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Résumé :
La plupart des lois convenu
d'élaborer une classe moderne secret
bancaire du secret professionnel a
accepté, même si ceux-ci sont destinées à
protéger les droits et la vie privée, le
secret bancaire, l'ajout vise à faciliter
l'exercice de la profession bancaire. En
dépit de cela, mais beaucoup de questions
dans de nombreux pays ont prouvé
l'exploitation du principe du secret
bancaire par des bandes de blanchiment
d'argent, se méfiant de leurs opérations,
ce qui a incité de nombreux pays, comme
l'Algérie pour tenter d'atténuer le
principe du secret bancaire.
Malgré cet engagement à la
confidentialité bancaire n'est pas une
obligation absolue, il peut être dérogé
dans des cas particuliers que l'existence
de l'autorisation du client lui-même, ou à
la demande des autorités répressives, les
organes de contrôle responsables de la
lutte contre les crimes de blanchiment
d'argent ou d'autres organes judiciaires,
par exemple. Bonne et devrait apporter
un certain équilibre entre secret bancaire
et la lutte contre les opérations de
blanchiment d'argent.
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وىَىٛ ج١ٖ ئال أٛ ي٢ٟ ًٍٞٛ وذح.جدلظٍُُس
 أغرطصٙىوٛ ج٢ٟ وىَىٛٔؼحَح يف جٛ ج٢ٟ
ٚ ٓر٢ٟ ٍَٓس جدلظٍُُسٛرىأ جٟ ٙجْطٌال
ُٞحهتٜ٠ ذوُٝٔحٜٛ ٙىجٟهظحذحش ضرُُغ جأل
ٙىوٛ ج٢ٟ وىَىٛح وُن ذحٟ ًج٧ و,س٧جدلشرى
َُِطهٛس جًٛ ًٍجٌ ججلُجتٍ ئىل زلحوٜوه
.ٍَٓس جدلظٍُُسٛرىأ جٟ ٢ٟ
ٍٓ جدلظٍيفٛ ذحٝطُجٖٛ ُحالٛ يًٌٞو
 ئي جيىَ جخلٍوؼ,ٔحٜـٟ ًحٟطُجٛال َوطرب ج
٢ٟ ١ يف قحالش نحطس ٗىؾىو ئي٦٤ه
ـحشٜٓٛد جًٜ ؿٜحء ه٤ أو ذ,٦ِٓ٣ ُٚ٠وٛج
ٍٓحذسٛ ٗؿهحش ج,١ى٣ٔحٛجدلهطظس ذطـرُْ ج
 ضرُُغِٞس دب٘حُكس ؾٍجتٜ٘وجذلُثحش جدل
 دبح َُِى.ًػالٟ ٔؼحتُسٛ أو ججلهحش جٙىجٟجأل
ٍَٓسٛ ذٌن ج١َطىجٛ ج٢ٟ ىم٣ ٙوؾىخ ئقال
.ٙىجُٟحش ضرُُغ جألٜ٠٘حُكس هٟجدلظٍُُس و
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مقدمة:
ضوطرب جٍَٓٛس جدلظٍُُس  ٢ٟجٔٛىجهى جألْحُْس يف ه ٚ٠جٛر٤ىٕ ،جٛيت ضٜطُ ٝدبىؾد
جٔٛىجٌ٣ن وجألهٍجٍ حبِق أٍْجٌ جٛو٠الء وهُٜ٠حهت ٞجدلظٍُُـسٟ ،ح مل َ٘٤٧ ٢حٕ ٣ض يف
جٔٛح٣ى ١أو يف جالضِـحّ َٔؼٍ ذًٌن ي.ٖٛ
وَ٤ظٍٍ ج ٍٓٛجدلظٍيف ئىل ٗ ٚأ ٍٟأو ٟوٜىٟحش أو وٓحتن ضطظ ٚذو ٜٞجٛر ٖ٤ه٢
ه ٦ُٜ٠دب٤حْرس ٣شحؿ ٦أو ذٓرد ً٧ج ج٤ٛشحؽ ،وَٓطىٌ يف ي ٖٛأَ٘ ١ى ١جٛوٓ ُٚ٠ى أُؼً
هبح ذ ٦ِٓ٤ئىل جٛر ٖ٤أو أَ٘ ١ىٓ ١ى جضظ ٚه ٜٞجٛر ٖ٤هبح  ٢ٟجًٌٛن.
 ٢ٟؾح٣د آنٍ َوطٔى جٛروغ أ َُٜٝ ٦٣وؾىو شٍؽ طٍَف يف جٛؤى ٟن جٛوُٚ٠
ذاُٛج ٝجٛر ٖ٤ذ٘ط٠ح ١ج ،ٍٓٛحبُع ال ضٔىٟٓ ٝإوُٛس جٛر ٖ٤ئيج زبً٧ َٜج جٛشٍؽ ،وٟن يٖٛ
َوطٔى جألًٜرُس أ ١جالٛطُج ٝذححملحُلس ه ًٜجٍَٓٛس ٧ى جٛطُج ٝػ٠ين َٔن ه ًٜجٛر٤ىٕ يف
هالٓطهح ذحٛو٠الء دلح ضٔطؼُ ٦ؿرُوس جٛوالٓس جدلظٍُُس  ٢ٟغٔس ٟطرحوٛس وقُـس وقًٌ،
و ٢ٟمث َىؾى وجؾد ػ٠ين ه ًٜجٛر٤ىٕ ذوى ٝئُشـحء جدلوٜىٟحش ه ٢جٛو٠ـالء ذو٠ى أو
ذامهح.ٙ
وئيج ٗح٣ص جٍَٓٛس جدلظٍُُس ٟرىأ ٟٓطٍٔجً يف جدلوحٟالش جدلظٍُُس ،وال جيىَ ئُشحء
أٍْجٌ جٛو ُٚ٠ئال يف جحلحالش جحملىوز ذحٔٛح٣ىُُ ,١ح ضٍي  ٚ٧جيىَ ٌُن جٍَٓٛس جدلظٍُُس ٢ٟ
ٓر ٚجٛر٤ىٕ يف قحٛـس ئذالًهـح ه ٢جٛوُٜ٠ـحش جدلشرى٧ـس يجش جٛظٜس ذأ٣شـس ًٓ ٚجألٟىجٙ
ئىل جٜٓٛــحش جدلهطظـس؟ وَ ٚ٧طٍضد ه ٢يُٓ ٖٛحٟٓ ٝإوُٛطهح؟
ً٧ج ٟح ْ٤كحو ٙجإلؾحذس ه ٦٤يف ً٧ج جدلىػىم جدلو٤ى ١ذـ" :وجٓن جٍَٓٛس جدلظٍُُس
يف ججلُجتٍ وضأغًن ٥هٟ٘ ًٜحُكس ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ،"ٙوٓى ٓٓ٠ص  ٥ً٧جٛىٌجْس ئىل
ٟركػٌن ٟٓرىٌٓن دبركع سبهُىٌ ٟو٤ى ١دبِهى ٝجٍَٓٛس جدلظٍُُس وؾٍديس ضرُُغ
جألٟىج ،ٙمتّ جٛطوٍع يف جدلركع جألوٛ ٙىجٓن جٍَٓٛس جدلظٍُُس يف ج٤ٛلح ٝجٛر ٍ٘٤ججلُجتٌٍ,
وي ٢ٟ ٖٛنال ٙجٛطـٍّ ٤ٛـحّ جٍَٓٛس جدلظٍُُس يف ججلُجتٍ اجدلـٜد جألو ،،ٙوآغحٌ ئُشحء
ج ٍٓٛجدلظٍيف اجدلـٜد جٛػحين ،،أٟح جدلركع جٛػحين ُط ّٞجٛطوٍع ُُٛ ٦طأغًن جٍَٓٛس جدلظٍُُس
هٟ٘ ًٜحُكس ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ،ٙوي ٖٛذحٛطـٍّ ٛألْحِ جٔٛح٣ىين ٘ٛط٠ح ١جٍٓٛ
جدلظٍيف اجدلـٜد جألو ،،ٙوججلهىو جدلظٍُُس ٜٛطىُُْ ذٌن جٍَٓٛس جدلظٍُُس وٟ٘حُكس ؾٍديس
ضرُُغ جألٟىج ٙاجدلـٜد جٛػحين .،وذُح ١يٗ ٖٛحِيت:
املبحث التنهيدي :مفهوو الشرية املصرفية وجرمية تبييض األموال
ْ٤كحو ٙئهـحء ِٟهىٍَٜٓٛ ٝس جدلظٍُُس اجدلـٜد جألو ،،ٙمث ٔ٣ى ٝذطىػُف ِٟهىٝ
ؾٍجت ٞضرُُغ جألٟىج ٙاجدلـٜد جٛػحين.،
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جدلـٜد جألو :ٙربىَى ِٟهى ٝجٍَٓٛس جدلظٍُُس:
٣طـٍّ ُُٛ ٦طوٍََ جٍَٓٛس جدلظٍُُس اجٍِٛم جألو ،،ٙوربىَى ٣ـحّ جٍَٓٛس
جدلظٍُُس اجٍِٛم جٛػحين.،
جٍِٛم جألو :ٙجٛطوٍََ ذحٍَٓٛس جدلظٍُُس.
ج ٍّٓٛيف جٌٜٛس ٟح َ٘ط ٦٠جإلٓ٣ح ١يف  ٦ِٓ٣وخيُِ ٦ه ٢جِنٍَ .٢وججل٠ن أٍْجٌ,
وجٟ ٍّٓٛح أٌٍْش ذ ،٦وأٍّْ جٛشٍء ٗط ٦٠وأكهٍ ٥و٧ى  ٢ٟجألػىجو ،وأٍّْ ئ ٦ُٛقىَػحً أٌ
أُؼً.1
وٓى ؾحء يف ٓحٟىِ ذالٕ جٔٛح٣ىين ج٘ٛط٠ح ١وهى ٝجٛوالُ٣س نحطس يف جدلِهىٝ
جٔٛح٣ىين دبح حيِق ذوُىجً ه ٢ه ٜٞوٟالقلس جألشهحص ج ٢ًَٛدي٘ ٢أَ ١طأغٍوج ذحِٛو ٚأو
جحلىظ أو جٛشٍء جَ٘ ًٌٛى ١زل ٚج٘ٛالُ ،ٝهى جٛشٍء جَ ًٌٛوٍُ ٦وجقى أو ٜٓس  ٢ٟج٤ٛحِ
وَ٘ى ١دبوُ ٙه ٢جِنٍَ.2٢
ؤَظى ذحٍَٓٛس جدلظٍُُس جٛطُجٟ ٝىكٍِ جدلظحٌٍ ذححملحُلس ه ًٜأٍْجٌ ه٠التهٞ
وهى ٝجإلُؼحء هبح ًٌٛن ،ٞ٧ذحهطرحٌ جدلظٍٍ ٟإسب٤حً هُٜهح حبٟ٘ ٞه٤طه ٞنحطس وأ ١هالٓس
جدلظٍٍ ٟن ه٠الت ٦ضٔى ٝه ًٜجٛػٔس جٛيت َ٘ى ١ه٠حو٧ح ٗط٠ح ١جدلظٍٍ ألٍْجٌ ه٠الت٦
جدلحُٛس.3
ؤُهُحً هٍٍّ جٛروغ ج ٍٓٛجدلظٍيف ذأ ٚٗ ٦٣وجٓوس َٔىٌّ جٍٛأٌ جٛوح ٝذأ ١ئذٔحء جٛو ٜٞهبح
يف ٣ـحّ زلىوو أ ٍٟضطـٜر ٦طُح٣س جدل٘ح٣س جإلؾط٠حهُس دل ٢ضٓ٤د  ٥ً٧ ٦ٛجٛىجٓوس ,وه٦ُٜ
َ٘ى ١جدلٍؾن ؤُحً ذلًج جٍٛأٌ ٧ى جدلٔحَُّ جٛوحٟس جدلطوحٌٍ هُٜهح يف جتجمط٠ن.4
أٟح ضشٍَوُحً ُ٠ىػىم جٍَٓٛس جدلظٍُُس يف جٔٛح٣ى ١جَ ٍٓ٣ٍِٛىن ٚػ ٢٠ئؿحٌ
ج٤ٛض جٛوح ٝجَ ًٌٛطكىظ ه ٍْ ٦٤جدله٤س ٗ٘ ,ٚوً٧ج ٍَِٓ ٣ ٢ٟحقُس أوىل ذحٓ٤ٛرُس
جٓٛحتىز يف ضـرُْ ٣ض جدلحوز ٓ ٢ٟ 89:ح٣ى ١جٛؤىذحش ،ألٟ ١ح َطك٘ ٞهحوز يف جٛطـرُْ ٧ى
ٟٓطُٟٜحش ؤٟطؼُحش جدله٤س ٗ ٚقٓد كٍوُهح٠ُ ,ح َوطرب ٍْجً ذحٓ٤ٛرس ٜٛـرُد ٢ٟ ُّٛ
جٛؼٍوٌٌ جهطرحٌ ًٖٛٗ ٥ذحٓ٤ٛرس ٜٛظًنيف أو ه ًٜجألٓ ٢ٟ ٚجٛىٌؾس هُ٤هح.
أٟح ذحٓ٤ٛرس ٠ٜٛشٍم ججلُجتٌٍ َُ ٜٞوٍٍ جٍَٓٛس جدلظٍُُس وئمنح أضً ه ًٜيٍٗ
جألشهحص جدلُٟٜى ١ذحإلٛطُج ٝذح ٍٓٛجدلظٍيف يف جدلحوز
ًشص

 ٢ٟجألٌٞٓ ٍٟ

/

جدلإٌل يف

 ,وجدلطو ْٜذحٔ٤ٛى وجٍٔٛع ,قُع أ ُٝٛذً ٚٗ ٖٛهؼى يف رل ّٜئوجٌز ,وٗٚ

زلحُق قٓحذحش وٗ ٚشهض َشحٌٕ أو شحٌٕ ذأٌ ؿٍَٔس ٗح٣ص يف ضًُٓن ذ ٖ٤أو ٟإْٓس
ٟحُٛس أو ٗح ١أقى ٟٓطهىُٟهح ،وٗ ٚشهض َشحٌٕ أو شحٌٕ يف ٌٓحذس جٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش
جدلحُٛس.5
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جٍِٛم جٛػحين٣ :ـحّ جٍَٓٛس جدلظٍُُس
َوطرب جٛطُج ٝججلهحَ جدلظٍيف ذ٘ط٠ح ١ج ٍٓٛجدلظٍيف هْٜ ٚ٠يب َط٠ػ ٚيف جإلٟط٤حم
ه ٢جُٔٛح ٝذو ٚ٠وجدلط٠ػ ٚيف جٛطكِق هٗ ًٜحُس جدلوٜىٟحش جٛيت َو ٜٞهبح جٛر ٖ٤دب٤حْرس
جتط٠ح ٦٣هُٜهح ٓ ٢ٟر ٚجُٛذ ىً٧ ,١ج جألنًن جًٍَ ًٌٛد يف أ ١ضرًٔ أه٠ح ٦ٛجدلظٍُُس يف
ٍَْس ضحٟسًٛ ,ج  ٢ٟجٛرىَهٍ أَ ١ش٣ ٚ٠ـحّ جٍَٓٛس جدلظٍُُس ججلهحَ جدلظٍيف اجٛر٢ٟ ،ٖ٤
ؾهس وجُٛذى ٢ٟ ١ؾهس غحُ٣س.
أوالً :جٛر.ٖ٤
أُٟٛص جدلحوز

 ٢ٟجألٌٞٓ ٍٟ

/

 ,مجُن جٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش جدلحُٛس,

وأهؼحء رل ّٜئوجٌهتح وزلحُلٍ جحلٓحذحش ُُهح ,وًٟٓنَهح وٗ ٚشهض َشحٌٕ أو شحٌٕ
يف ٌٓحذطهح ؤُحً ٜٛشٍوؽ جدل٤ظىص هُٜهح أَٜ ١طُ ٝذح ٍٓٛجدلظٍيف.
ًًن أ ١جدلشٍم ججلُجتٌٍ ويف  ِّ٣جدلحوز أوٌو رل٠ىهس  ٢ٟجإلْطػ٤حءجش جٛيت ضٍو
ه ًٜػٍوٌز جإلٛطُج ٝذح ٍٓٛجدلظٍيف ,سبػٜص يف جٜٓٛـحش جٛو٠ىُٟس جدلِٜ٘س ذطوٌُن جٔٛحتٌ٠ن
ذاوجٌز جٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش جدلحُٛس ,وجٜٓٛـس جٔٛؼحتُس جٛيت ضو ٚ٠يف ئؿحٌ ئؾٍجء ؾُجتٍ,
وجٜٓٛـحش جٛو٠ىُٟس جدلُُٟٜس ذطرُٜي جدلوٜىٟحش ئىل جدلإْٓحش جٛىوُٛس جدلإٜ٧س الُْ٠ح يف ئؿحٌ
زلحٌذس جٍٛشىز وضرُُغ جألٟىج ٙوسبىَ ٚجإلٌ٧حخ ,وًٗج جٜٛؿ٤س جدلظٍُُس.
غحُ٣حً :جُٛذى١
و٧ى جٛشهض جٛـرُوٍ أو جدلو٤ىٌ جَ ًٌٛىن ٚيف ٟوحٟالش أو هُٜ٠حش ٟظٍُُس ٟن
جٛر ٖ٤ذاٌجوض ٦ؤَر ٚجٛر ٖ٤دبح جذبهص ئ ٦ُٛئٌجوز ً٧ج جٛشهض ،وخيٍؼ ٣ ٢ٟـحّ طِس
جُٛذى ١جدلىكٌِن وأهؼحء رل ّٜجإلوجٌز ،ذُ٠٤ح َوطرب َذى٣حً َ ٢ٟىن ٚيف ِٟحوػحش ٟن
جٛر ٖ٤إلسبح ٝهُٜ٠حش ٟظٍُُس وئ ١مل ضط ٞألٌ ْرد ٗح.١
ٟح َالقق ٧ى جْطهىج ٝجدلشٍم ججلُجتٌٍ ِٛق جُٛذىٜٛ ١ىالٛس ه ًٜجٛوُٚ٠
جدلطوحٟ ٟٚو ،٦وئٗ ١ح ١قٍَحً ذ ٦جْطهىجٟ ٝظـٜف "جٛو "ُٚ٠هًٍ ًٜجٌ ذحٍٓ جٛطشٍَوحش
جٛوٍذُس جألنٍي ٗحٛطشٍَن جألٌوين وجٓٛىٌٌ وجدلظٌٍ٘ٛ ,ى ١جدلظـٜف جألنًن أٗػٍ والٛس
ووٓس ٟ ٢ٟظـٜف جُٛذى.١
جدلـٜد جٛػحين :ربىَى ِٟهى ٝؾٍديس ضرُُغ جألٟىجٙ
َوطرب ٟظـٜف ضرُُغ جألٟىج ٙقىَع ٓ٣رُحً ,وئيج ٗح٣ص ؾٍَـ٠س ضرُُغ جألٟـىجٙ
ٗلـحٍ٧ز ه ًٜنالٍ ي ,ٖٛئي ٍَؾوهح جٛروغ ئىل ُٓح ٝأقى أهؼحء جدلحُُح جألٍَُٟ٘س ذشٍجء
ٌٜٟٓس هحٟس  ٌُٚٓٛجدلالذ ّ يف ٟىَ٤س شُ٘حًى ،وٗحَٔ ١ى ٝذاػحُس ؾح٣د  ٢ٟأٌذحـ ذبحٌز
جدلهىٌجش ئىل هىجتى ًٓ ٚجدلالذّ َىُٟحً ،ؤَى ٝذاَىجه ٦يف ٍُم أقى جٛر٤ىٕ جٍَٔٛرس،
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وو ١أٍَ ١ضحخ أقى يف ي .6ٖٛوذحٛطحيل أطركص ضُٓ٠س جألٟىجًً ٙن جدلشٍوهس "ًُٓٚ
جألٟىج ,ٙأو ضرُُغ جألٟىج ,"ٙوجٛيت ْٔ٤ى ٝذطكىَى ضوٍََ ذلح اجٍِٛم جألو ,،ٙمث ٔ٣ىٝ
ذطكىَى ٍٟجقٜهح اجٍِٛم جٛػحين.،
جٍِٛم جألو .ٙضوٍََ ؾٍديس ضرُُغ آً ،ٚجألٟىج:ٙ
ججلٍديس :يف جٌٜٛس ؾٍ ٝؾٍٟحً دبوىن أي٣د ,ؤَح :ٙؾٍٓ ٝى ,٦ٟأٌ ؾىن هُٜه,ٞ
وأؾٍ :ٝأٌ جٌض٘د ؾٍٟحً.
وججلٍديس جطـالقحً مجوهح ؾٍجت ٞو ٍ٧زللىٌجش شٍهُس َؾٍ جهلل ضوحىل ه٤هح ذححلى
وجٛطوًٍَ.
ج ًٚٓ :ٌٚٓٛجٛشٍء ًٌَٓٓ ٦ٜالً ,وُٓ ٚج ٌٚٓٛجدلظىٌ ًٜٓ ٢ٟص ,وج ٌُٚٓٛذحٛؼ ٞجالْ٢ٟ ٞ
جإلًطٓح .7ٙوؾحء يف ٤ٟؿى جٌٜٛس وجإلهال ٝيف ذحخ ًًٓٓ ًٚٓ":ٚالً وًُٓالً جٛشٍء ؿهٍ٥
ذحدلحء وأَج ٙوْه.٦
ال وٟإوالًٗ :ػٍ ٟحُ ,٦ٛهى ٟح ,ٙوٟ ٍ٧ح ,٦ٛوُال٣حً أهـح ٥جدلح.ٙ
جألٟىجٌٛ :ٙس ٟحٟ ٙى ً
وجطـالقحً :جْ ٞجلُ٠ن ٟح دي ٦ٜ٘جإلٓ٣ح ,١وأطٟ ٦ٜح ديُ ٚئ ٦ُٛجٛـرن ودي٘٢
جونحٌٗ ٥حٔ٤ٛى ,وٟح دي٘ ٢أَٔ ١ىٟٔ ٝح.8٦ٟ
وهٟٓ ًٜطىي ج ٦ِٔٛجٔٛح٣ىين ضوىوش ضوحٌََ ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ٙذٓرد
طوىذس ػرؾ جألُوح ٙوجأل٣شـس جدل٘ى٣س ٛألٟىجًً ٙن جدلشٍوهس ,وٍَي ؾح٣د  ٢ٟج ٦ِٔٛأ١
ضرُُغ جألٟىج٧ ٙىُ ٚٗ" :ؤَ ٚظى ذ ٦سبىَ ٦أو ئنِحء ٟظىٌ جدلىجنُ ٚج٤ٛحذبس ذظىٌز
ٟرحشٍز أو ًًن ٟرحشٍز ه ٢جٌض٘حخ ئقىي ججلٍجت.9"ٞ
ٗ٠ح ٍَي جألْطحي  Michel Schirayضرُُغ جألٟىج ٙذأ" :٦٣رل٠ىهس  ٢ٟهُٜ٠حش
ربىَ ٚجدلح ٙجَ٘ ًٌٛىٟ ١ظىٌ ٢ٟ ٥جٓطظحو ًًن ٟشٍوم حبُع ه٤ى ئوٟحؾ ٦يف جٓطظحو
شٍهٍ ال دي٘ ٢سبُُُ ٢ٟ ٥ذٌن جدلظحوٌ جٛشٍهُس جألنٍي".10
أٟح ضشٍَوُحً ُحدلشٍم ج ٍٓ٣ٍِٛمل َوٍٍ ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ٙيف جٔٛح٣ىٌٞٓ ١
816/;9

11

جدلإٌل يف  1;;9/99/11جدلطو ْٜدبشحٌٗس وٟٓحمهس جدل٤ل٠حش جدلحُٛس يف ٟ٘حُكس

ضرُُغ جألٟىج ٙج٤ٛحذبس ه ٢جدلهىٌجش ,ذ ٚجٗطًِ يف ٟحوض ٦جٛػحُ٣س ذاُٛجُٟس ٗ ٚشهض
دب٤حْ رس شلحٌْطٛ ٦ىكُِط ٦أو ئصلحَ٧ح أو ٍٟجٓرطهح ,وقٌن َٔى ٝجْطشحٌجش خبظىص
هُٜ٠حش َ٤طؽ ه٤هح قٍٗس يف ٌؤوِ جألٟىج ,ٙأَ ١ظٍـ ٛىي وُٗ ٚججل٠هىٌَس ذحٛوُٜ٠حش جٛيت
َو ٜٞهبح وجٛيت ضطؼٟ ٢٠رحٛي َو ٜٞذأهنح ٟطأضُس  ٢ٟجدلهىٌجش أو ؾٍجت ٞأنٍي ٤ٟظىص
هُٜهح يف جدلحوضٌن ٓ ٢ٟ 917ح٣ى ١جٛظكس جٛو٠ىُٟس ,وٓ ٢ٟ 716ح٣ى ١ججل٠حٌٕ٠ٗ .12ح ٣ض
جدلشٍم ج ٍٓ٣ٍِٛه ًٜؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ٙيف جدلحوز ٍُٔ 816ز 1وٓ ٢ٟ 1ح٣ى ١جٛؤىذحش
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ج ٍٓ٣ٍِٛججلىَى جدلؼحُس ئىل ٓح٣ى 8;1/;8 ١جٛظحوٌ يف ٟ 18حٌ  1;;8ذٔى" :٦ٛضرُُغ
جألٟىج٧ ٙى ضٓهُ ٚجٛطربٍَ ج٘ٛحيخ ذـأٌ ؿٍَٔس ٗح٣ص دلظىٌ أٟىج ٙأو ونىِٛ ٙحه ٚؾ٤حَس
أو ؾ٤كس ربظّ٤ٟ ٚهح هُ ًٜحتىز ٟرحشٍز أو ًًن ٟرحشٍز".13
شلح َالقق ه ًٜجدلشٍم ج ٢ٟ ٍٓ٣ٍِٛنالٟ ٙح وٌو يف جٛطشٍَوحش جخلحطس ذطرُُغ
جألٟىج ٙأ ٦٣أنً دبِهى ٝػُْ يف ضوٍَِ ٦جلٍديس ضرُُغ جألٟىج٣ ٙطُؿس حلظٍ٧ح يف
جدلطحؾٍز ذحدلهىٌجش ,مث ضىْن ذوى ي ٖٛيف ضوٍَُِٛ ٦ش ٚ٠مجُن جألٟىج ٙج٤ٛحذبس هٚٗ ٢
أ٣ىجم جأل٣شـس جإلؾٍجُٟس جألنٍي.
أٟح جدلشٍم ججلُجتٌٍ وٓظى جٛطِ٘ ٚذحألمنحؽ جإلؾٍجُٟس جدلٓطكىغس يف ججلُجتٍ,
وٓظى ٟىجت٠س جٛطشٍَوحش جٛىؿُ٤س ٟن جالضِحُٓحش جإلُٓ٠ُٜس وجٛىوُٛسُٔ ,ى أطىٌش
ججلُجتٍ هىز ٣ظىص ٓح٣ىُ٣س نحطس دب٘حُكس ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ,ٙوئ ١مل َوٍٍّ
جدلشٍم ججلُجتٌٍ ٣شحؽ ضرُُغ جألٟىج ٙيف ج٤ٛظىص جٛطشٍَوُس وجٛط٤لُُ٠س جٛظحوٌز يف
ً٧ج جتجمح ,ٙئال أٓ ٦٣ح ٝذطكىَى جألُوح ٙجدلشٜ٘س جلٍديس ضرُُغ جألٟىج ٙوآُٛحش ٟ٘حُكطهح,
ُحهطرب ٗ ٚجٛوحتىجش جإلؾٍجُٟس ج٤ٛحذبس ه ٢ؾ٤حَس أو ؾ٤كس ذٌٍع ئنِحء أو سبىَ ٦يٖٛ
ج دلظىٌ ًًن جدلشٍوم ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ,ٙذشٍؽ جٛو ٜٞه ٢وٓىم ججلٍديس جألطُٜس وأ١
ض٘ى ١ججلٍديس جألطُٜس ؾ٤حَس أو ؾ٤كس وهحتىجش  ٥ً٧ججلٍديس ربىّ ٙذٌٍع ئنِحء يٖٛ
جدلظىٌ ًًن جدلشٍوم .14شلح َى ٙه ًٜأ ١جدلشٍم ججلُجتٌٍ هًٍ ًٜجٌ جٛطشٍَن جْ ٍٓ٣ٍِٛحٍَ
جالذبح ٥ج ًٌٛأنً ذحٛطوٍََ جٛىجْن جلٍديس ضرُُغ جألٟىج.ٙ
 ٢ٟؾهط٤ح وج٣ـالٓحً  ٢ٟجٛطوٍَِحش جٓٛحذٔس دي٘٤٤ح جهطرحٌ ؾٍديس ضرُُغ جألٟىجٙ
ذأهنح هُٜ٠س ربىَ ٚجألٟىج ٙجدلطكظ ٚهُٜهح  ٢ٟأ٣شـس ئؾٍجُٟس ,هبىٍ ئنِحء أو ئ٘٣حٌ
جدلظىٌ ًًن جٛشٍهٍ وجحمللىٌ ذلً ٥جألٟىج ٙأو ٟٓحهىز أٌ شهض جٌض٘د ؾٍٟحً ُٛطؿ٤د
جدلٓإوُٛس جٔٛح٣ىُ٣س ه ٢جالقطِحف دبطكظالش ً٧ج ججلٍ.ٝ
جٍِٛم جٛػحينٍٟ :جق ٚؾٍديس ضرُُغ جألٟىجٙ
ذح ٢ٟ ًٍٞٛضوىو جدلٍجق ٚجٛيت سبٍ هبح هُٜ٠س ضرُُغ جألٟىج ,ٙئال أ ٥ً٧ ١جدلٍجقٚ
ٟح  ٍ٧ئال رلٍو ضُٔٓ ٞأٗحوديٍ  ُّٛئال ،15ئي  ٢ٟ ُّٛجٛؼٍوٌٌ أ ١سبٍ هُٜ٠س ضرُُغ
جألٟىج ٙجبُ٠ن جدلٍجق ٚجدلطوحٓرس ,وه ًٜي٤ْ ٖٛطوٍع دلٍجق ٚضرُُغ جألٟىج ٙيف جحلحالش
جٛوحوَس ذىءجً ٍٟ ٢ٟقٜس جإلَىجم اأوالً ,،مث ٍٟقٜس جٛطٌـُس اغحُ٣حًٍ٠ُ ,،قٜس جٛىٟؽ اغحٛػحً.،
أوالًٍٟ /قٜس جإلَىجم:
16

ضوى ٍٟقٜس جإلَىجم أو ٗ٠ح َُٓ٠هح جٛروغ ٍٟقٜس جٛطىكَُ أو جإلقال٢ٟ ، ٙ
أذٍَ ٍٟجق ٚضرُُغ جألٟىج ٙئي َطُُ ٞهح جٛطهٜض جدلحوٌ  ٢ٟجألٟىج ٙوي ٖٛذاَىجههح يف
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ووٌجش ٟحُٛس ذٌُس سبىَ ٦قُٔٔس ٟظىٌ٧ح جإلؾٍج ًٖٛٛ ,ٍٟضوطرب  ٢ٟأٗػٍ جدلٍجق ٚضوٍػحً
خلـٍ ج٘ٛشَ ٓ ٢ٟرْٜ ٚـحش ٟ٘حُكس ضرُُغ جألٟىج .17ٙو ٢ٟأٗػٍ جٛـٍّ جدلٓطهىٟس يف
 ٥ً٧جدلٍقٜس ,ذبُتس جألٟىجًً ٙن جدلشٍوهس وئَىجههح يف قٓحذحش ٟظٍُُس ,هًٍ ًٜجٌ ٟح
َٔى ٝذ ٦ذبحٌ جدلهىٌجش يف جٛىالَحش جدلطكىز جألٍَُٟ٘س ه٤ى ذبُتس هىجتى ذبحٌهتًً ٞن
جدلشٍوهس ئىل أٓٓح ٝأٓ٢ٟ ٚ

ووالٌ  ٚ٘ٛئَىجم ,ذٌُس جٛطكحَ ٚهٓ ًٜح٣ى ١جٍَٓٛس

جدلظٍُُس ج َُٜٝ ًٌٛجٛر٤ىٕ ذحإلذالى ه ٢جٛوُٜ٠حش جدلحُٛس جٛيت ضَُى ُٓ٠طهح ه٢
ووالٌ ،18و ًٖٛٛضٜود جدلظحٌٍ وجدلإْٓحش جدلحُٛس ووٌجً ٧حٟحً يف  ٥ً٧جدلٍقٜس ٢ٟ ,نال ٙئُٛجٝ
جٛوحٌٜٟن ُُهح ػٍوٌز جإلنـحٌ ه ٢جٛوُٜ٠حش جدلحُٛس جدلشرى٧س ضـرُٔ ًح ٜٛطىطُس

٢ٟ

ضىطُحش .19FATF
غحُ٣حًٍٟ /قٜس جٛطٌـُس:
20

21

وضٓ ً٠دبٍقٜس جٛط٠ىَ ٦ه٤ى جٛروغ ٠ٗ ،ح َُٓ٠هح جٛروغ ٍٟقٜس جٛطوطُ، ٞ
ؤَظى هبح ئضُح ١ججلحين دلوحٟالش ٟحُٛس ٟؤىز ًًن ٟشٍوهس ذحْطهىج ٝوْحتُ٤ُ ٚس
ٟطـىٌز وضُٔ٤حش ئ٘ٛطٍوُ٣س قىَػسٗ ,حْطهىج ٝجٛطكىَ ٚجإل٘ٛطٍوين ٔ٤ٜٛىو ٣لٍجً ٍٓٛهط٦
جِٛحتٔس يف ربىَ ٚجألٟىج ٙئىل ذ٤ىٕ نحٌؾُس ,مث جُٔٛح ٝدبؿ٠ىهس  ٢ٟجٛطكىَالش هرب
ذ٤ىٕ أنٍي يف وو ٙسلطِٜس ,شلح َظود ٟوٟ ٦القٔس  ٥ً٧جألٟىج ٙوضؤد ٟظىٌ٧ح,
نظىطحً ئيج ٟح مت ربىَٜهح ئىل ذ٤ىٕ ضأنً ذٔىجهى جٍَٓٛس جدلظٍُُس وض٤وىُُ ٝهح
جٍٓٛحذس ه ًٜجٔ٤ٛى جألؾ٤يب ٗر٠٤ح وؾٌُ ٗحدي ٢وْىٍَٓج .22و ٢ٟجٛـٍّ جٛيت ضٓطهى ٝيف
هُٜ٠حش ضرُُغ جألٟىج ٙيف  ٥ً٧جدلٍقٜس شٍٗحش جٛىجؾهس٣ 23لٍجً ُٔٛحٟهح ذىوٌ جٛىُْؾ يف
ربىَ ٚهىجتى جأل٣شـس جإلؾٍجُٟس ئىل أٟىجٟ ٙشٍوهس ٢ٟ ,نال ٙضُوٍَ جدلٓط٤ىجش إلغرحش
أ ١جألٟىج ٙونٜص جٛشٍٗس ه ٢ؿٍَْ طِٔس ذبحٌَس .24ئػحُس ئىل جْطهىج ٝجٛشٍٗحش
جٛىمهُس

25

ذٌُس ئنِحء جذلىَس جحلُُٔٔس ٜٛؿ٤حز جَ ٢ًَٛطٜٔى ١جٛوىجتى جإلؾٍجُٟس ًًن

26

جدلشٍوهس .
غحٛػحًٍٟ /قٜس جٛىٟؽ:
َوى جٛىٟؽ جدلٍقٜس ج٤ٛهحتُس ٍٟ ٢ٟجق ٚضرُُغ جألٟىج ٙجٛيت هتىٍ ئىل ئػِحء
ؿحذن جٛشٍهُس ه ًٜجألٟىج ٙجٛيت َط ٞضرُُؼهح ,وي ٖٛذطٔىمي ٟربٌ ًًن ٓحذٜٛ ٚؿى ٙه٢
أط ٚجألٟىجٛ ،27ٙطرىو يف هنحَس جأل ٍٟوٗأهنح هىجتى ؿرُوُس ٛظِٔس ذبحٌَس ,حبُع َظود
ُظٜهح هٟ ٢ظىٌ٧ح جألطًً ٍٜن جدلشٍوم ,وض٘ىٓ ١ى ذٌٜص ذٍ جألٟح ١قُع َ٘ى ١دبٔىوٌ
جتجمٍ ٝئهحوز جْطػ٠حٌ٧ح يف أ٣شـس أنٍي ٟشٍوهس أو ًًن ٟشٍوهس .وأذٍَ ٟػح ًٖٛٛ ٙقحٛس
ضىجؿإ جٛر٤ىٕ جألؾ٤رُس ,قُع ضظىٌ  ٥ً٧جٛر٤ىٕ وذطىجؿإ ٟن ٟرُؼٍ جألٟىج٤ْ ٙىجش
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شٍهُس ضى ٙهٓ ًٜح٣ىُ٣س جٛظِٔس جٛيت َٔىٟى ١هبح ,شلح َٓه ٚهُٜ٠س ئنِحء جدلظىٌ
جإلؾٍجٛ ٍٟألٟىج.ٙ
املبحث األول :واقع الشرية املصرفية يف اليظاو البيكي اجلزائري
ؤُحً ٠ٜٛرحوب وجألق٘ح ٝجدل٤ظىص هُٜهح يف جٛطشٍَن ججلُجتٌٍ جدل٤ل٠ٜٛ ٞظحٌٍ

28

٣طوٍع ٛىجٓن جٍَٓٛس جدلظٍُُس يف ج٤ٛلح ٝجٛر ٍ٘٤ججلُجتٌٍ ,وي ٢ٟ ٖٛنال ٙوٌجْس ٣ـحّ
جٍَٓٛس جدلظٍُُس اجدلـٜد جألو ,،ٙوآغحٌ ئُشحء ج ٍٓٛجدلظٍيف اجدلـٜد جٛػحين.،
جدلـٜد جألو٣ :ٙـحّ جٍَٓٛس جدلظٍُُس يف ججلُجتٍ
ضٍِع جٍَٓٛس جدلظٍُُس ًحٛرحً ه ًٜجدلظٍٍ اجٍِٛم جألو ,،ٙأل ١قٍط ٦هًٜ
قِق ج ٍٓٛجدلظٍيف ئمنح ٧ى ٛطىهُ ٞجٛػٔس ًًُُ ,٦ن أ٣ ١ـحّ جٍَٓٛس جدلظٍُُس ديطى ُٛشٚ٠
جُٛذى ١اجٍِٛم جٛػحين ,،حبُع أ ١ضٔظًن ٥يف قِق أٍْجٌ ٥جدلظٍُُس َإوٌ ٔٓٛىؽ
ٟٓإوُٛس جدلظٍٍ يف قحٛس وٓىم ػٌٍ ٣ ٦ٛطؽ هً٧ ٢ج جٛطٔظًن.
جٍِٛم جألو :ٙجدلظحٌٍ
َوطرب جدلظٍٍ دبػحذس ُ٧ثس يجش ؿحذن ٟحيل زبطض ذحخلىٟحش جٔ٤ٛىَس وجدلحُٛس
وضٔى ٝنىٟحش ٟط٤ىهس ٛو٠التهح وربظ ٚه ًٜهىجتى  ٥ً٧جخلىٟحش  ٢ٟنال ٙجٛو٠ىالش
و٧ىجٟش جٍٛذف.29
أٟح ج٤ٛلح ٝجدلظٍيف ُُشٗ ٚ٠ح ٟٚج٤ٛشحؿحش جٛيت سبحٌِ هبح جٛوُٜ٠حش جٛرُ٘٤س,
ونحطس ض ٖٜجدلطؤٜس ذط٠ىَ ٚجدلإْٓحشُ ,هى َوطرب جدلٍآز جٛوحٗٓس ٤ٜٛلح ٝجالٓطظحوٌ حبُع
ديػ ٚرل٠ىم جدلظحٌََ جٛوحٟس يف جٛرالو وَو ٚ٠ه ًٜسبىَ ٚجٛطُ٠٤س جالٓطظحوَس وضٓهُٚ
جٛوُٜ٠حش جدلظٍُُس.
وَوطرب جٛر ٖ٤جدلٌٍُٗ دبػحذس ٟإْٓس ه٠ىُٟس وؿُ٤س ضط٠طن ذحٛشهظُس جدلو٤ىَس
وجالْطٔال ٙجدلحيلُ ،30هى جدلإْٓس جٛيت ضشٌٟ٘ ٚح٣حً ٌتُُٓحً يف ْىّ جٔ٤ٛى٠ٗ ,ح ََٔ هًٜ
ُٓ٠س ج٤ٛلح ٝجدلظٍيف .ئػحُس ٜٛر٤ىٕ جٛطؿحٌَس جٛيت سبحٌِ هُٜ٠س جالتط٠ح ١اجإلٍٓجع
وجالٓطٍجع ,،ئي حيظ ٚجٛر ٖ٤جٛطؿحٌٌ ه ًٜأٟىج ٙجٛو٠الء ُُِطف ذل ٞووجتوه ٞوَطوهى
ذطٓىَى ٟرحٌٛهح ه٤ى جٛـٜد أو جألؾ٠ٗ ,ٚح َٔى ٝذل ٞجٍٔٛوع ,وضوطرب هُٜ٠س ن ْٜجٛىوجتن
أ ٞ٧وكُِس ضٔى ٝهبح جٛر٤ىٕ جٛطؿحٌَس يف جٛىٓص جحلحػٍ.
وهُ ٦ُٜا ١وجؾد جٍَٓٛس جدلظٍُُس َٔن ذحٛىٌؾس جألوىل ه ًٜهحضْ جدلظحٌٍ ٢ٟ
ذ٤ىٕ ٍَُٟٗس وذبحٌَس ه ًٜقى ْىجء .أل ١قٍص جدلظٍٍ ه ًٜقِق ج ٍٓٛجدلظٍيف ئمنح
٧ى ٛطىهُ ٞجٛػٔس ُُ ٦جأل ٍٟجَ ًٌٛإوٌ ئىل جَو٧حٌ ٣شحؿحض ٦ذَُحوز هىو جدلطوحٌٜٟن ٟو٦
وٗرب قؿ ٞجٛطوح.31ٟٚ
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جٍِٛم جٛػحين :جُٛذى١
وَوطرب جٛـٍٍ جٛػحين ٛالٛطُج ٝذحٍَٓٛس جدلظٍُُس ,ذَ ٚوطرب جدلٓطُِى  ٢ٟج٘ٛط٠ح ١جدلٌٍٔ
أطالً دلظٜكط .٦ؤٛى هٍُص جٛوىَى  ٢ٟجٛطشٍَوحش جُٛذى ١ذأ" ٦٣أٌ شهض ٛىَ ٦قٓحخ ٟن
جدلظٍٍ" ,أو جٛشهض ج ًٌٛوجُْ جدلظٍٍ ه ًٜربظُ ٚقٔىّ ٛظححل ,٦وَش ٚ٠يٖٛ
جألشهحص جٛـرُوٌُن وجدلو٤ىٌَن .32وجدلظٍٍ ال َٔى ٝذِطف قٓحخ ئال ذوى جٛطأٗى ٢ٟ
شهظُس ؿحٛر ٦وزل ٚئٓحٟط ,٦وذًَ ٖٛظرف ٟوٍوُحً ٠ٜٛظٍٍ ُُـ٠ثٜٛ ٢ىُحء جحلحطٚ
 ،33٦ٛو٧ى جدلرىأ ج ًٌٛأٍٓض ٦جدلحوز جٓٛحذوس  ٢ٟجٔٛح٣ىٌٞٓ ١

-

جدلإٌل يف

ُربجٍَ

وجدلطو ْٜذحٛىٓحَس  ٢ٟضرُُغ جألٟىج ٙوسبىَ ٚجإلٌ٧حخ وٟ٘حُكطه٠ح ,قُع ٣ظص
جدلحوز" :جيد ه ًٜجٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش جدلحُٛس وجدلإْٓحش جدلحُٛس جدلشحهبس جألنٍي أ ١ضطأٗى
٧ ٢ٟىَس وه٤ىجَ ١ذحت٤هح ٓرُ ٚطف قٓحخ أو وُطٍ أو قِق ْ٤ىجش أو ُٓ ٞأو ئَظحالش أو
ضأؾًن ط٤ىوّ أو ٌذؾ أٌ هالٓس ه ٚ٠أنٍي".
وال َٜطُ ٝجدلظٍٍ ذححملحُلس ه ًٜأٍْجٌ جٓٛحتف جَ ًٌٛطؿ ٦ئىل ٟظٍٍ  ٢ٟأؾٚ
طٍٍ شُٖ ُْحقٍ ُٔؾ ,ذ َُٜٝ ٚهالوز ه ًٜي ٖٛأَٔ ١ر ٚجدلظٍٍ ٟح جذبهص ئ ٦ُٛئٌجوز
جٛشهض ,وه ًٜيُ ٖٛال َوطرب َذى٣حً أو هُ٠الً َٓ ٢ٟكد شُ٘حً هٟ ًٜظٍٍ ٦ُُ ٦ٛ ُّٛ
قٓحخ.
جدلـٜد جٛػحين :آغحٌ ئُشحء ج ٍٓٛجدلظٍيف
ئ ١ئُشحء ج ٍٓٛجدلظٍيف َإوٌ ٛإلػٍجٌ ذحُٛذى ١ج ًٌٛمت ئُشحء أٍْجٌ ,٥شلح ٍَضد
ُٓحٟٓ ٝإوُٛس جدلظٍٍ .وجدلٓإوُٛس ذىؾ ٦هح ٝضوين جدلإجنًز أو رب ٚ٠جٛطروسُ ,هٍ جحلحٛس
جٔٛح٣ىُ٣س وجألنالُٓس جٛيت َ٘ىُُ ١هح جإلٓ٣حٟٓ ١إوالً ه ٢أٟىٌ وأُوح ٙأضح٧حًٛ ،34ج وهًٜ
قٓد جٛطظٍٍ جَ ًٌٛأضُ ٦جٍِٛو ُٔى ض٘ى ١ضأوَرُس ,أو ٟىُ٣س ,أو ؾُجتُس.
جٍِٛم جألو :ٙجدلٓإوُٛس جٛطأوَرُس
ضٔى ٝجدلٓإوُٛس جٛطأوَرُس يف قحٛس سلحِٛس ٟٔطؼُحش جٛىكُِس وػىجذـهح جحملىوز
ه ٢ؿٍَْ جٛط٤لُ ٞأغ٤حء ُٓح ٝجدلىكَ ذىكحتِ ٦أو دب٤حْرس ضأوَط ٦ذلح ْىجء ذِو ٚئجيحيب
ُٗٔحٟس ذو ٚ٠أو ذِوْٜ ٚيب ه٤ى جٟط٤حه ٦ه ٢جُٔٛح ٝذىجؾدُ ,طٔىٟٓ ٝإوُٛط ٦جٛطأوَرُس.35
وذحٛطحيل ُا ٚٗ ١هؼى يف رل ّٜئوجٌز ,وٗ ٚزلحُق قٓحذحش وٗ ٚشهض َشحٌٕ
أو شحٌٕ ذأٌ ؿٍَٔس ٗح٣ص يف ضًُٓن ذ ٖ٤أو ٟإْٓس ٟحُٛس أو ٗح ١أقى ٟٓطهىُٟهح ,وٗٚ
شهض َشحٌٕ أو شحٌٕ يف ٌٓحذس جٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش جدلحُٛس ,ه ٦ُٜجإلٛطُج ٝذحٍَٓٛس
جدلظٍُُس وئال ٓحٟص ٟٓإوُٛط ٦جٛطأوَرُس يف قحٛس سلحِٛس ً٧ج جإلٛطُج٣ ,ٝح ُٖ٧ه٢
ٟٓإوُٛط ٦جدلىُ٣س جٛيت َ٘ىٟ ١ظىٌ٧ح جٛؤى جدلرب ٝذٌن ٟإْٓط ٦جدلظٍُُس وجُٛذى.١
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جٍِٛم جٛػحين :جدلٓإوُٛس جدلىُ٣س :و٣ ٍ٧ىهح ١هٔىَس وضٔظًنَس.36

أوالً :جدلٓإوُٛس جٛؤىَس :ضٔى ٝجدلٓإوُٛس جٛؤىَس يف قحٛس هى ٝض ًُِ٤جالٛطُجٝ
ه ًٜج٤ٛكى جدلطِْ ه ٦ُٜو ٛى  ًِ٣جالٛطُج ٝؾُتُح ،أو ذوى جٛىٓص جدلوٌن  ،٦ٛأو هًً ًٜن جٛىؾ٦
جحملىو ُ ,٦ٛحدلٓإوُٛس جٛؤ ىَس  ٍ٧ؾُجء ئنال ٙأقى جدلطوحٓىَ ٢ذحٛطُج٣ ٝحشة ه ٢جٛؤى
ج ًٌٛأذٍ٦ٟ
وأْحِ  ٥ً٧جدلٓإوُٛس ٧ى جٛؤى جدلرب ٝذٌن جدلإْٓس جدلظٍُُس وجُٛذى ,١وُٓحٝ
جدلإْٓس جدلظٍُُس ذاُشحء أٍْجٌ ً٧ج جُٛذىَ ١وطرب دبػحذس ئنال ٙذر٤ىو جٛؤى جدلرب ٝذٌن
جٛـٌٍُن وجٍَِ ًٌٛع ه ًٜجدلظٍٍ ػٍوٌز جالٛطُج ٝذحألٍْجٌ جدلظٍُُس ُٛذحت ،٦٤وجإلنالٙ
ذً ٢ٟ ٖٛشأ ٦٣أٍَ ١ضد ػٌٍ ٟحوٌ أو ٟو٤ىٌ ُٜٛذىٟ ١ح ٍَضد ُٓح ٝجدلٓإوُٛس جٛؤىَس
٠ٜٛظٍٍ وججلُجء جدلىين ,وجدلط٠ػ ٚيف ػٍوٌز ضوىَغ جُٛذى ١جدلؼٍوٌ ه٠ح حلٔ ٢ٟ ٦ػٌٍ
ؾٍجء ئُشحء ٍّْ.٥
غحُ٣حً :جدلٓإوُٛس جٛطٔظًنَس :هٍٍ جدلشٍم ججلُجتٌٍ يف جدلحوز

 ٢ٟجٔٛح٣ى١

جدلىين جدلٓإوُٛس جٛطٔظًنَس ذأهنح ٚٗ" :ه ٚ٠أَحً ٗحٍَ ،١ض٘ر ٦جدلٍء وَٓرد ػٌٍجً ًٌٜٛن".
وَطرٌن ٣ ٢ٟض  ٥ً٧جدلحوز أ ١جدلٓإوُٛس جٛطٔظًنَس ٗحدلٓإوُٛس جٛؤىَس أٌٗحهنح غالغس وٍ٧
جخلـأ ،جٛؼٌٍ ،وهالٓس جٓٛررُس ذُ٤ه٠ح٠ٗ ،ح َطؼف ذأ ١أْحِ  ٥ً٧جدلٓإوُٛس ٧ى جخلـأ
جٛىجؾد جإلغرحشُ ،ايج غرص جخلـأ وضٍضد ه ٦ُٜػٌٍ ًٌٜٛن ُاٍٟ ١ض٘رَٜ ٦طُ ٝذطوىَغ
جًٌٛن هً٧ ٢ج جٛؼٌٍ ،ؤٜٛحػٍ جألْحِ قْ ضٔىٍَ ُٓح ٝجخلـأ٠ٗ ،ح  ٦ٛقْ ضٔىٍَ
ج٣طِحت.37٦
وضروحً دلرىأ ٟٓإوُٛس جدلطرىم ه ٢أه٠ح ٙضحذوُ ,٦ا ١ضٔظًن ٟىكٍِ جدلظحٌٍ ويٖٛ
ذاُشحء أٍْجٌ ٟه٤طهٍَ ٞضد ُٓح ٝجدلٓإوُٛس جٛطٔظًنَس ٠ٜٛظٍٍ٣ ,لٍجً ٜٛؼٌٍ جدلحوٌ أو
جدلو٤ىٌ جٛالقْ ذحُٛذى ,١وجَٔ ًٌٛن ه ٦ُٜهدء ئغرحش جٛؼٌٍ جٛالقْ ذ ٦ووؾىو ٌجذـس
ْررُس ذٌن ً٧ج جٛؼٌٍ ونـأ جدلظٍٍ وجدلط٠ػ ٚيف ئُشحء أٍْجٌ ً٧ج جُٛذى ,١وذوى يٖٛ
َٓطـُن جدلظٍٍ أٍَ ١ؾن ه ًٜجدلىكَ جدلٓإو ٙهً٧ ٢ج جٛؼٌٍ .وال َٓطـُن جدلظٍٍ
جٛط٤ظ ٥ً٧ ٢ٟ ٚجدلٓإوُٛس ئال ئيج أغرص أ ١جٛؼٌٍ ٓى ٣شأ هْ ٢رد ال َى ٗ ٦ُُ ٦ٛكحوظ
ِٟحؾة ،أو ٓىز ٓحٍ٧ز أو نـأ طىٌ  ٢ٟجدلؼٍوٌ ،أو نـأ  ٢ٟجًٌٛن.38
جٍِٛم جٛػحٛع :جدلٓإوُٛس ججلُجتُس
قىت ضٔى ٝجدلٓإوُٛس ججلُجتُس ذظِس هحٟس ال ذى  ٢ٟوؾىو ٌٟٗ ٢حوٌ وٓظى
ئؾٍج ،ٍٟوذحٓ٤ٛرس جلٍديس ئُشحء ج ٍٓٛجدلظٍيف ُا ١ج ٢ٍٗٛجدلحوٌ َط٠ػ ٚيف ُٓح ٝجدلظٍٍ
اٟىكَ جدلظٍٍ ،ئؿالم جًٌٛن ه ٍْ ًٜجُٛذى ,١وٛى جبُء ُٔ ٦٤ٟؾ .أٟح جٔٛظى جإلؾٍجٍٟ
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ُ ٦ٜه٤ظٍَ ٢مهح جٛو ٜٞوجإلٌجوزُُ ،39شطٍؽ ه ٜٞجدلىكَ ذآىج ٦ٟه ًٜئُشحء ٍْ ٟهين
ٟظٍيف ,وه ٦٠ٜذأ ١ئُشحء أٍْجٌ جُٛذى ١جدلظٍُُس َوى ه ٚ٠سلح َٛألق٘ح ٝجٔٛح٣ى٠ٗ ,١ح
جيد أ ١ضطؿ ٦ئٌجوض ٦ئىل ربُْٔ ي ,ٖٛأٌ أ٘٣ ١ى ١أٟح ٝؾٍديس ه٠ىَس.
وذ٤حء هٟ ًٜح ضٔىَ ٝطكٟ ٚ٠ىكَ جٛر ٖ٤جدلٓإوُٛس ججلُجتُس جٛشهظُس ئيج
جٌض٘د ؾٍديس ئُشحء ج ٍٓٛجدلظٍيف ُُوحٓد ذحٛؤىذس جٛىجٌوز يف جدلحوز

ٓ ٢ٟح٣ى١

جٛؤىذحش وجٛيت ض٤ضَ ٢ٟ ٚٗ" :و ٚ٠ذأَس طِس ٗح٣ص يف ٟإْٓس وأوىل أو شٍم يف جإلوالء
ئىل أؾح٣د أو ئىل ؾُجتٌٍَن َُٔ٠ى ١يف ذالو أؾ٤رُس ذأٍْجٌ جدلإْٓس جٛيت َوُُ ٚ٠هح وو١
أَ٘ ١ى ١سلىالً  ٦ٛيَ ٖٛوحٓد ذححلرّ ٤ْ ٢ٟطٌن ئىل مخّ ْ٤ىجش وذٌٍجٟس ٢ٟ

ئىل

وَ٤حٌ .وئيج أوىل هبً ٥جألٍْجٌ ئىل ؾُجتٌٍَن َُٔ٠ى ١يف ججلُجتٍ ض٘ى ١جٛؤىذس
جحلرّ  ٢ٟغالغس أشهٍ ئىل ْ٤طٌن وذٌٍجٟس ٢ٟ

ئىل

وَ٤حٌ".

ؾىٍَ ذح ًٍٗٛأُٓ ١ح ٝجدلٓإوُٛس ججلُجتُس ٜٛشهض جدلو٤ىٌ اجدلظٍٍ ،ه٢
ججلٍديس ضطكْٔ وو ١جإلنال ٙدبٓإوُٛس جٛشهض جٛـرُوٍ ،وَوين ي ٖٛئٍٓجٌ ٟرىأ جَووجؼ
جدلٓإوُٛس ججلُجتُس ه ٢جِٛو ٚجٛىجقىٓ٠ُ ،إوُٛس جٛشهض جدلو٤ىٌ ه ٢ججلٍديس جدلٍض٘رس ال
ضٓٔؾ ٟٓإوُٛس جٛشهض جٛـرُوٍ ه٤هح ذَ ٚرًٔ  ٢ٟجٛىؾهس جدلرىتُس ٗ ٢ٟ ٚجٛشهض
جٛـرُوٍ وجذلُثس جدلو٤ىَس ٟٓإوالً ذحالشطٍجٕ ه ٢يجش جِٛو ٚوَوحٓد ٗ٤ٟ ٚه٠ح ه ًٜجٍِ٣جو.
املبحث الثاىي :تأثري الشرية املصرفية على مكافحة جرمية تبييض األموال
ْٔ٤ى ٝذىٌجْس ٟىي ضأغًن جٍَٓٛس جدلظٍُُس هٟ٘ ًٜحُكس ؾٍديس ضرُُغ
جألٟىج ٢ٟ ٙنال ٙوٌجْس جألْحِ جٔٛح٣ىين ٘ٛط٠ح ١ج ٍٓٛجدلظٍيف اجدلـٜد جألو ,،ٙوججلهىو
جدلظٍُُس ٜٛطىُُْ ذٌن جٍَٓٛس جدلظٍُُس وٟ٘حُكس ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ٙاجدلـٜد جٛػحين.،
جدلـٜد جألو :ٙجألْحِ جٔٛح٣ىين ٘ٛط٠ح ١ج ٍٓٛجدلظٍيف
ئ ١جألْحِ جٔٛح٣ىين ٜ٘ٛط٠ح ١جدلظٍيف ٧ى جٛطُج ٝجدلظٍٍ ذححملحُلس ه ًٜأٍْجٌ
ه٠الت ٦جدلوهىوز ئ ٦ُٛوهى ٝئُشحتهح ،أل ١يَ ٖٛوٍػٜٛ ٦ؿُجءجش جدلىُ٣س وججلُجتُس.
وخيط٣ َٜـحّ جالٛطُج ٝذح ٍٓٛجدلظٍيف ضروحً النطالٍ جُٓٛحْس جٛطشٍَوُس ٜٛىوٛس ،وجٛيت
ًحٛرحً ٟح ضٓط٤ى ئىل مححَس جحلٍَس جٛشهظُس ٍِٜٛو ومححَس ٟظٜكس جتجمط٠ن ,ئػحُس
حل٠حَس ٟظٜكس جدلظٍٍ يف ٗط٠ح ١أه٠ح.٦ٛ
جٍِٛم جألو :ٙمححَس جحلٍَس جٛشهظُس.
ذحٍٛؾىم ٤ٛض جٛىْطىٌ ججلُجتٌٍ صلى٤َ ٥ض يف جدلحوز

" :جحلٍَحش جألْحُْس

وقٔىّ جإلٓ٣ح ١وجدلىجؿٟ ٢ؼ٠ى٣س"ُ ًٖٛٛ ,حٛىْطىٌ ِٗ ٚجحلٍَس جٛشهظُس وٟح َطروهح ٢ٟ
جقطٍج ٝجحلُحز جخلحطس ٠ٜٛىجؿ ٢وطىٍٗ ١جٟطُ ،٦حإلٓ٣ح ١حب٘ ٞؿرُوط ٦ٛ ٦أٍْجٌ٥
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جٛشهظُس وٟشحهٍ ٥جًٛجضُس وطالض ٦جخلحطس ،وال دي٘ ٦٤أَ ١ط٠طن هبً ٥جألٍْجٌ ئال يف
ئؿحٌ  ٌْٜٟحيِلهح وَهُة ذلح ْرُ ٚجٛرٔحء.
وضٔطؼٍ قٍٟس جحلُحز جخلحطس أَ٘ ١ىٛ ١إلٓ٣ح ١جحلْ يف ئػِحء جٍَٓٛس هًٜ
ٟلح٧ٍ٧ح وآغحٌ٧حًٛ ،ج ُاٗ ١ط٠ح ١ج ٍٓٛجدلظٍيف ٟلهٍ ٟ ٢ٟلح ٍ٧مححَس جحلٍَس جٛشهظُس
ٛألٍُجو دب٤حْرس ٣شحؿه ٞجالٓطظحوٌ ،و ٍ٧مححَـــس ضٔى ٝه ًٜأّْ ٓح٣ىُ٣س وسبُٜهح
جهطرحٌجش ُْحُْس وجٓطظحوَس وجؾط٠حهُس ،ي ٖٛأٍِٜٛ ١و ٟـ ْٜجحلٍَس – يف قىوو
جٔٛح٣ى -١أ ١ديحٌِ ٣شحؿــ ٦جالٓطظحوٌ جدلشٍوم وأ ١حيطِق  ٦ِٓ٤ٛذًٟط ٦جدلحُٛس
وضِظُالهتح وو ١أَ ١طوٍع  ٦ٛأقى ئال وُْ أق٘ح ٝجٔٛح٣ى.١
جٍِٛم جٛػحين :مححَس ٟظٜكس جدلظٍٍ يف ٗط٠ح ١أه٠ح.٦ٛ
ئ ١جَو٧حٌ أٌ ٟظٍٍ ومنحتَ ٦طىَٓ ه ًٜجَوَحو هىو جدلطوحٌٜٟن ٟو ٦وقٍٗس
ضوحٟالهتٗ ًٖٛٛ ،ٞحٟ ٢ٟ ١ظٜكس جدلظٍٍ أ ١ضرًٔ أه٠حٟ٘ ٦ٛطىٟس الٌضرحؽ ي ٖٛدبظٜكس
جٛو٠الء جَ ٢ًَٛأسب٤ى ٦٣ه ًٜأٍْجٌ ٞ٧جدلحُٛس وجَ ًٌٛطىؾد ه ٦ُٜأ ١حيحُق هُٜهحُّٛ ،
٤ٟ ٢ٟـ ْٜجحل٠حَس جٔٛح٣ىُ٣س  ٍٜٓٛجدلظٍيف ُكٓد ،ذ٤ٟ ٢ٟ ٚـ ْٜجحلٍص هٟ ًٜظٜكط ٦يف
ضىهُ ٞجٛػٔس ُُ.٦
أػَ ئىل ي ٖٛأ ١شلحٌْس أٌ ٟه٤س ضٔى ٝه ًٜؾح٣رٌن :ؾح٣د ٟحوٌ ٧ى جألُوحٙ
جٛيت َٔى ٝهبح طحقد جدله٤س ,وؾح٣د ٟو٤ىٌ ٧ى أنالُٓحش جدله٤س ،وجٛيت َٔظى هبح رل٠ىهس
جٛىجؾرحش جألوذُس وجإلٓ٣حُ٣س جٛيت سبُٜهح جدله٤س ه ًٜجدلشطٌٌٜن هبح .وذوغ  ٥ً٧جٛىجؾرحش
جألوذُس ضظرف ْٜ ٢ٟىُٗحش وآوجخ جدله٤س جٛػحذطس٠ُ ،هحِٛس  ٥ً٧جٛىجؾرحش ضإوٌ ُٔٛحٝ
جدلٓإوُٛس جٛيت ٓى ضطكْٔ أقُح٣حً قىت وو ١ئحلحّ جٛؼٌٍ ذحِنٍَ ،40٢أٟح جٛروغ جِنٍ
ُُ٘طٓد مححَس جٔٛح٣ى ١جَ ًٌٛؼٍِ هُٜهح ئُٛجٓ ٝح٣ىين ٗوى ٝئُشحء ج ٍٓٛجدلظٍيف ،أل١
جدلظٍٍ َوطرب ٟإسب٤حً ه ًٜأْحِ جٛػٔس جدلِطٍػس ُُ ,٦و ٢ٟمث َطوٌن ه ٦ُٜأ ١ال خيى٥ً٧ ١
جٛػٔس.
جٍِٛم جٛػحٛع :جدلظٜكس جٛوحٟس.
يف جٛىجٓن َظود ئهـحء ضوٍََ وُْٓ ووجػف ٠ٜٛظٜكس جٛوحٟس٘ٛ ،ىهنح ٍُ٘ز
زبط َٜذحنطالٍ ج ٢ُٟٛوضطًٌن ذطًٌن جٛلٍوٍ ًٖٛٛ .ضوى  ٢ٟأ ٞ٧جالهطرحٌجش جٛيت ض٘٢٠
ن َٜجٛطُج ٝجدلظحٌٍ ذٍٓ جدله٤سُ ،حٍِٛو ؾُء  ٢ٟججل٠حهس ،ودبٍجهحز ٟظٜكس ججل٠حهس
ضطكْٔ ٟظٜكس جٍِٛو.
ئػحُس ئىل أٗ ١ط٠ح ١ج ٍٓٛجدلظٍيف َإغٍ ججيحذُح ه ًٜجالٓطظحو جٛىؿين دبح
َىٍُ ٢ٟ ٥غٔس ووه ٞجالتط٠ح ١جٛىؿين ,وذحٛطحيل يف جدلظحٌٍ جٛىؿُ٤س ,جأل ٍٟجَ ًٌٛإوٌ
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الَوَحو جٛطوحٟ ٟٚوهح وئَىجم جألٟىج ٙدبح يف ي ٖٛؾًخ ٌؤوِ جألٟىج ٙجألؾ٤رُس وجْطٍٔجٌ٧ح
يف جٛرٜى ،و٣لٍجً ٘ٛى ١هُٜ٠س ؾًخ ٌؤوِ جألٟىج ٙضٜود ووٌجً ٗرًنجً يف وه ٞهؿٜس جالٓطظحو
جٛىؿين وجَو٧حٌ ج٤ٛشحؽ جالٓطظحوٌ وجٍٛنحء جالؾط٠حهٍُ ،ا ١يَ ٖٛوىو ذحِ٤ٛن وجِٛحتىز
ه ًٜجتجمط٠ن ٗ٘.ٚ
جدلـٜد جٛػحين :ججلهىو جدلظٍُُس ٜٛطىُُْ ذٌن جٍَٓٛس جدلظٍُُس وٟ٘حُكس ؾٍديس
ضرُُغ جألٟىجٙ
ضوطرب جٍَٓٛس جدلظٍُُس دبػحذس هٔرس قُُٔٔس يف ٟىجؾهس ٟ٘حُكس هُٜ٠حش
ضرُُغ جألٟىج ,ٙأل ١ج٘ٛػًن  ٢ٟجألٍُجو ًٍَرى ١يف أ ١ض٘ىُٜٟ٘ ١طهٛ ٞألٟىج ٙزلحؿس ذ٤ىم
 ٢ٟجٍَٓٛس ،وئوجٌجش جدلظحٌٍ ضٓطؿُد ئىل  ٥ً٧جًٍٛرس ُطٍِع ٍَْس ضحٟس ه ًٜقٓحذحش
َذحت٤هح أو أ٣شـطهٟ ٞن جدلظٍٍ ,شلح َش٘ ٚهٔرس قُُٔٔس يف ٟىجؾهس ذوغ ججلٍجتٞ
جدلظٍُُس هًٍ ًٜجٌ ؾٍديس ضرُُغ جألٟىج ًٖٛٛ ،41ٙقٍطص سلط َٜجٛطشٍَوحش وهًٜ
ًٍجٌ جٛطشٍَن ججلُجتٌٍ ه ًٜئىل وػن جْطػ٤حءجش ضٍو هٟ ًٜرىأ جالٛطُج ٝذحٍَٓٛس
جدلظٍُُس أمههح:
 جحلحٛس جألوىل :ئٟ٘حُ٣س نٍّ ً٧ج جدلرىأ ذاطىجٌ ٓح٣ىَ ١ىؾد ه ًٜجدلظحٌٍ ئذالى جٛرٖ٤جدلٌٍُٗ أو ؾهحش أُ٤ٟس ٟوُ٤س ذححلٓحذحش جدلش٘ىٕ ُُهح ٜٛىوٛس وذبُ٠ى جألٌطىز جدلشرى٧س
وجهط٠حو جٛشِحُُس يف جأله٠ح ٙجدلظٍُُس ٜٛكى  ٢ٟآغحٌ جٍَٓٛس .وُ ًٖٛٛحٛظححل جٛوحٝ
ونظىطحً طححل جالٓطظحو جٛىؿين وزلحٌذس ججلٍجت ٞججلىَىز َربٌجٌُ ١ن جٍَٓٛس
جدلظٍُُس يف ؾٍجت ٞضرُُغ جألٟىج ٙذ٤ض جٔٛح٣ى ١ضـرُٔح ٜٔٛىجهى جٛوحٟس ،قىت وٛى مل
ضػرص جٛىٓحتن جٛيت  ٢ٟأؾٜهح مت ٌُن جٍَٓٛس جدلظٍُُس ،42ويف  ٥ً٧جحلحٛس َِطٍع ئؿحهس
أ ٍٟجٔٛح٣ى ١جقطٍجٟحً إلٌجوز جدلشٍم ,وٟػح ٙي :ٖٛج٘ٛشَ ه ٢جٍَٓٛس جدلظٍُُس ئيج ٟح ضوْٜ
جأل ٍٟجبٍديس جٛطهٍخ جٛؼٍَيب أو ؾٍديس جإلُالِ.
 أٟح جحلحٛس جٛػحُ٣س ُهٍ ق٘ ٞطحوٌ ْٜ ٢ٟـس ٓؼحتُس سلطظس َـٜد ُُ ٦جٔٛحػٍ ٢ٟئوجٌز جدلظٍٍ ئهال ٦ٟدبٔىجٌ ٌطُى جٛو ُٚ٠أو ذأَس أ٣شـس ٟحُٛس ٓح ٝهبح .و ٢ٟمث ٣ىُْ ذٌن
ٟرىأ جحملحُلس ه ًٜجٍَٓٛس جدلظٍُُس ،وٟرىأ وؾىخ ٟالقٔس ججلٍجت ,ٞنظىطحً ؾٍديس
ضرُُغ جألٟىج.ٙ
ؾىٍَ ذح ًٍٗٛأ ١جدلحوز

جٍِٔٛز

 ٢ٟجضِحُٓس جأل ٟٞجدلطكىز دل٘حُكس جإلذبحٌ ًًن جدلشٍوم

يف جدلهىٌجش جدل٤ؤىز يف ُُُ٤ح ْ٤س

ٌُٗش ه ًٜػٍوٌز هى ٝجالقطؿحؼ ذٍَٓس

جٛوُٜ٠حش جدلظٍُُس  ٢ٟأؾ ٚضٔىمي جٓٛؿالش جدلظٍُُس وضىًُن جٓ٤ٛم جألطُٜس أو جٛظىٌ
جدلظح وّ هُٜهح  ٢ٟجٓٛؿالش وجدلٓط٤ىجش جدلظٍُُس .وًَ٧د ذوؼه ٞئىل أْ ١ىٍَٓج ِٓ٣هح
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جٛيت ضوطرب ٟهى ٣لحٍَْ ٝس جحلٓحذحش جدلظٍُُس شٍهص يف جٛطهَُِ ٟ ٢ٟرىأ جٍَٓٛس
جدلظٍُُسُٔ ،ى ذىأش ذطٔىمي ضوحوهنح ووُٛحً ٛطىهُٟ ٞىَٓ جحل٘ىٟحش جألؾ٤رُس وٟٓحهىهتـح
يف ٟالقٔـس ذوغ ؾٍجت ٞضرُُغ جألٟىج ,ٙوذحٛـًجش ض ٖٜجٛيت ضطهً ؿحذوـحً ُْحُْحً.
وه ًٜيُ ،ٖٛا ١جٍَٓٛس جدلظٍُُس جيد أال ض٘ى ١هحتٔح أٟحُٓ ٝح ٝجٛر٤ىٕ وًًن٧ح
 ٢ٟجدلإْٓحش جدلحُٛس ،ذىجؾرهح يف جإلذالى ه ٢جٛوُٜ٠حش جدلحُٛس جدلشرى٧س ،ئي جيد أ ١ضٓطٍ٠
يف جقطٍج ٝجحلْ يف جٍَٓٛس جدلظٍُُس ،و ٢٘ٛال دي٘ ٢ج٠ٓٛحـ ذاهـحء قظح٣س ٠ٜٛؿٌٍٟن،43
وْرُ ٚي٧ ٖٛى ربُْٔ جٛطىجَ ١ذٌن ٟىؾرحش ٍُػهح مححَس ٜٛكٍَس جٛشهظُس ٛألٍُجو،
وي ٖٛه٤ى ُٓحٟه ٞدبرحشٍز أ٣شـطه ٞجالٓطظحوَس جدلشٍوهس ،وذٌن هى ٝئؿالٓهح ربُٔٔحً
ٛؼ٠ح ١هى ٝجْطهىج ٝجدلإْٓحش جدلحُٛس يف ضٓهُ ٚجٌض٘حخ ؾٍجت ٞضرُُغ جألٟىج ٙوًًن٧ح
 ٢ٟججلٍجت ٞجألنٍي.
وربُٔٔح ذلًج جٛطىجَُ ،١ا ١جٍٓٛحذس يف ٟول ٞجٛىو ٙهٍَْ ًٜس جحلٓحذحش،
ضٓطهىٍ مححَس جدلظححل جٛوحٟس ًٖٛٛ ,مل َوى  ٢ٟجٓٛه ٚجِ ١جالقطؿحؼ ذححلْ يف
جخلظىطُس يف جألقىج ٙجٛيت جيد ُُهح ٌهحَس ٟظٜكس هحٟسٟ ،ػ ٚربُْٔ جٛوىجٛس أو
ضٔظٍ ججلٍجت ،ٞو ٢ٟػىجذؾ ضٌُٜد جدلظٜكس جٛوحٟس ه ًٜجدلظٜكس جخلحطس يف ي ،ٖٛوؾىو
٣ض ٓح٣ىين حيىو جدلٔظىو ذحدلظٜكس جٛوحٟس جٛيت ٍَجو مححَطهح ه ًٜقٓحخ قٔىّ جألٍُجو
وقٍَحهت ،ٞئػحُس خلؼىم جٛىوٛس ٍٓٛحذس جٔٛؼحء يف شلحٌْطهح ذلًج جحلْ.44
اخلامتـة:
ربٍص ًحٛرُس جٛر٤ىٕ ه ًٜجالٟط٤حم ه ٢ضٔىمي جدلوٜىٟحش جخلحطس حبٓحذحهتح
جدلظٍُُسٟ ,ح أوي ئىل جهطرحٌ جٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش جدلظٍُُس جدلٜطُٟس دبرىأ جٍَٓٛس جدلظٍُُس
ضوطرب دبػحذس ٟاليجً آ٤ٟحً ووؾهس أوىل ُٜٔٛح ٝذوُٜ٠حش ضرُُغ جألٟىجٛ ,ٙىٌؾس ؾوٜص ٢ٟ
 ٥ً٧ججلٍديس كحٍ٧ز جْطأغٍش ذح٧ط٠ح ٝسلط َٜجٜٓٛـحش جُٓٛحُْس وجٍٓٛحذُس وجدلظٍُُس
يف سلط َٜذٜىج ١جٛوحمل.
 ًٖٛٛأػكص ؾٍجت ٞضرُُغ جألٟىج ٙضشٟ٘ ٚوؼٜس قُُٔٔس ضُوجو نـىٌهتح ٢ٟ
وٓص ِنٍ ٣لٍجً الضٓحم ٣ـحٓهح جإلٓ ٢ٟ ٍ٠ُٜؾهس ,و٣لٍجً الَوَحو قؿ ٞجألٟىج ٙجٛيت َطٞ
ضرُُؼهح  ٢ٟؾهس أنٍي ,جأل ٍٟجَ ًٌٛطٍضد ه ٦٤جنطالالً يف جٛرُ٤س جالؾط٠حهُس٣ ,ح ُٖ٧ه٢
َهُهس جٓٛىّ جدلحُٛس وجإلْهح ٝيف نِغ جٛوٜ٠س جحملُٜس ,وًًن٧ح  ٢ٟجالنطالالش جألنٍي.
ٗ٠ح أ ١جٛىجؾد جدلٍِوع ه ًٜجدلظحٌٍ وجدلط٠ػ ٚيف جالٛطُج ٝدبرىأ جحلِحف هًٜ
جٍَٓٛس جدلظٍُُس أوي ئىل جْطهىجً٧ ٝج جدلرىأ ٗٓطحٌ ٛروغ ججلٍجت ٞجدلظٍُُس جدلٍض٘رس ٢ٟ
ٓرَٔ ٢ٟ ٚى ٝذوُٜ٠حش ضرُُغ أٟىج ٢ٟ ٙنال ٥ً٧ ٙجدلظحٌٍُ ًٖٛٛ ,حٍَٓٛس جدلظٍُُس
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ضوطرب هحتٔحً ََٔ قحتالً وو ١جحملحٌذس جِٛوحٛس جلٍجت ٞضرُُغ جألٟىج ,ٙوذح ٢ٟ ًٍٞٛيٖٛ
ئال أ ١جٛوىَى  ٢ٟجٛىو ٙوهًٍ ًٜجٌ ججلُجتٍ ٣ظص يف ضشٍَوحهتح وذش٘ ٚطٍَف هْٔ ًٜىؽ
جالٛطُج ٝدبرىأ جٍَٓٛس جدلظٍُُس ه٤ى ضىجٍُ جألوٛس جٔٛح٣ىُ٣س ج٘ٛحُُس ه ًٜوؾىو ئؾٍجٝ
ٟحيل ٗؿٍديس ضرُُغ جألٟىج.ٙ
ويف جألنًن ال ذى  ٢ٟضٔىمي مجٜس  ٢ٟجالٓطٍجقحش جدل٤رػٔس ه ٢جٛطىطُحش
وجدلرحوب جٛيت ٣ظص هُٜهح جٛوىَى  ٢ٟجدل٤ل٠حش وجالضِحُٓحش جدلوُ٤س دبكحٌذس ؾٍجت ٞضرُُغ
جألٟىج ,ٙوجدلط٠ػٜس يف:
 ئُٛجُٟس ٌُن جٍَٓٛس جدلظٍُُس يف قحالش زلىوز ٗكحٛس وؾىو ربُْٔ أو ُ٣جم أو يف قحٛسجٛىهحوي جدلطؤٜس ذحٓ٘ٛد ًًن جدلشٍوم ,أو جالشطرح ٥ذحٛطىٌؽ يف ؾٍجت ٞضرُُغ جألٟىج.ٙ
 ئ٣شحء وضِوُ ٚأؾهُز ٟطهظظس ضوهى ئُٛهح ٟه٠س جٛطكٌٍ وٟطحذوس ؾٍجت ٞضرُُغجألٟىج.ٙ
 ػٍوٌز جٛطٌـُس جٛطشٍَوُس ج٘ٛحٜٟس ذحٔٛىجٌ٣ن وج٤ٛظىص جخلحطس دب٘حُكس ؾٍجتٞضرُُغ جألٟىج.ٙ
 ضُ٠٤س ٓىٌجش جٛوحٌٜٟن ذحٔٛـحم جدلظٍيف وي ٖٛذآحٟس وووٌجش ض٘ىَُ٤س نحطس دبكحٌذسجإلؾٍج ٝجدلحيل وجدلظٍيف.
 جٓٛوٍ إلٓحٟس جضِحُٓحش ووُٛس ضطو ْٜذحٛطوحو ١ذٌن جٛىو ٙيف رلحٟ٘ ٙحُكس ؾٍجتٞضرُُغ جألٟىج.ٙ
 جٓٛوٍ ضلى ئجيحو آُٛس سب٘ ٢ٟ ٢جحملحُلس هٍَْ ًٜس جدلظحٌٍ  ٢ٟؾهس ,وال ضٓ٠فذاٟ٘حُ٣س ضرُُغ جألٟىج ٢ٟ ٙنال ٥ً٧ ٙجدلظحٌٍ  ٢ٟؾهس أنٍي.
اهلوامش:
 - 1جذ٤ٟ ٢لىٌٓٛ ,ح ١جٛوٍخ  ,جدلوؿ ٞجٛىؾُُ  ,رل٠ن جٌٜٛس جٛوٍذُس ,مجهىٌَس ٟظٍ جٛوٍذُس,

 ,ص:

.
-Black Law dictionary 6 th ed, ST Paul minn-West publiching, co, 1990.
 جٛوـًن هرى جٔٛحوٌ ٍْ ,جدله٤س جدلظٍُُس يف جٛطشٍَن جألٌوين ,وجٌ جٛػٔحُس ٤ٜٛشٍ وجٛطىََن ,ه٠ح,١ص:

,

.

 -هػ٠ح ١أٟح ٙهرى جٍٛقُ ,ٞجخلربز يف جدلٓحت ٚججل٤حتُسٌْ ,حٛس وٗطىٌج ,٥ؾحٟوس جٔٛحٍ٧ز,

 ,ص:

.
 -ض٤ض جدلحوز

 ٢ٟجألٌٞٓ ٍٟ

/

جدلإٌل يف

ًشص

 ,وجدلطو ْٜذحٔ٤ٛى وجٍٔٛع ه ًٜأ:٦٣

"خيؼن  ٍٜٓٛجدلهين ربص ؿحتٜس جٛؤىذحش جدل٤ظىص هُٜهح يف ٓح٣ى ١جٛؤىذحش:
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 ٗ ٚهؼى يف رل ّٜئوجٌز وٗ ٚزلحُق قٓحذحش وٗ ٚشهض َشحٌٕ أو شحٌٕ ذأَس ؿٍَٔس ٗح٣ص يف ضًُٓنذ ٖ٤أو ٟإْٓس ٟحُٛس أو ٗح ١أقى ٟٓطهىُٟهح.
 ٗ ٚشهض َشحٌٕ أو شحٌٕ يف ٌٓحذس جٛر٤ىٕ وجدلإْٓحش جدلحُٛس ؤُحً ٜٛشٍوؽ جدل٤ظىص هُٜهح يف ً٧جج٘ٛطحخ".
 -زلٓ ٢أمحى جِٛظٌٍ ًُٚٓ ،جألٟىج ،ٙرل٠ىهس ج ُٚ٤ٛجٛوٍذُسٟ ،ظٍ,

.

 ،ص:

 أ٣لٍ :جذ٤ٟ ٢لىٌٓٛ ,ح ١جٛوٍخ  ,جتجمٜى جٛػحين ,وجٌ طحوٌ ,جٛـروس جٛػحُ٣س ,ذًنوش ٛر٤ح.١ جذ٤ٟ ٢لىٌ ِّ٣ ,جدلٍؾن. أ٣لٍ٣ :حوٌ هرى جٛوَُُ شحيف ,ضرُُغ جألٟىج ,ٙوٌجْس ٟٔحٌ٣سٔ٣ .الً هٛ :٢وشد ه ,ٍٜجإلؿحٌ جٔٛح٣ىيندل٘حُكس ًٓ ٚجألٟىج ,ٙوَىج ١جدلـرىهحش ججلحٟوُس ,ذ ٢ه٘٤ى ,١ججلُجتٍ ,ص:

.

 أ٣لٍ :أ٣ىٌ ئمسحهُ ٚجذلىجٌٌ ,كحٍ٧ز ًُٓ ٚجألٟىج ٙوجٛطىن ٚجٛطشٍَوٍ ,رلٜس جأل ٢ٟوجحلُحز ,جٛوىو٤ْ ,س

.

 ,ص:

/

ٌ -جؾن جدلحوز جٛػحُ٣س  ٢ٟجٔٛح٣ىٌٞٓ ١

جٛظحوٌ يف

ؾىَُٜس

.

أ٣لٍ ًٗ٣ :ٖٛرُ ٦طححل ,ؾٍديس ًٓ ٚجألٟىج ٙيف ػىء جإلؾٍج ٝجدل٤ل ٞوجدلهحؿٍ جدلطٍضرس ه٤هح٤ٟ ,شأز
جدلوحٌٍ ,جإلْ٘٤ىٌَسٟ ,ظٍ ,1998 ,ص:
 -ض٤ض جدلحوز

.

ٓ ٢ٟح٣ى ١جٛظكس جٛو٠ىُٟس ج ٍٓ٣ٍِٛيف ٍُٔهتح جألوىل هٟ ًٜوحٓرس ٗ ٚهُٜ٠س ؾٜد

جدلىجو جدلهىٌز ,ئ٣طحؾهح ,ط٤حهطهح ,وضظىٍَ٧ح .أٟح جدلحوز

ٓ ٢ٟح٣ى ١ججل٠حٌٕ جُ ٍٓ٣ٍِٛهٍ زبض ٟوحٓرس

ٗ ٢ٟ ٚأؾٍي ,ذـٍَْ جٛطظىٍَ أو ججلٜد أو جٛطكىَ ٚأو جدلٔحطس أو شٍم يف هُٜ٠س ٟحُٛس ذٌن ٍُٓ٣ح وجخلحٌؼ
ٟىػىههح أطىَ ٙو ٜٞذ٘ىهنح زلظٜس  ٢ٟئقىي ججلٍجت ٞجدل٤ظىص هُٜهح يف ضشٍَن جدلهىٌجش.
 أ٣لٍ :ؾال ٙوُحء زل٠ىَ ,٢ووٌ جٛر٤ىٕ يف ٟ٘حُكس ًٓ ٚجألٟىج ,ٙجإلْ٘٤ىٌَس ,وجٌ ججلحٟوس ججلىَىز٤ٜٛشٍ,

 ,ص:

.

ٌ -جؾن :جٍِٔٛز و  ٢ٟجدلحوز

ٓ ٢ٟح٣ى ١جٛؤىذحش ججلُجتٌٍ ,وجدلٔحذٜس ٜٛطىطُس

٢ٟ

.

 زل٠ى أٌٟن جٍٛو ًٚٓ ,ٍٟجألٟىج ٙيف جٛطشٍَن جدلظٌٍ وجٛوٍيب ,وجٌ ج٘ٛطد جٔٛح٣ىُ٣سٟ ,ظٍ ,8002 ,ص:.
 زل٠ى هْ ٍٜىَ ,ٜٞجٛطو ُْٜهٓ ًٜح٣ى ًٚٓ ١جألٟىج ٙيف ػىء ج ٦ِٔٛوجٔٛؼحء وجالضِحُٓحش جٛىوُٛس ,وجٌج٤ٛهؼس جٛوٍذُس ,جٔٛحٍ٧ز ,8002 ,ص:

.

 -نحٛى قحٟى ٟظـًِ ,ؾٍديس ًٓ ٚجألٟىج ٙوٌجْس ٟٔحٌ٣سٟ ,ظٍ ,8002 ,ص:

.

-Robert E. Grosse, Drugs and Money Laundering, Latin America's Cocaine Dollars
Praeger, Westport, CT, 2001. P: 4.
 -ض٤ض جٛطىطُس

 ٢ٟجٛطىطُحش جألٌذوى ١تجم٠ىهس جٛو ٚ٠جٛىويل جدلحيل

 ":يف قح٤٧ ٙحٕ شٖ

ٛىي جدلظحٌٍ وجدلإْٓحش جدلحُٛس يف هُٜ٠س ٟح ,جيد هُٜهح ئهال ٝجٜٓٛـحش جدلهطظس هبح ُٛظحٌ ئىل جزبحي
جإلؾٍجءجش جٛالَٟس".
 -نحٛى قحٟى ٟظـًِ ,جدلٍؾن جٓٛحذْ ,ص:

.
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 طِىش هرى جٓٛال ٝهىع جهلل ,جِغحٌ جإلٓطظحوَس ٛوُٜ٠حش ًٓ ٚجألٟىج ٙوووٌ جٛر٤ىٕ يف ٟ٘حُكس ٥ً٧جٛوُٜ٠حش ,رلٜس جحلٔىّ ,جٛوىو جٛػحين ,ج٤ٓٛس جٛطحْوس وجٛوشٍو ,١ج٘ٛىَصٟ ,حٌ,
 -طِىش هرى جٓٛال ٝهىع جهلل ِّ٣ ,جدلٍؾن ,ص:

.

 ,ص:

.

 شٍٗحش جٛىجؾهس  ٍ٧شٍٗحش وجٓوُس ض٤شأ ذظىٌز ٓح٣ىُ٣س وسبحٌِ أ٣شـس ذبحٌَس ٟشٍوهس٠ٗ ,حضؼـٜن دب٠حٌْس أُوح ًٚٓ ٙأٟىجًً ٙن ٟشٍوهس يف جخلِحء ٟٓطٌٜس وؾىو٧ح جٔٛح٣ىين.
ج٣لٍ يف ي :ٖٛنحٛى قحٟى ٟظـًِ ,جدلٍؾن جٓٛحذْ ,ص:

.

 ٟظـًِ ؿح ,ٍ٧جدلىجؾهس جٛطشٍَوُس ٛلحٍ٧ز ًٓ ٚجألٟىج ٙجدلطكظٜس  ٢ٟؾٍجت ٞجدلهىٌجشٟ ,ـحذن ,ص:

جٛشٍؿس ٤ٜٛشٍ وجٛطىََن ,جٔٛحٍ٧ز,

.

 جٛشٍٗحش جٛىمهُس  ٍ٧شٍٗحش طىٌَس ال وؾىو ذلح يف جٛىجٓن ,وضلهٍ يف جٛىغحتْ ٗ ٍْٚ٠ئُٛهح أو وُٜٗسشك ,٢ضٔى ٝذانِحء ٧ىَس جألشهحص جحلٌُُٔٔن جَ ٢ًَٛطٜٔى ١جألٟىجًً ٙن جدلشٍوهس.
ج٣لٍ يف ي :ٖٛنحٛى قحٟى ٟظـًِ ,جدلٍؾن جٓٛحذْ ,ص:

.

ْ - 26وُى هرى جخلح ,ْٛجإلٓطظحو جخلٍِ وكحٍ٧ز ًٓ ٚجألٟىج٣ ,ٙىوز ًٓ ٚجألٟىج ٙدبٍُٗ جٛىٌجْحش
جٔٛح٣ىُ٣س وجإلٓطظحوَس ذُٜ٘س جحلٔىّ ,ؾحٟوس هٌن مشّ ,ؾىج١

.

 ,ص:

 زل٠ى ْح ٍٟجٛشىج ,جُٓٛحْس ججل٤حتُس يف ٟىجؾهس ًُٓ ٚجألٟىج ,ٙوجٌ ج٤ٛهؼس جٛوٍذُس ,جٔٛحٍ٧ز, ,ص:

.
/

 -جألٌٞٓ ٍٟ

ًشص

جدلإٌل يف

 ُ٧ح ٝججلٍو ,جدلٍؾن جٓٛحذْ ,ص:-

 - 30جٔٛح٣ى:ٌٞٓ ١

 ,وجدلطو ْٜذحٔ٤ٛى وجٍٔٛع.

.

جدلظحوّ هٓ ٢ٟ ٦ُٜر ٚجتجم ّٜجٛطأٍُْٓ يف

وَٓ٠رب

 أذى ه ٍ٠زل٠ى هرى جٛىووو ,جدلٓإوُٛس ججلُجتُس ه ٢ئُشحء جٍَٓٛس جدلظٍُُس, -جٛوـًن هرى جٔٛحوٌ ,جدلٍؾن جٓٛحذْ ,ص:

.

 -ق٘ ٞزل٘٠س جٔ٤ٛغ جُٓ٣ٍِٛس ذطحٌَم

ُربجٍَ

 ,ص:

 ,وجٛىَ

 ,ص:

.
 ,ص:

.

 .رلٜس جدلظٍٍ,

.

 ه٠حٌ هىجذىٌ٣ ,لٍَس جدلٓإوُٛس جإلوجٌَس ,وٌجْس ضأطُُٜس ربُُٜٜس ؤٟحٌ٣س ,وَىج ١جدلـرىهحش ,ص:

ججلحٟوُس ,ججلُجتٍ,

.

 - 35هُ جٛىَ ٢جٛى٣حطىٌٌ ,وهرى جحلُ٠ى جٛشىجٌيب ,جدلٓإوُٛس جدلىُ٣س يف ػىء ج ٦ِٔٛوجٔٛؼحء ,جُ٤ِٛس
ٜٛطؿُٜى جِٛين ,جإلْ٘٤ىٌَس ,1999 ,ص.98 :
 ِّ٣ - 36جدلٍؾن ,ص.19 :
 ذٜكحؼ جٛوٍيب ،ج٤ٛلٍَس جٛوحٟس ٛالٛطُج ٝيف جٔٛح٣ى ١جدلىين ججلُجتٌٍ ،ؼ  ،وَىج ١جدلـرىهحش ججلحٟوُس، ،ص ص:

-

.

 ن ُٜٚجمحى قٓٓ ٢ىجوز ،جٛىؾُُ يف شٍـ جٔٛح٣ى ١جدلىين ججلُجتٌٍٟ ،ظحوٌ جإلٛطُج ، ٝؼ  ،وَىج١جدلـرىهحش ججلحٟوُس,

 ،ص:

.
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 جإلٌجوز ضط٠ػ ٚيف ٓىٌز جإلٓ٣ح ١ه ًٜضىؾُ ٦ِٓ٣ ٦ئىل هٟ ٚ٠وٌن أو جإلٟط٤حم ه ٦٤وو ١ضىنٟ ٚإغٍجشنحٌؾس ه ٢ئٌجوض ٦وجٛيت ٓى ضٍِع ه ٦ُٜئضرحم وؾهس ٟوُ٤س.
أ٣لٍ يف ي :ٖٛزل٠ىو زل٠ىو ٟظـًِ ,شٍـ ٓح٣ى ١جٛؤىذحش ,ج ٞٓٔٛجٛوح ,ٝوجٌ ج٤ٛهؼس جٛوٍذُس ,جٔٛحٍ٧ز,
 ,ص:

.

 - 40هُ جٛىَ ٢جٛى٣حطىٌٌ ,وهرى جحلُ٠ى جٛشىجٌيب ,جدلٍؾن جٓٛحذْ ,ص.97 :
 ْ٠ُٜح ١هرى جدل٤وٟٓ ,ٞإوُٛس جدلظٍٍ ججل٤حتُس ه ٢جألٟىجًً ٙن ج٤ٛلُِس ،كحٍ٧ز ًُٓ ٚجألٟىج ،ٙوجٌ ,ص:

ججلحٟوس ججلىَىز ٤ٜٛشٍ ،جإلْ٘٤ىٌَس,

 زل٠ىو ٗرُش ,جحل٠حَس ججل٤حتُس ٍَٓٛس جحلٓحذحش جٛرُ٘٤س يف جٔٛح٣ى ١جدلظٌٍ ،رلٜس جٔٛح٣ى١وجالٓطظحو ،جٛوىو جٛطحْن وجٓٛطى,١

 ,ص:

ٌٞٓ ,

.

-Pino ARLACCHI: under secretary general, executive director, United Nations office for
Drug control and crime prevention, introduction to the penal discussion "Attacking the profits
of crime: Drugs, Money and Laundering" (New York – 10 June 1998).
 زل٠ى هرى جحملٓ ٢جدلٔحؿن ,مححَس جحلُحز جخلحطس ٛألٍُجو وػ٠ح٣حهتح يف ٟىجؾهس جحلحْىخ جِيل،ٟـرىهحش ؾحٟوس ج٘ٛىَص,

 ,ص ص:

–

.
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