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فأغلــع يليــاا التبيــيض تــتى لــى مســتو

خمرب البحث القانون البنكي

البنوؤ وامل سساا املاليـة ،وقـ للقـى املشـر

جامعة جيجل  -اجلزائر

لـــى ـــاتق البنـــوؤ واجـــع مكافحـــة ـ ـ

bouzobrasouheyla18@gmail.com

اجلربــة باذــاا ت ـ ابئ ةجرائيــة ووقائيــة ،يف

ملخــص:

حني للزمهى بواجع آخر و السر املصريف.

تــــرتبمي جربــــة تبيــــيض األمــــوال ــــا ة

الكليــــاا امليتاحيــــة :الســــر املصــــريف

بـــــالبنوؤ وامل سســـــاا املاليـــــة واملصـــــرفية،

تبيــيض األمــوال ةجــراناا بنــوؤ م سســاا
مالية.

* -املُ َ ِلف املُراسل.
the duty to combat this crime by
taking procedural and preventive
measures, while obliging them with
another duty, which is the banking
secret.
;Keywords: The banking secret
;money laundering; procedure
banks; banking institutions.

Abstract:
The crime of money laundering is
usually associated with banks and
financial and banking institutions.
Most of the whitening operations
take place at the level of banks and
financial institutions.
The legislator placed on banks

مق مــة:
يعتــرب الســر املصــريف لو البنكــي مــت اللتزامــاا القانونيــة امليرو ــة لــى البنــوؤ
السرية جـزان ة اريـا وجزائيـا ،وقـ قـرر

وامل سساا ،حبيث ييرض لى مت ينتهك

ا اإللتزام لصاحل العييل با تبار حقا ستوريا مت احلقوق املتعلقـة باحليـاة اصا ـة،
كيا يكيل للبنوؤ وامل سسـاا املاليـة الثقـة واإلئتيـان وبـ ؤ ر و

األمـوال الوننيـة

واألجنبيـة ،غــئ لنـع مــر تملـور املعــاميا املصـرفية وانتشــار اجلـرائى الـ ترتكـع ــرب
البنوؤ مت بينها جربة تبييض األموال ،حبيث تقوم لى جميو ة مت العيلياا املتتاليـة
رب البنوؤ لو امل سساا املالية وتكون

اجلربة نتيجة ألفعال غـئ مشـرو ة نتجـ
022

السياسة التشريعية للتوفيق بني السر املصريف ومكافحة تبييض األموال _____________________بوزبرة سهيلة

نها ائ اا غئ مشرو ة يلجأ ةىل البنوؤ إل ملائها الصية املشرو ة .
وحيث لن األخملار املرتتبة ت جربة تبييض األمـوال متنو ـة تـنعكل لـى اصزينـة
العيومية ،وتعرض امل سساا املالية والبنوؤ صملر اإلفي

والنهيـار )1(،باإل ـافة ةىل

انتشار اجلرائى خا ة املخ راا ومتويل اإلر اؤ ،مما يـنعكل سـلبا لـى ال ولـة لـى
مجير اجملالا الجتيا ية والسياسية والقتصا ية ،فق للقى املشر

لى اتق البنـوؤ

وامل سساا املالية التزاما آخر و و مكافحة تبييض األموال .
ومــت نــا تإهــر ة ــكالية مقالنــا حيــث لن املشــر للــزم البنــوؤ وامل سســاا املاليــة
بالسر املصريف وال ي يعترب حقا ستوريا للعييل،

ا مت جهة.

ومت جهـة لخـر للزمهـا فكافحـة تبيـيض األمـوال مـت خـيل جميو ـة مـت التـ ابئ
واإلجراناا ال ق متل سرية احلساباا املصرفية للعييل.
ا ما ي فعنا للبحث يف م

توفيق املشر بني التزام البنوؤ حبيـ السـر املصـريف

والتزامها فكافحة تبييض األموال؟.
وق اتبعنا ملعاجلة

اإل كالية املنهج الو يي التحليلي مت خـيل اسـتعراض آران

اليقهان والتشرير به ا الص  ،وق مت تقسيى اصملة ةىل حموريت:
احملور األول :السرية املصرفية واجع قانوني :األ ل
احملور الثاني :احملور الثاني :مكافحة تبييض األموال :الستثنان لى القا ة.
احملور األول :السرية املصرفية واجع قانوني :األ ل
يعتــرب الســر املصــريف واجــع قــانوني و ــ ا ــو األ ــل ،حيــث يقــوم لــى كتيــان
املكليــني بــع ملو ــو الســر املصــريف لي نبيعــة املعلومــاا املكتومــة مــت قبــل البنــك لو
امل سســة املاليــة ،حيــث للقــى املشــر واجــع احليــا

لــى الســر املصــريف لــى البنــوؤ

وامل سساا املالية و ى األ خاص امللتزمون بالسر املصريف غئ لنـع ل بكـت الحتجـا
يف مواجهة الزبون لو مت هلى يقة بالزبون لو رخص هلى القانون ب لك بالسر املصريف.
لول -مو و السر املصريف
ويتعلــق األمــر باملعلومــاا حمــل اللتــزام فاأل ــل لن يكــتى البنــك لو امل سســة املاليــة
املعلوماا ااا الملابر الئتياني وال حتوز و ف السر،
املعلوماا الئتيانية واملعلوماا غئ الئتيانية.
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يســتخلص مــت لحكــام اليقــع والقنــان يف فرنســا ،لن املعلومــاا الئتيانيــة والــ
بكــت ا تبار ــا ســرا ،ــي تلــك البيانــاا احمل ـ ة كــرقى مبلــا ر ــي اإل تيــا اا
امليتوحــة للعييــل ولرقــام ميزانيتــع ومــا ةاا كــان لــع حســاؤ لم ل ،لو حركــة احلســاؤ
وموا ي استحقاق يونع.

()3

وب لك لكي تعترب واقعة ما سرا بع لن تكـون ممـا ل يعتـرب معروفـا ـا را ـائعا
للكافة ،ولن يكون مت أن ةني الغئ ليها انيئنانا لو تأكي ا مل يكت ل يع مـت
قبل.

()4

لما املعلوماا غئ الئتيانية فهي تلـك املعلومـاا الشـائعة ـت العييـل ،فإ ملـان البنـك
رليع وفقا ملا و ائر ت العييل يف السوق لو الرلي القـائى لـى لسـل مو ـو ية امـة
بكت معرفتها مت جهاا لخر في بكت ا تبار سرا حمإورا ةفشا .
وبنان لى ما سبق اكر فالسر املصريف ينصرف ةىل كل لمر لو معلومـاا لو وقـائر
تتصــل بعلــى ــت يليــة فناســبة ل ائــع نشــانع ،ول يلــزم لن يتخ ـ الئتيــان لــى الســر
كي خا ا ،لو لن يكون

رحيا ،بل يكيـي لن يكـون األمـر قـ و ـل ةىل البنـك

فناسبة يقتع مر ييلـع ،كيـا ينصـرف ةىل كـل املعلومـاا املتعلقـة بأ يـال لو حيـاة
العييل اصا ة.

()5

ثانيا -ل خاص اللتزام بالسر املصريف
يتح ـ

نملــاق اللتــزام بالســر املصــريف مــت حيــث األ ــخاص باأل ــخاص امللتزمــون

حبي السر املصريف واأل خاص ال يت يتقاسـى معهـى السـر املصـريف و ـى العييـل ومـت
رخص هلى ب لك ةما بسبع يقتهى بالعييل لو بنص القانون.
 -1امللتزمون بالسر املصريف :فييـا صـص األ ـخاص امللتـزمني بالسـر املصـريف فقـ
ح

ى قانون النق والقرض( ،)6حيث يقر اللتزام باحملافإة لـى السـر املصـريف لـى

كل ـخص لو نـو يف جملـل ة ارة البنـك لو امل سسـة املاليـة لو حمـاف حسـاباا لو
كل خص يشرتؤ يف رقابة البنك لو امل سسة املالية لو لح مستخ ميها.
فاملشــر للــزم كــل العــاملني يف البنــك مــت ل لــى رجــة )القــائيني بــاإل ارة ةىل ل نــى
رجــة )املســتخ مني وال ـ يت يمللعــون حبكــى يلــهى يف البنــك لــى لســرار العيــين،
بــاللتزام بالكتيــان ،ك ـ لك لوقــر ـ ا اللتــزام لــى القــائيني لــى ل يــال البنــوؤ
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وامل سساا املالية.
غــئ لن السـ ال الـ ي يملــرا يف ـ ا الصـ  ،مــا ــو األســا
املستخ مني ويسأل نهى البنك مس ولية التابر ت ل يال املتبو ؟
وحتـــى املســـتخ مني الســـابقني لي اللـ ـ يت انقملعـ ـ

الـ ي يقــر لــى ــاتق
()7

يقـــتهى بالبنـــك فـــإنهى يبقـــون

ملتزمون باحملافإة لى السر املصريف ،غـئ لن مسـ ولية البنـك ـنهى تنقنـي با تبـار
متبو ا( ،)8والك لنع ام رابملة التبعية يف الوقـ الـ ي وقـر فيـع اصملـأ املسـبع للنـرر
وةن كــــان ــ ـ ا ل حيــــول ون مســــانلة املســــتخ م خصــ ـيا لــــى لســــا
التقصئية.

املســ ـ ولية

()9

ةان يعـ اللتــزام باحملافإــة لــى لســرار العيــين مــت ل ــى اللتزامــاا الـ تقــر لــى
اتق البنك وامل سسة املاليـة ،وتتـأتى ل ييـة ـ ا اللتـزام اسـتنا ا ةىل لن الكشـف ـت
مركز العييل املـالي ،ونريقـة ة ارة لموالـع مـت األمـور اصا ـة الـ يتسـبع الكشـف
نهــا اإل ــرار فصــاحل العييــل ،ومــت ــة فــي بــوز للبنــك لن يينــي بســر مــت لســرار
العيــين لو يمللــر الغــئ ليهــا وةل ســئل مس ـ ولية جزائيــة ــت ةفشــان األســرار املصــرفية
نبقا ملا و مقرر يف قانون العقوباا ،حيث ل يى املشر احلياية اجلزائية لـى التـزام
البنــك بالكتيــان ،ف الته يـ اجلزائــي ينــيت الحــرتام الكــايف للســر املصــريف وبعلــع
لكثر فا لية.
ك لك نإرا أل يية األسـرار املصـرفية ،فقـ فـرض املشـر التزامـا باحملافإـة لـى
السـرية املصــرفية لــى ل ـخاص ليســوا نرفــا يف العيقــة مـر العييــل والبنــك ،ولكــنهى
يلتزمــون باحملافإــة لــى الســر املصــريف حبكــى و ييــتهى مثــل حمــافإي احلســاباا
واللجنة املصرفية و لى العيوم كل خص يشارؤ يف رقابة البنوؤ وامل سساا املالية.
 -2األ خاص ال يت بكت تقاسى السر معهى :ويقصـ بهـى العييـل بال رجـة األوىل
ألن السر املصريف مقرر حلياية مصلحتع ،وبال رجة الثانية األ ـخاص الـ يت ل بكـت
اإلحتجا يف مواجهتهى بالسر املصريف نإرا لصلتهى بالعييل لو بنص القانون.
ل -العييــل :ةن الســر املصــريف مقــرر حليايــة مصــلحة العييــل لو الزبــون ،فــي ــك لن
نبيعـــة يليـــاا البنـــوؤ والعيقـــة مـــر الزبـــائت تقـــوم لـــى الثقـــة ،حيـــث لنـــع ملـــا يـــو
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السراملصــريف ل ـ

االبنــوؤ يكــون الزبــون لــى ثقــة مــت كتيانهــا لليعلومــاا املتــوفرة

ل يها سوان كان الزبون تاجرا لو غئ تاجر ،خصا نبيعيا لو معنويا.
فيت الملبيعي لن حيرص كل خص لى ةخيان و عع املالي ت الغئ ،سوان كـان
ا الغئ منافسا لع لو حتى مت لفرا
لية معلومة و ل ةليع ةل ةاا لجاز

ائلتع ،واأل ل لل يكشف البنك سر العييـل لو
احع احلق.

()10

ؤ -األ خاص ال يت ل حيتج يف مواجهتهى بالسر املصـريف والـ يت ـى لـى يقـة
بالعييل :ةن السرية املصرفية مقررة ملصلحة العييل ،فالعييل سـي سـر  ،فيـت املنملقـي
لن يشارؤ العييل سر ل خا ا هلى املصـلحة يف لن تبقـى ل يالـع مكتومـة سـوان كـان
العييل لى قي احلياة لو بع وفاتع و ا بسبع رابملة القرابة او السلملة التيثيليـة الـ
تــربملهى بالعييــل فق ـ يشــارؤ العييــل ســر مــت هلــى ســلملة متثيليــة يف ة ارة لموالــع لو
التصــرف فيهــا ،فــي جمــال إلخيــان الســر لــى مــت ه ـ ةلــيهى العييــل بــإ ارة ل يالــع
كوكيلع امليوض يف ة ارة ل يالع وم ير حساباتع ،فه لن ل يهى احلق يف اإلني

لى

لسرار العييل ول يستملير البنك الحتجا يف مواجهتهى بالسر املصريف.
وكــ لك يســري ــ م الحتجــا بالســر املصــريف لينــا يف مواجهــة ممثلــي العييــل
القــانونيني ،كيــا لــو كــان العييــل خصــا ا تباريــا وكــان احلســاؤ ميتوحــا باســى
الشخص ال تباري ،فيت الصعوبة حت ي مت لـع احلـق يف السـر املصـريف مـت بـني كـل
املتـ خلني يف ـ امل سســة لو الشــركة ،غــئ لن التح يـ ل يكــون

ــعبا نـ وجــو

ــخص نبيعــي و ــو امليثــل القــانوني للشــخص املعنــوي و ــو القــائى بتيثيــل الشــركة
وة ارتها ،في يعقل لن صيى السر املصريف ت امليثل القانوني هل ا الشـخص املعنـوي لو
مو ييـع املكليـني فعاميتـع املاليـة والبنكيـة ،ألنـع وبملبيعـة احلـال ل يسـتملير القيـام
بهـ ـ املعـــاميا ةىل بواســـملة امليثـــل القـــانوني وبالتـــالي ل حيـــتج يف مواجهتـــع بالســـر
املصريف.

()11

لما لسا

حق امليثـل القـانوني والوكيـل يف اإلنـي

العييل نيسها ،الك لن العييل قـ لخـر
حق اإلني .

لـى حسـاباا العييـل ـو ةرا ة

ـ لن مـت نملـاق التكـتى ول ملـا ى رخصـة لو

()12

ويعترب الو ـي لو القـيى ممـثي للقا ـر لو احملجـور ليـع لو السـييع لو اجملنـون وحيـل
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حملـــع يف ة ارة لموالـــع ،ول يســـتملير البنـــك لن حيـــتج بالســـر املصـــريف يف مواجهتـــع،
وينحصر الك يف األموال ال تقر يف ائرة السـتثيار الشـر ي للو ـي لو القـيى ،حيـث
يستملير الو ي لو القيى لن يملالع باني ـع لـى البيانـاا والعيليـاا اصا ـة حبسـاؤ
القا ــر لو احملجــور ليــع ،حتــى ولــو كانـ ســابقة لــى تعيينــع ،ويســتير حــق الو ــي
حتى زوال وارض األ لية للعييل لو بلوغ ست الر

.

كيا يعترب الورثة مت اصلف العام لليـور  ،لي لنهـى صليـون مـورثهى يف امتـع املاليـة
وكــل مــا يتعلــق بهـ ال مــة مــت حقــوق والتزامــاا ،وبــع لــى البنــك فــور ليــع بوفــاة
ييلــع ةخملــار الورثــة فركــز املــالي والــك لتعلــق حقهــى بالرتكــة مــت يــوم وفاتــع ،ول
يســـتملير ال بنـــك الحتجـــا بالســـر املصـــريف يف مواجهـــة الورثـــة ألنهـــى ل ـــحاؤ احلـــق
واملصلحة يف السـر بعـ وفـاة مـورثهى ،غـئ لن ـ ا احلـق لـيل لـى ةنيقـع ،.في كـ
القائيون بامليارساا املصرفية لى لن الوريث ل يستملير اإلني
فقتنى ق فرينة حي
باإل افة ةىل
يـ

لى حساؤ مورثع ةل

األنصبة الشر ية لكل وار .

ا فكل ييل تاجر يتوقف ت فر يونع ويشهر حكى ةفيسع تغـل

ــت ة ارة لموالــع وتعــني احملكيــة وكــيي متصــرفا قنــائيا يقــوم بــإ ارة موجــو اا

ولموال

ا العييل امليلل ،لـ لك يـتعني لـى البنـك لن بكنـع مـت القيـام بو ائيـع ول

يعيــق يلــع ول يســتملير لن يت ـ ر بالســر املصــريف يف مواجهتــع حبجــع املعلومــاا نــع،
فالوكيـل املتصــرف القنــائي يقـوم مقــام العييــل قانونـا ،لـ لك مــت حقـع اإلنــي
كل املعلوماا املوجو ة ل

لــى

البنك ت العييل سوان كان ائنـا لو مـ ينا والـك انمليقـا

مــت مهــام املتصــرف القنــائي حيــث يقــر لــى اتقــع حتريــر ميزانيــة فوجــو اا العييــل
والوقوف لى تصرفاا امليلل يف فرتة الريبة.

()13

والعــربة مــت تقريــر حــق الوكيــل املتصــرف القنــائي يف اإلنــي
املصـــرفية ،الـــك لنـــع يف حالـــة ةفـــي

لــى لســرار العييــل

العييـــل ل يكـــون نـــاؤ مـــربرا إلبقـــان الســـرية

املصــرفية يف مواجهــة الوكيــل املتصــرف القنــائي با تبــار ممــثي جليا ــة الــ ائنني
ووكــيي قانونيــا ــت امليلــل فيــت حقــع اإلنــي

لــى كــل املعلومــاا املتعلقــة بالعييــل

وخصو ا املتعلقة بالعييل وخصو ا املتعلقة ب متع املالية.
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احملور الثاني :مكافحة تبييض األموال :الستثنان لى القا ة
يشئ الواقر العيلي ةىل لن الكثئ مـت الـ ول كانـ تـرت يف قبـول مبـ ل مكافحـة
تبييض األموال ،خصو ا لن مكافحة تبييض األموال ينملوي لى التقصي والستعيم
األموال واإلبيغ نها يف حالة ما ةاا كان مشبو ة ،و ا العيـل بـل فبـ ل

ت

السرية املصرفية ،وحيث لن السـرية املصـرفية تسـا ى يف جـ ؤ ر و

األمـوال الوننيـة

واألجنبية وت ى الثقة يف البنوؤ كيا تشجر لى الستثيار ،فيت

ا املنمللق رفنـ

بعض الـ ول اللتـزام بـاإلجراناا الوقائيـة ملواجهـة تبيـيض األمـوال ،ويـ يون رليهـى لن
السرية املصرفية ليس

قبة يف مواجهة تبييض األموال لسييا لن الـ ول الـ ل تعتيـ

سرية مصرفية ممللقة تـتى فيهـا ل لـى نسـبة لعيليـاا التبيـيض ومـت ـ الـ ول الـو.م.ل،
كيا لن يلياا تبييض األموال ق تتى خار املصارف.
غئ لن

ا املوقف ق تغير خصو ا مر تزاي ح ة

()14

اجلربة بـل لن بعـض الـ ول

املتشـ ـ ة يف نإـــام الســـرية املصـــرفية قـ ـ ا ـــملرا ةىل تعـ ـ يل تشـــريعاتها املصـــرفية
ملكافحــة ـ الإــا رة( ،)15حيــث رفع ـ احلإــر ــت الســرية املصــرفية فييــا صــص
تبييض األموال.
ونإرا صملورة

الإا رة فق واجههـا العـامل بـإبرام الع يـ مـت التياقيـاا وقـ

ا ق اجلزائر لى جميو ة مت التياقياا ال وليـة ملكافحـة تبيـيض األمـوال كيـا
ســن الع ي ـ مــت القــوانني والتنإ ييــاا يف ـ ا الشــأن وللق ـ واجــع الوقايــة مــت ـ
اجلربة لى اتق الع ي مت اهليئاا.
لول -مكافحة تبييض األموال لى مستو النصوص القانونية
ةن

خامة األموال الناجتة ت يلياا التبيـيض ،باإل ـافة ةىل املخـانر القتصـا ية

والجتيا ية والسياسية النامجة نها ،فع اجملتير الـ ولي ةىل العيـل لـى مكافحـة
العيلياا وبالتالي حرمان املنإيـاا اإلجراميـة مـت السـتيا ة منهـا )16( ،والـك ـت
نريــق ةبــرام الع ي ـ مــت التياقيــاا ال وليــة وقـ
الخئة

سن

ــا ق اجلزائــر لــى ل يهــا ،كيــا

ة قوانني وتنإيياا للتص ي هل اجلربة.

 -1مكافحة تبييض ا ألموال لى مسـتو التياقيـاا ال وليـة :مـت ل ـى التياقيـاا
ال ولية ال

اق

ليها اجلزائر للتص ي هل اجلربة ن كر اتياقية فينـا ،اتياقيـة
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األمى املتحـ ة حملاربـة اجلربـة املنإيـة ـرب الوننيـة ،واتياقيـة األمـى املتحـ ة ملكافحـة
اليسا .
ل -اتياقيــة فينــا  :2900تعتــرب اصملــوة األوىل الــ جســ ا قنا ــة اجملتيــر الــ ولي
بنرورة مكافحة تبيض األموال ،ومت يف ةنار ـا جتـريى لنشـملة غـئ مشـرو ة واحلـث
لى ةذاا جميو ة مت الت ابئ الوقائية واإلجرائية ملكافحة تبييض األموال.

()17

كيا يلتزم لنراف ـ التياقيـة باذـاا اإلجـراناا الـ تسـيا لليحـاكى وغئ ـا
مــت الســلملاا املختصــة بــأن تمللــر لــى الســجيا املصــرفية لو املاليــة لو التجاريــة لو
بـــالتحي

ليهـــا يف ةنـــار التحـــري لـــى األمـــوال الناجتـــة ـــت الجتـــار غـــئ املشـــرو

باملخ راا ،كيا نص لنع ل حيتج بالسرية املصرفية يف مواجهة السلملاا العامة.
مهيـــا كانــ مصـــا ر ــ األمـــوال فقــ

ــ التياقيـــة لذـــاا قوبـــة املصـــا رة

كوســيلة ل ــر ملكافحــة تبيــيض األمــوال العائـ ة مــت نشــاا الجتــار يف املــوا املخـ رة
وامل ثراا العقلية..
ؤ -اتياقية األمى املتح ة حملاربة اجلربة املنإية ـرب الوننيـة لسـنة  :0888نصـ
ـ التياقيـة لــى جميو ـة مـت اإلجــراناا ملكافحـة اجلربـة املنإيــة ،وتو ـي ـ
التياقية باذاا ت ابئ تشريعية لتجريى تبيض األموال ومت بينها:

()18

 لن تنشئ كل ولة نإاما اخليـا ـامي للرقابـة لـى املصـارف وامل سسـاا املاليـة
غئ املصـرفية وكـ لك حيثيـا يقتنـي األمـر سـائر اهليئـاا املعر ـة لتبيـيض األمـوال،
ويش

الك النإـام لـى متمللبـاا ويـة الزبـون وحيـ السـجيا واإلبـيغ ـت ـبهاا

تبييض األموال.
 لن تكيل ق رة األجهـزة اإل اريـة والرقابيـة ولجهـزة ةنيـاا القـوانني وسـائر األجهـزة
املكرسة ملكافحة تبييض األموال فا فيها السـلملاا القنـائية حيثيـا يقنـي القـانون
ال ـ اخلي ب ـ لك ،والتعــاون يف جمــال تب ـا ل املعلومــاا لــى الصــعي يت الــوني وال ـ ولي
ــيت نملــاق الشــروا ال ـ يير ــها القــانون ال ـ اخلي باإل ــافة ةىل النإــر يف ةنشــان
استخباراا مالية تعيل كيركز وني جلير املعلوماا وحتليلها ،كيا حيتيل وقو ها
مت تبييض األموال.
 كيــا يــتعني لــى كــل ولــة لن تنإــر يف تنييــ تــ ابئ جم يــة لكشــف ور ــ
000

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

السياسة التشريعية للتوفيق بني السر املصريف ومكافحة تبييض األموال _____________________بوزبرة سهيلة

حركــة النقــ والصــكوؤ القابلــة للتــ اول ااا الصــلة ألربــة تبيــيض األمــوال ــرب
احل و  ،مر يان حست استعيال املعلوماا و ون ة اقة حركة رل

املال املشرو .

ق و ـع ةنـارا امـا ملكافحـة تبيـيض األمـوال ،مـر الـنص لـى التـ ابئ الوقائيـة
ال تتخ ا ال ول مت لجـل مكافحـة تبيـيض األمـوال ،ـ ا ون املسـا
األ يـال املصـرفية حيــث نصـ
و ون ة اقــة حركــة ر و

فبـ ل سـرية

لــى لنـع لبـ مــت السـتعيال احلســت لليعلومـاا املبلغــة

األمــوال ،وبه ـ ا تكــون ـ التياقيــة وفلق ـ بــني الســرية

املصرفية وبني مكافحة تبييض األموال.
التياقية ةىل لن

 -اتياقية األمى املتح ة ملكافحة اليسا لسنة  :0880خلص

الســرية املصــرفية واألحكــام النــريبية احملليــة بــع لن ل تتعــارض واجلهــو العامليــة
حملاربــة اليســا  ،و ــجع
لليبـا

لــى مراقبــة األنإيــة والنشــاناا املصــرفية واملاليــة وفقــا

املقبولــة امليــا وفنـي ــت الــك لـى امل سســاا لن حتـ

وتبلا ت لي يقاا مشبو ة.
مــا ييح ـ

زبائنهـا بتــأن ويقإــة

()19

لــى ـ التياقيــة لنهــا باإل ــافة ةىل الــنص لــى الت ـ ابئ املعروفــة يف

اتياقياا األمى املتح ة السابقة ،ق ا تـربا ـا رة تبيـيض األمـوال مـت جـرائى اليسـا
الواجع مكافحتها ،باإل افة ةىل لنها قـ للزمـ البنـوؤ باليقإـة والتبصـر يف اختيـار
العيين.
 -2مكافحة تبييض األموال لى املستو النصوص القانونيـة ال اخليـة :لول قـانون
نص فيع املشر

لى تبييض األموال كان يف قانون املالية لسنة  ،3002حيث نص لى

وجوؤ تبليا البنوؤ وامل سساا املالية بكل بهة تبييض لموال صلية الستعيم املالي،
كيا نص لى وجوؤ اذاا جميو ة مت الت ابئ للتحقيق مت وية العيين.

()20

ةن اصملــوة الرائ ـ ة يف جمــال مكافحــة تبيــيض األمــوال ــي القــانون  00/00ال ـ ي
يتعلق بالوقاية مت تبييض األموال ومتويـل اإلر ـاؤ ومكافحتهيـا( ،)21ول ـى مـا جـان بـع
ـ ا القـانون ـو تأكيـ لن مصـ ر جتـريى تبيـيض األمــوال ـو قـانون العقوبـاا ،وقـ
حـ

مإــا ر ـ اجلربــة ونــص لــى واجبــاا البنــوؤ وامل سســاا املاليــة يف جمــال

مكافحــة تبيــيض األمــوال ،ونــص لــى جميو ــة مــت التــ ابئ الوقائيــة املتخــ ة بهــ ا
الشأن ،ك لك جميو ة اإلجراناا املتبعة يف مكافحة تبييض األموال.
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باإل افة ةىل

ا القانون فق

ر قانون مكافحة اليسا  )22( ،وال ي لك

لـى

جتــريى تبيــيض األمــوال وا تــرب تبيــيض األمــوال جربــة مــت جــرائى اليســا  ،لمــا بشــأن
مكافحــة تبيــيض األمــوال فق ـ نــص املشــر بــأن الت ـ ابئ املنصــوص ليهــا يف القــانون
 00/00ونصو ع التنإييية ي السارية امليعول.
 -3التنإيي ـاا:

ـ ر النإــام التملبيقــي للقــانون  00/00وال ـ ي يتعلــق بالوقايــة مــت

تبيــيض األمــوال ومتويــل اإلر ــاؤ ومكافحتهيــا ،ويتنــيت اإلخملــار بالشــبهة معلومــاا
حـول املخملـر )م سسـة بنكيـة ،العنـوان ،اهلـاتف ، ...معلومـاا حـول احلسـاؤ مو ــو
الشـــبهة،

ـــاحبع...ة  ،باإل ـــافة ةىل نبيعــــة العيليـــاا املشـــبو ة ونبيعـــة األمــــوال

والتيا يل حول العيلية ل ف ةىل الك وا ي الشبهة.
وق ـ للــزم ـ ا النإــام البنــوؤ وامل سســاا املاليــة التحلــي باليقإــة ولن يتــوافر لــى
برنــامج مكتــوؤ مــت لجــل الوقايــة والكشــف ــت تبيــيض األمــوال ومتويــل اإلر ــاؤ
ويتنــيت ـ ا الربنــامج :اإلجــراناا ،يليــاا املراقبــة ،منهجيــة الر ايــة اليزمــة فييــا
صص الزبائت باإل افة ةىل تكوينا مناسع ملستخ ميها وو ر نإـام يقـاا مـر خليـة
معاجلة الستعيم املالي ،حبيث ين مج ـ ا الربنـامج يف نإـام املراقبـة ال اخليـة للبنـوؤ
وامل سساا املالية )23( ،ويتى ة ا تقرير سنوي يرسل ةىل اللجنة املصرفية ال ب ور ا
حتــرص لــى لن تتــوفر البنــوؤ وامل سســاا املاليــة لــى سياســاا وممارســاا وتــ ابئ
مناسبة ل سييا فييا صص املعايئ ال قيقة املتعلقة فعرفة الزبون و يلياتع.
وبإ

ار املشر هل القـوانني والتنإييـاا يكـون قـ ل رؤ خملـورة ـ اجلربـة،

خا ة بع فنيحة بنك اصليية وال ي كان مت ل ى القنواا لتبييض األموال خصو ـا
مر كثرة اآللياا ال يتوفر ليها.
وبه ا يكون املشر ق واجع

()24

اجلربة مواجهة تشريعية وللقى لى اتق البنوؤ

وامل سســاا املاليــة بال رجــة األوىل واجــع مكافحتهــا( ،)25و ـ ا بإحتــا جميو ــة مــت
الت ابئ الوقائية واإلجرائية اليزم تملبيقها يف حـال ـبهة تبيـيض األمـوال ،لـى لسـا
لن معإــى يليــاا تبيــيض األمــوال تــتى يف البنــوؤ وامل سســاا املاليــة ،والــك ســوان ــت
نريق القروض لو ت نريق اص ماا اإللكرتونية لو احلوالا .
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ثانيا -ةجراناا مكافحة تبييض األموال والتوفيق بينها وبني السر املصريف
تإهــر مكافحــة تبيــيض األمــوال لــى مســتو النصــوص القانونيــة بــإلزام البنــوؤ
وامل سساا املالية باذاا ت ابئ الوقاية واملتيثلة يف الخملار بشبهة تبيـيض لمـوال صليـة
الستعيم املالي ،كيا للزم

األخئة باذاا اإلجراناا التحيلإية والبحث والتحـري

بشأن مو ـو الشـبهة ،غـ ئ لن القـانون قـ للـزم ـ اهليئـاا بـالتزام السـرية يف اذـاا
التــ ابئ والتحريــاا

ايــة للســر املصــريف للعييــل وكــ لك لتحقيــق الغايــة مــت ــ

اإلجراناا واملتيثلة لساسا يف مكافحة تبييض األموال .
 -1اإلجراناا املتخ ة مت قبل البنوؤ وامل سساا املالية :لوكل املشر مهية الوقاية
مــت تبيــيض األمــوال ةىل البنــوؤ وامل سســاا املاليــة والــك باذــاا جميو ــة مــت الت ـ ابئ
الوقائيـة ،ويإهــر يف ةجــرائني لساســيني و يــا الســتعيم ــت العييــل والعيليــاا وة ــيم
خلية الستعيم املالي.
فق للزم املشر البنوؤ وامل سساا املاليـة لن تتحلـى باليقإـة الشـ ي ة واحلـ ر(،)26
فيجع لى البنوؤ وامل سسـاا املاليـة لن تعـرف ويـة و نـوان زبائنهـا فيكـون التأكـ
مت وية العيين كاآلتي:

()27

بالنسبة للشخص الملبيعي يتى التأك مت ويتع بتق يى وثيقـة ل ـلية سـارية امليعـول
متنـــينة للصـــورة لمـــا فييـــا صـــص العنـــوان فيقـ ـ م وثيقـــة ر يـــة لخـــر تثبـ ـ الـــك
العنوان.

()28

لما الشخص املعنوي فيـتى التأكـ مـت ويتـع لو ليـة وثيقـة تثبـ تسـجيلع لو ا تيـا
وبأن لع وجو فعلي بكلت مت ةثباا خصيتع ،ويتى التأك مت العنوان بتقـ يى وثيقـة
ر يــة ولــيل برجــو اإليصــال ملراســلع )رســالة ةخملــار لو جماملــة مرســلة ةىل العنــوان
املصرا بع.
لما ةاا كان الشخص وكيي حلساؤ الغئ فيجـع ليـع ةثبـاا ويتـع بالوثـائق الـ
تثب

خصيتع ،باإل افة ةىل ةثباا نوان الزبـون األ ـلي والوثيقـة الـ تثبـ تيـويض

الوكيل باملهام.
ويف كلتا احلالتني سوان تعلق األمر بالشخص الملبيعي لو املعنوي فإنع يـتى الحتيـا
بنسخة مت الوثائق ويتى حتسني املعلوماا سنويا و ن كل تغئ هلا.

()29
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ومـــا ييحـ ـ لن املشـــر قـ ـ وجـ ـ نإامـــا للتحقـــق مـــت ويـــة العيـــين والتثبـ ـ مـــت
ل خا هى و ـ ا ـرا ميـرتض ،و ـ ا مـا ـو ةل ة يـال ملبـ ل ل ـرف ييلـك والـ ي
يقني بتملوير البنوؤ وامل سساا املالية ملعايئ ونرق احلصول لى املعلومـاا و ـوابمي
التحقق مت وية العيين.
وي ـ خل يف ـ ا اإلنــار ك ـ لك ،التحقــق لن العييــل ال ـ ي فــتا احلســاؤ با ــع ــو
احع احلساؤ نيسع ولن العيلية تتى حلسابع ولصاحلع ،ويسري

ا اللتزام كـ لك

بالنسبة ةىل كافة احلساباا اجل ي ة بكافة ل ـكاهلا ،خصو ـا لن املشـر قـ اتبـر
سياسة لقبول الزبائت ا جلـ

لسـييا لنـع نـص لـى وجـوؤ التبصـر واحلـ ر فييـا صـص

لن الزبائت ،وك لك األمر بالنسبة للعييل العابر و و الشخص ال ي ليل لع حسـاؤ
لو يقــاا قائيــة مــر البنــوؤ وة ــا جلــأ ةىل البنــك لمللــع خ مــة مــا لو ةجــران حتويــل
مصريف لو تب يل نقو .
 -2اإلجــراناا املتبعــة مــت قبــل خليــة الســتعيم املــالي( :)30ويقصــ بهــا جميو ــة
اإلجــراناا ال ـ تلــي اإلخملــار بالشــبهة متيثلــة يف ةجــران احلجــز التحيإــي وةجــراناا
البحث والتحري ت تبييض األموال ،و

اإلجراناا تتخ ا خلية الستعيم املالي.

وبكت لن يكون اإلجران حتيإيا يتيثل يف ةمكانية اذاا تـ بئ وقـ بـال رتاض
لى التنيي ألي يلية ،حتويل
اجلربة،

رف ،قبول ،اسـتثيار ،اسـتخ ام األمـوال العائـ ة مـت

ا الت بئ ق يكون ة اريا لو قنائيا.

يقنـي ـ ا اإلجــران بأنـع بكـت صليــة السـتعيم املـالي لن تعــرتض بصـية حتيإيــة
ومل ة لقصا ا  23سا ،لى تنييـ لي يليـة بنكيـة ألي ـخص نبيعـي لو معنـوي تقـر
ليــع ــبهاا قويــة لــى تبيــيض األمــوال ،ويســجل ـ ا اإلجــران لــى اإل ــعار بو ــل
اإلخملار بشـبهة( ،)31و ـ ا حتـى ييـرتض وجوبـا لـى البنـك لو امل سسـة املاليـة بـاإلجران
املتخ ـ  ،ويكــون كوســيلة ةثبــاا للبنــك لو امل سســة املاليــة يف حالــة ـ م اذــاا خليــة
الستعيم املـالي اإلجـراناا اليزمـة وكانـ اجلربـة قائيـة ،لمـا ةاا مل يتنـيت و ـل
اإلخملــار باســتيم الشــبهة الت ـ ابئ التحيإيــة فــييكت للبنــك لو امل سســة املاليــة تنيي ـ
العيلية مو و اإلخملار.

()32

ويف كلتا احلالتني وسوان اذ ةجران احلجز التحيإي لى العيلية لو مل يتخـ فـي
000

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

السياسة التشريعية للتوفيق بني السر املصريف ومكافحة تبييض األموال _____________________بوزبرة سهيلة

بوز للبنك لو امل سسة املالية ة يم العييل به اإلجراناا ألنها تكتسي نابر السرية.
كيا خص املشر اهليئـة بتحليـل ومعاجلـة املعلومـاا الـ تـر ةليهـا مـت قبـل البنـوؤ
وامل سساا املالية ،حيث تقـوم أليـر كـل املعلومـاا والبيانـاا الـ تسـيا باكتشـاف
مص ر األموال لو الملبيعة احلقيقية للعيلياا مو و اإلخملار.
ويف ــ ا اإلنـــار بكـــت هلـــا لن تقـــوم بإرســـال ميتشـــني ميو ـــني مـــت قبـــل اللجنـــة
املصرفية ،ويف ةنار املراقبة يف ني املكان ملراقبة الوثائق بصية ةستعجالية ،كيا لنـع
ويف ةنار مكافحة تبيـيض األمـوال نـص املشـر
حول العيلياا ال

لـى التعـاون الـ ولي وتبـا ل املعلومـاا

يب و لنها ته ف ةىل تبييض األموال ،و ا يف ل احرتام التياقياا

ال وليــة واألحكــام القانونيــة ال اخليــة اململبقــة يف جمــال

ايــة احليــاة اصا ــة وتبليــا

املعملياا الشخصية ،مر مرا اة لن تكون اهليئاا األجنبية خا عة للسر املهي وبـنيل
النياناا املقررة يف اجلزائر.
لما فييا صص املعلوماا ال

ر بشأنها ةجراناا جزائيـة يف اجلزائـر فـي بكـت

التبليا بشأنها ،كـ لك ةاا كـان التبليـا يتعـارض مـر السـيا ة واألمـت الـوني والنإـام
العام واملصاحل األساسية للجزائر.

()33

مت نا نستنتج لن املشر ويف ةنار مكافحـة تبيـيض األمـوال ،مـنا خليـة اإلسـتعيم
املــالي ســلملاا واســعة يف جمــال التحــري والبحــث ــت اجلربــة اخــل الــونت وخارجــع،
لكـت بشـروا ـكلية ومو ـو ية ،غـئ لنــع حـرص لـى

ـيان حـق العييـل يف الســر

املصريف بالرغى مت قيام الشبهة واحملافإة لـى السـر املصـريف يف كـل مراحـل البحـث
والتحري ،واملشر ق كيـل حـق األفـرا يف السـر املصـريف ،بـالرغى مـت ةلـزام البنـوؤ
وامل سساا املالية بالتبليا ت بهاا تبييض األموال ،ويإهر الـك لـى ـ ة مسـتوياا
وبنــياناا ،فالبنــك لو امل سســة املاليــة ملــا يبلــا خليــة الســتعيم املــالي بــع لن تكــون
العيليــة وقع ـ يف الإــروف ال ـ ل ــار ةليهــا القــانون ،لي اســتييان الشــروا املو ــو ية
والشـــكلية الـ ـ فر ـــها القـــانون ،فـــي بـــوز ألي لحـ ـ ةفشـــا كـ ـ لك فـــإن خليـــة
الســتعيم املــالي ل بــوز هلــا اســتعيال تلــك املعلومــاا املبللغــة يف غــئ الغــرض املنصــوص
ليــع يف القــانون ،فملبيعــة املعلومــاا تكتســي نابعــا ســريا لي لن التــزام ـ اهليئــاا
فكافحــة تبيــيض األمــوال ــو ةباحــة مــت املشــر بــاصرو

ــت القا ـ ة العامــة ،و ــي
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اللتزام بالسر املصريف لكت بشروا مو و ية و كلية بع احرتامها ،و نا نكـون
لمــام لســباؤ اإلباحــة الــ تنيــي الــركت الشــر ي جلربــة افشــان الســر البنكــي لو
املصريف.
فال ســتور جــان حليايــة املصــاحل املشــرو ة لنفــرا يف النملــاق الصــحيا لننشــملة
القتصــا ية ،ل ــف ةىل الــك فإنــع ن ـ تعــارض مصــلحتني ــامتني وجــع امليا ــلة بــني
املصاحل ،بالنإر ةىل املنافر ال ترتتع لـى احملافإـة لـى السـر املصـريف وبـالنإر ةىل
األخملــار املرتتبــة لــى اجلربــة ،ينبغــي تق ـ يى مكافحــة تبيــيض األمــوال لــى الســرية
املصرفية ،فـ رن امليسـ ة لوىل مـت جلـع املصـلحة  ،كـ لك فالسـرية املصـرفية مقـررة
بال رجة األوىل للعييل ،فهنا جتع التنحية باملصلحة اصا ة يف سبيل املصـلحة العامـة
لما ةاا كان مصلحة العييل غئ مشرو ة ،في جمال للتـ ر بال سـتور ،ألن ال سـتور
ايــة لــى املصــاحل املشــرو ة ،وال ـ تســتن ةىل لســا

ينــيي

مشــرو  ،فــي جمــال

للقول باحلق ،ةاا مل يكت لع سن قانوني.
خامتــة:
الواقــر لنــع لــيل ــة مــا حيــول ون ةمكــان التوفيــق بــني الســرية املصــرفية وبــني
مكافحــة تبيــيض األمــوال ،وق ـ اســتملا

معإــى الــنإى التوفيــق بينهيــا لــى الوجــع

التالي:
 -األ يل :و السرية املصرفية وق حر

التشريعاا لى

اية

السرية لى

حنو يعرض كل مت ينتهكها ةىل الوقو حت نائلة اجلزن اجلنائي.
 -القي  :اصرو

لى قا ة السرية ةاا اقتنـى الـك كشـف حقيقـة جنايـة لو جنحـة

قام ـ ال ـ لئل اجل يــة لــى وقو هــا ،وق ـ لحــاا املشــر

ـ ا القي ـ بشــروا ح ـ

ا

القانون.
غئ لنع ةاا كان

بهة تبييض األموال ،جمر

بأل وجع لليتابعة لو قني بالربانة فإنع نـا ،بـع

بهة ،حيـث لن بعـ التحريـاا ثبـ
ـيان حـق العييـل يف التعـويض ـت

النرر املـا ي واملعنـوي ،لـ لك كـان لـى املشـر لن يـنص يف قـانون مكافحـة تبيـيض
األمــوال لــى حــق العييــل يف التعــويض وخصو ــا لنـع نــص لــى ة يــان البنــك مــت كــل
ل ـكال املسـ ولية نـ التبليـا حبسـت نيـة ـت ـبهة تبيـيض األمـوال ،حتـى ومل تـ ي
000
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التحقيقاا ةىل نتيجة لو حكـى القنـان بـالربانة ،خصو ـا ولن املشـر قـ ا تيـ

لـى

معيار حست نية البنك لو امل سسة املالية.
لكنع مل يبني

وابمي حست النية ،فكان مت األفنل لن ينص لـى ـ النـوابمي

ليكـــون التـــوازن بـــني حـــق العييـــل والمتيـــازاا املينوحـــة للبنـــك لو للي سســـة املاليـــة،
فــييكت هليــا املبالغــة يف احل ـ ر لو التعســف يف اســتعيال احلــق ،وبالتــالي ةغــراق خليــة
الستعيم املالي فجيو ة مت التقارير الكاابة.
لـ لك ومــت لجــل تيعيــل و ــيان احلــق يف الســر املصــريف ومكافحــة تبيــيض األمــوال
لى املشر لن ينص لى ما يلي:
 تقرير احلق يف التعويض فوجع قانون مكافحة تبيـيض األمـوال للعييـل الـ ي بلـات يلياا ،ومل ت ي التحرياا ةىل نتيجة لو قن احملكية بالربانة.
 -حت ي

وابمي حسـت النيـة ،يف القـانون مـت لجـل ة يـان البنـوؤ وامل سسـاا املاليـة

مت املس ولية.
 -ةلزام خلية الستعيم املالي يف قانون مكافحـة تبيـيض األمـوال

ـراحة باحملافإـة

لى السر املهي وتقرير اجلزاناا القانونية ملخاليتها الك اللتزام.
ا هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام

واملراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

( -)1التيصيل لكثر يف خمانر غسيل األموال ،لنإر حمي حاف الز ـوان ،يليـاا غسـيل األمـوال،
ميهومهـــا ،خملورتهـــا ،وةســـرتاتيجية مكافحتهـــا ،جملـــة األمـــت والقـــانون ،ــ  ،040ســـنة ،3004
ص.041 ،044
)(2

- JEREZ, olivier, le secret bancaire, banque éditeur, 2000, P 20.
)(3
- Ibid, P 20-22.

( -)4لــي مجــال ال ـ يت ــوض ،يليــاا البنــوؤ مــت الوجهــة القانونيــة ،املكتبــة القانونيــة ،القــا رة،
 ،0992ص  0029وما بع ا.
)(5

- BORDAS, François, Devoir professionnels et établissements de cr2dit banque et
crédit, édition techniques, juris classeurs, Paris, 1994, P 7.

( -)6لمر  00/02م رخ يف  31لوا  ،3002يتنيت قانون النق والقرض ،اجلري ة الر ية ـ

،03

الصــا ر قــي  32لوا  ،3002مع ـ ل ومــتيى بــاألمر  04/00امل ـ رخ يف  31لوا  ،3000جري ـ ة ر يــة
 ،00الصا ر بتاريخ  00سبتيرب .3000
( -)7جــيل وفــان حمي ـ يت ،ور البنــوؤ يف مكافحــة غســيل األمــوال ،ار اجلامعــة اجل ي ـ ة للنشــر،
اإلسكن رية ،3000 ،ص .32
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( -)8تا ريس كربة ،النإام القانوني للبنوؤ يف القانون اجلزائري ،م كرة لنيـل ـها ة املاجسـتئ،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولو معيري ،تيزي وزو ،3003 ،ص.03
( -)9جيل وفان حمي يت ،املرجر السابق ،ص .32
( -)10شام ب الباسمي ،املرجر السابق ،ص .002
- JEREZ, Olivier, OP, cit, P 24.

( -)12حمي ـ

ب ـ الــو و لبــو يرحمي ـ

)(11

ب ـ الــو و لبــو يــر ،املس ـ ولية اجلزائيــة ــت ةفشــان الســر

املصريف ،ار وائل للملبا ة والنشر ،يان ،األر ن ،0999 ،ص .21
( -)13املرجر نيسع ،ص .30
( -)14بــ اململلــع بــ احلييــ  ،اقتصــا ياا النقــو والبنــوؤ :األساســياا واملســتح ثاا ،ار وائــل
للنشر ،مصر ،0999 ،ص .334
( -)15وقعـ مجعيــة املصــارف السويســرية اتياقيــة احليملــة واحل ـ ر ســنة  ،0922ثــى ل ـ را سويســرا
قانون مكافحة غسيل األموال ،حيث جرم غسيل األموال ونص لى جميو ة مت التـ ابئ واإلجـراناا
الواجــع اذاا ــا بشــأن احلســاباا الراك ـ ة ثــى بصــورة مياجئــة يإهــر فيهــا مــا يعــا ل  13للــف ولر
فينبغــي التحــري ــت مص ـ ر ـ األمــوال ،كيــا قــررا الســلملاا السويســرية ة ملــان مهلــة أل ــحاؤ
احلساباا السرية للكشف ت ويتهى وةل ا ملرا ةىل غلق حساباتهى.
انإــــر :بــ ـ الو ــــاؤ رفــــة ،الــــوجيز يف مكافحــــة غســــيل األمــــوال ،ار اململبو ــــاا اجلامعيــــة،
اإلسكن رية ،3001 ،ص .92
( -)16نــا ر ب ـ العزيــز ــايف ،مكافحــة غســيل األمــوال ،اجل ي ـ يف ل يــال املصــارف مــت الــوجهتني
القانونية والقتصا ية ،اجلزن الثالث ،منشوراا احلليب احلقوقية ،بئوا ،لبنان ،3003 ،ص.019
( -)17خال سلييان ،تبيض األموال جربة بي ح و

راسة مقارنة امل سسة احل يثة للكتاؤ ،لبنان،

 ،3004ص92.
-18املا ة  02مت اتياقية األمى املتح ة ملكافحـة اجلربـة املنإيـة ـرب الوننيـة لسـنة  ،3000مصـا ق
ليها فوجع املرسوم الرئاسي رقى  00/03املـ رخ يف  0نـوفيرب  ،3003الـ ي يتنـيت التصـ يق لـى
التياقية جري ة ر ية رقى  09لسنة .3003
( -)19اتياقيــة األمــى املتح ـ ة ملكافحــة اليســا املعتي ـ ة مــت قبــل اجليعيــة العامــة لنمــى املتح ـ ة لنمــى
املتح ة بنيويورؤ 02 ،لكتوبر  ،3002املصا ق ليها فوجع املرسـوم الرئاسـي رقـى  033/04مـ رخ
يف  09لفريل  3004يتنيت التص يق بتحي

لى التياقية ،جري ة ر ية رقى  31لسنة .3004

( -)20املا ة  002مت القانون  00/03امل رخ يف  34يسيرب  3003واملتنيت قانون املالية لسنة ،3002
جري ة ر ية رقى  20لسنة .3003
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( -)21قــانون رقــى  ،00/00م ـ رخ يف  01فييــري  ،3000يتنــيت الوقايــة مــت تبيــيض األمــوال ومتويــل
 ،00الصـا ر يف  09فييـري  ،3000معـ ل ومـتيى بـاألمر

اإلر اؤ ومكافحتهيا ،جري ة ر ية ـ

 03/03امل ـ رخ يف  02فييــري  ،3003اجلري ـ ة الر يــة ـ  03الصــا ر بتــاريخ  00فييــري ،3003
املع ل واملتيى بالقانون رقى  01/00امل رخ يف  00فييري  ،3000اجلري ة الر يـة ـ

 ،03الصـا ر

بتاريخ  00فييري .3000
( -)22قانون رقى  ،00/01م رخ يف  30فييري  ،3001يتنيت الوقاية مت اليسا ومكافحتع ،جري ة
ر يــة ـ

 ،04الصــا ر بتــاريخ  03مــار

 ،3000جريـ ة ر يــة ـ

 ،3001مع ـ ل ومــتيى بــاألمر  00/00امل ـ رخ يف  31لوا

 00الصــا ر بتــاريخ  00ســبتيرب  ،3000معـ ل ومــتيى بالقــانون 00/ 00

امل رخ يف  03لوا  ،3000اجلري ة الر ية

 ،04الصا ر يف  00لوا .3000

( -)23املــا ة  00مــت النإــام  00-00امل ـ رخ يف  00يســيرب  3000املتعلــق بالوقايــة مــت تبيــيض األمــوال
ومتويل الر اؤ ومكافحتهيا امللغى بالنإام  02/03امل رخ يف  33نوفيرب ،3003جري ة ر يـة ـ
 ،03الصا ر يف 32فييري . 3003
( -)24زالــ يت قملـــول ،يليـــاا تبـــيض األمـــوال  ،جريــ ة الســـيئ ،ــ

 09مــ رخ يف  32جـــانيي

 ،3002ص.03
( -)25املشر للقى واجع التبليا ـت الشـبهة لـى الكـثئ مـت اليئـاا لور ـى يف املـا ة  09مـت القـانون
 00/00و ي:
 البنــوؤ وامل سســاا املاليــة لربي ـ اجلزائــر وامل سســاا املاليــة املشــابهة األخــر و ــركاا التــأمنيومكاتع الصرف والتعا

ياا والر اناا واأللعاؤ والكازينو اا.

 كل خص نبيعي لو معنوي يقوم يف ةنار مهنـة باإلستشـارة لو بـإجران يليـاا ةيـ ا لو مبـا لا لوتو يياا لو حتوييا لو آية حركة ر و

األموال لسييا لى مستو املهـت احلـرة املنإيـة وخصو ـا

مهنــة احملــامني واملــوثقني وحمــافإي احلســاباا والسياســرة والــوكين اجليــركيني ول ــوان الصــرف
والوسملان يف يلياا البور ة واأل وان العقاريني وم سسـاا اليـوترة وكـ ا جتـار األحجـار الكربـة
واملعا ن الثيينة واأل يان األثرية والتحف الينية.
( -)26املا ة  03مت النإام .02/03
( -)27املا ة  00مت النإام .02/03
( -)28املا ة  00مت النإام .02/03
( -)29املا ة -00مت النإام .02/03
( -)30مرسوم تنيي ي رقى  ،032/03م رخ يف  02لفريل  ،3003يتنيت ةنشـان خليـة اإلسـتعيم املـالي
وتنإييها و يلـها ،اجلريـ ة الر يـة ـ

 ،32الصـا ر يف  02لفريـل  ،3003معـ ل ومـتيى باملرسـوم
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التنيي ي رقى  ،322/00اجلري ة الر يـة ـ

 ،09الصـا ر يف  02لكتـوبر  ،3000املعـ ل واملـتيى

باملرسوم التنيي ي رقى  ،002/02اجلرية الر ية

 ،32الصا ر يف  33لفريل .3002

( -)31املا ة  02مت القانون  00/00املع ل واملتيى.
( -)32املا ة  03مت القانون .00/00
( -)33املا ة  33مت القانون .00/00
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