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تعد ظاهرة غسيل األموال من الظواهر اخلطرية اليت تواجه الكثري من دول العامل ،ملا هلا من آثار اقتصادية
واجتماعية وسياسية خطرية على الدولة ،وهي أحد التحديات احلقيقية أمام مؤسسات املال واألعمال وامتحان لقدرة
القواعد القانونية والتشريعات على حتقيق الفاعلية يف مواجهة األنشطة اجلرمية ومكافحة أمناطها املستحدثة.
ترتبط عمليات غسيل األموال باجلرمية املنظمة وعلى األخص جرائم االجتار باملخدرات ،التهريب ،جرائم الفساد
املايل واإلداري وغريها ،اليت تدر يف الغالب أمواال ضخمة ،ونظرا ملا تثريه هذه األموال غري املشروعة من تساؤالت
وشكوك لدى سلطات تنفيذ القانون وأجهزة الرقابة املالية ،يسعى حائزي هذه األموال إىل توفري غطاء قانوين وإضفاء
صفة الشرعية عليها ،وذلك مبحاولة قطع الصلة بينها وبني املصدر األصلي أو احلقيقي هلا ومتويه طبيعتها حبيث تبدو
وكأهنا أموال مشروعة ،وهذا ما يطلق عليه تعبري غسيل األموال.
نظرا لكون غسيل األموال عبارة عن نشاط إجرامي تعاوين تتالقى فيه اجلهود الشريرة خلرباء املال واملصارف وجهود
غري اخلرباء من اجملرمني ،قصد إعطاء الشرعية لألموال القذرة ،كون ذلك يتطلب دراية ومعرفة وتعاون وعمل يتجاوز
احلدود اجلغرافية ،مما جيعل منها جرمية منظمة عابرة للحدود ذات مسات عاملية ترتكبها مجاعات إجرامية منظمة
ومتخصصة .هلذا كله تزايدت قناعة اجملتمع الدويل باحلاجة املاسة إىل املواجهة الفعالة والشاملة هلذه الظاهرة ،األمر الذي
دفع بالعديد من املنظمات الدولية واإلقليمية إىل املبادرة بصياغة واعتماد طائفة واسعة من االتفاقيات والصكوك الدولية
املهمة اليت استهدفت يف جمموعها تشكيل وإرساء سياسة مواجهة عاملية جديدة هلذه اجلرمية واحلد من تداعياهتا
االقتصادية واالجتماعية والسياسية السلبية على اجملتمع ،إذ ال سبيل إىل مواجهة ظاهرة إجرامية ذات طابع دويل إال من
خالل سياسات تتسم أيضا بالطابع الدويل.
على هذا األساس حرصت غالبية الدول ،ومنها اجلزائر على حماربة هذه الظاهرة والتعاون مع اجلهود الدولية،
وعمدت إىل تبين اإلجراءات الكفيلة بتعزيز قدرهتا على مكافحة عمليات غسيل األموال واحلد من انتشارها ،وذلك مبا
يتماشى مع املعايري الدولية ،ولقد جتلى ذلك بإسناد املهمة إىل خلية تسمى "خلية معاجلة االستعالم املايل" سنة ،2002
وإصدار القانون رقم  00-00املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرها ومكافحتهما.
اإلشكالية الرئيسية :

بناء على ما تقدم تتبلور لنا معامل إشكالية هذا البحث اليت ميكن صياغتها يف السؤال اجلوهري التايل :

ما مدى تأثير ظاهرة غسيل األموال على اقتصاديات الدول بصفة عامة واالقتصاد الجزائري بصفة خاصة ؟
التساؤالت الفرعية :

ميكن جتزئة اإلشكالية األساسية إىل األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما املقصود جبرمية غسيل األموال ؟ ما هي املراحل اليت متر هبا عمليات غسيل األموال والوسائل والطرق املستخدمة يف تنفيذها ؟ ما هي أضرار عمليات غسيل األموال وآثارها السلبية ؟أ
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 فيما تتمثل خمتلف التدابري املتخذة يف جمال مكافحة الظاهرة دوليا ووطنيا ؟ ما هي الصعوبات اليت تعرتض اجلهود واإلجراءات املبذولة يف سبيل مكافحة غسيل األموال ؟فرضيات البحث:

يستند البحث إىل ثالثة فروض أساسية وهي:

 تتعدد األنشطة غري املشروعة ملصادر غسيل األموال. االتفاقيات الدولية والقوانني احمللية يف الدول املختلفة يف الوقت احلاضر كافية ملكافحة عمليات غسيل األموالوالقضاء عليها.
أسباب اختيار الموضوع:

مت اختيار املوضوع لألسبا التالية:
 الرغبة يف تسليط الضوء على جرمية شاع تداوهلا يف األوساط الدولية واإلقليمية والوطنية يف إطار الدراساتاالقتصادية والقانونية باعتبارها جرمية العصر تؤرق اجملتمع الدويل ممثال يف هيئاته ومنظماته العامة منها
واملتخصصة.
 كون هذه الظاهرة هتدد األمن السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقيمي واألخالقي ،على املستوى الدويلبشكل عام واملستوى الوطين بشكل خا .
 انتشار ظاهرة غسيل األموال يف اجلزائر ،لذلك البد أن يكون املوضوع حمل دراسات علمية لتبيان كل اجلوانبامللمة هبذه الظاهرة من حيث التعريف والتجرمي واإلجراءات واجلهود الدولية والوطنية املبذولة ملكافحتها.
أهداف البحث:
تتلخص أهداف البحث فيما يلي :
 التعرف على مفهوم جرمية غسيل األموال ونشأهتا والتطور التارخيي هلا. دراسة خمتلف أسبا نشوء واتساع الظاهرة على املستوى الدويل. دراسة املراحل اليت متر هبا عمليات غسيل األموال والوسائل والطرق املستخدمة يف تنفيذها. بيان اآلثار اليت تسببها عمليات غسيل األموال على النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية. التعرف على اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمال مكافحة عمليات غسيل األموال.أهمية البحث:
تكمن أمهية الدراسة يف:
 إظهار مدى خطورة جرمية غسيل األموال اليت تكون سببا يف اهنيار االقتصاديات الوطنية. دراسة الطرق والوسائل املستخدمة يف تنفيذ عمليات غسيل األموال ،باإلضافة لكون الظاهرة أصبحت حموراالهتمامات الباحثني وصانعي القرار ،إذ مت تداوهلا يف الكثري من احملافل الدولية واإلقليمية واحمللية املهمة.
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مقدمة
منهج البحث

قصد اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات تقوم الدراسة

على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة جرمية غسيل األموال وما يتعلق هبا من حيث مدلوهلا وآثارها وسبل
مكافحتها على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين.
خطة البحث
تنقسم الدراسة إىل ثالث فصول ،حيث يتعرض الفصل األول إىل اإلطار النظري لظاهرة غسيل األموال وذلك
يف ثالث مباحث ،يتناول املبحث األول ماهية ظاهرة غسيل األموال ،أما املبحث الثاين فيتطرق إىل آليات ومصادر
عمليات غسيل األموال ،وخيتص املبحث الثالث ببيان اآلثار السلبية لعمليات غسيل األموال على النواحي االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
أما الفصل الثاني فيختص يف بيان التعاون الدويل يف مواجهة غسيل األموال يف ثالث مباحث ،حيث يعاجل
املبحث األول مكافحة غسيل األموال بني املعارضة والتأييد ،أما املبحث الثاين فيتناول جهود مكافحة غسيل األموال
على الصعيد الدويل ،فيما يتعرض املبحث الثالث إىل جهود مكافحة غسيل األموال على الصعيد الدويل.
وخيتص الفصل الثالث بعرض ظاهرة غسيل األموال يف االقتصاد اجلزائري يف ثالثة مباحث ،املبحث األول يتناول
واقع الظاهرة يف اجلزائر ،واملبحث الثاين يتطرق إىل موقف املشرع اجلزائري من ظاهرة غسيل األموال ،فيما يتطرق املبحث
الثالث واألخري إىل خلية معاجلة االستعالم املايل.
وأهنينا الدراسة خبامتة أدرجنا فيها النتائج املهمة يف هذه الدراسة ،وأعقبناها مبجموعة من التوصيات واالقرتاحات.

ج

الفصل األول
اإلطار النظري لظاهرة
غسيل األموال

اإلطار النظري لظاهرة غسيل األموال

الفصل األول
تمهيد:

أصبح العامل مثل قرية صغرية بسبب زيادة وسرعة وسهولة النقل الدويل املتطور ،ومنو التجارة العاملية وثورة
االتصاالت ،وقد ظهرت نتيجة هلذا التطور املذهل منظمات إجرامية عرب الوطنية متارس العديد من األنشطة غري املشروعة
على نطاق العامل ،وكان أبرزها االجتار يف املخدرات ،الدعارة ،النصب ،واالجتار غري املشروع باألسلحة ،وهتريب
املهاجرين ،واالجتار باألعضاء البشرية وغريها ،مما جعل املنظمات اإلجرامية تبحث عن وسائل غسيل هذه األموال الناجتة
عن تلك النشاطات اإلجرامية ،ومتثل هذه املنظمات خطرا بالغا على السيادة وعلى اجملتمع واألفراد ،وعلى االستقرار
الداخلي ،فتصبح هذه املنظمات وكأهنا دولة داخل دولة هتدد االقتصاد الوطين واملؤسسات املالية.
ولإلملا جيدا بظاهرة غسيل األموال قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث:
المبحث األول :ماهية ظاهرة غسيل األموال.
المبحث الثاني :آليات ومصادر عمليات غسيل األموال.
المبحث الثالث :اآلثار املرتتبة على عمليات غسيل األموال.

2

اإلطار النظري لظاهرة غسيل األموال

الفصل األول
المبحث األول :ماهية ظاهرة غسيل األموال

يعد مصطلح غسيل األموال من املصطلحات احلديثة نسبيا يف البحوث والدراسات القانونية لذا اختلف الرأي
بشأن املقصود به ومل يقتصر هذا اخلالف على صعيد الفقه بل امتد ليشمل التشريعات سواء كانت وطنية أو دولية ،ومن
أجل هذا يتعني علينا يف سبيل حتديد ماهية ظاهرة غسيل األموال أن نتتبع التطور التارخيي للمصطلح والظاهرة مث نتطرق
إىل خمتلف التعاريف املوجودة مع األسباب املختلفة اليت أدت إىل ظهورها وكذا أهم خصائصها.
المطلب األول :تاريخ ظاهرة غسيل األموال
طفت جرمية غسيل األموال على السطح منذ عدة عقود على الرغم من أن جذورها تعود إىل آالف السنني حيث
جلأ التجار يف عهد اإلمرباطورية الصينية إىل غسيل أمواهلم إلخفائها باستثمارها يف خارج اإلمرباطورية خشية مصادرهتا من
احلكا ،1ويشري آخرون أن الظاهرة ظهرت يف أوروبا يف القرون الوسطى عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية حتر الربا
وتعتربه خطيئة ،مما اضطر املرابون الراغبون يف االستمرار جبين الفوائد اليت حيصلون عليها إىل إخفائها عن طريق ممارسات

وادعاءات كاذبة ،ويذكر كذلك أن جتار اجملوهرات يف اهلند قاموا بعمليات غسيل األموال يف القرن التاسع عشر.2
وهناك من يشري إىل أن لفظ غسيل األموال بدأ مصطلحا وظاهرة إجرامية يف الواليات املتحدة األمريكية يف املدة
ما بني  0291إىل  ،0291حيث استخد رجال األمن األمريكيون لفظ غسيل األموال للداللة على ما كانت تقو به
عصابات املافيا من شراء للمشروعات واحملالت بأموال قذرة ذات مصدر غري مشروع ،ومن مث خلطها برؤوس أموال
وأرباح من تلك املشروعات إلخفاء مصدرها عن أعني الرقابة ،وهو ما قا به أحد أشهر قادة املافيا (آل كابون) ،والذي
أحيل عا  0290على احملاكمة لكن ليس بتهمة تبييض األموال غري اجملرمة يف ذلك الوقت وإمنا بتهمة التهرب الضرييب،
ويف الوقت ذاته مت استخدا لفظ املال القذر للداللة على تلك األموال اليت يستوجب إخفاء مصدرها غسال تفاديا

النكشاف اجلرائم واألفعال املولدة لتلك األموال.3
إال أن هذه الظاهرة مل يقتصر انتشارها على الواليات املتحدة األمريكية فقط ،بل إهنا وجدت يف أماكن أخرى
مثل أوروبا ،وتشري املصادر إىل أن عمليات غسيل األموال خارج الواليات املتحدة األمريكية وأيضا على الصعيد العاملي
قد بدأت يف حقبة احلرب العاملية الثانية ،حيث شكلت حكومة الواليات املتحدة األمريكية جلنة من وزارة املالية ،وأوعزت
هلا القيا بعملية البحث وحصر األموال اليت قامت املصارف السويسرية بتبييضها لصاحل النظا النازي األملاين ،وبعد
إجراء التحريات الالزمة تأكد هلا ما فعلته مصارف سويسرا ،وكانت تلك املنهوبات هي االحتياطي الذهيب لعشرة

 1رنا فاروق العاجز ،دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال ،مذكرة ماجستري ،ختصص احملاسبة والتمويل ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية،
فلسطني ،9112 ،ص .01
2

أجمد سعود قطيفان اخلريشة ،جريمة غسيل األموال ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن ،9112 ،ص .99

 3عبد الودود خربوش ،التجربة المغربية في مواجهة جرائم غسل األموال وعالقتها باالتجار غير شرعي بالمخدرات ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال الندوة
العلمية حول غسيل األموال وأثره يف انتشار املخدرات ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يونيو  ،9109ص .11
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مصارف مركزية أوروبية ،حيث دعت احلكومة األمريكية بعدها العامل إىل عد االعرتاف باألموال املنهوبة واملسروقات اليت
استوىل عليها النازيون يف أوروبا وطالبت بإعادهتا إىل أصحاهبا الشرعيني.1
ويُرجح بعضهم أن مصطلح غسيل األموال قد استخد كتابة يف اللغة اإلجنليزية للمرة األوىل يف سنة .0299
وشاع هذا االستخدا يف الكتابات الصحفية مبناسبة فضيحة * Watergateالشهرية ،عندما ظهرت الدعوى اليت تتبعت
مسار الفضيحة هبدف التعرف على مرتكبيها واملتورطني هبا.2
يف حني يرى اجتاه آخر أن أول مرة استخد تعبري غسيل األموال يف سياق قانوين وقضائي كان يف أمريكا عا
 0229يف قضية قضي فيها مبصادرة أموال مغسولة ومتحصلة من الكوكايني الكولوميب ،3وعلى إثر ذلك استخد

مصطلح غسيل األموال باللغة اإلجنليزية ،وأصبح بعدها مصطلحا مألوفا يتناوله املشتغلون مبجاالت شىت سواء من رجال
القانون أو السياسة أو االقتصاد.
المطلب الثاني :تعريف ظاهرة غسيل األموال
لقد تعددت تعاريف هذه الظاهرة بتعدد املعرفني واختالف ختصصاهتم ،حيث جند تباينا كبريا وعد اتفاق الدول
على وضع مفهو موضوعي موحد هلا ،وقد أطلق عليها عدة مصطلحات منها "تبييض األموال" أو "تنظيفها" أو
"تطهريها"،وهي كلها مرادفات ملصطلح غسيل األموال.
الفرع األول :تعريف غسل األموال في ضوء االتفاقيات والوثائق الدولية
 -1تعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

عرفت هذه االتفاقية عمليات غسيل األموال على أهنا "األفعال اليت من شأهنا حتويل األموال أو نقلها مع العلم
بأهنا مستمدة من أي جرمية من جرائم املخدرات ،و كذلك إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصادرها أو مكاهنا أو
طريقة التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا أو ملكيتها مع العلم وقت تسلمها بأهنا مستمدة من إحدى اجلرائم
املرتبطة باملخدرات".4
نالحظ أن هذا التعريف اقتصر يف حتديده لطبيعة األموال ومصدرها على األموال املتأتية من جتارة املخدرات يف
حني أن املدلول احلايل ملصطلح غسل األموال يربط غسل األموال جبميع النشاطات اجملرمة دوليا ومن بينها جرمية االجتار
باملخدرات.
 - 2تعريف إعالن بازل
 1أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات ،جريمة غسل األموال ،المدلول العام والطبيعة القانونية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،عمان ،األردن،
 ،9119ص .99
 2علي حممد حسنني محاد ،الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسيل األموال ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال الندوة العلمية حول
السرية املصرفية يف مواجهة تبييض األموال ،بريوت ،9111/12/02-02 ،ص .12
 3حممد علي العريان ،عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتها ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،9112 ،ص .01

 4أديب ميالة ومي حمرزي ،اإلطار التشريعي لجريمة غسل األموال في سورية ،جملة جامعة دمشق للعلو االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،92العدد ،19
 ،9112ص .020
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عرف غسيل األموال على أنه "مجيع العمليات املصرفية اليت يقو هبا الفاعلون ،وشركاؤهم بقصد إخفاء املصدر

اجلرمي لألموال وأصحاهبا".1

الفرع الثاني :تعريف غسيل األموال في التشريعات والوثائق الوطنية
 - 0تعريف المجلس األوروبي

يعود للمجلس األورويب الفضل يف توسيع دائرة التجرمي لتشمل مجيع اجلرائم اليت تدر رحبا يصلح يف أن يكون حمال
لغسل األموال ،حيث عرف غسيل األموال بأنه "تغيري شكل املال من حال إىل أخرى وتوظيفه أو حتويله أو نقله مع
العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو من فعل يعد مسامهة يف مثل هذا النشاط وذلك بغرض إخفائه أو متويه حقيقة
أصله غري املشروع أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب النشاط اإلجرامي لتجنب النتائج القانونية لفعله".2
 -2تعريف المشرع الجزائري

عرف املشرع اجلزائري تبييض األموال ألول مرة عا  9111مبوجب التعديل الذي أورده على قانون العقوبات،3
بإدراج نص املادة  922مكرر .كما كرس نفس التعريف عا  9112مبوجب القانون رقم  10-12املتعلق بالوقاية من
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ،املعدل واملتمم .وجتدر اإلشارة إىل أنه أحلق بقانون العقوبات القانون رقم
 10-12املؤرخ يف  91فيفري  9112والذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي اعترب يف مادته األوىل جرمية
غسيل العائدات اإلجرامية من جرائم الفساد.
وقد جاء يف نص املادة  922مكرر من قانون العقوبات املعدل ما يلي" :يعترب تبييضا لألموال:
أ  -حتويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات مباشرة أو غري مباشرة من جرمية ،بغرض إخفاء أو متويه
املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه
األموال ،على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته.
ب  -إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق
املتعلقة هبا ،مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية.
ج  -اكتساب األموال أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ،أهنا عائدات إجرامية.
د  -املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة ،أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاهبا وحماولة ارتكاهبا
واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه".
ما يشد انتباهنا أن املشرع اجلزائري قد اعتمد على معيار التعداد يف حصر حاالت تبييض األموال واليت تتفق
مجيعها أهنا ناجتة من مصادر إجرامية ،ومن مثة اعتبارها جرما معاقب عليه قانونا.
 1حممود حممد سعيفان ،تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل األموال ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،9112 ،ص .99

 2ناصر بن حممد البقمي ،جريمة غسل األموال ،حماضرة تدخل ضمن اجللسة السابعة ملنتدى "اجلرمية املعاصرة :املنظور األمين" ،بدون تاريخ ومكان ،ص .12
 3قانون رقم  11-40مؤرخ في  14نوفمبر  ،2440يعدل ويتمم األمر رقم  022-22املؤرخ يف  12جوان  0222واملتضمن قانون العقوبات ،اجلريدة
الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،90صادر بتاريخ  01نوفمرب .9111
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كما أن هذا القانون قد مشل على جرائم متويل اإلرهاب وتبييض األموال يف نفس القانون ،مما جيعلنا نستنبط أن
للجرمني عالقة وطيدة تربطهما معا ،وهذا األمر وليد النصوص الصادرة يف هذا اجملال على الصعيد الدويل وتصاعد وترية
ظاهرة اإلرهاب يف العامل ومكافحتها بشىت الوسائل ،خاصة أن اجلزائر كان البلد األكثر تضررا والذي كثريا ما عاىن من
ويالت اإلرهاب وأساليبه املضرة باالقتصاد الوطين.
الفرع الثالث :التعريف الفقهي لغسيل األموال

تشكل ظاهرة غسيل األموال مشكلة عاملية ،أصبحت تستحوذ اهتما كل من صانعي السياسات االقتصادية
وبالتحديد القائمني على السياسات النقدية واملصرفية سواء حمليا أو إقليميا أو عامليا ،رغم ذلك مل يتوصل فقهاء القانون
إىل تعريف جامع مانع هلذه اجلرمية نظرا حلداثتها وسرعة تطورها الذي يساير تطور التكنولوجيا احلديثة.
إال أن هؤالء الفقهاء حاولوا إعطاء عدة تعريفات خمتلفة هلذه الظاهرة نذكر من أبرزها ما يلي:
"إخفاء حقيقة األموال املستمدة من طريق غري مشروع ،عن طريق القيا بتصديرها أو إيداعها يف مصارف دول
أخرى ،أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها يف أنشطة مشروعة ،لإلفالت هبا من الضبط واملصادرة ،وإظهارها كما
لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة ،سواء كان اإليداع أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو االستثمار قد مت يف دول
متقدمة أو يف دول نامية".1
وهناك من يرى أن غسيل األموال هو " عملية إضفاء املشروعية على األموال املتأتية من طرق حمرمة شرعا أو
مصادرها غري مشروعة قانونا وذلك من خالل القيا مبشاريع مقبولة اجتماعيا وقانونيا ومن مث إدخاهلا ضمن الدورة
االقتصادية الشرعية وصوال إىل تداوهلا بصورة طبيعية ومشروعة".2
ويتضح من خالل كافة التعريفات السابقة الذكر ،أهنا تتفق على أن اصطالح غسل األموال يستخد للتعبري عن
جمموعة من العمليات املالية واألنشطة والطرق اليت هتدف إىل قطع صلة مال غري مشروع مبصدره اإلجرامي إلكسابه
طابعا شرعيا ،أي أن جوهر عملية غسل األموال هو إخفاء أو متويه طبيعة األموال ذات املصدر اإلجرامي وليس جمرد
إخفاء األموال عن أعني سلطات تنفيذ القانون.
ويالحظ أن كافة التعريفات جلرمية غسل األموال تأثرت بالطابع االقتصادي ملراحل غسل العائدات املتحصلة من
مصادر غري مشروعة ،باعتبار أن جرمية غسل األموال إحدى صور اجلرمية االقتصادية .كذلك تضمنت تلك التعريفات
اهلدف من متويه طبيعة األموال غري املشروعة ،وهو إخفاء مصدر هذه األموال ،كما أضاف بعضها إىل عناصر التعريف،
الغاية النهائية من إخفاء هذا املصدر ،وهي التمتع باملال احلرا حمل الغسل بعد إكسابه الطابع الشرعي.3
 1طييب الطيب ،البحث والتحقيق في جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستري ،ختصص قانون جنائي ،كلية احلقوق والعلو السياسية،
جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،9109/9100 ،ص .12
 2رافعة ابراهيم احلمداين ،أثر استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل األموال والجهود الدولية لمكافحتها ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال املؤمتر

العلمي الرابع حول اسرتاتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة ،جامعة فيالدلفيا ،كلية العلو املالية واإلدارية ،العراق 02-02 ،مارس  ،9112ص .19

 3عادل عبد العزيز السن ،غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،9112 ،ص .01
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يف ضوء ما تقد  ،ميكن تقدمي تعريف شامل لظاهرة غسيل األموال هو "كل سلوك يهدف إىل متويه طبيعة األموال
غري املشروعة وقطع الصلة بينها وبني مصدرها األصلي واحلقيقي غري املشروع ،وذلك من خالل جمموعة من العمليات
املتداخلة لتبدو وكأهنا متحصلة من مصدر مشروع ،ليتمكن صاحبها من االستفادة منها بتوظيفها يف أنشطة أخرى
مشروعة أو غري مشروعة ،من دون مالحقة من جانب السلطات املختصة".
وجتتمع التعاريف السابقة لظاهرة غسيل األموال يف عناصر هي: 1
 الشخص أو املنظمة اليت متتلك أمواال غري مشروعة وتسعى إىل غسلها. األموال واملتحصالت غري الشرعية اليت يراد غسلها. املؤسسة أو املصرف الذي يقو باإلجراءات املخالفة للقانون ويلحق هبم فئات السماسرة والعمالء والوسطاءواملساعدين.
المطلب الثالث :أسباب شيوع ظاهرة غسيل األموال
لعمليات غسيل األموال الكثري من األسباب والدوافع فال ميكن أن تأيت هذه العمليات من فراغ ،بل البد من
سبب دافع لألفراد للقيا مبثل هذه العمليات وميكن إيراد أهم هذه األسباب فيما يلي:2
 البحث عن األمان واكتساب الشرعية خشية المطاردة القانونية :فكلما ازدادت املتحصالت املتولدة عناألنشطة غري املشروعة كلما زاد الدافع لغسلها أو تبييضها.
 تزايد االتجاه نحو التحرير االقتصادي والمالي :وذلك يف إطار اإلصالح االقتصادي ،وحترير جتارةاخلدمات املصرفية واملالية إلحداث املزيد من اإلنعاش والنمو االقتصادي بغض النظر عن خماطر تزايد عمليات
غسيل األموال.

 زيادة المنافسة بين البنوك في ظل العولمة :حيث تتسابق البنوك جلذب املزيد من العمالء ،ورفع معدالتاألرباح عن طريق فروق أسعار الفائدة والعموالت املختلفة ،ناهيك عن سقوط بعض موظفي البنوك من
ضعاف النفوس يف براثن جمرمي عمليات غسيل األموال.

 التطور التقني والتكنولوجي يف عصر االقتصاد الرقمي ،مما جعل التعامالت املعلوماتية واملالية واستخدااألساليب احملاسبية وأعمال الصرافة يف التعامالت املالية ،وختفيض حدة القيود يف معظم دول العامل مما يسهل
حركة األموال وتدويرها عرب القنوات الشرعية واالقتصادية املعروفة يف عمليات غسيل األموال.

 1أمحد هادي سلمان وهليب توما ميخا ،اإلنعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل األموال ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املستنصرية ،العدد ،9119 ،29
ص .902

 2خبابة عبد اهلل وباللطة مبارك ،تأثير ظاهرة غسيل األموال على مصادر تمويل اقتصاديات البلدان النامية ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الدويل حول
سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات ،كلية العلو االقتصادية والتسيري ،جامعة بسكرة 99-90 ،نوفمرب  ،9112ص ص .12-12
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الفصل األول

 -كون جريمة غسيل األموال نشاط إجرامي تعاوني :تتالقى فيه اجلهود الشريرة خلرباء املال واملصارف،

وخرباء التقنية يف حاالت غسل األموال بالطرق اإللكرتونية وجهود اقتصاديي االستثمار املايل إىل جانب
جهود غري اخلرباء من اجملرمني كل ذلك سهل انتشار ظاهرة غسل األموال من دولة إىل أخرى.

 ارتباط جريمة غسل األموال ببعض الجرائم المستحدثة :كجرائم سرقة األعضاء البشرية واالجتار هبا،وجرائم تقنية املعلومات ،وجرائم احلاسب املايل ،وجرائم سرقة املواد اإلسرتاتيجية واملشعة ،وجرائم التعامل غري
املشروع يف املؤثرات العقلية ،وجرائم التعامل غري املشروع مع النفايات الذرية ،وجرائم االجتار بالرقيق األبيض،

وغريها من اجلرائم العصرية.1

 وجود بعض الدول التي تشجع عمليات غسيل األموال :فهناك دول تشجع عمليات غسيل األموالوتعلن صراحة أهنا على استعداد لتلقي األموال القذرة وتقد التسهيالت املمكنة ،بل إهنا حىت ال تفرض
عليها الضرائب ،ومثال ذلك مدينة "ناسو" عاصمة جزر البهاما ،واليت يوجد فيها حوايل أربعة آالف بنك وال
يتجاوز عدد سكاهنا املليون نسمة هذه البنوك شبه متخصصة يف متويل جتارة السالح ،وهي تعد من أهم
مراكز غسيل األموال يف العامل.2
 تباين التشريعات وقواعد اإلشراف والرقابة بين الدول المختلفة :مما يفتح اجملال لوجود ثغرات تنفذ منخالهلا األموال القذرة ،باإلضافة إىل املرونة والبطء الذي مييز احملاكمات فهناك أحكا تتسم يف حالة اإلدانة
بالتخفيف عن اجلاين ،باإلضافة اىل وجود حاالت العفو و ختفيف العقوبة و اإلفراج عن اجملرمني يف املواسم و
األعياد.3
 -انتشار التهرب الضريبي :إن زيادة معدالت الضرائب يدفع الفرد إىل التهرب من دفع الضريبة ،ومن مث يقو

املتهرب خبلط أمواله يف قنوات االقتصاد الوطين حىت يبعد الشبهة عنها ومنع مطاردهتا ،فكلما ارتفع معدل
الضريبة سعى األفراد من جانبهم إىل التخلص من آدائها ،لتحقيق أقصى ربح ممكن.4

 انتشار الفساد اإلداري والسياسي :الذي يعترب نتاج لتزاوج السلطة مع الثروة ،وبالتايل استغالل الكثري مناملسؤولني احلكوميني ملناصبهم للحصول على عموالت ورشاوى مقابل مترير صفقات معينة أو إعطاء تراخيص
حكومية.

 1نواف سامل كنعان ،الفساد االداري المالي-أسبابه ،آثاره ،وسائل مكافحته ،جملة الشريعة والقانون ،العدد  ،99جانفي  ،9112ص .001

 2عبد حممود هالل السمريات ،عمليات غسيل األموال بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل،
 ،9112ص .91

 3بن رجم حممد مخيسي وحليمي حكيمة ،الفساد المالي واإلداري :مدخل لظاهرة غسيل األموال وانتشارها ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين
حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ،كلية العلو االقتصادية والتجارية وعلو التسيري ،جامعة بسكرة 19-12 ،ماي  ،9109ص
.12
 4عبد حممود هالل السمريات ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
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 الفساد االجتماعي واألخالقي :وهو غياب املبادئ األخالقية يف اجملتمع وانتشار الفساد األخالقيواالجتماعي فيها من خالل سيادة فكر الرشوة واحملاباة والوساطة يف تسيري خمتلف األنشطة االقتصادية.

 زيادة حجم التجارة الدولية والمعامالت بين رجال األعمال :أدى إىل زيادة الطلب على البنوك ومنوالعالقات فيما بينهم ،وكذا مع عمالئهم ،وبالتايل استخدا غري قانوين ملثل هذه اخلدمات.
 تنامي االقتصاديات الخفية بشكل يفوق نمو االقتصاديات الرسمية :سادت الظروف االجتماعيةواالقتصادية املزرية للعاطلني عن العمل خاصة يف الدول العربية لتنمية هذا االقتصاد باجتاه العمالة حنوه.

المطلب الرابع :مميزات عمليات غسيل األموال
إن لعمليات غسيل األموال جمموعة من اخلصائص متيزها عن باقي األعمال غري الشرعية األخرى ومن أهم هذه
اخلصائص نذكر ما يلي:
 غسيل األموال من الجرائم الدولية :عملية غسيل األموال معقدة ومتشابكة اإلجراءات فهي عملية تتمعادة على مراحل غالبا ما تتم يف أقاليم دول خمتلفة فقد يتحصل على األموال املراد تبييضها يف بلد معني مث
هترب هذه األموال إىل إحدى الدول اليت تكون قوانينها ال هتتم مبصدر تلك األموال وهي ما تسمى بدول
امل الذات املصرفية وتوضع هذه األموال يف إحدى املؤسسات املالية مث يقو الشخص الذي يريد تبييض أمواله
باحلصول على قرض من أحد البنوك املصرفية إلقامة مشروع استثماري بضمان ودائعه يف اخلارج.1

 لجوء غاسلي األموال إلى التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال :تتواكب عمليات غسيل األموال معالثورة التكنولوجية واملعلوماتية حيث تشهد تلك العمليات تطورا كبريا يف تقنياهتا ،مدفوعة يف ذلك بالتزايد

الكبري يف حجم تلك األموال واملتحصالت الناجتة عن األنشطة اخلفية وغري املشروعة ،وكذلك بالتطور يف
الوسائل التكنولوجية املستخدمة يف نقل األموال وحتويلها عرب احلدود ،فبعد أن كانت تستخد يف األعمال
اخلريية ،أخذت يف ظل العوملة تستعمل يف املضاربة على العموالت ،وشراء العقارات واملعادن النفيسة ،بل
وصلت إىل البورصات لشراء األسهم والسندات وإقامة املشروعات االستثمارية ،أي دخلت يف عصب
االقتصاد الرمسي.2
 غسيل األموال من الجرائم المنظمة :إذ ترتكب عن طريق مجاعة منظمة قائمة على أشخاص يوحدونجهودهم متارس أنشطة غري مشروعة قصد احلصول على األموال ،مستخدمة يف ذلك شىت الطرق يف غاية

الدقة والتنظيم للوصول إىل هدفها للتحكم يف القطاعات االقتصادية الوطنية عن طريق تبييض عائداهتا غري
املشروعة ،وقد سامهت التجارة احلرة ووسائل االتصال السريعة يف تسهيل القيا بأنشطة مالية معقدة وغسيل
األموال عرب احلدود الوطنية ،فجماعات اجلرمية املنظمة متلك أرصدة مالية ال ميكن االستهانة هبا ،ولكي تبيض
 1لعوار وهيبة ،البنيان القانوني للجريمة البيضاء جريمة العصر "تبييض األموال" ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين ،العدد  ،9100 ،10ص .999

 2خبابة عبد اهلل ،انعكاسات غسل األموال على تمويل التنمية في الدول النامية ،جملة كلية بغداد للعلو االقتصادية اجلامعة ،العدد  ،9109 ،92ص
.099
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هذه األموال وتوظفها يف مشروعات اقتصادية وطنية ودولية جتعل من صاحبها شخصية مرموقة يف الدولة
واجملتمع وميكن أن يصبح من أصحاب القرار وذلك هو اخلطر.1
 عمليات غسيل األموال أنشطة مكملة ألنشطة أصلية سابقة :إن عمليات غسيل األموال تعد أنشطةمكملة لنشاط رئيسي سابق ،وال يتصور وجودها إال بوجود جرمية سابقة مت من خالهلا احلصول على أموال
غري مشروعة يتم غسلها إلدماجها ضمن االقتصاد املشروع ،سواء عن طريق مرتكيب اجلرمية ،أو عن طريق
جهات خاصة متتهن غسل األموال.2
 ارتباط غسيل األموال باالنفتاح والتحرر االقتصادي :ترتبط عمليات غسيل األموال بعالقة طردية معاالنفتاح املايل والتجاري ومنو القطاع اخلاص الطفيلي ،وهذا ما حدث يف كثري من البلدان يف بدايات التحرر
االقتصادي فيها ،حيث حتولت اقتصادياهتا إىل املزيد من االسترياد مما أدى إىل نزيف وهروب رؤوس األموال
وظهور العالمات التجارية املقلدة وتنامي االقتصاد املوازي وازدياد االجتاه حنو عمليات غسيل األموال دوليا
مع حترير التجارة وتنامي التجارة اإللكرتونية.3

 وجود خبراء متخصصين في عمليات غسيل األموال :تتم عمليات غسل األموال من خالل خرباءمتخصصني ،على علم تا بقواعد الرقابة واإلشراف يف الدول وما يوجد هبا من ثغرات ميكن النفاذ إليها
وعلى علم بفرص وجماالت االستثمار والتوظيف واألصول اليت توفر األمان هلذه األموال ،وهؤالء املتخصصون
ليسوا بالضرورة الذين ارتكبوا اجلرائم واألنشطة اخلفية غري املشروعة اليت نتجت عنها.4
 غسل األموال جريمة اقتصادية :تعد جرمية غسل األموال من اجلرائم االقتصادية اليت متس مباشرة باقتصادالدولة وهتدد كياهنا باالهنيار ألن األموال اليت جيري إدماجها يف اقتصاد الدولة لغاية إضفاء املشروعية عليها ال
تقو بأي دور إجيايب يف دعم هذا االقتصاد بل سرعان ما تعود بالوبال عليه بسحبها من السوق مبجرد
اكتساهبا مصدرا مشروعا ميكن نسبها إليه.
هذا السحب سوف يؤثر سلبا على قيمة العملة الشرائية لتكون دافعا من دوافع التضخم ،إضافة إىل ذلك ميكن
أن تؤدي جرمية غسيل األموال إىل اهنيار املصارف والبنوك ،فالعمالء الذين يودعون أمواهلم يف املصارف قد ينتاهبم القلق
من اختالط أمواهلم بأموال غري مشروعة.

 1لعوار وهيبة ،نفس املرجع.
 2ناصر بن حممد البقمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .12

 3األخضر عزي ،دراسة ظاهرة تبييض األموال عبر البنوك (تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية) ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال ملتقى املنظومة املصرفية
اجلزائرية والتحوالت االقتصادية-واقع وحتديات ،كلية العلو االقتصادية ،جامعة الشلف 02-01 ،ديسمرب  ،9112ص .091
 4خبابة عبد اهلل وباللطة مبارك ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
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كما أن جرمية غسي ل األموال قد تؤدي يف هناية األمر إىل خلق قوى اقتصادية مؤثرة داخل اجملتمع ،يتشكل
نسيجها من ثروات غري مشروعة األمر الذي يرتتب عنه حتالف بني اجلرمية واالقتصاد ،هذه القوى ليست من املستبعد أن
تصل بفضل هذه األموال غري املشروعة إىل أعلى مراكز املسؤولية يف الدولة لتصبح تتحكم يف السياسة واالقتصاد معا.1
المبحث الثاني :مراحل وأساليب ومصادر عمليات غسيل األموال

متر جرمية تبييض األموال بعدة مراحل هدفها الرئيسي إخفاء املصدر غري املشروع لألموال وإدماجها يف االقتصاد
املشروع وحماولة قطع الصلة بني املال ومصدره األصلي املستمد منه والذي يشكل جرمية أصلية تدر رحبا هو أساس غسل
األموال وذلك ال يكون إال بفنون ووسائل خمتلفة لضمان جناح هذه العملية ،مما يؤدي إىل صعوبة مالحقتها أمنيا ومجع
األدلة اليت تثبت ارتكاب اجلرمية.
المطلب األول :مراحل ظاهرة غسيل األموال

هتدف مراحل غسيل األموال إىل حماولة إضفاء الشرعية على أموال غري مشروعة ،وذلك مبحاولة اصطناع أدلة

جديدة غري صحيحة ومتضاربة لقطع الصلة بأي بيانات قد تؤدي إىل املصدر احلقيقي هلذه األموال غري املشروعة،
ولتوضيح هذه اآللية ظهر اجتاهان أحدمها وصف بأنه تقليدي واآلخر أطلق عليه االجتاه احلديث.
الفرع األول :النظرية التقليدية لمراحل غسيل األموال
إن هذه النظرية تقو على أساس أن غسيل األموال مير مبراحل معينة أساسية ومستقلة من حيث تعقيدها ،فكل
مرحلة من هذه املراحل متهد للمرحلة الالحقة عليها ،حيث يتم الوصول إىل املرحلة النهائية ،اليت يكون فيها املال قد
انقطعت صلته متاما عن أصله اإلجرامي ،ويف هذه احلالة يكون الغسل قد مت إجنازه ،وعلى هذا األساس فإن أنصار
النظرية التقليدية يذهبون إىل القول أن عملية غسيل االموال تتم عرب ثالث مراحل أساسية هي :مرحلة اإليداع أو
التوظيف ،مرحلة التمويه أو التغطية ،مرحلة الدمج أو التكامل.
-1

مرحلة اإليداع أو التوظيف:

متثل هذه العملية اخلطوة األوىل إلدخال األموال إىل النظا املايل أو استثمارها أو توظيفها وهي األكثر خطورة،2

يبدأ فيها غاسل األموال بالتخلص من الكميات الضخمة من النقود السائلة املتحصل عليها من النشاط اإلجرامي
األصلي ،حيث أن السيولة النقدية هي أكثر وسائل التبادل شيوعا يف عامل اإلجرا وتعد أكثر الوسائل قبوال بالنسبة
للعديد من الناشطني يف هذا العامل ،3وذلك على أساس أن بقاء تلك الكميات الكبرية من النقود لديهم يعترب معضلة يف
حد ذاهتا وذلك لسببني على األقل مها:4
 -إمكانية تعرض هذه االموال ملخاطر السرقة أو االكتشاف بسهولة.

 1لعشب علي ،اإلطار القانوني لمكافحة غسيل األموال ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،9119 ،ص .92
 2حممود حممد سعيفان ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
 3أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات ،مرجع سبق ذكره ،ص .91

 4عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي ،العولمة المالية وتبييض األموال ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،9112 ،ص .90
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الفصل األول

 احتمال إثارة الشكوك حول مشروعية مصدر هذه النقود عند حماولة إنفاق كميات كبرية منها.ويتم التخلص من األموال املشبوهة يف هذه املرحلة من خالل إيداعها يف البنوك أو املؤسسات املالية أو شراء
ضمانات بنكية أو أسهم أو مؤسسات أو جموهرات أو عقارات ،1وذلك من أجل قطع أي اتصال مباشر بني األموال
واجلرمية املستمدة منها.
-2

مرحلة التمويه أو التغطية:

وتسمى كذلك هذه املرحلة مبرحلة التجميع أو التعتيم إذ تبدأ بعد دخول األموال القذرة يف قنوات النظا املصريف،
يقو غاسل األموال باختاذ اخلطوة اآلتية واملتمثلة يف فصل وعزل األموال القذرة عن مصدرها غري املشروع ،من خالل
سلسلة من العمليات املصرفية املعقدة واليت تشابه العمليات أو التعامالت املالية املشروعة ،وهتدف هذه املرحلة إىل جعل
تعقب تلك املبالغ ومتابعتها حىت مصدرها القذر مسألة عسرية ما أمكن ذلك.
وبأسلوب آخر تتكون عملية إخفاء املصادر غري املشروعة من جمموعة متشعبة من القيود والعمليات املالية بوترية
عالية وبواسطة عدد كبري من املعامالت جلعلها معقدة ومن مث غامضة،كما أن هذه العمليات متعددة العناصر ،وهي
تقو على حتويل الودائع املطلوب أو املراد غسيلها إىل منتجات خمتلفة (أسهم وسندات) ،وتقو هذه املرحلة بإشراك
القطاع املايل عموما واملصارف خصوصا مع استخدا األجهزة املصرفية والبلدان اليت لديها تنظيم مصريف متساهل يف

ذلك. 2

-3

مرحلة الدمج أو التكامل:

تأيت هذه املرحلة كمرحلة هنائية وبعد انفصال األموال متاما عن مصدرها غري املشروع حيث يتم بعد ذلك دمج
األموال اليت مت غسلها بأموال أخرى نظيفة ،ودفع ضرائب عنها ،واإلفصاح عنها يف البيانات والقوائم املالية الدورية
واخلتامية املنشورة واملتداولة ،والسيما قائمة املركز املايل ،وقوائم الدخل ،وحسابات اإليرادات واملصروفات واألرباح
واخلسائر ،وحسابات التشغيل واملتاجرة هبدف إكساهبا الصفة الشرعية والقانونية.
وهتتم هذه الشركات بنشر كافة املعلومات املتعلقة بالقوائم املالية وامليزانية على نطاق واسع يف الصحف العامة

واملتخصصة ،حىت يتم تقدمي تفسري مفصل ومقنع ملصدر تلك األموال اليت صبغت ظاهريا بالصفة املشروعة.3

 1حممد عبد حسني ،جريمة غسيل األموال ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن ،9101 ، ،ص .010

 2عمر ناطق حيىي ،دور المصارف في غسيل األموال وطرق مواجهتها ،دراسة قانونية مقارنة ،جملة الكوفة ،كلية احلقوق ،جامعة ميسان ،العدد  ،90ص
.929

 3اخلضريي حمسن أمحد ،غسيل األموال ،الظاهرة –األسباب –العالج ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،9119 ،ص .29
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الفصل األول
شكل رقم ( )1مراحل غسيل األموال
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

التغطية
تفريق األموال
القذرة داخل
المؤسسات

اإلحالل

المنظمات اإلجرامية

وتعد أخطر مراحل

الحصول على األموال
القذرة من المصادر غير
المشروعة.

دوما لالنكشاف

الحصول على أموال
مغسولة

الغسل وتتعرض

المرحلة الثالثة

الدمج
خلط األموال
القذرة بأخرى
مشروعة

المصدر :قاسم أمحد حنظل ،عمليات غسيل األموال اآلثار االقتصادية والمكافحة ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،العدد  ،9112 ،20ص .91

الفرع الثاني :النظرية الحديثة

يرى أصحاب هذا االجتاه عد صالحية التقسيم السابق لفهم عمليات غسيل األموال إذ أن الواقع العملي يؤكد
أنه ليس هناك مراحل حتمية يتعني أن متر من خالهلا األموال غري املشروعة وذلك الختالف الظروف واألشخاص
واألنظمة وكميات األموال املغسولة هلذا فإن غسل األموال قد يتم بعملية واحدة متثل يف نفس الوقت كل املراحل الثالثة
املشار إليها سابقا كما أنه قد تندمج مرحلتان يف عملية واحدة ،لذلك يرى أصحاب هذه النظرية أن الكيفية اليت يتم هبا
غسل األموال ليست واحدة منطية يف مجيع احلاالت وإمنا ختتلف حسب اعتبارات متعددة منها:
 االعتبارات الشخصية للقائمين على عملية الغسل ومصداقيتهم في المجتمع :فالقائمون على التبييضخيتلفون يف ظروفهم الشخصية ويف مصداقيتهم أما اجملتمع والسلطات العامة.

 كمية األموال المراد غسلها :فالتبييض قد يتم بالنسبة لكميات حمدودة من األموال وقد جيري على مبالغتصل إىل مليارات من الدوالرات.
 نوع االحتياجات التي ستوجه األموال محل الغسل إلى إشباعها :إن احلاجات اليت تستعمل فيها األموالحمل التبييض ترتاوح بني االستهالك وإنشاء املشروعات االقتصادية أو إعادة متويل اجلرائم األصلية اليت أنتجت
هذه األموال.
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الفصل األول

 القيود القانونية التي تتضمنها التشريعات :فغسل األموال قد يتم يف جمتمع تتسم تشريعاته باحلز يف مواجهةهذه الظاهرة ،وقد يتم يف جمتمع ال توجد فيه أو تتضاءل القيود القانونية على حركة األموال.
وانطالقا من االعتبارات السابقة يقسم أصحاب النظرية احلديثة عمليات الغسل إىل ثالثة أنواع رئيسية وهي:

الغسيل البسيط ،الغسيل املدعم ،والغسيل املتقن.
 -1الغسيل البسيط:

يتميز هذا النوع باستخدا أقصر الدورات لتحويل النقود احملظورة إىل نقود مباحة وتستخد هذه الطريقة يف حالة

العمليات العرضية أو الطارئة ،واستخدا النقود يكون يف اإلنفاق االستهالكي أو يف استثمارات قليلة التكلفة وتتم
عمليات الغسل يف قطاعات اقتصادية هامشية من اال قتصاد العادي ومن األمثلة على ذلك اللجوء إىل صاالت ألعاب
القمار لتحقيق مكاسب ومهية أو استثمار األموال يف أنواع من التجارة اليت تدر نقودا سائلة كتجارة السجاد أو األشياء
املستعملة أو جمرد تغيري العملة يف مكاتب الصرافة وغالبا ما تستخد هذه الطريقة يف مناطق جغرافية تكون فيها القيود
القانونية حمدودة أو منعدمة.
 -2الغسل المدعم:

يكون اهلدف من الغسل يف هذه احلالة إعادة استثمار األموال الناشئة عن اجلرمية يف أنشطة مشروعة أكرب حجما

بكثري من األنشطة اليت تستخد فيها األموال يف النوع السابق ،ويلجأ الغاسلون إىل هذه الطريقة يف حالة وجود األموال
يف مناطق جغرافية تتسم تشريعاهتا باحلز يف مواجهة ظاهرة غسل األموال ،ويف حالة وجود أموال ضخمة غري مشروعة
فإهنا حتتاج إىل مشروعات كربى تستوعب هذه األموال ،وعليه يلز وجود عدة شركات جتارية أو فتح عدة حسابات
بنكية يف مناطق تتمتع بامتيازات مالية كما يتطلب االستعانة بالعديد من املستشارين والفنيني واخلرباء القانونيني من أجل

تسيري جمموع األنشطة.1
ومثال الغسيل املدعم :جتارة املخدرات اليت تدر أمواال طائلة ،فقد يقو صاحب املال بغسيل جزء من أمواله عن
طريق ألعاب القما ر الومهية واجلزء اآلخر خبلطه مع عائد أحد املشروعات التجارية الصغرية والباقي يضمه إىل عائد إجيار
بعض الشقق اليت قا بشرائها بأمساء من أفراد عائلته ،مث جتميع األموال احملصلة من مصادر خمتلفة ،إضافة إىل باقي املال
احلاصل من اجلرمية ،مث استخدا وسائل أكثر إحكاما ،مث إعادة توجيه جمموع املال قد يلجأ مثال للمضاربة العقارية
الصورية بالتايل خلق عدة شركات جتارية...املهم تربير املداخيل الكبرية املفاجئة.2
 -3الغسل المتقن:
تناسب هذه الطريقة رؤوس األموال املتضخمة اليت ال تستوعب ضمن وسائل االقتصاد التقليدية اليت ال تكون
كافية لتربير مصادر هذه األموال الضخمة وخاصة أهنا رمبا قد تكون تضخمت يف فرتة وجيزة جدا ويف هذه احلالة حيتاج
القائمون على هذه األموال إىل تكوين عدة شركات جتارية موزعة على دول العامل تشتمل على شركات استرياد وتصدير
 1برواري حممد حسن عمر ،غسيل األموال وعالقته بالمصارف والبنوك ،دراسة قانونية مقارنة ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان، 9100 ،ص ص .20-21
 2فريد علواش ،جريمة غسل األموال –المراحل واألساليب ،جملة العلو اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،العدد ،09نوفمرب .9119
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الفصل األول

وشركات طريان وبنوك وشركات تأمني حبيث يتم نقل هذه األموال بني هذه الشركات بطريقة سريعة وباستخدا أحدث
الوسائل التكنولوجية كما يتم اللجوء إىل عدة عمليات إقراض ومهية على نطاق كبري وتستخد أساليب مالية وجتارية
متقنة للغاية حتول دون تتبع األموال املستثمرة.1
المطلب الثاني :األساليب المستخدمة في غسيل األموال

يقصد بأساليب غسيل األموال طرق الغسيل اليت يستخدمها مرتكبو اجلرمية يف حتويل إيرادات ومتحصالت اجلرائم
إىل أصول وممتلكات تبدو يف صورة مشروعة ،وتتفاوت أساليب الغسل بني البساطة الشديدة والتعقيد الكبري ،يعكس
التفاوت يف الواقع تفاوتا يف حجم الصفقات بني الصغري والكبري جدا وكذلك يعكس مدى التقد التكنولوجي يف
الوسائل املستحدثة ومدى توافرها لدى القائمني هبذه العمليات.
وسنقو يف هذا املطلب ببيان هذه األساليب ،سواء اليت تتم يف اجملال املصريف أو يف اجملال غري املصريف أو اليت تتم
عن طريق اإلنرتنت.
الفرع األول :أساليب غسيل األموال في المجال المصرفي

ويعين اتباع هذه األساليب يف غسل األموال أن يكون البنك أو املصرف طرفا أساسيا يف عملية الغسل من خالل
ما يتم يف نطاقه ومن خالله من عمليات مصرفية ،حيث يلعب اجلهاز املصريف دورا أساسيا يف نقل األموال وحتويلها
هبدف غسلها ،وميكن أن ميارس هذا الدور من خالل ما يلي:
 -1اإليداع والتحويل عن طريق البنوك:

وهي الصورة التقليدية لغسيل األموال القذرة حيث يتم إيداع األموال املتحصلة من اجلرمية يف أحد احلسابات
البنكية أو يف عديد من احلسابات البنكية يف بنوك خمتلفة وبلدان خمتلفة سواء ألهنا تسمح بذلك (متواطئة) أو ألن تلك
البنوك حترت السر املصريف يتم حتويلها بعد ذلك إىل البلد الذي يتم استثمارها فيه وهو يف الغالب الوطن األصلي
للمودعني ،وهبذا يكون البنك قد قا بعملية الغسيل وأظهرها مبظهر شرعي.2
 -2إعادة اإلقراض:
قد يقو غاسلو األموال باختيار إحدى الدول األجنبية اليت تتوافر فيها العديد من املزايا والتسهيالت املالية كعد
وجود ضرائب على الدخل وضعف الرقابة البنكية وسهولة شراء وتأسيس الشركات ومن مث يقومون بإيداع أمواهلم القذرة
لدى بنوك هذه الدولة مث بعد ذلك يتقد املودعون (غاسلو األموال القذرة) بطلب قرض من أحد البنوك احمللية يف بلد
آخر بضمان تلك األموال املودعة يف بنك الدولة األجنبية ،مما ميكنهم من احلصول على أموال نظيفة يف مظهرها ميكنهم
التعامل هبا يف شراء ممتلكات أو عقد صفقات جتارية أو غريها من النشاطات.3
 1برواري حممد حسن عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
 2فريد علواش ،مرجع سبق ذكره ،ص .922

 3علي عبد اهلل شاهني ،االستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل األموال وسبل تطويرها –دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين،
جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،اجمللد  ،09العدد  ،19جويلية  ،9112ص .221
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الفصل األول
 -9التحويل البرقي للنقود:

كان غاسلو األموال غري املشروعة يلجئون إىل نظم التحويالت الربقية للنقود ذات األحجا الكبرية لنقل أمواهلم
عرب املؤسسات املالية ،وذلك نظرا للسرعة الفائقة اليت تتم هبا ،ولصعوبة تتبع السلطات ملسارها ،وعد مساحها بالتعرف
على طبيعة العملية موضوع التحويل أو الغرض التجاري منها خاصة عندما تتم عمليات التحويل عن طريق أكثر من
بنك مراسل توجد يف أقاليم ودول خمتلفة وتستخد مناذج خمتلفة األشكال والرموز واألرقا إلمتا التحويالت .وكان
غاسلو األموال يقومون عادة بإرسال حتويالهتم الربقية عن طريق الدول اليت تفرض أنظمة للسرية املطلقة للحسابات
املصرفية حبيث يكون التحري أو الكشف عن حقيقة أو مصدر هذه األموال أمرا صعبا .وقد يكون البنك املتلقي ألمر
التحويل بنكا صغريا ،فيضطر إىل االستعانة ببنك مراسل عضو يف إحدى شبكات التحويل الربقي كوسيط الستكمال
تنفيذ أمر التحويل مما يؤدي إىل صعوبة تتبع مسار التحويالت.1
الفرع الثاني :أساليب غسل األموال خارج الجهاز المصرفي
وهنا يتم غسل األموال دون أن يكون البنك وسيطا يف عملية الغسل ،ومن بني هذه األساليب ما يلي:
 -0الصفقات النقدية:

حيث يقو غاسلو األموال القذرة بتحويل العملة احمللية ذات القوة الشرائية الضعيفة واملتجمعة لديهم من األعمال

غري املشروعة إىل ذهب ،أو جموهرات أو غريها من األصول اليت ميكن بيعها يف اخلارج مقابل العمالت األجنبية ذات
القوة الشرائية العالية ،ومن مث إيداع تلك األموال احملصلة يف البلد األجنيب نفسه ،وهكذا تكون متت عملية غسل األموال
القذرة ،وميكن أن يلجأ غاسلو األموال القذرة إىل عقد الصفقات النقدية كشراء السيارات الباهظة الثمن أو اللوحات
الفنية النادرة نقدا بدون إبالغ السلطات النقدية ملعرفة املصدر احلقيقي لألموال.2
 -9الشركات الورقية:

هذا النوع من الشركات يتم إنشاؤه على الورق من خالل تسجيلها يف السجالت الرمسية بسهولة وبدون أن يعلم
هبا أحد ،وتقو هبذه العملية إدارة تقو بفتح شركة ختتار امسا هلا ونوعا من النشاط على الورق ،مث تفتح حساب يف
البنك ،ويف اإلدارة الرمسية اليت سجلت فيها اسم الشركة ال يتم وضع اسم رئيس جملس اإلدارة وال حىت اسم مالكها،
وبعدها يتم فتح حساب باسم الشركة دون ذكر اسم أي شخص ،ويكتفي فقط مبجرد توقيع مع رقم احلساب ،وعندما
تعمل هذه الشركة فإهنا تقو برتحيل األموال من بعض الدول وإيداعها يف حساب الشركات الورقية دون أن يعلم هبا

أحد.3

 1عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
 2علي عبد اهلل شاهني ،مرجع سبق ذكره ،ص .221
 3فريد علواش ،مرجع سبق ذكره ،ص .921
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 -9استخدام الشركات الوهمية:

وهي شركات تؤسس فعليا ولكنها يف واقع األمر ال تزاول أية نشاطات حقيقية ،وتأسيسها يأيت كواجهة إلخفاء
النشاطات اإلجرامية غري املشروعة وغسيل األموال .ويتم هذا من خالل استخدا ذمتها املالية وامسها التجاري لغايات
فتح احلسابات املصرفية لدى البنوك وإجراء التحويالت وهتريب األموال القذرة اليت تودع يف هذه احلسابات وهترب من
بعد ذلك إىل اخلارج ،1ومن األساليب املستخدمة لغسيل األموال يف هذا النوع من الشركات خلق قضية ومهية بني
شركتني والغرض هنا أن تكون الشركتان تلعبان لنفس املنظمة اإلجرامية إحدامها ال يوجد هلا قيود أو رقابة على مصدر
أمواهلا واألخرى موجود فيها نظا قانوين صار .
حيث يتم إثارة نزاع قانوين بني الشركتني ينتهي بالتصاحل وقبول الشركة املوجودة يف البلد ذات النظا املايل الصار
وحيكم هلا ،حبيث تقو الشركة األخرى برد املبلغ كله أو بعضه وهو أصال من األموال القذرة اليت مت إيداعها يف حساب
الشركة.2
 -1الفواتير المزورة أو الصفقات الوهمية:

وهي اليت تتم غالبا من خالل عمليات االسترياد والتصدير ،فصاحب األموال القذرة يقو بإنشاء أو شراء عمل
جتاري يف البلد الذي جتلب منه األموال ،ويقو بنفس الشيء يف البلد الذي تودع فيه األموال ،وتتمثل عملية الغسيل يف
هذه احلالة يف شراء وبيع السلع واخلدمات عن طريق عمليات صورية ،حيث يشرتي غاسل األموال سلعا من الشركة اليت
يراد حتويل األموال إليها وذلك بإحدى الصور التالية:
 رفع قيمة السلعة (اخلدمة) الواردة يف الفاتورة ويكون الفرق هو املال املغسول. إرسال فواتري مزورة بالكامل فيكون املال اإلمجايل املدفوع هو املال املغسول.3الفرع الثالث :غسيل األموال باستخدام شبكة اإلنترنت

تستخد شبكة اإلنرتنت يف هذه األيا لعمليات غسيل األموال عن طريق عدد من األساليب نذكر منها ما يلي:

 -1بنوك اإلنترنت:
تستعني اخلدمات املصرفية اإللكرتونية بشبكة اإلنرتنت هبدف خدمة الزبائن وتسهيل تنفيذ إجراء العمليات
املصرفية كتحويل األموال ودفع االلتزامات واالستفسار عن الرصيد وغريها ،وحتتاج هذه البنوك لطرح هذه اخلدمة عرب
اإلنرتنت إىل خاد حاسويب ووسائل اتصال ،حبيث يقو العميل بالدخول إىل موقع البنك عرب شبكة اإلنرتنت ،وبعد
ذلك يدخل العميل على حسابه بواسطة الرقم السري املعطى له من قبل البنك ليقو بالعمليات املصرفية املختلفة.4

 1أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
 2فريد علواش ،مرجع سبق ذكره ،ص .921
 3علي عبد اهلل شاهني ،مرجع سبق ذكره ،ص .221
 4فريد علواش ،مرجع سبق ذكره ،ص .929
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ويتم اس تخدا هذه الطريقة يف غسيل األموال وذلك بالقيا بعمليات اإليداع والتحويل من حساب آلخر ومن
بلد آلخر هبدف إضفاء الشرعية على مصدر األموال القذرة وال توجد آلية حمددة لضبط كيفية التأكد من اخلدمات
املقدمة عرب اإلنرتنت.
 -9النقود اإللكترونية والتشفير:

النقود اإللكرتونية هي أكثر أنظمة النقد والصرف إغراء لغاسلي األموال الستحالة تعقبها وسريتها وسرعتها إذ
ميكن حتويل أي مبلغ كان من خالهلا يف فرتة وجيزة جدا من الزمن ودومنا إعاقات أو حواجز جغرافية أو مصرفية أو
قضائية.
أما التشفري فهو عملية ميكن من خالهلا محاية املعلومات املتعلقة بالبنوك والعمالء والعمليات املالية اليت يقومون هبا
على الشبكة جبعلها جمهولة متاما من خالل مفاتيح التشفري املتوافرة على احلواسيب الشخصية .وبإجراء عمليات التشفري
تصبح النقود اإللكرتونية مبثابة النقد الورقي التقليدي فهي ملك حلائزها ،ومىت مت سحب أو إيداع هذه النقود عن طريق
شبكة اإل نرتنت فيسوغ حلائزها أن ينفقها يف أي وجه يريد أو أن يعطيها ألي كان كما ميكن من خالل ذلك إجراء
عمليات غسيلها وبصورة ال تتيح االشتباه هبا أو الكشف عنها إذ تتم هذه العملية دومنا أثر يتيح تعقبها وبسرعة ودقة
عاليتني.1
 -3الخدمات المصرفية اإللكترونية:
بعد التطور اهلائل الذي شهده عامل االتصاالت اإللكرتونية ،أصبحت كثريا ما تستخد اخلدمات املصرفية
اإللكرتونية احلديثة يف تنفيذ عمليات غسيل األموال وخاصة يف مرحليت التوظيف والدمج كالتحويل اإللكرتوين لألموال
ودفع الفواتري  ،حيث أصبحت الطريقة األكثر شيوعا واألسهل يف تنفيذ عمليات غسيل األموال ،مما جعلها ظاهرة عاملية

تتعدى حدود الدولة الواحدة ،وتستدعي تظافر اجلهود الدولية حملاربتها.2
 -0بطاقات االئتمان:

ميكن استخدا البطاقات اال ئتمانية يف عمليات غسيل األموال ،إذ أن هذه البطاقات تساعد يف نقل األموال

املشحونة على البطاقة إىل أي مكان يف العامل ،إضافة إىل أن البطاقة توفر إمكانية إضافة أية مبالغ إضافية عليها.
ومن املعروف أن التاجر الذي يتعامل أو يقبل التعامل بالبطاقة اإللكرتونية يقو لدى التسديد بواسطة البطاقة
باالتصال مع البنك املصدر للبطاقة إلجراء التسوية للقيمة املوجودة عليها ،فإهنا واحلالة هذه تصبح وسيلة إلكرتونية سهلة
وفعالة لعمليات غسيل األموال.3

 1أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .29-29

 2نعيم سالمة القاضي وآخرون ،البنوك وعمليات غسيل األموال ،جملة كلية بغداد للعلو االقتصادية ،بغداد ،العدد  ،9109 ،99ص .922
 3رافعة ابراهيم احلمداين ،مرجع سبق ذكره ،ص .09
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المطلب الثالث :مصادر غسيل األموال

تعترب جرمية غسيل األموال جرمية تبعية تكون نتيجة عن األفعال السابقة هلا واجملرمة واليت هي مصدر األموال
املغسولة ،حيث تتعدد هذه األخرية بتعدد األفعال اإلجرامية ،وعلى سبيل املثال ال احلصر نعدد أهم النشاطات اإلجرامية
اليت تعترب عائداهتا مصدرا من مصادر األموال املغسولة.
 -1تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية:

مل تعد مشكلة املخدرات واملؤثرات العقلية ختص دولة أو جمموعة من الدول ،بل أصبحت معظم دول العامل تعاين

من خطورة تعاطي املواد املخدرة واملؤثرات العقلية واإلدمان عليها ،وتتمثل هذه اخلطورة يف إهدار الصحة العامة لإلنسان
وتدمري األفراد واألسر واجملتمعات ،والزيادة السريعة يف معدالت العنف واجلرمية والفساد ،فضال عن حتول موارد بشرية
ومادية عن التنمية االقتصادية واالجتماعية إىل عمليات املكافحة.1
 -9الرشوة:
تعترب الرشوة من أكثر اجلرائم اليت ميكن أن تؤدي إىل احلصول على أموال طائلة غري مشروعة تصبح مصدرا من
مصادر األموال املراد تبييضها.
ومن أشهر فضائح العمالت والرشاوى تلك اليت قا هبا رئيس الوزراء الياباين السابق "كاكاوا تاناكا" يف سنة
 0299وأدت إىل اإلطاحة به ،حيث قد إىل احملاكمة بتهمة احلصول على  0.9مليون دوالر من إمجايل  09مليون
دوالر دفعتها شركة لوكهيد األمريكية كرشاوى لشراء طائرات "تراي ستار" اليت تصنعها هذه األخرية وحكم عليه بالسجن
والغرامة.2
 -3ارتفاع معدل الضرائب والرسوم في األنشطة االقتصادية:
حيث يؤدي ارتفاع الرسو اجلمركية ،وكثرة الضرائب املفروضة على خمتلف أفراد اجملتمع ،وخاصة التجار إىل قيامهم
بعمليات التهرب الضرييب واجلمركي ،السيما إذا ساد الشعور بعد وجود عدالة يف عملية توزيع الدخل القومي ،أو انتشر
الشعور لديهم بعد استخدا حصيلة هذه الضرائب يف املنافع ذات املصلحة العامة ،أو عد توجيهها إىل االستخدامات

السليمة والصحيحة.3
يقصد بالتهرب من الضريبة متكن املمول كليا أو جزئيا من عد دفع الضريبة ،وذلك مبمارسة الغش والتزوير
وخمالفة القوانني ....وغريها ،فالعالقة وطيدة بني التهرب الضرييب وعمليات غسيل األموال ،حيث يتجه املهربون إىل

إيداع أرباحهم يف البنوك لتكون بعيدة عن عيون مصلحة الضرائب ،ومبنأى عن إمكانية مالحقتها وجترميها ومصادرهتا.4
 1جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التطبيقات عن "االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل األموال"،
 ،9100ص .11

 2عياد عبد العزيز ،تبييض األموال والقوانين واإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،اجلزائر،
 ،9119ص .02
 3صاحلة العمري ،جريمة غسيل األموال وطرق مكافحتها ،جملة االجتهاد القضائي ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،12سبتمرب  ،9112ص .022
 4خبابة عبد اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص .091
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 -0جرائم أصحاب الياقات البيضاء:

تعرف جرائم أصحاب الياقات البيضاء بأهنا اجلرائم اليت تقرتف من قبل أشخاص هلم مكانتهم العالية اجتماعيا
واقتصاديا ،يف معرض قيامهم بأعماهلم املهنية ،وتظهر خطورة هذه اجلرائم يف جمال تبييض االموال من خالل القدرة على
إخفاء أو متويه مصدر األموال أو املداخيل ،الناجتة بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن إحدى اجلرائم.1
 -2الجرائم الواقعة على المال:

هي جرائم هدفها احلصول على أموال طائلة وضخمة ،إذ يعمل مرتكبوها على إخفاء أو متويه مصدرها لتبدو

للعيان كأهنا أموال ذات مصدر مشروع وال تشوهبا شائبة ،وجاء يف تقرير فريق العمل املايل " "GAFIالثامن ،اعتبار
اجلرائم املالية من أهم مصادر املداخيل غري املشروعة كالغش املصريف ،االستعمال االحتياطي لبطاقات االئتمان أو الدفع،
تزييف العملة وهتريبها عن طريق منظمات إجرامية.2
 -6االتجار غير المشروع باألسلحة:
يقصد هبا تلك األسلحة اليت تتم التجارة فيها يف سرية تامة وبعيدة عن إشراف ورقابة السلطات املعنية ،يتعامل
فيها عصابات ومساسرة دوليون سعيا وراء الكسب ،بصورة تتناىف مع القوانني والتشريعات الداخلية والدولية املنظمة لتجارة
السالح وتوابعها.3
 -7اختالس األموال:
يقو احلاصلون على هذه األموال بإيداعها بالبنوك األجنبية خارج البلد ،مث حياولون إعادهتا مستقبال إىل البلد األ
بطريقة شرعية ،وقد ساهم يف منو عمليات االختالس زيادة االنفتاح االقتصادي وحرية السوق ،ومن أمثلة ذلك أن كبار
املسؤولني يف الدولة ينظرون للمعونات األجنبية من الدول على أهنا جمانية ،جيب احلصول على جزء منها بطريقة مشروعة
أو غري مشروعة ،ومن مث تتعرض للنهب واالختالس لتصبح حمال للتبييض.4
 -8االتجار في اإلنسان:

تعترب ظاهرة االجتار بالنساء واألطفال من الظواهر اليت تدر أمواال طائلة على مرتكبيها ،وقد انتشرت يف أوروبا

مبعرفة مافيا الدعارة لتهريب النساء من دول أوروبا الشرقية بعد اهنيار النظا الشيوعي .وقد أشارت إحدى التقارير
الصادرة عن املنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف ،إىل أن العديد من الفتيات يرتكن أوروبا الشرقية هروبا من الفقر
والبطالة للبحث عن الثراء يف الغرب ،وأن أعمار هؤالء الفتيات يرتاوح بني  02و  91سنة ،يذهنب إىل أوروبا للعمل يف
بعض املهن احلرة مثل مضيفات يف املالهي والفنادق...إخل .مث ينتهي هبن األمر إىل ممارسة الدعارة بواسطة مساسرة الرقيق

 1عياد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
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الفصل األول

األبيض .وقد أوضح التقرير أن العصابات املتورطة يف هاته التجارة احملرمة ،على درجة عالية من التنظيم ،وتستخد
وسائل تتسم بالعنف والوحشية والتهديد بالقتل وحرق املنازل ملن ترفض ممارسة الرذيلة.1
المبحث الثالث :اآلثار المترتبة عن عمليات غسيل األموال
لعمليات غسيل األموال عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة يف الدول للنامية واملتقدمة على حد سواء
وذلك بصفتها جرمية عابرة للحدود ،فهي جرمية متعددة الوجوه ومتنوعة اجلوانب ،وأثرها ممتد على كل من النظا
االقتصادي والسياسي للدولة ،وبنيان القيم واألخالق واملبادئ وثقافة اجملتمع والفرد ،ونسيج العالقات االجتماعية
والعادات والتقاليد ،ولذلك سنشري إىل ما يرتتب عن عمليات غسل األموال من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية.
المطلب األول :اآلثار االقتصادية

عند دراسة اآلثار االقتصادية لغسيل األموال ،يتعني التمييز مابني اآلثار على مستوى الوحدات االقتصادية،
واآلثار على مستوى االقتصاد القومي ،وفيما يلي نعرض هذين النوعني من اآلثار.
الفرع األول :اآلثار االقتصادية على الوحدات االقتصادية

تتلخص اآلثار املباشرة لغسل األموال على مستوى الوحدات االقتصادية فيما يلي:

 -1األثر على سلوك المستهلك:
تفرتض النظرية االقتصادية أن سلوك املستهلك يتسم بالرشد ،وبالتايل فهو حياول تعظيم املنفعة اليت حيصل عليها
من إنفاقه لدخله احملدود ،أي أنه يوزع دخله على السلع واخلدمات املختلفة على النحو الذي حيقق له أقصى إشباع
ممكن.
وملا كانت األموال غري املشروعة اليت يتم غسلها ،ال تنتج من عمل أو جهد إنتاجي حقيقي ،فإن أصحاب هذه
األموال ال حيرصون على حتقيق التعادل بني املنفعة احلدية لتلك األموال ،واملنفعة احلدية للسلع واخلدمات املستهلكة.
مبعىن أن السلوك االستهالكي للقائمني بغسل األموال ال يتسم بالرشد ،ومن مث يسقط الفرض األساسي لنظرية
املستهلك ،إذ يتجهون غالبا إىل أمناط من االستهالك تتسم بالتبذير كاإلنفاق على شراء السلع الرتفيهية ،بل وعلى
اخلمور واملخدرات والدعارة والقمار وغريها من اجملاالت غري املشروعة قانونا ،وحىت إنفاقهم على السلع واخلدمات
املشروعة ،فإنه يغلب عليه منط االستهالك الرتيف.
وميكن أن ميتد هذا النمط من السلوك االستهالكي إىل باقي األفراد من خالل ما يعرف باسم أثر احملاكاة ،وتصبح
عد الرشادة يف االستهالك هي األساس يف سلوك املستهلك الفرد.2
 -2األثر على سلوك المنتج:

هنا أيضا تفرتض النظرية االقتصادية أن املنتج يستهدف تعظيم رحبه إال أن سلوك غاسلي األموال يف حال
اجتاههم إىل متلك املشروعات كوسيلة للغسيل ال يهتمون بتحقيق أقصى ربح بل على العكس فقد يشرتون مشروعات
 1عياد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
 2عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .91
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خاسرة ويبيعون املنتجات بأقل من مثنها السوقي ،إذ ينصب اهتمامهم على تدوير أمواهلم لتبدو كما لو كانت من مصادر
مشروعة ،دون أن توضع يف اعتبارهم اجلدوى االقتصادية للمشروع .
والشك أن هذا السلوك ال يتسق مع افرتاض نظرية اإلنتاج ،ويؤدي بالضرورة إىل اإلخالل بقواعد وشروط املنافسة
العادية إذ تنتهي املنافسة املفرتضة يف السوق ،وخيرج من السوق املنافسون الذين ينتجون لتعظيم أرباحهم وينتهي األمر
إىل احتكار غاسلي األموال للسوق.1
 -3تعطيل آلية جهاز الثمن:

يتمثل الوضع الطبيعي يف أن يتحدد التوازن يف السوق من خالل تفاعل قوى العرض والطلب ،وذلك حينما

تتحدد قوى العرض بسلوك املنتج حمفوزا بدافع الربح ،وقوى الطلب تتحدد بسلوك املستهلك مدفوعا حبافز تعظيم
منفعته أو إشباعه ،وحيث أن دافعي تعظيم الربح واملنفعة ،قد انتفيا نتيجة سلوك فئة غاسلي على النحو السابق بيانه فإن
هذا الوضع يؤدي إىل تعطيل ميكانيكية جهاز الثمن وما يستتبعه ذلك من سوء ختصيص املوارد يف أسواق السلع ،بل ويف
أسواق خدمات عناصر اإلنتاج وبالتايل تتشوه أسعارها.2

الفرع الثاني :اآلثار االقتصادية على االقتصاد القومي
تتلخص هذه اآلثار فيما يلي:

 -0أثر غسيل األموال على الدخل القومي وتوزيعه:
يؤدي خروج األموال املشروعة بطريق غري مشروع إىل خارج البالد إىل حرمان البالد من العوائد اإلجيابية اليت
ميكن أن حيصل عليها اجملتمع واليت تتمثل يف القيمة املضافة إىل الدخل القومي وما يرتبط بذلك من تشغيل العمالة
وعالج مشكلة البطالة وتوفري جانب من املعروض السلعي ،وما يرتبط بذلك من استقرار لألسعار احمللية .وال خيفى أن
عملية غسيل األموال ميكن أن تؤدي إىل زيادة معدالت االستهالك بشكل يفوق الدخل القومي ويساهم يف حدوث
خلل اقتصادي هيكلي نظرا الخنفاض املدخرات مع زيادة االستهالك ودون حدوث منو مماثل يف الناتج احمللي اإلمجايل،
كما أن القطاع االقتصادي غري الرمسي ينمو عادة مبعدل أسرع من القطاع االقتصادي الرمسي ،وعلى ذلك فإن تقديرات
الناتج القومي عادة ما تكون منخفضة كثريا عن حقيقتها نظرا لتأثري االقتصاد اخلفي والدخول املرتبطة بعمليات غسيل
األموال.3
تؤثر جرمية غسيل األموال تأثريا سلبيا على توزيع الدخل القومي إذ حتصل فئة ضالة من اجملرمني على دخول
ضخمة غري مشروعة ،تلك الدخول منتزعة بطبيعة احلال من فئات كادحة يف اجملتمع وذلك يؤدي إىل ضياع العدالة

 1املظمة العربية للتنمية اإلدارية ،تبييض األموال وسرية أعمال المصارف ،حبوث وأوراق عمل ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،9119،ص .912
 2عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .90

 3سعيد سعيد ناصر احلمدان وسيد جاب اهلل السيد ،المصاحبات االقتصادية واالجتماعية لجريمة غسيل األموال في ظل تحوالت العولمة ،حماضرة تدخل
ضمن اجللسة الثالثة ملنتدى "اجلرمية املعاصرة :املنظور االقتصادي"،بدون تاريخ ومكان ،ص .02
22

اإلطار النظري لظاهرة غسيل األموال

الفصل األول

االجتماعية حيث يصبح الذي ال يعمل أفضل بكثري من الذي يعمل ويصبح امللتز بالقواعد القانونية أسوأ من املستهرت
بكل ذلك ،كما حيدث نوع من التوزيع العشوائي للدخل القومي مما يسبب فجوة بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع.1
 -2غسيل األموال واالدخار المحلي واالستثمار:
تؤثر عمليات غسيل األموال سلبا على االدخار واالستثمار ،فبالنسبة لالدخار يؤدي هتريب رأس املال الوطين إىل
اخلارج والتحويالت النقدية إىل البنوك األجنبية إىل تسرب جزء من الدخل القومي واخنفاض معدل االدخار وعجزه عن
الوفاء باحتياجات االستثمار ،يف نفس الوقت الذي يتزايد فيه معدل االستهالك دون حدوث زيادة مماثلة يف الناتج .وقد
تلجأ الدولة لتعويض هذا النقص يف املدخرات ا حمللية عن احتياجات االستثمار إىل االستعانة باملوارد األجنبية سواء يف
صورة قروض أجنبية وما يستتبعه من زيادة املديونية اخلارجية مبا تسفر عنه من آثار اقتصادية وسياسية على البلد
املقرتض.2كما أن حتويل األموال غري املشروعة إىل أصول ثابتة أو ذهب أو جموهرات أو حتف نادرة يؤدي إىل نقص
االدخار احمللي.3
وفيما يتعلق بتأثري غسي ل األموال على االستثمار يتعني التفرقة بني الدول اليت خرجت منها األموال غري املشروعة
بغرض غسلها ،والدول املضيفة اليت يتم فيها الغسل .فبالنسبة للدول اليت خرجت منها األموال غري املشروعة فإن خروج
رأس املال يؤدي إىل نقص األموال اليت ميكن أن تستغل يف االستثمار ،فالطلب على النقد األجنيب لتحويل األموال غري
املشروعة إىل عمالت يسهل هتريبها إىل اخلارج يؤدي إىل تزاحم الطلب على املعروض من هذا النقد بني املستثمرين
احلقيقيني وبني راغيب حتويل األموال غري املشروعة للخارج لغسلها ،األمر الذي يؤدي إىل إساءة استخدا النقد األجنيب
وتبديد جزء ها منه ،وما يستتبعه من اخنفاض القدرة على استرياد السلع الوسيطة والتجهيزات الرأمسالية الالزمة
لالستثمار وتوسيع الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي.4
-3

جموح التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية:

إن اقتصاديات الدول النامية مصابة مبشكالت اقتصادية مزمنة من أمهها قلة مواردها من النقد األجنيب ،تدين
الصادرات وتزايد الواردات السلعية باإلضافة إىل مجود وضعف اجلهاز اإلنتاجي ،وال جدال يف أن األثر املؤكد حدوثه
نتيجة دخول مئات املاليني من الدوالرات فجأة وبدون سابق إنذار أو استعداد ،يف اقتصاد نا يعاين من مجود وضعف
جهازه اإلنتاجي مبا ال يسمح له هنائيا باستشعار هذه الزيادة اهلائلة يف العرض الكلي للنقود داخل أسواقه ،ومواجهتها
بزيادة مماثلة يف إنتاجه من السلع واخلدمات مبا ميتصها ويستوعبها ويعد تأثريها.
إن األثر املؤكد حدوثه يف هذه احلالة هو إصابة هذا االقتصاد بالتضخم النقدي اجلامح ،حيث تشتعل األسعار
وتنهار قيمة العملة الوطنية وتعجز أية قرارات أو إجراءات عن مواجهته.
 1أمحد سفر ،جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب في التشريعات العربية ،لبنان ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،9112 ،ص.20
 2املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مرجع سبق ذكره ،ص .912
 3حممود حممد سعيفان ،مرجع سبق ذكره ،ص .092
 4املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مرجع سبق ذكره ،ص .921
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أما األمر الثاين املؤكد حدوثه عند إعادة تصدير هذه املاليني اهلائلة من النقد األجنيب إىل حيث املوطن األصلي
ملالكيها فهو املزيد من االهنيار لقيمة العملة الوطنية ،حيث تعمد منظمات غسيل األموال إىل شراء النقد األجنيب من
كافة أسواقه الرمسية أو املوازية والسوداء بأية أسعار فيزداد عرض النقد الوطين يف مقابل النقد األجنيب غري املوجود أصال

يف السوق فتنهار العملة الوطنية يف مقابل العمالت األجنبية ،حيث تتعدد مصادر الطلب عليها.1
 -0أثر غسيل األموال على النظام المالي:

متثل عمليات غسيل األموال هتديدا للسمعة ومن مث للثقة يف أي مركز مايل وملؤسساته على املستوى الدويل ،فعلى
املستوى الكلي متثل عمليات غسيل األموال مصدرا خطرا على الثقة يف النظا املايل ومؤسساته ،فمن املمكن حدوث

أزمة ثقة إذا ما ثبت أن النظا املايل يتعامل يف إيرادات األنشطة اإلجرامية.2
 -1انتشار ظاهرة الفساد داخل المؤسسات المالية والمصرفية:

إن اإلغراءات اليت يقدمها غاسلو األموال للعاملني يف البنوك واملؤسسات املالية قد توقع بعضهم لتقدمي خدمات

هلم فيغضون النظر عن املعامالت املشبوهة وهذا ليس دون مقابل ،مما جيعل الفساد ينخر البنوك واملؤسسات املالية.3
 -6أثر غسيل األموال على ميزان المدفوعات:

تؤدي عمليات غسيل األموال إىل عجز ميزان املدفوعات نتيجة التهرب من دفع الضرائب ،وزيادة اإلنفاق العا

ملواجهة غسل األموال واجلرائم اليت تنتج األموال غري املشروعة حمل الغسل وزيادة الطلب على السلع االستهالكية وخاصة
الكمالية منها فيزداد االسترياد على حساب التصدير.4
 -9غسيل األموال والسياسات االقتصادية:
تؤثر عمليات غسي ل األموال سلبا على صياغة السياسات االقتصادية سواء املالية أو النقدية أو التجارية وذلك
لعد دقة البيانات واملعلومات الالزمة لصياغة هذه السياسات ،ومن مث حتد من كفاءهتا وفاعليتها يف حتقيق االستقرار
االقتصادي.
فنظرا العتماد ختطيط وإدارة النظامني املايل واملصريف يف الدولة على مقدار السيولة املتوافرة لدى البنوك .وملا كانت
األموال املراد غسلها تنتقل من دولة ألخرى مببالغ كبرية وبشكل فجائي ،األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض مقدار السيولة يف
الدولة احملول منها لتزيد من السيولة فج أة يف الدولة احملولة إليها ،فيؤدي هذا التحول املفاجئ إىل خلل اخلطط االقتصادية
للدولة احملول منها ،كما خيلق يف الدول احملول إليها اعتقادا خاطئا بأن هناك وفرة يف السيولة بسبب التوسع االقتصادي
املصاحب لدخول األموال املراد غسلها مما يدفع السلطات النقدية إىل اتباع سياسة نقدية وائتمانية تقو على احلد من
 1عطية عبد احلليم صقر ،اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجريمة غسل األموال ،حماضرة تدخل ضمن اجللسة الثالثة ملنتدى "اجلرمية املعاصرة :املنظور
االقتصادي ،بدون تاريخ ومكان ،ص .09

 2عباس نوار كحيط املوسوي ،دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة ظاهرة غسل األموال ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،العدد  ،9112 ،91ص .91
 3حممود حممد سعيفان ،مرجع سبق ذكره ،ص .099

 4بسا أمحد الزملي ،دور النقود اإللكترونية في عمليات غسل األموال ،جملة جامعة دمشق للعلو االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،92العدد  ،9101 ،10ص
.222
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التوسع االقتصادي ،مث تفاجأ بالتحركات العكسية هلذه األموال ،وحتويلها مرة أخرى إىل اخلارج ،وهنا تكتشف أهنا اتبعت
سياسات اقتصادية خاطئة ال تعرب عن حاجة االقتصاد الفعلية ،وهو ما يؤثر على السياسة املالية يف الدولتني.1
 -2أثر غسيل األموال على أسواق األوراق المالية:
متثل عمليات غسيل األموال مصدرا خطرا ألسواق األوراق املالية السيما أسواق املشتقات ،إذ أن درجة تعقيد
بعض أدوات املشتقات وسيولتها واحلجم الكبري للمعامالت املالية هلا جيعلها عنصر جذب لغاسلي األموال على املستوى
الدويل ،ومتثل هذه األنشطة مصدر خطر كبري لتلك األسواق .إذ من املمكن استخدا السماسرة ملهارهتم يف اللعب
بالسوق ،السيما أسواق املستقبليات .وبالتايل إذا مل تتحقق درجة الشفافية املطلوبة يف السوق وكانت األسعار متغريا
خارجيا بالنسبة ألفعال املتعاملني يف السوق فإن السوق يف هذه احلالة سوف يفقد جانبا كبريا من كفاءة عملية التوزيع
فيه.2
المطلب الثاني :اآلثار االجتماعية
تؤثر جرائم غسي ل األموال على اجملتمعات من ناحية ارتباطها بالفساد واجلرائم وحدوث خلل يف التوازن
االجتماعي وانعدا القيم والروابط بني أفراد اجملتمع ،ومتزيق النسيج االجتماعي وعد متاسك أفراد اجملتمع ،وتتمثل أهم
املخاطر واألضرار االجتماعية لغسيل االموال فيما يلي:
 -1غسيل األموال والتوازن االجتماعي:
إن تسرب األموال غري املشروعة إىل اجملتمع يقلب ميزان اهلر االجتماعي يف البالد ،وذلك بصعود اجملرمني
القائمني على عملية غسيل األموال إىل هر اجملتمع يف الوقت الذي يرتاجع فيه مركز املكافحني اجملدين إىل أسفل
القاعدة.
فالشك أن جرائم غسيل األموال يرتتب عليها نتائج اجتماعية سيئة ،حيث تصعد الفئات الدنيا من اجملتمع واليت
حتصل على دخول غري مشروعة خفية إىل أعلى السلم االجتماعي بسبب ارتفاع الدخل وما يرتبط به من تصرفات
استهالكية ونفوذ اقتصادي وسياسي يف بعض اجملتمعات النامية ،ويف نفس الوقت يضعف املركز االجتماعي النسيب
للفئات املتوسطة اليت تقبل على األعمال الدنيا ،اليت ال تتناسب مع التأهيل العلمي أو األسري هلم من أجل احلصول
على دخول ملواجهة غالء املعيشة باإلضافة إىل تراجع القيمة االجتماعية للتعليم والثقافة وزيادة نسبة التسرب من التعليم
وارتفاع معدل األمية.3
 -9انهيار الثوابت والقيم االجتماعية:
متثل الثوابت والقيم االجتماعية ،قيمة غالية ومعىن نفيسا يف حياة كل جمتمع ،فالصدق واألمانة والتعاون وإغاثة
امللهوف وغريها من الثوابت والقيم االجتماعية ،اليت هي مثرة غرس الشريعة اإلسالمية يف نفوس معتقديها ،هذه القيم
 1املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مرجع سبق ذكره ،ص .922
 2عباس نوار كحيط املوسوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .91
 3سعيد سعيد ناصر احلمدان وسيد جاب اهلل السيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
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والثوابت تتحول بفعل جرمية غسيل األموال إىل ذكريات أيا خلت بعد واقع ومعايشة ،ففي البيئة اليت طغت فيها
ماديات احلياة على قيمها ومعنوياهتا ميسي القابض فيها على قيمه وأخالقه وثوابته كالقابض على اجلمر.1
 -9غسيل األموال ومعدل البطالة:
تزداد معدالت البطالة سواء يف الدول اليت خرجت منها األموال غري املشروعة بغرض غسلها أ على الدول اليت
يتم فيها الغسل فنقل واقتطاع جزء من الدخل القومي إىل الدول األخرى ومن مث عجز الدول اليت هرب منها رؤوس
األموال عن اإلنفاق على االستثمارات الالزمة لتوفري فرص العمل للمواطنني ومن مث مواجهة خطر البطالة يف ظل الزيادة
السنوية يف أعداد اخلرجيني من املدارس واجلامعات فضال عن الباحثني عن العمل من غري املؤهلني متثل أكرب املشاكل

االجتماعية للدولة.2

 -0غسيل األموال وانتشار الفساد والجرائم االجتماعية:

تؤدي عمليات غسيل األموال إىل حدوث االضطرابات االجتماعية والسياسية حيث انتشار العصابات ونشاطها

يف إحداث االنقالبات السياسية وزعزعة األمن واالستقرار وزيادة معدالت اجلرمية املنظمة حمليا وعامليا كما يؤدي تزايد
عمليات غسيل األموال إىل تزايد معدالت الفساد،كما يدفع الفساد ذوي املواهب للتورط يف السعي إىل الرتبح بدال من
املشاركة يف األنشطة اإلنتاجية وخيفض حوافز االستثمار بالنسبة ملنظمي املشروعات احمللية واألجنبية.3
 -1استغالل اليد العاملة متدنية األجر:
تقو الشركات الرأمسالية العاملية باستثمار األموال القذرة حتت ستار إنشاء املشاريع اجلديدة يف دول العامل الثالث
باستغالل اليد العاملة لتضيع معدات وأدوات وبضائع كي تبيعها فيما بعد بأسعار منافسة للطبقات الغنية واملتوسطة
حمققة بذلك أرباحا طائلة وكل هذه املشاريع تنفذها بواسطة األموال املغسولة وذلك من أجل التمويه على مصدرها.4
 -6تشويه سمعة الدول:

إن الدول اليت متر عربها األموال غري النظيفة هبدف إضفاء شيء من الشرعية عليها تؤثر سلبا على مسعتها يف
احملافل العاملية وخصوصا االقتصادية ،ويؤثر سلبا على حجم املساعدات واالستثمارات السليمة املتوقع ورودها إىل هذه

الدول ،وهذا بدوره يؤدي إىل اخنفاض الدخل القومي واملستوى املعيشي العا ملواطنيها.5
 -7تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع:

حيث يصعد أصحاب الدخول غري املشروعة إىل مقاعد الربملان واجملالس الشعبية واحتادات التجارة والصناعة،

وتعلو جنومهم إعالميا يف مجيع وسائل اإلعال  ،ولكنهم يعمدون إىل استثمار مجيع ما سبق لدعم وجودهم يف االستمرار
 1عطية عبد احلليم صقر ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
 2حممد حسن عمر برواري ،مرجع سبق ذكره ،ص .092
 3سعيد سعيد ناصر احلمدان وسيد جاب اهلل السيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
 4حممد حسن عمر برواري ،مرجع سبق ذكره ،ص .092
 5علي عبد اهلل شاهني ،مرجع سبق ذكره ،ص .222
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يف عملية غسيل األموال واالستمرار يف مزاولة األنشطة اإلجرامية واالستفادة مبا ينشط عنها من مثار مالية.1
 -2أثر غسيل األموال على الحصيلة الضريبة:

جانب كبري من األنشطة املرتبطة بغسل األموال عادة ما تكون أنشطة هاربة من سداد الضرائب املستحقة عليها

خلزانة الدولة ،وهو ما يعين ضعف املوارد املتاحة لدى الدولة لتمويل براجمها االقتصادية ،كما أن عمليات غسيل األموال
وما يرتتب عليها من اخنفاض يف الدخل املسجل يف احلسابات القومية ،تضطر احلكومات إىل اللجوء إىل فرض ضرائب
جديدة ،أو زيادة "العبء الضرييب" أي النسبة بني جمموع اإليرادات الضريبية والدخل القومي ،وبصفة عامة مدى ثقل
الضرائب على املمولني أو على االقتصاد القومي يف جمموعه ،ومن مث زيادة حجم املعاناة اليت سيتعرض هلا املمولون دافعو
الضرائب.2

 -2انتشار األوبئة:

تؤدي عمليات غسيل األموال وخاصة الناجتة عن الفساد اإلداري إىل نتائج سيئة يف إجناز مشروعات معاجلة املياه

والصرف الصحي ،وذلك من خالل عد التنفيذ الدقيق والصحيح لتلك املشاريع رغبة يف زيادة األرباح الناجتة عنها
فتصبح هذه األعمال عند فشلها كارثة على اجملتمع بدال من أن تكون املناعة الالزمة ،مما ينعكس بشكل سليب وخطري
على انتشار األوبئة واألمراض اليت تفتك باإلنسان ،وميكن أن تؤدي إىل تدمري رفاهيته.3
المطلب الثالث :اآلثار السياسية
ال يقتصر التأثري السليب لظاهرة غسيل األموال على النواحي االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع فقط ،وإمنا يتعداه
ليشمل أيضا النواحي السياسية واألمنية.
 -1السيطرة على النظام السياسي:
وذلك بسبب ارتباط األموال القذرة باجلرمية والفساد وخمالفة القانون فإن أصحاهبا يسعون إىل اخرتاق النظا
السياسي واإلداري واحلكومي بل وحىت القضائي وذلك من أجل حتقيق مصاحلهم والـتأثري على متخذي القرار وصانعيه
ومن جانب آخر يقو غاسلو األموال باستغالل أمواهلم الضخمة وغري القانونية يف دعم محالهتم االنتخابية بغية الوصول

إىل قمة الربملان أو االنفاق يف دعم بعض املرشحني من أجل احلصول على مساعدهتم.4
 -9عالقة الجاسوسية السياسية واالقتصادية بغسيل األموال:

توجد عالقة وثيقة بني اجلاسوسية السياسية واالقتصادية وبني غسيل األموال ،إذ حتتاج أجهزة املخابرات

واجلاسوسية إىل التمويل الالز لعملياهتا حول العامل ،ومن مث يتجه إىل استخدا البنوك التجارية وفروعها يف العديد من
 1أمحد صبحي مجيل ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال ودور المصارف في مكافحتها ،دراسة استطالعية يف عينة من املصارف العراقية ،جملة
كلية بغداد للعلو االقتصادية اجلامعة ،العدد  ،9100 ،99ص .29

 2عبد املطلب عبد احلميد ،االقتصاد الخفي وغسيل األموال والفساد العالقة الجهنمية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ،9109 ،ص .020
 3عياد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
 4حممد حسن عمر برواري ،مرجع سبق ذكره ،ص .092
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الدول لتوجيه األموال من دولة جتميع األموال إىل دولة مزاولة املخابرات والتجسس إىل استخدا األموال اهلاربة يف
تأسيس شركات ومهية ملزاولة األعمال غري املشروعة وتدبري االنقالبات ،وتنفيذ بعض العمليات التخريبية أو التدمريية
املوجهة إىل أنظمة أو حكومة معينة يف خمتلف الدول.1
 -3تمويل النزاعات الدينية والعرقية:

حيث يقو غاسلو األموال ببث اخلالفات الداخلية وإشعال الفنت الدينية والعرقية ،يعمدون إىل متويلها بالسالح
واملساعدات وغريها بواسطة األموال القذرة.2
 -0زيادة اإلنفاقات األمنية:
إن جناح العصابات اإلجرامية يف غسلها لألموال القذرة ومتويلها لإلرهاب وما ينتج من آثارها السلبية وما تقو به
من استمرار ألعمال اجلرمية املنظمة كل ذلك يؤدي باحلكومات لتزيد من النفقات األمنية على حساب القطاعات
األخرى نظرا النتشار غسيل األموال واجلرائم املنظمة وما يتطلبه ذلك من مواجهة فإن الدول تضطر إىل زيادة اإلنفاق
األمين وتشري إحدى الدراسات إىل أن نفقات األمن والدفاع تستحوذ على النصيب األكرب من إمجايل اإلنفاق اجلاري يف
الدول العربية حيث بلغت  %99عا .3 0222
 -2غالبا ما تدفع الدولة التي تمت فيها عمليات غسيل األموال الثمن غاليا لسماحها بارتكاب هذه
الجريمة ،سواء بغض النظر عنها ظنا منها أهنا ستحقق بعض املكاسب االقتصادية ،أو بتقاعسها عن مواجهتها
أو إخفاقها يف هذه املواجهة .ويف كل األحوال فإن الدولة هي اخلاسر األكرب ألن انتشار هذه اجلرمية يزعزع الثقة
هبا سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي ملا يرافق ذلك من الفساد واجلرائم وفقدان األمن واألمان ،وتصبح
دولة منبوذة ال يرغب غري اجملرمني بالتعامل معها أو حىت زيارهتا ،وتوضع ضمن الالئحة السوداء اليت تضم الدول
اليت ال تتعاون يف جمال مكافحة غسل األموال وما يرتتب على ذلك من فرض عقوبات دولية اقتصادية وسياسية
عليها.4

 1عياد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
 2أمحد صبحي مجيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
 3حممد حسن عمر برواري ،مرجع سبق ذكره ،ص .021
 4بسا أمحد الزملي ،مرجع سبق ذكره ،ص .229
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الحظنا من خالل هذا الفصل أن ظاهرة غسيل األموال أصبحت من أهم اجلرائم احلديثة اليت ترتبط باألنشطة
اإلجرامية إذ تعد جرمية الحقة ألنشطة جرمية حققت عوائد مالية غري مشروعة فكان لزاما إسباغ املشروعية على هذه

العائدات أو ما يعرف باألموال القذرة عن طريق العديد من األساليب ،سواء كانت تقليدية أو حديثة ،ليتاح بعد ذلك
استخدامها بيسر وسهولة.
لقد أصبحت عمليات غسل األموال املتحصلة من اجلرمية ،يف مقدمة األشكال اجلديدة للجرمية املنظمة الوطنية
وعرب الوطنية واليت متوهلا وتنفذها يف أغلب األحيان عصابات دولية على جانب كبري من القوة والتنظيم ،ومتتد أنشطتها
عرب مناطق شاسعة من العامل حمققة أرباحا وعائدات بالغة الضخامة مما يتيح هلذه العصابات االستمرار واالزدهار،
ويكفل هلا القوة والنفوذ ويؤد ي إىل التأثري السليب على الكثري من جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف
العديد من بلدان العامل ،إذ أهنا تشكل عرقلة حقيقية إلجراءات تعقب وضبط ومصادرة األموال ذات املصدر اجلرمي،
كما أهنا تتيح فرصا أوسع إلعادة استخدا عائدات اجلرمية يف تعزيز األنشطة اإلجرامية ،والتسلل إىل اهلياكل االقتصادية
وإرباك األسواق ،واالستخدا اإلجرامي للنظم املصرفية واملالية ،فضال عن نشر الفساد ،وحماوالت التأثري على أجهزة
العدالة اجلنائية واملؤسسات السياسية واإلعالمية وغريها من قطاعات اجملتمع.
ورغم اآلثار السلبية املتعددة اليت ختلفها ظاهرة غسيل األموال ،إال أن جهود مكافحتها سواء على الصعيد الدويل
أو احمللي ما تزال غري قادرة على كبح مجاحها والتقليل من خطورهتا ،ومن هذا املنطلق سنحاول يف الفصل املوايل التطرق
ألهم اجلهود والسياسات املبذولة على الصعيد الدويل يف سبيل مكافحة هذه الظاهرة واحلد منها.
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التعاون الدولي في مواجهة غسيل األموال

الفصل الثاني
تمهيد:

لقد فرضت ظاهرة غسل األموال نفسها على جمتمعات العامل قاطبة ،سواء كانت غنية أو فقرية ،متقدمة أو

متخلفة .وبناء على ذلك ،فإن مسألة التعاون الدويل يف جمال غسل األموال أصبحت ضرورة ملحة على كافة دول العامل
ملواجهة ظاهرة غسل األموال اليت اتسع نطاقها وتعقدت أساليبها يف السنوات األخرية.
نظرا ملا ترتكه ظاهرة غسل األموال من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية سواء على املستوى الدويل أو
اإلقليمي أو القومي فإن جهودا دولية قد بذلت من أجل إرساء آليات التعاون ،ومن مث مواجهة هذه الظاهرة
ومكافحتها.
يف ذات الوقت ،ظهرت آراء معارضة لتجرمي نشاط غسيل األموال ومكافحته ،مستندة يف ذلك إىل عدد من
احلجج ،ومن مث كان البد من تفنيد هذه احلجج ،باإلضافة إىل توضيح إجيابيات مكافحة غسل األموال مبا يعزز االجتاه
العاملي حنو املكافحة .ومهما يكن من أمر اجلدل بني معارضي ومؤيدي مكافحة غسل األموال فقد أسفرت اجلهود
الدولية عن التوصل إىل العديد من االتفاقيات والقوانني والتوصيات ،استهدفت وضع خطة عامة واضحة ملكافحة ظاهرة
غسيل األموال وما يرتبط هبا من جرائم انعكست بدرجة كبرية على اجلهود اإلقليمية والعربية.
بناء على ما تقدم سنتناول هذا الفصل من خالل ثالث مباحث رئيسية:
المبحث األول :موقف الفقه من جترمي عمليات غسيل األموال.
المبحث الثاني :مكافحة غسيل األموال يف نطاق التنظيمات العاملية.
المبحث الثالث :مكافحة غسيل األموال يف نطاق التنظيمات اإلقليمية العربية.
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المبحث األول :مكافحة غسيل األموال بين المعارضة والتأييد.

يف الوقت الذي يسعى فيه مؤيدي مكافحة غسل األموال إىل وضع التشريعات والضوابط ملكافحة هذه الظاهرة

ومحاية االقتصاد القومي والعاملي ،يصر معارضو مكافحة غسل األموال على تقدمي بعض احلجج اليت حتاول جتسيد بعض
اآلثار السلبية ملكافحة غسل األموال على اجملتمعات خاصة البلدان النامية.
وفيما يلي سنعرض ألهم احلجج اليت ساقها معارضو مكافحة غسل األموال مع تفنيد هذه احلجج مث نعرض
إلجيابيات التصدي لظاهرة غسل األموال ،وألهم املعوقات اليت تعرتض مكافحة هذه الظاهرة.
المطلب األول :حجج معارضو مكافحة غسيل األموال وتفنيدها
تباينت آراء فقهاء القانون بني مؤيد ومعارض لتجرمي نشاط غسيل األموال ولكل اجتاه حجج وأسباب يعتمد
عليها يف حتديد رؤيته هلذا املوضوع ،ففي حني يرى اجتاه أنه ال توجد هناك ضرورة ملحة تستوجب جترمي نشاط غسيل
األموال يرى االجتاه اآلخر العكس ،وحجتهم يف ذلك تقوم على أساس دحض حجج املعارضني.
الفرع األول :اختالف مكان غسيل األموال عن مكان ارتكاب الجرائم األولية

يرى املعارضون إلجراءات مكافحة غسيل األموال أنه ال يوجد أي ضرر تسببه عمليات غسيل األموال

باملؤسسات املالية الوطنية طاملا كانت جرائم املصدر قد ارتكبت يف دول أخرى ،كما أنه ميكن تأجيل إجراءات مكافحة
غسيل األموال إىل ما بعد مرحلة البناء االقتصادي.1
وميكن الرد على هذه احلجة بأنه يوجد فارق كبري بني األموال املتحصلة من اجلرمية وتلك املستمدة من األنشطة
املشروعة ،فاجملرمون ال حيرتمون القوانني وميكنهم القيام بأية أفعال يف سبيل محاية زيادة مصاحلهم .والشك أن التورط مع
أموال اجلرمية ينطوي على قدر كبري من املخاطرة بتلوث األخالق ،فضال عن تلوث االقتصاد ،سواء كانت اجلرائم اليت
استمدت منها هذه األموال قد ارتكبت داخل البالد أو خارجها .أما تأجيل إجراءات املكافحة إىل ما بعد مرحلة البناء
االقتصادي فهو أمر يف غاية اخلطورة ألنه كلما قويت شوكة اجلرمية ،ازدادت تأثرياهتا السيئة على االقتصاد واجملتمع
واستحالت السيطرة على منوها وانتشارها.
الفرع الثاني :تهديد التنمية
يرى املعارضون إلجراءات مكافحة غسل األموال أن هذه املكافحة حتد من جذب وتدفق رؤوس األموال
واالستثمارات الالزمة للتنمية االقتصادية .وميكن الرد على هذه احلجة بأن غاسلي األموال يبحثون دائما عن مالذات آمنة
وأساليب جديدة لغسل األموال ومتثل الدول اليت ترتاخى فيها التشريعات وتضعف فيها الرقابة على املعامالت املالية
والتجارية أهدافا جاذبة لغاسلي األموال.
كذلك يردد املعارضون إلجراءات مكافحة غسل األموال ،أنه توجد بعض اآلثار اإلجيابية لعمليات غسل األموال،
وذلك يف حالة اختاذ عمليات الغسل الصورة العينية مثل إقامة بعض املشروعات واألنشطة االستثمارية ،واليت توفر بدورها
 1عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .84
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بعض فرص العمل وتساهم يف حل مشكلة البطالة ،فضال عن توفري كميات من املعروض السلعي الذي يؤدي إىل
استقرار األسعار احمللية.
وميكن الرد على هذه احلجة بأن الباعث الدافع خلروج هذه األموال ليس اقتصاديا بقدر ما هو متعلق مبحاولة
الفرار من املالحقة القانونية.
كذلك فإن عدم مشروعية األموال اليت يتم غسلها ،يعين وجود قوة شرائية ليست ناجتة عن نشاط اقتصادي
حقيقي وهذا يؤثر سلبا على األسعار احمللية ،ويساهم يف إحداث ضغوط تضخمية هتدد مستقبل التنمية االقتصادية.1
الفرع الثالث :اإلخالل بأصول المحاكمات الجنائية
يرى معارضو غسل األموال أن القاعدة يف أصول احملاكمات اجلنائية هي عدم جواز معاقبة املتهم عن فعل واحد
أكثر من مرة ،فاملال غري املشروع موضوع الغسل متحصل أصال من جرمية ،فال جيوز عقاب الشخص عن تلك اجلرمية ،مث
عقابه مرة أخرى عن جرمية غسل األموال.
وميكن الرد على هذا االجتاه بأن األمر يتعلق جبرميتني خمتلفتني كل واحدة مستقلة عن األخرى كجرمية االجتار
باملخدرات وجرمية غسيل األموال املتحصلة منها ،فالعقاب يف هذه احلالة يكون لكل جرمية على حدى.2
الفرع الرابع :التعارض مع متطلبات التحرير االقتصادي والمساس بسرية الحسابات

يرى معارضو مكافحة غسل األموال أن إجراءات املكافحة تتعارض مع التحرر االقتصادي حيث تتطلب مكافحة
غسل األموال املزيد من القيود التشريعية والتنظيمية ،خاصة بالنسبة للقطاع املايل ،وهو ما يتعارض مع االجتاه العاملي حنو
حترير االقتصاد وحرية املعامالت املالية.
كذلك يرى معارضو غسل األموال أن إجراءات املكافحة تستلزم قيام سلطات التحقيق بالكشف عن سرية
احلسابات املصرفية والتنقيب عن مصادر حسابات األشخاص للتحقق من مشروعيتها ،وهذا سيضر بالنشاط االقتصادي
حيث ال يأمن األشخاص على أمواهلم من مالحقة السلطات هلا ،كما يتعارض مع سعي الدولة لدفع حركة تداول
األموال الذي يقتضي عدم وضع قيود شديدة على عمليات الصرف وأسواق املال لتشجيع عمليات االستثمار.
واحلقيقة أن التشريعات اجلنائية واملالية ملكافحة غسل األموال ال تتعارض مع متطلبات التحرر االقتصادي وال تؤثر
على حرية املعامالت املالية املشروعة ،حيث أهنا ال تقتضي اإللغاء التام ملبدأ احملافظة على سرية املعامالت املالية للعمالء
باستثناء بعض احلاالت املشتبه فيها ،كما أنه يتعني التفرقة بني املستثمر الشريف واملستثمر امللوثة أمواله ،فاألول ال يضريه
الكشف عن مصادر أمواله ألهنا مشروعة ،إال إذا كانت هناك شبهات وأدلة حول عدم مشروعية مصدر تلك األموال.
الفرع الخامس :هروب االستثمارات الوطنية إلى الخارج

 1عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 84-84

 2دليلة مباركي ،غسيل األموال  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص قانون جنائي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة،
 ،7004/7002ص .161
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يرى معارضو مكافحة غسل األموال أن فرض القيود على تداول األموال واملساس بسرية احلسابات قد تؤدي إىل
عزوف املستثمرين الوطنيني عن إقامة مشروعاهتم داخل الدولة ،مما يؤثر على حجم األموال املستثمرة واإلضرار باالقتصاد
الوطين.
واحلقيقة أن املستثمر الشريف ال يضريه الكشف عن مصادر أمواله ،ومن مث فالذي يهرب بأمواله هو املستثمر
الذي حصل على أموال من مصادر غري مشروعة .كذلك فإن األضرار اليت تلحق باالقتصاد الوطين من جراء هروب
مستثمر بأمواله الناجتة عن مصادر غري مشروعة أخف من األضرار اليت ستلحق باالقتصاد الوطين فيما لو استثمر هذه
األموال داخل البالد.1

المطلب الثاني :مزايا وإيجابيات مكافحة غسيل األموال

تؤثر اجلهود املبذولة يف مكافحة غسيل األموال إجيابا يف حتقيق االستقرار واألمن يف اجملتمع وتساهم يف احلد من

ارتكاب اجلرائم األصلية ،فضال عن محاية االقتصاد الوطين ودعم جهود التنمية ،وتعد هذه التأثريات من أهم حجج
مؤيدي مكافحة غسيل األموال ،ومن أهم مزايا وإجيابيات مكافحة هذه الظاهرة نذكر ما يلي:2
 -1بالنسبة للحد من الجرائم األولية :
 تتضمن إجراءات مكافحة غسل األموال ،ضبط وجتميد هذه األموال كإجراءات حتفظية عاجلة وما يستتبعه منحرمان أصحاهبا من متحصالت نشاطهم اإلجرامي.
 يؤدي جناح حماوالت غسل العائدات غري املشروعة ،وجتميدها ومصادرهتا إىل تقويض قدرة املنظمات اإلجرامية علىاستخدام هذه العائدات يف ارتكاب املزيد من اجلرائم أو متويل أنشطة إجرامية جديدة.
 نظرا ألن املال والعمليات املالية ميثل األثر الواضح وقد يكون الوحيد الذي ميكن تتبعه للوصول إىل العناصر اخلطريةيف املنظمات االجرامية ،وذلك من خالل معامالهتم مع املصارف و الضرائب واجلمارك وعمليات شراء وتداول
األوراق املالية ومن مث فإن مكافحة غسل األموال تسهم بدرجة كبرية يف ضبط مرتكيب اجلرائم األصلية ومن مث احلد
من اجلرمية .
 -7في مجال حماية االقتصاد ودعم جهود التنمية
 تسهم مكافحة غسل األموال يف إتاحة فرص املنافسة الشريفة واملتكافئة أمام كافة االستثمارات املشروعة الوطنيةواألجنبية وإنقاذ االقتصاد من األموال امللوثة.
 متثل مكافحة غسل األ موال ضرورة حتمية جلميع البلدان املتقدمة والنامية حلمايتها من الفساد ،ومن التأثري علىالرأي العام وعلى املؤسسات السياسية واالقتصادية ووسائل اإلعالم.

 1عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
 2املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .762-767
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 تكون إجراءات مكافحة غسل األموال ضرورة ملحة يف ظل حترير التجارة والنظم املالية حلماية االقتصاد من دخولاألموال غري املشروعة.
 تتضمن جمموعة اإلجراءات املتخذة ملكافحة غسل املوال إمكانية ختصيص األموال املصادرة لدعم أنشطة املكافحةوحتسني قدرات أجهزة تنفيذ القوانني ودعم صناديق مساعدة وتعويض ضحايا اجلرائم املنظمة.
 تتضمن إجراءات مكافحة غسل األموال مصادرة األموال املغسولة األمر الذي ميكن معه للدولة استعادة األموال اليتمت هتريبها واملودعة يف بنوك أجنبية ،وال شك أن استعادة تلك األموال إمنا تدعم جهود التنمية بالدولة ،ولعل هذا
األمر هو الذي دفع بغالبية الدول إىل استصدار قانون خاص ملكافحة غسل األموال يكفل هلا استعادة األموال
املودعة باخلارج.
المطلب الثالث :معوقات مكافحة عمليات غسيل األموال
بالرغم من احملاوالت اليت تبذهلا دول العامل يف مكافحة عمليات غسيل األموال إال أن طبيعة هذه الظاهرة
وارتباطها باألموال واليت تعد عصب احلياة ويسعى الناس إليها بشىت الوسائل والطرق ملواجهة متطلبات احلياة ،أوجدت يف
أمام مواجهة هذه اجلرمية الكثري من املعوقات والتحديات ،وبناء على ذلك سوف نبحث املعوقات والتحديات اليت تواجه
البنوك مث نتطرق إىل معوقات أخرى.
الفرع األول :المعوقات والتحديات التي تواجه البنوك
 -1عقبة السرية المصرفية :
السرية املصرفية مبعناها الواسع ليست سوى صورة من صور السرية املهنية اليت يفرتض بكل من يتعاطى مهنة معينة
أن حيرتمها يف معرض ممارسته إياها ،لكن إذا ما أخذت السرية املصرفية مبعناها الضيق فهي نظام قانوين جيب على
املصارف التقيد بأحكامه.1
ويقصد بسر املهنة املصرفية ،التزام مديري ومستخدمي املصارف وكل من له اطالع حبكم صفته أو وظيفته بأية
طريقة كانت على قيود الدفاتر واملعامالت واملراسالت املصرفية بكتمان السر إطالقا ملصلحة زبائن هذه املصارف وال
جيوز هلم إفشاء ما يعرفونه عن أمساء الزبائن وأمواهلم واألمور املتعلقة هبم ألي شخص.2
وختتلف السرية املصرفية املفروضة على العمل املصريف من دولة ألخرى تبعا لإلمكانيات املتاحة للكشف عليها.
هذا باإلضافة إىل حرص البنوك على عدم تقدمي املعلومات الالزمة عن العمالء إال ملن حتددهم القوانني ،وذلك انطالقا
من حرص البنوك على محاية احلق الشخصي للعميل .هذا باإلضافة إىل مصلحة املصرف نفسه باحلفاظ على سرية
أعماله ،كما أن السرية املصرفية تساهم يف جذب رؤوس األموال احمللية واألجنبية وتدعم الثقة باالقتصاد الوطين وباجلهاز
املصريف ،وتشجع االستثمار ،وتوفر الثقة باالئتمان املصريف.

 1أديب ميالة ومي حمرزي ،السرية المصرفية في التشريع السوري ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،72العدد  ،7011 ،01ص .11
 2نعيم مغبغب ،تهريب وتبييض األموال ،دراسة يف القانون املقارن ،7001 ،ص .26
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 -2عدم وجود نظام معلوماتية متطور

إن تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب توفري نظام معلوماتية متطور يساعدها على كشف املعلومات وحتليلها للوصول

إىل اهلدف املنشود وهو مكافحة عمليات غسيل األموال.
ومن هنا كانت الضرورة إىل وجود نظام معلوماتية متطور يسمح مبراقبة التحركات ومعرفة مشروعية مصدرها ،مث
تتبع مسارها وكيفية استعماهلا واجملاالت اليت يستثمر فيها .وذلك يتم عن طريق استحداث مركز معلوماتية رئيسي على
اتصال وثيق وسري جدا مع املؤسسات املالية على اختالف أنواعها ،اليت تقوم بتزويد املركز الرئيسي باملعلومات املطلوبة
بواسطة التقارير اإللكرتونية السرية ،بعد ذلك يقوم مركز املعلوماتية الرئيسي بتحويل وحتليل هذه املعلومات والتأكد من
صحتها وحتديد مصدرها مث مراقبة حتركها وأوجه استثمارها.1
 -3تسهيل البنوك لعمليات غسيل األموال:
تتنافس البنوك فيما بينها على جذب العمالء للتعامل معها ،وذلك هبدف حتقيق الربح ،ودون التأكد من مصدر
تلك األموال ،أو غض النظر عنه ،2فمعظم البنوك ال تتعاون مع العدالة ،مبا فيه الكفاية للكشف عن عمليات غسيل
األموال ،وذلك من خالل االمتناع عن اإلبالغ عن احلاالت املشبوهة ،حبجة احلفاظ على مبدأ السرية املصرفية .والواقع
أن شروط جناح املكافحة يتطلب موقفا حامسا من البنوك ،يشكل خطوة احرتازية وتعاونية مع السلطات املختصة ،إىل
جانب التعاون والتشاور بني اجلهاز املايل والسلطة التشريعية وسلطات مراقبة ومكافحة غسيل األموال هبدف تفعيل
النظام وجعله ممكن التحقيق.3
 -4حاجة موظفي البنوك للتدريب :
إن القصور املعريف العلمي والعملي ،قد يساهم يف عمليات غسيل األموال ،لذلك يعد من الضروري تدريب
موظفي البنوك على التعرف على عمليات غسيل األموال ،من حيث مراحلها ومصادرها وأساليبها ،وكيفية التعامل معها،
وجيب البدء بعقد دورات للتعريف بعمليات غسيل األموال ،والتعرف على االلتزام القانوين امللقى على عاتق البنوك
وموظفيها. 4

الفرع الثاني :معوقات أخرى
 -1اإلخالالت المسجلة على مستوى التنسيق والتعاون:

 1مجال خوجة ،جريمة تبييض األموال ،دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستري ،ختصص قانون خاص ،كلية احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان،
،7004/7002ص ص .128-122
 2حممود حممد سعيفان ،مرجع سبق ذكره ،ص .121
 3خوجة مجال ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .121-128
 4حممود حممد سعيفان ،مرجع سبق ذكره ،ص .127
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إن اإلخالالت املسجلة على مستوى التنسيق والتعاون واملتمثل يف انعدام النصوص التشريعية والتنظيمية أو عدم
انسجامها ،يصعب من عمل األجهزة املكلفة مبكافحة جرمية غسل األموال على املستوى الوطين ونفس الشيء بالنسبة
للتعاون بني الدول ،إذ يستغل مرتكبو جرائم غسل األموال التفاوت بني خمتلف التشريعات واألنظمة وغياب اتفاقيات
تتعلق بالتعاون القضائي والتعاون والتنسيق بني أجهزة األمن. 1
 -2تداخل أدوار الرقابة في مكافحة عمليات غسيل األموال:
إن عدم التنسيق بني أجهزة الرقابة ذات الصلة مبكافحة عمليات غسيل األموال جيعل فاعلية هذه األجهزة
حمدودة ،وتزداد األمور تعقيدا عندما تعمل عدة جهات منعزلة الواحدة عن األخرى ،ومثال ذلك تعدد اللجان اليت ترسم
السياسة العامة للمكافحة كلجنة مكافحة املخدرات وجلنة مكافحة الفساد وجلنة مكافحة غسيل األموال ،كل هذا
يشتت اجلهد وجيعل هناك ازدواجية باملسؤولية والصالحيات. 2
 -3النزاعات اإلقليمية واألزمات السياسية:

إن االضطراب السياسي واالجتماعي واالقتصادي نتيجة احلروب واألزمات السياسية يؤدي إىل ازدياد الطلب على
األسلحة وجتارهتا ،ونزوح رؤوس األموال للبحث عن مكان آمن يف العامل بعيدا عن بؤر التوتر والصراعات ،وغالبا ما خترج
هذه األموال بطرق غري مشروعة. 3

المبحث الثاني :مكافحة غسيل األموال في نطاق المنظمات العالمية
يعترب البعد الدويل لعمليات غسيل األموال خاصية هامة تتصف هبا هذه اجلرمية ،وهذا ما يزيد من مدى خطورهتا،
حيث أهنا تتعدى حدود الدولة الواحدة يف إضرارها باالقتصاد القومي كما قد يشرتك يف تكوين عناصرها أكثر من دولة،
لذا فقد سارع اجملتمع الدويل إىل بذل املساعي واجلهود للتصدي هلذه اجلرمية وخلق آليات فعالة تعوق إمكانيات وقدرات
املنظمات اإلجرامية وتكون نرباسا هتتدي هبا الدول عند صياغة سياساهتا التشريعية.
المطلب األول :دور األمم المتحدة في مكافحة غسيل األموال
بعد أن أدركت دول العامل خطورة ظاهرة غسيل األموال واألضرار البالغة اليت تنتج عنها ،بدأت التفكري يف وضع
السياسات والتدابري الالزمة ملواجهتها ،وكانت منظمة األمم املتحدة السباقة لذلك ،حيث أصدرت العديد من االتفاقيات
والوثائق نذكر منها ما يلي:
الفرع األول :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية 1811

 1لعشب علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .122
 2سعيفان حممود حممد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .122-126
 3املرجع نفسه ،ص .122
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هتدف هذه االتفاقية إىل تعزيز التعاون بني الدول األطراف لتتمكن من التصدي ملختلف مظاهر مشكلة االجتار
غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية ذات البعد الدويل ،1وقد تضمنت نصوصا قانونية ملزمة جلميع الدول ،وبدأ

العمل مبوجب أحكامها بعد أن مت املصادقة عليها من  120دولة  ،2ومت إقرار هذه االتفاقية يف ديسمرب 1444
وأصبحت نافذة يف نوفمرب . 3 1440
الفرع الثاني :القانون النموذجي 1881

صدر القانون النموذجي بشأن غسيل األموال واملصادرة يف جمال املخدرات ،من خالل برنامج األمم املتحدة املعين
بالرقابة الدولية على املخدرات ،وذلك ليكون مبثابة اإلطار القانوين املتكامل ملكافحة غسيل األموال ،وقد مت إعداد هذا
القانون من طرف فريق من اخلرباء الدوليني ،وذلك يف االجتماع الذي عقد يف الفرتة من  72فيفري إىل  02مارس
 ،1441وقد مت إصدار القانون رمسيا يف نوفمرب  1441بفيينا. 4
ولقد حدد هذا القانون جمموعة من اإلجراءات الوقائية اليت من شأهنا وقاية الدولة من عمليات غسيل األموال،
وتتضمن إلزام املؤسسات بالتحقق من هوية متعامليها وعناوينهم قبل أن يفتح هلم حسابات عادية أو دفاتر ادخار أو أن
حتفظ هلم سندات أو أن ختصص هلم خزائن أو أن تقيم أية عالقة عمل أخرى.
وعندما تنطوي املعامالت املالية على مبالغ مالية تتجاوز قيمة مبلغ معني حتدده الدولة ،وتتم يف ظروف معقدة
بدرجة غري معهودة أو ال مربر هلا ،أو يبدو أنه ليس هلا مربر اقتصادي أو غرض مشروع تلزم املؤسسة املالية باحلصول
على معلومات عن مصدر األموال وغايتها وغرض املعاملة وهوية األطراف املستفيدة. 5
الفرع الثالث :اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 1881
اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة هذا اإلعالن يف ختام أعمال الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة
لألمم املتحدة ،وقد تعهدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ببذل جهود خاصة من أجل مكافحة عمليات غسيل
األموال املتحصلة من جرائم االجتار باملخدرات ،وضرورة التأكيد على أمهية دعم أوجه التعاون القضائي الدويل واإلقليمي.
كما تضمن اإلعالن توصية من الدول األعضاء إىل غريها من الدول بأن تصدر تشريعات يف جمال مكافحة غسل

 1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ،فيينا ،1444 ،املادة .01
 2نعيم سالمة القاضي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .266
 3رافعة ابراهيم احلمداين ،مرجع سبق ذكره ،ص .18
 4حممد علي العريان ،مرجع سبق ذكره ،ص .47
 5نبيل صقر ،تبييض األموال في التشريع الجزائري ،دار اهلدى للطباعة والنشر ،اجلزائر ،ص .162
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األموال وذلك حبلول عام  ،7002وقد تضمن اإل عالن أيضا التدابري الالزمة لتقرير التعاون الدويل ملواجهة مشكلة
املخدرات العاملية.1
الفرع الرابع :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2222

مت اعتماد هذه االتفاقية وعرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
( )71خالل دورهتا اخلامسة واخلمسني يف  11نوفمرب  7000مبدينة بالريمو اإليطالية. 2
هتدف هذه االتفاقية كما جاء يف مادهتا األوىل إىل تعزيز التعاون الدويل ملنع خمتلف األمناط اخلطرية للجرمية املنظمة
عرب الوطنية ،ومنها جرائم غسل األموال ومكافحتها مبزيد من الفاعلية ،وأولت االتفاقية عناية خاصة ألفعال غسل
عائدات اجلرمية حيث أوجبت على الدول األطراف جترمي هذه األفعال وذلك وفقا لقانوهنا الداخلي كما جاء يف نص
املادة  06من هذه االتفاقية. 3
كما اشتملت االتفاقية على جمموعة من تدابري مكافحة غسل األموال اليت يتعني على كل دولة طرف اختاذها مثل
إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط املؤسسات املالية بغية ردع وكشف عمليات غسل األموال ،وفحص النظم
الداخلية املتعلقة بإنشاء املؤسسات التجارية ملنع استخدامها يف تيسري أنشطة الغسل ،والنظر يف تنفيذ تدابري جمدية
لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول عرب احلدود ،والسعي لتطوير وتعزيز التعاون الدويل عامليا وإقليميا
وحمليا بني السلطات القضائية وأجهزة تنفيذ القوانني وأجهزة الرقابة املالية ملكافحة غسل األموال.4
الفرع الخامس :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2223

نصت هذه االتفاقية على أن أهدافها تتمثل يف دعم التدابري الرامية إىل منع الفساد ومكافحته ،ودعم التعاون

الدويل واملساعدة التقنية يف جمال مكافحة الفساد ،وتعزيز النزاهة واملساءلة واإلدارة السليمة للدولة،5كما تلزم الدول
األعضاء فيها بتطبيق تدابري واسعة النطاق ومفصلة تؤثر على قوانينها ومؤسساهتا وممارساهتا مبا يعزز الوقاية من أعمال
الفساد وضبطها ومعاقبة مرتكبيها. 6
وقد اشتملت االتفاقية على جمموعة متنوعة من األحكام منها:7

 1عبد اهلل عزت بركات ،ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي ،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ،جامعة الشلف ،العدد
 ،08جوان  ،7006ص .744

 2عكروم عادل ،الجريمة المنظمة ،جملة حوليات جامعة اجلزائر ،العدد  ،72جوان  ،7012ص .161

 3اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،بتاريخ  11نوفمرب  ،7000املادتني  01و
.06
 4صقر بن هالل املطريي ،جريمة غسل األموال ،دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمكافحتها ،مذكرة
ماجستري ،ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،7008 ،ص .41

 5مايا خاطر ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،72العدد  ،7011 ،02ص .177
 6رنا فاروق العاجز ،مرجع سبق ذكره ،ص .16

 7حممد علي العريان ،مرجع سبق ذكره ،ص .42
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 اختاذ جمموعة من التدابري اليت ترمي إىل مكافحة غسيل عائدات اجلرائم املتأتية خصوصا من الفساد بأنواعه باإلضافةإىل اجلرائم األخرى.
 تقرير مسؤولية األشخاص االعتبارية وكذلك املشاركة أو الشروع يف املشاركة ،واملالحقة واملقاضاة والتجميد واحلجزواملصادرة ،وتشجيع التعاون الدويل وتعزيزه.
 وضع قواعد معروفة لتسليم اجملرمني ونقل األشخاص احملكوم عليهم ،واملساعدة القانونية املتبادلة ،والتعاون يف جمالإنفاذ وحتقيق القانون ،والتحقيقات املشرتكة وأساليب التحري اخلاصة.
 منع ومكافحة عمليات إعادة إدخال األموال ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال الفساد إىل داخل البلد ،مبايف ذلك غسيل األموال وإرجاعها واملساعدة التقنية والتدريب ومجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها وآليات رصد تنفيذها.
المطلب الثاني :دور المنظمات ذات الطابع الدولي واإلقليمي في مكافحة غسيل األموال
تعد االتفاقيات والوثائق اليت أصدرهتا بعض املنظمات الدولية واإلقليمية ملكافحة غسيل األموال إحدى أهم
اجلهود املبذولة عامليا لتحقيق نتائج يف جمال املكافحة ،والقاسم املشرتك بني هذه االتفاقيات والوثائق الصادرة عن
منظمات ذات طابع دويل أو إقليمي أهنا تكافح ظاهرة غسيل األموال سواء األموال املتحصلة عن طريق جتارة املخدرات
أو أي جرائم أخرى.
الفرع األول :بيان لجنة بازل للرقابة المصرفي 1811
تضم هذه اللجنة  17دولة وهي بلجيكا ،كندا ،فرنسا ،أملانيا ،إيطاليا ،اليابان ،هولندا ،السويد ،سويسرا ،اململكة
املتحدة ،لوكسمبورج ،الواليات املتحدة ،ومسيت هبذا اإلسم ألن اجتماع اللجنة يعتمد يف مدينة بازل بسويسرا وقد
تأسست هذه اللجنة هناية عام . 11428

وقد مت توقيع إعالن هذه اللجنة من جانب ممثلي البنوك املركزية وبعض املؤسسات املالية والذي دعا إىل منع

استخدام اجلهاز املصريف ألغراض عمليات غسل األموال.2
ومن أهم ما قررته جلنة بازل أنه على الرغم من أن البنوك ليس عليها التزام بالتحقق من مشروعية كل عملية
مصرفية تقوم هبا إال أهنا ال جيب أن تقف موقفا سلبيا يف حالة استخدام النظام البنكي ألغراض إجرامية وإال اهتزت الثقة
يف البنوك وعليه ينبغي على البنوك بذل أقصى درجات العناية واجلهد للتعرف على هوية املتعاملني وأن تتعاون مع

السلطات املختصة للكشف عن العمليات املريبة. 3
 1عبد املطلب عبد احلميد ،مرجع سبق ذكره ،ص .224

 2يوسف حسن يوسف ،جريمة غسيل األموال بالطرق التقليدية وعبر شبكات اإلنترنت وبنوك الويب ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة
األوىل ،7011 ،ص .12

 3عمرو عيسى الفقي ،مكافحة غسيل األموال في الدول العربية ،املكتب اجلامعي احلديث ،الطبعة األوىل ،7001 ،ص .112
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الفرع الثاني :مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل األموال (1818 )GAFI-FATF

قرر رؤساء دول وحكومات الدول السبع الصناعية الكربى وهي مؤلفة من الواليات املتحدة األمريكية ،كندا،

اليابان ،بريطانيا ،أملانيا ،إيطاليا ،فرنسا وقد انضمت إليها روسيا مؤخرا ،فأصبحت تعرف مبجموعة الثمانية إنشاء جمموعة
العمل املايل ملكافحة غسل األموال، 1وهي هيئة مشرتكة بني احلكومات تضع معايري عاملية ملكافحة غسل األموال وحماربة
متويل اإلرهاب ،وتقوم بتقييم امتثال أعضائها هلذه املعايري ،وتعمل على تشجيع االمتثال العاملي هلذه املعايري،كما أهنا
حتدد التهديدات اليت تواجه مكافحة غسل األموال.2
تسمى هذه اجملموعة بالفرنسية ( )Gafiاختصارا لعبارة Groupe d’action financier sur le blanchiment de
 capitauxوباإلجنليزية ( )FATFاختصارا لعبارة . The Financial Action Task Force
وميكن حتديد دور هذه اجملموعة يف إطارين ،يتمثل اإلطار األول يف وضع املعايري والتوصيات املتعلقة بإجراءات

مكافحة غسل األموال ،ويقوم اإلطار الثاين على تقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه املعايري والتوصيات ،يف إطار
أنظمتها الوطنية ،وتقوم هذه اجملموعة هبذه األدوار بالتعاون مع العديد من اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية. 3
وحىت تنهض جمموعة العمل املايل بدورها ،أصدرت تقريرها األول يف  06فيفري  ،1440متضمنا أربعني توصية،
وتعترب هذه التوصيات مبثابة إطار عام ملكافحة غسيل األموال من خالل التمهيد التشريعي الداخلي واخلارجي ،وذلك
عن طريق التوقيع على املعاهدة وإعادة النظر يف التشريعات القائمة واليت حتول دون اتباع إجراءات املكافحة ودون التفاهم
مع بقية الدول خبصوص التوصل إىل اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف ،ونظرا الختالف التشريعات بني البلدان
املختلفة فقد ركزت التوصيات األربعون على املتطلبات واإلجراءات الالزم اتباعها إلعطاء الدول املرونة الكافية يف اختيار
الطرق واألساليب املالئمة ألوضاعها وتشريعاهتا فيما خيص طريقة مكافحتها لظاهرة غسيل األموال ،4وتقسم التوصيات
األربعون إىل أربعة أقسام كما يلي:5
 القسم األول :يتعلق بتعديل قواعد سرية املعامالت املصرفية وتعزيز التعاون الدويل يف جمال التحقيقات. القسم الثاني :يتعلق بتطوير األنظمة القانونية احمللية ملواجهة غسيل األموال من حيث اإلجراءات لتشريع وجترمي أيةقضايا هلا صلة باملخدرات واختاذ إجراءات املصادرة وفرض العقوبات.

 1مسر فايز امساعيل ،تبييض األموال ،دراسة مقارنة ،منشورات زين احلقوقية ،الطبعة األوىل ،7010 ،ص .164
 2جنيفر إيسرن ودي كوكر لويس ،مكافحة غسل األموال/محاربة تمويل اإلرهاب :تعزيز االشتمال المالي والنزاهة المالية ،مذكرة مناقشة مركزة ،رقم ،16
أغسطس  ،7004ص .07
 3أمحد سفر ،مرجع سبق ذكره ،ص .61
 4أجمد سعود قطيفان اخلريشة ،مرجع سبق ذكره ،ص .147
 5هييت أمحد حسني وجنم عدنان ،ظاهرة االقتصاد الخفي وغسيل األموال :المصادر واآلثار –دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة الممتدة من
( ،)2221-1818جملة اإلدارة واالقتصاد ،العدد  ،7010 ،41ص .42
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 القسم الثالث :يتعلق بتعزيز دور املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية يف جمال تطبيق أمهية التعرف على هويةالزبائن وقواعد حفظها.

 القسم الرابع :يتعلق بتبادل املعلومات يف العملية املشكوك هبا والتعاون بني السلطات القانونية يف إطار اتفاقياتمعتمدة هلذا الغرض.

الفرع الثالث :مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية
أنشئت جمموعة إجيمونت يف مدينة بروكسل البلجيكية سنة  1441وعقدت اجتماعاهتا يف قصر  Egmontمببادرة
من وحدات مكافحة تبييض األموال يف بلجيكا والواليات املتحدة األمريكية. 1
ويرتكز نشاط جمموعة إجيمونت حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني الوحدات الوطنية ملكافحة
غسل األموال (وحدات املعلومات املالية) على مستوى العامل ،وقد توصلت هذه اجملموعة إىل حتقيق عدد من اإلجنازات
منها:2
 إنشاء آلية خاصة لتبادل املعلومات بني الوحدات الوطنية عرب شبكة اإلنرتنت. تقدمي الدعم الفين واملؤسسي والتنظيمي للوحدات الوطنية. إصدار مبادئ متعلقة بنواحي وشروط تبادل املعلومات بني الوحدات الوطنية عام .7001وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املبادئ (ثالث عشر مبدأ) تضع إطارا لنواحي تبادل املعلومات بني الوحدات
األعضاء ،يشجع نشاط تبادل املعلومات ألغراض املصلحة املشرتكة وحيدد اإلجراءات والشروط املرتبطة بذلك
ومسؤوليات األطراف املعنية ،وكذلك شروط استخدام املعلومات املتبادلة ،وأهم هذه املبادئ ما يلي: 3
جيب أن تكون وحدات املعلومات املالية قادرة على تبادل املعلومات حبرية مع الوحدات األجنبية املماثلة ،على
أساس تباديل وفق اتفاقية مشرتكة.
وجيب أن يتم وفق هذا التبادل ،سواء كان بطلب أو بدون طلب من الوحدات األجنبية ،تقدمي كافة املعلومات
املتاحة ذات العالقة املعنية وباألطراف املرتبطة هبا.
جيب أن تقوم وحدات املعلومات املالية اليت تطلب معلومات باإلفصاح عن أسباب طلبها والغرض الذي تستخدم
املعلومات ألجله وأي معلومات أخرى ميكن أن تساعد الوحدة املستعملة للطلب من حتديد فيما إذا كان هذا الطلب ال
يتعارض مع قوانينها احمللية.
جيب أن تستخدم املعلومات املتبادلة فقط ،وال ميكن نقل هذه املعلومات إىل طرف ثالث دون موافقة الوحدات
املقدمة للمعلومات.
 1نبيل صقر ،مرجع سبق ذكره ،ص .124
 2خالد سليمان ،تبييض األموال جريمة بال حدود ،دراسة مقارنة ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت ،7008 ،ص .111
 3نبيل صقر ،مرجع سبق ذكره ،ص .124
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جيب على وحدات املعلومات اختاذ اإلجراءات الكفيلة باحلفاظ على سرية املعلومات املتبادلة.
المطلب الثالث :دور االتحاد األوروبي في مكافحة غسيل األموال
تعد املؤمترات اليت عقدها االحتاد األورويب واالتفاقيات والوثائق اليت أصدرها إحدى اآلليات اليت ميكن من خالهلا
مواجهة ظاهرة غسيل األموال ،وسنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل أهم هذه االتفاقيات والوثائق.
الفرع األول :اتفاقية المجلس األوروبي لغسيل األموال 1882
تأسس اجمللس األورويب يف عام  ،1484وهو أقدم التنظيمات السياسية األوروبية وأكثرها مشوال إذ يغطي كل
اجملاالت السياسية عدا مسألة الدفاع ومقره يف مدينة سرتاسبورغ بفرنسا ،1ورغبة من الدول األعضاء يف مكافحة اإلجرام
املنظم والذي أصبح يعد مشكلة دولية ،جاءت اتفاقية غسيل األموال لتقدم أحدث الطرق وأكثرها فعالية على املستوى
الدويل لتليب هذه الرغبة.
مت إعداد هذه االتفاقية يف  04نوفمرب  21440ومبقتضى هذه االتفاقية ،تلزم الدول املوقعة بتجرمي األفعال اليت
تنطوي على تبديل أو حتويل أو إخفاء األموال الناشئة عن اجلرمية أو التعتيم عليها ،كما تلزم هذه الدول بتجرمي اكتساب
هذه األموال أو حيازهتا أو استعماهلا أو املسامهة أو االشرتاك يف أي من هذه األفعال.3
وقد نصت هذه االتفاقية على كافة ما نصت عليه اتفاقية فيينا ولكنها وسعت من نطاق تطبيقها لتشمل غسل
األموال الناشئة عن اجلرمية أيا كان نوعها ومل تقتصر على غسل األموال الناشئة عن االجتار باملخدرات كما هو احلال يف
اتفاقية فيينا.
الفرع الثاني :التوجيه األوروبي لمنع استخدام النظام المالي في غسيل األموال 1881
يف عام  1441قام جملس الوزراء التابع للمجموعة األوروبية (حاليا االحتاد األورويب) بإصدار توجيه حول منع
استخدام النظام املايل يف عمليات غسيل األموال .ويسعى هذا االجتاه إىل حتقيق هدفني:4
األول أن تعمل الدول األعضاء على سن قوانني حلظر غسيل األموال ،والثاين زيادة التعاون بني الدول األعضاء يف
التحقيق واملقاضاة املتعلقني بغسيل األموال.
وفرض التوجيه العديد من االلتزامات والواجبات ذات الداللة على املؤسسات املالية مبا يف ذلك صناعة التتأمني،
فعلى املؤسسات املالية أن تسأل عن هوية عمالئها والتأكد من ذلك إذا زاد مبلغ الصفقة عن  11000وحدة أوروبية
وأن تعمل املؤسسات املالية على االحتفاظ بالسجالت الالزمة املتعلقة بالعمليات اليت جتريها مع العمالء وأن تتاح
 1مفيد نايف تركي الراشد الدليمي ،غسيل األموال في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،7006 ،ص .720
 2حممد علي سكيكر ،مكافحة جريمة غسل األموال على المستويين المصري والعالمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،7002 ،ص .76

 3إبراهيم أبو الوفا حممد أبو الوفا ،إبالغ البنوك عن العمليات المشبوهة بين االلتزام والمسؤولية في القانون المقارن والفقه اإلسالمي ،جملة كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،العدد  ،7008 ،77ص .06
 4مفيد نايف تركي الراشد الدليمي ،مرجع سبق ذكره.724 ،
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للمحاكم والسلطات املختصة فرصة االطالع عليها عندما يتعلق األمر بعمليات الكشف والتحقيق يف جرائم غسيل
األموال ،وأن تعمل املؤسسات املالية على إصدار أدلة توجيهية بشأن أنشطة غسيل األموال واملسائل املتعني مالحظتها
وإيالئها االهتمام وإخضاعها ملزيد من الفحص والتدقيق عند حصوهلا من قبل أحد العمالء ،واعتمادها سياسة التقارير
الدورية حول النشاط املايل الذي تقوم به.
وأوصى الدليل بضرورة أال يتعارض قانون سرية احلسابات املصرفية مع عمليات البحث والكشف عن غسيل
األموال ،وأن يتم إنشاء هيئة مالية للمعلومات يف كل دولة من الدول األعضاء.
وأكد التوجيه على ضرورة أن تعمل الدول األعضاء على التخطيط إلنشاء قوة شرطة عرب الدول لتنظيم املشاكل
املتوقعة لتحرك العمالت عند االندماج األورويب يف عام .1447
الفرع الرابع :إعالن باريس بشأن مكافحة غسيل األموال 2223
صدر هذا اإلعالن عن مؤمتر برملانات اإلحتاد األورويب ملكافحة غسيل األموال املنعقد مبدينة باريس عام 7002
والذي شارك فيه ممثلون عن برملانات دول اإلحتاد ،وممثلون عن عشرة دول كانت مرشحة لالنضمام لإلحتاد األورويب
آنذاك وممثلون عن الربملان الروسي. 1
لقد جاء بديباجة هذا اإلعالن أن عمليات غسيل األموال ذات املصادر اجلرمية قد تطورت بشكل كبري خالل
السنوات األخرية وأهنا أصبحت متثل هتديدا رئيسيا القتصاديات الدول العربية ومؤسساهتا املالية واملصرفية ،مما يصبح معه
التعاون الدويل أمرا ضروريا وملحا ملكافحة تلك اجلرائم .
فقد تعهد املشاركون بأن يتم تعزيز تشريعاهتم الوطنية كل يف نطاقه وذلك بغية تفعيلها وجعلها تغطي وتواكب
الطرق املصرفية الشرعية وغسيل أمواهلم القذرة عربها.
كما أكد إعالن باريس  7002على حماور أربعة ميكن إجيازها فيما يلي:
 شفافية حركة تنقل رؤوس االموال . اختاذ العقوبات ضد الدول والكيانات الغري متعاونة يف جمال مكافحة غسيل األموال. تدعيم التعاون القضائي واألمين واإلداري و املعلومايت بغية تدشني شبكة معلومات تدعم عمليات املكافحة عربأراضي دول األعضاء.
 اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة واملتمثلة يف مراقبة العمليات مثار الشبهات سيما اليت جيري من خالهلا حتويل مبالغطائلة من مكان إىل اآلخر.
المبحث الثالث :مكافحة غسيل األموال في نطاق التنظيمات اإلقليمية العربية

حرصت الدول العربية على التعاون مع اجلهود الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل األنشطة غري املشروعة،

والعمل على تطبيق املعايري والتوصيات الدولية يف هذا الشأن ،وبناء على ذلك فهي ال تنفك تعقد املؤمترات املختصة يف
 1دليلة جاليلة ،جريمة تبييض األموال  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص القانون اجلنائي وعلم اإلجرام ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو
بكر بلقايد ،تلمسان ،7018/7012 ،ص .881
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شىت اجملاالت ملعاجلة كافة الظواهر اليت تصاحب ظاهرة غسيل األموال ،باإلضافة إىل إصدار وتوقيع العديد من
االتفاقيات والوثائق ،وسنتعرض يف هذا املبحث إىل أهم املؤمترات والوثائق واالتفاقيات العربية املوجهة ملكافحة ظاهرة
غسيل األموال.
المطلب األول :االتفاقيات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب

يعترب جملس وزراء الداخلية العرب مثرة التعاون العريب ملكافحة اجلرمية وهو اهليأة العليا للعمل العريب املشرتك يف

حتقيق األمن الداخلي العريب واألمن اإلقليمي ،برزت فكرة إنشائه يف املؤمتر األول لوزراء الداخلية العرب املنعقد بالقاهرة
عام  1422وتقرر إنشاؤه يف املؤمتر الثالث املنعقد بالسعودية سنة  ،1440وصودق على مشروع النظام األساسي
للمجلس يف املؤمتر االستثنائي بالرياض عام .11447
بذل جملس وزراء الداخلية العرب جهودا حثيثة من أجل وضع أساس تعاوين عريب أمين مشرتك يف مكافحة جرمية
غسل األموال املتحصلة من اجلرائم ،ومتكن اجمللس من لفت انتباه الدول األعضاء إىل خطورة هذه اجلرمية على اجملتمعات
العربية ،ونشري هنا إىل أهم أدوات التعاون العريب اليت أقرها اجمللس واملتعلقة مبوضوعنا بشكل أو بآخر.
الفرع األول :االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1884

اعتمدت هذه االتفاقية من طرف جملس وزراء الداخلية العرب يف دورته احلادية عشر سنة  ،21448خالل املؤمتر
الذي انعقد يف تونس حيث مت إقرارها من قبل جملس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم ( ،3)711من أجل التصدي
بشكل فعال آلفة املخدرات على أساس قناعة عربية راسخة بأن هذه املهمة يف الواقع مسؤولية مجاعية مشرتكة بني كل
الدول العربية ،وقد تضمنت هذه االتفاقية جترمي إنتاج أو صناعة أو زراعة أو إدارة أو متويل أي خمدرات أو مؤثرات عقلية
أو حيازهتا أو تبادهلا أو نقلها أو االجتار فيها يف أية صورة يف غري األحوال املرخص هبا أو صنع مواد أو معدات مع العلم
بأهنا ستستخدم من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع املخدرات أو املؤثرات العقلية بشكل غري مشروع ،4على غرار األحكام
الواردة يف اتفاقية فيينا لسنة  1444ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ عام .51446
وتقوم كل دولة من الدول األطراف بإشعار الدولة األخرى على وجه السرعة بارتكاب أحد رعاياها ألي من
اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية وتسعى األطراف إىل تعجيل إجراءات تسليم اجملرمني وإىل تبسيط متطلباهتا بشأن

 1دليلة جاليلة ،مرجع سبق ذكره ،ص .226
 2لعشب علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .16

 3وسيم حسام الدين األمحد ،مكافحة غسل األموال في ضوء التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية ،منشورات احلليب احلقوقية ،دون مكان النشر،الطبعة
األوىل ،7004 ،ص .717
 4عبد احلميد عبد املطلب ،العولمة واقتصاديات البنوك ،الدار اجلامعية ،دون مكان النشر ،7001 ،ص .764
 5لعشب علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .16
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أدلة اإلثبات فيها ،وتتعاون األطراف بصورة وثيقة يف تيسري التبادل املأمول والسريع للمعلومات املتعلقة جبميع جوانب
اجلرائم املنصوص عليها مبا يف ذلك عالقة هذا االجتار غري املشروع باألنشطة اإلجرامية األخرى.1
الفرع الثاني :القانون العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة غسيل األموال

أعدت األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب مشروع القانون العريب النموذجي االسرتشادي ملكافحة غسل
األموال وفق أحدث املستجدات الدولية يف هذا الشأن .ومت إعادة صياغته يف ضوء آراء ومقرتحات الدول األعضاء،
وعرضه على املؤمتر العريب السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات للموافقة عليه ،وقد وافق جملس وزراء الداخلية
العرب بدورته العشرين اليت عقدت يف تونس خالل الفرتة  18-12جانفي  7002على مشروع القانون.2
وقد جاءت نصوصه يف إطار ما تضمنته الصكوك واملواثيق اإلقليمية الدولية ،بغية تعميمه على الدول العربية،
لالسرتشاد به يف صياغة قوانني وطنية ملكافحة غسل األموال ،أو تطوير وحتديث التشريعات الوطنية ذات الصلة مبكافحة

غسل األموال.3

الفرع الثالث :االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب

وافق جملس وزراء الداخلية العرب يف دورته اخلامسة عشرة ،بقراره رقم ( )740بتاريخ  01جانفي  1444على

االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ،ومت اعتمادها من قبل جملس وزراء الداخلية والعدل العرب يف مؤمترمها املشرتك الذي
عقد يف مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة بتاريخ  .1444/08/77ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ
اعتبارا من .41444/01/02
أهم ما جاء يف هذه االتفاقية هو أن تتعهد كل من الدول املتعاقدة بتزويد أي دولة متعاقدة أخرى مبا يتوافر لديها
من معلومات أو بيانات من شأهنا:
 أن تساعد يف القبض على متهم أو متهمني بارتكاب جرمية إرهابية ضد مصاحل تلك الدولة أو الشروع أو االشرتاكفيها سواء باملساعدة أو االتفاق أو التحريض.
 أن تؤدي إىل ضبط أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت لالستخدام يفجرمية إرهابية.
 كما تتعهد الدول املتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها وتقدمي املساعدة يف جمال إجراءات التحري والقبض على اهلاربنيمن املتهمني أو احملكوم عليهم جبرائم إرهابية وفقا لقوانني وأنظمة كل دولة ،كما تتعهد الدول املتعاقدة على إجراء
تعاون وتبادل الدراسات والبحوث ملكافحة اجلرائم اإلرهابية.
 1عبد املطلب عبد احلميد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .720-764
 2عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .764

 3طايل كايد اجملايل ،النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل األموال ،ورقة عمل مقدمة يف احللقة العلمية حول غسل األموال وأثره يف انتشار املخدرات،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض 12-11 ،جوان  ،7017ص .11
 4عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .721
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المطلب الثاني :المؤتمرات العربية لمكافحة غسيل األموال

استضافت الدول العربية العديد من املؤمترات اإلقليمية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بشكل عام صدر
عنها العديد من التوصيات والتوجيهات ملواجهة ومنع انتشار تلك الظاهرة.
الفرع األول :المؤتمر العربي الثامن بتونس

عقد هذا املؤمتر يف الفرتة املمتدة من  21ماي إىل  07جوان  ،1448حيث توصلت خالله الوفود إىل عقد

اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية من أجل جتسيد التعاون والتنسيق بني األطراف
املتعاقدة يف جمال مكافحة اجلرمية ومنع غسيل األموال. 1
الفرع الثاني :مؤتمر عمان باألردن
عقد هذا املؤمتر خالل الفرتة من  76إىل  74سبتمرب  ،1448وشاركت فيه وفود من فرنسا ومصر واألردن
والسعودية والبحرين ،وقد اهتم هذا املؤمتر ببحث موضوع غسيل األموال الناجتة عن اجلرائم بصفة عامة ،وأمهية القضاء
على هذه الظاهرة من أجل املسامهة يف مكافحة املخدرات بأنواعها املختلفة.2
الفرع الثالث :المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة بالقاهرة
انعقد هذا املؤمتر بالقاهرة يف الفرتة املمتدة من  74أفريل إىل  04ماي  ،1441ناقش ضمن أعماله موضوع
املخدرات وغسل األموال الناجتة عن االجتار يف املخدرات واملؤثرات العقلية حيث طالب املؤمترون بضرورة التعاون الدويل
يف جمال مكافحة اجلرمية بصفة عامة وغسل األموال بصفة خاصة ،كما طالب املؤسسات املالية واملصرفية بتسهيل عملية
الكشف عن احلسابات السرية حىت ال يساء استخدامها للتسرت على اجلرمية وإخفاء حقيقة الدخل غري املشروع .3
الفرع الرابع :المؤتمر العربي التاسع لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتونس

انعقد هذا املؤمتر عام  1441والذي تطرق إىل منع غسيل األموال وفرض الرقابة على الكيميائيات والعقاقري

املخدرة وتطبيق أهم ما جاء يف اتفاقية فيينا للعام  1444كآليات وأساليب مبتكرة للتصدي جلرائم االجتار غري املشروع
باملخدرات.4
الفرع الخامس :مؤتمر تونس للتعاون األمني
عقد هذا املؤمتر يف تونس عام  ،1446حضره وزراء الداخلية بالدول األعضاء من أجل حتقيق التنسيق الدويل
واإلقليمي ملنع اجلرمية وتعقبها ومصادرة العوائد املتحققة منها ،ومكافحة عمليات غسيل األموال ،وعدم استخدام

 1لعشب علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .172
 2مسر فايز امساعيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .122
 3لعشب علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .171
 4رمزي جنيب القسوس ،غسيل األموال جريمة العصر ،دار وائل للنشر،األردن ،الطبعة األوىل ،7000 ،ص .24
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احلسابات املصرفية السرية يف إخفاء دخول جتار املخدرات. 1

الفرع السادس :مؤتمر األساليب الدولية لمكافحة غسيل األموال بالقاهرة
عقد املؤمتر عام  7008نظمته األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسيل
األموال مبصر وقد صدرت عنه توصيات مهمة يف مقدمتها االستفادة من التجربة املصرية يف اجملال التشريعي مبا يشمل
ذلك قانون مكافحة غسيل األموال والالئحة التنفيذية له والضوابط الصادرة من السلطات الرقابية وما أسفرت عنه من
تأسيس وحدة مستقلة ذات صبغة خاصة ملكافحة غسيل األموال.
وأكد املؤمتر على أمهية التعاون والتنسيق وطنيا بني املصارف واملؤسسات املالية واألجهزة الرقابية واألمنية ومنشآت
القطاع اخلاص واالحتادات املهنية واملنظمات الدولية يف جمال مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.2
المطلب الثالث :مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
يعد إنشاء جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من أبرز اجلهود اإلقليمية العربية لتفعيل
التعاون بني دول املنطقة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا يساير ويليب التوجهات الدولية يف هذا
اجملال.
الفرع األول :نشأة المجموعة

أعلن يف املنامة عاصمة البحرين يف  7008/11/20قيام جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا (-MENAFATFمينا فاتف) من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تضمنت  18دولة عربية هي
البحرين ،قطر ،اإلمارات العربية املتحدة ،السعودية ،الكويت ،سلطنة عمان ،اليمن ،سوريا ،لبنان ،مصر ،تونس ،اجلزائر،
املغرب .وقد جاء إعالن قيام هذه املنظمة يف ختام اجتماع على املستوى الوزاري الوزاري استمر بني  74و 40
 7008/11/شاركت فيه  18دولة عربية متثل األعضاء املؤسسني للمجموعة. 3
وفكرة وجود هذه املنظمة وجدت أساسا من القناعة الراسخة بأمهية أن تعتمد املبادرة وأن ال تنتظر التعليمات من
أحد ،حبيث يصل الصوت العريب إىل احملافل الدولية ،ويعرب عن واقع أن املنطقة لديها مشاكلها مثل أي منطقة يف العامل،
وأهنا جديرة بالعمل على حلها ،ولديها اإلمكانيات واألفكار الالزمة يف هذا اجملال. 4
الفرع الثاني :طبيعة المجموعة وأهدافها

 1مسر فايز امساعيل ،مرجع سبق ذكره.122 ،
 2عبد املطلب عبد احلميد ،االقتصاد الخفي وغسيل األموال والفساد العالقة الجهنمية ،مرجع سبق ذكره ،ص .217
 3وسيم حسام الدين األمحد ،مرجع سبق ذكره ،ص .768
 4أمحد سفر ،مرجع سبق ذكره ،ص .40
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جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية ،إذ مت تأسيسها باالتفاق بني
أعضائها ومن مث ،فهي ليست منبثقة عن معاهدة دولية،كما أهنا مستقلة عن أي مؤسسة دولية أخرى ،ويتحدد عملها
ونظمها وإجراءاهتا بتوافق آراء أعضائها ،وذلك يف إطار من التعاون مع اهليئات الدولية األخرى ،وخاصة جمموعة العمل
املايل (، )FATFمبا حيقق أهدافها.
وتتلخص أهداف اجملموعة اليت تسعى إىل حتقيقها فيما يلي: 1
 تبين وتنفيذ التوصيات األربعني جملموعة العمل املايل ( )FATFحول مكافحة غسل األموال ،وكذا التوصيات التسعملكافحة متويل اإلرهاب.
 تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة مبوضوع مكافحة غسل األموال. التعاون فيما بني الدول األعضاء لتعزيز االلتزام باملعايري واإلجراءات اليت تضمنتها التوصيات التسع واألربعون جملموعةالعمل املايل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وكذا اتفاقيات ومعاهدات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع،
والعمل مع املؤسسات الدولية األخرى لتعزيز االلتزام هبذه املعايري واإلجراءات يف مجيع أحناء العامل.
 العمل سويا لتحديد املوضوعات املرتبطة بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب ذات الطبيعة اإلقليمية وتبادلاخلربات حول هذه القضايا وتطوير احللول اإلقليمية ملعاجلتها.
 اختاذ ترتيبات فعالة يف مجيع أحناء املنطقة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب طبقا للقيم الثقافية اخلاصة بالدولاألعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
الفرع الثالث :معايير االنضمام إلى عضوية المجموعة
مت وضع عدة معايري جيب مراعاهتا ،لدى تقدم أي دولة جديدة بطلب االنضمام إىل عضوية اجملموعة .وتتلخص
هذه املعايري فيما يلي: 2
 أن تكون الدولة صاحبة طلب االنضمام من دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. أن يكون لدى الدولة قوانني صادرة بالفعل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،أو على األقل أن تكون يفسبيلها الختاذ خطوات فعالة وترتيبات حنو إصدارها.
 أن تطبق الدولة أو تكون بصدد اختاذ خطوات وإجراءات للعمل على االلتزام باتفاقيات األمم املتحدة وقرارات جملساألمن ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 أن تتبىن الدولة التوصيات األربعني الصادرة عن جمموعة العمل املايل ( )FATFيف جمال مكافحة غسل األموال،وكذلك التوصيات اخلاصة التسع الصادرة عنها بشأن مكافحة متويل اإلرهاب ،وأية تعديالت تطرأ عليها.
 أال يؤثر انضمام هذه الدولة على استمرار اجملموعة يف عملها بكفاءة وفاعلية. 1عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .726-721
 2عادل عبد العزيز السن ،مرجع سبق ذكره ،ص .722
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الفرع الرابع :أجهزة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 -1االجتماع العام:
يتألف من مندوبني معينني من قبل الدول األعضاء ممن لديهم خربة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،ويعترب االجتماع العام اجلهة املسؤولة عن اختاذ القرارات يف اجملموعة وتنفيذ برنامج عملها .ويقوم بعدد من
الوظائف الرئيسية تتضمن ما يلي: 1
 حتديد سياسة وقوانني وإجراءات اجملموعة. املوافقة على التقرير السنوي للمجموعة وخطة عملها وميزانيتها. النظر يف تقارير التقييم املشرتك املتعلقة بالتزام األعضاء مبعايري جمموعة العمل املايل. حتديد احتياجات الدول األعضاء للمساعدة الفنية والتنسيق لتقدمي هذه املساعدات هلا بالتعاون مع الدولواملؤسسات الدولية واإلقليمية اليت توفر مثل هذه املساعدات.
 -2سكرتارية المجموعة:

توفر سكرتارية اجملموعة ومقرها املنامة مبملكة البحرين ،مجيع الوظائف التقنية واإلدارية للقيام بأعمال اجملموعة ،إذ

يتمثل دورها يف القيام بالوظائف التالية: 2
 تنفيذ برنامج العمل كما مت إقراره من قبل االجتماع العام للمجموعة. -تقدمي تقرير دوري إىل الرئاسة واألعضاء واملراقبني حول التقدم الذي مت إحرازه.

 التنسيق مع املنظمات والدول األخرى اليت تشرتك يف مكافحة غسل األموال. مراقبة التطورات العاملية يف مكافحة غسل األموال وتوفري املعلومات املناسبة لالجتماع العام للمجموعة. -3فريق عمل التقييم المشترك:

مت تشكيل فريق عمل التقييم املشرتك يف االجتماع العام األول برئاسة مجهورية مصر العربية ،ويهدف هذا الفريق

إىل العمل مع سكرتارية اجملموعة إلعداد وتنظيم برنامج التقييم املشرتك للدول األعضاء يف اجملموعة وتتمثل مهامه يف: 3
 إعداد إجراءات التقييم املشرتك ومراجعتها اعتمادا على منهجية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املعتمدة منقبل جمموعة العمل املايل وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل وتقدميها إىل االجتماع العام.
 -إعداد معايري لتحديد املؤهالت واخلربات الالزم توافرها يف املقيمني.

 1جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،التقرير السنوي السابع ، 7011،ص .08
 2املرجع نفسه ،ص .08
 3جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،معلومات عن مبادرات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،خلفية تارخيية وأهم التطورات 12 ،فيفري  ،7010ص .02
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 دراسة النتائج الكلية للتقييم املشرتك ل لدول األعضاء الستخالص نقاط الضعف أو املشاكل الرئيسية يف جمالمكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تتطلب عناية خاصة وتقدمي املقرتحات الالزمة للتغلب عليها وتقدميها
لالجتماع العام.
 متابعة التطورات اإلقليمية والدولية يف جمال التقييم املشرتك والتعاون الدويل واقرتاح ما يلزم بشأهنا. -8منتدى وحدات المعلومات المالية:
مت تشكيل منتدى وحدات املعلومات املالية بدول جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ليكون
مبثابة آلية ،وقناة اتصال فيما بني وحدات املعلومات املالية بالدول األعضاء هبدف زيادة سبل التعاون اإلقليمي وتبادل
اخلربات فيما بينها وتفعيل دورها.
وتكون رئاسة املنتدى دورية حسب دولة الرئاسة مبعىن أن تتوىل وحدة املعلومات املالية بدولة الرئاسة رئاسة
املنتدى ،ويتوىل رئيس املنتدى مساعدة السكرتارية والتنسيق معها بشأن التحضري لعقد لقاءات أعضاء املنتدى ،وإدارة
هذه اللقاءات ،وعرض تقارير عن أعمال املنتدى على االجتماعات العامة للمجموعة ،وتتوىل سكرتارية اجملموعة أعمال
منسق املنتدى للتحضري لعقد لقاءات أعضاء املنتدى. 1
 -1فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات:

يعمل هذا الفريق على مساعدة اجملموعة يف حتقيق أهدافها يف حدود صالحياته واختصاصاته ،ويتوىل الفريق
مساعدة السكرتارية وتقدمي املشورة هلا فيما يتعلق باملهام التالية:2
 العمل على توفري التدريب الالزم وفقا الحتياجات األعضاء سواء يف إطار دليل التدريب أو غريه بالتنسيق معاجلهات الدولية واإلقليمية املعنية بغية تعزيز خربات أعضاء اجملموعة لتحسني وتطوير أنظمة وإجراءات املكافحة
املطبقة لديها.
 تنظيم الندوات واملؤمترات والفعاليات األخرى ،وحتديد موضوعاهتا وثيقة الصلة مبجال اختصاص اجملموعة. تبادل اخلربات والتجارب بني الدول األعضاء فيما يتعلق بأية ثغرات قد تطرأ على األنظمة القانونية والرقابيةواملؤسسية املتعلقة مبكافحة غسل األموال.

 1جمموعة العمل املايل ملنطقة الرق األوسط ومشال إفريقيا ،التقرير السنوي السابع ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
 2جمموعة العمل املايل ملنطقة الرق األوسط ومشال إفريقيا ،التقرير السنوي السابع ،مرجع سبق ذكره ،ص .06
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خالصة

اجتهت اإلرادة الدولية حملاربة ظاهرة غسيل األموال واحلد منها وذلك لآلثار السلبية واألضرار اليت تنتج عنها ،وال

تقتصر أضرارها على الفرد وإمنا تتعدى ذلك إىل اجملتمع بشكل عام وكيان الدولة بشكل خاص ،لذلك فقد سعى اجملتمع
الدويل إىل جترميها وعقد االتفاقيات اليت تنظم هذا التجرمي وإن اقتصر يف البداية على العائد من جرائم املخدرات كما مت
يف اتفاقية فيينا لعام  ،1444ومربر ذلك أن أنشطة املخدرات هي اليت أوجدت الوعاء األكرب لألموال بفعل
متحصالت عوائدها العالية ،ولكن اكتشاف أن األموال املغسولة تفوق ما يتم استحصاله من املخدرات جعل الدول
تتجه إىل توسيع دائرة التجرمي جلميع العوائد اليت ميكن غسلها من خمتلف اجلرائم ،وأوصت هذه االتفاقيات بضرورة أن
تقوم مجيع الدول بإدراج جترمي غسل األموال ضمن قوانينها الداخلية.
والدول العربية وكغريها من دول العامل ونظرا لتأثرها السليب بغسيل األموال ،قامت ببذل جهود كبرية للتصدي هلذه
الظاهرة عن طريق عقد الكثري من املؤمترات وإبرام العديد من االتفاقيات الثنائية أو اجلماعية مع بعضها البعض أو مع
الدول األخرى.
على الرغم من حماولة أعضاء اجملتمع الدويل السيطرة على هذه الظاهرة وحماربتها ،إال أهنا مازالت إىل حد اآلن جتد
صعوبة يف حتقيق هذه الغاية ،وهذا راجع لعدة أسباب من بينها مبدأ السرية املصرفية ،ووجود الكثري من الثغرات اليت
تضعف هذه اجلهود باإلضافة إىل وجود العديد من التسهيالت واليت تقدمها بعض الدول لغاسلي األموال من أجل
استقطاب أمواهلم ،وهي الصعوبات اليت تعرقل جهود مكافحة غسيل األموال عرب العديد من الدول يف العامل.
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تمهيد:

إن ظاهرة غسيل األموال هي ظاهرة عاملية تتميز بانتشارها اجلغرايف الواسع ،ذلك أهنا ال تقتصر على عينة من

الدول دون األخرى بل باتت هذه اجلرمية حمل قلق دائم يف كل الدول وعلى اخلصوص الدول النامية.
فاجلزائر وعلى غرار الدول النامية صارت متارس فيها عمليات غسيل األموال ،بصورة أساسية أو ثانوية ،انطالقا
من انتشار ظاهرة اجلرمية املنظمة بكل أنواعها ،جتارة املخدرات والتهريب والرشوة والفساد السياسي واإلداري والتزوير
وسرقة البنوك والتهرب من الضرائب...إخل ،واليت كان سببها األوضاع اليت مرت هبا اجلزائر من حالة االستقرار إىل حالة
اإلرهاب ،ومن نظام االقتصاد املوجه إىل مرحلة الفتة االنتقالية لنظام اقتصاد السوق ،ومن عصر حتكم الدولة إىل عصر
حتكم املصاحل يف عصر العوملة.
هذه التحوالت اليت عرفتها اجلزائر أوجدت حقيقة ثابتة ،رغم حماوالت إخفائها أو جتاوزها ،هي أن اجلزائر
تستفحل فيها اجلرمية املنظمة العابرة للحدود وخاصة جرمية غسيل األموال ،فاجلزائر تروج فيها املخدرات بكل أشكاهلا،
وتستغل فيها اإلدارة ومؤسسات الدولة يف الرشوة واالختالسات ،وتنتشر فيها األسواق املوازية على مرأى ومسمع اجلميع،
لذلك فهي حتاول بذل مزيد من اجلهود ملكافحة هذه الظاهرة عن طريق توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية ومتعددة
األطراف واالنضمام إىل االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال ،وكذا اختاذ نص تشريعي جيرم هذه الظاهرة ،باإلضافة إىل وضع
آليات عملية للمراقبة واملكافحة من بينها إنشاء هيئة متخصصة يف مكافحة جرمية غسيل األموال ،إال أن هذه اجلهود
تواجهها عدة أسباب قد تقف عائق أمام جناحها الكامل ،وهذا ما سوف نتطرق إليه يف هذا الفصل من خالل ثالث
مباحث:
المبحث األول :واقع غسيل األموال يف اجلزائر.
المبحث الثاني :موقف املشرع اجلزائري من ظاهرة غسيل األموال.
المبحث الثالث :خلية معاجلة االستعالم املايل.
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المبحث األول :واقع غسيل األموال في الجزائر

كانت لألوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية اليت عاشتها اجلزائر خالل تسعينات القرن املاضي دور كبري يف

انتشار ظاهرة غسيل األموال ،من خالل تفشي الكثري من الظواهر السلبية داخل االقتصاد واجملتمع اجلزائري ،كالرواج
الكبري لتجارة املخدرات بأنواعها وانتشار األسواق املوازية على مرأى ومسمع اجلميع ،وارتفاع معدالت الغش والتهرب
الضرييب ،وكذا انتشار الفساد بأنواعه ،باإلضافة إىل تنامي جرائم التهريب والرشوة والسرقة ،وقد استفاد غاسلو األموال
من وضعية الالأمن اليت عاشتها اجلزائر لسنوات طويلة حىت أضحى غسيل األموال حقيقة وواقع اقتصادي واجتماعي يف
اجلزائر.
المطلب األول :أسباب انتشار ظاهرة غسيل األموال في الجزائر
من خالل دراستنا جلوانب وخصائص غسيل األموال تبني أهنا من أخطر الظواهر اليت تصادف االقتصاد لتشل
حركته وختل بتوازنه ومن أهم األسباب اليت أدت إىل استفحال هذه الظاهرة يف اجلزائر نذكر ما يلي:1
 أنشطة التهريب عرب احلدود للسلع واملنتجات املستوردة دون دفع الرسوم والضرائب اجلمركية املقررة مثل هتريبالسلع من املناطق احلرة وهتريب السجائر والسلع املعمرة وجتارة السالح وغريها.

 السوق الموازية :واليت يتحقق منها دخول طائلة للمتعاملني فيها باملخالفة للقوانني الدولية ،مثال ذلك املتاجرةيف العمالت األجنبية يف الدول اليت تفرض رقابة على معامالت النقد األجنيب ،ومثل السلع اليت تعاين البالد
نقص املعروض منها بالنسبة للطلب عليها مما يؤدي إىل ارتفاع أسعارها مبا يتجاوز ضوابط تسعرية الدولة.

 أنشطة الرشوة والفساد اإلداري والتربح من الوظائف العامة وذلك من خالل احلصول على دخول غريمشروعة مقابل التاخيص أو املوافقات احلكومية أو ترسية العقود.

 انخفاض مستويات الدخل :إن اخنفاض مستويات الدخل الفردي وما ينجم عنه من ارتفاع نسب البطالة يفاجلزائر أدى إىل ارتفاع معدالت اجلرمية ،وباستمرارية هذا االخنفاض سيؤدي ذلك إىل ظهور ما يسمى باجلرمية
املنظمة بانتشار منظمات إجرامية ذات نفوذ وسلطة ،واجلزائر تعترب من بني الدول ذات الدخل الفردي
املنخفض ،بل ذو البطالة الدائمة وهذا ما دفع الفئات احملرومة إىل العمل يف منظمات إجرامية سعيا وراء كسب
مدخول يغطي احتياجاهتم اليومية .
 نسب الضرائب غير العادلة :إن هدف السياسة الضريبية يف أي دولة هو حتقيق العدالة االجتماعية ،عن طريقاختالف النسب الضريبية وفقا الختالف مستويات الدخول ،غري أن املالحظ يف السياسة الضريبية يف اجلزائر
هو عدم التزامها بقواعد العدالة ،ويرجع هذا إىل نقص الدراسات القبلية لفرض الضريبة حيث ال تتوفر

 1كتوش عاشور وقورين حاج قويدر ،الفساد المالي واإلداري في القطاع المالي والمصرفي الجزائري وأساليب مكافحته ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال املؤمتر
الدويل حول إصالح النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة 11-11،مارس ،1002ص ص .11-11
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املعلومات الكافية هلا ،كما جتدر اإلشارة إىل أن جل القطاعات وخصوصا لدى فئة التجار تعاين من سياسة
الدخل اجلزايف والذي يتناقض مع العدالة ،مما يؤدي إىل التهرب من دفع الضريبة وزيادة اجلرائم االقتصادية يف
البلد.
 دور المشروعات الصغيرة :تتميز الدول النامية ومن بينها اجلزائر بكثرة هذا النوع من املشروعات ،واليت هيعبارة عن حرف تقليدية ومشروعات خفية ،أي تلك اليت تعمل يف الظالم بعيدة عن أعني مصاحل الضرائب،

وغالبا ما متيل هذه املشروعات الصغرية إىل استخدام النقود السائلة يف تسوية معامالهتا ،فاستخدام هذا النوع
من النقود يف إجراء املعامالت يسهل من األنشطة التجارية ،ولذا فإن أي حماولة لتطبيق النظم الضريبية بقوة
جيعل كثريا من املشروعات الصغرية مفلسة ،ومن هذا املنطلق يذهب أصحاب هذه املشاريع إىل أسلوب غسيل
األموال مما يؤمن هلم اخلطر الضرييب احملدق هبم.
 توفير المعلومات :حيتاج الناشطون يف السوق السوداء إىل معلومات كافية عن األطراف املتعاملة يف السوقحيث أن كل من املشتي والبائع يبحث أحدهم عن اآلخر لذا فكل منهما حيتاج إىل توفري املعلومات اخلاصة
بأسعارها ومدى جودهتا فالسوق السوداء ال ميكن أن تعمل دون أن توفر املعلومات ،ويشري تقرير أعدته املصاحل

الوطنية املختصة أن ظاهرة غسيل األموال يف تصاعد مستمر بسبب عنصرين مها جتارة املخدرات وأموال
اإلرهاب.
المطلب الثاني :مصادر األموال القذرة في الجزائر
يعاين االقتصاد اجلزائري من تطور وتنامي خمتلف أشكال اإلجرام والنشاطات غري املشروعة ،اليت تدر مداخل كبرية
ألصحاهبا تفرض عليهم اللجوء إىل عملية غسيلها ،وسنورد يف هذا املطلب أهم اجلرائم اليت تعرف انتشارا واسعا يف
اجلزائر كمصدر لغسيل األموال.
الفرع األول :الفساد اإلداري والمالي
تعترب اجلزائر من بني الدول اليت تعاين من ظاهرة الفساد اإلداري واملايل واليت أثرت كثريا على اقتصادها ،حيث
تعددت طرق وسبل ممارستها يف اجلزائر بسبب الظروف األمنية والفراغ السياسي الذي مرت به البالد خالل العشرية
السوداء ،وتتنوع آليات الفساد يف اجلزائر وتتعدد بني استغالل النفوذ إىل الرشوة ودفع اإلتاوات إىل أصحاب النفوذ،

باإلضافة إىل أشكال أخرى ،ونذكر من أهم أشكال الفساد املنتشرة يف اجلزائر ما يلي:1

 الرشوة :وهي أخذ املوظف قدر من املال مقابل تقدميه خلدمات لآلخرين بدون وجه حق ،وتعد الرشوة من أهماألشكال الصرحية جلرمية الفساد يف اجلزائر ،وقد تغلغلت ظاهرة الرشوة على مستوى خمتلف القطاعات

االقتصادية واالجتماعية من طرف ذوي النفوذ يف غياب قوانني ردعية وبرعاية إدارة فاسدة هلا.
 1بن عيسى بن علية ،جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل األموال في الجزائر ،مذكرة ماجستري ،ختصص نقود ومالية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،1010/1002،ص .111
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 السرقة واالختالس :سواء للمال أو لبعض األدوات املعنية اخلاصة باملصارف ،وتقدر قيمة املبالغ النختلسةسنويا من املصارف بأكثر من  000مليار سنتيم.

 تقاضي العمالت :وتنتش ر هذه الظاهرة كثريا يف املصارف اجلزائرية ،خاصة عندما يتعلق األمر باحلصول علىقروض بنكية.

 بيع الوظائف والترقيات  :وحيدث هذا يف كثري من القطاعات املالية ،مثل قطاع التأمينات واملصارف ،حيثيتم بيع الوظائف مقابل مبالغ مالية معينة.
 استغالل النفوذ  :استغالل النفوذ هو أمر شائع يف اجلزائر ،وحيدث هذا خاصة من طرف املسؤولني الكبار يفاهليئات املالية واملصرفية.
الفرع الثاني :التهريب

األصل أن استرياد البضائع وتصديرها خيضع إلجراءات الرقابة احملددة قانونا واليت تسمح ملصاحل اجلمارك بتحصيل
احلقوق والرسوم املستحقة وتطبيق إجراءات احلظر املقررة ،غري أن بعض املتعاملني يفضلون مترير بضائعهم خارج مكاتب
اجلمارك وهذا ما يعرف بالتهريب.
 -1تعريف التهريب

التهريب هو كل خمالفة مجركية يقوم من خالهلا شخص بغش إدارة اجلمارك ،وبالنتيجة التملص كليا أو جزئيا من

دفع احلقوق والرسوم اجلمركية املستحقة عند االسترياد أو التصدير ،أو التغاضي عن تدابري احلظر أو القيود املقررة مبوجب
أحكام التشريع اجلمركي ،أو احلصول على أي امتياز كان مبخالفة هذا التشريع.1
 -1اآلثار المترتبة عن التهريب

تعرض يف هذا السياق أهم اآلثار السلبية املتتبة عن عمليات التهريب

 -ضياع حقوق الخزينة العمومية :

تعترب التعريفة اجلمركية أداة لفرض احلقوق والرسوم اجلمركية على حركة البضائع من وإىل اخلارج ،ويؤدي
تطبيقها إىل حتصيل إيرادات حلساب اخلزينة العمومية ،غري أن التهريب يشكل إخالال بقواعد اجلباية ،نظرا السترياد
البضائع أو تصديرها خارج القنوات الرمسية ،دون دفع الضرائب املستحقة ،وهذا ما يؤدي إىل ضياع جزء من موارد
اخلزينة العمومية .
تصدير البضائع عن طريق التهريب حيول أيضا دون توطني العملة الصعبة حبساب البنك املركزي ،ويتعقد األمر
أكثر عند هتريب البضائع املدعمة من طرف الدولة ،وهذا ما يؤدي إىل حتويل الدعم الذي خصصته اخلزينة العمومية
لتحقيق التوازن يف توزيع املداخيل ودعم الفئات احملرومة من الداخل حنو اخلارج.2
 1بوطالب برامهي ،مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص اقتصاد التنمية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،1011/1011 ،ص .17
 2نفس املرجع ،ص .100
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 -التأثير على الصناعات الناشئة :

التهريب ال حيقق أهداف فرض الضريبة اجلمركية على البضائع يف االسترياد واليت من أمهها محاية املنتوج الوطين

ومن خالله االقتصاد الوطين ،وهذا عن طريق إدخال السلع والبضائع غالبا ما تكون مقلدة أو ال تتوفر فيها املقاييس
واملواصفات القانونية املطلوبة إىل إقليم الدولة ،وعرضها بالسوق احمللية دون دفع احلقوق والرسوم اجلمركية املستحقة ،فهي
تباع بالتايل بأمثان منخفضة مقارنة بأمثان السلع احمللية ،ما يؤثر على الصناعات الناشئة ،فيتسبب بغلق املؤسسات احمللية

وبالتايل تسريح العمال ،مما يؤدي إىل تفاقم املشاكل االجتماعية بسبب ارتفاع معدالت البطالة.1
 -التأثير على الكتلة النقدية :

قد تلجأ الدولة ألس باب تتعلق بسياستها النقدية إىل منع استرياد بعض البضائع أو إخضاعها لنظام احلصص أو
حلقوق ورسوم مجركية مرتفعة ،رغبة يف احلفاظ على مواردها احملدودة من العملة الصعبة ،غري أن التهريب يشوه خطط
السياسة النقدية املتبعة وخيل بالتايل هبذا املسعى ،ألن هتريب البضائع تصاحبه حركة غري مشروعة لرؤوس األموال.
حيث أن االسترياد عن طريق التهريب يؤدي إىل توجيه العملة الصعبة املتوفرة حنو اخلارج ،كما أن التصدير عن
طريق التهريب حيرم الدولة من املوارد من العملة الصعبة اليت تفلت من مراقبتها ومن حساباهتا ليتم صرفها باألسواق املوازية

بأسعار صرف موازية.2

الفرع الثاني :االقتصاد الغير رسمي
النشاط االقتصادي الرمسي هو النشاط الذي يضمن إنتاج وتوزيع خريات أو خدمات اقتصادية ،ويكون تنظيمه
مضمونا من طرف السوق والدولة نظرا الستعمال النقود ،ومبفهوم العكس فإن النشاطات اليت تضمن إنتاج وتوزيع
خريات أو خدمات اقتصادية مع اإلفالت من رقابة الدولة أو من القياس اإلحصائي يعرب عنها باالقتصاد غري الرمسي.
 -1مفهوم االقتصاد الغير رسمي

يعرف االقتصاد الغري رمسي بأنه"جمموعة من األنشطة اليت حتقق دخال ال يتم تسجيله رمسيا ضمن حسابات الناتج

القومي إما لتعمد إخفائه هتربا من االلتزامات القانونية املرتبطة بالكشف عن هذه األنشطة ،وإما بسبب أن هذه األنشطة
املولدة للدخل ،حبكم طبيعتها تعد خمالفة للقوانني السائدة يف البالد".3
بناء على هذا التعريف فإن أنشطة االقتصاد الغري رمسي تشمل :
 -الدخل احملقق بطرق شرعية ولكن ال يتم اإلعالن عنها لإلدارات الضريبية.

 1صاحل بوكروح ،واقع التهريب وطرق مكافحته على ضوء األمر  50-50المؤرخ في  82أوت  8550والمتعلق بمكافحة التهريب ،مذكرة ماجستري،
فرع الدولة واملؤسسات العمومية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،1011/1011،ص .107
 2بوطالب برامهي ،مرجع سبق ذكره ،ص.107

 3حممد زعالين ،شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري (تأصيل المعنى-بحث في األسباب واآلثار) ،أحباث اقتصادية وإدارية،
العدد  ،10ديسمرب  ،1011ص .122
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 الدخول احملققة من األنشطة اإلجرامية املتعارف عليها مثل :إنتاج املخدرات واملتاجرة هبا ،وأنشطة هتريب السلع،القمار ،الدعارة ،والسرقات وغريها.
 الغش ونقص بالتصريح مثل املؤسسة اليت تنجز بعض األعمال بدون فاتورة ،احملامي الذي يتناسى التصريحبقسم من أتعابه أو خدماته لدى املصاحل الضريبية.
 ظهور أسواق جديدة ومن مثة أسعار جديدة بسبب وجود سلسلة من اإلزدواجية يف سوق السلع واخلدمات،ويف سوق عوامل اإلنتاج وسوق النقد وسوق العمل.
كما يشمل االقتصاد املوازي كافة املعامالت واملبادالت العينية اليت تتم دون استعمال النقود.
 -8عالقة غسيل األموال باالقتصاد الغير رسمي

إن نقطة االلتقاء بني غسيل األموال واالقتصاد اخلفي هي األموال غري املشروعة املتولدة عن االقتصاد اخلفي ،واليت

يتم إخضاعها لعمليات غسيل األموال من أجل طمس حقيقتها ومصدرها وإضفاء الصفة املشروعة عليها لالستفادة منها
بعد ذلك يف إطار العلن.
أما جوهر التفرقة بني االقتصاد الغري رمسي وغسيل األموال ،فيكمن يف أن هذا األخري يتعلق دائما بأموال ذات
مصدر غري مشروع ،بعكس االقتصاد اخلفي الذي يشمل إىل جانب األموال ذات املصدر اإلجرامي ،اقتصاديات ودخوال
مشروعة ولكنها غري مثبتة يف احلسابات الوطنية.1
كما أن هناك عالقة دائرية بني كل من االقتصاد اخلفي وغسيل األموال واالقتصاد املعلن ،فغسيل األموال يسمح
بنقل األموال غري املشروعة لالقتصاد اخلفي إىل دائرة االقتصاد املعلن ،وهو ما يشجع على منو وازدهار األنشطة اخلفية يف
االقتصاد اخلفي ،فينتج املزيد من الدخول واألموال اليت جتد طريقها إىل التبييض ،وكلما زاد حجم االقتصاد اخلفي وزادت
بالتايل الدخول واألموال القذرة املتولدة عنه كلما زادت عمليات غسيل األموال.2
الفرع الثالث :تجارة المخدرات
تعد اجلزائر من بني الدول اليت تعاين من ظاهرة املخدرات اليت ألقت بظالهلا على اجملتمع اجلزائري مستهدفة طاقاته
الشبابية ،وقد سجل أول إنذار سنة  1210بعد حجر  3طن من القنب وتوقيف  10شخص أغلبهم أجانب ،مما أدى
بالسلطات املعنية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من الظاهرة على غرار تنصيب الديوان الوطين ملكافحة املخدرات
سنة  1001الذي كان يف بداية األمر تبعا للرئيس مث أحلق بوزارة العدل سنة  1002كما ومت إصدار القانون 12-07
املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالجتار الغري مشروع هبا والذي ينص يف مادته  11على
أنه "يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني أو بغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص يستهلك أو حيوز ألجل

 1كرمية تدريست ،دور البنوك في مكافحة تبييض األموال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص قانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،1017 ،ص .12
 2نفس املرجع ،ص .12
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االستهالك الشخصي خمدرات أو مؤثرا عقلية بصفة غري مشروعة" ،1إال أن اإلحصائيات اليت يقدمها الديوان الوطين
ملكافحة املخدرات ال توازي اجملهودات املبذولة حيث اكتشفت حماوالت إلنتاج القنب اهلندي سنوات  1001و
 1002الذي تعترب كمياته احملجوزة يف ارتفاع مستمر ،ففي سنة  1000مت حجز  2.121طن أما يف  1011فقد
ارتفعت الكمية إىل  03.0مع تسجيل دخول أنواع جديدة وغالية من املخدرات منها اهلريوين 222غ ،الكوكايني 2
كلغ  103ألف قرص مهلوس. 2
الفرع الرابع :الهجرة غير الشرعية
تعترب اجلزائر يف نفس الوقت دولة عبور وانطالق ووصول املهاجرين ،وتعد من أبرز الدول املعنية هبذه املشكلة ،مبا
أهنا تفقد الكثري من شباهبا يف رحالت املوت اليت تنظم جتاه أوروبا ،كما أصبحت تعج باملهاجرين األفارقة الذين
يتحينون الفرصة لعبور احلدود ،ويف انتظار ذلك يسامهون يف انتشار شىت أنواع اآلفات االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري.3
 -1تعريف الهجرة غير الشرعية

يقصد باهلجرة غري الشرعية اجتياز احلدود دون موافقة سلطات الدولة األصل وكذا الدول املستقبلة ،فاألجنيب ال
ميلك حق الدخول إلىى أي بلد إال وفقا لقوانني بلده وقوانني البلد املستقبل وذلك بقيامه جبميع اإلجراءات القانونية
الالزمة للهجرة ،لتكون عملية انتقاله شرعية ،ويف غياب ذلك يصبح انتقاله غري شرعي أيا كانت الوسائل املستعملة يف
ذلك ،سواء بتزوير الوثائق أو غريها وسواء كان ذلك برا أو حبرا أو جوا ،ويكون ذلك بعيدا عن املراقبة األمنية واجلمركية.4
 -8أسباب الهجرة الغير شرعية في الجزائر
أ -أسباب اقتصادية :

األسباب االقتصادية يف اجلزائر تلعب دورين فهي عامل جذب كما تعد عامال دافعا ،والوضعية االقتصادية
املتدهورة للجزائر أدت هبا إىل طلب املساعدة من صندوق النقد الدويل ،الذي اشتط تغيري النظام االقتصادي إىل النظام
الرأمسايل مما أدى إىل غلق املؤسسات االقتصادية املفلسة وخصخصة املؤسسات العمومية أدى إىل تسريح اآلالف من

العمال .كما أن رفع الدولة للدعم عن املنتجات والسلع الواسعة االستهالك وتدهور العملة الوطنية ،كل هذه األوضاع
أحدثت تضخم نتج عنه ارتفاع األسعار واخنفاض املستوى املعيشي ،باإلضافة إىل أن حترير التجارة اخلارجية وعدم محاية
املنتوج الوطين نتج عنه إفالس العديد من املؤسسات االقتصادية.5
 1برامهية نصرية ،إدمان المخدرات في المجتمع الجزائري-المدمن بين المرض واإلجرام ،جملة الدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة الوادي ،العدد ،01
سبتمرب  ،1013ص .12
 2برامهية نصرية ،نفس املرجع السابق ،ص .12
3صايش عبد املالك ،مكافحة الهجرة غير الشرعية نظرة على القانون  51/50المتضمن تعديل قانون العقوبات ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين ،جامعة
عبد الرمحان مرية ،جباية ،العدد  ،1011 ،01ص .02

 4فايزة بركان ،آليات التصدي للهجرة غير الشرعية ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،ختصص علم اإلجرام والعقاب ،جامعة احلاج خلضر،
باتنة ،1011/1011 ،ص .12
 5فايزة بركان ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
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ظاهرة غسيل األموال في االقتصاد الجزائري

أسباب اجتماعية:

ميكن حصر أهم هذه األسباب فيما يلي:

 انتشار البطالة بني فئات الشباب ،واليت مست خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا. أزمة السكن احلادة الناجتة عن قلة املشاريع ،مما ولد أزمات اجتماعية جنمت عنها آثار سلبية على مكونات اجملتمعاجلزائري.
 تنامي الشعور باالغتاب واالنعزال عن املشاركة يف احلياة االجتماعية. تدهور القدرة الشرائية ،وتدين املداخيل ،وانتشار ظاهرة العنف األسري والتسرب املدرسي. شحن الشباب مبعنويات احلماس واإلصرار بقصص عن جناح أحد األصدقاء من أبناء احلي ووصوله إىل الضفةاألخرى.1
المطلب الثالث :أساليب غسيل األموال في الجزائر

إن توفر اجلزائر على أموال كبرية ناجتة عن اجلرمية ،مع وجود قوانني ردعية هلذه اجلرائم ،يطرح أمام أصحاب اجلرمية
ممن توفرت لديهم هذه األموال حتد من أجل خلق طرق وأساليب خيفون هبا أمواهلم غري املشروعة أو حيولون هبا أمواهلم
حنو اخلارج بعيدا عن الرقابة ،ومن أبرز األساليب املستعملة يف اجلزائر هلذا الغرض التحويالت البنكية حنو اخلارج ،السجل
التجاري املستأجر ،استغالل تفشي ظاهرة السوق املوازية للصرف يف حتويل العملة واملضاربة يف العقارات.
الفرع األول :التحويالت البنكية نحو الخارج
يعترب اجملال املصريف من أكثر القطاعات عرضة لغسيل أموال اجلرمية بطريقة أو بأخرى ،ويف بلد مثل اجلزائر أين
يعرف النشاط املصريف ضعف ومازالت الرقابة فيه تعرف بعض التاجع باملقارنة بالدول األخرى ،فإن النشاط اإلجرامي ال
ميكنه أن يغفل هذه احلالة املتدنية من الرقابة.واجلزائر يف ظل هذه الوضعية عرف قطاعها املصريف عدة قضايا أثارت الكثري
من التشاؤم والشك.
الفرع الثاني :سوق الصرف الموازي

يسميها البعض أيضا بالسوق السوداء ألهنا غري رمسية وغري نظامية ،فهي تتواجد إىل جانب السوق الرمسية ،لكنها
حتتل مكانة مهمة يف احلياة االقتصادية واملقصود بالسوق املوازية يف هذه الدراسة هي السوق املوازية للصرف أو العمالت
وليس للسلع والبضائع.
 -1طبيعة سوق الصرف الموازي

هي سوق يتم بداخلها تبادل العمالت الصعبة من بيع وشراء بعيدا عن رقابة السلطات املالية احلكومية املختصة،

وذلك عند عدم قدرة بنك اجلزائر على تلبية طلبات مجيع املقيمني على العمالت الصعبة ،إذ وكلما كان عرض العمالت

 1فايزة بركان ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
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الصعبة غري كاف ،كلما تبعته ارتفاع حجم هذه األسواق.1
 -8أسباب تنامي سوق الصرف الموازي في الجزائر

يتطور عادة سوق الصرف غري الرمسي نظرا لفرض الرقابة على الصرف ،فيتجه طاليب العملة الصعبة إىل شرائها
من سوق الصرف املوازي مهما كان سعرها ،وهذا ما يشجع بدوره مالكي العملة الصعبة على بيعها يف السوق
املوازي بدال من السوق الرمسي.ميكن ذكر أهم األسباب اليت ساعدت على تنامي هذا السوق يف اجلزائر فيما يلي:
 المركزية في الحصول على العملة الصعبة :إذ ال توجد سوق حرة رمسية ميكن فيها حتويل العملة بدون قيود ،وإمنايقتصر األمر فقط حكرا على البنوك ومببالغ حمددة.

 تحديد الحد األقصى للمبلغ القابل للتحويل إلى العملة الصعبة :فالسلطات اجلزائرية حتدد مبلغا حمدد يكون قابلللتحويل من الدينار اجلزائري إىل العملة الصعبة ملن يريد السياحة يف اخلارج ،وحيق لكل مواطن جزائري أن يستبدل هذه
القيمة مرة واحدة يف العام.2
الفرع الثالث :كراء السجل التجاري
يستخدم اخللل القانوين يف السجل التجاري للنفاذ والتهرب من كل القوانني اليت تنظم التجارة اخلارجية ،خاصة
فيما يتعلق باالسترياد ،وقد عرفت هذه العملية مسألة تعتيم وضبابية ،حيث أن استعماهلا يف حد ذاته بسيط وسهل،
فيكفي أن تقنع شخص أو تغريه الستخراج سجل جتاري بامسه ،مث توقع وكالة لدى املوثق لشخص ثالث جمهول
لصاحب السجل التجاري ،لتكون الدائرة الثالثية قد أغلقت.املستفيدون من هذه العملية يعرفون جيدا كل القوانني
املتعلقة باالسترياد اخلارجي ،وبالنظر لتغييب املعلومات جيري االتصال بني ثالث حلقات ،بنك اجلزائر اخلارجي واجلمارك
والبنك األورويب املستقبل للتحويالت املصرفية بالعملة الصعبة ،واملسألة تنطلق من خلل يف األدوات القانونية للسجل
التجاري ،سوا ء احمللية أو سجالت االسترياد ،أي أن اخللل موجود يف نسيج التجارة الداخلية واخلارجية على حد سواء،
وهو ما يبعث على االعتقاد بأن هذا اخللل قد استغل يف تغطية عمليات املضاربة ،وتسهيل انتهاك قوانني حتويل العملة
الصعبة ،واليت تدخل يف صميم املوارد احمللية للتهرب اجلبائي.فالسجل التجاري أصبح يباع ويشتى ،وأغلب الذين يبيعون
السجل التجاري سواء احمللي أو االسترياد هم من الفقراء واملعوزين الذين ال عالقة هلم بالتجارة وال سجالهتا ،وإن جلوء
هؤالء إىل بيع حق وقهم القانونية يرجع إىل درجة الفقر واحلاجة اليت يعانون منها.انتهاكات كثرية ومضاربات كلها بعيدة

 1ليندة بلحارث ،نظام الرقابة على الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص قانون ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،بدون تاريخ ،ص .02

 2قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك،تونس والسنغال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،فرع
االقتصاد املايل ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،1010/1002 ،ص .171
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عن التجارة ،اهلدف منها هتريب األموال وحتويل الدينار إىل عملة صعبة بطريقة غري قانونية ،والضحية االقتصاد الوطين
واالستثمار املنتج.1
الفرع الرابع :األساليب البسيطة

هي أساليب يلجأ إليها عادة األشخاص ذوي املعرفة احملدودة الذين يفتقرون للخربة يف اجملال املايل ويفضلون
الدخول يف مشاريع بسيطة يديروهنا غالبا بأنفسهم أو من طرف ذويهم ،وذلك للتمكن من السيطرة عليها ،وتتم هذه
الطرق غالبا بواسطة:
 شراء وبيع سكنات أو استئجارها. شراء وبيع األراضي وبيعها إما على حاهلا أو بعد تشييد مباين فوقها. تشييد مراكز جتارية بغية شرائها. ممارسة أنشطة جتارية خمتلفة مثل :بيع األجهزة الكهرومنزلية،حمطة غسل السيارات...إخل. إنشاء شركات متوسطة احلجم للتصدير واالسترياد .الفرع الخامس :األساليب المعقدة
وهي أساليب يلجأ إليها اجملرم ون احملتفون ،خاصة عندما تكون كمية األموال املراد تبييضها كبرية وهي أساليب
غالبا ما تتم مبسامهة خمتصني يف التجارة واملالية ،حيث تتم عن طريق هتريب األموال حنو الدول اآلمنة قضائيا وجبائيا
(اجلنات الضريبية) بواسطة عمليات التجارة اخلارجية ،عن طريق التالعب يف الفواتري والتصرحيات اجلمركية.هذا النوع من
األنشطة يتطلب إنشاء شبكة من الشركات الومهية يف داخل وخارج الوطن ،باإلضافة إىل اللجوء إىل خدمات حمتيف
تزوير الوثائق .كما ميكن أن يتم تبييض األموال عن طريق االستثمار يف مشاريع خمتلفة بواسطة أنظمة التشجيع واملساعدة
املتاحة مثل دعم تشغيل الشباب  ANSEJوذلك للحصول على قروض بنكية يتم تسديدها عن طريق األموال امللوثة.2
الفرع السادس :أساليب غسيل األموال في البنوك
-1

أسلوب التركيب  :وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم املال املراد غسله إىل مبالغ أقل من احلد الذي جيب

-1

أسلوب التواطؤ الداخلي (الفردي أو الجماعي) :ويف هذا األسلوب يقوم موظفو البنوك اجلزائرية بتسهيل

على البنوك اجلزائرية اإلخطار عنه ،مث يقوم فرد أو عدة أفراد بإيداع هذه املبالغ لدى البنوك أو حتويلها أو
شراء شيكات سياحية هبا.
قبول اإليداعات الكبرية مقابل انتفاع شخصي هلم ،مع عدم إبالغ السلطات األمنية عن ذلك.

1حممد خثريي وآخرون ،ظاهرة غسيل األموال كنتيجة لالقتصاد الموازي في الجزائر ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين حول االقتصاد الغري رمسي
"مداخيل وقياسات" ،معهد العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي موالي الطاهر ،سعيدة ،بدون تاريخ ،ص .10

 2جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجزائر ،ديسمرب
 ،1010ص .12
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أسلوب التحويل من بنك إلى آخر:وهو أسلوب حيتاج إىل تواطؤ داخلي بني البنوك اجلزائرية ،حيث يتم

من خالله حتويل األموال غري القانونية من بنك إىل آخر بوصفها أمواال قانونية.1

المطلب الرابع :آثار غسيل األموال على االقتصاد الجزائري

شهدت اجلزائر عدة آثار اقتصادية واجتماعية خلفتها عمليات اجلرمية املنظمة وغسيل األموال الناجتة عنها ،وهذه
اآلثار ال ختتلف عادة عن اآلثار اليت ختلفها ذات اجلرائم يف الدول األخرى ،ومن بني أهم اآلثار اليت خلفتها هذه اجلرائم
على االقتصاد اجلزائري ما يلي :
الفرع األول :التضخم ،المضاربة على العقارات والمجوهرات والكساد
وذلك ألن املال الغري شرعي املراد غسيله ،عندما حيل يف أسواق اجلزائر ،فإنه حيدث زيادة مبقدار حجمه يف
العرض النقدي مبا يفوق كثريا مقدار ناجتنا القومي من السلع واخلدمات ،ومن شأن ذلك أن يؤدي حتما إىل التضخم،
وحينما حيني موعد رحيله وتصديره ،إىل اخلارج حيث موطنه األصلي ،فإن ذلك يتسبب يف نقص السيولة يف اجلزائر ،وهو
ما يعين االنكماش مث الكساد وما بني هاتني الدورتني االقتصاديتني تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة ،وملا كان
اجلهاز اإلنتاجي بل والبنيان االقتصادي اجلزائري غري قادرين على استيعاب املال املغسول عند قدومه ،فإن منظمات
غسل األموال تفضل غالبا املضاربة على العقارات واجملوهرات مبا يرفع قيمتها السوقية بغري مربر ومبا قد يضر بالغالبية من
أبناء الوطن.2
الفرع الثاني :االندفاع إلى المضاربة الدنيئة واألعمال الضارة بالمجتمع
ذلك ألن اجلرمية مهما كان نوعها متس باجملتمع وهتدد كيانه املادي واألخالقي ،واجلرمية املنظمة وما يتبعها من
عمليات غسيل األموال على وجه اخلصوص هلا جسامتها على االقتصاد الوطين ملا تسببه من عجز مايل للدولة وإغالق
للمنشآت االقتصادية واليت تؤثر بدورها على اجملتمع عن طريق انتشار البطالة بعد إفالس املؤسسات االقتصادية وتبديد
أمواهلا.3
الفرع الثالث :االرتباط الوثيق بين االقتصاد الغير رسمي والتهرب الضريبي بعمليات غسيل األموال
بسبب االرتباط الوثيق بني االقتصاد اخلفي وعمليات غسيل األموال ،فإن الفجوة بني الدخل القومي الرمسي
(املعلن) والدخل القومي احلقيقي تزداد ،مما يؤدي إىل صعوبة مهمة الدولة يف وضع خطط أو برامج فعالة للتنمية
االقتصادية ويضعف من فاعلية السياسات النقدية واملالية للدولة .كذلك فإن ارتباط عمليات غسيل األموال بالتهرب
الضرييب يؤثر سلبا على املوارد املتاحة لتمويل أنشطة التنمية املختلفة واإلسهام يف زيادة األعباء املالية العامة من حيث
حجم الدين العام الداخلي واخلارجي على حد سواء ،وهو ما ميكن أن يؤدي بدوره إىل التأثري على عجز املوازنة العامة
للدولة ،كذلك فإن ارتباط عمليات غسل األموال بالتهرب الضرييب يؤثر سلبا على املوارد املتاحة لتمويل أنشطة التنمية
 1كتوش عاشور وقورين حاج قويدر ،مرجع سبق ذكره ،ص .13
 2نفس املرجع ،ص .11
 3بن عيسى بن علية ،مرجع سبق ذكره ،ص .133
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املختلفة واإلسهام يف زيادة األعباء املالية العامة من حيث حجم الدين العام الداخلي واخلارجي على حد سواء ،وهو
ماميكن أن يؤدي بدوره إىل التأثري على عجز املوازنة العامة للدولة ،بل واجتاه احلكومات إىل فرض املزيد من الضرائب،
وبالتايل زيادة حجم املعاناة اليت يتعرض هلا دافعو الضرائب أو املمولون ،واخنفاض حجم مدخراهتم إن وجدت ،ومن مث
تتجه دالة الرفاهية الكلية يف اجملتمع إىل االخنفاض.
الفرع الرابع :أثر غسيل األموال على قيمة العملة الوطنية
إن ارتباط عمليات غسيل األموال بتهريب األموال إىل اخلارج يؤدي إىل زيادة عرض العملة الوطنية يف مقابل
الطلب على العمالت األجنبية ،واليت يتم حتويل األموال املهربة إليها هبدف إخفاء حقيقة مصدرها .وهذا معناه اخنفاض
قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية األخرى اليت يزيد الطلب عليها ،كذلك فإن زيادة عرض العملة احمللية مع
زيادة الطلب على العملة األجنبية يؤدي إىل استنزاف االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية ،فتلجأ الدولة إىل رفع
سعر الفائدة للحفاظ على املدخرات احمللية من التحول للعمالت األجنبية األخرى ،ومما الشك فيه أن ارتفاع سعر
الفائدة ميثل إحدى العقبات املهمة أمام املستثمر.1
الفرع الخامس :اآلثار المالية والمصرفية
الشك أن التحويالت املالية املفاجئة سواء تلك اليت ترد إىل اجلزائر أو خترج منها حتدث تشوهات غري متوقعة على
سوق النقد واجلهاز املصريف ،وعلى سوق رأس املال (سوق اإلقراض املباشر وسوق األوراق املالية) ،وهو ما يؤدي إىل
اهنيار هذه األسواق.2
الفرع السادس :إضعاف االقتصاد وتقويض مجهودات الدولة في مسعاها نحو اإلنعاش االقتصاد
خاصة إذا مس الفساد القطاع املصريف من خالل التحويالت املشبوهة حنو اخلارج والبريوقراطية واالختالسات،
باعتبار القطاع املصريف طرفا أساسيا يف عمليات متويل التنمية يف اجلزائر.3
المبحث الثاني :الجهود المبذولة لمكافحة غسيل األموال في الجزائر
تأثرت اجلزائر على غرار بقية دول العامل جبرمية غسيل األموال ،وباعتبار أن الدولة اجلزائرية قد صادقت على خمتلف
االتفاقيات الدولية اليت عاجلت املوضوع ابتداء من اتفاقية فيينا املتعلقة باالجتار غري الشرعي باملخدرات واملؤثرات العقلية
كان عليها إعداد تشريع قانوين بداخل منظومتها التشريعية من شأنه حماربة جرمية غسيل األموال على الصعيد الداخلي
واخلارجي.

 1شاهر امساعيل الشاهر ،غسيل األموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية ،جملة تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،العدد  ،27جملد
 ،1002 ،31ص .22
 2كتوش عاشور وقورين حاج قويدر ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
 3بن عيسى بن علية ،مرجع سبق ذكره ،ص .133
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المطلب األول :المواجهة التشريعية عبر قانون خاص بمكافحة تبييض األموال

يهدف القانون رقم  01-00املؤرخ يف  02فرباير سنة  1000املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل

اإلرهاب ومكافحتهما.املعدل واملتمم باألمر رقم  01-11مؤرخ يف  10ربيع األول عام  1733املوافق  13فرباير سنة
 1011إىل مطابقة التشريع الوطين مع املقاييس الدولية وااللتزامات التعاقدية اليت تربط اجلزائر يف ميدان حماربة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب.
يتضمن القانون املذكور  32مادة ،موزعة على  02فصول ،تضمن الفصل األول ،األحكام العامة ،ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يف إطار نصوص قانون العقوبات ،كما تضمن تعريفا لتبييض األموال وتعريفا لتمويل
اإلرهاب على ضوء االتفاقيات الدولية حملاربة متويل اإلرهاب اليت صادقت عليها بالدنا وكذا املفاهيم األخرى املتعلقة
بغسل األموال ومتويل اإلرهاب .كما مت إدراج املادة  7مكرر واملادة  7مكرر  1تتعلقان خبلية معاجلة االستعالم املايل،
مبوجب األمر رقم  01-11مؤرخ يف  10ربيع األول عام  1733املوافق  13فرباير سنة .1011
وتضمن الفصل الثاين ،الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،حيث مت التأكيد على دور البنوك واملؤسسات
املالية يف التحقق من هوية العمالء ،حبيث جيب على البنوك عدم االحتفاظ بأي حسابات لشخصيات جمهولة اهلوية أو
بأمساء ومهية ،سواء كان هذا الشخص اعتباري أو طبيعي ،حيث يتم ذلك عن طريق التعرف على املستندات الرمسية
اخلاصة بالعميل اليت تثبت اهلوية احلقيقية هلؤالء األشخاص املتعاملني مع املؤسسات املالية ،وهي أحد القواعد املعمول هبا
منذ القدم يف املعامالت املصرفية ،كما نص على أن املؤسسات املالية جيب عليها حفظ وإعداد السجالت واملستندات
املتعلقة بالعمليات املالية ،واملعامالت اخلاصة بالعمالء حىت يسهل الرجوع إليها عند الضرورة من طرف اجلهات املختصة،
إىل جانب الوثائق املتعلقة هبوية الزبائن ،وعناوينهم ملدة  00سنوات على األقل بعد غلق احلسابات ،أو وقف التعامل،
والوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها العميل خالل فتة  00سنوات على األقل بعد تنفيذ العملية.1
كما مت مبوجب األمر رقم  01-11مؤرخ يف  10ربيع األول عام  1733املوافق  13فرباير سنة  1011إدراج
نص املادة  1مكرر واملواد من  10مكرر إىل  10مكرر  7تتضمن التزامات تقع على عاتق املؤسسات واملهن غري املالية
امللزمة بالقيام باإلخطار بالشبهة .
ويتضمن الفصل الثالث ،عمليات الكشف عن تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.فقد منح هليئة متخصصة مهاما
من أجل تلقي وحتليل ومعاجلة اإلخطار بالشبهة عن العمليات البنكية واملالية املشكوك يف أهنا موجهة إىل تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب ،وإرسال امللف لوكيل اجلمهورية املختص يف كل مرة حيتمل أن تكون الوقائع املصرح عنها تشكل جرمية
تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.

 1صاحلة العمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .122
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ومنح يف هذا الفصل ،اخللية سلطة األمر بصفة حتفظية وملدة  11ساعة ،توقيف تنفيذ أي عملية بنكية ألي
شخص طبيعي أو معنوي يكون حمل شبهات قوية لتمويل اإلرهاب أو تبييض األموال ،مع النص على عدم اإلبقاء على

عدم التدابري التحفظية بعد انقضاء هذه املدة إال بقرار قضائي.1
باإلضافة إىل العناصر سابقة الذكر فإن واجب اإلخطار بالشبهة يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف
إطار مهنته باالستشارة و /أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو حتويالت أو أية حركة لرؤوس
األموال .السيما على مستوى املهن احلرة خصوصا احملامني واملوثقني واحملضرين القضائيني وحمافظي البيع باملزايدة وخرباء
احملاسبة وحمافظي احلسابات والسماسرة والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطاء يف عمليات البورصة واألعوان
العقاريني ومؤسسات الفوترة وكذا جتار األحجار الكرمية واملعادن الثمينة واألشياء األثرية والتحف الفنية.
كما يشمل واجب اإلخطار بالشبهة كذلك مصاحل الضرائب واجلمارك ،حيث يتعني عليها أن ترسل تقريرا سريا
بصفة عاجلة إىل اهليئة املتخصصة فور اكتشافها خالل قيامها مبهامها اخلاصة بالتحقيق واملراقبة ،وجود أموال أو عمليات
يشتبه أهنا متحصلة من جناية أو جنحة.2
وفيما خيص مبدأ السرية املصرفية والذي ميثل أهم عقبة يف وجه مكافحة عمليات غسيل األموال فقد نص على
عدم االعتداد بالسر املهين يف مواجهة خلية االستعالم املايل.
أما يف الفصل الرابع ،فقد نص على التعاون الدويل باعتبار أن تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من اجلرائم العابرة
للحدود إذ نص على أن يشتمل هذا التعاون الدويل خلية االستعالم املايل وبنك اجلزائر وكذا اللجنة املصرفية مع اهليئات
املماثلة هلا يف الدول األجنبية مع مراعاة املعاملة باملثل ،مشتطا أن تكون هذه اهليئات خاضعة للسر املهين.
بينما تضمن الفصل اخلامس ،جمموعة من األحكام اجلزائية اليت تنص على غرامات مالية هتدف إىل ما يلي:
 رد االعتبار للصك كوسيلة من وسائل الدفع. إلزام األشخاص املكلفني باإلخطار بإبالغ خلية االستعالم املايل بالعمليات املشبوهة املوجهة إىل تبييض األموالومتويل اإلرهاب.
 منع األشخاص املكلفني بإخطار اخللية من إفشاء األسرار وعدم إبالغ أصحاب األموال والعمليات حملاإلخطار.
 إلزام البنوك واملؤسسات املالية ،باختاذ تدابري الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،حتت طائلة املتابعةاجلزائية.
وتضمن الفصل السادس ،األحكام اخلتامية ،حيث مت مبوجبها إلغاء املواد  107إىل  110من قانون املالية لسنة

 1علي لعشب ،مرجع سبق ذكره ،ص .17

 2قانون رقم  51-50المؤرخ في  50فيفري سنة  ،8550يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ،اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،عدد ،11صادر بتاريخ  02فيفري  ،1000املادة  07منه.
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 ،1003واملتعلقة بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،واليت مت تعويضها يف هذا القانون.1
المطلب الثاني :العقوبات المقررة لجريمة غسيل األموال في القانون الجزائري
العقوبة هي اجلزاء ال ذي يوقع على مرتكب اجلرمية لصاحل اجملتمع وذلك جزاء له على خمالفته هني القانون أو أمره.
فهناك عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وأخرى تكميلية ،ومن خالل استقراء النصوص املتعلقة بتبييض األموال والوقاية
منها اليت جاء هبا املشرع اجلزائري ،يتضح لنا بأن هذا األخري قد قرر عقوبات لكل من الشخص الطبيعي واملعنوي.
الفرع األول :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي في القانون الجزائري
تتمثل يف العقوبات األصلية والتكميلية

-1

العقوبات األصلية:

تتفرع العقوبات األصلية إىل عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية .تتمثل العقوبات السالبة للحرية يف السجن
واحلبس وتتمثل العقوبات املالية يف الغرامة واملصادرة.
بالنسبة احلبس والغرامة رصد املشرع اجلزائري جلرمية غسيل األموال عقوبتني أصليتني مها احلبس والغرامة حيث نصت
املادة  322مكرر  1من القانون  10-07املعدل واملتمم لقانون على أن "يعاقب كل من قام بتبييض األموال
بالحبس من  50سنوات إلى  15سنوات وبغرامة من  15550555دج إلى  05550555دج"،وتنص املادة
 322مكرر  1على أن " يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض األموال على سبيل االعتياد أو باستعمال
التسهيالت التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية ،بالحبس من  15سنوات إلى  10سنة
وبغرامة من  05550555دج إلى  25550555دج"0
-1

العقوبات التكميلية

إىل جانب العقوبات األصلية السابق اإلشارة إليها قد حرص املشرع اجلزائري على تقرير العديد من العقوبات
التكميلية ،اليت ميكن توقيعها على مرتكيب جرائم غسيل األموال من األشخاص الطبيعيني وهذا ما نصت عليه املادة
 02من قانون  13-02املؤرخ يف  10ديسمرب  1002على أن "يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه
ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين  020مكرر  1و  020مكرر  8عقوبة واحدة أو أكثر من
العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  50من هذا القانون"0

وبالرجوع للمادة  02منه تنص على أن  :العقوبات التكميلية هي  :احلجر القانوين(حرمان احملكوم عليه من

ممارسة حقوقه املالية أثناء تنفيذ العقوبة األصلية) ،احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية ،حتديد اإلقامة،
املنع من اإلقامة ،املصادرة اجلزئية لألموال ،املنع املؤقت من ممارسة املهنة ،إغالق املؤسسة ،اإلقصاء من الصفقات
العمومية ،احلظر من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع ،أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من
استصدار رخصة جديدة ،سحب جواز السفر ،نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة.
 1علي لعشب ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
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الفرع الثاني :العقوبات المقررة للشخص المعنوي

تضمن القانون اجلزائري عدة عقوبات ميكن توقيعها على األشخاص املعنوية تتمثل يف:

 حل الشخص المعنوي وتصفيته مبعىن إهناء حياته ،وإهناء وجوده كلية من احلياة السياسية واالقتصاديةواالجتماعية ،وعقوبة احلل هي عقوبة أصلية مييل البعض إىل القول أهنا تقابل عقوبة اإلعدام بالنسبة للشخص
الطبيعي ،ونظرا خلطورهتا فقد جعلها املشرع عقوبة تكميلية ،جيب أن حتاط بعدد من الضوابط اليت تضيق من
نطاق تطبيقها ،وميكن أن تطبق هذه العقوبة يف حالتني:
 الحالة األولى  :إنشاء وقيام الشخص املعنوي بغرض ارتكاب أفعال إجرامية ،وهذا يعين أن نشاط تقرير عقوبةاحلل هو أن يكون اهل دف األساسي لقيام الشخص املعنوي هو هدف غري مشروع يتمثل يف ارتكاب أفعال
إجرامية وال مينع دون ذلك أن يكون مثة هدف آخر مشروع تابع للهدف األساسي غري املشروع ،ولعل ذلك
يتجسد بوضوح فيما يعرف بالشركات أو املصارف "الغطاء أو الواجهة" واليت يتم تأسيسها بصورة قانونية
وتشارك أو تتظاهر باملشاركة بشكل صوري يف بعض األنشطة املالية أو التجارية املشروعة بينما ترمي يف حقيقة
األمر بالدرجة األوىل إىل تغطية عمليات غسيل األموال
 الحالة الثانية  :احنراف الشخص املعنوي عن اهلدف األصلي الذي أنشئ من أجله إىل ارتكاب أفعال إجراميةويتعني يف هذه احلالة أن يكون الشخص املعنوي قد أنشئ من أجل حتقيق هدف مشروع إال أنه حتول عن
اهلدف وقام مبمارسة أنشطة إجرامية كما هو احلال بالنسبة لبعض الشركات واملصارف اليت احنرفت عن هدفها

الذي تأسست من أجل حتقيقه لتتورط فيما بعد يف ارتكاب عمليات تبييض األموال املتأتية من االجتار غري
املشروع باملخدرات ،وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية.1
ويف هذا السياق ميكن ذكر قضية اخلليفة اليت تعترب أكرب فضيحة مالية واقتصادية يف اجلزائر ،حبيث كلفت اخلزينة
العمومية اجلزائرية ما ال يقل عن  1.0مليار دوالر ،باإلضافة إىل خسارة املودعني من أشخاص معنوية وأشخاص
طبيعية لكل مدخراهتم اليت أودعوها يف خزائنه ،هبدف االستفادة من فوائد على اإليداع تصل إىل  % 11وهي نسبة
عالية جدا يف اجلزائر ،حيث كانت اخلدعة اليت استعملها اخلليفة الستقطاب أكرب قدر من رجال املال واملستثمرين،
وبالفعل جنح يف ذلك.2
لقد أنشئ هذا البنك عام  1221برأس مال جمموعة صيدالنية كان يتأسها "عبد املؤمن خليفة" ليصبح وبسرعة
الربق أكرب البنوك اخلاصة يف اجلزائر بسبعة آالف موظف وقيمة أصول قدرت ب 1.0مليار دوالر ورقم أعمال بلغ
 700مليون دوالر سنويا ،وقد جاء إفالس هذا البنك نتيجة للعديد من التجاوزات املالية املشبوهة ،وكون اجلزائر مل

 1دليلة جاليلة ،مرجع سبق ذكره ،ص .171

 2سارة بوسعيود ،دور استراتيجية مكافحة الفساد االقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة ،دراسة مقارنة بين الجزائر وماليزيا ،مذكرة ماجستري يف علوم
التسيري ،ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،1013/1011 ،ص .111
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تقم بتجرمي عمليات تبييض األموال إال سنة ،1007وقد اعتربت هذه الفضيحة سنة  1003أكرب قضية لنهب
النال العام يف اجلزائر منذ االستقالل.1
 المصادرة :املصادرة عقوبة تكميلية عينية جيوز احلكم هبا إىل جانب العقوبات األصلية على كل من يرتكبجناية أو جنحة سواء كان من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ،2وقد عرفتها املادة  10من قانون العقوبات

اجلزائري بأهنا "األيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة "،وقد نص القانون ،10-07املؤرخ
يف  10جوان  ،1007املعدل واملتمم لقانون العقوبات اجلزائري يف املادة  322مكرر  7على مصادرة األمالك
موضوع اجلرمية مبا فيها العائدات والفوائد األخرى الناجتة عن ذلك يف أي يد كانت ،إال إذا أثبت مالكها أنه
حيوزها مبوجب سند شرعي وأنه مل يكن يعلم مبصدرها غري املشروع.
وكذلك احلكم مبصادرة األموال حمل اجلرمية عندما يبقى مرتكب أو مرتكيب التبييض جمهولني أو اندجمت عائدات
اجلناية أو اجلنحة مع األموال املتحصل عليها بطريقة شرعية يف حدود مقدار هذه العائدات باإلضافة إىل مصادرة الوسائل
واملعدات املستعملة يف ارتكاب اجلرمية ،ويف حالة تعذر حجز املمتلكات حمل املصادرة تقضي اجلهة القضائية املختصة
بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه املمتلكات.
 اإلغالق والمنع من ممارسة النشاط ويكون ذلك بصفة هنائية أو ملدة مخس سنوات أو أكثر ،ويعد املنع ذاتطبيعة شخصية وليست عينية ،ويعين ذلك أن يلزم هبا الشخص املعنوي احملكوم عليه هبا طول املدة املقررة يف
احلكم ،ولو قام ذلك الشخص بتعديل نشاطه عقب القضاء هبا إال إذا مت رد اعتباره.

 الغرامة :تتمثل الغرامة يف إلزام احملكوم عليه بأن يؤدي إىل خزانة الدولة املبلغ املقدر يف احلكم ،وقد قدر املشرعاجلزائري احلد األقصى للغرامة اليت ميكن إيقاعها بالشخص املعنوي حيث نصت املادة  322مكرر  1من

القانون رقم  10-07املعدل لقانون العقوبات اجلزائري "غرامة ال يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد
األقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين  020مكرر  1و  020مكرر  8من هذا القانون" املطبقة

على الشخص املعنوي يف ذات اجلرمية اليت ميكن أن ترتكب بواسطة أي منهما ،يبدو أن املشرع قد راعى يف
ذلك عقوبة الغرامة تطبق عادة على الشخص الطبيعي مقتنة بعقوبة أخرى سالبة للحرية وهو ما ال يتسىن
تطبيقه على الشخص املعنوي ومن مث فإن املساواة بينهما تقتضي مضاعفة مبلغ الغرامة اليت حيكم هبا على هذا
األخري. 3
 المنع من إصدار الشيكات أو استعمال أدوات الوفاء المتعارف عليها ملدة مخس سنوات فأكثر. نشر الحكم :وهو ما ميثل هتديدا للشخص املعنوي وميس مبكانته وثقة اجلمهور فيه مبا يؤثر سلبا على نشاطه يفاملستقبل.
 1دليلة جاليلة ،مرجع سبق ذكره ،ص .170
 2دليلة مباركي ،مرجع سبق ذكره ،ص .110
 3دليلة مباركي ،مرجع سبق ذكره ،ص .112
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الفرع الثالث :اإلعفاء من العقاب في جريمة غسيل األموال

نظرا لطبيعة جرمية جرائم غسيل األموال واليت تتسم بالسرية التامة والتعقيد واالعتماد يف ارتكاهبا على عناصر

تتمتع خبربات فنية عالية واالستعانة بالتقنيات احلديثة ،وهو األمر الذي جيعل تعقب مرتكبيها وحماكمتهم وإدانتهم من
قبل السلطات املختصة أمرا صعبا ،فقد اجتهت تشريعات مكافحة غسل األموال إىل إعفاء من يبادر من اجلناة بإبالغ
السلطات املختصة باالستدالل أو التحقيق يف اجلرمية مبا يف ذلك وحدة مكافحة غسيل األموال واألجهزة الشرطية
والرقابية والنيابية العامة عن اجلرمية ومرتكبيها من العقاب وذلك بضوابط معينة وشروط حمددة.
يقتصر نطاق اإلعفاء بالنسبة للعقوبات على العقوبات األصلية املقررة وهي السجن والغرامة أما بالنسبة للعقوبات
التكميلية وأمهها عقوبة املصادرة فال يشملها اإلعفاء ،حىت ال يتمكن أي من اجلناة من اإلبالغ عن املتورطني معه يف
غسيل األموال واإلفالت يف ذات الوقت من العقاب وباألموال معا.1
كذلك يقتصر نطاق اإلعفاء بالنسبة لألشخاص على مرتكيب جرمية غسل األموال أو الشروع فيها ،ومن مث ال
يستفيد منه مرتكبو اجلرائم امللحقة جبرمية غسيل األموال ،كاجلرائم املتعلقة بعدم اإلخطار كما أنه ال وجه لإلعفاء إذا كان
مرتكب جرمية غسل األموال ،شخصا واحدا وقام بإبالغ السلطات املختصة باجلرمية سواء قبل العلم هبا أو بعده ألن
النص يشتط تعدد اجلناة وألن اإلبالغ هنا يعد اعتافا ال يشمله نص اإلعفاء.
المطلب الثالث :المصادقة على المواثيق واالتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل األموال
إن عوملة القوانني االقتصادية بشكل عام تتم عرب االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمات دولية خمتلفة ،واليت
بالرغم من عدم إلزاميتها إال بعد التوقيع عليها ،فإهنا تشكل مصدرا هاما للتشريعات املختلفة حبيث يعمد املشرع الوطين
إىل األخذ هبا يف القوانني الداخلية.
ومن ناحية أخرى ،مل تعد اجلرائم وخاصة املالية منها أو اليت هلا تشعبات مالية ،تقتصر على نطاق جغرايف معني،
بل أصبحت منظمة وهلا بعد دويل ،خاصة مع انتشار وسائل االتصال الدولية واستفادة القطاع املصريف من تقنية
االتصاالت وتطبيقه يف نظام التعامل املصريف ،حبيث أصبح متويل رؤوس األموال اليت هلا عالقة باجلرمية بشكل عام ،ميكن
أن يتم دون أن يتك وراءه أثرا يستدل منه على مصدر اجلرمية أو على فاعليها.وبالتايل فإنه مع تدويل اجلرمية ،واستفادهتا
من عوملة النظام االقتصادي ،كان البد من القيام خبطوات تشريعية على الصعيد الدويل حتمي النظام االقتصادي الدويل
من عوملة اجلرمية.
إن آفة تبييض األموال وما تشكله من خطر على األنظمة االقتصادية ،االجتماعية والسياسية وكذا ارتباطها جبرائم
أخرى خطرية كاملتاجرة يف املخدرات ومتويل اإلرهاب وكذا الفساد جعل اجملتمع الدويل من خالل األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية يسهر على بلورة اتفاقيات اهلدف منها مكافحة هذه الظواهر.

 1لعوارم وهيبة ،مرجع سبق ذكره ،ص .171
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ويف هذا املضمار جند عدة اتفاقيات أبرمت وصادقت عليها اجلزائر يف مقدمتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية واليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة يف جلسته العامة اليت انعقدت يف
فيينا يف تاريخ  12ديسمرب  1211أوردت أول تعريف جلرمية تبييض األموال قانونا ،واجلزائر قد صادقت عليها مبوجب
الرسوم الرئاسي رقم  71-20الصادر بتاريخ  12جانفي سنة .11220
تعترب تتوجيا جملهود متواصل قامت به األمم املتحدة ومتثل ذلك يف ضرورة مكافحة عوائد هذا النشاط ومتحصالته
من أموال وأصول بعد أن استفحل خطرها ،واختذ شكل اجلرمية املنظمة بكل آثارها على املستويني الوطين والدويل ،وبكل
تعقدها وارتباطها بأنشطة جرمية أخرى.2
كما وقعت اجلزائر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املعتمدة من قبل اجلمعية العامة
ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ  10نوفمرب سنة  ،1000واملصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  00-01الصادر يف

 00فيفري سنة  ،1001وقد دعت هذه االتفاقية إىل إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة واإلشراف على املصارف
واملؤسسات املالية غري املصرفية فضال عن سائر اهليئات املعرضة بشكل خاص لغسيل األموال ،كما دعت االتفاقية
املذكورة ،املؤسسات املصرفية إىل اإلبالغ عن حتويل الكميات الكبرية من النقد من دولة إىل أخرى.
إضافة ملا سبق هناك االتفاقي ة الدولية لقمع متويل اإلرهاب املعتمدة من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة
بتاريخ  02ديسمرب سنة  ،1222واملصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  770-1000املؤرخ يف  13ديسمرب
سنة .1000
بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
واملعتمد يف  10نوفمرب  1000واملصادق عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  00-01يف  00فيفريي .1001
وعلى الصعيد القاري جند اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية للوقاية ومكافحة اإلرهاب املعتمدة خالل الدورة العادية
اخلامسة والثالثني املنعقدة يف اجلزائر من  11إىل  17يوليو سنة  ،1222واملصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم
 12-1000املؤرخ يف  02أفريل سنة .1000
واالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة يف القاهرة بتاريخ  11أفريل  1222واملصادق عليها مبوجب املرسوم
الرئاسي رقم  713-22املؤرخ يف  01ديسمرب سنة .31222
 1إمنصوران سهيلة ،الفساد االقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعالقتهما بالنمو االقتصادي ،مذكرة ماجستري ،فرع التحليل االقتصادي ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،1002/1000 ،ص .117

 2سليمان عبد املنعم ،مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،مصر ،1000 ،ص .21

 3بقبق ليلى أمسهان ،العمليات البنكية الغير مشروعة وأثرها على االقتصاد (عمليات تبييض األموال) ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين حول
االقتصاد الغري رمسي يف اجلزائر ،اآلثار وسبل التويض(املداخل القياسية) ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي موالي الطاهر ،سعيدة  ،بدون
تاريخ ،ص .71
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إىل غريها من االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر وتبنتها يف تشريعاهتا سعيا منها ملكافحة الفساد
عموما وغسيل األموال على وجه اخلصوص.
المبحث الثالث :خلية معالجة االستعالم المالي

نصت املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية 1على أنه يتعني على كل
دولة طرف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطين جلمع وحتليل وتعميم املعلومات جتنبا لوقوع تبييض األموال،
كما أوصى جملس األمن الدويل الذي انعقد يف  12سبتمرب  1001بعد أحداث  11سبتمرب  1001بوجوب إنشاء
هيئة خمتصة باالستعالم املايل على مستوى كل دولة.
وقد اختلفت خيارات الدول يف جتسيد هذه التوصيات ،فمنها من اختارت أن تعهد هبذه املسؤولية إىل البوليس
املتخصص لتحليل املعلومات ومراقبة العمليات البنكية املشبوهة ،ومنها من فضلت اخليار اإلداري املتمثل يف إنشاء
مصلح ة حتقيق مستقلة تعمل على ضمان االتصال بني البنوك واملؤسسات املالية من جهة ،والسلطات القضائية من جهة
أخرى.
وهو االجتاه الذي تبنته اجلزائر مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  111-01املؤرخ يف  01أفريل  ،1001املعدل
واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  101-13املؤرخ يف  10أفريل  ،1013املتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم
املايل وتنظيمها وعملها .وقد وجدت هذه اخللية قبل جترمي ظاهرة التبييض واقتصر نشاطها على جمال مكافحة متويل
اإلرهاب ،ليمتد بعدها إىل إبراز دورها كآلية من آليات الوقاية من التبييض ومكافحته.
المطلب األول :تنظيم خلية معالجة االستعالم المالي
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  111-01املتضمن إنشاء اخللية وتنظيمها وعملها املعدل واملتمم ،مت إنشاء اخللية
على أهنا "مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي"غري أن هذا التكييف عيب عليه اتسامه
بالغموض على أساس أن مفهوم مؤسسة عمومية المجرد ،الوارد يف تعريف اخللية ،غري موجود يف القانون اجلزائري.2

وعلى أساس ذلك ،ووفقا لتقرير التقييم املشتك يف ديسمرب  1010حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
يف اجلزائر ،اعتربت اجلزائر غري ملتزمة بنص التوصية رقم  12من توصيات جمموعة العمل املايل اليت حثت البلدان على
إنشاء هذا النوع من اهليئات ،فال يكفي إنشاء اخللية وتعريفها على أهنا مؤسسة عمومية وفقط ،بل ينبغي إعطاء مفهوم
وحتديد قانوين دقيق هلا. 3
وعليه فقد سارعت اجلزائر إىل إصدار األمر رقم  01-11املعدل واملتمم للقانون  01-00املشار إليه فيما سبق،
وذلك بإدراج نص املادة  07مكرر واليت نصت على مايلي ":الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع
 1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،مرجع سبق ذكره.

 2جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجزائر ،مرجع سبق

ذكره ،ص .101
 3كرمية تدريست ،مرجع سبق ذكره ،ص .101
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بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية0تحدد مهام الهيئة المتخصصة

وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم"01

وبناء على ذلك فقد صدر املرسوم التنفيذي رقم  101-13املؤرخ يف  10أفريل  2 1013ليعدل ويتمم املرسوم
الذي أنشأها ،وقد تضمن تعديال لنص املادة  01من املرسوم التنفيذي رقم  111-01لتنص على أن اخللية سلطة
إدارية مستقلة تنشأ لدى الوزير املكلف باملالية ،ومقرها مبدينة اجلزائر.وقد حدد املرسوم املذكور تنظيمها وطريقة عملها

حيث تتكون خلية معاجلة االستعالم املايل من جملس ومصاحل إدارية وتقنية.
الفرع األول  :مجلس الخلية
يضطلع اجمللس بإدارة اخللية وهي تتكون من سبعة ( )1أعضاء :
 رئيس :وحددت املادة  10مكرر  1من املرسوم التنفيذي رقم  110-02املؤرخ يف  02سبتمرب سنة  1002مهامرئيس اخللية يف التعيني وإهناء املهام يف كل الوظائف اليت مل تتقرر طريقة أخرى للتعيني فيها يف حدود القوانني األساسية
واملسرية لوضعية األعوان الذين ميارسوهنا ،وضمان نشاط املصاحل والتنسيق بينها واإلشراف عليها والسهر على السري

احلسن للخلية وممارسة السلطة السلمية على مجيع موظفي اخللية هبذه الصفة ،وضمان تنفيذ القرارات املتخذة يف اجمللس
والسهر على حتقيق املهام واألهداف املوكلة للخلية ،ورفع دعاوى قضائية ومتثيل اخللية أمام السلطات واهليئات الوطنية
والدولية وإبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق وتكليف من يعد احلصائل التقديرية واحلساب اإلداري واحلصيلة السنوية
عن نشاطات اخللية ،واقتاح التنظيم والنظامني الداخليني للخلية والسهر على تنفيذمها. 3
 أربعة ()0أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاهتم يف اجملاالت البنكية واملالية . -وقاضيين اثنين ()8يعينهما وزير العدل ،حافظ األختام ،بعد رأي اجمللس األعلى للقضاء.

يعني رئيس وأعضاء اجمللس مبوجب مرسوم رئاسي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.وميارس أعضاء

جملس اخللية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خالل عهدهتم عن اهلياكل واملؤسسات التابعني هلا ويلتزمون بالسر
املهين واحتام واجب التحفظ هم واألشخاص الذين تستعني هبم ،كما يستفيدون من محاية الدولة من التهديدات
واإلهانات واهلجمات من أي طبيعة كانت اليت ميكن أن يتعرضوا هلا بسبب أو مبناسبة إجناز مهامهم.4

 1األمر  58-18المؤرخ في  10فبراير  ،8518املعدل واملتمم للقانون  01-00املؤرخ يف  02فرباير  1000واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ، 02الصادر بتاريخ  10فرباير ، 1011املادة  07مكرر منه.

 2مرسوم تنفيذي رقم  101-10مؤرخ في  10أفريل  ،8510يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  111-01املؤرخ يف  01أفريل  1001واملتضمن إنشاء
خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ، 13الصادر بتاريخ  12أفرريل .1013

 1جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجزائر ،مرجع سبق
ذكره ،ص .72
 4مرسوم تنفيذي رقم  181-58مؤرخ في  51أفريل  ،8558يتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها،اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،عدد  ،13صادر بتاريخ  01أفريل  ،1001املواد  11-11-10-2منه.
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كما يتدا ول جملس اخللية وفقا للمادة العاشرة مكرر من املرسوم التنفيذي املشار إليه أعاله ،السيما يف تنظيم مجيع
املعطيات واملستندات واملواد املتعلقة مبجال اختصاصه ،وإعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات لنشاط اخللية ،واإلجراءات
املخصصة الستغالل ومعاجلة تصرحيات االشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات ،وتنفيذ كل برنامج يهدف إىل حتفيز
ودعم عمل اجمللس يف امليادين املرتبطة باختصاصاته ،وتطوير عالقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو
أجنبية أخرى تعمل يف نفس ميدان نشاط اخللية ،ويتم اختاذ قرارات اجمللس باإلمجاع.1
الفرع الثاني :المصالح التقنية للخلية
وهي أربعة مصاحل :مصلحة التحريات ،مصلحة التحليل القانوين ،مصلحة التعاون الدويل ،مصلحة التوثيق.
مصلحة التحريات :وتقوم بتلقي كل اإلخطارات بالشبهة اليت ترد إىل اخللية ،وكذلك املعلومات الواردة والتقارير. مصلحة التحليل القانوني :وتقوم هذه املصلحة بدراسة كل اجلوانب القانونية للملفات وحتليل الوقائع ،كما تعملاملصلحة على دراسة القوانني املقارنة ،يف كل بلدان العامل وتقدمي كل االقتاحات املفيدة يف اجملال القانوين ،كما تعمل
على إعداد الدراسات والتعرف على اجتاهات تبييض األموال حمليا وعامليا.

 مصلحة التعاون الدولي :تعمل هذه املصلحة على مجع كل البيانات اخلاصة بوحدات االستخبارات املالية يف العاملوالقوانني املتعلقة بالتعاون الدويل من حيث مشاركة اخللية يف النشاطات الدولية والتحقيقات املشتكة.

 مصلحة التوثيق :تعمل هذه املصلحة على مجع وحفظ كل الوثائق والدراسات واألدوات البيداغوجية للتدريب.2المطلب الثاني :وظائف خلية معالجة االستعالم المالي
استنادا للمرسوم التنفيذي رقم  111-01املعدل واملتمم ،املتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها
وعملها ،تضطلع هذه اهليئة مبهام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والوقاية منهما من خالل تلقي التصرحيات
بالشبهة املتعلقة جبميع العمليات البنكية املشكوك فيها ومعاجلتها ،كما تتمتع حبق املالحقة اجلزائية واقتاح كل نص
تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تبييض األموال ،وعليه ميكن أن جنمل دور اخللية يف جمال مجع املعلومات
وحتليلها يف نشاطات تتعلق أساسا مبا يلي:
 حتليل ومعاجلة املعلومات اليت ترد إليها من قبل السلطات املؤهلة. حتليل ومعاجلة اإلخطارات بالشبهة اليت خيضع هلا األشخاص واهليئات املعنيني قانونا. تعاجل اإلخطارات ب الشبهة بكل الوسائل أو الطرق املناسبة جبمع كل املعلومات والبيانات اليت تسمح باكتشافمصدر األموال أو الطبيعة احلقيقية للعمليات موضوع اإلخطار.تقوم بإرسال امللف لوكيل اجلمهورية املختص
طبقا للقانون يف كل مرة حيتمل فيها أن تكون الوقائع املخطر هبا مرتبطة جبرمية غسل األموال.
 1جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجزائر ،مرجع سابق،
ص .72

 2قدور علي ،المسؤولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض األموال ،مذكرة ماجستري ،فرع املسؤولية املهنية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو،
 ،1013ص .22
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كما ميكن هلا أن تقدم طلب لرئيس حمكمة اجلزائر بناء على طلب اهليئة وبعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية
لتمديد األجل املذكور أعاله ،أو يأمر باحلراسة القضائية املؤقتة على األموال واحلسابات والسندات موضوع اإلخطار.1
 تقتح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه غسل األموال. وميكن أن تعتض بصفة حتفظية وملدة أقصاها  11ساعة ،على تنفيذ أي عملية بنكية ألي شخص طبيعي أومعنوي تقع عليه شبهات قوية لغسل األموال.
 كما ميكن للخلية طلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية إلجناز املهام املسندة إليها من اهليئات واألشخاص املعنينيقانونا.
 ميكن أن تستعني اخللية بأي شخص تراه مؤهال ملساعدهتا يف إجناز مهامها.-البحث وحجز العائدات املتحصلة من غسل األموال قصد مصادرهتا.2

 1عياد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص .30

 2عبد القادر تشيكو ،إنسجام اإلصالحات المصرفية في الجزائر مع االتجاهات العالمية ،مذكرة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم
جتارية ،جامعة اجلزائر ،1011/1010 ،ص .110
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الشكل رقم  :58اآللية التي تعمل بها خلية معالجة االستعالم المالي:
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر
وشركات التأمين واألعمال الحرة إلخ0

مؤسسات وطنية وأجنبية مكلفة
باألمن و/أو مكافحة تبييض األموال
وتمويل النشاطات اإلرهابية0

إخطارات بالشبهة

خمإم
إفادة باستالم اإلخطارات

معلومات
تقارير

المحكمة المختصة

المصدر :جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في

الجزائر ،ص .71

المطلب الثالث :عقبات مكافحة غسيل األموال في الجزائر

نظرا للمخاطر النامجة عن ظاهرة غسيل األموال من زعزعة االقتصاد الوطين واستقرار سياسي للدولة ،فقد تعددت
اجلهود الدولية والوطنية ملكافحة هذه الظاهرة بسن القوانني واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تضييق اخلناق على هؤالء
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اجملرمني واملنحرفني الذين يسامهون فيها ،إال أن عمليات غسيل األموال ال تزال يف تسارع وتزايد ببالدنا ،ويرجع السبب
إىل وجود عقبات حتول دون جناح عملية املكافحة نذكر منها ما يلي:1
 -عقبة السرية المصرفية:

السرية املصرفية تعترب من أهم العقبات اليت حتول دون التعاون الدويل واحمللي وفشل جل احملاوالت يف مكافحة
ظاهرة غسيل األموال ،فهو أحد املبادئ املتعارف عليها يف العرف املصريف منذ نشأة البنوك ذاهتا ،ومازال ميثل الركيزة
األساسية اليت يقوم عليها العمل املصريف بوجه عام.
وقد حاول املشرع اجلزائري التوفيق بني مبدأ السرية املصرفية ومكافحة غسيل األموال ،وذلك برفع مبدأ السرية
املصرفية واحلد منه كلما تعلق األمر بعمليات غسيل األموال أو باجلهات اليت هلا عالقة مبواجهة هذه اجلرمية والكشف
عنها ،وتسليط عقوبات يف حالة اإلخالل به باعتباره يتأسس على مبدأ دستوري هام هو محاية احلق يف اخلصوصية.
 -عدم التزام المصارف بالرقابة والتحقيق:

إن املصارف اجلزائرية ال تتعاون مع العدالة مبا فيه الكفاية للكشف عن عمليات غسيل األموال وذلك من خالل
االمتناع عن اإلبالغ عن احلاالت املشبوهة حبجة احلفاظ على مبدأ السرية املصرفية ،فالدور الذي جيب على املصارف
وكافة املؤسسات املالية أن تلعبه يعترب الدور الرئيسي واألهم يف إجناح سياسة املكافحة للقضاء على أي حماولة لتبييض
األموال.
 ضعف أجهزة الوقاية:تعاين أجهزة الرقابة يف اجلزائر من بعض النقائص اليت حتد من فعاليتها ،وتتعلق هذه النقائص بتنوع القانون املطبق
والغموض يف املهمات امللقاة على عاتق هذه األجهزة ،إضافة إىل أنه ما تزال إنتية نظام املراقبة واملالحقة حمدودة.
 عدم تعامل وتعاون المحامين والموثقين والمتعاملين الشرعيين في سوق الذهب مع خلية معالجةاالستعالم المالي ،على اعتبار أن هؤالء ينشطون يف مهن متكنهم من مجع معطيات تفيد التحريات
والتحقيقات ،وتساعد على كشف كل مشتبه به ويعد تعاون هؤالء أمرا خيالف قوانني مكافحة غسيل األموال،
واليت تدعو إىل تزويد خلية مع اجلة االستعالم املايل بكل املعطيات اليت تطلبها واخلاصة مبكافحة عمليات غسيل
األموال.2
 محدودية قدرة الدولة الجزائرية على التصدي أو متابعة المجرمين بعد خروجهم من أرض الوطن إمابسبب غياب اتفاقية ثنائية أو بسبب فشل الدبلوماسية اجلزائرية يف إقناع بعض الدول املتقدمة بضرورة تقدمي
هؤالء اجملرمني إىل العدالة يف بلداهنم األصلية.

 ضعف ثقافة مكافحة غسيل األموال لدى العديد من العاملني يف القطاعات املالية. 1كتوش عاشور وقورين حاج قويدر ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
 2بن عيسى بن علية ،مرجع سبق ذكره ،ص .107
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تبني لنا من خالل هذا الفصل ،أن للجرائم اليت ميكن أن تشغل عائداهتا يف إطار غسيل األموال عرفت تزايدا

وانتشارا كبريا يف اجلزائر بسبب طبيعة املرحلة اليت مرت هبا خالل العشرية األخرية من القرن العشرين ،ومبا أن هذه الظاهرة
تتميز بطابعها الدويل فقد تعرضت اجلزائر ملختلف اجلرائم العابرة للوطنية كتجارة املخدرات والرشوة واستغالل النفوذ
والتهريب وغريها من األنشطة غري املشروعة،اليت ينتج عنها أموال ضخمة يلجأ أصحاهبا إىل تبييضها من اجلرائم األصلية
املرتكبة بكثرة يف اجلزائر واليت جتين أمواال غري مشروعة تتطلب تبييضها وذلك من خالل استعمال أساليب خمتلفة،
كالتحويالت املصرفية املشبوهة حنو اخلارج والصرف من خالل السوق النقدية املوازية ،أو شراء عقارات وبيعها وإنشاء
مراكز جتارية وشركات جتارية ،أو عن طريق هتريب األموال بواسطة عمليات التجارة اخلارجية بالتالعب يف الفواتري
والتصرحيات اجلمركية ،باإلضافة إىل تزوير الوثائق أو إبرام مشاريع استثمارية.
ونظرا ملا ينجم عن عمليات غسيل األموال من خماطر وأضرار متس الدولة على مجيع املستويات ،فقد بذلت
اجلزائر على غرار غريها من الدول جمهودات كبرية لسن القوانني والتشريعات الكفيلة مبكافحة هذه الظاهرة واحلد منها
،ويظهر ذلك على الصعيد الدويل واحمللي.
فعلى الصعيد الدويل سعت اجلزائر إىل تكريس وتعزيز التعاون الدويل ملواجهة هذه الظاهرة وذلك بتوقيعها على
جمموعة من االتفاقيات الدولية ،أما على الصعيد احمللي يربز دور اجلزائر خصوصا من خالل إصدارها لقانون مكافحة
تبييض األموال واإلرهاب عام  1000وكذا تأسيس خلية االستعالم املايل.ومع هذا ال تزال هناك العديد من الصعوبات
والعقبات اليت حتول دون جناح اجلهود اجلزائرية املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة.
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تعاجل هذه الدراسة موضوع "آثار غسيل األموال على اقتصاديات الدول النامية" ،ويف معاجلتنا له تطرقنا إىل

التعريف جبرمية غسيل األموال من منظور التشريعات الوطنية واآلراء الفقهية واالتفاقيات الدولية اليت أبرمت ملكافحة هذه
الظاهرة ،وعملية غسيل األموال عملية يقصد هبا جمموعة من اإلجراءات اهلادفة إىل إخفاء املصدر احلقيقي لألموال
واملمتلكات املتأتية عن أعمال إجرامية ،ومنح صفة الشرعية هلذه األموال ومن مث إعادة ضخها يف االقتصاد ،وبعدها
ألقينا الضوء ع لى جمموعة من اخلصائص اليت تتسم هبا عمليات غسيل األموال ،كما مت ذكر أهم األسباب اليت سامهت
يف انتشار هذه الظاهرة.
وقد تزايدت يف عصرنا احلاضر أشكال األنشطة اإلجرامية املدرة لألموال القذرة ،لذلك فقد مت التطرق إىل أبرز
النشاطات اليت تفرز األموال غري املشروعة وبكم هائل كاالجتار غري املشروع باملخدرات وجتارة األسلحة ومظاهر الفساد
املايل واإلداري ،علما أن هناك العديد من النشاطات غري املشروعة األخرى اليت قد تستمد منها األموال القذرة ومل يرد
ذكرها .كما مت اإلشارة إىل املراحل اليت متر هبا عملية غسيل األموال ،حيث ظهر اجتاهان اجتاه تقليدي يرى بأن عملية
غسيل األموال متر عرب ثالث مراحل أساسية هي اإليداع ،التمويه ،واإلدماج ،واجتاه حديث يرى بأن البحث يف عمليات
غسيل األموال من الناحية الواقعية ،أثبت عدم وجود مراحل حتمية ،وتنقسم عمليات غسيل األموال حسب أنصار هذا
االجتاه إىل ثالث أنواع رئيسية هي الغسيل البسيط،املدعم،واملتقن .وتتميز وسائل وآليات عمليات غسيل األموال ،بالتغري
والتجدد املستمر وقد ساهم يف ذلك التطور اهلائل يف التقنيات املتاحة ودخول ابتكارات وأدوات مالية ومصرفية جديدة
،وعليه أضحت هذه الوسائل كثرية التنوع وشديدة التعقيد ،ومل تعد قاصرة على املعامالت املصرفية والعمليات التجارية
واالستثمارية التقليدية ،بل امتدت لتشمل بشكل متزايد استخدام املعامالت املصرفية اإللكرتونية وأدوات الدفع املرتبطة
هبا.
لقد أصبحت مشكلة غسيل األموال ظاهرة تؤرق العديد من دول العامل ،ملا هلا من خماطر وآثار سلبية على
النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة ،فشيوع هذه الظاهرة يف اقتصاد معني ،يضعف قدرة السلطات على
تنفيذ السياسات االقتصادية الكلية بكفاءة ،وذلك لضعف مصداقية البيانات واإلحصاءات االقتصادية املتاحة يف ظل
عدم القدرة على قياس والتنبؤ حبجم هذه العمليات .كذلك فإن التقلبات الشديدة يف حركة األموال والودائع والتدفقات
املصاحبة لعمليات غسل األموال ،تؤثر على استقرار السوق النقدية وسوق الصرف األجنيب ،كما أنه ال ينبغي أيضا
إمهال دور غسيل األموال واألنشطة اإلجرامية املرتبطة به ،يف خلق تشوهات يف توزيع املوارد والثروة داخل االقتصاد ،ومن
الناحية السياسية تؤدي عمليات غسل األموال إىل اخرتاق وتلويث وإفساد هياكل احلكومات واملؤسسات التجارية واملالية
املشروعة ،ومن الناحية االجتماعية تعمل على زيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء ومتزيق النسيج الوطين وانعدام التماسك
والتكافل االجتماعي ،ونشر اآلفات االجتماعية اخلطرية اليت تدفع بأي جمتمع إىل االهنيار.
ويف ضوء إدراك اجملتمع الدويل للتأثريات املدمرة اليت تفرزها عمليات غسيل األموال على شىت امليادين االقتصادية
واالجتماعية والسياسية وعلى أمن واستقرار الدول ،فقد تضافرت اجلهود الدولية واإلقليمية واحمللية على مكافحة هذه
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الظاهرة من خالل إبرام االتفاقيات وإصدار القوانني والتوصيات وعقد العديد من املؤمترات،كاتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية بفيينا عام  8811واليت دعت إىل حماربة جرمية غسيل
األموال النامجة عن االجتار غري املشروع بالعقاقري واملخدرات ،كما أنشأت جمموعة الدول الصناعية السبعة عام 8818
جمموعة العمل املايل ملكافحة غسل األموال (فاتف) ،اليت تتلخص أهدافها يف توعية كافة الدول مبخاطر غسل األموال
وإصدار التوصيات هبذا الشأن ومراجعة اجتا هات غسل األموال بصورة مستمرة الختاذ التدايرب الكفيلة مبكافحتها ورصد
التقدم يف تطبيق هذه التدابري واإلجراءات .
إن اجلزائر وعلى غرار بقية دول العامل مل تسلم من هذه الظاهرة اليت باتت شبحا خميفا يهدد هيبة الدولة اجلزائرية
وسيادهتا ومسعتها ،فعمليات غسيل األموال انتشرت يف السنوات األخرية يف اجلزائر انتشارا واسع النطاق بسبب اتساع
السوق املوازية ،وانتشار الفساد اإلداري والرشوة وانتشار خمتلف أوجه اإلجرام كما ونوعا كاالجتار باملخدرات وهتريب
األموال .
وأمام هذا الوضع بادرت اجلزائر إىل بذل جمهودات كبرية لتعزيز التعاون الدويل يف مكافحة هذه الظاهرة ،وذلك
مبصادقتها على العديد من االتفاقيات الدولية الرامية ملكافحة هذه الظاهرة ،يف مقدمتها اتفاقية فيينا لسنة 8811
املصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  18-89املؤرخ يف  81جانفي  ، 8889وكذا اتفاقية األمم املتحدة للجرمية
املنظمة املعتمدة يف  89نوفمرب  8222مبوجب املرسوم الرئاسي  99-28املؤرخ يف  29فيفري  ،8228وكان لزاما
عليها تنفيذا ال لتزاماهتا الدولية أن تشرع يف جترمي الظاهرة وحماربتها  ،ولكنها تأخرت رغم إنشاء اهليئات املكلفـة باملكافحة
يف وقت الحق على ذلك،فكان صدور القانون رقم  89-21املؤرخ يف  82نوفمرب  8221املتضمن تعديل القانون
العقوبات والذي جرم تبييض األموال يف نص استحدثه يف املادة  918مكرر  ،ومل يكتف املشرع بذلك بل أعطى جانبا
أو بعدا وقائيـا هلذه الظاهرة عن طريق إصدار القانون رقم  28-29يف  20فيفري  8229املتعلق بالوقاية من تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما  ،وتكون اجلزائر بذلك قد وفت بالتزاماهتا الدوليـة ،وأبرزت رغبة ملحة يف احلد من
انتشار هذه الظاهرة.
نتائج البحث:
ميكن تلخيص النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذا البحث يف:
 من خالل تأمل مصادر غسيل األموال ميكن القول أهنا مل تعد تقتصر على جتارة املخدرات فقطمثلما كانت سابقا ،بل تعددت مصادرها و مشلت التهريب ،االقتصاد اخلفي ،قضايا الفساد ،جتارة
السالح...اخل.
 بالرغم من أمهية االتفاقيات الدولية والقوانني احمللية الرامية إىل مكافحة عمليات غسيل األموال يف الدولاملختلفة ،إال أهنا مل تستطع حماصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها،نظرا لوجود عدة عقبات حتول دون ذلك،من
أبرزها حتجج البنوك مببدأ السرية املصرفية وعدم قيامها باإلخطار عن العمليات املالية املشبوهة ،والصعوبات
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املرتتبة على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها،ووجود دول تشجع عمليات غسيل األموال ،باإلضافة إىل عدم
وجود نظام معلومايت متطور لتجميع أدلة اإلدانة وإثبات اجلرمية.
 جرمية غسيل األموال تتسم مبجموعة من اخلصائص ،فهي جرمية عرب وطنية تتعدى حدود الدولة ،ومتثل صورةمن صور اجلرائم االقتصادية املدمرة القتصاديات الدول ،وهي جرمية تبعية جلرمية أولية تسبقها.
 جرمية غسل األموال جرمية اقتصادية بالدرجة األوىل واجتماعية وسياسية بالدرجة الثانية ،يستخدم فيها اجملرمونخمتلف األساليب والتقني ات احلديثة يف مجيع املراحل اليت متر هبا عملية الغسل لذلك فإن مواجهتها تتطلب
ختصصا عاليا ودراية باإلجراءات واآلليات املتعلقة بتداول األموال وعمل املصارف.
 إن عملية غسيل األموال هلا طرق وأساليب كثرية والتقدم التكنولوجي يف قطاع اخلدمات املالية واملصرفية وشبكةاملعلومات الدولية (اإلنرتنت) ساهم يف ترويج وتسهيل هذه اجلرائم.
 إن البنوك هي غالبا ما تكون أهم القنوات لغسيل األموال،وهي احملطة األوىل للتحويل إىل أماكن أخرى لتصبحشرعية ،ومن مث متابعة بقية اإلجراءات الالزمة من خالل االستثمار يف قنوات شرعية.
 يف جمال دور ال بنوك يف مكافحة جرمية غسيل األموال خلصنا إىل عدم وجود اعتداء على اخلصوصية املالية منخالل إفشاء األسرار املصرفية يف مثل هذا النوع من اجلرائم نظرا لرتجيح املصلحة العامة على املصلحة الشخصية
يف حالة وجود خطر يهدد مصلحة اجملتمع.
 يساهم ضعف الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية يف انتشار ظاهرة غسيل األموال واستفحاهلا على مستوىالعامل.
 تعد عمليات غسيل األموال من اجلرائم اليت ميكن أن متس هيبة الدولة ونظامها السياسي كما أهنا متسباالقتصاد الوطين بكافة قطاعاته والشك أيضا أن هذه اجلرائم متس املنظومة األخالقية للمجتمع.
 تعد التشريعات من األمور املهمة يف مواجهة عمليات غسيل األموال وذلك ألن وجود نص جيرم عمليات غسيلاألموال سيؤدي إىل احلد منها والقضاء عليها فضال عن ذلك فإن للمعاهدات واالتفاقيات واملؤمترات والندوات
الدور الكبري يف املواجهة خاصة وإن أغلب هذه االتفاقيات عملت على إرغام أو جذب الدول جلهود املواجهة.
 توجد معوقات ملكافحة غسيل األموال منها املعوقات التشريعية ومعوقات نقص املعلومات ومشكلة سريةاحلسابات ونفاذ غاسلو األموال للسيطرة على القوى السياسية واالقتصادية.
 جهود كل دولة على حدة لن تكون فعالة ولن حتقق اهلدف املرجو منها ،واملتمثل يف التصدي لظاهرة غسيلاألموال ،وبالتايل حتتم على الدول التعاون فيما بينها للوقوف ضد هذا النشاط العابر للحود.
 على الرغم من اجلهود الدولية املبذولة وعلى نطاق عاملي ،إال أهنا ما تزال عاجزة عن القضاء على هذه الظاهرةواحلد من انتشارها.
االقتراحات والتوصيات:
بناء على هذه النتائج ميكن تقدمي التوصيات التالية:
83

خاتمة
 إن مكافحة جرمية غسيل األموال ضرورية لضمان احلماية الالزمة لألنشطة االقتصادية املشروعة ،لذا يعد منالضروري تنظيم دورات تدريبية ملوظفي البنوك واملؤسسات املالية لتنمية قدراهتم وتعريفهم بأساليب اكتشاف
العمليات والصفقات املشكوك فيها ،وإطالعهم على التقنيات اليت يستخدمها غاسلو األموال.
 ضرورة التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة بكافة أشكاهلا باعتبارها النبع املتجدد لألموال املطلوبغسيلها وذلك بالسعي الستصدار قواعد دولية موحدة وملزمة جلميع الدول للتصدي لتدفقات األموال غري
املشروعة وفرض عقوبات على الدول املخالفة لتلك القواعد.
 تنظيم املؤمترات الدولية لتبادل اخلربات يف جمال مكافحة عمليات غسيل األموال اليت يستحدثها خرباء غسيلاألموال.
 مثة أساليب ملكافحة جرائم غسيل األموال تقوم هبا اجلهات املختصة إال أن غاسلي األموال حياولون ابتكاروسائل وأساليب جديدة األمر الذي يتطلب حتديث الوسائل الراهنة واستحداث وسائل أكثر تطورا.
 حماربة ظاهرة البنوك الومهية اليت تقوم بدور خفي يف عمليات التبييض وذلك بتقييد الرتخيص بإنشاء البنوكبشروط تكشف جديتها وشرعية نشاطها وهذا لتفادي ما حدث ببالدنا خصوصا من خالل اهنيار بنك اخلليفة
والبنك الصناعي والتجاري.
 اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط البنكي وحتليل معطياهتا مع إحالتها للجهات املختصة بالرقابة. اعتماد إجراءات جزائية صارمة يف حق املوظفني واألعوان وخمتلف املسؤولني يف البنوك واملؤسسات املالية إذاخالفوا واجب اإلخطار أو سامهوا بأي شكل من األشكال يف هذه اجلرمية ،ويف هذا السياق أقر مشروع قانون
الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب عقوبات مالية على كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا ألحكام
هذا القانون ،وضاعفها إذا تعلقت املخالفة باخلاضعني أو املكلفني باإلخطار.
 تشجيع البحوث العلمية املعمقة واجلادة لظاهرة غسيل األموال يف مجيع مراحلها وكشف أساليبها وتقنياهتااملتجددة باستمرار ،ومكافحتها دوليا،إقليميا وحمليا.
آفاق البحث :
بعد دراستنا هلذا املوضوع ،تظهر لنا إمكانية املواصلة بالبحث فيه من عدة جوانب ،ميكن أن تكون حمل
إشكاليات لبحوث مستقبلية تستحق الدراسة ،مثل:
 إشكاليات تنسيق اجلهود الدولية ملواجهة ظاهرة غسيل األموال. مسؤولية البنوك املركزية يف الرقابة على عمليات غسيل األموال.ويف اخلتام أمت ى من العلي القدير أن أكون وفقت يف اإلحاطة جبوانب البحث املختلفة واهلل ويل التوفيق.
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الكتب:

 -1أمحد سفر ،جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب في التشريعات العربية ،لبنان ،املؤسسة احلديثة للكتاب،
.6002
 -6أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات ،جريمة غسل األموال ،المدلول العام والطبيعة القانونية ،دراسة
مقارنة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،األردن.6006 ،
 -3أجمد سعود قطيفان اخلريشة ،جريمة غسيل األموال ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن،
.6002

 -4برواري حممد حسن عمر ،غسيل األموال وعالقته بالمصارف والبنوك ،دراسة قانونية مقارنة ،دار قنديل
للنشر والتوزيع ،عمان.6011 ،
 -5خالد سليمان ،تبييض األموال جريمة بال حدود ،دراسة مقارنة ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت.6004 ،
 -2اخلضريي حمسن أمحد ،غسيل األموال الظاهرة –األسباب –العالج ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة.6006 ،
 -7عادل عبد العزيز السن ،غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري ،منشورات املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،مصر.6002 ،

 -2عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي ،العولمة المالية وتبييض األموال ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،
.6002
 -9عبد احلميد عبد املطلب ،العولمة واقتصاديات البنوك ،الدار اجلامعية ،دون مكان النشر.6005 ،
 -10عبد احلميد عبد املطلب ،االقتصاد الخفي وغسيل األموال والفساد العالقة الجهنمية ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.6013 ،
 -11عبد حممود هالل السمريات ،عمليات غسيل األموال بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،دار
النفائس للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل.6009 ،
 -16عمرو عيسى الفقي ،مكافحة غسيل األموال في الدول العربية ،املكتب اجلامعي احلديث ،الطبعة األوىل،
.6005

 -13عياد عبد العزيز ،تبييض األموال والقوانين واإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر،
دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،اجلزائر.6007 ،
 -14لعشب علي ،اإلطار القانوني لمكافحة لمكافحة غسيل األموال ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
.6007

 -15حممد عبد حسني ،جريمة غسيل األموال ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل.6010 ،
 -12حممد علي سكيكر ،مكافحة جريمة غسل األموال على المستويين المصري والعالمي ،دار اجلامعة
اجلديدة.6007 ،
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 -17حممد علي العريان ،عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتها ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية،
.6005

 -12حممود حممد سعيفان ،تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل األموال ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان.6002 ،

 -19مغبغب نعيم ،تهريب وتبييض األموال ،دراسة يف القانون.6005 ،
 -60مفيد نايف تركي الراشد الدليمي ،غسيل األموال في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان.6002 ،

 -61املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،تبييض األموال وسرية أعمال المصارف ،حبوث وأوراق عمل ،منشورات
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.6007 ،
 -66رمزي جنيب القسوس ،غسيل األموال جريمة العصر ،دار وائل للنشر ،األردن ،الطبعة األوىل.6000 ،
 -63سليمان عبد املنعم ،مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
مصر.6000 ،
 -64مسر فايز امساعيل ،تبييض األموال ،دراسة مقارنة ،منشورات زين احلقوقية ،الطبعة األوىل.6010 ،
 -65نبيل صقر ،تبييض األموال في التشريع الجزائري ،دار اهلدى للطباعة والنشر ،اجلزائر.
 -62وسيم حسام الدين األمحد ،مكافحة غسل األموال في ضوء التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية،
منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.6002 ،

 -67يوسف حسن يوسف ،جريمة غسيل األموال بالطرق التقليدية وعبر شبكات اإلنترنت وبنوك الويب،
املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة األوىل.6011 ،
.II

المقاالت:

 -1إبراهيم أبو الوفا حممد أبو الوفا ،إبالغ البنوك عن العمليات المشبوهة بين االلتزام والمسؤولية في القانون
المقارن والفقه اإلسالمي ،جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد .6004 ،66
 -6أمحد صبحي مجيل ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال ودور المصارف في مكافحتها ،دراسة
استطالعية في عينة من المصارف العراقية ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد .6011 ،67
 -3أمحد هادي سلمان وهليب توما ميخا ،االنعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل األموال ،جملة اإلدارة
واالقتصاد،جامعة املستنصرية ،العدد .6007 ،27

 -4أديب ميالة ومي حمرزي ،اإلطار التشريعي لجريمة غسل األموال في سورية ،جملة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،اجمللد  ،65العدد .6009 ،06

 -5أديب ميالة ومي حمرزي ،السرية المصرفية في التشريع السوري ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،اجمللد  ،67العدد .6011 ،01
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 -2برامهية نصرية ،إدمان المخدرات في المجتمع الجزائري –المدمن بين المرض واإلجرام ،جملة الدراسات
والبحوث االجتماعية ،جامعة الوادي ،العدد .6013 ،01

 -7بسام أمحد الزملي ،دور النقود اإللكترونية في عمليات غسل األموال ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،اجمللد  ،62العدد .6010 ،01

 -2جنيفر إيسرن ودي كوكر لويس ،مكافحة غسل األموال /محاربة تمويل اإلرهاب :تعزيز االشتمال المالي
والنزاهة المالية ،مذكرة مناقشة مركزة ،رقم  ،52أغسطس .6009
 -9خبابة عبد اهلل ،انعكاسات غسل األموال على تمويل التنمية في الدول النامية ،جملة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية اجلامعة ،العدد .6013 ،32
 -10شاهر امساعيل الشاهر ،غسيل األموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية ،جملة تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة املوصل ،العدد  ،94جملد .6009 ،31

 -11صاحلة العمري ،جريمة غسيل األموال وطرق مكافحتها ،جملة االجتهاد القضائي ،جامعة حممد خيضر،
بسكرة ،العدد  ،05سبتمرب . 6009
 -16صايش عبد املالك ،مكافحة الهجرة غير الشرعية نظرة على القانون  90/90المتضمن تعديل قانون
العقوبات ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين ،جامعة عبد الرمحان مرية ،جباية ،العدد .6011 ،01
 -13عباس نوار كحيط املوسوي ،دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة ظاهرة غسل األموال ،جملة اإلدارة
واالقتصاد ،العدد .6009 ،74

 -14عبد اهلل عزت بركات ،ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي ،جملة
اقتصاديات مشال إفريقيا ،جامعة الشلف ،العدد  ،04جوان .6002
 -15عكروم عادل ،الجريمة المنظمة ،جملة حوليات جامعة اجلزائر ،العدد  ،63جوان .6013
 -12علي عبد اهلل شاهني ،االستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل األموال وسبل تطويرها -دراسة
تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين ،جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،اجمللد ،17

العدد  ،06جويلية .6009

 -17عمر ناطق حيي ،دور المصارف في غسيل األموال وطرق مواجهتها ،جملة الكوفة ،كلية احلقوق ،جامعة
ميسان ،العدد .61
 -12فريد علواش ،جريمة غسل األموال-المراحل واألساليب ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة،
العدد  ،16نوفمرب .6007

 -19قاسم أمحد حنظل ،عمليات غسيل األموال اآلثار االقتصادية والمكافحة ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،العدد
.6002 ،21
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 -60لعوارم وهيبة ،البنيان القانوني للجريمة البيضاء جريمة العصر "تبييض األموال" ،اجمللة األكادميية للبحث
القانوين ،العدد .6011 ،01

 -61حممد زعالين ،شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري (تأصيل المعنى –بحث
في األسباب واآلثار) ،أحباث اقتصادية وإدارية ،العدد .6013 ،01
 -66مايا خاطر ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد
 ،67العدد .6011 ،03
 -63نعيم سالمة القاضي وآخرون ،البنوك وعمليات غسيل األموال ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،بغداد،
العدد .6016 ،33
 -64نواف سامل كنعان ،الفساد اإلداري المالي-أسبابه ،آثاره ،وسائل مكافحته ،جملة الشريعة والقانون ،العدد
 ،33جانفي .6002

 -65هييت أمحد حسني وجنم عدنان ،ظاهرة االقتصاد الخفي وغسيل األموال :المصادر واآلثار-دراسة في
مجموعة من البلدان المختارة للمدة الممتدة من ( ،)8999-0090جملة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ،21
.6010

.III

الملتقيات والندوات:

 -1األخضر عزي ،دراسة ظاهرة تبييض األموال عبر البنوك (تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية) ،مداخلة
مقدمة ضمن أشغال ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية –واقع وحتديات ،كلية العلوم
االقتصادية  ،جامعة الشلف 15-14 ،ديسمرب .6005
 -6بقبق ليلى أمسهان ،العمليات البنكية الغير مشروعة وأثرها على االقتصاد (عمليات تبييض األموال)،
مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين حول االقتصاد الغري رمسي يف اجلزائر ،اآلثار وسبل الرتويض

(املداخل القياسية) ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي موالي الطاهر ،سعيدة ،بدون تاريخ.
 -3بن رجم حممد مخيسي وحليمي حكيمة ،الفساد المالي واإلداري :مدخل لظاهرة غسيل األموال وانتشارها،
مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة بسكرة 07-02 ،ماي .6016
 -4خبابة عبد اهلل وباللطة مبارك ،تأثير ظاهرة غسيل األموال على مصادر تمويل اقتصاديات البلدان النامية،

مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات  ،كلية
العلوم االقتصادية والتسيري ،جامعة بسكرة 66-61 ،نوفمرب .6002
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 -5رافعة ابراهيم احلمداين ،أثر استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل األموال والجهود الدولية
لمكافحتها ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال املؤرمر العلمي الرابع حول اسرتاتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات
العوملة ،جامعة فيالديلفيا ،كلية العلوم املالية واإلدارية ،العراق 12-15 ،مارس .6005
 -2سعيد سعيد ناصر احلمدان وسيد جاب اهلل السيد ،المصاحبات االقتصادية واالجتماعية لجريمة غسيل
األموال في ظل تحوالت العولمة ،حماضرة تدخل ضمن اجللسة الثالثة ملنتدى "اجلرمية املعاصرة :املنظور
االقتصادي" ،بدون تاريخ ومكان.
 -7طايل كايد اجملايل ،النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل األموال ،ورقة عمل مقدمة يف احللقة العلمية
حول غسل األموال وأثره يف انتشار املخدرات ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض 13-11 ،جوان
.6016
 -2عبد الودود خربوش ،التجربة المغربية في مواجهة جرائم غسل األموال وعالقتها بالتجار غير شرعي
بالمخدرات ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال الندوة العلمية حول غسيل األموال وأثره يف انتشار املخدرات،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يونيو .6016
 -9عطية عبد احلليم صقر ،اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجريمة غسل األموال ،حماضرة تدخل ضمن اجللسة
الثالثة ملنتدى "اجلرمية املعاصرة :املنظور االقتصادي" ،بدون تاريخ ومكان.

 -10علي حممد حسنني محاد ،الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسيل األموال،
مداخلة مقدمة ضمن أشغال ندوة السرية املصرفية يف مواجهة تبييض األموال ،بريوت  19-12جوان
.6004

 -11كتوش عاشور وقورين حاج قويدر ،الفساد المالي واإلداري في القطاع المالي والمصرفي الجزائري
وأساليب مكافحته ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال املؤرمر الدويل حول إصالح النظام املصريف اجلزائري ،كلية
العلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة 16-11 ،مارس .6002

 -16حممد خثريي وآخرون ،ظاهرة غسيل األموال كنتيجة لالقتصاد الموازي في الجزائر ،مداخلة مقدمة ضمن
أشغال امللتقى الوطين حول االقتصاد الغري رمسي "مداخل وقياسات" ،معهد العلوم االقتصادية التجارية وعلوم
التسيري ،املركز اجلامعي موالي الطاهر ،سعيدة ،بدون تاريخ.

 -13ناصر بن حممد البقمي ،جريمة غسل األموال ،حماضرة تدخل ضمن اجللسة السابعة ملنتدى "اجلرمية املعاصرة:
املنظور األمين" ،بدون تاريخ ومكان.

.IV

الرسائل والمذكرات الجامعية:

 -1بوطالب برامهي ،مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،ختصص اقتصاد
التنمية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان.6016/6011 ،

90

قائمة المراجع
 -6دليلة جاليلة ،جريمة تبييض األموال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص القانون اجلنائي وعلم
اإلجرام ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان.6014/6013 ،

 -3دليلة مباركي ،غسيل االموال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص قانون جنائي ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة.6002/6007 ،

 -4قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك ،تونس
والسنغال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،فرع االقتصاد املايل ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة منتوري ،قسنطينة.6010/6009 ،

 -5كرمية تدريست ،دور البنوك في مكافحة تبييض األموال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص
قانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.6014 ،
 -2ليندة بلحارث ،نظام الرقابة على الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،أطروحة مقدمة
لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص قانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،

 -7إمنصوران سهيلة ،الفساد االقتصادي وإشكالة الحكم الراشد وعالقتهما بالنمو االقتصادي ،مذكرة

ماجستري ،فرع التحليل االقتصادي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.6002/6005 ،

 -2بن عيسى بن علية ،جهود وآليات مكافحة ظاهرة األموال في الجزائر ،مذكرة ماجستري ،ختصص نقود
ومالية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.6010/6009،
 -9خوجة مجال ،جريمة تبييض االموال ،دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستري ،ختصص قانون خاص ،كلية احلقوق،
جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان.6002/6007 ،

 -10رنا فاروق العاجز ،دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال ،ختصص احملاسبة والتمويل ،كلية
التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.6002 ،

 -11سارة بوسعيود ،دور استراتيجية مكافحة الفساد االقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة ،دراسة مقارنة
بين الجزائر وماليزيا ،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ،ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة ،جامعة
فرحات عباس ،سطيف.0101/0101 ،

 -16صاحل بوكروح ،واقع التهريب وطرق مكافحته على ضوء األمر  90-90المؤرخ في  89أوت 8990
والمتعلق بمكافحة التهريب ،مذكرة ماجستري ،فرع الدولة واملؤسسات العمومية ،كلية احلقوق ،جامعة
اجلزائر.6016/6011 ،

 -13صقر بن هالل املطريي ،جريمة غسل األموال ،دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات
تنسيق الجهود الدولية لمكافحتها ،مذكرة ماجستري ،ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.6004 ،
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 -14طييب الطيب ،البحث والتحقيق في جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستري،

ختصص قانون جنائي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.6016/6011 ،

 -15عبد القادر تشيكو ،إنسجام اإلصالحات المصرفية في الجزائر مع االتجاهات العالمية ،مذكرة ماجستري،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم جتارية ،جامعة اجلزائر.6011/6010 ،

 -12فايزة بركان ،آليات التصدي للهجرة غير الشرعية ،مذكرة ماجستري ،ختصص علم اإلجرام والعقاب ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة .6016/6011 ،
 -17قدور علي ،المسؤولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض األموال ،مذكرة ماجستري ،فرع املسؤولية املهنية،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو.6013 ،
.V

النصوص القانونية:

 -1قانون رقم  15-04مؤرخ يف  10نوفمرب  ،6004يعدل ويتمم األمر رقم  152-22املؤرخ يف  02جوان
 1922املتضمن قانون العقوبات ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،71صادر بتاريخ  10نوفمرب
.6004
 -6قانون رقم  01-05مؤرخ يف  02فيفري  ،6005يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ورمويل اإلرهاب
ومكافحتهما ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،11صادر بتاريخ  09فيفري  ،6005معدل ومتمم
باألمر رقم  06-16املؤرخ يف  13فيفري  ،6016اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،02صادر
بتاريخ  15فيفري .6016
 -3مرسوم تنفيذي رقم  167-06مؤرخ يف  07أفريل  ،6006يتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل
وتنظيمها وعملها ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد ،63صادر بتاريخ  07أفريل  ،6006معدل
ومتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  675-02املؤرخ يف  02سبتمرب  ،6002اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،عدد  ،50صادر بتاريخ  07سبتمرب  ،6002معدل ومتمم أيضا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم -13
 157املؤرخ يف  15أفريل  ،6013اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،63صادر بتاريخ  62أفريل
.6013

.VI

االتفاقيات الدولية:

 -1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ،فيينا .1922
 -6اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،بتاريخ  15نوفمرب .6000
.VII

الوثائق:
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 -1جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،معلومات عن مبادرات مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،خلفية تارخيية وأهم
التطورات 17،فيفري .6010
 -6جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التقييم المشترك عن مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب في الجزائر ،ديسمرب .6010
 -3جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،تقرير التطبيقات عن اإلتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل األموال.6011 ،
 -4جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،التقرير السنوي السابع.6011،
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