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 بسم  اهلل الزمحن  الزحيم  

َوِإِن ُكِنُتِم َعَلى َسَفٍز َوَلِم َتِجُدوا َكاِتّبا َفِزَهاْن َمِقُبوَضٌة َفِإِن َأِمَن }

َبِعُضُكِم َبِعّضا َفِلُيَؤدِّ الَِّذي اِؤُتِمَن َأَماَنَتُى َوِلَيتَِّق اللََّى َربَُّى  َوَلا َتِكُتُموا 

 {َيِكُتِمَوا َفِإنَُّى آِثْم َقِلُبُى َواللَُّى ِبَما َتِعَمُلوَن َعِليْمالشََّواَدَة َوَمِن 
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َيا َأيَُّوا الَِّذيَن آَمُنوا َأِنِفُقوا ِمِن َطيَِّباِت َما َكَسِبُتِم َوِممَّا َأِخَزِجَنا  }

َوَلِسُتِم  َلُكِم ِمَن اِلَأِرِض َوَلا َتَيمَُّموا اِلَخِبيَث ِمِنُى ُتِنِفُقوَن

 {ِبآِخِذيِى ِإلَّا َأِن ُتِغِمُضوا ِفيِى َواِعَلُموا َأنَّ اللََّى َغِنيٌّ َحِميْد
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 اإلىػػػػػداء
 

 إلى من تنحني لهما ىامتي بران ك تقديران.

 إلى اللذين ربياني صغيران، فسهرا ألناـ، كتعبا ألرتاح، كجهدا ألتأدب ك أتعلم.

 ذين سهرا على تعليمي، كذّلال لي صعوبات الحياة.إلى الل

 كضحيا عّني بالغالي كالنفيس من أجل السير في قافلة العلم كالمعرفة.

إلى أبي رحمو اهلل كالى أمي العزيزة أىدم ىذا الجهد المتواضع لوالدم الكريمين؛ 

 عرفانان لفضلهما...حفظها اهلل كأطاؿ في عمرىا 

ابني محمد فارس كقفت بجانبي ك ساندتني ك أىديو إلى  لتياكما أىديو إلى زكجتي 

 اهلل. حفظو إياد

 .كأصدقائي أدامهم اهلل سندا لي، كإلى كل أحبابي األعزاء إخواني كأخواتيك 

 .بثانوية الحاج عالؿ بن بيتورك التربوم  كما أىديو إلى كل الطاقم اإلدارم

 

 

 

 



 كعرفاف ركلمػػػػة شكػػػػ
 

و كآخره على فضلو كمّنتو الواسعة في إتماـ ىذه األطركحة، كأسجد الحمد كالشكر هلل أكلّ 
حمدان كشكران أف مّن علي بنعمة الصّحة كالتوفيق إلى طريق العلم كالمعرفة، كما توفيقي إالّ 

 باهلل عليو توكلت كىو رّب العرش العظيم.

 ذاالستاوّجو أتقّدـ بالشكر الجزيل بعد اهلل سبحانو كتعالى، إلى األستاذ المشرؼ كالم
 الدكتور :

 شوؿ بن شهرة
على قبولو اإلشراؼ على ىذه المذكرة دكف تردد كعلى نصائحو كتوجيهاتو القّيمة كتسهيالتو 

 الكبيرة.
 ك الشكر موصوؿ إلى كل أعضاء لجنة المناقشة، على قبولهم تحمل عبئ مناقشة

 ك تصويب محتول ىذه األطركحة ك فق ما يركنو مناسبان للموضوع
أتقّدـ بشكرم الجزيل لكل األساتذة الذين تعبوا من أجل إيصاؿ المعلومة كلم يبخلوا  كما

بها علينا طواؿ مشوارنا الجامعي، داعيا المولى عّز كجل أف يجازيهم كأف يلبسهم ثوب 
 الصّحة كالعافية كأف يوفقهم لما فيو الخير.

الطالب: البرج احمد 
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   مقدمة
تتطور مع تطور اجملتمع كزبتلف من ؾبتمع آلخر،كما عرفت  اعبريبة ظاىرة اجتماعية  

االمتناع عن عمل ىبالف التقاليد  اعبريبة مند القدصل بصورهتا البدائية كالبسيطة كالقياـ بعمل أك
كافة النوحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية   كالعادات أك الدين، كمع تطور اجملتمعات يف

كالثقافية انتقل الفرد من االعتماد على الزراعة كالصيد كرعي اؼباشية كصوال إذل عصرنا اغبارل كما 
يشهده من ثورة تكنولوجيا االتصاالت كاؼبعلومات كسهولة انتقاؽبا كتدفقها كغَت ذلك من كسائل 

 غبياة البشرية برمتها.كأجهزة  سانبت يف تغيَت طبيعة ا
ضباية حقوؽ اجملتمع كمصاحل أفراده كىو اؽبدؼ األظبى الذم لقد كجد القانوف من اجل 

ظهرت أنواع أخػرل من  كمع ثورة تكنولوجيا اؼبعلومات كاغباسب اآلرل كاستخداماتو،ينشده 
 .ما اعبرائم االقتصادية اليت دل تكن معركفة من قبل كاليت ال يصاحبها بالضركرة عنف

كمن بُت اعبرائم االقتصادية اغبديثة ىناؾ جريبة تبييض األمواؿ اليت ال يقع ضررىا على فرد 
اعبرائم الضارة باؼبصلحة العامة حيث من بعينو كإمبا تقع على اجملتمع بأسره، فهي بذلك تعترب 

ير كحىت بيع تقـو العصابات اليت تتعامل دبثل ىذه اعبرائم باإلذبار باؼبخدرات كاألسلحة كالتزك 
البشر ـبًتقة اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية كالقوانُت كاألنظمة كـبتفية عن أنظار األجهزة األمنية كىاربة 

 من كجو العدالة.
إف األمواؿ القذرة الناذبة من جريبة تبييض األمواؿ أك أم مصدر غَت مشركع تسَت من 

كخربة ككفاءة  قدرات  يهمة الدكلية كلدضمن األنظمة اؼباليخبلؿ أفراد عارفُت باالقتصاد كاؼباؿ 
كمعرفة بآلية إدارة ىذه األمواؿ كيف دكرات اقتصادية متعددة اعبوانب كاالذباىات حبيث يصعب 
اكتشافها كتتبعها، كىذا ما يصعب اؼبهاـ على القائمُت دبحاربة عمليات تبييض األمواؿ بسبب 

كالتزايد الكبَت يف  ى ذلك التسارع التكنولوجياتساع اؼبعامبلت اؼبالية دبختلف أشكاؽبا، زيادة عل
حجم التداكالت اؼبالية اإللكًتكنية اليت ؽبا تأثَت يف كفاءة التقنيات العاملة لكشف اعبرائم اؼبالية 
حيث فتح ذلك الباب على مصراعيو لعمليات تبييض األمواؿ على نطاؽ كاسع غَت مسبوؽ. كفبا 
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ؼبكافحة عمليات تبييض األمواؿ يقابلو عمل معاكس  يزيد األمر خطورة ىو أف كل جهد يبذؿ
حيث تستعمل كتوظف العصابات اإلجرامية اػبطَتة عناصر ذات خربة كمعرفة بالقوانُت كأنظمة 
اغباسوب كتكنولوجيا اؼبعلومات يعملوف كشبكة كاحدة يف تبييض األمواؿ الفاسدة كربويلها إذل 

اػبطَتة من ضمن اإلجراـ الدكرل اؼبنظم كمن أخطر أمواؿ شرعية قانونية، كأصبحت ىذه اعبريبة 
اعبرائم اليت هتدد األمن احمللي للدكؿ بل حىت األمن العاؼبي كاإلنسانية صبعاء، كمن أىم اعبرائم 
االقتصادية اليت هتدد خطط التنمية كاالستثمار كاإلصبلح االقتصادم يف العصر اغبديث. كتؤثر 

كلية كهتدد باهنيار األسواؽ اؼبالية اليت تعترب األساس يف بناء سلبا على استقرار أسواؽ اؼباؿ الد
 اقتصاديات العادل.

مبيضي األمواؿ ىي اؼبعامبلت البنكية كاستغبلؿ السر  لكلعل أفضل كسيلة كجدت لد
البنكي كأداة فعالة من اجل القياـ بأعماؽبم اإلجرامية فكانت اآللية األقبع ؼبمارسة ىذه األنشطة 

 ؿ طائلة لتبييضها عرب اؼبؤسسات البنكية.كربقيق أموا
أساسا غبماية مصاحل  البنكي كضع ن طرؼ خرباء عمل البنوؾ أف السرمن اؼبتعارؼ عليو م

العمبلء من جهة، كتقوية الثقة يف اؼبصارؼ من جهة أخرل كذلك من اجل استقطاب اكرب حجم 
ابعة السلطات الضرائبية يف فبكن من رؤكس األمواؿ اؼبذعورة اليت تبحث عن األماف كعدـ مت

ببلدىا، كيستفاد من ىذه األمواؿ اليت تستقر يف بلداف تسمى مبلجئ السرية لؤلمواؿ يف عملية 
االستثمار كتنمية اقتصاد ىذه البلداف كتطويرىا كرفع مستول اغبياة فيها. كمن جهة أخرل، فإف 

اصبة عن هتريب اؼبخدرات كاعبرائم نظاـ السر البنكي يعترب دبثابة جدار كاؽ إلخفاء األمواؿ الن
األخرل، األمر الذم هبعل اؼبؤسسات البنكية ملجأ ألصحاب األمواؿ القذرة إلضفاء الشرعية 

 على أمواؽبم.
يف عمل البنوؾ كمبدأ ثابت يف اؼبعامبلت البنكية  ةيعترب السر البنكي من القواعد األساسي
دل يكن ىناؾ نص  ر العمبلء كعملياهتم البنكية، مااليت تلتـز دبوجب القوانُت كاألعراؼ حبفظ أسرا

قانوشل أك االتفػاؽ يقضي بغَت ذلك، حيث يبكن استبعاد مبدأ السر البنكي يف حاالت االشتباه 
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بتبييض األمواؿ كترفع اؼبسؤكليػة عن البنوؾ يف حالػة إببلغهػا عن العمليػات اؼبشبوىػة إذل السلطات 
 اؼبختصة.

الدكؿ يف مسالة التقييد بالسر البنكي، فهناؾ تشريعات ترفض  زبتلف التشريعات بُت
اػبركج على مبدأ السر البنكي حىت يف حاؿ تبييض األمواؿ، كىناؾ تشريعات أخرل حديثة بدأت 
 ربد من ىذا اؼببدأ يف حالة تبييض األمواؿ كذلك هبدؼ اغبفاظ على اؼبصلحة العامة .

أف مبيضي األمواؿ قد استفادكا من السر البنكي  كيبلحظ من خبلؿ بعض القضايا يف عدة دكؿ
 للقياـ بعملياهتم اؼبشبوىة. 

كلعل ىذا ما دعا بعض الدكؿ حفاظا على ظبعة بنوكها إذل التخفيف من مبدأ السرية 
البنكية بشكل مطلق حيث راح ىذا اؼببدأ يًتاجع فيها أماـ حاالت تبييض األمواؿ. فقد بدأت 

دكليا لتدعيم موقف اغبكومات بل حىت التعاكف بُت الدكؿ كمساعدهتػا  بعض الدكؿ بتقدصل تعاكهنا
 . يف مبلحقػة بعض جرائم تبييض األمواؿ كبالػذات تلك اليت تتخذ طابعػا سياسيا

يرل بعض فقهاء القانوف انو أصبح من الضركرم كجود توفيق كتوازف بُت اغبفاظ على السر 
صية كضركرة كشف ىذا السر يف حالة الشبهة من البنكي للعميل الذم يعترب من حقوقو الشخ

اجل ؿباربة جريبة تبييض األمواؿ حفاظا على اؼبصلحة العامة للمجتمع ككذا ؿباربة الكسب الغَت 
 مشركع كاعبريبة اؼبنظمة.

تربز أنبية موضوع دراستنا من خبلؿ االعتبارات العلمية كالعملية اؼبتصلة دبوضوع اثر السر 
شل ألهنا تشكل أحد األخطار اؼبهددة للنظاـ القانو  جريبة تبييض األمواؿ البنكي على مكافحة

اؼبتعلقة بالسر  فمن الناحية العلمية يقدـ اؼبوضوع دراسة ألحكاـ ،كاالقتصادم كاالجتماعي للدكلة
 كتأثَتىا غبداثتو كخطورة اعبريبة نظرنا الساعة موضوع تعتربالبنكي كجريبة تبييض األمواؿ ألهنا 

الوضعية االقتصادية كاالجتماعية كاالستقرار السياسي كاألمٍت داخل الدكلة كل ىذا  على الشامل
مع اغبرص على ضركرة التمسك حبق الفرد بكتماف السر البنكي ضباية غبقوقو الشخصية دكف 

 إغفاؿ مكافحة جريبة تبييض األمواؿ.
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ورة على اجملتمع كخاصة أما من الناحية العملية فكثَتا ما شكلت جريبة تبييض األمواؿ خط
عن  تنجر أف يبكن اليت ؾبمل التأثَتات ككذا إبرازانتشارىا حبجة عدـ الكشف عن السر البنكي 

إمكانية الوصوؿ إذل نتائج مهمة يف حاؿ  كالصاـر لقوانُت السرية البنكية، مع السليم عدـ التطبيق
نوؾ هبدؼ ربقيق التوازف كالتوفيق بُت تطوير كانتهاج أسلوب دقيق ؼبراقبة اؼبعامبلت اؼبالية يف الب

 السر البنكي كاغبد من تبييض األمواؿ.
كفيما ىبص  أسباب اختيار موضوع للدراسػة فقد تأرجحت دكافعنا يف اختيار موضوع ىذه 

 الدراسة بُت دكافع موضوعية كأخرل ذاتية.
 كفيما ىبص الدكافع اؼبوضوعية يبكن أف قبملها فيما يلي:

 ييض األمواؿ كتأثَتىا على اجملتمع بصفة عامة.خطورة جريبة تب -
 العلمية. الدراسات من العديد تتطلب كاليتحداثة جريبة تبييض األمواؿ  -
كتأثَتىا على  كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا ؾباؿ يف العادل عرفو الذم اؽبائل التطور -

 اؼبعامبلت اؼبالية
جريبة تبييض  للحد من رية الشخصيةتبياف مدل التوفيق بُت السرية البنكية كضباية اغب -

 األمواؿ.
 أما فيما ىبص الدكافع الذاتية فَهي نابعة من النقاط التالية:

حجة السرية  َعلى رغبة الباحث كميولو الشخصي لدراسة ىذا اؼبوضوع كتسليط الضوء -
 البنكية اليت فاقمت من جريبة تبييض األمواؿ.

 التطرؽ إذل موضوع جريبة معاصرة. -
 ذل موضوع يتعلق باؼبعامبلت اؼبالية.التطرؽ إ -

اؼبتعلقة  كتكمن أىداؼ ىذه الدراسة من خبلؿ ؿباكلتنا الوقوؼ على دراسة األحكاـ
بالسرية البنكية كجريبة تبييض األمواؿ، كمدل تأثَتىا على اؼبعامبلت اؼبالية يف ظل كجود اإلطار 

كؿباكلة مسح ذلك الضباب الذم  القانوشل الذم وبدد اآلليات التنظيمية بُت العميل كالبنك،
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 من صبلة ربقيق يبكن الوصوؿ من دراستنا إذليشوب عبلقة السرية البنكية جبريبة تبييض األمواؿ، ك 
 :يلي كما نذكرىا األىداؼ،

 السر البنكي كجبريبة تبييض ب الصلة ذات كاؼبفاىيم اؼبصطلحات من العديد على التعرؼ
 .انعكاساهتا  بشأف التوعية يف االنطبلؽ بداية ذلك ليكوف األمواؿ

  إبراز اثر إفشاء السر البنكي. 
 .توضيح مفهـو حقوؽ الفرد الشخصية كباألخص اغبق يف سرية الذمة اؼبالية 
  ضباية السر البنكي كمكافحة جريبة تبييض األمواؿبياف كيفية التوفيق بُت. 
 كي. توضيح آلية مكافحة جريبة تبييض األمواؿ عن طريق إفشاء السر البن 

كنظرا ألنبية ىذه الدراسة البد من مراجعة الدراسات السابقة كربديد مدل اقًتاهبا أك ابتعادىا عن 
موضوع دراستنا كقد توصلنا بعد البحث كالتنقيب اذل ؾبموعة من الدراسات السابقة األقرب إذل 

 دراستنا نذكر من أنبها :
رباس نذير بعنواف العبلقة بُت السر اؼبصريف ات دكتوراه لؤلستاذ أطركحة الدراسة األكذل عبارة عن

من جامعة مولود معمرم، تيزم كزك  اعبزائر سنة  كعمليات تبييض األمواؿ، دراسة مقارنة،
2016. 

كلقد كاف كجو التشابو بينها كبُت حبثنا أف كبل البحثُت يتناكؿ بالدراسة مفهـو السر 
 احملافظة على السر البنكي كضركرة مكافحة البنكي كجريبة تبييض األمواؿ  وباكالف التوفيق بُت

أما عن أكجو االختبلؼ بينها كبُت حبثنا فقد تطرؽ البحث األكؿ إذل  جريبة تبييض األمواؿ،
توضيح أساليب توطُت األمواؿ يف البنوؾ كالتخفي كراء السر البنكي إما حبثنا فيتناكؿ كيفية 

ر البنكي، كما أف البحث األكؿ بُت دكر التصدم عبريبة تبييض األمواؿ عن طريق إفشاء الس
البنوؾ يف تسهيل ارتكاب جريبة تبييض األمواؿ بينما حبثنا ركز على ضركرة احملافظة على السر 

 البنكي من اإلفشاء كحق من اغبقوؽ األساسية لئلنساف.



 مقدمة
 

 ـ 

دكتوراه لؤلستاذة دموش حكيمة اتسمت بعنواف مسؤكلية  أطركحة أما الدراسة الثانية فكانت
جامعة مولود معمرم تيزم كزك نوقشت بتاريخ من  البنوؾ بُت السرية اؼبصرفية كتبييض األمواؿ

23/05/2017 
العبلقة بُت السر البنكي كجريبة تبييض األمواؿ لتتفقا  كقد تشاهبت مع دراستنا يف تناكؽبا

كاختلف عن على ضركرة التوفيق بُت احملافظة على السر البنكي كمكافحة جريبة تبييض األمواؿ 
حبثنا يف كوف الدراسة األكذل ىي أيضا دل تقدـ إحصاءات دقيقة كحديثة كحبثنا كانت ىناؾ عدة 

كما اف الدراسة األكذل تطرقت إذل الوسائل اؼبستعملة يف ارتكاب جريبة تبييض  إحصاءات حديثة
اؿ كجريبة إفشاء السر األمواؿ أما حبثنا فتناكلنا بتفصيل أكثر البنياف القانوشل عبريبة تبييض األمو 

البنكي كتطرؽ البحث األكؿ إذل خصوصية مساءلة البنوؾ عن جريبة تبييض األمواؿ أما حبثنا 
فركزنا على اإلجراءات الوقائية كالكشفية ؼبكافحة جريبة تبيض األمواؿ عن طريق إفشاء السر 

 البنكي
السرية اؼبصرفية بعنواف  دةبوزنوف سعيدكتوراه لؤلستاذة  أما الدراسة الثالثة فكانت أطركحة

فقد تشاهبت  2017/2018، السنة اعبامعية 01يف جريبة تبييض األمواؿ من جامعة قسنطينة 
كبل البحثُت يتناكؿ بالدراسة اؼبفهـو القانوشل عبريبيت إفشاء السر ىذه الدراسة مع دراستنا فاف  

فظة على السر البنكي كمكافحة البنكي كتبييض األمواؿ ك حاكال توضيح العبلقة بُت ضركرة احملا
تبييض األمواؿ، كقد اختلفت الدراستاف يف افتقاد الدراسة األكذل إذل اإلحصاءات بينما دراستنا 
تناكلت عدة إحصاءات حديثة كما تطرقت الدراسة األكذل إذل ضركرة عدـ التسًت كراء السر 

كرة التوفيق بُت السر البنكي البنكي ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ، أما دراستنا فتناكلت ضر 
 كمكافحة جريبة تبييض األمواؿ

اآلليات البنكية ؼبكافحة جريبة تبييض كما أف البحث  األكؿ ركز كثَتا على توضيح 
أما حبثنا ركزنا على ضركرة احملافظة على السر البنكي من اإلفشاء  األمواؿ يف ظل قوانُت السرية، 



 مقدمة
 

 ف 

صلنا فيو اإلجراءات كاآلليات الضركرية ؼبكافحة جريبة كحق من اغبقوؽ األساسية لئلنساف كف
 تبييض األمواؿ يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية.

كفيما ىبص نطاؽ الدراسة فاشتملت حدكد موضوعية كأخرل زمانية كثالثة مكاشل، ففي 
اغبدكد اؼبوضوعية اكبصرت ىذه الدراسة يف موضوعها يف األثر الذم وبدثو السر البنكي على 

 ة تبييض األمواؿ.جريب
فتمحورت حوؿ دراسة للجذكر التارىبية للسر البنكي مند العصور  أما يف حدكدىا الزمانية

القديبة كجريبة تبييض األمواؿ اليت يرل بعض الفقهاء أهنا تعود جذكرىا األكذل إذل حضارة الصُت 
اؼبتعلقة هبذه اعبريبة  القديبة غَت أهنا دل تعرؼ بشكلها اغبديث مث انتقلنا إذل احدث التشريعات

 اػبطَتة.  
ذه الدراسة على مستول التشريعات الدكلية كاإلقليمية ككذا تتمحور اغبدكد اؼبكانية ؽبك 

 التشريعات على مستول الدكؿ من أىم ىذه التشريعات اعبزائرم كاؼبصرم كالفرنسي. 

 التارل: كعلى ضوء اؼبعطيات السابقة يبكننا طرح إشكالية ىذه الدراسة على النحو
يمة تبييض ككيف ما ىي التأثيرات التي يحدثها السر البنكي على مكافحة جر           

 .؟هما يمكن التوفيق بين
 ك ؼبناقشة اإلشكالية كربليلها، قمنا بتقسيمها إذل األسئلة الفرعية التالية:

 ما ىي أحكاـ عمليات تبييض األمواؿ ؟ 
  بالسر البنكي ؟ما اؼبقصود 
 ما ىي أكجو الربط كالعبلقة بُت السر البنكي كتبييض األمواؿ؟ 
 كيف يبكن التوفيق بُت السر البنكي كمكافحة تبييض األمواؿ ؟ 
  ما ىي آليات مكافحة جريبة تبييض األمواؿ عن طريق كشف السر البنكي عند

 ارتباطهما؟



 مقدمة
 

 س 

دعت دراستنا استخداـ اؼبنهج الوصفي استكإلجابة على ىده اإلشكالية كالتساؤالت الفرعية 
تحليل الوقائع كالنصوص التشريعية لالتحليلي اؼبنهج باعتباره اؼبنهج اؼببلئم لتوصيف اؼبشكلة ك 

 كإبداء الرأم ك اؼببلحظات حوؽبا قصد تقييمها
ككل ىذا هبدؼ الوصوؿ إذل مفهـو جريبة تبييض األمواؿ كخصائصها كتكييفها القانوشل 

السر البنكي كأركاهنا كالعقوبات اليت تفرض على مرتكبها، كمن جانب أخر اعتمدنا كجريبة إفشاء 
على اؼبنهج اؼبقارف كوسيلة للمقارنة بُت التشريع اعبزائرم كبعض <التشريعات الوطنية األخرل 

 كعلى مستول االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية.
الية كالتساؤالت الفرعية ارتأينا كؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع هبدؼ الوصوؿ إذل إجابات عن اإلشك

اليت اشتملت سبهيدا كبابُت كل باب بفصلُت كمقدمة كخاسبة، كذلك على النحو إتباع اػبطة التالية 
 .التارل

أحكاـ السر البنكي كجريبة تبييض  تناكلنا يف الباب األكؿ فصلُت، الفصل األكؿ حبثنا ضمنو
اىية اؼببحث الثاشل ؼب، ك بنكياىية السر البحث ؼباؼبكتناكلناه يف مبحثُت خصصنا األكؿ  األمواؿ
انعكاس السرية البنكية على تبييض  الفصل الثاشل فقد ربدثنا فيو عنتبييض األمواؿ أما جريبة 

ؼبتطلبات التوفيق بُت السر البنكي كتبييض األمواؿ  كذلك يف مبحثُت خصصنا األكؿاألمواؿ 
 . السر البنكي كتبييض األمواؿاؼبوازنة بُتكالثاشل تناكلنا فيو كاؼببحث 

التصدم عبريبة تبييض األمواؿ بإفشاء السر البنكي تطرقنا يف  أما الباب الثاشل تناكلنا فيو 
الفصل األكؿ إذل اؼبدلوؿ العاـ عبريبة إفشاء السر البنكي كجريبة تبييض األمواؿ الذم بدكره 

كيف اؼببحث .بنكيريبة إفشاء السر القانوشل عبقسمناه إذل مبحثُت تناكلنا يف اؼببحث األكؿ البنياف ال
  .الثاشل البنياف القانوشل عبريبة تبييض األمواؿ

أما الفصل الثاشل بينا فيو قواعد كشف السر البنكي يف سبيل مكافحة جريبة تبييض األمواؿ 
ييض مكافحة جريبة تباؼببحث األكؿ القواعد الوقائية كىو أيضا قسمناه إذل مبحثُت تناكلنا يف 



 مقدمة
 

 ع 

اإلخطار بالشبهة كآلية لكشف السر البنكي يف اؼببحث الثاشل األمواؿ بكشف السر البنكي كيف 
 سبيل مكافحة جريبة تبييض األمواؿ. 

مث انتهينا إذل خاسبة استعرضنا فيها ابرز ما توصلنا إليو من نتائج كمقًتحات بصدد موضوع 
  الدراسة.
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 لباب األكؿ: عالقة السر البنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿا
استقر عليها  ككتماف السر ركيزة أساسية ،عمل البنكيتعد السرية البنكية من أىم قواعد ال

  .حيث هبد أساسو القانوشل يف السر اؼبهٍت العرؼ،
 اؼبنظمة غبماية من الناحية القانونية السر البنكي ذك طابع شخصي هبد ضبايتو ضمن القوانُت

 حقوؽ اإلنساف 
 لبنك كرفع معدالت االدخاركتكمن أنبية السرية البنكية يف الدفع برفع مستول ثقة العمبلء با

كبالتارل زيادة استثماراتو فبا ينعكس على عن طريق اجتذاب رؤكس األمواؿ  البنك كزيادة أرباح
بعمليات تبييض األمواؿ اليت  ي للقياـاقتصاد الدكؿ، كباؼبقابل يستغل بعض األشخاص السر البنك

 د استقرار اجملتمع. هتد
يف ظل النمو اؽبائل لبلقتصاد العاؼبي يف العصر اغبديث كتطور أساليب التعامبلت اؼبالية 
باستغبلؿ تكنولوجيا االتصاؿ كالنقل السريع ؽبا بُت الدكؿ، تطورت اعبرائم اؼبتعلقة باألمواؿ كخاصة 

كأصبحت هتدد اقتصاديات كاستقرار دكؿ بكاملها كذلك يدعو لدراسة ىذه جريبة تبييض األمواؿ 
للقياـ دبثل ىذه اعبرائم مع ضركرة اغبفاظ على حق  طَتة كتفادم استغبلؿ السر البنكياعبريبة اػب

سوؼ نتناكؿ يف ىذا الباب يف فصلو األكؿ أحكاـ السر ك  ذمتو اؼبالية،سرية اإلنساف يف كتماف 
على  فصلو الثاشل سنتناكؿ بالتفصيل انعكاس السرية البنكيةأما يف ييض األمواؿ، البنكي كجريبة تب

 .تبييض األمواؿ
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 الفصل األكؿ: أحكاـ السر البنكي كجريمة تبييض األمواؿ
ة كالسياسيػة لؤلمم، فقد أصبح طريقا اإلقتصادية كاإلجتماعياغبياة يعد اؼباؿ عصب الذم وبرؾ 

كالرقي كالرفاىيػة، لذلك أكلت لو الدكؿ ضمن تشريعاهتػا اغبديثػة ضباية من أم للوصوؿ إذل التقدـ 
اعتداء، غَت أف بعض أفراد اجملتمع ذبتهد بأساليب متعددة كغَت شرعية من اجل السيطرة عليو 

كقصد االستفادة من األمواؿ عبا اإلنساف إذل إنشاء البنوؾ لتجميع األمواؿ كاستثمارىا عبٍت الفوائد .
  .سبويل اقباز اؼبشاريع التنمويةك 

بدكر أساسي يف اغبياة االقتصادية كس على النشاط البنكي الذم يقـو كذلك ما ينع 
 اؼبعاصرة، باعتباره اؼبموؿ األساسي لؤلنشطة االقتصادية.

بادئ الثابتة اليت رسختها اؼبكالبنك إذ يقـو هبذه اؼبهاـ األساسية، يعتمد يف تسيَت نشاطاتو على 
زمن، حىت ربولت إذل قواعد قانونية تكرست من كراء العامبلت، كاألعراؼ البنكية عرب مركر اؼب

  ة اؼبتعددة.التعامبلت البنكي
تماف مارل ميل كالبنك فبا يؤدم إذل خلق ائرئيسي يف زرع الثقة بُت الع دكر السر البنكي يلعب

توزيعو يف سبيل ربفيز كدعم ضخم عن طريق استقطاب مدخرين كمستثمرين كغَتىم من العمبلء، ك 
 نشاط اؼبشركعات االقتصادية .

قد يتعرض إذل اػبرؽ أك يكوف متعارضا مع مصاحل أخرل عامة أك البنكي إال أف مبدأ السر 
  .خاصة، فيستغل اجملرموف ىذا اؼببدأ الرتكاب جرائمهم

ؼبا توفره عرب  تتصل باؼبؤسسات اؼبالية كالبنوؾ حديثة جريبة كدبا أف جريبة تبييض األمواؿ
تنظيف األمواؿ غَت طوف يف العمليات اؼبشبوىة لقناة أساسية يقـو عن طريقها اؼبتور تعد معامبلهتا 

 .اؼبشركعة
يف  كعليو سنعرض ككذا جريبة تبييض األمواؿ، لسر البنكيلذلك كجب دراسة مستفيضة ل

 تبييض األمواؿريبة ماىية جسنتناكؿ اؼببحث الثاشل  بنك، أماماىية السر الاؼببحث األكؿ 
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  .السر البنكي : ماىيةالمبحث األكؿ
تقتضي البحث يف مفهـو السر البنكي كاؼبهٍت لغة كتشريعا  البنكيماىية السر إف دراسة 

نبحث يف اؼبطلب األكؿ كقضاء كالعبلقة بينهما عرب اؼبركر بتقدصل حملة تارىبية حوؿ السر البنكي حيث 
 األساس القانوشل الذم يستند عليو السر البنكي يف مطلب ثاشل. كؿمث نتناالسر البنكي مفهـو 

 البنكي المطلب األكؿ: مفهـو السر 
لسر البنكي مث ل بالتأصيل التارىبي التعريف ؿبدد للسر البنكي يستلـز أكال إف إعطاء مفهـو

 كأخَتا العبلقة بينهمالغة كتشريعا كقضاء  تعريف السر البنكي كاؼبهٍت

 لسر البنكيالتأصيل التاريخي ل: األكؿ الفرع
لقد مر السر البنكي دبراحل ـبتلفة كذلك باختبلؼ العصور الزمنية السابقة كتطور األحداث 

 كاؼبعامبلت اليت كانت سائدة يف كل زمن.

 في العصور القديمة  :أكال
يقية لفينالبابلي كاغبضارة اسنتطرؽ إذل التطور التارىبي للسر البنكي يف العصر السومرم ك 

 الركماشلكالعصر اإلغريقي ك 

 العصر السومرم:  .1
 اؼبيبلد،  سنة قبل  3400 تعترب منطقة سومر مهد اغبضارة اإلنسانية اليت تعود إذل حوارل

لقد أدت عمليات استكشاؼ اآلثار إذل كجود معابد يف ىذه اؼبنطقة أنبها اؼبعبد األضبر أين كانت 
يتلقوف القرابُت كاؽببات كعن طريقها  عابد كباسم اآلؽبةحيث كاف كهنة اؼب، تقـو بنشاطات مصرفية

ككل ىذه اؼبعامبلت كانت تتم  سبكنوا من سبويل التجار كالصناع كاؼبزارعُت كإعطاء احملتاجُت كالفقراء
 .1ا الف النقود دل تكن معركفة يف تلك الفًتةعين

 
 

                                                           

، سنة ، دراسة مقارنة، دار كائل للطباعة كالنشر، عمافالمسؤكلية الجزائية عن إفشاء السر المصرفيعمر،  ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو 1
 .15، ص 1999
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 العصر البابلي:  .2
لقد ازدىر النشاط االقتصادم يف ىذه ك مرية، البابلية على أنقاض اغبضارة السو ظهرت اغبضارة 

 نية ينظم عمل البنوؾ باسم اآلؽبةالفًتة كيرجع ذلك إذل صدكر أكؿ تشريع مكتوب يف اغبضارة اإلنسا
من طرؼ اؼبلك ضبورايب ينظم فيو القركض بفائدة كالوديعة مع ضركرة التزاـ البنك بكتماف السر 

كل ىذه اإلجراءات بثت الثقة  نزاع بينو كبُت العميل، ،ككاستثناء يبكن كشف السر يف حالة كجود
 1.يف نفوس اؼبواطنُت فبا شجعهم على تقدصل الودائع كالقرابُت لنيل رضا اآلؽبة

 :الحضارة الفينيقية .3
بعد تراجع سلطة اؼبعابد يف جملتمع الفينيقي ازدىرت التجارة يف البحر األبيض اؼبتوسط كمنطقة 

دالت التجارية كتداكؿ النقود كاليت دل تعد حكرا على كهنة اؼبعابد بل زكاؿ مشاؿ إفريقيا ككثرت اؼببا
ىذا النشاط التجار غبساهبم اػباص كيستنتج من ىذا النشاط القوم انو كانت ىناؾ بنوؾ سبوؿ 

ؼببدأ  التجار، كقد ظهر يف ىذا العصر أبو قراط الذم حدد بعض قواعد مهنة الطب كالذم أسس
  2.السر يف ىذه اؼبهنة

 العصر اإلغريقي: .4
ؽبده  ال توجد قواعد منظمة أنويف ىذا العصر انفصل النشاط البنكي عن العقيدة الدينية غَت 

ضخمة مهدت  قود فبا أدل إذل مبو ثركات نقديةكظهرت كثرة ذبارة الن األعماؿ كاؼبعامبلت البنكية
 ىذا العصر ظهرت قواعد الطب إذل نشوء بنوؾ للقركض كالودائع بالفائدة، كما ذبدر اإلشارة انو يف

 3 .الذم يركز على السر الطيب للمريض

 :العصر الركماني .5
على تطور كبَت يف حياة اجملتمع كازدىرت  ايف ىذا العصر عرؼ النشاط االقتصادم انعكس

كسجبلت  كإلزاـ الصيارفة باالحتفاظ بالدفاترد األعماؿ البنكية حيث أنشئت مصانع صك النقو

                                                           

 .16ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ عمر ،مرجع سابق،ص  1
 .17عمر، اؼبرجع نفسو، ص  ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو 2
 .11، ص 1975، ارباد اؼبصارؼ العربية، بَتكت لبناف، سنة كتماف المصرفي أصولو كفلسفتوحسن النورم ،  3



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  22  

   يف حالة إفشاء  بالسر مع كضع عقوبات قاسية عليهمعماؿ البنوؾ  رة التزاـاؼبعامبلت كضرك 
 1األسرار .

 في العصور الوسطى.  ثانيا:
يف ظل سلطة الكنيسة اليت كانت سبنع اقًتاض النقود بالفائدة كسادت يف ىذا الزمن مبادئ 

تعاظم النشاط مع ك  ،األخبلؽ كالشرؼ اليت أصبحت ربكم اؼبعامبلت البنكية خاصة بُت التجار
أدل إذل االنفصاؿ التاـ لسلطة الكنيسة عن اؼبعامبلت  اؼبعامبلت اؼبالية، كل ىذا البنكي ككثرت
 .اؼبالية كالتجارية

على إفشاء األسرار اؼبهنية  أما يف القانوف الفرنسي القدصل فقد سنت عقوبات قاسية جدا
ميبلدية  1157رار البنكية، ففي سنة كتدعم ذلك بقرارات كأكامر ملكية ربرص على كتماف األس

 الية، ككاف يستعملو ذبار األقمشةظهر أكؿ بنك يف العصر األكسط حيث نشا يف مدينة البندقية االيط
 .2يف معامبلهتم البنكية 

  .في العصر اإلسالمي :ثالثا
ث ساد جاء اإلسبلـ بعد عصور مظلمة من اعبهل كالفساد كقلب األكضاع رأسا عن عقب حي

كمن اؼببادئ  كتغَت يف صبيع النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالقانونيةماف كاالستقرار كالرقي األ
اإلسبلمية ىو حفظ األمانة كمنها كتما األسرار كقد ظهر ذلك يف كثَت من اآليات كاألحاديث منها 

 3.) وفَ ػِدِىْم رَاع  ْم أِلََمانَاِتِهْم َكَعهْ ػَكالَِّذيَن ى   (من سورة اؼبؤمنوف 08رد يف اآلية ما ك 
 4 ." ركاه مسلم ال يستر عبد عبدا إال ستره اهلل يـو القيامةكيف اغبديث الشريف "

 

 

                                                           

 .08، ص1996سنة  ، دار الثقافة، األردف عماف،01، ط رفي في التشريع األردنيسر المهنة المصعبد القادر العطَت،  1
 .19ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو عمر، مرجع سابق، ص 2
 8سورة اؼبؤمنوف اآلية:  3
يع ، الرياض، سنة ، دار طيبة للنشر كالتوز 01، ،ط مسند الصحيح المختصر من السننأيب اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتم النيسابورم،  4

،  2590ـ، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب بشارة من سًت اهلل تعاذل عيبو يف الدنيا، باف يسًت عليو يف اآلخرة، اغبديث رقم 2006ق 1427
 .1202ص
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  .الفرع الثاني: تعريف السر المهني
 .اؼبهٍت كفقها كقضاء كتشريعامث السر السر اللغوم لكلمة تعريف السنتناكؿ يف ىذا الفرع 

 .أكال: التعريف اللغوم للسر
سر كتمو كأخفاه اسر عنو اغبديث، اسر منو اغبديث أم  سر اغبديث لغة، اتعرؼ كلمة ا

كسرار مستور خفي يتعذر فهمو، سر الشيء كتمو سررت سرؾ كدل  األمر، سر) مفرد ( صبع أسرار،
 1يبح بو ألحد.

رَّ َكِإف َتْجَهْر بِاْلَقْوِؿ فَِإنَّو  يَػْعَلم  الس   :)من قولو تعاذل من سورة طو  07جاء يف اآلية 
معناه ،ك  3السر لغة صبع أسرار )سر( ما يكتمو اإلنساف يف نفسو كيقاؿ سرا أم خفية. 2(َكَأْخَفى

، أم األشياء سران من قـو سريّػُّت، كرجل سرم ىذا األمر ما أخفيت، كرجل سرم أم يصنع أيضا
و الذم يكتم، كالسر يف لغة العرب ى ،كاستثر اؽببلؿ يف آخر الشهر خفي عاؼبان بدقائقو كخفاياه ،

السر صبع  ،4السر من األسرار اليت تكتم كالسر ما خفيت كاعبمع أسرار ...كاسر الشيء كتمو كأظهره
 .أسرار كىو ما يكتمو اؼبرء يف نفسو من األمور

  : التعريف الفقهي للسر المهنيثانيا
 عند ؾبموعة من الفقهاء. تعريف السر اؼبهٍت إذلسنتطرؽ 

 .ب حسنيتعريف الدكتور محمد نجي -1
 أمر يستوجب احملافظة علىأك  ضيقالعلم هبا يف نطاؽ  ترؾالرأم العاـ  رلي"ىو كل كاقعة 

 .5إليو ىذه الواقعة " اؼبكانة االجتماعية ؼبن تسند
  .تعريف األستاذ أحسن بوسيقعة -2

كما لو كصل إليو صدفة أك  دل يدؿ بو احد إليور كل أمر كصل على علم األمُت كلو الس" 
 6"....  الفنيةاغبدس كالتنبؤ أك عن طريق اػبربة عن طريق 

                                                           

 .1055، ص2008، عادل الكتب، سنة 02، اجمللد  01، ط02ج  ،معجم اللغة العربية المعاصرةاضبد ـبتار عمر،  1
 .07طو اآلية: سورة  2
 .545، ص 1968، بَتكت، لبناف ،سنة  دار اؼبشرؽ ، 05، ط المنجد األبجدم 3
 .1989دكف سنة نشر، ص  ، الباب السُت،03، دار اؼبعارؼ القاىرة، اجمللد  لساف العربابن منظور ، 4
 .406، ص 1988نة القاىرة، س ، دار النهضة العربية،قانوف العقوبات القسم الخاصشرح  ؿبمد قبيب حسٍت ، 5
، اعبرائم ضد األشخاص كاعبرائم ضد األمواؿ، طبعة منقحة كمتممة يف ضوء النصوص الوجيز في القانوف الجنائي الخاصأحسن بوسقبعة،  6

 .248، ص2007، دار ىومة، اعبزائر، سنة 06، ط01اعبديدة، ج
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  .كمعجم اللغة العربية المعاصرة تعريف المعجم العربي الميسر -3
جاء يف تعريف اؼبعجم العريب اؼبيسر باف سر اؼبهنة ىو التزاـ يقضي على الذين يطلعوف حبكم 

  1ُت كاألطباء.، كاحملامث شخصية أك عائلية أف ال يدعوهنامهنتهم أك كظيفتهم على حواد
التزاـ قانوشل كشرعي يتقيد بو كل من يبارس  بأنومعجم اللغة العربية اؼبعاصرة، سر اؼبهنة  كعرؼ

 2عمبل فيحافظ على أسرار عملو كال يفشيها، كىو خبلؼ اإلعبلف. 

  .: التعريف القضائي للسر المهنياثالث
اؼبصرية يف حكمها النقض  من التعريفات القضائية القليلة للسر اؼبهٍت قبد حكم ؿبكمة

سر كلكن ترؾ تقدير كاقعة ما باعتبارىا لالقانوف دل وبدد معٌت ل أفكالذم ينب  1942سنة  الصادر
 3باالستعانة بالعرؼ كظركؼ كل كاقعة. سرية من عدمها اذل تقدير القضاء

 بأنو كل 07/1958/ 28حكم ؿبكمة النقض االيطالية يف حكمها الصادر بتاريخ كما عرفو 
  4يبقى مكنتم من طرؼ كل األشخاص إال من تتوفر فيهم خصائص ؿبددة. أفخرب هبب 

  التعريف التشريعي للسر المهني: رابعان 
 من قانوف العقوبات الفرنسي الصادر 378اؼبادة جاء يف نص  ما من التعريفات التشريعية

خص دبناسبة فبارستو ص الوقائع اليت كصلت إذل علم الشىبعلى أف السر"  01/03/1994بتاريخ 
 ك كظيفتو كاليت يعاقب عليها القانوف كخاصة عندما يتعلق باؼبصلحة العامة اك النظاـ العاـ".أؼبهنتو 

انو " ال هبوز ؼبن  1966 لسنة 25من قانوف اإلثبات اؼبصرم رقم 66جاء يف نص اؼبادة  كما
أك صنعتو أك بواقعة أك معلومات أف  علم من احملامُت أك الوكبلء أك األطباء أك غَتىم عن طريق مهنتو

يفشيها كلو بعد انتهاء خدمتو أك زكاؿ صفتو ما دل يكن ذكر لو مقصودا بو ارتكاب جناية أك 
 5جنحة".

                                                           

  وس عريب، دار الكتاب اؼبصرم القاىرة، دار الكتاب اللبناشل بَتكت، قامالمعجم العربي الميسرعريب اضبد زكي بدكم، صديقة يوسف ؿبمود،  1
 .438، ص د.س.ف

 .1056اضبد ـبتار عمر، مرجع سابق، ص 2
  .204، ص2004، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ،القاىرة، سنة الحماية الجنائية للسرية المصرفيةسعيد عبد اللطيف حسن،  3
 ، اؼبركز اعبامعي أضبد زبانة، غليزاف03/07/2010/ 02ؾبلة القانوف، العدد ، مقاؿ منشور يف نائية للسرية المصرفيةالحماية الجمانيو جيبلرل ،4

 . 159ص
  .31،ص2006، رسالة ماجستَت ،جامعة بَتزيت، فلسطُت، اثر تبييض األمواؿ على أحكاـ السرية المصرفيةؿبمد عاشور يوسف الرياحي ،  5
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من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم " كل من يكوف قد كصل إذل علمو  58كما نصت اؼبادة 
هبا إذل أم شخص غَت ذم صفة  ة، كأفضىاألشياء كاألكراؽ اؼبضبوطبسبب التفتيش معلومات عن 

 1من قانوف العقوبات". 310أك انتفع هبا بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات اؼبقررة باؼبادة 
كشف السر  للسر اؼبهٍت بل حدد العقوبات عن تعريفا ؿبددا عبزائرم فلم يعطيأما اؼبشرع ا

يعاقب باغببس من شهر إذل ستة أشهر " أنوالفقرة األكذل على  301اؼبهٍت حيث جاء يف اؼبادة 
ألف دينار جزائرم األطباء كاعبراحوف كالصيادلة كالقاببلت  100ألف إذل  20كبغرامة مالية من 

كصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة أك اؼبؤقتة على أسرار أدذل هبا 
 2يهم فيو القانوف إفشائها كيصرح بذلك..."إليهم إفشاؤىا يف غَت اغباالت اليت يوجب عل

 : أنومن قانوف العقوبات الفرنسي على  226/13كجاء يف نص اؼبادة 
 " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession ،soit en raison d'une fonction ou 

d'une mission temporaire ،est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F 

d'amende."   
" كل إفشاء للمعلومات اػباصة بالسرية بواسطة األشخاص الذين يودع لديهم السر كامنا م أ

   فبواسطة عملهم أك بسبب كظيفتهم يعاقب مرتكبو باغببس ؼبدة سنة كغرامة مقدارىا مائة أل
 3ك " .ػفرن

ع أك بالدكلة أك باؼبهنة بسبب كالكشف عن اؼبعلومات السرية من طرؼ شخص الذم ىو اؼبود 
 يورك. 15 000 كظيفة أك مهمة مؤقتة، يعاقب عليها بالسجن ؼبدة سنة كاحدة كغرامة

دل يتم تعريف السر يف حد ذاتو كإمبا استندت إذل  أنونبلحظ من خبلؿ التعاريف السابقة 
 .ع السريةائقالسر إذل اؼبكلف بالتكتم عن الو  مسؤكلية احملافظة على إغباؽ

 

                                                           

 1950لسنة  150الصادر بالقانوف رقم  2003لسنة  95طبقا ألحدث التعديبلت بالقانوف  اإلجراءات الجنائية المصرمقانوف من  58اؼبادة  1
اطلع عليو يـو  http://laws.jp.gov.eg/home/altshryat/alqwanyn-aljnayyteموقع بوابة كزارة العدؿ اؼبصرية متاح على الربط 

  د 21ك 10الساعة  20/11/2017
 08اؼبؤرخ يف  66/156يعدؿ كيتمم األمر رقم  1982فرباير سنة 13اؼبؤرخ يف  1982فرباير  13اؼبؤرخ يف  82/04من القانوف رقم  301اؼبادة 2

 .1982فرباير سنة  16الصادرة بتاريخ  07ج ر ج ج ،العدد ، بقانوف العقوباتاؼبتعلق  1966يونيو سنة 
 1990، دار النهضة العربية، القاىرة ،سنة كالنظاـ اإلجرائي في المملكة العربية السعودية اإلجراءات الجنائية المقارنةاضبد عوض ببلؿ ،  3

 .35ص
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 الفرع الثالث: تعريف السر البنكي
 . سنتناكؿ يف ىذا الفرع التعريف الفقهي كالقضائي كالتشريعي للسر البنكي

 : تعريف الفقهي للسر البنكي أكال
 فقهاء القانوف.من تعريف السر البنكي عند ؾبموعة  سنتطرؽ إذل

  .تعريف األستاذ نعيم مغبغب .1
اؼبوجب اؼبلقى على اؼبصارؼ كأجهزهتا كمستخدميها كصبيع األشخاص اؼبرتبطُت هبا  ".

بعبلقات معينة، حبفظ التكتم على كل اؼبعلومات االقتصادية كالشخصية اؼبتعلقة بزبائنها اليت 
ة مع التسليم بوجود الوظيففبارستهم ؼبهمتهم أك يف معرض ىذه  إبافكصلت إذل علم اؼبصارؼ 

 1اغبفاظ على سريتها ؼبصلحة الزبوف".قرينة 

  .تعريف الدكتورة سمية القليوبي .2
"ىو كل أمر أك كاقعة حصل إذل علم البنك سواء دبناسبة نشاطو أك بسبب ىذا النشاط  

سواء أفضى العميل بنفسو إذل البنك ىذا األمر أك أفضى بو احد من الغَت كيكوف للعميل 
كتمانو دبعٌت أف تكوف اؼبعلومات اؼبعطاة من البنك عن عميلو فبا يطمئن اؼبستعلم عن   مصلحة يف

 2مركز العميل اؼبارل أك من شاف ىذه اؼبعلومات التخوؼ من التعامل معو أك الثقة فيو".

  .تعريف الدكتور عبد القادر العطير .3
ئهم كعدـ اإلفضاء هبا السر البنكي ىو التزاـ موظفي البنوؾ باحملافظة على أسرار عمبل "

إذل الغَت باعتبار البنك مؤسبنا عليها حبكم مهنتو خاصة كاف عبلقة البنك مع عمبلئو تقـو على 
 3الثقة اليت يكوف عمادىا كتماف البنك ألسرار عمبلئو اؼبالية ".

  .تعريف القضائي للسر البنكيالثانيا: 
" سرية موظف البنك تعترب  باف 1930ة يا السويسرية سندر من احملكمة العلاصالاعترب اغبكم 

 التزاـ تعاقدم ضمٍت "
                                                           

 .11، ص199، منشورات اغبلبية، بَتكت لبناف، سنة السرية المصرفية دراسة في القانوف المقارفنعيم مغبغب،  1
 .224، ص1992، القاىرة ،سنة ، مكتبة عُت مشس  األسس القانونية لعمليات البنوؾ  ظبيحة القيلويب، 2
 .11، ص2002منشورات اغبليب اغبقوقية ، بَتكت، لبناف ،سنة السرية المصرفية، ظبَت فرناف بارل،  3
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 زكى اغبكم السابق كذلك يف قضية  أصدرت نفس احملكمة حكم آخر 1932كيف سنة 
affaires charpio contre caisse depargne de bassecovet السر  حيث اعترب " أف

حق اؼبطالبة بأكرب قدر من  البنكي ما ىو إال حق امتبلؾ كل زبوف من البنك حق ضركرم كىو
السرية كالكتماف للملفات اؼبوكلة ؽبم ،كىو يف اؼبقابل التزاـ البنك كاجب ضركرم بإقرار السكوت 

 ".فهده العبلقة التزاـ مستقل عن القانوف السائد كزبوف البنك التاـ على ىذه اؼبلفات،
كىو اؼبطالبة بأكرب  إف السر البنكي ما ىو إال حق امتبلؾ كل زبوف من البنك حق شخصي

قدر من السرية كالكتماف للملفات اؼبوكلة ؽبم كىو يف اؼبقابل التزاـ البنك كاجب ضركرم بإقرار 
 ،1وؾ ػالسكوت التاـ على ىذه اؼبلفات فهذه العبلقة التزاـ مستقل عن القانوف السائد بُت الزبوف كالبن

باف السر البنكي  1958جواف سنة  28خ بتاري جاء يف اغبكم الصادر عن ؿبكمة النقض االيطاليةك 
ىو "كل خرب هبب أف يظل يف طي الكتماف عن كل األشخاص فيما عدا أشخاص تتوافر فيهم 

يعلم احد عن أسرار العمبلء سول األشخاص  صفات معينة أم أف السرية البنكية تقتضي أف ال
عن   كتماف يف غَت عبلنية بعيدان ين ربتم طبيعة عملهم ذلك كاف رباط اؼبعلومات اؼبقدمة منهم بالالذ

 .2كل شخص ال عبلقة لو هبا
" على الرغم من عدـ  1952ابريل  19كما جاء يف حكم ؿبكمة السُت الفرنسية الصادر يف 

كجود نص يلـز مديرم كموظفي البنوؾ اػباصة باحًتاـ سر اؼبهنة كما ىو اغباؿ للصيارفة إال أف ذلك 
ذا الشأف فبل هبوز للبنك أف يفشي اؼبعلومات اليت تكوف حبكم ال يعفي البنك من كل التزاـ يف ى

 .3اغبائز الوحيد ؽبا"

 .تعريف التشريعي للسر البنكيالثالثا: 
أف صبيع البنوؾ كمؤسسات االئتماف اػباضعة لرقابة  1972جاء يف قانوف البنوؾ االيطارل سنة 

بالعمبلء  ات كاؼبعلومات كاآلراء اػباصةالبنك اؼبركزم االيطارل ملزموف باحملافظة على أسرار البيان
 .4أكامر القضاء كالسلطات الضرائبيةكيكوف ذلك حىت يف مواجهة السلطة العامة كيستثٌت من ذلك 

                                                           

حبوث مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية  ،السر البنكي كنموذج، إشكالية المعلوماتية بين حق الخصوصية كإفشاء األسرار المهنيةفوزم اكصديق ، 1
 .1744، ص 2003مايو  12-10، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، 04اجمللد  الشريعة كالقانوف، االلكًتكنية بُت

  .19ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ ابو عمر، مرجع سابق، ص  2
 ،2011/2012، السنة اعبامعية 1معة اعبزائر ، مذكرة شهادة ماجستَت يف القانوف، فرع عقود كاؼبسؤكلية، جاالحق في السريةمٍت فرماش إيباف،  3

 .73ص 
 .231، ص2011سنة  ، مكتبة زين اغبقوقية، لبناف،02، دراسة مقارنة، طتبييض األمواؿظبر فائز إظباعيل،  4
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 .الفرع الرابع: عالقة السر البنكي بالسر المهني
قد تلجا بعض الدكؿ إذل سن تشريعات خاصة غبماية السر البنكي لكي ربدد كتنظم العبلقة 

لبنك كالعميل مثل سويسرا كلبناف أما بعض الدكؿ األخرل ترل أف قانوف العقوبات يكفي بُت ا
 .لتجرصل جريبة كشف السر البنكي حيث تعتربه من األسرار اؼبهنية

كشف السر البنكي ذبرصل عملية   ة اػباصة أف العقوبات اؼبسلطة علىتعترب النصوص التشريعي
 أكثر قسوة من نصوص قانوف العقوبات.

 ف اؽبدؼ من كراء إصدار قانوف خاص وبمي السر البنكي ىو زرع الثقة بُت العميل كالبنك،إ
ألجل ازدىار  بالتارل زيادة القركض كاستثمارىاء البنك يف زيادة رفع اؼبدخرات ك فبا ينعكس على أدا

النشاط االقتصادم للدكلة .يف حُت أف اؽبدؼ من كراء إبقاء ذبرصل السر البنكي ضمن قانوف 
العقوبات ربت راية السر اؼبهٍت باعتبار أف السر اؼبهٍت يلحق ضررا ماديا كأخر أدبيا فبا يؤثر على 

 ظبعة كشرؼ اإلنساف كمكانتو االجتماعية.
" كل ما  أنوكالذم يعرؼ ب السرية البنكية ىي جزء من كل فهي جزء من سر اؼبهنة بشكل عاـ

ما يعهد بو إرل مهنة كيضر إفشاؤه بالسمعة ك يعهد بو إذل ذم مهنة على سبيل السر أك ىو كل 
 الكرامة".

فبا سبق نستنتج أف العمليات البنكية من ضمن اؼبهن اليت على اؼبوظفُت يف البنوؾ االلتزاـ 
 1بكتماف أسرار الوظيفة اؼبسندة إليهم بشكل عاـ.

 .األساس القانوني لاللتزاـ بالسر البنكي :المطلب الثاني
نظرية العقد  البنكي كقد تراكح بُت ربديد األساس القانوشل لبللتزاـ بالسر لقد اختلف الفقو يف 

 .كأساس اللتزاـ بالسر البنكيكنظرية أخرل صبعت النظريتُت السابقتُت معا   النظاـ العاـ كنظرية

 .لاللتزاـ بالسر البنكي نظرية العقد كأساس :الفرع األكؿ
 غَت عقدية كتسمى أيضا اؼبسؤكلية التقصَتية. سؤكلية عقدية أكمأساس على  نظرية العقدقـو ت

 

                                                           

 ،2010ألردف ،سنة اف اػ، دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع، عم01، دراسة مقارنة، طالجوانب القانوني للسرية المصرفيةؿبمد علي السرىيد،  1
  .13ص 
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 .العقد كمصدر اللتزاـ بالسر البنكيأكال: 
إف االلتزاـ بالسر البنكي كاف يف بداية األمر كاجبا أخبلقيا كدينيا مقدسا مت تطور ليصبح التزاما 

 قانونيا .
لبللتزاـ بالسر طبيعة العقد الذم يرتكز عليو األساس القانوشل ربديد لقد اختلف الفقو يف 

اتفاؽ  " أنومن القانوف اؼبدشل اعبزائرم ب 54اؼبشرع اعبزائرم العقد يف نص اؼبادة  عرؼ، كما البنكي
 1يلتـز دبوجبو شخص أك عدة أشخاص آخرين دبنح، أك فعل، أك عدـ فعل شيء ما ".

فالعقد ىو  إذف ُت على إنشاء االلتزاـ أك نقلو،" توافق إرادت أنوأما الفقو فقد عرؼ العقد على 
 .2كل طرؼ من أطرافويقع على عاتق   اتفاؽ بُت شخصُت أك توافق إرادتُت كينشئ التزامان متبادالن 

عن طريق عقد  توافق إرادة العميل مع إرادة البنك على إنشاء التزاـألساس فاف ىذا اكعلى 
ماف نطاؽ كحدكد كيكوف نوع العقد حسب االتفاؽ الذم مت بينهما كتتجو إرادة العميل إذل كت

 .3اؼبعلومات اليت وبملها العقد وعكموض
ا ذبرب موظفيها فاف اغلب البنوؾ تلتـز بوضع معلومات ضمن سجلتها كنشراهت كعلى العمـو

غَت أف أنصار ىذه النظرية اختلفوا حوؿ طبيعة العقد اؼبرـب بُت ، 4بيانات عمبلءىابااللتزاـ بسرية 
 أف :إذل  ءىمأراالطرفُت العميل كالبنك كذىبت 

 .عقد الوديعة كأساس اللتزاـ بالسر البنكي: ثانيان 
، كيف التشريع اعبزائرم 5الوديعة عقد تلتـز شخص باستبلمها عينا كاحملافظة عليها كاسًتدادىا

الوديعة عقد يسّلم دبقتضاه اؼبودع شيئا "  على أفاؼبدشل اعبزائرم من القانوف  590اؼبادة جاء يف نص 
 . 6ودع لديو على أف وبافظ عليو ؼبّدة ك على أف يرّده عينا"منقوال إذل اؼب

                                                           

سبتمرب  30ادرة يف ػ، الص78دد ػ، ج ر ج ج العوف المدنيػالقاناؼبتضمن  1975سبتمرب  26اؼبؤرخ يف  75/58من األمر رقم  من 54اؼبادة  1
1975. 

 . 137، ص1964نة ، دار النهضة العربية، س 01، جالوسيط في شرح القانوف المدني مصادر االلتزاـعبد الرزاؽ اضبد السنهورم ،  2
، 2017دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة المسؤكلية الجنائية عن اإلخالؿ بأسرار المهنة، مسعود ؿبمد الصديق السليفاشل،  3

 .100ص
  . 90ص ، 2011، دراسة قانونية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة األسرار المصرفيةزينة غازل عبد اعببار الصفار، 4
 . 93زينة غازل عبد اعببار الصفار، اؼبرجع السابق، ص  5
 السابق الذكر. 75/58من األمر رقم من  590اؼبادة  6
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د عقد يرل الفقو الفرنسي إف األساس القانوشل الذم يستند علية كتماف السر البنكي يرجع إذل كجو 
ؾ عناصر عقد الوديعة يف القانوف اؼبدشل مع كضع األسرار  كديعة بُت البنك كالعميل كتتشابو كتشًت 

من قانوف العقوبات الفرنسي أقرت عقوبة تسلط على كل  408ليو، الف اؼبادة كوديعة عند األمُت ع
من يهمل اغبفاظ على الوديعة كتشًتؾ يف العقوبة على اإلخبلؿ بوديعة كتماف السر حسب اؼبادة 

 من قانوف العقوبات الفرنسي، كيرجع أساس ذلك إذل : 378
 408ة يف العقد اؼبدشل حسب نص اؼبادة إف االشًتاؾ يف تسليط العقوبة يف حالة إخبلؿ الوديع -أ 

من قانوف العقوبات الفرنسي جزاء  378من القانوف اؼبدشل الفرنسي كعقوبة جزائية حسب اؼبادة 
 من قانوف العقوبات اعبزائرم 301ككذلك نص اؼبادة  شاء كديعة السر.إف

قوبات الفرنسي من قانوف الع 378االشًتاؾ يف استعماؿ عبارة )مودع لديهم( حسب نص اؼبادة  -ب 
 من القانوف اؼبدشل الفرنسي . 1930)اؼبودع لديو( حسب نص اؼبادة عبارة كذلك استعماؿ 

االشًتاؾ يف إنشاء العقد بتوافق إهباب الطرؼ األكؿ كقبوؿ الثاشل يف الوديعة اؼبدنية أك كديعة  -ج 
 السر.

 1وديعةاؼبودع لديو الشيء ال يتصرؼ إال بإذف من طرؼ صاحب ال  كوفاالشًتاؾ يف -د 
غَت أف ىذا الرأم دل يسلم من االنتقادات الف عقد الوديعة من عقود التربع كمن دكف اجر كؿبلو  -ق 

 2.ا يعترب السر شيء معنوم كاليت ال يبكن اسًتدادهاألشياء اؼبنقولة أم اؼبادية اؼبلموسة بينم

 .عقد الوكالة كأساس اللتزاـ بالسر البنكي: ثالثان 
كي يوجد يف عقد ككالة حبيث ألساس القانوشل لبللتزاـ بالسر البنيرل أنصار ىذا الرأم أف ا

 .3دبقتضاه الوكيل بالقياـ بعمل قانوشل غبساب موكلو يلتـز
" الوكالة أك اإلنابة  أنوب من القانوف اؼبدشل 571كقد عرؼ اؼبشرع اعبزائرم عقد الوكالة يف نص اؼبادة 

 .4شيء غبساب اؼبوكل كباظبو" ىو عقد دبقتضاه يفوض شخص شخصا أخر للقياـ بعمل
                                                           

 25، ؾبلة دمشق للعلـو االقتصادية القانونية، اجمللد مسؤكلية األطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوء القانوف الجزائرمرايس ؿبمد،  1
 .259، ص2009، سنة 01،العدد 

، رسالة الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة اإلسالمية كالقوانين الوضعية كتطبيقاتها في بعض الدكؿ العربيةأسامة بن عمر عسيبلف،  2
 . 108،ص  2004كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، سنة  ماجستَت يف العدالة اعبنائية،

دار  ، العقود الواردة على العمل ، اؼبقاكلة كالوكالة كالوديعة كاغبراسة،01، اجمللد  الوسيط في شرح القانوف المدنيد الرزاؽ اضبد السنهورم ،عب 3
 . .372، ص 1964سنة  إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ،لبناف،

 .75/58األمر رقم  من 571اؼبادة  4



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  31  

ولد وكيل ؾبرب بالتصرؼ لصاحل موكلو فبا يكعند إسقاط ىذا التعريف على السر البنكي فاف ال
حينها التزاـ بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، كذلك من خبلؿ الواجب الذم وبتم على الوكيل أف ال 

 1يقـو بعمل فيو ضررا دبصاحل اؼبوكل.
ا دل يسلم من النقد ألف البنك يبقى ملزما بكتماف أسرار العميل حىت غَت أف ىذا الرأم أيض

 بعد انتهاء مدة العقد بينو كبُت العميل.

 المسؤكلية التقصيرية مصدران لاللتزاـ بالسر البنكي : الفرع الثاني
قد ينكشف السر البنكي لعميل ما كال يوجد عقد يربط العميل بالبنك وبفظ حقوؽ كل 

شف نتيجة اػبطأ أك اإلنباؿ أك البلمباالة من طرؼ موظف البنك أثناء اقباز قد ينك أكطرؼ، 
معامبلت اؼبالية يبكن أف تفشى أسرار العميل البنكية سواء تعلقت بياناتو الشخصية أك ذمتو اؼبالية 

لى البنك يرتب خطا يؤدم إذل اؼبساس باغبقوؽ الشخصية للعميل فبا يرتب مسؤكلية تقصَتية ع أنوف
لة البنك مدنيا كجزائيا يف حالة كجود نصوص وبق للعميل مساء أنوكعليو ف ،فشائو ىذه األسرارعلى إ

 .قانونية ذبـر مثل ىذه األعماؿ
كنص  2انتهاؾ حق شخصي وبميو القانوف كسبب لو ضرر اأهنكتعرؼ اؼبسؤكلية التقصَتية على 

العمل الشخصي كظهر ذلك يف نص  اؼبشرع اعبزائرم عن اؼبسؤكلية التقصَتية، كاعتربىا مسؤكلية عن
من القانوف اؼبدشل اعبزائرم، باعتبارىا أم نوع من النشاطات يقـو هبا شخص كيسبب  124اؼبادة 

 .ضررا للغَت فهو ؾبرب على التعويض
 كمن شركط اعتماد العقد كأساس لبللتزاـ بالسر البنكي كجود عقد صحيح بُت البنك كالعميل

 تزاـ الذم يقره العقد على العميل.كاف ىبالف إفشاء السر لبلل
هبب التعويض عن كل ضرر ناتج عن اؼبسؤكلية التقصَتية سواء   أنو vazian فازياف يرل الفقيو

الف كل منهما يكمل  القانوف الذم نص على ذلك أككاف العقد الذم يربط بُت البنك كالعميل 
 .األخر

ذبد حلها ن جراء إفشاء السر البنكي نتيجة ضارة م أم لقد انتقد ىذا الرأم أيضا بدعول أف
ف التعويض يعد كافيا عبرب لو كاف ىذا االلتزاـ أساسو اؼبسؤكلية التقصَتية لكاف كمصدرىا يف القانوف

                                                           

 . 108ص  أسامة بن عمر عسيبلف، مرجع سابق،  1
 ، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب،01، ط  المسؤكلية الجزائية الناشئة عن االعتداء على سرية الحسابات المصرفيةخليل يوسف جندم اؼبَتاشل،  2

 .68، ص 2013سنة  لبناف،
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ؼبصلحة العامة توجب  كما ا عن ىذا اإلفشاء، غَت أف ذلك ال يزيل سباما الضرر اغباصلالضرر، 
كيبكن أف يكوف ىناؾ استثناء من اجل  كشف السر البنكي، كعليو فكشف السر يعترب نسيب

  1اؼبصلحة العامة.

  .لتزاـ بالسر البنكيال: نظرية النظاـ العاـ كأساس للثالفرع الثا
يرتكز  بعد االنتقادات اليت كجهت لنظرية العقد اذبو الفقو إذل البحث على أساس أخر جديد

نوف كجد ليحمي اغبقوؽ كالواجبات ألف القا عليو كأساس للسر البنكي فاختار نظرية النظاـ العاـ
 .كينظم العبلقات بُت األفراد

مضبوطا كدقيقا لو، ألف  اتعترب فكرة النظاـ العاـ فكرة مرنة كنسبية كدل وبدد فقهاء القانوف تعريف
فكرة النظاـ العاـ زبتلف باختبلؼ اؼبكاف كالزماف، كما يعترب من النظاـ حاليا قد ال يكوف من النظاـ 

  .قد ال يكوف من النظاـ العاـ يف دكلة أخرل قا كما يكوف من النظاـ العاـ يف دكلة ماالعاـ ساب
كتقـو نظرية النظاـ العاـ على فكرة تغليب اؼبصلحة العامة كتقديبها على اؼبصلحة اػباصة، 
كعليو فاف األساس الذم يقـو عليو النظاـ العاـ ىو ضباية اؼبصلحة العامة للمجتمع سواء كانت 

عقوبات  إذل، ككل ـبالفة ؽبذه اؼببدأ يعرض صاحبو 2ية أك اقتصادية أك اجتماعية أك أدبيةسياس
 يفرضها اؼبشرع.

إف األساس القانوشل للسر البنكي يرتكز على اؼبصلحة اعبماعية للمجتمع كىي اليت دفعت 
حىت يتم باؼبشرع إذل التدخل لفرض احًتاـ السر البنكي ككل خرؽ ؽبذا السر يرتب تسليط عقوبة 

 .فرض االستقرار يف اجملتمع 
كعليو فاف األساس القانوشل لبللتزاـ بالسر البنكي حسب ىذا اؼببدأ ىو النظاـ العاـ كليس 

 3العقد.
إف أكؿ مهنة مشلها األساس القانوشل يف ؾباؿ ضباية السر كانت مهنة الطب مث عممت على 

الفكرة ىذه  1810القضاء الفرنسي سنة  باقي اؼبهن األخرل كاحملاماة كرجاؿ الدين كلقد تبٌت
 أنوؿبكمة النقض الفرنسية االلتزاـ بالسر على  كذلك من خبلؿ كصفكاعتربىا من النظاـ العاـ، 

                                                           

هنيُت ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ، مذكرة لنيل درجة اؼباجستَت ، زبصص مسؤكلية اؼب التزاـ البنك بالمحافظة على السر المهنياغباسي مرصل ، 1
 .65، ص2011/2012،جامعة ابو بكر بلقايد، تلمساف، السنة اعبامعية 

 .50ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو عمر، مرجع سابق، ص  2
 .69خليل يوسف جندم اؼبَتاشل، مرجع سابق، ص  3
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كقد اعترب أف اؼبصلحة االقتصادية للدكلة ىي أكذل باغبماية الف 1التزاـ مطلق كيعد من النظاـ العاـ،
البنك يف اجتذاب رؤكس األمواؿ عرب الثقة اليت يبنحها  اؼبصلحة االقتصادية للدكلة سبر عرب مصلحة

 .لعمبلئو
كتعتمد فكرة النظاـ العاـ على ؾبموعة األفكار كاؼببادئ األساسية اليت تنظم العبلقات 

لقية داخل اجملتمع كتدؿ فكرة النظاـ العاـ يف القانوف اػباص اػبقتصادية ك الجتماعية كاالسياسية كاال
عد اليت تتعلق ببنية الدكلة كمصاغبها كحقوؽ األفراد كمصاغبهم اليت هبتمعوف إذل ؾبموعة من القوا

هبب على قواعد اآلمرة اليت العليها، كاليت تنظم عبلقاهتم مثل قواعد القانوف اؼبدشل كقواعد اؼبَتاث ك 
 2إال اعًتاىا بطبلف عقودىم.تزاـ هبا ك لاؼبتعاقدين اال

الذم عرفو  Hemart راريف النظاـ العاـ قبد الفقيو نبعمن الفقهاء الذين اجتهدكا يف تقدصل ت
 علىبارتاف فقد عرفها  Bartin" القواعد اليت كضعها الشارع لصاحل اعبماعة" ،أما الفقيو أنوعلى 

" يقصد على العمـو دبقتضيات النظاـ العاـ يف تشريع معُت تلك اؼبقتضيات اليت ال يبكن التفاؽ أنو
" ال يبكن أف يكوف النظاـ  أنوعلى  Duguitها " كما عرفو الفقيو دهبي األطراؼ ـبالفتها أك تعديل

 إذل مبدأاستند  . نبلحظ أف ىذا التعريفالعاـ سول اؼبصلحة االجتماعية مهما كاف مفهومها"
 ة اجملتمع.مصلح

 " النظاـ يف الدكلة أم ؾبموعة النظم كالقواعد البلزمة لسَت الدكلةأنوكعرفو الفقيو كابيتاف على 
  .استند على القواعد اليت تنظم العبلقات داخل اجملتمع نبلحظ أف ىذا التعريف 3."

للنظاـ العاـ، مثلو مثل اؼبشرع الفرنسي غَت إف اؼبشرع  اؿبدد ااؼبشرع اعبزائرم فلم يقدـ تعريف أما
 93ادة اعبزائرم أكرد بعض اإلشارات لفكرة النظاـ العاـ يف بعض نصوص القانوف اؼبدشل منها نص اؼب

" إذا كاف ؿبل االلتزاـ مستحيبل يف ذاتو أك ـبالفا للنظاـ العاـ كاآلداب العامة كاف  أنواليت جاء فيها 
" إذا التـز اؼبتعاقد أنومن نفس القانوف على  97باطبل بطبلنا مطلقا " كما جاء يف النص اؼبادة 

 4ف العقد باطبل".كلسبب غَت مشركع أك لسبب ـبالف للنظاـ العاـ كاآلداب العامة كا
 كفبا سبق نبلحظ أف ىذه النظرية ربقق صبلة من النتائج أنبها :

                                                           

 .107زينة غازل عبد اعببار الصفار، مرجع سابق، ص 1
 .120مد الصديق السليفاشل، مرجع سابق، ص مسعود ؿب 2

، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف اػباص،  فكرة النظاـ العاـ كحرية التعاقد في ضوء القانوف الجزائرم كالفقو اإلسالميعلياف عدة ،  3
  .28 ص  27ص ،2013/ 2013مساف، السنة اعبامعية كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تل

  . 30علياف عدة، نفس اؼبرجع، ص  4
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يعد من األسرار اؼبهنية كيرتب مسؤكلية ضباية  نومن االحًتاـ أل امنحت للسر البنكي قدر  -أ 
 .أسرار العميل كيعد ضمانة ػبدمة مصلحة اجملتمع

العميل كالبنك ربت ضمانة تعمل على خلق عبلقة تقـو على أساس الثقة اؼبتبادلة بُت  -ب 
 .النصوص التشريعية اؼبنظمة للعملية

ا تدفع البنك إذل استقطاب رؤكس هنتوفر ىذه النظرية ضباية للمصلحة العامة للمجتمع، أل -ج 
 أمواؿ كبَتة فبا يعزز قدرات الدكلة على االستثمار .

 نظرية األساس المختلط أك التوفيقي. :الرابعالفرع 
لؤلساسات السابقة أم، اعتبار العقد كالنظاـ العاـ   يدة اليت كجهتبعد االنتقادات الشد

كالنظاـ العاـ كمن أنصار ىذا الرأم قبد  دكأساس السر البنكي، ظاىر اذباه أخر هبمع بُت العق
 ، حيث يرل إف األساس القانوشل للسر البنكي يقـو علىCharmantier الفقيو شارماتيولفقيو 

يف ضباية اؼبصلحة االجتماعية الف القانوف اعبنائي اعترب إفشاء السر عمل  النظاـ العاـ كالذم يتمثل
يؤدم إذل  أنوراد ؾبتمع، كيف حاؿ كقع ذلك فا تعترب من ضباية صبيع أفهنؾبـر كتفقد اغبماية للعميل أل

رفع ثقة العمبلء ذباه البنك كبذلك يفقد البنك رؤكس األمواؿ اليت وبتاجها اجملتمع يف شكل قركض 
يبكن أف وبدث استثناء ؼبصلحة أظبى من  أنواستثمارات يف مشاريع تعود عليو بالفائدة، غَت ك 

مصلحة العميل إذا استغل ىذا العميل السر يف زعزعة استقرار اجملتمع عن طريق ارتكاب جريبة 
بُت  العقد غَت اؼبسمى الذم هبمعباإلضافة إذل  باستغبلؿ ىذا السر من بينها جريبة تبييض األمواؿ،

يفًتض أف هبد  نواليت تقـو على اعتبارات ضباية اؼبصلحة اػباصة للعميل أل مودع السر كاؼبؤسبن عليو
 أنوإضافة إذل ما سبق ف، مركزه اؼبارللتعامل معو دكف خوؼ من كشف العميل بنكا ذا ثقة كيستطيع ا

ضباية اؼبشرع اعبنائي عن يقع ربت فظة على مبدأ العقد بُت العميل كالبنك الف ىذا العقد هبب احملا
 .طريق قانوف العقوبات يف حاؿ اإلخبلؿ بالتزامات العقد

من النظاـ العاـ  نوكعليو يرل أنصار ىذا الرأم أف أساس القانوشل لبللتزاـ بالسر ىو عقد أل
بأمر  إال يكوف ال ، كاف كشف السر البنكي1م يرتب العقاب جراء ـبالفتو بنص جنائيذالنسيب ال
  .إرادة العميلعلى  ، أك بناءان وفمن القان

                                                           

، مركز الدراسات العربية 01، دراسة مقارنة، ط دكر البنك في مكافحة غسل األمواؿ في ضوء التزامو بالسريةأسامة علي إبراىيم اعببورم،   1
 .46، ص 2016للنشر كالتوزيع، مصر، سنة 
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  .ماىية جريمة تبييض األمواؿ :المبحث الثاني
ظواىػر اإلجرامية يف العصر اغبديث، كاجتهدت المن أخطػر  تعترب جريبة تبييض األمػواؿ

عليو ك التشريعات الوطنية يف تقدصل مفهـو كاضح كجلي ؽبا كلنظامها القانوشل، االتفاقيات الدكلية ك 
طلب اؼبكمن مث نعرج إذل  مفهـو جريبة تبييض األمواؿ كمطلب أكؿ  ىذا اؼببحث عنيف سنتطرؽ

 التكييف القانوشل ؽبذه اعبريبة اػبطَتة الثاشل الذم سنفصل فيو

 .مفهـو جريمة تبييض األمواؿ :لمطلب األكؿا
حوؿ  تناكؿ يف الفرع األكؿ التأصيل التارىبي عبريبة تبييض األمواؿ ألنو ىناؾ اختبلؼ كبَت

من اغبضارة القديبة للصينيُت كىناؾ من بداية ظهور ىذه اعبريبة اػبطَتة فهناؾ من يرل أهنا قديبة 
ينسبها للعصر اغبديث مركرا دبوقف الشريعة اإلسبلمية الغراء من ىذه اعبريبة مث نعرج يف الفرع الثاشل 

مث نتطرؽ يف الفرع الثالث  ةطنيكالو  ةالدكلي اتياألمواؿ فقها كتشريعا على اؼبستو إذل تعريف تبييض 
 .إذل خصائص جريبة تبييض األمواؿ 

 .: التأصيل التاريخي لجريمة تبييض األمواؿالفرع األكؿ
أظهرت الدراسات التارىبية عبريبة تبييض األمواؿ أهنا ظاىرة عريقة يف التاريخ اإلنساشل، حيث 

صينية حيث كاف التجار ىبفوف أمواؽبم ظهرت يف بعض اغبضارات القديبة منها اإلمرباطورية ال أهنا
باستثمارىا يف مناطق بعيدة عن اإلمرباطورية خوفا من أف يتم مصادرهتا من قبل اإلمرباطور، كما 
ظهرت عمليات تبييض األمواؿ يف أكركبا يف العصور الوسطى حُت كانت الكنيسة الكاثوليكية ربـر 

ا حتم على اؼبرابوف اؼبستفيدكف من الفوائد الربوية إذل الرب فبكتعتربه خطيئة دينية يعاقب عليها الربا 
 1إخفائها عن طريق أعماؿ غَت مشركعة.

أما فيما ىبص أصل تسمية مصطلح تبييض األمواؿ فقد تضاربت اآلراء حولو فهناؾ من يرل 
خاصة  الثبلثينات من القرف اؼباضي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عرب عصابات اؼبافياإذل أهنا تعود 

حُت استغلت ىذه  Al ponse capouniزعيم الذم يدعى الكابوف البعد إلقاء القبض على 
العصابات ؿببلت غسيل آلية كوسيلة إلضفاء اؼبشركعية على أعماؽبا اإلجرامية عن طريق خلط عوائد 

                                                           

 .33، ص 2009، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف ،سنة 01، طاسة مقارنةجريمة غسيل األمواؿ، در اؾبد سعود خريشة،  1
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 اؼبشركعات تلك احملبلت مع أمواؿ كالقدرة كذلك من اجل تضليل العدالة عن مصدر تلك األمواؿ
  1فأصبحت تسمى جريبة تبييض األمواؿ.

كما أف ىناؾ رأم ثاشل يرل أف تبييض األمواؿ يعود إذل السبعينات من القرف اؼباضي من 
كية كذلك من خبلؿ التجار خبلؿ ربقيقات شرطة مكافحة اؼبخدرات يف الواليات اؼبتحدة األمري

يع بالقطع النقدية الصغَتة حيث ع تلك النقود من جراء البالصغار للمخدرات حيث انو عندما صب
يتم غسل تلك النقود اؼبلوثة بآثار اؼبخدرات باؼبواد الكيماكية كجعلها نظيفة قبل كضعها يف البنوؾ 

 كمن ىنا نشأت العبلقة بُت ذباره اؼبخدرات كتبييض األمواؿ. 
كىناؾ من يرل أف أكؿ عمليات تبييض األمواؿ ظهرت عند عصابات القراصنة يف احمليط 

حيث استوذل على  Henry Enery اؽبادم كاألطلسي كمن أشهر القراصنة ما قاـ بو ىنرم أنرم
األمواؿ حط بأحد القرل  حُت قرر استغبلؿ ىذهات ك أطناف من اؼبعادف الثمينة من الذىب كاجملوىر 

لتجار أف ا ميداف التجارة غَتتغبلؿ تلك األمواؿ اؼبنهوبة يف كقاـ بتغيَت اظبو كحاكؿ اس الساحلية،
تحصيلها ـبافة أف لع إببلغ الشرطة يد ما عليهم من مستحقات كدل يستطاؼبتعاملوف معو رفضوا تسد

 .2 يكشف مصادرىا
رب العاؼبية الثانية ما بُت دكلية يف عمليات تبييض األمواؿ ظهرت أثناء اغب غَت أف أكؿ متابعة  
ن كذلك بتشكيل عبنة تابعة لوزارة عملية اؼبوطن اآلمبحُت قامت اغبكومة األمريكية  1945ك1939

حبث كحصر األمواؿ اليت قامت البنوؾ السويسرية بتبييضها ألمريكية ؼبتابعة عملية ربرير ك اػبزانة ا
لفائدة النظاـ األؼباشل النازم اليت أثبتت التحريات كاألدلة الدامغة كالوثائق اف ىناؾ عمليات ضخمة 

يكية إذل دعوة العادل بعدـ االعًتاؼ هبذه األمواؿ اؼببيضة لتبييض األمواؿ فبا دفع باغبكومة األمر 
  3كإعادهتا ألصحاهبا.

 غَت أف استعماؿ اؼبصطلح تبييض األمواؿ بشكل كاضح دل يظهر إال يف قضية ككترغيت
Watergate ر بأرقاـ متسلسلة كذلك من خبلؿ تتبع الشرطة األمريكية مبالغ مالية من فئة الدكال

                                                           

، اؼبكتب 01، دراسة مقارنة مع القانوف العراقي كاؼبصرم كاللبناشل ك االمارايت كاألمريكي كالفرنسي، ط جريمة غسيل األمواؿاكزدف حسُت دزه يي،  1
 .15ص ، 2012، سنة 01اعبامعي اغبديث، 

 . 35شة ، مرجع سابق، ص اؾبد سعود خري 2
 .26، ص 2011، دراسة مقارنة، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، سنة غسيل األمواؿ عالقة مكافحو اإلرىاببن طالب ليندا،  3
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حريات الدقيق تبُت اهنا األمواؿ مبيضة كانت لصاحل عبنة انتخاب الرئيس األمريكي التكبعد التحقيق ك 
 .19721عاـ 

  .: مفهـو تبييض األمواؿ في الشريعة اإلسالميةالفرع الثاني
جاءت الشريعة اإلسبلمية لتحقيق مصاحل العباد يف الدنيا كاآلخرة كنظمها فقهاء اإلسبلـ يف 

 ربقيق اؼبصاحل كدرء اؼبفاسد يف الدنيا كالدينطبسة مقاصد كغايات هتدؼ إذل 
الغزارل رضبو اهلل" مقصود الشرع من اػبلق طبسة كىو أف وبفظ عليهم دينهم اإلماـ يقوؿ 

كل ما يضمن حفظ ىذه األصوؿ اػبمسة فهو مصلحة ككل ما فكنفسهم كعقلهم كنسلهم كماؽبم، 
 . 2يفوت ىذه األصوؿ فهو مفسدة كدفعها مصلحة"

ؼباؿ من أىم ىذه اؼبقاصد الف بو تتحسن كتسَت أمور الدنيا كيعترب عصب اغبياة كمن كيعترب ا
 .3فطرة اإلنساف حب اؼباؿ حيث قاؿ تعاذل" كرببوف اؼباؿ حبا صبا " 

حل اهلل الكسب اغببلؿ مثل التجارة من بيع كشراء كعقودىا اؼبتعددة كقد شرع اهلل أك قد 
ركع كما حث على الضرب يف األرض كالبحث عن الرزؽ اغببلؿ ىبات األمواؿ كزياداهتا بالربح اؼبش

كما أف اهلل منع الكسب اغبراـ كأكل  ، 4بيع كحـر الربا "الحيث جاء يف قولو تعاذل "كاحل اهلل 
 أمواؿ الناس بالباطل . 

تعد جريبة تبييض األمواؿ حديثة باؼبقارنة مع باقي اعبرائم، فبا ستوجب على فقهاء الشريعة 
مية إهباد مفهـو مقارب ؽبا ضمن اجتهاداهتم تتناسب مع أحكامها من حيث اغببلؿ كاغبراـ اإلسبل

 يشتبو معٌت تبييض األمواؿ كمنها: حيث قبد ما 
صوب أك الطهارة باؼباء اؼبغالزكاة كاغبج دباؿ حراـ  بناء اؼبساجد باألمواؿ اغبراـ، كإخراج

ع اإلسبلمي، كعة غَت أهنا سبت بوسائل وبرمها الشر أعماؿ مشر  كمزاكلة كالصبلة يف األراضي اؼبغصوبة
أك استغبلؿ اؼبعامبلت اؼبالية عبٍت األمواؿ الناذبة عن الربا كتوريث اؼباؿ اغبراـ، أك كسب اؼباؿ عن 

 اػبيانة يف اؼبغنم كسرقة اؼباؿ العاـ.  أكطريق الظلم كاالستبداد كاالذبار باؼبسكرات كغَتىا، 

                                                           

 .17ص اكزدف حسُت دزه يي، مرجع سابق،  1
ات العصر يف أحكاـ اغبضانة، اليت ينظمها اجملمع الفقهي ، ندكة حوؿ اثر اؼبتغَت تعريف الحضانة كالمقصد الشرعي منهاؿبمود حامد عثماف،  2

 .21ق، ص 1436اإلسبلمي برابطة بالتعاكف مع كليو الشريعة كالدراسات اإلسبلمية جبامعو أـ القرل 
 20سورة الفجر اآلية  3
  275سورة البقرة اآلية  4
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قهي كاف باؼبرصاد ؽبذا النوع من اعبرائم، كىذا ما دفع ببعض الفقهاء باب االجتهاد الفغَت أف 
ستقراء النصوص الشرعية كتقريب اؼبعاشل من اجل كضع حد ؼبثل ىذه األنواع من اعبرائم الاؼبعاصرين 

 اغبديثة كمنها جريبة تبييض األمواؿ حيث قبد ؽبا عدة التعريفات منها :

مشركع دبزجو مع ماؿ حبلؿ أك ربويل شبنو إذل األكجو تبييض األمواؿ ىو تنظيف اؼباؿ غَت  -
 اؼبباحة ليصبح نظيفا بعوضو

نبلحظ أف ىذا التعريف حصر تعريف تبييض األمواؿ يف نشاط إخفاء مصدر اؼباؿ سواء كانت 
 استثمارات أك مشاريع خَتية .

دؼ تبييض األمواؿ ىو اداءات مالية مشركعة ؼباؿ حصل عليها بطريقة غَت مشركعة هب  -
 أصلها إخفاء

اؼببيض، غَت  نبلحظ أف ىذا التعريف حصر تبييض األمواؿ يف النشاطات اؼبشركعة اليت تقع على اؼباؿ 
 .ؿ اؼببيض يف مشاريع إجرامية كذلكاؼباؾبرمي تبييض األمواؿ قد يستغلوف أف 

 1 .شرعي كاستعمالو للقياـ بأم نشاطالتبييض األمواؿ ىو استباحة اؼباؿ غَت  -

 أدلة تحريم تبييض األمواؿ في القراف : أكالن 
َنك م بِاْلَباِطِل  َكاَل تَْأك ل وْا َأْمَواَلك م: ) قولو تعاذل من بُت نصوص آيات القراف الكرصل قبد بَػيػْ

  2.(َفرِيقان م ْن َأْمَواِؿ النَّاِس بِاإِلْثِم َكأَنت ْم تَػْعَلم وفَ  َكت ْدل وْا ِبَها ِإَلى اْلح كَّاـِ لَِتْأك ل واْ 
اآلية إذل ربرصل اغبصوؿ على األمواؿ بالطرؽ غَت مشركعة مثل الرشوة الفساد  ىذهيشَت مفهـو 

موجو إذل صبيع أفراد اجملتمع كيشَت  ىذا اػبطاباؼبارل كثراء الغَت مشركع كيقوؿ اإلماـ القرطيب إف 
يف اغبقوؽ كاؼباؿ مفهـو "ال يأكل بعضكم ماؿ بعض بغَت حق" إذل القمار ك اػبداع كالغش كاعبحود 

 3تطيب نفس اإلنساف إليو أك ؿبـر بنصوص من الشريعةما ال اؼبغصوب ك 
إف أصوؿ اؼبعامبلت تتطلب رضا األطراؼ يف معامبلهتم كالرضا منعدـ يف اؼبعاملة اليت تتأسس 

 على اغبراـ 
                                                           

، دراسػة ربليلية مقارنػة، مذكػرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت انوف الجزائرمظاىرة غسيػل اأَلمػواؿ في نػظر الشريعػة اإلسالمية كالقؿبمد شريط،  1
 .24، ص2009/2010زبصص شريعة كقانوف، قسم الشػريعة، كليػة العلـو اإلسبلمية، جامعػة اعبزائػر ،السنة اعبامعية  يف العلـو اإلسبلمية،

 188سورة البقرة اآلية  2
، أطركحة لنيل درجة دكتوراه علـو ، زبصص شريعة كقانوف، كلية ف العقوبات الجزائرم كالشريعة اإلسالميةتبييض األمواؿ في قانو صاحل جزكؿ، 3

 .38، ص2015/2015اضبد بن بلة، السنة اعبامعية  1العلـو اإلنسانية كاغبضارة اإلسبلمية، قسم العلـو اإلسبلمية، جامعة كىراف 
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تعاذل القرطيب اعلموا إف كل معاكضة ذبارة على أم كجو كاف العوض إال أف قولو اإلماـ يقوؿ 
"بالباطل" أستثٌت منها كل عوض ال هبوز شرعا من ربا أك جهالة أك أم تعوض فاسد كاػبمر كغبم 

 1اػبنزير كغَت ذلك.
َنك ْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأف َتك وَف  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمن وْا اَل تَْأك ل واْ : ) كما قبد قولو تعاذل َأْمَواَلك ْم بَػيػْ

  2(م نك مْ  اض  ِتَجارَةن َعن تَػرَ 
أمواؿ الناس عن طريق النصب،  اآلية إذل ربرصل التعامل بالباطل كاستغبلؿ ىذهيعرب مفهـو 

 التجارة.  دبعامبلت مالية بالطرؽ اغببلؿ كىي الشرع اإلسبلمي أجاز القياـك 
فبا سبق تستنتج أف نشاط تبييض األمواؿ ال يعترب ذبارة ألف أصحاهبا ال يريدكف الكسب  

 ؿ بل إهباد تربير كاذب لطريقة حصوؽبم على األمواؿ كمنحها صفة التجارة كاؼبعاملة الشرعية.اغببل

 أدلة تحريم تبييض األمواؿ في السنػة النبوية: ثانيا: 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو كاف يف خطبة حجة الوداع  من بُت أخر ما عهد بو

بلدكم ىذا في  عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا في فإف دماَئك ْم كأموالكم كأعراضكمحُت قاؿ "
3"شهركم ىذا كأعادىا عدة مرات فقاؿ اللّهم ىل بلغت

 .مسلم ركاه 
االستيبلء عليو فهذا اغبديث الشريف يبُت يف مفهومو على ضركرة حفظ ماؿ اؼبسلم كحرمة 

  أنبها. األمواؿ من يضبذلك ىو صبيع اعبرائم اليت تقع على اؼباؿ كتعترب جريبة تبيبطرؽ غَت مشركعة 
:"يأيت على الناس زماف ال يبارل اؼبرء دبا أخذ اؼباؿ  كيف حديث ثاشل قاؿ صلى اهلل عليو كسلم

 حراـ". أمن حبلؿ أـ من
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم توقع يف اؼبستقبل باف يصبح الناس ال  فاف سبق كعلى ضوء ما

 4 .كاف حبلؿ أك حراما  ءهم سوايهتموف بطرؽ كسب اؼباؿ فبل يدققوف يف طرؽ كسب

 

                                                           

 ، ص 2003، يونيو 25ات اإلسبلمية، العدد ػ، ؾبلو كلية الدراسو اإلسالميػفي الفقواؿ ػغسيل األمد أبو البصل، ػعلي عبد األضب 1
 .351 350ص 

 .29 اآليةسورة النساء  2
 .557، ص1218رقم، اغبج ، كتاب مرجع سابقأيب اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتم النيسابورم،   3

 .352سابق، ص الرجع اؼبعلي عبد األضبد أبو البصل،  4
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 الفرع الثالث: تعريف جريمة تبييض األمواؿ 
مصطلح تبييض األمواؿ اغبديث كىناؾ مسميات عديدة لو منها غسيل األمواؿ تنظيف 
األمواؿ كتطهَت األمواؿ كىي ربمل نفس اؼبعٌت يف ىذا البحث سنعتمد مصطلح تبييض األمواؿ ألف 

 تو. اػباصة دبكافحوانُتو يف سن القاؼبشرع اعبزائرم اعتمد علي
كذبدر اإلشارة إذل أف اؼبشرع اعبزائرم استعمل مصطلح تبييض األمواؿ رغم أف اعبزائر صادقت 

  1على اغلب االتفاقيات الدكلية اليت استخدمت مصطلح غسيل األمواؿ.
يض كل كلمة على حد كسنبدأ بالتعريف اللغوم مث االصطبلحي لتبيكعليو سنقـو بتعريف  

  .األمواؿ

  .لتعريف اللغوم لتبييض األمواؿ: اأكال
 .سنعرؼ كلمة تبييض على حد ككلمة ماؿ على حد

 تعريف كلمة تبييض .1
جاء يف تعريف معجم اللغة العربية اؼبعاصرة بيض، يبيضن، تبييضا، فهو مبيض، كاؼبفعوؿ 

بيض اهلل قلبو جعلو مبيض، كبيض الشيء جعلو ابيض بلوف الثلج، ضد سوده كبيض اهلل صفحتو أم 
 .2طاىرا نقيا من العيوب

 . 3اكما عرفها القاموس اعبديد للطبلب تبييض بتبييض، تبيضا الثوب صار ابيض

 :الماؿ تعريف كلمة .2
كيف  .4لغة جاء يف تعريف القاموس احمليط على أف اؼباؿ ىو ما ملكتو من كل شيء، كصبعو أمواؿ

يبلكو الفرد أك سبلكو اعبماعة من متاع أك عركض ذبارية اؼباؿ ىو كل ما باف قاموس اعبديد للطبلب 
 . 5،أك عقار أك نقود أك حيواف

 
                                                           

 .10، ص2009، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة اإلطار القانوني لمكافحة غسيل األمواؿلي، لعشب ع 1
 . 270اضبد ـبتار عمر، مرجع سابق ص  2
 .169، ص 1991، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر ،سنة القاموس الجديد للطالبعلي بن ىدية ،بلحسن البليش، اعبيبلشل بن اغباج وبي،  3
، 2005بَتكت، لبناف، سنة  ، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع،08ط  د الدين ؿبمد يعقوب الفَتكز أبادم، القاموس احمليط،ؾب 4

 .1059ص
 .989علي بن ىدية، بلحسن البليش، اعبيبلشل بن اغباج وبي، اؼبرجع السابق، ص  5
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ما ملكتو من صبيع األشياء كيشمل يف البادية على  بأهنا األمواؿكلمة اؼبنجد األجبدم   كما عرؼ 
  .1النعم كاؼبواشي

  تعريف الماؿ في الفقو القانوني .3
 رم اؼباؿ على انو "اغبق الذم يرد على الشيء".عرؼ الفقيو الدكتور عبد الرزاؽ السنهو 

 معيار اغبق يف تعريفو للماؿنبلحظ أف ىذا التعريف استند إذل 
 كل حق لو قيمة يبكن تقويبو دببلغ من اؼباؿ"." أنوبكعرفو الدكتور سليماف مرقس 

 2 .معيار التقدير بالقيمة اؼباليةعريف اؼباؿ ىذه اؼبرة استند إذل نبلحظ أف ت

 : التعريف الفقهي لتبييض األمواؿثانيا
 فقو العريب أكال مث الفقو الغريبلسنتطرؽ إذل تعريف تبييض األمواؿ يف ا

 لتبييض األمواؿ: في الفقو العربي .1
 سنتناكؿ تعريف تبييض األمواؿ عند بعض فقهاء القانوف العريب 

 تعريف الدكتور محمد عبد اللطيف عبد العاؿ : -أ 
العمليات اؼبالية البسيطة أك اؼبعقدة اؼبشركعة أك غَت اؼبشركعة احمللية  تبييض األمواؿ يعٍت " تلك

أك غَت احمللية، اليت تتم يف إطار قطع صلة ماؿ غَت مشركع دبصدره اإلجرامي الكتساهبا طابعا شرعيا 
"3. 

 تعريف الدكتور إبراىيم عيد نايل :  -ب 
ا إخفاء أك سبويو اؼبصدر أهنش أم عملية منب تبييض األمواؿ الدكتور إبراىيم عيد نايل عرؼ

 .منو ىذه األمواؿ نتجتغَت اؼبشركع الذم اكتسبت أك 
 

                                                           

 .891اؼبنجد األجبدم، مرجع سابق، ص  1
، أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات كالبحوث ،الرياض، حماية الماؿ العاـ في الفقو اإلسالميب أكىاب، نذير بن ؿبمد الطي 2

 .21، ص2001سنة 
 ،2003، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، سنة جريمة غسيل األمواؿ ككسائل مكافحتها في القانوف المصرمؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ،  3

 .03ص
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 تعريف الدكتور صالح جودة: -ج 
هبا صاحب الدخل غَت  تبييضا لؤلمواؿ "سلسلة من التصرفات أك اإلجراءات اليت يقـو يعترب
سباما، مع صعوبة إثبات  حبيث تبدك األمواؿ أك الدخل لو كاف مشركعا ،اعبريبة الناتج عناؼبشركع أك 

 "عدـ مشركعيتو بواسطة السلطات األمنية كالقضائية
 تعريف الدكتور محمد محي الدين عوض: -د 

طبيعتو حىت يصبح صاحبو حرا يف األمواؿ ىو عبارة "التمويو على مصدر األمواؿ ك  تبييض 
تربير كاذب  إهباد أنوام تصرؼ يرتكب من ش استخدامو دكف خشية ضبطو كمصادرتو قانونا أك ىو

إجرامية أك يسهم يف عمليو توظيف أك ريق مباشر كغَت مباشر عن أنشطة ؼبصدر األمواؿ الناذبة بط
 إخفاء أك ربويل العائدات اإلجرامية ". 

 تعريف الدكتور نبيل صالح : -ق 
تبييض األمواؿ عبارة عن إعادة تدكير األمواؿ غَت اؼبشركعة كالناصبة عن األنشطة اإلجرامية 

    صلة بُت ىذه األمواؿ كبُت أصلها غَتالكمن مث قطع  ،عليهادؼ إضفاء اؼبشركعية كذلك هب
  1اؼبشركع ".

 تعريف األستاذ محمد العرياف: -ك 
متناع عن ينطوم على نشاط جنائي سواء بشكل مباشر اك ا أك " كل فعل تبييض األمواؿ ىو

 . 2"عقانوف كمشرك  غَت مباشر حبيث تصبح كاغباؿ كذلك أمواال ذات أصل

 : تعريف الدكتور عادؿ عبد الجواد -ز 
يعترب تبييض األمواؿ " كل عملية تستهدؼ اكتساب األمواؿ الناذبة عن األنشطة اإلجرامية  

 .3أك غَت اؼبشركعة باستعماؿ طرؽ شرعية كإدخاؽبا يف النشاط االقتصادم "
  .نبلحظ أف ىذا التعريف استهدؼ معيار اؼبشركعية

                                                           

جامعة أبو بكر بلقايد،  ،، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽجريمة تبييض األمواؿخوجة صباؿ ،  1
 .13ص 12، ص 2008/ 2007تلمساف السنة اعبامعية 

 .40، ص2000، اإلسكندرية، سنة دار اعبامعة اعبديدة للنشر، مكافحتهاعمليات غسل األمواؿ كآليات ؿبمد العرياف،  2
، زبصص : القانوف ، كلية اغبقوؽ المسؤكلية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض األمواؿالعيد سعدية،  3 ، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو

 .27، ص2016كالعلـو السياسية ، جامعة مولود معمرم ، تيزم كزك، السنة 
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 ب: تعريف األستاذ علي لشع -ح 
أمر بو  متناع عن فعل مال" كل فعل مادم غَت مشركع يبنعو القانوف أك اتبييض األمواؿ ىو

القانوف تقـو بو منظمة أك شخص أك ؾبموعة أشخاص مباشرة أك من خبلؿ كسيط بغية اكتساب 
ك كالعمل على إخفاء مصدرىا األصلي أ ا متأتية من جريبة أك عائدات تلك اعبريبةأهنأمواؿ مع العلم 

 .1اغبيلولة دكف اكتشافها بإدماجها يف الدكرة االقتصادية العادية "

 تعريف معجم اللغة العربية المعاصرة : -ط 
ربويل أمواؿ غَت مشركعة )ناذبة مثبل ا أهنباألمواؿ عرؼ معجم اللغة العربية اؼبعاصرة تبييض 

 البنوؾ كدخوؽبا يف أرقاـ عن ذبارة اؼبخدرات أك السبلح أك اعبنس ( إذل أمواؿ مشركعة بتحويلها إذل
  2دفًتية يبكن سحبها أك ربويلها عرب القنوات اؼبشركعة الستثمارىا يف أعماؿ اقتصادية مسموح هبا.

 :في الفقو الغربي .2
 ُت الغربيُتيتبييض األمواؿ عند ؾبموعة من الفقهاء القانونتعريف  إذلسنتطرؽ 

  Christopher j-Kentتعريف كريستوفر كانت  -أ 
"جزء حيوم من أم نشاط إجرامي يدر عائدا ماليا ىدفو جعل مرتكب  أنوب حيث عرفو

النشاط اإلجرامي قادرا على االستهبلؾ كاالدخار كاالستثمار لؤلمواؿ القذرة يف نشاط اقتصادم 
 .3مشركع بعد إخفاء أك سبويو ىذه األمواؿ"

  RONALD CLEAVERكالفي  ركالند تعريف -ب 
 "أسلوب معُت من اجل إخفاء مصدرىا استعمل األمواؿ يف كل من " لؤلمواؿ يعترب مبييضان 

 
 
 

                                                           

 .25لعشب علي، مرجع سابق، ص 1
 .1619اضبد ـبتار عمر، مرجع سابق ص  2
 ،2006األردف، سنة  ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف،غسيل األمواؿ في القانوف الجنائي دراسة مقارنةمفيد نايف تركي الراشد الدليمي،  3

 31ص
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 JEMES BEASLEY تعريف جيمس بيزلي -ج 

تبييضا لؤلمواؿ كل "النشاطات غَت اؼبشركعة اليت هتدؼ إذل إخفاء أك سبويو األمواؿ الناذبة  يعد
 .1عن اعبريبة اؼبنظمة " 

  MICHEL SHIRAY تعريف مشاؿ شيرم -د 
 موعة من عمليات ربويل اؼباؿ الذم يكوف مصدره من اقتصاد تبييض األمواؿ عبارة عن " ؾب

غَت مشركع حيث عند إدماجو يف النشاط اقتصاد شرعي ال يبكن سبييزه من بُت اؼبصادر 
 .2األخرل" الشرعية 

 : التعريف التشريعي لتبييض األمواؿثالثا
 .ميةسنتناكؿ تعريف تبييض األمواؿ على مستول االتفاقيات الدكلية مث اإلقلي

 كاإلقليميةتعريف تبييض األمواؿ في التشريعات الدكلية  .1
، لذلك عبا ؿ العادلجريبة تبييض األمواؿ ذات بعد دكرل كأصبحت تطاؿ صبيع دك  أضحت

االتفاقيات  اختلفتاجملتمع الدكرل إذل ربديد األفعاؿ كاألنشطة اليت تعد من قبيل تبييض األمواؿ كقد 
 .3عها صبت يف اؽبدؼ اغبقيقي كىو ذبرصل مثل ىذه األفعاؿكلكن صبي يف تعريفها لو دكلية

 تعريف تبييض األمواؿ في االتفاقات الدكلية  -أ 
الواسع عبريبة تبييض األمواؿ كهتديدىا القتصاد الدكؿ بشكل خاص كاؼبنظومة  االنتشاربعد 

ة اغبديثة ؼبكافحة ىده اعبريبصبح من اؼبلح كضع كسائل قانونية بشكل عاـ أ االقتصادية العاؼبية
ؽبا كفق التسلسل  اكظهرت اتفاقيات على مستول الدكرل تكافح ىذه اعبريبة الناشئة كسنورد تعريف

 .لتعريف جريبة تبيض األمواؿ الزمٍت من األقدـ إذل األحدث
 
 

                                                           

 .30ص، 200سنة  ، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، بَتكت،02،طاثر السرية المصرفية على تبييض األمواؿشوماف نصر،  1
 .24على لعشب، مرجع سابق، ص 2

  3 BERTOSSA Bernard,)La coopération judiciaire internationale et blanchiment(, in Colloque 
organisé par le centre français de droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007, p61. 
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المشركع ر غير تعريف تبييض األمواؿ في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجا -
 ينا.يأك المسماة باتفاقية ف 1988لسنة للمخدرات كالمؤثرات العقلية 

 مجهودات الدكلية بغية سن تشريعات ؼبكافحة اؼبخدرات كقدلىي تتويج ل 1988اتفاقية فيينا 
ىذه  حيث صدرت1،كىي األكذل من نوعها يف ىذا اجملاؿ 1990نوفمرب  11دخلت حيز التنفيذ يف 

حُت عرؼ نص اؼبادة الثالثة  20/12/1988ريخ االتفاقية عند انعقاد اؼبؤسبر السادس لؤلمم اؼبتحدة بتا
ا ربويل األمواؿ كنقلها مع العلم أهنا أفعاؿ اليت من شأهنتبييض األمواؿ كما يلي " من ىذه االتفاقية

ا مستمدة من أم جريبة من جرائم اؼبخدرات أك من فعل من أفعاؿ االشًتاؾ يف مثل ىذه اعبريبة أهنب
مواؿ أك مساعدة أم شخص متورط يف ارتكاب مثل ؤلشركع لاؼب هبدؼ إخفاء أك سبويو اؼبصدر غَت

ىذه اعبريبة أك جرائم لئلفبلت من العواقب القانونية ألفعالو ،ككذلك إخفاء أك سبويو حقيقة األمواؿ 
مع العلم  أك مصدرىا أك مكاهنا أك طريقة التصرؼ فيها أك حركتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا أك ملكيتها،

 .2من فعل أك أفعاؿ االشًتاؾ يف مثل ىذه اعبرائم"بأهنا مستمدة 
اؼبستمدة من جرائم اؼبخدرات  ريبة يف األمواؿاعبنبلحظ أف االتفاقية حصرت تعريف ىذه 

 .فقط

 .1988إعالف بازؿ لسنة  -
ىذا  صدرنع استعماؿ القطاع اؼبصريف يف تبييض األمواؿ إعبلف اؼببادئ اػباص دبكيسمى أيضا 

 كل العمليات البنكية اليت كاف الغرض منهاحيث اعترب تبييض األمواؿ   12/12/1988يف  إعبلف
 .3إخفاء اؼبصدر اإلجرامي لؤلمواؿ 

  .اتفاقية المجلس األكركبي -
 أنواعتربت تبييض األمواؿ باليت ك  1990سبورغ لتبييض األمواؿ لسنة سًتا كتسمى اتفاقية 

أك  ، أك حركتها،كمكاهنا كطريقة التصرؼ فيهادرىا أك مص أك سبويو حقيقة األمواؿ، ،ربويل، أك نقل

                                                           

1 THONY, Gean François, LA BORD, Gean Paul, criminalité organisée et blanchiment, revue 
internationale de droit pénal, N°4, 1997, P149. 

 .90،ص2008، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت ،لبناف، 02ط ،المد كالجزر بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿىياـ اعبرد،  2
 .29نصر شوماف، مرجع سابق، ص 3
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اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا، أك ملكيتها مع العلم بأهنا مستمدة من جريبة، أك جرائم منصوص عليها يف 
 1.االتفاقية ،أك مستمدة من أفعاؿ االشًتاؾ يف مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم "

ة فيينا يف ربديد مصادر األمواؿ نبلحظ أف نصوص ىذه االتفاقية كانت أكثر توسعا من اتفاقي
 ؤلمواؿ مع إضافة عنصر االشًتاؾ يف ارتكاب اعبريبة.ييض لالناذبة من اعبرائم حىت تعترب جريبة تب

 .1999االتفاقية الدكلية لقمع تمويل اإلرىاب لسنة  -
يقصد بتعبَت )العائدات(  " أنومن ىذه االتفاقية على  01من اؼبادة  03جاء يف نص الفقرة 

صل، بصورة مباشرة أك غَت مباشرة، من ارتكاب جريبة من اعبرائم اؼبشار إليها أم  أمواؿ تنشأ أك ربح
 من االتفاقية إذل ما يعترب جرائم حيث جاء فيها : 02اؼبادة  01الفقرة ، كقد إشارة 2" 2 يف اؼبادة 
أك غَت  كل شخص يقـو بأية كسيلة كانت، مباشرةاالتفاقية  يرتكب جريبة دبفهـو ىذه  -1" 

ا أهنمباشرة، كبشكل غَت مشركع كبإرادتو، بتقدصل أك صبع أمواؿ بنية استخدامها، أك ىو يعلم 
 ستستخدـ كليا أك جزئيا، للقياـ:

بعمل يشكل جريبة يف نطاؽ إحدل اؼبعاىدات الواردة يف اؼبرفق كبالتعريف احملدد يف ىذه )أ( 
 .اؼبعاىدات

موت شخص مدشل أك أم شخص آخر، أك إصابتو بأم عمل آخر يهدؼ إذل التسبب يف )ب( 
جبركح بدنية جسيمة، عندما يكوف ىذا الشخص غَت مشًتؾ يف أعماؿ عدائية يف حالة نشوب نزاع 

إلرغاـ مسلح، عندما يكوف غرض ىذا العمل، حبكم طبيعتو أك يف سياقو، موجها لًتكيع السكاف، أك 
 .3عن القياـ بو"متناع االحكومة أك منظمة دكلية على القياـ بأم عمل أك 

يقصد دبفهـو تبييض األمواؿ تلك األمواؿ الناذبة عن النشاطات اإلجرامية  أنونستنتج فبا سبق 
 اليت حصرهتا نصوص ىذه االتفاقية.

 
 

                                                           

 .232أسامة علي إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص 1
سنو ديسمرب  9اؼبعتمدة من طرؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بتاريخ  االتفاقية الدكلية لقمع تمويل اإلرىابمن  01من اؼبادة  03الفقرة  2

ج ر ج ج  2000ديسمرب سنة  23اؼبؤرخ يف  2000لسنة  2000/445كاؼبصادقة عليها من قبل اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  1990
 .2001يناير سنة  03الصادرة بتاريخ  01العدد: 

 االتفاقية الدكلية لقمع سبويل اإلرىاب السابقة الذكر. من  02من اؼبادة  01الفقرة  3
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 : الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمكافحةاتفاقية األمم المتحدة  -
بينها على مكافحتها دبختلف الوسائل  إف خطورة اعبريبة تبييض األمواؿ حفزت الدكؿ بتعاكف فيما

ؼبكافحة اعبريبة  اؼبشركعة، كمن بُت ىذه الوسائل االتفاقيات الدكلية كمن أنبها اتفاقية األمم اؼبتحدة
اؼبنظمة عرب الوطنية اليت جاءت دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة، الدكرة اػبامسة كاػبمسُت 

يف إقليم  ءعدـ اقتصار كجود الشيب يبة اؼبنظمة عرب الوطنيةاعبر  كتعٍت،  15/11/2000بتاريخ
كإف استخداـ مصطلح عرب الوطٍت يعٍت ذباكز  أخرلبل يتعداه إذل أقاليم دكؿ  قطالدكلة الواحدة ف

  1.نطاؽ نشاط اعبماعة اإلجرامي إقليم دكلة معينة كاكتسابو الطابع الدكرل
اؿ يف نص اؼبادة السادسة حيت اعتربت عرفت ىذه االتفاقية جريبة تبييض األمو كلقد 

 تبييض األمواؿ كل األفعاؿ التالية :
  صدر غَت أك سبويو اؼب ا عائدات جرائم بغرض إخفاء،أهنربويل اؼبمتلكات أك نقلها مع العلم

األصلي يف الذم  ، أك مساعدة أم شخص ضالع يف ارتكاب اعبـراؼبشركع لتلك اؼبمتلكات
 عواقب القانونية لفعلو.تأت منو على اإلفبلت من ال

 هاأك كيفية التصرؼ في ،أك مصدرىا، أك مكاهنا ،ويو الطبيعة اغبقيقية للممتلكاتإخفاء أك سب ،
 .بأهنا عائدات جرائم أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا مع العلم أك حركتها،

 ا عائدات جرائم.أهنأك استخدامها مع العلم كقت تلقيها ب أك حيازهتا، ،اكتساب اؼبمتلكات 
  على  أك التآمر أك التواطؤ، يف ىذه اؼبادة،اؼبشاركة يف ارتكاب أم من اعبرائم اؼبنصوص عليها

 .2"اأهنكإسداء اؼبشورة بش اكتسهيله كاؼبساعدة كالتحريض على ذلك، اارتكاهبا كؿباكلة ارتكاهب
 تعريف تبييض األمواؿ في االتفاقات اإلقليمية  -ب 

  ت اإلقليميةسنعرؼ تبييض األمواؿ يف بعض االتفاقيا
 
 
 

                                                           

 موقع رؤيا بيديا  متاح على الربط التارل : األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة،اتفاقية 1
 http://www.roayapedia.org/wiki/index.php  د 21ك 10الساعة 11/02/2019اطلع عليو يـو 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ى، اؼبتضمن التصديق بتحفظ عل2002فرباير سنة  5اؼبؤرخ يف  02/55من اؼبرسـو الرئاسي رقم  06اؼبادة  2
اؼبؤرخة يف  09، ج ر ج ج العدد 2000نوفمرب سنة  15، اؼبعتمدة من طرؼ اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة يـو  الجريمة المنظمة عبر كطنية

 . 2002يناير سنة 10
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 بي لتبييض األمواؿ.ك تعريف المجلس األكر  -
شكل اؼباؿ من "تغيَت  أنويب تبييض األمواؿ يف نص اؼبادة األكذل منو على ك عرؼ اجمللس األكر 

مستمد من نشاط إجرامي أك من  أنو، كتوظيفو أك ربويلو أك نقلو مع العلم بحالة إذل حالة أخرل
   شاط أك متورط يف نشاط إجرامي لتجنب النتائج القانونية فعل يعد مسانبة يف مثل ىذا الن

 .1" لفعلتو
  تعريف مشركع القانوف العربي النموذجي االسترشادم -

إدارهتا أك  " أم فصل يهدؼ إذل إكساب أمواؿ أك التصرؼ فيها أك أنوب عرؼ تبييض األمواؿ
اغبيلولة  شئها غَت اؼبشركع أكهبدؼ إخفاء من ىذه األمواؿ ناذبة عن جرائم، حفظها مع العلم بأف

 2كف اكتشافها أك مساعدة مرتكب الفعل باإلفبلت من العقاب ".د

 تعريف تبييض األمواؿ في التشريعات الوطنية . .2
 سنتطرؽ إذل تعريف تبييض األمواؿ لدل بعض الدكؿ العربية مث الدكؿ الغربية 

 .الدكؿ العربية تشريعات في -أ 
 .ؿ يف بعض التشريعات العربية كسنبدأ من التشريع اعبزائرمذل تعريف تبييض األمواإ سنتطرؽ

 الجزائرم التشريعفي  -
رقم القانوف مكرر من  389 عرؼ اؼبشرع اعبزائرم جريبة تبييض األمواؿ يف نص اؼبادة

من القانوف رقم  02اؼبتضمن قانوف العقوبات ككذا اؼبادة  66/156اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر  04/15
 :وقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما يلياؼبتعلق بال 05/01

  : يعترب تبييضا لؤلمواؿ "

                                                           

ف اعبنائي، قسم العلـو القانونية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانو غسيل األمواؿدليلة مباركي،  1
 .10ص2007/2008اغباج ػبضر، باتنة، السنة اعبامعية 

، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف اآلليات الدكلية لمكافحة جريمتي تبييض األمواؿ كتمويل اإلرىاب الدكليبن االخضر ؿبمد،  2
.ص 2014/2015نية كاإلدارية زبصص : القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف السنة اعبامعية العلـو القانو 

12. 
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ا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أك سبويو أهنربويل اؼبمتلكات أك نقلها مع عػلم الفاعل ب -أ
 لتلك اؼبمتلكات أك مساعدة أم شخص متورط فػي ارتكاب اعبريبة األصلية اليت اؼبصدر غَت اؼبشركع

 .ت منها ىػذه اؼبمتلكات على اإلفبلت مػن اآلثػار القانونية لفعلتوتأت
إخػفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيقية للممتلكات أك مصدرىا أك مكػاهنا أك كيفيػة التصرؼ  -ب

  .فيها أك حركتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا مع العلم بأهنا من عائدات إجراميػة
استخدامها مع عػلم الشخص القائم بذلك كقت اكتساب اؼبمتلكات أك حيازهتا أك  -ج
 . ا تشكل عائدات إجراميةأهنتلقيها ب
لتواطؤ أك التآمر على ارتكاهبا اؼبشاركة يف ارتكاب أم من اعبرائم اؼبقررة كفقا ؽبذه اؼبادة أك ا -د

 1. "أفإسداء اؼبشورة بشاكلة ارتكاهبا كاؼبساعدة كالتحريض على ذلك كتسهيلو ك ؿبك 
دل يقدـ تعريفا عبريبة تبييض األمواؿ كإمبا تناكؿ األفعاؿ اليت تشكل ؼبشرع اعبزائرم نبلحظ أف ا

 .جريبة تبييض األمواؿ
  التشريع المصرم  في -

ا أهنؼبكافحة تبييض ألمواؿ، كاكرب دليل عن ذلك  مصر من الدكؿ اليت اندفعت بشدة إذل
اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة  كذلاأل ،تبييض األمواؿكقعت اتفاقيتُت دكليتُت ؼبكافحة عمليات 

كالثانية ، نايأك اؼبسماة اتفاقية في 1988االذبار الغَت مشركع للمخدرات كاؼبؤثرات العقلية لسنة 
كاليت كقعت يف  1994ؼبكافحة االذبار غَت مشركع باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية لعاـ  االتفاقية العربية

  2لية العرب.من جانب كزراء الداخ 1994تونس سنة 
الصادر  36من القانوف رقم  02عرؼ اؼبشرع اؼبصرم عملية تبييض األمواؿ يف نص اؼبادة 

اؼبتعلق بقانوف تبييض  2002الصادرة سنة  80لقانوف رقم اؼبعدؿ لبعض أحكاـ ا 2014سنة 
 من ةمتحصل األمواؿ أف علم من كل األمواؿ تبييض عبريبة مرتكبان  يعداألمواؿ حيت اعتربىا كل " 

 : يلي فبا عمدان بأم كقاـ أصلية جريبة

                                                           

، يعدؿ كيتمم األمر 71ج ر ج ج العدد  المتعلق بقانوف العقوبات، 2004نوفمرب  10اؼبؤرخ يف  04/15مكرر من القانوف رقم  389اؼبادة   1
المتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كتمويل اإلرىاب  05/01من القانوف  02. كاؼبادة 1966يونيو، سنة  08اؼبؤرخ يف  66/29رقم 

 .2005ابريل  04، الصادرة بتاريخ 11، ج ر ج ج العدد 2005فرباير  06، اؼبؤرخ يف كمكافحتهما
يات اؼبصرفية ؼبكافحتها، اؼبلتقى الوطٍت الثاشل، آليات ضباية اؼباؿ العاـ كمكافحة ، مفهومها كـباطرىا كاآللجريمة تبييض األمواؿظبَت شعباف،  2

 .08، ص2009مايو سنة  06ك 05الفساد، كلية اغبقوؽ، جامعة الدكتور وبي فارس، اؼبدية، يومي 
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 أك مكانو أك مصدره أك طبيعتو سبويو أك اؼباؿ إخفاء بقصد كذلك نقلها، أك متحصبلت ربويل -1
 إذل التوصل عرقلة أك ذلك اكتشاؼ دكف اغبيلولة أك حقيقتو تغيَت أك فيو اغبق صاحب أك صاحبو
 .األصلية اعبريبة مرتكب

 أك إيداعها أك استبداؽبا أك حفظها أك إدارهتا أك استخدامها أك ازهتاحي أك اؼبتحصبلت اكتساب -2
 أك ؼبصدرىا أك ؽبا اغبقيقية الطبيعة سبويو أك إخفاء أك قيمتها يف التبلعب أك استثمارىا أك اهناضم

 1.هبا اؼبتعلقة اغبقوؽ أك ملكيتها أك حركتها أك فيها التصرؼ كيفية أك مكاهنا
 :في تشريع األردني -

قانوف مكافحة  من 01كؿ اؼبشرع األردشل تعريف تبيض األمواؿ من خبلؿ نص اؼبادة تنا 
بتاريخ  4831اؼبنشور يف اعبريدة الرظبية األردنية رقم  2007لسنة  46تبييض األمواؿ رقم 

يعترب تبييض لؤلمواؿ "كل فعل ينطوم على اكتساب أمواؿ أك  أنوحيث جاء فيو  17/06/2007
فيها أك نقلها أك إدارهتا أك حفظها أك استبداؽبا أك إيداعها أك استثمارىا أك حيازهتا أك التصرؼ 

التبلعب يف قيمتها أك حركتها أك أم فعل يؤدم إذل إخفاء أك سبويو مصدرىا أك الطبيعة اغبقيقية ؽبا 
ريبة من ج عن ناذبةأك مكاهنا أك كيفية التصرؼ هبا أك ملكيتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا مع العلم بأهنا 

 2." القانوف من ىذا 04اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 في التشريع اللبناني -

الية على اؼببنكية ك الراكز اؼبحا يف الشرؽ األكسط كمن اكرب اتعد لبناف من أكثر الدكؿ انفت
ة دب رؤكس مالية ضخمة كىذا ما دفع باؼبشرع اللبناشل االىتماـ دبكافحمقرا عباؼبستول اإلقليمي ك 

 جريبة تبييض األمواؿ على نطاؽ كاسع.
الصادر  318من القانوف رقم  02 ناشل تبييض األمواؿ يف نص اؼبادةحيث عرؼ اؼبشرع اللب

 :لؤلمواؿ" كل فعل يقصد منو االذم جاء فيو يعترب تبييض 20/04/2001بتاريخ 
  صدر بأم كسيلة  شركعة أك إعطاء تربير كاذب ؽبذا اؼباؼبإخفاء اؼبصدر اغبقيقي لؤلمواؿ غَت

 كانت.

                                                           

 .232أسامة علي إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص 1
، اجمللد جامعة األردف، ؾبلة دراسات يف علـو الشريعة كالقانوف ،وف األردني كاالتفاقيات الدكليةجريمة غسل األمواؿ في القانعمر صاحل العكور،   2

 .223، ص2012السنة ، 01العدد  39
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 ا أمواؿ غَت مشركعة لغرض إخفاء أك سبويو مصدرىا أك أهنربويل األمواؿ أك استبداؽبا مع العلم ب
 مساعدة شخص ضالع يف ارتكاب اعبـر على اإلفبلت من اؼبسؤكلية.

  سبلك األمواؿ غَت اؼبشركعة أك حيازهتا أك استخدامها أك توظيفها لشراء أمواؿ منقولة أك غَت
 ا أمواؿ غَت مشركعة.أهننقولة أك للقياـ بعمليات مالية مع العلم بم

حيث عرؼ  547القانوف السابق بالقانوف رقم من 01اؼبادة عدلت 20/10/2003كبتاريخ 
 تبييض األمواؿ كما يلي :

"يقصد باألمواؿ غَت مشركعة دبفهـو ىذا القانوف كافة األمواؿ الناذبة من ارتكاب  01اؼبادة 
 رائم اآلتية :إحدل اعب

 .زراعة اؼبخدرات أك تصنيعها أك االذبار هبا 
  من قانوف  336ك 335األفعاؿ اليت تقدـ عليها صبعيات األشرار اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت

 العقوبات كاؼبعتربة دكليا جرائم منظمة.
  من قانوف العقوبات . 316ك315ك314جرائم اإلرىاب اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
 ك اؼبسانبة بتمويل اإلرىاب أك األعماؿ اإلرىابية أك اؼبنظمات اإلرىابية حبسب مفهـو التمويل أ

 اإلرىاب كما ىو منصوص عليو يف قانوف العقوبات اللبناشل .
 .االذبار غَت مشركع باألسلحة 
 حتيالية أك التزكير أك جرائم السرقة أك اختبلس األمواؿ العامة أك االستيبلء عليها بوسائل ا

من  04ؤلمانة الواقعة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية كاؼبؤسسات اؼبعددة يف اؼبادة ءة لباإلسا
 ىذا القانوف أك نطاؽ عملها.

  تزكير العملة كبطاقات االئتماف كالدفع كاإلبقاء أك اإلسناد العامة أك اإلسناد اػباص للتجارة دبا
 1فيها الشبكات ."

 الدكؿ الغربية.تشريعات  في  -ب 
 .تعريف تبييض األمواؿ يف بعض التشريعات الغربية بداية من التشريع األمريكي يضاأسنتناكؿ 

 
 

                                                           

 45ص  44سابق، ص ظبر فايز إظباعيل، مرجع  1
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 الواليات المتحدة األمريكية. تشريع في -
ن أكثر الدكؿ تضررا من االذبار غَت مشركع للمخدرات لواليات اؼبتحدة األمَتكية متعترب ا

ياسية ،لذلك اىتم اؼبشرع األمريكي شاكل االجتماعية كاالقتصادية كالساؼبحيث سببت ؽبا الكثَت من 
كيعترب  ،عضهما البعض يف اغلب األحيافبب القًتاهنمادبكافحة ىذه اعبريبة كجريبة تبييض األمواؿ 

أكؿ تشريع أمريكي يتناكؿ جريبة تبييض األمواؿ بشكل  1970لسنة  قانوف سرية اغبسابات البنكية
ى ضركرة اإلببلغ عن اؼبعامبلت اؼبالية اليت يبلغ أك حيث هبرب ىذا القانوف اؼبؤسسات اؼبالية علمباشر 

 .1آالؼ دكالر أمريكي 10يتجاكز مقدارىا 
تبييض األمواؿ قانوف الرقابة على اؼبشرع األمريكي أكؿ قانوف ظبي  سن 1986سنة كيف 

حيث جاء يف ، الباب الثامن عشر من ىذا القانوف ضمن 1957ك 1956ادتُت اؼبنصت عليهما ك 
غَت امبلت اؼبالية كاستعماؿ الناتج اليت تناكلت تبييض األمواؿ باستعماؿ اؼبع 1956اؼبادة  نص

شركع من النشاط اإلجرامي من اجل ربقيق إخفاء أك سبويو ىذا الناتج ككذا عدـ اإلببلغ عن اؼب
شركعة اؼبمعلومات ؿبل اؼبعامبلت اؼبشبوىة، كجاء يف البند السابع من ىذه اؼبادة حصر للجرائم غَت 

ككذا اؼبنظم جرائم االذبار باؼبخدرات كاعبرائم اؼبنظمة اؼبستمرة  كىي جرائم استغبلؿ النفوذ كالفساد
دليس يف األسهم كبعض جرائم العمل كاعبرائم كالت ارل ضد الدكلة منها بيع األسلحةتدليس اؼبالجرائم 

ذات الناتج ويل األمواؿ سحب أك إيداع أك رب تناكلت عملية 1957كيف اؼبادة  اؼبتعلقة بالسر البنكي
اؼبالية ذات  ادة أفعاؿ اؼبسانبة يف اؼبعامبلتكما جرمت ىذه اؼب ا كذلك،أهناإلجرامي مع العلم 
 مصدر إجرامي. ا ذاتأهنعلم دائما الاؼبصدر اإلجرامي مع 

صبيع النشاطات اليت  أنوب 1986كقد جاء تعريف تبييض األمواؿ كفق التشريع األمريكي لسنة 
 2 إخفاء طبيعة أك مصدر األمواؿ اؼبتحصلة عن النشاطات اإلجراميةهتدؼ إذل

اصدر اؼبشرع األمريكي قانوف تطوير احملاكمات عن تبييض األمواؿ كاىم ما  1988كيف سنة 
تقرير اإلقرار النقدم يف حالة  باستقاءجاء هبذا القانوف ىو تسليط عقوبة الغرامة عن عدـ االلتزاـ 

 اإلنباؿ أك عن قصد.
 

                                                           

 . 60لعشب علي، مرجع سابق، ص 1
، منشورات اغبلبية اغبقوقية، بَتكت لبناف، 01، دراسة مقارنة، طبييض األمواؿالجهود الدكلية كالعربية لمكافحة جريمة تاهلل ؿبمود اغبلو،  عبد 2

 .19، ص  2007سنة
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قياـ بنك أمريكي يدعى سيت بنك بتحويل مئات  التشريع األمريكي عندعرفو  انتكاسةكاكرب 
اؼببليُت من الدكالرات لزبوف يدعى رؤكؿ ساليناس كىو شقيق الرئيس اؼبكسيكي األسبق غبسابو 

 1.كقد استفاد الزبوف من إخفاء ىويتو نتيجة الثغرة اليت عرفها ىذا القانوف الشخصي،
قانوف اإلسكاف كتنمية اجملتمع الذم جاء لدعم اؽبيئات اؼبكلفة  1992 كما صدر سنة

دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ عن طريق فرض رقابة على األمواؿ من اجل منعها من التوجو كبو 
  2اؼببلذات اآلمنة.

 في التشريع الفرنسي  -
ذبار الفرنسي من خبلؿ جنحة اال يف التشريعتبييض األمواؿ ما نص على كاف أكؿ 

من قانوف  415اؼبادة من قانوف الصحة الفرنسي ك  627دة باؼبخدرات كاليت نظمتها اؼبا
 اعبمارؾ.
اصدر اؼبشرع الفرنسي قانوف ىبص اؼبؤسسات اؼبالية اليت  1990من سنة  يوليو 12كيف 

 منو توجيو إخطار إذل اللجنة التابعة لوزارة االقتصاد كاؼبالية حوؿ 03اكجب عليها يف اؼبادة 
    627كاؼبادة  415األمواؿ الناذبة عن االذبار باؼبخدرات اليت نصت عليهما اؼبادتُت 

 .3السابقتُت 
 منو يعد تبييضا 02ادة حيث جاء يف نص اؼب 222/38مث صدر القانوف الفرنسي رقم 

" كل فعل يسهل على كبو كاذب تربير مصدر األمواؿ اؼبتحصلة عن إحدل جرائم إنتاج لؤلمواؿ
 .4ا أك اكتساهبا أك استعماؽبا " ػسًتادىا أك نقلها أك حيازهتا أك عرضهاات أك بيعها أك اؼبخدر 

نبلحظ أف اؼبشرع الفرنسي يف ىذا القانوف حصر التجرصل على عوائد االذبار باؼبخدرات 
 فقط دكف سواىا كدكف التوسع يف عوائد اعبرائم األخرل.

حيث عرؼ  392نوف العقوبات ربت رقم صدر تعديل جديد لقا 1996سنة  وماي 13بتاريخ 
 :منو حيث جاءت كما يلي  324/1نص  ضمناؼبشرع الفرنسي تبييض األمواؿ 

                                                           

 125 ص 127اهلل ؿبمود اغبلو ،نفس اؼبرجع السابق، ص  عبد 1
 .321، ص2011، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة ، مصر ،سنة 02، ج الموسوعة المصرفية العلمية كالعمليةصبلح الدين السيسي،  2
، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت 01األضبد كسيم حساـ الدين ، مكافحة غسيل األمواؿ على ضوء التشريعات الداخلية كاالتفاقيات الدكلية، ط 3

 .98، ص 2008،لبناف، سنة 
كلية اغبقوؽ  اػباص، لقانوف اعبنائي، دراسة مقارنة ،أطركحة دكتوراه يف اجريمة غسيل األمواؿ كمكافحتها في القانوف الجزائرمباخوية دريس،  4

 .23، ص 2012/2013كالعلـو السياسية، جامعة تلمساف، السنة اعبامعية 
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”Article 324-1 “Le blanchiment est le fait de faciliter، par tout 
moyen، la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus 
de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit 
direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait 
d'apporter un concours à une opération de placement، de dissimulation 
ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un 
délit…. .”1 

ريقة كانت ؼبصدر كل تسهيل للتربير الكاذب بأم ط" أنوكبعد ترصبتها يعرؼ تبييض األمواؿ ب
كما يعترب  ، ؼبرتكب جناية أك جنحة ربصل منها على فائدة مباشرة أك غَت مباشرة،أمواؿ أك مداخيل

ؼبباشر أك غَت تبييض األمواؿ كل تقدصل للمساعدات يف عمليات إيداع أك إخفاء أك ربويل العائد ا
 2.باشر عبناية أك اعبنحة"اؼب

 تعريف المشرع السويسرم لجريمة تبييض األمواؿ  -
تطبيقا للعرؼ السائد من سنوات  الدكؿ اليت ربافظ على السر البنكي ا منأهنبسويسرا  توصف
،  3مواؿراكز الدكلية األكرب يف ؾباؿ تبييض األاؼبمن  ضباية القانوف اؼبدشل كتعد سويسراطويلة كربت 

حيث عرؼ اؼبشرع العقوبات،  وفه اعبريبة يف نص قانغَت أف ىذه الدكلة القوية ماليا جرمت ىذ
مكرر من قانوف العقوبات كاعتربىا " كل ما  305السويسرم جريبة تبييض األمواؿ يف نص اؼبادة 

أك  ،ن جريبةا نشأت عأهنأمواؿ يعلم ب يرتكب فعبل يعيق بطبيعتو كدبا يلـز عنو التعرؼ على مصدر
 4يعيق كاكتشاؼ تلك األصوؿ أك مصادرىا".

 
 

                                                           

سالة مقدمة لنيل شهادة ، الغش الضرييب كتبييض األمواؿ، ر المسؤكلية الجنائية للشخص المعنوم عن الجرائم االقتصاديةكاسطي عبد النور،  1
، تلمساف السنة اعبامعية د، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أيب بكر بلقايلؤلعماؿ ،قسم اغبقوؽ نوف اعبنائي، زبصص القاالدكتوراه
 . 71، ص2016/2017

 .18اهلل ؿبمود اغبلو، مرجع سابق، ص  عبد  2
3 Ziegler )J( ,Mort programmée du secret bancaire suisse, Sous La Pression De L’union 
Européennes, le mande diplomatique, février 2001 

دراسة مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه يف اغبقوؽ، كلية  جريمة غسل األمواؿ في القانوف اإلماراتي كالمقارف،بن عبد الرضبن إبراىيم ؿبمود ؿبمد،  4
 .16ص ، 2009اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، سنة 
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 تعريف التشريع األلماني تبييض األمواؿ -
 إخفاءب"كل من قاـ ؤلمواؿ  وف العقوبات األؼباشل يعد تبييض لمن قان 261جاء يف نص اؼبادة 

 صادرةاؼب أك الكشف عن أصل أك موقع التسبب يف أعاقو إهباد اؼبوقع أك طمس اثر أك منع أك إعاقة
أك القبض على اؼبمتلكات الناذبة عن جريبة خطرة اقًتفها عضو يف منظمة إجرامية،  أك كضع اليد

 1كتطبيق نفس القواعد على الشركاء يف ىذه اعبريبة".

 تعريف تبييض األمواؿ في التشريع االيطالي -
استبداؿ  مكرر من قانوف العقوبات االيطارل يعترب تبييض أمواؿ كل" 648جاء يف نص اؼبادة 

أك إخفاء مصدر ىذه  قصودةأية نقود أك سلع أك أية أمواؿ أخرل مستمدة من أم نوع من اعبرائم اؼب
  2األمواؿ من اعبرائم اؼبستمدة منها ".

 .: خصائص جريمة تبييض األمواؿالفرع الرابع
 عن غَتىا من اعبرائم دبجموعة من اػبصائص كذلك حبكم سرعةجريبة تبييض لؤلمواؿ  تتميز

انتشارىا كالوسائل اليت يستعملها اجملرموف خاصة عند استعماؿ الوسائل التكنولوجية اغبديثة كمن 
 ا:أهنخصائصها 

  :جريمة تبييض األمواؿ جريمة منظمةأكال: 
تعترب اعبريبة اؼبنظمة من أخطر النماذج اإلجرامية اليت سبس اقتصاديات الدكؿ كاجملتمع الدكرل 

 تلحقو من ضرر بأمن اجملتمعات كاستقرارىا.ؼبا  على حد سواء، نظرا
اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية ) بالَتمو( ايطاليا لسنة  اشارت كقد

 ا:"أهن( على 02نص اؼبادة ) اعبريبة اؼبنظمة يف 2000
ثة أ ػ يقصد بتعبَت " صباعة إجرامية منظمة " صباعة ذات ىيكل تنظيمي، مؤلفة من ثبل

أشخاص أك أكثر، موجودة لفًتة من الزمن كتعمل بصورة متضافرة، هبدؼ ارتكاب كاحدة أك أكثر 
من اعبرائم اػبطَتة، أك األفعاؿ اجملرمة كفقان ؽبذه االتفاقية، من أجل اغبصوؿ بشكل مباشر أك غَت 

 مباشر على منفعة مالية أك منفعة مادية أخرل.

                                                           

 . 35صمفيد نايف تركي الراشد الدليمي، مرجع سابق،  1
 .45، صنفسو مفيد نايف تركي الراشد الدليمي، اؼبرجع  2



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  56  

سلوؾ يبثل جرما يعاقب عليو باغبرماف التاـ من اغبرية ؼبدة ب ػ يقصد بتعبَت " جريبة خطَتة " 
 ال تقل عن أربع سنوات أك بعقوبة أشد.

على  من قانوف العقوبات 02 مكرر 389كعرؼ اؼبشرع اعبزائرم اعبريبة اؼبنظمة يف نص اؼبادة  
 بلت اليتعتياد أك باستعماؿ التسهي"يعاقب كل من ارتكب جريبة تبييض األمواؿ على سبيل اال أنو

سنة كبغرامة من  20سنوات إذل  10يبنحها نشاط مهٍت أك يف إطار صباعة إجرامية ،باغببس من 
ىناؾ إشارة يف عبارة صباعة أشرار إذل اعبريبة اؼبنظمة.  1آالؼ دج"  8000آالؼ دج إذل  4000

عدة إذل اعلي قمة ا تقـو على أساس تنظيم ك البناء اؽبيكلي متدرج من القاأهنتتسم اعبريبة اؼبنظمة ب
كالتخطيط اعبماعي الدقيق كاالستمرارية كىي عابرة للحدكد الدكؿ الوطنية ك ال تعًتؼ هبا، كؽبا 
كسائل كأساليب ـبتلفة كغَت مشركعة كيف هناية مهامها هتدؼ دكما إذل جٍت كربح األمواؿ بشىت 

 .2الطرؽ

 .جريمة تبييض األمواؿ جريمة اقتصادية: ثانيان 
الواسع للجريبة  التعريفضيق ف األكؿ كاسع كاآلخر تعرفُتاالقتصادية باف ؽبا  تتصف اعبريبة

ا " تلك اعبريبة اليت تلحق ضررا مباشرا أك غَت مباشر أك هتدد أهناألستاذ نيفودا ب االقتصادية حسب
 3مصاحل االقتصاد أك النظاـ االقتصادم ذاتو حبيث يتضمن القانوف اعبنائي عناصرىا "

 اأهنعلى   Jean Pradelالفقيػو جوف براداؿ  عرؼللجريبة االقتصادية فقد الضيقأما التعريف 
" السوؽ كاؼببادالت التجاريػة سواء كانت ىذه اؼببادالت ذبمع بُت منتج كموزع أك بُت موزع 

 4كمستهلك كسواء كانت ىذه اؼببادالت تتعلق دبنتج أك خدمة "
 .يػة بعمليػة اؼببادالت يف إطار السوؽفقد حصر ىذا التعريف ؾباؿ اعبريبػة االقتصاد

من األمر رقم  01اؼبادة  أما اؼبشرع اعبزائرم فقد جاء تعرفو للجريبة االقتصادية يف نص
لثركة الوطنية كاػبزينة العامة " يهدؼ ىذا األمر إذل قمع اعبرائم اليت سبس با أنوعلى  66/180

                                                           

يعدؿ  2006ديسمرب  24الصادرة بتاريخ  84ج ر ج ج العدد  2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  06/23من القانوف رقم  02مكرر  389اؼبادة  1
 قانوف العقوبات.كاؼبتضمن  1966يونيو  08اؼبؤرخ يف  66/156كيتمم األمر رقم 

، العدد 27، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد الجريمة المنظمة العابرة للحدكد الوطنية كسبل مكافحتهاخاطر، مايا  2
 516اذل 513، ص 2011،سنة 03

 .174، ص2004، مكتبة األسرة، القاىرة، مصر، سنة اآلثار االجتماعية للعولمة االقتصاديةاضبد أنور،  3
 2012، جواف 07دراسة يف اؼبفهـو كاألركاف، ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة كرقلة، العدد  ،خصائص الجريمة االقتصاديةكساف، إيهاب الر   4

 .75،ص
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للمؤسسات صبيع الدرجات التابعوف للدكلة ك  اف مناالقتصاد الوطٍت كاليت يرتكبها اؼبوظفوف أك األعو ك 
العمومية كاعبماعات احمللية ك اعبماعات العمومية كلشركة كطنية أك شركة ذات االقتصاد اؼبختلط أك 

 1لكل مؤسسة ذات اغبق اػباص تقـو بتسيَت مصلحة عمومية أك أموال عمومية "
ية كباألخص قانوف العقوبات حيث اعبريبة االقتصادية ىي كل نشاط ذبرمو القوانُت الوطن

 2وبدث ىذا النشاط ضررا باقتصاد الببلد .
شركعة يف شكل اؼباألمواؿ غَت  ط جريبة تبييض األمواؿ باالقتصاد كذلك حُت تضخترتب

  3استثمارات كأنشطة اقتصادية متنوعة كي تكتسب صبغة األمواؿ اؼبشركعة.
كعية على أمواؿ ذات مصدر إال جرامي كذلك األمواؿ إضفاء اؼبشر  بيضيإف اؽبدؼ الرئيسي ؼب

، كدبجرد اكتساب صفة اؼبشركعية يف نظرىم الرظبية بُت بنوؾ كمؤسسات ماليو بضخها عرب القنوات
يبكن حينها سحب تلك األمواؿ دفعة كاحدة فبا يؤدم إذل إفبلس البنوؾ كالبفاض قيمة العملة فبا 

 .اطنيؤدم إذل تضخم كالبفاض القدرة الشرائية للمو 
يع شرعية اليت تكوف يف شكل مشار الكما يبكن إف توصل تلك األمواؿ الضخمة غَت  

 4الدكلة كتصبح تسيطر على القرار السياسي كاالقتصادم للدكلة. ألصحاهبا إذل مراكز القرار يف

 .تبييض األمواؿ جريمة عالميةثالثا: 
ىذا عينها ،إمبا يبس دكلة بعلى ول العاؼبي فبل ينحصر ضررىا كانت على اؼبست  إذااعبريبة  إف
 دكف استثناء كلذلك عبأت اجملموعة الدكلية إذل سن تشريعاتمصاحل اجملموعة الدكلية كافة الضرر 
 غبماية مصاغبها. ستول اؼبنظمات الدكلية اؼبختلفةعلى م

 ا " أفعاؿ ـبالفة لقواعد القانوف الدكرلأهنب اعبريبة العاؼبية choud شوكد الفقيو كقد عرؼ
  .تتضمن انتهاكا ؼبصاحل هتم اعبماعة الدكلية اليت تقرر ضبايتها بقواعد ىذا القانوف

ا " تلك اعبريبة اليت يًتتب على كقوعها إغباؽ الضرر أهنب saldanaسالدانا  الفقيو كعرفها
 بأكثر من دكلة " 

                                                           

ج ر ج ج  ،مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم االقتصاديةاؼبتعلق بإحداث  1966يونيو سنة  21اؼبؤرخ يف  66/180من األمر  01اؼبادة  1
 .1966يونيو سنة  24الصادرة بتاريخ  54العدد 

 .28ص  اكزدف حسُت دزه يي، مرجع سابق، 2
 .29ص  ،نفسورجع اؼباكزدف حسُت دزه يي،  3
 .29 ص 28لعشب علي، مرجع سابق، ص 4
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صاحل اليت هتم اؼبا اعتداءات تقع على اؼببادئ كالقيم ك أهنكعرفها الدكتور ؿبمد منصور الصاكم ب
ضبايتها بقواعد القانوف الدكرل سواء من العرؼ الدكرل أك من خبلؿ تضمن كاليت  صبيع دكؿ العادل

 .الدكلية  تفانباتال
ا " فعل غَت مشركع يف القانوف الدكرل من أهنكما عرفها الدكتور ؿبمود قبيب حسٍت على   

ا كثر كلو عقوبة توقع قة بُت دكلتُت أك ى كبو معُت بالعبلشخص ذم إرادة معتربة قانونا كمتصل عل
 1.من اجلو "
ثورة تكنولوجيا االتصاالت أدت يف اجملاؿ اؼبارل إذل كجود ربويبلت بنكية الكًتكنية من إف 

السهل انتشار اعبريبة على اؼبستول العاؼبي كاستغبلؿ حق فتح اغبدكد بُت الدكؿ حيث تعترب جريبة 
 اليت زبًتؽ حدكد.تبييض األمواؿ من أكثر اعبرائم 

كحسب السيد يـو براكف رئيس كحدة مكافحة تبييض األمواؿ يف الشرطة اعبنائية الدكلية  
تلك تشريعات مكافحة جريبة تبييض األمواؿ أك الدكؿ اليت ال سباستغلوا مبيضي األمواؿ  أفاالنًتبوؿ 

قصد ارتكاب  ذات تشريع ضعيف كمًتاخي كقول أمنية ضعيفة اليت ال تستطيع القبض عليهم
 2جرائمهم اػبطَتة.

 .رة للحدكد الوطنيةباتبييض األمواؿ جريمة عرابعا: 
 حبكم استغبلؿ كسائل عديدة يف أسلوب تبييض األمواؿ من هتريب إذل نقل أك ربويل بنكي

قوانُت الداخلية الربكمو الذم تقليدم أك الكًتكشل أصبحت ىذه اعبريبة تتوسع من نطاقها الوطٍت 
حدة إذل عدة دكؿ بعيدة أك دكرل يتخطى اغبدكد الوطنية للدكلة الواولت إذل بعد إقليمي ك الوطنية رب

استغبلؿ الوسائل  كخاصة بعدامية هبدؼ إضفاء صفة اؼبشركعية على العائدات اإلجر قريبة 
ؾباؿ االتصاؿ كاستغبلؿ سياسة االنفتاح االقتصادم كفتح اغبدكد بُت الدكؿ يف إطار  التكنولوجية يف

  3سهيل االستثمارات الشرعية.ت
 

                                                           

قوؽ زبصص علـو جنائية   ، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه علـو يف اغبردع الجرائم الدكلية بين القضاء الدكلي كالقضاء الوطنيمارية عمراكم،  1
 .24، ص2015/2016كلية اغبقوؽ، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، السنة اعبامعية 

 .27لعشب على، مرجع السابق، ص 2
 .29ص  اكزدف حسُت دزه يي، مرجع سابق، 3
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 .تبييض األمواؿ جريمة ذات صفة مزدكجةخامسا: 
م حيث ربمل صفة ذات طبيعة تنفرد جريبة تبييض األمواؿ دبيزة خاصة عن غَتىا من اعبرائ

موضوعيا يتوجب القدرة على مبلحقة الفاعل يبكن أف تأخذ شكل جريبة مستقلة حبد ذاهتا  ،ثنائية
أك  لتوافر موانع اؼبسؤكلية اعبزائية يف حقو كاف فاعل اعبريبة األصلية غَت معاقب،  حىت كلو كمعاقبتو،

صفة تبعية اليت يشًتط فيها كجود الركن اؼبفًتض كاؼبتمثل يف اعبريبة  تأخذ شكل جريبة تبييض األمواؿ
 1.نتج عن أمواؿ ذات مصدر غَت مشركعاألكلية السابقة كاليت ت

يض األمواؿ حينها يبكن معاقبة مبيضي األمواؿ نظَت ارتكاب كلكي تكتمل أركاف جريبة تبي
 .جرمهم

 .جريمة تبييض األمواؿ جريمة بنكيةسادسا: 
قا تلعب البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية دكر ىاـ يف عمليات تبييض األمواؿ الرتباطها ارتباطا كثي

نيات التكنولوجية اغبديثة الف مبيضي األمواؿ يستغلوف العمليات كالتقباؼبؤسسات اؼبالية كالبنكية، 
اعبريبة عن طريق  اػباصة بالصرؼ عن طريق الشيكات كبطاقات االئتماف كاألسهم للقياـ هبذه

استعماؿ تقنيات عديدة كمتنوعة يف ؾباؿ إيداع أك سحب أك النقل أك ربويل األمواؿ بأظباء مستعارة 
 .إذل شركات كنبية أك

أك ربت غطاء  لبنوؾ اليت تقل فيها الرقابةتغبلؽبم لعند اسؾبرمي تبييض األمواؿ خاصة كينجح 
 2نقل كالتحويل االلكًتكشل لتلك األمواؿ.اليف التمسك بالسر البنكي 

تواطؤ موظفي البنوؾ للقياـ بعمليات تبييض  خاصة كما يبكن أف يستغل مبيضي األمواؿ
 3األمواؿ من خبلؿ ربويل كنقل األمواؿ من بنك إذل أخر

 .ييض األمواؿ ترتكب بالوسائل التقنية الحديثةجريمة تبسابعا: 
 األساليب مبيضي األمواؿ يغَتكف من إف التطور التكنولوجي اليت يشهده العصر اغبارل جعل

يشمل عدة صور منها إيداع مبالغ مالية تفوؽ ما يسمح بو القانوف اليت أكجب القانوف  اليت التقليدية
                                                           

 .108ص ، 2000، سنة : أكتوبر34، العدد ؾبلة الدفاع الوطٍت اللبناشل، دراسة مقارنة، تبييض األمواؿ، نادر عبد العزيز شايف 1
كلية اغبقوؽ، جامعة  ، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه علـو ، زبصص قانوف جنائي،السرية المصرفية في جريمة تبييض األمواؿبوزنوف سعيدة،  2

 .113، ص 2017/2018، السنة اعبامعية 01قسنطينة 
 .49صاحل جزكؿ، مرجع سابق، ص 3
 



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  60  

ستغبلؿ موظفي البنوؾ من أجل التغاضي عن التحويبلت اؼبالية إجراء التبليغ عنها أك ذباكز ذلك إذل ا
الضخمة كعدـ اإلببلغ عنها كعدـ تكليف اؼبودعُت بتعبئة النماذج القانونية اؼبتعلقة هبا أك شراء 

 اؼبعادف الثمينة كاللوحات الفنية الشهَتة .
ل التكنولوجية جريبػة تبييض األمواؿ الوسائ إذل التحوؿ ألسلوب جديد حيث استغل مرتكيب

اغبديثة كالقياـ جبريبتهم بأكثر سرعة كأكرب سعة كبصورة كاسعة على ارتكاب ىذه اعبريبة حيث 
 كمن ىذه الوسائل قبد :، دبكافحة تبييض األمواؿ اكتشافها يصعب على اعبهات اؼبكلفة

 :أجهزة الصراؼ اآللي .1
 أف الية بطريقة سهلة كبسيطة غَتبعمليات السحب كاإليداع اؼبتت كىي أجهزة تستعمل لغرض القياـ 

كالتهرب من الرقابة البنكية  استغلوىا يف القياـ بأنشطتهم اإلجرامية مرتكيب جريبة تبييض األمواؿ
  كذبنب اكتشافها بواسطة اؽبيئات اؼبكلفة بذلك.

 :اإلنترنت كتبييض األمواؿ .2
ريق العمليات البنكية استغل مبيضو األمواؿ شبكة االتصاالت الدكلية )اإلنًتنت( كذلك عن ط
بالتعامل كعن طريق  ةااللكًتكنية اليت ال يتطلب سول ذكر اسم اؼبستخدـ كرقم بطاقة االئتماف اػباص

 بارتكاب جريبة تبييض األمواؿ. يل الرقابة كالقياـاستعماؿ أظباء مستعارة يبكن تضل

 :العمليات البنكية اإللكتركنية  .3
، كنية ربتاج عبهاز كومبيوتر كاتصاؿ بشبكة االنًتنت فقطإف إستعماؿ العمليات البنكية اإللكًت 

 للهيئات اؼبكلفة بالرقابة خاصة عند شكل صعوبة كبَتةه العمليات اإللكًتكنية البنكية تغَت أف ىذ
 من اؽبوية اغبقيقية للعميل. التحقق 

اغبديثة  طبيعة اػبدمات اعبديدة كاؼبتطورة لئلنًتنت كشبكة اإلتصاالتكىذا يرجع أيضان إذل 
عمليات البنكية يف الوقت اؼبعاصر أصبحت ذبرم عن طريق اؽباتف حيث ذبنب ىذه الحيث قبد أف 

الوسيلة اإلحتكاؾ بُت العميل كالبنك يف حُت إف اإللتقاء بُت موظف البنك كالعميل يبثل أساس 
 1اإللتزاـ للتعرؼ إذل ىوية الزبوف.

                                                           

رسالة لنيل درجة اؼباجستَت يف القانوف العاـ،   ،، دراسة مقارنة لمسؤكلية الجنائية عن جريمة تبييض األمواؿاعمار غارل عبد الكاظم العيساكم ، 1
 .36، ص2004كلية القانوف، جامعة بابل، سنة 
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 البطاقات الذكية:  .4
من طرؼ العميل عوضا عن األكراؽ النقدية حيث يقـو  كىي عبارة عن كارت يستخدـ

الكارت بعد كل عملية إيداع كسحب بتتبع رصيد األمواؿ كىذا ما ساعد مبيضي األمواؿ على 
إستخداـ ىذه البطاقات يف ربويل اؼببالغ اؼبالية الضخمة الناذبة عن العمليات اإلجرامية بعيدان عن 

 .1أعُت اؽبيئات األمنية الرقابية.

 لمطلب الثاني: التكييف القانوني لجريمة تبييض األمواؿ ا
، كيعرؼ اليت سيفرضها القانوف على اجملـريهدؼ تناكؿ التكييف القانوشل إذل ربديد العقوبة 

عملية ذىنية مغزاىا منح الوقائع اإلجرامية األكصاؼ حىت تتبلءـ مع نص قانوف  أنوالتكييف القانوشل ب
انوشل فكرة قانونية يبكن من خبلؽبا أف يفهم مضموهنا كيعرب عنها العقوبات يعد التكييف الق

 أنو، أما ؿبتواه فهو اؼبطابقة، اليت تعٍت اغبكم على فعل كاقعي الذم يصدر عن اعباشل، ببالوصف
 2يتبلءـ مع الفعل النموذجي الذم تصفو القاعدة القانونية اليت ذبرمو كتصفو كصفا ؾبردا.

 نشاط النموذجي اليت تصفو القاعدةالواقعي الصادر عن اعباشل مع الكيقصد هبا توافق النشاط 
 للفعل بالوصف اإلجرامي.القانونية اعبزائية اجملرمة 

خاضع لنص هبـر ىذه األفعاؿ طبقا ؼببدأ  أما الوصف فهو التزاـ أساسي العتبار النشاط اجملـر
ترب غَت مستويف كحده لوصف نشاط لكن اإلقرار بعدـ مشركعية نشاط التبييض يع الشرعية اعبنائية،

التبييض كصف اعبريبة، كإمبا وبب أف يكوف فعل تبييض األمواؿ مطابقا للنموذج القانوشل الذم ينص 
  3عليو القانوف.

إضفاء أك منح الوصف القانوشل لؤلفعاؿ أك الوقائع اإلجرامية، كباعتبار جريبة  أك دبعٌت آخر
ختلفت اآلراء حوؿ تكيفها القانوشل، فالرأم التقليدم يعترب جريبة تبييض األمواؿ من اعبرائم اغبديثة ا

يعتربىا جريبة إخفاء األشياء الناذبة  اؼبسانبة اعبنائية التبعية كرأم آخرتبييض األمواؿ صورة من صور 
إذل نصوص قانونية ربتاج مكافحة جريبة تبييض األمواؿ  اف يرل عن جريبة سابقة، ك الرأم اغبديث

 خاصة 
                                                           

 .37، صنفسود الكاظم العيساكم ،اؼبرجع عمار غارل عب 1
 .94لعشب علي، مرجع سابق، ص 2
، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه علـو ، زبصص قانوف جنائي ،كلية اغبقوؽ واؿ كسبل مكافحتها في الجزائرجريمة تبييض األمعبد السبلـ حساف ، 3

 .107ص ،2015/2016كالعلـو السياسية ،جامعة ؼبُت دباغُت ،سطيف ، السنة اعبامعية 
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حليل الوصف الدقيق عبريبة تبييض األمواؿ سنتناكؿ الرأم األكؿ ضمن الفرع األكؿ الذم كلت
يعترب التكييف التقليدم عبريبة تبييض األمواؿ كالرأم الثاشل يف الفرع الثاشل سنتناكؿ التكييف اغبديث 

 ؽبذه اعبريبة .

 .: التكييف التقليدم لجريمة تبييض األمواؿاألكؿالفرع 
تبييض األمواؿ نوعا جديدا من أنواع األنشطة اإلجرامية اػبطَتة، كقصد مكافحة تعترب جريبة 

ىذا النوع من اعبرائم كجب تكييفها قانونيا، كىي بذلك كأم ظاىرة إجرامية جديدة حيث يصعب 
 قانوشل ؽبا.اليف البداية إهباد التكييف 

اعترب الرأم األكؿ جريبة كينقسم التكييف التقليدم عبريبة تبييض األمواؿ إذل رأيُت، حيث 
تبييض األمواؿ كفعل من أفعاؿ اؼبسانبة اعبنائية كالرأم الثاشل كصورة من صور جريبة إخفاء األشياء، 

 قد ثبت قصورنبا كعدـ جدكانبا. أنوإال 

 .اعتبار جريمة تبييض األمواؿ جريمة مساىمة جنائية: أكال
ة دكف أف كنتيجتو برابطة السببيل اإلجرامي ا " نشاط يرتبط بالفعأهنتعرؼ اؼبسانبة اعبنائية ب

 1قياما بدكر رئيسي يف تنفيذىا ". يتضمن تنفيذا للجريبة أك
يف  ، كقد كضح معٌت الفاعلزائرم بُت الفاعل األصلي كالشريكفرؽ قانوف العقوبات اعبلقد 
فيذ اعبريبة، " يعترب فاعبل كبل من ساىم مسانبة مباشرة يف تن أنومنو حُت نص على  41نص اؼبادة 

أك حرض على ارتكاب الفعل باؽببة أك الوعد أك التهديد أك إساءة استعماؿ السلطة أك كالية أك 
 2التحايل أك التدليس اإلجرامي ".

حُت جاءت كما يلي " يعترب من نفس القانوف  42يف نص اؼبادة بينما كضح معٌت الشريك 
 3كنو ساعد.شريكا يف اعبريبة من دل يشًتؾ اشًتاكا مباشرا كل

نبلحظ إف اؼبسانبة اعبنائية تأخذ صورتُت إما أف تكوف مباشرة كأصلية كإما أف تكوف مسانبة 
ريق كسائل وبددىا قانوف تبعية عن طريق االشًتاؾ أك اؼبساعدة أك اؼبعاكنة على الفعل عن ط

  .العقوبات

                                                           

 .45األضبد كساـ حساـ الدين، مرجع سابق، ص 1
 .السابق الذكر 82/04القانوف رقم من  41اؼبادة  2
 .نفسوالسابق  82/04القانوف رقم من  42اؼبادة  3
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 :المساىمة الجنائية األصلية .1
عٍت إتياف النشاط الذم يعاقب عليو القانوف سواء باشر ا " تهنهبـر اؼبشرع اؼبسانبة األصلية أل

اعباشل ىذا النشاط كلو أك باشر جزء منو أك أتى فعبل يتصل بو على كبو كثيق حبيث يعد يف خطة 
اعبريبة جزء منو كلذلك كانت لنشاط اؼبساىم األصلي صفة إجرامية كامنة فيو ككاف العقاب الذم 

 1يقرره القانوف للجريبة ".
ىو نفس الشخص الذم إذا كاف القائم جبـر تبييض األمواؿ   اؼبسانبة اعبنائية أصليةتعترب 

 ارتكب جريبة أصلية أم النتيجة اليت جاءت منها تلك األمواؿ .
، يف ىذه اغبالة يعد نشاط تبييض األمواؿ دبثابة نشاء شركة من نشاط تبييض األمواؿمثاؿ : إ

 . 2جريبة أفعاؿ مكملة كمتممة للركن اؼبتعدم لل
اؼبتعلق  اؼبعدؿ كاؼبتمم 82/04من القانوف رقم  41اؼبادة كيف التشريع اعبزائرم حددت  

كل من ساىم مسانبة مباشرة يف تنفيذ اعبريبة أك  اؼبساىم فجاءت كما يلي " يعترب فاعبل بالعقوبات
الوالية أك  حرض على إرتكاب الفعل باؽببة أك الوعد أك التهديد أك إساءة استعماؿ السلطة أك

 التحايل أك التدليس اإلجرامي" .

"يعد شريكا كل من حرض على  أنون قانوف العقوبات اؼبصرم على م 40كما نصت اؼبادة 
 ارتكاب الفعل اؼبكوف للجريبة إذا كاف ىذا الفعل كقد كقع بناء على ىذا التحريض: 

 .من اتفق مع غَته على ارتكاب اعبريبة فوقت بناء على ىذا االتفاؽ -
استعمل يف ارتكاب اعبريبة  سبلحا أك آالت أك أم شيء أخر من أعطى للفاعل أك الفاعلُت -

هزة أك اؼبسهلة أك اؼبتممة مع علمو هبا أك مساعدة بأية طريقة أخرل يف األعماؿ اجمل
 الرتكاهبا".

ع نبلحظ بعد اؼبقارنة بُت اؼبادتُت باف اؼبشرع اعبزائرم صنف احملرض مساىم أصلي عكس اؼبشر 
 3اؼبصرم.

                                                           

، دار 08القسم العاـ، النظرية العامة للجريبة، كالنظرية العامة للعقوبة كالتدبَت االحًتازم، ط  شرح قانوف العقوبات،ؿبمود قبيب حسٍت،  1
 .475، ص 2017اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، 

 . 44اكزدف حسُت دزه يي، مرجع سابق، ص 2
، مداخلة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ مكافحة الفساد التكييف القانوني لتبيض األمواؿ في التشريعات الوطنية كاالتفاقيات الدكليةفريد علواش،  3

 .02، ص2009مارس سنة  11ك10كتبييض األمواؿ اؼبنعقد جبامعة مولود معمرم بتيزم كزك، كلية اغبقوؽ يومي 
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كعليو يف اؼبسانبة اعبنائية األصلية يف أم جريبة فاعباشل يقـو بنشاط أك ؾبموعة من األنشطة 
باؼبسانبة اعبنائية أما فيما يتعلق  ،ي كمباشر يف عملية تنفيذ اعبريبةاليت سبكنو من القياـ بدكر رئيس

 .1ريبة ا تتحقق بارتكاب ماديات اعبأهنجريبة تبييض األمواؿ فاألصلية يف 
، كيأخذ توفر ركناف أساسياف مادم كمعنوم ، هببة اعبنائية األصلية يف جريبة ماحىت تكتمل اؼبسانب

 : إحدل الصور التاليةالركن اؼبادم 
 أف ال يكوف ىناؾ جاشل كاحد يتميز بقيامو بالدكر األساسي يف الفعل اإلجرامي .  -أ 
 منهم بفعل مكوف للجريبة. أف يقـو بالفعل اإلجرامي شخصاف على األقل كيقـو كل -ب 
كأف يقـو اعباشل بدفع شخص غَت  ،اعبناة بارتكاب اعبريبة مع جاشل آخرإف يشًتؾ احد   -ج 

مسوؤؿ جنائيا بارتكاب اعبريبة مثل إف يعطي مسدس ؼبعتوه كطلب منو إطبلؽ النار على أخر 
 ه قتيبل .ارداف
اـ اعبريبة قصد حصوؿ نتيجة ذل قيالعنصر النفسي الذم يدفع إ أما الركن اؼبعنوم فَتتكز على 

جناة كعلمهم باف ىذا الفعل صلية إذل اذباه اإلرادة اآلشبة للالركن اؼبعنوم يف اؼبسانبة األ كيتأسس
 . االشًتاؾ فيها النتيجة اإلجرامية أثناءيؤدم إذل 

 :المساىمة الجنائية التبعية .2

و ال صلتو بالفعل اإلجرامي الذم اؼبسانبة التبعية فتفًتض نشاطا ال هبرمو القانوف لذاتو كل
يرتكبو الغَت ؼبا كقع من أصلو العقاب كلذلك يتطلب توقيع العقاب على اعبريبة اليت ساىم فيها نص 

  2قانوشل عقايب خاص.
نشاط بالفعل اإلجرامي كالنتيجة برابطة السببية دكف أف يتضمن تنفيذا كما هبب أف يرتبط ال

  3تنفيذىا. للجريبة أك قياما بدكر رئيسي يف
تبعية يف حاؿ كاف مرتكب فعل تبييض األمواؿ السانبة اؼبتعترب جريبة تبييض األمواؿ من أفعاؿ 

شخص غَت الذم ارتكب اعبريبة األكلية أك األصلية أما يف حالة العكس أم عندما يقـو شخص 

                                                           

 .43سابق، ص  اكزدف حسُت دزه يي، مرجع 1
 .475ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف العقوبات، مرجع سابق، ص 2
 .45األضبد كساـ حساـ الدين، مرجع سابق، ص  3
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يض األمواؿ حينها ال يبكن كصف فعل تبي ،ألمواؿ باعبريبة األصلية األكليةمرتكب فعل تبييض ا
  .باؼبسانبة التبعية

: عند فتح فندؽ من أمواؿ ناذبة عن عملية تزكير العمبلت النقدية حينها فاجملـر )اعباشل( مثاؿ
 يعاقب على جريبة تزكير العملة.

ركن مادم  ،ركنُتمن جريبة تبييض األمواؿ ذات الوصف اؼبسانبة اعبنائية التبعية كتتشكل 
 معنوم . كآخر

 يف ، كتتمثلإجرامي يعاقب عليو قانوف العقوباتم يتمثل يف كجود نشاط أصلي الركن اؼبادك 
اؼبسانبة بنشاط جنائي بأخذ إحدل الصور اليت نص عليها قانوف العقوبات كىي االتفاؽ أك 

 . اركة كىي زبتلف من تشريع إذل آخراؼبساعدة أك اؼبش
إرادة الفاعل األصلي مع اؼبسانبُت يف  ثر أمالتقاء كتطابق إرادتُت أك أك الركن اؼبعنوم يتمثل يف أما 

 أم كجود نية اؼبسانبة يف ىدا الفعل . اإلجراميفعل ال
كقد أداف القضاء الفرنسي مدير احد البنوؾ جبريبة تبييض األمواؿ بوصفو مسانبا يف جريبة 

كراؽ نقذيو أصلية ارتكبها احد العمبلء حُت قاـ باستبداؿ أكراؽ نقدية من فئة كبَتة القيمة إذل أ
كرة، كقد اعترب القضاء أخرل اقل قيمة حيث قاـ العميل بتهريب تلك األكراؽ النقدية إذل دكلة ؾبا

ا البنك مرتكب جريبة اؼبسانبة اعبنائية يف هتريب النقود الف مدير البنك دل يفصح عن الفرنسي ىذ
 شخصية العميل حبجة اغبفاظ على السر البنكي .

انتقادات  إذلريبة تبييض األمواؿ مسانبة جنائية تبعية عب وصفاؼبوقف اؼب اتعرض ىذ لقد
 : موضوعية كأخرل إجرائية كىي كما يلي

 :بييض األمواؿ جريمة مساىمة تبعيةاالنتقادات الموضوعية العتبار جريمة ت .3

حىت  نومن أىم االنتقادات اؼبوضوعية اؼبوجهة ؽبذا التكييف ترتكز على عنصر التوقيت أل
االشًتاؾ يف اعبريبة ما هبب إف تكوف األفعاؿ سابقة أك معاصرة الرتكاب يكتمل نشاط 

كلوقوع جريبة تبييض األمواؿ يشًتط حدكث فعل إجرامي أكذل تنتج عنو عوائد غَت مشركعة 1،اعبريبة
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يقع نشاط تبييض األمواؿ يف حبيث تصبح ىذه العوائد ؿببل عبريبة تبييض األمواؿ ككمثاؿ عن ذلك 
 .شركعاؼبغَت أك نقل أمواؿ مع علمو دبصدرىا  نك إيداع أك ربويلحاؿ قبوؿ الب

غَت ا األمواؿ هاألكلية اليت جاءت منيف ىذه اغبالة ال يعد نشاط البنك سببا لوقوع اعبريبة 
 شركعة الف السبب ال يكوف الحقا بالنتيجة.اؼب

سانبة التبعية كدكف كما إف العبلقة السببية يف ىذه اغبالة تعد احد عناصر الركن اؼبادم للم
ال تقـو اؼبسانبة التبعية كال يبكن معاقبة  أنواؼبساىم كاعبريبة األكلية ف أفعاؿتوفر عبلقة السببية بُت 

اؼبساىم ك كمثاؿ عن ذلك ما حكمت بو ؿبكمة النقص اؼبصرية اليت أكدت على التزاـ ؿبكمة 
ة األكلية ك إال اعترب حكم اإلدانة قاصرا اؼبوضوع كاستنتاج العبلقة السببية بُت نشاط اؼبساىم كاعبريب

 1هبب نقضو. 
كعليو يبلحظ أف العبلقة السببية يف ىذه اغبالة تكاد تكوف غَت موجودة بُت نشاط البنك حىت 

  2لجريبة كبُت كقوع اعبريبة األكلية كنتيجة.ا ليعد سبب

بُت العميل ؼبسبق أك اؼبعاصر اؽ القبلي أم اأف نظرية اؼبسانبة اعبنائية التبعية تشًتط توفر االتف
عند إسقاط ىذه النظرية على جريبة تبييض األمواؿ فإهنا ال ربققها الف نشاط  أنو، غَت كالبنك

 3تبييض األمواؿ يتم بصورة الحقة على اعبريبة األكلية .

 االنتقادات اإلجرائية العتبار جريمة تبييض األمواؿ جريمة مساىمة تبعية: .4

يف حاؿ اؼبتابعة اعبنائية الدكلية عبريبة تبييض األمواؿ كذلك عند قياـ  تظهر ىذه االنتقادات
جريبة أكلية أم أصلية يف دكلة معينة كتنتهي بتلك العوائد ذات اؼبصدر اإلجرامي لتلك اعبريبة يف دكلة 
 أخرل حينها ال يبنح نظامها القانوشل حق االختصاص حملاكمها للنظر يف جريبة تبييض األمواؿ لكوهنا

النظر يف جريبة تبييض األمواؿ لكوهنا من  بُت نشاطات اؼبسانبة التبعية كينعقد االختصاص حملاكمها
 نشاطات اؼبسانبة التبعية يف الدكلة اليت ارتكبت فيها اعبريبة األصلية .
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 .45، ص نفسود كسيم حساـ الدين، اؼبرجع ألضبا 2
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ا تقع خارج هناعبريبة األصلية أل كيبكن عندىا أف ال زبتص ؿباكم الدكلة اليت كقعت فيها
 1قليمي .اختصاصها اإل

كمن االنتقادات اليت تعاب على ىذا التكييف أيضا تظهر عند سبلص مرتكب اعبريبة األصلية 
الناذبة عن األمواؿ اؼبلوثة عند انقضاء الدعول العمومية ألم سبب من أسباب اإلباحة يؤدم إذل 

 2بعية.عدـ إنزاؿ العقاب باؼبشارؾ يف نشاط تبييض األمواؿ العتبارىا من صنف اؼبسانبة الت

 اعتبار جريمة تبييض األمواؿ جريمة إخفاءثانيا: 
ناؾ من جريبة مسانبة تبعية ىكبعد االنتقادات اليت كقعت على تكييف جريبة تبييض األمواؿ  

ن نشاط ء بالتسًت كحجب األشياء الناذبة عكتعرؼ جريبة اإلخفا، اعتربىا من جرائم اإلخفاء
  3إجرامي.

من قانوف العقوبات كاليت جاءت  387ة اإلخفاء يف نص اؼبادة كنص اؼبشرع اعبزائرم على جريب
" كل من أخفى عمدا أشياء ـبتلسة أك مبددة أك الناذبة من جناية أك جنحة يف ؾبموعها أك كما يلي 

إذل  500يف جزء منها يعاقب باغببس من سنة على األقل إذل طبس سنوات على األكثر كبغرامة من 
دينار حىت تصل إذل ضعف قيمة األشياء اؼبخفاة.  20.000ذباكز الغرامة دينار. كهبوز أف  20.000

كهبوز عبلكة على ذلك أف وبكم على اعباشل باغبرماف من حق أك أكثر من اغبقوؽ الواردة من اؼبادة 
 من ىذا القانوف ؼبدة سنة على األقل كطبس سنوات على األكثر. 14

ا اقتضى األمر يف حالة اإلشًتاؾ يف اعبناية ككل ذلك مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقوبات أشد إذ
  ."44ك 43ك 42طبقا للمواد 

 أك "كل من أخفى أشياء مسركقة أنومن قانوف العقوبات اؼبصرم على  44كما تنص اؼبادة 4
متحصلو من جناية أك جنحة مع علمو بذلك يعاقب باغببس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنتُت، كإذا  
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شياء اليت ىبفيها متحصلو من جريبة عقوبتها اشد حكم عليو بالعقوبة اؼبقررة كاف اعباشل يعلم أف األ
 .ؽبذه اعبريبة "

ا جريبة إخفاء أهنحىت يتم تكييف جريبة تبييض األمواؿ على  أنوكيرل أنصار ىذا الرأم 
األشياء ذات اؼبصدر غَت مشركع جبب أكال ربقق أركاف كعناصر ىذه اعبريبة خاصة فيما يتعلق بفعل 

 .اإلخفاء كؿبلو كاعبريبة األكلية السابقة مصدر اإلخفاء
  :فعل اإلخفاء .1

اإلخفاء ال يعٍت إف يسًت اعباشل شيء عن أعُت الناس إمبا ىذا ىو اؼبفهـو اللغوم ؽبا، بل يعٍت 
فاء بل يكفي أف سلطاف اعباشل على الشيء ؿبل االخاغبيازة كبسط  أنويف االصطبلح القانوشل 

اشل دبحل اإلخفاء حىت كلو دل يتم حيازتو فعليا كال يشًتط إف يكوف فعل اإلخفاء يتحقق االتصاؿ اعب
 سرا أك علنا .

ال، كلكن يشًتط أف يكوف  كأعُت الناس أ ف تكوف حيازة ؿبل اإلخفاء علنا كأماـكيستوم أ
 اعباشل على علم باؼبصدر غَت اؼبشركع للمحل كال يأخذ بطريقة حصوؿ اعباشل عليو سواء كاف عن

 .اإلجارةطريق الشراء أك الوديعة أك اؽببة أك اؼبعاكضة أك 
السلوؾ اإلجرامي اؼبكوف للركن اؼبادم عبريبة إخفاء األشياء حُت يف كقد كسع اؼبشرع الفرنسي 

دائما أف يكوف على علم باؼبصدر الغَت  ااعترب حىت عملية الوساطة أك البيع يف ؿبل اإلخفاء شرط
 .مشركع حملل اإلخفاء

د القضاء الفرنسي يف ذلك حُت اعترب ؾبرد قبوؿ اعباشل مستقببل ؿبل اإلخفاء كاف دل كشد
 .1يتسلمو فعليا أك حىت االنتفاع بو، وبقق نشاط اإلخفاء

تطور مفهـو اإلخفاء أصبحت أفعاؿ تبييض األمواؿ مثل نقل أك ربويل كإيداع أك إذف كمع 
استغبلؿ ؿببل لتبييض األمواؿ شرط دائما أف يكوف  استثمار أك استخداـ أك االستفادة أك الوساطة يف

 . 2اعباشل على علم دبصدرىا الغَت مشركع
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 محل اإلخفاء ) الحيازة( .2
دل وبدد القانوف اعبزائرم كالقوانُت اؼبقارنة على سبيل اغبصر ماىية الشيء ؿبل اإلخفاء بل 

أم شيء ناتج عن جناية أك  أنو من قانوف العقوبات اعبزائرم على 387من اؼبادة  01حددت الفقرة 
 .ؼبتأتيات ناذبة عن جناية أك جنحةا كما اتفق التشريع الفرنسي ك اؼبصرم على اعتبارىا جنحة

كىذا ما أكدتو ؿبكمة النقض اؼبصرية حيث دل تشًتط يف جريبة اإلخفاء أف يكوف ؿبل 
يكوف قد جاء شيء اإلخفاء كقع على ذات شيء اؼبتحصل من اعبريبة بل يكفي أف يقع على أم 

 .عن طريق تلك اعبريبة
تطبيقو على جريبة  يف حاؿمن ؿبل اعبريبة جزءا كاسعا يغطي أف ىذا التوسع يف ؿبل اإلخفاء 

  .1تبييض األمواؿ
شركع كبنية إخفاء مصدرىا اإلجرامي عرب البنوؾ إذل اؼبغَت قد تتحوؿ األمواؿ ذات اؼبصدر  

 .ع عرب عمليات بنكية كتستغل يف جريبة تبييض األمواؿاستثمارات يف العقارات أك أية مشاري

 الجريمة األكلية السابقة مصدر اإلخفاء .3
من قانوف العقوبات اعبزائرم السابقة الذكر فاف " كل من اخفي عمدا  387حسب نص اؼبادة 

مبددة أك متحصلة من جناية أك جنحة يف ؾبموعها أك يف جزء منها يعاقب باغببس  أشياء ـبتلسة أك
 ....... " دينار. 20.000إذل  500من سنة على األقل إذل طبس سنوات على األكثر كبغرامة من 

األشياء كل  كما ذكرنا سابقا فاف اؼبشرع اعبزائرم ك اؼبصرم كالفرنسي اعتربكا جريبة إخفاء
تحصبلت الناذبة عن جناية أك جنحة كىذا ما يتطابق مع نشاط جريبة تبييض األمواؿ الف كبل اؼب

 جريبة تامة العناصر. اعبريبتُت يتطلب كجود جريبة أكلية سابقة العتبارىا

 :االنتقادات الموجهة لهذا التكييف .4
عجزه عن كصف اإلخفاء على مستول السلوؾ  لقد عرؼ ىذا الرأم عدة انتقادات منها

ن جناية أك حىت يكتمل الركن اؼبادم يف جريبة إخفاء األشياء احملصلة م نواؼبكوف للركن اؼبادم، أل
 جنحة كجب كقوع نشاط اهبايب يتمثل يف اإلخفاء أك حيازة شيء ذم مصدر غَت مشركع.
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ا سلبيا، حينها ر األمواؿ اؼبودعة لديو يعد موقفبالتحرم عن مصد كعليو فاف تقاعس البنك يف القياـ 
ا قبل إيداع أمواؿ لتو على موقفو السليب، كما أف البنك إذجريبة اإلخفاء عليو كال يبكن مساء ال تقـو

ذات مصدر غَت مشركع ألحد عمبلئو فبل يعٍت أف البنك أصبح حائزا فعليا لتلك األمواؿ اؼبودعة 
 1.الودائع إليو كالتصرؼ الفعلي يكوف للعميل أما البنك ىو ؾبرد مؤسسة تقبل

قواعد العمل البنكي تفًتض عدـ ذبزئة  كمن االنتقادات اليت كجهت ؽبذا اؼبوقف أيضا أف
اغبساب البنكي حيث يبكن أف تندمج أمواؿ نظيفة مع أمواؿ غَت نظيفة ذات مصدر غَت مشركع 
حبيث من اؼبستحيل الفصل كالتمييز بينهما، كعليو يصعب متابعة البنك استنادا لوصف جريبة حيازة 

 . 2األمواؿ الناذبة عن اعبريبة 
الناذبة عن جريبة من حيث الركن إخفاء األشياء جريبة تبييض األمواؿ عن جريبة  كما زبتلف  

اؼبعنوم الف جريبة إخفاء األشياء اؼبقصودة كهبب توفر نية القصد اعبنائي عند اعباشل عن طريق 
انصراؼ إرادة اعباشل إذل ارتكاب اعبريبة مع العلم بأركاهنا كعناصرىا كىي جريبة تبييض األمواؿ يبكن 

 .3طأ أيضا أف تقع عن طريق القصد اعبنائي أك عن طريق اػب

 التكييف الحديث لجريمة تبييض األمواؿ.  الفرع الثاني:
التكييف القانوشل التقليدم عبريبة تبييض األمواؿ ظهرت  تلقاىابعد االنتقادات الواسعة اليت 

اجتهادات جديدة تعترب جريبة تبييض األمواؿ جريبة مستقلة حبد داهنا كاسقط التكييف السابق الذم 
 األمواؿ من قبيل اؼبسانبة اعبنائية األصلية أك التبعية أك جريبة إخفاء األشياء يرل جريبة تبييض 

خاصة عقوبات كيؤكد أنصار ىذا الرأم أف اؼبكافحة الفعالة ؽبذه اعبريبة تقتضي زبصيص 
كلقد لقي ىدا سواء ضمن قانوف العقوبات أك ضمن قانوف خاص، دبكافحة ىذا النوع من اعبرائم 

 .كؿ مؤيد لو كأخر معارض لواؼبوقف رأيُت األ

 االتجاه المؤيد العتبار جريمة تبييض األمواؿ جريمة مستقلة )خاصة(أكال: 
ستول الدكرل دل تعد مكافحتها شاف اؼبجريبة تبييض األمواؿ على  نتيجة انتشار كخطورة

حة دكلية اؼبهتمة دبكافالاالتفاقيات أكدت  دكلة كحدىا، بل أصبح مطلبا دكليا، حيثداخلي لل
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على ضركرة إصدار تشريعات خاصة ضد ىذه اعبريبة كىذا نظرا ػبطورهتا على اجملتمع تبييض األمواؿ 
  1استقرارىا. داليت انتقلت من إطارىا الداخلي للدكؿ إذل بعد دكرل أصبحت هتد

مث تبعتها اتفاقيات  اؼبؤثرات العقلية كاتفاقيةة اؼبخدرات ك اتفاقية خاصة دبكافحكصدرت أكؿ 
كاتفاقية ؾبلس أكركبا )سًتاسبورغ(  منها اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنيةأخرل 

خاصة  1994كاالتفاقية العربية ؼبكافحة االقباز الغَت مشركع للمخدرات ك اؼبؤثرات العقلية بسنة 
ى القوانُت الداخلية تسمو عل اف ىذه األخَتةيف حاؿ مصادقة الدكلة على مثل ىذه االتفاقيات ف أنوك 

 للدكؿ كىي ملزمة بازباذ اإلجراءات الزمة ؼبكافحة ىذه اعبريبة ككانت حجتهم يف ذلك.
عدـ كفاية اإلجراءات الرادعة من طرؼ السلطات اإلدارية كاؼبالية باؼبقارنة مع اإلجراءات  -

 ات.الناذبة عن السلطات اعبنائية نظرا لصرامة كشدة العقوبة الصادرة عن ىذه السلط
استغبلؿ لؤلمواؿ الناذبة قرار السياسي كاالقتصادم للدكؿ نظرا ػبطورة ىذه اعبريبة على االست -

ىا اإلجرامية قتصادية للدكؿ بغرض إخفاء مصادر عن تبييض األمواؿ يف ـبتلف القطاعات اال
دكؿ البلطيق عندما تدفقت مع إمكانية سحب تلك األمواؿ دفعة كاحدة مثل ما حدث يف 

دالت بعد ذلك مت سحب تلك األمواؿ دبع مث 1990رة ضخمة على بنوكها سنة أمواؿ قذ
أيضا يف حاؿ اؽبركب لؤلمواؿ اؼببيضة من دفع  األخَت إذل اهنيار تلك البنوؾ ك مرتفعة أدل يف

الضرائب اؼبستحقة عليها لصاحل خزينة الدكؿ فبا شكل ذلك خطرا على سبويل الدكلة 
 .2ؼبشاريعها اإلمبائية 

 :ريمة تبييض األمواؿ جريمة مستقلةاالتجاه المعارض العتبار ج :  ثانيا
نُت كاالقتصاديُت من عارض تشريع قوانُت خاصة عبريبة تبييض األمواؿ انو ىناؾ من الق

اعتبار جريبة تبييض األمواؿ جريبة إخفاء أك مسانبة التكييف التقليدم ب عتماد علىمكتفيُت باال
 م:أهنحجتهم يف ذلك  تبعية ككانت

إطار حقو ئ اإلنسانية احملضية حبماية يف يؤدم التشريع اؼبستقل إذل اؼبساس ببعض اؼبباد -
الشخصي اػبصوصي كمنها السرية البنكية فبا يعجل باؽبركب لرؤكس األمواؿ من البنوؾ إذل 

 ج .اػبار 
                                                           

1 Stefano Manacorda, La Règlementation Du Blanchiment De Capitaux Endroit International, 
Revue De Science Criminelle Et De Droit Pénal Compare, 1999, P. 252. 
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يؤدم التشريع اؼبستقل إذل انكماش االقتصاد نتيجة قلة االستثمارات حىت كلو كاف اؼباؿ  -
 اؼبخصص لبلستثمار ذك مصدر جرمي.

يبكن أف يؤدم النص التشريعي اؼبستقل يف جريبة تبييض األمواؿ إذل معاقبة اعباشل مرتُت ،مرة  -
على اعبريبة األكلية كأخرل على نشاط تبييض األمواؿ كذلك فبا يؤدم إذل ـبالفة مبدأ الشرعية 

 1اعبنائية يف حاؿ اؼبعاقبة لشخص كاحد مرتُت.
التكييف اغبديث سن اجملتمع الدكرل بعض التشريعات الدكلية ؼبكافحة جريبة تبييض  كيف إطار

متعلقة مكافحة االذبار باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية  1988األمواؿ بداية من اتفاقية فيينا لسنة 
 .ؾبموعة من االتفاقيات اليت ذكرناىا سابقا إضافة إذل

جريبة تبييض باقي دكؿ العادل كنظرا ػبطورة توسع الدكؿ فاعبزائر مثلها مثل كعلى اؼبستول 
أفردت عقوبات خاصة جبريبة تبييض األمواؿ ضمن القانوف  ،كسباشيا مع االتفاقيات الدكلية األمواؿ

 1966يونيو  08اؼبؤرخ يف  66/156اؼبعدؿ اؼبتمم لؤلمر  2004نوفمرب  10الصادر يف  04/15
مث تبعتها بقوانُت ، 07مكرر 389إذل  389ؼبواد من كذلك يف نصوص ا اؼبتعلق بقانوف العقوبات

الوقاية من تبييض  معدؿ اؼبتمم اؼبتعلق 2005فرباير  06اؼبؤرخ يف  05/01اػباصة أنبها القانوف 
متعلق بالوقاية من  2006فيفرم  20الصادر يف  06/01األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتو كالقانوف 

ر بعد ذلك ىذه القوانُت كزكدهتا بنصوص تطبيقية عن طريق الفساد كمكافحتو كقد طورت اعبزائ
 تعديلها.

مػػػػن  األمػػػػواؿرب جريبػػػػة تبيػػػػيض نبلحػػػػظ أف التكييػػػػف القػػػػدصل الػػػػذم يعتػػػػ ؼبطلػػػػبيف هنايػػػػة ىػػػػذا ا
تكييػػػػػػف جريبػػػػػػة ، كنػػػػػػرل أف عػػػػػػد قاصػػػػػػراكفعػػػػػػل اإلخفػػػػػػاء يكالتبعيػػػػػػة اؼبسػػػػػػانبة اعبنائيػػػػػػة األصػػػػػػلية  قبيػػػػػػل

ىبػػػػػدـ ل علػػػػػى جهػػػػػاز القضػػػػػاء مكافحػػػػػة ىػػػػػذه اعبريبػػػػػة ك يسػػػػػه تبيػػػػػيض األمػػػػػواؿ بػػػػػنص قػػػػػانوشل خػػػػػاص
ىػػػػػػػذه اعبريبػػػػػػػة مػػػػػػػع تكنولوجيػػػػػػػا  تػػػػػػػأقلميف ظػػػػػػػل اؼبصػػػػػػػلحة العامػػػػػػػة فبػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إذل اسػػػػػػػتقرار اجملتمػػػػػػػع 

اإلعػػػػػػبلـ كاالتصػػػػػػاؿ كخطورهتػػػػػػا علػػػػػػى الػػػػػػرغم مػػػػػػن االنتقػػػػػػادات الػػػػػػيت كجهػػػػػػت ؽبػػػػػػذا التكييػػػػػػف الػػػػػػيت دل 
  ترقى إذل درجة القصور الذم اعًتل التكييف التقليدم.
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 على تبييض األمواؿ  الفصل الثاني: انعكاس السر البنكي

األمواؿ احمللية كاألجنبية كدعم الثقة  رؤكسيظهر انعكاس السرية البنكية يف القدرة على جدب 
يف اقتصاد الدكؿ كخاصة يف اعبهاز البنكي كاؼبؤسسات اؼبالية بصفة عامة كتشجيع االستثمار خاصة 

  .اػبارجي
ؤسسات اؼبالية من أىم الوسائل اليت تستخدمها عصابات تبييض األمواؿ من كتعد البنوؾ كاؼب

نظرا ؼبا تتمتع بو من ـبتلف العمليات اؼبالية اليت  ،شركعةاؼباجل إصباغ صفة الشرعية على أمواؽبا غَت 
تتم هبا ككدا استغبلؿ سرعة نقل كربويل األمواؿ خاصة بعد التطور التكنولوجي الذم تشهده 

  اليت تقـو هبا البنوؾ العمليات
كلما سهل على مبيضي األمواؿ   البنكي إجراء السركلما تشددت البنوؾ يف تطبيق   أنوكعليو ف

بالسماح للهيئات اؼبكلفة دبتابعة ما تراخت البنوؾ يف تطبيقو ارتكاب جرائمهم كالعكس صحيح فكل
تنظيم احملكم لتطبيق إجراءات  لامكافحة تبييض األمواؿ كلما تقلص ىذا النوع من اعبرائم مع ضركرة 

كشف السر البنكي للعميل يف حالة االشتباه بكونو بصدد القياـ جبريبة تبييض األمواؿ مع عدـ 
يضعف من قدرة العميل إمكانية اؼبنافسة مع  نوالًتاخي الكبَت الذم يفقد البنك ثقة عمبلئو أل

 متعاملُت آخرين.
 متطلبات التوفيق بُت السر البنكي كتبييض األمواؿكؿ اال طبلقا فبا سبق سنتناكؿ يف اؼببحثكان

 .اؼبوازنة بُت السر البنكي كتبييض األمواؿ كيف اؼببحث الثاشل إجراءات
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 .متطلبات التوفيق بين السر البنكي كتبييض األمواؿ المبحث األكؿ:
م من دعائم إم دكلة كيدافع اليـو يعترب دعامة أساسية لبناء أم اقتصاد يقو  بنكيالقطاع الأف        

كسبر ىذه اؼبرحلة عرب ؾبموعة من العمليات تتم بن  هبا كبو عملية النمو االقتصادم كاالجتماعي 
من مقتضيات العمل البنكي الفعاؿ ضركرة التوفيق بُت كشف السر البنكي العمبلء كالبنوؾ ، ك 

كعليو سوؼ نتناكؿ يف  سر البنكي،ا تدعو إذل دراسة أنظمة الأهنف كمكافحة جريبة تبييض األمواؿ
االعتبارات اليت ذبيز إفشاء السر البنكي كيف اؼبطلب الثاشل  وأصناف ك نظاـ السر البنكياؼبطلب األكؿ 

 .ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ

 .البنكي السر ـاالمطلب األكؿ: نظ
اشل نظاـ السر رع الثيف الفرع األكؿ كالف السر البنكي اؼبطلق سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل نظاـ

 األمثلة على كل نظاـ. بعض النسيب بشقيو مع إدراج البنكي

 .السر البنكي المطلق نظاـ :الفرع األكؿ
لعميل يف لثقة التعترب السرية البنكية من أىم قواعد كمبادئ العمل البنكي فهي من جهة ربقق 

ؿ البنك كبالتارل زيادة أرباحو ككل البنك كتدفع إذل زيادة مدخراتو فبا ينعكس على زيادة رقم أعما
ذلك ىبدـ بطريقة مباشرة مصلحة الدكلة العامة حُت يتم استثمار تلك اؼبدخرات يف اقتصاد الدكلة 

 يف شكل مشاريع تنموية يف ـبتلف القطاعات .
يبنع منعا باتا كشف السر البنكي إال يف حالة كاحدة فريدة  أنوإف الفحول من ىذا النظاـ  

  1دكف سواه. فقة العميل نفسوكىي دبوا
مبدأ مقدس ال ىبضع ألم استثناء ربت أم من فبيزات ىذا النظاـ أف كثماف السر البنكي 

د بو صاحب كيشمل التزاـ إضافة إذل كل ما عه إال من صاحبو، وال يقع كشفك ظرؼ من الظركؼ 
  .يفتوأثناء القياـ بوظ ككل معلومة تتعلق بصاحب السر ،السر إذل اؼبؤسبن عليو

 
 

                                                           

،حبث تطبيقي يف عينة من اؼبصارؼ العراقية ، ؾبلة كلية  التزاـ المصارؼ العراقية بالسرية المصرفيةؿبمد اضبد ضبد كحسنُت مشتاؽ عبلكم،  1
، العراؽ، العدد   .114، ص2015، سنة 36الرافدين، اعبامعة للعلـو
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 الذم اعترب أف احًتاـ charles muteau شارؿ ماتيو كمن مؤيدم ىدا النظاـ قبد الفقيو
  1السر البنكي أمر مقدس يعترب من النظاـ العاـ كال يقبل أم استثناء.

من قانوف  378على نص اؼبادة  بناء يف القضاء فقد حكمت ؿبكمة النقض الفرنسية أما
بكتماف السر اؼبهٍت كاعتربت أف السر لو صفة العمومية كاإلطبلؽ، أم اؼبتعلقة  العقوبات الفرنسي

أثناء فبارسة  اؼبعلومات كالبيانات اليت علم هبا اؼبؤسبن على السر كاليت منحها لو العميل يشمل صبيع
  2مهنتو تعترب من النظاـ العاـ كال هبوز ـبالفتها.

 1899مايو سنة  01لصادر يف كما قبد أيضا حكم ؿبكمة النقض الفرنسية يف حكمها ا
عقدتو مع احد  تللمحكمة بعدـ جواز اغبكم ببطبلف عقد تامُت كان حيث حكمت الدائرة اؼبدنية

كاف مصاب دبرض يف القلب ـبفيا ذلك على شركة التامُت كقد   أنواؼبؤمنُت قبل كفاتو كعلى الرغم من 
جو قبل كفاتو على أساس اف ذلك ببطبلف تقرير الطبيب اؼبكلف بعبل اعتمدت احملكمة يف حكمها

  3ىبالف قواعد سر اؼبهنة.
 union bank of بنككأيضا ساند ىذا النظاـ القضاء االقبليزم يف قضية تورينار ضد  

England tourner أصبح مدينا لو دببلغ معُت  حيث ىذا البنك لدل عندما كاف تورنيار عميبل
ساط كل أسبوع كمن بُت اؼبعلومات الذم وبتويها حينها كقع على تعهد بتسديد ىذا الدين على أق

كحُت دل يلتـز بدفع اإلقساط للبنك  ىذا التعهد عنواف الشركة اليت كاف يعمل هبا كىي شركة كيفيوف
قاـ مدير فرع البنك اؼبدعي عليو باالتصاؿ دبدير البنك كخبلؽبا كشف عن حقيقة رصيده اؼبادم 

يقـو بالرىاف يف أحياف كثَتة فبا تسبب يف فصل اؼبدعي من  أنوزيادة على أف اؼبدين ال يفي بوعوده ك 
عملو، كعليو رفع دعول طالب فيها البنك بالتعويض نضَت الضرر الذم غبق بو من التشهَت بو 

 كاإلخبلؿ بواجب اغبفاظ على السر البنكي .
كمة ككاف حكم احملكمة الدرجة األكذل لصاحل البنك ،فقاـ اؼبدعى باالستئناؼ فحكمت ؿب

االلتزاـ بالسرية البنكية يشمل ما إذا كاف " كقد اعتمد ىذا اغبكم على أف  االستئناؼ لصاغبو

                                                           

 .113، ص 2015، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة رية المصرفيةالنظاـ القانوني للسسلول سادل بن ىاشل الزضبي،  1
، التزاـ المحامي بالحفاظ على أسرار العميل دراسة فقهية قضائية مقارنة في القانوف المصرم كالفرنسي مصطفى اضبد عبد اعبواد حجازم، 2

 .126 ص 125، ص2005دار النهضة العربية، القاىرة، سنة 
،دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية ، سنة  01،طمدل مسؤكلية المدنية عن اإلخالؿ بالتزاـ بالسر المهني أك الوظيفيجربم ؿبمد حبيب،  عادؿ 3

 .23ص  22، ص 2003
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مدين أك دائن كمقدار ىذا الرصيد يبتد االلتزاـ إذل كل اؼبعامبلت اليت تندرج ربت  اغبساب ذا رصيد
 اغبساب كاذل الضمانات اؼبقدمة خبصوص ىذا اغبساب" .

ذم قضى لصاحل العميل الذم تأثرت مصاغبو الشخصية نتيجة  اؼبميز ال اغبكممن ىذا ك  
نستنتج أف ؿبكمة االستئناؼ قدمت حق العميل يف عدـ   شف مدير البنك لسرية ذمتو اؼباليةك

كاعترب أف نظاـ السر البنكي اؼبطلق ال 1كشف ذمتو اؼبالية على مصلحة البنك ؼبا ؽبذا اغبق من أنبية.
 إال بإذف من العميل  االستثناء كال يكشف السر يقبل

 .خذ بنظاـ السر البنكي المطلق: مبررات األ أكال
دفاع عنو قبملها يف ؾبموعة العناصر لاعتمد أنصار ىذا النظاـ على عدة مربرات كحجج ل

 التالية: 
 توفر الثقة للعميل لدل البنك. اؼبطلق لسر البنكيباإف االلتزاـ  -
 .األطراؼ البنك كالعميلحملافظة على مصاحل يسمح با اؼبطلق لسر البنكياـ باإف االلتز  -

ن على السر)موظف البنك( البساطة كسهولة يف سبؤ ميوفر لل اؼبطلق لسر البنكيإف االلتزاـ با -
 .2تأدية كظيفتو يف البنك

لبلستثناءات كىو ما يعترب ضباية حق  ال يفتح اجملاؿ اؼبطلق لسر البنكيإف االلتزاـ با -
 اإلنساف يف السرية.

ا تدفع باذباه تشجيع جدب هنقق ازدىار اقتصادم يف صبيع اعبوانب ألوب اؼبطلق البنكي إف السر -
 رؤكس األمواؿ اػبارجية أك الداخلية بل حىت اسًتداد األمواؿ اؼبهربة إذل اػبارج كتوظيفها داخليا،

 .تيجة استثمارىا يف مشاريع متنوعةفبا يعود على االقتصاد الداخلي بالنفع الكبَت ن
غَت قانونية اليت  سلوكياتمؤيدك ىذا النظاـ إف السرية البنكية اؼبطلقة ال يعد مسؤكال عن يعترب  -

مثل ىذه العمليات تقـو خارج البنوؾ كتعود  نويقـو هبا اؼبدخرين مثل الغش كالتهرب الضرييب أل
 اؼبسؤكلية األكذل إذل السلطات اليت دل تشرع القوانُت حىت ربارب مثل ىذه التصرفات.

 نو السر البنكي ركن مهم من أركاف النشاط االقتصادم كاؼبارل اؼبثارل الذم تنشده الدكؿ أليعترب -
 بتوفَت مناخ استثمارم جذاب كمربح كؿبمي قانونا فبا ينعكس على الدكلة صاحبة مبدأ يسمح
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باالزدىار كالرفاه كتامُت االستقرار كاألمن عبميع أفراد اجملتمع كالعكس  اؼبطلق السر البنكي
النشاط اؼبارل  يتسبب يف ىركب رؤكس األمواؿ كيبطئصحيح يف حاؿ غياب ىذا اؼببدأ 

 .1كاالقتصادم للدكؿ
اليت إف إفشاء السر البنكي يف حالة استثنائية هبعل منو عرضة لبلهنيار بسب كثرة االستثناءات  -

 ؼبالية.اؼبعامبلت ا استقطاب ،فبا هبعل البنك يفقد مصداقية االعتماد عليو يفتقع عليو 
 وبمل ىذا النظاـ اؼبسؤكلية عن كشف السر البنكي للموظف يف البنك دكف سواه. -
األساسية منها اغبق يف  يهدؼ ىذا النظاـ حبمايتو للسر البنكي إذل ضماف حقوؽ األفراد  -

 اػبصوصية .
 .2أسلوب بسيط كدقيقرية كىذا ما يساعده على العمل بيسمح ىذا النظاـ للبنك بالدفع بالس -

 المطلق. نقد نظاـ السر البنكي: ياثان
همل اؼبصلحة العامة اليت قد تسمو على السر يإف ىذا النظاـ يوفر اغبماية للمصلحة اػباصة ك   -

 يف حد ذاتو.
تبيض األمواؿ غطاء إف ىذا النظاـ يوفر للمجرمُت يف ؾباؿ اعبرائم اؼبتعلقة بالبنوؾ كخاصة جريبة  -

ر البنكي على اؼبستول احمللي أك يف إطار التعاكف الدكرل ربت حجة احًتاـ الس للقياـ بأعماؽبم
 .3ؼبكافحة اعبرائم اؼبتعلقة بالسر البنكي

 نظاـ السر البنكي المطلق. نماذج : بعضثالثا
منها لوكسمبورغ كجزر  ىذا النظاـاليت تتبٌت اؼبطلق البنكي  اكؿ بعض النماذج للسرسنتن

 ف كالبهامة كالنمسا.االكايب

  ²في لوكسمبورغ  السر البنكي .1
يف ؾباؿ حيث أصبحت ىذه الدكلة موقع ىاـ  لوكسمبورغ نظاـ السر البنكي اؼبطلقدكلة  تتبٌت

جذب رؤكس األمواؿ فبا مكنها من رفع حجم األمواؿ اؼبودعة لدل بنوكها كأصبحت تنافس اكرب 
                                                           

من الدكؿ األجنبية كالعربية، ؾبلة الرافدين، كلية  ، دراسة مقارنة لعددالسرية المصرفية أثارىا كجوانبها التشريعيةالدين،  ميادة صبلح الدين تاج 1 
  .264، ص 2009، سنة 31، اجمللد 95اإلدارة كاالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العدد 

 .44اغباسي مرصل، مرجع سابق، ص  2
 .124ص   123بق، ص سلول سادل بن ىاشل الزضبي، مرجع سا 3
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ى كل خرؽ أك إفشاء يقع كذلك بفضل العقوبات اؼبشددة عل اؼبراكز اؼبالية العاؼبية مثل سويسرا كاقبلًتا
كنشاطات غَت شرعية  ربت طائلة قانوف العقوبات ؽبذه الدكلة، فبا هبعلها مكاف للتهرب الضرييب

 اؼبتعلقة باألمواؿ منها جريبة تبييض األمواؿ .
السرية البنكية اؼبطلقة يف دكلة لوكسمبورغ بإمكانية فتح حسابات بنكية رقمية  كما يتميز نظاـ

ـ كبأظباء مستعارة باإلضافة إذل حفظ اؼبراسبلت ككشوؼ العمليات اؼبالية لدل أم يف شكل أرقا
، كما يتميز أيضا بصعوبة تبادؿ اؼبعلومات مع البنوؾ األخرل أك حب اغبسابالبنك أك تسليمها لصا

حىت بُت البنك الرئيسي كفركعو داخل الدكلة نفسها ،كما أف قوانُت لوكسمبورغ ال تسمح بتبادؿ 
ت مع الدكؿ األجنبية كال تقدـ اؼبعلومات اػباصة بالعميل حىت إذل اعبهات اؼبتخصصة يف اؼبعلوما

التحقيقات القضائية أك السماح حبجز عل حساب العميل أك حىت إعطاء بيانات حوؿ الضرائب 
  1سلطات الوطنية أك الدكليةالسواء 

ية مع انعداـ العمليات الرقابية كما يبتاز النظاـ اؼبارل فيها بسهولة إنشاء الشركات خاصة اؼبال
 عليها

كبفضل ىذه اغبركية اؼبالية أصبحت ىذه الدكلة من كربل اؼبراكز اؼبالية العاؼبية كقد استغل 
مبيضي األمواؿ ىذا النظاـ الرتكاب جرائمهم اؼبتعلقة بالعمليات اؼبالية خاصة جريبة تبييض 

  .2األمواؿ

 .ف كالبهامةاي جزر الكايمف السر البنكي .2
 1964انتقل عدد بنوكها من بنكُت سنة  قنظاـ السر البنكي اؼبطل فابعد تبٍت جزر الكايب

 3آالؼ شركة اغلبها متخصصة يف اؼبيداف اؼبارل. 08كمت إنشاء أكثر من  1981بنك سنة  360إذل 
ة كاليت تسمى باؼببلذات البنكية، كجزير  أيضا جزر البهامةمن الدكؿ اليت تنتهج ىذا النظاـ قبد 

ف تقع بُت كوبا كصبايكا كتعد من اكرب اؼبراكز اؼبالية الدكلية كربتل الرتبة الرابعة كقوة مالية يف االكايب
العادل كتأيت بعد كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية كالياباف كبريطانيا كتأيت فرنسا بعدىا إم يف الرتبة 

                                                           

 .89ص  88، ص 2004، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، سنة دكر البنوؾ في مكافحة غسيل األمواؿجبلؿ ؿبمدين،  1
 .90، صنفسوجبلؿ ؿبمدين، اؼبرجع  2
 جزيرة اكرب كتدعى مطلقة بنكية سرية نيُتبقوا تتسم مربع كلومًت190 حبوارل تقدر كمساحتها كصبايكا كوبا بُت تقع جزر ثبلث عن عبارة الكايباف 
 مقدمة كرقة األمواؿ، غسيل مواجهة يف اؼبصرفية السرية مشكلة الشرعية اغبلوؿ ضباد، ؿبمد علي ، العاؼبية اؼبالية اؼبراكز اكرب من كىي الكربل بكايباف هبا
 .52 ص ،2005 سنة جواف19ك18 يومي بَتكت يف الدكرل ؿبامي ارباد أقامها اليت األمواؿ تبيض مواجهة في المصرفية السرية ندكة إذل
 .90جبلؿ ؿبمدين، اؼبرجع السابق ،ص 3
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 التاـ من ضرائب الدخل كالضرائب الغَت مباشرة اػبامسة، كيتسم النظاـ اؼبارل يف ىذه اعبزيرة باإلعفاء
البنوؾ كال  ، حيث ال توجد رقابة علىمركية سواء الصادرات أك الوارداتكاإلعفاء التاـ من اغبقوؽ اعب

طلب لوثيقة اؽبوية مثل بطاقة التعريف أك جواز السفر ،كأصبحت ىذه اعبزيرة مرتع لكل اؼبعامبلت 
بنك  550من إنشاء  ض األمواؿ حيث مكن نظاـ السر البنكي اؼبطلقتبيالغَت قانونية كمنها جريبة 

 . 1ألف شركة 29مليار دكالر من األمواؿ اؼبودعة فيها ك  500هبا 

 .في النمسا السر البنكي .3
 ، حيث تلتـز البنوؾ النمساكية بعدـتنق مبدأ السر البنكي اؼبطلقمن الدكؿ اليت تع النمسا تعترب

 ىذه األخَتةة، كعبأت اؼبفوضية األكركبي مع النمسا تدخل يف صراع جعل فبا العميل، شخصية معرفة
حاؿ القياـ بالعمليات  األكركبية اليت قضت بوجوب ربديد ىوية العميل البنكي يف العدؿ ؿبكمة إذل

 اؼبالية كخاصة عند إيداع األمواؿ لدل البنوؾ.
بنوؾ النمسا عدـ اؼبوافقة إذل  كقصد مكافحة جريبة تبييض األمواؿ طالب االرباد األكركيب من

 ،ىويتو عن العميل كشف إال يف حاؿ يورك 755.555 عن قيمتها تزيد إيداع األمواؿ النقدية اليت
يف البنوؾ النمساكية حيث البفضت على ما كانت اؼبالية اؼبدخرات  نسبةكقد اثر ىذا القرار على 

 .2عليو سابقا

 .النسبي نظاـ السر البنكي :الفرع الثاني
تنتهج بعض الدكؿ نظاـ السرية البنكية النسبية حيث ال يبكن كشف السر البنكي إذل يف 
ؾباالت استثنائية .كيعترب السر البنكي من النظاـ العاـ كال هبوز اؼبساس بو إال كفق أحكاـ قانونية 

 .مضبوطة كؿبدكدة كصارمة ينظمها اؼبشرع ربت هتديد قانوف العقوبات لكل من انتهك ىذا اغبق
كدبعٌت آخر فاف ىذا النظاـ كقاعدة عامة ال يسمح بكشف السر البنكي للعميل إال لضركرة 

ال يكوف كشف السر البنكي يف ىذا النظاـ 3،هتدؼ إذل ربقيق مصاحل مهمة هتدؼ الستقرار اجملتمع
 إال إذا كاف ذلك يتعارض مع النظاـ العاـ، أم ىبالف القوانُت اعبنائية للدكلة.

                                                           

 .53، ص مرجع سابقعلي ؿبمد ضباد،  1
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أف اؼبصلحة العامة للمجتمع ىي اليت تتطلب إهباد السر كاحملافظة  ار ىذا الرأمكما يرل أنص
اؼبهن كالوظائف تتطلب كجود السر عليو كىي اليت تسمح بكشفو يف آف كاحد كاف خصوصية بعض 

مع إمكانية كشفو إذا دعت ضركرة اؼبصلحة العامة إذل ذلك. كمن أنصار ىذا الرأم قبد الفقيو 
يتبٌت ىذا الرأم يف نص  1867ك 1810كاف اؼبشرع الفرنسي يف الفًتة ما بُت   كقد faureفوركم 

  1قانوف العقوبات حبجة ظبو اؼبصلحة العامة للمجتمع على اؼبصلحة اػباصة للفرد.
أساس االلتزاـ بالسر من أنصار ىذا الرأم إف السر البنكي النسيب يقـو على كىناؾ من يرل 

حيث أف ىدفها ضباية مصلحة طريف العقد كاليت  ،بط البنك مع العميلاؼبهٍت عن طريق العقد الذم ير 
نتيجتو ضباية الطرفُت كهنايتو ضباية للمصلحة العامة الف مصلحة الطرفُت سبثل جزء من ضباية اؼبصلحة 

التجرصل الذم يفرضو قانوف العقوبات على جريبة إفشاء كيربر أنصار ىذا الرأم موقفهم ب 2العامة.
 األسرار

الضركرة إذل  دعتهبوز للدكلة التدخل بكشف السر البنكي إذا  نظاـ السر البنكي النسيبيف 
ذلك كفق نص قانوشل هبدؼ مكافحة بعض اعبرائم اؼبتعلقة بالعمليات البنكية كخاصة جريبة تبييض 

  3األمواؿ.
كيساند ىذا الرأم حكم ؿبكمة النقض الفرنسية الصادر عن الدائرة اؼبدنية حيث ظبحت 

 كشف السر يف بعض اغباالت االستثنائية أك بطلب من صاحب السر أك موافقتو.ب
كما أجازت بعض احملاكم كشف السر يف حالة الدفاع عن النفس أك الشهادة أماـ القضاء أك 
التبليغ عن اعبرائم ،كيف حكم آخر أقرت الدائرة اعبنائية دبحكمة النقض الفرنسية كشف السر كقاية 

  4أقرت ؿبكمة النقض اؼبصرية بكشف السر لتبليف كقوع جريبة. من االهتاـ. كما
كعلى ضوء ما سبق نستنتج أف السر ال يبكن أف يكوف أبدا مطلقا كىذا لضركرة زبص ضباية 

 .5العبلقات بُت األفراد كمصلحة اجملتمع
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 أكال: مبررات األخذ بنظاـ السر البنكي النسبي.
 رات التالية :لقد اعتمد أنصار ىذا النظاـ على اؼبرب 

إف األخذ هبذا النظاـ يوفر اغبماية للمصلحة العامة قبل اؼبصلحة اػباصة، خاصة عندما   -01
 أظبى كأعلى من اؼبصلحة اليت وبميها السر البنكي تكوف مصلحة العامة

وبد من اعبرائم اؼبتعلقة بعمل كنشاط البنوؾ كخاصة جريبة  إف نظاـ السر البنكي النسيب -02
 تبييض األمواؿ 

ىذا النظاـ يسمح بإمكانية التوفيق بُت ضباية مصلحة العميل يف كتماف السر كزرع الثقة  -03
 1بينو كبُت البنك كالتوفيق يف ؿباربة جريبة تبييض األمواؿ خدمة للمصلحة العامة.

 2التزاـ قانوشل توفر ضمانة للعميل يف كتماف سره البنكي. يعترب نظاـ السر البنكي النسيب -04
كال يقع عليو أم استثناء إال اليت  ،يعترب من النظاـ العاـ السر البنكي احًتاـ نظاـ إف -05

         يهدد اؼبصلحة العامة كاستقرار نوأل وبددىا اؼبشرع ضمن القانوف اعبنائي للدكلة
 .3اجملتمع 

 : نقد نظاـ السر البنكي النسبي.ثانيا
العميل ىو من يبتلك اغبق بإفشاء ا ربقق القوؿ باف أهنكمن االنتقادات اليت كجهت ؽبذا النظاـ 

 .السر البنكي بينما اؼبصلحة العامة أكذل منو
اـ السر البنكي النسيب الضيق كنظاـ السر البنكي كينقسم ىذا النظاـ بدكره إذل قسمُت نظ 

  النسيب اؼبوسع.

 .الضيق النسبينظاـ السر البنكي  .1
تشريعي جنائي، كما يهدؼ إذل  يهدؼ ىذا النظاـ إذل ربقيق اؼبصلحة العامة عن طريق نص 

كيتم كشف السر للعميل من طرؼ البنك  ،ضباية اؼبصلحة اػباصة إذا كانت تسمو عن السر البنكي
جبريبة تبييض العميل  ـقيا إحالتو على القضاء يف حاؿ كجود دالئل قوية على عأك اؼبؤسسة اؼبالية م
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بداية منها سويسرا  ة البنكية الضيقةبعض الدكؿ اليت تتبٌت نظاـ السري األمواؿ كسوؼ نستعرض
 كلبناف .

  ذج السر البنكي النسيب الضيقبعض مباكيف ما يلي 

 . سويسرا  -أ 
بُت الكاثوليك  اؼبطلقة إذل تاريخ اغبرب يعود تاريخ أساس اعتماد سويسرا على السرية      

قامت البنوؾ السويسرية كالربكتستانت يف أكركبا حيث قاـ الربكتستانت بتهريب أمواؽبم إذل سويسرا ك 
بالتسًت على أمواؽبم لكي ال يتمكن أعدائهم من مصادرهتا، كمند تلك الفًتة أصبحت تلك التقاليد 

حيث شرعت سويسرا  1934نوفمرب  08قواعد كنظم عرفية تعتمد عليها البنوؾ السويسرية إذل غاية 
منو على  47حيث جاء يف نص اؼبادة ، ى قانوف اؼبصارؼ كصناديق التوفَتأكؿ مرة قانونا فدراليا يسم
عبهاز يف مصرؼ أك مستخدما أك مدققا أك مساعدا للمدقق أك  يف عضوأف " كل شخص بصفتو 

عضوا يف عبنة اؼبصارؼ افشي عن قصد دبوجب التكتم اؼبلـز بو عمبل هبذا القانوف أك سر اؼبهنة أك 
بغرامة ال تتجاكر العشرين ألف  حرض على ارتكاب ىذه اعبريبة أك حاكؿ التحريض عليها، يعاقب

 1. "..........أشهر كيبكن اعبمع بُت العقوبتُت 06فرنك أك حببس ال يتجاكز 
ما يبلحظ على النظاـ البنكي السويسرم كعلى الرغم من صموده أماـ الضغط األؼباشل من 

ية الثانية إال اجل الكشف السر البنكي لرؤكس األمواؿ اؼبهربة من طرؼ النازيُت خبلؿ اغبرب العاؼب
 .2خضع إذل الضغط األمريكي حيث اضطرت سويسرا إذل تعديل قوانينها البنكية أنو

عن مكافحة اإلرىاب يف رسالة موجهة إذل رئيس ؾبلس األمن قدمتو سويسرا  تقرير كما الحظ
ديسمرب 19ببَتف يف  2011لسنة  1373إذل عبنة ؾبلس األمن اؼبنشاة دبوجب القرار  كبالضبط

التزاـ سويسرا دبكافحة ضركرة يف اعبزء األكؿ منو اؼبتعلق ب 2001سبتمرب  11بعد أحداث  2001
 باستغبلؿ  تتعهد سويسرا بعدـ السماح أنواإلرىاب على الصعيد الدكرل يف نص الفقرة الثانية على 

اء يبكن رفع السرية يف حاؿ تقدصل طلب مساعدة أك فتح إجر  أنويف أنشطة إجرامية ك  السر البنكي
 .3جنائي

                                                           

 .95ص، مرجع سابق، نصر شوماف 1
 . 52سلول سادل اؽباـ اؽباشي الرضبي، مرجع سابق، ص 2
.متاح على اؼبوقع 5ص اؼبتعلق دبكافحة اإلرىاب، 2011لسنة  1373من اعبزء األكؿ من تقرير سويسرا حوؿ القرار  02الفقرة  3

google.com/url?sahttps://www.     د33ك08لساعة ا 29/01/2018ـ و ياطبلع عليو 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=51&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwsa17d3aAhWBlxQKHZruA2s4MhAWCCkwAA&url=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Frecord%2F455991%2Ffiles%2FS_2001_1224-AR.pdf&usg=AOvVaw1CUPGRU8KzZEiUfTXOQ9sc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=51&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwsa17d3aAhWBlxQKHZruA2s4MhAWCCkwAA&url=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Frecord%2F455991%2Ffiles%2FS_2001_1224-AR.pdf&usg=AOvVaw1CUPGRU8KzZEiUfTXOQ9sc
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اؼبتعلقة  2001لسنة  1373من اعبزء الثاشل اؼبتعلق بتنفيذ القرار  01كما جاء يف الفقرة 
ال تشكل السرية البنكية حاجزا أماـ مكافحة  تتعهد سويسرا على أنودبكافحة سبويل اإلرىاب 

 .1اإلرىاب أك أم جريبة أخرل
من  01ففي  بالسر البنكي اؼبطلق، اغبياد اػباص بااللتزاـ  كىذا ما انعكس يف تراجعها عن

من أمر عبنة  15حيث عدلت اؼبادة  بدأت سويسرا يف تعديل قوانينها 2004شهر يوليو سنة 
األعماؿ البنكية الفيدرالية السويسرية اؼبتعلق بتبييض األمواؿ حيث أصبح يبنع ربويل األمواؿ من 

 .2ة صاحب التحويلالبنوؾ السويسرية إذل اػبارج إال إذا مت التعرؼ على ىوي
بتشكيل ضغط  قامت اغبكومة السويسرية 1997أكتوبر  15كقبل ذلك كيف سابقة أكذل يف

سابات البنكية لرئيسة اغبرىيب على بنوكها كذلك بعد طلب من اغبكومة الباكستانية بالقياـ بتجميد 
حسابات بنكية  07ىناؾ  أنوكزراء باكستاف "بنزير بوتو" ككل أفراد عائلتها كبعد التحقيق اتضح 

مليوف دكالر كقد قامت سويسرا  80تابعة ؽبذه العائلة يف ؾبموعة ـبتلفة من البنوؾ بقدر مارل ذباكز 
 مليوف دكالر أمريكي. 15.6بتجميد احد ىذه اغبسابات دبلغ 

قامت احملكمة العليا السويسرية بإصدار حكم يقر  10/12/1997كيف حادثة أخرل بتاريخ 
مليوف دكالر إذل حكومة الفيليبُت   500مليوف دكالر أمريكي من أصل مبلغ قدره  بإرجاع مبلغ مائة

 كاف ىذا اؼببلغ تابع غبسابات الرئيس السابق ؽبذه الدكلة اؼبدعو ماركس. 
 نظاـ السرية البنكية اؼبطلقة منعلى ضوء ىذين اغبدثُت البارزين نستنتج أف سويسرا ربولت 

تبنتو اشتهرت بو إذل السرية النسبية اؼبقيدة حيث منح للقضاء الذم كانت من أكائل الدكؿ اليت 
طات البنوؾ منها على اإمكانية كشف السر البنكي للعميل حملاربة اعبرائم اؼبتعلقة بعمليات كنش

 اػبصوص جريبة تبييض األمواؿ كالفساد كالتهريب .
 لبناف .  -ب 

إذا   1956سبتمرب من سنة  06دل يعرؼ لبناف نص تشريع متعلق بالسر البنكي قبل تاريخ 
كاف وبكم العمل البنكي العرؼ كالعادات كالتقاليد اؼبتبعة يف عمل البنوؾ كحبكم أف العبلقة بُت 
العميل كالبنك كانت عبلقة تعاقدية فاف اغبق للعميل يف حاؿ كقع ضرر نتيجة كشف سره البنكي  

قود نظَت الضرر اغباصل، أك من قانوف اؼبوجبات كالع 262كاف عليو االعتماد على نص اؼبادة 
                                                           

 . 9، مرجع سابق ،ص1373من اعبزء األكؿ من تقرير سويسرا حوؿ القرار  02الفقرة  1
 .271ميادة صبلح الدين تاج الدين، مرجع سابق، ص  2
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من قانوف العقوبات اللبناشل الذم جاء نصها كما يلي " من كاف  579باالعتماد على نص اؼبادة 
وبكم حرفة أك كظيفة أك مهنة أك فنو، على بسر أفشاه دكف سبب شرعي أك استعملو ؼبنفعة خاصة 

لَتة إذا كاف الفعل من  200أك منفعة أخرل عوقب باغببس سنة على األكثر كبغرامة ال تتجاكز 
 1أف يسبب ضررا كلو معنويا ". أنوش

 :نظاـ السر البنكي النسبي الموسع  .2
يكوف كشف السر البنكي باإلضافة إذل ما يقتضيو النظاـ العاـ ككفق القوانُت اؼبقررة غبماية 

إلدارية اؼبالية إضافة إذل ذلك مكن ىذا النظاـ بعض اؽبيئات ا ،العامة منها قانوف العقوباتاؼبصلحة 
كشف السر البنكي من اجل القياـ بق اغباعبرائم اؼبتعلقة بنشاط البنوؾ  كالرقابية مكلفة دبكافحة

 مثل التهرب الضرييب كالفساد كالتهريب كمن أىم ىذه اعبرائم قبد جريبة تبيض األمواؿ. دبهامها 
بليغ عن اؼبعامبلت ؿبل كيتم كشف السر البنكي عن طريق آلية اإلخطار بالشبهة، كذلك بالت 

االشتباه فيها من اجل ضباية مصاغبة العامة كحق الدكلة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات اليت 
سبكن األجهزة اؼبكلفة هبذه اؼبهمة يف متابعة األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت الذين يرتكبوف اعبرائم 

بعود كىو  اجملتمع كينعش تطور أعماؿ البنوؾ اؼبتعلقة بعمل البنوؾ كضبطهم فبا وبقق االستقرار يف
 .2على اقتصاد الدكلة بالفائدة

سوؼ نتناكؿ نظاـ السر البنكي يف كل من فرنسا كمصر كاعبزائر كنموذج للسر البنكي النسيب 
 .اؼبوسع

 سا.فرن -أ 
من تلك األنظمة قبد التشريع الفرنسي الذم ألـز البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بكشف السر  
اؽبيئة  ىذه والذم بدكره يوجه للعميل عن طريق توجيو اإلخطار بالشبهة إذل النائب العاـ البنكي

 .اؼبكلفة بالتحرم عن جريبة تبيض األمواؿ 
على أساس إلزاـ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بالقياـ بإرساؿ  السر البنكي الفرنسي نظاـيقـو 

اؼبركر على عرب ن جريبة تبييض األمواؿ مباشرة اإلخطارات إذل اؽبيئات اؼبكلفة بالتحرم كالتحقيق ع

                                                           

 19ص   18ص  ، لبناف ، دكف سنة نشر،المؤسسة الجديدة للكتابرككس رزؽ، السر اؼبصريف،   1
كلية اغبقوؽ كالعلـو   ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف اػباص، لمخابرات المالية كدكرىا في مكافحة تبيض األمواؿكحدة ابن قلة ليلي،   2

 . 209ص، 2015/2016السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، السنة اعبامعية 
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اؽبيئات ذات طبيعة رقابية إدارية تعينها  تكلفحاؿ التأكد من كجود تبييض األمواؿ،  يفك القضاء 
 بإجراءات التحرم كالتحقيق. السلطة التنفيذية 

 .مصر  -ب 
جريبة تتبٌت مصر نظاـ السر البنكي النسيب اؼبوسع ككلفت مصر ىيئة متخصصة يف مكافحة 

تبييض األمواؿ تدعى الوحدة  كمنحتها حق كشف السر البنكي للعمبلء كقد نصت على ىذه 
بشأف  05/12/2002الصادر يف  2002لسنة  80قانوف رقم  من 03من اؼبادة  01الفقرة  الوحدة

من نفس اؼبادة اليت أعطت اغبق لرئيس  02مكافحة تبييض األمواؿ ككذلك قبد نص الفقرة 
 زباذ قرارا بتشكيل الوحدة كنظاـ إدارهتا، كبنظاـ العمل كالعاملُت فيها. اعبمهورية ا

 .الجزائر -ج 
خلية معاعبة االستعبلـ اؼبارل الذم  كأنشأت السر البنكي النسيب اؼبوسع تتبٌت اعبزائر أيضا نظاـ

 10نصت اؼبادة كما ،  السابق الذكر 05/01القانوف رقم  من 04نص اؼبادة  ضمناؼبشرع  نص عليها
على تعيُت كتنظيم عمل ىذه اؽبيئة باف يتشكل ؾبلس اػبلية من  02/127من اؼبرسـو التنفيذم رقم 

كالقانوشل كما يعُت رئيس يف اجملالُت اؼبارل  أعضاء منهم رئيس ىبتاركف حسب خربهتم ككفاءهتم 06
 .1تسنوا 04اجمللس كأعضاؤه دبرسـو من رئيس اعبمهورية ؼبدة قابلة لتجديد مرة كاحدة كل 

 أعضائها كنظاـ ُتبعد اؼبقارنة بُت اؽبيئات يف الدكؿ الثبلث من حيث تعيأيضا نبلحظ كما 
عملها إف اؽبيئات يف كل من مصر كاعبزائر تتلقى اإلخطار مباشرة من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بينما 

 .ىيئة اإلخطار الفرنسية تتلقى اإلخطار من النيابة العامة
نظاـ السر النسيب الضيق أف ك  نظاـ السر النسيب اؼبوسع ؼبقارنة بُتبعد اأيضا نبلحظ كما 

الف اإلخطار بالشبهة يتوجو أكال إذل النيابة العامة  أكثر ضمانة من اآلخر نظاـ السر النسيب الضيق
الرقابية  يتوجو إذل اؽبيئات مع اإلخطار يف نظاـ السر النسيب اؼبطلق كىي ؿبل ثقة كصارمة باؼبقارنة

تقع ربت سلطة اإلدارة من حيث توجيو اإلخطار أك من حيث تعيُت اليت ية اؼبتخصصة اإلدار 
 .أعضائها 

  :يف األخَت يبكن أف نستخلص أف
 يهدؼ إذل ربقيق اؼبصلحة العامة عن طريق نص تشريعي جنائي.  نظاـ السر البنكي النسيب -

                                                           

، المتعلق بالنشاء خلية معالجة االستعالـ المالي كتنظيمها كعملها 2002ابريل سنة  7اؼبؤرخ يف  02/127من اؼبرسـو التنفيذم رقم  10اؼبادة  1
 .2002ابريل سنة  07الصادرة يف  23ج ر ج ج العدد 
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ق اؼبصلحة اػباصة إذا  قوب وأناؼبطلق باإلضافة إذل ربقيق اؼبصلحة العامة ف نظاـ السر البنكي -
كفق نص  كانت تسمو عن اؼبصلحة يف كتماف السر البنكي بواسطة ىيئات رقابية مالية كإدارية

 .1تشريعي
 بنكيةتشددة الصارمة يف السرية الاؼب للدكؿ حجم الودائع األجنبية يوضح 01اعبدكؿ رقم  كفيما يلي

 طنية()مليوف كل دكؿ بالعملة الو  2006إذل  1988للفًتة 
الدكؿ        

 السنوات
الواليات المتحدة 

 االمريكية
 لبناف سوريا بنما سويسرا

1988 213930 49.01 6922.9 126419 399790 
1989 193460 36.60 6509.0 11917.9 448190 
1990 210960 31.60 6533.1 10315.9 758910 
1991 225810 29.29 7860.0 8326.9 895750 
1992 247240 63.58 8521.8 6592.7 1746940 
1993 256280 66.89 11336.5 16584.0 2050860 
1994 311260 23.17 14845.9 10347.0 2601740 
1995 305300 24.22 13929.8 5574.0 3293140 
1996 327460 237.41 13954.3 5551.0 4639770 
1997 481250 101.82 14825.0 262.4 6497100 
1998 339320 35.92 11744.7 3653.0 8909560 
1999 528170 58.04 11844.5 4914.8 9636700 
2000 612290 104.72 11775.8 3583.0 10839200 
2001 657340 22.45 12081.2 3891.0 11075900 
2002 685000 72.75 9568.0 11116.0 11064900 
2003 789560 51.13 8428.0 3851.1 14020900 
2004 731512 84.98 12965.9 3343.1 13630789 
2005 770510 85.93 13236.3 2834.7 14580886 
2006 809518 87.88 13506.8 2326.2 15530984 

 

من الدكؿ األجنبية كالعربية،  ميادة صالح الدين تاج الدين، السرية المصرفية أثارىا كجوانبها التشريعية، دراسة مقارنة لعدد: المصدر
 .289ص  ،2009، سنة 31، المجلد 95ة اإلدارة كاالقتصاد، جامعة الموصل، العدد مجلة الرافدين، كلي

                                                           

 .146،ص2010/2011، يوسف بن خدة، 01، السر اؼبصريف، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر السرية في البنوؾبوساعة ليلي،  1
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يتضح لنا أف حجم الودائع األجنبية ترتفع يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  01من اعبدكؿ رقم 
كلبناف كتستقر يف سويسرا كىي من البلداف ذات السرية البنكية اؼبتشددة، كعليو تعد السرية البنكية 

 شددة سببا رئيسيا يف ارتفاع حجم الودائع كل سنة عموما.اؼبت
حجم الودائع األجنبية للدكؿ غَت اؼبتشددة غَت الصارمة يف السرية  يوضح 02رقم  اعبدكؿأما 

 )مليوف كل دكؿ بالعملة الوطنية( 2006إذل  1988اؼبصرفية للفًتة 
 الدكؿ

 السنوات
 األردف اإلمارات مصر فرنسا

1988 1914050 85203 22087 552.26 
1989 2226600 8915.6 20570 503.94 
1990 2666100 10673.3 23886 459.84 
1991 2711500 114004 25851 922.79 
1992 2897600 7804.6 26276 1597.53 
1993 3083800 60085 26511 1525.29 
1994 3168200 49790 33031 1765.47 
1995 3246100 5085.6 28096 2074.87 
1996 3567000 6248.2 36906 2198.41 
1997 4159200 12046.6 45361 2187.07 
1998 4082530 16924.1 53055 2183.48 
1999 4286787 147039 53537 2329.19 
2000 4491045 15618.4 51905 27.07.70 
2001 4695302 19167.3 29883 2987.40 
2002 4899559 19188.1 29442 3345.09 
2003 51038 21864.5 47451 3225.38 
2004 5103816 19200.5 49147 3544.03 
2005 192005 20068.7 50842 3736.23 
2006 20068.7 20946.9 52537 43.3928 

 

العربية، من الدكؿ األجنبية ك  ميادة صالح الدين تاج الدين، السرية المصرفية أثارىا كجوانبها التشريعية، دراسة مقارنة لعدد :المصدر
 .290 ، ص2009، سنة 31، المجلد 95مجلة الرافدين، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة الموصل، العدد 

 



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  88  

لداف ذات السرية البيف يتضح لنا أف حجم الودائع األجنبية ترتفع يف  02من اعبدكؿ رقم 
 ىناؾ بعض االلبفاض يف بعض السنوات أنوغَت  ،البنكية النسبية

نبلحظ أف نسبة الزيادة بالنسبة للدكؿ اؼبتشددة يف  02كرقم  01دكؿ رقم باؼبقارنة بُت اعب
السرية البنكية اكرب من الدكؿ اليت تتبٌت السرية البنكية النسبية كعموما نبلحظ أف يف كبل النظامُت 

 .كهاو نادة يف حجم الودائع اؼبالية يف بسواء السرية البنكية اؼبتشددة أك النسبية ىناؾ زي

 .لثاني: االعتبارات التي تجيز إفشاء السر البنكي لمكافحة جريمة تبييض األمواؿالمطلب ا
منح  عندما يتعامل األفراد مع البنك يقوموف بإيداع أمواؽبم فيستغل البنك تلك األمواؿ يف

قد يقع تضاربا ؼبصاحل العميل مع البنك مع اؼبصلحة العامة  أنوالقركض كالقياـ دبشاريع تنموية، غَت 
اء القياـ بالعمليات اؼبالية كيبكن أف ينتج ضررا لطرؼ ما، كحينها يضطر البنك إذل إفشاء السر أثن

البنك حسب التشريعات اليت تنظم عملو ؾبرب على  ألف األطراؼحفاظا على مصلحة احد البنكي 
 .ؿباربة اعبرائم اؼبتعلقة بنشاطو كخاصة جريبة تبييض األمواؿ

إفشاء السر البنكي ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ على توجب  االعتبارات اليت تقـوكعليو 
الفرع الثاشل كيف يف  ضباية مصلحة البنكأساس ضباية اغبرية الشخصية كالذم تناكلناه يف الفرع األكؿ ك 

  .تناكلنا ضباية اؼبصلحة العامة الفرع الثالث

  .: حماية الحرية الشخصيةالفرع األكؿ
اغبق يف سرية اغبياة اػباصة مث اغبماية القانونية للحق يف السر  عريفسوؼ نتناكؿ يف ىذا الفرع ت

 .البنكي مث ضباية مصلحة العميل

  .: تعريف الحق في سرية الحياة الخاصةأكال
" حق  أنواغبق يف اغبياة اػباصة على  brandeisكبرانداس  warrerعرؼ الفقهاف كارنر 
رمسيس هبناـ " يراد حبرمة اغبياة اػباصة لئلنساف قيادة كرأم األستاذ ، اإلنساف أف يًتؾ يف عزلتو "

اإلنساف لذاتو يف الكوف اؼبادم احمليط بو كيعٍت ذلك قيادة اإلنساف عبسمو يف الكوف اؼبادم احمليط بو 
 .1عبسمو كقيادة اإلنساف لنفسو يف الكوف النفسي احمليط بنفسو"

                                                           

شهادة الدكتوراه علـو يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ ،جامعة  ، دراسة مقارنة، انونية للحق في حرمة الحياة الخاصةالحماية القعقلي فضيلة،  1
 .90، ص 2011/2012اإلخوة منتورم، قسنطينة، السنة اعبامعية 
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الواقي لتلك اغبياة من القيود ترد دكف مربر مث استطرد قائبل " حرمة اغبياة اػباصة ىي السياج  
 أضرار يصيب دكف رأم صاحبها من كراء ىذه اؼبباشرة ".أم على حرية مباشرهتا كمن 

" اغبق يف اػبصوصية حق الفرد يف عدـ مبلحقة  أنوأما األستاذ نعيم عطية فقد عرفو على 
فاف  أنوا حق الفرد يف أف يًتؾ كشأهن، كإذا جاز تعريف اغبرية بلو من حرمة حياتو اػباصةاآلخرين 

حق الفرد يف أف ينسحب انسحابا اختياريا كمؤقتا جبسمو أك فكره من اغبياة االجتماعية كىو حقو يف 
  .1اػبصوصية "

"حق الشخص باف وبتفظ بأسراره من اؼبتعذر عن العامة  أنوب nersonكعرفو الفقيو نَتسوف 
بصفة أساسية حبقوقو الشخصية كيقر أف اغبق يف اغبياة  معرفتها بإرادة صاحب الشأف كاليت تتعلق

 .2اػباصة يقع يف دائرة اغبقوؽ الشخصية للفرد كاف كاف ال يشملها كلها "
إف حرمة اغبياة اػباصة تتطلب أف يكوف اإلنساف من حقو إسباغ السرية على مظاىرىا كأثرىا، 

 .3لحق يف اغبياة اػباصةكعليو فاف االلتزاـ بعدـ إفشاء السر ما ىو إال انعكاس ل
  .4ور الواقي غبماية اؼبصلحة اػباصة كتشمل ضباية اؼبصاحل معنوية كاؼباديةالسكعليو يعد القانوف 

سرية اؼبالية للعميل لدل البنك تعد مساس باغبق اؼبتعلق باغبياة اػباصة كىي من الإف إفشاء 
النشاط االقتصادم كتعطي الفرصة مظاىر اغبرية الشخصية كؽبا تأثَت كبَت على حقو يف فبارسة 

للمنافسُت احملتملُت لو للقياـ دبنافسة غَت شرعية ، لذلك هبب اف يكوف ىناؾ تكافؤ يف الفرص 
 5.كربت ضمانة القانوف

أساسيا من حقوقو األساسية كىو جزء من اغبق يف  ابالنسبة لئلنساف عنصر  يعد اغبق يف السر
حق اإلنساف يف عدـ مبلحقة  أنوب اغبق يف اػبصوصية العيش يف حياة تضمن اػبصوصية ، كيعرؼ

، كدبعٌت آخر حق أنوحق اإلنساف أف يًتؾ كش أنوالغَت لو يف حياتو اػباصة، كيعرؼ أيضا على 
  .6اإلنساف أف يعيش حياتو اػباصة دكف تدخل الغَت

                                                           

 .92عقلي فضيلة، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف الشريعة ع الجزائرم كفقو اإلسالميالحق في الخصوصية بين الضمانات كالضوابط في التشريسليم جبلد،  2

، 2012/2013كالقانوف، زبصص حقوؽ اإلنساف، كلية العلـو اإلنسانية كاغبضارة اإلسبلمية قسم العلـو اإلسبلمية، جامعة كىراف، السنة اعبامعية 
 15ص
 .254، ص1979، دار لنهضة العربية، القاىرة، مصر، سنة 01، ج الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائيةاضبد فتحي سركر،  3

4 GRUA François. Les contrat de base de la pratique bancaire. op-cit.p30 
 41سلول سادل بن ىاشل الزضبي، مرجع سابق، ص 5
 .46خليل يوسف جندم اؼبَتاشل، مرجع سابق، ص  6
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 ياة خاصةالسرية يف العيش يف ححبرية  اكثيق اترتبط اغبرية الشخصية ارتباطكيف نفس السياؽ 
كإمكانية إخفاء اؼبركز اؼبارل للعميل لدل البنك حبيث تكوف فبتنعة عن أفراد اجملتمع كحىت السلطات 

  .1العامة

  .: الحماية القانونية للحق في السر البنكيثانيا
من عناصر اغبرية الشخصية من جانبها االقتصادم كقد  اعنصر  اغبق يف السر البنكي كيعترب

وطنية ضباية كضمانة قانونية غبماية الأك  اإلقليميةدكلية أك السواء  ختلف أصنافهاأقرت التشريعات دب
 ىذا اغبق. 

ترتبط السرية حبق اإلنساف يف حريتو الشخصية كربت ضباية القانوف سواء على مستوم 
على  من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف 12التشريعات الدكلية أك الوطنية فقد جاء يف نص اؼبادة 

ال يبكن تعريض أم شخص لتدخل تعسفي يف حياتو اػباصة أك يف شؤكف عائلتو أك مسكنو أك  أنو
ق يف توفَت اغبماية القانونية من أم اغبكلكل شخص  تو، كال غبمبلت سبس شرفو كظبعتو،مراسبل
 . 2تعسف

 وبوز ال"  أنومن العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية على  17كما جاء يف اؼبادة 
تعريض أم شخص، على كبو تعسفي أك غَت قانوشل، للتدخل يف خصوصياتو أك شؤكف أسرتو أك بيتو 

من حق كل شخص أف وبميو القانوف  .أك مراسبلتو، كال ألم ضببلت غَت قانونية سبس شرفو أك ظبعتو
 3.من مثل ىذا التدخل أك اؼبساس"

لكل " أنوعلى  دة األكركبية غبقوؽ اإلنسافمن اؼبعاى 08كيف اجملاؿ اإلقليمي جاء نص اؼبادة 
إنساف حق احًتاـ حياتو اػباصة كالعائلية كمسكنو كمراسبلتو كال هبوز للسلطة العامة أف تتعرض 

                                                           

1 Aubert jean )m(- kernen )ph( et schonle )h( ; le secret bancaire suisse ; Edition Stampfli et sa berne ; 
1982 ; p 452. 

متاح على اؼبوقع  ، مكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا،اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنسافمن  12اؼبادة   2
rab/b001.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/a   د37ك08الساعة  21/01/2018 اطلع عليو يـو 

متاح على اؼبوقع  ، مكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا،العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية كالسياسيةمن  17اؼبادة  3
ry.umn.edu/arab/b003.htmlhttp://hrlibra    د23ك08الساعة  21/01/2018 يـوعليو  اطلع 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html%20يوم%2021/01/2018
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ؼبمارسة ىذا اغبق إال كفقان للقانوف كدبا سبليو الضركرة يف ؾبتمع ديبقراطي لصاحل األمن القومي كسبلمة 
 .1 مجتمع، أك حفظ النظاـ كمنع اعبريبة، أك ضباية الصحة العامةاعبمهور أك الرخاء االقتصادم لل

من القسم السابع من اتفاقية منظمة التجارة الدكلية ربت عنواف ضباية  39اؼبادة كما نصت 
" أثناء ضماف اغبماية الفعالة للمنافسة غَت مصنفة حسب ما ينص عليو  أنواؼبعلومات السرية على 

حيث تلتـز البلداف األعضاء حبماية اؼبعلومات السرية  1967باريس لسنة  مكرر من معاىدة 10اؼبادة 
  .لؤلشخاص

من الدستور السويسرم 10من اؼبادة  02أما على مستول التشريعات الوطنية نصت الفقرة 
اغبق يف اغبرية الشخصية كخاصة سبلمتو البدنية كالنفسية  لكل فرد باف 2000اعبديد الصادر سنة 

 .2قلكيف حرية التن
 1958من الدستور الصادر عاـ  66كيف فرنسا يستند اغبق يف ضباية اػبصوصية على نص اؼبادة 

، احًتاـ ىذا الفرديةباعتبارىا حامية اغبرية  ،تكفل السلطة القضائية ا يلي"...اليت جاء نصها كم
  .3اؼببدأ كفق الشركط اؼبنصوص عليها يف القانوف "

نص الدستور اؼبصرم على ضباية اغبقوؽ الشخصية للفرد ككفر  كعلى مستول التشريعات العربية
الشخصية حق  " اغبرية أنومن الدستور اؼبصرم على  54 ؽبا ضباية قانونية دستورية حيث نصت اؼبادة

من نفس الدستور على ذلك يف نصها "  57أكدت اؼبادة  يعي كىي مصونة ال سبس ..." كأيضاطب
 .4"ال سبسكىي مصونة  للحياة اػباصة حرمة،

 46من اؼبادة  01نص الفقرة  يف 2016دستورم لسنة التعديل الكيف الدستور اعبزائرم جاء يف 
"ال هبوز انتهاؾ حرمة حياة اؼبواطن اػباصة، كحرمة شرفو، وبميها القانوف، اؼبراسبلت ك  أنوعلى 

" ال هبوز بأم  وأنمن نفس اؼبادة  02الفقرة  نص "كأيضا مضمونة االتصاالت اػباصة بكل أشكاؽبا
كيعاقب القانوف على انتهاؾ ىذا  شكل اؼبساس هبذه اغبقوؽ دكف أمر معلل من السلطة القضائية،

                                                           

 :متاح على اؼبوقع، جامعة منيسوتا ،، مكتبة حقوؽ اإلنساف المعاىدة األكركبية لحقوؽ اإلنسافمن  08اؼبادة  1
ab/euhrcom.htmledu/arhttp://hrlibrary.umn.   د10ك 21الساعة  30/03/2018 يـواطلع عليو 

 .49 ص  48خليل يوسف جندم اؼبَتاشل، مرجع سابق، ص 2
 :متاح على اؼبوقع 2008شامبل تعديبلتو لغاية  1958دستور فرنسا الصادر سنة من  66اؼبادة  3

www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=enhttps:// د19ك 22الساعة  30/03/2018ـو اطبلع عليو ي 
 :متاح على اؼبوقع 2014الدستور المصرم الصادر لسنة من  57ك 54اؼبادة  4

.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=enhttps://www د40ك 22الساعة  30/03/2018ـو اطبلع عليو ي 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
https://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en
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اغبكم، ضباية األشخاص الطبيعيُت من معاعبة اؼبعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو 
 .1القانوف كيعاقب على انتهاكو"

ؼبشرع اعبزائرم عقوبة جزائية ضمن نص قانوف أدرج ا على مستول التشريعات اػباصة فقد أما
حيث سلط عقوبة باغببس من ستة  06/23رقم من القانوف  مكرر 303العقوبات يف نص اؼبادة 

 ضد كلدج،  300.000دج إذل  50.000( سنوات كبغرامة من 03( أشهر إذل ثبلث )06)
 شخص قصد اؼبساس حبرمة اغبياة اػباصة لؤلشخاص، بأية كسيلة كانت.

 : حماية مصلحة العميل الثاث
العميل أك ) الزبوف ( ىو كل شخص لديو حساب مع البنك أك أم شخص طبيعي أك معنوم 

 2.قبل البنك ربصيل حقوؽ لصاغبو
من القانوف التجارم  104من اؼبادة  04نص الفقرة  ضمن لقد عرؼ اؼبشرع األمريكي العميل

البنك على طبيعي أك معنوم قبل شخص  أم أك لدل البنك أم شخص لديو حساب كاعتربهاؼبوحد 
 3.ربصيل حقوؽ لصاغبو

 23بتاريخ  501كعرفو القضاء اللبناشل يف حكمو القضائي اؼبنفرد اعبزائي يف بَتكت ربت رقم 
ا  ىبتار ىذرة كاحدة كلو دلكلو ؼب شخص يتعامل مع البنك مباشرةكل   كاعتربه 1971نوفمرب سنة 

 عميل مناكؿصفة ال كبذلك وبمل الشخص بالسرية لبنكيةا تعامبلتال إبقاءمع ضركرة ، البنك بالذات
  4.لبنكعملية هبريها مع ا

 مفهـو العميل .1
زبوف عوض لفظو عميل غَت أف معظم التشريعات العربية  استعماؿ اؼبشرع اعبزائرم لفظ

يف  ميلالع استعملت لفظ عميل منها اؼبشرع اؼبصرم كاألردشل كالسورم كقد عرؼ اؼبشرع اعبزائرم

                                                           

مارس  07الصادرة يف  14، ج ر ج ج العدد  الجزائرم بالتعديل الدستورممارس اؼبتعلق  06اؼبؤرخ يف  16/01من القانوف رقم  46اؼبادة  1
2016. 

  ، ؾبلة االجتهاد للدراسات القانونية كاالقتصادية، اؼبركز اعبامعي لتمنراست، اعبزائر افحة كالعوائقجريمة تبييض األمواؿ المكدريس باخوية ، 2
 .170، ص 2012جانفي 

، زبصص قانوف، كلية العالقة بين السر المصرفي كعمليات تبييض األمواؿاترباس نذير،  3 ، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو
 .114،ص2016لعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، اغبقوؽ كا

 81 ص 80سلول سادل بن ىاشل الزضبي، مرجع سابق، ص 4
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اؼبتعلق بالوقاية من تبييض  2005ديسمرب سنة  15اؼبؤرخ يف  05/05من النظاـ رقم  04اؼبادة  نص
"... يقصد يف مفهـو  أنوعلى  123/03اؼبلغى دبوجب النظاـ  األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما

 : ىذا النظاـ دبصطلح )زبوف( ما يأيت
الذم يتم فتح حساب باظبو كل شخص أك كياف صاحب حساب لدل البنك أك  -

 )الصاحب الفعلي للحساب(.
 اؼبستفيدين من العمليات اليت ينجزىا الوسطاء احملًتفوف. -
 الزبائن غَت االعتياديُت. -
 الوكبلء كالوسطاء الذين يعملوف غبساب الغَت. -
كل شخص أك كياف مشًتؾ يف عملية مالية تنفذ من قبل كسيط بنك، أك مؤسسة مالية أك  -

 .1الية لربيد اعبزائر"اؼبصاحل اؼب
كنظرا لقلة التشريعات اليت عرفت لفظ عميل كمن اجل إهباد تعريف كاضح كدقيق ؼبفهـو  

كالقضاء كقد انقسموا إذل صنفُت، فمنهم من اخذ  يةالعميل البد من التوجو إذل االجتهادات الفقه
 باؼبعيار الواسع كاآلخر اخذ باؼبعيار الضيق 

 المفهـو الواسع للعميل -أ 
كل شخص طبيعي أك معنوم قاـ بأم معاملة كلو   أنويتناكؿ مفهـو اؼبعٌت الواسع للعميل على  

كعلى ضوء ذلك كما داـ أف البنك حصل 2ؼبرة كاحدة مع البنك سواء بصورة مباشر اك غَت مباشرة.
من العميل على ؾبموعة من اؼبعلومات كالبيانات كىو بذلك ملـز باغبفاظ عليها كإال تعرض 

  3اءلة القانونية.للمس
/ 17كقد أيد القضاء الفرنسي ىذا اؼبعيار كذلك من خبلؿ حكم ؿبكمة ليوف اؼبدنية الصادر بتاريخ  

حُت أقرت أف  1963/ 03/ 18 كأيضا حكم ؿبكمة االستئناؼ يف أمياف الصادر بتاريخ 12/1948
غَت مباشرة  أكقة مباشرة قياـ بالعمليات اؼبالية بطريالالعميل كل شخص عرؼ من طرؼ البنك أثناء 

                                                           

، ج ر ج ج بالوقاية من تبييض األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهما، اؼبتعلق 2005ديسمرب  15اؼبؤرخ يف  05/05النظاـ رقم من  04اؼبادة  1
 .2006ابريل  23الصادرة بتاريخ  26العدد 

 .119ؿبمد اضبد ضبد كحسنُت مشتاؽ عبلكم، مرجع سابق، ص 2
 .114دموش حكيمة ،مسؤكلية البنوؾ بُت السرية اؼبصرفية كتبييض األمواؿ، مرجع سابق، ص 3
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ا أيد ىذا اؼبعيار ػػػػكأيض 1حىت لو استعمل العميل احد مستخدميو السابقُت الشيك للقياـ بعمليو ما.
حُت  1971/ 11/ 23 خػػػػالصادر بتاري 501رد القرار رقم ػػػػػػػػالقضاء اللبناشل حيث اقر القاضي اؼبنف

 2نص ىذا القرار على ذلك.
اء القانوف أف عبلقات األعماؿ اليت تربط العميل مع البنك تعد معيارا  كما يرم معظم فقه  

كال يشًتط فتح حساب  ،حىت لو تقدـ شخص جملرد صرؼ الشيك أنوكافيا العتباره كذلك ك 
 3بالبنك.

  :المفهـو الضيق للعميل -ب 
تعامل مع البنك اليكوف  أفحىت يعد الشخص عميبل لدل البنك  أنويرل أنصار ىذا اؼبعيار 

حيث يشًتط توفر عنصر إرادة  ،سابقا، كقد اعترب معيار اإلرادة أساسا لبلعًتاؼ بو كعميل من عدمو
الشخص للقياـ بعمليات مع البنك كقبوؿ ىذا البنك هبذه العمليات كمعٌت ذلك توجو إرادة ىذا 

بل لدل الشخص للقياـ هبذه العمليات كال يعد ؾبرد القياـ بصرؼ قيمة الشيك كمعيار حىت يعد عمي
  4البنك.
كقد ، كربياؾ  Cabrillac ك بركتوركف  Boutronكمن الفقهاء اؼبؤيدين ؽبذا اؼبعيار قبد الفقيو  

اشًتطا اطمئناف البنك باعتبار ىذا الشخص عميل من عدمو كال هبب االعتداد باؼبعاملة بصورة 
 عابرة.

وفر على عبلقات األعماؿ من الضركرم ت أنوكابرياؾ بقولو "نعتقد  Cabrillacكيرم الفقيو  
 السابقة اليت ضبلت اؼبصرؼ على التدقيق هبوية الشخص"

كيؤيد ىذا اؼبعيار أيضا بنك فرنسا حيث اعترب العميل كل صاحب حساب مسجل يف دفًت  
  5البنك.

                                                           

، 2008بناف، سنة ، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، طرابلس، ل01، عمليات اؼبصارؼ 04ج  ،وسوعة الوسيط في القانوف التجارمم ، إلياس نصيف 1
 .293ص
 .66اترباس نذير، مرجع سابق،ص 2
 293سابق، صالرجع اؼبإلياس نصيف،  3
 .119ؿبمد اضبد ضبد كحسنُت مشتاؽ عبلكم، مرجع سابق، ص 4
 .293سابق، صالرجع اؼبإلياس نصيف،  5
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أما يف اجملاؿ القضائي اعتمدت ؿبكمة السُت االبتدائية اؼبعيار الضيق حُت أكجبت أف يكوف  
هم كجدم لتسطَت الشيك كأكدت على ضركرة كجود عبلقات سابقة بُت صاحب ىناؾ تأثَت م

  1الشيك كالبنك.
كحكم ؿبكمة  02/03/1950كما قبد حكم ؿبكمة االستئناؼ ؼبدينة ليوف الصادر بتاريخ 

على ضركرة كجود تعامبلت سابقة بُت العميل كالبنك حىت  1954/ 11/ 03السُت الصادر بتاريخ 
  2استعماؿ اغبساب بصفة عابرة. عميبل كال يعتد دبجرديعترب ىذا الشخص 

من  نومن اؼببلحظ أف ربديد مفهـو دقيق للعميل يتطلب التوفيق بُت اؼبفهـو الواسع كالضيق أل 
اجل استفادة العميل كالبنك كربقيق اؼبصلحة العامة من السرية البنكية كمتطلبات مكافحو جريبة 

  3شبهة. و دقيقة للحسابات البنكية ك العمليات اؼبالية ؿبلتبييض األمواؿ هبب القياـ دبراقب
ؼبا سبق كقصد ربديد مفهـو العميل هبب اعتماد اؼبفهـو الواسع كالضيق كمعيار  كخبلصة 

العميل الف متطلبات قباعة مكافحة جريبة تبييض األمواؿ تستدعي مراقبة صبيع العمليات اؼبالية 
 يو ماليةكل من قاـ بعملك البنكية اؼبشبوىة 

 .حماية مصلحة البنك: الفرع الثاني
يف اللغة  ( banko)  مأخوذ من كلمة بانكويف اللغات األكركبية  BANKأصل كلمة البنك 

اعتاد االيطاليوف إقامة طاكلة أك رؼ من اػبشب أماـ ؿببلهتم هبدؼ عرض سلعهم  ، تارىبيا اإليطالية
يعترب البنك شخص ، TAPACOيسمى عند اليونانيُتأك إقامة اتفاقيتهم اؼبالية مع العمبلء كما، 

مارل كيف معامبلتو مع الغَت كيعد تاجرا .كتنظم أعمالو قانوف العاـ كلو حق يف استقبلؿ معنوم من ال
ك يعد البنك مؤسسة مالية يقـو خبدمات كعمليات ـبتلفة بينو كبُت عمبلئو مقابل ، القوانُت التجارية

 4مات عوائد )فوائد(نتيجة ىذه اػبد
رفع  دبا أف البنك ىدفو الربح فاف من دعائم اغبصوؿ على الربح ىو رفع عدد العمبلء كبالتارل
 كال رقم أعماؿ البنك كاستقطاب أمواؿ ضخمة كال يتم ذلك إال بزرع كتنمية الثقة بينو كبُت العميل

                                                           

 .294إلياس نصيف، اؼبرجع السابق، ص 1
 .67اترباس نذير، مرجع سابق، ص 2
، زبصص القانوف،ؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿمسدموش حكيمة،  3 كلية  ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو

 .116، ص2017مايو  23اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، تاريخ اؼبناقشة 
 .17ىياـ اعبرد ، مرجع سابق، ص  4
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كأصبح البنك  تتأتى ىذه الثقة إال إذا كجد العميل سرية تامة غبسابو البنكي، كاف حدث العكس
حتما سيفقد ثقة عمبلئو الف كشف السر البنكي ال يسمح  أنويبسط يف إجراءات كشف السر ف

 للعميل باؼبنافسة االقتصادية.
يف حاؿ كشف السر البنكي دكف مسالك قانونية كاضحة يعرض البنك  أنوكمن جانب ثاف ف

 1عميل إذا افشي سره البنكي .إذل خسارة مالية كبَتة نتيجة التعويض عن الضرر الذم يلحق بال

 .تعريف التشريع الفرنسي للبنكأكال: 
" اؼبؤسسات اؼبالية اليت تقـو على سبيل االحًتاؼ بتلقي  أنوعرؼ اؼبشرع الفرنسي البنك على 

أمواؿ اعبمهور على شكل كدائع أك ما يف حكمها كتستخدمها غبساهبا اػباص يف عمليات اػبصم 
 الية "كاالئتماف أك العمليات اؼب

مهمة أساسية للبنك كىي التزاـ البنك برد الوديعة  إغفالو نتقادات اؼبوجهة ؽبذا التعريفمن اال 
 اليت أكدعت إليو عند طلب صاحبها حسب العقد الذم يربطو بو. 

للبنك على  ويف تعريف 1941من القانوف البنكي الفرنسي لسنة  01كما عرفو أيضا نص اؼبادة 
 تقـو كمهنة اعتيادية ؽبا تتلقى األمواؿ من اعبمهور سواء بصفة كدائع أك غَتىا " اؼبؤسسات اليت أنو

 2الستخدامها يف أعماؿ اػبصم كاالعتماد كسبويل اؼبشاريع ".

 .تعريف التشريع المصرم للبنك: ثانيا
الصادر سنة  120من القانوف رقم  15عرؼ اؼبشرع اؼبصرم البنك التجارم يف نص اؼبادة 

البنوؾ اليت تقـو بصفة معتادة بقبوؿ كدائع كتدفع عند الطلب ألجاؿ ؿبددة كتزاكؿ ا "أهن 1975
عمليات التمويل الداخلي كاػبارجي كخدمتو دبا وبقق أىداؼ خطة التنمية كسياسة الدكلة كدعم 

دبا يف ذلك  االقتصاد القومي كتباشر عمليات تنمية االدخار كاالستثمار اؼبارل يف الداخل كاػبارج
انبة يف إنشاء اؼبشركعات كما يتطلبو من عمليات مصرفية كذبارية كمالية كذلك كفقا لؤلكضاع اليت اؼبس

 3يقررىا البنك اؼبركزم"

                                                           

 .52شل مرجع سابق، ص خليل يوسف جندم اؼبرا 1
 .29، ص نفسورجع اؼبخليل يوسف جندم اؼبراشل  2
، أطركحة مقدمة لنيل دكتوراه العلـو يف اغبقوؽ  كالبدائل اإلسالمية 2008دكر البنوؾ في األزمة المالية العالمية لسنة مسعودم ؿبمد ؼبُت،  3

 .13، ص 2015/2016، السنة اعبامعية 1جامعة باتنة  زبصص : قانوف خاص، قسم اغبقوؽ ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،
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 .نبلحظ أف ىذا التعريف دل يفرؽ بُت البنك التجارم كبنك االستثمار 

 .تعريف التشريع اللبناني للبنك: ثالثا
الصادر يف  13513من اؼبرسـو رقم  121يف نص اؼبادة  البنك اؼبشرع اللبناشل عرؼ

يدعى مصرفا، اؼبؤسسة اليت  أنوعلى  1956من قانوف النقد كالتسليف لسنة  01/08/1963
  موضوعها األساسي أف تستعمل غبساهبا اػباص يف عمليات تسليف األمواؿ اليت تتلقاىا من

  1اعبمهور ".

 .تعريف التشريع الجزائرم للبنك: رابعا
 ه من خبلؿ نشاطاتو حيث نصتكلكن ذكر البنك بصورة كاضحة اعبزائرم دل يعرؼ اؼبشرع 

 66 ميع العمليات اؼببينة يف اؼبواد" أف البنوؾ ـبولة دكف سواىا بالقياـ جب 03/11من األمر  70اؼبادة 
األمواؿ من اعبمهور كالقياـ بعمليات اإلقراض كضع كسائل  تلقي كتشمل ىذه العمليات 68إذل 

  ".الزبائن كإدارة ىذه الوسائل الدفع ربت تصرؼ
 تقـو بتقدصل القركضمؤسسة  كل  األستاذ الدكتور ؿبفوظ لشعب أما من اعبانب الفقهي فقد عرفو 

 بالعمليات التالية :أيضا كتقـو  يةاحًتافبصفة مهنية ك  للعمبلء
 اف.من لدف الغَت األمواؿ لتودعها مهما كانت اؼبدة الزمنية كربت أم شكل ك قبوؿ الودائع -
 سبنح القركض مهما كانت اؼبدة كالشكل. -
 كالتجارة اػبارجية يف إطار القوانُت كالتنظيمات السارية اؼبفعوؿ. البنكيةعمليات التقـو ب -
 تضمن كسائل الدفع. -
 2منتوج مارل. كبيع القيم اؼبنقولة ككل كالبيع كاغبراسة بتسجيل العملياتتقـو  -

 .: حماية المصلحة العامةالفرع الثالث
حة العامة ركن أساسي يف تعد اؼبصلدؼ الدكؿ من ضباية اؼبصلحة العامة جبميع اشكاؽبا، ك هت

إفراد كيف التشريع الذم ينظم العبلقات بُت أفراده. كهتدؼ اؼبصلحة العامة إذل إشباع تصرفات 
 اغباجات اؼبشًتكة ألفراد اجملتمع.
                                                           

، 2013دار الكتب القانونية، مصر، سنة  دراسة ربليلو مقارنة، ،السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل األمواؿدانا ضبة باقي عبد القادر،  1
 .19ص
 .38، ص2004عية، اعبزائر، سنة ، ديواف اؼبطبوعات اعبامالوجيز في القانوف المصرفي الجزائرمؿبفوظ لعشب،   2
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احل االجتماعية اؼبشًتكة للجماعة كغاية اؼبشرع من كراء ضباية اؼبصلحة العامة ىو ضباية اؼبص
 دكف إغفاؿ ضباية اؼبصاحل الفردية 

 ففي اعبانب االقتصادم فاف السر البنكي دعم اؼبصلحة العامة جبميع أبعادىاي السر البنكي إف
، فبا يدفع العميل إذل زيادة يوفر ثقة اإلشباف اؼبارل يف البنككنتيجة الثقة اؼبوجودة بُت العميل كالبنك 

 الداخلية أك األجنبيةتو كزيادة عدد عمبلئو لدل البنك كجذب رؤكس األمواؿ الضخمة سواء مدخرا
 فبا يدفع بعجلة التنمية االقتصادية إذل النمو كازدىار البلد.

فرص عمل  توفر للمجتمع أما من جانب البعد االجتماعي فنتيجة الرخاء االقتصادم
قرار الطمأنينة كاالست ذل ثقافية كحىت رياضية كتبعثمية إكخدمات عمومية متنوعة من صحية إذل تعلي

، أما من اعبانب السياسي فاف التطور االقتصادم كاالجتماعي يوفر الرضا يف نفوس أفراد اجملتمع عامة
 1تنشده السياسة العامة للدكلة  كىو ما حاجاتو كشعور اؼبواطن بإشباع العاـ

 تعريف المصلحة العاـأكال: 
  لغة  .1
  2ة لغة دبا يتعاطاه اإلنساف من األعماؿ الباعثة على نفعها كنفع قومو.اؼبصلحتعرؼ 

 .تعريف الشرع اإلسالمي للمصلحة العامة .2
 الغزارل يف كتابو اؼبسمى تصفى  تعريف اإلماـ  - أ

على اؼبقاصد  ة"ىي عبارة عن األصل عن جلب منفعة أك دفع مضرة، كىي تعٍت احملافظ
  كىي الدين النفس كالعقل كالنسل كاؼباؿ "اػبمسة اليت قصده الشارع من خلفو 

 تعريف الدكتور ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  - ب
ا " جلب منفعة أك دفع مضرة، كاؼبنفعة اليت قصدىا الشارع اغبكيم ؼببادئو من أهنعلى 

  3عقوؽبم كدفع األدل أك ما كاف كسيلة إليو ..."ك حفظ دينهم كنفوسهم 

                                                           

 .54ص   53خليل يوسف جندم اؼبراشل مرجع سابق، ص  1
 .965اؼبنجد األجبدم، مرجع سابق، ص. 2
أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علـو يف اغبقوؽ زبصص  ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في التشريع الجنائي المقارفرفيق شاكش،  3

 .22،ص2015/2016غبقوؽ ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ،جامعة ؿبمد خيضر ، بسكرة ، السنة اعبامعية جنائي دكرل، قسم ا
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كرد اؼبضرة عن الفرد كحفظ الكليات  دأ جلب اؼبنفعةنبلحظ اف كبل التعريفُت ركزا على مب
 .اػبمس من حفظ الدين ك النفس كالعقل كالنسل كاؼباؿ

  .تعريف الفقو القانوني للمصلحة العامة .3
ا " اؼبصلحة ىي العنصر الوحيد للحق كىي قيمة معنوية أك أهنب عرفها الدكتور مأموف سبلمة -

 إلشباع حاجة ..." مادية يسندىا الشخص إذل ماؿ يتخذ كوسيلة
ا " تكوف اؼبصلحة ؿبمية عندما تكوف حقا، فاألسلوب القانوشل أهنعرفها الفقو الفرنسي على  -

ة يف القانوشل الوضعي هبب أف يهتم باكتشاؼ العناصر اؼبوضوعية اليت ربكم كل اغبلوؿ البلزم
طبيعة األشياء تماعية ك التفسَت أف يقرر بوضوح ما الذم تكشفو الطبيعة االج اذ ينبغي عند

، درجة األكذل صبع كموازنة اؼبصاحل، كعلى ذلك فاف التفسَت اؼبوضوعي، وبقق يف الاؼبوضوعية
، حىت كزهنا بطريقة ما دبيزاف العدالة -تقدير قيمتها  -كعلى ىذا ينبغي تقرير اؼبصاحل اؼبوجودة 

لحة تكوف ؿبمية عندما ، كينتهي ىذا الرأم إذل أف اؼبصاألكثر أنبية باؼبوازنة اؼبطلوبةنرجح 
  1ا سبثل القيمة األعلى ".أهنا حق بسبب كحيد ىي أهنيعًتؼ ب

 .تعاريف أخرل للمصلحة العامة .4
ا " تعميم الفائدة على ؾبموعة من األفراد ال يتناىى عددىم أهنيقصد باؼبصلحة العامة على  -أ 

العامة من الناحية كىم غَت معركيف اؽبوية كال يستثٌت احد من أم فئة، أما تعريف اؼبصلحة 
تصيب سياسة الدكلة اػبارجية كمؤسساهتا كيعيق كأىدافها  السلبية ىي صبيع األضرار اليت

على طبقات اؼبختلفة للمجتمع كال يقتصر على امن  السياسية كالتجارية ككل ضرر يؤثر
  2فقط.  الدكلة

ؼ اغبكومة ككل ىي كل ما يتسبب بضرر بالسياسة اػبارجية الدكلة كطبقات اجملتمع كأىدا -ب 
كأيضا كل ما يلحق من ضرر حبقوؽ كمكتسبات لق بالسياسة كاالقتصاد كالتجارة ما يتع

                                                           

 27رفيق شاكش، مرجع سابق، ص 1
 2010سنة  23ادية، العراؽ، العدد ،ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتص المسؤكلية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفيةإياد خلف ؿبمد جويعد،  2
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جبميع أصنافو ال ينحصر الضرر يف  ككل ما يفرؽ بُت طبقات اجملتمع الربؼباف كمهنتو التشريعية
 1قضايا األمن دكف سواىا.

ادية كالسياسية االقتصمن اػبدمات  يستفيد عدد غَت ؿبدكد كغَت معركؼىي أف  -ج 
كال يتوقف ىذا النفع عند إشباع فئة معينة من فئات اجملتمع بل هبب تكراره دكف  كاالجتماعية

 2توقف حىت تعم الفائدة على صبيع أفراد اجملتمع.
نبلحظ أف جل التعاريف القانونية السابقة تربط اؼبصلحة العامة ارتباطا كثيقا باغبق الذم توفر لو 

كتتعلق  كسبس ىذه اغبقوؽ ؾباالت االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية قانونية،الدكلة اغبماية ال
 جبميع فئات اجملتمع.

اقتصادية هتدؼ للوصوؿ إذل للمصلحة العامة أبعاد اجتماعية كسياسية ك كما نبلحظ أيضا أف 
أظبارل كالنظاـ تلف موقع اؼبصلحة العامة بُت النظاـ الر لطبقات اجملتمع، كىبالعدالة االجتماعية ربقيق 

 االشًتاكي. 
 .المصلحة العامة في النظاـ االشتراكي .5

بالتدخل الكبَت يف اغبياة اػباصة لؤلفراد كخاصة يف ؾباؿ اؼبلكية اػباصة  النظاـ االشًتاكي يتميز
كباألخص جانبو اؼبارل حيث أف النظاـ االشًتاكي يفرض استثناءات كثَتة على كشف السر البنكي 

 عامة .حبجة اؼبصلحة ال
نظرا لطبيعة النظاـ االشًتاكي الذم يورل أنبية قصول للملكية اعبماعية كالسيطرة على النشاط 
االقتصادم كخاصة اؼبارل منو يف الدكلة كيعتمد على أسلوب النشاط االقتصادم اؼبوجو كما يثبت ىذا 

ضخمة مثل ما ىو اؼبوقف أننا ال قبد دكلة ذات نظاـ اقتصادم اشًتاكي سبتلك بنوؾ ذات مدخرات 
 موجود يف النظاـ الرأظبارل كسويسرا مثبل .

كنبلحظ أيضا أف بعض الدكؿ اليت ربولت من النظاـ االشًتاكي إذل النظاـ االقتصادم اغبر 
عرفت تطورات كبَتة يف ؾباؿ نشاطات البنوؾ كجلبت رؤكس أمواؿ ؿبلية كأجنبية ضخمة من ذلك 

بنوؾ المن النظاـ االشًتاكي إذل النظاـ الرأظبارل حيث عرفت  اقبد دكلة مصر العربية اليت عرفت تغيَت 
 3ؼبدخراهتا نتيجة التشريعات اعبديدة اليت أقرهتا. امبو 

                                                           

  35 ص  34ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو عمر، مرجع سابق، ص 1
  .166مانيو جيبلرل، مرجع سابق، ص 2

 .80، ص غازل الصفار، مرجع سابقزينة   3 
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  .المصلحة العامة في النظاـ الرأسمالي .6
اغبرية االقتصادية كحرية اؼبلكية الفردية  مبدأكيتبٌت يستند ىذا النظاـ على مبدأ اغبرية الشخصية 

لدكلة يف ؾباالت تنظيمية كمن عناصر ىذه اغبرية يف ىذا النظاـ ىو احًتاـ مبدأ كينحصر تدخل ا
السر الذمة اؼبالية، حيث تستطيع البنوؾ االحتجاج بكتماف السر البنكي يف مواجهة السلطات العامة 

  1.كاػباصة
ؿ يت رفضت طلب دك الك قبد دكلة سويسرا اغبر  الرأظباليةاليت تتبٌت نظاـ  من تلك األنظمة

نازم األؼباشل يف اغبرب العاؼبية الثانية الكشف كاالستيبلء عن األمواؿ تابعة للنظاـ ال اؼبنتصرةاغبلفاء 
 2.اؼبودعة يف بنوكها

للعميل من أىم القواعد اليت تقـو عليها ضباية اغبياة اػباصة  بنكيال تعد احملافظة على السر
يف كشف السر البنكي تعترب سويسرا حسب  بدأ كعدـ التساىلاؼبىذا نتيجة الحًتاـ كك 3،للعميل

إحصائيات البنك الدكرل من بُت أعلى معدؿ دخل للفرد كيعتمد االقتصاد السويسرم على قطاع 
مليار فرنك سويسرم دبا  2500اػبدمات اؼبالية البنكية كيقدر حجم اؼبعامبلت اؼبالية البنكية كبو 

 4 .يبثل ثلث اؼبعامبلت اؼبالية العاؼبية

 .نظاـ السر البنكيتقييم  .7
بأنو الثقة اليت يبنحها البنك الذم يعرؼ  من أىم األعماؿ البنكية اليت يقـو هبا البنك ىو االئتماف

عبهة ما سواء كاف طبيعيان أك معنويان بإعطائو مبلغان ماليا الستخدامو يف غرض ؿبدد خبلؿ فًتة زمنية 
انات سبكن البنك من شراء قيمة اؼباؿ يف متفق عليها كبشركط معينة لغاية عائد مارل معُت كبضم

 5.حاؿ توقف العميل عن السداد
كتربز أنبية االئتماف بأنو لو تأثَت قوم على اقتصاد الدكؿ فبا يستدعي إف تكوف ىذه العملية يف ظل 

 من أنبها : سرية تامة لتحقق صبلة من النتائج االقتصادية 
                                                           

 .37ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو عمر، مرجع سابق، ص   1
يل شهادة الدكتوراه علـو يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ كالعلـو ، دراسة مقارنة، أطركحة لنالسرية في المؤسسات المصرفيةبوزيدم الياس،  2

 .89،ص 2017/2018السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، السنة اعبامعية 
3 grua françois . les contrat de base de la pratique bancaire . litec .paris. 2000.p20 

 .30ق، صدانا ضبة باقي عبد القادر، مرجع ساب 4
،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع عماف 01، ط التحليل االئتماني كدكره في ترشي عمليات كالتوسيع النقدم في البنكحسُت ظبَت عشيش،   5

 .59ص  58،ص 2010األردف ، سنة 
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 تكديس األمواؿ  -
 التنمية االقتصادية   -
 التجارم القوم الذم يوفر الرخاء كالقوة االقتصادية كاألمن االجتماعي  النشاط -

غبماية السر البنكي ؼبا ربصل عليو من نتائج اهبابية  انعكست  ان سويسرا كنموذج كدائما تؤخذ
اؼبواطن السويسرم يف هناية اؼبطاؼ يف شكل رخاء اقتصادم مستداـ مند عقود كرغم مركر على حياة 

السر  القانونية ؼببدأ  بأزمات اقتصادية خانقة غَت أف سويسرا بسب احًتامها كضبايتهااغلب دكؿ العادل
كذلك ما جعلو ينعكس على اقتصاد  فبا أدل إذل زيادة الثقة كاألماف يف البنوؾ السويسرية، البنكي

ف فرنك تريليو  2.5 ػىذه الدكلة حُت اجتذبت ثلث اؼبعامبلت اؼبالية البنكية العاؼبية كاليت تقدر ب
ألف مليار فرنك سويسرم، كىذا نتيجة األداء اؼبتميز ػبدمات العمبلء يف البنوؾ  25سويسرم إم 

يف اؼبائة من األمواؿ اؼبستثمرة خارج األكطاف تتجو كبو البنوؾ السويسرية كحسب  27حيث قبد 
مليار فرنك  3500البنك الوطٍت السويسرم تقدر تلك األمواؿ اؼبودعة لدل البنوؾ السويسرية حبوارل 

 1مليار فرنك سويسرم. 15 ػب   سويسرم تنتج عنها أرباح تقدر
يف حاؿ العكس ككاف ىناؾ انتهاؾ ؼببدأ السرية البنكية فاف ذلك سيؤدم إذل فقداف  أنوغَت 

الثقة بُت العميل كالبنك كبالتارل ينجر عن ذلك ىركب رؤكس األمواؿ كبالتارل نقص يف السيولة اؼبالية 
ألمواؿ فبا ينعكس على قلة االستثمار فبا يبطئ من عجلة التنمية االقتصادية كينعكس على لرؤكس ا

  2كفقر. اجملتمع يف شكل بطالة أفراد
إف ىذا االستقرار السياسي يعود بالفائدة على صبيع أفراد اجملتمع كزبتلف اؼبصلحة العامة 

 حسب النظاـ السياسي للدكلة إف كاف اشًتاكيا أك رأظباليا. 
كمن اؼبصلحة العامة يف كبل النظامُت االشًتاكي كالرأظبارل استقرار اجملتمع كبث ركح الطمأنينة 

كافحة اعبرائم اؼبتعلقة بنشاط كعمل ؼب هتدؼخبلؿ سن القانوف اعبنائي من كىذا ما ينشده اؼبشرع 
ضع االقتصادم ؾبرمي تبييض األمواؿ لضرب استقرار الو  مبدأ السر البنكي الذم يستغلوقبد  البنوؾ

كاالجتماعي للمجتمع ،كعليو فاف من مقتضيات اؼبصلحة العامة أف ال يستغل اغبق يف كتماف السر 
 البنكي يف جريبة تبييض األمواؿ كالكسب غَت اؼبشركع.

                                                           

 .30دانا ضبة باقي عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
 .29، صنفسوضبة باقي عبد القادر، اؼبرجع دانا  2



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  103  

كلذلك عبا اؼبشرع إذل سن تشريعات ربمي حق اؼبتعامل البنكي يف عدـ كشف سره كحق 
اليت هتدد استقراره عن طريق توفَت ضمانات قانونية للعميل البنكي  ضباية اجملتمع يف ؿباربة اعبرائم

  .غبمايتو من إفشاء سره ككذا سن استثناءات تشريعية حملاربة جريبة تبييض األمواؿ

 .الثاني: الموازنة بين السر البنكي كتبييض األمواؿ المبحث
ق خبصوصياتو  إف ضباية السر البنكي حق من حقوؽ العميل لدل البنك كىو حق يتعل

لضركرة أعلى من كتماف اءات قد ىبضع إذل بعض االستثن أنو، إال يوكاإلنساف كال وبوز التعدم عل
السر، كال يكوف ذلك إال بإذف من صاحب اغبق أك لضركرة تبيحها القوانُت اليت تتعلق حبماية 

 اؼبصلحة العامة أك يف حالة تصادـ اغبق يف كتماف السر مع حق أخر .
األمواؿ حق اإلنساف يف كتماف سره البنكي القًتاؼ جريبة تبييض األمواؿ  يل مبيضلقد استغ

اػبطَتة اليت عرفت انتشار كاسعا نتيجة ضخامة األمواؿ اؼبتداكلة بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية فبا 
مثل يف ظل تضارب مصلحتُت ـبتلفتُت، األكذل تت أنوغَت ، ىؤالء اجملرمُت القياـ جبرائمهم سهل على

يف حق اإلنساف يف كتماف سره البنكي، كاؼبصلحة الثانية ضباية مصلحة اجملتمع من اعبرائم كخاصة 
، فبا دفع باؼبشرع إذل تقنُت بعض االستثناءات كف التعدم على اغبق يف السريةجريبة تبييض األمواؿ د

، كيف ىذا اإلطار ا ما تتطلبو مكافحة جريبة تبييض األمواؿ بكشف السر البنكي للعميلهكمن ضمن
بنكي  سرنظاـ كأخرل ذات  اؼبطلق، ـبتلفة بُت دكؿ متشددة ذات السر البنكيظهرت مسالك 

 اؼبشرع من كليهما إهباد توازف بُت ضباية السرية البنكية كمكافحة تبيض األمواؿ. كاف ىدؼ  نسيب

 اصة.: الموازنة بين إفشاء السر البنكي كالمحافظة على المصالح الخالمطلب األكؿ
األصل أف يلتـز البنك باغبفاظ على أسرار العميل لكن يف بعض األحياف تكوف اؼبصلحة 

العميل سيد سره كىي من حقوقو  أفاػباصة سببا من أسباب إباحة إفشاء السر البنكي باعتبار 
ية ذمتو اؼبالكال ربكمو إال إرادة العميل عند طلب االطبلع على الشخصية اليت استودعها لدل البنك 

يتنازؿ عنو لبعض األشخاص  أكاغبق يف السرية،  التنازؿ عنل يف ياعتمادا على حرية العم كذلك
ًتؼ ؽبم يعكىناؾ فئة أخرل  لبلطبلع عليو بصفو مباشرة كالورثة أك الشريك يف اغبساب البنكي،

 .1بعد كفاتو القانونية لشخصيتوبذات اغبق بعد كفاتو أيضا كذلك بامتداد 
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اغبقوؽ ، زبصص : قانوف أعماؿ ، كلية السر المصرفي في ظل االلتزامات الجديدة للبنكبوسادل عبلة،  1
 .30،ص2014/2015، اؼبوسم اعبامعي 2اغبقوؽ، جامعة ؿبمد ؼبُت دباغُت، سطيف 
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  .إفشاء السر البنكي بناءا على رضا العميل :الفرع األكؿ
قاصرا أك  وكونعليها  بلطبلع قد يصعب أك يتعذر على العميل متابعة عملياتو اؼبالية البنكية ل

من القانوف اؼبدشل  97اؼبادة  نائبو القانوشل كقد حددت إذللذلك يرجع  سفيها أك غافبل أكؿبجرا عليو 
لورل الطبيعي للقاصر أك األب أك اعبد أك الوصي اؼبعُت من اؼبصرم، كيقصد بالنائب القانوشل با

احملكمة لتسيَت أمواؿ القاصر أك اؼبكلف القضائي يف حاؿ كوف صاحب اؼباؿ أصم أك أبكم أك 
االثنُت معا، كالعاجز عن تسيَت أموالو ك الوكيل عن الغائب )اؼبفقود( إذا مر على غيابو أكثر من سنة 

ميتا كالقيم على احملجور عليو اؼبعُت من طرؼ احملكمة إذا كاف مصابا بأحد كدل يتضح إف كاف حيا أك 
عوارض األىلية أك احملكـو عليو حبكم قضائي كأمُت التفليسة اؼبعُت من طرؼ احملكمة بعد إشهار 

  1إفبلس العميل أك إفبلس البنك.

  .إفشاء السر البنكي من طرؼ العميل: أكال
، الف العميل 2ىي اليت ربدد من يبكنو االطبلع على أسراره إف العميل سيد سره، كارداتو 

يبتلك اإلرادة كاؼبصلحة يف كتماف السر البنكي كمن حقو أف يطلع على أسراره اؼبالية من ك مىت أراد 
 3ذلك، كفق الشركط اؼبتفق عليها مع البنك.

جريبة إفشاء  ضاء الفرنسي إف إفشاء السر البنكي من طرؼ العميل ال يعدفقو كالقكيرل ال
  4األسرار اؼبهنية، كمربر ذلك ىو العقد الذم يربط العميل بالبنك.

  .لموصى لهمك اأإفشاء السر البنكي لورثة العميل : ثانيا
تنتقل الذمة اؼبالية للعميل جبميع عناصرىا االهبابية إذل الورثة كحينها يبكنهم  بعد كفاة العميل 

العميل قبل كفاتو من البنك عدـ إفشاء سره البنكي كفق  شًتطاإذا لى العمليات اؼبالية إال االطبلع ع
معينة كىي إف يكوف الطلب صروبا كيهدؼ إذل ربقيق مصلحة مشركعة كال ىبالف  شركط أساسية

قد تكوف أسرار العميل البنكية تتعلق  نوضماف حقوؽ الورثة أك اؼبوصى ؽبم أل كضركرة نص تشريعي
 ى البنك من تقيده بكتماف سر العميل اؼبتعلقة حبياتو اػباصة. حبياتو اػباصة ك ىذا ال يعف

                                                           

 .101ص   100أسامة على إبراىيم اعببورم ، اؼبرجع السابق، ص 1
 .17، القاىرة ، ص02ارباد اؼبصارؼ العربية، ط  ،سر المهنة المصرفي في القانوف المصرم كالقانوف المقارفحسُت النورم،  2

3 Sylvain Besson : Le Secret Bancaire, Collection le savoir suisse, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 1er édition, 2004 p19. 

 .80بوزنوف سعيدة، مرجع سابق، ص4
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السر البنكي للعميل قبد نص  إفشاءك من بُت التشريعات اليت منحت اغبق للورثة كاؼبوصى ؽبم 
اإلذف من الورثة أك  حيث اشًتط تقدصل طلب، 2003لسنة  88من القانوف اؼبصرم رقم  97اؼبادة 

ي كالسويسرم االطبلع على الذمة اؼبالية للعميل كقد أيد الفقو الفرنس اؼبوصى ؽبم إذل البنك من اجل
ال يبكن للبنك أف يبنع الورثة من االطبلع  أنوالفقيو ريبوف فرحات يرم حيث 1كاللبناشل ىذا الرأم،

لعميل أك بناء على لعلى معلومات عن العميل كالتذرع بالسر البنكي إال إذا كاف اؼبعلومات شخصية 
 2عميل اؼبسبقة مثل الوصية.إرادة ال

 .السر البنكي للنائب القانوني كالوكيل المفوض إفشاء: ثالثا
لعدـ اعتداد القانوف بإرادة  لذم وبدده القانوف لينوب عن شخص آخرالنائب القانوشل ىو ا

ينما ىذا األخَت مثل القاصر أك القيم الذم تعينو احملكمة للمجنوف أك اؼبعتوه أك السفيو ذم الغفلة. ب
  3الوكيل اؼبفوض ىو من يبثل العميل كفق اتفاؽ بُت الطرفُت.

السر البنكي يف حدكد ما تسمح لو  يبكن للنائب القانوشل أف يطلب اإلذف من البنك بإفشاء
 النيابة القانونية اليت منحت لو، أما بالنسبة للوكيل اؼبفوض فيشًتط تقدصل إذف كتايب صريح ككاضح

 4لقانوف.يف حدكد ما يسمح بو ا

  .: إفشاء السر البنكي لمصلحة البنكالفرع الثاني
اؽبدؼ من ضباية السر البنكي ىو ضباية مصلحة العميل كباؼبقابل هبب أف ال تكوف ىذه  إف 

كشف السر  اغبماية ضد مصاحل البنك كلذلك سن اؼبشرع بعض النصوص القانونية يبكن من خبلؽبا
 ىي:ة اػباصالبنكي للعميل يف بعض اغباالت 

 
 
 

                                                           

 .84  ص  83صبوزنوف سعيدة، مرجع سابق،  1
2 Raymond. Farhat , Le secret bancaire , Etude de droit comparé ,Paris , Librairie générale de droit 

et de jurisprudence , 1970. P 98/98 
 .122، مرجع سابق، صية كتبييض األمواؿمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفدموش حكيمة،  3
 .84سابق، صالرجع اؼببوزنوف سعيدة،  4
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  .في حاؿ نشوء نزاع بين البنك كالعميل: أكال
من حق اؼبتهم الدفاع عن  أنو انزاع قضائي بُت العميل كالبنك كمن الثابت فقها كقضاء يقعقد 

العميل  أكالسر البنكي يكوف على أساس أف البنك  إذل القضاء فاف إفشاء فإذا رفع النزاع 1نفسو
  2على أسرار العميل  ان رب البنك أميينالنزاع كال يعتيف يعترباف طرفا 

كىو ما استقر عليو العرؼ يف اجملاؿ العمل البنكي بإفشاء السر البنكي للعميل يف حاؿ نشوء 
  3.القضاء إذلشرط كصولو  نزاع بُت البنك كالعميل

جل الدفاع عن مصاغبو يستغل البنك اؼبعلومات كالبيانات اليت حبوزتو كاليت تتعلق بعميل من أك 
 لدل البنك للدفاع عن مصاغبو 

نص  كذلك ضمنكالعميل  نزاع بُت البنكيف حالة نشوء  اؼبشرع اللبناشلكلقد نص يف ليناف  -
  4.من قانوف سرية اؼبصارؼ اللبناشل 03ك 02اؼبادة 

الذم  26/10/1960الصادر يف  2603ضمن القرار رقم  وقفأيد القضاء اللبناشل ىذا اؼب كما
" كحيث أف جملرد كجود  أنوالذم جاء فيو على  تدائي يف ؿبكمة بَتكتحكم بو القاضي االب

خبلؼ بُت البنك كالعميل ال وبق ؼبوظفي البنك أف يفشوا بسر حساب عمبلئهم الذم حصل 
 إال إذا كانت بينهم دعاكم أماـ احملاكم فقط" خبلؼ ما عليو فيما بينهما

البنك اؼبركزم اؼبصرم أيضا على حق من قانوف  101يف مصر كما نصت الفقرة ج من اؼبادة  -
 . 5البنك يف إفشاء السر البنكي للعميل يف حاؿ نشوء نزاع بينهما

يف سويسرا هبوز للبنك إفشاء السر البنكي للعميل إذا كاف ىناؾ نزاع كصل إذل القضاء شرط  -
ال  ؿبدكد كدقيق كال ىبرج عن ؾباؿ اػببلؼ النشا بُت العميل كالبنك كاف أف يكوف اإلفشاء

  6يفشى السر حوؿ مبلغ مارل زىيد.

                                                           

1 Fatiha Taleb , Limites du secret bancaire et économie de marché , revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, n°1 , 1995 .P520. 

 .362سابق، ص  ؿبمد عبد اغبي إبراىيم ، مرجع 2
3 Jean-Paul Cère, Le Secret Professionnel, L’Harmattan, Paris, 2005, p. 118 .  

، ؾبلة دفاتر السياسة ك القانوف ، االطار القانوني للسرية المصرفية في التشريعات بعض الدكؿ العربية)لبناف، مصر، الجزائر(قاظبية ؿبمد ، 4
 .192ح بورقلة، صجامعة قاصدم مربا  2017جواف  17العدد

 .75دانا ضبة باقي عبد القادر، مرجع سابق،  5
 .77، ص نفسو القادر ، اؼبرجع دانا ضبة باقي عبد  6
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ما سبق نبلحظ أف يسمح للبنك بشف السر البنكي للعميل يف حالة كجود نزاع بُت البنك كالعميل 
 كىبضع ىذا اإلجراء إذل شركط نوجزىا كما يلي : 

 أف تنشأ دعول بُت البنك كالعميل  -
قدر اؼبطلوب ع دكف سواىا كبأف يلتـز البنك بإفشاء السر بصورة دقيقة كؿبدكدة تتعلق بنزا  -

 لدفاع البنك عن مصاغبو.
  1أف يكوف إفشاء السر أماـ جهة قضائية مكلفة بالنظر يف النزاع بُت البك كالعميل. -

 .في حالة عدـ دفع أجرة الخزانة: ثانيا
من بُت اػبدمات اليت يقدمها البنك لعمبلئو ىي إهبار اػبزائن اغبديدية أك كجود أشياء خطَتة 

 ها.بداخل
من اجل حفاظ العمبلء ؼبقتنياهتم كربظى ىذه اؼبقتنيات حبماية قانونية حيث يعد إفشاء السر ك 

 عن ىذه اؼبقتنيات جريبة معاقب عليها .
غَت أف ىذه اغبماية زبضع الستثناء من طرؼ البنك عن طريق فتح ىذه اػبزائن يف حاؿ عدـ 

من قانوف التجارة اؼبصرم  319نت اؼبادة حيث مك ،عميل دفع أجرة إهبار تلك اػبزانةاستفاء ال
يـو من إببلغ  30دل يدفع اؼبستأجر شبن إهبار اػبزانة يف اؼبوعد احملدد كبعد انقضاء مدة  إف البنك

، كما يبكن للبنك اسًتجاع اػبزانة آليا بينهما منتهيا من تلقاء نفسو أمعد العقد ياؼبستأجر بالدفع 
حجز ؿبتويات اػبزانة كبيع ؿبتوياهتا  فتحها كإفراغها، كيبكنوجر بواجب اغبضور لبعد إخطار اؼبؤ 

 2كاستفاء مبلغ الكراء كاؼبصارؼ التابعة لو.
 العميل إذا تبُت أف هبا مقتنيات خطَتة. استأجرىاكما يبكن للبنك فتح اػبزانة اليت 

صادر ال 17من القانوف التجارم اؼبصرم رقم  318من اؼبادة  02كىذا ما نصت عليو الفقرة  
حيث جاء نص اؼبادة كما يلي" كال هبوز للمستأجر أف يضع يف اػبزانة أشياء هتدد 1999سنة 

 3سبلمتها أك سبلمة اؼبكاف الذم توجد فيو".
 
 

                                                           

 .135، مرجع سابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة،  1
 .115أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص  2
 .113، ص نفسو اعببورم، اؼبرجع على إبراىيمأسامة  3
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 .تبادؿ المعلومات بين البنوؾ: ثالثا
كجب القياـ بعملية  ،كنشاط البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية قصد مواجهة اعبرائم اؼبتعلقة بعمل

 اؼبستمر للمعلومات من اجل ربقيق استقرار العمل البنكي  تبادؿال
"يضع ؾبلس إدارة  أنواؼبصرم على  2003لسنة  88من القانوف رقم  99جاء يف نص اؼبادة 

البنك اؼبركزم القواعد اؼبنظمة لتبادؿ البنوؾ معو كفيما بينهما اؼبعلومات كالبيانات اؼبتعلقة دبديونية 
ة لسبلمة ، دبا يكفل سريتها كيضمن توافر البيانات البلزمانية اؼبقررة ؽبملتسهيبلت االئتمعمبلئها كا

د تقارير الفحص الشامل عن كما يضع القواعد اليت يلـز إتباعها إلعدا ،تقدصل االئتماف اؼبصريف
 ، سبهيدا لبيع أسهمها كلها أك بعضها أك الندماجها"البنوؾ

حق ربديد منح البنك اؼبركزم ك اؼبصرم اؼبشرع إف السابقة الذكر  يستشف من نص اؼبادة
الشركط اليت تنظم تبادؿ اؼبعلومات بُت البنوؾ كاؼبتعلقة حبسابات العمبلء كاؼبعلومات حوؿ 

 .ليت منحها يف إطار السرية التامةالتسهيبلت االئتمانية ا
ؼ " هبوز للمصار  أنومن قانوف سرية اؼبصارؼ على  06أما اؼبشرع اللبناشل فقد نصت اؼبادة 

اؼبشار إليها يف اؼبادة األكذل صيانة لتوظيف أمواؽبا اف تتبادؿ فيما بينها فقط كربت طابع السرية، 
من قانوف النقد كالتسليف اللبناشل  147اؼبعلومات اؼبتعلقة حبسابات زبائنها اؼبدينة " كما نصت اؼبادة 

 للبناشل. اؼبركزم ا مات مع مركزية اؼبخاطر لدل البنكعلى ضركرة تبادؿ اؼبعلو 
 1إف اؽبدؼ من ىذه العملية ىو احملافظة على توظيف األمواؿ بالطرؽ القانونية كيف سرية تامة.

ية اؼبخاطر لدل بنك اعبزائر، تدعى مركز  اؼبشرع مصلحة أما يف التشريع اعبزائرم فقد استحدث
ية اؼبخاطر " ينظم بنك اعبزائر كيسَت مصلحة ؼبركز  أنوعلى  03/11من األمر  98نصت اؼبادة ك 

تكلف جبمع أظباء اؼبستفيدين من القركض كطبيعة القركض اؼبمنوحة  -مركزية اؼبخاطر –تدعى 
 ". .…كسقفها كاؼببالغ اؼبسحوبة كالضمانات اؼبعطاة لكل من صبيع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية

كعلى نفس اؼبنواؿ سار اؼبشرع يف كل من لكسمبورغ كبلجيكا كفرنسا كلبناف كذلك 
 .حداث ىذه اؼبصلحةباست

كنص اؼبشرع الفرنسي على تبادؿ اؼبعلومات بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ضمن قانوف مكافحة 
  L.561-34 alinéa 03 du CMF.2 كأيضا نص اؼبادة 614/90جريبة تبييض األمواؿ رقم 

                                                           

 .127ص 126، اؼبرجع السابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة ،  1
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 مات بُت البنوؾ كاشًتط افؾباؿ تبادؿ اؼبعلو  منضيق  يبلحظ اف اؼبشرع السويسرمكما 
  1اؼبعلومات يف أضيق اغبدكد كدكف كضع األرقاـ كالتفصيبلت اغبساسة. يكوف تبادؿ

 .المطلب الثاني: الموازنة بين إفشاء السر البنكي كالمحافظة على المصالح العامة
يتطلب التعامل مع الكثَت من اؼبهن اغبفاظ على السرية اؼبهنية كاػبصوصية الشخصية. الف 

ب توفر عبلقة متينة بُت البنك كعميلو، كذلك ألف األخَت سيمنح البنك  صوصية يستوجاػباغبق يف 
كاليت مرجعها إذل اغبفاظ متانة نتيجة للثقة اؼبتبادلة،  كل أسراره ككل حساباتو كتعامبلتو اؼبالية، كتزداد

ة خطر عاـ كعدـ كشفها إال يف اغباالت اليت قد تشكل السري ى سرية اؼبعلومات اػباصة بالعميل،عل
كاليت تدعى اؼبصلحة العامة كىذا ما يستوجب التضحية دبصلحة الفرد من ، لى الدكلة أك اجملتمعع

كما  اجل اعبماعة، كتعدد ىذه اغباالت اليت تتطلب كشف السر البنكي للعميل كاليت سنتطرؽ ؽبا
 : يلي

 .: إفشاء السر البنكي أماـ السلطات القضائيةاألكؿالفرع 
حل العليا للدكلة كاألفراد كلضماف االستقرار االجتماعي كاالقتصادم بغرض احملافظة على اؼبصا

عليو  كالسياسي أعفى اؼبشرع البنك من االلتزاـ بكتماف اؼبعلومات السرية اؼبتعلقة بالعمبلء بل أكجبت
حجز أك إفبلس الزبوف أك البنك إلدالء بالشهادة أك حالة اإلدالء هبذه اؼبعلومات كاإلفصاح عنها يف 

 لمدين لدل الغَت.ما ل

 .إفشاء السر البنكي أماـ إلدالء بالشهادة: أكال
اعبزائية اعبزائرم يعد الشاىد ىو كل شخص  ف اإلجراءاتمن قانو  88حسب نص اؼبادة 

 النصوص التشريعية من كبالرجوع إذل يعتربه القاضي يقدـ فائدة لتوضيح اغبقائق إذا استمع لشهادتو 
السر البنكي للعميل من طرؼ البنك إلدالء بشهادة أماـ القضاء بُت  فشاءيًتاكح اإل قانوف اؼبقارفال

التشريعات من  بعض كدلك حسب القضاء اعبنائي أك اؼبدشل، كسنتناكؿ موقف اغبضر كاإلباحة
 إلدالء بشهادة كما يلي :

 
 

                                                           

 .96بوزنوف سعيدة، مرجع سابق، ص 1
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 .السويسرمفي التشريع  .1
/ 15 يسرم الصادر يفية الفيدرارل السو من قانوف اإلجراءات اعبزائ 77ك 88اؼبادة  حصرت

األشخاص الذين يعفوف من الشهادة أماـ القضاء اعبزائي كىم رجاؿ الدين كاحملامُت  1934/ 06
  1البنك. نص اؼبادة من ضمنهمبل كدل يذكر كاؼبوثقُت األطباء كالصيادلة كالقوا

س اؼبسام من القانوف الفدرارل للبنوؾ يف السويسر  47من اؼبادة  04الفقرة  نصمنع كما 
 2.ذلك يف مرحلة احملاكمة كأجازت بالسرية البنكية يف مرحلة التحقيق

للبنك عدـ أداء الشهادة أماـ  أجازالذم  capitainroكمن الفقو قبد الفقيو كابيتانو  
  3ألداء الشهادة.حضوره للمحكمة كتقدصل مربر رفضو القضاء اعبزائي كلكن ربت شرطي 
الفيدرارل السويسرم  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 42دة نص اؼبا أما يف القضاء اؼبدشل كحسب

البنك من القياـ بأداء  يعفي أفيبكن للبنك أداء الشهادة أماـ القضاء اؼبدشل كما يبكن للقاضي  أنوف
 .الشهادة يف أمامو

   م.الفقو الفرنسي القدي .2
 لقد قسم الفقهي الفرنسي األسرار اؼبهنية إذل صنفُت .

ة مثل نشاط ة مطلق تتعلق باؼبصاحل الشخصية كاألدبية أك دينية أك االجتماعياألكذل أسرار مهني
 األسرارمن  هيعترب  الذمصاحل اؼبهنية ك منها السر البنكي ك اؼب. كالثانية تتعلق باألطباء ك رجاؿ الدين

اؼبدشل أك  األسرار من الصنف األكؿ سواء من أماـ القضاء اعبنائي  النسبية حيث يبنع منعا باتا إفشاء
 حىت لو كاف دلك من بإذف من صاحب السر.

أما الصنف الثاشل اؼبتعلق باألسرار النسبية فانو يبكن إفشاء ىا أماـ القضاء اعبزائي إذا طلب 
أىم من  اليت تعد أفراده اجملتمع يف حفظ اؼبصلحة العامة كاستقرار منو ذلك الف صاحب مصلحة

 الف مصلحة بنك رفض أداء الشهادة أماـ القضاء اؼبدشل يبكن لل أنو، غَت اؼبصلحة الفرديةضباية 
 العميل أىم من غَته من اؼبصاحل الفردية اػباصة األخرل. 

 

                                                           

 .41، ص سابق رجعم اؼبقارف، كالقانوف اؼبصرم القانوف يف اؼبصريف اؼبهنة ،سر النورم حسُت 1
 .91دانا ضبة باقي عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
 .138، مرجع سابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة ،  3
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  .في التشريع االيطالي .3
األشخاص اؼبعفيُت من أداء الشهادة أماـ القضاء  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 151حددت اؼبادة 

يبكن للبنك رفض أداء  أنو القضاء اؼبدشل االيطارل يرل اعبزائي كال يعترب البنك من ضمنهم أما يف
 1للعقاب اعبزائي. الشهادة أماـ القضاء اؼبدشل، ككل اؼبخالفات لذلك تعرض صاحبها

  .في التشريع المصرم .4
من قانوف  287يبنع التشريع اؼبصرم األداء الشهادة أماـ القضاء اعبزائي حيث تنص اؼبادة 

" تسرم أماـ احملاكم اعبنائية القواعد اؼبقررة يف قانوف اؼبرافعات ؼبنع أنوة على اإلجراءات اعبزائية اؼبصري
وقف كذلك يف اؼبكقد كردت استثناءات على ىذا  من أدائها" وأك إعفائالشاىد عن أداء الشهادة 

إال إذا كاف يف حالة من األحواؿ  من القانوف السابق الذكر حيث جاءت كما يلي ".. 99نص اؼبادة 
 ."  ىبولو القانوف يف االمتناع عن الشهادةاليت

على البنك  من قانوف الكسب غَت مشركع اليت أكجبت 13اؼبادة  كما قبد استثناء أخر ضمن 
 أداء الشهادة أماـ القضاء اعبزائي.  السر البنكي عند إفشاء

 1968لسنو  29من قانوف اإلثبات اؼبصرم رقم  66أما يف القضاء اؼبدشل دل تتضمن اؼبادة 
إفشاء السر كالذين عددهتم اؼبادة على سبيل اغبصر كىم احملامُت السر البنكي ضمن احملظورات من 

كالوكبلء كاألطباء كغَتىم عن طريق مهنتو كصنعتو بواقعو أك دبعلومات أف يفشيها كلو بعد انتهاء 
  2خدمتو أك زكاؿ صفتو.

 في التشريع اللبناني  .5
السر البنكي أماـ  البنوؾ اإلفشاءية اؼبصارؼ اللبناشل فانو يبنع ر من قانوف س 02حبسب نص اؼبادة 

بوجود إذف كتايب أك حكم بإشهار  السلطات القضائية اعبزائية كاؼبدنية، كقد استثٌت ىذا اغبظر
  3اإلفبلس أك جود نزاع بُت العميل ك البنك أك جريبة الكسب غَت مشركع.

 
 

                                                           

 .45 ص 44صمرجع سابق ،  ،المقارف كالقانوف المصرم القانوف في المصرفي المهنة سر حسُت النورم ، 1
 .40 ص  39ص ،  نفسورجع اؼب، مهنة المصرفي في القانوف المصرم كالقانوف المقارفسر ال حسُت النورم ، 2
 .137، مرجع سابق، ،صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة،  3



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  112  

 .في التشريع الجزائرم .6
اليت  منعت إفشاء السر البنكي  03/11من األمر  117من اؼبادة  02نص الفقرة  أكد 
 اعبزائي.  طة القضائية اليت تعمل يف اإلطارالسل باستثناء

الشهادة أماـ القضاء ألف ذلك يعرقل سَت اغبسن  عندال هبوز التذرع بالسرية البنكية  أنوكما 
 1القضاء. أماـال هبوز كتماف السر البنكي  أنوللعدالة كيرل القضاء 

 ا طلب منو ذلك قاضي التحقيق كذلكإذ ة أماـ القضاءشهادالب باإلدالءكعليو يعد البنك ملـز 
"  أنوعلى  اعبزائرم اليت نصت من قانوف اإلجراءات اعبزائية 140من اؼبادة  01الفقرة  ما أكدتو

ف اليمُت ر كحليتعُت على كل شاىد استدعي لسماع شهادتو أثناء تنفيذ إنابة قضائية اغبضو 
 2."كاإلدالء بشهادتو

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اليت نصت على " كل شخص  222كحسب اؼبادة 
مكلف باغبضور أماـ احملكمة لسماع أقوالو كشاىد ملـز باغبضور كحلف اليمُت كأداء كالشهادة "  

تدعي لسماع " كل شخص اس أنومن نفس القانوف على  97من اؼبادة  01كما نصت الفقرة 
 .شهادتو ملـز باغبضور كحلف اليمُت كأداء الشهادة مع مراعاة األحكاـ القانونية اؼبتعلقة بسر اؼبهنة

ال يبكن التذرع بالسرية البنكية أماـ القضاء اعبزائي، كيف القضاء  أنو نبلحظ ككخبلصة ؼبا سبق
مهامو القضائية كخاصة  ثناء تأديةنك بإعطائو بعض اؼبعلومات أالقاضي أف يأمر الب يبكن أنواؼبدشل ف

 3أثناء تنفيذ األحكاـ القضائية.
القضاء  إذا ما طلب منو القضاء اؼبدشل أف يتمسك بالسر البنكي يف إطار كما يبكن للبنك

 أداء الشهادة الف النزاع يتعلق دبصلحة العميل أك البنك كىي ال تتعلق اؼبصلحة العامة

 .إفالس الزبوف أك البنك: ثانيا
نشاطات اليت يبارسها ضمن ؾباؿ القيامو ب أف يتعرض البنك كالزبوف إذل اإلفبلس أثناءكن يب

 ضركرم للقياـ بعملية السر البنكي أمر إفبلس احد الطرفُت يعترب إفشاء حالة أنوغَت  اختصاصاتو،
 تصفيو البنك اؼبفلس.

                                                           

1 Fatiha Taleb , op cit , p 520  p 521 . 
الصادر بتاريخ  48اؼبتعلق بقانوف اإلجراءات اعبزائية، ج ر ج ج العدد  1966يو يون 08اؼبؤرخ  66/155من األمر رقم  97كاؼبادة  140اؼبادة  2

 1966يونيو سنة  10
 .140، مرجع سابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة،  3
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 1جر سداد ديونو.اإلفبلس ىو كضعية قانونية تعلن عن طريق حكم قضائي يعجز فيها التاك 
استنادا إفبلس البنك، ك  السر البنكي يف حالة إفشاء ةصراحة إذل إمكاني التشريع السويسرم شر دل ي 

اليت نظرت يف قضية إفبلس بنك   1960إذل حكم احملكمة الفيدرالية السويسرية الصادر يف سنو 
ت ملزمة بالسرية البنكية ذباه ىذا البنك ليس حملكمة أف اللجنة اؼبقررة لتصفيةكريديت حيث اعتربت ا

  الدائنُت للبنك اؼبفلس
حيث يبكن ،السر البنكي إفشاءجل أمن  ان يعترب إفبلس البنك استثناءفالقانوف الفرنسي  أما

  2إفبلس العميل. السر البنكي للعميل من طرؼ ككيل التفليسة يف حاؿ إفشاء
سر البنكي للعميل يف حالة إفبلسو منح البنك حق استثنائي بإفشاء الكيف التشريع اللبناشل 

 صارؼ اللبناشل كاليت أعطت للبنك إمكانيةمن قانوف سرية اؼب 03ك  02اؼبواد كذلك استنادا إذل 
السر البنكي للعميل يف حالو إفبلسو الف إفبلس العميل يستلـز انتقاؿ إدارة أموالو إذل ؾبموعو  إفشاء

  3الدائنُت ك ككيل التفليسة.
 وقف كاقعة قضائية حكمت فيها ؿبكمة التجارة لبَتكت ضد بنك أنًتا الذمكيزكي ىذا اؼب

حيث  04/01/1967إفبلسو بتاريخ  كصدر حكم إشهار 14/10/1966يف و عن سداد ديون توقف
  4السر البنكي لبنك أنًتا بعد إفبلسو. إفشاءإمكانية  منح اغبكم

لعميل السر البنكي ل إفشاءمكانيو اإذل  ع اؼبصرم كاألردشل دل يشَتاذبدر اإلشارة إذل أف اؼبشر  
  5يف حالو إفبلس.

من قانوف النقد كالقرض اعبزائرم اغبق 115أما بالنسبة للمشرع اعبزائرم فقد منحت اؼبادة 
  6تكليف مراقب على أعماؿ البنك.مصفي ك للجنة اؼبصرفية يف حالة إفبلس البنك بتنصيب 

                                                           

، ص 2008سنة  ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،06، طماألكراؽ التجارية اإلفالس كالتسوية القضائية في التشريع التجارم الجزائر  راشد راشد، 1
217. 

 .142 ص 141 سابق، ص، مرجع مسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة،  2
 .90دانا ضبة باقي عبد القادر، مرجع سابق، ص  3
 .55رككس رزؽ، مرجع سابق، ص  4
 .142سابق، صالرجع اؼب لمصرفية كتبييض األمواؿ،مسؤكلية البنوؾ بين السرية ادموش حكيمة ،  5
الصادرة  52، ج ر ج ج العدد المتعلق بالنقد كالقرض 2003أكت سنة  26اؼبؤرخ يف  03/11األمر رقم من  117من اؼبادة 116اؼبادة  6

 .2003أكت  27بتاريخ 
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كما " ... أنوعلى  03/11نوف النقد كالقرض من قا 117كنصت الفقرة األخَتة من اؼبادة 
 كحينها يبكن إفشاء 1".صفي البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية أف يتلقى اؼبعلومات الضركرية لنشاطوؼبيبكن 

 السر البنكي.
 وبق لرئيس احملكمة أف يتخذ  أنولى من القانوف التجارم اعبزائرم ع 221كما نصت اؼبادة 

 حقيق لتلقي صبيع اؼبعلومات عن كضعية اؼبدين كتصرفاتو" التب للقياـ البلزمة اإلجراءات
...كيكوف القاضي اؼبنتدب مكلف بنوع "أنومن القانوف التجارم على  235كما نصت اؼبادة  

اصر خاص باف يبلحظ كيراقب أعماؿ كإدارة التفليسة أك التسوية القضائية، فيجمع كافة عن
ظباع اؼبدين اؼبفلس أك اؼبقبوؿ يف تسوية قضائية كمندكبيو كلو بنوع خاص اؼبعلومات اليت يراىا ؾبدية. 

 2شخص أخر..." أم كمستخدميو كدائٍت ىو
كيف األخَت يستشف فبا سبق أف إفبلس البنك أك العميل يعد سببا كافيا إلفشاء السر البنكي 

لبنك يف ألف ذلك قد يلحق ضررا دبصلحة العميل كاليت ال عبلقة لو بإفبلس البنك أك يلحق ضررا با
 حاؿ إفبلس العميل .

 .حجز ما للمدين لدل الغير: الثثا
جراء يتم عن طريق حجز الذم يفرضو الدائن على ما  أنوكيعرؼ اغبجز ما للمدين على  

  3لدل الغَت. يبلكو ؼبدينو من نقود كمنقوالت
ين من القانوف اؼبدشل اعبزائرم تعد صبيع أمواؿ اؼبد 188من اؼبادة  01حسب نص الفقرة 

 ضامنة للوفاء بديونو
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية الفرنسي ضركرة إلزاـ البنوؾ  47اؼبادة  تيف التشريع الفرنسي نص 

 حسابات اؼبدين يف يـو إجراء عمليةكاؼبؤسسات اؼبالية بتلقي الودائع كاغبسابات يف تصريح عن قيمو 
  4ئق السرية.اغبجز أك سبكُت احملضر القضائي من االطبلع على كل الوثا

كيف التشريع السويسرم ال يلـز القانوف الغَت الذم يبلك منقوالت كلو ديوف أف يتقدـ للمكتب  
 اؼبختص يف تقييد اغبجز أم بيانات عن األمواؿ احملجوزة.

                                                           

 السابق الذكر . 03/11األمر رقم من  117اؼبادة 1
 144، مرجع سابق، صنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿمسؤكلية البدموش حكيمة ،  2
 .97، مرجع سابق، صعمر ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ أبو 3
 .177اغباسي مرصل، مرجع سابق، ص 4
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لومات أك بيانات عند يبنع منعا باتا على البنك التقدصل مع أنوكما يرل الفقو السويسرم   
  1يل.أمواؿ العماغبجز على 

من قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجارية ال  139ك 34 كيف التشريع اؼبصرم حسب نص اؼبادتُت 
قياـ باغبجز على اؼبنقوالت كديوف العميل اليت ىي ربت الالتذرع بالسرية البنكية لعدـ  يستطيع البنك

 يد البنك.
يبنع  23/09/1956يف من قانوف اؼبصارؼ الصادر  04التشريع اللبناشل حسب نص اؼبادة  كيف

األمواؿ اؼبودعة بالبنك بدكف إذف كتايب من العميل كهبب على جهة  إجراءات اغبجز على بالقياـ 
، حيث جاء معلومات كبيانات أمالسرية البنكية ضد اؼبكلفة بتنفيذ اغبجز أك إعطائو بالبنك التذرع 

اؼبودعة لدل اؼبصارؼ اؼبشار  أم حجز على األمواؿ كاؼبوجودات تنفيذ" ال هبوز  نصها كما يلي
  2إليها يف اؼبادة األكذل إال بإذف خطي من صاحبها".

علق بقانوف اؼبت 08/09من القانوف رقم  667ع اعبزائرم كحسب نص اؼبادة أما اؼبشر  
، على ما وبجز حجزا تنفيذيا ، أفبيده سند تنفيذمدائن " هبوز لكل  وانفاؼبدنية اإلجراءات اعبزائية ك 

دينو لدل الغَت من األمواؿ اؼبنقولة اؼبادية أك األسهم أك حصص األرباح يف الشركات أك يكوف ؼب
 3.السندات اؼبالية أك الديوف....."

تنفيذم، لكن " إذا دل يكن بيد الدائن سند على اف  من نفس القانوف 668كأيضا نص اؼبادة  
لدل الغَت من األمواؿ اؼبشار إليها  ، جاز لو أف وبجز ربفظيا على ما يكوف ؼبدينولو مسوغات ظاىرة

 أعبله كبنفس اإلجراء ...." 667يف اؼبادة 
يبكن إفشاء السر للعميل إذا مت اغبجز على أموالو  أنو على ضوء اؼبادتُت السابقتُت نبلحظ

 .البنكب
  .جل اإلبالغ عن الجرائملبنكي من أا السر : إفشاءالفرع الثاني

ة استقرار اجملتمع كبث ركح الطمأنينة يف نفوس أفراده، كلذلك اعبريب ينشد اؼبشرع من مكافحة 
كظيفة مكلف بكتماف السر إببلغ السلطات اؼبختصة عن الوقائع ك ما  على كل صاحب مهنةأكجب 

                                                           

 .51مرجع سابق، ص ،، الطبعةسر المهنة المصرفي في القانوف المصرم كالقانوف المقارف حسُت النورم، 1
 .277ج الدين، مرجع سابق، ص ميادة صبلح الدين تا  2
اؼبؤرخ يف  21ج ر ج ج ، عدد  ،المتعلق بقانوف اإلجراءات الجزائية كالمدنية 25/02/2008اؼبؤرخ يف  08/09من القانوف رقم  667اؼبادة   3

23/04/2008. 
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يفتو حيث تشكل ىذه اؼبعلومات هتديدا تصل إذل علمو عن طريق مهنتو أك كظ اليت أك اؼبعلومات
 .ىا القانوفكفق تنظيمات وبدد اجملتمع ؼبصلحة
من قانوف العقوبات الفرنسي كل البنوؾ ضركرة  434من اؼبادة  11كقد ألـز نص الفقرة  

نفس من  40ل غَت اؼبشركعة كما ألـز اؼبشرع الفرنسي يف نص اؼبادة ياإلببلغ عن العمليات كاؼبداخ
كيل أك جناية ضركرة تبليغ ك  يصل إذل علمو كقوع جنحةكل موظف هبب على   أنوب قانوف ال

 .اعبمهورية
ضركرم فرض المن  أنواؼبشرع الفرنسي يف ىذا الرأم، حيث يرل  "ديبارؿ"كعارض الفقيو  

ن التبليغ عن اعبرائم اليت يعلموف هبا لديهم السر م ن األشخاص اؼبودععقوبة على كل من امتنع م
 أثناء تأديتهم كظائفهم

هبب ترؾ اغبرية للموظف يف  نوأموقف الوسط حيث يرل  "نبار "كقد أخد الفقيو الفرنسي 
 .عدـ اإلببلغ اإلببلغ من عدمو عن اعبرائم كال يرل ضركرة من معاقبة ىذا اؼبوظف عن

على أف اإلببلغ عن اعبرائم يعد حق ككاجب على  كيف مصر أكدت ؿبكمة النقض اؼبصرية 
  1الفرد.

على   هبب أنوباعبزائرم  يةمن قانوف اإلجراءات اعبزائ 32اؼبادة أما اؼبشرع اعبزائرم فقد نصت  
 بة ناعلمو جب نبأكظيفتو  تأديتوكل سلطة نظامية ككل ضابط أك موظف عمومي تصل إذل علمو أثناء 

 2.اؼبتعلقة هبا  كالوثائق اؼبعلومات كإعطائها صبيعالنيابة العامة،  أك جنحة كإخبار
لعقوبة اؼبقررة كل من "يعفى من ا أنومن قانوف العقوبات اعبزائرم على  92كما نصت اؼبادة 

يبلغ السلطات اإلدارية أك القضائية عن جناية أك جنحة ضد أمن الدكلة قبل البدء يف تنفيذىا أك 
 الشركع فيها......"

سلطة نظامية أك  نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم أكد على ضركرة اإلببلغ سواء ألفراد اجملتمع أك
 دكف االعتداد بالسر اؼبهٍت.  عن اعبرائمضابط أك كل من توذل كظيفة عمومية 

من قانوف اإلجراءات  25فقد نصت اؼبادة  صرمكيف مسالة التبليغ عن اعبرائم يف التشريع اؼب
، هبوز لكل من علم بوقوع جريبة"  أنوعلى  2003اعبنائية اؼبصرم طبقا ألحدث التعديبلت لسنة 

لنيابة العامة أك أحد مأمورم الضبط للنيابة العامة رفع الدعول عنها بغَت شكول أك طلب أف يبلغ ا
                                                           

 .183 ص 182اغباسي مرصل، مرجع سابق، ص  1
 السابق الذكر. 66/155من األمر رقم  32اؼبادة  2
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" هبب على كل من علم من اؼبوظفُت  أنومن نفس القانوف على  26القضائي عنها "، كنصت اؼبادة 
هبوز  تأدية عملو أك بسبب تأديتو بوقوع جريبة من اعبرائمالعموميُت أك اؼبكلفُت خبدمة عامة أثناء 

أك أقرب مأمور  طلب أف يبلغ عنها فورا النيابة العامةللنيابة العامة رفع الدعول عنا بغَت شكول أك 
 1من مأمورم الضبط القضائي."

 .كل من علم بوقوع جريبة اإلببلغ عنها  ألـز  ئي اؼبصرماؼبشرع اعبزا نبلحظ اف
  كمن أمثلة اعبرائم اليت هبب اإلببلغ عنها قبد:

 .إفشاء السر البنكي من اجل الوقاية كمكافحة جريمة الفساد: أكال

د استقراره حبكم انتشارىا تعترب جريبة الفساد من اخطر اعبرائم على اجملتمع كأصبحت هتد 
 كتضرب مفاصل جبل إداراهتا الواسع

 اؼبشرع أنشاريبة الفساد يف اجملتمع الفرنسي الفعالة كالسريعة عب ففي فرنسا كقصد مكافحة 
من أنبها الديواف اؼبركزم ؼبنع اػبطَتة  بعض اؽبيئات اؼبكلفة دبكافحة مثل ىذا النوع من اعبرائم 

 منحاعبنوح اؼبارل كمكتب مكافحة اإلجراـ اؼبنظم ك اؼبتاجرة يف اؼبخدرات كتبييض األمواؿ كقد 
ؽبذه اؽبيئات حق االطبلع على ـبتلف الوثائق اليت ؽبا عبلقة  شكلُتاؼبشرع الفرنسي األعضاء اؼب

 2بقضية ؿبل اؼبتابعة أمامو.
على نفس اؼبنواؿ حُت أعطى اغبق ؽبيئة متخصصة إفشاء السر البنكي  عبزائرماؼبشرع ا كسار 

 20" يبكن اؽبيئة، يف إطار فبارسة اؼبهاـ اؼبذكورة يف اؼبادة  أنوعلى  21ؼبادة  للعمبلء حُت نصت 
أعبله، أف تطلب من اإلدارات كاؼبؤسسات كاؽبيئات التابعة للقطاع العاـ أك اػباص أك من كل 

كل ك  .خر أية كثائق أك معلومات تراىا مفيدة يف اإلفشاء عن أفعاؿ الفسادآأك معنوم  شخص طبيعي
رفض متعمد كغَت مربر لتزكيد اؽبيئة باؼبعلومات ك / أك الوثائق اؼبطلوبة يشكل جريبة إعاقة السَت 

 ".اغبسن للعدالة يف مفهـو ىذا القانوف
 
 

                                                           

االلكًتكشل لبوابة كزارة العدؿ اؼبصرية على الربط التارل : متاح على اؼبوقع  قانوف اإلجراءات الجنائية المصرممن اؼبوقع  26ك 25 ادةاؼب 1
aljnayyte-altshryat/alqwanynome/http://laws.jp.gov.eg/h   07د 09الساعة  04/04/2018اطلع عليو يـو 

 .317اترباس نذير، مرجع سابق، ص 2

http://laws.jp.gov.eg/home/altshryat/alqwanyn-aljnayyte%20%20اطلع%20عليه%20يوم%2004/04/2018


 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  118  

 .الشيك دكف رصيدثانيان: إفشاء السر البنكي من أجل مكافحة جريمة 
خر قصد آعند قياـ العميل دبنح شيك لشخص يعترب البنك كسيلة كفاء تكوف يف مقاـ النقود ك 

يكفي للوفاء بقيمة الشيك، حينها هبب على البنك سحب األمواؿ ككجد أف الرصيد الذم يبلكو ال 
الشيك ك  ي قيمةال يغط أنوبعد طلب حامل الشيك إثبات ىذه اغبالة عن طريق شهادة توضح 

 1وبدد سبب رفض صرؼ الشيك.
أماـ إفشاء السر البنكي  حينها يبكن غبامل الشيك معرفو رصيد العميل كبذلك يكوف البنك 
 .للعميل
لسنة  88رقم  اؼبصرم لبنوؾمن قانوف سرية ا 101كىذا ما نصت عليو الفقرة )ب( من اؼبادة  
طلب كذلك ب رفض صرؼ الشيك سببكثيقة توضح بإصدار  تعهد البنكف يكاليت جاءت بأ 2003

كىو بذلك يعلم صاحب الشيك ال يبلك الرصيد الكايف  كبذلك يكوف قد   2،صاحب اغبقمن 
 كشف السر البنكي لصاحب الشيك.

االت ف العقوبات اعبزائرم على إحدل حمن قانو  374كيف التشريع اعبزائرم نصت اؼبادة 
حيث جاء نص اؼبادة كما  ؾ قيمة كافية تقابلوجريبة إصدار شيك بدكف رصيد أك دكف أف يكوف ىنا

يعاقب باغببس من سنة إذل طبس سنوات كبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أك عن قيمة النقص " يلي
يف الرصيد، كل من أصدر بسوء نية شيكا ال يقابلو رصيد قائم كقابل للصرؼ أك كاف الرصيد أقل من 

و بعد إصدار الشيك أك منع اؼبسحوب عليو من قيمة الشيك أك قاـ بسحب الرصيد كلو أك بعض
  .صرفو"

 أنوعلى السالفة الذكر اؼبتعلق بالنقد كالقرض  03/11من القانوف رقم  117كما أكدت اؼبادة 
 الفقرة الرابعة "......" كيف وبة للقوانُت صبيع السلطات ماعدا" تلتـز بالسر مع مراعاة األحكاـ الصر 

 يف إطار إجراء جزئي." السلطات القضائية اليت تعمل
ال يغطي القيمة  أنوكيف حالة اؼبتابعة اعبزائية يكوف البنك قد أفشى السر البنكي للعميل كبُت 

 اؼبطلوب سحبها منو.

                                                           

 .85دانا ضبة باقي عبد القادر، مرجع سابق، ص  1
 .119أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص  2
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السر البنكي من اجل الوقاية من جريمة تبييض األمواؿ كتمويل اإلرىاب  إفشاءثالثان: 
 .كمكافحتهما

عن  باإلخطاراؼبكلفُت بالقياـ  لؤلشخاصقانونية الصروبة اؼبشرع اعبزائرم اغبماية ال أعطىلقد 
اؼبتعلق  05/01رقم  من القانوف 23اؼبادة كذلك حسب نص   األمواؿالعمليات اؼبشبوىة بتبييض 

بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما " ال يبكن ازباذ أية متابعة من اجل انتهاؾ 
األشخاص أك اؼبسَتين كاألعواف اػباضعُت لئلخطار بالشبهة الذين أرسلوا السر البنكي أك اؼبهٍت ضد 

"  أنومن نفس القانوف على  22كنصت اؼبادة حبسن نية، من أية مسؤكلية إدارية أك مدنية أك جزائية " 
 ." 1 ال يبكن االعتداد بالسر اؼبهٍت أك السر البنكي يف مواجهة اؽبيئة اؼبتخصصة

 إفشاءب 80/2002ف البنك اؼبركزم اؼبصرم من قانو  101حت اؼبادة اؼبصرم ظب كيف التشريع
  2السر البنكي حملاربة جريبة تبييض األمواؿ 

  .إفشاء السر البنكي تجاه السلطات الرقابية كالمالية: الفرع الثالث
ل كمدل  العمَتساألخطاء اليت تتم أتناء  همة الرقابية كاؼبالية إذل تصحيحاؼبهتدؼ اؽبيئات اؼبكلفة ب

للتحقق من قيامها بعملها على أكمل كجو، ككذا التأكد من دقة مطابقتو للقوانُت كاللوائح اؼبنظمة لو 
ثناء أالبيانات احملاسبية كسبلمة كصحة القيود كاألرقاـ اؼبثبتة بالدفاتر كالسجبلت، كاكتشاؼ األخطاء 

 فبارستها مهامها قد تضطر إذل كشف السر البنكي للعمبلء 
من قبل اؽبيئات تبييض األمواؿ يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  جريبة  سوؼ نتناكؿ مكافحةكعليو 

 الرقابية كاؼبالية عن طريق إفشاء السر البنكي.

  .السر البنكي أماـ اللجنة المصرفية إفشاءأكالن: 
دل إف اؽبدؼ من إنشاء اللجنة اؼبصرفية ىو مراقبة مدل احًتاـ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ؼب

مطابقة التنظيمات كالتشريعات اؼبتعلقة بعمل كنشاط البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كمن ىذه القوانُت 
كمنها البنك اعبزائر  ةؾ اؼبركزيو صدرىا البنيمات اليت تقبد قانوف النقد كالقرض كالقانوف التجارم كالتنظ

 3.يةاعبزائر  الدكلة يف

                                                           

 السابق الذكر.05/01من القانوف رقم  04اؽبيئة اؼبتخصصة ىي خلية االستعبلـ اؼبارل ذلك حسب اؼبادة  1
 .150أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق ، ص  2
 .132، مرجع سابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿدموش حكيمة،  3
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 02الفقرة  بنصإمكانية إفشاء السر البنكي للعميل  كقد خوؿ اؼبشرع اعبزائرم اللجنة اؼبصرفية 
" ال وبتج بالسر ....يف مواجهة صبيع السلطات ما عدا  أنوعلى  03/11من األمر  117من اؼبادة 

 ...اللجنة اؼبصرفية ..."
" تلتـز بالسر مع مراعاة األحكاـ الصروبة  أنومن نفس اؼبادة على  04الفقرة  كما نصت
 1بنك اعبزائر اليت تعمل غبساب ىذه األخَتة" ت ماعدا.....اللجنة اؼبصرفية أكلطاللقوانُت صبيع الس

" تنظم اللجنة اؼبصرفية  أنومن قانوف النقد كالقرض السابق الذكر على  109اؼبادة كنصت 
برنامج عمليات اؼبراقبة اليت تقـو هبا ....كىبوؿ ؽبا أف تطلب من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية صبيع 

ف تطلب من كل شخص معٍت أمات كاإليضاحات كاإلثباتات البلزمة ؼبمارسة مهمتها كيبكن اؼبعلو 
 2.تبليغها بأم مستند كأية معلومة ،ال وبتج بالسر اؼبهٍت ذباه اللجنة"

 أفعلى  2000 من قانوف النقد كاؼباؿ الفرنسي لسنة 511/33اؼبادة  فقد نصت، فرنسا يفأما 
  3حتجاج هبا ضد اللجنة اؼبصرفية أك مصرؼ فرنسا اؼبركزم "" السرية اؼبهنية ال يبكن اال

 التذرع بالسر البنكي ضد اللجنة اؼبصرفية. نص ىذه اؼبادة منع أفنبلحظ ك 
مت استبداؿ اللجنة اؼبصرفية بلجنة أخرل تدعى عبنة الرقابة كالتدابَت االحًتازية  2010كيف سنة 

 .2010الصادر سنة  217كذلك دبوجب القانوف رقم 
كالتوصيات  مت تعديل اسم ىذه اللجنة لتصبح عبنة الرقابة كالتدابَت االحًتازية 2013كيف سنة 

كمنها عدـ التذرع  كسبتع ىذه اللجنة بإمكانية فرض عقوبات إذا خالفت البنوؾ االلتزامات البنكية
 أمامها بالسر البنكي.

 .السر البنكي أماـ إدارة الجمارؾ إفشاءثانيان:  
ـو اعبمركية مورد أساسي يف الوعاء الضرييب للدكلة الذم يغذم اقتصاد الدكلة، غَت تعترب الرس

قتصادم كالغش يف االتعامل اؼبأف الدكؿ تعاشل من مشكلة التهرب اعبمركي، كذلك عن طريق ربايل 
 النشاطات االقتصادية.

اؼبتعلق  17/04القانوف رقم  من 324اؼبادة كقد عرؼ اؼبشرع اعبزائرم التهرب اعبمركي يف نص 
، كيف نفس لبضائع أك تصديرىا خارج مكاتب اعبمارؾكل استَتاد ل  أنوحيث اعتربىا ب بقانوف اعبمارؾ

                                                           

 السابق الذكر. 03/11األمر رقم من  04الفقرة  1
 .نفسوالسابق  03/11من األمر رقم  109اؼبادة   2
 .139أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق ،ص  3
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اإلطار منح أعواف اعبمارؾ الذين ؽبم رتبة ضابط مراقبة على األقل كاألعواف اؼبكلفُت دبهاـ القابض 
 1.اغبق باالطبلع على كل أنواع الوثائق اليت تدخل ضمن مهامهم

اؼبتعلق بالوقاية  12/02من األمر  10دبوجب اؼبادة ك 05/01من القانوف  21أكدت اؼبادة ك 
" ترسل مصاحل الضرائب كاعبمارؾ هبب أف  أنوكسبويل اإلرىاب كمكافحتهما على  من تبييض األمواؿ

تحقيق بصفة عاجلة تقريرا سريا إذل اؽبيئة اؼبتخصصة فور اكتشافها، خبلؿ قيامها دبهامها اػباصة بال
 2ا متحصلة من جناية أك جنحة..."أهنكاؼبراقبة، كجود أمواؿ أك عمليات يشتبو 

اعبمارؾ االطبلع على السر البنكي يف حاؿ القياـ بتحقيقات تتعلق  إدارةكعليو خوؿ اؼبشرع 
 هبذا النشاط 

من قانوف اعبمارؾ الفرنسي فانو يبكن إلدارة  65كيف القانوف الفرنسي كحسب نص اؼبادة 
كلقد أيد القضاء الفرنسي ىذا  عبمارؾ االطبلع على قائمو مالكي اػبزائن اغبديدية يف البنوؾ.ا

  3اؼبوقف.
نو "على أعلى من قانوف اعبمارؾ  30من اؼبادة  02كيف التشريع اؼبصرم نصت الفقرة 

اظ االحتف فبن ؽبم صلة بالعمليات اعبمركية مؤسسات اؼببلحقة ك النقل كاألشخاص كاالعتباريُت
...كؼبوظفي اعبمارؾ ؼبستندات اؼبتعلقة هبذه العملياتجبميع األكراؽ كالسجبلت ك الوثائق كا

 من ىذه األكراؽ ..كضبطها عند كجود أية ـبالفة"  أماؼبختصُت اغبق يف االطبلع على 
على انو "  2006لسنة  10البلئحة التنفيذية رقم  من180من اؼبادة  01كما نصت الفقرة 

...تقدصل األكراؽ كاؼبستندات كالسجبلت ك الوثائق اؼبنصوص عليهم ت كاألشخاصعلى اؼبؤسسا
 4إليها...ؼبوظفي مصلحة اعبمارؾ اؼبختصُت كسبكينهم من االطبلع عليها ...". اؼبشار كاحملررات

 .للعميل عند القياـ دبهامهم السر البنكي إفشاء يف مصر يبكن إلدارة اعبمارؾ أنونبلحظ فبا سبق  
 
 

                                                           

يعدؿ كيتمم  02/2017/ 19 الصادرة بتاريخ 11ج ر ج ج العدد 2017فرباير سنة  16اؼبؤرخ يف  17/04قانوف رقم ال من  324اؼبادة  1
 اؼبتعلق بقانوف اعبمارؾ، 1979غشت سنة  23الصادرة يف  61العدد ج ر ج ج  1979يوليو سنة  21اؼبؤرخ يف  97/07القانوف رقم 

، ج ر ج ج 2005فرباير  06، اؼبؤرخ يف المتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهما 05/01من القانوف  21اؼبادة  2
 .2005ابريل  04، الصادرة بتاريخ  11العدد 

 .176اترباس نذير، مرجع سابق، ص 3
 .154، مرجع سابق، صلسرية المصرفية كتبييض األمواؿمسؤكلية البنوؾ بين ادموش حكيمة،  4
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 .إفشاء السر البنكي أماـ مجلس المحاسبةان: ثالث
 95/20من األمر  59من اؼبادة  01الرقابة اليت يقـو هبا ؾبلس احملاسبة منحت الفقرة  إطاريف 

قيامها دبهامها الرقابية اػبارجية اليت  أثناءاؼبتعلق دبجلس احملاسبة حق كشف السر البنكي للعميل يف 
 1تابعوف للهيئات اليت زبضع للرقابة عن إفشاء السر البنكي للعميل.ؿ اؼبوظفوف الأيقوموف هبا كال يس

 .إفشاء السر البنكي أماـ المفتشية العامة للمالية: رابعان 
اؼبتعلق بتحديد اختصاصات  92/78من اؼبرسـو التنفيذم رقم 13نص اؼبادة يستشف من 

ة اليت زبضع ؽبا العمليات اليت يقـو هبا ال يعتد بالسر يف إطار رقابة اؼبالي أنواؼبفتشية العامة للمالية 
كل السجبلت كاألكراؽ كاإلثباتات أك الوثائق اػباصة اؼبتعلقة بتقدصل طبلع على  باالالعمبلء كذلك 

 2اؼبفتشية العامة للمالية. إذل مصاحلوبوزكهنا  كالقيم اليت األمواؿ

 .الضرائب إدارةالسر البنكي أماـ  إفشاءخامسان: 
ربقيق  يهدؼ إذل مقابل دكف الدكلة ربدد قيمتو هنائي جربم مارل اقتطاع اهنأتعرؼ الضريبة ب

 3.العامة اؼبصلحة
جل التحصيل األفضل أالرافد مهم للخزينة العمومية، كمن ك  ةتعترب الضرائب من اؼبوارد األساسي 

فشاء السر إالضرائب من  ةدار إل اؼبشرع استثناءان  كنالضرائب كقصد ؿباربة جريبة التهرب الضرييب م
 .البنكي للمتعاملُت اؼبتهربُت من دفع الضرائب

 81من قانوف الضرائب اؼبتعلق بالتحصيل اعببائي رقم  07نصت اؼبادة ففي القانوف الفرنسي  
يبكن ؼبديرية الضرائب االطبلع على بعض الوثائق اليت ىي يف  أنوعلى  31/12/1981الصادر يف 

 . 4حيازة البنك 
السلطات  لمؤسسات اػباضعة لرقابةال هبوز ل أنوعلى  1987رائب لسنة قانوف الضكما أكد 

 5اإلدارية التذرع بالسر اؼبهٍت يف مواجهة إدارة الضرائب.
                                                           

 .1995يوليو  23الصادرة بتاريخ  39اؼبتعلق دبجلس احملاسبة ،ج ر ج ج العدد  1995يوليو  17اؼبؤرخ يف  95/20من األمر  59اؼبادة  1
.ج ر ديد اختصاصات المفتشية العامة للماليةالمتعلق بتح 1992فيفرم  22اؼبؤرخ يف  92/78من اؼبرسـو التنفيذم رقم  13كاؼبادة 11اؼبدة  2

 .1992فيفرم  26الصادرة  15ج ج العدد 
 . 08، ص2005سنة  اعبزائر، ، اعبامعية اؼبطبوعات ديواف ،المؤسسات جباية بوزيدة، ضبيد 3
 .303زينة غازل عبد اعببار الصفار، مرجع سابق، ص 4
 .152، مرجع سابق، صة كتبييض األمواؿمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفيدموش حكيمة ،  5
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ازبذ اؼبشرع السويسرم موقف مغاير للمشرع الفرنسي حُت منع إدارة الضرائب من االطبلع  
  1عمبلء.جل تقدير كفرض الضريبة اؼبستحقة على الأعلى السر البنكي من 

غاء كلقد عارض النائب يف الربؼباف السويسرم السيد "زيقلور" ىذا اؼبوقف كدعي إذل ضركرة إل
ىناؾ أمواؿ ضخمو يف البنوؾ السويسرية متهربة  نوالتهرب الضرييب أل جل مكافحةأالسرية البنكية من 
 2من دفع الضرائب.

للوزير إلغراض يف ىذا  "أنولى ع من قانوف الضرائب 99من اؼبادة  01يف مصر نصت الفقرة  
العاملُت دبصلحو أك حصوؽبم على بيانات  استئناؼ القاىرة األمر باطبلع ةالقانوف رئيس ؿبكم

متعلقة حبسابات العمبلء ككدائعهم كخزائنهم دكف أف تتحجج البنوؾ بااللتزاـ بالسرية اؼبصرفية" كعليو 
جل اغبصوؿ على أر اؼبالية للقضاء من يبكن إفشاء السر البنكي للعميل بعد طلب يقدمو كزي

 معلومات كبيانات عن العميل .
"ال يبكن بأم  أنوعلى  2002من قانوف اؼبالية لسنة  86اؼبادة  يف القانوف اعبزائرم نصتك  

حاؿ من األحواؿ، إلدارات الدكلة كالواليات كالبلديات كاؼبؤسسات اػباصة ككذا اؼبؤسسات اػباضعة 
اؼبؤسسات أك اؽبيئات، أيا كاف نوعها ك اػباضعة ؼبراقبة السلطة اإلدارية، أف كل ك  ؼبراقبة الدكلة ككذل

ربتج بالسر اؼبهٍت أماـ أعواف اإلدارة اؼبالية الذين يطلبوف منها اإلطبلع على كثائق اؼبصلحة اليت 
 3توجد يف حوزهتا ".

اؼبؤسسات أك  هبب على "أنومن قانوف اإلجراءات اعببائية على  51كما أكد نص اؼبادة 
الشركات كالقائمُت بأعماؿ الصرؼ كاؼبصرفُت أصحاب العموالت ككل األشخاص أك الشركات 
....أف يرسلوا إشعارا خاصا إلدارة الضرائب بفتح كإقفاؿ كل حساب إيداع السندات أك القيم أك 

ا يبس ىذا األمواؿ أك حسابات التسبيقات أك اغبسابات اعبارية أك حسابات العملة الصعبة ...كم
  4البنوؾ ............. ". تزاـ خصوصااالل

                                                           

 .54حسُت النورم ، مرجع سابق، ص 1
 .270ص 269اترباس نذير، مرجع سابق، ص 2
الصادرة  79ج ر ج ج العدد  2002المتضمن قانوف المالية لسنة  2001ديسمرب سنة  22اؼبؤرخ يف  01/21من القانوف رقم  86اؼبادة  3

 .2001ديسمرب  23بتاريخ 
الصادرة يف  85ج ر ج ج العدد  2006المتعلق بقانوف المالية لسنة  2005ديسمرب سنة  31اؼبؤرخ يف  05/16من لقانوف  51اؼبادة  4

31/12/2005. 



 لبنكي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿالباب األكؿ: عالقة السر ا
 

  124  

اعبزائرم منح إلدارة الضرائب اغبق يف إفشاء الفرنسي كاؼبصرم ك  فبا سبق نبلحظ أف اؼبشرع
 ضرائب فرضها كفق شركط ؿبددة.بواجبها يف تقدير قيمة  السر البنكي للقياـ

 .محافظو الحساباتسادسان: إفشاء السر المصرفي أماـ 
القياـ بالرقابة على الدفاتر كاألكراؽ اؼبالية للشركات كاؼبراقبة اؼبستمرة غبساباهتا كصحة قصد 

التقرير اؼبقدـ إذل ؾبلس اإلدارة أك اجمللس اؼبسَت كحوؿ الوضعية اؼبالية للشركات كحساباهتا اليت تقدـ 
ية تعيُت ؿبافظي حسابات هبب على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كفركع البنوؾ األجنب أنوإذل اؼبسانبُت ف

 03/11من قانوف النقد كالقرض  100اثنُت كذلك طبقا للمادة 
  1أماـ ؿبافظي اغبسابات. يكهبب أف تتم ىذه الرقابة دكف االحتجاج بالسر البنك

اؼبتعلق دبهنة اػببَت احملاسب كؿبافظ اغبسابات  91/08من القانوف رقم  35كما منحت اؼبادة 
ع البيانات أثناء تأديتهم مهامهم حيث جاء ق حملافظي اغبسابات أف يعلموا جبميكاحملاسب اؼبعتمد اغب

افظي اغبسابات يف كل كقت أف يطلعوا على السجبلت كاؼبوازنات حمل" يبكن نصها كما يلي
، تابعة لشركة أك اؽبيئة دكف نقلهااؼبراسبلت كاحملاضر بصفة عامة على كل الوثائق كالكتابات الك 

كاألعواف اؼبأمورين يف الشركة كاؽبيئة كل التوضيحات لبوا من القائمُت باإلدارة يط كيبكنهم أف
 2كاؼبعلومات كاف يقوموا بكل التفتيشات اليت يركهنا الزمة".

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، دار ىومة، 02، دراسة مقارنة يف ضوء التشريعات القانونية السارية اؼبفعوؿ، ط كقاية نظاـ البنكي الجزائرم من تبييض األمواؿفضيلة ملهاؽ،  1
 .161، ص2014زائر، سنة اعب
 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد 1991ابريل سنة  27اؼبؤرخ يف  91/08من القانوف رقم  35اؼبادة  2

 . 1991مايو سنة 01الصادرة بتاريخ  29ج ر ج ج العدد 
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 .ملخص الباب األكؿ
استقطاب  يف زرع الثقة بُت العميل كالبنك فبا يؤدم إذل  أساسيا ادكر  السر البنكي يلعب 
 تماف مارل.ئخلق اك مدخرين العديد 

 غَت أف ىذا اؼببدأ أصبح يستغل من طرؼ بعض العمبلء  الرتكاب جريبة تبييض األمواؿ.
فقها كقضاءا كتشريعا   جريبة تبييض األمواؿك  تعريف السر البنكيكجب علينا كلدراسة ىذه الظاىرة 

كقد تراكح  هفقو يف ربديداختلف ال الذم األساس القانوشل لبللتزاـ بالسر البنكيك  التارىبي هماتأصيلك 
كنظرية أخرل صبعت النظريتُت السابقتُت تدعى نظرية األساس  النظاـ العاـ نظرية العقد كنظرية بُت

 اؼبختلط 
من  جريبة تبييض لؤلمواؿ سبيزت عن غَتىا من اعبرائم دبجموعة من اػبصائصالذكر أف بكما هبدر 
كاؼبؤسسات اؼبالية  ؾو بنتستغل  ة للحدكد الوطنيةر بعا عاؼبيةك  اقتصاديةك  جريبة منظمةأنبها أهنا 
 .الوسائل التقنية اغبديثةكتستغل 

كيهدؼ التصدم عبريبة تبييض األمواؿ خاصة أثناء قياـ العمبلء يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية قاـ 
يف غَت انو كاجو ىذا التصدم عقبة التكي ،اؼبشرع بسن تشريعات عقابية رادعة ؽبذه اعبريبة اػبطَتة

من قبيل اؼبسانبة التبعية يف اعبريبة أهنا جريبة فهناؾ من يرل من الفقهاء القانوشل عبريبة تبييض األمواؿ 
أكلية كىناؾ كصف الثاشل يعتربىا جريبة إخفاء األشياء الناذبة عن جنحة أك جناية مث ظهر ىناؾ 

نكي لبعض العمبلء الذين إفشاء السر البكأيضا عقبة  تكييف حديث اعتربىا جريبة مستقلة بذاهتا
كعليو أصبح من اؼبلح إهباد التوفيق بُت متطلبات  يقـو بعمليات مالية ؿبل شبهة تبييض األمواؿ،

 احملافظة على السر البنكي كاؼبكافحة الفعالة عبريبة تبييض األمواؿ
ك نسبية ككدا كقد مشلت دراستنا توضيح لؤلنظمة السرية البنكية، كاليت تكوف إما سرية بنكية مطلقة أ

اؼبطبقة يف دكؿ العادل دكف مباذج نظاـ السر البنكي  مع إيراد لبعض  نظاـكل مربرات األخذ بك 
 مع ضركرة مكافحة جريبة تبييض األمواؿ هبدؼ االعتبارات اليت ذبيز إفشاء السر البنكيإغفاؿ 

إغفاؿ ضباية اؼبصلحة  كمصلحة البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية دكف  اؼبوازنة بُت ضباية اؼبصلحة العامة
 .اؼبالية للعمبلء خاصة اغبق يف سرية ذمتو ضباية اغبرية الشخصية  تتمثل يفاػباصة اليت
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كىي  ارباحها الزيادة يف تعمل على فهي احملرؾ األساسي القتصاد الدكؿ البنوؾ كاؼبؤسسات عدت
كما ؽبا كظيفة أساسية أخرل فهي  اليت تتم هبا، اؼبعامبلت اؼبالية بذلك تسهم يف التنمية عرب
بعض  وفيستغل األمواؿ مبيضيأف األمواؿ، غَت  تبييضضد جريبة  تعترب رأس حربة يف اؼبواجهة

ألنو  اؼباليةيف اؼبعامبلت  الذم يعد الركن أساسي السر البنكي مبدأمبادئ التعامبلت البنكية مثل 
  يعترب من اغبقوؽ الشخصية للعميل.

األكؿ اؼبدلوؿ العاـ عبريبة إفشاء السر البنكي كجريبة تبييض  كيعاجل ىذا الباب يف فصلو ىذا
بتوضيح البنياف القانوشل كالعقوبات اؼبقررة عبريبيت إفشاء السر البنكي كجريبة تبييض كذلك األمواؿ 
 .األمواؿ

 ناكؿ قواعد كشف السر البنكي يف سبيل مكافحة جريبة تبييض األمواؿ الفصل الثاشل فيت أما
كشف السر عن طريق  القواعد الوقائية كالكشفية ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ  بإيرادكذلك 
آلية كشف السر البنكي يف سبيل  الذم يعد اإلخطار بالشبهة التفصيل يف الًتكيز علىمع  البنكي

 واؿ.مكافحة جريبة تبييض األم
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  .الفصل األكؿ: المدلوؿ العاـ لجريمة إفشاء السر البنكي كجريمة تبييض األمواؿ
ؼبا تتمتع بو من  تعد البنوؾ من أىم اغبلقات اليت تدكر فيها األمواؿ غَت اؼبشركعة نظرا

اليت  العمليات اؼباليةمبيضي األمواؿ  يستغلتفرعات العمليات البنكية كسرعتها كتداخلها إذ 
عترب الدكؿ البنوؾ يف مقدمة اؼبكلفُت دبكافحة أنشطة اعبهاز البنكي كمن جهة أخرل ت يوفرىا

 كأتبيض األمواؿ كىو بذلك يهدؼ إذل ضباية نفسو من اؼبخاطر اؼبالية كخطر فقداف ثقة العمبلء 
 .ة اإلجراميةلة القانونية اؼبًتتبة على اؼبشاركة أك التسًت على ىذه األنشطسأهنيار كحىت اؼبالا

جهزة مكافحة جريبة اؼبؤسسات اؼبالية كأك ف مبدأ السر البنكي يقف عائقا أماـ البنوؾ أ غَت
 ، لدل ال هبب االحتجاج بالسرية البنكية يف حالة االشتباه باألمواؿ بل يتعُت ازباذتبييض األمواؿ

نكي يف ارتكاب جريبة كاغبيلولة دكف استخداـ النظاـ الب السر البنكي التدابَت للحد من إطبلؽ
 .تبييض األمواؿ
 وق اإلنساف بتمتعسر البنكي للعمبلء يعد انتهاكا غبف التساىل يف كشف الإف كباؼبقابل

مو، يستوجب لقوانُت اليت تنظيعد ـبالفة لاغبق  قانونية لسرية ذمتو اؼبالية ككل خرؽ ؽبذا حبماية
 .العقاب على ىذا الفعل

اؾ جريبتُت أساسيتُت تنتج من كراء العمليات البنكية نبا ىن أنوكعليو كفبا سبق نستخلص 
األكؿ كجريبة تبييض األمواؿ سنتناكؿ  اؼببحثجريبة إفشاء السر البنكي سنوضح بنياهنا القانوشل يف 

  .بنياهنا القانوشل يف اؼببحث الثاشل
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 .المبحث األكؿ: البنياف القانوني لجريمة إفشاء السر البنكي
كجرت عليها قواعد القضاء يف العصر اغبديث، القانوشل ـ اليت استقر عليها الفقو من األحكا

 على أركاف أساسية وكي يقـو البنياف القانوشل للجريبة على أساس متُت كصحيح يستلـز قيام  أنو
 كذلك حسب طبيعة كل جريبة.

جريبة فق القانوف كيف ك  ،نعٍت بالبنياف القانوشل ما يتطلبو نص التجرصل الكتماؿ أركاف جريبة ما
على ركٍت اعبريبة التقليديُت البنياف القانوشل عبريبة إفشاء السر البنكي ال يقتصر إفشاء السر البنكي 

يشًتط يف نوع من اعبرائم عناصر مفًتضة أك خاصة يؤثر توفرىا أك زبلفها على  اؼبعنوم بلاؼبادم ك 
يبة يعد ركيزة أساسية يف بنياهنا القانوشل كذلك كالركن اؼبفًتض يف ىذه اعبر ، كجود اعبريبة من عدمو

أركاف جريبة إفشاء السر األكؿ ، كسنتناكؿ يف اؼبطلب كب اعبريبةحسب طبيعة كخصوصية مرت
 البنكي كيف اؼبطلب الثاشل العقوبات كاعبزاءات اؼبسلطة على مرتكب ىذه اعبريبة.

 .المطلب األكؿ: أركاف جريمة إفشاء السر البنكي
إفشاء السر البنكي هبب توفر ثبلث أركاف كىي الركن اؼبفًتض الذم  جريبة حىت تتحقق

  .سنتناكلو يف الفرع األكؿ كالركن اؼبادم يف الفرع الثاشل كالركن اؼبعنوم سنتطرؽ إليو يف الفرع الثالث
 .الركن المفترض في جريمة إفشاء السر البنكي األكؿ: الفرع

فيها صفة  ا ذات صفة خاصة ربملأهناقي اعبرائم بتتميز جريبة إفشاء السر البنكي عن ب
اعباشل ميزة االئتماف على السر حبكم مهنة أك كظيفة يشغلها، فاؼبوظف بالبنك يعد اؼبؤسبن على 

الذم يعرب عنو  أكالسر حبكم كظيفتو، كاؼبقياس الذم وبدد صفتها كالذم يسمى صفة الفاعل 
  .سبن على حفظ السرؤ ىو الشخص الذم أ بالركن اؼبفًتض يف جريبة إفشاء السر البنكي

مباشرتو  " الشخص الذم تصل إذل علمو أثناء أنوكقد عرفتو ؿبكمة النقض الفرنسية على  
اؼبباشر ؼبهنة تتعلق بأمور أعطاىا القانوف )اؼبصلحة العامة( صفة السرية كاف تكوف  أنوأك  كظيفتو

 .ظيفتو"ار السرية بسبب ك ربت ست ىذه الوقائع أفضى هبا إليو
 :ى السر هبب توافر الشركط التاليةعل احىت يعترب اؼبوظف أمين أنوكذبدر اإلشارة إذل 

 .م بالضركرة االطبلع على األسرارضركرة توافر الثقة كاؼبعرفة كشغل الوظيفة وبت -
 1السر لدل موظف البنك أمر إجبارم ربتمو طبيعة الوظيفة   -

                                                           

 .120أبو عمر ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ، مرجع سابق، ص  1
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قى قيد الكتماف يف نظر القانوف اؼبعلومات اليت حصل عليها موظف البنك تب  -
 ف يستقيل أك يتقاعد أك يسرح.قة بُت اؼبوظف كالبنك كأحىت بعد انتهاء العبل

كبصفة عامة يعترب األمُت على السر البنكي كل شخص موظف صفتو يشارؾ يف إدارة أك 
 1ي.بكتماف السر البنك تسيَت بنك مهما كانت رتبتو أك طبيعة كظيفتو كيكوف ملزما

 .الركن المفترض في التشريع الجزائرم :أكال
اؼبتعلق بقانوف العقوبات  82/04من القانوف رقم  301اؼبادة من  01الفقرة  نص حدد

دج األطباء كاعبراحوف  5000إذل  500"يعاقب باغببس من شهر إذل ستة أشهر كبغرامة من 
أك الوظيفة الدائمة أك اؼبؤقتة  كالصيادلة كالقاببلت كصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة

على أسرار أدذل هبا إليهم كأفشوىا يف غَت اغباالت اليت يوجب عليهم فيها القانوف إفشاءىا 
  كيصرح ؽبم بذلك."

ك باعتبار أف البنك شخص معنوم فانو حتما سيتوجو إذل موظفيو كأعوانو للقياـ بنشاطو، 
صلت إذل علمهم دبناسبة قيامهم بعملهم يف صبيع االلتزاـ بكتماف اؼبعلومات اليت ك  كعليو فاف
  2كدبختلف رتبهم يقع على مسؤكليتهم. مناصبهم

 2003غشت سنة  26اؼبؤرخ يف  03/11من األمر رقم  117كبالرجوع إذل نص اؼبادة 
" ىبضع للسر اؼبهٍت ربت طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها  القرض اليت جاء فيهااؼبتعلق بالنقد ك 

 العقوبات.يف قانوف 
كل عضو يف ؾبلس اإلدارة، ككل ؿبافظ حسابات ككل شخص يشارؾ أك يشارؾ    -

 حد مستخدميهاأك كاف أ بأم طريقة كانت يف تسيَت بنك أك مؤسسة مالية
كل شخص يشارؾ أك شارؾ يف رقابة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كفقا للشركط  -

األحكاـ الصروبة للقوانُت صبيع مع مراعاة  اؼبنصوص عليها يف ىذا الكتاب تلـز بالسر،
 : السلطات ما عذا

 .السلطات العمومية اؼبخولة بتعيُت القائمُت بإدارة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية -
 .السلطات القضائية اليت تعمل يف اإلطار اعبزائي  -

                                                           

 .155يلة ملهاؽ، مرجع سابق، صفض 1
 .15مرجع سابق، ص  اغباسي مرصل، 2
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السلطات العمومية اؼبلزمة بتبليغ اؼبعلومات إذل اؼبؤسسات الدكلية اؼبؤىلة ، السيما يف  -
 .ؿباربة الرشوة كتبييض األمواؿ كسبويل اإلرىابإطار 

 108غبساب ىذه األخَتة كطبقا ألحكاـ اؼبادة  اللجنة اؼبصرفية أك بنك اعبزائر الذم يعمل
كاللجنة اؼبصرفية تبليغ اؼبعلومات إذل السلطات اؼبكلفة حبراسة البنوؾ  أعبله يبكن بنك اعبزائر

عاة اؼبعاملة باؼبثل ك شريطة أف تكوف ىذه السلطات يف كاؼبؤسسات اؼبالية يف بلداف أخرل مع مرا
أك  صفي البنكؼبحد ذاهتا خاضعة للسر اؼبهٍت بنفس الضمانات اؼبوجودة يف اعبزائر،كما يبكن 

 اؼبؤسسة اؼبالية أف يتلقى اؼبعلومات الضركرية لنشاطو.
ىم " تتكوف من قانوف النقد كالقرض لتحدد أعضاء اللجنة اؼبصرفية ك  106اؼبادة كجاءت 

اللجنة اؼبصرفية من احملافظ رئيسا كثبلثة أعضاء ىبتاركف حبكم كفاءهتم يف اجملاؿ اؼبصريف كاؼبارل 
 كاحملاسيب كقاضيُت ينتدباف من احملكمة العليا ......." 

من نفس األمر عضوين من ىيئة اغبراسة " تتوذل حراسة  26من اؼبادة  01كما أضافت الفقرة 
 .دبرسـو من رئيس اعبمهوريةيعيناف  (02)مراقبة تتألف من مراقبُت  بنك اعبزائر ىيئة

ضاؼ إذل األمناء على السر  أ أنوقبد من األمر السابق  25كأيضا كبالرجوع إذل نص اؼبادة 
كل من " ال هبوز ألعضاء ؾبلس اإلدارة أف يفشوا بصفة مباشرة أك غَت مباشرة كقائع أك معلومات 

دهتم كذلك دكف اؼبساس بااللتزامات اؼبفركضة عليهم بواجب القانوف، ما اطلعوا عليها يف إطار عه
عدا اغباالت اليت يدعوف فيها لئلدالء بالشهادة يف دعول جزائية، يلـز بنفس الواجب كل شخص 

 "  .يلجا إليو ؾبلس اإلدارة يف سبيل تأدية مهامو

  .الركن المفترض في التشريع المصرم : ثانيا
موظفي البنك جبميع أصنافهم كمستوياهتم مسؤكلية االلتزاـ حبفظ السر يقع على عاتق كل 

سواء كاف البنك كطٍت ؿبلي أك أجنيب أك متخصص أك استثمارم أك ذبارم بكل فركعهم 1البنكي
 دبا فيهم البنوؾ اليت ال زبضع لرقابة البنك اؼبركزم اؼبصرم.

                                                           

1 Raymond. Farhat , Le secret bancaire , Etude de droit comparé ,Paris , Librairie générale de droit 
et de jurisprudence , 1970.P72 
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كم الوظيفة أك اؼبهنة أك كأيضا ىبضع االلتزاـ بالسرية على كل شخص عرؼ أك اطلع حب
العمل الذم يشغلو سواء كاف يعمل يف مهنة حرة أك القطاع اػباص أك بطريق مباشر أك غَت 

  .مباشر كل اؼبعلومات اليت علم هبا
كل من اطلع كعرؼ معلومات بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة    بللتزاـ بالسر البنكيىبضع ل

القطاع اػباص أك مهنة حرة كل شخص يشغل أك مهٍت يف الدكلة أك عند  موظف كل شخص
كظيفة مثل موظفي البنك اؼبركزم أك مراجعو اغبسابات اؼبكلفوف بالرقابة ككذا التائب العاـ أك من 

 1يفوضو من احملامُت العامُت كأعضاء ؾبلس كحدة مكافحة تبييض األمواؿ كمكافحة العاملُت هبا .

  ي.الركن المفترض في التشريع الفرنس: ثالثا
كاعتربىم  378أكال دبوجب قانوف العقوبات يف نص اؼبادة  نظم اؼبشرع الفرنسي السر البنكي

 مسؤكلوف على حفظ أسرار من يتعاملوف معهم.صبيع اؼبلزموف بكتماف السر من 
منو على  57نصت اؼبادةحيث 1984/01/24كبعد صدكر القانوف البنكي الفرنسي بتاريخ  

إلدارة كمن أعضاء ؾبلس اإلشراؼ كاؼبراقبة ككل شخص يشارؾ أف "كل عضو من أعضاء ؾبلس ا
يف إدارة كتسيَت مؤسسة ائتماف إذا كاف مستخدما لديها يلتـز حبماية أسرار العمبلء كفقا للشركط 

اليت اعتربت أف إفشاء سائر اؼبكلفُت كسائر اؼبؤسبنُت 378كالعقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
رار تسلم ؽبم يعاقبوف عليو باغببس من شهر إذل ستة أشهر حبسب كصفهم أك مهنتهم ألس

افشوا ىذه األسرار خارج اغباالت اليت يفرض عليهم  إذافرنك فرنسي  500 إذل100كبالغرامة من 
 القانوف إفشاءىا. 

على ضوء ما سبق فالركن اؼبفًتض يف جريبة إفشاء السر البنكي يف التشريع الفرنسي عددهتم 
ء ؾبلس اإلدارة كاإلشراؼ اقانوف البنكي الفرنسي كالذين اعتربهتم كل اعضمن  57نص اؼبادة 

 2كاؼبراقبة كالتسيَت أك اؼبستخدمُت.
 
 

                                                           

  229ص 228ص زينب سادل، مرجع سابق،  1
 167 ص 166خوجة صباؿ، مرجع سابق، ص  2
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 الفرع الثاني: الركن المادم لجريمة إفشاء السر البنكي.
كىو السلوؾ اإلجرامي  الركن اؼبادم ىو اؼبظهر اؼبادم احملسوس للجريبة يف عاؼبها اػبارجي،

الصورة اػبارجية  أنوب ، كيعرؼابيا أك سلبيا مثل القياـ أك االمتناع عن القياـ بفعلللنشاط إما اهب
للفعل اإلجرامي، كيتمثل يف التعدم على مصلحة مشمولة حبماية القانوف كتقع ربت طائلة 

 1العقاب.
 .2دكف فعلواعد الفقو القانوشل أف ال تقـو جريبة دكف ركن مادم ك قتستلـز 

لسر البنكي يقـو الركن اؼبادم على السلوؾ اإلجرامي بشىت صوره كاف كيف جريبة إفشاء ا
 شخص معُت .لىذا السلوؾ اإلجرامي  ينسب

من ثبلثة عناصر ىي، السلوؾ اإلجرامي  يتشكل الركن اؼبادم يف جريبة إفشاء السر البنكي
 كالنتيجة اإلجرامية كالعبلقة السببية بينهما 

 .شاء السر البنكي)فعل اإلفشاء (السلوؾ اإلجرامي لجريمة إف: أكال
ىو فعل إفشاء كيقصد منو اطبلع الغَت على السر بأم طريقة كانت، أم معرفة الغَت بالسر 

اإلفشاء ىو ربويل معلومات أك بيانات قابلة للنقل، أم يبكن  ٌت آخر، أك دبع3بأم كسيلة كانت
نقلها مثل نقل سر ما يصعب  َت أف ىناؾ من األسرارربويلها من شخص إذل شخص أخر غ

 4اػبربة اؼبهنية اؼبكتسبة خبلؿ اؼبمارسة اؼبهنية ؼبدة طويلة.

  .تعريف اإلفشاء .1
ظهر كانتشر  أم كفشيا اػبرب، أك الفضل، أك السر فشا، يفشو فشوا  فعل اإلفشاء معناه لغة

 6كشفو. فشي بالسر أم نشره ك أذاعو كأعطى معلومات عنو،أفشي السر أ، 5كداع

                                                           

 .178ص 177مسعود ؿبمد الصديق السليفاشل ، مرجع سابق، ص  1
 .101، ص 2013، دار اؽبدل، عُت مليلة ، اعبزائر، محاضرات في القانوف الجنائي العاـ دراسة مقارنةعبد الرضباف خلفي،  2
 .132، ص2005سكندرية مصر، سنة ، دار اعبامعة اعبديدة، اإلجرائم القذؼ كالسب كإفشاء اإلسرارعبد اغبميد اؼبنشاكم،  3
 .336زينة غازل عبد اعببار الصفار، مرجع سابق، ص 4
   1991، الطبعة السابعة، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب اعبزائر، القاموس الجديد للطالبعلي ىادية كبلحسن البليش كاعبيبلرل بن اغباج وبي،  5

 .777ص 
 1710اضبد ـبتار عمر، مرجع سابق، ص  6
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غَت مباشر معرفة  فشاء ىو كل فعل ناتج عن إرادة شخص بشكل مباشر أككاصطبلحا اإل
أك جزء من حادثة اليت تعترب سرا كعندما يقع فعل اإلفشاء فانو حتما تقع  جبميع شخص آخر

 1جريبة كاملة فبل يعقل الشركع فيها فإما أف تقع جريبة اإلفشاء أك ال تقع إطبلقا.
كشف السر كاطبلع الغَت عليو،   أنوضبد سبلمة بدكتور أعرفو الأما اإلفشاء يف الفقو فقد 

اطبلع الغَت على السر  أنوبأم طريقة كانت، كعرفو األستاذ عبد الودكد عبد اغبفيظ عمر 
 كالشخص الذم يتعلق هبذا السر.

البوح كاإلفضاء بالسر كاطبلع الغَت عليو بالقوؿ  أنوك عرفو الدكتور ؿبمد صبحي قبم على 
أم نشاط ينقل  أنوعلى  ىامر HAMMAR .كقد عرفو الفقيو الفرنسي2اإلشارة أك أك الكتابة
 3.من كاقعة سرية أم كاقعة معركفة  شاةللواقعة اؼبف

جريبة إفشاء السر البنكي كالسلوؾ جرامي صور اهبابية كأخرل سلبية يف ك يأخذ السلوؾ اإل
وف باإلضافة إذل الفعل كقد يكوف االهبايب يعرب عنو بالنشاط الذم يصدر من اعباشل، كيبكن أف يك

كيتمثل السلوؾ اإلجرامي يف جريبة إفشاء السر البنكي يف فعل إفشاء، يأخذ صور إفشاء  بالقوؿ،
 4.السر البنكي حاالت ـبتلفة

 صور إفشاء السر البنك .2
األشخاص أك ؿبتول أك  أكتتشكل صور إفشاء السر من عدة حاالت زبضع لعامل الزمن 

 ء.كسائل اإلفشا

 .فشاء كاقعة أفشيت من قبلإ -أ 
ه سابقا، كيعد مفشي السر مذنبا يف نظر القانوف إذا أفشى اإلفشاء سرا مت إفشاؤ ال هبوز 

سرا كاف قد كشف من قبل ، كيوجب ذلك فعل العقاب كذلك ما أخذ بو القضاء الفرنسي سنة 
ـ طعنا الذم قد Wateletالفرنسية يف قضية الدكتور كاتلت  يف حكم ؿبكمة النقض 1885

                                                           

، دار اعبامعة اعبديدة، المسؤكلية الجنائية عن األعماؿ البنكية، دراسة مقارنة بين التشريع المصرم كالتشريع الجزائرمينب ،سادل ز  1
 .234.ص 2010اإلسكندرية، سنة 

 .111، ص2003، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة 04السر اػباص، ط  ،شرح قانوف العقوبات الجزائرمؿبمد صبحي قبم،  2
 .395، ص1988، مطبعة جامعة القاىرة ،سنة الحماية الجنائية لألسرار المهنيةاضبد كماؿ سبلمة،  3

، دار كائل للنشر 01ط  ، دراسة مقارنة بين التشريع األردني كالمصرم كالعراقي،جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماةاضبد عيد النعيمي ،  4
 .90ص  89، ص  2010كالتوزيع، عماف األردف، سنة 
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لسمعة كشهرة الواقعة ؿبل ، كقد اعتمد يف طعنو على ابعد إدانتوحبكم صادر عن ؿبكمة باريس 
، غَت أف احملكمة رفضت الطعن حبجة أف معرفة الواقعة مرة ال يسقط عن األمُت على اإلفشاء

 . 1السر مسؤكلية اغبفاظ عليو
إفشاء السر مرة ال يبنع  تربتحُت اع من الدكلة العليا اؼبصرية، ككذلك قبد حكم ؿبكمة أ

 2من العقاب يف حاؿ إفشائو مرة أخرل.

 .أك عدة أشخاص إفشاء السر البنكي لشخص كاحد  -ب 
يتحقق إفشاء السر البنكي يف حاؿ افشي ىذا السر لشخص كاحد أك عدة أشخاص، 

يعترب السر  فاإلفشاء ال يعتد بعدد األشخاص كإمبا يكفي أف يقع اإلفشاء بشخص كاحد حىت
 فشي .البنكي قد أ

 .اإلفشاء الكلي أك الجزئي -ج 
يتحقق اإلفشاء الكلي عندما يقـو موظف البنك باطبلع الغَت على كل اؼبعلومات اؼبتعلقة 
بالسر إذل الغَت، أما الكشف اعبزئي فيتحقق عندما يسمح موظف البنك باطبلع الغَت عن جزء 

  3.من اؼبعلومات اؼبتعلقة بالسر

 .لضمنيأك ا اإلفشاء الصريح -د 
، اما الضمٍت فيتم عن طريق كوف بصورة كاضحة دكف شك أك غموضاإلفشاء الصريح ي

تصرفات تسمح للغَت بالتوصل إذل كشف السر ، كأف يذكر موظف البنك تفاصيل الشركع يف 
 4 .اإلفشاء عن حساب عميل توحي الظركؼ كاؼبعطيات ؼبعرفة ىوية صاحب اغبساب

 
 

                                                           

 .93اضبد عيد النعيمي، اؼبرجع السابق، ص 1
 .116أبو عمر ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ ، مرجع سابق، ص 2

3 Teissier anne, le secret professionnel du banquier, presses universitaires d’aix- marseille, 1999. 
p.156 

 .292مسعود ؿبمد الصديق السليفاشل، مرجع سابق ،ص  4 
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 .لنشرإفشاء السر البنكي عن طريق ا -ق 
ليس شرطا أف يقع اإلفشاء علنا، كيبكن أف يكوف عن طريق رسالة أك حديثا بُت األمُت 

 على السر كموظف أك شخص أخر.

 .إفشاء السر البنكي كتابيا أك شفهيا  -ك 
بطريقة كتابية  آخركيتم بواسطة موظف عن طريق منح الغَت بيانات أك شهادات لشخص 

من العميل أك فبثلو القانوشل، كشفهيا عن طريق إذاعتو علنا  عن طريق ـبالفة القانوف أك إذف مسبق
كسواء كاف اإلفشاء كتابيا أك  كاألنًتنيت بوسيلة للنشر أك عن طريق كسائل االتصاؿ كاؽباتف،

 شفهيا فهم يستوكف يف األثر ماداـ الغَت علم بالسر.

 .إفشاء السر البنكي إيجابا أك سلبا  -ز 
شاط يقـو بو موظف بالبنك يبكن شخص آخر من إفشاء كمعٌت اإلفشاء يف اإلهباب ىو ن

معلومات كبيانات بنكية لعميل ما عن طريق كشف كثائق مكتوبة أك بطريقة شفوية، كقد يتم 
وقائع أك البيانات الف يسمح موظف ببنك لشخص آخر من االطبلع على السر سلبيا بأ إفشاء

من ذلك أم أف الصمت كعدـ منع الغَت  أك اؼبعلومات السرية عن عميل ما، ككاف بإمكانو منعو
 1.للسر البنكي إفشاءمن كشف السر يبثل سلوؾ سليب كيعترب 

 .مباشرالير اإلفشاء المباشر كاإلفشاء غ -ح 
يكوف اإلفشاء مباشرا بسماح اؼبوظف للغَت باؼبعلومات خاصة بعميل يف بنك ما، كيكوف 

بصاحب اغبساب بصوت مرتفع حىت اإلفشاء غَت مباشر عندما يعطي اؼبوظف معلومات متعلقة 
  2يكوف بإمكاف الغَت ظباعو.

سبكن من علم الغَت بتلك أك نشاط استعماؿ أية كسيلة بيف األخَت، نبلحظ أف اإلفشاء يتم 
 3اإلسرار.
 

                                                           

1 TEISSIER Anne, op.cit., p.155. 
 .290مسعود ؿبمد الصديق السليفاشل، مرجع سابق، ص 2
 .117أبو عمر ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ، مرجع السابق، ص 3
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 .محل السلوؾ اإلجرامي في جريمة إفشاء السر البنكي: ثانيا
اؼبتعلق بالنقد  27/08/2003الصادر بتاريخ 03/11من القانوف  25جاء يف نص اؼبادة 

بصفة مباشرة أك غَت مباشرة كقائع أك  يبنع على أعضاء ؾبلس اإلدارة أف يبوحوا نوكالقرض، على أ
 . علموا هبا أثناء تأدية مهامهم بيانات

إذف ؿبل جريبة إفشاء السر البنكي ىو كل الوقائع كاؼبعلومات اليت يطلع عليها أعضاء ؾبلس 
 1لوظائفهم طواؿ مدة عهدهتم . اإلدارة أثناء فبارستهم

اؼببلحظ أف ؿبل اعبريبة بصفة عامة يشمل حسابات العمبلء أك كدائعهم كأماناهتم كصبيع 
 2معامبلهتم.

 88من القانوف  97كما حدد اؼبشرع اؼبصرم ؿبل جريبة إفشاء السر البنكي يف نص اؼبادة 
م كخزائنهم يف البنوؾ ككذلك بعبارة " تكوف حسابات العمبلء ككدائعهم كأماناهت 2003لسنة 

 3اؼبعامبلت اؼبتعلقة هبا سريا ".

 .النتيجة اإلجرامية في جريمة إفشاء السر البنكي: ثالثا
يقسم الفقو اعبرائم إذل جرائم مادية ذات نتيجة كالقتل كالسرقة كأخرل شكلية ذات السلوؾ 

انوشل ىي اثر كنشاط اعباشل احملض كجريبة شهادة الزكر كإفشاء السر، كالنتيجة من اعبانب الق
 4أك يهدد مصلحة وبميها القانوف . أك خطرا الذم يسبب ضررا

كعليو فاف جريبة إفشاء السر البنكي تتمثل نتيجتها القانونية يف هتديد مصلحة وبميها 
 القانوف كىي جريبة االعتداء على حق العميل يف عدـ إفشاء سره الذم أكدعو لدل البنك .

ادية يف جريبة إفشاء السر البنكي ىي كصوؿ السر إذل الغَت كباعتبار ىذه أما النتيجة اؼب
اعبريبة من اعبرائم الشكلية كىي من جرائم ذات السلوؾ احملض فانو ليس من الضركرم حصوؿ 

                                                           

 .236زينب سادل، مرجع سابق، ص  1
 .213، ص 2012ديدة اإلسكندرية ، سنة ، دار اعبامعة اعبإفشاء السر المصرفي بين احظر كإباحةؿبمد عبد اغبي إبراىيم سبلمة ،  2
 .235سابق، ص الرجع اؼبزينب سادل،  3
 2009سنة  اعبريبة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ،01ج  ،شرح قانوف العقوبات الجزائرم، القسم العاـعبد اهلل سليماف،  4

 .150،ص
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نتيجة إجرامية ؿبددة كعليو فانو ال تثور مشكلة العبلقة السببية يف ىذا النوع من اعبرائم بل يكفي 
 1اإلجرامي لقياـ جريبة كشف السر البنكي .كجود السلوؾ 

 .الفرع الثالث: الركن المعنوم لجريمة كشف السر البنكي
الركن اؼبعنوم ىو اعبانب النفسي للجاشل اذباه اعبريبة كيقـو الركن اؼبعنوم عبريبة إفشاء السر 

ريبة كإرادتو اعباشل بعناصر اعب علم القصد اعبنائي بأنو البنكي بتوافر القصد اعبنائي، كيعرؼ
اؼبتوجهة لتحقيق ىذه العناصر ،كالقصد اعبنائي يف اغلب التشريعات يف ىذا النوع من اعبرائم ىو 

 عنصرين نبا العلم كاإلرادة  من القصد اعبنائي العاـ القصد العاـ كيتشكل
 كجريبة إفشاء السر البنكي من اعبرائم اؼبقصودة اليت هبب توافر القصد اإلجرامي العاـ كال

عن ربديد الركن اؼبعنوم يف جريبة ما  يشًتط توفر القصد اإلجرامي اػباص كسكوت اؼبشرع
توافر القصد العاـ كعليو فاف كجريبة إفشاء السر  اعد العامة للقانوف اعبنائي يستوجبقو الكحسب 

،كحسب 2شريفاأك البنكي ال يشًتط لقيامها قصدا خاصا كال يعتد بطبيعة الباعث إف كاف شريرا 
ف قواعد الفقو تعترب انو ال اثر للباعث على توافر قصد و ال يعتد بالباعث ألواعد الفقو فانق

  3اإلفشاء.
فهناؾ من التشريعات من لقد اختلفت التشريعات يف تصنيف جريبة إفشاء السر البنكي 

رمها القانوف تقع عمدا ألف اذباه إرادة اعباشل يف اعبرائم اؼبقصودة تتجو كبو إيقاع نتيجة هب اعتربىا
كتتطلب القصد العاـ كمن ذلك التشريع الفرنسي كاؼبصرم كاعبزائرم كىناؾ من التشريعات يشًتط 
توفر القصد اعبنائي اػباص، حيث يبكن أف تقع جريبة إفشاء السر البنكي عن طريق اػبطأ أك 

فقد نصت 4 ،شلمنها التشريع السويسرم كااليطارل كاؽبولندم كالبولو  ،اإلنباؿ أك عدـ االنتباه
 على عقوبة الغرامة 1934من قانوف البنوؾ السويسرم الصادر يف سنة  47من اؼبادة  02الفقرة 

 

                                                           

 .106عبد الرضباف خلفي، مرجع سابق، ص  1
 .123د اغبفيظ أبو عمر، مرجع سابق، ص ؿبمد عبد الودكد عب 2
 .175أسامة علي إبراىيم جبورم، مرجع سابق، ص 3
 .97ص   94ص ،مرجع سابق خليل يوسف جندم اؼبَتاشل، 4
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كاغببس على جريبة اإلفشاء اؼبقصود كعقوبة نصف الغرامة إف كاف اإلفشاء عن طريق 
 1اإلنباؿ كعدـ االنتباه.

يق بُت اػبطأ كالعمد ىي أف فهو استثناء كالقاعدة اليت يقـو عليها للتفر  ك كل ما كقع خطأ
 2نتيجة معينة كإمبا تتجو كبو الفعل فقط. أم تحقيقلاذباه إرادة اعباشل يف اػبطأ ال هتدؼ 

من عنصرين أساسيُت  شكليت3جريبة كشف السر البنكي كما ذكرنا سابقا  كالقصد اعبنائي
 نبا العلم كاإلرادة.

 .العلم: أكال
، كالعلم يف  4كونة للجريبة احملددة يف نص التجرصلعلما بكل العناصر اؼب ىو إحاطة اؼبتهم

جريبة إفشاء السر البنكي ىو أف يكوف اعباشل على معرفة أف الواقعة ؿبل التكتم ربمل خاصية 
 على اؼبوظف لدل ا ؿبل تكتم كىي تتعلق بالسر البنكي اؼبودع لدل البنك كهببأهنالسرية، ك 

من كاجبو اؼبهٍت كالوظيفي اغبفاظ على  أنوه، ك البنك أف يعلم أف العميل ال يرضى بكشف سر 
فشاء إال دبا اإلالسر، كاف يعلم أف فعل إفشاء السر ـبالف للقوانُت اليت تنظم مهنتو كال يكوف 

 5يسمح بو القانوف .
من الضركرم أف تتجو إرادة اعباشل إذل القياـ بفعل الكشف كاذل النتيجة اليت تًتتب  أنوكما 

 م الغَت. عليو كاليت تعٍت عل
كحىت يكتمل القصد اإلجرامي عند الفاعل هبب توافر رغبة كإرادة اعباشل إذل فعل اإلفشاء 
كإحداث نتيجة من جراء فعلو كتنقسم إرادة اإلفشاء إذل عنصرين نبا : إرادة فعل )نشاط( 

 .نتيجة اإلفشاء اإلفشاء كإرادة
 
 
  

                                                           

 .85ؿبمد عبد اغبي إبراىيم سبلمة، مرجع سابق، ص  1
 .107، ص 2006التوزيع ،عنابة ، سنة ، دار العلـو للنشر ك الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، فقو، قضايامنصور رضباشل،  2
 .339زينة غازل عبد اعببار، مرجع سابق، ص 3
 كالتوزيع، للنشر ىومة دار الجنائي، الجزاء نظرية ، الجريمة نظرية العاـ، القسم الجزائرم، العقوبات قانوف مبادئعبد القادر عدك،  4

 .182، ص2010 الجزائر
 .122، مرجع سابق، ص أبو عمر ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ 5
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 ثانيا : اإلرادة 
 تنقسم بدكرىا إذل : 

 .فشاءفعل اإل إرادة .1
لبلوغ اؽبدؼ عن فسية تسيطر على سلوؾ الشخص هتدؼ قوة ن اأهنتعرؼ اإلرادة عل  

كيف جريبة إفشاء السر البنكي هبب أف تصدر نتيجة إرادة اعباشل إذل القياـ بفعل  1كعي كإدراؾ
الرغبة ف تتجو ىذه كأ2إفشاء السر البنكي كاطبلع الغَت عليو كالذم وبضى باغبماية القانونية ، 

ث نتيجة إكراه كقع ايصدر فعل إرادة إذل احد يف اؼبقابل إذا دل نوأل إذل إرادة إحداث نتيجة
 3للجاشل مثبل فحينها يسقط القصد اإلجرامي.

 .إرادة النتيجة .2
إذا أراد  أنوحيث  من خبلؿ إرادة النتيجة يبكن أف مبيز بُت اعبريبة اؼبقصودة كغَت اؼبقصودة

أراد الفعل كدل يريد النتيجة فنحن  فنحن بصدد جريبة مقصودة، كأماالنتيجة  كأراد اعباشل الفعل
، كيف جريبة إفشاء السر البنكي فإهنا ربص النتيجة عندما يعلم الغَت مقصودة بصدد جريبة غَت

 4بالواقعة اليت ىي موضوع الكتماف.

 .صور إفشاء السر البنكي في بعض التشريعات: ثالثا
ات اليت تقر باؼبسؤكلية اعبزائية عن جريبة افشاء السر التشريع من بُت أنوذبدر اإلشارة إذل 

ب يًتتب القانوف الفدرارل من 47اؼبادة  نص هاالبنكي عن طريق اػبطأ قبد التشريع السويسرم ضمن
  5اؼبسؤكلية اعبنائية للموظف يف حاؿ كشف السر البنكي للعميل نتيجة اإلنباؿ أك اػبطأ.

 .إفشاء السر البنكي المطلب الثاني: عقوبات جريمة
تنقسم العقوبات اؼبفركضة على إفشاء السر البنكي إذل عقوبات جزائية كأخرل تأديبية 

 سنفصل فيها تبعا 

                                                           

 .258عبد اهلل سليماف ، مرجع سابق، ص  1
 . 404، ص 1988القاىرة، سنة  ، مطبعة جامعة لألسرار المهنية جنائية الحماية الاضبد كامل سبلمة،  2
 .116اضبد عيد النعيمي، مرجع سابق، ص 3
 .237زينب سادل ،مرجع سابق، ص 4

5 Raymond Ferhat . Le secret bancaire centre français droit compare. Paris.1970.p134.  
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 .: العقوبات الجزائية على جريمة إفشاء السر البنكيالفرع األكؿ
ـبتلف التشريعات عقوبات جزائية على مرتكب جريبة إفشاء السر البنكي كقد  تقر لقد أ 

لفت بُت العقوبات اؼبقيدة للحرية كأخرل اؼبالية كسنتناكؿ العقوبات اؼبسلطة على ىذه اعبريبة اخت
 .يف بعض التشريعات تبعا

  .في التشريع الفرنسي: أكال
على عقوبة اغببس مدة  1994من قانوف العقوبات الفرنسي لسنة  13/ 226نصت اؼبادة 
ة كاف اء عن قصد معلومات تكتسي السرييورك، كل من قاـ بإفش 15000سنة كغرامة قدرىا 

 1، أك كظيفتو حىت لو كانت حرفة أك ؾبرد القياـ دبهمة مؤقتة.معهودا هبا إليو حبكم عملو
 .في التشريع السويسرم: ثانيا

لقد صنف اؼبشرع السويسرم عقوبات إفشاء السر البنكي إذل نوعُت من العقوبات األكذل 
ا غرامة ال تتجاكز العشرين ألف فرنك سويسرم أك حالة اإلفشاء العمدم، الذم خصص ؽب

اغببس ستة أشهر على األكثر مع إمكانية اعبمع بُت العقوبتُت، أما الصنف الثاشل من العقوبة فهي 
العقوبة غَت العمدية، اليت تقع نتيجة اإلنباؿ فقد حدد ؽبا غرامة ال تزيد عن عشرة آالؼ فرنك 

  2سويسرم.
 .مفي التشريع المصر : ثالثا

من قانوف العقوبات على اغببس مدة ال تزيد على  310أما اؼبشرع اؼبصرم فقد نصت اؼبادة 
حُت أك الصيادلة استة أشهر أك بغرامة ال تتجاكز طبسُت جنيها مصريا على كل من األطباء أك اعبر 

ما  ؤسبن عليو فقاـ بإفشائو يف غَتأ شخص مودعا إليو بضركرة كظيفتو سر خاص أك القوابل أك أم
 3يسمح القانوف فيو بتبليغ.
يعاقب  فأب  2003لسنة  88من قانوف البنك اؼبركزم اؼبصرم رقم  124كما نصت اؼبادة 

باغببس مدة ال تقل عن سنة كبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيو كال ذباكز طبسُت ألف جنيو  

                                                           

 .177أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص 1
 .332إلياس نصيف، مرجع سابق، ص 2
 .06مصطفى اضبد عبد اعبواد حجازم، مرجع سابق، ص  3
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تنصاف على عقوبة اللتاف  ( من ىذا القانوف100ك 97كل من خالف أيان من أحكاـ اؼبادتُت )
 1.إفشاء السر البنكي

 نقيمة الغرامة اقلها عشري صر التشريع اؼبصرم عقوبة إجبارية كفنبلحظ أف عقوبة الغرامة يف 
 .كىي قيمة مرتفعة كرادعة  جنيو ألف كأعبلىا طبسُت ألف

  .في التشريع اللبناني: رابعا
من قانوف سرية  08اؼبادة  يف التشريع اللبناشل يف نص جاءت عقوبة إفشاء السر البنكي

عقوبة إفشاء السر البنكي، حيث سلطت عقوبة اغببس من ثبلثة أشهر إذل  اللبناشل على البنوؾ
  2.سنة

  .في التشريع الجزائرم: خامسا
من قانوف النقد كالقرض عقوبة جريبة إفشاء السر البنكي إذل  17لقد أحالت اؼبادة 
 16قانوف العقوبات اليت اعتربهتا عقوبات أصلية كأضافت اؼبادة يف  301اعبزاءات اؼبقررة إذل اؼبادة 

اؼبعدؿ لقانوف العقوبات عقوبات  20/12/2006اؼبؤرخ يف  23/ 06مكرر من األمر  18ك
تكميلية حُت منحت للقاضي اغبكم هبا عند القضاء باإلدانة مثل عقوبة اؼبنع اؼبؤقت من فبارسة 

 .ذا نشر أك تعليق حكم اإلدانةسنوات كك 05اؼبهنة لفًتة ال تتجاكز 
اػباضعُت للسر ربت طائلة  03/11من قانوف النقد كالقرض  117كصنفت اؼبادة 

  .العقوبات اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات
صبيع أعضاء ؾبلس اإلدارة، كؿبافظ حسابات ككل شخص يشارؾ أك شارؾ بأم طريقة  

مستخدميها، ككل شخص يشارؾ أك شارؾ حد أكانت يف تسيَت بنك أك مؤسسة مالية أك كاف 
يف رقابة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كاستثٌت من ذلك كل السلطات العمومية اؼبخولة بتعيُت 
القائمُت بإدارة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كالسلطات القضائية اليت تعمل يف إطار إجراء جزائي 

ؤسسات الدكلية اؼبؤىلة، ال سيما يف إطار ؿباربة كالسلطات العمومية اؼبلزمة بتبليغ اؼبعلومات إذل اؼب
الرشوة كتبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كاللجنة اؼبصرفية أك بنك اعبزائر الذم يعمل غبساب ىذه 

  .األخَتة كما أضاؼ إليهم
                                                           

 176أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص 1
 . 301إلياس نصيف، مرجع سابق، ص 2
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بنك اعبزائر كاللجنة اؼبصرفية يف حالة تبليغ اؼبعلومات إذل السلطات اؼبكلفة حبراسة البنوؾ 
ثل شريطة أف تكوف ىذه السلطات يف اؼبت اؼبالية يف بلداف أخرل، مع مراعاة اؼبعاملة بكاؼبؤسسا

في البنك أك كما يبكن مص اؼبوجودة يف اعبزائر، حد ذاهتا خاضعة للسر اؼبهٍت بنفس الضمانات
 اؼبؤسسة اؼبالية أف يتلقى اؼبعلومات الضركرية لنشاطو.

اغببس بعقوبة جريبة إفشاء األسرار ئرم على من قانوف العقوبات اعبزا 301كنصت اؼبادة 
على كل من األطباء كاعبراحوف  دج 5000إذل  500من شهر إذل ستة أشهر كبغرامة من 

حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة سواء الدائمة أك اؼبؤقتة على  اؼبؤسبنُتكالصيادلة كالقاببلت ككل 
 1.لقانوف منها يف حاالت ؿبددةأسرار أدذل عرفها مث أفشوىا يف غَت ما استثٌت ا

 جزائيا عن اإلفشاء نتيجة اإلنباؿ.نبلحظ أف التشريع اللبناشل ال يعاقب كخبلصة 
كنبلحظ كما نبلحظ أف جل التشريعات السابقة صبعت بُت عقوبة اغببس كالغرامة اؼبالية، 

جزائية على اؼبشرع السويسرم إضافة إذل العقوبة عن اعبريبة اؼبقصودة سلط عقوبة  أيضا أف
  .ارتكاب اعبريبة نتيجة اإلنباؿ

قل شدة من أكاف العقوبات اليت يسلطها اؼبشرع اعبزائرم على جريبة إفشاء السر البنكي 
 .ريع اؼبصرم أك الفرنسينظَتهتا يف التش

 التأديبية على موظف البنك. العقوبات الفرع الثاني:
ت اػبطأ التأدييب كترؾ ذلك للفقو، كيرجع ذلك دل يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم على غرار باقي التشريعا 

ألكؿ اؼبتعلق الفصل ا من160اؼبادة  ت، كلكن اعترب 2إذل طبيعة اؼبخالفات كاليت ال يبكن حصرىا
 كل إخبلؿ بالواجب اؼبهٍت أك االنضباط أك القانوف األساسي للوظيفة العمومية باؼببادئ العامة من

شكػل كل زبّل عن الواجبات اؼبهنية أك مساس ي" أنوعلى  األخَتة ىذه ، حيث نصتخطا
باالنضباط ككل خطأ أك ـبالفة من طرؼ اؼبوظف أثناء أك دبناسبة تأدية مهامو خطأ مهنيا كيعرض 

 3مرتكبو لعقوبة تأديبية، دكف اؼبساس، عند االقتضاء، باؼبتابعات اعبزائية ".
                                                           

 السابق الذكر. 82/04من األمر  301ادة اؼب 1
، مذكرة زبرج لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف العاـ، كلية  العالقة بين المتابعة القضائية كالعقوبة التأديبية للموظف العاـؿبمد األحسن،  2

 .5، ص2007/2008اغبقوؽ، جامعة ابو بكر بلقايد، السنة اعبامعية ، 
المتعلق بالقانوف األساسي العاـ ، 2006يوليو سنة  15مؤرخ يف 06/03أمر رقم األكؿ اؼبتعلق باؼببادئ العامة من من الفصل  160اؼبادة  3

 .2006يوليو  16الصادرة بتاريخ  45العدد   ، ج ر ج ج للوظيفة العمومية
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،كتعرؼ أيضا 1بلؿ باؼبهاـ الوظيفيةاإلخ ا اعبزاء اؼبًتتب علىأهنديبية على تعرؼ العقوبة التأ
 جزاء يبس اؼبوظف العاـ يف مركزه ىي أكا عقاب ينالو موظف عمومي يف رتبة الوظيفة، أهنعلى 

  2الوظيفي أك جزاء يوقع على اؼبوظف الذم تبثث مسؤكليتو عن اػبطأ التأدييب.
نوشل كعرفو الفقو عقاب يسلط على اؼبوظف يف مركزه القا أنوب قبل ذلك عرفو الفقو الفرنسي

 عقاب ينزؿ باؼبوظف يف مسَتتو الوظيفية. أنواؼبصرم ب
 .كالفرنسي قبل التشريع الجزائرمالتأديبية من تصنيف العقوبات : أكال

صنف اؼبشرع اعبزائرم العقوبات التأديبية اؼبسلطة على اؼبوظف كاألعواف العموميُت كعماؿ 
اؼبتعلق بالقانوف األساسي  85/59سـو رقم مر  من 124اؼبؤسسات العمومية ضمن نص اؼبادة 

تصنف العقوبات اليت يبكن  فحيث جاء فيها بأ النموذجي لعماؿ اؼبؤسسات كاإلدارات العمومية،
  : أف يعاقب هبا اؼبوظفوف تبعا ػبطورة األخطاء اؼبرتكبة يف ثبلث درجات

ن العمل من يػـو إذل ع اإليقاؼالشفوم اإلنذار الكتايب التوبيػخ، اإلنذار  : الدرجة األكذل -
  أيػػاـ 03

  .، الشطب من جدكؿ الًتقيةأيػاـ 08إذل  04يقاؼ عن العمل من اإل : الدرجة الثانية -
، التسريح مع اإلشعار اؼبسبق كالتعويضات ، التنزيلالنقل اإلجبػػارم  : الدرجة الثالثة -

ألكذل على تطبق عقوبات الدرجة ا التسريح دكف اإلشعار اؼبسبق كمن غَت تعويضات
درجات ثبلث  خطورة اػبطأ اؼبرتكب إذل  كذلك حسب،  العماؿ خبلؿ فًتهتم التجريبية

  3من األكذل إذل الثالثة.
لقد اعترب اؼبشرع اعبزائرم إفشاء اإلسرار اؼبهنية أك ؿباكلة اإلفشاء خبطأ مهٍت كجب تأديب 

القانوف األساسي العاـ للوظيفة من  48اؼبوظف عليو بعقوبة من الدرجة الثالثة كذلك ضمن اؼبادة 
 العمومية 

                                                           

 .133ص، 2008 ، منشورات األكاديبية العربية يف الدمبارؾ، سنةالقانوف اإلدارممازف رامي ليلو،  1
أطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو  ،مبدأ التناسب في اإلجراءات التأديبية كالرقابة القضائية ، دراسة مقارنةحاج غوثي ،  2

 .48، ص2012، 2011تلمساف   السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد،
، قانوف األساسي النموذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات العموميةاليتضمن  23/03/85مؤرخ يف  85/59مرسـو رقم  من 124اؼبادة  3

 .1985مارس  24،الصادرة بتاريخ 13ج ر ج ج العدد 
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الفصل الثاشل  من 163اؼبادة  ضمن  اليت تفرض على اؼبوظف لعقوبات التأديبيةصنف اكما 
إذل أربع  الذم صنفهاالعقوبات التأديبية من الباب من السابع اػباص بالنظاـ التأدييب اؼبتعلق ب

 :درجات كىي
 .اإلنذار الكتايب أك التوبيخ التنبيو أك كسبثل يف: الدرجة األكذل  -
( أياـ أك 03( إذل ثبلثة )01كسبثل يف التوقيف عن العمل من يـو ): الدرجة الثانية  -

 .الشطب من قائمة التأىيل
أياـ أك  (08)إذل شبانية  (04)كسبثل يف التوقيف عن العمل من أربعػة : الدرجة الثالثة  -

 .رمكالتنزيل من درجة إذل درجتُت أك النقل اإلجبا
 1.كسبثل يف التنزيل إذل الرتبة السفلى مباشرة أك التسريح: ة الرابعة الدرج -

الذم قسم ىذه العقوبات أخرل من ضمنها ما صنفو الفقو الفرنسي تصنيفات  كما قبد
 : ثبلث أصناؼ كىي إذل

 :التقسيم الثنائي  .1
ت تأديبية حيث قسم العقوبات إذل قسمُت، عقوبا Gibert التقسيم الفقيوإذل ىذا  دعا

 .كأخرل تتعلق بالوظيفة

 التقسيم الثالثي:   .2
 حيث صنف العقوبات إذل ثبلث أصناؼ. " دركيل" Drouilleالفقيو  دعا إليو الذم 
 ل أندار كالتوبيخ.كتشمل العقوبات البسيطة كالصنف األكؿ :  -
 الصنف الثاشل كىي العقوبات اؼبتعلقة بامتيازات الوظيفة. -
إما مستقرة أك ف ،بات اؼبتعلقة بالوظيفة من حيث االستقرارالصنف الثالث كىي العقو  -

 ظرفية. 

 التقسيم الرباعي:  .3
 : إذل هبذا التقسيم حيث صنف العقوبات"نزار "   Nazard الفقيو دعا إليوكقد 

 العقوبات األدبية كاليت تتعلق بامتيازات الوظيفة. -
                                                           

 السابق الذكر. 06/03أمر رقم من  العقوبات التأديبيةمن الفصل الثاشل اؼبتعلق  163اؼبادة  1
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 العقوبات اؼبالية كاليت تتعلق براتب اؼبوظف. -
 هنية كاليت تعٍت النشاط اؼبهٍت.العقوبات اؼب -
 1العقوبات السالبة للحرية كاليت تعٍت جريبة اؼبوظف كاليت أسقطها اؼبشرع الفرنسي حاليا. -

الصادر بنك  93/226كفيا ىبص إفشاء السر البنكي فقد صنفها النظاـ الداخلي رقم 
عقوبة أخطا الدرجة منو على  49اعبزائر ضمن اؼبخالفات من الدرجة الثالثة، كقد نصت اؼبادة 

الثالثة اؼبتمثلة يف التنزيل يف الرتبة إذل التسريح بدكف تعويض أك إعبلـ مسبق مع إمكانية الطعن 
 2كفق اإلجراءات اؼبقررة ضمن ىذا النظاـ.

 ثبلثصنف النظاـ الداخلي لبنك اعبزائر األخطاء اؼبهنية إذل  أما يف األنظمة اػباصة فقد 
 أخطاء من الرتبة األكذل ك أخطاء الثانية كالثالثة منو 45أصناؼ حسب اؼبادة 

 كتعد ىذه العقوبة أكثر كاعترب اإلفشاء كؿباكلة اإلفشاء من أعواف البنك يف الصنف الثالث
 الوظيفة العمومية اؼبتعلق 03/06مة باؼبقارنة مع األمر ار ص

منو  85ادة أما يف النظاـ الصادر عن الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط فقد نصت اؼب
اإلحالة إذل العطلة  على عقوبات يف حاؿ ـبالفة قواعد السر البنكي كاليت سبثل التنزيل يف الرتبة أك

 دكف تعويض أك العزؿ
اػباص بصندكؽ الوطٍت للتوفَت  99/23من النظاـ الداخلي رقم  10كما نصت اؼبادة 

اعترب  حُت 20/10/1999بتاريخ  أؿبمدكاالحتياط اؼبودع لدم أمنة ضبط ؿبكمة سيدم 
يف منع إفشاء أية بيانات ذات أك  حددىااألخطاء اؼبتعلقة بإفشاء السر من الدرجة الثالثة كاليت 

أشخاص  مألأك كل كثيقة تتضمن عبارة سرية  ربمل الطابع السرم، كمنع إرساؿ كثائق سرية
 3معنويُت أك طبيعيُت.

حد التسريح من الوظيفة حيث  إذلالسر  إفشاءعن  التأديبيةقد تصل العقوبة  أما يف فرنسا 
الصادر عن الغرفة  02/07/2008اؼبؤرخ يف  98/434485رقم قبد القرار القضائي 

 Guynnet االجتماعية حملكمة النقض الفرنسية اؼبتعلقة برفض الطعن اؼبقدـ من طرؼ لسيد
                                                           

ل شهادة اؼباجيسًت يف القانوف العاـ، فرع اؼبؤسسات اإلدارية ، مذكرة مقدمة لنيتأديب الموظف في التشريع الجزائرمقيقاية مفيدة،  1
 .66ص 2008/2009كالسياسية، كلية اغبقوؽ، جامعة منتورم، قسنطينة، 

 259بوساعة ليلى، مرجع سابق، ص 2
 .158ص   157،ص  نفسورجع اؼببوساعة ليلي،   3 
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و إفشائالفبلحي ( بعد )القرض  crédit agricoleبعد أف سرحو الصندكؽ اعبهوم لبنك 
 1السر البنكي أثناء تأديتو كظيفتو .

المقررة على البنك في حاؿ بإفشاء السر البنكي في التشريع  العقوبات اإلدارية: ثانيا
  .اللبناني

خالف أم بنك إذا  أنومن قانوف النقد التسليف  208اؼبادة  اللبناشل ضمن اؼبشرع نص
بَت اليت يفرضها البنك اؼبركزم دبقتضى أك التداالنقد التسليف النظاـ األساسي أك أحكاـ 

الصبلحيات اؼبستمدة من ىذا القانوف أك قدـ معلومات ناقصة أك ـبالفة للحقيقة، فانو وبق 
 للبنك اؼبركزم اف يسلط بالبنك اؼبخالف العقوبات اإلدارية التالية:

عمليات أك التنبيو، خفض تسهيبلت اإلقراض اؼبعطاة لو كتعليقها، منعو من القياـ ببعض ال
 .مدير مؤقت، شطبو من الئحة البنوؾفرض تقييد على فبارسة اؼبهنة، تعيُت مراقب أك 

  2نبلحظ أف عقوبة الشطب تعد من اشتد العقوبات اؼبوجهة ضد البنك.
طرد من النظاـ األساسي عبمعية البنوؾ اللبنانية عن إمكانية  05ك 02كما نصت اؼبادتُت 

حالة القياـ دبخالفة إفشاء السر اؼبلقى على عاتقو مع تسليط اعبزاء من عضوية اعبمعية يف  البنك
 التأدييب نظَت اإلفشاء.

 .العقوبات التأديبية على الموظف البنك عند إفشاء السر البنكي في التشريع اللبناني :ثالثا
د نصت قفأما فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية اؼبسلطة على موظفي البنك عند إفشاء السر 

على  1987إذل  1986من عقد العمل اعبماعي اؼبتعلق دبستخدمي البنوؾ اللبناشل من  28ؼبادة ا
 "هبب على صبيع موظفي البنوؾ التنفيذ باإلحكاـ التالية : أنو

هبب على اؼبوظفُت أم وبافظوا على سر اؼبهنة .... فيما خبص العمليات البنكية اػباصة 
ف إفشاء سر اؼبهنة ىو يف صبيع األحواؿ ـبالفة جسيمة فا، بالغَتيتعلق بالعمليات اؼبتعلقة أما فيما 

 تعرض مرتكبها ألشد العقوبات.
 : العقوبات كما يلي من نفس العقد 31اؼبادة  ككذلك عددت

                                                           

 .259بوساعة ليلى، اؼبرجع السابق، ص 1
 .65رككس رزؽ، مرجع سابق، ص 2
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مع التسجيل يف ملف اؼبوظف،  اػبطي التنبيو اػبطَت مع التسجيل يف ملف اؼبوظف، اللـو
لف اؼبوظف، اغبرماف الكلي من زيادة الراتب، الطرد من اؼبسجل مع التسجيل يف م اإلنذار اػبطي

 اػبدمة كفقا للقانوف.
إف ترتيب العقوبات بالشكل الوارد ال يشكل يف أم حالة من األحواؿ ترتيبا يتوجب إتباعو 

 1من ىذه العقوبات يف آف كاحد ". االواحد قد يفرض عدد اػبطأيف فرض العقوبات ف

  .ى موظفي البنك في جريمة إفشاء السر المصرمالعقوبات التأديبية عل: رابعا
لقد نظم البنك اؼبركزم اؼبصرم الئحة تنظيميو تتعلق بواجبات العاملُت يف البنوؾ أثناء كبعد 

من ىذه  163فبارسة الوظيفة ،كعد ـبالفتها جريبة تأديبية حيث نصت الفقرة الثانية من اؼبادة 
البيانات اليت علم هبا أثناء تأديتو كظيفتو إذا كانت  يبنع على اؼبوظف أف يفشي أنوالبلئحة على 

 سرية بطبيعتها، اك عن طريق تعليمات اطلع عليها يبقى ىذا منع جاريا بعد انتهاء الوظيفة .
يبنع على العامل دكف تصريح أك نشر  أنومن نفس البلئحة على  164كما نصت اؼبادة   

يق اعبرائد، أك غَتىا من كسائل النشر أم بياف عن البنك، أك نشاطو، أك عمبلئو عن طر 
كذلك  كاإلعبلـ، كتسلط عليو عقوبة إدارية نضَت إفشاء األسرار اؼبتعلقة بالوظيفة، أك العمبلء

بالوقف عن الوظيفة مدة ستة ك  مرتبو عند ارتكاب ىذه اؼبخالفة ألكؿ مرةشهرين من  اقتطاعب
  2ال هباكز النصف اؼبرتب يف اؼبرة ثالثة.أشهر يف اؼبرة الثانية كزبفيض الفئة كاالقتطاع دبا 

 .ؾ من البنك المركزم المصرمو العقوبات التأديبية على البن: خامسا
اؼبنتسبُت ؽبا النظم اليت  قد زبالف ىذه البنوؾ أك اؼبوظفُت أثناء قياـ البنوؾ بتأدية مهامها

البنوؾ كمن بُت ىذه من مهامو األساسية اإلشراؼ كمراقبة بقية  نويصدرىا البنك اؼبركزم أل
لذلك سن البنك اؼبركزم عقوبات تأديبية ضد البنوؾ منها  داء على السر البنكياؼبخالفات االعت
الصادر  88رقم  من قانوف البنك اؼبركزم ك اعبهاز اؼبصريف كالنقد اؼبصرم 88اؼبادة ما نصت عليو 

ؾبلس أمناء الصندكؽ ازباذ أم  " جمللس إدارة البنك اؼبركزم بناء على اقًتاح أنوعلى  2003سنة 

                                                           

 .66رككس رزؽ، مرجع سابق، ص 1
 .221أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص 2
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من اإلجراءات اآلتية يف حالة ـبالفة أم بنك ألحكاـ النظاـ األساسي للصندكؽ أك القرارات 
 :الصادرة تنفيذان لو

 .توجيو تنبيو -1
من قيمة آخر اشًتاؾ سنوم للبنك يزاد إذل  %(5ز )إلزاـ البنك بسداد مبلغ ال هباك -2

 1.حصيلة ىذه اؼببالغ إذل موارد الصندكؽ" يف حالة تكرار اؼبخالفة كتضاؼ (10%)

  .: البنياف القانوني لجريمة تبييض األمواؿالمبحث الثاني
ربديد الواقعة اؼبستوجبة للعقاب كىو النموذج  أنوعبريبة ما بالبنياف القانوشل  لقد عرفنا

كن أف تعد الذم دبوجبو يبشكل دبعٌت آخر الالقانوشل الذم حدده اؼبشرع يف قانوف العقوبات أك 
 أفعالو جريبة

إضافة إذل  اهناكجريبة تبييض األمواؿ مثلها مثل جريبة إفشاء السر البنكي يتطلب اكتماؿ أرك
فًتض كيتمثل يف حصوؿ جريبة أكلية سابقة غبدكث اؼبركن ال الركنُت التقليديُت ركن آخر يسمى

ؿ العقوبات الواجبة على جريبة تبييض األمواؿ كىو ما سنفصل فيو يف اؼبطلب األكؿ مث نتناك 
 مرتكبها يف اؼبطلب الثاشل.

 .المطلب األكؿ: أركاف جريمة تبييض األمواؿ
األكؿ مث نعرج إذل الركن  فرعتبييض األمواؿ كسنتناكؿ فهذا اؼبطلب الركن اؼبفًتض عبريبة 

ة تبييض الفرع الثالث الركن اؼبعنوم عبريبكفرع الثاشل كنتناكؿ يف تبييض األمواؿ  اؼبادم عبريبة 
 األمواؿ

 الركن المفترض لجريمة تبييض األمواؿ األكؿ: الفرع
قد يطلب اؼبشرع يف بعض اعبرائم شركط خاصة فضبل على الركنُت اؼبادم كاؼبعنوم حىت 

أك صفة  توافر أمور أكلية كسابقة، كيدعى ذلك بالركن اؼبفًتض تكتمل األركاف العامة للجريبة مثل
ض ىو ما يستلزمو اؼبشرع اعبنائي، حبيث إذا إنتفى، إنتفى معو كجود كىذا الشرط اؼبفًت  اعباشل

 اعبريبة من أصلها.
                                                           

 .215أسامة على إبراىيم اعببورم، مرجع سابق، ص.1
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يرل الدكتور عوض ؿبمد عوض أف الركن اؼبفًتض ىو أمر سابق على اعبريبة كالـز لوجودىا 
 1قانونا 

كيف جريبة تبييض األمواؿ فإذل جانب األركاف التقليدية، هبب توفر الركن اؼبفًتض نظرا 
أصلية سابقة عبريبة التبييض كيعترب ىذا الركن مثل  يتها كيتمثل يف افًتاض كجود جريبةػبصوص

 صفة اؼبوظف العمومي يف جريبة الرشوة أك صفة الزكج يف جريبة الزنا.

  .الدكلية المواثيق الركن المفترض في: أكال
 20دة من اؼبا 02ك 01كنص الفقرة  1988اتفاقية فيينا لسنة من  01حسب نص اؼبادة 

فقد حددت اعبريبة األصلية يف .1995من التشريع النموذجي الصادر عن األمم اؼبتحدة لعاـ 
 االذبار غَت اؼبشركع باؼبخدرات .

 عيار الضيق يف ربديد اعبريبة األصليةاؼبأف ىذه االتفاقيات أخذت ب نبلحظ
ة كحددهتا يف ام  ا كسعت من اعبريبة األصليأهنب  1990من اتفاقية سًتاسبورغ لسنة  كسبيزت

من  06جريبة جنائية تنتج عنها عائدات قد تصبح ؿببل إلحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
    2.ىذه االتفاقية
 عيار اؼبوسع يف ربديد اعبريبة األصلية.اؼبأف ىذه االتفاقية أخذت ب نبلحظكعليو 

أف اعبريبة اؼبصدر تعترب كل على  07أما اتفاقية بالَتمو العرب الوطنية فقد نصت اؼبادة  
 3اعبرائم اػبطَتة اليت ترتكبها صباعات إجرامية منظمة.

توصيات أخرل  09مل اؼبارل الدكلية كاليت أضيفت ؽبا التوصيات األربعُت جملموعة الع كتعترب
عيار اؼبختلط يف اؼباػباصة دبحاربة اإلرىاب مبوذج مثارل لتحديد  2001سبتمرب  11بعد إحداث 

منها على الدكؿ أف ربدد ضمن تشريعاهتا  01اعبريبة األصلية حيث طلبت التوصية ربديد 
الداخلية نصوص ذبرصل تبييض األمواؿ الناذبة عن اؼبخدرات كذلك استنادا إذل اتفاقية فيينا لسنة 

سن  الدكؿ صبيع  04اعبرائم اؼبنظمة حسب اتفاقية بالَتمو، كأكصت ضمن التوصية  ك1988
 4ذبـر صبيع اعبرائم اػبطرة . تشريعات داخلية

                                                           

 .105، 2008، دار الكتب القانونية ،احمللة الكربل، مصر، سنة غسل األمواؿ في التشريع المصرم كالعربيؿبمد أمُت الركمي،  1
 .48إبراىيم ؿبمود ؿبمد، مرجع سابق، صبن عبد الرضبن   2
 .106ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق ،ص 3
 .90سابق، صالرجع اؼبؿبمد،  بن عبد الرضبن إبراىيم ؿبمود 4
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أخذت دبعيار  GAFIتوصيات األربعُت جملموعة العامل اؼبارل الدكلية كمن ىنا نبلحظ أف 
ذات الصفة  صبيع اعبرائماؼبخدرات أضافت  اؼبختلط يف ربديد اعبريبة األصلية ، فإذل جانب

  .اػبطرة

  .التشريعات الوطنيةالركن المفترض في  :ثانيا
 .ف التشريعات الغربية مث التشريعات العربيةسنتناكؿ موق

 التشريعات الغربية: .1
من قانوف العقوبات الفرنسي  324اؼبادة  01الفقرة  بداية من التشريع الفرنسي حيث نصت

ؼبصدر األمواؿ أك الدخوؿ ؼبرتكب جناية أك جنحة عادت  التربير الكاذب األمواؿاعتربت تبييض 
يعترب من قبيل  " أنومن نفس اؼبادة على  02كنصت الفقرة ، شرة"عليو بفائدة مباشرة أك غَت مبا

تحويل الناتج اؼبباشر أك الالتبييض أيضا ؾبرد القياـ بتقدصل مساعدة يف عملية كضع أك إخفاء أك 
 غَت اؼبباشر عبناية أك جنحة."

ت نص تبييض األمواؿ يف أؼبانيا ماأكؿ نص عقايب صدر ضد جريبة األؼباشل كاف  التشريعكيف 
 1998كالذم عدؿ يف ابريل  1995أكتوبر  25من قانوف العقوبات الصادر يف  261اؼبادة  عليو

 1ليشمل جرائم عديدة من اعبرائم األصلية ذات مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة مثل التهرب الضرييب
صدر اعتربت اعبريبة اؼبنظمة جرائم أصلية م 1998يناير سنة  16كذبارة الرقيق كالسرقة، كيف 

 جريبة تبييض األمواؿ. األمواؿ الغَت مشركعة يف
كفبا سبق نبلحظ أف اؼبشرع األؼباشل أخد باؼبعيار اؼبختلط يف ربديد الركن اؼبفًتض يف جريبة 

 .تبييض األمواؿ
 أنوؿ على اؼبتعلقة بتبييض األموا 1957ك 1956جاء نص اؼبادة كيف التشريع األمريكي 

تعترب أمواؿ غَت  من تبييض األمواؿايات لكافة أنواع اعبرائم اؼبتأتية من جن ناذبةيعترب األمواؿ ال
 مشركعة

                                                           

 129، ص2001، منشورات اغبليب، لبناف، سنة تبييض األمواؿ. رباح غساف، 1
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عيار اؼبقيد اؼبنبلحظ أف اؼبشرع األمريكي ازبذ اؼبعيار اؼبوسع أما يف اعبرائم األخرل فقد ازبذ 
مثل جريبة استغبلؿ النفوذ أك التهرب الضرييب أك االذبار غَت مشركع باؼبخدرات كالسبلح أك 

 1قة بالسرية البنكية .اؼبتعل

 التشريعات العربية:  .2
من  01نصت اؼبادة  للبناشل حيثاؼبشرع ابداية من  موقف التشريعات العربيةأما عن 

يقصد  أنوب 2001ابريل سنة  20كاػباص دبكافحة تبييض األمواؿ الصادر يف  318رقم  القانوف
 الناذبة من ارتكاب إحدل اعبرائم اآلتية: األمواؿكافة باألمواؿ غَت اؼبشركعة، دبفهـو ىذا القانوف،  

األفعاؿ اليت تقدـ عليها صبعيات األشرار  أك زراعة اؼبخدرات أك تصنيعها أك االذبار هبا -
 من قانوف العقوبات كاؼبعتربة دكليان جرائم منظمة. 336ك 335اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 

من قانوف  316ك 315ك 314جرائم اإلرىاب اؼبنصوص عليها يف اؼبواد  -
 العقوبات.

جرائم السرقة أك اختبلس األمواؿ العامة أك اػباصة أك  أك التجارة غَت اؼبشركع باألسلحة -
تزكير أك  االستيبلء عليها بوسائل إحتيالية كاؼبعاقب عليها يف القانوف اللبناشل بعقوبة جنائية

 2العملة أك اإلسناد العامة.
لسنة  80من قانوف تبييض األمواؿ رقم  02ادة حصر نص اؼبأما يف التشريع اؼبصرم فقد 

 ؾبموعة من اعبرائم اليت تدخل ضمن مفهـو اعبريبة األصلية لتبييض األمواؿ كىي: 2002
وبظر تبييض األمواؿ الناذبة من جرائم زراعة كتصنيع النباتات كاعبواىر كاؼبواد اؼبخدرة 

النقل كاحتجاز األشخاص، كاعبرائم  كجلبها كتصديرىا كاالذبار فيها، كجرائم اختطاؼ ككسائل
( من قانوف العقوبات، كأيضا حسب أغراض 86اإلرىابية كذلك حسب التعريف الوارد يف اؼبادة )

أك كسائل تنفيذ اعبريبة، ككذلك جرائم استَتاد األسلحة كالذخائر كاؼبفرقعات كاالذبار فيها كصنعها 
ؿ كالثاشل كالثالث كالرابع كاػبامس عشر دكف ترخيص، كاعبرائم اؼبنصوص علها يف الباب األك 

كالسادس عشر من الكتاب الثاشل من قانوف العقوبات كجرائم سرقة األمواؿ كاغتصاهبا، كجرائم 
النصب كخيانة األمانة، كجرائم التدليس كالغش، كجرائم الفجور كالدعارة، كاعبراـ الواقعة على 

                                                           

 .103 ص 102بن عبد الرضبن إبراىيم ؿبمود ؿبمد، مرجع سابق، ص 1
 .537، ؿبمد أمُت الركمي، مرجع سابق، ص مكافحة تبييض األمواؿ اللبناني 318قانوف رقم من  01اؼبادة  2
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فايات اػبطرة، كاعبرائم اؼبنظمة اليت يشار إليها يف اآلثار كاعبرائم البيئية اؼبتعلقة باؼبواد كالن
االتفاقيات الدكلية اليت تكوف مصر طرفا فيها، كذلك كلو سواء كقعت جريبة تبييض األمواؿ أك 
اعبرائم اؼبذكورة يف داخل أك خارج الوطن بشرط أف يكوف معاقبا عليها يف القانونُت اؼبصرم 

 1. كاألجنيب
قبده يشًتط  نوف العقوباتمكرر من قا 389الرجوع إذل نص اؼبادة بكيف التشريع اعبزائرم ك 

ف تكوف األمواؿ ؿبل التبييض فبتلكات متأتية لية لتحقق جريبة تبييض األمواؿ كأكجود جريبة أص
ربويل  :لؤلمواؿيعترب تبييضا اؼبادة اليت جاءت كما يلي "  ىذه كىذا حسب نص.من جريبة

إخفاء أك سبويو الطبيعة  ........ا عائدات إجرامية.أهنعل باؼبمتلكات أك نقلها مع علم الفا
اكتساب اؼبمتلكات أك ...ا عائدات إجرامية.أهنعلم الفاعل  ....للممتلكات.اغبقيقة 
 .2" ا تشكل عائدات إجراميةأهن ....حيازهتا.

ريبة تبييض من العيوب الكبَتة اليت يتسم هبا النظاـ البنكي باعبزائر كتلحق ضررا بعملية مكافحة ج
 14الصادرة بتاريخ  01/2018رقم   اعبزائر بنكنص تعليمة   األمواؿ يف اعبزائر ما جاء يف

تطالبهم بعدـ مطالبة اؼبودعُت عن مصدر   اليتاؼبوجهة اذل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  02/2018
  .3ؿكل التشريعات اليت تدفع إذل مكافحة جريبة تبييض األموا  كىي بذلك تسقطأمواؽبم 

حيث نصت على باف  2015من قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  43ككذلك ما نصت عليو اؼبادة 
ينظم برنامج المتثاؿ الضرييب اإلرادم كتكوف األمواؿ اؼبودعة لدم البنوؾ من كل األشخاص 

 .07% ػالطبيعيُت كىبضعوف لضريبة جزافية تقدر ب
، ألنو يصعب 4اؿ الناذبة عن جريبة تبييض األمواؿرغم أف ىذه اؼبادة طالبت بعدـ استقباؿ األمو  

  على البنوؾ بل كيستحيل إثبات أف تلك األمواؿ ليست من مصدر جريبة تبييض األمواؿ

                                                           

 .333ؿبمد أمُت الركمي، مرجع سابق ، ص، 2002لسنة  80رقم  قانوف مكافحة غسل األمواؿ المصرممن  02اؼبادة  1
، يعدؿ كيتمم 71، ج ر ج ج العدد المتعلق بقانوف العقوبات 2004رب نوفم 10اؼبؤرخ يف  04/15القانوف رقم  مكرر من 389اؼبادة  2

 .1966يونيو، سنة  08اؼبؤرخ يف  66/156األمر رقم 
of-https://www.bank-متاح على الربط التارل :   02/2018/ 14الصادرة من بنك اعبزائر بتاريخ  01/2018التعليمة رقم  3

algeria.dz/html/notesauxbanques2018.htm   د 21ك 13الساعة  11/02/2019اطلع عليو يـو 

 40، ج ر ج ج العدد  2015لسنة  المتعلق بقانوف المالية التكميلي 2015يوليو سنة  23اؼبؤرخ يف  15/01من األمر رقم  43اؼبادة   4
 .2015يوليو سنة  23الصادر بتاريخ 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/notesauxbanques2018.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/notesauxbanques2018.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/notesauxbanques2018.htm
http://laws.jp.gov.eg/home/altshryat/alqwanyn-aljnayyte%20%20اطلع%20عليه%20يوم%202011/2017
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 انبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم استعمل مصطلح اؼبمتلكات اإلجرامية دكف أف يقدـ ؽبا تعريف
تدارؾ  أنويض األمواؿ كسبويل اإلرىاب غَت يف قانوف العقوبات اك القانوف اؼبتعلق بالوقاية من تبي

العائدات  منو حُت عرفها على اف" 27اؼبادةذلك يف قانوف مكافحة الفساد كذلك يف نص 
كاب تاإلجرامية ىي كل اؼبمتلكات اؼبتأتية أك اؼبتحصل عليها بشكل مباشر أك غَت مباشر من إر 

 1" .اعبريبة
اؼبشرع ئرم كالفرنسي اخذ باؼبعيار اؼبوسع أما يف األخَت نستخلص فبا سبق أف اؼبشرع اعبزا

، بينما اؼبشرع األؼباشل فاخذ باؼبعيار ة اعبرائم اليت تعد جرائم أصليةقبد ااؼبصرم كاللبناشل حدد
 .اؼبختلط
عيار اؼبقيد اؼببلحظ أف اؼبشرع األمريكي ازبذ اؼبعيار اؼبوسع أما يف جرائم أخرل فقد ازبذ كن

وذ أك التهرب الضرييب أك االذبار غَت مشركع باؼبخدرات كالسبلح أك مثل جريبة استغبلؿ النف
 .اؼبتعلقة بالسرية البنكية

 سيع أم اختار اؼبعيار اؼبختلط يفكعليو نبلحظ اف اؼبشرع األمريكي صبع بُت التقييد كالتو 
 ربديد اعبريبة األصلية.

 الركن المادم لجريمة تبييض األمواؿ الفرع الثاني:
ىو اؼبظهر اؼبادم  ركن اؼبادم عند تعريفنا للركن اؼبادم للسر البنكي كالذملقد عرفنا ال

ال جريبة دكف ركن مادم كال جريبة دكف  أنوكلقد أكدنا احملسوس للجريبة يف العادل اػبارجي، 
 2.فعل

كيتكوف الركن اؼبادم يف جريبة تبييض األمواؿ من ؾبموعة من العناصر ىي السلوؾ 
 العبلقة السببية.اإلجرامي كالنتيجة ك 

كالسلوؾ اإلجرامي ىو فعل كنشاط إنساشل عند القياـ بو وبدث تغيَتا يف احمليط اػبارجي 
السلوؾ االهبايب ىو فعل ربركو اإلرادة ينتج ، كينقسم إذل صنفُت سلوؾ إجرامي اهبايب كأخر سليب

 عنو تغيَت يف العادل اػبارجي كيكوف ـبالفا للقانوف.

                                                           

الصادرة  14، ج ر ج ج العدد المتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو 2006فيفرم سنة  20اؼبؤرخ يف  06/01القانوف رقم من  27اؼبادة  1
 .2006مارس  08بتاريخ 

 .101عبد الرضباف خلفي، مرجع سابق، ص  2
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و إمساؾ أك إحجاـ أك ترؾ أك امتناع إرادم عن فعل اهبايب كاف هبب أما السلوؾ السليب ى
 .القياـ بو

الصورة كالشكل اػبارجي احمليط باعبريبة، كيقـو ىذا الركن  أنويعرؼ الركن اؼبادم دبعٌت آخر ب
عند االعتداء على مصلحة عامة أك خاصة وبميها اجملتمع، كيف جريبة تبييض األمواؿ يعترب كل 

شرعية كيقـو الركن اؼبادم يف جريبة تبييض اللى سبويو أك إخفاء مصدر األمواؿ غَت فعل يعمل ع
 األمواؿ على ثبلثة عناصر ىي : السلوؾ اإلجرامي كالنتيجة كالعبلقة السببية بينهما.

 .: السلوؾ اإلجراميأكال
اليت ينتج  أك دبعٌت أخر ىو حركة اعباشل بإرادتو اعبريبة دبحيط مادم فبارسة فعلّية لعمل  ىو 

السلوؾ اإلجرامي يف جريبة غسيل األمواؿ وبدد لنا نشاط ، ك 1اػبارجي  عنها تغيَت يف احمليط
شركعة كيوضح اؽبدؼ الذم يوصلنا إذل النتيجة اؼبض األمواؿ يف كيفية التعامل مع األمواؿ غَت يتبي

  2اإلجرامية اؼبؤدية للعقاب.
 .خر سليبكنقسم السلوؾ اإلجرامي إذل نوعُت اهبايب كأ

 :السلوؾ السلبي .1
، لقياـ بو ربت هتديد العقابهبرب القانوف على ا ىو االمتناع كعدـ القياـ بفعل اختيارم

كيظهر السلوؾ السليب يف جريبة تبييض األمواؿ من خبلؿ اؽبيئات البنكية كاؼبؤسسات اؼبالية كذلك 
حيث قبد اؼبشرع اعبزائرم يف نص من خبلؿ االمتناع عن القياـ بالرقابة ضد ىذه اعبريبة اػبطَتة، 

ألـز اؽبيئات اؼبالية  حُت اؼبتعلق بالوقاية كمكافحة تبيض األمواؿ 05/01من القانوف  19اؼبادة 
كاجب اإلخطار بالشبهة ككل ـبالفة عن ذلك  كالبنكية بضركرة خضوع ىذه اؼبؤسسات اؼبالية إذل

من قانوف غسيل األمواؿ  07ص اؼبادة يعاقب عليها القانوف، ككذلك اعترب اؼبشرع اؼبصرم يف ن
ألمواؿ  ؾبرد االمتناع عن القياـ بالواجبات الرقابية يعد كافيان لقياـ جريبة تبييض ا 2002لسنة  80

قانوف تبييض األمواؿ  من13اعبزائرم كاؼبصرم يف اؼبادة  وقفاؼبنفس  اؼبشرع اللبناشل كما ازبذ
من  324 من اؼبادة 01الفرنسي دبوجب الفقرة ككذلك اؼبشرع  ،2001لسنة  318اللبناشل رقم 

                                                           

. 102ص، مرجع سابق، عبد الرضباف خلفي   1  
 .155باخوية دريس، مرجع سابق، ص 2
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رقم  األمواؿ كاؼبتمم لقانوف تبييض 1996لسنة  96/392قانوف تبييض األمواؿ الفرنسي رقم 
 .1990لسنة  614

 ( كتعود كقائع القضية أفIaffaire Massieraكمن أمثلة ذلك يف القضاء الفرنسي قضية )
ناتج من االذبار باؼبخدرات بينما   أنومع علمو ب عقد موثقموثق عقود ساعد على شراء عقار ب

عن  أف يبلغ النائب العاـ 1990لسنة  614من القانوف رقم  02كاف عليو حسب نص اؼبادة 
تبييض أمواؿ ناذبة عن  جريبة اأهنبف القاضي القضية كحينها كيّ  ،دل يبلغ أنوىذه العملية غَت 

يف ىذه القضية باغببس سنة كاحدة كغرامة االذبار باؼبخدرات ك صدر حكم ؿبكمة االستئناؼ 
 .1مالية قدرىا مائة ألف فرنك كحُت طعن يف اغبكم أماـ ؿبكمة النقض رفض الطعن

 السلوؾ االيجابي   .2
تتسبب  أعضاء اجملـر اليت الصادرة عن أحدىو فعل أك ؾبموعة من األفعاؿ اؼبادية االختيارية 

جريبة تبييض األمواؿ يأخذ السلوؾ اإلجرامي صور  ، كيف2يف تغيَت يف احمليط )الفضاء( اػبارجي
 متعددة كذلك حسب نوع سلوؾ الفعل اإلجرامي يف كل تشريع.

كتكاد تتفق معظم التشريعات اليت تناكلت جريبة تبييض األمواؿ على أف السلوؾ اإلجرامي 
حقيقة مصدر اإلهبايب يف ىذه اعبريبة ال ىبرج عن ربويل األمواؿ أك نقلها أك إخفاء أك سبويو 

 3األمواؿ أك مكاهنا أك اؼبساعدة يف عمليات إيداع أك استثمار أك إخفاء أك ربويل األمواؿ.
أف الواقع ال يهتم كثَتا لبلختبلؼ بُت اعبريبة السلبية كاعبريبة االهبابية إال من حيث  نبلحظ

اف اعبريبة السلبية إما أف كعليو ف ،ينحصر على اعبرائم االهبابية دكف السلبية نوأل الشركع يف اعبريبة
 .4ربدث كاملة أك ال ربدث أصبل.

  .صور السلوؾ اإلجرامي  .3
ريبة تبييض األمواؿ يف مبطها الضيق حيث عب سوؼ نتناكؿ شرح لصور السلوؾ اإلجرامي

، كالصور الثانية بشكلها الواسع ضمن التشريع مبوذج ؽباأحسن  1988تعترب اتفاقية فيينا لسنة 
                                                           

 .113ص الكاظم العيساكم، مرجع سابق، عمار غارل عبد  1
 .103، ص، مرجع سابقعبد الرضباف خلفي 2.

 .114ص  ابق،رجع الساؼبعمار غارل عبد الكاظم العيساكم،  3
 .105 بن عبد الرضبن إبراىيم ؿبمود ؿبمد، مرجع سابق، ص 4
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اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما كقبل ذلك قانوف لااعبزائرم كفق 
سوؼ نتناكؿ اغلب الصور اؼبمكنة يف جريبة تبييض األمواؿ يف االتفاقيات الدكلية كالتشريعات 

 ك الصور.الوطنية مث نفصل يف تل

 .صور الممكنة للسلوؾ اإلجرامي .4
 ييض األمواؿ الصور التالية :جريبة تبالسلوؾ اإلجرامي يف  يأخذقد 

األمواؿ معناه تغيَت شكل األمواؿ ذات اؼبصدر اإلجرامي كإظهارىا دبظهر مشركع  ربويل -
من خبلؿ عمليات متداخلة بنكية كغَت بنكية بقصد ربويل األمواؿ الناذبة عن جريبة يف شكل 

الكرك كالدكالر أك جديد مثل ربويل العملة ذات القيمة الشرائية الضعيفة بأخرل قوية مثل ا
 بطاقات اإلقراض كاالقًتاض(نفيسة عن طريق بطاقات االئتماف )الشراء العقارات أك اؼبعادف 

كيبكن  ، أك شراء للوحات الفنية العاؼبية ذات القيمة العالية الثمن أك السيارات الفاخرة1اؼبزكرة
ية عرب بنوؾ االنًتنيت أف يكوف التحويل بطرؽ حديثة باستعماؿ البطاقات البنكية االلكًتكن

عرب نوادم االنًتنت للقمار أك كما تسمى الكازينوىات أك ،2 بطريقة سريعة كيف سرية تامة
 3أك عن طريق البطاقات الذكية . االفًتاضية

جن كغرامة على متهم بسرقة سالمن الدكلة اؼبصرية بؿبكمة أبو كمن أمثلة ذلك ما قضت 
فية أخرل بالسجن كالغرامة أيضا بتهمة ربوؿ األمواؿ اؼبتأتية من كهتريبها كعقوبة إضا خفائهاكإآثار 

 4ذىب ألجل إخفاء مصدر ىذه األمواؿ الوىرات ك اجملقيمة اآلثار احملولة إذل 
بغية اؼبضاربة أك  معناه نقلها من مكاف آلخر مثل التهريب من ببلد إذل أخرل األمواؿل نق -

حيث ال يتصور ؿ ىبتلف عن ربويلها، كنقل األموالوجود رقابة صارمة على التعامبلت النقدية، 

                                                           

،ؾبلة االجتهاد القضائي، ـبرب االجتهاد القضائي على حركة التشريع ، جامعة ؿبمد  جريمة غسيل األمواؿ كطرؽ مكافحتهاصاغبة العمرم ، 1
 .189، ص05خيضر ، بسكرة، العدد 

لكًتكشل كاليت تعد االنًتنت من أىم أشكاؽبا، كبذلك فهي بنوؾ افًتاضية تنشئ ؽبا مواقع إلكًتكنية على ىو إجراء العمليات اؼبصرفية بشكل إ 2
االنًتنت لتقدصل خدمات نفس خدمات موقع البنك من سحب كدفع كربويل دكف انتقاؿ العميل إليها موقع كيكبيديا متاح على اؼبوقع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/    د 21ك 10الساعة  27/12/2017اطلع عليو يـو 
 .42، ص2002لنشر، األردف ، سنة ، دار كائل ل، جريمة العصر، دراسة مقارنة غسيل األمواؿرمزم قبيب القسوس،  3
 .60ص  اكزدف حسُت دزه يي، مرجع سابق، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://laws.jp.gov.eg/home/altshryat/alqwanyn-aljnayyte%20%20اطلع%20عليه%20يوم%202011/2017
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 أف يستعمل اؼبشرع مصطلحُت ـبتلفُت يف نص تشريعي كاحد جملرد زيادة اؼبصطلحات كإمبا
 1 .إضافة معٌت أخر للجريبة

كمن أمثلة ذلك حُت قامت ؿبكمة ديب اإلماراتية بإدانة شخصُت أكركبيُت بتهمة تبييض 
اف بوضع حقيبتُت ؿبملتُت دببالغ مالية ضخمة على منت الطائرة األمواؿ حينما قاما ىذاف الشخص

تحصل عليها ناذبة عن ذبارة باؼبخدرات كبعد اؼبككانت تلك األمواؿ  كانت تقلهما اليت
 2التحقيقات تبُت أف قصدنبا كاف ربويل األمواؿ إذل عمبلت أخرل مث نقلها إذل أكركبا. 

ف يبنع أم شخص من كشف اغبقيقة يف أمر أ أنواإلخفاء معناه القياـ بكل عمل من ش -
اعبريبة األكلية اليت ربصلت عنها األمواؿ الناذبة عن اإلخفاء، بأية كسيلة كانت سواء بطريقة 

شرعية بطريقة الأك اكتساب األمواؿ غَت ، ثل شراء شيء متحصل عن جريبة فسادشرعية م
 .3ذلك البيع أك اؽببة أك الوديعة أك اؼبعاكضة أك اإلجارة أك غَت

ىو إعطاء تربير كاذب ؼبصدر األمواؿ فيصطنع ؽبا مصدر مشركع حقيقي ؽبذه  التمويو -
األمواؿ غَت اؼبشركعة كىو نشاط أك ؾبموعة من األنشطة ترمي إذل إضفاء صبغة اؼبشركعية عن 

 4األمواؿ .
اكتساب األمواؿ يعٍت اغبصوؿ عليها بنية التكسب أك الًتبح من مصدر اعبريبة بطريق  -
  .اشر أك غَت مباشرمب
كاغبيازة معناىا االستئثار هبا على سبيل التملك ك االختصاص دكف اغباجة إذل االستيبلء   -

 عليها
األمواؿ يقصد بو استخداـ ؿبل اعبريبة يف شراء عقار أك منقوؿ بقيمة تلك  استبداؿ -

 5 .األمواؿ
 
 

                                                           

 127سابق، ص. عمفيد نايف الدليمي، مرج 1
 .61ص  اكزدف حسُت دزه يي، مرجع سابق، 2
 .109،مرجع سابق، ص  نادر عبد العزيز شايف3
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 .صور السلوؾ اإلجرامي حسب بعض االتفاقيات الدكلية -أ 
اتفاقية األمم اؼبتحدة يف اتفاقية فيينا مث حسب  اإلجراميصور السلوؾ  ذلإسوؼ نتطرؽ 

 حسب اتفاقية سًتاسبورغؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية مث 

صور السلوؾ اإلجرامي حسب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير لمشركع  -
 .1988 بالمخدرات كالمؤثرات العقلية ) فيينا( لسنة

السلوؾ اإلجرامي يف اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار غَت ؼبشركع صور  نحصرت
 : كما يلي باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية

إخفاء أك سبويو حقيقة ىذه األمواؿ أك مصدرىا أك مكاهنا أك  ربويل األمواؿ أك نقلها أك
أك إخفاء أك حيازة أك استخداـ  1التمويو ىو فعل أك أفعاؿ رامية إذل إخفاء اؼبشركعية عن األمواؿ 

ىذه األمواؿ، كاغبيازة تعٍت االستئثار هبا على سبيل التملك كاالختصاص دكف اغباجة إذل 
 2 .االستيبلء عليها

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر حسب  اإلجراميصور السلوؾ  -
 .الوطنية

 سلوؾ اإلجرامي :اعتربت ىذه االتفاقية األفعاؿ التالية صور لل
متلكات، ربويل اؼبمتلكات أك نقلها أك إخفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيقية للممتلكات أك اكتساب اؼب

 3.أك حيازهتا أك اؼبشاركة يف ارتكاب أم من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة

 .1990ستراسبورغ لتبييض األمواؿ لسنة  اتفاقيةحسب  اإلجراميصور السلوؾ  -
أك سبويو  ،ربويل، أك نقل ىذه االتفاقية صور السلوؾ اإلجرامي يف األفعاؿ التالية : حصرت

أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا،  أك مصدرىا كمكاهنا كطريقة التصرؼ فيها، أك حركتها، حقيقة األمواؿ،
 4.أك ملكيتها 

                                                           

 .68، صمرجع سابق عبد الفتاح سليماف ، 1
 .67، ص نفسواؼبرجع ، الفتاح سليماف عبد 2
 من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية 06اؼبادة  3
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  صور السلوؾ اإلجرامي حسب بعض التشريعات الوطنية -ب 
 امي يف التشريع اعبزائرم كاؼبصرم كالفرنسي:سوؼ نتناكؿ صور السلوؾ اإلجر 

 :حسب التشريع الجزائرم صور السلوؾ اإلجرامي  -
 2004نوفمرب  10اؼبؤرخ يف  04/15القانوف رقم  مكرر من 389 اؼبادةجاء يف نص 

اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل  05/01من قانوف  01اؼبتعلق بقانوف العقوبات كاؼبادة 
 على عدة صور إجرامية تكوف ؿبل جريبة تبييض األمواؿ كىي:اإلرىاب 

إجرامية، بغرض إخفاء أك سبويو  عائداتا أهنربويل اؼبمتلكات أك نقلها مع علم الفاعل ب
اكتساب  أكإخفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيقة للممتلكات  أكاؼبصدر غَت اؼبشركع لتلك اؼبمتلكات 

 .اؼبمتلكات أك حيازهتا
 .التشريع المصرماإلجرامي حسب صور السلوؾ  -

 فعاؿ التالية من السلوؾ اإلجرامي عبريبة تبييض األمواؿ :اعترب التشريع اؼبصرم األ
مكانو أك  أك مصدره أك طبيعتو سبويو أك اؼباؿ إخفاء بقصد كذلك نقلها، أك متحصبلت ربويل

 1حيازهتا أك اؼبتحصبلت اكتساب

 .نسيالتشريع الفر صور السلوؾ اإلجرامي حسب  -
تسهيل التربير الكاذب ؼبصدر األمواؿ أك الدخوؿ ككل اؼبساعدة يف عمليات إيداع أك 

 2إخفاء أك ربويل األمواؿ غَت اؼبشركعة.

 محل جريمة تبييض األمواؿ :ثانيا
كيف جريبة تبييض األمواؿ احملل ىو الشيء الذم يرد عليو السلوؾ اإلجرامي مثل ) نقل أك 

ك حيازة ( فيختلف احملل حسب االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية أ ربويل أك إخفاء اكتساب
حددت احملل يف  1988من اتفاقية فيينا لسنة  01للدكؿ، فنجد أف الفقرة )ع( من اؼبادة 

ستمدة أك الناذبة بطريق مباشر أك غَت مباشر من ارتكاب جريبة منصوص اؼباؼبتحصبلت كاألمواؿ 
األصوؿ أيا كاف ا أهنُت حددت األمواؿ بحككذلك الفقرة )ؼ(  03ة من اؼباد 01عليها يف فقرة 
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نوعها، مادية أك غَت مادية، منقولة أك ثابتة، ملموسة أك غَت ملموسة، كاؼبستندات القانونية أك 
 1.الصكوؾ اليت تثبت سبلك تلك األصوؿ أك أم حق يلحقها

طنية فقد عرفت العائدات اإلجرامية أما اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب ك 
ا أم فبتلكات الناذبة بشكل مباشر كغَت مباشر من أهنعلى  02الفقرة )ق( من اؼبادة  ضمن

ا اؼبوجودات أم كاف أهنعلى  02ارتكاب جـر ما ،كقد عرفت تلك اؼبمتلكات يف )د( من اؼبادة 
 2.نوعها

ل اعبريبة تبييض األمواؿ يف األمواؿ أما يف التشريعات الوطنية فلقد حصر اؼبشرع الفرنسي ؿب
اؼبتعلق دبشاركة اؼبؤسسات  90/614الناذبة عن جريبة االذبار باؼبخدرات كذلك حسب القانوف 

بعد صدكر قانوف العقوبات اعبديد كحسب نص اؼبادة  أنواؼبالية يف مكافحة تبييض األمواؿ ، غَت 
 . طلح عائد اؼبباشر كغَت مباشرفقد استعمل مصطلح الدخوؿ كمصطلح أمواؿ كمص 324/301

اؼبشرع الفرنسي كسع من ؿبل جريبة تبييض األمواؿ من األمواؿ الناذبة عن  أفكعليو نبلحظ 
جريبة االذبار باؼبخدرات إذل صبيع اؼبزايا كالعوائد اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة من جريبة أصلية سواء 

  4جنحة أك جناية.
 01ة تبييض األمواؿ يف نص الفقرة )د( من اؼبادة اؼبشرع اؼبصرم فقد حصر ؿبل جريب أما

كالذم اعترب متحصبلت جرائم  2002للسنة  80من قانوف مكافحة تبييض األمواؿ اؼبصرم رقم 
األمواؿ الناذبة أك العائدة بطريق مباشر أك غَت الواردة فيو كتعٍت اؼبتحصبلت حسب ىذا القانوف 

 من ىذا القانوف. (02)نصوص عليها يف اؼبادة مباشر من ارتكاب أم جريبة من اعبرائم اؼب

                                                           

، اؼبتضمن اؼبصادقة بتحفظ على اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة 1995فرباير 28اؼبؤرخ يف  95/41اؼبرسـو الرئاسي رقم  من 03ك 01اؼبادة  1
 15الصادرة بتاريخ  07، ج ر ج ج العدد 1988ديسمرب  20ؼبؤثرات العقلية اؼبوافق عليها يف فبينا بتاريخ االذبار غَت مشركع باؼبخدرات ك ا

 .1995فيفرم 
 من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية 02الفقرة )ق( ك)د( من اؼبادة  2

3  Article 324-1  ، Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 " Le blanchiment est le fait de faciliter، par tout moyen، la 

justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant 

procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. 

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement، de 

dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit  ."Disponible sur le lien 

suivant.https://www.legifrance.gouv.fr/ affichCodeArticle. 

do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418331 
 .173ة دريس، مرجع سابق، صباخوي 4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=89117B73FAE20EC5D59A5D408E83F29A.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20171231&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=89117B73FAE20EC5D59A5D408E83F29A.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20171231&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
https://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.%20do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418331
https://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.%20do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418331
https://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.%20do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418331
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األمواؿ يف العملة الوطنية كالعمبلت األجنبية كاألكراؽ  01اؼبادة  كقد حددت الفقرة )ا( من
اؼبالية كاألكراؽ التجارية، ككل ذم قيمة من عقار أك منقوؿ مادم أك معنوم، كصبيع اغبقوؽ 

 1ة لكل ما تقدـ.اؼبتعلقة بأم منها، كالصكوؾ كاحملررات اؼبثبت
جرائم زراعة  اؼبتحصبلت الناذبة عن من نفس القانوف السابق احملل يف 02كحصرت اؼبادة 

كتصنيع النباتات كاعبواىر كاؼبواد اؼبخدرة كجلبها كتصديرىا كاالذبار فيها، كجرائم اختطاؼ كسائل 
من قانوف  (86)دة النقل كاحتجاز األشخاص، كاعبرائم االرىابية حسب التعريف الوارد يف اؼبا

العقوبات أك اليت سبويلها من بُت أغراضها أك من كسائل تنفيذىا، كجرائم استَتاد األسلحة 
اب األكؿ البكالذخائر كاؼبفرقعات كاالذبار فيها كصنعها بغَت ترخيص، كاعبرائم اؼبنصوص عليها يف 

من قانوف العقوبات  كالثاشل كالثالث كالرابع كاػبامس عشر كالسادس عشر من الكتاب الثاشل
كجرائم سرقة األمواؿ كاغتصاهبا، كجرائم الفجور كالدعارة، كاعبرائم الواقعة على اآلثار، كاعبرائم 
البيئية اؼبتعلقة باؼبواد كالنفايات اػبطرة، كاعبرائم اؼبنظمة اليت يشار إليها يف االتفاقيات الدكلية اليت 

يبة غسل األمواؿ أك اعبرائم اؼبذكورة يف الداخل تكوف مصر طرفا فيها، كذلك كلو سواء كقعت جر 
 أك اػبارج بشرط أف يكوف معاقبا عليها يف كبل القانونُت اؼبصرم كاألجنيب.

أما اؼبشرع اعبزائرم فقد استخدـ مصطلحات ـبتلفة يف النصوص اؼبتعلقة بتبييض األمواؿ 
 مفهـو ىذا القانوف دبا يقصد يف"  أنوعلى  05/01من القانوف  04/01حيث كرد يف نص اؼبادة 

) األمواؿ( أم نوع من األمواؿ اؼبادية أك غَت اؼبادية، ال سيما اؼبنقولة أك غَت اؼبنقولة اليت  يأيت
وبصل عليها بأية كسيلة كانت، كالوثائق أك الصكوؾ القانونية أيا كاف شكلها، دبا يف ذلك الشكل 

ألمواؿ أك مصلحة فيها، دبا يف ذلك اإللكًتكشل أك الرقمي، كاليت تدؿ على ملكية تلك ا
االئتمانات البنكية كاغبواالت كاألسهم كاألكراؽ اؼبالية كالسندات كالكمبياالت كخطابات 

 .....".االعتماد
مكرر من قانوف  389نص اؼبادة  اف اؼبشرع استعمل مصطلح فبتلكات، أما نبلحظ

لؤلمواؿ......ربويل اؼبمتلكات أك " يعترب تبييضا  أنوعلى فنصت   2004اؼبعدؿ سنة العقوبات 
ا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أك سبويو اؼبصدر غَت اؼبشركع لتلك أهننقلها مع علم الفاعل ب

اؼبمتلكات أك مساعدة أم شخص متورط يف إرتكاب اعبريبة األصلية اليت تأتت منها ىذه 
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أك مصدرىا أك مكاهنا .........  ة للممتلكاتياؼبمتلكات، ....... إخفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيق
مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية..........اكتساب اؼبمتلكات .............مع علم 

 1ا تشكل عائدات إجرامية....".أهنالشخص القائم بذلك كقت تلقيها، 
عائدات نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم استعمل أيضا مصطلح فبتلكات كما أضاؼ مصطلح 

 أنوعلى  01/ 06من قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو رقم  02 جاء يف نص اؼبادة مت، إجرامية
 : يقصد يف مفهـو ىذا القانوف دبا يأيت

اؼبمتلكات : اؼبوجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أك غَت مادية، منقولة أك غَت 
ليت تثبت ملكية تلك غَت ملموسة، كاؼبستندات أك السندات القانونية ا منقولة، ملموسة أك

 2.اؼبوجودات أك كجود اغبقوؽ اؼبتصلة هبا
 بكل أنواعها ا اؼبوجوداتأهننبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم عرؼ مصطلح فبتلكات على 

ليستعمل  05/01اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف  12/02من القانوف  04مث جاء يف نص اؼبادة 
 د يف مفهـو ىذا القانوف دبا يأيت " يقص أنوعلى فبتلكات حيث نصت اؼبادة مصطلح أيضا 

ادية السيما اؼبنقولة أك غَت اؼباألمواؿ : أم نوع من اؼبمتلكات أك األمواؿ اؼبادية أك غَت 
منقولة اليت وبصل عليها بأم كسيلة كانت مباشرة أك غَت مباشرة ك الوثائق أك السندات القانونية 

لرقمي كاليت تدؿ على ملكية تلك األمواؿ أك أيا كاف شكلها دبا يف ذلك الشكل االلكًتكشل أك ا
اغبواالت كالشيكات كشيكات السفر ك  مصلحة فيها دبا ذلك على اػبصوص االئتمانات البنكية

 3كاألسهم كاألكراؽ اؼبالية كالسندات كالكمبياالت كخطابات االعتماد ".
الفرنسي كاعبزائرم يف األخَت نبلحظ أف اتفاقية فيينا كاتفاقية العرب كطنية ككذا التشريع 

استقركا على اؼبفهـو اؼبوسع حملل جريبة تبييض األمواؿ كذلك باستعماؽبم مصطلحات أمواؿ أك 
موجودات أك عوائد بينما استقر اؼبشرع اؼبصرم على اؼبفهـو الضيق حملل جريبة تبييض األمواؿ 

 كذلك حبصره باؼبتحصبلت الواردة يف جرائم ؿبددة.
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 .: النتيجةثالثا
 النتيجة من أىم عناصر الركن اؼبادم للجريبة كتعرؼ النتيجة على أهنا األثر الذم تعترب

يًتتب على النشاط كالفعل كاؼبتمثل يف السلوؾ اإلجرامي كيشكل ىذا األثر اعتداء على مصلحة 
مشمولة باغبماية القانونية كاؼبصلحة احملمية بالقانوف يف جريبة تبييض األمواؿ ىي ضباية اقتصاد 

األكؿ دكلة، كمن خبلؽبا مصلحة اجملتمع كاستقراره، كتنقسم النتيجة اإلجرامية إذل مفهومُت، ال
 1مادم كالثاشل القانوشل. 

 .النتيجة في مدلولها المادم .1
ىي التغيَت يف العادل اػبارجي الذم وبدثو السلوؾ اإلجرامي أم التغَت اؼبلموس الذم وبدث 

 .مث االنتقاؿ إذل الوضع بعد صدكر ىذا السلوؾيف الوضع قبل صدكر السلوؾ اإلجرامي 
 .النتيجة في مدلولها القانوني .2

، كىي عبارة عن القانونيةىي التعدم الذم يقع على مصلحة أك حق مشموؿ باغبماية 
 2فكرة قانونية تقـو على ضرر معنوم يصيب مصلحة أك حقان وبميو القانوف بنصو.

م أك قانوشل قسم الفقو اعبنائي اعبرائم إذل كعلى أساس اعتبار النتيجة ذات مدلوؿ ماد
 صنفُت جرائم ذات الضرر كأخرل ذات خطر.

فالصنف األكؿ يشمل اعبرائم ذات الضرر اليت استوجب ؽبا اؼبشرع حصوؿ الضرر فعلي 
.  على مصلحة ؿبمية قانونا كيأخذ شكل مادم خارجي يًتتب على سلوؾ اجملـر

طر الذم يكفل ؽبا القانوف ضباية قانونية بغض النظر أما الصنف الثاشل فيتمثل يف جرائم اػب
كعليو فاف جريبة تبييض األمواؿ اختلف الفقو يف ربديد النتيجة،  3على حصوؿ الضرر الفعلي.

فهناؾ من الفقهاء من يرل أف جريبة تبييض األمواؿ من جرائم الضرر كتستوجب حصوؿ نتيجة 
الفرنسي متلكات غَت مشركعة كمن ىوالء قبد اؼبشرع مادية سبثل يف إعطاء صفة اؼبشركعية على اؼب

هبب أف يؤدم السلوؾ اإلجرامي إذل إحداث نتيجة مادية كىي إخفاء  أنوكاعبزائرم اللذاف يرياف 
  4كسبويو اؼبصدر غَت اؼبشركع للممتلكات.
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يعترب جريبة تبييض األمواؿ من جرائم اػبطر  أنوشرع اؼبصرم فَتل جانب من الفقو أما اؼب
ال يشًتط حصوؿ نتيجة مادية ؿبددة بل يكفي أف ينصرؼ السلوؾ اإلجرامي إذل ربقيق نتيجة ك 

  1دكف حصوؽبا.

 .: العالقة السببيةرابعا
ا الرابطة بُت الفعل كالنتيجة اؼبًتتبة عن الفعل أك ؾبموعة األفعاؿ، أهنتعرؼ العبلقة السببية ب

 2.لنتيجةفعبلقة السببية ىي الصلة اليت تربط بُت السبب با
يف جريبة تبييض األمواؿ العبلقة السببية ىي صلة الوصل بُت السلوؾ اإلجرامي كالنتيجة 
كذلك حسب تشريعات الدكؿ فمنها ما يستوجب حصوؿ نتيجة مادية تؤدم إذل حصوؿ ضرر 

يشًتط اؼبشرع تبٍت مبدأ جرائم اػبطر اليت تكوف العبلقة السببية ال تصبح ضركرية بل  كأخرل
 3تتجو إرادة اعباشل إذل ربقيق نتيجة حىت كلو دل يؤدم ذلك إذل حصوؽبا. يكفي أف

األمواؿ عن طريق القياـ بنشاط نستنتج فبا سبق أف ؾبرد الشركع يف ارتكاب جريبة تبييض 
م سبهيدم الرتكاب، يعترب جريبة تامة الركن اؼبادم حىت كلو يؤدم إذل حصوؿ ضرر أك نتيجة ماد

 4مادية.

 .الركن المعنوم لجريمة تبييض األمواؿ :الفرع الثالث
لقد عرفنا الركن اؼبعنوم عند تعريفينا للركن اؼبعنوم لكشف السر البنكي كاعتربناه العبلقة 

در منو ىذا النشاط، كدبعٌت النفسية اليت تربط بُت النشاط اإلجرامي بنتائجو كبُت الفاعل الذم ص
 5ىو السلوؾ الناتج بسبب إرادة الفاعل. آخر

يتخذ الركن اؼبعنوم يف التشريعات اؼبختلفة إحدل الصورتُت األساسيتُت الصادرتُت عن د كق
منحى اذباه اإلرادة عند ـبالفتها للقانوف كقد تنصرؼ متعمدة الرتكاب نشاط أك إحداث نتيجة 
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ذل مقصودة ،كقد تتجو إ تكوف فبنوعة قانونا كهبذا نتخذ اإلرادة صورة القصد اعبنائي كحينها اعبريبة
 .ؾبرد إرادة الفعل دكف النتيجة كيف ىذه اغبالة تكوف صورة اإلرادة صورة اػبطأ

قد يتخذ الركن اؼبعنوم صورة  أنوؿ مثلها مثل اعبرائم األخرل غَت تعترب جريبة تبييض األموا
جريبة تبيض القصد اعبنائي كحينها تكوف اعبريبة مقصودة كقد تأخذ صورة اػبطأ كحينها تكوف 

 1َت مقصودة .األمواؿ غ
 .القصد الجنائي :أكال

ما اكتفى باإلشارة إليو ضمنيا  فدل يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم القصد اعبنائي بشكل صريح كإ
كذلك من خبلؿ إدراج مصطلح العمد يف بعض القوانُت منها ما أشار إليو يف قانوف العقوبات 

ركح بشرية عن طريق  حوؿ القتل اؼبقصود حيث اعتربت القتل ىو إىبلؾ 254ضمن اؼبادة 
القصد، كينقسم القصد اعبنائي إذل قسمُت حسب نطاقو إذل عاـ كخاص كالقصد العاـ ىو اذباه 
إرادة اعباشل باقًتاؼ الركن اؼبادم للجريبة مع العلم بو كبالعناصر اليت يتطلبها القانوف. كعناصره 

 .ك إرادة سلوؾ تبييض األمواؿ.ىي العلم باؼبصدر غَت اؼبشركع
القصد اػباص ىو نية تنصرؼ إذل غرض معُت أك يدفعها إذل الفعل باعث معُت. كيف  إما

جريبة تبييض األمواؿ فاف القصد اػباص يتحقق عند التثبت من إرادة إخفاء أك سبويو اؼبصدر غَت 
 ة.خدرات كاؼبؤثرات العقلياؼبشركع لؤلمواؿ اؼبنقولة أك غَت اؼبنقولة أك اؼبوارد الناذبة عن جرائم اؼب

 تنقسم جريبة تبييض األمواؿ إذل جرائم مقصودة كأخرل غَت مقصودة

 الجريمة تبييض األمواؿ جريمة مقصودة .1
قصودة إذل ربقيق النتيجة الضارة اؼبيهدؼ القصد اإلجرامي يف جريبة تبييض األمواؿ 

 ألمواؿقصودة من عنصرين أساسُت نبا العلم بنشاط تبييض ااؼبكيتكوف القصد اعبنائي يف اعبريبة 
 كعنصر نشاط تبييض األمواؿ.
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 : العلم بنشاط تبييض األمواؿ -أ 
يقصد بالعلم إدراؾ كمعرفة اعباشل علما بكل اؼبكونات البلزمة الرتكاب اعبريبة كما ىي 

 1نص القانوشل الذم هبرصل الفعل.الؿبددة يف 
عند ارتكابو  يشًتط أف يكوف اعباشل على علم أنوفإذا كانت جريبة تبييض األمواؿ عمدية ف

بنشاط تبييض األمواؿ ،بأف ىذا الفعل هبرمو القانوف كاليت يسميها بالقصد اعباشل العاـ حيث 
يف بعض اغباالت يشًتط اؼبشرع كجود باعث ؿبدد حىت يقـو  أنويشًتط توفر العلم كاإلرادة .غَت 

لك القصد يسمى ذك 2الركن اؼبعنوم كىو أف تتجو )تنحو( إرادة اعباشل للتحقيق من ىذا الباعث 
 3ي اػباص.نائاعب

العاـ كالذم  اعبنائيكجب توفر القصد فاف اؼبشرع أ كيف حالة جريبة تبيض األمواؿ اؼبقصودة
يعلم اعباشل كقت ارتكاب ككذلك هبب أف ، عباشل للقياـ جبـر تبيض األمواؿىو اذباه إرادة ا

ريبة تبييض األمواؿ كاف القانوف بصدد القياـ جب أنوأم  جرميبصدد القياـ بفعلو اال أنونشاط ال
 يعاقب بنص القانوف على ىذا الفعل كىذا ما يسمى القصد العاـ كيتحقق كفق الشركط التالية :

 .م بمصدر األمواؿ المراد تبييضهاالعل -
يكوف اعباشل على علم كدراية أف األمواؿ اليت يريد تبييضها ذات مصدر  كيقصد بو أف

 ك جناية.إجرامي كىي ناذبة عن جنحة أ

 .هدؼ الحقيقي لنشاط تبييض األمواؿعلم الجاني بال  -
ضركرة علم اعباشل أف الفعل اإلجرامي اؼبتمثل يف تبييض األمواؿ سيؤدم أك قد يؤدم إذل 
النتيجة كاؽبدؼ كىو تغيَت صفة اؼباؿ من غَت مشركع إذل ماؿ مشركع كاف ىذا الفعل يعاقب عليو 

  .القانوف
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 .العلم بالقانوف -
 يفًتض أف يعلم صبيع أفراد اجملتمع أنواؼببادئ اؼبتفق عليها يف القوانُت اعبنائية اغبديثة، من 

، كىذا ما نصت عليو 1، كىذا العلم ىو علم مفًتضأفعاؿ مابوجود قانوف هبـر كيعاقب على 
حيث جاءت كما يلي " ال يعذر جبهل  2016من الدستور اعبزائرم اؼبعدؿ سنة  74اؼبادة 

 .2القانوف "

 .إلرادةا -ب 
اإلرادة ىي عبارة عن قوة نفسية تتحوؿ إذل كاقع ملموس يف ؿبيط كفق شرطي القدرة على 

اإلرادة ىي توأـ السلوؾ، كالنشاط اإلرادم يف التعبَت بوعي كعلم دبا يصدر منها من أفعاؿ، ك 
باآلثار اؼبقصودة يستلـز كجود علم مسبق بطبيعة النشاط أك خطورتو كما يرافق العلم  اعبريبة

كليكتمل عنصر اإلرادة هبب أف ربقق  3اؼبًتتبة على كقوعو كاليت تتمثل يف النتيجة اإلجرامية.
 اإلرادة من حيث النشاط كمن حيث ربقيق النتيجة. 

  .إرادة النشاط اإلجرامي -
على حق  خطراحىت يكتمل النشاط اإلجرامي هبب أف تتجو إرادة اعباشل إذل فعل يشكل 

 باغبماية القانونية كتستوجب العقاب. أك مصلحة مشمولة
  .إرادة النتيجة اإلجرامية -

ليتحقق القصد اإلجرامي هبب أف تتجو إرادة اعباشل إذل ربقيق ىدفها كىو الوصوؿ إذل 
، كيف ىذه اغبالة اغبماية القانونية كستوجب العقابربقيق نتيجة ضد حق أك مصلحة مشمولة ب

ـ كتسمى اإلرادة اآلشبة كاليت يدفعها الباعث النفسي اإلجرا تصل اإلرادة إذل أعلى درجات
 الرتكاهبا.

 
 
 

                                                           

 .152ليمي مفيد نايف، مرجع سابق، صالد 1
 اؼبتعلق بالتعديل الدستورم اعبزائرم . 16/01من القانوف رقم  74اؼبادة  2
 .131بن عبد الرضبن إبراىيم ؿبمود ؿبمد، مرجع سابق، ص 3



 الباب الثاني: التصدم لجريمة تبييض األمواؿ بإفشاء السر البنكي
 

169 

 .بييض األمواؿ جريمة غير مقصودةالجريمة ت -1
لقد تناكلت معظم التشريعات العربية منها اللبناشل كاألردشل كاؼبصرم كالسورم اعبريبة غَت 

كعدـ االنتباه  كيأخذ اػبطأ عدة صور منها اإلنباؿ قصودة كقد استندت إذل عنصر اػبطأاؼب
ذبدر  اكالرعونة كعدـ مراعاة القوانُت ،علما أف اػبطأ الذم ال يؤدم إذل ضرر فانو ال يرتب عقاب

كتعرؼ اعبرائم غَت  تستوجب العقاب، اؼبًتتبة عن اػبطأ اإلشارة إذل أف اعبرائم غَت مقصودة
ه الذم يفرضو القانوف عمدية على أهنا "سلوؾ إرادم ينطوم على إخبلؿ بواجب اغبيطة كاالنتباال

 ها".ئعة در أك اػبربة اإلنسانية أك العلمية أك التقنية كيًتتب عليو نتيجة إجرامية كاف يف االستطا
إف اعبريبة غَت اؼبقصودة ىي اذباه إرادة الفاعل إذل ارتكب السلوؾ دكف نتيجة كعليو  
تجو كبو سلوؾ جرمي يؤدم إذل أما اعبرائم اؼبقصودة كما سبق فاف إرادة الفاعل ت، 1ضارة إجرامية

 نتيجة إجرامية ضارة.
إذف الفرؽ بُت اعبريبتُت ىو اذباه إرادة اعباشل إذل حصوؿ أك عدـ حصوؿ نتيجة جريبة 

 ضارة.
عمدية أما إذا سكت اؼبشرع الاألصل يف اعبرائم أهنا عمدية كيكوف االستثناء يف اعبرائم غَت 

اؼبقصودة، كإذا أراد إف يعرب عن  و حتما يقصد اعبرائمعن توضيح الركن اؼبعنوم يف جريبة ما فان
كجب توفر الشركط  2عمدية فهو ملـز بإصدار نص قانوشل يوضح ذلك بكل صرامة.الجريبة غَت 

 التالية: 
  .ضركرة كجود نص قانوشل صريح يعاجل اػبطأ مثل اػبطأ غَت العمدم -
كالقانوف ال يعترب باػبطأ يف  اأك معنوي امادي اضركرة حصوؿ ضرر ناتج عن اػبطأ يولد ضرر  -

 حد ذاتو كإمبا يف الضرر الناتج عن اػبطأ. 
 .ضركرة اف يكوف اػبطأ صادرا عن إرادة كاملة -
 .3ضركرة أف ينتج اػبطأ من إرادة كاعية كأىلية قانونية كاملة  -
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 .صور القصد اإلجرامي في االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية: ثانيا
اؼبعنوم عبريبة تبييض األمواؿ نستعرض صور القصد اإلجرامي يف  بعد شرحنا للركن

 االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية
إف القصد اعبنائي وبدد اذباىو عنصرم العلم كاإلرادة كالذم ينحو اذباه الفعل اآلمث الذم 

صودة كيتم غَت مقاعبريبة كقد يأخذ القصد اعبنائي صور القصد أك تكوف 1يعاقب عليو القانوف.
  .ربديد ذلك حسب اذباه إرادة اعباشل

 :قيات الدكليةفي االتفاصور القصد اإلجرامي  .1
هبب على كل  أنو 1988من اتفاقية فيينا لسنة  03 ةمن اؼباد 01جاء يف نص الفقرة 

.....  أفعضو يف االتفاقية  من الفقرة )ب( كالبند  2ك 1عمدا، كنص كل من البند يتخذ ما يلـز
األمواؿ ؿبل تبييض ناذبة عن  فعلم اعباشل بأعلى ضركرة توفر  03 قرة ج من اؼبادةمن الف 1

 2من اتفاقية سًتاسبورغ 02من اؼبادة  02غَت اؼبشركع للمخدرات، كما نصت الفقرة  االذبار
اػبطأ أم تقـو ىذه اعبريبة دكف توفر قصد بيبكن أف ترتكب جريبة تبييض األمواؿ  أنوعلى 
 أف جريبة تبييض األمواؿ غَت مقصودة. االتفاقيتاف د اعتربت ك عليو فق3جنائي

لسنة  اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنيةمن  06كجاء يف نص اؼبادة 
تعتمد كل دكلة طرؼ، كفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلـز "  أنوعلى  2000

 :كىي  خرل لتجرصل األفعاؿ التالية جنائيا عندما ترتكب عمدامن تدابَت تشريعية كتدابَت أ
إخفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيقية للممتلكات أك مصدرىا أك مكاهنا أك كيفية التصرؼ فيها أك 
حركتها أك ملكيتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا، مع العلم بأهنا عائدات جرائم.... اكتساب اؼبمتلكات 

على  كعليو كبناءان  4ا مع العلم، كقت تلقيها، بأهنا عائدات جرائم......"أك حيازهتا أك استخدامه
مع "العلم" فاف جريبة تبييض األمواؿ مصطلح من مصطلح " عمدا" كأيضا  ما كرد يف االتفاقية

 مقصودةكفق ىذه االتفاقية جريبة 

                                                           

 .249عبد اهلل سليماف ، مرجع سابق، ص 1
 . 204، ص2001، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة السياسة الجنائية في مواجهة غسيل األمواؿ، الشوا ؿبمد سامي 2
 .179ؿبمد أمُت الركمي، مرجع سابق، ص 3
 من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية 06اؼبادة  4
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 :في التشريعات الوطنية صور القصد اإلجرامي .2
العربية بداية من التشريع مث عض التشريعات الغربية سنتناكؿ صور القصد اإلجرامي يف ب

 الفرنسي مركرا باألمريكي كأخَتا اؼبشرع اعبزائرم كاؼبصرم.

  .في التشريع الفرنسي -
"ال  أنواعبديد على  من قانوف العقوبات الفرنسي 121من اؼبادة  03جاء يف نص القفرة 

 جنائية كال جنحة دكف توفر نية ارتكاهبا "
يشًتط  أنومن قانوف العقوبات الفرنسي على  324من اؼبادة  01لفقرة جاء يف نص ا

عنصر العلم باف األمواؿ أك اؼبتحصبلت ناذبة عن جناية أك جنحة كتوفر إرادة اعباشل بالتربير 
الكاذب ؼبصدر األمواؿ غَت مشركعة أك اؼبساعدة يف أفعاؿ اإلخفاء أك ربويل نتائج عن جريبة 

 1ي عاـ كىو يعكس صورة الركن اؼبعنوم.كىذا ما يشكل قصد جنائ

 .التشريع األمريكي في  -
 1986لسنة  usc 18رقم من قانوف تبيض األمواؿ  1957ك 1956 ؼبادتُتنصت ا

ف األمواؿ ؿبل التبييض ناذبة عن أفعاؿ كنشاطات بأ على ضركرة توفر عنصر العلم األمريكي
 ؿبددة غَت مشركعة.

 .في التشريع األلماني -
عات اليت اعتربت جريبة تبيض األمواؿ غَت مقصودة باإلضافة إذل اعتبارىا يف كمن التشري

من  06من اؼبادة  02ك01قبد اؼبشرع األؼباشل حيث نصت الفقرة  نفس الوقت جريبة مقصودة
 عن مبطُت للركن اؼبعنوم عبريبة تبيض األمواؿ األكرل 1945قانوف العقوبات االقتصادم لسنة 

مقصودة كىي اػبطأ كالذم يأخذ صورة عدـ االحتياط كاإلنباؿ كمن مقصودة، كاألخرل غَت 
دل  ذلك أف اعباشل بإمكانو العلم باؼبصدر اغبقيقي لؤلمواؿ غَت أف نتيجة إنباؿ كعدـ االحتياط

 2يتخذ اإلجراءات الضركرية كالكافية اليت سبكنو من العلم بذلك.

                                                           

 .184باخوية دريس، مرجع سابق، ص  1
 .64ا ألضبد كسيم حساـ الدين، مرجع سابق، ص 2
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كنظرا ػبطورهتا على اقتصاد الدكؿ جل مكافحة جدية عبريبة تبيض األمواؿ من أ أنونبلحظ 
كباإلضافة إذل التجرصل لؤلفعاؿ اؼبقصودة كجب ذبرصل األفعاؿ غَت العمدية حىت يبكن ؿباصرة ىذه 

 .اعبريبة بأكثر كفاءة كفاعلية

 في التشريع المصرم. -
غسل  " أنومن قانوف تبيض األمواؿ اؼبصرم على  01جاء يف نص الفقرة )ب( من اؼبادة 

 األمواؿ:
ل سلوؾ ينطوم على اكتساب أمواؿ أك حيازهتا.... إذا كانت ؿبصلة من جريبة من ك

( من ىذا القانوف مع العلم بذلك، مىت كاف القصد من ىذا 2اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة)
 1.السلوؾ إخفاء اؼباؿ أك سبويو طبيعتو أك مصدره أك مكانو........."

من قانوف تبيض األمواؿ، كعليو نستنتج من عبارة  02اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ككذلك 
من  01"مىت كاف القصد من ىذا السلوؾ إخفاء اؼباؿ أك سبويو طبيعتو .... الواردة يف نص اؼبادة 

 التشريع اؼبصرم.
تصرؼ فيها  أك ىاأف األمواؿ إذل كسبها أك حاز ب عباشللقد اشًتط اؼبشرع اؼبصرم توفر علم ا

تحويلها أك قاـ بها أك استثمارىا أك نقلها أك ضمن أك هااعاداستبداؽبا أك أك  أك حفظها أدارىاأك 
 2( من ىذا القانوف.2اؼبنصوص عليها يف اؼبادة) ناذبة عن جريبة من اعبرائم هبا التبلعب

نبلحظ أف اؼبشرع اؼبصرم اعترب جريبة تبيض األمواؿ جريبة مقصودة تشًتط توفر القصد 
 طاء أك اإلنباؿ أك عدـ االنضباط.عنوم على أساس اػباعبنائي كال يقـو الركن اؼب

 .في التشريع الجزائرم -
من  2004نوفمرب  10اؼبؤرخ يف  04/15القانوف رقم  مكرر من 389نصت اؼبادة  

 "يعترب تبييضا لؤلمواؿ:  أنواعبزائرم على  قانوف العقوبات
بغرض إخفاء أك سبويو  ا عائدات إجرامية،أهنربويل اؼبمتلكات أك نقلها مع علم الفاعل ب -أ 

 .اؼبصدر
                                                           

 .148ص  147، ص2008، دار الكتب القانونية، مصر، سنة غسل األمواؿ في التشريع المصرم كالعربيي، ؿبمد أمُت الركم 1
 .158، مرجع سابق، صبوزنوف سعيدة 2
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ا أهنإخفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيقة للممتلكات أك مصدرىا .....مع علم الفاعل   -ب 
 عائدات إجرامية.

اكتساب اؼبمتلكات أك حيازهتا أك استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك كقت   -ج 
 1.ا تشكل عائدات إجرامية....."أهنتلقيها، 

ع اعبزائرم يأخذ بالصورة اؼبقصودة يف الركن اؼبعنوم عبريبة تبييض فبا سبق نستنتج أف اؼبشر 
 أكد على علم اعباشل باف األفعاؿ اليت يأيت هبا يعاقب عليها القانوف. نواألمواؿ أل

 .عقوبات جريمة تبييض األمواؿ المطلب الثاني:
منها أصلية فرض اؼبشرع كجزاء نظَت ارتكاب جريبة تبييض األمواؿ عدة أنواع من العقوبات 

       طبيعة الشخص سواء كاف معنويا أك طبيعيا سنفصل  حسبكعقوبات  كأخرل تكميلية،
 فيها تبعا :

  .العقوبات المقررة للشخص الطبيعي :رع األكؿالف
ريبة إذل عقوبات أصلية كأخرل اعبالشخص الطبيعي مرتكب  تنقسم العقوبات اؼبفركضة على

 كىي :  تكميلية

  .األصليةالعقوبات أكال: 
مقًتنة ك عقوبات انقسمت العقوبات األصلية اؼبقررة على جريبة تبيض األمواؿ بُت البسيطة 

 : بالظركؼ اؼبشددة
  .عقوبة جريمة تبييض األمواؿ البسيطة .1

 .مالية ت سالبة للحرية كأخرلبدكرىا انقسمت العقوبات البسيطة إذل عقوبا

 : للحرية عقوبات سالبة -أ 
لبة للحرية يف جنحة تبييض األمواؿ يف عقوبة اغببس اليت سبق لنا تتمثل العقوبات السا

 .تعريفها

                                                           

 السابق الذكر. 04/15مكرر من القانوف رقم  389اؼبادة    1
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طرؼ  1988من اتفاقية فينا سنة  03من اؼبادة  04نص البند )ا( من الفقرة  حيث حث
اعبزاءات اؼبقررة عبريبة تبييض األمواؿ إذل عقوبة السجن مع مراعاة جسامة  االتفاقية على إخضاع

 اعبريبة.  كخطورة
من ىذه اؼبادة  01اعبرائم اؼبنصوص عليها يف الفقرة كل طرؼ أف ىبضع ارتكاب   ىعل "

 1.. "ية..عبزاءات تراعى فيها جسامة ىذه اعبرائم، كالسجن أك غَته من العقوبات السالبة غبر 
 نبلحظ أف ىذه الفقرة أكدت على ضركرة تسليط عقوبة السجن دكف ربديد مدة السجن.

اقًتاؼ جريبة  كجزاء على تشريع النموذجي على عقوبة السجنمن ال 23كما نصت اؼبادة 
 2عن ىذه التجارة .  باؼبخدرات كاغبصوؿ على األمواؿ الناذبة االذبار غَت مشركع

اتفاقية ما جاء يف مثلو مثل مدة اغببس  ىو اآلخر نبلحظ أيضا التشريع النموذجي دل وبدد
 فيينا .

 07ك 06دبكافحة تبيض األمواؿ كخاصة التوصية  التوصيات األربعوف اؼبتعلقةكأكدت أيضا 
 1988.3منها على ضركرة تنفيذ العقوبات الصادرة عن اتفاقية فينا لسنة  38ك 08ك

من قانوف  324/1ؼبشرع الفرنسي حسب نص اؼبادة على مستول القوانُت الوطنية قبد ا أما
نوات على اعبريبة يف  05بس يعاقب عليها باغب جنحة تبييض األمواؿ جريبةاعترب  الذمالعقوبات 

 صورهتا البسيطة 
ال إذل مدة عقوبة جريبة تبييض األمواؿ حيث انزؿ عقوبة اغببس ع األمريكي شدد اؼبشر ك 

 .سنة 20تزيد مدهتا عن 
من  261سنوات يف نص اؼبادة  05أشهر اذل 03قر اغببس من أأما اؼبشرع األؼباشل فقد 

  4بييض األمواؿ يف صورهتا البسيطة.قانوف العقوبات األؼباشل على جريبة ت
 

                                                           

 1988من اتفاقية فينا سنة  03من اؼبادة  04نص البند ) ا( من الفقرة  1
 .208دليلة مباركي، مرجع سابق، ص  2
  .251صاذل  245ىياـ اعبرد، مرجع سابق، ص  3 

 .235رجع سابق، ص بن عبد الرضبن إبراىيم ؿبمود ؿبمد، م 4
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من القانوف رقم  04لمشرع اؼبصرم فقد جـر نشاط تبيض األمواؿ يف نص اؼبادة كبالنسبة ل
سنوات يف حاؿ القياـ جبريبة  7حيث فرض عقوبة السجن ؼبدة ال تتجاكز 2002الصادر سنة  80

  1تبيض األمواؿ . كدل حد أدسل للعقوبة.
من قانوف مكافحة تبييض األمواؿ رقم  03اؼبادة  يف نصاشل التشريع اللبن كما فرض

عقوبة اغببس من ثبلث سنوات إذل سبػع سنػوات  20/04/2011الصادر بتاريخ  318/2001
 2على كل من قاـ أك اشًتؾ بعمليات تبييض األمواؿ.

على عقوبة أصلية سالبة للحرية عن  1مكرر  389اؼبادة  يف اعبزائرم نص كبدكره اؼبشرع
"يعاقب كل من قاـ بتبييض األمواؿ باغببس  أنوجريبة تبييض األمواؿ البسيطة حيث نصت على 

 3( سنوات....."10( سنوات إذل عشر )05من طبس )

  .الغرامةعقوبة  -ب 
اغببس بالعقوبة األصلية اؼبتمثلة يف اؼبقركنة اإلضافية عقوبات الالغرامة ىي إحدل صور 

 .كالسجن اؼبقررة كجزاء الرتكاب جريبة تبيض األمواؿ
من اتفاقية فينا سنة  03من اؼبادة  04نص البند )ا( من الفقرة  جاءفي القوانُت الدكلية ف
 .السابقة الذكر على الغرامة كعقوبة أصلية جزاء الرتكاب جريبة تبييض األمواؿ  1988

كرية ؼبكافحة اؼبالية من العقوبات األصلية الضر  أما يف التشريعات الوطنية فنجد العقوبات
من قانوف العقوبات الفرنسي يف  324من اؼبادة  01حيث نصت الفقرة  ،جريبة تبيض األمواؿ

 ألف يورك . 375تقدر ب صورهتا البسيطة بغرامة مالية
ي أما إذا كانت جريبة تبيض األمواؿ الناذبة عن جرائم اؼبخدرات، فقد شدد اؼبشرع الفرنس

 4ألف يورك . 750يف العقوبة اؼبالية كرفعها إذل 
 

                                                           

 .111لعشب علي ، مرجع سابق، ص  1
 .550اغبلو عبد اهلل ؿبمود، مرجع سابق، ص 2
 السابق الذكر. 06/23من القانوف رقم  1مكرر 389اؼبادة  3
 .123ص باخوية دريس، مرجع سابق،  4
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على  ،2002لسنة  80من القانوف  14من اؼبادة  01ا اؼبشرع اؼبصرم فقد نصت الفقرة أم
األدسل اغبد كدل وبدد  ،أف الغرامة اؼبقررة على جريبة تبيض األمواؿ تعادؿ مثلي األمواؿ ؿبل اعبريبة 

 1لقاضي.للعقوبة اؼبالية كترؾ ذلك لتقدير ا
 318/2001من قانوف مكافحة تبييض األمواؿ رقم  03كيف التشريع اللبناشل نصت اؼبادة 

يعاقب كل من أقدـ أك تدخل أك اشًتؾ بعمليات تبييض باإلضافة إذل  أنوالسابقة الذكر على 
 عقوبة اغببس بغرامة ال تقػل عن عشرين مليػوف ليػرة لبنانية

مبليُت دج يف  3مليوف دج إذل  1عقوبة مالية تقدر من قر يف حُت أف اؼبشرع اعبزائرم أ
 .اغبالة البسيطة

" يعاقب كل من قاـ بتبييض  أنوالسابقة الذكر على  1مكرر  389حُت نصت اؼبادة 
 دج.' 3.000.000دج إذل  1.000.000األمواؿ .... كبغرامة من 

الية على مرتكيب جريبة فبا سبق نبلحظ أف اإلتفاقيات الدكلة ،حثت على تسليط العقوبة اؼب
تبيض األمواؿ دكف التفصيل يف قيمة ىذه العقوبة ،يف حُت نبلحظ أف اؼبشرع الفرنسي أحسن يف 

 اؼبخدرات من غَتىا. الفصل يف شدة العقوبة إذا كانت ناذبة عن جريبة
 فقد منح القاضي السلطة التقديرية الواسعة يف،أما اؼبشرع اؼبصرم مثلو مثل اؼبشرع اعبزائرم 

حُت اقر العقوبة يشدد كثَتا يف العقوبة اؼبالية، دل كنبلحظ أيضا أف اؼبشرع اؼبصرم  ، ربديد العقوبة
 .دبثلي األمواؿ ؿبل اعبريبة

  .عقوبة جريمة تبييض األمواؿ المقترنة بالظركؼ المشددة .2
 03كاؼبادة  05نص الفقرة  ضمن 1988نا لسنة ياتفاقية في أفالدكلية نبلحظ  القوانُتيف 

كإخضاعها للعقوبات اؼبقررة عبريبة تبييض  مراعاة جسامة كخطورة اعبريبة السابقة الذكر حثت على
األمواؿ كيف ىذا إشارة إذل الدكؿ األعضاء بضركرة تشديد العقوبة على ارتكاب مثل ىذه اعبرائم 

 ارتبطت بإحدل الصور التالية:  إذا
أك يف استخداـ للعنف أك األسلحة  دكلية أك تورط اعباشل يف إطار اعبريبة اؼبنظمة ؿبلية أك

 قاـ اعباشل باستغبلؿ القصر يف ارتكاب اعبريبة أك استغبلؿ كظيفتو كاتصاؿ اعبريبة هبذه الوظيفة أك
                                                           

وراه يف القانوف اعبنائي كعلم اإلجراـ، قسم القانوف العاـ ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتجريمة تبييض األمواؿ، دراسة مقارنةجبليلة دليلة ، 1
 243،ص 2013/2014،كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ،جامعة ابو بكر بلقايد، السنة اعبامعية : 
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 عليم أك الرياضة أك الًتفيو أكارتكاب اعبريبة يف مرفق من مرافق اػبدمات العمومية مثل مرافق الت
 1أجنبية أك ؿبلية.دين اعباشل بأحكاـ سابقة سواء أ

أكد   222من اؼبادة  38التشريع الفرنسي كفق نص الفقرة  أفد كيف التشريعات الوطنية قب 
، كقد شدد ريبة التامة كالشركع يف ارتكاهباعلى ضركرة تشديد العقوبة كاؼبساكاة يف العقوبات بُت اعب

رائم اؼبتصلة اعبعن  سنوات إذا كاف التبييض ناتج 10رفع مدة اغببس إذل عقوبة حيث يف ال
 اؼبخدرات.ب

صبيع يعاقب ف بأ 06/23من القانوف رقم  2مكرر  389اؼبادة كيف التشريع اعبزائرم نصت  
نشاط  باستغبلؿ التسهيبلت اليت يتيحهامن يرتكب جريبة تبييض األمواؿ على سبيل االعتداء 

( سنة كبغرامة 20شرين )( سنوات إذل ع10إجرامية، باغببس من عشر ) ؾبموعةمهٍت أك يف إطار 
 2.دج 8.000.000دج إذل  4.000.000من 

 تفرض ىذه العقوبات على جريبة تبييض األمواؿ اذا ارتكبها اعباشل يف الظركؼ التالية:
 عاكد اعباشل ارتكاب جريبة تبييض األمواؿ. إذا -
  3إذا ارتكب اعباشل اعبريبة ضمن صباعة إجرامية. -

التكميلية اؼبسلطة على مرتكب جريبة تبييض األمواؿ كىي اؼبصادرة من العقوبات  تعدكما 
من قانوف 15كعرفها اؼبشرع اعبزائرم يف نص اؼبادة 4،ربويل ملكية ماؿ أك أكثر إذل الدكلة

لؤلمواؿ أك ؾبموعة األيلولة النهائية إذل الدكلة  على أهناالسابق الذكر  06/23 العقوبات رقم
 .الضركرةعند  معينة، أك ما يعادؿ قيمتها األمواؿ

اؼباؿ من مالكو كنقلها للدكلة حبسبها غرامة  فقو الفرنسي على أهنا " نزع مليكةكعرفها ال
 ة".يعين

.....التجريد " اأهنعلى  01ند )ك( من اؼبادة ضمن الب 1988كعرفتها اتفاقية فينيا لسنة 
 5أخرل. "عند االقتضاء، اغبرماف الدائم من األمواؿ بأمر من ؿبكمة أك سلطة ـبتصة 

                                                           

 .السابقة الذكر  1988من اتفاقية فينا سنة  03من اؼبادة  05الفقرة  1
 الذكر.السابق  06/23من القانوف رقم  2مكرر  389اؼبادة  2
 .213دليلة مباركي، مرجع سابق، ص 3
 .884ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف العقوبات، مرجع سابق، ص 4
 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير مشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقليةمن  01البند )ك( من اؼبادة  5
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من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية لسنة  02الفقرة )ز( من اؼبادة 
" يقصد بتعبَت )اؼبصادرة( اليت تشمل اغبجز حيث ما انطبق، التجريد النهائي من  2000

 اؼبمتلكات دبوجب أمر صادر عن ؿبكمة أك سلطة ـبتصة أخرل"
نفس االتفاقية على مصادرة األمواؿ كاؼبمتلكات اؼبتأتية من  من 13ك  12كنصت اؼبادتُت 

كاألدكات اؼبستخدمة يف ارتكاهبا،  06تبييض األمواؿ حسب نص اؼبادة  تلك اعبرائم كمنها جرائم
  1اؼبصادرة. غراضألضركرة التعاكف الدكرل ك 

من التوصيات األربعوف على ضركرة مصادرة اؼبمتلكات  08كما أكدت التوصية 
 ،يف ارتكاب جريبة تبيض األمواؿ ائل اؼبستخدمة كاؼبزمع استخدامهايرادات الناشئة عنها كالوسكاإل

 2أك ملكيات ذات قيمة.
تشمل اؼبصادرة حسب التشريع الفرنسي لؤلدكات اؼبستعملة يف ارتكاب اعبريبة أك أم 

 3منقوالت وبددىا القانوف.
 .العقوبات التكميلية على الشخص الطبيعي: ثانيا

لعقوبة التكميلية ىي تلك العقوبة اليت تلحق إذل العقوبة األصلية إما لزاما أك انتقاء كال ا
 4قانوف العقوبات الفرنسي.كىذا ما دل يأخذ بو  يبكن اغبكم هبا منفردة عن العقوبة األصلية 

 من قانوف العقوبات اعبزائرم 04من اؼبادة  03كعرفها اؼبشرع اعبزائرم يف نص الفقرة 
اغباالت اليت  باستثناءاليت ال هبوز اغبكم هبا مستقلة عن العقوبة األصلية  ىا تلك العقوباتكاعترب 

 5أك اختيارية. لزاميةكىي إما إ ،ينص عليها القانوف صراحة 
األمواؿ أك قانوف العقوبات  قوانُت اؼبصرية سواء قانوف مكافحة تبييضدل تتضمن الكيف مصر 

 6وبات التكميلية كإمبا نصت على العقوبات األصلية فقط.العامة على العق نباضمن قواعد

                                                           

 .ة اؼبنظمة عرب كطنيةمن اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريب 13ك 02اؼبادة  1
 .226جبليلة دليلة، مرجع سابق ،ص  2
 .255،ص نفسو رجع اؼبجبليلة دليلة،  3
 .87ص   86،ص 2016، دار ىومة للنشر كالتوزيع ،اعبزائر ،سنة المبادئ لعامة لقانوف العقوبات الجزائرمقبيمي صباؿ،  4
 كر.السابق الذ  06/23من القانوف رقم  04من اؼبادة  03الفقرة  5

 .119لعشب على، مرجع سابق، ص 66
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من قانوف العقوبات الفرنسي  131/28نص اؼبادة تضمن  اؼبشرع الفرنسي فقد أما 
 كعددىا كما يلي: العقوبات التكميلية

عامة أك النشاط اؼبهٍت أك االجتماعي الذم كقعت اعبريبة بفعل اؼبنع من شغل كظيفة  -1
 هنائيا أك مؤقت. ذا اؼبنعشغلو كيبكن إف يكوف ى

 سنوات كأكثر 05 اؼبنع ضبل السبلح مرخص بو ؼبدة -2
سنوات كأكثر مع استبعاد الشيكات كذلك خببلؼ  05 اؼبنع من إصدار الشيكات ؼبدة -3

اليت مت اليت تسمح بسحب األمواؿ عن طريق السحب لدل اؼبسحوب عليو أك الشيكات 
  الستخداـ بطاقات الدفع.التصديق عليها ك 

صادرة الوسائل كاإلمكانيات اؼبوجهة الرتكاب اعبريبة مع العوائد اؼبتحصل عليها من كراء م -4
 ىذه اعبريبة .

 .سنوات أك أكثر 5حضر رخصة السياقة ؼبدة  -5
 .سنوات كأكثر 5إبطاؿ رخصة السياقة كمنع طلب استصدار رخصة جديدة خبلؿ  -6
 .اؼبنع من فبارسة حقوؽ اؼبواطن اؼبدنية كالعائلية -7
  .طبس سنوات أك أكثر ع من حق اإلقامة كاؼبنع من مغادرة إقليم اعبمهورية ؼبدةاؼبن  -8

على  06/23القانوف العقوبات رقم من  09 أما اؼبشرع اعبزائرم فقد نصت اؼبادة 
 :ىيك العقوبات التكميلية 

 .اغبجر القانوشل –

 .اغبرماف من فبارسة اغبقوؽ الوطنية كاؼبدنية كالعائلية –

 امة،ربديد اإلق –

 .اؼبنع من اإلقامة –

 .اؼبصادرة اعبزئية لؤلمواؿ –

 .اؼبنع اؼبؤقت من فبارسة مهنة أك نشاط –

 1 .إغبلؽ اؼبؤسسة –

 .اإلقصاء من الصفقات العمومية –

                                                           

 السابق الذكر. 06/23من القانوف رقم  09اؼبادة  1
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 .اغبظر من إصدار الشيكات ك/أك استعماؿ بطاقات الدفع –

 .صة جديدةتعليق أك سحب رخصة السياقة، أك إلغاؤىا مع اؼبنع من استصدار رخ –

 .سحب جواز السفر –

 نشر أك تعليق حكم أك قرار اإلدانة. –

 .: العقوبات المقررة للشخص المعنومالفرع الثاني
هبب أكال  قبل التطرؽ إذل العقوبات اؼبقررة للشخص اؼبعنوم على جريبة تبييض األمواؿ

  .ة ىذا الشخصربديد مفهـو الشخص اؼبعنوم كإمكانية تسليط العقوبة عليو باعتبار خصوصي
لقد أصبح من اؼبسلمات يف العصر اغبديث يف نظر القانوف العاـ أف يعًتؼ بالشخصية 
القانونية لكل إنساف اليت سبكنو من اكتساب اغبقوؽ كربملو األعباء كااللتزامات كيًتتب على ذلك 

  .أثار قانونية
فراد( ة أشخاص )أؾبموع أنواؼبعنوم على  لقد عرؼ الدكتور ؿبمد الصغَت بعلي الشخصف

أك ؾبموعة أمواؿ )أشياء( تتكاتف كتتعاكف أك ترصد لتحقيق غرض كىدؼ مشركع دبوجب 
اكتساب الشخصية القانونية كيقصد بالشخصية القانونية القدرة أك اؼبكنة على اكتساب اغبقوؽ 

 1كربمل االلتزاـ".
من األشخاص " كل ؾبموعة  أنوكما عرؼ الدكتور عمار عوابدم الشخص اؼبعنوم على 

تستهدؼ عرضا مشًتكا أك ؾبموعة من األمواؿ ترصده ؼبدة زمنية ؿبددة لتحقيق غرض معُت 
حبيث تكوف ىذه اجملموعة من األشخاص ؽبذه اجملموعة كمستقبل عن العناصر اؼبالية ؽبا أم أف 

من  تكوف ؽبا أىلية قانونية الكتساب اغبقوؽ كالتحمل بااللتزامات حبيث تكوف ؽبذه اجملموعة
األشخاص أك األمواؿ مصلحة صباعية مشًتكة مستقلة عن اؼبصاحل الذاتية كالفردية إلفراد 

 2اجملموعة".
 كتنقسم األشخاص اؼبعنوية إذل قسمُت أساسُت نبا :

                                                           

 . 33، دار العلـو للنشر كالتوزيع، اعبزائر، د س ف، صالقانوف اإلدارمؿبمد الصغَت بعلي،  1
 .182.ص1995، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، سنة القانوف اإلدارمعمار عوايدم،  2 
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 يتالعاـ كاألشخاص اؼبعنوية اػباصة الاألشخاص اؼبعنوية العامة كاليت تنتمي إذل القانوف 
ألشخاص اؼبعنوية العامة بأهنم ؽبم امتيازات الوالية العامة، كىناؾ كيتميز ا1،ضع للقانوف اػباصزب

عن مثاؿ مصاحل خاصة لؤلشخاص اؼبكونُت ؽبا، ككاألشخاص اؼبعنوية اػباصة، كهتدؼ إذل ربقيق 
كىناؾ أشخاص معنوية ربقيق األرباح أك تقاظبها،  كيكوف اؽبدؼ منهاالشركة ذلك عند إنشاء 

 ات اليت تتشكل من اجل الدفاع عن اؼبصاحل اؼبهنية للعماؿ.ل النقابىدفها غَت رحبي مث
لقد ثار خبلفا حوؿ جواز إمكانية فرض عقوبات على الشخص اؼبعنوم من عدمو كظهر 

رفض سباما معاقبة الشخص اؼبعنوم كأخر ـبالف لو يسمح بفرض العقوبة يف حاؿ أكال يىا ااذب
 ارتكابو جريبة .

 .الشخص المعنوم جنائيااالتجاه الرافض لمعاقبة  :أكال
 ككانت مربراهتم يف ذلك :يرل أنصار ىذا االذباه أنو ال يبكن معاقبة الشخص اؼبعنوم 

الشخص اؼبعنوم ليست لو ارادة كىو شخص افًتاضي ككنبي كغَت حقيقي كال يستطيع   -
 القياـ بنشاط مادم اؼبكوف للركن اؼبادم للجريبة 

يف حاؿ القياـ الشخص اؼبعنوم بنشاط  نولتخصص ألتعارض اؼبسؤكلية اعبنائية مع مبدأ ا  -
دل يعد لو كجود قانوشل كحينها ال يبكن أف تنسب إليو  أنوخارج الغرض اؼبؤسس من اجلو ف

 اعبريبة، كىذا ما يتعارض مع مبدأ التخصص.
ف العقوبة اعبزائية تتناسب مع الشخص أل الشخص اؼبعنوم يتعارض مع التجرصل لةمسأ -

اسب مع الشخص اؼبعنوم مثل العقوبة السالبة للحرية كاغببس أك السجن الطبيعي كال تتن
 كىذه العقوبات ال يتصور إنزاؽبا بالشخص اؼبعنوم.

ف توقيع العقاب عليو يتمدد ألالشخص اؼبعنوم يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة  لةمسأ  -
نب من دكف ليشمل األشخاص الطبيعيُت اؼبؤسسُت اؼبسَتين لو كمنهم من دل يرتكب أم ذ

                                                           

 ، تاريخ النشر01، ؾبلة الفقو كالقانوف، ؾبلة الكًتكنية شهرية، العدد الشخصية القانونية للوقف في التشريع الجزائرمشي، عء الدين عبل 1
 12/05/2018 اطبلع عليو يـو / http://www.majalah.new.ma.4 : متاح على الربط التارل 137، ص 2012نوفمرب  07

 17.25الساعة 
 

http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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كما إف اؽبدؼ من العقوبة ىو ردع كإصبلح اعباشل كىذا ما يتبلءـ مع الشخص 1علما كإرادة.
 2ليس لو عنصرم اإلدراؾ ك اإلرادة. نوالطبيعي كيتعارض مع الشخص اؼبعنوم أل

 .لعقوبة الشخص المعنوماالتجاه المؤيد  ثانيا:
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية مع التطور الذم عرفو اجملتمع يف صبيع ؾباالت حياتو 

صاحل مشًتكة منها الشخص اؼبعنوم الذم أصبح يتكيف مع مظهرت ؾبموعات جديدة ربقق 
التشريعات اؼبوجودة اليت تنظم العبلقات بُت عناصر اجملتمع كحُت القياـ بنشاطو يبكنو القياـ 

 أنويف اجملتمع يرل ىذا االذباه فراد اجملتمع كقصد فرض االستقرار أجبرائم عديدة كإغباؽ أضرار ب
 أصبح من الضركرم فرض عقوبات على الشخص اؼبعنوم ككانت حججهم يف ذلك :

إف الشخص اؼبعنوم لو إرادة ككجود حقيقي كذلك بسبب الغرض الذم يهدؼ إذل ربقيقو  -
ن إرادة تتمثل يف ؾبموعة إرادة األعضاء اؼبسَتيك كيعًتؼ لو القانوف بالوجود كلو ذمة مالية 

 . كاؼبؤسسُت لو كتظهر ىذه اإلرادة من خبلؿ األكامر كالتعليمات اليت يصدركهنا
ف اؼبسؤكلية اعبنائية للشخص اؼبعنوم تتعارض مع مبدأ التخصص رأم غَت االدعاء بأ إف -

عند قياـ الشخص اؼبعنوم بنشاط خارج ؾباؿ زبصصو يعد نشاط غَت مشركع  نوصحيح أل
قياـ بنشاط الباؼبقارنة مع الشخص الطبيعي فانو عند  نو، ألكال ينكر عليو كجوده القانوشل

 3ـبالف للقانوف كغَت شرعي فانو يستوجب العقاب كلكن ال يفقد كجوده القانوشل.
من اجلو الشخص اؼبعنوم ال يسقط عليو إمكانية إسناد  ربديد الغرض الذم أنشئ إف -

يوجد إنساف الرتكاب اعبرائم ككل فعل باؼبقارنة مع الشخص الطبيعي فانو دل  نواعبريبة إليو أل
كأيضا فاف أم نشاط يقـو  يقـو بو الشخص الطبيعي يؤدم إذل ارتكاب جريبة فهو فعل ؾبـر

 4انو يقع ربت طائلة العقوبات.فبو الشخص اؼبعنوم يؤدم إذل ارتكاب جريبة 

                                                           

، 22اجمللد  ، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، دمشق، ، المسؤكلية الجزائية للشخص المعنومسليماف العطوررنا إبراىيم  1
 .343،ص  2006، سنة 02العدد 

 .66دليلة مباركي، مرجع سابق، ص 2
 .68ص 67، ص نفسودليلة مباركي، مرجع 3
 .344سابق، ص الرجع اؼب ،راىيم سليماف العطوررنا إب 4
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ف كتزيي ص الطبيعي دكف اؼبعنوم فيو مغالطةإف القوؿ أف العقوبات تطبق على الشخ -
للواقع حيث يبكن تطبيق العقوبة على الشخص اؼبعنوم دبا يتناسب مع طبيعتو مثل اإلغبلؽ 

 أك الغرامة أك اغبل .
ف معاقبة الشخص اؼبعنوم يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة غَت صحيح الف إف القوؿ بأ -

بدا شخصية  كصوؿ العقوبة إذل أفراد األشخاص اؼبعنوية الذين دل يرتكب جريبة ال يعد خرقا ؼبا
العقوبة الف ىدفها ضباية اؼبصاحل اؼبشًتكة للمجتمع، كما أف تسليط العقوبة على الشخص 

 1اؼبعنوم يدفع باألعضاء اؼبؤسسُت كاؼبسَتين إذل ارباد إجراءات اغبيطة كاغبذر.

 .العقوبات المقررة على الشخص المعنوم: الفرع الثالث
 .وم يف حاؿ ارتكابو عبريبة معينةخص اؼبعنلة الشيبكن مسأ أنود تكلمنا سابقا على لق

كقد نصت االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية على معاقبة الشخص اؼبعنوم إذا ما 
ارتكب جريبة تبيض األمواؿ ، حيث قبد أف ىذه العقوبات تنقسم إذل عقوبات ماسة بكياف 

 ص اؼبعنوم .الشخص اؼبعنوم كأخرل عقوبات مالية ك أخرل ماسة بنشاط ىذا الشخ

 .العقوبات المتعلقة بالذمة المالية للشخص المعنوم :أكال
التشريعات الوطنية عقوبات على الشخص اؼبعنوم كمنها عقوبات أقرت االتفاقيات الدكلية ك 

 .مالية
  .الغرامة  .1

السابقة الذكر على  04يف نص الفقرة  1988من اتفاقية فينا لسنة  03كرد يف نص اؼبادة 
 2امة كعقوبة على جريبة تبيض األمواؿ.الغر  عقوبةل

 على1999اؼبتحدة لتبيض األمواؿ لسنة من التشريع النموذجي لؤلمم  24أقرت اؼبادة  كما
 أضعاؼ القيمة احملددة يف اؼبادة اليت تنص على اعبريبة. 05غرامة تقارب قيمة الغرامة القصول 

حد موكليها أك فبثليها أك ة من أريب"يعاقب األشخاص االعتباريُت عدا الدكلة إذا كقعت اعب
 أمثاؿ الغرامة اؼبقررة لؤلشخاص الطبيعيُت ". 5باظبها أك لصاغبها بالغرامة اليت تعادؿ

                                                           

 .345رنا إبراىيم سليماف العطور، اؼبرجع السابق، ص  1
 221جبليلة دليلة، مرجع سابق، ص 2
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من  324من اؼبادة  09الفقرة  تنص حيثأما من القوانُت الوطنية فنجد اؼبشرع الفرنسي 
بيض األمواؿ كفق ائم تلة الشخص اؼبعنوم عن جر ف العقوبات الفرنسي على ضركرة مسأقانو 

كاليت توقع عقوبة الغرامة اؼبالية اليت تبلغ حدىا  221من اؼبادة  02تضمنتها الفقرة  شركط ؿبددة
األقصى طبسة أضعاؼ إذل حدىا األقصى الذم ينص عليو القانوف باؼبقارنة مع الشخص الطبيعي 

وجد مانع يف تسليط ال ي أنواؽ أكد اجمللس الدستورم الفرنسي لسياعن نفس اعبريبة كيف نفس 
 عقوبة الغرامة على الشخص اؼبعنوم . 

لة الشخص اؼبعنوم ، إال أف دل يقرر صراحة مسأ أنوكعلى الرغم أما يف التشريع اؼبصرم 
ف البنك على أ 1999لسنة  17من قانوف التجارة اؼبصرم رقم  533من اؼبادة  02نص الفقرة 

 1سداد العقوبات اؼبالية احملكـو هبا.مسؤكؿ بالتضامن مع موظفيو احملكـو عليهم عن 
( 04الغرامة اليت ال يبكن أف تقل عن أربع )أما بالنسبة للمشرع اعبزائرم فقد أقر عقوبة 

من ىذا  02مكرر 389ك 1مكرر 389مرات اغبد األقصى للغرامة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
مبليُت دينار جزائرم كحد  03غرامة اؼبسلطة على الشخص الطبيعي كاليت تقدر ب الالقانوف، أم 
مبليُت دينار جزائرم كحد أقصى من جريبة  08ريبة البسيطة من تبيض األمواؿ، كاعبأقصى عن 

تبيض األمواؿ اؼبصحوبة بالظركؼ اؼبشددة كفبا يعٍت ىذا أف العقوبة اؼبسلطة على الشخص 
يض األمواؿ يف شكلها مليوف دينار جزائرم يف حالة ارتكابو عبريبة تب 12اؼبعنوم ال تقل عن 

 2ددة.ريبة تبيض األمواؿ يف الظركؼ اؼبشمليوف دينار جزائرم يف حاؿ ارتكابو عب 32البسيطة ك

 :المصادرة .2
التشريعات الوطنية العقوبة على مرتكب جريبة تبييض ك لقد أدرجت االتفاقيات الدكلية 

 األمواؿ سواء كاف الشخص طبيعي أك معنوم.
على ة اؼبنظمة عرب الوطنية اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريب من 13ك 12كنصت اؼبادتُت 

مصادرة األمواؿ كاؼبمتلكات اؼبتأتية من تلك اعبرائم كمنها جرائم تبييض األمواؿ حسب نص اؼبادة 
 3ض اؼبصادرة.ضركرة التعاكف الدكرل لغر كاألدكات اؼبستخدمة يف ارتكاهبا، ك  06

                                                           

 .139  ص  137ص باخوية دريس، اؼبرجع السابق، 1
 .290، ص مرجع سابقصاحل جزكؿ،  2
 ريبة اؼبنظمة عرب كطنيةمن اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعب 13ك 12ك 06اؼبادة  3
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ت األربعػوف السػابقة الػذكر أيضػا علػى ضػركرة مصػادرة مػن التوصػيا 08كما أكدت التوصػية 
اؼبمتلكػػػات كاإليػػػرادات الناشػػػئة عنهػػػا كالوسػػػائل اؼبسػػػتخدمة كاؼبزمػػػع اسػػػتخدامها يف ارتكػػػاب جريبػػػة 

 1تبيض األمواؿ، أك ملكيات ذات قيمة.
مػػػن قػػػانوف العقوبػػػات الفرنسػػػي اؼبضػػػاؼ إذل  324مػػػن اؼبػػػادة  07مػػػن الفقػػػرة  12البنػػػد  نػػػص

احملكػػػػـو عليهػػػػا علػػػػى مصػػػػادرة كػػػػل اؼبمتلكػػػػات  2001اممػػػػ 15اؼبػػػػؤرخ يف  420/ 2001القػػػػانوف 
 2بالنسبة لشخص الطبيعي أك اؼبعنوم.
منػو "يسػتوم إف يكػوف  2003لسػنة  78مػن القػانوف رقػم  01حسب الفقرة )ج( مػن اؼبػادة 

 من يباشر أنشطة غسل األمواؿ شخصا اعتباريا أك طبيعيا "
دبصػػػادرة األمػػػواؿ ؿبػػػل  وف اعبديػػػد علػػػى عقوبػػػة اؼبصػػػادرةمػػػن القػػػان 14/2نػػػص اؼبػػػادة كأكػػػد 

القػانوف السػػابق  مػن 14اؼبػادة كمػا نصػت ،  الضػبط أك بغرامػة تعػادؿ قيمتهػا يف حالػة تعػذر ضػػبطها
، كػػل تعػػادؿ مثلػػى األمػػواؿ ؿبػػل اعبريبػػة الػػذكر "يعاقػػب بالسػػجن مػػدة ال ذبػػاكز سػػبع سػػنوات كبغرامػػة

( مػػػن ىػػػذا 02األمػػػواؿ اؼبنصػػػوص عليهػػػا يف اؼبػػػادة )مػػػن ارتكػػػب أك شػػػرع يف ارتكػػػاب جريبػػػة غسػػػل 
، أك بغرامػػة إضػػافية تعػػادؿ قيمتهػػا يف ألحػػواؿ دبصػػادرة األمػػواؿ اؼبضػػبوطة. كوبكػػم يف صبيػػع االقػػانوف

 حالة تعذر ضبطها أك يف حالة التصرؼ فيها إذل الغَت حسن النية"
لػػػػػػى الشػػػػػػخص أمػػػػػػا يف التشػػػػػػريع اعبزائػػػػػػرم فػػػػػػَتل األسػػػػػػتاذ حسػػػػػػن بوسػػػػػػقيعة أف اؼبصػػػػػػادرة ع

اؼبعنػػػػػوم جوازيػػػػػو اختياريػػػػػة علػػػػػى عكػػػػػس اؼبصػػػػػادرة اؼبقػػػػػررة للشػػػػػخص الطبيعػػػػػي الػػػػػيت تعتػػػػػرب إجباريػػػػػة 
 كىذا غَت معقوؿ قانونيا أك منطقيا .

جريبػػػػػػػة تبػػػػػػػيض األمػػػػػػػواؿ يف التشػػػػػػػريع اعبزائػػػػػػػرم الوسػػػػػػػائل يف كاؼبعػػػػػػػدات  كتشػػػػػػػمل اؼبصػػػػػػػادرة
 3كًتكنية.مثل السيارات كالوسائل االل اؼبستعملة يف القياـ باعبريبة،

 
 
 

                                                           

 .226جبليلة دليلة، مرجع سابق، ص  1
 .113لعشب علي، مرجع سابق، ص 2
 .290ص  صاحل جزكؿ، مرجع سابق، 3
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  .العقوبات المتعلقة بوجود الشخص المعنوم :ثانيا
ا حظر أهنعقوبة اغبل كاليت تعرؼ على  من أىم العقوبات اليت هتدد كجود الشخص اؼبعنوم قبد

تقابل عقوبة حل الشخص 1مواصلة نشاط الشخص اؼبعنوم كالقضاء على كيانو القانوشل كالواقعي
كنصت االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية  2للشخص الطبيعي.اؼبعنوم عقوبة اإلعداـ النسبة 

الفقرة  على تسليط ىذه العقوبة إذا ما ارتكب الشخص اؼبعنوم جريبة تبييض األمواؿ، فقد نصت
 أنوعلى   الوطنيةحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب من اتفاقية األمم اؼبت 10اؼبادة  من 02ك 01

الشخص اؼبعنوم جنائية أك مدنية أك إدارية  كيبكن تسليط العقوبات دبا  هبوز أف تكوف اؼبسؤكلية
يتناسب مع مبادئ الدكؿ العضو يف االتفاقية يف إطار قوانينها الداخلية يف حاؿ ارتكاب الشخص 

من  02من الفصل  03 اؼبادة مضموفكأيضا نص ،  اؼبعنوم جرائم خطَتة يف إطار اعبريبة اؼبنظمة
األمواؿ كاؼبصادرة كالتعاكف الدكرل يف ما يتعلق  تبييضنوف الدكرل النموذجي من القا 04الباب 

األمواؿ على العقوبات  تبييضالصادر عن الربنامج الشامل مكافحو  1999لسنة  باؼبتحصبلت
اليت يبكن تطبيقها على األشخاص اؼبعنويُت على منها حل الشخص اؼبعنوم إذا كاف اؽبدؼ من 

 3ة.إنشائو ارتكاب اعبريب
كمن االتفاقيات اإلقليمية اؼبقررة لعقوبة اغبل، قبد القانوف العريب النموذجي االسًتشادم 

قره ؾبلس كزراء الداخلية العرب يف شكل قرار يف م أاػباص دبكافحة جريبة تبيض األمواؿ الذ
منو اؼبتعلقة بالعقوبات  12، حيث نصت اؼبادة 392ربت رقم  13/14/2003جلستو بتاريخ 

عبزاءات اؼبطبقة على األشخاص اؼبعنوية منها عقوبة حل الشخصية االعتبارية يف حاؿ على ا
 4التكرار 

                                                           

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو زبصص ،القانوف العاـ   المسؤكلية الجزائية للشخص المعنوم عن الجريمة االقتصادية بلعسلي كيزة، 1
 .288، ص2014وؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم ، تيزم كزك، سنة كلية اغبق

 .253ص  جبليلة دليلة، مرجع سابق ، 2
 .374، ص 2004، جامعة نايف للعلـو األمنية، الرياض، سنة 01، ط جرائم غسيل األمواؿؿبمد ؿبي الدين عوض،  3 3

 .231ص  جبليلة دليلة، مرجع سابق ، 4
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على إمكانية تسليط عقوبة أك أكثر  131/39أما يف التشريع الفرنسي فقد نصت اؼبادة 
إذا ما كاف الشخص اؼبعنوم قد اعبنح على عقوبة اغبل ك عبنايات اعلى الشخص اؼبعنوم يف مواد 

جلو إذل نصراؼ عن اؽبدؼ اؼبشركع الذم أنشئ من أدؼ ارتكاب أعماؿ إجرامية أك االهب أنشئ
ارتكاب جناية أك جنحة يعاقب عليها عند كقوعها من طرؼ الشخص الطبيعي باغببس ؼبدة تزيد 

 1سنوات. 05ع 
من قانوف  07مكرر 389من اؼبادة  02أما التشريع اعبزائرم فقد نص البند )ب( من الفقرة 

على إمكانية حل الشخص اؼبعنوم الذم يرتكب جريبة تبييض  04/15القانوف رقم بات العقو 
الفقرة  كاعبنحة كذلك طبقا ألحكاـ اؼبادةاألمواؿ كالعقوبة تطبق على الشخص اؼبعنوم يف اعبناية 

"يعاقب الشخص اؼبعنوم الذم يرتكب اعبريبة  أنودة السابقة الذكر اليت جاءت على من اؼبا 01
 ."..... 02مكرر  389مكرر   389اؼبادتُتعليها يف  اؼبنصوص

 .ثالثا: العقوبات المتعلقة بنشاط الشخص المعنوم
تعترب العقوبة اؼبتعلقة بنشاط الشخص اؼبعنوم من أىم العقوبات اؼبسلطة عليو كقد نصت 

على منع  ل األمواؿيمن الفصل الثاشل من الباب الرابع من القانوف الدكرل النموذجي لغس 03اؼبادة 
الشخص اؼبعنوم من القياـ بالنشاط بطريق مباشر أك غَت مباشر هنائيا أك ؼبدة ال تتجاكز 

السابقة الذكر على عقوبة اؼبصادرة يف إطار  03من اؼبادة  02سنوات، كقد نصت الفقرة 05
 ، كما هبوز باإلضافة إذل ما تقدـ معاقبتو دبا يلي: 2التعاكف الدكرل

سنوات بصفة  05هنائيا أك ؼبدة ال تتجاكز  ن فبارسة النشاطالشخص اؼبعنوم م منع .1
  .مباشر أك غَت مباشر

 سنوات. 05غلق األماكن اليت استخدمت يف ارتكاب اعبريبة هنائيا أك ؼبدة ال تتجاكز  .2
من القانوف العريب النموذجي االسًتشادم ؼبكافحة  12كما نصت الفقرة )ا( من اؼبادة 

كر أيضا يف على غلق اؼبؤسسة كأكدت الفقرة )ب( على كقف تبيض األمواؿ السابقة الذ 

                                                           

 .137جع سابق، صباخوية دريس، مر  1
 .374، ص السابق ؿبمد ؿبي الدين عوض، اؼبرجع  2
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، غَت أف ىذا القانوف استثٌت البنوؾ كاؼبؤسسات اغبكومية من 1الشخصية اؼبعنوية عن النشاط 
  2تطبيق ىذه اإلجراءات.

السابقة الذكر على غلق  131/39من اؼبادة  04أما يف التشريع الفرنسي فقد نصت الفقرة 
ـ يف ارتكاب جريبة ك أك اؼبؤسسة اؼبالية الذم استخدك أكثر من فركع البناؼبؤسسات كاحدة أ

  3سنوات. 05تبيض األمواؿ بصفة هنائية أك ؼبدة 
من قانوف العقوبات  07مكرر 389من اؼبادة  07كيف التشريع اعبزائرم نصت الفقرة 

ـو عليو ؼبدة ال تتجاكز اعبزائرم على إمكانية اؼبنع من مزاكلة النشاط اؼبهٍت أك االجتماعي للمحك
  4سنوات. 05
 .: العقوبات المتعلقة بسمعة الشخص المعنومارابع

من التشريع النموذجي لؤلمم اؼبتحدة على عقوبة نشر اغبكم اؼبتعلق  24نصت اؼبادة 
أك أية  اعبرائد أك اإلذاعة أك التلفزيوفباعبريبة الصادر ضد الشخص اؼبعنوم عرب كسائل االتصاؿ ك

 5رل.كسيلة أخ
السابقة الذكر من القانوف الدكرل النموذجي لغسل  03من اؼبادة  02كقد نصت الفقرة 

 نشر اغبكم اؼبتعلق باعبريبة عن طريق اعبرائد أك اإلذاعة أك التلفزيوف ، على إمكانية 6األمواؿ
السابقة الذكر على عقوبة نشر اغبكم الصادر يف  13/39كيف التشريع الفرنسي نصت اؼبادة 

 7بأم كسيلة مكتوبة أك من كسائل اإلعبلـ. حقو
السابق الذكر عن  06/23القانوف رقم  مكرر 18 أما يف التشريع اعبزائرم فقد نصت اؼبادة

 .كاحدة أك أكثر من العقوبات التكميلية منها نشر كتعليق حكم اإلدانةعقوبة 

                                                           

 .233 ص 232ص  مرجع سابق،جبليلة دليلة،  1
 .374مرجع سابق، ص  ؿبمد ؿبي الدين عوض، 2
 .138باخوية دريس، مرجع سابق، ص  3
 .239ص  ، اؼبرجع السابق،جبليلة دليلة 4
 .230ص  ، اؼبرجع نفسو،جبليلة دليلة 5
 .374ي الدين عوض، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد ؿب 6
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لجريمة تبيض  : عقوبات إضافية أخرل مقررة على الشخص المعنوم في حاؿ ارتكابوخامسا
 .األمواؿ

 05من التشريع النموذجي لؤلمم اؼبتحدة باإلضافة إذل الغرامة القصول  24نصت اؼبادة 
 على العقوبات اإلضافية التالية  أضعاؼ اؼببلغ احملدد يف اؼبادة اليت تنص على اعبريبة

عدة اغبضر النهائي أك اؼبؤقت من فبارسة نشاط مهٍت مباشر أك غَت مباشر أك فبارسة  .1
  .أنشطة

 اؼبستخدمة يف ارتكاب اعبريبة.  اؼبنشآتؤقت للمؤسسات أك اؼبائي أك نهالاإلقفاؿ  .2
 السابقة الذكر على تقرير عقوبة تكميلية منها: 13/39كيف التشريع الفرنسي نصت اؼبادة 

 سنوات.05ربت الرقابة القضائية ؼبدة  كضع الشخص اؼبعنوم .1
 سنوات أك هنائيا. 05الطرد من األسواؽ ؼبدة ال تزيد عن  .2
 سنوات أك هنائيا. 05منع أفراد اجملتمع من االدخار ؼبدة ال تتجاكز  .3
منع إصدار شيكات غَت تلك اليت يبكن الساحب من إعادة مالو لدل اؼبسحوب عليو أك  .4

  1سنوات. 05ؼبدة ال تزيد عن  الشيكات اؼبعتمدة كأيضا منع استعماؿ بطاقات الدفع
 إمكانيةعلى  06/23القانوف رقم مكرر من  16اء يف نص اؼبادة اعبزائرم ج كيف التشريع

ثبت  أأك نشاط، إذا  اغبكم على الشخص اؼبداف الرتكابو جناية أك جنحة باؼبنع من فبارسة مهنة
خطر يف استمرار فبارستو  ىناؾمباشرة دبزاكلتهما، كأف ذات عبلقة أف للجريبة اليت ارتكبها  القضاء

 ألم منهما.
سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جناية ( 10)كم باؼبنع ؼبدة ال تتجاكز عشر كيصدر اغب

 النفاذ اؼبعجل.بإجراء أف يؤمر  يبكنكما ،  ات يف حالة اإلدانة الرتكاب جنحةسنو  (05)كطبس 
" يًتتب على عقوبة اإلقصاء  أنوب 06/23القانوف رقم  2مكرر  16كما أضافت اؼبادة 

حملكـو عليو من اؼبشاركة بصفة مباشرة أك غَت مباشرة يف أية صفقة من الصفقات العمومية منع ا
( سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جناية، 10)ر عمومية، إما هنائيا أك ؼبدة ال تزيد عن عش

 ( سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جنحة.05كطبس )
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 16لك نصت اؼبادة كزيادة على ذ، فاذ اؼبعجل بالنسبة ؽبذا اإلجراء"كهبوز أف يؤمر بالن
يًتتب على عقوبة اغبظر من إصدار الشيكات "  أنوعلى  06/23القانوف رقم من  03مكرر 

ك/أك استعماؿ بطاقات الدفع إلزاـ احملكـو عليو بإرجاع الدفاتر كالبطاقات اليت حبوزتو أك اليت عند 
على الشيكات اليت تسمح ال يطبق ىذا اغبظر  أنوغَت ، ذل اؼبؤسسة اؼبصرفية اؼبصدرة ؽباككبلئو إ

ال تتجاكز مدة اغبظر ، لدل اؼبسحوب عليو أك تلك اؼبضمنةبسحب األمواؿ من طرؼ الساحب 
سنوات يف حالة اإلدانة  (05)( سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جناية، كطبس 10عشر )

 1."فاذ اؼبعجل بالنسبة ؽبذا اإلجراء الرتكاب جنحة. كهبوز أف يؤمر بالن
دج إذل  100.000سنوات كبغرامة من  (05)إذل طبس  (01)غببس من سنة يعاقب با

دج كل من أصدر شيكا أك أكثر ك/أك استعمل بطاقة الدفع رغم منعو من ذلك،  500.000
 من ىذا القانوف. 374دكف اإلخبلؿ بتطبيق العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

كاحدة  2006ديسمرب  20خ يف اؼبؤر  06/23مكرر من القانوف رقم  18كنصت اؼبادة 
 :أك أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية

 ( سنوات،05غلق اؼبؤسسة أك فرع من فركعها ؼبدة ال تتجاكز طبس ) 
  سنوات، (05)اإلقصاء من الصفقات العمومية ؼبدة ال تتجاكز طبس 
  اؼبنع من مزاكلة نشاط أك عدة أنشطة مهنية أك اجتماعية بشكل مباشر أك غَت

 .سنوات( 05)شر، هنائيا أك ؼبدة ال تتجاكز طبس مبا
  سنوات، كتنصب اغبراسة ( 05)الوضع ربت اغبراسة القضائية ؼبدة ال تتجاكز طبس

ناسبتو. دباعبريبة أك الذم ارتكبت اعبريبة  على فبارسة النشاط الذم أدل إذل
 حوؿ العقوبات التكميلية على: 06/23القانوف رقم من  09 اؼبادة كأضافت

 اغبجر القانوشل. –
 اغبرماف من فبارسة اغبقوؽ الوطنية كاؼبدنية كالعائلية. –
 ربديد اإلقامة –
 اؼبنع من اإلقامة. –
 اؼبصادرة اعبزئية لؤلمواؿ. –
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 اؼبنع اؼبؤقت من فبارسة مهنة أك نشاط. –
 إغبلؽ اؼبؤسسة. –
 اإلقصاء من الصفقات العمومية، –
 عماؿ بطاقات الدفع،اغبظر من إصدار الشيكات ك/أك است –
 تعليق أك سحب رخصة السياقة أك إلغاؤىا مع اؼبنع من استصدار رخصة جديدة. –
 1سحب جواز السفر. –

 ا.: اإلعفاء من العقوبة كتخفيفهالفرع الرابع
إعفاء اعباشل من العقوبة يف مقابل خدمة إف مصلحة اجملتمع يف االستقرار تدفع باؼبشرع إذل 

من األصل، حيث يوازف  ان قـو على فكرة عدـ العقاب استثناءلة استثنائية تمعينة يقدمها كىي حا
اؼبشرع بُت الفائدة اليت هبنيها اجملتمع من العقاب من ناحية، كالفائدة اليت تتحقق بإعفاء بعض 

 اعبناة من العقاب، على الرغم من ثبوت ارتكاهبم للفعل اؼبستوجب للعقاب.
تسمى دبوانع عذار تبطل سباما العقوبة على اؼبتهم، كما ؾبموعة من األ اأهنكتعرؼ أيضا ب 

العقاب تستلـز ىذه األعذار اكتماؿ عناصر اعبريبة كتوافر اؼبسؤكلية اعبنائية المتبلكو بعنصر 
ا تعلو على اؼبصلحة يف العقاب كعندىا يقر القانوف استثناء باإلعفاء من أهنكيرل اؼبشرع  اإلدراؾ،

 2 العقاب على سبيل اغبصر.
كيعترب اإلعفاء اؼبكافأة من اؼبشرع نضَت تقدصل خدمة للعدالة تتمثل يف منح اعباشل للسلطات 
اؼبساعدة يف كشف اعبريبة اليت كاف عنصرا مشاركا فيها كذلك بإببلغ اؽبيئة اؼبختصة اؼبكلفة 

 نوألاجملتمع  رخطر اعبرائم اؼبهددة الستقرااألمواؿ ألف ىذه اعبريبة تعد من أمكافحة تبييض 
 3يصعب الكشف عنها بسهولو.
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 .اإلعفاء من العقاب عن جريمة تبييض األمواؿ في التشريع الفرنسي: أكال
عدـ كجود حاالت اإلعفاء من العقوبة يف جريبة تبييض تميز النظاـ العقايب الفرنسي بي

 .د العامة األخرلاألمواؿ ال يف النصوص العقابية اؼبتعلقة دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ كال للقواع

  .اإلعفاء من العقاب عن جريمة تبييض األمواؿ في التشريع المصرم ثانيا:
مكرر)ق( من القسم األكؿ  88لعامة لدل القانوف اعبنائي اؼبصرم قبد نص اؼبادة ايف اغبالة 

 من الباب الثاشل من الكتاب الثاشل من قانوف العقوبات اؼبصرم
سلطات اإلدارية أك الة لكل من بادر من اعبناة من إببلغ على حاالت اإلعفاء كىي اؼبقرر  

القضائية قبل البدء يف تنفيذ اعبريبة كقبل البدء يف التحقيق، كهبوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة 
 1إذا حصل الببلغ بعد إسباـ اعبريبة كقبل البدء يف التحقيق.

يعفى من العقوبات األصلية  17 ىذا يف عمـو اعبرائم كيف جريبة تبييض األمواؿ نصت اؼبادة
من ىذا القانوف كل من بادر من اعبناة بإببلغ الوحدة أك أم من السلطات  (14)اؼبقررة يف اؼبادة 

اؼبختصة باعبريبة قبل العلم هبا، فإذا حصل اإلببلغ بعد العلم باعبريبة تعُت لئلعفاء أف يكوف من 
 ريبة. شاف اإلببلغ ضبط باقي اعبناة أك األمواؿ ؿبل اعب

تعترب كل الشخص يرتكب نشاط تبييض األمواؿ من اعبناة  17ادة اؼبطبقا لنص  أنونبلحظ 
  أم يبلك كامل األىلية اعبنائية كيتحمل اؼبسؤكلية اعبنائية كاملة عن جريبة تبييض األمواؿ

 .اإلعفاء من العقاب عن جريمة تبييض األمواؿ في القانوف الجزائرم: ثالثا
من قانوف العقوبات اعبزائرم عن اإلعفاء من بعض اعبرائم على سبيل  52نصت اؼبادة 

ف "األعذار ىي حاالت ؿبددة يف القانوف على سبيل اغبصر يًتتب حيث جاء فيها أ اغبصر،
ما زبفيف العقوبة عليها مع قياـ اعبريبة كاؼبسؤكلية إما عدـ عقاب اؼبتهم إذا كانت أعذارا معفية كإ

لك هبوز للقاضي يف حالة اإلعفاء أف يطبق تدابَت األمن على اؼبعفى كمع ذ إذا كانت ـبففة،
 .2عنو." 
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إعفاءا على سبيل اغبصر غباالت  منحت ىذه اؼبادة من قانوف العقوبات اعبزائرم أفنبلحظ 
غاية ، ككانت ربقيق اؼبصلحة العامة للمجتمع هبدؼ ؿبددة من العقوبة رغم ارتكابو اعبريبة، كىذا

بعض كتسهيل الكتشاؼ للكشف منح فرصة للمجـر تشجيعا لو  ىذا اإلعفاء اؼبشرع من كراء
ئلعفاء من العقوبة نصا لكلقد اشًتط اؼبشرع اعبزائرم ، ،قصد ؿباربتها من قبل القضاء اعبرائم

عن الغرفة الصادر  29/06/2004بتاريخ :  343989ما أكده القرار رقم : قانونيا صروبا، كىذا 
 : أنوعليا الذم جاء فيو ة باحملكمة الاعبزائي

 .هبب عدـ اػبلط بُت العذر القانوشل كالرباءة -
 .الرباءة تعٍت عدـ قياـ اعبريبة  -
 العذر القانوشل يعفي من العقاب أك ىبففو . -
اؼبقررة عبناية أك جنحة منصوص عليها يف ىذا القانوف كل من يبلغ  العقوبةيعفى من  -

 ..لبدء يف تنفيذىا أك الشركع فيهاعنها السلطات اإلدارية أك القضائية قبل ا
 العقاب.من جريبة تبييض األمواؿ  يعفي مرتكب اؼبادة السابقة ال نص أفو تبلحظما يبكن م

جريبة تبييض األمواؿ تعد جريبة  ة كباعتبار أفمن خبلؿ النصوص القانونية السابق أنوغَت 
 العقوبات اعبزائرم كعلى ضوء اؼبادة من قانوف 52خطَتة هتدد استقرار اجملتمع كاستنادا إذل اؼبادة 

"يستفيد من  أنوكاليت تصت على  بالوقاية من الفساد كمكافحتو اؼبتعلق 06/01من القانوف  49
األعذار اؼبعفية من العقوبات اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات، كل من ارتكب أك شارؾ يف 

ف، كقاـ قبل مباشرة إجراءات اؼبتابعة جريبة أك أكثر من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذا القانو 
 ،بإببلغ السلطات اإلدارية أك القضائية أك اعبهات اؼبعنية، عن اعبريبة كساعد على معرفة مرتكبيها

عدا اغبالة اؼبنصوص عليها يف الفقرة أعبله، زبفض العقوبة إذل النصف بالنسبة لكل شخص 
ىذا القانوف كالذم، بعد مباشرة إجراءات ارتكب أك شارؾ يف إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف 

 1اؼبتابعة، ساعد يف القبض على شخص أك أكثر من األشخاص الضالعُت يف ارتكاهبا" 
يبكن أف يستفيد اعباشل من اإلعفاء من العقوبة كفق الشركط احملددة يف اؼبادة  أنونستخلص 

إجراءات اؼبتابعة بإببلغ السلطات اعباشل قبل مباشػػػرة  أم قياـ من قانوف العقوبات اعبزائرم 52
 اإلدارية أك القضائية أك اعبهات اؼبعنية عن اعبريبة كساعد على معرفػة مرتكبهػػػا.
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  .قواعد كشف السر البنكي في سبيل مكافحة جريمة تبييض األمواؿ :لفصل الثانيا

وف يتجو كبو فكلما كاف القان ،جو مكافحة جريبة تبييض األمواؿاو يعترب السر البنكي عقبة ت
ىذه اعبريبة  زادتىذه اعبرائم كبالعكس كلما تراخت ىذه السرية  قلت السرية كلما  التشدد يف

حية إفشاء السر البنكي للعمبلء اؼبشتبهُت للهيئة اؼبكلفة مكافحو تبييض كؽبذا اقر اؼبشرع صبل
مرتكبيها  مبلحقةحىت يتمكن من تعقب ك  األمواؿ هبدؼ تتبع كالكشف عن عمليات ؿبل شبهة

كضبطهم األمر الذم يؤدم يف النهاية للحد من ىذه العمليات كربقيق االستقرار يف شقو 
 االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي .

ألجل تفعيل اػبطوات اؼبتخذة يف ؾباؿ كقاية النظاـ البنكي من التبييض دل يكتف اؼبشرع 
َت أخرل السيما من خبلؿ إقرار كاجب اعبزائرم بفرض التزامات كقائية كإمبا أقدـ على ازباذ تداب

 .اإلخطار بالشبهة لديها
 ىا على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼباليةأف جريبة تبييض األمواؿ يستند مرتكبو  يتضح فبا سق

لذلك عبأت ىذه األخَتة إذل تبٍت سلسلة من اإلجراءات أكؽبا كقائية متنوعة كأخرل كشفية 
 حة الفعالة ؽبذه اعبريبة اػبطَتة تستدعي إفشاء السر البنكي من اجل اؼبكاف

مكافحة جريبة تبييض األمواؿ القواعد الوقائية اؼببحث األكؿ إذل يف كعليو سوؼ نتطرؽ  
كيف اؼببحث الثاشل إذل مسؤكلية البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية عن اإلخطار  بكشف السر البنكي

 بالشبهة.
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 .ة تبييض األمواؿ بكشف السر البنكيمكافحة جريملالوقائية  القواعد :المبحث األكؿ

كافحػة كاؼبؤسسات اؼبعنيػة دباؽبيئات  صبيعجهود  افرتضبد من األمواؿ ال تبييض جريبة نظرا ػبطورة
قدر اإلمكاف، كفبا ال شػك فيػو بػأف العػبء األكػرب يف مكافحػة ىػذه  خطرىا ىذه اعبريبة كاغبد من

الوقائيػػة  كيتجلػػى ذلػػك يف تطبيػػق القواعػػد ؼباليػػةحػػد كبػػَت علػػى البنػػوؾ كاؼبؤسسػػات ا إذلاعبريبػػة يقػػع 
الرقابيػػػة الػػػيت ربػػػوؿ دكف القيػػػاـ بػػػأم عمليػػػات ماليػػػة غػػػَت مشػػػركعة كذلػػػك للمحافظػػػة علػػػى ظبعتهػػػا ك 

 كضباية نفسها أكال من خطورة ىذه العمليات

األساليب الوقائية يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية من جريبة سنتناكؿ يف اؼبطلب األكؿ كعليو 
جريبة تبييض الرقابية يف البنوؾ ؼبكافحة يض األمواؿ كيف اؼبطلب الثاشل سنتطرؽ إذل األساليب تبي

 األمواؿ

في البنوؾ  اإلجراءات الوقائية لمنع كقوع جريمة تبييض األمواؿ :المطلب األكؿ 
 ..كالمؤسسات المالية

مرتكبها كقصد جل الوقاية من جريبة تبييض األمواؿ كقبل كقوعها كفرض العقاب على من أ
 أنومثل ىذا النوع من اعبرائم علما  ازبذ اؼبشرع بعض اإلجراءات للوقاية من التقليل من حدكثها

 ، كألجل ذلك عبأمن أىم القنوات اليت يستغلها مبيضي األمواؿ ىم البنوؾ ك اؼبؤسسات اؼبالية
اؼبؤسسات كالتحقق اؼبشرع إذل كضع بعض اإلجراءات الوقائية تنظم مهاـ كسَت العمل داخل ىذه 

داخل النظاـ البنكي تسمح  تكوينية من ىوية العميل كحفظ السجبلت كالوثائق كإعداد برامج
  .بالوقاية من ىذه اعبريبة اػبطَتة

 : التحقق من ىوية العميل.الفرع األكؿ
اعرؼ عميلك كيهدؼ ؼبنع استخداـ البنوؾ مبدأ  كيسمى ىذا اإلجراء أيضا

 1مليات تبييض األمواؿ كمعرفة اسم كطبيعة العملية اؼبالية اليت قاـ هبا.كاؼبؤسسات اؼبالية يف ع
كخاصة أكؿ مرة كالتأكد من الوجود الفعلي للعميل عن طريق كثائقو الثبوتية الشخصية إف كاف 
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كشهادة تسجيلو ،كاؼبفوض بالتوقيع باظبو ككثيقة إثبات ىوية اؼبمثل  ىذا الشخص طبيعي
  1عنوم.القانوشل إف كاف الشخص م

  .التحقق من ىوية العميل في المواثيق الدكلية: أكال
التدقيق يف البيانات الشخصية التحقق من ىوية العميل إجراء كقائي ضركرم يهدؼ إذل 

ف القوانُت شأهنا شأ مراقبة العمليات اؼبالية اليت يقـو هبا كقد أكدت االتفاقيات الدكليةللعميل 
 ات اؼبالية للقياـ هبذا اإلجراء حيث قبد:البنوؾ كاؼبؤسس بتكليف الوطنية

  .في إعالف بازؿ .1
ؾبموعة من اؼببادئ كاإلجراءات تنظم عمل البنوؾ نص على الذم  جاء يف إعبلف بازؿ

الدكلية بسويسرا اؼببادئ اليت تتعلق بالرقابة البنكية  كاؼبؤسسات اؼبالية التابعة لبنك التسويات
كتطبيقا ؽبذا ، 2ضمن إجراء الرقابة الفعالة 1997ة كذلك يف سن اعرؼ عميلك منهما، مبدأ
كثائق اؽبوية كالتوقيع الشخصي أك اؼبفوض يبكن فتح حساب دكف اغبصوؿ على  اؼببدأ فانو كال

إذا كاف الشخص معنوم كال تقبل األظباء اؼبستعارة كمنع األفراد الذين ينتموف إذل دكؿ ال 
  3تطبق توصيات ؾبموعة العمل اؼبارل.

 .فاقية قمع تمويل اإلرىابفي ات .2
منها على ضركرة أف تتخذ  18تفاقية الدكلية لقمع سبويل اإلرىاب كفق اؼبادة الكألزمت ا

الدكؿ اإلجراءات اليت سبكنها من استخداـ كسائل فعالة للتعرؼ على ىوية العمبلء كحىت 
  4أصحاب اغبسابات اؼبفتوحة.

 
 

                                                           

 .108ص  107ص  اعبرد ىياـ ، مرجع سابق، 1
، زبصص علـو قانونية، فرع  جزائية للبنوؾ عن جريمة تبييض األمواؿالمسؤكلية الؿبمودم قادة ، 2 ،أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو

 .285، ص 214/2015قانوف جزائي، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اعبيبلرل اليابس، سيدم بلعباس، السنة اعبامعية 
 .287ص 286ص  ،نفسوؿبمودم قادة ،اؼبرجع   3
 .281ص  ،نفسومودم قادة، اؼبرجع ؿب 4
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  .2012في توصيات مجموعة العمل المالي لسنة  .3
البنوؾ كاؼبؤسساف اؼبالية  2012ألزمت توصيات ؾبموعة العمل اؼبارل الصادرة سنة 

على  11ة للهوية الشخصية للعمبلء حيث نصت يف توصيتها رقم دات اؼبثبتاؼبستنباالحتفاظ 
ت اليت يتم اغبصوؿ عليها اؼبؤسسات اؼبالية باالحتفاظ جبميع السجبلضركرة مطالبة البنوؾ ك 

....ككذلك ملفات اغبسابات كاؼبرسبلت التجارية ؼبدة طبس الواجبة.العناية تدابَت من خبلؿ 
اؼبؤسسات  ، كتبقىالعملية العارضة بعد تاريخأك  العمل،سنوات على األقل بعد انتهاء عبلقة 

 اؼبالية مطالبة دبوجب القانوف باالحتفاظ بالسجبلت اؼبتعلقة بالعمليات كاؼبعلومات اليت
  .تدابَت العمليات الواجبة اذباه العمبلء عليها من خبلؿ  حصلت

الوثائق اليت ربدد ىويتو  العميل دبختلفنبلحظ أف نص التوصية ركز عل ربديد ىوية 
  1كأنواع العمليات اليت قاـ هبا كخاصة العمليات اؼبالية الكبَتة. اغبقيقية،

ضركرة  دعت ؾبموعة العمل اؼبارل إذل 2005ك 2004كدبناسبة صدكر تقريرىا لسنيت 
ليشمل باإلضافة إذل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ، إلزاـ اؼبؤسسات  توسيع مبدأ اعرؼ عميلك
مثل اؼبوثقُت كاحملامُت ك اػبرباء القانونُت كاؼبدققوف اؼباليوف كنوادم  غَت اؼبالية أيضا هبذا اؼببدأ

  2االنًتنيت كالكازينوىات...اخل.

 .في التوجيو األكركبي .4
على  1991يونيو 10الصادر بتاريخ  EEC 308 03/91كركيب رقم التوجيو األأكد 

دكالر أمريكي  18500ضركرة التحقق من ىوية العميل يف حالة ذباكزت معاملتو اؼبالية مقدار 
  3سواء أثناء قيامو بعملية كاحدة أك اثر عمليات متعددة.

  .في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .5
من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة  07اؼبادة من  01البند )ا( من الفقرة  قرأ

جل قمع كمكافحة صبيع أصناؼ تبييض األمواؿ، كهبب أف من أ أنواؼبنظمة عرب الوطنية 
                                                           

 .206دموش حكيمة، مسؤكلية البنوؾ بُت السرية اؼبصرفية كتبييض األمواؿ، مرجع سابق، ص 1
، التخصص القانوف، 2 كلية فراحتية كماؿ ،التعاكف الدكرل كدكر البنوؾ يف مكافحة جريبة تبييض األمواؿ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو

 .242، ص 2017سبتمرب  26لـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك ،تاريخ اؼبناقشة اغبقوؽ كالع
 .290بن طالب ليندا، مرجع سابق، ص 3
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تشدد القوانُت يف متطلبات ربديد ىوية العميل كحفظ الدفاتر كاإلخطار عن العمليات ؿبل 
  1ؿ.شبهة تبييض األموا

 .في التشريع النموذجي .6
منو على ضركرة ربديد  06من اؼبادة  01أما التشريع النموذجي فقد نصت الفقرة 

عناكين كىوية العمبلء لدل البنوؾ ك اؼبؤسسات اؼبالية سواء كانوا دائمُت أك عرضُت أك 
  2طبيعيُت أك معنويُت كذلك قبل القياـ بأكؿ عملية مالية.

  .العميل في التشريعات الوطنيةالتحقق من ىوية : ثانيا
كما ذكرنا سابقا يعد التحقق من ىوية العميل إجراء استباقي ضركرم يهدؼ إذل مراقبة 

إذل ىذا اإلجراء كستناكلو يف بعض التشريعات الوطنية الكثَت من العمليات اؼبالية، كقد أشارت 
 :التشريعات الوطنية منها 

 في التشريع الفرنسي  .1
الصادر سنة  614قبد التشريع الفرنسي الذم نص القانوف رقم  ت الوطنية للدكؿالتشريعا من بُت
ات يف اؼبتعلق دبسانبة اؼبؤسسات اؼبالية يف منع تبييض األمواؿ الناذبة عن االذبار باؼبخدر  1990

كما  أكدت على ضركرة التحقق الدقيق من ىوية العمبلءاليت  12من اؼبادة  01نص الفقرة 
من قانوف النقد كالصرؼ الفرنسي البنوؾ بضركرة التحقق من  L561من اؼبادة  02ألزمت الفقرة 

  3الوثائق اؽبوية الشخصية.
  .قسم العمبلء إذل ثبلث أصناؼ أنوما يبيز التشريع الفرنسي 

الصنف األكؿ كىم الذين يتكرر معامبلهتم اؼبالية مع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كاشًتط 
 ن طريق تقدصل كثيقة رظبية كىي زبتلف حسب طبيعة الزبوف.اؼبشرع ربديد ىويتهم ع

أما الصنف الثاشل فيتعلق األمر بالعمبلء العرضُت أك اؼبؤقتُت كىم عمبلء غَت دائمُت تقتصر 
كاشًتط اؼبشرع التأكد من ىوياهتم مثل الصنف  معامبلهتم مع البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية مرة كاحدة

                                                           

 البند) ا( من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية 1الفقرة  07اؼبادة  1
 .242سابق، ص فراحتية كماؿ، مرجع 2
 .196.ص2011، دراسة مقارنة ، دار اعبامعة اعبديدة ، اإلسكندرية ،  غسل األمواؿ كعالقتو بمكافحة اإلرىاب بن طالب ليندا ،  3
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 الفرنسي علية قانوف النقد كالصرؼ ا ما نصم اؼبالية حد معُت كىذاألكؿ يف حالة ذباكز معامبلهت
  1يتم التحقق من ىوية العميل. ألف يورك حىت 15.كحدد اؼبشرع الفرنسي قيمة 561/5

، فإذا ما أراد الوكيل فتح حساب ؼبوكلو أك فيتعلق األمر بالعمبلء بالوكالة أما الصنف الثبلث
غبساهبم عن طريق  بيانات حوؿ ىوية العميل الذم يتم التعامل القياـ بعملية مالية يشًتط تقدصل

 2اليت تطلبها اؼبؤسسة اؼبالية.الوثائق اؽبوية 
نبلحظ أف اؼبشرع الفرنسي يف صبيع األصناؼ الثبلث السابقة طلب ربديد ىوية العميل 

د على عميل دائم أك ككيل، كىذا ما يساع سواء كافعدة عمليات أك سواء أجرل عملية كاحدة 
  يبكن التسًت عن ىذه األفعاؿ .  تتبع األمواؿ اؼبشبوىة بتبييض األمواؿ كال

 في التشريع المصرم  .2
من قانوف مكافحة تبييض األمواؿ على أنو هبب على  08من اؼبادة  02ك 01نصت الفقرة 

الية ؿبل عن العمليات اؼب البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية إخطار اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة تبييض األمواؿ
كما هبب كضع قوانُت كتنظيمات تضمن التعرؼ على اؽبوية كبيانات كاألكضاع القانونية  ،شبهة

كذلك عن طريق  ،معنويُت أكككل من يستفيد حقيقة سواء كانوا أشخاص الطبيعيُت  للعميل
 كسائل إثبات رظبية أك عرفية مقبولة.

ك كدائع ؾبهولة أك بغَت االسم أك ربط كدائع أك قبوؿ أمواؿ أ حساباتكما يبنع فتح 
من البلئحة التنفيذية لقانوف مكافحة تبييض  33ك 21كأيضا نصت اؼبواد . 3اغبقيقي للمودع

حيث جاء  العميل بشكل دقيق كجبميع أصنافهماألمواؿ اؼبصرم على إلزامية التعرؼ على ىوية 
ربضَت الوسائل  مع الوحدة طات الرقابية بالتنسيقهبب على السل أنومنها على  21يف نص اؼبادة 

للتحقق من قياـ كل اؼبؤسسات اؼبالية اليت ىي ربت رقابتها بوضع تنظيم خاص للتعرؼ  الضركرية

                                                           

، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة  1 مولود تدريست كريبة ، دكر البنوؾ يف مكافحة تبييض األمواؿ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو
 .155، ص2014معمرم، تيزم كزك ، سنة 

 .237باخوية دريس، مرجع سابق، ص 2
، ؿبمد أمُت الركمي، مرجع سابق، ص بشأف مكافحة غسيل األمواؿ 5/12/2002الصادر يف  2002لسنة  80من قانوف رقم  08اؼبادة  3

339. 
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على ىوية العميل كأكضاعهم القانونية كاؼبستفيدين اغبقيقيُت من األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت ، 
 1إثبات قانونية. كسائلكذلك عن طريق 

بعدـ فتح حسابات أك كدائع أك قبوؿ اؼبؤسسات اؼبالية  ـ صبيعتلتز  بأف 33كأكدت اؼبادة 
  2كنبية. بأظباء  فبوىة أك ؾبهولة أك أمواؿ أك كدائع 

 في التشريع الجزائرم  .3
على مبدأ  05/01من القانوف  09ك 08ك 07نص اؼبواد تطرؽ أما يف التشريع اعبزائرم 

هبب على البنوؾ كاؼبؤسسات  " أنوو على من 07اؼبادة جاء يف التحقق من ىوية العميل حيث 
ن زبائنها قبل فتح حساب أك اكياؼبالية كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبشاهبة األخرل أف تتأكد من ىوية كعن

،  كما عمل آخردفًت أك حفظ سندات أك قيم أك إيصاالت أك تأجَت صندكؽ أك ربط أية عبلقة 
رظبية أصلية، سارية الصبلحية متضمنة يتم التأكد من ىوية الشخص الطبيعي بتقدصل كثيقة 

يتم التأكد من ىوية الشخص  .للصورة، كمن عنوانو بتقدصل كثيقة رظبية تثبت ذلك كمنهتو.....
اؼبعنوم بتقدصل قانونو األساسي كأية كثيقة تثبت تسجيلو أك اعتماده كبأف لو كجودا فعليا أثناء 

الديواف  جل التجارم كرقم التسجيل يفكرقم الس االجتماعي دؼإثبات شخصيتو كالتسمية اؽب
 .كيتوجب االحتفاظ بنسخة من كل كثيقة ،3الضريبة الوطٍت لئلحصاء كرقم البطاقة

"يتم إثبات شخصية الزبائن غَت االعتياديُت  أنوو أيضا على من 08أكدت اؼبادة  كما
 .أعبله" 07حسب الشركط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

يف حالة عدـ تأكد البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبشاهبة األخرل، " فقد طالبت 09أما اؼبادة 
من أف الزبوف يتصرؼ غبسابو اػباص، يتعُت عليها أف تستعلم بكل الطرؽ القانونية من ىوية 

 .اآلمر بالعملية اغبقيقي أك الذم يتم التصرؼ غبسابو"
فرباير سنة  20اؼبؤرخ يف  06/01القانوف رقم من  58 من اؼبادة 02 ةالفقر  نصتكما 

: " دكف اإلخبلؿ باألحكاـ القانونية اؼبتعلقة  .اؼبتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو ،2006
بتبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب، كبغرض الكشف عن العمليات اؼبالية اؼبرتبطة بالفساد، يتعُت 

                                                           

 .365لسابق، ص ، ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع االالئحة التنفيذية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ المصرممن  21اؼبادة  1
 .370، ص نفسوؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع  الالئحة التنفيذية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ المصرم،من  33اؼبادة  2
 .244فراحتية كماؿ ،مرجع سابق، ص  3
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تأخذ بعُت االعتبار  أفعلى اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية غَت اؼبصرفية، كطبقا للتنظيم اؼبعموؿ بو 
اؼبعلومات اليت تبلغ ؽبا يف إطار التعامل مع السلطات األجنبية، كالسيما اؼبتعلقة منها هبوية 

 األشخاص الطبيعيُت أك االعتباريُت الذين هبب مراقبة حساباهتم بدقة..."
هبب التأكد من ىوية  أنوجاء فيها  13/02من النظاـ  05من اؼبادة  01 الفقرة كيف

كما يتم  ،حية تتضمن صورشخص الطبيعي عن طريق تقدصل كثائق رظبية أصلية سارية الصبلال
غَت الرحبية كاؼبنظمات  اعبمعيات كل أصناؼكيشمل   هبب التأكد من ىوية الشخص اؼبعنوم

عن طريق قانونو األساسي األصلي كأية اكراؽ ثبوتية مسجلة رظبيا معتمدة قانونا كاف ؽبا  األخرل،
 1يف اؼبيداف. كجود فعلي

الوثائق اؼبتعلقة بالتعريف هبوية العميل إذل  05/01من القانوف  14كلقد صنفت اؼبادة 
اليت أجراىا العمبلء صنفاف األكؿ تتعلق هبوية العميل كعنوانو كالثاشل تتعلق اغبسابات كالعمليات 

  2.سنوات على األقل، بعد تنفيذ العملية 05خبلؿ فًتة 
اؼبؤسسة اؼبالية دكف  أكزائرم ضبل مسؤكلية ربديد ىوية العميل للبنك اؼبشرع اعب أفنبلحظ 

 عبء اؼبسؤكلية عليهما .كىذا ما يزيد من  االستعانة دبؤسسات أك أطراؼ أخرل
أف إجراء التحقيق من ىوية العميل يعد من أىم اإلجراءات الوقائية الفعالة  أيضاكنبلحظ 
مع التطور الذم عرفو ؾباؿ تقنيات  أنوغَت ألمواؿ، الوقاية من جريبة تبييض ا اليت تساعد يف

كظهور معامبلت ذبارية الكًتكنية كاعتماد النقد االلكًتكشل الذم يسمح بتحويل  اإلعبلـ كاالتصاؿ
أصبح من الصعب بل من اؼبستحيل ربديد ىوية العميل نقد من بنك إذل بنك كدكلة كأخرل ال
  كرة أك أظباء مستعارة.يف اغلب األحياف يستعملوف ىويات مز  نوأل

  .حفظ السجالت كالوثائق: الفرع الثاني
حفظ السجبلت كالوثائق إمساؾ البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية األكراؽ اليت تتعلق بإجراء يقصد 

هبوية العميل كالعمليات اليت قاـ هبا من ربويبلت مالية جبميع أشكاؽبا كسوؼ نتطرؽ إذل ىذه 
 فاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية.اآللية للمراقبة يف بعض االت
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  .حفظ السجالت كالوثائق في المواثيق الدكلية : أكال
من اإلجراءات الوقائية اليت تساعد على اغبد من انتشار جريبة تبييض األمواؿ إجراء مسك 

بلت السجبلت كالوثائق اؼبتعلقة بالعمليات اؼبالية اليت قاـ هبا العميل يف البنك سواء سبت التحوي
كيهدؼ ىذا اإلجراء إذل منح اؽبيئات اؼبكلفة دبكافحة تبييض  الدكرل اؼبالية على اؼبستول احمللي أك

كلقد أكلت ، األمواؿ إمكانية تتبع األمواؿ كاألشخاص مىت تأكدت شبهة جريبة تبييض األمواؿ
لصادرة عنها منتها ضمن قوانينها ااالتفاقيات الدكلية مثل التشريعات الوطنية ىذا اإلجراء كض

 :فنجد

 .1988في اتفاقية فبينا لسنة  .1
إذل ضركرة تقدصل  1988من اتفاقية فيينا لسنة  05من اؼبادة  03فقد أشارت الفقرة 

 هبدؼ تطبيق اإلجراءاتالسجبلت إذل اؽبيئات القضائية كاؼبكلفة دبكافحة تبييض األمواؿ 
أك  لبنكيةف تأمر بتقدصل السجبلت ااؼبختصة أ أك غَتىا من سلطات للقضاءيبكن حبيث  الضركرية

تطبيق ىذه اإلجراءات  أف يرفض ال يبكن ألحد األطراؼك  ية أك التجارية أك بالتحفظ عليها،اؼبال
 .بذريعة السر البنكي 

 .في التشريع النموذجي لألمم المتحدة .2
اليت  ألـز ىذا التشريع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية باالحتفاظ بالسجبلت اؼبتعلقة بالعمليات

 ،كافحة اعبرائم إذا طلب منها ذلكسنوات كتقديبها للسلطات اؼبعنية دب 05يقـو هبا العمبلء ؼبدة 
بكل من السلطات القضائية كإدارة اعبمارؾ  ع السلطات اليت تقدـ ؽبا السجبلتكعدد ىذا التشري

كاؽبيئات اؼبكلفة كاؽبيئات اؼبكلفة دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ كاالذبار غَت مشركع باؼبخدرات 
  1بالرقابة اؼبالية.

 :في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  .3
من  01فقد نص البند  ضمن اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية أما

 ألمواؿتبييض اشف صبيع أشكاؿ هبب ك أنوعلى السابقة الذكر  07من اؼبادة  01الفقرة 

                                                           

 .246، مرجع سابق، ص فراحتية كماؿ 1
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بالسجبلت ك اإلخطار عن  عميل كاالحتفاظعلى ربديد ىوية ال تشدد اإلجراءاتأف  كيتوجب
  1.العمليات اؼبشبوىة

 :في توصيات مجموعة العمل المالي .4
 05توصيات األربعوف الغايف أكدت على ضركرة االحتفاظ ؼبدة المن  10كيف التوصية 
السجبلت اليت ربمل يف طياهتا كل العمليات اليت  وثائق اؽبوية للعميل كجبميعسنوات على األقل ب

  2قاـ هبا العميل سواء على اؼبستول الداخلي أك اػبارجي.
 ؼبؤسساتعلى البنوؾ كا 2012لسنة  11كما أكجبت ؾبموعة العمل اؼبارل يف توصيتها رقم 

بالعمليات الشخصية للعمبلء كبكافة السجبلت اػباصة إثبات اؽبوية ستندات اؼبالية االحتفاظ دب
هبا ؼبدة  مطالبة باالحتفاظ، كىي سبلت التجاريةاككذلك ملفات اغبسابات كاؼبر  احمللية كالدكلية

كذلك لتمكُت تلك اؼبؤسسات من االستجابة بسرعة لطلبات طبس سنوات على األقل، 
 تاريخ العملية ، أك بعدحىت بعد انتهاء عبلقة العملالسلطات اؼبختصة للحصوؿ على اؼبعلومات 

ينبغي أف تكوف اؼبؤسسات اؼبالية مطالبة دبوجب القانوف باالحتفاظ كما ،  اليت مت اقبازىا
اغبصوؿ عليها من خبلؿ تدابَت العمليات  نكعلقة بالعمليات كاؼبعلومات اليت يببالسجبلت اؼبت

 3 جبة اذباه العمبلء.الوا
ؼبدة طبس سنوات ضركرة االحتفاظ بالسجبلت كالوثائق  نبلحظ أف نص التوصية ركز على

قاـ هبا ، كيعد ىذا  تاريخ العملية اليت عبلقة بُت العميل ك البنك، أك بعدالعلى األقل بعد انتهاء 
اإلجراء ضركرم ألنو قد تتأخر عملية التحقيق كصبع األدلة يف حالة االشتباه يف كوف العميل يقـو 

 بتبييض األمواؿ.
تتبع كل العمليات اؼبالية اليت يقـو مح بأف عملية حفظ السجبلت يسنبلحظ فبا سبق  كما
 .هبا العميل

 
  

                                                           

 من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية 07من اؼبادة  01الفقرة  1
 .303بن طالب ليندا، مرجع سابق، ص 2
 .206، مرجع سابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿ، دموش حكيمة 3
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  .حفظ السجالت كالوثائق في التشريعات الوطنية: ثانيا
عمبل باالتفاقيات الدكلية شرعت الدكؿ يف نصوص تشريعاهتا الوطنية يف إطار الوقاية من 

العمليات اؼبالية جريبة تبييض األمواؿ تضبط عملية حفظ السجبلت كالوثائق اؼبتعلقة بالعميل ك 
  .اليت قاـ هبا

  .في التشريع الفرنسي .1
ضمن مبادئ اليقظة كاغبذر على كجوب  90/614من القانوف رقم  15نصت اؼبادة 

سنوات على األقل من تاريخ إغبلؽ  05االحتفاظ بالسجبلت كاؼبستندات اؼبالية للعمبلء ؼبدة 
إلزاـ  تزاـ باغبيطة كاغبذر حيثلباال اؼبتعلق 96/392بعده صدر نص القانوف رقم مث  ،1اغبساب

سنوات على األقل من قفل  05البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية باالحتفاظ بالسجبلت كالوثائق ؼبدة 
  2شخص طبيعي أك معنوم اغبساب سواء كاف

بإلزاـ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية باالحتفاظ باؼبستندات كالوثائق التشريع الفرنسي  نصكي
 3.صبيع السلطات اؼبكلفة دبحاربة ىذه اعبريبةهبدؼ التعاكف مع 

عة ألنو يسمح ؽبيئة مكافحة تبييض األمواؿ اشرع الفرنسي يعد أكثر قبنبلحظ أف إجراء اؼب
باستغبلؿ السجبلت كالوثائق يف عملية التحقيق كتتبع جريبة  تقـو اليت تدعى بالًتاكفن الفرنسية

  تبييض األمواؿ

  .في التشريع المصرم .2
 05غرامة ال تقل عن عقوبة اغببس ك  على 2002لسنة  80من القانوف  15ادة نصت اؼب

عن عدـ القياـ ببعض أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت ألف جنيو مصرم  20آالؼ جنيو كال تتجاكز 
من نفس القانوف  09 تتعلق حبفظ السجبلت كالوثائق كألـز أيضا نص اؼبادةاليت اإلجراءات 

 أكتسجيل العمليات اؼبالية احمللية اؼبتعلقة ب سجبلت كالوثائقالظ باؼبؤسسات اؼبالية باالحتفا
أف سبسك هبذه السجبلت للتعرؼ على ىذه العمليات، ك الدكلية تتضمن البيانات الضركرية 

من ىذا القانوف ؼبدة ال ( 08)كالوثائق كبدفاتر بيانات العمبلء كاؼبستفيدين اؼبشار إليها يف اؼبادة 
                                                           

 .207، اؼبرجع السابق، صلبنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿمسؤكلية ادموش حكيمة ،  1
 .22باخوية دريس، مرجع سابق، ص 2

3 BERTOSSA Bernard, « La coopération judiciaire internationale et blanchiment », op.cit, 63. 
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من تاريخ قفل اغبساب كعليها  أكن تاريخ انتهاء التعامل مع اؼبؤسسة تقل عن طبس سنوات م
ف تضع ىذه الدفاتر كالوثائق ربت تصرؼ السلطات القضائية كأ ذبديد ىذه البيانات بصفة دكرية

 1.كاؽبيئات اؼبختصة عند طلبها لضركرة التحقيق كصبع األدلة

 .في التشريع الجزائرم .3
من  14وثائق يف التشريع اعبزائرم فقد نصت اؼبادة كيف ما يتعلق حبفظ السجبلت كال 
اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ على  12/02من األمر  08اؼبعدلة بنص اؼبادة  05/01القانوف 

"يتعُت على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبشاهبة األخرل االحتفاظ بالوثائق انو 
 : كىي  السلطات اؼبختصةاليت ذكرىا كجعلها يف متناكؿ 

سنوات على األقل، بعد  (05) الوثائق اؼبتعلقة هبوية الزبائن كعناكينهم خبلؿ فًتة طبس   -
 .غلق اغبسابات أك كقف عبلقة التعامل

سنوات على  (05) الوثائق اؼبتعلقة بالعمليات اليت أجراىا الزبائن خبلؿ فًتة طبس   -
 . األقل، بعد تنفيذ العملية"

ىناؾ تشابو يف اإلجراءات لدل اؼبشرع الفرنسي كاؼبصرم كاعبزائرم غَت أف نبلحظ أف 
اؼبشرع اعبزائرم دل يلـز شركات الوساطة اؼبالية كشركات التامُت حبفظ السجبلت كالوثائق كىذا ما 

 يعترب منفذا ؼببيضي األمواؿ يستغلونو للقياـ جبرائمهم.
كالوثائق ال يشمل كل اؼبؤسسات  االحتفاظ بالسجبلتأف يرل األستاذ دريس باخويا 

  2كىو يستثٍت مؤسسات الوساطة اؼبالية كشركات التامُت. اؼبالية

  .تطوير البرامج الداخلية للبنوؾ ك المؤسسات المالية :الثالث الفرع
ق أىداؼ كل منهما فاجملـر يستغل الثغرات القانونية ياؼبشرع كاجملـر دكما يف صراع كبو ربق

 كلذلك كجب على اؼبشرع تخفي عند القياـ باعبريبةلاإلعبلـ كاالتصاؿ ل تكنولوجياكالتنظيمية ككذا 
ة اليت سبكن البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية للحد من اعبرائم كمن ذلك تطوير يسن التشريعات الضركر 

حدث ت أك تكوين كرسكلة اؼبوظفُت كفق أالربامج الداخلية سواء من ناحية إصدار التنظيما

                                                           

 .226باخوية دريس، مرجع سابق، ص 1
 .223، صنفسو رجعاؼبباخوية دريس،  2
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 ميعؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ كجب ؼبية اعبديدة حىت يكتسبوف اػبربة البلزمةاألساليب العا
 كأشكاؽبا. أساليبها 

  .تطوير البرامج الداخلية للبنوؾ ك المؤسسات المالية في المواثيق الدكلية: كالأ
ييض يعترب تطوير الربامج الداخلية يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية أداة فعالة ؼبكافحة جريبة تب

بكل فاعلية الرقابة  حىت يبكن القياـ بعمليةاألمواؿ كقد رسخت االتفاقيات الدكلية ىذه األداة 
  .اعبرائم اؼبتعلقة بالعمليات اؼبالية للحد من

 .1988في اتفاقية فيينا لسنة  .1
 03ك 02لقد حثت الوثائق الدكلية على ايبلء ىذا اإلجراء أنبية قصول حيث قبد الفقرة 

بأنو هبب على كل عضو يف ىذه  اليت أكدت  1988من اتفاقية فيينا لسنة  09من اؼبادة 
استحداث أك تطوير أك ربسُت الربامج التدريبية اػباصة باؼبوظفُت اؼبكلفُت بإنفاذ االتفاقية ضركرة 

كهبب على صبيع األطراؼ التعاكف فيما  القوانُت كغَتىم من موظفيو، دبن فيهم موظفو اعبمارؾ
زبطيط كتنفيذ برامج األحباث كالتدريب اليت تستهدؼ اؼبشاركة يف اػبربة الفنية يف  قنها لتطبييب

من ىذه اؼبادة، كما تعقد ؽبذا الغرض، عند االقتضاء، مؤسبرات  03اجملاالت اؼبشار إليها يف الفقرة 
 مشًتكا على مناقشة اؼبشاكل اليت سبثل شغبل كحلقات دراسية إقليمية كدكلية لتعزيز التعاكف كاغبفز

 .دبا يف ذلك اؼبشاكل كاالحتياجات اػباصة بدكؿ العبور"

 .في توصيات مجموعة العمل المالي .2
ربامج المن توصيات ؾبموعة العمل اؼبارل على ضركرة تطوير  28ك 27ك 26نصت التوصية 

كذلك بإصدار تنظيمات توضيحية سبكن البنوؾ كاؼبؤسسات ، داخلية للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼباليةال
الية من اكتشاؼ كتتبع العمليات اؼبالية ؿبل شبهة تبييض األمواؿ، كأكدت على ضركرة التعامل اؼب

حىت يبكن اغبد من نشاط  للمساعدة يف التحقيقات كالتحريات مع اؽبيئات القضائية كاألمنية
 1جريبة تبييض األمواؿ. 

 

                                                           

 .89ليلة مباركي، مرجع سابق،.صد 1
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 .تفاقية الدكلية عبر كطنيةالفي ا .3
على ضركرة  كاؼبساعدة التقنية يف ؾباؿ تكوين اؼبوظفُت من ىذه االتفاقية 29أكدت اؼبادة 

برناؾبها  تطور كربسن أفكل دكلة عضو   ألزمت تطوير برامج البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية حيث
التدريبية خاصة اؼبوظفُت كالعاملُت يف أجهزهتا اؼبكلفة بتطبيق القانوف كباػبصوص القضاة كالنواب 

من اؼبوظفُت اؼبكلفُت دبنع ككشف كمكافحة اعبرائم اؼبشمولة عامُت كموظفو اعبمارؾ كغَتىم ال
كمساعدة الدكؿ لبعضها  الربامج إعارة اؼبوظفُت كتبادؽبمهبذه االتفاقية. كما يبكن أف تشمل تلك 

دكلية إقليمية ك اػبربة كما يبكن تنظيم، اؼبؤسبرات كحلقات تقييمية تبادؿ البعض خاصة يف ؾباؿ 
  1تشكل عائقا أمامها.اليت  وؿ اؼبشاكلللتعزيز التعاكف كحبث ح

  .تطوير البرامج الداخلية للبنوؾ ك المؤسسات المالية في التشريعات الوطنية: ثانيا
جل تطوير فقد درجت اغلب الدكؿ تنظيمات من أأما على مستول التشريعات الوطنية 

لى األمواؿ كسوؼ نتناكؿ عمل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ككذا تطوير برامج للمساعدة يف الرقابة ع
 دلك يف التشريع الفرنسي مث اؼبصرم مث اعبزائرم 

  .في التشريع الفرنسي .1
قانوف النقد كالصرؼ الفرنسي على ضركرة  من  L561-35ك L561-32 أكد نص اؼبادة

إدراج برامج تدريبية ؼبوظفي البنك  كالرقابة الداخلية ب للقياـالتنظيمات اػباصة ازباذ اإلجراءات ك 
  2.ككذا إصدار تنظيمات داخلية تساعد يف الوقاية من جريبة تبييض األمواؿ

 في التشريع المصرم. .2
الفصل السادس اػباص بالتدريب كالتأىيل يف ؾباؿ مكافحة تبييض  من 41نصت اؼبادة  

مج األمواؿ من البلئحة التنفيذية على ضركرة أف تقـو البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كالرقابية بإعداد برا
مع  تبييض األمواؿ كفق التخصص كتتناسبتدريب كتكوين للموظفُت يف ميداف مكافحة جريبة 

 لذم عرفو العادل يف العصر اغبديثالتطور العمليات اؼبالية اليت استغلت التطور التكنولوجي ا
  .كسباشيا مع أسس العمل اؼبهٍت احملًتؼ يف اؼبيداف اؼبارل

                                                           

 من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية. 29اؼبادة  1
 .212، اؼبرجع السابق، صمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية كتبييض األمواؿ، دموش حكيمة  2
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 في التشريع الجزائرم  .3
تسهر اللجنة اؼبصرفية ف بأ 05/01من القانوف  12فقد نصت اؼبادة  اعبزائرم تشريعأما يف ال

البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض األمواؿ كسبويل  توفر
  1اإلرىاب، كالوقاية منهم.

ضركرة إخضاع كل من لو عبلقة على  12/02من األمر  01مكرر10كنصت اؼبادة  
 .ؼبستخدميهمافحة جريبة تبييض األمواؿ  لربامج التكوين اؼبستمر  كاؼبكثف دبك

من األمر نفسو على إمكانية فرض إجراءات تأديبية ضد كل  02مكرر 10كشددت اؼبادة 
   بنك أك مؤسسة مالية تعجز عن إقامة إجراءات داخلية تتعلق بالرقابة من عمليات تبييض

  2 األمواؿ.
اؼبتعلق  ،2005ديسمرب سنة  15اؼبؤرخ يف  05/05النظاـ رقم  من 01كأكدت اؼبادة 

البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  أف تقـو بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما على
كاؼبتعلق  2005فرباير سنة  27يف  اؼبؤرخ 05/01كاؼبصاحل اؼبالية لربيد اعبزائر، تطبيقا للقانوف رقم 

 02ا ىو منصوص عليو يف اؼبادتُت ض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما، كمبالوقاية من تبيي
كيتعُت عليها، هبذا الصدد، أف تتوفر على برنامج مكتوب من  ،تحلي باليقظةالكذلك ب منو،  03ك

كينبغي أف يتضمن ىذا  .أجل الوقاية، كالكشف عن تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما
 : ا ما يأيتالربنامج، السيم

 .اإلجراءات -
 .عمليات اؼبراقبة -
 .البلزمة فيما ىبص معرفة الزبائن منهجية الرعاية -
 .توفَت تكوين مناسب ؼبستخدميها -
 .نظاـ عبلقات )مراسل كإخطار بالشبهة( مع خلية معاعبة االستعبلـ اؼبارل -

اؼبالية كيتم إعداد تقرير سنوم  يندمج ىذا الربنامج يف نظاـ اؼبراقبة الداخلية للبنوؾ كاؼبؤسسات
 .3يرسل إذل اللجنة اؼبصرفية "

                                                           

 السابق الذكر.  05/01القانوف  من12اؼبادة  1
 الذكر. السابق 12/02من األمر  2مكرر 10ك 1مكرر10ؼبادة  2
 السابق الذكر.اؼبرجع  05/05النظاـ رقم من  01ؼبادة ا 3



 الباب الثاني: التصدم لجريمة تبييض األمواؿ بإفشاء السر البنكي
 

209 

نبلحظ أف اؼبؤسسات اؼبالية اليت ال زبضع لسلطة بنك اعبزائر غَت ملزمة بإعداد برامج تطوير 
 كتكوين كؽبا اغبرية يف القياـ بذلك .

اـ الوقاية التكوين للموظفُت يعد حاجزا كبَتا أمَت إف عدـ إعداد برامج التطوير ك يف األخ 
اليت تتضمن التكوين اعبيد  الفعالة من جريبة تبييض األمواؿ ألنو بفضل ىذه الربامج التطويرية

اؼبطلوبة  كسن التنظيمات القانونية كاغبديث للموظفُت كاستعماؿ الوسائل التكنولوجية اغبديثة
الية من اغبد من كن البنوؾ كاؼبؤسسات اؼباؼبوظف سبلح فعاؿ يبفضلها يبتلك بألنو  كاؼبتجددة

 خطورة ىذه اعبريبة .

  .: االلتزاـ بالدفع عبر القنوات البنكية كالماليةالفرع الرابع
إدخاؿ أمواؽبم غَت مشركعة ضمن  هبدؼمن الطرؽ اؽبامة اليت يعتمد عليها مبيضي األمواؿ 

أك من اؼبنظومة اؼبالية اؼبشركعة ىي قيامهم بإيداع أمواؿ بقيمة صغَتة من طرؼ عدة أشخاص 
طرؼ شخص كاحد كلكن بأظباء مستعارة كمزيفة ألهنا ال زبضع للرقابة اؼبالية، كلعل ما حصل يف 

حُت قامت امرأة  كرب دليل على ذلك كأ بالواليات اؼبتحدة األمريكية، 1992كالية كاليفورنيا سنة 
يف البنوؾ شركعة على ؾبموعة من النساء، كطلبت منهم إيداعها اؼبعجوز بتقسيم أمواؽبا غَت 

أف التشريع األمريكي ال ىبضع   يكي علما أالؼ دكالر أمر  10بقيمة مالية ال تتجاكز كل عملية 
االؼ دكالر للرقابة. كيف هناية ىذه العمليات 10كل عملية إيداع مالية ال تتجاكز قيمتها 

تبُت  اتمليوف دكالر أمريكي كبعد التحقيق 25استطاعت ىذه العجوز إيداع ما ؾبموعو أكثر من 
  1أف تلك األمواؿ مصدرىا من كالية فلوريده كىي ناذبة عن االذبار غَت مشركع باؼبخدرات.

 ضمن قصد مكافحة مثل ىذه العمليات اإلجرامية ألـز اؼبشرع الفرنسي كما ذكرنا سابقا
 ألـز البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية على إخضاع كل عملية مالية 561/5قانوف النقد كالقرض الفرنسي 

 ألف يورك للرقابة خاصة على ىوية العميل الذم قاـ هبا. 15تتجاكز قيمتها 
اؼبتعلق بتحديد اغبد  05/442اؼبرسـو التنفيذم  02كيف التشريع اعبزائرم نصت اؼبادة 

أف  اؼبطبق على عمليات الدفع اليت هبب أف تتم بوسائل الدفع كعن طرؽ القنوات البنكية كاؼبالية
ؼبالية اليت تفوؽ قيمة مالية ؿبدد عن طريق التنظيم، أف تتم عن طريق البنوؾ سبر كل التعامبلت ا

                                                           

 .249، مرجع سابق، ص تية كماؿفراح 1
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دينار  ألف 50تجاكز قيمتها م قيمة اؼبعامبلت اليت تساكم أك تالتنظي كقد حدد كاؼبؤسسات اؼبالية
 جزائرم أف تتم عرب البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كبواسطة إحدل القنوات التالية :

أك بطاقة الدفع أك السند ألمر أك بأم كسيلة كتابية  ساب لآلخرالصك أك التحويل من ح
 1رض الواقع.غَت أف ىذا اؼبرسـو دل يطبق على أ

اؼبتعلق بتحديد اغبد  13/07/2011بتاريخ  10/181كبعده صدر اؼبرسـو التنفيذم رقم 
كاؼبالية اؼبطبق على عمليات الدفع اليت هبب أف تتم بوسائل الدفع كعن طرؽ القنوات البنكية 

من اؼبرسـو  05حسب اؼبادة  2011//31/03كحددت السلطات اعبزائرية تاريخ تطبيقو يـو 
رض اؼبيداف كقد حددت قيمة التعامبلت اؼبالية أف السلطات فشلت يف تطبيقو على أ السابق .غَت

 2من اؼبرسـو السابق. 02دينار جزائرم كذلك حسب اؼبادة  ألف 500بأكثر من 
ع اعبزائرم نص على االلتزاـ بتدابَت اليقظة استجابة للمواثيق الدكلية اليت نبلحظ أف اؼبشر 

عمليات التنظيمية دل يتم الصادؽ عليها خاصة توصيات ؾبموعة العمل اؼبارل غَت أف بعض 
 .همسهل على مبيضي األمواؿ ارتكاب جرائمتطبيقها على ارض الواقع فبا 

في البنوؾ  ن جريمة تبييض األمواؿفية للحد ماإلجراءات الكش :الثاني المطلب
 .كالمؤسسات المالية

 بُت اؼبالية كاؼبؤسسات البنوؾ يف األمواؿ تبييض جريبة من للحد الكشفية اإلجراءاتتتنوع 
كىو ما سنتناكلو كفرع اؼبؤسسات اؼبالية  للحد من جريبة تبييض األمواؿ داخل البنوؾ رقابية تدابَت
 .كفرع ثاشل   ا ىذه البنوؾ للقياـ دبهمة الرقابةاألدكات اليت تستعملهم  اكؿ مث

  .التدابير الرقابية الوقائية البنكية: الفرع األكؿ
ركن أساسي يف العمل اؼبارل كهتدؼ  البنكية من االجراءات الكشفية االساسية  تعد الرقابة

لعمليات اؼبالية خاصة ثناء القياـ بااجملتمع من اعبرائم اليت ترتكب أ إذل ضباية أمواؿ اؼبودعُت كضباية
  .منها جريبة تبييض األمواؿ

                                                           

بتحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب اف تتم بوسائل الدفع كعن طرؽ  اؼبتعلق 05/442من اؼبرسـو التنفيذم  02اؼبادة  1
 .20/11/2005،الصادرة بتاريخ  75ج رج ج ج العدد  14/11/2005، اؼبؤرخ يف ماليةالقنوات البنكية كال

بتحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أف تتم بوسائل الدفع كعن اؼبتعلق  10/181من اؼبرسـو التنفيذم  02ك 05اؼبادة  2
 .14/07/2011،الصادرة بتاريخ  43دد ج ر ج ج الع 13/07/2011، اؼبؤرخ يف طرؽ القنوات البنكية كالمالية
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تتعلق بالعمليات ك  البنوؾهبا داخلية تقـو يف عمل البنوؾ إذل رقابة ذاتية  كتنقسم ىذه الرقابة
اؼبالية كتنظيم العمل يف البنك كمراقبة العمبلء كأخرل رقابة خارجية تتم عن طريق البنك اؼبركزم 

  لجنة اؼبصرفية اليت يشكلها بنك اعبزائرأك عن طريق ال أم بنك اعبزائر

  .على البنوؾ كالمؤسسات المالية البنك المركزم رقابة: أكال
فايوؿ الفقيو  فقد عرفهاللرقابة مفهـو كاسع كعدة تفسَتات كدل وبدد ؽبا تعريف دقيق  

َتىا من تطابق ما يقع مع اػبطة اؼبسطرة كالتعليمات كاإلرشادات اليت مت تسط بشكلها عاـ بأهنا
حد أنواع الرقابة اليت تقـو هبا البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية قصد التحقق فهي أ أما الرقابة البنكيةقبل ، 

  1من مطابقة التعليمات كالتنظيمات.
كاؼبعدؿ كاؼبتمم للنظاـ رقم  23/12/1995اؼبؤرخ يف  95/07لقد حصر النظاـ رقم  

رقابة على الصرؼ مهمة الرقابة يف يد بنك اؼبتعلق بال 22/03/1992الصادر بتاريخ  92/04
اعبزائر دكف سواه، كترتكز ىذه الرقابة على التدفقات اؼبالية بُت اعبزائر كالدكؿ األجنبية كتتم عرب 

 17اؼبؤرخ يف 97/03من النظاـ رقم  03اؼبادة آلية اؼبقاصة اليت نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف نص 
اؼبنخرطُت فيها مهمة  غرفو اؼبقاصة لفائدةتقـو كاليت جاء فيها  اؼبتعلق بغرفة اؼبقاصة 1977نوفمرب

كسائل الدفع  صبيع كاستعماؿ ما بينهم في كل يـو  مقاصة إقامةاألرصدة عن طريق  تسهيل تسوية
 الشيكات كالسندات التجارية األخرل اؼبستحقة يوميا فيما بينهم خاصةالكتابية كااللكًتكنية 

 2.دفاترىا يف اؼبسجلةغبسابات أصحاب ا صاحلكالتحويبلت ل
على أهنا " يقصد بعمليات  السابق اؼبقاصةبغرفة  97/03من النظاـ  18كعرفت اؼبادة 

اؼبقاصة، ؾبموع عمليات التبادؿ اليومية بُت بنك اعبزائر األعضاء كفيما بُت ىؤالء اآلخرين لصاحل 
لكتابية كااللكًتكنية من ضمنها أصحاب اغبسابات اؼبدكنة يف سجبلهتا دبا يف ذلك كسائل الدفع ا

الشيكات كالسندات التجارية األخرل اؼبستحقة يوميا لبعض األعضاء على أعضاء آخرين ك كذا 
 3التحويبلت....".

                                                           

اؼبؤسبر مداخلة  يف ، متطلبات تكييف الرقابة المصرفية في النظاـ المصرفي الجزائرم مع المعايير العالميةزيداف ؿبمد كحبار عبد الرزاؽ،  1
 .03، ص2008 مارس 12ك 11يوميالعلمي الدكرل حوؿ إصبلح النظاـ اؼبصريف اعبزائرم، جبامعة قاصدم مرباح، بورقلة، 

 25الصادرة بتاريخ  17ج ر ج ج العدد  المتعلق بغرفة المقاصة 1997نوفمرب  17اؼبؤرخ يف  97/03من النظاـ رقم  03اؼبادة  2
/03/1998. 
 .نفسو رجعؼبا 97/03من النظاـ رقم  18اؼبادة  3
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باألساس على أف  10/04مكرر من األمر  97هتدؼ رقابة بنك اعبزائر حسب نص اؼبادة 
نظاـ من يصدره رئيس اجمللس  ضمنددة الشركط احمل كفقالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  صبيع تلتـز

 التأكد من: بغرضفعالة  ةداخلي ةرقابي ىيئة بإحداث
 ؼبواردىا. الناجعالتحكم يف نشاطاهتا ك االستعماؿ  -
كتضمن  أمواؽبااليت تساعد على احملافظة على  كخاصةالداخلية  للمعامبلتالسَت اغبسن  -
 .كمصادرىا العمليات البنكية نزاىة
 اؼبالية البيانات حقيقة -
 1.اؼبخاطر  بصفة مبلئمة جبميع التكفل  -

تلـز البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ضمن الشركط  على إف 02مكرر  97اؼبادة  كأكدت
 دؼ التأكد من:الفعالة هبرقابة مطابقة  ىيئةاحملددة دبوجب نظاـ يصدره اجمللس يف كضع 

 كاإلجراءات. مطابقة التنظيماتاحًتاـ ك   -
اؼبتعلق اؼبراقبة  14/11/2002اؼبؤرخ يف  02/03من النظاـ  03اؼبادة  كتعزيزا للرقابة نصت

 :ما يأيت تطبيق علىالداخلية  الرقابة تشملأف الداخلية للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية على 
 .كاإلجراءات الداخلية اؼبعامبلت اؼبالية مراقبةنظاـ   -
 البيانات. كمعاعبة احملاسبة نظاـ  -
 .لنتائجتقييم اؼبخاطر كاال نظاـ  -
 .الرقابة كالتحكم يف اؼبخاطر نظاـ  -
 2التوثيق كاإلعبلـ. نظاـ  -

يهدؼ نظاـ مراقبة العمليات كاإلجراءات الداخلية  من نفس النظاـ " 05كأضافت اؼبادة  
 خاصة يف أحسن الظركؼ األمنية كاؼبصداقية كالشمولية إذل :

                                                           

يعدؿ كيتمم  01/09/2010الصادرة بتاريخ  50، ج رج ج العدد 2010غشت سنة  26اؼبؤرخ يف  10/04مكرر من األمر  97اؼبادة  1
، كاؼبعدؿ 2003أغسطس  27بتاريخ  52، ج ر ج ج العدد المتعلق بالنقد كالقرض، 2003أغسطس  26اؼبؤرخ يف  03/11رقم األمر 

 .2010نوفمرب 03، اؼبؤرخة يف 66، ج ر ج ج العدد 2010أكتوبر  27اؼبؤرخ يف 10/10دبقتضى القانوف 
 84، ج ر ج ج العدد المتعلق المراقبة الداخلية للبنوؾ كالمؤسسات المالية 14/11/2002اؼبؤرخ يف  02/03اـ من النظ 3اؼبادة  2

 2002ديسمرب  18الصادر بتاريخ 
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قاييس كاألعراؼ كالعادات فق اؼبك مطابقة العمليات لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية  مراقبة 
اؼبهنية كاألدبية كالتوجيهات ىيئو التداكؿ...... مراقبة شركط تقييم كتسجيل، حفظ اؼبعلومات 

 العمليات اؼبعاعبة عن طريق اؼبعلوماتية..." ةاحملاسبية كاؼبالية السيما بضماف مسار التدقيق يف حال
فانو ال هبب االعتداد بالسرية  03/11من األمر  117ك109كبالرجوع إذل نص اؼبادة 

 البنكية أماـ بنك اعبزائر يف القياـ بوظائفو.
لمحاسبات كإدارة مراقبة البنوؾ كيف التشريع اؼبصرم كلف اؼبشرع اؼبصرم اعبهاز اؼبركزم ل

همة الرقابة على البنوؾ األخرل)غَت البنك اؼبركزم( كفحص السجبلت كالوثائق، كقد ازبذ دبلقياـ ا
ؼبصرم نفس اؼبوقف كذلك بعدـ االحتجاج بالسر البنكي أماـ ىذه اؽبيئة عند قيامها اؼبشرع ا
  .دبهامها

تقـو  23/12/1953من القانوف الفدرارل للبنوؾ الصادر يف  02كيف سويسرا كحسب اؼبادة 
كأنبها البنك األىلي ) الوطٍت (السويسرم كترتكز مراقبتو  عدة ىيئات دبهمة الرقابة على البنوؾ

البنوؾ اػبارجية إببلغو  كألزمتمليوف فرنك سويسرم  10تمانية اليت ال تفوؽ ئى التسهيبلت االعل
نو توجد أيضا رقابة اللجنة كاعبدير بالذكر أ ،عن كل العمليات اؼبرتبطة بالتحويبلت إذل اػبارج

 ترل أهنا تطلب أم بيانات أك كثائق اليت أفكؽبا  الفدرالية للبنوؾ كاليت تراقب أعماؿ احملاسبُت
 320حسب اؼبادة  كىي أبضا ملزمة باحملافظة على السر البنكي بعملية الرقابة ضركرية للقياـ

  1اؼبتعلقة حبفظ األسرار.
القانوف النقدم كاؼبارل من  511/33اؼبادة من  02أما يف التشريع الفرنسي فقد أكدت الفقرة 

  2.ؼ موظفي بنك فرنساالفرنسي إذل إجبارية احملافظة على السر البنكي من طر 
نو ال وبتج السر البنكي أماـ بنك فرنسا لكونو اؼبسيطر على اؼبعلومات اليت زبص علما أ

كضعيو الزبائن كيستثٌت من ذلك تبادؿ اؼبعلومات بُت البنوؾ كإجراءات اغبيطة كاغبذر عند منح 
 .القركض ككل ىذه اإلجراءات هتدؼ إذل ضباية اؼبصلحة العامة

 
 

                                                           

 .59ص   58 ، صمرجع سابق ،سر المهنة المصرفي في القانوف المصرم كالقانوف المقارفحسُت النورم،  1
 158بوساعة ليلى، مرجع سابق، ص   2
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 .ابة اللجنة المصرفيةرق: ثانيا
للجنة اؼبصرفية يف اعبزائر القياـ بالرقابة يف عُت اؼبكاف حيث  طتيمن اؼبهاـ األساسية اليت أن

مراقبة البنوؾ كاؼبؤسسات وبق للجنة اؼبصرفية  نوأعلى  03/11من القانوف  108نصت اؼبادة 
القياـ بنك اعبزائر ب رفيةكقد كلفت اللجنة اؼبصكثائق كيف عُت اؼبكاف  عن طريق طلب اؼبالية،

 .دبهمة و هبذهتكلف رقابة عن طريق أعوانو أك أم شخص أخربعملية ال
على أف يرسل مفتشو بنك اعبزائر اؼبفوضوف من  05/01من األمر  11كما أكدت اؼبادة 

قبل اللجنة اؼبصرفية يف إطار اؼبراقبة يف عُت اؼبكاف لدل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كفركعها 
انبات أك يف إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إذل اؽبيئة اؼبتخصصة دبجرد كاؼبس

اليت نصت على كل عملية تتم يف ظركؼ  10اكتشافهم لعملية تكتسي اؼبميزات اؼبذكورة يف اؼبادة 
 اقتصادم أك إذل ؿبل مشركع . ا ال تستند إذل مربرأهنغَت عادية أك غَت مربرة أك تبدك 

من نفس األمر السابق فقد نصت على إجراءات عقابية على التقاعس يف  12ما اؼبادة أ
تأديبيا طبقا للقانوف ضد  ان القياـ بعملية الرقابة حيث تباشر اللجنة اؼبصرفية فيما ىبصها، إجراء

خطار البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية اليت تثبت عجزا يف إجراءاهتا الداخلية اػباصة بالرقابة يف ؾباؿ اإل
 يبكنها التحرم عن كجود التقرير كاؼبطالبة باالطبلع عليو.كما  بالشبهة،

برامج مناسبة من أجل  بتوفَتالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  تلـز تسهر اللجنة اؼبصرفية على أف
 .الكشف عن تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب، كالوقاية منهما

  .المستنداتالرقابة على الوثائق ك  .1
من القانوف النقد كالقرض تقـو عبنة مراقبة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  108اؼبادة  على بناءان 

البنوؾ  ف زبتص اللجنة اؼبصرفية يف مراقبة مدل تطبيقيف عُت اؼبكا أكبناء على الوثائق 
مراقبة الوضعية اؼبالية للبنوؾ كمتابعتها باستمرار   لتنظيمات كالتشريعات كمدلكاؼبؤسسات اؼبالية 

التأكد من صبلحية الوثائق ك تتعلق باغبسابات اليت الوثائق كاؼبستندات  يبكن أف تطلبكما 
  1اؼبرسبلت إليها كتراقب معدالت قواعد اغبذر.
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سنة مالية كما هبب على  ا ىناؾ رقابة فصلية كأخرل سنوية أم كلكمن مهامها الرقابية أيض
كيبكن أف تقـو اللجنة بالتحقيق يف مسانبة  البنوؾ إرساؿ تقرير احملاسبة عن اؼبعامبلت كميزانيتها

مالية بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كاألشخاص اؼبعنوية اؼبسانبُت كحىت فركع الشركات اعبزائرية يف 
 .اػبارج 

 الرقابة في عين المكاف .2
يف عُت اؼبكاف كتتم ىذه الرقابة يف إطار  ىناؾ نوع أخر من أنواع الرقابة تدعى الرقابة

 1لتفتيش كإعداد التقارير عن األخطاء كالعيوب اليت يرتكبها البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية.عمليات ا
سل ير باف  02/ 12من األمر  08اؼبعدلة دبقتضى اؼبادة  05/01من القانوف  11كحسب اؼبادة 

ؾ من قبل اللجنة اؼبصرفية يف إطار اؼبراقبة يف عُت اؼبكاف لدل البنو  مفتشو البنك اعبزائر اؼبكلفوف
ر أك يف إطار مراقبو الوثائق كاؼبؤسسات اؼبالية كفركعها كمسانباهتا كلدل اؼبصاحل اؼبالية لربيد اعبزائ

لعمليو تكتسي اؼبميزات  استعجالية تقريرا سريا إذل اؽبيئة اؼبتخصصة دبجرد اكتشافهم بصفة
 .أعبله" 10اؼبادة  اؼبذكورة يف

اؼبتعلقة بتحديد  1995صادرة يف سنة  94/74كتدعيما لعملية الرقابة صدرت التعليمة رقم 
 25الصادر بتاريخ  07/09رقمالبنوؾ كاؼبؤسسات القرض اؼبعدلة بالتعليمة  قواعد اغبذر من تسيَت

هبب على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اف تصرح على  أنومنها  13يف نص ماده  2007أكتوبر 
يبكن للجنة اؼبصرفية  أنوغَت  ل سنة ماليةديسمرب من ك 30جواف ك  30قدرهتا يف التسديد بتاريخ 

أف تطلب من كل بنك أك مؤسسة مالية التصريح بنسبو قدرهتا على التسديد يف تواريخ معينو من 
 .طرفها حسب مقتضيات اؼبراقبة

مؤسسات القرض بتقدصل من للجنة اؼبصرفية السلطة بأف تطالب اع الفرنسي اؼبشر كمنح  
مهامها كاؼبتمثلة يف الدكر الرقايب اؼبنوط هبا بكل الوسائل من اجل  قبازإلاؼبعلومات الضركرية  صبيع

أف ربًـت األحكاـ التشريعية كالتنظيمية اؼبفركضة عليها يف تطبيق كالضركرة تسليط ك التأكد منها 
  2اؼبراقبة كذلك حسب كل حالة.عملية العقوبات مناسبة على اؼبخالفات اليت تكتشفها إثناء 
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من قانوف النقد  109كاؼبادة  117كفقا لنص الفقرة األخَتة من اؼبادة  أنو بالذكركهبدر  
ال هبب التحجج بالسر البنكي أماـ اللجنة اؼبصرفية كيف التشريع الفرنسي  أنو 03/11كالقرض 

من قانوف النقد اؼبارل على االحتجاج أماـ اللجنة اؼبصرفية  511/33من اؼبادة  02أكدت الفقرة 
  1ر البنكي أثناء قيمها دبهامها.الفرنسية بالس

 .أدكات الرقابة على أعماؿ البنوؾ كالمؤسسات المالية: الفرع الثاني
كمن اؼبهاـ األساسية للبنك أيضا يف إطار مكافحة جريبة تبيض األمواؿ كالقياـ بعملية 

كأخرل  الرقابة عن طريق إعداد تقارير تعد عمل استباقي يف عملية اؼبكافحة منها تقارير دكرية
 قبل كبعد إصدار اإلخطار بالشبهة.سرية. كىي سبر عرب مراحل ـبتلفة 

كما تتضمن ىذه اؼبرحلة إعداد تقارير ـبتلفة من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية سنوردىا كما 
  :يلي

 .التقارير الدكرية :أكال 
ات اؼبالية اليت يف إطار الرقابة الداخلية اليت يقـو هبا البنك كاؼبؤسسات اؼبالية على العملي

إذل اللجنة يقـو هبا العمبلء طلب اؼبشرع من البنك إعداد تقارير دكرية تتم كل سنة مث يرسلها 
ضركرة إدراج حيث نصت على  03/12من النظاـ  22ه نص اؼبادة الصرفية. كىذا ما أكد

من  01اؼبادة  تبرنامج الوقاية كاكتشاؼ كمكافحة تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب ،كما تنص
كاؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصاحل اؼبالية لربيد  بنوؾالرقابة الداخلية للب على إنشاء ىيئة خاصة النظاـ نفس

 2.تقرير سنوم يرسل إذل اللجنة اؼبصرفية كإعداداعبزائر 
اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل  05/05من النظاـ  01كما نصت اؼبادة  

 جل الوقاية كالكشف عن عمليات بامتبلؾ برنامج مكتوبا من أالبنك  اإلرىاب على ضركرة التزاـ
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اغبرص على  ىم ما يتضمن ىذا الربنامجواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما كأتبييض األم
 1القياـ بعمليات الرقابة كإعداد تقرير سنوم يرسل إذل اللجنة اؼبصرفية " . 

تقارير سنوية تتناكؿ اإلجراءات اليت قاـ من خبلؿ ما سبق نستنتج أف البنك ملـز بإعداد  
التحقق من ىوية العمبلء كربليل ا كذهبا البنك حوؿ العمليات اؼبالية مثل شبهة تبيض األمواؿ ك 

 فحص كالتأكد من أف العمليات اؼبالية سليمة.ك 

 .التقارير السرية :ثانيا 
إطار برنامج اؼبراقبة ىي مكلفة  فاف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف يةالدكر باإلضافة إذل التقارير 

بإعداد تقارير تتميز ىذه اؼبرة عن سابقها بكوهنا سرية، حيث تساىم ىذه السرية يف فعالية 
 05/01من القانوف رقم  10مكافحة صبيع العمليات اؼبشبوىة كىذا ما جاء يف نص اؼبادة 

عادية أك غَت مربرة أك تبدك  " إذا سبت عملية ما يف ظركؼ من التعقيد غَت أنوالسابق الذكر على 
ا ال تستند إذل مربر اقتصادم أك إذل ؿبل مشركع، يتعُت على البنوؾ أك اؼبؤسسات اؼبالية أك أهن

اؼبؤسسات اؼبالية اؼبشاهبة األخرل االستعبلـ حوؿ مصدر األمواؿ ككجهتها ككذا ؿبل العملية 
إذل  15ف اإلخبلؿ بتطبيق اؼبواد من وبرر تقرير سرم كوبفظ دك ك  ،كىوية اؼبتعاملُت االقتصاديُت

 .من ىذا القانوف 22
إعداد تقارير عن العمليات أك اؼبؤسسات اؼبالية تقع على عاتق البنك  أنوفبا سبق نستنتج 

اعبدكل االقتصادية أك القيمة اؼبالية للعملية. إعداد تقرير سرم  اليت تكوف ؿبل شبهة من حيث
 عن تلك العملية اؼبشتبو هبا.

اإلخطار بالشبهة آلية كشف السر البنكي في سبيل مكافحة جريمة تبييض  :الثاني ثالمبح
 .األمواؿ

يعد اإلخطار بالشبهة أىم أداة تستعملها البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ؼبكافحة جريبة تبييض 
األمواؿ كحُت استصدار اإلخطار بالشبهة فانو بالضركرة يتم كشف السر البنكي للعميل للموظف 

 اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة ىذه اعبريبة  أكبنك يف ال
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كعليو سنتناكؿ يف اؼبطلب األكؿ مفهـو اإلخطار بالشبهة كيف اؼبطلب الثاشل كشف السر البنكي 
 .يف سبيل مكافحة جريبة تبييض األمواؿ يف االتفاقيات الدكلية كالوطنية

  .مفهـو اإلخطار بالشبهة :المطلب األكؿ
تزاـ القانوشل كضعو اؼبشرع على عاتق البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يعد اإلخطار بالشبهة ال

 دبناسبة البراطها يف جهود مكافحة جريبة تبييض األمواؿ
سنتناكؿ يف الفرع األكؿ تعريف اإلخطار بالشبهة كيف الفرع الثاشل أنواع كمراحل كعليو 

 اإلخطار بالشبهة

  .التعريف اإلخطار بالشبهة :الفرع األكؿ
ف التشريعات الوطنية استثناء بكشف السر البنكي االتفاقيات الدكلية شأهنا شأ لقد منحت

جل ذلك استعملت أ كافحة جريبة تبييض األمواؿ كمنالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ؼبللعميل لدل 
 كآلية فعالة للحد من مثل ىذه اعبرائم اػبطَتة  اإلخطار بالشبهة

لضركرة إذل كشف السر البنكي للعميل كىذا ما إف اإلخطار بشبهة تبييض األمواؿ يؤدم با
حد أىم حقوقو الشخصية ماعي كاؼبهٍت كحىت العائلي كيبس أيرتب تأثَت على مركزه اؼبارل كاالجت

 كسوغ نتناكؿ أكال تعريف مصطلح اإلخطار مث الشبهة كىو اغبق يف كتماف ذمتو اؼبالية
  .تعريف اإلخطار: أكال

الشيء يبلغ بلوغا، كببلغا كصل  اإليصاؿ أك التبليغ، ك بلغمعناه ك اإلببلغ اإلخطار لغة 
 .1انتهى، كأبلغو ىو إببلغا، كبلغو تبليغا، كتبلغ بالشيء كصل إذل مراده ك 

ىو اإلفصاح عن البيانات اػباصة عن أية عملية مالية يدكر حوؽبا أك حوؿ كاصطبلحا 
يكوف عبهة متخصصة ؼبكافحة  بنية حسنة كاإلخطار الشك يف كوهنا ؿبل تبييض أمواؿ ظركفها

  2ىذه اعبريبة كوبددىا القانوف.
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 االيت وبددىقياـ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  أنوكلقد عرؼ الفقو القانوشل اإلخطار على 
 أكالقانوف باإلفصاح عن البيانات اػباصة بالعمليات اؼبالية اليت تثَت الشك من حيث قيمتها 

  1ة تبييض األمواؿ كمصدرىا أمواؿ غَت مشركعة.ا جريبأهنب الظركؼ اليت تتم فيها
كيصدر من شخص دل  السلطة اؼبكلفة دبكافحة جريبة مااإلخطار ىو تدبَت يتضمن إعبلـ  

يرتكب جريبة كال ىو بضحية فيها ،كالتبليغ أك اإلببلغ أك التصريح أك اإلخطار ىي مصطلحات 
كوف الشكول تقدـ من قبل شخص   ف اإلخطار ىبتلف عن الشكول يفأتفيد نفس اؼبعٌت، غَت 

.ك من غَت أف يكوف ذك صفة خاصة   2الشكول تقدـ من قبل الضحية اليت كقع عليها اعبـر
، فاإلخطار يوجو ؽبيئة مكلفة دبكافحة من حيث اإلجراء أما الفرؽ بُت التبليغ كاإلخطار

  3التبليغ فيوجو إذل اعبهة القضائية. أما األمواؿجريبة تبييض 
  .يف الشبهةتعر : ثانيا

 4الشك تفيد دبا يعٍت، االشتباه أك كىي  SUSPICIONالفرنسيةاللغة بالشبهة تسمى 
كيف اللغة العربية دس عٌت التخمُت أك االفًتاض أك اغبكوبمل مصطلح الشبهة يف اللغة الفرنسية دب

 5األمر.دبعٌت اختلط عليو  عرفها القاموس اعبديد للطبلب اشتبو يشتبو اشتباىا 
ء دكف دليل أك على أساس قوانُت اؼبملكة اؼبتحدة دبا يفيد زبيل شييف  حا تعٍتكاصطبل

 ة.ينبمؤشرات ك 
فكرة التخيل أك اػبوؼ  مصطلح الشبهة علىكيف قوانُت الواليات اؼبتحدة األمريكية يقـو 
 6أك بناء على مؤشرات كانبة. ةمن كجود شيء يستوجب اللـو دكف مؤشرات ؿبدد
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كال يبكن استعمالو إال ، كالتبليغ عن عمليات تبيض األمواؿللكشف  تغلكالشبهة كثيقة تس
  بأمواؿكجود شك يف أم عملية تتعلق كذلك يف حالة ، بو قانونا من طرؼ السلطات اؼبكلفة

  1ا ناذبة من جناية أك جنحة.أهنيشتبو 
من  1968نوفمرب  11الصادر يف  188 كما عرؼ القضاء اؼبصرم الشبهة يف حكمو رقم

طار يصح معها يف " اغبالة الذىنية اليت تقـو بنفسية اؼبلـز بو باإلخ أنوؿبكمة النقض اؼبصرية على 
  2شركعة.اؼبلؤلمواؿ غَت  تبييضا ف العملية اؼبالية اليت ذبرم تتضمنالعقل كاؼبنطق بأ

لتعريف الشبهة كىذا يف  ا كدقيقاؿبدد ااغلب التشريعات دل تقدـ تعريف أفنبلحظ كعليو 
رنا يتعلق خبصوصية جريبة تبييض اليت تعترب سريعة كمتطورة كتتأقلم مع التكنولوجيا اإلعبلـ نظ

  .كاالتصاؿ كطرؽ إيداع كربويل األمواؿ اغبديثة
 يف األخَت نستخلص التعريف التارل 

الشبهة تعٍت ؾبموعة من التخمينات كاؼبؤشرات الضعيفة اليت يؤدم إذل افًتاض كجود دالئل 
كانت ؿبل تبييض   إفؼبكلفُت اؼبختصُت دبكافحة تبييض األمواؿ التحرؾ ؼبتابعتها تتطلب من ا

 .أمواؿ
  .التعريف القانوني لإلخطار بالشبهة: ثالثا

 سنتناكؿ اإلخطار بالشبهة يف نصوص االتفاقيات الدكلية مث يف التشريعات الوطنية 

  .اإلخطار بالشبهة في االتفاقيات الدكلية  .1
يات الدكلية كالتشريعات الوطنية يف مضامينها على ضركرة إخطار البنوؾ لقد أكدت االتفاق

 ييض األمواؿ كسوؼ نوردىا كما يلي:كاؼبؤسسات اؼبالية عن أية عملية ربمل يف مضموهنا شبهة تب

  .التصريح بالشبهة عند مجموعة العمل المالي -أ 
أف تورل اؼبؤسسات من توصيات ؾبموعة العمل اؼبارل على إلزامية  14نصت التوصية رقم 

اؼبالية انتباه خاص عبميع العمليات غَت عادية خاصة التجارية اليت ال يكوف ؽبا ىدؼ ذبارم 
كاضح ،كما هبب التحقق من اػبلفية اغبقيقية للصفقة كاؽبدؼ منها كعلى ىذه اؼبؤسسات عند 
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نها فعليها ارتياب يف أف األمواؿ ذات مصدر غَت مشركع كيبنعها السر البنكي عن اإلخطار ع
 1رفض غلق اغبساب.

نبلحظ أف نص ىذه التوصية اكجب مراقبة العمليات اؼبالية اليت يشتبو بأهنا ليست جدكل 
 .م كالتحقيق عن مصدر تلك األمواؿاقتصادية كاضحة التحر 

  .التصريح بالشبهة في التشريع النموذجي لألمم المتحدة -ب 
نموذجي لؤلمم اؼبتحدة على انو هبب من التشريع ال 01من اؼبادة  13لقد نصت الفقرة 

على األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت العاملُت يف ؾباؿ ربويل كتلقي األمواؿ إببلغ اؽبيئات اؼبكلفة 
دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ عن كل معلومات اؼبطلوبة يف حاؿ كجود االشتباه يف مصدر تلك 

  2األمواؿ. 
ن الباب الثالث من ىذا التشريع على انو هبب من الفصل األكؿ م 04كما حددت اؼبادة 

على صبيع األشخاص الطبيعيُت اإلببلغ عن أية أمواؿ أك عمليات مشتبو يف كوهنا متأتية أك 
مستخدمة أك متصلة جبريبة تبييض األمواؿ .....إضافة على االلتزاـ باإلببلغ عن صبيع البيانات ا 

 اليت يبكن أف تقوم من الشك أك التنبيو
من نفس اؼبادة على االلتزاـ اؼبؤسسات اؼبالية بضركرة اإلخطار عن  03ا نصت الفقرة كأيض

العمليات اليت تثَت شكوكا يف تورطها بعمليات تبييض األمواؿ كيتم ذلك عرب اإلخطار حىت كلو دل 
 3يتم تنفيذ نلك العمليات.

  .التصريح بالشبهة في اتفاقية باليرمو -ج 
على ضركرة التزاـ كل اؼبؤسسات اؼبالية كالبنكية  07ادة أكدت ىذه االتفاقية يف نص اؼب

كغَت بنكية كصبيع اؽبيئات األخرل اؼبعرضة لتبييض األمواؿ باإلخطار عن العمليات اؼبالية 
كما حثت الدكؿ على ضركرة إببلغ اؼبؤسسات اؼبالية كالبنوؾ عن التحويبلت ضخمة  اؼبشبوىة،
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لتداكؿ مع ضركرة عد إعاقة انتقاؿ رؤكس األمواؿ لرؤكس األمواؿ من نقد أك صكوؾ قابلة 
  1الربيئة.

يف األخَت نبلحظ أف كل اؼبواثيق الدكلية أكدت يف مضامينها على ضركرة اإلببلغ عن 
 .األمواؿ اؼبشبوىة كتعد كثيقة اإلخطار بالشبهة كسيلة أساسية ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ

 .اإلخطار بالشبهة في التشريعات الوطنية .2
كسوؼ نتناكؿ اإلخطار بالشبهة يف بعض الدكؿ منها اؼبشرع اؼبصرم كاعبزائرم كالفرنسي 

 كالسويسرم كبعض التشريعات األخرل
 .اإلخطار بالشبهة في التشريع المصرم -أ 

اؼبتعلق دبكافحة تبييض األمواؿ باف تلتـز  2002لسنة  80من القانوف رقم  08نصت اؼبادة 
ئة اؼبكلفة دبكافحة تبييض األمواؿ عن العمليات اليت يشتبو يف أهنا اؼبؤسسات اؼبالية إخطار اؽبي

 من نفس القانوف. 04تتوجو إذل تبييض األمواؿ اؼبشار إليها يف اؼبادة 
باف تلتـز صبيع  2003لسنو  951من قرار رئيس ؾبلس الوزراء رقم  31كما تنص اؼبادة   

بإخطار اؽبيئة عن العمليات اليت يشتبو فيها  اؼبؤسسات اؼبالية كأصحاب اؼبهن كاألعماؿ غَت مالية
  أهنا نواتج أك تتضمن تبييض أمواؿ.

رئيس  من قرار 13 كاؼبادة  2002من قانوف اؼبالية لسنة  08حسب نص اؼبادتُت السابقتُت  
إف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية هبب عليها االلتزاـ بإخطار كحدة مكافحة  951اجمللس الوزارم رقم 

مواؿ عن العمليات اؼبالية اؼبشبوىة كيف حاؿ عدـ الوحدة اؼبكلفة دبكافحة تبييض تبييض األ
 2األمواؿ اجملتمع اؼبصرم اعترب ذلك جريبة جنائية معاقب عليها بعقوبة جنائية

نبلحظ اف اؼبشرع اؼبصرم دل وبدد ضوابط دقيقة  لتحديد ما إذا كانت العمليات اؼبالية ؿبل 
ـ العكس بل كاف من الواجب ربديد السقف اؼبارل للعمليات اليت هبب الشبهات تبييض األمواؿ أ

أف زبضع إلصدار شبهة تبييض األمواؿ كترؾ السلطة التقديرية اؼبؤسسات اؼبالية كالبنوؾ فبا يساىم 
 يف سهولة ارتكاب تلك اعبرائم.
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 .اإلخطار بالشبهة في التشريع الجزائرم  -ب 
إخطار اؽبيئة اؼبتخصصة مكافحة جريبة تبييض األمواؿ لقد أكد اؼبشرع اعبزائرم على إلزامية 

اؼبتعلق بالوقاية من  2005فيفرم  06الصادر يف  05/01من القانوف رقم  20يف نص اؼبادة 
تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما اليت جاء فيها على انو هبب على صبيع األشخاص 

دبكافحة تبييض األمواؿ عن صبيع العمليات اؼبتعلقة  الطبيعيُت كاؼبعنويُت إببلغ اؽبيئات  اؼبكلفة
بأمواؿ مشتبو بو أهنا ناذبة من جناية أك جنحو كخاصة اؼبرتكبة يف إطار اعبريبة اؼبنظمة أك اؼبتاجرة 
باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية كتعيُت القياـ هبذا اإلخطار دبجرد كجود الشبهة مع إمكانية تأجيل 

حىت بعد تنفيذىا، كما هبب أف وبمل اإلخطار البيانات اليت هتدؼ إذل تنفيذ تلك العمليات أك 
 تأكد الشبهة أك نفيها دكف تأخَت إذل اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة مثل ىذا النوع من اعبرائم. 

دل يشر مباشرة إذل جريبة تبييض األمواؿ بل أشار إذل اعبريبة  نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم 
خدرات كاؼبؤثرات العقلية على سبيل اؼبثاؿ كما يدؿ على ذلك من صبيع اؼبنظمة أك اؼبتاجرة باؼب

 .اعبرائم الناذبة من جناية أك جنحة كىو ما ينطبق على جريبة تبييض األمواؿ
  .اإلخطار بالشبهة في التشريع الفرنسي -ج 

اؼبعدؿ كاؼبتمم  1990يوليو لسنة  12الصادر يف  90/614من القانوف  03نصت اؼبادة 
اؼبتعلق مسانبة اؼبؤسسات اؼبالية يف  1998يوليو لسنة  02الصادر يف  98/546ف بالقانو 

مكافحة تبييض األمواؿ اؼبتحصل عليها من ذبارة اؼبخدرات، كأيضا أكد القانوف رقم 
اؼبتعلق بالتنظيمات االقتصادية على إلزامية إصدار اإلخطار بالشبهة ضد العمليات  2001/420

  1هة إذل جريبة تبييض األمواؿ.اؼبشتبو هبا كوهنا متوج
لقد حددت ىذه اؼبادة األشخاص اؼبلزمُت باإلخطار عن الشبهة كما ضبطت اؼبضموف  

كاغباالت اليت هبب على األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت اؼبكلفُت الرقابة على العمليات اؼبالية 
ة اؼبصرفية جبميع البنك إخطار اللجنألف فرنك فرنسي كحد حينها هبب على  50كحدد قيمة 

كخاصة التحويبلت الدكلية لتلك  2اؼبعلومات كالبيانات الضركرية للقياـ بواجبها على أكمل كجو.
السابق الذكر  1990يوليو سنة  12من القانوف الصادر يف  08ك 02كما نصت اؼبادة  األمواؿ،
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البنكي إذا تبت  على إعفاء األشخاص اؼببلغُت عن شبهة تبييض األمواؿ من جريبة إفشاء السر
  1لديهم حسن النية حىت كلو دل يؤدم ىذا اإلخطار إذل نتائج سلبية.

 .اإلخطار في بالشبهة التشريع السويسرم -د 
يتميز التشريع السويسرم عن بقية التشريعات الدكؿ اليت تعمل باإلخطار بالشبهة حبرية  

رية يف إصدار اإلخطار إصدار اإلخطار ضد العمليات اؼبالية اؼبشبوىة، حيث جاءت ىذه اغب
يف أخر التعديبلت، كإمبا حثهم على عدـ مساعدة  1993ضمن قانوف البنوؾ السويسرية لسنة 

 العميل ؿبل الشبهة كعدـ التعامل معو كغلق حسابو البنكي. 

 .اإلخطار بالشبهة في بعض التشريعات األخرل -ق 
ية كغَت البنكية ككذا كل من قانوف العقوبات األؼباشل اؼبؤسسات البنك 621نصت اؼبادة  

األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت العاملُت يف القطاع اؼبارل على ضركرة إخطار اؽبيئات اؼبتخصصة 
 عن العمليات اؼبالية اؼبشتبهة .

البنوؾ  1986إما يف بريطانيا ألـز قانوف مكافحة االذبار باؼبخدرات الصادر سنة 
طار العمليات اؼبالية ف دبتابعة تبييض األمواؿ باإلخكاؼبؤسسات اؼبالية على ضركرة قياـ اؼبكل

متعلق باستخداـ  1991مايو سنة  03كما فرض القانوف االيطارل الصادر يف ،  اؼبشبوىة
اؼبؤسسات اؼبالية لتبيض األمواؿ على مؤسسات مالية كالوسطاء اؼباليُت على ضركرة اإلخطار عن 

 عمليات اؼبشبوىة.
 1992مريكية جاء قانوف سرية حسابات البنكية الصادر سنو كيف الواليات اؼبتحدة األ 

ليلـز بضركرة إخطار إدارة الدخوؿ احمللية كإعداد تقارير خاصة عن اؼبعامبلت اؼبالية النقدية اليت 
) اػبركج كدخوؿ(  دكالر أمريكي كعن العمليات اؼبالية اليت تتعلق بانتقاؿ 10000يزيد قيمتها 

ل ىذا اإلخطار كل من البنوؾ كالشركات السماسرة كاالدخار كالتامُت العمبلت األجنبية، كقد ضب
كمكاتب احملاسبة كذبار السيارات كظباسرة البورصة كؿباؿ الوجبات السريعة ككل اؽبيئات اليت تقـو 

  2بالعمليات النقدية بُت العمبلء.

                                                           

 .107قيشاح نبيلة، مرجع سابق، ص 1
 .120صقر نبيل ، مرجع سابق، ص 2
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اإلخطار نبلحظ فبا سبق أف جل التشريعات ألزمت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بضركرة 
بالشبهة عن العمليات اليت تشكل ؿبل شبهة يف أهنا متجهة إذل ارتكاب جريبة تبييض األمواؿ 

حيث دل هبرب البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بالقياـ باإلخطار كترؾ  كيبقى التشريع السويسرم استثناء،
بنكية كطريقة ؽبا حرية القياـ بو من عدمو، كطلب منهم عدـ التعامل معهم أك غلق حساباهتم ال

 ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ
عدد اإلخطارات بالشبهة كعدد اؼبلفات احملالة على العدالة يبُت  03رقم  جدكؿكفيما يلي  

 2017ك  2005يف الفًتة ما بُت 
 عدد اإلخطارات بالشبهة عدد الملفات المحالة على العدالة

   اإلخطار
 السنة

/ 11 2005 
/ 36 2006 

02 66 2007 
/ 135 2008 
/ 328 2009 
/ 1083 2010 

02 1576 2011 
03 1373 2012 
/ 2208 2013 
/ 1698 2014 
 2015 من البنوؾ فقط 1290 /

 2016 من البنوؾ فقط 1240 154
 2017 من البنوؾ فقط 1239 /

 

معالجة االستعالـ  الصادر عن  خلية 2017ك 2016ك 2013ك 2012ك 2011تقرير كالنشاط كمعطيات إحصائية لسنة 
اطبلع عليو  dz/arindex.htmlctrf.gov.-http://www.mfالمالي لوزارة المالية للجزائر مناح على الموقع االلكتركني لها 

 د51ك 23الساعة  15/03/2019يـو 

 2015 ىذا اعبدكؿ نبلحظ ارتفاع عدد اإلخطارات سنويا كاستقراره يف سنواتمن خبلؿ 
 كأف اغلب اإلخطارات صادرة عن البنوؾ مث تليها اعبمارؾ، 2017ك 2016ك

أف عدد اؼبلفات احملالة إذل العدالة قليلة جدا باؼبقارنة مع عدد اإلخطارات مع أيضا  كما نبلحظ
  2016ارتفاعها يف سنة 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html%20اطلاع%20عليه%20يوم%2015/03/2019
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html%20اطلاع%20عليه%20يوم%2015/03/2019
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ئيس خلية االستعبلـ اؼبارل اإلخطار التلقائي الذم يفوؽ حد معُت ينظمو رغم تربير ر 
  1القانوف كاػبلية ال ربويل إال اؼبلفات اليت تتأكد فيها من شبهة تبييض األمواؿ.

يف الفًتة ما  يوضح عدد التقارير السرية اؼبرسلة من صبارؾ كبنك اعبزائرف 04رقم جدكؿ اما 
  2001كسنة 2005بُت سنة 

 نةالس
 من المرسلة السرية التقارير عدد

 الجزائر كبنك جمارؾ
 السنة

 من المرسلة السرية التقارير عدد
 الجزائر كبنك جمارؾ

2005 01 2012 51 
2006 05 2013 74 
2007 01 2014 52 
2008 05 2015 159 
2009 32 2016 168 
2010 2558 2017 184 
2011 394 / / 

 

الصادر عن خلية معالجة  2017ك 2016ك 2013ك 2012ك 2011صائية لسنة تقرير كالنشاط كمعطيات إح
//:www.mfhttp- االستعالـ المالي لوزارة المالية للجزائر متاح على الموقع االلكتركني لها

ctrf.gov.dz/arindex.html     د 23ك 20الساعة  13/03/2019 ـواطبلع عليو ي. 

نبلحظ  ارتفاع عدد التقارير السرية اؼبرسلة من إدارة اعبمارؾ كالبنك اعبزائر من سنة إذل 
تقرير سرم مث عرفت البفاض من  2558حيث بلغت  2010أخرل كقد عرفت ذركهتا سنة 

تقرير كبعد ذلك  استقر مع ارتفاع  159حُت بلغ عدد التقارير  2015إذل سنة  2011سنة 
 .يف يف السنوات الثبلث اليت تليهاطف

 .اإلخطار بالشبهة أنواع كمراحل: الفرع الثاني
 .سنتناكؿ أكال أنواع اإلخطار بالشبهة مث نعرج إذل اؼبراحل اليت يبر هبا اإلخطار بالشبهة 

 
  

                                                           

 .350صاحل جزكؿ، مرجع سابق، ص 1

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html
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 .أنواع اإلخطار بالشبهة :أكال 
اليقُت أك الشك ر كذلك حسب معيا خطاراتاإلمن  صنفُتينقسم اإلخطار بالشبهة إذل 

 .اؼبكلف بإصدار اإلخطار بالشبهة يف نفسية للشخص

 اإلخطار بالشبهة عند العلم : .1
معنويُت بعملية تبييض  أكيتم ىذا اإلخطار يف حاؿ التأكد من قياـ أشخاص طبيعيُت 

 كىي مثبتة بقانوف دكف شك يف ذلك األمواؿ ،أم أف عملية تبيض األمواؿ ىي موجودة فعبل 
ار عن عملية الفرنسي اليت أكجبت اإلخط 90/614من القانوف  03ادة كحسب نص اؼب
باؼبخدرات غَت اؼبشركع  اتج عن االذبارف مصدر األمواؿ نالعلم اليقيٍت بأ تبيض األمواؿ يف حاؿ

اػباص بالتنظيمات  2001الصادر سنة 420 علما أف نص ىذه اؼبادة عدؿ دبوجب القانوف
  1يتم اإلخطار عند العلم أك الشك يف مصدر األمواؿ.االقتصادية اعبديدة ،أين أصبح 

كجوب على  اؼبكمل كاؼبتمم 05/01من القانوف  20من اؼبادة  03كما نصت الفقرة 
كإرسالو إذل اؽبيئة اؼبختصة يها إذل تأكيد الشبهة أك نفهتدؼ اؼبعلومات اليت  األخطار عن صبيع

 .دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ
لب بضركرة التأكد جيدا أك نفي كجود شبهة يف مصدر اطعبزائرم ااؼبشرع  أفنبلحظ 

 ع يف الشك.و األمواؿ ؿبل اإلخطار دكف الوق

 :اإلخطار بالشبهة عند الشك .2
الفقيو "اعبرجاشل" الشك يف معجمو الفلسفي "التعريفات" بقولو: ىو الًتدد بُت  عرؼلقد 

 2.عند الشاؾ نقيضُت ببل ترجيح ألحدنبا على اآلخرال
ض ىذا النوع من اإلخطار ال يشًتط اؼبشرع كجود أدلة دامغة على كجود عملية تبيييف 

من القانوف  09ك كريبة يف تلك العمليات كىذا ما أكدت عليو اؼبادة األمواؿ إمبا يكفي كجود ش
اؼبتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما اؼبعدؿ كاؼبتمم اليت  15/06رقم 

                                                           

 .285اترباس، نذير مرجع سابق، ص 1
التصوؼ قاموس للمصطلحات كتعريفات علم الفقو كاللغة كالفلسفة كالمنطق ك علي بن ؿبمد السيد الشريف اعبرجاشل ،معجم التعريفات،  2

ربقيق كدراسة ؿبمد صديق اؼبنشاكم، دار الفضيلة للنشر كالتوزيع كالتصدير، القاىرة، باب الشُت، سنة  ،كالنحو كالصرؼ كالعركض كالبالغة
 .110، ص 2004
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اعبزائية يتعُت على  من قانوف اإلجراءات 32" دكف اإلخبلؿ بإحكاـ اؼبادة  أنولى أكدت ع
ا متحصل عليها من جريبة أهناػباضعُت إببلغ اؽبيئة اؼبتخصصة بكل عملية تبيض األمواؿ بشبهة 

 .1ا موجهة لتبيض األمواؿ أك سبويل اإلرىابأهنأك يبدك 
مفيدا للشك باإلخطار ل مصطلح يبدكا استعم ىذا التعديل للمشرع اعبزائرم يبلحظ أف

ا يدعو إذل قانوشل فهذ ألمواؿ دكف إثباتض اا ؿبل تبييأهنإف ؾبرد الشك يف عملية مالية  ام، عنو
 . ضركرة اإلخطار عنها

 .مراحل اإلخطار بالشبهة ثانيا :
ة جل مكافحة جريبكاجب قانوشل أىلتو التشريعات من أفعالة ك  يعترب األخطار بالشبهة آلية

 تبيض األمواؿ كىو يبر دبرحلتُت أساسيتُت نبا :
 مرحلة قبل إصدار اإلخطار بالشبهة كأخرل بعده.

 :لة ما قبل إصدار اإلخطار بالشبهةمرح .1

أكؿ مرحلة يبر هبا اإلخطار بالشبهة ىي عندما يتولد لدل موظف البنك أف عملية  أف
ف اؼبوظف ىو أكؿ من يتعامل أل، بنكية ما ؿبل شبهة كشك كوهنا تتعلق جبريبة تبيض األمواؿ

ف ىذا اؼبسؤكؿ مكلف ألمباشرة مع العمبلء، كعليو يتوجب إببلغ مسؤكليو عن ىذه الشكوؾ 
  2خلية االستعبلـ اؼبارل الذم بدكره يقـو بإرساؿ اإلخطار بالشبهة إذل ىذه اػبلية.راسلة دب

 80ض األمواؿ اؼبصرم قانوف مكافحة جريبة تبييمن  08كيف التشريع اؼبصرم نصت اؼبادة 
اؼبكلفة دبكافحة جريبة تبييض إخطار الوحدة هبب على اؼبؤسسات اؼبالية  أنوإذل  2002لسنة 

 .تبييض أمواؿ ؿبل  يشتبو يف أهنايتلعن العمليات اؼبالية ااألمواؿ 

 :بعد إصدار اإلخطار بالشبهةما مرحلة  .2
الية فاف اؽبيئة اؼبكلفة يف اعبزائر بعد إصدار اإلخطار بالشبهة من طرؼ البنك أك اؼبؤسسة اؼب

من اؼبرسـو  04نص اؼبادة  حيث كلفباستبلـ اإلخطار ىي خلية مكافحة االستعبلـ اؼبارل 
                                                           

 05/11من القانوف  20كاؼبعدلة دبوجب الفقرة األكذل من اؼبادة  12/02من األمر  10اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  15/06من القانوف  09اؼبادة  1
 . المتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ كتمويل اإلرىاب

 .2015تدريست كريبة، مرجع سابق، ص 2
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تصروبات االشتباه تسلم  ةمهدب تورلالمعاعبة االستعبلـ اؼبارل ب خلية 02/127التنفيذم رقم 
اؽبيئات كاألشخاص  إليهاترسلها  اؼبتعلقة بكل عمليات سبويل اإلرىاب أك تبييض األمواؿ اليت

 . 1الذين يعينهم القانوف.
يف إطار مكافحة جريبة تبيض األمواؿ كالقياـ بعملية  أيضاكمن اؼبهاـ األساسية للبنك 

الرقابة الداخلية كإعداد تقارير تعد عمل استباقي يف عملية اؼبكافحة منها تقارير دكرية كأخرل 
كقد تسبقها تقارير سرية  قبل كبعد إصدار اإلخطار بالشبهة سرية. كىي سبر عرب مراحل ـبتلفة

 .ازباذ بعض اإلجراءات منها كيبكن اف تشمل ىذه اؼبرحلة كأخرل دكرية تتحكم فيها اؼبدة الزمنية

 لتحفظية.ااتخاذ التدابير  -أ 
بعض الوقت اإلضايف كحينها  تتطلب ىذه العمليةعند القياـ بعمليات الفحص كالتحرم قد 

اؼبشرع  منحجل منع ذلك كترتكب جريبة تبيض األمواؿ كمن أ عملية اؼبالية يف البنكالتم يبكن أف ت
 لهيئة اؼبكلفة دبكافحة جريبة تبيض األمواؿ بازباذ تدابَت كقائية كربفظية .لاعبزائرم اغبق 
ساعة  72يف االعًتاض على تنفيذ أية عملية ك ذبميدىا ؼبدة ال تتجاكز ىذه التدابَت  كتتمثل

ؽبيئة اليت مكنت ا  05/01من القانوف  17اؼبادة  تاريخ اإلخطار، كىذا ما أشارت إليومن 
ساعة  72ؼبدة أقصاىا يف مكافحة تبييض األمواؿ اغبق يف االعًتاض بصفة ربفظية ك اؼبتخصصة 

قوية لتبيض األمواؿ أك سبويل  ؽبا شبهة م شخص طبيعي أك معنومة ألماليعلى تنفيذ أية عملية 
 .بالشبهة ىذا اإلجراء على إشعار بوصل اإلخطار كيدكفاإلرىاب 

التحرم أك الفحص من رئيس ؿبكمة اعبزائر بعمد  للهيئة أف تطلب التمديد يف كما يبكن
ساعة أك اغبراسة  72د األجل ب يدكمة سباحملمهورية كحينها يبكن لرئيس استطبلع رأم ككيل اعب

 2.بالشبهة ؿبل اإلخطارات اليت تكوف السندالقضائية اؼبؤقتة على األمواؿ أك اغبسابات ك 
من  05من اؼبادة  02يف نص الفقرة  التحفظيةأما اؼبشرع اؼبصرم فقد أشار إذل اإلجراءات 

قانوف مكافحة تبيض األمواؿ، حيث أعطى ىذا اغبق لوحدة مكافحة تبيض األمواؿ أف تطلب 

                                                           

 السابق الذكر. 02/127من اؼبرسـو التنفيذم رقم  04اؼبادة  1
كلية ية للقانوف كالعلـو السياسية،  ، اجمللة النقداإللتزاـ باإلخطار بالشبهة دكر مهم في مكافحة تبييض األمواؿ في الجزائردضباشل فريدة،  2

 .279، ص15/11/2016يتاريخ  02العدد  اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك،
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مكرر )ا(  208و اؼبنصوص عليو يف اؼبواد كذلك على النح التحفظيةمن النيابة العامة ازباذ التدابَت 
 مكرر )ج( من قانوف اإلجراءات اعبنائية . 208مكرر )ب( ك  200ك 

مكرر )ا( من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم على إمكانية أف تطلب  208حيث نصت اؼبادة 
 موالو كإدارهتا.النيابة العامة من احملكمة اعبنائية اؼبختصة إصدار دبنع اؼبتهم من التصرؼ يف أ

مكرر)ب( عن إمكانية أف يتظلم كل شخص صدر ضده حكم  208كما نصت اؼبادة 
 دبنع من التصرؼ أك اإلدارة يف فمد ثبلثة أشهر من تاريخ صدر اغبكم.

مكرر )ج( على نوع األمواؿ اليت يتم التنفيذ عليها كاليت تشمل  208كما نصت اؼبادة 
إليهم من  صر يف حالة ثبوت أف ىذه األمواؿ آلتمواؿ أكالده القأمواؿ اؼبتهم أك أمواؿ زكجتو أك أ

ريبة اليت صدر فيها اغبكم، يف حاؿ كاف حكم احملكمة يقضي إذل رد اعباؼبتهم كأيضا ناذبة عن 
 1اؼببلغ أك قيمة+ األشياء.

دل وبدد مدة معينة العًتاض عن  أنوما يبلحظ عن اإلجراءات التحفظية يف التشريع اؼبصرم 
 عملية مالية بنكية. أية

 90/614من القانوف رقم  06 ظي يف نص اؼبادةالفرنسي فقد تبٌت اإلجراء التحف أما اؼبشرع
ساعة ك  12السابق الذكر حيث حدد مدة كقف أية عملية بنكية ؿبل اشتباه يف مدة ال تتجاكز 

اريس قرار بذلك أك القياـ حبجر تلك األمواؿ اؼبشتبهة بعد أف يصدر رئيس للمحكمة االبتدائية بب
 12قاضي التحقيق يف حالة الضركرة، كيبكن لرئيس ؿبكمة باريس أف يبدد عملية الوقف ب 

  2ض األمواؿ.يتبيجريبة ساعة إضافية بطلب من الوحدة اؼبكلفة دبكافحة 

 :خاذ القرار بشاف اإلخطار بالشبهةات -ب 
دالئل إف كانت العملية  ربليل البيانات كالفحص كالتحرم ينتج عن ذلكبعد عملية اعبمع ك 

كعليو فاف اإلخطار يأخذ مسارين أكؽبما يف حاؿ ر جبريبة تبيض األمواؿ من عدمو، ؿبل اإلخطا
مشتبو هبا فاف اإلخطار وبفظ ،كأف   ات كاضحة يف كوف العملية اؼباليةعدـ كجود دالئل كإثبات

العملية  أفكدالئل على  د شكفيتم إلغاؤىا، أما اؼبسار الثاشل عند كجو  ربفظيةكانت ىناؾ تدابَت 
من القانوف  16على نص اؼبادة  نو بناءان فا جبريبة تبييض األمواؿ إذل القياـتتجو  اؼبالية ؿبل شبهة
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تقـو بإرساؿ اؼبلف لوكيل اعبمهورية اؼبختص يف كل مرة وبتمل فيها جاء فيو باف الذم  05/01
 . مواؿ أك سبويل اإلرىابتبيض األ جبريبة ها متعلقةؼببلغ عنأف تكوف الوقائع ا

كيتم ىذا القرار بتحويل اؼبلف من اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة جريبة تبيض األمواؿ بإصباع أعضاء 
ىذه اؽبيئة ك عند إرساؿ اؼبلف إذل ككيل اعبمهورية يسحب اإلخطار بالشبهة من اؼبلف حىت ال 

 1يعرؼ صاحب اإلخطار.
 2002لسنة  80من القانوف  05من اؼبادة  01أما يف التشريع اؼبصرم فحسب نص الفقرة 

اؼبصرم فانو "يتوذل الوحدة إعماؿ التحرم ك الفحص عما يرد إليها من إخطارات أك معلومات يف 
ؼبا يتجو  بشاف العمليات اليت يشتبو يف أهنا تتضمن غسيل لؤلمواؿ كتقـو بإببلغ النيابة العامة

 ائم اؼبنصوص عليها يف ىذا لقانوف ".دالئل على ارتكاب جريبة من اعبر  أف إذلالتحرم 
كقد جاءت البلئحة التنفيذية اػباصة بقانوف مكافحة تبيض األمواؿ اؼبصرم موضحة أكثر 

ض األمواؿ التأكد يييف حاؿ كجود دالئل على ارتكاب جريبة تب أنومنها على  07يف نص اؼبادة 
الدالئل الكافية ك يشًتط أف يكوف على ضركرة إببلغ النيابة العامة عرب ببلغ وبمل اؼبعلومات ك 

 2اإلببلغ إال من طرؼ رئيس ؾبلس أمناء الوحدة أك فبن فوضو بذلك.
أخر عكس اؼبشرع اعبزائرم كاؼبصرم ك اكجب على  اأما اؼبشرع الفرنسي فقد سلك اذباى

يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية إخطار النيابة العامة اليت بدكرىا تقـو بإخطار اؽبيئة اؼبتخصصة 
 مكافحة تبيض األمواؿ .

صادر عن جهة قضائية مستقلة سبتلك  نويبلحظ أف ىذا اإلجراء يكتسي أكثر شرعية أل
منع اؼبتهم من  التحفظيةحق اؼبتابعة القضائية كيبكن أف تقـو بإجراءات أخرل مثل اإلجراءات 

 3التصرؼ يف أموالو .
  .األحكاـ القانونية لإلخطار بالشبهة ثالث:الفرع ال

 .سنتناكؿ يف ىذا الفرع أكال الضوابط اليت تنظم اإلخطار بالشبهة مث الطبيعة القانونية لو
 

                                                           

 .298باخوية دريس، مرجع سابق، ص1
 259، مرجع سابق،صتبييض األمواؿمسؤكلية البنوؾ بين السرية المصرفية ك دموش حكيمة،  2
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  .: ضوابط لإلخطار بالشبهةأكال
من اإلجراءات الشكلية اليت طلبها اؼبشرع على اإلخطار بالشبهة قبد إجراءا تتعلق دبضموف 

 ر.اإلخطار كأخرل تبُت البيانات اليت توضح إطراؼ كؿبتول اإلخطا
 مضموف األخطار بالشبهة: .1

البيانات اليت ربتويها األخطار  06/05من اؼبرسـو التنفيذم رقم  05لقد حددت اؼبادة 
 بالشبهة كىي:

 بيانات حوؿ المخطر: -أ 
س كاف كانت مؤسسة بنكية أك اظبو كعنوانو كرقم اؽباتف كالفاكتتناكؿ بيانات اؼبخطر 

 ؤسسة أك فبثليها مث توقيع اؼبخطر.لدل اؼب امث صفة اؼبرسل إف كاف موظف، مالية
 :كتتمثل يفبيانات حوؿ العميل محل الشبهة  -ب 

، سابكالة اليت فتح اغبساب فيها كعنواف صاحب اغبالو ك ساب كتاريخ فتحو نوع كرقم اغب
يدكف لقب كاسم كتاريخ كمكاف ميبلده كطبيعة كرقم كتاريخ كمكاف  اطبيعيا شخصكاف   فاف

عنواف كمقر الشركة ككضعها القانوشل شخص معنوم بدكف اسم ك  و، كاف كافصدكر كثيقة تعريف
كتاريخ التأسيس كنوع النشاط كرقم التعريف اإلحصائي كىوية الشركاء يف ىذه الشركة من لقب 
كاسم كتاريخ ميبلد كعنواف مهنتهم كقيمة حصتو يف الشركة ككذا لقب كاسم كتاريخ كمكاف ميبلد 

 كثيقة تعريف اؼبسَت.كطبيعتو كرقم ك تاريخ مكاف صدكر 

  .البيانات حوؿ موضوع الشبهة -ج 
كاف   كتشمل ىذه البيانات تاريخ كفًتة كنوع كالقيمة اإلصبالية كعدد العمليات ؿبل الشبهة،

كانت العملية عابرة للحدكد أك ؿبلية كطبيعتها إف كانت إيداع أك مبادالت أك ربويبلت حركة 
احملاسبة كبالبيع كطريقة الدفع كدكاعي إثارة الشبهة   رؤكس األمواؿ كمكاف كعبلقة األعماؿ كمكاف

 1كغياب اؼبربر االقتصادم أك الطابع غَت اؼبألوؼ للعملية، اذباه كمصدر األمواؿ.
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 بيانات حوؿ األمواؿ موضوع الشبهة: -د 
 أصناؼ األمواؿ ؿبل شبهة تبييض األمواؿ كمشلت  05/01من القانوف  05نظمت اؼبادة 
 ؿ اؼبشبوىة مثل نوع العملة كطنية أك أجنبية أك نوع اؼبعادف النفيسة.مصدر كطبيعة األموا

 شكل األخطار بالشبهة: .2
يكوف  اكؿبدد اكحيد امبوذج ،06/05من اؼبرسـو التنفيذم رقم 02لقد حددت اؼبادة 

 بالشكل التارل:
ميم اؼبطبوعة كاحملددة من طرؼ خلية اهبب أف يكوف مبوذج األخطار بالشبهة كفق التص

 1عبة االستعبلـ اؼبارل ككل ـبالف ؽبذا النموذج اؼبصمم من طرفها يعترب غَت صحيح.معا
هبب أف تكوف الكتابة خبط كاضح عن طريق الرقن أك أليا كال وبرر خبط اليد كىدؼ كما 

 من ذلك ىو تسهيل قراءة البيانات الواردة فيو.
لبيانات اؼبطلوبة قد تفقد هبب أف ىبلو مبوذج األخطار بالشبهة من اغبشو ككل زيادة عن ا

 مصداقية األخطار.
 نو أجاز أف يكوف األخطار بالشبهة شفهيا .كيتميز التشريع الفرنسي أ

كمن اؼببلحظ يف العصر اغبديث كمع تطور تكنولوجيا ككسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ عبأت 
ريق الوسائل اإللكًتكشل عن ط استعماؿ اإلخطار بعض الدكؿ اؼبتطورة يف اجملاؿ االقتصادم إذل

 2االتصاؿ اإللكًتكنية اغبديثة.

 ميعاد األخطار بالشبهة: .3
من  02ؤلخطار بالشبهة كىذا باستقراء نص الفقرة لدل وبدد اؼبشرع اعبزائرم ميعاد مضبوط 

عن العملية ؿبل  اإلخطارنصت على كجوب القياـ بإصدار اليت  05/01من القانوف  20ؼبادة ا
 ادقيق اذا ما سار عليو اؼبشرع الفرنسي كاؼبصرم فلم وبدد ميعادجملرد كجود الشبهة كى الشبهة

 خطار بالشبهة.ؤلل

                                                           

كصل شكل األخطار بالشبهة كنموذجو كمحتواه ك ب المتعلق 2006يناير  09اؼبؤرخ يف  06/05من اؼبرسـو التنفيذم رقم  02اؼبادة  1
 .2006يناير  15، صادر يف 02العدد  ج ر ج ج ، ،استالمو

 .212تدريست كريبة، مرجع سابق، ص2
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ؽبيئات بالشبهة لتقدير ا التشريعات السابقة ترؾ ميعاد اإلخطار كعليو فاؼبشرع يف ـبتلف
 .اؼبكلفة باإلخطار بالشبهة

 معايير األخطار بالشبهة: .4
ؼبوظف البنك أف العملية حي كفق إشارات تو ك  امضبوط القد حددت التشريعات مقياس

معيار  األكؿ ينقسم ىذه اؼبعايَت إذل صنفُت نباامو ىي ؿبل شبهة تبيض األمواؿ ك اؼبالية اليت أم
 موضوعي. كالثاشلشخصي 

 المعيار الشخصي:  -أ 
كالدالئل اليت زبضع لتقدير كإرادة اؼبوظف البنكي الذم  يتناكؿ اؼبعيار الشخصي اإلشارات

 كيشمل االشتباه يف العميل لدل البنك أك فبثلو.1ة.يصدر األخطار بالشبه

 أك ممثلو:االشتباه في ىوية المستفيد   -
تعد قاعدة اعرؼ عميلك من أىم اإلجراءات اليت تستخدمها البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف 

معلومات الشخص طالب فتح عليو هبب عدـ التهاكف يف تسجيل مواجهة جريبة تبييض األمواؿ ك 
عمليو أخرل قبل البدء بالعمل معو كربديث ىذه اؼبعلومات كالبيانات حسب ما اغبساب أك 

لنقدية اليت ال هبب أف يتجاكز تنص عليو التنظيمات ككذا تسجيل البيانات حوؿ العمليات ا
 مصدر تلك األمواؿ.مقدارىا حدان معيننان يقرره التنظيم مث 

 :لممثل القانوني للعميل لدل البنكا االشتباه في -
اؼبعدؿ كاؼبتمم على إجبارية تأكد موظفي البنوؾ  05/01من القانوف  07دت اؼبادة أك

كاؼبؤسسات اؼبالية من ىوية زبائنهم ك عناكينهم كل فيما ىبصو قبل فتح حساب أك دفًت أك 
حفظ سندات أك قيم أك إيصاالت أك تأجَت صندكؽ أك القياـ بأم عملية أك ربط أم عبلقة 

 2.أعماؿ أخرل

                                                           

 .192تدريست كريبة، مرجع سابق، ص 1
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على موظف البنك التحقق كالتدقيق من ىوية  أنوؿ نص ىذه اؼبادة يتبُت لنا من خبل 
كيف حاؿ االشتباه بو فانو يرفض طلب العميل يف فتح حساب أك القانوشل العميل البنكي أك فبثلو 

شرعية أك العميل الغَت نفيذ العمليات اؼبالية مع ضركرة إخطار اؽبيئة اؼبختصة هبذه العملية رفض ت
 يو.أك فبثل

كاف كانت ىوية العميل أك فبثليو ال تشكل أم خطر فانو يتم فتح حساب كالقياـ 
 بالعمليات اؼبالية اؼبطلوبة.

 االشتباه في ىوية المستفيد: -
اؼبتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ كسبويل  12/02من األمر رقم  04بالرجوع إذل نص اؼبادة 

 الذين أك اؼبعنويوف األشخاص الطبيعيوف مأهنب وفاغبقيقي كفاؼبستفيدحددت اإلرىاب كاليت 
 1فعلية يف النهاية على الزبوف أك الشخص الذم تتم العمليات نيابة عنو. ىيمنةيبلكوف أك يبارسوف 

لقد اعترب اؼبشرع اعبزائرم اؼبستفيد دبثابة الزبوف، كمن اجل تعزيز مكافحة جريبة تبيض 
ربوؿ إليو األمواؿ اكجب اؼبشرع اعبزائرم التحقق  األمواؿ كنظرا لكوف اؼبستفيد ىو الشخص الذم
السابق الذكر اليت جاءت   12/02من األمر  09أيضا من ىوية اؼبستفيد كذلك من نص اؼبادة 

كما يلي :"يف حالة عدـ تأكد اػباضعُت من تصرؼ الزبوف غبسابو اػباص، يتعُت عليهم 
 2يقي أك اآلمر اغبقيقي بالعملية ".االستعبلـ بكل الطرؽ القانونية عن ىوية اؼبستفيد اغبق

اؽبيئة اؼبختصة  يد عليو إخطاركعليو فاف موظف البنك يف حاؿ االشتباه يف ىوية اؼبستف
 بذلك.

 :المعيار الموضوعي  -ب 
كما يبكن أف يسمى ىذا اؼبعيار التلقائي كيتناكؿ ىذا اؼبعيار االشتباه يف اؼباؿ يف حد ذاتو 

كيعتمد ىذا اؼبعيار على تنفيذ التعليمات اليت  ليها ىذا اؼباؿأك مصدره كالطريقة اليت ينتمي إ
  3يصدرىا البنك من طرؼ اؼبوظف فيو.

                                                           

 السابق الذكر 12/02من األمر رقم  04اؼبادة  1
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 :ؿالشتباه في المصدر الماا -
كلقد قياـ اعباشل بعملية تبيض األمواؿ، يعد مصدر اؼباؿ من أىم اؼبؤشرات اليت تدؿ على  

بالشبهة  ارل على ضركرة اإلخطارموعة العمل اؼبمن التوصيات األربعوف جمل 13أشارت التوصية 
ر لديها أسباب مؤسسة مالية أك توف إذا اشتبهت أنونصت عن مصدر اؼباؿ ؿبل االشتباه، حيث 

مطالبة  فإهناف أمواال ناذبة عن مصدر إجرامي أك مرتبطة بتمويل اإلرىاب معقولة لبلشتباه بأ
االستعبلـ  إذل ىيئةيات اؼبشبوىة العملفورية حوؿ رير ابإرساؿ تق التنظيمات دبوجب القانوف أك

 1اؼبارل.
بأنو كاجب اؼبكلفُت  12/02من األمر  20من اؼبادة  01كيف التشريع اعبزائرم نصت الفقرة 

بإصدار اإلخطار بالشبهة ىذه اؽبيئة عن صبيع العمليات اؼبالية ؿبل شبهة تتضمن تبييض ربويل 
 2يبة تبييض األمواؿ.الرتكاب جر ؿ الناذبة أك يشتبو بأهنا موجهة األموا

إذف اعترب اؼبشرع اعبزائرم االشتباه يف مصدر األمواؿ إف كانت من جريبة أكلية معيارا 
 إلخطار اؽبيئة اؼبتخصصة دبكافحة تبيض األمواؿ.

 :االشتباه في مقدار الماؿ -
البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية مؤشرا ب اليت تتم عملياتالقد يكوف مقدار اؼباؿ يف عملية من  

 شتباه يف كوف ىذا اؼباؿ متجهة كبو تبيض األمواؿ.لبل
لبلشتباه يف عملية تبيض األمواؿ قبد اؼبشرع  اكمن التشريعات اليت اعتربت قيمة اؼباؿ معيار 

 10األمريكي الذم ألـز موظفي البنوؾ على كاجب اإلخطار عن كل عملية تزيد قيمتها عن مبلغ 
 أالؼ دكالر أمريكي.

السابق الذكر على  12/02من األمر  10من اؼبادة  01قد نصت الفقرة  أما اؼبشرع اعبزائرم
ا ال تستند إذل مربر اقتصادم أهن"إذا سبت عملية ما يف ظركؼ غَت عادية أك غَت مربرة أك تبدك  أنو

مبلغ العملية حدا يتم ربديده عن طريق التنظيم يتعُت  ل مشركع أك يف اغباالت اليت يفوؽأك إذل ؿب
ُت أف يولوىا عناية خاصة كاالستعبلـ عن مصدر األمواؿ ككجهتها ككذا ؿبل العملية على اػباضع

 3كىوية اؼبتعاملُت االقتصاديُت "
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يبلحظ أف اؼبشرع األمريكي حدد القيمة اؼبالية لبلشتباه يف عملية تبيض األمواؿ بينما ترؾ 
غَت كقد يؤدم تيمة العمل تف ققيمة إذل التنظيم كأحسن ما فعل ألاؼبشرع اعبزائرم ربديد ىذه ال

ذلك إذل عرقلة عمل اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة تبيض األمواؿ نتيجة تزايد عدد اإلخطارات يف حاؿ 
 1البفاض قيمة العملة فبا يصعب من عملية متابعة ىذه اإلخطارات.

 :االشتباه في كجهة األمواؿ -
عملية تبيض األمواؿ مثل يكوف مؤشر اذباه األمواؿ من الدالئل اؽبامة للقياـ ب أفيبكن 

ربويل األمواؿ كبو دكلة ال زبضع ألنظمة مراقبة لؤلمواؿ أك أم منطقة ينتشر فيها اإلرىاب كعدـ 
 كجود مربر اقتصادم ؽبذا التحويل.

 أجريتإذا  أنوعلى  12/02قم ر من القانوف  10من اؼبادة  01كقد جاء يف نص الفقرة 
إذل مربر اقتصادم أك إسبامها أك تبدك أهنا ال تستند  ةمربر  يف ظركؼ غَت عادية أك غَت ليةعملية ما

هبب التنظيم  عن طريقربديده يتم  معينناحدا  هامبلغ ؿبل مشركع أك يف حاالت اليت يتجاكزأم 
 2.ة كىوية العميلعن مصدر األمواؿ ككجهتها ككذا ؿبل العملي يستعلمواأف  اؼبكلفُتعلى 

لدالة عن إمكانية القياـ بعملية تبيض األمواؿ أك سبويل تعترب كجهة األمواؿ من األمارات ا
اإلرىاب لذلك ألـز اؼبشرع اعبزائرم موظفي البنك باإلخطار بالشبهة يف حالة قياـ عميل ما دبثل 

 ىذه العمليات.
عليو يتم إصدار ا للشبهة كاليت بناءا خاص اذبدر اإلشارة إذل أف اؼبشرع اؼبصرم دل وبدد معيار 

الشبهة بكل عملية تتعلق دببلغ مارل من الشبهة يف   اما اؼبشرع الفرنسي حدد معيار اإلخطار، بين
 3كونو من مصدر ناتج عن اؼبخدرات أك أم نشاط إجرامي.

 .: الطبيعة القانونية لإلخطار بالشبهةثانيا
يعد اإلخطار بالشبهة آلية فعالو لكشف جريبة تبييض األمواؿ كقد تبنت الكثَت من 

ظهر ىناؾ جدؿ حوؿ طبيعتو القانونية  أنوطنية كحثت عليو االتفاقيات الدكلية غَت التشريعات الو 
 سنوضحها كما يلي:

                                                           

 السابق الذكر. 05/442من اؼبرسـو التنفيذم  02اؼبادة  1
 12/02من القانوف قم  10من اؼبادة  01نص الفقرة  2
 .307باخوية دريس، مرجع سابق، ص  3
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  .من أسباب اإلباحة ااإلخطار بالشبهة باعتباره سبب .1
رصل إذل دائرة اإلباحة كبذلك ينتقل من دائرة التج فعل آمث أنويعرؼ سبب اإلباحة على  

من  39كقد نصت اؼبادة ، ف يسمى ركن عدـ اؼبشركعيةكيبكن أيسقط الركن الشرعي للجريبة 
وجود شرطُت أساسيُت نبا حسن النية كاألسباب اعبزائرم على ذلك كلكن ب قانوف العقوبات

اؼبعقولة ؽبذا الفعل. كعليو فاف أداء الواجب يعترب سببا من أسباب اإلباحة كىذا حسب القواعد 
   1.قانوفالالعامة يف 

 05/01من القانوف  23، جاء يف نص اؼبادة ييض األمواؿ يف البنوؾمكافحة تب كيف ؾباؿ 
ف ال يتم متابعة األعواف اؼبكلفُت بإصدار اإلخطار بالشبهة عند كشف أب 12/02اؼبعدؿ باألمر 

  2.أثناء تأديتهم مهامهم اؼبهنية السر البنكي
غَت أف اؼبشرع قانوف، العاقب عليها السر البنكي للعميل يعترب جريبة يكعليو كباعتبار إفشاء 

 نوىذا السر يف حاؿ االشتباه يف العميل بالقياـ بعملية تبيض األمواؿ أل كشفوظف البنك  أباح ؼب
 قاـ بفعل مشركع يندرج يف نطاؽ اإلباحة .

  .اإلخطار بالشبهة باعتباره مانع من موانع المسؤكلية .2
نع اؼبسؤكلية النتقاء القصد من موا ايرل الفقو القانوشل أف اإلخطار بالشبهة يعترب مانع

 يقـو عليو الركن اؼبعنوم للجريبة. اأساسي االذم يعد مرتكز  اإلجرامي
من موانع اؼبسؤكلية  اكيف جريبة تبييض األمواؿ يعترب القياـ بعملية اإلخطار بالشبهة مانع 

امة كليس كذلك استنادا إذل حسن نية اؼبوظف للقياـ باإلخطار بالشبهة هبدؼ ضباية اؼبصلحة الع
 مصلحة شخصية .

يعفى األشخاص الطبيعيوف كاؼبعنويوف ف بأ 05/01من القانوف  24كيؤكد نص اؼبادة 
بشرط أف يتصرؼ .إلخطار بالشبهة من أية مسؤكلية إدارية أك مدنية أك جزائيةاؼبكلفوف بإصدار ا

عات بقرارات بأال التحقيقات إذل أية نتيجة، أك انتهت اؼبتاب تصلحىت لو دل األعواف حبسن نية، 
 .كجو للمتابعة أك التسريح أك الرباءة

                                                           

 .213بن قلة ليلي، مرجع سابق، ص  1
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ف ربديده أل ف حسن النية مقياس مرف كغَت ثابت كيستحيلرأم منتقد ألغَت أف ىذا ال
  1حسن النية مرتبط دبشاعر كعواطف اؼبوظف.

كما ذبدر اإلشارة إذل أف موانع اؼبسؤكلية ؿبددة كؿبصورة بنص القانوف ، كال قبد اإلخطار 
  2هة من ضمنها.بشب

 :اإلخطار مانع من موانع العقاب .3
كبالرجوع  اعبزاء أك إيبلـ يوقع على مرتكب اعبريبة ؼبصلحة اجملتمع أنوعلى  يعرؼ العقاب

"يعفى األشخاص السابقة الذكر اليت نصت على  05/01من القانوف  24اؼبادة نفس  إذل
ية مسؤكلية كالذين تصرفوا حبسن نية من أشبهة الطبيعيوف كاؼبعنويوف اػباضعُت لواجب اإلخطار بال

إدارية أك مدنية أك جزائية ، كيبقي ىذا اإلعفاء من اؼبسؤكلية قائما حىت لو دل تؤدم التحقيقات 
  للمتابعة أك التشريع أك الرباءة". إذل أية نتيجة أك انتهت اؼبتابعات بقرارات

 اليت جاء نصها كما يلي :  من قانوف مكافحة تبيض األمواؿ اؼبصرم 10كحسب نص اؼبادة 
اؼبسئولية اعبزائية عن اؼبلزمُت بإصدار اإلخطار بالشبهة عن كل من تصرؼ حبسن نية تسقط 

كالبيانات البلزمة يف ىذه علومات اؼب اإلخطاركيصدر كفق الشركط القانونية حيث يتضمن ىذا 
 أسباب معقولة. على بناءان االشتباه  أيضا إذا صدرتنتفي اؼبسئولية اؼبدنية كما  اغبالة،

، فاف اؼبشرعاف اعبزائرم كاؼبصرم أعفيا اؼبخطر بالشبهة من العقاب إذا كاف ىذا كعليو
 اإلخطار صادر عن حسن نية كىو ما يصعب إثباتو.

كل ل تقرر موانع العقاب يف اعبريبة بموانع العقاب ال تؤثر على أركاف اعبريبة ب أفكما 
 .عناصرىا
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مادة لركن اؼبعنوم للجريبة يف صياغة شرعاف اعبزائرم كاؼبصرم اسقطا ااؼب أفيف حُت نبلحظ 
م مسؤكلية اؼبسؤكلية األشخاص..... من أ  يعفى من اإلعفاء من عقوبة حُت استعماال صياغة "

ال عقاب على من قاـ  ككاف من األجدر استعماؿ الصيغة التالية" أك جزائية" ةأك مدني ةإداري
 1حبسن نيو"

  .مسؤكلية البنوؾ كالمؤسسات المالية عن اإلخطار بالشبهة :انيالث المطلب
تعترب البنوؾ اؼبستهدؼ الرئيسي يف عمليات تبييض األمواؿ لذلك ألزمت اغلب التشريعات 
اؼبكافحة للجريبة تبييض األمواؿ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية باإلخطار عن العمليات اؼبالية اليت 

ُت يتقاعس موظفي كمهٍت ىذه اؼبؤسسات يف تنفيذ اإلجراءات تتضمن شبهة تبييض األمواؿ كح
 كالتنظيمات اؼبنظمة لعملية الرقابة فاف ذلك يسهل على اجملرمُت ارتكاب ىذه اعبريبة اػبطَتة.

األشخاص اؼبلزموف بتلقي اإلخطار بالشبهة مث اإلخبلؿ األكؿ  لفرعكسوؼ نتناكؿ يف ا 
 الثاشل الفرعيف  بواجب اإلخطار بالشبهة

 .األشخاص الملزموف بتلقي اإلخطار بالشبهة: األكؿ الفرع
من  19موف باألخطار بالشبهة يف نص اؼبادة د اؼبشرع اعبزائرم األشخاص اؼبلز لقد حد

كمكافحتهما كصنفهم إذل  اإلرىاب بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اؼبتعلق  12/03 النظاـ
 ؼبالية كىذا ما سنفصل فيو تبعا.ؼبؤسسات اؼبالية كاؼبؤسسات كاؼبهن عرب اا

 .البنوؾ كالمؤسسات المالية: أكال
تعترب البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية من أىم القنوات اليت يلجأ إليها مبيضي األمواؿ الناذبة عن 

 مصدر إجرامي.
 األشخاصصبيع  اأهنب 12/02من األمر  04كتعرؼ اؼبؤسسة اؼبالية حسب نص اؼبادة 

ألغراض ذبارية نشاطا أك أكثر من باسم أك غبساب زبوف الذين يبارسوف  الطبيعيوف كاؼبعنويوف
القابلة لبلسًتجاع كالقركض أك  األمواؿ كالودائع تلقيمليات اليت تتناكؿ نشاط األنشطة أك الع

 اؼببيعات.
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اؼبتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ كسبويل  12/03من النظاـ  12كما أضافت اؼبادة 
 .اؼبالية لربيد اعبزائر كاؼبؤسسةكاؼبؤسسات اؼبالية  لبنوؾا صبيع اإلرىاب كمكافحتها

 .المؤسسات كالمهن الغير مالية: ثانيا
صاحل اؼبالية لربيد اعبزائر السابق الذكر كقصد غلق اؼبباإلضافة إذل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ك 

ل من اؼبؤسسات الباب أماـ مبيضي األمواؿ يف القطاعات األخرل أضاؼ اؼبشرع اعبزائرم ك
السابق  12/02من األمر رقم  04من اؼبادة  05 كاؼبهن الغَت مالية، حيث جاء يف نص الفقرة

نشاطات غَت تلك اليت سبارسها  وفيبارسالذين  صبيع األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت أنوالذكر على 
الية م وف بنشاطاتومخصوصا احملامُت عندما يقاؼبهن اغبرة اؼبنظمة ك ب اصةاػبية اؼبؤسسات اؼبال

ؿبافظي البيع باؼبزايدة كخرباء البيع باؼبزايدة كخرباء اؼبوثقُت كاحملضرين القضائيُت ك غبساب موكليهم ك 
كالوسطاء يف  الوكبلء اعبمركيُتحملاسبُت اؼبعتمدين كالسماسرة ك احملاسبة كؿبافظي اغبسابات كا

ركات كككبلء بيع السيارات كالرىانات عملية البورصة كاألعواف العقاريُت كمقدمي اػبدمات للش
الفنية كاألشخاص الطبيعيُت  عادف الثمينة كالقطع األثرية كالتحفكاأللعاب ككذا ذبار األحجار كاؼب

 ينتج عنهاإجراء عمليات مهامهم على اػبصوص باالستشارة ك كاؼبعنويُت الذين يقوموف يف إطار 
من األمر  21كما أضافت اؼبادة ،لؤلمواؿ  نقل مأك ربويبلت أك أ استغبلؿإيداع أك مبادالت أك 

الضرائب كاعبمارؾ كأمبلؾ الدكلة كاػبزينة اؼبصاحل العامة للمالية ك السابق إذل الفئات السابقة كل 
 .العمومية كبنك اعبزائر 

من قانوف النقد كالصرؼ كل من البنوؾ  02/561Lأما اؼبشرع الفرنسي فقد اعتربت اؼبادة 
  1ة باإلضافة إذل اؼبوثقُت كاحملضرين القضائيُت كاؼبتعاملُت االقتصاديُت.كاؼبؤسسات اؼبالي

 صيباناليكل من التجمعات اليت تنظم العاب اغبظ ك   2004/204كقد أضاؼ القانوف 
 2اؼبراىنات اػباصة باأللعاب الرياضية ك مسابقات اػبيوؿ.

على إجبار  2002لسنة  80من القانوف  08اؼبادة  أكدتأما اؼبشرع اؼبصرم فقد  
 ربمل شبهة تبييض األمواؿ. اؼبؤسسات اؼبالية بإخطار الوحدة عن العمليات اؼبالية اليت
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اؼبؤسسات اؼبالية كل من البنوؾ العاملة يف مصر  01كقد حددت الفقرة )ج( من اؼبادة 
 كفركعها.

 .بتلقي اإلخطار بالشبهة الهيئات المكلفة :الفرع الثاني
لتلقي  ة على ضركرة إنشاء كحدات على اؼبستول الدكرلأكدت االتفاقيات الدكلي

البنوؾ  األمواؿ قانونا كخاصةاإلخطارات اؼبرسلة من اؼبلزمُت بإصدار اإلخطارات ؿبل شبو تبييض 
اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب من  07اؼبادة  تحيث نصاؼبالية، كاؼبؤسسات 

اؼبصادؽ  2000نوفمرب 15معية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة يـو الوطنية، اؼبعتمدة من طرؼ اعب
من توصيات ؾبموعة  26كنصت التوصية 02/55.1عليها بتحفظ دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 

العمل اؼبارل على ضركرة إنشاء كحدات يبكنها متابعة اإلخطارات اليت ترسلها البنوؾ كاؼبؤسسات 
تتمكن من ة كاؼبعنوية كاآلليات القانونية لاؼبادي وسائلبال يئاتاؽب كأكدت على تزكيد ىذه اؼبالية

دكف عراقيل فبا يسهم يف اغبد من خطورة جريبة تبييض األمواؿ ككعينة  متابعة اإلخطارات بالشبهة
 .ىن ىذه الوحدات سنتناكؿ بالتعريف هبذه الوحدات يف كل من اعبزائر كمصر كفرنسا

 أكال: في الجزائر 

  .ستعالـ المالينشاء خلية االإ .1
جاءت نشأة خلية االستعبلـ اؼبارل كنتيجة ؼبصادقة اعبزائر على اتفاقية األمم اؼبتحدة 

اليت  07ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية السيما حسب ما كرد يف الفقرة " ب" من اؼبادة 
كفحص أكدت على ضركرة إنشاء كحدات استخبارات مالية تعمل كمركز كطٍت عبمع كربليل 

كزير اؼبالية  كتكوف ربت سلطة، كتعميم اؼبعلومات عما وبتمل كقوعو من عمليات تبييض أمواؿ
 .كيقع مقرىا باعبزائر بالعاصمةكتتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقبلؿ اؼبارل 

 تشكيل الخلية:  .2
 من :  معاعبة االستعبلـ اؼبارلتتشكل خلية  
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 رئيس مجلس اللجنة -أ 
  .سنوات قابلة لتجديد مرة كاحدة 04ئاسي لفًتة مدهتا دبوجب مرسـو ر  يعُت 

  : دبا يلي 02/127مكرر من اؼبرسـو  10كتثمل يف مهامو حسب اؼبادة 
تعُت كإهناء مهاـ يف الوظائف األعواف حسب ما يتطلبو القانونُت األساسية السارية  -

  .اؼبفعوؿ اؼبنظمة كاحملددة ؼبهاـ األعواف
  .التنسيق كحسن تسَت اؼبصاحل -
  .تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة كالوقوؼ على ربقيق األىداؼ -
 .كعقد االتفاقات رفع الدعاكم القضائية كسبثيل اػبلية أماـ السلطات الوطنية كالدكلية -
  .تقدصل عرض عن األعماؿ اؼبنجزة إذل كزير اؼبالية بعد موافقة ؾبلس اػبلية -
  1تسَتىا. الداخلية اليتإعداد القوانُت كالتنظيمات  -

 : األمانة العامة  -ب 
 التسيَتاؼبسؤكؿ عن تقـو األمانة العامة بتسيَت األمور اؼبالية كاإلدارية عن طريق أمُت عاـ 

 .اؼبارل كاإلدارم للخلية، كما يوفر اػبدمات اؼبادية البلزمة غبسن سَت اػبلية ،احملاسيب

 : مجلس الخلية -ج 
عينوف من الكفاءات اؼبتخصصة يف أعضاء ي 04أعضاء منهم الرئيس ك 07يتشكل من 

قاضيُت يعينهما كزير العدؿ حافظ األختاـ بعد  02اجملاؿ البنكي كاؼبارل كاألمٍت باإلضافة 
سنوات قابلة للتجديد مرة  04استشارة اجمللس األعلى للقضاء كيكوف تعيُت أعضاء اػبلية لفًتة 

 10باؼبادة غَت انو مت تعديل ىذه ، هٍتكيلتـز أعضائها بالسر اؼب 2كاحدة، كيتخذ قراراتو باإلصباع
خاصة اإلجراءات اؼبتعلقة يتداكؿ ؾبلس اػبلية  باف  08/275مكرر من اؼبرسـو التنفيذم 

                                                           

علق بإنشاء خلية معالجة االستعالـ المالي المت 2008سبتمرب سنة  6اؼبؤرخ يف  08/275مكرر من اؼبرسـو التنفيذم رقم  10اؼبادة  1
 السابق الذكر. 02/127. يعدؿ كيتمم اؼبرسـو التنفيذم رقم 2008سبتمرب  07الصادرة بتاريخ  50ج ر ج ج العدد  ،كتنظيمها كعملها

ـ المالي كتنظيمها المتضمن إنشاء خلية معالجة االستعال 04/2002/ 07اؼبؤرخ يف  02/127 رقم اؼبرسـو التنفيذممن 10اؼبادة   2
 .السابق الذكر 04/2002/ 07الصادرة بتاريخ  23ج ر ج ج العدد   كعملها
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اجمللس  كهبب أف يتخذ ستغبلؿ كمعاعبة تصروبات االشتباه كتقارير التحقيقات كالتحرياتبا
  1.قراراتو بأغلبية أصوات األعضاء 

ازباذ قرارات اجمللس بالنسبة بشاف اإلخطار بالشبهة يف كلتا اغبالتُت نبلحظ أنو حىت يف حالة 
  .يضعف من فعالية مكافحة جريبة تبييض األمواؿ

 :المصالح اإلدارية للخلية -د 
اؼبتعلق بتنظيم اؼبصاحل التقنية للخلية عمل  28/05/2007نظم القرار اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف 
أربعة مصاحل كل مصلحة يديرىا رل حيث تتشكل اػبلية من كاؽبيكلة اإلدارية للخلية االستعبلـ اؼبا

  .رئيس قسم كمكلفُت بالدراسات
التحريات يقـو جبمع اؼبعلومات، كينظم العبلقات مع اؼبراسلُت، كربليل التحليل ك  مكتب -

  .تصروبات الشبهة كإدارة التحقيقات
مركز نصيب تب ـوكالبيانات كيقصبع اؼبعلومات مهمتو  الوثائق كقاعدة البيانات مكتب -

  .اغبسن لعمل اػبلية سَتتنظيم الهبدؼ  لمعلومات الضركريةل
 مكتب الشؤكف القانونية يقـو بتنظيم العبلقات مع النيابة العامة كاؼبتابعة القانونية  -
مكتب التعاكف مهمتو تنظيم العبلقات الثنائية كاؼبتعددة األطراؼ مع اؽبيئات األجنبية اليت  -

  2النشاط. س ميدافتعمل يف نف

 :مهاـ الخلية  -ق 
من  15ك 05اؼبعدؿ كاؼبتمم كاؼبادة  02/127اؼبرسـو التنفيذم  08ك 04ك 02نظمت اؼبادة 

  كىي : مهاـ اؼبنوطة خبلية االستعبلـ اؼبارلاؿ 05/01القانوف 
 استبلـ اإلخطارات بالشبهة اؼبتعلقة بالعمليات ؿبل شبهة  -
  .يات اؼباليةمهمة معاعبة اإلخطارات بالشبهة عن العمل -
 .مهمة التبليغ عن العمليات ؿبل شبهة -

                                                           

 السابقة الذكر. 08/275مكرر من اؼبرسـو التنفيذم رقم  10   1

ج ر ج  ،ـ الماليالمتعلق بتنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة االستعال 2007مايو  28من القرار الوزارم اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف  02اؼبادة  2
 2007يونيو سنة  13الصادرة بتاريخ  39ج العدد 
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القياـ بإرساؿ اؼبلف إذل ككيل اعبمهورية اؼبختص إقليما إذا كانت الشبهة قابلة للمتابعة   -
  .اعبزائية

 .تبادؿ اؼبعلومات كطنيا كدكليا -
اقًتاح النصوص التشريعية كالتنظيمية كاؼبتعلقة دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ كسبويل  -
 .إلرىابا

  .مهمة ازباذ التدابَت التحفظية -

 ثانيا : فرنسا 
  :التعريف بالهيئة .1

كىي اختصار ػبلية  TRACFINاؽبيئة اؼبكلفة دبكافحو تبييض األمواؿ يف فرنسا ب  تدعى
 Traitement du " معاعبة االستعبلـ كمكافحة الدكائر اؼبالية غَت الشرعية باللغة الفرنسية

renseignement et action contre les circuits financiers clandestin."1  

كدل يتم ربديد مهامها إال بعد  1990مايو  09اليت أنشئت دبوجب اؼبرسـو الصادر يف ك  
مث  اعبمارؾ ككانت خاضعة إلدارة 1990يونيو  12الصادر يف  90/614صدكر قانوف رقم 

ديسمرب  06ـو الرئاسي الصادر يف انتقلت إذل كصاية كزارة االقتصاد كاػبزينة دبوجب اؼبرس
2006.2 

 قطاع إذلجموعة من اػبرباء ينتمي اغلب عناصرىا دبتتكوف إدارة مكافحة تبييض األمواؿ 
من  01اؼبادة  مكلفُت حسباعبمارؾ الف ؽبم خربة يف األمور اؼبالية ك اللغات األجنبية كىم 

بتلقي باإلخطارات 1998يوليو  02الصادر يف  98/546كاؼبعدؿ بالقانوف رقم  90/614القانوف 
 اؼبقدمة من اؼبؤسسات اؼبالية. 

تلقي اإلخطارات تقـو بتجميع كافة اؼبعلومات الضركرية لتعرؼ على مصدر األمواؿ  كبعد 
كطبيعة العمليات اليت يتضمنها اإلخطار بالشبهة اؼبقدـ من اؼبؤسسات اؼبالية كذلك بالوقوؼ على 

 . كوهنا ؿبل تبييض أمواؿ من عدموشتبو هبا يفمدل صحة العمليات اؼبالية اؼب
 

                                                           

 .319بن طالب ليندا، مرجع سابق، ص 1
2 Jean-Baptiste Carpentier ;"Etat et perspective de le lutte contre le blanchiment en 
France ". Rapport moral sur l’argent dans le monde.2012 voire le site : www.oef.osso.fr 

http://www.oef.osso.fr/
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 : سلطات ىيئة .2
  تتمتع ىذه اؽبيئة جبمعة من السلطات كىي :

عمليات الؽبا حق االطبلع من اؼبؤسسات اؼبالية على صبيع اؼبعلومات كالوثائق اؼبرتبطة ب -
  1990و يولي 12من القانوف  14اؼبالية اؼبقدمة عنها اإلخطار بالشبهة كذلك كفقا للمادة 

كال يعتد بالسرية البنكية أماـ اؽبيئة كيبكنها االطبلع على صبيع البيانات كاؼبعلومات  -
 الضركرية.

 حق االعًتاض على تنفيذ أم عمليو مالية يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كما يبكن سبديد ؽبا -
  1.باريس االبتدائية رئيس ؿبكمةبعد طلب من  ىذا االعًتاض

ن اؼبؤسسات اؼبالية عن العمليات ؿبل شبهة كبعد دراسة كربليل تلك تتلقى اإلخطارات م -
 اإلخطارات كربديد األشخاص اؼبتورطوف يف مثل ىذه العمليات زبطر النائب العاـ الفرنسي.

اليت تتوصل إليها اؽبيئة حوؿ   القياـ بواجب إخطار السلطة القضائية جبميع اؼبعلومات  -
مايو  09الصادر يف  09الفرنسي رقم  على اؼبرسـو كدلك بناءان األمواؿ ؿبل شبهة تبييض األمواؿ 

1990.2  
   : مصرثالثا

تسمى اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة تبييض األمواؿ يف مصر بوحدة التحريات اؼبالية اؼبصرية اليت 
لسنة  80تضطلع بأنشطة مكافحة تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب، أنشئت دبوجب القانوف رقم 

ربسُت فاعلية أنظمة مكافحة تبييض األمواؿ كسبويل  كاؽبدؼ من إنشائها 2002الصادر 
 مصر . يفاإلرىاب بالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية العاملة 

 مهامها  .1
تقـو كحدة مكافحة تبييض األمواؿ اؼبصرية بتلقي اإلخطارات من اؼبؤسسات اؼبالية كربليلها 

تصة، كربويل اإلخطارات اليت ترد إليها من فحص كالتحرم بالتنسيق مع اعبهات اؼبخالتوزيع ك الك 
 3اؼبؤسسات اؼبالية إذل اعبهات اؼبختصة. 

 ؾبلس أمناء الوحدة يف: مهاـالسابق من القانوف  03كحددت اؼبادة 
                                                           

 126ص اذل  128دليلة مباركي، مرجع سابق، ص   1
 .324بن طالب ليندا، مرجع سابق، ص 2
 .127سابق، صالرجع اؼبدليلة مباركي،  3
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 .اعتماد النماذج البلزمة لتنفيذ أحكاـ قانوف تبييض األمواؿ  -
وف مكافحة تبييض األمواؿ ربضَت الوسائل البلزمة لتطبيق األنظمة كالقوانُت مقررة لقان  -

 بالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 
تزكيد السلطة القضائية كغَتىا من اعبهات اؼبختصة باؼبعلومات كالبيانات كالوثائق اليت   -
 طلبها اعبهات األخرل اؼبختصة دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ ت
 األمواؿ.  تبييضاقًتاح القوانُت كاألنظمة كاإلجراءات اػباصة دبكافحو جريبة   -

  .تشكيلتها  .2
 كافحة جريبةاؼبتعلق دب 2012 لسنة 164من القرار الرئاسي اؼبصرم رقم  02حسب اؼبادة 
 تبييض األمواؿ

كم اػبربة يف اؼبيداف من ذ 02ىبتاركف حبكم كظائفهم ك منهم 03أمناء  05تتكوف الوحدة من 
 كىم :اؼبارل 

 تاره الوزير رئيساىبمساعد كزير العدؿ   -
 ائب ؿبافظ البنك اؼبركزم رئيسأقدـ ن  -
 رئيس ىيئة سوؽ اؼباؿ -
 .فبثل ارباد بنوؾ مصر  -
 1.خبَت يف الشؤكف اؼبالية كاؼبصرفية ىبتاره رئيس ؾبلس الوزراء  -

من القانوف السابق ربدد مدة عضوية ؾبلس األمناء سنتاف كهبتمع  04كحسب نص اؼبادة  
ىرة كذلك بدعوة من رئيسو مرة على األقل كل اجمللس باؼبقر رئيسي للبنك اؼبركزم اؼبصرم بالقا

ثبلثة أشهر كتكوف اجتماعاتو صحيحة القرارات حبضور أغلبية أعضائو كتصدر قراراتو باألغلبية 
  .اؼبطلقة كعند التساكم يرجح صوت الرئيس

من القرار السابق مهاـ رئيس ؾبلس أمناء الوحدة باإلشراؼ كإدارة  05كحددت اؼبادة 
لمهاـ اؼبنوطة هبا كإجراء االتصاالت كالًتتيبات اؼبتعلقة بعمل لد من تنفيذ الوحدة شؤكهنا كالتأك

الوحدة يف اؼبنابر الدكلية كتبادؿ اؼبعلومات مع اعبهات اؼبختصة بالدكؿ كاؼبنظمات الدكلية، كما 

                                                           

 مد أمُت الركمي، مرجع سابقؿب، مكافحة غسل األمواؿ المصرم المتعلق بوحدة 2002لسنة  164القرار الرئاسي رقم من  02اؼبادة   1
 .387ص  386 ص
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 ضركرة قياـ رئيس ؾبلس األمناء بإعداد تقرير سنوم يقدـعلى من القرار السابق  06نصت اؼبادة 
مكافحة يف تطورات الدكلية ؾباؿ الإذل ؾبلس إدارة البنك اؼبركزم اؼبصرم حوؿ أعماؿ الوحدة ك 

 .البنك اؼبركزم إذل رئيس اعبمهورية تبييض األمواؿ كيرفع ىذا التقرير مع مبلحظات ؾبلس إدارة

 .اإلخالؿ بواجب اإلخطار بالشبهة :الفرع الثالث
يؤدم إذل اإلخبلؿ بواجباتو اؼبهنية  ؼبالية يف خطأاؼبؤسسة ا أكقد يقع اؼبوظف يف البنوؾ 

العقاب خاصة إذا كانت تتعلق باعبانب  فق نص القانوف كذلك ما يستوجبمنها ما يعترب جريبة ك 
جريبة إفشاء  اثانين اإلخطار بالشبهة مث جريبة االمتناع البنك ع أكالكسوؼ نتناكؿ يف اؼبارل، 

 .اإلخطار بالشبهة اؼبوظف بسرية

  .: جريمة االمتناع البنك عن اإلخطار بالشبهةأكال
 بإجراء قصد مكافحة جريبة تبييض األمواؿ ألـز اؼبشرع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بالقياـ
كفرض  إصدار اإلخطار بالشبهة كإرسالو إذل اؽبيئات اؼبكلفة دبهمة مكافحة جريبة تبييض األمواؿ،

للسر البنكي للعميل، غَت أف  إفشاءان يف نتيجتها تعد  استعماؿ آلية اإلخطار بالشبهة اليت اؼبشرع
اؼبشرع اسقط اؼبسؤكلية اعبنائية للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية عن إفشاء السر البنكي كذلك بفضل 

يبكن أف وبدث تقاعسا من طرؼ اؼبكلفُت بالقياـ  أنواغبماية كاغبصانة اليت كفرىا ؽبا اؼبشرع، غَت 
ع عقوبات صارمة عن كل امتناع باإلخطار بالشبهة ضد العمليات لذلك سن اؼبشر  هبذه اؼبهمة،

  اؼبالية اليت ىي ؿبل شبهة.
يوليو  02الصادر يف  614القانوف رقم  60في التشريع الفرنسي اعترب نص القانوف رقم ف
ؾبرما  اؼبؤدم إذل قياـ جريبة تبيض األمواؿ نشاط اإلخبلؿ بواجب اإلخطار بالشبهة أف 1990

، غَت أف التعديل الذم أحدثو اؼبشرع الفرنسي على ىذا القانوف كالذم و بعقوبة جزائيةيعاقب علي
عوضها بالعقوبة ك  اسقط العقوبة اعبزائية 1998يوليو  02الصادر يف  98/546أنتج القانوف رقم 

  1التأديبية فقط.

                                                           

، ؾبلة األكاديبية للباحث القانوشل، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ،جامعة عبد التزاـ البنوؾ اإلخطار عن العمليات المشبوىةدموش حكيمة ،  1
  .293، ص2013، الصادرة سنة 02، العدد  08الرضباف مَتة ،جباية ،اجمللد 
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يعاقب باغببس  فبأ  2002لسنة  80من قانوف  15اؼبادة نصت كيف التشريع اؼبصرم 
كبالغرامة اليت ال تقل عن طبسة آالؼ جنيو كال ذباكز عشرين ألف جنيو أك بإحدل ىاتُت 

 11كما نصت اؼبادة   ،( من ىذا القانوف8،9،11اؼبواد ) من أحكاـ أياالعقوبتُت كل من ىبالف 
اؼبختصة  لغَت السلطات كاؽبيئات اإلفصاح للعميل أك اؼبستفيد أك يبنع فأب من نفس القانوف

أك الفحص اليت  حقيقأحكاـ ىذا القانوف عن أم إجراء من إجراءات اإلخطار أك التبتطبيق 
متعلقة  معلوماتأك عن ، أمواؿ تبييضت اؼبالية اؼبشتبو يف أهنا تتضمن بالعمليا فيما يتعلقتتخذ 

  1هبا.
أف تسلط عقوبة ب 12/02اؼبعدلة دبوجب األمر  32كيف التشريع اعبزائرم نصت اؼبادة  

 .مع تعمد فعل ذلك ، عن ربرير ك إرساؿ اإلخطار بالشبهةاػباضعُت الذين يبتنعوف  صبيع على
اليت دل  على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼباليةالغرامة اؼبالية اؼبشرع سلط عقوبة  أف فبا سبق نستنتج 

كتصنف ىذه اعبريبة من جرائم االمتناع اليت يتطلب  تقـو باإلخطار عن العمليات اؼبشبوىة،
 الركن اؼبفًتض كىي صفة الفاعل كالركن اؼبادم كالركن اؼبعنوم  ياـربققها ق

 :الركن المفترض  .1
ضركرة توفر الركن اؼبفًتض كالذم كما تبييض األمواؿ  شبهة طلب جريبة عدـ اإلخطار عن تت 

ذكرنا سابقا يعٍت الصفة اؼبطلوبة يف مرتكب اعبريبة كقد حددىم اؼبشرع إما البنك كاؼبؤسسة اؼبالية 
يعاقب كل خاضع  فبأ السالفة الذكر 32اؼبادة  إما اؼبوظف الذم يشتغل هبا كقد صنفتهمك 

مكلف بأمر إصدار اإلخطار بالشبهة كما ذكرنا ذلك سابقا  أم صفة الفاعل ىنا ىي مكلف 
من قانوف مكافحو تبييض  614/ 90من القانوف  07كما نصت اؼبادة   بإصدار اإلخطار بالشبهة

 1998الصادر سنة  546/ 98عن جرائم اؼبخدرات الفرنسي ككذا نص القانوف األمواؿ الناذبة 
ألغى العقوبة  التشريع الفرنسي أفالركن اؼبفًتض غَت  السابق الذكر  90/614الذم ألغى القانوف 

 .بالشبهة اإلخطار اعبزائية كعوضها بالعقوبة التأديبية نضَت عدـ
 
 

                                                           

 340، ؿبمد أمُت الركمي، مرجع سابق، صالمتعلق بمكافحة غسل األمواؿ المصرم 2002لسنة  80القانوف رقم ن م11ك15اؼبادة  1
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 .طار بالشبهةالركن المادم للجريمة االمتناع عن اإلخ  .2
يتكوف الركن اؼبادم من السلوؾ اإلجرامي كيأخذ الصورة السلبية كيتمثل يف امتناع البنك  

كيف اغبالة العامة  االستعبلـ اؼبارلعن العمليات ؿبل شبهة خلية  كاؼبؤسسة اؼبالية عن اإلخطار
، كيعرؼ اإلخطارات    كتلقي ىي اؼبسؤكلة عن اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ تكوف

إذا كاف  سلوؾ إجرامي سليب يتضمن االمتناع عن القياـ بنشاط فرضو نص قانوشل أنوب االمتناع
  1لدل اؼبعٍت السلوؾ كاإلرادة للقياـ بواجب النشاط كأحجم بإرادتو عن القياـ بو.

  .النتيجة -أ 
لحة مشمولة مصىي يف جريبة االمتناع ىي السلوؾ اؼبتمثل يف االعتداء الذم يقع على 

كتعد آثار الفعل مرتبطة مع ماديات اعبريبة كتسمى بالنتيجة، كلكنها باغبماية القانونية، 
ليست عنصران يف كل جريبة فالشركع يعاقب القانوف عليو على الرغم من أنو دل وبقق نتيجة 

 . جرمية بعد

 :  العالقة السببية -ب 
   ىي الصلة بُت خطا الفاعل ك متناع عبريبة االساسي اؼبكوف للركن اؼبادم األعنصر التعد 

  2الضرر الذم ينتجو ىذا اػبطأ.ك 

 .الركن المعنوم االمتناع عن اإلخطار بالشبهة .3
حىت يكتمل الركن اؼبعنوم عبريبة االمتناع عن اإلخطار بالشبهة هبب توافر القصد اعبنائي  

 كاإلرادة لدم البنك كاؼبؤسسات اؼبالية كيتشكل القصد اعبنائي من عنصر العلم 
كالقصد اعبنائي اؼبقصود يف الركن اؼبعٍت لدل البنك كاؼبؤسسات اؼبالية يتمثل يف الشكوؾ اليت تثار  

كالقصد اعبنائي  حوؿ العمليات اؼبالية اليت يقـو هبا العميل لكوهنا تتجو كبو جريبة تبييض األمواؿ،
 .بالشبهة المتناع عن اإلخطارالذم يتشكل من عنصرين أساسيُت نبا العلم كاإلرادة يف جريبة ا

 

                                                           

، أطركحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلـو يف العلـو القانونية، زبصص قانوف جنائي،  جرائم االمتناع في القانوف الجزائرمبن عشي حسُت،  1
 .38، ص 2015/2016، السنة اعبامعية 1جامعة باتنة  كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،

 .68بن عشي حسُت ، اؼبرجع السابق، ص  2
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 العلم  -أ 
تصرفو الذم يريد االمتناع عن فعلو يعترب معاقبا عليو  أفاالمتناع ىو معرفة الفاعل  جرائميف 

 1بنص جنائي.
يتمثل يف الشكوؾ اليت تثار حوؿ العمليات اؼبالية  كالعلم يف حالة االمتناع عن اإلخطار بالشبهة

 تبييض األمواؿكبو ارتكاب جريبة  تتجو يقـو هبا العميل يف كوهنا اليت
 السابقة الذكر 05/01من القانوف  32اعبزائرم يف نص اؼبادة  كىذا ما نص عليو اؼبشرع

 .حُت ذكر" يبتنع عمدا أك سابق معرفو عن ربرير"
 اإلرادة:  -ب 

 أم ىي، إذل ربقيق اؽبدؼ معُت الذم اذبولقد عرفنا اإلرادة سابقا كاليت ىي الدافع النفسي 
، أم عدـ اؼبوظف إذل االمتناع عن اإلخطار نفسية كإرادة البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية أك ذباه<ا

 األمواؿتبييض اكهم يف توجو األمواؿ كبو شبهة قياـ اؼبلزمُت باإلخطار بالشبهة مع علمهم كإدر 
 اإلخطار  تنصرؼ إرادة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية إذل فعل االمتناع عنكيف ىذا النوع من اعبرائم  

 المقررة لجريمة الجزاءات .4
اؼبتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ كسبويل اإلرىاب  15/06من القانوف رقم  لقد نص

" دكف اإلخبلؿ بإحكاـ اؼبادة  أنواليت أكدت على  09اؼبادة اؼبعدؿ كاؼبتمم ضمن كمكافحتهما 
ئة اؼبتخصصة بكل عملية تبيض اعبزائية يتعُت على اػباضعُت إببلغ اؽبي من قانوف اإلجراءات 32

ا موجهة لتبيض األمواؿ أك سبويل أهنا متحصل عليها من جريبة أك يبدك أهناألمواؿ بشبهة 
 .2اإلرىاب

" يعاقب كل  السابق الذكر على العقوبات التالية   12/02من األمر   32اؼبادة كما حددت 
بالشبهة اؼبنصوص عليو يف ىذا  راإلخطا إرساؿ أكعمدا كبسابق معرفة عن ربرير ك/ يبتنعخاضع 

                                                           

 .85مرجع سابق، ص  بن عشي حسُت، 1
 05/11من القانوف  20كاؼبعدلة دبوجب الفقرة األكذل من اؼبادة  12/02من األمر  10اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  15/06من القانوف  09اؼبادة  2

 قاية من تبيض األمواؿ كسبويل اإلرىاب. اؼبتعلق بالو 
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بعقوبات اشد  اإلخبلؿدج دكف  10.000.000 إذل  دج 1.000.000القانوف ، بغرامة من 
 1."أخرل تأديبيةعقوبة  كبأية

 العميل اإلخطار بالشبهة ضد إصدارجريمة إفشاء : ثانيا
ن كىي مالعميل بصدكر إخطار بشبهة ضده يعد جريبة إفشاء للسر البنكي  عإف اطبل

السر بوجود إصدار اإلخطار بالشبهة يًتتب عنو تعطل إجراءات التحرم إفشاء  الف ،جرائم اػبطر
  2.جريبة تبييض األمواؿ ةكالتحقيق اليت تقـو هبا اؽبيئة اؼبكلفة دبكافح

 ما هبـرتوصيات ؾبموعة العمل اؼبارل  دل يرد ضمنففي االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية فإنو 
األمواؿ كإمبا اكتفى اؽبيئات اؼبختصة دبكافحة تبييض  إذلعند ما ترسل كالبيانات ت اؼبعلوما إفشاء

 .بتحذير اؼبوظفُت كالعاملُت يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية من ارتكاب مثل ىذه األفعاؿ
البند طلب يف  1991يونيو 10يف  األكركيبجيو الصادر عن اجمللس االقتصادم و التأما يف 

شتبو بو بصدكر يعلم اؼب ف الأالشبهة كالتقارير ك  اإلخطاراتير من سرية اؼبتعلق بالتحذ 29
  3بو. باؼبشتبوشخص لو صلة  أم أك اإلخطار بشبو ضده

الصادر يف  2002لسنة  80قانوف رقم من  11اؼبادة  تنص أما يف التشريعات الوطنية
ة الصادر هبالشب باإلخطار اطبلع العميل األمواؿ تبييض بشأف مكافحةاؼبصرم  05/12/2002

لغَت السلطات كاعبهات  أكاؼبستفيد  أكللعميل  اإلفصاحوبظر ضده حيث جاء نصها كما يلي " 
الفحص  أكالتحرم  أك اإلخطار إجراءاتمن  إجراء أمىذا القانوف عن  أحكاـاؼبختصة بتطبيق 

البيانات اؼبتعلقة عن  أك. أمواؿتتضمن غسل  اأهناليت تتخذ يف شاف اؼبعامبلت اؼبالية اؼبشتبو يف 
 ." هبا

 

                                                           

 السابق الذكر . 12/02من األمر  32اؼبادة   1
 .208اترباس نذير، مرجع سابق، ص 2
 .161ص 160 براىيم ؿبمود ؿبمد ،مرجع سابق، صبن عبد الرضبن إ 3
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لقد تطرقنا إذل عقوبات ك من اعبرائم اؼبتعلقة بإفشاء األسرار هيؽبذه عبريبة  ف كعن اعبزاءات اؼبقررة
ريبة القانوشل عببنياف اؼبتعلق بالريبة إفشاء السر البنكي يف اؼبطلب الثاشل من اؼببحث األكؿ اعبزائية عب

إذل الصفحة  139ن الباب الثاشل كبالضبط من الصفحة الفصل األكؿ م من بنكيإفشاء السر ال
  من األطركحة . 143
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 الثاني بابملخص ال
 أكال التطرؽيستوجب  جريبة تبييض األمواؿ بإفشاء السر البنكي مكافحة إف حبث موضوع

جريبة ك ي أركاف جريبة إفشاء السر البنكضاح كإي إفشاء السر البنكي للجانب القانوشل عبريبة 
ضركرة توفر  لكليهما باإلضافة إذل األركاف التقليديةالقانوشل حيث يتميز البنياف  تبييض األمواؿ

بأنواعهما سواء  التأديبيةك  اعبزائيةكحينها يبكن تسليط عقوبات   حىت يكتمل أركاهنما اؼبفًتضركن 
لعقوبات اؼبفركضة خاصة كاف ا لشخص اؼبعنوم ، أكمقررة للشخص الطبيعي تكميليةأك أصلية 

موقف اغبديث ك على ىذا األخَت تأرجحت بيت موقف تقليدم يرفض تسليط العقوبات عليو 
اإلعفاء أجاز فرض بعض العقوبات على الشخص اؼبعنوم مع مراعاة خصوصيتو كتوضيح حاالت 

 زبفيفهاأك من العقوبة 
ر البنكي هبدؼ اغبد من غَت انو قد يضطر اؼبشرع إذل إيراد بعض االستثناءات على إفشاء الس

جريبة تبييض األمواؿ كذلك بسبب خطورهتا إال أف ىذه اإلفشاء ال يتم ذلك إال كفق إجراءات 
التحقق  تتم بكشف السر البنكي للعميل قبد منهاكاليات كقواعد تسبقها إجراءات كقائية ككشفية 

 لبنوؾ كاؼبؤسسات اؼباليةامن طرؼ تدابَت الرقابية ك  فظ السجبلت كالوثائقكح.من ىوية العميل
اإلخطار ؿبددة منها  أدكاتيبكن أف تستعمل ىذه اؼبؤسسات آليات ك  ، حيثاللجنة اؼبصرفيةك 

 .سرية كأخرل التقارير الدكريةبالشبهة ك 
كشف السر البنكي يف سبيل مكافحة كأداة فعالة يتم عن طريقها   اإلخطار بالشبهة آليةباعتبار 

 وأنواعربديد ك  التشريعات الوطنيةة ك االتفاقيات الدكلي ضمن وتعريفا ارتأين جريبة تبييض األمواؿ
مرحلة ما قبل من و اليت يبر عربىا بداية مراحلك القانونية  توطبيعك  وشكلك  ومضمونك  وضوابطك 

 .التحفظيةازباذ التدابَت كقد تسبقو  بشأنوازباذ القرار إصداره مث  بعد ه إذل ما إصدار 
البنوؾ كاؼبؤسسات مكافحة جريبة تبييض األمواؿ تقع على عاتق إف اؼبسؤكلية الكربل يف 

إذل ىيئات  اإلخطار بالشبهةألهنا ملزمة بإصدار اؼبؤسسات كاؼبهن الغَت مالية كبعض ك  اؼبالية
، يعد ـبالفة اإلخطار بالشبهةإصدار إخبلؿ بواجب  مكلفة بتلقي ىذه اإلخطارات كأم

جريبة االمتناع البنك عن اإلخطار  هاضمن القانوف منللنصوص التشريعية كجريبة يعاقب عليها 
 جريبة إفشاء إصدار اإلخطار بالشبهة ضد العميلك  بالشبهة
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 خاتمة:ال
ثر السر البنكي على مكافحة جريبة تبييض األمواؿ أف يتضح من ؾبمل ما كرد يف دراسة أ

ضارات القديبة كصوال إذل العصر تضرب يف أعماؽ التاريخ بُت ـبتلف اغب السر البنكي لو جذكر
كبعد  اغبديث حيث تطور كأصبح التزاـ قانوشل تنظمو القوانُت بعد أف بدا التزاـ أخبلقي كديٍت

 عرؼ يتفق اعبميع على احًتامو. إذلذلك ربوؿ 
 ومبيضث استغل يحاألثر الكبَت عليها كمع ظهور جريبة تبييض األمواؿ كاف للسر البنكي 

اػبطَتة اليت أصبحت هتدد كيانات  أ لصاغبهم لتربير كتسهيل اقًتاؼ جريبتهماألمواؿ ىذا اؼببد
، فبا استدعى استحداث آليات قانونية تنظم العبلقة بُت ضباية السر البنكي باعتباره دكؿ بأسرىا

لو من خطورة حق شخصي من حقوؽ اإلنساف كضركرة مكافحة جريبة تبييض األمواؿ كما تشك
 .على استقرار اجملتمع

السر البنكي أصبح من اؼبواضيع اليت تطرح على مستول احملافل الدكلية كالوطنية حبيث 
تشكل ىاجسا لكل عناصر اجملتمع الدكرل خاصة بعد تطور العمليات اؼبالية اليت تتم  أصبح

 .بالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية
 كح بُت التشددسر البنكي كىو يًتاضمنت اغلب التشريعات الدكلية كالوطنية تنظيم التلقد 

 .كالنسبية يف إفشاءه
فالنظاـ اؼبتشدد ال يسمح بإفشاء السر البنكي ربت أم ظرؼ كاف أك التساىل كخرؽ حق 

م كمن أنبها جريبة تبييض العميل لدل البنك يف كتماف ذمتو اؼبالية حبجة مكافحة بعض اعبرائ
ر البنكي إذا دعت الضركرة يسمح بإفشاء الس أنو، أما نظاـ السرية البنكية النسيب فاألمواؿ

 كاؼبصلحة العامة أك مصلحة العميل أك البنك أك يف حاؿ كجود نزاع بُت البنك كالعميل .
ضركرة إهباد توازف بُت احملافظة على السرية البنكية للذمة اؼبالية للعميل  الكعليو أصبح من 

 .كحق من حقوقو الشخصية كمتطلبات مكافحة جريبة تبييض األمواؿ
عبأت السلطات إذل تنظيم ىذه العملية عن طريق إفشاء السر البنكي للعميل إذل  ذلكلك 

ىيئات متخصصة مكلفة دبكافحة ىذه اعبريبة ككضعت اإلجراءات الوقائية كالكشفية اليت حددىا 
 قانوف مكافحة جريبة تبييض األمواؿ
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نسهم كلو  أفائها كعليو سنختتم ىذه الدراسة دبجموعة من النتائج كاالقًتاحات نأمل من كر 
كاليت   بقدر قليل يف مكافحة جريبة تبييض األمواؿ كاحملافظة حق اإلنساف يف كتماف سره البنكي

 :  كانت كالتارل
زبتلف نظم السر البنكي إذل صنفُت أكؽبا سر بنكي مطلق كأخر سر بنكي نسيب كىو  .1

مة السرية البنكية بدكره تنقسم السر بنكي نسيب مقيدة كأخرل نسيب موسع، كمن أمثلة أنظ
مطلقة لكسمبورغ كجزر الكايبن كالبهاما كاليت تصعب من مكافحة جريبة تبييض األمواؿ، 

 كخَت ذليل على ذلك حجم األمواؿ اؼببيضة يف البلداف اليت تتبٌت ىذا النظاـ.
نبلحظ أنو ال يوجد تضارب بُت قوانُت السرية البنكية كقوانُت مكافحة جريبة تبييض   .2

 ذا ما مت تطبيق التشريعات بدقة كنزاىة كتوفَت اإلمكانيات البلزمة لتطبيقها.األمواؿ إ
االلتزاـ بالسر البنكي يف األصل التزاـ ديٍت كأخبلقي كرستو الديانات السماكية  .3

كالقوانُت، كما يبلحظ انو كلما كاف ىناؾ تشدد يف افشاء السر البنكي يف  كاألعراؼ اؼبتداكلة
 .سبة االمواؿ اؼبودعة بوبنك ما  كلما ارتفعت ن

لقد اجتهد اؼبشرع اعبزائرم ككضع صبلة من اآلليات الوقائية كالكشفية ؼبكافحة جريبة  .4
 تبييض األمواؿ كإنشاء ىيئة خاصة هبذه اؼبكافحة غَت أنو تبقى نتائجها ضعيفة. 

عبريبة تبييض األمواؿ اثر سليب كبَت على كافة مناحي اغبياة فهي يزيد نشاط تبييض   .5
ألمواؿ من الفجوة بُت األغنياء كالفقراء كإحداث خلل يف توزيع الدخل الوطٍت بُت األفراد ا

كيؤدم إذل زعزعة االستقرار االجتماعي،  جريبة تبييض األمواؿ جريبة اقتصادية بامتياز كقد 
 تتحوؿ إذل جريبة سياسية حُت يسيطر مرتكبوىا على نظاـ اغبكم. 

مليات تبييض األمواؿ يشكل خطرا على االستثمار إف دخوؿ األمواؿ الناذبة عن ع .6
 كيفقد اؼبنافسة قيمتها اغبقيقة كيبنح للمجرمُت السيطرة على رؤكس األمواؿ. 

التطور التكنولوجي ساىم يف توسيع انتشار جريبة تبييض األمواؿ يف ظل االنفتاح على  .7
لدكؿ كتتطور معها التقنيات األسواؽ اؼبالية العاؼبية كنتيجة حركة رؤكس األمواؿ الضخمة عرب ا

كاألساليب تبييض األمواؿ عرب استعماؿ التقنيات اغبديثة مثل بنوؾ االنًتنت كالبطاقات اؼبالية 
 االلكًتكنية اليت سانبت يف هتريب األمواؿ إذل اػبارج.
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يعد السر البنكي إجراء قانوشل ربت ضباية اؼبشرع يف إطار ضباية اغبقوؽ الشخصية  .8
عم الثقة بُت العميل كالبنك كتستقطب جدب رؤكس األمواؿ األجنبية لئلنساف كىي تد

 .كالوطنية كمنع هتريب األمواؿ إذل اػبارج 
تنبهت الدكؿ إذل ضركرة سن تشريعات يف ؾباؿ مكافحة تبييض األمواؿ مرتبط بوجود  .9

نشاط بنكي ىبضع إذل رقابة دقيقة من طرؼ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، الف جريبة تبييض 
األمواؿ ترتبط يف اغلب اغباالت مع عمل البنوؾ، كىي تتحمل العبء األكرب يف مكافحتو 

 ألهنا القنوات الرئيسية للقياـ هبذا النشاط اػبطَت.
اؼبوجهة إذل البنوؾ الداعية إذل عدـ  اعبزائرنسفت تعليمة بنك  اعبزائرميف التشريع  .11

كأيضا ما نصت عليو  بييض األمواؿ، مطالبة اؼبودعُت عن مصدر أمواؽبم كل جهود مكافحة ت
يف إطار برنامج المتثاؿ الضرييب اإلرادم باف  2015من قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  43اؼبادة 

زبضع األمواؿ اؼبودعة لدم البنوؾ من كل األشخاص الطبيعيُت كىبضعوف لضريبة جزافية تقدر 
باف يتداكؿ ؾبلس اػبلية  08/275 مكرر من اؼبرسـو التنفيذم 10حدت اؼبادة  ، كما 07%ػ ب

خاصة اإلجراءات اؼبتعلقة باستغبلؿ كمعاعبة تصروبات االشتباه كتقارير التحقيقات كالتحريات 
كما ارتأينا أف نتقدـ دبجموعة من ،  قراراتو بأغلبية أصوات األعضاء كهبب أف يتخذ اجمللس

يض األمواؿ كاغبفاظ على حق االقًتاحات اليت نراىا كفيلة بأف تفلح يف مكافحة جريبة تبي
اإلنساف يف كتماف سرية ذمتو اؼبالية لدل البنك كاف اقتضى األمر إفشائها لضركرة اؼبصلحة 

 العامة أك مصلحة أعلى أنبية من مصلحة الفرد يف اجملتمع.
ال تكفي اؼبكافحة القمعية عن طريق القضاء بل هبب الًتكيز على توعية صبيع أفراد اجملتمع  .1

ريبة تبييض األمواؿ ككذا احملافظة على اغبق يف اػبصوصية كخاصة سرية الذمة خبطورة ج
 اؼبالية. 

اعتبار جريبة تبييض األمواؿ خطرا ؿبدقا كحقيقيا باجملتمعات ككضع إسًتاذبية دقيقة كؿبددة  .2
كتوفَت اإلمكانيات البلزمة ؼبكافحة ىذه اعبريبة مع ضركرة تفعيل التعاكف بُت ـبتلف 

 عنية دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ على اؼبستول احمللي كالدكرل.األجهزة اؼب
منح صفة الضبط القضائي للمكلفُت دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ كخضوعهم إذل إذف  .3

 القضاء عندما يتعلق األمر باؼبساس باغبق يف اػبصوصية يف السرية اؼبالية لعمبلء البنوؾ. 
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كيل اعبمهورية يف اعبزائر مباشرة دكف ترؾ ذلك إذل ضركرة توجيو اإلخطارات بالشبهة إذل ك  .4
اؽبيئة اؼبكلفة دبكافحة تبييض األمواؿ كخاصة كاف عدد اإلخطارات اليت أحيلت إذل 

 العادلة اقل بكثَت فبا كصلها 
ربديد مفهـو دقيق عبريبة تبييض األمواؿ ألنو تبُت من خبلؿ ىذه الدراسة تعددت  هبب .5

عبريبة تبييض األمواؿ كربديد بدقة ؿبل جريبة تبييض  األفعاؿ اليت يبكن أف تنسب
األمواؿ كمصادرىا فكانت البداية من األمواؿ الناذبة عن االذبار غَت اؼبشركع للمخدرات 

 كاؼبؤثرات العقلية إذل ؿببلت أخرل كمتعددة دل يتم حصرىا حىت يف االتفاقيات الدكلية 
ت اؼبالية اليت يتيحها البنك لعمبلئو ضركرة تنظيم مبدأ السر البنكي كإحكاـ اؼبعامبل .6

كالتكيف مع التطور اغباصل يف ؾباؿ تكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة كرفع كفاءة اؼبوظفُت 
كفرض الرقابة الصارمة عليها كإعداد إحصائيات دقيقة كحديثة فيما يتعلق جبريبة تبييض 

اؼبشكلة بدقة  األمواؿ ككذا حاالت خرؽ السر البنكي للعميل حىت يساعد يف ربديد
 كإمكانية معاعبتها.

من اإلجراءات اؼبطلوبة للمكافحة فعالة عبريبة تبييض األمواؿ كجوب تبادؿ التجارب  .7
كاػبربات بُت ـبتلف الدكؿ يف ؾباؿ التشريعات ككيفية تطبيقها خاصة مع الدكؿ اليت 
 تقدمت يف مكافحة ىذه اعبريبة. كضركرة التكثيف من تدريب اؼبوظفُت بالبنوؾ

كاؼبؤسسات اؼبالية كاختيارىم ىبضع ؼببدأ الكفاءة خاصة يف ؾباؿ اؼبيداف األمٍت كالقضائي 
كالبنكي ككل اؼبكلفُت دببلحقة اعبرائم اؼبتعلقة باألمواؿ ذات اؼبصدر غَت مشركع ك 
تفعيل دكر كسائل اإلعبلـ باعتبار ىا سلطة رقابية شعبية كانبثت التجارب أف العديد من 

 شفها عن طريق كسائل اإلعبلـ.اعبرائم مت ك
ربديد مفهـو دقيق للسر البنكي كتعديل القوانُت اؼبتعلقة بو بالتخلي عن ازدكاجية النص  .8

على السر البنكي بُت قانوف النقد كالقرض كقانوف العقوبات يف التشريع اعبزائرم بإصدار 
ركراهتا نص خاص بالسر البنكي كربديد بدقة حاالت إباحة إفشاء السر البنكي كض

 صدد تبييض االمواؿ.بكعدـ الًتدد يف افشاء السر البنكي للعميل اذا اشتبو بانو 
ضركرة تعديل التشريعات اعبزائرية اؼبتعلقة دبكافحة جريبة تبييض األمواؿ بإلغاء تعليمة بنك  .9

اعبزائر اؼبوجهة إذل البنوؾ اؼبتعلقة بعدـ االستفسار عن صبيع مصادر األمواؿ اؼبودعة هبا 
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استغبلؿ اإلخطار بالشبهة من طرؼ ؾبلس خلية االستعبلـ اؼبارل جملرد كجود شبهة دكف ك 
 انتظار موافقة أغلبية أعضاء ؾبلس اللجنة.

ائم اليت ترتبط االعًتاؼ حبجية القوانُت األجنبية الصادرة من الدكؿ األخرل يف اعبر  .10
جريبة تبييض األمواؿ األمواؿ، كتفعيل التعاكف مع الدكؿ األجنبية يف مكافحة  بتبييض

 كاالستفادة من خربة كذبربة البنوؾ يف الدكؿ األجنبية اليت ؽبا قباحات يف ىذا اؼبيداف
التقييم كالتحيُت الدكرم للقوانُت مكافحة جريبة تبييض األمواؿ تشديد العقوبات إذا  .11

 تورطت البنوؾ اؼبؤسسات اؼبالية يف نشاط تبييض األمواؿ كإفشاء السر البنكي كاليت
من قانوف العقوبات اعبزائرم رغم جسامة  301جاءت بسيطة حسب نص اؼبادة 

 ىذه اعبريبة كبالنظر إذل الضر اليت تلحقو بالعميل البنكي.
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اؼبتعلق بقانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2015يوليو سنة  23اؼبؤرخ يف  15/01األمر رقم  .11
 .2015يوليو سنة  23 الصادر يف 40، ج ر ج ج العدد  2015

 قوانين -ج 
يعدؿ كيتمم  1982فرباير سنة 13 اؼبؤرخ يف 1982فرباير  13اؼبؤرخ يف  82/04القانوف رقم  .1

اؼبتعلق بقانوف العقوبات ج ر ج ج  1966يونيو سنة  08اؼبؤرخ يف  66/156األمر رقم 
 .1982فرباير سنة  16الصادرة بتاريخ  07العدد 

اؼبتعلق دبهنة اػببَت احملاسب كؿبافظ  1991ابريل سنة  27اؼبؤرخ يف  91/08القانوف رقم  .2
 . 1991مايو سنة 01الصادرة بتاريخ  29العدد ج ر ج ج اغبسابات كاحملاسب اؼبعتمد، 

ج ،2002اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  2001سنةديسمرب  22اؼبؤرخ يف  01/21القانوف رقم  .3
 .2001ديسمرب  23الصادرة بتاريخ  79العدد ر ج ج 

ج ر ج ج اؼبتعلق بقانوف العقوبات،  2004نوفمرب  10اؼبؤرخ يف  04/15القانوف رقم  .4
 . 1966يونيو، سنة  08اؼبؤرخ يف  66/29، يعدؿ كيتمم األمر رقم 71العدد 



 المراجعقائمة 
 

265 
 

اؼبؤرخ  كمكافحتهما،اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب  05/01من القانوف  .5
 .2005ابريل  04صادرة بتاريخ ، ال11العدد ج ر ج ج  ،2005فرباير  06يف 

ج  2006اؼبتعلق بقانوف اؼبالية لسنة  2005ديسمرب سنة  31اؼبؤرخ يف  05/16القانوف  .6
 .31/12/2005الصادرة يف  85ر العدد 

اؼبتعلق بالوقاية من الفساد  2006فيفرم سنة  20اؼبؤرخ يف  06/01القانوف رقم  .7
 .2006مارس  08الصادرة بتاريخ  14العدد ج ر ج ج كمكافحتو، 

 66/156الذم يعدؿ األمر رقم  2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  06/23القانوف رقم  .8
، الصادر بتاريخ 84العدد ج ر ج ج ، اؼبتضمن قانتوف العقوبات، 1966يونيو  8اؼبؤرخ يف 

 .2006ديسمرب  24
د العدج ر ج ج مارس اؼبتعلق بالتعديل الدستور م،  06اؼبؤرخ يف  16/01القانوف رقم  .9

 .2016مارس  07الصادرة يف  14
ج ر ج ج  2017فرباير سنة  16اؼبؤرخ يف  17/04قانوف رقم ال من  324اؼبادة  .10

اؼبؤرخ يف  97/07يعدؿ كيتمم القانوف رقم  02/2017/ 19 الصادرة بتاريخ 11العدد
اؼبتعلق  1979غشت سنة  23الصادرة يف  61العدد ج ر ج ج  1979يوليو سنة  21

 رؾ،بقانوف اعبما

 المراسيم: -د 
ى ، اؼبتضمن اؼبصادقة بتحفظ عل1995فرباير 28اؼبؤرخ يف  95/41اؼبرسـو الرئاسي رقم   .1

اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار غَت مشركع باؼبخدرات ك اؼبؤثرات العقلية اؼبوافق 
 15الصادرة بتاريخ  07، ج ر ج ج، العدد1988ديسمرب  20عليها يف فبينا بتاريخ 

 .1995 فيفرم
لقمع سبويل  الدكليةاالتفاقية  اؼبتضمن ،2000لسنة  2000/445اؼبرسـو الرئاسي رقم   .2

ديسمرب سنو  09اؼبعتمدة من طرؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بتاريخ اإلرىاب 
ج ر  2000ديسمرب سنة  23كاؼبصادقة عليها من قبل اعبزائر دبوجب ؼبؤرخ يف  1990
 .2001يناير سنة  03بتاريخ الصادرة  01العدد:  ج ج،
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اتفاقية األمم اؼبتحدة اؼبتضمن ، 2002فيفَتم  05اؼبؤرخ يف  02/55الرئاسي رقم  اؼبرسـو  .3
ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية ، اؼبعتمدة من طرؼ اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم 

، 09دد.اؼبصادؽ عليها بتحفظ دبوجب ج ر ج ج، الع2000نوفمرب  15اؼبتحدة يـو 
 .2002فيفَتم 10الصادرة بتاريخ 

 يتضمن القانوف األساسي النموذجي لعماؿ 23/03/85مؤرخ يف  85/59رقم  رسـواؼب .4
 .1985مارس  24،الصادرة 13العدد  ،ج ج اؼبؤسسات كاإلدارات العمومية، ج ر

اؼبتعلق بتحديد اختصاصات  1992فيفرم  22اؼبؤرخ يف  92/78رقم  التنفيذم اؼبرسـو .5
 .1992فيفرم  26الصادرة  15العدد ج ر ج ج  تشية العامة للمالية.اؼبف

اؼبتضمن إنشاء خلية معاعبة  2002ابريل سنة  07اؼبؤرخ يف  02/127رقم  التنفيذماؼبرسـو  .6
ابريل سنة  07الصادرة بتاريخ  23العدد ج ر ج ج  ،االستعبلـ اؼبارل كتنظيما كعملها

2002. 
لق بتحديد اغبد اؼبطبق على عمليات الدفع اليت هبب اف تتم اؼبتع 05/442 التنفيذم اؼبرسـو .7

 ج ج  ج ر 14/11/2005بوسائل الدفع كعن طرؽ القنوات البنكية كاؼبالية، اؼبؤرخ يف 
 .20/11/2005،الصادرة بتاريخ  75العدد 

ك مبوذجو  شكل األخطار بالشبهة 2006يناير  09اؼبؤرخ يف  06/05رقم  التنفيذم اؼبرسـو .8
 .2006يناير  15، صادر يف 02ج ر ج ج ، العدد  ،ك كصل استبلمو كؿبتواه

يعدؿ كيتمم اؼبرسـو  2008سبتمرب سنة  06اؼبؤرخ يف  08/275 رقماؼبرسـو التنفيذم  .9
خلية معاعبة  بإنشاءاؼبتعلق  2002سنة  ابريل 07اؼبؤرخ يف  02/127التنفيذم رقم 

سبتمرب  07الصادرة بتاريخ  50 العددج ر ج ج االستعبلـ اؼبارل كتنظيمها كعملها 
2008. 
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اؼبتعلق بتحديد اغبد اؼبطبق على عمليات الدفع اليت هبب اف  10/181 التنفيذماؼبرسـو  .10
ج ر ج  13/07/2011تتم بوسائل الدفع كعن طرؽ القنوات البنكية كاؼبالية، اؼبؤرخ يف 

 .14/07/2011،الصادرة بتاريخ  43العدد  ج
 :التنظيمات .12

 17ؼبقاصة ج ر ج ج العدد اؼبتعلق بغرفة ا 1997نوفمرب  17اؼبؤرخ يف  97/03النظاـ رقم  .1
 03/1998/ 25بتاريخ  الصادرة

اؼبتعلق اؼبراقبة الداخلية للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية،  14/11/2002اؼبؤرخ يف  02/03النظاـ  .2
 2002ديسمرب  18الصادر بتاريخ  84ج ر ج ج العدد 

اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل  15/12/2005اؼبؤرخ يف  05/05النظاـ  .3
 2006ابريل  23، الصادرة بتاريخ 26العدد ج ر ج ج اإلرىاب، 

اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ  2012نوفمرب سنة  28اؼبؤرخ يف  12/03النظاـ رقم  .4
فرباير سنة  27الصادرة بتاريخ  12كسبويل اإلرىاب كمكافحتهما، ج ر ج ج العدد 

2013. 
 القرارات: .13

اؼبتعلق بتنظيم  2007مايو  28القرار الوزارم اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف  قرار كزارم مشًتؾ -1
الصادرة بتاريخ  39اؼبصاحل التقنية ػبلية معاعبة االستعبلـ اؼبارل، ج ر ج ج،  العدد 

 2007يونيو سنة  13

 التقارير كالمعاىدات الدكلية: رابعا

 التقارير كالمناشير -أ 
 دبكافحة اإلرىاب، متاح على اؼبوقع اؼبتعلق 2011لسنة  1373را حوؿ القرار تقرير سويس .1

https://www.google.com/  11/02/2018تاريخ االطبلع يـو. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=51&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwsa17d3aAhWBlxQKHZruA2s4MhAWCCkwAA&url=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Frecord%2F455991%2Ffiles%2FS_2001_1224-AR.pdf&usg=AOvVaw1CUPGRU8KzZEiUfTXOQ9sc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=51&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwsa17d3aAhWBlxQKHZruA2s4MhAWCCkwAA&url=https%3A%2F%2Fdigitallibrary.un.org%2Frecord%2F455991%2Ffiles%2FS_2001_1224-AR.pdf&usg=AOvVaw1CUPGRU8KzZEiUfTXOQ9sc
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تقرير ؾبموعة العامل اؼبارل ؼبنطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا، تقرير التقييم اؼبشًتؾ،  .2
، اؼبنشور 2016ابريل  27اؼبؤرخ يف  ة اعبزائر،األمواؿ كسبويل اإلرىاب حال تبييض مكافحة

 . 20/11/2017تاريخ االطبلع يـو  www.menafatf متاح على الربط التارل
 المعاىدات. -ب 
متاح على اؼبوقع  ، مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتا ، اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف .1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html د37ك08الساعة  21/01/2018يـو 
 منيسوتا،  ، مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية .2

تاريخ االطبلع يـو  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlمتاح على اؼبوقع 
 .د23ك08الساعة  21/01/2018

 على اؼبوقع متاح ،، مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتااؼبعاىدة األكركبية غبقوؽ اإلنساف .3
edu/arab/euhrcom.htmlhttp://hrlibrary.umn.  تاريخ االطبلع يـو

 د10ك 21 الساعة 30/03/2018

 .الكتب: خامسا
دراسة  أبو عمر ؿبمد عبد الودكد عبد اغبفيظ، اؼبسؤكلية اعبزائية عن إفشاء السر اؼبصريف، .1

 . 1999مقارنة، دار كائل للطباعة كالنشر، عماف ،سنة 
 . 2004تصادية ،مكتبة األسرة ،القاىرة، مصر، سنة اضبد أنور، اآلثار االجتماعية للعوؼبة االق .2
 ي يف اؼبملكة العربية السعوديةاضبد عوض ببلؿ، اإلجراءات اعبنائية اؼبقارنة كالنظاـ اإلجرائ .3

 .1990دار النهضة العربية، القاىرة، سنة 
صرم أسرار مهنة احملاماة، دراسة مقارنة بُت التشريع األردشل كاؼب اضبد عيد النعيمي، إفشاء .4

 .2010،عماف، األردف ،سنة 01كالعراقي، دار كائل للنشر كالتوزيع ، ط 
 عبزء األكؿ، دار لنهضة العربية اضبد فتحي سركر ، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، ا .5

 .1979القاىرة ، مصر ،سنة 
 .1988سنة  ، مطبعة جامعة القاىرة،غبماية اؼبثالية لؤلسرار اؼبهنيةاضبد كامل سبلمة، ا .6
 األمواؿ يف ضوء التزامو بالسرية أسامة على إبراىيم اعببورم، دكر البنوؾ يف مكافحة غسيل .7

 .2015، مصر، سنة 01طدراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر كالتوزيع، 

http://www.menafatf/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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 01، عمليات اؼبصارؼ04إلياس نصيف، موسوعة الوسيط يف القانوف التجارم، اعبزء  .8
 .2008، طرابلس، لبناف، سنة اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب

 01اؾبد سعود خريشة، جريبة غسيل األمواؿ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط .9
 .2009األردف ،سنة 

اكزدف حسُت دزه يي، جريبة غسيل األمواؿ، دراسة مقارنة مع القانوف العراقي كاؼبصرم  .10
، دكف اسم دكلة 01ب كالوثائق القومية، ط كاللبناشل كاإلمارايت كاألمريكي كالفرنسي، دار الكت

 .2012سنة  النشر،
بن طالب لبندا، غسل األمواؿ كعبلقتو دبكافحة اإلرىاب، دراسة مقارنة، دار اعبامعة  .11

 .2011اعبديدة، اإلسكندرية، سنة 
اعبرد ىياـ، اؼبد كاعبزر بُت السرية اؼبصرفية كتبييض األمواؿ، دراسة مقارنة للقوانُت اليت  .12

 .2004منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت، سنة  األمواؿ،السرية اؼبصرفية كتبييض  ربكم
 مواؿ، دار اعبامعة اعبديدة للنشرجبلؿ ؿبمدين، دكر البنوؾ يف مكافحة غسيل األ .13

 . 2004اإلسكندرية ،سنة 
دار ىومة، اعبزائر، سنة ،01ط  01الوجيز يف القانوف اعبنائي اػباص، ج حسن بوسقيعة .14

2002. 
 اد اؼبصارؼ العربية، بَتكت لبنافسُت النورم، كتماف السر اؼبصريف أصولو كفلسفتو، اربح .15

 ، 1975سنة 
ارباد اؼبصارؼ ، حسُت النورم ،سر اؼبهنة اؼبصريف يف القانوف اؼبصرم كالقانوف اؼبقارف .16

 العربية، د س ف، د ب ف.
سيع النقدم يف حسُت ظبَت عشيش، التحليل االئتماشل كدكره يف ترشي عمليات كالتو  .17

 .2010،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ، عماف األردف ، سنة 01البنك، ط
، ديواف اؼبطبوعات 04طضبد صبحي قبم، شرح قانوف العقوبات اعبزائرم، السر اػباص،  .18

 ، 2003اعبامعية، اعبزائر، سنة 
 .2005سنة  اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف اؼبؤسسات، جباية بوزيدة، ضبيد .19
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خليل يوسف جندم اؼبَتاشل، اؼبسؤكلية اعبزائية الناشئة عن االعتداء على سرية اغبسابات  .20
 . 2013سنة  ،، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبناف01اؼبصرفية، ط 

دانا ضبة باقي عبد القادر ،السرية اؼبصرفية يف إطار تشريعات غسيل األمواؿ دراسة ربليلية  .21
 .2013 مصر سنة قانونية،دار الكتب ال مقارنة،

الدليمي مفيد نايف، غسيل األمواؿ يف القانوف اعبنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  .22
 .2005كالتوزيع، عماف، سنة 

راشد راشد، األكراؽ التجارية اإلفبلس كالتسوية القضائية يف التشريع التجارم اعبزائرم، ط  .23
 .2008سنة  ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،، 06

 .2001رباح غساف، تبييض األمواؿ، منشورات اغبليب، لبناف، سنة  .24
 ر، دراسة مقارنة، دار كائل للنشررمزم قبيب القسوس غسيل األمواؿ، جريبة العص .25

 .2002األردف، سنة 
 رككس رزؽ، السر اؼبصريف، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، طرابلس، لبناف، د س ف. .26
 لتشريع اؼبصرم كالتشريع اعبزائرمائية عن اإلعماؿ البنكية بُت ازينب سادل، اؼبسؤكلية اعبن .27

 . 2015دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية ،سنة  دراسة مقارنة،
 نية مقارنة، دار الكتب القانونيةزينة غازل عبد اعببار الصفار، األسرار اؼبصرفية، دراسة قانو  .28

 .2011مصر، سنة 
العقوبات اعبزائرم، القسم العاـ، دار بلقيس، ط سعيد بوعلي كدنيا رشيد، شرح قانوف  .29

 .2016، اعبزائر، سنة 02
سعيد عبد اللطيف حسن، اغبماية اعبنائية للسرية اؼبصرفية، دراسة مقارنة، دار النهضة  .30

  .2004العربية ،القاىرة، سنة 
نهضة سلول سادل بن ىاشل الزضبي، النظاـ القانوشل للسرية اؼبصرفية، دراسة مفارنة، دار ال .31

 .2015العربية، القاىرة، مصر، سنة 
 ة زين اغبقوقية، لبنافمكتب ،02ظبر فائز إظباعيل، تبييض األمواؿ دراسة مقارنة، ط  .32

 .2011سنة
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ظبيحة القيلويب، األسس القانونية لعمليات البنوؾ، مكتبة عُت مشس، القاىرة، سنة  .33
1992. 

 .2002نة ظبَت فرناف بارل، السرية اؼبصرفية، بَتكت، لبناف، س .34
الشوا ؿبمد سامي، السياسة اعبنائية يف مواجهة غسيل األمواؿ، دار النهضة العربية،  .35

 .2001القاىرة، سنة 
  ر اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيعصقر نبيل، تبييض األمواؿ يف التشريع اعبزائرم، دا .36

 .2008، اعبزائر

 ، ؾبموعة النيل العربية02ج صبلح الدين السيسي، اؼبوسوعة اؼبصرفية العلمية كالعملية،  .37
 .2011سنة  القاىرة، مصر،

عادؿ جربم ؿبمد حبيب، مدل مسؤكلية اؼبدنية عن اإلخبلؿ بالتزاـ بالسر اؼبهٍت أك  .38
 .2003، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، سنة 01الوظيفي، ط 

ة، عبد اغبميد اؼبنشاكم، جرائم القذؼ كالسب كإفشاء اإلسرار، دار اعبامعة اعبديد .39
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ؼبكافحة جريبة تبييض األمواؿ، دراسة مقارنة اعبهود الدكلية كالعربية اهلل ؿبمود اغبلو،  عبد .45
 .2007، بَتكت لبناف، سنة 01اغبلبية اغبقوقية، طمنشورات 
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الوقائي للبنك يف مكافحة تبييض األمواؿ، دار األياـ للنشر كالتوزيع قيشاح نبيلة، الدكر  .49

 .2016عماف األردف، سنة 
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 .2009اعبزائر ،سنة 
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 أطركحات الدكتوراه: - أ
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 السنة اعبامعية، تلمساف السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،غبقوؽ كالعلـو كلية ا
2014/2015. 
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العلـو يف العلـو القانونية، زبصص قانوف جنائي، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة باتنة 

 .2015/2016، السنة اعبامعية 1
ادة رسالة لنيل شهبن قلة ليلي، كحدة اؼبخابرات اؼبالية كدكرىا يف مكافحة تبيض األمواؿ،  .7

 بلقايد، تلمساف كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكركلية اغبقوؽ   ،اػباص الدكتوراه يف القانوف
 .2015/2016السنة اعبامعية 
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بوزيدم الياس، السرية يف اؼبؤسسات اؼبصرفية، دراسة مقارنة، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه  .9
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مكافحة تبييض األمواؿ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف  تدريست كريبة، دكر البنوؾ يف .10

، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ،جامعة مولود معمرم، تيزم كزك،  .2014العلـو ،العلـو
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انوف العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة يف القانوف اعبنائي كعلم اإلجراـ ،قسم الق
 .2013/2014ابو بكر بلقايد، السنة اعبامعية : 

  كالرقابة القضائية، دراسة مقارنة، مبدأ التناسب يف اإلجراءات التأديبية غوثيحاج  .12
 السياسية، جامعة أيب بكر بلقايدأطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو 

 .2012، 2011لمساف ت
  القانوف اعبنائي، غسيل األمواؿ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يفمباركيدليلة  .13

قسم العلـو القانونية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، السنة 
 .2007/2008اعبامعية 

األمواؿ، أطركحة مقدمة لنيل دموش حكيمة، مسؤكلية البنوؾ بُت السرية اؼبصرفية كتبييض  .14
شهادة الدكتوراه يف العلـو يف، القانوف، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، كلية اغبقوؽ كالعلـو 

 .23/05/2017السياسية، السنة اعبامعية نوقشت بتاريخ 
رفيق شاكش، اعبرائم اؼبضرة باؼبصلحة العامة يف التشريع اعبنائي اؼبقارف، أطركحة مقدمة  .15

ة الدكتوراه علـو يف اغبقوؽ زبصص جنائي دكرل، قسم اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ لنيل شهاد
 .2015/2016كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، السنة اعبامعية 

صاحل جزكؿ، تبييض األمواؿ يف قانوف العقوبات اعبزائرم كالشريعة اإلسبلمية، أطركحة  .16
  ـو اإلنسانية كاغبضارة اإلسبلميةكلية العللنيل درجة دكتوراه علـو زبصص شريعة كقانوف  

 .2014/2015اضبد بن بلة، السنة اعبامعية ، 01قسم العلـو اإلسبلمية، جامعة كىراف 



 المراجعقائمة 
 

276 
 

، جريبة تبييض األمواؿ كسبل مكافحتها يف اعبزائر، أطركحة لنيل حساف السبلـعبد  .17
سية، جامعة ؼبُت كلية اغبقوؽ كالعلـو السيا شهادة دكتوراه علـو زبصص قانوف جنائي،

 .2015/2016 دباغُت، سطيف، السنة اعبامعية
فضيلة، اغبماية القانونية للحق يف حرمة اغبياة اػباصة، دراسة مقارنة، شهادة  عقلي .18

قسنطينة، السنة  جامعة اإلخوة منتورم الدكتوراه علـو يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ،
 .2011/2012اعبامعية 

 لقانوف اعبزائرم كالفقو اإلسبلميـ العاـ كحرية التعاقد يف ضوء اعلياف عدة، فكرة النظا .19
أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو 

  .2013/ 2013بكر بلقايد، تلمساف، السنة اعبامعية 
، أطركحة لنيل شهادة ، اؼبسؤكلية اعبزائية للبنك عن جريبة تبييض األمواؿسعديةالعيد  .20

، زبصص : القانوف، كلية اغبقوؽ كالع  لـو السياسية، جامعة مولود معمرمالدكتوراه يف العلـو
 .2016تيزم كزك، السنة 

التعاكف الدكرل كدكر البنوؾ يف مكافحة جريبة تبييض األمواؿ، رسالة لنيل  كماؿ،  فراحتية .21
، التخصص القانوف، ة اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود كلي شهادة الدكتوراه يف العلـو

  .2017سبتمرب  26تاريخ اؼبناقشة   معمرم، تيزم كزك،
مارية عمراكم، ردع اعبرائم الدكلية بُت القضاء الدكرل كالقضاء الوطٍت، أطركحة لنيل  .22

 ة، كلية اغبقوؽ، جامعة ؿبمد خيضرشهادة الدكتوراه علـو يف اغبقوؽ زبصص علـو جنائي
 .2015/2016سنة اعبامعية بسكرة، ال

اؼبسؤكلية اعبزائية للبنوؾ عن جريبة تبييض األمواؿ، أطركحة لنيل شهادة  قادة، ودممؿب .23
، زبصص علـو قانونية، فرع قانوف جزائ  ي، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسيةالدكتوراه يف العلـو

 . 214/2015جامعة اعبيبلرل اليابس، سيدم بلعباس، السنة اعبامعية 
 كالبدائل اإلسبلمية 2008ؿبمد ؼبُت، دكر البنوؾ يف األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة  ودممسع .24

أطركحة مقدمة لنيل دكتوراه العلـو يف اغبقوؽ زبصص، قانوف خاص، قسم اغبقوؽ، كلية 
 .2015/2016، السنة اعبامعية 1اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة باتنة 
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ائية للشخص اؼبعنوم عن اعبرائم االقتصادية، الغش عبد النور، اؼبسؤكلية اعبن كاسطي .25
الضرييب كتبييض األمواؿ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، زبصص القانوف اعبنائي 
 لؤلعماؿ، قسم اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف

 . 2016/2017السنة اعبامعية 
 مذكرات الماجستير: - ب
بن عمر عسيبلف، اغبماية اعبنائية لسر اؼبهنة يف الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت  أسامة .1

كلية  الوضعية كتطبيقاهتا يف بعض الدكؿ العربية، رسالة ماجستَت يف العدالة اعبنائية،
 .2004الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، سنة 

  لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوفمذكرة  صريف،بوساعة ليلى، السرية يف البنوؾ، السر اؼب .2
 .2010كلية اغبقوؽ، جامعة يوسف بن خدة، اعبزائر، 

بوسادل عبلة، السر اؼبصريف يف ظل االلتزامات اعبديدة للبنك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .3
 اغبقوؽ، جامعة ؿبمد ؼبُت دباغُت اؼباجستَت يف اغبقوؽ، زبصص قانوف أعماؿ، كلية

 .2014/2015اؼبوسم اعبامعي  ،02سطيف 
اغباسي مرصل ،التزاـ البنك باحملافظة على السر اؼبهٍت، مذكرة لنيل درجة اؼباجستَت، زبصص  .4

جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف ،السنة  مسؤكلية اؼبهنيُت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،
 .2011/2012اعبامعية 

قارنة، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف خوجة صباؿ ، جريبة تبييض األمواؿ، دراسة م .5
القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، السنة 

 .2007/2008اعبامعية 
عمار غارل عبد الكاظم العيساكم، اؼبسؤكلية اعبنائية عن جريبة تبييض األمواؿ ،دراسة  .6

 يف القانوف العاـ، كلية القانوف درجة اؼباجستَتمقارنة، رسالة تقدـ هبا من متطلبات نيل 
 . 2004جامعة بابل، العراؽ، سنة 

عمار غارل عبد الكاظم العيساكم ،اؼبسؤكلية اعبنائية عن جريبة تبييض األمواؿ، دراسة  .7
 2004مقارنة، رسالة لنيل درجة اؼباجستَت يف القانوف العاـ، كلية القانوف، جامعة بابل، 
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ديب اؼبوظف يف التشريع اعبزائرم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجيسًت يف مفيدة ،تأقيقاية  .8
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فشاء السر اؼبهٍت يف ضوء القانوف اعبزائرم، ؾبلة رايس ؿبمد، مسؤكلية األطباء اؼبدنية عن إ .7

 .2009، العدد األكؿ، سنة 25دمشق للعلـو االقتصادية القانونية، اجمللد 
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 2012السنة ، 01العدد  39، اجمللد جامعة األردف، دراسات يف علـو الشريعة كالقانوف
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جامعة قاصدم مرباح  2017جواف17مصر، اعبزائر(، ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، العدد
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 ملخص األطركحة 
واؿ تقدصل لقد حاكلنا يف معرض أطركحتنا اؼبوسومة بعنواف اثر السر البنكي على جريبة تبييض األم

دراسة ربليلية كنقدية مقارنة تظهر األثر الذم وبدثو السر البنكي على مكافحة جريبة تبييض 
األمواؿ خاصة كألف ىذه اعبريبة أصبحت يف الوقت الراىن من الظواىر اػبطَتة كترتبط ارتباطا 

نو يلعب دكرا بالعمليات البنكية، كيعد السر البنكي ركيزة أساسية ضمن قواعد العمل البنكي، أل
ىاما باعتباره يوفر قدرا من الثقة ربفز عمبلء البنك إذل رفع حجم مدخراهتم لديو كبالتارل ازدىار 

رباحو، فبا ينعكس دد العمبلء كل ذلك يؤدم إذل رفع اأعمالو كرفع قيمة رقم األعماؿ كزيادة ع
   لتنمية.بالفائدة على الدكلة برفع استثماراهتا من مدخرات ىذا البنك كتطوير ا

كيف إطار ىذه اؼبعطيات كتضارب مصلحتُت غَت متوازيتُت، أكال مصلحة العميل يف حفظ السر 
البنكي كثانيا اؼبصلحة العامة يف حفظ االقتصاد الدكلة من تأثَت جريبة تبيض األمواؿ اؼبتخفية كراء 

حتُت اؼبتضاربتُت عدـ كشف السر البنكي، كعليو أصبح من الضركرم إهباد توازف بُت ىاتُت اؼبصل
قصد اغبد من الضرر الذم قد يلحق بكبل الطرفُت، ىذا ما دفع باؼبشرع إذل سن تشريعات 

راد بعض يللحفاظ على استقرار اجملتمع كاؼبكافحة الفعالة ؽبذه اعبريبة اػبطَتة كذلك عن طريق إ
عن سريتها كفق االستثناءات حوؿ العمليات اؼبالية البنكية ؿبل شبهة تبييض األمواؿ بالكشف 

إجراءات رقابية ككقائية ؿبددة كتكليف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كىيئات متخصصة للقياـ هبذه 
  العملية. 

اؼبصلحة العامة  -السر البنكيجريبة افشاء  -جريبة تبييض األمواؿالكلمات المفتاحية: 
 االخطار بالشبهة -شخصي حق-كاؼبصلحة اػباصة

 

Résumé : 

Nous avons essayé, dans notre thèse intitulée l’impact du secret bancaire sur le 

blanchiment d’argent, de fournir une étude comparative,  analytique et critique,  de 

l’impact du secret bancaire sur la lutte contre le crime du blanchiment d’argent, d’autant 

plus que ce crime est devenu à notre époque  un fléau grave étroitement lié aux 

transactions bancaires. Le secret bancaire est considéré comme un pilier fondamental dans 

les règles de la profession  bancaire, puisqu’il joue un rôle important en  donnant  
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confiance au clients ce qui les incite à améliorer et à augmenter leurs économies bancaires 

et  réaliser par conséquent l’intérêt de la banque par l’exploitation de ces économies dans 

le financement des prêts et l’augmentation des profits, ce qui se reflète sur les bénéfices de 

l’état en augmentant ses investissements des économie de cette banque et faire progresser 

le développement..   

Dans le cadre de ces données et l’opposition de deux intérêts non parallèles,   d’un  coté 

l’intérêt du client, et de l’autre l’intérêt général à protéger l’économie de l’état  de l’impact 

du crime du blanchiment d’argent caché derrière le secret bancaire, il est devenu essentiel 

de trouver un équilibre entre ces deux intérêts opposés pour limiter le dommage qui peut 

toucher les deux côtés, ce qui a incité le législateur, dans le but de maintenir la stabilité de 

la société et lutter efficacement contre ce crime, à faire quelques exceptions sur les 

opérations financières suspectes de blanchiment d’argent en divulguant leur secret 

conformément à des mesures spécifiques de control et de prévention et à charger les 

banques, les institutions financières et les organismes spécialisés pour mener à bien cette 

mission. 
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Abstract  :  

In our thesis titled "The Impact of bank secrecy on the crime of money laundering", we 

tried to provide a comparative analysis and monetary study showing the impact of the bank 

secrecy on combating the crime of money laundering, especially since this crime has now 

become a serious phenomenon and is linked With banking operations, the bank secret is a 

key pillar of the banking business, because it plays an important role as it provides a 

measure of confidence that motivates the bank's customers to raise their savings and thus 

boom their business, raise the value of the business number and increase the number of 

customers, all of which will raise their profits, reflecting Benefit the state by raising its 

investment from the savings of this bank and developing development.   

In the context of these data and conflicting interests are not parallel, first the interest of the 

client in keeping the bank secret and second the public interest in the preservation of the 

state economy from the impact of the crime of bleaching money hidden behind the failure 

to disclose the bank secret, so it became necessary to find a balance between these 

conflicting interests in order to To reduce the damage that may be inflicted on both parties, 

this has led the legislator to enact legislation to maintain the stability of society and 

effectively combat this serious crime by making some exceptions to the banking financial 

transactions that are suspected of money laundering by disclosing their confidentiality in 

accordance with the control procedures. Specific prevention and commissioning of banks, 

financial institutions and specialized bodies to carry out this process.  . 
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