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تعترب ظاهرة تبييض األموال مظهر من مظاهر وأشكال اجلرمية املنظمة، واليت تسعى من  
من  خالهلا املنظمات اإلجرامية إىل إخفاء نشاطاهتا واألموال املتحصلة من اجلرمية بشكل عام،

أخطر املواضيع اليت برزت يف الفقه والفكر القانوين الوطين والدويل من خالل حبث تلك املنظمات 
عن غطاء قانوين هلذه األموال، وهذا يعين أن هلذه األموال مصدرا نفيا وسريا غري مشروع، حبيث 

مما يتطلب ال ميكن هلذه املنظمات أن تستخدم تلك األموال الغري املشروعة والضخمة كما هي، 
إخفاءها ملعاجلة خاصة، وبطرق متعددة للوصول إىل إمكانية توظيفها يف الدورات االقتصادية 

 .املشروعة
وقد كانت أشكال اجلرمية يف العصور السالفة بسيطة وأولية، ويكفي الفاعل للقيام هبا  

اهتم ومعامالهتم، اقرتاف فعل واحد أو عدة أفعال، إال أن تطور اجملتمعات البشرية وتعقد نظم حي
السيما ما أفرزته اجملتمعات الصناعية احلديثة من تشابك للمصاحل االقتصادية والتجارية جتاوز 
احلدود الوطنية للدولة، فانتقلت اجلرمية من البساطة والعفوية إىل التنظيم احملكم الدقيق الذي 

يف مدينة واحدة وال يف يتصف بالتخطيط والتنظيم، والذي مل يعد حمصورا يف مكان واحد وال 
دولة واحدة، بل امتد ليكسب أفاقه أبعادا دولية، ومع ظهور العوملة وترتب عليها ان العامل أصبح 

 واالنرتنتوكأنه مدينة كبرية مرتامية األطراف مرتبطة مع بعضها البعض يف ظل ثورة االتصاالت 
اه غالبية بلدان العامل وحو فضال عن زيادة حجم التبادل التجاري وتدقق رؤوس األموال، واجت

سياسة االقتصاد احلر وحرية التجارة كلها عوامل خلقت بيئة مالئمة ومناخ مناسب لظهور أنواع 
 .متعددة من اجلرائم املستحدثة من أمهها جرمية تبييض األموال

وال شك يف أن جرمية تبييض األموال ظاهرة خطرية جدا ودائمة التطور مبا يتواكب مع  
، مما جيعل العلمي املستمر، وقد لوحظ استمرار ازدياد خطورهتا تبعا الستمرار هذا التطور التطور

هذه اجلرمية من بني أكثر اجلرائم تأثريا من حيث اخلطورة االقتصادية يف العامل نظار ملا توصلنا إليه 
بل من  من ضخامة املبالغ اليت يتم تبييضها سنويا، كما أكدت الدراسات أنه من غري املمكن
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املستحيل قياس حجم عمليات تبييض األموال بشكل دقيق، إال أنه من املمكن القول أن ما بني 
 .من الناتج العاملي %0مليار دوالر مت تبييضها سنويا، أي بنسبة  033و 033

بنك "وتأيت هذه التقديرات سابقة صدرت عن منتدى حول تبيض األموال نظمته جمموعة  
مليار دوال خالل عام  063املصرفية الفرنسية بأنه مت تبييض مبلغ " يابار -ناسيونال دوباري

، وأن نسبة واحد باأللف فقط من هذا املبلغ مت اكتشافه، كما أنه ورد يف التقرير أن نسبة 2332
من املبلغ  %66أنشطة اجلرائم السرقة، والتهريب والدعارة متثل )األموال املبيضة هي كما يلي 

 .من هذا املبلغ %9وأموال اإلرهاب  %06وجتارة املخدرات  %91 والتهريب الضرييب
كما أن بروز هذه الظاهرة اإلجرامية املستحثة اليت اصبحت مثار أرق وقلق لسائر دول  

العامل كبريها وصغريها، غنيها وفقريها، إذ أهنا من أخطر جرائم عصر االقتصاد الرقمي إذ أهنا متثل 
تواجه طموحات مؤسسات املال واألعمال، كما تعد على قول  أهم التحديات احلقيقية اليت

البعض امتحان لقدرات األنظمة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حتقيق الفعالية يف مواجهة 
األنشطة اإلجرامية ومكافحة أمناطها املستجدة واملستحدثة، هذا فضال عما حتدثه من آثار جد 

 . يا وباألخص ما حتدثه يف استقرار النظم املالية واملصرفيةخطرية سياسيا واجتماعيا واقتصاد
ومما يزيد من خطورة هذه اجلرمية أن من يقومون هبا أو يتدخلون إلجناحها هم فئة من  

األشخاص رجال األعمال املرمون والتنفيذيني والشركات ذات رؤوس األموال الضخمة واحملامني 
الكربى وشركات اإلنتاج السينمائي وكازينوهات القمار  والفنادق وكتاب العدل وخرباء احملاسبة

الكربى، وجتار الذهب واجملوهرات وجتار اآلثار وشركات التأمني وشركات البورصة وغريهم، وقد 
وصلت األمور إىل حد أن رؤساء بعض الدول وكبار املسؤولني  فيها قد ثبت تورطهم يف مثل هذه 

ي األساليب التقنية واملتطورة العاملني يف البنوك واملؤسسات العمليات، باإلضافة إىل اخلرباء وذو 
املالية، مما يعرفونه عن القوانني والنظم املالية اليت تساعد مبيضي األموال يف دمج أمواهلم غري 
املشروعة يف القنوات املصرفية، هذا كله مما يساعد على عدم كشف هذه العمليات، خاصة بعض 
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متعون بشبه حصانة حملية أو دولية، وبنفوذ كبري يعصب معه مساءلتهم األشخاص املشار إليهم يت
 . أو التشكيك فيما يقومون به من أعمال حول تورطهم يف جرائم تبييض األموال

كما يزيد أيضا من خطورة هذه اجلرمية تطور الوسائل العلمية والتكنولوجية احلديثة يف  
ام التحويالت املالية اإللكرتونية، ووسائل وتقنيات الدفع النظام املايل احمللي والدويل مع انتشار نظ

اإللكرتونية اجلديدة والنقد اإللكرتوين واألنرتنت، وغريها من اخلدمات اليت تتنافس البنوك على 
عرضها وتقدميها لعمالئها، مع كذلك اإلمكانيات اليت ال تتوقف والناجتة عن استمرار توفر 

ائمة التجدد، نتيجة الستمرار التقدم العلمي والتكنولوجي والذي أساليب مبتكرة وال حصر هلا ود
 . يبهرنا كل يوم باخرتاعات ووسائل مل تكن ختطر على بال أحد

فقد استغل مبيضو األموال االندماج احلاصل يف أسواق املال الدولية والتطور التقين اهلائل  
ل عليهم استخدامها لنقل وحتريك يف األنظمة املصرفية، اليت أصبحت تشكل قنوات رئيسية يسه

األموال املراد تبييضها إىل أي مكان يف العامل، فهي بالنتيجة مكنت ووفرت هلم األسلوب األمثل 
 .لتمويه وإخفاء مصدر هذه األموال غري املشروعة

وبفعل التطورات التكنولوجية والتعامالت االقتصادية اليت سامهت فيها العوملة إىل حد كبري  
فإن كرمية تبييض األموال صارت عابرة للحدود، حبيث مل تعد حمصورة يف جمال حمدود، بل توسيع 

أو فيما يسمى باملالزات املالية  "Off-Shore"نطاقها اجلغرايف خصوصا يف املناطق احلرة 
، أو مناطق الدول اليت ليس فيها قوانني صارمة ملكافحة Paradis Fiscauxريبية اآلمنة الض

 . جرمية تبييض األموال أو تلك التيال توجد فيها أصال هذه القوانني
وأكثر ما تتميز به جرمية تبييض األموال أهنا جرمية مركبة إذ حيتاج لقيامها فعلني جرميني  

يف الشرط املفرتض جلرمية تبييض األموال، واملتجلي يف جرمية مستقالن، حبيث يتمثل األول 
صدرت للمال كاالجتار يف املخدرات أو الرشوة، أما الفعل اإلجرامي الثاين فيتمثل يف عملية 

 . التبييض اليت تتم بواسطة عمليات مالية متعددة ومعقدة أحيانا
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و جرائم سابقة صدرت وإذا كانت جرمية تبييض األموال مركبة ومكونة من جرمية أ 
لألموال، فإهنا ال تتسم باجلدة املطلقة وإمنا هي قدمية، إذ تشري الدراسات إىل أن املمارسات األوىل 

سنة عند التجار الصينيني الذين كانوا يرغبون يف التهرب  0333لتبييض األموال عرفت قبل 
 .قانونيةيرغبون يف التهرب الضرييب لتحويل أمواهلم بعيدا عن املراقبة ال

وعرف أيضا نشاط تبييض األموال لدى القراصنة البحريني، إذ كان ميارس يف أعايل البحار  
وعصابته يف احمليط  «Henry Enry»واحمليطات، حيث كان يقوم هبا القرصان هنري أنري 

األطلنطي واهلندي، إذ متكن القرصان وعصابته من مجع أطنان كبرية من اجملوهرات والذهب، مث 
ائصه يف قرية تسمى بايدقورد، واليت عاش فيها باسم ذلك قرر التقاعد واالستمتاع بنق دبع

أمواله من خالل استثمارات قام هبا إال أنه مل يكن موقفا يف ذلك  مستعار، وعمل على حتريك
بسبب رفض املتعاملني معه سداد ديوهنم له، مما جعله حيجم عن إبالغ الشرطة خشية افتضاح 

 . أمره
( 9103-9123)أن عمليات تبييض األموال بشكلها احلديث تعود إىل املدة ما بني  إال 

 Money»بالواليات املتحدة األمركية، إذ يف هذه الفرتة ظهر تعبري غسل األموال

Lauderening» حيث كان يستعمل من قبل رجال األمن األمريكيني للداللة على ما كانت ،
ذات مصدر غري مشروع، ومن " بأموال قذرة"عصابات املافيا من شراء للشركات واحملالت  تقوم به

 .مث خلطها برؤوس أموال وأرباح من تلك املشروعات إلخفاء مصدرها
، «Mayyer Lansky»ومن أشهر عمليات ذاك العهد ما كان يقوم به مايبري النسكي 

واملافيا اإليطالية  Cosa-Nostraية املسماة والذي كان ميثل حلقة الوصل بني املافيا األمريك
بصقلية إبان احلرب العاملية الثانية، إذ كان يقوم بتسهيل دخول القوات البحرية حللفاء جزيرة 
صقلية ولتحقيق ذلك كان يلجأ إىل البنوك السويسرية من أجل إخراج النقود من الواليات املتحدة 

خالل قروض ومهية، وعن طريق هاته األموال متكن األمريكية وإيداعها يف بنوك سويسرية من 
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«Mayyer Lansky»  من غسل األمواله عن طريق إنشاء مدينة أللعاب القمار يف منطقة
«Lasvegas» بأمريكا. 

نتشار لفظ غسل األموال، وذلك إثر فضيحة ووتركيت حمطة تارخيية ال 9190وتعترب سنة  
Watergate جمرد فضيحة سياسية، إذ كشفت هذه األخرية  املشهورة عامليا، واليت مل تكن

النقاب عن فضيحة مالية، وذلك بعذ اتضاح تورط املتهمني يف االنتخابات يف عمليات لغسل 
ت حتمل أرقاما متسلسلة أدت إىل انكشاف رااألموال، ملا وجد حبوزهتم مبالغ مايل كبرية من الدوال

 . أمرهم
ت متعددة أطلقت على هذه اجلرمية باللغة العربية والبد من اإلشارة إىل أن هناك اصطالحا 

نذكر منها، تبييض األموال، وغسيل األموال، واجلرمية البيضاء، وتفضل يف هذه الدراسة استعمال 
اصطالح تبييض األموال الذي أخذت به أغلب التشريعات الدولية وبعض التشريعات العربية، 

ية، وقد أخذ القانون الفرنسي بلفظ التبييض، عند باعتباره اللفظ األكثر تعبريا عن هذه العمل
، واليت تعين  «Blanchiment d’argent»اإلشارة إىل هذه اجلرمية، حيث استخدم تعبري 

باللغة العربية، قد توحي ملعاين ( غسيل األموال)، باإلضافة إىل أن كلمة (تبييض األموال)بالعربية 
 . أخرى ال تنسجم مع املقصود من هذه العملية

ويف املقابل نالحظ أن الفقه الغريب اإلجنلوسكسوين، اقتصر عند احلديث عن هذه اجلرمية  
وهو هبذا يكون قد ( غسيل األموال)واليت تعين  Money Lauderningعلى استعمال لفظ 

حيث أشري إليها هبذا اللفظ يف كافة الكتابات واملراجع  استعمل لفظ الغسيل على هذه اجلرمية،
 . األجنبية

تلعب البنوك دورا هاما بعد تطور وتنوع أدواهتا املالية واملصرفية، فقد وجد فيها غاسلوا  
وسيلة سهلة لغسل األموال الباهضة اليت تتحصل من األنشطة اإلجرامية املختلفة، وبالتايل  األموال

أهم الوسائل الرئيسية اليت يستخدمها اجملرمون يف عمليات تبييض األموال عن تعترب البنوك من 
طريق إجراء عدة عمليات هبدف إخفاء مصدر األموال غري املشروعة، وتظهر كأهنا أموال 
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متحصلة من أموال مصدرها مشروع، وبالتايل جيب أن تتجه أساليب مكافحة هذه الظاهرة أوال 
كي مينع استخدامها يف عمليات غسل األموال سواء عن قصد أو بدون إىل الرقابة على البنوك، ل

 . قصد، حيث ميكن للمجرمني غاسلي األموال استخدام البنوك يف هذه العمليات دون معرفتها
ونتيجة لضخامة العائدات اإلجرامية املذكورة وتدفقها السهل والسريع عرب احلدود الوطنية،  

يف خمتلف دول العامل إىل ضرورة تعزيز التعاون الدويل وعلى خمتلف فقد اسرتعى ودفع ذلك االنتباه 
املستويات ملواجهة هذه الظاهرة املستحدثة اليت تستخدم األنظمة املصرفية املالية الدولية بشكل 

 . ذكي وعلى نطاق واسع
ومل تقتصر ظاهرة تبييض األموال على الواليات املتحدة األمريكية، حبيث شهدت احلرب  

ملية الثانية حدوث أكرب عمليات تبييض األموال يف منتصف القرن املاضي عندما قامت البنوك العا
السويسرية حدوث أكرب ودائع ألملانيا النازية وإيطاليا الفاشية عبارة عن أموال وسبائك ذهبية متثل 

ملانية الدخل االحتياطي  من الذهب لعشرة بنوك مركزية يف دولة أوروبية اجتاحتها اجليوش األ
واإليطالية أثناء احلرب وقدرت بأكثر من عشرة مليارات دوالر أمريكي، وقد قامت احلكومة 

السويسرية بعد انتهاء احلرب ومطالبتها بإرجاع تلك الودائع األمريكية بتبين قضية مالحقة البنوك 
لغاشي، إىل مصدرها، واليت كان جزء منها سجل بأمساء أشخاص بارزين يف النظامني النازي وا

وحول جزء آخر إىل حسابات يف دول أمريكا الالتينية وبعض دول املعسكر الشيوعي مما وقف 
انقطاع الصلة بني تلك األموال ومصادرها غري املشروعة، إال أن ظروف ما بعد احلرب العاملية 

سويسرية الثانية والضغط الفرنسي الربيطاين على أمريكا حلاجة أوروبا إىل االقرتاض من البنوك ال
لدعم مشروع مارشال إلعادة إعمار ما دمرته احلرب والتخوف من اوحياز هذه البنوك إىل املعسكر 

 . اضي عن املساءلة اجلنائية لسويسراقالشيوعي كل ذلك ساهم يف الت
كما أنه يعرف التصدي هلذه اجلرمية بشكل كبري إال يف هناية الثمانينات من خالل اتفاقية  

اليت  9100كافحة االجتار الغري مشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، سنة األمم املتحدة مل
عرفتها على أهنا عملية مالية متتابعة ومستمرة يف حماولة متعمدة إلدخال األموال القذرة الناجتة عن 
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 األنشطة اخلفية غري املشروعة اليت متارس من خالل االقتصاد اخلفي أو دور النشاط االقتصادي
 . الرمسي أو الظاهر الكتساهبا صفة الشرعية على اجلهاز املصريف وأجهزة الوساطة املالية

ومن املسلم به أن اكتساب األموال غري املشروعة ذات املصدر اجلرمي وحماولة ضخها يف  
املؤسسات املالية وشبه املالية، يلزم النظام املاليي بتعزيز دوره يف مواجهة تلك العائدات ورؤوس 
األموال اليت متثل املرحلة احلساسة من مراحل دمج ومزج تلك العائدات مبصادر مشروعة خاصة 
إذا علمنا باإلمكانية املتزايدة الستخدام هذا النظام والقطاع املصريف يف تسهيل عمليات تبييض 

االجتار األموال القذرة والراجح وفق تقديرات األمم املتحدة أن نسبة السيولة النقدية من عائدات 
من الناتج القومي، مما يضطر املتاجرين   %93إىل  %03غري املشروع باملخدرات ترتاوح ما بني 

باملخدرات لتحويل هذه الكميات الضخمة من النقد إىل صور مالية أخرى كاالعتمادات أو 
 . إخل، حبيث يصبح التعامل هبذه األموال آمنا وميسورا...ودائع مصرفية أو حتويالت مالية

وملا كان الشخص الطبيعي هو الشخص التقليدي لقانون العقوبات، والذي تنبسط عليه  
احكامه وقواعده املوضوعية واإلجرائية إذا ما اقرتف فعال أو امتناعا يشكل خطرا أو ضررا مؤمثا 
بنص قانوين، فإن التساؤل يضحى سائعا بشأن مدى إمكان مد مظلة قانون العقوبات إىل 

ومساءلته جنائيا عما ميكنه ارتكابه من جرائم، وتعد اإلجابة عن هذا التساؤل الشخص املعنوي 
 .حمور وأساس هذه الدراسة

ؤولية اجلنائية للبنوك كشخص معنوي عن جرائم تبييض األموال سوتكمن أمهية دراسة امل 
للبنوك عن عدة عوامل يف جمموعها من خالل دراسة جرمية تبييض األموال وإمكانية امتدادها 

من إخالهلا استغالل مبيضي األموال القنوات املصرفية واملؤسسات املالية ( األشخاص املعنوية)
 :األخرى يف غسل أمواهلم، ومن بني أمهية دراسة هذا املوضوع

دراسة أنشطة البنوك وتطور عملياهتا كأشخاص معنوية وتعاظم معدالت وخماطر جرائمها  
ء وتعدد األشكال القانونية لكل نوع منها فضال عن التزايد الصدري على الفرد واجملتمع على السوا

وبالرغم من أن جرمية الشخص املعنوي تتميز يف الكثري من األحوال عن جرمية  لألشخاص املعنوية،
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الشخص الطبيعي بدرجة فائقة من اخلطورة على األفراد واجملتمع واالستقرار االقتصادي واملايل، 
ل الشخص الطبيعي وحده دون الشخص املعنوي هو اخلاضع للمسؤولية فإنه مع ذلك ما يزا

 .اجلنائية يف بعض القوانني
ويقصد بالشخص املعنوي جمموعة من األشخاص أو األموال، يعرتف هلا القانون  

بالشخصية القانونية املستقلة، فتكون قابلة الكتساب احلقوق، وحتمل االلتزامات، وفكرة الشخص 
وترتد إىل عهد القانون الروماين يف عصر الذهيب، والذي اعرتف بالشخصية املعنوية  املعنوي قدمية،

وبعد انتشار املسيحية، مت االعرتاف هبذه الشخصية  اجلامعيات،للدولة واملدن والكثري من 
للمؤسسات العديدة اليت نشأت حتت تأثري الكنيسة كاألديرة، واملستشفيات واملالجئ، مث انتقلت 

ص املعنوي بعد ذلك من القانون الروماين إىل القوانني اليت خلقته وعاصرته يف تطورها، فكرة الشخ
 . حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن يف القوانني احلديثة

كذلك جند اختالف املسؤولية اجلنائية عن املسؤوليتني املدنية واإلدارية للشخص املعنوي،  
ية الشخص املعنوي مدنيا وإداريا وذلك يف شأن حبيث استقر الفقه والقضاء على تقرير مسؤول

األفعال واالمتناعات اليت تشكل خرقا للقانون املدين واإلداري، طاملا وقعت من األشخاص 
الطبيعية القائمة على إدارة أنشطته كممثليه أو تابعيه، وذلك مىت توافرت شروط قيام أيا من 

به، أما املسؤولية اجلنائية فهي ختتلف عن املسؤوليتني وكان ذلك باسم الشخص املعنوي وحلسا
 . املسؤوليتني من حيث مضموهنا واجلزاءات املقررة هلا

ومن األمهية كذلك استمرار اخلالف يف الفقه اجلنائي حول املسؤولية اجلنائية للبنك   
كشخص معنوي، حبيث ما تزال مشكلة املساءلة اجلنائية هلذا الشخص حمل خالف سواء من 

عة القانونية له، أو من حيث مدى إمكانية مساءلته جنائيا، فمن حيث طبيعته حيث الطبي
القانونية ذهب االجتاه األول الذي متثل يف اعتباره شخصية افرتاضية أو جمازية يفتقد إل الوجود 
احلقيقي، أما االجتاه الثاين  الذي أنكر متاما وجود هذا الشخص املعنوي وحاولت التخلص من 

ة املعنوية هذا ما أدى إىل ظهور االجتاه الثالث الذي اعترب الشخص املعنوي، فكرة الشخصي
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شخص حقيقي، وواقعي فهو قبيل احلقائق املعنوية اجملردة ال احلقائق املادية اجملسدة، أما من حيث 
مدى إمكان مساءلة الشخص املعنوي جنائيا، فانقسم الفقه إىل ثالثة مذاهب، حبيث ذهب 

 رفض مساءلة الشخص املعنوي مستندا إىل افتقار هذا األخري إىل األهلية املذهب األول إىل
اجلنائية واإلرادة أما الثاين فهو املؤيد هلذه املسؤولية، فاعترب هذا الشخص املعنوي شخصا حقيقيا 
يتمتع باألهلية اجلنائية واإلرادة اليت تعترب إرادة مجاعية وحقيقية، وتتوفر له مقومات ومؤهالت 

اءلة اجلنائية، أما املذهب الثالث وهو االجتاه التوفيقي الذي أقرها هبذه املسؤولية وبشكل املس
 . حمدود لبعض األشخاص فقط

االختالف الفقهي اختلفت التشريعات العقابية اليت تسود دول العامل ومل تتفق ومن هذا  
والفكر القانوين السائد على مبدأ موحد، وذلك باختالف الظروف االجتماعية والنظم االقتصادية 

يف دول تلك التشريعات وقد تفرعت التشريعات العقابية إىل عدة اجتاهات، تشريعات رفضت 
مساءلة االشخاص املعنوية جنائيا كقاعدة عامة وقصرت هذه املساءلة للشخص الطبيعي وحده 

تشريعات فقط، واستندت يف ذلك أن نظامها االقتصادي ال يسمح بقبول هذه املسؤولية مثل 
، وثانيهما تشريعات اعتنقت تقرير تلك املسؤولية  (بلغاريا، رومانيا)النظام االقتصادي االشرتاكي 

كقاعدة عامة، وقد تفاوتت هذه التشريعات يف مدى اأخذ بتلك القاعدة فقصرها البعض على 
لى األشخاص املعنوية اخلاصة مثل تشريع دولة البحرين واإلمارات وطبقها البعض اآلخر ع

األشخاص املعنوية العامة واخلاصة على السواء مثل تشريعات لبنان وسوريا والعراق واألردن 
والسودان والتشريع االجنليزي والتشريع الفرنسي، وثالثها تشريعات رفضت تقرير هذه املسؤولية  
كقاعدة عامة، ورغم ذلك اضطرت إىل األخذ هبا استنادا مبقتضى نصوص عقابية خاصة مثل 

 . ريع اجلزائري والكويت وليبيا ومصرالتش
وتربز كذلك أمهية هذا املوضوع ليس فقط يف ذلك االختالف التشريعي يف إقرار املسؤولية  

اجلنائية للشخص املعنوي بل تتجاوز ذلك يف تنوع اجتاهات املؤمترات العلمية وما تثريه من جدل 
والذي أوصى  9121نة بوخارست سنة شائك، منها املؤمتر الدويل اجلنائي الذي انعقد يف مدي
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يعىن التشريع اجلنائي الداخلي بالتدابري الفعالة لدفاع االجتماعي ضد األشخاص االعتبارية )بأن 
وذلك بالنسبة للجرائم اليت ترتكب حتقيقا للصاحل اجلماعي هلذه األشخاص أو ترتكب بوسائل 

حبث قانون العقوبات بشأن  9100ما سنة وكذلك املؤمتر الدويل املنعقد يف مدينة رو ( مقدمة منها
االجتماعي واالقتصادي، ولكنه اقتصر املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية على اجلرائم 

 9109االقتصادية فقط، كما أن املؤمتر الدويل السابع لقانون العقوبات املنعقد يف مدينة أثينا سنة 
والشريك يف اجلرمية، قد ناقش أيضا  الفاعل -لبحث موضوع االجتاهات احلديثة يف تعريف

مسؤولية األشخاص املعنوية جنائيا وأوصى مبساءلته عن اجلرمية يف األموال اليت حيددها القانون 
، والذي أوصى بأن الشخص املعنوي ال يسأل 9100فقط، وكذلك مؤمتر بروكسل املنعقد سنة 

 . جنائيا عن جرمية إال يف األحوال اليت حيددها القانون
ومن هذا االختالف فإن جممل الوثائق الدولية إلدراكه خبطورة جرائم الشخص املعنوي  

السيما جرائم البنوك، واملؤسسات املالية، أقرت مسؤولية هذه األخرية، ومن مث أصبحت احلاجة 
ملحة إىل إجياد صيغة تكفل إخضاع تلك املؤسسات خاصة إذا علمنا تزايد حوادث اورط العددي 

ت املالية واملصرفية يف كثري من جرائم غسل األموال، ويظهر ذلك جليا من خالل من املؤسسا
استغالل العديد من البنوك واملصارف وشركات السمسرة والصرافة يف حقن عائدات األنشطة 
اإلجرامية عرب قنواهتا وذلك وصوال إىل متويه مصدرها وإيداعها كما لو كانت متأتية من مصادر 

 . شرعية
إن االتفاقيات الدولية فرضت عقوبات جزائية على األشخاص املعنوية أو االعتبارية وعليه ف 

باستثناء الدولة، فنجد اتفاقية فينا لألمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات 
ن واليت تعترب النواة األوىل يف مكافحة عائدات اجلرائم، قد خلت نصوصها م 9100العقلية 

إلشارة الصرحية أو الضمنية الستقالية املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، أما اتفاقية ا
اسرتاسبورج قد افرتضت أن مسؤولية هذه األشخاص أمر مسلم به من جانب تشريعات الدول 

 9110األعضاء باجمللس األورويب، وكذلك التشريع النموذجي الصادر عن األمم املتحدة عام 
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معاقبة األشخاص االعتبارية الذي ارتكب أحد أجهزهتا أو أحد ممثليها حلساهبا أو الذي أقر 
لصاحلها جرائم غسل األموال، وحىت بعض الوثائق األخرى كتوصيات جمموعة العمل املايل 

FATF وجلنة بازل. 
وتكمن دوافع املشرع الدويل إىل إقرار تلك املسؤولية اجلزائية للبنوك واألشخاص املعنوية   

كون أن جرمية تبييض األموال ميكن أن تتم عرب أكثر من دولة وأكثر من بنك لسهولة حركة تلك 
األموال وضعف أجهزة الرقابة املصرفية الداخلية والدولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى حماولة 

ن هذا التشريع الدويل اضغط على تشريعات الدول األخرى إىل اإلسراع يف إصدار تشريعات م
تعاقب البنوك واملصارف كأشخاص معنوية وفق قوانينها وأنظمتها الداخلية خاصة الدول األعضاء 

 . املشاركة يف االتفاقيات والوثائق سواء الدولية أو اإلقليمية أو العربية
قليمية العربية اليت أقرت معاقبة الشخص املعنوي بعقوبات تتالءم مع ومن بني اجلهود اإل 

جمللس التعاون اخلليجي  2330طبيعته، القانون العريب االسرتشادي ملكافحة غسل األموال لسنة 
 .إذا ثبت ارتكاب املؤسسات املالية وغري املالية واملصرفية جرمية من جرائم تبييض األموال

اليت ميكن أن تطبق على البنوك واملؤسسات املالية، عقوبة الغلق  ومن بني هذه العقوبات 
أو اإلقفال أو احلل للشخص املعنوي، وعقوبة وقف النشاط املهين وعقوبة اإلشراف القضائي أو 

وعقوبة نشر األحكام الصادر باإلدانة باإلضافة إىل ( الدراسة القانونية)ما يطلق عليه البعض 
 . عقوبة الغرامة واملصادرة

واألشخاص املعنوية إما عامة أو خاصة فاألشخاص املعنوية العامة هي تلك االشخاص  
اليت تقوم بأعمال ومهام تتعلق باجملتمع وهتدف إىل حتقيق املصاحل العامة واليت تعترب من اختصاص 
 السلطة العامة، أما األشخاص املعنوية اخلاصة فهي تلك األشخاص أو اهليئات اليت تقوم بأغراض

 .معينة هتدف إىل حتقيق مصاحل شخصية
ة أما أمهية املوضوع من الناحية العلمية فيمكن القول أنه يعد إقرار التشريعات للمسؤولي 

مبختلف العقوبات اليت تتالءم مع طبيعة األعمال البنكية  اجلزائية للبنوك كأشخاص معنوية
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واملالية املشاهبة األخرى من عمليات مالية واملصرفية، وما تقوم به البنوك وخمتلف املؤسسات املالية 
خمتلفة سواء تقليدية أو متطورة بتأثري تلك املؤسسات بالتقدم التكنولوجي اهلائل من جهة، ومن 
جهة أخرى بروز إىل الساحة الدولية والوطنية فئة من اجملرمني وحمرتفني اإلجرام املايل السيما جرائم 

ابية والعقابية سواء النصوص القانونية السيما قوانني العقوبات تبييض األموال مع وفرة آليات الرق
والنصوص امللحقة هبا، إال أن القضاء اجلنائي الوطين والدويل يكاد خايل من مناذج واقعية يف صدد 
مساءلة املؤسسات البنكية بالرغم ما نسمعه يف اآلونة األخرية عن ازدياد معدالت اجلرائم املتاجرة 

واء من اجلانب الدويل أو الوطين، مما يؤكد على وجود معوقات حتول دون مساءلة يف املخدرات س
البنوك واملؤسسات املالية األخرى عن قبوهلا إيداع أموال ضخمة دون التحقق من عقوبة تلك 

 . العائدات واليت ميكن أن تكون معوقات سياسية واقتصادية واجتماعية
كون جرائم تبييض األموال كظاهرة برزت يف أما من حيث نطاق دراسة هذا املوضوع و  

الساحة الدولية، فتكون دراسته من حيث جذوره الدولية يف إقرار مسؤولية اجلزائية للبنوك عن 
جرائم تبييض األموال من خالل أهم الوثائق الدولية، مع الوقوف على مدى استجابة التشريعات 

تشريعات العربية منه السيما يف االختالف الغربية هلذا املوضوع من خالل قوانينها وموقف ال
التشريع القائم واملتباين بينهم خروجا مبوقف املشرع اجلزائري من هذه املسرية التشريعية العقابية 

 . للمؤسسات البنكية كأشخاص معنوية
وعليه فقد اضطرت خمتلف الدول يف مجيع عهودها إىل االعرتاف بالشخص املعنوي وإن  

افها به سعة وتضيقا، تبعا الختالف نزاعاهتا السياسية ولتباين ظروفها مما يدل اختلفت درجة اعرت 
على أن فكرة الشخص املعنوي ضرورية ال ميكن أن تستغين عنها وذلك لضرورة ضم جهود األفراد 
واجلماعة يف هيئة ومؤسسة سواء عامة أو خاصة لتحقيق األهداف اليت من أجلها أنشأت تلك 

 .الشخصية القانونية من جهة مث إقرارها باملسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبهااهليئة وإعطائها 
فنجد بعض التشريعات أخذت مبسؤولية البنك واألشخاص االعتبارية، كمسؤولية مباشرة  

وأخرى أقرهتا ملسؤولية غري مباشرة وفق قوانينها الداخلية املتعلقة مبكافحة جرائم تبييض األموال 
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ىل احلد من السرية املصرفية املطلقة الذي يعترب مبدأ أصيل يف املعامالت البنكية وسعت إ
للمحافظة على أسرار العمالء وتشدد وتوسيع نطاق التزام البنوك بسرية حسابات العمالء وغريها 
من املعامالت املصرفية اليت تسعى البنوك إىل تطوير دورها ووظائفها يف إطار األنشطة املالية 

يثة، وبالتايل زيادة أرباحها يف ظل املنافسة بني البنوك على املستوى الدويل واحمللي، وجعلها احلد
تقبل الودائع وتفتح احلسابات دون االهتمام الكايف بالتحري عن شخصية هذا العميل سواء كان 

 .شخص طبيعي أو معنوي أو مصدر أمواله
ل وزيادة النشاط االقتصادي وأرباحها وقد أدت املنافسة بني البنوك يف جذب رؤوس األموا 

ات لعمليات  غسل األموال، وميكن كذلك وظهور بؤر يف بعض دول العامل اليت اصبحت جن
إرجاع انتشار هذه الظاهرة وارتباطها املباشر بالنشاط والعمل املصريف إىل التغريات والتحوالت اليت 

السري يف اجتاه التحرر االقتصادي، كما أن حلقت باألنظمة االقتصادية واجتاهها إىل الرأمسالية و 
الدول اليت تنشر فيها عمليات تبييض األموال ال يوجد هبا قوانني ملكافحة تبييض األموال أو 
أجهزة رقابة مركزية أو سلطة مصرفية متارس رقابة على هذه البنوك للحد منة هذه العمليات، 

 . تميزة وعلى مستوى من السرية املطلقةخاصة أن هذه البنوك تقوم خبدمات مالية ومصرفية م
واملعمول به  9112ويعد من أهم ما استخدمه املشرع الفرنسي يف قانونه اجلديد عام  

، هو إقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن اجلرائم اليت ترتكب حلساهبم 9116مارس 
يتم استبعادها متاشيا مع النهج العام هلذه املسؤولية،  بواسطة أجهزهتم أو ممثليهم فيما عدا الدولة،

وقد اجته املشرع الفرنسي إىل حتديد املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن جرمية تبييض 
األموال مببدأ التخصيص أي باملسؤولية احملددة واخلاصة على بعض األشخاص وعلى جمموعة من 

 .اجلرائم فقط
ي فقد انتقل نقلة نوعية يف سياستها العقابية من خالل إقرار املسؤولية أما املشرع اجلزائر  

وكذلك توسع يف  93/93/2336املؤرخ يف  36/90اجلزائية للشخص املعنوي مبوجب القانون 
املتعلق بالوقاية من الفساد  2336فرباير  23مؤرخ يف  39-36هذه املسؤولية يف قانون رقم 
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املتعلق بالوقاية من  2330فرباير  36املؤرخ يف  39-30ون رقم ومكافحته، باإلضافة إىل القان
 90/92/2330مؤرخ يف  30-30تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، والنظام رقم 

 23/92/2336املؤرخ يف  22-36يتعلق بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب والقانون رقم 
املتضمن قانون  23/92/2336ؤرخ يف امل 22-36املتضمن قانون العقوبات والقانون رقم 

وقانون  2330اإلجراءات اجلزائية، باإلضافة إىل القوانني األخرى كقانون النقض والقرض لسنة 
وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج واملرسوم  قمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف

معاجلة االستالم املايل املتضمن خلية  39/36/2332مرخ يف  929-32التنفيذي رقم 
 .وتنظيمها وعملها

 كاستجابةوعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري كرس املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي   
 30مؤرخ يف  00-32ملتطلبات الدولية ولتصديقه االتفاقية الدولية السيما املرسوم الرئاسي رقم 

عرب  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة املتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية 2332فرباير 
وكذلك  90/93/2333الوطنية املعتمدة من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يرم 

املتضمن املصادقة على اتفاقية األمم  99/36/2336مؤرخ يف  36/920املرسوم الرئاسي رقم 
مة لألمم املتحدة بنيويورك يوم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العا

 .وعدة مراسيم أخرى متعلقة مبكافحة اجلرمية بوجه عام 09/93/2330
أما من حيث الدراسات السابقة يف هذا املوضوع فنجد كثري منها، ولكنها ركزت على  

دون التطرق إىل نطاقها وتطبيقاهتا على ( جرمية تبييض األموال)الدراسة الدولية للجرمية فقط 
شخاص املعنوية السيما البنوك واملؤسسات املالية، يف مقارنتها باألنظمة اجلنائية الداخلية، هذا األ

من جهة وحىت وإن وجدت دراسات سابقة فإهنا كانت تقتصر على األنظمة القانونية القدمية 
البنوك   فقط، لذا حاولنا يف هذه الدراسة اليت أردناها أن تكون تأصيلية يف حماولة إبراز مسؤولية

كأشخاص معنوية يف ظل االختالف التشريع الدويل وكذلك يف ظل القوانني اجلنائية املعاصرة 
 . املهتمة بإقرار تلك املسؤولية مع تبيان أسباب تفاوت واالختالف التشريعي بينهم



 مقدمة
 

16 
 

ومن أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف إجناز هذا البحث هو قلة املراجع املتخصصة جدا يف  
وضوع حبيث املتوفر منها كان منحصر يف اجلرمية والنادر هو املتعلق باملسؤولية اجلنائية هذا امل

ألعمال البنوك هذا من جهة، ومن جانب آخر هو تكتم البنوك واملؤسسات املالية األخرى عن 
إفادتنا مبعلومات وقضايا واقعية واليت كانت حجتهم يف ذلك ملا تتمتع به هذه األخرية من سرية 

وباإلضافة إىل ما ذكرت صعوبة املوضوع كونه يتمتع عامالت وسر املهنة املصريف بصفة عامة، امل
 .بالطابع التقين الواسع

وللوصول إىل أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقدمي دراسة شاملة لكل تفاصيلها وتطور  
ليلي من خالل حركات تشريعاهتا واختالفها، اتبعت يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التح

حتليل جوانب هذا املوضوع من الناحية املوضوعية واإلجرائية سواء من ناحية القوانني الدولية أو 
القوانني الداخلية، باإلضافة إىل املنهج املقارن ويربز ذلك من خالل العمل قدر املستطاع على 

جرمي والتشريعات الغربية كالتشريع املقارنة ببعض التشريعات سواء الدولية اليت تعترب النواة األوىل للت
األمريكي والفرنسي واألملاين والتشريع العريب كالتشريع السوري واملصري والبحرين والتشريع اجلزائري 
وهذا من أجل تبيان مدى استجابة التشريعات لوثائق الدولية والوقوف على نقاط اختالفها 

 .خبصوص إقرار مسؤولية البنك والشخص املعنوي جنائيا
وعليه فإن دراسة املسؤولية اجلزائية للبنوك عن جرائم تبييض األموال كأشخاص معنوية يثري  

العديد من اإلشكاليات عن اجلرائم املرتكبة يف إطار أنشطته من قبل أعضائه أو ممثليه بامسه 
هلذه وحلسابه اخلاص، خاصة يف ظل اختالف التشريعات اجلزائية العقابية حول املساءلة اجلزائية 

 :األشخاص، وعلى هذا األساس ميكن أن نطرح اإلشكال التايل
ما مدى إمكانية إسناد وتقرير املسؤولية اجلزائية للبنوك عن جرائم تبييض األموال   

 كاشخاص معنوية؟ وما هو نطاق هذه املسؤولية اجلزائية؟
ستجابة التشريعات ما هو نظام العقوبة املقررة للبنك عن جرائم تبييض األموال؟ مع كيفية ا 

 العقابية هلذه املسؤولية البنكية يف ظل قوانني مكافحة تبييض األموال؟
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ولإلجابة على هذه اإلشكالية املطروحة اعتمدت اخلطة التالية، وذلك بتقسيم الدراسة إىل  
إىل جرمية تبييض األموال من حيث دراستها لظاهرة وجرمية  (الباب األول)بابني، حبيث خصصنا 

الفصل )حديثة تتميز عن غريها مبجموعة من خصائص ومميزات، وهو بدوره قسمناه إىل فصلني 
نتكلم فيه عن ماهية جرمية تبييض األموال مث البحث عن التكييف واإلطار القانوين جلرمية ( األول

 .(الفصل الثاني)تبييض األموال 
فحاولنا أن نتكلم عن تأصيل وطبيعة املسؤولية اجلنائية للبنوك   (الباب الثاني)أما عن  

تكلمنا عن األساس  (الفصل األول)وره قسمناه إىل فصلني، حبيث يف بدكشخص معنوي وهو 
فدرسنا فيه  (الفصل الثاني)عن جرمية تبييض األموال، أما القانوين للمسؤولية اجلنائية للبنوك 

 . دود املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص معنوينطاق وح
  
 
 



 
 
 

 الباب األول
 ظهور جريمة تبييض األموال
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 الباب األول
 ظهور جريمة تبييض األموال

ال أحد يستطيع أن يؤكد فعليا مىت بدأت أول عمليات لتبييض األموال، ولكن املؤكد أن 
بعض احلضارات القدمية عرفت هذه الظاهرة، فإبان اإلمرباطورية الصينية مثال كان التجار حياولون 

ها يف املشاريع األخرى يف استثمار جئون إىل إخفاء أمواهلم عن احلكام خشية مصادرهتا فكانوا يل
 .املناطق البعيدة أحيانا خارج اإلمرباطورية

 (أالوف شور) يومنا هذا بصناعة ات ظهر ما يسمى يفستثمار من خالل هذه االو  
، وبالتايل ظهرت عمليات تبييض األموال، Text havenكذلك ما يسمى باجلناة الضريبية 

مل يتغري مبدأ تبييض األموال بل تغريت األساليب خاصة مع دخول  ومن خالل العقود املتالحقة
كتسبت جرمية تبييض األموال مع التطورات اليت شهدها العامل أبعادا ا التقنيات الرقمية، ومن هنا 

حرتاف والتنظيم ويقومون بتوجيه العائدات اإلجرامية خطرية، إذ يتخذ مقرتفوها طابع االجديدة و 
العمليات املالية مبساعدة ستعانة خبرباء يف النظم و االقتصادي، وذلك باالواملعريف حنو النظام املايل 

ستشاريني القانونيني البارعني يف هذا اجملال الذين يدلوهنم على التغريات القانونية الكفيلة من اال
 .دون متابعة االقتصاديه للنظام استغاللب

فإنه ال بد من الوقوف على كل ما حييط  وبسبب هذه التداعيات اخلطرية لتبييض األموال،
 .ة حملاولة الوصول إىل حتديد مفهوم هذه اجلرمية املركبةاقتصاديعتبارات قانونية و اهبذه الظاهرة من 

وهو األمر الذي يقتضي التطرق بداية إىل مجيع العناصر املكونة للظاهرة بتسليط الضوء 
ملعطاة هلا سواء على املستوى التشريعي وطنيا كان على البعد القانوين من خالل خمتلف التعاريف ا

 .أم دوليا أو على املستوى الفقهي
كما يتطلب اإلملام هبذه اجلرمية من ناحية البعد القانوين دراسة طبيعتها القانونية واملتميزة 

 .وحتديد املصلحة القانونية احملمية من جترمي هذه الظاهرة
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رتكاهبا واخلطوات ابها من حيث أساليبها و طرق على أن يسبق هذا كله اإلحاطة جبوان
ختالف املصادر انتشارها و باإلضافة إىل االيت متر هبا مع تبيان أهم العوامل املساعدة على 

 .والعائدات اإلجرامية سواء تلك املتعلقة باألعمال املصرفية أو املتعلقة باإلجرام
القومي و على القيم والروابط  قتصاداالكما أن جرمية تبييض األموال هلا تأثري كبري على 

جرمية تبييض األموال تقرتف  باعتبار، و (الفصل األول)االجتماعية و حىت على الصعيد السياسي 
يف إطار إجرامي متخصص بغية البحث عن اإلطار القانوين للجرمية األصلية املتحصلة منها تلك 

هبدف متيزها عما يشاهبها من منها وذلك جلرائم القريبة العائدات مع التوضيح بعالقتها ببعض ا
تقليدية  حتياجها إىل قواعد غريااجلرائم حىت ال يقع أي خلط بينها ليتضح بذلك تفردها و 

بني بعض اجلرائم اليت رى توضيح االرتباط القوي بينها و من جهة أخملكافحتها هذا من جهة و 
 .أصبحت تدور معها يف فلك واحد

وين هلذه اجلرمية سواء من جانب التشريعات اجلنائية الوطنية أو من مع دراسة البنيان القان   
 . (الفصل الثاني)الدولية  االتفاقياتجانب 

 
 



 
 
 

 األول  الفصل
 ماهية جريمة تبييض األموال
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 لفصل األولا
 ماهية جريمة تبييض األموال

يف ظل هذا التطور الكبري الذي يشهده العامل يف خمتلف جماالت احلياة ال سيما عصر 
العوملة وانتشار تكنولوجيا املعلومات برزت أنشطة إجرامية مل تكن موجودة قبل ذلك ومن بني هذه 

ذات الطابع الدويل  ةقتصادياالاجلرائم  األنشطة اإلجرامية جرمية تبييض األموال وهي تقدمة إحدى
األعمال، إذ هي جرمية الحقة ألنشطة إجرامية حققت عوائد عد حتديا حقيقيا ملؤسسات املال و وت

هذه العوائد ليتمكن مالكوها أو  نمالية غري مشروعة وهي هتدف إىل إضفاء طابع املشروعية ع
 .القانون فاذقائمة على إن، دون إثارة لشكوك السلطات الاستخدامهاحائزوها من 

وحلداثة العهد بتبييض األموال كونه مصطلحا غري معروف لدى الكثري من الناس حىت 
تنفيذه، ولعالقته الوطيدة باجلرمية املنظمة إذ ميكن أن نقول أنه لنسبة للقائمني بتطبيق القانون و با

احلادي والعشرين هي اجلرمية  مشكلة القرن فإنإذا كانت مشكلة القرن العشرين هي احلرب الباردة 
 .املنظمة اليت تعترب جرمية تبييض األموال من أهم صورها وأشكاهلا

لذا سنحاول الوقوف يف هذا الفصل على ماهية جرمية تبييض األموال من خالل تقسيم 
، وخنصص إىل (المبحث األول)هذا الفصل إىل مبحثني، نتناول مفهوم جرمية تبييض األموال 

 .(المبحث الثاني) يات التبييض أو الغسيل من خمتلف اجلوانب والنواحيمصادر عمل
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 المبحث األول
 مفهوم جريمة تبييض األموال 

أو غسيل األموال أو تطهريها  Blanchiment des capitauxتبييض األموال    
افة احملافل ، ولكن جرى تداوله مؤخرا يف كاالقتصادمصطلح غري متداول يف إطار عامل القانون و 

، على أساس قتصادياالو  االجتماعيواألمن  ةقتصادياالالدولية واإلقليمية واحمللية املهتمة باجلرائم 
أن عمليات تبييض األموال ترتبط إىل حد كبري بأنشطة غري مشروعة بغية أن تكون بعيدة عن يد 

 .، وهي ترتدي ثوب املشروعيةةقتصادياالاملناهضة للفساد املايل فتحاول العودة إىل الدورة  القانون
نحاول وخلصوصية هذه اجلرمية ملا هلا من مميزات تنفرد هبا عن اجلرائم التقليدية فإننا س

اول خمتلف التعريفات نقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب حبيث نتنتوضيح جوانبها وجزئياهتا و 
مث  (المطلب الثاني)ة تتفرد هبا وملا هلا من خصوصية وطبيع، (المطلب األول)الفقهية التشريعية و 

تدرس  (المطلب الرابع)، أما (المطلب الثالث)دراسة خمتلف األساليب والطرق خاصة احلديثة 
األسباب املؤدية إىل هذه اجلرمية مع توضيح وتبيان العوامل و  املراحل اليت متر هبافيه تلك اخلطوات و 

 .انتشارها
 بييض األموالالتعريف الواسع لجريمة ت: المطلب األول

الرأي حول  اختلفملا كان مصطلح تبييض األموال من املصطلحات اليت ظهرت حديثا 
أو حىت بالنسبة للفقه، بل  االقتصادحتديد مفهوم دقيق سواء على صعيد القانون أم على صعيد 

بالنسبة للتشريعات سواء أكانت وطنية أم دولية، لذا  االختالفمتد هذا اواألكثر من ذلك 
حاول تقسيم  هذا املطلب إىل ثالثة فروع حبيث نقوم بتعريف جرمية تبييض األموال من منظور سن

الفرع )مع اإلحاطة ببعض التعريفات يف التشريعات املقارنة  (الفرع األول)الشريعة اإلسالمية 
 .(الفرع الثالث)القضاء هلذه الظاهرة مث نظرات الفقه و  (الثاني
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 األموال في التشريع اإلسالمي جريمة تبييض: لفرع األولا
مكان، كما أن ما تقوله صاحلة لكل زمان و قة لكل موضوع و إن الشريعة اإلسالمية سبا
 .خبصوص املال القذر أو املال احلرام

غسيل  احتماالت ازدادتالنشاط اإلجرامي وتفرع وتعدد، كلما  ازدادمن مث فإنه كلما و 
 .(1)من أصوله املالية خاصة من النقد األجنيب االقتصادمعه حرمان  ازداداألموال حجما و 

بعدما رأينا املفهوم املوسع لظاهرة غسيل األموال ال خيفى علينا أن الشريعة اإلسالمية هلا ما و 
كما أن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل يستخدموا ال   ،تقوله خبصوص املال القذر أو املال احلرام
ال وال حىت األموال القذرة، إال أن ذات الفكرة تقوم مصطلح غسيل األموال، وال تبييض األمو 

عليها األصول الشرعية فتحرم التعامل ببعض األموال، كما ال حيل كسب املال عن طريق باطل 
 ان  ط  ي  الش   ات  و  ط  وا خ  ع  ب  ت  ت    ل  ا و  با ي  ط   لا ال  ح   ض  ر  ي األ  ا ف  م  وا م  ل  ك    اس  ا الن  ه  ي   ا أ  ي  ﴿ لقوله تعاىلحمرم، 

ا وبا ت  ك  م   ه  ون  د  ج  ي ي  الذ   ي  م  األ   ئ  ب  الن   ول  س  الر   ون  ع  ب  ت  ي    ين  الذ  ﴿ وقال تعاىل (2)﴾ين  ب  م   و  د  ع   م  ك  ل   ه  ن  إ  
 ات  ب  ي  الط   م  ه  ل   ل  ح  ي  و   ر  نك  م  ال   ن  ع   م  اه  ه  ن   ي   و   وف  ر  ع  م  ال  م ب  ه  ر  م  أ  ي   يل  ج  ن  اإل  و   اة  ر  و  ي الت   ف   م  ه  د  ن  ع  
 .(3)﴾م  ه  ي  ل  ع   ت  ان  ي ك  الت   ل  ال  غ  األ  و   م  ه  ر  ص  إ   م  ه  ن   ع   ع  ض  ي  و   ث  ائ  ب  خ  ال   م  ه  ي  ل  ع   م  ر  ح  ي  و  

 .(4)"إن اهلل تعالى طيب ل يقبل إل طيبا"وقوله صلى اهلل عليه وسلم 
إذا حيث يذهب مجهور الفقهاء إىل بيع العنب ملن يعصره مخرا حرم أكل مثنه، خبالف ما 

بيع ملن يأكله، و كذلك السالح إذا بيع ملن يقاتل به مسلما حرم أكل مثنه و إذا بيع ملن يغزو يف 
وال جيوز التصرف باألموال الناجتة عن األعمال غري املشروعة لقوله . سبيل اهلل فثمنه من الطيبات

ن وا م  ل  وا ك  ن  آم   ين  ا الذ  ه  ي   ا أ  ي  ﴿ ،(5)﴾م  ت  ب  س  ا ك  م   ات  ب  ي  ن ط  وا م  ق  نف  وا أ  ن  آم   ين  ا الذ  ه  ي   ا أ  ي  ﴿تعاىل 
                                                 

 .42، ص 2891الطبعة الثانية سنة  مؤسسة نوفل بريوت، عوجي، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسات االقتصاديةمصطفى ال- 1
 .269سورة البقرة، اآلية  - 2
 .251سورة األعراف، اآلية  - 3
 .5، صاخلامسالبخاري، صحيح مسلم، اجمللد  - 4
 .161البقرة، اآلية سورة  - 5
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 :وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،(1)﴾ون  د  ب  ع  ت    اه  ي  إ   م  نت  ن ك  إ   ه  ل  وا ل  ر  ك  اش  و   م  اك  ن  ق   ز  ا ر  م   ات  ب  ي  ط  
من أصاب مال من إثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو نفقه في سبيل اهلل جمع ذلك جمعا "

 .(2)"به في نار جهنم ثم قذف
هج اإلسالمي خيضع أساسا يف املن االستثمارويتبني من كل ذلك أن حتديد جماالت  

شريعات ومعايري ردت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة والشريعة تأمر باألعمال تألحكام و 
أنشطة و  ال تقبل بأعمالو تصفها بأهنا حالل حقا و واألنشطة اإلنسانية املرغوب فيها والنافعة 

يف  ةقتصادياالاإلسالمي من مهامه تنظيم األنشطة واملعامالت  االقتصادو .أخرى وتصفها باحلرام
 ما يتفرع عتها،، مسرتشدا بقاعديت احلالل واحلرام و ستهالكاالالتوزيع و جماالت اإلنتاج والتبادل و 

رام هو األمر الذي هنى احلاح الذي إحنلى عنه عقدة احلظر، وأذن الشارع يف فعله، و احلالل هو املبو 
الشارع عن فعله هنيا جازما، حبيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة اهلل يف اآلخرة، وقد يتعرض 

كامال   لتزامااكواحد من هذه األنشطة جيب أن يلتزم   االستثمارو . (3)لعقوبة شرعية يف الدنيا أيضا
 .نشاطهما يتفرع منهما يف حتديده جملاالت بقاعديت احلالل واحلرام و 

دائرة احلالل هي األساس، ليبقى كل ما ات يف الشريعة اإلسالمية ضيقة، و إن دائرة احملرمو  
سلم حثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و  هو خارج عن هذا اإلطار احملرم يف دائرة احلالل، أو الذي

ه ما سكت عنه فهو حالل وما حرم فهو حرام، و ما أحل اهلل في كتاب":على قبوله حيث قال
 .(4)"فهو مما عفي عنه

أبدهلم خريا منه، ومن حماسن الشرع اإلسالمي أنه إذا حرم شيئا على املسلمني، إال و  
غذية، باحت الطيبات من األأفحرمت الربا وأباحت التجارة، وحرمت اخلبائث من األطعمة و 

وا يل  م  ن ت  أ   ات  و  ه  الش   ون  ع  ب  ت  ي    ين  الذ   يد  ر  ي  و   م  ك  ي  ل  ع   وب  ت  ي    ن  أ   يد  ر  ي   اهلل  و  ﴿صدق اهلل تعاىل يف قوله و 
                                                 

 .211سورة البقرة، اآلية  - 1
 .201جاء ذلك يف سنن ابن ماجه يف جملده الثاين، ص  - 2
 .25، ص 2811يوسف القرضاوي، احلالل و احلرام، دار اإلعتصام، الطبعة السابعة، سنة  - 3
 .225املستدرك، اجلزء الرابع، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، ص  - 4
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واملعامالت اليت  (2)﴾ايفا ع  ض   ان  نس  اإل   ق  ل  خ  و   م  نك  ع   ف  ف  خ  ي   ن  أ   اهلل   يد  ر  ي  ﴿، (1)﴾ايما ظ  ع   الا ي  م  
 :يف املنهج اإلسالمي ترتكز على النقاط التالية ستثمارميكن أن تكون جماال لال

  يقتصر على فاعله المباشر وحده إن إثم الحرام ل :أول
بل يشمل كل من شارك جبهد مادي أو أديب فيه، ومن أجل ذلك لعن اهلل يف اخلمر عشرة 
عاصرها ومعتصرها طالب عصرها وشارهبا وحاملها و احملمولة إليه وساقيها و بائعها وآكل مثنها 

 .واملشرتي هلا واملشرتاة له
 ستهالكاالي يف مراحل اإلنتاج والتسويق و مار استثولذلك فإنه يصبح حمرما كل نشاط 

احملرم، ألن كلما أعلن على احلرام  استهالكيساهم بطريق مباشر أو غري مباشر يف إنتاج و تسويق و 
 .(3)فهو حمرم، و كل من أعان على حمرم فهو شريك يف اإلمث

 ء حقيقتهينبغي التنبه إلى الحيل اآلثمة التي تسمي الشيء بغير إسمه  مع بقا :ثانيا
وصدق رسول اهلل صلى " مشروبات روحية"واخلمور " يانصيب خريية"مثل تسمية القمار  

وجاء يف " أن أناسا من أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير إسمها"اهلل عليه وسلم يف قوله 
 .(4)"يأتي زمان على الناس يستحلون الربا بالبيع" إغاثة اللهفان

 الكريمة والقصد الشريف بالنية السليمة  اإلسالم يقدر البواعث :ثالثا
تصري املباحات والعادات قربات وطاعات، ولكن احلرام هو احلرام مهما حسنت نية فاعله، 
واإلسالم حيرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة وأن اهلل طيب ال يقبل إال الطيب وأن اهلل أمر 

اهلل عليه وسلم أيضا عن الرجل يطيل السفر  خربنا رسول اهلل صلىأاملرسلني، و  املؤمنني مبا أمر به
وغذي باحلرام فأىن  ملبسه حرامد يديه إىل السماء يقول يا رب، ومطعمه حرام و أشعث أغرب مي

                                                 
 .16سورة النساء، اآلية  - 1
 .11سورة النساء، اآلية  - 2
بابكر الشيخ، غسيل األموال، آليات اجملتمع للتصدي لظاهرة غسيل األموال، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، الطبعة  - 3

 .22، ص1002األوىل، سنة 
 .251، ص 2828ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، مصطفى البايب احلليب، القاهرة، سنة  - 4
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مبا يدل عليه احلديث الشريف، جينبهم مغبة  االستثمارإعتصام القائمني على يستجاب له، و 
ا على اعتمادهم استثمار أفق  استقصاءون هم حياولرام أو املكروه، أو الشبهات و الوقوع يف احل

 .البواعث الكرمية وحدهاالقواصد الشريفة و 
ال تقتصر على احلرابة والسرقة بل  ةقتصادياالوإن اجلرائم اليت تنصب على املال من اجلرائم  

والتدليس والتهريب والرشوة و كل األموال  االحتكارالغش و تتعداها إىل جرائم ال نظري هلا كالربا و 
 .(1)الناجتة عنها هي أموال حرام واليت تقابل املال القذر الذي يتطلب غسيله

هبذه األموال، ألن املنظور  االنتفاعيف جواز  جتهادوقد فتحت الشريعة اإلسالمية باب اال 
إىل تلك األموال الناجتة عن األنشطة غري املشروعة، أهنا أموال كسب مشروع ليس هلا مالك 

رام يف يد املسلم إذا كان مالكه احلقيقي جمهوال غري معروفا فإن حكمه الدفع خمصوص و املال احل
 .(2)إىل الفقراء و إىل املصاحل العامة للمسلمني

 تعريف جريمة تبييض األموال في التشريع المقارن: الفرع الثاني
الدولية واإلقليمية، لذلك ستجد  االتفاقياتلقد تأثرت التشريعات الداخلية بتعاريف 

 :اجتاهنيالدولية منقسمة إىل  االتفاقياتالتشريعات الوطنية على غرار كل 
 مشروعة هو الذي تكون فيه اجلرمية األولية واألصلية مصدر لألموال الغريالواسع و  االجتاه

الضيق وهو الذي تكون فيه اجلرمية األولية حمصورة فقط يف جرائم  االجتاهناجتة عن كل اجلرائم، و 
 .ل احلصرمعددة على سبي

بالريمو  اتفاقيةويف هذا اإلطار نلمس تأثر بعض التشريعات باملستجدات اليت جاءت هبا 
تشريع الفرنسي لذلك أن جانبا منها جعل اجلرمية األولية متمثلة يف كل أنواع اجلنايات واجلنح كا

 80/621حتت رقم  21/01/2880الضيق مبوجب القانون املؤرخ يف  االجتاهالذي كان يأخذ ب

                                                 
 .21لسابق، ص بابكر الشيخ، املرجع ا - 1
نادر حممد موسى، تبييض األموال و غسلها، كربى اجلرائم املعاصرة، مقالة علمية، اجمللة العربية للدراسات األمنية  - 2

 .156، ص 1005، سنة 21والتدريب، العدد 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 27 

مث . املتعلق مبشاركة ومسامهة املنظمات املالية يف مكافحة تبييض األموال الناجتة عن املخدرات
 2882جانفي  18الصادر يف  82/211توسع يف جمال اجلرم األوىل من خالل قانون رقم 

هذا التوسع ليشتمل أية عملية يشتبه يف أن تكون صادرة من املنظمات املتعلق بالرشوة والفساد و 
 .(1)إلجراميةا

ماي  22الصادر يف  281 – 86وقد أكد ذلك املشرع الفرنسي من خالل القانون 
يف املخدرات والتعاون الدويل يف جمال حجز  االجتاراملتعلق مبكافحة تبييض األموال و  2886

 ومصادرة متحصالت
صدر تسهيل التربير الكاذب بأي طريقة كانت مل"ة فقد عرف تبييض األموال بأنه اجلرمي

 .(2)"أموال أو دخول فاعل جناية أو جنحة حتصل منها على فائدة مباشرة أو غري مباشرة
أما يف التشريع األمريكي فقد كانت له الريادة يف مكافحة تبييض األموال، حبيث قام 

ولكن من املالحظ أن هذا القانون مل يعرف جرمية  2810بإصدار قانون سرية احلسابات سنة 
املصرفية، ى البنوك يف معامالهتا املالية و لتزامات امللقاة علكتفى بإبراز أهم االا ل بل تبييض األموا

املتعلق جبرمية تبييض األموال وآليات مكافحاهتا حبيث عرف  2896إىل أن أصدر قانون سنة 
كل عمل يهدف إىل إخفاء طبيعة أو مصدر "هذه األخرية يف نصوصه بأن غسل األموال هو 

 .(3)"ة عن النشاطات اجلرميةاألموال الناجت
ختذت منهجني يف التعريف، فمنها ما عمل على اكما نالحظ أيضا أن التشريعات املقارنة 

ي إىل وضع حد فاصل بني التعريف وضع تعريف حمدد لعمليات غسل األموال، على حنو يفض
                                                 

الثانية، سنة الطبعة  –اجلزائر  –لعشب علي، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال، ديوان املطبوعات اجلامعية  - 1
 . 12، ص 1008

جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، الطبعة الثانية،  - 2
 .15ص  1001سنة 

 .12، ص 1000نادر عبد العزيز شايف، تبييض األموال، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، سنة  - 3
ومن املالحظ أن املشرع األمريكي يف تعريفه جلرمية تبييض األموال أخذ باإلجتاه الواسع بالنسبة للجرم األوىل املتحصل منه 

 .األموال الغري مشروعة
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لوك اإلجرامي معتربا منها ما ركز على تعداد أشكال السإلجرامي للركن املادي اجلرمية، و السلوك او 
 .هذا التعداد مبثابة تعريف

جند التشريع ( وضع حد فاصل بني التعريف و السلوك اإلجرامي)ومن مناذج التوجه األول 
كل فعل يهدف إىل إخفاء "منه املخصصة للتعاريف على أنه  السوري الذي نص يف املادة األوىل

لكي تظهر عة بتحويل ملصادرها احلقيقية و ري مشرو أو تغيري هوية األموال اليت هلا عالقة بعمليات غ
 86كذلك املشرع الفرنسي من خالل قانونه حتت رقم و  (1)"على أهنا نامجة عن عمليات مشروعة

باإلضافة إىل التشريع الكوييت الذي عرف جرمية تبييض ، (2)2886الصادر يف سنة  281 –
منه  20/02/1001املؤرخ يف  1001نة لس 25األموال يف املادة األوىل من القانون حتت رقم 

وع لألموال أو عملية أو جمموعة من عمليات مالية هتدف إىل إخفاء أو متويه املصدر الغري املشر "
يعترب من عائدات متحصلة من مصدر مشروع، و  إظهارها يف صورة أموال أوعائدات أي جرمية و 

ل أموال أو عائدات ناجتة بصورة قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم يف عملية توظيف أو حتوي
 ".مباشرة عن جرمية إخفاء مصدرها األول

الثاين الذي ركز على تعداد صور الركن املادي، جند مثال املشرع  االجتاهومن أصحاب 
التنظيمية اليت صدرت يف هذا يض األموال يف نصوصه التشريعية و اجلزائري الذي مل يعرف جرمية تبي

كذا آليات املكافحة مستعمال ليت تشكل جرمية تبييض األموال، و األفعال ااجملال مكتفيا بتحديد 
وهذا من خالل نصوصه الواضحة  ،(3)مصطلح تبييض األموال بدال من مصطلح غسل األموال

                                                 
 . 1002/  08/  08املؤرخ يف  02-58صدر قانون مكافحة غسل األموال حتت رقم  - 1
 .التشريع الفرنسي لغسل األموال، كان حيصر اجلرمية األصلية يف جرائم املخدراتجتدر اإلشارة إىل أن أول قانون يف  - 2

Art. 324 du code pénal français du loi 96 – 392 du 13 Mai 1996 relative à la lutte contre le 
blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie 
et du confiscation des produits du crime « le fait de faciliter partout. 

والبعض اآلخر مصطلح تطهري أو تبييض األموال            " غسيل األموال"يطلق البعض على تلك األفعال مصطلح  - 3
Le blanchiment d’argent  شرينات من القرن املاضي حينما حاولت وقد إستخدم تعببري غسل األموال ألول مرة يف الع

البحث عن غطاء " ألكابون وباجسي موران" بعض عصابات املافيا يف الواليات املتحدة األمريكية مثل أشقياء شيكاغو 
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 02-05خاصة يف قانون الوقاية من تبييض األموال و حتويل اإلرهاب ومكافحتهما حتت رقم 
ذلك قانون إنشاء ملعاجلة اإلستعالم املايل على مستوى وزارة و ك 1005فرباير سنة  06املؤرخ يف 

يتضمن إنشاء خلية  1001أفريل  01املؤرخ يف  211-01املالية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
املؤرخ يف  22-01: كذلك النص مبوجب القانةن رقمتعالم املايل و تنظيمها وعملها و معاجلة اإلس

على عدم اإلحتجاج بالسر البنكي  1002املالية لسنة املتضمن قانون  1001ديسمرب  11
والسر املهين على خلية معاجلة املعلومات وإمكانية هذه األخرية بأن تأمر بصفة حتفظية على 
تأجيل تنفيذ كل عملية بنك أو جتميد األرصدة حمل شك فيما خيص تبييض األموال، وكذلك 

مكرر إىل  298ات الذي يشمل املواد من القانون يف القسم السادس مكرر من قانون العقوب
حتت عنوان  1001نوفمرب  20املؤرخ يف  25-01املضاف مبوجب القانون  1مكرر  298

 .بأنه يعترب تبييضا لألموال (1)مكرر 298املادة " تبييض األموال"
ر حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويه املصد -أ

اجلرمية األصلية اليت تأتت  ارتكابغري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف 
 .منها هذه املمتلكات، على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للمتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو  -ب
 .قة هبا، مع علم الفاعل أهنا عائدات إجراميةحركتها أو احلقوق املتعل

إكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أهنا  -ج
 .تشكل عائدات إجرامية

                                                                                                                                                    

مشروع لعائداهتا اإلجرامية سواء من التجارة غري املشروعة باملخدرات أو غريها من اجلرائم، وذلك بقيامهابتنفيذ مشروعات 
إىل احملاكمة ليس بتهمة غسل األموال،  2822عام ( الكابون)ية مثل مغاسل املالبس والسيارات وقد أحيل اإليطايل خدم

احملاسب واملصريف العامل مع الكابون من البحث عن وسائل إلخفاء ( مريالنسكي)وإمنا بتهمة التهرب الضرييب لكن ما قام به 
ري مشروعة هلذه األموال وعملية متويه طبيعتها وهي فكرة غسل األموال ومفهومها، هذه األموال، أثار احلديث عن املصادر الغ

يف الواليات املتحدة األمريكية وأول  2812عام ( ووترغايت)مث عاد مصطلح غسل األموال يف الظهور يف وقت فضيحة 
 .2891ظهور يف سياق قانوين وقضائي عام 

 .11لعشب علي، املرجع السابق، ص  - 1
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ا أو ارتكاهبأي من اجلرائم املقدرة وفقا هلذه املادة أو التواطؤ أو التآمر على  ارتكاباملشاركة يف  -د
 .(1)إسداء املشورة بشأنهدة والتحريض على ذلك وتسهيله و املساعو  اارتكاهبحماولة 

على تعداد صور الركن املادي وذلك يف الفصل  االجتاهوكذلك املشرع املغريب أخذ بنفس 
وكما أن املشرع املغريب وسع يف صور الركن املادي على غرار بعض التشريعات  ،(2)(2-511)

 .األخرى
تبييض األموال مسألة جد صعبة، كما هو األمر بالنسبة ومنه نقول أن تعريف جرمية 

لإلرهاب حيث هناك عدة تشريعات مل تضع تعريف شامل ومانع جلميع األركان والعناصر املكونة 
 .هلذه اجلرمية

كما يالحظ على هنج خمتلف التشريعات يف تعريفها لتبييض األموال هو إتسامها بالتوسع 
قصور التعريف هلذه اجلرمية، وهو األمر الذي جعل تعريف هذه مع مرور الزمن وذلك بعد إتضاح 

اجلرمية يتطور من جمرد آداة ثانوية يف حماربة جرائم املخدرات إىل عنصر رئيسي وجوهري يف حماربة 
 .(3)اإلجرام املايل املنظم

 القضاءجريمة تبييض األموال في الفقه و  تعريف: الفرع الثالث 
التعريف وذلك املوضوع أنه تعددت الدراسة فيه و فقه من هذا ميكن قوله عن موقف ال ما  

ا ال ميكن أن نذكر كل التعاريف الدراسات اليت تناولت اجلرمية غري أننالبحوث و  اختالفاتحسب 

                                                 
املتعلق بالوقاية من تبييض  1005فرباير  06املؤرخ يف  02-05: در اإلشارة أن هذا التعريف ورد أيضا يف قانون رقمجت - 1

: حتت رقم 1001كما أن املشرع اجلزائري أقر هذه اجلرمية بنص صريح فقط منذ سنة . األموال وحتويل اإلرهاب ومكافحتهما
املشرع اجلزائري إعتمد يف تعريفه جلرمية تبييض األموال على األفعال اليت  ، وهكذا فإن1001نوفمرب  20املؤرخ يف  01-02

 .تشكل هذه اجلرمية  وحتديد آلية املكافحة
جتدر اإلشارة إىل أن هذا التعريف قد تعرض لإلنتقاد من السادة النواب أثناء مناقشة مشروع القانون ملا كان قيد الدراسة،  - 2

التعريف اخلاص جبرمية غسل األموال ال يعرف اجلرمية يف حد ذاهتا، ولكنه يعرفها باإلحالة إذ جاء يف إحدى التدخالت أن 
 . على بعض األفعال

3- THONY (Jean-FRANCOIS) « Les politiques législatives de lutte contre le blanchiment 
en europe », op. cit. P419. 
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تلك اليت تتم مبقتضاها تسجيل األرباح "ا، وهكذا فهناك من عرفها بأهنا إمنا نقتصر على بعضهو 
األنشطة غري املشروعة بشكل مشروع داخل النشاط اإلجرامي و ت املتولدة عن هذه العمليات ذا

األموال، ومن مث ميكن  النظام املايل، حبيث يصبح من الصعب التعرف على املصادر األصلية هلذه
 .(1)ها يف أغراض مشروعةاستثمار إنفاقها و 

ادفة إىل واهل قتصادياالمن العمليات ذات الطابع املايل و جمموعة "وهناك من عرفها بأهنا 
أو من جرمية على  إدخال عائدات األنشطة غري املشروعة الناجتة خصوصا عن جرائم املخدرات

 .(2)"املشروع قتصادياالدرجة معينة من اخلطورة إىل النظام املايل 
عملية يتم من خالهلا "ألموال كما هناك تعريف فقهيا له مدلول قانوين معتربا أن تبييض ا

إظهاره بصورة خمالفة ض إخفاء املصدر غري املشروع له و ملستمد من جرمية بغر حتويل أو نقل املال ا
جرمية للتهرب من النتائج القانونية اليت ترتتب  ارتكابللحقيقة أو مساعدة أي شخص متورط يف 

 .(3)"عن سلوكه
وجند تعريف أخر أكثر تفصيال ملا سبق، تضمن خمتلف أبعاد اجلرمية حيث تعرض ألهم 

جرمية دولية منظمة يقوم "ن إغفال لألهداف املتوخاة من هذه اجلرمية، حبيث خصائصها، دو 
مبقتضاها أحد األشخاص بإجراء جمموعة من العمليات املتالحقة على أموال غري مشروعة نتجت 
من أنشطة غري مشروعة يعاقب عليها تشريع دوله هذا الشخص مستعينا بواسطة واجهة للتعامل 

                                                 
األوعية املصرفية، ندوة اجلرائم االقتصادية املستحدثة، املركز القومي للبحوث سهري ابراهيم، غسل األموال القذرة يف  - 1

 .665ص  2881اإلجتماعية واجلنائية، القاهرة، سنة 
2- Le terme blanchiment désigne l’ensemble articulé d’opérations de nature économique et 
financière visant l’insertion dans le circuit légal de capitaux provenant d’activités illicitées, 
traditionnellement du trafic de stupéfiants et aujourd’hui plus largement de toute infraction 
pénale d’une certaine gravité ». 

تقبل يف العامل العريب، كلية احلقوق سعود بن عبد العزيز املريشد، جرائم غسل األموال، مؤمتر القانون وحتديات املس - 3
 .252، ص 2888الكويت، سنة 
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ان عدم مالحقة األجهزة األمنية مناخ الفساد اإلداري هبدف ضمك و بنو مستغال سرية حسابات ال
 .(1)"الرقابية حلصيلة أمواله القذرةو 

والقانوين  قتصادياالمما سبق ميكن أن نقول أن التعريفات اليت طرحت على الصعيد الفقه 
 :بشأن بيان معىن تبييض األموال كانت تتمحور على ثالثة من الطوائف

وهي اليت جعلت من فعل اإلخفاء منصب على مصدر األموال غري املشروعة لذا  :ىالطائفة األول
عرفتها على أهنا حتويل ونقل األموال اليت مت احلصول عليها بطريق غري مشروع بغرض التغطية على 

 .(2)مصادرها أو التجهيل هبا
متعددة قد تكون  ليجو جريارد بأهنا احملاولة بوسائل"وقد عرفها اخلبري بالشرطة الفرنسية 

مأخوذة من دنيا رجال األعمال إلخفاء مصدر الكسب غري املشروع لألموال حىت ميكن 
 ".ةاقتصاديها دون خوف من إمكانية مصادرهتا يف قنوات مشروعة مالية أو استثمار 

حبيث جعلت من فعل اإلخفاء منصبا على حقيقة األموال غري املشروعة بأنه  :الطائفة الثانية
من التصرفات أو اإلجراءات اليت يقوم هبا صاحب الدخل غري املشروع أو الناتج عن سلسلة "

اجلرمية حبيث تبدو األموال أو الدخل كما لو كان مشروعا متاما مع صعوبة إثبات عدم 
 .(3)"مشروعيته

 

                                                 
صفوت عبد السالم عوض اهلل، اآلثار االقتصادية لعمليات غسل األموال ودور البنوك يف مكافحة هذه العمليات، جملة  - 1

 . 20، ص 1005احلقوق الكويتية، العدد الثاين، سنة 
القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة مفيد نايف الدليمي، غسيل األموال يف  - 2

 .18، ص 1006
، والفرق بني 5، ص 2881محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل سنة  - 3

ها للجرمية على املصدر املتأتية منه األموال يف حني الثانية على حقيقة الطائفة األوىل والطائفة الثانية أن األوىل ركزت على تعريف
األموال غري املشروعة ويف نظرنا أن احلقيقة هي نفسها املصدر من حيث هوية األموال فقط لذا نرى أن جوهر جرمية تبييض 

ألن كلها هلا مدلول واحد من ناحية األموال يبصب حول مصدر العائدات اإلجرامية دون اإلشارة إىل احلقيقة لتلك األموال 
 .  اجلرمية األولية
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 طبيعة جريمة تبييض األموال: المطلب الثاني
القانونية خبصوصية معينة، فطبيعتها تتميز جرمية تبييض األموال على املستوى القانوين 

، كما أم املصلحة احملمية هلذه االختالفخصائص متعددة وشديدة مركبة، إذ حتصل صفات و 
اجلرمية تفتقد إىل التحديد الضروري فهي كما يبدو أهنا حتمي مصاحل متعددة وليست ذات طبيعة 

 .واحدة
ومنهم من  ةاقتصاديتربها جرمية الفقهاء من حيث هذه اخلاصية فمنهم من يع اختلفولقد 

يرى أهنا جرمية منظمة ومركبة ومنهم من يرى أهنا جرمية الحقة جلرائم أولية وعلى أساس هذا 
ميكن أن جتمع تلك اخلصائص يف نقاط متتالية حبيث تتناول هذه اجلرمية على أهنا  االختالف

الفرع )ا بالطابع اإلجرام الدويل وكذلك متيزه (الفرع األول)جرمية الحقة وضرورية جلرمية أصلية 
 اقتصاديالوطين والدويل إلعتبارها جرمية ذات طابع  االقتصادوكذلك ملا هلا من تأثري على  (الثاني

املتطورة من حيث  وباإلضافة أن مرتكبوا هذه اجلرمية يلجؤون إىل أحدث الطرق (الفرع الثالث)
ى أن هذه اجلرمية تعترب من قبل اجلرمية املنظمة دون أن ننس (الفرع الرابع)التقين اجلانب الفين و 
 .(الفرع الخامس)العابر لألوطان 

 ضرورية لجريمة أصليةجريمة لحقة و : الفرع األول
وهذا يعين أنه يشرتط لقيام جرمية تبييض األموال، وجود جرمية سابقة عليها أدت إىل 

 مشروع باملخدرات أو جرائم الفساد الغري االجتاراحلصول على كمية من األموال غري املشروعة، ك
التهرب الضرييب، ومن مث فإنه إذا مل تكن هناك جرمية ايل كالرشوة والرتبح واإلختالس و اإلداري وامل

أصلية نتجت عنها أموال غري مشروعة فإنه ال يتصور وجود جرمية تبييض أموال ألن حمل اجلرمية 
 .(1)والدافع هلا غري موجود

                                                 
عادل عبد العزيز الّسن، غسل األموال من منظور قانوين وإقتصادي وإداري، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بدون طبعة،  - 1

 .22، ص 1009سنة 
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 ارتكابالرئيسي أو الوحيد مبعىن أدق لوجود جرمية تبييض األموال هو وهكذا فإن السبب 
جرمية أو جرائم سابقة عليها حتصلت منها أموال غري مشروعة، وما يعنيه ذلك من أن أهم حماور 

 .(1)مكافحة تبييض األموال، هو مكافحة اجلرائم األصلية اليت تنتج عنها األموال غري املشروعة
ييض األموال ضرورية لكافة اجلرائم ذات الدافع املايل سواء جرائم عادية وباعتبار جرمية تب

أو منظمة وذلك بغية توفري الغطاء الشرعي وإدخاهلا يف النظام املايل الشرعي فإن هذا حيقق 
 :ألصحاب األموال غري املشروعة هدفني أساسني مها

اجلرائم األصلية اليت حتصلت منها  كتشافا إخفاء الرابطة بني اجلرمية ومرتكبيها و احليلولة دون  -
 .األموال غري املشروعة وبالتايل اإلفالت من العقاب

العائدات اإلجرامية يف أنشطة مشروعة أو غري مشروعة لتحقيق املزيد من األرباح فضال  استثمار -
 .جرائم أخرى تدر عائدات مالية جديدة ارتكابعن تأمني وتسهيل 

وال هي جرمية مركبة تستند على فعلني جترمييني يتمثل األول وهلذا قيل أن جرمية تبييض األم
يف جرمية أولية أنتجت ماال، و الثاين يف نشاط تبييض األموال الذي يشكل املرحلة الثانية، ولذا 
فهي جرمية تبعية ومستقلة، كوهنا جرمية الحقة جلرمية أخرى على غرار جرمية إخفاء األشياء، األمر 

 .(2)إىل تطبيق احللول احللول املستخلصة منها الذي جعل البعض يدعو
كما أهنا مستقلة أيضا وإن كانت تتطلب فعال أوليا يتمثل يف جرمية معينة مما جيعلها جرمية 
تبعية ناجتة عن جرمية أخرى، فإن هلا ذاتية خاصة هبا ترتب عنها جمموعة من النتائج متيزها عن 

 .(3)صفة اجلاين يف كل من الفعل األويل ونشاط التبييض جرمية إخفاء األشياء أمهها إمكانية إحتاد

                                                 
 .21صفوت عبد السالم عوض اهلل، املرجع السابق، ص - 1
، 2881اإلجتماعية لغسيل األموال، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، سنة و  الق، اآلثار االقتصاديةالسيد أمحد عبد اخل - 2

، ويف هذا اإلطار جند مثال شركات السياحة والطريان واملالحة التابعة للمنظمات اإلجرامية تسهل هلا عمليات هتريب 05ص 
 .املخدرات

ولو أن معظم ( تبييض األموال)من جانب اجلرمية األولية واجلرمية الالحقة  مل تشرتط التشريعات وحدة اجلاين سواء - 3
 .احلاالت يكون اجلاين نفسه املتابع بنشاط التبييض هو نفسه القائم باجلرمية األولية وهذا وقت الغاية املرجوة من التبييض
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 االتفاقياتهتمت اييض األموال واجلرائم األصلية، رتباط الوثيق بني تبويف ضوء هذا اال
غري املشروع باملخدرات والفساد اإلداري  االجتارالدولية ذات الصلة مبكافحة اجلرمية املنظمة ك

فعاال ملكافحة تربت هذا التجرمي عنصرا ضروريا و حصلة منها واعواملايل، وجترمي تبييض األموال املت
غري املشروع يف  االجتاراألمم املتحدة ملكافحة  اتفاقيةاجلرائم املنظمة، هذا ما عرب عنه أطراف 

 .(1)تفاقيةاملخدرات واملؤثرات العقلية يف ديباجة اال
اجلرمية املنظمة عرب  األمم املتحدة ملكافحة اتفاقيةونفس الغرض توجهت وسعت إليه 

الوطنية مع التورع يف حتديد اجلرائم األصلية اليت تتأتى منها األموال غري املشروعة بإعتبار أن هذه 
 اعتمادالدول األطراف ب تفاقيةاألموال متثل هدفا رئيسيا لعمليات اإلجرام املنظم ولذلك طالبت اال

غسل األموال غري املشروعة املتحصلة من  ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي
 .(2)األنشطة اإلجرامية مع التوسع يف حتديد اجلرائم األصلية اليت تتحصل منها هذه األموال

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف مادهتا الثانية  اتفاقيةوقد عرفت 
تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، اجلماعة اإلجرامية املنظمة بأهنا مجاعة ذات هيكل "

واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية  ارتكابموجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف 
 ".أو األفعال اجملرمة من أجل احلصول بشكل مباشر أو غري مباشر منفعة مالية أو مادية أخرى

                                                                                                                                                    

حتت  10/01/1009والثاين   21/02/1001وهذا األمر أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف اجتهاداهتا، األول الصادر يف 
، معتربة أن املتابعة تقوم بالنسبة ملرتكب اجلرمية األولية املدرة للمال إن كان هو من قام بنشاط التبييض خبالف ما 12رقم 

 .استقر عليه العمل بالنسبة جلرمية إخفاء األشياء، واليت ال يتابع فيها السارق جبرمية اإلخفاء
و املصادق عليها  2899املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية املنعقدة لسنة  اتفاقية األمم - 1

شعبان عام  16املؤرخ يف  12-85من لدن العديد من الدول وقد صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رق 
ل نص دويل ملعاجلة جرمية تبييض األموال بالرغم أهنا مل تعرف وتعترب هذه االتفاقية أو  2885يناير  19هـ املوافق  2125

 . جرمية تبييض األموال، وإمنا ركزت على ماهية السلوك املادي للجرمية
بالريمو نسبة ملدينة إيطالية اليت عقد املؤمتر  1000إن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام  - 2

ع على هذه االتفاقية العديد من دول أعضاء األمم املتحدة خالل املؤمتر الذي عقد هلذا الغرض وقد صادقت فيها، وقد وق
فرباير  05املوافق ل  2111ذي القعدة عام  11املؤرخ يف  55-01اجلزائر على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 .1001سنة 
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 جريمة ذات طابع دولي: الفرع الثاني
جعلنا نقول أن جرمية تبييض األموال تنقسم من حيث طبيعتها بالطابع  إن األمر الذي

الدويل هو تشعب وتبعثر النشاط اإلجرامي بني الدول، أي أنه ميكن أن ترتكب اجلرمية األصلية 
اليت ينتج عنها أموال غري مشروعة يف بلد معني، ويتم نشاط تبييض األموال يف بلد أخر، كما 

بييض األموال ذاهتا حدود أكثر من دولة مث تعود األموال مرة أخرى ميكن أن تتعدى جرمية ت
 .(1)لتستثمر يف بلدها األصلي أو يف بلد آخر

كما يتضح أنه من أهم العوامل اليت ساعدت على إنتشار جرائم تبييض األموال ويسرت 
ها إنتشار مفهوم العاملي يف هناية القرن العشرين ومن بين االقتصادا التغريات اليت شهدها ارتكاهب

العوملة، وحتديد التجارة العاملية، واخلدمات املالية وسهولة إنتقال األموال بني الدول املختلفة، وما 
صاحب ذلك من تطور تقين هائل يف جمال اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومن مث مل تعد 

يها جرائم املخدرات جرائم تبييض األموال مقصورة على عدد حمدود من الدول اليت تنتشر ف
والفساد، ولكنها إنتشرت جغرافيا لتشمل دوال نامية إىل جانب الدول الرأمسالية الغربية، بل 

 .على حركة األموال (2)وجدت يف أي مكان يف العامل تضعف فيه آليات اإلشراف والرقابة
ة يف النظم وملا كانت جرمية تبييض األموال هبذا املفهوم تشكل عدوانا على القيم األساسي

الدولية  االتفاقياتاليت ترتكب فيها، فقد تعاونت الدول على مكافحتها عن طريق  االجتماعية
اليت تضع الضوابط واألطر اليت يتعني على الدول األطراف تضمني قوانينها الداخلية لتجرمي تبييض 

 .(3)األموال والعقاب على إقرتافها

                                                 
 .22ق، صعادل عبد العزيز الّسن، املرجع الساب - 1
داود صبح يوسف، تبييض األموال والسرية اهلدفية، الفساد أصل العلة، مكتبة صادر ناشرون، بدون طبعة، سنة  - 2

 . 22، ص 1002
حممد صايف يوسف، اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، دار  - 3

 .56، ص1001بعة األوىل، سنة النهضة العربية، الط
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ل من جرائم القانون الداخلي ذات الطابع الدويل ومن مث ميكن إعتبار جرمية تبييض األموا
واليت تعرف بأهنا جمموعة اجلرائم اليت تقتضي لظروف خاصة ترتبط جبنسية مرتكبيها وبأماكن 

 .(1)ا تعاونا وثيقا فيما بني الدول هبدف ضمان منع وقوعها ومعاقبة منفذيهاارتكاهب
على آليات التعاون  عتمادال، تزايد االوكان كنتيجة هلذا الطابع الدويل جلرمية تبييض األمو 

اإلعرتاف حبجية احلكم اجلنائي الصادر يف املساعدة القانونية املتبادلة، و الدويل ملكافحتها، مثل 
فق إليات دولة معينة أمام حماكم دولة أخرى، وتسليم اجملرمني وذلك اجلانب سندرسه الحقا و 

 .املكافحةالتصدي و 
املتمثل يف أن الطابع الدويل هلذه اجلرمية و ن الفقه الدويل وبالرغم من ذاك يرى جانب م

اجلرمية يف إقليم أكثر من دولة، ال يؤدي إىل إعتبارها جرمية دولية ألهنا تظل جرمية أفراد ال  ارتكاب
ا إىل إضطراب العالقات فيما بني الدول وال يهدد السلم واألمن الدوليني، ألهنا متثل ارتكاهبيؤدي 
وليس  بامسهمالنظام العام الداخلي للدولة فقط، وترتكب من أشخاص يتصرفون على  اعتداء

 .على النظام العام الدويل وهو ما تتطلبه اجلرمية الدولية اعتمادا ارتكاهبمن مث ال ميثل بإسم الدولة و 
الدولية  اآللياتولكن نظرت هذا اجلانب من الفقه هي نظرة سطحية دون التعمق يف كل 

 .ا تعتمد على حتويل وتغطية األموال عرب كافة البنوك العامليةللمكافحة كوهن
  اقتصاديجريمة ذات طابع : الفرع الثالث

مان يكون صاحل لكل ز  ةقتصادياالإن الوصول إىل تعريف واضح وحمدد ملفهوم اجلرمية   
نه قد الظروف مبختلف مراحلها، ليس باألمر السهل واليسري، بل إومكان ويعاجل مجيع احلاالت و 

 :يكون أمرا على غاية من الصعوبة ويرجع سبب هذه الصعوبة إىل
جيب أن يسبقه تعريف حمدد ملفهوم السياسة  ةقتصادياالإن وضع تعريف حمدد ملفهوم للجرائم  -2
من جهة أخرى وضع تعريف واحد وحمدد لعلم من جهة و  قتصادياالالنظام و  ةقتصادياال

                                                 
مىن حممود مصطفى، اجلرمية الدولية بني القانون الدويل اجلنائي، والقانون اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1

 . 26، ص2898الطبعة األوىل، سنة 
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سوف يكون  ةقتصاديااللوضع حمددات للجرمية  اجتهاد، وبالتايل فإن أي تعريف أو االقتصاد
ودقيقة  وهذا يكون خمالف لقواعد التجرمي اليت جيب أن تكون واضحة االتساعمشوب بالغموض و 

لكوهنا تفرض القيود وحتد من احلريات وخترج عن القاعدة العامة يف أن األصل يف األمور 
 .(1)اإلباحة

إىل  استناد تعريفها ومفهومها من دولة إىل أخرى، ختتلف يف ةقتصادياالكما أن اجلرمية  -1
املصلحة اليت يرعاها القانون وحيرص على محايتها وإىل السياسات واإليديولوجيات املتبعة يف كل 

 .(2)معني قد ال يعد جرمية يف ظل نظام آخر اقتصادينظام، فما يعد جرمية يف ظل نظام 
قد يكون ولكن لفرتة حمددة فقط وذلك  ةتصاديقاالدقيق للجرمية إذن وضع تعريف حمدد و    

، (3)الصناعية اليت واكبت خمتلف النواحي لإلقتصادو جلة التقدم والثورة املعلوماتية راجع لتسارع ع
أشكاهلا املتطورة وميكن أن يكون هذا السبب الرئيسي يف اجلرائم املستحدثة بكافة صورها و خاصة 

لفة لوضع تعريف حمدد هلذا املفهوم القانوين للجرائم املخت ةقتصادياالعدم تصدي التشريعات 
 .(4)ةقتصادياال

بأهنا كل فعل أو إمتناع مرتكب من قبل أشخاص  ةقتصادياالوعليه ميكن تعريف اجلرمية 
لألفراد  ااقتصاديوظيفتهم، حمدثني بذلك ضررا  باستغاللمرموقة  ةاقتصاديو  اجتماعيةذوي مكانة 

 .(5)واإلنتاج ومحاية املمتلكات ستهالكاالب وللمجتمع، كاجلرائم املاسة
                                                 

يلية تأصيلية مقارنة يف التشريعات األردنية أنور حممد صدقي املساعدة، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية، دراسة حتل -1
 .69، ص 1009والسورية واللبنانية واملصرية والفرنسية وغريها، دار الثقاقة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة 

 .212، ص 2891يف التشريع السوري واملقارن، مطبعة طربني دمشق،  االقتصاديعبود السراج، شرح قانون العقوبات  -2
تداخل علم االقتصاد بالعلوم األخرى، : رجع البعض سبب عدم وضع تعريف موحد لعلم االقتصاد إىل أسباب كثرية منهاي -3

عالقة علم االقتصاد بالسلوك اإلنساين غري املستقر، تطور األوضاع املعيشية والظروف وما رافقها من تطور يف مفاهيم اإلنسان 
 .من عصر إىل أخر

 .10ساعدة، املرجع السابق، ص أنور حممد صدقي امل -4
5 -RECASENS Brunet (AMADEU) et PLANET Irobles (SILVIA), «La criminalité 
économique et financière en Espagne» «La criminalité économique ses manifestations, sa 
prévention et sa répression». Edition L’harmattan, Paris, 2005, p185. 
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، نوع أول يتعلق ةقتصادياالمتس بني نوعني من املصاحل  ةقتصادياالوبذلك فإن اجلرمية 
املخالفة ألنظمة الدول باجلرائم اليت متس مبصلحة األفراد وذمتهم املالية، ونوع ثاين يتناول اجلرائم 

ييض األموال جرمية مركبة فهي تنتهك النوعني فهي متس وبأن جرمية تب، (1)ةقتصادياالاملالية و 
 .ةقتصادياالمبصلحة األفراد املالية وكذا مصلحة الدولة املالية و 

خصوصا مع تطور  االقتصادومن مث فإن خطر جرمية تبييض األموال ذا تأثري كبري على 
على  ةقتصادياالرمية اجلخص و الذي جعل من جرمية تبييض األموال باأل قتصادياالالنظام املايل و 

، حبيث إقتحمت جرمية تبييض األموال شىت جماالت احلياة قتصادياالالعموم جزء من النظام 
 .(2)ةاقتصادي، مما جعل أثرها السليب ترتتب عنه أخطار ةقتصادياال

وملا كانت جرمية تبييض األموال يرتتب عليها إضفاء طابع املشروعية على األموال غري 
األموال غري  اندماجتحصلة من جرائم معينة، وما يستتبعه من آثار سلبية وذلك نتيجة املشروعة امل

 ةقتصادياالاملشروعة يف غإلقتصاد الرمسي للدولة على النحو الذي ستتعرض إليه وفق اآلثار 
 للجرمية الحقا، وإن غالبية ممارسني هلذا النشاط يعتمدون على النظام املصريف والعاملني يف البنوك،

اخلطرية، ويرتتب على هذا ضرورة تقدير  ةقتصادياالفإن جرمية تبييض األموال تعترب من اجلرائم 
 .(3)املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي

 
 
 

                                                 
جرجس يوسف طعمه، مكانة الركن احلضري يف اجلرائم االقتصادية، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، بدون طبعة،  - 1

 .1ص 1005سنة 
2 -RUGGIERO Vincenzo «La criminalité économique et financière en Europe» ssp Paul 
PONSAERS, ED. L’harmattan, Année 2002, p08. 

، 2818حممود مصطفى، اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة حممود  - 3
 . 25، وعادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص 16ص 
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 جريمة متطورة فنيا وتقنيا: الفرع الرابع
من املالحظ أنه يتزايد الطابع الفين أو التقين يف عمليات تبييض األموال بصفة مستمرة   

فيما يتعلق بطبيعة األساليب املستخدمة يف عملية التبييض أو بنوعية األشخاص القائمني سواء 
 .هبا

ففي عصر ظهور النقد الرقمي وتطور أنظمة التحويالت املالية إلكرتونيا، وإنتشار التجارة 
ض اإللكرتونية ومنو العالقات بني البنوك، وكذلك تزايد إستخدام شبكة األنرتنت يف عمليات تبيي

 .(1)األموال وهو ما يعين سرعة تنفيذ جرمية التبييض يف أقل وقت ممكن
وقد أدت هذه التطورات التكنولوجية إىل ظهور طبقة إجرامية جديدة إستقطبها مالكو 

كما   ،(2)األموال املراد تبييضها، تضم حماسبني و مصرفيني وحمامني إحرتفت مهنة تبييض األموال
طة اإلجرامية اليت حتصلت منها األموال غري املشروعة وذلك بإخفاء أنه رغم  تورطهم يف األنش

ات الالحقة يف الصفقات االستثمار اإلجرامية باإلضافة إىل إدارات  حتويل ونقل العائداتو 
تلك اجلرائم بعيدا عن اإلشتباه  ارتكابواملشروعات التجارية مما يسر ملقرتيف اجلرائم األصلية 

التعاون مع حمرتيف تبييض األموال م املنظمات اإلجرامية بالتعاقد و ر إىل قياواملساءلة، وقد يصل األم
 .(3)مقابل منحهم نسبا حمددة من األموال املغسولة

من أهم عوامل  Offshore financial center (OFC) وتعد مراكز األفشور املالية
نطقة تبذل فيه جهود إنتشار ظاهرة تبييض األموال، ويعرف مركز األفشور بأنه أي دولة أو م

فز الضريبية ات األجنبية من خالل احلوااالستثمار مية منسقة يف سبيل جذب األعمال و حكو 
                                                 

شر والتوزيع مصطفى الطاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة تبييض األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، مطابع الشرطة للن - 1
 .22، ص 1001والطباعة، الطبعة الثانية، سنة 

 .11حممود حممود مصطفى، املرجع السابق، ص ، و 26ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز السّ  - 2
لكل إنسان مثن، ال حدود " السلطة واملال"من شعارات املنظمات اإلجرامية املتخصصة يف إرتكاب جرائم غسل األموال  - 3

كما أن اجملرمون الذين يقومون هبذه اجلرمية ال تتسم لديهم تلك الصفات التقليدية " فية أو سياسية أو أخالقية أو دينيةجغرا
لإلجرام اليت تكلمت عنها نظريات علم اإلجرام والعقاب بل هم جمرمون خرباء يف اإلجرام من ذوي الياقات البيضاء يتمتع 

 .ةأسلوهبم بالتقنيات وأساليب جد متطور 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 41 

التشريعات صديقة املستثمر، ويف معظم األحوال تؤدي اخلدمات املالية يف مركز والسرية والقوانني و 
 .(1)األفشور لغري املقيمني فقط

ا عنها سابقا ميكن كذلك القول أن جرمية تبييض باإلضافة إىل تلك اخلصائص اليت تكلمن
األموال تعترب شكال من أشكال اجلرمية املنظمة وخصوصا تلك اليت تتم يف إطار دويل، مما مينحها 

 .(2)الصفة عرب الوطنية
كما أن ثورة اإلتصاالت يف العامل خالل العقدين األخريين رافقها إنتشار لظاهرة اجلرمية 

ييض األموال من بني هذه اجلرائم حيث يستفيد غاسلوا األموال من احلدود عامليا، وجرمية تب
املقرتحة بني الدول، ومن املزايا اليت توفرها التكنولوجيا تستعمل هذه التقنيات يف حتويل األموال 
القذرة من بلد إىل آخر ألبعادها عن الشبهة واملصادرة بالنتيجة، حيث جترى يوميا حسب بعض 

مليات مصرفية إلكرتونية أو فعلية يتم من خالهلا غسل املليارات من الدوالرات اإلحصائيات ع
 .(3)إخل...النامجة عن اجلرائم ال سيما جتارة املخدرات وهتريب األسلحة والدعارة

وتعتمد املنظمات اإلجرامية على نشاط تبييض األموال إلضفاء الطابع الشرعي على 
ل حرية، لذا فإن نشاط تبييض األموال بالنسبة هلذه املنظمات هو أمواهلا القذرة واإلستمتاع هبا بك

عصب احلياة بالنسبة هلا، إذ بواسطته تستطيع اإلستمرارية و الظهور للعلن بشكل مشروع واهليمنة 
 .(4)االقتصادعلى 

 

                                                 
 .21عادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص  - 1
تعرف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية أو العابرة للحدود بأهنا ذلك السلوك الذي يرتكب من قبل مجاعة إجرامية يف أكثر من  - 2

ليها يف دولة دولة واحدة أو أرتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب من كبري من التخطيط له وتوجيهه أو اإلشراف ع
أخرى، أو ضلعت فيه مجاعات إجرامية متارس أنشطة يف أكثر من دولة واحدة وتكون اجلرمية املنظمة عرب الوطنية إذا إرتكبت 

 .221يف دولة واحدة ولكن حصلت هلا آثار شديدة يف دولة أخرى وهذا ما عرفته اتفاقية بالريمو، املادة 
 .11لعشب علي، املرجع السابق، ص  - 3
عادل حممد السيوي، جرمية غسل األموال، تعريفها وخماطرها والتطور التشريعي ملكافحتها، دار النهضة العربية للنشر  - 4

 . 218، ص 1009والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة 
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 أساليب وطرق تبييض األموال: المطلب الثالث
ألموال نظرا لتعددها وتنوعها لقد أصبح من الصعب جدا حتديد وحصر وسائل تبييض ا  

وتعقدها أيضا، وهذا راجع للتقنيات املستحدثة واليت هي يف تطور دائم ومستمر، مث للظروف 
احمليطية بالقائم على تبييض األموال، الذي يبتكر أنواعا جديدة وخمتلفة ليبقى عمله املتعلق 

 .بالتبييض غري مكشوف
تصور أو تصنيف عام هلذه الوسائل واألساليب  غري أن هذه الصعوبة ال متنعها من إعطاء

 االجتاهوإن تبيان ودراسة هذه الوسائل وتصنيفها ليس عشوائيا وإمنا مهم حبيث يهدف إىل توضيح 
الذي يلجأ إليه غاسلوا األموال أكثر من غريه، ومعرفة أين ينبغي أن تتكاثف جهود سلطات 

 .املكافحة والتصدي هلذه الظاهرة
ميكن تصنيف أساليب وطرق تبييض األموال إىل األساليب املصرفية وعلى العموم 

وأساليب القانونية و التجارية لذا سنحاول دراسة تلك الوسائل يف نقاط متفرقة حبيث نتكلم عن 
على األجهزة الغري املصرفية  عتمادمث إمكانية اال (الفرع األول)طريقة اللجوء إىل اجلهاز املصريف 

مع ضرورة  ،(الفرع الثالث)األموال إىل إبرام التصرفات العينية  مبيضي  جلوءمث ،(الفرع الثاني)
 .(الفرع الرابع)اإلهتمام بتكنولوجيا العصر من خالل ما نسميه تبييض األموال اإللكرتوين 

 تبييض األموال عن طريق اللجوء إلى الجهاز المصرفي: الفرع األول
بني تبعة لتبييض األموال، وبناء على ذلك سوف نيعد النظام املصريف من أكثر الطرق امل  

اإلقرتاض من البنوك، واخلدمات البنكية )اليت ميكن أن جند منها أهم هذه األساليب املصرفية و 
اخلاصة، وبطاقات اإلئتمان، والتحويل الربقي لألموال، والبطاقات الذكية، الغش واإلحتيال يف 

 .(1)(البنوك، وأجهزة الصراف اآليل

                                                 
، 1002نة خملص إبراهيم املبارك، غسيل األموال، التجرمي واملكافحة، مؤسسة النوري للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، س -1

 .25ص 
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، مع تبيان (ثانيا)، مث البنوك واالنرتنت (أول)يه سنحاول دراسة االقرتاض من البنوك وعل  
 .(ثالثا) بطاقات االئتمان وأجهزة الصرف اآليل

 اإلقتراض من البنوك: أول
قد يستخدم اإلقرتاض البنكي إلخفاء األموال غري املشروعة، وغالبا ما يستخدم يف مرحلة   

يداع األموال يف البنوك، حبيث يقرتض الشخص من البنك بضمان هذه الرتقيد، ويتم ذلك بعد إ
 .(1)األموال واهلدف من ذلك قطع الصلة بني أصل املال غري املشروع وحصيلة املبلغ املقرتض

فإن متت مساءلته عن مصدر  %2وغالبا ما تكون هبامش إقرتاض سعر فائدة ال يزيد عن 
 .(2)من البنك كمصدر هلذه األموالتلك األموال فإنه يربز عقد اإلقرتاض 

وقد يستخدم اإلقرتاض من البنك كوسيلة للتهرب الضرييب من خالل اإلقرتاض بضمان 
األموال املودعة يف البنوك، ويكون الفرق بني سعر الفائدة املطبق على الوديعة وسعر فائدة القرض 

فإنه يستطيع تنزيل جمموع وبذلك  %2وقد حيصل على سعر فائدة يصل إىل  %2مبا ال يزيد عن 
 %5الفائدة املدينة من النفقات لدى ضريبة الدخل ويدفع من الفائدة الدائنة فقط ضريبة دخل 

 .(3)حسب القانون املؤقت لضريبة الدخل اجلديد
 بنوك األنترنت: ثانيا

قامت معظم بنوك العامل بإنشاء مواقع هلا عرب شبكات األنرتنت لتقدمي خدماهتا املصرفية 
وأصبحت تتنافس فيما بينها على ذلك، ولكن التقدم اهلائل يف إستخدام اإلتصاالت والوسائل 

                                                 
حممود حممد سعيفان، حتليل وتقييم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل األموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  -1

 .12، ص 1009األوىل، سنة 
 هناك ما نسميه باحلساب املصريف املزدوج ومؤدى هذا األسلوب أن يودع شخص ما األموال غري النظيفة املتحصلة من -2

اجلرائم ولتكون مليون دوالر أمريكي على سبيل املثال يف حساب لدى أحد املصارف مث يقوم الشخص املودع نفسه وحتت 
إسم مستعار بإقرتاض مبلغ يعادل نفس املبلغ املودع من املصرف ذاته مث يقوم هذا الشخص برد قيمة الفوائد املستحقة على 

 .ب املبلغ الذي سبق إيداعهمبلغ القرض بواسطة الفوائد املتحصلة حلسا
، سنة 211حممد فتحي عيد، األموال املتأتية من اجلرائم املنظمة وسبل مكافحتها، جملة األمن واحلياة، الرياض، العدد  -3

 .180، ص2886
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اإللكرتونية جعل بعضهم ينشىء بنوك ليس هلا وجود إال على شبكات األنرتنت واليت أصبحت 
مرتقا ملبيضي األموال فهي ختتصر هلم مرحليت الرتقيد والدمج بسهولة وأمان ويستطيعون تدوير 

م يف العامل خالل دقائق وهم جيلسون يف منازهلم وأمام أجهزة احلاسب اإللكرتوين ومن خالل أمواهل
 .(1)إستخدام أرقام سرية للدخول إىل هذه البنوك

وألن معظم دول العامل تستخدم هذه التكنولوجيا وخوفا من خطورهتا على مستوى العامل 
تكون مع الزبائن املعروفني فقط وضمن فإنه جيب من هذا النوع من املعامالت املالية حبيث 

إجراءات وضوابط حمددة إلجراء مثل هذه التحويالت وخاصة التحويالت اخلارجية وتعد جرائم 
 .(2)النصب واإلحتيال والسرقة واسعة اإلنتشار عرب شبكة األنرتنت

 قات اإلئتمان وأجهزة الصرف اآلليبطا: ثالثا
األوراق التجارية ومنها بطاقات اإلئتمان  لقد أدخلت طرق وفاء جديدة كبديل لبعض

وهذا بسبب وسائل التكنولوجيا واحلاسب اإللكرتوين ومن املالحظ أن تستخدم هذه البطاقات يف 
تبييض األموال غري املشروعة وذلك بقيام شخص أو عدة أشخاص باحلصول على عدة بطاقات 

حساباهتم لدى أحد البنوك يف دولة  من عدة بنوك ويتم تغطية السحوبات النقدية أو البضاعة من
أخرى وهي أموال أصلها غري مشروع وبالرغم من أن كمية األموال اليت ميكن تبييضها هبذه الطريقة 
قليلة غري أهنا تستخدم خاصة يف البلدان اليت ال توجد فيها تشريعات واضحة تنظم هذه 

 .(3)البطاقات

                                                 
موال هربا هذا النوع من البنوك مسح بقيام شخصني من املافيا الروسية بتأسيس بنك بإسم اإلحتاد األورويب وبعد مجعهما األ -1

وأدخل هذا النظام على مجيع األجهزة   Clipper shipالواليات املتحدة األمريكية نظامهبا، ونظرا هلذا الوضع اخلطري أنشأت 
 .اليت تنقل البيانات والذي بإمكانه فك الشفرة على العمليات املالية اليت متر عرب األنرتنت

 .16حممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  -2
صفوت عبد السالم، األثار االقتصادية لعملية غسل األموال ودور البنوك يف مكافحة هذه العمليات، املرجع السابق، ص  -3

مت إلقاء القبض على عصابة دولية أرادت الرتويج  1002، يف عام 50، وحممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص 52
وعددها مخسني بطاقة وقد أستخدمت هذه البطاقات لسحب ماليني  وإستخدام بطاقات إئتمان مزورة ومسروقة من مصدرها
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يل بإستخدام البطاقات املمغنطة رف اآلوكذلك جبانب بطاقة اإلئتمان ظهرت أجهزة الص
من خالل قارئ اجلهاز حبيث يستطيع جهاز الصراف اآليل تقدمي كثري من اخلدمات أمهها 
السحب النقدي واإليداع وإجراء التحويالت الداخلية وطلب كشوفات احلساب، وبالرغم من 

به فالعميل يستطيع وجود تعليمات خاصة، للتحقق من شخصية العميل الذي يودع نقدا يف حسا
السحب من كل أجهزة الصراف اآليل للبنوك ة الصراف اآليل املصدر للبطاقة و أن يودع يف أجهز 

 .(1)املرتبطة بالشركة خلدمات الدفع
كما أن هناك نظام احلواالت السريعة وهو نظام أمريكي يتم من خالله إرسال وإستقبال 

ة ال تتجاوز عشر دقائق وقد يستخدم هذا النظام األموال يف معظم دول العامل خالل فرتة زمني
بالنسبة ملبيضي األموال بالرغم من حتديد قيمة األموال احملولة وذلك باستخدام املبالغ اليت تقل عن 

 .(2)ذلك وتغري وجهها يصعب تتبعها
 طريق النظام المالي غير المصرفي تبييض األموال عن: الفرع الثاني

ال زالت تعترب اآللية الرئيسية يف تصريف األموال املراد تبييضها إال  على الرغم من أن البنوك  
أن اجملرمني أصبحوا يلجأون إىل أساليب وطرق أخرى غري مصرفية ألن تلك املنظمات اإلجرامية 
ترغب بصفة دائمة بالعمل يف الظالم، واللجوء إىل الطرق اليت تعرضهم ألقل فرصة للظهور وهذا 

وميكن بيان  ،كربى نظما فعالة يف التعامل مع البنوك التقليدية والرقابة عليهابسبب تبين الدول ال
 استخدام عامل امليسر واملراهنات الرياضية، مث (أول)استخدام مكاتب ومؤسسات الصرافة ذلك يف 

 .(ثالثا) العقود والتوريدات احلكومية وغري احلكومية، باإلضافة إىل (ثانيا)
 

                                                                                                                                                    

من الدوالرات وهتريبها إىل اخلارج وقد كان هذا التصريح من مدير مكافحة الفساد، جريدة الدستور يف األردن العدد 
 . 09، ص 02/09/1002بتاريخ  21121

املدلول العام والطبيعة القانونية، دراسة مقارنة، دار  أروي فايز القاعوري، إيناس حممد قطيشات، جرمية غسيل األموال، -1
 . 99، ص 1001وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ألوىل، سنة 

 .55حممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  -2
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 مؤسسات الصرافةإستخدام مكاتب و : أول
تتعامل هذه احملالت للصرافة واملؤسسات غري املصرفية يف معظم دول العامل بالعمالت   

األجنبية ولكنها تنشط وتزداد عندما يكون هناك فرق بني السعر الرمسي لصرف العملة الوطنية 
ا أموال غري وتزدهر أيضا يف الدول اليت توجد فيه. وسعرها املرتبط بالعرض والطلب، وسعر السوق

مشروعة يرغب أصحاهبا يف إخفاء مصدرها غري املشروع أي أهنا تستخدم يف مرحلة اإليداع، 
وهذه العمليات تعتمد على الثقة املتبادلة، حيث يسلم غاسلو األموال إىل شخص يف الداخل ليتم 

خر تسليمها إىل شخص أخر يف دولة أخرى ويتصل صاحب حمل الصرافة مع شريكه يف البلد األ
ليتم تسليم األموال إىل املرسل إليه، بعد إبراز إشارات متفق عليها، وبالطبع حيصل طرف حمل 

 .(1)الصرافة على عموالت لقاء هذه اخلدمة
خصوصا إذا كان  ةقتصادياالوهذه املكاتب واملؤسسات قد تلعب دورا كبريا أثناء األزمات   

ثلة شركات مسسرة األوراق املالية نشاطها يتم بأموال ضخمة وعموالت الصعبة ومن أم
Securities املسافرين وتعترب لكل املؤسسات لبيع شيكات " أمريكان اكسربس"، مكاتب شركة

منفذا خطريا لغاسيلي األموال بالنظر إىل كوهنا غري خاضعة لنفس الرقابة الصارمة اليت ختضع هلا 
 .(2)البنوك

 
                                                 

عة األوىل، سنة مفيد نايف الدليمي، غسيل األموال يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطب - 1
 . 22، ولعشب علي، املرجع السابق، ص 11، ص 1006

، ص 1001سنة  جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، بدون طبعة، - 2
11. 

أت بغرض إستبدال وهي شركات ومؤسسات نش «Casascambio» من أمثلة هذه املؤسسات املالية غري املصرفية ما يعرف
بالدوالر األمريكي ويقدر عددها حاليا بأكثر من ألف شركة ومؤسسة ويرتاوح حجم األموال اليت " البيرتو"العملة املكسيكية 

يتم تبييضها شهريا عن طريقها حبوايل مخسة ماليني دوالر ووصل معدل حجم األموال املغسولة إىل أكثر من مائيت مليون 
ومن أمثلة املؤسسات غري املصرفية شركة أمريكان اكسربس وهي ال تقوم بأي نشاط إجرامي، كما ، شهر فرتة ستة أدوالر يف

وكيل وفرع يف أرجاء العامل ومع ذلك فإن الشيكات السياحية وغريها  29000تلتزم جبميع اإلجراءات القانونية وهلا أكثر من 
 .تعترب وسائل لتبييض األموال
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 ياضيةالمراهنات الر الم الميسر و إستخدام ع: ثانيا
إن هذا األسلوب من أقدم الوسائل املستخدمة يف تبييض األموال اليت تتم من خالل   

الكازينوهات وصالت اليانصيب اليت مت السيطرة عليها من قبل زعماء اجلرمية املنظمة، حبيث يلزم 
أوراق غاسلوا األموال باستخدام النقد بفيشات القمار مث حتويل هذه الفيشات بعد فرتة قصرية إىل 

نقدية أو شيكات مصرفية متكن اجملرمني بذلك من تربير حيازة األموال فيما لو سئلوا عن 
مصدرها، وقد يتم ذلك أيضا، عن طريق قيام املنظمات اإلجرامية بشراء تذاكر أو بطاقات 
اليانصيب والرهان الرياضي الفائزة بعد دفع  أكثر من قيمتها وذلك باإلتفاق مع املؤسسات اليت 

 .(1)صدر هذه التذاكر أو الشخص الذي حيمل البطاقة الراحبةت
وكما أن هؤالء األشخاص من خالل تلك األموال قد يلجأون إىل التغلغل يف سوق   

العقارات وهي من أهم وأخطر أساليب تبييض األموال وتعد جماال ممتاز للتبييض حبيث يقومون 
حسينات لعدها للبيع مرة أخرى لوسطاء أو بشرائها بأسعار حمددة مث يضيفون عليها بعض الت

وعلى الدولة يف  ،(2)شركة تابعة هلم ويدفعون الرسوم والضرائب للدولة، ألن هدفهم تبييض األموال
هذا اجملال التحقق من سعر البيع ويتم الكشف عن العقار املراد بيعه إلستفاء ضريبة العقار، ولكن 

البائع واملشرتي مبالغا فيه، عند ذلك يتم اإلبالغ جيب احلذر فيما إذا كان سعر الذي يضعه 
والتوقف عن إمتام العقد وإبالغ اجلهات املختصة للتحقق من مصدر األموال وهذا ما جيب 

 .(3)اإلنتباه إليه اليوم خبصوص األموال املستثمرة يف العقارات
 

                                                 
، ومفيد نايف الدليمي، 11حممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص و  .15، ص السابقجع املر جالل وفاء حممدين،  -1

، وهبذا اخلصوص عملت املنظمة اإلجرامية الكوبية املتخصصة بغسيل األموال، حبيث تسيطر هذه 12املرجع السابق، ص 
هبذا الشخص ليبيع البطاقة بعد توضيح املنظمة على عمليات بيع بطاقات اليانصيب وعندما يفوز هبا شخص ما يتم اإلتصال 

 .له مقدار املال الذي سيخسره كضريبة تدفع إىل السلطات الضريبية
، 1002، جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، سنة (الظاهرة، األسباب، العالج)حمسن أمحد اخلضريي، غسيل األموال  -2

 .91ص 
 .12حممد فتحي عيد، املرجع السابق، ص  - 3
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 غير الحكوميةالعقود والتوريدات الحكومية و : ثالثا
توريدات احلكومية وغري احلكومية من قبل مبيضي األموال يؤدي إىل إن إستخدام عقود ال

إختالل من حيث خروج التجار اخلقيقيني عن املسار الصحيح لعدم قدرهتم على الفوز بالعطاءات 
بسبب تدين األسعار واليت قد تصل إىل سعر الكلفة، وسيستخدم غاسلو األموال عقود املناقصات 

ملتكرر لغسيل األموال، ويتم ذلك بإستخدام حصيلة مستخلصات وخاصة ذات احلجم الكبري وا
العطاءات إلضفاء الشرعية على األموال غري الشرعية، ومن خالل قوائم مالية وميزانيات تظهر 

 .(1)األموال وكأهنا أموال مشروعة
 %200حيصل مبيضي األموال على قرض من أحد البنوك مقابل ضمان نقدي وبنسبة 

من قيمة العقد، مث حيصل على الشيكات احلكومية وغري حكومية  %15-10يستخدم منه 
ات عتمادالناجتة عن حصيلة العطاءات وحتصل بواسطة البنك وتكون هذه احلصيلة لشديد اال

املفتوحة لدى البنك وتغطية عمليات اإلسرتاد لتحويل األموال إىل اخلارج وأهم العطاءات اليت 
د القوات املسلحة بكل أنواعها وعقود التوريدات للفنادق تكون هدفا لغاسلي األموال، عقو 

واملطاعم، وعقود وزارة الداخلية واألمن العام ومراكز السجون واملستشفيات العامة، ويركزون على 
العطاءات املستمرة حىت ال يثور الشك حوهلم، بل ينظر إليهم عادة بكل إحرتام وتقدير وحماولة 

 .(2)فوسالتقرب منهم وخاصة ضعاف الن
ويف هذه احلالة اخلطرة جيب التنبه إىل من يتقدم إىل مثل هذه العطاءات نظرا حلجم هذه   

العطاءات الكبري، ومراقبة من ترسو عليهم العطاءات من حيث إستخدام القروض البنكية، 
ات املستندية، والتحقق من هوية عتمادوالتحقق من إيداع حصيلة العطاءات، وكيفية تسديد اال

حيصلون على العقد من الباطن وهذا كله بغرض إضفاء الشرعية على تلك األموال واخلدمات  من
 .الغري املشروعة

                                                 
 .96، ص السابقحمسن أمحد اخلضريي، املرجع  - 1
 .11، ومفيد نايبف الديلمي، املرجع السابق، ص 15عادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص  - 2
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 تبييض األموال عن طريق القيام بالتصرفات العينية: الفرع الثالث
ال يقتصر األمر بالنسبة ملبيضي األموال اللجوء إىل األساليب والطرق املصرفية والغري   

طرق أخرى بعيدة عن املؤسسات املالية وهي تلك التصرفات العينية ومن املالحظ  املصرفية بل هلم
أن هذه الطرق ال ميكن تصور القيام هبا إال يف نفس الدولة اليت إكتسب منها املال غري املشروع 

 :وميكن أن نوجز أهم هذه التصرفات مبا يأيت
 ء التحف الفنية واألحجار الكريمةشرا: أول

اسلو األموال غري املشروعة إىل شراء بعض التحف الفنية لكبار الفنانني قد يلجأون غ
واألحجار الكرمية واللوحات الزيتية ملشاهري الرسامني وهذا كله ملرحلة أوىل ويف مرحلة ثانية يقوم 
هؤالء ببيع ما قاموا بشرائه مقابل احلصول على صكوك مصرفية بنفس القيمة مث يقومون بفتح 

يمة هذه الصكوك وبالتايل يقوم أصحاب الصكوك بإجراء العديد من التحويالت حسابات هلم بق
املصرفية بواسطة البنوك املسحوب عليها وفوعها حبيث يصعب التعرف على املصدر احلقيقي هلذه 

 .(1)األموال
وباإلضافة لشرائهم لتلك األشياء الثمينة يلجأون إىل شراء النوادي الليلية وشركات إنتاج 

م السينمائية والتلفزيونية وشراء األعمال املفلسة وخاصة الفنادق بأنواعها وحمالت صرف األفال
العملة والشركات ومعارض السيارات وبالتايل تصبح هذه األعمال املفلسة أعمال ناجحة نظرا 
لتضخم إيراداهتا جراء إضافة هذه األمةال غري النظيفة، ويدفع اجملرمون الضرائب املستحقة عليهم 

 .(2)بنفس راضية مقابل إستمتاع بأمواهلم بعد تبييضها وزوال خطر مصادرهتا

                                                 
، ص 2888 سنة نية، الرياض، الطبعة األوىل،حممد فتحي عيد، اإلجرام املعاصر، منشورات تاليف العربية للعلوم األم -1

199. 
 .11الدليمي، املرجع السابق، ص  مفيد نايف - 2
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اليت يلجأو  (1)"شركات الومهية"وأهم كذلك من التصرفات العينية ما يطلق عليه بإسم 
 .إليها اجملرمون وسنحاول تبيان هذه النقطة يف عنصر أخر مستقل

 الشركات الوهمية: ثانيا
وال وبالذات يف العمليات الدولية الكربى واملنتظمة إىل إنشاء شركات قد يعمد غاسلو األم

أجنبية صورية يطلق عليها يف بعض األحيان إسم الشركات الصورية أو شركات الواجهة وهذه 
الشركات ال تنهض باألغراض املنصوص عليها يف عقود تأسيسها أو أنظمتها األساسية بل تقوم 

موال غري النظيفة وعادة ما يصعب تعقب النشاط غري املشروع بالوساطة يف عمليات غسيل األ
 .(2)هلذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم يف ذات الوقت جبانب من العمليات املشروع

وعالوة على ذلك فإن هذه الشركات ال ختضع لنفس درجة الرقابة اليت ختضع هلا البنوك أو 
طريق شركات الواجهة من خالل أساليب عديدة إلجراءاهتا يف العمل، وحيصل غسيل األموال عن 

فقط يقوم املتورطون يف عمليات تبييض األموال بشراء الشركات اخلاسرة أو اليت على شفا اإلفالس 
مث يقومون بدعمها (. كشركات احلرافة أو سلسلة مطاعم أو سلسلة فنادق)أو يف مرحلة التصفية 

هتا املالية ليكون ذلك ستار اكخطوة لتعظيم إيراد  ماليا بغرض إقالتها من عثرهتا وهبدف إجناحها
 . (3)على أمواهلا غري النظيفة

والطريف يف األمر وإحكاما حللقات التمويه أن هذه الشركات عادة ما تقوم بسداد 
الضرائب حىت ال تثور الشكوك حوهلا أو حول ثرواهتا املفاجئة، ومن صور التمويه الذي تقوم به 

                                                 
الشركات الومهية ختتلف عن شركات الواجهة ويقصد هبذه األخرية الشركات اليت هلا كيانات منشأة بصورة قانونية وتشارك  - 1

مهية يف جتارة مشروعة غري أن هذه املشاركة تفيد يف املقام األول كتغطية لعمليات تبييض األموال أما الشركات الصورية أو الو 
فهي ال توجد إال بإسم وال جيري بشأهنا أي شكل من أشكال التوثيق وال تظهر إال يف وثائق الشحن أو أمر التحويل بإعتبارها 
اجلهة املرسلة إليها الشحنة أو املال أو وكيلة الشحن أو طرف ثالث بغية عدم الكشف عن املتسلمني النهائيني لألموال غري 

 .املشروعة
 .226، ص 2880السرية املصرفية ومشكلة غسيل األموال، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  ماجد عمار، - 2
والغاية من هذه الشركات الواجهة أو الصورية هو اإلخفاء أو التمويه حلقيقة األموال غري املشروعة ومن صورها شركات  - 3

 .خلإ...هرات الكربىالسياحة، اإلسترياد والتصدير، شركة التأمني، شركات حمالت اجملو 
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سيل األموال ما تقوم به إحدى هذه الشركات من شراء بضائع من شركة الشركات الواجهة لغ
أجنبية بسعر منخفض والسعر احلقيقي يف حساب سري للشركة اآلمرة يف أحد البنوك األجنبية 
لدولة تفرض سياجا حمكمة للسرية على احلسابات املصرفية أو ما تقوم به شركة من الشركات 

 .(1)نظيفة يف شركات التأمنياملذكورة بتوظيف األموال غري ال
ويكون ذلك مثال بشراء وثيقة تأمني ذات قسط سنوي ولصاحل شخص باسم مزيف أو 
باسم شركة أخرى على أن يقوم من صدرت الوثيقة لصاحله بإلغائها بعد فرتة وجيزة مع اإللتزام 

ها مث تقوم شركة بالشروط اجلزائية املنصوص عليها يف عقد التأمني بسبب إهناء الوثيقة قبل موعد
التأمني برد مبلغ التأمني بأكمله إىل املؤمن له بشيك أو بإرسال هذا املبلغ بناء على طلب صاحب 
املصلحة إىل حسابه اخلاص لدى أحد البنوك وبذلك تنقضي الشبهة حول عدم مشروعية هذا 

يم لكي يتم املال ألنه جيد مصدر يف عقد التأمني نفسه وقد تنشأ شركة التأمني خارج اإلقل
إستخدامها يف عمليات إيداع وتوظيف وترقيد وإدماج األموال غري النظيفة حبيث تعمل هذه 
الشركات يف ظل القوانني الدول اليت ال تتطلب رقابة صارمة على إعمال شركات التأمني وتتوىل 

لوثائق  هذه الشركات التأمني لصاحل غاسلي األموال وحبيث تتلقى األموال غري النظيفة كأقساط
 .(2)التأمني

ويف نفس الوقت حترص هذه الشركات على خلق نظام حماسيب جيد كي تظهر مبظهر 
الشرعية مث يقوم غاسلو األموال بتقدمي مطالبات زائفة سبق ترتيبها مع شركات التأمني نفسها لتقوم 

ها غري هذه األخرية بدفع التعويضات التأمينية وبذلك تتقطع بني األموال املشبوهة ومصدر 
ويطلق على بعض األحيان الشركات الومهية وهي الشركات املؤسسة فعال ولكنها يف . املشروع

                                                 
 .11جالل وفاء حممدين، املرجع السابق، ص  - 1
شركة التأمني تلعب دور الوسيط بني املستأمنني ذلك أن هدفها مبين على حتقيق الربح لذلك يطلق على هذا النوع من  - 2

ة العامة تقوم يف العديد من التأمني بتأمني التجاري وهو السائد يف العديد من دول العامل، وجتدر اإلشارة إىل أن السلط
احلاالت مبراقبة اإلعتبارية ، إذ تقوم الدولة بإدارته وتسيريه وهذا ما كان عليه احلال يف اجلزائر، حيث إحتكرت الدولة هذا 

 .سنة إىل حني صدور قانون التأمني اجلديد الذي ألغى إحتكار الدولة 20القطاع مدة 
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الواقع األمر ال تزاول أي نشاطات حقيقية وهذا التأسيس يأيت ملواجهة إخفاء العمليات 
 والنشاطات اإلجرامية غري املشروعة وتتم هذه الطريقة باستخدام ذمتها املالية وامسها التجاري

لغايات فتح احلسابات املصرفية لدى البنوك وإجراء التحويالت وهتريب األموال غري املشروعة اليت 
 . (1)تودع يف هذه احلسابات وهترب من بعد ذلك إىل اخلارج

وإن اللجوء إىل األنشطة التجارية بصفة عامة له ميادين وعمليات جتارية خمتلفة منها إنشاء 
ملة وشركات للمواصالت، مكاتب السفر والسياحة وشركات مكاتب لبيع السيارات املستع

الصرافة وأسواق لبيع األثاث باإلضافة إىل عمليات هتريب الذهب واجملوهرات اليت تعترب من 
مت القبض على عصابة  2881األساليب الرئيسية ونضرب مثال على ذلك أنه يف يناير سنة 

لصاحل إحدى عصابات اجلرمية املنظمة  تتكون من إحدى عشر شخص من مهريب املخدرات وهذا
الكولومبية وذلك عن طريق هتريب السبائك الذهبية واستغرقت هذه املدة عام تقريبا استطاع اجلناة 

 .(2)مليون دوالر أمريكي 200خالله تبييض ما يقارب مبلغ 
من خالل ما قلناه أصبحت أساليب تبييض األموال متنوعة ودخلت معظم نواحي احلياة 

سلو األموال سواء كانوا من احملرتفني أم احملولني نشروا فسادا يف جماالت بيع اهلدايا والتحف فغا
النادرة، وصناعة السينما، وأعمال الديكور، والتصاميم اهلندسية واملهرجانات واإلحتفالت، وبيع 

ة، وإصدار تذاكر اليابصيب وسلسلة املطاعم والوجبات السريعة وعروض األزياء، واحلفالت الغنائي
الصحف، والكتب واملطبوعات وإقامة املسارح والسريك، وحمطات تعبئة الوقود وخدمات السيارات 
وبيع وتأجري السيارات وخدمات نقل الركاب واملالهي، وحىت زواج الفنانني وكبار املسؤولني، 

اهلم ومزج أمواهلم وبذلك فإهنم مل يرتكوا جماال يستطيعون النفاذ منه إال وجعلوه مقصدا للقيام بأعم

                                                 
كل من قلد أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو "زائري جترم من قانون العقويات اجل 111املادة  - 1

 ".أو غريها من الوثائق...نشرات أو إيصاالت أو جوازات سفر
 .91أروى فايز الفاعوري، حممد إيناس قطيشان، املرجع السابق، ص  - 2
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ووصلت األمور يف هذا العامل إىل صعوبة التفرقة بني الغث  قتصادياالمبختلف أشكال النشاط 
 .(1)والسمني فالفساد استشرى وأصبح أصل العلة

تبييض األموال والعوامل المساعدة على جريمة الخطوات التي تمر بها : المطلب الرابع
 انتشارها

والقانونية على أن جرمية تبييض األموال متر بثالث  ةتصاديقاالجتمع معظم التعريفات 
والتمويه أو  placement)(Leالتوظيف أو اإليداع : مرتابطة ومتسلسلة فيما بينها وهيمراحل 
 .(L’intégration)مث مرحلة اإلدماج  (L’empilage)التعتيم 

ة أساسية تتعلق وقبل اخلوض يف توضيح ودراسة هذه املراحل ال بد الوقوف على مالحظ
 .(2)بالرتمجة الفرنسية هلذه املصطلحات الدالة على املراحل الثالث واليت يعاب عليها أهنا غري دقيقة

ومت ترمجته  GAFIفالنص األصلي اإلجنليزي الذي إعتمدته جمموعة العمل املالية الدولية 
، واملقصود استثمارلقيام بيقابله بالعربية ا (Le placement)إىل الفرنسية جاء معيبا، فاملصطلح 

ومن املفروض أن هذه املرحلة هي الثالثة  قتصادياالهبذا األخري توظيف األموال يف النظام 
وبالعكس فهذا املصطلح ميكن إطالقه على املرحلة األوىل  (L’intégration)واملسماة بالفرنسية 

 .(3)اليت يتم فيها إدخال العائدات النقدية يف النظام املايل
مصطلحات أخرى تكون أكثر دقة وتعبريا حبيث تكون  اعتمادمن هذه املالحظة ميكن و 

 Le)ملعتمدة حاليا وذلك بتعويض مصطلحمتالئمة مع طبيعة املرحلة وأهدافها من تلك ا

placement)  مبصطلح(Le prélavage)  أي مرحلة ما قبل تبييض األموال ومصطلح

                                                 
 .11حممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص - 1

2- THONY (Jean-FRANCOIS) «Les politiques législatives de lutte contre le blanchiment en 
europe», Rev. Pénit. Dr. Pén, N°04, 1997,p303.  
3- OLIVIER, Jerez, «Le blanchiment de l’argent». Banque . Editeur, p100. 
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(L’empilage) ـب (Lavage)و الغسل ومصطلح أي التبييض أ(L’intégration)

 .(1)أي التدوير (Recyclage)ـب
لذا سنحاول دراسة يف هذ املطلب أهم اخلطوات واحملطات اليت متر هبا جرمية تبييض 
األموال مع تبيان يف كل مرحلة األهداف واألساليب وآليات التنفيذ واألخطار والصعوبات اليت 

الفرع )دراسة األسباب اخلفية النتشار عملية تبييض األموال مث  (الفرع األول)ميكن أن تواحهها 
 .(الفرع الثالث)مع إبراز خصوصية هذه اجلرمية وأهم اخلصائص اليت تتميز هبا  (الثاني

 لتي تمر بها جريمة تبييض األموالالمحطات ا: الفرع األول
 ستثماراالمتر عمليات تبييض األموال مبراحل ثالث هي اإليداع أو التوظيف أو   

(Placement) ومرحلة الرتقيد أو التغطية أو التمويه ،(Layering)  واملرحلة األخرية الدمج
(Integration) . ولكن من املالحظ أن كل مرحلة من هذه املراحل هلا تقنية خاصة هبا من
 الصعوبات اليت تواجهها مع آلية التنفيذ، لذااملستعملة واخلصائص واألخطار و حيث األساليب 

، حيث سيتم تناول مرحلة اإليداع أو التوظيف أو سنحاول دراسة هذه املراحل يف هذا الفرع
 .(ثالثا) مرحلة الدمج، مع توضيح (ثانيا) مرحلة الرتقيد أو التغطية أو التمويه، مث (أول) االستثمار

 (Le placement) الستثمارمرحلة اإليداع أو التوظيف أو : أول
ها أو توظيفها استثمار اخلطوة األوىل إلدخال األموال إىل النظام املايل أو تعد هذه املرحلة   

وهي األكثر خطورة، كما أنه يعرب عن هذه املرحلة باملرحلة التحضريية أو التمهيدية لتبييض 
غري أن هلذه  ،(2)األموال وفيها يقوم اجلاين أو اجلناة بإداع األموال غري املشروعة يف النظام املايل

حلة أهدافا وأساليب وآليات للتنفيذ، كما أهنا تواجه أخطار وصعوبات و من بني أهداف هذه املر 
 :املرحلة جند

                                                 
، ص 1021سنة الطبعة األوىل،  القاهرة ،يةدار النهضة العرب ،رطة يف مكافحة جرمية غسل األموالأمحد البدري، دور الش -1

16. 
 ص ، 28/21/1000بتاريخ  110العدد  ،مقال مبجلة األمن واحلياة ،اجلرمية املنظمة وغسيل األموال عادل عبد اجلواد، -2

25. 
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إيداع األموال غري املشروعة، ويكون ذلك بإيداع هذه األموال يف البنوك بدفعات قد تكون   -2
 .كبرية أو صغرية متكررة

يف  االستثماري قد يأخذ شكل ، والذةقتصادياالاألموال غري املشروعة يف الدورة  استثمار -1
األسهم والسندات منت ألسواق املالية أو شراء األصول الثابتة مثل العقارات  ءالنشاط املايل كشرا

 .(1)اليت يتم التخلص منها الحقا بالبيع
 : وإن هذه املرحلة تعتمد على أساليب متنوعة اليت ميكن أن نذكر منها

قل األموال النقدية من مكان إىل آخر وذلك خوفا من نقل األموال غري املشروعة حبيث يتم ن -2
خماطر السرقة أو الضياع أو اإلختالس أو التلف أو احلريق وتزداد هذه املخاطر بسبب عدم 

 .مشروعية هذه األموال كوهنا بكميات كبرية
جتميع األموال النقدية غري املشروعة يف آماكن آمنة وبعيدة عن إثارة الشكوك، وغالبا يتم  -1
 .(2)األماكن اليت يقل فيها التواجد واملتابعة األمنية الدولية تياراخ
التجميع والتخزين لألموال غري املشروعة يتم البحث عن أهداف و  بعد إمتام عملية النقل -2

إليها وختتلف هذه األهداف من بلد إىل أخر وحسب كميات األموال  االنطالقمشروعة ليتم 
 .(3)حنوه االنطالقاملخزنة واهلدف املراد 

                                                 
ه قام بسرقة حيث أشارت التقارير االقتصادية أن" يلسن"أشهر قضية تبييض األموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي  - 1

كشفت " أوف نيويورك األمريكي"حوايل عشرة مليارات دوالر من القروض الدولية املمنوحة لروسيا وقام بغسلها يف بنك 
التحقيقات أن البنك األمريكي قام بتحويل هذه األموال املسروقة إىل عشرات البنوك يف العامل ومن بينها بنوك يف روسيا 

الوزراء األوكراين السابق، حبيث متت إدانته ألنشطة تبييض األموال من قبل القضاء الفرنسي وكذلك قضية لوزاري لكو رئيس 
مليون مت غسلها  210من بينها  2881-2881مليون دوالر يف فرتة ما بني  990لقيامه بتبييض  18/06/1000بتاريخ 

 .21ان، املرجع السابق، ص حممود حممد سعيف -ماليني 08عرب حسابات سويسرية أما هو فإعرتف فقط بتبييض 
 . 21، يوسف صبح، املرجع السابق، ص 22صاحل السعد، املرجع السابق، ص  - 2

ومن املالحظ أن دراسة األساليب هلا أمهية كبرية بالنسبة لطرق املكافحة حسب املرحلة اليت متر هبا جرمية تبييض األموال كما 
 .موال مبعناه الفين الدقيق إن كان غالبا ما يرتبط به وميهد لهأن هتريب األموال ال يعد يف حد ذاته تبييضا لأل

. من خالل حتديد اهلدف من اجلماعات املنظمة اإلجرامية يف دولة من الدول تكون بصدد اجلرمية املنظمة العابرة للحدود - 3
 . 26عادل عبد اجلواد، املرجع السابق، ص
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اهلدف واألسلوب  اختياراخلطرة وبعد التنفيذ هلذه املرحلة احلساسة و  أما خبصوص آليات
 :تأيت هذه اإللية املتعددة واملتطورة حسب النوع واألسلوب واألمثلة على ذلك كثرية

استبدال األموال النقدية غري املشروعة بأشكال أخرى من العمالت بفئات من نفس العملة  -2
دال عملة وطنية بعملة أجنبية، أو استبدال الفئات الصغرية بفئات أكرب وتكون البنوك استب: مثل

 .مرجع إلستبدال ذلك
الكازينوهات، ودور املقامرة واملراهنات، ويستخدم غاسلو األموال هذه اغلوسيلة بقيامهم  -1

لرهان بدفع األموال غري املشروعة نقدا وحيصلون على وصال مقابل ذلك، أو يشرتي بطاقات ا
الراحبة من راحبيها يف املراهنات، وبعد عمليات الرهان واملقامرة وهي بالطبع ليست هدفهم، 
يسرتدون األموال اليت دفعوها نقدا أو جزءا منها مبوجب شيكات، مث يودعوهنا يف حساباهتم يف 

صلها غري البنوك على أهنا ناتج القمار أو الرهان لتبدو ظاهريا وكأهنا أموال منقطعة الصلة بأ
املشروع، أو تبدو مشروعة بسبب أن قوانني كثرية تبيح القمار والرهان خبالف اجملتمع 

 .(1)اإلسالمي
ومن بني األخطار والصعوبات اليت تواجه هذه املرحلة كوهنا احللقة األوىل لتبييض األموال 

 :الغري املشروعة نذكر منها
حترك  االستثماراإليداع أو التوظيف أو  كثرة العمليات تعرضها لإلكتشاف ألن كثرة عمليات -2

 .األموال النقدية السائلة املستخدمة وبذلك جيلب اإلنتباه وتدور حوهلا الشكوك
قد تتعرض األموال خالل النقل والتجميع والتخزين واإلستبدال إىل خماطر السرقة أو احلريق أو  -1

ل، مثل تعرض سيارة حمملة التلف أو أي حادث عرضي يؤدي إىل بداية كشف مصادر هذه األموا
بكميات كبرية من النقود إىل حادث سري، أو تعرض مكان ختزين األموال إىل حريق فتكون بداية 

 .للسلطات للتحقيق من مصادر هذه األموال

                                                 
 .25حممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  - 1
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تعتمد هذه املرحلة على خربة غاسيلي األموال بشكل كبري وقد تساعدهم الظروف على  -2
 .صر البشري، ويكون خلطأ احملرتف مثن باهضذلك، ومنها ما يدخل فيها أخطاء العن

تعد هذه املرحلة األكثر خطرا، وهي احللقة األضعف يف مراحل تبييض األموال كما أهنا تتميز  -1
خبصائص حبيث تكون السيولة النقدية كبرية جدا وتوجد مدة طويلة من الزمن بني فرتة التجميع 

 .(1)واإلعداد والتخزين واإلستبدال
 (Layring)الترقيد أو التغطية أو التمويه مرحلة : اثاني

متثل هذه املرحلة أمهية كبرية بالنسبة لغاسلي األموال حبيث يتم فيها إجراء سلسلة من 
العمليات املالية املتعاقبة إلخفاء املصدر غري املشروع، وقطع صلة الوصول بني هذه العمليات 

 .(2)وإفقاد املالحظ لنقطة البداية هلذه الدورة املالية
وكما درسنا يف املرحلة األوىل عن أهداف وأسلوب وآلية التنفيذ وأخطار والصعوبات اليت 
تواجه كل مرحلة سنبني هذه العناصر يف هذه املرحلة كذلك وتكون األهداف لغاسلي األموال يف 

 .هذه املرحلة
تنمو نبتة فالرتقيد هو ذلك الغصن املتصل بالنبتة األم، والذي يتم إخفاءه حتت األرض، ل -2

أخرى بعد فصلها عن األم هذه املرحلة هي الوسطى بني األموال غري املشروعة واألموال املشروعة  
 .كما أن اهلدف الرئيسي يف هذه املرحلة هو احملافظة على سرية األموال غري املشروعة

فصل األموال غري املشروعة عن مصدرها وذلك بأساليب خمتلفة وذلك بإجراء حتويالت  -1
ية متكررة من بنك إىل بنك داخل نفس البلد وخارجه، وخاصة الدول اليت لديها نظام مصرف

مصريف متشدد يف جمال السرية املصرفية حبيث ال ميكن الكشف عن مصدر هذه األموال أو تتبعها 
احلسابات اليت وهي البلدان اليت تسمى باجلنات الغريبة أو املالذ اآلمن ويكون ذلك باستخدام 

                                                 
التوزيع، الطبعة األوىل، سنة ر، دار الثقافة للطباعة والنشر و عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال يف دولة قط - 1

 .220، ص 1001
2 -LUCEY (CHRISTOPHE Emmanuel): «L’odeur de l’argent sale», op. Cit. P18. 
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(Offshore) )جزر بعيدةتكون يف 
كما أنه يتم إبعاد األموال غري املشروعة عن مصدرها 1

 .احلقيقي، ألنه كلما ابتعدت األموال عن مصدرها يكون ذلك معضلة لتتبع أصل هذه األموال
أما آليات التنفيذ يف هذه املرحلة كغالبا ما يتم إستخدام البنوك واملؤسسات املالية وذلك 

ويالت املتداخلة لنفس البنك والبنوك األخرى ونعطي مثال قيام أحد من خالل إجراء التح
مث إجراء حتويل حلساب شخص ثان لدى فرع أخر مث ( س)األشخاص بفتح حساب لدى البنك 

الثالث يف فرع موازي وحيوهلا إىل الرابع إىل حسابه لدى بنك أخر، مث حتول إىل شخص يف دولة 
ها بالسرية املصرفية، وبعد ذلك يعيدها إىل األول ليستثمرها يف أجنبية وغالبا ما تتمتع البنوك في

وكأهنا أموال مشروعة إنقطعت الصلة بأصلها غري املشروع، ولكن تتعقد األمور  ةقتصادياالالدورة 
أكثر عندما يتم إستخدام الشركات املسجلة أو الومهية أو البنوك املتعاونة أو املتورطة مع هذه 

 .(2)العصابات
ن هناك أسلوب أخر وهو إستخدام الشركات الصورية أو الومهية ويف هذه احلالة يتم كما أ

فعال تأسيس شركات مسجلة ومتارس نشاطا جتاريا، مت استخدامها للتمويه وإخفاء األثر غري 
 .املشروع هلذه األموال أو حىت تأسيس شركات ومهية مسجلة ولكن ليس هلا وجود فعلي

موال إىل إستخدام الوثائق واملستندات املزورة للتضليل وفتح وقد يلجأ كذلك مبيضي األ
احلسابات املصرفية واحلصول على التسهيالت املصرفية وإجراء التحويالت املالية هلذه األموال مما 

                                                 
ق اليت توفر تسهيالت مهمة بالنسبة للشركات الراغبة يف املناط (Offshore)يقصد باملناطق احلرة أو مراكز األفشور  - 1

اإلبتعاد عن القوانني واألنظمة الصارمة اليت توجد ببلداهنا، وهي ليست ذات طبيعة جبائية بالضرورة كما هو الشأن بالنسبة 
الد معني لتؤدي للمالذات الغريبة، فشركات األفشور هي شركات ترغب عموما يف اإلستفادة من نظام قانون الشغل يف ب

خدمات عن بعد لفائدة الدولة تنتمي إليها أو لفائدة دولة أخرى، إذ يكون اهلدف هنا هو اإلستفادة من قيمة أجر اليد 
 . العاملة هلذه الدولة من أجل تقليص تكاليف الشركة

 .20مصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص - 2
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املستندات إال إذا مت استخدام قة مفقودة يف التزوير بالوثائق و يستحيل تتبع هذه األموال لوجود حل
 .(1)ورة من قبل نفس األشخاصهذه الوثائق املز 

وتعد هذه املرحلة أقل خطرا وصعوبة من املرحلة األوىل، حبيث يصعب حبيث يصعب تتبع 
ومالحقة أصل األموال غري املشروعة، ويساعد على ذلك إستخدام البنوك، إجراء التحويالت 

تبييض )و( لداخليتبييض األموال ا) ـسمى باإللكرتونية ويف هذا اإلطار ميكن التمييز بني ما ي
ال يقصد منه طرح األموال يف  مفاألول ال يتطلب درجة تبييض كاملة ما دا( األموال الدويل

األسواق املالية، فأية أعمال تنتج عنها كميات كبرية من األموال النقدية وهلا كلفة تشغيل ثابتة، 
تتمتع حباالت اإلعفاء  تعد مالئمة لتبييض األموال وهذا ما يكون أكثر حدوثا يف األعمال اليت

 .(2)الضرييب
أما تبييض األموال الدويل وهو الصورة الغالبة جلرمية تبييض األموال فيتم عن طريق حتويل 
األموال بني حسابات عديدة يفضل أن تكون يف بالد خمتلفة أو حتويلها إىل دول تعد مالذا 

نفيذ عمليات األموال غري تورط األفراد والشركات لت استغاللأو حىت . للسرية املصرفية
 .(3)املشروعة
 

                                                 
 .222اح سليمان، املرجع السابق، صعبد الفتو  22فى الطاهر، املرجع السابق، صمصط - 1
ميكن أن نذكر يف هذا اجملال قضية مشهورة يف مدينة مرسيليا يف فرنسا، حبيث قاموا غاسيلي األموال بفتح عيادات طبية  - 2

مث ترميمها بإسراف، خصصت لنقل وزرع األعضاء البشرية، وتبني بعد ذلك أن معظم املرضى كانوا موجودين على الورق فقط 
إيرادات هذه العيادات الطبية إال أمواال غري مشروعة ناجتة عن جتارة املخدرات مت غسلها لتظهر بصورة مشروعة، حممد  وما

 .191فتحي عيد، املرجع السابق، ص 
، 28علي عبد اهلادي، األموال القذرة وغسيل األموال جرمية عقد التسعينات، جملة احلكمة، بيت احلكمة بغداد، العدد  - 3

 .29مفيد نايف الدليمي، املرجع السابق، ص و . 18، ص 1002سنة 
لنا يف ذلك قضية بنك اإلعتماد والتجارة وإهنياره الحقا حبيث تورط البنك واملسؤولني فيه من خالل ما يعرف باجلاسوسية 

الذي عن طريقه مت حتويل الثوار االقتصادية واليت من خالهلا أصبح البنك أداة بيد وكالة املخابرات األمريكية والباكستانية، و 
وكذلك حتويل ( 2896-2895)بني ( نيكاراغوا)األفغان يف حرهبم ضد اإلحتاد السوفيايت السابق، وحتويل قوار الكونرتا يف 

 .إىل إيران وغريها وهو ما يطلق عليه إمرباطورية الفساد املايل( الكيان اإلسرائيلي)صفقات السالح من 
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 (Integration)مرحلة الدمج : ثالثا
األموال غري املشروعة وإنسياهبا يف النظام  اندماجاملقصود هبذه املرحلة اليت يتحقق فيها 

باألموال املشروعة حبيث تبدو يف هناية املطاف أمواال مشروعة متاما أو  اختالطهااملايل املشروع و 
مشروعة، ويف بعض األحيان يتم نقل األموال إىل املنظمات اإلجرامية  ةاقتصاديأنشطة ناجتة عن 

 .ذاهتا بطريقة تتيح تفسري حيازة هذه األموال بسند مشروع مثل منح قرض خارج
وإن هذه املرحلة اليت يطلق عليها كذلك مرحلة التكامل هلا أهداف اليت ميكن أن نذكر 

 :منها
روعة الشرعية التامة، لتبدو وكأهنا أصبحت شرعية متخضت عن إكساب األموال غري املش -2

 .طرق شرعية مقطوعة الصلة بأصلها غري الشرعي
إظهار األموال املغسولة وكأن هلا أصال شرعيا، وتكون هذه الظواهر وكأن األموال عبارة عن  -1

ملايل أو مثن ات أو مثن أسهم وسندات من السوق ااستثمار حواالت واردة من اخلارج وكأهنا أرباح 
 .(1)قطعة أرض أو جموهرات أو غريها

ات خمتلفة وهي تعتمد على استثمار والتعامل معها ب ةقتصادياالتوظيف تلك األموال يف الدورة  -2
آليات التنفيذ يطمئن أصحاهبا إىل أهنم أصبحوا يف مأمن مكن السلطات فكل شيء قانوين، ليس 

ال يف اجملتمع، وقد يصلون إىل احلكومات أو هذا فحسب، بل إهنم يعدون من فئة رجال األعم
اجملالس النيابية أو أية مواقع نفوذ يف اجملتمع، فهم فاسدون ومفسدون يف مؤسسات وشركات مالية 

 :ضخمة أشبه ما تكون بإمرباطوريات من الفساد عن طريق
 .االقتصاداألموال وإدخاهلا ضمن عجلة  استثمار -أ
 .ل التكنولوجيا احلديثةعن طريق وسائ االستثمارالدخول يف  -ب
 .املشروع االقتصاددمج األموال يف  -ج
املستندي حبيث تعد هذه اآللية متقدمة هلذا اإلستخدام، ويكون ذلك  عتماداستخدام اال -د

بإرسال فواتري بضاعة إسترياد وتصدير ومهية وبقيمة مضخمة ليتم حتويل قيمتها إىل بلد أخر، 
ة هذه املنظمات اإلجرامية اليت دخلت عامل األعمال وغالبا ما تستخدم شركات تكون حتت سيطر 

                                                 
 .11، وصفوت عبد السالم، املرجع السابق، ص22رجع السابق، صمصطفى الطاهر، امل - 1
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من إسترياد وتصدير للبضائع غالية الثمن سهلة النقل، ومت هنا تكتشف البالء األشد خطرا وهو 
 .(1)املستندي عتمادتبييض األموال بواسطة اال

من يعترب أن التحديد السابق ذكره حملطات وحلقات جرمية  وجتدر اإلشارة إىل أن هناك
تبييض األموال هو حتديد كالسيكي على أساس أنه ليس من الضروري أو من احملتم أن مير تبييض 
األموال باملراحل الثالث، ألن وسائل التبييض ترتبط مبجموعة من املعطيات قد ختتلف حسب 

  .(2)الظروف احمليطية بعمليات التبييض أو باختالف ظروف ومراكز غاسلي األموال
ييض األموال يف مرحلة واحدة، أو قد يتم دمج مرحلتني معا كما هو وعليه فقد يتم تب

احلديث يف حتديد مراحل التبييض بني  االجتاهومييز هذا . (3)الشأن يف املضاربة عن طريق البورصة
 .ثالثة أنواع للتبييض وتتمثل يف التبييض البسيط، والتبييض املتوسط، والتبييض املتقن

لذي يرمي إىل حتويل األموال القذرة إىل أموال نظيفة خالل فالتبييض البسيط هو ذلك ا
مدة قصرية جدا وبكميات قليلة، ويتم عموما هذا النوع من التبييض يف دولة ال توجد هبا رقابة أو 

 .قيود
أما التبييض املتوسط فهو النوع الذي تبيض فيه كميات كبرية لألموال، فيجري يف دولة هبا 

 .االقتصادت غسل األموال، وذلك باإلستعانة مبتخصصني يف القانون و رقابة متوسطة على عمليا
بينما التبييض املتقن فهو الذي يتعلق بكميات ضخمة من األموال يف الغالب شبكات إجرامية 

 .4عدة دول قوية كاملافيا وتستعني يف غسلها لألموال مبجموعة من الشركات التجارية الكربى يف
  

                                                 
ينشأ اإلعتماد املستندي عن عقد بيع دويل بني بائع ومشرتي، وتقوم البنوك بتنظيم العالقة بني الفريقني بوساطة فتح  - 1

حيث يتم من خالهلا تقدمي  اإلعتماد املستندي ومها يقومان على مبدأين، مبدأ إستقالل التوقيعات ومبدأ املطابقة الظاهرية
الفواتري املرفقة مع وثائق املستند مببالغ كبرية ليتم سداد اإلعتماد من املشرتي لتبدو وكأهنا أموال ناجتة عن إسترياد وتصدير يف 

 .العقود الدولية، ومثال ذلك املواد الثمينة مثل العطور والتحف الفنية وغريها
2 -RIFFAULT (Jacqueline): Le blanchiment de capitaux illicites, le blanchiment de capitaux 
en droit comparé» Rev. Sc. Crim. Dr. Comp. Juin Année 1999, p32. 

 .221عبد الفتاح سليمان، املرجع السابق، ص  - 3
 .28، مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص 11صفوت عبد السالم عوض اهلل، املرجع السابق، ص  - 4
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 انيالث المبحث
 مصادر عمليات تبييض األموال 

تتعدد مصادر األموال غري املشروعة بتعدد األفعال اجلرمية واليت يصعب حصرها يف إطار 
الثامن أنه أهم املصادر لألموال غري  (FATF)أو عدد معني، وقد جاء يف تقرير جلنة العمل املايل 

املخدرات واملتاجرة فيها، واجلرائم املالية املشروعة واليت ميكن أن تكون حمال للتبييض هي هتريب 
اليت هي من جرائم الفساد املايل واإلداري كالغش، التهريب، الدعارة، القمار، هتريب السالح، بيع 
األعضاء البشرية، اجلرمية املنظمة هذا كله باإلضافة إىل مصادر أخرى ال ميكن حصرها كما قلنا 

فة كوهنا تتيح أمواال غري مشروعة تشكل حمال للغسيل أو ألهنا واسعة جدا أو خمتلفة جدا وخمتل
التبييض لذا حاولنا يف هذا املبحث إبراز أهم األعمال اإلجرامية املنتشرة ملصادر لعمليات تبييض 

 .األموال ملفهومها الواسع
املصادر  (المطلب األول)لذا سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب حبيث نتناول يف 

جرام سواء اجلرمية املنظمة أو جرائم الفساد السياسي واإلداري واملايل وخمتلف اجلرائم املتعلقة باإل
مث  (المطلب الثاني)األخرى الرئيسية، مث نتكلم عن جرائم اإلرهاب وعالقته بتبييض األموال يف 

 .(المطلب الثالث)املصادر املتعلقة باألعمال املصرفية 
واإلستقرار  االجتماعيةوالقيم  ةقتصادياالاهليكل  ومدى تأثري جرمية تبييض األموال على

 .(المطلب الرابع)( من خالل نسيان خماطر وأثار جرمية تبييض األموال)السياسي 
 المصادر المتعلقة باإلجرام: المطلب األول

مث  (الفرع األول)تشمل هذه املصادر أعمال اجلرمية املنظمة املافيا أو اإلمرباطورية اخلفية 
غري املشروع باملخدرات  االجتارمث جرائم  (الفرع الثاني)فساد السياسي واإلداري واملايل جرائم ال

 .(الفرع الثالث)واألسلحة واألعضاء البشرية 
 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 63 

 (اإلمبراطورية الخفية –المافيا )أعمال الجريمة المنظمة : الفرع األول
ث جتمع بينهما جمموعة هناك عالقة وطيدة بني جرمية تبييض األموال واجلرمية املنظمة، حبي

من الروابط، فاألوىل تعتمد على تبييض األموال غري املشروعة إلضفاء طابع الشرعية على األموال 
 .اليت تكتسبها املنظمات اإلجرامية من اجلرائم اليت تقرتفها

ولذلك فإن هناك عالقة تكامل بينهما، فجرمية تبييض األموال ليست إال صورة منوذجية 
لذا سنحاول دراسة هذه اجلرمية املنظمة من خالل نسيان ماهيتها مث أهم . نظمةللجرمية امل

اخلصائص اليت تتمتع هبا مث إبراز تلك األسس اليت تنشأ العالقة بني اجلرمية إلعتبار جرمية تبييض 
 .األموال صورة منوذجية لإلجرام املنظم

 خصائص اجلرمية املنظمة، مث (أول)ومن خالل ما سبق سندرس ماهية اجلرمية املنظمة 
 .(ثالثا) جرمية تبييض األموال صورة منوذجية لإلجرام املنظم، مع (ثانيا)

 ماهية الجريمة المنظمة: أول
تعترب اجلرمية املنظمة منطا إجراميا يتالءم مع تطور اجملتمعات احلالية اليت تتميز بقدر كبري 

ذلك أن نشاط اجلرمية املنظمة ال يقتصر  من العقالنية وتتوفر على إمكانيات تكنولوجية مهمة،
على احلدود اإلقليمية للدولة الواحدة، كما أن نطاق نشاطها من حيث نوع اجلرمية متنوع، ويشمل 

 .(1)تيف املواد النووية، وجرائم احلاسوب واألنرتن االجتارأشكاال جديدة ك
ك راجع إىل جمموعة من وتبقى مسألة إعطاء تعريف للجرمية املنظمة يف غاية الصعوبة، وذل

العوامل، أمهها السرية والغموض اللذان تتسم هبما أنشطة املنظمات اإلجرامية، فضال عن تعدد 
وتشابك األنشطة اإلجرامية، وأيضا بسبب تباين األصول العرفية ألعضائها وإختالف أهداف 

 .(2)وحجم العصابات اإلجرامية

                                                 
 .22، ص 1002كوركيس يوسف داود، اجلرمية املنظمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، سنة   - 1
، ص 1006أمحد إبراهيم مصطفى سليمان، اإلرهاب واجلرمية املنظمة، التجرمي وسبل املواجهة، بدون دار النشر، سنة  - 2

201 . 
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تطرق إىل خمتلف التعاريف اليت تناولت املوضوع ويقتضي اإلحاطة مبفهوم اجلرمية املنظمة ال
 .على إختالفها

، تعترب اجلرمية املنظمة سلوكا يعتمد على قانون الغاب مرتكب من اجتماعيةفمن جهة نظر 
 .(1)قبل منظمات متتهن اإلجرام، وتعمل وفق إطار منظم ومهيكل وعلى قدر عال من اإلحرتافية

، حبيث جند معيارين للتمييز اجتاهنيدها منقسمة إىل أما من الناحية القانونية، فإننا جن
خر شكلي يعتمد على املنظمة اإلجرامية ي يركز على اجلرمية املنظمة، واآلبينهما معيار موضوع

فاألول أي املعيار املوضوعي يرى أن اجلرمية املنظمة ليست جرمية واحدة يرتكبها شخص واحد أو 
شاط إجرامي واحد، بل هي يف الواقع مشروع إجرامي عدد حمدود من األشخاص، وتتكون من ن

يتسم بقدر كبري من التنظيم واإلحرتاف، وينطوي على عدد من األنشطة اإلجرامية، اليت يقوم هبا 
جمرمون متعددون ومتعاونون يتخذون من اإلجرام سبيال للحياة، وإجرامهم هو إجرام األقوياء، 

م اإلجرامية، ويلجأون إىل خمتلف وسائل الرتهيب الذين يعتمدون على مسعتهم السيئة وسطوهت
لتحقيق أهدافهم اإلجرامية واليت تتجسد بالضرورة يف جين األرباح الطائلة وبسط السيطرة 

 .(2)والنفوذ
الثاين املعتمد على املعيار الشكلي، فريكز على املنظمة اإلجرامية دون إيالء  االجتاهأما 

در عنها، ويرى أن اجلرمية املنظمة هي عبارة عن مقاومة األمهية للنشاط اإلجرامي الذي يص
إجرامية تتسم باإلستمرارية، وهبياكلها املنظمة وتعتمد على أسلوب التخويف والرشوة من أجل 

 .(3)احلصول على أرباح مالية

                                                 
1- L. BLAKESLEY (CHRISTOPHER), les systèmes de justice criminelle au défi du crime 
organisé, Rev. Dr. Pén. 69 année, 1er trimestre, année 1998, p36.  

حممد حمي الدين عوض، اجلرمية املنظمة، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، املركز العريب للدراسات األمنية  - 2
 .06، ص 2885، سنة 28العدد  ،20والتدريب، الرياض، اجمللد 

3- Choquet CHRISTIAN, terrorisme et criminalité organisé, Ed. L’harmattan, année 2003, 
p24. 
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األخري خيلط بني اجلرمية املنظمة واملنظمة اإلجرامية ويستعلمها كمرادفني،  االجتاهكما أن 
شيء الذي قد خيلق اإللتباس يف األذهان، لذا ينبغي توضيح األمر والفصل بينهما، فأمهية وهو ال

ختتلف عن حماربة ، (1)التمييز بينهما ستتضح على مستوى املكافحة، فمحاربة اجلرمية املنظمة
املقرتفة املنظمة اإلجرامية، فإذا كانت وسائل املكافحة بالنسبة إىل اجلرمية املنظمة تتجه حنو األفعال 

ومرتكيب جرمية غري معروفني، إىل جانب حتدي وسائل اإلثبات، فإنه فيما يتعلق باملنظمة اإلجرامية 
فوسائل املكافحة تتجه حنو خصم معروف، حبيث يكون حمل البحث هنا هو الدليل ألجل إقامته 

 .على املنظمة وربط الصلة بينهما وبني مرتكب الفعل
على   عتمادمفهوم اجلرمية املنظمة باال بالريمو حدد اتفاقيةأن وذاك جند  االجتاهوبني هذا 

كل من املعياريني الشكلي واملوضوعي، وذلك من خالل املقصود باملنظمة أو اجلماعة اإلجرامية 
واإلطار الذي تعمل فيه وكذا طبيعة األنشطة اإلجرامية املمارسة من قبلها، حيث نصت . املنظمة

يقصد بتعبري مجاعة إجرامية منظمة مجاعة ذات "الثانية منها على أن  يف الفقرة األوىل للمادة
أكثر موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة  وهيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أ

من أجل  تفاقيةواحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعال اجملرمة ةفقا هلذه اال ارتكابهبدف 
 ."أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى احلصول، بشكل مباشر

ويالحظ أنه بالرغم من تعدد التعاريف الفقهية املعطاة للجرمية املنظمة إال أن أغلبها 
بالريمو   اتفاقيةيشرتط وجود معايري معينة مستمدة معظمها من اخلصائص اليت نصت عليها 

 .(2)كعنصر اإلستمرارية والتنظيم وهدف الربح

                                                 
ترتبط اجلرمية املنظمة مبصطلح املافيا حبيث يذهب البعض إىل أن األصول اللغوية اإليطالية تعين باملافيا اجلسارة وتقدير  - 1

د هبا، ويرى أحد أساتذة فقه اللغة يف جامعة بالريمو أن الكلمة هلا أصول عربية مث مت حتريفها يف اإليطالية الذات لغاية اإلعتدا
امللجأ أو املالذ حبيث يقول أن املافيا هي جمموعة من النبالء شكلوا منظمة ملقاومة الفتح العريب اإلسالمي لألندلس وصقلية )

جأون للجبال لإلختباء وهذه اجلماعة السرية كانت حتمي اجلزيرة وهلذا يعتقد البعض أن اإليطالية فقد كانوا يقاومون العرب ويل
 .سبب يف أن تكون صقلية هي الوطن الروحي للمافيا

 .206أمحد مصطفى إبراهيم سليمان، املرجع السابق، ص  - 2
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أما على مستوى التشريعات الداخلية، فإن أغلبها ال يعرف اجلرمية املنظمة، وإمنا جيرم 
 .(1)بعض األفعال املعتربة، واليت تشكل نشاطا إجراميا من خالل معاجلة اإلجرام املنظم

 خصائص الجريمة المنظمة: ثانيا
جتعلها من أكثر تتسم اجلرمية املنظمة مبجموعة من اخلصائص متيزها عن باقي اجلرائم، و 

اجلرائم خطرا وضررا على اجملتمعات، لكوهنا تعتمد على تنظيم وختطيط حمكمني يسمحان هلا 
باإلستمرارية وحيققان هلا النجاح واألرباح اليت متنحها القوة والنفوذ لتتمكن بذلك من اهلروب من 

صائص تقليدية قبضة العدالة، وعلى الرغم من ذلك ميكن تقسيم وتصنيف هذه اخلصائص إىل خ
تشرتك فيها معظم املنظمات اإلجرامية وأخرى حديثة تنطبق بشكل أكرب على املنظمات اإلجرامية 

 .(2)العابرة للحدود
 :الخصائص التقليدية -1

تتعدد خصائص اجلرمية املنظمة فمنها ما هو أساسي ومنها ما هو ثانوي إال أنه ميكن 
 :فيما يلي إمجال أهم اخلصائص املشرتكة للجرمية املنظمة

التخطيط والتنظيم، إذ يعترب النشاط اإلجرامي من أهم خصائص اجلرمية املنظمة ويقصد به 
، حيث يتوىل قيادة (3)وجود ألية عمل توزع األدوار بني األعضاء، وحتدد عالقتهم ببعضهم البعض

عة ويلتزم أعضاء اجلماعة املنظمة قائد تكون له اهليمنة والسلطة يف إختاذ القرارات وله حتمية الطا
 .(4)اجلماعة جتاهه باإلحرتام وتنفيذ األوامر

                                                 
وإمنا جرم بعض األفعال اليت تشكل  مل يعرف اجلرمية املنظمة ومل يعاجلها خبصوص جزائية خاصة، إن املشرع اجلزائري - 1

 .نشاطا إجراميا منظما، من خالل نصوص قانون العقوبات
عادل حممد السدي، جرمية غسل األموال، تعريفها وخماطرها والتطور التشريعي ملكافحتها، دار النهضة العربية، الطبعة  - 2

 . 222، ص 1001األوىل، سنة 
 .26، ص كوركيس يوسف داود، املرجع السابق  - 3
 . 60، ص 1006نسرين عبد احلميد نبيه، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة  - 4
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وينبغي للتخطيط وجود خطة وسياسة حمكمة ومدروسة على درجة عالية من اإلنضباط 
على أشخاص مؤهلني يف هذا اجملال وذوي خربة  عتمادلتحقيق األهداف املرسومة للمنظمة باال

 .(1)كتشاف اجلرميةحتول دون وقوعهم يف الثغرات اليت تؤدي إىل إ
وينبغي أن تتوفر يف السلوك اإلجرامي، ويف اجلناة جمموعة من املعايري و اليت ميكن أن نذكر 

 :منها
 .أن يكون وليد ختطيط دقيق ومتقن -
 .يكون على درجة من التعقد والتشعبأن  -
 .يكون تنفيذه قد مت على نطاق واسعأن  -
  .تجاوز املألوف يف تنفيذ اجلرائم العاديةأن تنطوي وسيلة التنفيذ على نوع من الدهاء، ي -
 .أم إجتماعيا أم سياسيا ااقتصاديأن يكون من شأنه توليد خطر عام سواء أكان هذا اخلطر  -

 :أما املعايري اليت جيب توفرها خبصوص اجلناة فيشرتط
 .أن يكونوا مجاعة ال يقل عددها عن ثالثة أشخاص -
 .لة عيش يتكسب منهاختذ اإلجرام وسياأن يكونوا من بينهم من  -
 .م وذوي مقدرة على التخطيط الدقيقأن يكونوا على درجة من التنظي -
 .أن تتالقى إرادهتم على التدخل يف اجلرمية أو يف اجلرائم حمل التنظيم -

باإلضافة إىل التخطيط والتنظيم هناك خاصية أخرى وهي إستمرارية النشاط اإلجرامي 
هبذا األخري إمتداد املنظمة اإلجرامية يف الزمن، ودون أن  عنصرا أساسي للجرمية املنظمة ويقصد

 .(2)خيص اجملموعة تتأثر بأي ظرف
الرئيسي حبيث تسعى املنظمة اإلجرامية إىل حتقيقه، كذلك الربح هو اهلدف النهائي و 

حبيث هي تسخر كل الوسائل للحصول على أرباح، وتقرتف كل اجلرائم اليت حتقق هلا الربح، إىل 

                                                 
 .201أمحد مصطفى إبراهيم سليمان، املرجع السابق، ص  - 1
 .228عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  - 2
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هناك بعض املنظمات تتخصص يف نوع واحد من اجلرائم، ألنه يكون مصدر ربح كبري  درجة أن
 .(1)أكثر من غريه من اجلرائم

 :الخصائص الجديدة-2
إن التطورات اليت سايرت روح هذا العصر وانتقال العامل كله إىل عصر العوملة، وتطور 

اجملاالت فقد تغريت معامل اجلرمية يف مجيع  (2)على التطور التكنولوجي عتمادآليات اإلجرام باال
املنظمة وأضحت أكثر قوة وشراسة، مما أكسب هذه اجلرمية صفات جديدة واليت ميكن أن نذكر 

 :منها
الطابع عرب الوطين أو العابر للحدود حبيث أن التطور الذي شهده العامل يف وسائل اإلتصال  -

صاحبة له، أدى إىل عوملة اجلرمية، حبيث والسياسية امل ةقتصادياالوالتنقل، إىل جانب التحوالت 
إستفادت املنظمات اإلجرامية من هذه املتغريات مستغلة إياها بصورة وشكل سليب، فطورت 

 .(3)نفسها وأساليبها منطلقة بذلك إىل خارج احلدود سعيا وراء اإلكتساب املادي واملايل
كثر من دولة، حبيث خترتق  كما أن هذه املنظمات اإلجرامية متارس نشاطها اإلجرامي يف أ

كل احلدود اجلغرافية واإلقليمية معتربة العامل منطقة جغرافية واحدة، ومسرح موحد للجرمية املنظمة، 
األمر الذي حتما سيخلق صعوبات وعقبات كبرية على مستوى املتابعة اليت تصطدم بعقبات 

 .(4)السيادة ومبدأ اإلقليمية وحىت مبدأ اإلختصاص القضائي

                                                 
 .208ك أمحد مصطفى إبراهيم سليمان، املرجع السابق، ص و كذل 21كوركيس يوسف داود، املرجع السابق، ص   - 1
إىل تضاعف إنتاج األفيون مبناطق  2886-2882يف هذا الصدد تشري اهليئة الدولية ملكافحة املخدرات خالل املدة  - 2

وذلك بسبب إستخدام التطورات العلمية يف ( طن 1000)إىل حنو  2880شرق وجنوب أسيا عدة مرات ليصل يف عام 
ادة اإلنتاج وهذه املنطقة تعد األوىل عامليا يف تصنيع اهلريوين من خالل معاجلة األفيون املنتج حمليا يف خمتربات سرية باملناطق زي

 .احلدودية لدول املنطقة
عالم، عامر مصباح اجلدال، اجلرمية املنظمة، املفهوم واألمناط وسبل التوقي، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإل - 3

 .62، ص 1001الطبعة األوىل، سنة 
4 - MOREAU Defarges (Philippe), criminalité sans frontière, Op. Cit-p141. 
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واألمين  قتصادياالتايل أحدثت اجلرمية املنظمة زعزعة اإلستقرار السياسي و وبال
للمجتمعات الدولية، كما أهنا سامهت باعتبارها النواة األوىل للجرمية يف احلروب األهلية وانتشار 

 .(1)اإلرهاب يف أرجاء الساحة الدولية على العموم
 :املنظمات على ماداعتباإلضافة إىل الطابع احلدودية العابر لألوطان 

تنامي قدرات املنظمات اإلجرامية من خالل تلك التحالفات اليت جتريها واليت جعلت من  -
سلطتها على الدول النامية تتعاظم، حبيث جند أن املنظمات الصغرية ذات التنظيم العايل وذات 

ربى املنظمات التخصصات املختلفة واملوزعة بني عدة دول تعمل على إجراء حتالفات وروابط مع ك
يف اإلجرام، من أمثال املافيا اإليطالية والياكوزا اليبانية، واملثلث الصيين املعروف بالرتياد وكارتالت 

 .وهذا التحالف يزيد من قوة وسلطة ونفوذ هذه املنظمات (2)أمريكا الالتينية
سب ألمواهلا وتستعني خمتلف املنظمات اإلجرامية لتعزيز قوته بآلية تبييض األموال الذي يك

ممارسة أنشطتها اإلجرامية ودون لفت اإلنتباه، )الصفة املشروعة، لتستغل أمواهلا املغسولة كغطاء 
                                                 

 .210عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  - 1
رة املخدرات املافيا اإليطالية تعترب أقدم اجلماعات اإلجرامية وأكثرها خطورة، وتطور إجرامها وأصبحت خمتصة يف جتا - 2

واملافيا ( لوتشيانو)و( الكي)و( بويت)و( دون كريلوين)وصناعة العقاقري، ورجال املافيا يف إيطاليا نذكر منهم اإلسم الشهري 
نشأت يف صقلية بإيطاليا منذ عقود وهي تتكون من عائالت ختضع كلها لزعامة األب الروحي هو مصطلح إبتدعته منظمة 

عصاباهتم وتنظيماهتم واملصطلح مأخوذ عن نظام التعميد يف الديانة املسيحية عندما يتخذ للمولود أب  منذ نشأهتا يف( املافيا)
روحي خبالف والده احلقيقي وهو ما كان وما زال حيدث يف إيطاليا حبيث أصبح اإلسم يطلق على زعماء أي عصابات كربى، 

حكمها باحلديد والنار فهاجرت معظم عصابات املافيا إىل أمريكا احلكم يف إيطاليا ( بينتو موسيليين)وكمالحظة بعد أن توىل 
 .الالتينية

كان كل العب يتلقى ثالثة ( هانا هودا)إىل لعبة أوراق قدمية تسمى ( ياكوزا)يعود أصل الكلمة (: الياكوزا)املافيا اليبانية  -
يكون مصريه اخلسارة األكيدة ومنذ  8 (Ua) ،2 (Za)، (KU) 9أوراق لعب والذي يقوم بسحب األوراق ذات األرقام 

القرن السابع عشر امليالدي أطلق هذا اللفظ على األشخاص املهمشني يف اجملنمع وخاصة رجال الساموراي العاطلني وكانوا 
 250000عدد العصابات الياكوزا حوايل  2886ينظمون يف مجاعات إجرامية وحسب إحصائيات الشرطة اليابانية بلغ سنة 

 .عائلة كبرية 1000زعون على أزيد من شخص، يتو 
وهناك كذلك املافيا األمريكية اليت يرجع تكوينها إىل املافيا اإليطالية وأصلها من مهاجرة الصقلية إىل أمريكا وكذلك املافيا  -

وتعاون الطرفني الروسية ونشأت أثناء فرتة القمع األستالينية حيث قام بزج السياسيني يف السجون مع عناصر اجلرمية املنظمة 
 .وأنشؤ منظمة إجرامية
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فتبييض األموال هو جرمية منوذجية ملختلف املنظمات اإلجرامية، فإذا كانت أنشطة اجلماعات 
فاء الطابع املشروع اإلجرامية ختتلف من واحدة ألخرى، فإهنا كلما تلجأ إىل تبييض األموال إلض

 .(1)على أنشطتها، وهو ما زاد من انتعاشها وبقائها نظرا لصعوبة كشفها
 وال صورة نموذجية لإلجرام المنظمجريمة تبييض األم: ثالثا

تعد جرمية تبييض األموال اجلرمية النموذجية للجرمية املنظمة لدرجة إنسجام وترابط اجلرميتني 
ة حبيث تشكل جرمية تبييض األموال بالنسبة للجرمية املنظمة من حيث التسمية وكذلك املكافح

 .اآللية واألداة املهمة اليت تسهل عليها النمو والتغلغل يف اجملتمعات
فتبييض األموال يعد ذلك الستار والغطاء الذي ختتفي وراءه املنظمات اإلجرامية والذي 

ا باإلستمرارية، وتوفري رأس املال الالزم ميكنها اإلستفادة من عائدات اجلرائم بكل حرية، ويسمح هل
وكذلك تتجلى تلك العالقة الوطيدة بني . ات وتدعيم قوهتا ونفوذهااالستثمار لعملها والقيام ب

اجلرميتني يف أن اإلجرام املنظم يلجأ إىل سهولة إخرتاق األسواق املالية املشروعة، والتحكم يف 
 .(2)ض عائداهتا غري املشروعةالوطنية عن طريق تبيي ةقتصادياالالقطاعات 

وهذا األمر أكدته جلنة جملس الشيوخ األمريكي لبحث اجلرمية، مقرة بذلك بتمكن 
جمال من مشروعات العمل املشروعة  50مجاعات اجلرمية املنظمة من التسلل والغوص إىل حوايل 

والسجائر  خاصة صناعة املسكرات، والنقل بالشاحنات، وصناعة البرتول، والصلب، والقماش،
 .(3)ومؤسسات املال والبنوك، والفنادق والنوادي الليلية، والتخلص من النفايات

                                                 
 .61عامر مصباح اجلدال، املرجع السابق، ص  - 1
حممود شريف بسيوين، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، دار الشروق، القاهرة، الطبعة  - 2

 .  16، ص 1001األوىل، سنة 
هتها يف الوطن العريب، ندوة مشرتكة بني السابعة واألربعون نظمتها أكادميية تاليف للعلوم اجلرمية املنظمة وأساليب مواج - 3

، 2889مايو  10إىل  29األمنية واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف اإلسكندرية خالل الفرتة بني 
 .11، ص 1002الرياض، سنة 
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ومن املمكن أن نقول أن عصابات اجلرمية املنظمة ال تستغين عن جرمية تبييض األموال يف 
حني ميكن اإلستغناء عن القيام بالعديد من اجلرائم، أو قد تكتفي مبمارسة نشاط واحد من اجلرائم 

وتبييض األموال هو النواة احملركة للجرمية املنظمة، حبيث ال تستطيع أي منظمة . ملدرة لألرباحا
إجرامية اإلستمرارية والبقاء دون من أن تتمكن التمتع باألرباح اليت جيتنيها من جراء اقرتافها 

 .(1)للجرائم الواسعة
ييض األموال باعتبارها فمفهوم اجلرمية املنظمة أصبح يعتمد وبشكل كبري على جرائم تب

 .(2)أحد اخلصائص املميزة للجرمية املنظمة، وأحد العناصر الضرورية إلعطاء مفهوم هلا
مكافحة هذه اجلرمية  فإنومن منطلق إستعمال عصابات اجلرمية املنظمة تبييض األموال 

هة اليت تقرتن مبكافحة تبييض األموال وهذا ال يكون منفردا بل جيب أن يشمل القضاء على اجل
تديره ومتارسه واملتمثلة يف عصابات اجلرمية املنظمة، أي أنه البد من القضاء على اجلرمية املنظمة 

هلذا فإن معظم التشريعات تعترب جمرد إنشاء منظمة . (3)حىت يتم القضاء على جرمية تبييض األموال
لقضاء جرائم غسيل كما أن اهلدف من ا. إجرامية يعد جرمية ولو بدون حتقق نتيجة إجرامية

األموال هو يف حد ذاته هدف للقضاء على اجلرمية املنظمة، وذلك بواسطة حرمان اجملرمني من 
 .التمتع مبا جنوه من أرباح من جراء قيامهم بأفعاهلم اإلجرامية

                                                 
االجتار غري : إال أنه ميكن حتديد أهم نشاطات اجلرمية املنظمة فيما يلي وال ميكن حصره إن جمال اجلرمية املنظمة واسع،  - 1

األيقونات، سرقة األموال اإللكرتونية، النفايات اخلطرة و  سلحة، سرقة السياراتع باألاملشروع باملخدرات، االجتار غري املشرو 
 .، إختطاف األغنياء ورجال األعمال، القرصنة يف األعمال التجاريةوالسامة، الدعارة، بيع األطفال، بيع األعضاء البشرية

2- THONY (Jean-FRANCOIS) et LABORDE (Jeau PAUL), criminalité organisé et 
blanchiment, op. Cit. P413. 

 .18حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص  - 3
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إذن مكافحة تبييض األموال هي وسيلة إلضعاف املنظمات اإلجرامية دومنا إحتياج 
الوسيلة، مكافحة تبييض األموال، تعترب طريقة حديثة وفعالة حملاربة  ملواجهنها مباشرة، فهذه

 .(1)املنظمات اإلجرامية، خصوصا مع ثبوت فشل الوسائل التقليدية يف مكافحة اجلرمية املنظمة
فهدف املنظمات اإلجرامية هو احلصول على أرباح، وحرماهنا منها بواسطة مكافحة 

ذي تسعى إليه املنظمات اإلجرامية، والذي ألجله تعمل على تبييض األموال هو إندثار للهدف ال
 .اجلرائم، وبالتايل فإن القضاء على تبييض األموال هو قضاء على اجلرمية املنظمة ارتكاب

وبالرغم من إتضاح فعالية القضاء على اجلرمية املنظمة بواسطة تبييض األموال، إال أنه مل 
تشريعات، ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل كون النظام ينل اإلهتمام املستحق من طرف معظم ال

املايل العاملي مل يكن يرغب يف تدخل سلطات فرض القانون وتعقبها لألموال غري املشروعة، إذ أن 
هناك تداخال كبريا يف القنوات املالية الدولية ومن الصعب حتديد مصادرها وإجتاهاهتا، فقد يؤدي 

التحقيقية يف النظام املايل العاملي إىل كشف املعامالت املالية  السماح باستخدام تلك اإلجراءات
العمة واخلاصة واليت هتدف إىل البقاء يف اخلفاء، وهو نفس اهلدف الذي ترمي إليه األموال غري 

 .(2)املشروعة
 الفساد السياسي واإلداري والماليجرائم : الفرع الثاني

ه مسألة تشغل إهتمام وتفكري كثري مبختلف أمناط" La corruption"يعترب الفساد 
من الباحثني والسياسيني واإلداريني، فالفساد السياسي يعترب اشكالية قدمية تعود إىل أقدم 
احلضارات البشرية وهو معضلة ال يستثىن منها أي نظام حكم حديث أو معاصر فهو مسألة 

د فالفساد ميكن أن يوجد مشرتكة بني دول العامل فهو ليس ظاهرة جديدة وحمصورة يف مكان واح
يف مجيع احلكومات املتقدمة والنامية، وخلطورة هذه الظاهرة أصبحت بعض الدساتري جتعل منه 

                                                 
1 - THONY (Jean-FRANCOIS) et LABORDE (Jeau PAUL), criminalité organisé et 
blanchiment, op. Cit. P413. 

 .10عامر مصباح اجلدال، املرجع السابق، ص  - 2
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جرمية تعادل خيانة الوطن مع ذلك فإن الفساد إنتشر يف العامل بشكل خطري حبيث أصبح يهدد 
 .(1)ت دول العامل بشكل عام والدول النامية والعربية بشكل خاصااقتصادي

كما أن الفساد السياسي واسع النطاق وال خيفى علينا أنه ميكن أن ميتد إىل تعريض البالد 
والسياسي والعسكري للخطر مقابل عموالت من أعداء األمة  قتصادياالو  االجتماعيأمنها 

حبيث تكون البالد مقربة للنفايات النووية وهذا كله يتعاون املسؤولني عن البالد مع كبار وعتاة 
جرام واجلرمية املنظمة حبيث حيدث كثري من التنسيق بني كبار جتار املخدرات أو السالح أو اإل

هتريب األثار أو جتار السلع الفاسدة أو لصوص املال العام مع أعضاء اجملالس النيابية كما أن 
سنحاول الفساد السياسي هو النواة األوىل للفساد اإلداري واملايل وهي كلها أنواع من الفساد لذا 

تبيان يف هذا الفرع ماهية الفساد وأسبابه اليت ساعدت على انتشاره وتفشيه مع توضيح أنواع 
وأمناط الفساد مث البحث عن أهم الوسائل ملكافحة هذه الظاهرة سواء على املستوى اخلارجي أو 

 .املستوى الداخلي
مكافحة ، مث (أول)ومن خالل ما سبق سيتم دراسة يف هذا الفرع ماهية الفساد وأنواعه 

 .(ثالثا) أسباب الفساد وتفشيهمع تبيان  (ثانيا) الفساد وأثاره

 ماهية الفساد وأنواعه: أول
البد لنا أن نعتمد على مفهوم الفساد ، و (2)إن مصطلح الفساد واسع من الناحية اللغوية

سواء  وتعريفه على مصادر التجرمي من ناحية ومن جانب أخر أهم النشاطات اإلجرامية،

                                                 
يقول الكاتب األمريكي، ميشيل فوكو السلطة مفسدة والسلطة املطلقة مفسدة مطلقة لذا نقول أن جرائم الفساد من  - 1

وى العامل كله، كما أن أهم عمليات تبييض األموال تنتج عن سوء أكرب اجلرائم املولدة لألموال اخلبيثة واحملرمة على مست
إستخدام السلطة السياسية واإلدارية بواسطة رؤساء الدول وأعضاء احلكومات واألحزاب وأعضاء اجملالس النيابية وكبار موظفي 

جرائم هنب املال العام وتقاضي الرشوة )الدولة إذ يقرتن الفساد السياسي باستقالل الوظيفة والنفوذ والرتبح من الوظيفة العامة 
 ...(.والتهرب من الضرائب واجلمارك

كلمة الفساد لغة مصدرها التعفن أي فسد الشيء مبعىن أنه تلف، وحىت يعد املرء هبذه الصفة فأهنا تعد حقريا له، وقد   - 2
ا واملفسدة ضد املصلحة مصداقا جاء يف قاموس املختار، فسد فسادا ضد الصلح فهو فاسد، والفساد هو أخذ املال ظلم

 ".وال تبغ الفساد يف األرض إن اهلل ال حيب املفسدين:"لقوله تعاىل
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اليت يكون اجملال فيها تدعيم للفساد، وعلى الرغم من تعدد  االجتماعيةوالسياسية و  ةقتصادياال
 االدراسات يف هذا اجملال إال أنه يصعب اإلتيان مبفهوم وتعريف دقيق ملاهية الفساد بأبعاده كافو 

يا وثقافيا كما أن وسياسيا واجتماع ااقتصاديويرجع السبب يف ذلك إىل تشابك أبعاد هذه الظاهرة 
الفساد مصطلح نسيب وليس مطلق، فما يعترب فسادا جمرما وحمرما يف جمتمع قد يكون مباح يف 

لذا نرى أن الباحثني املختصني يف هذا الشأن انقسموا يف تعريفاهتم إىل ثالث . جمتمع أخر
هذه  تفسريات أحداهم ضيق واآلخر واسع والثالث متوسط بني اإلثنني وسنحاول أن نبني

 .التعريفات
 :التعريف الضيق للفساد -أ

اإلستقالل غري املشروع للوظيفة العامة لتحقيق "ذهب البعض من الباحثني إىل تعريفه بأنه 
 ".املكسب الشخصي أو التأثري غري املشروع الذي حتدثه الثورة يف النظام السياسي

ذي يهدف لتحقيق  سوء استعمال السلطة املمنوحة ملوظف اخلدمة املدنية وال"أو أنه 
كسب شخصي جتاوزا على القانون أو أنه سلوك يتناىف مع الثقة اليت أولتها الدولة للموظف العام 

 .(1)"وما جيب أن يتصف به من األمانة والنزاهة واألخالق
إحنراف أخالقي لبعض املسؤولني العموميني أو أنه بيع أمالك "ويعرفه البعض األخر بأنه 

سوء "أما البنك الدويل فقد عرفه " ولني احلكوميني لتحقيق املصاحل الشخصيةالدولة بواسطة املسؤ 
 ".إستخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة

                                                                                                                                                    

فاملعىن اللغوي يفيد أن الفساد حالة من التلف والعطب وأخذ املال ظلما وهذا هو اإلحنراف فيفهم منه أن املؤسسات اليت 
أجلها فتصبح فاسدة أي ال حتقق املصلحة، نادية يوسف بن يطاهلا الفساد ال تستطيع القيام بالوظيفة اليت وجدت من 

يوسف، الفساد اإلداري و املايل املفهوم و األسباب واألثار وسبل العالج، حبث يف جمال دراسات الفصلية والبحثية، مركز 
 .02، ص 1005، السنة 12العاملي للدراسات وأحباث الكتاب، العدد 

ييض األموال، نظرة دولية جلوانبها اإلجتماعية والنظامية واالقتصادية، مكتبة العكيبان أمحد بن حممد العمري، جرمية تب - 1
 . 28، ص1000للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة 
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وإن هذا التعريف ضيقا ألنه يقتصر على تعريفه ومفهومه الفساد على الوظيفة العمة 
ع اخلاص لذا يعاب والفساد الذي يقع يف القطاع العام فقط متجاهل ما حيدث من فساد يف القطا 

عليه بعدم الشمولية إلغفاله األشكال األخرى من الفساد حيث أنه يركز على استقالل النفوذ 
بالوظيفة العامة لتحقيق املكاسب اخلاصة، كما أنه ركز على اجلوانب الداخلية بربطه  االجتارو 

اخلية واخلارجية اليت من بالوظيفة العامة متجاهل أن الفساد ظاهرة تربط بالعالقة بني العوامل الد
معين حبجة  اقتصاديأمهها العوملة اليت متثلت سياسة إجبار الدول النامية على إتباع نظام 

 .(1)اإلصالح
بتعريف الفساد بأنه يشمل  1002وقد جاءت األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

تاجرة بالنفوذ وإساءة الرشوة وجبميع وجوهها، واإلختالسات يف القطاعني العام واخلاص، وامل"
الوظيفة واإلثراء غري املشروع وغسل العائدات اإلجرامية، وإخفاء املمتلكات املتأتية من  استغالل

 .(2)"جرائم الفساد وعرقلة سري العدالة وزيادة على أفعال املشاركة والشروع بكل ما سيق ذكره
فعلية للفساد اليت تعكس ومن املالحظ على هذا التعريف أنه ركز على تلك املمارسات ال

والتنموي للنشاطات اليت تدينه من جانب برغمايت، وبالرغم من توسع هذا  قتصادياالاجلانب 
التعريف على كل من اجلانب القطاع العام واخلاص إال أنه حصر لكل املمارسات ألفعال وأنشطة 

 .م الشموليةالفساد على سبيل احلصر ال املثال، لذا فإنه هو أيضا إتسم بالضيق وعد
كما أن هذا التعريف صادر ونابع من مفاهيم الليربالية وهذا هدف تلك املؤسسة الدولية 
من تعميم الليربالية على إعادة تنظيمه يف هذا اإلطار، كوهنا حاولت أن يشمل الفساد القطاع 

                                                 
 . 60، ونادية يوسف بن يوسف، املرجع السابق، ص 10أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  - 1
لتحديد  25يف املادة ( مريدا)باملكسيك  1002لفساد، املوقعة  يف ديسمرب سنة إن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا - 2

مفهوم الرشوة على حنو األيت وعلى موظف عمومي مبزية غري مستقلة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غري 
ما أو ميتنع عن القيام بفعل  مباشر سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان أخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل

مادي ما لدى أداء واجباته الرمسية وإلتماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري مستحقة سواء 
 .لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان أخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعله
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هو عام اخلاص، إال أهنا أبقت القطاع العام يف مركز الصدارة كوهنا تنحاز إىل إدانة كل ما 
وحكومي ملصلحة عدم تدخل الدولة والرتويج لليربالية، حبيث شاع يف األوساط بدراسة النظم 

أن الفساد اإلداري واملايل يقرتنان تارخييا بالقطاع العام، وأن هذا القطاع يعد مرتقا  ةقتصادياال
حة الشخصية خصبا لإلحنرفات اإلدارية واإلختالسات املالية، لغياب احلوافز الفردية واملصل

وبأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تعويض هذه اخلسائر وتغطية  ةقتصادياالللقائمني باألنشطة 
السرقات وهي اليت تتسرت على فساد الكبار أحيانا ويف الوقت ذاته إتضح للخرباء والباحثني 

إلنفتاح أن القطاع اخلاص الذي يزداد إتساعا ونفوذا يف ظل سياسات ا قتصادياالبالشأن 
اليت تنتهجها عدة دول غربية تعاين من حاالت فساد قد تكون أكثر فداحة من  قتصادياال

القطاع العام، فقد أدى النمو املطرد هلذا القطاع يف ظل غياب التشريعات اليت تنظم عمله وتضبط 
 .قتصادياالآلياته وغياب القوانني اليت تدعم شفافية أداء الشركات إىل صناعة الفساد السياسي و 

 :التعريف الواسع للفساد -ب
ذهب إىل هذا التفسري الكثري من الباحثني كما أن مصطلح الفساد يعين الكثري من 
املفاهيم اليت تدور يف فلك اإلحنراف عن القيم واملبادئ األخالقية العامة والقوانني ويعرفه الدكتور 

نظام القيم السائد يف اجملتمع  عبارة عن إحنراف عن"مصطفى عبد اهلل أبو القاسم خشيم بأنه 
 .(1)"سواء كان تعاقديا أو عرفيا وبالتايل فإن خمالفة التشريعات النافذة واملبادئ العرفية يعترب فسادا

                                                 
لوفا إبراهيم، إبالغ البنوك عن العمليات املالية املشبوهة بني اإللتزام واملسؤولية يف القانون املقارن أبو الوفا حممد أبو ا - 1

، وزياد عربية بن علي، اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية للفساد يف 01والفقه اإلسالمي، الدليل اإللكرتوين للقانون العريب، ص
م، ص 1001هـ يناير 2111شرطة، ديب، السنة العاشرة، العدد األول، شوال الدول النامية، جملة األمن والقانون، كلية 

161 – 111. 
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أن الفساد باملعىن الشامل يعين أنه ظاهرة كلية "ما عرفت الدكتورة يوسف بن يوسف بين
ومة العامة للمجتمع وتصب كلها يف حماوالت وثقافية ومرتبطة باملنظ ةاقتصاديذات أبعاد سياسية و 

 .(1)"من جانب النخبة املسيطرة ومريديها ةقتصادياالإحتكار السلطة السياسية والسلطة 
ومن املالحظ على هذا التعريف أنه يشمل يف طياته كل ما خيرق القوانني والتشريعات   

وعموما ميكن القول على  اجتماعيةت وكذلك القواعد العرفية والقيم السائدة من قيم دينية وموروثا
هذا التعريف، أنه تفسري إجرائي وقابل للقياس على اعتبار أن املبادئ والنصوص القانونية والعرفية 

 .املتعارف عليها يف اجملتمع تعترب مؤشرات ميكن من خالهلا حتديد وقوع احنرافات من عدمها
أساس أن ما هو حمرم يف جمتمع ما  كما أن الفساد يعترب مفهوما نسبيا وليس مطلقا على

قد يكون مباحا يف جمتمع أخر وبالتايل ميكن إعتبار احلالة األوىل، تعكس وجود فساد وإن احلالة 
 .الثانية ال تعكس ذلك

باإلضافة إىل ذلك فإن الفساد ال يقتصر على خمالفة القوانني والتشريعات الوضعية النافذة، 
. ذ هبا يف إطار جمتمع ماالقواعد واملبادئ الدينية والعرفية املأخو ولكنه ميتد ليشمل أيضا إنتهاك 

من خالل التعريفات السابقة أتفق مع الرأي والتفسري األخر ألنه جاء أكثر مشولية من  اكما أنن
. ات والتفسريات األخرى، ألنه يشمل خمالفة القوانني واألعراف والقيم السائدةاالجتاهغريه من 

كل نشاط من شأنه "ل ذلك ميكن أن نعرف الفساد هو مطلقا ومن خالوجاء نسبيا وليس 
اإلحنراف عن القيم والثوابت واملبادئ األخالقية والقواعد العرفية، وإنتهاك للقوانني والتشريعات 

                                                 
عادل حممد أمحد جابر السيوي، املسؤولية اجلنائية عن جرمية غسل األموال يف التشريع املصري، دراسة مقارنة، رسالة  - 1

ه، جرمية غسل األموال، وطرق مكافحتها ، وعبد الوهاب عرف55، ص 1001دكتوراة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة 
، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، بدون طبعة، سنة 19/1002املعدل بقانون  90/1001يف مصر ق 

 .51، ص 1005
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السارية واملرتبطة باملنظومة العامة لكل جمتمع، واليت تصب كلها يف أحتكار السلطة السياسية 
 .(1)ب القوة املسيطرةمن جان ةقتصادياالو 

وميكن القول يف األخري أن مصطلح الفساد يف حد ذاته هو مصطلح واسع ومطاطي كونه 
يتفق مع كل اجلرائم مبختلف أشكاهلا وأنواعها إال أن السبب يف رأينا اللجوء إىل هذه التسمية كان 

مفهوم الفساد  مما كان من الصعب التوصل إىل اجتماعيةو  ةاقتصاديبأسباب ودوافع سياسية و 
باملعىن الدقيق والواضح وحىت التشريعات لقيت صعوبة يف ذلك ومنها التشريع اجلزائري يف قانون 

والذي حصر جرائم الفساد يف املادة  10/01/1006الوقاية من الفساد ومكافحته، املؤرخ يف 
 .(2)الثانية منه

 أسباب الفساد وتفشيه: ثانيا
اد يتجه إىل عدة جماالت وحماور ختتلف بإختالف إن البحث يف أسباب ظاهرة الفس 

الدراسة والتخصص ولكن سنحاول أن نذكر أهم تلك األسباب املؤثرة واملنتجة هلذه الظاهرة 
بالرغم تعدد وتشعب هذه األسباب، كما حناول التوفيق بني خمتلف اجلوانب والنواحي للوصول إىل 

 :ختلف أنواعه نذكرالرأي األكثر مشوال، ومن بني أسباب الفساد مب

                                                 
الرشوة سواء للموظفني العموميني الوطنيني والتابعني للقطاع اخلاص أو األجانب، إستغالل )من بني أهم أشكال الفساد  - 1

النفوذ، احملسوبية وحماباة األقارب، اإلختالس، السرقة، التزوير، الكسب غري املشروع، اإلحتيال، شهادة الزور، غسل العائدات 
فالسلطة السياسية هي الفساد السياسي أما السلطة االقتصادية هي الفساد . اإلجرامية، شراء األصوات يف اإلنتخابات وغريها

 . كة واملتحكمة يف اقتصاد الدولة سواء رجال احلكم أو الشركات الضخمةاإلداري أي تلك القوة احملر 
الفساد كل اجلرائم املنصوص  -أ"حبيث تنص املادة الثانية  10/01/1006قانون الوقاية من الفساد ومكافحته املؤرخ يف - 2

اإلمتيازات غري  –موميني األجانب رشوة املوظفني الع–عليها يف الباب الرابع من هذا القانون وقد جاءت على سبيل احلصر 
رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي  –الرشوة يف جمال الصفقات العمومية  –املربرة يف جمال الصفقات العمومية 

 –الغدر  –اختالس املمتلكات من قبل موظف عمومي أو استعماهلا على حنو غري شرعي  –املنظمات الدولية العمومية 
أخذ  –تعارض املصاحل  –اساءت استغالل الوظيفة  –استغالل النفوذ  –تحقيق غري القانوين يف الضريبة والرسم اإلعفاء أو ال

التمويل اخلفي لألحزاب  –تلقي اهلدايا  –اإلثراء غري املشروع  –التصريح الكاذب باملمتلكات  –فوائد بصفة غري قانونية 
محاية الشهود واخلرباء  -إعاقة سري العدالة-اإلعفاء -ئدات اإلجراميةتبييض العا-الرشوة يف القطاع اخلاص –السياسية 

 .عدم اإلبالغ عن جرائم الفساد – واملبلغني والضحايا البالغ الكيدي عن جرائم الفساد
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للثقة يف الكثري من اجملتمعات، باختالف القيم واملعايري  االجتماعيإن إختالف املستوى  -2
واملالية واإلدارية وحىت السياسية تؤثر سلبيا على عالقة الثقة  ةقتصادياالوتأثرها باملستجدات 

صنف ضمن خيانة األمانة املرتتبة عنها جمموعة من التنازالت اليت ت (1)بني األفراد االجتماعية
واإلستقالل، وهذا ماعرب عنه جورج هومانز عندما أشار إىل عالقة األخذ والعطاء، كما ذهب يف 

لسببية مشكلة الفساد حبيث  االجتماعيهذا السياق عبد الرمحن بن خلدون إىل اإلطار املرجعي 
ماعة احلاكمة، وقد يلجأ أفراد قال أن الفساد هو الولع باحلياة العمرانية املتفرقة بني أفراد اجل

 .(2)اجلماعات احلاكمة إىل املمارسات الفاسدة لتغطية النفقات اليت تتطلبها احلياة املرتفة
أن على "وضع تصورا جلمهورية فاضلة ال فساد فيها حبيث يقول كما أن أفالطون 

ذلك وأن من أصعب العاملني يف األمة، خدم لألمة، أن يقدموا خدماهتم دون تقبل هدايا مقابل 
األمور أن يكون املرء رأيا عن األمور مث يلتزم هبذا الرأي والطريق املضمون للمرء أن يسلكه هو 

 .تقدمي فروض الطاعة والوالء للقانون الذي يأمرنا بأن ال نقدم اخلدمات مقابل هدايا
بكة اإلتصاالت كما وأن التقدم العلمي والذي شهده العامل يف العقود األخرية من العوملة وش -1

فالدول الصناعية والدول  ستهالكاالالعاملية وغريها ساعد يف تنامي ظاهرة الفساد وساعد على 
وتروج  ستهالكاالاملنتجة دائما حتث الدول األخرى وخاصة دول العامل الثالث الفقرية على زيادة 

                                                 
ع، حممد حسن عمر برواري، غسيل األموال وعالقته باملصاريف والبنوك، دراسة قانونية مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزي - 1

 .15و 11، ص 1002عمان، الطبعة األوىل، سنة 
ويف هذا اإلطار أنكر الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية جورج بوش، معرفته بأمرباموف، ولكن األخري أظهر صورا  -

ع أن جيين ماال يلعب فيها مع الرئيس األمريكي الذي إضطر إىل إعادة هدايا قيمتها أكثر من مائة ألف دوالر، وال أحد يستطي
أو خيفيه أو عنه، بدون مساعدة مسؤولني فاسدين من الدولة، ورد مصطلح شرعنة األموال يف كتاب لعبد الكرمي حيي الزيباري، 
شرعنة األموال، بدال من غسيل األموال وهو مصطلح جديد وخمتصر ولكننا نتفق مع تسمية غسيل أو تبييض ألن هذا 

 .اإلتفاقيات الدولية والتشريعات األوروبية والعربية وحىت معظم فقهاء القانوناملصطلح هو الذي إعتمدته جل 
إىل أن املعاملة باملثل ترتبط بفقدان الشفافية والثقة باعتبارمها  (ALVIN Gold)ألفني جولد " يشري يف هذا الصدد  - 2

شخص مسؤول خدمة شخص مسؤول أخر  العرف الذي يشكل، وإىل حد كبري قامسا مشرتكا بني مجيع الثقافات أي إذا قدم
 .فإن الثاين سيشعر بالرضا واإلرتياح وسوف يسعى إىل معاملته باملثل
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ل عليها سواء اليت حتتاج إىل أموال ضخمة واليت تسعى للحصو  ستهالكاالملا يسمى سياسة 
 .(1)بالطرق املشروعة أو غري املشروعة

وهذا ما جعل أن يقول أحد الباحثني املختصني أن الفساد اإلداري واملايل مرتبط بالدولة 
السائد فيها، والسبب يف ذلك هو مدى مسايرة الدولة احلديثة  قتصادياالاحلديثة ومرتبط بالنظام 

جيا، وهذا ما جعل القول أن الفساد ضئيل ومنعدم يف ملتطلبات العصر احلديث وعامل التكنولو 
 .اجملتمعات الريفية حيث تسود القواعد الطبيعية

إىل األعداد ( الفساد اإلداري)وذهب بعض الفقهاء يف تفسري الفساد من الناحية اإلدارية 
يف أي الضخمة يف اجلهاز اإلداري ألنه إعتمد على القاعدة اليت تقول أنه كلما توسعت الدائرة 

جمال من اجملاالت، اتسع الشيء الذي حتويه، أي أن كثرة املوظفني وتعيينهم يف دوائر الدولة بصورة 
 االقتصادرمزية سيكون دافع خطري حنو استنزاف موارد الدولة من جهة وهذا ما يسمى يف علم 

 .(2)بالبطالة املقنعة
وال ميكن القول أنه منحصر يف إن نظرية إنعدام الفساد يف اجملتمعات الريفية غري صحيحة 

، الدولة احلديثة واملدنية، بل هو موجود يف كافة اجملتمعات، ولكن رمبا بأعداد أقل وأشكال أخرى
خر يف تفسري ظهور الفساد كونه ارتبط بأجهزة الدولة، املتمثلة يف عدم الشعور آوذهب فقه 

مراكزهم الوظيفية ويساهم يف خلق باإلستقرار الوظيفي، وتويل غري األكفاء املناصب يضعف من 
موجة من اإلضطراب اإلداري وذلك راجع إىل البحث من اإلستفادة الشخصية واملادية من مزايا 

 . (3)وإختصاصات املنصب

                                                 
للطباعة والنشر، السلسلة  .O.P.L.Cعبد الكرمي حيي الزيباري، شرعنة األموال، منظمة نشر الثقافة القانونية، مؤسسة  - 1

 .80، ص 1001، سنة 16رقم 
 .12ملرجع السابق، ص أمحد بن حممد العمري، ا - 2
على أن أحد جذور مشكلة الفساد يكمن يف اإلختالسات الوظيفية املوجودة يف  2881أكد تقرير التنمية البشرية لعام  - 3

مؤسسات القطاع العام، فضعف احلكومات يعين أن املساعدات اخلارجية لن يتم استخدامها بكفاءة وقد قام كل من فيليب  
دولة وعلى مدى فرتة زمنية  81اسة تأثري املؤسسات احلكومية يف عمليات اإلستثمار والنمو يف عدد كيفر، وستيفن كنال بدر 
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يربط دانيال أليدرمان بني الطبيعة الدميقراطية لنظام احلكم واإلستقرار السياسي وحرية  -2
لفساد يف اجملتمع، وأن غياب دور اإلعالم احلر يف  الصحافة وشعبيتها وبني اخنفاض مؤشرات ا

كشف الفساد والفاسدين من جهة، وغياب دور  منظمات اجملتمع املدين يف مراقبتها ألنظمة 
السياسة احلاكمة ومالحقة املفسدين باإلضافة إىل ديكتاتورية الدولة واهتمامها املركزي بربامج 

 ةقتصادياالإىل ذلك احلروب واألزمات السياسية و ، ضف النسبة ملعظم الدول العربيةالتسلح وهذا ب
 .(1)املفتعلة

كما ذهب الكثري والعديد من املختصني والباحثني األكادميني إىل عالقة القوانني والتشريعات  -1
مبوضوع الفساد ويف كافة أبعاده اإلدارية واملالية إىل وجود عالقة بني نوع هذه التشريعات املطبقة 

فساد، إذ كلما كانت التشريعات متخلفة أو جمحفة أو منحازة إىل طبقة أو فئة وظهور مشكلة ال
 .أو حىت حزب، كانت دافعة إلىل ظهور املمارسات اإلدارية واملالية الفاسدة

 ةقتصادياالباإلضافة إىل أهنا إذمل تستجيب بكفاءة عالية تتماشى مع أحداث املستحدات 
 .(2)متخلفة ومعرقلة ودافعة إلىل ممارسات فاسدةالعاملية و املعلوماتية، حتما ستبقى 

قادرة على خمالفة  ةاقتصاديويذهب البعض إىل أن خصخصة املؤسسات العامة، ختلق قوة  -5
القوانني والتشريعات، ومن مث الوقوع يف الفساد من خالل احتكار البيانات واملعلومات ومواصفات 

للمؤسسات املرشحة للتخصيص زيادة على احلصول ات الرأمسالية اجلديدة االستثمار العقود ومواقع 
 . (3)على األوليات يف الشراء وختفيض األسعار

                                                                                                                                                    

وتبني من هذه الدراسة عالقات املمارسات احلكومية والبريوقراطية لتقليل فرص اإلستثمار وكذلك ( 2898-2811)بني 
ستثمار وكذلك على خطورة مصادرة امللكيات على خطورة مصادرة امللكيات والبريوقراطية والعنف السياسي على اإل

 . والبريوقراطية والعنف السياسي على اإلستثمار إلرتباطهما مبظاهر الفساد
 .11، وأمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص 55عبد الكرمي حيي الزيباري، املرجع السابق، ص - 1
يف عدم مسايرة النصوص التشريعية لعمرنة اجلرمية بوجه عام  ميكن القول يف هذا الصدد أن مشكلة انتشار الفساد تكمن - 2

خاصة النصوص والتشريعات اليت تنظم القطاع العام واخلاص معا وأمثلة كثرية من الواقع يف مجيع الدول العربية بغض النظر 
 .على نوعية النظام االقتصادي للدولة

  .26نادية يوسف بن يوسف، املرجع السابق، ص  - 3
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 12يف املادة  1002األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  اتفاقيةإليه  وهذا ما أشارت
منها، بل لعله يكون صناعة القطاع اخلاص أصال كوهنم أكثر تأهيال يف أن يزينوا ملن يف القطاع 

مقابل مبالغ من  م وجيروا أرجلهم إىل الفساد بدفع الرشاوى، كي حيصلوا على صفقات ضخمةالعا
على املال العام، قد حيدث يف مرحلة التحول  عتداءالرشاوى تسهل عليهم األمور، وأن الفساد واال

يثبت  من املؤسسات العامة إىل اخلاصة، أي التحول من النظام اإلشرتاكي إىل النظام الرأمسايل وملا
القطاع اخلاص سيسطر حتما على موارد تلك املؤسسات، وتبدأ عملية التطور التكنولوجي يف 

 .(1)نتاج النوعية ملنافسة البضائع يف األسواق احمللية والدوليةإ
كما أن التحول من النظام اإلشرتاكي إىل النظام الرأمسايل، وإنشاء مناطق ألسواق حرة 

ستجعل حتما منافسة قوية بني القطاعني وهذا من أجل التقدم  ات األجنبية،االستثمار ودخول 
حنو الرأمسالية التكنولوجية وهذا كذلك أن القطاع اخلاص لن يساوم ولن يقبل إال بوضع ذوي 
اخلربة و الكفاءة يف مواقع املسؤولية برواتب خيالية وهذا كله بدافع التحول من إفرازات النظام 

 .(2)أنظمة اليت تؤدي إىل الفساد اعتمادالوحيد له هو  ون املعمراإلشرتاكي وهذا التنافس سيك
 االجتماعيالوساطة واحملسوبية واحملاباة يف كل شيء من حياتنا، وهذا كله يعود إىل املوروث  -6

الدكتور علي الوردي أن أقطار  االجتماعيالثقايف جملتمع الشرق األوسط، حبيث يذهب الباحث 
وازدواج  االجتماعيصراع البداوة واحلضارة والتناشز )فرضيات ثالثة الوطن العريب حتكم شعوهبا 

واليت يطول شرحها يف هذا املقام أن الصراع بني احلضارة  االجتماعيةوإن هذه املفاهيم ( الشخصية
القدمية واحلضارة احلديثة يف مفاهيم العادات والتقاليد والقيم ستؤدي باإلنسان إىل اإلزدواجية يف 

لصراع الداخلي، مما جيعله يلجأ مباشرة إىل أساليب الفساد وانتهاك كل القيم واملعايري الشخصية وا
 .(3)األخالقية

                                                 
 .85الكرمي حيي الزيباري، املرجع السابق، ص  عبد - 1
 .26، ونادية يوسف بن يوسف، املرجع السابق، ص90حممد حسن عمر برواري، املرجع السابق،  ص - 2
 .85، ص نفسهعبد الكرمي حيي الزيباري، املرجع  - 3
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 مكافحة الفساد وأثاره: ثالثا 
أن جرائم الفساد من أخطر اجلرائم اليت هتدد استقرار اجملتمعات وأمنها، إذ  اكما قلنا سابق

قيقي أمام مؤسسات املال واألعمال، ونظرا الرقمي، إذ هي حتدي ح االقتصادتعترب جرائم عصر 
لتصاعد خطر الصلة الوثيقة بني جرائم الفساد وسائر أشكال اجلرمية املنظمة منها والعابرة للوطنية، 
السيما تبييض العائدات اإلجرامية، حبيث توصلت أحباث يف معهد البنك الدويل إىل أن أكثر من 

هي قيمة متحصالت جرائم الفساد يف العامل، وهو ( بليون دوالر 2000)تريليون دوالر أمريكي 
نفسه الرقم الذي أكده بيرت أيقن رئيس منظمة الشفافية الدولية يف التقارير الدورية اليت تنشرها 

من احلجم التقديري لإلقتصاد العاملي يف  20/2هذه املنظمة غري احلكومية وميثل هذا الرقم نسبة 
 .(1)جممله

قول دانيال كاوقمان مدير املعهد الدويل لشؤون نظام اإلدارة  كما أن هذا الرقم حسب
العامة رقم تقديري ملتحصالت جرائم الفساد يف أرجاء العامل، سواء الدول الغنية والنامية معا 
ويضيف رئيس الربملان السويسري السيد زقلر أن جرائم الفساد جمتمعة، تسمح بتوفري املناخ 

ختلق بؤر توتر غالبا ما تؤدي إىل نزاعات مسلحة، فتمس حبقوق األفضل إلنتشار جرائم أخرى و 
والسياسية منها، فتحرم املاليني من التنعم بالسلم، والعيش يف رخاء  االجتماعيةاإلنسان املدنية و 

والتمتع بثروات أوطاهنم وحترمهم من احلق يف التعليم، واحلق يف العالج، باملقابل يتنعم فئة قليلة 
عوب لتودع يف البنوك العاملية على شكل حسابات وغالبا ال ميكن تقديرها بثروات هذه الش

 .(2)بدقة
ويف إطار هذه التغريات القانونية السريعة سواءا على املستوى الدويل أو اإلقليمي أو 

خر ميكن أن يساهم مسامهة إجيابية يف جناح مكافحة الفساد وهو العمل آالوطين، هناك عامل 

                                                 
 .21، ص1002نشر والتوزيع، سنة بيرت أجين، نسبة الفساد وكيف تقوم حركة عاملية مبحاربة الفساد، دار كامبوس لل - 1
مبناسبة املؤمتر العاشر لألمم املتحدة للوقاية من اجلرمية ومعاملة املتهمني، فيينا ( زقلر)توصيات رئيس الربملان السويسري  - 2

 .1000أفريل 
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الذي يساهم يف خلق قواعد قانونية وآليات األطراف يف خمتلف أرجاء العامل و  الديبلوماسي متعدد
 .ذات طابع إتفاقي

ودعت اجلهود الدولية يف وضع أهم املبادئ العامة يف إطار العام ملكافحة الفساد واليت 
 :ميكن أن نذكر منها

 وضع أعراف مقبولة دوليا فيما يتعلق بتحديد دقيق كمفهوم جرائم الفساد، -
 رمي األفعال اليت تتفق اإلرادة الدولية على أهنا من قبيل جرائم الفساد،جت -
 وضع نظام دويل منسجم ملكافحة الفساد وتبييض العائدات اإلجرامية ومصادرهتا واسرتدادها، -
 دعم إستقاللية القضاء وتكوينه، تكوينا متخصصا وتقوية معارفه ملكافحة الفساد، -
 ساد ومكافحته على مستوى املؤسسات املعرفية والبنوك،وضع نظام منسجم للوقاية من الف -
 تشجيع قيام احلكومات بعملية تقييم ذايت فيما يتعلق بالفساد الداخل يف نطاق حدودها، -
 اإلعرتاف بأن الفساد ميثل عقبة أمام التنمية وأن له مضاعفات حملية ودولية خطرية، -
وتبادل اخلريات الفنية يف جمال الوقاية زيادة التعاون الدويل يف جمال التشريع واإلستشارة  -

 ومكافحة جرائم الفساد،
مكافحة الفساد دون اإلخالل بالتزام الدول باحرتام حقوق اإلنسان األساسية املنصوص عليها  -

 .(1)يف املواثيق الدولية
على أمهية احلصول على املعلومات ومحاية املرشدين والصحافة اليت  االتفاقياتوتؤكد هذه 

ن فضائح الفساد، كما تشتمل على مسة عامة أخرى تضمن ترمجة كلمات هذه تكشف ع
، حبيث جترب اآللياتإىل أفعال مثل تكوين آليات تقسيم متبادلة ملراقبة تنفيذ هذه  االتفاقيات

الدول على كشف ما لديها من قواعد وهياكل وتصرفات ميكن إخضاعها للمراجعة واملساءلة، 
 .(2)ون الدويل وتقدمي الدعم الفينوهذا من أجل تسهيل التعا

                                                 
 .200حممد حسن عمر بدواي، املرجع السابق، ص  - 1
 .202حممد حسن عمر بدواي، املرجع نفسه، ص  - 2
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وأول ظهور لتشريع لقمع ممارسات الفساد املتعلقة باملوظف األجنيب كان يف الواليات 
 The foreign corruptاألجنبيةاملتحدة األمريكية ومسي بقانون ممارسات الفساد 

practices act   أ التفاوض األمريكيتني ملكافحة الفساد اليت بد اتفاقية، كانت 2881سنة
دولية خاصة مبكافحة  اتفاقيةحتت إشراف منظمة الدول األمريكية هي أول  2886بشأهنا سنة 

جرائم الفساد بصورة صرحية، وإجياد آليات لتطبيق هذه املعايري ووضع أنظمة للتصريح باألصول 
 ناململوكة للمسؤولني، وإصالح أنظمة املناقصات والتوظيف، وحرمان األفراد والشركات م

اإلعفاءات الضريبية يف حالة وجود ممارسات تتسم بانتهاك قوانني مكافحة الفساد، وتوفري احلماية 
تعرتف  تفاقيةملن يرشد إىل حاالت الفساد، وإنشاء أنظمة رقابية حكومية صارمة، كما أن هذه اال

 .(1)إىل حد كبري بدور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد
وة املوظفني العموميني األجانب اليت نوقشت حتت إشراف مكافحة رش اتفاقيةوكانت 
تلزم الدول بتحمل  اتفاقيةهي أول  2881سنة (OECD)والتنمية  قتصادياالمنظمة التعاون 

مسؤوليتها عن التصرفات الفاسدة اليت يرتكبها مواطنوها وشركاهتا سعيا للحصول على مشاريع أو 
القانون  اتفاقيةنوقشت كذلك  تفاقيةضف إىل هذه اال احملافظة عليها واملوجودة يف دول أخرى،

تسعى إىل جترمي الفساد  اتفاقية، وكانت أول 2888اجلنائي حتت إشراف اجمللس األورويب سنة 
 .بصفة شاملة يف القطاع اخلاص

 The stability ادسعت اإلرادة الدولية احلديثة ملبادرة ميثاق اإلستقرار ضد الفس

pact anticorruption initiative (S.P.A.I.)  اليت قامت يف نطاق ميثاق اإلستقرار يف
كانت بالغة األمهية يف مكافحة الفساد، وقد حدد هذا امليثاق دورا   1000جنوب أوروبا سنة 

رمسيا للجهات الدولية املاحنة بتمكينهم من الدخول يف هيكل اآللية وعملياهتا، ومن املتوقع أن 

                                                 
 .20، وعبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص 52عبد الوهاب عرفه، املرجع السابق، ص  - 1
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ة إىل املزيد من اإللتزامات بتقدمي املعونة الفنية والتمويل الالزم للتعامل مع تتجرم آلية اجلهات املاحن
 .(1)اجملاالت اليت تثبت عملية التقسيم املتبادل

إذن نقول أن العديد من دول العامل تعمل بصورة متواصلة إحداث املزيد من التكامل يف 
لتقييم املالية، وبرامج املساعدات العمل ضد الفساد واملساءلة وإجراءات الشفافية يف عمليات ا

املالية، وكذا القروض واإلعانات الدولية، التجارة الدولية ونشاط املؤسسات املالية الدولية وبنوك 
التنمية سواء اإلقليمية أو الدولية وال شك أن اإلعرتاف اجملتمع الدويل بالقواعد الدولية األساسية 

أمام املزيد من التعاون الثنائي واملتعدد األطراف على اجلبهات املتعلقة مبواجهة الفساد، يفتح الباب 
احمللية اهلامة، وهذا بدوره يشجع على تبادل أفضل املمارسات وبناء الثقة، والعالقات الوثيقة بني 

 .دول املتعاونة
وأمام أوضاع البيئة التنافسية الراهنة، ال غرابة أن تتقاسم احلكومات والشركات واملؤسسات 

احلايل وأرباحه ومزاياه، ولكن األطراف العامة واخلاصة اليت حتقق  االقتصادرفية والبنوك خماطر املص
ا أن فإنالنجاح هي تلك األطراف اليت ال تتمسك هبذه املبادئ فإهنا ستخرج من املنافسة بسرعة، 

الية تتعرض لإلفالس، أو تقف يف مواجهة الضغوط الداخلية وعدم اإلستقرار أو تسبب أزمات م
يف الواليات املتحدة األمريكية من ضمن األمثلة ( أترون)يصعب التخلص من آثارها وقضية بنك 
األول والثاين وذلك لتكييف هذه األخرية ملواجهة ( بال)اليت الميكن نسياهنا باإلضافة إىل مؤمتر 

 .(2)األزمات املالية ذات احلجم الكبري والنامجة عن جرائم الفساد وتبييض األموال
هذا من الناحية الدولية بإختصار أما من الناحية الداخلية فمن املالحظ أن جل 
التشريعات العربية سنت قانون مكافحة الفساد، بغية التماشي مع املتطلبات والنداءات الدولية 
ألن معظم جرائم الفساد تتطلب التعاون الدويل املتكامل يف خمتلف أرجاء العامل واجلزائر مثال 

                                                 
لونا، مدير إدارة مكافحة الفساد بوزارة اخلارجية األمريكية، حماضرة ألقيت مبناسبة مؤمتر عقده املعهد الدويل . ديفيد م - 1

وهذا كان مع إشرتاك اجلمعية األسرتالية  1001أكتوبر  01األسرتالية يف  يف مدينة بريسنب (IIPE)لألخالقيات العامة 
 .وجامعة جريفيث واحلكومة األسرتالية (AAPAE)لألخالقيات املهنية والتطبيقية 

 .81عبد الكرمي حيي الزيباري، املرجع السابق، ص  - 2
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، حتت رقم 1006فرباير  10املؤرخ يف  (1)ذه الظاهرة بسن قوانني مكافحة الفسادتصدت هل
 .الدولية االتفاقياتوهذا بغية أن تكون النصوص منسجمة مع  06/02

 الغير المشروع التجارجرائم : الفرع الثالث
 إن من املتعارف عليه بأن التجارة هي من األعمال املشروعة، ال بل هي واحدة من ركائز

يف أي بلد، وهي من أقدم الوسائل املصروفة لنقل احلضارة وتبادل املعلومات  قتصادياالالتقدم 
اليت يعتمد عليها العمل التجاري وأكثر من ذلك  اآللياتبني اجملتمعات وحىت األفكار والربامج و 

يم الدين أن كثريا من األقاليم والبلدان قد دخلت اإلسالم عن طريق التجار، وذلك بنقلهم لتعال
اإلسالمي احلنيف إىل أصقاع األرض، إذن على العموم نقول أن التجارة زادت من إجيابيتها 
وخدماهتا للبشرية مع تطور وسائل التكنولوجيا املتقدمة، وهنا القصد كله يتجه حنو التجارة 

 .املشروعة
طفال واألعضاء بيع األ)باإلنسان  االجتارأما التجارة يف األعمال املشروعة كاملخدرات أو 

باألسلحة مبختلف أنواعها وهتريبها عن  االجتارو ( الرقيق األبيض)أو عمليات الدعارة ( البشرية
طريق ذوي الضمائر امليتة، واألنفس اخلبيثة، كل هذه اجلرائم يسعى مرتكبيها للتكسب ومجع 

دات طابع الشرعية األموال الطائلة ومن مث السعي وراء إجياد قنوات وطرق إلضفاء على تلك العائ
غري  االجتارلذا سنحاول تبيان يف هذا الفره أهم أهم أعمال التجارية غري املشروعة وذلك بيان 

مع الوقوف على ما هو يف العامل حاليا  (ثانيا)يف األسلحة  االجتارمث  (أول)املشروع يف املخدرات 
                                                 

ختالس األموال العمومية  وسوء استغالل الوظيفة ورشوة أفادت اإلحصائيات اليت أجرهتا وزارة العدل اجلزائرية أن قضايا إ - 1
املوظفني تتصدر قضايا الفساد يف اجلزائر حبيث صرح خمتار األخضري مدير الشؤون اجلزائية يف وزارة العدل أن احملاكم سنة 

مي متهما وهذه اإلحصائيات كانت مبناسبة يوم إعال 2251قضية فساد وحكمت باإلدانة ضد  819فصلت يف  1020
حول مسامهة اجملتمع املدين يف تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، حبيث شارك فيها، دميرتي فالسيس، رئيس فرع 
مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية مبكتب األمم املتحدة ملكافحة املعين باملخدرات واجلرمية جبنيف، وصنفت منظمة 

وتبقى . دولة من حيث انتشار الفساد 219من أصل  205يف املرتبة  1020زائر سنة اجل( شفافية دولية" )ترانسربانسي"
من جمموعة اجلرائم كما هي يف احلال يف  %20اإلحصائيات اجلزائية ال تعكس احلجم احلقيقي للظاهرة، فهي ال تظهر سوى 

 .أغلب الدول
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وكذلك تأثري الفساد  (ثالثا)طفال وهو املتاجرة يف اإلنسان وذلك ببيع األعضاء البشرية، وبيع األ
 .(رابعا)( الرقيق األبيض)على انتشار جرائم الدعارة  االجتماعياألخالقي و 

 روع في المخدرات غير المش التجارجرائم : أول
املخدر لغة من فعل خدر أي السرت واجلمع خدور يعين فتور واسرتخاء، ويقال ندر من 

واملخدر  (1)ومبعىن الكسل، وخدر العضو ختديرا أي جعله خمدرا الشراب أو الدواء فال يطيق احلركة
 .هو مادة تسبب يف اإلنسان أو احليوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة

غري املشروع يف  االجتارولو حبثنا إىل التقديرات األولية عن حجم األموال املتأتية من سوق 
إىل أخرى، ولكن على العموم فمن خالل ت وتفاوتت من فرتة اختلفاملخدرات، فإننا سنراها قد 

املؤشرات املتاحة تدل بكل وضوح على أن حجم األموال يف تزايد مستمر ويف هذا الصدد جاءت 
فيها املنعقد يف  االجتارإحصائيات من قبل املؤمتر الدويل اخلاص بإساءة استعمال العقاقري املخدرة و 

تشار العاملي لتعاطي املخدرات احملضورة يعد ، وإن اإلن(2)مليار دوالر 200بنحو  2891يونيو 
ظاهرة جديدة نسبيا، وبالرغم مما يدعيه دعاة تنظيمها حال وسطا ملشكلة مكافحتها والوقوف يف 

ا يف ذلك على اإلنتشار الواسع لظاهرة تعاطي املخدرات غري املشروعة على مر استنادوجهها 
حية أخرى فإن اإلنتشار الواسع واملكثف على ومن نا. العصور فإن التاريخ يثبت عكس ذلك متاما

امتداد العامل إلدمان وتعاطي املخدرات غري املشروعة فهو يعد ظاهرة حديثة النشأة وجدت 
طريقها من خالل العقود الثالثة املنصرمة، فطبقا لتقرير أعده كل من عضوي جملس النواب 

إدمان "العامل خلص التقرير إىل أن حول مشكلة اهلريوين يف  2812األمريكي ستيل وموريف سنة 

                                                 
 .2/11الرازي، خمتار الصحاح، اجلزء األول،  - 1
مليار دوالر ويف  500وقدرها بنحو  2880أمني عام لألمم املتحدة يف عام " دي كويالر"اء السيد يف هذا الصدد ج - 2

مليار دوالر  100قدرت األمم املتحدة حجم األموال املغسولة من جتارة املخدرات يف أوراق املال الغربية بنحو  2881عام 
ورد يف النشرة نفسها إشارة إىل تقديرات صندوق النقد وقد  2889سنويا وذلك وفق ما جاء يف نشرة األمم املتحدة عام 

 -من إمجايل الناتج احمللي العاملي %5إىل  %1واليت احصت حجم األموال اليت يتم غسلها مبا يرتاوح بني  (IMF)الدويل 
 .208وحممد حسن عمر بدراوي، املرجع السابق، ص . 11-12أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص 
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أشارت إحصائيات مكتب  2889وحىت العام " اهلريوين هو يف األساس مشكلة أمريكية حبتة
منني على إىل ازدياد يف أعداد املد (ODGGP)األمم املتحدة ملكافحة املخدرات ومنع اجلرمية 

اب وأطفال املدارس مليون شخص غالبيتهم العظمى من الشب 12و تعاطي الكوكايني بلغ حن
 .(1)ةاقتصاديالذين يقبلون على تعاطي هذه السموم ألسباب كثرية، قد تكون نفسية أو مرضية أو 

غري املشروع يف املخدرات هي مشكلة عاملية كوهنا تعترب من اجلرمية املنظمة  االجتاركما أن 
تسخري مجيع أجهزهتا وال تستغرب إذ قلنا أن هناك من الدول النامية واملتقدمة، بالرغم من 

باملخدرات إال أن  االجتاراملالية ومن ضمنها جرائم  ةقتصادياالوخمابراهتا من أجل مكافحة اجلرائم 
بليون  2000هذا التصدي للجرمية كان جزئيا حبيث كان من املقدر أن يتم تبييض األموال ب

 59بعض التقديرات إىل أن دوالر أمريكي كل عام من خالل النظام البنكي العاملي، إال أن تشري 
 .بليون دوالر تدخل املؤسسات املالية الدولية من بيع املخدرات إىل الواليات املتحدة وأوروبا

ومن بني النماذج العاملية لعمليات تبييض األموال الناجتة عن جتارة املخدرات جند قضية 
" بنما"لومبية باستخدام ريس بنما حبيث مسح لعصابات املخدرات الدولية يف مدينة مدلني الكو 

كمحطة ترانزيت لتجارة املخدرات مقابل احلصول على مبالغ مالية طائلة يتم إيداعها يف البنوك 
 .(2)العاملبة إجراء عملية الغسل عليها

وقد أظهرت التحقيقات الفيدرالية األمريكية أن جتار املخدرات يبيعوهنا داخل الواليات 
 عتمادمن كولومبيا ويودعون احلصيلة من هذه اجلرمية يف بنك اال املتحدة بالدوالرات بعد نقلها

يف مدينة فلوريدا، ويقوم البنك بواسطة فروعه املتعددة بتحويل األموال إىل   (3)والتجارة الدويل

                                                 
د شريف بسيوين، غسل األموال اإلستجابات الدولية وجهود املكافحة اإلقليمية والوطنية، دار الشروق، الطبعة حممو  - 1

 .22، ص1001األوىل، سنة 
 .10، ص 1005أسعد نعامة، جرائم غسيل األموال، مطبعة املالح، دمشق، الطبعة األوىل، سنة  - 2
فرع يف بريطانيا مما جعله أكرب بنك  15دولة عربية بينها  21فرع يف  216من املعروف أن بنك اإلعتماد والتجارة له  - 3

أجنيب، وبعد ذلك إنقسم البنك إىل شركتني إحدامها مقرها لوكسمبورغ واألخرى يف جزيرة كاميان، وقبل إغالقه يف يويلويو 
 . مليون دوالر 10دولة، بلغت أمواله  68إنتدت فروعه ومؤسساته إىل  2882



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 90 

كولومبيا حبيث تدخل البالد بصورة قانونية، وقد سامهت عمليات تبييض األموال اليت قام هبا 
اره، وأوضحت السلطات الربيطانية يف أسباب اإلهنيار أنه يعود إىل أن البنك بعد ذلك يف اهني

 .البنك متورط يف عمليات تبييض أموال املخدرات عامليا، وأن فساد إدارة البنك وراء هذا اإلهنيار
والتجارة الدويل كان ضالعا يف  عتمادوطبقا لتقرير البنك املركزي الربيطاين، فإن بنك اال

 :أربعة فضائح
 .مليون دوالر 682غطية على خسائر من عمليات املضاربة على أذونات اخلزانة بقيمة الت -2
" FirstAmericanburn"السيطرة على عدد من البنوك األمريكية بشكل غري قانوين مثل  -1

والتجارة يف  عتمادبعد تقدمي قروض جملموعة أفراد من الشرق األوسط من محلة أسهم بنك اال
 .أمريكا

بات للتغطية على قروض متعثرة لبعض التجار وخاصة جمموعة شحن اخلليج خلق شبكة حسا -2
مليون دوالر من البنك وقد متت التغطية على هذه القروض  115الباكستانية واليت اقرتضت 

 .لزيادة حجمها من احلد األقصى للقروض املقدمة لعميل واحد طبقا للقوانني املصرفية
 500من أسهمه بشكل سري بتكلفة تزيد عن  %56حتيال قام مبوجبه البنك بتملك إ -1

  .(1)مليون دوالر
يف عمليات غسيل " ناسيونال دو باري"أما يف فرنسا فقد مت الكشف عن اشرتاك بنك 

األموال، جتارة املخدرات من خالل فرع البنك يف مدينة مرسيليا الفرنسية، الذي أودع فيه جزء من 
يل جزء من أموال جتارة املخدرات حلساب زوجة أحد ثروة نورويقا، كما كان البنك يقوم بتحو 

املتهمني يف عصابات التهريب الدويل للمخدرات، وهذا ما دفع اجملتمع الدويل متمثال باألمم 

                                                 
، كما أنه تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن 12، ص السابقاملرجع  جرائم غسيل األموال، مطبعة املالح، مة،أسعد نعا - 1

مليار دوالر وإن  500إىل  210حجم غسل األموال يف الدول الصناعية احملققة من جتارة املخدرات  وهتريبها ترتاوح بني 
وبية واألمريكية تكمن يف اإلرتفاع الكبري جدا من معدالت األرباح احملققة من الدافع وراء انتشار هذه الظاهرة يف البنوك األور 

، حتتل الواليات املتحدة املرتبة األوىل 2882هذا النشاط، وعن تقدير حجم الدخول غري املشروعة يف بعض الدول عام 
 .مليار دوالر 10الرابعة مليار دوالر مث اليابان املرتبة  12مليار دوالر، مث أملانيا  112حيث تصل الدخول 
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املتحدة بعقد وإبرام معاهدات واتفاقيات سواء دولية مفتوحة أو إقليمية بني أعضائه، بدأ مبؤمتر 
جنيف سنة  اتفاقية، و 2821يناير  12يت عقدت يف ، مث معاهدة الهاي ال2808شنغهاي سنة 

األخرية ملكافحة  تفاقيةوحىت اال 20/02/2862األمم املتحدة بنيويورك يف  اتفاقية، و 2881
تعترب النواة األوىل  تفاقيةوهذه اال 2899غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام  االجتار

خمتلف وجل التشريعات الداخلية لسن قوانني من  واملرجع األساسي الذي من خالله، تصدعت
 .(1)أجل تفعيل إجراءات املكافحة وتشديد العقوبات على املتاجرين واملتعاطني هلا

غري املشروع يف املخدرات وجرائم  االجتارومن الواضح أن هناك ارتباط وثيق بني جرمييت 
ار أن العائدات الضخمة واألموال اإلرهاب، ألن الواقع املستمد من املكافحة أثبت ذلك، باعتب

الطائلة اليت جينوها مروجني املخدرات، تستعمل يف غالب األحيان يف متويل اإلرهاب سواء التمويل 
الداخلي أو حىت التمويل اخلارجي وهذا من خالل إكتشاف وجود مؤسسات خيالية يف الظاهر 

كما أن األموال احملصل   (2)رهابيةتعمل بغطاء شرعي لكنها يف الباطن تقوم بتمويل اجلماعات اإل
ات التقنية  عليها من طريق املخدرات يتم توظيفها يف شراء األسلحة والذخرية وكذا األدو 

الالسلكية، والعتاد التكنولوجي، آالت التصوير اإلحرتافية كل هذه كاملواصالت السلكية و 
ساس الدويل لتمويل اإلرهاب واأل (3)الوسائل تسفر يف العمليات والنشاطات اإلجرامية لإلرهاب

هي األسس اليت يقوم هبا الدعم املايل للجماعات املسلحة أو اإلرهابية وهذا من خالل نص املادة 
 .(4)2888األمم املتحدة لقمع أشكال التمويل الصادرة سنة  اتفاقيةمن  02

                                                 
 . 221حممد حسن عمر بدراوي، املرجع السابق، ص  - 1
نذكر من هذه املؤسسات، أسياج لإلسترياد والتصدير مقرها فرنسا خمتصة يف تصدير السيارات إىل اجلزائر، مؤسسة  - 2

 . لإليسترياد والتصدير مقرها بلجيكا
حول أساليب حتويل اإلرهاب، مديرية الشرطة القضائية، نيابة مديرية القضايا املديرية العمامة لألمن الوطين، حماضرات  - 3

 .09، ص 1001اجلنائية، سنة 
ديسمرب / 08االتفاقية الدولية لقمع حتويل اإلرهاب املعتمدة من طرف اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة بتلريخ  - 4

 12املوافق ل  2112رمضان عام  11املؤرخ يف  115 1000، املصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 2888
 .1000ديسمرب 
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 غري املشروع يف االجتارإذن نقول أن املكاسب واألرباح املتحصل عليها من جراء 
املخدرات داخل الوطن يستخدم فيها كبار املنتجني للمخدرات أساليب دموية متنوعة يقصد 
إخفاء أي معامل ملصادر مدخوهلم وذلك من خالل امتالك بعض األنشطة التجارية، واليت من 

 االجتارالضروري أن تكون نشاطاهتم غري املشروعة، حيث تودع األموال اليت اكتسبت من 
 .(1)إخل...ابات بإسم هذه املناشط التجارية كاملؤسسات أو فناديق أو مطاعمباملخدرات يف حس

وهناك مناذج كثرية يف اجلزائر خاصة يف تلك الفرتة السوداء الدامية اليت كانت اجلزائر تعاين  
 .(2)كثري من جرائم اإلرهاب ومن الواضح أهنا كانت ترتبط ارتباط وثيق جبرائم املخدرات

تقارير واألحباث على مستوى العامل أن مشكلة املخدرات يف ازدياد وتدل الدراسات وال
رغم اجلهود الدولية ملكافحتها فعصابات التهريب ملا هلا من القوة أصبحت تتغلب على كثري من 
احلواجز وقوى املكافحة مبا متتلكه من أموال وقدرات، بل أصبحت متعددة املستويات وتكاد 

شغل مجيع مستويات النظام باعتبارها ظاهرة إجرامية وحملية تكون منوذجا للمشكالت اليت ت
أخذت طريقها إىل عاملنا دون التفريق بني جمتمع وأخر أو دولة وأخرى، مهها تدمري اجملتمعات 

 .(3)وهتديد أمتهم وإعاقة التنمية
 
 

                                                 
 . 52ص  2888، سبتمرب 101جملة األمن واحلياة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، العدد  - 1
ففي سنة  مت يف جمال مكافحة اإلرهاب اكتشاف كميات كبرية من املخدرات حبوزة جمرمني إرهابيني مت القضاء عليهم، - 2

غ من الكوكايني وجدت حبوزة إرهايب مت القضاء عليه يف الوسط الشرقي من العاصمة 500حجزت كمية تقدر ب  2882
كلغ من رنتج القنب، وهناك قضايا كثرية يف هذا اجملال، كما أن كشف وزير الداخلية اجلزائري   01ويف عملية أخرى مت ضبط 

ل منفذي العمليات اإلنتحارية األخرية اليت أقدم عليها ما يعرف بتنظيم القاعدة يف من أن التحقيقات األمنية اليت أجرت حو 
شخص يتعاطون املخدرات، راجع املديرية العامة لألمن الوطين، حماضرة حول املخدرات  22بالد املغرب اإلسالمي، أن 

 .01ص 1001درات، سنة وارتباطهما باإلرهاب، املصلحة املركزية ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخ
ديسمرب  15املؤرخ يف  29-01وضعت اجلزائر عدة تشريعات حديثة خبصوص مكافحة املخدرات يف قانوهنا رق  - 3

املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية، وقمع اإلستعمال واالجتار غري املشروعني هبا، وكان التشريع اخلاص  1001
 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 26/01/2895املؤرخ يف  05-95كام املدرجة يف قانون رقم باملخدرات تنظمه بعض األح
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 في األسلحة التجار: ثانيا
حة والذخرية، وحيازهتا من املعروف أن كل دولة تضع قوانينها اخلاصة بامتالك األسل

وشرائها أو بيعها داخل حدودها اإلقليمية، وحفاظا على األمن والنظام عادة ما حيدد القانون العام 
الداخلي، لكل دولة الشروط الواجب استيفاؤها للرتخيص لألفراد حبمل هذا النوع من األسلحة 

داخلية لكل دولة، فضال جند النارية وعادة ما يستلزم محل السالح شروط وفق نصوص وتشريعات 
املتعلق بالعتاد احلريب واألسلحة  2881يناير سنة  12املؤرخ يف  81/06يف اجلزائر وفق أمر رقم 

والذخرية الذي ينظم كل األسس املتعلقة بالتجارة املشروعة باألسلحة وصتعها ومحلها مبختلف 
 .(1)أصنافها

ترخيص حلمل تلك األصناف من وخطورة هذا النوع من األسلحة قرر املشرع وجوب 
األسلحة وإال صنف هذا الفعل والسلوك باعتباره من جرائم الضرر، جرمية محل سالح دون 

وكذلك حرصت خمتلف التشريعات يف محل السالح لشروط حمددة كذلك مبوجب  (2)ترخيص
ع اجلزائري وحرصا كذلك على هذا النوع يف املتاجرة غري املشروعة هبا فقد فرض املشر  (3)القانون

                                                 
املتعلق بالعتاد احلريب واألسلحة والذخرية على  2881يناير سنة  12املؤرخ يف  81/06من أمر رقم  26تنص املادة  - 1
جتماعية أو املهنية وإما بسبب الظروف اخلاصة، ميكن أن يرخص لألشخاص الطبيعيني، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم اإل"

 .وذلك حسب الشروط احملددة عن طريق التنظيم( 2،1،5،6،1)اقتناء وحيازة بعض األسلحة والذخرية من األصناف 
بدون سبب شرعي  9و 1كل من محل أو نقل سالح أو عدة أسلحة من الصنفني " 06-81من األمر  10ملادة ا -2

 .ج.د20000إىل   1000وبغرامة من ( 21)إىل سنة ( 1)رين يعاقب باحلبس من شه
 :ال يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من " ....الفقرة الثانية من نفس القانون  26املادة  - 3
 .2،1،5سنة بالنسبة لألسلحة التابعة لألصناف ( 29)القصر الذين تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة  -
 .من التصرفاألشخاص املمنوعني  -
 .متت معاجلتهم يف مستشفى األمراض العقليةاألشخاص الذين  -
 .من قانون العقوبات 9األشخاص احملرومني من حق أو أكثر من احلقوق املذكورة يف املادة  -
ري األشخاص احملكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي واملساس باألداب العمة أو االجتار أو التعاطي غ -

الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو اإلعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو اإلحتيال أو خيانة األمانة أو 
 .العنف أو التمرد اجتاه أعوات السلطة العمومية أو ممثليها

 .األشخاص احملكوم عليهم جبنحة تكوين مجعية غري شرعية -
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بالنسبة للسفن عند دخوهلا املياه اإلقليمية التصريح للسلطات املختصة، وهذا مهما كان وزن 
محولتها، باألسلحة والذخائر والبارود واملتفجرات املشحونة على ظهر السفينة، سواء كانت من 

هذا بالنسبة .(1)احتياجات السفينة أو كانت مملوكة بصفة فردية من قبل أعضاء الطاقم واملسافرين
للقانون املنظم للعتاد احلريب واألسلحة ومراقبة السفن اليت تكون حبوزهتا أسلحة أو متفجرات، 
ولكن ما نعنيه بصورة مباشرة يف موضوعنا هو التجارة باألسلحة اليت تعد مصدرا لألموال القذرة 

  .وهي التجارة غري املشروعة واليت تتم يف سرية تامة، وبعيدة عن إشراف
 جرائم اإلرهاب: الفرع الرابع

يعترب اإلرهاب من أقدم أساليب العنف اليت عرفها التاريخ البشري، وهو وثيق الصلة     
بانتهاك سيادة القانون وإضعاف قدرة الشعب على حكم نفسه بنظام دميقراطي واملساس حبقوق 

فاإلرهاب بكافة . وتكافؤ الفرصاإلنسان، ومنها احلق يف حياة مطمئنة تصبوا إىل التنمية واملساواة 
أنواعه خطر جاسم ال يعيش إىل يف ظالم عدم املشروعية، وبه تتحطم القيم وتفسد الضمائر وهتتز 

 .أركان الدولة 
عناية دولية من خالل وضع إسرتاتيجية مضادة لإلرهاب، اإلجرام النوع من وقد لقي هذا 

، وإمنا يتعني النظر إليه باعتباره عضوا يف مجاعة تقضي بعدم التعامل مع اإلرهايب على أنه فرد واحد
وهم جمموعة منظمة تتبع يف ارتكاب جرائمها تنظيما هرميا، قاعدته املنفذون للعملية اإلرهابية 

األفراد املكلفون بتنفيذ العملية اإلرهابية، وقمته الرؤوس املدبرة واملخططة للعملية املشغولة بتدبري 
 .أهدافها والنفوذ السياسي الالزم هلا مواردها املالية وحتديد 

والعتبار جرائم اإلرهاب من أهم مصادر عمليات تبييض األموال، وحبكم العالقة الوطيدة 
، مث اإلحاطة (أول)بينهما، سنتطرق يف هذا الفرع للتعريف باإلرهاب مع تبيان جذوره التارخيية 

                                                                                                                                                    

 .م سالحهم الذي حازوه بصفة قانونيةاألشخاص الذين ضيعوا بإمهاهل -
يتعلق بالتصريح يف املوانئ باألسلحة والذخائر والبارود واملتفجرات اليت  2815سبتمرب  16املؤرخ يف  66-15أمر رقم  - 1

 . من القانون 2، 1، 2راجع املواد . حيوزها طاقم السفينة واملسافرون يف السفن ذات كل محولة
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العالقة الوطيدة واملتكاملة بني اإلرهاب ، مث حتديد (ثانيا)ملختلف أشكاله بالدوافع الرئيسية 
 .(ثالثا)وتبييض األموال من خالل ذكر أوجه الشبه واالختالف بينهما 

 التعريف باإلرهاب وتاريخه :أول
على العموم ميكن القول أن معىن اإلرهاب ال خيتلف كثريا يف اللغة اإلجنليزية عنه يف اللغة 

 الشعور بالفزع أو اخلوف الشديد وكلمةيعين  "Terrorise" فالفعل .(1)العربية
"Terrorisme"  تعين استعمال العنف من أجل حتقيق أهداف سياسية أو إرغام احلكومة للقيام

هذا من ناحية االشتقاق اللغوي، أما من الناحية . "Terror"بعمل معني، وهي مشتقة من كلمة 
 :االصطالحية

تفق عليه دوليا ملعىن اإلرهاب ذلك أنه فنقول أنه ليس هناك تعريف مانع وجامع موحد م
من األمور الصعبة وشبه املستحيلة، تبعا لإليديولوجيات يف العامل املعاصر واختالف املصاحل 

احملافل و امللتقيات عنه يف وعلى الرغم من احلديث  ،ت النظر واخللفيات الفكرية للمعرفني لهووجها
با، واإلرهاب يف نظر آخرين يعد مقاومة، فعبارة فاملقاومة يف النظر البعض تعد إرها ،الدولية

  .(2)اإلرهاب عبارة مطاطية، حبيث ليس هلا تفسري قانوين حمدد عامليا
وعلى الرغم من ذلك، فقد جاءت عدة تعريفات خمتلفة ملصطلح اإلرهاب، حبيث جاء يف 

له املختلفة كاالغتيال استخدام العنف غري القانوين أو التهديد به بأشكا: "السياسية بأنهاملوسوعة 
والتعذيب والتخريب والنسف، بغية حتقيق هدف سياسي معني مثل كسر روح املقاومة وااللتزام 

املعنويات عند اهليئات واملؤسسات أو كوسيلة من وسائل احلصول على  األشخاصو  عند األفراد
                                                 

، ويقال أرهب فالن فالنا أي خوفه وأفزعه، وهو نفس املعىن الذي "أرهب"مشتقة من الفعل املزيد اإلرهاب لغة هو كلمة  -1
فيعين انقطع ( ترهب)يرهب رهبة ورهبا، يعين خافه، أما الفعل املزيد بالتاء " رهب"، أما الفعل اجملدد املضعف يدل عليه الفعل

نية، وأن كلمة رهبة تنحدر أصال من اللغة الالتينية ومنها انتقلت فيما للعبادة يف صومعته ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبا
اإلرهايب، اإلرهاب، األعمال اإلرهايب، اإلرهاب املضاد، اإلرهاب )بعد إىل اللغات األخرى لدرجة أصبحت مشتقاهتا 

 .  ، ومشتقاته واسعة االنتظار(السياسي الداخلي والدويل
نشر والتوزيع، دمشق، اإلرهاب يف القانون الدويل، الطبعة األوىل، دار حوران للطباعة وال ثامر إبراهيم اجلهماين، مفهوم -2

 .291حممد عمر برواري، املرجع السابق، ص .21، ص 2889
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شيئة اجلهة املعلومات أو مال، أو بشكل عام هو استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ مل
 .(1)"اإلرهابية

بينما جاء اجملمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة عشر عام    
العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على : "بتعريف شامل لإلرهاب بأنه 1001
ألذى والتهديد والقتل بغري ويشتمل صنوف التخويف وا( دينه، دمه، عقله، ماله، عرضه)اإلنسان 

حق وما يتصل بصورة احلرابة وإعاقة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد 
الرعب بني الناس أو ترويعهم  يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء

يض أحد املوارد الطبيعية عر بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم أو ت
 .(2)"للخطر

حبيث أشارت الكثري من  ،كما سعت املنظمات الدولية لوضع وحتديد مفهوم اإلرهاب
ويف هذا الصدد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن فاعلية . الوثائق الدولية إىل فكرة اإلرهاب

جاء يف ظل عصبة األمم فقد . مواجهة اإلرهاب تتوقف على وضع تعريف مقبول بوجه عام
األعمال جمموعة هو "إلرهاب على أن ا 2821جنيف لسنة  اتفاقيةاملادة األوىل من املتحدة 

                                                 
، 2888عبد الوهاب الكيايل، املوسوعة السياسية، اجلزء األول، الطبعة الرابعة، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بريوت،  -1

 . 56ص 
مل تقم بتعريف اإلرهاب بل جاءت مبصطلحات دولية جيب البحث فيها  (UN)ومن املالحظ أن منظمة األمم املتحدة  -

ومن املعروف بأن األمم . ، وهذه العبارة هي وجه عام لإلرهاب"اإلرهاب يساوي جرائم احلرب وقت السلم"عندما قالت أن 
وحد لإلرهاب ألهنا تضم حتت مضلتها أغلب دول العامل واليت ختتلف املتحدة حاولت، وعن عمد، أن تتفادى وضع تعريف م

 2212ففي قرار جملس األمن . يف ثقافتها وتتنوع يف إيديولوجياهتا ومفهومها سواء لإلرهاب أم ملصطلحات وقضايا أخرى
ن يبقي املسألة قيد يقرر بأ: "جاء يف الفقرة التاسعة منه 1002سبتمرب  19واملنعقدة يف  1295الذي اختذه يف جلسته 

 .، أي أن مسألة اإلرهاب مفتوحة للبحث والدراسة"النظر
من املالحظ أن هذا التعريف الذي جاء به اجملمع الفقهي اإلسالمي كان شامال، وهذه الشمولية مشلت اإلرهاب بصفة  -2

ني، سواء كان اجملرمون أفراد أو مجاعة أو واضحة فجاء فيه القتل واحلرابة والتهديد وإخافة الناس وقطع الطريق على الناس اآلمن
وجتاوز هذا التعريف حىت املساس بأنظمة البيئة واملوارد الوطنية واملرافق العامة واخلاصة، كما يالحظ على هذا التعريف . دوال

 . أيضا أنه جاء مطوال أكثر من اللزوم
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ضد دولة، ويكون الغرض منها أو من شأهنا إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات املرتكبة اإلجرامية 
تعريفا  تفاقيةمن اال كما تضمنت املادة الثانية  ،"معينة أو مجاعات من الناس أو لدى اجلمهور

، (2)، وعلى الرغم من عدم دخوهلا حيز التنفيذتفاقيةوتعد هذه اال .(1)تعدديا لألفعال اإلرهابية
 .حماولة جادة وخطوة مهمة ملنع ومكافحة اإلرهاب

 2021أما على مستوى منظمة األمم املتحدة، فقد قررت اجلمعية العامة يف قرارها رقم 
لفحص تلك املسألة من مجيع نواحيها، ولكن صة باإلرهاب الدويل إنشاء جلنة خا 2811عام 

 .2818و 2812تلك اللجنة عجزت عن تقدمي تعريف لإلرهاب يف تقاريرها املقدمة يف عامي 
اختلفت يف تفسري اإلرهاب الدويل، حبيث  فإن الكثري من الدولوعلى هذا األساس 

للقانون على أن يقتصر ذلك على األعمال اليت  أرادت كل الدول أن تعترب األعمال اإلرهابية خرقا
الوطنية  املنظمةباإلضافة إىل استبعاد النزاع املسلح الذي يصدر عن قوى  .يةمتس سيادهتا الوطن
ضف إىل ذلك فقد بذلت األمم املتحدة يف سبيل الوصول إىل هذا التعريف . من تعريف اإلرهاب

يف مانيال، والذي من خالله  1005ملاين الدويل سنة إىل القرار الذي أصدرته مجعية االحتاد الرب 
 .األعمال اإلرهابيةتوصي كافة الربملانات بوضع تعريف دقيق لطبيعة 

خالل من  ،(3)أن ننوه أن جملس األمن الذي يعترب نفسه املشرع الدويلكما ال يفوتنا 
ر القرار ، قد أصد1002سبتمرب  22السلطة التشريعية اليت أعطاها لنفسه عقب أحداث 

                                                 
رهاب يف التشريع املصري واملقارن، رسالة دكتوراه، كلية أمحد عبد العظيم مصطفى املصري، املواجهة التشريعية جلرائم اإل -1

 . 101، ص 1002احلقوق، جامعة القاهرة، 
مل تطبق هذه االتفاقية بسبب عدم استيفاء النصاب املطلوب للتصديق، حيث مل تصدق عليها سوى دولة واحدة وهي  -2

 .اهلند
حماولة لوضع تعريف عام لإلرهاب وذلك على إثر اغتيال  كانت أول  2821واجلدير بالذكر أن عصبة األمم املتحدة سنة  -

 . 2821امللك ألكسندر الثالث ملك يوغسالفيا ووزير اخلارجية الفرنسي يف مرسيليا سنة 
أن جملس  2881يف ندوة عقدهتا اجلمعية الفرنسية للقانون الدويل يف مدينة رين سنة " Pellet"أكد األستاذ بيلت  -3

ولكن من . يا ميلك إصدار قواعد عامة، وأنه ال ميلك سوى سلطة إصدار قرارات ملزمة يف حاالت فرديةاألمن ليس مشرعا دول
خالل الواقع الدويل ويف ظل تدخالت جملس األمن فإنه فعال يعترب مشرعا دوليا، خاصة إذا استهدفت تلك العمليات 
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من امليثاق، وذلك من  15الذي مينحه القوة اإللزامية على الدول األعضاء طبقا للمادة  2212
الدولية والربوتوكوالت املتعلقة  االتفاقياتممكن إىل انضمام تلك الدول يف أسرع وقت خالل 

وقد . 2888بقمع متويل اإلرهاب لسنة الدولية اخلاصة  االتفاقياتباإلرهاب، مبا يف ذلك تلك 
والذي دعا فيه مجيع الدول إىل التعاون  1002سبتمرب  21يف  2269قرار آخر رقم حلق بذلك 

 .من أجل الوصول إىل مرتكيب ومنظمي هجمات سبتمرب 
وما يالحظ على هذين القرارين أهنما مل يضيفا شيئا لتعريف اإلرهاب، إىل غاية صدور 

انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي جتلت بشأن الكفاح ضد  1001لسنة  2510القرار رقم 
 :أمهيته فينا يلي

ختاذ تدابري للمعاقبة على اإلرهاب مبا يتطلبه من وجود تعريف له حىت تستطيع إااللتزام ب -2
 .الدول الوفاء بالتزاماهتا بشأن إقرار هذه التدابري

ت، وعليه فإن قيمة تعريف حتديد أركان جرمية اإلرهاب إعماال ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبا -1
اإلرهاب تتوقف على كيفية تناوله للركنني املادي واملعنوي يف هذه اجلرمية، ويف التمييز بني اإلرهاب 

 .املباشر وغري املباشر والذي يتناول مراحل سابقة على البدء يف التنفيذ
فاإلرهاب  يةحتديد النطاق القانوين لإلرهاب من حيث األشخاص ومن حيث النظم اإلجرائ -2

عينة ولو مل إما أن ينصرف إىل سلوك يباشره األفراد أو ينصرف إىل سلوك ترتكبه دولة أو مجاعة م
 .تكتسب شخصية قانونية

حل الكثري من املشكالت الطائلة واليت يعكسها كل من التطور العلمي والتقين وأنواع بعض  -1
سائل اإللكرتونية وبدأ تأثريها يف املمارسات، فمن حيث التطور العلمي والتقين ظهرت الو 

   . (1)األخرية اآلونةاإلرهاب، وقد اتضح بعد تضاعف أعمال اإلرهاب يف 
                                                                                                                                                    

حممد صايف يوسف، مدى مشروعية جلوء الدول إىل :ينظر. الدول تأثريا يف اجمللس اإلرهابية الدول اليت تعترب من أهم وأقوى
 .205، ص 1005التدابري العسكرية ملكافحة اإلرهاب الدويل، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

النهضة ، دار -دراسة نظرية تطبيقية –حممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة عرب الدول  -1
 .695، ص 1020العربية، القاهرة، 
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خالصة القول أن تعريف اإلرهاب ومصطلح األعمال اإلرهابية سواء من خالل فقهاء 
لس عصبة األمم، منظمة األمم املتحدة، جم)القانون الدويل اجلنائي، أو حىت املنظمات الدولية 

جملس أوروبا، منظمة الدول األمريكية، جامعة الدول العربية، منظمة )واملنظمات اإلقليمية ( األمن
، فإمنا مجيعها مل تتفق على وضع تعريف دقيق و واضح ملصطلح اإلرهاب (إخل...املؤمتر اإلسالمي

ك والتشريعات مما يعد عرقلة واضحة يف التصدي هلذا اإلجرام الدويل اإلرهايب، ألن معظم الصكو 
 .(1)ذكرت صور األعمال اإلرهابية ومل تعرف اإلرهاب

 
 

                                                 
من خالل اتفاقية اسرتاسبورغ لقمع اإلرهاب يف دول جملس أوروبا،  2811جانفي  11جاء يف إطار جملس أوروبا يف  -1

حبيث استهدفت وضع اإلطار القضائي للتعاون بني الدول األعضاء يف جملس أوروبا يف جمل مكافحة اإلرهاب، وجاءت 
ملانية جمللس أوروبا بأنه يعترب عمال إرهابيا كل جرمية ترتكب بواسطة األفراد أو اجلماعات باستخدام العنف أو اجلمعية الرب 

التهديد باستعماله ضد دولة ما أو مؤسساهتا أو سكاهنا بوجه عام أو ضد أشخاص معينني، إذا كانت مدفوعة مبحاوالت 
أو مستوحاة من بواعث غري منطقية وشخصية، وذلك هبدف إخضاع  انفصالية، أو أفكار إيديولوجية متطرفة أو مغامرة،

ومن الواضح أن جملس . السلطات العامة أو بعض األفراد أو مجاعات اجملتمع أو بصفة عامة الرأي العام، إىل مناخ من الرعب
هذا القرار مبا يتطابق مع  ، والذي صبغ تعريف اإلرهاب يف1001االحتاد األورويب قد اختذ مبنهج موسع يف قراره الصادر سنة 

 . 1002املوقف الذي اختذه جملس االحتاد األورويب يف ديسمرب 
اليت حددت أشكال اإلرهاب حبيث تشمل و  أما تعريف اإلرهاب يف ظل منظمة الدول األمريكية، فقد جاء يف املادة األوىل

خاصة وفق قواعد القانون الدويل، ويؤخذ على  جرائم القتل واخلطف اليت ترتكب ضد أشخاص تلتزم الدولة حبمايتهم محاية
 .هذه االتفاقية أهنا مل تعرف اإلرهاب 

أما تعريف اإلرهاب يف ظل جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، فإهنا وقعت على اتفاقية مكافحة اإلرهاب عام 
ف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه كل فعل من أفعال العن: منها اإلرهاب بأنه 2/1، حبيث عرفت املادة 2889

لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو مجاعي، يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم أو تعريض حياهتم أو حرياهتم أو أمنهم 
 ( .للخطر

اق األذى يف احلق بني ومن املالحظ من خالل تلك اجلهود املبذولة لتعريف جرائم اإلرهاب أهنا تربط بني اإلرهاب وجرائم إحل
ولكن . احلياة أو احلق يف امللكية اخلاصة أو املساس حبقوق ومصاحل أخرى عامة، وهو ما ميثل الركن املادي جلرائم اإلرهاب

ينظر يف هذا الصدد كال . جيب إبرام اتفاقية دولية ملكافحة اإلرهاب اليت تطلب اجلانب املوضوعية واإلجرائية جلرائم اإلرهاب
 . 212وحممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص .  699حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -: من
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 تفسير األسباب والدوافع الرئيسية لإلرهاب بجميع أشكاله  :ثانيا
األسباب والدوافع اليت تقف وراء العمليات من املعروف أنه ال ميكن أن نذكر مجيع 

  :تبيان أهم تلك األسبابوبالرغم من ذلك سنحاول . اإلرهابية جبميع أشكاهلا وأمناطها
يذهب املستشار أمحد بن حممد العمري، إىل تفسري أنه بعد نيل العديد من الدول    

استقالهلا اندلعت فيها الصراعات العرقية والدينية والطائفية يف داخل الدولة بني الفئات املختلفة 
من دول وبلدان العامل املشكلة لتلك اجملتمعات، وصارت احلروب األهلية ظاهرة متزق العديد 

الثالث نتيجة التمايز العرقي أو القبلي أو الطائفي، بل ومل يقتصر األمر على دول العامل الثالث 
اليت يسودها اجلهل والتخلف، وإمنا امتد إىل الدول العظمى كربيطانيا وروسيا والصني ويوغسالفيا 

اع أيا كانت أسباهبا ومسبباهتا مما وهذا يعكس لنا مرحلة جديدة من مراحل الصر . وتركيا واهلند
أدى إىل تتبع أغلب التنظيمات املعارضة هلذه األنظمة احلاكمة موقفا معاديا، مستخدمة شىت 

 .(1)وسائل العنف لتحقيق أهدافها
االجتماعية وتدهور األوضاع  قتصادياالوذهب اجتاه آخر من الفقهاء إىل أن التخلف 

تؤدي يف كل األحيان إىل بروز العنف واإلرهاب، ألن هناك الكثري  ة املرتدية القتصادياألوضاع االو 
من اجملتمعات الفقرية ينعدم فيها العنف، إضافة إىل العقل املدبر لتلك العمليات اإلرهابية جنده ال 
ينتمي إىل تلك الطائفة البائسة، ولكن من الواضح أن التنظيمات اإلرهابية هتدف إىل حتطيم 

واملنشئات الصناعية لغرض إحلاق أضرار مادية ومالية بتلك الدول، وذلك  املؤسسات التجارية
وقد جاء يف تقرير اللجنة اخلاصة باإلرهاب . اهتاقتصاديبإحداث شلل عام يف املصادر األساسية ال

   .(2)ة واجتماعيةاقتصاديالدويل أهنا حددت معايري وعوامل 

                                                 
 . 11أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  -1

استمرار وجود نظام اقتصادي دويل جائر، االستغالل : )املعايري اليت جاءت يف اللجنة اخلاصة باإلرهاب الدويل هي - 2
 للموارد الطبيعية الوطنية، تدمري ما لدى بعض البلدان من سكان وأحياء ووسائط نقل وهياكل اقتصادية، الظلم األجنيب

 ( .واالستغالل السياسي واالجتماعي واالقتصادي، انتهاك حقوق اإلنسان، الفقر واجلوع والشقاء وخيبة األمل
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ل اإلسالمية، والسيما من طرف كما برر آخرون اإلرهاب باحتالل أراضي بعض الدو 
اليهود، ويعتربون ذلك من أهم األسباب امللجئة إىل اإلرهاب والقيام بالعمليات التفجريية يف 

وأن الظلم بكل أنواعه وأشكاله هو الفريوس الذي يستنفذ يف املقهورين واملتهورين . املنطقة
واالستعداد للمواجهة للمعتقدات املضادات احليوية الدافعة إىل الكفر بالقيم، ونصب العدوان 

بكل وسيلة متاحة، هبدف كسر شوكة الظلم، فإذا قام من يقتل هذا الفريوس دون تشخصي دقيق 
لطبيعة الداء ودومنا حساب للعواقب استفحلت حالة املقاومة واتسعت دوائرها واشتد عودها، 

فه واحد وهو كسر شوكة وحتولت من حالة فردية متشنجة إىل تنظيم عاملي ذي أمشاج، ولكن هد
 .الغطرسة

أما إذا استمر الظاملون واملتسلطون يف سياسة الكيل مبكيالني ومبكافحة العنف بأساليب 
عنيفة، فإن ذلك سيفجر أساليب جديدة تتخذ أمساء متنوعة كاجلرمية واإلرهاب والثور والكفاح 

ول هذه األشكال من العنف إىل واملقاومة، ويصبح اجملتمع كله رهينة القوى املتصارعة عندما تتح
ة باالجتماعية والسياسية بالتجارية واألخالقية قتصاديبرنامج سياسي تتداخل فيه األبعاد اال
مأساوية ، ويأخذ أبعادا (دويل)إىل إرهاب معقد ( احمللي)باإليديولوجية، ويتحول اإلرهاب البسيط 

 .(1)ذلكوتداعيات  1002سبتمرب  22يصعب التحكم فيها كما حدث يف 
ولكن جيب القول أن للمسلم أخالقيات وقواعد وأصول يلتزم هبا وال ميكن جتاوزها لصدور 

    .(2)اخلطأ من اآلخر، فالفساد يقابل بالفساد واخلطأ ال يقابل خبطأ أفحش منه أو مثله

                                                 
 .286د حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص حمم: أيضا.  18أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  -1
 25و 22اإلسالم والغرب يف عامل متغري، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية باخلرطوم، يومي : أبو جرة سلطاين، ندوة بعنوان -2

 . 1، ص 1002ديسمرب 
هو قائم حاليا يف واقعنا برصد أن استشرافنا ملستقبلنا العريب واإلسالمي يف ضوء ما "ويف نفس الندوة يقول أبو جرة سلطاين 

األوىل أننا لسنا أمة واحدة وال حىت تيار واحد وإمنا حنن : دقيق للعناصر األساسية املكونة للصراع يؤكد ثالث حقائق مؤملة
 امتدادات جغرافية كانت تنتمي ألمة واحدة سادت مث بادت ومل يبق منها إال الرتاث اجلامع لشتاهتا وذكرياهتا يف منظومتنا

والثانية أن (. خري أمة أخرجت للناس)الفكرية والتارخيية اليت ما زالت متثل أخر قالعنا اليت تربط حاضرا مشتتا ملاض كنا فيه 
واقعنا يتشكل من جزئيات متنافرة ما تزال اللغة أظهر مظاهرها مث بقايا اآلثار الدالة على أجدادنا قد مروا من هنا وتركوا 
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جديدة وخاصة يف ونضيف أن ما يعانيه العامل اإلسالمي وبدرجة كبرية من بروز ظاهرة 
يت أعقبت انتهاء احلرب الباردة وتفكك دول الكتلة الشرقية، وهذه الظاهرة هي نشأة املدى ال

العديد من تنظيمات اإلسالم السياسي واليت باتت تتطلع إىل الربوز واستالم دفة احلكم يف العديد 
من الدول ذات األغلبية اإلسالمية، عربية كانت أم غري عربية، وما اقرتن بذلك من ظاهرة اللجوء 
إىل القوة واستعمال السالح فنجم عن ذلك عدم االستقرار السياسي يف دول عديدة كاجلزائر 

باإلضافة إىل إدراج تلك الدول من قبل الدول الغربية، وخاصة النظام . والصومال والسودان وإيران
وغريه من  قتصادياألمريكي، ضمن قائمة اإلرهاب، حبيث عانت هذه الشعوب احلظر اال

 .األخرىالعقوبات 
ومن بني أسباب اإلرهاب كذلك ضعف دور العلماء يف التصدي للفكر املتطرف ومن 
جانب آخر عدم وجود مرجعية واحدة أو على األقل معتربة يف غالبية املسلمني مما يؤكد فتاوى 

فال يتم يف العامل اإلسالمي  معروفنيأما الفتاوى األخرى واليت تصدر عن علماء . متباينة ومتناقضة
األخذ هبا مبا جاءت به، كوثيقة مكة اليت عقدت ومت التوقيع عليها من قبل األمانة العامة للمؤمتر 
اإلسالمي وكبار العلماء املسلمني من أهل السنة والشيعة، حبيث مت اإلفتاء بتحرمي دم املسلم على 

لرغم من أهنا أخيه املسلم وحترمي مجيع األعمال اإلرهابية فلم يأخذ هبذه الفتاوى أحد على ا
صدرت من جهة الشرعية والوحيدة يف متثيلها للعامل اإلسالمي بأسره، وهذا بسبب أن مثل هذه 

  .(1)الفتاوى ال تتفق مع ما تربت عليه هذه األجيال من معاداة للعامل الغريب وأمريكا
إىل أن التقدم التكنولوجي اهلائل، وخاصة يف جمال احلاسوب اآليل كما يذهب آخرون 

فقد  األرض بالقرية الكونية الصغرية، تالتصاالت واملعلومات وشبكة االنرتنت مما شبهوا
االنرتنت واحد من أهم الوسائل اليت تتحقق أغراض املتطرفني واإلرهابيني وسهولة تنفيذ  تأصبح

                                                                                                                                                    

والثالثة أن األمة العربية واإلسالمية تعيش غربة عميقة يف داخل أوطاهنا وتستشعر حاجة . تداركتبصماهتم املوحدة لشعوب 
 ".الثورة على الواقع إلعادة اكتشاف نفسها وتغيري واقعها

 .101حممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص  -1
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مما . ةالعمليات اإلرهابية اليت تتسم بغاية السرية واإلتقان، باستعماهلم ألرقى أنواع التقنيات احلديث
أثار دهشة وخماوف الدول املتقدمة، كما شاهدناه يف التسعينيات يف أوكالهوما، ونريويب ودار 

 .1002السالم، وإسبانيا يف عام 
من تقرير الفريق العامل املعين بالسياسات املتعلقة باألمم املتحدة  25وقد جاء يف الفقرة 

، بأنه يف معظم احلاالت تشري التجربة التارخيية إىل أن 1001بسنة  51واإلرهاب يف الدورة 
كما أن بسبب طبيعة شبكة . اإلرهابيني من املرجح أن يستمروا يف استخدام األساليب التقليدية

عينة أو املعلومات وانفتاحها غري احملكوم أخالقيا وثقايف وجتاريا وقانونيا، وعدم ارتباطها بدولة م
على ما ينشر فيها، لكل هذه حدود جغرافية أو سياسية، وبسبب صعوبة الرقابة أو احملاسبة 

     .(1)األسباب أصبح اإلرهاب عرب شبكة االنرتنت املفر املختار للحركات واملنظمات املتطرفة
ويؤكد البعض اآلخر إىل أن الباعث الرئيسي غالبا هو الباعث السياسي، ألن تلك 

عات أصال هتدف من أعماهلا تلك إىل حتقيق أهداف وأغراض سياسية وذلك من خالل اجلما
ارتكاهبا ألعماهلا اإلرهابية، كاحلصول مثال على حق الشعب يف تقرير مصريه أو مقاومة احملتل أو 

ومع كل هذا ومهما  . تنبيه الرأي العام العاملي إىل قضية سياسية أو حترير أعضاء املنظمة املعتقلني
انت أهدافهم، فال ميكن أن تربر تلك األعمال اإلرهابية القذرة لتطال األبرياء اآلمنني، وهذا ما ك

يؤدي إىل اخللط بني املفاهيم وبني اإلرهاب واملقاومة املشروعة، وخلط العنف واإلجرام حبق 
 .(2)الشعوب يف تقرير مصريها

                                                 
نرتنت واليت تعترب وسيلة ذات سرعة فائقة يف االتصال تعتمد املنظمات اإلجرامية اإلرهابية يف الوقت الراهن على شبكة اال -1

وقد ذهب البعض إىل وصف تلك . كما أهنا تعتمد على رسائل ورموز سرية بينهم. والربط بني خمتلف املنظمات يف العامل
روب، ناهيك التهديدات اليت تصل إىل الرؤساء واألشخاص بالقصف اإللكرتوين تشبيها له بالقصف املدفعي بالقنابل أثناء احل

عن األعمال األخرى من عرض اإلرهابيني جلرائمهم الوحشية من على الشبكة العاملية لالنرتنت، كقطع الرؤوس كما حدث يف 
من التغريات األمنية يف النظم  %90بأن  (FBI)كما أكد مكتب التحقيقات الفيدرايل األمريكي . العديد من الدول

  .ق شبكة االنرتنتالكمبيوترية األمريكية حتدث عن طري
حممود حممد . 50أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص : أيضا. 281حممد حسن برواري، املرجع السابق، ص  -2

 . 221سعيفان، املرجع السابق، ص 
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هرة تغري بتغري املفاهيم وعليه ال ميكن حصر مجيع أسباب ودوافع اإلرهاب، ألهنا ظا
ولكون جرائم اإلرهاب من أهم مصادر عمليات . واإليديولوجيات واحلضارات من عصر إىل آخر

 .ني تبييض األموال ومتويل اإلرهابتبييض األموال، سنحاول يف اآليت تبيان تلك العالقة الوطيدة ب
 قة تمويل اإلرهاب بتبييض األموالعال :ثالثا

رهاب مصطلح حديث العهد، األمر الذي جيعل من حتديد مفهومه إن مصطلح متويل اإل
وعموما فإن معىن متويل اإلرهاب يرتكز على تقدمي . وذلك على غرار مفهوم اإلرهابأمرا صعبا 

هذا الدعم إىل مجاعات ة كيفما كان شكل اقتصاديالدعم املادي أو املعنوي القائم على اعتبارات 
متويل اإلرهاب يتمثل  مصطلحوبعبارة أخرى فإن . عمال إرهابيةومنظمات تعمل وختطط للقيام بأ

يف تقدمي أو مجع أو تدبري أموال أو قيم أو ممتلكات بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غري مباشرة، بنية 
استخدامها يف ارتكاب عمل إرهايب، أو تقدمي املسامهة التقنية أو الفنية، كاإلمداد باملعلومات 

 . (1)نات لتوظيف واستعمال خمتلف األنظمة املالية أو املؤسسات البنكيةواإلرشادات والبيا
وقد عرف املشرع اجلزائري جرمية متويل اإلرهاب يف املادة الثالثة من الفصل من قانون 

تعترب جرمية متويل اإلرهاب يف : )الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما بقوهلا
فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غري مباشرة، وبشكل  مفهوم هذا القانون كل

غري مشروع وبإرادة الفاعل، من خالل تقدمي أو مجع األموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من 

                                                                                                                                                    

ناجم ومن وجهة نظرنا، فإن اإلقصاء السياسي وضعف احلريات السياسية، وعدم املشاركة من قبل فئات عريضة من اجملتمع، وال
عن انتشار وسيادة النظم السياسية أدى إىل فجوة كبرية جدا بني احلاكم واحملكوم وأصبح اجملتمع املدين بذلك حمروما من أدىن 
حقوقه يف التعبري عن مطالبه ومشكالته واهتمامات اجلماهري االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهذا يفتح اجملال أمام 

 .ب بالقضاء السياسي كما تشاء من أجل خدمة السياسيني والعسكريني وأصحاب املالاملؤسسات احلكومية للتالع
نور سعيد احلجيوي، جرمية تبييض األموال متويل اإلرهاب يف القانون املغريب والقانون املقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات  -1

 .66، ص 1009السويسي، سنة  العليا املتخصصة يف املهن القضائية والقانونية، جامعة حممد اخلامس،
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 91أجل ارتكاب اجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية، املنصوص واملعاقب عليها باملواد 
    . (1)(من قانون العقوبات 20ر مكر  91مكرر إىل 

وبناء على املادة السابقة، فإن متويل اإلرهاب يعد جرمية قائمة بالذات، تستلزم ركنا ماديا 
جلهة   تقدمي الدعم املادي لألفراد أوفالركن املادي يتجلى يف .وآخر معنويا على غرار باقي اجلرائم

تقدمي أو مجع أو تدبري أموال أو قيم أو ممتلكات  بأعمال إرهابية، إما عن طريقمعينة بقصد القيام 
الستخدامها يف عمل إرهايب، وإما على شكل دعم معنوي من خالل تقدمي مساعدة أو مشورة 

 .(2)هبدف تدبري األموال وتسهيل ارتكاب فعل إرهايب
مال ويتمثل الركن املعنوي يف علم واجتاه إرادة الشخص أو اجلهة اليت تقدم املال للقيام بأع

. ختريبية، وهي بذلك تعد من اجلرائم العمدية اليت يتطلب املشرع توافر العنصر القصدي لتحققها
لكن ومع ذلك فإن املشرع ال يشرتط القصد اخلاص فيها، وإمنا يكتفي بالقصد العام، حبيث ال 

ل يف ومن هنا فإن املصلحة احملمية من جرمية متويل اإلرهاب تتمث. قيق نتيجة معينةيتطلب حت
قبل الضرر الذي قد حيدثه وقوع  (3)احلماية من اخلطر الذي يشكله متويل العمليات اإلرهابية

  .الفعل اإلرهايب
ومن خالل العالقة بني جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب نقول أن ظاهرة تبييض 

يات واإلرهاب األموال تدخل يف اإلطار اإلجرامي املنظم، فالبد من وجود عالقة بني هذه العمل
                                                 

من املالحظ على نص املادة الثالثة أنه جاء ضيق يف مفهومها حبيث أغفل املشرع اجلزائري الدعم املعنوي لإلرهاب، إذ  -1
الدعم املادي أو )وجب عليه إضافة عبارة تقدمي املساعدة واملشورة لذات الغرض، هذا من خالل التوسع يف الركن املادي 

كما أن خلطورة خذه اجلرائم واعتبارها من اجلرائم الشكلية اليت تقوم . وهذا متاشيا مع مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، (املعنوي
وهذا .." سواء وقع العمل املذكور أم مل يقع"...بغض النظر عن حتقق النتيجة اإلجرامية، فكان البد على املشرع إضافة عبارة 

 . يف متويل اإلرهاب اقبة الشروعحتت طائلة مكافحة ومع
 . 60نور سعيد احلجيوي، املرجع السابق، ص  -2
تعترب املصادر املالية للمنظمات اإلرهابية ركيزة أساسية، إن مل نقل أكثرها أمهية من العناصر األخرى يف القيام بعمليات  -3

وجود : نب توافر االعتمادات املالية وهيولذا يرى البعض أن العملية اإلرهابية الناجحة تتطلب مخسة عناصر إىل جا. إرهابية
زعماء قادرين على إدارة ومراقبة خلية أو منظمة إرهابية، اتصاالت كافية بني أعضاء املنظمة، جهاز لتأطري وتكوين امللتحقني 

 .باملنظمة، جهاز للمعلومات واالستخبارات، القدرة على توزيع أعضاء املنظمة
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من خالل قيام عصابات املخدرات الدولية وبعض رجال األعمال املستثمرين بتبييض أمواهلم 
أن تقوم عالقة مباشرة، وبالتايل فإن  بطبيعة احلال يشرتطال و . (1)القذرة ومتويل التنظيمات اإلرهابية

قوامها أن الغاية تربر العالقة بني أصحاب األموال واجلماعات اإلرهابية هي عالقة نفعية حمضة 
فالطرف األول يبحث شبكة يستطيع من خالهلا نقل وإيداع ومتويه األموال القذرة حول . الوسيلة

العامل، فيلجأ إىل الشبكات اإلرهابية مبا ألفرادها من خربات وانتشار يف سائر بقاع املعمورة، ونظري 
 . (2)عملياهتا ونشاطاهتا املختلفة ذلك حتصل تلك الشبكات على نصيبها من تلك األموال لتمويل

األوىل هي أن كثريا من وارتباط ظاهرة تبييض األموال بظاهرة اإلرهاب يكمن يف صورتني، 
دعم العمليات اإلرهابية تأيت من أموال غري مشروعة، وال شك أن حماربة األموال اليت تستخدم يف 

أما الثانية فإن كثريا من . م اخلطريةاخلناق على مرتكيب هذه اجلرائ فيه تضييقاألموال تبييض 
األموال اليت يتم تبييضها تأيت من عمليات إرهابية مثل السطو املسلح على البنوك، ومن مث يكون 

  .(3)هو حرمان مرتكيب اجلرائم اإلرهابية من مثرة أو عائدات إجرامهمهدف هذه املكافحة 
العالقة الوثيقة بني  1002مرب سبت 19املؤرخ يف  2212وقد أكد قرار جملس األمن رقم 

اإلرهاب الدويل عمليات تبييض األموال، إذ تساهم األموال الناجتة عن جتارة املخدرات يف متويل 
 .(4)املنظمات واألعمال اإلرهابية يف العديد من دول العامل

                                                 
مليون دوالر وتوقيف ألف حساب بنكي،  210مت جتميد مبلغ  1002سبتمرب بعد مضي ثالث سنوات من أحداث  -1

 .مليون دوالر بالواليات املتحدة األمريكية 20منها 
أروي فايز القاعوري، إيناس حممد قطيشات، املرجع : أيضا. 121حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -2

 . 51السابق، ص 
 . 222، ص 1009جهة القانونية لإلرهاب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، أمحد فتحي سرور، املوا -3
تورطت إدارة الرئيس األمريكي األسبق رونالد رجيان يف عمليات تبييض " أوليفر نورث"وجتدر اإلشارة إىل فضيحة باسم  -4

مهت الواليات املتحدة األمريكية يف متويل العديد من كما سا. األموال، مث قامت بتحويلها إىل ثوار الكونرتا يف نيكاراجوا
املنظمات اإلرهابية من أموال املخدرات املغسولة، وذلك هبدف اإلطاحة بأنظمة بعض الدول، وهو الذي يساهم يف الكشف  

عاين من تلك عن الوجه اآلخر للواليات املتحدة األمريكية حيث سامهت يف خلق الكثري من اجلماعات اإلرهابية وهي اآلن ت
   .    اجلماعات بعد أن انقلبت تلك األخرية عليها وصدرت اإلرهاب إىل قلبها
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ويشري البعض إىل أن هناك نقاط اختالف واتفاق بني جرمييت تبييض األموال واإلرهاب، 
أن كالمها تعد جرمية قائمة بذاهتا، ومن مث فإن القول بأن مكافحة متويل العمليات اإلرهابية هو إال 

وتتمثل أوجه . من قبل التدابري املنفذة ملكافحة جرائم تبييض األموال وهو من قبيل اخلطأ الشائع
ريف كوعاء صاالتفاق بني جرمييت تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أن كليهما تستخدمان القطاع امل

، وأن هلما نفس اآلثار الضارة على كافة األصعدة السياسية واالجتماعية ملمارسة نشاطها
 . (1)ةقتصاديواال

 :أما أوجه االختالف فيمكن أن نذكرها فيما يلي
بالنسبة لألموال املتحصلة املراد غسلها فاألصل أهنا : من حيث مصادر األموال المستخدمة -1

والقمار وغريها، أما فيما يتعلق غري املشروع باملخدرات والدعارة  االجتارمية مثل أموال ناجتة من جر 
بعمليات متويل اإلرهاب، فإن كل األموال اليت يتم مجعها عن طريق اجلمعيات اخلريية وصناديق 

 .الزكاة ومجع التربعات، يتم صرفها يف عمليات متويل اإلرهاب
نظرا حلجم األموال اهلائلة املتحصلة من : رتهاحجم األموال المستخدمة وأسلوب إدا -2

األعمال غري املشروعة واليت تقدر مبليارات الدوالرات، األمر الذي يلجأ مببيضي األموال إىل 
أما عن أسلوب إدارة هذه األموال فيتسم بالتعقيد والنقل السريع . جتزئتها هروبا من دائرة االشتباه

وفيما يتعلق بعمليات . لدولة الواحدة، أو بني الدول املختلفةهلا بني احلسابات املختلفة داخل ا
تكون متواضعة وأقل حجما، كما يتسم أسلوب متويل اإلرهاب فإن حجم األموال املستخدمة 

 .إدارهتا بالبساطة وعدم التعقيد
هتدف عمليات تبييض األموال إىل إضفاء الشرعية على أموال : دوافع ارتكاب الجريمتين -3

باملخدرات واألسلحة  االجتارمن أعمال غري مشروعة وتقع حتت طائلة القانون مثل متحصلة 
أما عمليات متويل اإلرهاب فيكون اهلدف من وراءها هو حتقيق هدف . والدعارة والقمار وغريها

                                                 
 . 121حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -1
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أو اجتماعي أو ديين، وبغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية هذا  اقتصاديسياسي أو 
 .اهلدف

إىل حرمان مبيضي هتدف عمليات مكافحة تبييض األموال : مكافحة أنشطتهماالهدف من  -4
أما عن عمليات متويل اإلرهاب فهو جتفيف منابعه . األموال من عائداهتم واالقتصاد بصفة عامة

وقطع شرايني احلياة عنه، وذلك وصوال إىل تقليص تلك األنشطة، ومن مث فالغاية هنا غاية 
      .  (1)نع ارتكاب العمليات اإلرهابيةمباشرة، واهلدف عملي مل

ترتبط كل من جرمية تبييض األموال وجرمية متويل اإلرهاب : من حيث تركيبة الجريمتين -5
مركبة جبرمية أخرى، إال أن طبيعة االرتباط ختتلف بينهما، فإذا كانت جرمية تبييض األموال جرمية 

فإن جرمية متويل اإلرهاب على خالف ذلك ال كشرط مفرتض لقيامها، وجود جرمية أولية   تستلزم
تطلب أي جرمية كشرط مسبق لقيامها، وإمنا بالعكس متاما ترتبط جبرمية الحقة وهي اجلرمية 
 اإلرهابية، ذلك أن متويل اإلرهاب هو حتضري جلرمية إرهابية من خالل توفري املقومات الضرورية

ال يتجلى يف متويه مصدر األموال الناجتة عن بينما نشاط تبييض األمو . الرتكاب عملية إرهابية
   .(2)جرمية أو جرائم معينة

جوهرية بينهما من حيث ركنيهما املادي  اختالفاتتوجد : من حيث أركان الجريمتين -6
فبالنسبة للركن املادي فإنه يتميز يف جرمية تبييض األموال بالتصرف يف األموال ألجل . واملعنوي

أما يف متويل اإلرهاب فريتكز ركنه املادي . بواسطة العديد من العمليات قيقيإخفاء مصدرها احل
  . (3)على توفري الدعم بواسطة شىت الوسائل لتقدميه لإلرهابيني لتنفيذ خمططاهتم

                                                 
1 - Routouzis (Michel) et thony (Jean Francois),"Le Blanchisment", ed puf, 1er année 2005, p 
21. et :Lopes de lima (José Antonio Farah), "La Lutte le Blanchisment en Europe : apport 
pour une Réplexion sur la Transposition du modèle européen au mercosui", op, cit. p. 31.  

 . 121حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص و . 25نور سعيد احلجيوي، املرجع السابق، ص  -2
 .26د احلجيوي، املرجع نفسه، ص نور سعي -3
. وجتدر اإلشارة إىل أن العديد من املؤمترات اإلقليمية قد اهتمت باألساس مبكافحة جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب -

 إىل 02يف الفرتة من " مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب"ويف هذا اإلطار عقد احتاد املصارف العربية مؤمترا حتت عنوان 
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أما بالنسبة للركن املعنوي، فإنه يتميز يف جرمية تبييض األموال بكونه يتطلب باإلضافة إىل 
 بعض احلاالت، خبالف األمر يف جرمية متويل اإلرهاب، إذ القصد العام وجود قصد خاص يف

 .لتحقق هذا الركن دون حاجة لقصد خاص" العلم واإلرادة"بعنصريه يكفي القصد اجلنائي العام 
ويتبني من خالل ما سبق، أن الفوارق املوجودة بني تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تفوق 

عملية  فنجاح. وجب أن منيز بينهما يف سبيل املكافحةمظاهر التشابه بينهما، الشيء الذي يست
اليت قد تنفع يف  فالوسيلة، مكافحة كل من اجلرميتني رهن باستيعاب الفوارق املوجودة بينهما

 . القضاء على إحدى اجلرميتني قد ال تكون ناجعة يف القضاء على اجلرمية األخرى
 مخاطر وآثار جريمة تبييض األموال: المطلب الثالث

د يكون من املتصور يف ذهن البعض، وهذا التصور خاطئ، أن لعمليات تبييض األموال ق
آثارا سلبية وأخرى إجيابية، حبيث يقولون أهنا تلقى بضالهلا على كل من االقتصاد القومي والقطاع 

ل  احلقيقي طويلة األج ستثمارها يف جماالت االاستثمار فإذا مت . املصريف سواء باإلجياب أو بالسلب
إذا توجهت يف صورة أموال ساخنة أما . غريها، فهنا يكون هلا أثر إجيايبكالزراعة والصناعة و 

 .االقتصاد القومي والقطاع املصريفقصرية األجل بقصد املضاربة فهنا يكون هلا أثرها السليب على 
ألن مصادرها والواقع أنه ليس جلرائم تبييض األموال أية آثار إجيابية على اإلطالق 

ة وغري مشروعة ألن مبيضي األموال يلجئون إىل إضفاء الشرعية على أموال اقتصاديوأهدافها غري 
ة وبأساليب أخرى دون اللجوء إىل الوعاء املصريف ومن مث فإن قتصاديغري مشروعة يف الدورة اال

ياسية ة والسقتصاديخطورة هذه اجلرمية هلا أبعاد وتأثريات حملية ودولية على كافة األصعدة اال
 .واالجتماعية 

 
                                                                                                                                                    

مبدينة شرم الشيخ املصرية وذلك بالتعاون مع احتاد البنوك مصر ووحدة مكافحة غسل األموال، وجمموعة  1005سبتمرب  01
خبريا  250وقد دارت جلسات املؤمتر املذكور على مدى تشع جلسات ومبشاركة . العمل املايل للشرق األوسط ومشال إفريقيا

املؤمتر على ضرورة إسراع الدول العربية اليت مل تصدق بعد على الصكوك واالتفاقيات من مجيع الدول العربية والغربية، وأكد 
 .  الدولية املتصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب إىل املبادرة للتصديق، وتعديل تشريعاهتا مبا يتالءم مع أحكامها
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، (الفرع األول)من خالل اآلثار االقتصادية لذا سنحاول تبيان هذه اآلثار واملخاطر 
، مع تبيان آثارها على الصعيد السياسي (الفرع الثاني)واألآثار االجتماعية جلرمية تبييض األموال 

 .(الفرع الثالث)
 ةقتصادياآلثار ال: الفرع األول

يف هذا اجملال أن هناك عالقة بني االقتصاد اخلفي وعمليات تبييض  من الواضح للباحثني
األموال باعتبار أن جانبا هاما من االقتصاد اخلفي يتمثل يف دخول أموال غري مشروعة يتجه 
بعضها إىل خارج البالد إلجراء عمليات الغسل عليها، مث تعود بعد ذلك إىل البالد بصورة 

ة بصفة قتصاديالواحدة مما يتولد عليها آثار سلبية على التنمية االوقد حتد داخل الدولة . مشروعة
وعلى الدخل القومي وعلى األسعار احمللية وعلى  ستثمارعلى مناخ االعامة، ناهيك عن تأثريها 

 قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية وعلى اجلهات املصرفية واملوازنة العامة للدولة وعلى
 .ت مع العامل اخلارجين املدفوعاميزا

، باإلضافة (أول)وعليه تربز هاته اآلثار االقتصادية من خالل آثارها على الدخل القومي 
، مث تأثريها اخلطري على اجلهاز املصريف واملؤسسات (ثانيا)إىل تأثرياهتا على االدخار واالسستثمار 

 .(ثالثا)املالية 
 أثر تبييض األموال على الدخل القومي :أول

بداية ميكن تعريف الدخل القومي بأنه جمموعة العوائد اليت حيصل عليها أصحاب عناصر 
من املواطنني مقابل استخدام هذه العناصر يف إنتاج السلع واخلدمات سواء داخل البلد أو اإلنتاج 
 أما الناتج القومي فهو جمموع السلع واخلدمات النهائية اليت. خالل فرتة معينة من الزمنخارجه 

  .(1)أنتجت باستخدام عناصر اإلنتاج الوطنية خالل فرتة معينة من الزمن

                                                 
الطبعة األوىل، دار اجلامعات املصرية، القاهرة، عبد الرمحان سيدي أمحد وصبحي تادرس فريصة، مقدمة يف االقتصاد،  -1

 . 212ص  2812
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مما ال شك فيه أن جرائم تبييض األموال، إمنا تؤثر على حجم الدخل القومي، إذ تعترب 
من األموال املهربة إىل اخلارج يف البنوك العاملية إلجراء عملية التبييض عليها، فهي استقطاعات 

جتعل منه نزيفا إىل لالقتصاد أن عدم مشروعية الدخل املهرب إىل اخلارج الدخل القومي، حيث 
ات اخلارجية، إذ حيول املال املكتسب بطريق غري مشروع إليها والذي عادة قتصاديالقومي إىل اال

فالشخص الذي حيصل على . اجملتمع ما يكون على حساب بقية أصحاب الدخول املشروعة يف
ذي حيصل على القروض بدون ضمانات من اجلهاز املصريف إمنا حيصل الرشوة أو العموالت أو ال

على جانب هام من الدخل القومي احلقيقي واملشروع الذي اكتسبه األفراد مث يقوم باحلصول عليه 
ات الدول الكائنة اقتصاديه ملصلحتها وملصلحة استثمار وحتويله إىل البنوك اخلارجية اليت تقوم عادة ب

   .(1)هذه األموال على أراضيها استثمارقتصاد الوطين من هبا مع حرمان اال
كما أن االقتصاد اخلفي وعمليات تبييض األموال تساهم يف زيادة الفجوة بني الدخل 

ومي القومي الرمسي والدخل القومي احلقيقي، ولعل هذا يؤدي إىل صعوبة التخطيط لالقتصاد الق
كما أن . ة واالجتماعيةقتصاديفعالة للتنمية اال وضع خطط وبرامجمن مؤسسات الدولة املالية، و 

الدول اليت خترج منها رؤوس األموال إمنا حترم من القيمة املضافة إىل الدخل اليت ميكن أن تساهم 
إىل حد ما يف توفري فرص العمل وزيادة اإلنتاج وتوازن األسعار واستقرارها، إذ يرتتب على عملية 

                                                 
أمحد بن : أيضا.  211، ص 1000محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، الطبعة الثانية، دون دار نشر،  -1

 . 199حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص : أيضا. 165حممد العمري، املرجع السابق، ص 
ويف نفس املعىن جتدر اإلشارة إىل أن بعض الدراسات اليت أجريت على الدخول غري املشروعة يف الواليات املتحدة  -

ونظرا ألن القطاع  %11األمريكية إىل أن وجود هذه الدخول يعترب مسؤوال عن اخنفاض اإلنتاجية يف االقتصاد القومي بنسبة 
رع من معدل منو اقتصاديات القطاع الرمسي، فإن تقديرات الناتج القومي تكون االقتصادي غري الرمسي ينمو عادة مبعدل أس

غالبا منخفضة كثريا عن حقيقتها، وهذا يعين مسؤولية الدخول غري املشروعة والدخول املرتبطة بتبييض األموال عن هذا 
 . االخنفاض
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حمدثة يف ذلك نقصا يف االدخار أو زيادة يف  ستهالكاال تبييض األموال زيادة يف معدالت
 .  (1)ال يقابلها حدوث زيادة مماثلة يف الناتج احمللي اإلمجايل ستهالكاال

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن جانبا من الدخول غري املشروعة املهربة إىل اخلارج عادة ما 
زائن الدولة، وهذا ما يرتتب عليه عليها خلتكون أنشطة متهربة من سداد الضرائب املستحقة 

ضعف يف اإليرادات العامة للدولة، مما ينتج عنه جلوء احلكومة إىل فرض ضرائب جديدة أو زيادة 
عبء الضرائب احلالية أو اللجوء إىل االقرتاض أو اإلصدار النقدي من أجل متويل براجمها 

 .(2)ةقتصادياال
تؤثر سلبا  على حجم الدخل القومي فقط، بلوالواقع أن عمليات تبييض األموال ال تؤثر 

 كوهنا، حبيث حتصل طائفة من الناس على تلك األموال  (3)على توزيع وإعادة الدخل القومي
منتزعة من فئات عامة ومنتجة يف اجملتمع، أو من مصادر أخرى خارج الدولة، وبذلك حيدث 

مشروع إىل طائفة عادمة  حتول للدخل يف اإلنتاج من فئات كادحة ومنتجة حاصلة على مال
األمر الذي يهدد املركز . للعمل خالية من اإلنتاج حائزة على املال بالطرق غري املشروعة

يف اجملتمع وحيدث نوعا من التوزيع العشوائي لدخل الدولة مع ما يصاحبه من زيادة  قتصادياال
ض األموال إمنا تعطل وظيفة الفجوة بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع، مما يقطع بأن جرائم تبيي

   .(4)القومي على حنو حيقق التوازن واالستقرار االجتماعيمهمة يف الدولة وهي إعادة توزيع الدخل 

                                                 
ات خالل فرتة زمنية معينة تكون عادة سنة، وبعد يعرف بالناتج احمللي اإلمجايل جمموع ما ينتجه اجملتمع من سلع وخدم -1

خصم جزء من الناتج احمللي اإلمجايل مبا يعادل رأس املال املستهلك يف العملية اإلنتاجية يظهر لنا الناتج احمللي الصايف، وإذا 
 .الصايف أضفنا النتيجة النهائية لنشاط القطاع اخلارجي إىل الناتج احمللي الصايف حنصل على الناتج القومي

عادل عبد العزيز . 198حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص . 69مفيد نايف الدليمي، املرجع السابق، ص  -2
 . 21الّسن، املرجع السابق، ص 

يقصد بالدخل القومي توزيع الناتج على من اشرتكوا يف تكوينه على شكل دخول أو هو تقسيم ناتج الدخل على  -3
 .  ل اإلنتاج الذين اشرتكوا يف تكوينهأصحاب عوام

صفوت عبد السالم عوض اهلل، اآلثار االقتصادية لعمليات غسل األموال ودور البنوك يف مكافحة هذه العمليات، الطبعة  -4
 .11، ص 1002األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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هيكلية على  اختالفاتكما يؤدي سوء توزيع الدخل القومي وعدم عدالته إىل حدوث 
عية وسياسية داخلية حنو ال تراه بعض فئات اجملتمع عادال، مما يؤدي إىل خلق توترات اجتما

بسبب تعارض أو تشابك املصاحل، وهذا خيلق نوعا من جرائم العنف االجتماعي والسياسي، 
األمر الذي يبني أن هناك عالقة عكسية بني تبييض األموال واالدخار احمللي، فكلما كانت هناك 

 .  (1)يعمليات غسل أموال أو توسع يف حجمها، فإن ذلك ينعكس سلبا على االدخار احملل
 ستثمارأثر تبييض األموال على الدخار وال :ثانيا

تؤثر عملية تبييض األموال بصورة كبرية على معدل االدخار وتؤدي إىل اخنفاضه ويظهر 
ذلك بدرجة كبرية يف الدول النامية، حيث تكثر الرشوة والتهرب الضرييب والفساد، فاخنفاض معدل 

هتريب رؤوس األموال إىل اخلارج عندما تقرتن هبا  االدخار ينتج عن تبييض األموال بسبب
التحويالت النقدية املصرفية بني البنوك احمللية والبنوك اخلارجية، ويف مثل هذه احلالة تعجز 

ويتسع نطاق الفجوة التمويلية حيث يتم إيداع  ستثماراملدخرات احمللية عن الوفاء باحتياجات اال
العالقة عكسية بني تبييض وبالتايل تكون . ها حمليااستثمار املخدرات يف البنوك اخلارجية دون 

  .(2)األموال واالدخار احمللي
كما أنه يف حالة جلوء مبيضي األموال إىل طريق شراء الذهب والتحف الفنية وبعض 

ومن مث يقل القدر املوجه إىل االدخار احمللي، ويف ، ستهالكتتجه األموال إىل االومن مث السلع، 

                                                 
 .180حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -1

سوء توزيع الدخول تقوم بعض الدول بصرف تعويضات وإعانات للبطالة وإن كان هذا اإلجراء ال حيقق الغرض ولتفادي 
ورغم ذلك كله ينخفض . املنشود، حيث حيصل غري املستحقني على هذه التعويضات وتزيد الدولة من هذه املخصصات

من املتقدمني للحصول على هذه  %20و %1نصيب الفرد من هذه اإلعانات ومثال لذلك إسبانيا اليت حيصل فيها 
 .املعونات حال كوهنم يعملون بالفعل يف أنشطة االقتصاد اخلفي

 . 10لعشب علي، املرجع السابق، ص  -2
حجز جزء من الدخل عن تيار اإلنفاق االستهالكي، واالدخار احلقيقي يعين االمتناع عن استهالك "ويعرف االدخار بأنه 

بناء رأس مال جديد مل يكن له وجود من قبل أو " أما االستثمار فيعرف بأنه ". وتأجيله للمستقبل جزء من اإلنتاج اجلاري
 ".زيادة رصيد اجملتمع من رأس املال
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اإلمجايل من  ستثمارلجأ الدول يف هذه احلالة إىل تعويض النقص عن احتياجات االالغالب ت
 .(1)خالل تدفق املوارد األجنبية حىت تغدو مشكلة املديونية عبئا ثقيال على كاهل االقتصاد القومي

ة فال شك يف أهنا عملية صعبة وذات مشاكل متعددة قتصاديوعلى صعيد التنمية اال
كما أهنا أصبحت ميدانا من ميادين التنافس . حصر هلابات داخلية وخارجية يف سبيلها عقوتقف 

السياسي والصراع اإليديولوجي يف عاملنا املعاصر، ومن مث فإنه ليس من احلكمة معاجلة العقبات 
أصبح من أوجب الواجبات ضرورة الرتكيز على ة الداخلية اليت تعرتضها فقط، وإمنا قتصادياال

   .(2)اليت تؤثر فيها العوامل اخلارجية
وتلعب املؤسسات املالية اليت يعتمد رأمساهلا على األموال غري املشروعة دورا هاما يف هذا 
الصدد، ويرجع ذلك للدور املصريف الذي متارسه هذه املؤسسات عن طريق عمليات حتويل رأمساهلا 

سوق املالية ومشاكل املتحصل من أنشطة غري مشروعة للخارج، مما يؤدي إىل حدوث خلل يف ال
وقد أثبتت التجارب العلمية ارتباط تبييض األموال بعدد من . يف السيولة تؤثر على البنوك
  .(3)اإلفالسات املصرفية يف العامل

األخرية حتتاج إىل مصادر متويلية اآلونة ة يف قتصاديومن املعرف أن مشروعات التنمية اال
ية لتلك البلدان النامية عاجزة عن سد احتياجات وفرية، وملا كانت مصادر التمويل الداخل

املشروعات التنموية هبا، لذلك فإهنا غالبا ما تلجأ إىل مصادر التمويل اخلارجية، بل يربط بعض 
ومن . ة يف الدول النامية بضرورة االستعانة بالتمويل اخلارجيقتصاديرجال االقتصاد جناح التنمية اال

                                                 
حممد حسن عمر برواري، املرجع : أيضا. 298محدي عبد العظيم، غسل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  -1

 .216يفان، املرجع السابق، ص حممود حممد سع. 210السابق، ص 
عبد الواحد حممد الفار، أحكام التعاون الدويل يف جمال التنمية االقتصادية، عامل الكتب، الطبعة األوىل، العراق، سنة  -2

 .25، ص 2818
 .182حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -3

 Daring Bancوحدوث بعض األزمات يف التسعينات مثل فضيحة  ونذكر على سبيل املثال بنك االنرتنت والبنك األورويب
بنك يف الواليات  220الذي اهتم بغسل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتزوير، ناهيك أن هناك إحصائيات تشري إىل أن 

 .نتيجة األزمات املالية 22/21/1008املتحدة األمريكية قد أفلست حىت هناية 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 115 

إىل الرتحيب بذلك  مما يؤديل النامية حتت وطأة الفقر، جهة أخرى فإن اضطرار بعض الدو 
ا كانت األموال اليت التمويل اخلارجي دون البحث أو التقصي عن مصدر أو مدى مشروعيته، وأمُيم 

 . ( 1)يأيت هبا حىت ولو كانت حصيلة أنشطة إجرامية أو أعمال مشبوهة
بلدان النامية جمرد وعاء الستقبال واملصرفية الشرعية لتلك الومن مث تصبح القنوات املالية 

رؤوس األموال القذرة بغية منحها إطار املشروعية والتطهري، ومن مث يتمكن أصحاهبا من التخلص 
من أية مالحقة قانونية أو مساءلة قضائية بصددها، األمر الذي يقطع حتما بوقوع جرمية تبييض 

 منأرباهبا  أموال مذعورة رحالة خيشىتها وألن تلك األموال حمل تلك اجلرمية هي بطبيع. األموال
لتلك البلدان  كثها داخل القطاع املايل واملصريفومن مث فإن مُ  املساءلة واملالحقة من قبل السلطات

الفقرية يتسم بالتأقيت وذلك توطئة للعودة إىل بلداهنا األصلية، مما ينعكس بدوره سلبا على التنمية 
، مما يؤدي كذلك إىل ركود كياهنا قتصادييبها أثناء تطورها االة للبلدان النامية ويصقتصادياال
  .(2)قتصاديوتصبح تبحث من جديد عن استقرارها اال قتصادياال

اليت خرجت منها األموال غري ، فإنه يتعني التفرقة بني الدول ستثمارأما فيما يتعلق باال
فبالنسبة للدول اليت خرجت منها . يضاملشروعة بغرض تبييضها، والدول املضيفة اليت يتم فيها التبي

األموال غري املشروعة، فإن خروج رأس املال يؤدي إىل نقص األموال اليت ميكن أن تستغل يف 
، فالطلب على النقد األجنيب لتحويل األموال غري املشروعة إىل عمالت يسهل هتريبها ستثماراال

النقد ما بني املستثمرين احلقيقيني  إىل اخلارج، يؤدي إىل تزاحم الطلب على املعروض من هذا
 .   (3)وراغيب حتويل األموال غري املشروعة للخارج لتبييضها

حبيث يرتتب عليها زيادة الدخل  ،(4)كما ال ننسى تأثري تبييض األموال على التضخم
لدى بعض الفئات من أفراد اجملتمع وهم مرتكبو اجلرائم على حساب فئات اجملتمع األخرى الذين 

                                                 
 .26عبد الواحد حممد الفار، املرجع السابق، ص و . 18اهلل، املرجع السابق، ص  صفوت عبد السالم عوض -1
 .ن، املرجع السابق، صعادل عبد العزيز السّ : أيضا. 290محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص  -2
 .182حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -3
 .11ص مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق،  -4
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ية وعدم الرشد يف اإلنفاق، فال ستهالكاولون األعمال املشروعة، وهؤالء يتصفون بنزعتهم االيز 
وال تقارن بينهما وبني املنفعة احلدية للسلع واخلدمات  (1)يقيمون وزنا للمنفعة احلدية للنقود

اهرة املعروضة يف األسواق، مما يؤدي إىل احلد من قدرة اجملتمع على االدخار الذي تنشأ عنه ظ
املديونية اخلارجية والعجز عن توسيع األعمال، وبالتايل حيصل التضخم الذي يؤدي إىل ارتفاع 

 . (2)األسعار
وما جتدر اإلشارة إليه، أن التضخم يف عامل اليوم يعود سببه إىل التوسع يف السيولة الدولية 

األموال يرتبط حبركة وملا كان تبييض . أو التوسع يف عرض وطلب النقود على املستوى العاملي
يف التوسع األموال عرب بنوك متعددة على مستوى العامل، فالبد وأن يساهم ذلك بشكل ملحوظ 

يف السيولة الدولية، ومن مث يؤدي إىل حدوث موجات تضخمية بصورة مستقلة عن أسواق السلع 
  .(3)واخلدمات

 اليةلجهاز المصرفي والمؤسسات المأثر تبييض األموال على ا :ثالثا
لتزايد معدالت جرائم تبييض األموال أثر بليغ على هيكل النظام املصريف، ذلك أن تلك 

حبيث يسعون إىل السيطرة  ،اجملرمنيمن عتاة اجلرائم إمنا تؤدي إىل تركيز األموال يف أيدي عصابات 
. الوطنيةة قتصاديعلى البنوك، وجتعلها ختدم مصاحلهم الذاتية البعيدة كل البعد عن املصلحة اال

                                                                                                                                                    

يعرف التضخم يف ضوء مسبباته فالتضخم هو : اختلف االقتصاديون بصدد تعريفهم للتضخم إىل اجتاهات ثالثة، األول
أما االجتاه الثاين فيعرفه ". اختالل بني التدفقات النقدية اجلزئية والتدفقات احلقيقية اجلزئية أو أنه الزيادة املفرطة يف كمية النقود"

حركة تصاعدية لألسعار تتصف بالشمول والتشعب واالستمرار الذايت "هر التضخم اخلارجية بأنه من خالل أسباب ومظا
أما االجتاه الثالث فريكز يف تعريفه للتضخم على مظهره وهو ارتفاع ". وتنشأ عن عدم كفاية نسبية العرض بالنسبة للطلب

ة صعودية متواصلة يف املستوى العام لألسعار خالل مدة من تلك احلالة االقتصادية اليت تنطوي على حرك"األسعار فيعرفه بأنه 
 ".الزمن

 (.الدخل النقدي)أما املنفعة احلدية للنقود، منفعة الوحدة األخرية من النقود  -1
 .15محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص  -2
عادل عبد . 216جع السابق، ص وحممود حممد سعيفان، املر . 180حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -3

 .21ن، املرجع السابق، ص العزيز السّ 
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األمر الذي يؤدي إىل فقدان الثقة يف ذلك النظام إذ أن مبدأ الثقة يف النظام املصريف أساسه نظافة 
 . (1)األموال واألرصدة اليت يريدها املصرف

يتم جتاوز كما أن تفشي الفساد وإضعاف دور البنوك يف الرقابة على عمليات التبييض 
نظرا لتزايد حجم األموال املغسولة لدى البنوك، مما يدفعها  قواعد االئتمان يف املعامالت املصرفية

سسات وهذا بالتايل يؤدي إىل زعزعة الثقة باملؤ . إىل التساهل يف منح القروض دون ضمانات كافية
، فيؤدي ذلك إىل قتصادياليت متارس عمليات تبييض األموال فتتأثر مسعتها املايل ومركزها االاملالية 

ها وتضطرب األسواق املالية بشكل قد يصل أحيانا إىل اهنيارها وتتأثر أسعار انصراف العمالء عن
صرف العمالت احمللية وذلك نتيجة إىل حتويل املال امللوث منها إىل ذهب وجموهرات لتسهيل 

وكذلك يؤدي إىل التأثري الكبري على أسعار الفوائد . كبرية بيعها يف اخلارج مقابل عمالت أجنبية
ذهب بعض الباحثني يف إمكانية وعلى هذا األساس . ت والودائع كما أشرنا سابقاوعلى التسهيال

استغناء مبيضي األموال عن التعامل مع املصارف واملؤسسات املالية، من خالل حجم األموال 
، وكانت النتيجة أنه ليس هناك من (2)الطائلة والسيولة الكبرية اليت حيصلون عليها من جرائمهم

د أن يبعد عن نفسه الشبهة اليت تربطه جبرميته ومبا أن هذه األموال تعد بال شك بينة جمرم إال ويو 
حبوزة اجملرم إىل إدانته باجلرم، فإنه يكون أكثر مادية قد تؤدي إذا ما مت ضبطها أو العثور عليها 

 .حرصا على التخلص منها وإبعادها عنه إىل مكان آخر أكثر أمانا ريثما يعيد ترتيب أوراقه
وتوصلت بعض الدراسات حول ما إذا كان هناك إمكانية تبييض األموال دون اللجوء إىل 

 :املصارف واملؤسسات املالية إىل النتائج األساسية التالية
                                                 

سيد التورجيي عبد املوىل، عمليات غسل األموال وانعكاساهتا على املتغريات االقتصادية واالجتماعي، اجمللة العربية  -1
  . 211، ص 1002، سنة 19، العدد 21للدراسات األمنية املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، اجمللد 

وجتدر اإلشارة هنا إىل ما يرتتب على عمليات تبييض األموال من انتشار الفساد يف النظام املايل، وكذلك الفساد يف اجلهاز 
املصريف، وذلك نتيجة رشوة بعض املسؤولني والقائمني عليه لضمان تنفيذ تعليمات مبيضي األموال، وما يستتبعه هذا من 

عادل عبد العزيز . بل وعلى بعض القطاعات االقتصادية ذات األمهية الكربى لالقتصاد القومي. اجلهاز املصريف سيطرهتم على
 . 12السن، املرجع السابق، ص 

 .11، ص 1001خملص إبراهيم مبارك، غسل األموال، التجرمي واملكافحة، الطبعة الثانية، مطبعة دار عكرمة، دمشق،  -2
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بني الدول الصناعية، حيث كان االرتفاع  ختالفاتواال إن للجرمية دورا بارزا يف تفسري الفوارق -2
يف معدل الطالب على العمالت  %20باخنفاض بنسبة  يف معدل اجلرمية مصحوبا %20بنسبة 

 .يف إمجايل الطالب على النقود %06واخنفاض بنسبة 
غريت العالقة بني اجلرمية ومعدل الطالب على العمالت اجتاهها من خالل املدة بني بداية  -1

متزايد على  فبينما كان التصاعد يف معدالت اجلرمية يقود إىل طلب. الثمانينات وبداية التسعينات
اخنفاض يف معدل الطالب على العمالت أصبح االرتفاع يف معدالت اجلرمية اآلن يقود إىل 

وبعبارة أخرى فقد طرأ تغيري على أساليب وطرق غسل األموال، حيث انتقلت مبتعدة . العمالت
ية املتطورة مثل املال املوازية والوسائل غري النقدعن النظام املصريف والسيولة النقدية باجتاه أسواق 

، وهذه بطبيعة احلال تكون (القوارب واألسلحة باملخدراتمبادلة )املكشتقات ورمبا املقايضة 
عملية مالحقة هذه األموال من قبل جهات مكافحة غسيل األموال أصعب أو رمبا مستحيلة 

يف واقع  بالسوق املوازية، حيث حتكم فيها املصارف الظاهرية واليت تديرهاوخاصة فيما يتعلق 
 .(1)احلال عصابات اجلرمية املنظمة وعرب االنرتنت

وميكن أن نذكر مثال على ما قلناه سابقا أن هناك تضارب واضح بني عمل فريق العمل 
طلب فريق العمل املايل من  2886ففي عام . وعمل صندوق النقد الدويل (FATF)املايل 

يعاين منها االقتصاد العاملي بسبب غسل  صندوق النقد الدويل إعداد دراسة حول املصاعب اليت
األموال، وكان الدافع هلذه الدراسة غاية يف الوضوح، إذ كان صندوق النقد الدويل يؤيد من وجهة 
نظره انفتاح أسواق املال العاملية من خالل إسقاط الضوابط على صرف وتبادل العمالت، إال أن 

ه ميثل نوعا من اخلطورة ألنه سوف يفتح العديد هذا التحرر كان ينظر إليه أحيانا على أساس أن
 . (2)من القنوات على مصراعيها

                                                 
وحممود حممد  .16وخملص إبراهيم مبارك، املرجع السابق، ص . 211ي، املرجع السابق، ص حممد حسن عمر بروار  -1

 .211سعيفان، املرجع السابق، ص 
 .280ومحدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص . 168أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  -2



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 119 

بأنه ( جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي)جاء الباحث الدكتور عطية فياض يف كتابه 
ال تعارض بني إجراءات مكافحة غسل األموال وما تتطلبه من تشريعات جنائية وإدارية ومالية مع 

املنشود، بل أن إجراءات املكافحة شرط ال غىن عنه لفتح األسواق وحترير  يقتصادالتحرر اال
 : االقتصاد وفق أسس وقواعد سليمة وذلك العتبارين

املكافحة ال تؤثر على حرية املعامالت املالية املشروعة، وال اإللغاء التام  إجراءات أن :األول
واليت تتطلب مواجهتها حبزم، وهذا ليس  فيهاللثوابت املصرفية باستثناء بعض احلاالت املشتبه 

 .يف حال ارتكاب جرمية معينة السر املصريف رفعباجلديد يف العمل املصريف، فقد أجاز القانون 
أن أكثر الدول تشددا يف جمال مكافحة تبييض األموال هي دول االحتاد األورويب، ومل يؤثر : الثاني

 .(1)رية السوق وتدويل االقتصاداملتمثلة يف حة قتصاديذلك على توجهاهتم اال
ومما ساعد على استفحال عمليات تبييض األموال وانتشارها على نطاق واسع يف العامل 

 : التالية اآللياتواملايل والدويل الذي متيز يف عصرنا ب قتصاديهو مالئمة احمليط اال
 .حترير األسواق املالية -
 OMCي تلعبه املنظمة العاملية للتجارة الدور الذ)إزاحة السدود والعوائق التجارية  -
 .خوصصة الشركات الوطنية التابعة للدولة  -
 .ات األجنبية ستثمار تزايد اال -
 .توسيع التحويالت النقدية  -
 

                                                                                                                                                    

هو السوق الوحيدة  2881سيكون "كبرية مثل   ويف هذا الصدد شنت الصحافة ووسائل اإلعالم محالت مصحوبة بعناوين
بعدم مقدرهتا على ( FATF)وغريها من املقاالت، كما أن بعض احلكومات كانت قد أبلغت فريق العمل املايل " للجرمية

تطبيق توصياته األربعني اخلاصة مبكافحة تبييض األموال ألن تطبيقها يعين تبين لوائح وتشريعات خمالفة لتوصيات صندوق 
 .لنقد الدويل املتعلقة بتحديد أسواق املال فكان هذا التضارب مأزقا قانونيا واقتصاديا ا

وحممد حسن برواري، . 11وخملص إبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص . 211حممود حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  -1
 .212املرجع السابق، ص 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 120 

  .(1)ونتج عن هذا كله تساهل ومرونة يف الرقابة املالية والتسهيالت اجلبائية املعتربة
 .رمية تبييض األموال اليت نذكرها على التوايلكما أن هناك أضرار وآثار اجتماعية جل 

 اآلثار الجتماعية لجريمة تبييض األموال : الفرع الثاني
يرتتب على جرائم تبييض األموال أثار خطرية على البنية االجتماعية الدولية من خالل 

ؤثر على وسنحاول تبيان تلك اآلثار اليت ت. تماعي للدولة بصفة عامةتأثريها على الكيان االج
، (أول)ما حتدثه من تزايد معدالت اجلرمية وإخالل التوازن االجتماعي البنية االجتماعية من حيث 

مث تأثريها من حيث حرمان أصحاب الكفاءات  ،(ثانيا)مث تأثريها على القيم والروابط االجتماعية 
 .(ثالثا)من جماالت العمل وانتشار البطالة 

 جريمة واختالل التوازن الجتماعيتزايد معدلت ال أثر تبييض األموال على :أول
من املالحظ أنه توجد عالقة تأثريية وتأثرية بني اجلرمية كمصدر لألموال غري املشروعة  

باملخدرات والفساد اإلداري واملايل، وبني جرمية تبييض األموال ذاهتا اليت تلعب  االجتاركجرائم 
غري املشروعة املتحصلة من هذه اجلرائم لتمويه تلك األموال دورا مهما يف إضفاء صفة الشرعية على

باإلضافة إىل أن جناح القائمني . طبيعتها، وما يستتبعه من حرمان االقتصاد من بعض أصوله املالية
بتبييض األموال يف اإلفالت من مالحقة السلطات واالستمتاع بعوائد جرائمهم، يعد دافعا قويا 

 .(2)زيد من اجلرائم األصليةامللالستمرار يف ارتكاب 

  

                                                 
 .18، ص 1022ويل وسبل مكافحته، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر، خمتار شبيلي، اإلجرام االقتصادي واملايل الد -1
تقدر األرباح املالية السنوية الصافية العائدة من األنشطة اإلجرامية ( FMI)وحسب دراسات حديثة لصندوق النقد الدويل  -

لكتلة اإلمجالية للرساميل ويتعدى حجم ا( PIBمن الناتج الداخلي اخلام العاملي  %01ما يساوي )مليار دوالر  500
كما أن صندوق النقد الدويل باملسامهة مع . املبيضة سنويا الرقم السابق، وتفوق بكثري الناتج الداخلي اخلام لعدة دول جمتمعة

ة وخلص جملس إدار . جمموعة العمل املايل بتقييم القطاعات املالية وتقدمي املساعدة التقنية ومراقبة أنظمة الصرف يف األعضاء
إىل أن تبييض األموال يشكل هتديدا حقيقيا لسالمة األنظمة املالية، ومن شأنه األثري على  1002هذا الصندوق يف أفريل 

 .سري عملها، واإلخالل بالنظم العمومية ملكافحة الرشوة
 .11ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز السّ  -2
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وما من شك يف أن انتشار اجلرمية والفساد يف اجملتمع يؤثر بدرجة كبرية على استقراره 
، خاصة إذا ما استخدمت األموال املتحصلة من اجلرائم يف قتصادياالجتماعي والسياسي واال

 . (1)ولمتويل األنشطة اإلرهابية، أو اليت تستهدف تغيري أنظمة احلكم يف الد

  

كما أن جرائم تبييض األموال تؤدي إىل اختالل هيكل توزيع الدخول يف اجملتمع، فإذا 
األموال غري املشروعة متحصلة من التهريب الضرييب مثال، فإن ذلك يعين أن هناك فئة تتحمل 

عه من الضرائب وفئة أخرى ميكنها التهرب منها، وهذا يعين اختالال نسبيا يف توزيع الدخول وما يتب
   .(2)خلق طبقة متميزة اجتماعية يف مواجهة طبقة تعيش يف مستوى أقل منها

إذا كانت األموال غري املشروعة جتد مصدرها يف االقتصاد اخلفي مثل املشروعات كذلك 
اإلنتاجية اليت تعمل بدون تراخيص، أو اليت ال ختضع ملواصفات اجلودة فإن ذلك يؤدي إىل خلق 

، حيث تتمكن واجتماعي اقتصاديعمل اجلاد واحلقيقي، وحيدث عدم توازن مناخ غري مناسب لل
بعض األنشطة غري املشروعة من زيادة ثروات أصحاهبا، بينما ال تتمكن األنشطة املشروعة من 

ورمبا ذلك، وهكذا يؤدي تبييض األموال يف الداخل إىل سحب جزء من دخول الفئات املنتجة 
        .(3)حل الفئات الثريةحمدودة الدخل وحتويله إىل صا

مثل قيم النزاهة والعمل واإلنتاج، ومن شأن هذا الوضع أن خيل بسلم القيم االجتماعية 
ويرتاجع لديهم احلرص على العمل، ويضعف الوالء واالنتماء وهتتز الثقة لدى األفراد يف اجملتمع، 

لدى املواطنني، كالرغبة يف  اديقتصللوطن، بل اهنيارها من خالل إجياد رغبات ضارة بالبناء اال
 .(4)الثراء العاجل ولو كان بطرق غري مشروعة

نه حينما يصبح مرتكبو جرائم تبييض األموال هم الصفوة واملثل األعلى يف اجملتمع أكما 
فإن قيمهم املادية تسود على القيم الروحية، فيزداد االهتمام باملال أيا كان مصدره ويتضاءل 

                                                 
 .21السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص  -1
 .122محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص  -2
 .21، ص د أمحد عبد اخلالق، املرجع نفسهالسي -3
 .212سيد التورجيي عبد املوىل، املرجع السابق، ص : أيضا. 11ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز السّ  -4
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م والقيم األخالقية أيا كان جماهلما، ومن شأن كل هذا عدم توفري االستقرار االهتمام بالتعلي
      . (1)والتنمية الشاملة ستثماراالجتماعي الذي يعد أهم مقومات اال

إىل أن تفرض هذه القيم قوانينها على اجملتمع، يقتصر األمر على هذا، بل قد يتخطاه  وال
اسي واالجتماعي، وذلك بتمويل احلمالت االنتخابية وذلك من خالل زيادة نفوذ أصحاهبا السي

ألنصارهم، مما يدفع هبم إىل اجملالس النيابية املختصة بوضع التشريعات مراقبة أعمال احلكومة 
هبدف التأثري على أعمال تلك اجملالس، وليكتسبوا حصانة برملانية جتعلهم يف مأمن من املساءلة 

  .(2)النظام اإلعالمي واستخدامه لتحقيق مصاحلهم اجلنائية، باإلضافة إىل تأثريهم يف
وإضافة إىل ذلك واتساع تلك القيم، ميكن أن يكون هناك رد فعل من بعض فئات اجملتمع 
فيتمردون على األوضاع وحيدث التطرف واإلرهاب، بل ميكن القول أن هناك عالقة تشابكية بني 

 . (3)اجلرمية املنظمة من جهة أخرى اإلرهاب والتطرف واجلاسوسية من جهة وعمليات عوائد
 قتصاديإذن ميكن القول أن شيوع اجلرمية واالعتداء على النفس واملال يقلص التوظيف اال

للمال فيهرب إىل بلدان يعم فيها األمن ويوظف هناك فينتفع به مواطنو تلك البلدان، بينما حيرم 
م وجيب أن يعود نفعه على أبناء هذه منه من هم أحق بتوظيفه يف أوطاهنم ألنه نابع من أوطاهن

 .   (4)األوطان
وفضال عن ذلك فإن انتشار الفساد السياسي واإلداري وما يصحبه من هتريب لألموال 

ومسعتها أمام اهليئات الدولية وإمكانياهتا املتاحة للمساعدات بقصد التبييض يؤثر على مركز الدولة 
البعض من رأس املال املغسول الذي قد يستخدم وحيذر . والقروض وال سيما متعددة األطراف

                                                 
 .19خملص إبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص  -1
 .122ملرجع السابق، ص محدي عبد العظيم، ا -2
 .16أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص : أيضا. 215حممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص  -3
 .19مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -4

صيلها واكتساهبا اعلم أن العدوان على الناس يف أمواهلم ذاهب بأمواهلم يف حت: "بن خلدون يف هذا الصدد يف مقدمتهويقول ا
ملا يرونه حينئذ من أن غايتها ومصريها انتهاهبا من أيديهم، وإذا ذهبت أماهلم يف اكتساهبا وحتصيلها انقبضت أيديهم عن 

 ."ض الرعايا عن السعي يف االكتسابالسعي يف ذلك، وعلى قدر االعتداء يكون انقبا
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ويوظف بقصد اإلضرار باقتصاد بلد معني، وذلك يف حالة حتالف اجملرمون أو الوسطاء إلخراج 
املال مرة واحدة بشكل مفاجئ وبسرعة من بلد ما من خالل وكاالهتم وممثليهم لسبب أو آلخر، 

  .(1)صلحته القوميةتنبه ملأو جملرد اإلحساس أن هذا البلد أو ذاك قد 
إن ما حتدثه اجلرمية بزعزعة الثقة بالسلطة احلاكمة فإهنا تفقد هيبتها واحرتامها ف وعليه

وتصرف معظم جهدها يف حماربة اجملرمني واملنحرفني بدال من أن توجه ذلك إىل التنمية االجتماعية 
 .(2)وتوفري الرفاهية للمواطنني

 لى حرمان أصحاب الكفاءات وانتشار البطالةأثر جريمة تبييض األموال ع :ثانيا
ؤدي إىل تينتج عن تبييض األموال وجود أشخاص ميتلكون أموال ضخمة غري مشروعة 

ة والسياسية، وبالتايل مينعون أصحاب الكفاءات من قتصاديعلى املراكز االسيطرة هذه األقلية 
 . (3)الوصول إىل املراكز العليا

الت البطالة سواء يف الدول املتقدمة أو يف الدول النامية، كما أهنا تؤدي إىل زيادة معد
وسواء يف حالة خروج األموال غري املشروعة من الدولة إىل اخلارج بغرض تبييضها، أم يف حالة 

 . عودة األموال للدولة بعد إجراء عمليات التبييض
وال غري فبالنسبة للدولة حينما خترج منها األموال بغرض تبييضها، فإن هروب األم

املشروعة الناجتة عن الفساد اإلداري أو السياسي مثال إىل خارج البالد، إمنا تعين نقل جزء من 
القومي إىل الدول األخرى، ومن مث تعجز الدولة اليت هرب منها رأس املال عن اإلنفاق الدخل 
ضرائب  ات الالزمة لتوفري فرص عمل للمواطنني بل تلجأ هذه الدول إىل فرضستثمار على اال

 .(4)إضافية على املواطنني، وهو ما يؤدي إىل تقاسم مشكلة البطالة

                                                 
 .51السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص  -1
 . 121ي عبد العظيم، املرجع السابق، ص محد -2
 . 289، ص نفسهمحدي عبد العظيم، املرجع : أيضا. 11ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز السّ  -3
 .11مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -4
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أما بالنسبة حلالة عودة األموال بعد إجراء عمليات تبييضها إىل موطنها األصلي فهي ال 
يتشابه مع تسهم يف حل مشكلة البطالة، ذلك أن منط اإلنفاق لألموال غري املشروعة ال ميكن أن 

ملشروعة، فهو منط يتجه إىل املضاربة يف العقارات واألوراق املالية واإلنفاق منط إنفاق األموال ا
ي، باعتبار أن مالكي أو حائزي تلك األموال يسعون إىل الربح السريع وليس إىل حتقيق ستهالكاال

ات املنتجة، واليت ميكن أن يرتتب عليها إتاحة فرص ستثمار القيمة املضافة اإلنتاجية اليت ترتبط باال
 . (1)مل جديدة للمواطننيع

كذلك فإن البطالة وما يرتبط هبا ن جرائم اجتماعية ناجتة عن عدم وجود مصدر مشروع   
للرزق أو احلصول على دخل مناسب، وكذلك البطالة املقننة واليت يرتبط هبا اخنفاض األجور 

 كالرشوة وكالتوسط يف  مقارنة باألسعار، إمنا تدفع بعض األفراد إىل التورط يف ارتكاب بعض اجلرائم
املخدرات، والذي قد ميتد إىل أن يصبحوا من كبار جتار املخدرات والقيام بتبييض األموال  ترويج

 . (2)غري املشروعة، وتلك اليت حيصلون عليها بأي أسلوب من األساليب السابق اإلشارة إليها
املتغري التابع، مبعىن أن وهذا يعين أن البطالة أصبحت املتغري املستقل وتبييض األموال هو 

العالقة بني البطالة وتبييض األموال تأثريية وتأثرية، أي أن تأثريها متبادل، ويعترب الفساد املايل 
                                                                                                                                                    

عن الرغبة يف حتسني األجر وترك  البطالة االحتكاكية وهي الناشئة -أ: تقسم البطالة وفقا للفكر االقتصادي إىل مخسة أنواع -
البطالة اهليكلية وهي الناشئة عن تغيري اهليكل االقتصادي واإلنتاجي  -ب. العمل حبثا عنه يف وظائف أفضل أو مكان أخر

ج وهي الناشئة عن الروا   -د. البطالة املومسية وهي الناشئة عن األعمال املرتبطة مبوسم معني كالزراعة مثال -ج. والتكنولوجي
وعليه . وهي الناشئة عن زيادة العاملني أكثر من املطلوب منهم ودون تأدية أي أعمال حقيقية املقعنةالبطالة  -ه. والكساد

فقد ثار تساؤل حول أي نوع من أنواع البطالة وثيق الصلة بعمليات تبييض األموال؟ ومن خالل التعريفات املختصرة السابقة 
اجتة عن الفساد سيما عندما تكون مصادر األموال غري املشروعة نميع أنواع البطالة، والالصلة جب فإن تبييض األموال له

 .اإلداري والسياسي
 .11أمحد حممد العمري، املرجع السابق، ص  -1
 .12، ص نفسهأمحد حممد العمري، املرجع  -2

نظيمها وهي تلبس ثوب املشروعية إىل ميكن مسايرة الرأي الذي يذهب إىل القول بأن عودة األموال القذرة بعد ت اللذا ف
الوطن الذي اكتسبت فيه، ميكن أن يسهم يف عالج مشكلة البطالة ألن األموال غري املشروعة ال ميكن أن يتساوى أو يتشابه 

لبعد  منط إنفاقها مع منط إنفاق األموال املشروعة، حيث يوصف النمط األول بأنه منط شيطاين يتجه إىل املضاربة يف األموال وا
 . كليا عن االستثمارات اليت تتيح فرص عمل جديدة
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وهروب األموال املتحصلة منه لتبييضها من أهم األسباب اليت حتد من مصادر التمويل واإلداري 
  .(1)د الناميةات ملواجهة مشكلة البطالة يف البالستثمار لالالالزمة 

يف دولة وجتدر اإلشارة هنا إىل املخاطر الدولية املرتبطة بارتكاب جرائم تبييض األموال 
ة قتصاديمعينة، إذ أن اختاذ دولة ما مقرا لتبييض األموال جيعلها عرضة الختاذ بعض اإلجراءات اال

ديد باستخدام عقوبات اإلجراءات، التهومن أهم هذه . الضارة هبا، خاصة بالنسبة للدول النامية
ة وجتارية ضدها لتجميد أرصدهتا يف اخلارج، أو مقاطعتها جتاريا تصديرا واستريادا، فضال اقتصادي

ات اجلادة ستثمار عن إضعاف مسعتها ومصداقيتها الدوليتني وما يستتبعه هذا من هروب اال
 .(2)منها

أرصدة هائلة من النقد يادة تؤدي إىل ز وعليه ميكن القول أن تزايد عمليات تبييض األموال 
 لصهرةة والسياسية يف آن واحد، وفور اعتالئهم قتصاديتتيح هلم الوصول إىل أفضل املراكز اال

والعملية وحيولون بينهم وبني سائر املراكز  العلميةاألمور يصريون عقبة يف وجه أصحاب الكفاءات 
الشائع بني املراكز  الليونا يؤدي كم. خوفا من افتضاح أمرهم أو فقدان مناصبهمالعليا، وذلك 

ة هلؤالء والقاعدة العريضة من الكادحني والبسطاء إىل جعل تلك الطائفة األخرية يف قتصادياال
موقع تفاوضي ضعيف جتعلهم يقبلون العمل بأجور متدنية وحتت ظروف صعبة، وذلك حتت وطأة 

 .(3)الفاقة واحلاجة

                                                 
 . 12مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
 .15عادل عبد العزيز السن، املرجع السابق، ص  -2
جتدر اإلشارة إىل أن هنا ارتفاع ملحوظ يف نسبة البطالة يف الدول اليت تزيد هبا جرائم تبييض األموال ومثال ذلك أمريكا  -

ويف املقابل تنخفض نسبة البطالة لدى الدول اليت تكافح جرائم تبييض األموال، وتعمل على . وإيطاليا وأملانيا وفرنسا وكندا
احلد من انتشارها وتقليص حجمها ومثال ذلك اليابان والنمسا النرويج، كما أنه يوجد تالزم أو توافق بني البطالة والفساد 

نه ما يرتبط بالبطالة من عدم استقرار داخلي أو اضطرابات سياسية يف ظل العنف أو اإلرهاب السياسي، وتبييض األموال إذ أ
الداخلي الناتج عن البطالة وسوء األحوال املعيشية عادة ما يؤدي سعي بعض املسؤولني السياسيني إىل التحول ضد خماطر 

 .احة هبم وبنظام احلكماملستقبل واخلوف من حدوث انقالبات سياسية أو عسكرية تؤدي إىل اإلط
 .12أمحد حممد العمري، املرجع السابق، ص  -3
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 لروابط الجتماعيةل على القيم واأثر تبييض األموا :ثالثا
تؤدي جرائم تبييض األموال يف الداخل أو اخلارج إىل تشويه هيكل توزيع الدخول يف 

ات اليت تنتشر فيها مثل هذه العمليات، إذ أن آلية الغسل تكمن يف نقل قتصادياجملتمعات واال
امات الدخول من بعض الفئات االجتماعية للبعض اآلخر من جهة، أو التهرب من بعض االلتز 

القانونية من جهة أخرى، أو هنب املال العام من ناحية ثالثة، ومن مث فإن عملية تبييض األموال 
 . (1)تؤدي إىل خلق نوع من عدم التوازن االجتماعي يف اجملتمع، مما يرتتب عليه آثار سلبية

وتساهم عملية تبييض األموال يف شيوع ظاهرة حتدي القانون وروح التمرد لدى الشباب 
واالستهانة بالسلطة الشرعية وعدم الرغبة يف التمسك باألنظمة والقوانني املعمول هبا خاصة أثناء 
حتقيق مكاسب شخصية خيالية من وراء االعتداء على املال العام عن طريق اختالس املال العام أو 

 . (2)احلصول على رشوة
خالل عدم التنفيذ  كما تؤدي عملية تبييض األموال إىل انتشار األوبئة، وذلك من

وهذا رغبة يف زيادة األرباح الناجتة عن  ،(3)الصحيح والدقيق ملشاريع معاجلة املياه والصرف الصحي
                                                 

 .12خمطار شيبلي، املرجع السابق، ص : وأيضا. 181حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -1
 :ومن تلك اآلثار السلبية

 .اهتزاز الثقة لدى أفراد اجملتمع -أ
 .تربحرشوة واختالس واستيالء و انتشار الفساد الوظيفي وشراء الذمم من  -ب
إضعاف الوالء واالنتماء للوطن عند بعض الشرائح يف اجملتمع، وذلك مع تزايد السلبية والالمباالة عند أفراد اجملتمع مع  -ج

 .ماعي الالزم لقيام عملية التنميةعدم توافر االستقرار االجت
 .أعماق اجملتمع قرونا عديدة تساقط الكثري من القيم االجتماعية اليت ظلت راسخة يف  -د
نوفمرب، ديسمرب سنة  28، السنة 110عادل عبد اجلواد حممد، اجلرمية املنظمة وغسل األموال، جملة األمن واحلياة، العدد  -2

 .52، ص 1000
 .12، ص نفسهخمطار شيبلي، املرجع  -3

خدرات كاهلروين والكوكايني والقنب اهلندي يف أن مبيعات امل 2880وتقدر جمموعة العمل املايل يف تقديرها املنشور سنة 
ويف تقرير برنامج األمم املتحدة للرقابة الدولية . مليار دوالر 211فاقت ال 2880أوروبا والواليات املتحدة األمريكية لسنة 

 258ب  2885يقدر رأمسال اإلنتاج والتجارة العاملية للمخدرات لسنة  2881الصادر سنة (PNUCID)على املخدرات 
   .مليار دوالر
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هذه األعمال، فتصبح هذه األعمال عند فشلها كارثة على اجملتمع بدال من أن تكون املناعة 
وتتوىل عصابة منظمة . عارةواحلماية له، خاصة األمراض الناجتة عن ظاهرة انتشار املخدرات والد

السيطرة نظرا إىل العائدات املالية الكبرية اليت جتىن منها، وهذا ما أثبتته الدراسة التطبيقية حول 
  .الفساد يف كل من الزائري سابقا وتونس

إضافة إىل ذلك فإن عملية تبييض األموال تفسد الوازع الديين واألخالقي بني موظفي 
رفية وغري املصرفية بسبب ما يعرض عليهم من أموال وإغراءات غري املؤسسات املالية املص

 . (1)مشروعة
إذن ميكن القول أن الفروقات االجتماعية اليت ترتتب على جرائم تبييض األموال يقابلها 
استمرار األنشطة غري املشروعة اليت ال تتطلب أي جمهود وبقاء عائداهتا الضخمة مبنأى عن 

نشطة أخرى مشروعة، مما يؤدي إىل العزوف عن القيام باألنشطة املشروعة، املصادرة وتستغل يف أ
األمر الذي يرتتب عليه تفشي األنانية، وتصبح مصلحة الوطن . وال سيما من جانب الشباب
 . (2)واالنتماء إليه يف الدرجة الثانية

( سويسرا تحت الشبهات)يف كتابه " جان زغلر"ولذا فقد أوضح النائب السويسري 
إنشاء األموال القذرة من قبل الشركات الرأمسالية العاملية، وكيف تقوم وحتت ستار  استثماركيفية 

اليد العاملة املتدنية األجر لتصنع معدات وأدوات  استغاللاملشاريع اجلديدة يف دول العامل الثالث ب
ة بذلك أرباحا وبضائع كي تبيعها فيما بعد وبأسعار منافسة للطبقات الغنية واملتوسطة، حمقق

وكل هذه املشاريع تنفذها بواسطة األموال املغسولة، وذلك من أجل التمويه على . طائلة
 . (3)مصدرها

                                                 
 . 52السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص  -1
 . 11مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص : أيضا. 11بابكر الشيخ، املرجع السابق، ص  -2
سنة نشر،  عبد الرمحان السيد قرمان، مسامهة البنوك يف مكافحة تبييض األموال، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، دون -3

 . 216حممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص : أيضا. 20ص 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 128 

كما أن تبييض األموال له أثار على الناحية السياسية والنظام السياسي للدولة، وهذا 
السياسية، حسب طبيعة اجلرمية ملا تتسم به من خصوصية، خاصة من حيث اجملرمون ومكانتهم 

 .اهلرم السياسي طبقاتلكل وكذلك متتعهم بالنفوذ السياسي 
 .تبييض األموال يف الفرع الثالث لذا سنحاول تبيان أهم اآلثار السياسية جلرمية

 مخاطر تبييض األموال على الصعيد السياسي: الفرع الثالث
جتماعية فحسب، ة أو االقتصاديال يقتصر أثر عمليات تبييض األموال على النواحي اال

ذلك أن جزء من األموال املغسولة يستخدم يف متويل ودعم أنشطة إرهابية تستهدف تغيري أنظمة 
احلكم يف دول معينة بالقوة وهو ما ميثل ضررا بالغا بتلك الدول، مما يتعني وجود عالقة بينهما 

ورها يف حدوث وبني حركات اإلرهاب والعنف الداخلي، فضال عن نشاط املافيا العاملية ود
االنقالبات السياسية يف بعض الدول  النامية، وهو ما يزعزع أمن واستقرار اجملتمعات النامية يف 

.(1)دول  العامل الثالث

  

الدينية والعرقية والتنظيمات لذا سنبني هذه ااملخاطر من خالل أثر على متويل النزاعات 
السيطرة على ، باإلضافة إىل (ثانيا)ة انتشار اجلرميزيادة اإلنفاقات األمنية و ، مث (أول) اإلرهابية

.(ثالثا) النظام السياسي

  

 :تمويل النزاعات الدينية والعرقية والتنظيمات اإلرهابية :أول
إىل  أصحاهبا دائما إن ارتباط األموال القذرة باجلرمية والفساد وخمالفة القانون، يسعون

بل وحىت القضائي، وذلك من أجل حتقيق مصاحلهم اخرتاق النظام السياسي واإلداري واحلكومي 
أمواهلم  استغاللومن جانب آخر يقوم غاسلو األموال ب. والتأثري على منفذي القرار وصانعيه

                                                 
 . 181حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -1

ومثال ذلك أثناء استخدام عملية تبييض األموال يف توفري الدعم املايل ومتويل شراء السالح الالزم حلدوث االنقالبات 
الصراعات السياسية وذلك بالتعاون مع أجهزة متخصصة يف تنظيم وإدارة العامل،  رية والسياسية على مستوىالعسك

اليت  واملغربوخري دليل على ذلك ما حدث يف الفرتة األخرية للدول العربية بالتحديد مثل تونس ومصر وسوريا . واإلسرتاتيجية
 . من االنقالبات السياسية وحىت العسكرية تلك الدول عانت 
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الضخمة وغري القانونية يف دعم محالهتم االنتخابية بغية الوصول إىل قبة الربملان أو حىت اإلنفاق يف 
       . (1)ى مساعداهتمدعم بعض املرتشحني من أجل احلصول عل

إىل أن األرباح الناجتة  2889سبتمرب  9ولقد أشارت األمم املتحدة يف دورهتا املنعقدة يف 
حيث تقوم عصابات اجلرمية . عن تبييض األموال متول بعض أعنف النزاعات الدينية والعرقية

تمويلها بالسالح املنظمة ببث اخلالفات الداخلية وإشعال الفنت الداخلية والعرقية وذلك ب
كما أهنم ميولون املنظمات اإلرهابية، إذ أن . ها بواسطة األموال غري املشروعةواملساعدات وغري 

وجود هذه املنظمات يتطلب الدعم املايل املستمر هلا لتوفري األسلحة واملعدات األخرى املطلوبة 
تارخيية جند أن هناك أمثلة كثرية ومن خالل مراجعة . للقيام بالعمليات اإلرهابية ولإلقامة واإلعاشة

 :على هذه احلالة، نذكر منها
قضية حتويل األموال إىل ثوار الكونرتا ضد احلكومة الساندينية يف نيكاراغوا من قبل كبار  -

. املوظفني واألجهزة األمنية األمريكية، واليت ثبت أهنا أموال مغسولة وناجتة عن جتارة املمنوعات
بزراعة احلشيش وإنتاج اهلريوين يف األراضي األفغانية غان وتنظيم القاعدة كما قام الثوار األف

كما أدى ازدهار . واستعمال األموال الناجتة عنها يف متويل عملياهتا اإلرهابية وشراء األسلحة
هتريب املخدرات وعمليات تبييض األموال إىل ظهور طبقة سياسية جديدة تنازع الطبقة احلاكمة 

حيث ظهرت حركة سياسية باسم  كما هو احلال يف كولومبيا،  دورهاالقدمية 
"Movimentalution Maciomat"  وكان من أبرز أهدافها حماربة معاهدة تسليم اجملرمني

ويف إيطاليا فقد لعب جتار املخدرات دورا مهما ورئيسيا . بيا والواليات املتحدة األمريكيةبني كولوم
للدولة، ويف إىل الربملان، وبالتايل إىل صناعة القرار السياسي  يف االنتخابات اليت أوصلت مرشحيهم

                                                 
 . 29لعشب علي، املرجع السابق، ص : أيضا.  219عمر برواري، املرجع السابق، ص حممد حسن  -1
ومثال . 2885أفريل  19التقرير املقدم إىل مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف القاهرة يف  -

دة من عصابات اجلرمية املنظمة خالل محلته لستة مليارات دوالر مساع 2881على ذلك تلقي الرئيس الكولوميب عام 
االنتخابية للوصول إىل سدة احلكم يف البالد وذلك هبدف التسهيل هلؤالء العصابات يف حتويل أرباحهم عرب البنوك احمللية إىل 

 .اخلارج دون املساءلة، إضافة إىل تسهيالت أخرى 
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حتقيق أجرته إحدى الصحف اإليطالية تبني أن اجلرمية املنظمة أو املافيا تشكل احلزب الرابع يف 
  .(1)إيطاليا حيث متتلك حوايل مليون صوت يف جنوب البالد

السياسية، وخاصة يف بلدان  ومن جانب آخر، فإن هلذه احلروب األهلية واالضطرابات   
العامل الثالث، آثار أخرى أكثر دمارا كحدوث اجملاعات وما يصاحبها من حاالت اللجوء من 

تلك اجملاعات إىل الدول اليت جلأ إليها  تفاين تلك البلدان اليت تستعري فيها هذه احلروب أو
تها  واحلد منها، خاصة املهاجرون من ضحايا احلروب األهلية، وتزايدت مع ذلك صعوبة مكافح

يف معسكرات الالجئني اليت تفتقر إىل االنضباط األمين من قبل أجهزة الدولة املضيفة واليت يكون 
 .(2)جل تركيزها منصبا على توزيع اإلغاثة واألدوية واجلانب اإلنساين بصفة عامة

ئها ومتويه إذن ميكن أن نقول أن الثروات واملداخيل غري املشروعة والنجاح يف إخفا
أصحاب هذه الثروات مصدر تصبح مصدرها وإضفاء املشروعية عليها يف إطار تبييض األموال 

   .(3)قوة وسيطرة على النظام السياسي وإىل احتماالت فرض قوانينهم وإرادهتم على اجملتمع كله
 زيادة اإلنفاقات األمنية وانتشار الجريمة :ثانيا

تبييضها لألموال القذرة ومتويلها لإلرهاب وما ينتج من إن جناح العمليات اإلجرامية يف 
آثارها السلبية، وما تقوم به من استمرار ألعمال اجلرمية املنظمة، كل ذلك يؤدي باحلكومات لتزيد 
من النفقات األمنية على حساب القطاعات األخرى، ونظرا النتشار تبييض األموال واجلرائم 

وتشري إحدى . ة فإن الدول تضطر إىل زيادة اإلنفاق األميناملنظمة وما يتطلبه ذلك من مواجه
الدراسات إىل أن نفقات األمن والدفاع تستحوذ على النصيب األكرب من إمجايل اإلنفاق اجلاري 

، فمثال اجلزائر حتدد مشروع امليزانية العامة 2886عام  %11يف الدول العربية، حيث بلغت 
ليت كانت تعرف فيها عدم االستقرار األمين وجرائم اإلرهاب بدرجة كبرية جدا خاصة يف السنوات ا

                                                 
، ص 1001، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، ارنةدراسة مق، سوس، غسيل األموال، جرمية العصررمزي جنيب ق -1

60 . 
 .185حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص : أيضا. 11أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  -2
 .51السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص : أيضا. 29لعشب علي، املرجع السابق، ص  -3
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وهذا ليس يف اجلزائر فقط بل يف معظم . 1001و 2880واملخدرات، وهذا يف فرتة ما بني 
 12حبوايل  1001أما يف العراق حدد مشروع املوازنة العامة لعام . الدول  العربية كما قلنا سابقا

مليار دوالر خصصت  22مليار دوالر بينما  09مين منه هي مليار دوالر، وأن حصة اإلنفاق األ
   .(1)ستثمارلال

إن زيادة اإلنفاق ليس فقط من اجلانب األمين فقط، بل من عدة جوانب أخرى، مما يؤثر 
كما أن هناك . ة الهتمام الدولة باإلنفاق على اجلانب األمين أكثر قتصاديحىت على الناحية اال

 .اد واألمنعالقة وطيدة بني االقتص
وبالتايل فإن وجود تلك العالقة الوثيقة بني أنشطة تبييض األموال واجلرمية بصفة عامة تؤكد 
أن األنشطة اإلجرامية بصفة عامة متثل املصدر األساسي لألموال املراد تبييضها أو حتويلها إىل 

مث فإنه كلما صورة أو صور أخرى من الثروات يف الداخل واخلارج للتمويه على مصدرها، ومن 
ازداد النشاط اإلجرامي وتنوع وتعدد، كلما زادت احتماالت غسل األموال حجما، أي أنه توجد 

  . (2)على حنو متضاعف االجتاهنيعالقة دائرية خبيثة تعمل يف 
ومما يقطع أن عملية تبييض األموال تؤدي حتما إىل تفشي اجلرائم بأنواعها وانتشارها 

التحالفات الكثرية اليت ختلفها بني العصابات اإلجرامية يف البالد اليت تنتشر وازدياد اجملرمني بسبب 
 .(3)فيها عمليات تبييض األموال القذرة

اجمللس االستشاري الدويل العلمي والفين  2881ضف إىل ذلك أنه عقد يف إيطاليا عام 
، حبيث أنه كشف بعض بالتعاون مع حكومة إيطاليا، وحتت رعاية فرع األمم املتحدة ملنع اجلرمية

احلقائق املتعلقة بعصابات اجلرمية اليت تقوم بعمليات غسل األموال، ومن بينها أن النشاط اآلمث 

                                                 
 .10السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص : أيضا. 61ب القسوس، املرجع السابق، ص رمزي جني -1
، اجلرائم الدولية، تقنياهتا واحملاكمة عنها، حبث مقدم للمؤمتر األول للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، الروميحممد األمني  -2

 .10، ص 2891القاهرة، 
، 1001نوفمرب  292، العدد 21جرائم تبييض األموال، جملة الشرطة، السنة  التحقيق يف، البشريحممد األمني  -3

 .12اإلمارات العربية، ص 



 ماهية جريمة تبييض األموال                                             الفصل األول
 

 132 

أصبح قامسا مشرتكا بني خمتلف مؤسسات اجلرمية وبني تشكيالت إجرامية ال ترقى إىل مستوى 
املافيا الروسية وتشكيالت واملافيا الصقلية، حتالف " كارتل كايل"التنظيم املؤسسايت مثل حتالف 

 .  (1)إجرامية باكستانية ودمناركية وتركية وهولندية
وتساعد عمليات تبييض األموال على التعاون مع أجهزة املخابرات والتجسس، فقد تلجأ 
بعض هذه األجهزة إىل استخدام األموال املهربة يف تأسيس شركات ومهية ملزاولة أنشطة صورية 

لسياسي ودورها يف عمليات التجسس، وتدبري االنقالبات وتنفيذ بعض ختفي حقيقة نشاطها ا
 . (2)العمليات التخريبية املوجهة إىل نظم حكم معينة يف خمتلف الدول

باملخدرات، إذ يعمد جتار املخدرات  االجتاركما توجد روابط وثيقة بني تبييض األموال و 
. الشرعية حىت يضفوا عليها ثوبا من الشرعيةإىل ضخ نتاج أمواهلم القذرة داخل القنوات املصرفية 

والتجارة الدويل،  عتماداالولقد أوضحت السلطات الربيطانية يف معرض تعليقها على اهنيار بنك 
 .(3)أن البنك املذكور كان متورطا يف تبييض أموال املخدرات عامليا

اهتا يف العامل ب وأصدرت األمم املتحدة تقريرا تناول املخدرات حيث قدرت فيه قيمة مبيع
ها استثمار مليار دوالر، واجلزء الذي يتم غسله وحتويله إىل أموال مشروعة يف توظيفها و  200

 .(4)مليار دوالر سنويا 20لتدخل جيوب جتار املخدرات حوايل 
ومن ناحية أخرى، وبعد اهنيار االحتاد السوفييت ظهرت عصابات للتجارة يف النساء على 

عملت تلك العصابات على هتريب النساء للعمل يف الدعارة يف بعض دول مستوى العامل، ولقد 
أوروبا الغربية ويف إسرائيل وغريها من دول البحر األبيض املتوسط، وذلك حتت ستار شركات 
السياحة وحمالت اجملوهرات وغريها، وحتقيق أرباح كبرية من هذه اجلرمية وإيداع األموال يف 

راء العديد من التحويالت عليها إلخفاء حقيقتها غري املشروعة، حسابات سرية يف البنوك وإج
                                                 

 .10عبد اخلالق، املرجع السابق، ص السيد أمحد  -1
 .120محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص  -2
 .11حممد األمني البشري، التحقيق يف جرائم غسل األموال، املرجع السابق،  -3
 .19بابكر الشيخ، املرجع السابق، ص  -4
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ومن مث صعوبة تعقبها والقضاء عليها، ويعين ذلك وجود ارتباط قوي بني غسل األموال والدعارة 
 . (1)وممارسة البغاء كمرض اجتماعي وأخالقي يف السنوات األخرية

القيم األخالقية وانتشار جرائم  ومن مث يتضح أن ظاهرة تبييض األموال هلا أثر سليب على
اآلداب العامة كوسيلة من الوسائل غري املشروعة للحصول على األموال، فضال عن استخدام 

 .الكازينوهات والنوادي الليلية وأندية القمار يف عمليات تبييض األموال
: إذن ميكن القول أن تأثري جرائم تبييض األموال على انتشار اجلرمية يكون من ناحتني

الناحية األوىل متعلقة باجلرمية األولية أو األصلية املتحصلة منها األموال غري املشروعة كجرائم 
يف البشر خاصة النساء، واملتاجرة يف األعضاء  االجتاراملخدرات واملتاجرة يف األسلحة والدعارة، و 

 .البشرية
ساعد على دمج األموال اليت تسهل وتفهي تتعلق بتلك اجلرائم  :أما من الناحية الثانية

والعائدات يف القنوات املصرفية واملؤسسات املالية إلضفاء الشرعية على تلك األموال القذرة مثل 
ومتويل اإلرهاب وجرائم التهريب، وهذا ما ( املتعلقة بالعاملني يف البنوك)جرائم الصرف والرشوة 

اجة إنفاقات الدولة، وذلك بغية جيعلنا نقول أنه كلما ازداد حجم تلك اجلرائم كلما زادت احل
 .احلفاظ على األمن واالستقرار بوجه عام واحلفاظ على االقتصاد القومي بوجه خاص

 السيطرة على النظام السياسي :ثالثا
تكون السيطرة على النظام السياسي جراء شراء السياسيني وفرض قوانينهم وتشريعاهتم 

ن جمرد خطأ بل سياسة واضحة األهداف هي تلك اليت إذ أن الفساد يف الدول مل يك. بقوة ماهلم
إليها اليوم من مصادرة للوطن وإفالس للخزينة وتدمري للمجتمع عرب إحالل شريعة الغابة يف وصلنا 

                                                 
 .188حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  -1
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املمارسة عوضا عن شريعة الدستور والقانون، والسؤال هو كيف يصل بعض السياسيني إىل 
 .(1)السلطة

يف الدول العربية، فإهنا يف الغالب ال حتدد سقفا  كما تصدر قوانني االنتخابات خاصة
لنفقات احلمالت االنتخابية وال تضع معايري للتغطية اإلعالمية لالنتخابات الربملانية، باإلضافة إىل 
استضافة بعض رؤساء األقالم لدى مرشحني ودفع رشاوى مالية هلم وشراء أصواهتم هبدف إفساد 

 .على إرادة الناخبنينتيجة االقرتاع العام والتأثري 
وكذلك يلجأ مبيضي األموال إىل استخدام أجهزة الدولة اإلعالمية والصحفية لقلب 
احلقائق، سواء لتشويه أو حتسني صورة النظام احلاكم، وقد ميتد أيضا نفوذ أصحاب رؤوس األموال 

إىل الفوضى والفساد  املشبوهة إىل أوجه األنشطة الرياضية والثقافية يف الدولة مما يؤدي يف النهاية
 .ويهدد بالتايل كيان اجملتمع 

ة والسياسية قتصاديوال تقتصر آثار جرائم تبييض األموال على الناحية االجتماعية واال
فقط، بل تتعدى ذلك من خالل إفراز بعض اآلثار الشخصية على مستوى النطاق الشخصي 

عن الصورة التقليدية للمجرمني، حبيث خلروج وبروز طبقة إجرامية مستحدثة ومتميزة تبعد كثريا 
تضم هذه الفئة املستحدثة من اجملرمني احملاسبني وموظفي البنوك واحملامني واملوثقني والسياسيني 

وهذه الفئة اإلجرامية هلا دور فعال فيما تقدمه من . ن حيرتفون عمليات تبييض األموالوغريهم مم

                                                 
نادية قاسم بيضون، من جرائم الياقات البيضاء الرشوة وتبييض األموال، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  -1

 .96، ص 1009
الذي مل حيدد سقفا لنفقات  06/08/1000بتاريخ  221ابات رقم ومن األمثلة على ذلك أنه صدر يف لبنان قانون االنتخ

مليون  110و 260تراوحت النفقات املباشرة لتمويل االنتخابات بني  1000ففي انتخابات عام . احلمالت االنتخابية
خر قبض دوالر عن الصوت الواحد، والبعض اآل 151دوالر، وأمام النيابة العامة أجاب بعض الناخبني بأنه قبض مبلغ 

دوالر من خالل عرض لبعض وقائع االنتخابات تبني أن املرشح يصل إىل السلطة عن طريق شراء الذمم بواسطة املال،  120
 . هكذا يصل أصحاب املال إىل السلطةو 
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إخفاء ونقل العائدات واملتحصالت اإلجرامية  خدمات وخربات ذات طابع مايل وقانوين يستهدف
 . (1)ها يف خمتلف األنشطة املشروعة املعرتف هبا من ناحية أخرىاستثمار من ناحية، و 

وليس معىن ما تقدم أن هذه الفئة اإلجرامية تكون متورطة يف األنشطة اإلجرامية 
اخل، وإمنا يقتصر دورها ...لرقيقاألساسية، أي اجلرائم األولية كجرائم املخدرات والدعارة وجتارة ا

غالبا على ارتكاب األفعال اإلجرامية اليت تأيت الحقة على هذه اجلرائم األولية واليت تتحصل عنها 
 .األموال غري املشروعة 

وعليه ميكن القول أن اجلرائم احلديثة بصفة عامة، ال سيما جرمية تبييض األموال قد أفرزت 
امية الياقات البيضاء، أي هم اجملرمون الذين يتمتعون خبربة فنية إجر  لنا هيئة جديدة تسمى جبرائم
حبيث أصبح ذلك . اليت تكلم عنها علم اإلجرام والعقاب التقليدي عالية ختتلف عن تلك امليزات

العلم عاجز عن وصف ودراسة تلك الطبقة من اجملرمني، هذا العصر احلديث الذي تطورت فيه 
تستدعي تطور تقنية املكافحة والتصدي من خمتلف املؤسسات واهليئات  التقنية اإلجرامية واليت
 . املخولة هلا تلك املهام 

ويف األخري، فقد تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل جرمية تبييض األموال، كظاهرة مقلقة 
الشريعة اإلسالمية، أو بالنسبة  نظرةللمجتمع الدويل، وعرضنا للتعريفات اليت وردت سواء من 

معاهدات الدولية واإلقليمية، وكذلك التشريعات الوطنية باإلضافة إىل وجهة نظر بعض الفقهاء لل
مث أشرنا إىل أساليب . وهذا كله حماولة للوصول إىل تعريف جرمية تبييض األموال. يف هذه اجلرمية

تبييض ومراحل تبييض األموال التقليدية واحلديثة، مث دراسة وبيان األسباب املهيأة لعمليات 
 .األموال وخصائصها

كما أنه ملكافحة هذه اجلرمية أشرنا إىل مصادر عمليات تبييض األموال، وهذا لتعزيز 
املكافحة والتصدي، وخلصوصية تلك اجلرمية وعالقتها باإلرهاب فبينا أوجه الشبه واالختالف بني 

                                                 
حممود حممد سعيفان، املرجع . 29لعشب علي، املرجع السابق، ص : أيضا. 91نادية قاسم بيضون، املرجع السابق، ص  -1
 .218سابق، ص ال
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ة تعد من أخطر اجلرائم اليت األمر الذي يتبني أن هذه اجلرمي. جرمية متويل اإلرهاب وتبييض األموال
ة، قتصادياإلرهابية وغريها من اجلرائم االحتتضن تلك األموال غري املشروعة اليت متول كل اجلرائم 

 .الدولية لتضفي عليها احلصانة القانونية املشروعة االتفاقياتواليت أشارت إليها 
األعمال التجارية  إضافة إىل تغلغل اجلرمية املنظمة عرب الدول بشكل واسع وسريع يف

املشروعة وصعوبة كشف وتتبع األموال املغسولة نتيجة التطور التكنولوجي والتقنية احلديثة، إىل 
جتماعية ة واالقتصاديجانب اإلشارة إىل ما حتدثه هذه اجلرمية من أثار سواء من الناحية اال

 .هذا ما تناولناه يف هذا الفصل. والسياسية وحىت الشخصية
نا يف الفصل األول ظهور جرمية تبييض األموال، سنتكلم يف الفصل الثاين عن وبعدما درس

التكييف واإلطار القانوين هلذه اجلرمية موضحني البنيان القانوين جبميع عناصره األصلية واملفرتضة، 
 . مع االهتمام مبسألة املسامهة التبعية لفكرة املسامهة اجلنائية للشخصية االعتبارية



 
 
 

 ثانيال  الفصل
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 لجريمة تبييض األموال
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 الفصل الثاني
 واإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال التكييف

ملا كانت جرمية تبييض األموال جرمية الحقة وتابعة جلرمية سابقة عليها، هي اجلرمية األصلية 
اليت تنتج عنها أموال غري مشروعة، فإن اإلطار القانوين جلرمية تبييض األموال يشتمل على اجلرمية 

األصلية كركن مفرتض أو كشرط مسبق جلرمية تبييض األموال، حبيث يؤثر توافره أو األولية أو 
 .ختلفه على جرمية تبييض األموال وجودا وعدما

كما أنه ال خيتلف اليوم اثنان على عدم مشروعية نشاط تبييض األموال، لكن القول يعدم 
رمية، وناما يتلل  لل  أن مشروعية هذا النشاط ال يكفي لوحده لنعت تبييض األموال بوصف اجل

باإلضافة نىل أنه . يكون هذا النشاط ملابقا متاما للنمولج القانوين الذي ينص عليه املشرع اجلنائي
مثة أوصاف جنائية تقليدية يتصور أن تلبق على مثل هذا النشاط يف معظم قوانني العقوبات 

اجلنائية يف اجلرمية األصلية أو مبا يعد الداخلية، مبا يعد معه مقرتفه مرتكبا إلحدى صور املسامهة 
 .معه مرتكبا جلرمية حيازة أموال متحصلة من جنائية أو جنحة أو أية جرمية

لكن مثل هذا التكييف يصلدم بعقبات موضوعية ونجرائية غري يسرية، فضال عن لل  
لغال ، فإن يف خصوصية نشاط تبييض األموال وخصوصا ملا يتم من اجلهاز املصريف وهذا هو ا

 .وهو ما جيعله يستعصي على مثل هذه األوصاف اجلنائية التقليدية يف بعض األحيان 
مفاهيم ومصللحات تل  األوصاف اجلنائية  تلويعوأيا كان هذا األمر، فإن حماولة 

التقليدية الستيعاب هذا النشاط اإلجرامي اجلديد واحلديث واملعقد، جي  أن ال ينته  مبدأ 
 (.قانونية اجلرائم والعقوبات)ة الشرعية اجلنائي

ويف ضوء ما قلنا فإننا ونتيجة االرتباط بني جرمية تبييض األموال واجلرمية األصلية اليت 
مثل نثبات اجلرمية األصلية اليت  وعة، أثريت بعض النقاط القانونيةحتصلت منها األموال غري املشر 

 اجلرمية األصلية على جرمية تبييض األموال، حتصل منها املال غري املشروع، وأثر احلكم بالرباءة يف
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ومدى تأثري وحدة شخص اجلاين يف اجلرميتني، وعدم اشرتاط وقوع اجلرميتني، األصلية وتبييض 
 .يف دولة واحدة األموال

باإلضافة نىل الركن املفرتض جي  توافر الركن املادي للجرمية جبميع صوره وعناصره املكونة 
ور الثالثة، مث توافر الركن املعنوي الذي من خالله جي  نثبات العلم له، اليت تتلخص يف الص

باملصدر اجلرمي لألموال القذرة مع اجتاه نرادة السلوك نىل التبييض ونضفاء الشرعية على تل  
 .  األموال

لذا سندرس يف هذا الفصل التكييف القانوين جلرمية تبييض األموال الذي قسمناه نىل    
اجلرمية األصلية كشرط مسبق جلرمية تبييض األموال  (المبحث األول)سندرس يف مبحثني، حبيث 

مع حتديد نلاقها ومنهجها، سواء من جان  االتفاقيات والصكوك الدولية إلبراز اختالفات 
مث اإلحاطة بالركن املادي . املنهجني، املنهج اخلاص واملنهج العام، مع موقف التشريعات املقارنة

مهة يف تل  اجلرمية خاصة الشخص املعنوي، مث تبيان لتوضيح صوره مع األساس القانوين للمسا
الركن املعنوي للبحث عن مدلول العلم باملصدر اجلرمي لألموال، وسبيل استخالصه وفق النص 

 (.المبحث الثاني)التجرميي 
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 المبحث األول 
 الجريمة األصلية كشرط مسبق لجريمة تبييض األموال

كما رأينا سابقا، جرمية تبعية لات أركان مستقلة، يقتضي تعترب جرمية تبييض األموال،  
اكتمال بنياهنا القانوين وقوع جرمية أخرى سابقة عليها من الناحية الزمنية، وهي اجلرمية األصلية، أو 
اجلرمية األولية اليت حتصلت منها األموال غري املشروعة، واليت باتت حمال جلرمية تبييض األموال، أو 

 .تل  اليت جترى عليها عملية التبييض مبراحلها املختلفةبعبارة أخرى 
وهذه اجلرمية تعد شرطا أساسيا لقيام جرمية تبييض األموال، ويللق عليها الشرط املفرتض 
لقيام هذه اجلرمية، وهو األمر الذي ال ميكن معه تصور جرمية تبييض األموال بدون توافر هذه 

األساسية هبذه اجلرمية ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة وقد اهتمت الوثائق الدولية . اجلرمية
االجتار غري املشروع باملخدرات، حيث كانت اجلرمية األصلية حمل اهتمام كافة تشريعات دول 

بل ميكن القول أن اجلرمية األولية هي حجر الزاوية يف  . العامل الصادر يف شأن مكافحة هذه اجلرمية
أن مكافحة تبييض األموال املتحصلة من هذه اجلرائم هي يف حد لاهتا  كافة التشريعات باعتبار
 .مكافحة تل  اجلرائم

وسوف نتناول يف هذا املبحث منهج حتديد اجلرمية األصلية ونلاقها، سواء من ناحية 
االتفاقيات الدولية أو التشريع املقارن، مع الوقوف على بعض املشكالت القانونية اليت تثار يف 

، مث كان لزاما علينا أن نتكلم عن مشكلة املسامهة (المطلب األول)جبرمية تبييض األموال  عالقتها
 .  (المطلب الثاني)املوضوعية واإلجرائية  القصورالتبعية كوصف لتبييض األموال من خالل نبراز 

 تحديد نطاق الجريمة األصلية: المطلب األول
الشرط املفرتض بأنه وضع قانوين معني حيميه القانون قبل وقوع اجلرمية، ولل  متييزا له  يعد

موال ولو توافرت أركاهنا فانتفاء اجلرمية األولية ينفي قيام جرمية تبييض األ. عن السلوك اإلجرامي
نون ويرتت  على هذا أنه نلا زال عن اجلرمية املنتجة للمال وصف التجرمي بصدور قا. األخرى
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وهذا يفيد أن اجلرمية األولية لات منفعة . حيمي هذه الصفة، فإن جرمية تبييض األموال ال تقوم
 .مادية، فال يعقل أن نقول بوجود جرمية تبييض األموال دون أن نستنتج اجلرمية األولية ماال
ح يتوض وملا كانت اجلرمية األصلية تستلزم وجود مال ناتج عنها، فإن هذا املال حيتاج نىل

طبيعته، ولل  لتحديد جمال الشرط املفرتض الذي قد يضيق أو يتسع حس  طبيعة املال احملدد 
وتتجلى . من طرف املشرع، األمر الذي من شأنه التقليص من جمال تلبيق قانون تبييض األموال

.هذه احلدود يف نوعية اجلرائم اليت تصلح ألن تكون أرضية هلذه اجلرمية

  

الفرع )ا امللل  منظور اجلرمية األولية من خالل االتفاقيات الدولية لذا سندرس يف هذ
مث نشكالية نثبات  (الفرع الثاني)، مث منهج حتديد اجلرمية األصلية يف خمتلف التشريعات (األول

 .(الفرع الثالث)اجلرمية األصلية وعالقتها جبرمية تبييض األموال 
 تفاييا  الدوليةالجريمة األولية من منظور اال: الفرع األول

لقد اتفقت الوثائق الدولية لات الصلة مبكافحة تبييض األموال يف رؤاها بصدد خلورة 
األموال لات املصدر غري املشروع أو املصدر اإلجرامي، ويف ضرورة اختال أكثر اإلجراءات فاعلية 

. نىل مصادرهتالتعق  هذه األموال وضبلها وجتميدها أو التحفظ عليها وصوال يف هناية امللاف 
نال أن هذه الوثائق لاهتا قد تفرقت يف املنهج الذي اتبعته لتحديد نلاق اجلرمية األصلية الناجتة 

وجاء تفرقها هذا يف اجتاهات خمتلفة، ومنهج اقتصار التجرمي على جتارة . عنها األموال حمل التأثيم
، مع نبراز بعض البدائل (ثانيا)ام ، واقتصار التجرمي املتحصل من اجلرمية بوجه ع(أوال)املخدرات 
 .(ثالثا)واخليارات 

 ايتصار التجريم على تجارة المخدرا  :أوال
تعترب اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية بتاريخ 

د أول وثيقة دولية هتدف نىل جترمي تبييض األموال، على الرغم من أن املقصو  91/91/9111
باألموال هنا هو تل  األموال املتأتية فقط من االجتار غري املشروع باملخدرات، ومع هذا كله فإهنا 
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تعترب اللبنة األساس واخللوة اهلامة يف سبيل مكافحة تبييض األموال وضبط هذه األموال 
 .(1)ومصادرهتا

األموال على األموال وجدير بالذكر أن اتفاقية فيينا قد اقتصرت يف جترميها ألفعال تبييض 
املستمدة من جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات دون سواها، ولل  لكون هذه االتفاقية معنية 

وقد فضل واضعوها أن يكون جترمي تبييض األموال املتحصلة من اجلرائم األخرى . هبذه اجلرائم فقط
ل وأوسع، تعتين بأنشلة تبييض حمال الهتمام اتفاقيات أخرى، أو اتفاقيات دولية لات نلاق أمش

 .(2)األموال املتحصلة من اجلرمية بوجه عام أو أنشلة اجلرمية املنظمة بوجه أعم
كما أن مجيع اجلهود اليت بذلت يف سبيل مكافحة تبييض األموال سواء على الصعيد 

حة ظاهرة الدويل أو اإلقليمي، بل وحىت الوطين أخذت من هذه االتفاقية قواعدها األساسية ملكاف
وقد انضمت . ذه االتفاقية بعد االنضمام نليهاني الدول تناسقت مع هالتبييض وأن معظم قوان
دولة ومن ضمنها فرنسا وبريلانيا وسويسرا  12وصادقت عليها من قبل  .اجلزائر نىل هذه االتفاقية

ولة حىت سنة د 991وبلغ عدد الدول األعضاء يف هذه االتفاقية والواليات املتحدة األمريكية، 
ومل تتحفظ أية دولة على ما تضمنته هذه االتفاقية من أحكام متعلقة بتبييض األموال وقد  9111

انضمت بعض الدول العربية نليها ومنها األردن، اإلمارات العربية املتحدة، السودان، البحرين، 

                                                 
 .12، ص 9111جرمية غسل األموال يف نلاق التعاون الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة،  هدى حامد قشقوش، -1
يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابري لتجرمي األفعال التالية يف نطار قانونه الداخلي : )تنص املادة الثالثة من االتفاقية على أنه -2

 :يف حال ارتكاهبا عمد
أي خمدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو استخراجها أو حتضريها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها  ننتاج -أ

سنة  بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو نرساهلا أو نرساهلا بلريق العبور أو نقلها أو اسرتادها أو تصديرها خالفا التفاقية
 . 9129أو اتفاقية سنة  9199
 . 9199خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو ثبات القن  لغرض ننتاج املخدرات خالفا ألحكام اتفاقية سنة زراعة  -ب
 .أعاله( 9)عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من األنشلة املذكورة يف البند  مؤثراتحيازة أو شراء أية خمدرات أو  -ج
دول األول واجلدول الثاين، مع العلم بأهنا تستخدم يف أو من صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد أو مواد مدرجة يف اجل -د

 (.أجل زراعة أو ننتاج أو صنع املخدرات أو املؤثرات العقلية بشكل غري مشروع 
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يتانيا، السعودية، ، ليبيا، العراق، سللنة عمان، الكويت، مصر، املغرب، مور (1)تونس، اجلزائر
كما شاركت يف املؤمتر العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية منها جملس وزراء الداخلية . اليمن
وكانت البحرين أول دولة عربية تنضم نىل االتفاقية وخامس دولة تصبح طرفا فيها بعد . العرب

 . البهاماس والصني ونيجرييا والسنغال
اقية على جتارة املخدرات فقط شيئا منلقيا، ألن اتفاقية ويعلل البعض قصور هذه االتف

جاءت خمتصة ومعنية فقط باالجتار باملخدرات واملؤثرات العفلية دون غريه من  9111فيينا 
هذا من جان ، ومن جان  . األنشلة اإلجرامية األخرى اليت ليست هلا صلة بتجارة املخدرات

بات اإلجرامية القائمة على االجتار باملخدرات آخر، فإن هذا االقتصار يرجع نىل أن العصا
أصبحت يف لل  الوقت تشكل قوة اقتصادية ضخمة وأن حجم األموال الناجتة عن جرائم 

 .(2)املخدرات تشكل أعلى نس  األموال اليت يتم تبييضها يف األسواق
دة منذ ونالحظ كذل  أن اتفاقية فيينا جاءت تتوجيا جملهود متواصل قامت به األمم املتح

بضع عقود يف جمال مكافحة املخدرات، نال أن قيامها بربط جرمية تبييض األموال جبرائم املخدرات 
أوقع العديد من الدراسات القانونية يف منزلق أدى نىل تصور أنشلة تبييض األموال وكأهنا حمصورة 

مؤخرا أمهية التمييز غري أن اجلهود الدولية أدركت . فقط يف األموال الناجتة عن جتارة املخدرات
 . (3)بينهما ونظهار أن هناك مصادر أخرى لألموال غري املشروعة أكثر أمهية من أموال املخدرات

                                                 
-11، وقد صادقت اجلزائر عليها بتحفظ مبوج  املرسوم الرئاسي 9112نوفمرب  99دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف  -1
 . 9111 جانفي 11املؤرخ يف  19

عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، دراسة مقارنة، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية  -2
هدى حامد . 999أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص : أيضا. 19، ص 1221 القاهرة، لللباعة والنشر والتوزيع،

 . 19قشقوش، املرجع السابق، ص 
مليون  122من أن  1229جاء يف تقرير صادر عن األمم املتحدة يف نعلاء صورة قامتة عن هذه اجلرمية خالل عام  -3

. عاما تعاطوا املخدرات ملرة واحدة على األقل 91و  91من جمموع سكان العامل وأعمارهم ترتاوح ما بني  %1شخص أي 
انتشارا على املستوى العاملي القن ، وتذكر التقديرات األولية أن ارتفاع عوائد  ويقول التقرير أن من بني املواد املخدرة األكثر

 1229أن اإلنتاج العاملي قفز بشكل كبري بني عامي  علما .مليار دوالر 911 ـب 1229بشكل كبري عام املخدرات 
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كما أن هذه االتفاقية دعت نىل جترمي عمليات حتويل األموال أو نقلها، مع العلم بأهنا 
عرضها للبيع أو مستمدة من جرمية ننتاج املخدرات أو صنعها أو استخدامها أو حتضريها أو 

توزيعها أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها أو نرساهلا بلريق العبور أو نقلها أو اسرتادها 
أو تصديرها أو االشرتاك يف مثل هذه اجلرائم، هبدف نخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لألموال 

وألن االتفاقية . لعقابأو بقصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب هذه على اإلفالت من ا
األوىل ومالحقها اقتصرت على الدعوى لتجرمي كافة صور النشاط املتعلق باملواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية، فقد ظهرت احلاجة منذ الثمانينات نىل ضرب جديد من ضروب مكافحة هذا النشاط 

 . (1)ولية املنظمةومتحصالته من أموال وأصول، نظرا الختال هذا النشاط شكل اجلرمية الد
 تجريم تبييض األموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام :ثانيا

هذا االجتاه يف توسيع نلاق اجلرمية األصلية اليت تتحصل منها األموال غري املشروعة  له 
حبيث ال تقتصر على جرائم املخدرات فقط، بل متتد لتشمل جرائم أخرى تنتج عنها ممتلكات 

وقد سار يف هذا االجتاه عدد من االتفاقيات الدولية، باإلضافة نىل توصيات . تكون حمال للتبييض
 :العمل املايل، وميكن أن نذكر منها ما يلي جمموعة
حبيث أوجبت  ،(2)(1222بالريمو )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -

هذه االتفاقية يف املادة السادسة منها على كل دولة طرف فيها أن تتخذ ما يلزم من تدابري تشريعية 

                                                                                                                                                    

، وتشري متابعات األمم املتحدة نىل أن الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية وكندا وأسرتاليا هي أكثر مناطق 1229و
أن حجم األموال  وهناك نحصائيات وتقديرات تشري نىل. العامل اليت تشكل أسواقا مرحبة لالجتار غري املشروع باملخدرات

ويقدر خرباء . مليار دوالر يف خمتلف أحناء العامل 922مليار دوالر داخل الواليات املتحدة األمريكية، و 922القذرة وصل 
 .مليار دوالر 922اقتصاديون آخرون أن كمية املال القذر املتداول اآلن يف العامل يبلغ حوايل 

 19املنشور بتاريخ  (E/INCB) 9/1222رات لألمم املتحدة، نيويورك، وثيقة رقم وكذل  تقدير اهليئة الدولية ملراقبة املخد
 . 1229فرباير 

 .992حممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص : أيضا. 11عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -1
 .22ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز الس   -2
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املتحصلة من أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية، وأن تدرج كل  لتلبيق جترمي أفعال تبييض األموال
وكذل  األفعال اجملرمة وفقا . (1)دولة طرف نن أمكن يف عداد اجلرائم األصلية كل جرمية خلرية

أما الدول األطراف اليت حتدد تشريعاهتا قائمة جرائم . ، من هذه االتفاقية(19، 1، 1)للمواد
القائمة كحد أدىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبلة جبماعات أصلية معينة، فتدرج يف تل  

 .نجرامية منظمة
نلن ميكن القول أن هذه االتفاقية جاءت بغرض توسيع النلاق للجرمية األصلية، وهذا 
حبس  طبيعة تل  اجلرائم اخللرية ألن اجلرمية املنظمةمل تعد تنلوي على االجتار غري املشروع 

 .(2)اما أصبحت تنلوي على طائفة متنوعة من اجلرائم اخللريةباملخدرات فحس ، ون
، 1222وباإلضافة نىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بالريمو 

نلاق التجرمي  ى، حيث توسعت يف مد9112لسنة  غتفاقية اسرتاسبور الجتاه اللهبت يف نفس ا
دون اقتصارها على املتاجرة يف املخدرات  املتعلقة باجلرمية األصليةضم كافة اجلرائم اجلنائية لت

 .(3)فقط

                                                                                                                                                    

وصادقت عليها اجلزائر بتحفظ مبوج   1222نوفمرب  91عية العامة لألمم املتحدة يف اعتمدت هذه االتفاقية من طرف اجلم
 .مادة 19، وتتضمن االتفاقية 1221فرباير  1املؤرخ يف  11-21املرسوم 

( ب)طبقا للفقرة " مجاعة نجرامية منظمة"وبالرجوع نىل نصوص االتفاقية السيما املادة اخلامسة والسادسة، فإن املقصود بتعبري 
مجاعة لات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة : )من املادة الثانية

متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخللرية أو األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية من أجل احلصول بشكل 
 (.منفعة مادية أخرىمباشر أو غري مباشر على منفعة مالية أو 

سلوك ميثل جرما ما، " جرمية خلرية"من املادة الثانية من هذه االتفاقية يقصد بتعبري ( ب)طبقا لتعريف الوارد يف الفقرة  -1
لعش  علي، املرجع : ينظر يف هذا الصدد. يعاق  عليه باحلرمان التام من اجلرمية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد

 .12ص  السابق،
وهي لات هرم ، اجلرائممجاعة غري مشكلة عشوائيا لغرض ارتكاب هي "كما أنه يقصد بتعبري مجاعة لات هيكل تنظيمي، 

 . "أدوار حمددة رمسيا هلاأن يكون نجرامي منظم وحمكم جبميع هياكلها وأعضائها وال جي  
 .21بسيوين، املرجع السابق، ص حممود شريف و . 12خملص نبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص  -2
 .11، ص نفسه، املرجع علي لعش و . 21ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز الس   -3
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وتعد هذه االتفاقية نصا مرجعيا هاما يف جمال مكافحة غسل األموال بعد اتفاقية فيينا ألهنا 
هتدف نىل نحداث انسجام يف التشريعات األوروبية وتسهيل التعاون الدويل يف جمال التحريات 

 .(1)ع املعاهدات األخرى للمجلس األورويبوتنسيق العمل م
باإلضافة نىل تل  االتفاقية جاء التشريع النمولجي الصادر بشأن غسل األموال واملصادرة 

، حيث تضمنت املادة األوىل، من 9111يف جمال املخدرات الصادر عن األمم املتحدة سنة 
نها األموال غري املشروعة، وهي أن التشريع ثالثة بدائل بالنسبة للجرائم األصلية اليت تتحمل م

تكون األموال متأتية من جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات، أن تكون قد حتصلت من بعض 
موال قد حتصلت م  مكافحة املخدرات، أو تكون هذه األاجلرائم املنصوص عليها يف قانون 

عند طرح تل  البدائل فإننا نرى ومن املالحظ . بعض اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات
أن البديل الثالث قد أدى نىل توسيع نلاق اجلرمية األصلية ليشمل جرائم أخرى خبالف جرائم 

أي  ؛خلن...املخدرات كاالجتار غري املشروع باألسلحة والرقيق واملتاجرة يف البشر والرشوة والفساد
ن تكون من بني اجلرمية اإلسنادية أو خمتلف اجلرائم اليت ميكن أن تكون هلا عائدات وتصلح أ

 .(2)األصلية كشرط مفرتض جلرمية تبييض األموال
وبعد طرح امالج من الصكوك واالتفاقيات الدولية بشأن املنهج املتبع يف اجلرمية األصلية  

وبعد دراسة املنهج الذي اعتمد على اخلصوصية من خالل جترمي عائدات  ،كركن مفرتض للجرمية
ة املشروع باملخدرات فقط، واالجتاه واملنهج الثاين املتمثل يف توسيع نلاق اجلرمي االجتار غري

                                                 
 9112ويف عام  29/21/9119وأصبحت نافذة املفعول يف  9112مت نعداد اتفاقية اجمللس األورويب اسرتاسبورغ سنة  -1

النمسا، اسرتاليا، بلغاريا، قربص، مجهورية : دولة أوروبية هي 91 صادقت على هذه االتفاقية وأصبحت سارية املفعول يف
ووقعت االتفاقية من قبل . التشي ، الدامارك، فنلندا، فرنسا، نيرلندا، نيلاليا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، سويسرا، بريلانيا

. رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، نسبانيا، كرواتيا بلجيكا، كرواتيا، أملانيا، اليونان، نيسلندا، ليخشتاين، لوكسمبورغ، الربتغال،
 .191مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص 

من االتفاقية نل تعرف اجلرمية األصلية أو ما تسمى اجلرمية اإلسنادية بأهنا أي جرمية تنتج ( ه)وهذا ما نصت عليه املادة األوىل 
 .  لجرميةلعنها عائدات ميكن أن تصبح موضوعا 

 .21ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز الس  ، و 19لعش  علي، املرجع السابق، ص  -2



 التكييف واإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال                      الفصل الثاني 
 

146 
 

ليشمل خمتلف اجلرائم املتحصلة منها األموال القذرة، جاء منهج ثالث ( العام املنهج)األصلية 
وميكن أن . يسميه البعض باالجتاه املختلط، والذي أخذ بكل من االجتاهني واملنهجني السابقني

بعض النمالج منه وهذا حرصا منا على دراسة كل الصكوك واجلهود الدولية الحقا يف فصل نلرح 
 .اء واحلد من جرمية تبييض األموالمستقل إلبراز أمهية اجلهود والعمل الدويل للقض

 االتجاه المختلط لتجريم غسل األموال المتحصلة من جرائم المخدرا  وكذلك :ثالثا
 الناتجة عن جرائم أخرى

بني االتفاقيات واألعمال الدولية اليت أخذت باملنهج املختلط، جند يف مقدمتها  من
(FATF)توصيات جمموعة العمل املايل 

تعديال  1229، حبيث أصدرت هذه األخري عام (1)
وقد انتهجت هذه التوصيات منهجا جديدا . 9119للتوصيات األربعني الصادرة عنها يف عام 

جترمي "األصلية، نل نصت يف التوصية األوىل منها، واليت جاءت حتت عنوان يف شأن حتديد اجلرمية 
على كل دولة أن جترم غسل األموال طبقا التفاقية األمم املتحدة : )على أنه" غسل األموال

، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة (9111اتفاقية فيينا )ملكافحة أنشلة املخدرات 
وخاصة عمليات غسل األموال املتحصلة من اجلرائم املنصوص عليها ( 1222مو اتفاقية بالري )

 :صراحة وهي
اجلرمية املنظمة وابتزاز األموال، اإلرهاب ومتويله، االجتار يف البشر وهتري  املهاجرين، 
يف  االستغالل اجلنسي، االجتار يف املخدرات واملؤثرات العقلية، جتارة األسلحة، االجتار غري املشروع

تزييف العملة، قرصنة املنتجات وتزييفها، جرائم البيئة،  النص ،السلع املسروقة، الفساد والرشوة، 
                                                 

 .19خملص نبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص  -1
العمل املايل الدولية اليت شكلت بناء على قرار مؤمتر قمة الدول الصناعية  محلةهو اختصار جملموعة  الفاتفوأشار نىل أن  -

يث هتتم هذه اجملموعة مبشكلة غسل األموال اليت تتم عرب النظام املصريف الدويل وال سيما تل  األموال ، ح9111السبع عام 
وقد أصدرت اجملموعة أربعني توصية تشكل أساسا ومنللقا ألي نظام رقايب مصريف . املتأتية من االجتار غري املشروع باملخدرات

على تنمية وتلوير  (FATF) الفاتفوتعمل جمموعة . مليات غسل األموالميكن أن يعتمد من قبل الدول املختلفة ملواجهة ع
سياسات مكافحة غسل األموال وتبادل املعلومات حول األسالي  املستحدثة لعمليات وطرق مواجهتها، وميكن مالحظة أهم 

 .ما تضمنته تل  التوصيات الحقا يف فصل من الدراسة
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القتل والتشويه اجلسدي، االختلاف والتقييد واحتجاز الرهائن، السرقة أو النه ، التهري ، 
 .(1)(االبتزاز، القرصنة، املتاجرة الداخلية والتالع  باألسواق

التوصية على الدول أن جترم تبييض األموال املرتبلة باجلرائم اخللرية، ولذل  أوجبت هذه 
غري أهنا أجازت من ناحية . مع تبين منظور يشمل ندراج أكرب نلاق ممكن من اجلرائم األصلية

أخرى للدول االختيار بني عدة بدائل وهي بصدد حتديد اجلرائم األصلية، ولل  بأن حتدد اجلرائم 
إلشارة نىل كافة اجلرائم، أو من خالل وضع حد معني يكون مرتبلا، نما بفئة األصلية من خالل ا

معينة من اجلرائم اخللرية، أو مدة عقوبة الشجن امللبقة على مرتكيب اجلرائم األصلية، وهو ما 
 .، أو بقائمة من اجلرائم األصلية، أو من خالل مزيج من هذه البدائل(2)يعرف باملنهج احلدي
هج الذي تتبناه كل دولة، فإنه يتعني عليها كحد أدىن أن تضيف جمموعة من وأيا كان املن

وجيوز للدول عند اختيار نلاق من اجلرائم . (3)اجلرائم الواردة يف كل فئة من الفئات احملددة للجرائم
من ضمن كل فئة من فئات هذه اجلرائم ليشملها تشريعها جلرائم أصلية، أن تقرر وفقا لقوانينها 

اخلاصة هبا واليت جتعلها من اجلرائم  التفصيلية العناصرة كيفية تعريف تل  اجلرائم وطبيعة احمللي
 .(4)اخللرية

                                                 
 .19عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -1
 .21ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز الس   -2

وأشار أنه يتعني عندما تقوم الدول بتلبيق املنهج احلدي، أن تتضمن اجلرائم األصلية على األقل، كافة اجلرائم اليت تقع ضمن 
صوى هلا هي السجن ملدة تتجاوز فئة اجلرائم اخللرية وفقا لقوانينها الوطنية، أو أن تشتمل على اجلرائم اليت تكون العقوبة الق

وبالنسبة للدول اليت تعتمد منهج احلدود الدنيا للعقوبات يف نظمها القانونية فيج  أن تشتمل اجلرائم األصلية فيها كافة  ،سنة
 . اجلرائم اليت تكون العقوبة الدنيا املقررة هلا هي السجن ملدة تزيد عن ستة أشهر

رمية غسل األموال ووسائل مكافحتها يف القانون املصري، دار النهضة العربية، دون حممد عبد اللليف عبد العال، ج -3
 .91، ص 1229القاهرة،  طبعة،

 .19خملص نبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص  -4
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وقد خلصت التوصيات نىل ضرورة تضمني اجلرائم املذكورة بعناية على أقل تقدير ضمن 
صلية وهي اجلرائم اليت تنلبق على تبييض األموال بغض النظر عن املنهج املتبع لتصنيف اجلرائم األ

 . (1)املناهج اليت مت تناوهلا فيما سبق
املنهج العام، املنهج اخلاص، املنهج )وباإلضافة نىل املناهج الثالث اليت تكلمنا عنها 

، هناك منهج آخر أطلق عليه منهج قائمة اجلرائم األصلية، حبيث أخذت بعض (املختلط
ألصلية مبنهج وضع قائمة اجلرائم تشريعات مكافحة تبييض األموال يف شأن حتديد اجلرائم ا

. األصلية اليت تعد متحصالهتا حمال جلرمية غسل األموال، وهو ما يللق عليه قائمة اجلرائم األصلية
خاص  1229ويأيت يف مقدمة تل  التشريعات اليت انتهجت هذا املنهج التشريع األمريكي لسنة 

أ منه قائمة باجلرائم /991لنص املادة ، حيث وضع هذا القانون وفقا كافحة تبييض األموالمب
 .األصلية اليت تعد األموال املتحصلة منها حمال جلرمية غسل األموال

بشأن مكافحة تبييض األموال لات  1221لسنة  12وكذل  تبين القانون املصري رقم 
ت الى لوسار ع. املنهج، نل عددت املادة الثانية منه قائمة اجلرائم األصلية جلرمية غسل األموال

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،  1221لسنة  99املنهج كل من القانون السوري رقم 
والقانون القلري . حيث أوردت املادة األوىل منه قائمة باجلرائم األصلية جلرمية تبييض األموال

، حيث 1229لسنة  19واملعدل بالقانون رقم  1221لسنة  11ملكافحة تبييض األموال رقم 
 .دد على سبيل احلصر يف املادة الثانية منه اجلرائم األصلية جلرمية تبييض األموالع

وقد أشارت منهجية تقييم االلتزام بالتوصيات األربعني والتوصيات التسع الصادرة عن 
نىل حق  1221جمموعة العمل املايل، واملعتمدة يف االجتماع الكامل املنعقد يف باريس يف فرباير 

                                                 
 . 19عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -1
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ين منهجية قائمة اجلرائم األصلية جلرمية غسل األموال، واعتربهتا من بني اخليارات اليت الدول يف تب
 . (1)ميكن للدول أن تتخذها يف حتديد اجلرائم األصلية هلذه اجلرمية

نلن بعدما تناولنا يف هذا الفرع حتديد اجلرمية األصلية من منظور االتفاقيات الدولية 
 . اول دراسة منهج التشريعات املقارنة يف حتديد اجلرائم األصليةباختالف مناهجها السابقة، سنح

 منهج التشريعا  المقارنة في تحديد الجريمة األصلية: الفرع الثاني
نن اهلدف من حتليل التشريعات املقارنة، سواء العربية أو األجنبية، ملكافحة األموال هو 

يف اختيار اجلرمية األصلية جلرمية تبييض  اختالفها من حيث املعيار أو الضابط الذي تستند عليه
ورغم هذا اخلالف، فإنه جتدر اإلشارة نىل أن هناك بعض اجلرائم متثل . األموال املتحصلة منها

القاسم املشرتك بني هذه التشريعات، والسب  يف لل  يعود بالدرجة األوىل نىل االتفاقيات الدولية 
 .بالتشريع طرفا فيهاأو اإلقليمية اليت تكون الدولة املعنية 

ويتضح من دراسة هذه التشريعات، وخاصة تل  اليت تتبىن املنهج احلصري أو منهج قائمة 
اجلرائم األصلية، أهنا تأخذ مبعيارين أساسيني حال حتديدها للجرائم األصلية جلرمية تبييض األموال، 

 .مة هذه اجلرميةمها معيار ضخامة العائد املادي الناتج عن هذه اجلرائم، ومعيار جسا
فإلا أردنا أن نعرف معيار العائد املادي أو الثراء، فيقصد به اجلرائم اليت يتم ارتكاهبا بقصد 

لسرقة، احلصول على املال أو الثراء أو الربح، وهذا ما نسميه بالبعاث على ارتكاب اجلرمية، كا
كما يندرج يف عداد هذه اجلرائم اليت تستهدف اإلثراء غري املشروع، . والنص ، وخيانة األمانة

االجتار غري املشروع يف املخدرات والعقاقري املخدرة، وأغل  اجلرائم االقتصادية وجرائم املوظف 
الرشوة، اختالس املال العام، والغدر، وجرائم تزييف )العام، وجرائم االعتداء على املال العام 

                                                 
 (Patriote)باترويت رائم األصلية وفقا لقانون ولإلطالع على قائمة اجل .12عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -1

 :ينظر
- Fedecul criminal code and rules, année 2005, edition, part 1, p 818 . 
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القتل، االحتيال، القوادة، الدعارة، وخلف )ائم االعتداء على األشخاص ، وجر (العملة
 (.األشخاص

أما معيار جسامة اجلرمية، فإنه يستند نىل ضوابط ولعل أمهها العقوبة اليت قررها املشرع، 
سواء يف صورهتا العادية أو املشددة، وقد يرتبط بسلوك اجلاين أو الوسيلة أو الكيفية اليت ترتك  

جلرمية، وقد يرتبط بالنتيجة واتساع نلاق الضر املرتت  عنها، كما هو احلال يف جرائم اخليانة هبا ا
 .والتجسس واإلرهاب 

وعلى لل  ومما سبق، فإننا سندرس يف هذا الفرع الثاين املنهج املتبع يف حتديد اجلرمية 
، مع دراسة (ثانيا)ربية ، مث بالنسبة للتشريعات الع(أوال)األصلية بالنسبة للتشريعات األجنبية 
  . (ثالثا)موقف املشرع اجلزائري من املنهجني 

 منهج التشريعا  األجنبية في تحديد الجريمة األصلية :أوال
نن منهج حتديد اجلرمية األصلية بالنسبة ملعظم التشريعات األجنبية، ختتلف باختالف عدة 

تبييض األموال، جند أن جل اجتاهات، ومن املالحظ خالل دراسة خمتلف قوانني مكافحة 
 :التشريعات أخذت بأحد االجتاهني

أن بعض التشريعات توسع من نلاق هذه اجلرمية األصلية، حيث تقرر هلا ما يللق عليه : األول
 .كالقانون الفرنسي، والقانون اإليلايل، والقانون البلجيكي" التجرمي العام لغسل األموال"

رمي تبييض األموال يف جرائم معينة تتسم بدرجة من اجلسامة أما البعض اآلخر فيقصر جت: الثاني
، فبعضها (معيار اجلسامة)واخللورة، وحىت التشريعات يف حد لاهتا ختتلف يف هذا املعيار األخري 

حيدد خلورة اجلرمية األصلية على أساس مقدار العقوبة املقررة هلا، كما هو احلال بالنسبة للقانون 
، (1)اآلخر جيرم غسل األموال املتحصلة من أية جناية كالقانون السويسري ، والبعض(1)اإلسباين

                                                 
 .912شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص  -1
واالجتار يف ونشري نىل أن املشرع اإلسباين كان حيصر نلاق جرمية تبييض األموال يف متحصالت جرائم اإلرهاب،  -

ولكن قانون العقوبات اإلسباين اجلديد الصادر سنة . 9119املخدرات، واجلرمية املنظمة، ولل  بالقانون الصادر يف ديسمرب 
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واجلان  اآلخر جيرم تبييض األموال املتحصلة من اجلنايات بصفة عامة وبعض اجلنح املشددة  
، والبعض األخر يأخذ مبنهج قائمة اجلرمية األصلية جلرمية غسل األموال  (2)كقانون لكسمبورغ
 .(3)كالقانون اليوناين

كما أنه ال ميكننا ندراج كل التشريعات األجنبية، بل اعتمدنا على املناهج فقط يف حتديد 
وكما قلنا سابقا أن . اجلرمية األصلية، حبيث أخذت لكل منهج أمثلة من بعض القوانني فقط

اعتماد أي دولة لنظامها يف مكافحة تبييض األموال يكون تيقنا لكيفية االستجابة التفاقيات 
فنجد املشرع الفرنسي يف . لية من جهة، ومن جهة أخرى عضوية تل  الدولة يف االتفاقيةالدو 

أنه أخذ باالجتاهني معا يف حتديده  9111قانونه ملكافحة تبييض األموال اجلديد الصادر عام 
لنلاق اجلرمية األصلية، حيث جرم وعاق  على خمتلف صور تبييض األموال املتحصلة من 

الفقرتني األوىل والثانية، ويف نفس  911نح أيا كانت طبيعتها وهذا يف املادة اجلنايات أو اجل
 . (4)(111/91املادة )الوقت قرر صورة خاصة املتحصلة من جرائم املخدرات على وجه التحديد 

                                                                                                                                                    

أنشأ جرمية عامة لتبييض األموال تلبق على أية جرمية جسيمة أو خلرية ويقصد باجلرمية اجلسيمة يف نظر التشريع  9111
 .عليها باحلبس ملدة تزيد عن ثالث سنوات اإلسباين أية جرمية يعاق 

 .992عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -1
من قانون تبييض األموال السويسري جند أن املشرع السويسري اشرتط أن يكون املال حمل اجلرمية  921ومن خالل نص املادة 
األموال متحصلة من عمل خمالف للقانون فحس ، ومعىن لل  أنه  تقع جرمية غسل األموال، نلا كانت . متحصال من جناية

وال تقع نلا كانت متحصلة من عمل نجرامي يعد جنحة يف أحكامه، بل يشرتط لقيام جرمية تبييض األموال أن تكون األموال 
 .حمل اجلرمية متحصلة من عمل جمرم باعتباره جناية يف أحكام التشريع السويسري

يقتصر على جترمي تبييض األموال املتحصلة من جتارة املخدرات فقط،  9111جانفي  2كان قانون لكسمبورغ الصادر يف   -2
الذي أدخل يف قانون العقوبات اجلرائم الناجتة عن  99/21/9111مث قام بتوسيع اجلرمية األصلية مبقتضى القانون الصادر يف 

 .عتداء على األشخاص أو املمتلكاتاجلنايات واجلنح اليت ترتك  بواسلة، أو هلا عالقة جبماعة مشكلة لغرض اال
نص املشرع اليوناين يف قانونه على قائمة اجلرائم األصلية اليت ينحصر فيها نلاق العقاب على غسل األموال، ومنها جرائم  -3

هتري  األسلحة، االجتار يف املخدرات، هتري  اآلثار، السرقات املشددة، التهري ، خلف األشخاص، اغتصاب اآلثار، 
 .   واالجتار يف األعضاء البشرية، هتري  السلع، جرائم الدعارة، واجلرائم املتعلقة باملواد النووية النص

4
-  Bouzat.p, pimatel, "Traité de droit pénal et de criminalogy, droit pénal général, 2 

édition, paris, année 1990 " , p 301.  
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وهلذا جنده يف االجتاه األول، وهو العام، قرر تعريف جرمية تبييض األموال للمرة األوىل 
ال هو تسهيل التربير الكالب، بأية طريقة كانت، ملصدر أموال أو دخول فاعل غسل األمو )بقوله 

جنائية أو جنحة حتصل منها على فائدة مباشرة أو غري مباشرة، ويعترب من قبيل غسل األموال 
أيضا تقدمي املساعدة يف عمليات نيداع أو نخفاء أو حتويل العائد املباشر أو غري املباشر جلناية أو 

 .(1)(جنحة
، فقد عىن (1، 911/9املادة )أما االجتاه الثاين ورغم عمومية النص التجرميي السابق 

املشرع الفرنسي بإفراد نص خاص يف قانون العقوبات اجلديد لتجرمي عائدات جرائم االجتار يف 
 .(2)(111/91املادة )املخدرات 

اجلديد قد اشتمل على ونستخلص من االجتاهني املتقدمني، أن قانون العقوبات الفرنسي 
غسل األموال املتحصلة من )نوعني من التكييف القانوين جلرمية غسل األموال، أوهلما تكييف عام 

، (غسل األموال املتحصلة من نحدى جرائم املخدرات)، وثانيهما تكييف خاص (جناية أو جنحة
ا ميكنه حل اإلشكال وهو ما يشكل نوعا من تنازع النصوص أو التعدد الظاهري للجرائم، وهذا م

 .(3)برتجيح ونعمال النص اخلاص على حساب النص العام

                                                 
من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد،ى وهي  911الفقرتان األوىل والثانية من املادة من املالحظ من خالل التعريف أن  -1

ألن املشرع الفرنسي مر مبراحل يف جترميه لعائدات اجلرائم، سواء  9119ماي  99الصادر يف  911/19مضافة بالقانون رقم 
، مث القانون املؤرخ يف 99/91/9112مث القانون الصادر يف  99/91/9122و  11/91/9119من خالل القانونني 

 . 99/21/9119نىل غاية التشريع اجلديد املؤرخ يف  99/21/9112
 .991شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص  -2
: على أنه 99/21/9119الصادر يف  911/19من قانون اجلمارك الفرنسي واملعدلة بالقانون رقم  191وتنص املادة  -
ر سنوات ومصادرة املبالغ حمل اجلرمية أو ما يعادهلا عندما  ميكن ضبلها والغرامة اليت يرتاوح يعاق  باحلبس من سنتني نىل عش)

مقدراها بني ما يعادل قيمة األموال اليت انصبت عليها اجلرمية، سواء وقعت هذه اجلرمية يف صورهتا التامة أو وقفت عند حد 
االسترياد أو التصدير أو النقل أو املقاصة بإجراء أو يشرع يف الشروع، وبني مخسة أضعاف هذه املبالغ كل من يقوم بلريق 

نجراء عملية مالية بني فرنسا واخلارج تنص  على أموال، وهو بعلم أهنا متحصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة من ندى اجلرائم 
 (.املنصوص عليها يف هذا القانون

 .921عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -3
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أما التشريع األمريكي فقد قرر أن تكون التعامالت املالية اليت جيريها اجلاين قد حتصلت من 
، وهذا النشاط يشمل اجلنايات جبميع أنواعها، باإلضافة نىل اجلنايات "نشاط حمدد غري مشروع"

يف البند السابع على سبيل احلصر، وهذه اجلرائم هي اليت ( ج) 9119ملادة اليت نصت عليها ا
وعلى الرغم من أن السب  الذي دعا املشرع . (1)نص عليها قانون استغالل النفول والفساد املنظم

األمريكي نىل جترمي غسل األموال هو مكافحة األموال املتحصلة من جتارة املخدرات واجلرائم 
د أن القائمة اليت نص عليها قد تضمنت الكثري من اجلرائم اليت ال صلة هلا بتجارة املتصلة هبا، جن

هو نص واسع وفضفاض ألنه ميكن " غري مشروع"املخدرات، ومن املالحظ أن عبارة نشاط حمدد 
 .(2)أن يشمل األنشلة اليت تشكل جرائم منفصلة ومتميزة عن جرمية غسل األموال لاهتا

األملاين فقد اختلفت منهجيته، حبيث أنه بداية حرم غسل األموال أما خبصوص التشريع 
 املتحصل من جناية من اجلنايات أيا كان نوعها، أما نلا كان متحصال من جنحة فيج  أن تكون

.(3)من اجلنح اليت نص عليها املشرع على سبيل احلصر

  

                                                 
توفيق مشس الدين، جترمي غسل األموال يف التشريعات املقارنة، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  أشرف -1

 . 11، ص 9111
يف البند السابع على جرائم  9119تشريعات الواليات فقد نص املشرع األمريكي يف املادة من نن القانون االحتادي  -2

جلرائم لتشمل التنظيمات اإلجرامية املستمرة، التدليس املايل ضد الدولة، جرائم حددها على سبيل احلصر، وتتسع هذه ا
 .التدليس املتعلقة باألسهم املالية، وبعض جرائم العمل، وبعض اجلرائم املتعلقة بسرية البنوك

 .12، ص نفسهأشرف توفيق مشس الدين، املرجع  -3
ها عائدات جلرمية تبييض األموال وهي على سبيل احلصر بالرجوع نىل وقد أشار املشرع األملاين بالنسبة للجنح اليت اعترب 

املادة )، االبتزاز (111املادة )، السرقة (ب 912املادة )التجارة يف الرقيق األبيض : نصوص قانون العقوبات األملاين جندها
وير التواريخ اليت هلا أمهية يف ، تز (أ 199املادة )، النص  باستخدام الكمبيوتر (111املادة )، نخفاء املسروقات (119
، تزوير املستندات (199املادة )خيانة األمانة ( 191املادة )، النص  عن طريق طل  اإلعانات املالية (191املادة )اإلثبات 

ومن اجلرائم أيضا . ، التهرب املقرتف على وجه االحرتاف (111املادة )، بعض صور القمار غري املصرح هبا (192املادة )
نح اليت تتضمن املسامهة يف اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جرائم سياسية وأن يكون حمل االتفاق سرقة احملالت مىت كانت اجل

األشياء متحصلة من هذه السرقة، وهذه الفئة من اجلرائم جي  أن تتوافر صلة سببية بني الغرض من االتفاق اجلنائي وبني 
 . األموال اجلنحة اليت تعد فعال أصليا يف جرمية غسل
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اجلرمية اليت نتج عنها املال موضوع جرمية غسل األموال نثباتا  ويتلل  املشرع األملاين نثبات
.(1)ماديا قبل توافر جرمية تبييض األموال

  

وبالرجوع نىل املشرع البلجيكي فنجده يف بداية األمر أخذ باملنهج اخلاص لتحديد اجلرائم 
صبح كل جناية وجنحة األصلية اليت تأيت منها األموال القذرة، مث توسع يف نلاق اجلرمية األصلية لت

كما يستوي أن تكون هذه اجلرمية منصوصا عليها يف قانون العقوبات، أو يف . أو حىت خمالفة
نحدى التشريعات اجلنائية، وعليه فإن املشرع البلجيكي متيز عن التشريعات األوروبية األخرى، 

  من خالل ندخال ومرد لل  أنه قام بتلوير النصوص اجلنائية دون استحداث جترمي جديد، ولل
 121والذي عدل املادة  9112جوان  92تعديل على قانون العقوبات بالقانون الصادر بتاريخ 

 . (2)ق ع البلجيكي املتعلقة جبرمية نخفاء األشياء املتحصلة من اجلرمية بصفة عامة
وبعدما تكلمنا عن امالج من التشريعات األوروبية سنحاول دراسة منهج ونلاق اجلرمية 

 .ة اختالفها يف منهجها لتحديد لل صلية يف التشريعات العربية مع نمكانية دراساأل
 منهج التشريعا  العربية في تحديد الجرائم األصلية :ثانيا

التشريعات العربية يف أسلوب حتديدها للجرمية األصلية جلرمية تبييض األموال نىل  انقسمت
قسمني أو اجتاهني، حبيث القسم األول تبىن املنهج املللق يف حتديد اجلرمية األصلية مثل الكويت، 

                                                 
 .912شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص  -1
، ص 9111خالد سعد زغلول، األبعاد االقتصادية واالجتماعية جلرائم غسل األموال، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية،  -2
11. 
ييد ولل  بتعداد حبيث اتبع أسلوب التق 9119كما استحدث املشرع البلجيكي الحقا قانونه اجلديد الصادر بتاريخ   -

اإلرهاب، اإلجرام املنظم، االجتار غري املشروع يف : اجلرائم اليت تشكل غسل متحصالت غسل األموال على سبيل احلصر 
املخدرات، االجتار غري املشروع يف األسلحة، األموال، البضائع، االجتار اخلفي يف األيدي العاملة، االجتار يف الرقيق األبيض، 

مال غري املشروع للعقاقري اهلرمونية للحيوانات بغرض زيادة وزهنا وحجمها، االجتار غري املشروع يف األعضاء البغاء، االستع
واألنسجة البشرية، الغش الذي يرت  أثاره الضارة على املصاحل املالية لالحتاد األورويب، التهرب الضرييب اجلسيم واملنظم الذي 

نجراءات لات بعد دويل، رشوة املوظفني العموميني، جرائم البورصة والدعوة نىل االدخار يتم بفعل استخدام اآلليات املركبة أو 
وهذه . بصورة غري مشروعة، جرائم النص  املايل، احتجاز الرهائن، السرقة أو النص  بلريق التهديد، اإلفالس بلريق الغش

 (.  99/29/9111وقانون . 2/21/9111وقانون . 99/29/9119املادة الثالثة من قانون )اجلرائم منصوص عليها 
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 والقسم األخر من التشريعات أخذ. البحرين، ليبيا، تونس، اململكة العربية السعودية، موريتانيا
مبنهج األسلوب احلصري أو منهج القائمة يف حتديد اجلرمية األصلية ويأيت على رأس هذه 
ريع التشريعات، التشريع املصري، والتشريع القلري، والتشريع السوري، والتشريع اإلمارايت، والتش

 .اللبناين، والتشريع السوداين
شريعات ج احلصري، مث التولذا سنحاول بداية أن تتكلم عن التشريعات اليت أخذت باملنه

 .اليت أخذت باملنهج املللق
فنجد التشريع اإلمارايت الذي أخذ باملنهج احلصري يف حتديد اجلرائم األصلية حيث نصت 

بشأن جترمي غسل األموال يف البند الثاين  1221لسنة  21املادة الثانية من القانون االحتادي رقم 
 .(1)رمية تبييض األموالمنها على أن األموال اليت تعد حمال جل

أما املشرع السوداين شأنه شأن التشريع اإلمارايت، نص قانونه املتعلق مبكافحة غسل 
يف املادة الثالثة البند الثاين منه  11/91/1229الصادر بدولة السودان يف 1229األموال لسنة 

. (2)كونة جلرمية األصليةعلى جمموعة من اجلرائم اليت تعد األموال املغسولة منها وغري املشروعة م
باإلضافة نىل اجلرائم األخرى لات الصلة بنصوص االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية شريلة أن تكون 

 .السودان طرفا فيها

                                                 
املخدرات واملؤثرات العقلية، واخللف والقرصنة واإلرهاب، )اجلرائم اليت جاءت على سبيل احلصر يف التشريع اإلمارايت هي  -1

واالختالس  اجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام قانون البيئة، االجتار غري املشروع يف األسلحة النارية والذخائر، جرائم الرشوة
واإلضرار باملال العام، جرائم االحتيال وخيانة األمانة وما يتصل هبما، أية جرائم أخرى لات الصلة واليت تنص عليها 

 ( .االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها 
واملؤثرات العقلية، ممارسة االجتار يف املخدرات )اجلرائم اليت جاءت كذل  على سبيل احلصر يف التشريع السوداين هي  -2

الدعارة وامليسر والرق، الرشوة، أو خيانة األمانة، السرقة أو االحتيال، اإلضرار باملال العام أو املصلحة العامة، التزوير أو 
التزييف أو الدجل أو الشعولة، االجتار غري املشروع يف األسلحة أو الذخرية اإلضرار بصحة البيئة، اخللف والقرصنة 

رهاب، والتهرب الضرييب واجلمركي، سرقة أو هتري  اآلثار، أموال الشعوب اليت يستويل عليها األشخاص بلريقة غري واإل
 .مشروعة، أية جرائم أخرى لات صلة تنص عليها االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية شريلة أن تكون السودان طرفا فيها
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ضف نىل لل  جند أيضا املشرع القلري قد أخذ بذات املنهج، حيث نصت املادة الثانية 
 19األموال واملعدل باملرسوم بقانون رقم بشأن مكافحة غسل  1221لسنة  11من القانون رقم 

يعد مرتكبا جلرمية تبييض األموال كل من اكتس  أو : )يف البند األول منها على أنه 1229لسنة 
اال متحصال حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول م

تقليد بتزاز والسل  أو جرائم تزوير وتزييف و رات العقلية أو جرائم االاملؤثمن جرائم املخدرات و 
أوراق النقد واملسكوكات أو جرائم االجتار غري املشروع يف األسلحة والذخائر واملتفجرات أو 
اجلرائم املتعلقة حبماية البيئة أو جرائم االجتار يف النساء أو األطفال أو اجلرائم اليت يعتربها القانون 

ن مصدره أمن لل  نخفاء املصدر احلقيقي للمال ونظهار  جرائم نرهابية مىت كان القصد
 .(1)(مشروع

أن بش 1229لسنة  991ويف التشريع اللبناين نصت املادة األوىل من القانون رقم 
كافة األموال الناجتة من هي  يقصد باألموال غري املشروعة ): مكافحة تبييض األموال على أنه
 . (2)(ارتكاب نحدى اجلرائم التالية

                                                 
أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسل األموال يف : أيضا. 99حممد عبد اللليف عبد العال، املرجع السابق، ص  -1

 .12التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص 
وعادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل  .11ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز الس   -2

 .999 األموال، ص
 : ونذكر هذه اجلرائم اليت جاءت على سبيل احلصر يف التشريع اللبناين

 .زراعةاملخدرات أو تصنيعها أو االجتار فيها -
من قاونون العقوبات واملعتربة دوليا  999و 991األفعال اليت تقدم عليها مجعيات األشرار املنصوص عليها يف املادتني  -

 .جرائم منظمة
 .من قانون العقوبات 999و 991و 991عليها يف املواد  جرائم اإلرهاب املنصوص -
 . االجتار غري املشروع باألسلحة -
جرائم السرقة، أو اختالس األموال العامة أو اخلاصة، أو االستيالء عليها بوسائل احتيالية، واملعاق  عليها يف القانون  -

 .اللبناين بعقوبة جنحة أو جناية
 .تزوير العملة أو األسناد العامة -
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كما أن املشرع اللبناين أدخل جرائم السرقة أو اختالس األموال العامة أو اخلاصة أو 
االستيالء عليها بوسائل احتيالية واملعاق  عليها يف القانون اللبناين بعقوبة جنحة يف تعديل أجراه 

، حيث  1229بشأن مكافحة تبييض األموال يف عام  1229لسنة  991مبقتضى القانون رقم 
انون قبل تعديله يقصر هذه اللائفة من اجلرائم على تل  املعاق  عليها بعقوبة جناية كان الق
 . (1)فقط

نىل التشريعات السابقة جند كذل  املشرع املغريب الذي أخذ بذات املنهج يف  وباإلضافة
املتعلقة  1222لسنة  1921من القانون رقم  121قانونه، حيث نصت يف الفصل الثاين املادة 

 . (2)مبكافحة تبييض األموال على جمموعة من اجلرائم األصلية
مية األصلية، حيث نص يف املادة ونفس الشيء أخذ به املشرع اليمين يف حتديده للجر 

أن ": بشأن مكافحة غسل األموال 1229لسنة  91الثالثة من الباب الثاين من القانون رقم 
يعاق  عليها القانون ويعد مرتكبا جلرمية غسل األموال كل من قام  األصلية هي كل جرمية رميةاجل

رائم املذكورة على سبيل أو اشرتك أو ساعد أو حرض أو تسرت على ارتكاب جمموعة من اجل
 .(3)"احلصر

كما أن بعض التشريعات العربية اليت اختلفت عن اليت سبق لكرها، أخذت باملنهج املللق 
يف حتديد اجلرائم األصلية، واليت ميكن أن نذكرها بإجياز، ولل  للداللة على اختالف املناهج 

 .رتضا دائما لقيام جرمية تبييض األموال واألسالي  يف حتديد اجلرمية اإلسنادية اليت تعترب شرطا مف

                                                 
من قانون  999و 991وكذا املادتني  999نىل  991، واملواد من 1229لسنة  991املادة األوىل من القانون رقم  -1

 .العقوبات، واملادة الثانية من قانون مكافحة تبييض األموال
، املتاجرة يف البشر االجتار يف املخدرات واملؤثرات العقلية: )اجلرائم اليت جاءت على سبيل احلصر يف التشريع املغريب هي -2

وهتري  املهاجرين، االجتار غري املشروع يف األسلحة والذخرية، الرشوة، والغدر واختالس األموال العامة واخلاصة، تزوير النقود 
 (.وسندات القروض العمومية أو وسائل األداء اخلاصة

 . 912عادل حممد السيوي، املرجع السابق، ص : أيضا. 11السابق، ص  ن، املرجععادل عبد العزيز الس   -3
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فنجد مثال التشريع البحريين، ولل  يف تعريفه للنشاط اإلجرامي من خالل املادة األوىل 
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال واملعدل بالقانون  1229لسنة  21من املرسوم بقانون رقم 

 . (1) 1229لسنة  11رقم 
املشرع الفرنسي بنفس االجتاه واملنهج يف الفصل الثاين والستون من الباب الثاين من  وأخذ
املتعلق بدعم اجملهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل  1229لسنة  11القانون رقم 

 .(2)األموال
بتاريخ  992املشرع السعودي يف املادة الثانية من قرار جملس الوزراء رقم  نىلباإلضافة 

أهنا ناجتة من نشاط نجرامي أو : )...بشأن مكافحة غسل األموال يف عبارة 91/21/1229
لسنة  91، وكذل  املشرع الكوييت من خالل القانون رقم (مصدر غري مشروع أو غري نظامي

أما املشرع اللييب فنص يف املادة الثانية من القانون رقم . (3)يف شأن مكافحة غسل األموال 1221
 . (4) 1221لسنة  21

من خالل دراسة املنهج املتبع يف حتديد اجلرمية األصلية بالنسبة للتشريعات العربية 
واإلحاطة مبعظمها من خالل تبيان التشريعات اليت أخذت باملنهج اخلاص، واألخرى اليت أخذت 
باملنهج العام أو املللق، فنستخلص أن التشريعات اليت أخذت باملنهج اخلاص أو منهج القائمة 

دها يف نصوصها حترص على أن تكون تل  اجلرائم غري املنصوص عليها يف القائمة قد تضمنتها جن
. االتفاقيات والوثائق الدولية، وهي طرقا فيها، وهذا يعين أهنا منسجمة مع سياسة التجرمي الدولية

                                                 
أي نشاط يشكل جرمية معاق  عليها سواء يف دولة البحرين أو يف : ) 1229لسنة  11تنص املادة األوىل من قانون رقم  -1

 ( .أية دولة أخرى 
هدف بأية وسيلة كانت نىل التربير الكالب يعد غسال لألموال كل فعل قصدي ي: )تنص املادة األوىل من هذا القانون -2

 (.للمصدر غري املشروع ألموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غري مباشرة من جنحة أو جناية
 ...(.أي جرمية دون حتديد: )يف عبارة 1221سنة  91املادة األوىل من القانون رقم  -3
تكون األموال غري املشروعة نلا كانت متحصلة من : )1221لسنة  21نية من قانون رقم تنص املادة الثانية الفقرة الثا -4

 (.جرمية، مبا يف لل  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة
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سواء اليت أما خبصوص املنهج املللق فإنه يكون واسع النلاق على ما جاء يف االتفاقيات الدولية، 
 .أخذت مبنهج القائمة األصلية، أو تل  اليت وسعت من هذا النلاق

 منهج المشرع الجزائري في تحديد الجرائم األصلية :ثالثا
بداية ميكن القول، مقارنة مع التشريعات الدولية والعربية بشأن مكافحة تبييض األموال، 
أن املشرع اجلزائري تأخر كثريا بشأن نصدار قانون مكافحة تبييض األموال بالرغم أنه استجاب 

بشأن مكافحة العائدات واملتحصالت من  9111لالتفاقيات والوثائق الدولية بداية من سنة 
الجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية واجلرمية املنظمة على العموم، وبعض اجلرائم جرائم ا
 ه يفتعديلبومن املالحظ أن املشرع اجلزائري جرم أول مرة وبنص صريح تبييض األموال . اخللرية

 يف القسم السادس مكرر من 1221نوفمرب  92املؤرخ يف  91-21قانون العقوبات، قانون رقم 
ولكن هذا القانون تضمن مثانية نصوص فقرية جدا، سواء من الناحية املوضوعية  .قانون العقوبات

أو من الناحية اإلجرائية، كونه مل يعرف تبييض األموال مثلما فعلت التشريعات األخرى، واكتفى 
مكرر هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مل  911بتعداد صور السلوك اإلجرامي يف نص املادة 

 . ني املنهج املتبع يف حتديد اجلرمية األصلية املتحصلة منها األموال غري املشروعةيب
، لكن املشرع اجلزائري تفلن للنقص الواضح يف تشريعه هبذا 1221هذا يف سنة 

املؤرخ  29-21انون رقم ق)اخلصوص يف القانون املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
والذي من خالله بني بوضوح املنهج الذي اتبعه يف حتديد اجلرمية ، (1221فرباير  29يف 

ومن ". عائدات نجرامية"الذي اكتفى بعبارة  1221، على خالف القانون الصادر يف (1)األصلية
املالحظ أن هذه العبارة ملاطية وفضفاضة وحتتمل كل سلوك نجرامي غري مشروع، وبالتايل كان 

ة اإلسنادية واهلدف من لل  يكمن يف مبدأ الشرعية اجلنائية البد من حتديد نلاق هذه اجلرمي
 .للجرائم

                                                 
 اخلارج، ومسحت أية جرمية حىت ولو ارتكبت يف: جرمية أصلية": على ما يلي 29-21من القانون رقم  1/1تنص املادة  -1

 ."ملرتكبها باحلصول على أموال حس  ما ينص عليه هذا القانون
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لكرت سابقا أن املشرع اجلزائري يف صياغته األوىل لقانون تبييض األموال لسنة  كما
 29-21وافتقاره لتوضيح اجلرمية األصلية، مث توسيع النلاق هلذه األخرية يف القانون  1221
 ؟التوسيع، وعلى أي أساس اعتمد لل جعل التساؤل ملروحا عن أسباب هذا  1221لسنة 

هذه النقلة قد كانت من االنتقادات األساسية اليت وجهت نىل ما جتد اإلشارة نليه أن 
التشريع اجلزائري من طرف اهليئات الدولية ال سيما فريق العمل املايل يف نطار التقييم املشرتك 

 .ألعضاء اجملموعة، واعتبارها غري ملابقة للمعايري الدولية يف هذا الشأن
ىل، ألنه يرتكز على أسلوب التدرج يف كما أن هناك من حيبذ هذا النهج يف مرحلة أو 

وقعه على االقتصاد، مث بعد لل  يتم تئناس بالقانون، ومعاينة أثاره و التجرمي ولل  حىت يتم االس
حتيينه وتنقيحه مستقبال، ولل  على هنج القانون الفرنسي الذي بدأ بتجرمي غسل األموال الناتج 

 .لبيقه ليشمل كل اجلنايات واجلنحتعن جرائم املخدرات، مث بعد لل  وسع من نلاق 
ويشاطر هذا التوجه جان  من الفقه العريب، حيث يعترب أنه نلا كان صدور قانون غسل 
األموال أصبح ضرورة متاشيا مع السياسة التشريعية الدولية، فإن لكل دولة خصوصياهتا ومصاحلها 

دول بسياسية خاصة وخمتلفة ويرى هذا الرأي أيضا أن تفرد بعض ال. اليت ختتلف عن دولة أخرى
عن الدول األخرى بشأن وضع الئحة خاصة للجرائم األولية ناما ميثل أحد مظاهر السيادة الوطنية 

 .ص يف التشريعالذي يتجسد يف األسلوب اخلا
والذي يبدو لنا من وضع قائمة حمددة للجرائم هو اجتاه صائ ، ليس لالعتبارات  

يتماشى وروح وأهداف القانون،  سع الذي يضم كل اجلنايات واجلنحو السابقة، وناما ألن التوجه امل
وعليه فإن . فإدراج اجلنح واجلنايات ليست كلها بنفس اخللورة، وليست لات أهداف واحدة

القائمة اليت ينبغي اعتمادها هي اليت تتضمن اجلرائم اخللرية واملدرة لألموال باألساس، واليت تتم يف 
أو ل هذا القانون ألهداف أخرى، كاألهداف ندارية أو االستخباراتية، نطار منظم حىت ال يستغ

 .  يكون جمرد نرضاء جلهات أجنبية
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ومن املالحظ بالرجوع نىل التشريع اجلزائري، من توسيع النلاق للجرمية األولية حبيث تضم  
األموال كل اجلنايات واجلنح وحىت املخالفات، فإن السب  الوحيد يف لل  هو التصدي نىل كل 

غري املشروعة، املتأتية من اجلرمية بوجه عام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، متاشي التشريع 
 .ذا االجتاهاجلزائري مع الوثائق الدولية اليت أخذت هب

 العالية بين الجريمة األصلية وجريمة تبييض األموال: الفرع الثالث
ان جرمية تبييض األموال ومدى نن وجوب توافر اجلرمية األصلية كشرط مفرتض لبحث أرك

توافرها للوقوف عما نلا كانت الواقعة حمل البحث تشكل جرمية تبييض األموال من عدمه، فجرمية 
تبييض األموال، وكما سبق القول، أهنا تعد جرمية أثر أو نتيجة لات أركان مستقلة، ومن مث فهي 

منفعة مباشرة أو غري مباشرة، وهو ما تفرتض وجودا مسبقا جلرمية جنائية حقق مرتكبها فائدة أو 
منها تتعلق بالكيفية القانونية إلثبات ارتباط اجلرمية األصلية األولى يثري بعض املشكالت القانونية، 

تتعلق حبالة وقوع اجلرمية األصلية خارج النلاق اإلقليمي للدولة اليت تتم  والثانية. باملال املشتبه فيه
 .لية وغسل األموالتتعلق بالنلاق الزمين بني اجلرمية األصلثالثة وا. هبا جرمية تبييض األمول

فمن خالل هذه العالقة اليت تثريها اإلشكاليات، سنحاول دراسة يف هذا الفرع الثالث 
، مع (ثانيا)، مث مدى جوازية احتاد صفة اجلاين يف اجلرميتني (أوال)نشكالية نثبات اجلرمية األصلية 

 .(ثالثا)اجلرميتني يف دولة واحدة ضرورة عدم اشرتاط وقوع 
 إشكالية إثبا  الجريمة األصلية :أوال

تثري اجلرمية األولية جمموعة من الصعوبات تتعلق بإثبات قيامها، نل يلرح التساؤل عن  
كيفية نثبات هذه اجلرمية، فهل يستوج  صدور حكم بات باإلدانة، أم أنه ميكن االكتفاء بإثبات 

؟ أو نلا اجلرمية األصليةعناصر هذه اجلرمية فقط بالرغم من عدم حتري  الدعوى العمومية بشأن 
مت النيابة العامة حبفظها لعدم توفر األدلة أو لغياب ركن أو عنصر اجلرمية أو الوقائع املكونة هلا، قا
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أو يف حالة القضاء بالرباءة يف اجلرمية األصلية مصدر املال، فهل جيوز مع لل  نثبات توافر هذه 
 (1)اجلرمية، ومن مث توافر جرمية تبييض األموال نلا استكملت باقي أركاهنا؟

بالرجوع نىل قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اجلزائري، ال جند أي جواب 
عن هذا التساؤل، حبيث كل ما قاله املشرع هو أن األموال املتحصل عليها هي عائدات نجرامية، 

كون سواء من اجلناية أو اجلنحة أو حىت املخالفة، ومل حيدد ما نلا كانت هاته اجلرمية ينبغي أن ت
 .ثابتة حبكم قضائي أم ال

ومن املالحظ أن املشرع اجلزائري اعتمد هنا لات التقنية التشريعية املعتمدة يف جرمية نخفاء 
األشياء، فعندما تكلم عن نخفاء الشيء املسروق، ناما تلل  أن يكون ناجتا عن جنحة أو جناية 

نخفاء األشياء املسروقة جبرمية تبييض ويف هذا املقام ال نقيس جرمية . دون حتديد ملسألة اإلثبات
األموال، وناما نشري نىل السب  الذي جعل القضاء مل يتلل  وجود حكم يف اجلرمية األولية 

 . ى خالف األمر يف املسائل املدنيةمصدر اإلخفاء هو متيز اإلثبات يف املادة اجلنائية باحلرية عل
ية نىل عدم التمس  بوجود حكم ويف هذا السياق لهبت نحدى حماكم املوضوع الفرنس

قضائي بات يف املوضوع، حيث اكتفت باالعتماد يف حكمها على الوقائع واعرتافات املتهم 
وهو ما كرسته حمكمة النقض الفرنسية يف جمموعة من القرارات املتوالية، . (2)إلثبات اجلرمية األولية

القانونية واملادية واملعنوية، دواما ضرورة  معتربة أن اجلرمية األولية ينبغي أن تتوافر فيها عناصرها

                                                 
 .92، ص 1221حممد أبو بكر سالمة، الكيان القانوين لغسيل األموال، اللبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -1

2
- "Qu’attendu qu’en matière de blanchiment, doit exister une infraction principale 

qualifier crime ou délit par la loi françaises, que la punition effective de son auteur importe 

pue du moment que son existence est constatée, quant bien même ses circroit avoir été 

commise à l’étranger . 

Qu’en lésper, il ressoit des déclarations du prévenu de vent les services des douanes, les 

services de police et réitérées durant l’instruction que la somme d’argent qu’il devait 

convoyer lui avait été confié par un dénommé (lémo) qu’il identifiait comme un trafiquant 

notaire, que pizzola (le prévenu) à plusieurs reprises, expliqué que le dit qu’ainsi, 

l’infraction principale préalable au blanchiment a bien été établie " . 
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لوجود حكم قضائي، وأن القانون اجلنائي الفرنسي ال يستلزم أن تكون هناك متابعات أو ندانات 
 .(1)سابقة للجرمية األولية املنتجة لألموال حمل التبييض

ليت ولعل السب  الذي جعل القضاء الفرنسي يذه  يف هذا االجتاه هو صعوبة اإلثبات ا
وحلل هذا . تزداد عندما ترتك  اجلرمية يف اخلارج، وهو األمر الذي يصع  معه جتميع األدلة
 .(2)اإلشكال عمل قضاء حمكمة النقض الفرنسية على قبول القرائن القضائية كأدلة لإلثبات

ويساند جان  من الفقه هذا التوجه على اعتبار أنه من جهة ميكن تلبيق نفس قواعد 
جرمية نخفاء األشياء نظرا للتشابه الكبري بينهما، ومن جهة أخرى فإن جرمية تبييض األموال 
تتصف بالسرعة والتعقيد، ونن عدم تلل  صدور حكم يف اجلرمية األولية من شأنه تيسري متابعة 

ف ما نلا مت انتظار صدور حكم اإلدانة الذي قد يستغرق وقتا طويال، ومن مث يسهل اجلناة، خبال
 .أن يالحقوا على لل على اجلناة القيام بتبييض األموال من دون 

وقد له  الفقه والقضاء األملانيان أن جمرد توافر االحتمال بوقوع اجلرمية مصدر املال غري  
ئل الكافية لإلحالة يف هذه اجلرائم نىل القضاء، ونلا  كما أن ال يكفي أيضا توافر الدال. كاف

كانت بعض اجلرائم يسهل نثباهتا فإن البعض اآلخر يصع  نقامة الدليل عليها، وهو ما يؤدي 
هلذا يتعني التشديد يف مسألة . من الناحية الواقعية نىل صعوبة توافر أركان جرمية تبييض األموال

لذي أقره الدستور األملاين والذي ال جيوز التضحية به، وهو األمر اإلثبات طبقا للمبدأ الدستوري ا
 .  (3)الذي تبنته احملكمة االحتادية األملانية

                                                 
1
- Yernier Eric et Gaudin Charloote, "Effectivité de la coopération judiciaire dans la lutte 

contre le blanchiment d’argent", Cahiers de laboratoire de recherche de l’industrie et de 

l’innovation, université de litorat côte d’opale , n 183, mai 2008, p 6. 
دراسة حتليلية مقارنة يف التشريع الكوييت واملصري والفرنسي، جملة  عادل علي املانع، البنيان القانوين جلرمية غسل األموال، -2

 .11، ص 1221مارس  11احلقوق الكويتية، العدد األول، 
أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسل األموال يف التشريعات املقارنة، و . 19ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز الس   - 3

 .19املرجع السابق، ص 
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ويشري نثبات اجلرمية األولية نشكاالت أخرى تتعلق حبالة انتفاء املسؤولية اجلنائية، وأيضا يف 
كن متابعة شخص أخر جبرمية تبييض حالة احلكم بالرباءة يف اجلرمية األولية، فهل يف هذه احلالة مي

 األموال عن املتحصالت من هذه اجلرمية؟ 
يتحدد أثر احلكم بالرباءة يف اجلرمية األصلية على توافر جرمية تبييض األموال املتحصلة عن 
هذه اجلرمية، بناء على أسباب هذه الرباءة، فإلا كانت أسباب الرباءة موضوعية مثل عدم وجود 

ثبوت ارتكاب الفعل املادي املكون هلا، أو لعدم خضوعه لنص التجرمي وصار جرمية، أو لعدم 
 . (1)احلكم باتا، فهذه األسباب حتول دون توافر جرمية تبييض األموال املتحصلة عن هذه اجلرمية

أما نلا صدر احلكم بالرباءة وكان مؤسسا على امتناع املسؤولية كاإلكراه أو صغر السن أو 
توافر مانع من موانع العقاب، أو نلا أسست الرباءة يف اجلرمية األصلية ألسباب تقادم الدعوى أو 

تتصل بنفي ارتكاب اجلاين هلا لعدم كفاية األدلة، فهذا يعين براءة املتهم بارتكاب اجلرمية األصلية، 
ولكن ليس معناه عدم وقوع تل  اجلرمية، فقد يكون الفاعل شخصا أخر وقام ثالث تبييض 

 .(2)ملتحصلة منهااألموال ا
 
 
 

                                                 
أشرف توفيق مشس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل األموال، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

 . 99، ص 1229
كما له  اجتاه آخر من الفقه أنه يف حالة احلكم بالرباءة النعدام كفاية األدلة أو لعدم معرفة الفاعل، فإن لل  ال ينفي   -

فكل ما هنال  أن الشخص املتابع هبا مل تثبت يف مواجهة اجلرمية، نما .  يعين هذا أن اجلرمية غري قائمةاجلرمية األصلية، نل ال
ألنه بريء منها أو لعدم كفاية األدلة، وتبقى هنا اجلرمية األصلية قائمة، وبالتايل تبقى األموال الناجتة عنها حمل متابعة وأيضا 

ذا األمر ال يعين انتفاء جرمية غسل األموال، بل تبقى أثار اجلرمية األصلية قائمة، ويستند حىت عند تقادم اجلرمية األصلية، فإن ه
 .قائمة ا تبقى أثارهيتنخفاء األموال الهذا اجلان  من الفقه على احللول اليت وصل نليها القضاء الفرنسي بشأن 

قدم نىل مؤمتر الوقاية من اجلرمية يف عصر العوملة،  غامن حممد غامن، مكافحة ظاهرة غسيل األموال يف عصر العوملة، حبث م -2
 .92، ص 1229كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع أكادميية نايف للعلوم األمنية، 
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 ير وحدة شخص الجاني في الجريمتينمدى تأث: ثانيا
والفقه  نن مسألة جواز احتاد صفة اجلاين يف كلتا اجلرميتني هي حمل خالف بني التشريعات

وكذا القضاء املقارن، نل هناك جان  منها يرى بعدم جواز احتاد صفة اجلاين فيهما معا، بينما 
 .ة األصلية جبرمية تبييض األموالنمكانية متابعة مرتك  اجلرمي اجلان  األخر يذه  نىل

فأصحاب وجهة النظر األوىل اليت ال جتيز احتاد صفة اجلاين، يرون بأن القول جبواز اجتماع 
صفة اجلاين يف اجلرميتني ال يتناسق واملبادئ املتعارف عليها يف القانون اجلنائي، كعدم جواز مساءلة 

الواحد مرتني، على اعتبار أن جرمية تبييض األموال جرمية الحقة للجرمية األولية، املتهم عن الفعل 
 .(1)وهي امتداد للجرمية األصلية

ومن أنصار هذا التوجه، التشريع االيلايل، الذي نص صراحة على عدم جواز احتاد صفة 
، (2)اجلنائي االيلايل من القانون 911اجلاين يف كلتا اجلرميتني، ولل  يف الفصل اخلامس يف املادة 

والذي جاء فيه أن املسؤولية اجلنائية لدى غاسل األموال تنتفي عندما يكون هو مرتك  اجلرمية 
 . (3)األصلية، وهو ما أكدته حمكمة النقض اإليلالية يف أحد قراراهتا

                                                 
ن املقارن، عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع، دراسة يف القانو  -1

 .991، ص 1222اللبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
2

-  ART 648-ter : (Fuori dei casi di concorso rel reato) cité par Parizoti Raphaele "La 

Responsabilité pénal à l’épreuve de la criminalité organisée : les cas symptomatique de 

l’association de malfaiteurs et du blanchiment en France et en Italie "op. cit. p 155. 

ميتني اتفاقية ومن االتفاقيات الدولية اليت سارت على نفس املذه ، وأباحت جواز عدم اجتماع صفة اجلاين يف كلتا اجلر 
نلا كانت املبادئ )بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة، اليت نصت يف مادهتا السادسة اخلاصة بتجرمي عائدات تبييض األموال أنه 

األساسية للقانون الداخلي تقتضي لل ، جيوز النص على أن اجلرائم املبينة يف الفقرة األوىل من هذه املادة ال تلبق على 
 (.ارتكبوا اجلرم األصلي األشخاص الذين

 .912، ص نفسهعبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع  - 3
ومن االتفاقيات الدولية اليت سارت على نفس املذه ، وأباحت جواز عدم اجتماع صفة اجلاين يف كلتا اجلرميتني اتفاقية 

نلا كانت املبادئ )ائدات تبييض األموال أنه بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة، اليت نصت يف مادهتا السادسة اخلاصة بتجرمي ع
األساسية للقانون الداخلي تقتضي لل ، جيوز النص على أن اجلرائم املبينة يف الفقرة األوىل من هذه املادة ال تلبق على 

 (.األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي
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يف نفس االجتاه، جان  من الفقه الفرنسي، وسانده أيضا جان  من قضاء  وله 
املوضوع، ولل  بسب  موقف املشرع الفرنسي الغامض الذي مل حيسم املوقف، مما ترك اجملال 

 . (1)مفتوحا أمام االجتهاد
 1229أكتوبر  21يف حكم هلا بتاريخ   Lyonوعليه لهبت حمكمة الدرجة االىل ملدينة

ار غاسل األموال شخصا آخر غري مرتك  اجلرمية األصلية، وأيدت نفس االجتاه حمكمة نىل اعتب
، حيث اعتربت جرمية غسل األموال امتداد 1221ماي  11بتاريخ  Lyonاالستئناف ملدينة 
وتبعا لذل  ال ميكن فصل األفعال املكونة لتبييض األموال عن اجلرمية األصلية . للجرمية االولية
 . (2)وعليه فمرتك  اجلرمية األولية ال يتابع جبرمية تبييض األموالمصدر املال، 

بينما له  جان  آخر نىل نقيض لل ، ويتمثل هذا االجتاه يف التشريع البلجيكي الذي 
له  نىل نمكانية متابعة مرتك  اجلرمية األولية بتبييض األموال، حيث نص على لل  صراحة يف 

 .(3)ات البلجيكيمكرر من قانون العقوب 121 الفصل
-911كما اختذ جان  من قضاء املوضوع الفرنسي موقفا مماثال، وفسر مقتضيات املادة 

من القانون اجلنائي الفرنسي على أهنا تتيح جواز احتاد صفة اجلاين يف كلتا اجلرميتني، ولل  نلا  9

                                                 
1

-  Ottenhof (Reynald): "Infraction contre les biens "commentaire sur l’arrêt, 14 janvier 

2004 , rev.sc crime . pr.pén.comp, n 2, avril-juin 2004, p 352.   
2

-  "S’agissant d’une infraction dite de conséquence ce puis qu’elle déclarait l’existence 

préalable d’un crime ou d’un délit ayant procuré a son auteur un profit ou dont le produit a 

fait l’objet d’une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, celle-ci n’est 

constituée que si un tiers a procurer une aide à l’auteure d’un crime ou d’un délit préalable 

ou a apporter son concours à une opération de blanchiment, en effet l’expression (aporter 

son concours) signifie fournir aide à un acte accompli par un tiers, de sorte que seule l’aide 

est visée à titre principale comme un élément constitutif et non pas l’opération sur laquelle 

porote Son concours, une telle acceptation de cette expression est conforme tant aux 

travaux parlementaires qu’au principe ayant permis à celui-ci de se procurer des revenus 

ou des biens est exclusive de celle de l’auteure de l’infraction de blanchiment 

consécutive". Trib.cora. Lyon, 8 octobre, n : 5620 ch, p 70 attendu reproduit dans les règles 

sur le blanchiment prennent forme au jurisprudence, gaz pal 4 mars 2004, n : 71, p 5 cité 

par Dall jean baptiste : "le blanchiment de capitaux", op, cit p. 514 .    
3
- Article 505 bis du code pénale belg : (les infractions visées l’aliméa 1

er
, 3, 4, existent 

même si leur auteure, c’auteure, ou complice de l’infraction d’où proviennent les choses 

viséées a l’article 42,3. ) . 
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مها أو مشاركا يف مت ارتكاهبما بواسلة أفعال منفصلة ويف أوقات خمتلفة، وسواء كان اجلاين مسا
وقد ساندت هذا . اجلرمية األصلية على اعتبار أن كال الفعلني مستقلني عن بعضهما البعض

، واليت قضت فيه 1221جانفي  91املوقف األخري حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا بتاريخ 
ا بعد من خالل مث كرسته فيم. بشكل ال خيلو من جرأة جبواز احتاد صفة اجلاين يف كلتا اجلرميتني

والذي أصبح يشكل القاعدة  1221فرباير  12جمموعة من القرارات، أمهها القرار الصادر بتاريخ 
 . (1)اليت ساندها فيما بعد الفقه الفرنسي

ومما جتدر مالحظته بشأن هذا التوجه األخري حملكمة النقض الفرنسية، والذي استقر عليه 
رع الفرنسي مل يقل صراحة، كاملشرع البلجيكي، جبواز احتاد فإلا كان املش. الرأي، أنه كان صائبا

صفة اجلاين، فإنه قد استعمل عبارات ال تستعصي على فهم نمكان أن يكون مرتك  اجلرمية 
 . (2)األصلية هو أيضا مرتك  جرمية تبييض األموال

جنده مل  وموقف املشرع اجلزائري من خالل قانونه ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب،
مع العلم أهنا )...عبارة ( أ)يتخذ موقفا صرحيا هبذا اخلصوص، نل أنه استعمل يف املادة الثانية فقرة 

، األمر الذي (مساعدة أي شخص متورط يف اجلرمية األصلية)أو حىت عبارة ...( عائدات نجرامية
وناما شخص آخر يقوم  يفيد بأن من يقوم بعمليات تبييض األموال ليس هو فاعل اجلرمية األصلية،

 . ، أو لفائدة شخص آخر(3)بذل  ملصلحة مرتك  اجلرمية األصلية 
وكذل  الشأن بالنسبة للفقرة السابقة فما يبدو منها أن فعل مساعدة أي شخص متورط 
يف ارتكاب نحدى اجلرائم األولية على اإلفالت من العواق  اليت يرتبها القانون نتيجة أفعاله، هو 

                                                 
 . 919عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص  -1

2
-  Alinéa 1 de l’article 324-1 du code pénal français concernant le blanchiment d’argent : 

(le blanchiment est le fait de faciliter, par aout moyen, la justification mensongère de 

l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré a 

celui-ci un profit direct ou indirect ) .   
على  1221فرباير  29ييض األموال ومتويل اإلرهاب املؤرخ يف من املادة الثانية من قانون الوقاية من تب( أ)تنص الفقرة  -3
متويه املصدر غري املشروع لتل  املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت : )... أنه

 (.منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله 
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أن القائم باملساعدة هو شخص غري مرتك  للجرمية األولية، فاملخاط  هنا هو من تأكيد على 
 . (1)يساعد مرتك  اجلرمية األصلية على اإلفالت من عواق  تصرفاته القانونية

كما أنه يف كثري من األحيان قد ال تكتشف اجلرمية األصلية، أو قد تكون قد تقادمت، أو 
تهم باجلرمية األصلية، لكن األموال الناجتة عنها موجودة وهي حمل مل يثبت الفعل اإلجرامي على امل

هلذا كان ينبغي . التبييض، فحينئذ ال ميكن القول بأن الشخص سيتابع عن فعل واحد مرتني
معاجلة هذه الفرضية، وعدم ترك الفراغ الذي من شأنه أن يفسح اجملال ألن يذه  االجتهاد 

ين يف كلتا اجلرميتني، مما قد يسمح للعديد من مرتكيب اجلرائم للقضاء بعدم جواز احتاد صفة اجلا
 .(2)اإلفالت من املتابعة

ويرى جان  من الفقه، أنه حىت يف حال اكتشاف اجلرمية األصلية وبالتبعية تبييض 
األموال، فحينئذ أيضا ميكن متابعة اجلاين الذي قام بنفسه بكلتا اجلرميتني، يف نطار القواعد العامة 

 .ذه األحوال بتلبيق العقوبة األشدنون اجلنائي اليت تقتضي يف مثل هللقا
 عدم اشتراط ويوع الجريمتين في دولة واحدة :ثالثا

نن جرمية تبييض األموال حبكم طبيعتها الدولية تثري بعض اإلشكاالت، فعندما ترتك  
تبييض يف دولة أخرى، فإن اجلرمية األصلية أو األولية مصدر املال يف دولة ما، يف حني يتم نشاط ال

لل  يلرح التساؤل حول من له االختصاص للبت يف جرمية تبييض األموال ؟ مث أي قانون ينبغي 
االحتكام له ملعرفة مدى شرعية الفعل املرتك ، فقد يكون هذا األخري نشاط مشروع يف دولة، 

 ؟ويكون جمرما يف دولة أخرى، وهذا ما نسميه بتنازع القوانني اجلنائية
حلل هذا اإلشكال، ينبغي علينا الرجوع للقواعد العامة اخلاصة بسريان القانون اجلنائي يف 
املكان، واليت يسودها بصورة أساسية مبدأ اإلقليمية، الذي مفاده أن االختصاص القضائي ينعقد 

                                                 
واملساعدة أو التحريض على لل  وتسهيله : )...الثانية من نفس القانون السابق على أنهمن املادة ( د)تنص الفقرة  -1

 ( .ونسداء املشورة بشأنه 
2

-  Parizot Raphaele , "la responsabilité pénale à l’épreuve de la criminalité organisée", le 

cas symptomatique de – 135- l’association de malfaiteurs et du blanchiment en France et 

en Italie , op. cit, p. 167. 
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نىل هذا ولكن قبل أن نتلرق . فيما نلا وقعت اجلرمية كاملة أو يف جزء منها على نقليم تل  الدولة
اإلشكال من ناحية التشريعات الوطنية، ينبغي أن نشري أنه حىت االتفاقيات الدولية تكلمت عن 

ال يؤخذ )اليت تقضي بأنه  9112لل  يف نصوصها الصرحية، فنجد مثال اتفاقية سرتاسبورغ عام 
الذي  يف االعتبار يف خصوص جترمي غسل األموال كون اجلرمية األصلية من اختصاص قضاء العضو

 . (1)(يعاق  على عملية الغسل من عدمه
كذل  قررت التوصية األوىل من توصيات جمموعة العمل املايل بأنه جي  أن ميتد نلاق 
اجلرائم األصلية جلرمية سل األموال ليشمل السلوك املرتك  يف دولة أخرى، نلا مثل جرمية يف تل  

وجيوز أن تنص الدول على أن يكون . ابه حملياالدولة، ونن كان ال ميثل جرمية أصلية يف حال ارتك
 .(2)الشرط الوحيد لتجرمي هذا السلوك هو أن ميثل جرمية يف حال ارتكابه حمليا

وأكد املشرع اجلزائري يف املادة الثالثة من قانون العقوبات على مبدأ نقليمية النص اجلنائي،     
اجلمهورية اجلزائرية وحىت على اجلرائم اليت الذي مفاده أن قانون العقوبات يلبق على كافة أراضي 

 . (3)ترتك  يف اخلارج وتدخل يف اختصاص احملاكم اجلزائية اجلزائرية وفق قانون اإلجراءات اجلزائية
وبالرجوع نىل الفقرة الثانية من املادة الرابعة من قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل     

اجلرمية األصلية، أية جرمية حىت ولو ارتكبت يف : )ى أنهاإلرهاب ومكافحتهما جنده تنص عل
نلا فاملشرع (. حس  ما ينص عليه هذا القانون األصولاخلارج، ومسحت ملرتكبيها باحلصول على 

مل يشرتط وقوع اجلرميتني يف نفس اإلقليم حىت تتم متابعة اجلاين جبرمية تبييض األموال، وهذا النص 

                                                 
 .1222، وأيضا املادة السادسة من اتفاقية بالريمو لسنة 9112املادة السادسة من اتفاقية سرتاسبورغ لسنة  -1
 .(FATF)التوصية األوىل من توصيات جمموعة العمل املايل  -2
يلبق قانون العقوبات على كافة اجلرائم اليت ترتك  يف أراضي : )املادة الثالثة من قانون العقوبات اجلزائري على أنه تنص -3

 .اجلمهورية
كما يلبق على اجلرائم اليت ترتك  يف اخلارج نلا كانت تدخل يف نلاق احملاكم اجلزائية اجلزائرية طبقا ألحكام قانون 

 (.اإلجراءات اجلزائية 
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ت اجلزائية، وفقا ملبدأ الشخصية ومبدأ العينية، وهذا يف املواد من تدعمه نصوص قانون اإلجراءا
  .(1) 111نىل  111
كما أن جرمية تبييض األموال فيما خيص شرعية اجلرمية األولية، تلرح املعادلة الصعبة اليت     

افظ على تثريها العديد من النصوص اجلنائية احلالية، واليت تتعلق من جهة باملساس باملبادئ اليت حت
، ومن جهة ثانية، احلفاظ على "شرعية اجلرائم والعقوبات"حقوق وحريات األفراد، وأمهها مبدأ 

فمبدأ الشرعية هنا قد يكون حمل انتهاك، كما لو متت متابعة شخص . أمن واستقرار اجملتمعات
يشكل لديها بفعل ما يعد مباحا يف دولة ما وأنتج ماال، وقام باستغالل لل  املال يف دولة أخرى 

 .  (2)هذا الفعل جرمية لتبييض األموال
ويف املقابل، فإن عدم متابعة الشخص يف دولة يعد الفعل األصلي لديها جرمية واملنتج ملال     

من فعل اقرتف يف دولة أخرى يعد مباحا فيها، هو أمر من شأنه تشجيع التحايل على القانون، 
كما . وفسح اجملال أمام املنظمات اإلجرامية عرب الوطنية للقيام بالعديد من أنشلة تبييض األموال 

أن هذا األمر من شأنه أن خيلق نشكاال عند تلبيق القانون، فقد يتذرع الشخص املتابع بأن الفعل 
 .  (3)الذي ارتكبه مباح، ألنه ارتك  يف دولة يعد فيها الفعل غري مشمول بالتجرمي والعقاب

ة ازدواج وعلى الرغم من أن املشرع اجلزائري قام بتضييق نلاق املتابعة عندما اشرتط صراح    
املبادئ ، فإنه هبذا النص راعى فيه (4)التجرمي بالنسبة لألفعال األصلية يف خارج الدولة ويف اجلزائر

                                                 
بدأ الشخصية، والعينية، والعاملية، هي مبادئ استثنائية على مبدأ اإلقليمية، وهذا بغرض احلفاظ على املصاحل احملمية م -1

للنصوص اجلنائية بغض النظر عن اإلقليم، وهذا يعين حىت األجنيب الذي يرتك  أحد عناصر الركن املادي للجرمية يف اخلارج، 
 .األصلية يف اخلارج وكذل  اجلزائري الذي يرتك  اجلرمية

 .919عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص  -2
 .91أشرف توفيق مشس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  -3
اجلزائية  ال ميكن اختال نجراءات املتابعة: )على أنه 1221فرباير  29املؤرخ يف  29-21تنص املادة اخلامسة من قانون  -4

من أجل تبييض األموال أو متويل اإلرهاب نال نلا كانت األفعال األصلية املرتكبة يف اخلارج تكتسي طابعا نجراميا يف قانون 
 (.البلد الذي ارتكبت فيه ويف القانون اجلزائري
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العامة لقانون اإلجراءات اجلزائية بالنسبة للجنايات واجلنح اليت ترتك  يف اخلارج، واليت من بينها 
 .املصري وخيتلف عن املشرع املغريبجرمية تبييض األموال، ويتفق موقف املشرع اجلزائري مع املشرع 

غري أن هذا املقتضي قد جنده لدى العديد من التشريعات، مما تكون معه عدة تشريعات     
خمتصة بالنظر يف جرمية تبييض األموال، السيما وأن هذه األخرية ترتك  من طرف منظمات 

يف االختصاص عن العديد من  وهو األمر الذي خيلق تنازعا. نجرامية تتخذ جماال واسعا القرتافها
التشريعات، واحلل األسلم رمبا واملفيد يبدو لنا هو ضرورة معاجلة الوضع بواسلة اتفاقيات ثنائية 
ومتعددة األطراف من أجل ضمان متابعة فعالة وتفاديا ألي تنازع بني التشريعات قد خيلق 

سيع نلاق نجرامها واستغالهلا نشكاليات يف التلبيق، ويتيح الفرصة للمنظمات اإلجرامية من تو 
األموال هم من أصحاب الكفاءات والقدرات  لتل  التغريات التشريعية، خاصة وأن جمرمو تبييض

 .العالية من كل اجلوان 
 ية كوصف لتبييض األموالعبتهمة الالمسا: المطلب الثاني

اليت ميكن القول ولو من الناحية ، (1)نلا كانت هناك بعض التكييفات اجلنائية التقليدية    
النظرية على األقل بإمكانية تلبيقها وانلباقها على نشاط تبييض األموال، فلعل أقرب هذه 
التكييفات نىل التصور والنظر نىل لل  النشاط بوصفه صورة من صور املسامهة اجلنائية التبعية يف 

واليت تتمثل يف موضوع دراستنا، سواء يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه األموال، 
 .م أو من اجلرائم األخرى يشكل ضيقجرائم االجتار غري املشروع باملخدرات بشكل ومفهوم عا

                                                 
قع الوصف الذي ينلبق هو عملية لهنية هدفها نعلاء الفعل الوا (La Qualification juridique)التكييف القانوين  -1

اجلنائية يسبغ " الكيوف"عليه من بني كافة األوصاف اليت يتضمنها قانون العقوبات، فدخول الفعل الواقع دائرة األوصاف أو 
وخروجه عنها ينفي عنه هذا الوصف والتكييف القانوين كأي فكرة قانونية، ينلوي على مضمون ويفصح " اجلرمية"عليه وصف 
ن هو امللابقة، وهذه األخرية هي حكم على فعل واقعي صدر عن اجلاين بأنه يلابق لل  الفعل فاملضمو . عن وصف

النمولجي لدى معظم االجتهادات ليس ركنا من أركان اجلرمية، بل هو جمرد شرط خلضوع الفعل لنص معني من نصوص 
 . التجرمي
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مصللحات تل  األوصاف اجلنائية ألمر، فإن حماولة تلويع مفاهيم و وأيا كان هذا ا    
التقليدية الستعاب هذا النشاط اإلجرامي اجلديد واملعقد، جي  أن ال ينته  مبدأ قانونية اجلرائم 
والعقوبات، كما أن مثل هذه احملاولة تصلدم تبعا ملبدأ التفسري الضيق للقاعدة اجلنائية اجملرمة، 

 .  اتملبدأ قانونية اجلرائم والعقوبالذي يعد نتيجة 
وهلذه اإلشكالية بني أخذ جرمية تبييض األموال من وصف املسامهة التبعية، وأخذها من     

وصف اإلخفاء، سنحاول يف هذا امللل  دراسة املسامهة التبعية كوصف مستقل هلذا النشاط، من 
مث حماولة نبراز أوجه  (الفرع األول)خالل تبيان مربرات األخذ واالعتماد على هذا الوصف 

، للخروج بالبحث عن فكرة ومربر األخذ (الفرع الثاني)القصور، سواء املوضوعية أو اإلجرائية 
 .(الفرع الثالث)هبذا النشاط بوصف اإلخفاء 

 مبررا  األخذ بوصف المساهمة التبعية: الفرع األول
ملسامهة ظهر اجتاه يف الفقه املقارن، يتبىن فكرة جترمي تبييض األموال باعتباره من قبيل ا    

اجلنائية يف اجلرمية، حيث أن النشاط اإلجرامي لتبييض األموال يتخذ صورة املسامهة التبعية يف 
وتبين فكرة املسامهة التبعية وانلباقها مع اجلرمية، دعمته . اجلرمية، ويعد عمل من أعمال االشرتاك

ور فكرة املسامهة عدة مربرات سنبينها يف هذا الفرع األول، حبيث نتلرق نىل احلديث عن ظه
، مث األساس القانوين واالرتكاز الشرعي لتلبيق وصف املسامهة التبعية (أوال)اجلنائية التبعية 

 .(ثالثا)، مث الوصول نىل استخالص ضوابط وصف املسامهة اجلنائية التبعية (ثانيا)
 فكرة المساهمة الجنائية التبعية :أوال
املتفق عليه أن فكرة املسامهة اجلنائية تفرتض وحدة اجلرمية املرتكبة، حيث تصبح هذه  من    

ونلا كان األصل أن يضللع شخص واحد . األخرية مثرة جلهود أكثر من شخص والتقاء نرادهتم
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بارتكاب كافة العناصر املكونة للنشاط اإلجرامي، فإن لل  ال مينع من أن يشرتك آخرون يف 
 .(1)النشاط نىل غايته عن طريق التحريض أو االتفاق أو املساعدة الوصول هبذا

نشاط يرتبط بالفعل اإلجرامي، والنتيجة برابلة السببية : "لذا عرفت املسامهة التبعية بأهنا    
أهنا السلوك املرتك  من  أو. (2)"دون أن يتضمن تنفيذا للجرمية أو قياما بدور رئيسي يف ارتكاهبا

 .(3)املساهم ال يتوافر به النمولج التشريعي للجرمية، كما ال يصل نىل مرحلة الشروع فيها
ال تكمن يف لاته ( الشري )ومن هذا تتضح الصفة التبعية لالشرتاك، فنشاط املساهم     

لشري  باملعىن صفة عدم املشروعية وناما يكتس  هذه الصفة تبعا لنشاط الفاعل األصلي، فا
  .(4)فعله اإلجرامي أصلي يشتق منهالدقيق هو جمرم تبعي ال يستقل بذاته بل البد له من نجرام 

فإلا كانت املسامهة التبعية ال تتصور نال بوجود املسامهة األصلية، وهذه غري متصورة نال     
األخري ونعين به الركن بارتكاب فعل غري مشروع يلابق النص القانوين الذي جيرمه، لذا فإن هذا 

 .(5)الشرعي الذي يستمد هذه الصفة طبقا لنظرية االستعارة املللقة من فعل الفاعل األصلي
نال أن وجود الركن الشرعي، ال يكفي لوحده لنعت نشاط الشخص بأنه مسامهة تبعية،     

 :صر هيويقوم هذا األخري على ثالثة عنا. بل البد أن يتوافر نىل جانبه الركن املادي
 .من قانون العقوبات 19الذي يتمثل طبقا ألحكام املادة : النشاط اإلجرامي -1
فال يكفي أن يأيت الشري  نشاطه من اتفاق وحتريض ومساعدة، وناما : النتيجة اإلجرامية -2

 .لجرميةجي  فوق لل  أن يرتت  على هذا النشاط، بصوره الثالث، ارتكاب الفاعل األصلي ل

                                                 
، ص 9119، اللبعة األوىل دار امللبوعات اجلامعية، اجلزائر عبد اهلل سليمان سليمان، النظرية العامة للجرمية، اجلزء األول -1
21 . 

 .199، ص 9111، اللبعة األوىل دار النهضة العربية، القاهرة (القسم العام)حممود جني  حسين، شرح قانون العقوبات  -2
 .119ص  9119، اللبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة، (القسم العام)حممد سالمة، قانون العقوبات  مأمون -3
، ص 9121علي راشد، القانون اجلنائي، املدخل وأصول النظرية العامة، اللبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة  -4

119. 
 .11، ص 9192اجلرمية، دراسة مقارنة، اللبعة األوىل دار النهضة العربية، القاهرة املسامهة األصلية يف  فوزية عبد الستار، -5
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الكتمال الركن ملادي للمسامهة التبعية يتعني توافر عالقة السببية بني نشاط : عالية السببية -3
الشري  وجرمية املساهم األصلني فإلا انتفت هذه العالقة اهنار لل  الركن، ومل يعد ملسؤولية 
على الشري  حمل، وهذه العالقة حرص القانون على توافرها صراحة، وحينما تكلم عن التحريض 

الفعل املكون للجرمية اشرتط وقوعه بناء على هذا التحريض، وكذل  احلال بالنسبة لالتفاق 
 .(1)واملساعدة

كما تعد املسامهة اجلنائية صورة من صور اجلرائم، ولل  لتوافر فيها، نىل جان  الركن     
الشرعي واملادي، الركن املعنوي، أو ما يسمى لدى جان  من الفقه بقصد التدخل لدى املساهم 

ام فيشرتط لتحقق املسامهة التبعية أن تتبع املسامهة املادية مبسامهة أخرى معنوية تتحقق بقي. التبعي
 .(2)جتمع الفاعل األصلي والشري  على صعيد اجلرمية( معنوية)رابلة لهنية 

كما أن لفعل املسامهة باملعىن الضيق، صور ثالث، التحريض واالتفاق واملساعدة، فمن     
هذه الصور ميكن القول بإمكانية اعتبار نشاط تبييض األموال أو استخدام عائدات اجلرائم مكونا 

نكتشف أن املصرف ميكن أن يكون شريكا يف ومن الوهلة األوىل . ثةر الثالإلحدى هذه الصو 
أمواال لات مصدر غري مشروع مع علمه بذل ، وهذا ما دعمه اجتاه  حالة قبولهاجلرمية األصلية 

من الفقه مبقولة أن املصرف يف مثل هذا الفرض ناما ميد عميله  بالوسيلة اليت متكنه وتيسر له تنفيذ 
 .(3)لوصول هبا نىل غايتهاجرميته وا

                                                 
 .199حممود جني  حسين، املرجع السابق، ص  -1
 .111مأمون حممد سالمة، املرجع السابق، ص  -2
عة اجلديدة للنشر، سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، اللبعة األوىل، دار اجلام -3

 . 11، ص 9111اإلسكندرية، 
فقد له  القضاء الفرنسي نىل حد ندانة مدير أحد املصارف بوصفه مسامها يف جرمية أصلية قام هبا أحد العمالء بتهري  

سون مائة فرن  ومخ)أوراق نقدية ولل  بأن قام باستبدال أوراق نقدية لات فئة مخسائمة فرت  بأوراق نقدية لات فئة أقل 
وقد اعترب هذا املصرف مرتكبا بالتايل جلرمية . ، مما مكن العميل من هتري  األوراق النقدية فيما بعد نىل دولة جماورة(فرن 

وميكننا من خالل . املسامهة يف هتري  النقد لكونه رفض اإلفصاح عن شخصية هذا العميل متذرعا بواج  احرتام السر املهين
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ونلا كانت احملاكم الفرنسية قد استبعدت غري لات مرة تلبيق وصف املسامهة اجلنائية يف     
مواجهة املصرف حني يستخدم احلساب املصريف بصورة غري مشروعة، فألن املصرف يف بعض 

ريف من ناحية، وألنه احلاالت ينتفي لديه العلم بلبيعة هذا االستخدام غري املشروع للحساب املص
وهلذا كان . ال خيالف قواعد العمل املصريف اخلاصة باستخدام احلساب املصريف من ناحية أخرى

القضاء الفرنسي حريصا على تأكيد نلزام املصرف بإغالق احلساب املصريف فورا منذ حلظة علمه 
 .(1)باللابع غري املشروع حلركة األموال املودعة يف هذا احلساب

ليه، وبعدما تكلمنا عن فكرة املسامهة اجلنائية من حيث التكييف واألركان والصور، وع    
 .سنحاول تبيان األساس القانوين الذي تقوم عليه هذه املسامهة يف النقلة التالية

 األساس القانوني لتطبيق وصف المساهمة التبعية :ثانيا
يبدو أن املبادئ القانونية ونعمال القواعد اجلنائية ال يتناقض مع األخذ بوصف املسامهة     

ونلا  . اجلنائية حالة االستخدام غري املشروع للحساب املصريف، على حنو ييسر وقوع جرمية أصلية
كانت املسامهة اجلنائية تقتضي نحدى الصور السلوكية الثالث، التحريض أو االتفاق أو 

دة، فالغال  أن تتمثل مسامهة املصرف يف سلوك املساعدة، فاملصرف ناما ميد عميله يف املساع
الواقع بالوسيلة اليت تضمن له حصاد مثار مشروعه اإلجرامي، واليت لوالها ما أقدم رمبا هذا العميل 

 فمن الثابت أن. على ارتكاب جرميته، أو على األقل لتنازعه الرتدد بني اإلقدام أو اإلحجام

                                                                                                                                                    

قضاء الفرنسي التأكيد على أنه ليس مثة ما مينع من مساءلة املصرف عن املسامهة اجلنائية يف جرمية بعض األحكام املتناثرة لل
 .  أصلية تنس  نىل أحد العمالء حالة كون املصرف قد ساعد بإحدى الصور املمكنة يف تنفيذ هذه اجلرمية

شرتاك يف جرمية يتوىل تنفيذها أحد العمالء، صرف عن االنن القضاء الفرنسي ال يرفض من حيث املبدأ نمكان مساءلة امل -1
، ونل ترفض بعض احملاكم الفرنسية معاقبة املصرف كشري  حيث يعترب احلساب املصريف وسيلة ما يف تيسري وقوع هذه اجلرمية

أركان وشروط هذه يف اجلرمية، فإهنا ال تفعل لل  ننكارا ملبدأ نمكان مسامهة املصرف يف تسهيل وقوع اجلرمية، وناما لعدم توافر 
 .املسامهة
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االشرتاك بلريق املساعدة يشمل كافة صور املساعدة يف األعمال املسهلة أو املتممة الرتكاب 
 . (1)اجلرمية
ولعل الصورة الغالبة واألكثر انلباقا على أفعال تبييض األموال، سواء كان من قام هبا     

الرتكاب اجلرمية  شخصا طبيعيا أم معنويا، هي صورة املساعدة بكافة أشكاهلا املسهلة أو املتممة
ويضاف نىل لل ، أن لنظرية املسامهة اجلنائية عمومية جتعل تلبيقها ممكنا بالنسبة . (2)األصلية

لكافة صنوف اجلرائم، مبا يف لل  تل  اليت تقع باملخالفة لنصوص القوانني اجلنائية اخلاصة، 
، أو غريها من اجلرائم وبالتايل ميكن تصور املصرف شريكا يف نحدى جرائم املخدرات، أو النقد

املعاق  عليها مبقتضى قوانني خاصة مىت ثبت تواطؤه أو مساعدته لفاعل اجلرمية األصلية عن 
 . (3)طريق االستخدام غري املشروع للحساب املصريف أو القيام بإحدى عمليات تبييض األموال

كما أن هناك ضوابط أساسية يتعني توافرها وااللتزام هبا حىت يتسىن القول بإمكانية      
على نشاط تبييض األموال، وهي لات الضوابط واألركان اليت جيري " املساعدة"انلباق وصف 

 :التقيد هبا عند تلبيق نظرية املسامهة اجلنائية بصفة عامة، واليت ميكن أن نذكر منها
عند جمرد  سامهة، وفقا للرأي الراجح فقها وقضاءا، يف عمل نجيايب وال تتوقفأن تتمثل امل -9

ري عن ومثال لل  تقاعس املصرف عن القيام بواج  الرقابة والتح. (4)االمتناع عن تنفيذ التزام ما
فاالمتناع كقاعدة عامة ال يصلح ألن يكون بديال عن الفعل اإلجيايب . مصدر األموال اليت يتلقاها

                                                 
 .19سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -1
 .111، ص 9112السعيد مصلفى السعيد، األحكام العامة يف قانون العقوبات، اللبعة الثالثة، دار املعارف، القاهرة،  -2
 .11لسابق، ص سليمان عبد املنعم، املرجع ا -3
 ىالسعيد مصلفو . 121، ص 9191حمي الدين عوض، القانون اجلنائي، اللبعة األوىل، ملبعة العاملية، القاهرة،  -4

 .112، ص نفسهالسعيد، املرجع 
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اجلرمية قانونا، فيما عدا بعض احلاالت االستثنائية املنصوص عليها قانونا، وليس للقضاء أن  لقيام
 .(1)يدين شخصا ما عن حمض امتناع يف غري تل  احلاالت اخلاصة

ومن وجهة أوىل، يعترب الفقه عموما أنه جي  أن يكون فعل االشرتاك نجيابيا، نل ال  لذا
أعمال سلبية، وهو األمر الذي له  نليه القضاء املقارن، ميكن تصور وقوع االشرتاك بواسلة 

ال جدال يف أن االشرتاك يف اجلرمية ال يتكون نال من : )حيث قضت حمكمة النقض املصرية بأنه
وهو نفس االجتاه الذي أخذت به حمكمة النقض (. أعمال نجيابية، فال ينتج أبدا من أعمال سلبية

 .(2)الفرنسية
سامهة سابقا، أو على األقل معاصرا للجرمية األصلية، ومن مث فال عقاب أن يأيت فعل امل -1

استنادا لوصف املسامهة التبعية على أي سلوك يأتيه غاسل األموال الحقا على وقوع اجلرمية 
أما نلا قام شخص طبيعي أو معنوي بتلقي أو نقل أموال غري مشروعة من مكان آلخر، . األصلية

و عمد نىل استخدام أو من صورة أخرى، أوال من عملة لعملة غريها، أو قام بتحويل هذه األم
غري مشروع حلساب مصريف بقصد نمتام صفقة خمدرات، كان من املتصور اعتبار هذا الشخص يف  
كل هذه احلاالت شريكا باملساعدة يف جرمية جل  املخدرات أو االجتار غري املشروع هبا حال 

ل ، فال ميكن القول هبذا نلا كان ما جاء به لل  الشخص وقوعها بالفعل، وعلى العكس من ل
 .(3)من أفعال قد وقع الحقا على متام وقوع هذه اجلرمية، ومنصبا على األموال املتحصلة منها

                                                 
، ص 91199حممود حممود مصلفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، اللبعة األوىل، القاهرة،  -1

. 19، ص 9119أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، و . 911
 .199مأمون سالمة، املرجع السابق، ص و 

2
- (Si la complicité par aide et assitance ne peut s’induire d’une simple inaction, elle est 

néan moins caractérisée lorsque celui à qui elle est reproché avait les moyens de s’y 

opposer), crim, 28 mai 1980 "les grand arrêts du droit pénal général", Ed ; dalloz, 4 ed, 

2003, p. 419. 
مقارنة، رسالة عادل حممد أمحد جابر السيوي، املسؤولية اجلنائية عن جرمية غسل األموال يف التشريع املصري، دراسة  -3

 .111، ص 1221دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 
- (L’acte de complicité par aide et assistance postérieur a l’infraction est punissable s’il 

résulte d’un accord préalable aux faits déléctueux), crim, 8 novembre 1972 "les grands 

arrêts du droit pénale générale", op, cit, p 419 . 
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أن تتوافر رابلة السببية بني نشاط الشري  واجلرمية، نل أن انتفاء هذه الرابلة يعين أن نشاط  -9
وقوع اجلرمية األصلية، بل هو غري  أو باألحرى أجنيب عنها، ومن مث الشري  مل يكن له شأن يف 

 .   (1)فال جمال ألن يسأل عن عمل غريه
وعليه ميكن القول أن جرمية تبييض األموال، ونن كانت جرمية الحقة ومستقلة عن اجلرمية     

األولية، نال أننا كما سبق القول، هي من اجلرائم املنظمة اليت تباشر من خالل مجاعة نجرامية 
ثمرهتا نال منظمة، وبالنظر نىل اجلرمية األوىل ونتيجتها، فإننا نالحظ أن النتيجة ال تؤيت بكماهلا أو ب

نلا كانت األرباح احملصلة منها ميكن تداوهلا والتعامل هبا، والذي لن يتحقق نال يف حالة تبييضها 
وبذل  فمن البديهي أن تكون جرمية تبييض األموال ما هي . واملالحقات اجلنائيةمن الشبهات 

ان قبل التجزئة، ونن كنال مرحلة الحقة الرتكاب اجلرمية األوىل، حبيث يرتبلان معا ارتباطا ال ي
فجرمية تبييض األموال تعد أحد مراحل السلوك يف جرمية . لكل منهما امولج نجرامي مستقل

األولية نن وقعت حبيث ال تكتمل نال بتل  املرحلة، فإلا ما قامت اجلماعة اإلجرامية بارتكاب 
يل أموال اجلرمية ويبدأ اجلرمية األولية، فإن القسم اخلاص بالتبييض يقوم بدوره مباشرة بعد حتص

 .  (2)سلوك جرمية تبييض األموال
 الفروق بين وصف االشتراك وتبييض األموال  :ثالثا   

وعليه  (3)ميكن مبدئيا تلبيق نظرية االشرتاك على مجيع أصناف اجلرائم فيما عدا املخالفات
ميكن تصور أن تكون أية مؤسسة مالية أو غريها من املؤسسات الشريكة يف تبييض األموال، نلا 

 .ثبت تواطؤها أو مساعدهتا للفاعل األصلي يف نمتام اجلرمية

                                                 
حممود جني  حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة والتدبري االحرتازي،  -1

 .111، ص 9111اللبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، غسيل األموال كإحدى صور اجلرمية املنظمة بني الشريعة والقانون املقارن، اللبعة األوىل، دار هيثم عبد الرمحان البقلي -2

 .11، ص 1292العلوم للنشر والتوزيع، 
:  واملعدل لقانون العقوبات على أنه 9111فرباير  99املؤرخ يف  21-11من قانون  11تنص الفقرة الرابعة من املادة  - 3
 .( شرتاك يف املخالفة على اإلطالقوال يعاق  على اال)...
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بالرغم من هذا، فإن هناك فروقا واضحة بني تبييض األموال واإلشراك، ميكن و 
ام جرمية تبييض األموال، واليت من شأهنا التأكيد استخالصها من مفهوم الوصف، وبني شروط قي

 .(1)على عدم نمكان تلبيق وصف املسامهة اجلنائية التبعية على تبييض األموال
تتجلى هذه الفروق أساسا يف عدم نمكانية اعتبار الفاعل شريكا يف اجلرمية األصلية نظرا و 

دة البن  للفاعل األصلي سببا يف الفتقار عنصر السببية لشروطه، فال ميكن مثال اعتبار مساع
وقوع اجلرمية األصلية، ألن السب  ال يكون الحقا للنتيجة، وناما يكون سابقا عليها، وهبذا ينتفي 
وجود املشاركة، فحىت لو ثبت وجود تواطؤ بني الفاعل األصلي والقائم بعملية تبييض األموال، فإن 

 .دوث اجلرمية األصليةهذا التواطؤ ال يرقى للقول بأنه هو السب  يف ح
، فكما رأينا سابقا فإنه من املتفق "بلبيعة الفعل"من ناحية ثانية تصلدم نظرية  االشرتاك و 

عليه أن االشرتاك يتخذ شكال نجيابيا، أما االمتناع فال يصلح أن يكون نحدى صور املشاركة، 
ا اليت تعترب أكرب قنوات وهو األمر الذي ال ميكن تلبيقه على املؤسسات البنكية واملالية عموم

تبييض األموال، فهذه األخرية يتمثل سلوكها يف موقف سليب أي عدم اإلفصاح عن  األموال 
 .(2)املشبوهة
، فأعمال التمويه املستخدمة "بتوقيت االشرتاك"ومن ناحية ثالثة، توجد عقبة أخرى تتعلق     

األصلية، فاملساعدة اليت يقوم هبا مبيضي األموال ال يف تبييض األموال ال تتم نال بعد وقوع اجلرمية 
تكون نال الحقة للجرمية األصلية، وهو الشيء الذي يتناقض مع مبادئ نظرية االشرتاك اليت 

 .ألقل متزامنا مع اجلرمية األصليةتستلزم أن يكون فعل املشاركة سابقا أو على ا

                                                 
 .11سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -1
 .11هيثم عبد الرمحان البقلي، املرجع السابق، ص  -2
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يض األموال، نظرا خلصوصية هذا هلذا فإن وصف املشاركة قاصر عن تغلية نشاط تبي    
األخري، فهو نشاط فين ومعقد ولو طابع اقتصادي تتخلله جمموعة من امليكانيزمات التقنية 

 .(1)واحلديثة، واليت يعجز وصف االشرتاك عن اإلحاطة واإلملام هبا
وبناء على ما سبق، فإن حماولة تكييف تبييض األموال بوصفه صورة من صور املسامهة     
نائية التبعية، قد باءت بالفشل، ولل  ألن نشاط تبييض األموال يتمتع خبصوصية متميزة اجل

العاملية، وهذه  التقانةبوصفه قد نشأ يف بيئة مصرفية خالصة، أي وفقا آلليات العمل املصريف لات 
العقبات اليت حتول دون انلباق هذا الوصف التقليدي عليه، تتمثل يف خصوصية نشاط تبييض 

كاملصارف أو )وال ولل  سواء كان مبيض األموال املشبوهة شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا األم
قد أتى فعال من أفعال تبييض االموال ( شركات الصرافة أو غريها من اجلهات لات اللابع املايل

املنصوص عليها يف القوانني اخلاصة، فإن لل  يتم عق  وقوع اجلرمية األصلية اليت حتصلت عنها 
واال لات مصدر جرمي، وقد قلنا سابقا أن سلوك املساعدة يتلل  لقيامه أن تقع هذه األخرية أم

 .   (2)سابقة على بدء تنفيذ اجلرمية أو معاصرة هلا
أضف نىل لل ، أن جرمية تبييض األموال ال تقع بلريق االمتناع، نل أهنا تتلل  لقيامها     

االشرتاك باملساعدة من خالل فعل االمتناع، فإن هذا عمال نجيابيا، ومع لل  فإلا فرضنا وقوع 
 :األخري ال يتوافق مع نشاط تبييض األموال لعدة أسباب منها

يف ظل عدم وجود نص خاص يعاق  على حمض االمتناع، فإن هذا األخري، ال يرقى نىل حد  -9
عام وجرمية تبييض األموال السلوك اإلجيايب يف حالة االشرتاك وهو املعترب قانونا لقيام اجلرمية بوجه 

 .(3)بوجه خاص

                                                 
 .19سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -1
 .11، ص نفسهسليمان عبد املنعم، املرجع و . 192عادل حممد أمحد جابر السيوي، املرجع السابق، ص  -2
 . 11هيثم عبد الرمحان البقلي، املرجع السابق، ص  -3
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سلوك االشرتاك باملساعدة جي  أن يكون سابقا على وقوع اجلرمية األصلية أو معاصر هلا،  -1
ويعين لل  من الوجهة العملية أن وصف املساعدة كان له التأثري األكرب أو الواضح يف خلق 

وأن املساعدة تكون الحقة عليها، فإن هذا التأثري يتجرد من أساسه، أي أن  أما. اجلرمية األصلية
 .(1)االمتناع مل يكن مؤثرا يف خلق اجلرمية، وناما توقف فيما يبدو عند أثارها فقط

ومن جل ما تقدم، فإن وصف املسامهة اجلنائية مبختلف صورها، يتخلف بصفة كلية يف     
 .ن خالل نعمال حكم القواعد العامةوهة محالة نشاط تبييض األموال املشب

وبعدما حاولنا يف الفرع األول مناقشة نمكانية األخذ بوصف املسامهة التبعية على نشاط تبييض    
األموال بني الرأي املؤيد لألخذ هبا يف صورة معينة، والرأي املناقض حول الفشل يف االعتماد على 

الثاين تل  القصور، سواء اإلجرائية أو املوضوعية اليت تقف  تلبيق قواعد املسامهة، سنبني يف الفرع 
 .كعقبة أمام وصف املسامهة التبعية 

 يصور وصف المساهمة التبعية: الفرع الثاني
مل تسلم حماولة نخضاع نشاط تبييض األموال لوصف املسامهة اجلنائية التبعية من االنتقاد     

قصور، موضوعية ونجرائية عديدة، ولعل الفكرة اجلامعة يف بالنظر ملا شاب هذه احملاولة من أوجه 
سات املالية بصفة عامة، لل  أن تبييض األموال ميثل نشاطا نجراميا متصال باجلهاز املايل واملؤس

جرائم التمويه اليت يتوصل هبا مرتكبو اليت تتميز بدرجة من التعقيد والفنية، فضال عن أن طرق 
 .ر نخضاعها لوصف املسامهة التبعيةعة يتعذموال عديدة ومتنو األتبييض 
لذا فإن وصف املسامهة ال يستوع  خصوصية هذا النشاط، ويعجز عن مالحقة املراحل     

املختلفة اليت يتم فيها هذا النشاط، خاصة نلا اختذ الصفة الدولية، لذا سنحاول دراسة تل  
مث تبيان القصور اإلجرائية  (أوال)القصور حبيث نقسم هذا الفرع نىل دراسة القصور املوضوعية 

 .(ثانيا)
 

                                                 
 .199عادل حممد أمحد جابر السيوي، املرجع السابق، ص  -1
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 القصور الموضوعية :أوال
أن نشاط تبييض األموال يفتقر بلبيعته نىل العديد من العناصر واملقومات  الواضح من    

القانونية الالزم توافرها بداية إلمكان القول باعتباره صورة من صور املسامهة اجلنائية التبعية نعماال 
الشرتاك، أو بالتوقيت الذي يعتد فيه للقواعد العامة يف هذا الصدد، سواء فيما يتعلق بوسيلة ا

بنشاط الشري ، أو برابلة السببية الالزم توافرها بني هذا النشاط واجلرمية األصلية، أو فيما يتعلق 
 .(1)أخريا بلبيعة فعل االشرتاك نجيابا أو امتناعا

نقل، حتويل أو )فالشخص اللبيعي أو املعنوي الذي يأيت فعال من أفعال تبييض األموال     
ناما يقوم به عادة عق  ( نخفاء أو متويه حقيقة األموال، اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال

وقوع اجلرمية األصلية اليت حتصلت عنها األموال غري املشروعة، ومن مث ينأى هذا الفعل عن وصف 
هلا أو معاصرة " جمهزة"اليت تقع نما سابقة على بدء تنفيذ اجلرمية األصلية بأعمال " املساعدة"

فال ميكن  لتنفيذ اجلرمية بأعمال متممة هلا، أما املساعدة اليت تقع الحقة على ارتكاب اجلرمية،
اعتبارها اشرتاكا باملفهوم القانوين، ونن كان من املمكن أن تشكل جرمية أخرى هلا استقالليتها 

 .(2)ولاتيتها
ة األصلية، على اإليضاح املتقدم، ونلا كان نشاط تبييض األموال ال يقع نال الحقا للجرمي

، وتنتفي من مث رابلة السببية بينهما، واليت متثل (3)لتل  اجلرمية" سببا منشئا"فإنه ال يتسىن اعتباره 

                                                 
 .19مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص : أيضا.  192عادل حممد أمحد جابر السيوي، املرجع السابق، ص  -1
ل األموال يف القانون اجلنائي الوطين والدويل، اللبعة الثانية، دار النهضة نبراهيم عيد نايل، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسي -2

 .11، ص 9111العربية، القاهرة، سنة 
ونشري نىل مثال على لل ، أن نخفاء األموال املتحصلة من جناية أو جنحة، ال يعد اشرتاكا باملساعدة يف اجلرمية األصلية، 

 .ق ع 912على النحو املنصوص عليه يف املادة وناما يعد جرمية مستقلة وقائمة بذاهتا 
سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري : أيضا. 192، ص نفسهعادل حممد أمحد السيوي، املرجع  -3

 .11النظيفة، املرجع السابق، ص 
لتحايل اليت يتم هبا على أنه السب  املنشئ وال ميكن تصور نشاط املصرف يف جمال تبييض األموال، أيا كانت وسائل التمويه وا

صحيح أنه ال ميكن جتريد نشاط املصرف من شبهة التواطؤ لتمكني . للجرمية األصلية اليت حتصلت عنها األموال غري النظيفة
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أحد عناصر الركن املادي للمسامهة اجلنائية التبعية، األمر الذي من مؤداه عدم قيام تل  املسامهة 
 .يف هذه احلالة" الشري "موال، الفتقاره صفة ابتداء، وعدم جواز معاقبة مبيضي األ

ومن ناحية أخرى، فإننا لو افرتضنا جدال نمكانية وقوع االشرتاك باملساعدة عن طريق     
االمتناع، فإن لل  الفرض ال يصدق حبال على نشاط تبييض األموال، وهو ما يرجع نىل سببني، 

وهو األمر املفتقد قتضى نص خاص يعاق  عليه، أن املسامهة ال تقع بلريق االمتناع نال مب: األول
 .يف حالتنا هذه

أن هذا االمتناع يقع الحقا على مقارنة اجلرمية األصلية، مبا يتناقض مع املفهوم القانوين : والثاني
للمساعدة الذي يقتضي أن تكون لات تأثري واضح يف نجياد هذه اجلرمية، بأن تكون تل  

 . (1)تنفيذ اجلرمية، أو على األقل معاصرة لتنفيذهااملساعدة سابقة على بدء 
ومن املعلوم أن املسامهة اجلنائية التبعية تعد بذاهتا جرمية لات طابع مزدوج، فهي من ناحية     

جرمية "جرمية مستقلة قائمة بذاهتا، متميزة بأركاهنا وعناصرها عن اجلرمية األصلية، ومن ناحية أخرى 
جرامية من جرمية أخرى هي اجلرمية األصلية، وال تقوم قانونا نال بقيام هذه تستعري صفتها اإل" تبعية

، وعلى لل  فإن النظر لنشاط تبييض "اإلجرام بلريق االستعارة"األخرية، وهو ما يعرب عنه بنظرية 
ي األموال بوصفه فعال من أفعال املسامهة اجلنائية التبعية، يرت  عددا من النتائج القانونية اليت تؤد

يف جمملها نىل نفالت غاسلي األموال من املالحقة والعقاب، حال عدم نمكان معاقبة مرتكيب 
 : اجلرمية األصلية لسب  من األسباب التالية

نلا زالت الصفة غري املشروعة عن نشاط الفاعل األصلي، وامتنع عقابه لسب  من : اإلباحة -1
عد العامة، نىل فقد املسامهة التبعية للمصدر أسباب اإلباحة، أدى لل  بالتبعية، و وفقا للقوا

الذي تستمد منه صفتها غري املشروعة، فتفقد ركنها الشرعي وتغدو غري قائمة يف نظر القانون، 
                                                                                                                                                    

 اجلناة من تلهري وتنظيف عائدات نشاطهم اإلجرامي، لكن التواطؤ ال يرقى نىل حد السب  السيما نلا كان الحقا على
العلة نلن مشكوك فيها نلا مل تكن منعدمة بني صالحية . حصاد مثار هذه اجلرمية" تأمني"اجلرمية واقتصر فحس  على 

 ".كنتيجة"وبني وقوع اجلرمية األصلية " كسب "النشاط املصريف 
 .911سابق، ص مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، املرجع ال -1
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وهو ما يؤدي نىل نفالت الشري  من املساءلة اجلنائية، باعتبار أن أسباب اإلباحة موضوعية ميتد 
 .(1)تأثريها نىل كل شخص ساهم يف اجلرمية

وغين عن البيان أن انقضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم، بصدد اجلرمية : تقادم الدعوى الجنائية -2
األصلية اليت حتصلت عنها األموال، ميتد أثره نىل كل من يسأل عن هذه اجلرمية، أيا كانت طبيعة 

صفه شريكا، مسامهته فيها، األمر الذي يؤدي نىل نفالت مبيض األموال من املالحقة اجلنائية بو 
 .اعد العامة يف املساعدة اجلنائيةطبقا للقو 

من املعلوم أن العفو الشامل، وعلى غرار أسباب اإلباحة ميحو الصفة اجلنائية عن : العفو -3
الفعل املرتك ، وهو ما يذه  باملصدر الذي ميكن أن تستمد منه املسامهة التبعية صفتها غري 

وهكذا فإن العفو الصادر ملصلحة الفاعل يف اجلرمية . الشرعي، ومن مث تفقد ركنها (2)املشروعة
األصلية اليت حتصلت عنها األموال، حيول، مىت كان لا طبيعة موضوعية، دون مساءلة غاسل تل  

 .(3)، باعتباره مسامها تبعيا، أي شريكا يف لات اجلرميةاألموال
يت سنتناوهلا يف النقلة جرائي الاإلهذا خبصوص تل  القصور املوضوعية، باإلضافة نىل القصور    

  .املوالية
 
 

                                                 
حممود جني  حسين، و  .19سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -1

مأمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، اللبعة . 919املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، املرجع السابق، ص 
 . 11مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص . 119، ص 9112، القاهرة، األوىل، دار الفكر العريب

، ص 9119اللبعة األوىل، دار امللبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  ،حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام -2
نائي الوطين والدويل، املرجع السابق، نبراهيم عيد نايف، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال يف القانون اجل: أيضا. 192
 .11ص 

ال يكفي ألن يعد اشرتاكا يف  نن امتناع املصرف عن القيام بواج  التحري عن مصدر األموال املراد نيداعها أو حتويلها -3
ال يرقى  القانون،  اجلرمية اليت حتصلت منها هذه األموال، ليس ألن حمض االمتناع يف ظل عدم وجود نص خاص يعاق  عليه

 .  نىل حد النشاط اإلجيايب يف حالة االشرتاك، وناما لكون هذا االمتناع مل يكن مؤثرا يف خلق اجلرمية
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 ةأوجه القصور اإلجرائي :ثانيا
من هذه الناحية، يبدو وصف املسامهة اجلنائية عاجزا نىل حد كبري عن ضمان مالحقة     

جنائية فعالة يف مواجهة نشاط تبييض األموال، أو االستخدام غري املشروع للحسابات املصرفية، 
القصور على وجه اخلصوص عندما يأخذ نشاط تبييض األموال صورة اجلرمية الدولية ويظهر هذا 

 . (1)املنظمة
فالنظر نىل املصرف باعتباره مسامها تبعيا باالتفاق أو املساعدة ال يضمن العقاب يف حالة     

ها تدويل نشاط تبييض األموال وانتقاله عرب أكثر من دولة، ومرد لل  أن الدولة اليت يتم في
التبييض أو استخدام عائدات اجلرمية قد ال مينحها نظامها القانوين االختصاص بنظر اجلرمية، 
لكوهنا جمرد فعل من أفعال املسامهة التبعية هبذا الوصف تتبع من االختصاص اجلرمية األولية، ويف 

موال غري نفس الوقت فإن الدولة اليت يقع على نقليمها النشاط اإلجرامي الذي حتصلت عنه األ
النظيفة، كاالجتار يف املخدرات، قد ال ختتص حماكمها بنظر جرمية تبييض األموال، أو استخدام 

 . (2)عائدات اجلرائم لصريورهتا واقعة خارج حدود نقليمها
وبتعبري آخر، فإن نخضاع مبيضي األموال، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا لوصف     

املمكن يشكل عائقا ال يستهان به عند مالحقته جنائيا، حال  املساهم التبعي، أي الشري  من
توزع نشاطه اإلجرامي بني أكثر من دولة، أو يف احلاالت اليت تقع فيها اجلرمية األصلية اليت 
استمدت منها األموال غري املشروعة على نقليم دولة ما، بينما يقع نشاط تبييض األموال 

م دولة أخرى، ومرد لل  أن الدولة اليت وقعت جرمية تبييض املتحصلة من هذه اجلرمية على نقلي

                                                 
 .12سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -1
 .919املرجع السابق، ص حممود جني  حسين، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية،  -2
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األموال على نقليمها، قد ال مينحها نظامها القانوين االختصاص بنظر هذه اجلرمية، لكوهنا جمرد 
 .(1)فعل من أفعال املسامهة اجلنائية التبعية، واليت ترتبط من حيث االختصاص

، يف لات الوقت الذي قد تكون فيه الدولة اليت ووفقا للقواعد العامة باجلرمية األصلية    
ارتكبت اجلرمية األصلية على نقليمها، غري خمتصة قانونا بنظر جرمية تبييض األموال لوقوعها خارج 

 .(2)حدود نقليمها
خالصة ما تقدم أنه يبني لنا مدى قصور وصف املسامهة اجلنائية التبعية، سواء يف جوانبه     

ائية، عن استيعاب أنشلة تبييض األموال بصورها املختلفة، وأساليبها املعقدة، املوضوعية أو اإلجر 
 .واخنراطها يف كثري من األحيان يف عداد األنشلة اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية

فاملساعدة اجلنائية التبعية تتلل  من الناحية املوضوعية نشاطا نجيابيا سابقا على وقوع     
معاصرا هلا، وأن يكون هذا النشاط سببا منشئا للجرمية، مؤثرا يف نجيادها، على اجلرمية األصلية، أو 
 .حنو ما لكرنا آنفا

أما من الناحية اإلجرائية، فإن تبعية فعل املسامهة اجلنائية للجرمية األصلية، طبقا ملبدأ     
األموال، وحيد  االستعارة، ناما يضيف نىل حد كبري، من نلاق املواجهة القانونية ألنشلة تبييض

فامتناع مالحقة . هذه األنشلة" تدويل"من فاعلية مكافحتها، خاصة يف احلاالت اليت يتم فيها 
مرتكيب اجلرمية األصلية لسب  من أسباب اإلباحة أو التقادم أو العفو، حيول بالتبعية دون مساءلة 

األموال يف صورة جرمية كما أن وقوع نشاط تبييض . الشركاء القائمني على نشاط تبييض األموال
منظمة عرب وطنية، قد يعوق انعقاد االختصاص القانوين والقضائي للدولة اليت وقع على نقليمها 

 .هذا النشاط، نلا ما نظر نليه بوصفه جمرد عمل من أعمال املسامهة التبعية فحس 

                                                 
مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال و . 199عادل حممد أمحد جابر السيوي، املرجع السابق، ص  -1

 .919املتحصلة من جرائم املخدرات، املرجع السابق، ص 
 .11لسابق، ص هيثم عبد الرمحن البقلي، املرجع او . 911حممد زكي أبو عامر، املرجع السابق، ص  -2
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صف املسامهة وعليه، فإلا كان تكييف تبييض وقفت أمامه عقبات كثرية إلمكانية اختاله و     
التبعية، فإن تكييفا جنائيا تقليديا أخر ينربي أمامه هذا النشاط، ميكن أن يكون أساسيا قانونيا 
ملساءلة جنائية حمتملة، أال وهو اعتبار تبييض األموال، نخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، 

 .يف الفرع الثالثهذا ما سنتناوله ال سيما يف ظل التلور الذي أصاب جرمية اإلخفاء، و 
 مبررا  األخذ بوصف اإلخفاء : الثالفرع الث

جرمية اإلخفاء قد أصاهبا تلور كبري فهي مل تستقر يف كنف التشريعات اجلنائية ينسق  نن    
واحد ومتكامل، وناما تلورت اجملتمع وما يستجد فيه من أنشلة خمتلفة قد تشكل يف بعض 

 .(1)األحيان خرقا للقواعد اجلنائية السائدة
حقيقة األمر، أن هذا التلور يف مفهوم جرمية اإلخفاء والصياغات التشريعية الواسعة،  ويف    

 .لالنلباق على نشاط تبييض األموالهو الذي جعل تكييف اإلخفاء يكون املرشح األول 
لذا فإننا سنحاول أن نستخلص هذه املربرات من خالل دراستنا لفعل اإلخفاء وما رافقه 

 ،(ثانيا)، مث تبيان حمل ومصدر فعل اإلخفاء (أوال)قضاء اجلنائي الفرنسي من تلور كبري قاده ال
 .(ثالثا)مع نبراز الركن املعنوي لفعل اإلخفاء 

 فعل اإلخفاء :أوال
 Le Recelلقد استعمل املشرعني الفرنسي واجلزائري، وحىت املصري، مصللح اإلخفاء     

للجرمية، ونن كان الفقه والقضاء ومستقرين على أن للتعبري عن السلوك املكون للركن املادي 
التقييد باملعىن اللغوي هلذا املصللح من شأنه أن يضيق من دائرة العقاب، على حنو ال حيقق 

 . (2)املصلحة العامة
                                                 

 .11مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
ومل تكن جرمية اإلخفاء فيما مضى نال فعال من أفعال املسامهة التبعية يف اجلرمية األصلية، هكذا كان الوضع يف كل من مصر، 

، نتيجة 1229سنة يف مصر، ويف اجلزائر  9121و 9191اجلزائر، فرنسا، حىت نىل غاية تدخل املشرع الفرنسي سنة 
 .االنتقادات اليت وجهها الفقهاء نىل مفهوم اإلخفاء كصورة من صور املسامهة جاعال من سلوك اإلخفاء جرمية مستقلة

 .11سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -2
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لذا يتعني فهم اإلخفاء كجوهر للركن املادي للجرمية على أنه حيازة الشيء املتحصل عن 
احليازة مسترتة، بأن كان اإلخفاء قد مت سرا، أم كانت علنية، وال يهم اجلرمية، سواء كانت تل  

(. اخل...شراء، معاوضة، نجازة، وديعة، هبة)سب  اكتساب احليازة حىت ولو كانت بلريق مشروع 
كما ال يشرتط أن تكون احليازة بنية التمل ، بل يكفي أن تتصل يد الشخص بالشيء املتحصل 

يا، وأن يكون سللان الشخص مبسوطا على لل  الشيء، ولو مل يكن يف من اجلرمية العتباره خمف
 .(1)حوزته الفعلية

تلورا واسع النلاق، حبيث أصبح " احليازة"أو " اإلخفاء"ونتيجة لذل ، فقد شهد مفهوم     
املكون للركن املادي يف جرمية نخفاء األشياء، يستوع  صورا جديدة وعديدة، تشمل " السلوك"

يف " الوساطة"غري املقرتن باالستئثار بالشيء أو املال املتحصل عن اجلرمية و" تعمالاالس"جمرد 
الشخص احلائز ألشياء أو " مساكنة"تداوله، كما تشمل احليازة املفرتضة املستخلصة من جمرد 

باألشياء " االنتفاع"، وكذل  جمرد (اللحيازة غري الشخصية)أموال لات مصدر غري مشروع 
حصلة عن اجلرمية، بل وحمض قبول الشخص حليازة الشيء أو املال، حىت لو مل يكن واألموال املت

 .(2)(احليازة املستقبلية)قد تسلمه أو حازه بالفعل 
، بأن فعل اإلخفاء يتمثل يف (3)ويف هذا السياق فسر جان  من الفقه والقضاء الفرنسيني    

يد على أشياء لات مصدر جرمي، أو يف ، أي جمرد وضع ال"التلقي"فقد يتجلى يف . ثالثة أشكال

                                                                                                                                                    

ر غري املشروع ال ميكن اختزاهلا فقط يف طائفة جرائم األموال كالسرقة والنص  نن جرمية اإلخفاء أو حيازة األشياء لات املصد
على سبيل املثال، وناما يتصور ورودها عق  أية جرمية ينص عليها قانون العقوبات، كخيانة األمانة، ونفشاء السر املهين، 

وتزوير احملررات، واستعمال احملررات املزورة، ونفشاء سر التصنيع، ونفشاء أسرار الدولة، وانتهاك حرمة املراسالت اخلاصة، 
 .والرشوة، ونصدار شي  دون رصيد، وتزييف األختام، والتخابر مع العدو، واختلاف قاصر مقابل فدية

 .911حسن صادق املرصفاوي، جرائم املال، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص  -1
. 129هرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، املرجع السابق، ص مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظا -2

 .199عادل حممد أمحد السيوي، املرجع السابق، ص : أيضا
حممد عبد اللليف عبد العال، جرمية غسل األموال ووسائل مكافحتها يف القانون املصري، اللبعة األوىل، دار النهضة  -3

 .11ص  العربية، القاهرة، دون سنة نشر،
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ولو كانت غري شخصية، كما لو كانت بواسلة وكيل أو غريه، ويف هذا اإلطار اعترب " احليازة"
القضاء الفرنسي أن الزوجة اليت يوجد لديها املسروق يف بيت الزوجية مرتكبة جلرمية نخفاء األشياء،  

 . (1)وق واالنتفاع بهكما يتجلى اإلخفاء يف جمرد استعمال الشيء املسر 
ويعترب استعمال الشيء واالنتفاع به كشكل من أشكال اإلخفاء مرحلة متلورة وصل نليها     

القضاء الفرنسي بعد أن كان حيصر اإلخفاء يف التلقي واحليازة، حيث قضى يف أحد األحكام بأن 
 .(2)الشخص الذي يستعمل سيارة مسروقة يعد مرتكبا جلرمية نخفاء األشياء 

نال أن جان  من الفقه اعترب أن هذا التوجه األخري الذي له  نليه القضاء الفرنسي غري     
وانتهى القضاء الفرنسي يف مرحلة تلور أخرية نىل أنه يعد جرمية . (3)مقبول لكونه يتسم بالصرامة

احليازة، نخفاء األشياء شاملة لصور مستحدثة تكاد أن تكون واهية الصلة جبوهر اإلخفاء أو 
ومثال لل  حمض االنتفاع بالشيء املتحصل من جناية أو جنحة، كما عد مكونا لسلوك اإلخفاء 

وهكذا حلت . ريق أخذ صورة ضوئية هلذا املستندجمرد اإلطالع على حمتوى مستند سري عن ط
 La détention ou leحمل فكرة احليازة أو اإلخفاء  Le simple profitفكرة املنفعة 

recel 
(4)

. 

ويبدو أن القضاء الفرنسي مل يرى ما حيول دون تلبيق وصف نخفاء األشياء لات املصدر     
يف مواجهة املصرف الذي قبل نيداع أموال يعلم مبصدرها غري املشروع معتربا  (5)غري املشروع

                                                 
 .92سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -1

مل  وأشار أنه قد وصل القضاء الفرنسي يف سعيه احلثيث نىل توسيع جمال تلبيق جرمية اإلخفاء حلد اعتبار الشخص الذي
رمية مرتكبا جلرمية اإلخفاء، مىت كان هذا الشخص يقلن سكنا تثبت حيازته الفعلية، وال الشخصية للشيء املتحصل عن ج

نل مل  une détention impersonnelleتودع فيه األشياء املسروقة، فاحليازة املنسوبة للمتهم هنا هي حيازة غري شخصية 
 .يثبت أنه قد حاز فعال وبنفسه تل  األشياء

2
-  Veron (Michel): "droit pénal des affaires", Ed Masson, paris, 1992, p 84. 

3
-  Crim 12 juillet 1945. Gaz. Pal, 1945, 2,80 cité par Michel Veron: "droit pénal des 

affaires", op, cit, p 85. 
4

-  Gauthier (Pierre) Lauren (Bianca): "Droit pénal des affaires", Ed economica, paris, 3ed 

1990-1991, p. 253. 
 .من قانون العقوبات الفرنسي القدمي 199و 192املادتني  -5



 التكييف واإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال                      الفصل الثاني 
 

190 
 

جلرمية اإلخفاء الشخص الذي قبل بإيداع هذه األموال املتحصلة من جناية أو جنحة مرتكبا 
 .ومستحقا لعقوبتها

يف حني أنكر البعض أن يعد املصرف حائزا هلذه األموال، وبالتايل مرتكبا جلرمية اإلخفاء،     
وحج لل  أن قبول املصرف األموال املودعة يف حساب أحد عمالئه ال يعين أن هذا املصرف قد 

ا على صاح  احلساب أصبح حائزا بالفعل هلذه األموال، وناما يبقى حق التصرف يف املال مقصور 
املصريف دون غريه، واملصرف ال يتعدى دوره جمرد تسجيل العملية املصرفية يف احلساب الدائن أو 

 .(1)املدين للحساب املصريف
نلن ليس هناك ما مينع من توافر سلوك اإلخفاء أو احليازة يف مواجهة املصرف أو املؤسسة     

االنتفاع باألموال : ن املادي جلرمية اإلخفاء يف صورتنياملالية، ويتمثل هذا السلوك املكون للرك
املتحصلة من جرمية، أو الوساطة يف تداوهلا، وال ش  أن املصرف منتفع أو على األقل وسيط يف 
تداول وانتقال هذه األموال، ومن مثة، فإن األخذ بوصف جرمية نخفاء األشياء يف مواجهة 

نيداع أو حتويل أو استثمار أموال تعلم مبصدرها غري املصارف واملؤسسات املالية اليت تقبل 
املشروع، أمر جائز، وهذا ما دعمه القضاء الفرنسي يف متثيل الركن املادي هلا يف االنتفاع أو 

 .(2)الوساطة

                                                 
سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري : أيضا. 921مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1

 .99النظيفة، املرجع السابق، ص 
. 129جرائم املخدرات، املرجع السابق، ص  مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من -2

 .192عادل حممد أمحد السيوي، املرجع السابق، ص : أيضا
وهناك من يذه  نىل القول بأنه نلا كان من الصع ، من منظور التحليل الفين للبيعة العملية املصرفية، اعتبار املصرف 

ئه، واملتحصلة من مصدر غري مشروع، فإنه ميكن أن يعد بالفعل لألموال املودعة يف احلساب املصريف ألحد عمال" حائزا"
وقد اعتنقت حمكمة . املصرف على األقل منتفعا هبذه األموال، نل ال ش  يف أن هذه األموال تزيد من جمموع أرصدته

تحقق جرمية نخفاء األشياء ت: "استئناف باريس وجهة النظر تل  يف معرض احلديث عن أسباب احلكم الصادر عنها بقوهلا
 unعندما يقوم املصرف بقبول نيداع أموال يعلم مبصدرها غري املشروع يف اجلان  الدائن حلساب مصريف على املكشوف

compte a découverte حيث يعترب املصرف مستفيدا من هذه العملية ، ." 
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فبعدما تكلمنا عن مفهوم اإلخفاء ومدى تلبيقه على جرمية تبييض األموال، سنحاول أن     
 .ء يف مفهومه التقليدي أو احلديثانتكلم عن حمل اإلخفاء، سو 

 محل اإلخفاء  :ثانيا
، وهو ما حذا نليه املشرع الفرنسي، (1)أخذت معظم التشريعات، ومنها التشريع اجلزائري    

بتعريف حمل اإلخفاء تعريفا واسعا، نل يتمثل هذا احملل يف شيء متحصل من جناية أو جنحة 
ولرمبا بدا هذا التعريف مقبوال ومنلقيا وقت . بصفة عامة، دون تبيان ما هذه اجلناية أو اجلنحة

منذ ما يزيد على قرن  اهتممن العقوبات صياغة القاعدة اجملرمة لسلوك اإلخفاء، نل مل يكن قانو 
من الزمان نال حبماية ما يتملكه األفراد من حاجيات وأشياء لات اللابع املادي احملض، أو على 

ومن أمثلة األشياء املادية . األقل لات احملتوى املعنوي الذي يتجسد يف شكل ظاهري مادي
ملواد الغذائية، واألشياء املنقولة املعتربة حمال لإلخفاء، البضائع أيا كان شكلها، املالبس واألدوية، ا

األخرى والنقود واجملوهرات واألجهزة، وبصفة عامة كافة صور املنقوالت اليت تزخر هبا احلياة، 
ومن أمثلة احملتويات املعنوية اليت تتلبس شكال . بصرف النظر عن قيمتها املالية كربت أو تضاءلت
فرد آلخر، اخللابات واألوراق املكتوبة، ويدخل   ظاهريا ماديا، واليت متثل قيمة نسبية ختتلف من

 . (2)كذل  يف عداد مفهوم الشيء، السندات واملخاطبات وألونات اخلزانة والصكوك

                                                 
كل من أخفى أشياء ) :من قانون العقوبات 1229ديسمرب  12املؤرخ يف  19-29من القانون رقم  912تنص املادة  -1

خمتلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة يف جمموعها أو يف جزء منها يعاق  باحلبس من سنة على األقل نىل مخس 
 (.دج  922.222نىل  12.222سنوات على األكثر وبغرامة من 

 .921مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -2
كالقانون اإلمارايت يف املادة )اليت استخدمتها كثري من القوانني " مال"بدال من " شيء"ة كما أن املشرع اجلزائري استعمل كلم

فكلمة شيء هلا مدلول واسع، نل تشمل كل (.  919، والقانون السوداين يف املادة 91، والقانون البحريين يف املادة 192
 .بسب  طبيعتها أو حكم القانوناألشياء املادية وغري املادية الداخلة يف التعامل أو اخلارجة عنه 
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وهكذا فإه ليس من الضروري أن يكون الشيء حمل اإلخفاء هو النقود، فجرمية اإلخفاء     
جرمية اإلخفاء يتجرد من شرط ترد على أي شيء، حىت ولو مل تكن له قيمة مالية، نل أن حمل 

 .ة للمفهوم التقليدي حملل اإلخفاءهذا كله بالنسب. (1)القيمة
 قادالذي  أما مفهوم حمل اإلخفاء احلديث، فنتج عن لل  التلور اهلائل للمفهوم التقليدي    

 :مها كاآليت التلور هلذا ظهريننىل بروز م القضاء الفرنسي
 Le mouvement de la"بالالمادية حركة ما يسمى : المظهر األول -

dematerialisation " اليت أصابت معظم جرائم القسم اخلاص يف قانون العقوبات، فلم يعد
هذا األخري مقصورا على محاية ممتلكات األفراد من األشياء املادية فقط، بل غدا حيمي صورا 

كبرية، وقد حلق هذا التلور عدم تردد أخرى غري مادية ملا هلا من قيم معنوية أو أدبية أو اقتصادية  
القضاة يف اعتبار حمل جرمية اإلخفاء متمثال يف سر من أسرار التصنيع أو املراسالت املهنية يتم 

 .(2)نفشاؤها من مرتك  اجلرمية األصلية، فمن يذيع هذا السر يعد مرتكبا جلرمية اإلخفاء

حني اعترب جرمية اإلخفاء واردة على بل نن القضاء الفرنسي قد قلع شوطا أبعد من لل      
اليت تتضمنها أحد املستندات، وكذل  على احملتوى املعلومايت ألحد برامج " املعلومات"جمرد 

 .(3)احلاسوب
وهكذا ميكن القول أن نحدى مسات قانون العقوبات اخلاص املعاصر هي النزوع حنو     

الالمادية وجترمي االعتداء على القيم واألموال املعنوية، وليس لل  نال نتيجة لتلور ارتقاء سلم 
املصاحل االجتماعية والفردية نل مل تعد هذه األخرية مقصورة فحس  على املمتلكات املنقولة، نل 

                                                 
حسن عبد اهلادي خضري، جرمية نخفاء أشياء متحصلة من جرمية يف التشريع العراقي، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق  -1

 .12، ص 9111جامعة نابل، 
مفيد نايف : أيضا.  91سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -2

 . 921الديلمي، املرجع السابق، ص 
 . 192عادل حممد أمحد السيوي، املرجع السابق، ص  -3
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" أمواال"تعد هذه األخرية مقصورة فحس  على املمتلكات املنقولة لألفراد، بل أصبحت تشمل مل 
 .(1)معنوية تستوج  احلماية، ولعل جترمي االعتداء على برامج ونظم احلاسوب هو تأكيد لذل 

 La"لتلور حمل اإلخفاء أو احليازة، فريجع نىل ما يعرف بفكرة احللول العيين المظهر المادي  -

subrogation réelle"  ومؤدى هذه الفكرة تتبع حمل اإلخفاء أو احليازة يف أي صورة ولو ،
 . (2)كانت غري تل  اليت وجد عليها هذا احملل يف البداية

وأيا ما كانت االنتقادات اليت توجه نىل تلور مفهوم حمل اإلخفاء أو احليازة بفعل احللول     
جلرمية نخفاء األشياء نلاقا أوسع يف التلبيق، وهو ما العيين فال ش  يف أن هذا التلور يعلي 

 .(3)يهمنا على وجه اخلصوص يف مسألة نشاط تبييض األموال، واستخدام عائدات اجلرائم
فاألموال املودعة لدى املصرف يف أحد احلسابات املصرفية غالبا ما تتحول نىل صور     

ومن خالل . مشروعات زراعية أو صناعية أخرى، كاستثمارها يف أنشلة اقتصادية أو عقارات أو
هذه العمليات املتتابعة واملستمرة غالبا يتم تبييض األموال، حبيث تفقد عرب هذا التتابع، وهذه 
السريورة مصدرها األصلي غري املشروع مكتسبة مظهرا جديدا مشروعا هو العائد من هذه 

 .(4)األنشلة

                                                 
 . 129مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، املرجع السابق، ص  -1
املال املسروق، أو املال املتحصل عن بيع الشيء املسروق،  تلبيقا لذل  يعد حمال لإلخفاء، الشيء الذي مت شراؤه بواسلة -2

وهكذا مل يعد ضروريا تلابق الشيء حمل . بل وميكن، وفقا لفكرة احللول، تتبع حمل اإلخفاء يف صورة ثالثة أو رابعة يصري نليها
 .احليازة يف صورته اآلنية مع الشيء الذي حتصل بالفعل عن اجلرمية يف صورته السابقة

 .11مد عبد اللليف عبد العال، املرجع السابق، ص حم -3
، 1221حممد علي العريان، عمليات غسل األموال ومكافحتها، دون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -4

 .112ص 
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ال ش  فيه أن هذا التفسري املتلور ملفهوم اإلخفاء سيعلي جلرمية نخفاء األشياء  ومما
نلاقا واسعا من حيث التلبيق بشكل ميكن من مالحقة عدة أفعال نجرامية من خالل هذا 

 .(1)املفهم، مبا يف لل  نشاط تبييض األموال الذي يتسم بالتغيري
 ءالمصدر اإلجرامي لإلخفا :ثالثا

جرمية نخفاء األشياء هي جرمية نتيجة، أي جرمية تابعة ألخرى، وهي بذل  تفرتض  نن
. نخفاء أشياء عن جرمية أصلية، وتتمثل هذه األخرية لدى خمتلف التشريعات يف جنحة أو جناية

فاملشرع اجلزائري، . وهكذا فإن جمال التجرمي واسع بشكل ميكن من مالحقة العديد من األنشلة
،مل حيصر اجلرمية األولية يف جرائم خلرية مثال، وناما جعل هلا نلاقا أوسع، حبيث مل وحىت الفرنسي

 .(2)يستثن من لل  نال املخالفات
غري أن الرتباط جرمية نخفاء األشياء باملصدر اإلجرامي حمل جرمية اإلخفاء آثارا قانونية   

يؤكد استقاللية جرمية متناقضة، فهو من جهة يرت  نوعا من التبعية، لكنه من جهة أخرى 
اإلخفاء عن اجلرمية األصلية، وهكذا تتجلى االستقاللية يف أن فعل اإلخفاء ال يعد مشاركة أو 

 .(3)مسامهة يف اجلرمية األصلية
الناتج عنها الشيء  ما أن مرتك  جرمية اإلخفاء يتابع ولو كان مقرتف اجلرمية األصلية    

هوال، كما لو كان معفيا العقاب لسب  القرابة العائلية أو غري مالحق جنائيا أو جمحمل اإلخفاء 
وهو األمر الذي قضت به حمكمة النقض املصرية بأن براءة املتهم من جرمية . (4)ألنه قاصرا مثال

السرقة  ال يتعارض مع ما انتهى نليه احلكم امللعون فيه من ندانة اللاعن جبرمية نخفاء املسروقات، 

                                                 
عمليات تبييض األموال واستخدام عائدات اجلرائم يف صورها املختلفة استنادا  ةفكرة احللول العيين بإمكانية مالحق تعد -1

نىل وصف نخفاء األشياء املتحصلة عن جرمية، وليس بوسع الشخص حمل املساءلة اجلنائية أن يدفع عن نفسه هذه اجلرمية 
على سبيل املثال عن الشيء الذي  حبجة اختالف الشيء املتحصلة بالفعل عن اجلرمية، ولتكن أموال االجتار يف املخدرات

 . ضبط حبوزته أو لتكن أموال نحدى املشروعات املودعة يف املصرف
 .191عادل حممد أمحد السيوي، املرجع السابق، ص  -2

3
-  Gauthier (Pierre) Lauret (Bianca): op. cit, p 252. 

4
-  Jean Didier (Wilfrid): "Droit pénal des affaires "op, cit, p. 23. 
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باألدلة اليت أوردهتا من حيازته ملسروقات مع علمه بأهنا متحصلة من  بعد أن حتققت احملكمة
 . (1)جرمية سرقة

أما مظاهر التبعية للجرمية األولية فتتجلى يف أنه ال يتصور أن يكون مرتك  اجلرمية     
وعلى هذا األساس قضت حمكمة النقض املصرية . (2)األصلية هو نفسه مرتك  جرمية اإلخفاء

ن ندانة املتهم بالسرقة متنع من ندانته باإلخفاء، ألن نخفاء املسروق أثر من آثار والفرنسية بأ
 .(3)السرقة، وأن القول بعكس لل  هو خلأ يف القانون

لفكرة اجلرمية األولية السابقة " الواسعة"القضاء هذه الصياغة تلقف وعليه ميكن القول أن     
أو تلقى شيئا يعلم بكونه متحصال عن جناية أو  على اإلخفاء، ومل يرتددا يف عقاب كل من حاز

وأمام هذا الوسع اهلائل يف فكرة اجلرمية االولية السابقة على اإلخفاء،مل يعد هناك ما مينع . جنحة
من ورود سلوك اإلخفاء على أموال متحصلة عن نشاط االجتار غري املشروع باملخدرات أو 

ات والنباتات املنقرضة، وهي جرائم تشكل معظمها باألسلحة أو باألعضاء البشرية أو باحليوان
 . (4)جناية يف التشريعات العقابية

من قانون  912املادة يف وبالتايل ميكن االستناد نىل عمومية نص جرمية اإلخفاء     
وما بعدها من قانون ( 199-9)من قانون العقوبات املصري، واملادة  11العقوبات، واملادة 
جلديد، فيما يتعلق بعدم حتديد اجلرمية األولية، إلمكان مساءلة املصرف أو العقوبات الفرنسي ا

املؤسسة املالية عن أية أصول أو أموال يتم نيداعها أو حتويلها أو استثمارها مىت ثبت أهنا متحصلة 
 . (5)عن هذا النوع من اجلرائم

                                                 
  . 11حممد عبد اللليف عبد العال، املرجع السابق، ص  -1

2
- Nacera Helenzp, ssp de claude garcin par frank arpin, Ed l’hermés, 1ed, 1994, p 97. 

 . 91سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -3
 .191أمحد جابر السيوي، املرجع السابق، ص عادل حممد  -4
 .11لعش  علي، املرجع السابق، ص : أيضا. 929مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -5
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يتبني مما سبق، أن الصياغة الواسعة، لكي ال نقول غري املنضبلة ألركان وعناصر جرمية     
اإلخفاء قد أفضت نىل نمكان مالحقة كل من خيفي أو حيوز أو يستعمل شيئا أو ينتفع به أو 
يتوسط يف تداوله، أيا كانت صورة هذا الشيء، مىت كان يعلم بكونه متحصال عن جرمية ما، أيا  

 . موصوفة بوصف اجلناية أو اجلنحة كان نوعها
هو السلوك  األول وهكذا يكون انفالت البنيان القانوين هلذه اجلرمية يف ثالثة أوجه،

النتفاع بالشيء ولو ل ةتلور مستحدثة وماملكون لركنها املادي، حبيث أصبح يستوع  صورا متنوعة 
 .يف تداولهمل تكن مثة سيلرة مادية عليه أو استئثار به، وكذل  الوساطة 

حمل اإلخفاء أو احليازة الذي غدا يشمل األشياء املادية وغري املادية على حد السواء،  الثانيأما  
بل ننه بفضل فكرة احللول العيين مل يعد ضروريا أن يتلابق الشيء حمل احليازة مع الصورة األصلية 

وصف جرمية اإلخفاء  هلذا الشيء مثلما حتصلت عن اجلرمية، ولعل هذا التلور هو ما جيعل
 . مرشحا للتلبيق يف جمال نشاط تبييض األموال

، اجلرمية األولية السابقة اليت حتصلت عنها األشياء حمل اإلخفاء أو احليازة، وتل  والثالث
 .بدورها مل تعد مقصورة على طائفة جرائم األموال، بل غدت تضم كافة صور اجلرائم األخرى

 فضفاضة ألهنانصوص هذه الورغم أن هذه اخلالصة متثل نتيجة طبيعية إلعمال وتلبيق     
مما جعل خمتلف التشريعات  تها وصعوبة تلبيقها على جرائم تبييض األموال خلصوصيتها،صياغ يف
نىل نصدار تشريع خاص، جيرم فيه تبييض ( املشرع األمريكي، واملصري، والفرنسي، وكذا اجلزائري)

لات املصدر غري املشروع، وهذا ما سيجعلنا نربز لل  يف تبيان تل  القصور اليت حتول  األموال
 .دون تلبيق نصوص جرمية اإلخفاء على جرمية تبييض األموال يف الفرع الرابع

 يصور وصف اإلخفاء عن استيعاب خصوصية نشاط تبييض األموال: الفرع الرابع
األشياء، أصبح من الالزم القول بأن نخفاء  يف ظل التلور الذي صاح  مفهوم نخفاء    

أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، تكييف ميكن تلويعه وتلبيقه على نشاط تبييض األموال، 
وال سيما نلا ما مت غسيل األموال عن طريق التصرفات العينية التيتتم يف نقليم دولة واحدة، نال أنه 
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ب نشاط تبييض األموال، نلا ما مت هذا األخري مع لل  يبقى وصف اإلخفاء قاصرا على استيعا
طريق املؤسسات املالية واملصرفية اليت كثريا ما مت هذا النشاط من خالهلا، وهذا القصور ميكن عن 
، ومن حيث مدى اعتبار املصرف حائزا (أوال)على مستوى الركن املادي للجرمية  حظهالنأن 

، (ثانيا)لألموال املودعة على مستوى حمل اإلخفاء من حيث عدم قابلية احلساب املصريف للتجزئة 
 .    (ثالثا)ومن حيث قصور اإلخفاء على اجلرمية األولية 

 يصور تكييف اإلخفاء على مستوى السلوك المكون لركن المادي :أوال
ادي جلرمية نخفاء األشياء املتحصلة عن جناية أو جنحة وقوع نشاط يتلل  الركن امل    

نجيايب يتمثل يف نخفاء الشيء لي املصدر غري املشروع، فال يكفي جمرد علم الشخص بارتكاب 
اجلرمية، بل يتعني أن يصدر عنه نشاط نجيايب، وهذا هو مؤدى مبدأ مادية اجلرمية 

"Matérialité de l’infraction pénale"، فجرمية (1)فال جرمية دون سلوك مادي ،
نخفاء املسروقات كما يقول الفقه والقضاء ال يتحقق ركنها املادي نال نلا أتى اجلاين فعال ماديا 

ال يكفي أن يعد خمفيا ما دامت مل تثبت حيازته، نل . نجيابيا يدخل به الشيء املسروق يف حيازته
كقاعدة عامة، نال يف ظل وجود نص خاص جيرم هذا تحقق به اجلرمية  تأما االمتناع فإنه ال 

 . (2)االمتناع
ومن هنا فإن سلوك املصريف ينبغي أن يتمثل بفعل نجيايب وال يتوقف عند جمرد االمتناع عن     

اختال نجراء نزاء كيفية استخدام احلساب املصريف إلمكان مساءلته عن جرمية نخفاء أشياء 
ني أن جرمية تبييض األموال تقع عن طريق امتناع املصريف عن متحصلة عن جناية أو جنحة، يف ح

 .(3)اختال ما يلزم للتحري عن مصدر األموال غري املشروع
                                                 

 .111رؤوف عبيد، املرجع السابق، ص . 919العيد مصلفى السعيد، املرجع السابق، ص  -1
2

-   Discepoli (Frank): "la loi sur le blanchiment et seszo mes grisses "calloque organisé a 

mons, le 27 mai 2005 sons titre: "questions d’actualité de droit pénal et de procédure 

pénale Ed bruylant, Bruxelles, 2005, p.20 . 
وىل، دار النهضة والدويل، اللبعة األنبراهيم عيد نايل، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال يف القانون اجلنائي الوطين  -3

 .19، ص 9111العربية، القاهرة، 
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ومن لل  ميكن اعتبار املصرف غري حائزا لألموال املودعة، فإلا كان املصريف ال يسأل عن     
ميكن أن نلرح السؤال، فهل جرمية نخفاء نال نلا أتى سلوكا يأخذ صورة الفعل اإلجيايب، ومنه 

ميكن أن نعد املصرف الذي يقبل نيداع أو حتويل أو استثمار أموال يعلم مبصدرها غري املشروع 
 حائزا هلذه األموال كما له  نىل لل  البعض؟ 

احلق أنه نلا كانت احليازة هي جوهر سلوك اإلخفاء، فمن املشكوك فيه، كما يرى     
ئزا بالفعل لألموال املودعة لديه، فاملصرف نل يقبل األموال والصكوك البعض، قد اعترب املصرف حا

املقدمة من أحد العمالء فإنه ال يفعل لل  نال لكي يسجل يف احلال هذه الصكوك أو األموال 
واملصرف ملزم بالتصرف على هذا النحو . يف اجلان  الدائن يف احلسابات املصرفية املستفيدة منها

البعض، قد يعد مرتكبا جلرمية خيانة األمانة نلا مل يتقيد بإرادة املودع يف كيفية  ونال فإنه، كما يرى
 .(1)التصرف يف هذه األموال املودعة لديه

فاملصرف الذي يقبل حيازة هذه األموال فإنه ال حيوزها بامسه أو حلسابه وناما تظل هذه     
يستليع املصرف أن يفعل غري لل ،  األموال املودعة مملوكة باسم وحلساب املستفيد منها، وال

ونال فإنه خيالف مقتضيات عقد احلساب املصريف الذي يربط بينه وبني العميل صاح  
 . (2)احلساب
ولعل هذا املفهوم للدور الذي يقوم به املصرف هو مادي بعض رجال القانون نىل نعلاء     

عة يف مواجهة عميله مبقتضى عقد تكييف مزدوج هلذا الدور، فاملصرف يعد حائزا لألموال املود
فإن هو خالف مقتضيات لل  العقد، وج  أن يعد مرتكبا . (3)أشبه ما يكون بعقد الوديعة

خليانة األمانة، لكن املصرف يف نفس الوقت ال يعد حائزا يف مواجهة الغري، كاجملين عليه يف اجلرمية 
اليت حتصلت منها األموال املودعة لديه، وكالشخص الذي قام بإيداع األموال غري النظيفة يف 

                                                 
 .191عادل حممد أمحد السيوي، املرجع السابق، ص . 991مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1

2
- Ducouloux Favard (Claude):"recel et blanchiment:deux délits conséquence", op,cit, p 13. 

 .21عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص سليمان  -3
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وبالتايل فإن األموال لات املصدر غري املشروع واملودعة لدى . ءاحلساب املصريف ألحد العمال
 .(1)املصرف تظل يف حقيقة األمر يف حوزة أصحاهبا وليس يف حيازة املصرف نفسه

أما من جان  احملاولة كعنصر من عناصر الركن املادي، فإن احملاولة يف جرمية نخفاء الشيء     
نح يف األصل ال عقاب فيها على احملاولة ما مل يوجد نص ال عقاب عليها، وهذا هو املبدأ ألن اجل

بيد أن احملاولة يف جرمية تبييض األموال معاق  عليها بنفس عقوبة ارتكاب اجلرمية كما هو . خاص
 .(2)السابق اإلشارة نليه 29-21وارد يف املادة الثانية من قانون 

 .ا تقتضيه مكافحتها من صرامةة وموهذا االستثناء راجع نىل خصوصية وخلورة هذه اجلرمي
كما أن أصحاب هذا الرأي مل يتلرقوا نىل هذا التمييز بني ما نلا كانت األموال املودعة     

لدى املصرف من قبيل العميل نقودا أو أمواال أخرى غري النقود كاألوراق املالية واجملوهرات 
ف يتمل  هذه النقود ومن مث يكون والسبائ  الذهبية، فإلا كانت الوديعة وديعة نقود فإن املصر 

حائزا هلا، أما نلا كانت األموال املودعة أشياء أخرى غري النقود كاألوراق املالية والسبائ  الذهبية 
 .  (3)فإن املصرف ال يتمل  هذه األموال وناما تبقى يده يد أمانة عليها ال حائز هلا

اإلخفاء، والذي بدونه ال تقوم اجلرمية  ن املادي جلرميةوهكذا خيتلف السلوك املكون للرك    
نل ما دام بأن املصرف قد يتوافر لديه العلم باملصدر غري املشروع هلذه األموال،  يستبعدماديا، وال 

 .أحد عناصر الركن املعنويقوام العلم هو أن 
 
 
 

                                                 
 .111محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص و  .19نبراهيم عيد نايل، املرجع السابق، ص  -1
ادة أو التواطؤ أو التآمر على املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه امل: )تنص املادة الثانية من هذا القانون -2

 ...(.ارتكاهبا أو حماولة ارتكاهبا
حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، اللبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -3

 .192، ص 1221
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 إنكار مبدأ يابلية الحساب)يصور تكييف اإلخفاء على مستوى محل اإلخفاء  :ثانيا
 (المصرفي للتجزئة 
رغم ما حلق اإلخفاء أو احليازة من تفسري موسع، أفضى نىل نمكانية مالحقة نشاط     

تبييض األموال واألموال املودعة وصريورهتا أمواال مشروعة عرب نخفاء ومتويه مصدرها غري املشروع 
دم قابلية احلساب مصرفية تتمثل يف مبدأ عبعدة وسائل خمتلفة، نال أن لل  يصلدم بعقبة فنية 

اجلاري للتجزئة، والذي يعين اندماج كافة بنود احلساب يف كل غري قابل للتجزئة، ومن مثة ال جيوز 
لكي يتم ترتي  آثار قانونية  صورة منفردةبمن الناحية القانونية استخراج أحد بنود هذا احلساب 
 .(1)معينة تكون يف الغال  مستقلة عن احلساب يف جممله

ويرتت  على نعمال مبدأ عدم قابلية احلساب اجلاري للتجزئة، واختالط األموال غري     
النظيفة املتحصلة من أنشلة نجرامية باألموال النظيفة لات املصدر غري املشروع على حنو يصع  

فاألموال غري املشروعة تذوب يف وعاء األموال املشروعة، مبا ال ميكن معه . (2)التمييز بينهما
وقد انتبه جان  من الفقه الفرنسي لتعارض مالحقة املصرف . اج حمل جرمية اإلخفاءاستخر 

استنادا لوصف جرمية نخفاء أموال متحصلة عن جناية أو جنحة مع هذه القاعدة املصرفية اليت 
 .(3)تفقد حمل اجلرمية لاتيته

األموال املتحصلة ويشار يف هذا الصدد نىل أن اتفاقية فيينا قد تفلنت نىل مسألة اختالط    
من جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات بغريها من األموال املستمدة من مصادر مشروعة، 
وتبنت موقفا عمليا واضحا بشأهنا، أفصحت عنه يف سياق أحكام املصادرة املنصوص عليها يف 

كتسبت من املادة اخلامسة من االتفاقية، واليت تقضي بأنه نلا اختللت املتحصالت بأموال ا 
                                                 

عادل أمحد حممد : أيضا. 21املرجع السابق، ص سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة،  -1
 .122السيوي، املرجع السابق، ص 

، ص 9111دار النهضة العربية، القاهرة،  ،علي مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دون طبعة -2
122. 

 .991مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -3
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مصادر مشروعة، كانت هذه األموال خاضعة للمصادرة يف حدود ما يعادل القيمة املقدرة 
 . (2)ولات املوقف انتهجته اتفاقية بالريمو يف املادة الثانية عشر. (1)للمتحصالت املختللة

كما أن هناك قصور من حيث اختالط القصد اجلنائي يف كل من جرمييت نخفاء األشياء      
يض األموال نل أن األصل أن جرمية نخفاء األشياء املتحصلة من جناية أو جنحة هي جرمية وتبي

عمدية يأخذ القصد اجلنائي لدى فاعلها صورة العمد، فهي نلن ال تقع مبجرد اإلمهال أو 
وعلى خالف لل  فإن جرمية . التقاعس عن التثبت من مصدر األشياء أو األموال حمل اإلخفاء

أو استخدام عائدات اجلرائم، وملا هلا من خصوصية مصرفية، يتصور وقوعها بالعمد  تبييض األموال
واخللأ حبس  األحوال وظروف العملية املصرفية، أي أن املؤسسة املصرفية اليت ال تتحرى يف 
البحث عن مصدر األموال املودعة نلا جتاوزت حدا معينا، أو تل  اليت هتمل يف الكشف عن 

ات املصرفية اليت حتوطها الشبهات تعترب مرتكبة جلرمية تبييض األموال بلريق حقيقة بعض العملي
 .(3)اإلمهال
وهكذا فإنه قد يصع  الركون نىل جرمية اإلخفاء ملالحقة نشاط تبييض األموال على     

مستوى الركن املعنوي، ونال لكان مؤدى لل  تعذر مالحقة بعض صور تبييض األموال اليت قد 

                                                 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات  (ج)السادسة اخلامسة الفقرة تنص املادة  -1

نلا اختللت املتحصالت بأموال اكتسبت من مصادرة مشروعة كانت هذه األموال : )على ما يلي 9111العقلية لسنة 
دون اإلخالل بأية سللات بالتحفظ  خاضعة للمصادرة يف حدود ما يعادل القيمة املقدرة للمتحصالت املختللة، ولل 

 –عليها أو التجميد، وكذل  ختضع أيضا للتدابري املشار نليها يف هذه املادة اإليرادات أو غريها من املستحقات املستمدة 
 ( .أو األموال اليت اختللت املتحصالت هبا بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين ختضع هبما املتحصالت  -املتحصالت 

( 1222بالريمو )من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  (1)الثانية عشر الفقرة الرابعة املادة تنص  -2
نلا اختللت عائدات اجلرائم مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وج  نخضاع تل  املمتلكات : )على ما يلي

يضا ختضع أو ، ضبلهاللة دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو للمصادرة يف حدود القيمة املقدرة للعائدات املخت
للتدابري املشار نليها يف هذه املادة على لات النحو وبنفس القدر امللبقني على عائدات اجلرائم، اإليرادات أو املنافع األخرى 

بدلت هبا أو من املمتلكات اليت اختللت  املتأتية من عائدات اجلرائم أو من املمتلكات اليت حولت عائدات اجلرائم نليها أو
 (.هبا عائدات اجلرائم

 .19مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال يف القانون اجلنائي الوطين والدويل، املرجع السابق، ص  -3
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اص طبيعيون أو أشخاص اعتباريون بلريق اخللأ أو اإلمهال، مثلما هو متصور حال يقرتفها أشخ
تقاعس أحد املصارف أو أحد مستخدميها عن الوفاء بالتزام احليلة واحلذر فيما يتعلق بالتحقق 
من هوية العمالء، أو التثبت من حقيقة املصدر املشروع لألموال املللوب نيداعها، أو نقلها، أو 

ا مبعرفة لل  املصرف، ولعل لل  بالتحديد هو ما حدا بالعديد من التشريعات اجلنائية استثماره
 .(1)املقارنة نىل جترمي مسل  املصارف وغريها من املؤسسات املالية يف مثل هذه األحوال

 يصور تكييف اإلخفاء على مستوى الجريمة األولية  :ثالثا
على أي شيء حتصل من جناية أو جنحة نظرا أشرنا نىل أن فعل اإلخفاء ميكن أن يرد     

ألن املشرع لن حيدد على وجه الدقة نوع اجلرمية األولية السابقة لسلوك اإلخفاء، والذي بدوره 
حفز القضاء على أن يتوىل هذه املهمة مستغال عمومية النص التشريعي الذي يتحدث عن نخفاء 

ة األولية السابقة لإلخفاء نىل احلد الذي ميكن أموال متحصلة من جناية، أو تلبيقية ملفهوم اجلرمي
القول معه أن كل جرمية يف قانون العقوبات، بشرتط أن تكون موصوفة كجناية أو جنحة، تصلح 

  .(2)أن تكون مصدرا لألشياء حمل اإلخفاء
، فإنه معينة من اجلرائم ةونلا كان هذا التفسري جيد تربيره بعض الشيء بالنسبة للائف    

األخذ به على نطالقه بالنسبة لكافة أنواع اجلرائم، والقول بغري لل  ينلوي على مساس يصع  
ويقصد . أو انتهاك ملبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات حيث ال جرمية وال عقوبة نال بناء على قانون

ة كافة بنص القانون يف الفهم احلقيقي ملبدأ القانونية، النص املنضبط الذي حتدد فيه على وجه الدق
 .(3)األركان والعناصر اليت تقوم عليها اجلرمية

فنشاط تبييض األموال املتحصلة من االجتار يف املواد املخدرة أو غريها من األنشلة     
اإلجرامية، كاالجتار يف السلع واخلدمات غري املشروعة ال جيوز أن يندرج تلقائيا حتت وصف جرمية 

                                                 
 .992، ص مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق: أيضا. 129عادل أمحد حممد السيوي، املرجع السابق، ص  -1
 .129، ص نفسهعادل حممد أمحد السيوي، املرجع : أيضا. 999، ص نفسهمفيد نايف الديلمي، املرجع  -2
 .12نبراهيم عيد نايل، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال يف القانون اجلنائي الوطين والدويل، املرجع السابق، ص  -3
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من قانون العقوبات  11من قانون العقوبات اجلزائري، واملادة  912اإلخفاء احملددة يف نص املادة 
، نظرا خلصوصية هذا النشاط (1)وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي 919-9املصري، واملادة 

الذي خيتلف عن طبيعة نشاط نخفاء أشياء متحصلة عن جناية أو جنحة، خاصة نلا أخذنا يف 
ذكورة مل تكن قد برزت على السلح ظاهرة تبييض األموال، االعتبار أنه عند صياغة النصوص امل

وبالتايل يكون تفسري هذه النصوص بأهنا تستوع  نشاط تبييض األموال ليس كاشفا عن قصد 
 .الشارع يف صياغتها

ومما ال ش  فيه أن هذا التفسري املوسع يف ماهية اجلرمية األصلية ناما يشكل انتهاكا ملبدأ     
ية، حيث ال جرمية وال عقوبة نال بنص قانوين منضبط حيدد على وجه الدقة كافة الشرعية اجلنائ

 .  (2)األركان والعناصر الالزمة لقيام اجلرمية
وحيازة املصرف لألموال املتحصلة عن االجتار يف املخدرات، أو غريها من األنشلة     

خل، ال ميكن أن تندرج تلقائيا يف ن...احملظورة كتجارة الرقيق، أو االجتار غري املشروع يف األسلحة
وصف جرمية اإلخفاء، نل ال يتلابق البنيان القانوين لكل من اجلرميتني، ال من حيث السلوك 

يضاف نىل لل  أن لنشاط تبييض األموال . املكون للركن املادي فيهما، وال من حيث حمل اجلرمية
ة نشاط نخفاء األشياء املتحصلة عن أو استخدام عائدات اجلرائم خصوصية متيزه متاما عن طبيع

جرمية، وبالتايل فإن مالحقة هذا النشاط وانعقاد املسؤولية اجلنائية للقائمني عليه ال تكون نال بنص 
                                                 

 .19، املرجع السابق، ص (القسم العام)حممود جندي  حسين، شرح قانون العقوبات  -1
ويذه  غالبية الفقه نىل أن تفسري النصوص اجلنائية ينبغي أن يكون ضيقا، يف حني يذه  آخرون نىل أنه ينبغي أن يكون  -

، لل  أن (قانونية اجلرائم والعقوبات)التفسري ضيقا ضد مصلحة املتهم وواسعا ملصلحته، وحجتهم يف لل  مستمدة من مبدأ 
توسع القاضي اجلنائي يف تفسري النصوص اجلنائية قد يهدر هذا املبدأ، نل يؤدي نىل امتداد نلاق النص اجلنائي ليشمل أفعاال 

حيتجون بأن ( واسعا ملصلحة املتهم)والذين يضيفون نىل لل  أن التفسري ينبغي أن يكون . مل جيرمها الشارع ومل يقرر هلا عقابا
لق جرائم أو تقرير عقوبات، وليس يف لل  مساس مببدأ قانونية اجلرائم والعقوبات واحلق أنه هذا التوسع ليس من شأنه خ

جي  أال يكون للمفسر سوى الكشف عن قصد الشارع من ألفاظ النص فإن اقتنع بأن ما يقول به يلابق لل  القصد، فال 
 .قصد الشارع وهذا ما يسمى بالتفسري املقررأمهية بعد لل  لكون هذا التفسري جاء ضيقا أم واسعا ما دام أنه عرب عن 

نبراهيم عيد نايل، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال يف : أيضا. 999مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -2
 .11القانون اجلنائي الوطين والدويل، املرجع السابق، ص 
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تشريعي خاص، يعكس كافة جوانبه، ويبني فيه على وجه الدقة كافة األركان والعناصر الالزمة 
 . (1)قانونا لقيامه

القصور السابق عرضها، يتبني لنا أن تكييف نخفاء أشياء متحصلة لذا ومن جممل مظاهر     
من جناية أو جنحة ليس هو األكثر مالءمة ملالحقة نشاط تبييض األموال، وهلذا كان مربر لنا أن 
نبني أوجه االختالف بني كل من جرمية نخفاء األشياء املتحصلة من جناية أو جنحة، وجرمية 

غايات جترمي ومكافحة جرمية اإلخفاء تتمثل أساسا يف القضاء على تبييض األموال، ألن أهداف و 
األشياء املتحصلة من جناية أو جنحة، والعقاب على نخفاء معامل اجلرمية وأدواهتا اليت تشكل 
وسيلة نثبات، بينما أهداف جترمي تبييض األموال ترتبط بتداعيات وأسباب خمتلفة ومتداخلة أمهها 

 .نظمة وجرائم اإلرهاب واملخدرات والفسادالقضاء على اجلرمية امل
وعليه بعدما تكلمنا يف املبحث األول عن اجلرمية األولية بإطارها وتكييفها واختالف     

التشريعات والصكوك الدولية بشأهنا، سنحاول أن نتكلم يف املبحث الثاين عن أركان جرمية تبييض 
 .ةا التشريعياألموال، خلصوصية نشاطها وتلور نصوصه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن  -1
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 المبحث الثاني
 أركان جريمة تبييض األموال

مما تقدم ميكننا أن نقول، بأن نشاط تبييض األموال أضحى بشكل جرمية مستقلة تتميز     
 .خرى أو على األقل ال تلتبس معهاعن غريها من األوصاف اجلنائية التقليدية األ

على مصلحة حيميها القانون، وخيتص ونلا كانت اجلرمية بصفة عامة، وتتمثل يف عدوان     
القانون اجلنائي بالنص عليها وبيان أركاهنا والعقوبة املقررة لفاعلها، فإن األمر ال خيتلف يف جوهره 
بالنسبة جلرمية تبييض األموال، فهي بدورها تنلوي على عدوان على مصاحل اقتصادية واجتماعية 

نصرف تعبري القانون هنا نىل قانون العقوبات والقوانني متلورة وهامة وجديرة باحلماية القانونية، وي
األخرى اليت تتكفل بإسباغ احلماية اجلنائية على مصلحة يرى املشرع جدارهتا بتل  احلماية لكوهنا 
من األعمدة اليت ينهض عليها اجملتمع، واليت تتمثل يف األساس التشريعي جلرمية تبييض األموال، 

 .هلا ركن الشرعياس القانوين أو الأي األس
اجلنائية، وبالتايل يتلل  النص مجيع التقليدية  اهيمتجاوز املفتوأركان جرمية تبييض األموال     

املادي )وال يقتصر لل  فحس  على ركنيها التقليديني ، اوالعناصر الضرورية واملفرتضة هلمكونات 
، بل يشمل أيضا ما قد يستلزمه النص من شروط أولية أو أركان مفرتضة أو عناصر (واملعنوي

 .توافرها على اجلرمية وجودا وعدماخاصة يؤثر توافرها أو عدم 
ها الواسع النلاق وفق وعليه فإنه عند تناولنا ألركان وبنيان جرمية تبييض األموال مبفهوم    

المطلب )نصوص جترمي أنشلة تبييض األموال، سنقسم هذا املبحث نىل ثالثة ملال ، نتناول يف 
منها حمل جرمية تبييض األموال ولل  لضرورة وجود أموال ناجتة عن األنشلة غري  (األول

النتيجة اإلجرامية لسلوك جرائم تبييض األموال، والبحث عن  (الثانيالمطلب )املشروعة، مث 
نتلرق فيه البحث عن اإلسناد  (الثالثالمطلب )طبيعة اجلرمية بني جرائم الضرر وجرائم اخللر، و

 .لقيام وثبوت جرمية تبييض األموالاملعنوي، أو القصد اجلنائي املللوب 
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 محل جريمة تبييض األموال    : المطلب األول
نن حمل جرمية تبييض األموال أو الوعاء الذي يرد عليه السلوك اجملرم يف هذه اجلرمية هو     

العائدات أو املتحصالت اإلجرامية، أي األموال غري املشروعة املتأتية بلريق مباشر أو غري مباشر، 
نحو من نحدى اجلرائم األصلية املتمثلة يف نحدى اجلنايات أو اجلنح بوجه عام، ولل  على ال

 . ريعات املقارنة واملشرع اجلزائريالذي تقرره خمتلف الوثائق الدولية والتش
ويتضح أنه ال يكفي لتحقق جرمية تبييض األموال، ارتكاب اجلرمية األصلية، وناما يتعني أن     

يتحصل أو ينتج عنها مال يشكل احملل أو املوضوع الذي يقع عليه السلوك أو النشاط اإلجرامي 
ة تبييض األموال، وينصرف مفهوم املال نىل املادي منه وغري املادي، ومفاد لل  أنه نلا ما يف جرمي

حتقق ارتكاب اجلرمية األصلية، ومل يثبت أن هناك ماال قد حتصل منها بلريقة مباشرة أو غري 
 .ك حمل لقيام جرمية تبييض األموالمباشرة، فإنه ال يكون هنا

ييض األموال نقسم هذا امللل  نىل ثالثة فروع حبيث نتكلم عن ويف تناولنا حملل جرمية تب    
، مع (الفرع األول)موقف الوثائق الدولية األساسية والتشريعات املقارنة مع موقف املشرع اجلزائري 

مث دراسة األفعال اليت ميكن أن تقوم على  (الفرع الثاني)نبراز صور السلوك اإلجرامي للجرمية 
 .(رع الثالثالف)تقدمي املساعدة 
 محل جريمة تبييض األموال في ظل الوثائق الدولية والتشريع المقارن : الفرع األول

البحث عن حمل جرمية تبييض األموال يتبني أهنا تشمل كافة األموال املتحصلة من     
منقولة األنشلة اإلجرامية أو غري املشروعة، أيا كانت طبيعة هذه األموال، فقد تكون أصوال مادية 

، وقد تكون (كاألراضي واملباين)أو عقارية ( اخل...كالسيارات واللائرات واجملوهرات والتحف )
أمواال غري مادية وهي ما توصف عادة حبقوق امللكية األدبية أو الفنية أو الصناعية، وقد يستتبع 

املعقدة واملتنوعة ليشمل الصكوك واملستندات املثبتة مللكية هذه األموال، وهذا يف ظل األسالي  
ل املتحصلة من أنشلتهم اليت يلجأ نليها مبيضي األموال لتمويه شكل هذه األموال أو األصو 

 .اإلجرامية
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وقد تبنت االتفاقيات والصكوك الدولية باعتبارها سابقة لتجرمي هذا النشاط، تعريفا حمددا     
مث  (أوال)وال يف الوثائق الدولية لألموال أو املتحصالت، لذا سنقسم هذا الفرع نىل طبيعة األم

مع الوقوف على طبيعة تل  األموال يف  (ثانيا)موقف التشريعات املقارنة من مفهوم األموال 
 .(ثالثا)التشريع اجلزائري 

 طبيعة األموال في ظل االتفاييا  الدولية :أوال
تبنت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات تعريفا حمددا لألموال     

أو املتحصالت اليت تكون حمال جلرمية تبييض األموال، وهذا التعريف سارت على دربه اتفاقية 
دة ، وكذل  اتفاقية األمم املتح(1222بالريمو عام )األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

يف  (FATF)، وكذل  حددت جمموعة العمل املايل الدويل 1221ملكافحة الفساد عام 
 :توصياهتا األربعني املقصود باألموال حمل جرمية تبييض األموال، وهو ما نتناوله فيما يلي

فنجد طبيعة األموال يف ظل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف     
أية "، فعرفته بأنه "املتحصالت"، أهنا أخذت باملفهوم الواسع ملصللح 9111املخدرات عام 

أموال مستمدة أو مت احلصول عليها بلريق مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية االجتار غري 
األصول أيا كان "وكذل  يف تعريف اتفاقية فيينا ملصللح األموال بأهنا ". خدراتاملشروع بامل

نوعها مادية أو غري مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غري ملموسة، واملستندات القانونية أو 
وحبس  ما تقره اتفاقية سرتاسبورغ . "هذه األموال أو أي حق متعلق هباالصكوك اليت تثبت متل  

 . (1)تائج أو عائدات اجلرمية األصلية تنصرف نىل كل مزية أو منفعة اقتصادية جلبتها اجلرميةفإن ن
االتفاقيات الدولية واإلقليمية الالحقة على نىل متد فنالحظ أنه اهذا التعريف من خالل و     

اتفاقية ، وكذل  (1222بالريمو )اتفاقية فيينا، كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

                                                 
املادة األوىل، الفقرة ف، من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية اليت اعتمدها  -1

 .9111املؤمتر يف جلسته العامة املنعقدة يف ديسمرب 
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 (FATF)، وكذل  تبنته جمموعة العمل املايل الدويل 1221األمم املتحدة ملكافحة الفساد عام 
 .(1)ات تبييض األموال مع اختالف الصياغةمع توسيع نلاقه، وكذل  العديد من تشريع

 (2)كما نصت على هذا التوسع يف مفهوم األموال، التوصية األوىل من التوصيات األربعني     
جي  أن يتم توسيع نلاق جرمية تبييض األموال لتشمل غسل أي نوع من املمتلكات، : )بقوهلا

بغض النظر عن مباشرة جلرمية ما، و  سواء أكانت هذه املمتلكات متثل متحصالت مباشرة أم غري
 (.قيمة هذه املمتلكات

وهو لات ما تضمنته منهجية تقيم نظم مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وكذل      
جي  أن تنص القوانني على مصادرة : )ما نصت التوصية الثالثة من التوصيات األربعني على أنه

 تكون من املتحصالت أو الوسائط املستخدمة أو املمتلكات اليت يتم غسلها، أو تل  اليت
الوسائط اليت ينوي استخدامها يف ارتكاب أي جرمية غسل أموال أو متويل نرهاب أو أية جرمية 
أصلية أخرى، باإلضافة نىل مصادرة أية ممتلكات لات قيمة مناظرة، وكذل  املمتلكات الناشئة 

امية، مبا يف لل  الدخل أو األرباح أو الفوائد مباشرة عن متحصالت نجر بلريقة مباشرة أو غري 
األخرى الناجتة عن متحصالت اجلرمية، وكافة املمتلكات املشار نليها أعاله بغض النظر عن كوهنا 

 . (3)(أحد املتهمني أو ألي طرف ثالثلدى موجودة أو مملوكة 

                                                 
على ( 1222بالريمو )تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من ا" ه"و" د"نصت املادة الثانية، الفقرة  -1

يقصد بتعبري املمتلكات املوجودات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو غري مادية منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم : )ما يلي
 .وجودات أو وجود مصلحة فيهاغري ملموسة واملستندات أو الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تل  امل

 (. يقصد بتعبري عائدات اجلرائم أي املمتلكات تتأتى أو يتحصل عليها بشكل مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرم ما
نن جمموعة محلة العمل الدولية هي عبارة عن هيئة حكومية داخلية تضع املعايري وتقوم بتلوير وتعزيز السياسات ملكافحة  -2

دولة وحكومة ومؤسستان  99عضوا منها  99وال ومتويل اإلرهاب، ويبلغ عدد أعضاء هذه اهليئة يف الوقت احلايل تبييض األم
مؤسسة  91هيئات نقليمية تعمل على منوال جمموعة محلة العمل املايل الدولية وأكثر من  21مراقبا و 12عامليتان، وأكثر من 
 . أو هيئة عاملية أخرى

 .  911القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص عادل حممد السيوي،  -3
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أما خبصوص القانون النمولجي بشأن تبييض األموال الصادر عن األمم املتحدة عام     
-9للتعبري عن األموال حمل جرمية التبييض، وحددت املادة " املمتلكات"صللح اخلاص مب 9111

من هذا القانون معىن املمتلكات يف تلبيق أحكامه بأهنا األرصدة من أي نوع، ( ب)فقرة  9-1
أو غري مادية، منقولة أو غري منقولة، ملموسة أو غري ملموسة، والوثائق  سواء كانت مادية

والصكوك القانونية اليت تثبت ملكية هذه األرصدة أو وجود مصلحة فيها، وتشمل هذه األموال 
 .(1)أيضا أية ممتلكات أو مزية اقتصادية متأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من اجلرمية

صيات، ميكن القول أن حمل جرمية تبييض األموال يشمل كافة صور ومن خالل هذه التو     
ويالحظ أن تعبري املتحصالت ينصرف أيضا يف مفهوم االتفاقيات الدولية نىل األموال . األموال

ويغلي هذا التعبري املوسع . مىت كان مصدرها نشاطا غري مشروع يشكل جناية أو جنحة
بلبيعتها، وهو ما يعكس خصوصية نشاط تبييض  للمتحصالت أو األموال صورا شىت متغرية

 . (2)األموال، وتعقيد آليات الوسط الذي يرتعرع فيه، وهو الوسط املايل أو املصريف
 :وتتجلى صور املفهوم املوسع لتعبري املتحصالت أو األموال يف ثالث صور    
جنحة، وكون هذه أنه يستوي أن يكون عائدا مباشرا أو غري مباشر متحصال من جناية أو  -9

كنقود بيع )األموال مستمدة من اجلرمية الواقعة مباشرة، فهذا يعين أهنا ال زالت حتتفظ بذاتيتها 
، وأما صريورهتا متحصلة بلريق غري مباشر عن اجلرمية الواقعة، فذاك يغلي كافة صور (املخدرات

بدلت كاملقتنيات اليت مت األموال اليت جتد مصدرها األصلي يف نشاط غري مشروع ولو حتولت أو ت
 .شراؤها باألموال املستمدة من بيع لوحات فنية مسروقة

كذل  أنه ال عربة بلبيعة هذه األموال لات املصدر غري املشروع، فقد تكون لات طبيعة   -1
كاحلقوق األدبية والفنية واالخرتاعات )، أو غري مادية (كالسيارات واملعادن النفيسة)مادية 

                                                 
 .9111من التشريع النمولجي الصادر عن األمم املتحدة سنة ( أ)املادة األوىل الفقرة  -1
علي،  لعش :أيضا. 991مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  سليمان عبد املنعم، -2

 .929املرجع السابق، ص 
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، أو ملموسة (شروعةكاألراضي والشقق اليت يتم شراؤها بأموال غري م)قولة أو ثابتة ، من(الصناعية
 .أو غري ملموسة

نن مضمون األموال يتسع ليشمل مظاهر امللكية الرمزية هلا كاملستندات القانونية أو الصكوك  -9
حة تبييض هلذه امللكية أو ألي حق آخر متعلق هبا، وهو مفهوم يسري نىل حد كبري مكاف ثبةامل

 .  (1)األموال، ال سيما مع حركات تدوير وتوظيف األموال غري النظيفة
 األموال في التشريعا  المقارنة طبيعة :ثانيا
اختلفت التشريعات األوروبية يف استخدام واستعمال مصللح حمل جرمية تبييض األموال     

 Blanchiment des biens" (2)ومن لل  جند املشرع الفرنسي قد استخدم مصللح الدخول

ou des revenues"
كما أنه استخدم يف موضع آخر مصللح رؤوس األموال أو . (3)

ويف موضع ثالث استخدم مصللحا مشاهبا ملا تضمنته اتفاقية فيينا وهو املتحصالت أو  ،األصول
يف ظل القانون  "revenues"وقد أضيف مصللح املوارد . "Produit"العائدات أو الثمار 

ويتضح بشكل عام أن . ، حيث حل مصللح املصادر املالية9119الفرنسي بعد تعديل سنة 
املنفعة تنصرف نىل الزيادة يف ملكية األموال أو حتسني املركز املايل للجاين، وتستخلص من الشيء 

ية األمر وهي يف هنا" Moral"لاته أو من النشاط اإلجرامي، وهذه الفائدة قد تكون معنوية 
مت احلصول عليها بشكل " Avantagepécuniaire"أو مزية مالية " Goin"تتعلق بكس  

 . (4)مباشر أو غري مباشر من خالل ارتكاب اجلرمية األصلية
" األموال"أما يف قانون تبييض األموال البلجيكي، فقد قام املشرع فيه باستخدام مصللح     
 Avantage" "االمتيازات أو املنافع املادية"مصللح  ، ومع لل  استخدم"رؤوس األموال"أو 

                                                 
 . 991، ص املرجع السابقسليمان عبد املنعم،  -1
 . 9119من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  9-911املادة  -2
 .من لات القانون  9-911املادة  -3
 .  911عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  -4
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patrimoniaux"(1) . وجند يف تشريعات تبييض األموال يف لكسمبورغ أن املشرع قد استخدم
 .مماثال ملا جاء يف اتفاقية فيينامصللحا 

أما تعريف األموال يف التشريعات العربية، فنجد منها ما وسعت من نلاق هذه     
بعض األخر ضيق منها جبعل ما مل يذكر يف تعريف املتحصالت ال يدخل يف املتحصالت وال

 .  (2)نلاقها بغض النظر عن املصللح الدال على حمل اجلرمية
لسنة  991فنجد املشرع اللبناين يف قانون مكافحة عمليات تبييض األموال حتت رقم     

ييض األموال على النحو الذي أنه مل يورد حتديد املتحصالت أو األموال حمل جرمية تب 1229
، وكذل  فعل املشرع الكوييت يف قانون (FATF)تضمنته اتفاقية فيينا، ونصت عليه توصيات 

، فلم يورد من ضمن ما لكره يف 1221لسنة ( 91)مكافحة عمليات تبييض األموال رقم 
 . (3)القانون من مصللحات تعريفا لألموال حمل جرمية تبييض األموال

يف حني جند أن املشرع اإلمارايت يف قانون جترمي تبييض األموال الصادر باملرسوم االحتادي     
قد نص يف املادة األوىل منه على تعريف األموال واملتحصالت يف صياغة  1221لسنة ( 1)رقم 

فقد  1229لسنة ( 29)أما القانون البحريين الصادر بالقانون رقم . مشاهبة ملا ورد يف اتفاقية فيينا
مجيع األشياء لات القيمة أيا كان نوعها أو صنفها أو : )جاء يف املادة األوىل منه أن األموال هي

ويبني لنا أن املشرع البحريين . ( منقولة، ملموسة أو غري ملموسةطبيعتها سواء كانت منقولة أو غري
ئدة هذا النمولج يف قد اعترب أن أي يستخدم يف تبييض األموال يعترب من األموال، وقد تكون فا
 .(4)انسحاب املصادرة على كل ما يستخدم يف ارتكاب جرمية تبييض األموال

                                                 
 .99/29/9119املادة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي الصادر يف  -1
 .  919عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  -2
تلبيقه نظام يرجع اهتمام لبنان مبوضوع مكافحة تبييض األموال لكونه مركزا مصرفيا وماليا على مستوى دويل وكذل  ل -3

 . االقتصاد احلر اهلادف نىل وضع قوانني ختلق جوا من الثقة جلذب رؤوس األموال األجنبية
 . 922لعش  علي، املرجع السابق، ص : أيضا. 912، ص نفسهعادل حممد السيوي، املرجع  -4
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واملعدل بالقانون رقم  1221لسنة ( 11)ويعترب التشريع القلري يف قانونه حتت رقم     
من أكثر التشريعات العربية نسهابا يف عرض طبيعة األموال، حيث تضمنت  1229لسنة ( 19)

وىل منه تعريف ثالثي األبعاد هلذه األموال فنصت على تعريف منفصل لكل من هذه املادة األ
التعريفات متفقة مع ما نادت به االتفاقيات الدولية والتوصيات األربعون الصادرة عن جمموعة 

ونفس االجتاه أخذ التشريع اللييب يف مادته األوىل من قانون . (FATF)العمل املايل الدويل 
الذي يتفق مع ما نادت به جمموعة العمل املايل  1221لسنة  21األموال رقم  مكافحة تبييض

 .(1)الدويل يف التوصية الثالثة من التوصيات األربعون
أما املشرع املصري فأخذ يف حتديده حملل جرمية تبييض األموال باملنهج الذي يعرف كال من     

 من قانون مكافحة تبييض األموال األموال واملتحصالت على حدة، حيث نصت املادة األوىل
منها على تعريف األموال واملتحصالت ( د)، (أ)يف البند  1221لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

املستخدمة يف مواد هذا القانون، حبيث وضع تعريفا يشمل العملة الوطنية والعمالت األجنبية، 
وات ووسائل التعامل يف األسواق، وكل لي واألوراق املالية واألوراق التجارية حبسباهنا من أهم أد

قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، ومجيع احلقوق املتعلقة بشيء من لل ، وكذا الصكوك 
واحملررات املثبتة لكل ما تقدم، ويستوع  التعريف على هذا النحو كل صور املال احملظور تبييضه 

كانت صورته، ويف لل  حتقيق حلماية أوىف ملصادر   حىت ميتد نلاق املكافحة املعنية نىل كل مال أيا
متويل النشاط االقتصادي، حىت يشمل مجيع الصور سالفة البيان، ملا هلا من دور يف لل  التمويل 

 . (2)ويف كافة ميادين هذا النشاط
أما خبصوص املشرع اجلزائري يف قانونه املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب     

، فقد عرف األموال يف املادة الرابعة 1221فرباير  29املؤرخ يف  29-21ومكافحتهما حتت رقم 
                                                 

 . 922املخدرات، املرجع السابق، ص مصلفى اللاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم  -1
 .999سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -2

من املادة الثانية من اتفاقية األمم ( ه)من املالحظ أن املشرع املصري يف تعريفه لألموال أن هذا النص يتسق مع حكم البند 
 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ومع ما أوردته املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداملتحدة ملكافحة 
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ولة اليت حيصل سيما املنقولة أو غري املنقموال املادية أو غري املادية، الاألموال أي نوع من األ: )بأهنا
عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، مبا يف لل  الشكل 
االلكرتوين أو الرقمي، واليت تدل على ملكية تل  األموال أو مصلحة فيها، مبا يف لل  

املالية اإلئتمانات املصرفية وشيكات السفر والشيكات املصرفية واحلواالت واألسهم واألوراق 
 .(1)(والسندات والكمبياالت وخلابات االعتماد

نلن بعدما تكلمنا عن حمل جرمية تبييض األموال يف االتفاقيات الدولية والتشريع املقارن، 
 .تبييض األموال واجلرمية األصليةسنحاول دراسة تل  العالقة واالرتباط بني األموال حمل جرمية 

 يمة تبييض األموال بالجريمة األصليةمدى ارتباط األموال محل جر  :ثالثا
يشرتط يف األموال اليت تكون حمال للتجرمي أن تكون متحصلة من اجلرمية األصلية، سواء     

أكانت ناجتة عن بلريق مباشر أو غري مباشر، كما لو مت استخدامها يف شراء أسهم أو سندات أو 
خروج األموال عن لاتيتها األصلية وحتوهلا حتولت نىل أصول أخرى منقولة أو عقارية، ومن مث فإن 

اليت مؤداها " احللول العيين"نىل صورة أخرى ال حيول دون مالحقتها جنائيا، وهو ما جيسد فكرة 
تتبع املتحصالت اإلجرامية يف أية صورة كانت عليها ومبا يسمح بضبلها وجتميدها ومصادرهتا يف 

 . (2)غري تل  اليت وجدت عليها ابتداءصورهتا الثانية اليت صارت عليها، ونن كانت 
 : واملتحصالت غري املباشرة تأخذ صور وأشكال منها   

                                                 
كما أن . والوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 29/21/1221املؤرخ يف  29-21املادة الرابعة من قانون رقم  -1

مكرر  911يف القسم السادس مكرر يف املادة  1221نوفمرب  92املؤرخ يف  91-1221املشرع اجلزائري يف قانونه رقم 
استعمل مصللح املمتلكات، وهذا املصللح يعترب فضفاض وعام، لذا يف قانونه األخري عرف األموال وكان هذا التعريف 

 .واسع النلاق وشامل لكل تل  املمتلكات
املصللحات، فنجد من يستعمل املمتلكات وآخر  واملالحظ من خالل التشريعات العربية أن هناك تذبذب يف استعمال -

املتحصالت وثالث يستعمل العائدات، وهذا بالرغم من وجود قانون امولجي موحد، فقد غل  على لل  اختالف اللغة اليت 
   .يرتجم منها املصللح بني من يأخذ عن التشريع الفرنسي ومن يأخذ عن التشريع اإلجنلوسكسوين

 .999مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  سليمان عبد املنعم، -2
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استخدامها يف  املتحصالت املبدلة، كما يف املال املتحصل من جرمية املتاجرة يف األسلحة، مت -9
 .شراء عقار أو أسهم

اركة يف تأسيس شركة املتحصالت املختللة يف نفس الغرض السابق مت استخدامها يف املش -1
 .أشخاص مع آخرين

اإليرادات واملنافع املستمدة من املتحصالت أو مثار اجلرمية، أي تل  اليت مل تتم عليها  -9
عمليات تبديل أو اختالط، كما يف اإليداع النقدي يف صورة وديعة، أو ما جنم عن املتحصالت 

 .و السندات أو نجيار العقارات أو السيارات املبدلة أو املختللة من فوائد، كما يف أرباح األسهم أ
كما ال يفوتنا أن نذكر يف هذا الصدد أنه ثار جدال واسعا خبصوص جترمي املتحصالت 
غري املباشرة، ولل  من خالل األعمال التحضريية ملشروع اتفاقية فيينا، وتبلور لل  اخلالف يف 

 :اجتاهني متعارضني
النص على املتحصالت املستمدة من جرائم االجتار غري  يهدف نىل أن يقتصر: االتجاه األول

 :املشروع باملخدرات بلريق مباشر فقط، ولل  اعتمادا على بعض املربرات واالعتبارات اآلتية
نن اإلشارة نىل املتحصالت املستمدة بلريق غري مباشر تتعارض مع بعض النظم القانونية  -أ

ت وضبلها ومصادرهتا، مع توافر شبهات ملموسة ضد الوطنية اليت تستلزم اقتضاء أثر املتحصال
 .شخص معني على عالقة جبرمية حمددة

نن مالحقة أي شخص دون توافر شبهات كافية تتناىف مع احلقوق اليت تكفلها الدساتري  -ب
والتشريعات الوطنية للمواطنني خاصة حق امللكية، ومحاية املعلومات الشخصية ومبدأ افرتاض 

 .(1)الرباءة

                                                 
 .911عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  -1

وهذا ما جاء . ا، فرنساكما أن االجتاه األول أخذت به عدد كبري من الدول من بينها، النمسا، بربادوس، اليابان، تركيا، كند
 12يف الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية فيينا 

 .91، 91، اجمللد الثاين، ص 9111ديسمرب 
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أن تقتصر والية احملاكم يف صدد القضاء باملصادرة على األموال املتحصلة مباشرة من  -(ج
األنشلة اإلجرامية مما سيكون من الصعوبة مبكان اعتماد تدابري تتناول مصادرة األموال اليت ال 

 .باشرة وكلية بارتكاب جرمية حمددةتتعلق م
مما يصع  معه على بعض الدول ندراجها " بلريق مباشر أو غري مباشر"عدم وضوح عبارة  -(د

ا كلية من تعريف ضمن تعريفها للمتحصالت يف تشريعاهتا الوطنية، ومن مث فإنه من األفضل حذفه
 .مصللح املتحصالت

وهو على خالف االجتاه األول حيث أيدت دول أخرى اإلبقاء على اإلبقاء على : االتجاه الثاني
 :مباشر، تأسيسا على ما يلي من مربرات واعتبارات اليت نذكر منهاعبارة رد بلريق مباشر أو غري 

نن العبارة السابقة تعلي تعريفا أوسع يشمل مجيع مصادر األموال املكتسبة بصورة غري  -أ
مشروعة، ومن مث فإن اإلبقاء عليها يتيح للمحاكم أن تقبل دليل اكتساب املتحصالت من أي 

 .  (1)حصالت املختلفةمصدر وبأية وسيلة ومبا يشمل املت
ومن شأن تل  العبارة أيضا، تعزيز التدابري الواجبة ملراقبة االجتار غري املشروع بالعقاقري  -ب

 .احة لتحويل املتحصالت أو حتويلهااملخدرة، كما أهنا تشمل مجيع األسالي  املمكنة واملت
عة وغري مشروعة، فإن من أهداف االتفاقية تناول املكاس  املالية املتحققة بلرق متنو  -ج

 .باشرة هي جزء مهم من تل  املكاس املتحصالت غري امل
" بلريق مباشر أو غري مباشر"ولذل  فقد رجح االجتاه الثاين الذي أيد االحتفاظ بعبارة     

 . (2)وهو ما تقرر بالفعل يف التعريف الوارد بنص املادة األوىل الفقرة الرابعة

                                                 
رنة يف التشريع الكوييت واملصري والفرنسي، جملة عادل علي املانع، البنيان القانوين جلرمية غسل األموال، دراسة حتليلية مقا -1

عادل حممد السيوي، القواعد و . 922، ص 1221احلقوق الكويتية، العدد األول، السنة التاسعة والعشرون، مارس 
 .911املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 

 .1222جلرمية املنظمة عرب الوطنية، بالريمو من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا 9/1املادة  -2
كما أن هذا االجتاه الثاين أخذت به كل من كولومبيا، اسرتاليا، املغرب، الكويت، األردن، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة 

 .121وهذا ما نصت عليه الوثائق الرمسية، اجمللد الثاين، املرجع السابق، ص . األمريكية، اليونان، النرويج
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لعالقة غري املباشرة يتلل  نثباهتا جهودا مضاعفة لسللات ويتضح لنا مما سبق أن ا    
التحري واالستدالل والتحقيق، نال أن نغفال النص عليها يعترب ثغرة موضوعية وجوهرية خلرية يف 

ولل  ألن الفروض العملية الغالبة يف أعقاب ارتكاب . جترمي ومكافحة جرائم تبييض األموال
حصالت اجلرمية وندخال التغيري والتحوير نىل نبدال وحتويل متاجلرمية األصلية أن يسرع اجلناة 

عليها، األمر الذي يؤدي يف النهاية، نما نىل فقدان املتحصل املباشر لذاتيته وحتوله نىل متحصل 
ومن مث فإننا نكون أمام . منافع أو فوائد ندرارأو  التناميغري مباشر، أو االحتفاظ بذاتيته مع 

متحصالت غري مباشرة خترج عن مفهوم حمل أو موضوع اجلرمية من ناحية، ومن ناحية أخرى ال 
 .(1)تنسح  عليها املصادرة

وبناء على ما تقدم، ولكل هذه االعتبارات، فقد حرصت التشريعات العربية واألجنبية     
ل يف تعريفها للمتحصالت حمل جرمية التبييض، على التسوية بني املعنية مبكافحة تبييض األموا

األموال الناجتة أو العائدة بلريق مباشر أو غري مباشر من اجلرائم األصلية، ولل  كما هو احلال يف 
القانون الفرنسي والبلجيكي والكندي، وتشريعات كل من دول اإلمارات العربية املتحدة والبحرين 

وجند أن دولة الكويت رغم أهنا كانت يف اجتاه املعارضني للتسوية بني  .وقلر وسللنة عمان
األموال أو العائدات املباشرة وغري املباشرة، ولل  يف األعمال التحضريية التفاقية فيينا، نال أن 
املشرع الكوييت عند صياغته لقانون مكافحة عمليات تبييض األموال قد ساوى صراحة بني 

 .(2)وغري املباشرةالعائدات املباشرة 
وعليه ميكن القول أنه ال يشرتط لقيام وحتقق املسؤولية اجلنائية ملرتك  جرمية من جرائم     

تبييض األموال ضبط حمل أو موضوع اجلرمية، حيث أنه يكفي إلصدار احلكم باإلدانة أن يثبت 
قد انص  على مال  لدى احملكمة أن الفعل أو السلوك اإلجرامي الذي ينس  نىل اجلاين ارتكابه

 .متحصل من جرمية من اجلرائم اليت جرم املشرع تبييض متحصالهتا

                                                 
 .912مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص : أيضا. 921لعش  علي، املرجع السابق، ص  -1
 .929عادل علي املانع، املرجع السابق، ص  -2
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ولكنه يتعني حتديد حالة األموال املعنوية، وهو ما أخذت به جمموعة العمل املايل الدويل 
(FATF )(1)يف التوصية الثالثة من توصياهتا األربعني واملشار نليها سلفا . 
نا عن حمل جرمية تبييض األموال املتمثلة يف تل  العائدات ويف األخري، وبعدما تكلم   

واألموال مبختلف أشكاهلا وأنواعها، سنتكلم عن صور السلوك اإلجرامي املكون للجرمية وفق 
 .نصوص الوثائق الدولية مع خمتلف التشريعات املقارنة

 صور السلوك اإلجرامي لجريمة تبييض األموال: الفرع الثاني
ئق الدولية عدة اإلجرامي جلرمية تبييض األموال يف القوانني املقارنة والوثايتخذ السلوك 

ولكي تتحقق جرمية تبييض األموال، جي  وجود نشاط مادي يأتيه اجلاين سواء اختذ هذا . صور
النشاط صورة نجيابية، أو عن طريق نتيان فعل ينهي عنه القانون، أو صورة سلبية عن طريق 

 .(2)بفعل أمر به القانوناالمتناع عن القيام 
لذا حيتل االمتناع مكانة هامة يف جرمية تبييض األموال، ال سيما نلا ما تضمنت من خالل     

اجلهاز املصريف واملايل، ألن مقتضيات محاية األمن االقتصادي واالجتماعي الذي ختل به جرمية 
                                                 

: على أنه 12/29/1229يف ( FATF)تنص التوصية الثالثة من التوصيات األربعني جملموعة العمل املايل الدويل  -1
نجراءات مماثلة لتل  احملددة يف اتفاقييت فيينا وبالريمو، مبا يف لل  اإلجراءات التشريعية، لتمكني يتوج  على الدول أن تتبىن )

السللات املختصة من مصادرة املمتلكات اليت تكون نامجة عن غسل األموال، واإليرادات الناشئة عن غسل األموال أو 
مة أو اليت توجد نية يف استعماهلا الرتكاب هذه اجلرائم، أو اجلرائم اإلسنادية، باإلضافة نىل األدوات والوسائل املستخد

 (.املمتلكات لات القيمة امللابقة، دواما نخالل حبقوق الغري املستحقة
 . 121حممود جني  حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص  -2

فالنظرية السببية . سم نىل نظريتان، النظرية السببية والنظرية الغائيةونشري نىل أن ماهية الفعل تنازع يف حتديد مفهوما الفقه وانق
تعرف الفعل بأنه سب  النتيجة اإلجرامية، وترى أن له بدوره سببا، هو نرادة مرتكبة، ويضم كيان الفعل على هذا النحو 

يد أصل احلركة العضوية ونثبات عنصرين، احلركة العضوية وأصلها اإلرادي، وترى هذه النظرية أن اإلرادة تقتصر على حتد
خمضوعيتها لسيلرة من صدرت عنه، وعلى هذا النحو فإن الفعل ال يضم من بني عناصره االجتاه اإلرادي، أي ال يفرتض 

أما النظرية الغائية فتعرف الفعل بأنه نشاط غائي، أي . البحث يف كيفية اجتاه اإلرادة وما اجتهت نليه نل يتعلق بالركن املعنوي
اه نرادي نىل غاية معينة عرب عنها صاحبها بسلوك خارجي، ويفرتض الفعل بذل  حتديد الفاعل غاية معينة و وسيلة نىل اجت

بلوغها وتوقعه النتائج الثانوية املرتبلة هبذه الوسيلة، مث تنفيذه خلته يف عامل املاديات باتيانه السلوك الذي تتمثل فيه الوسيلة 
 .   نىل حتقيق غايته
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املؤسسات املصرفية واملالية تبييض األموال تفرض على املشرع التوسع يف فرض االلتزامات على 
 .ددة يتللبها حتقيق هذه احلمايةبالذات، للقيام بأعمال معينة أو اختال احتياطات حم

هلذا نالحظ بالنسبة جلرمية تبييض األموال نمكانية وقوعها يف صورة سلبية، تتمثل يف     
والتعليمات  يعاتالقعود عن نتيان ما أمر القانون القيام به، وال سيما يف ظل كثرة التشر 

والتوجيهات املصرفية سواء تل  الصادرة على مستوى التشريع الدويل أو التشريع الوطين ملواجهة 
نضفاء مظهر مشروع شأنه  نمهدف كل فعل تسيكما أن نشاط تبييض األموال . تبييض األموال

يتيحها النشاط  على األموال املتحصلة عن جرمية، سواء أكان لل  باستخدام خمتلف الوسائل اليت
فة املصريف حىت ولو كانت يف لاهتا مشروعة، أو حيل التمويه املصريف األخرى غري املشروعة، وبص

 .عامة باستخدام أية وسيلة أخرى
لذا سنقسم هذا الفرع للدراسة، حبيث نتكلم عن صور جرمية تبييض األموال من خالل     

الصورة ، مث (ثانيا)صورة الثانية نخفاء ومتويه األموال مث ال ،(أوال)تبيان مفهوم حتويل ونقل األموال 
 .(ثالثا)ة اكتساب وحيازة األموال الثالث
 تحويل األموال ونقلها :أوال
نن رغبة التشريعات الدولية والوثائق الدولية يف توسيع دائرة جترمي جمموعة األفعال املفضية     

حماصرة مجيع األسالي  املمكنة للقيام بتبييض نىل جمرد التعامل واملكونة لتبييض األموال هبدف 
، والتشريعات الدولية والوطنية مصللح حتويل ونقل األموال  (1)األموال، واستعملت جل الوثائق

 .األموال، دون أن تعرف تل  الصور كصورة لسلوك تبييض
ويعين النقل أن يتم نجراء عمل مصريف مبقتضاه يتم نقل مبلغ نقدي من حساب اآلمر     

املدين نىل حساب املستفيد الدائن، وقد يكون نقل األموال عن غري املصارف، أي عن طريق 

                                                 
ننتاج أي خمدر : )9111نص املادة الثالثة من اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام ت -1

أو مؤثرات أي خمدر أو مؤثرات عقلية، أو وضعها أو استخراجها أو حتضريها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تسليمها بأي وجه  
 (. اهلا بلريق العبور أو نقلها أو استريادها أو تصديرهكان أو السمسرة فيها أو نرس
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هتريبها من مكان نىل آخر، وسواء مت النقل املادي لألموال غري املشروعة هبذا اللريق أو لاك، فإن 
يف األمر أن مرتك  هذا الفعل يعد مقرتف جرمية تبييض األموال شريلة علمه باملصدر اجلوهري 

  .(1)غري املشروع هلذه األموال
أما التحويل، فيعين تغيري شكل األموال أو تغيري شكل العمالت، وتبعا لذل  فمن     

ومن هنا فإن سلوك  .املتصور أن يتم هذا التحويل عرب املؤسسات املالية املصرفية وغري املصرفية
االستبدال يلحق هبا يف معىن استبدال أوراق نقدية الصغرية بأوراق كبرية أو حتويل األموال غري 
املشروعة نىل أشياء لات طبيعة عينية، فيما يتم التعبري عنه بإمكانية اللجوء نىل شراء اجملوهرات أو 

 .(2)العقارات والفيالتالتحف أو السيارات الباهضة الثمن أو غريها، أو حىت شراء 
، نضافة نىل مصللح "استعمال أو استبدال"ونرى بعض التشريعات استعملت مصللح     
، استخدام املال ولو مل "Utilisation des biens"، ويقصد باستعمال املمتلكات "حتويل"

اين سللة أن للج" االستعمال"تكن يد اجلاين على املال كاملة أو ناقصة، ويفهم عموما من تعبري 
على الشيء تتيح له نمكانية االستغالل دون أن تتجاوز هذه السللة حق التصرف يف هذا 

 .(3)املال
ومصللح االستعمال له مفهوم واسع، حبيث ميكن أن يشمل عدة أفعال، فجميع أنواع     

االستخدام للممتلكات الناجتة عن نحدى اجلرائم املنصوص عليها يف تشريعات مكافحة تبييض 
األموال، وعلى لل  يعترب فعال آمثا قيام شخص طبيعي أو معنوي باستثمار األموال املتحصلة من 

                                                 
مفيد نايف الديلمي، املرجع و . 921حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، املرجع السابق، ص  -1

 .19هدى حامد قشقوش، املرجع السابق، ص . 912السابق، ص 
 .921حممد علي العريان، املرجع نفسه، ص  -2
، ص 1221حممد حمي الدين عوض، جرائم غسل األموال، اللبعة األوىل، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  -3
 .11أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص و . 19
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نحدى اجلرائم األولية، أيا كانت طريقة استثمارها، ولو كانت تتمتع بالصفة الشرعية عن طريق 
 .(1)تبييضها ما دام اجلاين يعلم حقيقة هذه األموال وقت مشلها

كذل  بالنسبة للفظي   كان مفهوم االستعمال يبدو واضحا، فإن األمر ليس  ونلا    
، فعدم نعلاء تعريف هلما من قبل املشرع قد يضع مبدأ شرعية اجلرائم "االستبدال"و" التحويل"

فاملصللحات قريبان من بعضهما البعض، مما قد حيدث لبسا يف الفهم، . والعقوبات على احمل 
ومما ال ش  فيه أن التشريعات اليت استعملت ، (2)أهنما مرتافدينأو قد يدعو لالعتقاد ب

ق صعوبات من حيث التلبيق املصللحني قصدت هبما أمرين خمتلفني، وهو الشيء الذي قد خيل
 .القضائي
" االستبدال"و" التحويل"تضح الفرق بني كل من ومن خالل التعريفات الواردة أعاله ي   
قل املال من مكان آلخر عن طريق الكرتوين بواسلة مؤسسة ، فالتحويل يستهدف ن"النقل"و

مالية، بينما يهدف االستبدال نىل تغيري طبيعة املال من شكل ألخر، أما النقل فيستهدف تغيري 
 .ع املال بلرق مادية ال نلكرتونيةمكان أو موض

ناك ونالحظ يف نفس السياق أن خلة التشريعات املقارنة مل تستخدم تعبريا واحدا، فه
وثالثة على غرار التشريع " االستبدال"وثانية تكتفي بتعبري " التحويل"تشريعات تستعمل لفظ 

" استبدال"أما املشرع الفرنسي أعلى ملصللح . "التحويل والنقل"تستعمل مصللح  (3)اجلزائري
لفاظ ، يف حني أن املشرع املصري فقد استعمل على غرار التشريع اجلزائري كل األ(4)معىن التحويل

 .(1)املشار نليها للداللة على األفعال املكونة للسلوك املادي جلرمية تبييض األموال
                                                 

 .929لعريان، املرجع السابق، ص حممد علي ا: أيضا. 912يلمي، املرجع السابق، ص مفيد نايف الد -1
 .12، ص 1221مواجهة جرائم غسيل األموال، اللبعة األوىل، جملس النشر العلمي، الكويت،  ،الضفيهريفايز  -2

3
-  Art 324-1 : (Constitue 2galment un blanchiment le fait d’apporter un concours à une 

opération de placement, de dissimulation ou de convertion du  produit direct ou indirect 

d’un crime ou d’un délit ). 
4

-  "Caractérise le délit de blanchiment au sens de l’article 222-38 du code pénal, la cour 

d’appel, qui retient que participe à une opération de placement, de dissimulation ou de 

conversion du produit d’un trafic de stupéfiants celui qui connaisait l’origine des fonds, 

alimente un compte bancaire servert Nom au moyen de versements en espèce ou de 
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وعليه نالحظ أن ترتي  السلوك اإلجرامي لصور جرائم تبييض األموال جاء معي ، حبيث     
، نل جل االتفاقيات والصكوك الدولية والتشريعات ءم مع مراحل ارتكاب هذه اجلرميةال يتال

املقارنة، تبدأ بصورة حتويل ونقل، يف حني جند صورة االكتساب واحليازة كصورة ثالثة، واليت جي  
أن تكون صورة ثانية للسلوك اإلجرامي متاشيا مع املرحلة األوىل من مراحل تبييض األموال، واليت 

كمرحلة أوىل وصورة لذا نرى أنه كان البد على التشريعات مراعاة اإلخفاء والتمويه  تسبقها مرحلة 
قليدية أو احلديثة الرتتي  املنلقي لصور سلوك جرائم تبييض األموال سواء تل  املراحل الت

 .(االلكرتونية)
 إخفاء وتمويه األموال :ثانيا

تباع أسالي  هذه الصورة تعين نبعاد األموال عن مصدرها اجلرمي املستمدة منه عن طريق ا
بالغة التعقيد من التحويالت املالية، واهلدف هو نخفاء مصدر األموال، واحلد من نمكانية تتبع 
اخللوات للوصول نىل مصدرها وتصعي  اكتشاف مصدرها ولل  عن طريق سلسلة طويلة من 

 .(2)معا العمليات املالية املعقدة، وبعدد كبري من التحويالت داخل البلد وخارجه أو يف االثنني
" األوف شور"وأغلبية هذه العمليات تتم من خالل حركة األموال على حسابات يف بنوك 

(Ofsoure)  خروجا ودخوال ونيداعا وسحبا عن طريق الشركات الومهية أو شركات الغلاءShep 
Comparies  أو ما يسمى الشركات اجلاهزة على الرفSheft Comparies  خللقها

                                                                                                                                                    

chèque, dont certaine optenus d’une tierce personne en échange de somme en numéraire et 

transfère de fonds à l’étranger sous de convert de mandats postaux  ". 
كل سلوك ينلوي : )بشأن مكافحة غسل األموال على أنه 1221سنة  12تنص املادة األوىل من القانون املصري رقم  -1

استبداهلا أو نيداعها أو ضماهنا أو استثمارها أو على اكتساب أموال أو حيازهتا أو التصرف فيها أو ندارهتا أو حفظها أو 
 ...(.نقلها أو حتويلها أو التالع  يف قيمتها

سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف و . 12محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  -2
 .992اجلنائية لألموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص 
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احلاجة، وكذل  شراء أسهم واستثمارات عن طريق مساسرة وبلرق معقدة والستخدامها عند 
 .(1)وبعموالت كبرية أو عن طريق يبيع ما سبق شراؤه يف املرحلة األوىل، وقبض الثمن بشيكات

ويفرق الفقه اجلنائي بني مصللحي اإلخفاء والتمويه، فاإلخفاء يشمل كل عمل من شأنه     
املشروع، وبأي شكل كان، وبأي شكل كان، وبأي وسيلة، منع كشف احلقيقة للمصدر غري 

كذل  ال يهم . سواء كان هذا اإلخفاء مستورا أو علنيا، فال عربة نلن بكون اإلخفاء قد مت سرا
سب  اإلخفاء حىت ولو كان بلريقة مشروعة كشراء الشيء املتحصل من السرقة أو اكتساب 

 . (2)ة أو املعارضة أو اإلجارة أو غري لل األموال غري املشروعة بلريق اهلبة أو الوديع
أما فعل التمويه، فإنه يقصد به اصلناع مصدر مشروع غري حقيقي لألموال غري املشروعة،      

كإدخال هذه األموال القذرة يف صل  األرباح الناجتة عن نحدى الشركات القانونية حيث تظهر 
 . (3)املشروع هلذه الشركة القانونية هذه األموال وكأهنا أرباح مشروعة ناجتة عن النشاط

من اتفاقية فيينا على األشكال املختلفة هلذه الصورة من ( 1/ب)وقد نصت املادة الثالثة     
غسيل األموال يعين نخفاء حقيقة األموال أو مصدرها أو مكاهنا : )صور السلوك اإلجرامي، بقوهلا

املتعلقة هبا أو ملكيتها مع العلم بأهنا مستمدة من أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق 
من هذه املادة، أو مستمدة من فعل من ( أ)جرمية أو اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 

 .(4)(أفعال االشرتاك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم
أن اإلخفاء يعين احليازة املسترتة لألموال لكي ال يدرك الغري حقيقة مصدرها أو  كما    

فتمويه حقيقة األموال اليت أشار هلا نفس النص يعين . مكاهنا أو طريقة التصرف فيها أو حتركها

                                                 
 .911عبد الفتاح بيومي، جرائم غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص  -1
، ص 1229نادر عبد العزيز شايف، تبييض األموال، دراسة مقارنة، اللبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  -2
 .992مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص و . 11

 .111حممد علي العريان، املرجع السابق، ص و . 19مصلفى اللاهر، املرجع السابق، ص  -3
 9111سليمان عبد املنعم، التكييف القانوين لظاهرة غسل األموال، اللبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -4

 .12أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص و . 91ص 
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األموال أو فصل حصيلة األموال غري " تدوير"مفهوما خمتلفا عن اإلخفاء، حيث يقصد به 
صدرها احلقيقي من خالل جمموعة معقدة ومتتابعة من العمليات املالية لتمويه املشروعة عن م

 .(1)الصفة غري املشروعة لألموال
أما املشرع املصري، فبدوره اعترب اإلخفاء أو التمويه نتيجة مرتتبة على السلوك اإلجرامي يف     

املادة األوىل ملا جرمية تبييض األموال، وليست نحدى صور السلوك اإلجرامي، ولذل  فإن 
مىت كان القصد من هذا السلوك نخفاء : )... استعرضت صور السلوك اإلجرامي نصت على

املال أو متويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاح  احلق فيه أو تغيري حقيقته أو 
 احليلولة دون اكتشاف لل  أو عرقلة التوصل نىل شخص من ارتك  اجلرمية املتحصل عنها

وهذا على خالف املشرع اجلزائري الذي اعترب اإلخفاء والتمويه صورة من صور السلوك . (2)(املال
 .(3)املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 29-21للجرمية، ولل  يف قانونه رقم 

وهناك رأي من الفقه، يرى أن التمويه يشبه اإلخفاء يف أن كليهما له أمر يسعى من     
خالله مرتكبه نىل حتقيق نتيجة حمددة وهي طمس مصدر األموال القذرة، ألن التمويه حركة غري 
مستكنة من العمليات املتعددة، حىت يصع  معرفة األصول القادمة من تل  األموال املتحصلة 

                                                 
تبييض األموال والسرية املصرفية، الفساد أصل العلة، اللبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  داود يوسف صبح، -1

 .11، ص 1229
، مبعىن أن يتمم متويه طبيعة هذه األموال بعدد من التحويالت "التشلري"ونشري نىل أن البعض يللق على هذه العملية اسم 

 .ول نىل مصدرها احلقيقي الداخلية واخلارجية، حبيث يتعذر الوص
 .919عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص  -2
يعترب تبييضا لألموال : )على أنه 1221فرباير  29املؤرخ يف  29-21من القانون رقم ( ب)تنص املادة الثانية فقرة  -3

بيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة نخفاء أو متويه الل
 ....(. هبا
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من اجلرمية، وهو مبعىن أخر نلباس هلا بشكل غري حقيقي حىت يصع  على املتتبع معرفة حقيقة 
 .(1)هامصدر 
فإن استخالص سلوك التمويه يشمل كافة صور نخفاء أو متويه حقيقة األموال غري وعليه     

الفرنسي كافة املؤسسات املالية املشرع قد أخضع tالنظيفة، كما نصت عليه معظم الوثائق الدولية، 
ألحكام قانون مكافحة غسيل األموال املتحصلة عن االجتار باملخدرات يف قانونه الصادر سنة 

، وال ش  أن ما تقوم به نحدى هذه املؤسسات أو األشخاص من متويه ملصدر أو حقيقة 9119
ن املادي جلرمية تبييض يدخل يف نلاق الرك هر مشروع عليهامظاألموال غري النظيفة، بإضفاء 

األموال، ويكفي أن تستغل نحدى هذه املؤسسات أو األشخاص اإلمكانات والوسائل املالية أو 
 .(2)املصرفية اليت يتيحها مثل النشاط يف متويه مصدر أموال املخدرات

ومما سبق لكره عن هذه الصورة، نالحظ أن جل التشريعات وقعت يف اخللط بني مفهوم     
واإلخفاء، ولل  للصياغة الفضفاضة اليت أقرهتا تل  اللتشريعات، على غرار املشرع  التمويه

الفرنسي الذي جيد نفسه يف حالة تنازع النصوص أو التعدد الظاهري للجرائم، ولل  يف نص 
من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، وكان على املشرع الفرنسي االكتفاء  91-111املادة 

ال كوصف عام، وعلى لل  فإن نعمال قواعد فض تنازع النصوص كفيلة بتجرمي غسيل األمو 
برتجيح تلبيق النص اجلنائي اخلاص، واستبعاد النص العام، وهذا اتساقا مع جترمي كل فعل يربر 

 . (3)بأي وسلة كانت على حنو كالب املصدر غري املشروع لألموال املتحصلة عن جناية أو جنحة
                                                 

، ص 1229حممد أمني الرومي، غسل األموال يف التشريع املصري والعريب، اللبعة األوىل، شركة جالل لللباعة والنشر،  -1
929 . 

سليمان عبد املنعم، . 911ومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص . 11هدى حامد قشقوش، املرجع السابق، ص  -2
 .991مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص 

أعملت حمكمة النقض الفرنسية أحكام هذه النصوص، نل أيدت ما انتهت نليه حمكمة االستئناف من ندانة أحد املوثقني  -3
وتتلخص وقائع هذه القضية يف قيام هذا املوثق عقد بيع . أموال متحصلة عن نشاط االجتار يف املخدرات عن جرمية غسيل

شقة لصاحل عشيقته ناصحا نياها بدفع الثمن بواسلة حوالة مصرفية دولية بدال من أوراق الينكنوت لعدم نثارة الشبهات، كما 
وخلصت حمكمة النقض يف معرض تأييدها حلكم اإلدانة . م عملية البيعثبت علم املوثق بتزوير بعض املستندات املقدمة المتا



 التكييف واإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال                      الفصل الثاني 
 

225 
 

 وحيازة األموال اكتساب :ثالثا
تعترب هذه الصورة من األفعال املفضية نىل التمل  أو االستئثار باألموال، ومل تعط     

التشريعات والوثائق الدولية وحىت املشرع اجلزائري، معىن ومفهوم ملصللح االكتساب واحليازة، مما 
لتحديد دائرة التجرمي يدعو للبحث عن املقصود من املصللحني واستجالء املعىن احلقيقي للفعلني 

 .والعقاب
مجع الشيء ورحبه وتلقيه على سبيل التمل ،  "Acquérir"ويعين مصللح االكتساب     

كيفما كان سب  االكتساب، أي سواء نتج عن الوفاء بدين أو مبقابل أو هبة، فال ينحصر معىن 
أسباب االكتساب ، ألن فعل التلقي ليس نال سب  من (1)االكتساب يف التلقي كما يرى البعض

 .سواء كانت طبيعة الشيء مادية أو معنوية
فيعرف بأنه السللة الواقعية أو السيلرة الفعلية على  "Détention"أما فعل احليازة     

شيء أو حق عيين مرتت  عن شيء، شريلة أال تكون األعمال اليت تتم عن هذه السللة أو 
ى أهنا جمرد رخصة من املباحات أو اليت يتحملها السيلرة من قبيل األعمال اليت يأتيها شخص عل

 .الغري على سبيل التسامح
وهو السيلرة الفعلية أو الواقعية على  مادي األولولقيام احليازة البد من توفر عنصران،     

معنوي يتمثل يف نية احلائز يف أن حيوز الشيء كمال  أو  والثاني الشيء أو على احلق العيين، 
وقد تكون احليازة تامة أو ناقصة، فالتامة هي اليت متكن احلائز من . (2)كصاح  حق عيين

                                                                                                                                                    

نىل انصراف انتباه املوثق حبكم مهنته نىل حركة تدوير املال املتحصل عن االجتار يف املخدرات، وهذا ما يعين توافر علمه 
 . بلبيعة هذا املال وحقيقة مصدره

اجلرائم املالية من : يف أشغال الندوة السابعة املنظمة بوجدة حتت عنوانعبد اهلل الكرجي، مكافحة تبييض األموال، مسامهة  -1
 .199، ص 1222ماي  99خالل اجتهادات اجمللس األعلى، منشورات اجمللس األعلى، 

 ، اجلزء الثاين، ملبعة النجاح اجلديدة،(الدعوى واألحكام)ندريس العلوي العبدالوي، القانون القضائي اخلاص،  -2
 .  999، ص 9119 اإلسكندرية،

ومثال األفعال اليت تكون مباحة أو على سبيل التسامح، التنزه يف احلدائق والسري يف اللرقات، أو كتحمل مال  األرض جتاوز 
 .أغصان شجر اجلار على أرضه
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استعمال كل أو أغل  السللات اليت ينلوي عليها حق امللكية، فيستليع أن يستعمل الشيء أو 
ينتفع به ويتصرف فيه، وتتميز احليازة من حيث عنصرها املعنوي بأن نية احلائز هي أن يباشر هذه 

أما احليازة فهي تتميز من حيث مادياهتا،  .(1)هو يعترب أصيال على الشيءالسللات حلسابه، ف
بسللات حمدودة على الشيء، ختتلف ضيقا واتساعا باختالف السند القانوين الذي يعتمد عليه 
احلائز، وتتميز من حيث معنوياهتا باعرتاف احلائز على الشسء والتزامه بأن يرده نليه أو يستعمله 

 . (2)هعلى حنو حدده ل
اكتساب وحيازة "وبالرجوع نىل املشرع اجلزائري فنجده استعمل يف هذه الصورة لفظ     

، على خالف املشرع املصري الذي استخدم يف قانونه تعبريات عديدة منها (3)"واستخدام
اكتساب أموال أو حيازهتا أو التصرف فيها أو ندارهتا أو خلفها أو استبداهلا أو نيداعها أو )
وانتقد جان  من الفقه املشرع املصري على أنه كان بإمكانه . ...(ارها أو نقلها أو حتويلهاتثماس

، وهذا حس  أحكام القضاء، ألن مدلول أفعال "احليازة والتعامل"النص على صورتني فقط مها 
اكتساب املال والتصرف فيه وندارته ونيداعه وحفظه ونقله تدخل مجيعا يف مدلول احليازة ويصبح 

 .(4)لنص على هذه األفعال تكرار وزيادة ال حمل هلاا
وكان األجدر باملشرع أن يقتصر على نيرادها يف املذكرة اإليضاحية للقانون، فهي أقرب نىل 

ونلا كان الشارع حريصا . الشرح منها نىل نص حمكم يتصف باإلجياز وهي مسة النصوص التشريعية
، فإنه كان مبقدوره أن يضيف نىل فعل احليازة فعل على مشول النص لكافة أفعال تبييض األموال

، وهذا التعامل مع احليازة يستوع  الكثري من الصور اليت نص عليها مثل أفعال "التعامل"
                                                 

 . 919حممد أمني الرومي، املرجع السابق، ص  -1
لقانون مكافحة غسل األموال اجلديد، دراسة نقدية  أشرف مشس الدين،. 919حممد أمني الرومي، املرجع نفسه، ص  -2

 .12املرجع السابق، 
اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص : )على 29-21من قانون ( ج)تنص املادة الثانية فقرة  -3

 (.القائم بذل  وقت تلقيها أهنا تشكل عائدات نجرامية
. 911غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم -4
 .111حممد علي العريان، املرجع السابق، ص و 
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االستبدال، اإليداع، االستثمار التحويل، فكل هذه الصور ينلبق عليها مدلول التعامل املايل، وما  
 .  (1)كان املشرع املصري حباجة هلذا التكرار

يرى الفقه اجلنائي يف النهاية أن يف مواجهة عدد من اجلرائم باختالف عناصرها ومما سبق،     
تبييض  –، والقاسم املشرتك بني هذه اجلرائم هو أهنا متثل يف جمموعها املكونة للسلوك اإلجرامي

ملكافحة هذه اجلرمية ونن كانت مناهج التشريع واضحة الداللة يف اتساع نلاق التجرمي  –األموال 
اليت دد احمل األول العتبار هذه اجلرمية من جرائم اخللر أو السلوك: بشكل مؤثر ولل  لسببني

أما الثاين هو أن تعداد صور . يعاق  عليها دون توقف العقاب على حصول ضرر أو نتيجة معينة
ية، وهي أنه ال جرمية وال السلوك اإلجرامي يعكس عملية االلتزام مببدأ الشرعية اجلنائية املوضوع

 .(2)عقوبة نال بنص
وعليه فالفقه يصنف صور السلوك اإلجرامي يف قانون مكافحة تبييض األموال نىل     

 :طائفتني
وهي تعىن بتجرمي األفعال جملرد االتصال باملال دون التعامل به، ويف نطار هذا : الطائفة األولى

 .النقل املادي لألموال حمل جرمية تبييض األموال التجرمي تدرج أفعال احليازة أو احلفظ أو
 .يت تدفع باملال نىل دائرة التعاملوتعىن باألفعال ال: والطائفة الثانية

والقاسم املشرتك بني هاتني اللائفتني، هو أن جانبا كبريا منها يقع خالل استخدام النظام     
اإليداع أو التمويل أو الضمان أو التصرف أو اكتساب املال أو  أعمال خاللاملايل أو املصريف من 

                                                 
 .11أشرف مشس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة تبييض األموال اجلديد، املرجع السابق، ص  -1
بشأن مكافحة غسيل األموال يف ضوء االجتاهات  1229لسنة  12حسام الدين حممد أمحد، شرح القانون املصري رقم  -2

، اللبعة الثانية، دار -دراسة مقارنة لتشريعات الدول العربية، دول االحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكة–احلديثة 
 . 929، ص 1229النهضة العربية، القاهرة، 
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اإلدارة أو التالع  يف قيمة املال سواء متت هذه العمليات بوسيلة مصرفية عادية أو وسيلة 
 .   (1)الكرتونية

  مة على االشتراك وتقديم المساعدةاألفعال القائ: الفرع الثالث
املكونة للركن قد جر م السلوكات شرع اجلزائري أن امل يف التجرمي جندمن بني مظاهر توسع     

املادي لتبييض األموال، حبيث أنه أعط لبعض األعمال وصف أفعال أصلية بالرغم من أهنا تقوم 
 .يف اجلرمية وليست مسامهة (2)على املساعدة اليت تعترب يف العادة مشاركة

خروج املشرع اجلزائري هنا عن القواعد العامة يف التجرمي تبنيه ملفاهيم جديدة   ويعكس    
كآليات مبتكرة للسياسة اجلنائية يف مكافحة تبييض األموال، وكذا رغبته يف تضييق اخلناق على 

فمن املعلوم أن اآلثار اليت ترتت  على املشاركة خمتلفة عن املسامهة ويف غال  . مرتكيب هذه اجلرائم
 .األحيان أقل حدة

وتتمثل هذه األفعال يف مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب نحدى اجلرائم املشار     
الذي يتعلق بالوقاية  1221سنة  29-21من القانون رقم " د"و" أ"يف املادة الثانية الفقرة  نليها

سة األفعال اليت وعليه سنحاول يف هذا الفرع درا. موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهمامن تبييض األ
، مث املساعدة على اإلفالت (أوال)تقوم على املساعدة يف عمليات اإليداع أو اإلخفاء أو التحويل 

 .(ثالثا)، مث تقدمي املساعدة واملشورة لعمليات تبييض األموال (ثانيا)من اآلثار القانونية 

                                                 
. 992الوسائل اإللكرتونية ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم غسل األموال بني  -1

 .999مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص : أيضا
من هذه األفعال،  قسمينب نن صور جرائم تبييض األموال تصنف وفقا للفقه نىل أفعال املسامهة األصلية اليت تنلوي على -

االكتساب، احليازة، اإليداع، : فاألفعال األوىل هي . عال املفضية نىل جمرد التعاملاألفعال املفضية نىل التمل  واحليازة، واألف
 .  النقل والتحويل، االستبدال، اإلدارة، الضمان، االستثمار، التالع  يف قيمة األموال: والثانية. احلفظ والتصرف

ل على املسامهة اجلنائية بصفة تبعية، مرادفا كمصللح يد" االشرتاك يف اجلرمية"تتجه غالبية الفقه نىل استخدام تعبري  -2
كمرادف للصلالح الفرنسي " املسامهة اجلنائية"وتفضل استخدام مصللح   "Complicité"لالصلالح الفرنسي 

"Participation Criminelle" نشاط يرتبط بالفعل : "ويعرف االشرتاك بأنه. للداللة على مللق تعدد اجلناة يف اجلرمية
 ".   أن يتضمن تنفيذا للجرمية أو قياما بدور رئيسي يف تنفيذها دونورابلة سببية  اإلجرامي
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 المساعدة في عمليا  اإليداع أو اإلخفاء أو التحويل  :أوال
ميكن القول أنه هناك مالحظات البد من رصدها خبصوص هذه الصورة من صور     

املساعدة املكونة للسلوك املكون جلرمية تبييض األموال، واليت نص عليها املشرع الفرنسي يف املادة 
 :   (1)من قانون غسيل األموال وهي( 911/1)

مدى اعتبار فعل املساعدة يف عمليات نيداع أو حتويل األموال، مكونا جلرمية أصلية أو : األولى
ويبدو أن املساعدة هنا تشكل حبس  األصل صورة من . لصورة من صور املسامهة اجلنائية فيها

صور املسامهة اجلنائية، لكن املشرع آثر أن يرتقي بالصفة اجلرمية هلذه الصورة ويعاق  عليها أهنا 
 .وليست حمض فعل من أفعال املسامهةرمية أصلية ج

ويف هذا املعىن والصدد جند أن املشرع الفرنسي يقرتب ويتفق مع ما نصت عليه التوصيات 
ويرتت  على اعتبار فعل . "FATF"األربعني الصادرة عن جلنة العمل املايل لتبييض األموال 
ملسامهة نتائج هامة، لعل أمهها نمكانية املساعدة هنا جرمية أصلية وليس جمرد فعل من أفعال ا

مالحقة الشروع يف هذه اجلرمية بينما كان األصل هو امتناع هذه املالحقة حال اعتبار السلوك لاته 
ونظن أنه كان . (2)صورة للمسامهة اجلنائية استنادا لقاعدة عدم العقاب على الشروع يف املسامهة

الصور للقواعد العامة، ما دام الفعل هنا يعد يف  باملشرع الفرنسي أن يرتك العقاب على هذه
 .(3)حقيقته وحبس  طبائع األمور صورة من صور املسامهة

                                                 
 .992مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
 .191حممود جني  حسين، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، املرجع السابق، ص  -2
 92املؤرخ يف  21/91مكرر من قانون رقم  911بنفس االجتاه التجرميي للمشرع الفرنسي يف املادة  زائريأخذ املشرع اجل -3

 29-21وكذا املادة الثانية من قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم  ،(قانون العقوبات) 1221نوفمرب 
أو مساعدة أي ..... حتويل املمتلكات ": )أ"رفيا الفقرة كوهنما جاءتا مكررتان ح... ، واليت 1221فرباير  29املؤرخ يف 

( شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله
املشاركة يف عمليات  واملقصود هنا هو...( املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة": )د"وكذل  الفقرة 

 . اإلخفاء أو التحويل أو اإليداع
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أن جترمي املساعدة يف عمليات اإليداع أم اإلخفاء أم التحويل يشمل على حد السواء : الثانية
واجلزائري قد وفقا يف  وجند أن املشرعان الفرنسي. العائد املباشر أو غري املباشر املتحصل عن جرمية

هذه الصياغة ملا تعكسه من طبيعة نشاط تبييض األموال غري النظيفة، فالغال  أن تتحول وتتبدل 
 .األموال املتحصلة عن اجلرمية مباشرة لكي تأخذ صورا وأشكاال مجة أخرى

كانت الصور وبالتايل يعد من قبيل املساعدة نخفاء سائر املنقوالت واملقتنيات املادية أيا      
كما يسري . نليها مىت ثبت أنه مت شراؤها ابتداء بأموال متحصلة عن جناية أو جنحة ولتحت اليت

هذا احلكم على نخفاء األموال اليت مت احلصول عليها بواسلة بيع املنقوالت املتحصلة مباشرة عن 
مثلة يف متويه مصدر ويرى بعض الشراح أن هذه الصورة متداخلة مع سابقتها املت. جناية أو جنحة 

وقد كان مبقدور املشرع االكتفاء بالصورة األوىل وال سيما أهنا تشمل كل . األموال غري املشروعة
فعل يربر بأية وسيلة كانت على حنو كالب املصدر غري املشروع لألموال املتحصلة من جناية أو 

 .(1)جنحة
الهلا تقدمي املساعدة نىل مبيضي ومن الناحية العملية فإن احملاوالت اليت ميكن من خ    

األموال املشبوهة تتعدد ما بني نخفاء اليخوت أو األثريات أو اجلواهر املشرتاة بأموال متأتية من 
جرائم املخدرات أو عن جناية أو جنحة أو غري لل  من املنقوالت املادية بصورها املتعددة واليت 

نىل األموال املتحصل عليها عن طريق بيع  وكذل  ميتد هذا احلكم. يسهل تفسريها يف كل مرة
املنقوالت مباشرة من اجلرمية ملنع نخفاء األشياء، مالحقة وتتبع األشياء واألموال لات املصدر 

 .  (2)اجلرمي يف أية صورة ميكن أن تتحول نليها
ية أما املساعدة يف عمليات حتويل العائدات املتحصلة مباشرة أو بلريق غري مباشر عن جنا    

أو جنحة، فيقصد بذل  سائر صور التحويل، وأمهها التحويل املصريف أو النقل املصريف وال سيما 

                                                 
 .999مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
 .991حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتهما، املرجع السابق، ص  -2
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غري النظيفة  (1)املستحدثة منها كالتحويالت اإللكرتونية لألموال، وميثل التحويل اإللكرتوين لألموال
موال من نقل األ ضروبمن  الضربصورة حمبذة لنشاط تبييض األموال، ملا ينلوي عليه هذا 

فهو يتسم بالسرعة وتغلية املسافات البعيدة عرب الدول حني يقع نشاط االجتار يف . مزايا
املخدرات على سبيل املثال يف بلد ما ويتم نقل األموال املتحصلة عنه نىل مصرف يقع يف بلد 

 .آخر
موال، كما تقل نىل حد كبري املخاطر اليت ميكن أن تنشأ عن املصدر غري املشروع هلذه األ
 .(2)باإلضافة نىل أنه يضمن السرية السيما وسط الكم اهلائل للتحويالت املصرفية اليت تتم كل يوم

وهكذا تقوم مسؤولية املؤسسات املصرفية واملالية يف صورهتا التقليدية وغري التقليدية عن     
عن أي نشاط آخر قبول عمليان نيداع أو حتويل األموال املتحصلة عن االجتار يف املخدرات أو 

غري مشروع، وتكمن خصوصية نشاط تبييض األموال يف أنه يفرتض يف الغال  صورة تواطؤ 
مل املؤسسات لسائر حيل التمويل املصريف مستخدمة يف لل  العديد من أسالي  وآليات الع

 .املصريف املشروعة يف حد لاهتا

                                                 
سليمان ضيف اهلل  ،992ابق، ص سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع الس -1

، 1291، عمان، اللبعة األوىل، سنة الزبن، التحويل اإللكرتوين لألموال ومسؤولية البنوك القانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع
 .91ص 

ئط ممغنلة أو حتويل مبلغ نقدي من املال الكرتونيا ولل  باستخدام شرا: "يعرف الفقهاء التحويل اإللكرتوين لألموال على أنه
عملية التحويل االلكرتوين لألموال هي : "وتعرفه الدكتورة مسيحة القليويب بقوهلا". أسلوانات تسجيل عليها تعليمات التحويل

اإلجراء الذي يقوم به البن  عند نقل مبلغ من املال من حساب عميل نىل حساب عميل آخر، فهذه العملية تتم على 
العميل اآلخر قام بسح  املبلغ املراد حتويله مث قام بإيداعه يف حساب آخر وهو احملول نليه، أو  الشكل التايل كما لو أن هذا

يقوم اآلمر بإيداع هذا املبلغ يف حساب آخر له يف نفس البن  لكن البن  بعملية التحويل االلكرتوين سهل على العميل، وقام 
ون حضور اآلمر بالشكل الذي لكرناه ودون نقل مادي للمال بعملية النقل من حساب نىل حساب آخر بشكل نلكرتوين وبد

وهبذه العملية يتم التحويل االلكرتوين لألموال بلريق القيود احلسابية بوساطة البن  ويتم القيد يف اجلان  املدين أي . أيضا 
 ".  يف جان  اآلمر ويف اجلان  الدائن أي يف جان  احملول نليه 

حممد علي العريان، : أيضا. 999ألموال يف نلاق التعاون الدويل، املرجع السابق، ص هدى قشقوش، جرمية غسل ا -2
 . 929عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، املرجع السابق، ص 
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موال هي حلقة عمليات نيداع وقد أثار اخلرباء دوما أن أضعف حلقات سلسلة تبييض األ    
أما نلا نصت عملية . األموال غري النظيفة، نل يف تل  اللحظة يبدو ممكنا الكشف عن مصدرها

اإليداع وأخذت األموال سريها ضمن حركة التداول املايل يف األنشلة االقتصادية املشروعة، فإنه 
 .من الصع  مبكان تتبع هذه األموال ورصد مصدرها غري املشروع

 على اإلفال  من اآلثار القانونيةالمساعدة  :ثانيا
جتدر اإلشارة بدالية، نىل أن املساعدة املقصودة هنا بعيدة كل البعد وختتلف عن وصف     

املشاركة، ألن هذه األخرية تكون معاصرة أو سابقة للجرمية، ومساعدة شخص لإلفالت من 
 فاستبعاد املشرع اجلزائري، وبعض التشريعات وبالتايل ،اآلثار القانونية هو فعل الحق للجرمية

 . (1)األخرى، نعلاء وصف املشاركة هلذا الفعل هو أمر صائ  وصحيح
أن املشرع اجلزائري سكت عن حتديد نوع وطبيعة املساعدة املقدمة، وبالتايل يبقى  كما     

اجملال مفتوحا ليشمل خمتلف أنواع املساعدة اليت قد تكون مادية أو معنوية، املهم أن ينتج عنها 
ونالحظ أنه استعمل عبارة . نفالت اجلاين من اآلثار القانونية كاإلفالت من املتابعة القضائية

الذي ميكن أن يشتمل كل من ساهم أو شارك من " المتورط"سعة الداللة واملتمثلة يف لفظ وا
كما أن عدم حتديد طبيعة املساعدة . قري  أو من بعيد يف اإلفالت من العواق  القانونية

 . (2)وفضفاضة النص والعبارة جندها تشمل أي نوع من املساعدة أو األفعال اليت تعترب مساعدة
جند أن املشرع قصر هذه املساعدة على صورة الفعل الذي  التمعن يف النصومن خالل 

يسهل على الشخص املتورط يف اجلرمية األصلية أو األولية اليت حتصلت منها األموال غري 
املشروعة، ولل  لتحقيق نتيجة معينة وهي نفالت لل  الشخص من اآلثار القانونية أو من 

                                                 
 .992علي لعش ، املرجع املرجع السابق، ص ، و 991مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت )... :على ما يلي 29-21تنص املادة الثانية من قانون  -2

 (. حتصلت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله
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 أقرهااليت  –تبييض األموال–ن االهتمام باملساعدة على اجلرمية الالحقة املتابعة اجلزائية ألفعاله، دو 
 .يف فعل املشاركة يف صورة السلوك املكون جلرمية تبييض األموال

أما بالرجوع نىل التشريعات اليت اختلفت يف الوصف على اعتبار أن املساعدة على     
ال املشاركة جند قانون مكافحة غسل األموال  اإلفالت من اآلثار القانونية يعترب من قبيل املسامهة

مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب نحدى " ،(1)121املغريب يف الفصل األول منه يف املادة 
بعده على اإلفالت من اآلثار اليت يرتبها  121اجلرائم املنصوص عليها يف الفصل الثاين املادة 

أي أن املشرع املغريب جعل من هذه الصورة وصف املسامهة األصلية ال  ."القانون على أفعاله
وقع يف تكرار بني الفقرة الثالثة والفقرة اخلامسة، نل  121املشاركة، كما أنه من خالل نص املادة 

أن الفرق بينهما بكمن فقط يف النتيجة اإلجرامية اليت يتلل  املشرع حتققها يف الفقرة الثالثة، 
رة اخلامسة اليت ال ينص فيها املشرع على وجود نتيجة نجرامية، نل يكفي يف هذه خبالف الفق

فإلا كانت الفقرة اخلامسة . الفقرة القيام بأحد أنواع املساعدة الواردة فيها لقيام السلوك اإلجرامي
تشمل مجيع أنواع املساعدة، فال جدوى للنص على الفقرة الثالثة اليت بقيت مبهمة وتفتقر نىل 

لتحديد الدقيق، فالذي يفهم منها أن هناك نوعا من املساعدة من غري األنواع املدرجة يف الفقرة ا
 .    (2)اخلامسة
فإل مل يكن األمر كذل ، فال أمهية لذكر الفقرة الثالثة خاصة وأن املساعدة الواردة فيها     

الذي قد يعرقل متابعة القائمني مرهونة بإفالت مرتك  اجلرمية األولية من اآلثار القانونية، األمر 

                                                 
 . املتعلق مبكافحة غسل األموال 1222لسنة  19-21الفصل األول من القانون رقم  -1
املتعلق مبكافحة غسل األموال، ص  19-21جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان خبصوص مشروع القانون رقم  تقرير -2
99 . 
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هذا خبالف صياغة الفقرة اخلامسة اليت تتيح فرصا أكثر ملالحقة اجلناة لكوهنا ال . على املساعدة
 .(1)تتلل  حتقق نتيجة نجرامية

والذي يبدو نلا كان ينبغي حذف نحدى الفقرتني، فإنه جيدر حذف الفقرة الثالثة نظرا      
هلذا  ،جيعل املصللحني أكثر من معنامها، مما قد يتناىف ومبدأ الشرعية أللفاظها الواسعة بشكل قد

تبقى الفقرة اخلامسة أكثر ضمانا لفعالية النصوص القانونية وأكثر محاية للمخاطبني هبا ألهنا 
 .واضحة لشكل جيعل األفراد مدركني لنوع األفعال املنهى عنها

مثال اعترب التشريع املغريب، فمنهج  عن اوخمتلففاملشرع اجلزائري الذي نراه كان صائبا     
مساعدة شخص اإلفالت من اآلثار القانونية بالنسبة الرتكاب اجلرمية األصلية، ولل  لتضييق 
اخلناق على األشخاص الذين يسعون يف مساعدة األشخاص، سواء اللبيعيني أو املعنويني، 

وال تقتصر على  –اجلرمية األولية–املفرتض  فاملقصود من هذا النص أن املساعدة تقتصر على الركن
صورة من صوره املتمثلة يف االكتساب واحلصول على نبراز جرمية تبييض األموال، ولل  من خالل 

العتبارها " د"األموال غري النظيفة وترك املشاركة يف األفعال والصورة الثالثة الكامنة يف الفقرة 
 . هذا جنده يتالئم مع طبيعة جرمية تبييض األموالتدخل يف نلاق املشاركة أو االشرتاك، و 

 تقديم المساعدة أو المشورة لعمليا  تبييض األموال :ثالثا
تشكل األفعال املذكورة يف هذه الصورة، األفعال املساعدة يف جرمية غسل األموال حبيث     

تتسم به هذه اجلرمية وما نصت عليها التشريعات لتوسيع نلاق التجرمي واملتابعة اجلزائية، خاصة ملا 
يلجأ نليه مبيضي األموال نىل لوي الكفاءات واخلربات التقنية العالية لتنفيذ جرائمهم، وهذا 

 .يف القيام بعمليات تبييض األموالكصورة مؤثرة   –تسهيل ونسداء وتقدمي املشورة –ر صورة العتبا
                                                 

املتعلق جبرمية غسل األموال على ضوء االتفاقيات  19-21وحممد نسباغي، نظرات يف مشروع قانون  بوحبةالبشري   -1
اجلرائم املالية من خالل اجتها : السابعة املنظمة بوجدة حتت عنوان الدولية والتشريعات املقارنة، مسامهة يف أشغال الندوة

 . 119، ص 1222جوان  29، 99اجمللس األعلى، منشورات اجمللس األعلى، العدد 
وجتدر اإلشارة أنه قد وجهت نفس املالحظة من لدن نواب الربملان عند مناقشة هذا القانون، غري أن االنتقاد املوجه كان 

 .اقرتح حذف الفقرة اخلامسة عوض الثالثة لكوهنا تشمل كافة أنواع املساعدةمعكوسا، نل 
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املتعلقة باالجتار غري ) 9111ا لسنة فبالرجوع نىل الوثائق الدولية، ومن بينها اتفاقية فيين    
، حيث اشرتطت وقوع فعل (1)اليت حددت أفعال االشرتاك( املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية

. أصلي معاق  عليه ووقوع االشرتاك بإحدى اللرق املقررة قانونا، والتحريض واالتفاق واملساعدة
اجملهزة، أو املسهلة  اجلرمية، سواء يف األعمالوهنا يقصد باملساعدة هي معاونة اجلاين يف ارتكاب 

 . أو املتممة
نرى عدم دقة النص،  9111من اتفاقية فيينا سنة كما أننا بالرجوع لنص املادة الثالثة 

حيث أهنا حصرت النشاط اإلجرامي يف أهداف معينة، ومن مث فإلا مل حيقق الفاعل أي منها، 
بقا لذل  املفهوم يستمد الشري  نجرامه من الفاعل فلن نكون بصدد فعل معاق  عليه، ألنه ط

 . (2)األصلي، وعلى لذل  كان يكفي توافر القصد اجلنائي من ارتكاب أفعال االشرتاك
كما أن االتفاقية اعتربت جمرد نبداء نصيحة معينة ومشورة للجاين بشأن حتويل األموال     

مولجي من التشريع الن 19هذا يتفق مع املادة غري املشروعة بلريقة معينة يعد شريكا يف اجلرمية و 
أن االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية يتحقق من خالل التواطؤ مع : )لألمم املتحدة الذي نص على

 .  (3)(الفاعل األصلي على ارتكاهبا أو تقدمي مساعدته أو بإبداء النصيحة له بارتكاهبا
فاجتهت نىل جترمي كل سلوك  1222لسنة أما اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة     

نجرامي ينلوي على قيام اجلاين باالشرتاك مع عصابة نجرامية منظمة بأي فعل من األفعال 
 .(4)(كالتخليط والتوجيه والتحريض أو تقدمي املشورة لتسهيل ارتكاب اجلرمية)

                                                 
جترمي حتريض الغري أو حضهم عالنية بأي وسيلة : )على 9/يف الفقرة ج 9111نصت املادة الثالثة من اتفاقية فيينا لسنة  -1

(. ا، أو نبداء املشورة بصدد ارتكاهباعلى ارتكاب أية من جرائم املخدرات أو التواطؤ على لل ، أو املساعدة يف ارتكاهب
 .  وبذل  تكون االتفاقية توسعت يف أفعال االشرتاك املعاق  عليها حبيث تشمل أفعال التحريض والتسهيل ونبداء املشورة

 .11مصلفى اللاهر، املرجع السابق، ص  -2
 .  121، ص 1221، د ط، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة –جرمية غسل األموال "خالد حممد مصلفى،  -3
 .  1222املادة الثانية من اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة  -4
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قد نصت املادة أما عن تقدمي املشورة كصورة من صور املساعدة يف التشريع اجلزائري ف    
 واملساعدة أو التحريض على لل  وتسهيله ونسداء املشورة: )...على أنه" د"الثالثة فقرة 

، كما أنه يتفق مع أغل  (2)وهذه الصورة أخذها املشرع اجلزائري من التشريع الفرنسي. (1)(بشأنه
مية يف األحوال اليت القوانني املقارنة على غرار التشريع األمريكي حبيث يتحقق االشرتاك يف اجلر 

يف نخفاء أو متويه املصدر غري  التعاملأو يساهم فيها الشري  مبساعدة الفاعل األصلي للجرمية 
املشروع لألموال أو مساعدته على اهلروب من متللبات اإلخلار اليت يتللبها القانون اخلاص 

 .(3)بالوالية أو أي قانون فيدرايل آخر
من خالل التشريعات املقارنة وحىت الوثائق الدولية هو توسيع نلاق جترمي  واملالحظ    

األفعال املكونة جلرمية تبييض األموال سواء األفعال اليت تعترب أصلية أو تل  النشاطات اليت تعترب 
 .من قبيل املسامهة األصلية يف خمتلف صورها

                                                 
 .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  29-21من قانون " د"املادة الثانية فقرة  -1

2
- Aliméa 2 de l’article 324-1 du cod pénal francaise : (…le fait d’apportie un concours à 

une opération de plaؤment de dissimulation ou de conversion produit direct ou indirect 

d’un crimeure d’un délit ) . 

موثق العقود الذي قضي  Affaire Massieraكما أن املشرع الفرنسي عاق  اجلاين عن أفعال االشرتاك يف اجلرمية يف قضية 
بإدانته بوصفه شريكا يف جرمية غسل أموال متحصلة من جتارة املخدرات لقيامه مبساعدة عشيقة تاجر املخدرات يف نخفاء 

ع بتحبيث . مصدر وحقيقة األموال بأن أمدها باملعلومات وأوحى نليها بأن تدفع مثن السكن عن طريق التحويالت الداخلية
 .ن تقدمي املشورة ونسداء النصيحة واللريقة من أجل عدم الكشف عن حقيقة األموال املتحصلة من جتارة املخدراتوأدا

 .191خالد حامد مصلفى، املرجع السابق، ص  -3
ديلتون أولستون واستوارت "وتلبيقا للقضاء األمريكي فقد نصت حمكمة استئناف الواليات املتحدة األمريكية بإدانة كل من 

عن جرمية غسل األموال املتحصلة من جرمية النص  ولل  تأسيسا على وجود اتفاق بني املتهمني على مجع أموال " وستيفن
اإلجرامي أسسوا شركة استثمار النجم القليب، وقاموا بإيداع هذه األموال غري  من املواطنني يزعم توظيفها ولسرت نشاطهم

 922املشروعة يف البنوك ومتكنوا من احلصول على قروض شخصية بضمان هذه األموال وحققوا مكاس  مالية تزيد عن 
تيوارت بالسجن ملدة ثالث سنوات ولذا قضى مبعاقبة اس. مليون دوالر، واستغلوا هذه األموال باستثمارها يف أنشلة مشروعة 

اتفاق بني املتهمكني على غسل األموال املتحصلة من جرمية النص  وكذل  كرب حجم اإليداعات اليت ال  أخذا من وجود
 .تتناس  مع نشاط الشركة
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قع يف حق القائمني على عمليات غسل وبناء على ما مت توضيحه، فإن املسؤولية اجلنائية ت    
األموال نلا ثبت عليهم االشرتاك يف هذه اجلرمية من خالل مواجهتهم طبقا للقواعد العامة، ألن  
كثريا من عمليات تبييض األموال تتم بعد ارتكاب اجلرائم اليت ينتج عنها املال املغسول من أجل 

 . (1)نعادة استخدامه بعد نخضاعه لعملية التبييض
وبالقياس على لل  فإنه عند قيام أحد البنوك بقبول نيداع جمزأ يف عدة حسابات بأمساء     

ومهية مع العلم بذل  ومع العلم بأن هذه األموال غري مشروعة، ولل  من أجل نخفاء حقيقة 
هذه األموال، مث قيامه بعد لل  بتحويل هذه األموال حلسابات أخرى يف دول معينة من أجل 

تخدامها يف عملية نجرامية أخرى جيعله مسؤوال جنائيا كشري  عن طريق املساعدة يف نعادة اس
ارتكاب هذه العملية نلا كان الشخص املعنوي مسؤوال جنائيا يف القانون الذي يلبق على هذه 
اجلرمية فإن مل يكن فإن املسؤولية اجلنائية تكون على موظفي البن  الذين باشروا تنفيذ العملية مع 

 .(2)هم بكافة العناصر السابقةعلم
وباإلضافة نىل تل  الصور السابقة الذكر املكونة ألفعال املساعدة، فقد أضافت الوثائق     

ومن املالحظ . الدولية والتشريعات صورة أخرى وهي التحريض على ارتكاب جرمية تبييض األموال
ترك لل  للقواعد العامة املنصوص  أن التشريع الدويل واملقارن مل صور التحريض هلذه اجلرمية بل

، ولل  بأية طريقة على ارتكاب أي من اجلرائم املتعلقة (3)عليها يف القوانني اجلزائية الداخلية
واملقصود بالتحريض العلين هنا هو . بغسل األموال املتحصلة من االجتار غري املشروع باملخدرات

 .ة من الناسجلمهور أو جلماعة معينالتحريض املوجه علنا نىل ا
                                                 

لفتاح بيومي عبد او . 929عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  -1
هدى حامد الفشوش، . 912حجازي، جرائم غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص 

 .999جرمية غسل األموال يف نلاق التعاون الدويل، املرجع السابق، ص 
2

- Lebailly (Bernard), "La Represion du blanchisment en droit Français", Op.Cit. p 128 . 
واملادة اخلامسة من القانون النمولجي . 1222املادة الثالثة من اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة  -3

واملادة الثانية من اتفاقية فيينا . 1222واملعدل يف فرباير  1221لألمم املتحدة بالتعاون مع صندوق النقد الدويل يف ديسمرب 
 .1221لسنة  29-21من قانون " د"وحىت املشرع اجلزائري يف املادة الثانية فقرة . 9111سنة ل
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وعليه، وبعد دراستنا يف هذا الفرع جممل األفعال القائمة على االشرتاك واملساعدة يف جرمية    
تبييض األموال سنحاول يف امللل  الثاين دراسة مفهوم النتيجة اإلجرامية هلذه اجلرمية كضرورة 

ع على تل  اجلرمية، حتمية وعملية دون أن ننسى مسامهة التشريعات على اإلقرار مبعاقبة الشرو 
 . ولل  خلصوصية تل  اجلرمية ملا تتمتع به من خصائص ومميزات ختتلف عن فئات اجلرائم األخرى

 النتيجة اإلجرامية في جريمة تبييض األموال: المطلب الثاني
مدلول النتيجة باعتبارها عنصرا من عناصر الركن املادي للجرمية نىل كل تغيري  ينصرف    

بار حيدث يف العامل اخلارجي كأثر مرتت  على السلوك اإلجرامي والذي يأخذه املشرع بعني االعت
 .يف التكوين القانوين للجرمية

شرع قد يلل  ومن خالل دراسة نصوص التجرمي اخلاصة بتبييض األموال، نالحظ أن امل    
لتوقيع اجلزاء عن جرمية تبييض األموال أن يؤدي السلوك اإلجرامي نىل نحداث نتيجة مادية 

ويف بعض األحيان ال تتلل  التشريعات لتوافر جرمية تبييض األموال . حمددة، أي حتقق ضرر معني
نظر عن أي حتقق نتيجة مادية معينة، سواء كان الفعل باإلجياب أو باالمتناع، ولل  بغض ال

وعليه فإن املسؤولية اجلنائية تنلبق على جرائم تبييض . نتيجة مستقلة يؤدي نليها هذا النشاط
األموال ليس عند حتقق نتيجة معينة فحس ، ولكن أيضا يف حالة السلوك اجملرد عندما يكون من 

 .لرصلحة حمل احلماية اجلنائية للخشأنه تعريض امل
باعتبارها جرمية و  ،ة يف جرمية تبييض األموال وملا هلا من خصائصكما أن النتيجة اإلجرامي    

حتققها  ىأبعاد دولية متعددة، فإنه غالبا ما يرتاخ لاتمركبة تقتضي وجود جرمية أولية، ومنظمة 
بأن حتدث يف مكان أو زمان خمتلفني عن مكان وزمان األموال غري النظيفة، األمر الذي يثري 

امية وما له من نشكاليات علق باالمتداد املكاين والزماين للنتيجة اإلجر مسألة بالغة األمهية تت
 .قانونية
اعتبارها بق الدولية مل هتتم بتجرمي هذه اجلرمية بتحقق النتيجة ما أن التشريعات والوثائك    

لنتيجة، بل امتد االهتمام أيضا نىل جترمي النتائج اخللرة اليت من جرائم الضرر الشرتاط حتقق ا
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ن جرائم الضرر أم من حيتمل وقوعها يف املستقبل مما يثري نشكالية اعتبار جرمية تبييض األموال م
 ؟جرائم اخللر

ولذا سنحاول تقسيم هذا امللل  بالدراسة، حبيث نتناول مفهوم النتيجة ونشكالية     
بييض األموال بني ، مث مدى اعتبار جرمية ت(الفرع األول)االمتداد الزماين واملكاين املتعلقة هبا 

للوصول نىل تل  العالقة السببية ككيان وضرورة حتمية  (الفرع الثاني)جرائم الضر وجرائم اخللر 
 . (الفرع الثالث)بني الغاية املرجوة والرابط القانوين بينهما 

 مساهمة النتيجة اإلجرامية: الفرع األول
، نل أن جرمياضحة يف توجيه سياسة التللنتيجة اإلجرامية يف جرمية تبييض األموال أمهية و     

تراه التشريعات جديرا باحلماية اجلنائية هو علة التجرمي لتل  ما االعتداء الفعلي أو احملتمل على 
أن للنتيجة أمهية يف النظرية العامة للجرمية  كما. هذا االعتداء ننتاج األفعال اليت من شأهنا

 .تكتمل عناصره نال بتحقق النتيجة باعتبارها عنصر من عناصر الركن املادي الذي ال
والنتيجة املللوبة يف جرمية تبييض األموال هي نخفاء ومتويه املصدر غري املشروع لألموال     

ومن خالل . علم أهنا تشكل عائدات نجراميةواكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع ال
جرامي يف نصوص التشريعات والوثائق الدولية، نرى أن هناك خلط ما بني السلوك أو النشاط اإل

وعلى كل حال . بني النتيجة اإلجرامية اليت ترتبط هبذا السلوك بعالقة سببيةجرمية تبييض األموال و 
الغرض منها هو ننفال املال أو متويه أو تغيري  فإن كافة صور النشاط اإلجرامي تتفق على أن

 .احلصول عليه من اجلرمية األصلية حقيقته أو طبيعته على النحو الذي مت
وعليه فإنه ميكن تقسيم هذا الفرع، حبيث نتكلم عن النلاق املكاين للنتيجة يف جرمية     

 الشروع يفباإلضافة نىل نشكالية  ،(ثانيا)، مث النلاق الزماين هلذه النتيجة (أوال)تبييض األموال 
 .(ثالثا)جرمية تبييض األموال 
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 النطاق المكاني للنتيجة في جريمة تبييض األموال :أوال
تتميز النتيجة اإلجرامية املعدة عنصرا يف الركن املادي يف جرمية تبييض األموال بلبيعة     

عكس النتيجة اإلجرامية يف اجلرائم  فعلى. خاصة من حيث مكان وزمان وقوعها أو حتققها
فعلى خالف جرمية . التقليدية واليت حتقق غالبا يف نفس مكان وزمان ارتكاب السلوك اإلجرامي
 . (1)تبييض األموال غالبا ما تتوزع وتتبعثر نتيجتها يف مكان وزمان دول خمتلفة

عان عند حدود املكان وكما سبق القول أن نشاط تبييض األموال، بل وحىت نتيجته ال يق    
الذي وقعا فيه، وناما ميتدان نىل مكان آخر، وبلبيعة احلال فإن املسألة ال تثري نشكالية قانونية 
هامة نلا حدث الفعل وحتققت نتائجه داخل نقليم الدولة الواحدة حبيث تتوىل التشريعات اجلزائية 

غري أن املسـألة تصبح أكثر دقة . الدولة ضوء السياسة اجلنائية امللابقة يف معاجلة هذه املسألة يف 
عندما يرتك  السلوك يف أكثر من دولة ويرتاخى حتقق النتيجة اإلجرامية فتحدث يف نقليم دولة 

 .     (2)أخرى غري الدولة اليت حدث يف نقليمها السلوك اإلجرامي
موال يثري جمموعة وحتقق النتيجة اإلجرامية يف دولة غري الدولة اليت حدث فيها تبييض األ    

 :من املشاكل القانونية، واليت ميكن أن نذكر منها
أول هذه اإلشكاليات يتعلق باالختصاص بنظر واقعة تبييض األموال، هل ينعقد للمحاكم  -9

اليت وقع يف دائرة اختصاصها فعل غسيل األموال أو احملاكم اليت حتققت يف نلاق اختصاصها 
 .ني معانتيجة تبييض األموال أو االثن

                                                 
وعادل أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، . 991مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1

 .929املرجع السابق، ص 
ة هي االعتداء على املصلحة اليت حيميها قانون العقوبات، وتتحقق يف نحدى صورتني، جتدر اإلشارة نىل أن النتيجة القانوني -

. األوىل هي اإلضرار باملصلحة احملمية سواء عن طريق تعليلها كلية أو ننقاصها، والثانية هي جمرد تعريض هذه املصلحة للخلر
فيج  أن تتلابق مع النتيجة القانونية، وما مل حتدث . للجرميةأما النتيجة املادية اليت يستلزمها القانون كعنصر يف الركن املادي 
عيد الفتاح الصيفي، امللابقة يف جمال التجرمي، اللبعة األوىل، . هذه امللابقة فال جمال لالعتداء أو األخذ هبذه النتيجة املادية 

 .  991، ص 9119دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .919، ص نفسهوعادل أمحد السيوي، املرجع . 912، ص سهنفمفيد نايف الديلمي، املرجع  -2
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ثاين هذه اإلشكاليات يتعلق بالقانون الواج  التلبيق على واقعة تبييض األموال، هل هو  -1
قانون الدولة اليت وقع يف نقليمها فعل تبييض األموال؟ أو قانون الدولة اليت حدثت النتيجة 

قانون اإلجرامية على نقليمها؟ ويرتت  على لل  تساؤل حول نمكانية تلبيق القاضي الوطين لل
 .اجلنائي األجنيب، وهي مسألة شبه ثورية يف القانون اجلنائي الدويل

ثالث هذه اإلشكاليات يدور حول األساس الذي ميكن االستناد نليه لتحديد ما نلا كان  -9
الفعل يشكل جرمية أم ال؟ وهذا يعين معرفة ما نلا كان الفعل يشكل خرقا لنص قانوين أو أن 

ل أن لل  يتحدد بالنظر نىل قانون مكان السلوك اإلجرامي أو قانون هناك سببا لإلعفاء؟ وه
  (1)مكان الضرر؟ أو اإلثنني معا؟

وبلبيعة احلال يكون الوضع األيسر عندما يكون الفعل معاقبا عليه يف قانون البلدين نال     
 .  (2)أن الوضع خيتلف عندما يتبىن كال البلدين مفاهيم وأحكام خمتلفة

القوانني والتشريعات اجلزائية بعض املبادئ اليت تصلح ألن تكون أساسا ملعاجلة  وتتضمن    
 .مثل تل  اإلشكاليات، ومن هذه املبادئ مبدأ نقليمية النص اجلنائي ومبدأ عاملية قانون العقوبات

وتبعثر النتيجة  Le Principe de la Territorialitéفبالرجوع نىل مبدأ اإلقليمية     
وحتققها يف مكان خمتلف عن مكان السلوك اإلجرامي، والذي قد يكون كما هو احلال اإلجرامية 

يف جرمية تبييض األموال واقعا يف نقليم دولة أخرى غري الدولة اليت حدث فيها السلوك اإلجرامي 
حول حتديد مكان وقوع اجلرمية باعتباره أمرا مبدئيا وجوهريا ، (3)جدال عنيفا يف الفقه والقضاء

                                                 
، 9111النتيجة يف قانون العقوبات، جملة القانون واالقتصاد، العدد الثالث عشر، سنة فكرة  عمر السعيد رمضان، -1

 .22أشرف مشس الدين، جترمي غسل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص : أيضا. 921القاهرة، ص 
بالرجوع نىل نصوص التجرمي املتعلقة بتبييض األموال، سواء التشريعات املقارنة أو الوثائق الدولية يف نصوصها جند اشرتاط  -2

التجرمي يف كال الدولتني سواء خبصوص تنازع النصوص املتعلقة االختصاص أو خبصوص اجلرمية األولية املتحصل منها عائدات 
 .األموال غري املشروعة

ومفيد نايف الديلمي، . 921، ص 9111 عبيد، اجلرمية الدولية، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، حسنني -3
 .919املرجع السابق، ص 
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فة ما نلا كانت قد ارتكبت داخل نقليم الدولة فتخضع ألحكام قانوهنا وفقا ملبدأ اإلقليمية أم ملعر 
 .  (1)أهنا قد ارتكبت خارجة فال ينلبق هذا القانون عليها

كما اختلفت اآلراء حول هذا اإلشكال، فهناك من قال يتم االعتماد على املكان الذي     
ن قال التعويل على املكان الذي حتققت فيه النتيجة وقع فيه السلوك اإلجرامي، وهناك م

وحلسم لل  تأخذ معظم . (2)اإلجرامية، نىل من يرى نمكانية االعتداد مبكان السلوك والنتيجة
ومبقتضاها بتعد اجلرمية مرتكبة يف املكان الذي " الوجود يف كل مكان"األنظمة القانونية بنظرية 

 .(3)يرتك  فيه جزءا من هذه اجلرمية
الذي يقصد  L’universalité Le Principe de laأما نلا جلئنا نىل مبدأ العاملية     

به تلبيق قانون عقوبات الدولة على أية جرمية ترتك  يف اخلارج أيا كانت جنسية مرتكبها طاملا مت 
يتحدد القبض عليه يف نقليم الدولة ولل  العتبارات تتعلق مبكافحة اجلرمية وبناء على هذا املبدأ 

االختصاص املكاين للتشريع اجلنائي مبحل تواجد املتهم، ولل  بصرف النظر عن جنسيته أو 
 .(4)جنسية اجملين عليه أو املكان الذي مت فيه ارتكاب اجلرمية

                                                 
، ص 9119حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، اللبعة األوىل، دار امللبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -1
12. 

 .21، ص 9119حممد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، اللبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة،  مأمون -2
ترتك  اجلرمية يف أي مكان يقرتف فيه الفاعل فعله، ويف حالة : )تنص املادة التاسعة من قانون العقوبات األملاين على أنه -3

له، أو أي مكان تتحقق فيه النتيجة أو كان جي  أن تتحقق فيه حس  توقع كان جي  أن يفعل فيه فع  الذي االمتناع املكاين
تعترب مرتكبة على أراضي اجلمهورية أي : )من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي اليت تنص 219وتقابلها املادة (. الفاعل

وتنص املادة السادسة من قانون . (جرمية ترتك  أو تتحقق يف فرنسا، فعل من أفعاهلا والذي يتجسد أو مييز أحد أركاهنا
على أن اجلرمية تعد مرتكبة داخل نقليم الدولة نلا حدث فيه كل أو جزء من الفعل أو االمتناع املكون هلا : )العقوبات اإليلايل

نون على تسري أحكام هذا القا: )وكذل  املادة السادسة من قانون العقوبات العراقي(. أو حتققت فيه نتيجة الفعل أو االمتناع
مجيع اجلرائم اليت ترتك  يف العراق وتعترب اجلرمية مرتكبة يف العراق نلا وقع فيه فعل من األفعال املكونة هلا أو نلا حتققت فيه 

تعد مرتكبة يف اإلقليم اجلزائري كل : )من قانون اإلجراءات اجلزائية 119وتنص املادة ...(. نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه
 .(ون عمال من األعمال املميزة ألحد أركاهنا املكونة هلا قد مت يف اجلزائرجرمية يك

 .12، ص نفسهمأمون حممد سالمة، املرجع  -4
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لكرنا أن النتيجة اإلجرامية يف جرمية تبييض األموال غالبا ما يرتاخى حتققها فتحدث يف     
السلوك اإلجرامي، بل قد حتدث يف نقليم دولة غري الدولة اليت  مكان خمتلف متاما عن مكان

حدث على نقليمها فعل التبييض، وهذا ما عربنا عنه بالنلاق املكاين للنتيجة يف جرمية تبييض 
األموال، ومن مث نكون أمام نشكالية االمتداد الزماين جلرمية تبييض األموال الذي سنحاول دراسته 

 .يف العنصر الثاين
 النطاق الزماني للنتيجة في جريمة تبييض األموال :ثانيا
نقصد بالنلاق الزماين للنتيجة اإلجرامية احلالة اليت يرتاخى فيها حتقق النتيجة اإلجرامية     

فتحدث يف زمان خمتلف عن زمان ارتكاب السلوك اإلجرامي، مبعىن أن النتيجة اإلجرامية ال 
ة أو بعد فرتة قصرية حبيث ميكن القول بأهنما قد حتققا يف تتحقق عق  السلوك اإلجرامي مباشر 

 .  (1)زمن واحد
كما أن حتديد طبيعة جرمية تبييض األموال هل هي جرمية وقتية أم جرمية مستمرة ؟ ميثل     

أمهية بالغة نظرا ألن التشريعات اليت تعاق  عليها باعتبارها جرمية مستقلة تتلل  ضرورة علم 
وال متأتية من مصدر غري مشروع، ومن هنا تكمن أمهية حتديد الوقت الذي جي  املبيض بأن األم

أن يتوافر فيه هذا العلم مثال حلظة قبول نيداع هذه األموال أو حتويلها أو يكفي أن يتوافر فيه هذا 
 .(2)العلم يف أية حلظة على بدء هذا النشاط أو السلوك

القانونية اليت تنعكس سلبا أو نجيابا على مقرتف كما أن لكل صنف من اجلرميتني له أثاره     
فغالبا ما تتسم القواعد امللبقة على اجلرائم املستمرة بالصرامة أكثر من . اجلرمية وكذا على نجراءاهتا

                                                 
 .919مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
هذا اجلرمية، وبالتايل يثري النلاق الزماين للنتيجة اإلجرامية يف جرمية تبييض األموال تساؤال هاما حول طبيعة الركن املادي يف  -

عن اللبيعة القانونية هلذه اجلرمية، وما نلا كانت من فئة اجلرائم الوقتية اليت يقبل ركنها املادي بلبيعته استمرار يف الزمن طاملا 
نائي حماضرات يف القانون اجل شادية الشومي، :ينظر. شاء له اجلاين أن يستمر مع ما يرتت  على لل  من نتائج قانونية هامة 

 . 991ص  ،1221اجلزائر، سنة  العام، اللبعة األوىل، مكتبة دار السالم،
 خريشة أجمد سعودو . 91أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -2

 .21القليفان، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
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تل  امللبقة على اجلرائم الوقتية، الشيء الذي مينح للقضاء صالحيات اختصاص البت من عدة 
، وعليه ينبغي (1)فة طبيعة الركن املادي جلرمية غسل األموالومن هنا تتجلى أمهية معر . نواحي

وهناك تصوران لتحديد طبيعة . حتديد نىل أي اللائفتني تنتمي جرمية اللبيعة القانونية هلذه اجلرمية
جرمية تبييض األموال، أوهلما تصور قانوين حيسم فيه املشرع أو التشريعات هذه املسألة، وثانيهما 

 . (2)ي يستمد من جوهر النشاط لاتهتصور واقعي طبيع
وبالرجوع نىل املصللحات املستعملة يف خمتلف التشريعات للتعبري عن صور جرمية تبييض     

األموال، جندها ال تتضمن صراحة ما يفيد اللبيعة الوقتية أو املستمرة للجرمية، فمنها ما ميكن أن 
 .ما يستنتج منه أهنا جرمية مستمرةيفهم منه أن تبييض األموال هو جرمية وقتية، ومنها 

ومن جهة أخرى ميكن القول وفقا للتصور القانوين أنه يتعني الرجوع نىل النمولج التجرميي     
فإلا . الستخالص طبيعة اجلرمية ومعرفة ما نلا كان يشرتط تعاصر الركنني املادي واملعنوي معا أم ال

اء يف املادة يتبني لنا أهنا جرمية وقتية، حيث ج 9111ألقينا نظرة سريعة على اتفاقية فيينا لسنة 

                                                 
 .991السابق، ص  عمر السعيد رمضان، املرجع -1

 :ومن أهم النتائج القانونية اليت ترتت  على التمييز بني اجلرمية الوقتية واجلرمية املستمرة تتمثل يف األيت
فالقانون األشد ال يكون له أثر رجعي أي أنه ال يسري على من : من حيث سللان النص اجلنائي من حيث الزمان -أ

ينما يسري هذا القانون على اجلرمية املستمرة نلا عمل به قبل انتهاء حالة االستمرار ارتك  قبل العمل به من جرائم وقتية، ب
 .ولو كان لل  بعد أن بدأت

فينعقد االختصاص مبالحقة اجلرمية الوقتية للدولة اليت وقعت اجلرمية : من حيث سللان النص اجلنائي من حيث املكان -ب
 .إن االختصاص ينعقد لكل دولة وقعت على نقليمها حالة من حاالت االستمرارعلى نقليمها، أما نلا كانت اجلرمية مستمرة ف

نلا صدر حكم بات يف جرمية وقتية فإنه حيوز دائما قوة الشيء احملكوم فيه فيما يتعلق : من حيث قوة الشيء احملكوم فيه -ج
فس الواقعة وال جيوز حماكمة اجلاين بسب  بالواقعة املرفوعة هبا الدعوى مما يرتت  على لل  عدم جواز مساع الدعوى بسب  ن

قضية معينة نال مرة واحدة، بينما اجلرمية املستمرة نلا صدر فيها حكم هنائي وتدخلت نرادة اجلاين لتجديد حالة االستمرار فإنه 
جرمية  جتوز حماكمته مرة أخرى بالرغم من صدور احلكم البات، ولل  ألن هذا التجديد اإلرادي من جان  اجلاين يكون

 .جديدة مماثلة للجرمية السابقة مستقلة عنها مما يستوج  مساءلته عنها
2

-  Azzi (Jérôme): "Les aspects Répressifs de lutte contre le blanchiment de  capitaux, 

étude comparative du droit belge et du droit francais", DEA du droit des affaires université 

roberts chumam de Strasbourg dchantal cutayar, 2003-2004, p 32.   
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ليمها بأهنا مستمدة اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم وقت تس: )(ج)الثالثة الفقرة 
 ....(من جرمية

فإلا كان مبيض األموال يعلم وقت بدء سلوكه املتمثل يف االكتساب أو احليازة أو     
. وتنعقد مسؤوليته اجلنائية هحقاالستخدام أن األموال مستمدة من جرمية، فإن القصد يتوافر يف 

أما نلا كان حسن النية ال يعلم باملصدر غري املشروع هلذه األموال، فإن القصد ينتفي من مسلكه 
 . (1)ولو صار سيء النية يف وقت الحقحىت 
ولكن حني ال يتيسر نعمال التصور القانوين لسكوت املشرع عن حتديد طبيعة اجلرمية فال     

ففي ظل التشريع . مناص من اللجوء للتصور الواقعي أو اللبيعي مثلما متليه حقائق األشياء
افر فيه عنصر العلم بأن األموال الفرنسي حيث سكت املشرع عن حتديد الوقت الذي يلزم أن يتو 

 .(2)مستمدة من جرمية، فاجلرمية مستمرة باعتبار أن حتقق عناصر سيستغرق وقتا طويال نسبيا
فتعداد الصور اليت جاءت هبا التشريعات يؤدي نىل اختالف اللبيعة القانونية، وهكذا     

النقل، فإن هذه األفعال متنح فعندما تتخذ اجلرمية سورة االكتساب أو احليازة أو اإلخفاء أو 
للجرمية صفة االستمرارية، ألن حتقيق عناصرها املادية واملعنوية يستغرق فرتة من الزمن، لكن عندما 
تتخذ هذه األفعال صورة االستخدام أو التحويل أو االستبدال، فإهنا تعد وقتية ألهنا ارتكبت 

 .(3)اينوانتهت يف حلظة واحدة وال تتلل  تدخال الحقا من اجل

                                                 
مفيد نايف الديلمي، ، و 91أشرف توفيق مشس الدين، جترمي تبييض األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -1

 .911املرجع السابق، ص 
عادل علي املانع، البنيان القانوين جلرمية ، و 21ليفان، جرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص أجمد سعود خريشة ق -2

 .29غسل األموال، املرجع السابق، ص 
3

-  Azzi (Jérôme), op cit, p 40.  

نجد أنه بالرغم أن نن االجتهاد القضائي املقارن مل يكن متفقا حول اللبيعة الوقتية أو املستمرة جلرمية تبييض األموال، ف -
القضاء البلجيكي قرر الصفة املستمرة جلرمية غسل األموال، فهذا ال مينع من حتقيق اجلرمية يف كل مرة، ولل  بالنظر نىل وحدة 

 . القصد اجلنائي الذي جيمع بني تل  األفعال، مما مينح اجلرمية صفة االستمرارية
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غري أن هناك جانبا من الفقه يعترب تبييض األموال جرمية مستمرة على أساس املدى الزمين     
الذي يستغرقه النشاط اإلجرامي املكون هلا، وأيضا بسب  نرادة اجلاين املتحكمة يف استمرارية 

قة جنائية طابع االستمرارية هلذه اجلرمية ألجل ضمان مالح يرر تقالنشاط، ويفضل هذا التوجه 
 . (1)فعالة بغية مكافحة نشاط تبييض األموال ال سيما يف صورته املنظمة

يبدو لنا أن متللبات مكافحة تبييض األموال تستدعي الذهاب نىل التوجه الذي  والذي    
يعتربها جرمية استمرارية، ولل  ألن السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض األموال يقرتف بواسلة أفعال 

ومن جان  آخر اعتبارها من اجلرائم الوقتية يؤدي نىل تقليص فرصة مكافحة . تستمر يف الزمن
ة، ولل  بالنظر نىل النتائج اليت ترتبها اآلثار القانونية للجرمية الوقتية، مما يلزم التشريعات هذه اجلرمي

 .بأن تنص يف امولج التجرمي على كفاية توافر عنصر العلم ولو يف وقت الحق على بدء النشاط
 الشروع في جريمة تبييض األموال :ثالثا
، فهو مرحلة الحقة (2)ك املادي للجرميةنعلم أو الشروع هو البدء يف ارتكاب السلو     

جرمية تبييض األموال قد يتحقق بشأهنا جرمية فوسابقة على مباشرة السلوك، لألعمال التحضريية 
الشروع يف اقرتافها بالبدء يف تنفيذ السلوك وتوقفه قبل نمتامه الذي به تتحقق النتيجة أو خيبة األثر 
بإمتام السلوك اإلجرامي املكون للركن املادي لعدم حتقق النتيجة لسب  ال دخل إلرادة مرتك  

جرمية تبييض األموال يف البدء بالسلوك قد حتتمل أعمال  نال أننا نوضح هنا أن. السلوك فيه
حتضريية وكذل  قد تكيف بأهنا البدء يف السلوك، لذا جي  التحفظ حال تكييف السلوك املقرتف 

                                                 
وال يف ضوء الفقه واالتفاقيات الدولية، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية، حممد علي سويلم، التعليق على قانون غسل األم -1

 .921، ص 1221القاهرة 
مسري عالية، أصول قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  -2

، الوجيز يف قانون العقوبات، القسم العام، اللبعة األوىل، دار امللبوعات اجلامعية، عوض حممد عوضو . 191، ص 9111
 . 911، ص 9112اإلسكندرية، 
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من اجلاين إلسباغ التكييف القانوين الصحيح وتوقيع العقاب املالئم ميا حيقق الردع اخلاص 
 . (1)والعام
ات نصت على نمكانية الشروع يف جرمية تبييض األموال مبجرد كما أن بعض التشريع    

القيام بعمليات مالية متهيدا إلخفاء أو متويه مصدر األموال أو املتحصالت الناجتة بصورة مباشرة 
 .(2)أو غري مباشرة عن ارتكاب نحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه التشريعات

لقوانني مكافحة تبييض األموال، اللذان عاقبا على فنجد املشرع اجلزائري واملصري وفقا     
الشروع يف جرمية تبييض األموال بذات عقوبة اجلرمية التامة، وهذا يثري تساؤال عما نلا كانت جرمية 
تبييض من ضمن اجلرائم املادية واليت يللق عليها جرائم الضرر؟ أم أهنا من اجلرائم الشكلية واليت 

 .؟ وهذا العنصر سندرسه بالتفصيل الحقا(3)يللق عليها جرائم اخللر
والفارق بني اللائفتني أن األوىل يتلل  املشرع لتوافرها حتقق نتيجة نجرامية معينة، وال     

ه احلالة تعترب هذه اجلرمية تامة نال نلا حدثت النتيجة اليت نص عليها القانون، وتعترب النتيجة يف هذ
رائم الشكلية فإن املشرع ال يشرتط حتقق نتيجة نجرامية معينة، أما يف اجل. عنصرا من عناصر اجلرمية

بل ينص  التجرمي على لات األفعال، مبعىن أن ارتكاب السلوك اإلجرامي املنصوص عليه يف 
 .(4)القانون يكون كافيا لتوافر اجلرمية دون حاجة نىل نثبات حتقق نتيجة ما

                                                 
هيثم عبد الرمحان البقلي، غسيل األموال كإحدى صور اجلرمية املنظمة بني الشريعة والقانون املقارن، اللبعة األوىل، دار  -1

 .91، ص 1292العلوم للنشر والتوزيع، 
عادل أمحد السيوي، و . 99أشرف توفيق مشس الدين، جترمي تبييض األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -2

 .991القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
 .11نادر عبد العزيز شايف، تبييض األموال، املرجع السابق، ص  -3

يعاق  على احملاولة يف ارتكاب : )1221نوفمرب  92املؤرخ يف  91-1221مكرر من القانون رقم  911وتنص املادة 
 12من القانون رقم  91وتقابل هذه املادة املادة (. اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم بالعقوبات املقررة للجرمية التامة

 .من قانون مكافحة غسيل األموال املصري 1221لسنة 
 991، ص املرجع نفسهأمحد حممد السيوي، عادل  -4
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( ب)ن خالل ملالعة املادة األوىل الفقرة وله  اجتاه آخر من الفقه يف تفسري النصوص م    
ملكافحة غسيل األموال أنه قد نص على تأثيم كل  1221لسنة  12من القانون املصري رقم 

سلوك ينلوي على تبييض األموال حمددا يف هذه الفقرة كل صور هذا السلوك على سبيل احلصر، 
و ندارهتا أو استبداهلا أو نيداعها أو واليت تتمثل يف اكتساب أموال أو حيازهتا أو التصرف فيها أ

ضماهنا أو استثمارها أو نقلها أو حتويلها أو التالع  يف قيمتها نلا كانت متحصلة من جرمية من 
اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذل ، مىت ارتكبت بقصد 

اكتشاف لل  أو عرقلة التوصل نىل شخص مرتك  نخفاء املال أو متويه طبيعته أو احليلولة دون 
اجلرمية املتحصل منها املال، دون أن يستلزم القانون لتمام جرمية تبييض األموال حتقق نتيجة 

مما ينتج عنه أن الشروع غري متصور يف جرمية تبييض األموال وفقا للقانون املصري، . نجرامية حمددة
هذه اجلرمية طبيعة خاصة تتعارض مع فكرة البدء يف ولل  تأسيسا على أن للجان  املادي يف 

( ب)فإقدام اجلاين على القيام بأي فعل من األفعال اليت لكرها املشرع املصري يف الفقرة . التنفيذ
أما نلا امتنع عن اإلتيان به فإن الركن املادي ال يتحقق بتاتا، . يكفي لتمام جرمية تبييض األموال

 .  (1)ألموال نما أن تقع تامة ونما أال تقع على اإلطالقومن مث فإن جرمية تبييض ا
وبناء على ما سبق، فجرمية تبييض األموال تقع تامة مبجرد القيام بإحدى العمليات املالية     

يف صورة نيداع أموال أو ضماهنا أو استثمارها أو نقلها أو حتويلها أو التالع  يف قيمتها، بل أن 
املتحصلة من أحد األنشلة اإلجرامية املنصوص عليها يف املادة الثانية من  احليازة اجملردة لألموال

مع توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين بشقيه، العام واخلاص، تقع به  1221لسنة  12القانون 
. جرمية تبييض األموال يف صورهتا التامة، دون أن يكون هناك تصور لتحقق الشروع يف خذه احلالة

                                                 
 .99هيثم عبد الرمحان البقلي، املرجع السابق، ص  -1
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ة العامة اليت تقضي بعدم املعاقبة على األعمال التمهيدية يف جرمية تبييض مع تلبيق القاعد
 .(1)األموال، ألهنا كاألعمال التحضريية يف غريها من اجلرائم

وبعدما تكلمنا يف الفرع السابق عن النتيجة اإلجرامية مبفهومها القانوين واملادي من خالل     
هلا، سنحاول دراسة قي الفرع الثاين نشكالية اعتبار جرمية  نبراز نشكالية االمتداد الزماين واملكاين

 .تبييض األموال من جرائم اخللر أو جرائم الضرر
 جرائم الضرر وجرائم الخطر: الفرع الثاني

نن التقابل الذي قرره الفقه بني اجلرائم املادية واجلرائم الشكلية جي  أن حيل حمله التقابل     
بني جرائم الضرر وجرائم اخللر، وليس معيار التمييز بني النوعني وجود النتيجة يف أحدمها وختلفها 

كا نجراميا يف اآلخر، ولكن ألن النتيجة تأخذ صورة معينة يف كل منها، فجرمية الضرر تفرض سلو 
أما جرمية اخللر . ترتبت عليه آثار يتمثل فيها العدوان الفعلي احلال على احلق الذي حيميه القانون
 .فأثار السلوك اإلجرامي فيها متثل عدوانا حمتمال على احلق أو هتديدا باخللر عليه

لذي حيدثه كما أن قانون العقوبات يف اجملتمعات القدمية مل يول اهتماما نال بالضرر ا    
ومع التلور احلديث وتقدم الوسائل الفنية احلديثة نصت بعض . اجلاين بسلوكه اإلجرامي

التشريعات اجلنائية على جرائم التعريض للخلر، وهي اليت يكتفي فيها املشرع بأن يرتت  على 
. لفعليالسلوك اإلجرامي خلر على احلق أو املصلحة حمل احلماية اجلنائية دون استلزام اإلضرار ا

ويتمثل هذا اخللر يف التهديد بالضرر، أي أن التشريعات تنقل جرائم اخللر من حلظة نمتام اجلرمية 
اليت يتحقق فيها اإلضرار الفعلي باملصلحة موضوع احلماية اجلنائية نىل تل  اليت يتحقق فيها جمرد 

 .التهديد بالضرر

                                                 
. 12نادر عبد العزيز الثاين، تبييض األموال، املرجع السابق، ص : أيضا. 991مفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1

 .191خالد حامد مصلفى، املرجع السابق، ص 
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اجتهت التشريعات نىل جترمي النشاط اخللر متشيا مع السياسة احلديثة يف التجرمي،  وقد    
، وناما أيضا جمرد باعتبار أهنا هتدف نىل محاية املصاحل القانونية ال جمرد اإلضرار هبا فحس 

 .تعريضها للخلر
م اخللر من وعليه ومما سبق لكره، سنتلرق يف دراسة هذا الفرع الثاين جلرائم الضرر وجرائ    

، مث (أوال)خالل تقسيمه نىل عناصر ثالثة، حبيث نتناول حمل تل  احلماية اجلنائية جلرائم اخللر 
للوصول نىل حقيقة جرمية تبييض األموال بني جرائم اخللر  (ثانيا)النتيجة يف جرائم اخللر العام 

 .  (ثالثا)
 ل الحماية الجنائية لجرائم الخطرمح :أوال
هتدف النصوص اجلنائية املتعلقة جبرائم اخللر العام نىل محاية حياة اإلنسان واحملافظة على     

وتشري بعض الدراسات . ، كما أهنا هتدف أيضا نىل محاية امللكية املنقولة أو العقارية(1)صحته
تتكون من  ، واليت(2)اجلنائية نىل األفعال اليت حتقق خلرا عاما ومجاعيا كفئة من اجلرائم املستقلة

 .(3)سلوك قاعدي يتللبه املشرع خللق خلر عام
واملراد باخللر العام هو اخللر الفعلي الواقعي الذي يتللبه املشرع بالنص التجرميي، والذي    

فعندما يتلل  املشرع خلرا حقيقيا جي  أن . يستفاد من امولج اجلرمية كما رمسته قاعدة التجرمي

                                                 
بأن تقتصر احلماية اجلنائية على املصاحل الفردية أو  9191 العاشر لقانون العقوبات يف روما سنة أوصى املؤمتر الدويل -1

االجتماعية أو األساسية، وبوجه خاص القيم األساسية املعرضة للخلر بسب  جرائم االعتداء على السالمة واالعتداء على 
ر العام تعريض احلياة أو التكامل اجلسدي لعدد كبري غري حمدد اإلنسانية أو التحريض على الكراهية العنصرية، ويقصد باخلل

 . من األشخاص أو أموال لات قيمة كبرية غري حمددة
 . 919مأمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص  -2
 .11أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوبات، املرجع السابق، ص  -3

جرائم اخللر العام وهي اليت هتدد مباشرة املصاحل احملمية العامة بالضرر، : أن جرائم اخللر تنقسم نىل نوعني وجتدر اإلشارة نىل
وقد أوصى املؤمتر الدويل العاشر لقانون العقوبات لسنة . وجرائم اخللر اخلاص وهي اليت هتدد املصاحل احملمية الفردية بالضرر

 .  الفردية األساسية وكل احلقوق سواء الشخصية أو العينيةعلى لل  املفهوم يف محاية املصاحل 9191
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يقع على القاضي التزام التحقق و التثبت من أنه قد نشأ فعال من  حيقق السلوك وضعا ماديا حبيث
 .  (1)سلوك املتهم تعريض املصاحل احملمية قانونا للخلر، أي احتمال حدوث الضرر

واخللر يف جرائم التعريض للخلر العام ينشأ من اجلرمية املادية، أي تل  اليت يتلل      
فجرائم التعريض للخلر . احلقوق أو املصاحل القانونيةامولجها القانوين وجود خلر حقيقي يهدد 

العام تعترب جرائم لات نتيجة، على عكس جرائم السلوك احملض، واليت يللق عليها أحيانا اسم 
ومعىن لل  أن جرائم السلوك احملض ال تدخل ضمن جرائم التعريض للخلر . اجلرائم الشكلية

قدمة يف التجرمي يقصد هبا بصفة عامة منع تعريض العام، نل أن جرائم السلوك احملض مرحلة مت
احلقوق واملصاحل القانونية للخلر، وهي اليت يكتفي املشرع بصددها بتجرمي السلوك الذي بارتكابه 

 .(2)تتحقق اجلرمية يف ركنها املادي
ويللق البعض على جمموعة من جرائم السلوك احملض اسم جرائم اإلعاقة، وهي      

 .النظر عن نمكان وجود نتائج خلرة مي حالة خلرة أو سلوك خلر بغضاليت تتضمن جتر 
أما خبصوص الفعل املنشئ للخلر العام، فإن املشرع جيرم كل أاماط السلوك اإلنساين اليت تنشئ    

أو حتقق عند االقتضاء خلرا ميكن وصفه باخللر العام وميكن التمييز بني عدة فئات لتجرمي 
 . (3)التعريض للخلر العام يف التشريعات اجلنائية املقارنة

رتكاب جرائم اخللر العام هي اليت متيز التصنيف وليس طبيعة ومع املالحظة أن طريقة ا    
وجند أن الفعل يف معىن السلوك اإلجرامي يف جرائم اخللر العام قد يكون . املصاحل احملمية قانونا

نجيابيا، كما قد يكون سلبيا، ونلا الفعل عنصرا من عناصر الركن املادي جلرائم اخللر العام، 
بعض هذه اجلرائم يقوم ركنها بفعل نجيايب والبعض اآلخر يقوم بفعل فمؤدى لل  بالضرورة أن 

 .سليب

                                                 
 .999حممود جني  حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص  -1
 .911عادل أمحد حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  -2
 .929السابق، ص عمر السعيد رمضان، املرجع  -3
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وعلى هذا األساس ميكن القول أن معظم التشريعات أخذت مبعيار جرائم اخللر العام     
ل متس مصاحل أساسية عامة كاالقتصاد الوطين والدورة واخللر اخلاص، باعتبار جرمية تبييض األموا

معيار جرائم اخللر اخلاص فإهنا متس املصاحل الفردية  عمالأما ن. خاصة املالية البنكية بصفة
األموال من اجلرائم املالية اليت تكون عائداهتا أموال  باعتبارات كثرية أوهلا اعتبار جرمية تبييض

متحصلة من جرائم السرقات واالختالس والرشوة والنص  واالحتيال، مما يستنتج أن جرمية تبييض 
ترب من جرائم اخللر بالنظر نىل خمتلف التشريعات املقارنة والوثائق الدولية، وهذا ما األموال تع

 .سنحاول تبيانه يف العنصر املوايل
 رمة تبييض األموال من جرائم الخطجري :ثانيا
نا سابقا أن السائد يف الفقه التقليدي أن اجلرائم تنقسم بالنظر نىل النتيجة اليت لقد بي      

واجلرمية املادية هي ( شكلية أو سلوكية)وجرائم خلر ( مادية)ترتت  على السلوك نىل جرائم ضرر 
اليت يرتت  على السلوك فيها نتيجة جيرمها املشرع ويعاق  عليها، ألنه رأى فيها عدوانا على حق 

أما اجلرائم الشكلية أو السلوكية فهي اليت جيرم فيها . و مصلحة أضفى عليها احلماية اجلنائيةأ
 .(1)املشرع السلوك يف حد لاته دون النظر نىل ما حيدثه من أثار ضارة جيرمها ويعاق  عليها

أو  ونلا رجعنا نىل الفقه التقليدي يف اجتاهه، فإن نشاط تبييض األموال يعد جرمية شكلية    
سلوكية، حيث أن النصوص اليت صدرت يف هذا الشأن جترم النشاط أو السلوك يف لاته دون 

مبعىن أن املشرع جيرم هذا النشاط جملرد أنه يندرج . النظر نىل ما يرتت  عليه من أثار أو نتائج ضارة
ستفادة من يف النمولج القانوين للجرمية، ومبعزل عن أية نتائج ضارة تتمثل يف االستخدام أو اال

 .(2)املال الذي تنص  عليه عملية التبييض

                                                 
 .912أمحد فتحي سرور، قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص  -1
مصلفى اللاهر، املرجع السابق، ص ، و 91ص  نبراهيم عيد نايل، املواجهة اجلنائية جلرمية غسيل األموال، املرجع السابق، -2

 .911رمية غسل األموال، املرجع السابق، ص عادل أمحد حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جل. 929
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واحلق أن االجتاه السائد يف الفقه كان حمل جدل، فإلا كنا نعين بالنتيجة يف مدلوهلا املادي     
األثر الذي حيدثه السلوك يف العامل اخلارجي، فإن القول بوجود جرائم دون نتائج يتلل  التحقق 

أما نلا الحظنا مثل هذا . اإلجرامي فيها تغيري يف العامل اخلارجيمن أنه مل يرتت  على السلوك 
التغيري فإن ننكار النتيجة يعد مفتقرا نىل ما يدعمه، وهذا ما أيده بعض الفقهاء من أن التقسيم 
الذي يقره الفقه التقليدي بني اجلرائم املادية واجلرائم الشكلية أو السلوكية جي  أن حيل حمل تقسيم 

ائم الضرر وجرائم اخللر، ويف احلالتني توجد النتيجة اليت جيرمها املشرع ويعاق  آخر هو جر 
 . (1)عليها
احلالتني تتخذ كل منهما وصفا مغايرا، ففي جرائم الضرر من خالل لل  أن كون ويتضح     

عليها املشرع  تتمثل النتيجة يف عدوان فعلي وحقيقي وحال على احلق أو املصلحة اليت أضفى
أما يف جرائم اخللر فإن النتيجة تتمثل يف جمرد هتديد هذا احلق أو تل  املصلحة . احلماية اجلنائية

 .   (2)للضرر، فهي باألحرى تقوم على جمرد خلر الضرر
ويرتت  على ما قلنا سابقا، أن جرمية تبييض األموال تعد من جرائم اخللر، نل يكفي أن     

جيرمه املشرع، ويعاق  عليه حىت يتحقق ركنها املادي، فإلا ما اقرتن لل  بالركن يقع الفعل الذي 
املعنوي، والذي يتخذ صورة القصد اجلنائي توافرت املسؤولية اجلنائية يف مقرتفها وعلى لل  يكفي 
أن يقبل املصرف مثال نيداع أو حتويل أموال ملصلحة أحد عمالئه، وهو يعلم أهنا متحصلة من 

 مشروع حىت يعد مرتكبا جلرمية تبييض األموال مبعزل عن قيامه بتوظيف هذه األموال مصدر غري
 .(3)واالستفادة منها

                                                 
، ص 91919عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة يف قانون العقوبات، جملة القانون واالقتصاد، العدد األول، مارس  -1

 .111حممود جني  حسين، قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص ، و 929
يف مدلوهلا القانوين ليسرع يف مدلوهلا املادي، نل املشرع قد اعتد هبذه اآلثار، ورأى حبيث يرى أن جرائم اخللر تفرتض نتيجة 

 .االعتداء احملتمل على احلق اعتداءا فعليا حاال على مصلحة للمجتمع جديرة باحلماية 
 .11أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -2
 .922علي سويلم، التعليق على قانون غسل األموال يف ضوء الفقه واالتفاقيات الدولية، املرجع السابق، ص حممد  -3
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 السببية في جريمة تبييض األموال العالية :ثالثا
نن عالقة السببية هي الصلة اليت تربط ما بني الفعل والنتيجة، وتبني أن ارتكاب الفعل هو     

النتيجة واألمهية القانونية هلا ترجع أهنا هي اليت تربط ما بني عنصري الركن الذي أدى نىل حدوث 
 .  (1)املادي فتقيم بذل  وحدته وكيانه حبيث تسند النتيجة نىل الفعل

وعليه فعالقة السببية تساهم يف حتديد نلاق املسؤولية اجلنائية، حبيث نلا انتفت هذه     
جة، فإن مسؤولية مرتك  الفعل تقتصر على الشروع نلا كانت العالقة بني السلوك اإلجرامي والنتي

وعلى هذا النحو  . جرمية عمدية فال مسؤولية عنه، نل ال نتصور الشروع يف اجلرائم غري العمدية
 .(2)كانت عالقة السببية عنصرا يف الركن املادي وشرطا لقيام املسؤولية اجلنائية

نونية للعالقة السببية، ميكن القول أن العالقة السببية ونلا أردنا أن نتكلم عن اللبيعة القا    
يف جرائم الضرر كيانا قانونيا مستقال، ومن مث كان املزج بينهما وبني العناصر األخرى للمسؤولية 

وال يثري حبث عالقة السببية يف جرائم الضرر أي نشكال، خبالف الذي نصادفه يف جرائم . اجلنائية
األول من اجلرائم توجد نتيجة مادية ميكن بناء ونقامة عالقة السببية على  لل  أنه يف النوع. اخللر
أما يف جرائم اخللر العام الفعلي، فالفرض أنه ال توجد نتيجة مادية وناما هناك حالة . أساسها

خلر ناشئة عن السلوك، أي السلوك الذي يهدد حقا حيميه القانون، وجيعل اإلضرار به حمتمال، 
 .(3)ة للخلر وفقا للمصاحل القانونية يعد نتيجة قانونيةفتعريض املصلح

                                                 
 11، ص 9119حممد جني  حسين، عالقة السببية يف قانون العقوبات، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية،  -1
حممود جني  و . 99، ص 9111العريب، اإلسكندرية، رؤوف عبيد، السببية بني الفقه والقضاء، دون طبعة، دار الفكر  -2

 .192، ص السابقمأمون سالمة، املرجع ، و 111حسين، قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص 
 .199السعيد مصلفى السعيد، املرجع السابق، ص  -3
ة املالئمة، واليت حلت حمل النظرية التقليدية، وعليه فاإلسناد املوضوعي للنظام جرمية اخللر العام يتالءم مع نظرية السببي -

وهي تعادل األسباب حيث أن هذه النظرية األخرية تقوم على احلكم الالحق على حتقق النتيجة املادية، وهو ما يتالءم مع 
 . مفهوم التعريض للخلر العام
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وعلى لل  فإن احلكم بتوافر الفاعلية السببية للسلوك املكون جلرمية اخللر العام يقوم على     
 .(1) تتحقق فعال حىت ميكن القلع واجلزن بفاعلية السلوك بإحداثهاملاالحتمال باعتبار أن النتيجة

السابق، أن الذي يتالءم مع جرائم اخللر العام هو نظر ية السببية املالئمة، ومعىن الكالم     
ومؤداها أن السلوك ال يعترب سببا لوقوع النتيجة نال نلا تبني أنه صاحل إلحداثها وفقا للمجرى 
العادي لألمور، فيعد سلوك اجلاين سببا يف النتيجة ولو سامهت معه يف نحداثها عوامل أخرى 

 .(2)أو معاصرة له أو الحقة له، ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفةسابقة عليه 
وواقع األمر تلبيق هذا املعيار على جرائم اخللر العام يعين توافر اخللر نلا كان السلوك     

الذي يباشره اجلاين قد سبقته أو عاصرته ظروف أو عوامل جتعل من احملتمل وفقا للسري العادي 
 .(3)جة الضارةلألمور وقوع النتي

ويقاس التوقع أو االحتمال مبعيار موضوعي، أي مبعيار يقوم ليس على ما يتوقعه اجلاين     
شخصيا وناما على ما يتوقعه الشخص العادي نلا وجد يف مثل تل  الظروف، مع األخذ يف 

ة أو غري االعتبار بالظروف القائمة فعال وقت مباشرة السلوك لتحديد ما نلا كانت النتيجة متوقع
 .متوقعة
وتأسيسا على ما سبق من خالل تبيان طبيعة جرمية تبييض األموال بني جرائم الضرر أو     

اخللر، وباخلصوص اخللر العام، ميكن القول أن جرمية تبييض األموال هي من جرائم اخللر أو ما 
  املشرع لوقوعها ، وهي تل  اجلرائم اليت ال يتلل"جرائم السلوك اجملرد أو البحت"يللق عليه 

حدوث نتيجة نجرامية معينة، األمر الذي تكون معه عالقة السببية يف جرمية تبييض األموال ليس 
عنصرا من عناصر الركن املادي فيها وتصبح غري لات أمهية، كتل  اليت عليها يف جرائم الضرر 

يض األموال، سواء والسب  يف لل  أن غالبية صور جترمي عمليات تبي. عند حبث عناصر أركاهنا
                                                 

ورؤوف عبيد، السببية اجلنائية بني الفقه  .11حممود جني  حسين، عالقة السببية يف قانون العقوبات، املرجع السابق، ص  -1
 .91والقضاء، املرجع السابق، ص 

 .12، ص نفسهحممود جني  حسين، املرجع  -2
 .991قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص مأمون سالمة،  -3
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اإلخفاء والتمويه أو التحويل والنقل أو االكتساب، سواء كان لل  يف االتفاقيات والوثائق الدولية 
أو يف التشريعات الوطنية املختلفة املعنية مبكافحة جرمية تبييض األموال، تتسم بتحديد الواقعة حمل 

ر األساسي والوحيد يف افرتاض وجود التجرمي دون اشرتاط نتيجة معينة، وهذه النتيجة هي العنص
 .(1)عالقة السببية

وبعدما تكلمنا يف املللبني، األول والثاين، عن حمل جرمية تبييض األموال وطبيعته مع     
التلرق نىل الركن املادي هلا مبختلف صوره يف خمتلف التشريعات الوطنية والوثائق الدولية، مع نبراز 

تل  اجلرمية واألفعال اليت تعد من قبل املساعدة وصوال نىل النتيجة نلاق املشاركة واالشرتاك يف 
اإلجرامية ونشكالية االمتداد الزماين واملكاين املتعلقة هبا للوصول نىل تصنيف التشريعات جرمية 
تبييض األموال من جرائم اخللر وليست من جرائم الضرر، مما يؤدي نىل عدم جدوى البحث يف 

ومن خالل ما سبق، . صور السلوك املكون للجرمية والنتيجة اإلجرامية العالقة السببية بني
سنحاول يف امللل  الثالث اآليت لكره نشكالية وحمدودية الركن املعنوي يف جرمية تبييض األموال 

 .الكتمال البنيان القانوين الذي تللبته خمتلف التشريعات والوثائق الدولية هبذا اخلصوص
 المعنوي لجريمة تبييض األموال الركن :المطلب الثالث

جرمية تبييض األموال متثل صنفا متميز من اجلرائم عموما ومن اجلرائم االقتصادية على وجه     
- صية هذه اجلرمية، حبيث ال ميكنوقد أتيح لنا الوقوف من قبل على مظاهر خصو . اخلصوص

ادي، بل يتحتم كذل  توفر الركن أن يأيت اجلاين أية صورة من صور السلوك امل –لقيام هذه اجلرمية
فجرمية تبييض األموال هي جرمية عمدية . املعنوي الذي يتخذ يف هذه اجلرمية صورة القصد اجلنائي

قوامها نرادة السلوك أو النشاط املكون لركنها املادي والعلم بكافة العناصر اجلوهرية اليت تعلي 
                                                 

 .121ع السابق، ص عادل أمحد حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرج -1
اجلرائم )ومن خالل اإلطالع على خمتلف التشريعات املتعلقة بتجرمي تبييض األموال، يتضح لنا أهنا من جرائم اخللر العام  -

، ولل  من خالل جترمي الشروع واعتبارها من اجلرائم العمدية، وأن املتاجرة يف املخدرات أو غري لل  من املتاجرة (الشكلية
ة للحصول على األموال واكتساهبا، فهو وحده كايف لتهديد املصاحل االقتصادية واملالية، وكل صور جرمية تبييض غري املشروع

 .األموال هي من جرائم اخللر بشرط وجود جرمية أولية وأصلية سابقة عن جرمية تبييض األموال
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يف ضرورة العلم باملصدر اجلرمي لألموال غري هلذه اجلرمية خصوصياته القانونية، واليت تتجسد 
و املشروعة أو العلم باملصدر غري املشروع للعائدات أو املتحصالت من اجلرمية اليت يتم حيازهتا أ

 .حتويلها أو نخفاؤها أو متويهها
كافة تشريعات مكافحة تبييض األموال يف النمولج القانوين جلرمية التبييض أن   وتتلل     

يتحقق الركن املعنوي نىل جان  حتقق ركنها املادي، الذي يأخذ فيه عنصر السلوك أو النشاط 
 .اإلجرامي صورا متعددة أوردهتا هذه التشريعات، نما على سبيل احلصر أو على سبيل املثال

لتشريعات يف حتديد طبيعة القصد الالزم توافره لقيام جرمية تبييض األموال، كما تباينت ا     
ولل  يف شأن االكتفاء بتوافر القصد اجلنائي العام أم أنه جي  توافر قصد جنائي خاص يتمثل يف 
انصراف علم اجلاين ونرادته نىل حتقيق واقعة أو غاية أخرى غري مشروعة بعيدا عن الركن املادي 

 .قهوخارج نلا
وجند من بني تشريعات مكافحة تبييض األموال اليت تأخذ بالقصد اجلنائي العمدي نضافة     

نىل اجلزائر، كل من  دولة الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، لبنان ومن الدول األجنبية 
االجتاه األول  كما أن التشريعات اليت أخذت ب. فرنسا، بلجيكا، الواليات املتحدة األمريكية: جند

 .قد اختلفت جتاه هذا القصد بني اجتاه يتلل  القصد اخلاص باإلضافة نىل القصد اجلنائي العام
وتأسيسا على ما تقدم، سنتعرض يف هذا امللل  نىل بيان طبيعة الركن املعنوي، سواء يف     

العلم الذي جي  توافره ، مث توضيح عنصر (الفرع األول)االتفاقيات الدولية أو يف التشريع املقارن 
مع نبراز نشكالية نتيان عنصر العلم  (الفرع الثاني)للمصدر غري املشروع لتل  املتحصالت 

 .(الفرع الثالث)
 طبيعة الركن المعنوي: الفرع األول

الركن املعنوي األصول النفسية ملاديات اجلرمية، ألن هذه املاديات ال تعىن هبا  ميثل    
التشريعات مبدئيا نال نلا صدرت عن نرادة تتحمل العقبات املقررة عليها، سواء كانت شخص 

وحتديد طبيعة الركن املعنوي للجرمية راجع نىل نرادة املشرع أو (. اعتباري)طبيعي أو معنوي 
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نل أحيانا ال تتلل  بعض . يت تستند يف لل  نىل خلورة وخصوصية كل جرميةالتشريعات ال
التشريعات عنصر القصد نظرا لصعوبة استخالص طبيعة الركن املعنوي بسب  عدم وضوح 

 .وصراحة نصوص التجرمي
بالنسبة  تهوالختالف منهج طبيعة الركن املعنوي بني التشريعات والوثائق الدولية وألمهي    

يف هذا الفرع األول، ولل  من خالل تبييض األموال، سنحاول دراسة طبيعة الركن املعنوي جلرمية 
، مث بيان املنهج الذي اعتمدته التشريعات املقارنة يف (أوال)ه وفق االتفاقيات والوثائق الدولية دراست

 .(ثالثا)، وصوال نىل القصد العام واخلاص للجرمية (ثانيا)توضيح طبيعة الركن املعنوي 
 ركن المعنوي وفق الوثائق الدوليةال :أوال
للركن املعنوي أمهية وضرورية يف االتفاقيات والوثائق الدولية واليت اختلفت رؤيتها وتفاوتت     

 صدر مادهتايف كيفية اشرتاك الركن املعنوي جلرمية تبييض األموال، حبيث اشرتطت اتفاقية فيينا يف 
األفعال اليت توافر اللبيعة العمدية للجرمية، ولل  حينما أوردهتا ضمن ( اجلرائم واجلزاءات)الثالثة 

يتعني على كل دولة من الدول  األطراف أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتجرميها يف نطار قانوهنا 
لريق اخللأ غري األمر الذي يعين استبعاد وقوع اجلرمية ب ...".الداخلي يف حالة ارتكاهبا عمدا

وهو األمر الذي أكدته اتفاقية تونس يف مادهتا الثانية واتفاقية بالريمو يف . (1)العمدي أو اإلمهال
 .  (2)(جترمي غسل العائدات اإلجرامية)مادهتا السادسة 

ومن الواضح من نصوص التجرمي اليت أقرهتا اتفاقية فيينا، أنه يلزم توافر القصد اجلنائي     
اخلاص يف أية صورة من الصور الثالث اليت أوردهتا االتفاقية للسلوك اإلجرامي، سواء حتويل أو 
نقل أو حيازة األموال، حبيث مل تكتف باجتاه اإلرادة نىل مباشرة النشاط اإلجرامي وحده بل 
استوجبت أن يهدف اجلاين من وراء نشاطه حتقيق اإلخفاء أو مساعدة أي شخص متورط يف 

                                                 
عادل حممد السيوي، ، و 991املرجع السابق، ص  سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، -1

 .191القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
تعتمد كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ما قد : )تنص املادة السادسة من اتفاقية بالريمو على أنه -2

 ...(. أخرى لتجرمي األعمال التالية عندما ترتك  عمدايلزم من تدابري تشريعية وتدابري
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ارتكاب نحدى جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات على اإلفالت من العقوبات القانونية 
 .  (1)ألفعاله
يف  9111كما أن القانون النمولجي لألمم املتحدة ملكافحة تبييض األموال الصادر يف     
بيانه للركن املعنوي نراه اشرتط القصد اجلنائي العام وهذا تلبيقا للقاعدة العامة اليت تقتضي أن ت

 .(2)سكوت املشرع عن حتديد الركن املعنوي يعين وقوع اجلرمية بقصد العمد
ومن ناحية أخرى، يتضح من حتليل املصللحات اليت استخدمها القانون النمولجي أنه     

وافر القصد اجلنائي وليس اخللأ، حبيث أن التحويل فعل نرادي ينلوي على يهدف نىل اشرتاط ت
كما أن اشرتاط املشرع أن تكون املمتلكات متأتية من االجتار غري . علم ونرادة فاعله مباهيته

املشروع باملخدرات يفيد علم مرتك  فعل التبييض بعدم مشروعية مصدرها، مث يكون حتويله هلذه 
لكات املتأتية من االجتار يف املواد املخدرة، ليؤكد علم ونرادة اجلاين مبكونات املوارد أو املمت

 .(3)الواقعة
وبناء على هذا، فإن جرمية تبييض األموال يف القانون النمولجي تعترب جرمية عمدية تقوم     

جي على القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة، وهو لات املنهج الذي تبناه التشريع النمول
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الصادر عن األمم املتحدة بالتعاون مع صندوق النقد 

 .(4)1222واملعدل يف فرباير  1221ديسمرب  29الدويل يف 

                                                 
 .11هدى حامد القشقوش، جرمية غسل األموال يف نلاق التعاون الدويل، املرجع السابق، ص  -1
، ص 1229حممد سامي الشوا، السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال، اللبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
19. 

 .191عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  -3
وأشرف مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف التشريعات . 9111من القانون النمولجي لألمم املتحدة سنة  12/9املادة  -4

 .91ية لغسيل األموال، املرجع السابق، ص حممود كبيش، املواجهة اجلنائو . 11املقارنة، املرجع السابق، ص 
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أما طبيعة الركن املعنوي يف اتفاقية سرتاسبورغ اليت وقعتها الدول األعضاء يف اجمللس     
 اشرتطتواملتعلقة مبكافحة تبييض األموال املتحصلة من اجلرائم،  9112نوفمرب  21األورويب يف 
 .(1)العمدي مستبعدة وقوعها بلريق اخللأ القصد اجلنائي

اليت أقرهتا يف عام  (FATF)والتوصيات األربعون أما عن موقف جمموعة العمل املايل     
حبيث توسعت يف نلاق جترمي عائدات اجلرمية بعدما كانت تقتصره فقط على جتارة  1229

املخدرات ليمتد نىل كافة األنشلة اإلجرامية بصفة عامة، وصاح  هذا التوسع يف التجرمي توسع 
حيث نصت التوصية الثانية من . املعنوي يف مفهوم العلم كأحد عناصر القصد اجلنائي يف الركن

شروط انلباق جرمية غسل األموال ومسؤولية "التوصيات األربعون، واليت جاءت حتت عنوان 
على أنه جي  توافر عنصري العلم والنية لكي تتحقق جرمية تبييض األموال، " الشخص االعتباري

تعلقة بالواقعة، ونرى من خالل هذه وميكن نثبات لل  من خالل الظروف واملالبسات احمليلة وامل
التوصية توسع يف وسائل اإلثبات من خالل علم غاسل األموال باملنشأ اجلنائي لألموال املغسولة 

 . (2)يف جرمية تبييض األموال، ولل  من خالل ما تدل عليه ظروف الواقع اجملرد
عن جممل وأهم الوثائق الدولية اليت فسرت طبيعة الركن املعنوي، واليت تعترب كمصدر  هذا    

أساسي لبعض التشريعات العربية أو األجنبية اليت اتبعت منهج االجتاه الدويل يف هذا اخلصوص، 
 .واليت ميكن أن نذكر منها بعضها باختالف نظرة كل مشرع

 لمقارنركن المعنوي في التشريع ابيان ال :ثانيا
نن األصل لدى خمتلف التشريعات أن اجلنايات واجلنح عمدية ما مل ينص القانون على     

 .(3)خالف لل ، وعليه فعند نغفال املشرع لذكر عنصر العمد فذل  يعين أن اجلرمية عمدية
                                                 

 .9112املادة السادسة من اتفاقية سرتاسبورغ سنة  -1
وجتدر اإلشارة نىل هذه االتفاقية أعلت نمكانية وقوع اجلرمية بلريقة غري عمدية، أي عن طريق اخللأ وبالتايل فهي ختتلف عن 

 . اتفاقية فيينا واتفاقية بالريمو وعن القانون النمولجي لألمم املتحدة
 .992يشان، املرجع السابق، ص فايز الفاعوري، حممد نيناس قل: أيضا. 992مصلفى اللاهر، املرجع السابق، ص  -2

3
-  Le Marchand (Claudia chica): "Le Compte en droit pénal", thèse de doctorat en droit 

privé, université panthéon assas, paris 2, année 2000, p 268. 



 التكييف واإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال                      الفصل الثاني 
 

261 
 

ومنه، يقوم الركن املعنوي يف االجتاه العام للتشريعات العربية يف مكافحة غسل األموال     
ليت صدرت حىت اآلن على القصد اجلنائي، ولل  فيما يتعلق جبميع صور السلوك اإلجرامي يف وا

حيث جند على سبيل املثال قانون جترمي غسل األموال لدولة اإلمارات املتحدة من . تبييض األموال
يعد مرتكبا "التشريعات اليت تندرج يف نطار االجتاه الغال  ألنه نص يف تعريف غسل األموال 

كما أن قانون ...". جرمية غسل األموال كل من أتى عمدا أو ساعد يف أي من األفعال التالية
حظر ومكافحة غسل األموال البحريين يسري يف نفس االجتاه، ولل  ألنه يتلل  يف مجيع صور 

مع العلم أو االعتقاد أو ما حيمل "السلوك أو النشاط اإلجرامي يف غسل األموال أن يقع الفعل 
 .(1)"االعتقاد بأنه متحصل من نشاط نجرامي أو من أي فعل يعد اشرتاكا فيه على
أما قانون العقوبات الفرنسي اجلديد مل يشر صراحة نىل اللبيعة العمدية جلرمية غسيل     

، ولل  على خالف بعض التشريعات وكان مكتفيا باملبدأ العام الذي 911/9األموال يف املادة 
ال جناية وال جنحة دون أن تتوافر نية : )اليت نصت على أنه 919/9دة عىن بتقريره يف املا

وهذا يعرب عن اجتاه املشرع الفرنسي نىل تعميم اشرتاط ركن العمد يف كافة اجلرائم، ما مل (. ارتكاهبا
 .(2)يقرر العقاب بنص خاص على اخللأ يف صوره املختلفة

وعليه فبدون القصد  جمال للحديث عن جرمية تبييض األموال، هذا خبالف بعض     
التشريعات اليت جعلت من جرمية تبييض األموال جرمية غري عمدية قد تقع باإلمهال أو اخللأ، 

                                                                                                                                                    

وقد فسر جان  من الفقه أن سب  االستغناء عن هذا املصللح راجع لكون لفظ العمد ال يستجي  ألية ضرورة قانونية،  -
   . وأن غسل األموال جرمية عمدية وفقا للمبدأ العام الذي يقضي بأنه ال جناية وال جنحة نال بقصد

سليمان عبد املنعم، مسؤولية و . 911رجع السابق، ص حممود كبيش، السياسة اجلنائية يف مواجهة غسل األموال، امل -1
 .991املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص 

سعيد عبد اللليف حسن، جرائم غسيل األموال بني التفسري العلمي و . 999، ص نفسهسليمان عبد املنعم، املرجع  -2
 .919والتنظيم القانوين، املرجع السابق، ص 

من ( ب)التشريعات اليت تللبت صراحة عنصر العمد يف جرمية غسل األموال جند املشرع املصري الذي نص يف الفقرة ومن 
وكذل  التشريع الكوييت الذي (. مىت كان القصد من هذا السلوك: )...املادة األوىل من قانون مكافحة غسل األموال على أنه

 (.مع العلم أهنا متحصلة من جرمية: )يف فقراهتا الثالث  ينص يف املادة الثانية من قانون غسل األموال
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لاهبة يف لل  مع التوجه الذي يقول بضرورة تقلص الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية حفاظا 
 . (1)قتصادية العلياعلى املصاحل اال

كما أنه يتحقق القصد اجلنائي بصورته العمدية يف اجلرمية وفق لقانون مكافحة غسل      
األموال يف الواليات املتحدة األمريكية عند توافر العلم واإلدراك، ويتضمن صورة ما يللق عليه 

سوء نية أو ويعين غض النظر أو نغماض العني عن قصد أو ، (التعامى أو العمى العمدي)
 .(2)نصرار
املتعلق بالوقاية من تبييض  29-21أما طبيعة الركن املعنوي يف التشريع اجلزائري يف قانون     

حتويل املمتلكات أو نقلها مع : )...منه تنص( أ)األموال ومتويل اإلرهاب، فإن املادة الثانية فقرة 
نخفاء أو متويه مع علم الفاعل )... :تنص( ب)والفقرة ...(. علم الفاعل بأهنا عائدات نجرامية

مع علم الشخص القائم بذل  وقت ...اكتساب: )تنص( ج)والفقرة (. بأهنا عائدات نجرامية
 (.تلقيها أهنا تشكل عائدات نجرامية

                                                 
جرجس يوسف : أيضا. 11أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -1

 .91 ، ص1221طعمة، مكانة الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، دون طبعة، 
ومن بني التشريعات اليت نصت على نمكانية وقوع جرمية غسل األموال عن طريق اخللأ التشريع البلجيكي الذي ينص يف  -

 : من القانون اجلنائي على أنه 121الفقرة الرابعة من املادة 
(ceux qui aurent dissimulé ou déguisé la nature, l’origine l’emplacement, la déposition , le 

mouvement ou la propriété du choses visées à l’article 42/3 alors qu’ils connaissaient ou 

devient connaitre de ces choses au début de ces operations ). 

 : موال على أنهمكرر من قانونه اجلنائي املخصص ملكافحة تبييض األ 921وكذل  التشريع السويسري حيث تنص املادة 
(celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découvert 

ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait présumer qu’elles provenaient 

d’un crime ) . 
  وموظفيه ومديريه عند اإلخفاق يف تنفيذ قانون سرية البنوك، حيث أنه يف وقد أكد القضاء األمريكي على مسؤولية البن -2

نحدى القضايا قضت الدائرة األوىل مبحكمة االستئناف بأن املؤسسة املالية ميكن أن تتحمل مسؤولية جنائية كهيئة معنوية 
  .(العمى العمدي)وفقا ملبدأ 
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ومن الواضح أن املشرع اجلزائري اعترب جرمية تبييض األموال، جرمية عمدية دون تصور 
 .(1)حدوثها عن طريق اخللأ

ومتيز القانون السويسري على أنه ال ترتك  جرمية تبييض األموال عمدا، ويتحقق لل  نلا      
كان اجلاين عاملا، أو كان بإمكانه أن يعلم أن املتحصالت ناشئة أو متأتية من جناية، ومع لل  
 فإنه من املمكن أن يرتك  بفعله تبييض األموال نلا تصرف بغري التفات أو اعتبار ألن يتبني من

 .(2)، وتندرج هذه الصورة حتت القصد االحتمايلعلى أهنا غري مشروعة حقيقة األموال
وعليه بعدما تكلمنا عن موقف التشريع املقارن خبصوص طبيعة الركن املعنوي للجرمية،      

ن خالل معرفة غاية سنحاول يف العنصر الثاين تبيان نشكالية نبراز القصد العام والقصد اخلاص م
 .اإلجرامي اإلرادي مموال يف سلوكهنليه مبيضي األ ؤاواهلدف الذي يلج التجرمي
 القصد العام والقصد الخاص للجريمة  :ثالثا
نن القصد اجلنائي هو قوام لل  الركن املعنوي للجرمية العمدية، ويعين انصراف نرادة اجلاين     

واملتصلة باجلرمية، أي أن نرادة  نىل السلوك اإلجرامي مع نحاطة علمه بالعناصر اجلوهرية املكونة
السلوك املميز خمتارة وبعيدة عن أي نكراه وال يشوهبا عارض من عوارض الوعي واإلدراك وحرية 

 .   (3)االختيار، وأن تتجه هذه اإلرادة نىل نتيان أحد األفعال املؤمثة

                                                 
املؤرخ يف  29-21من القانون رقم ( أ، ب، ج)لثانية الفقرات وكذل  املادة ا. 91، املرجع السابق، ص علي لعش  -1
 91-21مكرر من قانون رقم  911املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وكذل  املادة  1221فرباير  29

 .(قانون العقوبات) 1221نوفمرب  92املؤرخ يف 
سليمان عبد : أيضا. 922التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف  -2

 .911املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص 
، ص 1221نبيه صاحل، النظرية العامة للقصد اجلنائي، اللبعة األوىل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -3

919. 
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شريعات نال أن ما ينبغي التحقق منه هو مدى هذا القصد اجلنائي، فهل تكتفي الت    
األمر الذي يعين أن الفرق بني القصد  (1)بالقصد العام أم تتعداه لتلل  القصد اجلنائي اخلاص ؟

العام والقصد اخلاص ال يرجع نىل طبيعة كل واحد منهما، وناما يرجع نىل املوضوع الذي يتعلق به  
 .القصد اخلاص منه يف القصد العام كل من العلم واإلرادة نل أن هذا املوضوع أوسع نلاقا يف

وانلالقا مما سبق، ينبين القصد اجلنائي يف أحوال التجرمي اخلاص لتبييض األموال على علم 
اجلاين باملصدر غري املشروع، واجتاه نرادته لتحقيق النتيجة، وهكذا قضي بإدانة اجلاين عن جرمية 

لية يف حتويل األموال والعائدات غري املشروعة تبييض األموال جملرد تواطئه مع مرتك  اجلرمية األص
 .(2)املتحصلة من اجلرمية

وبالرجوع نىل القانون اجلزائري، جنده يتلل  القصد اجلنائي اخلاص، حبيث أنه ربط     
السلوك املادي بتحقق نتيجة معينة أال وهي نخفاء أو متويه مصدر األموال الناجتة عن نحدى 

نل يتمثل القصد اخلاص يف حتقق نتيجة اإلفالت . ة الثانية من نفس القانوناجلرائم احملددة يف املاد
من اآلثار القانونية اليت يرتبها القانون على أفعال الشخص املتورط يف ارتكاب نحدى اجلرائم 

 .(3)املنصوص عليها يف املادة السالفة الذكر
ورة اكتساب األموال، فنجد أن من املادة الثانية بالنسبة لص( ج)ونلا رجعنا نىل الفقرة     

يعين أن جمال الركن املعنوي يف تبييض األموال ضيق، وكذل   ؛املشرع يتلل  القصد اجلنائي العام
جمال املتابعة، وأيضا نلا عجزت النيابة العامة عن نثبات القصد اجلنائي اخلاص فال جمال ملتابعة 

 .املشتبه فيه

                                                 
نن القصد اجلنائي العام هو اجتاه نرادة اجلاين ونيته اإلجرامية نىل القيام بالسلوك وحتقيق النتيجة اإلجرامية املرتتبة على هذا  -1

السلوك مع العلم بأركان اجلرمية وشروطها وعناصرها وظروفها، أما القصد اجلنائي اخلاص، فيتحقق عندما يقرتف اجلاين جرميته 
 .أو من أجل غاية حمددةنما بدافع معني 

 .922أنس األعرج، جرمية غسل األموال يف ضوء األنظمة القانونية املقارنة، املرجع السابق، ص  -2
 .22لعش  علي، املرجع السابق، ص  -3
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ال يسري وفق خلة جترميية واحدة، نل جنده توسع يف ويؤدي هذا املوقف نىل أن املشرع     
الركن املادي من خالل تعداد صوره، بينما ضيق يف الركن املعنوي ولل  لتلل  القصد اجلنائي 
اخلاص يف أغل  صور تبييض األموال كشرط لقيام الركن املعنوي، كما هو احلال يف العديد من 

 .   (1)التشريعات العربية املقارنة
ناك جان  من الفقه واملفسرين يشرتطون القصد اخلاص للجرمية لقيام الركن املعنوي، مما وه    

يعين أن نثباته أمر صع  جدا نظرا خلصوصية هذه اجلرمية ومتييزها بالتعقيد وصعوبة نقامة الدليل، 
نية، كما أن هذا املوقف الذي اختذته جمموعة من التشريعات جاء مراعيا للمصاحل االقتصادية الوط

حبيث ميكن اعتباره موقفا معتدال بالنظر نىل كونه استجاب للمتللبات الدولية اليت طالبت الدول 
النامية بإصدار قوانني مكافحة تبييض األموال، وبني االعتبارات االقتصادية الوطنية اليت تتسم 

 .اقتصادي يسهل حترك تداول األموالباهلشاشة وحتتاج نىل تدفقات مالية ومناخ 
كما يعترب هذا التوجه أن البيئة االقتصادية العربية حتتاج لتدفقات مالية، وأن قانون تبييض     

األموال يعيق حركتها، وأن احلكمة تقتضي تقييد الركن املعنوي باشرتاط القصد اجلنائي اخلاص، 
 .(2)لتضييق تلبيق قانون تبييض األموال الذي ال يتالءم واقتصاديات الدولية العربية

وبعدما تكلمنا يف الفرع األول عن طبيعة الركن املعنوي جلرمية تبييض األموال من خالل     
واختالف منهج التشريعات املقارنة يف هذا اخلصوص، نبني يف  للوب قانوناالقصد اجلنائي امل تبيان

 .وحدوده كعنصر ضروري لقيام كذل الفرع الثاين طبيعة العلم 
 
 

                                                 
 .929املرجع السابق، ص  أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، -1

من ( ب)سبيل املثال ال احلصر، واليت تللبت القصد اجلنائي اخلاص، التشريع املصري يف الفقرة  ومن هذه التشريعات على
، وهذا 19-21من قانون  121، واملشرع املغريب يف الفقرة األوىل من املادة 1221لسنة  12املادة األوىل من القانون رقم 

 .على خالف املشرع الفرنسي مثال الذي اشرتط القصد العام
 .929بد الفتاح بيومي حجازي، جرمية غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص ع -2
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 مصدر الجرمي لألموال غير المشروعة العلم بال: الفرع الثاني
الواقعة  العلم بعناصربه ويقصد ينبين القصد اجلنائي كما بينا على عنصري العلم واإلرادة،     

سواء متثل يف اإلجرامية، أي العلم بالوقائع، والعلم باهلدف احلقيقي من نشاط تبييض األموال، 
ا يشمل علم اجلاين بالنتيجة وتوقعه هلا، وعليه كم  .نخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لألموال

يأخذ العلم موضع متميز بني خمتلف العناصر القانونية من جهة، ومن جهة أخرى الواقعة اليت 
يتعني أن حييط هبا علم اجلاين كشرط الزم لقيام ركن القصد يف جرمية تبييض األموال، ويثري هذا 

 .العنصر عدد من املسائل املهمة 
يه سنقسم هذا الفرع بالدراسة من خالل تبيان طبيعة العلم بالعائدات غري املشروعة وعل    
، مع نبراز (ثانيا)مث حدود ونلاق هذا العلم، سواء بالنسبة للجرمية األصلية أو الالحقة  ،(أوال)

 .(ثالثا)نشكالية نثبات واستخالص العلم باملصادر غري املشروعة لألموال 
 طبيعة العلم :أوال
من الواضح يف اجتاهات الفقه أن الركن املعنوي للجرمية ال يتوافر نال بتحقق العلم اليقيين     

الذي ال يداخله ش  بالعناصر الواقعية اليت يتألف منها اجلرم وهذا ما أكدته بوضوح حمكمة 
و األشياء لات النقض املصرية والفرنسية ال سيما فيما يتعلق باجلرائم التبعية كجرمية حيازة األموال أ

املصدر غري املشروع، حيث استقرت أحكامها على أن على أن وجود شكوك حتيط حبقيقة مصدر 
األموال اليت حيوزها املتهم، ال يستخلص منه بالضرورة توافر علمه باملصدر غري املشروع هلذه 

رد العلم املفرتض األموال، ومن مث فإنه ال يكفي اختزال العلم اليقيين حبقيقة مصدر األموال يف جم
أي ما كان جي  أن ينصرف نليه لهن الفاعل أو العلم املستخلص حكما من مجلة الظروف 

 .(1)واملالبسات، حىت ولو كان مل يقم الدليل على توافر علمه الشخصي

                                                 
 .911سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية على األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -1
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ومييل القضاء الفرنسي نىل قبول الغلط املربر الذي ينفي الركن املعنوي، سواء يف جمال     
وعلى ضوء ما سبق ميكن التأكيد على . (1)صادية عموما أو فيما يتعلق باجلرائم التبعيةاجلرائم االقت

أن توافر الركن املعنوي جلرمية تبييض األموال منوط بتحقيق العلم اليقيين والفعلي مبصدر األموال 
الشكلية غري النظيفة، وأنه جي  استبعاد مظاهر العلم األخرى، كالعلم املفرتض الذي يليق باجلرائم 

اليت ترتكز علة فكرة املسؤولية املادية، ألن جرمية تبييض األموال جرمية عمدية، وعنصر العمد قوامه 
نرادة النشاط وانصراف النية نىل حتقيق النتيجة مع توافر العلم بسائر العناصر الواقعية اجلوهرية 

 . (2) الالزمة لقيام اجلرمية
ملا هو واقعي وجوهري من العناصر، وبالتايل فالعلم بذاتية ولكن هذا العلم ال ينصرف نال     

أو بظروف اجلرمية مصدر األموال هو علم بعنصر غري جوهري  يؤثر الغلط فيه على قيام الركن 
املعنوي، وليس من الصع  على أي حال استخالص مثل هذا العلم الفعلي الذي ال خيالله 

سات املالية واملصرفية، نل تلزم التشريعات احلديثة هذه الش  من جممل القواعد املنظمة لعمل املؤس
املؤسسات بالتحري والتثبت من مصدر األموال املودعة نلا زادت عن حد معني أو متت يف ظل 

 .(3)ظروف حتوطها الشكوك والشبهات
ومن ناحية ثانية ينبغي أن يلرح جانبا العلم احلكمي املستخلص ضمنا من بعض الظروف     

ات اليت ال ترقى نىل حد ننشاء العلم اليقيين مبصدر األموال، لل  أن القول باستخالص واملالبس
العلم من جمرد بعض الظروف واملالبسات اليت قد ال تلابق الواقع بالضرورة مؤداه تغيري طبيعة 

 . (4)الركن املعنوي للجرمية وصريورته مبينا على جمرد اخللأ أو اإلمهال وليس القصد

                                                 
، ص 9119اللبعة الثانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  عبد الرؤوف مهدي، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية، -1
91. 

 .919مصلفى اللاهر، املرجع السابق، ص  -2
أنس األعرج، جرمية ، و 992سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -3

 . 921غسل األموال يف ضوء األنظمة القانونية املقارنة، املرجع السابق، ص 
 .111 ص ،عبد الرؤوف مهدي، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية، املرجع السابق -4
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جتاه من الفقه، نىل تأييد العقاب على حيازة األموال أو األشياء اليت يفرتض علم وله  ا    
كما . حائزها مبصدرها غري املشروع، وهو ما يعين اختزال ركن العمد يف جمرد اخللأ أو اإلمهال

ورغم لل  فإنه يصع  القول يف خصوصية جرمية تبييض . له  القضاء نىل القول بذل  أحيانا
الص عنصر العلم بصفة عامة من جمرد عدم اختال املصرف االحتياطات الكافية األموال استخ

 .(1)للتحري عن مصدر األموال
وبالرغم من أن هناك التزامات تقع على عاتق املصرف بالتثبت يف بعض احلاالت من     

 ، نال"نعرف عميل "مشروعية مصدر األموال املودعة، بل ومثة مبدأ مصريف سائد ومعروف وهو 
أن من خصائص العمل املصريف اليت جي  أخذها باالعتبار عند تقدير مسؤولية قانونية جسيمة  
كاملسؤولية اجلنائية، وعلى فرض جواز استخالص اإلمهال أو عدم اختال االحتياطات الكافية 
أحيانا بديال عن عنصر القصد، فذل  قد يصلح أحيانا حالة قبول نيداع نقدي بكميات هائلة، 

وف مثرية للشبهات، ولكنه ال يستقيم على العكس يف حالة التحويالت املصرفية ال سيما ويف ظر 
 .(2)اليت تتم باستخدام التقنيات املصرفية احلديثة

 حدود العلم في جريمة تبييض األموال :ثانيا
املتفق عليه أن جرمية تبييض األموال غري النظيفة متثل صنفا متميزا من اجلرائم عموما،  من    

وقد تكلمنا فيما سبق عن تل  اخلصائص، ولكن . ومن اجلرائم االقتصادية على وجه اخلصوص
هل متتد هذه اخلصوصية نىل اخلروج عن األحكام العامة للركن املعنوي للجرمية، ومن أمهها ضرورة 

 ر العلم كأحد عناصر العمد أو القصد اجلنائي؟ تواف
                                                                                                                                                    

 هذا ويبقى للجرمية، املعنوي الركن ينفي كسب  الواقع، يف املربر غري والغلط املربر الغلط بني املساواة نىل الفرنسي القضاء له  -
 االجتاه هذا من العكس وعلى .جانبه من نمهال جمرد عن ناشئا كان الشخص فيه وقع الذي الغلط أن بدا ولو منتفيا األخري

 رتت وي يتجنبه، أن الشخص بوسع ليس الذي املربر الغلط بني التفرقة البعض ارتأى فقد الفقهاء، معظم يؤيده الذي القضائي

 احتياطه، عدم عن واملتمخض نفسه الشخص نمهال عن الناشئ املربر غري الغلط وبني املعنوي الركن نفي الغلط هذا مثل على

 .املعنوي الركن ينفي ال  الغلط هذا ومثل
 .999هدى حامد الفشوش، املرجع السابق، ص ، و 911مصلفى اللاهر، املرجع السابق، ص  -1
 .111ي، القواعد اإلجرائية واملوضوعية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص عادل أمحد حممد السيو  -2
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وقد شهد عنصر العلم احنسارا وتقلصا ملحوظا يف جمال اجلرائم االقتصادية، ولل  من     
خالل سيادة القرائن واالفرتاضات اليت أفضت وأدت مجيعها نىل تكريس فعل املسؤولية املادية اليت 

وعليه . رمية تبييض األموال باعتبارها جرمية اقتصاديةتضاءل فيها نىل حد بعيد الركن املعنوي يف ج
جي  استظهار نلاق العلم، سواء من ناحية العلم بالقانون، أو من ناحية العلم بالواقع أو الوقائع 

 . (1)املكونة لذل  العلم
من أنه بالقانون، فإنه غري مللوب توافره للقول بقيام الركن املعنوي، نل  فبالنسبة للعلم    
قواعد التجرمي للقانون اجلنائي والقوانني قرر قانونا ال يعذر أحد جبهله لقانون بصفة عامة و امل

، فيسأل "ال يعذر أحد جبهله للقانون"، ولل  تلبيقا للقاعدة القانونية بصفة خاصة املكملة له
انون الشخص ولو كان جيهل من الناحية الواقعية أن السلوك الذي أتاه يشكل جرمية من وجهة الق

اجلنائي، وعليه فال جمال أن يدفع الشخص جبهله ألحد األفعال املكونة للركن املادي لتبييض 
 .  (2)األموال
لكن املشكلة تثور حتديدا ملعرفة ما نلا كان ميكن نفي الركن املعنوي هلذه اجلرمية استنادا ملا     

غري اجلنائية، ومثال لل  ما قد وقع فيه الفاعل من جهل أو غلط بشأن أحد العناصر القانونية 
يدفع به الشخص من جهله بالقاعدة املصرفية التجارية اليت تقرر وجوب التحري عن مصدر 
 .األموال املودعة اليت تزيد عن حد معني، أو املثرية للشكوك والشبهات حول مشروعية مصدرها

صر القانونية غري اجلنائية نىل تلل  توافر العلم بالعنا فذه  بعض الفقهاء ومنذ زمن بعيد    
غري قانون  ،ويرتت  على لل  أن اجلهل أو الغلط يف قانون آخر. يف جمال اجلرائم االقتصادية

هل حبكم من أحكام قانون العقوبات، وهو اجلهل بالواقع و بني اجل هو خليط مرك العقوبات 
اعتباره جهال بالوقائع، ولرمبا األمر الذي يفضي قانونا، وفقا هلذا الرأي، نىل نفي القصد اجلنائي ب

                                                 
عبد الرؤوف مهدي، املسؤولية اجلنائية ، و 921حممود مصلفى، اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص  -1

 .921عن اجلرائم االقتصادية، املرجع السابق، ص 
 .919حممد علي العريان، املرجع السابق، ص : أيضا. 119رجع السابق، ص خالد حامد مصلفى، امل -2
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الشرط الوحيد الذي يتللبه هذا الرأي أن يقيم املتهم الدليل القاطع على سبق اضلالعه بالتحري 
 .(1)الكايف وأن اعتقاده مبشروعية عمله كان يرتكز على أسباب معقولة

جلوهرية اليت أما فيما يتعلق بالعلم بالواقع الذي يقصد به اإلحاطة بالعناصر الواقعية ا    
يتألف منها البنيان القانوين للجرمية، كوقوع شخص يف غلط بشأن اللبيعة غري املشروعة للمال، 
هو أمر مللوب، نل مىت ثبت جهل الفاعل باملصدر غري املشروع هلذه األموال، كما لو اعتقد 

كن املعنوي، حبسن نية مبشروعية مصدرها وكان العتقاده أسباب جدية ومقبولة، فال يتوافر الر 
وليس هذا نال تلبيقا ملا استقر عليه القضاء منذ زمن بعيد بشأن . حيث ال جوز افرتاض العلم

اجلرائم التبعية، وجرمية تبييض األموال هي جرمية تبعية يقتضي اكتمال امولجها القانوين علم فاعلها 
اجلنحة يف قانون بكون األموال متحصلة عن نشاط جرمي غري مشروع يكتس  وصف اجلنائية أو 

 . (2)العقوبات
ولكن نىل أي مدى ينبغي أن يتوافر عنصر العلم باملصدر غري املشروع لألموال؟ وبعبارة     

أخرى هل يكفي توافر العلم مبجرد عدم مشروعية مصدر األموال يف معىن كوهنا متحصلة عن 
نحة وزمان ومكان ارتكاهبا؟ جناية أو جنحة أم جي  فوق لل  اإلحاطة بلبيعة هذه اجلناية أو اجل

وهذا التساؤل له أمهية خاصة لسببني، أوهلما يتعلق بتوافر أو ختلف البنيان القانون للجرمية، نل لو 
كان العلم املتلل  هو العلم بلبيعة اجلرمية مصدر األموال وبذاتيتها ألمكن الدفع بانتفاء الركن 

حصلة عن جرمية أخرى، كأن ينصرف علمه نىل أن املعنوي جملرد أن الفاعل اعتقد بكون األموال مت

                                                 
 .911سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -1
وهناك من حبث عن مربر األخذ بالغلط يف جمال الركن املعنوي للجرائم االقتصادية باستعارة التفرقة الشهرية للمدرسة  -

 Les Délits Artificiels)واجلرائم االصلناعية احملض تشريعية  (Les Délits naturel)الوضعية بني اجلرائم اللبيعية 

ou pure législatifs )تفرقة يتصور االعتداد بالغلط لنفي الركن املعنوي فقط يف جمال اللائفة الثانية من وابتداء من هذه ال
 .اجلرائم االقتصادية أو احملض تشريعية

2
-  Gulioli (Marcel),"infraction générale de blanchiment", op.cit p 14. 
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األموال حتصلت عن اجتار يف املخدرات بينما هي يف احلقيقة مثرة هتري  أو حصيلة بيع أثريات أو 
 .(1)أعمال فنية مسروقة

وعليه يفرتض علم اجلاين بنوع اجلرمية األولية، فلو مت تبييض أموال متأتية من جرمية غري     
 .علم الغاسل هبا فال يكون هذا األخري حمل متابعةمنصوص عليها مع 

وال يسع يف هذا السياق نال االستئناس باحلل الذي جاء به االجتهاد القضائي األجنيب     
وكذل  موقف الفقه الفرنسي الذي اعترب أن العلم باجلرمية قائم بالرغم من عدم معرفة اجلاين 

سري املتابعة، خبالف يلل  أن يالدقيقة بكافة مالبسات وظروف اجلرمية على أساس أن من شأن 
 .(2)ن العقاب التشبث مبعرفة كل ظروف اجلرمية األولية، ومن مث نفالهتم مما لو مت
 سبل استخالص العلم بالمصدر غير المشروع لألموال :ثالثا
ميكن بيان سبل استخالص العلم باملصدر اجلرمي لألموال غري املشروعة من خالل التعرف     

فيينا، حبيث أهنا أعلت عناية خاصة  على األحكام لات الصلة يف النصوص التجرميية التفاقية

                                                 
 .919املرجع السابق، ص  سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، -1

الغلط يف الواقع كسب  ينفي الركن املعنوي، فيقبل كل غلط يف عنصر واقعي للجرمية دون ويسوي القضاء الفرنسي يف جمال 
حاجة إلثارة التفرقة بني ما هو مربر من الغلط وما هو غري مربر، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ارتأى البعض التفرقة بني 

لغلط نفي الركن املعنوي، وبني الغلط غري املربر الغلط املربر الذي ليس بوسع الشخص أن يتجنبه ويرتت  على مثل هذا ا
الناشئ عن نمهال الشخص نفسه، واملتمخض عن عدم احتياطه، ومثل هذا الغلط ال ينفي الركن املعنوي وال حيول دون توافر 

 . مسؤولية الشخص اجلنائية
 .99هدى حامد قشفوش، املرجع السابق، ص  -2

"Qu’il n’est pas nécessaire que le blanchisserait eu la connaissance précise de la nature, ces 

circonstances de temps et de lieu, d’exécution de la victime ou celle de l’auteur de 

l’infraction principale ", crim 3 décembre 2003, Jcp 10066 not Chantal Cutajar, cité 

parpradel (Jean) : "Le droit pénal comparé du blanchiment", Calloque du 1 décembre 2006 

sous titre : "la lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme", 

ed société de législation comparé, 2007, p 73. 

 :وكذل  جند قرارا مشاهبا إلحدى احملاكم البلجيكية جاء فيه
"la poursuite du délit de blanchiment ne dépend pas de la preuve du délit sousjacent : il 

suffut que soit démontré l’origine illicite des aventages patrimoniaux", tribcarr. Gand 10 

janvier 1996, confirme cour d’appel de Gand 30 avril 1996, cité par Riffault (Jacqueline) 

"le blanchiment des capitaux illiicites " , op. cit, p 246. 
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لعنصر العلم باملصدر اجلرمي يف جرمية تبييض األموال، ولل  بإمكانية توافره من استخالص 
جمموعة الظروف املوضوعية اليت حتيط بالواقعة نفسها، ولل  كما لو كانت العمليات املصرفية أو 

 . (1)املالية مثرية للريبة بصورة جلية من خالل ظروف احلال
ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات  9111وقد تضمنت اتفاقية فيينا لعام     

واملؤثرات العقلية اإلشارة نىل كيفية استخالص الركن املعنوي جلرمية غسيل األموال يف املادة الثالثة 
أو النية أو القصد  جيوز االستدالل من الظروف الواقعية املوضوعية على العلم: )الفقرة الثالثة بقوهلا

 . (2)(املللوب ليكون ركنا جلرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة
أما املشرع الفرنسي وخلصوصية هذا النشاط فقد حرص على تقرير جمموعة من ضوابط     

وال . حة هذه اجلرميةالوقائية يف مكاف العمل املصريف وااللتزامات املهنية اليت تندرج ضمن سياسته
ش  أن اخلروج على هذه الضوابط والتحرر من هذه االلتزامات يفيد نىل حد كبري عند وقوع هذا 
النشاط يف استظهار ركن القصد املكون للجرمية، ومثال لل  ما تنص عليه املادة الثالثة من قانون 

األموال املتحصلة عن اخلاص مبسامهة املؤسسات املالية يف مكافحة تبييض  9112جانفي  91
االجتار يف املخدرات، نل تقرر التزام املؤسسات املالية على اختالف صورها املنصوص عليها يف 
املادة األوىل من نفس القانون باإلخلار عن املبالغ املسجلة يف دفاترها حىت تبدو متحصلة عن 

 .االجتار يف املخدرات أو نشاط للجماعات اإلجرامية

                                                 
 .91جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، املرجع السابق، ص  -1

تستخلص من يف نشاط غسل األموال ميكن أن " النية"أو " العلم"وقد بني اجمللس الوزاري للسوق األوروبية املشرتكة بأن 
الظروف الواقعية املوضوعية، وعليه جي  على البنوك أو املؤسسات املالية على سبيل املثال، وحىت ال تقع حتت طائلة املسؤولية، 
أن تتخذ التدابري املعقولة للتحقق من هوية األشخاص املتعاملني معها يف عملياهتم املصرفية املتنوعة كقيم احلسابات 

خلزائن احلديدية والتحويالت للنقود ونجراء املعامالت النقدية لات احلجم الكبري، ال سيما وأن هذه والتحويالت ونجيار ا
العمليات كسائر العالقات املصرفية تبىن على الثقة واالعتبار الشخصي نىل حد كبري، فاختال هذه التدابري من شأنه نفي تورط 

 .شكال يف النشاط اإلجراميأو مسامهة البن  أو املؤسسة املالية بأي شكل من األ
 .11أشرف توفيق مشس الدين، مكافحة غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -2
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ادة الثانية من نفس القانون على التزام كافة األشخاص اآلخرين من غري كما تنص امل    
الذين ورد لكرهم يف نص املادة األوىل بإخلار النيابة العامة عن العمليات املالية اليت يتوافر العلم 
هبا واليت تنص  على مبالغ مستمدة من االجتار يف املخدرات أو من نشاط إلحدى اجلماعات 

املتعلق بتبييض  9119ماي  99من قانون  11/9باإلضافة نىل لل  تنص املادة و . اإلجرامية
نل تقرر أن على األشخاص اللبيعية واملعنوية ومن يضللعون يف مهنتهم بإجراء عمليات "األموال 

الصرف اليدوي أن يقوموا قبل البدء يف مزاولة عملياهتم بإخلار البن  املركزي بإعالن نشاطهم 
 .(1)"الء األشخاص يف سجل التجارة والشركات أيا كانت طبيعتهم القانونيةويتم تسجيل هؤ 

ومن جممل النصوص السابقة يتبني أن هناك التزاما على عاتق سائر املؤسسات املالية     
وغريهم من األشخاص اللبيعية واملعنوية بالشفافية واملسامهة يف كشف حركة األموال  واملصرفية

والصرف واإلخلار عن العمليات اليت تبدو من حيث أرقامه وطبيعتها متحصلة عن نشاط االجتار 
 .(2)يف املخدرات أو عن نشاط إلحدى املنظمات اإلجرامية

مة للنشاط املايل واملصريف، وعدم اختال ما وال ش  أن اخلروج على هذه القواعد املنظ    
يفرضه القانون يف هذه الشأن من قيود والتزامات ميكن أن يعزز استخالص ركن القصد ونثبات 
توافر النية اإلجرامية يف جرمية تبييض األموال، لكن لل  ال يعين وال جي  أن يعين أن عدم اختال 

لعمد، بل تبقى هذه الضوابط وااللتزامات جمرد عوامل هذه االحتياطات ميثل قرينة على توافر ركن ا
 . (3) تفيد استخالص ركن العمد

أما املشرع اجلزائري فانتهج سياسة التشريع الفرنسي خبصوص استظهار عنصر العلم بالرغم     
أنه مل ينص على لل  صراحة وترك لل  للقواعد العامة املعمول هبا يف سائر اجلرائم األخرى، 

                                                 
 .919حممد علي العريان، املرجع السابق، ص  -1
يش، السياسة حممود كب، و 999سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية لألموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -2

 .991اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال، املرجع السابق، ص 
جالل وفاء حممدين، مكافحة غسيل األموال، املرجع السابق، ص و . 911حسام الدين حممد أمحد، املرجع السابق، ص  -3
12. 
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نصت عليه املادة الثانية اخلاصة بتجرمي خمتلف صور تبييض األموال واكتفت بأن يتوافر وهذا ما 
أي )لدى مبيضي األموال العلم الواقعي بكون هذه األموال متحصلة من أي نشاط نجرامي 

فال يكفي نلن اعتقاد الشخص خلأ وعلى خالف الواقع باملصدر غري املشروع، فال . (1)(جرمية
ة الضمنية اليت ال تقوم نال يف لهن فاعلها، وبالتايل ينتفي الركن املعنوي للجرمية عقاب على اجلرمي

مىت انتفاء العلم باملصدر غري املشروع لألموال، وبالتايل يكفي العلم باملصدر اجلرمي بغض النظر 
دين عن الباعث الذي يكون قد دفعه نىل اجلرمية ويقع على عاتق النيابة العامة واملدعني باحلق امل

ع ء نثبات الركن املعنوي جلرمية يتبعه لل  من استخالص علم مبيض األموال واملسامهني معه 
 .(2)باملصدر غري املشروع هلذه األموال

وتأسيسا على ما سبق نقول أن سبل استخالص العلم وفق املواثيق الدولية والتشريعات     
املقارنة تبقى حمصورة على جمموعة الظروف املوضوعية والواقعية اليت حتيط بالواقعة دون اللجوء نىل 

ه وعلي. وسائل أخرى على غرار ما هو مقرر وفق القواعد العامة إلثبات العلم يف اجلرائم األخرى
     .سنحاول دراسة مشكلة هذا العلم من حيث عنصر التوقيت الالزم لتوافره

 
 

                                                 
 .يض األموال ومتويل اإلرهابقرباير املتعلقة بالوقاية من تبي 29املؤرخ يف  29-21املادة الثانية من قانون رقم  -1
 .912أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  -2
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  الباب الثاني

 ةيكنبلا ةيئانجلا ةيلو ؤ سملا ةعيبطو  ليصأت

 موا قنوات تبيض األ أهممتثل البنوك واملصارف بصفة عامة ومبختلف أشكاهلا إحدى 
جل استخدام النظام املصريف واملايل الذي يوفر أمن  موا وذلك للحاجة املتزايدة ملبيضي األ

موا  يري  إخفاء و متويه مصادر تلك األ إىلإمكانيات كبرية ومغرية لتمرير عملياهتم املشبوهة 
العتماد  حماولةمنذ منتصف الثمانينات من القرن املنصرم بدأ االهتمام العاملي يتزايد يف املشروعة، و 

رقابية اليت يستوجب إتباعها من قبل البنوك واملؤسسات املالية جمموعة من القواعد واملبادئ ال
والعمل على احرتام متطلبات  موا جل تعزيز دورها يف مكافحة تبيض األأى وذلك من خر األ

املالية وحتقق من  الياتفرض القانون من خال  تفعيل النظم املالية واملصرفية وضمان شفافية العم
 إىلى سعيا لعدم حتوهلا خر شبه مالية األغال  املؤسسات املالية و د من است، واحلموا شرعية األ

 .الغري شرعية موا قنوات مفتوحة كتبييض األ

ذلك أن نسبة ما  موا ية أسواق املا  الدولية يف فيض األأمهية البنوك تفوق أمهكما أن 
حجم  ايلمجمن خال  إ% 52من خال  أسواق املا  الدولية ال تتعدى حنو  أموا يغسل من 

قابل فان املبيضة ريم متتعها بسرية املعامالت وهو مادا تلتزم به مجيع البورصات العاملية وبامل موا األ
فهي ملزمة  موا نصوص التشريعات املتعلقة مبكافحة تبيض األهذه املؤسسات املالية وفق قوانني و 

املشبوهة خاصة لدور املهم  العمليات باإلبالغ عنلية اجلزائية و وقائية حتت طائلة املسؤ  إجراءاتب
إذا أهنا متتاز بعدة  موا الذي تقوم به شركات الصرافة يف تسهيل القيام بعمليات يسيل األ

يري مشروعة مع  موا ذلك مبزج النقود واألموا  و خصائص من شاهنا تسهيل عمليات يسيل األ
 جراميذات املصدر اإلحصرها لتحديد املبالغ وعة على حنو يصعب معه مراقبتها و املشر  موا األ

 .الذي تنصب عليه التعامالت
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من مث ميكن أن تكون نقطة املصارف والبنوك تتسم بالطابع الدويل و  ن أعما إكذلك ف
الشركات متعددة اجلنسيات مما أدى  أواملصاحل ألشخاص قد تكون طبيعية فراد و اتصا  بني األ

ة من نظام املايل يف التصدي هلذه اجلرميتعزز دور ال باجملتمع الدويل اعتماد سياسات وإجراءات
الفعالية مع حتقيق التوازن بني خال  تطوير النظم املالية والغري مالية واكتساهبا املزيد من القدرة و 

متطلبات فرض يف اخلصوصية املالية من جانب و  فرادإكما  مبدأ السرية املصرفية واملالية وحق األ
 .ابية كمكافحة هذه اجلرميةاألنظمة التنظيمية والرقالقوانني و 

التشريعات املقارنة احلديثة بغية احلد من هذه اجلرمية  معظمتأسيسا على ما سبق جاءت 
االعتبارية انطالقا من تلك االلتزامات امللقاة  أواملعنوية  األشخاصإقرار املسؤولية اجلزائية للهيئات و 

هذه  التزاماتلية لدى قيامهم بتنفيذ على البنوك وعليه فيتعني على العاملني واملؤسسات املا
املؤسسات الواردة يف التشريعات مراعاة الدقة يف تنفيذها  لكن دون مغاالة حىت ال تكون سببا يف 

  تقسيم هذا او املؤسسات املصرفية وعجزها عن تقدمي خدماهتا لعمالئها وعليه سنح أداءعرقلة 
فصلني حبيث  إىلاجلزائية للبنوك واهليئات املالية ومصادر هذه املسؤولية  أصو الباب الثاين إلبراز 

القانوين  نسيان التأسيس موا املسؤولية البنوك عن جرائم تبيض األ أساس األو   يف الفصل او نتن
هلذه املسؤولية مث الفصل الثاين نطاق وحدود املسؤولية اجلزائية للبنوك كشخص معنوي إلعطاء 

 .دها وإثباهتامبادئ تلك املسؤولية يف كيفية إسنا
 



 
 
 

 ألولا  الفصل
 أساس مسؤولية البنوك

 عن جريمة تبييض األموال
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 الفصل األول

 أساس مسؤولية البنوك عن جريمة تبيض األموال
 وماالويف ومكافحة جرائم تبيض األ ومااليلعب القطاع املصريف دورا رئيسا يف جمال تبيض األ

عقابية يف هذا اجملال دون  أووقائية  أو أومنيةسااء أكانت  إجراءات آلياتإذ ال ميكن تار جناح 
 م أومااهللتحايل  أو إليداعالبناك  إىل وماالن القطاع املصريف فمن الطبيعي أن يلجا ومبيض األاو تع
الدورة  إىل وماالومن شانه إدخال هذه األ أخرومصريف  إجراءأي  أواملصرفية  االعتماداتفتح  إىلو 

احلصال ومن خالهلا استثمارات ومالية  أوبالتايل يسهل عليهم التصرف هبا االقتصادية املشروعة و 
 .جمزياتدر عليهم رحبا 

 أوشريكا  أوومتدخال  أوا امهوبناءا على ذلك تقال أن البناك ال ميكن إال أن تعترب إال ومس
ديه القدرة ل وماالفإذا قام البنك بإيداع األ ومااليف حدها األدىن ومشجعا كمثل عمليات تبيض األ

ا يف امهفان هذا العمل يكفي العتباره ومس إجراوميناجتة عن نشاط  أوماالومع علمه مبصدرها وبأهنا 
ا يف اجلرمية األصلية اليت نتجت امهوبالتايل اعتباره ومس ،وماالعملية تيسري وتسهيل عملية تبيض األ

 . وماالعنها هذه األ
فاعلية وآومانا واليت متكن اجملرومان فالبناك واملصارف تعد الاسيلة القانانية املتاحة وألكثر 

املستمدة ومن ومصادر غري ومشروعة وذلك بالنظر  وماالومن االستفادة بصارة تبدو ومشروعة ومن األ
لتها املستمرة لزيادة او طبيعة العمل املصريف ومن حيث سعي املصارف الستقطاب العمالء وحم إىل

ية اليت ميارسها املصرف على ومدار أن تشعب العمليات املال إىلات اآللية إضافة إليداعحجم ا
على النفاذ ومن خالل هذه العمليات دون خاف ومن اكتشاف  وماالالساعة مما يشجع ومبيضي األ

خذين بغض االعتبار التعقيدات اليت جتعل ومن الصعب على اجلهات الرقابية تدقيق مجيع آجرميتهم 
 .ومعرفة ومصادرها غري املشروعة أوهذه العمليات 

أن الصناعة املصرفية وبفضل التطار التكنالاجي على ومستاى العامل  إىلهذا باإلضافة 
أصبحت تقدم جمماعة  كبرية وغري حمصارة وومتطارة وبشكل ياومي ومن اخلدومات املصرفية اليت ومن 
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شاهنا تسهيل ومرتكيب هذه اجلرمية مبنحهم الاسائل املتعددة و املتناعة و السهلة ومن اجل القيام 
ومسائلة وهذا يعين أن املصرف قد ال يكان شريكا بصفة  أوم دون خاف ومن رقابة أومااهلبتبييض 

 . ومباشرة هلؤالء اجملرومني

القاناين ملسؤولية البناك  سا األلتبيان  األولذا الفصل هل دراسة يف او وعليه سنح 
ابة ومبحثني حبيث نبني دور أجهزة الرق إىلومن خالل تقسيمه  وماالواملصارف عن جرائم تبيض األ

البنكية للحد ومن  لياتالاقائية واآل جراءاتاإل أهم إىلين ري القذرة ومش وماالاملصرفية يف ومااجهة األ
ن الدويل لتبيان تلك الاثائق او ومع أبراز اجلهاد الدولية والتع (المبحث األول)هذه اجلرمية 

 .(المبحث الثاني) ةت يف إقرار تلك املسؤولية البنكية عن تلك اجلرميامهوالقرارات الدولية اليت س
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 المبحث األول 
 دور أجهزة الرقابة المصرفية في مواجهة األموال القذرة

بفرض عدد ومن  وماالاهتمت االتفاقيات الدولية املعنية مبكافحة اجلرمية تبيض األ
والضاابط يتعني على املؤسسات املالية التقيد هبا كتدابري وقائية وذلك ملنع استخدام  لتزاوماتاال

املادعة  وماالهذه املؤسسات ألغراض عمليات ومالية ومشباهة وضمان شفافية حركة رؤو  األ
وضبط  وماالومالحقة عمليات تبيض األ إىلى األومر الذي يؤدي خر وسائر املعاومالت املصرفية األ

عادة ال تاضع فقط حلماية املال العام واجملتمع  لتزاوماتوومن املعلام أن هذه اال وماالغسلي األ
قد وضعت حلماية ومصاحل املؤسسات املالية واملصارف فال شك أن عمليات  أيضاوالدولة بل هي 

رات والفساد دة املتاافق عليها ومثل االحتيال والتزوير وجتارة املخجراوميواألنشطة اإل وماالتبيض األ
جتار الغري ومشروع باحملذرات تنال كلها ومن صمعة وومكانة أي ومؤسسة ومالية فالبنك الذي واال

أجهزة فرض القانان والصحافة بأنه ضالع  أوتتهمه أجهزة الرقابة واإلشراف على أعمال املصارف 
البد سيااجه حتديات خطرية لصمعته  وماالوومتارط يف عمليات ومشباها ومتعلقة جبرائم تبيض األ

ومؤسسة ومالية  أوجتهل املااطنني والعمالء ومن االبتعاد وتاخي احلذر ومن التعاومل ومع هذا املصرف 
 .ومعناية أوخسائر كبرية سااء ومادية  إىلفيتعرض 

يف تسهيل ضبط وومصادرة وجتميد العائدات  اهمالاقائية تس جراءاتكما أن هذه اإل
الاثائق  أهمة احملافظة على االستقرار وومصداقية النظام املايل واملصريف وكان ومن ة باإلضافجراومياإل

 8811واتفاقية فينا  8811دولية اليت اهتمت بتحديد تلك التدابري ، بيان بازل لسنة لا
واليت مت تعديلها وومراجعتها عدة  FATF 1990وتاصيات جمماعة محلة العمل املايل الدولية 

وعلى ذلك  2000واتفاقية بالريوما سنة  8881والتشريع النماذجي  2000ومرات أقرهتا سنة 
 ومااليض األيالتدابري الاقائية ملكافحة جرمية تب أهمل تقسيم هذا املبحث بدراسة او سنح سا األ
ال وما ية ذلك الدور الاقائي للبنك يف خمتلف ومراحل تبيض األأمهومع إبراز  (المطلب األول)
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املكافحة  إجراءاتالتافيق بني السرية املصرفية و  حماولة إىلذلك للخروج ب( المطلب الثاني)
 .(الثالثالمطلب )

 التدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبيض األموال: المطلب األول
والضاابط القانانية والتنظيمية  لتزاوماتتاافقت ومعظم الاثائق الدولية على بلارة عدد ومن اال

ذات الصفة والاظيفة الاقائية اليت يتعني على املؤسسات املالية املصرفية والغري ومصرفة التقيد هبا 
وسعيها لتجنب االستخدام  وماالللحد ومن االستخدام املفرط هلذه املؤسسات يف أغراض تبيض األ

الرائع  أوجبت وماالجماالت وعمليات تبيض األ للنظام املايل املصريف والغري املصريف يف جراومياإل
والنظم الاطنية والدولية يف العديد ومن الدول على املصارف وكل املؤسسات املالية واختاذ 

 .الاقائية وتطبيق سياسات صارومة ملنع تلك العمليات املالية الغري ومشروعة جراءاتاإل
ية يف التحدي عن طبيعة مهاأل وعليه فان هذه املصارف واملؤسسات املالية هلا دور بالغ

غري ومشروع وذلك بالنظر أهنا تستخدم ومن قبل  أووومعرفة ومصدرها إن كان ومشروع  وماالاأل
الفرع )بيان تلك التدابري اإللزاومية حبيث نتكلم يف  إىلالذي ستقسم هذه املطالب  وماالومبيضي األ

الفرع )ومن ومبدأ  السرية املصرفية  ومع احلد (الفرع الثاني) الالرقابة على حركة رؤو  األوما  (األول
 .(الثالث

 (مبدأ اعرف عميلك) من هوية العميلالتحقق : الفرع األول
الضاابط والتدابري الاقائية لتنفيذ سياسات  أهميعد ومبدأ التحقق ومن هاية العمالء ومن 

االلتزام باحليطة واحلذر واليت ينبغي على البناك وغريها ومن املؤسسات املالية الافاء هبا وقد أكدت 
باعتبارها  وماالض األيعلى هذا املبدأ االتفاقيات واجلهاد الدولية ذات الصلة مبكافحة جرائم تبي

صيات جمماعة العمل كافحة وسنتعرض هلذا املبدأ يف تا ة لسياسة امل واملصادر الرئيسياألوىلالنااة 
 مث نتعرض جلهاد جلنة بازل  للرقابة املصرفية يف التأكيد على التحقق ومن هاية العمالء (أوال)املايل 

 .(ثالثا)ومدى اهتمام التشريعات املقارنة هبذا املبدأ  إىلومع اإلشارة  (ثانيا)
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 عمل المالي في التأكيد على مبدأ التحقق من هوية العمالءدور توصيات مجموعة ال: أوال
اليت يتعني على املؤسسات املالية  جراءاتاهتمت تلك التاصيات باضع عدد ومن اإل 

يف  جراءاتواألعمال واملهن الغري ومالية اختاذها للتحقق ومن هاية العمالء وقد وردة تلك اإل
طبعا ملا  جراءاتوتتخلص هذه اإل( اخلاومسة، السادسة، السابعة، الثاومنة، التاسعة)التاصيات 

 :تضمنه التاصيات املشار إليها فما يلي
حتت  أوجبة التاصية اخلاومسة على تلك املؤسسات واألعمال إال حتتفظ حبسابات غري امسية أو  -

اه عمالئها للتعرف على هاياهتم والتحقق ومنها العناية الااجبة اجت إجراءاتأمساء ومزيفة وأن تطبق 
 :فيما يلي (1)جراءاتوتتمثل هذه اإل

البيانات  أوومن صحتها باستخدام املستندات  التأكدالتعرف على هاية صاحب احلساب، و  -
بيانات التعريف، ومع حتديث تلك البيانات يشار هلا باملعلاومات املصدرية املستقلة واملاثقة واليت 

 .ةبصفة ومستمر 

املعقالة للتحقق ومن هاية حبيث تكان املؤسسة  جراءاتاختاذ اإل ،(2)حتديد املستفيد احلقيقي  -
ومن التعرف على املستفيد احلقيقي، ولتحديد املستفيد احلقيق بالنسبة للشخصيات  ومطالبةاملالية 

ومعقالة للتعرف على هيكل  إجراءاتاالعتبارية والرتكيبات القانانية جيب أن تنفذ املؤسسات املالية 
  .(3)امللكية والسيطرة لعمالئها على تلك البيانات

ومن التعاومل، وذلك باستمرارية إتباع العناية الفائقة  جيب على املؤسسة املالية حتديد الغرض -
خالل فرتة التعاومل والتدقيق يف العمليات اليت يتم إجرائها خالل ومدة قيام العالقة، لتأكد ومن أن 

 تصفه املؤسسة عن العميل ونشاطه ووملف املخاطرة ومبا ت اليت يتم إجرائها تتفق ومع وماالعمليا

                                                           
 101، هيام اجلرد، املرجع السابق، ص 141السابق، ص  ، املرجععادل عبد العزيز السن   -  1
.404ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  -  2  

.00شريف سيد كمال، املرجع السابق، ص  - 3  
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  .(1)ومااليشمل إذا اقتضى الضرورة ومعرفة ومصدر األ

العناية الااجبة ومع عمالئها  إجراءاتضحت التاصية احلاالت اليت يتم فها اختاذ أو كذالك 
 :واليت ميكن أن نذكر ومنها

تنفيذ عمليات ومالية عارضة وهي تلك العمليات اليت تزيد عن احلد بداية عالقات العمل،  -
تلك اليت تتم يف صارة حتاالت برقية كبرية وومعقدة وتتم خارج املعاير الطبيعية ا و املعني املعمال هب

متايل اإلرهاب، تشكيك  أو وماالبالنسبة لناع العالقة، االشتباه يف ارتكاب عمليات غسيل األ
 .(2)كفاية بيانات التعرف على العميل اليت مت احلصال علها ومنه سابقا  أواملؤسسة املالية يف صحة 

جبت التاصية اخلاصة على املؤسسات املالية عند تطبيقها أو لك ذ إىلوباإلضافة 
خاطرة وذلك درجة امل أسا على  جراءات، أن حتدد ومستاى تلك اإلاخلاصة بالعناية جراءاتاإل

املتخذة ومتفقة ومع أي  جراءاتان اإل، وجيب أن تكالعملية أوعالقة العميل  أوحسب ناع العميل 
                                                           

أوراق املذكرات التفسريية لتاصيات األربعني حتت عناان العناية الااجبة بالنسبة للشخصيات االعتبارية والرتقيات القانانية انه  
لى املؤسسة املالية عند قياومها باختاذ إجراءات العناية الااجبة بالنسبة للشخصيات االعتبارية والرتقيات القانانية ومراعاة جيب ع
 :وما يلي

 .التأكد ومن أن الشخص املتقدم للتصرف نيابة عن العميل ومصرح له بذلك، و التحقق ومن اهلاية - أ
اإلجراءات اليت جيب القيام هبا عادة ألداء هذه املتهمة بشكل ومرضي حتديد هاية العميل والتحقق ومنها، وتستلزم  - ب

احلصال على شهادة التأسيس أو دليل ومشابه عن الاضع القاناين للشخصية االعتبارية أو الرتتيب القاناين، باإلضافة إىل 
ن واألحكام املتعلقة بسلطات إلزام املديريصياء والشكل القاناين والعناان و املعلاومات اليت تتعلق باسم العميل، وأمساء األو 

 .الشخصيات االعتبارية آو الرتتيبات القانانية
ويتضمن ذلك استيعاب هيكل امللكية والسيطرة يف الشخصية االعتبارية، واختاذ إجراءات : حتيح هاية  املستفيد احلقيقي - ت

هبا عادة األداء هبذه املهمة بشكل ومرض ومعقالة للتحقق ومن هاية هؤالء األشخاص، وتستلزم اإلجراءات اليت جيب القيام 
حتديد هاية األشخاص الطبيعيني الذين ميتلكان حصصا ومسيطرة يف الشخصية االعتبارية وحتديد األشخاص  الطبيعيان الذين 

ضع يشكلان يف عقل وإدارة الشخصية االعتبارية أو الرتتيب القاناين فإذا كان العميل أو ومالك احلصة املسيطرة شركة عاومة خت
ملتطلبات إفصاح رقابية فلن يكان ومن الضروري يف هذه احلالة حماولة حتديد هاية املسامهني والتحقق ومنها، وميكن احلصال يف 

 .هذه احلالة على املعلاومات أو البيانات ذات الصلة ومن السجل العام أو ومن العميل أو ومن أية ومصادر أخرى وماثاقة
ائية لغسيل األوماال، ومذكرة البحاث، ومركز البحاث ودراسات ومكافحة اجلرمية وومعاوملة علي قاسم، يف ندوة اجلرمية اجلن -1 

  .09، ص 14/11/1991اجملرومني، كلية احلقاق، جاومعة القاهرة، تاريخ 
 .141عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  -  2
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ومشددة للعناية  إجراءاتإرشادات صادرة عن السلطات املختصة، على أن تتبع املؤسسات املالية 
ومبسطة عندوما  أوخمففة  إجراءاتتطبيق ات ذات درجة املخاطرة املرتفعة و الااجبة يف حالة الفئ

 .(1)رة ضئيلةطتكان درجة املخا
العناية الااجبة  إجراءاتنه يف حالة عدم متكن املؤسسة املالية ومن تنفيذ االلتزام بأويالحظ 

تنفيذ العمليات فيجب عليها إهناء عالقة العميل بل وأن تنظر يف أن تقدم  أواجتاه العميل 
ألخرية بأنه جيب أن تطبق هذه ابإخطار اشتباه عن العميل، كما أضافت التاصية يف فقرهتا 

أن كان على املؤسسات املالية أن تقام بتطبيق هذه التاصية على كافة العمالء اجلدد، و  لتزاوماتاال
درجة املخاطر، كما جيب عليها أن  أوية النسبية مهاأل أسا ها احلالني، على على عمالئ أيضا

 .(2)قات املناسبة و العناية يف األ إجراءاتتتخذ 
التالية  ذلك  جراءاتصت التاصية السادسة على املؤسسات املالية، أن تقام باختاذ اإلأو و 

 أنظمة اليت ومن بينها تافريلمخاطرة نتيجة لعملهم السياسي، و بالنسبة لألشخاص املعرضني ل
احلصال على وماافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة العمل ومع ومثل هؤالء ومناسبة إلدارة املخاطر و 

ومع املراقبة املستمرة على عالقة  وماالاألومعقالة لتحديد ومصادر الثروة و  إجراءاتالعمالء، واختاذ 
  .(3)التعاومل

                                                           
 .110جع السابق، ص ري، غسيل األوماال وعالقتها باملصارف والبناك، املر حممد حسن بروا -  1
 .10هي ام اجلرد، ومرجع سابق، ص  - 2
جتدر اإلشارة يف املذكرات التفسريية للتاصيات األربعني حتت عناان تاقيت اختاذ اإلجراءات التحقق ومن اهلاية ثالثة أومثلة  

للصندوق اليت جياز فيها استكمال إجراءات حتقيق اهلاية بعد تأسيس عالقة العمل، بسبب ضرورة حمدم اعرتاض أداء العمل 
ت اليت ال تتم وجها لاجه، العمليات اليت تتم بسرعة شديدة وفقا لضرورة الساق وقت العمليا: الطبيعي وهذه األومثلة هي

اتصال العميل هبم، وبالتايل فان إجراء العملية قد يكان الزوما قبل إمتام إجراءات التحقق، وثائق التاومني على احلياة، حيث 
اذ إجراءات التعرف على هاية املستفيد ومن وثيقة التاومني، جياز للدول أن تسمح يف العمليات اليت تتعلق بتاومني على احلياة باخت

إال أنه يف مجيع احلاالت جيب حتديد اهلاية والتحقق ومنها عند أو قبل صرف ومبلغ التاومني أو الاقت الذي يريد املستفيد 
 .استخدام احلقاق املمناحة له مباجب هذه الاثيقة

 .141عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  -  3
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كما أن هذه التاصيات تؤكد على ضرورة عدم االحتفاظ بأية حسابات لشخصيات 
بأمساء ومهية وعلى هذه املؤسسات أن تتحقق ومن هاية العمالء ومن خالل  أوجمهالة اهلاية 

املناسبة للحصال على ومعلاومات كافية عن  جراءاتاملستندات الرمسية املالئمة ومع اختاذ كل اإل
يتم تنفيذ عملية ومالية حلسابه خاصة  أويل الذي يطلب فتح احلساب له الشخصية احلقيقية للعم

صناعية يف الدولة  أوفيما يتعلق بالشركات واملؤسسات واهليئات اليت ال تباشر أية أنشطة جتارية 
 .(1)املسجلة فيها ومكتب العميل

  1002جهود لجنة بازل للرقابة المصرفية في التحقق من هوية العمالء سنة : ثانيا
بسايسرا عدد ومن املبادئ  تسايات الدوليةوضعت جلنة بازل للرقابة املصرفية التابعة لبنك ال

العمالء مبا املصارف تطبيقها هبدف التحقيق ومن هاية  أواليت ينبغي على البناك  جراءاتاإلو 
احلذر واليت تكفل بدورها عدم استخدام البناك كقناات لتسهيل عمليات يدعم سياسة احليطة و 

 .(2)ية للتعرف على العمالءساسالضاابط األو  وماالتبيض األ
ضمن  8881املصرفية عام عن جلنة بازل للرقابة البنكية و  صدر ومبدأ اعرف عميلكو 

ملام التام للبنك بشخص العميل، تأكيد اإل إىليهدف هذا املبدأ بة املصرفية الفعالة، و ومبادئ الرقا

                                                           

.040خالد حاومد ومصطفى، جرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  - 1  
وتقابل هذه التاصية املادة اخلاومسة ومن تاجيه  FATFوالتاصية العشرة ومن تاصيات االرسيان جملماعة العمل املايل الدويل 

ية واالئتمانية ومن التعاومل ومع تلتزم الدول األعضاء مبنع املؤسسات املال"على  1004سنة  E6/10اجمللس األورويب رقم 
إلزام املؤسسات املالية واألشخاص اخلاضعني "وكذلك املادة السادسة ومن التاجيه ..." احلسابات اجملهالة أو ومع أشخاص ومهني

ألحكام ذلك التاجيه بالتحقق ومن هاية العمالء بااسطة ومستندات ووثائق رمسية ومكتابة والتحري عن هاية العميل وباألخص 
باإلضافة إىل املادة السابعة املتعلقة بالشخص االعتباري واملادة التاسعة " يارو 1400000القيام بالصفقات تزيد عن عند 

يارو وإخضاع   1000.00ومنه املتعلقة بتحديد هاية العمالء يف حالة شراء وتبادل فيش العاب القمار وإذا زادت قيمتها عن 
 . والتحري عن هاية العمالء الذين ميارسان العاب القماركزونات وناادي االنرتنت القمار للرقابة 

.109، ص 1004سليمان عبد الفتاح، ومكافحة غسيل األوماال، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة  -  2  
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ة، مبا يكفل ضمن انتقاء حقق ومن ومعاومالته البنكيالتوالتعرف على نشاطه وومدى ومشروعيته، و 
 .(1)مبا ال يؤثر على عالقة البنك ومع عمالئه الذين يتمتعان بصمعة جيدةعمالئه وعملياهتم، و 

ي ساسجبت جلنة بازل على املصارف أن تكان ومعاير اعرف عميلك هي املبدأ األأو قد  
الرقابة وإن يتم تكملة هذا املبدأ عن طريق ومراجعة االلتزام واملراجعة  إجراءاتيف إدارة املخاطر ويف 

ية ساسيف برناومج التعرف على العميل على املبادئ األ جراءاتالداخلية، وجياز للمصرف زيادة اإل
 . املشار إليها وفقا لدرجة املخاطرة

 :يةأساسية للتعرف على العمالء عناصر ساستشمل البادئ األو 
واضحة لقبال  إجراءاتحبيث يتعني على البناك أن تضع سياسات و  :العميل سياسة قبول -

ها خلفية العميل كالدول اليت ينتمي إليها، أمه( 2)عمالئها، ومن خالل إعداد سياسة قبال العميل
ى للمخاطر أخر ، ومنصبه العام، احلسابات املرتبطة به، أنشطة عمله، أي ومؤشرات وماالومصدر األ

 أوثل شروط قبال التعاومل ومع العمالء الدائمني سااء كاناا أشخاص طبيعي ميكن النظر فيها ومت
 :ني يفيصا اعتبار اشخأ

، أفراد)ال يتم فتح أي حساب دون احلصال على املستندات القانانية إلثبات اهلاية سااء  -8
 ...(.شركات، بناك

املفاض بالتاقيع عن الشخص  أوال يتم فتح أي حساب إال بعد تاقيع العميل شخصيا،   -2
 .االعتباري

                                                           

. 140، املرجع السابق، ص الس ن عادل حممد عبد العزيز. 140بق، ص عزت حممد املصري، املرجع السا - 1  
لص املعلاومات بالنسبة للشخص الطبيعي يف حتديد القرض ومن احلساب، الدخل السناي، ومصدر الدخل، النشاط املتاقع تتخ

للحساب، ومتاسط األرباح املتاقعة ، األطراف الذين يتم التعاومل ومعهم على احلساب، ناع اخلدومات املستخدومة، العالقات 
ملعلاومات بالنسبة للشخص االعتباري حيث يتعني ومعرفة ناع الشخص الدولية املستخدومة يف نشاط احلساب، وتزداد هذه ا

 .  االعتبار وهيكله وومصدر ثروته الصافية
عميل دائم، وعميل عارض، يقصد بالعميل الدائم الذي تنشا بينه وبني البنك : ميكن تقسيم عمالء البناك إىل ناعني - 2

لعمالئه واليت يتاقع عند نشأهتا أن متتد لفرتة زومنية، أوما العميل العارض عالقة تتصل باألنشطة واخلدومات اليت يقدومها البنك 
 .فيقصد به العميل الذي ال ميلك حساب ويطلب تنفيذ عملية وما دون أن تكان لديه نية يف إقاومة عالقة ومستمرة ومع البنك
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 .ومهية أوبأمساء صارية  أوودائع جمهالة  أو أوماالقبال  أوال يتم فتح أي حساب  -3

ومن عدم وجاد امسه على القاائم املمناع  التأكديتم التعاومل ومع العميل اجلديد إال بعد  ال -0
 .التعاومل ومعها الصادرة عن األومم املتحدة

الدول اليت ال تنفذ تاصيات جمماعة العمل املايل  إىلمالء ينتمان ال يتم فتح أي حساب لع -1
 .ال تنفذها بشكل كايف إال بعد احلصال على وماافقة ومسؤول االلتزام أو

ال يتم فتح أي حساب للجمعيات اخلريية لقبال تربعات إال بعد احلصال على وماافقة ومدير  -6
 .الفرع بعد احلصال على وماافقة اجلهة املشرفة عليها

إلدارة العليا إخطار ومسؤول االلتزام بالبنك عند فتح حساب ليتم احلصال على املاافقة  -1
إذا تعني الحقا أن احد العمالء شخص ومعرض رض للمخاطر حبكم عمله السياسي، و للعميل املع

للمخاطر حبكم عمله السياسي فيتم احلصال على وماافقة اإلدارة العليا على ومااصلة عالقة 
 . (1)العمل

 :وما يلي ومراعاةخبصاص العميل العارض فينبغي عند التعاومل ومعه  أوما
اخلاصة بالتحقق  جراءاتعدم تنفيذ أية عملية لغري العمالء املسماح به يتم تطبيق ذات اإل -8

 .(2)ومن هاية العميل الدائم

 .اخلزائن احلديدية للعمالء العارضني عدم إجيار -2

اخلاصة بالتحقق ومن  جراءاتح به تطبيق ذات اإلز العملية العارضية احلد املسما او يف حالة جت  -3
 .(3)هاية العميل الدائم

                                                           
اإلرهاب، حبث ومقدم إىل املنتدى السناي  مسري شاهد، األبعاد التطبيقية واملعايري الدولية ملكافحة غسيل األوماال ومتايل - 1

احللال العلمية االلتزام بالقااعد واملعايري الدولية كمكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب، : "األول ملدراء االلتزام حتت عناان
 .101، ص 1001جانفي  01و 04احتاد املصارف العربية، شرم الشيخ، 

 .141سابق، ص ، املرجع الالس ن عادل عبد العزيز -  2
 .101، املرجع السابق، ص ردهيام اجل -  3
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ف تلالطبيعيني ومن خالل خم أوبالنسبة لألشخاص االعتبارية  :التعرف على نشاط العميل -
لتلك األنشطة، كما أن الرقابة املعاناة  األنشطة الطبيعية هلم ومع املعاومالت اليت تتفق ومع األمناط

واجبها باإلخطار عن  أداءاملستمرة على احلسابات واملعاومالت وسيلة ومهمة لنجاح البناك يف 
     .(1)املعاالت املشتبه فيها للسلطات املختصة يف احلاالت اليت يتهيأ القيام فيها بذلك

اومالت املصرفية لك يف املعيى كان نتيجة عدم تطبيق ومبدأ اعرف عمأخر وومن ناحية 
يف نقل حاايل بليان دوالر ومتحصله  اهمباستغالل البناك مما عس وماالانتشار حاالت تبيض األ
ربا الشرقية، بااسطة البناك األومريكية ومن خالل الشركات الروسية أو  إىلومن ومصادر غري ومشروعة 

ر قانان السرية اليت قاومت بدور وسيط للقيام هبذه التحايالت، مما جعل املشرع األومريكي يصد
على  ينطاينه أأهدافه إلزام املؤسسات املالية لتحديد النشاط املشتبه يف  أهموكان  ،املصداقية
  .(2)التحري عن هاية العمالء وتقدمي بذلك للسلطاتو  وماالتبيض األ

                                                           
1- Carl le yin :rapport to the rasskingminarity membre, permanent sub commette au in 
yestigation, commette on eovernmeutal affairas, United starets suspicieuse barying atiyitie 
possuble money alun dring by U.S Corporalians promet for poussin Entités United starets 
Geral Accounting office Washington P.c octobre 31.2000 p 120. 

ومستشار ومكتب املراقب أن هناك ومؤشرات على أن األوماال ومتحصله ومن Radent Serinas يف هذا السياق يرى - 2
اب لتسجيل إحدى رجال األعمال يف ومدينة صغرية يف حني أن سنه ال يتجاوز أنشطة ومشباهة ومثل قيام املصريف بفتح حس

اثين عشرة سنة، ويف فرتة بسيطة بدا رجل األعمال إيداع كميات كبرية ومن النقد يف حسابه حىت بلغ حجم اإليداعات ومن 
أن ومصدر هذه  دوالر ومن حساب جنله إىل حساب أخر يف بنك االئتمان وتبني بعد ذلك 040000دوالر إىل  140

 .األوماال غري ومشروع
إن قيام العميل بفتح حساب فرعي بإحدى البناك واستالم " وكيل جملس الشياخ CHARLESMORLEUكما يرى 

دوالر تكان بصدد اشتباه بعملية تبيض األوماال وومن مث جيب  14000التحايالت الربقية ومن دول أخرى لكميات أكثر ومن 
شخص : وكافة التفاصيل األساسية عنه وطبيعة التجارة قبل فتح احلساب، فعلى سبيل املثال ومراقبة النشاط التجاري للعميل

يعمل يف صناعة املالبس يقام بإيداع كميات كبرية ومن الادائع بالعمالت كبرية يف حني  أن حجم جتارة ال يتناسب ومع حجم 
 ".اإليداعات
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الستجالء ومبدأ اعرف عميلك اقر البنك الفيدرايل إرشادات تفصيلية   سا على هذا األ
كمراجعة املاقف االئتماين للعميل، وفهم حقيقة املعاومالت بني البنك والعميل لتحديد املعاومالت 

 .(1)املشباهة وإبالغ وزارة اخلزانة األومريكية أوغري عادية 

يف تنظيم القااعد  سا عترب األالذي ي 8880-680أوما املشرع الفرنسي يف قانانه رقم 
رض التزام اليقظة على فف وماالاخلاصة باملؤسسات املالية ملنع استخداومها يف أغراض تبيض األ

اهليئات أثناء تنفيذها للعمليات املصرفية، وها وما يقتضي ومنها االلتزام بالتحقيق ومن املؤسسات و 
املستفيدين  األشخاصت احملالة إليها و املادوعة واجلها وماالهاية العمالء والتحري عن ومصدر األ

 .ومنها
اعرف عميلك الفعالة وجاد أنظمة جيدة تتعلق مبراقبة اإلدارة  إجراءاتكما تستاجب 

التدريب وغري ذلك ومن السياسات للتأكد ومن الرقابة، وفصل املسؤوليات و  إجراءاتو  آلياتو 
يف التقييم املستقل إلدارة  ومتقدوماورا تطبيقها جبدية ومن خالل إدارة االلتزام بالبنك، واليت تلعب د

اخلاطر والنظم الرقابية اخلاصة هبا، وحيث تتحصل ومسؤولياهتا جلنة املراقبة املشكلة ومن جملس 
 .( 2)جهة إشرافية ومشاهبة أواإلدارة 

وتأسيسا على وما سبق يتلخص دور السلطات الرقابية احمللية يف وضع أسس املمارسات 
الرقابية اليت حتكم براومج اعرف عميلك اخلاصة بالبناك، واليت ميكن ومن خالهلا تطبيق البناك 

اعرف عميلك بصارة جيدة، ويالحظ أن العملية الرقابية ال تشتمل على ومراجعة  إجراءات
فقط، بل هي متتد لتشمل ومراجعة وملفات العمالء واختيار عينة ومن  اتجراءالسياسات واإل

احلسابات، ولذلك يتعني أن يكان للسلطات الرقابية احلق يف االطالع على كافة املستندات 

                                                           
ملاساعة املصرفية العلمية والعملية، جمماعة نيل العربية، صىالح الدين حسن السيسي، صالح الدين حسن السيسي، ا - 1

 .109 ص ،1011الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 
 .149، املرجع السابق، ص الس ن عادل عبد العزيز -  2
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لتتبع  تبطة باحلسابات املاجادة يف دوهلا، مبا يف ذلك أية حتليالت يكان البنك قد قام هبار امل
 .(1)املثرية لالشتباه وأاملعاومالت غري العادية 

 هوية العميل في التشريع المقارن التحقق من: ثالثا
كما أسلفنا القال لدى التطار العميق حلق بقااعد هاية العميل يف الاثائق الدولية، أدى 

وومن حيث هذه  وماالاالقتياد هبذه الاثائق رغبة ومنه يف ومالحقة ومبيضي األ إىلبالقاانني املقارنة 
سهالة إخفاء  إىلألومريكي ألسباب احلرية االقتصادية يف أومريكا الذي أدى االتشريعات جند املشرع 

ممثل قاناين لشركة أجنبية ترتبط بعالقة  أو، يةأجنب أوهاية العميل سااء كان ومن ومااطين الدولة 
ض يتحر لتخداومها يف ابدوره يف تكاين شركات واجهة، اليت ميكن اس أهمجتارية األومر الذي س

 .(2)وماالتبيض األ
وومن ناحية أخرى كان نتيجة عدم تطبيق ومبدأ إعرف عميلك يف املعاومالت املصرفية، 
انتشار حاالت تبييض األوماال باستغالل البناك، مما ساهم بدورة يف نقل حاايل بليان دوالر 

ألومريكية، ومن خالل ومتحصلة ومن ومصادر غري ومشروعة إىل أوروبا الشرقية، بااسطة البناك ا
الشركات الروسية اليت قاومت بدور وسيط للقيام هبذه التحايالت، مما جعل املشرع األومريكي 

املؤسسات املالية بتحديد النشاط املشتبه يف يصدر قانان السرية املصرفية، وكان أهم أهدافه إلزام 
 . (3)ر بذلك إىل السلطاتأنه ينطاي على تبييض األوماال والتحري عن هاية العمالء وتقدمي تقري

                                                           
وجتدر اإلشارة عند االهتمام حبسابات العمالء، وباألخص يف حالة إحياء صفقات ومالية كبرية دون التفرقة بني عميل  - 1
أن هناك عمالء لدى البناك ومنذ فرتة تزيد على ثالثني عام وومع ذلك ثبت تارطهم " Melmikoffأخر، وعلى ذلك يرى و 

 Barnett وكذلك فضيحة بنك" يف االجتار باملخذرات، وتبني أن حجم ايدعاهتم يف البناك ومتحصله ومن أوماال غري ومشروعة
حيث ثبت تارط طبيب وعميل ومعروف لدى البنك يف تبيض األوماال، ومن خالل إيداع كميات كبرية ومن األوماال الغري 

 .املشروعة، وتبني بعد ذلك انه كان يستغل املااد املخذرة
 .041خالد حاومد ومصطفى، جرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  -  2

3- Carl Levin: Report to the Banking minortity Nember, permanent subcommittee an 
investigation, committee on covernmenttal Affairs, United States suspicions Banking ativities 
possible money laundreing by U.S. Corporations formed for Russian Entities United States 
General Accounting Office Washington P.C October 31-2000. P 120. 
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وعلى هذا األسا  الستجالء خصائص ومبدأ إعرف عميلك أقر البنك الفيدرايل إرشادات  
كفصيلية كمراجعة املاقف االئتماين للعميل، وفهم حقيقة املعاومالت بني البنك والعميل لتحديد 

 .(1)املعاومالت غري العادية أو املشباهة، وإبالغ وزارة اخلزانة األومريكية
الذي يعترب األسا  يف تنظيم القااعد  1990-114أوما املشرع الفرنسي يف قانانه رقم 

اخلاصة باملؤسسات املالية، ملنع استخداومها يف أغراض تبييض األوماال، فقد التزوما باليقظة على 
املؤسسات واهليئات أثناء تنفيذها العمليات املصرفية، وها وما يقتضي ومنها االلتزام بالتحقق ومن 

ية العمالء والتحري عن ومصدر األوماال املادعة واجلهات احملالة إليها، واألشخاص املستفيدين ها 
 . ومنها

ادته الثاومنة م يف ومفقد ألز  2002لسنة  10ملصري رقم ا وماالأوما قانان ومكافحة تبيض األ
العمالء يف املادة الثاومنة ومنه باضع النظم الكفيلة بضرورة التحقق ومن هاية املؤسسات املالية و 

االعتبارين، وذلك  األشخاصالطبيعيني و  األشخاصضاعهم القانانية واملستفيدين احلقيقيني ومن أو و 
 .(2)عرفية ومقبالة وتسهيل بيانات هذا التعرف أوومن خالل وثائق إثبات رمسية 

                                                           
ومستشار ومكتب املراقب أن هناك ومؤشرات على أن األوماال املتحصلة ومن  Robert Serimosيف هذا السياق يرى  - 1

أنشطة ومشباهة، ومثل قيام املصريف بفتح حساب لنجل إحدى رجال األعمال يف ومدينة صغرية، يف حني أن سنه ال يتجاوز 
فرتة بسيطة بدأ رجل األعمال إيداع كمية كبرية ومن النقد يف حسابه، حىت بلغ حجم اإليداعات ومن  اثين عشر عاوما، ويف

دوالر ومن حسابه جنله حلساب آخر يف بنك االئتمان، وتبني بعد  04000دوالر مث قام بنقل  01000دوالر إىل  140
 .ذلك أن ومصدر هذه األوماال غري ومشروع

أن قيام العميل بفتح حساب فرعي بإحدى البناك واستالم التحايالت "وكيل جملس الشياخ  Charles Morleyويرى 
دوالر تكان بصدد اشتباه بعملية تبييض األوماال، وومن مث جيب ومعرفة  14000الربقية ومن دولة أخرى بكميات أكثر ومن 

شخص يعمل : تح احلساب، فعلي سيبل املثالالنشاط التجاري للعميل، وكافة التفاصيل األساسية عنه، وطبيعة التجارة قبل ف
يف صناعة املالبس يقام بإيداع كميات كبرية ومن الادائع بالعمالت كبرية يف حني أن حجم جتارته ال يتناسب ومع حجم 

 . اإليداعات
 .040خالد حاومد ومصطفى، جرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  - 2

ومن املالحظ أن تكان شخصية العميل هي األسا  يف حتديد طبيعة العملية، فعلى سبيل املثال تلقى تاجر جديد ومبالغ 
ضخمة ومن شركة تعمل يف نشاط خمتلف ومثل جمال جتارة السيارات، أومر يقطع باجاد غسيل أوماال خاصة إذا مل يتم حتديد 
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النشاط الذي  إىلال يقف ومبدأ اعرف عميلك عند احلد ومن التدقيق هاية العميل، بل ميتد 
ز جمرد ومعرفة عناصر واملركز املايل للعميل او عمليات اليت يقام هبا ومع البنك، وهذا يعين جتميار  وال

الاقاف على ومشروعية تلك  إىلوقدرته على القيام بالعمليات اليت يطلب ومن البنك حتايلها واومتد 
 أوا سأساومؤقتا  أوالعمليات ويشمل هذا التعريف كافة أنااع نشاط العميل سااء كان نشاط دائما 

ودراسة ومدى جدية تقاريره احملاسبية ( 1)هلااو التجاري لألنشطة اليت يز  سا طارئا واأل أوثانايا 
فالبعض ومن العمالء قد يكان لديهم أكثر ومن تقدير ومايل واحد عن السنة املالية الااحدة كامليزانية 

ت للتهرب ومن ى تتضمن أرباح قليلة أعدخر فاائده، ومنها لشخصه تكان ومطابقة للااقع، واأل
الضرائب وثالثة لتدعيم ومركزه املايل عند التقدم للبنك بطلب احلصال على التسهيالت والرابعة 

جلذب املزيد ومن  عمالئه وومارديه يف اخلارج إىلحتتاي على ومركز ومايل ومروماق للغاية يقدومها العميل 
 .(2)"الفالش ينج" سمى بامليزانيةاألعمال إليه، وت

 أوفاملستند الرمسي للتحقق ومن هاية الشخص الطبيعي املصري ها بطاقة أرقم القاومي 
بطاقة حتقق الشخصية، أوما بالنسبة لألشخاص نقصي األهلية ومثل القصر فيتم استفاء ومستندات 

إثبات هاياهتم بالنسبة لألجانب يتم انانيا، ومع إثبات سند وكالتهم، و إثبات هاية ومن ميثلهم ق
 .  (3)همسفر اازات على طريق ج

خمتلف التشريعات الدولية و الاثائق الدولية بشان  خرأوما املشرع اجلزائري ساير ها األ
هـ 8021ذي احلجة عام  21املؤرخ يف  08-01هذا يف القانان رقم الاقائية، و  جراءاتاإل

وومكافحتها  متايل اإلرهابو  وماالالذي يتعلق بالاقاية ومن تبيض األ، و 2001فرباير  06املاافق لـ 
                                                                                                                                                                                

د ومنطقي على التحايالت اليت تتم ومن الداخل واخلارج، ومن خالل ضرورة الغرض ومن التحايل والصفقة، وومن مث يتعني إجياد قي
، كما ينبغي إلغاء التعاومل باحلسابات SWIFTومعرفة الغرض ومن التحايل، وباألخص يف نطاق التحايالت اليت تتم بنظام 

 .الرقمية أو بااسطة شفرة سرية
 .014، ص 1010لعربية، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة عصام الدين أمحد أباظة، العاملة املصرفية، دار النهضة ا - 1
 .109، ص 1000عبد الفتاح سليمان، ومكافحة غسيل األوماال، دار عالء الدين للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، سنة  - 2
ارة، جاومعة عالء الدين علي شاشة، ظاهرة غسيل األوماال ومع التطبيق على االقتصاد املصري، رسالة وماجستري، كلية التج - 3

 .141، ص 1001عني مشس، سنة 
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االعتباري نفس املعلاومات لتحقيق ومن هاية العميل الطبيعي و جبت نصاص فيما يتعلق باأو حبيث 
 .(1)سيما التشريع الفرنسية الالتشريعات املقارنة اليت أقرهتا الاثائق الدولية و اإلرشادي

يف  2008لسنة  381بناين رقم ليف التشريع اجلزائري القانان ال جراءاتتقابل هذه اإلو 
واملعدل  2008لسنة  00املرسام البحريين بالقانان رقم و ( أ،ب)دته اخلاومسة يف الفقرتني وما

لسنة  11سي رقم القانان التاناملادة اخلاومسة ومنه، و ( ح)البند يف  2006لسنة 10بالقانان رقم 
املادة  2003لسنة  861 املشرع السعادي مباجب قرار جملس الازراء رقم، و 10الفصل  2003

 33القانان الساري يف قانانه رقم املادة السادسة، و  2003لقانانه  القانان الساداينرابعة و ال
يف  2001لسنة  01القانان املاريتاين يف قانان رقم يف ومادته الرابعة واخلاومسة، و  2003لسنة 

مين يف يف املادة الثالثة ومنه والقانان الي 2002لسنة  31املادة التاسعة و القانان الكاييت رقم 
 .املادة الرابعة 2003لسنة  31قانانه رقم 

 العربية أقرت ومبدأ اعرف عميلك ومن خالل ل التشريعات املقارنة األجنبية و فاملالحظ أن ج
ية املبدأ يف احلد ومن مهذلك ألإلزاومي على املؤسسات املصرفية و  جراءالتحقق ومن هاية العميل إل

 .(2)وماالاستغالل هذه املؤسسات يف تبيض األ

                                                           
جيب على البناك واملؤسسات املالية "على  1004فرباير  01املؤرخ يف  01-04تنص املادة السابعة ومن قانان رقم  -1

واملؤسسات املشاهبة األخرى أن تتأكد ومن هاية وعناان زبائنها قبل فتح احلساب أو دفرت أو حفظ سندات أو قيم أو 
تأجري صندوق أو روابط أية عالقة عمل أخرى يتم التأكد ومن سرية الشخص الطبيعي بتقدمي وثيقة رمسية أصلية إيصاالت أو 

سارية الصالحية ومتضمنة للصارة، وومن عناانه بتقدمي وثيقة رمسية أصلية تثبت ذلك ويتعني االحتفاظ بنسخة ومن كل وثيقة 
ألساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبان له وجاد فعليا أثناء ليتم التأكد ومن هاية الشخص املعناي بتقدمي قانانه ا

إثبات شخصيته ويتعني االحتفاظ بنسخة عن كل وثيقة، يتعني على الاكالء واملستخدومني الذين يعملان حلساب الغري أن 
ائق اليت تثبت شخصية و عناان يقدوماا فضال عن الاثائق املطلابة أعاله التفايض بالسلطات املخالة هلم باإلضافة إىل الاث

نافمرب سنة  10املاافق لـ  1404حمرم عام  14ومؤرخ يف  00-11يقابل هذا القانان نظام رقم "أصحاب األوماال احلقيقيني 
يتعلق بالاقاية ومن غسيل األوماال ومتايل اإلرهاب وومكافحتهما يف الباب األول املادة الثالثة واملادة الرابعة واملادة  1011

 .01-04ومسة اليت هي تطبيق للقانان رقم اخلا
، 091، 091، 090عادل حممد أمحد السياي، القااعد املاضاعية واإلجرائية جلرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  -2

 .109وهيام اجلرد، املرجع السابق، ص ، 090
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 .االلتزام باالحتفاظ بالسجالت و الوثائق المالية: الفرع الثاني 
 أهمتعترب إلزام البناك ومجيع املؤسسات املالية حبفظ السجالت املالية والاثائق ومن 

الاثائق املالية يف أ االلتزام بالتسهيالت املالية و االلتزاومات امللقاة عليها وعليه ستعرض ملضمان ومبد
ومع وماقف املشرع اجلزائري ومن هذا  (ثانيا)مث وماقف التشريعات املقارنة  (أوال)ية االتفاقيات الدول

 .(ثالثا) املبدأ

 مضمون المبدأ في االتفاقيات الدولية: أوال
اهتمت تاصيات جمماعة العمل املايل بضرورة احتفاظ املؤسسات املالية بكافة السجالت 

فقد ( 82-80) ببيانات التعرف وذلك يف التاصياتالضرورية سااء اخلاصة باملعاومالت اخلاصة 
جبت التاصية العاشرة ومن تاصيات جمماعة العمل املايل على املؤسسات املالية، االحتفاظ بكافة أو 

دولية، وذلك ملدة مخس سناات على األقل،  أوالسجالت اخلاصة باملعاومالت سااء كانت حملية 
جبت آن تكان أو ا على التصريح املناسب كما وأن يتم إتاحتها للسلطات املختصة بعد حصاهل

الدعاى ضد أية أنشطة  إجراءاتالبيانات املثبت يف هذه السجالت عند الضرورة كدليل اهتام يف 
جبت ذات التاصية على املؤسسات أن حتفظ بالسجالت اخلاصة ببيانات أو وكذالك ، (1) ةإجراومي

العناية الااجبة ومع  إجراءاتاليت يتم احلصال عليها ومن خالل تطبيق " هاية العميل"التعرف 
ومراسالته، وذلك ملدة ال تقل وملفات حسابه و  إىلالعميل ومن واقع املستندات الرمسية، باإلضافة 

 .(2)تهاء التعاوملعن مخس سناات ومن تاريخ ان
جبت على املؤسسات املالية أن تاجه عناية خاصة أو أوما التاصية احلادية عشر فقد 

قاناين واضح،  أوغري املعتادة، واليت ال يكان هلا هدف اقتصادي  أوالعمليات املعقدة والكبرية 
ة هبا، طوأن تبذل أقصى جهد ممكن لبحث الغرض ومن هذه املعاومالت والظروف واملالبسات احملي

                                                           
وحممد علي العريان،الرجع السابق،  ،111حممد حسن برواري، غسيل األوماال وعالقته باملصارف، املرجع السابق، ص  -1

 .410ص 
 .111عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق،ص  -2
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أن تسجيل النتائج هذا البحث ليكان حتت تصرف املراقبني وومراجعي احلسابات والسلطات و 
 .(1)املختصة

االحتفاظ بالسجالت تطبيق ومتطلبات العناية الااجبة و طبقا للتاصية الثانية عشر يتعني و 
، (2)ومنها الت املاضحة قرين كلاعند املؤسسات الغري ومالية وأصحاب املهن احملددة وذلك يف احل

ن حتتفظ ملدة مخس سناات بالاثائق  أيف ذلك السياق ألزم التشريع النماذجي املؤسسات املالية بو 
والتقارير املتعلق هباية العمالء، وبالعمليات املالية اليت قاوماا بتنفيذها ومع وضع هذه الاثائق 

حتقيقات قد يتم  أووالتقارير حتت تصرف السلطات املختصة، لالستعانة هبا يف أية حتريات 
ومن تنفيذ املؤسسات  التأكد أوإجرائها يف وقت الحق بشان العمليات اليت قام هبا العميل وما، 

 .(3)املالية لاجبات االلتزام بتاخي اليقظة الااجبة عليها

بناك أن تضع ومعايري واضحة لعلى ا جبت جلنة بازل للرقابة املصرفيةأو هذا  إىلباإلضافة 
يف إتاحة الرقابة على عالقة  جراءية هذا اإلمه جيب اإلومساك هبا وذلك ألعن ناع السجالت اليت

                                                           
وملخص إبراهيم ومبارك، املرجع السابق، ص . 114عبد الفتاح سليمان، ومكافحة غسل األوماال، املرجع السابق، ص  -1

11. 
 :وومن بني أصحاب املهن احلرة -2
 .مليات ومالية تعادل قيمتها أو تتجاوز احلد املعني املعمال بهعندوما جيري العمالء ع: أندية القمار -أ 
 .عندوما يشرتكان يف عملية ومالية ملصلحة عمالئهم تتضمن بيع وشراء العقارات: مساسرة العقارات -ب 
عندوما جيرون أية عملية نقدية ومع عميل تعادل قيمتها أو تتعادل احلد املعني : جتار املعادن النفيسة واألحجار الكرمية -ج 

 .املعمال به
عندوما يقاومان باإلعداد لعمليات ومالية أو : احملاومان وكاتبا العدل وأصحاب املهن القانانية األخرى املستقلان واحملاسبان -د 

 :جيدون عمليات ومالية عمالئهم تتعلق بأحد األنشطة التالية
 .إدارة أوماال العمالء وأوراقهم املالية أو أية أصال أخرى هلم -شراء وبيع القارات -
إنشاء  –إدارة حسابات العمالء املصرفية أو االدخارية أو اخلاصة باألوراق املالية، تنظيم املسامهات إلنشاء وتشغيل وإدارة  -

 . وتشغيل وإدارة الشخصيات االعتبارية أو الرتتيبات القانانية وشراء  بيع الكيانات التجارية
جيدون عمليات ومالية لعمالئهم فيما يتعلق باألنشطة  ومقدوما خدومات الشركات وصناديق الاصاية عندوما يعدون أو -ه 

 .املدرجة يف العريف الاارد يف ومسرود املصطلحات أو قائمة املصطلحات
 .11، وخملص إبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص110حممد شريف بسياين، املرجع السابق، ص  -3
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، ولتافري األدلة ومىت استدعى األومر ذلك حدوث أية لعاب نشاط العمييالبنك ومع العميل الست
حماكمة جنائية، وحىت  إىلحتريات ومالية، ميكن أن تؤل  أوقانانية  إجراءاتاختاذ  أوخالفات 

جبت ذات اللجنة على البناك أو بعة ومعلاومات التعرف على هاية عمالئها، تتمكن البناك ومن ومتا
راق اخلاصة بالتعرف عليهم، وحتتفظ بنسخ ومنها ملدة ال تقل عن و أن حتصل ومنذ البداية على األ

أن حتتفظ بكافة سجالت  أيضامخس سناات ومن تاريخ قفل احلساب، كما جيب على البناك 
 .  (1)عن مخس أعاام ومن تاريخ تنفيذ العملية املعاومالت املالية ملدة ال تقل

ناء على وما سبق نالحظ أن جممل االتفاقيات والاثائق الدولية تتفق خبصاص ومبدأ االلتزام ب
ية حتديات أحبفظ السجالت املالية، وهذا حىت بعد غلق احلساب، وهذا يفرض االستعانة هبا يف 

أو حتقيقات قد جتري بشأن تلك العمليات اليت قام هبا العميل أو بصدد التأكد ومن تنفيذ املؤسسة 
 . املالية ملقتضيات االلتزام يتاخى اليقظة الااقع عليها

ملعلاومات والاثائق املشار إليها لغري السلطات أن الاثائق الدولية تضع إبالغ ا كما
وأجهزة ومكافحة جرائم االجتار باملخدرات وتبييض األوماال والسلطات القضائية إلدارة اجلمارك، 

 . املعنية بالرقابة املالية
 موقف التشريعات المقارنة: ثانيا

تقتضي التشريعات املقارنة مببدأ االحتفاظ بالسجالت املالية، حيث جاء يف القانان رقم  
ا األشخاص الطبيعيني الذين االلتزام باليقظة على كافة املؤسسات واهليئات وكذ 416/09

يضطلعان يف ومزاولتهم مبباشرة وتنفيذ العمليات املصرفية أو املالية أو الرقابة عليها أو تقدمي املشارة 
بشأهنا وها وما يتطلب القيام بتحسني وملفات العمليات املالية لكل ملؤسسات املالية والغري 

 .(2)املالية

                                                           
 .املادة التاسعة والعاشرة ومن التشريع النماذجي -1
 . 00شريف سيد كاومل، املرجع السابق، ص  -2
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لقانان الفرنسي على املصارف وغريها ومن وعليه أصبحت املادة اخلاومسة عشر ومن ا 
املؤسسات املالية االلتزام باالحتفاظ بالسجالت واملستندات اخلاصة بالعمالء والعمليات املالية 
ملدة مخس سناات على األقل، تبدأ ومن تاريخ قفل حساب العميل أو انتهاء عالقته باملصرف أو 

 .(1)متام العمليةإومن تاريخ 
ألزم املشرع التانسي املؤسسات املالية واألشخاص املعناية وأصحاب املهن املؤهلني  وكذلك

ع ، ونفس االلتزام أقره املشر (2)مبقتضى ومهاومهم بإجناز ومعاومالت ومالية باالحتفاظ بالسجالت
 .(3)رع اليمين والكاييتالساري، واملشرع الساداين واملش

 09، ومن القانان رقم (4) املادة التاسعةأوما املشرع املصري فقد نص على ذلك املبدأ يف
ييض األوماال غري تقليدية والكشف حبثها يتطلب الكثري ومن وهذا نظرا ألن جرمية تب 2992لسنة 

                                                           
ونالحظ أن  1991وماي  10الصادر يف  091/91والقانان رقم  1990جانفي  19الصادر يف  101القانان رقم  -1

حبيث يطبق أيضا  101/90املشرع الفرنسي وسع ومن نطاق التزام البناك واملؤسسات املالية األخرى مبقتضى القانان رقم 
 .ت اليت تبدو أو يتشبه يف أن األوماال املتعلقة هبا ومتحصلة ومن أحد أنشطة التنظيمات اإلجراوميةذلك على العمليا

يتعلق بدعم اجملهاد الدويل ملكافحة اإلرهاب وومنع تبييض األوماال  1000لسنة  14ومن القانان الفرنسي رقم  10الفصل  -2
 :على الذوات املعناية

 .املقابيض واملصاريفومسك حساباهتا بدفرت ياومي يتضمن مجيع  -
ومسك قائمة يف املقابيض والتحايالت اليت هلا عالقة باخلارج، تتضمن بيانا يف املبالغ املتصلة هبا ووماجبها وتارخيها ومع  -

 . التعريف بالشخص الطبيعي أو املعناي املعين هبا، وينهي نظري ومنها إىل ومصاحل البنك املركزي التانسي
ئق احملاسبية، سااء كانت حممالة على حاومل ومادي أو الكرتوين، ومدة ال تقل عن عشرة أعاام ومن االحتفاظ بالدفاتر والاثا -

 .تاريخ إهناء العمل هبا
بشأن ومكافحة غسل األوماال واملادة السادسة  1004لسنة  00املادة الرابعة واخلاومسة ومن املرسام الساري بالقانان رقم  -3

لسنة  04شأن ومكافحة غسل األوماال، واملادة الرابعة ومن القانان اليمين رقم ب 1000ومن قانان مجهارية السادان لسنة 
 .1001لسنة  04، واملادة الثالثة ومن قانان ومكافحة غسل األوماال الكاييت رقم 1000

تلزم املؤسسات املالية بإومساك سجالت وومستندات "على أن  1001لسنة  00تنص املادة التاسعة ومن القانان رقم  -4
وما جتريه ومن العمليات احمللية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وعليها أن حتتفظ هبذه وتسجيل 

السجالت واملستندات وبسجالت بيانات العمالء واملستفيدين املشار إليها يف املادة الثاومنة ومن هذا القانان ملدة ال تقل عن 
ومع املؤسسة أو ومن تاريخ قفل  على حسب األحاال، وعليها حتديث هذه البيانات  مخس سناات ومن تاريخ انتهاء التعاومل

بصفة دورية وأن تضع هذه السجالت واملستندات حتت تصرف السلطات القضائية واجلهات املختصة بتطبيق أحكام هذا 
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الاقت واخلربة والقدرة على حتليل املعلاومات وال سبيل إىل ذلك إال ومن خالل وضع النظم اليت 
ؤسسات املالية حىت يتحسن مجع املعلاومات تكفل وجاد تسيل دقيق للمعاومالت اليت جتري يف امل

وحتليل دالالهتا بلاغا لغاية األومر بشأهنا ودور وما ال يتأتى إال إذا التزومت املؤسسات املالية بقااعد 
صارومة يف تسجيل تلك املعاومالت وحفظها وحتديثها بصفة دورية وها وما حرص القانان على 

 . (1)لنصتأكيده ومسرتشدا مبدة احلفظ اخلمس الااردة با
ومن عمليات ومالية لقيد وما جتريه  وميثل التام املؤسسات املالية بإومساك سجالت وومستندات

أحد أبرز السياسات الاقائية يف ومكافحة ظاهرة تبييض األوماال، ألنه مينح هذه حملية أو دولية 
املكافحة وحتقيق الشفافية يف عمل هذه اجلهات  إسرتاتيجيةاملؤسسات دورا بارزا عند ختططي 

 . (2)املالية وتيسري اكتشاف وومالحقة ومرتكيب جرائم تبييض األوماال
ونرى ومن نص املادة التاسعة تساهم يف إثبات جرائم تبييض األوماال ويظهر ذلك جليا ومن 

اجلهات التزام هذه املؤسسات باضع السجالت واملستندات حتت تصرف السلطات القضائية و 
املختصة بتطبيق أحكام هذا القانان عند طلبها أثناء الفحص والتحري ومجع االستدالالت أو 

 . (3)التحقيق أو احملاكمة يف أي ومن اجلرائم اخلاضعة هلذه األحكام
وعلى هذا األسا  تتفق جل التشريعات األوروبية والعربية بالنسبة األمهية ومبدأ االلتزام 

 املالية بإومساك وحفظ سجالت العمليات املالية سااء كانت دولية أو حملية املؤسسات املالية وغري
وومكملة هلا نظرا للحجم (. ومبدأ حتقق ومن هاية الاصل)وهذه اخلطاة تعترب الحقة للمبدأ السابق 

اهلائل ومن العمليات املالية اليت جتري على ومستاى البناك، واملؤسسات غري املالية األخرى، كما أن 

                                                                                                                                                                                

ومن اجلرائم اخلاضعة هلذه  القانان عند طلبها اثناء الفحص والتحدي ومجع االستدالالت أو التحقيق أو احملاكمة يف أي
بدال ومن األصل، ويكان لتلك ( امليكروفيلمية)األحكام وجياز  لتلك املؤسسات االحتفاظ للمدة املذكارة بالصارة املصغرة 

 ".الصار حجية األصل يف إلثبات إذا روعي يف إعدادها وحفظها واسرتجاءها القااعد اليت صدر هبا قرار ومن الاحدة
 .090السياي، القااعد املاضاعية واإلجرائية جلرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  عادل حممد أمحد -1
 .114ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  -2
 .114، عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص 110ام الدين حممد أمحد، املرجع السابق، ص سح -3
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بدأ له طبيعة إجرائية يف اإلثبات ومن حيث الرجاع إليه حىت اقتضت الضرورة للكشف عن  هذا امل
إقدارة وحدة املدة الزومنية اليت تلك العملية املالية املشباهة، ووما نالحظه ومن خالل جل التشريعات 

 حيتفظ البنك بالسجالت واليت هي مخس سناات ومن تاريخ انتماء العالقة بني العميل والبنك وما
 .عدا بعض التشريعات اليت ختتلف يف املدة الزومنية ومثل التشريع الساداين الذي أقرها بعشرة سناات

وبناءا على وما سبق خيضع البنك اللتزام بالرقابة على تلك العمليات املالية، وقبل هذا 
 سنحاول ومعرفة وماقف املشرع اجلزائري ومن ومبدأ التزام البناك مبسك وحفظ السجالت املالية يف

 . النقطة املاالية
 المشرع الجزائري موقف: ثالثا

املتعلق  90/91اهتم املشرع اجلزائري مببدأ حفظ السجالت والاثائق يف قانان رقم 
يتعني على :"بالرقابة ومن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب حبيث حاء يف املادة الرابعة عشر ومنه على 

االحتفاظ بالاثائق اآليت ذكرها وجعلها يف ومتناول  البناك واملؤسسات املالية املشاهبة األخرى،
 :السلطات املختصة

سناات على األقل بعد غلق ( 90)الاثائق املتعلقة هباية الزبائن وعناوينهم خالل فرتة مخس  -
 .احلسابات أو وقف عالقة التعاومل

األقل بعد سناات على ( 04)الاثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الزبائن خالل فرتة مخس  -
 .(1)تنفيذ العملية
حمرم عام  00ومؤرخ يف  00-1نان رقم شرع تأكيدا على ذات املبدأ يف قاضاف املأكما 

تتشكل "يتعلق بالرقابة الداخلية يف املادة لثالثة ومنه  1011نافمرب سنة  10هـ املاافق لـ 140
هتدف  يتناهج واإلجراءات الالرقابة الداخلية للبناك واملؤسسات املالية ممن جمماع العمليات وامل

 :على اخلاص إىل ضمان وما يأيت  بشكل ومستمر

                                                           
ملتعلق بالاقاية ومن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب وومكافحتهما، املادة ا 1004فرباير  01املؤرخ يف  01-04قانان رقم  -1

 . الرابعة ومنه
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 . التحكم يف النشاطات -

 . اجليد للعمليات الداخليةالسري  -

 .األخذ بعني االعتبار بشكل ومالئم مجيع املخاطر، مبا فيها املخاطر العملياتية -

 . ليةاحرتام اإلجراءات الداخ -

 .املطابقة ومع األنظمة والقاانني -

 . (1)احلفاظ على األصال -

 . وماثاقية املعلاومات املالية -

 . مال الفعال للمااردعاالست -

 14ومؤرخ يف  00-11 وتأكيدا على نفس املبدأ أيضا أضاف املشرع اجلزائري نظام رقم
ومن تبييض األوماال، متايل اإلرهاب  يتعلق بالرقابة 1011نافمرب  10هـ املاافق لـ 1404حمرم عام 

جيب على املصارف واملؤسسات :"الثاومنة ومن الباب الثاين على  حبيث جاء يف املادةوومكافحتها، 
 : املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائري أن حتتفظ وتضع حتت تصرف السلطات املختصة وما يأيت

سناات على األقل، بعد غلق ( 04)فرتة مخس  الاثائق املتعلقة هباية الزبائن وعناوينهم، خالل -
 . احلسابات، أو وقف عالقة التعاومل

( 04)الاثائق املتعلقة بالعمليات اليت مت إجراؤها، مبا فيها التقارير السرية، خالل فرتة مخس  -
 . سناات على األقل بعد تنفيذ العملية

يد اجلزائر إعداد إجراءات لية لرب اويتعني على املصارف واملؤسسات املالية، واملصاحل امل
لفائدة هيئاهتا العملياتية، حتدد مباجبها املعطيات اليت ينبغي االحتفاظ هبا خبصاص إثبات هاية 

 .(2)الزبائن واملعاومالت الفردية واملدة القانانية والنظاومية لعملية االحتفاظ

                                                           
 .  املتعلق بالرقابة الداخلية للبناك 1011نافمرب  10املؤرخ يف  00-11املادة الثالثة ومن نظام قانان رقم  -1
نافمرب  10هـ املاافق لـ 1404ر م عام حم 14املؤرخ يف  00-11املادة الثاومنة ومن الباب الثاين ومن نظام قانان رقم  -2

 . يتعلق بالاقاية ومن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب وومكافحتهما 1011
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ن العديد وومن سياق هذه النصاص السابقة نالحظ أن املشرع اجلزائري شأنه يف ذلك شأ
ومن التشريعات املقارنة اليت قضت على املؤسسات املالية االحتفاظ بالسجالت واملستندات املثبتة 

، وأيا كان حجمها (دولية أو حملية)للتعاومل ملدة ال تقل مخسة أعاام أيا كان ناعية الصفقات 
ئية والسلطات وذلك ومن تاريخ انتهاء التعاومل أو ومن تاريخ قفل احلساب لتمكني السلطات القضا

 .املختصة ومن االطالع والتحري والفحص وفقا للقانان
وعلى هذا األسا  فبعدوما تكلمنا عن ومبدأ السجالت العمليات املالية يلي هذا املبدأ 
إحياء أحد ضروري وها األخطار عن املشبهة بالنسبة للعمليات اليت تبدو ال تستند إىل ومربر 

 . ع الثالث يف نقاط ومتتاليةاقتصادي لذا سنحاول دراسته يف الفر 
 االخطار عن العمليات المشتبه فيها: الفرع الثالث

أكدت االتفاقيات الدولية احملضة مبكافحة تبييض األوماال، وكذلك القاانني الاطنية على  
خطار عن األوماال والعمليات املالية يف باال أمهية قيام كافة املؤسسات املالية املصرفية وغري املصرفية

راومي، أو هذه العمليات جحالة اشتباهها يف أن يكان تلك األوماال هي ومتحصالت نشاط إ
تتضمن شبهة تبييض األوماال، وذلك على النحا الذي يعزز ندور النظام املايل يف جمال الكشف 

 .عن جرائم تبييض األوماال
عن جرائم خطار يعترب املفتاح أو احملرك الرئيسي لكشف وعليه فإن واجب اإلبالغ أو اإل

ومن املعلاومات لفحصها وحتليلها، والتأكد ومن  وماال، فها ميكن اجلهات املختصةتبييض األ
حظاظ وافرة للكشف عن العمليات  خطار لن تكان هناكصحتها، إذ بدون هذا التصريح أو اإل

ا يف ملالية املشباهة ملا يضمن محاية حق الدولة يف احلصال على املعلاومات والبيانات اليت تساعدها
 .شخاص الطبيعيني واالعتباريني وضبطهم مما حيقق أومنها االقتصادي واالجتماعيتعقب األ

وتأسيسا على ذلك فإن االتفاقيات الدولية والقاانني املقارنة قد ألزومت املؤسسات املالية 
بااجب اإلخطار عن العمليات املشتبهة فيها، واليت تتضمن يف حمتااها عمليات تبييض األوماال، 
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بتلك العمليات لتتاىل فحصها ومن جانبها واختاذ  إهنا كذلك حددت اجلهات اليت يتعني إخطارهاف
 . اإلجراءات القانانية حياهلا

مث  (أوال)لذا سنعرض يف هذا الفرع اجلهات اليت يقع عليها عبئ األخطار أو اإلبالغ 
ية والتشريعات الاطنية اجلهات املناط مبا تلقي االخطارات ومن ومنظار كل ومن االتفاقيات الدول

ومع إبراز اإلجراءات وخطاات تنفيذ االلتزام باإلخطار ومع الاقاف على ومنهج املشرع  (ثانيا)
 .(ثالثا)اجلزائري 

 الجهات التي يقع عليها عبئ األخطار: أوال
ليات املالية املشتبه فيها اإلفصاح حبسن نية عن املعلاومات ميقصد باألخطار عن الع

لية واليت يبدو ومن قيمتها أو ومن الظروف اليت تتم فيها شبهة ارتباطها ومعاوملة ومااملتعلقة بأية 
، وميكن أن نتكلم عن هذا االلتزام البنكي وآثاره القانانية املرتتبة (1)بتبييض أوماال غري ومشروعة

 .عليه وفق االتفاقيات الدولية وبعض التشريعات املقارنة
، أوجبت التاصية اخلاومسة على املؤسسات املالية فبالنسبة لتاصيات جمماعة العمل املايل

أن تطبق إجراءات العناية الااجبة جتاه عمالئها، مبا يشمل التصرف على هاياهتم والتحقق ومنها 
، ويف إطار تاضيح هذا االلتزام (2)عند االشتباه يف ارتكاب تبييض األوماال أو متايل اإلرهاب

إىل الااجبات اليت يتعني على املؤسسات املالية القيام  أشارت املذكرات التفسريية لتلك التاصيات
هبا يف حالة االشتباه، وذلك أثناء تأسيس عالقة جديدة ومع العميل، وقد أوجبت التاصية الثالثة 
عشر على الدول أن تفرض على املؤسسات املالية ومن خالل القانان أو الضاابط الرقابة، بأن تقام 

                                                           
1
- DIACE, Mo mey Laudering, Needed improvements for reporting suspici ous trums actions are 

plammed, Diance publishing company, M.S. Annné 1996. 

عرب، جرائم غسيل األوماال، دراسة يف وماهية وخماطر جرائم غسيل األوماال واالجتاهات الدولية ملكافحتها وبيان خمطط ويانس 
 .09، ص 1001، شهد أوت، األردن، سنة 10املصاريف ملااجهة هذه اجلرائم، جملة البناك العدد 

 .114عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  -2
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ملالية، حال اشتباها، أو تاافر أسباب ومعقالة لديها لالشتباه يف أن فارا بإخطار وحدة التحديات ا
 . (1)بعض األوماال متثل ومتحصالت لنشاط إجراومي، أو يف ارتباطها بتمايل اإلرهاب

وحرصا على تافري احلماية الالزومة املؤسسة املالية والعاوملني فيها ومن املسؤولية اجلنائية أو 
مليات املشتبه فيها، أوجبت التاصية الرابعة عشر على الدول أن املدنية يف حالة اإلفصاح عن الع

احلماية املدنية  تافر للمؤسسات املالية وومديرها وومسؤولياهتا ووماظفيها باساطة أحكام قانانية
ئية اليت ترتتب على خمالفتهم ألية قياد على اإلفصاح عن املعلاومات تفرضها عقاد أو أحكام اواجلن

 .(2)و إدارية إذا وما قاوماا باإلخطار حبسن نية إىل وحدة التحديات املاليةتشريعية أو رقابية أ
على املؤسسات املالية، وومديرها  يةويف الاقت ذاته حضرت التاصية ذاهتا يف فقرهتا الثان

 وومسؤوليتها ووماظفيها اإلفصاح للعميل عن حقيقة إرسال إخطار اشتباه يف تبييض األوماال، أو أية
شاء فإلاشارت إىل خماطر احتمال أومعلاومات أخرى ذات صلة إىل وحدة التحديات املالية، كما 

غري ومتعمد إىل العميل عند حماولة تطبيق إجراءات العناية الااجبة يف ومثل هذه الظروف، وذلك 
ألن إدراك العميل باحتمال إجراء حتقيقات أو إرسال إخطار اشتباه يف تبييض األوماال قد هتدد 

 .(3)جلهاد املستقبلية للتحقيق يف عملية تبييض األوماال أو متايل اإلرهاب املشتبه فيها
كما أن هذا االلتزام ال يقتصر فقط على املؤسسات املالية املصرفية وغري املصرفية، بل 

ومتيازات أصحاب اأوجبت التاصية السادسة عشر على أشخاص طبيعيان بتحديد وما يعترب ضمن 
                                                           

 :10لحق التفسريية للتاصيات األربعني، يقصد باإلشارة إىل األنشطة اإلجراومية يف التاصية رقم طبقا ملا ورد مب -1
 . كافة األعمال اإلجراومية اليت تشكل جرائم أصلية بالنسبة جلرمية تبييض األوماال يف الدول  -أ

 .01كحد أدىن، اجلرائم اليت قد تشكل جرائم أصلية كما ها وماضح بالتاصية رقم   -ب
حبيث يتم االخطار عن كافة العمليات املثرية لالنتباه، مبا يف ذلك ( أ)تشجع جمماعة العمل الدول بقاة على تبين اخليار و  -ج

 .حماوالت إجراء عمليات حالية، بغض النظر عن ومبلغ العملية
يات املثرية لالشتباه دون أن تقام باالخطار عن العمل 10كذلك فإنه جيب على املؤسسات املالية يف تطبيقها للتاصية رقم   -د

االلتفات إىل احتمال تعلقها بالضرائب أيضا، حيث جيب أن تأخذ الدول يف اعتبارها أن غاسلي األوماال، ضمن أشياء 
 . أخرى، قد يسعان إىل إعالن ارتباط عملياهتم بالضرائب ملنع املؤسسات املالية ومن اإلخطار عن العمليات املثرية لالشتباه

 . ومن تاصيات جمماعة العمل املايل( أ-14)م التاصية رق -2
 .ومن تاصيات جمماعة العمل املايل( ب-14)التاصية رقم  -3
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كاحملاومني وكاتيب العدل واحملاسبني الذين يعملان كأصحاب ومهن قانانية ومستقلة كما   املهن القانانية
صحاب املهن القانانية األخرى بإرسال أأجازت للدول أن تسمح للمحاومني وكاتيب العدل، و 

  .(1)إخطارهم عن العمليات املثرية لالشتباه إىل املنظمات ذاتية الرقابة اليت يتبعاهنا
يف املادة الثانية  114/90 ملقارنة فنجد املشرع الفرنسي يف القانان رقمأوما التشريعات ا

امللزومان هبذا اإلبالغ ومن العمليات املالية املشباهة ومع عدم إقرار ومنه والذي حيدد األشخاص 
 .(2)املسؤولية اجلنائية واملدنية لألشخاص امللزومان وما دام هذا التبليغ مث حبسن نية

يف املادة  2992لسنة  09حرص املشرع املصري يف قانانه رقم وومن ناحية أخرى فقد 
السابعة والثاومنة واملادة العاشرة واحلادي عشر واخلاومسة عشر عن تنظيم هذا االلتزام سااء بالنسبة 
للمؤسسات املالية أو األشخاص الطبيعيني، وحاالت انتقاء املسؤولية اجلزائية واملدنية عن التبليغ 

املادة السابعة ومنه على  810ا النهج كذلك املشرع اللبناين يف قانانه رقم ذى هحبسن نية وسار عل
قيام املؤسسات املالية واملؤسسات الصرافة وشركات الاساطة املالية وشركات اإلجيار التمايلي 
وشركات التأومني وشركات ترويج والبناء العقارات وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة بإخطار هيئة 

 .(3)ق اخلاصة بالعمليات اليت يتشبهان بأهنا ختفي تبييض األوماالالتحقي

                                                           
 .ومن جمماعة العمل املايل 11والتاصية رقم  11التاصية رقم  -1

مل يضع ومن التشريع النماذجي كما أن هذه التشريع  01وجتدر اإلشارة أن هذه التاصيات تقابلها املادة الثالثة عشر فقرة 
ومعايري حمددة يتم ومىن خالهلا تقدير االشتباه وإمنا تلك هذا األومر خلربات وجتارب املؤسسات املالية وغريها ومن املهن الااجب 

 .1000قياومها باالخطار، وتقابلها كذلك املادة السابعة ومن اتفاقية بالريوما املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة سنة 
، وعادل عبد العزيز الس ن، 110، ووماجد عبد احلميد، املرجع السابق، ص 094لسابق، ص ومصطفى الطاهر، املرجع ا-2

 .101املرجع السابق، ص 
مما يتعني اإلشارة إليه أن جل التشريعات األوروبية والعربية أخذت االلتزام باإلبالغ عن العمليات املشباهة ومن االتفاقيات  -3

دويل تكريسا ملصادقتها على تلك االتفاقية أو اجملماعة، خاصة يف اتفاقها على اجلهات الدولية السيما جمماعة العمل املايل ال
املعنية باالخطار عن الشبهة سااء األشخاص املعناية أو الطبيعية ومع حتديد ومعايري هذا اإلبالغ وومهما يكن ومن أومر تلك 

هنا تتضمن تبييضا لألوماال بعدا استثناءا ومن التزام أصيل ها التشريعات فإن االلتزام باالخطار  عن املعاومالت املالية املشتبه يف أ
احلفاظ على السر املصريف أو السر املهين، والذي اعتربه املشرع واجبا قانانيا والتزاوما قانانيا والتزاوما أخالقيا وومهنيا وجعل ومن 
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فرباير  01-01-04هذا االلتزام يف قانان رقم أوما املشرع اجلزائري فقد نص على 
ل نبأ اجلرمية إىل السلطات وقد قدر املشرع ا والذي يعترب هذا االلتزام اخلطاة األوىل لاص 1004

، وكذلك نص (1)ناان اجلهات اخلاصة لااجب األخطارحتت ع 19ذلك احلق صراحة يف املادة 
يتعلق بالاقاية ومن تبييض  1011فرباير سنة  10ومؤرخ يف  00-11على هذا الااجب يف قانانه 

إخطار )والباب اخلاومس ( أنظمة اإلنذار)األوماال ومتايل اإلرهاب وومكافحتهما يف الباب الرابع 
 .(2)(هبةاشامل

                                                                                                                                                                                

ميل، وحلفاظ على  سرية ومعاومالته، ومصلحة خمالفته جرمية هلا عقابات جنائية وهذا وما يؤدي إىل حتقيق التاازن بني ومصلحة الع
 .الدولة يف واجبها الذي يهدف إىل حتققي األومن االجتماعي واالقتصادي

 :على خيضع لااجب اإلخطار بالشبهة 1004فرباير  01املؤرخ يف  01-04ومن قانان رقم  19املادة  -1
سات املالية املشاهبة األخرى وشركات التأومني وومكاتب الصرف البناك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤس -

 .والتعاضديات والرهانات واأللعاب والكازيناهات
كل شخص طبيعي أو ومعناي يقام يف إطار ومهنته باالستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو ومبادالت أو تاظيفات أو   -

ملهن احلرة املنظمة وخصاصا ومهن احملاومني واملاثقني وحمافظي البيع حتايالت أو أية  حركة لرؤو  األوماال السيما على ومستاى ا
باملزايدة وخرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات والسماسرة والاكالء اجلمركني وأعاان الصرف والاسطاء يف عمليات البارصة 

 .شياء األثرية والتحف الفنيةواألعاان العقاريني وومؤسسات الفاترة وكذا جتار األحجار الكرمية واملعادة التهنية واأل
يتعني على " -أنظمة االنذار –الباب الرابع حتت عناان  1010نافمرب  10املؤرخ يف  11ومن قانان رقم  10املادة  -2

املصارف واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر أن تتافر على أنظمة  ومراقبة املعاومالت فتسمح بالنسبة جلميع 
بإبراز النشاطات ذات طابع غري اعتيادي أو ومشتبه فيها وتغطي أنااع العمليات اليت جيب أن تكان حمل اهتمام احلسابات 

 : خاص على اخلصاص العمليات اآلتية
 اليت ال تبدو اهنا تستند إىل ومربر اقتصادي  أو جتاري ممكن إدراكه؛ -
 رصيد احلساب؛اليت متثل حركات رؤو  األوماال بشكل ومقسط باملقارنة ومع  -
 اليت تتعلق مببالغ ال سيما نقدية ليس هلا عالقة ومع العمليات العادية أو احملتملة للزبان؛ -

 املعقدة بشكل غري عادي أو غري ومربر؛
 اليت ال تبدو أن هلا هدفا شرعيا؛ -
 اليت تفاق عند االقتضاء السقف احملدد بالتنظيم املعمال به؛ -

فرباير  01املؤرخ يف  01-04ومن القانان رقم  11إىل  14أن حيدد تقدير سري وحيتفظ به دون اإلخالل باملااد  وجيب
 .املعدل واملتمم واملذكار أعاله 1004

ختضع املؤسسات املالية لربيد اجلزائر قانانا " -إخطار بالشبهة–ومن نفس القانان يف الباب اخلاومس حتت عناان  11املادة 
خطار بالشبهة يف الشكل التنظيمي وجيب عليها أن تطالب وصل االستالم كما أهنا جيب عليها تأجيل تنفيذ كل لااجب اال
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املتعلق بالرقابة الداخلية  1011نافمرب  10املؤرخ يف  00-11ضافة إىل قانان رقم وباإل
 . (1)للبناك واملؤسسات املالية

فكلما بينت الاثائق الدولية والتشريعات املقارنة اجلهات اليت يقع عليها جمي  وعليه
اإلخطار، أو اإلبالغ كذلك أوضحت اجلهات واهليئات اليت هلا احلق يتلقى تلك اإلخطارات، 

 .والبالغات هذا وما سنتناوله يف النقطة املاالية
 الجهات المختصة يتلقى البالغات: ثانيا

لدولية ووماصة جمماعة العمل املايل على ضرورة قيام الدول بتحديد أكدت االتفاقيات ا
وماال أو متايل اإلرهاب، اإلخطار املتعلقة بشبهة تبييض األجهة ومعينة تكان ومسؤولة عن تلقي 

على ضرورة إنشاء نظام يلزم  19فبالنسبة لتاصيات جمماعة العمل املايل فقد نصت التاصية رقم 
ت املالية والاسطاء اآلخرين باإلخطار عن كافة العمليات املالية املصرف وغريها ومن املؤسسا

النقدية احمللية والدولية على أن تتلقى هذه اإلخطارات هيئة وطنية ومركزية ضرورة بقاعدة بيانات 
الكرتونية تكان ومتاحة للسلطات املختصة الستخداومها يف حاالت تبييض األوماال، على أن 

                                                                                                                                                                                

عملية تتعلق بأوماال تبدو أهنا ومتأتية ومن خمالفة أو يشتبه أها وماجهة لتبييض األوماال أو متايل اإلرهاب واإلبالغ عنها غلى 
 .خلية ومعاجلة االستالم املايل

بالشبهة مبجرد وجادها حىت لا تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إجنازها وجيب اإلبالغ عن كل  ويتعني اإلخطار
 .ومعلاومة تؤدي إىل تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخري إىل خلية ومعاجلة االستالم املايل

 –متايل اإلرهاب وومكافحتهما األحكام اخلاصة جبهاز الرقابة ومن تبييض األوماال و –حتت عناان " ج"الفقرة  19املادة  -1
ختضع البناك واملؤسسات املالية تنظيما وإجراءات ووسائل تسمح هلما باحرتام األحكام القانانية والتنظيمية املطبقة يف إطار "

 الاقاية ومن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب 
شف أنااع العمليات واملعاومالت غري النماذجية أو املراقبة باستعمال األجهزة املناسبة حلركات األواومر أو لصاحل زبائنهم لك -

غري عادية دون ومربر اقتصادي، وجيب أن تتكيف هذه املراقبة ومع املخاطر اليت ميكن التعرض هلا، ال سيما فيما يتعلق بطبيعة 
 .الزبائن أو العمليات املنجزة

اليت تشري حسب طبيعتها شبهة تبييض  حيازة أنظمة إنذار تسمح جلميع احلسابات باستكشاف العمليات والنشاطات -
 .األوماال ومتايل اإلرهاب
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، ومع ومنح تلك اهليئة (1)تكفل االستخدام الصحيح للمعلاومات ختضع لضاابط وإجراءات صارومة
أو الاحدة الصالحيات الكافية للاصال بصارة ومباشرة أو بصارة غري ومباشرة إىل املعلاومات املالية 

 . (2)اإلدارية لتحليل اإلخطارات عن العمليات املثرية لالشتباه
حتدد طبيعة اهليئة الاطنية املركزية اليت وجتدر اإلشارة أن تاصيات جمماعة العمل اإلرهايب مل 

ترسل إليها اإلخطارات، ومل حتدد كذلك تبعيتها أو تشكيلتها، وإمنا تركت ذلك كل دولة طبقا 
 .(3)لنظلمها الداخلية ووفقا لظروف وومتطلبات الااقع العملي هبا

لبيانات وبالرجاع إىل التشريعات املقارنة كتشريع الفرنسي حبيث أنشأت فرنسا مباجب ا
 .واختاذ اإلجراءات ضد العمليات املالية غري املشروعة 

Traite ment du renseignement et Action contre les circuits financiers 

an destins 

وقد كفل القانان هلذه اهليئة حق االطالع لدى " Tracfin–تراكفان"وتعرف اختصارا بـ 
 . (4)والاثائق املرتبطة بالعمليات املالية املقدم عنها اإلبالغاملؤسسات املالية على مجيع املعلاومات 

ختص حيدد املعلاومات اليت ينبغي أن يتضمنها ذا السياق جند أن هذا اجلهاز املهويف 
 : التصريح باالشتباه واليت نذكر ومنها

 . التعريف الدقيق بالشخص املعناي أو الطبيعي -

 . أرقام احلسابات وشكلها -
                                                           

، 019، خالد حاومد ومصطفى، جرمية غسيل األوماال، املرجع السابق، ص 091ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  -1
 .ومن تاصيات جمماعة العمل املايل( 01)، (00)، (10)، (11)، (11)و( 19)والتاصية رقم 

 .100س ن، املرجع السابق، ص عادل عبد العزيز ال -2
الصادر عن األومم املتحدة بشأن غسل األوماال ( 11)و( 14)واتفقت ومعظم الاثائق على غرار التشريع النماذجي يف ومادته 

واملصادرة يف جمال املخدرات على إنشاء تلك اهليئة الاطنية املركزية املختصة بتلقي اإلخطارات باإلضافة إن تكان هلا شخصية 
 .ة ومستقلة ووميزانية ومستقلة وذات طابع ومتخصص وهذا وما أومدته اتفاقية بالريوما ويف ومادهتا السابعة الفقرة األوىلقاناني

 .011عزت حممد املصري، املرجع السابق، ص  -3
4- GORIN (PASCAL), «Le despositif légal mis en place par la France en vue de letter centre 
le blanchiment des capitaux provemant de la drague» Rev Juridique et politique in 
dépendance et coopération, 47 année Avril 1993. 



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

308 

 

 . اةر العملية اجملطبيعة وشكل  -

 .اسم املصرح باالشتباه -

 . أجل تنفيذ العملية -

أنه ليس على األشخاص امللزومني بالتصريح االنتظار إىل حني التأكد ومن  دوومن املؤك
العملية اليت ينبغي أن يصرحاا هبا هي حمل تبييض األوماال، وإمنا عليهم القيام هبذا الااجب مبجرد 
االشتباه، وهذا األخري إمنا يبىن انطالقا ومن حتليل ذلك تغذية احلسابات بااسطة حتايالت نقدية 

 . (1)فة ومصدر هلذه األوماالعر لغ ومرتفعة دون ومباومتكررة ومب
لسنة  00أوما يف التشريع املصري يف نص املادة الثالثة ومن قانان ومكافحة تبييض األوماال 

أن تنشأ يف البنك املركزي املصري، وحدة ومستقلة ذات طابع خاص متثل فيها :"على  1001
ا القانان، ويلحق هبا عدد كاف ومن اجلهات املختصة وتاىل االختصصات املنصاص عليها يف هذ

وجتدر اإلشارة أن هذه " اخلرباء واملتخصصني يف اجملاالت املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانان
الاحدة هي ومستقلة بكياهنا وبإرادهتا الذاتية، يتكان اهليكل التنظيمي هلا ومن حسن إدارات 

ومات والثالثة للبحاث والتدريب والرابعة ي، والفحص والثانية لتحليل واملعلا ر رئيسية، إحداها للتح
 .(2)للتعاون الدويل واخلاومسة للشؤون اإلدارية واملالية

، قد قدر له هيئة أو خلية تسمى (3)أوما يف التشريع اجلزائري فإن اإلخطار بالشبهة
فرباير  01املؤرخ يف  01-04ومن قانان رقم  14حبيث جاء يف املادة ( داخلية االستعالم املايل)بـ

                                                           
1- LASSERRE CAPEDEVILLEG (JEROME) L’évolution des obligations du banquier, A.J. 
Pénal, Novembre 2006, p 432. 

وعزت حممد املصري، . 110تشريعية لغسيل األوماال يف ومصر، املرجع السابق، ص حاومد إبراهيم طنطاوي، املااجهة ال -2
 .001املرجع السابق، ص 

أن خلية االستالم املايل اليت  1011يناير  19جاء يف تقرير وزير املالية كرمي جادي خبصاص االخطار بالشبهة بتاريخ  -3
ال عمليات تبييض األوماال أو متايل اإلرهاب ومنذ سنة إخطار بالشبهة ح 4000أنشئت قبل عشر سناات تلقت اكثر ومن 

، وقال الازير خالل رده على عضا جملس األومة عبد اهلل بن تاومي عن التجمع الاطين الدميقراطي حال وسائل 1004
ية ومع اخلاليا ومكافحة ظاهرة هتريب األوماال باجلزائر أن خلية ومعاجلة االستالم املايل اليت تعمل ومن خالل تبادل املعلاومات املال
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وتضطلع اهليئة املتخصصة بتحليل وومعاجلة املعلاومات اليت ترد إليها ومن قبل السلطات  1004
 19شخاص واهليئات املذكارة يف املادة املؤهلة  وكذلك اإلخطارات بالشبهة اليت خيضع هلا األ

لك غراض غري تأل ستعماهلااوتكتسي املعلاومات املبلغة إىل اهليئة املتخصصة طابعا سريا وال جياز 
 . (1)املنصاص عليها يف هذا القانان

والذي  1001يناير  09املؤرخ يف  01/04كما أنه مباجب املرسام التنفيذي رقم 
، ومع حتددي تنظيم، وتشكيل (2)يتضمن شكل األخطار بالشبهة ومناذجه وحمتااه ووصل استالومه

                                                                                                                                                                                

 104و 1001خالل سنة 11، و1001سنة  01، و1004إخطار سنة  11األجنبية وفق شروط املعاوملة باملثل تلقت 
وومن  1011إخطار سنة  1090و 1010سنة  0001، مث ارتفع بشكل كبري إىل 1009سنة  010، و1000سنة 

 . ملالية البنكيةاملالحظ أن العدد يزيد حبدود السناات ومع تطار اآلليات التمايل ا
 .1004فرباير 01املؤرخ يف  01-04ومن قانان رقم  14املادة  -1
املتضمن شكل االخطار بالشبهة ومناذجه  09/01/1001املؤرخ يف  04-01املادة الثانية ومن املرسام التنفيذي رقم  -2

، وأضافت املادة الرابعة ومن نفس "هةينشأ مناذج وحيدا االخطار بالشبهة ووصل استالم االخطار بالشب"وحمتااه واليت تنص 
على أن حيدد االخطار بالشبهة ووصل االستالم املذكاران يف املادة الثانية على املطباعني املطابقني للنماذج احملفاظ "القانان 

 . لدى اهليئة املختصة املرفقني بامللحقني األول والثاين
 :ر بالشبهة كما يأيت جيب أن يكان االخطا"املادة اخلاومسة ومن نفس املرسام 

 .حيدد خبط واضح دون حشا أو إضافة عن طريق الرقن أو آليا -
 (.ومؤسسة بنكية، العناان، اهلاتف، الفاكس)يتضمن التفاصيل املتعلقة باملخطر  -
 (.املعلاومات حال احلساب وماضاع الشبهة، صاحبه واملاقع عليه، رقم احلساب، تاريخ فتح احلساب، الاكالة، العناان -
حتديد اهلاية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص املعناي بتحديد عناان الشركة، الطبيعة القانانية، النشاط التعريف  -

اجلبائي أو رقم املؤشر االحصائي وبالنسبة للشركات يذكر على النسب الكاومل وقيمة حصص الشركة والعناان الشخصي 
 . وكذلك بذكر ناع الزبان اعتيادي أو غري اعتيادي

 .فاصيل العملية املشباهة، جيب إعطاء كل املعلاومات املطلابة حسب طبيعة العملية العابرة للحدود أو احملليةت -
هاية صاحب األومر أو وكيله، هاية املستفيد، ومصدر األوماال، وجهة األوماال، أمهية : دواعي الشبهة بذكر العناصر التالية -

 .دة، غياب املربر االقتصادي، غياب احمللل الشرعيومبلغ العملية، عملية غري اعتيادية أو عملية ومعق
جيب أن ياقع االخطار بالشبهة حسب احلاالت، ممثل املؤسسة البنكية أو املالية لدى خلية "املادة السابعة ومن نفس املرسام 

 1004فرباير  01املؤرخ يف  01-04ومن قانان  19االستعالم املايل أو أحد اخلاضعني لااجب االخطار املذكارين يف املادة 
 . وجيب أن يكان التاقيع خطيا دون اللجاء إىل االستنساخ أو التأشري
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لفة التشريع والتنظيم اخلاصني ، باإلضافة إىل قانان لقمع خما(1)تلك اخللية وفقا للقانان املعمال به
 .1000فرباير  19املؤرخ يف  00/00وماال ومن وايل اخلارج حتت رقم بالصرف وحركة رؤو  األ

يتضمن إنشاء جلنة  1001ومار   00املؤرخ يف  01/1100واملرسام التنفيذي رقم 
 .(2)وطنية ملكافحة اجلرمية

لتلقي اإلخطارات ومن  ت املقارنة إنشاء جهاتاوعليه فقد تضمنت كافة التشريع
املؤسسات املالية وغريها ومن اجلهات اليت تعمل يف جمال تلقي األوماال أو نقلها أو حتايلها، 

حث اانني واملراسيم مما جيعلنا أن نبوجعلت هذه اجلهة كهيئة ومستقلة هلا صالحيات حمددة وفق الق
 . عن الطبيعة القانانية لااجب اإلخطار بالشبهة يف النقطة املاالية

 الطبيعة القانونية لإلخطار أو اإلبالغ: لثاثا
بالغ، حيث ذهب البعض أن اإلخطار لفقهية حال الطبيعة القانانية لإلراء ااختلفت اآل

ومن عن املعاومالت املالية املشتبه يف أهنا تنطاي على تبييض األوماال، يرتتب عليه إكفاء اجلاين 
العقاب، ذلك استنادا على النصاص املسؤولية اجلنائية، وومن مث فها يعد ومانع ومن وماانع 

                                                           
يتضمن خلية ومعاجلة االستعالم املايل  01/04/1001املؤرخ يف  111-01املادة الثانية ومن املرسام التنفيذي رقم  -1

وأضافت املادة الرابعة ومن نفس املرسام " املايلاخللية ومؤسسة عماومية تتمتع بالشخصية املعناية واالستقالل " وتنظيمها وعملها 
 :تكلف اخللية مبكافحة متايل اإلرهاب وتبييض األوماال وتتاىل املهام التالية"على 

تستلم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات متايل اإلرهاب أو تبييض األوماال اليت ترحلها اهليئات واألشخاص الذين  -
 يعنيهم القانان؛

  تصرحيات االشتباه بكل الاسائل أو الطرق املناسبة؛تعاجل  -
 وترسل امللف عند االقتضاء إىل وكيل اجلمهارية املختص إقليميا كلما كانت الاقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلزائية؛ -
 . تقرتح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكان وماضاعه ومكافحة متايل اإلرهاب وتبييض األوماال -
رئيس، )والذي حيدد تكاين جملس اخللية ومن  01/09/1000ومؤرخ يف  114-00اشرة ومن ومرسام تنفيذي رقم املادة الع -

أربعة أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاهتم يف اجملاالت البنكية واملالية واألومنية قاضيني اثنني يعينهما وزير العدل حافظ األختام 
 . بعد رأي اجمللس األعلى للقضاء

يتضمن تنظيم املصاحل التقنية خللية ومعاجلة االستعالم  1001وماي سنة  10ثانية ومن قرار وزاري ومشرتك ومؤرخ يف املادة ال -2
ومصلحة التحقيقات والتحريات، املصلحة القانانية، )يستعني جملس خلية ومعاجلة االستعالم املايل بأربع ومصاحل تقنية "املايل 

 (.اونومصلحة الاثائق وقاعدة البيانات، ومصلحة التع
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عفاء  إ"على  1001لسنة  00واالتفاقيات الدولية، حيث جاء يف املادة العاشرة ومن قانان رقم 
شريطة أن تتافر " كل ومن قام باإلخطار أو بتقدمي ومعلاومات أو بيانات عن العمليات املشتبه فيها

ديه ومن نية، فضال عن أن وماانع العقاب أسباب شخصية، يستفيد ومنها الشخص ذاته دون ل
 .(1)املسامهني ومعه

وتعليقا على هذا النص يف التشريع املصري فريى البعض أن اإلخطار يعد ومانعا ومن وماانع 
شرة العقاب وأن املشرع كان يتعني عليه حىت يتفادى اللبس التشريعي أن يتسهل نص املادة العا

وهكذا تنتفي املسؤولية اجلنائية وها أومر ال شأن له ، "عقاب على كل ومن قام حبسن نية ال"بعبارة 
 .بالركن املعناي وإمنا يعد ومانع ومن تاقيع العقاب

وذهب اجتاه أخذ ومن الفقه أن اإلخطار ال ميكن اعتباره  سببا ومن أسباب اإلباحة، وال 
ومن قانان العقابات املصري، حيث أن املادة سالفة  10املادة سناد إىل القيا  على نص جياز اإل

الذكر ختاطب فئة ومعينة وهم املاظفني العماوميني، يف حني أن اإلخطار يلتزم به املاظفني  املؤسسة 
فيذا ألومر النيابة  املالية، وومن مث ال ميكن اعتبار فعل ضابط الشرطة عند القبض على املتهم تن

بيعة كل ومن ؤسسة املالية الختالف ومقاومات وطام به وماظف املالذي يقكااجب اإلخطار 
سباب اإلباحة خترج الفعل أالفعلي، وبالتايل يكان اإلخطار ومانع ومن وماانع املسؤولية اجلنائية وأية 

فغي دائرة التجرمي اإلباحة، أوما ها وماانع املسؤولية اجلنائية تنفي القصد اجلنائي فاملاظف عندوما 
 .(2)لديه القصد اجلنائيينتفي خيطر حبسن 

وعليه فقد انتقد الرأيني حبيث الرأي األول  الذي اعترب األخطار ومانع ومن وماانع العقاب 
ة، وهي أسباب شخصية يستفيد ومنها شخص ومعين، ميحبجة أن وماانع العقاب تطرأ بعد وقاع اجلر 

                                                           
1- BERNASCONIJ GRAZIONO VONBURG, RSCHWOBANDR, Truillaud, lesuret 
bancaires uisse, proit privé, pénal, administratif, fiscal, procédure, entraideet conventions 
internationales, Bern, ED, staem Pflu et Cui, 1995, p 294. 

، وبياومي عبد الفتاح 114قدية لقانان ومكافحة غسل األوماال، املرجع السابق، ص أشرف تافيق مشس الدين، دراسة ن -2
 .100حجازي، جرمية غسل األوماال بني الاسائط االلكرتونية ونصاص التشريع، املرجع السابق، ص 
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يعد سبب عيين يستفيد ومنه  أوما اإلخطار عن املعاومالت املالية املشتبه فيها فإذا اقرتن حبسن نية، 
كل ومن قام باإلخطار، فضال أن كل شخصا ولا مل يكن وماظفا عاوما، ميكن أن يستفيد ومن أداء 

باحة، ألنه ومن غري املنطقي أن يلزم القانان شخص بالقيام مبا يفرضه عليه الااجب كسبب عام لإل
 .ية اجلنائيةالااجب القاناين ويف ذات الاقت يعترب الفعل غري املشروع ومن الناح

أوما الرأي الثاين بأن اإلخطار ومانع ومن وماانع املسؤولية اجلنائية فقد انتقد على أسا  وماانع 
املسؤولية جاءت على سبيل احلصر، وعليه ال ميكن القيا  ومن يقام بااجب اإلخطار حبالة 

 . (1)اجلنان، والقصد واإلكراه ألهنا تبين على أسباب شخصية وليست وماضاعية
ل الرأيني يف التكيف والطبيعة القانانية لااجب اإلخطار، فبالرجاع إىل القااعد وومن خال

 : سباب اإلباحة، وذلك العتبارات التاليةأالعاومة يف قانان العقابات فنرى أن اإلخطار يعترب ومن 
أن ومن يقام باإلخطار عن املعاومالت املالية املشتبه يأيت فعل ومشروع، وومن مث خيرج الفعل ومن  -

 .(2)التجرمي إىل دائرة اإلباحة ألسباب وماضاعية، وليس ألسباب شخصية نطاق

ي وما يسمى األسباب ئاباحة، كان أن هناك يف الفقه اجلنواإلخطار يعد سبب ومن اسباب اإل -
خطار يندرج يف الفئة األوىل ألنه يتميز إلاإلباحة اخلاصة واألسباب اإلباحة العاومة، وواجب ا

ان نيف املؤسسات املالية وحىت األشخاص األخرى اليت حددها القابذاتية خاصة، كان املاظف 
يكان واجبه وظيفي ومرتبط مباضاع الاظيفة واليت ومن خالهلا يتم احملافظة على املصاحل االقتصادية 
واالجتماعية للدولة، هذا ومن جهة، وومن جهة أخرى أن التشريعات ملا أباحت الفعل بصرف 

                                                           
صال على ساومح شعبان صميده جاده، دور البنك يف ومكافحة غسل األوماال يف ضاء التزاومه بالسري ة، رسالة ومقدومة للح -1

 .90، ص 1010درجة الدكتاراه يف القانان، جاومعة عني الشمس، كلية احلقاق، سنة 
عبد الرمحن السيد قرومان، ومسامهة البناك يف ومكافحة غسل األوماال، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، بدون سنة  -2

 .111نشر، ص 
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ستنادات على قاانينها املتعلقة اي أاملصرفية،مل تكن يف ذهنها تقرير  النظر عن خمالفة قااعد السرية
 . (1)بتبييض األوماال أو متايل اإلرهاب

 1004فرباير  01املؤرخ يف  01-04وبالرجاع إىل التشريع اجلزائري يف قانانه رقم 
فنجده نص على هذا اإلعفاء ومن وماظفني املؤسسات املصرفية واألشخاص اخلاضعني  لااجب 

ال ميكن اختاذ أية ومتابعة ومن أجل انتهاك السر البنكي أو املهين ضد " 10اإلبالغ يف نص املادة 
ن نية املعلاومات أو حبس اهة الذين أرسلا بشين واألعاان اخلاضعني لإلخطار بالشخاص أو املسري األ

 14ادة ، وتأكيدا على ذلك املبدأ أضافت امل"ارت املنصاص عليها يف هذا القانانقاوماا باإلخط
يعفى األشخاص الطبيعيان واملعنايان اخلاضعان لإلخطار بالشبهة والذين "ومن نفس القانان 

، ويبقى هذا اإلعفاء ومن املسؤولية "تصرفاا حبسن نية، ومن أية ومسؤولية إدارية أو ومدنية أو جزائية
أال وجه للمتابعة  القائمة حىت ولا مل تؤدي التحقيقات إىل اية نتيجة، أو انتهت املتابعات بقرارات

 .(2)"أو التشريعي أو الرباءة
عليه فبعدوما تناولنا يف املطلب األول عن أهم اإلجراءات الاقائية البنكية كااجهة تدقق 
األوماال غري املشروعة عرب القناات املصرفية، فسنحاول دراسة يف املطلب الثاين عن دور البناك يف 

 .ينطاي عليها جمماعة ومن االلتزاومات البنكيةومراحل األوماال باعتبار أن كل ومرحلة 
 التدابير الوقائية للبنك في مراحل تبييض األموال: المطلب الثاني

ساسيا وومشرتكا يف أتعترب البناك والعمليات املصرفية اليت تتم عن طريق تلك البناك عنصرا 
رقابية والتزاومات وقائية  مجيع ومراحل تبيض األوماال، حيث يقام هؤالء اجملرومان باختاذ كقناة رئيسية

                                                           
تكيف القاناين لالخطار عن الشبهة، وومن خالل االطالع على تشريعاته هبذا جتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري بالنسبة لل -1

 . اخلصاص فنجده كغريه ومن باقي التشريعات املقارنة كانه مل حيدد األسا  القاناين لااجب االخطار أو اإلبالغ
ن تبييض األوماال ومتايل املتعلق بالاقاية وم 1004فرباير  01املؤرخ يف  01-04ومن قانان رقم  14واملادة  10املادة  -2

يتعلق  1004ديسمرب  14ومؤرخ يف  04-04اإلرهاب وتقابل هذه املااد ومن هذا القانان، املادة اخلاومسة عشر ومن نظام رقم 
 . بالدعاية ومن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب
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روعة عرب القناات املصرفية، وقد تضمنت شقق األوماال الغري املللحد ومن تد تلتزم هبا البناك
 .التشريعات بعض القاانني واملراسيم اليت جيب على البناك تنفيذها

لذا سنعرض بالدراسة يف هذا املطلب إىل تلك التدابري وااللتزاومات وفق ومراحل عمليات 
، وذلك كمبدأ احليطة واحلذر كأساسيات العمل املصريف كمرحلة، أوما ومن خالل األوماال تبييض

 : حسابات األشخاص فإهنا تأخذ ومظاهر عدة نذكر ومنها
االحتفاظ حبسابات ومتعددة لنفس الشخص وإيداع ومبالغ نقدية يف كل ومن تلك احلسابات  -

مل ذلك الشخص باستثناء حبيث تشكل يف جمماعها ومبلغا كبريا، ال يتناسب ومع طبيعة ع
 . املؤسسات اليت تقتضي طبيعة عملها االحتفاظ بأكثر ومن حساب

بيعية أو غري ومنسجمة ومع طبيعة نشاط العميل، ال تبدو احلركات املنفذة عليها طويرد حسابات  -
لغرض غري واضح ليس له عالقة بصاحب احلساب أو  ةوإمنا تستخدم لتلقي أو تازيع ومبالغ كبري 

 .بنشاطه

فتح حسابات لدى عدة بناك ضمن ومنطقة جغرافية واحدة مث حتايل أرصدة تلك احلسابات  -
إىل حساب واحد مث حتايل املبلغ املتجمع إىل جهة خارجية، أو قيام عدد كبري ومن األشخاص 
بإيداع ومبالغ يف حساب ومعني دون تفسر ومقبال لذلك ورمبا تكان عن طريق حتايل إيداعات يف 

اثلة تكان يف ج ومباشرة دفعة واحدة أو على عدة دفعات أو حتايلية مببالغ ومتماحلساب إىل اخلار 
 . (1)ةري جممل ومبالغ كب

وخبصاص التعاومالت ذات صلة باالستثمار، فإهنا تأخذ ومظاهر شراء أوراق ومالية 
االحتفاظ هبا يف صناديق األومانات لدى البناك، حيث ال يتناسب ومع ومكانة ذلك الشخص، أو 

                                                           
 .140حمماد حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  -1

على ضرورة ومراقبة نظام التحايالت الدولية ( FATF)ومن تاصيات جمماعة  (10)وجتدر اإلشارة حيث نصت التاصية رقم 
للعملة أو األوماال النقدية وجيب ومراقبة احلااالت اليت تزيد عن ومبالغ ومعينة وتسجيل مجيع البيانات اخلاصة هبا واالحتفاظ هبا 

ليها وومن أمهها يف سجالت خاصة، وهناك  ومؤشرات خاصة باحلااالت املشباهة اليت ميكن ومالحظتها وبالتايل تشديد الرقابة ع
 . عدم تناسب ومبلغ احلاالة ومع هيئة احملال أو طبيعة عمله التجاري
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ومقابل حجز ودائع شركة أو شركات تابعة يف اخلارج خصاصا إذا كانت يف  إحياء صفقات
بلدجان ومصروفة بأهنا ومنتجة أو ومساقة للمخدرات، أو إدخال ومبالغ ومالية كبرية ومن اخلارج 
لالستثمار يف العمالت األجنبية أو األوراق املالية عندوما ال يتناسب حجم االستثمار ومع طبيعة 

 . الاضع املايل للعميل
وحىت ومن خالل التسهيالت املصرفية، فإهنا تأخذ شكل كتسديد ومبالغ أكرب ومن املتاقع 
لتسهيالت غري ومنتظمة باألصل، أو طلب احلصال على قروض ومقابل رهن أصال مملاكة ومن قبل 
طرف ثالث يكان ومصدر تلك األصال غري ومصروف للبنك أو أن حجم تلك األصال ال 

، مث الدور الاقائي للبنك يف ومرحلة (الفرع األول)لإليداع  .(1)ليتناسب ومع الاضع املايل للعمي
ومع بيان طرق دومج األوماال الغري املشروعة يف االقتصاد يف ومرحلة التقصي  (الفرع الثاني)الرتقيد 

 . (الفرع الثالث)
 الحيطة والحذر ألساس العمل المصرفي في مرحلة اإليداع: الفرع األول

تعد احليطة واحلذر ومن أهم األساسيات اليت تقام عليها األعمال املصرفية وذلك ومن اجل 
ومنع استغالل أو استخدام البناك وغريها ومن املؤسسات املالية ومن جانب بعض العمالء كقناات 
لتبييض األوماال، وبذلك جيب على البناك تطاير نظاومها الداخلي وومعايري وطرق احلصال على 

للتعرف على العميل ومن جهة، وومن جهة أخرى التعرف على العمليات املالية، وعلى املعلاومات 
ذلك فإن مجيع البناك تتبىن وتقرر رمسيا السياسات اليت تتناسب ومع املبادئ املرساومة واحملددة يف 
اإلعالن وينبغي تقدميا لاسائل الفعالة الالزومة إلعالن سياسة وماحدة جلميع أعضائها وهيئة 

 . العاوملني

                                                           
، وحممد حسن عمر بدواري، غسيل األوماال وعالقته باملصارف والبناك، 19خملص إبراهيم ومبارك، املرجع السابق، ص  -1

 .111املرجع السابق، ص 
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وعليه سنحاول أن نتكلم عن تلك األساسيات واملبادئ املصرفية ومن خالل دراسة بعض 
، مث ضرورة االعتماد على برناومج تدريب وماظفي البناك (أوال)ضاابط ومراقبة بعض العمليات املالية 

 . (ثالثا) 1990ومع التزاومات البناك بتبين املبادئ الصادرة عن جلنة بازل  (ثانيا)
 ة بعض العمليات الماليةمراقب: أوال

جيب على البنك ومراقبة بعض العمليات وذلك استنادا لقااعد احليطة واحلذر واليت ومن 
خالل تقاوم املسؤولية اجلزائية لبناك فنجد بداية ومن خالل تنفيذ املعاومالت املالية اليت تتم نقدا 

 :وتأخذ أشكاال ومعينة
فرد أو شركة ى تنسجم عادة ومع نشاطاهتم إيداعات نقدية كبرية ال تبدو ومنطقية، ينفذها  -

 . الطبيعية ومن خالل الشبكات أو أدوات الدفع األخرى

ئع اازدياد ضخم يف الادائع النقدية ألي شخص دون سبب واضح، خاصة إذا مت حتايل الاد -
 . ومن حساب إىل جهة ال يبدو ارتباط واضح ومع ذلك الشخص وضمن فرتة زومنية قصرية

إيداع ومبالغ نقدية على ومراحل ومتعددة بغض النظر عن قيمة املبلغ املادع يف كل ومرة، وكانت  -
 . تلك تشكل يف جمماعها سلفا كبريا

الرتكيز على السحابات واإليداعات النقدية بدال ومن استخدام احلااالت املصرفية أو األدوات  -
كميات كبرية ومن األوراق النقدية ومن األخرى القابلة للتداول ودون ومربر واضح، وكذلك تبديل  

 . (1)فئات صغرية بأوراق نقدية ومن فئات كبرية دون أسباب واضحة

أوما خبصاص اخلدومات املصرفية اإلكرتونية، فتكان عن طريق تلقي احلساب عدة حتايالت 
ر، أو ومالية صغرية بالطريقة اإللكرتونية، وبعد ذلك إجراء حتايالت كبرية بنفس الطريقة إىل بلد آخ

                                                           
العالج، جمماعة النيل العربية، ومصر، الطبعة األوىل، سنة  حمسن أمحد اخلضريي، غسيل األوماال الظاهرة، األسباب، -1

، وحمماد حممد سعيفان، حتليل وتقيم دور البناك يف ومكافحة عمليات غسيل األوماال، دار الثقافة للنشر 144، ص 1000
 .109، ص 1000والتازيع، عمان، الطبعة األوىل، سنة 
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إيداع دفعات كبرية وبشكل ومنتظم مبختلف الاسائل، مبا فيها اإليداع إلكرتونيا أو تلقي دفعات  
 . كبرية وبشكل ومنتظم ومن بلدان ومعروفة بأهنا ومنتجة أو ومساقة للمخدرات

ويف هذه احلالة ومن املناسب قيام البنك بتافري برناومج على احلاسب اإللكرتوين، ميكن ومن 
عاومالت املصرفية غري العادية، ووضع إجراءات داخلية تتضمن كافة اخلطاات خالله رصد كل امل

 .(1)الاقائية يف ومثل هذه العمليات املالية االلكرتونية
 تدريب موظفي البنوك : ثانيا

إن تدريب املاظفني مبكافحة عمليات تبييض األوماال والدفع ومن قدراهتم الفنية والتقنية يف 
بري الاقائية اليت ينبغي أن يلجأ إليها البنك للحيلالة دون استغالل البنك هذا اجملال ها أحد التدا

ومن قبل ومبيضني األوماال، كما أن وضع هذه الرباومج واملؤهالت يكان بصفة ومستمرة وومتااصلة 
سارية املفعال، التغريات يف القاانني وأنظمة ال ملاظفي كافة املؤسسات املالية مبا ميكنهم ومن ومتابعة

عاومالت اليت تستدعي التحقق هبا وال جيب أن يقتصر التدريب على املاظفني الذين هلم وناع امل

                                                           
رتنت يف ومؤمتر حسان فراغسيسكا الذي عقد يف لااليات املتحدة قد كشف عن تقنية تبييض األوماال عرب البناك األن -1

دولة تنتج تكنالاجية املعلاومات أين تبني أن عصابات  01حبضار خرباء ومن  1991األومريكية يف شهر نيسان ومن عام 
يف والبناك اإلجرام جلأت إىل استخدام األنرتنت يف عمليات تبييض األوماال عن طريق حتايل األوماال القذرة إىل املصار 

املختلفة باستعمال األنرتنت أو القيام بعمليات ومالية وومعرفية ومعقدة عرب التحايالت املتعددة ومن حساب إىل آخر وحىت ومن 
 . بلد إىل آخر هبدف إخفاء املصدر غري املشروع لتلك األوماال القذرة

عن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب  املتعلق 1011نافمرب سنة  10املؤرخ يف 04-11ومن نظام رقم  11وكذلك املادة 
يتعني على املصارف واملؤسسات املالية " -التحايالت اإللكرتونية ووضع األوماال حتت التصرف–وومكافحتهما حتت عناان 

 ,SWIFA, ARIS)واملصاحل املالية لربيد اجلزائر يف إطار التحايالت اإللكرتونية ومهما كانت الاسيلة املستعملة 
AICI...وضع األوماال حتت التصرف أو تسهل على التحقق بدقة ومن هاية األومر بالعملية واملستفيد باإلضافة إىل  أو( إخل

 .عناوينهما
وجيب أن حياز ومسريو نظام الدفع واملتعاوملان املباشرون أو غري املباشرون على جهاز آيل الكتشاف الزبائن والعمليات ويتعلق 

 ". القاائم املعدة ومسبقااألومر باهليئات أو األشخاص املسجلني يف
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عالقة ومباشرة بالعمالء، بل أيضا سائر املاظفني الذين يتمكنان ومن خالل عملهم يف كشف 
 . (1)عمليات تبييض األوماال

على  FATFومن تاصيات جمماعة محلة العمل املايل الدويل  19وقد أوجبت التاصية رقم 
مجيع املؤسسات املالية أن تضع براومج ملكافحة تبييض األوماال حتتاي كحد أدىن على تطاير 

ك تعيني ومسؤولني أكفاء كما نصت التاصية لذلية واإلجراءات والضاابط مبا يف السياسات الداخ
الية على ضرورة قيام السلطات العاومة املصرفية يف كل دولة مبساعدة البناك واملؤسسات امل 11رقم 

 .(2)األخرى، على تافري براومج رقابية خاصة تساهم يف ومكافحة تبييض األوماال غري املشروعة
لذا ميكن القال أن التدريب ها ومفتاح احلماية للبنك واملاظفني، ويساهم يف ومنع استغالل  
املؤسسات املصرفية ومن قبل عصابات تبييض األوماال، وعليه فقد مت يف بعض الدول العربية على 
سبيل املثال األردن إقرار  وميثاق سلاكيات العمل املصريف يف اجتماع مجعية البناك االردنية يف 

وأعلنته إطارا شاومال لسلاكيات العمل املصريف يلتزم بأحكاومه كااجب ومهين  01/00/1001
 : وأهم وما جاء فيه

اإلدارة أو ومن يفاضه قسم اخلاص أومام رئيس جملس ومن يبدأ ومزاولة العمل بالبناك اليؤدي كل  -
ي عملي يف البنك بصدق وأومانة أقسم باهلل العظيم أن أؤد:"بذلك، وها حسب النص التايل 

ثناء عملي وبعد االنتهاء ومنه، وأن أسرار البنك والعمالء أوإخالص، وأن أحافظ على املهنة و 
م وميثاق سلاكيات أحرتم القاانني والقرارات واألعراف املنظمة للعمل املصريف، وأن أعمل بأحكا

 ".العمل املصريف نصا وروحا ومراعيا صاحل االقتصاد الاطين

ساسي يف جناح البناك، ون مث فإن االهتمام إن العمالة املاهدة املدربة هي العنصر األول واأل -
 .بالتدريب ونقل اخلربات يعد واجبا أساسيا على األجيال احلالية جتاه األجيال التالية

                                                           
 .114حممد حسن عمر برواري، غسيل األوماال وعالقته باملصارف والبناك، املرجع السابق، ص  -1
 .FATFومن تاصيات جمماعة العمل املايل الدويل ( 11)و( 19)التاصية رقم  -2
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وخيانة  ون فيما بينها ملااجهة احتماالت التزوير وتبييض األوماال واالختال على البناك أن تتعا -
 .(1)األومانة والتأومني ضد خماطر العمل املصريف

ولقد وردت بامليثاق حتت القسم ومن قبل العاوملني يف البناك، لكن ينعدم إىل الطابع 
كليا حتت عليها للنزاهة وجتنب   اإللزاومي، ألنه صادر عن مجعية البناك يف األردن، وال ميثل إال ومثال

البناك املخاطر، وهذا امليثاق وما ها إال نتيجة الفراغ التشريعي وميكن االستفتاء عنه ومن خالل 
 .(2)قانان ومكافحة تبييض األوماال

على  1011نافمرب  10املؤرخ يف  00-11شار املشرع اجلزائري يف نظام رقم أوقد 
يف املادة الثاومنة عشر " املعلاومات والتكاين"السابع حتت عناان املبدأ يف الباب ضرورة اتباع هذا 

ايل دائم حيضر بصفة الئقة ومستخدوميهم على ومعرفة التدابري املتعلقة مبكافحة تبييض األوماال ومت
اإلرهاب، وجيب أن تتالءم كل ومن رزناومة وومضمان هذه الدورات املنظمة ومع االحتياجات اخلاصة 

 .(3)"للمؤسسة

وومن املالحظ على هذه املادة واإلجراء املتعلق برناومج التكاين أنه اقتصر هذه الدورات 
التكاينية فقط على املاظفني وومستخدومي املؤسسات املالية فقط، وكان باألجدر على املشرع أم 

وما دام أنه أوجب عليهم واجب األخطار عن  هذا التكاين إىل الفئات وأصحاب املهن احلرةميتد 
فئة اد التكاين على صخطار واقتيات املشباهة، وهذا تفادي لتناقض املاجاد بني واجب اإلالعمل

                                                           
ويعترب هذا امليثاق ومبادرة  01/00/1001وميثاق سلاكيات العمل املصريف الصادر عن مجعية البناك يف األردن بتاريخ  -1

 . قاومت هبا البناك ومن أجل تدعيم قانان ومكافحة تبييض األوماال، وومعاجلة التغريات التشريعية الناقصة فيه
، وحمماد حممد سعيفان، 110، وعز ت حممد العمري، املرجع السابق، ص 11خملص إبراهيم املبارك، املرجع السابق، ص  -2

 . 144املرجع السابق، ص 
املتعلق بالرقابة ومن تبييض األوماال أو متايل اإلرهاب  1011نافمرب  10املؤرخ يف  00-11ومن نظام رقم  10املادة  -3

يتعلق بالاقاية الداخلية للبناك واملؤسسات املالية وجتدر  1011نافمرب  10املؤرخ يف  00-11ومن نظام رقم  19واملادة 
ة ومعاجلة االستعالم املايل ومسؤولة عن تايل إعداد وتنفيذ براومج التأهيل والتدريب اإلشارة إىل إومكانية أن تكان خلية ووحد

للعاوملني هبا واإلسهام يف إعداد هذه الرباومج وتنفيذها للعاوملني بالسلطات الرقابية وغريها ومن اجلهات املختصة قانانا وذلك 
 . دولية باالستعانة أيضا مبراكز وجهات التدريب املختصة سااء كانت وطنية أو
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املاظفني البناك، ومع ضرورة اتباع إجراءات نظاومية ومعينة كإخطار املنظمات التابع ألصحاب املهن 
راومج التكاين ومع املدة بمل حيدد اجلهة املسؤولة عن  احلرة هبذا ومن جهة، وومن جهة أخرى جنده

 .احملددة لذلك
 م8811بادئ الصادرة عن لجنة بازل تبني البنوك الم: ثالثا

ومن جانب ومسؤويل البناك  1914مت تشكيل جلنة بازل لإلشراف على البناك يف عام 
ية عنغري امل ت، وميثل كل دولة البنك املركزي هلا، والسلطا(1)املركزية يف جمماعة الدول العشرة

على البناك، خاصة إذا كانت تلك السلطات غري البنك  يالتحر املسؤولة رمسيا عن اإلشراف 
، كما أهنا ليست هلا سلطة إشراف دولية رمسية أو قاة القانان القانان، بل هي تضع ومعايري املركزي

 وإرشادات وتاصي ببيانات أفضل املمارسات بشأن جمماعة واسعة النطاق ومن قضايا اإلشراف
إطار أن السلطات املعنية يف كل ومن الدول عايري واإلرشادات يف على البناك، ويتم اعتماد هذه امل

كانت قانانية أو تنظيمية أو تفصيلية سااء  ستتخذ اإلجراءات الالزومة لتنفيذها ومن خالل تدابري 
يف كل ومن الدول املعنية، ويتضح ومن ذلك ذلك مبا يالئم على أفضل وجه، النظام املعتمد  خالف

أصدرت جلنة  1900وعليه يف سنة  .شراف اليت وضعتها جلنة بازلاإل تثالثة ومن ومعايري وإرشادا
بازل وما يسمى بيان بشأن ومنع االستخدام اإلجراومي لألجهزة املصرفية ألغراض تبييض األوماال 
ومسته بيان املنع وجياز هذا البيان أهم السياسات واإلجراءات األساسية اليت ينبغي على أجهزة 

 وجادها يف ومؤسساهتم للمساعدة يف قمع جرمية تبييض األوماال ومن خالل إدارة البناك التأكد ومن
اجلهاز املصريف، سااء على الصعيد احمللي أو على الصعيد الدويل، يناه البيان إىل أنه ومن املمكن 
أن يستخدم اجملرومان البناك كاسطاء دون علمهم، وذلك فإن جلنة بازل تعترب أن نزاهة أجهزة إدارة 

استخداومها   البناك وتصميمها اليقظ على ومنع ومؤسساهتا ومن التعاومل ومع اجملرومان أو متكنيهم ومن

                                                           
جتدر اإلشارة كذلك أن جمماعة الدول العشر تضم أكثر ومن عشر دول هم بلجيكا، وكندا، وفرنساـ وأملانيا، وإيطاليا،  -1

 . واليابان، لكسمبارغ، وهالندا، وإسبانيا، والسايد، وساسريا، واململكة املتحدة، والااليات املتحدة األومريكية
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وماال ويتضمن بيان املنع أربعة هم إجراء وقائي ضد تبييض األأوماال أول كقناة جلرمية تبييض األ
 :أساسية هي(1)ومبادئ

أنه جيب على البناك بذل اجلهاد الالزومة لتحديد اهلاية احلقيقية لكافة العمالء، وجيب أن  -1
لقيمة ومع عمالء ال يقدومان ومعاومالت كبرية ا صرحية تقضي بعدم إحياءتكان سياسة البنك 

 .الشااهد القانانية على دور يتسم بالذاتية
على البناك التأكد ومن أن عملها يتم يف إطار االلتزام مبعايري ومسلكه عالية والتزام القاانني  -2

التنظيمية املتعلقة باملعاومالت املالية، وهذا يقضي بعدم تقدمي البناك أية خدومات أو واللاائح 
ومعاومالت إذا كان لدى البنك املعين سبب وجيه يف االعتقاد بأن تلك املعاومالت ومساعدة يف 

 .ومرتبطة بتبييض األوماال

ينبغي على البناك التعاون التام ومع السلطات املسؤولة يف الدولة املعنية بتطبيق القاانني وذلك  -8
ية ومعلاومات العمالء، الذي تسمح له القاانني واللاائح التنظيمية احمللية املتعلقة بسر إىل املدى 

وينبغي عدم الرتاخي عن اختاذ اإلجراءات املالئمة يف حالة وما إذا كان لدى البنك اقرتاض ومعقال 
 .بأن األوماال املادعة نامجة ومن نشاط إجراومي

رمسية ومنسقة ومع بيان املنع، كما ينبغي عليها التأكد ومن  ينبغي على البناك اعتماد سياسات -6
ياساهتا ومن خالل التدريب املالئم على القضايا الناشئة عن سياسات أن وماظفيها على علم بس

 .(2)البناك، ويف إطار سياسات البنك ينبغي اعتماد إجراءات حمددة بشأن ومعرفة العمالء

الداخلية الااردة بنظام البنك الداخلي على ( التدقيق)أن تنص إجراءات املراجعة  وينبغي
 . هبذه السياسات واإلجراءاتوسيلة فعالة الختبار ومدى التقي د 

                                                           
نهضة للطباعة والنشر اليل يف ومكافحة جرمييت غسل األوماال ومتايل اإلرهاب، شركة عادل حممد السياي، التعاون الدو  -1

 . 104، ص 1000والتازيع، الطبعة األوىل، سنة 
 .144، وحمماد حممد سعيفان، املرجع السابق، ص 104عادل حممد السياي، املرجع نفسه، ص  -2
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وهذا نتيجة ألحداث احلادي عشر ومن أيلال  1001أوما بالنسبة ملبادرة بازل الثانية لسنة 
ولتزايد االهتمام العاملي مبحاربة اإلرهاب والرغبة يف جتميد أوماال املنظمات اليت  1001لعام 

يل إرهابية، ووقف متايل أنشطتها، قاومت جلنة بازل للرقابة على املصارف اعتربها اجملتمع الدو 
 إتباعهاواليت خصصتها إلجراءات الااجب  1001بإصدار ومبادرهتا الثانية يف شهر أكتابر لعام 

تبييض األوماال يف حماولة لتجفيف ومنابع الدعم املايل عن لبناك ملكافحة عمليات اومن قبل 
، 1900يت هذه املبادرة كجزء ومكمل وليس بديال ملبادرهتا السابقة لسنة املنظمات اإلرهابية وتأ

إال أهنا جاءت بنظرة أعم وأمشل هبدف محاية البناك والعمل املصريف ومن الشروط يف عمليات 
 .(1)تبييض األوماال اليت تستخدم لتمايل العمليات اإلرهابية

كل أساسي على خماطر كما أن هذه املبادرة عاجلت نقاطا ومتعددة، حيث ركزت بش
الساق واملخاطر التشغيلية بعد أن كانت بازل األوىل تركز على خماطر التسلف، حيث أهنا 
أوضحت أفضل السبل الكفيلة بإجياد سياسة فعالة وذلك باضع املعايري واإلجراءات الااجب 

 .(2)اختاذها يف التعاومل ومع العمالء اجلدد والقداومى ومن خالل عدد ومن التعليمات

                                                           
ة جرمية تبييض األوماال، دراسة ومقارنة ومنشارت احلليب احلقاقية، الطبعة عبد اهلل حمماد احللا، اجلهاد الدولية والعربية ملكافح -1

، وكاركيس 111، ومحدي عبد العظيم، متايل األوماال يف ومصر والعامل، املرجع السابق، ص 10، ص 1001األوىل، سنة 
 .90ياسف داود، اجلرمية املنظمة، املرجع السابق، ص 

 : جممل التعليمات اليت جاءت هبا ومبادرة بازل الثانية جمملها يتمحار حال -2
 ومراجعة دورية لقاعدة العمالء لتفادي أية خماطر حمتملة ناجتة عن تارط هؤالء العمالء يف عمليات تبييض األوماال؛  -
استخداومها ومن قبل  التأكد ومن عدم استخدام حسابات الشركات واملؤسسات كااجهة أو شركات ظل لضمان عدم -

 ومبيضي األوماال؛
عدم إنشاء عالقات ومصرفية ومع أشخاص ومن ذوي املناصب العليا أو احلساسة، إذ تاافرت هلؤالء مسعة بتارطهم يف الفساد،  -

 أو أن أومااهلم ناجتة عن الفساد أو الرشاة أو ساء استخدام األوماال العاومة؛
بناك عادة ومن عمالئها الذين حيضرون للبنك لتنفيذ ومعاومالهتم املالية، وذلك على ضرورة تطبيق نفس املعايري اليت تطلبتها ال -

 التعاومالت املصرفية اليت تتم عرب اهلاتف أو األنرتنت؛
 .استخدام أنظمة حاسابية لتافري ومراقبة قائمة احلسابات العمالء لكشف أية أنشطة ومشباهة -
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وومن املالحظ أن جل التشريعات األوروبية والعربية قد أخذت ومعايري وإرشادات جلنة بازل 
سااء األوىل أو الثانية وذلك ومن خالل  تشريعاهتا اخلاصة مبكافحة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب 
ومع ضرورة تعديلها وفق التطارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك بغية احلفاظ على 

 .استقرار االقتصاد العاملي
 (في مرحلة الترقيد)لوقائي للبنك الدور ا: الفرع الثاني

تعد ومرحلة الرتقيد املرحلة الاسطى بني ومرحلة اإليداع وومرحلة الد ومج، فهي ومرحلة التمايه  
عن طريق قيام أصحاب  ىلألوماال غري املشروعة، وما يدخل هذا النشاط ضمن النشاط اجملر 

بإحياء العديد ومن لعمليات املصرفية واملالية املعقدة إلخفاء ومصدرها وتضليل أي  األوماال القذرة
 .حماولة للكشف عن ومصدرها احلقيقي حبيث جتهل األوماال جمهالة املصدرة

وعليه فهي تثري صعابات كثرية بالنسبة للقائمني على تنفيذ القاانني واألنظمة يف اجملاالت  
لنصاص املتعلقة مبكافحة تبييض األوماال نالحظ جل التشريعات مل املالية واملصرفية وومع دراسة ا

حتدد األفعال واملسائل اليت يتم ومن خالهلا متايه وترقيد حقيقة األوماال أو ومصدرها، مما يتيح ذلك 
للفقه واخلرباء املصرفيني للبحث عن تلك الاسائل واألعمال اليت يعتمد عليها اجملرومني يف ظل تطار 

التقنيات وهذا حيتم على البنك اختاذ إجراءات وقائية اليت ميكن أن جتملها يف حالة تلك اآلليات و 
ومراقبة النشاطات املشباهة لبعض وماظفي البناك، واملتعلقة كذلك باملؤسسات املالية واملصرفية 

، والنشاطات (ثانيا)، والنشاطات املشباهة املتعلقة بعملية االئتمان واخلزائن احلديدية (أوال)
 . (ثالثا)املشباهة املتعلقة باحلسابات اجلارية للشركات 

 النشاطات المشبوهة المتعلقة لبعض موظفي البنوك وبالمؤسسات المالية: أوال
ومن املعروف أن عصابات تبييض األوماال تلجأ إىل اخرتاق البناك ومن خالل ومسؤوليها  

ت التبييض، ويستدل ذلك ومن ومظهر العميل ووماظفيها ورشاة البعض ومنهم واستغالله يف عمليا
الشخصي وحجم إنفاقه وسلاكياته وعالقاته يف العمل وطريقة أدائه له، سااء كفاعل أصلي أو 

 : شريك بطريق اإلنفاق أو املساعدة أو التحريض، وومن املؤشرات الدالة على ذلك
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تناسب ومع حجم املاظف الذي حتيط به ومظاهر ومعيشية فخمة، ويقام باإلنفاق بشكل ال ي -
 . دخله الذي يتقاضاه ومن البنك ودخله ومن ومصادر أخرى

 . ارتباط املاظف بعالقات غري عادية ومع أحد العمالء تثري الريبة -

 . عمالهأجلاء املاظف إىل وما يثري الشك يف أدائه لعمل ومن  -

على إحدى ( شخص طبيعي أو اعتباري)حماولة املاظف تسهيل حصال أحد العمالء  -
أو اخلدومات اليت يقدومها البنك والتقاضي عن التقيد باإلجراءات البنكية املعتادة، ومثل العمليات 

 عدم االطالع على هاية العميل واحلصال على صارة ومنها وومثل ذلك تاجيه الرئيس للماظف 

 .(1)املرؤو  بإمتام العملية رغم وضاح شك األخري فيها

دون احلصال على إجازات ودون أن  حرص املاظف على االستمرار يف عمله لفرتة طايلة -
يطلب ومنه البنك تأجيل إجازاته، وذلك خشية قيام غريه بعمله واكتشاف وما يقام به ومن أعمال 

 .(2)غري سليمة

باإلضافة إىل تلك املؤشرات اليت تتافر يف وماظفي البناك تكان بالضرورة أن تقابلها 
 : ومؤشرات تتعلق بشخص العميل يف حد ذاته وجند ومنها

 . جتنب العميل اإلفصاح عن هايته احلقيقية عند إجراء ومعاوملة ومع البنك -

 .الشك يف هاية العميل اليت قدومها للبنك ألي سبب ومن األسباب -

اومتناع العميل عن تقدمي ومعلاومات للبنك عند طلبها عن نشاطه التجاري أو ومعاومالته املصرفية  -
 . السابقة واحلالية

                                                           
، 104، ص 1000أة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، سنة عبد الفتاح سليمان، ومكافحة غسل األوماال، ومنش -1

 .111وحمماد حممد سعيفان، املرجع السابق، ص 
الذي اشتبه الصراف املختص يف عدم سالومة " جيمس مسيث"ويف ومثل هذا الصدد حدثت قضية تاجر اجملاهرات األومريكي 
ومع العميل واقتنع بأن إيداعاته عادية يف حني كان الصراف  إيداعاته بالبنك، فطمأنه الصراف الرئيسي بالبنك بأنه حتدث

 .الرئيسي  شركا للعميل يف تلك العمليات
 .101عبد الفتاح سليمان، املرجع السابق، ص  -2
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حة للبنك تستاجبها طبيعة العملية اليت يقام هبا البنك، أو جتنب العميل تافري ومعلاومات صحي -
 . تقدميه ملعلاومات ومشكاك يف صحتها أو حتيط هبا الشبهات

طلب العميل فتح حساب دون تقدمي عناان له داخل البالد أو عدم تقدمي أشخاص ومعرفني له  -
 . يرجع إليهم عند احلاجة ومىت طلب ومنه البنك ذلك

ل بنك خارجي يعمل يف بيئة ومناسبة وومشجعة لنما عمليات تبييض تزكية عميل جديد ومن قب -
 .األوماال

إعطاء العميل تعليمات خاصة للبنك لتنفيذ عملياته باسائل االتصال السريعة كالتيلكس  -
 .والفاكس، والسايفت دون وجاد ومربر لذلك

 .عن إمتام العملية دون ومربر هلذا الرتاجع تراجع العميل -

 . العميل حث وماظف البنك أو إجباره على عدم التبليغ عن عملية ومشتبه هبا حماولة -

 . عميل يكثر سفره إىل دولة أو دول تشتهر بزراعة أو االجتار باملخدرات -

طالق ومع القيمة ومببالغ كبرية ال تتناسب على اإل كثرة ومزادات العميل ليبيع أصال شركته، -
 يصعب تقدير قيمتها ومثل الراكد ومن ومستلزومات احلقيقية لتلك األصال وخاصة األصال اليت

 . عادة شبه جديدة أو مل تستخدم التشغيل واملااد اخلام وكذا خطاات اإلنتاج اليت تكان

وومن املالحظ أن ومثل هذه الشركات تكان حديثة العهد بالساق وومنتجاهتا حديثة أيضا 
ستفىن عنها ال يتناسب عادة ومع وليست ومعروفة بشكل جتاري كبري وكثرة ومزادات بيع أصاهلا امل

وضع الشركة أو ومع استمراريتها يف الساق األومر الذي يدل على أن الشركة متار  نشاطا غري 
 .(1)ننشاطها املعل

إقدام العميل على استثمارات ذات خماطر عالية حبيث يكان سلاكه خمتلفا عن سلاك املستثمر  -
 . العادي

                                                           
 .100، ص 1000صاحل السعد، غسيل األوماال، ومصرفيا، أومنيا، قانانيا، اململكة األردنية اهلامشية، الطبعة األوىل، سنة  -1
 .440وأمحد بن حممد العمري، جرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  
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العميل لشركته كااجهة جتارية، يف حني أن حقيقتها أهنا ومؤسسة إجراومية هتدف إىل  استخدام -
استقطاب وإعداد أشخاص لالخنراط يف تنظيمها اإلجراومي الذي يقام بتبييض األوماال، وها وما 

 .(1)تفعله عادة الشركات واملؤسسات اململاكة لعصابات املافيا

البناك وبعض املؤسسات املالية ة باملاظفني وعليه فباإلضافة إىل هذه املؤشرات املنطق
واملصرفية السيما شركات وومؤسسات اإلجراومية، هناك ومؤشرات كذلك أخرى ومتعلقة بعمليات 

 . االئتمان واخلزائن احلديدية واليت سنتناوهلا يف العنصر املاايل
 ليات االئتمان والخزائن الحديديةالنشاطات المشبوهة المتعلقة بعم: ثانيا  
عد االقرتاض ومن أهم الطرق لتمايه األوماال غري املشروعة لتبدو للاهلة األوىل وكأهنا أوماال ي 

ومشروعة ومصدرها عقد االقرتاض واحلقيقة غري ذلك وأهم هذه النشاطات املتعلقة باالئتمان واليت 
قد يكشف ومنح وإدارة االئتمان عن ومؤشرات تاحي باجاد عملية تبييض األوماال ومن تلك 

 : ت نذكراملؤشرا
 

                                                           
 :وجتدر اإلشارة أن هناك هلذه املؤسسة اإلجراومية ومؤشرات خاصة هبا واليت ميكن أن نذكر ومنها -1
ا تلجأ إىل ارتفاع ومعدل دوران العمالة حيث ال تستمر لديها العمالة كثريا، واخنفاض عدد العاوملني بالشركة ومع العلم أهن -

حمدودي الذكاء ومع االهتمام مبظهرهم، مما ياحي بأن الشركة ومن الشركات اجلادة يف عملها، )اختيا العاوملني بالشركة ومن بني 
أقارب املسؤولني السابقني، واحلاليني، وذويهم وومعارفهم ممن لديهم عالقات بالسلطات ميكن االستفادة ومنها، كذا : ومنهم

 .لبناك وكبار رجال الدولة والضباط وذلك لالستفادة ومن خرباهتم املصرفية واإلدارية واألومنيةاملسؤولني السابقني با
أصحاب االستعداد املبكر لالحنراف واالخنراط يف اجلرمية املنظمة وخاصة أبناء املسؤولني الذين أحيلاا للتقاعد والذين تأثرت  -

 . دخاهلم بذلك ولديهم وميال االحنراف
ت الشاذة الذين يسهل السيطرة عليهم ومن خالل هتديدهم بكشف عالقاهتم الشاذة اليت حيرصان على أصحاب العالقا -

 إخفائها، وبالتايل ضمان خضاعهم وتسيريهم؛
ومدومين املخدرات وومن لديهم ساابق إجراومية أو ومشاكل أثرية ضاغطة واليت جتعلهم ضعفاء أومام اإلغراءات والتهديدات  -

 .فيسهل قيادهتم وتاجيههم
 . وعليه فتقام تلك الشركات بعمل وملفات قيادة وسيطرة ألولئك العاوملني قبل دفعهم لالخنراط يف عمليات تبييض األوماال



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

327 

 

تراجع العميل عن تقدمي بيانات ومن شأهنا أن جتعله ومؤهال يف األحاال العادية للحصال على  -
 .(1)ائتمان أو خدومة ومصرفية مميزة

متاوما وال تتناسب تاسع العميل يف االقرتاض لتمايل أنشطة ومهية أو ختتلف عن نشاطه األصلي  -
ومعه، ومع اقرتان ذلك بضمان التسهيالت بأصال مملاكة للغري دون علقة واضحة املشروع غري 

 . واضح

 . تقدمي العميل كضمان لتسهيالته أسهم شركات ال يستطيع البنك التحقق ومن أنشطتها -

طلب العميل ومنحه تسهيالت ومصرفية حال كانه ميلك حسابات ومصرفية يف بناك خارجية  -
 .طبق نظام السرية املطلقةت

استخدام التسهيالت املصرفية يف غري القرض املمناحة ومن أجله، وومثال ذلك أن حيصل العميل  -
على تسهيالت لتمايل ومشروع ومعني، مث قياومه باستخدام جزء كبري ومن التسهيالت يف شراء وبيع 

 . األسهم باخلارج

بنك أو بناك أخرى خاصة بالبناك  طلب العميل سرعة حتايل ومبلغ القرض املمناح له إىل -
 . خارجية

التسهيالت املستحقة بشكل ومفاجئ وغري ومتاقع، وأحيانا دون طلب ومنه قيام العميل بسداد  -
 .(2)إىل البنك بأن يتنازل عن جزء ومن الفاائد، ومع عدم بيان ومصدر األوماال اليت سد د هبا الديان

باإلضافة إىل ذلك هناك ومؤشرات خاصة باخلزائن احلديدية حبيث تعد هذه األخرية ومكانا 
آومنا ملبيضي األوماال غري املشروعة، فهم يستطيعان حفظ األوماال النقدية الضخمة فيها، وبعد 

                                                           
رضاان غنيمي، بطاقة االئتمان بني الاضع القاناين املصريف والتأصيل الفقهي، دار الفكر اجلاومعي، اإلسكندرية، الطبعة  -1

 .19، ص 1011األوىل، سنة 
أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك جتاري أو ومؤسسة ومالية، :"الدكتار عبد الرمحن حجي بطاقة االئتمان بأهنا وقد عرف 

حيث ميكنك إيداع األوماال أو سحبها اقرتاضا أو تبديال، متكن حاوملها ومن الشراء باألجل على ذومة ومصدرها، وومن احلصال 
 ".كن ومن احلصال على خدومات خاصةعلى النقد اقرتاضا ومن ومصدرها، أو ومن غريه بضمانه، ومت

، وكذلك أروى فايز 14، ص 1000حسام العبد، جملة البناك األردنية، العدد السابع، جملد التاسع عشر، سنة  -2
 .99الفاعاري، وإينا  قطيشات، املرجع السابق، ص 
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ذلك جتزأ هذه األوماال إىل دفعات هبدف إدخاهلا إىل النظام املصريف ومن خالل الاسائل املختلفة 
ؤشرات الدالة على وجاد ارتباط بني اخلزائن احلديدية يف البناك واألوماال غري املشروعة واليت وامل

 : نذكر ومنها
زيادة عدد ومرات استخدام العميل للخزائن احلديدية واليت قد تشري إىل احتفاظه بكميات 

خصاصا عند  ضخمة ومن النقد يف هذه اخلزائن أو القيام بزيادة هذه اخلزائن احلديدية بشكل فاري
قياومه بإيداع ومبالغ أقل ومن احلد املقرر للتحقق أو قيام العميل باستئجار العديد ومن اخلزائن 

 .(1)احلديدية
 : أوما بالنسبة ملؤشرات خطابات الضمان فنجد وما يلي

إصدار خطابات ضمان وكفاالت ومصرفية داخلية أو خارجية مببالغ كبرية بغطاء نقدي كاومل أو  -
ية، وومصادرهتا بناء على طلب املستفيدين ومنها، يف ظل عدم وجاد ومعاوملة بضمان ودائع نقد

حقيقية بني األومر بإصدار الضمان أو الكفالة واملستفيد ومنها تقتضي إصدار تلك الضمانات أو 
الكفاالت وومصادرهتا، وعدم تناسب ومبلغ الضمان أو الكفالة ومع ومقدار العملية اليت أعلن عنها 

 . العميل

ضمان خارجي غري ومشروط صادر ومن بنك أجنيب لضمان تسهيالت ممناحة  تقدمي خطاب -
للعميل يف شكل جاري ومدين أو قرض وهذا ها الغالب، وعدم سداد تلك التسهيالت يف وماعد 

خطاب الضمان اخلارجي استحقاقها وعدم سعي العميل للسداد، واضطرار البنك املقرض ملصادرة 
 . (2)لسداد تلك التسهيالت

ب ذلك عادة عدم وجاد ومشروع جدي للعميل، وعدم ومناقشة العميل لسعر كما يصاح
فائدة التسهيالت، وعدم اهتماومه بالسداد أو إجراء ومفاوضات ومع البنك على ذلك، وأحيانا طلبه 
ومصادرة الضمان اخلارجي لسداد التسهيالت ومع أن خطاب الضمان وما ها إال تأين وضمان 

                                                           
 .101، وصاحل السعد، املرجع السابق، ص 149حمماد حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  - 1
 .101عبد الفتاح سليمان، املرجع السابق، ص  - 2
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ل أن يكان سدادها مبعرفة املقرتض فإن عجز عن ذلك يتم للتسهيالت اليت ومن املألاف واألص
اللجاء إىل الضمان وكل ذلك ومؤشرات تدل على أن خطاب الضمان أو الكفالة وما ها إال عملية 

 .(1)تبييض األوماال
 النشاطات المشبوهة المتعلقة بالحسابات الجارية للشركات: ثالثا

احلسابات اجلارية وحركاهتا ومنبعا خصبا ملؤشرات االنتباه اليت قد تقاد إىل عمليات  تعد 
 :تبييض األوماال وميكن تقييم هذه املؤشرات إىل اجملماعات التالية

 :مؤشرات تعدد الحسابات 

 : إن هذه املؤشرات ليسا على سبيل احلصر ولكن ميكن أن نذكر ومنها
قيام العميل بفتح أكثر ومن حساب بامسه لدى البنك دون سبب واضح ومع عدم حاجة نشاطه  -

 . إىل ذلك وكثرة احلااالت الداخلية بني هذه احلسابات

قيام العميل بإدارة عدد ومن احلسابات بأمساء آخرين كأفراد عائلته أو العاوملني ومعه على حنا ال  -
رفية ومن خالل تلك احلسابات بأمساء أشخاص غري يتفق ومع نشاط العميل أو إمتام ومعاومالت ومص

 .ومعروفني

واستمراره يف التعاومل عليها ملدة طايلة جدا، دون احلضار قيام العميل بفتح حساب أو أكثر  -
 .إىل البنك أو حىت ومعرفة وماظفي البنك لشخصه

ا ومع فتح العميل لعدة حسابات ذات أرصدة عادية دون ومربر إال أن إمجاليها ميثل ومبلغا كبري  -
احتفاظ كذلك العميل بعدة حسابات ومع فرع واحد أو عدة فروع لبنك واحد أو ومع عدة بناك 

                                                           
 .100، ص السابقعبد الفتاح سليمان، املرجع  -1

وعليه فيجب على البناك عدم إصدار خطابات الضمان أو كفاالت ومصرفية ملستفيد بالداخل أو اخلارج إال بعد الاقاف على 
ضمان خارجية كضمان لتسهيالت ممناحة لعميل  سبب إصدار الضمان والتحقق ومن ومشروعيته وكذلك عدم قبال خطابات

أو كغطاء خلطاب ضمان داخلي يصدره البنك إال بعد التحقق ومن سبب إصدار الضمان والعالقة بني الطرف الداخلي 
 .واخلارجي وومشروعيتها
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وتلقي تلك احلسابات إلبداعات مث حتايل أرصدهتا دوريا إىل حساب واحد جتمعي مث يقام العميل 
 .(1)بتحايل رصيده اجملمع إىل جهة خارجية

 مؤشرات حركة الحسابات: 

ذلك وجاد حركة أو حركات يف حساب العميل تبدو غري طبيعية أو تثري الشك  وومعىن
 : والشبهة أو ال تعرف الدوافع ومن ورائها أوال متت بصلة لنشاط العميل وومن تطبيقات ذلك

 .عمليات ياحي شكلها أو ظرفها أهنا جمهالة الغرض أو أهنا ناجتة ومن نشاط إجراومي -

الشركات واملؤسسات التجارية واألفراد تبدو غري طبيعية إيداعات نقدية ومستمرة يف حسابات  -
 . ومع كثرهتا لشيكات وأواومر دفع وحااالت واردة بشكل ال يتناسب ومع نشاط العميل

بناء أرصدة ضخمة ال تتناسب ومع ومعدل تدفقات نشاط العميل مث حتايلها إىل حسابات  -
 .لذلك بنشاط العميلباخلارج ومع الدوران املرتفع يف حساب العميل دون وجاد صلة 

سحب ومبالغ نقدية بعد إيداعها باقت قصري ومع ظهار حركة سحب وإيداع كبرية ال تتناسب  -
 . ومع حركة احلساب املعتادة

وجاد حركات كثرية يف احلساب مببالغ كبرية، ومع بقاء الرصيد ومنخفض أو ثابت باستمرار،  -
 . 2قةباإلضافة إىل نشاط احلساب بعد فرتة طايلة بعمليات ومتالح

تطابق املسحابات ومع املدفاعات النقدية يف نفس اليام أو الياومني السابقني ومع شراء شبكات  -
 . ومعرفية وأواومر أخرى ومقابل النقد بشكل ومعتاد

 .شراء العميل ألوراق ومالية أو بيعها، دون غرض واضح، أو يف ظروف تبدو غري طبيعية -

                                                           
، وأمحد بن حممد 149 عبد اهلل حمماد احللا، اجلهاد الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص -1

 .441املصري، جرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص 
، وعبد اهلل حمماد اخللا، اجلهاد الدولية 104صاحل السعد، غسيل األوماال، ومصرفيا، أومنيا، قانانيا، املرجع السابق، ص  -2

 .111والعربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص 
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ة األومانات لدى البنك يف حني ال تبدو ذلك شراء العميل ألوراق ومالية لالحتفاظ هبا يف خزان -
ومالئما ومع احلالة املالية للعميل باإلضافة إىل شراءه ألوراق ومالية مببالغ كبرية واالحتفاظ هبا لدى 

 .البنك لتحصيل عاائدها يف حني ال يتفق هذا االستثمار ومع عقلية العميل أو طبيعة نشاطه

رف أجنيب خلصمها وحتصيلها ومن العميل داخل تقدمي أوراق جتارية يكان املستفيد ومنها ط -
البالد، دون وجاد عالقة جتارية أو نشاط بني املستفيد اخلارجي والعميل ودون وجاد أي ومربر 

 . (1)لذلك

الشراء أو البيع الكبرية للعمالت األجنبية، ومبا ال يتماشى ومع طبيعة نشاط العميل  عمليات -
 . وهلذا جيب على البناك بدل عناية خاصة للعمليات اليت تتجاوز قيمتها ومبلغ ومعني

قيام العميل باستخراج بطاقات ائتمان لنفسه وألفراد عائلته وللعاوملني ومعه بشكل وملحاظ  -
 . الغ نقدية كبرية باخلارج دون أن يكان لذلك ومربر واضحواستخداومها يف صرف ومب

إحياء صفقات اقرتاض ومقابل حجز ودائع شركة أو شركات تابعة يف اخلارج خاصة إذا كانت  -
 .يف بلدان ومعروفة بأهنا ومنتجة أو ومساقة للمخدرات

املالية بالرغم إدخال ومبالغ كبرية ومن اخلارج لغايات االستثمار يف العمالت األجنبية أو األوراق  -
 .(2)ومن أن حجم االستثمار ال يتناسب ومع طبيعة الاضع املايل للعميل

 :أوما بالنسبة كمؤشرات اإليداعات والسحابات فنجد
إيداعات واردة لشخص اعتباري ومتضمنة جمماعة ومن األدوات النقدية اليت تعترب غري طبيعية  -

 .بالنسبة لنشاط الشخص االعتباري

 وما يكان النشاط التجاري لصاحبه يقتضي أن يكان اإليداعد حساب عنودائع نقدية كبرية يف -

 

                                                           
 .100سليمان، ومكافحة غسل األوماال، املرجع السابق، ص  عبد الفتاح - 1
 .149حمماد حممد سعيفان، املرجع السابق، ص  - 2
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فروع للبنك أوومن  بااسطة شبكات أو وسائل دفع أخرى ومع تركيب ودائع ومن خالل عدة 
 .(1)جمماعة أشخاص يدخلان يف نفس الاقت

سحابات نقدية كبرية ومن حساب جتاري ال يصاحبها عادة عمليات اإليداع، وقد تكان  -
 .ال تربطهم عالقة بصاحب احلساب وكرب حجم هذه السحاباتأشخاص 

استخدام حساب أو حسابات جلمعيات أو ومؤسسات خريية لتجميع األوماال مث حتايلها إىل  -
 . (2)ومستفيدين باخلارج

الفرع هناك طرق وإجراءات أخرى  باإلضافة إىل جممل هذه املؤشرات اليت ذكرها يف هذا
شروعة يف الدورة االقتصادية والذي سنحاول أن نتكلم عنه يف لدومج تلك األصال واألوماال امل

 (.الفرع الثالث)
 (مرحلة الدمج)عة في االقتصاد و ر طرق دمج األموال غير المش: لثالثالفرع ا

تعد ومرحلة الدومج املرحلة الثالثة واألخرية ومن ومراحل تبييض ألوماال، إذ تعد هذه املرحلة  
تدخل األوماال النشاط االقتصادي وتصبح وكأهنا استثمارات حقيقية يصعب التفرق بينهما وبني 
األوماال املشروعة، حبيث إذا جنح ومبيضي األوماال يف الاصال إىل هذه املرحلة فإنه يصعب ومعرفة 

در هذه األوماال وتصبح أومااال ومشروعة، وتتبع بسبب احلااجز اليت حتال دون ذلك، أو حىت ومص
                                                           

 .101صاحل السعد، غسل األوماال، ومصرفيا، أومنيا، قانانيا، املرجع السابق، ص  -1
و املنظمات اإلرهابية، ولذا قد تستخدم البعض ومن اجلمعيات واملؤسسات اخلريية لتمايل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أ -2

يتعني على البناك أن حتال دول استغالهلا ومن قبل تلك اجلمعيات واملؤسسات لتمايل اإلرهاب وتتخذ عددا ومن اإلجراءات 
 :الاقائية نذكر ومنها

 .إال بعد احلصال على وماافقة ومن السلطات املختصة( حملي أودويل)عدم فتح حساب خريي  -
رجية أو إصدار شبكات ومصرفية أو شبكات سياحية كطلب اجلمعيات اخلريية للخارج أو تلقي عدم إجراء حااالت خا -

 . تربعات هلا ومن اخلارج إال بعد احلصال على وماافقة السلطات املختصة
عدم فتح حسابات بأمساء أي ومن رؤساء أو ومدراء اجلمعيات واملؤسسات اخلريية بغرض إدارة أومااهلا حيث يلزم أن تكان  -

 . احلسابات بأمساء تلك اجلهات نفسها هذه
 . التحقق ومن ومشروعية ومصادر متايل وأوجه إنفاق أوماال اجلمعيات واملؤسسات اخلريية -
 . االلتزام بتعليمات السلطات األومنية اخلاصة حبسابات اجلمعيات واملؤسسات اخلريية -
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ومن خالل اصطناع أدلة ومغلاطة أو عمليات ومزدوجة أو بيانات ومتضاربة اليت تؤدي إىل انعدام 
 .البيانات احلقيقية اليت قد تاصل إىل املصدر احلقيقي هلذه األوماال

ري املشروعة يف االقتصاد يف الفرع الثالث وذلك ومن ستحث طرق دومج األوماال غلذلك  
، وإنشاء الشركات الامهية (ثانيا)مث االقرتاض ومن البناك  (أوال)خالل طريقة شراء وبيع العقارات 

 . (ثالثا)
 شراء وبيع العقارات: أوال

قد يبدو للاهلة األوىل أن بيع وشراء العقارات يفرتض ومراقبة ومن جهات أخرى، ومثل دائرة  
األراضي واملساحة ووحدة ومراقبة ومكافحة عمليات تبييض األوماال وللبنك دور فعال يف ومراقبة بيع 
وشراء العقارات، إذ يعد البنك الاعاء الذي تصب فيه األوماال وحركة هذه األوماال سااء أكانت 
 نقدا أم مباجب شيكات، يفرتض باحلسن املصريف الااعي ومعرفة ومن أين أتت هذه األوماال وإىل

 . (1)أين تذهب

وعليه تلجأ أحيانا عصابات تبييض األوماال إىل شراء، بيع األراضي والعقارات واملضاربة  
على أسعارها إلضفاء الشرعية على إيداعات تلك العصابات بالبناك وومن األشكال اليت يتم 

 :يف هذا الصدد اللجاء إليها
ومن السعر احلقيقي هلا، ويتم  ضي أو عقارات كبرية بأوماال قذرة ويصعب التحققاشراء أر  -

إدخال البعض ومن التعديالت اخلفيفة عليها ومثل إقاومات فضاءات أو إقاومات أساار حال املباين 
 .خاص أصحاب املال واألعمالأو حتسني اجلمايل للعقارات، مث بيعها إىل ومشرتكان، وأش

                                                           
املنظمة يف عصر العاملة، جملة القانان املقارن، ومع مجعية ممدوح خليل البحر، جرمية غسيل األوماال، صارة ومن صار اجلرائم  -1

 .10، ص 1001، سنة 41القانان املقارن، العدد 
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اية وبأوماال قذرة، مث سعار ومرتفعة للغأشراء ومشروعات إسكان وقرى سياحية يف ومااقع ومتميزة وب -
البيع إىل أحد تابعي أشخاص ومبيضي األوماال هباومش ربح كبري أو إىل جهات حسنة السمعة 

 .(1)بأسعار ومعقالة، ويتم إيداع الثمن بشيكات يف حساب البائع

شراء عقارات وإثبات بسعر الشراء مببلغ قليل، كأن يقام املشرتي بإثبات أن قيمة الشراء  -
ها أكثر ومن ذلك ومن أوماال غري ومشروعة،  ومليان يف حني أن الثمن املدفاع 40ومنخفضة جدا 

ومليان، ويظهر الفرق بني سعر الشراء املستندي وسعر البيع كأنه هاومش  00ويتم بيع العقار مببلغ 
 .(2)ربح

ويف هذه احلاالت املتقدومة يتم عادة االستعانة بأحد أومناء االستثمار يف أحد البناك  
ت البيع إلضفاء الشرعية عليها، وبالتايل إدخال الشخص بأحد البناك كاسيط يف عمليا

 .بشيكات دون إثارة شبهات
إذ ميكن ومعرفة ذلك ومن خالل التقارير عن هذه األوماال، ضمن املبالغ اليت تزيد على احلد 
لتلتقي عند وحدة ومكافحة تبييض األوماال واليت تستطيع ومن خالل التقارير ومعرفة ومن أين أتت 

 أين تذهب هذه األوماال، وومن مث تتبع هذه األوماال بكل يسر وسهالة، إذا كانت أومااال وإىل
 .(3)ومشباهة

                                                           
، ومحدي عبد العظيم، غسيل األوماال يف ومصر والعامل، املرجع السابق، ص 44ومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1

09. 
املمتلكات اليت تتم عن طريق قيام غاسلي األوماال بشراء عقارات بأقل تسمى هذه الطريقة بأسلاب املضاربة الصارية يف  -2

ومن قيمتها احلقيقية مث إعادة بيعها بالثمن احلقيقي هلا، ومثال ذلك أن يشرتي تاجر خمدرات عقارا قيمته احلقيقية أربعة وماليني 
ىل البائع بعيدا عن أعني السلطات وبدون دوالر بسعر إمسي ومثبت يف العقد قدره ومليانا  دوالر على أن يسدد باقي املبلغ إ

علمها، فيحتفظ تاجر املخدرات بالعقار لفرتة وجيري عليه بعض التحسينات مث يقام ببيع العقار بسعره احلقيقي، وقد 
استخدومت هذه الطريقة على نطاق واسع يف ومدينة ومياومي حيث أصبحت املباين يف شاارع كاوملة خاضعة ملضاربات أطلق هلا 

 . العنان
، وحمماد حممد سعيفان، 140حممد حسن عمر برواري، غسيل األوماال وعالقته باملصارف والبناك، املرجع السابق، ص  -3

 .114املرجع السابق، ص 
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كما أن ومبيضي األوماال ال يلجأون إىل شراء العقارات فقط، بل يتعدى نشاطهم إىل شراء 
صة الناادي الليلية وشركات إنتاج األفالم السينمائية والتلفزيانية وشراء األعمال املفلسة، خا

الفنادق بأنااعها وحمالت صرف العملة والشركات وومعارض السيارات الفخمة وبالتايل تصبح هذه 
األعمال املفلسة أعماال ناجحة نظرا لتضخم إيراداهتا جراء إضافة هذه األوماال غري النظيفة، ويدفع 

 .(1)ادرهتااجملرومان الضرائب املستحقة، ومقابل االستمتاع بأومااهلم بعد تبييضها وزوال خطر ومص
ولذلك فدور البنك يف هذه احلالة ويف هذه األنشطة ينحصر يف التبليغ عن حركة 
اإليداعات والسحابات وحتديد غايتها، فاملعلاومات الدقيقة تعطي نتيجة حقيقية وغري ومضللة، فإذا 

تلتقي ومع متت اإلشارة إىل املبلغ على أنه كشراء سيارة وها مثن قطعة أرض فهي ومعلاومة ومضللة لن 
نفس املعلاومة اليت أعدهتا جهات وهيئات أخرى ومثل ومؤسسات احلفظ العقاري، واألوماال اليت يتم 
دجمها يف االقتصاد يعدهلا قاائم ومالية وحساب ومصروفات وإيرادات وحساب األرباح واخلسائر إذا  

 .كان ذلك ضروريا، وتدفع عنها الضرائب لإلهبام بأن هذه األوماال هلا ومصدر ومشروع
وباإلضافة إىل ذلك جيب على املؤسسات املالية واملصرفية أن تاحد جهادها ومع خمتلف 
الاحدات واهليئات األخرى ملنع تدقق األوماال الغري املشروعة يف الدورة االقتصادية ومع تفصيل 

بداع البنكي بصارة ومستعجلة بغية الاصال إىل إجراءات الرقابة والتبليغ عن خمتلف أساليب اإل
 .تلك العائدات حقيقة

 االقتراض من البنوك: ثانيا
اطات ل بإيداع أومااهلم املتحصلة ومن النشيعتمد هذا األسلاب على قيام ومبيضي األوماا  

اإلجراومية يف بناك خارجية يف دول ال تتبع آليات رقابية على نشاطات تبييض األوماال، وومن مث 
يقام ومبيضي األوماال بطلب قروض حملية داخل دوهلم بضمانات األوماال القذرة املادعة يف تلك 
البناك اخلارجية، وبالتايل يتمكناا ومن احلصال على أوماال قانانية وبعيدة عن الشبهة، وبالتايل يتم 

                                                           
1 - JEREZ OLIVIER, Le hlandriment de l’argent, Op, Cit, p 121. 
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ء ومصادر استغالهلا يف ومشاريع اقتصادية أو طريق شراء ممتلكات اليت حتقق هلم أهدافهم يف إخفا
 .(1)أومااهلم القذرة واحليلالة دون اكتشافها، وهذه احلالة تكان باللجاء إىل اجلهاز املصريف

وومعىن ذلك أن يادع شخص وما األوماال غري النظيفة املتحصلة ومن االجتار غري املشروع 
 باملخدرات وغريها ومن اجلرائم األخرى إذ تكن ومثال ومليان دوالر أومريكي على سبيل املثال يف

حساب لدى أحد املصارف مث يقام هذا الشخص حتت اسم ومستعار باقرتاض ومبلغ يعادل نفس 
املبلغ املادع ومن املصرف ذاته، مث يقام هذا الشخص برد قيمة الفاائد املستحقة على ومبلغ القرض 
بااسطة الفاائد املتحصلة حلساب املبلغ الذي سبق إيداعه أو قد تكان العملية على الشكل 

بأن يقام غسيل األوماال بإيداع أومااله يف بناك إحدى الدول اليت ال هتتم بالتحري والسؤال  :التايل
عن ومصدر األوماال مث يقام هذا الشخص بإنشاء ومشروع يف الدولة اليت يريد نقل األوماال إليها 
 املراد تبييضها، ويقام بطلب قرض ومن أحد البناك هبا وبضمان حسابه يف بنك دولة أخرى اليت ال

هتتم مبصدر املال، وميتنع عن دفع الدين ويقام البنك باحلجز على أرصدته يف بنك الدولة األوىل 
 .(2)حلسابه لكي يسرتد ومبلغ القرض أو مبصادرة خطاب الضمان حلسابه لسداد الدين

وومن ناحية أخرى تضم الدول الغنية املستهلكة للمخدرات عمالة أجنبية ومهاجرة تنتمي 
إىل الدول املنتجة للمخدرات وهذا وما يتيح لعصابات تبييض األوماال استعمال التحايالت 
املصرفية اليت جتريها هذه العمالة ألسرها يف سبيل تنظيف أومااهلم القذرة بفائض إرادهتا ونذكر يف 
هذا الصدد أنه تنبهت الشرطة الفرنسية لنشاط ومصرف باريسي حيث قام بفتح فرع له خصص 

ومدخرات العمالة األجنبية املهاجرة هبدف تسهيل العالقات االقتصادية بني فرنسا ودول  لتحايل
إفريقيا الساداء، تعترب  ومراكز لعقد صفقات املخدرات وومناطق عبار للمخدرات القدمية ومن آسيا 
 يف طريقها إىل أوروبا والااليات املتحدة األومريكية وأثبتت التحريات والتحقيقات اليت أجريت أن

                                                           
 .00املصدر السابق، ص ، خملص إبراهيم ومبارك، 140حممد حسن برواري، املرجع السابق، ص -1
، وحممد أومني الروومي، 09سليمان عبد املنعم، ومسؤولية املصرف اجلنائية عن األوماال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  -2

 .100املرجع السابق، ص 
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بعض اجملرومني فتحاا حسابات بأمساء ومستعارة واستطاعاا حتايل األوماال ذات املصدر غري املشروع 
سبعة وماليني ومخسمائة ألف فرنك  (140000)بزعم أهنا ومدخرات أجار وتبني ومن هذه العملية 

 .(1)فرنسي هبذا األسلاب
أعماهلم املتحصلة  وومن جانب آخر يقام ومهريب املخدرات وغريهم ومن ومرتكيب اجلرائم بنقل

ومن نشاطهم خارج بالدهم عن طريق اجلاء إىل املصرف الاطين ليقام بنقل أومااهلم وإيداعها يف 
ومصارف دول تتمتع بالسرية املصرفية، أو إيداعها يف الشركات األجنبية تاجد يف دول ال تستطيع 

ض هؤالء املرمجان ومن هذه السلطات احلكاومية االطالع على دفاترها املالية أو يف ومرحلة تالية يقرت 
املصارف أو الشركات بصفة دورية متكنهم ومن العيش برفاهية وإذا وما سئل أحدهم عن ومصدر 

 . (2)هذه األوماال برر وما يثبت اقرتاضه هلا ولكن احلقيقة أن هذا الشخص ها الذي قرض نفسه
 رة مراقبة إنشاء الشركات الوهميةضرو : ثالثا

خطر األساليب لطمس أثر األوماال غري املشروعة وذلك تعد الشركات الامهية ومن أ 
باستخدام الذومة املالية للشركة، لتدخل األوماال يف ذومة الشركة وتنتقل بعد ذلك إىل جهات 
أخرى، وبذلك تصل األومار إىل حلقة ومفقادة عند تتبع األوماال، وأوما دور البنك يف هذا اجملال 

شركات وخاصة ومعرفة النشاط احلقيقي هلا، ملعرفة النشاط فيبدأ عند فتح احلسابات املصرفية هلذه ال
أن تتأكد ومن النشاط الفعلي للشركة وومن أهنا  غري النشاط املسجل هلا، ولذلك يفرتض يف البناك

متار  نفس النشاط حسب شهادة التسجيل للشركة ومن خالل الزيارات امليدانية ملااقع هذه 
تقارير اليت تعد لاحدة ومكافحة عمليات تبييض الشركات ومجع املعلاومات عنها، وتضمن ال

 .(3)األوماال

                                                           
 .149، وحممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص 41ومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  -1
، 1991، سنة 111يد، األوماال املتأتية ومن اجلرائم وسبل ومكافحتها، جملة األومن واحلياة، الرياض، العدد حممد فتحي الع -2

 .01، وعزت العمري، املرجع السابق، ص 190ص 
، 1990خالد سعد زغلال، ظاهرة غسل األوماال وأثرها على االقتصاد اخلفي، جملة احلقاق الكايتية، العدد الثالث، سنة  -3

 .41سن أمحد اخلضريي، غسيل األوماال، املرجع السابق، ص ، وحم044ص 
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أي الدول اليت  ال تفرض " املالز املصريف"كما أنه يتم إنشاء هذه الشركات عادة يف دول 
على احلسابات املصرفية حيث ال جياز الكشف عن حقيقة الدخل أو تبع حركته داخل  سرية

يف تلك الدول االطالع على دفاتر هذه الشركات البناك، كما أنه ال ميكن للسلطات احلكاومية 
وومن أهم هذه الدول سايسرا، هالندا، وماناكا، لاكسمبارغ، جزر البهاوما، ليبرييا، اوروغااي، 

 .(1)وجزر الفاكالند
وهذه الشركات ال ياجد هلا هدف جتاري وغرضها الاحيد ها تبييض األوماال خاصة تلك  

تفق ومع رجال املخدرات على أن تدخل البالد ملستثمرين الناجتة ومن جرائم املخدرات، حبيث ت
أجنيب وتقام بتاقيع عقاد إلنشاء ومصانع أو شركات ومشرتكة ومع آخرين، ويكان للشركة الامهية 
النصيب األكرب الذي ها يف احلقيقة أوماال مملاكة لرجال املخدرات يريدون تبييضها، ويتم تساية 

إجراء حتايالت ومن حسابات تلك الشركات إىل حسابات احلسابات بني الطرفني على األوراق ب
 . (2)رجال املخدرات

وسيكان اخلطر أكثر ملا تكان هذه الشركات املغطاة قانانا يقام بإنشاءها وإدارهتا أو 
ومتابعتها ومن قبل ومكاتب استشارية ومثل ومكاتب احملاومني واحملاسبني القانانيني وومكاتب 

يت ليست فاق ومستاى الشبهات، ومتثل تلك الشركات غطاء االستشارات املالية واملصرفية ال
لغاسل األوماال خللط أومااله، وأحيانا يتم استخدام حسابات هؤالء املهنيني يف خلط األوماال القذرة 

 . (3)هبا
باإلضافة إىل ذلك فقد يلجأ غاسلاا األوماال إىل إنشاء شركتني ومهيتني يف دولتني خمتلفتني 
حبيث إحدى هذه الدول تشدد يف إجراءات نقل األوماال والدولة األخرى ومتساهلة يف إجراءات 

                                                           
 .141عبد الفتاح سليمان، املرجع السابق، ص  -1

2 - GUTAJAR (CHANTAL), L’ordre juridique face aux «societe sécrans» des arudis Fis 
caux in «Blan clument de profit illicite», ED, Pus, 2000, p 154. 

، وحمماد حممد سعيفان، املرجع السابق، ص 144د ومصطفى، جرمية غسيل األوماال، املرجع السابق، ص خالد حاوم -3
114. 
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الشركة الرقابة على نقل األوماال ويراد نقل األوماال ومن الدولة املتشاهبة إىل الدولة املتشددة، فتقام 
املتساهلة  يف الدولة املتشددة بدفع نزاع صاري تطلب فيه احلكم بالتعايض على الشركة يف الدولة

، وقد تلجأ الشركة إىل التحكيم وتقام الشركة يف الدولة (1)وهذا باللجاء إىل خرباء القانان واحملاسبة
وبناء عليه يتم نقل  املتساهلة باإلقرار باملبلغ املطلاب كتعايض ويصدر حكم التحكيم بذلك

األوماال احملكام هبا كتعايض يف أحد البناك وحتايلها إىل حساب الشركة يف الدولة املتشددة 
 . (2)رقابيا

 السرية المصرفية: المطلب الثالث
تعترب السرية املصرفية ومن أهم املااضيع املتصلة بالنظم االقتصادية احلديثة، حيث أهنا تعد  

اللصيقة بعمل البناك واملصارف، وذلك ملا تتسم به هذه البناك ومن دور ومن القااعد املستقرة و 
فعال يف احلياة االقتصادية وذلك ألجل دفع التنمية االقتصادية باعتبارها أساسي يرتكز عليه متايل 

 .املشروعات التجارية واخلدومية واإلنتاجية املختلفة
ملستقرة يف الصرف املصريف يعد ومظهرا وعليه فمبدأ احرتام السرية املصرفية كأحد املبادئ ا 

ملا جتلبه أنااعا خمتلفة ومن العمالء سااء  الحرتام حرية الفرد وأداة فعالة لسالومة العميل املصريف ذلك
                                                           

يلجؤون غاسلاا األوماال إىل االستعانة خبرباء حماسبني وقانانيني، وذلك لتساية احلسابات وإضفاء الطابع القاناين على هذه  -1
والذي قام باإلشراف على عمليات تبييض األوماال يف ومدينة " انان بالكدوف"الشركات، وومن ذلك وما قام به احملاومي الشهري 

تارنتا خالل فرتة الثمانينات وقد أطلق على شركات الااجهة اليت تديرها غابة االسباجيت كاصف ملدى تعقد عمليات تبييض 
ورد يف تقرير إلدارة  POLACAP" القبعة القطبية"األوماال اليت قام هبا، ففي إحدى العمليات واليت أطلق عليها عملية 

اجلمارك األومريكية أن جتار املعادن النفيسة كان جيري استغالهلم باصفهم شركات واجهة باساطة عصابات املخدرات، وقد قام 
أوتصة ترويسية ومن الذهب املستارد ومن  114000جتار الذهب هؤالء بتقدمي بعض الفااتري اليت متثل شراءهم ألكثر ومن 

، ولساء احلظ الشركات متكن اإلدعاء يف أثناء احملاكمة ومن إثبات أن هذه الكمية ومن الذهب متثل 1990باليفيا عام 
ومن إمجايل إنتاج باليفيا ومن الذهب لتلك السنة، أي وما يفيد بأن تلك الفااتري قد كانت زائفة ومن العمليات  119%

 .دير، التأومني حمالت اجملاهرات الكربىاملشروعة وومن صار هذه الشركات، شركات السياحة، االسرتداد والتص
كية عاومري، جرمية غسل األوماال وحدود آليات ومكافحتها دراسة حتليلية على ضاء القانان املغريب واملقارن، رسالة دكتاراه، -1

، وعبد الفتاح 41، ص 1011السايسي، كلية العلام القانانية واالقتصادية واالجتماعية، سنة –جاومعة حممد اخلاومس 
  .144سليمان، املرجع السابق، ص 
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وتطلع على العديد ومن أسرارهم  جتارا أم أشخاصا عاديني يتعاوملان ومعها يف كافة األعمال املصرفية
نع إفشاء أسرارهم املصرفية، كما أن االلتزام بالكتمان املصريف الفعالة حلماية هؤالء هي وموالاسيلة 

عليه احلياة االقتصادية يف اآلونة األخرية مما يطلق عليه بالشفافية  طرأت ليس بالقاعدة املطلقة ملا
يف التعاومالت التجارية وهذه الشفافية أوملتها الضرورة للتصدي لألساليب احلديثة واملتطارة 
الرتكاب جرائم األوماال، حبيث أصبحت احلسابات املصرفية وسيلة إلسباغ صفة املشروعية على 

 .ائماألوماال املتحصلة ومن جر 
ولتحقيق ذلك التاازن بني السرية املصرفية واملصلحة العاومة يف ومكافحة تبييض األوماال  

مث األسا   (الفرع األول)سندر  يف هذا املطلب وماهية السر املصريف واملبادئ اليت يستند إليها 
حلد ومن السرية ومع تبيان حاالت اليت يكان فيها ا (الفرع الثاني)القاناين االلتزام بالسرية املصرفية 

 . (الفرع الثالث)املصرفية 
 مصرفي والمبادئ التي استند إليهاماهية السر ال: الفرع األول

تعترب السرية املصرفية ومن أهم املبادئ اللصيقة بالعمل املصريف، حبيث أقرهتا القاانني  
خصاصية  املصرفية وتصدت هلا التشريعات اجلنائية حلماية هذا السر املصريف الذي يعترب ومن

، ولذا سعت خمتلف التشريعات للتافيق بني املااجهة العميل سااء كان شخص طبيعي أو ومعناي
اجلنائية لتبييض األوماال واحلماية اجلنائية للسرية املصرفية، وعليه اتفقت كل التشريعات للتقيد هبذا 

وال يكان عائقا أومام املبدأ واحلد ومنه حىت ال تاجه له أصابع االهتام يف عمليات تبييض األوماال 
اللجان واهليئات املعنية مبكافحة عائدات اجلرائم والاقاف أومام تدفق هذه األوماال يف الدورة 

 .االقتصادية عن طريق استخدام القناات املصرفية
سنحاول دراسة هذا الفرع ومبادئ السر املصريف والقااعد اليت يستند إليها ومن خالل  لذا 

، مث الاصال إىل التعريف بالسر لغة (أوال)إلقاء الضاء على املظاهر التارخيية للسر املصريف 
 .(ثالثا)، مث الاقاف على اعتبارات اليت يقام عليها السر املصريف (ثانيا)واصطالحا 
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 ر التاريخية للسّر المصرفي المظاه: أوال
إن النشاط املصريف وماجاد ومنذ العصار القدمية ولقد تطار ومع الزومن ليتطار ومعه وبشكل  

وماازي ومفهام السرية والتكتم املصريف ومنذ احلضارات القدمية يف بالد الرافدين سااء عند الساومريني 
فيها الكهنة بني املسؤولية الدينية  أو البابليني ومرورا بالفينقيني واإلغريق والروومان واليت مجع

والدنياية، فقد كانت املعابد قدميا ومهدا لنشأة البناك وكان الصيارفة األوائل عبارة عن آهلة تباشر 
كان النشاط املصريف نشاط ومقدسا حتاطه الكتمان نشاطها داخل املعبد بااسطة الكهنة لذلك  

 .(1)والغماض
يرجع الباحثان أن أول سند تشريعي للبناك يرجع إىل وكذا احلال عند البابليني حيث  

تزاومات اليت كانت يالد، إذ تضمن تقنينا لقااعد االلقانان محارايب أي يف القرن الثاومن عشر قبل امل
 .سائدة يف ذلك العهد وومن بينها أعمال البناك كالقرض بفائدة والاديعة

ما أدى إىل وجاد وسيط للتبادل التجاري أوما عند الفينيقيني فقد كان اخرتاع النقاد أثرا ومه 
فظهارها أدى إىل ظهار دور املصريف الذي كان يباشر نشاطه يف العامل القدمي ضمن أعمال 

ك يف اإليداع أو االقراض، وازدهرت بذلك الكهنة وومن مث إحاطتها بسرية ومطلقة سااء ومثل ذل
رسقراطية العقارية إىل برجاازية جتارية جتارة النقاد عند اإلغريق وكان ذلك أثر كبري يف حتايل األ

فظهرت الثروات النقدية الضخمة اليت ومهدت لنشأة البناك الكبرية وعرفت البناك األوىل باسم 

                                                           
، 11أديب وميالة ومي حمرزي، السرية املصرفية يف التشريع الساري، جملة جاومعة دومشق للعلام االقتصادية والقانانية، اجمللد  -1

 .191حممد حسن عمري برواري، املرجع السابق، ص ، و 11، ص 1011العدد األول، سنة 
كاناا يظنان أنه ال يلجأ أحد على التعرف على وماهيته وإال أصابته لعنة اآلهلة فعند إن السر املصريف يف تلك الفرتة كما  

الساومرين ومثال فقد اكتشفت بعض املعابد تبني أهنا كانت تباشر نشاطا ومصرفيا وومن أشهرها املعبد األمحر والذي اومتد نشاطه 
 .ئع وعن طريقها متكن الكهنة ومن متايل التجار والزراعإىل حاايل ألفي عام حيث كان يتلقى القرابني واهلدايا وأحيانا الادا
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«Trapezistes »  نسبة إىل ترتابيزة وقد باشرت ومعظم األعمال املصرفية املعروفة يف العصر
 . (1)احلديث

ة البناك إال يف أواخر عهد اجلمهارية وكان يلزم أوما عند الروومان فلم يعرف الروومان جتار  
، ولكن يف أواخر ملباشرة هذه التجارة ضرورة احلصال على إذن ومن السلطات اإلدارية املختصة

عهد اإلومرباطارية الروومانية بدأ التنظيم املهين للصيارفة يربز يف حيز الاجاد وكان يتعني عليهم 
 . اظ على السر الذي يتصل مبباشرهتاومراعاة أداب املهنة ويف ومقدومتها احلف

مث بعد ظهار الديانتني املسيحية واإلسالومية ورفضهما للفائدة والربا فبالنسبة إىل الشريعة  
، وعليه "وأحل اهلل البيع وحرم الربا:"فقد حرومت الربا والفائدة فقد جاء يف قاله تعاىل   اإلسالومية

فقد أكد اإلسالم االهتمام بالسر باجه عام فخيانة األومانة تعترب ومن الكبائر أو صفة املنافق لقال 
ومنافق وإن صام وصلى وزعم أنه ومسلم، إذا حدث كذب،  ثالث ومن كن فيه فها( "ص)الرسال 

، وتعترب األسرار صفة ومن صفات األومانة اليت يديل هبا املسلم "ذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خانوإ
ألخيه إذ أن اإلسالم حيرص كل احلرص على تأسيس العالقة بني البشر ومدعاومة بالثقة والتعاون 
 وومع ذلك وومن الصعابة مبكان إجياد تنظيم ومعني ميكن استنتاجه ومن بعض القااعد الفقهية الكلية

على اعتبار أن إفشاء األسرار املصرفية يرتب الكثري ومن األضرار سااء " ال ضرر وال ضرار" قاعدةل
 . (2)بالنسبة للعميل أو حىت املصرف

أوما االلتزام بالسر املصريف يف العصر احلديث فإنه ارتدى ثابا جديد، خيتلف متاوما عن ذي  
قبل، سااء يف أساسه أو ومداه، حبيث اختلفت دول العامل والنظم االقتصادية يف ومدى أخذها 
بااللتزام بالسر املصريف ويف ظهاره وتطاره يف كل ومنها، ولعل أوضح النظم االقتصادية اليت 

ا على فهم هذا االختالف ها النظام االشرتاكي والنظام الرأمسايل اللذان سادا العامل يف تساعدن
                                                           

حسن الناري، الكتمان املصريف أصاله وفلسفته، ومنشارات احتاد املصارف العربية، ومكتبة ومصرف الرافدين، الطبعة األاوىل،  -1
 .00بدون سنة الطبع، ص 

، وحممد 04، ص 1004العربية، القاهرة، سنة سعيد عبد اللطيف حسن، احلماية اجلنائية للسرية املصرفية، دار النهضة  -2
 .191حسن عمر بدواري، املرجع السابق، ص 
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نان الفرنسي القدمي أنه ورد االلتزام بالسر املصريف صراحة يف األومر فرتة ومن الفرتات فنجد يف القا
 : حيث تضمنته العبارة اآلتية 1109امللكي الصادر سنة 

«Le secret est absolument meccassaire dans les banques changes 

commerce et financier»  

 .(1)وومقتضى هذا النص أن السرية املصرفية بصفة طالقة يف ومعاومالت البناك
وباخلصاص ومبدأ السر يف النظام االشرتاكي فكان يتأثر حتدى تدخل الدولة يف النشاط  

أدى إىل ضعف االستثمارات األجنبية االقتصادي بصفة عاومة، والنشاط املصريف بصفة خاصة مما 
ولذلك هروب رؤو  األوماال وكانت النتيجة اهنيار النظام االقتصادي االشرتاكي  وبروز النظام 

قياد الااردة على لالذي ال تتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واملصريف بسبب ا الرأمسايل
 . (2)السلطات العاومة إال يف حاالت استثنائية

 يف السر لغة واصطالحاتعر : ثانيا
السر يف اللغة العربية ها الذي يكتم ومجعه أسرار وها وما يكتمه اإلنسان يف نفسه وها   

إن كل شيء كثر خزانه  "كل خرب يقتصر العلم به على عدد حمدد ومن األشخاص وقد قيل قدميا 
ومه وخالصه والسر ومن كل شيء أكر " كان أحفظ له إال السر فإنه كلما كثر خزانه كان أضيع له

 .(3)ومن األومار اليت عز م عليها والسر باجه عام وما يسره املرء يف نفسه
أوما القانان مل يعرف السر ووما كان يف وسعه ذلك، وعلى هذا فإننا مل جند يف اي ومن  

القاانني وماضاع وماضاع الدراسة تعريف له، سااء يف التشريع اجلزائري أو الفرنسي أو السايسري 
رغم أن كلها قد جرومت إفشاء األسرار، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن حتديد ومسألة السر 

                                                           
حممد عبد احلي إبراهيم، إفشاء السر املصريف بني احلظر واإلباحة، دراسة ومقارنة، دار اجلاومعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -1

 .10، ص 1011الطبعة األوىل، سنة 
 .019ص  حسن الناري، املرجع السابق، -2
 .010املنجد يف اللغة واإلعالم، دار الشروق، بريوت، الطبعة الثانية، ص  -3
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الف الظروف، فما يعد سرا بالنسبة لشخص قد ال يعد كذلك بالنسبة لشخص ختتلف باخت
 .(1)آخر، ووما يعد سرا يف ظروف ومعينة قد ال يعد كذلك يف حاالت أخرى

فتعريف السر بشكل دقيقي وومستقل عن املهنة أو املهنة اليت يرتبط هبا ال ميكن أن يتم  
د أدت هذه الصعابة بالفقيه ، وق(2)ومسبقا ألن ومفهاومه يتغري بتغري هذه املهنة

«Charmantiré»  إىل أن يقال صراحة بأن سر املهنة يعد ومن املااضيع سالفة التعقيد، واليت
تثري ومشكالت يتسع ومداها ومن الناحيتني القانانية والعلمية حىت أن أكادميية العلام السياسية يف 

 . (3)م1020فرنسا رصدت للبحث فيه جائزة ومالية عام 
د ذهب الفقه والقضاء إىل إعطاء تعريفات كثرية للسر، فقد عرف الفقه اإليطايل وعليه فق 

السر بأنه صفة ختلع عن وماقف أو ومركز أو خرب أو عمل  مما يؤدي إىل وجاد رابطة تتصل هبذا 
املاقف أو املركز أو اخلرب بالنسبة  ملن له حق العلم به وبالنسبة ملن يقع عليه االلتزام بعدم إفشائه، 

بأنه كل خرب  20/90/1000قد عرفته حمكمة النقض اإليطالية يف حكم هلا صادر بتاريخ و 
 .(4)جيب أن يضل طي الكتمان عن كل األشخاص فيما عدا ومن تتافر فيهم صفات ومعينة

وهناك ومن يقال أنه العتبار واقعة وما سرا جيب أن تكان مما ال يعترب أومرا ومعروفا أو ظاهريا  
وأن يكان ومن شأن اطالع الغري عليه إعطاء املطلع اطمئنانية وتأكدا مل يكن أو شائقا للكافة 

لديه ومن قبل إلقصاء وماظف لشركة أو تاجر عن رصيد حساب أحد العمالء أو الضمانات اليت 
 . (5)قدومها واليت قد تسبب إلغاء صفقة جتارية لاال وصال هذه املعلاومات

                                                           
ومافق علي عبيد، املسؤولية اجلنائية للطبيب عند إفشاء السر املهين، دار الثقافة للنشر والتازيع، األردن، الطبعة األوىل، سنة  -1

 .11، ص 1001
عمليات املصارف، اجلزء الثالث، دار حايدات للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة إليا  نصيف، الكاومل يف قانان التجارة،  -2

 .114، ص 1999األوىل، سنة 
 .11ومافق علي عبيد، املرجع السابق، ص  -3
 .01، ص 1911أمحد كاومل سالومة، احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، ومطبعة جاومعة القاهرة، سنة  -4
، ص 1909ومن الاجهة القانانية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة  مجال الدين عاض، عمليات البناك -5

110. 
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السهل وضع تعريف للمصرف جيمع أوجه  وإذا أردنا أن نعرف املصرف فنقال ليس ومن 
نشاطه اليت يقام هبا فهي شديدة التناع واالختالف شديدة القابلية للتشكل والتطار إال أن 

نشئ ومن أجله وها أومفهاومه يف فكرته األوىل ينطلق ومن غايته األساسية اليت ترتبط بالعمل الذي 
ن القانان العام يتمتع باالستقالل املصرف بأنه شخص ومعناي ومجتارة النقاد، وقد عرف البعض 

املايل ويعترب تاجرا يف عالقته ومع الغري، وجيري عملياته وينظم حساباته وفقا للقااعد التجارية 
 . (1)واملصرفية والعرف التجاري املصريف

كما أن التشريعات مل تفلح بدورها يف إعطاء ومفهام دقيق للمصرف وإمنا ركزت على 
هذا األخري، وومن بني هذه التشريعات التشريع اجلزائري الذي نص يف املادة الاظائف اليت ميارسها 

تتضمن العمليات املصرفية تلقي األوماال ومن اجلمهار وكذا "ومن قانان النقد والقرض على أنه  44
 40، 40، 40مث جاءت املااد " وضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن وإدارة هذه الاسائل

 . (2)44صنف ومن األصناف الثالثة لألعمال املصرفية اليت ذكرهتا املادة املقصاد ومن كل لتاضيح 
كل "بأنه  1001لسنة  00ومن قانان  10أوما املشرع املصري عرف املصرف يف املادة 

شخص طبيعي أو اعتباري يكان عمله الرئيسي قبال الادائع ومن اجلمهار تدفع حتت الطلب أو 
ا التزام يقع على عاتق وماظفي املصارف ه، وعليه ميكن القال أن السر املصريف (3)"بعد أجل

                                                                                                                                                                                

وقد عرف الدكتار جنيب حسن السر بأنه كل واقعة بقدر الرأي العام أن بقاء العلم هبا يف نطاق حمدود أومر تتطلبه صيانة 
 .املكانة االجتماعية كمن تنسب له هذه الااقعة

احلماية اجلنائية للسرية املصرفية، جملة القانان، العدد الثاين، ومعهد احلقاق، املركز اجلاومعي غليزان، سنة وماينا اجلياليل،  -1
 .140، ص 1010

 :فقد عرف املهنة املصرفية" دروبري وروبلا"أوما الفقيهان 
Le banquier est un commerçant qui spécule sur l’argent, il ne contribue pas directement a la 
production ou a la distribution, mais il aide les in dustriels et les commerçant dans 
exploitation, les banquier. 

، ص 1991زياد سليم رومضان، وحمفاظ أمحد جادة، إدارة لبناك، دار املسرية للنشر والتازيع، عمان، الطبعة الثانية، سنة -2
11. 

 .04جع السابق، ص هي ام اجلرد، املر  -3
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باحملافظة على أسرار عمالئهم وعدم اإلفضاء هبا للغري باعتبار املصرف ومؤمتنا عليها حبكم ومهنته، 
خاصة وأن عالقة املصرف ومع عمالئه تقام على الثقة اليت يكان عمادها كتمان املصرف ألسرار 

 . (1)اليةعمالئه امل
وومن هنا يتضح لنا أن للسر املصريف اعتبارات يعتمد عليها يف التمسك هبذا املبدأ اليت 

 .سنبينها يف النقطة املاالية
 االعتبارات التي يقوم عليها السر المصرفي : ثالثا

تفرض التشريعات االلتزام بالسر املصريف وتقر احلماية اجلنائية له بتجرمي إفشائه لتحقيق  
الذي يسعى لتحقيق االئتمان يف حياته اخلاصة اعة ومن املصاحل املرتبطة ومن جهة بالعميل جمم

ومحاية ومصاحله املادية واملعناية، وومن جهة أخرى باملصرف الذي يسعى حلماية عنصر الثقة فيه  
ية وها وما حيقق ازدهاره، ولتحقيقها تبني املصارفني يؤدي إىل ومصلحة كمؤسسة ومالية واقتصاد

وأكرب هي املصلحة العاومة للمجتمع الذي حيظى فيه السرية باحلماية وال خيفي على أحد وما أقاى 
حتققه السرية املصرفية لبلد ومثل سايسرا ومن جذب رؤو  األوماال الضخمة والطائلة اليت حققت 

 : ، وومن بني هذه االعتبارات واملصاحل اليت يقام عليها السر املصريف نذكر(2)الرفاهية هلذا البلد
حيث أن كل إنسان حياته اخلاصة وحقه أن ميارسها  : حتقيق االئتمان يف احلياة اخلاصة للعميل -

كيفما شاء وها حق أساسي وااللتزام بعدم انتهاك أسرار الغري وما هي إال وسيلة لضمان حرومة 
ومبا أن خدومة العميل املالية هي جزء ومن حياته اخلاصة فال جياز ألحد أن  ،(3)ياة اخلاصةاحل

                                                           
 .414ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  - 1

2 - GRIPEOT.R.Robert, traité de droit commercial lébrairié général de droit et juris 
prudence, paris, 14 éditions, 1994, p 311. 

، 1991لنشر والتازيع، عمان، الطبعة األوىل، سنة كاومل السعيد، اجلرائم الااقعة على الشرف واحلرية، ومكتبة دار الثقافة ل  - 3
 .110ص 
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يتعرض هلا بانتهاك سريتها، ملا يف لذلك ومن ومسا  بكيانه املايل والتجاري وإخالل الثقة يف النظام 
 .(1)املايل

فالبناك وحبكم عملها تستطيع أن تتعرف على أسرار العمالء، وال شك أن إفشاء أسرار 
اق الضرر به أدبيا كان أو ومعنايا، املادعة لدى البنك ومن قبل هذا األخري يرتب فطبقا إحل العمالء

وومن مث فإن للعميل ومصلحة يف حفظ أسراره املعهاد هبا إىل البنك وعليه فنظام السرية املصرفية 
 ، واملصاحلحيمي املصاحل املادية وتتجلى ذلك يف خشية ومزامحة ومنافسيه ومن التجار والصناعيني

األدبية للعميل تتمثل يف احرتام حقه يف اخلصاصية املالية أومر تقتضيه املكانة االجتماعية لصاحب 
 . (2)السر، وومؤدي ذلك أن إفشاء هذا السر قد يسئ إىل ومكانته وميس شرفه واعتباره

ال شك أن ازدهار أي ومصرف ومنائه يتاقف على ازدياد املتعاوملني  :حماية مصلحة المصرف -
ومعه وحركة تعاومالهتم ذلك أن أي ومهنة خدومتية كقطاع املصارف والبناك تاقف بالدرجة األوىل 

ومكتاومة على زبائنها وتعتمد اعتمادا كليا عليهم، لذلك كان ومن ومصلحة املصرف أن تبقى أعماله 
ء الذين يأمتناه على أسرارهم املالية والذي يتاجب عليه أن حيافظ الرتباطها ذلك مبصلحة العمال

عليها، ليس ومن ومنطلق احلماية القانانية للسر املصريف فحسب، بل ومن ومنطلق احلرص على 
ومصلحته يف تدعيم الثقة فيه، وعدم نفار العمالء ومن التعاومل ومعه، وبالتايل خسارة املصرف على 

 .(3)الصعيد املايل والتجاري

إن الغرض الرئيسي ومن وراء تنظيم  :كفالة الممارسة السليمة والمنتظمة لنشاط البنوك -
وخدومة االئتمان ها ضمان املمارسة السليمة لنشاط هذه املؤسسات، وحسن أداء اخلدومة جلمهار 

 .املنتفعني هبا وكفالة الثقة واالحرتام الااجبني هلذه املؤسسة املالية

                                                           
علي السلم، ضمانات احلرية الشخصية أثناء التحدي واالستدالل، ومنشارات ذات السالسل، الكايت، الطبعة الثانية،  - 1

 .119ص 
 .11، ص 1994الطبعة الثالثة، سنة أساومة عبد اهلل قايد، احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2
 .11، وسعيد عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، ص 111وماينا اجلياليل، املرجع السابق، ص  - 3
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على األسرار املختلفة لطالب االعتماد فها يفرض االطالع فاملصرف يتعرف أثناء نشاطه 
صر اليت تساعد يف التعرف على شخصية الزبان بصارة أفضل كما يدر  أوضاعه اعلى مجيع العن

، كما يتاح للبناك تبادل املعلاومات فيما (1)ويستعلم عن شخصه هبدف ختفيف املخاطراملالية 
هيئها عن العمالء وكان هلذا هدف ومزدوج األول ها ضمان عدم فتح ائتمان ومع العميل بدون 

 . تبصر لقدرته املالية والثاين لتسيري تقدم املعاومالت التجارية يف القطاع اخلاص
اليدها اليت تتاافق ومع حبيث أن لكل ومهنة أداهبا وتق :المحافظة على كرامة وشرف المهنة -

طبيعتها وأهدافها، وهذه التقاليد وتلك اآلداب متثل جانبا ومن جانب األخالق الكرمية، ويعترب 
واجب احلفاظ على السر املصريف ومن أهم االلتزاومات املهنية املفروضة على الصيارفة، حيث يلتزم 

واجب اإلخالص أن حيافظ على  املصريف باألومانة والنزاهة يف آداء العمل واإلخالص فيه، ولقبض
أسراره عمالئه، وومصاحلهم والثقة اليت ينبغي أن تساد بينه وبينهم، وأن يراعي األنظمة املعمال هبا 
وأن يقدم صارة ومشرفة للمهنة اليت ينتمي إليها، وأن يبتعد عن أي تصرف يكان ومن شأنه إهدار  

 . (2)كراومة املهنة يف اجملتمع

ال حيقق محاية ومصلحة العميل فقط بل حيقق املصلحة العاومة اليت  وعليه فإن السر املصريف
تتمثل يف جعل األفراد يثقان يف اجلهاز املصريف فال يرتددون يف إيداع أومااهلم لديه، وهذا ومن شأنه 
يشجع االستثمارات الاطنية واألجنبية ومتكن البناك ومن املسامهة بأوماال املادعني يف تنفيذ 

 .ية لالقتصاد الاطيناملشروعات ذات األمه
 األساس القانوني في االلتزام بالسرية المصرفية: الفرع الثاني

إن املصرف وملتزم بعدم اطالع الغري املرخص له على ومعلاومات عن عالقته البنك وعمالئه 
لسر املصريف وهذه ابسبب عالقته الاظيفية، وبالتايل هناك أراء عديدة كأسا  قاناين لاللتزام ب

نظرية العقد، ونظرية املصلحة العاومة، أو النظام العام، واالجتاه لارت يف ثالث نظريات ومن اآلراء تب

                                                           
 .10، ص السابقسعيد عبد اللطيف حسن، املرجع  -1

 .11ص  ،1001مسري قرنان بايل، السرية املصرفية، ومنشارات احلليب احلقاقية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  - 2
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التافيقي لذا سنحاول تبيان األسا  القاناين للسر املصريف حبيث نتكلم عن نظرية العقد كأسا  
، ومع إبراز الرأي التافيقي (ثانيا)، مث نظرية املصلحة العاومة كأسا  له (أوال)لاللتزام بالسر املصريف 

 .(ثالثا)بينهما 
 نظرية العقد كأساس لاللتزام بالسر المصرفي: أوال

ذهب اجتاه يف الفقه إىل أن أسا  االلتزام بالسر املصريف يكمن االتفاق بني العميل املادع  
تنادا إىل للسر، واألومني املادع لديه، وومن مث يقالان باجاد عقد بني األومني على السر والعميل اس

األومني ليس وملزوما بتلقي األسرار، فإن تلقاها فيكان ذلك باختياره وعندئذ يتم العقد، وكان هذا 
على أسا  أن نشاط البناك  1061يصدق على البناك يف فرنسا قبل صار قانان البناك لسنة 

د صرحيا حد ال يتاافر فيه صفه األومني على السر حبكم الضرورة، يستاي بعد ذلك أن يكان العق
، وقد اختلفت آراء الفقه يف شأن تكييف طبيعة هلذا العقد، فمنهم ومن ربط السر (1)أو ضمنيا

املهين بعقد الاديعة، وومنهم ومن مساه عقد وكالة، وومنهم ومن أطلق عليه وصف عقد إجيار خدومة، 
تنعقد  وومنهم ومن جعله عقد غري ومسمى، وأيا كان أسا  االلتزام بالسر ومن هذه العقاد فإهنا ال

إال حتت شرط صريح أو ضمين أن يقبل األومني مبقتضى العقد تلقي أسرار ومادع السر وأال يفضي 
، وعليه ساف تتكلم عن اآلراء اليت قبلت يف شأن (2)األومني إىل أحد بالسر لذي عهد به إليه

 : تكييف طبيعة هذا العقد واليت ومنها
ظرية عقد الاديعة كأسا  ملسؤولية البنك حبيث أخذ بعض الفقهاء الفرنسيني بن :عقد الوديعة -

عن إفضاء السر املعهاد به إليه، ألهنا تنشأ نتيجة إلخالل البنك بالتزاومه بالسر باعتبار أن السر 

                                                           
ساومح شعبان صميده جاده، دور البنك يف ومكافحة غسل األوماال يف ضاء التزاومه بالسرية، رسالة دكتاراه، جاومعة عني  -1

 .111، ص 1010الشمس، كلية احلقاق، القانان التجاري، سنة 
 .111سعيد عبد اللطيف حسن، احلماية اجلنائية للسرية املصرفية، املرجع السابق، ص  - 2
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، وهذا بناءا على الرضا املتبادل بني الشخص املادع والشخص (1)عة والبنك ومادع لديهيود
 . (2)املتلقي

كما أن هذا الرأي انتقد على أسا  أن عقد الاديعة، عقد سريعي بال ومقابل وليس حملها 
ساى أشياء ومنقالة، وأن األشياء اليت تكان حمل عقد الاديعة ميكن اسرتدادها ألهنا ترد على شيء 

ا، ومنقال وملما  وليس السر كذلك ألنه ومن األومار املعناية اليت ال ميكن اسرتدادها ممن أؤمتن عليه
عينا إىل صاحبه كما يفعل أو ومطالبته باسرتدادها، ألن ومن أودع لديه سر وعلم به ال يلزم برده 

 . (3)املادع له يف عقد الاديعة
يرى أنصار هذا الرأي ومن الفقهاء أن تكيف العقد بني البنك والعميل ها عقد  :عقد الوكالة -

مبصاحل وماكله، ولكن هذا التفسري  وكالة، فالاكيل يف هذا العقد وملزم بأن ال يفعل شيء يضر
يتناقض ومع ومفهام السر يف البناك الذي ميتد نطاقه حىت بعد قفل احلساب، وها وما يتناقض ومع 

 . (4)عقد الاكالة الذي تنتهي االلتزاومات فيه بنهاية العقد

يرى أنصار هذا االجتاه أن االلتزام بالسرية وما ها يف حقيقته إال عقد إجيار  :عقد اإليجار -
خدومة، فالبنك املادع لديه يلتزم حبفظ األسرار  اخلاصة بعملية ومقابل أجرة يتقاضاها نظري هذه 
اخلدومة اليت يؤديها لعمالئه، غري أن هذه النظرية ال تتمتع كذلك لتفسري التزام البنك بالسرية بعد 

 .ل احلساب كسابقتهاقف

يرى جانب ومن الفقه أن أسا  التزام البنك باحملافظة على السر ها عقد  :عقد غير مسمى -
مباجبه يلتزم األومني على السر باحملافظة عليه، وها عقد غري ومسمى خليط ومن عقد إجيار اخلدومة، 
وعقد الاكالة ويقام على الرضا بني العميل واألومني على السر البنك املادع لديه احلساب، وكان 

                                                           
 .14، ص 1900أمحد كاومل سالومة، احلماية اجلنائية لألسرار املهنية، دار النهضة العربية، بدون طبعة، سنة  -1
 . ومن القانان العقابات املصري واملادة ومن قانان العقابات اجلزائري 010ومن القانان املدين الفرنسي واملادة  1900املادة  -2
اين للحسابات السرية، دراسة ومقارنة، رسالة دكتاراه، كلية احلقاق، دار النهضة العربية، عبد املاىل على املتايل، النظام القان -3

 .104، ص 1001سنة 
 .110، وسعيد عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، ص 00أمحد كاومل سالومة، املرجع السابق، ص  -4
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لرأي ها تربير إباحة إفشاء السر برضا العميل فيمكن أن خيتفي االلتزام بالسرية اهلدف ومن هذا ا
 .بإعالن إرادة ومضادة لإلرادة السابقة

وعليه فإن هذا االجتاه التعاقدي يف تفسري االلتزام بالسر املصريف وجهت هلا عدة 
لسر مما ال يتفق ومع انتقادات، حبيث أهنا تقام على افرتاض عقد ضمين بني العميل واألومني على ا

الااقع ألن السر قد يتعلق بشخص غري كاومل األهلية، وقد يكان وماضاعه خمالفا للنظام العام 
باإلضافة إىل أن نظرية العقد جتعل اإلفشاء حمصارا على رضا العميل، وهذا يتناىف ومع الااقع، فقد 

 . (1)يفرض القانان أسباب أخرى لإلفشاء إىل جانب رضا العميل
ضافة إىل النقد السابق، فإن فكرة العقد على أسا  أن اإلفشاء األسرار املهنية وومنها فباإل 

السر املصريف وإن كان ميس باملصاحل األفراد، إال أن هذا ليس ها السبب األساسي يف أن 
التشريعات جترم اإلفشاء، بل اهلدف ومن ذلك ها محاية املصلحة العاومة أكثر ومن صيانة املصلحة 

 .وذلك حلماية شرف املهنة ومن خالل الضرر العام وليس الضرر اخلاصاخلاصة، 
وومنه ذهب اجتاه ومن الفقه يف اعتماد األسا  القاناين لاللتزام بالسرية املصرفية ها النظام  

 :العام أو املصلحة العاومة واليت سنحاول دراستها يف النقطة املاالية
 ة المصرفيةالمصلحة العامة كأساس لاللتزام بالسري: ثانيا

نظرا ملا واجهته النظرية العقدية كأسا  لاللتزام البنك بالسرية وعدم اإلفشاء هبا ومن  
انتقادات، فقد اجته الكثري ومن الفقه إىل أن السرية املصرفية أساسها املصلحة العاومة ومحاية 

ا اجلهة االئتمان مما دعا التشريعات إىل التدخل بنصاص تشريعية تفرض على البناك باعتباره
 . (2)املناط هبا محاية السر املصريف

                                                           
 .101ساومح شعبان صميده جادة، املرجع السابق، ص  - 1
 .10، وأمحد كاومل سالومة، املرجع السابق، ص 014ي، املرجع السابق، ص حممد حسن عمر بروار  - 2
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، أو (1)فالسر املصريف واملهين عماوما وفقا هلذه النظرية يؤسس على فكرة املصلحة العاومة  
النظام العام، ألهنا تعد إخالال بالتزام قاناين يفرضه القانان ألنه التزام ومطلق يتصل بالنظام العام 

وال يتاقف على أي عقد سااء أكان صرحيا أو ضمنيا، وهذا وما ذهب إليه الفقه الفرنسي والفقه 
 : ة نتائج أمههااملصري يف بداية القرن العشرين، ويرتتب على األخذ بنظرية النظام العام عد

الصفة املطلقة للسر املهين باعتباره ومن النظام العام، وحيمي املصلحة العاومة اليت ال يعلي عليها،  -
 .وعلى البنك أو األومني أن حيافظ على أسرار عمالئه ومهما كانت الظروف

السر له عدم جااز التصريح لألومني باإلفشاء، وهي نتيجة ومرتتبة على النتيجة األوىل باعتبار أن  -
األومني ومن االلتزام ، وبالتايل فإنه ال ميكن إعفاء (2)صفة االطالق وأن االلتزام به ومقرر للصاحل العام

بالسر حىت ولا كان هناك تصريح ومن صاحب السر أو العميل، لتعلقه بالنظام العام، وومن مث فها 
 .ال خيص العميل فال يقبل االسقاط أو اإلعفاء

أومام احملاكم واحرتام أسرار العميل لدى األومني وعدم إفشائها، فيجب عدم جااز أداء الشهادة  -
على األومني أن يلتزم الصمت، فالقانان مل يقرر قاعدة السر املهين إال ملصلحة عاومة أو للنظام 

 . العام

أن هذه النظرية هتدر حق األومني على لسر يف الدفاع عن نفسه أي ال يكشف عن السر حىت  -
 . (3)ومسؤولية قانانية أو ضرر وماديولا ترتب على ذلك 

فتحقيق املصلحة العاومة ومن شأنه تشجيع االستثمارات الاطنية واألجنبية ومتكني البناك 
 .لعمالقة ذات األمهية الكربى لالقتصاداومن املسامهة بأوماال املادعني يف تنفيذ املشروعات 

                                                           
إن قلدة النظام العام واملصلحة العاومة ختتلف باختالف الزومان واملكان فيتسع ومداها يف اجملتمعات االشرتاكية بينما يضيق  - 1

فإن مجيع هذه اآلراء تنحصر يف إطار قااومه  يف ظل اجملتمعات اليت تتبىن الفكر الفردي، وتعتنق ومبدأ سلطان اإلرادة، وومع ذلك
 . املصلحة العليا للمجتمع سااء أكانت ومصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية

 .101ساومح شعبان صميده جادة، املرجع السابق، ص  - 2
 .91، وأمحد كاومل سالومة، املرجع السابق، ص 110عبد املاىل علي ومتايل، املرجع السابق، ص  - 3
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السرية املصرفية باالعتبارات ويعرتف الفقهاء السايسريان ومن جهتهم بأنه ال ميكن تربير 
القانانية والسياسية فقط، وإمنا أيضا بالعااومل االقتصادية فلكي تتمكن املؤسسات املصرفية ومن 
االضطالع باظائفها عليها أن تضمن لزبائنها التكتم املرجتى مما يربز السرية املصرفية كحجر الزاوية 

 . (1)يف النشاط املصريف
وما للسرية املصرفية، كما أفردت قانانا خاصا يافر أقصى فسايسرا أنشأت نظاوما صار 

درجات احلماية والكتمان ألصحاب احلسابات، مما أدى إىل جذب رؤو  األوماال األجنبية ومنها 
والعربية، حىت أصبحت سايسرا ومن أكثر دول العامل ازدهارا يف اجملال التجاري واالقتصادي واملايل 

 . (2)دولة واجملتمع على حد سااءوكل هذا خيدم املصلحة العاومة لل
وبالرغم ومن هذا فإن هذه النظرية مل تسلم ومن انتقادات حبيث اعتربوا أهنا مل حتدد املقصاد 

وومتطار يتغري بتغري الظروف، ويتمثل يف  بالنظام العام باضاح، واحلقيقة أن النظام العام ومفهام ومرن
ضافة إىل أنصار هذه النظرية قد رفعاها إىل ، باإل(3)ومفهاومه البسيط يف محاية ومصلحة عاومة كليا

 . ومرتبة السر املطلق وها وما يتعارض ومع إومكانية األخذ بالسرية املطلقة
وومن ذلك االختالف يف البحث عن األسا  القاناين للسر املصريف ربني النظرية العقدية 

 . واملصلحة ظهر اجتاه تافيقي بينهما والذي سنبينه يف النقطة املاالية
 االتجاه التوفيقي: لثاثا
ومن خالل االنتقادات اليت وجهت إىل كل ومن االجتاهني والنظريتني يف ومدى استحالة  

التسليم بأي ومنها على إطالقها لصعابة اآلثار املرتتبة على األطراف أو املصلحة العاومة ذهب 

                                                           
 .00، ص 1001ا السيد عبد احلميد، سرية احلسابات املصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة رض  -1
، وسعيد عبد 91، ص 1001نبيه صاحل، جرمية غسيل األوماال، ومنشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة  -2

 .00اللطيف حسن، املرجع السابق، ص 
 .104صميده جادة، املرجع السابق، ص ساومح شعبان  -3
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االجتاه التافيقي بني النظريتني بالتخفيف ومن صراومة االلتزام املطلق للسر الذي ميكن أن يصلح 
 . (1)لسر املهنة سااء ومن الناحية اجلنائية أم املدنيةأساسا قانانيا 

فالقال بأن أسا  التزام البنك بالسر املصريف ها العقد، إمنا يضر بالنظام العام للمجتمع، 
وفقا لتلك النظرية الرضا بإفشاء السر، يف حني أن ذلك الرضا مل يصح عن وما دام أن للعميل 

الفعل الصفة اجلنائية ومن قبل األومني على السر باعتبار أن اإلفشاء يكان جرمية تضر بالشخص 
وباجملتمع فضال على أن صاحب السر قد يعطي اإلذن باإلفشاء وها غري ومدرك للعااقب ، (2)ذاته

 . آثار سيئة باآلخرين غريهاليت قد تسبب وتلحق 
وإذا كان العقد يسمح لطرفيه بتغيري وتعديل ومضمانه فإنه يصعب تطبيق ذلك على السر 
املصريف ملا قد يرتبه ومن أضرار باالئتمان الذي يشكل السر املصريف أحد دعائمه القاية وعاومل ومن 

زام البنك بالسرية يف عااومل جذب رؤو  األوماال، كما أن التسليم باعتبار العقد أسا  االلت
التزاومه، كان للطرف األخذ احلق املعاومالت املصرفية يقتضي يف حالة عدم تنفيذ أحد أطراف العقد 

يف االومتناع عن تنفيذ التزاومه ها اآلخر وها وما يشكل ضررا بالغا بأعمال البناك واالقتصاد الاطين  
ظرية العقد جيعل السر املصريف دائما ككل، والقال بإومكان تصريح العميل للبنك باإلفشاء وفقا لن

نسبيا يتناقض ومع وجاد نص جنائي حيميه وحيدد احلاالت اليت جياز فيها اإلفشاء سااء كان ذلك 
 (. 3)يف قانان العقابات أم قانان البناك أو قانان النقد والقرض

                                                           
 .111عبد املاىل علي ومتايل، املرجع السابق، ص  - 1
قضية إحدى احملاكم االجنليزية باجاب التزام املصرف باحملافظة على السر حرصا على ومصلحة العميل وذلك يف قضية  - 2

يه حبيث أصبح حسابه ومدنيا مببلغ ومعني كان عميال لدى املصرف املدعى عل" تارينار"تتلخص وقائعها، أن شخص يدعى 
تاقع تعهد التزام مباجبه أن يدفع املبلغ على أقساطا اسباعية للمصرف الدائن وماضحا يف هذا التعهد اسم وعناان الشركة اليت 

ن وهنا  ومل يلتزم بالافاء وما اضطر  ومد يدفع املصرف االتصال بالشركة اليت يعمل فيها املدي" كيفان"يعمل فيها وهي شركة 
كشفت احملادثة بينه وبني ومدير الشركة عن حقيقة رصيد املدين مما سبب له ضررا وسبب احلكم أن االلتزام بالسر املصريف 
يشمل وما إذا كان احلساب ذا رصيد ومدين أو دائن وومقدار هذا الرصيد وميتد هذا االلتزام إىل كل املعاومالت اليت تدرج يف 

 . احلساب
 .004، وحممد حسن عمر بدواري، املرجع السابق، ص 101ة جادة، املرجع السابق، ص ساومح شعبان صميد - 3
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بالسرية  كما أنه ومن الصعب األخذ بنظرية النظام العام على إطالقها كأسا  اللتزام البنك
يف املعاومالت املصرفية، فاملطلق ال وجاد له وإن كان يصلح ومن ناحية فضر جزاء جنائي حلماية 
املصلحة العاومة، فإن هذه املصلحة قد تتضرر ومن هذه الصفة املطلقة للسرية املصرفية، وما دام 

ار مبناسبة حاال ومعينة باالطالع على األسر الااقع ياجب التخفيف ومنها، وبالتايل السماح يف أ
إجراء قاناين أو قضائي، كما ها الشأن بالنسبة ملا تنص عليه أغلب التشريعات على استثناءات 

 . جتيز ومنها اخلروج على ومبدأ السرية املصرفية وتسمح باإلفشاء
اللتزام البنك بالسرية املصرفية وعدم اإلفشاء به ها دافع األومر ونرى أن األسا  القاناين 

لنظام العام أو املصلحة العاومة والنظرية العقدية، فالنظام العام الذي ميثل املصلحة خليط ومن نظرية ا
العاومة يصلح أساسا قانانيا للسر املصريف ومن الناحية اجلنائية، أوما ومن الناحية املدنية فإن املسؤولية 

 يكن عن الضرر تقام على أسا  العقد إذا كان مثة عقد وعلى أسا  املسؤولية التقصريية إن مل
 . هناك عقد

وعلى هذا األسا  سعت التشريعات إىل احلد ومن هذا املبدأ ومن خالل إقرارها نصاص 
 .تشريعية سااء يف قانان العقابات أو يف القاانني البنكية وهذا وما سنحاول تبيانه يف الفرع الثالث

 الحد من السرية المصرفية: الفرع الثالث
املستقرة واللصيقة بعمل البناك فتلتزم البناك مباجب تعترب السرية املصرفية ومن القااعد  

القااعد العاومة يف القانان واألعراف املصرفية حبفظ أسرار العمالء وعملياهتم املصرفية وما مل يكن 
هناك نص يف القانان أو يف االتفاق يقضي بغري ذلك، وينصرف السر املصريف إىل كل أومر أو 

عن عملية مبناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط يستاي يف  ومعلاومات أو وقائع تتصل بعلم البنك
ذلك أن يكان العميل قد أفضى هبا نفسه إىل البنك أن يكان قد اتصل علم البنك هبا ومن 

، ويعترب داخال يف نطاق األسرار املصرفية رقم حساب العميل املبالغ املقيدة يف حساباته (1)الغري
عميل، اخلزينة احلديدية للعميل التسهيالت االئتمانية والقروض سااء كانت دائنة أو ومدينة، ودائع ال

                                                           
 .100أروى فايز الفاعاري، حممد إينا  قطيشان، املرجع السابق، ص  - 1
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ومن  املمناحة له، ومدى التزاومه بتسديد األقساط وومقدارها، ومديانيات العميل، الضمانات املقدومة
العميل، الشيكات اليت يسحبها العميل على البنك وغريها ومن األومار ونشاط العميل ومع 

باحملافظة على أسرار عمالئه على ومبدأ هام ها محاية احلق يف ، ويتأسس التزام البنك (1)البنك
اخلصاصية وملا كان ومن ومصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم إفشاء أسراره حفاظا على ومركزه املايل 

 .(2)صانا لسمعته وائتمانه فإن إخالل البنك هبذا االلتزام يعترب إخالال بالتزام تعاقدي
ومبدأ ومستقر يف املعاومالت املصرفية وال جياز إفشاء أسرار العميل  وإذا كانت السرية املصرفية 

إال يف حاالت حمددة بنص فهل جياز استبعاد ومبدأ السر املصريف يف حاالت االشتباه بتبييض 
األوماال الغري املشروع وهلذا وجب علينا أن نستمر يف احرتام احلق يف السرية املصرفية ولكن ال 

يعة للمجرومني للتسرت وراء هذه القاعدة وومن هنا وجب علينا أن ندقق بني ميكننا بإعطاء هذه الذر 
قااعد العمل املصريف والتعدي لألوماال الغري املشروعة املتحصلة ومن األنشطة اجلرومية املشتبه تدفقها 
عرب القناات املصرفية فلدراسة هذه اإلشكالية فسأقسم هذا الفرع إىل ثالث نقاط ومتتالية، حيث 

، مث أوجه االختالف بني (ثانيا)حاالت رفع السرية املصرفية ، مث (أوال)أ السرية املصرفية ندر  ومبد
 .(ثالثا)نظاومي سر املهنة املصريف والسر املصريف 

 مبدأ السرية المصرفية: أوال
وهذا هبدف ردع ومبيضي  1910قام الكاجنر  األومريكي بسن قانان سرية البناك لعام  

ومن القيام باستغالل البناك كقناات لتنظيف وتطهري تك األوماال، ووفقا هلذا األوماال غري املشروعة 
القانان يتعني على البناك األومريكية االحتفاظ بتقارير وسجالت عن أنشطة ومعينة ومع اخلضاع 

ية يف حاالت املخالفة، كما ألزم القانان البناك بإرسال تقارير ومعينة إىل ئلعقابات ومدنية وجنا
 الية كمصلحة الضرائب األومريكية، وكذا إلزاومها بإومساك بعض الدفاتر والسجالتبعض اجلهات امل

                                                           
 .919علي مجال الدين عاض، املرجع السابق، ص  - 1
 .141وماجد عمار، املرجع السابق، ص  - 2
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اليت تفيد التحقيقات اجلنائية يف املخالفات الضريبية واإلبالغ عن املصادر غري املشروعة 
 .(1)لألوماال

ولقد اتسع نطاق هذا املبدأ يف السناات األخرية ومل يعد قاصرا على اجملال املصريف فحسب  
ا ليبسط محايته يف كثري ومن بلدان املراكز املالية على العددي ومن أوجه املعاومالت واألنشطة وإمن

املالية واالقتصادية اليت يباشرها األشخاص الطبيعيان واالعتباريان داخل وعرب احلدود الاطنية 
، ومما ال (2)بقصد اجتذاب األوماال واملعاونة يف إخفاء األصال والعائدات املالية هلؤالء األشخاص

كان هلا دفع كبري يف استحداث وتبين أول نظام للسرية املصرفية حيث جرت   شك فيه أن سايسرا
عادة البناك السايسرية على التزام الكتمان التام يف ومباشرة أنشطتها وكان احرتام السرية املصرفية 

ومن جانب هذه مبثابة قاعدة راسخة ال جياز خرقها ومتار  بشكل كبري على الصعيد العملي 
البناك استنادا إىل العادات والتقاليد، وبعد صدور القانان االحتادي املتعلق بالبناك وصناديق 

أصبح االلتزام بالسر يرتكز على أسا  قاناين ها نص الفقرة  00/11/1904االدخار يف عام 
بناك بعدم إفشاء لومن ذلك القانان اليت تاجب على املؤسسات املالية أي ا 40الثانية ومن املادة 

املعلاومات اليت يتعني عليهم كتماهنا وأصبحت خمالفة هذه القاعدة املصرفية تااجه بعقابة 
، وأخذت هبذه القاعدة ومعظم الدول العربية كالتشريع اللبناين يف قانانه قااومه السرية (3)جنائية

املصري الذي  والذي يتكان ومن عشر ومااد وكذلك التشريع 00/09/1941املصرفية الصادر يف 
 1910أقر املشرع اجلنائي لتعزيز ذلك العرف املصريف املصري يف قانان العقابات الصادر سنة 

ومادعا إليه مبقتضى صناعته أو وظيفته سر خصاصي وأمتن عليه فأفشاه يف  كل ومن كان"على أن 

                                                           
 .91 ومكافحة غسيل األوماال، املرجع السابق، ص جالل وفاء حممدين، دور البناك يف - 1
اجمللة العربية لعلام )حممد عبد اهلل، سرية احلسابات بالبناك ودورها يف ومكافحة جرائم غسيل األوماال، جملة األومن العام  - 2

 .00، ص 1994، سنة 141، العدد (الشرطة
 .414ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  - 3



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

358 

 

ستة أشهر أو  غري األوماال اليت يلزومه القانان فيها بتبليغ ذلك يعاقب باحلبس ومدة ال تزيد على
 .(1) (ق ع 010املادة " )بغراومة ال تتجاوز مخسمائة جنيه

قانان السرية املصرفية الساري، حيث أٌره جملس " 19وكذلك يف ساريا جاء قاناهنا رقم  
حبيث حيتاي على تسعة ومااد اليت كلها تؤكد  10/00/1001الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

ختضع ألحكام سر املهنة كل املصارف "ث تنص املادة األوىل ومنه ، حبي(2)ومبدأ السرية املصرفية
العاوملة يف اجلمهارية العربية السارية قد خضعت البناك ملاجب الكتمان أو االلتزام بالسرية 
باعتبارها ومؤمتنة على األوماال املادعة لديها كما أهنا حبكم ومهنتها على أسرار املتعلقة باألوماال فال 

 . نها للغريجياز هلا الكشف ع
ها نصاص " سر املهنة املصريف"لذا جند أن ومصدر االلتزام الذي خيضع له البنك حبفظ  

لذا يعترب هذا االلتزام ومن النظام العام النسيب " إفشاء أسرار املهنة"قانان العقابات املتعلق جبرمية 
خلاصة وذلك لتدعيم روابط الثقة بني العميل واملصرف باعتبار أن تلك العالقة ومن صميم احلياة ا

 .(3)كشفه اعتداء على احلياة اخلاصة أو احلرية الشخصية وعلى حق ومن احلقاق املالزومة هلاويعترب  
 حاالت رفع السرية المصرفية: ثانيا

ميكن أن تقسم هذه احلاالت وهي إوما أن تكان ناجتة عن نصاص قانانية خاصة أو عن  
أوجب علينا أن نبني بعض احلاالت  قااعد عاومة يف احلقاق أو عن إرادة صاحب السر نفسه، لذا

 .(4)ال يعتد هبا بالسرية املصرفية مبا فيها حالة تبييض األوماالاليت 
                                                           

 09، اجلريدة الرمسية، العدد (1990سنة  104نصاص قانان سرية احلسابات بالبناك رقم )األخري جاء يف القانان  - 1
 . يف ومصر 1990أكتابر  1ومكرر بتاريخ 

لقد عرف الدكتار نعيم ومغبغب السرية املصرفية بأهنا مباجب امللقى على عاتق املصارف حبفظ القضايا املالية واالقتصادية  - 2
الزبائن وباألشخاص اآلخرين واليت تكان قد آلت إىل عملهم أثناء ممارستهم ملهنتهم أو يف ومعرض هذه والشخصية املتعلقة ب

 . املمارسة ومع التسليم باجاد قرينة على حفظ التكتم ملصلحة هؤالء الزبائن
ألردن، الطبعة رومزي جنيب القسا ، غسيل األوماال، جرمية العصر، دراسة ومقارنة دار وائل للنشر والتازيع، عمان، ا - 3

 .04، ص 1001األوىل، سنة 
 .140وماجد عمار، املرجع السابق، ص  - 4
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صدور إذن خطي من صاحب العالقة أو ورثته أو الموصى لهم برفع السرية : الحالة األولى
 المصرفية

ويتاقف ذلك على إرادة صاحب الشأن ويتم رفع السرية بأن حيل الزبان املصرف ومن هذا  
املاجب يف أي وقت يشاؤه، وميكن اشرتاط هذا احلل ومسبقا يف العقد األساسي الذي ينظم بني 
الزبان واملصرف، وذلك بناءا على إذن كتايب سااء ومن العميل أو ومن أحد ورثته، أو ومن أحد 

الايل الطبيعي )هلم بكل أو بعض هذه األوماال أو ومن النائب القاناين أحد املاصي ورثته، أو ومن 
أو الاكيل املفاض يف االطالع أو يف طلب ...( القيم أو الاصي، أو السنديك املعني قضائيا

بيانات عن ومعاومالت املاكل لدى البنك، كما أنه جياز الكشف عن شخصية احلساب احلر املرقم 
قمة بالنقد األجنيب بإذن كتايب مماثل، ويستاي أن يكان هذا العميل شخص طبيعي أو الاديعة املر 

 .(1) (ممن ميثله قانانا)أو ومعناي 
 نشوء دعوى بين المصرف والزبون تتعلق بمعاملة مصرفية: الحالة الثانية

مبعاوملة يعفى املصرف ومن االلتزام بالسرية املصرفية إذا نشأت دعاى بينه وبني زبانه تتعلق  
ومصرفية وإعفاء املصرف ومن احملافظة على السر ال يتناول ساى العملية اليت تكان حمل النزاع 
والعمليات اليت تتالزم ومعها دون العمليات األخرى وال جياز إفشاء السر إال أومام احملكمة أو اهليئة 

 .(2)التحكمية املعروض عليها النزاع
 إعالن إفالس البنوك: الحالة الثالثة

مبجرد إعالن إفال  الزبان تنتقل حقاقه يف إدارة أومااله إىل جمماعة الدائنني املمثلني باكيل  
التفليسة وومنها األوماال اليت تكان عند املصرف مما يرتتب على املصرف هبذه احلالة إطالع وكيل 

 .لديه التفليسة على حقيقة عالقات الزبان ومعه والعمليات اليت متت حلسابه واألوماال املادعة
 

                                                           
 .40هيام اجلرد، املرجع السابق، ص  - 1
 .44، ص نفسههيام اجلرد، املرجع  - 2
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 الطلب من السلطات القضائية: الحالة الرابعة
يعفى كذلك املصرف ومن االلتزام بالسرية املصرفية يف حال طلب ومعلاومات تتعلق حبساب  

الزبان والعمليات اليت أجراها ومعه وماجه إليه ومن السلطات القضائية املختصة يف حال إقاومة دعاى 
 .(1)صرفية املطلابة ومن قبل القضاءقضائية يتاقف البث فيها على املعلاومات امل

 في حالة تبييض األموال: الحالة الخامسة
ومن أكثر احملنه اليت تتعرض هلا السرية املصرفية هي تبييض األوماال غري املشروعة هذا وما  

جعل ومعظم التشريعات العربية والدولية تقام بتقيد ومبدأ السر املصريف الذي ميثل ومطلبا وملحا 
نه ملكافحة األوماال غري املشروعة، والتعاون الدويل الفعال وها األومر الذي اهتمت وشرطا ال غىن ع

وبرناومج العمل ( 1900)وبيان بازل ( 1901)به الاثائق الدولية األساسية ومثل املخطط الشاومل 
ومر واأل( 1990)والتاصيات األربعني لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ( 1990)العاملي 

، حبيث اشتملت هذه الاثائق يف (1991)التاجيهي الصادر عن جملس اجلماعات األوروبية 
جمملها على عدد ومن التدابري واإلجراءات اليت يتعني على الدلا اختاذها للحد ومن إطالق السرية 

نا دور ياملصرفية واحليلالة دون استخدام النظام املايل يف تطهري املال غري املشروع، وكان التفاقية في
خاص يف متكني سلطاهتا املختصة ومن حتديد وجتميد املتحصالت املستمدة ومن األنشطة اجلرومية 

وكذلك إلزام تقدمي التقارير والسجالت املصرفية واملالية والتجارية وليس هلا  (2)بقصد ومصادرهتا
التحفظ )ومسة وكذلك اتفاقية تانس نقلت يف ومادهتا اخلا (3)احلق أن ترفض حبجية السرية املصرفية

ذات األحكام والتدابري املشار إليها يف اتفاقية فينا، باإلضافة إىل اتفاقية سرت ( واملصادرة
 .(4)سرتاسبارج

                                                           
 .444، وومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص 44، ص السابقهيام اجلرد، املرجع  - 1
 . املادة اخلاومسة الفقرة الثانية ومن اتفاقية فيينا - 2
 . املادة اخلاومسة الفقرة الثانية ومن نفس االتفاقية - 3
 .املادة الثانية والثالثة والرابعة ومن اتفاقية سرتاسبارج - 4
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أوما التشريع النماذجي دعا ها اآلخر إىل تقيد السرية املصرفية واملالية بتحديد ومبالغ  
دولية واألوراق املالية وتنظيم ومهنة  الدفاعات النقدية وإلزام املؤسسات املالية باإلبالغ عن حتايالت

الصرافة وااللتزاومات املفروضة على الكازيناهات وناادي القمار والتزام املؤسسات املالية اليقظة 
واحلذر وإخضاع بعض العمليات لرقابة خاصة وحفظ وتقدمي الاثائق وإبالغ السلطات املختصة،  

ظفني العماوميني حبيث ال جياز هلم االحتماء وراء كذلك يلزم حىت الاسطاء املاليني واحملاومني واملا 
 .(1)السر املهين

واعتمادا على تلك الاثائق الدولية األساسية اعتمدت ومعظم التشريعات يف قاانينها 
الداخلية احلد ومن ومبدأ السر املصريف أو البنكي بغية التقليل أو إلغاء ذلك املبدأ يف األحاال اليت 

شريعات املشرع اجلزائري الذي نص على ذلك صراحة يف قانانه تقضي ذلك وومن بني تلك الت
الصادر  01-04ومن قانان رقم  11األخري املتعلق مبكافحة تبييض األوماال، حيث تنص املادة 

ال ميكن االعتداد بالسر البنكي أو السر املهين يف ومااجهة اهليئة " 1004فرباير  01يف 
 104يف ومادته  14/11/1001الصادر بتاريخ  01/11، وكذلك القانان رقم (2)"املتخصصة

 .(3)"خلية ومعاجلة املعلاومات البنكية"ال حيتج بالسر البنكي والسر املهين على "اليت تنص على أن 
وومن خالل هذه النصاص فقد أباح املشرع انتهاك ومبدأ السرية وال ميكن للبناك واملصارف  

يف ومااجهتها لتلك اللجان واهليئات ملااجهة جرائم االحتجاج واالحتماء وراء ذريعة السرية املصرفية 
األوماال، كما أنه ال ميكن اختاذ أية ومتابعة ومن أجل انتهاك السر البنكي أو املهين ضد تبييض 

األشخاص أو املسريين واألعاان اخلاضعني لإلخطار بالشبهة الذين أرسلاا حبسن النية املعلاومات 
 .(4)يف هذا القانانأو قاوماا باإلخطارات املنصاص عليها 

 
                                                           

 . ومن التشريع النماذجي 1، 1، 4، 4، 0، 1املااد  - 1
 .11وماال ومتايل اإلرهاب، املرجع السابق، ص ومن قانان الاقاية ومن تبييض األ 11املادة  - 2
 .01، ص 14/11/1001، بتاريخ 01/11الصادر حتت رقم  1000قانان املالية لسنة  - 3
 (.1004فرباير  01الصادر يف  04/01قانان )ومن نفس القانان  10املادة  - 4
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 أوجه االختالف بين نظامي سر المهنة المصرفي والسر المصرفي: ثالثا
أن نفرق بني النظاومني ومن عدة وجاه ولعل أمهها وما يتعلق مبصدر االلتزام حبفظ السر  جيب 

واالعتبارات اليت يقام عليها كل ومن النظاومني وومدى احلماية اجلنائية اليت يتمتع هبا كل ومن 
 :النظاومني

 : مصدر االلتزام -أ
ات املتعلقة جبرمية لنصاص قانان العقاب" سر املهنة املصريف"خيضع التزام البنك حبفظ  
باعتبار أن البنك أومني على السر حبكم الضرورة، وومن مث يلتزم بكتمان " إفشاء أسرار املهنة"

األسرار املهنية املعهادة إليه ومن عمليه، احرتاوما للثقة املطلقة اليت أواله إياها، حبكم ومهنته وها وما  
ق ع األردين، بينما  044، واملادة ق ع الفرنسي 010عليه القال إعماال لنص املادة كان جيري 

إىل نصاص خاصة قائمة " نظام السر املصريف"يرجع التزام البنك بالكتمان والسرية يف النظام الثاين 
، ومستقلة عن جرمية إفشاء أسرار املهنة وومثاهلا النصاص الااردة يف قانان البناك السايسري (1)بذاهتا

اللبناين، وقانان سرية ، وقانان سرية املصاريف (10م)، وقانان البناك االيطايل (01فقرة  41م )
 (.1، 4، 1، 1املادة )احلسابات بالبناك املصرية 

 نظاميناالعتبارات التي يقوم بها كل من ال -ب
محاية املصاحل الفردية وتدعيم روابط " سر املهنة املصريف"يستهدف كتمان األسرار وومنها  

الثقة باعتبار أن السر املعهاد به إىل األومني عليه حبكم الضرورة ها ومن صميم احلرية الشخصية 
السر "، أوما نظام (2)واحلياة اخلاصة ويعترب كشفه اعتمادا وعلى حق ومن احلقاق املتصلة هبا

باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق ومحاية فيستهدف فضال عن ذلك محاية االئتمان املصريف " املصريف
املصاحل االقتصادية العليا للدولة، واالعتبار األخري ها الذي جعل ومن السر املصريف نظاوما استثنائيا 

                                                           
 .01رومزي جنيب القسا ، املرجع السابق، ص  - 1
 .94لبناك يف ومكافحة غسيل األوماال، املرجع السابق، ص جالء وفاء حممدين، دور ا - 2
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ه القااعد العاومة خيضع لقااعد خاصة، وخيتلف يف ذلك عن نظام سر املهنة املصريف الذي حتكم
 . لسر املهنة ومع استقالله ببعض األحكام اليت تتفق ومع الطابع املايل للسر

 نطاق السرية -ج
على الاقائع اليت " سر املهنة املصريف"يقتصر وماضاع الكتمان أو نطاق السرية يف نظام  

إخفاء هذه وصلت إىل علم البنك حبكم ومهنته، ومبناسبة تعاومله ومع شخص اجتهت إرادته إىل 
عالوة على ذلك الاقائع كافة  فيعتد نطاق السرية ليشمل" السر املصريف"الاقائع، أوما يف نظام 

األساليب التنظيمية، أساليب العمل املصريف اختيار )املعلاومات املتعلقة بنشاط البنك ذاته 
 (.إخل...قطاعات النشاط

 مدى الحماية الجنائية -د
اإلفشاء العمدي "ية جلزاءات أشد ومن تلك املقررة جلرمية خيضع اإلخالل بالسرية املصرف 

وومنها سر املهنة املصريف إىل احلبس والغراومة ومثل اجلزاء املقرر يف قانان العقابات " لألسرار املهنة
جلزاء أخف وإذا مت كشف ذلك السر عن إمهال أو عدم السايسري جلرمية إفشاء أسرار املهنة 

 .(1)احتياط فتكان عقابة أخف
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .01رومزي جنيب قسا ، املرجع السابق، ص  - 1



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

364 

 

 المبحث الثاني
 التعاون الدولي كمواجهة استخدام البنوك في تبييض األموال 

إن املنظاومة الدولية مل تبق يف ومنأى عن االهتمام مبخاطر وأضرار اإلجرام املنظم وتبييض  
األوماال، حبيث اهتمت املنظمات الدولية هبذا املشكل العاملي، وعملت على عقد وملتقيات دولية 

جهاية تطالب الدول املصادقة عليها مبكافحة بلارة اتفاقيات وومعاهدات دولية و أسفرت عن 
استخدام البناك ألغراض تبييض األوماال ومن خالل نصاص قانانية، عليه فقد تكثفت جهاد 
خمتلف التشريعات الاطنية للحد ومن جرمية تبييض األوماال، إذ عملت على وضع سياسة جنائية 

 . قائيتقام على بعد زجري وآخر و 
وهكذا فقد جرومت خمتلف التشريعات تبييض األوماال، وذلك بإقرار قاانني خاصة جترم 

وقائية تتضمن جانبا حماديا يقضي بتتبع األوماال قبل وقاع أو إمتام وتعاقب عليه، وأيضا بتدابري 
 . اجلرمية وذلك ومن خالل ومراقبة حتركات األوماال عرب خمتلف القناات املصرفية واملالية

إال أن التدخل الدويل حملاربة هذه الظاهرة اإلجراومية جاء ومتأخرا واالهتمام التشريعي األول 
برز يف أواخر السبعينات وومنتصف الثمانينات، وكان ومن آثار هذا التأخر أن املبادرات األوىل يف 
املكافحة شاهبا بعض القصار والتضارب بني التشريعات، وها األومر الذي انعكس سلبا على 
ومكافحة هذه الظاهرة بسبب االختالف البارز بني خمتلف التشريعات، فاملكافحة الفعالة تقتضي 
تاحيدا يف أهم النصاص اجملرومة لتبييض األوماال، ألن هذه اجلرمية هي غالبا جرمية عرب وطنية، 

 . وتتطلب تبعا لذلك تعاونا دوليا وتاحيدا يف التشريع
لية سندر  ذلك التعاون الدويل ومن خالل آليات ولإلملام مبختلف هذه التاجهات الدو 

، مث باإلضافة إىل بعض الصكاك (المطلب األول)املكافحة على الصعيد أو التشريع الدويل 
القانانية املتبادلة ، ومع أمهية اللجاء إىل املساعدة (المطلب الثاني)الدولية، واالتفاقيات األخرى 

 . (المطلب الثالث)وتسليم اجملرومني 
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 طرق المكافحة على الصعيد التشريع الدولي: لب األولالمط
دويل، كان ومن املنطقي أن تتخذ سياسة  دذات بعملا كانت ظاهرة تبييض األوماال 

املكافحة شكال ودوليا، ون هنا جاءت االتفاقية الدولية لتعاجل األبعاد الدولية للظاهرة ولتنظم 
لال للمشاكل القانانية اليت تصلحها جرمية تبييض أوجه التعاون بني الدول يف حماولة ومنها إجياد ح

 .األوماال يف بعدها العابر وطين وكذا التأطري وتاجيه التشريعات اجلديدة يف هذا السياق
وثنائية وهي ذات وهكذا جاءت نصاص االتفاقيات الدولية ومتاالية ومنها ومتعددة األطراف 

، هلذا سيتم اجملال ال يسمح بدراستهاتاجهات خمتلفة وعلى ذلك ومن تصدر االتفاقيات فإن 
الرتكيز على حتليل ومضاومني أهم االتفاقيات الدولية وذلك ومن خالل دراسة االتفاقيات الدولية 

، ومع إبراز  (الفرع الثاني)بيان أهم املؤمترات والتاصيات الدولية ، مث (الفرع األول)اإلقليمية 
 . (لثالفرع الثا)كذلك أهم التقارير اهليئات الدولية 

 االتفاقيات الدولية اإلقليمية: الفرع األول
لقد صدر عن اجملتمع الدويل جمماعة ومن االتفاقيات والاثائق الدولية عاجلت وماضاع  

تبييض األوماال وعالقته بالبناك واملصارف، ومتيزت بتناع وتقارب املكافحة، وذلك بتطاير ومضمان 
عد ة اتفاقيات دولية اليت كانت يف بداية األومر  االتفاقيات، ولذا فقد صدر عن األوماال املتحدة

تبييض األوماال الناجتة عن جتارة يف املخدرات واملؤمترات العقلية، مث بعد ذلك ومقتصدة يف ومكافحة 
 .وسعت ومن نطاق التجرميي لتشمل جل اجلرائم اخلطرية وعرب الاطنية

بالنااة األوىل وهي اتفاقية فيينا اليت وعليه سنحاول دراسة أهم تلك االتفاقيات بداية  
، مث اتفاقية بالريوما ملكافحة (أوال) 1900تعترب املرجع األساسي للتشريعات الدولية والاطنية لسنة 

، ومع أمهية دراسة اتفاقية األومم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة (ثانيا) 1000اجلرمية املنظمة لسنة 
 . (ثالثا)تباره أحد جرائم الفساد املايل اليت عاجلت تبييض األوماال باع 1000
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 اتفاقية فيينا مرجع أساسي للتشريعات الوطنية: أوال
أو كما تسمى مبعاهدة األومم املتحدة املتعلقة مبكافحة  1900تعترب اتفاقية فيينا لسنة  

اربة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية ومن أوىل اجلهاد الدولية على صعيد حم
تبييض األوماال، وها الشيء الذي جعل هلا دورا وإشعاعا على باقي التشريعات، فاتفاقية فيينا  
كانت ومرجعا أساسيا ملختلف التشريعات، حيث اقتبست هذه األخرية بنادها ومن ومعاهدة 

 .(1)فيينا
وهي أيضا مثرة للمجهادات الدولية اخلاصة مبكافحة املخدرات، حيث جاءت هذه  

إذ أصبح هناك وعي وقناعة دولية بأن " احلرب ضد املخدرات"االتفاقية يف إطار محلة شعارها 
 .(2)حماربة جتارة املخدرات لن تكتمل إال مبصادرة وحماصرة األوماال الناجتة عنها

وملا كان هدف املعاهدة يتمثل يف حماربة االجتار غري املشروع للمخدرات، فإنه ومن الطبيعي  
، ولتفعيل ومقتضيات هذه (3)اق تبييض األوماال يف اجلرائم الناجتة عن هذه التجارةأن ينحصر نط

االتفاقية، فقد نصت على تفعيل التعاون بني األطراف املاقعة عليها، وذلك ومن خالل جمماعة ومن 
، وبالرغم ومن أن هذه االتفاقية جاءت مببادرات (4)البناد اليت تسهل التعاون الدويل للدول األطراف

مة يف جمال تبييض األوماال، إال أن هناك بعض املؤخذات اليت وجهت إليها حبيث أهنا اهتمت ومه
للجرمية، كما أهنا مل تنظم باجلاانب الزجرية، دون إيالء أدىن اهتمام لإلجراءات الاقائية واحلمائية 

تاجيهات وسائل تعقب اجلرمية، وإن وما نالحظه على االتفاقية ومن جترمي وعقابات ليس إال جمرد 

                                                           
1 - LOPES DELIMA (JOSENTONIO FARAH): «La lutte contrele blanc himent en 
EUROPE :apport pourune réflexion sur la transposition du modèle eurpéen au Merco sur», 
OP-Cit, p 56. 

 .040عزت حممد السيد العمري، املرجع السابق، ص  - 2
 . ومن االتفاقية" ب"املادة الثالثة، الفقرة  - 3

4 - LOPES DELIMA (JOSENTONIO FARAH): «La lutte contrele blanc himent en 
EUROPE: apport pourune réflexion sur la transposition du modèle eurpéen au Merco sur», 
OP-Cit, p 56. 
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وتعليمات تطبيقها ومرهان بالتاقيع واملصادقة عليها، وعلى الدول املاقعة بإصدار قاانني تتالئم ومع 
 .(1)االتفاقية

وفضال عن هذا فإن هناك ومن يأخذ عليها تأثرها بتشريع مشال أومريكا، حيث اقتبست  
تربير شرعية اختاذ البعد بعض البناد ومن تشريع الااليات املتحدة األومريكية، كما أهنا مل حتاول 

 .(2)اجلنائي يف حماربة تبييض األوماال انطالقا ومن املصلحة احملمية كمفهام أساسي يف العلام اجلنائية
عرب الاطنية تكاومال يف ومعايري االختصاص  كما أن االتفاقية تفرض ومالحقة اجلرمية املنظمة 

ال يفلت ومن دائرة العقاب وال شك القضائي على حنا على بيع نشاطا ومعقدا لنشاط تبييض األوما 
أن تبعثر أركان وعناصر هذا النشاط على إقليم أكثر ومن دولة وحيل التمايه اليت يتم ومن خالهلا 

، ومع اختاذ (3)والتطار التقين املصريف، كل هذا يتطلب حلاال ومستحدثة لتداخل ومعايري االختصاص
املالية، ومع عدم جااز التذرع بالسرية وما يلزم ومن تدابري االطالع على السجالت املصرفية أو 

 .(4)استغالل البناك يف جرائم تبييض عائدات اجلرميةاملصرفية، وحماربة 
ونرى أن هذه االتفاقية ومن أهم النصاص الدولية اليت استهدفت أنشطة تبييض األوماال،  

وحدثت الدول األعضاء يف االتفاقية على اختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية كمااجهة تدفق األوماال 
 غري املشروعة على القناات املصرفية واملؤسسات املالية، بالرغم أهنا اقتصرت التجرمي على جتارة

                                                           
 .04، وخملص إبراهيم ومبارك، املرجع السابق، ص 00ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  - 1

ديسمرب ومن قبل ومفاضي ستة دول يف ختام ومؤمتر األومم  19وجتدر اإلشارة أنه مت اعتماد هذه االتفاقية بتاافق اآلراء يف 
، 1900ديسمرب  14، ومت فتح باب التاقيع يف (1900ديسمرب 14إىل  نافمرب 14املتحدة الذي عقد هلذا الغرض بفيينا 

املؤرخ  41/94دولة وكان ومن بينها اجلزائر اليت صادقت على االتفاقية مباجب املرسام الرئاسي رقم  41حبيث وقعت عليها 
  .دولة 141 1000وبلغ عدد الدول األطراف يف هذه االتفاقية حىت أول نافمرب  1994يناير  10يف 

2 - JEAN-Francoisthi my et Jean, Paul la borde, criminalité organisée et blanchiment, Revue 
international de droit pénal 1997, p 416. 

عصام أمحد حممد، أضااء على اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات، اجمللة العربية للفقه والقضاء،  - 3
 .441، ص 1994، سنة 14رة، العدد القاه

وعبد الااحد حممد الفار، اجلرائم ، 104ن اجلنائي، املرجع السابق، ص ومفيد نايف الديلمي، غسيل األوماال يف القانا  - 4
 .401، ص 1904الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 
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املخدرات واملؤثرات العقلية، إال أهنا تستحق التنايه ألن إجيابياهتا تفاق سلبياهتا، كما تبقى قاعدة 
صلبة لباقي االتفاقيات والتشريعات الالحقة اليت اعتمدهتا كمرجع أساسي لصياغة بناد ونااة 

لة ومن االجتار قاانينها، وومع ذلك كان جيب أال يقتصر التجرمي على جرائم تبييض األوماال املتحص
 .يف املخدرات فقط، ومع ضرورة ومراجعة نصاص هذه االتفاقية

وهذا وما دعا إىل عقد اتفاقية أخرى تسعى ملكافحة اجلرمية املنظمة العتبار تبييض األوماال  
صار ومن صار اجلرمية املنظمة، وومن خالل وما نشاهده ومن حتايل األوماال يف أكثر ومن دولة وأكثر 

 .حايل الربقي والسريع لألوماال عرب بناك العاملومن بنك ومن خالل الت
 0222اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة  سنة : ثانيا

 11الذي مت التاقيع عليه يف  1900جيب التفرقة بني اتفاقية بالريوما وإعالن بالريوما لسنة  
الرقابية يف املؤسسات والسلطات ثلاا البناك املركزية ، حيث اجتمعاا مم(1)1900ديسمرب سنة 

البنكية يف هذه الدول ومت بناء على هذا االجتماع إنشاء جلنة لصياغة القاانني والقااعد 
واملمارسات اخلاصة بالرقابة على العمليات البنكية، وقد صدر عن اجملتمعني إعالن هبدف ومااجهة 

، وبالتايل احلفاظ على (2)استخدام البناك وأنظمتها يف جرائم تبييض األوماال ذات األصل اجلرومي
مسعة املؤسسات البنكية ومن عمليات ومالية تتضمن شبهة تبييض األوماال، وومن مث تضمن اإلعالن 
جمماعة ومن تلك املبادئ وهذا كان متهيد للخروج إىل اتفاقية بالريوما  حيز الاجاد، أي بعد ومرور 

                                                           
الااليات املتحدة األومريكية، اليابان، اململكة املتحدة الربيطانية، أملانيا، فرنسا، السايد، )ومن الدول مت تاقيع هذا اإلعالن  - 1

: ، وتضمن هذا اإلعالن ومبادئ نذكر ومنها(هالندا، بلجيكا، سايسرا، لكسمربج باإلضافة إىل ومنظمة الاحدة األوروبية املشرتكة
اط تقدمي بطاقة إثبات الشخصية، حبيث ال جياز إجراء أي عملية دون ضرورة حتقق البنك ومن شخصية العميل وذلك باشرت 

 .ذلك
احرتام القاانني والقااعد األخالقية يف ومباشرة املؤسسات البنكية ألنشطتها وخاصة رفض االشرتاك يف أية عملية تشجع على  -

 .إعادة تاظيف األوماال القذرة
 .لسلطات العاومةااللتزام يقدم تقدمي ومعلاومات كاذبة تعاق نشاط ا -
 .تافري اإلعالم الالزم للعاوملني لدجى البناك مببادئ هذا اإلعالن -
، وحمماد سليمان كيش، املااجهة اجلنائية لغسل األوماال، املرجع 11ساومح شعبان صميده جادة، املرجع السابق، ص  - 2

 .04، وعبد الفتاح سليمان، ومكافحة غسل األوماال، املرجع السابق، ص 49السابق، ص 



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

369 

 

اقية أخرى صادرة عن جهات عشر سنة على اتفاقية فيينا، وعلى ذلك اإلعالن وحىت على اتف 10
يف جمال حماربة تبييض األوماال، ألهنا جاءت أوسع نطاقا ومن حيث  أخرى، وهي تسجل ومسبقا

التجرمي، حبيث مشلت خمتلف العائدات اليت تدرها اجلرمية املنظمة وليس فقط جرائم املخدرات أو 
 .(1)نظمجرائم ومعينة، وبذلك فهي تعد ومرجعا ومهما يف جمال ومكافحة اإلجرام امل

وومن أهم وما جاءت به اتفاقية بالريوما يف جمال تبييض األوماال أهنا وسعت ومن نطاق   
اجلرائم األولية ومصدر التبييض، وذلك بأن جعلتها تتمثل يف كل أنااع اجلرائم املنظمة واخلطرية، 

 راتاملخداليت حصرت اجلرمية األولية يف جرائم  1900وذلك على خالف اتفاقية فيينا لسنة 
ويهدف هذا التاسع الذي جاءت به هذه االتفاقية إىل تفادي االنتقاء والذي وجه إىل اتفاقية 

 .(2)فيينا
الشخص االعتباري قد أضحى اليام ذا أمهية ومتعاظمة نظرا ملا ينهض به ومن أعباء إذا كان  

ومصدرا  جسيمة بغريه ومن األشخاص الطبيعيني عن القيام هبا فإنه يف الاقت نفسه ميكن أن يكان
للجرمية أو االحنراف أو اخلطارة مما يشكل خطرا وهتديدا على أومن اجملتمع وسالومة، وذلك بسبب 
طبيعة الشخص املعناي االعتباري، وطبيعة النشاط املناط به ووما لديه ومن إومكانات وقدرات 

 .(3)ضخمة
دفاع وإذا كانت فكرة املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري جاءت لتحقيق أهداف ال 

، اليت خترتق التناغم االجتماعي للقانان اجلنائي، لذا (4)االجتماعي كمااجهة أخطار جرائمه
للشخص املعناي، لتحقيق العدالة ومتكني اجملتمع فاالضطراب االجتماعي يتطلب املساءلة اجلنائية 

                                                           
 .119، ص السابقاومح شعبان صميده جادة، املرجع س -1
نبيل حممد عبد احلليم عاجله، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األوماال يف ضاء أحكام القانان الدويل العام، رسالة  -2

 .001، ص 1000دكتاراه، كلية احلقاق، قسم القانان العام، جاومعة عني الشمس، القاهرة، سنة 
 .10، ص 1904سليمان وماسى، املسؤولية اجلنائية للشخص املعناي، الدار اجلماهريية للنشر واإلعالن، سنة حمماد  -3
حممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القاناين الدويل للجرمية املنظمة عرب الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية،  -4

 .410، ص 1010القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 
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اليت يرتكبها ومن الدفاع الطبيعيان، مما استلزم إجياد ببعض األنشطة اليت هتدده نتيجة اجلرائم 
األشخاص الطبيعيان، مما استلزم إجياد صيغة تكفل بإخضاع تلك املؤسسات املشار إليها 

 .(1)باملسؤولية اجلنائية
وعليه فقد نصت املادة العاشرة ومن االتفاقية على ومسؤولية األشخاص االعتبارية نتيجة  

اجلرائم اخلطرية اليت يرتكبها وومن  األفعال اليت يرتكباهنا، حيث أقرت االتفاقية ومبدأ املسؤولية عن
بينها جرمية تبييض األوماال، وأن تلك املسؤولية إمنا تقرر مبعرفة التشريعات الداخلية للدول 
األعضاء، وباالحرتام لنصاصها ونظمها، وإن رقعة تلك املسؤولية متتد لتشمل الشق اجلنائي واملدين 

 .(2)واإلداري
ملتصار أن تاقع على الشخص االعتباري اجلزاءات سااء فضال إىل أهنا ركزت على أنه ومن ا

أكانت جنائية أم غري جنائية، على أن تكان تلك اجلزاءات حتمل قدرا ومن احلسم واحلزم والفعالية 
وما يكفي إلعادة الشخص االعتباري إىل جادة الصااب وردعه عن ممارسة أنشطة تبييض 

 .(3)األوماال
ملكافحة الفساد لسنة  هلا صلة باتفاقية األومم املتحدة وباإلضافة إىل هذه االتفاقية فإن

باعتبار تبييض األوماال عرب القناات املصرفية صارة ومن صار الفساد املايل وعليه سنتكلم  1004
 .عن هذه االتفاقية يف النقطة املاالية

                                                           
 .100ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  - 1
 .411حممد عبد اهلل حسني العاقل، املرجع السابق، ص  - 2
 : ن االتفاقية على أنه 10نصت املادة   - 3
 يتعني على كل دولة أن تعتمد وما قد يلزم ومن تدابري إلرساء ومسؤولية اهليئات االعتبارية عن املشاركة يف اجلرائم اخلطرية اليت -أ

 .ومن هذه االتفاقية( 10، 0، 1، 4)تضلع فيها مجاعة إجراومية ومنظمة واجلرائم املقررة وفقا للمااد 
 . رهنا باملبادئ القانانية للدولة الطرف ميكن أن تكان ومسؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو ومدنية أو إدارية -ب
 .خاص الطبيعيني الذين ارتكباا اجلرائمترتتب هذه املسؤولية دون ومسا  باملسؤولية اجلنائية لألش -ج

هـ يتعني على كل دولة طرف أن تكفل على وجه اخلصاص إخضاع األشخاص االعتباريني الذين تلقى عليهم املسؤولية وفقا 
 . هلذه املادة جبزاءات جنائية أو غري جنائية فعالة وومتناسبة ورادعة مبا يف ذلك اجلزاءات املالية
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 0222اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة : ثالثا
وأصبحت هذه االتفاقية  14/11/1004حيز التنفيذ يف وقعت هذه االتفاقية ودخلت  

خطاة هاومة يف ومكافحة تبييض األوماال النتائج ومن فساد األنظمة سااء كانت أشخاص طبيعية أم 
أشخاص اعتبارية، حيث ألزومت الدول األعضاء بتجرمي الفساد مبكافحة صاره وأشكاله وومالحقة 

، وذلك بإفشاء أنظمة للرقابة واإلشراف وكشف (1)ومرتكبيه ودعم املؤسسات العاومة ملنع حدوثه
 .الفساد داخل البناك واملؤسسات املالية األخرى

أساليب غري تقليدية وحديثة بتحديد لردع مجيع عمليات تبييض األوماال، وذلك باتباع  
املالكني األصليني هلذه األوماال وأصلها، لتحديد وما إذا كانت هذه األوماال ومتحصلة ومن جرمية أم 

 .(2)ال، وضبط عمليات تبييض األوماال وإبالغ السلطات املناط هبا املكافحة
كما حدثت االتفاقية الدول األعضاء بالتعاون الدويل واحمللي يف تبادل املعلاومات، حبيث  

ومع القاانني الداخلية واملبادئ املعمال هبا يف البناك واملؤسسات املالية األخرى، وذلك ال تصطدم 
لتبادل املعلاومات املالية، تعمل كمركز لتحليل املعلاومات املتعلقة بعمليات تبييض بإنشاء وحدة 

األوماال، وللدول األعضاء يف سبيل ذلك تنفيذ عدة تدابري وإجراءات للكشف ورصد حركة النقاد 
والصكاك القابلة للتداول عرب الدول، ودون تأثري على حركة رؤو  األوماال املشروعة لألفراد، 

تبييض األوماال ومن خالل البناك ألزومت االتفاقية الدول األعضاء بإلزام البناك  وملكافحة
 :واملؤسسات املالية األخرى املناط هبا حتايل املاال مبا يلي

جيب أن تشمل استمارات حتايل األوماال والرسائل مبعلاومات صحيحة ودقيقة عن ومصدر  -
 .األوماال

 . هذه املعلاومات االحتفاظ بالسجالت املدون هبا املعلاومات عن -

                                                           
 .044، وعزت حممد السيد العمري، املرجع السابق، ص 01املرجع السابق، ص  حممد علي العريان،- 1
أمحد حممد قايد ومقبل، املسؤولية اجلنائية للشخص املعناي، دراسة ومقارنة، رسالة دكتاراه، كلية احلقاق، جاومعة القاهرة،  - 2

 .19، ص 1004الطبعة األوىل، سنة 
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وجاد فحص دقيق على حتايل األوماال اليت ال حتتاي ومعلاومات كاوملة وتفصيلية عن ومصدر  -
 .(1)األوماال

وباإلضافة إىل هذه االتفاقية ياجد صكاك دولية أخرى ومثل النظام االسرتشادي املاحد 
املادة  وذلك ومن خالل نص 1000مبكافحة تبييض األوماال لدول جملس التعاون اخلليجي عام 

، (3)11املادة  1000وكذلك قانان العريب االسرتشادي ملكافحة تبييض األوماال لسنة  (2)10
ومن خالل التاصية  FATFوكذا التاصيات األربعان الصادرة عن جلنة العمل واإلجراءات املالية 

 .(4)الرابعة والتاصية السادسة
الدويل النماذجي لغسل األوماال لسنة وكذلك املادة الثالثة ومن الفصل الثاين ومن القانان 

ومن اتفاقية " أ"، وباإلضافة إىل املادة الثاومنة الفقرة (5)املتعلق مبتحصالت اجلرمية 1990

                                                           
 .املادة الرابعة عشر ومن االتفاقية -1
يف حالة ثبات ومسؤولية املؤسسات املالية وغري املالية واملصرفية جنائيا "ومن النظام االسرتشادي على أنه  10ت املادة قض -2

نبيل حممد عبد ..." عن جرمية تبييض األوماال جياز للمحكمة أن تاقع عليها عقابة الغراومة اليت تعادل قيمة األوماال املصاردة
 .091احلليم عااجة، املرجع السابق، ص 

 :تطبيق عقابات على الشخص االعتباري"ومن القانان العريب االسرتشادي على  11تنص املادة   -3
 . غلق أو إقفال احملل املرتكب ألنشطة غسل األوماال -
 .وقف الشخص االعتباري عن العمل -
 .حل الشخص االعتباري يف حالة التكرار أو العادة -

4 - The Forty Recommen dations of the financial action task farce (FATF) on mony laun 
dering, February 1990, As Reviced in June 1996. 

تصدت التاصية الثانية ومنها لذات اإلشكالية حيث أقرت جااز  1000اجلدير بالذكر أنه أثناء تعديل التاصيات األربعني عام 
ولية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية على كاهل األشخاص االعتباريني، كما رددت التاصية السابعة عشر ومنها على ترتيب املسؤ 

ذات املضمان والذي أوجبت على كافة الدول أن تبني يف أنظمتها القانانية ملا يضمن تاقع كافة العقابات الفعالة واملناسبة 
لى كل ومن ال يفي مبتطلبات ومكافحة جرائم تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب سااء كان سااء كانت جنائية أو ومدنية أو إدارية ع

 . شخص طبيعيا أو اعتباريا
يعاقب األشخاص االعتباريني وما عدا الدولة إذا وقعت "نصت املادة الثالثة ومن الفصل الثاومن ومن الباب الرابع على أن  -5

لصاحلها بالغراومة اليت تعادل مخسة أومثال الغراومة املقررة للشخص الطبيعي، دون اجلرمية ومن أحد وماكليها أو ممثليها بامسها أو 
 ".إخالل مبعاقبة األشخاص ومرتكيب اجلرومية كفاعلني أو شركاء
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يف  1994وكذلك التشريع النماذجي الصادر عن األومم املتحدة لسنة  1990اسرتاسبارج لسنة 
 .(1)14املادة 

ؤسسات املالية اليت مير ومن خالهلا عمليات وعليه ميكن القال إذا كانت البناك ومن أهم امل
تبييض األوماال املتحصلة ومن ومصادر غري ومشروعة، فإن فساد األنظمة احلاكمة والقائمني على 
إدارة املؤسسات املالية والبناك سااء كاناا أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ها أيضا ومن أهم أسباب 

صة يف الدول الناومية وذلك بقبال كميات كبرية ومن انتشار عمليات تبييض األوماال عرب البناك، خا
األوماال ومتأتية ومن ومصادر غري ومشروعة لطمس هايتها اليت عليها قبل غسلها يف املؤسسات املالية 
داخل الدولة حلماية أوماال الفاسدين واجملرومني وأرصدهتم غري املشروعة عن طريق التشدد يف ومبدأ 

، دون رعاية املصاحل العاومة واالقتصاد القاومي ملكافحة ومثل سرية احلسابات املصرفية على إطالقه
 .هذه العمليات غري املشروعة

وألمهية هذا املاضاع صدرت تاصيات وأنشأت ومؤمترات دولية لنفس الغرض والذي 
 .سنتناوله يف الفرع الثاين

 المؤتمرات والتوصيات الدولية: نيالفرع الثا
تاجه الدولية اليت ذكرنا أمهها، ظهرت جلان إىل تقاية الباإلضافة إىل تلك االتفاقيات  

الدويل لضبط عمليات تبييض األوماال يف البناك، فربزت جمهادات إىل تاسيع دائرة املتابعة اجلزائية 
لألشخاص املعناية واليت سنحاول دراستها يف نقاط ومتتالية، حبيث تتكلم عن أهم جلنة وهي 

يف  TAXTADALمث إعالن ( أوال)1900لسنة سايسرا BAZELتاصيات جلنة بازل 
التابعة لألنرتبال الدويل  FOBACومع إبراز دور إدارة فاباك ( ثانيا) 1990املكسيك عام 

 . (ثالثا)
 

                                                           
حمي الدين عاض، جرائم غسل األوماال، ومركز الدراسات والبحاث، جاومعة نيف العربية للعلام األومنية، الرياض،  حممد -1

 .010، ص 1004، سنة 041اجمللد 
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 8811في سويسرا  BAZELتوصيات لجنة بازل : أوال
اللجنة الدولية للنظام البنكي "وهي جلنة ختتص باإلشراف على البناك يف العامل، وتسمى  

وتتألف ومن ممثلي املصارف املركزية والسلطات اليت تشرف على املصارف يف  " واملمارسات اإلشرافية
بلجيكا، كندا، وفرنسا، وبريطانيا وأملانيا )كل دول ومن الدول الصناعية العشرة واليت تتألف ومن 
ألوروبية، وقد ، وتشرتك فيها اجملماعة ا(واليابان، وهالندا والسايد والااليات املتحدة األومريكية

حال  1900ديسمرب  11اجتمعت هذه الدول يف ومدينة بازل السايسرية وأصدرت بيانا بتاريخ 
ومنع االستخدام اجملرم للنظام املصريف لغايات تبييض األوماال، واهتمت بشكل خاص على وما 

و قناة يكفل بعدم استخدام املصارف يف النشاط املتعلق باجلرائم املختلفة، أو بأن تكان ومصرا أ
لتبييض األوماال، وتضمنت العديد ومن املبادئ اليت يتعني على املصرفني اتباعها لكي تتم السيطرة 

 .(1)على ظاهرة تبييض األوماال
ويهدف البيان املعروف ببيان بال إىل تشجيع القطاع املصريف على تبين وماقف عام يضمن  

دورها يف ومنع استخدام النظام  ومسامهة املصارف يف ومكافحة تبييض األوماال، وذلك ومن خالل
املصريف إلخفاء أو تبييض األوماال املتحصلة عن األنشطة اإلجراومية وعلى وجه اخلصاص أوماال 
جتارة املخدرات، ومل تنحصر املبادئ اليت اعتمدهتا هذه اللجنة على تبييض األوماال الناجتة عن 

البيان قد أناط باملصارف واملشرفني األنشطة اجلرومية ومثل السرقة واإلرهاب وغريها، وهبذا يكان 
إىل جانب دورها عليها، ومهمة جديدة تتمثل يف احلد ومن أنااع ومعينة ومن املعاومالت املالية املشباهة 

 .(2)يف ضمان االستقرار املايل للمؤسسات املالية
                                                           

، وحممد علي 01عبد اهلل حمماد احللا، اجلهاد الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص  - 1
 .91سل األوماال وومكافحتها، املرجع السابق، ص العريان، عمليات غ

 1914واجلدير بالذكر أن اللجنة الدولية لنظام البنكي واملمارسات اإلشرافية املصدرة هلذا البيان يعاد تاريخ نشأهتا إىل عام 
واملسمى وذلك إثر حدوث اضطرابات ومصرفية ارتبطت بصفة خاصة بإفال  أحد البناك املركزية يف أملانيا الفدرالية 

« herstatt ». 
، وكاركيس ياسف داود، اجلرمية 101، ص 1001لسنة  11حسام العبد، جملة البناك يف األردن، العدد السابع، اجمللد  - 2

 .11، ورومزي جنيب القسا ، غسيل األوماال، املرجع السابق، ص 90املنظمة، املرجع السابق، ص 
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 : ميكن أن حتصر جممل تلك املبادئ يف 
 ."إعرف عميلك"ضرورة تقيد املصارف بتطبيق قاعدة  -

ضرورة تقيد املصارف بالقاانني املتعلقة مبنع استخدام النظام املصريف يف عمليات تبييض  -
 .األوماال

ضرورة تعاون املصارف ومع اجلهات املختصة بتنفيذ القانان كما راودهتا الشكاك بأن نشاطا يتم  -
 .اختاذه يف جمال تبييض األوماال

 . هذا البيانضرورة تبين املؤسسات املالية سياسة تنسجم ومع ومبادئ  -

 .(1)اإلجراءات الالزومة لتدريب وماظفيها على هذه السياساتضرورة اختاذ املؤسسات املالية  -

تشكلت ومبادرة بازل الثانية لسنة  1001ونتيجة ألحداث احلادي عشر ومن أيلال لسنة 
ولتزايد االهتمام العاملي مبحاربة اإلرهاب والرغبة يف جتميد أوماال املنظمات اليت اعتربها  1001

اجملتمع الدويل إرهابية، ووقف متايل أنشطتها، قاومت جلنة بازل  للرقابة على املصارف بإصدار 
ومن قبل  إتباعها، واليت خصصتها لإلجراءات الااجب 1001درهتا الثانية يف شهر أكتابر سنة ومبا

يف حماولة لتجفيف ومنابع الدعم املايل عن املنظمات  البناك ملكافحة  عمليات تبييض األوماال
 .(2)1001اإلرهابية، وومن املقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التطبيق والتنفيذ يف ومطلع عام 

، إال أهنا 1900لسنة  وتأيت هذه املبادرة كجزء ومكمل وليس بديال ملبادرهتا السابقة
أعم وأمشل هبدف محاية البناك والعمل املصريف ومن التارط يف عمليات تبييض  جاءت بنظرة

 .(3)األوماال اليت تستخدم لتمايل العمليات اإلرهابية

                                                           
 .00العربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص عبد اهلل حمماد احللا، اجلهاد الدولية و  - 1
التاجيهات الدولية واإلجراءات واجلهاد العربية ملكافحة غسل األوماال، أومانة جملس حمافظي املصارف املركزية وومؤسسات  - 2

 .11النقد العربية، صندوق النقد العريب، اإلومارات العربية املتحدة، مل يرد ذكر السنة، ص 
حممد ساومي الشاا، السياسة اجلنائية يف ومااجهة غسيل األوماال، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة  - 3

 .111، ص 1994
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املبادئ األساسية ملعايري التعرف على وومن خالل هذه املبادرة الثانية نصت جلنة بازل على 
 :العمالء واملتمثلة يف أربعة عناصر

 . املبادئ املتعلقة بسياسة قبال العمالء -

 .املبادئ املتعلقة مبتطلبات التعرف على العمالء -

 . املبادئ املتعلقة باإلشراف واملتابعة املستمرة للحسابات واملعاومالت -

 .(1)املبادئ املتعلقة بإدارة املخاطر -

ويرى البعض على أن هذه اللجنة ال تتمتع بالشخصية القانانية وليست هلا سلطة إلزاومية 
، وذلك (2)على الدول املتنازلة فيها فتاصياهتا ليست هلا قاة إلزاومية إال ومن الناحية األدبية فقط

 .(3)ألهنا ال تستند أي اتفاق دويل إضافة إىل ذلك فهي ال تعد ومن قبيل املنظمات الدولية
وعلى هذا األسا  تقال أن هذه اللجنة هي استجابة للااقع الذي فرضت البناك 

 :زل األوىل ومجلة األهداف تكمن يفالعمالقة، وهي أكثر تعقيدا ومن ومعايري با
 .حتسني أساليب حساب وإدارة املخاطر -

 . الربط بقدر اإلومكان بني كمية رأ  املال وحجم خماطر النشاط -

على احلاار بني اجلهات الرقابية والبناك يف حساب وإدارة املخاطر ويف االرتباط بني رأ   الرتكيز -
 .املال واملخاطرة

زيادة الشفافية بني البناك اليت متيل للمخاطرة وبني عمالئها ونظرائها الذين يتحملان يف النهاية  -
 . عبئ التمايل وبالتايل يتعرضان للمخاطرة ومعها

                                                           
 .00رومزي جنيب القسا ، غسيل األوماال جرمية العصر، املرجع السابق، ص  - 1

املصرفية، ومتار  هذه اللجنة ومن الناحية الااقعية ومن خالل هتدف هذه اللجنة إىل حتسني التعاون بني السلطات املعنية باملراقبة 
: لتبادل املعلاومات بني سلطات املراقبة للدول املختلفة، ثانيا «Fordum»ثالث جماالت، حيث أسست أوال وما يسمى بـ 

ا يتعلق بالفروع حددت أمناط وتازيع املسؤوليات بشأن املراقبة بني سلطات الدول املختلفة وبني سلطات دولة املنشأ فيم
 . حددت املعايري لألوماال النظيفة: والشركات واليت هي يف حالة تعاون ومدعم ومن قبل البناك، ثالثا

 .111، وأمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص 10حممد أومني الروومي، املرجع السابق، ص  - 2
 .014املرجع السابق، ص واري، ر ، وحممد حسن عمر ب10نبيه صاحل، املرجع السابق، ص  - 3
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ني للمقررات اجلديدة أن وضع ومقررات نظاومية حال أوماال البناك ال يارى البعض املعارض
يرتبط مبا تقام البناك مبا جتنبته ومن أومااهلا كاحتياطي ومايل، ألهنا ال تافر الضمانات اليت تلتزم هبا 
البناك حاليا وتعرض أوماال املادعني ملزيد ومن املخاطر وتشري أن املزايا اليت تقدومها بازل الثانية 

ك الكبرية املتمثلة يف ومساحة أوسع ومن املرونة يف تقييم خماطرها بنفسها، كما أهنا تتضمن للبنا 
قااعد طايلة وومعقدة، كما أن اجلهات الرقابة يف كل دولة  سيحق هلا تعديل كفاية رأ  املال يف 

 .(1)البناك إذا رأت لذلك ضرورة ومن وجهة نظرها مما يعين انعدام عدالة املنافسة بني البناك
 8882الصادر عن منظمة الدول األمريكية سنة  IXTAPAإعالن : ثانيا

 1990يف عام  Organization of Americanأنشئت ومنظمة الدول األومريكية  
ها واشنطن ر وهي ومنظمة ومتعددة اجلنسيات ومكرسة لعملية السالم والتنمية يف البلدان األومريكية ومق

تالت اجلمعية العاومة هلذه املنظمة  1901، ويف عام يف الااليات املتحدة األومريكية" دي سي"
 .CICAD» (2)»( سيكاد)تأسيس جلنة ملراقبة سااء استعمال املخدرات 

ومن نفس العام وأكد هذا  EXTAPAصدر عن هذه املنظمة، إعالن  1990ويف سنة  
األوماال الناجتة  اإلعالن ويف الفرتة السادسة ومنه على احلاجة لتشريع جيرم األنشطة املتعلقة بتبييض

عن االجتار غري املشروع باملخدرات، وجيعل باإلومكان حتديدها واقتفاء أثرها وحجزها وومصادرهتا 
 .(3)وتشجيع اهليئات املصرفية على التعاون ومع اهليئات املعنية لتحقيق هذا الغرض

، 1991عام ( سيكاد)ولعل هذا اإلعالن أتى أكله حينما قدومت جلنة ومن اخلرباء يف جلنة  
، كما 1991ومشروع قانان ملكافحة تبييض األوماال، ووافقت عليه الدول األعضاء يف سنة 

                                                           
صالح الدين حسن السيسي، املاساعة املصرفية العلمية والعملية، حتديد اخلدومات املالية وغسيل األوماال، اجلزء الثاين،  - 1

 .110، ص 1011جمماعة النيل العربية، الطبعة األوىل، سنة 
 .110كاركيس ياسف داود، اجلرمية املنظمة، املرجع السابق، ص   - 2
 .90بد اهلل حمماد احللا، اجلهاد الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص ع - 3
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( سيكاد)الدول األعضاء يف ومنظمة الدول األومريكية يف نفس السنة، وطلبت وافقت عليه مجيع 
 .(1)تبني األنظمة القانانية لدول املنظمة ومن الدول األعضاء

التقى الازراء املهنيان مبكافحة تبييض األوماال يف ومدينة بياغس  1994ويف أوت عام  
البناك باالرجنتني، واتفقاا على تقدمي تاصية خبطة عمل إىل حكاوماهتم هبدف عدم استغالل 

ة ومن قبل ومنظمة الدول األومريكية لفرض تبييض األوماال، على أن تؤخذ االعتبار الفقرات احملدد
 .(2)وومن قبل جلنة البلدان األومريكية ملكافحة تعاطي العقاقري املخدرة( OAS)املسماه 

ومن حيث حصر  1900ونالحظ هنا استمرار هذا اإلعالن مبا جاء يف اتفاقية فيينا لعام  
غري املشروع باملخدرات نطاق تطبيقه على األنشطة املتعلقة باألوماال الناجتة عن جرائم االجتار 

واملؤثرات العقلية، مما يشكل عيبا وقصارا جاهريا يف إجراءات املتابعة واملكافحة جلرائم غسل 
 .(3)األوماال عرب البناك

باإلضافة إىل اإلعالن السابق، جاء إعالن آخر تكملة لألول ويسمى بإعالن كنجستان  
الدولية، حبيث ضم هذا املؤمتر جمماعة ومن ، وهذا كله ومااصلة للجهاد 1991لسنة ( جاومايكا)

دول الكارييب وأومريكا الالتينية، وجاء اإلعالن ليؤكد على خطارة جرائم تبييض األوماال وأمهية 
 .(4)جترميها وومكافحتها بشىت الطرق والاسائل

                                                           
 .111نادر عبد العزيز الشايف، تبييض األوماال، املرجع السابق، ص  - 1
 .94عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 2
صري والعريب، دار الفكر اجلاومعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة حمماد أومني الروومي، غسل األوماال يف التشريع امل - 3

 .00، ص 101
 .11حمماد أومني الروومي، املرجع نفسه، ص  - 4

الااليات املتحدة )دولة  11ومن  11/11/1900باإلضافة إىل اإلعالن السابق، فتشري أنه سبقه إلعالن ومربم الذي صدر يف 
ا، أملانيا، كندا، السايد، هالندا، سايسرا، بلجيكا، لكسمبارغ، ووقع هذا اإلعالن ومنظمة األومريكية وفرنسا، اليابان، اجنلرت 

، واهلدف ومن هذا (اسبانيا، اسرتاليا، النمسا)باستثناء ثالثة دول ( جافا)الساق األوروبية املشرتكة ومجيع الدول املنظمة 
ية يف عمليات غسل األوماال أو أي أنشطة ذات أهداف اإلعالن ها رغبة الدول يف عدم انغما  البناك واملؤسسات املال

 .ضرورة التحقق ومن شخصية العميل: إجراومية، وتضمن إعالن بالرم املبادئ
 .ومعاونة السلطات يف تقدمي مجيع املعلاومات الالزومة ملمارسة ومهاومها -
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 (األنتروبول)منظمة الشرطة الجنائية الدولية : ثالثا
التابع األنرتوبال الدويل، " 1990إدارة فاباك  تقرير"املنظمة تقرير يسمى صدر عن هذا  

دراسة عن تبييض األوماال وضرورة ومالحقة العائدات اإلجراومية يف  1990وقد أصدرت عام 
 .(1)الدول ومجع املعلاومات ولألخبار وترقيمها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص

، 1910أنشئت عام ( األنترببال)وومن اجلدير بالذكر أن ومنظمة الشرطة اجلنائية الدولية  
عضاا، وهلا ومكاتب وطنية يف كل دولة ومن  111وومقرها يف ومدينة ليان الفرنسية، وتتألف ومن 

زويد أجهزة الشرطة واهليئات تهبدف  1000الدول األعضاء، وأصدرت نشرة أخرى يف عام 
على  ض األوماالتبييض األوماال وباملعلاومات اهلاومة واملتعلقة بتبيياملهنية األخرى املهنية مبكافحة 

الصعيد الدويل، وذلك إلفادة احملققني ومن ومبادئ ومعرفة الزبائن، إضافة إىل جتارب بعض الدول يف 
ومكافحة تبييض األوماال برتكيزها على تنقل حركة األوماال عرب البناك وومكافحة ومسامهة البناك يف 

 .(2)متايل اإلرهاب

وهتدف املنظمة إىل تأكيد وتشجيع املساعدة املتبادلة على أوسع نطاق ممكن بني سلطات  
الشرطة اجلنائية والتزاومها بروح اإلعالن العاملي حلقاق اإلنسان، وإنشاء وتطاير النظم واليت ومن 
شأهنا أن تساهم يف ومكافحة ظاهرة اإلجرام وختتص املنظمة جبمع كافة البيانات واملعلاومات 

تعلقة باألشخاص سااء طبيعيني أو ومعنايني، باللجاء إىل املكاتب املركزية الاطنية يف أقاليم امل
الدول األعضاء يف ومالحقة وضبط اجملرومني اهلاربني وتسليمهم إىل دوهلم شرط أن تتأكد املنظمة 

 .(3)بأن هذه اجلرائم ال تعترب ومن اجلرائم السياسية أو العسكرية أو الدينية

                                                                                                                                                                                

 .الاحرتام أخالقيات وقااعد املهنة وعدم االشرتاك يف أي عملية ومن شأهنا تبييض األوما  -
 .ومساءلة األشخاص االعتبارية السيما البناك واملؤسسات املالية عن جرائم تبييض األوماال -
، ومحدي عبد العظيم، غسيل األوماال يف ومصر، املرجع السابق، ص 110نادر عبد العزيز الشايف، تبييض األوماال، ص -1

110. 
 .90احللا، اجلهاد الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص  عبد اهلل حمماد -2
 .119محدي عبد العظيم، غسيل األوماال يف ومصر والعامل، املرجع السابق، ص  -3
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أن األنرتبال ومسامهة فعلية وكبرية يف ومكافحة اجلرمية وبشكل فعال وذلك ومن  ونشري إىل 
طالبني للعدالة، وقد ركزت خالل تزويد الدول األعضاء فيما مبعلاومات ومهمة عن اجملرومني امل

اهتماومها يف السناات األخرية على اجلرمية املنظمة واجلرائم ذات العملة هبا ومثل جرمية تبييض 
 .(1)األوماال

اختذت اجلمعية العاومة لألنرتبال قرار باإلمجاع ومفادة  1994ويف بداية شهر ديسمرب 
إصدار إعالن ملكافح تبييض األوماال، وأكد هذا القرار والذي تبنته الدول األعضاء يف األنرتبال 

 .(2)الالتزام هذا األخري مبكافحة اجلرائم املالية عرب الدول وسعيها لتعزيز التعاون الدويل يف هذا اجمل
كما ياصي القرار بضرورة تبين الدول األعضاء لتشريعات الداخلية تتضمن حتقيق املسائل 

 :اآلتية
اإلدانة اجلنائية لألشخاص االعتبارية أو الطبيعية الذين يشاركان بصارة عمدية يف تبييض  -

 .اإليرادات الناشئة عن األنشطة اإلجراومية اخلطرية

تعقب األوماال وومنح سلطة التحري القاناين الكافية ملسؤويل تنفيذ القانان لتعقب وومتابعة  -
 . وجتميد رؤو  األوماال املتحصلة عن النشاط اإلجراومي اخلطري

السماح للمصارف واملؤسسات املالية األخرى باإلبالغ عن التداول غري االعتيادي أو املشكاك  -
 .(3)فيه

ية التحري عن الاثائق واالحتفاظ هبا على األقل بعد اختتام التعاومل الطلب ومن املؤسسات املال -
بكل السجالت الضرورية حال التعاومالت احمللية والدولية، لتمكني الدول األعضاء ومن التحري 

                                                           
الدراسات  حمسن عبد احلميد، التعاون األومين العريب والتحديات األومنية، أكادميية نايف العربية للعلام األومنية، ومركز -1

 .149، ص 1999والبحاث، الرياض، سنة 
 .99عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  -2
وكاركيس ياسف داود، اجلرمية املنظمة، املرجع . 110نادر عبد العزيز الشايف، تبييض األوماال، املرجع السابق، ص  -3

 .111السابق، ص 
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بصارة كافية عن عمليات تبييض األوماال ودعم التعاون الدويل ومن خالل متكني الدول األعضاء 
 .قدومة إليها بشأن تلك السجالتومن االستجابة للطلبات امل

 .السماح بالتسليم العاجل لألفراد املتهمني جبرائم تبييض األوماال -

باإلضافة إىل هذه االجتاهات الدولية واملؤمترات العاملية للحد ومن استخدام املؤسسات 
املصرفية بغرض تبييض عائدات اجلرمية جاءت تقارير أخرى ومن هيئات دولية لنفس الغرض واليت 

 .كن أن نذكر ومنها يف الفرع الثالثمي
 تقارير الهيئات الدولية: الفرع الثالث

إن رغبة اجملتمع الدويل الشديدة للحد ومن هذه الظاهرة اخلطرية اليت هتدد استقرار االقتصاد  
والعاملي، وضرورة تعاون آليات وهيئات الدولية يف انسجام وتكاومل نصاصه واألومن القاومي 

وتاصياته وقراراته به إىل إصدار جمماعة ومن التقارير الدولية اليت تعترب تكملة للجهاد األخرى بغية 
تتبع األوماال غري املشروعة عرب القناات املالية، خاصة يف اآلونة األخرية اليت شهدت اضطراب يف 

صاد العاملي بسبب اجلرائم املالية السيما تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب، أدى هذا كله إىل االقت
ومن هيئات دولية، واليت صاف نتناوهلا يف النقاط التالية، حبيث تتكلم عن بروز صكاك وتقارير 

مث قرارات ومؤمتر نابايل  (أوال) 1001سنة  1010أهم قرار دويل وها قرار جملس األومن رقم 
، مث قرار مجعية الااليات املتحدة األومريكية ملكافحة (ثانيا)هليئة الدولية ملكافحة اجلرمية الدولية وا

 (.ثالثا)1001تبييض األوماال سنة 
 0228سنة  8131مجلس األمن رقم قرار : أوال

واليت  1001إن ومن تداعيات هذا القرار هي أحداث احلادي عشر ومن سبتمرب ومن عام  
نيايارك وواشنطن يف الااليات املتحدة األومريكية واليت غريت النظرة العاملية للكثري وقعت يف ومدينيت 

 .(1)ومن املفاهيم واملعايري الدولية واالسرتاتيجيات املتبعة ملكافحة وومناهضة اإلرهاب

                                                           
 .111واري، املرجع السابق، ص ر حممد حسن عمر ب - 1



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

382 

 

نشرات على حبيث قاومت األومم املتحدة إضافة إىل الااليات املتحدة األومريكية بتازيع  
دول العامل وذلك بأمساء األشخاص واهليئات االعتبارية اليت جيب وقف التعاومل البناك يف مجيع 

ومعها وومن مث جتميد حساباهتا وومن هنا يتاجب على البناك احمللية االلتزام بتلك الطلبات 
 .(1)واملنشارات إذا وردت إليها عن طريق البنك املركزي

وايت يتعني على ( 1010/1001)وومن مجلة اإلجراءات امللزومة اليت جاء هبا القرار رقم  
 : مجيع الدول تنفيذها بشكل فاري هي

جترمي قيام رعايا الدول عمدا بتافري األوماال أو مجعها بأي وسيلة بصارة ومباشرة أو غري ومباشرة  -
ومال ‘رفة أهنا ساف تستخدم يف أأو يف أراضيها لكي تستخدم يف أعمال إرهابية أو يف حالة ومع

 .ومن القرار( ب-1الفقرة )إرهابية 

القيام بدون تأخري بتجميد األوماال وأي أصال ومالية أو وماارد اقتصادية ألشخاص يرتكبان  -
أعمال إرهابية، أو حياولان ارتكاهبا أو يشاركان فيها أو يسهلان ارتكاهبا أو لكيانات ميتلكها أو 

ومباشرة أو غري ومباشرة هؤالء األشخاص أو ألشخاص وكيانات تعمل حلساب يتحكم فيها بصارة 
هؤالء أو بتاجيه ومتهم مبا يف ذلك األحاال املستمدة ومن املمتلكات اليت ميلكها هؤالء اإلرهابيان 

ومن ( 0-1الفقرة )وومن يرتبط هبم ومن أشخاص وكيانات أو األوماال اليت تدرها هذه املمتلكات 
 .القرار

                                                                                                                                                                                

( 1010/1001)ولإلشارة أنه يف غضان أسابيع قليلة ومن اهلجام أقر جملس األومن الدويل وباإلمجاع القرارين 
، حبيث صنف اإلرهاب كأحد العااومل اليت هتدد السلم واألومن الدوليني ويف ذاك الصدد أنشأ جملس (1010/1001)و

واليت اختصت مبتابعة التقارير املذكارة وقد ظهر ومدى ( CTC)األومن جلنة ومعنية هبذا األومر مسيت بلجنة ومكافحة اإلرهاب 
اهتمام دول العامل مبكافحة هذه الظاهرة، ومنة خالل سرعة الدول إصدار تقاريرها الاطنية، وحىت جاومعة الدول العربية أصدرت 

هذا القرار ووماافاة اللجنة قانان مناذجي ملكافحة تلك الظاهرة، وومنحت هذه اللجنة مجيع أعضاء اجمللس لتنفيذ وما جاء يف 
ياوما ومن تاريخ اختاذه وهذا ومقرر يف الفقرة  90بتقارير عن اخلطاات اليت اختذهتا كل دولة تنفيذا هلذا القرار يف وماعد ال يتجاوز 

 . ومن القرار 01
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لرعايا أو على أي ومن األشخاص أو الكيانات داخل أراضيها إتاحة أي أوماال أو حتظر على ا -
أصال أو وماارد اقتصادية أو خدومات ومالية أو غريها، بصارة ومباشرة أو غري ومباشرة لألشخاص 
الذين يرتبكان أعماال إرهابية أو حياولن ارتكباها أو يسهلان أو يشاركان يف ارتكاهبا أو للكيانات 

كها أو يتحكم فيها بصارة ومباشرة أو غري ومباشرة هؤالء األشخاص أو لألشخاص اليت ميتل
 . ومن القرار( د-1الفقرة )الكيانات اليت تعمل باسم األشخاص أو بتاجيه ومنهم 

تزويد الدول بعضها اآلخر بأقصى قدر ومن املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات  -
عمال اإلرهابية أو يشمل ذلك املساعدة على حصال كل ومنها بتمايل أو دعم األاجلنائية املتعلقة 

 . (1)ومن القرار( و-1الفقرة )على وما لدى اآلخر ومن أدلة الزومة اإلجراءات القانانية 
وومن الااضح أن هلذا القرار خصائص إجيابية وأخرى سلبية نظرا للصلة الاثيقة بني اإلرهاب 

جتار غري املشروع باملخدرات وتبييض األوماال واالجتار الدويل واجلرمية املنظمة عرب الاطنية واال
 . باألسلحة، وومن ناحية هذا القرار جاء كرد فعل طبيعي ملااجهة اإلرهاب وآثاره اخلطرية

وقد كان ومن نتائج هذا القرار أن قررت الااليات املتحدة األومريكية أن تقاد محلة عاملية 
ت البنكية وومارست ضغاطاهتا على دول العامل ضد اإلرهاب وومصادر متايله عن طريق املؤسسا

لتحديد وماقفها ومن أن تكان يف حرهبا على اإلرهاب أو تكان ضدها، بالرغم ومن أن هذا القرار 
وصف بالضبابية، ألنه مل حيدد تعريفا واضحا لإلرهاب أو حىت حتددي مساته وعلى هذا األسا  

ود وآليات استغالل أو املغاالة يف قيمة بادرت ومنظمة اجلمارك وحركة رؤو  األوماال عرب احلد
البضائع أو القاانني وسندات الشحن كاسيلة لتبييض األوماال وومنها ضرورة إخطار املسافرين عن 
حجم وومقدار األوماال اليت حيملاهنا ومع استخدام الاسائل احلديثة يف فحص احلقائب، واألكثر ومن 
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لنسربج للبناك اخلاصة يف سايسرا ك جمماعة و ذلك دعى اجلمعية الدولية ملستشاري التأومني وكذل
 .(1)إىل اختاذ ومبادئ إرشادية يف عدم استغالل البناك لعمليات تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب

وعليه يعترب هذا القرار آلية ملااجهة تدقق األوماال غري املشروعة عرب البناك ألغراض متايل 
املالية عرب املؤسسات املالية الكربى يف العامل، مما أدى اإلرهاب وذلك لتشدده يف ومراقبة العمليات 

إىل صدور قرارات أخرى ومكملة للقرار عن هيئات دولية كقرار اجلمعية املتخصصة يف الااليات 
 .11/01/1001املتحدة األومريكية بتاريخ 

 0220قرار جمعية متخصصي مكافحة تبييض األموال سنة : ثانيا
، وتضم 11/01/1001األومريكية بتاريخ اليات املتحدة أنشئت هذه اجلمعية يف الا  

دولة يف العامل، جاء تأسيس هذه اجلمعية بعد إصدار قانان إعاقة متايل  44عضاا ومن  1100
، الذي سلط الضاء على خطارة 1001سبتمرب  11العمليات اإلرهابية يف أومريكا بعد أحداث 

ومات امللقاة على البناك واملؤسسات املالية لزيادة عمليات تبييض األوماال، وزاد ومن األعباء وااللتزا
جهادها يف ومنع عمليات تبييض األوماال بااسطة عدة إجراءات ومنها، ضرورة التعرف على العمالء 
بشكل دقيقي وذلك بالتحقق ومن هاياهتم وومصادر أومااهلم  هبدف كشف الشبكات اإلرهابية 

 .(2)وومنع متايلها
وكان ومن أهداف هذه اجلمعية لاجاد ومثل هؤالء األعضاء املتخصصني القادرين على اختاذ 

 : اإلجراءات الكفيلة حبماية ومؤسساهتم ومن األخطار املدومرة لعمليات تبييض األوماال مبا يلي
تطاير املعرفة واملهارات واخلربات لألشخاص املناط هبم كشف وومكافحة عمليات تبييض  -

 . األوماال

                                                           
، ومحدي عبد 119عبد اهلل حمماد احللا، اجلهاد الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األوماال، املرجع السابق، ص  -1

 .111العظيم، غسيل األوماال يف ومصر والعامل، املرجع السابق، ص 
، وحممد شريف بسياين، املرجع السابق، 44، ص 1000سنة  ، سبتمرب،11جملة البناك األردنية، العدد اخلاومس، اجمللد  -2
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 .(1)ق ومن التشدد يف تطبيق السياسات الصارومة املتعلقة مبكافحة هذه اجلرميةالتحق -

ويتضح لنا أن إنشاء هذه اجلمعية جاء تعزيز للجهاد الدولية املتزايدة ملكافحة هذا الناع 
ومن اإلجرام املايل، وتفهمه لضرورة تركيز وتكثف اجلهاد ن أجل إجياد آلية للمراقبة املستمرة ومن 

 .باخلربة والدراية التاومة بأساليب املااجهة الفعالةجهات تتمتع 
كما أن تركيز هذه اجلمعية جاء ومن أجل تشديد الرقابة على املؤسسات املالية، إلدراكها 
بأن هذه املؤسسات هي الشريان الرئيسي الذي يزود ومرتكيب هذه اجلرمية بأسباب النجاح، حتقيقا 

على أوماال اجلرائم اليت سبق هلم أو لغريهم ارتكاهبا مما  للاصال لغاياهتم يف إضفاء الصفة الشرعية
 .(2)ميكنهم ومن االستمرار يف النهج اإلجراومي

لذا نالحظ أن هذا القرار الصادر عن اجلمعية اهتم باألنشطة املتعلقة باملؤسسات املالية مبا 
بطرق غري شرعية، فيها البناك والكازيناهات والبارصة وومكاتب الصرافة لكشف األوماال املكتسبة 

راءات تستطيع الدول الكشف عن اجلرائم وضبط املتارطني فيها، إال حيث وومن خالل هذه اإلج
أن هذه التاصيات مل هتمل دور املؤسسات واألشخاص االعتبارية أو أي مماثلة أخرى، كما مل 

ال تبييض هتمل كذلك األفراد العاديني كاناا أو ومن أصحاب املناصب السياسية الرفيعة يف جم
األوماال، حيث مشلتهم التاصيات بأحكام خاصة وأفردت هلم نصاصا تكفل بسط رقابة الدولة 

                                                           
 .01حممد أومني الروومي، غسيل األوماال يف التشريع املصري والعريب، املرجع السابق، ص  - 1

دولة خمتلفة تقدوماا هلذا االومتحان  11ومتخصص ومن  111ولتاضيح فقد عقد أو اومتحان تأهيل يف هذا اجملال، حبيث جنح يف 
ومتخصص ومكافحة تبييض )ام اجلمعية حيصل الناجحني على شهادة ومن هذه اجلمعية تسمح هلم استخدام لقب وحسب نظ

، وهذا االومتحان يتضمن أكثر ومن ومسألة سؤال Lertified anti-Money Laun dering specialist CAMS( األوماال
 : ور التاليةخبريا دوليا يف جمال ومكافحة تبييض األوماال يف حما 00يتم وضعها ومن قبل 

 . أساليب تبييض األوماال وأخطارها على املؤسسات املالية -
 . إضافة إىل ومعرفته وخربته يف وضع براومج فعالة ملكافحة هذه اجلرمية -
 .أساليب التحقيق يف ومثل هذه العمليات وباملتطلبات الدولية هلذه الظاهرة -
ومدى التزام املؤسسات املالية بالتاصيات األربعني الصادرة عن قاة العمل املايل الدولية وغريها ومن التاصيات الصادرة عن  -

 . املنظمات اإلقليمية األخرى
 .110عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 2
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واجلهات الرقابية املتخصصة احمللية  أو الدولية على أي أنشطة يقاومان هبا وتكان ومرتبطة بتبييض 
 .(1)األوماال

هذا كله دعى إىل إنشاء ومنظمة إقليمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملكافحة تبييض 
، حبيث عقد اجتماع أويل حال متايل اإلرهاب واإلجرام املايل، 1004األوماال يف باريس سنة 

يف الشرق سعى ومن خالله ومسؤولان وماليان ومن الدول العربية إىل تأسيس أو ومنظمة إقليمية 
إفريقيا ومهمتها ومقاوومة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب، حيث تصبح هذه املنظمة  األوسط ومشال

األداة احلياية ملالحقة أوماال اإلرهاب اليت يتم التعاومل هبا خارج قناات املصارف التقليدية وومن 
وها نظام هام جدا، حيث يقام العمال املبعثرون يف كافة ( احلاالة)خالل نظام قدمي جدا يسمى 

 .العامل بإرسال األوماال ألقارهبم يف الدول اإلسالومية أرجاء
 4991قرار مؤتمر نابولي لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة : ثالثا

ديسمرب عام  28إىل  21)عقد هذا املؤمتر يف نابايل بإيطاليا خالل الفرتة وما بني  
الفقرة التاسعة ومنه وصدر عنه إعالن سياسي، ووما يهمنا ومن هذا اإلعالن ومطالبته يف ( 1006

ها اختاذ التدابري ووضع االسرتاتيجيات الالزومة ملنع وومكافحة تبييض األوماال واستخدام " هـ"البند 
 .(2)عائدات اجلرمية عن طريق البناك

على ومنع تبييض األوماال وومكافحتها وومراقبة عائدات اجلرمية " و"كما حث الدول يف البند  
ملالئمة واآلليات التنظيمية لذلك، وعلى ضرورة جترمي تبييض والنص على العقابات واألحكام ا

عائدات األنشطة اإلجراومية وعلى ضرورة التعاون بني السلطات املكلفة بتنظيم القطاعني املايل 
واالقتصادي والسلطات املكلفة باختاذ القاانني وعلى اعتماد تدابري تشريعية ملصادرة العائدات غري 

                                                           
 .119 داود ياسف صبح، تبييض األوماال والسرية املصرفية، املرجع السابق، ص - 1
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يف اختاذ تدابري حتد ومن السرية املالية لغرض ومراقبة فعالة على تبييض املشروعة، وعلى النظر 
 .(1)األوماال

والكشف عن الصفقات املالية " إعرف عميلك"وأوصى املؤمتر بضرورة تطبيق قاعدة  
املشباهة وإجراء الدراسات والبحاث ومن أجل ومعرفة املؤسسات التجارية اليت ميكن أن تستخدم 

كما طالب املؤمتر بضرورة تاحيد اجلهاد بني املنظمات واألجهزة العاملية   ومن أجل تبييض األوماال،
واإلقليمية ومن أجل بذل جهد مجاعي لتفعيل االسرتاتيجيات التنظيمية والتنفيذية املشرتكة يف هذا 
اجملال، ضرورة قيام األومم املتحدة بتقدمي ومساعدات ومالية وفنية للدول ملساعدهتا على القضاء على 

 .(2)تبييض األوماال واستخدام عائدات اجلرمية وومكافحتها عمليات
جاءت تقارير أخرى عن اهليئة الدولية ملراقبة  1006يف نفس السنة إلشارة إنه او  

، حبيث يؤكد تقرير هذه اهليئة على أمهية تتبع أوماال أو ومتحصالت االجتار (IMCB)املخدرات 
املركزية الضعيفة والقياد املفروضة على سرية غري املشروع يف املخدرات، والبحث عن البناك 

 .(3)احلسابات والتخفيف ومن اشرتاطات السرية يف البناك والشركات واجلهات الرمسية
األومم املتحدة ملكافحة املخدرات يف النمسا قرار كذلك   جندوتدعيما للقرارات السابقة  

، حبيث يكان تضمني والذي تضمن جماالت اليت ميكن تقدمي فيها املساعدة 1994سنة 
التشريعات الاطنية إجراءات جزائية وإدارية ومن أجل كشف مجيع اإليرادات الناجتة عن اجلرائم 
ذات الصلة باملخدرات وومكافحة تبييضها بطرق ناجحة وفعالة، باإلضافة إىل ذلك وضع 

ية والتدابري تشريعات تكفل ومصادرة العائدات غري املشروعة أو التحفظ عليها، ووضع ومعايري أخالق
 .(4)الالزومة للتعاون بني القطاعني املايل واالقتصادي

                                                           
 .119محدي عبد العظيم، غسيل األوماال يف ومصر والعامل، املرجع السابق، ص  - 1
 .111كاركيس ياسف داود، املرجع السابق، ص   - 2
 .100عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 3
 .101احللا، املرجع نفسه، ص  عبد اهلل حمماد - 4
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لبحث ومكافحة  1991ولضرورة ذلك عقدت اللجنة اجتماعا آخر يف فيينا بالنمسا سنة  
املخدرات وأصدرت قرار يطالب البناك واملؤسسات املالية باختاذ اإلجراءات اليت ميكن بااسطتها 

تجارية، وتشديد الرقابة لتنفيذ القاانني اليت تتعلق بالبناك ملنع ومعرفة هاية أصحاب املعاومالت ال
استخداومها يف عمليات تبييض األوماال، وفرض خطر على إيداع أوماال يف البناك دون ومعرفة أمساء 

 .(1)أصحاهبا
 1991املخدرات وتبييض األوماال ومياومي بأومريكا سنة وتكملة لذلك صدر قرار ومؤمتر  

اجهها املؤسسات املالية يف كافة أحناء العامل، وهي استغالل واستخدام تلك ملناقشة قضية كربى تا 
املؤسسات ألغراض تبييض األوماال، وهذا كله ومن أجل إقرار تلك املسؤولية اجلزائية للبناك يف 

 . ومسامهتها يف جرائم تبييض األوماال
ظهار جمماعة أخرى  يف ومااجهة هذا الناع ومن اإلجرام أدى إىلولتعزيز هذا التعاون الدويل  

جمماعة العمل املايل ملنظمة "تسعى إىل احلد ومن استخدام البناك يف غسل عائدات اجلرائم وهي 
 .واليت خصصنا هلا ومطالب ومستقل أمهيتها على الصعيد الدويل" FATF" "الشرق األوسط
 الدولية األخرى الوثائق: المطلب الثاني

ألمهية اهتمام املنظاومة التشريعية الدولية إضافة ملا لإلملام مبختلف هذه التاجهات الدولية و  
أشرنا إليه سابقا برزت جمهادات دولية أخرى متثلت يف إنشاء بعض اللجان واملنظمات ذات 

ا ومن خالل الطابع الدويل واملهتمة بصفة عاومة بالبناك واملهنة املصرفية، واليت سنحاول دراسته
نتكلم عن التاصيات األربعان الصادرة عن ومنظمة  ثالثة فروع حبيث تقسيم هذا املطلب إىل

، مث الاثائق (الفرع الثاني) ، مث بعض جاانب التعاون الدويل(الفرع األول)الشرق األوسط 
 . (الفرع الثالث)الصادرة عن ومنظمات ذات طابع دويل 

 

                                                           
 .101عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 1
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التوصيات األربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق : الفرع األول
 األوسط

( ومينا فاتف)إنشاء جمماعة العمل املايل  ملنظمة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  بعد 
MENAFATF  ومن أبرز اجلهاد اإلقليمية العربية لتفعيل التعاون بني الدول املنظمة يف جمال

 ومكافحة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب، مبا يساير ويليب التاجيهات الدولية وألمهية هذا العمل
، مث ومعايري (أوال)ليقسم هذا الفرع إىل بيان نشأة اجملماعة وطبيعتها الدويل سنحاول  دراسته 

 .(ثالثا)، ومع إبراز اجتماعات اجملماعة (ثانيا)االنضمام إىل عضاية اجملماعة 
 نشأة المجموعة وطبيعتها: أوال 
املرتتبة بعمليات تبييض يف ضاء إدراك دول ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للمخاطر  

األوماال ومتايل اإلرهاب، وإقتناعا ومن دول املنطقة  بأنه ميكن ومااجهة تلك املخاطر بطريقة فعالة 
ومن خالل التعاون فيما بينها على االلتزاومات بالتاصيات األربعني جملماعة العمل املايل بشأن 

يل اإلرهاب ملعايري دولية ومقبالة بشأن ومكافحة ومتا  ومكافحة تبييض األوماال، وبالتاصيات التسع
لقيمها الثقافية اخلاصة وأطرها الدستارية ونظمها القانانية، وعليه مت عقد اجتماع وزاري يف املناصة 

دولة عربية إنشاء جمماعة العمل  16نافمرب، إذ قررت حكاومات  89عاصمة مملكة البحرين يف 
 .(1)هي مملكة البحرينومت االتفاق على أن تكان دولة املقر  FATFاملايل 

أوما خبصاص هذه اجملماعة ومن حيث طبيعتها، فهي ذات طبيعة طاعية تعاونية، إذ مت  
وهي ليست ومنبثقة عن ومعاهدة دولية، كما أهنا ومستقلة تأسيسها باالتفاق بني أعضائها، وومن مث 

                                                           
 .114عادل عبد العزيز الس ن، غسل األوماال ومن ومنظار قاناين واقتصادي وإداري، املرجع السابق، ص  - 1

األردنية، دولة اإلومارات العربية اململكة العربية : دولة هي 11ولتاضيح أنه يبلغ عدد الدول األعضاء يف هذه اجملماعة حاليا 
املتحدة، مملكة البحرين، تانس، اجلزائر، اململكة العربية السعادية، السادان، ساريا، العراق، عمان، قطر، الكايت، لبنان، 

دويل، فرنسا، الااليات املتحدة األومريكية، صندوق النقد ال)ومصر، املغرب، وماريتانيا، اليمن، كما تضم اجملماعة بصفة ومراقب 
، ومكتب األومم املتحدة ملكافحة املخدرات (FATF)البنك الدويل، جملس التعاون لدول اخلليج العريب، جمماعة العمل املاي 

 (. ، فلسطني، إسبانياEGMO NT)جمماعة إمجانت  (UNODC)واجلرمية 
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ها، وذلك يف عن أية ومؤسسة دولية أخرى، وليتحدد عملها ونضمها وإجراءاهتا بتاافق آراء أعضائ
 .FATFإطار التعاون ومع اهليئات الدولية األخرى، وخاصة 

وتتلخص أهداف جمماعة العمل املايل للشرق األوسط ومشال إفريقيا واليت تسعى اجملماعة  
 .لتحقيقها

حال ومكافحة تبييض ( FATF)تبين وتنفيذ التاصيات األربعني جملماعة العمل املايل  -1
 . األوماال، وكذا التاصيات التسع ملكافحة متايل اإلرهاب

تنفيذ ومعاهدات واتفاقيات األومم املتحدة ذات الصلة مباضاع ومكافحة تبييض األوماال ومتايل  -2
 .اإلرهاب

صيات لتعزيز االلتزام باملعايري واإلجراءات اليت تضمنتها التا  التعاون فيما بني الدول األعضاء -8 
التسع واألربعان جملماعة العمل املايل ملكافحة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب، وكذا اتفاقيات 
وومعاهدات األومم املتحدة ذات الصلة باملاضاع، والعمل ومع املؤسسات الدولية األخرى لتعزيز 

 .االلتزام هبذه املعايري واإلجراءات يف مجيع أحناء العامل
املاضاعات املرتبطة بعمليات تبييض األوماال السيما املؤسسات املصرفية العمل سايا لتحديد  -6

 . ذات الطبيعة اإلقليمية وتبادل اخلربات حال هذه القضايا وتطاير احللال اإلقليمية ملعاجلتها
اإلرهاب طبقا للقيم اختاذ ترتيبات فعالة يف مجيع أحناء املنطقة ملكافحة تبييض األوماال ومتايل  -0

، باإلضافة إىل التعاومل (1)صة بالدول األعضاء وأطرها الدستارية ونظمها القانانيةاخلا الثقافية
الصارم والفعال يف البحث عن حركة األوماال عرب البناك العاملية واليت تكان وماجهة إىل متايل 

 .(2)العمليات اإلرهابية، وهذا وفق اجتماعات رئاسة اجملماعة

                                                           
، وعبد اله حمماد 114لسابق، ص عادل عبد العزيز الس ن، غسل األوماال ومن ومنظار قاناين واقتصادي وإداري، املرجع ا - 1

 .110احللا، املرجع السابق، ص 
 .01حممد أومني الروومي، غسل األوماال يف التشريع املصري والعريب، املرجع السابق، ص  - 2

ولإلضافة فإنه يتم انتخاب رئيس اجملماعة ونائب الرئيس ومن بني أعضاء اجملماعة وليس ومن دول األعضاء املراقبة، ممن لديه 
ة يف جمال ومكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب، على أن يشغال هذين املنصبني ملدة سنة واحدة، ويشرتط أال يكان خرب 
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كما قاومت جمماعة العمل املايل للشرق األوسط ومشال إفريقيا بالعمل على املزج وما بني  
التطبيق النظري للتاصيات املشار إليها واملمارسات الفعلية للدول األعضاء على أرض الااقع، 

تلك وذلك ومن خالل إنشاء ثالث جلان فنية ومتخصصة مت تشكيلها ومن الدول األعضاء، وقد 
دراسات يف هذا الصدد، حبيث درسته األوىل جتارب بعض الدول األعضاء خبصاص اللجان ثالث 

متايل النقاد عرب أنظمتها املصرفية، وكيفية إحكام السيطرة على عمليات التحايل املثرية للشبهة، 
واليت تنطاي عمليات تبييض األوماال، وتصدت الثانية لعمليات النقل املادي لألوماال عرب احلدود 

فشي استخدام تلك األصال املنقالة يف متايل العمليات اإلرهابية، وأهم احللال وظاهرة ت
، واهتمت اللجنة الفنية الثالثة بإعداد واملقرتحات واآلليات الالزومة للقضاء على تلك الظاهرة

ودراسة حال الدور اإلجيايب للجمعيات اخلريية يف اجملتمعات العربية وضرورة العمل على وضع إطار 
كافة اجلاانب القانانية واإلشرافية والرقابية واملالية اليت تتعلق بعمل تلك اجلمعيات، األومر عام ل

الذي حيصنها ضد تلك الرغبة اجلاحمة ومن قبل بعض عصابات اإلجرام الستغالهلا كغطاء لغسل 
 .(1)األوماال بل ومتايل العمليات اإلرهابية

 معايير االنضمام: ثانيا
جديدة، بطلب االنضمام إىل  جيب ومراعاهتا لدى تقدم أي دولة لقد مت وضع عدة ومعايري 

 : عضاية اجملماعة وتلخص هذه املعايري فيما يلي
 .أن تكان الدولة صاحبة طلب االنضمام ومن دولة ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا -1
ب، أو على أن يكان لدى الدولة قاانني صادرة بالفعل ملكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرها -2

 .األقل أن تكان يف طريقها الختاذ خطاات فعالة وترتيبات حنا إصدارها

                                                                                                                                                                                

الرئيس ونائبه ومن دولة واحدة، أوما بالنسبة للهيكل التنظيمي للمجماعة فيتكان ومن سكرتري تنفيذي يرأ  ومنسقني، مها ومنسق 
الشؤون احلكاومية، كما يرأ  ومسؤولني أحدمها املسؤول التنفيذي للمساعدات اخلدومات املساندة وومنسق العالقات العاومة و 

 .الفنية والتطبيقات، واآلخر ها ومسؤول التقييم املشرتك
نبيل حممد عبد احلليم عااجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األوماال يف ضاء أحكام القانان الدويل العام، املرجع  - 1

 .114السابق، ص 
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أن تطبق الدولة أو تكان بصدد اختاذ خطاات وإجراءات للعمل على االلتزام باتفاقيات  -8
 .األومم املتحدة وقرارات جملس األومن ذات الصلة ملكافحة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب

يف جمال  FATFأن تتبىن الدولة التاصيات األربعني الصادرة عن جمماعة العمل املايل  -6
ومكافحة تبييض األوماال وكذلك التاصيات اخلاصة التسع الصادرة عنها، وأية تعديالت تطرأ 

 .عليها
 .(1)أال يؤثر انضمام هذه  الدولة على استمرار اجملماعة يف عملها بكفاءة وفاعلية -0
ه خبصاص االنضمام كعضا، أوما املعايري االنضمام لشغل ومقعد ومراقب لعمل هذه هذا كل 

اجملماعة وهناك ومعايري كذلك البد ومراعاهتا ومن قبل الدول اليت ومن خارج املنطقة أو املنظمات 
 :الدولية واإلقليمية، أو الدول اليت تقع يف املنطقة وهذه املعايري هي

ة، ووملتزومة باملعايري الدولية يف جمال ومكافحة تبييض األوماال أن تكان الدولة ومن خارج املنطق -1
 . ومتايل اإلرهاب

أن تتمتع الدولة خبربة واسعة يف جمال ومكافحة عائدات اجلرائم وأن حتدد األهداف املبتغاة ومن  -2
وراء شغل ومراقب اجملماعة، واجملاالت اليت ميكن أن تقدم ومساعدات فيها، وحتديد الفاائد املتاقع 

 .ن تعاد على اجملماعة ومن جراء شغلها ومقعد ومراقبأ
بالنسبة للمنظمات يتعني أن تكان املنظمة هلا صفة الدولية أو اإلقليمية، وأال تكان هذه  -8

هداف املبتغاة ومن املنظمة تعمل وفق آليات القطاع اخلاص، وأن تتمتع خبربة واسعة وأن حتدد األ
ا واجملاالت اليت ميكن أن تقدم فيها للمجماعة فاائد ومن ذلك املقعد، والنتائج اليت ستعاد إليه

 .شغلها ذلك املقعد

                                                           
 .111عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  عادل - 1

بشأن ومعايري االنضمام جملماعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط  1001نافمرب  14ومذكرة ومعدة ومن سكرتارية اجملماعة يف 
 .10.06AP4/R1 MFNAFATFومشال إفريقيا، وثيقة رقم 
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أن تكان إحدى اجملماعات اإلقليمية النظرية احلاصلة على صفة العضا املشارك مبجماعة  -6
 .(1)وأن تاافق على ومبدأ املعاوملة باملثل مبنح اجملماعة صفة ومراقب عليها FATFالعمل املايل 

خبصاص اخلطاات التنفيذية سااء بالنسبة لالنضمام إىل عضاية اجملماعة، أو شغل  أوما 
 : ومقعد ومراقب هبا يف النقاط التالية

أن يتم تقدمي خطاب وماجه لرئيس اجملماعة، ومن خالل السكرتارية وماقفا ومن جهة رمسية خمال  -1
هذا اخلطاب صراحة على وما هلا متثيل حكاومة الدولة، أو ومن رئيس املنظمة على أن يتم النص يف 

 : يلي
 .رغبة احلكاومة أو املنظمة يف االنضمام إىل عضاية اجملماعة، أو شغل ومقعد ومراقب -أ

التعهد بااللتزام مبا جاء يف ومذكرة التفاهم، ووما قد يطرأ عليها ومن تعديالت ومستقبلية ورسم  -ب
 . أهداف اجملماعة

لقيمة املسامهات اليت حيددها االجتماع العام املسامهة يف متايل وماازنة اجملماعة وفقا  -ج
 (.بالنسبة لطلبات االنضمام إىل عضاية اجملماعة)للمجماعة يف هذا الشأن 

املشاركة يف عمليات التقييم املشرتك ومن حيث خضاعها لعملية التقييم، وتافري خرباء  -د
الة يف كافة أنشطة وأعمال للمشاركة يف تقييم دول أخرى، باإلضافة إىل االلتزام باملشاركة الفع

 . اجملماعة األخرى
بالنسبة )هـ املشاركة يف أنشطة اجملماعة، خاصة يف جمال املساعدة الفنية والتدريب، والتطبيقات 

 (.لشغل ومقعد ومراقب
 . يقام رئيس اجملماعة مباافاة الدول األعضاء هبذا الطلب -2
لطلب، وأنه ساف تتخذ اإلجراءات الالزومة كما يقام بالكتابة للدولة أو املنظمة باستالم ا  -8

 .(2)وتاريخ االجتماع العام الذي سيتم فيه البث يف القرار

                                                           
 .114عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 1
 .119عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  - 2



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

394 

 

يتم النظر يف الطلبات خالل االجتماع العام التايل، يف حال إذا وما مت تقدميها قبل وماعد  -6
ياوما قبل تاريخ عقد االجتماع  09إذا مت تقدميها خالل  ياوما على األقل،كما 09االجتماع بـ 

 . فيتم النظر فيها خالل االجتماع العام الذي يليه
عرض الطلبات على االجتماع العام وومناقشة الدول األعضاء، وتتم املاافقة على قبال  يتم -0

الطلبات سااء بالنسبة لالنضمام إىل عضاية اجملماعة أو شغل ومقعد ومراقب مباافقة مجيع الدول 
 . األعضاء

و يف حالة قبال الطلب، يقام رئيس اجملماعة ومن خالل السكرتارية بالكتابة إىل الدولة أ -4
 .املنظمة وكذلك باقي األعضاء بقرار وماافقة االجتماع العام

يتم إعادة احتساب نصيب كل دولة يف متايل املاازنة يف ضاء قبال عضاية الدولة اجلديدة،  -0
 . وذلك اعتبارا ومن املاازنة التالية

يتم التاقيع ومن قبل ممثل عن احلكاومة انضمام حكاومة إىل ومذكرة التفاهم بني حكاومات  -0
لدول األعضاء يف جمماعة العمل املايل ملكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب يف ومنطقة الشرق ا

 .(1)األوسط ومشال إفريقيا
 اجتماعات المجموعة: ثالثا

عقدت اجملماعة ومنذ نشأهتا وحىت اآلن اجتماعا تأسيسيا ومخسة اجتماعات أخرى، يف  
 :األربعة على عدة نتائج ومن بينها، وقد أسفرت هذه االجتماعات (2)ومتتالية فرتات 

                                                           
 .100عادل عبد العزيز الس ن، املرجع نفسه، ص  - 1
 .1004نافمرب سنة  00-19عقد مبملكة البحرين خالل الفرتة ومن : االجتماع التأسيسي - 2
 .1004أفريل سنة  11-11عقد مبملكة البحرين خالل الفرتة ومن : االجتماع العام األول -
 .1004سبتمرب سنة  11-11عقد بلبنان خالل الفرتة : االجتماع العام الثاين -
 .1001ومار  سنة  11-10عقد بالقاهرة خالل الفرتة : االجتماع العام الثالث -
 .1001نافمرب سنة  14-10عقد بدولة اإلومارات العربية املتحدة خالل الفرتة : االجتماع العام الرابع -
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قيام رؤساء وفاد الدول األعضاء بالتاقيع على ومذكرة التفاهم اخلاصة بتأسيس اجملماعة، واليت  -1
تضمنت إجراءات عمل اجملماعة فيما يتعلق بالعضاية وساء للدول أو املراقبني ومتايل اجملماعة، 

حيث اختياره، واختصاصاته وومتابعة تنفيذ واهليكل التنظيمي، واالجتماع العام للمجماعة ومن 
 .برناومج عمل اجملماعة وكيفية االنسحاب ومن اجملماعة

برئاسة ومصر وعضاية   Mutual Evaluation W6مت تشكيل فريق عمل التقييم املشرتك  -2
كل ومن الكايت وتانس واجلزائر والسعادية لتنفيذ برناومج التقييم املشرتك الذي يهدف إىل تقييم 

الدول األعضاء يف جمال ومكافحة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب وفق ومنهجية حمددة وماقف 
 .تتماشى ومع أحدث التطارات واملعايري الدولية

ومن لبنان  Training and Typologiesمت تشكيل فريق العمل التدريب والتطبيقات  -8
دريب املتخصص يف جمال واإلومارات والبحرين واملغرب واليمن هبدف تزويد الدول األعضاء بالت

 .ومكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب، وحتسني اخلربات وزيادة الاعي يف دول اجملماعة

حتتص بدراسة   A.D HoqCommittesعات حمددة ا مت تشكيل جلان ومؤقتة إلجناز وماض -6
 :عدد ومن املاضاعات اليت هتم املنطقة ومن بينها

 .، وتتاىل حبث التحايالت غري رمسية(، ومصراألردن، اإلومارات، اجلزائر)احلاالة  -أ
، وتعين بدراسة متايل هذه اجلهات وخاصة (اإلومارات، قطر، الكايت)النقل املادي لألوماال  -ب

 .(1)اجلمعيات األهلية ووما يلزم ومن إجراءات كمراقبة هذا التمايل يف نطاق ومكافحة متايل اإلرهاب
، وتتناول االنتقال (اإلومارات، السعادية، الكايت، ومصر)اليت ال هتدف إىل الربح  اجلهات -ج

 . املادي لألوماال عرب احلدود بني الدول

                                                           
 .101الس ن، املرجع السابق، صعادل عبد العزيز  - 1
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اعتماد إجراءات التقييم املشرتك وومناقشة تقارير التقييم املشرتك اليت أجريت لبعض دول  -0
ملعايري الدولية يف جمال ومكافحة ، وذلك هبدف الاقاف على ومدى التزام هذه الدول با(1)اجملماعة

 . غسل األوماال ومتايل اإلرهاب
أوما بالنسبة لالجتماع العام اخلاومس الذي عقد ناقش عددا ومن املاضاعات املهمة املرتبطة  -4

مبكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب أبرزها تقرير التقييم املشرتك للجمهارية التانسية الذي 
 .كة ومن سكرتارية اجملماعة بصفة ومراقبأعده البنك الدويل مبشار 

وعليه فإن هذه املنظمة تصبح حياية يف التعرف على املخططات اإلرهابية اليت يتم متايلها  
بااسطة احلااالت عرب احلدود دون أية سجالت ومكتابة، حيث ميكن للزبان إيداع األوماال بااسطة 

يكان رقما، عندوما يتسلم وكيل احلااالت  وكيل حااالت يف بلد وما، ومتنح املعاوملة رومز غالبا وما
 .(2)أخرى يف البلد الذي أرسلت إليه احلاالة، ويتم تسليم النقاد خمصاوما ومنها العمالة

وعليه فقد أعلنت هذه اجملماعة أن نظام احلااالت سيتعزز تركيزها على األساليب الرمسية  
فيها وسائط نقل األوماال وأنظمة  مبا متايل اإلرهاب وتبييض األوماالوغري التقليدية املتبعة يف 

 التمايل البديلة واستغالل املنظمات غري الرحبية
 جوانب التعاون الدولي األخرى: الفرع الثاني

يعاد اهتمام املشرع الدويل مبكافحة تبييض األوماال إىل إدراكه بفداحة األضرار واملخاطر  
ية احملافظة على االستقرار دون جترمي، وألمهالناجتة عن إبقاء جرم تبييض األوماال قائما وومتفشيا 

دي واألومين واالجتماعي أدى بتاسيع املااجهة الدولية بتعدد املؤمترات واالجتماعات اصاالقت
الدولية اليت كانت تطالب وال تزال بتجرمي كل أمناط هذه اجلرمية خاصة يف التصدي لعدم استغالل 

                                                           
وومن أومثلة ذلك تقييم تقرير املشرتك حال ومكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب للجمهارية املاريتانية ومن قبل البنك  - 1

الدويل، وياضح التقرير ومدى االومتثال بالتاصيات األربعني حال ومكافحة غسل األوماال والتاصيات التسع اخلاصة كذلك 
الصادرة عن جمماعة العمل املايل،  1004، استنادا على ومنهجية ومكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب لعام بنفس املاضاع

 .1001نافمرب  14وقد اعتمد االجتماع جملماعة العمل املايل للشرق األوسط يف 
 .114عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 2
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تبييض عائدات التجرمي، وإقرار املسؤولية لتلك  واستخدام البناك واملؤسسات املالية ألغراض
اهليئات االعتبارية على أوسع نطاق، وعليه سنحاول دراسة بعض جاانب التعاون الدويل األخرى 
ومن خالل إبراز أمهية جهاد البنك الدويل وصندوق النقد الدويل بشأن جرمية غسل األوماال 

، ومع حماولة بيان دور (ثانيا)م عمل دويل كأه  FATF، مث أمهية جمماعة العمل املايل (أوال)
 . (ثالثا)إمجانت يف املكافحة والتصدي هلذه الظاهرة جمماعة 

 جهود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن مكافحة جريمة تبييض األموال: أوال
إن اختصاصات وومهام البنك الدويل تتباين عن اختصاصات وومهام الصندوق النقد الدويل  

وبالرغم هذا التباين إال أهنما تاحدت أهدافهما سايا، وباتا يعمالن لتفعيل كافة اجلهاد ملكافحة 
 .جرمية تبييض األوماال لتحقيق هدفهما على املستاى الدويل

فبخصاص وومهام البنك الدويل تتلخص يف ومكافحة الفقر يف كافة دول العامل، وذلك  
ية وومساعدهتا يف التنمية االقتصادية اليت ال تقاى عليها، بتقدمي املساعدات الدول الفقرية والناوم

تتم هذه املساعدات عن طريق تقدمي القروض واملساعدات الفنية إلنشاء قدرات وومؤسسات و 
ومالية لتحسني البنية األساسية والبيئية يف هذه الدول، وكذلك تشمل ومهمته يف إتاحة املاارد املالية 

وإنشاء الشركات واملشاريع القاومية الكربى يف القطاع العام  لدول وتبادل املعلاومات بينهما
 .(1)واخلاص

أوما اختصاصات وومهام صندوق النقد الدويل فرتتبط باالقتصاد الشاومل، واملراقبة املالية  
 :للمؤسسات املالية والبناك يف العامل، وومن أهم هذه االختصاصات

 . املساعدة يف إنشاء أنظمة دفع ومتعددة األطراف -

 .شجيع استقرار تبادل العمالت على املستاى  العاملت -

 . تشجيع التعاون الدويل النقدي -

 . التعاون يف منا التجارة الدولية وتاسعها بني الدول -

                                                           
 .104بق، ص اساومح شعبان صميده جادة، املرجع الس - 1
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تقدمي قروض للدول ملساعدهتا يف تصحيح االختالل يف وميزان املدفاعات الذي يعاض اقتصا  -
 .(1)لعامليالدولة املعنية وبالتايل تفايض ازدهار االقتصاد ا

وومن أهم اجملهادات إقرار جملس املديرين التنفيذيني بني البنك والصندوق الدوليني يف أفريل 
، أن جرمية غسل األوماال باتت ومشكلة تثري قلق دول العامل كافة لتأثريها السليب على 2991سنة 

السياسية واالجتماعية،  حيث وأسااق املال العاملية جبانب تأثريها على اجلاانب االقتصاد العاملي 
تكان ومدومرة بالنسبة للدول اليت تكان يف ومرحلة تطاير اقتصادها احمللي وبناء ومؤسسات ومالية  

برناومج لتفعيل جمهادات الدول يف شأن  2992كبرية وقاية، كما أقر اجمللسان يف سبتمرب 
وترتكز  2991 ومكافحة غسل األوماال ومتايل اإلرهاب عقب أحداث احلادي عشر ومن سبتمرب

 :جمهادات هذا الربناومج يف عدة نقاط هي
حبيث تبىن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل العمل على زيادة وعي الدول بأساليب  :التوعية -

وخماطر غسل األوماال، وأثار هذه الظاهرة على كافة النااحي املختلفة، باإلضافة إىل تبيان كيفية 
ل ومن جتارهبا الناجحة، ومع حتديد أنااع املساعدة اليت حتتاجها كل تبادل اخلربات العملية لدى الدو 

 .دولة

يقام البنك وصندوق النقد الدوليان مبساعدة الدول ببناء ومؤسسات  :بناء القدرات المؤسسية -
ومالية قادرة على القيام مبهام ومكافحة تبييض األوماال، وذلك ومن خالل عقد ومؤمترات وتدريب 

اكتشاف األساليب احلديثة واملتطارة جلرمية تبييض األوماال، وتقدمي املساعدة  املاارد البشرية لكيفية
الفنية اليت تتناسب ومع كل نظام ومايل داخل الدول مما يسهل احلصال على املشارة لتنفيذ 

 . السياسات واملعايري الدولية الالزومة ملكافحة غسل األوماال

 : الدوليان يف هذا الشأن وأهم هذه املساعدات اليت يقدومها البنك والصندوق

                                                           
، وحسام الدين حممد أمحد، 111حممد ساومي الشاا، السياسة اجلنائية يف ومااجهة غسيل األوماال، املرجع السابق، ص  - 1

 .41املرجع السابق، ص 
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وضع لاائح تنظيمية بشأن التعاون الدويل ملكافحة غسل األوماال وتتضمن أفضل املمارسات  -
 .الدولية

وضع براومج تدريب للمشرفني على القطاعات املالية امللقى على عاتقها ومسؤولية تنفيذ  -
 . إجراءات ومكافحة تبييض األوماال

حتددي احتياجات الدول ومن املساعدة الفنية واستجابة اجلهات املاحنة لتلك  ضرورة -
 .(1)االحتياجات

ميثل البحث والتحليل أحد األنشطة الرئيسية يف ومنظاومة عمل وحدة  :البحوث والتحليالت -
ومكافحة تبييض األوماال، وقد قام البنك والصندوق الدوليان بتقدمي العديد ومن األحباث 

 .هذا اجملال بفرض الاقاف على آخر التطارات العامليةوالدراسات يف 

 لمكافحة  غسل األموال (FATF)مجموعة العمل المالي الدولي : ثانيا
 Financial)أنشئت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية  1000يف ياليا عام   

Action Taskforce )اجملماعة ومن ، وتعد هذه (2)ومن قبل الدول السبع الصناعية الكربى
أقاى وأشهر املنظمات الدولية العاوملة يف جمال التعاون الدويل ملكافحة تبييض األوماال واليت تعرف 

 : وهتدف هذه اجملماعة إىل القيام مبحارين مها (FATF)اختصارا بـ
 .وضع التدابري والقاانني والتاصيات املتعلقة مبكافحة غسل األوماال :األول
 . رصد وتقييم ومدى التزام الدول بتطبيق هذه التاصيات والتدابري :الثاني

                                                           
 .101ساومح شعبان صميده جادة، املرجع السابق، ص  - 1
 .00السابق، ص  حممد أومني الروومي، غسيل األوماال يف التشريع املصري والعريب، املرجع - 2

ونشري أن جمماعة العمل املايل أو كما يطلق عليها بتعبري آخر قاة العمل للمهمات املالية، هي عبارة عن وكالة حكاومية 
داخلية تضع املعايري وتقام بتطاير وتعزيز السياسات اخلاصة مبكافحة تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب، ويبلغ عدد أعضائها 

ومراقبا ومخس هيئات إقليمية  10دولة وحكاومة وومؤسستان عامليتان، وأكثر ومن  01عضاا ومنها  00، 1000حاليا سنة 
 . ومؤسسة أو وكالة عاملية 41وأكثر ومن 
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فعلى صعيد احملار األول قاومت اجملماعة بتقدمي تقرير يتضمن أربعني تاصية تناولت ثالثة   
حتسني النظام القاناين الداخلي، وتعزيز دور النظام املايل وتعزيز : عناصر أساسية يلزم تاافرها وهي

 .(1)التعاون الدويل
أوما خبصاص حتسني النظام القاناين الداخلي ملكافحة تبييض األوماال، فقد ألزومت هذه   

اجملماعة على كل دولة تقام بتحسني األنظمة القانانية الداخلية اخلاصة بقااعد التجرمي والعقاب، 
يتفق  وكذلك بالتاسع يف نطاق اجلرائم ولألوماال املتحصلة ومنها واملستخدومة يف تبييض األوماال مبا

تبييض األوماال، كما ومع أحكام اتفاقية فيينا، على أن يشمل ذلك بصفة خاصة جترمي عمليات 
تقام هذه الدول باضع نظام وإجراءات فعالة ميكن ومن خالهلا تطبيق تدابري أومنية قاية لتجميد 

لها وومصادرة األوماال، حىت ال تفلت ومن العقاب، سااء اعن طريق التنازل عن هذه األوماال أو نق
وحماسبة القائمني هبذه اجلرائم عن طريق السلطات املختصة وكشف األساليب احلديثة واألدوات 

 .(2)املستخدومة القرتاف هذه اجلرمية
وخبصاص تعزيز دور النظام املايل يف املكافحة، فقد ركزت على إجراءات وآليات وقائية   

ومتعقلة بالبناك واملؤسسات املالية، حيث نصت التاصيات على قااعد جيب أن تتبعها البناك 
وشركة التأومني والشركات األخرى، وغريها ومن املؤسسات غري املصرفية، وومن هذه القااعد قاعدة 

العمالء وعمل سجالت ومناسبة لتمكني اجلهات الرقابية ومن ومتابعة التدفقات النقدية،  التعريف ب
 .(3)أوجبت على البناك عدم االحتفاظ بأية حسابات جمهالة اهلايةكما 

                                                           
 .101وجهاد املكافحة اإلقليمية والاطنية، املرجع السابق، ص  سل األوماال، االستجابات الدوليةحممد شريف بسياين، غ -1
 .110، وأمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص 101السابق، ص  ومفيد نايف الديلمي، املرجع -2
، 11ع السابق، ص ، ورومزي جنيب القسا ، املرج14جالل وفاء حممدين، ومكافحة غسيل األوماال، املرجع السابق، ص  -3

 .011واري، املرجع السابق، ص ر وحممد حسن عمر ب
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، فشجعت التاصيات السلطات احمللية (1)أوما خبصاص تعزيز قااعد خاصة بالتعاون الدويل  
ت النقدية واملتعلقة بتكنالاجيا أساليب تبييض األوماال على تبادل املعلاومات اخلاصة بالتدفقا

والعمليات املشباهة، وأكدت أن التعاون الدويل جيب أن يتم دعمه مباجب اتفاقية ثنائية أو 
ومتعددة األطراف، وترتكز هذه القااعد أيضا على املسامهة يف التصارات القانانية املشرتكة مبا 

 .(2)األخرى املتعلقة بتطبيق إجراءات التجميد واملصادرة يضمن السرعة يف تلبية طلبات الدول
وعليه فقد مت إقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعناية ومن خالل التاصية السادسة ومن   

التاصيات األربعني، إذ أوصت بأن تكان الشركات نفسها وليس فقط وماظفاها عرضة للمسؤولية 
 .(3)اجلنائية ومىت كان ذلك ممكنا

تشمل البناك واملؤسسات املالية اليت تعمل يف نطاق األوراق " الشركات"وتعتقد بأن كلمة   
املالية، فالعلة ومن االعرتاف باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعناية هنا واضحة حيث ميار  نشاط 
غسيل األوماال على ومستاى املؤسسات وبناك وليس على ومستاى األفراد فقط، كما أنه ميار  

نطاق دويل يشمل فروع تلك املؤسسات والبناك مما يقتضي ومالحقتها بإقرار ومبدأ املسؤولية على 
اجلنائية للحيلالة دون إفالهتا ومن العقاب، على أن يكان هذا عقاب ومالئما يف طبيعته ومع طبيعة 

 .(4)الشخص املعناي ومن إيقاف للنشاط حمل الشخص املعناي، جبانب العقابات املالية كالغراومة

                                                           
قائمة بالدول الغري املتعاونة يف وميدان ومكافحة تبييض األوماال  ، حبيث نشرت1000جاء يف تقرير هلذه اجملماعة سنة  -1

دولة ومن بينها دولة عربية واحدة وهي لبنان واليت بدورها تقدومت باعرتاض على وضعها ضمن هذه القائمة،  14وعددها 
بييض األوماال، إال أن هذه وعلى الرغم ومن أن البناك اللبنانية كانت السابقة بني البناك العربية يف جمال التنبيه لعمليات ت

اجملماعة الدولية رفضت شطب اسم لبنان وغريها ومن الدول اخلمسة عشرة املاضاعة على الالئحة الساداء ألهنا مل تقتنع بأن 
هذه الدول قد أصدرت التشريعات الضرورية يف جمال ومكافحة غسيل األوماال، حمسن عبد احلميد أمحد، التعاون األومين العريب 

 .141، ص 1999ت األومنية، أكادميية نايف العربية للعلام األومنية، ومركز الدراسات والبحاث، الرياض، سنة والتحديا
 .09عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص   - 2
 .110ومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص   - 3

 .ومراجعة التاصية السادسة والسابعة ومن التاصيات األربعان للمجماعة
 .111، ص نفسهومفيد نايف الديلمي، املرجع  - 4



 األموال تبيض جريمة عن البنوك مسؤولية أساس                       األول الفصل

 

402 

 

قد حسمت خالفا تقليديا يف الفقه ( التاصية السادسة)وهبذا تكان التاصيات األربعان   
اجلنائي بني ومؤيد وومعارض وهل للشخص املعناي إرادة ومنفصلة عن إرادة ممثليه أم يعرب عن 
إرادهتم؟ وهل يف تلك املسؤولية إهدار ملبدأ شخصية العقابة كما يتمسك املعارضان وأنه ال جياز 

 ملسامهني يف املشروع بدون وجه حق عقابة عن فعل مل يقرتفان؟حتمل ا
بتبادل الدويل للمعلاومات املتعلقة وعليه فإن هذا التعاون الدويل يشمل التعاون اإلداري   

بالعمليات املشباهة بني السلطات املختصة، سااء كانت املعلاومات عن األفراد أم عن الشركات 
وجيب أن يكان هذا التبادل املعلاومايت يتسق ومع النصاص  املتارطة يف ومثل هذه العمليات،

 .(1)الاظيفية الدولية اخلاصة حبماية احلياة اخلاصة وأومن املعلاومات
وهذا وما جيعلنا نرى أن هذه التاصيات عالومة بارزة يف جترمي وومكافحة غسل األوماال كما   

يظهر ومن خالهلا دور البناك يف ومقاوومة نرى أن هذه التاصيات هلا أمهية كبرية باعتبارها وثيقة دولية 
 .وومااجهة عمليات تبييض األوماال

 مجموعة إجمونت: ثالثا
ويف إطار اجلهاد الدولية ملكافحة تبييض األوماال أنشأت احلكاومات هيئة تتاىل حتللي   

 املعلاومات اليت ترفعها املؤسسات املالية ببناء على اإلبالغ عن عمليات تبييض األوماال، ومبا أن
جرمية تبييض األوماال هي جرمية دولية ترتكب يف خمتلف دول العامل، فإن هناك حاجة لتحليل 

 .(2)وتبادل املعلاومات لتفعيل آليات املكافحة
وتعترب جمماعة إمجانت مبثابة احتاد دويل يضم حتت رئاسته وحدات التحديات املالية يف   

 196وانضم إليها حاليا  1000وماي  90خمتلف دول العامل، وقد تأسست هذه اجملماعة يف 
 . (3)وحدة حتريات متثل خمتلف دول العامل ومن بينها مجهارية ومصر العربية

                                                           
، ورومزي جنيب القسا ، غسيل األوماال 111داود ياسف صبح، تبييض األوماال والسرية املصرفية، املرجع السابق، ص  -1

 .11جرمية العصر، املرجع السابق، ص 
 .100ساومح شعبان صميده جادة، املرجع السابق، ص  -2
 .90املرجع السابق، ص عبد اهلل حمماد احللا،  -3
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وهتدف هذه اجملماعة إىل زيادة قدرة وحدات التحريات املختلفة على تبادل املعلاومات   
جرمية تبييض املالية اليت تتعلق مبا يرد إليها ومن إخطارات عن العمليات اليت يشتبه يف تضمنها 

األوماال، باإلضافة إىل زيادة هذه الاحدات على استيعاب الطرق املختلفة جلرمية تبييض األوماال،  
كما تتيح هذه اجملماعة تدعيم الرباومج الاطنية اخلاصة مبكافحة هذه اجلرمية، وتقام جمماعة 

ات وتنظيم ومنهجية امجانت بالتنسيق بني املبادرات والتاصيات وذلك بتاسيع نطاق تبادل املعلاوم
التحريات املالية، وحتسني قدرة وخربة القائمني والعاوملني هبذه الاحدات املالية ومن خالل التدريب 

 . (1)على التكنالاجيا املناسبة، واملساعدة يف إنشاء وحدات حتريات ومالية يف خمتلف دول العامل
ماعات ولكل واحدة أوما خبصاص اهليكل التنظيمي للمجماعة فإهنا تتكان ومن مخس جم  

 :هلا وظائفها وتتسق وتتكاومل ومع أدوار اجملماعات األخرى وميكن أن نذكرها بإجياز
 Outreach Working Groupمجموعة التغطية الجغرافية: المجموعة األولى -

(OWG) 

هذه اجملماعة نشر ومفهام دور جمماعة امجانت عامليا، واستالم املعلاومات عن الدول  تتاىل  
املرشحة النضمام، والقيام بالزيارات امليدانية لاحدات التحريات املالية، وتقييم ومدى صالحيتها 
لالنضمام إىل اجملماعة، وذلك باالستعانة برأي صندوق النقد الدويل ووجهة نظرة، والبنك الدويل 

 . إلنشاء والتعمريل
 :Legal Working Group (LWG)مجموعة الشؤون القانونية : المجموعة الثانية -

تقام هذه اجملماعة باستالم أوراق الرتشح للدولة املتقدومة لطلب العضاية ودراسة األطر   
أن التشريعية لدولة الراغبة يف االنضمام إىل اجملماعة ودعاة ممثلها كمقابلة شخصية للتأكد ومن 

الدولة املرشحة وملتزومة بشروط عضاية جمماعة امجانت، وإجراء التقييم النهائي للدولة املرشحة قبل 
 . االنضمام للعضاية

                                                           
 .111عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  - 1
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 Training WOrking Groupمجموعة عمل التدريب: المجموعة الثالثة -

(TWG):  

ورشات وهتدف هذه اجملماعة إىل وضع الرباومج التدريبية املاجهة للدول األعضاء وتنظيم   
 .عمل تدريبية لاحدات التحريات املالية وتقدمي املساعدات الفنية الالزومة يف هذا اجملال

 Operational Working Groupمجموعة عمل العمليات : المجموعة الرابعة -

(OPWG) 

وتتاىل هذه اجملماعة ومتابعة الدول يف تنفيذ كافة التزاوماهتا ليتم وفقا لنتائج هذه املتابعة   
 .(1)وماقف الدول، والنظر يف اختاذ إجراءات جتاه الدول غري امللتزومةتقييم 

 IT Working Groupمجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات : المجموعة الخامسة -

(ITWG): 

مت إنشاء هذه اجملماعة هبدف تعزيز قدرات تكنالاجيا املعلاومات ومع وحدات التحريات   
 .(2)البنك الدويل إلنشاء والتعمرياملالية يف شرق أوروبا، وذلك بالتنسيق ع 

باإلضافة إىل هذه األوراق والاثائق الدولية هناك صكاك أخرى اجتهت إىل نفس االجتاه   
 .األوىل واليت ميكن أن ناجزها يف الفرع الثالث

 الوثائق الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي: الفرع الثالث
صادرة عن جهات ومتعددة دولية وإقليمية، وإن القاسم املشرتك بينهم أهنا  إن هذه الاثائق   

تكافح عمليات تبييض األوماال سااء املتحصلة عن جرائم املخدرات أو جرائم أخرى، باإلضافة 
غالل هذه اهليئات تإىل إلقاء الضاء على املؤسسات ذات الطابع املايل وومنع اجملرومني ومن اس

                                                           
عادل خليفة الفاضل، دور جمماعة امجانت يف تفعيل وحدات االستخبارات املالية يف العامل، حبث ومقدم، ومؤمتر األكادميية  - 1

 .101، ص 1990اير ، ين10العربية للعلام املالية واملصرفية، جملة ومركز البحاث، الشرطة، العدد 
اجتماعا حىت عام ( 14)، وقد عقد ومنذ نشأهتا 1994جتدر اإلشارة إىل أن اجملماعة تعقد اجتماعا سنايا ومنذ نشأهتا عام 

 .هبدف نشر الاعي بتطار طرق ومكافحة غسل األوماال، ودعم اجلهاد احمللية لرباومج ومكافحة غسل األوماال 1001
 .101امجانت يف تفعيل وحدات االستخبارات املالية يف العامل، املرجع نفسه، ص  عادل خليفة الفاضل، دور جمماعة - 2
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وماال، لذا سندر  هذه الاثائق ومن خالل بيان دور الالئحة النماذجية ألغراض جرائم تبييض األ
مث التشريعات النماذجية السيما التشريع  ،(أوال)( OAS) 1991تبييض األوماال بشأن 

، ومع إبراز كذلك أمهية تاجيهات اجمللس األورويب رقم (ثانيا) 1994النماذجي لألومم املتحدة 
 .(ثالثا)  EEC 91/1000و 91/000
 (OAS) 8880الالئحة النموذجية بشأن تبييض األموال سنة : أوال

تعد تلك الالئحة خطاة هاومة حنا بلارة سياسة واضحة للبلدان األومريكية، حيال جرائم   
تبييض األوماال، حيث ناقشت عدة نقاط جد  ومهمة على ذلك الصعيد، حبيث أوجبت الالئحة 

إومساك احلسابات بأمساء أصحاهبا احلقيقيني، وومن مث  النماذجية على املؤسسات املالية على ضرورة
فال جياز هلا إومساك أية حسابات جمهالة أو سرية أو صارية، وعليها أن تتحقق باسائل وماثاق 
فيها ومن هاية صاحب احلساب ومستعينة يف ذلك مبختلف املستندات اليت تراها ضرورية، وأن 

تبدأ ومن تارخيه انتهاء العملية ومثار الشبهة حتتفظ بتلك السجالت ومدة ال تقل عن مخس سناات 
 .(1)يف انطاائها على أنشطة تبييض األوماال

كما أكدت الالئحة ذاهتا على ضرورة أن تستجيب سائر املؤسسات املالية واملصرفية إىل   
ومستندات عن أي عملية أو عمليات  طلبات السلطات املختصة بشأن أية ومعلاومات أو بيانات أو

السلطات أهنا ومثرية للشك والريبة، وذلك الستخداومها يف التحقيقات أو الدعاوى أو تراها تلك 
القضايا أو احملاكمات املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية أو التأديبية، وذلك فيما يتعلق جبرائم االجتار 

ية أن جتعل غري املشروع أو اجلرائم املتعلقة هبا، ويف اجلانب املقابل جيب على تلك املؤسسات املال
 .(2)تلك املعلاومات أو البيانات سرية عن الكافة إال السلطات املختصة املرخص هلا

                                                           
 .401نبيل حممد عبد احلليم عااجه، املرجع السابق، ص   -1
 .401نبيل حممد عبد احلليم عااجه، املرجع نفسه، ص  -2
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كما رتبت الالئحة النماذجية املشار إليها التزاومات حمددة على كاهل السلطات املختصة   
 وذلك كما هلا ومن هيمنة تنظيمية وإشرافية على شىت املؤسسات املالية الكائنة يف نطاقها وتتضح

 : ومعامل تلك االلتزاومات يف عدة نقاط ميكن إجيازها فيما يلي
 .ومنح أو حجب أو تعليق أو إلغاء ترخيص أية ومؤسسة ومالية واملتعلق مبمارسة أعماهلا -

اختاذ اإلجراءات الالزومة حنا ومنع أو إبعاد أي شخص غري ومناسب أو حتام حاله الشبهات ومن  -
 .رة أو تشغيل أي ومؤسسة وماليةالسيطرة على أو االشرتاك يف تاجيه أو إدا

فحص وومراقبة املؤسسات املالية للتأكد ومن ومدى التزاومها حبفظ السجالت واإلبالغ عن  -
 . العمليات ومثار الشبهة

وضع اإلرشادات والتعليمات والتاصيات املساعدة للمؤسسات املالية كي تصبح تلك األخرية  -
 . ومشروعة عرب قنااهتا املصرفية الشرعية قادرة على إحكام سيطرهتا على تدفق أية عائدات غري

التعاون ومع سائر السلطات املختصة األخرى، وااللتزام بتقدمي املعاونة الفنية هلا يف التحقيقات  -
 .(1)والدعاوى والقضايا واحملاكمات املتعلقة جبرائم غسل األوماال

أكدت الالئحة وعلى الصعيد التعاون الدويل بصدد ومكافحة جرائم غسل األوماال فقد   
املذكارة على ضرورة التعاون بني احملكمة أو السلطة املختصة وسائر احملاكم أو السلطات املختصة 
يف أي دولة أخرى، كما جياز لتلك احملكمة أن تتلقى طلبا ومن أية سلطة خمتصة أو حمكمة لدولة 

تلكات تتعلق أخرى بشأن حتديد أو تعقب أو حجز أو ومصادرات أية أوماال أو عائدات أو مم
 .(2)جبرائم غسل األوماال أو ترتبط هبا بصارة أو بأخرى

                                                           
احلليم عااجه، املرجع السابق، ص نبيل حممد عبد ، و 140ألوماال، املرجع السابق، ص هاين السبكي، عمليات غسيل ا -1

 (.املادة السابعة عشر ومن الالئحة النماذجية) 400
، 144، وومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص 110حمماد شريف بسياين، غسل األوماال، املرجع السابق، ص  -2
 (.اجع املادة الثاومنة عشر ومن الالئحة النماذجية)
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كما أشارت إىل أن سرية أعمال البناك ال جيب أن تشكل عائقا حيال دون التزام   
املؤسسات املالية بإبالغ احملكمة أو السلطة املختصة بأية بيانات أو ومعلاومات أو ومستندات حال 

 .(1)االشتباه على أهنا قد تتخذ ستارا ملمارسة أنشطة تبييض األوماالأية صفقة تتاافر فيها ومؤشرات 

 4991التشريع النموذجي لألمم المتحدة سنة : ثانيا

صدر هذا القانان عن األومم املتحدة لغايات وضع جمماعة ومن املبادئ واألسس والقااعد   
قاانينها اخلاصة مبكافحة  اليت يتعني على الدول األعضاء يف املنظمة الدولية االسرتشاد لصياغة

فقرة األوىل والثانية، األوماال املقصادة هبذه  29عمليات تبييض األوماال وبكنه حصر يف املادة 
اجلرمية، بأهنا األوماال الناجتة عن االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، إال أنه  أعطى 

ل املقصادة هي الناجتة عن جتارة املخدرات، سااء جماال للتاسع يف هذا املفهام بنصه على أن األوماا
بشكل ومباشر أو غري ومباشر، وهذا االجتاه يف ومفهام حمل جرمية تبييض األوماال، جاء انسجاوما ومع 

 .(2)1000نصاص اتفاقية فيينا عام 
ونالحظ أن هذا القانان مل يقم باضع تعريف حمدد جلرمية تبييض األوماال، ومكتفيا ببيان   

اجلرومية، بأهنا متايل وماارد أو ممتلكات ومشتقة ومن االجتار باملخدرات، أو إخفاء املااد األعمال 
 .(3)األصلية أو الناجتة عنها

وقد وضع هذا التشريع جمماعة ومن اإلجراءات اهلدف ومنها ومكافحة هذه اجلرمية على   
 :املستاى الدويل، وأهم هذه اإلجراءات هي

حبيث يعترب أي دفع بقيمة أكرب ومنها ممناعا، وحيدد قيمة  ضرورة حتددي قيمة أي دفعة نقدية، -
 .هذه الدفعة بقرار ومن اجلهة املختصة يف كل دولة

                                                           
 . ة النماذجيةاملادة التاسعة عشر ومن الالئح - 1
 .100عبد اهلل حمماد احللا، املرجع السابق، ص  - 2
 .111رومزي جنيب القسا ، املرجع السابق، ص   - 3
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ضرورة قيام كل دولة بتقدمي تقارير عن التحايالت اخلارجية لألوماال، على أن تشمل قيمة  -
 .التحايل وأمساء وعناوين اجلهة املرسلة واجلهة املرسل إليها

ب االلتزام هبا يف كل تعاومل بالنقد األجنيب خارج األسااق املالية، وذلك فرض قااعد حمددة جي -
بإلزام هؤالء املتعاوملني مبثل هذه التحايالت بتقدمي تقارير عن نشاطهم وحتديد هاية عمالئهم 

 .(1)وعناوينهم

ية كما ألزم هذا القانان، حتت إطار املسؤولية اجلنائية واإلدارية واملدنية املؤسسات املال  
والبناك بضرورة تقدمي تقارير ومستافية عن األوماال املشباهة، وشدد على ضرورة عدم تفعيل قاانني 
السرية املصرفية أو استغالهلا، لاضع عاائق حتال دون ومكافحة جرمية تبييض األوماال، وأضاف 

يرتادوهنا إلتزام آخر على دور القمار واملالهي بضرورة التحقق ومن أمساء وعناوين األشخاص الذين 
 .(2)ية كبرية ومن خالهلا ومع ضرورة أخذ صارة شخصية لكل واحد ومن هؤالءدويتعاوملان مببالغ نق

 88/121EECتوجيه المجلس األوروبي رقم : ثالثا
تبىن ذلك التاجيه أحكام ومرزومة تتعلق مبنع استخدام النظام املصريف يف أغراض تبييض   

اجلرمية، واجلهات امللزومة باإلخطار عن املعاومالت املشتبه  األوماال، كما نظم القااعد املتعلقة هبذه
يف أهنا تنطاي على جرائم تبييض األوماال، حبيث نصت املادة األوىل الفقرة األوىل على خضاع  

 :كل ومن املؤسسات املالية واالئتمانية ألحكام هذا التاجيه وهي تضم ناعني رئيسني
ؤسسات االئتمانية داخل وخارج الدولة واملنصاص ويعين هبا فروع امل :المؤسسات االئتمانية -

 .EEC 890/01(3)عليها يف املادة األوىل واملعدلة بالتاجيه 

ويقد هبا كافة املؤسسات الفروع اخلاصة هبا واليت متار  نشاط رئيسي أو  :المؤسسات المالية -
ومعاومالت ومصرفية كتمايل األوماال، واإليداع يف احلساب واملعاومالت اخلارجية، والتسهيالت 

                                                           
، وومصطفى الطاهر، 14، ص 1004أسعد نعاومة، جرائم غسيل األوماال، ومطبعة املالح، دومشق، الطبعة األوىل، سنة  - 1

 .40املرجع السابق، ص 
 .119األوماال يف ومصر والعامل، املرجع السابق، ص محدي عبد العظيم، غسيل  - 2
 .419خالد حاومد ومصطفى، جرمية غسل األوماال، املرجع السابق، ص  - 3
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أنه تلتزم الدول األعضاء بأن "االئتمانية، وكذلك شركات التأومني، وقد أوضحت املادة الثانية عشر 
لتاجيه على املهن والاظائف األخرى اليت تقام مبهام املؤسسات املالية ومثل تطبق بناد هذا ا

، وكافة املهن اليت تعمل باألنشطة اليت حيتمل استخداومها يف أغراض (ومكاتب الصرافة، والسمسرة)
 .(1)تبييض األوماال

، EEC/00/2999اجمللس األورويب رقم  هعد ل مباجب تاجي هونذكر أن هذا التاجي  
اعاة االقرتاح الصادر ومن اللجنة االجتماعية االقتصادية، ويف ضاء النص املشرتك املعتمد ومر وبعد 

واملتعلق مبنع استخدام النظام املايل يف أغراض غسل  2991سبتمرب  10بلجنة املصاحلة يف 
 :سنبني اخللفية القانانية للتاجيه وأبرز التعديالت اليت تبناها هياألوماال، وعليه 

 :القانونية للتوجيهالخلفية  -

يعد إحدى األدوات الرئيسية يف ومكافحة غسل  EEC/91/000فنظرا ألن التاجيه رقم   
األوماال، ألنه جاء ومتاافقا ومع ومبادئ الربملان األورويب، والدول األعضاء، بيد أنه ال يعكس 
املمارسة الدولية املتعلقة باسائل ومكافحة غسل األوماال القتصاره على دول االحتاد األورويب، وومن 

شطة اهلشة األخرى ومن اآلثار الضارية، اليت ميكن أن تتالد مث كان يتعني محاية القطاع املايل واألن
 : ومن عائدات اجلرائم، لذلك صدر هذا التاجيه على خلفية قانانية تتمثل يف القااعد اآلتية

تعديل تعريف املؤسسة االئتمانية واملؤسسة املالية ليتالءم ومع التغريات احلديثة، حبيث يشمل  -
وماال، وشركات االستثمار، والشركات العاوملة يف جمال ومكاتب الصرافة، وشركات حتايل األ

 .EEC(2)/08/22األسهم، وذلك طبقا للتاصيات الااردة يف تاجيه اجمللس 

 . ل بتحري الدقة واحلذر بشأن تقارير الصفقة املريبة ومن فروع املؤسسات املاليةو إلزام الد -

                                                           
1 - OLIVIER  JERES, Leban chiment D’argent, banque, éditeur, p 195. 

أمحد، املرجع السابق، ص ، وحسام الدين حممد 011حممد حسن عمر برواري، غسيل األوماال، املرجع السابق، ص  -2
40. 
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الصفقات املريبة ومن املهن اليت ضرورة تدوين الصفقات املالية يف السجل، وضرورة اإلبالغ عن  -
ميكن أن تكان حقل خصب لغسل األوماال، ومثل ومكاتب الصرافة والسمسرة، واحملاسبني املاثقني، 
واخلرباء عند ومساعدة األشخاص يف القيام بصفقات ومالية أو جتارية، ومنع ضرورة نتج وملفات 

 .يضريبية هلم ملنع استغالهلم يف أغراض غسل عائدات النشاط اإلجراوم

، كما جيب أن خيضعاا إىل بناد التاجيه املهن اليت تعمل يف جمال متثيلة يف الدعاوى القانانية -
جيب أيضا أن يبلغ عن أي شكاك تثري شبهة تبييض األوماال، أو كانت االستشارة القانانية 
تستخدم هلذه األغراض، أو علم احملاومي بأن العميل يطلب هذه االستشارة ألغراض غسل 

 .(1)، ومع إعفاء كل ومن يقام بااجب اإلبالغ حبسن نيةاألوماال

 المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين: المطلب الثالث
يف املسائل اجلنائية  Multual Legal Assistanceتعد املساعدة القانانية املتبادلة   

عنصرا رئيسيا يف إسرتاتيجيات ومكافحة اجلرمية املنظمة بصفة عاومة وجرائم غسل األوماال بصفة 
خاصة،وهلذا حرصت الدول على عقد االتفاقيات الثنائية وومتعددة األطراف إلجياد آليات هلذا 

 .عاومة وومشرتكة هلذه الدول التعاون، باعتبار أن اختاذ التدابري الالزومة يف هذا الشأن هي ومسؤولية
ويعترب تبادل املساعدة القضائية والقانانية يف املسائل اجلنائية بني الدول الاجه اآلخر   

للمالحقة القضائية يف جماالت التعاون الدويل القضائي على صعيد ومكافحة جرائم تبييض 
املساعدة القضائية املتبادلة األوماال، إذ يثري احلصال على األدلة والشهاد ومن دولة ألخرى، وترتبط 

حال العامل،  ارتباطا وثيقا بتقدمي املعلاومات الضرورية اليت حتيط اللثام عن أنشطة تبييض األوماال
وملا كانت السرية املصرفية تشكل عقبة كئادا أومام التعاون الدويل يف هذا اجملال، وهلذا ساف نلقي 

ادلة يف جرائم غسيل األوماال يف ضاء أحكام الضاء على املساعدة القانانية والقضائية املتب
مث نتطرق إىل التطبيق العملي للمساعدة القانانية  ،(الفرع األول)االتفاقيات واملااثيق الدولية 

  (.الفرع الثالث)ومع إبراز آليات تسليم اجملرومني يف جرائم تبييض األوماال  (الفرع الثاني)املتبادلة 
                                                           

 .011حممد حسن عمر برواري، املرجع السابق، ص  - 1
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ة والقضائية المتبادلة في ضوء أحكام االتفاقيات والمواثيق المساعدة القانوني: الفرع األول
 الدولية

وتعترب جرائم تبييض األوماال باستخدام البناك ومن قبل اجلرائم املنظمة عرب الاطنية، كصارة   
ومن صارها، حيث يسعى ومرتكباها إىل القرار بأومااهلم ومشباهة املصدر بعيدا عن البقاع والرقعة اليت 

كان البد ارتكبت فيها اجلرائم األصلية اليت متخضت عنها تلك األوماال الغري املشروعة، وومن مث ف
تلك األوماال وومصادرهتا وومن أجل حتقيق ومن تكاثف أعضاء األسرة الدولية وصاال إىل ومالحقة 

تلك الغاية اجته العديد ومن الدول إىل إبرام اتفاقيات املساعدة القانانية والقضائية املتبادلة سااء 
 .أكان ذلك على الصعيد الثنائي أو ومتعدد األطراف

لفرع عن تلك املااثيق إلبراز أمهيتها على صعيد املكافحة، حبيث وعليه سنتكلم يف هذا ا  
نتطرق بداية إىل وماهية االختالف بني ومفهاومي املساعدة القانانية املتبادلة واخلطابات املتبادلة 

ومع إلقاء الضاء على ومظاهر تلك ، (ثانيا)مث القااعد املاضاعية واإلجرائية للمساعدة ، (أوال)
 (.ثالثا)على الصعيد اإلداري املساعدة والتعاون 

 ماهية االختالف بين مفهومي المساعدة القانونية المتبادلة والخطابات المتبادلة: أوال
هي يف األعم األغلب ومن أحااهلا تعترب جرمية  كنا قد تكلمنا إىل أن جرمية تبييض األوماال  

، واليت تتمخض عنها األوماال هلا حلقات عرب أكثر ومن دولة، مبعىن أنه قد ترتكب اجلرمية األصلية
حمل الغسل يف بلدها، وحيدث نشاط تبييض األوماال يف بلد آخر أو يف بلدان أخرى، ويف إطار 
السيطرة على هذا السرطان املنتشر فقد حتتاج دولة ومن أخرى ومساعدة وما تتعلق على سبيل املثال 

لبعض ذ طلبات حضار بتقدمي ومستندات أو سجالت أو وثائق أو أدلة أو ومعلاومات أو تنفي
الشهاد أو طلبات أخرى تتعلق بشىت املسائل اجلنائية، ويف كل هذه األومار البد أن تكان هناك 
مثة عالقة بني الدول ومقدومة طلب املساعدة والدولة ومتلقية هذا الطلب، فإن كانت بني الدولتني 

جار إىل تلك املعاهدة ومعاهدة وماقعة للمساعدات املتبادلة يف هذا الصدد فيصري األومر إىل الت
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، فإن مل تكن هناك مثة ومعاهدات يف هذا الناع فال ومناص واحلال كذلك ومن (1)والتعاون يف ضاءها
اللجاء إىل أسلاب اخلطابات املتبادلة بني الدولتني بغية ختطي الصعاب واملشكالت القانانية 

 .والقضائية على صعيد ومكافحة أنشطة تبييض األوماال
اخلطابات املتبادلة العديد ومن الصعابات واليت تعد مبثابة عااقب جتعله ويكتشف أسلاب   

أسلابا ومهجارا ومن طرف األسرة الدولية، فها ومن جهة يعترب أسلابا ومكلفا وغري جمد، وومن جهة 
أخرى فها يستغرق وقتا طايال ال يتالءم، واحلاجة املاسة ومن قبل الدولة ومقدومة طلب املساعدة إىل 

ال وحازم حيال ومالحقة األوماال حمل جرمية تبييض األوماال، ويف املقابل تتمتع إجراء سريع وفع
ومعاهدات املساعدة القانانية والقضائية املتبادلة بالعديد ومن املزايا اليت تؤهلها الحتالل ومرتبة اخليار 

 .(2)األفضل يف هذا الصدد
عرب سلطات ومركزية  فهي تعترب أكثر سرعة وفعالية وكفاءة حيث تنقل الطلبات مباجبها  

بينما مت تبادل اخلطابات ومن خالل حماكم الدولتني أو وزارات اخلارجية أو العدل أو السفارات،  
كما أن تلك املعاهدات تتجنب نفقات تاظيف حماومني أجانب لتتبع املساعدة املطلابة عن طريق 

رية املصرفية كما أنه اخلطابات وأخريا فإن تلك املعاهدات أكثر قدرة يف التغلب على عقبة الس

                                                           
، 100حممد عبد اللطيف عبد العال، جرمية غسل األوماال ووسائل ومكافحتها يف القانان املصري، املرجع السابق، ص  - 1

 .040وحممد نبيل عبد احلليم عااجه، املرجع السابق، ص 
ولإلشارة يسمى هذا األسلاب ومنهج املساعدات القانانية املتبادلة، حبيث يتنازع أومر املساعدات ومنهجان، األول يتمثل يف 
املعاهدات الثنائية، والثاين يتمثل يف املعاهدات اجلماعية أو ومتعددة األطراف وكل ومنهج له عياب وومزايا، وتربز عياب املنهج 

ومضطرة لعقد اتفاقية ومع طرف تريد التعاومل ومعه بصدد ومكافحة هذه اجلرمية، مما يعين أهنا  الثنائي يف أنه سيجعل كل دولة
ستكان يف النهاية بصدد شبكة هائلة ومن االتفاقيات حتاي عددا ال حمدود ومن األحكام ناهيك عن تباين ومتايز واختالف 

 . العاملتلك األحكام وذلك يف ضاء اختالف األنظمة القانانية ملختلف الدول حال 
مما يعين يف النهاية أن ذلك املنهج قد يتسم يف كثري ومن األحيان بالبطئ والتعقيد وعدم ومالحقة اإليقاع السريع ألنشطة غسل 

 . األوماال
 .01، وحممد شريف بسياين، غسل األوماال، املرجع السابق، ص 101عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  - 2
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يف   Conflietaf Juridicitésتطبق على خالف غريها، حتت ومظلة االختصاص القضائي 
 .(1)الدولة طالبة املساعدة

كما أن هذه املساعدة القانانية والقضائية، ختضع لقااعد وماضاعية وأخرى إجرائية واليت   
 .سنتناوهلا يف النقطة املاالية

 الموضوعية واإلجرائية للمساعدة القانونيةالقواعد : ثانيا
حددت املادة السابعة الفقرة الثانية ومن اتفاقية فيينا، وكذلك املادة الثاومنة عشر الفقرة   

، إذ أجازت هاتان املادتان أن تطلب (2)الثالثة ومن اتفاقية بالريوما جماالت املساعدة القانانية املتبادلة
أو تلقي  أخذ شهادة األشخاص: ي غرض ومن األغراض اآلتيةاملساعدة القانانية املتبادلة أل

إقراراهتم، تبليغ املستندات القضائية، إجراء التفتيش والضبط، فحص األشياء واملااقع وتقدمي 
املعلاومات واألدلة والتقييمات اليت يقام هبا اخلرباء، تافري النسخ األصلية أو الصار املصادق عليها 

و سجالت الشركات أو املالية، أومن املستندات أو السجالت، مبا يف ذلك السجالت املصرفية أو 
العمليات التجارية، التعرف على عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى، 
أو اقتفاء أثرها ألغراض احلصال على أدلة ثباب، تسيري ومثال أو حضار األشخاص وومن فيهم 

 .(3)الطرف الطالبةاألشخاص احملتجزون الذين ياافقان على املساعدة يف التحقيقات يف الدولة 
وباإلضافة إىل جماالت املساعدة املشار إليها، أجازت املادة السابعة الفقرة الثالثة ومن   

اتفاقية فيينا وكذا املادة الثاومنة عشر الفقرة الثالثة ومن اتفاقية بالريوما، األطراف ان يقدم بعضها إىل 

                                                           
 .049احلليم عااجه، املرجع السابق، ص حممد نيبل عبد  - 1
لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون املسا  بأي ومادة " 0تنص املادة السابعة، ف  - 2

ليمية أخرى ومن هذه االتفاقية يهاب بالدول األطراف أن تسرتشد باملبادرات ذات الصلة اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية واألقا
 ".واملتعددة األطراف ملكافحة غسيل األوماال

 . املادة السابعة الفقرة الثانية ومن اتفاقية فينا - 3
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مح هبا القانان الداخلي للطرف ومتلقي بعض أية أشكال أخرى ومن املساعدة القانانية املتبادلة، يس
 .(1)الطلب

وكذلك  أوما خبصاص القااعد اإلجرائية، فقد وضعت اتفاقية فيينا واتفاقية بالريوما  
التاصيات جمماعة العمل املايل عددا ومن الضاابط والقااعد لتقييم املساعدة القانانية املتبادلة، 

 :وهي
عدة القانانية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات االلتزام بتقدمي أكرب قدر ممكن ومن املسا -

واإلجراءات القضائية املتعلقة مبكافحة جرائم غسل األوماال، وغريها ومن اجلرائم املشمالة هبذه 
 .(2)االتفاقية

 .(3)عدم جااز اومتناع أي طرف عن تقدمي املساعدة القانانية املتبادلة بدعاى السرية املصرفية -

 تنظم تقدمي املساعدة القانانية املتبادلة الااردة يف اتفاقية فيينا أو بالريوما أال ختل القااعد اليت -
األطراف باملساعدة يف املسائل بااللتزاومات املرتتبة على أية ومعاهدات أخرى ثنائية أو ومتعددة 

 .(4)اجلنائية

الطلب شروطا غري ومعقالة أو غري ضرورية لتقدمي املساعدة القانانية  عدم فرض الدولة ومتلقية -
 .(5)املتبادلة

أن تضع الدول آليات لتحديد أنسب األوماكن اليت يتم فيها ومقاضاة املتهمني مبا خيدم ومصلحة  -
 .(6)العدالة، وذلك يف احلاالت اليت خيضع اإلجراءات القضائية يف أكثر ومن دولة

                                                           
 .ومن اتفاقية بالريوما 10/0املادة السابعة الفقرة الثالثة ومن اتفاقية فينا، واملادة  -1
لريوما، واملادة الثاومنة ومن اتفاقية سرتاسبارج املتعلقة ومن اتفاقية با 10/1املادة السابعة الفقرة األوىل ومن اتفاقية فينا واملادة  -2

 . بإجراءات التفتيش والضبط اجلرومي لتبيض األوماال واملادة األوىل ومن املعاهدة النماذجية
ومن تاصيات جمماعة  01ومن اتفاقية بالريوما والتاصية  0الفقرة  10املادة السابعة الفقرة اخلاومسة ومن اتفاقية فينا، واملادة  -3
 .لعمل املايلا

 . فقرة السادسة اتفاقية بالريوما/ 10املادة السابعة فقرة السادسة ومن اتفاقية فينا واملادة  -4
 .ومن تاصيات األربعان م ع م" أ"الفقرة  01التاصية  -5
 .ومن تاصيات جمماعة العمل املايل 01الفقرة األخرية ومن التاصية  -6
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تكان ومسؤولة خمالة لتنفيذ طلبات املساعدة القانانية املتبادلة أو أن تعني الدول سلطات  -
 .(1)إلحالتها إىل اجلهات املختصة بغرض تنفيذها، وأن تتأكد ومن وجاد إجراءات فعالة وواضحة

يتم تنفيذ طلب املساعدة وفقا للقانان الداخلي للطرف ومتلقي الطلب، وبالقدر الذي ال  -
، كما ال جياز للطرف الطالب دون (2)اءات حمددة يف الطلبيتعارض ومع ذلك القانان وفق إجر 

الطرف ومتلقي الطلب أن يستخدم املعلاومات أو األدلة اليت زوده هبا الطرف وماافقة ومسبقة ومن 
 .(3)ومتلقي الطلب يف حتقيقات أو ومالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك اليت وردت يف الطلب

ومتلقي الطلب أن حيافظ على سرية الطلب  جياز للطرف الطالب أن يشرتط على الطرف -
 .(4)وومضمانه باستثناء القدر الالزم لتنفيذه

ليتحمل الطرف ومتلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ طلب املساعدة، وما مل يتفق الطرفان  -
املعنيان على غري ذلك، كما أنه جياز للطرف ومتلقي الطلب تأجيل املساعدة القانانية املتبادلة على 

راءات قضائية جارية، ويف هذه احلالة يتعني ارض ومع حتقيقات أو ومالحقات أو إج  أهنا تتعأسا
على الطرفني ومتلقي الطلب والطالب التشاور لتقرير إومكانية تقدمي املساعدة مبا يتالءم ومع ضرورة 

 .(5)الطرف ومتلقي الطلب

هاية السلطة ومقدومة الطلب، حتديد )يتعني أن يتضمن طلب املساعدة القانانية البيانات التالية  -
وماضاع وطبيعة املالحقة أو التحقيق، اسم واختصاصات السلطة القائمة هبذه التحقيقات أو 
املالحقات، وملخص للاقائع ذات الصلة باملاضاع، الغرض الذي تطلب ومن أجله األدلة أو 

 .(6) (املعلاومات أو اإلجراءات

                                                           
 . ومن اتفاقية بالريوما 11/10تفاقية فينا، واملادة املادة السابعة، الفقرة الثاومنة ومن ا - 1
 .ومن اتفاقية بالريوما 11املادة الثاومنة عشر الفقرة  - 2
 .ومن اتفاقية بالريوما 10املادة الثاومنة عشر الفقرة  - 3
 ومن اتفاقية بالريوما 4املادة الثاومنة عشر الفقرة  - 4
 . ومن اتفاقية بالريوما 10/00دة ومن اتفاقية فينا، واملا 10املادة السابعة الفقرة  - 5
 .ومن اتفاقية بالريوما 10/14ومن اتفاقية فينا، واملادة  10املادة السابعة الفقرة  - 6
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ثنائية أو ومتعددة األطراف لاضع تلك  وميكن للدول األطراف عقد اتفاقيات أو ترتيبات -
 .القااعد وماضع التطبيق العملي

 مظاهر التعاون الدولي على الصعيد اإلداري: ثالثا
تبدأ ومظاهر التعاون الدويل يف ومكافحة جرائم تبييض األوماال على الصعيد اإلداري يف   

مبعىن االجتاه  L’option administrativeاجتاه ومعظم الدول إىل اعتناق اخليار اإلداري 
إىل إنشاء جهة خاصة مبكافحة أنشطة تبييض األوماال، ويرتكز هذا اخليار على ثالث ركائز 
جاهرية األوىل تدعيم الثقة يف النظاومني املايل واملصريف، والثانية ومركزية إدارة املعلاومات املتعلقة 

طنية والدولية، يف هذا الصدد بأنشطة تبييض األوماال والثالثة تبادل املعلاومات على كافة الصعد الا 
نبني هذا اخليار اإلداري ومن خالل بيان وماهية املعلاومات حمل التبادل وكذلك ومصدر املعلاومات 

 .(1)حمل التبادل وكيفية التعاومل بشأهنا
فبخصاص املعلاومات فنجد تبادل املعلاومات ذات الطبيعة العاومة وهي املتعلقة بإمجايل   

وومقتضى ذلك أنه يتعني على كل دولة أن ترصد بشكل دائم وومتجدد   التدفقات الدولية للنقاد،
كافة املتغريات على صعيد حركة النقد الدويل ومنها وإليها ودون أن يقتصر ذلك على عملة بعينها، 

ومع كافة املؤسسات املالية وأن تتاىل تلك املهمة السلطات اإلدارية والاطنية بالتنسيق والتعاطي 
وكذلك البناك املركزية، مث يعقب ذلك تبادل املعلاومات ذات الطبيعة العاومة بني  واملصرفية احمللية 

كافة الدول ووضعها قاطبة حتت بصر السلطات الدولية املختصة كصندوق النقد الدويل، 
واألنرتوبال وجملس التعاون اجلمركي، وذلك لكي تتاافر لدى تلك اجلهات صارة ومتكاوملة ومن 

ت املالية حال العامل على حنا دقيق، وذلك وصاال إىل وضع سياسة ومستاى وحجم وناع التدفقا
 .(2)دولية حتكم مباجبها تلك السلطات سيطرهتا على كافة أنشطة تبييض األوماال

                                                           
، ونبيل حممد عبد احلليم عااجه، 99هدى حاومد قشتاش، غسيل األوماال يف نطاق التعاون الدويل، املرجع السابق، ص  - 1

 .010املرجع السابق، ص 
 . ومن التاصيات األربعان عن جلنة العمل املايل الدويل 01و 00رقم  التاصية - 2
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املعلاومات ذات الطبيعية اخلاصة، فهي تلك املتعلقة بأية عملية ومالية ومشباهة يف  أوما تبادل   
احتاائها على نشاط أو أكثر ومن أنشطة تبييض األوماال أي تبادل املعلاومات املتعلقة بالعمليات 
املشباهة فقط، وومن مث يتعني على كل دولة ومن خالل أجهزهتا وسلطاهتا املختصة أن ترصد كافة 

حمل الشك والريبة يف هذا الصدد سااء أكانت تلك العمليات ومتعلقة بأشخاص طبيعية  العمليات
أو اعتبارية ومهما اتسع نطاقها، وأن تضع كافة املعلاومات اليت تتعلق هبذه العمليات حتت 
السلطات املختصة على الصعيدين الاطين والدويل وذلك إوما طااعيه أو ومن تلقاء نفسها أو بطلب 

ات، وينبغي أن تتم جمريات هذا التبادل حتت ومظلة ومن احرتام نصاص التشريعات ومن تلك السلط
 .(1)الاطنية واملااثيق الدولية على حد السااء

وأوما عن ومصدر املعلاومات حمل التبادل وكيفية التعاومل بشأهنا، فإهنا تكمن عن تغرزه   
صاحبة االحتكار املباشر  املؤسسات املالية واملصرفية يف كل دولة باعتبار تلك املؤسسات هي

بعصابات تبييض األوماال، وأيضا وما تقدومه السلطات املختصة واليت تتاىل اإلشراف والرقابة عن 
تلك املؤسسات، وكذلك اإلدارات احمللية اليت تراقب التدفقات النقدية، وترصد الشااهد والشكاك 

كافة اجلهات املشار إليها ومصدرا املرتبطة ببعض العمليات وكذلك ومنظاومة البنك املركزية، وتشكل  
 .(2)للمعلاومات حمل التبادل

سرتاتيجية وماحدة إوينبغي على كل دولة باعتبارها عضاا يف األسرة الدولية أن تضع   
املد املعلاومايت يف حال أنشطة تبييض األوماال بشكل يستمر كل ومعلاومة على للتعاومل ومع ذلك 

 .(3)حنا صحيح ودون هدر ألي ومنها
ظ أن ومعامل تلك االسرتاتيجيات تتمثل يف جتميع تلك املعلاومات أيا كان ومصدرها ونالح  

يف سلطة جهة واحدة تنشئها الدولة وتنص عليها يف تشريعاهتا، وتكان تلك اجلهة مبثابة قاعدة 

                                                           
 .ومن التاصيات األربعان عن جلنة العمل املايل الدويل 40و 01التاصية رقم  - 1
 . ومن تاصيات األربعان جلنة العمل املايل الدويل( 01، 00، 19)التاصية  - 2
 .100ون الدويل، املرجع السابق، ص هدى حاومد القشقاش، جرمية غسيل األوماال يف التعا - 3
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بيانات العمالقة دائمة التطار والتجدد حبسب حمريات األحداث، مث يعقب ذلك تايل تلك اجلهة 
تقال أن تبادل املعلاومات يكان على  انات ودراسة جدواها وتصنيفها، وعليهفحص تلك البي

صعيدين الصعيد الاطين، حيث يتم تبادل تلك املعلاومات بني كافة السلطات الداخلية املعنية يف 
الدولة سااء أكانت أومنية أو إدارية أو قضائية أو ومالية أو ومصرفية والصعيد الدويل، حيث يتم 

دولة ومتمثلة يف سلطاهتا وجهاهتا املعنية وبني سائر الدول واجلهات واملنظمات  التبادل بني كل
 .(1)الدولية املعنية مبكافحة هذه األنشطة

 التطبيق العملي للمساعدة القانونية المتبادلة: الفرع الثاني
ترتبط كما قلنا سابقا املساعدة القانانية املتبادلة ارتباطا وثيقا بتقدمي املعلاومات الضرورية   

ملكافحة تبييض األوماال، ونظرا ملا متثله السرية املصرفية ومن عقبات أومام التعاون الدويل، وحترص 
الدولية اقيات الدول على تنظيم املساعدة القانانية املتبادلة يف الااقع العملي ومن خالل االتف

والتشريعات الاطنية اليت تنص على عدم جااز االومتناع عن تقدمي املساعدة القانانية املتبادلة حبجة 
 .سرية املعلاومات املصرفية

لذا وألمهية هذه الرؤية املشرتكة ألطراف االتفاقية، سنتناول يف هذا الفرع الثاين التطبيق   
، مث املساعدة القانانية املتبادلة يف (أوال)يف االتفاقيات الدولية العملي للمساعدة القانانية املتبادلة 

 .(ثالثا)، ومع وماقف املشرع اجلزائري ومن املساعدة القانانية املتبادلة (ثانيا)التشريعات املقارنة العربية 
 التطبيق العملي للمساعدة القانونية المتبادلة في االتفاقيات الدولية: أوال

قيات ومن حيث أطرافها إىل ناعني، األوىل اتفاقيات ثنائية والثنائية تنقسم هذه االتفا  
اتفاقيات ومتعددة األطراف أو عاملية أو إقليمية، وكذلك تنقسم ومن حيث وماضاعاهتا إىل ناعني 
األوىل، اتفاقيات تقتصر على أسلاب واحد ومن أساليب التعاون الدويل، والثانية اتفاقيات شاوملة 

 .ددة هلذا التعاونجتمع بني أساليب ومتع

                                                           
 . 011، نبيل حممد عبد احلليم عااجه، املرجع السابق، ص 101عادل عبد العزيز الس ن، املرجع السابق، ص  - 1
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ويالحظ أن االتفاقيات سااء ثنائية أو ومتعددة قد تقتصر على أسلاب واحد ومن أساليب   
التعاون الدويل، وقد تتضمن عددا ومن أساليب التعاون القاناين والقضائي يف املسائل اجلنائية بل 

 .(1)حىت يف املسائل املدنية والتجارية
القاناين والقضائي يف جمال  القانانية املتبادلة ومن تعزيز التعاونونظرا ملا متثله املساعدة   

ومكافحة اجلرمية املنظمة، أضحت العديد ومن احلكاومات تفضل التعاون على مجيع املستايات يف 
إطار اتفاقيات ومتعددة األطراف، وذلك بالنظر إىل املزايا اليت حيققها التعاومل هبذا الثنائي، ولعل 

فاقية بالريوما خلري دليل على جناح هذا املنهج، إذ وقعت عليها وما يفاق ومائة دولة اتفاقية فيينا وات
 .(2) (هاتني االتفاقيتني)وعملت احلكاومات على ومالءومة تشريعاهتا طبقا 

فجرمية تبييض األوماال ظاهرة عرب وطنية يف كثري ومن األحيان، مما يقتضي التصدي هلا ومن   
 .(3)ومتعدد األطراف وذلك سااء ومن خالل هنج دويل أو جهايالناحية اجلنائية يف إطار دويل 

وقد اشتملت هذه االتفاقيات على صار ومتعددة ومن التعاون ومثل املساعدة القانانية يف   
جمال تبادل املعلاومات والاثائق واألدلة، واإلنابات القضائية، وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرومني، 

 .ملدنية والتجاريةباإلضافة إىل التعاون يف املااد ا
                                                           

أمحد عبد احلليم شاكر علي، األحكام اإلجرائية واملاضاعية للمعاهدات الدولية أومام القضاء اجلنائي الاطين، رسالة  -1
 .140، ص 1000احلقاق، جاومعة الزقازيق، سنة  دكتاراه، كلية

اتفاقية املساعدة  -: )وخري ومثال على تلك االتفاقيات الثنائية اليت أبرومتها الااليات املتحدة األومريكية حال املساعدة املتبادلة
اتفاقية املساعدة  -، 09/01/1900املاقعة يف ( الااليات املتحدة، بريطانيا)املتبادلة يف ومسائل التحقيق يف جرائم املخدرات 

اتفاقية املساعدة املتبادلة يف املسائل  -، 04/00/1901املاقعة يف ( الااليات املتحدة، هاييت)املتبادلة يف املسائل القضائية 
، وتركيا 01/04/1991، وأرجااي 10/09/1909، ونيجريا 1991، وينما 1994اجلنائية ومع كل كاريا سنة 

 . هذا بالنسبة لالتفاقيات الثنائية 10/10/1990، وإسبانيا يف 19/00/1901 ، وتايالند يف01/01/1901
 .111ومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص  - 2
تتعدد التاجهات اجلنائية والاقائية يف إطار حماربة تبييض األوماال، ويف هذا الصدد هناك تاجه يرى بأن أفضل الاسائل يف  - 3

يتم يف سياق جهاي ال دويل وال وطن، نظرا ألن املنظاومة الدولية يصعب عليها تعقب اجملرومني حماربة غسل األوماال ها أن 
لكاهنا ال تتافر على األدوات والاسائل الالزومة لتحقيق ذلك، كشرطة دولية أو حمكمة دولية خاصة هبذا الناع ومن اجلرائم 

نائية كالسيادة الاطنية، ويف املقابل فإن احملاكمة على وفرض املتابعات بسبب عدم قدرهتا على جتاوز املبادئ األساسية اجل
 . املستاى الاطين تعرتضها جمماعة ومن العقبات أمهها الطابع الدويل الذي تتسم به جرائم غسل األوماال
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وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاقيات الثنائية تشتمل على صار ومتعددة ومن املساعدة القانانية   
 :املتبادلة بالقدر الذي تسمح به القاانني الاطنية للدولتني املتعاقدتني طريف االتفاقية ومن بينها

 .بإجراء ومن إجراءات التحقيقاإلنابة القضائية املتعلقة بالقضايا اجلنائية، ومثل القيام  -

 . تسليم أوراق الدعاوى واألحكام القضائية وصحف احلالة اجلنائية -

 .التعرف على األشخاص املطلابني وحتديد أوماكنهم -

خاصة عرب القناات املصرفية والبناك واملساعدة يف تنفيذ تعقب عائدات األنشطة اإلجراومية  -
 .عائداتأواومر أو أحكام املصادرة املتعلقة هبذه ال

 .(1)املاجادة يف إقليم الطرف اآلخر تسليم األوماال واألشياء غري املشروعة -

ويعد اللجاء إىل إبرام االتفاقيات الثنائية واملتعددة بصدد املساعدة القانانية املتبادلة مبثابة   
حالت الضمان األوفر، كي ال تكان أي بلد وماذا أومنا لفاسلي األوماال، كما أن اتفاقية فيينا 

الدول األطراف يف النظر يف إومكانية إحالة دعاوى املالحقة اجلنائية بصدد جرائم تبييض األوماال 
، ولعل هذا وما يسمى لدى فقهاء القانان اجلنائي باإلنابة القضائية، وهي (2)ومن طرف إىل آخر

 كان يف تعين نقل إجراءات املالحقة اجلنائية بصدد جرمية ومن اجلرائم ومن دولة إىل أخرى، ومىت
 .ومصلحة حسن سري العدالة

وتعرف بأهنا تفايض ومن سلطة قضائية يف دولة إىل سلطة قضائية يف دولة أخرى الختاذ   
، وعلى نسق اتفاقية فيينا سارت (3)إجراء ال تستطيع تلك السلطة أن تقام به يف دائرة اختصاصها

يف املادة الثانية  1006املؤثرات العقلية التفاقية العربية ملكافحة االجتار غري الشروع يف املخدرات و 

                                                           
 .140، وعادل عبد العزيز السن ، املرجع السابق، ص 400طاهر ومصطفى، املرجع السابق، ص  - 1
 . فاقية فينااملادة الثاومنة ومن ات - 2
، 110حممد عبد الطيف عبد العال، جرمية غسيل األوماال ووسائل ومكافحتها يف القانان املصري، املرجع السابق، ص  - 3

 .11ورومزي جنيب القسا ، املرجع السابق، ص 
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كغرض سلطة قضائية يف دولة وما سلطة قضائية يف دولة أخرى يف اختاذ إجراء ال على جااز أن  
 .(1)تستطيع هي أن تتخذه يف حدود إقليمها لسبب أو آلخر

 المساعدة القانونية المتبادلة في التشريع المقارن: ثانيا
املعنية مبكافحة جرائم تبييض األوماال يف غالبية دول العامل  تضمنت التشريعات املقارنة  

أحكام تؤكد على أمهية التعاون الدويل بكافة صاره وومستاياته يف جمال ومكافحة تلك اجلرائم، 
وذلك تنفيذ ملا ورد باالتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها تلك الدول واليت مباجبها أصبحت وملزومة 

 .باضع اآلليات املناسبة
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار  2991لسنة  09فنجد يف التشريع املصري يف قانانه رقم   

عدد ومن األحكام واليت تقرر أن تقام اجلهات  2998لسنة  001رئيس جملس الازراء رقم 
القضائية املصرية، بتبادل التعاون القضائي ومع اجلهات القضائية األجنبية يف جمال ومكافحة جرائم 

واحملكام عليهم  ض األوماال، وذلك بالنسبة إىل املساعدات واإلنابات القضائية وتسليم املتهمنيتبيي
واألشياء، وذلك وفقا للقااعد اليت تقررها االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف اليت تكان ومصر 

انات يف وحدة ومكافحة ، ووما يتطلبه ومن تزويد قاعدة البي(2)طرفا فيها، أووفقا ملبدأ املعاوملة باملثل
تبييض األوماال ببيان عن تلك االتفاقيات، ووملخص ألحكام كل اتفاقية، واجلهة اليت حتددها كل 

 .(3)اتفاقية لتبادل التعاون الدويل عن طريقها
كما أهنا تتخذ اجلهات القضائية املصرية اإلجراءات القانانية الالزومة لتعقب وجتميد   

ألوماال، أو عائداهتا أو احلجز عليها، وكذلك قيام الاحدة باخلطاات األوماال وماضاع جرائم غسل ا
القانانية يف دولة أجنبية لتعسف األوماال وحركتها، وجيب أن يراعى الالزومة لطلب اختاذ اإلجراءات 

عند تنفيذ تبادل املعلاومات إعماال ألحكام االتفاقيات املربومة أو ومبدأ املعاوملة باملثل، أن تتعهد 
                                                           

عكاشة حممد عبد العال، اإلنابة القضائية يف ضاء العالقات الدولية، دار املطباعات اجلاومعية اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  - 1
 .140أمحد عبد احلليم شاكر علي، املرجع السابق، ص . 190، ص 1994سنة 

 .1001لسنة  00املادة الثاومنة عشر ومن قانان ومكافحة غسل األوماال املصري رقم  - 2
 . ومن الالئحة التنفيذية لقانان ومكافحة تبييض األوماال 44املادة  - 3
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لعاملية بضمان االستخدام السليم للمعلاومات، وإال تستخدم املعلاومات املتبادلة إال يف الاحدات ا
الغرض الذي طلبت ومن أجله، وإال تقدم إىل طرف ثالث إال وماافقة ومسبقة ومن الاحدة اليت تقدم 

 .(1)املعلاومات
يف شأن  2992لسنة  6العربية املتحدة يف قاناهنا رقم أوما خبصاص تشريع دولة اإلومارات   

رابع ومن القانان تنظم سبل التعاون بني دولة لجترمي، فقررت عددا ومن األحكام يف الفصل ا
اإلومارات وغريها ومن الدول، وذلك بتبييض األوماال وومصادرها أو املتحصالت الناجتة عن جرائم 

 تربطها بدولة اإلومارات اتفاقيات ومصادقة ومالية وذلك بناءا على طلب سلطات قضائية أجنبية
 .(2)عليها، أو يف إطار املعاوملة باملثل إذا كان الفعل ومعاقب عليه يف دولة اإلومارات

للمخدرات واملؤثرات الفعلية  408/1000التشريع اللبناين يف قانان رقم أوما يف   
والسالئف يف الباب الثالث، عددا ومن األحكام اليت تنظم خمتلف صار التعاون الدويل يف جمال 

املخدرات، وتشمل تسليم اجملرومني واملساعدة القضائية املتبادلة، ووما ومن شك يف أن هذا ومكافحة 
التعاون ينعكس بشكل واضح على ومكافحة تبييض األوماال خاصة وما يتعلق بضبط وجتميد 

 .(3)وومصادرة املتحصالت واألوماال املتأتية ومن اجلرمية
الرابع ومن قانان ومكافحة غسيل ومن القسم  14أوما التشريع العراقي فقد نصت املادة   

األوماال على املساعدة القانانية اخلارجية املتبادلة، حبيث ومنحت الصالحيات للبنك املركزي يف 
العراق، وومكتب اإلبالغ عن غسيل األوماال استدعاء سلطات أجنبية ومسؤولة عن اإلشراف على 

نبية أو سلطات ومالحقة جنائية أو املؤسسات املالية أو األسااق أو وحدات املخابرات املالية األج
 .(4)قضائية لتزويدهم باملعلاومات والاثائق الضرورية ألداء واجباهتم

                                                           
 . ومن الالئحة التنفيذية( 10)و( 41)ومن الالئحة التنفيذية، واملادة ( 41، 44)واملادة  00/1001ومن قانان  19املادة  -1

 . لدولة اإلومارات العربية 04/1001ومن القانان االحتادي رقم ( 11)و(11)املادة  - 2
 .411خالد حاومد ومصطفى، املرجع السابق، ص  - 3
 .90، ورومزي جنييب قسا ، املرجع السابق، ص 110أومج سعاد قطيفان اخلريشة، املؤرج السابق، ص  - 4
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وعليه ميكن القال أن جل التشريعات املقارنة أقرت املساعدة القانانية والقضائية يف خمتلف   
ساعدة أو اجملاالت ووسعت بشكل كبري هذا التبادل سااء ومن حيث اجلهات اليت أجازت هذه امل

ومن حيث املعلاومات والاثائق حمل هذا التبادل أو ومن حيث الغرض الذي يتم ومن خالله، ومع 
تركيزها على سلطات اإلشراف على املؤسسات املالية الدولية، كالبناك املركزية، الاطنية وومنظمة 

وسلطات التجارة العاملية، وصندوق النقد الدويل، وكذلك وحدات املخابرات املالية األجنبية 
، وهذه اإلجراءات كلها هتدف إىل (الشرطة اجلنائية الدولية، واألنرتبال)املالحقة اجلنائية ومنها 

صراومة التشريعات يف ومكافحة هذا الناع ومن اإلجرام املايل الدويل باعتباره يؤثر ويهدر االستقرار 
 .األومين واالقتصادي الدويل

ساير املشرع اجلزائري خمتلف املااثيق الدولية والتشريعات املقارنة بشأن املساعدة  وقد  
 .القانانية املتبادلة، يف قاانينه األخرية واليت سنتطرق إليها يف النقطة املاالية

 المساعدة القانونية المتبادلة في التشريع الجزائري: ثالثا
لاسائل املهمة والفعالة اليت تستخدومها اجلزائر يف تشكل املساعدة القانانية املتبادلة إحدى ا  

تعزيز التعاون القاناين والقضائي ومع خمتلف البلدان املعنية مبكافحة اجلرمية باجه عام ومبكافحة 
وتعقب وضبط األوماال املستخدومة يف ارتكاب هذه اجلرائم أو  االجتار غري املشروع باملخدرات 

ملشرع اجلزائري نصاص خاصة بشأن التعاون الدويل يف املتحصلة عنها باجه خاص، قد نظم ا
ومكافحة جرمية تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب يف الفصل الرابع ومن قانان الاقاية ومن تبييض 
األوماال ومتايل اإلرهاب يف جمماعة ومن اإلجراءات، حبيث أجاز للهيئة املتخصصة أن تطلع هيئات 

لى املعلاومات اليت تتافر لديها حال العمليات اليت تبدو الدول األخرى اليت متار  ومهام مماثلة ع
، وقد قرر التشريع أن (1)أهنا هتدف إىل تبيض األوماال أو متايل اإلرهاب ومع ومراعاة املعاوملة باملثل

يتم التعاون وتبادل املعلاومات يف إطار احرتام االتفاقيات الدولية واألحكام القانانية الداخلية 

                                                           
ومن تبييض األوماال ومتايل اإلرهاب  يتعلق بالاقاية 1004فرباير  01 املؤرخ يف 01-04قانان رقم الومن  14املادة  -1

 .وومكافحتهما
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ية احلياة اخلاصة وتبليغ املعطيات الشخصية، ومع ومراعاة أن تكان اهليئات املطبقة يف جمال محا
 .(1)األجنبية املختصة خاضعة لنفس واجبات السر املهين ومثل اهليئة املتخصصة

وكذلك البناك هلا دور كبري يف العالقة الدولية حبيث ميكن للبنك اجلزائر واللجنة املصرفية   
املكلفة مبراقبة البناك واملؤسسات املالية يف الدول األخرى ومع ومراعاة تبليغ املعلاومات إىل اهليئات 

املعاوملة باملثل ويشرتط أن تكان هذه اهليئات خاضعة للسر املهين بنفس الضمانات احملددة يف 
، كما أن التشريع اجلزائري تكلم عن احلاالت اليت ال ميكن تبليغ املعلاومات فيها بشأن (2)اجلزائر

انانية ون بني احلاالت، إذا كانت املعلاومات املراد تبليغها قد شرعت السلطات املساعدة الق
اجلزائرية اجلزائية يف ومتابعتها على أسا  نفس الاقائع أو إذا كان هذا التبليغ ومن شأنه أن ميس 

 .(3)بالسيادة واألومن الاطنني أو النظام العام واملصاحل األساسية يف اجلزائر
التعاون القضائي بني اجلهات القضائية اجلزائرية واألجنبية يتم عن  وقد وضح التشريع أن  

طريق املتابعات واإلجراءات القضائية املتعلقة بتبييض األوماال ومتايل اإلرهاب ومع ومراعاة املعاوملة 
باملثل ويف إطار احرتام االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف املطبقة يف هذا اجملال واملصادق عليها 

 .(4)ن قبل اجلزائ طبقا للتشريع اجلزائريوم
 اإلنابة القضائية الجزائرية: 

بني التشريع اجلزائري يف حمار التعاون الدويل يف حماور أساسية ومنها تسليم األشخاص  لقد  
واألشياء حبيث إذا رغبت إحدى الدول األجنبية يف إجراء حتقيق مبعرفة السلطة القضائية اجلزائرية 

، (5)يقدم طلب اإلنابة ومن السلطات املختصة يف تلك الدولة بالطرق الدبلاوماسية إىل وزير العدل
ويبني يف طلب اإلجراءات املطلاب اختاذها والتحقيقات املراد القيام هبا وظروف الااقعة والنصاص 

                                                           
 .ومن نفس القانان 11ادة امل - 1
 .ومن نفس القانان 11املادة  - 2
 .ومن نفس القانان 10املادة  - 3
 .1004فيفري  01املؤرخ يف  01-04ومن القانان رقم  19املادة  - 4
 .ومن قانان اإلجراءات اجلزائية 101املادة  - 5
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القانانية املنطبقة عليها ويرفق به وما يستلزومه تنفيذ اإلنابة ومن أوراق وومستندات، ولازير العدل أن 
حالة االستعجال بناءا حييل الطلب إىل اجلهة القضائية املختصة الختاذ وما تراه بشأنه، وجياز يف 

على طلب الدولة الطالبة اختاذ اإلجراءات اليت تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب واملرفقات 
املشار إليها سابقا حلني ورودها، وقد ذكر املشرع عددا ومن احلاالت اليت جياز للسلطات اجلزائرية 

 :لدى تاافر إحداها رفض طلب اإلنابة وهي
 .ملطلابة حمظارة مبقتضى القانان أو ومتعارضة ومع ومبادئ النظام العامإذا كانت اإلجراءات ا -

إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ اإلنابة بشأنه ال يشكل جرمية يف القانان اجلزائري وذلك وما  -
 .مل ياافق املتهم صراحة على تنفيذ اإلنابة

از التسليم فيها طبقا ألحكام إذا كانت اجلرمية املراد تنفيذ اإلنابة بشأهنا ومن اجلرائم اليت ال جي -
 .(1)هذا القانان

 اإلنابة القضائية للسلطة األجنبية: 

( احملكمة أو النيابة العاومة كل يف حدود اختصاصه)أجازت السلطات اجلزائرية املختصة   
طلب اإلنابة القضائية ومن السلطة القضائية بدولة أجنبية وترسل طلبات اإلنابة لازير العدل ليتاىل 
تاجيهها إىل السلطة األجنبية بالطرق الدبلاوماسية ولازير العدل يقرر ومالئمة تاجيه طلب اإلنابة 

 .(2)إىل السلطة األجنبية ومن حيث تأثريها على املصاحل األساسية للدولة وعالقاهتا الدولية
 تسليم المجرمين: الفرع الثالث

شهد العامل يف العقدين األخريان انتشارا واسع النطاق جلرائم االجتار غري املشروع   
باملخدرات واجلرمية املنظمة وجرائم تبييض األوماال غري املشروعة، حبيث رافق ذلك تزايد حركة 
األشخاص مبا فيهم اجملرومني عرب احلدود مما دفع ذلك إىل العجلة بإقاومة عالقات دولية جديدة يف 

                                                           
 .ومن نفس القانان 10ملادة نص املشرع اجلزائري على تلك احلاالت على سبيل احلصر ال املثال يف ا - 1
ميكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات "اليت تنص  1004فيفري  01املؤرخ يف  01-04ومن قانان  00املادة  - 2

اإلنابة القضائية وطلبات التحقيق وتسليم األشخاص املطلابني طبقا للقانان وكذا البحث وحجز العائدات املتحصلة ومن 
 ".ة إىل متايل اإلرهاب قصد ومصادرهتا دون اإلخالل حبقاق الغري حسن النيةتبييض األوماال وتلك املاجه
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ال تسليم اجملرومني وتطاير أساليب التعاون بني الدول يف هذا اجملال وها األومر الذي اهتمت به جم
 1009واملعاهدة النماذجية لألومم املتحدة بشأن تسليم اجملرومني لسنة  1000اتفاقية فيينا سنة 

كل   باإلضافة إىل بعض الصكاك والاثائق الدولية األخرى، ولقد اهتمت هذه االتفاقيات لتدارك
املعاقات اليت تعرتض إجراءات التسليم لذا سنحاول بيان ذلك يف فروع ومتتالية حبيث سنتناول 

مث املشكالت املتعلقة بالشخص املطلاب تسليمه  ،(أوال)ألسا  القاناين للتسليم ضرورة تافري ا
 .(ثالثا)، املبادئ العاومة لنظام التسليم يف اجلزائر (ثانيا)

 ساس القانوني للتسليمضرورة توفير األ: أوال
اهتمت اتفاقية فينا بتافري األسا  القاناين الالزم إلجراء تسليم اجملرومني  حيث أجازت   

ألي طرف خيضع تسليم اجملرومني لاجاد ومعاهدة حال تلقيه طلب تسليم ومن طرف آخر ال يرتبط 
ساسي للتسليم وحىت الفقه ومعه مبعاهدة تسليم أن يعترب تلك االتفاقية مبثابة املرجعية أو املصدر األ

مييز بني ناعني ومن املصادر القانانية اليت يستمد ومنها نظام تسليم اجملرومني أحكاومه وضاابطه 
 .عليها بنيانه القاناين باجه عامويتأسس 

 .أو األساسية وتشمل االتفاقية الدولية والقانان الداخلي والعرف الدويلاملصادر األصلية  -أ
: االحتياطية أو التكميلية اليت تلجأ إليها الدول كبديل عن املصادر األصلية وتشملاملصادر  -ب

ومبدأ املعاوملة باملثل وقااعد اجملاومالت واألخالق الدولية والساابق القضائية واالجتهادات الفقهية، 
وكما قلت على أن اتفاقية فينا قررت أنه إذا تلقى طرف خيضع تسليم اجملرومني لاجاد ومعاهدة 
طالب تسليم ومن طرف آخر  ال يرتبط  مبعاهدة جاز أن يعترب هذه االتفاقية األسا  القاناين 
للتسليم فيما يتعلق بأية جرمية ومن اجلرائم املذكارة سابقا وعلى األطراف اليت تستلزم وجاد تشريع 

ائم املنصاص تفصيلي العتبار هذه االتفاقية أساسا قانانيا لتسليم اجملرومني لاجاد ومعاهدة بأن اجلر 
 .(1)عليها سابقا جرائم جياز فيها التسليم فيما بينها

                                                           
 .110حاومد هدى قشقاش، املرجع السابق، ص  - 1
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ونظرا ملا تتسم به جرائم تبييض األوماال ومن حداثة ووما تشرتطه دول عديدة يف قاانينها   
اجلرائم )الاطنية أو اتفاقياهتا الدولية اخلاصة بالتسليم بصدد حتديد اجلرائم اجلائز التسليم بشأهنا 

فقد أكدت االتفاقية على التزام الدول األطراف بتجرمي أفعال تبييض األوماال وفقا ( القابلة للتسليم
، وهذا مبا يكفل الشروط اليت تتطلبها دول عديدة إلجراء (1)للنماذج القاناين الذي طرحنه سابقا

التسليم وكما جاء نص االتفاقية صريح بأن الدول عندوما جترم جرائم تبييض األوماال جيب عليها 
ج هذه اجلرمية ضمن اجلرائم اليت جياز فيها التسليم وهذا الكايف ليكان ومصدر قاناين للتسليم بدر 

 .(2)وذلك يف أي ومعاهدة ومعقادة
 المشكالت المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: ثانيا

إن التشريعات باجه عام واليت هتتم عادة وتبحث عن األسا  القاناين الالزم لتسليم اجملرم   
إىل الدولة الطالبة وذلك لتعزيز وجناح التعاون الدويل يف جمال تسليم اجملرومني والتزام الدول اهلارب 

بنصاص قانانية وومعاهدات دولية واليت تنظم إجراءات تسليم اجملرومني جيعل ذلك التقليل ومن 
 املشاكل واملعاقات اليت تعاق إمتام هذا اإلجراء يف التطبيق العملي ومن جانب وومن جهة أخرى

قاق حتقيق التالؤم بني االعتبارات الدولية واملصاحل الاطنية ومع احلفاظ على الضمانات القانانية حل
 .اإلنسان

لرصد املااجهة بسنها إجراءات دولية على الرعايا حبيث  نا النااة األوىليتبار اتفاقية فيوباع  
، "إوما التسليم وإوما العقاب"بصدد احملكام عليهم، وطبقا ملبدأ " حكما تافيقيا"استندت على 

حيث أهنا قررا أنه يف حالة رفض طلب التسليم الراومي إىل تنفيذ عقابة وما بسبب أن الشخص 
الطلب، ينظر الطرف ومتلقي الطلب إذا كان قانانه ااطين الطرف ومتلقي وماملطلاب تسليمه ومن 

يسمح بذلك وطبقا ملقتضيات هذا القانان وبناءا على طلب ومن الطرف الطالب يف تنفيذ العقابة 

                                                           
 .املادة الثالثة الفقرة األوىل ومن اتفاقية فينا - 1
نا وكذلك املادة يفياملادة السادسة فقرة ح اتفاقية -:لقد حدد نصاص كثرية ومصادر التسليم لاضع األسا  القاناين وومنها - 2

 . السادسة الفقرة اخلاومسة ومن االتفاقية
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احملكام هبا مباجب قانان الطالب أو وما ينبغي ومن تلك العقابة هذا حسب نص املادة السادسة 
 .(1)نفس املعىن املادة السادسة عشر ومن اتفاقية بالريوماينا وذهبت إىل يفقرهتا العاشرة ومن اتفاقية ف

عندوما " إوما التسليم وإوما احملاكمة"وكذلك اتفاقية تانس أكدت على ذلك يف ومبدأها   
أوجبت على الطرف املطلاب إليه التسليم إذا رفض تسليم الشخص املنساب إليه ارتكاب اجلرمية 

لقانانه الداخلي وهذا دون اإلخالل مبمارسة أي وكان ومن رعاياه تلزم عليه أن حياكمه طبقا 
 .(2)اختصاص قضائي ومنصاص عليه يف تلك االتفاقية

أوما وما جاءت به املعاهدة النماذجية بشأن تسليم اجملرومني فقد أكدت على التزام كل   
طرف باملاافقة على أن يسلم للطرف اآلخر عند الطلب وفقا ألحكام هذه املعاهدة أي شخص 

للمحاكمة يف الدولة الطالبة بسبب جرمية جياز التسليم بشأهنا أو لفرض عقابة أو ومطلاب 
ب ا، كما أن هذه املعاهدة يف ومادهتا الرابعة أوردت بعض ومن األسب(3)تنفيذها بصدد هذا اجلرم

االختيارية اليت جياز فيها رفض التسليم إذا تافرت حالة أو سبب ومن تلك األسباب وذهب بعض 
ن تعدل هذه املادة أو تضاف إليها فقرة أخرى مبقتضاها ختفض ومعدالت رفض عملية الرأي إىل أ

التسليم بسبب اجلنسية، وينبغي على الدول ومراعاة النصاص القانانية اليت قد تتيح االلتزام بتنفيذ 
عملية التسليم بالنسبة للجرائم اخلطرية أو اليت تسمح بنقل الشخص املطلاب تسليمه وإرساله 

ؤقتة للمحاكمة وإعادته بعد ذلك للدولة املطلاب ومنها التسليم أو لتنفيذ احلكم الصادر بصفة وم
ضده، وهذا وما جاء به التقرير ملؤمتر اخلرباء احلكاوميني املعين مباضاع تسليم اجملرومني املنعقد يف 

 . ديسمرب يف سرياكازا بإيطاليا 19/18
ومني بني دول اجلاومعة العربية يف ومادهتا وكذلك نصت على نفس املبدأ اتفاقية تسليم اجملر   

السابعة حبيث أجازت للدولة املطلاب إليها التسليم االومتناع عنه، إذا كان الشخص املطلاب 

                                                           
 .441ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  - 1
 . املادسة السادسة، الفقرة السابعة، ومن اتفاقية تانس - 2
 . املادة األوىل ومن املعاهدة النماذجية - 3
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تسليمه ومن رعاياه على أن تتاىل هي حماكمته وحتتكم يف ذلك إىل التحقيقات اليت أجرهتا الدولة 
 .(1)طالبة التسليم

القانانية املقارنة السيما النظم الالتينية، ومبدأ حضر تسليم  كما أنه تتبىن ومعظم األنظمة  
الرعايا، أيا كانت طبيعة اجلرمية املرتكبة خارج إقليم الدولة وذلك تأكيدا على عدة اعتبارات أمهها 
الشخص يف املثال أوما قاضيه الاطين وخماطبته بقانان يعلم أحكاومه وحق الدولة يف محاية رعاياها 

، ولتحقيق التكاومل والتعاون الدويل يف جمال ومكافحة اجلرمية ال (2)هتا عليهموبسط كاومل سياد
التسليم أو "سيما جرائم تبييض املال غري املشروع، تعمد الدول اليت تسعى إىل حتقيق ومبدأ 

وتشرتك كافة الدول العربية ومنها ومصر، لبنان، البحرين، اجلزائر وها ذات املر الذي يقره " احملاكمة
، (91املادة اخلاومسة فقرة )األجنبية وومن ذلك قانان التسليم الفرنسي  ومن الشرائحالعديد 

 (.110م )والقانان األسرتايل، واألملاين، وقانان التسليم اإليراين والباكستاين والقانان البالندي 
وعلى خالف وما تقدم يذهب جانب آخر ومن الدول ذات النظم القانانية   

لاأومريكية، إىل تطبيق نظام تسليم اجملرومني على املااطنني واألجانب على األجنلاسكسانية أو األجن
ية اليت جتيز كيومثال ذلك الااليات املتحدة األومر حد سااء يف إطار بعض الشروط والضاابط و 

تسليم ومااطنيها وإن كانت ختال وزير اخلارجية سلطة  تقدير ومدى ومالئمة ذلك وفقا ملا يعرف بـ 
 .(3)يف ضاء طبيعة العالقات الدولية ومع الدولة الطالبة" فيذيةحرية التقدير التن"

 المبادئ العامة لنظام التسليم في الجزائر: ثالثا
ع لعدة قااعد بالنسبة لنظام تسليم اجملرومني ختضإن القااعد اليت نظمها التشريع اجلزائري   

 :ميكن أن نلخصها يف نقاط أساسية

                                                           
، 1001سنة دار الثقافة للنشر والتازيع، الطبعة األوىل،  أجمد سعاد قطيفان اخلريشة، جرمية غسيل األوماال، دراسة ومقارنة، -1

 .119ص 
 .110سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -2
 .441، وومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص 110حاومد هدى قشقاش، املرجع السابق، ص  -3
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مبحاكمة املتهم املطلاب تسليمه أو بتنفيذ العقابة احملكام هبا  ن اجلزائر خمتصة تشريعياأال تكا  -1
 .عليه
تشريعيا مبحاكمة املتهم عن اجلرمية اليت ارتكبها سااء أن تكان الدولة الطالبة للتسليم خمتصة  -2

 .كان هذا االختصاص يستند إىل ومبدأ اإلقليمية أو ومبدأ عينية قانان العقابات أو ومبدأ الشخصية
ث األشخاص الذين جياز تسليمهم فإن غالبية النظم القانانية الداخلية للدول حتضر وومن حي -8

تسليم ومااطنيها وقاعدة عدم جااز تسليم املااطنني إىل أية دولة أجنبية تتسم يف النظام القاناين 
اجلزائري بطابع دستاري ويف حالة ارتكاب املااطن جرمية يف اخلارج وعاد إىل بلده فإن كثري ومن 

لدول تطبق بشأنه ومبدأ شخصية قانان العقابات وقد نصت على هذا نصاص قانان اإلجراءات ا
 .(1)اجلزائية

أن يكان الفعل املرتكب املنساب إىل املتهم والذي يستند إليه طلبب التسليم جمروما مباجب  -6
ط التجرمي شر "القاانني الداخلية للدولتني الطالبة واملطلاب عليها، وهذا وما تكلمت عنه سابقا 

 .(2)"املزدوج
وإن كانت أغلب الدول ال تعتد يف هذا الصدد مبا قد ياجد بني تشريعاهتا الداخلية ومع   

اختالف يف التكييف القاناين للجرمية املنسابة إىل املتهم املطلاب تسليمه، أوما إذا كان الفعل غري 
لعقابة املقررة للجرمية يف الدولة ومعاقب عليه يف قاانني الدولة املطلاب إليها التسليم أو كانت ا

الطالبة التسليم ال نظري هلا يف الدولة املطلاب إليها فال يكان التسليم واجبا إال إذا كان الشخص 
 .املطلاب ومن رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقابة

                                                           
عاقب عليها ومن القانان اجلزائري ارتكبها كل واقعة وماصافة بأهنا جناية وم"ومن قانان اإلجراءات اجلزائية  401املادة  - 1

 ".جزائري يف خارج إقليم اجلمهارية جياز أن تتابع وحيكم فيها يف اجلزائر
كل ومن كان يف إقليم اجلمهارية شريكا يف جناية أو جنحة ومرتكبة يف اخلارج جياز أن "ومن نفس القانان  404املادة  - 2

ات القضاء اجلزائرية إذا كانت الااقعة ومعاقبا عليها يف كال القانانني األجنيب يتابع ومن أجلها وحيكم عليه فيها مبعرفة جه
واجلزائري بشرط أن تكان تلك الااقعة املاصافة بأهنا جناية أو جنحة قد ثبت ارتكاهبا بقرار هنائي ومن اجلهة القضائية 

 ".األجنبية
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 وجرمية تبييض األوماال تعترب يف القانان اجلزائري ومن اجلنايات ويف التشريعات اليت تعترب  
بالتايل لن تثار ومشكلة فيها هذه اجلرمية جنحة تفرض هلا عقابة سالبة للحرية طايلة املدة نسبيا و 

ليم اجملرومني ومن حيث جساومة اجلرمية ولكن الصعابة تثار فيما إذا كانت الدولة طالبة ستبالنسبة ل
تأخذ مباجب قاانينها الداخلية بتجرمي تبييض األوماال الناجتة عن أية جناية أو جنحة بينما  التسليم

الدولة املطلاب إليها التسليم حتصر نطاق جرمية تبييض األوماال غري املشروعة املتحصلة ومن جرائم 
لبة ة على سبيل احلصر وهنا ومن املتصار أن ينفي شرط ازدواج التجرمي يف الدولتني الطادحمد

 .واملطلاب إليها التسليم
أال تكان اجلرمية الذي يستند إليها الطلب ومن اجلرائم اليت حيضر فيها التسليم كاجلرائم ذات  -0

 .(1)الطابع السياسي واجلرائم العسكرية البحتة
فيما يتعلق بإحالة طلبات التسليم وطلبات املساعدة املتبادلة بني الدول فإهنا حتال بالطرق  -4

اوماسية الصادرة عن السلطات األجنبية املختصة بغرض إثبات وقائع تبييض األوماال حبيث الدبل
يرفق به إوما احلكم الصادر بالعقابة وحىت ولا كان غيابيا وإوما أوراق اإلجراءات اجلزائرية اليت صدر 

نان وإوما أومر هبا األومر رمسيا بإحالة املتهم إىل جهة القضاء اجلزائي أو اليت تؤدي إىل ذلك بقاة القا
القبض أو أية ورقة صادرة ومن السلطة القضائية وهلا ذات القاة على أن تتضمن هذه األوراق 

، ويف ومثل هذه األحاال ال (2)األخرية بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت ومن أجله وتاريخ هذا الفعل
حيدد يف الطلب   يتم اختاذ أي إجراء بشأن الطلب ومامل يرسل إخطار بالطرق الدبلاوماسية وعلى أن

كافة املعلاومات الالزومة للتحقق ومن شخصية املطلاب وتسليمه واملعلاومات املتعلقة باجلرمية املنسابة 

                                                           
ية أو اجلنحة صبغة سياسية أو إذا تبني ومن الظروف أن إذا كانت للجنا"الفقرة الثانية ومن نفس القانان  190املادة  - 1

 ".التسليم ومطلاب لغرض سياسي
 . ومن قانان اإلجراءات اجلزائية 101املادة  - 2
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املطبق عليها وإشارة إىل العقابة اليت ميكن أن تطبق عليه وهذه البيانات إليه والنص القاناين 
 .(1)ضرورية وهلا أمهية بالنسبة لقبال أو رفض الطلب

ويعين أنه ال جياز للدولة اليت تسلمت "ومبدأ التخصيص"ليم اجملرومني ملا يطلق عليه خيضع تس -0
املتهم أو احملكام عليه أن حتاكمه أو تنفذ فيه عقابة إال عن اجلرمية أو العقابة اليت أنصب عليها 
طلب التسليم فال جياز هلا أن حتاكمه أو تنفذ فيه عقابة إال عن جرمية أو جرائم أخرى سابقة 
على تاريخ التسليم اللهم إذا حصلت على وماافقة بذلك ومن الدولة اليت سلمته أو يف حالة يكان 
الشخص الذي مت تسليمه قد أتيحت له حرية ومغادرة إقليم الدولة اليت سلم إليها ومل يغادر هذا 

سليم هنائيا أوما اجلرائم اليت يرتكبها بعد الت اإلقليم خالل ومدة ومعقالة ن تاريخ إطالق سراحه
 .(2)فيحاكم عنها دون قياد

وإذا حصلت احلكاومة اجلزائرية على تسليم شخص أجنيب مث طلبت حكاومة أخرى بدورها ومن  -0
احلكاومة اجلزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي 

التسليم املذكار إذا  حياكم ومن أجله يف اجلزائر وغري ومرتبط به فإن احلكاومة ال تاافق على طلب 
 .(3)كان له حمل إال بعد التأكد ومن وماافقة الدولة اليت كانت قد وافقت على التسليم

       

                                                           
وجيب أن تقدم أصال األوراق املبينة عالية أو نسخ رمسية فيها، وجيب كذلك على احلكاومة " 0و 1الفقرة  101املادة  - 1

 ".ذاته نسخة ومن النصاص املطبقة على الفعل املكان للجرمية وأن ترفق بيانا باقائع الدعاىالطالبة أن تقدم يف الاقت 
ال يقبل التسليم إال بشرط أن ال يكان الشخص املسلم وماضاع ومتابعة أو أن ال حيكم عليه يف "...ق إ ج  100املادة  - 2

تسليم األجنيب يف حالة وما إذا كان وماضاع ومتابعة  ال يتم"ق إ ج  101املادة  -، "جرمية خالف ذلك بيانا باقائع الدعاى
 ...".يف اجلزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جرمية ومغايرة إال بعد االنتهاء ومن تلك املتابعة

 . ومن ق إ ج 110املادة  - 3
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 الفصل الثاني
  نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي

بوجه عام تعد احملور األساسي الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة املسؤولية اجلنائية 
اجلنائية، حيث أهنا متثل نقطة التحول اجلذري بالنسبة للتشريع اجلنائي املعاصر، ومن مث يرتبط 

دائما بتطور نظرية املسؤولية اجلنائية، وما تضمنته من تيارات فكرية وفلسفية، تطور القانون اجلنائي 
حيث أن ذلك مل يكن وليدا فراغ أو مصادقة، بل أنه كان انعكاسا حتميا للثورة احلضارية اليت 

 .شهدهتا اإلنسانية يف عصر النهضة يف خمتلف امليادين
اجلنائية املرتتبة عليها، فإهنا يف األصل وبالنظر إىل طبيعة الشخص االعتباري واملسؤولية  

ظاهرة اجتماعية قدمية، يرجعها بعض الفقهاء إىل القانون الروماين، ومن بعده القانون الكنائسي، 
الفراء، حيث كانت حمددة ال تتعدى الشخص الطبيعي نظرا بل أيضا يف الشريعة اإلسالمية 

احلياة االجتماعية، ومن مث مل يعطوا رجاله أمهية حملدودية األشخاص االعتبارية ودورها احملدود يف 
 .لدور اخلطأ يف القانون اجلنائي

إضافة إىل أن املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي تعّد من املسائل اليت أثارت الكثري من  
اجلدل يف الفقه والقضاء املقارن، ومل يستعد وضعها بشكل حاسم يف عدد من الشرائع العقابية 

باستثناء التشريعات األجنلو أمريكية، وغريها من التشريعات اليت أخذت عنها واليت املعاصرة 
 .من املسؤولية على نطاق واسع أخذت هذا النمط

يف حني كان االجتاه السائد حىت وقت قريب يف القوانني ذات النظام الالتيين ومن تأثر به  
الشخص االعتباري جنائيا، عما يقع من مثل القانون الفرنسي والقانون املصري، هو عدم مساءلة 

، ولو كان ذلك حلساهبم، بل يسأل عن هذه اجلرائم ممثليهم من جرائم يف أثناء قيامهم بأعماهلم
من ارتكبها من األشخاص الطبيعيني الذين ميثلون الشخص االعتباري، إذ ظل مرتددا فلم يقرر 

 . مساءلته إال استثناء وحمدود
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املختلفة يف مجيع عهودها إىل االعرتاف بالشخص املعنوي  ومنذ ذلك اضطرت الدول 
معىن عن ومسؤوليته اجلنائية، الستغالل األشخاص واألفراد هذه اهليئات الرتكاب جرائمهم، و 

البيان أن كثري من األشخاص االعتباريني شركات ومجعيات ومؤسسات وغريها يرمون يف الظاهر 
دية، وأحيانا قد تكون ستارا ترتكب من ورائه جرائم خطرية  إىل غايات مشروعة جتارية مالية واقتصا

 .كالتزويد والتزييف، والتداول غري املشروع باملخدرات، وجرمية تبييض األموال
ويف ضوء ما تقدم سنتناول أحكام املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ونطاقها من خالل  

ؤولية املعنوية اجلزائية للهيئات املعنوية تقييم هذا الفصل إىل مبحثني، حبيث نتكلم عن املس
 .(المبحث الثاني)، مث نبني مسؤولية اهليئات عن جرائم تبييض األموال (المبحث األول)
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 المبحث األول 
 المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية

ينهض  إذا كان الشخص املعنوي أو االعتباري قد أضحى اليوم ذا أمهية متعاظمة نظرا ملا 
به من أعباء جسيمة يعجز غريه من األشخاص الطبيعيني عن القيام هبا، فإنه يف الوقت نفسه 
ميكن أن يكون مصدرا للجرمية أو االحنراف أو اخلطورة، مما يشكل خطرا وهتديدا على أمن اجملتمع 

ديه من وسالمته، وذلك بسبب طبيعة الشخص املعنوي االعتباري وطبيعة النشاط املنوط به وما ل
إمكانات وقدرات ضخمة، وإذا كانت فكرة املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري جاءت لتحقيق 
أهداف الدفاع االجتماعي ملواجهة أخطار جرائمه، نتيجة عجز املسؤولية الفردية فمساءلته وسيلة 

كم اهلائل العدالة ومتكني اجملتمع من الدفاع عن نفسه ضد األخطار اليت هتدده نتيجة ال لتحقيق
 . من اجلرائم اليت ترتكب عن طريقه

ونتيجة تورط العددي من املؤسسات املالية واملصرفية يف كثري من جرائم تبييض األموال،   
كالبنوك واملصارف وشركات التأمني وشركة السمسرة والصرافة يف حقن عائدات األنشطة 

وهلا، أدى إىل لوزمية إجياد صيغة تكفل اإلجرامية عرب قنواهتا، وذلك وصوال إىل متويه مصدرها وأص
 .إخضاع تلك املؤسسات واهليئات االعتبارية للمسؤولية اجلنائية وإقرارها وفق تشريعات خمتلفة

وبالرغم من ذلك اجلدل الذي ساد فكرة املسؤولية اجلزائية هلذه اهليئات بني التأييد  
ة والتشريعات الداخلية، سنبحث عن جذور واملعارضة وصوال إىل إقرارها يف خمتلف املواثيق الدولي

هذه املسؤولية وألصلها من خالل تقسيم هذا املبحث األول إىل إعمال املسؤولية اجلزائية للشخص 
، مث األشخاص اخلاضعة للمساءلة اجلنائية (المطلب األول)املعنوي يف جرمية تبييض األموال 

 .(المطلب الثاني)
 
 



 نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي             الفصل الثاني 

 

436 
 

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة تبييض األموالإعمال : المطلب األول
ثار جدال فقهيا واسع النطاق بشأن إمكانية املساءلة اجلنائية لألشخاص املعنوية من  

عدمه، إذا كانت وما تزال هذه املشكلة مطروحة على بساط البحث بني الفقهاء ومل حتسم هنائيا 
دور ذلك اجلدل حول تيارين رئيسني، أوهلما تقليدي بنك حىت اآلن بالنسبة لبعض التشريعات، وي

مبدأ صالحية البنك كشخص معنوي للمساءلة اجلنائية، وثانيهما حديث يؤيد ذلك النوع من 
املساءلة وجيتهد يف رسم حدودها، وعلى ذلك سنبحث يف هذا املطلب األول عن اجتاهات الفكر 

، مث طبيعة املسؤولية اجلزائية (الفرع األول)عنوية القانوين بصدد املساءلة اجلنائية لألشخاص امل
، مع إبراز موقف التشريعات املختلفة من فكرة (الفرع الثاني)األموال للبنك عن جرمية تبييض 

 (.الفرع الثالث)املسؤولية لألشخاص املعنوية 
 اتجاهات الفكر القانوني بصدد المساءلة الجنائية لألشخاص المعنوية: الفرع األول

إن الفكر القانوين اهتم يف اآلونة األخرية، بفكرة إمكانية مساءلة الشخص االعتباري أو  
عن حقيقة الشخصية املعنوي بعدما كانت هذه الفكرة مستبعدة يف العهود القدمية، وهذا للبحث 

، مث (أوال)املعنوية، وعليه سنحاول أن نتكلم يف هذا الفرع األول عن مفهوم الشخص املعنوي 
يف حمالة الوصول  (ثانيا)تبيان مقرتضات وأسس إنكار ورفض املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي 

 .(ثالثا)إىل إقرار تلك املسؤولية اجلزائية ومقرتضاهتا 
 مفهوم الشخص المعنوي: أوال

إذ أمكن القول بأن كل إنسان يعترب شخصا قانونيا، فإن العكس غري صحيح، إذ ليس   
القانونية أفرادا من الناس، فهناك أشخاص قانونية من مجاعات من الناس أو من  كل األشخاص

جمموعات من األموال، وهذه هي األشخاص املعنوية، وخيتلف هذا النوع من األشخاص عن 
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هذه احلياة، ولذلك األشخاص الطبيعية يف أن هذه األخرية تسري فيها حياة معنوية، وهلا إرادة من 
 .(1)صا طبيعية، والثانية أشخاصا معنويةتسمى األوىل أشخا

ويقصد بالشخص املعنوي جمموعة من األشخاص أو األموال يعرتف هلا القانون  
 .(2)بالشخصية القانونية املستقلة، فتكون قابلة الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات

جمموعة من األشخاص واألموال هتدف إىل  اعلى أهن ةص املعنوياشخعرف كذلك األتو  
، مينحها القانون الشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض ويقرر هلا حتقيق غرض معني

هلا وأصحاب املصاحل فيها، ومينحها الوسائل  وننياملكشخصية مستقلة عن شخصية األفراد 
 .(3)الالزمة لتحقيق أغراضها

عة من األشخاص أو األموال تتحد من أجل حتقيق غرض معني كما يعرف على أنه جممو  
ومعرتف هلا بالشخصية القانونية، وهو كيان له أجهزة خاصة متارس عمال معينا، وأن هذه الفكرة 
نتج عنها جمموعة آثار من الناحية القانونية جتعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة 

 .أهلية التقاضيمالية خاصة به، كما يتمتع ب
وللشخص املعنوي حلظة يبدأ هبا حياته، كما له حلظة تنتهي هبا هذه احلياة، شأنه شأن  

الشخص الطبيعي، وتبدأ حياة الشخص املعنوي من حلظة االعرتاف من قبل املشروع أو السلطة 
نشئ له أو املختصة يف الدولة، وتنتهي حياة الشخص املعنوي بانتهاء األجل احملدد له بالسند امل

بتحقيق للغرض الذي أنشئ ألجله، أو عندما يصبح حتقيق ذلك الغرض مستحيال أو باحلل سواء  
                                                           

الوايف يف شرح القانون املدين، املدخل للعلوم القانونية، شرح الباب التمهيدي للتقنيين املدين، بدون دار سليمان مرقس،  - 1
 .396، ص 7891النشر، الطبعة السادسة، سنة 

ة شريف سيد كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، سن - 2
، وتوفيق حسن فرج، مدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق، مؤسسة الثقافة، اإلسكندرية، الطبعة 63، ص 7881

 .36، ص 7819األوىل، سنة 
عبد الوهاب البطراوي، األساس الفكري ملسؤولية الشخص املعنوي، دار النجوم للطباعة البصرة، بدون طبعة، سنة  - 3

بد اهلل الشاذيل، املسؤولية اجلنائية، داتر املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، سنة ، وفتوح ع31، ص 7883
 .31، ص 3337
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كان هذا احلل اختياريا أو رضائيا أو أنه كان قضائيا وكذلك بسحب الرتخيص املنشئ له أو 
 .(1)بسبب االعرتاف به

تسمية األشخاص أما املشرع اجلزائري فقد عرف الشخص االعتباري أو املعنوي حتت  
: األشخاص االعتبارية هي:"من القانون املدين اجلزائري كما يلي 98االعتبارية ضمن املادة 

عمومية ذات الطابع اإلداري، الشركات املدنية أو التجارية، الدولة، الوالية، البلدية، املؤسسات ال)
نون الشخصية م أشخاص وأموال مينحها القاأواجلمعيات واملؤسسات الوقف، كل جمموعة 

 .(2) (قانونيةال
 مقترضات إنكار المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي: ثانيا

استند مذهب الرافضني للمساءلة اجلنائية لألشخاص املعنوية إىل بعض احلجج أو  لقد 
املربرات املتعلقة باألهلية اجلنائية وأخرى متعلقة باإلرادة من جهة، ومن جهة أخرى مربرات متعلقة 

 . بالعقوبة اجلنائية

                                                           
، ص 3331أنور حممد املساعدة، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية، دار الثقافة، األردن، الطبعة األوىل، سنة  - 1

 .23، ص 7888ة األوىل، سنة_اإلداري، دار الرحيان للنشر والتوزيع، الطبع، وعمار يوضياف، الوجيز يف القانون 693
املؤرخ  32-31يتضمن القانون املدين املعدل ومتمم مبوجب القانون رقم  33/38/7812مؤرخ يف  29-12أمر رقم  - 2
 (.98املادة ) 76/32/3331يف 

كما أن القانون يشرتط توافر عناصر معينة إلضفاء املعنوية على جمموعة األشخاص أو األموال اليت أنشئت من أجل غرض 
يتمثل يف جمموعة من األشخاص أو األموال تبعا لنوع الشخص املعنوي املراد إنشاؤه، فشركات  :العنصر المادي: معني

 . طلوب، وأما شركات األشخاص يشرتط توفر العنصر الشخصياألموال البد من توفر األموال لتحقيق الغرض امل
 973يتمثل يف اجتاه األفراد إىل إنشاء الشخص املعنوي، فيشرتط إلنشاء الشركة العقد وفقا لنص املادة  :العنصر الموضوعي

املؤرخ يف  63-83من القانون املدين، أما اجلمعية فال تنشأ إىل مبقتضى اتفاق استنادا إىل نص املادة السادسة من القانون رقم 
 . املتعلق باجلمعيات 39/33/7883

ويتمثل يف الغرض الذي أنشأ من أجله الشخص املعنوي وهو حتقيق املصلحة اليت أنشأ من أجلها الشخص  :نويالعنصر المع
 . املعنوي فقد تكون مصلحة خاصة كتحقيق األرباح بالنسبة للشركاء وقد يكون هدفا عاما يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة

ملدين اجلزائري اليت اشرتطت أن يكون عقد الشركة مكونا حتت طائلة من القانون ا 979استنادا إىل املادة : العنصر الشكلي
من القانون التجاري اليت اشرتطت العقد الرمسي لتثبت به الشركة فإن العنصر الشكلي ضروري جدا  292البطالن ونص املادة 

 . أو القانونية يف تكوين األشخاص املعنوية اليت اشرتط املشرع إضفاء الشكلية إلعطائها الشخصية املعنوية
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دوا إليها يف فبخصوص تلك املربرات املتعلقة باملسؤولية، فتذرع أنصارها حبجة هامة استن 
فحوى أن وجود الشخص املعنوي وأهليته حمددان بالغاية اليت أنشأ من أجلها تربير وجهة نظرهم، و 

وتلك الغاية ليست هي ارتكاب اجلرمية، ومن مث فال تكون له أهلية جنائية يف جمال ارتكاب 
لية اجلنائية ، ومبعىن آخر أن األه(1)اجلرائم ومن ذلك ما يعرف مببدأ ختصيص الشخص املعنوي

تعتمد أساسا على مقومات حمددة هي اإلدراك ويعين الفهم واإلحاطة مباهية األفعال وتقدير 
نتائجها من جهة، واإلرادة أي حرية االختيار، وعليه فإن كال من اإلدراك واإلرادة ال يتوافر إال 

جلنائية والذي لإلنسان فقط وعلى ذلك فهو وحده دون الشخص املعنوي الذي يتمتع باألهلية ا
 .(2)يعد شخصا يف نظر قانون العقوبات

فإذا كان املشرع قد اعرتف للشخص املعنوي بأهلية قانونية، فإن أهليته ال يكون هلا وجود  
إال داخل دائرة حمددة أو نطاق معني رسم القانون حدوده للشخص املعنوي، حىت ميكن حتقيق 

يس من بني تلك األغراض ارتكاب اجلرمية فأهلية األغراض أو األهداف اليت أنشئ من أجلها، ول
الشخص املعنوي ال تكون قائمة إال بالنسبة لألنشطة واألعمال اليت حتقق أهدافه املشروعة 

سقطت  واملسموح هبا، فإذا خرج عن حدود هذه الدائرة أو ذلك النطاق إىل حقل ارتكاب اجلرمية
 .(3)بارتيادهعنه أهليته ألنه اختذ طريقا يغاير ما ترخص له 

وبالنسبة إىل املربرات املتعلقة باإلرادة، فاجتهوا أصحاب هذا املذهب للقول بأن الشخص  
املعنوي، هو شخص ومهي عدمي اإلرادة وليس من املمكن إخضاعه للمساءلة اجلنائية وال يعدو  
 كونه جمرد افرتاض أو جماز قانوين، اقتضته الضرورة لتحقيق مصاحل معينة، وإذا كان ملا هو عليه فال

                                                           
حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 1

 .773، ص 3373الطبعة األوىل، سنة 
 .73، ص 7881سنة  إبراهيم علي صاحل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دار املعارف، القاهرة، الطبعة األوىل، - 2
سامل زينب، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، الطبع األوىل، سنة  - 3

 .27، ص 3373
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حمل إذن للبحث حول اإلدراك واحلرية واإلرادة، فإذا ارتكبت جرمية معينة فال تستند إال إىل الفرد 
 .(1)الذي ارتكبها بصفته الشخصية حىت وإن كان منتميا إىل شخص قانوين

أما املربرات املتعلقة بالعقوبة اجلنائية، فذهبوا أصحاب هذا الرأي أن مساءلة الشخص  
مع مبدأ شخصية العقوبة، حبيث ال يسأل الشخص جزائيا عن فعل غريه، وذلك املعنوي، تتعارض 

فإن تقرير املسؤولية للبنك كشخص معنوي  يشكل خروجا على هذا املبدأ، وإن توقيع العقوبة 
عليه سيجعلها تصيب مجيع األشخاص الطبيعيني املكلفني له والعاملني لديه، الذين مل يسامهوا 

اجلرمية، ولذلك فإن جانب من الفقه يرى يف املسؤولية اجلزائية للبنك  بأية صورة يف ارتكاب 
كشخص معنوي انتهاكا صارخا ملبدأ شخصية العقوبات نظرا ملساسها حبقوق األبرياء، حبيث يرى 

، وبذلك يتم إزاله "املسؤولية اجلزائية ألعضاء البنك"أنه من األصوب أن يطلق على هذه احلالة بـ
املسؤولية اجلزائية للبنك  " ل مضموهنا على عكس التسمية الشائعةأي لبس أو غموض حو 

، ملا تسببه من لبس وغموض ودفع البعض لتصور ارتكاب الشخص املعنوي "كشخص معنوي
 .(2)للجرمية وبأنه هو وحده املعاقب جزائيا

ة على البنك كشخص معنوي، حبيث ومن جهة أخرى عدم قابلية تطبيق العقوبات اجلزائي 
وم هذه احلجة على عدم إمكانية توقيع عقوبة اإلعدام وعقوبة سالبة للحرية، ومنها ما هو مقيد تق

لنشاط، ونتيجة لذلك فال ميكن إال إيقاع العقوبات املالية على البنك كشخص معنوي، وحىت 
وقوع بالنسبة هلذه العقوبات فإهنا قد تكون متعذرة التنفيذ أحيانا، حيث يقرر املشرع يف حالة عدم 

                                                           
العربية،  حممد عبد القادر العبودي، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري، دراسة مقارنة، دار النهضة - 1

 .99، ص 7889القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 
أنور حممد صدقي املساعدة، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية، دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  - 2

 .29، وسامل زينب، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية، املرجع السابق، ص .693، ص 3331سنة 
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الغرامة اجلزائية جواز تطبيق اإلكراه البدين على احملكوم عليه، وهذا اإلجراء ال ميكن اختاذه ضد 
 .(1)البنك كشخص معنوي

ويرى املعارضون ملبدأ املسؤولية اجلزائية للبنوك كشخص معنوي أن القول بذلك يصطدم  
ثل يف الردع أو اإلصالح، وأن بنظام العقوبة أي أهنا ال حتقق األغراض املستهدفة منها، املتم

اإلحساس باألمل العقوبة وأثره النفسي يف ردع اجلناة أو العامة أو تأهيل اجملرمني ال ميكن أن تتصوره 
 .(2)إال بالنسبة لألشخاص الطبيعيون

ومن خالل هذه املربرات واحلجج للمعارضون على إقرار املسؤولية اجلزائية للبنوك   
آخر يرّد على تلك احلجج واملربرات هدفه الوصول إىل إقناع اآلراء  كأشخاص معنوية جاء مذهب

 .األخرى بإمكانية ووجوبية مساءلة البنك عن جرائمه، والذي سنتناوله يف النقطة املوالية
 مبررات تأييد المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي: ثالثا

يتجه الفقه اجلنائي احلديث إىل املطالبة بتقرير املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي  
استنادا إىل أن ابنك كشخص معنوي ميثل حقيقة قانونية ال سبيل إلنكارها وال ميكن جتاهلها هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى فإنه جيب االعرتاف بأن البنوك كأشخاص معنوية تعترب يف القانون 

-DIDIER BACCANئي واقعا قانونيا واجتماعيا وإجراميا، حيث يقول األستاذ اجلنا

GIBOD ": كذلك قد حان الوقت للتوقف عن إنكار ماهر واضح، واالعرتاف بأن األشخاص
 .(3)"املعنويني يشكلون يف نظر قانون عقوبات حقيقة قانونية اجتماعية وكذا إجرامية

                                                           
حممود رياض هشام، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، الطبعة األوىل،  - 1

 .737، وحسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية ألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 773، ص 3333سنة 
ومسؤوليته قانونا، مدنيا، وإداريا، وجنائيا، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة  حيىي أمحد موايف، الشخص املعنوي - 2

 .329، ص 7891األوىل، سنة 
3 - Dédies Baccon-gibod, la responsabilité pénal des personnes morals présentation théorique 
et pratique, édition Alexander Lacassagne, p30.  
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ويرى أصحاب هذا االجتاه ردا على تلك املربرات أصحاب اإلنكار، وكذلك قام أصحاب  
ال تتناقض مع تقرير مسؤوليته هذا االجتاه بالرّد، فبخصوص أن طبيعة البنك كشخص معنوي 

اجلنائية، فإن البنك له وجودا حقيقيا، فإنه يتمتع بشخصية قانونية متميزة عن شخصيات من 
له إرادة متميزة مستقلة عن إرادة أعضائه وله مصاحل خاصة به وله ذمة مالية ميثلونه قانونا، ف

مستقلة، وله أهلي التعاقد وفق التنظيم القانوين لتوافر اإلرادة له وجيعله القانون أهال لتحمل 
املسؤولية املدنية، ويضيف أصحاب هذا االجتاه، أن البنك كشخص معنوي قد أصبح حقيقة 

إىل إثبات، فقد أصبح يشكل كاألشخاص الطبيعيني حقيقة إجرامية وممثلوه هم قانونية ال حتتاج 
 .(1)يعربون عن إرادة الشخص املعنوي

أما مسألة تعارض مسؤولية الشخص املعنوي مع قاعدة شخصية العقوبة، فإن ذلك أن  
هذه اآلثار غري هذه اآلثار اليت مت ذكرها ما هي إال آثار غري مباشرة للعقوبات اليت مت فرضها، وأن 

مباشرة تكون يف العقوبات اليت يتم إيقاعها على الشخص الطبيعي، كما تكون يف العقوبات اليت 
يتم إيقاعها على البنك كشخص معنوي، وكذلك فإن مساءلة البنك كشخص معنوي جزائيا ال 

املني فيه إرادات الععن مبدأ شخصية العقوبة، ألن اجلرمية ارتكبت بامسه ومن تالقي  جيعد خرو 
ويتفرغ عن ذلك بأن مساءلة هؤالء األشخاص وعدم مساءلة البنك كشخص معنوي فيه خروج 

 .(2)على مبدأ شخصية العقوبة
كما أن القول أنصار املذهب التقليدي بأن قاعدة التخصص حتول دون إمكانية ارتكاب  

اجلرائم وبالتايل حتول دون مساءلته فيها الكثري من اإلفراط وغري صائبة، فاإلنسان الطبيعي مل خيلق 
الرتكاب اجلرائم، وذلك ليس سبب وجوده، واألمر بطبيعة احلال ينطبق على البنك كشخص 

ذ أن إنشائه لتحقيق هدف معني أو غاية معينة ال يعين بأي حال من األحوال أنه غري معنوي، إ
                                                           

حممد قائد مقبل، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، أمحد  - 1
وفتوح عبد اهلل الشاذيل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املسؤولية واجلزاء، دار اهلدى .96، ص 3332سنة 

 .63ص  ،3337للمطبوعات، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 
 .37سامل زينب، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية، املرجع السابق، ص  - 2
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قادر على ارتكاب اجلرائم، ولذلك فال ميكن القول البتة أن هناك تعارضا ما بني مبدأ التخصص 
وبني إمكانية ارتكاب البنك كشخص معنوي للجرائم، كما أن األخذ هبذا املبدأ سوف يؤدي 

قيام املسؤولية املدنية، باإلضافة إىل املسؤولية اجلزائية، وهذا األمر غري متصور بأي أيضا إىل عدم 
 .(1)حال

توقيع عقوبات من نوع خاص على باإلضافة إىل ذلك ذهب هذا االجتاه إىل إمكانية  
البنك كشخص معنوي، وهذا ما ذهبت إليه التشريعات احلديثة اليت وضعت عقوبات تتالءم مع 

لك فإن هذه العقوبات تنصب على الغرامة واملصادرة، كما أنه قد تؤدي إىل حل طبيعته، ولذ
، وهذا (2)البنك كشخص معنوي هنائيا، أو إيقاف نشاطه، وكل هذه العقوبات تتالءم مع طبيعته

ما يؤدي إىل فعالية اجلزاء املقرر للبنك كشخص معنوي مع أهداف السياسة العقابية، حبيث أن 
الكثرة بالدولة يف حالة من التنافس التجاري واالقتصادي، وتوسيع دوائر البنوك أصبحت من 

النشاط املختلفة، وهذا كله يعين أن توقيع أي عقوبة على أي بنك سوف يؤدي ال حماله إىل نشرة 
فكرة سيئة عنه، وبالتايل قد تلحق به خسائر مالية كبرية، وبذلك يتحقق الردع اخلاص للبنك، أما 

حتقيق إنه يكون ال حمالة لباقي البنوك واألشخاص املعنوية األخرى، مع الوصول إىل الردع العام ف
محاية األمن االقتصادي يف الدولة باإلضافة إىل اإلصالح، وبذلك فإن العقوبة سوف تؤدي 
الغرض منها، وسوف حتقق مجيع األهداف املرجوة منها، شأهنا شأن العقوبات اليت تفرض على 

 .(3)أو الطبيعيةاألشخاص األدمية 
وخالصة القول أنه يف ظل التطورات اليت شهدهتا احلياة املعاصرة والدور الالحمدود الذي  

أصبحت تقوم به البنوك يف ظل التطور الالمتناهي يف وسائل ارتكاب اجلرائم البنكية توجب على 
                                                           

1 - Royer merle et andrévitu, Traité de droit criminel, Tom1, 4émé édition ed CUHAS-
Année 1981, p 731. 

، وشريف سيد كامل، 733رجع السابق، ص حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، امل - 2
 .32املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 

إبراهيم علي صاحل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دار املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، بدون سنة نشر، ص  - 3
771. 
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ومن أهم الوسائل التشريعات واملواثيق الدولية إصدار تشريعات قادرة ومواكبة هلذا التطور، 
التشريعية يف مواجهة البنوك كأشخاص معنوية هو إقرار إمكانية مساءلتها عن اجلرائم اليت ترتكب 
ضمن إطارها، وحتت مظلتها باإلضافة إىل إمكانية توقيع العقوبة كشخص معنوي سوف يبقى 

حاالت معينة إىل قائما وممارسا لنشاطه، واحلل يكمن يف توقيع العقوبة عليه واليت قد تؤدي يف 
إيقاف نشاطه أو حله بالكامل، مما يثبت أن املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص معنوي أصبحت 

 .(1)ضرورة ملحة ال غىن عنها
 طبيعة المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي: الفرع الثاني

النظرة إن تقرير أو إنكار املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي يدور وجودا وعدما مع  
إىل طبيعته، فإذا اعتربت هذه األشخاص جمرد افرتاض فال يبين على ذلك باحلتم والضرورة إىل 
انتفاء مسؤوليتها اجلنائية، أما إذا بثت متتع الشخص املعنوي باملقومات اليت جتعله شخصا حقيقيا  

ملسؤولية هو ا اجلنائية وإن البحث عن طبيعة هذه كاإلنسان،يضحى من املمكن إقراره مسؤوليته
 .تربير للوقوف أمام حقيقة وقابلية البنوك للمساءلة

وعليه يتوجب علينا استعراض النظريات املختلفة الستظهار طبيعة الشخص املعنوي  
وجوهر شخصيته حىت يتكامل لدينا املفهوم املنضبط هلذه الشخصية وفقا لفلسفة التجرمي من 

حتققها من ناحية أخرى، ومنه سنحاول استظهار هذه ناحية، وضوابط املسؤولية اجلنائية وشروط 
مث  ،(أوال)خالل تقسم هذا الفرع الثاين إىل نظرية الشخصية االفرتاضية أو اجملازية  نالطبيعة م

   .(ثالثا)، مع التطرق إىل نظرية الشخصية احلقيقية (ثانيا)إنكار الشخصية املعنوية  نظرية
 المجازيةنظرية الشخصية االفتراضية أو : أوال

تعتمد جذور هذه النظرية يف عمق التاريخ أي إىل القرون الوسطى حيث ارتبطت بفكرة  
القانون الطبيعي أو اإلهلي، واليت كان مقتضاها تقديس الفرد األدمي، فذلك الفرد هو الذي 

                                                           
1 - Gaston (stefani), gearges (le vasseur), benmard (boulc), droit pénal général, 15eme édition, 
dalloz-Année 1995, p 245. 
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د دون سواه، أما تشبيه اجملموعات أو اهليئات بالفر ( الشخص القانوين)ينصرف إليه مفهوم إصالح 
يف  SAYIGNYييين الطبيعي فإنه أمر افرتاضي على سبيل اجملاز وهذا ما ذهب إليه الفقيه سا

القرن التاسع العاشر، وقد القت نظرية  اجملاز أو االفرتاض تأييدا فقهيا من الكثري من الفقهاء ومن 
وبونارد  JEZEوجيز  DUGUITودوجي  BARTHELEMYبينهم الفقيه بارتلمي 

BONNARD  وبالنيولPLANIOL (1)وغريهم. 
ويتحدد جوهر نظرية االفرتاض أو اجملاز، يف ضوء ما قال به أنصارها يف أنه إذا كان  

اإلنسان يتمتع بشخصية قانونية حبكم طبيعته األدمية تؤهله االلتزام، فإن الدولة أو املشرع وكذلك 
ة على مجاعات األفراد وجمموعات الفكر القانوين قد اضطروا إىل إضفاء شخصية قانونية اعتباري

األموال وذلك لتسهيل التعامل معها ومتكينها من القيام بأنشطتها وحتقيق أغراضها وحىت يكون يف 
 .(2)مقدورها اإللزام وااللتزام، وهذه الشخصية هي جمرد افرتاض أو جماز

ا وله إذ وتعد الشخصية املعنوية منحة من املشرع إذ حيق له بداءة االمتناع عن منحه 
منحها حق حتديد الغرض من القيام الشخص املعنوي بتحديد جماالته، ويرتتب على هذه املنحة 
أن يكون لكل مجاعة أو جمموعة ذمة مالية مستقلة عن ذمم األفراد املكونني هلا، وكذلك صالحية 

 .مستقلة الكتساب احلقوق والتحمل بااللتزامات
القانونية عموما تعين أن يكون صاحبها أهال  وقد أضاف أنصار النظرية أن الشخصية 

اإللزام وااللتزام، وال يكون ذلك إال إجتاه اإلرادة برضاها واختيارها اجتاها معينا، وأن اإلرادة ترتبط 
حده هو الشخص بامللكات الذهنية اليت ختتار وتتجه ليرتتب اإللزام وااللتزام ومن مث فاإلنسان و 

ات الذهنية اليت  ال تتوافر بغريه، أما األشخاص املعنوية فهي جمرد افرتاض القانوين ألنه يتمتع بامللك
، (3)قانوين ألهنا تفتقد العقل أو الذهن، األمر الذي يستلزم وجود شخص طبيعي يعرب عن إرادهتا

                                                           
 .69إبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  - 1
 .21حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 2

3 - JEZEG, Les principes généraux du droit administratif, 2émé édition, paris, 1914, p 17.   
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أنين مل "عن اعتقاده بأن الشخصية املعنوية هي جمرد افرتاض بقوله ( JEZEجيز )ويعرب الفقيه 
 . (1)"اإلطالق طعام غذاء مع شخص معنويأتناول على 

ويقرر البعض أن دور القانون ذو طبيعة كاشفة أو مقررة بالنسبة للشخص الطبيعي باعتباره  
موجودا يف األصل، أما بالنسبة للشخص املعنوي فإن دوره من طبيعة منشئة باعتباره أن القانون 

، والبد أن نربز هنا أن القائلني (2)ملعنويةهو الذي خيلقه يف اللحظة اليت مينحه فيها الشخصية ا
، ولكنهم يردون ذلك إىل (صاحب احلق)هبذه النظرية ال جيادلون يف اعتبار الشخص املعنوي 

 .(3)اجملاز أو االفرتاض وهذا هو الرأي الغالب يف الفقه الفرنسي
أهنا وبالرغم من ذلك فقد انتقدت هذه النظرية ألهنا مل تقدم أي حل للمشكلة، إذ  

اعتربت األموال املشرتكة مملوكة لشخص افرتاضي فإن هذا يعين أن هذه األموال ليست مملوكة 
ألحد، إذ يفقد األفراد ملكية هذه األموال بقيام الشخص املعنوي من جهة ويعترب الشخص 
 املعنوي جماز أو افرتاض ال ميتلك أمواال من جهة أخرى، مما جييز للدولة مصادرهتا واالستيالء
عليها، كما أهنا وإن كانت صاحلة يف نطاق القانون اخلاص فهي ال تكون صاحلة على اإلطالق يف 
جمال أشخاص القانون العام وعلى رأسها الدولة، وعاجزة عن تفسري اختصاص الدولة حبق السيادة 

 .(4)وكذلك باحلقوق األخرى املقررة هلا
إىل أنه إذا كانت الدولة هي اليت متنح الشخصية املعنوية طبقا هلذه النظرية، ومن  باإلضافة 

الذي مينح الدولة كشخص معنوي شخصيتها املعنوية؟ وكيف تتحدد أغراضها وأنشطتها؟، 
هي وبالتايل مل تستطيع أنصار هذه النظرية تربير هذا التناقض الذي وقعوا فيه إال مبقولة أن الدولة 

                                                           
 .33أمحد حممد قائد مقبل، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، املرجع السابق، ص  - 1
عبد الوهاب عمر البطراوي، أساس املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، مقالة منشورة يف جملة األمن  - 2

 .393، ص 3332أكادميية الشرطة، العدد األول، سنة الصادر عن 
 .36شريف سيد كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص   - 3
 . 28حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 4
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عنوي الوحيد الذي ينشأ ذاتيا ودون أن يتحدد له هدف أو غرض هذه املقولة ينقصها الشخص امل
 .السند والدليل

ومن خالل ذلك النقد املوجه إىل تلك النظرية االفرتاضية، ظاهرت نظرية خمالفة هلا وهي  
 . نظرية الشخصية احلقيقية اليت سنتناوهلا يف النقطة املوالية

 قيقيةنظرية الشخصية الح: ثانيا
أن الشخص املعنوي هو شخص حقيقي وليس افرتاضا أو جمازا  (1)يرى أنصار هذه النظرية 

ونتيجة لذلك أن وجوده ليس موقوفا على منح الدولة له الشخصية القانونية، كما أن بقاءه ليس 
مرهونا بإرادة الدولة، ومن مث فهو يتساوى مع الشخص الطبيعي، وإذا كان من الثابت أن 

الطبيعي يأيت إىل الوجود دون إرادة الدولة، وكذلك يرحل عن الوجود دون إرادهتا فإن الشخص 
الشخص املعنوي يوجد ويزول دون إرادهتا أيضا، وال يكون للدولة سوى حق مراقبة الشخص 

كما متارس حق مراقبة الشخص الطبيعي، وتأكيدا على ذلك املعىن يشبه الفقيه املعنوي متاما  
القول أو جماز بالقول بافرتاض وجود مشجب على اجلدار ومن مث يعلق عليه  (VALINEفالني )

 .(2)معطف دون وجود للمشجب ذاته
ولقد انتشرت هذه النظرية يف الفكر القانوين بصورة تفوق غريها، وقد زخرت الكثري  

هبذه  التشريعات احلقيقية ومسؤولياهتا املباشرة، وذلك مع وجود نوع من التباين يف حجم األخذ
 :املسؤولية، ومن بني األسس واملعايري اليت اعتمدت عليها هذه النظرية

ومفاده هو تشابه يف التكوين العضوي البيولوجي، بني الشخص  :معيار الحقيقية البيولوجية -
املعنوي والشخص الطبيعي، فإذا كان الشخص الطبيعي يتمتع بإرادة ذاتية فإن هذه اإلرادة ليست 

                                                           
 .12جلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية ا -1

، بيسلر Zeitlemann، زتلمان Michoud، ميشو Gierke، جريك (Haurionهوريو )ومن فقهاء هذا االجتاه الفقيه 
Besler فويل ،Fouilléeوهم أصحاب نظرية الشخصية احلقيقية لألشخاص املعنوية ،. 

نائية للشخص املعنوي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة حممود هشام حممد رياض، املسؤولية اجل -2
 .93، ص 3333
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احد أو خلية واحدة من خالياه إمنا هي نتيجة إرادات متعددة املكونون له هم نتيجة عمل عضو و 
 .(1)مبثابة اخلاليا املكونة للشخص الطبيعي

ركز هذا املعيار على أن القانون يعتمد باإلرادة  :معيار اإلرادة الجماعية أو اإلرادة الحقيقية -
إنه يتمتع بإرادة خاصة وهي جمموعة الفردية فإذا كان الشخص املعنوي يتكون من جمموعة أفراد ف

إرادات األفراد املكونني له، فاحتاد الغاية بني هؤالء األفراد أعضاء الشخص املعنوي يتفاعل ليوحد 
اليت تصبح حمال ( اإلرادة اجلماعية)هذه اجملموعة من اإلرادات فتعطي يف النهاية شيئا جديدا هو 

ة يف جوهرها اإلرادات الفردية املكونة هلا، ويطلق على ديدللحق والتكليف، وتغاير هذه اإلرادة اجل
، أي أن اجتماع مجلة أفراد L’unité dans la pluralitéذلك قاعدة الوحدة يف التعدد 

يف هيئة واحدة يفرغ وحدة جديدة وكائنا مغايرا ألحادهم، ومعىن ذلك أن تطبيق هذه  وانتظامهم
 .(2)القاعدة على إرادات األفراد املكونني للشخص املعنوي مؤداه القول بتولد إرادة مجاعية جديدة

هذه النظرية واليت تقوم على أن " موريس هوريو"حبيث قدم الفقيه  :معيار النظم االجتماعية -
الشخصية املعنوية هي جمموعة من النظم احلقيقية اليت تكشف عنها الروابط االجتماعية، ويثبت 
هلا ما هلذه النظم من واقعية فهي متيز بني املكونات الواقعية للشخصية املعنوية وبني الشخصية 

صية املعنوية كهيئة ذاتية هلا شخصيتها القانونية وهلا شروط جيب توافرها وهي القانونية وقيام الشخ
املشرتكة، أفكار مشرتكة بني أعضاء اجلماعة  قلة العمل أو املشروع، وهي ختلق الرابطة االجتماعية)

، فإذا توفرت هذه العناصر فإن النظام يستكمل املقومات الواقعية (واألعضاء املوجهون هلذا العمل
ده، ويضحى كائنا اجتماعيا له ذاتيته وقدرة على العمل من أجل حتقيق الغاية اليت بعثتها وجو ل

 .(3)األفكار اليت تربط أعضاءه ومكونيه

                                                           
 .99إبراهيم علي صاحل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 1
 . 68حممد هشام حممد رياض، املرجع السابق، ص  - 2
، ص 7893فتحي عبد الصبور، الشخصية املعنوية للمشروع العام، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة  - 3

 . 23، وإبراهيم علي صاحل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 293
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وإذ عرف الشخص " ليون ميشو"نادى هبذا املعيار الفقيه الفرنسي  :معيار المصلحة الجماعية -
تعد أشخاصا قانونية املصاحل احملمية قانونا بواسطة سلطة يعرتف هلا باإلرادة كي متثلها "املعنوي 

مصلحة للفرد أو اجلماعة، حيميها القانون عن طريق قدرة إرادية متثلها ، ويعترب احلق هو "يهاموحت
صلحة هي العنصر األساسي يف الشخصية املعنوية طبقا هلذا املعيار، فالشخصية وحتميها، فامل

املعنوية هي وسيلة لتجسيم بعض املنافع االجتماعية لكي حتظى حبماية القانون، وألن القانون ال 
يقتصر على محاية حقوق األفراد بل جيب أن حيمي املنافع االجتماعية الدائمة، وأن يرفعها إىل 

الشخصية املعنوية طبقا هلذا املعيار، وجود مصلحة مشرتكة وحمددة  إدراجقوق، وعليه مرتبة احل
مجاعية حتميه، وتعرب عنه يف احلياة القانونية، فينشأ شخص وتنظيم قادر على استخالص إرادة 

تعرب وتدافع عنها، ما أو منفعة حممية قانونا ومعرتف هبا، وإرادة معنوي كلما وجدت مصلحة 
 .(1)لة مل تنكر أو حترم وجود هذه املصلحة أو املنفعةدامت الدو 

 المسؤولية المباشرة وغير المباشرة للبنك كشخص معنوي: ثالثا
قد ثار يف الفقه حول الطبيعة القانونية أو األساس القانوين للمسؤولية غري املباشرة  

اليت تقرر فيها للشخص املعنوي، فذهب جانب من الفقه إىل القول بإمكان تفسري احلاالت 
التشريعات عقوبات تصيب الذمة املالية للشخص املعنوي، حبيث أهنا تقرر نوعا من املسؤولية عن 
فعل الغري مفرتضا اإلمهال يف املراقبة واإلشراف من قبل املسامهني يف الشخص املعنوي هذا من 

على الشخص الطبيعي جهة ومن جهة أخرى يقرر نوعا من التضامن يف دفع املبالغ اليت حيكم هبا 
الذي ارتكب اجلرمية لصاحل الشخص املعنوي بامسه، ويف كال احلالتني فالشخص املعنوي ال يكون 

 .(2)مسؤوال جنائيا، وإمنا املسؤول هو الشخص الطبيعي

                                                           
أمحد حممد قائد مقبل،  ، و393رجع السابق، ص عبد الوهاب البطراوي، أساس املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، امل - 1

 .79املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، املرجع السابق، ص 
اجلنائية لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة   حممد عبد القادر العبودي، املسؤولية - 2

 .  733، ص 3377الثانية، سنة 
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يف حني يذهب آخر من الفقه إىل أنه إذا كانت املسؤولية اجلنائية غري املباشرة للشخص  
 ذلك فإن وعدما وجودا معها وتدور ،ولية الشخص الطبيعي العامل لديهاملعنوي تتوقف على مسؤ 

، فالشخص املعنوي الذي تتقرر مسؤوليته بسبب ارتكاب (1)الغري فعل عن مسؤولية أهنا يعين ال
أحد العاملني لديه جرمية، فإنه يكون قد ارتكب يف ذات الوقت هذه اجلرمية، ألن الشخص 

كل أنشطته، وبالتايل فإن إسناد هذه اجلرمية إليه ينطوي يف ذات   الطبيعي العامل لديه ميثله يف
الوقت على إسنادها للشخص املعنوي، األمر الذي يعين أن مسؤولية هذا األخري تكون قائمة عن 

 .(2)الفعل الصادر منه هو، سواء ارتكب هذا الفعل عن عمد أو خطأ
ي يف األحوال السابقة بأهنا ويذهب هذا االجتاه إىل أن وصف مسؤولية الشخص املعنو  

مسؤولية غري مباشرة قد جاء للتأكيد على أن هذه املسؤولية تتوقف على صدور حكم بإدانة 
العامل لدى الشخص املعنوي، وهو ما ال يؤثر على أساس هذه املسؤولية باعتبار أن هذا العامل 

، إال أنه يتعني طبقا ملبدأ (3)ميثل إرادة الشخص املعنوي بالنسبة إىل النشاط املخصص مبباشرته
ميلك قسطا من ( الشخص الطبيعي)شخصية املسؤولية اجلنائية أن يكون مرتكب اجلرمية 

االختصاص املتعلق بنشاط الشخص املعنوي والذي يعرب عن إرادته اليت ميارسها من خالل 
أكدته  القائمني على نشاطه، وأن هذا الشرط يوجبه مبدأ شخصية املسؤولية اجلنائية الذي

 .(4)الدساتري
أما خبصوص نظرية املسؤولية املباشرة، حيث أهنا ظهرت يف العقد األخري من القرن  

املاضي، عندما أخذ املشرع االسرتايل هبا يف نصوص القانون اجلنائي االحتادي، مث بدأت تنتقل إىل 
                                                           

، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، وفقا للقانون العقوبات الفرنسي اجلديد، دار النهضة العربية، الطبعة عمر سامل -1
 .772، ص 7882األوىل، سنة 

 .31شريف سيد كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص   - 2
3 -Allens Artlur Robinson, Corporate culturen as absis for the criminal leability of 
corporations prepared for the United Nations special Representative of the secretary – 
general on Human Aights and Business lebruary Année 2008, p 02. 

 .16إبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  - 4
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ا يتعلق جبرائم القتل التشريعات األخرى حديثا كالتشريع الربيطاين الذي أقرها يف جمال حمدد فيم
اخلطأ، ومبوجب هذا الرأي تكون اهليئة املعنوية مسؤولة عن اجلرمية اليت تقع نتيجة خطأ يف الربامج 
أو اخلطط اليت وضعها أصحاب القرار يف اهليئة، وتصبح اهليئة مسؤولة عن اجلرائم املقرتفة من 

يئة، وإرادة جمموع أعضائها متمثلة يف أعضائها عندما تكون اجلرمية معرّبة عن العمل الكلي يف اهل
اليت يضعها أصحاب القرار والنفوذ فيها، وبالتايل فإن هذه النظرية تنسب اجلرمية  اخلطط والربامج

 .(1)"تراث الشركة"أو اخلطأ إىل اهليئة ككل وقد مساها الفقه الغريب بالنظرية التنظيمية أو نظرية 
الشخصية املعنوية مسؤولة عن اجلرمية إذا ارتكبت خارج ومن نتائج هذه النظرية أن تكون  

نطاق الربامج واخلطط األساسية اليت تسري عليها الشخصية املعنوية ككل، كأن يرتكب أحد 
أعضاؤها فعال ال يتفق مع األنظمة النافذة للشخص املعنوي، وال يرضى عنه أصحاب القرار فيها، 

شركة أو اهليئة وخططها حىت ولو يصب يف فال يكون هذا الفعل معربا عن سياسات ال
 .(2)مصلحتها

مع اإلشارة إىل أن تأخذ بعني االعتبار مجيع األفعال واجلرائم املرتكبة ضمن نطاق عمل  
اهليئة من أي عضو كان، ولكن يؤخذ كل فعل باملقدار الذي ميثل العمل الكلي جملموع أعضاء 

أصحاب القرار يف اهليئة هو أقرب للتعبري عن إرادة  اهليئة، واستنادا لذلك فالفعل الصادر عن أحد
 .(3)جمموع أعضاء اهليئة من الفعل الصادر من عضو آخر ال من صب له فيها

لكن عندما يصدر الفعل من األخري، ويكون هناك تقصري من أحد أصحاب القرار فيكون  
رار ألن هذا التقصري للشخصية املعنوية مسؤولة عن الفعل بسبب التقصري احلاصل من صاحب الق

 .(4)يعرّب عن العمل الكلي للهيئة

                                                           
1 - Allens Artlur Robinson, Corporate culturen as absis for the criminal leability of 
corporations, Op-Cit, p 03. 

 .738حممد عبد القادر العبودي، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري، املرجع السابق، ص  - 2
 .98إبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  - 3
 .39كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص شريف سيد    - 4
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وعلى هذا األساس فالشخص املعنوي يكون مسؤول مبجرد وقوع اجلرمية من شخص  
طبيعي حلسابه أو بامسه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملني لديه، دون اشرتاط صدور 

الستغالل املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن حكم بإدانة الشخص الطبيعي عن هذه اجلرمية 
 .(1)الشخص الطبيعي

وبشكل عام نالحظ من خالل خمتلف االجتاهات واألفكار القانونية أنه من الضرورة إقرار  
تلك املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي يف كل التشريعات باعتبار جرمية تبييض األموال جرمية 

جلغرايف العاملي يف خمتلف البنوك واملؤسسات املصرفية، وهذا للحد منظمة وترتكب على النطاق ا
من تدفق األموال الغري املشروعة، وإلمكانية املتابعة اجلزائية يف أي دولة، فيجب علينا النظر إىل 
الشخص املعنوي ليس شخص جديد يف احلياة العامة، وإمنا هي مجاعات من األفراد، وأن 

هم هبذه الصفة عندما قررت مواجهة إجرامهم، مبنحهم الشخصية التشريعات اجلنائية خاطبت
 .املعنوية

وعلى هذا األساس فاتفقت التشريعات يف موقفها بأخذ مبدأ املساءلة اجلنائية لألشخاص  
 .املعنوية وهذا ما سنحاول تبيانه يف الفرع الثالث

 ية للشخص المعنويموقف التشريعات المختلفة من فكرة المسؤولية الجنائ: الفرع الثالث
اجتهت غالبية التشريعات املقارنة إىل تقرير املسؤولية اجلنائية للبنوك كأشخاص معنوية  

باعتبارها مبدأ عاما، وال مينع يف ذلك املبدأ إيراد بعض االستثناءات عليه، كاستبعاد بعض اجلرائم 
عض القيود أو غري ذلك طاملا اليت ال تتفق مع طبيعة األشخاص املعنوية أو تقيد هذه املسؤولية بب

 .أن تقرير تلك املسؤولية ميثل القاعدة العامة
ومن اجلدير أن نقول أن هذه التشريعات اآلخذة هبذه املسؤولية كمبدأ عام قد تفاوتت  

فيما بينها بشأن نطاق تطبيق ذلك املبدأ فهناك اجتاه يقتصر على األشخاص املعنوية اخلاصة 
وحدها دون األشخاص املعنوية العامة، أما االجتاه الثاين فقد توسع كثريا يف نطاق هذه املسؤولية 

                                                           
 .773حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  - 1
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ى بني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي، لذا سنحاول دراسة موقف تلك التشريعات وسو 
، مث إلقاء الضوء على موقف (أوال)واالجتاهات من خالل تبيان موقف التشريعات الفردية 

 .(ثالثا)، مع إبراز موقف املشرع اجلزائري من املسؤولية اجلزائية (ثانيا)التشريعات الفردية 
 الغربية التشريعات: أوال

اختلفت التشريعات املقارنة اليت أقرت مسؤولية الشخص املعنوي جنائيا يف معاجلتها هلذا  
املوضوع اخلطري بأساليب تتباين من تشريع آلخر وهذا راجع إىل اجتاهني، حبيث االجتاه األول إىل 

يث يصبح النص على مسؤولية الشخص املعنوي جنائيا يف القسم العام من قانون العقوبات، حب
هذا الشخص مسؤوال عن سائر اجلرائم شأنه يف ذلك الشخص الطبيعي، ما مل ينص القانون 
خبالف ذلك وبنص خاص، إذ اخلاص يقيد العام عند التعارض، أما االجتاه الثاين يف إقرار بعض 
 التشريعات ملسؤولية الشخص املعنوي اجلنائية يف قوانني خاصة وليس من خالل قانون العقوبات،

 .(1)يوعين ذلك أن مسؤوليته ال تتقرر، وفقا هلذا االجتاه إال إذا ورد هبا نص خاص
فنجد التشريع االجنليزي الذي يعترب من أقدم التشريعات اليت أقرت املسؤولية اجلنائية  

، بغية حفظ النظام العام والذي نص 7998لألشخاص املعنوية، بعد إقراره قانون التفسري سنة 
الوارد يف كل القوانني يشمل الشخص املعنوي وينصرف إليه ما مل ينص " الشخص"على أن لفظ 

من قانون العدل  66قرر املشرع االجنليزي بنص املادة  7832على خالف ذلك، ويف عام 
 .(2)القضائية املختلفةاجلنائي خضوع الشخص املعنوي لإلجراءات اجلنائية أمام اجلهات 

صورتني للمسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف التشريع ومييز الفقه االجنليزي بني  
، مما يتضح أن التشريع االجنليزي يقر مبدأ املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، وأن (3)االجنليزي

                                                           
 .91حممد عبد القادر العبودي، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري، املرجع السابق، ص  - 1
 .61ة لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص شريف سيد كامل، املسوؤلية اجلنائي - 2
هي املسؤولية املادية، أي املسؤولية بدون خطأ ومن أمثلتها جرائم اإلزعاج العام، كاألفعال املاسة بالراحة  :الصورة األولى - 3

والصحة العامة، وتعريض األمن العام للخطر، وإعاقة املرور يف الطرق العامة،وتلويث اهلواء أو املاء، وجرائم القذف بطريق 
ية يكفي لقيامها جمرد حتقق الركن املادي، وقد تتوفر املسؤولية املادية كذلك يف حاالت النشر، ولوائح املرور، وهذه اجلرائم املاد
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مساءلته ال حتول دون الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمية، فاملسؤولية تتعدد بينهما وأن 
فقط لألفعال اليت تنطوي على مساس باألمن العام بل إىل كل  مساءلة الشخص املعنوي متتد ليس

 :األفعال املؤمثة طبقا لقانون العقوبات ووفقا لذلك يسأل الشخص املعنوي يف احلاالت اآلتية
 .يسأل عن اجلرائم اليت ختضع للمسؤولية املادية واملسؤولية عن فعل الغري -
توافر الركن املعنوي فقط إذا ارتكبت من  يسأل عن اجلرائم األخرى، أي اليت يشرتط لقيامها -

مديريه الذين يتصرفون يف حدود وظيفتهم مع توافر درجة الركن املعنوي املتطلبة قانونا، وجيب لكي 
يكون املدير أو الشخص الذي يشغل وظيفة مماثلة قد تصرف يف حدود وظيفته أن تتوفر ثالثة 

 :شروط
 .خصيأن يتصرف بصفته الوظيفية وليس بامسه الش -
 .إذا تصرف ملفوض جيب أن يكون قد ارتكب اجلرمية يف جمال أعمال الوظيفة اليت فوض فيها -
جيب أال يكون قد تصرف بقصد اإلضرار بالشخص املعنوي، وهذا ميكن قوله عن التشريع  -

 .(1)االجنليزي
كان ينظر إىل الشخص املعنوي يف   7827أما إذا رجعنا إىل التشريع اهلولندي، فقبل عام   

 7827هولندا باعتباره حيلة قانونية ومن مث ال جيوز أن يتحمل املسؤولية اجلنائية، غري أنه يف عام 
لى منه صراحة ع 72أصدر املشرع اهلولندي قانونا بشأن اجلرائم االقتصادية وقد نص يف املادة 

مبدأ مسؤولية األشخاص املعنوية جنائيا، حيث قررت أنه إذا ارتكبت اجلرمية االقتصادية باسم 

                                                                                                                                                                                

املسؤولية عن فعل الغري وهذه األخرية هي استناد يرد على األصل العام يف القانون االجنليزي والذي يقضي بأن املسؤولية 
 .اجلنائية شخصية
ا توافر الركن املعنوي لدى اجلاين، وهذه املسؤولية تقوم بناءا على اخلطأ تتعلق باجلرائم اليت جيب لقيامه :الصورة الثانية

الشخصي، وهي مسؤولية حديثة نسبيا يف القانون االجنليزي، ترجع إىل الربع األول من القرن العشرين، وهي تقوم على  أساس 
 . نظرية التشخيص أو التطابق

 .69إبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  - 1
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العقوبات والتدابري املقررة قانونا، سواء على هذا الشخص أو على توقيع  الشخص املعنوي، فيجوز
 . معااألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا الفعل أو االمتناع املكون للجرمية أو ضد االثنني 

غري أنه نتيجة لتزايد عدد وأنواع اجلرائم اليت ميكن أن ترتكبها األشخاص املعنوية كاجلرائم   
ضد املستهلك، وجرائم البيئة، واإلجرام املنظم، واجتاه الفقه والقضاء هلجر نظرية االفرتاض واعتبار 

لالعرتاف مبعاقبة الشخص األشخاص املعنوية حقيقة قانونية، وكذا اجتاه بعض التشريعات األوروبية 
املعنوي يف بعض اجملاالت السيما فيما يتعلق جبرائم التهرب الضرييب واجلرائم اجلمركية، فقد رأي 

من املالئم توسعة نطاق املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية والنص عليها املشرع اهلولندي أنه 
 7813جوان  36لقانون الصادر يف صراحة يف قانون العقوبات العام، وهذا ما حدث بإصداره ا

 .(1)إىل قانون العقوبات 27بإدخال املادة 
أما التشريع الفرنسي فقد ذهب الفقه أنه اعرتف مبسؤولية الشخص املعنوي جنائيا قدميا يف   

ترفع الدعوى اجلنائية على جمالس "يف املادة األوىل على أن  7313األمر امللكي الصادر عام 
ة أحياء املدن واملراكز والقرى اليت ترتكب عصيانا أو هياجا أو أعمال العنف أو بارتكاب أي جرمي

املعنوية ، كما نصت املادة الرابعة منه على جمموعة من العقوبات اليت توقع على األشخاص "أخرى
اليت تثبت إدانته مثل الغرامة واحلرمان من بعض احلقوق واالمتيازات وإزالة املباين واألسوار، وكذلك 

اليت تنص  7821مارس  77من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون الصادر يف  939املادة 
على خالف ما تقضي به كل مجعية أو مجاعة من الفنانني تقدم على مسرحها أعماال درامية "

القوانني واللوائح يف شأن ملكية املؤلفني تعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف فرنك وال جتاوز 
 .(2)ثالثة وعشرون ألف فرنك فضال عن مصادرة اإليرادات

                                                           
، وشريف سيد كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع 26حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  - 1

 .91السابق، ص 
 .773عمر سامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وفقا للقانون العقوبات الفرنسي اجلديد، املرجع السابق، ص  - 2

من قانون  93القدمية الفرنسية كانت تقر املسوؤلية اجلنائية لألشخاص املعنوية ، فنجد مثال املادة جتدر اإلشارة أن التشريعات 
القانون املنظم للشركات، املادة  7993ماي  32يف  37، 72، 73من قانون املناجم، املواد  83، و86الغابات، املادة 
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احلديث الذي يرى أن األشخاص املعنوية تعترب حقيقة قانونية، وأهنا ومتاشيا مع االجتاه   
ميكن أن ترتكب العديد من اجلرائم يف كثري من اجملاالت، فقد أقر املشرع الفرنسي مبدأ مسؤولية 

واملعمول به منذ أول  7883هذه األشخاص جنائيا مبوجب قانون العقوبات اجلديد الصادر سنة 
فيما عدا الدولة تسأل األشخاص املعنوية جنائيا "على  737/3ة ، فنصت املاد7889مارس 

عن اجلرائم اليت ترتكب حلساهبا بواسطة أجهزهتا أو ممثليها، كما أن القانون الفرنسي رقمي 
بشأن تنظيم دور املؤسسات املالية يف مكافحة ظاهرة  73/31/7883الصادر يف  379/383

عن تنفيذ االلتزامات  نائية للمصرف حال خمالفته أو تقامسهتبييض األموال والذي أقر املسؤولية اجل
 .(1)والضوابط اليت فرضها القانون

هذا خبصوص بعض التشريعات الغربية، ومن املالحظ أن جل التشريعات األخرى أقرت   
 .املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي بصفة عامة وخاصة للبنوك بصفة خاصة

موقف التشريعات العربية من مسألة املسؤولية اجلنائية للبنك  وعليه سنحاول نسيان كذلك   
 . كشخص معنوي يف النقطة املوالية

 التشريعات العربية: ثانيا
إن االجتاه الغالب يف كافة التشريعات العربية قد أقر املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص   

معنوي يف ظل مكافحة جرمية تبييض األموال، وذلك تطبيقا للقواعد العامة مع اختالف يف 
التفاصيل بني تشريع وآخر، ومن تلك التشريعات قانون جترمي غسل األموال لدولة اإلمارات العربية 

دة، والذي قر املسؤولية اجلنائية للمنشآت املالية، وهي أي بنك أو شركة متويل أو حمل املتح
صرافة، أو وسيط مايل ونقدي، أو أي منشأة أخرى مرخص هلا من قبل املصرف املركزي سواء  

                                                                                                                                                                                

، املادة الثامنة من 37/33/7837ن قانون اجلمعيات يف املتعلق بالنقابات، املادة السابعة م 73/36/7833الثالثة يف 
باملرسوم الصادر يف  32/32/7892املتعلق بالتهريب، املرسوم الصادر يف  7869لسنة  73املرسوم القانون رقم 

 .يف شأن املؤسسات الصحفية للطباعة أو اإلعالم 33/77/7892
، وعادل حممد السيوي، 92موال غري التطبيقية، املرجع السابق، ص سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األ - 1

 .97القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
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كانت مملوكة عامة أو خاصة، وكذلك املنشآت املالية األخرى والتجارية واالقتصادية وهي 
تم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غري املصرف املركزي مثل التأمني املنشآت اليت ي

 .(1)اإلدارية اليت وردت يف القانونواألسواق املالية وغريها، وذلك دون اإلخالل باجلزاءات 
تقرير مسؤولية األشخاص املعنوية يف ظل هذا التشريع تطبيقا للقواعد العامة اليت  ويعترب   

ص املعنوية فيما عدا مصاحل احلكومة ودوائرها الرمسية، واهليئات واملؤسسات تقضي بأن األشخا
 .العامة املسؤولة جنائيا عن اجلرائم اليت يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو بامسها

عنوي، ودون املساس مبسؤولية الشخص كما قرر املشرع القطري مسؤولية الشخص امل  
، 3333لسنة  39من قانون مكافحة تبييض األموال رقم  79وجب نص املادة الطبيعي وذلك مب

حال قيامه بارتكاب جرمية غسل األموال أو غريها  3336لسنة  37واملعدل باملرسوم قانون رقم 
من ذات ( 9، 6، 3)من اجلرائم املرتبطة جبرمية تبييض األموال املنصوص عليها يف املواد 

 .(2)القانون
املقابل جند أن قانون مكافحة عمليات غسل األموال الكوييت، قد أقر باملسؤولية ويف   

أنواع الشركات )اجلنائية لألشخاص املعنوية وقصرها على شركات األشخاص فقط، أي مجيع 
، وفرض عقوبة الغرامة اليت ال تزيد عن بليون (التجارية باستثناء شركات املسامهة العامة واملقفلة

كم بإلغاء الرتاخيص مبزاولة النشاط، وذلك إذا كانت الشركة قد أنشئت بفرض دينار مع احل
 .(3)ارتكاب جرمية من جرائم تبييض األموال

كما أن قانون تبييض األموال قد أقر باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية سواء بالنسبة   
الفقرة  37عدة العامة يف املادة جلرائم غسل األموال أو اجلرائم امللحقة هبا، وذلك تطبيقا للقا

                                                           
 .لتجرمي غسيل األموال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 3333لسنة  39املادة الثالثة من القانون رقم  - 1
، وحممد عبد 16ي، القواعد املوضوعية واإلجرائية ملكافحة غسيل األموال، املرجع السابق، ص عادل أمحد حممد السيو  - 2

 .16القادر العبودي، املرجع السابق، ص 
 . من قانون مكافحة غسل األموال الكوييت 73املادة  - 3
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اهليئات املعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها، وأعضاء إدارهتا وممثليها وعماهلا عندما "الثانية
 .(1)"يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها

من  338ادة كما اعرتف املشرع السوري باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف امل  
اهليئات االعتبارية مسؤولة جزائيا عن "الفقرة الثانية والثالثة  7898قانون العقوبات الصادر سنة 

أعمال مديريها وأعضاء إدارهتا وممثليها وعماهلا عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة 
وكذلك املادة " ونشر احلكم أو بإحدى وسائلها، وال ميكن احلكم عليها إال بالغرامة واملصادرة

ميكن وقف كل نقابة وكل شركة وكل مجعية وكل هيئة اعتبارية خاال "وبات السوري عق 739
اإلدارات العامة إذ اقرتف مديروها أو أعضاء إدارهتا أو ممثلوها أو عماهلا  بامسها أو بإحدى 

، وأخذ املشرع األردين (2)"وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها سنتني حبس على األقل
وكذلك  7827الفقرة الثانية والثالثة من قانون العقوبات الصادر سنة  19نفس االجتاه يف املادة 

 .من قانون العقوبات 61املادة 
وكذلك اعرتف املشرع العراقي باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وذلك بالنص عليها   

الباب الرابع من الكتاب األول من قانون العقوبات رقم يف فصل مستقل هو الفصل الثاين من 
األشخاص املعنوية فيما عدا مصاحل احلكومة ودوائرها "منه  93باملادة رقم  7838لسنة  777

الرمسية وشبه الرمسية مسؤولة جزائيا عن اجلرائم اليت يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا 
 .(3)"وبامسها

املصري وإذا كانت القاعدة العامة عدم االعرتاف باملسؤولية اجلنائية لألشخاص  أما املشرع  
 ، إال أن ذلك مل مينع املشرع املصري من تقرير املسؤولية التضامنية للبنك كشخص معنوي،املعنوية

هذه املسؤولية بالنسبة لبعض  حيث اجته حتت ضغط الظروف االقتصادية والتجارية إىل تقرير
                                                           

 .من قانون العقوبات اللبناين 738، و739، 377واملادة  373املادة  - 1
 .11حممد عبد القادر العبودين املرجع السابق، ص  - 2
، وشريف سيد كامل، 91حممد محدة، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، جملة الفكر، العدد الثاين، جامعة بسكرة، ص  - 3

 .779املسوؤلية اجلزائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 
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بنكية، وذلك بالنص على تضامن البنك مع العاملني لديه يف تنفيذ العقوبات املالية اليت اجلرائم ال
 .(1)حيكم هبا عليهم إذا ارتكبوا اجلرمية حلساب البنك وبامسه

من قانون البنك  739وقد نص املشرع املصري على املسؤولية التضامنية للبنك يف املادة   
من قانون  73، واملادة 3336لسنة  99الصادر بالقانون رقم املركزي واجلهاز املصريف والنقد 

من قانون التجارة  266واملادة  3333لسنة  93مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 
 .(2)7888لسنة  71رقم 
 موقف التشريع الجزائري من المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي: ثالثا

تقليدية الستيعاب فعل التبييض خلصوصيته، وضع يف ظل قصور األوصاف اجلنائية ال  
املشرع اجلزائري إطار قانوين خاص به، مبوجب نصوص قانونية خاصة ومستقلة من خالل جترمي  

من له يد يف ارتكاب هذه كل صوره واألنشطة املتعلقة به، حىت يكون األساس ملساءلة كل 
املؤرخ يف  39/72قانون رقم وكان ذلك مبوجب التعديل لقانون العقوبات بال اجلرمية،

القسم السادس مكرر من الفصل الثالث من الباب "، إذ جاء بقسم جديد 73/77/3339
 698مكرر إىل املادة  698وتضمن هذا القسم مثاين مواد من املادة " الثاين من الكتاب الثالث

اجلنائية ، وهبذا فقد حسم املشرع كال خالف قد ينشأ مبناسبة تفسري النصوص (3)1مكرر 
 .التقليدية، واليت مل تكن صادرة أساسا ملواجهة هذه الظاهرة املستحدثة واملعقدة

                                                           
 .33عمال البنكية، املرجع السابق، ص زينب سامل، املسؤولية اجلنائية عن األ  - 1
 .19حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  - 2

ويضيف أن هناك جانبا من الفقه املصري يرفض االعرتاف باملسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي بصورة مطلقة، وأنه حىت يف 
احلاالت االستثنائية اليت يقر فيها املشرع مساءلة تلك األشخاص فإن هذه املسؤولية يف حقيقتها مسؤولية إدارية عن فعل التابع 

 . إىل ضرورة استبعاد األشخاص املعنوية بصفة هنائية من نطاق القانون اجلنائيوليست جنائية، وان البعض يذهب 
باستثناء الدولة واجلماعات احمللية لألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، "مكرر من قانون العقوبات  27تنص املادة  - 3

ف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طر 
القانون على ذلك، وإن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف 

 ".نفس األفعال
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املتعلق بالوقاية من  33/33/3332املؤرخ يف  37-37كما جاء مبوجب القانون رقم   
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما بالنص على جرمية تبييض األموال، وأساس الوقاية 

تها، ومن هذا اإلطار قرر عدة التزامات على املؤسسات املالية، واملؤسسات املالية منها ومكافح
 .(1)املشاهبة والبنوك اليت تتلقى أو تتعرض هلذه األموال بأي شكل من هذه األشكال

وإىل جانب االسرتاتيجيات الوقائية ملكافحة هذه الظاهرة، البد من وجود سالح جنائي   
اط التبييض من جهة، وكذا اإلقرار مبسؤولية الشخص املعنوي اجلنائية إذا رادع يتجلى يف جترمي نش

ثبت ارتكابه لصورة من صور هذه اجلرمية، ويعترب البنك من أهم هذه األشخاص اليت يعّول عليها 
 .اجملرمني كقناة لتمرير أمواهلم من مساحة الالمشروعية إىل قضاء الشرعية بكل أمان

مكرر على جترمي فعل  698ري يف نفس التعديل، بنصه يف املادة كما جاء املشرع اجلزائ  
 : التبييض األموال، وحدد اإلطار العام للجرمية الذي يتطلب من حماور أساسية ثالثة

يتعلق بوجود العائدات اإلجرامية وهي أموال متحصلة من جرائم جنائية أو جنحية تفتقد  :األول
 .وعةملصدر من مصادر اكتساب األموال املشر 

القيام بأفعال مادية من أجل إخفاء املصدر غري املشروع هلذه األموال وهذه األفعال ترتاوح  :الثاني
 .(2)أي القيام بعمل أو أفعال سلبية أي االمتناع عن العملبني أفعال إجيابية 

توفر الركن املعنوي للجرمية اليت يتخذ يف بعض صورها صورة القصد ويف أخرى صورة  :الثالث
 .(3)اخلطأ

وذهب جانب من الفقه إىل أن ما يأتيه الشخص الطبيعي الذي جيسد إرادة البنك من   
تصرفات خارج حدود الدائرة املرسومة لنشاطه ال ميكن إسنادها إىل البنك كشخص معنوي وهو 

إن القانون حينما رسم للعضو :"بقوله " Achilie Mestre"لفقيه إشيل َمْسرَت ما عرب عنه ا
                                                           

 .12لعشب علي، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  -1
، 3333سنة القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء الثاين، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، حلسن بوسقيعة، الوجيز يف  -2

 .366ص 
 .737نبيل صقر، جرائم تبييض األموال يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  -3
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بوصفه ممثال للشخص املعنوي نطاقا يعمل ضمنه وداخل دائرة  اختصاصه إلجناز األعمال الالزمة 
لتحقيق غرض أو هدف للشخص املعنوي، فإن هذه األفعال تسند إىل الشخص املعنوي، ألنه ال 

ناد مثل هذه التصرفات غري الصحيحة للشخص املعنوي، ولو تعارضت مع يوجد أو يف سبب إلس
، ومن مث فإن البنك ال يسأل جنائيا إال عن تصرفات ممثليه املعتربة "نصوص القانون اجلنائي

صحيحة يف نظر قانونه األساسي، مبعىن أن يكون الشخص الطبيعي الذي يعرب عن إرادة البنك 
 .(1)للنظام األساسي للبنك قد تصرف يف حدود وظيفته وفقا

وإن هذا الرأي غري صائب ألنه أساسي فكرته على مبدأ التخصيص القائم على حتديد   
األغراض اليت هتدف إليها البنوك كأشخاص معنوية، وهذا املبدأ هدفه حتديد القدرة التعاقدية 

 .(2)للبنك وليس له عالقة يف حتديد قدرته اإلجرامية ومساءلته جنائيا
أخذ مكرر من قانون العقوبات، يتضح لنا جليا أن املشرع اجلزائري  27وباستقراء املادة   

يكون "مببدأ التخصيص، إذ حدد جمموعة من اجلرائم اليت يسأل عنها الشخص املعنوي بقوله 
الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه 

املؤرخ يف  39/72، ومبوجب ذلك القانون "ا ينص القانون على ذلكالشرعيني عندم
 :حصر املشرع املساءلة اجلزائية للبنك كشخص معنوي يف ثالثة جرائم فقط 73/77/3333

 .7مكرر 711تكوين مجعية أشرار املادة  -
 .1مكرر  698تبييض األموال املادة  -
 .(3)9مكرر  689املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املادة  -

                                                           
، ص 3333اجلزائر، سنة  ئشة بشوش، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعةعا -1

18. 
 . 91دة، املرجع السابق، ص يمص، وحممد 331إبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  - 2
 :نص املشرع على املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مبوجب قوانني خاصة نذكر منها - 3
 .بالصرف وحركة رؤوس األموالاملتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني  78/33/3336 – 32املادة  -
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ويربر نص املشرع اجلزائري على معاقبة البنك كشخص معنوي زيادة على عقوبة   
األشخاص الطبيعيني، بأن األفعال املقرتفة من قبل هؤالء األشخاص إمنا ارتكبت باسم وحلساب 
البنك، األمر الذي يستوجب مسؤوليته زيادة على مسؤولية أعضائه أو ممثليه، ضف إىل ذلك أن 
املشرع مل يرد أن يكون البنك ستارا يتصرف وراءه أشخاص سيئو النية دون معاقبتهم، مما قد خيل 
مببدأ العدالة وعدم مساواة األشخاص أمام القانون، وعليه فإن الشخص الطبيعي إذا ثبت ارتكابه 

يسأل عنها  الفعل الذي تقوم به اجلرمية البنكية أو ثبت اشرتاكه فيها بإحدى وسائل االشرتاك فإنه
 .ه فاعال أو شريكاجنائيا بوصف

فبعدما أثرت خمتلف التشريعات املقارنة وحىت املواثيق إقرار تلك املسؤولية اجلزائية لبنك    
كشخص معنوي، حاولت كذلك تبيان األشخاص املعنوية اخلاضعة للمساءلة اجلنائية وهذا وفق 

 .دراسته يف املطلب الثاينما أقرته النصوص الوطنية الداخلية وهذا ما سنحاول 
 األشخاص المعنوية الخاضعة لمساءلة الجنائية: المطلب الثاني

 يكن سائغا دراسة املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية دون معرفة بيان طائفيت هذه مل  
األشخاص، وحتديد ما خيضع منها للمساءلة اجلنائية وما خيرج عن إطار هذه املساءلة، ولقد 

لقواعد العامة يف القانون بفرعيه العام واخلاص األشخاص املعنوية، بالرغم من ذلك اجلدل تناولت ا
الذي ثار بني فقهاء بشأن تلك الطائفتني وستقتصر على تبيان تلك الطوائف من خالل الدراسة 

، (الفرع األول)يف هذا املطلب بتقسيمه إىل األشخاص املعنوية العامة اخلاضعة للمتابعة اجلزائية 

                                                                                                                                                                                

املتعلق جبرائم خمالفة أحكام اتفاقية حضر واستحداث وختزين واستعمال األسلحة  36/38/3336من القانون  79املادة  -
 .الكيمياوية

 .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 33/33/3332املؤرخ  37-32من قانون  33-69املادة  -
 .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 33/33/3333املؤرخ يف  37-33من القانون  26املادة  -
املتعلق بالضرائب   63-83املتعلق مبكافحة التهريب، والقانون  36/39/3332املؤرخ يف  33-32من قانون  39املادة  -

املؤرخ يف  79-39من قانون رقم  32املادة  38-636يف املادة  7883املباشرة والرسوم املمالثة وقانون املالية لسنة 
 . املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالجتار غري املشروعني هبا 78/31/3336
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مع شروط قيام املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص  (الفرع الثاني)املعنوية اخلاصة  مث األشخاص
 (.الفرع الثالث)معنوي 

 األشخاص المعنوية العامة: الفرع األول
األشخاص املعنوية لعامة هي أشخاص قانونية تتمتع بالشخصية املعنوية وختضع للقانون   

روابطها نصوصه، ولقد كان التقسيم الشائع هلذه األشخاص العام، حيث تنظمها قواعد وحتكم 
، إال أنه قد ظهر (املصلحية)أهنا تضم نوعني فقط مها األشخاص اإلقليمية واألشخاص املرفقية 

إىل جانبيهما أشخاصا جديدة ال تعد من قبيل األشخاص اإلقليمية وال تعترب ضمن األشخاص 
أشخاص القانون "نسي نوعا ثالثا أضافه إليهما، وأطلق عليه املرفقية لذلك فقد اعتربها القضاء الفر 

 .ولقد سارت بعض التشريعات العقابية يف هذا االجتاه" العام
وعلى ضوء ذلك سنحاول دراسة هذه األشخاص املعنوية العامة، من خالل تقسيم هذا   

، مث (ثانيا)عنوية املرفقية ، مث تبيان األشخاص امل(أوال)الفرع األول إىل األشخاص املعنوية اإلقليمية 
 .(ثالثا)أشخاص القانون العام 

 األشخاص المعنوية اإلقليمية: أوال
، هي أشخاص معنوية عامة يتحدد Personnes Territarimkاألشخاص اإلقليمية   

اختصاصها بنطاق جغرايف حمدد تباشر فيه نشاطها وال جيوز أن تتعداه إىل غريه مع تقيدها داخل 
الفقرة  23النطاق كما حددته التشريعات، وبالرجوع إىل القانون املدين املصري يف املادة هذا 

الدولة وكذلك املديريات واملدن والقرى بالشروط "األوىل فقد حددت األشخاص االعتبارية هي 
وعلى ذلك فإن األشخاص اإلقليمية هي الدولة وهي صاحبة االختصاص  ..."اليت حيددها القانون

ل الذي يغطي مجيع أحناء اإلقليم اجلغرايف الذي ميارس عليها سيادهتا وسلطاهتا، وكذلك الشام
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الوحدات احمللية، ويقتصر اختصاص كل وحدة منها على نطاقها اجلغرايف داخل إقليم الدولة وال 
 .(1)جيوز أن ميتد نشاط الوحدة إىل إقليم وحدة أخرى

تميز عن كافة األشخاص املعنوية اليت تقع بالتايل فال جدال أن الدولة شخص معنوي ي  
داخلها، فهي تتمتع بشخصية معنوية دولية يف مواجهة الدول األخرى واملنظومات الدولية 
باعتبارها شخصا تقليديا من أشخاص القانون الدويل من جهة، كما أهنا حتظى بالشخصية املعنوية 

املعنوية الداخلية من جهة أخرى  على املستوى الوطين واليت تتميز هبا عن سائر األشخاص
، وإذا كان ذلك فهل تسأل الدولة جنائيا، (2)باعتبارها املصدر الذي مينحها الشخصية القانونية

دوليا وداخليا كما يرتكبه ممثلوها والقائمون على أمرها بامسها وحلساهبا من جرائم،  وتقتضي إجابة 
 .على الصعيدين الدويل والوطين ذلك التساؤل التعرض للمسؤولية اجلنائية للدولة

بدءة فإن املسؤولية املدنية للدولة على  :المسؤولية الجنائية للدولة على الصعيد الدولي -
املستوى الدويل ال تثري أية صعوبات، ذلك أنه من املقرر يف أحكام القانون الدويل العام أن الدولة 

دوليا، فإنه ذهب اجتاه من الفقه أن مساءلة تسأل مدنيا، أما بالنسبة للمسؤولية اجلنائية للدولة 
الدولة بل وسائر املنظمات الدولية جنائيا كما ترتكبه من جرائم قد أصبحت مقررة اآلن يف اجملال 
الدويل، إذ ميكن القضاء بإلزام الدول وعلى سبيل التضامن بإصالح الضرر الذي تسببت يف 

 . (3)حدوثه
                                                           

، وإدوار غايل الذهيب، 383حسام عبد اجمليد يوسف جادو، السمؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 1
 .33، ص 7886نائية لألشخاص االعتبارية، مكتبة غريب، الطبعة األوىل، سنة املسوؤلية اجل

لإلشارة فإنه يستند هذا الرأي إىل أن حماكمات نورمربج قد ألصقت الصفة اجلنائية بعدد كبري من املنظمات اليت لعبت  - 2
رب واجلرائم ضد اإلنسانية إىل عدة هيئات دورا قاسيا يف جناة الشعب األملاين وجريانه، فقد وجهت هتم كثرية من جرائم احل

 Lecarps desوهيئة الزعماء السياسيني حلزب النازي Gestapoومنظمات مثل جملس وزراء الراسخ وهيئة وهيئة اجلستابو 
chéfs polité  وهيئات(SA, AD, SS ) وهيئة أركان حزب اجليش والقيادة العليا للقوات امللسحة األملانية، ومراجعة

، وما ورد يف معاهدة واشنطن وكذا املؤمتر الدويل للجمعية الدولية للقانون اجلنائي 7831الثانية من اتفاقية الهاي لعام  املادة
 .7833املنعقد يف بروكسل عام 

3 - Detabres «Donrdieu», les principes modernes du droit pénal international, Paris, Année 
1948, p 427. 
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للدولة فإنه بالرغم من اجتاه اآلراء الفقهية إىل إمكانية أما بالنسبة للمسؤولية اجلنائية   
مساءلة الدولة عن جرائمها من الناحية النظرية، فإن الفكر القانوين عموما رفض إقرارها للدولة، 
ذلك أنه من غري املنطقي مساءلة الدولة جنائيا مبا يسأل به األشخاص املعنوية اخلاصة، ألن الدولة 

عام والوحيد صاحب السيادة واهليمنة، والذي يتمتع مبوجبها مبجموعة  هي الشخص املعنوي ال
 .(1)اشرها بإرادته املنفردةة من احلقوق واالمتيازات اليت يبكبري 

ولقد جرت أحكام القضاء على رفض املساءلة اجلنائية للدولة ومن ذلك ما قضى به   
، وكذلك ما قرره يف "لة اجلنائيةالدولة ال ميكن أن تكون حمال للمساء"القضاء الفرنسي من أن 

ولقد اعتنقت " ال ميكن مطلقا اعتبار الدولة ملرتكبه جلنحة أو خمالفة"حكم آخر من أنه 
التشريعات العقابية املعاصرة اليت قررت املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ذات املبدأ، سواء 

 .(2)بصورة صرحية أو ضمنية
نطاق املساءلة اجلنائية هو أمر مقبول، ذلك أن الدولة  من وحنن نرى أن استيعاد الدولة  

وإن كانت شخصا معنويا عاما، إال أن طبيعتها متميزة عن سائر األشخاص املعنوية العامة األخرى 
مبا تتمتع به من حقوق السيادة واحتكار حق توقيع العقاب، كما أن بعض العقوبات اجلنائية ال 

على الدولة وإال عاد ذلك هدما للمجتمع  هلمااقف وال جيوز إنز تتالءم مع الدولة كاحلل والو 
 .كلها   والدولة

 
                                                           

 .723، وإبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص 37سامل، املرجع السابق، ص عمر  - 1
من قانون  19ومن أمثلة التشريعات اليت استبعدت املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنيوة، الدولة، التشريع األردين يف املادة  - 2

إن األشخاص "ق ع  93التشريع العراقي يف املادة  وكذلك..." األشخاص املعنوية فيما عدا الدولة املسؤولة جنائيا"العقوبات 
من  78، وكذلك التشريع البحرين يف املادة ..."املعنوية فيما عدا مصاحل احلكومة دوائرها الرمسية وشبه الرمسية مسؤولة جنائيا

املادة  7883يد لعام دمن قانون العقوبات، وقانون العقوبات الفرنسي اجل 338قانون العقوبات، والتشريع السوري يف املادة 
على أن األشخاص املعنوية باستناد الدولة تسأل جنائيا وفقا للقواعد املنصوص عليها يف املواد من " :منه( 737/7)
ويف احلاالت املنصوص عليها يف القانون أو الالئحة عن اجلرائم املرتكبة  حلساهبا وعن طريق ( 737/1)حىت ( 737/9)

 .أعضائها أو ممثليها
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 (المصلحية)األشخاص المعنوية المرفقية : ثانيا
إن األشخاص املرفقية هي أشخاص معنوية عامة تقوم على أنواع حمددة من األنشطة أو   

ومن هذه األشخاص املؤسسة اخلدمات، سواء على مستوى إقليم الدولة كله أو على جزء منه، 
إخل، ويف إطار مدى إمكانية مساءلة األشخاص املرفقية ...غزل والنسيجلالعامة لبرتول، ومؤسسة ا

جنائيا، وهي اهليئات واملؤسسات العامة اليت مل تتحول بعد إىل شركات قابضة، فإننا نعرض أوال 
الفرنسي منها يف ضوء قانون موقف الفقه من هذه املساءلة، مث تتعرض ثانيا ملوقف املشرع 

 .(1)العقوبات الفرنسي اجلديد
وعليه انطلق الفقهاء يف شأن تقرير املساءلة اجلنائية لألشخاص املرفقية من عدمه من فكرة   

حمددة، ومضمرة تلك الفكرة أن األشخاص املرفقية إذا عدت من أشخاص القانون اإلداري مبا 
تتوىل تنظيمها وحتكم أنشطتها، فإهنا من مث ال تكون خاضعة يعين أن قواعد هذا القانون هي اليت 

للمساءلة اجلنائية، بينما إذا اعتربت هذه األشخاص القانونية من أشخاص القانون اخلاص بأن  
هو الذي يطبق عليها فإهنا تكون حمال للمساءلة ( القانون املدين أو التجاري)كان القانون اخلاص 

 .(2)اجلنائية
لبداية اليت انطلق منها الفقهاء غري مقبولة والنتيجة اليت انتهوا إليها ليس هناك ونالحظ أن ا  

ما مينع من أن يكون الكائن القانوين من أشخاص القانون اإلداري ويكون خاضعا للمساءلة 
اجلنائية، ومن مث كان األجدر يف اعتقادنا مساواة األشخاص العامة مع األشخاص اخلاصة يف 

القانون اجلنائي، ولعل هذا الرأي هو ذاته من أقره القانون العقوبات الفرنسي اخلضوع ألحكام 
 .(3)اجلديد

                                                           
 .679حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 1
 .729إبراهيم عيل صاحل، املرجع السابق، ص  - 2
 .991، ص 7839 ، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، حمسن شفيق، املوجز يف القانون التجاري، اجلزء األول - 3
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وإن كان الفقهاءمل خيتلفوا يف شأن اعتبار اهليئات العامة واملؤسسات العامة من أشخاص   
القانون اإلداري، فإن اخلالف قد ثار بينهم يف صدد ما يتفرع عليها من شركات مسامهة عامة 

حمال للمساءلة اجلنائية حبسباهنا من أشخاص القانون ومجعيات تعاونية، فاعتربها البعض اآلخر 
ص، وإن هذا الرأي هو األقرب للصواب، فإننا سوف ترجئ التعرض للشركات املسامهة العامة اخلا

 .(1)واجلمعيات التعاونية إىل موضعها املناسب يف الفرع الثاين ضمن أشخاص القانون اخلاص
أما موقف التشريع الفرنسي املعاصر فإنه انطلق من مبدأ املساواة بني الكافة أمام القانون، 

كما ساوى   بني األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنوية أمام القانون اجلنائي من جهة، فساوى 
األشخاص املعنوية فيما بينهم من جهة أخرى، سواء كانت أشخاص معنوية عامة أو خاصة، 

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد ( 737/37)وعرب عن هذه املساواة يف وضوح بنص املادة 
األشخاص املعنوية العامة تسأل جنائيا كقاعدة عامة عن اجلرائم "قررا أن م 7889الصادر عام 

، ومؤدى ذلك أن أشخاص "اليت ميكن أن ترتكبها يف احلاالت اليت نص عليها القانون أو الالئحة
القانون العام أيا كان الشكل القانوين الذي تتخذه والسيما اهليئات العامة واملؤسسات العامة 

 .(2)تسأل جنائيا
 أشخاص القانون العام: ثالثا

ظاهرت على الساحة القانونية، نتيجة تطور ظروف اجملتمع كائنات قانونية جديدة منحتها   
الدولة الكثري من امتيازات السلطة العامة، حبسباهنا تقوم على أغراض كانت الدولة تباشرها 

اجلديدة هي املرافق العامة بنفسها، كما منحتها الدولة شخصية معنوية مستقلة، وهذه األشخاص 
املهنية اليت جتسد النقابات املهنية أوضح صورها، ولقد كان للقضاء يف شأن التكييف القانوين هلذه 

 : األشخاص املعنوية اجلديدة اجتاهان مها
                                                           

 .33جع السابق، ص عمر سامل، املر  - 1
 .33، ص نفسهعمر سامل، املرجع  - 2

وجتدر اإلشارة املقصود باملساواة، ليست املساواة احلسابية املطلقة، بل املساواة والنسبية أو احلقيقية وهي عدم التفرقة أو التمييز 
 .فيه مساس مببدأ املساواةبني املتماثلني يف مراكزهم القانونية، فإن استيعاد الدولة مثال يف حاالت معينة ليس 
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يتمثل يف أن املرافق العامة املهنية ال تعترب من قبل األشخاص اإلقليمية، وال تدخل  :االتجاه األول
ألشخاص املرفقية كذلك، ومن مث فقد اعتربها القضاء نوعا جديد ثالثا من األشخاص ضمن ا

، وهذا املعىن هو ما يستفاد (أشخاص القانون العام)املعنوية العامة أطلق عليها يف مصر إصالح 
من أحكام جملس الدولة الفرنسي إذا كانت نظرته للمرافق العامة ذا الطابع املهين أهنا أشخاص 

ديدة من أشخاص القانون العام، وذلك دون ضرورة تدعو العتبارها مؤسسات عامة، أخرى ج
 .(1)مبعىن الكلمة لكنه مل يطلق عليها أنه تسمية حمددة بعد

أما جملس الدولة املصري فقد أيد ذات الرأي مؤكدا يف بعض أحكامه أن ذلك النوع   
الشخص املعنوي العام، ذلك أن إنشاءها يتم اجلديد من املرافق العامة تتوافر فيه كافة مقومات 

مبوجب قانون أو مرسوم أو أية أداة تشريعية أخرى، كما أن أهدافها حتقيق الصاحل العام، باإلضافة 
إىل متتعها جبانب من امتيازات السلطة العامة، وقد طبق جملس الدولة املصري ذلك الرأي على كل 

 .(2)واجملالس الفرعية التابعة له نقابة اهلندسة، اجمللس املايل العام من
اعرتض بعض فقهاء القانون العام على االجتاه القضائي السابق وذهبوا خالفا  :االتجاه الثاني

ذلك، إىل أن املرافق العامة ذات الطابع املهين تعترب مؤسسات عامة، شأهنا يف ذلك شأن 
طاملا أهنا قد منحت الشخصية املعنوية املؤسسات العامة ذات الطابع اإلداري، دون أية تفرقة بينها 

املستقلة، ففكرة املؤسسة العامة ميكن أن تتطور لكي تستجيب حلاجات اإلدارة احلديثة بأن 
، وليس مثة ما مينع من تستوعب تلك األنواع اجلديدة من املرافق العامة مثلما استوعبت غريها

لك األنواع حسب نوعية النشاط الذي وضع النظم القانونية املتعددة اليت تناسب كل نوع من ت
متارسه، وقد أخذ املشرع يف كل من فرنسا ومصر هبذا الرأي يف كثري من القوانني اليت تضمنت 

 .شؤون املؤسسات العامة

                                                           
 .671حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 1
 .76/73/7829، 71/77/7829، و33/39/7837أحكام صادر من جملس الدولة املصري بتاريخ  - 2
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وبالتايل وفق التشريع املعاصر فإن أشخاص القانون العام واملرافق العامة املهنية تصبح   
يعرب عن إرادهتا بامسها وحلساهبا من جرائم طاملا توافرت الشروط مسؤولية جنائيا عما يرتكبه من 

 .القانونية الالزمة لقيام تلك املسؤولية
 األشخاص المعنوية الخاصة: الفرع الثاني

اجته الفقهاء إىل تعريف األشخاص املعنوية اخلاصة بأهنا جمموعة األموال أو مجاعات   
، فالقانون اخلاص قانون اخلاص بفرعيه املدين والتجارياألشخاص اليت ختضع يف تنظيمها لقواعد ال

هو الذي ينظم كافة أمورها من حيث الوجود والتنظيم والنشاط كما أهنا ختضع يف روابطها لقواعد 
من القانون املدين املصري فإهنا أوردت  23وأحكام ومبادئ هذا القانون، وبالرجوع إىل املادة 

كل جمموعة من األشخاص أو األموال "ة معا على سبيل التعداد األشخاص املعنوية العامة واخلاص
 73-23، أما القانون املدين اجلزائري رقم "مبقتضى نص القانون تثبت هلا الشخصية االعتبارية

ضم مجيع األشخاص االعتبارية يف هذا النص بقوله  98، املادة 33/31/3332املؤرخ يف 
ة، والبلدية، املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، الدولة، الوالي: األشخاص االعتبارية هي

الشركات املدنية والتجارية، اجلمعيات واملؤسسات، الوقف، كل جمموعة من أشخاص أو أموال 
فعل معيار التمييز بني نوعي  قانونية، كما أن املشرع اجلزائري أنمينحها القانون شخصية 

 .األشخاص املعنوية
وعليه فإن رجال الفكر القانوين قاموا بتقسيم األشخاص املعنوية اخلاصة بدور هام إىل   

طائفتني األوىل هي مجاعات األشخاص وتضم الشركات، واجلمعيات والنقابات، أما الثانية فتضم 
جمموعات األموال وتشمل األوقاف واملؤسسات اخلاصة، وعليه سنتكلم يف هذا الفرع الثاين بإلغاء 

مع التطرق إىل أنواع  (ثانيا)، مث دراسة جمموعات األموال (أوال)وء على مجاعات األشخاص الض
 .(ثالثا)املؤسسات البنكية يف التشريع اجلزائري 
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 (الشركات، الجمعيات، النقابات)جماعات األشخاص : أوال
تعد الشركات يف قانون العقوبات الفرنسي مسؤولة جنائيا سواء كانت شركات أشخاص   
أو شركات أموال أو شركات من طبيعة خمتلطة، ويستوي يف ذلك أن ( باستثناء شركة احملاصة)

أو التجاري، كما أنه اعترب شركات املسامهة العامة وشركات االقتصاد املختلط تتخذ الشكل املدين 
( 737/37)ءلة اجلنائية، بوصفهما من أشخاص القانون العام،وهذا مبوجب املادة حمال للمسا

عقوبات الفرنسي وبذلك خيتلف املشرع الفرنسي مع رأي الفقهاء الذي انتهى يف تكيفها إىل 
فإن ( ما عدا شركة احملاصة)من أشخاص القانون اخلاص، أما ما عدا ذلك من شركات  اعتبارها

اليت ( 737/33)حبسباهنا من أشخاص القانون اخلاص مبقتضى املادة  مسؤولياهتا قد تقررت
كافة األشخاص املعنوية اخلاصة تسأل جنائيا عما ميكن أن ترتكبه من جرائم يف احلاالت "نصت 

ورواية الفقهاء يا كان االختالف بني اجتاه املشرع الفرنسي أ، و "اليت ينص عليها القانون أو اللوائح
املذكورة، فإن النتيجة النهائية هي إقرار مسؤوليتها اجلنائية حمل اتفاق  يف تكييف الشركات

 .(1)بينهما
حاالت خاصة من الشركات ثارت جدال وهي حالة اجلماعات الفعلية، اليت هي  وهناك  

مجاعات هلا وجود فعلي دون أن يكون هلا وجود قانوين، إذ ال يعرتف هلا القانون بالشخصية 
 : املعنوية وانقسم الفقه بشأهنا إىل اجتاهني

وىل هي شركات احملاصة اليت الذي فرق بني نوعني من اجلماعات الفعلية حبيث األ :االتجاه األول
تعترب مجاعات فعلية ال ميكن هلا اكتساب الشخصية املعنوية حبكم طبيعتها، ومن مث فهي ال ختضع 
للمسؤولية اجلنائية، بسبب غياب تلك الشخصية وال تسأل جنائيا بل املسؤول هو مرتكب اجلرمية 

ركة، أما التشريعات الفعلية فإن بصفته الشخصية سواء كان مديرا أو عضوا أو شريكا يف تلك الش
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الفقه والقضاء قد اعرتفا هلا بالشخصية املعنوية استنادا إىل اعتبارات عملية وقانونية هامة، لكوهنا 
 .(1)شركات صحيحة ذات شخصية معنوية

تعترب مجعية يف "أما خبصوص اجلمعيات اليت عرفتها بعض النصوص كقانون اجلمعيات   
مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غري معينة، تتألف من أشخاص تطبيق هذا القانون كل 

وتعد اجلمعيات يف منظور الفقه املصري " طبيعية أو اعتبارية لغرض غري احلصول على ربح مادي
، وإن كانت األشخاص (2)واجلزائري والفرنسي من أشخاص القانون اخلاص اخلاضع ألحكامه

كافة اجلرائم اليت ميكن أن ترتكبها يف احلاالت اليت ينص عليها املعنوية اخلاصة تسأل جنائيا عن  
حنو ما قررته القاعدة تسري على اجلمعيات أيضا مبجرد إعالهنا إىل اجلهات القانون واللوائح على 

اإلدارية املختصة، ومن مث فإهنا تسأل جنائيا عن األفعال واالمتناعات املعاقب عليها جنائيا مىت 
 .ساهبا ممن يعرب عن إرادهتاوقعت بامسها وحل

أما خبصوص النقابات فهي كائنات قانونية من قبيل جتمعات األشخاص اليت ال تسعى وال   
هتدف إىل حتقيق ربح مادي، وتتكون النقابة من جمموعة أشخاص جيمع بينهم انشغاالهتم باملهنة 

لتحقيق هدفها األساسي وقد   الواحدة أو يف مهن متماثلة أو متكاملة، وتبذل النقابة ما يف وسعها
من الدستور املصري حني ( 23)كفلت الدساتري الوضعية تكوين تلك النقابات فنجد مثال املادة 

إنشاء النقابات واالحتادات على أساس دميقراطي حق يكفله القانون وتكون هلا الشخصية "تقرر 
 .(3)"االعتبارية

خلاص، فإهنا تكون حمال للمساءلة اجلنائية واعتبار النقابات اخلاصة من أشخاص القانون ا  
إذا وقع من أحد أعضائها أو ممثليها املعربين عن إرادهتا فعل أو امتناع جبرمه قانون العقوبات، طاملا 

املشرع الفرنسي يف قانون العقوبات  زمهألحدث ذلك باسم النقابة وحلساهبا، وهذا احلكم هو ما 

                                                           
 .63إدوار غايل الذهيب، املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، املرجع السابق، ص  - 1
 .666حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 2
 .631وإبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  ،69عمر سامل، املرجع السابق، ص  - 3
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شخاص املعنوية اخلاصة مبا فيها النقابات مسؤولية جنائية فاعتربت كافة األ( 737/3)يف املادة 
عن كافة اجلرائم اليت ميكن أن تركبها يف احلاالت اليت ينص عليها القانون واللوائح، وبذلك فإن 

 .(1)عقوبات إذا كانت نقابات عامة( 737/7)النقابات يف فرنسا تسأل جنائيا مبقتضى املادة 
 (الوقف، المؤسسات الخاصة)األموال  مجموعة: ثانيا

الوقف هو نظام من نظم الشريعة اإلسالمية حيبس مبقتضاه املال عن التصرف أو عن   
مؤبدة جلهة من  التمليك ألحد من العباد، مع ختصيص ربح هذا املال أو منفعته، بصورة مؤقتة أو

ة يف النصوص والقوانني املدنية جهات الرب ابتداء أو انتهاء، وقد تقررت للوقف الشخصية املعنوي
 .(2)وهذا املبدأ هو الذي يعتنقه مجهور الشريعة اإلسالمية الفراء

أما املؤسسات اخلاصة فقد نشأت فكرهتا بداية يف أملانيا وقد قامت هذه الفكرة أساسا   
 ة لتحقيق النفع العام، دون اشرتاط إسناد هذا املال إىل شخصعلى ختصيص مال ملدة غري معين

طبيعي أو معنوي، مث انتقلت هذه الفكرة إىل سويسرا، أما الفكر الفرنسي فلم يقبل وجود أموال 
شخص تستند إليه، أما املشرع املصري فقد دخل نظام املؤسسات اخلاصة عند صدور دون 

املؤسسة اخلاصة هي "املؤسسة اخلاصة  38وقد عرفت املادة ( 19، 38)القانون املدين يف املواد 
عتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غري معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو شخص ا

 ".فنية أو رياضية أو آلي عمل آخر من الرب والنفع العام دون قصد إىل أي ربح مادي
والذي استبدل به  7823لسنة  699مث أعيد تنظيم أحكام املؤسسات يف القانون رقم   

بشأن اجلمعيات واملؤسسات األهلية، والذي ألغي وحل حمله  7839لسنة  63القانون رقم 
الصادر يف ذات الشأن، ومل خيرج هذا القانون األخري عن املفهوم  3333لسنة  99القانون رقم 

                                                           
 .696حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املرجع السابق، ص  - 1
عبد السالم بن حممد شويعر، املسؤولية اجلنائية يف جرائم املؤسسات والشخصيات االعتبارية يف الفقه اإلسالمي، دراسة  - 2

كمال الدين إمام، املسؤولية اجلنائية، أساسها، وتطورها، دراسة   ، وحممد73، ص 3332مقارنة، الرياض، بدون طبعة، سنة 
، ص 3339مقارنة يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، بدون طبعة، سنة 

936. 
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تنشأ املؤسسة األهلية "منه املؤسسة األهلية بقوهلا  23رفت املادة السابق للمؤسسة إذ ع
، ويتبني من هذا ..."مال ملدة معينة أو غري معينة لتحقيق غرض غري الربح املادي بتخصيص

التعريف أن املؤسسات اخلاصة جمموعة من األموال، وهذا هو فيصل التمييز بني املؤسسة واجلمعية 
 .(1)جمموعة أموال، فإن اجلمعية تتكون من جمموعة أشخاص فبينما تتكون املؤسسة من

ويعد هذا الفارق تتفق املؤسسات واجلمعيات وكذلك النقابات يف أهنا مجيعا ال تسعى إىل   
طة النهائية أن املؤسسة اخلاصة هي جمموعة حتقيق الربح املادي، وأيا كان األمر فإنه يبقى يف احمل

خصية املعنوية لتباشر نشاطها، دون قصد إىل حتقيق ربح مادي من األموال مينحها املشرع الش
 .(2)وبشرط عدم تعارض نشاطها مع النظام العام واآلداب العامة

من ذات القانون فإهنا أجازت أن يكون ختصيص املال ( 21)أما بالرجوع إىل نص املادة   
ملعنوية للمؤسسات فإن إلنشاء املؤسسة بسند رمسي أو بوصية، أما بالنسبة لثبوت الشخصية ا

واليت تقرر أن ( 28)ثبوهتا خيضع لذات احلكم املقرر يف شأن اجلمعيات وهذا يستفاد من املادة 
تثبت الشخصية االعتبارية للمؤسسة األهلية اعتبارا من اليوم التايل لقيد نظامها األساسي أو لقيد "

 .(3)"ما يف حكمه ويتم القيد باجلهة اإلدارية
األوقاف واملؤسسات اخلاصة من أشخاص القانون اخلاص، إذ مل خيتلف الفقه وعليه تعد   

على اعتبارها مسؤولة جنائيا هبذه الصفة، وشأهنا يف ذلك شأن األشخاص املعنوية اخلاصة األخرى  
كالشركات واجلمعيات والنقابات اخلاصة على األحكام املبينة سابقا، وقد تقررت املساءلة اجلنائية 

 (.737/3)خلاصة يف قانون العقوبات الفرنسي يف املادة للمؤسسات ا

 
 

                                                           
 .739إبراهيم علي صاحل، املرجع السابق، ص  - 1
 .69عمر سامل، املرجع السابق، ص  - 2
 .693حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املرجع السابق، ص  - 3
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 أنواع المؤسسات البنكية المسؤولة جنائيا: ثالثا
املؤرخ يف  36/77ولقد أتاح قانون القرض والنقد الصادر مبوجب األمر   

إمكانية انتفاء عدة أنواع من البنوك، وقد عرف البنوك على أهنا أشخاص  33/39/3336
العادية والرئيسية إجراء عمليات مجع الودائع عن اجلمهور، وضح القروض وتوفري معنوية مهمتها 

املؤرخ  33-3333وسائل الدفع الالزمة، والسهر على إدارهتا، وقد تضمن نظام بنك اجلزائر رقم 
شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية، وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  33/39/3333يف 

 .(1)أجنبية
قائمة البنوك واملؤسسات  31/33/3331املؤرخ يف  37-31املقرر رقم  وقد تضمن  

والبنوك غالبا تأخذ شكل من األشكال، إما بنوك خاصة يف شكل  (2)املالية املعتمدة يف اجلزائر

                                                           
قدور علي، املسؤولية اجلزائية للبنك عن جنحة تبييض األموال، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، سنة  - 1

 .736، ص 3376
يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة  36/33/3377املؤرخ يف  77-37بعد ذلك املقرر مقرر الحق حتت رقم  جاء - 2

 :وهي 33/37/3377املؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائر إىل غاية 
حة والتنمية بنك الفال –بنك التنمية احمللية  –القرض الشعيب اجلزائري  –البنك الوطين اجلزائري  –بنك اجلزائر اخلارجي  -

اجلزائر  –سييت بنك : بنك الربكة اجلزائري، والبنوك األجنبية هي –( بنك)الصندوق الوطين لالدخار واالحتياط  –الريفية 
( فرع بنك)البنك العريب اجلزائر  -اجلزائر–سويسيت جينريال  -اجلزائر–نتيك سيس  –املؤسسة العربية املصرفية  –( فرع بنك)
فرنسا  -اجلزائر–بنك اخلليج  -اجلزائر–ترست بنك اجلزائر، بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  -اجلزائر–يب باريباس .ن.يب –

اجلزائر جاء يف هذا يف امللحق –مصرف السالم ( فرع البنك) -اجلزائر–سي .يب.إس.إتش -اجلزائر–كاليون -اجلزائر–بنك 
 .األول

 :وهي 33/37/3377عتمدة إىل غاية أما امللحق الثاين حدد قائمة املؤسسات املالية امل
 "ش أ -م ت.إ.م.ش"الشركة املالية لالستثمار واملسامهة والتوظيف –شركة إعادة التمويل الرهين  -
مؤسسة "الصندوق التعاضدية الفالحية  -ستييالم اجلزائر -اجلزائر–املغاربية لالجتار املايل  –الشركة العربية لالجتار املايل  -

-38يتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم باألمر  33/38/3336املؤرخ يف  77-36من أمر رقم  86ملادة مراجعة ا" مالية
 .33/38/3373املؤرخ يف  39-73واألمر رقم  33/31/3338املؤرخ يف  37

وه عبارة عن مؤسسة جزائرية وسعودية، وميثل اجلانب  33/73/7883وجتدر اإلشارة أن بنك الربكة والذي تأسس يف 
ائري بنك الفالحة والتنمية الريفية، بينما ميثل اجلانب السعودي بنك الربكة الدويل، وقد مت توزيع حصص رأس املال بشكل اجلز 

 .بينما يعود الباقي إىل الطرف السعودي %27يعطي اجلزائري أغلبية 
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شركات ذات أسهم أو بنوك عمومية يف شكل مؤسسات عمومية اقتصادية، مما جعل املشرع 
-39ة هلذه األشخاص املعنوية، خاصة بعد صدور القانون رقم اجلزائري يكرس املسؤولية اجلزائي

الذي نص على املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي كقاعدة عامة  73/77/3339املؤرخ يف  72
 .(1)يف قانون العقوبات، وحدد نطاق هذه املسؤولية من حيث األشخاص ومن حيث التجرمي

اليت قرر املشرع على املتورطني فيها جزاءات ومن بني هذه اجلرائم، جرمية تبييض األموال   
رادعة سواء على البنوك، باعتبارها أشخاصا معنوية، أو على موظفيها كأشخاص طبيعيني، وميثلها 

 .تلك اهليئات واملؤسسات املعنوية
هل مجيع البنوك ميكن مساءلتها جزائيا؟ فتقول أنه بالنسبة للبنوك  واإلشكال الذي يطرح  

اخلاصة واألجنبية فهي ال تثري أي إشكال وتتم مساءلتها جزائيا، أما بنك اجلزائر فال ميكن 
مساءلته جزائيا، إذ يعترب بنك البنوك وهو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستغالل 

واعد احملاسبة التجارية، وال خيضع إلجراءات احملاسبة العمومية ومراقبة جملس املايل، وتطبيق عليه ق
 .(3)، ومتلك الدولة رأس مال بنك اجلزائر كلية(2)احملاسبة

الدكتور أحسن بوسقيعة أهنا ختضع للمساءلة اجلزائية أما البنوك العمومية فريى البعض   
حكام القانون التجاري، إضافة إىل ما نصت ذلك أهنا مؤسسات عمومية اقتصادية، ويطبق عليها أ

مؤرخ يف  37-36تعديلها مبوجب األمر  33-83عليه املادة اخلامسة من األمر 
حيث حصرت نطاق املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف األشخاص املعنوية  78/33/3336

 .(4)اخلاضعة للقانون اخلاص
                                                           

دول واجلمعيات احمللية باستثناء ال" 73/77/3339املؤرخ يف  72-3339مكرر من قانون العقوبات رقم  27املادة  - 1
 ...".واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه

املؤرخ  37-38يتعلق بالنقض والقرض املعدل واملتمم باألمر  33/38/3336املؤرخ يف  77-36من األمر  38املادة  - 2
زائر مؤسسة وطنية، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستغالل املايل، ويعد تاجرا يف عالقاته مع بنك اجل" 33/31/3338يف 

 ".الغري، وحيكمه التشريع التجاري ما مل خيالف ذلك أحكام هذا األمر
 .من نفس األمر 73املادة  - 3
 .399حلسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، املرجع السابق، ص  - 4
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ي يف كافة التشريعات والوثائق الدولية مع وإلقرار املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص معنو   
تبيان األشخاص املعنوية بكل طوائفها هلذه املعادلة، جيب علينا البحث عن شروط قيام هذه 

 .للبنك كشخص معنوي وهذا ما سنحاول دراسته يف الفرع الثالث ملسؤولية اجلزائيةا
 معنويشروط قيام المسؤولية الجزائية للبنك كشخص : الفرع الثالث

املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي ختتلف يف قواعد اإلسناد عن املسؤولية اجلنائية   
للشخص الطبيعي، وذلك نظرا للكيان غري امللموس للشخص االعتباري، وترتيبا على ذلك املعىن 

شأنه فإن مساءلة الشخص املعنوي جنائيا عن الفعل اجملرم، تستلزم أوال حبث اإلسناد املادي يف 
من خالل  (1)باستيضاح توافر قيام الصلة أو الرابطة املادية بني نشاط اجلاين وبني الواقعة اإلجرامية

مفهوم عالقة السبب بالنتيجة الستظهار الشروط الالزمة إلسناد الفعل اجملرم للشخص املعنوي 
الشخص وهذه الشروط تتعلق مبرتكب الفعل من األشخاص الطبيعيني الذين جيسدون إرادة 

 املعنوي، وقد تتعلق بتصرفاهتم حىت بعد الفعل أو االمتناع املرتكب صادرا من الشخص املعنوي
 .ذاته
وبالرجوع إىل الوثائق واملواثيق الدولية والقوانني املقارنة، جند هذه املسؤولية مطلقة ومشروطة   

ل دراسة وتوضيح شروط يتعني لقيامها توافر عدة شروط واليت سنبينها يف الفرع الثالث من خال
مث تبيان حدود  (أوال)ارتكاب اجلرمية بواسطة أحد أعضاء الشخص املعنوي أو أحد ممثليه 

 (.ثانيا)ارتكاب العضو أو املمثل للجرمية باسم وحلساب الشخص املعنوي 
 ارتكاب الجريمة بواسطة أحد أعضاء الشخص المعنوي أو أحد ممثليه: أوال
يعتمد الشخص املعنوي على عدد من األشخاص الطبيعيني الذين يدخلون يف تكوينه ويف   

إدارة أنشطته وتسيريها، ذلك من غري املتصور عقال أن ميارس تلك األنشطة بنفسه، بل بواسطة 

                                                           
دراسة نظرية تطبيقية، املرجع السابق،  –حممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة عرب الدول  - 1

 .999، وخالد حامد مصطفى، جرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص 236ص 
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األشخاص الطبيعيني ومن هنا كان اشرتاط اجلرمية من أحد أعضاء أو ممثلي الشخص املعنوي ممن 
 .تعبري عن إرادته مبقتضى القانون أو النظام األساسيله سلطة ال

التفرقة   يتوجب وينقسم األشخاص الطبيعيون املكونون للشخص املعنوي إىل طائفتني  
بينهما، فاألوىل تعرب فعال عن إرادة الشخص املعنوي ويسأل تبعا لذلك عن جرائم أفرادها، أما 

 .(1)تثري جرائم أفرادها مسؤوليته اجلنائيةالثانية فال تعرب عن تلك اإلرادة ومن مث ال 
 :األشخاص الطبيعيون المعبرون عن إرادة الشخص المعنوي: الطائفة األولى -
القاعدة العامة اليت اتفقت عليها التشريعات اجلنائية املقررة ملسؤولية الشخص املعنوي   

من جنائيا كقاعدة خاصة أو على سبيل االستثناء، هي أن هذه املسؤولية تنهض إذا وقعت اجلرمية 
 أحد أعضائه أو أحد ممثليه، فهم أصحاب سلطة التعبري عن إرادته واملرتخصني هبا، فإرادة العضو

العضو )ح بني اصطالح خص املعنوي، وقد فرق الشر أو املمثل هي نفسها اإلرادة اإلجرامية للش
Orgame) و( املمثلReprésentatnt) ، على اعتبار أن العضو هو املمثل القانوين أو الشرعي

الرئيس واملدير وجملس اإلدارة واجلمعية العامة )للشخص املعنوي، فتعبري األعضاء يشمل 
، بينما املمثل فهو الشخص الطبيعي صاحب السلطة القانونية أو االتفاقية ( أو األعضاءللمشاركني

يف التصرف باسم الشخص املعنوي وقد يكون املدير العام مبفرده أو املدير اإلداري أو رئيس جملس 
أن العضو قد يكون ممثال والعكس صحيح إال يف حاالت قليلة كحالة املدير اإلدارة، ومؤدى ذلك 

اإلداري املؤقت، وينبغي دائما أن تتحقق للعضو أو املمثل سلطة التعبري عن إرادة الشخص 
 .(2)املعنوي حىت يسأل األخري عن اجلرمية

                                                           
، وإدوار غايل الذهيب، 679السابق، ص حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع  - 1

 .66املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 
 L.T.DV.T.Jيف قضية " parkerباكر "ولإلشارة فقد عرب القضاء االجنليزي عن ضرورة هذه التفرقة حبكم أصدره اللورد 

Graham Sans L.T.D  قرر فيه أنه يف شأن اسناد املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي فإنه يتعني التفرقة بني مثة أشخاص
  .مثل املدير واملدير اإلداري أو السكرتري أو غريهم، وبني غريهم ممن يعّدون جمرد خدم أو تابعني (عقل الشركة)ميثلون 

2 - Frédéric Desportes et francic le cune chec, la responsabilité pénal des personnes normales, 
édition technique, Juris classeurs, Année 1994, p 16. 
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وإذا كان الشخص املعنوي يسأل جنائيا عن جرمية العضو أو املمثل املعرّب عن إرادته فإن   
ذلك ال يعين نفي املسؤولية اجلنائية هلذا العضو أو ذلك املمثل، بل يظل مسؤوال شخصيا عن 

قانون العقوبات جنبا إىل جنب مع الشخص املعنوي، فتقرير مسؤولية أحدمها جرميته وفقا ألحكام 
 .(1)خيل مبسؤولية اآلخرال 
وقد يقوم الشخص املعنوي بتوكيل شخص طبيعي يف متثيله يف احلياة القانونية سواء أمام   

احملاكم أو يف مواجهة األشخاص اآلخرين الطبيعيني أو املعنويني، مث يرتكب هذا الشخص جرمية 
لتساؤل حول حكم هذه معينة باسم الشخص املعنوي الذي ميثله وحلسابه، ويف هذا الغرض يثور ا

 العالقة، فهل يكون الشخص املعنوي مسؤوال جنائيا عن هذه اجلرمية أم غري مسؤول؟
جييب الفقه اجلنائي على ذلك أن الوكيل يعد مبثابة ممثل قانوين للشخص املعنوي، ومن مث   

شروط األخرى تتصرف اآلثار القانونية لتصرفاته إىل األصيل الذي يتحمل عواقبها طاملا أن كافة ال
لقيام املسؤولية اجلنائية قد توافرت، وإن هذا الرأي صائب يف نظرتنا وتعتقد أنه إذا كان العضو أو 

ه، قانونا أو اتفاقا مبوجب نص يف القانون األساسي ويقوم بتمثيلاملمثل جيسد الشخص املعنوي 
توكيل مستقل عن  فإنه ليس هناك ما مينع من توكيل شخص آخر غري العضو أو املمثل مبقتضى
 .(2)النظام األساسي للتعبري عن إرادة الشخص املعنوي وإسناد جرائمه هلذا األخري

 
                                                                                                                                                                                

وينبغي دائما أن تتحقق للعضو أو املمثل سلطة التعبري عن إرادة الشخص املعنوي، حىت يسأل األخري عن اجلرمية، وقد بلور 
 Reg-V-Stanleyيف قضية  7839يف حكمه الصادر سنة هذا املعىن " chapmanتشامبان "القاضي االجنليزي 
Houlage L.T.d  تصح مساءلة الشخص املعنوي جنائيا إذا كانت السلطة اليت استند إليها األمر حمل املساءلة مردها "بقوله

إىل السلطة العليا اليت يرتخص هبا، واليت يستطيع مبقتضاها اختاذ قرارات خاصة بالشخص املعنوي دون حاجة إىل الرجوع إىل 
 ". سلطات أعلى

 .69ة اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص إدوار غايل الذهيب، املسؤولي - 1
الوكالة االتفاقية جائزة، فالوكيل هنا ما يكون أحد األشخاص الطبيعيني الذين يدخلون يف تكوين الشخص املعنوي وال  - 2

الغري أي من اخلارج يعربون عن إرادته طبقا للقانون أو النظام األساسي أي من غري األعضاء أو املمثلني، وإما أن يكون من 
الشخص املعنوي، إذ ليس هناك حمل لتوكيل العضو أو املمثل ألنه أصال يعرب عن إرادة الشخص املعنوي وميثله قانونا أو اتفاقا، 

 . إال إذا كان موضوع توكيل أيا منهما إضافة إىل اختصاصات أو سلطات جديدة غري املقررة له
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 األشخاص الطبيعيون غير المعبرين عن إرادة الشخص المعنوي: الطائفة الثانية -
إذا ارتكب أحد األشخاص الطبيعيني املكونني للشخص املعنوي، ممن ال ميلكون سلطة   

اءلته عنها، حىت ميكن إسنادها إىل هذا األخري ومس إرادته، وعليه فإن اجلرمية فإنه الالتعبري عن 
ارتكبها قد وقع بامسه وحلسابه، ويف هذه احلالة تقع املسؤولية اجلنائية على عاتق الشخص ولو 

 .الطبيعي وحده دون املعنوي، فهو الذي يسأل شخصيا عن جرميته
ن عن إرادة الشخص املعنوي يف التابعني له من اخلدم ويتمثل األشخاص الذين ال يعربو   

والعاملني اإلداريني اآلخرين، وإذا كانت القاعدة العامة اليت درجت عليها أغلب التشريعات 
العقابية هي عدم مساءلة الشخص املعنوي عن جرائم هؤالء األشخاص فإن البعض منها يقرر 

 .(1)نص القانون صريح مساءلته عنها استثناءا من تلك القاعدة مبوجب
أو املمثل مرتكب اجلرمية الصفة يف التعبري عن إرادة وعليه يشرتط أن تثبت للعضو   

الشخص املعنوي، إما قانونا مبوجب نص قانوين صريح، وإما اتفاقا مبقتضى نص يف النظام 
فالقانون أو األساسي أو الالئحة الداخلية أو بقرار من اجلمعية العمومية للشخص املعنوي مثال، 

االتفاق هو األساس واملرجع الذي يعتمد عليه للتعرف على ما إذا كانت صالحية التعبري عن تلك 
اإلرادة ثابتة للعضو أو املمثل من عدمه، فإذا تثبت تلك الصالحية أو الصفة على هذا النحو 

 .انعقدت تبعا لذلك مسؤولية الشخص املعنوي جنائيا
 
 

                                                           
 .699ص أمحد حممد قايد، املرجع السابق،  - 1

يف شأن تقرير املسؤولية اجلنائية للمؤسسات  32/32/7882ومن تطبيقات هذا االستثناء املرسوم الصادر يف فرنسا يف 
الصحفية باعتبارها أشخاصا معنوية، عن األفعال املعتربة تعاونا مع العدو األملاين خالل احلرب العاملية الثانية، إذ قرر هذا 

نوي عن أفعال اجلميع األشخاص الطبيعيني الذين اشرتكوا يف التوجيه واإلدارة للمؤسسة حىت ولو  املرسوم مسؤولية الشخص املع
من قانون ( 373/37)كانوا طبقا للنظام األساسي للشخص املعنوي جمردين من كل سلطة، ويقابل هذا املبدأ نص املادة 

يريها وأعضاء إدارهتا وممثليها وعماهلا عندما يأتون هذه احلسابات املعنوية مسؤولية جزائيا عن أعمال مد"العقوبات اللبناين 
 ".األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها
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 الممثل الجريمة لحساب الشخص المعنويارتكاب العضو أو : ثانيا
يشرتط لقيام املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري، أن تكون اجلرمية قد وقعت حلسابه،   

أي تكون ارتكبت هبدف حتقيق الربح، أو جتنب إحلاق ضرر به، ويستوي يف هذا أن تكون هذه 
مالية، ومن مث يكفي أن تكون املصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غري مباشرة، حمققة أو احت

األفعال اإلجرامية قد ارتكبت هبدف ضمان تنظيم أعمال الشخص االعتباري، أو حسن سريها، 
 .(1)أو حتقيق أغراضه، حىت ولو مل حيصل هذا الشخص يف النهاية على أية فائدة

أجهزته أو وعلى ذلك ال جيوز أن يسأل الشخص االعتباري عن اجلرمية اليت يرتكبها أحد   
ممثله، أو أحد العاملني لديه يف بعض التشريعات اليت تنص عل ذلك حلسابه الشخصي، هبدف 
حتقيق مصلحته الشخصية، أو هبدف اإلضرار بالشخص املعنوي، وقد أفصح على ذلك قانون 

اليت ترتكب حلسابه،  يسأل الشخص االعتباري عن اجلرائم"العقوبات الفرنسي اجلديد عن االجتاه 
لى أنه ال يشرتط يف احلالتني أن تكون املصلحة أو الفائدة املستهدفة، هي فائدة مادية، إذ ميكن ع

 .(2)"أن تكون أيضا مصلحة أو فائدة أدبية أو معنوية
كما أننا ال نرى هناك فرقا بني وقوع التصرف باسم الشخص املعنوي وقوعه حلسابه   

ثاره للشخص املعنوي، ويكون بالتايل قد وقع فالتصرف باسم الشخص املعنوي مؤداه انصراف آ
حلسابه، والتصرف حلسابه يستلزم بالضرورة أن يكون التصرف قد صدر بداية بامسه، ولعل  ذلك  
ما حدا ببعض املشرعني إىل االكتفاء باشرتاط كون التصرف قد صدر باسم الشخص املعنوي فقط 

من قانون ( 739و 373/37) دون تطلب أن يكون ذلك حلسابه، ومثال ذلك املادتني
( 99)من قانون العقوبات السوري واملادة ( 739و 338/3)العقوبات اللبناين، وكذلك املادتني 

ولعل ذاته ما دفع ببعض آخر من املشرعني إىل اشرتاط العكس من قانون العقوبات األردين 

                                                           
 .387خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
العربية، القاهرة،  بدون حممد أبو العالء عقيدة، االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، دار النهضة   - 2

 .22، ص 3339طبعة، سنة 
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امسه، ومثال ذلك باالكتفاء بوقوع التصرف حلساب الشخص املعنوي فقط دون استلزام وقوعه ب
يسأل الشخص املعنوي يف "من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد اليت تقرر ( 737/33)املادة 

 .(1)"احلاالت اليت حددها القانون أو الالئحة عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه
وقد مجع البعض الثالث من املشرعني بني ارتكاب الفعل باسم الشخص املعنوي من جهة   

وحلسابه من جهة أخرى سواء استلزم توافرها معا أو اكتفى بالتخيري بينهما مثال ذلك نص املادة 
األخري املشرع املصري يف قانون من قانون العقوبات العراقي، وقد سار على ذات النهج ( 93)

دون إخالل "منه على أنه ( مكرر 33)املادة  7889لسنة  397والتدليس رقم  قمع الغش
مبسؤولية الشخص الطبيعي املنصوص عليها يف القانون يسأل الشخص املعنوي جنائيا عن اجلرائم 

أما املشرع اجلزائري يف قانون رقم . (2)"املنصوص عليها يف هذا القانون إذا وقعت حلسابه أو بامسه
فقط دون " حلسابه"قانون العقوبات فإنه استعمل مصطلح  73/77/3339يف  املؤرخ 3339

كافية لثبوت " حلسابه"إضافة المسه ونظن أن أحسن ما فعل املشرع اجلزائري ألن استعمل عبارة 
شروط قيام املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، وعبارة بامسه هي حتصيل حاصل ألن الشخص 

ولذا رأي املشرع اجلزائري  ة حلسابه فإنه بطريقة مباشرة يستعمل امسهاملمثل الذي يرتكب اجلرمي
 .فيه شيء من الصواب" امسه"استغنائه عن استعمال عبارة 

وتأسيسا على ما سبق ميكن القول أن خمتلف التشريعات العقابية الدولية واملقارنة تتفق   
معنوي، ومن هذا املفهوم والفكر  فيما بينها خبصوص شروط قيام املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص

القانوين الثابت هلا يدفعنا البحث إىل اجلرائم البنكية املتصلة جبرائم تبييض األموال واملقررة وفق 
الوثائق الدولية والتشريعات املقارنة، هذا بعدما بينا األشخاص املعنوية اخلاضعة للمساءلة اجلنائية، 

                                                           
، وحسام عبد 23حممد أبو العالء عقيدة، االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، املرجع السابق، ص - 1

 .613اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 
، وعادل أمحد حممد السيوي، القواعد واإلجرائية جلرمية تبييض غسل األموال، املرجع 92السابق، ص ، املرجع عمر سامل  - 2

 .13السابق، ص 
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ؤسسة وشخصية معنوية ثبت التشريع والنصوص واللوائح يف وشروطها، فإننا نكون أمام البنوك مل
 .حتملها املتابعة اجلزائية املقررة قانونا وهذا ما سنحاول دراسته يف املطلب الثالث

 جرائم البنك في قوانين مكافحة تبييض األموال: المطلب الثالث 
العاملني باملؤسسات إن اجلرائم امللحقة جبرمية تبييض األموال، غالبا ما تقع بواسطة   

املصرفية أو غري املصرفية أعماال بالنصوص التشريعات املتعلقة جبرائم تبييض األموال واملواثيق 
الدولية، وبالتايل فهناك عدة التزامات معينة يتعني القيام هبا وإال أفضى عدم تنفيذها إىل فعل 

 .سليب يشكل جرمية جنائية
ل ال تقف عند النتيجة اإلجرامية اليت أقرهتا التشريعات ومعىن ذلك أن جرمية تبييض األموا  

وهي إضفاء الصفة املشروعة على أموال متأتية من أعمال إجرامية غري مشروعة فهي جرمية مستقلة 
بذاهتا، ولكن توسيع دائرة اإلجرام أقرت النصوص جمموعة من اجلرائم اليت ترتكب من العاملني 

 .يت أطلق عليها البعض اجلرائم امللحقة جبرمية تبييض األموالبالبنوك واملؤسسات املالية، وال
وعليه سنحاول تبيان تلك اجلرائم البنكية واملؤسسات املالية يف ظل قوانني مكافحة تبييض   

الفرع )إىل دراسة جرائم االمتناع الواقعة يف جمال تبييض األموال  األموال من خالل تقسيمه
الفرع )ء على اجلرائم اإلجيابية األخرى يف قوانني تبييض األموال مث حماولة إلقاء الضو  ،(األول
 .(الثاني

 جرائم االمتناع الواقعة في مجال تبييض األموال: الفرع األول 
إن االمتناع هو اإلحجام عن إتيان عمل يتعني على اجلاين القيام به تنفيذا لقوانني أو   

وهم املكلفني أو )الئحة أو قرارات الصادرة تنفيذا هلا، وهي تقع على عاتق أشخاص حمددين 
املخاطبني بأحكام هذا القانون، وهذه االلتزامات غالبا ما تكون يف صورة أفعال إجيابية يتعني 

م القيام هبا ومنها مثاال، إخطار وحدة مكافحة تبييض األموال بالعمليات املالية املشبوهة، عليه
اهلوية واألوضاع القانونية للعمالء ووضع النظم الكفيلة باحلصول على بيانات التعرف على 
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واملستفيدين احلقيقيني من األشخاص الطبيعيني أو االعتبارية، وإمساك سجالت ومستندات لقيد 
 . عمليات املالية احمللية أو الدوليةال
وعليه تظهر هذه اجلرائم يف حالة إحجام هؤالء األشخاص عن القيام بتنفيذ هذه   

االلتزامات اليت ما تنشأ غالبا يف احلقل املايل أو املصريف وعليه فكثري من التشريعات الداخلية 
 .والوثائق الدولية جترم هذه األفعال والسلوكات

ما ذكرنا سابقا يف هذه الرسالة على الدور الوقائي للبنوك للحد من تدفق  وعلى ضوء  
لنا أن ندرس  أاألموال غري املشروعة على البنوك، والقنوات املصرفية واملؤسسات املالية األخرى، إرت

يف هذا الفرع األول تلك اجلرائم، حبيث نتكلم عن جرمية االمتناع عن اإلخطار بالعمليات املالية 
، مث جرمية (ثانيا)السجالت واملستندات القانونية  إمساكجرمية االمتناع عن ، مث (أوال)شبوهة امل

االمتناع عن االحتفاظ بالسجالت واملستندات وعدم وضعها حتت تصرف السلطات املختصة 
 .(ثالثا)

 جريمة االمتناع عن اإلطار بالعمليات المالية المشبوهة: أوال
والتشريعات هذه اجلرمية مبوجب قوانني مكافحة تبييض األموال  (1)أقرت الوثائق الدولية  

ومتويل اإلرهاب، وتكوينها القانوين، حبيث تلزم املؤسسات املالية بإخطار الوحدات عن العمليات 
املالية اليت يشتبه يف أهنا تتضمن تبييض األموال، ويف ظل هذه النصوص يتوفر لنا النطاق 

 .(2)رميةالشخصي واملوضوعي هلذه اجل

                                                           
، وكذلك التوصية 139نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
الفقرة الثالثة من التشريع النموذجي،  76واملادة  FATFالعمل املايل من توصيات األربعون جملموعة ( 79)و( 76)و( 73)

من وثائق األمم املتحدة، ) 39/37/7891املؤرخة يف  73/7893، وثيقة رقم 3333واملادة الثامنة من اتفاقية بالريمو 
 .والوثائق كثرية هبذا الشأن نذكر على سبيل املثال ال احلصر

، وعبد الفتاح سليمان، 627غسل األموال وآلليات مكافحتها، املرجع السابق، ص  حممد علي العريان، عمليات - 2
، وعبد الفتاح بيومي، جرمية غسل األموال بني الوسائط اإللكرتونية ونصوص 19مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص 

 .338التشريع، املرجع السابق، ص 
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األول هو عدم إخطار املوظف عن : ولقيام هذه اجلرمية جيب توافر شرطني أساسيني  
 .هو توافر القصد اجلنائي يف حق املوظف املصّنع: عمليات مالية موصوفة بأهنا مشبه فيها، والثاين

 .(1)امتناع اإلخطار عن عمليات مالية مشبوهة: الشرط األول
قانونية تتعلق يف مرحلة أوىل باملقصود مبصطلح العمليات يثري هذا الشرط إشكاليات   

املالية، مث يف مرحلة ثانية بكيفية حتديد ضابط االشتباه يف هذه العمليات السابقة، فمن ناحية 
التشريعات منها املشرع اجلزائري واملصري وحىت الفرنسي، مصطلح العمليات املالية  استخدمت

يفا هلذا املصطلح، رغم أهنا يف نصوص األوىل قامت عدد من دون أن تتضمن هذه التشريعات تعر 
تعريف األموال، اجلرمية األصلية، اهليئة املتخصصة، خاضع، املؤسسات : الكلمات والعبارات مثل

، وأيا كان فإن العمليات املالية اليت مت إجراؤها يف املؤسسات املالية املختلفة هي املالية املتحصالت
يات مصرفية بني أشخاص معروفني سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو اعتباريني يف حقيقة األمر عمل

وذلك بغض النظر عن املستفيدين احلقيقيني من وراء هذه العمليات، ضف إىل ذلك أننا نعتقد أن 
هذه األخرية أي العمليات املالية غالبا ما تكون عمليات إيداع نقدي التعامل على حسابات 

                                                                                                                                                                                

البنوك، املؤسسات )م القوانني باإلخطار عن العمليات املالية املشبوهة األشخاص امللتزمون مبقتضى أحكا: النطاق الشخصي
، أي كل البنوك العاملة يف الوطن وفروعها يف اخلارج وفروع البنوك األجنبية العاملة يف (املالية واملؤسسات املالية املشاهبة األخرى

لنقد األجنيب، اجلهات اليت تباشر نشاط متويل األموال الداخل، شركات الصرافة واجلهات املرخص هلا بالتعامل يف جمال تلقي ا
والعاملة يف جمال األوراق املالية والعاملة يف جمال تلقي األموال، صندوق توفري الربيد، اجلهات اليت متارس التمويل العقاري، 

 (.ني وأعمال السمسرةاجلهات العاملة يف نشاط التخصيم اجلهات اليت متارس أي نوع من أنشطة التأمني وصناديق التأم
منق انون  78من قانون مكافحة غسل األموال واملشرع اجلزائري يف املادة  39ونص على هذا النطاق املشرع املصري يف املادة 

 .الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 32-37
وفق ( جهة تلقي اإلخطار باالشتباه)ة ينحصر يف التزام املؤسسات املالية بأن ختطر الوحدة املختص: أما النطاق الموضوعي

 .النصوص والقوانني
 .333، وحسام الدين حممد أمحد، املرجع السابق، ص 686مصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص  - 1
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أو بيع النقد األجنيب، أو أية عمليات مصرفية أخرى سواء كانت عادية أو  العمالء، عمليات شراء
 .(1)غري عادية

ومن ناحية ثانية حرصا على حقوق األفراد وحرياهتم، أن التشريعات سواء الدولية أو   
لداخلية، مل حتدد املدلول للشبهة ومضموهنا ومعيار حتديدها، والعناصر املكونة هلا، بل اكتفت يف ا

 FATFمن التوصيات األربعون  77نصوصها تبيان صور العملية املالية فقط، فنجد التوصية رقم 
ة أو اقتصادية ، واليت ال تبدو هلا غاية قانونياملعناةاعتمدت على التعامالت املعقدة والكبرية وغري 

من قانون مكافحة  73، ونفس املنهج أخذ به املشرع اجلزائري يف تعبريه يف نص املادة (2)واضحة
تبييض األموال، حبيث يذكر ويعدد العملية اليت تتم يف ظروف معقدة، وغري عادية أو غري مربرة، 

، وهذا ما جيعلنا أن املعيار احملدد للشبهة هو (3)حمل مشروعأو ال تستند إىل مربر اقتصادي أو إىل 
معيار ذايت أو شخصي متعلق باملوظف املسؤول عن اإلخطار عن الشبهة وليس موضوعي، وعليه 
فإن جممل القول أنه حيث يتوفر القناعة بوجود مثل هذه الشبهة من جانب املختصني بذلك حول 

عتباريني، اأشخاص طبيعيني أو أشخاص عمليات مالية متضمنة تبييض األموال سواء تعلقت ب
 .(4)فعندئذ يتعني اإلبالغ للجهات املختصة

وعليه تقوم هذه اجلرمية إذا توفر هلا الركن املادي املتمثل يف امتناع اجلاين عن القيام بواجب   
 .إخطار اهليئة املختصة عن العملية املشتبه فيها، وكذلك الركن املعنوي الذي هو القصد اجلنائي

ميكن القول أن التشريعات مل حتدد  :متناع الجاني عن القيام بواجب اإلخطار عن الشبهةا -
موعدا للقيام هبذا اإلخطار، وهذا ما جيعلنا نقول أن هذا اإلخطار يكون يعد فحص املدير 

                                                           
، وأشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 16عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1

 .98حممدين، مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  ، وجالء وفاء13
 .FATFمن توصيات جلنة العمل املايل ( 77)التوصية احلادي عشر  - 2
، واملادة األوىل من من تبييض األموال ومتويل اإلرهابالوقاية  33/32/3332املؤرخ يف  37-32من قانون  73املادة  - 3

 .ويتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه 38/37/3333يف املؤرخ  33/32املرسوم التنفيذي رقم 
 .623حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، املرجع السابق، ص  - 4
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املسؤول عن العملية ووجهتها وحقيقتها، واختاذه قرار يف شأهنا، فإذا كانت العملية يف مرحلة 
 يبدأ التزامه، وإذا قام املدير املسؤول عن العملية باختاذ قرار مسبب حبفظ العملية سقط الفحص ال

 .(1)عن كاهله واجب اإلخطار، وبالتايل فااللتزام ال يبدأ إال بعد اختاذه قرارا باإلخطار عن العملية
جرمية االمتناع عن اإلخطار بالعمليات املالية املشبوهة، هي جرمية  :الركن المعنوي للجريمة -

السلوك املتمثل يف االمتناع عن عمدية، يتعني لتوافرها اجتاه إرادة اجلاين أو املوظف إىل ولوج 
اإلخطار، والعلم بكافة العناصر القانونية والواقعية، وبعبارة أخرى أن يتوفر لديه العلم بأن هذه 

ما حييط هبا من شبهات خالل ممارسته لعمله، ولذلك فهو يلجأ إىل عدم تنفيذ العمليات و 
 .(2)االلتزامات امللقى على عاتقه

 جريمة االمتناع عن إمساك السجالت والمستندات القانونية: ثانيا
حىت ميكن يف حالة الضرورة الرجوع إىل بيانات العمليات اليت أجرهتا البنوك واملؤسسات   

جيب عليها االحتفاظ باملستندات العمليات املالية للعمالء واملستفيدين منها، والبيانات املالية، 
املتعلقة كذلك باملستفيدين احلقيقيني، وكذلك ألزمت التشريعات والقوانني البنوك االحتفاظ بتلك 
 السجالت واملستندات ملدة ال تقل عن مخس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع البنك، أو من

 .(3)تاريخ قفل احلساب على حسب األموال
ومن ناحية أخرى أجازت القوانني للبنوك أن يكون االحتفاظ للمدة املذكورة بالصورة   

بدال من األصل ويكون لتلك الصورة حجية األصل يف اإلثبات، إذا روعي " يلميةفامليكرو "املصفرة 

                                                           
 .83، وإبراهيم حامد طنطاوي، املرجع السابق، ص 339حسام الدين حممد أمحد، املرجع السابق، ص  - 1
 .11مشس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل األموال اجلديد، املرجع السابق، ص  أشرف توفيق - 2

يرى اجتاه من الفقه أن جرمية امتناع عن اإلخطار بالشبهة صعبة اإلثبات، إذ كيف يثبت أن املوظف قد امتنع عن القيام 
 .بواجب اإلخطار رغم بأن العملية مشبوهة، خاصة أنه ميكن أن ينفي عمله ذلك

ومن جهة أخرى التعسف الذي ميكن ممارسته مع هذا املوظف يف حالة عدم تعاونه مع اجلهات املختصة، والذي سيكون 
 .سبقا على املوظف بتجرمي فعله يف حالة عدم اإلخطار يف أي حالة

 .19عبد الفتاح سليمان، مكافحة تبييض األموال، املرجع السابق، ص  - 3
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قرار من وحدات مكافحة تبييض يف إعدادها وحفظها واسرتجاعها القواعد اليت يصدر هبا 
 .(2)، كما أن هلذه التشريعات والقوانني نطاقها الشخصي باملوضوعي(1)األموال

 :وتتكون جرمية االمتناع عن إمساك السجالت واملستندات القانونية يف األركان التالية  
األشخاص يشرتط وجود سجالت لبيانات العمالء، واملستفيدين احلقيقيني من  :شرط مفترض -

 .الطبيعيني واالعتباريني
أن يرتكب البنوك واملؤسسات املالية واملشاهبة األخرى فعل سليب يقع من قبل  :الركن المادي -

الشخص، أو اجلهة املنوط هبا حفظ تلك املستندات، وعلى ذلك فإذا اكتشفت جلنة التفتيش أن 
األقل، تبدأ من تاريخ قفل البنوك مل حتتفظ باملستندات، والسجالت ملدة مخس سنوات على 

احلساب بالنسبة للعمالء الذين لديهم حساب لدى البنك، وتبدأ من تاريخ انتهاء العملية بالنسبة 
 .(3)للعمالء الذين ليس لديهم حساب لدى البنك

ونرى أن هناك التزام آخر باحلفظ السجالت واملستندات مل ينص عليه القانون، ولكن   
صريف، وهذا االلتزام يبدأ من بداية التعامل حىت قفل احلساب أو انتهاء تقتضيه طبيعة العمل امل

                                                           
من قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  79فحة تبييض األموال املصري، واملادة من قانون مكا 38املادة  - 1

من التشريع النموذجي واملادة الثالثة من اتفاقية ( 73، 8)من توصيات جمموعة العمل املايل، واملادة  73اجلزائري، والتوصية 
يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  39/77/3377ؤرخ يف امل 39-77من نظام رقم  66، و63، وكذلك املادة 7899فيينا 

يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  39/77/3373املؤرخ يف  36-73واملؤسسات املالية، واملادة الثامنة من نظام رقم 
 .اإلرهاب

 .621حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، املرجع السابق، ص  - 2
هو نطاق األشخاص امللتزمون مبقتضى أحكام القوانني االلتزام مبسك السجالت واملستندات  :الشخصيرة النطاق لإلشا

 .القائمة للعمليات املالية سواء على املستوى احمللي أو الدويل
ية وأيا كان إن النصوص توسعت عند النص على االلتزامات اليت تقع على عاتق البنوك واملؤسسات املال :النطاق الموضوعي

األمر، فإن االلتزام الرئيسي هنا أنه يتعني على كل مؤسسة من املؤسسات املالية وحبسب طبيعة نشاطها، إمساك سجالت 
 .ومستندات لقيد ما جتريه من العمليات املالية سواء على املستوى احمللي او الدويل

 .629حممد علي العريان، املرجع السابق، ص  - 3
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حني أجازت للبنوك واملؤسسات  (1)العملية حسب األحوال، وحسن ما فعلت بعض التشريعات
للمستندات، والسجالت أن يكون االحتفاظ للمدة املذكورة قانونا بالصورة املصغرة امليكروفيلمية 

حفظ تلك املستندات والسجالت طيلة تلك املدة قد يشكل عبئا على بدال من أصوهلا، ألن 
البنوك، السيما أهنا حتتاج إىل مستودعات كبرية للحفظ، ولذا فإنه من األمهية مبكان أن تصدر 
وحدات وهيئات جلان مكافحة تبييض األموال قواعد إعداد وحفظ واسرتجاع الصورة املصغرة 

 .(2)ت هلا حجية األصل يف اإلثباتامليكروفيلمية للمستندات والسجال
لتوافر القصد اجلنائي علم اجلاين بضرورة االحتفاظ بالسجالت  ينبغي :الركن المعنوي -

واملستندات ملدة مخس سنوات على األقل، وهذا مفرتض يف حقه، وأن تتجه إرادته إىل االمتناع 
واملستندات املذكورة مل عن ذلك احلفظ، وجيب كذلك أن ينصرف علم اجلاين إىل أن السجالت، 

ميض عليها أكثر من مخس سنوات من تاريخ قفل احلساب، أو انتهاء العملية، فإذا اعتقد على 
ذه املدة، فقام بإتالف السجالت واملستندات فال يتوفر القصد اجلنائي خالف احلقيقة انقضاء ه

د اجلنائي إذا كان االمتناع عن لديه، ألن االعتقاد ال يقوم مقام العلم الفعلي، كما ال يتوافر القص
 .(3)احلفظ طيلة تلك املدى راجعا إىل اخلطأ يف حساب املدة

 جريمة االمتناع عن تحديث البيانات وتقديمها للجهات المختصة: ثالثا
هذا االلتزام املتعلق بتحديث البيانات الواردة يف السجالت واملستندات له أمهية من  إن  

املتعلقة بالعميل سواء الشخص الطبيعي أو املعنوي، حيث املراقبة وحتديث كافة العمليات املالية 
 :ولقيام هذه اجلرمية البد توافر عناصر قانونية الزمة وأركان منها

                                                           
، 63، ص 7882عمار، السرية املصرفية ومشكلة غسيل األموال، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة  ماجد - 1

 .93وشريف سيد كامل، املرجع السابق، ص 
، 639، ومصطفى الطاهر، املرجع السابق، ص 673خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2

، وعادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل 333أمحد، املرجع السابق، ص حسام الدين حممد 
 .937األموال، املرجع السابق، ص 

سليم بن سامل خلفان الرشيدي، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسل األموال يف القانون اجلنائي الوطين والدويل، مذكرة  - 3
 .736، ص 3339امعة القاهرة، سنة ماجستري، كلية احلقوق، ج
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فرتض يف هذه اجلرمية يتمثل يف وجود سجالت ومستندات صادرة عن الركن امل :الركن المادي
، وقد صدر وفقا للنموذج الذي حددته وحدات وهيئات (صاحب العالقة)املؤسسة املالية 

مكافحة تبييض األموال لدى البنك املركزي، ويتمثل السلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية يف امتناع 
 .(1)لواردة يف هذه السجالت واملستنداتاملوظف املختص عن حتديث البيانات ا

وحتديث البيانات السجالت متصور، كما لو كان يتعني على املؤسسة املالية أن تضيف   
هلذه السجالت البيانات يومية أو أسبوعية أو شهرية وكذلك سنوية حبجم التعامالت املالية اليت 

مت إليها التحويل داخل أو خارج نصت ونوعها، واجلهات اليت قامت بالتحويل، واجلهات اليت 
الدولة مث يتقاس املوظف املختص عن القيام هبذه االلتزامات واألعمال، ومث حتديث البيانات 

 .اخلاصة هبا
ويتوافر السلوك اإلجرامي وهو سلوك جمرد، يعاقب عليه مبجرد وقوعه سواء كان االمتناع   

 .(2)عن حتديث كل أو بعض البيانات اليت يتعني حتديثها
ميكن القول أن جرمية االمتناع عن حتديث البيانات هي عمدية حبيث تقوم  :الركن المعنوي

القصد اجلنائي العام بصورته العلم واإلرادة، فيجب أن يعلم اجلاين بوجود سجالت مثبت فيها 
عن وأنه جيب حتديث هذه البيانات واملعلومات، وأن تتجه إرادته إىل االمتناع  العمليات املالية

عملية التحديث مع قبول النتائج املرتتبة على هذا االمتناع، فإذا كان املوظف جيهل ذلك حلداثته 

                                                           
، وحسام الدين حممد 99سامح شعبان صميده جوده، دور البنوك يف مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1

 .378أحممد، املرجع السابق، ص 
 .339ق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم غسل األموال بني الوسائط اإللكرتونية ونصوص التشريع، املرجع الساب - 2

، والبحرين يف 3333لسنة  93من قانون  38نصت التشريعات املقارنة على هذا االلتزام فنجد املشرع املصري يف املادة 
لسنة  12من قانون رقم  13واملشرع الفرنسي الفصل  3337لسنة  39من املرسوم رقم  2من نص املادة ( ب-أ)البندين 
، 9، واملشرع السوري مادة 3336لسنة  731قرار جملس الوزراء السعودي رقم  من 2واملشرع السعودي يف املادة . 3336

من ( 9)واملشرع اليمين املادة  3333لسنة  62من قانون رقم  6، واملشرع الكوييت املادة 3332لسنة  66قانون رقم  2
ملشرع اجلزائري يف قانون رقم ، وا3332لسنة  99قانون رقم  72، واملشرع املوريتاين املادة 3336لسنة  62القانون رقم 

 .الفقرة الثانية 31املادة  32-37
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بالعمل مثال، فال يعد العلم متوافرا لديه أو إذا اعتقد أن هذه السجالت واملستندات مت حتديثها 
 .(1)فال يتوافر لديه العلم ومن مث ينتفي القصد اجلنائي

لتزام املتعلق بتحديث البيانات السجالت واملستندات، يضاف إليه وإضافة إىل هذا اال  
 .التزام آخر متعلق به وهو االمتناع عن تقدمي تلك السجالت واملستندات للجهات املختصة

 :وعليه يتطلب لقيام هذه اجلرمية وجود عنصرين  
الذي يتمثل يف وجود سجالت ومستندات مقيد هبا العمليات املالية اليت  :الشرط المفترض

جيريها البنك أو املؤسسات املالية طبقا للنماذج الصادرة عن وحدات وهيئات تبييض األموال 
وأيضا تعليمات البنوك أو املؤسسات املالية األخرى اليت بالبنك املركز أو اللجنة املتخصصة بذلك، 

 .(2)وظفخيضع إليها امل
وهو السلوك املادي الذي يتمثل يف أن اجلاين وهو املوظف املختص لدى  :الركن الماديأما 

البنك أو املؤسسة املالية يرفض تقدمي السجالت واملستندات حتت تصرف اجلهات القضائية، 
واجلهات الرقابية املختصة بتطبيق أحكام هذه القوانني عند طلبها، ويستوي يف ذلك أن يتم 

المتناع يف أي مرحلة سواء كانت يف مرحلة االستدالالت أو التحقيق أو احملاكمة اجلنائية يف أي ا
 .(3)من اجلرائم اخلاضعة ألحكام هذا القانون

يف أي من اجلرائم اخلاضعة هلذا "ويرى جانب من الفقه، أن عبارة بعض التشريعات   
الذي امتنع عن تقدمي السجالت توضح أنه يف غري ذلك ال يؤمث سلوك املوظف " القانون

واملستندات، ما دام أن األمر ال يتعلق جبرمية من اجلرائم اخلاضعة هلذا القانون، وذلك هبدف 
احلفاظ على أسرار العمالء ومحاية حقوقهم طبقا لقانون سرية احلسابات املصرفية، حيث أرادت 

                                                           
 .732إبراهيم حامد طنطاوي، املرجع السابق، ص  - 1
، وعبد الفتاح بيومي حجازي، 621حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، املرجع السابق، ص  - 2

 .333صوص التشريع، املرجع السابق، ص جرائم غسل األموال بني الوسائط اإللكرتونية ون
، وعادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية 12عبد الفتاح سليمان، مكافحة تبييض األموال، املرجع السابق، ص  - 3

 .933واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
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تبييض األموال وقوانني سرية  التشريعات حتقيق التوازن والتناسق بني أحكام قوانني مكافحة
 .(1)احلسابات املصرفية

هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية اليت يتطلب ركنها املعنوي صورة القصد اجلنائي  :الركن المعنوي
العام بعنصريه العلم واإلرادة، فيجب على اجلاين أن إحدى اجلهات املختصة سواء الرقابية أو 
القضائية، واليت تطبق أحكام هذا القانون طلبت منه السجالت واملستندات اخلاصة بالعمليات 

ى البنك يف إحدى اجلرائم اخلاضعة هلذا القانون، وأن تتجه إرادة اجلاين إىل االمتناع عن املالية لد
 .(2)تقدمي هذه املستندات والسجالت، وقبول النتائج املرتتبة على ذلك

 الجرائم اإليجابية للبنوك في قوانين تبييض األموال: الفرع الثاني
على جرائم أخرى هلا صلة وملحقة جبرائم لقد أقرت كذلك التشريعات الدولية واملقارنة   

تبييض األموال ولكن ختتلف من حيث السلوك اإلجرامي، فمنها ما تقع بصورة سلبية ومنها ما 
يقع بصورة إجيابية، وكلها تدخل ضمن إقرار املسؤولية اجلزائية للبنوك كأشخاص معنوية عن تلك 

 .االلتزامات والواجبات اليت فرضت النصوص عليها
ولذا سنحاول دراسة وتبيان هذه اجلرائم من خالل إلقاء الضوء عليها وفق الوثائق الدولية   

والتشريعات املقارنة مع تبيان موقف املشرع اجلزائري، وعليه سندرس جرمية فتح حسابات مصرفية 
  .(ثانيا)، مث جرمية اإلفصاح عن معلومات خاصة (أوال)يف غري األحوال املصرح هبا قانونا 

 

 

 
                                                           

، وجال وفاء احملمدين، 98املرجع السابق، ص  سامح شعبان صميده جودة، دور البنوك يف مكافحة غسل األموال، - 1
 .96مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص 

، وخالد حامد مصطفى، 732إبراهيم حامد طنطاوي، املواجهة التشريعية لغسل األموال يف مصر، املرجع السابق، ص  - 2
 .732، املرجع السابق، ص ، وسليم بن سامل خلفان الرشيدي677جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
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 جريمة فتح حسابات مصرفية في غير األحوال المصرح بها قانونا: أوال
املقارنة املتعلقة مبكافحة تبييض األموال، السيما االلتزامات امللقاة  (1)فرضت التشريعات  

على البنوك واملؤسسات املالية، التزام على املؤسسات البنكية، احلصول على بيانات للتعرف على 
اهلوية واألوضاع القانونية للعمالء املستفيدين احلقيقيني من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، كما 

لنصوص صراحة على خطر فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع جمهولة حرصت ا
أو ومهية، حىت ال يتسىن ملن ارتكب جرمية تبييض األموال إخفاء هوية هذه األموال باستعمال 

ومعوقات تقف  القنوات املصرفية، وبالتايل اإلفالت من العقاب، وتعترب هذه االلتزامات كحاجز
مبيضي األموال، حني يفكرون يف اللجوء إىل الوفاء البنكي واملؤسسات املالية للحصول دائما أمام 

 .على حسابات بأمساء جمهولة
، احملدد وفق النصوص والقوانني املعنية (2)كما أن هلذه اجلرمية نطاقها الشخصي واملوضوعي  

ملالية من أهم احملاور اليت ملكافحة تبييض األموال، ويعد التعرف على هوية العمالء مع املؤسسات ا
ترتكز عليها القوانني، باعتبار أن املؤسسات املالية هي احلقل الرئيسي الذي ترتكب جرائم تبييض 

على القواعد اليت  FATFوقد اشتملت توصيات جمموعة العمل املايل الدويل األموال من خالله، 
 .(3)يتعني على تلك املؤسسات اتباعها

 :ولتقام هذه اجلرمية كذلك جيب توافر العناصر واألركان القانونية التالية  

                                                           
 .693عادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
ال خيتلف نطاق الشخصي هلذه اجلرمية عما سبقها من جرائم، من حيث أن املؤسسات املالية هي  :النطاق الشخصي - 2

ذي يقع عليها االلتزام بعدم فتح أية حسابات أو ربط أو قبول أموال أو ودائه جمهولة أو املخاطبة بأحكام هذا القانون وال
 .بأمساء صورية أو ومهية
يتمثل النطاق املوضوعي هنا، يف أن املؤسسات املالية إذا كان هلا طبقا ألحكام هذا القانون أن تلتزم  :النطاق الموضوعي

ا تتضمن غسل األموال، وكذلك النظم الكفيلة للتعرف على اهلوية واألوضاع باإلخطار عن أية عمليات مالية تشبه يف أهن
القانونية للعمالء واملستفيدين احلقيقيني، وحيضر فتح أية حسابات أو أن يربط أية ودائع وأن تقبل أموال أو ودائع جمهولة أو 

 .حىت بأمساء صورية أو ومهية
 .633ليات مكافحتها، املرجع السابق، ص حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآ - 3
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 :يتكون الركن املادي هلذه اجلرمية من شرطني أساسيني مها :الركن المادي
توافر الصفة يف اجلاين بأن يكون من أحد العاملني باملؤسسات املالية أو البنوك وهذا هو الشرط  -

 .املفرتض
ايب يتمثل يف فتح احلسابات أو ربط الودائع أو قبول أموال أو ودائع صدور سلوك أو فعل إجي -

جمهولة أو بأمساء ومهية، ويرى جانب من الفقه أن ذلك احلضر والذي تقوم اجلرمية بناء على 
أنه جيب على تلك املؤسسات املالية والبنوك إغالق مجيع احلسابات : خمالفته ذو شقني، األول
التزام البنوك بأال تقوم يف : ائمة لديها عند سريان هذا القانون، والثايناجملهولة أو الصورية الق

 .(1)املستقبل بفتح مثل هذه احلسابات إعماال لنص املادة اليت حظرت فتح مثل هذه احلسابات
ويقصد باألمساء الصورية أن يقوم مبيضي األموال بإيداع أموال متسميا باسم الشخص   

ما املقصود باألمساء الومهية أن يسمى املبيض نفسه باسم ال وجود له يف آخر له وجود يف الواقع، أ
، هي أن (2)الواقع، وعليه املساواة واالشرتاك بني األمساء الصورية أو الومهية يف النصوص والقوانني

الغرض منهما إخفاء اجلاين وشخصيته احلقيقية مبا قد حيول دون التعرف عليه وحقيقة مصدر املال 
 .(3)لدى املؤسسات املاليةاملودع 

                                                           
 .933، ص السابقحممد علي العريان، املرجع  - 1
 .698عادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2

 :وللتذكر أن هذه اجلرمية نصت عليها التشريعات املقارنة فعلى سبيل املثال نذكر
من  6من التشريع السوري، واملادة  2و 9من التشريع القطري، واملادة  11واملادة  3333من التشريع البحريين  9املادة  -

من التشريع التونسي،  99من التشريع اليمين، والفصل  9من التشريع املوريتاين، واملادة  73، 77، 8التشريع الكوييت، واملادة 
وهذه النصوص واملواد كلها املتعلقة مبكافحة تبييض األموال للتشريعات العربية اليت ذكرنا منها  من التشريع اجلزائري، 1واملادة 

 .على سبيل املثال
، وسامح شعبان صميدة جودة، دور البنوك يف 673خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 3

 .93ية، املرجع السابق، ص مكافحة غسل األموال يف ضوء التزامه بالسرية املصرف
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هذه اجلرمية هي من اجلرائم العمدية اليت يتطلب قيام الركن املعنوي هبا القصد  :الركن المعنوي
اجلاين العام بعنصريه العلم واإلرادة، والعلم ينصرف إىل علم اجلاين بصاحب احلساب أو املال 

 .قام بفتح احلساب له اجملهول أو الوديعة وأن هذا االسم صوري أو ومهي، ومع ذلك
وأن تتجه إرادة اجلاين إىل فتح احلساب وهو يعلم أنه منتحل السم غري حقيقي، مع قبول   

 . (1)النتائج املرتتبة على ذلك
 جريمة اإلفصاح عن معلومات خاصة: ثانيا

نصت كذلك النصوص والتشريعات املتعلقة مبكافحة تبييض األموال عرب القنوات املصرفية   
حيظر اإلفصاح للعميل أو املستفيد أو لغري السلطات واجلهات املختصة بتطبيق أحكام هذه بأن 

القوانني، عن أي إجراء من اإلجراءات اإلخطار أو التحري أو الفحص اليت تتخذ يف شأن 
 .املعامالت املشتبه يف أهنا تتضمن تبييض أموال، أو عن البيانات املتعلقة هبا

اإلفصاح عن املعاملة املشتبه يف أهنا تتضمن تبييض أموال،  حظر ويعد السبب الرئيسي يف  
هو تفادي وصول علم هذا االشتباه إىل صاحب املعاملة، أو املستفيد احلقيقيني فيها، مما قد يؤثر 
سلبا على عمليات الفحص أو التحري أو االستدالل، أو التحقيق فيها، من املفروض أن تظل 

 .(2)ني اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة والوصول إىل اجلاينالواقعة يف طي الكتمان حل
وتتألف هذه اجلرمية أيضا من ثالثة أركان والشروط املفرتض والركن املادي، والركن املعنوي   

 :وعليه ذلك نبني هذا البيان القانوين هلا فيما يلي
ا البنك يشتبه يف أهنا يتمثل يف إحدى العمليات أو اخلدمات اليت يقوم هب :الشرط المفترض

 .تتضمن تبييض األموال
                                                           

 .92عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
ينتفي القصد اجلنائي إذا ما اعتقد موظف البنك أن ما تسمى به العميل هو امسه احلقيقي بعد أن قدم له وثائق إثبات رمسية 

واقفا يف منط اإلباحة من شأنه أن ينفي القصد اجلنائي شريطة  تفيد صحة ما تسمى به، ومل يكن املوظف يعلم بتزويرها يكون
 .أن يكون ذلك الغلط نسبيا على أسباب معقولة

 .679خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
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يتمثل يف إحدى النشاطات أو ذلك النشاط اإلجيايب، وهو اإلفصاح للعميل أو  :الركن المادي
املستفيد، أو لغري السلطات واهليئات واللجان املختصة بتطبيق القوانني املكافحة من أي إجراء 

 :علق هبا وعناصر الركن املادي يتمثل يفيتخذ فيشأن املعاملة هبا، أو عن أي بيان يت
يعين اإلفصاح صدور أقوال كتابية، أو شفهية، أو أفعال من اجلاين تكشف للعميل  :اإلفصاح -

أو املستفيد أو لغري السلطات اجلهات املختصة بأن املعاملة مشتبه يف أهنا تتضمن تبييض أموال، 
 .(1)حىت لو ثبت فيما بعد بأن املعاملة ليست كذلك

يشمل موضوع اإلفصاح أي إجراء من إجراءات اإلخطار عن العملية  :موضوع اإلفصاح -
املشتبه هبا، سواء كان هذا اإلخطار من موظف البنك الذي يقوم بتنفيذ العملية إىل املدير املسؤول 

البنك )عن مكافحة تبييض األموال بالبنك، أو باإلخطار الصادر من اجلهة الرقابية املختصة 
 (. جلنة االستعالم املايل)، (املركزي

والشك أن إفشاء املعلومات اخلاصة جبرائم تبييض األموال له خطورته الكبرية، حيث أنه   
من شأنه أن يؤدي إىل إجهاض أو فشل كل اجلهود اليت تبذل لتقصي حقيقة األموال أو التحفظ 

 .(2)ة تأثريهاعليها، كما أنه يفرغ نصوص القانون من فاعليتها ووسائل نفاذها وقو 
 
 

                                                           
، وسليم بن 7899، سنة أمحد كامل سالمة، احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل - 1

 .732سامل خلفان الرشيدي، املرجع السابق، ص 
ذهب البعض من الفقه أن صياغة النصوص املتعلقة باإلفصاح عن معلومات خاصة، حمل نظر ودراسة حيث أهنا منعت 

واحملاكمة وهذا ما  اإلفصاح عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار أو التحري أو الفحص، ومل متنع اإلفصاح يف مرحليت التحقيق
ميثل قصورا تشريعيا يلزم تداركه وتصحيحه، وحنن نرى أنه ليس قصور يف تلك املراحل ألن التحقيق القضائي اصال من مبادئه 

 . السرية والكتمان، وبالتايل فإن النصوص اليت مل تقر عدم اإلفصاح يف مراحل القضاء فيه شيء من الصواب
ال يتيفي على املؤسسات املالية أن تقوم بتحذير عمالئها من قيام السلطات "العمل املايل من توصيات جمموعة  79التوصية 

 ".املختصة بعمل التحريات حول نشاطاهتم
 .89عبد الفتاح سليمان، املرجع السابق، ص  - 2
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 :البيانات المتعلقة بالعملية المشتبه أنها تتضمن تبييض األموال -
تقع اجلرمية إذا مت اإلفصاح عن العملية املشتبه فيها إىل كل من له صلة بالعميل، أو 
املستفيد أو العاملني مع أي منهما، أو أصدقاء، أو أقارهبما، كما تقوم اجلرمية أيضا إذا مت اإلفصاح 

لغري عام أو صلة بالعميل أو املستفيد ألن لفظ الغري من ذكره، حىت ولو كان الغري ال عالقة له، 
ومطلق وكان املستقر عليه يف علم أصول الفقه اإلسالمي أن اللفظ املطلق يؤخذ به على عمومه 

 .(1)طاملا ال يوجد ما يفيده أو خيصصه
ويشرتط أن يكون اجلاين أحد العاملني بالبنوك،وهم مدير البنك أو املؤسسة املالية، 
واألعضاء العاملني يف املصاحل البنكية، واملديرين الفرعيني العاملون، والتنفيذيون ومديرو اإلدارات، 
 واملوظفون، واملدير املسؤول عن خلية ووحدات مكافحة تبييض األموال يف البنوك، املؤسسات

 . املالية
ويتسع مفهوم املوظفني والعاملني ليشمل املوظفني والعاملني العاديني أيا كانت 

وحىت ومل يكن املفصح خمتصا بأداء العمل موضوع اإلفصاح، وهلذا ميكن أن تقع  اختصاصاهتم
اجلرمية من الساعي أو من موظف األمن بالبنك الذي متكن أثناء أداءه لعمله بأن إحدى عمليات 

وأفصح عن ذلك إىل العميل، على الرغم من أهنما غري خمتصني قانونا  ميل حمل اشتباه،الع

                                                           
ائط اإللكرتونية ، وعبد الفتاح بيومي، جرائم غسل األموال بني الوس731إبراهيم حامد طنطاوي، املرجع السابق، ص  - 1

 .363، وحسام الدين حممد أحممد، املرجع السابق، ص 338ونصوص التشريع، املرجع السابق، ص 
إن التشريعات العربية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال السيما التزام عدم اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة، جاءت نصوصها 

ملستفيد أو لغري السلطات اخلاصة، وبالتايل فإن اإلفصاح إىل غري عبارة العميل أو ا"فيها شىت من القصور باستعمال 
العميل أو " األشخاص املذكورة يف النص، يعد فعال مباح، وال تقع حتت طائلة العقاب، وبالتايل جيب تعديل وإضافة عبارة

، ومنها املشرع اجلزائري يف ، يف نصوص متعلقة هبذا االلتزام"املستفيد أو أي شخص طبيعي أو معنوي لغري السلطات املختصة
الذين أبلغوا عمدا صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار ...يعاقب مسريو" 37-32من قانون  66املادة 

 ...".بالشبهة
مما يالحظ أن هذا النص غامض وضيق إذ حصر الفئة ألصحاب األموال وصاحب العمليات فقط، مما يعد قصورا يف التشريع 

 .عدم التوقيع العقاب وقيام اجلرمية بالنسبة إذا مت اإلفصاح للغريويعطي إمكانية 
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، ويرى جانب من الفقه أنه يتطلب وضع قيد مؤداه أن يكون هناك (1)باالطالع على العملية
ألن عدم وجود صلة بني االختصاص  نصيب من االختصاص يسمح هلم بتنفيذ الغرض من اجلرمية

الوظيفي واجلرمية، من شأنه قطع عالقة السببية بني السلوك اإلجرامي املتمثل يف فعل اإلفصاح، 
 .والنتيجة اإلجرامية، وهي علم العميل بالشكوك املثارة يف حقه

العلم  يتشرط للقول بوجود ركن معنوي، توافر القصد اجلنائي للعميل بعنصريه :الركن المعنوي
واإلرادة، حيث يلزم أن يتوافر لديه العلم بوجود شبهة يف أن إحدى املعامالت تتضمن تبييض 
األموال، وهكذا تنتفي املسؤولية اجلنائية يف حق املوظف إذا قام باإلفصاح دون وجود هذه الشبهة 

ة، وذلك من السلوك املادي املكون للجرميفعال، كما يتعني أن تتجه إرادة اجلاين إىل ارتكاب 
خالل القيام بفعل اإلفصاح بأي صورة من الصور، ومن مث ينتفي القصد اجلاين إن هو قام بتدوين 
مؤشرات يف مذكرة لعرضها على رئيسه، ونتيجة إلمهاله وضعها على املكتب فاطلع عليها العميل، 

 نفس ظروف ويستند يف ذلك إىل معيار موضوعي يعتمد على املوظف املعتاد احلريص إذا وجد يف
 .(2)اجلاين

 

 

 

 

 

                                                           
 .932عادل أمحد السيوين القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
، وحممد علي العريان، غسل األموال وآليات 673خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2

 . 633مكافحتها، املرجع السابق، ص 
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 المبحث الثاني
 نظام العقوبات في جرائم تبييض األموال 

باعتبار جرمية تبييض األموال، جرمية دولية منظمة كما سبق القول، فإهنا ختتلف مبميزات   
عن اجلرائم األخرى التقليدية سواء من حيث التجرمي أو من حيث العقوبة، لذا سعت القوانني 

والتشريعات املقارنة إىل إقرار عقوبات تتالءم مع طبيعة هذه اجلرمية بالنسبة للشخص الدولية 
 .الطبيعي

وعليه جند نظام وقواعد تطبيق السياسة العقابية املقررة جلرمية تبييض األموال ختتلف   
ءم باختالف األنظمة العقابية واالقتصادية والسياسية، وهذا من أجل توجيه هذه املكافحة مبا يتال

مع جسامة هذه اجلرمية بتنويع العقوبات املطبقة يف حالة ارتكاب اجلرمية، فقد تكون عقوبات مالية  
كالغرامات واملصادرة، أو عقوبة سالبة للحرية، باإلضافة إىل إجياد نوعية مستحدثة من العقوبات 

من  ياألخرى تتالءم مع هذا الشخص الطبيعي يف حد ذاته الذي خيتلف عن الشخص املعنو 
 .حيث نوع العقوبة ومن حيث نظام تطبيقها على البنك كشخص معنوي

ويف سياق بياننا هلذه السياسة العقابية املقررة هلاته اجلرمية، سوف نتناول العقوبات اجلنائية   
، مث تبيان العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي (المطلب األول)املقررة للشخص الطبيعي 

، مع إبراز بعض الظروف املوضوعية والشخصية والقانونية املؤثرة يف هذه العقوبة (المطلب الثاني)
 .(المطلب الثالث)سواء على الشخص الطبيعي أو على الشخص املعنوي 

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: المطلب األول
اليت تتالءم باعتبار الشخص الطبيعي حمور اهتمام القوانني اجلنائية من حيث تطبيق العقوبة   

مع هذا الشخص كونه عضو مؤثر يف جمتمع بصفة عامة، ومؤثر يف املؤسسات املالية بصفة 
 .خاصة، فقد سعى القانون الدويل والقوانني الوطنية إلقرار جمموعة من العقوبات الرادعة
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وعلى هذا األساس سنحاول تبيان تلك العقوبات املقررة هلذا الشخص من خالل   
، مع إلقاء الضوء على بعض (ثانيا)، مع موقف التشريع املقارن (أوال)لوثائق الدولية االتفاقيات وا

 .(ثالثا)األحكام االستثنائية هلذه اجلرمية 
 العقوبات المقررة في الوثائق الدولية لشخص الطبيعي: الفرع األول

من أهم اآلليات اليت تتخذها السلطات املختصة يف الدول عند مواجهة ظاهرة أو ظواهر   
إجرامية يف نشرة إجرامية يف فرتة زمنية حمددة، تقرير اجلزء اجلنائي والذي يتم تنفيذه من خالل آلية 
عقابية تقليدية، اهلدف الرئيسي منها حتقيق الردع بنوعيه العام واخلاص، أو إخضاع الشخص 
لتدابري احرتازية هدفها توقي خطورة إجرامية تنبئ عنها حالته أو الظروف احمليطة باجلرمية املرتكبة، 
حيث أن من تعريفات اجلزاء اجلنائي كونه املظهر القانوين لرد الفعل االجتماعي إزاء اجلناة، والذي 

وذلك كله يتم من أجل يتمثل يف صورة عقوبة تواجه اجلرمية املرتكبة أو يف صورة تدبري احرتازي 
 . حتقيق األغراض املستهدفة بكل منهما

الدولية للشخص الطبيعي مرتكب اجلرمية إىل وتقسم العقوبات اليت أقرهتا التشريعات   
عقوبات أصلية، ويرجع ذلك إضافية تتميز يف مضموهنا بالتنوع وبتغليب العقوبات ذات األثر 

لطبيعة االقتصادية للجرمية، واليت تقتضي سياسة عقابية املايل على ذمة اجلاين، ويرجع ذلك إىل ا
ذات أثر مايل، وعليه سنتعرض بدورنا العقوبات اجلنائية املقررة للشخص الطبيعي من خالل أهم 

، وما (ثانيا)، مث التشريع النموذجي لألمم املتحدة (أوال) 7899وثيقة دولية وهي اتفاقية فينا 
 .(ثالثا) FATFرة عن جمموعة العمل املايل الدويل قررته التوصيات األربعون الصاد

 8811عقوبات الشخص الطبيعي في نطاق اتفاقية فينا : أوال
االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات تعترب معاهدة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   

، تتوجيا جملهود متواصل قامت به األمم املتحدة منذ بضعة عقود يف عقود يف 7899العقلية فينا 
جمال املخدرات حيث أن اتفاقياهتا األوىل ومالحقها قد اقتصرت على الدعوة لتجرمي كافة صور 

لعقلية، مث ظهرت احلاجة منذ عقد الثمانيات إىل ضرب النشاط املتعلق باملواد املخدرة واملؤثرات ا
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جديد من ضروب مكافحة هذا النشاط، ومتثل ذلك يف ضرورة مكافحة عوائد هذا النشاط 
 .(1)ومتحصالته

وألزمت االتفاقية كل طرف بتوقيع جزاءات ترعي فيها جسامة هذه اجلرائم كالسجن أو   
، وعلى ذلك سنتناول كل عقوبة كما (2)ة املالية واملصادرةغريه من العقوبات السالبة للحرية، والغرام

 :ورد هبذه االتفاقية
 : العقوبة السالبة للحرية 

مل حتدد اتفاقية فينا مدة احلبس أو السجن كعقوبتني جلرمية تبييض األموال، وإمنا اكتفت   
اجلرائم، بدعوة الدول األطراف وحثها على تقرير جزاءات مشددة تتناسب مع جسامة هذه 
 .وخطورهتا على اجملتمع الدويل، وهذا ما أكدته املادة الثالثة من هذه االتفاقية املذكورة سابقا

ونظرا لزيادة استخدام عقوبة املصادرة يف االتفاقيات الثنائية والتشريعات احمللية، ولكوهنا من   
ت اجلرائم املتحصلة عن أجنح الوسائل وأمثلها يف مكافحة نشاط تبييض األموال واستخدام عائدا

االجتار يف املواد املخدرة، فقد أولت االتفاقية اهتماما خاصا بعقوبة املصادرة فأوجبت على كل 
اختاذ ما قد يلزم من تدابري للتمكن من مصادرة املتحصالت املستمدة من اجلرائم، املشار طرف 

م املخدرات، وضرورة أن يتخذ كل إليها سالفا، واملستخدمة أو اليت من املزمع استخدامها يف جرائ

                                                           
عادل حممد أمحد السيوي، التعاون الدويل يف مكافحة جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب، دار النهضة، مصر لطباعة  - 1

 .22، ص 3339للنشر والتوزيع، اإلكندرية، الطبعة األوىل، سنة 
2 - See At  art 3(10) This provision will be a significant aid for the purposes of mutual legal 
assistance and extrudition see stewart, supra note at 397 N°23. 

على كل طرف أن خيضع ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة جلزاءات ترعي ( "أ-9)املادة الثالثة 
 ".ن أو غريه من العقوبات السالبة للحرية والغرامة املالية واملصادرةفيها جسامة هذه اجلرائم، كالسج
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طرف ما قد يلزم لتمكني سلطاته املختصة من حتديد املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أية 
 .(1)أشياء أخرى، ومن مث اقتفاء أثرها وجتميدها أو التحفظ عليها بقصد مصادرهتا يف النهاية

القضائية أو غريها من  ومن أجل تنفيذ التدابري املشار إليها خيول كل طرف سلطته  
السلطات املختصة بأن تأمر بتقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها 
دون أن يكون ألي طرف أن يرفض العمل مبوجب هذه األحكام حبجة قوانني سرية العمليات 

 .(2)املصرفية
أو إبداهلا بالنص على أنه إذا مما يذكر هلذه االتفاقية موجتها حالة حتويل املتحصالت   

حولت املتحصالت أو بدلت إىل األموال من نوع آخر، خضعت هذه األموال األخرى، بدال من 
املتحصالت للتدابري املشار إليها، وأنه إذا اختلطت املتحصالت بأموال اكتسبت من مصادر 

قدرة للمتحصالت القيمة املمشروعة تصبح هذه األموال خاضعة للمصادرة يف حدود ما يعادل 
املختلطة، وذلك دون اإلخالل بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو جتميدها، وأن ختضع أيضا 

 :لتدابري املشار إليها اإلجراءات أو غريها من املستحقات املستمدة من
 .املتحصالت -
 . أو األموال اليت حولت املتحصالت أو بدلت إليها -
هبا، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين ختضع هلما  أو األموال اليت اختلطت املتحصالت -

 .(3)املتحصالت
 

                                                           
، 23عادل حممد أمحد السيوي، التعاون الدويل يف مكافحة جرمييت تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، املرجع السابق، ص  - 1

القانون الدويل العام، املرجع  ونبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال يف ضوء أحكام
 . 133السابق، ص 

طريف شوقي، اآلثار النفسية للعقوبات سالبة احلرية، املركز القومي للبحوث االجتماعي واجلنائي، قسم البحوث العقوبة،  - 2
 .33، ص 7886القاهرة، سنة 

القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال،  املادة اخلامسة الفقرة الثانية من االتفاقية، وكذلك عادل أمحد السيوي، - 3
 .338املرجع السابق، ص 
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 : الغرامة -
من العقوبات اليت أقرهتا االتفاقية لردع مرتكيب جرائم تبييض األموال عقوبة الغرامة، وهي   

إحدى صور العقوبات املالية اليت تلزم احملكوم عليه بدفع مبلغ حمدد خلزينة الدولة، هي توقع 
عقوبة أصلية يف جرائم اجلنح واملخالفات وعقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية بالنسبة بوصفها 

للجنايات، وتكون الغرامة نسبية عندما خيضع تقديرها لسلطة القاضي التقديرية الذي حيدد 
مقدارها بالنسبة للضرر الناتج عن اجلرمية أو الفائدة املتحصلة منها، ويف هذه احلالة يتضامن 

 .(1)عليهم يف االلتزام بالوفاء بقيمتها، ما مل ينص احلكم على خالف ذلكاحملكوم 
للغرامة من أمهية يف حتقيق وظيفة العقاب األخالقية، وحرمان اجلناة من األموال  ظروبالن  

اليت كانت الغاية والدافع وراء حتركهم الرتكاب اجلرائم، فقد أقرها املشرع الدويل كعقوبة وجوبية 
اجلرمية املنظمة، ويف مقدمتها جرمية غسل األموال اليت مل حيدد هلا قيمة الغرامة  لعدد من صور

 .(2)بالنسبة هلا، وإمنا ترك اجملال للدول األطراف يف حتديدها كل يف حدود اختصاصه
 : المصادرة -
قسسرا، وإدخاله يف املقصود باملصادرة هو أهنا عقوبة مالية تتمثل يف نزع ملكية املال   

ويوضح هذا التعريف أن أهم ما مييز املصادرة عن الغرامة وغريها من  (3)الدولة بال مقابلسلك 
العقوبات املالية هو أهنا عقوبة تؤدي عينا، أي بنقل األشياء بعينها إىل الدولة بدون مقابل فضال 

 .(4)عن أن األصل يف الغرامة أهنا عقوبة أصلية يف حني أن املصادرة عقوبة تكميلية

                                                           
، 793مصطفى الطاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، املرجع السابق، ص  - 1

 .336ومأمون حممد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص 
، 73، ص 7882عوض بالل، النظرية العامة للجزاء اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة  أمحد - 2

 .338وعادل أمحد حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص 
، ونبيل حممد عبد احلليم عواجه، 222املرجع السابق، ص  حممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين للجرمية املنظمة، - 3

 .386املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص 
 .21عادل حممد أمحد السيوي، التعاون الدويل ملكافحة جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املرجع السابق، ص  - 4
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يقصد بتعبري "قد اهتمت اتفاقية فينا بوضع تعريف حمدد للمصادرة حيث نصت على أنه   
، "املصادرة التجريد عند االقتضاء أو احلرمان الدائم من األموال يأمر من احملكمة أو سلطة أخرى

ويتضح من هذا التعريف أنه جاء بصفة توفيقية مبحكمة لتوافق آراء الدول اليت شاركت يف صياغته 
ليت تعرب بدورها عن املبادئ واالجتاهات السائدة يف النظم القانونية للدول املختلفة اليت تتباين وا

التجريد فيما بينها باإلضافة إىل ذلك فقد عمدت االتفاقية وضع تعاريف لكل من مفهوم 
واحلرمان والتجميد أو الضبط والتحفظ، وكذلك تعريف األموال، واملتحصالت اليت هي حمل 

 .(1)درةاملصا
 8881عقوبة الشخص الطبيعي في التشريع النموذجي لألمم المتحدة : ثانيا

اهتم هذا التشريع بتقرير فئة من العقوبات اجلنائية األصلية والتكميلية ملرتكيب جرمية تبييض   
األموال، وغريها من اجلرائم املرتبطة هبا، واليت تأيت يف سياق السياسة الوقائية ملنع استخدام 

، وذلك فضال عن بعض العقوبات التأديبية اليت (2)ؤسسات املالية يف أنشطة تبييض األموالامل
مبوجب هذا  ميكن إنزاهلا بالعاملني يف املؤسسات املالية حال خمالفتهم االلتزامات املفروضة عليهم

السجن دون حتديد ملدة )، كما جند أن هذا التشريع قد فرض عقوبيت السجن والغرامة (3)التشريع
أو إحدى هاتني العقوبتني لكل من يرتكب إحدى صور جرمية غسل األموال، (. أو قيمة الغرامة

حتويل أو نقل األموال، إخفاء أو متويه حقيقة )وفقا للنموذج القانوين الذي اعتمدته اتفاقية فينا 
 .(4) (األموال األموال، اكتساب أو حيازة أو استخدام

                                                           
حممود صّيام، مكافحة غسل األموال يف االتفاقيات الدولية والتشريع املصري، ندوة غسل األموال باملعهد العايل  سري - 1

 .، وكذلك املادة األوىل من االتفاقية73، ص 3339للعلوم القانونية والقضائية، ديب، سنة 
 .313ألموال، املرجع السابق، ص وعادل أمحد حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل ا - 2
، املرجع السابق، مصطفى الطاهر، و 229عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين للجرمية املنظمة، املرجع السابق، ص  - 3

 .77، ص نفسهاملرجع ، وسري حممود صيّام، 88ص 
من  77العقوبة يف اتفاقية فيينا، واملادة من التشريع النموذجي على نفس  33نصت الفقرة األوىل والثانية من املادة  - 4

من التشريع العقاب  37، وهي عقوبة احلبس أو الغرامة أو كليهما كما قررت املادة 3336االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد 
ء باإلمداد أو من التشريع إىل معاقبة الشريك يف اجلرمية سوا 33على الشروع بنفس عقوبة اجلرمية التامة، وأشارت كذلك املادة 
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من هذا التشريع على أنه ودون املساس بالعقوبات  36املادة وبناء على ذلك فقد نصت   
املقررة جلرمية تبييض األموال املتأتية من املخدرات، يعاقب بالسجن أو الغرامة أو بإحدى هاتني 

فعال من األفعال اليت أدرجها هذا التشريع يف عداد اجلرائم اجلنائية، واليت  كل من ارتكب تنيالعقوب
 .لتزامات اليت أوجب على العاملني باملؤسسات املالية التقيد هباتأيت باملخالفة اال

 . ذات الصلة هبذه املعامالتاإلفصاح عن شبهات غسل األموال يف املعامالت لألشخاص  -
 .اإلتالف العمدي، أو سرقة السجالت واملستندات اليت جيب قانونا حفظها -
 .يؤمثها القانون النموذجي انتحال هوية زائفة هبدف تنفيذ أو حماولة تنفيذ عمليات -
إبالغ الشخص املعين بأنه عرضة ألحد تدابري التحقيق املنصوص عليها يف التشريع بواسطة  -

 . شخص اطالع عليها حبكم مهنته
إرسال الوثائق واملستندات احملددة يف هذا التشريع إىل السلطات القضائية أو املوظفني املختصني  -

األموال مع العلم بأن تلك الوثائق واملستندات غري صحيحة أو مبعاينة جرائم املخدرات أو غسل 
 .(1)ناقصة، ودون إخبار تلك السلطات أو هؤالء املوظفني بذلك

 :كما نصت املادة على أنه يعاقب بالغرامة كل كن ارتكب إحدى اجلرائم التالية  
 .إيداع أو قبول مبالغ نقدية تتجاوز قيمتها احلد األقصى املصرح به -
 .عملية حتويل دولية لألموال دون مراعاة للضوابط املنصوص عليها يف هذا التشريع تنفيذ -
عدم مراعاة أرباب احلرف واملهن ومديري وموظفي شركات الصرافة، والكازينوهات ومؤسسات  -

 .(2)االئتمان، وغريها من املؤسسات املالية االلتزامات الواقعة عليهم مبوجب التشريع النموذجي

                                                                                                                                                                                

بنفس عقوبة اجلرمية التامة،  33باملعرفة أو التسهيالت أو املساعدة أو املشورة بشأن أية جرمية من اجلرائم الواردة باملادة 
من القانون بالعقاب على كل من يقوم باألعمال التمهيدية والعمليات التمويلية اليت مت تنفيذها عمدا  36وأضافت املادة 
 .مية من تلك اجلرائم املشار إليها بنفس عقوبة اجلرمية التامةوترتبط بأية جر 

 .338، وهيام اجلرد، املرجع السابق، ص 736عادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص  - 1
 .316عادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
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فقد أتاح التشريع ( السجن والغرامة)إىل العقوبتني األصليتني املتقدمني وباإلضافة   
النموذجي للقضاء اجلنائي أن يقضي يف مجيع األحوال مبعاقبة كل من ارتكب إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذه املادة بعقوبة تكميلية هي املنع النهائي أو املؤقت من ممارسة املهنة اليت 

 .(1)يف إطارهااجلرمية  ارتكب
من التشريع النموذجي قد أجازت للهيئة أو للسلطة التأديبية أن تبادر  32كما أن املادة   

من تلقاء نفسها إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة املنصوص عليها يف اللوائح املهنية أو اإلدارية، يف 
امات اليت يفرضها هذا التشريع حالة عدم مراعاة األشخاص العاملني باملؤسسات املالية االلتز 

أو عدم توخي اليقظة أو خاصة فيما يتعلق بواجب اإلبالغ عن شبهات تتعلق تبييض األموال، 
 .(2)وجود قصور يف تنظيم إجراءات املراقبة الداخلية

وتعد املصادرة من العقوبات التكميلية اليت فرضت على جرمية تبييض األموال ملا هلا من   
متثل إحدى األدوات الفعالة اليت تساهم يف تعزيز قدرة نظم العدالة اجلنائية، فضال عن  أمهية حيث 

كوهنا تشكل موردا إضافيا من خزينة الدولة بوجه عام وألنشطة تنظيم القوانني ملكافحة جرائم 
االجتار غري املشروع يف املخدرات واجلرائم ذات الطابع املايل بوجه خاص، وذلك من أجل حرمان 

 .(3)سلي األموال من عائدات تلك اجلرائم باعتبارها احلافز الرئيسي الذي يدفعهم إىل ارتكاهباغا

 

                                                                                                                                                                                

، وهاين السبكي، عمليات غسل 33من التشريع النموذجي، كذلك عادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص املادة الثالثة 
 .322األموال، املرجع السابق، ص 

، الفقرة األخرية من 923نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
 .يع النموذجيمن التشر  36املادة 

، وحسام الدين أمحد حممد، املرجع السابق، ص 89حممد عبد اللطيف عبد العال، غسيل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
 .373، وحممد سامي الشوا، السياسة اجلنائية يف مواجهة غسل األموال، املرجع السابق، ص 336

، وحممد حمي الدين 33اون الدويل، املرجع السابق، ص هدى حامد القشوش، جرمية غسيل األموال يف نطاق التع - 3
 .، واملادة السابعة من التشريع النموذجي331عوض، جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص 
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 3002سنة  FATFعقوبة الشخص الطبيعي في توصيات مجموعة العمل المالي : ثالثا
، بأن 7883قامت جمموعة العمل املايل الدويل بتعديل التوصيات الصادرة عنها عام   

منوذجا معدال هلذه التوصيات، وكان من أهم ما أشارت إليه هذه  3336أصدرت يف عام 
التوصيات فيما يتعلق بعقوبة الشخص الطبيعي مرتكب جرمية تبييض األموال أنه جيب أن تتمكن 
الدول من مصادرة املمتلكات اليت مت إجراء عملية الغسل هلا وعوائدها، واألدوات املستخدمة أو 

ها يف ارتكاب اجلرمية، وجيب أن تتضمن هذه اإلجراءات احلق يف اليت كان من املزمع استخدام
تنفيذ اإلجراءات املؤقتة كالتجميد، أو التحفظ على املمتلكات، للحيلولة دون أي تعامل أو حتويل 

 .(1)أو تصرف يف هذه املمتلكات
اراجلنائية، جيب على الدول أيضا األخذ يف االعتب وباإلضافة إىل املصادرة والعقوبات  

العقوبات املالية واملدنية، كما جيب على الدول أن يكون لديها عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية 
تطبق على من ال يلتزم من األشخاص الطبيعيني، أو الذين ينطبق عليهم التوصيات مبتطلبات 
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كما نادت هذه التوصيات بضرورة خضوع الشخص 

تباري للمسؤولية اجلنائية، ويف حالة عدم إمكانية ذلك جيب أن خيضع للمسؤولية املدنية أو االع
 .(2)اإلدارية

                                                           
تنص على إجراءات مؤقتة ومصادرة يف قضايا املتاجرة يف املخدرات وغسل األموال، " "الفقرة الثانية"التوصية السادسة  - 1

اإلجراءات شرط ضروري ملكافحة فعالة ضد غسل األموال املخدرات السيما وأهنا تسهل تنفيذ األحكام وتساعد يف وهذه 
 ".تقليل التوجه لغسل األموال

وفقا لذلك تتبىن الدول إجراءات مماثلة لتلك املوضعة يف اتفاقية فينا مىت لزم ذلك، مبا يف ذلك اإلجراءات "والتوصية السابعة 
وذلك لتمكني السلطات املختصة لديها من مصادرة املمتلكات املغسولة أو عائداهتا أو الوسائل اليت استخدمت أو التشريعية 

 ".يراد استخدامها يف ارتكاهبا أي جرمية من جرائم غسل األموال أو املمتلكات ذات القيمة املماثلة
عقوبات أيضا جيب على الدول النظر يف عقوبات مالية ومدنية باإلضافة إىل املصادرة وال" الفقرة الثانية"التوصية السابعة  - 2

أو دعاوى قضائية تشمل دعاوى مدنية إلبطال العقود اليت يكون أطرافها على علم أو قد يكون على علم بأنه وكنتيجة لتلك 
 ".ع الغرامات واجلزاءاتالعقود ستضرر الدولة من ناحية مقدرهتا على استعادة املطالب املالية مثال من خالل املصادرة أو مج
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وانطالقا من إدراكها ألمهية اختاذ إجراء ملكافحة متويل اإلرهاب فقد وافقت محلة   
ما ضمت اإلجراءات املايل على التوصيات الثمانية املتعلقة بتمويل اإلرهاب، وهذه التوصيات إذ 

وقمع  إىل التوصيات األربعني حول غسل األموال فإهنا تشكل إطار عمل أساسي لكشف ومنع
 .متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية

وعليه فقد جاءت التوصية الثانية منهم جترمي ومتويل اإلرهاب وغسل األموال املرتبط به،   
عمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية، يتوجب على كل دولة جترمي متويل اإلرهاب واأل"حبيث نصت 

 .(1)"ويتوجب على الدول احلرص على حتديد هذه اجلرائم على أهنا جرائم إسنادية لغسل األموال
يتوجب على كل دولة دون تأخري "وأضافت التوصية الثالثة من هذه التوصيات على   

ة هلم وألولئك الذين يقومون تطبيق إجراءات جتميد أموال اإلرهابيني أو األصول األخرى العائد
وقمع متويل األعمال بتمويل اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية وفقا لقرارات األمم املتحدة املتعلقة مبنع 

 .(2)"اإلرهابية
وتعترب جمموعة العمل املايل الدويل، مستقلة يف كياهنا وأهدافها حيث تعتين بدراسة السبل   

ؤسسات املالية كأدوات لغسل األموال، خاصة الناشئة عن الكفيلة مبنع استخدام املصارف وامل
جتارة املخدرات، وقد أعدت تقريبا حول غسل األموال، وصف بأنه أقوى وأمشل تصريح دويل عن 

من  %83غسل األموال حىت اآلن، حيث يوجد بتلك الدول املشاركة يف جمموعة العمل املايل 

                                                                                                                                                                                

احلجز واملصادرة، جيب أن تكون هناك سلطة الختاذ اإلجراءات العاجلة يف الرد على الطلبات اليت ترد من "تنص  69التوصية 
األقطار األجنبية لتحديد وجتميد وحجز ومصادرة العائدات أو األمالك األخرى ذات القيمة املطابقة لتلك اإليرادات اليت 

 ".ها غسل األموال أو اجلرائم اليت تتعلق بغسل األمواليكون أساس
كما جيب أن تتخذ الرتتيبات باملثل للتنسيق يف عمليات احلجز ومصادرة العائدات اليت تشمل "الفقرة الثانية  68التوصية 

 ".املشاركة يف األصول املصادرة
 .182األموال، املرجع السابق، ص نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل  - 1
 .التوصية الثانية والثالثة من التوصيات الثمانية املتعلقة بتمويل اإلرهاب - 2
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القوت الذي صدر فيه تقرير جمموعة العمل املايل أكرب مخسمائة بنك يف العامل، كما أنه يف 
 .(1)الدويل، مل يكن هناك غري عدد قليل من تلك الدول جبرم غسل األموال

ومع كون هذه التوصيات غري ملزمة قانونا إال أهنا تعد أداة مفيدة يف صياغة سياسة دولية   
والعمومية، وبذلك يسمح موحدة ملكافحة غسل األموال، وتعترب كدستور عمل يتصف باملرونة 

للدول األعضاء بتنفيذ ما جاء به من مبادئ وفقا ألنظمتها الداخلية والقانونية والدستورية، ومبا 
يتالءم مع ظروفها اخلاصة، وحيقق يف ذات الوقت منهجية شاملة وعاملية ملكافحة غسل 

 .(2)األموال
 المقارن العقوبة المقررة للشخص الطبيعي في التشريع: الفرع الثاني

نصت كافة التشريعات األجنبية والعربية املعنية مبكافحة تبييض األموال على عقوبات   
ملرتكيب هذه اجلرمية،وجند أن أهم ما جيمع تلك التشريعات هو اجتاهها مجيعها إىل تشديد  رادعة

العقوبات املقررة جلرمية تبييض األموال، وكذلك فإن التشريعات الدول كافة تشرتك يف اجتاهها إىل 
وبة على تقرير عقوبة املصادرة عقوبة املصادرة كعقوبة تكميلية للعقوبة األصلية، وتنصب هذه العق

 . األموال اليت مت غسلها أيا كانت املرحلة اليت يتم ضبط اجلرمية فيها
ونالحظ أن هذا التوحد يف النسيج التشريعي للقوانني ملكافحة جرمية غسل األموال مل يأيت   

تلقائيا أو عشوائيا، ولكنه أتى من اسرتشاد مشرعي قوانني مكافحة تبييض األموال يف كافة الدول 
ة والعربية ملا تضمنته الوثائق واملواثيق واالتفاقيات الدولية، وما أرسلته التوصيات الصادرة األجنبي

عن جمموعة العمل املايل الدويل من قواعد شكلت يف جمموعها إطارا يتعني على الدول اليت تشرع 
 .صعدةيف إصدار قوانني مكافحة تتالءم مع طبيعة هذه اجلرمية ملا هلا من آثار على خمتلف األ

                                                           
 .87حممود شريف بسيوين، غسل األموال، االستجابات الدولية وجهود املكافحة اإلقليمية والوطنية، املرجع السابق، ص  - 1
 .737الدويل يف مكافحة جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املرجع السابق، ص عادل أمحد حممد السيوي، التعاون  - 2
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، مث ما قررته (أوال)األجنبية ويف هذا النوع سوف نتناول العقوبات اليت أفردهتا التشريعات   
، نتفرد إىل موقف وعقوبة الشخص (ثانيا)التشريعات العربية من عقوبات على هذه اجلرمية 

 .(ثالثا)الطبيعي يف التشريع اجلزائري 
 بيةعقوبة الشخص الطبيعي في التشريعات األجن: أوال
اشرتكت أغلب التشريعات األجنبية يف تقريرها عقوبات مشددة جلرمية تبييض األموال، كما   

اشرتكت يف تقريرها عقوبات تكميلية باإلضافة إىل العقوبات األصلية، وهلذا سنعرض مناذج من 
 .هذه التشريعات نتناول من خالهلا هذه العقوبات

ة تبييض األموال املتحصلة من إحدى اجلنايات لقد قام املشرع الفرنسي بقصر عقوبة جرمي  
يكون تبييض األموال بسيطا إذا مل يكن مقرتفا )أو اجلنح بوجه عام إذا وقعت يف صورته البسيطة 

( وما بعدها من قانون العقوبات( 6-639)بأحد الظروف املشددة املنصوص عليها يف املواد 
ألف يورو، بينما ضاعف عقوبة هذه  612على السجن ملدة مخس سنوات وغرامة مقدارها 

اجلرمية إذا وقعت يف صورهتا املشددة لتصل إىل السجن ملدة عشرة سنوات خبالف الغرامة اليت تبلغ 
 .(1)ألف يورو، وذلك حالة اقرتاف اجلرمية بأحد الظروف 123

 : ارتكاب الجريمة بصورة معتادة -
اجلاين للسلوك املكون جلرمية غسل يشرتط بوجه عام لقيام اجلرمية يف هذه احلالة ارتكاب 

األموال بطريق االعتياد، كقيامه بعدة حتويالت لألموال غري مشروعة، غري أنه ال يشرتط ارتكاب 
ال ألن ذلك سيفرغ النص من مضمونه، فال يسوغ الرتبص حىت تقع اجلرمية عدة جرائم غسل األمو 

                                                           
يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز مخس سنوات وبغرامة "من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد ( 7-639)تنص املادة  - 1

ملصدر األموال والدخول ألف يورو، على كل من ارتكب أفعال تسهيل التربير الكاذب بأي وسيلة كانت  12333قدرها 
لفاعل جناية أو جنحة حصل منها على فائدة مباشرة أو غري مباشرة، وتقدمي املساعدة يف عمليات إيداع أو إخفاء أو حتويل 

ألف يورو إذا  12333.33العائد املباشر جلناية أو جنحة وتكون العقوبة السجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات وغرامة قدرها 
 . صورة معتادة أو باستغالل النشاط الوظيفي أو بواسطة عصابات إجرامية منظمةوقعت اجلرمية ب
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يض األموال بأركاهنا كاملة، حىت تتوافر األصلية مصدر األموال مث ارتكاب اجلاين لعدة جرائم تبي
 .(1)الظروف املشددة ولكن العربة يف ذلك هي بتكرار سلوك تبييض األموال

 :استغالل الجاني وظيفته -
تتحقق اجلرمية يف هذه احلالة عندما يستغل اجلاين وظيفته اليت يعمل هبا، وما تقدمه له من   

موظف املؤسسة املالية عن املعامالت اليت تنطوي تسهيالت الرتكاب اجلرمية، مثل عدم إخطار 
على شبهة غسل األموال، أو ارتكاب موظف عمومي جرمية غسل األموال املتحصلة من جرائم 

 .الفساد الوظيفي
 :وقوع الجريمة بشكل منظم أو بواسطة عصابات إجرامية منظمة -
بات منظمة، أو يكون اجلرمية بالطابع املنظم، من خالل ارتكاهبا بواسطة عصا أن تتسم  

النشاط اإلجرامي ذاته يتصف بذلك مثل ارتكاب جرائم االجتار يف األعضاء البشرية، واألسلحة 
 .(2)احملظورة، واهلجرة غري الشرعية

أما املشرع السويسري هو اآلخر شدد عقوبة جرمية غسل األموال، حيث جند وفقا للمادة   
أن يعاقب باحلبس أو بالغرامة كل من " 73/73/7881مكرر املعدلة بالقانون األخري  632

أو  ارتكب فعال إلعاقة التحقيق من مصدر أموال أو إعاقة اكتشافها أو مصادرهتا، وهو يعلم
، كما أنه يف اجلرائم املشددة تكون العقوبة هي السجن ملدة "يفرتض علمه أهنا متحصلة من جناية

 .(3)رنك سويسريمخس سنوات على األكثر أو احلبس وغرامة مليون ف
واملعدل مبوجب القانون الصادر عام  7823أما املشرع األمريكي حيث نصت املادة   

على عقوبة السجن الذي ال تزيد مدته على عشرين سنة، والغرامة اليت ال تتجاوز  7883
                                                           

سعيد عبد اللطيف حسن، جرائم غسيل األموال، بني التفسري العلمي والتنظيم القانوين، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
 .688، ص 7881الطبعة األوىل، سنة 

 .311وعية واإلجرائية جلرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص عادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوض - 2
، وحممود كيش، السياسة 66أشرف توفيق مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، ص  - 3

 .733اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال، املرجع السابق، ص 
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املال موضوع اجلرمية أو االثنني معا، كما أن املشرع ائة ألف دوالر، أو ضعف قيمة ممخس
األمريكي يعاقب على اجلرائم اليت ترتكب باملخالفة لقانون مكافحة غسل األموال ولو وقعت 

 .(1)خارج الواليات املتحدة
من قانون  337وخيتلف املشرع األملاين يف العقوبة اليت تراها منخفضة، حبيث تنص املادة   

شهر، وال تتجاوز مخس باحلبس الذي ال تقل مدته على ثالثة أ 7883العقوبات األملاين لسنة 
سنوات أو الغرامة، وإذا توافر أحد الظروف املشددة فيعاقب باحلبس الذي ال تقل عن ستة أشهر 

 .(2)وال يزيد على عشر سنوات
باحلبس الذي ال تقل "يعاقب  232وبالرجوع إىل التشريع البلجيكي فنجده يف املادة   

فرنك  33لغرامة اليت ترتاوح بني مدته عن مخسة عشر يوما وال تتجاوز مخس سنوات وا
، جند العقوبة منخفضة، كذلك يف (3)ووجود مصادرة األموال( مائة ألف فرنك) 733.333و

واملادتني  7898من تشريع العدالة اجلنائية الصادر يف عام ( 86)التشريع االجنليزي لنص املادة 
س مدة ال تتجاوز ستة أشهر فهي احلب 7886من تعديل تشريع العدالة اجلنائية عام ( 67، 38)

أو الغرامة اليت ال تزيد على احلد األقصى املقرر قانونا سواء من حيث النوع أو املقدار أو إحدى 
هاتني العقوبتني وذلك يف حالة اإلدانة اجلزائية، أما عند احلكم باإلدانة النهائية بناء على الئحة 

عشرة سنة، أو الغرامة أو إحدى هاتني  االهتام فتكون العقوبة احلبس الذي ال تتجاوز مخس
 .(4)العقوبتني

                                                           
 .313ألموال، املرجع السابق، ص خالد حامدج مصطفى، جرمية غسل ا - 1
، وهدى حامد قشقوش، جرمية غسل األموال 669حممد حمي الدين عوض، جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2

 .68يف نطاق التعاون الدويل، املرجع السابق، ص 
الذي عدل املادة  71/32/7883أدخلت جرمية غسل األموال إىل التشريع البلجيكي مبوجب القانون الصادر يف  - 3

من قانون العقوبات املتعلقة جبرمية إخفاء األشياء املتحصلة من اجلرمية، ومت التوسيع نطاق جرمية غسل األموال سنة  232
 . لتصبح جرمية عامة يستوي يف ذلك أن تكون اجلرمية األصلية اليت نتجت عنها األموال حمل التبييض جناية أو جنحة 7882

، وعبد اهلل حممود احللو، اجلهود الدولية 339عظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص محدي عبد ال - 4
 .723والعربية ملكافحة جرمية تبييض األموال، املرجع السابق، ص 
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واملشرع اإليطايل فقد قرر عقوبة السجن الذي يرتاوح بني أربع سنوات، واثنيت عشرة سنة،   
مليون وثالثة مليون لرية إيطالية، وتشدد العقوبة إذا تقدها أشخاص  33وبالغرامة اليت ترتاوح بني 

املهين، وأيضا فإن املشرع اإليطايل قد عاقب بالسجن الذي يرتاوح من خالل ممارستهم لنشاطهم 
 973الواردة يف املادة " املافياوية"بني ثالث ومخس سنوات للمنتمني إىل املنظمات ذات الطبيعة 

،وعاقب املشرع اإليطايل بعقوبة السجن من أربع سنوات 7882لسنة  22مكرر من القانون رقم 
أو يديرون أو يؤسسون التنظيم، وإذا كانت املنظمة مسلحة فإن  إىل تسع سنوات ملن يشجعون

العقوبة ترتفع يف احلالة األوىل إىل السجن من أربع سنوات إىل عشر سنوات، ويف احلالة الثنائية إىل 
 .(1)السجن من مخس سنوات إىل مخسة عشر سنة

الختالف أنظمتها  وعليه فإن هذه التشريعات تتفاوت يف مقدار العقوبة والغرامة، وذلك  
وسياستها العقابية بالرغم أهنا تتفق يف ظروف التشديد املذكورة يف التشريع الفرنسي ويف عقوبة 

 . املصادرة كعقوبات تكميلية هلذه اجلرمية
 عقوبة الشخص الطبيعي في التشريعات العربية: ثانيا

األموال إىل فرض عقوبة اجتهت كافة التشريعات الدول العربية املعنية مبكافحة تبييض   
السجن أو احلبس املشدد أو السجن ملرتكيب جرمية تبييض األموال من األشخاص الطبيعيني، 
ونصت كافة التشريعات على عقوبة املصادرة لعقوبة تكميلية، فضال عن أن الكثري من هذه 

بة التشريعات على سبيل احلصر، يف حني نصت بعض هذه التشريعات على وجوب تطبيق عقو 
 :، ومن بني التشريعات نذكر(2)اجلرمية األصلية املتحصل منها املال حمل جرمية تبييض األموال

 
                                                           

سابق، ص ، وهيام اجلرد، املرجع ال772حممود كبيش، السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
، 399، وعادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية ملكافحة جرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص 721

، وأمحد 683وسعيد عبد اللطيف حسن، جرائم غسيل األموال بني التفسري العلمي والتنظيم القانوين، املرجع السابق، ص 
 .399، ومفيد نايف الديلمي، املرجع السابق، ص 379املرجع السابق، ص حممد املعمري، جرمية غسل األموال، 

 .399عادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية ملكافحة جرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
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 :عقوبة الشخص الطبيعي في تشريع اإلمارات العربية المتحدة -
لسنة  39رقم شدد املشرع اإلمارايت العقاب على هذه اجلرمية مبوجب القانون االحتادي   

من املادة الثانية من ( 37)البند يعاقب كل من ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها يف " 3333
ثالمثائة ( 6333.333)هذا القانون بالسجن ملدة ال تزيد على سبع سنوات أو بغرامة ال تتجاوز 

لك ألف درهم أو بالعقوبتني معا، مع مصادرة املتحصالت أو ممتلكات تعادل قيمتها ت
املتحصالت، أو ما يعادل تلك املتحصالت إذا ما حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إىل ممتلكات 

 .(1)أخرى أو اختلطت مبمتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة
لسنة  29واملعدل بالقانون رقم  3337لسنة  39وخبصوص التشريع البحرين رقم   

بشأن حظر ومكافحة تبييض األموال جند أن املشرع قرر عقوبة مشددة وهي السجن  3333
والغرامة للشخص الطبيعي مرتكب اجلرمية، حبيث وضع حدا أدىن لعقوبة السجن إذا اقرتنت جرمية 

على أن  37للعقوبة، حيث نص يف املادة الثالثة فاملشددة  تبييض األموال ببعض الظروف
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنني والغرامة اليت ال تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب "

 .(2) ..."أو شرع  أو اشرتاك يف ارتكاب جرمية من جرائم غسل األموال
طبيعي، حيث نص يف الفصل أما املشرع التونسي أقر هو اآلخر عقوبة على الشخص ال  
املتعلق بدعم اجملهود الدويل ملكافحة  3336لسنة  12من الباب الثاين من القانون رقم ( 36)

يعاقب مرتكب جرمية تبييض األموال بالسجن من عام إىل "اإلرهاب ومنع تبييض األموال على أن 
زيادة مبلغ اخلطية إىل ما  الف دينار إىل مخسني ألف دينار، وميكنآوخبطية من مخسة ستة  أعوام 

 .(3)"يساوي نصف قيمة األموال موضوع الغسل

                                                           
 .268احللو، اجلهود الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األموال، املرجع السابق، ص  وعبد اهلل حممود -1
، وحممود كبيش، السياسة اجلنائية يف 338محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  -2

 .773مواجهة غسل األموال، املرجع السابق، ص 
 .738، وهيام اجلرد، املرجع السابق، ص 687رجع السابق، ص سعيد عبد اللطيف حسن، امل -3
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بشأن نظام مكافحة  79/39/3336بتاريخ  731ومبطالعة قرار جملس الوزراء رقم   
تبييض األموال يف اململكة العربية السعودية جند أن املشرع السعودي عاقب على هذه اجلرمية 

يعاقب كل من يرتكب جرمية غسل األموال املنصوص "موجب نص املادة السادسة عشر على أنه 
ية من هذا النظام بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات، وبغرامة مالية ال عليها يف املادة الثان

أو بإحدى هاتني العقوبتني، مع مصادرة األموال واملتحصالت  لايرتزيد على مخسة ماليني 
والوسائط حمل اجلرمية، وإذا اختلطت األموال واملتحصالت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة  

لمصادرة يف حدود ما يعادل القيمة املقدرة للمتحصالت غري كانت هذه األموال خاضعة ل
املشروعة، وللمحكمة املختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك األموال أو املتحصالت موضع 

أو مستخدمها، إذا أبلغ السلطات قبل علمها مبصادر األموال أو املتحصالت التجرمي أو حائزها 
 .(1)ائداهتاوهوية املشرتكني دون أن يستفيد من ع

يعاقب ( "أ)الفقرة  3332لسنة  66من القانون رقم ( 79)واملشرع السوري يف املادة   
باالعتقال املؤقت من ثالث سنوات إىل ستة سنوات وبغرامة تعادل قيمة األموال املضبوطة، أو 

أو  بغرامة تعادل قيمتها يف حال تعذر ضبطها، على أال تقل عن مليون لرية سورية، كل من قام
تدخل أو شارك بعمليات التبييض األموال غري املشروعة نامجة عن إحدى اجلرائم املذكورة يف املادة 

 ".األوىل
باإلضافة ألية عقوبة أخرى "الفقرة األوىل ( 33)وأضاف املشرع السوداين يف املادة   

نون، منصوص عليها يف أي قانون آخر يعاقب عند اإلدانة لكل من خيالف أحكام هذا القا
بالسجن إىل مدة ال تتجاوز عشر سنوات وبغرامة اليت ال تتجاوز ضعف املبلغ أو األصول حمل 

مع " 3336لسنة  37قانون رقم ( 76)، ونفس العقوبة أقرها التشريع القطري يف املادة "اجلرمية

                                                           
 .96، وعمرو الفقي، املرجع السابق، ص 729شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص  - 1
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تقل عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات وبالغرامة اليت ال 
 .(1)"ألف لايرمخسني ( 23.333)عن 

يعاقب باحلبس ملدة ال  " 3333لسنة  62واملشرع الكوييت يف املادة الثانية قانون رقم   
تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلرمية، وال تزيد عن قيمة  
كامل هذه األموال ومبصادرة األموال واملمتلكات والعائدات والوسائط املستخدمة يف ارتكاب 

 3337لسنة  679ون رقم من التشريع اللبناين يف قان( 76)، وكذلك املادة الثالثة عشر "اجلرمية
يعاقب كل من أقدم أو تدخل أو اشرتك بعمليات تبييض األموال باحلبس من ثالث إىل سبع "

من نفس ( 79)واملصادرة مبوجب املادة " سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين مليون لرية لبنانية
 .(2)القانون

املعدل  3333لسنة  93من قانون رقم ( 79)و( 76)أما املشرع املصري يف املادتني   
، فإنه فرض عقوبات أصلية وأخرى تكميلية وجوبية، فجاءت 3336لسنة  19بالقانون رقم 

يعاقب بالسجن ملدة ال تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل ( "79)العقوبات األصلية يف املادة 
ملنصوص قيمة األموال حمل اجلرمية، كل من ارتكب أو شرع يف ارتكاب جرمية تبييض األموال ا

، وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة األموال املضبوطة أو "عليها يف املادة الثانية من هذا القانون
، والعقوبات التكميلية هي وجوبية يتعني (3)بغرامة إضافية، تعادل قيمتها يف حالة تعذر ضبطها

أن حيكم هبا إىل جانب العقوبات األصلية وإال فإن حكمه يكون باطال، واملصادرة  على القاضي
                                                           

، وأشرف توفيق مشس الدين، دراسة نقدية حول قانون مكافحة غسل األموال، 713هيام اجلرد، املرجع السابق، ص  - 1
 .317لد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص ، وخا22املرجع السابق، ص 

 . 382عادل حممد أمحد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية ملكافحة جرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
حي سرور، ، وأمحد فت723شريف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل األموال يف التشريع املصري، املرجع السابق، ص  - 3

، وعادل أمحد حممد السيوي، 78/32/3333رئيس جملس الشعب، مضبطة اجللسة السابعة والسبعني، جملس الشعب 
 .631القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسيل األموال، املرجع السابق، ص 

نت منقوالت أو عقارات، ألن العقار لإلشارة أنه وفقا للرأي الراجح يف الفقه، أن املصادرة تقع على األموال كله، سواء كا
 .يتصور ضبطه عن طريق التحفظ عليه بوضعه حتت احلراسة وبالتايل يتصور مصادرته مىت تثبت صلته باجلرمية
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تفرتض أن تكون األموال قد ضبطت، أما الغرامة اإلضافية املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من 
نفس املادة، فإهنا يطلق عليها غرامة املصادرة، ما يعين أن هذه الغرامة اإلضافية هي غرامة بديلة 

 .(1)املصادرة يف حالة عدم ضبط األموال اليت جيب مصادرهتا عن
وعليه ميكن القول أن جل التشريعات العربية كما ذكرنا منها ما مل تذكر تتفق يف إقرار   

عقوبة احلبس أو السجن أو الغرامة باإلضافة إىل عقوبات تكميلية املنصوص عليها قانونا مع 
فحة تبييض األموال مسؤولية الشخص املعنوي باعتبار البنوك اتفاقهم يف إقرار مبوجب قوانني مكا

واملؤسسات املالية تعترب وسيلة لغسل األموال غري املشروعة وهذا ما سنتناوله يف الدراسة الالحقة 
الطبيعي الذي أفردناه يف بعد إلقاء الضوء على موقف املشرع اجلزائري من العقوبة املقرر للشخص 

 .نقطة مستقلة
  العقوبة المقررة للشخص الطبيعي في التشريع الجزائري: ثالثا

يبني لنا من خالل مطالعة النصوص العقابية اليت أوردها املشرع اجلزائري يف قانون رقم   
، 3332فرباير  33املؤرخ يف  37-32، وقانون رقم73/73/3333املؤرخ يف  3333-36

واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها، وقانون الوقاية من الفساد 
فنجده قد شدد العقوبات املقررة للشخص  3333فرباير  33املؤرخ يف  33/37ومكافحته رقم 

 .جممل نصوصهالطبيعي يف 
وباإلضافة إىل ذلك فقد عمم عقوبة جرمية تبييض األموال على كافة األنشطة سواء كانت   

 .جنايات أو جنح وحىت خمالفات، بالنسبة للجرمية األصلية أو األولية املتحصلة منها تلك األموال
ديسمرب  33املؤرخ يف  36-33مبوجب القانون رقم  37مكرر  698وعليه قررت املادة   

يعاقب كل من قام بتبييض األموال باحلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات " 3333سنة 
 33وتطبيق عليها أحكام املادة  (2)"دج 6.333.333دج إىل  7.333.333وبغرامة من 

                                                           
 .638، ص السابقدل حممد أمحد السيوي، املرجع عا - 1
 .لعقوباتمن قانون ا 33/73/3333املؤرخ يف  36-33، مبوجب القانون رقم 7مكرر  698املادة  - 2
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يف املادة، وهذا على خالف التشريعات السابقة فقد أضاف  مكرر على اجلرمية املنصوص عليها
حرمان  يقصد بالفرتة األمنية"مكرر ومفادها  33املشرع اجلزائري يف الفقرة الثانية تطبيق املادة 

احملكوم عليه من تدابري التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع يف والرشات اخلارجية أو البيئية 
، وتطبيق يف حالة احلكم فيها (1)روج، واحلرية التصفية واإلفراج املشروطاملفتوحة، وإجازات اخل
 .(2)"صراحة على فرتة أمنية

وإذا صدر احلكم املتعلق بالفرتة األمنية عن حمكمة اجلنايات، فإنه يتعني مراعاة القواعد   
للجرائم اليت مل ينص ، وبالنسبة (3)من قانون اإلجراءات اجلزائية 638املقررة يف أحكام املادة 

القانون فيها صراحة على فرتة أمنية، جيوز جلهة احلكم اليت حتكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدهتا 
سنوات، أن حتدد فرتة أمنية ال ميكن للمحكوم عليه أن يستفيد ( 32)تساوي أو تزيد عن مخس 

 .(4)األوىل من هذه املادة خالهلا من أي تدبري من تدابري تطبيق العقوبة املذكورة يف الفقرة
كما أن املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات األخرى املذكورة سابقا، شدد العقوبة يف   

اليت يعضها له الظروف والنشاط املهين  حالة االعتياد أو يف حالة استعمال واستغالل التسهيالت
ين سنة وبغرامة من أو يف إطار مجاعة إجرامية بعقوبة باحلبس من عشرة سنوات إىل عشر 

 .(5)مكرر على هذه اجلرمية 33دج وأضاف تطبيق املادة  9333.333إىل  9333.333
، 3333ديسمرب  33املتعلق بالوقاية من الفساد  36-33أما خبصوص قانون رقم   

( 27)واملادة ( 73)وخلطورة هذه اجلرمية من حيث كل جوانبها أقر نصوص متعددة السيما املادة 

                                                           
 .من قانون العقوبات 33/73/3333املؤرخ يف  36-33مكرر الفقرة األوىل من القانون رقم  33املادة  - 1
 .مكرر الفقرة الثانية من نفس القانون 33املادة  - 2
 .مكرر الفقرة اخلامسة من نفس القانون 33املادة  - 3
 .مكرر الفقرة السادسة من نفس القانون 33املادة  - 4
 .من قانون العقوبات 33/73/3333املؤرخ يف  36-33، مبوجب القانون رقم 3مكرر  698املادة  - 5
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املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واملعنويني املعنيني بتدابري منع تبييض  (39)و( 36)واملادة 
 .(1)األموال

من  9مكرر  698وباإلضافة إىل العقوبات األصلية  أقر عقوبات تكميلية مبوجب املادة   
واليت انفرد  املشرع اجلزائري يف تقريرها،  73/77/3339املؤرخ يف  72-3339قانون رقم 

الفوائد املتحصلة من العائدات يف أي يد كانت سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، إال  مبصادرة
 .(2)يف حالة إذا أثبت مالكها حيوزها مبوجب سند شرعي، وأنه مل يكن يعلم مبصدرها

وميكن أن تصادر احملكمة احلكم باملصادرة األموال حمل اجلرمية، حىت يف حالة بقاء مرتكب   
املتحصل عليها  تبيض األموال جمهولني وال تكون املصادرة إال بالنسبة لألموال مرتكبوا جرائم أو

بطريقة غري مشروعة يف حالة اندماجها مع األموال الشرعية، ويف حالة تعذر تقدمي أو حجز 
املمتلكات حمل املصادرة، تقضي اجلهة القضائية املختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه 

ضمن احلكم أو القرار اجلزائي املتضمن اإلدانة تعيني املمتلكات املعنية، املمتلكات وجيب أن يت
 .(3)وتعريفها وكذا حتددي مكاهنا

أنه يطبق على الشخص الطبيعي احملكوم عليه الرتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف  كما  
، عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص 3مكرر  698، 7مكرر  698املادة 

 .(4)عليها يف املادة التاسعة من هذا القانون
جلنائية للشخص الطبيعي وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري يف سياسته العقابية ا  

مرتكب جرمية تبييض األموال اختلف مع بعض التشريعات األخرى، وجتدر اإلشارة هنا أنه أقر 

                                                           
مؤرخ يف  37-33من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  39، 36، واملادة 27واملادة  73املادة  - 1
33/33/3333. 

 .من قانون العقوبات 73/77/3339املؤرخ يف  72-3339، مبوجب القانون رقم 9مكرر  698املادة  - 2
الفقرة الثانية والفقرة الثالثة والفقرة  73/77/3339املؤرخ يف  72-3339، مبوجب القانون رقم 9مكرر  698املادة  - 3

 .الرابعة واخلامسة من قانون العقوبات
 .تمن قانون العقوبا 73/77/3339املؤرخ يف  72-3339، مبوجب القانون رقم 2مكرر  698املادة  - 4
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عقوبة احلبس والغرامة والعقوبات التكميلية املتعلقة باملصادرة على خالف ما رآه وكتبه الدكتور 
املرجع " جلرمية غسيل األموالالقواعد املوضوعية واإلجرائية "عادل أمحد حممد السيوي يف كتابه 

الذي يرى أن املشرع اجلزائري مل يضع عقوبة جلرمية غسل  398املشار إليه  سابقا يف صفحة 
 . األموال ومل يعاقب مرتكب هذه اجلرمية، مكتفيا يف سياسته العقابية بعقوبات مالية

حة جرائم على مكاف ونرى ما قلنا على خالف ذلك أن التشريع اجلزائري كان حريصا  
تبييض األموال  سواء يف قوانني العقوبات أو يف النصوص التنظيمية األخرى كقانون الوقاية من 

الفساد وتعد اجلزائر من الدول السباقة اليت سنت قواعد الوقاية من الفساد ومكافحته، حبيث  
 .(1)جاءت قواعده منسجمة مع االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر

وعليه فإن التشريعات املعنية مبكافحة تبييض األموال أقرت أحكام استثنائية لبعض اجلرائم   
 .على سبيل احلصر ال املثال، واليت سنحاول أن نتكلم عنها يف النقطة املوالية

 األحكام االستثنائية لجريمة تبييض األموال: الفرع الثالث
بصعوبة الكشف عنها، ومالحقة فاعليها،  تتميز جرمية تبييض األموال عن باقي اجلرائم   

ويرجع ذلك خباصة إىل طابعها الدويل اليت تتسم به، وحيل التمويه اليت تتم هبا، فضال عن أهنا ال 
سابقا للوصول إىل مرحلة االكتمال وإضفاء الشرعية على هذه  تتم إال على مراحل عديدة املذكورة

ئية العامة، متييزها بأحكام وإجراءات خاصة، اقتصت األموال أدى ذلك إضافة إىل القواعد اإلجرا
إحداث أجهزة خمتصة يف التحقيق ويف التجرمي املنتظم على غرار ما انتهجته أغلب الدول يف هذا 

املؤرخ يف  33/33اجملال السيما بعد التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون 
تعلقة بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم إضافة إىل القوانني امل 33/73/3333
 .33/33/3332املؤرخ يف  32/37

                                                           
صادقت اجلزائر بتحفظ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويرك يوم  - 1

 .3339أفريل سنة  78املؤرخ يف  739-39مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  3336أكتوبر سنة  67
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وعليه تتمركز هذه القواعد يف نقاط أساسية ومهمة يف توسع نطاق التجرمي والعقوبة سواء   
أو من حيث نقل عبئ اإلثبات  (ثانيا)أومن حيث التقادم  (أوال)من حيث االختصاص القضائي 

 .(ثالثا)حث والتحري وأساليب الب
 من حث االختصاص القضائي: أوال
يطلق لفظ االختصاص القضائي أو الصالحية القضائية على صالحية اجلهة القضائية يف   

، ويتمثل اهلاجس األساسي للتشريعات املقارنة يف إحكام دوائر اختصاصها اجلنائي (1)نظر اجلرمية
املالحقة بسبب طبيعته عرب الوطنية، ولكن تطبيق الدويل على حنو ال يدع أي إجرامي يفلت من 

بعض هذه املعايري معا وتقريرها يف معظم التشريعات يكشف عن بعض الصعوبات اليت ميكن أن 
 :نذكر منها

مثة إشكالية وفروض عديدة يتصور يف ها حدوث تنازل إجيايب يف االختصاص بني حماكم أكثر  -
فمعظم التشريعات الوطنية تعتنق مبدأ اإلقليمية الذي ملالحقة نفس النشاط اإلجرامي، من دولة 

ينطوي على مربرات ومزايا موضوعية وإجرائية مجّة، كما أن معظم التشريعات تأخذ أيضا مببدأ 
الشخصية سواء يف شقه اإلجيايب أو السليب، فهنا ميكن االستعمال فيها ينعقد االختصاص، 

 .ص العيينالسيما إذا أضيف لذلك إعمال معيار االختصا
ومثة فروض أخرى قد يثور فيها التنازع يف حالة اجلرائم عرب الوطنية اليت يتوزع فيها السلوك  -

املادي للجرمية على إقليم أكثر من دولة، ومن املتصور بالتايل أن حتتج كل دولة باختصاصها يف 
وسع يف إعمال مبدأ مالحقة اجلرمية وقد أصبح هذا الغرض أكثر وقوعا من الناحية العملية إثر الت

اإلقليمية وصريورته شامال لكل جرمية ولو وقع فعل واحد من األفعال املكونة لركنها املادي يف 
 .(2)إقليم الدولة

                                                           
 .93افحة جرمية تبييض األموال، املرجع السابق، ص عبد اهلل حممود احللو، اجلهود الدولية والعربية ملك - 1
 .732سليمان عبد املنعم، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غري النظيفة، املرجع السابق، ص  - 2
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وأخريا فإن نشاط تبييض األموال املتحصلة عن مصدر غري مشروع يثري صعوبة حتديد   
على إقليم دولة ( أو األسلحة االجتار يف املخدرات)معيار االختصاص حني يقع النشاط األصلي 

( املتمثل يف تبييض األموال أو استخدام العائدات الناشئة عن هذه األنشطة)بينما يقع النشاط 
على إقليم دولة أخرى، فهل ينعقد االختصاص لدولة النشاط األصلي أو لدولة غسيل األموال أو 

 .(1)استخدام عائدات اجلرائم
وعليه فثمة هنجان ميكن اللجوء إليهما للتغلب على التنازع املتصور يف االختصاص اجلنائي   

 : بني دولتني ورمبا أكثر
يتمثل يف إعطاء األولوية ألي من الدولة املتنازعة وفقا ألحد املعايري االختصاص : النهج األول -

دو مبدأ اإلقليمية هو األكثر األكثر جدوى وفعالية لضمان مالحقة اجلرمية، ومن هذه الزاوية يب
قبوال، فالدولة اليت على إقليمها تقع اجلرمية كلها أو اجلزء أو األكرب رمن النشاط املكون لركنها 

 .(2)اجلرمية وحماكمة مرتكبيهااملادي أو النشاط التبعي كله، تكون أكثر الدول اختصاصا مبالحقة 

                                                           
 .96، ونادر عبد العزيز الشايف، املرجع السابق، ص 739سليمان عبد املنعم، املرجع نفسه، ص  - 1
يطبق "د النطاق املكاين بقاعدة إقليمية النص اجلنائي وهذا حسب املادة الثالثة الفقرة األوىل يتحد النص اجلنائي لتحدي - 2

من قانون اإلجراءات اجلزائية قانون رقم  293، واملادة "قانون العقوبات على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية
زائري كل جرمية يكون عمل من األعمال املميزة ألحد تعد مرتكبة يف اإلقليم  اجل" 33/73/3333املؤرخ يف  33-36

 "أركاهنا املكونة هلا قد مت يف اجلزائر
يتخذ ما قد يلزم من تدابري " 7899وتقابل هذه النصوص اجلزائية من التشريع اجلزائري املادة الرابعة فقرة أ من اتفاقية فيينا 

، "ترتكب اجلرمية يف إقليمه: قررها وفقا للفقرة أمن املادة الثالثة عندما لتقرير اختصاصه القضائي يف جمال اجلرائم اليت يكون قد
يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابري لتقرير اختصاصه القضائي يف جمال اجلرائم اليت يقررها وفقا ( "أ-3)وكذلك نفس املادة الفقرة 

مية موجودا داخل إقليمه وال يسلمه إىل طرف آخر للفقرة أمن املادة الثانية عندما يكون الشخص املنسوب إليه ارتكاب اجلر 
 ..."أن اجلرمية ارتكبت يف إقليمه أو على منت سفينة"على أساس 

ضرورة احلفاظ "اليت تقضي  3333وتقابل هذه املادة من اتفاقية فيينا املادة الرابعة من اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة 
دم اجلواز التدخل يف الشؤون الداخلية ألية دولة طرف حبجة تنفيذ االلتزامات املقررة مبقتضى على السيادة اإلقليمية للدول وع

هذه االتفاقية، وأنه ال جيوز ألي دولة طرف أن تباشر على إقليم طرف آخر أي نشاط تنحصر صالحية القيام به وفقا 
 .للقانون الداخلي هلذه الدولة األخرية يف سلطتها وحدها
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ويتمثل يف تدعيم وتأكيد املالحقة اجلنائية يف كل حالة خيشى فيها لسبب  :النهج الثاني -
إجرائي أو آلخر إفالت مرتكب اجلرمية من احملاكمة، ومثال ذلك أن تقع جرمية تبييض األموال يف 

مث ال يتيسر  بصينتهاإقليم دولة ما ويوجد املتهم يف إقليم دولة أخرى يكون أو يصبح متمتعا 
لكون الدولة ال تسلم رعاياها، فهنا تصبح احلاجة ملحة إىل إعمال  استنادارمية تسليم مرتكب اجل

التعاون القضائي الدولة بكافة مظاهرة وأمهها االعرتاف بإمكانية إحالة الدعوى اجلنائية عن اجلرمية 
بني  الواقعة من الدولة إىل دولة أخرى، والتأكيد على ضرورة تبادل كافة أشكال املساعدة القانونية

الدول، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق باحلصول على شهادات األشخاص وتبليغ األوراق 
القضائية، وفحص األشياء وتبادل األدلة واللجوء إىل اإلنابة القضائية وال يتصور ذلك دون اتفاقية 

 .(1)دولية
ي يتقرر من ويف كافة األحوال فإن االتفاقيات الدولية مل تستبعد ممارسة أي اختصاص جنائ  

، وهذا خبصوص االختصاص الدويل أما االختصاص احمللي (2)قبل أي دولة وفقا لقانوهنا الداخلي
فإن جل التشريعات تتفق على ضرورة متديد االختصاص احمللي هبدف عدم اإلفالت اجملرمني من 

املشرع اجلزائري على دائرة املتابعة اجلزائية يف جمال اجلرم املنظم املمتد عرب أكثر من إقليم وقد نص 
 (3)من قانون اإلجراءات اجلزائية وأحال ذلك إىل التنظيم( 638)و( 93)و( 61)هذا يف املواد 

                                                           
جيوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابري لتقرير اختصاصه القضائي يف جمال اجلرائم اليت ( "ب)لرابعة الفقرة املادة ا - 1

يقررها وفقا للفقرة أ من املادة الثالثة عندما يكون الشخص املنسوب إليه ارتكاب اجلرمية موجودا يف إقليمه وال يسلمه إىل 
 .13 القانون اجلنائي الدويل، املرجع السابق، ص ، وسليمان عبد املنعم، دروس يف"طرف آخر

 .738سليمان عبد املنعم، املرجع نفسه، ص  - 2
جيوز متديد االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية إىل دائرة "من الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية  61املادة  - 3

واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة باملعاجلة  اختصاص حماكم أخرى، عن طريق التنظيم يف جرائم املخدرات
 ".اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالعرف

لي جيوز متديد االختصاص احمل"الفقرة الثانية  73/77/3339املؤرخ يف  79-39من نفس القانون رقم  93وتنص املادة 
لقاضي التحقيق إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى عن طريق التنظيم يف جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية 
واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص 

 ".بالصرف
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يتضمن متديد االختصاص  32/73/3333املؤرخ يف  699-33وصدر املرسوم التنفيذي رقم 
على تلك  احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق ويتعلق األمر بإحالة امللف

 (.6مكرر  93إىل  7مكرر  93املواد )احملاكم 
وهذا التوسع من شأنه ضمان التحكم أكثر يف معاجلة احلوادث اجلديدة من اإلجرام   

املنتظم مبا فيها تبييض األموال الذي يتطلب توفري الوسائل البشرية واملادية والعلمية املطلوبة، كون 
قيقة وسريعة من طرف قضاة هلم تكوين متخصص وجتربة هذه اجلرائم اخلطرة تتطلب معاجلة د

 . ميدانية
 من حيث التقادم: ثانيا

نظرا خلطورة جرائم تبييض األموال وتأثريها العميق على اجملتمع الدويل بصفة عامة واجملتمع   
اجلزائري بصفة خاصة وانعكاساهتا الضارة على االقتصاد وما تتضمنه من جرائم أولية كاملخدرات 

عن بعض األحكام " يف قانون تبييض األموال"ويل اإلرهاب فقد رأى املشرع اجلزائري اخلروج ومت
العامة من حيث عدم سقوط الدعوى العمومية مبضي املدة وسقوط كذلك العقوبة مع عدم تطبيق 

 .(1)وقف التنفيذ وأحكام عدم النطق بالعقاب
ال تنقضي الدعوى "زائية على أنه وتنص املادة الثامنة مكرر من قانون اإلجراءات اجل  

العمومية بالتقادم يف اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية وتلك املتعلقة باجلرمية العابرة 
، ومفاد ذلك أن الدعوى العمومية (2)"للحدود الوطنية أو الرشوة أو االختالس لألموال العمومية

املدة ومبا يشكل خروجا على القاعدة العامة يف قانون  يف جرائم تبييض األموال ال تسقط بفوات
                                                                                                                                                                                

جيوز متديد االختصاص احمللي للمحكمة إىل دائرة " "قانون إجراءات جزائية"لفقرة اخلامسة من نفس القانون ا 638واملادة 
اختصاص حماكم أخرى عن طريق التنظيم، ويف جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة 

 ".واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال
وجال وفاء حممدين، مكافحة غسيل . 778لعشب علي، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1

 .33األموال، املرجع السابق، ص 
ن اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتضمن قانو  7833يونيو  9املوافق لـ  7693صفر عام  79املؤرخ يف  722-33األمر  - 2

 .3339سنة  79-39واملتمم بقانون رقم 
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بنصها  7833لسنة  33/722اإلجراءات اجلزائية واليت تقررها املادة السابعة من القانون رقم 
تسقط الدعوى العمومية يف اجلنايات مبضي عشر سنوات من يوم وقوع اجلرمية أو اليوم "على 

 .(1)"املوايل هلا إذا كانت اجلرمية وقتية
وملا كانت جرمية تبييض األموال جنحة طبقا لقانون العقوبات اجلزائري فإن مرور عشرة   

سنوات من وقوع تلك اجلرمية ال يؤدي إىل سقوط الدعوى العمومية وهذا حكم االستثنائي يؤكد 
حرص املشرع اجلزائري على مالحقة مرتكيب جرائم تبييض األموال باعتبارها تنطوي على أساليب 

 .ويه والتعتيم وحىت ال يفلت مرتكيب تلك اجلرائم جبرمهم الشائنللتم
كما أنه تنص املادة الثامنة مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف فقرهتا الثانية   

ال تتقادم الدعوى املدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن اجلنايات واجلنح "على أنه 
 .(2)"قرة األوىلاملنصوص عليها يف الف

املعدل واملتمم لألمر رقم  3339لسنة  39/79مكرر من قانون رقم  373املادة  تنص   
ال تتقادم العقوبات احملكوم هبا يف اجلنايات واجلنح املوصوفة "على أنه  7833لسنة  33/723

والرشوة وهذا النص بأفعال إرهابية وختريبية وتلك املتعلقة باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية 
لسنة  33/723من قانون اإلجراءات رقم  373استثناء على القاعدة العامة اليت تقررها املادة 

من أنه تسقط العقوبات احملكوم هبا يف اجلنايات مبضي عشرين سنة من وقت صدور  7833
وال احلكم هنائيا، ومفاد ذلك أنه بصدور احلكم بعقاب اجلاين يف إحدى جرائم غسيل األم

                                                           
 .73/77/3339املؤرخ يف  72-39نص املادة السابعة من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري مبوجب قانون رقم  - 1

خالية من أي إشارة إىل تقادم ولإلشارة أن املادة السابعة من قانون اإلجراءات الفرنسي واملادة الثامنة والتاسعة أهنا جاءت 
 .الدعوى العمومية خبصوص ارتكاب جرمية غسل األموال، مما يستوجب تطبيق الرتتيبات الواردة يف األحكام العامة

ال يوجد يف القانون املصري واللبناين واإلمارايت نظري هذا احلكم اخلاص الوارد يف القانون اجلزائري بعدم سقوط الدعوى  - 2
، املادة التاسعة الفقرة األوىل املتعلق مبكافحة 3333لسنة  62 جرائم تبييض األموال خالفا للقانون الكوييت رقم العمومية يف

 .تبييض األموال
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املنصوص عليها بالقانون فإن هذه العقوبة ال تسقط مهما طالت املدة حىت ولو مرت بعشرين سنة 
 . منذ صدور احلكم النهائي بالعقاب

وينبغي على ذلك أنه ميكن مالحقة اجلاين لتنفيذ العقوبة الصادرة يف حقه مهما هترب من   
اإلجراءات اجلزائية يعرّب عن رغبة املشرع مكرر من قانون  373التنفيذ ومن مث فإن نص املادة 

دة اليت انقضت اجلزائري الواضحة يف إنزال على اجلناة يف جرائم تبييض األموال بغض النظر عن امل
 .(1)م ضدهم يف اجلرائم املذكورةبعد صدور أحكا

جييز القانون اجلزائي اجلزائري للمحكمة إن رأت من أخالق املتهم وماضيه أو سنه أو   
ظروف اليت ارتكبت فيها جرميته أو تفاهة هذه اجلرمية ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إىل ال

اإلجرام، وذلك فيما إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي احلبس أن تقرر االمتناع عن النطق 
للمحكمة ، أي أنه ال جيوز (2)بالعقاب وهذه القاعدة املقررة ال تنطبق على جرائم تبييض األموال

أن تعامل املتهم يف إحدى جرائم تبييض األموال بأي نوع من الشفقة فال عربة يف اجلرائم املذكورة 
بأخالق املتهم وماضيه أو سنه أو الظروف اليت ارتكبت فيها اجلرمية ومن مث فإن املشرع اجلزائري 

يها على احملكمة النطق رأى أن جرائم تبييض األموال يف ذاهتا من اجلرائم اجلسيمة اليت يتعني ف
 .بصرف النظر  عن الظروف اليت كانت جتيز للمحكمة االمتناع عن النطق بالعقاب

عدم تطبيق قاعدة وقف التنفيذ يف جرمية تبييض "كما أنه هناك قاعدة أخرى وهي   
جييز القانون اجلزائي اجلزائري للمحكمة إذا قضت حببس املتهم مدة ال تتجاوز  حبيث والاألم

أخالق املتهم أو ماضيه سنتني أو بالغرامة أن تأمر بوقف التنفيذ الكلي أو اجلزئي، إذا ما تبني من 
 أوسنه أو لظروف اليت ارتكب فيها جرميته ما حيمل على االعتقاد بأنه لن يعود إىل اإلجرام، أو يف

                                                           
حبيث ينص على التقادم مبرور عشرون سنة ستة يف مواد ( ع ق 3-766)وكذلك املشرع الفرنسي من خالل املادة  - 1

 (.ع ق 9 -766)ويف مواد املخالفات سنتني املادة ( ع ق 6-766م )ح اجلنايات، ومخس سنوات يف مواد اجلن
جيوز للمجالس القضائية للمحاكم يف حالة احلكم " 79-39من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  283طبقا للمادة  - 2

القانون العام أن تأمر باحلبس أو الغرامة إذا مل يكن احملكوم عليه قد سبق احلكم عليه باحلبس جلناية أو جنحة من جرائم 
 ".حبكم مسبب باإليقاف الكلي أو اجلزئي لتنفيذ العقوبة األصلية
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حالة احلكم باحلبس أو الغرامة إذا مل يكن احملكوم عليه قد سبق احلكم عليه باحلبس جلناية أو 
 .(1)جنحة من جرائم القانون العام

ال يستفيد األشخاص الذين حكم عليهم بسبب "الفقرة األوىل  336وطبقا لنص املادة   
رة للحدود الوطنية وكذا اجلنايات اإلرهاب أو التخريب أو اجلرمية العابجناية أو جنحة أو أعمال 

وبذلك فقد رفض املشرع ختفيف العقاب على اجلناة يف جرائم "واجلنح املرتكبة ضد األحداث 
تبييض األموال وعدم جواز األمر بوقف تنفيذ األحكام الصادرة باحلبس نظرا خلطورة نوعية هذه 

 .(2)اجلرائم
 من حيث عبئ اإلثبات وأساليب التحري: ثالثا

إذا كان األصل يف اإلنسان الرباءة وهو ما أكدته أغلبية الوثائق الدولية، واليت من أمهها   
، 73/73/7899اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

يها أن كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا يف حماكمة علنية تكفل له ف
الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، وغريها من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية يف هذا 

 .(3)اخلصوص
ومع التسليم بأن الشرعية اإلجرائية تكفل احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان، وال تسمح   

ت الدستورية لتلك باملساس هبا إال يف احلدود اليت قررها القانون من خالل تقدمي كافة الضمانا
احلقوق يف مراحل الدعوى اجلنائية املختلفة، إال أن تطور اجلرمية عامة وجرمية تبييض األموال 

قعا جديدا، متثل يف اجتاه بعض الفقهاء والقوانني اجلنائية إىل إلزام املتهم بإثبات خاصة فرضت وا

                                                           
 .املعدل واملتمم 7833لسنة  723-33من األمر رقم  283نص املادة  - 1
غسيل األموال  الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري املادة التاسعة الفقرة الثالثة من قانون 336تقابل املادة  - 2

ال جيوز تطبيق قاعدة وقف التنفيذ احلكم اجلنائي بالنسبة لتنظيم جرائم املخدرات "واليت تنص  3339لسنة  62الكوييت رقم 
 ".واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب

، 31، ص 7889حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، سنة  حممود جنيب - 3
 .638وحممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين الدويل، للجرمية املنظمة عرب الدول، املرجع السابق، ص 
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ئفة اجلرائم اخلطرية، مبا فيها جرمية براءته، أي نقل عبئ اإلثبات من جهة االدعاء إىل املتهم، يف طا
املنظمة عرب الوطنية وجرمية تبييض األموال بوصفها اجلرمية اليت تساعد اجلناة على تثبيت األدلة 

 .(1)وتوزيعها بني بلدان متعددة، مما حيول دون ضبطهم ومساءلتهم جنائيا
ومن مث فإن هناك استثناءات حمدودة ترد على القاعدة العامة يف حتمل سلطة االهتام بعبئ   

اإلثبات وبعض هذه االستثناءات مصدره نصوص خاصة يف القانون، تنشئ قرائن قانونية بسيطة، 
 يتم مبوجبها افرتاض توافر أحد ٍأكان اجلرمية، وقد طرح املوضوع للنقاش ضمن أعمال اللجنة الثالثة

، وانتهى إىل أنه ال 7828ملؤمتر اجلمعية الدولية لرجال القانون الدويل الذي عقد يف نيودهلي سنة 
يتعارض بني نقل عبئ اإلثبات وقرينة الرباءة، إذا ما توافرت وقائع قرائن تكفي لعكس هذه الرباءة، 

يف  3333وطنية سنة ومن مث التأكيد عليه يف االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال
من اتفاقية فينا ( 73املادة )، وما نصت عليه الفقرة السابعة (73)الفقرة السابعة من املادة 

املنظمة عرب الدول، وجرائم االجتار يف استجابة ملتطلبات الواقع العملي ملكافحة اجلرائم  7899
امية املنظمة إىل استغالل غري املشروع من املخدرات، يف ضوء اجتاه من العديد اجلماعات اإلجر 

 .(2)قرينة الرباءة واملتمعن هبا لتفادي الوقوع حتت طائلة القانون
ومع ظهور أمناط جديدة من اجلرائم السيما جرائم تبييض األموال، مث جتاوز اإلطار   

صادر أو التقليدي لقرينة الرباءة، ومل ترتك جلهة اإلدعاء إقامة الدليل اليقني بأن األموال متأتية من م
أنشطة غري مشروعة حيظرها القانون، ملا يتطلبه ذلك من جديد وما يستغرقه من وقت وإمكانات 

                                                           
العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة حممد سامي الثواء، اجلرمية املنظمة وصداها على األنظمة  - 1

 .777، ص 7899
حممد شريف بسيوين، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ماهيتها، ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، دار الشروق، القاهرة، الطبعة  - 2

 .737، ص 3339الرابعة، سنة 
جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبين " 3333مو سنة الفقرة السابعة من اتفاقية بالري  73املادة 

املصدر املشروع للعائدات اإلجرامية املزعومة أو املمتالكات األخرى املعارضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك االلتزام مع مبادئ 
 ".قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى
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أجهزة العدالة اجلنائية مما يرتتب عليه إفالت اجلناة من املتابعة اجلنائية وتوقيع مادية قد ال متتلكها 
 .العقاب

قلب عبئ اإلثبات يف  وعلى هذا األساس جند أن العديد من التشريعات انتهجت سياسة  
مواجهة اجلرمية املنظمة عرب الدول وجرمية تبييض األموال كصورة هلا، هبدف الرتكيز على مصادر 
الثورة ومدى شرعيتها، للضغط على املنظمات اإلجرامية هبدف حرماهنا من قوهتا ومن الطاقة اليت 

على تثبيت األدلة بأسلوب  تساعد على االستمرار واملواجهة، وذلك لقدرة املنظمات اإلجرامية
مدروس يؤمن هلا احلماية القانونية، مثل املشرع املصري الذي أجاز نقل عبئ اإلثبات على املتهم 

، واملشرع الفرنسي ملواجهة جرائم غسل األموال (1)وذلك من خالل اجلرائم الدالة على ذلك
 .(2)واملقدرات من خالل نقل وقلب عبئ اإلثبات

وعليه يتبني أن السياسة التشريعية تتجه إىل قلب عبئ اإلثبات يف اجلرمية املنظمة عرب   
الدول بصورها املختلفة السيما جرائم تبييض األموال دون تأثرها بآراء بعض الفقهاء الذي يتطلب 

ن اإلدانة توافر وقائع معينة مل يستطيع املتهم دحضها وإثبات عكسها، مناقضا الفرتاض براءته م
التهمة املوجهة إليه بكل وقائعها وعناصرها، وأن األصل يف القرائن القانونية جواز إثبات عكسها، 
خبالف االجتاه الفقهي الذي يكتفي ثروته ونقل عبئ اإلثبات إليه لنفي ذلك االشتباه، وأن ذلك 

شرعية أمواله  ال ينطوي على مساس بقرينة الرباءة، ألن املشتبه فيه احلق يف منحه الفرصة إلثبات
 .(3)بعد توقيع احلجز عليه وقبل مصادرهتا

                                                           
 .733حممد شريف بسيوين، اجلرمية املنظمة، املرجع السابق، ص  - 1
 .773حممد سامي الشواء، اجلرمية املنظمة، املرجع السابق، ص  - 2

جرم فعل التربير الكاذب ملصادر األموال واألرباح وهي جرمية مستقلة "من قانون العقوبات الفرنسي ( 7-639)تنص املادة 
الذي يربر مصدر أمالك مرتكيب اجلرمية أو خيالف القانون بتقدمي فواتري مزيفة أو عقود مزيفة أو يتحمل مسؤوليتها الشخص 

هبة صورية إىل أخرى صور التربير اليت وردت على سبيل املثال، واقرتاض على املتهم املالك األصلي للمال هبا ومل يكن هو 
 ".الشخص الذي برر مصادر األموال

 . 676العاقل، النظام القانوين الدويل جلرمية املنظمة، املرجع السابق، ص حممد عبد اهلل حسني  - 3
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وبالتايل فإن االجتاه الفقهي املنادي بنقل عبئ اإلثبات والقوانني اليت أقرت ذلك وتغليب   
املصلحة العامة على مصاحل األفراد، نتيجة اإلفالس العدالة اجلنائية يف حتقيق أهدافها، وتفاقم 

وره مما جعل ميثل اجلرمية املنظمة عرب الدول بوصفها أحد هياكل خطر اإلجرام وتنوع مظاهره وص
الدول األساسية، فمن ناحية يقال بوجود دولة رمسية وأخرى غري رمسية حتركها أيدي املنظمات 

 .(1)تغلغلت يف كافة جماالت احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافيةاإلجرامية اليت 
صعوبة اإلثبات والثغرات القانونية خاصة اإلجراءات منها اليت يستغلها وباإلضافة إىل ذلك   

اجلناة من أعضاء املنظمات اإلجرامية لإلفالت من العقاب، وحتقيق أهدافهم والشرب إىل 
املشروعات االقتصادية سواء على النطاق الدويل أو الداخلي، األمر الذي استدعت إليه 

عامة لصاحل العدالة، ولتحقيق مواجهة هذا اخلطر يتعني على كل التشريعات اخلروج على القواعد ال
التشريعات اإلسراع إىل حتديث قوانينها متاشيا مع طبيعة هذه اجلرمية ملا تتسم به من الطابع الدويل 

 .واتساع نشاطها على كامل النطاق العاملي
ونقل عبئ اإلثبات قد ومهما يكن نرى إذا كان اخلروج على مبدأ األصل يف املتهم الرباءة،   

أصبح ضرورة ملحة ملكافحة جرائم تبييض األموال يف ضوء تتسم به من طابع دويل، وتقين معقد، 
فإنه يتعني احلرص الشديد لدى تطبيق هذا االستثناء، وأن يتم تطبيقه يف إطار من املواءمة بني 

ءة، والتأكد من توافر وقائع معينة الشرعية اإلجرائية واليت تفرتض أن األصل العام يف املتهم هو الربا
 .تنشأ هبا قرينة تدل على عكس هذه الرباءة

فبعدما تكلمنا عن بعض األحكام والقواعد االستثنائية جلرمية تبييض األموال يف ظل   
الوثائق الدولية والتشريعات الداخلية فنحاول أن نعرض يف املطلب املوايل العقوبات املقرة للبنك  

 .ظل النصوص الدويل وبعض التشريعات املقارنة كشخص معنوي يف

                                                           
، وجال وفاء حممدين، مكافحة غسيل 339شريف سيد كامل، اجلرمية املنظمة يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص  - 1

طفى طاهر، املرجع السابق، ص ، ومص377، وعادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص 37األموال، املرجع السابق، ص 
399. 



 نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي             الفصل الثاني 

 

530 
 

 العقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي: المطلب الثاني
نظرا لآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية املرتتبة عن جرائم تبييض األموال   

وإدراكا من  واجلرائم امللحقة هبا على االقتصاديات الوطنية وعلى االقتصاد الدويل بصفة عامة،
اجملتمع الدويل لتلك اآلثار، فقد أدلت االتفاقيات الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية، اهتماما 
بالغا من أجل احلد من هذه اجلرائم والعقاب عليها، وذلك من خالل وضع طائفة متنوعة من 

 .العقوبات اجلنائية
لعقوبات اجلنائية اليت تتالءم مع كما أنه حرصت االتفاقيات الدولية على تقرير عدد ا  

الشخص املعنوي، سواء كانت اجلزاءات ماسة بوجود ذلك الشخص أو حبياته ذاهتا، أو ماسة 
بذمته املالية مباشرة أو بنشاطه املهين أو االقتصادي، أو كانت من اجلزاءات التشهرية املاسة 

 . وغري املصرفية بسمعته خاصة مع تزايد العديد من املؤسسات املالية املصرفية
املختلفة تلعب دورا بارزا يف عمليات تبييض األموال، فقد ارتأت  ومبا أن البنوك واملصارف  

االتفاقيات الدولية دعوة دول األطراف إىل سن سياسة تشريعية حتول دون ارتكاب هذه األفعال 
ساهم يف تسهيل ابتداء أو اكتشاف ووضع عقوبات جنائية ضد فاعليتها، وإىل إخضاعها كل من 

ارتكاب هذه األفعال للعدالة اجلنائية، وعليه سنحاول دراسة يف هذا املطلب الثاين تلك العقوبات 
، مث العقوبات املقررة للبنك  (الفرع األول)وأنواعها سواء من خالل نصوص الوثائق الدولية 

، مث العقوبات املقررة للشخص املعنوي (الفرع الثاني)كشخص معنوي يف القانون اجلزائري 
 .(الفرع الثالث)

 نصوص الوثائق الدولية: الفرع األول
تعترب الوثائق الدولية النواة األوىل يف إقرار العقوبة بالنسبة للبنوك كأشخاص معنوية، وهذا   

بني من أجل منع استخدام النظام املصريف واملؤسسات املالية ألغراض تبييض األموال، لذا سن
، مث العقوبات املقررة للبنك (أوال)العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي يف الوثائق الدولية 
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، باإلضافة إىل العقوبات املقررة للبنك كشخص (ثانيا)شكخص معنوي يف التشريعات املقارنة 
 . (ثالثا)معنوي يف التشريعات العربية 

 وثائق الدوليةالعقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي في ال: أوال

تنشأ املسؤولية اجلنائية للبنوك يف مرحلة ممارستها لنشاطها املايل يف عدة أوجه خاصة عند   
قبوله األموال، وإن كان الشخص الطبيعي هو حمور القانون اجلنائي إال أنه مع اتساع دائرة 

أنظمة األشخاص االعتبارية يف العصر احلديث، أصبحت تلك األشخاص مصدر خطر على 
اجملتمع االقتصادية، مما اقتضى مساءلته جنائيا يف نطاق حمدود عن بعض اجلرائم اليت تقع مبناسبة 
مزاولة نشاطه، لذا سنلقي الضوء على أنواع العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي يف ظل 

 .الوثائق الدولية
 :8881الجزاءات المقررة في التشريع النموذجي لألمم المتحدة  -

االتفاقيات بتقرير مبدأ املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية بصدد جرمية تبييض عنيت 
األموال على حنو ما ذكرنا سالفا، وإن كان التشريع النموذجي بعد يف مقدمة الوثائق والذي يعزز 
على اشتماله على عدد من العقوبات اليت ميكن إنزاهلا بالشخص املعنوي الذي يتورط يف ارتكاب 

 .اجلرمية أو يشارك يف ارتكاهبا هذه
وقد تباينت وتنوعت العقوبات ما بني املنع من ممارسة النشاط املهين إذا كانت ماسة 
بالنشاط املهين أو االقتصادي للشخص املعنوي أو اإلغالق ونشر احلكم الصادر ضده أو الغرامة، 

لطبيعيني الذين ارتكبوا دون مساس مبعاقبة األشخاص ا"من التشريع ( 39)لذلك نصت املادة 
اليت ترتكب جرمية تبييض ( باستثناء الدولة)اجلرمية أو تواطئوا عليها، تعاقب األشخاص االعتبارية 

، كما أجازت نفس (1)"األموال، أو إحدى اجلرائم املرتبطة هبا يف املادة اليت تنص على تلك اجلرمية

                                                           
 .722مصطفى الطاهر، املواجهة التشريعية جلرمية غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، املرجع السابق، ص  - 1
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لغرامة، بثالث عقوبات تكميلية أو املادة احلكم على الشخص املعنوي، عالوة على عقوبة ا
 .(1)بإحداها

كما نص التشريع على عقوبات تأديبية للشخص االعتباري يف جرمية غسل األموال، 
وذلك يف حال عدم مراعاهتم لبعض االلتزامات والضوابط اليت يتعني عليهم التقيد مبقتضى هذا 

 . (3)، وبعض العقوبات األخرى(2)التشريع
 :8888العقوبات المقررة في االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب عام  -
تتخذ كل دولة  -أ" من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب على أن ( 2)نصت املادة   

طرف التدابري الالزمة، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية، للتمكني من أن يتحمل أي كيان اعتباري 
ا أو منظم مبوجب قوانينها املسؤولية إذ قام شخص مسؤول عن إدارة أو تسيري موجود يف إقليمه

هذا الكيان، بصفته هذه بارتكاب جرمية منصوص عليها يف املادة الثانية وهذه املسؤولية قد تكون 
 .جنائية أو مدنية أو إدارية

 .وا اجلرائمحتمل هذه املسؤولية دون مساس باملسؤولية اجلنائية لألفراد الذين ارتكب -ب
                                                           

املنع النهائي أو املؤقت من ممارسة نشاط مهين أو عدة  -أ: من تشريع من تلك العقوبات التكميلية 39تنص املادة  - 1
اإلغالق النهائي أو املؤقت للمؤسسة أو املنشأة اليت استخدمت يف -ة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، بأنشطة مهني

نشر احلكم الصادر ضد الشخص املعنوي يف الصحف أو بأي وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت -ارتكاب اجلرمية، ج
 . السمعية والبصرية

للجرمية املنظمة يف ضوء السياسة اجلنائية املعاصرة، دراسة مقارنة بني التشريع  حممد علي سويلم، األحكام املوضوعية واإلجرائية
 .61، ص 3338واالتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 

قائيا باختاذ اإلجراءات الالزمة املنصوص للهئة أو للسلطة التأديبية أن تتدخل تل"من نفس التشريع النموذجي  32املادة  - 2
عليها يف اللوائح املهنية أو اإلدارية، السيما فيما يتعلق بواجب اإلبالغ عن الشبهات املتعلقة بغسل األموال أو عدم توخي 

 .اليقظة أو وجود قصور يف تنظيم إجراءات املراقبة الداخلية هبذه املؤسسة
، وحممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة، املرجع 723مصطفى الطاهر، املرجع السابق،  - 3

 ، 739، شريف سيد كامل، مكافحة غسل األموال، املرجع السابق، ص239السابق، ص 
 -ة، باحلرمان هنائيا أو ملدة ستة أو أكثر من مزاولة العمل سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أنشط -أ: من تلك العقوبات

نشر حكم الصادر باإلدانة يف الصحف أو بأي وسيلة من وسائل االتصال السمعية  -اإلغالق النهائي ملؤسسته ملدة سنة، ج
 . البصرية
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( أ)صفة خاصة، إخضاع الكيانات االعتبارية املسؤولية وفقا للفقرة بتكفل كل دولة طرف،  -ج
، ومناسبة ورادعة، وجيوز أن تشمل هذه اجلزاءات جزاءات جلزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة

 .(1)"نقدية
 :3000المنظمة سنة العقوبات المقررة في االتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة  -

من االتفاقية على مسؤولية اهليئات واألشخاص االعتبارية ( 73)نصت املادة العاشرة 
جبزاءات جنائية ومدنية وإدارية نتيجة املشاركة يف ارتكاب جرائم خطرية وفقا لألفعال اجملرمة يف 

 .(2)من االتفاقية( 36، 9، 3، 2)املواد 
 :3002دولية لمكافحة الفساد العقوبات المقررة في االتفاقية ال -

من االتفاقية على الشخصيات االعتبارية عقوبات فعالة ورادعة، ( 33)أوجبت املادة 
وعليه فإن الشخص املعنوي ميكن أن يتعرض للعقوبات نفسها اليت يتعرض هلا الشخص الطبيعي 

معاملة  ذي يتطلب اختاذالعقايب ال رريقيف االتفاقيات الدولية والقانون اجلنائي، وذلك عن طريق الت
مالئمة بالنظر إىل الشخص الطبيعي، تقابلها جتاه الشخص االعتباري عقوبة احلل أو اإلغالق،  
 كما ال خالف بشأن عقوبة الغرامة أو عقوبة املصادرة أو تثري احلكم باإلدانة، حيث مل يعد ينظر

                                                           
 .238وحممد عبد اهلل حسني العاقل، النظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة، املرجع السابق، ص  - 1
تعتمد كل دولة ما قد يلزم من تدابري ملا يتفق مع مبادئها القانونية : "3333سنة من اتفاقية بالريمو  73نص املادة  - 2

إلرساء مسؤولية اهليئات االعتبارية عن املشاركة يف اجلرائم اخلطرية اليت تكون ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة واألفعال اجملرمة 
القانونية للدولة الطرف جيوز أن تكون مسؤوليته للهيئات رهنا باملبادئ -: ، من هذه االتفاقية(36، 9، 3للمواد )وفقا 

تكفل  -االعتبارية جنائية، مدنية، إدارية، ال ختل هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم، 
وفقا هلذه املادة جلزاءات  كل دولة طرف على وجه اخلصوص إخضاع األشخاص االعتباريني الذين تلقى عليهم باملسؤولية

 ".جنائية أو غري جنائية فعالة ومناسبة ورادعة مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية
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تحمل االلتزامات بإرادته املستقلة إىل الشخص االعتباري بأنه حقيقة ومهية بل أًبح حقيقة قانونية ي
 .(1)ويكتسب احلقوق، وهو كذلك حقيقة إجرامية لتصور ارتكاب أفعال ختالف القانون

 في التشريع المقارن العقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي: ثانيا
أقرت خمتلف التشريعات عقوبات متنوعة متعلقة باألشخاص املعنوية، بالرغم أهنا ختتلف   

على عقوبة  767/38بينها خالل عقوبات معينة، فاملشرع الفرنسي نص عليها يف املادة فيما 
حل الشخص املعنوي، وأقرها قبل ذلك يف مشروع قانون العقوبات الذي وضع نفسه سنة 

، وجاء تقرير هذه العقوبة على أهنا أصلية يف مجيع األحوال، بيد أن (98)يف املادة  7869
منه لقسوة هذه العقوبة وخطورهتا على حياة الشخص املعنوي، مل يوجب  املشرع الفرنسي تقديرا

على القاضي احلكم هبا يف أية حالة تطرح عليه، بل اعترب النطق رهبا جوازيا للقاضي، إذ رخص له 
 .(2)سلطة تقديرية يف صدد احلكم هبا من عدمه

وينقد بعض الفقهاء ذلك مبقولة أن االستناد إىل عدم مشروعية اهلدف إلجازة حل   
الشخص املعنوي مسألة وإن كانت تبدو بسيطة نظريا، فإهنا تضع القاضي يف دائرة من الصعوبات 
عند التطبيق العملي، ذلك أن اهلدف من إنشاء الشخص املعنوي حيدد سلفا وال يتصور أن يعلن 

اجلرائم، إذن الطبيعي أن يعلن هدفا مشروعا ومؤدى ذلك عدم اعتماد القاضي  أن هدفه ارتكاب

                                                           
، 93عادل حممد أمحد السيوي، التعاون الدويل يف مكافحة جرمييت غسل األموال، ومتويل اإلرهاب، املرجع السابق، ص  - 1

من االتفاقية  33، واملادة .668رمية املنظمة، املرجع السابق، ص وحممد علي سويلم، األحكام املوضوعية واإلجرائية للج
 (.الفقرة ب، ج، د)الدولية ملكافحة الفساد 

، وأمحد حممد قايد، 263حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 2
 .687املرجع السابق، ص 

«La dissolution emportera interdiction de continuer l’activité sociale même sous un autre 
nom et avec d’autres directeurs au administrateurs à peine contre les contrevenants d’une 
amende de 1000 à 1000 francs et d’un emprisonnements qui ne pourra être inférieur a 3 mois 
ni être supérieur à un an: elle entrain des la liquidation des biens de la personne juridique». 



 نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي             الفصل الثاني 

 

535 
 

على اهلدف املعلن أو اخنداعه به لتقرير مدى استحقاق الشخص املعنوي عقوبة احلل من عدمه 
 .(1)وضرورة اجتاهه للبحث عن اهلدف احلقيقي غري املعلن

ومها حالة إنشاء ( 767/8)ادة كما أنه ال يكفي توافر شرطني املنصوص عليهما يف امل  
الشخص املعنوي الرتكاب الوقائع اإلجرامية وحتول الشخص املعنوي عن هدفه املشروع إىل 
ارتكاب اجلرائم، بل أضاف شرط آخر وهو أن تكون اجلرمية اليت يهدف الشخص املعنوي إىل 

من تلك املدة فال ارتكاهبا هي جناية أو جنحة عقوبتها احلبس مدة مخس سنوات فإذا كانت أقل 
 .(2)ميكن للقاضي تطبق عقوبة احلل

 العقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي في التشريعات العربية: ثالثا
إن املشرع املصري مل ينص على عقوبة احلل بشأن جرائم تبييض األموال، ويرجع ذلك أن   

قانون املصري، لذا جنده فكرة املسؤولية للشخص االعتباري مل تصل إىل مرحلة النضج التام يف ال
، توقيع عقوبة على املسؤول 3333لسنة ( 93)الفقرة األوىل من القانون ( 73)اعتمد يف املادة 

عن اإلدارة الفعلية للشخص املعنوي، بينما أوردت الفقرة الثانية إمكان توقيع العقوبات املالية 
 .(3)والتضمينات املدنية على الشخص االعتباري وممثله القانوين

مل يأخذ كقاعدة عامة مسؤولية األشخاص املعنوية  وجتدر اإلشارة أن املشرع املصري  
جنائيا، بل أخذ هبا بصورة استثنائية مبسؤولية الشخص املعنوي بطريقة غري مباشرة يف جرائم معينة، 

                                                           
 .683، أمحد حممد قايد، املرجع السابق، ص 33عمر سامل، املرجع السابق، ص  -1

( عقوبة احلل)العقوبات املاسة بالوجود الشخص املعنوي )تتضمن قانون العقوبات الفرنسي اليت تتالئم مع الشخص املعنوي 
، وعقوبة الوضع حتت اإلشراف الضقائي وعقوبة اإلبعاد من (الغرامة واملصادرة)والعقوبات املاسة بالذمة الشخص املعنوي 

( نشر األحكام)، وعقوبة ماسة بالسمعة الشخص املعنوي (املنع من إصدار الشبكات أو بطاقات االئتمان)السوق العام 
 .383بق، ص خالد حامد مصطفى، املرجع السا

، وشريف سيد  39حممد عبد القادر العبودي، املسؤولية لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري، املرجع السابق، ص  - 2
 .29كامل، جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص 

 .من نفس القانون( 69-767)من قانون العقوبات الفرنسي واملادة ( 7-676)واملادة 
 .293حسني العاقل، النظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة عرب الدول، املرجع السابق، ص حممد عبد اهلل  - 3
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ري هي واليت ترتكب بواسطة أحد العاملني لديه أو بامسه، وأهم العقوبات اليت جاء به املشرع املص
الغرامة اليت تتمثل يف إلزام الشخص االعتباري بأن يؤدي إىل خزينة الدولة املبلغ املقدر يف احلكم 

 .(1)وهي عقوبة تركز عليها مجيع التشريعات احلديثة لتفعيل مسؤولية الشخص االعتباري
من قانون مكافحة غسل األموال يشرتط ( 73)ومن خالل نص الفقرة األوىل من املادة   
عاقبة املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص املعنوي توفر شرطان مها أن تكون اجلرمية قد وقعت مل

بسبب إخالل املتهم بواجباته الوظيفية، وأن يثبت علم املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص 
 املعنوي باجلرمية اليت وقعت، وجيب أن تثري أن عقوبة احلل مل يقررها يف قانون مكافحة تبييض

 .(2)األموال وقررها يف جرائم أخرى
جبانب عقوبة الغرامة أخر عقوبة املصادرة اليت ركز عليها املشرع املصري بالنسبة للجرائم   

مصادرة كافة األموال املتحصلة من ( "هـ 98ب واملادة مكرر  99)اإلرهابية مبوجب املادتان 
لى استخدامها بوصفها موارد للصرف على اجلرمية وأمالك احملكوم عليه، إذا ما توافرت القرائن ع

التنظيمات غري املشروعة، فضال عن مصادرة األموال واألمتعة واألوراق واألدوات اليت استعملت أو 

                                                           
( غرامة إضافية)من قانون مكافحة غسل األموال  79تلتزم اإلشارة أن املشرع املصري قرر عقوبة إضافية مبوجب املادة  - 1

، "أو يف حالة التصرف فيها إىل الغري حسن النيةأو غرامة إضافية تعادل قيمتها يف حال تعذر ضبطها "نصت على أنه 
سنة  82من قانون رقم  29املادة  -أ: وتضمنت القوانني اجلنائية األخرى يف جرائم أخرى مساءلة الشخص املعنوي ومنها

 تكون الشركات واجلمعيات واهليئات مسؤولة بالتضامن مع احملكوم عليه بقيمة"اخلاص بشؤون التموين اليت نصت  7892
يكون مسؤول عن اجلرمية "بتنظيم التعامل بالنقد األجنيب  7889لسنة  69من قانون رقم  77املادة  -الغرامة واملصاريف، ب

يف حالة وقوعها من شخص اعتباريا أو إحدى اجلهات احلكومية أو وحدات القطاع العام أو الوحدة مع مسؤوليته التضامنية 
يكون البنك مسؤوال " 7888سنة  71من قانون التجارة رقم ( 3-266)املادة  -ج". امعه يف العقوبات املالية اليت حيكم هب

قانون  3336لسنة  7من القانون رقم  93املادة -، د"مع موظفيه احملكوم عليهم عن سداد العقوبات املالية احملكوم هبا
املقررة عن األفعال اليت ترتكب باملخالفة  يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبات"االتصاالت 

هلذا القانون إذا ثبت علمه هبا وكان إخالله بالواجبات اليت تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع اجلرمية، ويكون 
 ".الشخص املعنوي مسؤوال بالتضامن عن الوفاء مبا حكم به من عقوبات مالية وتعويضات

 .798لية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص شريف سيد كامل، املسؤو  - 2
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أعدت لالستعمال يف ارتكاب اجلرمية أو ضبطت يف أي من األمكنة املخصصة اللتقاء التنظيمات 
 .(1)"غري املشروعة أو فروعها

على ضرورة اختاذ التدابري االحرتازية العينية يف ( 377)اللبناين يف املادة وأجاز املشرع   
 16مواجهة الشخص املعنوي إذا ثبت أنه يشكل خطورة على اجملتمع ووفقا كذلك لنص املادة 

املصادرة العينية، الكفالة االحتياطية، إقفال احملل، : من القانون فإن تدابري االحرتازية العينية هي
ميكن وقف  "عقوبات اللبناين على  739يئة العضوية عن العمل أو حلها، وتنص املادة وقف اهل

كل نقابة وكل شركة أو مجعية وكل هيئة معنوية، ما خال اإلدارات العامة، إذا اقرتف مديرها أو 
أعضاء إدارهتا أ ممثلوها أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب 

 .(2)"سنتني حبس على األقلعليها ب
ميكن حل اهليئات املذكورة اليت أشارت "عقوبات لبناين على أنه ( 738)وتضيف املادة   

إذا كانت الغاية يف تأسيسها  –إذا مل تتقيد مبوجبات التأسيس القانونية  -إليها املادة السابقة 
خالفت األحكام القانونية  إذا –خمالفة للشرائع أو كانت تستهدف يف الواقع مثل هذه الغاية 

إذا كانت وقفت مبوجب قرار مربم مل متر عليه مخس  –املنصوص عليها حتت طائلة احلل 
، وعليه فإن العقوبات اليت أقرها املشرع اللبناين هي الغرامة واملصادرة ونشر احلكم فقط، "سنوات

، إقفال احملل، وقف اهليئة إضافة إىل بعض التدابري االحرتازية األخرى مثل الكفالة االحتياطية
 .(3)العضوية عن العمل أو حلها، إذا توفرت الشروط املقررة لذلك

من قانون العقوبات اللبناين مبوجب ( 738)ونالحظ أن املشرع السوري نقل حرفيا املادة   
خبصوص الشروط ( 739)من قانون مكافحة غسيل األموال وكذلك املادة ( 739)املادة 

 61بقة على الشخص املعنوي وكذلك املشرع األردين نفس النص يف املادة والعقوبات املط
                                                           

 .638محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  - 1
، شريف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل األموال، املرجع السابق، 16حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  -2

 .732ص 
 .83، املرجع السابق، ص إبراهيم علي صاحل - 3
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العقوبات األردين على أهنم متطابقة ما عدا عقوبة نشر احلكم واليت مل يقررها املشرع األردين على 
 . خالف التشريع اللبناين والسوري

إلمارايت مبوجب واملشرع ا 7838لسنة  777قانون رقم  93أما املشرع العراقي يف املادة   
خبصوص العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي مل  7891لسنة  36من قانون رقم  32املادة 

يقررا عقوبة حل الشخص املعنوي ونصوصها متطابقة، فيما عدا مقدار الغرامة اليت جيب احلكم هبا 
داهلا بالغرامة، حيث يف حالة ما إذا كان القانون يقرر للجرمية عقوبة أصلية غري الغرامة، ومت استب

حيدد حدد التشريع اإلمارايت هذه الغرامة بأن ال يزيد حدها األقصى عن مخسون ألف درهم، ومل 
 .(1)التشريع العراقي مقدارها تاركا تقديرها لألحكام القانونية املقررة

أما املشرع الكوييت مل يكن ينص على  مسؤولية الشخص املعنوي جنائيا يف قانون رقم   
بشأن مكافحة عمليات غسل  3333لسنة  62حىت صدور قانون رقم  7833لسنة  73

األموال، ورصد عقوبات متنوعة سواء املاسة بالوجود الشخص املعنوي أو املاسة بالذمة املالية 
 .(2)أو املاسة بالسمعة ونشر األحكام( الغرامة واملصادرة)
من قانون ( 219-6)والفصل ( 219-2)أما املشرع املغريب يف الفقرة الثانية من الفصل   

املسطرة اجلنائية املتعلق مبكافحة غسيل األموال، فقد أورد جمموعة من العقوبات سواء املتعلقة 
بوجود الشخص املعنوي، أو بالذمة املالية أو بالسمعة، فقرر عقوبة احلل يف الفقرة الثانية من 

يرتتب على ذلك تصفية أمالكه ومنعه ضمن العقوبات التكميلية واجلوازية و ( 219-2)الفصل 
من مواصلة نشاطه ولو حتت اسم آخر وبواسطة مسريين آخرين، وجعل هذه العقوبة جوازية على 

-6)غرار معظم التشريعات، أما عقوبة الغرامة واملصادرة فتضمنتها الفقرة الثانية من الفصل 
درهم إىل  2333.333.33 على أنه يعاقب األشخاص املعنوية بغرامة ترتاوح ما بني( "219

                                                           
 .613محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  - 1
حممد عبد الرمحن بوزيد، املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن جرائم غسل األموال، دراسة تأصيلية مقارنة للقانون  - 2

 .76، ص 3336الثالث، جامعة الكويت، سنة ، جملة احلقوق، العدد 3333لسنة  62رقم 
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درهم خبالف األشخاص الطبيعيني الذين يقل مبلغ الغرامة احملكوم به عليهم  6333.333.33
ويرجع ذلك االختالف إىل طبيعة الشخص املعنوي وإىل دور العقوبة املالية يف ردعه من خالل 

 .(1)مساسه بقدرته املالية على تسيري نشاطه وكذا على استمراريته
يف املادة  7832ص قانون العقوبات السوداين الذي بدأ العمل به منذ أول سبتمرب وقد ن  

كلمة شخص تشمل أية شركة أو مجعية أو جمموعة من األشخاص سواء كانت "التاسعة منه على 
 7817لسنة  79، أما قانون العقوبات القطري رقم "ذات شخصية اعتبارية أو مل تكن كذلك

شركة أو مجعية أو جمموعة من األشخاص سواء  كلمة شخص تشمل أية "فقد نصت املادة الثالثة 
 .(2)"كانت ذات شخصية اعتبارية أو مل تكن كذلك

من  79ويالحظ هنا أن نص املادة التاسعة من قانون العقوبات السوداين ونص املادة   
التفسري الصادر عام قانون العقوبات القطري، متماثلتان وتقابالن ما قرره املشرع االجنليزي بقانون 

، ومل حيدد التشريع السوداين والقطري األشخاص املعنوية اليت تسأل جنائيا وال اجلرائم اليت 7898
تسأل عنها وال العقوبات اليت توقع عليها، مما يدل على أن هذه األشخاص مجيعها تسأل شأهنا 

 .(3)ة قانوناشأن الشخص الطبيعي عن مجيع اجلرائم وتوقع عليها العقوبات املقرر 
 العقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

اشتمل قانون العقوبات اجلزائري على عدد من اجلزاءات اجلنائية اليت تتالءم مع طبيعة   
واملتضمن قانون العقوبات،  73/77/3339املؤرخ يف  37-39الشخص املعنوي يف قانون رقم 

، 33/33/3332املؤرخ يف  37-32ية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم والقانون الوقا
، وبعض املراسيم والقوانني 33/33/3333املؤرخ يف  33-33وقانون مكافحة الفساد رقم 

                                                           
عبد احلفيظ بلقاضي، جرمية غسل األموال وحدود آليات مكافحتها على ضوء القانون املغريب واملقارن، دراسة حتليلية،  - 1

جامعة حممد  ،"رسالة دكتوراه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وحدة التكوين والبحث، قانون التجارة واألعمال
 .663، ص 3373اخلامس، السوسي، الرباط، سنة 

 .96حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  - 2
 .99حممد عبد القادر العبودي، املرجع نفسه، ص  - 3
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اخلاصة األخرى، حبيث يعترب هذا اإلقرار باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي حديثا يف التشريع 
 .ء على أنواع تلك العقوبات وفقا للقانونوعليه سنحاول إلقاء الضو 

 العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي: أوال
تعد عقوبة احلل من العقوبات املاسة حبياة وجود الشخص املعنوي، إذ يقصد حبل   

الشخص املعنوي إهناء وجوده من احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية بصورة كلية، فاحلل 
، ونظرا خلطورهتا فقد جعلها املشرع (1)يقابل اإلعدام بالنسبة للشخص الطبيعيالشخص املعنوي 

عقوبة جوازية حبيث إعماهلا البد من توافر عدد من الضوابط وهي، قيام الشخص املعنوي 
شركات )بارتكاب وقائع إجرامية، حبيث يكون اهلدف األساسي من إنشائه هو ارتكاب اجلرائم 

ضابط آخر املتمثل يف حتول مسار الشخص املعنوي عن هدفه املشروع إىل مث ( الواجهة أو الصورية
ارتكاب اجلرائم، واستلزم املشرع اجلزائري أن تكون اجلرمية اليت يهدف الشخص املعنوي إىل 

 . (2)ارتكاهبا هي جناية أو جنحة، وهو ما يعين استبعاد عقوبة احلل إذا كانت اجلرمية املرتكبة خمالفة
كجزاء تكميلي يف الفقرة " حل الشخص املعنوي"شرع اجلزائري على عقوبة وقد نص امل  

املتضمن  7898أفريل  32املؤرخ يف  98/32من القانون رقم ( 38)اخلامسة من املادة التاسعة 
جعل عقوبة احلل عقوبة  73/77/3339غري أنه يف تعديل تعديل قانون العقوبات اجلزائري، 

                                                           
العريان، ، و حممد علي 267حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية ألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 1

، 797، وشريف سيد كامل، املرجع السابق، ص 797عمليات غسل األموال وآلليات مكافحتها، املرجع السابق، ص 
 .731وزينب سامل، املرجع السابق، ص 

فضال عن العقوبات املالية فإن هناك عقوبات أخرى ميكن توقيعها على "ويف إطار هذا املعىن يقول األستاذ راديسلو أنه
أنه "ويعرب عنها األستاذ مانيول ". عنوي يف اجلرائم اخلطرية فإنه ميكن توقيع عقوبة احلل واليت تعادل عقوبة اإلعدامالشخص امل

حمل عقوبة اإلعدام بالنسبة  La piene de mort economiquiesمن املمكن أن حتل عقوبة اإلعدام االقتصادي 
 ".للشخص الطبيعي

مكرر فقرة األوىل من  79، تنص املادة 28، وعمر سامل، املرجع السابق، ص 687ق، صأمحد حممد قايد، املرجع الساب - 2
.." العقوبات اليت تطبق على الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات واجلنح" 33/73/3333املؤرخ يف  36-33القانون رقم 

 . استثىن املشرع املخالفة اليت ترتكب من الشخص املعنوي
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رغم إبقاء النص السابق كعقوبة تكميلية لكنه تدارك يف األخري  (1)مكرر 79أصلية يف املادة 
مكرر وجعلها عقوبة تكميلية، ولقد ( 79)حيث عدل املادة  33/73/3333حسب تعديل 

أجاز املشرع اجلزائري جلهة القضائية بأن حتكم على البنك كشخص معنوي باحلل إذا ارتكب 
 .(2)3مكرر  698املادة ، و 7مكرر  698جرمية تبييض األموال وفق املادة 

ولتطبيق عقوبة حل الشخص املعنوي يف التشريع اجلزائري إضافة إىل الشرطني السابقني،   
شرط آخر وهو ضرورة أن يرتكب الشخص املعنوي جناية أو جنحة كما ذكرنا سابقا،  أضاف

قانون من  33وكانت عقوبة احلل أو اإلغالق منصوص عليها كتدابري أمن وبعد إلغاء املادة 
أدرجها املشرع مبوجب نفس القانون حتت العقوبات التكميلية  32-33العقوبات مبوجب القانون 

سنوات  32من قانون العقوبات واإلغالق قد يكون هنائيا أو مؤقتا ملدة ال تزيد عن  38يف املادة 
 .(3)ميارس فيها النشاط الذي ارتكب اجلرمية مبناسبته نوترتب عليه منع احملكوم عليه من أ

وعليه فإن جمرد ثبوت إنشاء الشخص املعنوي الرتكاب وقائع إجرامية يكفي يف حد ذاته   
النطق بعقوبة احلل ولو مل ميارس ذلك الشخص نشاطه اإلجرامي املستهدف، وهذا االنتفاء وجه 

أنه غامض وعدم استناده إىل معايري واضحة، إذ ( 767/8)إىل القانون الفرنسي يف نص املادة 
ميكن للمشرع الفرنسي تعديل النص واالكتفاء مبعيار املمارسة الفعلية لنشاط غري مشروع على 

 .(4)درجة حمددة من اجلسامة إلمكان احلكم بعقوبة احلل
كما أن املشرع اجلزائري ملا جعل عقوبة حل الشخص املعنوي عقوبة جوازية وليست   
التشريعات األخرى، كون هذه العقوبة تتعارض مع املصلحة العامة  رار خمتلفغوبية على وج

                                                           
 .731سابق، ص سامل زينب، املرجع ال - 1

 ...".حل الشخص املعنوي"...مكرر من نفس القانون الفقرة الثانية أ على  79تنص املادة 
 . 73/77/3339املؤرخ يف  72-39مكرر من قانون رقم  698املادة  - 2
 . 772قدور علي، املسؤولية اجلزائية للبنك عن جرمية تبييض األموال، املرجع السابق، ص  - 3
، وعمر سامل، املرجع 262جمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص حسام عبد ا - 4

 .78السابق، ص 
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للمجتمع سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وإن يف تطبيقها يؤدي إىل تدمري اجملتمع 
ولذا يرى جانب من الفقه استبعاد عقوبة احلل أو اإلغالق كوهنا خطرية وتؤدي إىل القضاء على 

من االقتصادي واإلضرار باألفراد مما تكون نتيجته يف النهاية هدم اجملتمع، ذلك أن تلك األ
األشخاص املعنوية منوط هبا أصال حتقيق املصلحة العامة يف كافة اجملاالت فهي متثل عماد احلياة 
داخل اجملتمع ومنها ما يؤدي خدمات هامة للجمهور، ومن غري املنطقي تفادي خطر معني خبطر 

 .(1)شد جسامة منهأ
ومن الناحية العملية فإن القضاء اجلزائري حريصا جدا يف تطبيق هذه العقوبة وتوخي احلذر   

يف إعمال املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، وانتهاج منهج املرحلة يف التحقيق، حبصره مساءلة 
 . سواهمالشخص املعنوي جزائيا يف اجلرائم اليت يرتكبها ممثلوه الشرعيون دون 

ولكن إذا كانت نية املشرع هي قمع األفعال اليت ترتكبها التجمعات والشركات التجارية   
على وجه اخلصوص، مسترتة وراء الشخص املعنوي، فإن ربط مساءلة الشخص املعنوي جزائيا 
يشرتط ارتكاب اجلرمية من طرف ممثليه الشرعيني ال حيقق هذا الغرض بل بالعكس ميكن الكثري 

 .(2)فالت من املساءلةاإل
 الجزاءات المقررة للبنك الماسة بالذمة المالية في التشريع الجزائري: ثانيا

تعد العقوبات املالية من أهم العقوبات اليت تناسب الطبيعة اخلاصة لألشخاص املعنوية،   
بالنسبة هلا أية أن العقوبات املالية ال تنهض " "مانيول"وتأكيدا على هذا املعىن يقرر األستاذ 

مشكالت إذ ميكن تطبيقها مجيعا على الشخص املعنوي بل وليس مثة ما حيول دون استبدال 
من مشروع تعديل ( 773/6)العقوبات املالية بالعقوبات السالبة حلرية حسبما كانت تنص املادة 

 .(3)"7869قانون العقوبات الفرنسي لسنة
                                                           

 .37، ص 3333سليم صمودي، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، دار اهلدى، اجلزائر، الطبعة األوىل،  -1
عن غرفة اجلنح واملخالفات،  39/39/3377الصادر بتاريخ  376631 أحسن بوسقيعة، تعليق على القرار رقم - 2

 .389، ص 3377القسم الثالث، جملة احملكمة العليا، العدد األول، سنة 
 .29، عمر سامل، املرجع السابق، ص 797شريف سيد كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص - 3
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خطر وسائله الرتكاب أنشطته اجلنائية، فهو الغاية كما أنه يعد املال أهم أهداف البنك وأ  
اليت تدفعه ملخالفة القانون، وهلذا حق أن يكون املال حمال للعقاب العتباره مكسبا غري مشروع، 

 .(1)وصوال لردع فعال ومؤثر، كما أن اجلزاءات املاسة بالذمة املالية للبنك من أنسب اجلزاءات
 : ة للبنك واألشخاص املعنوية بعدة مزايا هامة نذكر منهاوتتميز العقوبات املالية املقرر   
إن العقوبات املالية تالئم طبيعة الشخص املعنوي، ذلك أهنا تتقطع من ذمته املالية وتعد تلك  -

الذمة مستقلة وخاصة بالشخص املعنوي دون سواه وإذ ليست ملكيتها مشرتكة أو مجاعية، لذلك 
 . قيل حبق أن العقوبات املالية هي أنسب وسيلة مكافحة ضد اجلرائم اجلماعية

فعالة ومؤثرة، وحتقق أثرها يف ردع اجلاين، وتؤدي إىل تعجيز الشخص املعنوي  إن هذه العقوبات -
 .عن االستمرارية يف نشاطه وتوقفه عن مباشرته، إذا استغرقت العقوبة كل أو غالبية إمكانياته املالية

ية وتتميز العقوبات املالية أيضا باملرونة والقابلية للتجزئة ومؤدى ذلك أهنا تسمح للقاضي بإمكان -
 . تفريد العقوبة على النحو الذي يتناسب مع درجة جسامة اجلرمية، والظروف احمليطة هبا

كما أن هذه العقوبات املالية حتقق منفعة للدولة بزيادة دخل الدولة وتعود على اجملتمع بالنفع  -
 .(2)والفائدة خبالف عقوبة احلل اليت حتمل الدولة أعباء وتكاليف مالية ضخمة

ملشرع اجلزائري هذه اجلزاءات يف مواد اجلنايات واجلنح واملخالفات وجعل مقدار وقد أرد ا  
الغرامة املقررة للبنك كشخص معنوي مرتفعة جدا مقارنة بالشخص الطبيعي، حيث حدد املشرع 
احلد األقصى هلذه العقوبة بالنسبة للشخص املعنوي مخسة أضعاف احلد األقصى للغرامة املطبقة 
                                                                                                                                                                                

Art116 «Les personnes morales ne peuvent etre condannés qu’a des peines pécunéaires et à 
des mesures de sureté d’ordre patrimanial dans le cas ou la loi édicte seulement une peine 
privative de liberte, le juge substiteur a cette peine une amende de 25 à 5000 francs s’il s’agit 
d’un délit cette amende pourra en cas de crime s’élever à 2000 francs». 

، وحممد عبد القادر العبودي، املرجع 939، أمحد حممد قايد، املرجع السابق، ص 731زينب سامل، املرجع السابق، ص  - 1
 . 32السابق، ص 

، وحممد عبد اهلل حسني 268عنوية، املرجع السابق، ص حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص امل - 2
، ومحدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، 293العاقل، النظام القانوين للجرمية املنظمة، املرجع السابق، ص 

 .613املرجع السابق، ص
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املؤرخ يف  36-33من القانون رقم  7مكرر  79يعي وهذا وفقا للمادة على الشخص الطب
33/73/3333(1). 
من نفس القانون بأنه عندما ال ينص  3مكرر  79وأضاف املشرع اجلزائري يف املادة   

القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لألشخاص الطبيعيني سواء يف اجلنايات أو اجلنح وقامت 
مكرر، فإن احلد األقصى  27للبنك كشخص معنوي طبقا ألحكام املادة  املسؤولية اجلزائية

 : البنك كشخص معنوي كاآليتللعقوبة احملتسب لتطبيق النسبة القانونية املقررة فيما خيص 
 .دج عندما تكون اجلناية معاقبا عليها باإلعدام أو السجن املؤبد 3333.333 -
 .عليها بالسجن املؤقتدج عندما تكون اجلناية معاقب  7333.333 -
 .(2)دج بالنسبة للجنحة 233.333 -
ولقد عاقب املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي بالغرامة إذا ارتكب جرمية تبييض   

 698األموال، وهذه الغرامة ال تقل عن أربع مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها يف املادة 
مقدار  3مكرر  698دج واملادة  7.333.333 مقدار الغرامة يف هذه املادة هو( 7)مكرر 

 .دج من هذا القانون 9.333.333دج إىل  9.333.333هذه الغرامة يف هذه املادة 
عاقب املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي بالغرامة إذا أخل بااللتزامات الوقاية  كما  

دج وال تتجاوز  7.333.333من تبييض األموال، وهذه الغرامة جيب أن ال تقل عن 
 .دج وذلك عند ارتكاب أحد اجلرائم التالية املنصوص عليها يف هذا القانون 2.333.333

 .ر عن العمليات املالية املشتبه فيهاجرمية خمالفة االلتزام باإلخطا -
االلتزام بالتحقق من هوية الزبائن وعناوينهم قبل فتح احلساب أو دفرت أو حفظ جرمية خمالفة  -

 .سندات أو قيم أو إيصاالت أو تأجري صندوق أو ربط أية عالقة عمل أخرى
                                                           

 .73/77/3339املؤرخ يف  72-39مكرر الفقرة الثانية من قانون رقم  79املادة   - 1
وكذلك ميكن التصريح لقيام املسؤولية اجلزائية  33/73/3333املؤرخ يف  36-33من قاون رقم  3مكرر  79املادة  - 2

مكرر ويتعرض يف هذه احلالة إىل عقوبة  27للبنك عن اجلرمية املذكورة أعاله وذلك حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 
 . مكرر 79ادة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف امل
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 1وط املقررة يف املادة جرمية خمالفة االلتزام بإثبات شخصية الزبائن غري االعتياديني بنفس الشر  -
 .من نفس القانون

جرمية خمالفة االلتزام باالستعالم عن هوية األمر بالعملية احلقيقي يف حالة الشك من أن الزبون  -
ال يتصرف حلسابه اخلاص، وخمالفة االلتزام باالستعالم عن مصدر األموال ووجهتها وحملها وهوية 

 .متت العملية يف ظروف غري عادية أو معقدةاملتعاملني االقتصاديني يف حالة ما إذا 
الوثائق املتعلقة جرمية خمالفة االلتزام باالحتفاظ بالوثائق املتعلقة بزبائن البنك وعناوينهم وكذلك  -

 .(1)بالعمليات اليت أجراها الزبائن وذلك ملدة مخس سنوات على األقل
يف قانون مكافحة الفساد رقم كما أن جند أن املشرع اجلزائري قرر عقوبة الشخص املعنوي   

وأحاهلا إىل القواعد املقررة يف قانون  دون تصنيفها 33/33/3333املؤرخ يف  33-37
، أما يف قانون قمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحرك رؤوس األموال (2)العقوبات

نون اخلاص دون املساس من وإىل اخلارج أقر عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص املعنوي اخلاضع للقا
باملسؤولية اجلزائية ملمثليه الشرعني، عندما يرتكب اجلرائم أو إحداها املقررة يف املادة األوىل والثانية 

 .(3)من هذا القانون
فإن املشرع اجلزائري على غرار خمتلف التشريعات أقر عقوبة الغرامة وشدد فيها  وعليه  

 املشار إليها سابقا، وحسب الظروف 3مكرر  698سبب ظروف التشديد املقررة يف املادة 

                                                           
 .738زينب سامل، املرجع السابق، ص  - 1
يكون الشخص االعتباري " 33/33/3333ملؤرخ يف  37-33من قانون الوقاية من الفساد ومكافحة رقم  26املادة  - 2

 ".مسؤوال جزائيا عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون وفقا لقواعد املقررة يف قانون العقوبات
يعترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاص، دون " 78/33/3336املؤرخ يف  37-36اخلامسة من أمر رقم  املادة - 3

املساس باملسؤولية اجلزائية ملمثليه الشرعني، مسؤوال عن املخالفات املنصوص عليها يف املادة األوىل والثانية من هذا األمر 
 ".غرامة ال تقل عن أربع مرات عن قيمة حمل املخالفة أو حماولة املخالفة"عيني واملرتكبة حلسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشر 

التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح عدم اسرتداد األموال )اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يف املادة األوىل 
وبة، عدم احلصول على الرتاخيص املشرتطة أو عدم إىل الوطن، عدم مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها أو الشكليات املطل

 (.احرتام الشروط املقرتفة هبا
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والعلة يف ذلك حتقيق الردع العام واخلاص لتلك املؤسسات  7مكرر  698البسيطة يف املادة 
 .املالية
 ات الماسة بالنشاط المهني للبنك كشخص معنويالعقوب: ثالثا

كانت عقوبة احلل تصيب الشخص املعنوي يف حياته مبا يعين إهناءها وكانت عقوبة إذا    
تنصرف مباشرة إىل الذمة املالية هلذا الكائن تنقص منها، فإن هناك جمموعة الغرامة واملصادرة 

عنوي باحرتام القوانني وتتفق هذه العقوبات يف أخرى من العقوبات بالغة األثر يف إلزام الشخص امل
 .(1)أهنا تؤثر سلبا على النشاط املهين الذي ميارسه الشخص املعنوي

وقد تقررت هذه العقوبات يف التشريعات املختلفة اليت أخذت باملسؤولية اجلنائية   
تشريع الدولة  لألشخاص املعنوية سواء كقاعدة عامة أو بصورة استثنائية، بيد أنه قلما يتضمن

الواحدة كل هذه العقوبات، وإن كانت غالبية التشريعات حتوي معظمها، فهذه العقوبة تصيب 
الشخص املعنوي يف جمال نشاطه الذي ارتكب اجلرمية مبناسبته، كما أهنا تتضمن معين الوقاية ألهنا 

نك من أكثر العقوبات جترده من األسباب اليت هتيئ له ارتكاهبا وتعد اجلزاءات املاسة بنشاط الب
 .(2)املقررة للبنك تطبيقا وذلك لسهولة تطبيقها وضمان تنفيذها

وحظر مزاولة النشاط أو احلرمان من تلك املزاولة هو جزاء تبعي أو تكميلي مقرر وفقا   
للقانون منذ وقت بعيد، ويقصد به منع احملكوم عليه، بصفة دائمة أو لفرتة حمددة من ممارسة 

ارتكبت يف صدده اجلرمية، ويطبق حظر املزاولة على نشاط سواء كان هذا النشاط  النشاط الذي
 .مهنيا أو فنيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا

 :وقد أورد املشرع اجلزائري هذه اجلزاءات يف مواد اجلنايات واجلنح وتتمثل هذه اجلزاءات يف  

                                                           
 .682، أمحد حممد قايد، املرجع السابق، ص 17عمر سامل، املرجع السابق، ص  - 1
، وشريف سيد كامل، 233حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 2

 .792املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص 
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ي كان ميارسه قبل احلكم عليه ويقصد هبذه العقوبة منع البنك من ممارسة النشاط الذ :الغلق
من القانون  33باإلغالق ولقد نص املشرع اجلزائري على غلق البنك كتدبري أمن عيين يف املادة 

املتضمن تعديل قانون العقوبات، مث نص عليها يف  7898أفريل  32املؤرخ يف  32-98رقم 
ديل األخري املؤرخ يف مكرر، ويف التع 79كعقوبة أصلية وذلك يف املادة  73/77/3339تعديل 

مكرر ولقد عاقب  79وأكدهتا املادة  8نص عليها كعقوبة تكميلية يف املادة  33/73/3333
املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي بالغلق يف جرمية مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص من 

 .(1)جملس النقد والقرض
مكرر من قانون العقوبات بقوهلا  79ونص املشرع اجلزائري على هذه العقوبة يف املادة   
املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر، هنائيا أو "

ولقد عاقب املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي باملنع من ممارسة نشاطه  (2)ملدة مخس سنوات
املتعلق  31/39/3336لصادر يف ا 77-36من القانون رقم  93يف جرمية خمالفة أحكام املادة 

على مؤسسي البنك أو أعضاء جملس إدارته حىت يتولوا  93بالنقد والقرض، حيث أوجبت املادة 
مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة البنك أو تسيريه أو متثيله، بأية صفة كانت أو خيولوا حق 

القرض عن طريق األنظمة، وتتمثل التوقيع عنها، أن تتوافر فيهم الشروط اليت حيددها جملس النقد و 
 :هذه الشروط يف

 :أن ال يكونوا قد حكم عليهم بسبب ما يأيت -
اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة  -بجناية،  -أ

األمانة، حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤمتنني عموميني أو ابتزاز أموال أو قيم، 
شريع والتنظيم اخلاصني بالصرف، التزويد يف احملررات أو التزويد يف احملررات اإلفالس، خمالفة الت

                                                           
من  38قانون العقوبات واملادة  33/73/3333املؤرخ يف  36-33من قانون رقم ( ب)مكرر الفقرة الثانية  79املادة  - 1

 (.العقوبات التكميلية)نفس القانون الفقرة السابعة 
 (.د)من نفس القانون الفقرة  مكرر 79املادة  - 2
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، إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه (1)اخلاصة التجارية أو املصرفية، خمالفة القوانني الشركات
املخالفات، كل خمالفة مرتبطة باملتاجرة باملخدرات وتبييض األموال ومتويل اإلرهاب، إذا حكمت 

من قبل جهة قضائية أجنبية حبكم يتمتع بقوة الشيء املقضي فيه بشكل حسب القانون  عليهم
، إذا أعلن إفالسهم أو احلق (2)اجلزائري إحدى اجلنايات أو اجلنح املنصوص عليها يف هذه املادة

بإفالس أو حكم مبسؤوليتهم كعضو يف شخص معنوي مفلس يف اجلزائر أو يف اخلارج ما مل يرد 
 .اعتباره

كما عاقب املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي باملنع من مزاولة نشاط مهين أو   
 .اجتماعي ملدة ال تتجاوز مخس سنوات يف جرمية تبييض األموال

وقد أقر كذلك املشرع اجلزائري وخمتلف التشريعات األخرى بالرغم من تبياهنا واختالفها يف   
 . سنحاول دراستها يف الفرع الثالث إقرار تلك العقوبات، عقوبات وجزاءات أخرى

 العقوبات األخرى المقررة للبنك كشخص معنوي : الفرع الثالث
إن هذه العقوبات املقررة للبنك كشخصية اعتبارية ومعوية، هتدف يف جمملها إىل حتقيق   

رفية الدرع العام واخلاص، خاصة إذا الحظنا اجتاه مرتكيب جرائم تبييض األموال إىل القنوات املص
واملؤسسات املالية إىل إيداع أمواهلم الغري املشروعة بغرض إخفاء حقيقتها وصبها يف الدورة 
االقتصادية وعليه سنكمل يف هذا الفرع الثالث العقوبات األخرى املقررة للبنك من خالل إبراز 

بسمعة  مث العقوبات املاسة (أوال)أمهية العقوبات املاسة حبرية الشخص املعنوي يف التعامل 
 . (ثالثا)( الوضع حتت احلراسة)مع إبراز العقوبات املاسة حبقوق البنك  (ثانيا)الشخص املعنوي 

 (الحرية في التعامل)العقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي : أوال
ميكن القول أن الشخص املعنوي يتمتع بالعديد من احلريات اليت تكفل له مباشرة   

ها ويراها مالئمة له وحمققة ألهدافه ومصاحله، ولقد وضع التشريع املقارن أنشطته بالصورة اليت خيتار 
                                                           

 .39سليم صمودي، املرجع السابق، ص - 1
 .766زينب سامل، املرجع السابق، ص  - 2
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قيود على هذه احلرية، فإذا كان الشخص املعنوي يتمتع حبرية التعامل مع من يشاء من األشخاص 
القانونية سواء كانت أشخاصا معنوية عامة أو خاصة أو أفراد طبيعيني فإن عقوبة اإلبعاد من 

ن حرمانه من التعامل مع أشخاص القانون العام، وبالتايل تضيف مساحة حرية السوق العام تتضم
 .(1)مع األشخاص القانونية يف التعامل

ولعل احلكمة اليت أرادها املشرع من تقرير هذه العقوبة هي ما حتققه من فوائد تتمثل من  
مستقبال أو تنعكس عليه جهة يف حتقيق احلماية للمجتمع من خماطر وأضرار حيتمل أن تلحق به 

نتيجة التعامل مع شخص معنوي ثبت انتسابه يف جرمية وحكم عليه بشأهنا، وكذلك مؤدى هذه 
العقوبة حرمان الشخص املعنوي من األرباح اليت ميكن أن حيصل عليها نتيجة معامالته وصفقاته 

 .(2)ردع والزجرمع األشخاص املعنوية العامة وما ينطوي على ذلك احلرمان من اإليالم وال
وبعد إغالق احملل أو املؤسسة من العقوبات األصلية اليت نصت عليها العديد من  

التشريعات، وقد يكون اإلغالق مؤقتا، وقد يكون هنائيا، وسحب الرتخيص، وقد يكون إغالق 
التدابري احملل من العقوبات التكميلية يف بعض األحوال املنصوص عليها يف قانون العقوبات أحد 

االحرتازية العينية اليت يرتتب على توقيعها حظر مزاولة الشخص املعنوي لنشاطه إما بصورة دائمة 
 .(3)أو مؤقتة

ويف إطار سياسة املشرع الفرنسي ملكافحة اجلرائم تبييض األموال أقر عقوبة اإلبعاد من  
ص املعنوية اخلاصة السوق العام على أي شخص من األشخاص املعنوية، إذ تطبق على األشخا

                                                           
، وحممد عبد القادر 297حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، املرجع السابق، ص  - 1

 .32العبودي، املرجع السابق، ص 
، وقدور علي، املسؤولية اجلزائية 799جرائم غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  شريف سيد كامل، - 2

 .772للبنك عن جنحة تبييض األموال، املرجع السابق، ص 
ريف سيد كامل، املسؤولية اجلزائية ، ش.937قايد، املرجع السابق، ص  ، وأمحد حممد19عمر سامل، املرجع السابق، ص  - 3

 .979املعنوية، املرجع السابق، ص لألشخاص 
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اد من السوق العام املؤبد فيستمر طبقا باحملكوم عليه طوال حياته والعامة، وقد يكون جراء األبع
 .(1)القانونية، وقد يكون مؤقتا فيطبق ملدة مخس سنوات أو أكثر

مكرر من القانون  79أما مدلول هذا اجلزاء وفقا ملا أفصح به املشرع اجلزائري يف املادة  
هو حرمان الشخص املعنوي من التعامل أو املسامهة بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف أية  39/37

صفقة يكون طرفها أحد أشخاص القانون العام ويستوي أن يكون حمل الصفقة أعماال عقارية أو 
منقولة، سواء تعلقت هذه الصفقة بالقيام بعمل أو بتقدمي خدمة أو مواد معينة، وميتنع على 

عنوي الذي يوقع عليه هذا اجلزاء االقرتاب من أية صفقة، فال جيوز للشخص املعنوي الشخص امل
احملكوم عليه التعاقد من الباطن مع شخص معنوي خاص أو عام، وإن مدة هذا اجلزاء مخس 

 .(2)سنوات على األكثر ويكون هذا اجلزاء على كافة اجلرائم ضد األموال
الدخار مل ينص املشرع اجلزائري على هذا النوع بالرغم أما عقوبة املنع من الدعوة العامة ل 

نصت عليه بعض التشريعات األخرى كالقانون العقوبات الفرنسي اجلديد ويتمثل هذا اجلزاء يف 

                                                           
1 -Art (131-34): «La piene d’exclusion des marches publies emparte l’interdictien de 
participer, directement ou indirectement, a dont marché conclu par l’état et ses établissement 
publicts les les collectivités territoriales leur groupement et leurs établissement publics, ainsi 
que par les entreprises concédes ou contralees par les collectivites territoriales ou leurs 
groupement».  

يرتتب على عقوبة اإلقصاء من "اليت تنص  33/73/3333املؤرخ يف  36-33من القانون رقم  3مكرر  73املادة  - 2
الصفقات العمومية  منع احملكوم عليه من املشاركة بصفة مباشرة أو غري يف أية صفقة عمومية، إما هنائيا أو ملدة ال تزيد عن 

مخس سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جنحة، وجيوز أن يؤمر بالنفاذ املعجل عشرة سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جناية، و 
يكون الشخص املعنوي " 73/77/3339املؤرخ يف  72-39قانون رقم  7مكرر  711وكذلك املادة " بالنسبة هلذا اإلجراء

ي أدى إىل اجلرمية أو الذي املنع ملدة مخس سنوات من مزاولة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة النشاط الذ: مسؤوال جزائيا
 ".اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة مخس سنوات -ارتكبت اجلرمية مبناسبة

 .كذلك غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس سنوات
عقاب  وكذلك 33/73/3333املؤرخ يف  36-33مكرر الفقرة الثالثة والرابعة واخلامسة من القانون رقم  79وكذلك املادة 

 77-36من القانون رقم  93املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي باملنع من ممارسة نشاطه يف جرمية خمالفة أحكام املادة 
 .املتعلق بالنقد والقرض 31/39/3336الصادر يف 
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منع الشخص املعنوي من استثمار أو توظيف السندات أيا كانت أنواعها أو اللجوء إىل مؤسسات 
 .ورصة أو أي نوع من اإلعانات هبذا الصددواملؤسسات املالية وشركات الباالئتمان 

والعلة من توقيع هذا النوع من اجلزاء على البنك كشخص معنوي ه محاية الناس من  
األشخاص املعنوية الذي يثبت عدم أمانتها وعدم جدارهتا بثقة أفراد اجملتمع، وإن هذا اجلزاء ال 

اجلزاء، وإن مدة هذا اجلزاء يف التشريع يسري إال على األعمال املستقبلية اليت تلي احلكم هبذا 
الفرنسي قد يكون على صنفني من األشخاص املعنوية مها شركات املسامهة اليت تتمتع حبد معني 

 .(1)من رأس املال والشركات املدنية العاملة يف جمال االستثمار العقاري
 العقوبة الماسة بسمعة واعتبار البنك كشخص معنوي: ثانيا

مكاسبه وأهدافه من خالل اجلمهور الذي تؤثر يف توجهاته ما تصنعه الدعاية حيقق البنك  
له أثر كبري على نشاطه، ومن مثة كان حمال للجزاء والنشر  واإلعالن، ولذا فإن مسعة البنك واعتباره

هو عقوبة تكميلية ينص عليها التشريعات جانب العقوبات األصلية، ونادرا ما ترد هذه العقوبة يف 
 .(2)ون العام بيد أن املشرع يتوسع كثريا يف األخذ هبا يف نطاق قانون العقوبات االقتصاديالقان

وتتميز عقوبة النشر بأهنا شديدة التأثري والفاعلية على اجلاين، وذلك أهنا تصيب احملكوم  
يه يف عليه يف اعتباره ومتس مبكانته وهتدر الثقة فيه من قبل اجلمهور الذي يرتكن إليه احملكوم عل

التعامل لتنمية دخله أو رأمساله، ومؤدى ذلك التأثري سلبا على أنشطته ومعامالته مستقبال، بيان 
ذلك أن إذاعة خرب احلكم مع ما ينطوي عليه من عقوبات من خالل وسائل اإلعالم، كالصحافة 

حاالت كثرية  والراديو والتيلفزيون وغريها، أو من خالل تعليق احلكم على واجهة املنشأة مؤداه يف

                                                           
1 - Art (131/47): «L’interdiction de faire appel public à l’épargne emporte prohibition pour 
le placement de titre quel qu’il soient d’avoir recours tant à des établissement de crédit, 
établissement financier ou societés de bourse qu’a des procédés quel comque de publicité». 

بية، القاهرة، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، حممود حممود مصطفى، اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن، دار النهضة العر  - 2
، ومصطفى العرجي، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوفل، بريوت، الطبعة األوىل، 713، ص 7818سنة 
 .736، ص 7893سنة 
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إحجام اجلمهور عن التعامل مع احملكوم عليه واهنيار الثقة فيه وهجرته إىل غريه من الشرفاء أو 
 .(1)باألقل ختفيض حجم ذلك التعامل مع توخي احلذر فيه

أقرت معظم التشريعات مبزايا هذه العقوبة كوهنا هلا أثر كبري أكثر من العقوبات  وقد 
 .(2)األصلية األخرى اليت سبق وأن ذكرناها

وقد أورد املشرع اجلزائري هذه العقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح، وهو يفي إعالنه وإذاعته  
بصرية منها كانت وسيلة النشر،  يصل إىل علم عدد كاف من الناس بأية وسيلة اتصال مسعية أو

                                                           
 .779ص  ، وحممود حممود ياقوت، املرجع السابق،238حسام عبد اجمليد يوسف جادو، املرجع السابق، ص  - 1

ودفع البعض إىل القول أن التشهري قد يكون أبلغ أثرا من العقوبة األصلية اليت قد يظل تنفيذها خافيا على اجلمهور الذي 
يتعامل معه عادة احملكوم عليه، وقد أيد مجهور الفقهاء عقوبة النشر، كما أوصى مؤمتر دوما بإدخال يف قانون العقوبات، 

بأهنا قد حتقق نتيجة عكسية أحيانا إذ قد تنقلب إىل دعاية لصاحل احملكوم عليه خصوصا يف جرائم وانتقد البعض هذه العقوبة 
التموين فاجلمهور عادة ما ال يهتم بارتفاع مثن السلعة بقدر اهتمامه باحلصول عليها ونشر احلكم وسيلة لتعريف اجلمهور 

 . باملكان الذي جيدون فيه ضالتهم
 .719، حممود حممود مصطفى، املرجع السابق، ص 932املرجع السابق، ص  أمحد حممد قائد مقبل، - 2

 :من بني هذه التشريعات على سبيل املثال ال احلصر نذكر
من قانون العقوبات اجلديد، وهي تعد عقوبة للجنايات ( 767/6/8)نص املشرع على هذه العقوبة يف املادة : يف فرنسا -

من هذا القانون فقد عرفتها ومددت طرق وإجراءات ( 767/62)عنوي، أما املادة واجلنح اليت تقع من شخص طبيعي أو م
 .تنفيذها

ترددت عقوبة نشر احلكم كثريا يف القوانني وجيوز يف بعضها النشر بواسطة الراديو واألفالم، واحلكم بالنشر : يف بلجيكا -
ولو قضت بوقف التنفيذ العقوبات األخرى ومن القوانني اختياري، بيد أن احملكمة ال جيوز هلا أن تأمر بوقف تنفيذه، حىت 

بشأن البيع بعالوة  76/7892اخلاص باملضاربة غري املشروعة، واألمر املالكي الصادر يف  79/1/7839القانون الصادر يف 
 .33/33/7892وكذلك املرسوم الصادر يف 

الصادر باإلدانة، وقد أثبتت جتربة تطبيقية أنه ذو  كذلك على نشر احلكم  7823نص القانون الصادر يف سنة : يف هولندا -
 .أثر فعال يف خفض معدل اجلرائم االقتصادية، وخصوصا يف مكافحة االجتار يف السلع الرديئة

منه، أما قبل هذا العام  37مبقتضى املادة  7893تقررت عقوبة نشر احلكم ألول مرة يف قانون العقوبات عام : يف سويسرا -
ن العقوبات يتضمن هذه العقوبة فيما اشتمل عليه من عقوبات، ـأما القوانني االقتصادية فقد أخذت به قبل فلم يكن قانو 

 .قوانني العقوبات، وقد أثبتت التجربة أن النشر ذو أثر فعال، وأن خشية تطبيقه تثري الرعب لدى املتهمني
ن تقضي بنشر احملكم وحتدد احملكمة يف حكمها للمحكمة أ 7833من القانون  33فقد أجازت املادة : يف يوغسالفيا -

 .وسيلة النشر باإلذاعة أو الصحافة، كما أن هلا حتديد موضوع النشر سواء كان ذلك مجيع أسباب احلكم أو ملخصا هلا
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مكرر، وجعلها عقوبة تكميلية يف مادة اجلنايات واجلنح فقط،  79ولقد نص على ذلك يف املادة 
، كما حدد املدة اليت يستمر فيها التعليق أو النشر وهي (1)أما يف مادة املخالفات فلم ينص عليها

بيق ذلك، كما وضح املشرع على من ، وكيفية تط79أن ال تتجاوز الشهر الواحد حسب املادة 
 .تكون تكاليف النشر وحدها قيمتها على أن ال تتجاوز مبلغ احلكم باإلدانة هلذا الفرض

ولقد عاقب املشرع اجلزائري البنك كشخص معنوي ينشر احلكم يف الصحف يف جرمية  
 .مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص من جملس النقد والقرض

 (الوضع تحت الحراسة)بحقوق البنك ة العقوبة الماس: ثالثا
أخذت بعض التشريعات العقابية بعقوبة وضع املؤسسة أو املنشأة حتت احلراسة بغية  

إحالهلا حمل جزاء غلق املنشأة أو وقف نشاطها، وذلك لتفادي ما يرتتب على اإلغالق من آثار 
بة الوضع حتت احلراسة ضارة تستطيل إىل حقوق الغري حسن النية، وقد يكتفي عند تطبيق عقو 

يتعني مدير آخر للمنشأة اليت ارتكب أحد أعضائها أو ممثليها اجلرمة بامسها وحلساهبا أو بتأجري 
 .(2)تلك املنشأة للغري، والغالب يف الواقع العملي أن توضع املنشأة حتت احلراسة اإلدارية

وقد كانت أملانيا الغربية تأخذ هبذه العقوبة يف إطار مكافحة اجلرمية االقتصادية مبقتضى  
الذي قرر وضع املنشأة حتت احلراسة كعقوبة تطبيق يف اجلنح  7898القانون الصادر سنة 

 واملخالفات االقتصادية على السواء، وتعد هذه العقوبة طبقا للقانون املشار إليه  جزاءا تكميليا ال
جيوز توقيعه يف اجلنح واملخالفات إال مبقتضى حكم قضائي يصدر من احملكمة إعماال ملبدأ 

                                                           
نشر وتعليق حكم "... 33/73/3333املؤرخ يف  36-33مكرر الفقرة السادسة من قانون رقم  79تنص املادة  - 1

حملكمة عند احلكم "من نفس القانون الفقرة األوىل فبنيت إجراءات تطبيق تلك العقوبة بتوليها  79أما خص املادة  ..."اإلدانة
باإلدانة أو بتعليقه يف األماكن اليت بينها، وذلك كله على نفقة احملكوم عليه، على أال تتجاوز مصاريف النشر املبلغ الذي 

، وحرصا من املشرع اجلزائري لتأدية غرض تلك .." تتجاوز مدة التعليق شهرا واحداحيدده احلكم باإلدانة هلذا الغرض، وأال
العقوبة من خالل النشر والتعليق أجاز معاقبة الفاعل الذي يقوم بإتالف أو إخفاء أو متزيق املعلقات املوضوعة كليا أو جزئيا، 

 .الفقرة الثانية من نفس القانون 79ويأمر احلكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل حسب املادة 
، وشريف سيد كامل، املرجع 717حممود حممود مصطفى، اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص  - 2

 .979السابق، ص 
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الشرعية، وال جيوز للجهة اإلدارية املختصة بإصدار اجلزاءات يف املخالفات أن تقضي هبذه 
ذي العقوبة، وتتمثل هذه العقوبة يف صورة تعني مدير املنشأة أو قيم عليها بدال من احملكوم عليه ال

 .(1)حرم من مباشرة وظيفته بسبب اجلرمية اليت اقرتفها
وقد كانت عقوبة الوضع حتت احلراسة للبنك مشارا النتقادات الفقه األملاين الذي حبذا  

استبعادها من نطاق التطبيق العملي تشريعيا، قضائيا، مبقولة أن يتعني قيما على املنشأة يف إطار 
يكون عل نفقة احملكوم عليه ومؤدى ذلك إضافة عبئا ماليا جديدا القانون األملاين املشار إليه، 

 .جياوز اآلثار العادية النامجة عن احلكم بوقف مزاولة املهنة
حيث  33/37/7823أما يف هولندا فقد وردت هذه العقوبة يف القانون الصادر يف  

دير للمنشأة ملدة ال أجازت املادة الثامنة والعاشرة منه للمحكمة املختصة إصدار حكم يتعني م
تتجاوز سنتني يف املخالفات وثالث سنوات يف اجلنح، وبذلك يكون القانون املشار إليه قد وضع 

 .(2)احلد األقصى لعقوبة الوضع حتت احلراسة وترك للقاضي سلطة تقديرية بشأن ختفيض العقوبة
ز لرئيس أنه جيو  39/39/7898من القانون الصادر يف  76ويف فرنسا قررت املادة  

أن يعني مديرا مؤقتا للمنشأة يف  احملكمة بناء على صاحب الشأن وبعد أخذ رأي الغرفة التجارية
خالل مدة اإلغالق، وتكون أرباح املنشأة يف هذا املدة من حق الدولة أما خسائرها فتخصم من 

ذا اإلجراء أثناء اجلزاءات املالية احملكوم هبا على الشخص املعنوي ويف أية وقت ميكن العدول عن ه
التطبيق يف الواقع التنفيذ، كما أن هذه العقوبة لغت املعارضة من جانب الفقه الفرنسي، ونادرة 

 .(3)العملي

                                                           
 .219يوسف جادو، املرجع السابق، صحسام عبد اجمليد  - 1
 .33حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  - 2
 .17عمر سامل، املرجع السابق، ص  - 3

جتدر اإلشارة أن قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، قد طرح هذه العقوبة جانيا إذ مل ينطوي على تقريرها ضمن ما اشتمل عليه 
ا اثاره من عقوبات تقليدية، ومستحدثة تطبق علة تلك األشخاص املعنوية، مما يعين أن املشرع قد أمهل تطبيقها واستجاب مل

 .الفقه بشأهنا من اعرتاضات
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مكرر  79وقد أود املشرع اجلزائري هذه العقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح وذلك يف املادة  
سنوات، وتنصب احلراسة ( 2)مخس الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز ( "ي)الفقرة 

، والوضع حتت احلراسة "على ممارسة النشاط الذي أوى إىل اجلرمية أو الذي ارتكب اجلرمية املناسبة
القضائية يشبه الرقابة القضائية أثناء التحقيق، ويشبه البعض بنظام وقف تنفيذ العقوبة، وجيب 

لقضائية، كما أن هذه العقوبة مؤقتة فال على احملكمة اليت تصدر حكمها بالوضع حتت احلراسة ا
 .(1)جيوز أن تزيد عن مخس سنوات واهلدف منها هو عدم العودة إىل ارتكاب اجلرمية ثانية

 : ويتضح مما تقدم أن مهمة الوكيل القضائي تنحصر يف اآليت 
 .ةاإلشراف على األنشطة اليت يزاوهلا الشخص املعنوي واليت ارتكبت أثناءه أو يسببه اجلرمي -
إعداد تقرير مفصل عن مهمته كل سنة أشهر، ويقدمه إىل قاضي تطبيق العقوبات والذي  -

بدوره يعرضه على القاضي مصدر احلكم ويكون هلذا األخري السلطة الكاملة بعد فحص التقرير 
 .(2)إما باستمرار اجلزاء أو عدم استمراره أو إبداله بآخر

املشرع اجلزائري مل يبني إجراءات احلراسة القضائية مكرر أن  79وبالرجوع إىل النص املادة   
على الشخص املعنوي على خالف التشريع الفرنسي الذي بني إجراءات احلراسة واملدة الزمنية اليت 
يقدم فيها القيم أو الوكيل القضائي تقريره عن مهمته اآلن كما قلنا سابقا له دور يف تغيري العقوبة 

 .و اإلبقاء عليهاأو رفع احلراسة القضائية أ

                                                           
، وقدور علي، املرجع السابق، ص 32، وسليم صمودي، املرجع السابق، ص 767زينب سامل، املرجع السابق، ص  - 1

373. 
 .قانون العقوبات 33/73/3333املؤرخ يف  36-33مكرر فقرة األخرية من القانون رقم  79املادة 

شريعي هي تقدمي كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان محاية األمالك أو األمن يف إن احلراسة يف مفهوم املرسوم الت
 .مساحة معينة وحمددة سابقا

حيدد شروط ممارسة أعمال احلراسة األموال واملواد  39/73/7886املؤرخ يف  73-86املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم 
 .رسوماحلساسة ونقلها، واملادة اخلامسة من نفس امل

، وشريف سيد كامل، املرجع 713، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، املرجع السابق، ص نحممد علي العريا - 2
 .792السابق، ص 
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باإلضافة إىل عقوبة احلراسة القضائية أضافت التشريعات املقارنة، عقوبة أخرى وهي املنع   
من إصدار شبكات أو استعمال بطاقات الوفاء، وال خيفي ما يرتتب على حرمان الشخص 

مالته املعنوي من استعمال وسيليت إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الوفاء من تعجيزه يف معا
وتعقيد العمليات واألنشطة اليت يقوم هبا، بيد أن هذا التعجيز نسيب يف خمتلف القوانني اليت تقر 
هذا النوع من العقوبة إن ال ينصرف هذا املنع أو احلرمان إىل كافة الوسائل الوفاء بل يقتصر على 

كمبياالت بعضها فقط، ومن مث يكون مقدور الشخص املعنوي استخدام الوسائل األخرى ال
والسندات األذنية، بل إنه نستطيع استخدام شيكات السحب املباشر من املسحوب عليه وكذلك 

 .(1)الشيكات املعتمدة
طيها وعليه فالبد أن أردت هذه العقوبة اليت تؤثر يف املعاملة الشخص املعنوي أن يكون تع  

 . ووسائلهاعلى كافة أنواع التعامالت التقليدية واحلديثة مبختلف أشكاهلا 
 الظروف القانونية المؤثرة في العقوبة: المطلب الثالث

لكي حيقق أي نظام عقايب األهداف املرجوة منه جيب أن يكون مالئما لطبيعة الفعل   
املرتكب، ومتضمنا لآلليات اليت تكفل حماربة اجلرمية املقرتفة، ومن أهم هذه الوسائل تقرير العقوبة 

 .املناسبة للفعل املرتكب
                                                           

1 - Art (131/9) : « l’interdiction d’émettre des cheques emporte pour le condamne in janction 
d’avoir à restituer qui les avait délivrées les for mules en sa passession et en celle deses 
mandataires ». 
Art (131/20) : «L’interdiction d’utilises des cartes de paiement emporte pour le condamne in 
jonction d’avoir à restituer au banquier qui les avait délévrées les cartes en sa possession et en 
celle de ses mandataires ». 

 .799، وحممد علي العريان، املرجع السابق، ص 937أمحد حممد قايد، املرجع السابق، ص 
مكرر مل ينص على عقوبة املنع من إصدار شيكات وبطاقات االئتمان، ألن  79ولإلشارة أن املشرع اجلزائري يف نص املادة 

الفقرة الثالثة من  9مكرر  32جاءت على سبيل احلصر ال املثال، ولكن بالرجوع إىل املادة  العقوبات املقررة يف املادة السابعة 
على هذه العقوبة يف مرحلة التحقيق وليس يف مرحلة احملاكمة أو إصدار العقوبات وجعلها  قانون اإلجراءات اجلزائية فنص
املنع من -: جيوز لقاضي التحقيق أن خيضع الشخص املعنوي لتدبري أو أكثر من التدابري اآلتية"تدبري يأمر به قاضي التحقيق 

 ."...إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغري
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غري أن تقرير العقوبة سواء كانت حبسية أو مالية مع النص على حد أدىن وآخر أقصى قد   
ال يكون ناجعا يف كل احلاالت، فهناك أفعال يكون فيها العقاب دون جدوى، مما جعل بعض 
التشريعات تبحث عن بدائل لذلك يف إطار سياستها العقابية اليت ال تقف وسائلها يف مكافحة 

 .dépénalisation"(1)"ى العقاب، بل على الالعقاب أيضا اجلرمية عل

بنظام احلد من العقاب لبعض اخذت التشريعات الدولية والوطنية ويف هذا السياق   
قررة مبقتضى القواعد األفعال، أي التخفيف من العقوبة أو اإلعفاء منها كليا يف بعض األحوال امل

اإلعفاء  تيث قرر حب ،يف نصوص خاصة تشريعاتعليها ال ت، أو اليت نصةاجلنائي واننيالعامة للق
بفاعلية هذا النظام يف مكافحة هذه اجلرمية اليت يصعب   ممن العقاب، نظرا لرؤيتهأواجلزئي  الكلي

 .ةكشفها بسبب طبيعتها اخلاص
وعلى هذا األساس سنحاول دراسة تلك الظروف القانونية من خالل إبراز معىن اإلعفاء   

، مث تبيان ظروف التشديد العامة واخلاصة على حد (الفرع األول)ة تبييض األموال املقرر جلرمي
من اإلدانات والقضايا اليت كشفت عنها بعض ، ويف األخري إعطاء مناذج (الفرع الثاني)السواء 

 .  املصارف واملؤسسات املالية
 اإلعفاء المقرر لجريمة غسل األموال: الفرع األول

العقاب أو مانع العقاب، عدم توقيع العقوبة على مرتكب اجلرمية رغم  اإلعفاء منبيقصد   
وأسباب تتعلق بالسياسة اجلنائية واملصلحة نائية اجتاهها، وذلك العتبارات قيام املسؤولية اجل

 .االجتماعية
ونظرا لطبيعة جرائم تبييض األموال واليت تتسم بالسرية التامة والتعقيد ولالعتماد يف   

على عناصر تتمتع خبربات فنية عالية واالستعانة بالتقنيات احلديثة، وهو األمر الذي جيعل  ارتكاهبا
                                                           

ال يقصد هبا إلغاء العقاب متاما، وإمنا يعين إلغاء  dépénalisationإن مفهوم الالعقاب أو سياسة احلد من العقاب  - 1
بعض العقوبات أو التخفيف منها، وقد جاء هذا االجتاه بعد أن أثبتت دراسات علم اإلجرام يف السنوات األخرية ضعف تأثري 

جرام، للمزيد من التوسع، حممد طه جالل، أصول التجرمي والعقاب يف السياسة اجلنائية رد الفعل العقايب على مكافحة اإل
 .398املعاصرة، املرجع السابق، ص
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تعقب مرتكبيها وحماكمتهم وإدانتهم من قبل السلطات املختصة أمرا صعبا، فاجتهت تشريعات 
ل والتحقيق من المكافحة تبييض األموال إىل إعفاء من يبادر من اجلناة بإبالغ السلطات االستد

 .عقاب، وهذا بضوابط معينة وشروط حمددة عن تلك اجلرائمال
يف االتفاقيات الدولية  منهج اإلعفاء من العقابول، وعليه سندرس يف هذا الفرع األ  
 .(الثثا)توقيت اإلبالغ ، (ثانيا)منهج اإلعفاء من العقاب يف التشريع املقارن ، مث (أوال)

 االتفاقيات الدوليةمنهج اإلعفاء من العقاب في : أوال
إن منهج اإلعفاء من العقوبات مستقر يف السياسة اجلنائية يف التشريعات املقارنة بل تدعو   

إليه وحتبذه االتفاقيات الدولية اهلامة، فاتفاقية األمم املتحدة املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
تأخذان هبذا املنهج لتشجيع ضبط  7899الوطنية، وكذا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املخدرات 

 : اجلرائم اخلطرية حمل اهتمامها وهذا ما سنتناوله يف ما يلي
واليت أقرهتا اجلمعية العامة  :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - أ

كل من   دولة من بينها 796ووقعت اجلزائر عليها من بني  3333ديسمرب  79لألمم املتحدة يف 
دولة من بينها فرنسا  33وصدقت على أحكامها ( اجنلرتا)الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

وكندا وإسبانيا دون إبداء أي حتفظ على أحكامها وتسري هذه االتفاقية على جرائم غسل األموال 
 .منها 33وفقا لنص املادة 

 .(1)العقابمن هذه االتفاقية على اإلعفاء من  63وقد نصت املادة   
                                                           

 : من االتفاقية 33تنص املادة  - 1
 :تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون يف مجاعات إجرامية منظمة على -أ "
 .مات مفيدة إىل األجهزة املختصة ألغراض التحري واإلثبات فيما خيص أمورا منهااإلدالء مبعلو  -
 .هوية اجلماعات اإلجرامية املنظمة أو طبيعتها أو تركيبها أو بنيتها أو مكاهنا أوة أنشطتها -
 .الصالت مبا فيها الصالت الدولية، بأي مجاعات إجرامية منظمة أخرى -
 . ترتكبها اجلماعات اإلجرامية املنظمة اجلرائم اليت ارتكبتها أ قد -
توفري مساعدة فعلية وملموسة لألأجهزة املختصو ميكن أن تساهم يف جتريد اجلماعات اإلجرامية املنظمة من مواردها،  -ب

 ."ومن ىعائدات اجلرمية
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اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  - ب
تسعى األطراف إىل "من املادة الثانةي من هذه االتفاقية على  3نص الفقرة ت :8811لعام 

مرتكيب ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، مبوجب قوانينها الداخلية فيما يتعلق مبالحقة 
اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة، بغية حتقيق أكرب قدر من الفاعلية لتدابري إنفاذ القوانني اليت 

 .(1)"تتخذ فيما يتصل هبذه اجلرائم ومع املراعاة لضرورة احلد من ارتكاب تلك اجلرائم
مكافحة  هنج القانون النموذجي لألمم املتحدة يف :القانون النموذجي لألمم المتحدة -ج

منه على أن تسري أحكام القوانني  1، 9، 6جرائم غسل األموال ذات املنهج، إذ تنص املادة
الوطنية للدول واملتعلقة بالظروف املخففة على اجلرائم املشار إليها يف قانون مكافحة غسل 

 .(2)األموال
 منهج اإلعفاء من العقاب في التشريع المقارن: ثانيا

العقوبات الفرنسي العديد من املواد اليت تنص على إعفاء اجلاين من العقوبة ورد يف قانون   
إعفاءا كليا أو جزئيا إذا مت إبالغ السلطة القضائية هبا لتحديد شخصيات املتهمني يف نصوص 

 .(3)عديدة

                                                                                                                                                                                

كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء يف احلاالت املناسبة إىل ختفيف عقوبة الشخص املتهم الذي يقدم عونا    تنظر -ج
 . كبريا يف هذه االتفاقية

 Gratanting immunity)تنظر كل دولة طرف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة  -د
FromProsecution )حقيق أو املالحقة املتعلقة جبرم مشمول هبذه ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات الت

 .االتفاقية وفقا للمبادئ األساسية يف قانوهنا الداخلي
 .661عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
 .733حممد عبد اللطيف عبد العال، املرجع السابق، ص  - 2
، 937/7، 979/6، 979/3، 977/8، 977/3، 977/3، 336/73، 8، 3، 6، 3: )ومن هذه املواد نذكر -3

وهذه املواد تتعلق جبرائم تشكيل املنظمات اإلجرامية والتآمر وتزوير العملة، ( 923/3، 996/8، 969/61، 933/7
 .والتخريب، واخليانة العظمى، واإلرهاب
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أحكاما ممالثة حلكم  3-633/7أ، /96ويف قانون العقوبات األملاين تتضمن املادتان   
لعقاب يف القانون املصري تتعلق جبرائم اإلضرار باملرافق العامة واهلجوم على وسائل اإلعفاء من ا

 .املواصالت البحرية واجلوية، دون أن تنسحب أحكامها على جرمية غسل األموال
من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الكندي الصادر  93كما نصت املادة   

على إعفاء املتهم الذي يقوم باإلبالغ عن جرمية غسل  3337واملعدل يف عام  3333يف عام 
من القسم اخلامس من هذا  11إىل  19األموال أو متويل اإلرهاب املنصوص عليها يف املواد من 

 .(1)القانون
لسنة  93من قانون مكافحة غسل األموال رقم  71فبالنسبة للتشريع املصري تنص املادة   

يف حالة تعدد اجلناة يف جرمية غسل "على أنه  3336لسنة  19رقم ، املعدلة بالقانون 3333
األموال، إذ بادر أحدهم بإبالغ أي من السلطات املختصة باالستدالل أو التحقيق باجلرمية وباقي 
اجلناة فيها، قبل أول علم ألي من هذه السلطات هبا، أو أبلغ بعد علم السلطات باجلرمية، وأدى 

اجلناة أو األموال حل اجلرمية، تقضي احملكمة مىت قدرت توافر هذه الشروط تبليغه إىل ضبط باقي 
من هذا  79بإعفاء اجلاين املبلغ من عقوبيت السجن والغرامة املقررتني يف الفقرة األوىل من املادة 

  .(2)القانون دون غريمها من العقوبات التكميلية املقررة يف الفقرة الثانية من املادة ذاهتا
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال نص  3337لسنة  9أن القانون البحريين رقم  وجند  

يعفى من العقوبات املقررة يف هذا القانون كل من بادر "يف املادة الثالثة يف فقرهتا السابعة على أنه 
من اجلناة بإبالغ الوحدة املنفذة عن جرمية غسل األموال قبل علمها هبا، فإذا حصل اإلبالغ بعد 

 .(3)الغ فعال إىل ضبط باقي اجلناة أو األموالنفذة باجلرمية تعني أن يوصل اإلبم الوحدة املعل

                                                           
 .668ضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص عادل حممد السيوي، القواعد املو  -1

 .779عادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص - 2
 .792حممد عبد اللطيف عبد العال، املرجع السابق، ص  - 3
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بشأن مكافحة غسل  3333لسنة  39وأخذ املشرع القطري من خالل القانون رقم   
 72ادة فاء من العقاب حيث نص يف املمببدأ اإلع 3336لسنة  37قانون رقم موال املعدل بالاأل

املنصوص عليها يف هذا القانون كل من بادر من اجلناة أن يعفي من "شار إليه على من القانون امل
بإبالغ اجلهة املختصة مبعلومات عن اجلرمية وعن األشخاص املشرتكني فيها وذلك قبل علمها هبا، 
فإذا حصل اإلبالغ بعد علم اجلهة املختصة باجلرمية وأدى إىل مصادرة الوسائط واملتحصالت 

 .(1)"املتعلقة هبا، جيوز للمحكمة أن حتكم بوقف تنفيذ العقوبةوالعائدات 
من مطالعة تشريعات الدول العربية سالفة البيان أهنا قد قررت إعفاء شامال ومطلقا  ويبني  

من كافة العقوبات املقررة جلرمية غسل األموال، وذلك خبالف ما انتهجه املشرع املصري الذي قرر 
 .ختفيفا جزئيا بإسقاط العقوبة األصلية دون غريها

يف شأن مكافحة  3333لسنة  2م كما نص املشرع الكوييت من خالل القانون رق  
، 3للمحكمة أن تعفي من العقوبة املقررة باملادتني "على أن  73عمليات غسيل األموال يف املادة 

 ".كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات املختصة عن اجلرمية ومرتكبيها قبل علمها هبا  1
بشأن مكافحة غسل  3332لسنة  3ساير املشرع اللييب حال إصداره القانون رقم   

ما سارت عليه بعض التشريعات العربية، وذلك يف أخذها مببدأ اإلعفاء من العقاب فنص و األموال 
يعفى من العقاب كل من يبلغ "على أن " اإلعفاء من العقاب"يف املادة السادسة واليت عنونت بـ

 .(2)"عن جرمية غسل األموال، قبل اكتشافها من اجلهات املختصة
املتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل  3332لسنة  99تاين رقم ينون املور أخذ القا 

اإلرهاب مببدأ اإلعفاء من العقوبة أو ختفيف العقوبات املقررة جلرمية غسل األموال، حيث نص يف 
يعفى أي متهم باملشاركة يف مجعية أو تفاهم الرتكاب إحدى املخالفات "منه على أن  33املادة 

                                                           
 .739عبد الفتاح سليمان، املرجع السابق، ص  - 1
 .693جلرمية غسل األموال، املرجع السابق، ص عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية  - 2
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لطات املختصة عن بيانات للس من العقوبات اجلنائية إذا كشف 98إىل  99 املواد املشار إليها يف
 .(1)"أو معلومات تسمح باالكتشاف املبكر لعملية تنفيذ املخالفة أو تفادي تنفيذها 693

من العقاب يف قانونه املتعلق أما املشرع اجلزائري مل ميس صراحة على منهج اإلعفاء   
، ولكنه 3332فرباير  33املؤرخ يف  37-32األموال ومتويل اإلرهاب رقم بالوقاية من تبييض 

 33املؤرخ يف  37-33قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  من 98املادة  تدارك ذلك يف
  .(2)3333فرباير 

 توقيت اإلبالغ: لثاثا
من العقاب، فقد  يحمدد لالعتداد باإلبالغ كعذر معفاتفقت التشريعات يف وضع توقيت   

أن يكون هذا اإلبالغ قبل علم السلطات املختصة باألفعال املكونة حملاولة ارتكاب  تاشرتط
 .جرمية غسل األموال

فهي وبالرغم من أن بعض التشريعات مل حتدد السلطات املختصة، ولكن يف الغالب   
ة لوحدة معاجلة املعلومات تتمثل إما يف السلطات القضائية أو األمنية أو العسكرية، أما بالنسب

ل يغسقوانني مكافحة املالية، فهي ال تتلقى التصرحيات إال من األشخاص اخلاضعني احملددين يف 
امللزمون باإلبالغ  ي البالغات من غري هؤالء األشخاصا مؤهلة لتلقهاألموال، األمر الذي ال جيعل

 .(3)عن الشبه وفقا القوانني املذكورة سابقا
                                                           

 .793حممد عبد اللطيف عبد العال، املرجع السابق، ص  - 1
يستفيد من األعذار املعفية من ": على أنه 3333فرباير  33املؤرخ يف  37-33من القانون رقم  98نصت املادة  - 2

شارك يف جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا العقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات، كل من ارتكب أو 
القانون، وقام قبل مباشرة إجراءئات املتابعة بإبالغ السلطات اإلدارية أو القضائية أو اجلهات املعنية، عن اجلرمية وساعد على 

بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك عدا احلالة املنصوص عليها يف افقرة أعاله، ختفض العقوبة إىل النصف ، معرفة مرتكبيها
يف إحدىة اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات املتابعة، ساعد يف القبض على شخص أو 

 ".أكثر من األشخاص الضالعني يف ارتكاهبا
 

 .696زكية عومري، املرجع السابق، ص  - 3



 نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي             الفصل الثاني 

 

563 
 

مل الزمين دورا حامسا يف ترتيب األثر القانوين، فاإلبالغ قبل ارتكاب جرمية ويلعب العا  
 .غسل األموال شرط أساسي للتمتع باإلعفاء من العقاب

إذا ما كان موضوع اإلبالغ جيب أن  تشريعات مل توضح مضمون اإلبالغواملالحظ أن ال  
ن فيها، أم أن املبلغ قد يتمتع باإلعفاء يتضمن كل وقائع اجلرمية وكذا كل اجلناة املسامهني واملشاريك

 .(1)مبجرد الكشف عن اجلرمية دون أن يبلغ عن باقي اجلناة
وهكذا فإذا ما علمت السلطات املختصة باجلرمية قبل أن يتم اإلبالغ من طرف اجلاين   

اإلعفاء بذلك مبدة ولو يسرية، ال يستفيد من اإلعفاء الكلي، وال يبقى أمامه سوى االستفادة من 
 .، وكذا عن باقي اجلناةلاجلزئي إن قام باإلبالغ عن كيفية القيام باجلرمية، ومآل األموال حمل الغس

فشرط اإلعفاء الكلي واضح، إذ يتمثل يف اإلبالغ قبل علم السلطات املختصة عن   
اجلرمية وعلمت األفعال املكونة حملاولة ارتكاب اجلرمية وليس قبل ارتكاب اجلرمية، فحىت لو مل تقع 

السلطات بأن هناك حماولة غسل األموال، وقام أحد اجلناة باإلبالغ فإنه ال يستفيد من اإلعفاء 
 .(2)الكلي

 98، كما هو مقرر يف املادة زئي يف ختفيض العقوبة إىل النصفويتمثل هذا اإلعفاء اجل  
اإلعفاء فإن احملكمة املختصة قبل من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فإذا ما توافرت شروط 

أن تقضيبه، ينبغي عليها أن تتحقق من توافر شروط أحكام اإلعفاء، فتحكم باإلعفاء الكلي ملن 
يبلغ قبل علم السلطات باألفعال املكونة حملاولة ارتكاب جرمية تبييض األموال، بينما تقضي 

لنسبة للجاين املبلغ بعد ارتكاب باإلعفاء اجلزئي املتمثل يف ختفيض العقوبة إىل النصف با
 .(3)اجلرمية

                                                           
 .662ومكافحتها، املرجع السابق، ص حممد علي العريان، عمليات غسل األموال  - 1
 .778عادل عبد العزيز الّسن، املرجع السابق، ص  - 2
عدا احلالة املنصوص : "على أنه 3333فرباير  33املؤرخ يف  37-33الفقرة الثانية من القانون رقم  98نصت املادة  - 3

أو شارك يف إحدىة اجلرائم املنصوص عليها يف  عليها يف افقرة أعاله، ختفض العقوبة إىل النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب



 نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي             الفصل الثاني 

 

564 
 

وما نالحظه بالنسبة لإلعفاء اجلزئي أنه يتناىف مع علة مبدأ اإلعفاء من العقاب كوسيلة   
ملواجهة جرائم تبييض األموال، باعتبار وقوع اجلرمية وثبوت ضرر العام واخلاص، وعليه فإن اإلبالغ 

جيعلنا أن نقول كان جيب على التشريعات عدم االعتداد  ال يؤدي الغاية اليت أرادها املشرع مما
 .باإلبالغ الذي يكون بعد وقوع اجلرمية، وتكتفي باإلعفاء الكلي الذي يكون قبل ارتكاب اجلرمية

 نماذج واقعية من جرائم تبييض األموال: الفرع الثاني
التورط املؤسسات يف الفرتة الزمنية اليت كثر فيها احلديث عن جرائم تبييض األموال و   

املصرفية فيها اهتم الباحثون باجلانب النظري، إال أنه يف اآلونة األخرية ظهرت عديد من النماذج 
 .الواقعية ألنشطة تبييض األموال، وذلك على الصعدين الدويل والوطين على حد السواء

ى بعض ومن مث كان البد ولكي يكتمل احلديث عن تلك اجلرائم من أنه نلقي الضوء عل  
، مث مصرف بوسطن (أوال)من تلك النماذج بإجياز، من خالل واقعة بنك االعتماد التجارة الدويل 

 .(ثالثا)مكسيك، وبنك بوين، الواليات املتحدة األمريكية  Citibank، مث بنك (ثانيا)
 بنك االعتماد والتجارة الدولي: أوال
فينيقيا يف بريوت، ويف خالل عام  بفتدق 7813نشأ بنك االعتماد رمسيا يف سبتمرب عام   

واحد صاد لبنك االعتماد ستة فروع رئيسيةى يف لندن ولكسمبورج وبريوت وديب والشارقة وأي 
مليون، وما  776بليون دوالر ورأمساله  3.3تضخمت أصوله لتبلغ  7812ظيب، وحبلول عام 
ها، وأصبح أكرب البنوك فرعا يف بريطاينا وحد 29دولة منها  33فرع يف  793لبث أن أصبح له 

تني أحدمها يف لكسمبورج والثانية يف جزر األجنبية هبا، مث أنشطر البنك إىل شركتني رئيسي
 .(1)الكاميان

                                                                                                                                                                                

هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات املتابعة، ساعد يف القبض على شخص أو أكثر من األشخاص الضالعني يف 
 ".ارتكاهبا

سن عمر ، وحممد ح689نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 1
 .391برواري، املرجع السابق، ص 
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مليار  7.3ويف مصر قامت شركة تابعة للبنك بتأسيس عشرين فرعا بلغت مدخراهتا   
وساحل العاج وجيبويت وغانا دوالر، وانطلق البنك يف إفريقيا ليشمل كينيا وسوازيالند واجلابون 

وليبرييا والسودان، مث امتد نشاطه يف آسيا إىل باكستان وهونج كونج واليابان، ويف أوروبا شارك 
 .(1)البنك يف أنشطة أكثر ثالثة بنوك يف سويسرا، كما أسس مثانية فروع له يف كندا

من العوام لعل  العديدوالتجارة الدويل كان وراءة وميكن القول أن انتشار بنك االعتماد   
دولة اإلمارات العربية املتحدة  أمهها املساندة القوية من الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس

من أسهم البنك، وكذلك قدرة البنك اهلائلة على  %11آنذاك، حيث كانت إمارة أيب ظيب متلك 
بلداهنم األصلية حمققا جلب مدخرات العمال اآلسيويني يف دول اخلليج والقيام بتحويلها إىل 

أرباحا هائلة من وراء االستفادة من فرق سعر الصرف بني العمالت املختلفة، واالعتماد على 
 . طواقم من العمالة املدربة املاهرة من ذوي القدرات القانونية واحملاسبية املتمزة

مل املال وقد جاء إغالق بنك االعتماد والتجارة الدويل كواحد من اشد احلوادث يف عا  
واألعمال حول العامل، وما يهمنا يف هذا الصدد هو إبراز أسباب اهنياره واليت كان يف طليعتها 

 . (2)تورطه يف أنشطة غسل األموال على الصعيد الدويل
وكانت مهمتها  7893فقد اعتمد البنك املذكور على غرفة تعامل مركزية أنشأها عام   

بلدا، وقد أحيطت تلك الغرفة بسياج هائل من  38وزعة بني جتميع وتشغيل املبالغ النقدية امل
الغموض والسرية، األمر الذي جعلها قبلة وبيئة حاضنة ألصحاب رؤوس األموال مشبوهة املصدر 

يف غسل  7899بغية تبييضها وإسباغ صفة املشروعية عليها، فمثال تورط البنك املذكور يف عام 
ات إنتاج الكوكا يف بريو، كما ساهم يف نقل أموال مليار دوالر من إيراد 39ما يقرب من 

فيه، ولقد  ومبيا، وكان ذلك بعلم ودراية موظاملخدرات من الواليات املتحدة األمريكية إىل كول

                                                           
 .99محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل، املرجع السابق، ص  - 1
 339زينة غامن عبد اجلبار الصفار، املرجع السابق، ص  - 2
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كانت عملية القبض على موظفي البنك يف فلوريدا بداية الناهية لنشاط البنك على الصعيد 
 .(1)الدويل

والتجارة الدويل للبنك التجاري الكولوميب وجه أحد قضاة  بنك االعتماد وعلى إثر امتالك  
فلوريدا اهتامات إىل قياداته بتقاضي ماليني الدوالرات من عصابات الكوكايني يف ميدان كولومبيا 
على مدى ثالث سنوات، وإبان حماولة البنك السيطرة على فريست أمريكان بنك اهتم خبرق 

الحقا من قبل السلطات األمريكية بتهمتني أساسيتني األوىل القوانني املصرفية األمريكية وظل م
 .(2)غسل أموال املخدرات، والثانية بتمويل شبكات اإلرهاب

ويف واقع األمر فإن بنك االعتماد قد ختطى كل اإلشارات احلمراء من أجل الكسب   
صاحبها الكثري من الغلط املادي السريع واجملد والشهرة فأيت مبا مل يأته األوائل من املمارسات اليت 

واالستنكار أهنا انطوت على غري املتبع واملألوف يف األعراف املصرفية، ومل يقتصر مداها وتأثريها 
على إغراء املسؤولني احلكوميني الصغار، وإمنا امتد إىل رؤساء الدول واحلكومات وكان التربير لكل 

 .(3)"الغاية تربر الوسيلة"ذلك يستند على مبدأ 
 مصرف بوسطن: ياثان
مريكية على امتداد الواليت املتحدة األ نشرت كربيات الصحف 8/3/7892، 9بتاريخ   

إقرارا من مصرف بوسطن خبطئه فيما يتعلق بالتهمة املوجهة إليه ومفادها أنه قد أخفق يف التبليغ 
جنبية، مليار دوالر يف شكل حتويالت نقدية للمصارف األ 7.3عن مبالغ وصلت يف مجلتها إىل 

دوالر   233333وطبقا لالهتام املوجه له مبوجب قانون سرية املصارف وافق املصرف على دفع 
 .(4)كغرامة جنائية عن سلوكه املتقدم

                                                           
 .677أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  - 1
 .682الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية  - 2
 .979خالد حامد حممد احلمادي، غسل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم، املرجع السابق، ص  - 3
 .772إبراهيم عبد ربه، غسل األموال بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص  - 4
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وقد ثبت يف حق املصرف املذكور أنه قد أمهل يف تعبئة وتكملة النماذج الورقية التقليدية   
يات النقدية اليت تشمل االحتفاظ بسجالت واملتعلقة على وجه التحديد، بالتبليغات عن العمل

دوالر نقدا، باإلضافة إىل  73333لعمليات اإليداع والسحب والتحويل للمبالغ اليت تزيد على 
 .عدم االحتفاظ بالبيانات اليت حتدد هوية العمالء املعينني لذلك

 ولقد ذهبت صحيفة بوسطن جلوب إىل أبعد من ذلك لرتبط ما بني خمالفات املصرف  
كان مصرف بوسطن قد واجه سيال من : "مع اجلرمية املنظمة حيث قالت وتورطاته السابقة

الشائعات القدمية حول ارتباطه باجلرمية املنظمة بعد توصية أحد موظفيه املسؤولني عن القروض بأن 
وهي إحدى مؤسسات القمار " جاي أالي العاملية"ويلر بشراء مؤسسة .م.يقوم السيد روجر

بكاالهان الرئيس السابق .كما مت اغتيال السيد جون  7897وقد مت اغتيال ويلر يف عام  املرخصة،
ملؤسة جاي أالي، والذي كان يف مدة ما مستشارا للمصرف، ومل يتم حىت اآلن الكشف عن 

  . (1)مرتكب أي من حادثيت االغتيال
وسطن أربعة كما نشرت صحيفة نيويورك تاميز أن رقابة النقد قد أرسلت إىل مصرف ب  

 . حتذيرات تناشده فيها االنصياع ملقتضيات التبليغ
وقد أدى تفجري قضية مصرف بوسطن إىل العديد من النتائج فقد ساعد هذا يف خلق   

موجة من السخط ساعدت على إطالق حتذيرات كبرية من أجل سن تشريع ينص على جترمي 
 يكن غسل األموال جرمية غسل األموال، ذلك ألنه جىت حدوث فضيحة مصرف بوسطن مل

جنائية بنص القانون األمريكي، بل كانت خمالفات عدم التبليغ حتاكم مبوجب قانون سرية 
املصارف األمريكي، ومن مث كان ذلك أبلغ األثر يف إجازة قانون مكافحة غسل األموال األمريكي 

ل حماكمة املصارف ، كما أهنا قد نقلت رسالة واضحة مل يكن ليتسىن نقلها من خال7893لعام 
 . (2)يف األماكن اليت اشتهرت بتجارة املخدرات

                                                           
 .637أمحد بن حممد العمري، املرجع السابق، ص  - 1
 .689نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
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 المكسيك، وبنك بوني الواليات المتحدة األمريكية Citibankبنك : ثالثا
شقيق رئيس املكسيك السابق  Raul Salinasاهتمت السلطات املكسيكية السيد   

Carlos  بالتآمر على قتل السيد  7889والذي انتهت فرتة حكمه يف املكسيك يف ديسمرب
Jose Francisco Ruiz Massieu  بنك املعلومات"هو صهره السابق وامللقب بالداتا أي "

 .(1)وممارسة أنشطة غسل األموال املتحصلة من االجتار باملخدرات
يف ارتكاب الشق اخلاص جبرائم غسل  Raulمبساعدة السيد  Citibankوقد قام بنك   

مليون دوالر خارج  733، 83األموال حيث مسح له باستخدام حسابات البنك لتحويل ما بني 
 .املكسيك

 general" (GAO)الصادر عن مكتب احملاسبة العامة  ولقد أفاد التقرير  

Accounting Office" موال، من شأنه ق نظام معني إلدارة األنك املذكور قد قام خبلأن الب
يف إخفاء مصدر األموال املغسولة ونقطة وصوهلا وهوية املالك املستفيد  Raulمساعدة السيد 

لتلك األموال اهلائلة، واليت مت حتويلها إىل بنوك أوروبا، هذا فضال عن تعمده إهدار تطبيق 
 .(2)الضوابط اليت متنع عمليات غسل األموال

فشل يف فحص احلسابات الداخلية للسيد  Citibankكما أفاد التقرير املذكور أن بنك   
Raul  بسب عدم بذل اجملهود الكايف من جانب البنك، ومل يطبق  7881، 7883عامي

كما أنه قد قام بإنشاء شركة استثمارية خاصة يف جزر الكاميان أطلق " عميلك فإعر "حياله مبدأ 
عوضا عن امسه احلقيقي، حال عدم وجود  Raulيستخدمها السيد لكي  Trocca Ltdعليها 

أية مستندات تؤكد ملكيته هلذه الشركة، ولقد قام ممثل البنك املذكور بالكشف عن اهلوية احلقيقية 
 .ائم غسل األموالكسيك السابق، وإيضاح عالقتها جبر لزوجة الشقيق األكرب لرئيس امل

                                                           
 .361أروي فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات، املرجع السابق، ص  - 1
 .737إبراهيم عبد ربه، غسل األموال بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص  - 2
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واحدا من أقدم البنوك األمريكية  The bank of new york (BONY)يعترب بنك   
بنيويورك، وقد بدأ عملياته باملشاركة يف السوق الروسي يف أوائل التسعينات، فقد أنشأ مؤسسة 

ليصبح أول بنك  Inter Moritime Bank of Genevaمصرفية باملشاركة مع مؤسسة 
البنوك اليت تفرض خدمة يكون له جمموعة من املراسلني يف روسيا، كما يعترب واحدا من أهم 

بليون دوالر  333التحويالت النقدية الربقية لنقود حيث بلغ حجم تلك التحويالت حنو 
 .(1)يوميا

ولقد  (2)من التعامالت املالية من البنوك السويسرية %93كما استحوذ على حوايل   
غري طبيعية حيث أملح احملققون إىل وجود حتركات  78/39/7888بدأت وقائع القضية بتاريخ 

يف لندن، تعود بشكل خاص إىل شركة  Bonyلكميات هائلة من األموال الروسية عرب فرع بنك 
Benex World Wide  غري  الالربيطانية واليت تعمل على تنظيم خلط األموال املشروعة باألمو

 .(3)املشروعة من خالل البنوك واملؤسسات املالية األخرى
اهلم غري ألصحاب اجلرمية املنظمة يف روسيا بغرض غسل أمو ويعتقد أهنا فتحت حسابات   

الروسية غري املشروعة تأيت من اجلرمية املنظمة بروسيا، واليت  ظم األموالاملشروعة، وذلك لكون مع
من البنوك  %23من االقتصاد الروسي،باإلضافة إىل حتكمها يف حوايل  %93تتحكم يف حويل 

(4)الروسية
. 

الدوالرت  بوا على مجع مالينيأالتحقيقات أن غاسلي األموال يف روسيا دح من تضولقد ا  
األمريكية عن أنشطة جتارة املخدرات والدعارة، مث يقومون بإيداعها يف البنوك الروسية، مث جيرون 
عشرات من التحويالت الربقية بني خمتلف افروع بروسيا بغية خلط األموال املشروعة باألموال غري 

                                                           
 .737لعمري، املرجع السابق، ص أمحد حممد ا - 1
 .333زينة غامن عبد اجلبار الصفار، املرجع السابق، ص  - 2
 .93محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص  - 3
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وبعد ذلك يطلبون من البنوك الروسية حتويل هذه األموال إىل أهم احملامني يف والية املشروعة، 
 .(1)ميامي بالواليات املتحدة األمركية

 Chipsمن تلك التحويالت من خاللشبكة  %93حبوايل  Bonyويستأثر بنك   
فروع والية للكمبيوتر ومقرها نيويورك، فيقوم ذلك البنك بتحويلها إىل فروعه املتعددة، خاصة 

ميامي بأمريكا، وفرع لندن باجنلرتا، مث يقوم احملامون التابعون لغاسلي األموال الروس باستغالل هذه 
األموال يف االستثمار العقاري، وذلك يستطيع هؤالء ضخ أمواهلم غري الشرعية إىل داخل االقتصاد 

سيا هي نتاج ألنشطتهم األمريكي، والربيطاين، وميكنهم آنذاك االدعاء بأن أمواهلم يف رو 
 .(2)االقتصادية يف أمريكا وبريطانيا

 
 

                                                           
 .737النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص  إبراهيم عبد ربه، غسل األموال بني - 1
 .937نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال، املرجع السابق، ص  - 2
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بعد أن عرضنا ملوضوع املسؤولية اجلنائية للبنوك عن جرائم تبييض األموال كشخص معنوي 
يف الفكر القانوين فقها وتشريعا سواء من الوثائق الدولية أو من ناحية التشريعات املقارنة مع 
موقف املشرع اجلزائري من هذه التشريعات بغية الوصول إىل الرؤية الصحيحة والتطبيق السليم 

ام العقوبات اجلزائية للبنوك واملصارف وخمتلف املؤسسات املالية األخرى على ارتكاهبم جرائم ظلن
تبييض األموال واليت جتسد ما انتهينا إليه من نتائج يف هذه املوضوع اليت نوجزها على النحو 

 :التايل
االتفاقيات )ويل عدم وجود تعريف موحد جلرمية تبييض األموال سواء من جانب القانون الد: أوال

أو من جانب القوانني الداخلية، فمن خالل الدراسة توصلنا أن النصوص والقوانني ( الدولية
املتعلقة مبكافحة جرائم تبييض األموال عّدد صور السلوك اإلجرامي للجرمية من خالل استعماهلا 

بارها جوهر للجرمية حتويل األموال، وحتوية املصدر احلقيقي، واكتساب األموال، واعت)ملصطلحات 
على الوثائق الدولية اليت تعترب مصادر التجرمي هلذه الظاهرة، تبييض األموال، يف حني كان البد من 

 .أن تضع تعريف واضح وشامل ملختلف أساليب ارتكاب جرمية تبييض األموال
مل يعد  عدم تصدي األمم املتحدة إىل وضع تعريف موحد حملل جرائم تبييض األموال حبيث :ثانيا

مقتصرا على األموال الناجتة من االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية حسب املفهوم الكالسيكي 
التقليدي، بل امتد ليشمل عشرات األنشطة األخرى مثل األموال املتحصلة من االجتار يف النساء 

والسياحة اجلنسية،  واألطفال واألعضاء البشرية، وكذلك االجتار يف النباتات واحليوانات املنقرضة،
والعمالة املهاجرة، والتجارة يف األسلحة وغريها من األنشطة، وإزاء هذا التعدد الالحمدود يف 
األنشطة اإلجرامية، يصعب حصر ورصد وحتديد حجم األموال املتمخضة عنها واليت غالبا ما 

ما تعتربه دوال ماال قذرا تكون حمال جلرائم تبييض األموال، كما أن هذا االختالف يف املفاهيم وأن 
قد ال تراه دول أخرى كذلك، مما يؤدي من املزيد يف الثقوب والقصور يف املواجهة خاصة فيما 
خيص تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية والقضائية املتبادلة اليت تشرتط أن يكون التجرمي مزدوج 

 .بني الدولتني
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مركبة بني اجلرمية األصلية أو األولية املتحصل منها تلك  ةميباعتبار جرمية تبييض األموال جر  :ثالثا
األموال والعائدات اإلجرامية وبني اجتاه مبيضي هذه األموال إىل إضفاء الصفة الشرعية لعائداهتم 

املتمثل يف  عن طريق القنوات املصرفية والبنوك، فهناك إشكالية وعائق متمثل يف ذلك االختالف
ن جانب الوثائق الدولية اليت أخذت باملنهج التجرمي املتحصل من اجلرمية اجلرمية األصلية، سواء م

بوجه عام أو االجتاه املطلق كاتفاقية سرتاسبورغ وبعضها أخذ باملنهج املختلط كمنهج التشريع 
أما اتفاقية  واتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة، (FATF)النموذجي وجمموعة العمل املايل 

 .فينا فحصرت اجلرمية األولية إىل االجتار يف املخدرات واملؤثرات العقلية فقط
وهناك من أخذت مبنهج قائمة اجلرائم األصلية وذلك بتحديد قائمة اجلرائم املتحصلة منها 

قط، األموال كالتشريع األمريكي واألملاين والسويسري الذين حصروا اجلرمية األصلية يف اجلنايات ف
وكذلك من التشريعات اليت أخذت بالتجرمي العام كالتشريع الفرنسي واإليطايل والبلجيكي، أما 

قسم تبىن املنهج املطلق  : التشريعات العربية فانقسمت يف حتديد اجلرمية األصلية إىل قسمني
يعات ، والقسم اآلخر من التشر (الكويت، البحرين، وليبيا، اجلزائر، وتونس، السعودية)كتشريع 

القطري، والسوري، املصري، واللبناين، )أخذ مبنهج األسلوب احلصري أو منهج القائمة كتشريع 
 (.واإلمارايت

إن اختالف التشريع الدويل والداخلي يف التكيف القانوين للجرمية األصلية أو األولية يؤدي : رابعا 
اجلرمية املنظمة وترتكب يف إىل قصور مكافحة هذه اجلرمية خاصة إذا علمنا أهنا صورة من صور 

أكثر من دولة من خالل حتويل األموال وتبييضها عرب أكثر من بنك، مما تكون إمكانية حركتها 
عرب كل القنوات املصرفية العاملية خاصة األنظمة اليت تضعف فيها آليات الرقابة، وعليه فكان البد 

ك االختالف التشريعي الدويل باعتباره النواة من توحيد النظرة التجرميية للجرمية األولية بداية من ذل
األوىل واملصدر األساسي للتجرمي وتوحيد املكافحة كذلك على نطاق التشريع املقارن سواء 

 .األجنيب أو العريب
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وجود كذلك االختالف التشريعي خبصوص التكيف القانوين جلرمية تبييض األموال يف  :خامسا
( جنحة)يف حني تعتربها األخرى ( جناية)بعض التشريعات  التشريعات الدولية، حبيث تعتربها

وبالنظر يف تأثريات هذه اجلرمية على اجلانب االقتصادي واالجتماعي واملايل والسياسي فنجدها 
جرمية خطرية ومدمرة لالستقرار االقتصادي واملايل الدويل والوطين، ويف غياب هذا التوحد 

ضرورة إىل االختالف يف أساليب املواجهة سواء على التشريعي للتكيف القانوين سيؤدي بال
 .الصعيد القانوين اجلنائي أو القانون االقتصادي املايل

تفعيل كافة مظاهر التنسيق بني سائر املؤسسات املالية واملصرفية واألجهزة اإلشرافية  :سادسا
اجملتمع املدين داخل والرقابية واألمنية، ومنشآت القطاع اخلاص، واالحتادات املهنية، ومنظمات 

الدولة الواحدة، والعمل على تعميق آليات التعاون بني تلك اجلهات ومثيالهتا يف الدول األخرى 
وسائر املنظمات الدولية اإلقليمية املعنية مبكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وكذلك 

التنفيذية والقضائية، وذلك تعميق ترسيخ أسس التعاون الدويل على كافة األصعدة التشريعية و 
وصوال إىل إرساء قواعد منظومة دولية متكاملة تكفل تعقب مبيضي األموال، والتحفظ على 
األموال حمل التبييض ومصادرهتا، وذلك مبجموعة من االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف سواء  

نه  اهتم باالتفاقيات العاملية كانت ذات طابع عاملي أو إقليمي وما الحظناه على التعاون الدويل أ
والعامة دون اهتمامات اجملتمع الدويل باالتفاقيات الثنائية اليت هلا آثر فعال يف أكثر من االتفاقية 

     . املتعددة األطراف
تعكس أحكام املنظومة التشريعية للقانون املقارن اهتمامها حبتمية ضرورة التعاون الدويل يف : سابعا

هذه الظاهرة اخلطرية اليت ارتبطت بصور األنشطة اإلجرامية عرب الوطنية واليت ال يصدى مكافحة 
يف مواجهتها أي جهد وطين منفرد، بل جيب تكاثف اجلهود بني الدول كافة من خالل منظومة 
متكاملة غري متتابعة قوية البنيان، مع تعظيم الدور الوقائي يف مكافحة جرمية تبييض األموال، 

ذلك من جترميه هلذا النشاط بصورة مستقلة عن اجلرمية األصلية، وكذلك سياسة التشريعات ويتضح 
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حيال اجلرائم امللحقة هبذه اجلرمية، واليت تبني أهنا هتدف إىل منع ارتكاب مثل تلك اجلرائم على 
 .ما يشكل محاية فعالة لالقتصاد ملؤسسات املالية وغري املالية وهواجلهاز املصريف، وا

اتفاق خمتلف التشريعات الدولية والوطنية على إقرار جمموعة مىن االلتزامات امللقاة على  :ناثام
البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات املالية األخرى وحىت بعض املهن األخرى، وذلك من أجل 

ائل منع استخدام البنوك يف عمليات تبييض األموال، وتعترب هذه االلتزامات مبثابة إجراءات ووس
وقائية هتدف إىل الكشف املبتكر عن هذه اجلرمية، وذلك كوسيلة ملكافحة اجلرمية األصلية اليت 
نتجت عنها األموال غري املشروعة، ومن بني تلك االلتزامات التحقق من هوية العميل سواء 
ا شخص طبيعي أو معنوي بتقدمي الوثائق واملستندات، وإمساك السجالت واملستندات اليت يتم هب

تسجيل أمساء عمالء املؤسسة املالية أو البنك، وكذلك واجب اإلخطار عن الشبهة إىل اهليئات 
املختصة يف حالة ثبوت شبهة يف تلك العملية املالية أهنا ال تستند إىل مربر اقتصادي مشروع، 
وكذلك التزام حبفظ وحتديث الوثائق واملستندات، والتزام وضع السجالت واملستندات حتت 

رف السلطات اخلاصة وواجب عدم إفشاء املعلومات اخلاصة بالعملية إىل العمالء، ومن هذه تص
االلتزامات املقررة وفق قوانني مكافحة تبييض األموال والقوانني امللحقة هبا نشأت لدى البنوك 

  .  واملؤسسات املالية مسؤولية جنائية عن جرمية تبييض األموال وفق ما تطلبته هذه املسؤولية
تعترب البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات املالية األخرى شخص معنوي وحقيقي ومينحه  :تاسعا

القانون الشخصية القانونية، ألن هذه الشخصية ال ترّد إال على شخص حقيقي إعتد القانون 
قوانني بوجوده يف الواقع، وبالتايل مينحه احلقوق ويلزمه بالواجبات وينظم سلوكه ومعامالته وفق ال

املعمول هبا هلذا الشخص، ألن البنوك ميكن أن تكون مصدرا للجرمية ووسيلة الرتكاب اجلرائم 
املالية السيما جرمية تبييض األموال من أجل حصوهلا على املكسب غري املشروع ولتحقيق أكرب 

ا يشكل خطورة فائدة يف أسرع وقت ممكن فرغبتها يف الثروة واهليمنة تدفعها إىل خمالفة القانون، مم
حقيقية، وهتديدا مؤكدا على االقتصاد وسالمة اجملتمع بسبب امتالكه إمكانيات وقدرات ضخمة، 

 .يعجز الشخص الطبيعي عن القيام هبا
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وعليه فإن اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية األخرى ترتكب عدد كبري من اجلرائم كجرائم  :عاشرا
ة حبركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، وغريها من اجلرائم التزوير وجرائم الصرف، وجرائم متعلق

األخرى اليت ترتكب باسم أو حلساب البنوك، وبالتايل تدخلت التشريعات يف ضبط نشاط هذه 
األشخاص واملؤسسات ومساءلتها جزائيا يف حالة احنراف نشاطها عن هدفها الذي أنشأت من 

إخضاع هذه األشخاص إىل املساءلة اجلزائية يف قوانينها  أجله، وهذا ما دفع التشريعات املقارنة إىل
 . العامة أو يف قوانينها االقتصادية حىت ال تكون هذه األشخاص مبنأى عن املالحقة اجلزائية

ومنه فالشخص املعنوي إذن هو حقيقة واقعية وليس جمرد وهم أو خيال، وهو كائن له  
 .فشخصيته مستقلة عن األشخاص الطبيعيني ،وجود يف العامل والقانون

كذلك فإن تقرير املسؤولية اجلنائية للبنوك عن قبول األموال غري املشروعة يف دورهتا   :حادي عشر
، فإذا  نياالقتصادية من شأنه حتقيق العدالة اجلنائية واملساواة بني اجلناة سواء الطبيعيني أو االعتباري

ن احلياة ارتكاب اجلرائم، فإن كذلك الشخص املعنوي ليست كان الشخص الطبيعي ليس غايته م
غايته ارتكاب جرمية، وبالتايل خروج الشخص املعنوي عن هدفه ونشاطه الذي أنشئ من أجله 

 .يتوجب مساءلته جنائيا حىت ال تبقى جرميته بدون عقاب
ض األموال، تنهض إذا كانت املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي املرتكب جلرمية تبيي :ثاني عشر

عندما تتوفر لديه األهلية اجلنائية وجوهرها القدرة على اإلدراك وكذلك اإلرادة احلرّة، فإن كذلك 
البنوك كأشخاص معنوية تقوم مسؤوليتها، حبيث هو اآلخر تتمتع بالقدرتني معا، حبيث ميكنه أن 

واحتياجاته ليقرر احلجم  مييز بني الصواب واخلطأ وبني الربح واخلسارة، بل يدرس حالة السوق
املالئم إلنتاجه، ومن حيث القدرة على االختيار فهو خيتار النشاط األكثر رحبا وتقرر البنوك 
املعامالت املالية األكثر نسبة من األرباح من خالل القروض حمددة املدة وغري احملدودة وفق 

سؤولية اجلنائية لتوافرها عناصرها قوانينها الداخلية، وعليه فإن هذه األخرية تعد أهال لتحمل امل
 .  وشروطها، والقول بغري ذلك إمنا جيايف الواقع والقانون



 خاتمة
 

577 
 

إن تأسيس املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي ال تتعارض مع مبدأ شخصية  :ثالث عشر
ومنطقي، وليس حكما قضى به القانون،  غري أمر واقعيالالعقوبة، ألن امتداد أثر العقوبة إىل 

قع العقوبة على الشخص الطبيعي  ميتد أثاره إىل أسرته وعائلته، وكذلك األمر بالنسبة للشخص نتو 
املعنوي، كما أن معاقبة البنك وكذا العضو واملمثل القانوين له ال تشكل ازدواج عقايب يف حالة 
معاقبة كليهما يف آن واحد، ذلك أن الشخص املعنوي يشكل وحدة مع أعضائه وممثليه الذين 

  .يعربون عن إرادته
صالحية البنوك كأشخاص معنوية للخضوع للعقاب، وأن التشريعات الدولية والوطنية  :رابع عشر

والقوانني اخلاصة أقرت له عقوبات تتالءم مع طبيعته، فتعد عقوبة احلل هي عقوبة ماسة بوجود 
خص الطبيعي وتصوف الشخص املعنوي وحياته، فهذه العقوبة تقابله عقوبة اإلعدام بالنسبة للش

، وعقوبة اإليقاف واإلغالق املؤقت "عقوبة اإلعدام االقتصادي"عقوبة حل الشخص املعنوي بـ
تعادالن عقوبة احلبس بالنسبة للشخص الطبيعي، باإلضافة إىل العقوبات األخرى اليت أقرهتا 

الدعوة العامة  التشريعات احلديثة كالتشريع الفرنسي مثل اإلبعاد من السوق العام، واملنع من
لالدخار، واملنع من إصدار شبكات وبطاقات الوفاء وعقوبة اإلشراف القضائي اليت تقابلها الرقابة 
القضائية بالنسبة للشخص الطبيعي وعقوبة املاسة بالسمعة، واالعتبار الشخص املعنوي كنشر 

من الشخص األحكام، وما أالحظه أن هذه العقوبة مؤثرة جدا على الشخص املعنوي أكثر 
الطبيعي، وكذلك عقوبة الغرامة واملصادرة اليت تعتربان عقوبات تقليدية، وبالتايل هذه العقوبات هلا 
فعالية يف حتقيق الردع اخلاص بإحلاق اخلسائر للشخص املعنوي وحتقيق الردع العام لباقي 

  .   األشخاص االعتبارية
اء طبيعي أو معنوي الذي تعدى إن البنوك ميكن هلا أن تقاضي أي شخص سو  :خامس عشر

عليها أو أخل بأي التزاماته جتاه هذا الشخص، وحيق هلا أن تتابعه مدنيا أو جزائيا، وكذلك احلال 
فيمكن مقاضاة هذه األخرية يف حاله ارتكاهبا جلرمية معاقب عليها قانونا نتيجة الضرر العام أو 
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صة قانونا، كما ان السلطة املختصة يف حتريك جزائية أمام احملكمة املخت اخلاص، فرتفع عليه دعوى
 .الدعوى اجلزائية ضد البنك يف اجلرائم املالية واالقتصادية هي النيابة العامة

انعكاس اخلالف الفقهي حول مدى جواز مساءلة الشخص املعنوي جنائيا على  :سادس عشر
وع وهي تتباين من تشريع التشريعات احلديثة، حبيث اختلفت التشريعات املقارنة حول هذا املوض

إىل آخر، حبيث هناك من التشريعات اليت نصت على هذه املسؤولية يف القسم العام يف قانون 
العقوبات رغبة منها التوسع يف جمال مسؤوليته، حبيث يصبح الشخص املعنوي مسؤوال عن سائر 

ة وليس من خالل جرائمه، وبعض التشريعات أقرت هذه املسؤولية بالنص عليها يف قوانني خاص
قانون العقوبات هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود االختالف التشريعي بالنسبة لنظام 
العقوبات املقررة للشخص املعنوي، حبيث ختتلف فيما بينها وذلك لوجود عقوبة مقررة يف تشريع 

 . وانعدامها يف تشريع آخر، فقلما جند تشريع دولة واحد يضم جممل العقوبات
توسع بعض التشريعات إىل مساءلة اهليئات املعنوية عن اجلرائم املرتكبة من طرفه ليس  :سابع عشر

فقط اجلرائم املالية واملصرفية، بل حىت اجلرائم املاسة باألشخاص كالتشريع الربيطاين يف قانونه لسنة 
، لبحث ما إذا  كان من املمكن أن ترتكب الشركة جرمية قتل خطأ، وقد كان ذلك يف 1991
، فقررت حمكمة التاج أنه إذا كان مرتكب جرمية القتل اخلطأ فردا LTD (DOVER)قضية 

حدّدته الشركة، فإن مسؤولية الشركة ميكن أن تنشأ تبعا لذلك، استنادا إىل نظرية االندماج وقد 
 1991مالحقة متت فيما بني عام  43تبعت الشركات يف بريطانيا جنائيا عن القتل اخلطأ، ففي 

قرارات باإلدانة صدرت حبق شركات صغرية، وهذه ( 00)مل يكن هناك سوى ستة  ،1002و
اإلشارة مفادها أن التشريع املقارن أقر املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي بالرغم من التفاوت 

 . والتباين املذكور سابقا، وذلك هبدف توسع دائرة التجرمي هلذه األشخاص
ي على غرار باقي التشريعات باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي إقرار املشرع اجلزائر  :ثامن عشر

، فجّرم فعل تبييض األموال بنص 10/11/1003املؤرخ يف  01-03مبوجب القانون رقم 
خاص وهو استجابة لألصوات الدولية بضرورة التصدي هلذه الظاهرة اليت أثرت على االقتصاد 
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املؤرخ يف  14-00ذلك القانون أضاف قانون رقم  الوطين، كما أن املشرع اجلزائري إضافة إىل
العقوبات املطابقة على األشخاص املعنوية يف الباب األول املكرر واليت جاءت  10/11/1000

على سبيل احلصر ولكنه أغفل عقوبة املنع من الدعوى العامة لالدخار يف هذا القانون وأحاهلا يف 
 بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج املؤرخ قانون قمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني

وكان باألجدر على املشرع إضافة . يف املادة اخلامسة( 01-04أمر رقم ) 19/01/1004يف 
 .  مكرر 11هذه العقوبة يف قانون العقوبات يف نص املادة 

ه مكرر فنجد 419السيما املادة  01-03من خالل االطالع على قانون رقم  :تاسع عشر
املتعلق بالوقاية من تبييض  00/01/1002املؤرخ يف  01-02يكرر املادة حرفيا يف القانون رقم 

األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما يف املادة الثانية وكان بإمكان املشرع  تفادي ذلك التكرار 
املؤرخ يف  01-00الغري اجملدي وغري املربر، أما يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قانون رقم 

، حبيث دلت على تبييض عائدات إجرامية غامضةفجاءت ( 31)يف املادة  10/01/1000
وهذا كذلك تكرار ال جدوى منه، خبالف جزاءات وعقوبات استقل هبا هذا القانون، وهي 

، باإلضافة إىل (22)و( 21)التجميد واحلجز وإبطال الصفقات العمومية والعقود حسب املادة 
ثناءات خاصة من حيث تقادم الدعوى العمومية والعقوبة، بل نص على عدم تقادمها يف إقرار است

 (. 23)حالة ما إذا حولت عائدات جرائم الفساد إىل خارج الوطن املادة 
 جتاهل املشرع اجلزائري ألحكام وقف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا على الشخص املعنوي، :عشرون

، وهي حالة  احلكم عليه بغرامة 1مكرر ( 24)مع أنه أدرج حاالت اعتباره مسبوقا يف املادة 
متسمة وال ميكن تطبيقها، وكذلك نص على جواز نافذة أو غري نافذة، وهذا جيعل النصوص غري 

مكرر، واشرتطت أن ال يكون مسوقا ( 24)إفادة الشخص املعنوي لظروف ختفيف حسب املادة 
 .هو األمر الذي ال ميكن التأكد منه أمام عدم تنظيمه ألحكام صحيفة سوابقه القضائيةقضائيا، و 
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أكثر سهولة من " اهليئة"مما سبق كله ميكن القول أن استعمال مصطلح  :حادي وعشرون
تدل على مجاعة  "اهليئة"، وهو يفي بالغرض القانوين أكثر، فعبارة "الشخص"استعمال مصلطح 

مبفردها ال ميكن استعماهلا " الشخص"األشخاص أثناء متتعها بالشخصية االعتبارية، بينما عبارة 
للداللة على مجاعة األشخاص، بل هي تذهب إىل اإلنسان الفرد فقط، ويف حالة استعمال 

ا سيتم معه، وإمن" اإلنسان"أو " الفرد"ال ميكن استعمال عبارة " الشخص االعتباري"مصطلح 
 ".الشخص الطبيعي"التعريف عن األخري بـ

أي كيان أو وحدة هلا هذه الوضعية "بأهنا " اهليئة االعتبارية"وقد عرف املشرع األورويب  
القانونية مبوجب القوانني الوطنية املطبقة ما عدا الدول والكيانات العامة األخرى يف معرض ممارسة 

جتمع عدة أشخاص أو "، وميكن القول أن اهليئة هي "رىسلطة الدولة واملنظمات الدولية األخ
، مع األخذ بعني االعبتار بأن املشرع عندما "ختصيص أموال يديرها أشخاص لتحقيق غرض معني

يريد خماطبة أجزاء اجملتمع أو مكوناته خياطبهم كأفراد ومجاعات، وقد قصد باهليئات اجلماعات 
به أن تقوم بأعماهلا وفق الغرض املرسوم هلا مع ما بعد منحها شخصية اعتبارية، تستطيع مبوج

أكثر دقة يف " اعتباري"حتتاجه إىل اكستاب حقوق وحتمل التزامات، وميكن القول أن مصطلح 
         ".معنوي"التعبري وأقرب يف فحواه إىل اللغة العربية من مصطلح 

ي الدويل واملقارن أو عمن خالل جممل النتائج املذكورة سابقا سواء على الصعيد املوضو 
جرائي ومن خالل دراستنا ملوضوع املسؤولية اجلزائية للبنوك عن جرائم تبييض األموال الصعيد اإل

حماولني أن تكون الدراسة تأصيلية مقارنة إال أننا نرى على الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة 
الية من خالل التشريع اجلنائي ملكافحة جرائم تبييض األموال باستخدام األجهزة املصرفية وامل

الدويل والوطين، فما زال يشوب هذا التصدي جمموعة عوائق خمتلفة، وقد كان لنا إبداء بعض 
 .التوصيات ومقرتحات
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 :التوصيات والمقترحات
باعتبار جرمية تبييض األموال حديثة نسبيا فنوصي بضرورة ووضع تعريف دقيق وواضح وعدم : أوال

االكتفاء بتعداد صور جرمية تبييض األموال واعتبارها تعريفا هلا، وذلك بإعادة صياغة وتعديل 
 بأهنا كل من ارتكب"النصوص الواردة يف االتفاقيات الدولية ونقرتح تعريف جلرمية تبييض األموال 

عمدا سلوك إجرامي وحصل منه بطريق مباشر أو غري مباشر على أموال وعائدات متحصلة من 
نشاط إجرامي غري مشروع وقام بإضفاء املشروعية عليها بأي وسيلة بقصد استثمارها واستغالهلا 

 ".يف كافة األنشطة أو باالستفادة منه بأي وسيلة كانت مع علمه مبصدرها غري املشروع
حظناه يف اتفاقية التشريعات على اعتبار اكتساب األموال أو املمتلكات صورة من ما ال: ثانيا

صور السلوك اإلجرامي للجرمية فهذا خطـأ ومساس مببدأ الشرعية اجلنائية كون االكتساب ال يؤدي 
اكتساب "إىل استخدامها وجين املنفعة منها، مما نقرتح تعديل نص هذه املادة، بالضرورة 

، وهذا تفادي الغموض والتفسري الواسع احملظور يف ...(ألموال من أجل حتويلهااملمتلكات وا
 .القوانني اجلنائية

من خالل االطالع على قوانني مكافحة تبييض األموال ومنها املشرع اجلزائري املتعلقة : ثالثا
املالية املشاهبة  باإلجراءات الوقائية وااللتزامات املفروضة على البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات

األخرى، السيما واجب اإلخطار بالشبهة، فإن املشرع اجلزائري عّدد فئات وأصحاب املهن احلرة 
املنظمة ولكنه أغفل آليات الرقابة على هذه الفئة من هذا االلتزام امللقى عليهم قانونا وبالتايل نرى 

هاته الفئة من أجل توسيع دائرة  ضرورة تدخل املشرع اجلزائري خللق آليات وجهات الرقابية على
التجرمي والعقاب على جرمية عدم اإلبالغ واإلخطار بالشبهة املتعلقة بالعميل سواء كان شخص 

 .طبيعي أو معنوي
كما أن املشرع اجلزائري بالنسبة لواجب اإلخطار بالشبهة مل حيدد املدة القانونية الالزمة   :رابعا

إلجراء الذي جيب أن يتخذه بالنسبة للعملية املالية حمل بالرد على هذا اإلخطار ومل حيدد ا
اإلبالغ، لذا نقرتح حتديد مدة زمنية للرد والتصرف يف اإلبالغ وهذا من أجل حتقيق التوازن بني 
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املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة للعميل، باإلضافة إىل استحداث املشرع هليئة متخصصة بتحليل 
كايف يف نظرنا بالنظر إىل حجم اإلبالغات، لذا نقرتح من املشرع   ومعاجلة املعلومات واحدة غري

إضافة جلان وهيئات متخصصة أخرى وقد تكون جلان جهوية وهذا من أجل ختفيف اجلزائري 
العبء على تلك اللجنة مع ضرورة استحداث إخطار أوتوماتيكي إىل تلك اهليئة، باإلضافة إىل 

  . اإلخطار الشفوي
ضرورة توحيد التجرمي املتعلق باجلرمية األولية أو األصلية املتحصلة منها األموال والعائدات  :خامسا

بوجه عام، منهج  منهج التجرمي)غري املشروعة، وذلك لتفعيل تلك املناهج املعتمدة يف هذا التجرمي 
التعاون الدويل ، وهذا يعترب يف نظرنا تناقض وعائق أمام (التجرمي الضيق، ومناهج التجرمي األخرى

من أجل تصدي هلاته اجلرمية اليت تعترب جرمية منظمة تتوحد فيها نصوص وقوانني من أجل احلد 
من هذه الظاهرة، ولذا نقرتح أن تكون اجلرمية األصلية أو األولية أية جرمية وهذا ما أخذ به املشرع 

 .اجلزائري ومل تأخذ به بعض التشريعات األخرى
التكييف القانوين بالنسبة جلرمية تبييض األموال يف التشريع اجلزائري، حيث ضرورة إعادة  :اسادس

املؤرخ يف  14-00من قانون ( 1مكرر 419)أن املشرع اجلزائري يف نص املادة 
اعتربها جنحة، ولذا وخلطورة هذه اجلرمية وتأثريها على كافة اجملاالت االقتصادية  10/11/1000

فها واعتبارها جناية، وهذا متاشيا مع السياسة العقابية متشددة واالجتماعية نقرتح إعادة تكيي
 .اجلرائم اخلطرية، وحتقيق الردع العام واخلاص

ضرورة إدراج املشرع اجلزائري مادة يف قانونه املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  :سابعا
اإلعفاء من العقاب يف واليت تتعلق مببدأ  1002فرباير  00املؤرخ يف  01-02اإلرهاب رقم 

جرمية تبييض األموال بالنسبة للجناة الذين يبلغون السلطات املختصة هبذه اجلرائم،وهذا متاشيا مع 
 .  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 39التشريعات الدولية واملقارنة وإلغاء املادة 
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وضع تدابري وقائية ذات طابع إداري ومايل ومعنوي لزيادة فعالية اإلجراءات الوقائية مع  :اثامن
ضرورة توثيق التعاون املتبادل وتبين سياسة دولية واضحة وشفافة مع عدم احتجاج مببدأ السيادة 

 .يةوالتذرع بالسرية املصرفية والعمل على االعرتاف بالقوة التنفيذية لألحكام اجلنائية األجنب
لتصبح إعرف نشاط عاملك " إعرف عميلك"ضرورة توسيع القاعدة األصلية املصرفية  :اتاسع

وموظفك ومراسلك عرب احلدود، مفاد ذلك أهنا تكشف النقاط عن حقيقة وهوية املستفيد 
احلقيقي من العملية املالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى خلق إجراءات أكثر ردعية بالنسبة 

ذه املؤسسات املالية واملصرفية وخلق ذلك االنسجام ما بني كل املصاحل املعنية للعاملني يف ه
 .مبكافحة جرائم تبييض األموال

ندعو إىل ضرورة أن تقوم األسرة الدولية بدور فعال يف حتفيز الدول النامية حول لفظ  :اعاشر 
رائم، إذ أنه قد ترحب رؤوس األموال املتحصلة من األنشطة اإلجرامية، أينما كانت نوعية تلك اجل

العديد من تلك الدول هبذه األموال على رغم من علم ساستها حبقيقتها وذلك حتت وطئة ظروفها 
االقتصادية الصعبة ورغبة منهم يف إهناج اقتصاديات بلداهنم املنهارة، فتعترب هذه األموال غري 

ة، وتعترب إنعاشا هلا، ولكن يف املشروعة واليت يتجه عادة أصحاهبا لتبييضها يف هذه الدول الفقري 
، فبعد أن حيصل مبيضي األموال على صك الرباءة حقيقة األمر ما هي إال أموال عابرة مؤقتا

 .ألمواله يفر هبا تاركا الدولة اليت أوته ونصرته يف غسل أمواله يف وضع أسوأ مما كانت عليه
اإلجرائية واملوضوعية املتعلقة مبكافحة العمل على ضرورة قيام الدول بتطوير القوانني  :حادي عشر

جرمية تبييض األموال حىت تصبح أكثر مرونة وقابليتها للتكييف مع طبيعة هذه اجلرمية من أجل 
ملعنوية السيما إعطاء الفرصة لألجهزة التنفيذية املختصة لتيسري ومتابعة األشخاص الطبيعية وا

دلة وعدم تشتتها، ومعاقبة هذه األشخاص املؤسسات البنكية، وذلك من أجل احلصول على األ
 .دون تذرع باملوانع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ضرورة اإلسراع إىل إصدار اتفاقية عربية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب،  :ي عشرثان
مع وذلك بوضع قواعد عربية موحدة يف التجرمي وتستهدف هبا املؤسسات املالية، وذلك متاشيا 
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املتغريات والتطورات الدولية، باإلضافة إىل إمكانية إصدار قانون عريب موحد متعلق مبنع استخدام 
اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية األخرى بغرض تبييض األموال وهذا قد يساعد إىل توحيد اجلهود 

 .لبنوك العربيةالعربية يف نشأة خلية وهيئة متخصصة يف مراقبة حركة رؤوس األموال عرب كافة ا
معنوية بكل صرامة خاصة عقوبة ص اشخللبنوك كأضرورة تطبيق العقوبات املقررة  :عشر ثالث

جتميد النشاط أو الغلق نقرتح مثال عقوبة ختفيض حجم النشاط أو املعاملة أو ختفيض رأس املال 
نة عن طريق مع استمرار صرف رواتب العمال مع توسيع نطاق عقوبة نشر األحكام وقرارات اإلدا

الوسائل اإللكرتونية باعتبارها عقوبة مؤثرة على مسعة البنك، وتفعيل اآلليات الرقابية املركزية يف نشر 
الوعي واملبادئ املصرفية وحتسني آداء موظفي البنوك عن طريق الدورات التكوينية مبا يتناسب مع 

 .التطورات التكنولوجية يف هذا اجملال
أما التوصية األخرية هي اإلصالح احلقيقي إما االكتفاء بتعديل أو تبديل النصوص  :عشر رابع

دون املضمون ليس له تأثري على جمتمعنا، إذ العربة ليست بالنصوص وكثرهتا بقدر ما هي بالتطبيق 
 .األمني واجلاد ملا هو قائم منها

كت يقينا أن الضعف وختاما لقد أدر . ارتأيتهاتلك هي أهم النتائج والتوصيات اليت  
البشري هو أمر حتمي يعرتي كل البشر، فكلما تبدت يل اشياء غابت عين أشياء أخرى فلله 

وما كان يل من تفيق والصواب فهو حمض العناية اإلهلية يب  الكمال وحده املنزه عن اخلطأ والنسيان
أسأل اهلل أن فهو من نفسي،  فهو ويل اهلداية والتوفيق وما كان من خلل أو نقص أو شطط

يأجرين أجر من اجتهد فأصاب وأن جيعله عمال متقبال وأن جيزي عنا كل من علمنا وأشرف على 
 .هذا العمل املتواضع وكل من ساعد فيه وجزى اهلل اجلميع عين خري اجلزاء



 
 
 

 

ق ائمة المصادر  
 والمراجع

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

586 
 

 القرآن الكريم. 
 السنة النبوية. 

  الكتب :أوال
  الكتب العامة 
إبراهيم علي صاحل، املسوؤلية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دار املعارف، القاهرة، الطبعة  -1

 . 1991األوىل، سنة 
ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، مصطفى البايب احلليب، القاهرة، سنة  -2

 .2112سنة . 1999
أمحد إبراهيم مصطفى سليمان، اإلرهاب و اجلرمية املنظمة، التجرمي وسبل املواجهة، بدون دار  -9

 .  2112النشر، سنة 
أمحد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقدمي املعلومات واالستشارات املصرفية، دراسة  -4

 .مقارنة، دار النهضة العربية، بدون طبعة، بدون سنة
الوجيز يف القانوىن البنكي اجلزائري، دار بلقيس، اجلزائر، بدون طبعة، سنة  أمحد بلودنني، -5

2119. 
أمحد عوض بالل، النظرية العامة للجزاء اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة،  -2

 .1995سنة 
قاهرة، أمحد فتحي سرور، املواجهة القانونية لإلرهاب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ال -1

 .2112 سنة
أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

 . 1991 سنة
أمحد كامل سالمة، احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل،  -9

 .1922سنة 



 قائمة المصادر والمراجع

 

587 
 

، اجلزء الثاين، (الدعوى واألحكام)اخلاص، إدريس العلوي العبدالوي، القانون القضائي  -11
 .1922 سنة مطبعة النجاح اجلديدة،

إدوار غايل الذهيب، املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، مكتبة غريب  للنشر والتوزيع،  -11
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 .2115 سنة للنشر، اإلسكندرية،

ويلم، التعليق على قانون غسل األموال يف ضوء الفقه واالتفاقيات الدولية، حممد علي س -59
 .2112 ، سنةالطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة

، الطبعة األوىل، جامعة نايف العربية للعلوم جرائم غسل األموالحممد حمي الدين عوض،  -54
 . 2114 سنة األمنية، الرياض،

الدولية وجهود املكافحة اإلقليمية  االستجاباتحممود شريف بسيوين، غسل األموال  -55
 .2114والوطنية، دار الشروق، الطبعة األوىل، سنة 

حممود حممد سعيفان، حتليل وتقييم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل األموال، دار  -52
 .2112الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، سنة 

والنشر، براهيم املبارك، غسيل األموال، التجرمي واملكافحة، مؤسسة النوري للطباعة خملص إ -51
 .2119الطبعة األوىل، سنة 

خملص إبراهيم مبارك، غسل األموال، التجرمي واملكافحة، الطبعة الثانية، مطبعة دار  -52
 .2114 سنة ،املستدرك، اجلزء الرابع، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب عكرمة، دمشق،

مصطفى الطاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة تبييض األموال املتحصلة من جرائم  -59
 .2114الطباعة، الطبعة الثانية، سنة مطابع الشرطة للنشر والتوزيع و  املخدرات،

مفيد نايف الدليمي، غسيل األموال يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  -21
 .2112األوىل، سنة والتوزيع، الطبعة 
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نادر عبد العزيز شايف، تبييض األموال، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة  -21
 . 2111األوىل، سنة 

ات البيضاء الرشوة وتبييض األموال، الطبعة األوىل، نادية قاسم بيضون، من جرائم الياق -22
 . 2112 سنة منشورات احلليب احلقوقية،

هاين السبكي، عمليات غسيل األموال، دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي وبعض  -29
 .2112اجلديدة، األزارطة، بدون طبعة، سنة التشريعات الدولية والوطنية، دار اجلامعة 

هدى حامد قشقوش، جرمية غسل األموال يف نطاق التعاون الدويل، دار النهضة العربية،  -24
 .1992 سنة القاهرة،

هيام اجلرد، املد  واجل زر بني السرية املصرفية وتبييض األموال، دراسة مقارنة للقوانني اليت  -25
موال، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت، سنة حتكم السرية املصرفية وتبييض األ

2114. 
هيثم عبد الرمحان البقلي، غسيل األموال كإحدى صور اجلرمية املنظمة بني الشريعة  -22

 .2111 سنة والقانون املقارن، الطبعة األوىل، دار العلوم للنشر والتوزيع،
 الرسائل والمذكرات العلمية :ثانيا
  الدكتوراهرسائل 
إبراهيم علي صاحل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة  -1

 . 1925القاهرة، سنة 
أمحد عبد احلليم شاكر علي، األحكام اإلجرائية واملوضوعية للمعاهدات الدولية أمام القضاء  -2

 . 6000اجلنائي الوطين، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة الزقازيق، سنة 
أمحد عبد العظيم مصطفى املصري، املواجهة التشريعية جلرائم اإلرهاب يف التشريع املصري  -9

 .2119 سنة توراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،واملقارن، رسالة دك
أمحد كامل سالمة، احلماية اجلنائية لألسرار املهنية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة  -4

 .1922القاهرة، سنة 
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أمحد حممد قايد مقبل، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،    -5
 .2115اهرة، سنة كلية احلقوق، جامعة الق

خالد محد حممد احلامدي، غسيل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم، رسالة دكتوراه، كلية   -2
 .2115 سنة احلقوق، جامعة القاهرة،

زكية عومري، جرمية غسل األموال وحدود آليات مكافحتها دراسة حتليلية على ضوء القانون   -1
السويسي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية خلامس سالة دكتوراه، جامعة حممد ااملغريب واملقارن، ر 

 .2112واالجتماعية، سنة 
زينب سامل، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة بني التشريع املصري  -2

 .2111 سنة والتشريع اجلزائري، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، كلية احلقوق،
البنوك يف مكافحة غسل األموال يف ضوء التزامه بالسرية، سامح شعبان صميده جوده، دور  -9

 .2111 سنة رسالة دكتوراه، جامعة عني الشمس،
السيد أمحد طاهر حممد، مستقبل العقوبة يف الفكر اجلنائي املعاصر، رسالة دكتوراه، كلية  -11

   .5898احلقوق، جامعة عني الشمس، سنة 
ائية عن جرمية غسل األموال يف التشريع عادل حممد أمحد جابر السيوي، ملسؤولية اجلن -11
 .2112 سنة ، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية،ري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهاملص
عبد املوىل على املتويل، النظام القانوين للحسابات السرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،   -12

 .6005كلية احلقوق، دار النهضة العربية، سنة 
شربيين، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، غادة موسى ال -19

 .1992 سنة جامعة عني الشمس،
فتحي عبد الصبور، الشخصية املعنوية للمشروع العام، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،  -14

 .1922جامعة القاهرة، سنة 
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، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، حممود رياض هشام، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية -15
 .2111جامعة القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 

مصطفى حممد زكي احلافظ، املسؤولية اجلنائية للهيئة االعتبارية عن جرمية غسل األموال يف  -12
 .6050القانون السوري واملقار، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة 

ه، املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال يف ضوء أحكام نبيل حممد عبد احلليم عواج -11
 .2112القانون الدويل العام، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أسيوت، سنة 

ياسر عوض شعبان عبد الرسول، دور املؤسسات املالية يف غسل األموال وآثاره  -12
دية واملالية، سنة اصالتشريعات االقتلية احلقوق، قسم االقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، ك

2111. 
 رسائل الماجستير: 
حسن عبد اهلادي خضري، جرمية إخفاء أشياء متحصلة من جرمية يف التشريع العراقي، مذكرة  -1

 . 1992 سنة ماجستري، كلية احلقوق جامعة نابل،
، كلية حسني مصطفى عبد اجلواد، املسؤولية اجلنائية عن غسل األموال، مذكرة ماجستري -2

 .2111احلقوق، جامعة حلوان، سنة 
سليم بن سامل خلفان الشريدي، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسل األموال يف القانون اجلنائي  -3

 .6002الوطين والدويل، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة 
كلية احلقوق، جامعة عائشة بشوش، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، رسالة ماجستري،   -2

 .6006اجلزائر، سنة 
عالء الدين علي شوشة، ظاهرة غسيل األموال مع التطبيق على االقتصاد املصري، رسالة   -1

 .6002ماجستري، كلية التجارة، جامعة عني مشس، سنة 

قدور علي، املسؤولية اجلزائية للبنك عن جنحة تبييض األموال، رسالة ماجستري، كلية   -2
 .2119ة تيزي وزو، سنة احلقوق، جامع
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ليندة شامي، املصارف واألعمال املصرفية يف اجلزائر، رسالة ماجستري، معهد احلقوق والعلوم   -1
 .2112اإلدارية، جامعة اجلزائر، سنة 

متويل اإلرهاب يف القانون املغريب والقانون املقارن، تبييض األموال نور سعيد احلجيوي، جرمية   -2
ات العليا املتخصصة يف املهن القضائية والقانونية، جامعة حممد اخلامس، رسالة لنيل دبلوم الدراس

 .2112السويسي، سنة 
 والمعاهدات والوثائق االتفاقيات :ثالثا

 .219يوليو  11اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته معتمدة مبابويت  -1
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية املنعقدة  -2

 .1922سنة بفيينا 
 .بالريمو  2111اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام  -9
لألمم املتحدة نيويورك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفاسد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة  -4

 .2119أكتوبر  91بتاريخ 
ويل اإلرهاب املعتمدة من طرف اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة االتفاقية الدولية لقمع مت -5

 .1999ديسمرب  19بتاريخ 
اتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات اليت اعتمدها جملس وزراء  -2

 . 1994يناير  15ربية، تونس، بتاريخ الداخلية الع
اتفاقية سرتاسبورج بشأن غسل وتعقب وضبط ومصادرة العائدات املتأتية من اجلرمية، سنة  -1

1991. 
 .2119إعالن باريس بشأن مكافحة تبييض األموال سنة  -2
 .1992إعالن كاجنستون بشأن غسل األموال سنة  -9

الصادر من جملس اجلماعات األوروبية بشأن منع   cee/2.9/91األمر التوجيهي رقم  -11
 .1991يونيو  11استخدام النظام املايل ألغراض غسل األموال  بتاريخ 
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بروتوكول مكافحة املهاجرين عن طريق الرب واجلو والبحر املكمل التفاقية األمم املتحدة  -11
ة ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمدة من طرف اجلمعية العام

 .2111نوفمرب سنة  15
بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص خاصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم  -12

املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية املعتمدة من قبل اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ 
 .2111نوفمرب سنة  15
 .1992أوروغواي سنة  OASمنظمة الدول األمريكية  بيان سانتياجو -19
التشريع النموذجي لألمم املتحدة بشأن غسل األموال واملصادرة يف جمال املخدرات،  -14

 .1995برنامج األمم املتحدة للرقابة على املخدرات ليونديسيب فيينا 
ايل يف أغراض بشأن احليلولة دون استغالل النظام امل 912التوجيه اجملموعة األوروبية رقم  -15

 .غسل األموال
بشأن غسل األموال  FATFالتوصيات األربعون لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية  -12

 .1992واملعدلة بتاريخ يونيو  1991الصادرة يف فرباير 
التوصيات التسع عشر لفرقة العمل الكاريبية املعنية باإلجراءات املالية الصادرة يف يونيو  -11

1991. 
جملس األمن الدويل اخلاص مبكافحة اإلرهاب وجتميد  2111يف سنة  1919 قرار رقم -12

 .أموال املنظمات اإلرهابية
 .1992الالئحة النموذجية بشأن غسل األموال ومصادرة األموال سنة  -19
 .2112مبادئ وولسفربج بشأن مكافحة جرائم غسل األموال يف عملية البنوك سنة  -21
 .1995يونيو  19بروكسل ( ةووحدات حتريات مالي)جمموعة امجونت  -21
على  MENA FATFTجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  -22

 .2114صعيد مكافحة جرائم غسيل األموال، باريس، سنة 
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 .ملكافحة جرائم غسل األموال Interpoleاملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  -29
 .IOSCOاملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية   -24
 .1991اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات نيويورك سنة  -25
 القوانين، األوامر والمراسيم: رابعا

يتضمن إنشاء خلية معاجلة  2112أفريل  11املؤرخ يف  112-12املرسوم التنفيذي رقم  -1
 .االستعالم املالية وتنظيمها وعملها

واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل  1922يونيو  12املؤرخ يف  155-22األمر رقم  -2
 .2114لسنة  14-14واملتمم بالقانون رقم 

املتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم  1915سبتمرب  22املؤرخ يف  19-15 األمر رقم -9
 .25/14/1999املؤرخ يف  12-99باملرسوم التشريعي رقم 

حيدد شروط حتويل رؤوس األموال إىل  1991سبتمرب  12املؤرخ يف  19-91نظام رقم  -4
 .ومداخليهااالقتصادية وإعادة حتويلها إىل اخلارج اجلزائر لتمويل النشاطات 

املتعلق بشروط اليت جيب أن تتوفر يف  1992مارس  22املؤرخ يف  15-92نظام رقم  -5
 .مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية ومسريها

املتعلق بشروط ممارسة أعمال  14/12/1999املؤرخ يف  12-99املرسوم التشريعي رقم  -2
 .احلراسة األموال واملواد احلساسة ونقلها

 .املتعلق بنفس القانون 19/12/1992املؤرخ يف  21-92األمر رقم  -1
املتضمن املصادقة على بتحفظ على  2112فرباير  15املؤرخ يف  55-12املرسوم رقم  -2

، 19اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املنشورة باجلريدة الرمسية العدد 
 .2112فرباير  11الصادر يف 

املتضمن إنشاء خلية معاجلة  1/14/2112املؤرخ يف  121-12املرسوم التنفيذي رقم  -9
 .االستعالم املايل وتنظيم عملها
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راقبة الداخلية للبنوك يتضمن امل 2112نوفمرب  14املؤرخ يف  19-12نظام رقم  -11
 .واملؤسسات املالية

املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم  2119فرباير  19، املؤرخ يف 11-19القانون رقم  -11
 .اخلاصني باصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  2115فرباير  12املؤرخ يف  11-15القانون رقم  -12
 .ومتويل اإلرهاب

 .املتضمن القانون املدين 2115يونيو  21املؤرخ يف  11-15قم القانون ر  -19
يتضمن شكل اإلخطار  19/11/2112املؤرخ يف  15-12املرسوم التنفيذي رقم  -14

 .بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه
 .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2112فرباير  21املؤرخ يف  11-12القانون رقم  -15
حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية  2112نوفمرب  22املؤرخ يف  419-12املرسوم الرئاسي رقم  -12

 .وكيفية سريهاللوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 
 .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 21/12/2112املؤرخ يف  22-12القانون رقم  -11
 .املتعلق بالنقد والقرض 2119أوت سنة  22املؤرخ يف  11-19القانون رقم  -12
 2114نوفمرب  11املؤرخ يف  15-14قانون العقوبات اجلزائري الصادر مبوجب األمر  -19

 .1922لسنة  52-22عدل واملتمم مبوجب األمر رقم امل
ديسمرب  22هـ املوافق لـ 1425ذي القعدة عام  19املؤرخ يف  12-14القانون رقم  -21

املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال االجتار غري املشروعني  2114
 .هبا

ديسمرب  15املوافق لـ  1422ذي القعدة عام  19مؤرخ يف  15-15نظام رقم  -21
 .ومكافحتهما، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 2115
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 11-15من القانون رقم  21حيدد شروط تطبيق املادة  91/19/2112قرار مؤرخ يف  -22
 .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 12/12/2115املؤرخ يف 

قائمة البنوك وقائمة يتضمن نشر  19/12/2111املؤرخ يف  11-11قرار رقم  -29
 .املؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائر

يتعلق  2111نوفمرب  22املوافق لـ  1499حمرم عام  19مؤرخ يف  12-11نظام رقم  -24
 .داخلية للبنوك واملؤسسات املاليةبالرقابة ال

، يتعلق 2112نوفمرب  22املوافق لـ  1499حمرم عام  14مؤرخ يف  19-12نظام رقم  -25
 .بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

 والمجالت البحوث والمقاالت :خامسا
مركز الدراسات اإلسرتاتيجية اإلسالم والغرب يف عامل متغري، : أبو جرة سلطاين، ندوة بعنوان -1

 . 2119يسمرب د 15و  19رطوم، يومي باخل

أديب ميالة مي حمرزي، السرية املصرفية يف التشريع السوري، جملة جامعة دمشق للعلوم  -2
 .2111، العدد األول، سنة 21االقتصادية والقانونية، اجمللد 

تعلق رجرمية غسل األموال امل 49-15البشري بوحبة وحممد إسباغي، نظرات يف مشروع قانون  -9
على ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات املقارنة، مسامهة يف أشغال الندوة السابعة املنظمة بوجدة 

اجمللس األعلى، منشورات اجمللس األعلى، العدد  داتاجلرائم املالية من خالل اجتها: حتت عنوان
 . 2111جوان  11، 91

مواجهتها يف الوطن العريب، ندوة مشرتكة بني السابعة واألربعون اجلرمية املنظمة وأساليب  -4
نظمتها أكادميية تاليف للعلوم األمنية واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف 

  .2119، الرياض، سنة 1992مايو  21إىل  12اإلسكندرية خالل الفرتة بني 
 .6000لعدد السابع، جملد التاسع عشر، سنة حسام العبد، جملة البنوك األردنية، ا -5
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خالد سعد زغلول، ظاهرة غسل األموال وأثرها على االقتصاد اخلفي، جملة احلقوق الكويتية،  -2
 .5889العدد الثالث، سنة 

بوزارة اخلارجية األمريكية، حماضرة ألقيت مبناسبة  لونا، مدير إدارة مكافحة الفساد. ديفيد م -1
أكتوبر  14يف مدينة بريسنب األسرتالية يف  (IIPE)مؤمتر عقده املعهد الدويل لألخالقيات العامة 

( AAPAE)وهذا كان مع اإلشرتاك اجلمعية األسرتالية لألخالقيات املهنية والتطبيقية  2112
 .وجامعة جريفيث واحلكومة األسرتالية

سري حممود الصي ام، مكافحة غسل األموال، االتفاقيات الدولية والتشريع املصري، ندوة  -2
 .2114غسل األموال باملعهد العايل للعلوم القانونية والقضائية، ديب، سنة 

سعود بن عبد العزيز املريشد، جرائم غسل األموال، مؤمتر القانون وحتديات املستقبل يف العامل  -9
 .1999وق الكويت، سنة العريب، كلية احلق

ندوة اجلرائم االقتصادية " "سهري ابراهيم، غسل األموال القذرة يف األوعية املصرفية -11
  .1994املركز القومي للبحوث اإلجتماعية و اجلنائية، القاهرة، سنة " املستحدثة

 عمليات غسل األموال وانعكاساهتا على املتغريات االقتصادية"سيد التورجيي عبد املوىل،  -11
، اجمللة العربية للدراسات األمنية املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، "واالجتماعي

 .2111، سنة 22، العدد 14اجمللد 
صفوت عبد السالم عوض اهلل، اآلثار االقتصادية لعمليات غسل األموال و دور البنوك يف  -12

 . 2115لثاين، سنة مكافحة هذه العمليات، جملة احلقوق الكويتية، العدد ا
عادل خليفة الفاضل، دور جمموعة امجونت يف تفعيل وحدات االستخبارات املالية يف  -19

العامل، حبث مقدم، مؤمتر األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، جملة مركز البحوث، الشرطة، 
 .5889، يناير 53العدد 

، 221األموال، جملة األمن واحلياة، العدد عادل عبد اجلواد حممد، اجلرمية املنظمة وغسل  -14
 .2111نوفمرب، ديسمرب سنة  19السنة 
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لتشريع عادل علي املانع، البنيان القانوين جلرمية غسل األموال، دراسة حتليلية مقارنة يف ا -15
 . 2115مارس  29الكوييت واملصري والفرنسي، جملة احلقوق الكويتية، العدد األول، 

عبد اهلل الكرجي، مكافحة تبييض األموال، مسامهة يف أشغال الندوة السابعة املنظمة  -12
اجلرائم املالية من خالل اجتهادات اجمللس األعلى، منشورات اجمللس األعلى، : بوجدة حتت عنوان

 .2111ماي  91
عصام أمحد حممد، أضواء على اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات،  -11

 ،5882، سنة 51اجمللة العربية للفقه والقضاء، القاهرة، العدد 
علي عبد اهلادي، األموال القذرة وغسيل األموال جرمية عقد التسعينات، جملة احلكمة،  -12

 . 2111 ، سنة19بيت احلكمة بغداد، العدد 
النتيجة يف قانون العقوبات، جملة القانون واالقتصاد، العدد فكرة عمر السعيد رمضان،  -19

  .1994سنة ، الثالث عشر، القاهرة
وال يف عصر العوملة، حبث مقدم إىل مؤمتر غامن حممد غامن، مكافحة ظاهرة غسيل األم -21

الوقاية من اجلرمية يف عصر العوملة، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون 
 .  2111مع أكادميية نايف للعلوم األمنية، 

 219921حلسن يوسطيعة، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، تعليق على قرار رقم  -21
عن غرفة اجلنح واملخالفات، القسم الثالث، قسم الوثائق  22/14/2111در  بتاريخ الصا

 .2111والدراسات القانونية والقضائية، جملة احملكمة العليا، العدد األول، سنة 
ماينو اجلياليل، احلماية اجلنائية للسرية املصرفية، جملة القانون، العدد الثاين، معهد احلقوق،  -22

 .6050ليزان، سنة املركز اجلامعي غ
 .6003، سبتمرب، سنة 66جملة البنوك األردنية، العدد اخلامس، اجمللد  -29
 929، العدد 92حممد األمني التحقيق يف جرائم تبييض األموال، جملة الشرطة، السنة  -24

 .، اإلمارات العربية2112نوفمرب 
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للمؤمتر األول للجمعية حممد األمني اجلرائم الدولية، تقنياهتا واحملاكمة عنها، حبث مقدم  -25
 .1921املصرية للقانون اجلنائي، القاهرة، 

حممد عبد الرمحن بوزير، املسوؤلية اجلنائية لألشخاص االعتبارية عن جرائم غسل األموال،  -22
، جملة احلقوق، العدد الثالث، جامعة 2112لسنة  95دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 

 .2119الكويت، سنة 
، سرية احلسابات بالبنوك ودورها يف مكافحة جرائم غسيل األموال، جملة حممد عبد اهلل -21

 .5882، سنة 522، العدد (اجمللة العربية لعلوم الشرطة)األمن العام 
حممد فتحي عيد، األموال املتأتية من اجلرائم املنظمة وسبل مكافحتها، جملة األمن واحلياة،  -22

 .1992، سنة 111الرياض، العدد 
املسوؤلية اجلزائية، الشخص املعنوي، جملة الفكر، العدد الثاين، جامعة بسكرة، حممد حمدة،  -29

 .2111سنة 
حممد حمي الدين عوض، اجلرمية املنظمة، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، املركز  -91

 .1995، سنة 19، العدد 11العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، اجمللد 
امة لألمن الوطين، حماضرات حول أساليب حتويل اإلرهاب، مديرية الشرطة املديرية العم -91

 .2112القضائية، نيابة مديرية القضايا اجلنائية، سنة 
ممدوح خليل البحر، جرمية غسيل األموال، صورة من صور اجلرائم املنظمة يف عصر العوملة،  -92

 .6002سنة  ،26جملة القانون املقارن، مع مجعية القانون املقارن، العدد 
نادر حممد موسى، تبييض األموال وغسلها، كربى اجلرائم املعاصرة، اجمللة العربية للدراسات  -99

 .2115، سنة 91األمنية و التدريب، العدد 
نادية يوسف بن يوسف، الفساد اإلداري واملايل املفهوم واألسباب واألثار وسبل العالج،  -94

، 21ز العاملي للدراسات وأحباث الكتاب، العدد حبث يف جمال دراسات الفصلية والبحثية، مرك
 .2115السنة 
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ويونس عرب، جرائم غسيل األموال، دراسة يف ماهية وخماطر جرائم غسيل األموال  -95
واالجتاهات الدولية ملكافحتها وبيان خمطط املصاريف ملواجهة هذه اجلرائم، جملة البنوك العدد 
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 41 ..........................................مرحلة الرتقيد أو التغطية أو التمويه :ثانيا 
 21 .............................................................مرحلة الدمج : ثالثا 

 21 ..................................مصادر عمليات تبييض األموال: المبحث الثاني
 21 ......................................المصادر المتعلقة باإلجرام: األولالمطلب 

 22 (.....................اإلمرباطورية اخلفية –املافيا )أعمال اجلرمية املنظمة : الفرع األول 
 22 ........................................................ماهية اجلرمية املنظمة: أوال 
 22 ....................................................خصائص اجلرمية املنظمة: ثانيا 
 11 ............................جرمية تبييض األموال صورة منوذجية لإلجرام املنظم: ثالثا 

 11 .................................جرائم الفساد السياسي واإلداري واملايل: الفرع الثاين
 12 .......................................................ماهية الفساد وأنواعه: أوال 
 14 ....................................................أسباب الفساد و تفشيه: ثانيا 
 42 ......................................................مكافحة الفساد وأثاره: ثالثا 

 41 ...........................................جرائم االجتار الغري املشروع: الفرع الثالث
 44 ......................................جرائم االجتار غري املشروع يف املخدرات : أوال
 92 .........................................................االجتار يف األسلحة :ثانيا

 90 ......................................................جرائم اإلرهاب: الفرع الرابع
 94 ...................................................التعريف باإلرهاب وتارخيه  :أوال
 011 ......................تفسري األسباب والدوافع الرئيسية لإلرهاب جبميع أشكاله  :ثانيا
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 010 ........................................عالقة متويل اإلرهاب بتبييض األموال  :ثالثا
 019 ..............................مخاطر وآثار جريمة تبييض األموال: نيالمطلب الثا
 001 ....................................................اآلثار االقتصادية: الفرع األول

 001 ........................................أثر تبييض األموال على الدخل القومي :أوال
 002 ...................................األموال على االدخار واالستثمار أثر تبييض :ثانيا
 002 .......................أثر تبييض األموال على اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية :ثالثا

 011 ................................اآلثار االجتماعية جلرمية تبييض األموال : الفرع الثاين
 011 .........أثر تبييض األموال على تزايد معدالت اجلرمية واختالل التوازن االجتماعي :أوال
 012 .........أثر جرمية تبييض األموال على حرمان أصحاب الكفاءات وانتشار البطالة :ثانيا
 012 ..............................أثر تبييض األموال على القيم والروابط االجتماعية :ثالثا

 014 ...........................خماطر تبييض األموال على الصعيد السياسي: الفرع الثالث
 014 .............................متويل النزاعات الدينية والعرقية والتنظيمات اإلرهابية :أوال
 021 ........................................زيادة اإلنفاقات األمنية وانتشار اجلرمية :ثانيا
 022 ................................................السيطرة على النظام السياسي :ثالثا

 137 ...................التكييف واإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال :الفصل الثاني
 139 ............الجريمة األصلية كشرط مسبق لجريمة تبييض األموال: المبحث األول
 139 ...................................تحديد نطاق الجريمة األصلية: المطلب األول

 140 .............................اجلرمية األولية من منظور االتفاقيات الدولية: الفرع األول
 140 ..........................................اقتصار التجرمي على جتارة املخدرات :أوال
 143 .............................جترمي تبييض األموال املتحصلة من اجلرمية بوجه عام :ثانيا
االجتاه املختلط لتجرمي غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات وكذلك الناجتة  :ثالثا

 ................................................................ن جرائم أخرىع
146 

 149 ........................منهج التشريعات املقارنة يف حتديد اجلرمية األصلية: الفرع الثاين
 150 .............................منهج التشريعات األجنبية يف حتديد اجلرمية األصلية :أوال
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 154 ..............................منهج التشريعات العربية يف حتديد اجلرائم األصلية :ثانيا
 159 ................................منهج املشرع اجلزائري يف حتديد اجلرائم األصلية :ثالثا

 161 .......................وجرمية تبييض األموال العالقة بني اجلرمية األصلية: الفرع الثالث
 161 ................................................إشكالية إثبات اجلرمية األصلية :أوال
 165 ...................................مدى تأثري وحدة شخص اجلاين يف اجلرميتني :ثانيا
 168 ....................................عدم اشرتاط وقوع اجلرميتني يف دولة واحدة :ثالثا

 171 .....................…ة كوصف لتبييض األمواليبعلتالمساهمة ا: المطلب الثاني
 172 ..................................مربرات األخذ بوصف املسامهة التبعية: الفرع األول

 172 ..................................................فكرة املسامهة اجلنائية التبعية :أوال
 175 .................................األساس القانوين لتطبيق وصف املسامهة التبعية :ثانيا
 178 ...................................الفروق بني وصف االشرتاك وتبييض األموال :ثالثا

 181 ..........................................قصور وصف املسامهة التبعية: الفرع الثاين
 182 ..........................................................القصور املوضوعية :أوال
 185 ......................................................أوجه القصور اإلجرائية :ثانيا

 187 .......................................مربرات األخذ بوصف اإلخفاء: الفرع الثالث
 187 ...............................................................فعل اإلخفاء :أوال
 191 ...............................................................حمل اإلخفاء :ثانيا
 194 ...................................................املصدر اإلجرامي لإلخفاء :ثالثا

 196 ......قصور وصف اإلخفاء عن استيعاب خصوصية نشاط تبييض األموال: الفرع الرابع
 197 .................قصور تكييف اإلخفاء على مستوى السلوك املكون لركن املادي :أوال
إنكار مبدأ قابلية احلساب )قصور تكييف اإلخفاء على مستوى حمل اإلخفاء  :ثانيا

 .................................................................(املصريف للتجزئة
200 

 202 .............................قصور تكييف اإلخفاء على مستوى اجلرمية األولية :ثالثا
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 114 .....................................أركان جريمة تبييض األموال: المبحث الثاني
 112 .....................................محل جريمة تبييض األموال : المطلب األول

 206 .........حمل جرمية تبييض األموال يف ظل الوثائق الدولية والتشريع املقارن  :الفرع األول
 111 ......................................طبيعة األموال يف ظل االتفاقيات الدولية  :أوال
 101 .........................................طبيعة األموال يف التشريعات املقارنة  :ثانيا
 102 ..................مدى ارتباط األموال حمل جرمية تبييض األموال باجلرمية األصلية :ثالثا

 101 ............................صور السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض األموال: الفرع الثاين
 004 ........................................................حتويل األموال ونقلها :أوال
 110 ........................................................إخفاء ومتويه األموال :ثانيا
 114 .....................................................اكتساب وحيازة األموال :ثالثا

 114 .........................األفعال القائمة على االشرتاك وتقدمي املساعدة: الفرع الثالث
 119 ...........................املساعدة يف عمليات اإليداع أو اإلخفاء أو التحويل  :أوال
 121 ....................................املساعدة على اإلفالت من اآلثار القانونية :ثانيا
 120 .............................لعمليات تبييض األموال تقدمي املساعدة أو املشورة :ثالثا

 124 ......................النتيجة اإلجرامية في جريمة تبييض األموال: المطلب الثاني
 129 .............................................مسامهة النتيجة اإلجرامية: الفرع األول

 101 ................................النطاق املكاين للنتيجة يف جرمية تبييض األموال :أوال
 102 ................................النطاق الزماين للنتيجة يف جرمية تبييض األموال :ثانيا
 102 .............................................الشروع يف جرمية تبييض األموال  :ثالثا

 109 ............................................جرائم الضرر وجرائم اخلطر: الفرع الثاين
 141 .............................................حمل احلماية اجلنائية جلرائم اخلطر :أوال
 141 ........................................جرمية تبييض األموال من جرائم اخلطر :ثانيا
 140 .......................................العالقة السببية يف جرمية تبييض األموال :ثالثا
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 142 ...........................الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال :المطلب الثالث
 141 ..................................................طبيعة الركن املعنوي: الفرع األول

 144 .............................................الركن املعنوي وفق الوثائق الدولية :أوال
 121 .........................................بيان الركن املعنوي يف التشريع املقارن  :ثانيا
 122 .........................................القصد العام والقصد اخلاص للجرمية  :ثالثا

 122 ............................العلم باملصدر اجلرمي لألموال غري املشروعة : الفرع الثاين
 122 ................................................................طبيعة العلم :أوال
 124 .........................................حدود العلم يف جرمية تبييض األموال :ثانيا
 110 ............................سبل استخالص العلم باملصدر غري املشروع لألموال :ثالثا

 111 .............................كيةنبلا ةيئانلجا يةلو ؤ سملا ةعيبطو  ليصأت:الباب الثاني
 114 ...................ض األمواليأساس مسؤولية البنوك عن جريمة تبي: الفصل األول

 141 ...........دور أجهزة الرقابة المصرفية في مواجهة األموال القذرة: المبحث األول
 140 ...................التدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبيض األموال: المطلب األول

 140 ....................(.......مبدأ اعرف عميلك)التحقق من هوية العميل :الفرع األول
 141 ..دور توصيات جمموعة العمل املايل يف التأكيد على مبدأ التحقق من هوية العمالء: أوال
 144 ....... 1002جهود جلنة بازل للرقابة املصرفية يف التحقق من هوية العمالء سنة : ثانيا
 191 ....................................التحقق من هوية العميل يف التشريع املقارن :ثالثا

 190 ...........................االلتزام باالحتفاظ بالسجالت و الوثائق املالية: الفرع الثاين
 190 ...........................................مضمون املبدأ يف االتفاقيات الدولية: أوال
 192 ....................................................موقف التشريعات املقارنة: ثانيا
 199 ......................................................موقف املشرع اجلزائري : ثالثا

 210 ...................................ات املشتبه فيهااالخطار عن العملي: الفرع الثالث
 211 .........................................اجلهات اليت يقع عليها عبئ األخطار: أوال
 212 ............................................اجلهات املختصة يتلقى البالغات: ثانيا
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 201 .........................................الطبيعة القانونية لإلخطار أو اإلبالغ :ثالثا
.................التدابير الوقائية للبنك في مراحل تبييض األموال: المطلب الثاني  202 

 204 ...................احليطة واحلذر ألساس العمل املصريف يف مرحلة اإليداع: الفرع األول
 202 ..................................................مراقبة بعض العمليات املالية: أوال
 201 ......................................................تدريب موظفي البنوك : ثانيا
 204 ............................م8811تبين البنوك املبادئ الصادرة عن جلنة بازل : ثالثا

 212 .................................(يف مرحلة الرتقيد)الدور الوقائي للبنك : الفرع الثاين
 212 .............النشاطات املشبوهة املتعلقة لبعض موظفي البنوك وباملؤسسات املالية: أوال
 212 .................النشاطات املشبوهة املتعلقة بعمليات االئتمان واخلزائن احلديدية: ثانيا
 219 ........................النشاطات املشبوهة املتعلقة باحلسابات اجلارية للشركات: ثالثا

 221 .............(مرحلة الدمج)طرق دمج األموال غري املشروعة يف االقتصاد : الفرع الثالث
 222 .........................................................شراء وبيع العقارات: أوال
 224 .........................................................االقرتاض من البنوك: ثانيا
 221 ..........................................ضرورة مراقبة إنشاء الشركات الومهية: ثالثا

 229 ...............................................السرية المصرفية: المطلب الثالث
............................ماهية السر املصريف واملبادئ اليت استند إليها: الفرع األول  201 

 200 ...............................................املظاهر التارخيية للسّر املصريف : أوال
 202 .................................................واصطالحا تعريف السر لغة: ثانيا

.....................................االعتبارات اليت يقوم عليها السر املصريف : ثالثا  202 
 204 .............................األساس القانوين يف االلتزام بالسرية املصرفية: الفرع الثاين

 209 .....................................نظرية العقد كأساس لاللتزام بالسر املصريف :أوال
 240 ................................املصلحة العامة كأساس لاللتزام بالسرية املصرفية: ثانيا

............................................................االجتاه التوفيقي: ثالثا  242 
 244 .............................................احلد من السرية املصرفية: الفرع الثالث
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 242 .........................................................مبدأ السرية املصرفية: أوال
 244 ..................................................رفع السرية املصرفيةحاالت : ثانيا
 221 ....................أوجه االختالف بني نظامي سر املهنة املصريف والسر املصريف: ثالثا

 220 ......التعاون الدولي كمواجهة استخدام البنوك في تبييض األموال: المبحث الثاني
 224 .....................طرق المكافحة على الصعيد التشريع الدولي: األولالمطلب 

 222 ..................................اتفاقية فيينا مرجع أساسي للتشريعات الوطنية: أوال
............................0222اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة  سنة : ثانيا  224 
 210 ............................0222اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  :ثالثا

 212 ..........................................:املؤمترات والتوصيات الدولية: الفرع الثاين
 210 .............................8811يف سويسرا  BAZELتوصيات جلنة بازل : أوال
 211 ...........8882الصادر عن منظمة الدول األمريكية سنة  IXTAPAإعالن  :ثانيا
 219 ....................................(األنرتوبول)منظمة الشرطة اجلنائية الدولية : ثالثا

 240 ................................................تقارير اهليئات الدولية: الفرع الثالث
 241 ...................................0228سنة  8131قرار جملس األمن رقم : أوال
 240 ....................0220قرار مجعية متخصصي مكافحة تبييض األموال سنة : ثانيا
 242 ........................2991قرار مؤمتر نابويل ملكافحة اجلرمية الدولية املنظمة : ثالثا

 244 ........................................الدولية األخرى قئاثو ال: المطلب الثاني
التوصيات األربعون الصادرة عن جمموعة العمل املايل ملنظمة الشرق األوسط: الفرع األول  249 

 249 ......................................................نشأة اجملموعة وطبيعتها: أوال
 290 ............................................................معايري االنضمام: ثانيا
 290 .........................................................اجتماعات اجملموعة: ثالثا

 292 ........................................جوانب التعاون الدويل األخرى: الفرع الثاين
 291 ....جهود البنك الدويل وصندوق النقد الدويل بشأن مكافحة جرمية تبييض األموال: أوال
 299 ..................ملكافحة  غسل األموال (FATF)جمموعة العمل املايل الدويل : ثانيا
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............................................................جمموعة إمجونت: ثالثا  011 
 010 .........................الوثائق الصادرة عن منظمات ذات طابع دويل: الفرع الثالث

 014 ................(OAS) 2991الالئحة النموذجية بشأن تبييض األموال سنة : أوال
 011 ................................2991التشريع النموذجي لألمم املتحدة سنة : ثانيا
 92/803EEC................................. 014توجيه اجمللس األورويب رقم : ثالثا

 001 ....................المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين: المطلب الثالث
املساعدة القانونية والقضائية املتبادلة يف ضوء أحكام االتفاقيات واملواثيق  :الفرع األول

 ..........................................................................الدولية
000 

 000 .......ماهية االختالف بني مفهومي املساعدة القانونية املتبادلة واخلطابات املتبادلة: أوال
 002 ...............................القواعد املوضوعية واإلجرائية للمساعدة القانونية: ثانيا
 002 ...................................مظاهر التعاون الدويل على الصعيد اإلداري: ثالثا

 004 ..............................التطبيق العملي للمساعدة القانونية املتبادلة: الفرع الثاين
 004 .................التطبيق العملي للمساعدة القانونية املتبادلة يف االتفاقيات الدولية: أوال
 210 ...................................املساعدة القانونية املتبادلة يف التشريع املقارن: ثانيا
 212 ..................................املساعدة القانونية املتبادلة يف التشريع اجلزائري :ثالثا

 014 ......................................................تسليم اجملرمني: الفرع الثالث
 012 .........................................ضرورة توفري األساس القانوين للتسليم: أوال
 011 .................................املشكالت املتعلقة بالشخص املطلوب تسليمه: ثانيا
 019 .........................................املبادئ العامة لنظام التسليم يف اجلزائر: ثالثا

 022 ...........نطاق وأحكام المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي :الفصل الثاني
 024 .............................المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية :المبحث األول
إعمال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة تبييض : المطلب األول

 ........................................................................األموال
022 

 022 .........اجتاهات الفكر القانوين بصدد املساءلة اجلنائية لألشخاص املعنوية: الفرع األول
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 022 .....................................................مفهوم الشخص املعنوي: أوال
 024 .......................مقرتضات إنكار املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص معنوي: ثانيا
 000 ..........................مربرات تأييد املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي: ثالثا

..........................طبيعة املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي: الفرع الثاين  000 
..........................................نظرية الشخصية االفرتاضية أو اجملازية: أوال  000 
 001 ....................................................نظرية الشخصية احلقيقية: ثانيا
 009 ..........................املسؤولية املباشرة وغري املباشرة للبنك كشخص معنوي: ثالثا

 041 ...موقف التشريعات املختلفة من فكرة املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي: الفرع الثالث
 042 ...........................................................التشريعات الغربية: أوال
 042 ...........................................................التشريعات العربية: ثانيا
 049 .............موقف التشريع اجلزائري من املسؤولية اجلنائية للبنك كشخص معنوي: ثالثا

 021 ....................األشخاص المعنوية الخاضعة لمساءلة الجنائية: المطلب الثاني
 022 .............................................األشخاص املعنوية العامة: الفرع األول

 022 ..................................................األشخاص املعنوية اإلقليمية: أوال
 022 ........................................(املصلحية)األشخاص املعنوية املرفقية : ثانيا
 021 ......................................................أشخاص القانون العام: ثالثا

 029 ............................................األشخاص املعنوية اخلاصة: الفرع الثاين
 011 ..........................(الشركات، اجلمعيات، النقابات)مجاعات األشخاص : أوال
 011 ..................................(الوقف، املؤسسات اخلاصة)جمموعة األموال : ثانيا
 010 .......................................أنواع املؤسسات البنكية املسؤولة جنائيا: ثالثا

 012 ....................شروط قيام املسؤولية اجلزائية للبنك كشخص معنوي: الفرع الثالث
 012 ..............ارتكاب اجلرمية بواسطة أحد أعضاء الشخص املعنوي أو أحد ممثليه :أوال
......................ارتكاب العضو أو املمثل اجلرمية حلساب الشخص املعنوي: ثانيا  041 
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 041 .................جرائم البنك في قوانين مكافحة تبييض األموال: المطلب الثالث
 041 ...........................جرائم االمتناع الواقعة يف جمال تبييض األموال: األولالفرع 

 042 ............................جرمية االمتناع عن اإلطار بالعمليات املالية املشبوهة: أوال
 042 ......................جرمية االمتناع عن إمساك السجالت واملستندات القانونية: ثانيا
 044 ..................جرمية االمتناع عن حتديث البيانات وتقدميها للجهات املختصة: ثالثا

 090 ..........................اجلرائم اإلجيابية للبنوك يف قوانني تبييض األموال: الفرع الثاين
 091 ...................جرمية فتح حسابات مصرفية يف غري األحوال املصرح هبا قانونا: أوال
 090 ..........................................جرمية اإلفصاح عن معلومات خاصة: ثانيا

 094 .........................نظام العقوبات في جرائم تبييض األموال: المبحث الثاني
 094 ..............................الطبيعيالعقوبات المقررة للشخص : المطلب األول

 099 .....................العقوبات املقررة يف الوثائق الدولية لشخص الطبيعي: الفرع األول
 099 .......................8811عقوبات الشخص الطبيعي يف نطاق اتفاقية فينا : أوال
 412 ...........8882عقوبة الشخص الطبيعي يف التشريع النموذجي لألمم املتحدة  :ثانيا
 412 ..0221سنة  FATFعقوبة الشخص الطبيعي يف توصيات جمموعة العمل املايل : ثالثا

 414 .......................العقوبة املقررة للشخص الطبيعي يف التشريع املقارن: الفرع الثاين
 419 ................................عقوبة الشخص الطبيعي يف التشريعات األجنبية :أوال
 401 .................................عقوبة الشخص الطبيعي يف التشريعات العربية: ثانيا
...........................العقوبة املقررة للشخص الطبيعي يف التشريع اجلزائري : ثالثا  402 

 409 ..............................األحكام االستثنائية جلرمية تبييض األموال: الفرع الثالث
 411 ...............................................من حث االختصاص القضائي: أوال
 412 ...........................................................من حيث التقادم: ثانيا
.....................................من حيث عبئ اإلثبات وأساليب التحري: ثالثا  412 

 421 .........................العقوبات المقررة للبنك كشخص معنوي: المطلب الثاني
 421 ...............................................نصوص الوثائق الدولية: الفرع األول
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 420 .......................العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي يف الوثائق الدولية :أوال
 420 ......................يف التشريع املقارن العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي: ثانيا
 424 ....................العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي يف التشريعات العربية: ثالثا

 429 ..............العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي يف التشريع اجلزائري: الفرع الثاين
 401 ......................................العقوبات املاسة بوجود الشخص املعنوي: أوال
 401 ...................اجلزاءات املقررة للبنك املاسة بالذمة املالية يف التشريع اجلزائري: ثانيا
 402 .........................العقوبات املاسة بالنشاط املهين للبنك كشخص معنوي: ثالثا

 404  .......................العقوبات األخرى املقررة للبنك كشخص معنوي: الفرع الثالث
 404 .....................(احلرية يف التعامل)العقوبات املقررة للبنك كشخص معنوي : أوال
 440 ...........................العقوبة املاسة بسمعة واعتبار البنك كشخص معنوي: ثانيا
 442 .............................(الوضع حتت احلراسة)العقوبة املاسة حبقوق البنك : ثالثا

 442 .............................الظروف القانونية المؤثرة في العقوبة: المطلب الثالث
 441 .....................................اإلعفاء املقرر جلرمية غسل األموال: الفرع األول

 444 ................................منهج اإلعفاء من العقاب يف االتفاقيات الدولية: أوال
 449 ...................................املقارنمنهج اإلعفاء من العقاب يف التشريع : أوال
 221 .............................................................توقيت اإلبالغ: لثاثا

 420 ...................................غسل األموال ائمجر مناذج واقعية من : الفرع الثاين
 420 ................................................االعتماد والتجارة الدويل نبك: أوال
 422 ............................................................مصرف بوسطن: ثانيا
 424 ............املكسيك، وبنك بوين الواليات املتحدة األمريكي Citibankبنك : ثالثا

 411 ...........................................................................خامتة
 442 ............................................................قائمة املصادر واملراجع

 204 ..........................................................................فهرسال
  

    


