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دالحم    حمد  كثيد  ثيب  يبا ب  ثي  

  دالصال   دالصا  عل  , داصقيبت  دالحم    أ  مّن  عثيب  بإحبا  هد دايلح    ال ايب دالصبا  
    حص  قعاي  عل    عثي    عل  ,    ثمدب   داحيصعو  بالثي   دايي بت    عل   ثي  

 (يشكي دايبس ال يشكي    م ال)

 : إقما  لباص داشكي   جزيل داصي  بأ إال

  ال  , دب  تدب   إاشبدت     ب  ي إعجثي  تب إي ت  بأداتي" شثلي ديثة "ال داحشيفإيدأل تب 
 داقثّنحة  شكيد جزيص  د لل  عثيب  يلبئليت

جحثع دأل بإهال داهيم ق ب عد  تعجثهيب  عل  مدا داليعدت دالب قة  ل حب دايي  باشكي داعد ي  

   إقما  باشكي إال   عبا داعلية داحيبقشة اقيعاهل  يبقشة  هد دايلح    عل  ب  هاعو  م  
جهم   قق  ي إلعيي  هو داحيبقشة  

 ل  م  قق  صيب  م قييي     صثم    ب مدب  عل ددلبا  لكيب  هد   ععال ل   شكي د ي دالتبا
 ب   عيب احب   عيب اي دآلأ   عي  

 يب جزيص داشكي  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

دالحم   داهذ   قيب اههد   ال دكم ايلل إاثي اعال  عل    عثيب  

  ب  صم  

: د مذ  هد داصحل داحتعدضع إال

    ي   بل    ي  حيو م  عحيي دايلبح   داليي

إال   م إتلب ل داكعحبت اتلير  صييال  م  كيعأ  دإهب  م  عحتيي   بدق دالصبا أل صال  
       ي   بل    ي  حي ب ب  دب  ثي  دقتيلق  ل دألد دا  تل إع عيي إال  ي دأل بأ

 "  ثل– ميل  "إال إ عإي     يبا   تي داتع ا  

إال جحثع داز صا   داز ثصت   

إال    بإهإي داكيدا    ل ا ق با داماد ة  

 يلصل  حعي  هد دنصب يلتنثم  يي دالعية داحماجثم   أ   ي دأل ثي داجعد  م   إصبال  
داحقيعثم  عل داتلير  

 

  

 

 



 

 

 

 التي الجرائـ أخطر ومف لمعالـ المقمقة الظواىر إحدػ األمواؿ تبييض ظاىرة تعد
 التحدؼ باعتبارىا الجزائر، بينيا مف والتي السواء حد عمى العالـ دوؿ غالبية منيا تعاني

 مف ترتكب التي االقتصادية الجرائـ مف كغيرىا جريمة وىي مؤسسات، أماـ الحقيقي
 لمتصرؼ المجرميف أماـ آماؿ الوحيد األمواؿ تبيض جريمة تعد كما اإلجراـ، محترفي
 وتيريب المخدارت جرائـ مف طائمة أمواال عمييـ تدر التي ومحصبلت جرائميـ بعوائد

 .وغيرىا االختبلس ومتحصبلت الفساد المالي وأنشطة والرقيق األسمحة
والمصارؼ  الماؿ خبراء مف الجيود فييا تتظافر جريمة األمواؿ تبييض عممية

. وحثيث مكثف دولي جيد دوف  مكافحتيا يصعب مما جريمة وىي لتحقيقيا والتقنية
البيئة  فإف وعديدة متغيرة األمواؿ تبييض ووسائل وأنماط أشكاؿ أف مف الرغـ وعمى

 خبلليا مف األمواؿ تبييض أنشطة إلنجاز استيداؼ األكثر الموضوع تظل المصرفية
 إلجراء القذرة األمواؿ غاسمي أنشطة توجيو تـ طريقيا عف والتي أمواؿ باعتبارىا مخزف 

 الذؼ الدور خبلؿ مف المشروعية صفة األمواؿ تمؾ بنتيجتيا مصرفية تكتسي عمميات
 .المصرفية مختمف الخدمات تقديـ في البنوؾ تمعبو

 الخفي لبلقتصاد المشروع غير الجانب مف عمييا المتحصل األمواؿ ىاتو أف عمما
 ضمف تقيد وال الدولة أعيف عف بعيدا تتـ التي األنشطة مف مجموعة في والذؼ يكمف

 جرائـ في الرىيب التصاعد إزاء الدولي المجتمع قمق تزايد وقد الدخل اإلجمالي حسابات
 والسياسي واالجتماعي االقتصادؼ المستوػ  عمى خمفتيا التي نظرا لآلثار األمواؿ تبييض

 األمواؿ، تبييض ظاىرة لمكافحة الدولية والمنظمات واىتماـ الحكومات انتباه استدعى مما
 جعل الذؼ األمر الظاىرة، ىذه مواجية الدولي في المجتمع قناعة زيدت ا ت فقد

 والمعاىدات االتفاقيات مف صياغة جممة في تسرع والمحمية واإلقميمية الدولية المنظمات
 عمى الخطيرة تداعياتيا والحد مف حدتيا مف والتقميل الظاىرة مجابية قواعد إرساء أجل مف



 

 

 

 جمح لكبت الجنائية الموضوعة القوانيف تحديث طريق عف والمجتمع الوطني االقتصاد
. تبييض األمواؿ ظاىرة مف وقائي مصرفي عمل أسس ووضع الوخيمة آثارىا

، مجتمعنا في المستفحمة الجرائـ صور أكبر مف األمواؿ تبييض ظاىرة تعتبر  اليـو
 مشروعة غير بأنشطة أساسا ترتبط فيي االقتصادؼ، ورخاءه وسبلمتو أمنو والتي تمس

 .مصدرىا عمى المشروعية إلضفاء تبييضيا ثـ ومف طائمة، ثروة خبلليا تحصيل مف يتـ
 وتقنيات أساليب ابتكار ىو عممياتيـ في المبيضة األمواؿ أصحاب يساعد وما

 عف الجرائـ ىذه لمثل الرادعة القانونية المنظومة في الحاصل التطور متطورة تساير
 الطابع إلى البسيط العفوؼ  طابعيا مف الجريمة تحوؿ إلى أدػ ما استغبلؿ ثغراتيا، طريق
 فيي الدقيق، ّتخطيط واؿ التامة السرية مف بو تمتاز لما نظرا والترتيب المحكـ، المنظـ
 .أجرامي عشوائي عمل مجرد ليست

 والذؼ األمواؿ تبييض فييا يتـ التي المياديف أشير مف المصرفي المجاؿ ويعتبر
أف  إذ المالية، والمؤسسات بالبنوؾ وثيق اتصاؿ عمى الجريمة فيذه بالمبليير، يدّر األرباح

 إجرامية أنشطة عف المحصمة األمواؿ بيف الصمة قطع ىو األمواؿ تبييض جوىر عممية
 .األمواؿ تمؾ تحرؾ سيولة لضماف وذلؾ المشروع، غير مصدرىا أصميا أو وبيف

المنظمة  القوانيف د تعدّ  في يبرز والذؼ ر، ا كبی اتساعا البنوؾ شيدت وبالمقابل
 األخيرة ىذه وباعتبار البنوؾ، نشاط واتساع لنمو تبًعا مستمر تطور في وىي ألنشطتيا،

 في األساسي العنصر بمثابة تعتبر أصبحت األمواؿ، ىذه إلخفاء مف الممجأ الوحيد
 الجريمة ىذه لمكافحة قانونية ترسانة إصدار إلى ّرع بالمش ػ أدّ  ما عمميات التبييض،

 المجاالت مف وغيرىا الرشوة، المخدرات، كتمويل اإلرىاب، وتوابعيا



 

 

 

 قانوف  مف مكرر1 389 المادة في األمواؿ تبييض الجزائرؼ  المشرع عرؼ
 :لؤلمواؿ تبييضا أنو يعتبر العقوبات

 األصمي؛ المرتكب مساعدة أو مصدرىا إخفاء بغية الممتمكات نقل أو تحويل- 
 مشروع؛ غير مصدرىا التي الممتمكات استخداـ أو حيازة أو اكتساب- 

لمكافحة  قوانيف بسفّ  قاـ الظاىرة، ىذه خطورة لحجـ الجزائرؼ  المشرع مف ٕوٕادراكا
 عرش اعتمت التي المصرفية الفضائح بعد خاصة وتعقيدىا، رىا تطو حسب ىذه الجريمة

 البنوؾ عبر المالية الفضائح فتوالي ،"الخميفة بنؾ "القرف  كفضيحة الفساد في الجزائر،
 فقط القوانيف بسفّ  المشرع يكتفي لـ إذ بأكممو، المصرفي ييدد النظاـ باستمرار، أصبح

 جبية في ٕوٕادخاليا المالية والمؤسسات البنوؾ عمل إلى برمجة تعدػ الظاىرة، بل وتجريـ
 التي المصرفية المنظومة عمى رقابية وآليات وضع ميكانيزمات باإلضافة إلى المكافحة،

 .لتنظيماتيا تجاوز أو مخالفة كل وردع ىذه المنظومة سير ميمة حسف عاتقيا عمى تأخذ
، "القضاء "وىي القانونية المنظومة في الثالثة السمطة إلى المكافحة ميمة وتجاوزت

ثـ  اإلجرامية، المنظمات تفكيؾ عمى تسير إذ القضائية الضبطية جناحيا تحت التي تعمل
 جيودىا تكثيف إلى الجزائر سعت  وقد.الجزاء لتوقيع لمقانوف  الممثل دور القاضي يمييا
 والردعية الوقائية القانونية مف اآلليات مجموعة وضع خبلؿ مف الوطني المستوػ  عمى

 اتفاقيات عدة إلى طريق االنضماـ عف الدولي المستوػ  عمى وكذا الجريمة، ىذه لمكافحة
 تبييض عمميات ألف الدولي لمكافحتيا، والقضائي اإلدارؼ  التعاوف  وتكريس ٕوٕاقميمية، دولية

 التي واالقتصادية المحظورات القانونية مف وأصبحت الدوؿ عمى ثقيبل عبئا تشّكل األمواؿ
 لؤلمواؿ الكمية الحقيقية تقدير صعوبة ضوء في خصوصا ومنعيا، يتوجب مبلحقتيا

 .المغسولة
                                                           

يعاقب كل مف يرتكب جريمة تبييض  (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 مكرر القانوف رقـ 389المادة -1
األمواؿ عمى سبيل االعتياد أو باستعماؿ التسييبلت التي يمنحيا نشاط ميني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس مف 

  . دج8.000.000 دج إلى 4.000.000سنة وبغرامة مف  (20)سنوات إلى عشريف  (10)عشر 



 

 

 

 نخر مف عنيا انجرّ  وما األخيرة اآلونة في خاصة الجريمة ىذه استفحاؿ أفّ  إال
 وكذا األمواؿ، تبييض في المستيدفة الدوؿ مف الجزائر أف منطمق ومف لبلقتصاد الوطني،

 اآلليات مف لجممة تكريسيا طريق عف الجريمة، ىذه مكافحة اليادفة إلى الدوؿ مف
 .القانونية

:  ىذا البحث والتي تكمف صياغتيا عمى النحو التاليإشكاليةوانطبلقا مما سبق تبرز مبلمح 
 وأىمية النصوص القانونية في ما مدػ تأثير جريمة تبييض األمواؿ عمى االقتصاد الوطني-

؟ ردع ىذه الجريمة
  المطروحة ارتأينا تجزئتيا إلى مجموعة األسئمة الفرعية كمااإلشكالية عمى اإلجابةومف أجل 

: يمي
ما المقصود بالظاىرة تبييض األمواؿ؟ ما ىي مصادرىا وأسباب شيوعيا في الجزائر؟ -

ما ىي آثار عمميات جريمة تبييض األمواؿ؟ - 
 القانوني لجريمة تبييض األمواؿ في الجزائر؟  اإلطارما ىو - 
 ما أىمية النصوص القانونية في الردع مف جريمة تبييض األمواؿ؟ وىل أف قانوف رقـ- 
 كفيبلف لمحد مف ظاىرة تبييض األمواؿ في الجزائر؟  06/01 وقانوف رقـ 05/01

الفرضيات 
 :لئلجابة عمى األسئمة الفرعية المطروحة قمنا بوضع الفرضيات التالية

تعد ظاىرة تبييض األمواؿ مف أخطر الجرائـ التي تيدد اقتصاديات دوؿ العالـ بشكل -
 .عاـ والجزائر بشكل خاص

 أسباب اختيار الموضوع
 تماشيا مكافحتو وضوابط آثاره األمواؿ، تبييض لموضوع اختيارنا أسباب وتتضح
 تبييض أنشطة لمختمف ممحوظة عناية يولي أصبح الذؼ الدولي المجتمع مع اىتمامات

 .عنيا تنتج التي والمشكبلت الظاىرة ىذه عف الناجمة والمخاطر نظرا لؤلضرار األمواؿ



 

 

 

الوقت  في الدولي المجتمع طرؼ مف بالغا اىتماما األمواؿ تبييض ظاىرة القت لقد
 و العالمي األمف تيدد أصبحت حيث ، 2001 سبتمبر 11 ىجمات بعد خاصة الراىف،

 .اإلرىاب لتمويل األساسي المصدر ىو األمواؿ تبييض بأف الحجة ذلؾ لقياـ
 اإلطار بوضع الدولي المجتمع لمطالب االستجابة إلى الجزائر سارعت قد و

 معالجة خمية إنشاء تـ حيث 2002 سنة مف بدءا األمواؿ، تبييض القانوني لمكافحة
 ىو و. الفساد مكافحة قانوف  إصدار تـ حيث 2006 سنة إلى صوال االستعبلـ المالي و

.  حديثا إال معالميا تتضح لـ األمواؿ تبييض لمكافحة الوطنية أف المنظومة يعني ما
 تستحق األمواؿ تبييض مكافحة في الجزائرية التجربة الوضع فإف ىذا أماـ و
. تقييميا و عندىا الوقوؼ
 :الموضوعية األسباب

 الجانب  لكف خبلليا، مف لو االقتراب يمكف جوانب عدة لمموضوع أف الواضح مف
الجنائية  و االقتصادية بالدراسات مقارنة مستفيضة بدراسة يحض لـ السياسي االقتراب أو

  المسجل النقص يبرز ما ىذا و. اقتصادية جريمة باعتباره األمواؿ تبييض لظاىرة
. الجزائر في الدراسة محل بالموضوع المتعمقة في المؤلفات

 أىداف الدراسة 
 :البحث إلى األىداؼ التالية ىذا يرمي

 .بمخاطرىا التوعية مع حجميا و مصادرىا األمواؿ، تبييض بظاىرة التعريف- 
 النصوص خبلؿ مف األمواؿ تبييض مكافحة مجاؿ في الدولية الجيود إبراز محاولة- 

 .الدولية المنظمات و القانونية
. تقدير أىـ مصادر تبييض األمواؿ في الجزائر مع اإلشارة ألساليبيا و انعكاساتيا- 
 التي العقبات أىـ و األمواؿ تبييض مكافحة في المتبعة الوطنية السياسة عرض -

 .تعترضيا



 

 

 

المنيج المستعمل  
 عمى المنيج الدراسة ىذا الموضوع واإللماـ بو سوؼ نعتمد في ىذه ولدراسة

 لؤلىداؼ المطروحة وبصدد اإلحاطة بالجوانب لبلئمتيماوالتحميمي وذلؾ  الوصفي
 نظرة حوؿ إلقاءفي ظاىرة تبييض األمواؿ وأثرىا عمى االقتصاد وٕ  المختمفة لمشكمة البحث

الظاىرة مف خبلؿ النصوص التشريعية الوطنية واالتفاقيات  المواجية الدولية والمحمية ليذه
 القانونية لمفراغاتاستغبلؿ أصحاب األمواؿ القذرة  والمعاىدات الدولية التي أتت لمنع

. أىدافيـ غير المشروعة واالختبلفات التشريعية بيف مختمف الدوؿ في
وكما ىو متعارؼ عميو خبلؿ إنجاز أؼ بحث أو تحضير أؼ موضوع البد أف 

 والعزيمة، وفي ىذا الصدد ال باإلرادةصعوبات ال يمكنو التغمب عمييا إال  تعيق الباحث
الصعوبات التي واجيتنا منذ بداية بحثنا كونيا صعوبات قد  نريد أف نتعرض إلى كل

إلى الصعوبة التي تمثمت في نقص الـ ا رجع  تواجو أؼ باحث، لكف يمكف اإلشارة
عدـ الحصوؿ عمى إحصائيات  المتخصصة في مجاؿ تبييض األمواؿ باإلضافة إلى

 .وأرقاـ دقيقة عف عمميات تبييض األمواؿ
 ومعمومات وتحقيقا لؤلىداؼ السابقة اتبعنا مراجعوعمى ضوء ما توفر لنا مف 

: في بحثنا الذؼ قسمناه إلى فصميف تسبقيـ مقدمة وينتيوف بخاتمة كما يمي الخطة التالية
اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األمواؿ ومصادرىا في الفصل األوؿ سوؼ نتناوؿ 

 . وأساليبيا
أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى آثار جريمة تبييض األمواؿ عمى اقتصاد الوطني 

 .جريمة تبييض األمواؿ ومدػ أىمية النصوص القانونية في ردع 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 تمييد

تعتبر جريمة تبييض األمواؿ صورة مف صور الفساد المالي، وىي ظاىرة قديمة 
ومستمرة ال تخص مجتمعا بذاتو أو حقبة تاريخية بعينيا، وال تنحصر عمى ثقافة أو بمد 

 .معيف بل عرفتيا معظـ الدوؿ سواء كانت دوؿ نامية أو دوؿ متقدمة

لقد عانت معظـ األنظمة السياسية مف ظاىرة التبييض بدرجات متفاوتة، وبشكل 
مفزع وغريب إلى درجة أنيا أصبحت تيدد االستقرار السياسي والمالي واالجتماعي ليذه 

 .الدوؿ وتعيق تنميتيا

ولمحد مف جريمة تبييض األمواؿ في الجزائر، بادر المشرع الجزائرؼ بسف تشريعا 
 والقانوف 1 مف قانوف العقوبات7 مكرر 389 مكرر إلى 389خاصا ليا مف خبلؿ المادة 

 المعدؿ والمتمـ المتعمق بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب 05/01/2005رقـ 
 .3 المعدؿ والمتمـ المتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو06/01والقانوف .  2ومكافحتيما

 ماىية جريمة تبييض األموال : المبحث األول

، مصطمح جرػ تداولو مؤخرا في كافة المحافل 4غسل األمواؿ أو تبييض أمواؿ
الدولية واإلقميمية والمحمية الميتمة بالجرائـ االقتصادية، عمى أساس أف عمميات غسل 

                                                           
. ، المتضمف قانوف العقوبات الجزائرؼ المعدؿ والمتمـ1966 جويمية 8 المؤرخ في 66/156األمر رقـ : راجع-1
 التضمف قانوف الرقابة مف تبييض األمواؿ وتمويل االرىاب 2005 فبراير 06 المؤرخ في 05/01القانوف رقـ : راجع-2

 .2005، الصادرة سنة 83ومكافحتيا، الجريدة الرسمية، العدد 
، المتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، الجريدة الرسمية، 20/2006 المؤرخ في 06/01قانوف الفساد رقـ : راجع-3

 .2006، سنة 14العدد 
أقرب لمداللة عمى جوىر عممية تبييض " غسل"أو " غسيل"وليس " تبييض"اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى مصطمح - 4

ىو العممية ذاتيا التي تيدؼ إلى اضفاء " تبييض األمواؿ"بمعنى ناتج عممية الغسل بينما " غسيل"األمواؿ، فعندما نقوؿ 
. المشروعية عمى األمواؿ ذات المصدر غير المشروع

فيراد بو ازالة الموف مف الشيء، وبيذا المعنى يكوف مخالفا لجوىر عممية غسل األمواؿ، ما يجعل " غسل "أما مصطمح 
 . األنسب لمداللة عمى ىذه الجريمة" تبييض األمواؿ"مف مصطمح 



 

 

 

األمواؿ ترتبط بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكوف بعيدة عف أف تطاليا يد القانوف 
 .1المناىضة لمفساد المالي

وقد أوضح الفقو المقارف أف مفيـو عمميات غسل األمواؿ يرتكز عمى أساس 
قانوني، يتمثل في النصوص القانونية الواردة في االتفاقيات الدولية والقوانيف المقارنة التي 

 .تنظـ قواعد التجريـ

وانطبلقا مف ىذا األساس، قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف، نتطرؽ فييما لمفيـو 
، عمى نحو يمكننا مف التعرض لعناصر جريمة (المطمب األوؿ)جريمة تبييض األمواؿ 

 .2 (المطمب الثاني)تبييض األمواؿ 

 مفيوم جريمة تبييض األموال : المطمب األول

 مف المصطمحات الحديثة نسبيا، فقد اختمفت 3لما كاف مصطمح تبييض األمواؿ
اآلراء بشأف تحديد المقصود بيذا المصطمح، ولـ يقتصر ىذا الخبلؼ عمى الصعيد 

 .الفقيي فقط، بل امتد ليشمل التشريعات سواء كاف دولية أو وطنية

وحتى تحيط بمعاني ودالالت جريمة تبييض األمواؿ، البد مف التعرض لمتعريف 
، أما التكييف القانوني (الفرع الثاني)، ثـ نتطرؽ لمتعريف القانوني (الفرع األوؿ)المغوؼ 

 . (الفرع الثالث)لمجريمة 

 

 
                                                           

، دار النيضة (الجريمة البيضاء، أبعادىا، وكيفية مكافحتيا)حمدؼ عبد العظيـ، تبييض األمواؿ في مصر والعالـ .د- 1
 .05، ص 1997، القاىرة، 01العربية، ط

عادؿ عبد العزيز السف، غسل األمواؿ مف منظور قانوني واقتصادؼ وادارؼ، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، -2
 .11، ص 2008القاىرة، 

 .10، ص 1998، "تبييض األمواؿ"جيفرؼ روبنسوف في تعريفو لجريمة تبييض األمواؿ، .د- 3



 

 

 

 التعريف المغوي واالصطالحي لجريمة تبييض األموال: الفرع األول

تنوعت وتعددت التعاريف المتعمقة بجريمة تبييض األمواؿ نستيميا بداية بالتعاريف 
المغوية واالصطبلحية  ثـ نعرج عمى التعاريف الواردة في التشريعات وكذا التعاريف 

 .الدولية ومف ثـ نبيف موقف ا لمشرع الجزائرؼ منيا

 التعريف المغوي لجريمة تبييض األموال : أوال

باعتبار مصطمح تبييض األمواؿ يتركب مف كممتيف البد مف التعرؼ عمى واحدة 
 بعد أخرػ 

" غسيل"بدال مف لفع " تبييض"لقد اختار المشرع الجزائرؼ لفع ": التبييض"تعريف لفظ -1
 392-96ربما أخذ عف المصطمح الفرنسي ا لوارد في قانوف مكافحة تبييض األمواؿ رقـ 

إال أف " غسيل"األمواؿ تعني كما يعنيو لفع " تبييض" وكممة 13/05/1996المؤرخ في 
كممة تبييض في الناحية المغوية معناه تصيير الشيء أبيضا، مف بيض،لبس ثوبا أبيض، 

بيض الرسالة، أعاد كتابتيا بعد تسويدىا، والمصدر تبييض أو تبييض األمواؿ تعني مجازا 
صبغ الماؿ األسود وطبلؤه بالموف األبيض ليبدو في صفة مشروعة، وعمى كل فانو يطمق 

 ".تبييض"ومصطمح " تبييض"ومصطمح " غسيل"عمى ىذه الجريمة مصطمح 

 :يعرؼ لفع األمواؿ لغة عمى الشكل التالي: تعريف لفظ األموال- 2

ماؿ الرجل يموؿ ويماؿ موال ومؤوال إذا صار ذا ماؿ : "أمواؿ، جمع ماؿ، يقاؿ
وتصغيره مويل، والعامة تقوؿ مويل، بتشديد الياء، وىو رجل ماؿ، تموؿ مثمو مولو 

وماؿ فبلنا، أؼ أعطاه الماؿ، ومولو قدـ لو ما يحتاج مف ماؿ، وتموؿ بما لو مف ... غيره
 . 1"مف يتفق عمى عمل ما: ماؿ وتموؿ ماال اتخذه قنية والمموؿ ىو

                                                           
. 32نادر عبد العزيز الشافي، المرجع السابق، ص .د- 1



 

 

 

 التعريف االصطالحي لجريمة تبييض األموال: ثانيا

 ".األمواؿ"ولفع " تبييض"سنتناوؿ في التعريفات االصطبلحية كل مف لفع 

 التعريف االصطالحي لمفظ التبييض: أوال

بمعنى محاولة تغيير صفة الماؿ الذؼ اكتسب " التبييض"يطمق ىذا المفع مصطمح 
 .بطريقة غير شرعية ومشبوىة إلى صورة تبدو لمعياف عمى أنيا شرعية ونظيفة

، آخر وىو إلحاؽ عمل غير شرعي إلى جريمة سابقة  أيضا يرد عمييا مفيـو
 .1متمثمة في كسب ماؿ غير مشروع ومشبوه

 "األموال"التعريف االصطالحي لمفظ : ثانيا

يعرؼ الماؿ في اصطبلح العمماء بتعريفيف اثنيف أحدىما لعمماء الشريعة 
 .اإلسبلمية واآلخر لعمماء القانوف وىو ما ييمنا في ىذا الصدد

 6 المؤرخ في 01-05 مف القانوف 4حيث تـ تعريف الماؿ وفقا لمنص المادة 
األمواؿ أؼ نوع مف األمواؿ : ، عمى أنو يقصد بمفيـو ىذا القانوف بما يأتي2005فبراير 

المادية أو غير المادية السيما النقولة أو غير المنقولة التي يحصل عمييا بأية وسيمة 
كانت، والوثائق والصكوؾ القانونية أيا كاف شمميا بما في ذلؾ الشكل االلكتروني أو 
الرقمي، والتي تدؿ عمى ممكية تمؾ األمواؿ أو مصمحة فييا بما في ذلؾ االئتمانات 

المصرفية والشيكات المصرفية والحواالت واألسيـ واألوراؽ المالية والسندات و الكمبياالت  
 .وخطابات االعتماد

 

                                                           
عبد هللا محمود الحمو، الجيود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض األمواؿ، دار منشورات، الحميمي الحقوقية، .د- 1

 .19، ص 2007الطبعة األولى، 



 

 

 

 التعريف القانوني لجريمة تبييض األموال : الفرع الثاني

 التعريف الضيق لجريمة تبييض األموال : أوال

يقتصر التعريف الضيق لجريمة تبييض األمواؿ، عمى األمواؿ غير المشروعة 
المستمدة مف تجارة المخدرات وجرائـ اإلرىاب دوف سواىا، ومف بيف التشريعات التي 

 الخاصة بمكافحة االتجار غير مشروع في 1988لعاـ " فيينا"أخذت بيذا التعريف اتفاقية 
المخدرات والمؤثرات العقمية، التي اعتمدىا المؤتمر السادس في جمستو العامة المنعقدة في 

، وكذا القانوف المبناني المتعمق بالمخدرات 1991، والمجموعة األوروبية لعاـ "فيينا"
، وخبراء التدريب ببرنامج األمـ المتحدة الدولي 673/98والمؤثرات العقمية والسبلئف رقـ 

تصرؼ في النقود بطريقة تخفي "لمكافحة المخدرات الذيف عرفوا التبييض عمى أنو 
 ".مصدرىا وأصميا الحقيقي

وما يمكف مبلحظتو عمى التعريفات السابقة بأنيا ركزت عمى المتحصبلت الناتجة 
عف االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية، والمتحصبلت عبارة عف األمواؿ 

القذرة والماؿ القذر ىو الماؿ المستمد مف أنشطة غير مشروعة ناتجة عف المخدرات 
والمؤثرات العقمية دوف أف تشمل األمواؿ القذرة الناتجة عف الجرائـ األخرػ في ظل ىذا 

 .المفيـو

 التعريف الواسع لجريمة تبييض األموال: ثانيا

يقصد بالتعريف الواسع لجريمة تبييض األمواؿ جميع العائدات المالية غير 
المشروعة أؼ كاف مصدرىا، ومف بيف التشريعات الجنائية التي أخذت بيذا ا لتعريف 

 الذؼ اعتبر أف تبييض األمواؿ، وه كل عمل ييدؼ 1986الواسع، القانوف األمريكي لعاـ 
 .1إلى إخفاء مصدر األمواؿ الناتجة عف النشاطات اإلجرامية

                                                           
 .02، المادة 2003 أفريل 20 الصادر في 318/01القانوف المبناني الخاص بمكافحة تبييض األمواؿ، رقـ - 1



 

 

 

 منو، أف تبييض األمواؿ ىو 1 الفقرة 324وجاء في القانوف الفرنسي في المادة 
تسييل بكل الوسائل لمتبرير الكاذب لمصدر األمواؿ والمداخيل، لمرتكب جناية أو جنحة 

 .1الذؼ أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة

، عمى أف جريمة تبييض األمواؿ 2002 لسنة 4اعتبر القانوف اإلماراتي رقـ 
تنطوؼ عمى نقل أو تحايل أو إيداع األمواؿ أو إخفاء تمويو حقيقة تمؾ األمواؿ المتحصمة 

 : مف ىذا القانوف وىي2مف إحدػ الجرائـ المنصوص عمييا في البند الثاني مف المادة 

المخدرات والمؤثرات العقمية، والخطف والقرصنة، واإلرىاب والجرائـ التي تقع 
بالمخالفة ألحكاـ البيئة واالتجار غير المشروع باألسمحة النارية، والذخائر وجرائـ الرشوة 

 .2واالختبلس واإلضرار بالماؿ العاـ

 في مادتو األولى جميع المصادر 9/9/2003وتضمف القانوف السورؼ المؤرخ في 
غير المشروعة وبيذا يكوف المشرع السورؼ، قد أدرج كل الجرائـ الحديثة الناتجة عف 

 .التقدـ العممي والتكنولوجي

كما أخذت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة 
 بالتعريف الواسع، معتبرة جريمة تبييض األمواؿ عمى أنيا كل 2000في أوؿ نوفمبر 

األمواؿ ذات المصدر الجرمي لتحويل الممتمكات أو نقميا مع العمـ أنيا متحصمة مف 
أمواؿ ذات المصدر الجرمي بقصد إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتمؾ األمواؿ، 

أو مساعدة أؼ شخص ضالع في ارتكاب الجـر األصمي الذؼ تأتت منو العائدات 
 .3اإلجرامية

                                                           
دمحم شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماىيتيا ووسائل مكافحتيا دوليا وعربيا، دار الشروؽ، القاىرة، .د- 1

 .26، ص 2004
 .14بف األخضر دمحم، مرجع سابق، ص .أ- 2
 .10، ص 43 يونيو العدد 10الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ - 3



 

 

 

مف خبلؿ ىذا التعريفاف الضيف والواسع لجريمة تبييض األمواؿ، يتضح بجبلء أف 
التعريف الضيق لجريمة تبييض األمواؿ لـ يعد يؤخذ بو في الكثير مف التشريعات الجنائية 

الحديثة ومف بينيا الجزائر ألف مكافحة التبييض تفترض أف ال تكوف مقتصرة إال عمى 
 . االتجار غير المشروع في المخدرات فقط

 مف 2 و 1 مكرر الفقرة 389وقد أخذ المشرع الجزائرؼ مف خبلؿ نص المادة 
قانوف العقوبات بالتعريف الواسع لجريمة تبييض األمواؿ، تماشيا مع توصيات الغافي 

"gafi"1 كل العائدات االجرامية الناتجة عف " التي اعتبرت أف جريمة تبييض األمواؿ ىي
جناية أو جنحة بغرض إخفاء أو تمويو ذلؾ المصدر غير المشروع بشرط العمـ عف وقوع 

 .2"جريمة أصمية

فجريمة التبييض حسب المشرع الجزائرؼ، ال تخص المؤثرات العقمية أو تمويل 
اإلرىاب فحسب، بل تمتد إلى جميع األمواؿ القذرة الناتجة عف جميع األعماؿ غير 

 .مشروعة

 التعريف القانوني لمجريمة تبييض األموال : الفرع الثاني

 فرؽ  ىناؾ أف التوضيح مف األمواؿ،البد لغسيل القانوني المعنى إلى التطرؽ  قبل
 المنظور مف األمواؿ غسل ومفيـو القانوني المنظور مف األمواؿ غسل بيف مفيـو

 في أخذ والذؼ التقميدؼ المفيـو ىو االقتصادؼ المنظور أف البعض االقتصادؼ فيرػ 
 لغسيل االقتصادؼ المنظور أف األمواؿ،بمعنى غسيل لعممية النطاؽ الزمني االعتبار
 العممية الوجية مف أنو إال األمواؿ، غسيل لوسائل الفني عميو الطابع غمب قد األمواؿ

 التوظيف في المتمثل المرحمي بالترتيب األمواؿ عممية غسيل تتـ أف بالضرورة ليس

                                                           
 .08، العدد 15/02/2012الجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة بتاريخ - 1
. 64، ص 2020مولود ديداف، سمسمة مف القوانيف، دار بمقيس، الجزائر، .د- 2



 

 

 

 العمل لمجموعة األمواؿ غسيل مفيـو مف االقتصادؼ مستمد والدمج،والمفيـو والتمويو
 يستخمص  أف يمكف ما وىو الدولية المالي

 لمرتكبي الغالبة الممارسات أف حيث األمواؿ غسيل جرمت التي التشريعات مف
 .1مراحل ثبلث في السابق النحو عمى تتـ الجرائـ كانت ىذه

 حيث الدوؿ، بيف ما اختبلؼ ففيو القانوني المنظور مف األمواؿ غسيل مفيـو أما
 إخفاء محاوالت عمى العمميات ىذه وتقتصر األمواؿ لغسيل الضيق بالمفيـو تأخذ الدوؿ

 وتأخذ الجرائـ، بقية دوف  المخدرات في المشروع غير االتجار مف بعض المتحصبلت
 (اإلجرامية األعماؿ لكافة المتحصبلت تشمل حيث الواسع بالمفيـو ) الدوؿ بعض

 التعريف القانوني الضيق لتبييض األموال : أوال

األمواؿ  ىي المشروعة غير األمواؿ أف األمواؿ، لغسيل الضيق بالمفيـو يقصد
يسعى  والتي العقمية والمؤثرات المخدرات في المشروع غير االتجار جريمة مف المتحصمة

 االتجار لمكافحة المتحدة األمـ واتفاقية مشروعة، أمواال تبدو كي حقيقتيا إلخفاء الغاسل
 القانوني لمتعريف األوؿ المصدر تعتبر العقمية والمؤثرات المخدرات في غير المشروع

 مف أؼ في مباشرة بصورة المصطمح تستخدـ لـ أنيا مف الرغـ لغسيل األمواؿ،عمى
 المادتيف مف والمستمدة الجريمة ليذه المادؼ لمفعل المفظي الوصف  استخدمت2بل موادىا
: يمي ما عمى األولى الفقرة األولى المادة نصت حيث االتفاقية نفس والثالثة مف األولى

 ثابتة،ممموسة أو منقولة مادية، غير أو كانت مادية نوعيا كاف األمواؿ أيا بتعبير يقصد"
 ممموسة غير أو

 ". بيا متعمق حق أؼ أو األمواؿ تمؾ تثبت التي الصكوؾ أو القانونية والمستندات

                                                           
 .47، ص2006، 1دار النيضة العربية، القاىرة، ط"الجريمة غسيل األمواؿ، دراسة مقارنة، "عزة دمحم العمرؼ .د- 1
 .14بف األخضر دمحم، مرجع سابق، ص .أ- 2



 

 

 

 أمواؿ أؼ المتحصبلت بتعبير يقصد:" المادة نفس مف الثانية الفقرة في وجاء
 منصوص جريمة ارتكاب مف مباشر غير أو مباشر بطريق عمييا حصل مستمدة أو

.  3 المادة مف الفقرة أ في عمييا

 المتعمقة بالمخدرات الجرائـ مجموعة عف االتفاقية نفس مف الثالثة المادة وتحدثت
 البلزمة المتعمقة التدابير اتخاذ عمى األطراؼ الدوؿ االتفاقية وحثت العقمية، والمؤثرات

 جريمة مف أؼ مف مستمدة بأنيا العمـ مع األمواؿ نقل أو تحويل: التالية األفعاؿ بتجريـ
أو  األمواؿ حقيقة تمويو أو إخفاء كذلؾ ،و"أ "الفرعية الفقرة في عمييا المنصوص الجرائـ

 العمـ مع فييا المتعمقة الحقوؽ  أو حركتيا أو بيا التصرؼ طريقة أو مكانيا أو مصدرىا
 .1بأنيا

 ىذا عمى والمبلحع" أ "الفقرة في عمييا المنصوص الجرائـ مف جريمة مف مستمدة
 مف المتأتية المشروعة غير األمواؿ عمى اقتصر حيث التضييق في مفرط التعريف أنو

 برنامج في التدريب خبراء العقمية،ويرػ  والمؤثرات بالمخدرات المشروع االتجار غير جرائـ
 يمجأ عممية "عف عبارة األمواؿ غسيل بأف األمواؿ غسيل لمكافحة المتحدة الدولي األمـ
 إلخفاء أو دخل وجود إلخفاء المخدرة بالعقاقير المشروع غير يتعاطى االتجار مف إلييا

 ذلؾ بتمويو يقـو ثـ مشروع، غير وجو في الدخل استخداـ أو غير المشروع، مصدره
 بطريقة النقود في التصرؼ أبسط، بعبارة ىو مشروع،و دخل يبدو وكأنو ليجعمو الدخل
". الحقيقي أو أصميا مصدرىا تخفي

في  المشروع غير االتجار لمكافحة العربية االتفاقية السابق النيج عمى وسارت
الثانية  و األولى المواد خبلؿ مف يتضح ما وىو 1994 لسنة العقمية والمؤثرات المخدرات
 .المتحدة األمـ اتفاقية في نظيرتيا مع تتطابق والتي موادىا، مف ذلؾ وغير والخامسة
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 الناتجة المتحصبلت عمى ركزت أنيا السابقة التعريفات عمى مبلحظتو يمكف وما
األمواؿ  عف عبارة والمتحصبلت العقمية، والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير عف االتجار

المخدرات  عف ناتجة مشروعة غير أنشطة مف المستمد الماؿ ىو القذر والماؿ القذرة
ىذا  ظل في األخرػ  الجرائـ عف الناتجة القذرة األمواؿ تشمل أف دوف  العقمية والمؤثرات

 .المفيـو

 1التعريف القانوني الواسع لتبييض األموال: ثانيا

 األمواؿ إلى باإلضافة ليشمل يتسع فإنو األمواؿ، لغسيل الموسع لممفيـو وفقا
 الجرائـ عف الناتجة المالية العائدات العقمية، والمؤثرات المخدرات جرائـ الناتجة عف

 بالخمط قامت األمواؿ لغسيل االتجاه بيذا أخذت التي والتشريعات نوعيا أيا كاف األخرػ 
 ويمكف األمواؿ، لغسيل اإلجرامي السموؾ أشكاؿ أو اإلجرامي السموؾ التعريف وصور بيف

: 2اتجاىات ثبلثة إلى المجاؿ ىذا في تقسيـ التشريعات

 اتجاه التقيد أو الحصر-1

 الناجمة المتحصبلت تصمح التي األصمية الجرائـ تعداد عمى االتجاه ىذا يقـو
 عنيا

 المادة في المصرؼ  األمواؿ غسيل مكافحة قانوف  االتجاه بيذا أخذ حيث األمواؿ لغسيل
 ينطوؼ  سموؾ كل األمواؿ غسل: فييا جاء حيث األمواؿ لغسيل تعريفيا ب،عند الثانية ؼ

 أو استبداليا أو حفظيا أو إدارتيا أو فييا التصرؼ أو حيازتيا أو األمواؿ عمى اكتساب
 كانت إذا قيمتيا في التبلعب أو تحويميا أو نقميا أو استثمارىا أو أو ضمانيا إيداعيا
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 مع القانوف  ىذا مف الثانية المادة في عمييا المنصوص الجرائـ مف مف جريمة متحصمو
 أو مصدره أو طبيعتو تمويو أو الماؿ إخفاء السموؾ ىذا مف كاف القصد متى بذلؾ العمـ
 عرقمة أو ذلؾ اكتشاؼ دوف  الحيمولة أو حقيقتو تغير أو الحق فيو صاحب أو مكانو

. 1الماؿ منيا المتحصل ارتكب الجريمة ممف شخص إلى التوصل

 اتجاه اإلطالق-2

 وقد المشروع، غير الماؿ مصدر األصمية لمجرائـ المسبق التحديد عدـ ويعني
 األمواؿ غسيل عرفت حيث األمواؿ غسيل لمكافحة األوربية المجنة االتجاه أخذت بيذا

 إنكار أو إخفاء بيدؼ إجرامية أنشطة مف المتحصبلت مف األمواؿ تحويل عممية:عمى أنو
 جرما ارتكب شخص أؼ مساعدة أو األمواؿ ليذه والمحضور الشرعي المصدر غير

 .2 (الجزائرؼ  ىذا بمتحصبلت االحتفاظ عف القانونية المسؤولية ) ليتجنب 

 االتجاه المختمط: ثالثا

 المصدر إخفاء شأنو مف عممية بأنو األمواؿ غسيل تجريـ عمى االتجاه ىذا ويقـو
 كافة يشمل أنو إال التعريف ىذا بساطة وعمى األمواؿ، منو اكتسبت الذؼ غير المشروع
 آخروف  ويرػ  إليراداتيـ المشروعة غير المصادر لتمويو المجرموف  إلييا يمجأ األفعاؿ التي
 في وٕاظيارىا لؤلمواؿ المشروع غير المصدر إلخفاء المتداخمة العمميات مف بأنو مجموعة
 تمويل أو إخفاء أو توظيف في المساىمة أو مشروع مصدر مف متحصمو صورة أمواؿ

 . جنحة أو لجناية المباشر غير أو العائد المباشر

 محاربة إلى تيدؼ النياية في فإنيا الدوؿ بو أخذت الذؼ االتجاه كاف وميما
 مف منيا إذ دولة، كل ظروؼ حسب المتبعة السياسة اختبلؼ مع األمواؿ ظاىرة غسيل
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 أىـ الوقائية السياسة أف يرػ  مف ومنيا رادعة جزائية بأساليب الظاىرة يشجع معالجة
 .معينة جرائـ في ويحصرىا القذر الماؿ مصدر الجريمة مفيـو في يضيق وأنجع وبالتالي

 التكييف القانوني لجريمة تبييض األموال : الفرع الثالث

 في عميو ينطبق اّلذؼ الوصف الفعل إعطاء ىو ما جريمة ألؼ القانوني التكييف
 تطبيقا القاضي يمارسو اّلذؼ التجسيد أّنو أؼ ، لو المكممة القوانيف أو قانوف العقوبات

 الوصف إيجاد وضرورة ، بنص إالّ  عقوبة وال جريمة ال أفّ  مبدأ إلى الشرعية استنادا لمبدأ
 .وقاصرا ضّيقا أو المعالـ واضح غير فضفاضا النص عندما يكوف  وذلؾ

 اّلتي القانونية القواعد أّوال تبياف مف بد ال القانوني التكييف إلشكالية التطرؽ  وقبل
 عف الجريمة ىذه تميز إلى األخير في نخمص أف قبل ، األمواؿ تبييض تحكـ جريمة

  .ودقيق واضح قانوني تكييف الجريمة ىذه إلعطاء كمو وذلؾ ليا المشابية بعض الجرائـ

 القواعد القانونية لتجريم ظاىرة تبييض األموال وفقا التفاقية فيينا: أوال

 المواد في المشروع غير االتجار في المّتحدة األمـ عف الصادرة فيينا اتفاقية تعتبر
.  األمواؿ تبييض لمكافحة جريمة األساسي المصدر العقمية المؤثرات و المخدرة

 الضرورية و اإلجراءات العامة المبادغ  لمدوؿ الداخمية التشريعات منيا استوحت
 األخيرة ىذه مف أفّ  الّرغـ عمى متكامل قانوني بنياف ذات األمواؿ تبييض جريمة لجعل

 أّولية بارتكاب جريمة تبدأ الجريمة ىذه لكوف  ىذا و ، ليا شبيية عّدة جرائـ مع تتداخل
 تمؾ الناتج عف الماؿ عمى المشروعية بإضفاء تنتيي و ، قانونا عمييا معاقب و مجرمة
  .داخميا ومنظمة القانوف  بيا يسمح مشاريع في إدخالو و بتوظيفو ذلؾ و الجريمة

 كونيا ، األمواؿ تبييض لجريمة العاـ األساس تعد فيينا اتفاقية فإفّ  سابقا أشرنا كما و

 . الظاىرة ىذه تجريـ في اإلجرائية و الموضوعية لمقواعد تطرقت قد



 

 

 

 القواعد الموضوعية لتجريم ظاىرة تبييض األموال-أ

  المنظمة اإلجرامية األنشطة أصناؼ مف جديدا صنفا األمواؿ تبييض ظاىرة تمثل
يعطي  خبللو مف اّلذؼ و ،1جزائيا تكييفيا البداية في تستعصى جديدة ظاىرة بذلؾ و ىي

 المعطاة األوصاؼ بيف مف عمييا ينطبق ّلذؼ ا القانوني الوصف الوقائع أو لؤلفعاؿ
 .لو المكّممة القوانيف و العقوبات قانوف  يتضمنيا لمجرائـ و اّلتي

 رد واّلتي المطابقة ىو اّلذؼ و مضموف  عمى تنطوؼ  قانونية فكرة يعتبر التكييف و
 اّلذؼ النموذجي الفعل ذلؾ يطابق بأّنو الجاني عمى صدر واقعي فعل عمى بيا حكـ

 .2مجرما وصفا المجرمة الجنائية تصفو القاعدة

أؼ  ،3الشرعية مبدأ إعماؿ معناه لمفعل القانوني التكّيف أفّ  القوؿ يمكف ثمة ومف
ىذا  ورد سواء و ، الواقع الفعل عمى القانونية الصبغة إلضفاء الّتجريـ نص إلى اإلستناد
نصت  ثـ ومف ، العقوبات لقانوف  مكّمل آخر جزائي نص أو العقوبات قانوف  في النص
 .قانوني بنص إالّ  أمف تدابير وال عقوبة وال جريمة ال أّنو عمى الوضعية التشريعات جميع

 مف انطبلقا األمواؿ تبييض ظاىرة تجريـ في توسعت فيينا اتفاقية فإفّ  لئلشارة و
 اإلجراءات اتخاذ الدولة عمى يكوف  خبللو مف اّلذؼ و بو، تتصف مبدأ اإللزاـ اّلذؼ
واسعا  مفيوما لمجريمة المادؼ لمركف أعطت بحيث ، الظاىرة ىذه لمكافحة العقابية البّلزمة

 بالّتعبير يقصد " . الغسل محل األمواؿ " و" الجرائـ متحصبلت " لمصطمح باستعماليا
 .المخدرات جرائـ مف مباشرة غير أو مباشرة بطريقة عمييا الحصوؿ تـ اّلتي األّوؿ األمواؿ
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 بيا فيقصد الغسل محل األمواؿ معنويةّ  أو مادية كانت سواء نوعيا كاف أّما
 المستندات كل وكذا ممموسة، غير أو ممموسة ، منقولة غير أو أّؼ منقولة األصوؿ
 .بيا متعمق حق أؼ أو األمواؿ تمؾ تمّمؾ تثبت الصكوؾ اّلتي أو القانونية

 القواعد اإلجرائية لتجريم ظاىرة تبييض األموال -ب

 عابرة تكوف  ما عادة و ، دولي طابع ذات جريمة ىي األمواؿ تبييض جريمة إفّ 
 الظاىرة ىذه لمكافحة األساسي المصدر تعتبر اّلتي فيينا اتفاقية فإفّ  وعميو لمحدود الوطنية

 مبلحقة بيدؼ ، الدوؿ بيف القضائي التعاوف  لمسألة بالغة أىمية ولت أ الذكر، كما أسمفنا
 نشاط لمبلحقة اإلجرائية الجوانب خبلؿ مف ذلؾ يتضح ،و الوطنية الحدود الجريمة عبر

 غير األمواؿ لمصادرة إجراءات وضع عمى االتفاقية نصت أيف ، تبييض األمواؿ
 الحظر فرض و األمواؿ لتجميد إجراءات و المجرميف تسميـ كذلؾ إجراءات و المشروعة

 الفرنسي المشرع أفّ  إلى اإلشارة فييا وتجدر التصرؼ أو أو تحويميا نقميا عمى المؤقت
 الناطقة األجنبية الجزائية األحكاـ بمبدأ تنفيذ صراحة أقرّ  فيينا إتفاقية مع وتماشيا

 : 1أىّميا شروط ذلؾ بتوافر ربط حيث ، الفرنسي اإلقميـ عمى بالمصادرة

 .انتُفيذ طانبت انذونت نقاَىٌ وفقا َهائيا انحكى يكىٌ أٌ-1

 انعايت انُيابت طهب عهى بُاءا انجُح يحكًت يٍ انحكى بتُفيذ انتزخيض يكىٌ أٌ-2

 انًحكىو انشخض انحاجت عُذ انقضائيت اإلَابت بطزيق تسًع أٌ انجُح نًحكًت يحق وأَّه

 انًصادرة يحم بأيىال حقىقهى تتعهق انّذيٍ األشخاص وكم عهيه
2
 

 العالـ في الحاصمة التطورات جميع واكب فقد الجزائرؼ  المشرع يخص فيما أّما
 .فيينا اتفاقية عمى المصادقة خبلؿ مف وىذا األمواؿ تبييض ظاىرة بشأف تجريـ
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 المشرع أفّ  نجد العقوبات قانوف  في الموجودة المواد نصوص إلى وباإلضافة
 محميا بمكافحتيا وخاصا مستقبل قانونا أعدّ  الجريمة ىذه محاربة إطار الجزائرؼ وفي

 حيث ، ودوليا

 مف ذلؾ  تجسد2005 سنة فيفرؼ  06 لػ  الموافق 1425 الحجة ذؼ 27 في المؤرخ
اإلرىاب  تمويل و األمواؿ تبييض مف بالوقاية يتعمق  واّلذؼ05 رقـ لمقانوف  إصداره خبلؿ

 اّلتي والتكنولوجية العممية التطورات أممتيا حتمية ضرورة كاف ذلؾ كل . ومكافحتيما
 الدوؿ معظـ أفّ  نجد لذلؾ ، جديدة جرائـ وظيور استحداث مجاؿ في خاصة عرفيا العالـ
مف  المستوحاة الدولية بالتزاماتيا لموفاء وىذا الظاىرة تجّرـ قوانيف سف سياسة قد اعتمدت
 الدولية االتفاقيات

 مراحل جريمة تبييض األموال : المطمب الثاني

كما ىو معمـو فاف عممية تبييض األمواؿ ليس فعبل واحدا وٕانما ىي عممية تنطوؼ 
 : عمى مراحل وسمسمة مف اإلجراءات، نوردىا في ثبلث مراحل كبرػ وىي

 . مرحمة اإليداع، مرحمة التمويو، مرحمة الدمج

 مرحمة التوظيف أو اإليداع: الفرع األول

تعد مرحمة اإليداع أو كما يسمييا البعض مرحمة التوظيف أو اإلحبلؿ، مف أبرز 
مراحل غسل األمواؿ يتـ فييا التخمص المادؼ مف األمواؿ، وذلؾ بإيداعيا في دورات 

مالية بغية تمويو حقيقة مصدرىا اإلجرامي، ويعتبرىا البعض مف أكثر المراحل تعرضا 
لخطر الكشف مف قبل سمطات مكافحة غسل األمواؿ تعد مرحمة اإليداع او كما يسمييا 
البعض مرحمة التوظيف أو اإلخبلؿ، مف أبرز مراحل غسل األمواؿ، يتـ فييا التخمص 

المادؼ مف األمواؿ، وذلؾ بإيداعيا في دورات مالية بغية تمويو حقيقة مصدرىا اإلجرامي، 



 

 

 

ويعتبرىا البعض مف أكثر المراحل تعرضا لخطر الكشف مف قبل سمطات مكافحة غسل 
 .األمواؿ

ومف أبرز الطرؽ المستخدمة في ىذه المرحمة، تجزئة األمواؿ غير المشروعة في 
حسابات مصرفية، عمى غرار ما يقـو بو تجار المخدرات في الواليات المتحدة األمريكية 

 األمواؿ مصادر حقيقة إخفاء إلى ترمي معقدة عممية عند تجزئة عوائد تجارتيـ إنيا
 .2المصرفي القطاع إلى األمواؿ دخوؿ بعد ىذه المرحمة تتـ حيث ،1القذرة

غير  النقود مف بالتخمص القذرة األمواؿ مبيضو يبدأ حيث ، األولى العممية وىي
البنوؾ  في إيداعيا خبلؿ مف وىذا اإلجرامي النشاط مف عمييا والمتحصل المشروعة

 تحويل قصد وذلؾ ، إلخ ...السندات أو األسيـ أو العقارات شراء أو المالية والمؤسسات
تخص  حسابات في توظيفيا ثـ ومف وىمية، أرباح إلى أو مصرفية ودائع إلى تمؾ األمواؿ

 سمسمة تعتبر وىكذا ، 3الخارج في أو نفسو البمد في كائنة ، أكثر أو واحد مصرؼ
 في المبيض يقـو أف ىدفو يكوف  التبييض فالتوظيف عممية بدء انتيائيا عند العمميات ىذه

 ليقـو ، شرعية لتبدو الشكوؾ تجمب ال المصارؼ بطريقة أحد في األمواؿ بإيداع البداية
 ، اإليداع فيو تـّ  اّلذؼ المصرؼ يوجد البمد أيف خارج األمواؿ تمؾ بنقل الحق وقت في

 مخاطر مف بيا يحيط لما األمواؿ مراحل تبييض حمقات أضعف التوظيف مرحمة وتعتبر
 محاولة تركيز مف األمواؿ تبييض المكّمفة بمكافحة األجيزة بو تقـو لما نظرا ، االنكشاؼ

 المصرفي النظاـ عجمة دوراف تدخل في أف قبل ٕوٕايقافيا األمواؿ ىذه عف الكشف
 .4العالمي
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 عرضة أكثر فيي المراحل أضعف باعتبارىا اإليداع أو التوظيف فمرحمة لذا
 الصعب مف يكوف  فإّنو ، إيقافيا دوف  لممصرؼ إدخاليا تـّ  و نجحت فمتى ، لمكشف عنيا
  .عنيا الحقا الكشف

 في كبيرة مبالغ بإيداع يقوموف  ال األمواؿ مبّيضو أف إليو اإلشارة تجدر وما
 إلى الماؿ بتجزئة ذلؾ و األشخاص مف العديد لتجنيد يمجؤوف  بل ، واحدة المصارؼ دفعة

 الماؿ مصدر عف يتحرػ  أف دوف  المصرؼ بو يسمح ما بقدر معيف حد عف ال يزيد مبالغ
 وليست محترفيف أشخاص عدة مف متعددة وبحسابات مختمفة مصارؼ في ليتـ اإليداع ،

  .شبيات أو أّية سوابق لدييـ

مع  التعامل بسبب وىذا وأخطرىا صعوبة رحل ا الـ أكثر مف المرحمة ىذه وتعتبر
 .مباشرة بصفة اإلجرامية العائدات

 مرحمة التمويو: الفرع الثاني

وتسمى بمرحمة التمويو، أو وضع الطبقات عند البعض، كما يسمييا البعض 
مرحمة التعتيـ، ويقصد بيا إتياف الجاني لمعامبلت مالية معقدة غير مشروعة باستخداـ 
وسائل فنية متطورة وتقنيات الكترونية حديثة، كاستخداـ التحويل البرقي لمنقود والتحويل 

االلكتروني، نظرا لسرعتو الفائقة في تحويل األمواؿ إلى بنوؾ خارجية، ثـ القياـ بمجموعة 
مف التحويبلت عبر بنوؾ أخرػ في دوؿ مختمفة، مما يصعب معو مبلحقة ىذه األمواؿ 
وتعقب مصدرىا، خصوصا إذا ما تـ تحويميا إلى بنوؾ تأخذ بقواعد السرية المصرفية، 

 .وتنعدـ فييا الرقابة عمى النقد األجنبي كبنما وجزر كايمف وسويسرا

 بإسـ مفتوحة مصرفية حسابات إلى المشروع غير الماؿ بإعادة يقـو فالمبّيض
 اّلتي األمواؿ مبيضو بتأسيسيا قاـ اّلتي الواجية بشركات يسمى ما وىو ، شركات قانونية

 والحقيقية الفعمية الممكية وتمويو إخفاء منيا القصد بل تجارية أغراض ليا أّية ليست



 

 

 

 الشركات ىذه وراء مف فاليدؼ لذا ،1اإلجرامية التنظيمات تممكتيا اّلتي لمحسابات واألمواؿ
 بالشركات شبيية لتكوف  ، الشرعية غير األمواؿ مصدر عف التمويو التغطية أو ىو

بغية  ومتشابكة معّقدة مالية صفقات بخمق المبيض يقـو األخيرة ىذه طريق  فعف .الوىمية
  .المشروع غير الماؿ مصدر عف التمويو أو التغطية

 األمنية الرقابية الجيات تظميل ىو المرحمة ىذه مف اليدؼ أفّ  اإلشارة مع
 مف ومعّقدة متتابعة سمسمة طريق عف القذرة لؤلمواؿ المشروع غير المصدر والقضائية عف

 .مصادرىا عف المشروعة غير األمواؿ حصيمة بيف الفصل ىدفيا العمميات المصرفية

 مرحمة الدمج: الفرع الثالث

التي تيدؼ إلى  األمواؿ، تبييض عمميات في األخيرة المرحمة الّدمج مرحمة تعتبر
إضفاء طابع الشرعية عمى األمواؿ المغسولة، وذلؾ بتقديـ مبرر غير قابل لمجدؿ عف 

أصل األمواؿ، لتبدو في نياية األمر وكأنيا عوائد طبيعية لصفقة تجارية، وىو ما يجعل 
 يقـو ففييا ، بعبلنية نشاطاتيا تمتاز مف ىذه المرحمة أصعب مراحل غسل األمواؿ حيث

 االقتصاد بوتقة وخمطيا في االقتصادية الدورة في المشروعة غير األمواؿ المبّيض بدمج
 المصدر الثروة ذات بيف التمييز معيا يصعب بحيث ، مشروع بمظير تظير وجعميا

 ىذه إعطاء يتـ المشروعة وبالتالي غير المصادر ذات الثروات مف وغيرىا المشروع
 لممظير النيائي الغطاء تؤمف المرحمة  فيذه.قانوني مظير المشروعة غير األمواؿ
 في أخرػ  مرة المبّيضة األمواؿ لتوضع المشروع ، غير المصدر ذات لمثروة الشرعي

 2 نظيفة مصدر مف لو لما وقانوني تشغيل عادؼ أّنو معيا يبدو بطريقة االقتصاد عجمة
 ، ليصبح المناؿ بعيد أمرا المشروعة غير واألمواؿ المشروعة األمواؿ بيف التمييز ليصبح

 النظر بغض أخرػ  أنشطة أّية في األمواؿ ىذه استثمار إعادة والسيل المستطاع مف
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 إدخاؿ إعادة عمى تعتمد الّدمج فمرحمة ذكرنا فكما ، ممنوعة أو مشروعة كانت إفّ 
 في واستثمارات  مالية بتوظيفات القياـ عبر الشرعي االقتصاد بيئة في المبالغ المبّيضة

 1األمواؿ غسيل عمميات في مشاركا أصميا طرفا البنؾ يكوف  ما وعادة ، االقتصاد الحقيقي
خضعت  قد تكوف  األمواؿ أفّ  باعتبار ، اكتشافا األصعب المرحمة ىي الّدمج مرحمة إفّ 

 عدة إلى تمتد قد بمجمميا العمميات ىذه أفّ  والواقع التدوير، مف مستويات لعدة مسبقا
. سنوات

 خصائص وأركان جريمة تبييض األموال : المبحث الثاني

إذا كانت جريمة غسل األمواؿ قد تفشت في الغرب، فاف طابعيا اإلجرامي الدولي 
جعميا جريمة عابرة لمحدود تقـو بيا منظمات إجرامية متخصصة، بحيث أـ مقترفييا 

أصبحوا يتربصوف باألسواؽ الناشئة في الدوؿ النامية، والتي تسعى لفتح أسواقيا أماـ رأس 
 .الماؿ األجنبي، مما بات ييدد اقتصاديات ىذه الدوؿ بشكل ممفت لمنظر

 خصائص جريمة تبييض األموال : المطمب األول

 جريمة األمواؿ تبيض جريمة تعتبر حيث اقتصادية جريمة األمواؿ غسيل جريمة

 حيث واستقرارىا كيانيا تيديد إلى يؤدؼ مما الدوؿ باقتصاديات تمس كونيا ،2اقتصادية
 ىذه إلييا الميرب أو المستقبمة الدولة عمى بفائدة تعود المغسولة األمواؿ ىذه نجد أف
 شكل في الوطني االقتصاد في جديد مف ضخيا وٕاعادة وتبيضيا قصد تنقيتيا األمواؿ
 المجوىرات أو الفاخرة، والمحبلت المطاعـ المبلمح،كإدارة مختمفة متعددة مشاريع

. الخاصة والوكاالت الطبية والعيادات
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أخرػ  أنشطة إلى االستيبلكية الترفييية االقتصادية األنشطة ىذه األمر يتعدػ وقد
فانو  المجتمع،وعميو داخل مؤثرة اقتصادية قوػ  خمق األمر نياية في يعني ما وىو إنتاجية

تحالف  وىو واالقتصاد الجريمة بيف تحالف نشوء أبرزىا ولعل كثيرة مخاطر الظاىرة ليذه
األفاؽ  وكذا المعروفة غير وربما المعمنة، غير واالنتماءات الغامضة باألىداؼ محفوؼ

 .المتوقعة غير المجيولة

 جريمة تبييض األموال جريمة دولية: الفرع األول

 أف إال الدولة، مف دولة إقميـ في يقع مكاف إطار في الجريمة ترتكب ما عادة إنو
 عالميا الجريمة لظاىرة انتشار صاحبيا العشريف القرف  خبلؿ تفجرت التي ثورة االتصاالت
 بعض في كثيرا ومتباعدة مختمفة أقاليـ عدة عمى ترتكب الواحدة الجريمة بحيث أصبحت
 تتضمف األمواؿ تبيض جريمة أف حيث الجرائـ، ىذه مف األمواؿ غسل األحياف وجريمة

 دوؿ ومف آخر إلى مكاف مف المشروعة غير األمواؿ وتيريب نقل مراحميا عمميات في
 الشبيات عف بعيدة وأنيا فييا مأمف في ستكوف  األمواؿ ىذه أف يعتقد المجـر أخرػ  إلى

 الحدود مف الغاية ىذه لتحقيق األمواؿ غاسموا سمطات الرقابة ويستفيد عيوف  وعف
 المزايا مف العالمية،و التجارة اتفاقية أحكاـ إنفاذ بعد زاد انفتاحيا التي الدوؿ بيف المفتوحة

 العالمية الماؿ بأسواؽ تصميـ مباشرة قنوات ليـ توفر الحديثة التي التكنولوجيا تقدميا التي
 مف يتـ فعمية أو الكترونية مصرفية عمميات العالـ يوميا عبر مشقة،وتجرؼ  أو عناء دوف 

 وغيرىا بالمخدرات واالتجار الجريمة بأعماؿ الدوالرات المتصمة مف المبلييف غسل خبلليا
 أصبح وقد اإلقميمية الحدود تضعيا جغرافية دوف إعاقة المشروعة غير النشاطات مف

 وٕالى مف حجميا بمغ ميما النقدية األصوؿ ونقل وتيريب تحريؾ األمواؿ غاسمي بمقدور
 مف ليقوموا بالمشروعية تتسـ اقتصادية بأمواؿ ومشاريع خمطيا ليتـ العالـ في بقعة أؼ



 

 

 

 النشاطات لتمويل بيا المنظمة الجريمة بإمداد عصابات الصبغة ىذه تكتسب أف بعد جديد
. 1اإلجرامية

قد  غسميا يجرؼ  والتي المشروعة غير األمواؿ بأف القوؿ يمكف سبق ما خبلؿ ومف
 الظاىرة ىذه لمكافحة العالمية الحممة ظل في خصوصا العالـ مف مكاف أؼ في تظير

 إلى اليرب إلى الضغط ىذا جراء مف محالة ال األمواؿ بغاسمي الظاىرة ىذه حيث ستدفع
 وراء سعيا أو والمبلحقة والرقابة الضغوط مف لمتخمص محاولة في بباؿ أماكف ال تخطر

 .الربح مف كسب أكبر

 جريمة تبييض األموال جريمة اقتصادية : الفرع الثاني

يتسع نطاؽ الجريمة االقتصادية لتشمل كل جريمة تضر أو يحتمل أف تضر 
بمصمحة اقتصادية أو بالدخل القومي، سواء وقعت مف األفراد أو مف الموظفيف أثناء أو 

بمناسبة تأدية وظيفتيـ، وسواء وقعت عمى ماؿ خاص أو عاـ، وىذا ىو المعنى 
 .2االجتماعي ليا

نوع مف الجرائـ التي تقع : "ومف الناحية القانونية تعرؼ الجريمة االقتصادية بأنيا
بالمخالفة لمتشريعات والقوانيف الجنائية االقتصادية التي تنظـ مختمف أوجو النشاط 

 ".االقتصادؼ، وتيدد المصمحة االقتصادية بالخطر واألذػ

ومما نعيب في ىذا التعريف ىو إغفاؿ طبيعة السموؾ الذؼ تتـ بو مباشرة الجريمة 
االقتصادية، والذؼ مف خبللو يتحقق مفيـو المخالفة لمتشريعات التي تنظـ أوجو النشاط 

 .االقتصادؼ، خصوصا مع كثرة وتعقد ىذه القوانيف وغموضيا في بعض األحياف
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مباشرة نشاط معيف تمثل في تصرؼ اقتصادؼ أو سموؾ مادؼ : "كما تعرؼ بأنيا
بالمخالفة لمتنظيمات واألحكاـ القانونية الصادرة كوسيمة لتحقيق سياسة الدولة 

 ".االقتصادية

ونظرا لتطابق أوصاؼ جريمة غسل األمواؿ والجرائـ االقتصادية، خصوصا وأف 
مرتكب جريمة غسل األمواؿ يقـو بمباشرة نشاط معيف يخالف بمقتضاه التنظيمات 

واألحكاـ القانونية المجرمة لنشاط غسل األمواؿ، والتي تدخل ضمف نطاؽ الوسائل التي 
تسعى الدولة مف خبلليا لحماية سيادتيا االقتصادية، أمكننا القوؿ أف جريمة غسل 

األمواؿ تعد مف أىـ الجرائـ االقتصادية اليادفة إلى إضفاء الصفة المشروعة عمى األمواؿ 
 .1ذات المصدر غير المشروع

وٕاضافة  لذلؾ، تؤدؼ جريمة غسل األمواؿ إلى خمق قوة اقتصادية مؤثرة أساسيا 
ثروات غير مشروعة ينتج عنيا خمق تحالف بيف الجريمة واالقتصاد، حيث توصل ىذه 

القوة إلى السمطة مما يجعميا تسيطر عمى سمطة القرار في الجانبيف االقتصادؼ والسياسي 
 .معا

وتأسيسا عمى ما سبق، يترتب عمى اعتبار جريمة غسل األمواؿ جريمة اقتصادية 
ضرورة تشديد العقوبة، وعدـ االعتداد بالظروؼ المخففة أو المسقطة لمعقوبة، ألف الجاني 

في مثل ىذه الجرائـ يكوف مدفوعا باألنانية، مستيينا بخطورة آثار ما يقترفو في حق 
أضف إلى ذلؾ، فاف جريمة غسل األمواؿ مف الجرائـ األكثر . المجني عمييـ والمجتمع

صعوبة مف حيث إثباتيا فيي ترتكب بوسائل معقدة يصعب كشفيا، ومف شأف تشديد 
 .2العقوبة أف يؤدؼ إلى تخفيف مف حدتيا
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ونتيجة العتبار غسل األمواؿ جريمة اقتصادية، يتوجب تقرير مسؤولية الشخص 
االعتبارؼ جنائيا، ألف الراجح لدػ فقياء القانوف ىو ضرورة تقرير ىذه المسؤولية في 

 .الجرائـ االقتصادية بصفة عامة، وجريمة غسل األمواؿ بصفة خاصة

 (مستحدثة)جريمة تبييض األموال جريمة منظمة : الفرع الثالث

عرفت البشرية عدة أنماط لئلجراـ عارضة لمتنظيـ كالمساىمة الجنائية، واالعتياد 
عمى الجرائـ، ىذه األنماط التي لـ تمبث أف تطورت، فزاد ضررىا وتعقدات آليات 

مكافحتيا، لتصبح في صورة جرائـ منظمة بمعناىا العصرؼ الحديث، ىذا التنظيـ الذؼ 
انتقل مف البساطة إلى تنظيـ دقيق في التخطيط والترتيب واإلعداد لمجريمة والتفكير 

 .1المتأني في اتخاذ القرار اإلجرامي بشأنيا

يضاؼ إلى ذلؾ، اتساع نطاقيا الذؼ لـ يعد محصورا بمكاف واحد أو دولة واحدة، 
ناىيؾ عف الباعث عمى ىذه الجرائـ، والذؼ أصبح أشد فتكا . بل أصبح قوميا ودوليا

وخطورة مف خبلؿ السعي إلى تحقيق الربح غير المروع في وقت وجيز، حتى ولو أدػ 
وقبل التعرض لمعبلقة القائمة . ذلؾ إلى انييار اقتصاديات الدولة والسيطرة عمى الحكاـ

 .بيف الجريمة المنظمة وغسل األمواؿ

 جريمة تبييض األموال جريمة متطورة تقنيا وفنيا : الفرع الرابع

 التقنيات وكافة اإلنترنت شبكة خبلؿ مف الحديثة؛ بالتقنيات األمواؿ غسيل يستعيف
 اإللكترونّية؛ المالّية التحويبلت استخداـ عمى اعتمدت التي معيا والمتصمة ليا، المكّونة

 تطبيق عند وخصوصاً  األمواؿ، غسيل إخفاء في المستخدمة الوسائل تطور إلى أدػ مّما
. منّظـ تخطيط ذات دولّية شبكات عمى باالعتماد الجريمة ىذه
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 البنيان القانوني لجريمة تبييض األموال : المطمب الثاني

يقسـ الفقو التقميدؼ أركاف الجريمة إلى ركف مادؼ قوامو السموؾ اإلجرامي والنتيجة 
وعبلقة السببية، وركف المعنوؼ، يعتمد عمى العمـ بتجريـ الفعل واإلرادة المنصبة عمى 

 .1القياـ بو

وبالنسبة لجريمة غسل األمواؿ، ال يكفي أف يقـو الجاني بارتكاب الجريمة األصمية 
بل يمـز تبعا لذلؾ أف ينتج عف الجريمة األولية ما يشكل محل الجريمة أو موضوعيا، 

الذؼ يقع عميو السموؾ اإلجرامي، ليذا فجريمة غسل األمواؿ تعتبر جريمة تفترض وقوع 
جريمة سابقة ترتبت عنيا أمواؿ غير مشروعة، مما يعطي ليذه الجريمة طبيعة مزدوجة 

 .تضفي عمييا خصوصية تميزىا عف الجرائـ األخرػ مف حيث البنياف القانوني

وعمى ضوء ما تقدـ، سنتطرؽ في المطمب لمجريمة األصمية كركف مفترض في 
 .جريمة غسل األمواؿ، ثـ نبيف الركف المادؼ ليذه الجريمة وصوال لمركف المعنوؼ 

 الركن المادي : الفرع األول

 وبو ، ليا الخارجي المظير ألنو ، مادؼ ركف دوف  مف جريمة ال انو بو المسمـ مف
 التنفيذية األعماؿ تقع طريقو وعف ، قانونا المحمية المصمحة االعتداء عمى يتحقق

 .الوجود عالـ إلى التجريد عالـ مف يخرج الجريمة الذؼ فيو وبالتالي 2 لمجريمة

يتبعو  محدد إجرامي سموؾ الجاني عف يصدر أف فبلبد جريمة ألؼ المادؼ الركف ولقياـ
 يرػ  األمواؿ تبييض جريمة أف غير. سببية رابطة وبينيما ، ومحددة جرمية ضارة نتيجة

 التي المجرد جرائـ السموؾ مف فيي ، إجرامية نتيجة تحقق لقياميا تتطمب ال أنيا البعض
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 القانوف الجزائرؼ  نصوص دراسة وعند ، بعينيا إجرامية نتيجة تحقق لوقوعيا يشترط ال
 دوف  العقاب لتوقيع مناطا وجعمو اإلجرامي السموؾ حد عند وقف نجده الشأف ىذا في

 في مبيف ىو كما المادؼ لمركف المكوف  السموؾ صور تعداد إلى لجأ حتى شرط النتيجة
 بعبارة العقوبات أؼ قانوف  مف مكرر 389 المادة وكذا 01قانوف  مف 02 المادة نص
 خارجيا تتخذ مظيرا اّلتي المادية العناصر مف مجموعة ىو المادؼ الركف فإفّ  أخرػ 
 عمى االعتداء بو يتحقق ، مادؼ نشاط مف البد إذ ، الحواس تممسو

 يصدر إجرامي سموؾ ىو المادؼ الركف جوىر أفّ  أؼ ؛ المجتمع يحمييا اّلتي 1 المصالح
 لجريمة المادؼ الركف فإفّ  وبالتالي. عمييا معاقب معينة نتيجة بو تتحقق مف الفاعل

 المداخيل أو األمواؿ مصدر تمويو أو إخفاء في يساىـ فعل كل في يتمثل تبييض األمواؿ
 إلى الفرع ىذا في سنتطرؽ  و الجرائـ، عف 2 مباشرة غير أو مباشرة الناتجة بصورة

  عناصر
. إثباتو إلى األخير في و فيينا اتفاقية حسب تعريفو إلى باإلضافة ، المادؼ الركف و صور

 الركن المعنوي : الفرع الثاني

 بل ، جزائي قانوف  عميو ويعاقب ينص مادؼ عمل ارتكاب ما جريمة لقياـ يكفي ال
 تربط اّلتي العبلقة ىذه تشكل و ، الجاني ردة ا إ عف المادؼ العمل ىذا يصدر أفّ  ال بدّ 

 .2المعنوؼ  بالركف يسمى ما بالفعل العمل المادؼ

 قصدية جريمة باعتبارىا األمواؿ تبييض لجريمة بالنسبة كبيرة أىمية األخير وليذا
 : بنوعيو الجنائي تتطمب توافر لقصد
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 القصد الجنائي العام 

 أو نشاط اجرامي مف متحصل التبييض موضوع الماؿ بأفّ  الجاني عمـ وىو
 لمعائدات والمتحصبلت المشروع غير بالمصدر العمـ اشتراط أؼ ، مشروع غير مصدر

. حيازتيا أو تمويييا أو إخفائيا أو تحويميا يتـ اّلتي

 القصد الجنائي الخاص

 .بالباعث عمى تسميتو يطمق ما وىو خاص ضرر أو معينة نتيجة تعمد وىو
 األمواؿ بتوفر تبييض جريمة في الجنائي القصد لقياـ تكتفي القانونية النظـ مف فالبعض
موضوع  الفعل ارتكاب إلى إرادتو ٕواتجاه بالّتجريـ الجاني بعمـ تكتفي أؼ العاـ القصد
 والبعض ، األلماني والقانوف  الفرنسي القانوف  الّنظـ ىذه ومف ، المادؼ لمجريمة الركف

 بمعنى الخاص الجنائي القصد العاـ القصد إلى باإلضافة يشترط الّنظـ األخر مف
 تتجو لـ إذا الجنائي القصد ينتفي بحيث ، معينة غايات تحقيق إلى إرادة الجاني انصراؼ

 الجريمة ارتكاب إلى الجاني قصد ينصرؼ أف فيجب الغايات، تمؾ إلى تحقيق الجاني نية
 .األمريكي القانوف  الّنظـ ىذه ومف التمويو أو أو بقصد اإلخفاء بنية

 الركن المفترض : الفرع الثالث

بالرغـ مف أف الجزائر صادقت عمى االتفاقية المتعمقة بمكافحة االتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية المنعقدة في فيينا، والتي حددت الجرائـ األصمية 

ذات العوائد التي تكوف محبل لعمميات غسل األمواؿ في جريمة االتجار غير المشروع في 
المخدرات والمؤثرات العقمية، إال أنو وبالرجوع لنص ا لمادة الرابعة مف قانوف الوقاية مف 
تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما، يتبيف أف المشرع الجزائرؼ يأخذ بالمنظور 

الواسع بالنسبة لمشرط المفترض في جريمة غسل األمواؿ، إذ يعتبر جميع العوائد المترتبة 
 .عف مختمف العمميات اإلجرامية تكوف محبل الرتكاب جريمة غسل األمواؿ



 

 

 

وبذلؾ يكوف المشرع الجزائرؼ، قد تفادػ االنتقاد الموجو لممشرع المصرؼ الذؼ 
اتبع األسموب الحصرؼ في تحديد الجريمة األصمية مصدر الماؿ غير المشروع، ما يؤدؼ 

 .إلى اخراج جرائـ كثيرة مف نطاؽ جرائـ غسل األمواؿ

 الركن الشرعي: الفرع الرابع

 و ، الضارة األفعاؿ يجـر اّلذؼ القانوني النص أؼ التجريـ مصدر الشرعي الركف
 لذلؾ وتبعا ، الجزاء طائمة تحت عنو منيى ىو وما مباح ىو ما بيف الفاصل ىو المعيار
 يتصور ال  لذلؾ1 الشرعية بمبدأ يعرؼ ما وىذا شرعي نص بدوف  عقوبة وال فبل جريمة

 جريمة لكل أفّ  ومنة المؤكد ، عمييا ويعاقب يجـر خاص نص وجود بدوف  جريمة وجود
 و ، بيا الخاص الركف الشرعي الجرائـ مف كغيرىا األمواؿ تبييض ولجريمة ، شرعي ركف
 التفاقية وفقا تبييض األمواؿ لجريمة الشرعي الركف : نقطتيف خبلؿ مف سنتناولو اّلذؼ
 التشريع لمجريمة حسب الشرعي لمركف الثانية النقطة في ونتطرؽ  1988 لسنة فيينا

 .الجزائرؼ 

 المتضمف قانوف 1966 يونيو 08 المؤرخ في 66/156لقد جاء األمر رقـ 
العقوبات خاليا مف أؼ نص يجـر عممية تبييض األمواؿ، وذلؾ لكوف ىذه الجريمة حديثة 
مقارنة باألمر السالف الذكر، حيث استفحمت في العقديف األخيريف مف القرف وتماشيا مع 

مستجدات  العصر، والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فقد بادرت الجزائر 
لممصادقة عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقمية 

 11 والتي دخمت حيز التنفيذ في 1988 ديسمبر لسنة 20الموافق عمييا بفيينا بتاريخ 
 1995 يناير 28 المؤرخ فيي 95/41، وذلؾ بموجب المرسـو رقـ 1900نوفمبر 

 .المتضمف المصادقة بتحفع عمى االتفاقية

                                                           
 .70حمدؼ عبد العظيـ، المرجع السابق، ص -  1



 

 

 

 خالصة الفصل

 ال أخرػ  جريمة كأؼ األمواؿ تبييض جريمة أف إلى الفصل ىذا نياية في خمصنا
 وجو عمى يحددىا الذؼ القانوني النص مف استخبلصيا يجب التي دوف أركانيا ليا قياـ
 الركف عف فضبل المعنوؼ  الركف و المادؼ الركف مف في كل األركاف ىذه وتتمثل الدقة

  .القانوني النص في المتمثل و الشرعي

 اإلجرامي السموؾ في المتمثل المادؼ الركف عناصر أوؿ في البحث نطاؽ وفي
  تحويل :خبلؿ مف يتـ فقد صور أربعة يتخذ أف يمكف ىذا العنصر أف إلى خمصنا

 استخداـ أو وحيازة اكتساب أو ، الممتمكات حقيقة تمويو و إخفاء أو ، نقميا أو الممتمكات
  .بالجريمة القياـ في االشتراؾ الممتمكات أو

 راجع وىذا ذاتيا بحد مستقمة جريمة ىي األمواؿ تبييض جريمة أف إلى أيضا خمصنا كما
 بباقي مقارنة مستقمة جريمة واعتبارىا خاص نص ووضع بسف الجزائرؼ  لتدخل المشرع

 في تتمثل بحيث الجريمة بمحل يخص فيما وعميو تبعية جريمة التي اعتبرتيا التشريعات
 لـ المشرع فإف اإلجرامية بالنتيجة يتعمق فيما أما عائدات إجرامية، أصميا التي الممتمكات

 األربعة الصور خبلؿ مف ذاتو بحد جـر السموؾ وٕانما بذاتيا معينة نتيجة تحقق يشترط
 ىذه أف إلى خمصنا األمواؿ لجريمة تبييض المعنوؼ  بالركف يتعمق فيما أما. أعبله المذكورة
 لنشوء الباعثة اإلرادة العمـ و بعنصريو العاـ الجنائي القصد توافر تشترط عمدية الجريمة
  .اإلجرامي السموؾ

 ىذا نياية في خمصنا األمواؿ تبييض لجريمة المرصودة العقوبات يخص فيما أما
 - ومكافحتيما اإلرىاب تمويل و األمواؿ تبييض مف الوقاية المتضمف توجد  إنو الفصل
 .العقوبات قانوف  في المدرجة العقوبات  وكذا05-01 لقانوف  وفقا واردة عقوبات



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

جريمة تبييض األمواؿ تعتبر مف أكبر المخاطر اإلجرامية الدولية التي تّيدد 
المجتمعات البشرية، كما أصبحت تّيدد االقتصاديات العالمية، والتي تؤثر بشكل سمبي 
عمى االستقرار الداخمي لمدوؿ، لذلؾ أولت الدوؿ االىتماـ البالغ بيذه الظاىرة بغية الحد 

. مف آثارىا المدمرة لمنواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية

باعتبار جريمة تبييض األمواؿ مف المسائل الجديدة التي اىتـ بيا المجتمع الدولي 
يتجسد ىذا االىتماـ مف خبلؿ وضع عدة اتفاقيات دولية وٕاعداد قوانيف وطنية، وتكوف 

كميا ضمف استراتيجية شاممة لمكافحة ىذه الظاىرة عمى المستوػ الدولي والوطني، 
فبالرغـ مف ىذه الجيود المبذولة ال تزاؿ تواجييا بعض العقبات تحوؿ دوف القضاء عمييا 

. نيائيا

: لمحاولة معالجة النقاط السالفة الذكر ارتأينا إلى تقسيـ ىذا الفصل إلى مبحثيف
 (المبحث الثاني)إلى مخاطر جريمة تبييض األمواؿ؛ أما (المبحث األوؿ)حيث تطرقنا في

. فخصصناه لمقوانيف التشريعية في ردع ومحاربة جريمة تبييض األمواؿ في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

آثار جريمة تبييض األموال :المبحث األول

قد يخطر لمبعض أّف لعمميات تبييض األمواؿ آثار إيجابية، خاصة عند اتخاذ 
عمميات تبييض األمواؿ الصور العينية مثل، إقامة شركات استثمار مما يؤدؼ إلى توفير 
فرص العمل ومنو القضاء عمى مشكل البطالة، وتوفير قدر إضافي مف السمع، مما يسمح 

باستقرار األسعار المحمية؛ إاّل أّف ذلؾ يمكف الرد عميو بأّف عدـ مشروعية الدخل الذؼ 
تجرؼ عمميات تبييض األمواؿ عميو، يمثل قوة شرائية غير ناتجة عف نشاط اقتصادؼ 

حقيقي، مما يؤدؼ إلى آثار سمبية عمى األسعار المحمية ويساىـ في حدوث تضخـ ييدد 
. مستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما تؤثر عمى المجاؿ السياسي واألمني لمدوؿ

اآلثار االقتصادية  : المطمب األول

نظرا  لضخامة األمواؿ التي يتـ تبييضيا فإنيا تولد آثار اقتصادية سمبية عمى 
االقتصاد الوطني أو االقتصاد العالمي، فيناؾ مخاطر متعمقة بالجانب المالي، وىناؾ 

مخاطر متعمقة بالجوانب غير المالية، وسنبرز بعض المخاطر االقتصادية لتبييض 
: األمواؿ فيما يمي

اآلثار المتعمقة بالجوانب المالية : الفرع األول

تعد الجوانب المالية في اقتصاديات الدوؿ ىي األكثر تأثير بنتائج وأضرار وآثار 
تبييض األمواؿ، وذلؾ مف خبلؿ العبلقة المباشرة بيف ىذه الجوانب وتبييض األمواؿ، 

: 1وتكمف أىـ المخاطر المتعمقة بالنواحي المالية فيما يمي
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انخفاض الدخل القومي : أوال

مجموعة العوائد التي يتحصل عمييا أصحاب عناصر اإلنتاج :" يعرؼ الدخل القومي بأنو
مف المواطنيف، مقابل استخداـ ىذه العناصر في إنتاج السمع والخدمات، سواء داخل البمد 

 ، وتؤدؼ عممية تبييض األمواؿ إلى 1"أو خارجو خبلؿ فترة معينة مف الزمف عادة سنة
تيريب األمواؿ غير المشروعة إلى خارج الدولة، وخسارة اإلنتاج ألحد أىـ عناصره، وىو 
رأس الماؿ، ّمما يعيق إنتاج السمع والخدمات، فينعكس بشكل سمبي عمى الدخل القومي 

. 2باالنخفاض

قد أشارت بعض الدراسات في الو ـ أ التي أجريت عمى الدخل غير المشروع 
المرتبطة بعمميات تبييض األمواؿ، عمى أنيا مسؤولة عمى انخفاض اإلنتاجية في 

 ، نظرا ألف القطاع االقتصادؼ غير الرسمي ينمو بمعدؿ 27%االقتصاد القومي بنسبة 
. أسرع مف معدؿ نمو االقتصاديات الرسمية وىذا ما يجعل الدخل القومي منخفضا

انخفاض معدل االدخار  : ثانيا

يعتبر تبييض األـ واؿ دربا مف دروب الفساد المالي واالقتصادؼ، لذلؾ فإف تأثيره 
عمى انخفاض معدؿ االدخار يظير بدرجة ممموسة في الكثير مف الدوؿ النامية، التي 

. 3تشيع فييا الرشوة والتيرب الضريبي وانخفاض كفاءة األجيزة اإلدارية و فسادىا

 إّف عمميات تبييض األمواؿ تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ االدخار بسبب تيريب رأس 
الماؿ إلى الخارج، عندما تقترف بو التحويبلت النقدية المصرفية بيف البنوؾ المحمية 
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والبنوؾ الخارجية، وفي مثل ىذه الحالة تعجز البنوؾ المحمية عف الوفاء باحتياجات 
. االستثمار، وفي نفس الوقت

يتزايد معدؿ االستيبلؾ دوف زيادة مماثمة في الناتج المحمي اإلجمالي؛ لذلؾ تمجأ 
الدولة لبلستعانة بالموارد األجنبية في صورة قروض أجنبية ومما تتبعو مف زيادة المديونية 

 .الخارجية

في حالة المجوء إلى تبييض األمواؿ عف طريق شراء الذىب والتحف الفنية لبعض 
 .السمع، تتجو األمواؿ نحو االستيبلؾ ومف ثـ يقل القدر الموجو إلى االدخار المحمي

 التضخم معدل ارتفاع :ثالثا

تؤدؼ عممية تبييض األمواؿ إلى حصوؿ أصحابيا عمى دخوؿ كبيرة دوف أف 
يقابميا زيادة في إنتاج السمع والخدمات في المجتمع، األمر الذؼ يساىـ في حدوث 

 1ضغوط تضخمية في اقتصاد الدولة، مما يؤدؼ إلى ارتفاع األسعار

كما ترتبط عممية تبييض األمواؿ عادة بالتيرب مف سداد الضرائب المباشرة ومف 
ّثـ تعاني الدولة مف نقص اإليرادات العامة عف النفقات العامة، مما يجعميا تفرض المزيد 

مف الضرائب غير المباشرة، التي ليا األثر الكبير في زيادة المستوػ العاـ لؤلسعار 
 2المحمية وارتفاع معدؿ التضخـ

أما عمى المستوػ الدولي تساعد عمميات تبييض األمواؿ عمى تصدير التضخـ مف 
الدوؿ الصناعية إلى الدوؿ النامية، فسبب خروج رؤوس أمواؿ ضخمة مف الدوؿ النامية 

إلى الدوؿ الصناعية، فاالعتقاد السائد لدػ أصحاب األمواؿ القذرة بأّف االدخار لدػ 

                                                           
سمير شعباف، مكافحة الجريمة المنظمة مف خبلؿ التصدؼ لعمميات تبييض األمواؿ، الممتقى الوطني الثالث حوؿ .د- 1

. الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر
 30عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص - 2



 

 

 

الدوؿ المتقدمة أكثر أمانا ألمواليـ، وىذا يشّكل دخبل كبی ا ر في ىذه الدوؿ ّمما يؤدؼ 
 80إلى حدوث تضخـ فييا، وبما أف الدوؿ النامية تعتمد عمى الدوؿ المتقدمة في حوالي 

في حجـ تجارتو الدولية، وعميو فإف ارتفاع األسعار في الدوؿ المتقدمة ىذا يعني زيادة % 
 أسعار السمع التي تستوردىا وىذا يعني ارتفاع األسعار فييا

 تشويو صورة األسواق المالية: ربعا

إّف األمواؿ غير المشروعة التي يجرؼ تبييضيا مف خبلؿ المصارؼ و غيرىا مف 
المؤسسات المالية، تمثل عائقا أماـ تنفيذ السياسات الرامية إلى تحرير األسواؽ المالية، 

مف أجل جذب االستثمارات المشروعة، وبالتالي تشوه صورة تمؾ األسواؽ و اىتزازاتيا بل 
وحتى إلى انييارىا عند اكتشافيا أو االشتباه فييا وباؿ تّالي تيدد سبلمة النظاـ المصرفي 

 وذلؾ نظرا الرتفاع حجـ األمواؿ المبيضة وقدرة أصحابيا 1والمالي في األسواؽ المالية، 
عمى شراء بعض المؤسسات المالية، األمر الذؼ يجعل المستثمريف يخشوف التعامل مع 
ىذا القطاع بثقة واطمئناف مما يسبب ليذه المؤسسات المالية والمصارؼ خسائر مباشرة 

 2وذلؾ لتعامميا مع مجرمي تبييض األمواؿ

 تدىور قيمة العممة الوطنية: خامسا

تؤثر عممية تبييض األمواؿ تأثير سمبيا عمى قيمة العممة الوطنية، نظرا لبلرتباط 
الوثيق بيف ىذه العممة وتيريب األمواؿ لمخارج وما يستتبع ذلؾ مف زيادة الطمب عمى 
العمبلت األجنبية، التي يتـ تحويل األمواؿ الميربة إلييا بقصد اإليداع في البنوؾ أو 

االستثمار في الخارج ويفضي ذلؾ إلى نتيجة حتمية ىي انخفاض قيمة العممة الوطنية 
مقابل العمبلت األجنبية، وقد يترتب عمى قمة المعروض مف العمبلت األجنبية مقابل 
زيادتو مف العممة الوطنية، خوفا لدػ األفراد والمؤسسات، وكل ذلؾ يؤدؼ إلى تدىور 
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سعر صرؼ العممة الوطنية بالنسبة لمعممة األجنبية، سواء كاف ىذا الصرؼ في السوؽ 
 1الرسمية أو السوؽ السوداء

 عجز ميزان المدفوعات: سادسا

تشكل عممية تبييض األمواؿ عبئا ثقيبل عمى موازيف المدفوعات في الدوؿ التي 
تكثر فييا عمميات التبييض، إذ تؤثر عمى عناصر ميزاف المدفوعات، كالمی ا زف 

التجارؼ، وميزاف المعامبلت الرأسمالية، واالحتياطات النقدية األجنبية، ويعتمد التأثير في 
ميزاف المدفوعات عمى حجـ الصفقات المالية التي تخرج مف الدولة، والتي ال تسجل في 

ىذا الميزاف وٕانما يستدؿ عمييا بآثارىا مف ناحية ومف تضخـ بند السيو والخطأ في 
 2الميزاف مف ناحية أخرػ 

 المخاطر المتعمقة بالجوانب غير المالية: الفرع الثاني

تمعب الجوانب غير المالية دو ا ر كبی ا ر وأىمية بالغة في اقتصاديات الدوؿ، 
وبالتالي فالتأثير في أحد ىذه الجوانب قد يؤثر في االقتصاد ككل، وىذا ما سنوضحو مف 

 :خبلؿ بعض العناصر التالية

 تشويو المنافسة: أوال

 أو إشاعة 2تؤدؼ عممية تبييض األمواؿ إلى تشويو المنافسة داخل القطاع المالي 
جو مف المنافسة غير المتكافئة وتكوف غير شريفة ما بيف المستثمريف األجانب والمحمييف 

 ومما ال 3جراء سيولة المضاربة في األسواؽ، إدخاال أو إخ ا رجا أو تحويبل لؤلمواؿ، 
شؾ فيو أف تبييض األمواؿ وتيريبيا إلى الخارج يؤدؼ إلى تفوؽ جماعات تبييض األمواؿ 
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في المنافسة عمى المؤسسة التي تمارس أعماال مشروعة طبقا لقواعد المنافسة المشروعة 
وانضباط السوؽ، وذلؾ بحكـ توفر الماؿ في حوزتيا مما يؤدؼ إلى خروج مؤسسات 

 .1األنشطة المشروعة مف السوؽ باإلفبلس وذلؾ لعدـ قدرتيا عمى المنافسة

 إفساد مناخ االستثمار: ثانيا

 ال ييتـ مبيضو األمواؿ بالجدوػ االقتصادية ألؼ استثمار يقدموف عميو، بحيث أفّ 

 اىتماميا ينصب حوؿ إيجاد الغطاء الشرعي ألمواليـ عبر عمميات، إذ يقدموف باستثمار 
أمواليـ في القطاعات التي تقل فييا إمكانية الكشف عف مصادر األمواؿ غير المشروعة 
بدال مف استثمارىا في مشاريع ذات معدالت المردودية المرتفعة، األمر الذؼ يفسد مناخ 

 .2االستثمار

ذلؾ أف إدخاؿ الماؿ غير المشروع في اّلدورة المالية يؤدؼ حتما إلى إخفاء مصدر 
ىذه األمواؿ وشرعيتيا، كما يضع كميات كبيرة مف النقود في الدورة المالية بصورة 

 3عشوائية وىذا ما يفسد مناخ االستثمار

 التأثير عمى حركة التجارة اّلدولية: ثالثا

تمثل عمميات تبييض األمواؿ أحد أبشع أنواع االبتزاز في العبلقات االقتصادية 
المحمية أو اّلدولية، حيث أف آثارىا ىزت اقتصاديات العديد مف الدوؿ؛ كما أضرت بحركة 

التجارة الدولية، إذ تحولت تمؾ العمميات إلى قوة مؤثرة في مسيرة االقتصاد العالمي 
 4وأصبحت ىناؾ عصابات منظمة

                                                           
 .128بف األخضر دمحم، مرجع سابق، ص .أ- 1
 .1988 مف اتفاقية فينا 5/3المادة - 2
، 2002مصطفى طاىر، المواجية التشريعية، غسيل األمواؿ المتحصمة مف المخدرات، دار النيضة، القاىرة، .د- 3

 .453ص 
 .1988 مف اتفاقية فينا 2/5المادة - 4



 

 

 

 التأثير عمى اإلنتاج: رابعا

تعتبر األمواؿ غير المشروعة أمواال غير مستقرة، بحيث أنيا تنتقل مف شكل آلخر 
مف أجل االحتفاظ بثروتيا، كأف تتحوؿ إلى ودائع ثـ أسيـ وسندات، ثـ شراء  وذلؾ

الخ إذ أنيا تتركز في أنشطة غير معقدة ويسيل تسميميا مما يجعميا ال تشكل ...عقارات
إضافة حقيقية لمطاقة اإلنتاجية لبلقتصاد القومي، وىذا ألف غرض ىذه األمواؿ ليس 

 .اقتصاديا بل لمبحث عف مبلذ آمف ليا مف المصادرة

 التأثير عمى المعامالت القانونية: خامسا

يمكف لممعامبلت غير المشروعة والناتجة عف عممية تبييض األمواؿ أف تمحق 
بالمعامبلت القانونية، فيمكف لبعض مف ىذه المعامبلت القانونية أف تصبح أقل  أضرار

جاذبية وذلؾ راجع لعبلقتيا بتبييض األمواؿ، وىذا بسبب قمة الثقة في األسواؽ، وكذلؾ 
قمة كفاءة دور األرباح وىذا يرجع إلى انتشار جرائـ خبراء البورصة والغش واالختبلس 

 1وبعض الجرائـ األخرػ 

 دمار االقتصاد المشروع: سادسا

إف مف يقوموف بتبييض األمواؿ ينتموف إلى منظمات إج ا رمية، يعمموف عمى القياـ 
بالعمميات المتتابعة بيدؼ اإلفبلت مف ضبطيا مف طرؼ السمطات المختصة، وغالبا ما 
ينجح ىؤالء لموصوؿ إلى ىدفيـ، ألنيـ أشخاص مف ذوؼ الكفاءات والخبرات العالية في 
المجاؿ االقتصادؼ، وتكمف خطورة ىذه األعماؿ في الدوؿ النامية وذلؾ ألف ىذه الدوؿ 

تسعى لجذب رؤوس األمواؿ األجنبية، وال تيتـ بمصدر تمؾ األمواؿ وىذا ما يسمح 
لممنظمات اإلجرامية مف تحويل أمواليـ القذرة إلى مصارؼ ىذه الدوؿ واستثمارىا في 
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مشاريع اقتصادية وىمية، وىذا ما يؤدؼ إلى تدمير االقتصاد المشروع في ىذه الدوؿ 
 1النامية، وخمق استثمار مشبوه ذو مصادر غير مشروعة

 اآلثار االجتماعية: المطمب الثاني

إف عمميات تبييض األمواؿ تؤدؼ إلى حدوث اضطرابات اجتماعية خطيرة حيث 
وبشكل سمبي عمى المجتمعات وعمى الدوؿ، فيناؾ مخاطر متعمقة بظروؼ العمل،  تؤثر

 :وىناؾ مخاطر متعمقة بالظروؼ المعيشية، والتي سنوردىا في األتي

 اآلثار المتعمقة بظروف العمل: الفرع األول

تؤثر عممية تبييض األمواؿ عمى الجوانب االقتصادية كما تؤثر عمى الجوانب 
االجتماعية في كثير مف جوانبو، ولعل أىـ ىذه الجوانب ما يتعمق بمجاؿ العمل واليد 

 :العاممة، وىذا ما سنوضحو ضمف اآلتي

 انتشار البطالة: أوال

إف تبييض األمواؿ يؤدؼ إلى زيادة معدالت البطالة سواء في الدوؿ التي خرجت 
 .منيا رؤوس األمواؿ غير المشروعة أو الدوؿ التي تتـ فييا عمميات تبييض األمواؿ

إّف مّبيضو األمواؿ يستثمروف أمواليـ في البورصات العالمية لشراء األوراؽ المالية 
مف أجل إتماـ عممية تبييض األمواؿ، حيث يؤدؼ تيريب تمؾ األمواؿ مف الداخل نحو 
الخارج إلى نقل جزء كبير مف الدخل الوطني إلى الدوؿ األخرػ، ومف ثـ عجز الدوؿ 
التي تـ منيا تيريب رأس الماؿ عمى تأميف االستثمارات والنفقات البلزمة وذلؾ لتوفير 
فرص العمل لممواطنيف واصطداميـ بمشكمة البطالة في ظل الزيادة السنوية في أعداد 
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الخريجيف مف الجامعات؛ زيادة عف ذلؾ الباحثيف عف العمل مف غير المتعمميف مما 
 1يسبب مشكمة البطالة

مف ثـ نجد أف ىناؾ عبلقة بيف تبييض األمواؿ والبطالة، إذ ّأنيا ليست مقتصرة 
عمى الدوؿ اّلنامية فقط بل تشمل الدوؿ المتقدمة أيضا، حتى و إف اختمفت األسباب 

و توضح الدراسات أّف معدالت البطالة مرتفعة في . المؤدية إلى البطالة بيف المجموعتيف
في الجزائر، و  % 30نفس الدوؿ التي ترتفع فييا عمميات تبييض األمواؿ، و تتراوح بيف 

 في أمريكا، أما الدوؿ التي تنخفض فييا عمميات تبييض 6.1%في فرنسا  % 12.6
 البطالة، حيث تقدـ في النرويج مثبل .% 3األمواؿ فتقل فييا معدالت 

 حرمان أصحاب الكفاءات من مجاالت العمل: ثانيا

إّف تبييض األمواؿ ينتج عنو وجود أشخاص يمتمكوف رؤوس أمواؿ ضخمة غير 
مشروعة، وىو ما يساىـ في سيطرة ىذه األقمية عمى الـ ا ركز االقتصادية واالجتماعية 

 ّإما خوفا مف 1والسياسية والحيمولة دوف وصوؿ أصحاب الكفاءات إلى الـ ا ركز العميا، 
كشف حقيقة مصدر أموالو مغير المشروعة، أو خوفا مف زعزعة مركزىـ الذؼ وصموا إليو 

 2بفعل األمواؿ غير المشروعة

 استغالل اليد العاممة المتدنية في األجر: ثالثا

لقد توصمت بعض الشركات الرأسمالية العالمية إلى كيفيات استثمار األمواؿ القذرة 
مف خبلؿ إنشاء مشاريع جديدة في دوؿ العالـ الثالث، باستغبلؿ اليد العاممة المتدنية 
األجر، مف أجل تضييع المعدات واألدوات والبضائع، وتباع فيما بعد بأسعار منافسة 
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لمطبقات الغنية والمتوسطة، وذلؾ تحق ّؽ أرباحا طائمة و تضاؼ إلييا األمواؿ المبيضة 
 1مف أجل تمويو مصدرىا

 اآلثار المتعمقة بالظروف المعيشية: الفرع الثاني

يؤثر تبييض األمواؿ عمى الظروؼ التي تصبح سيئة سواء مف حيث تدني مستوػ 
المعيشة وانتشار األوبئة، وانعداـ األمف االجتماعي، التأثير عمى التوازف االجتماعي، 

 .وكذلؾ التأثير عمى الخدمات االجتماعية

 تدني مستوى المعيشة: أوال

يترتب عمى عمميات تبييض األمواؿ زيادة األمواؿ غير المشروعة، والتي يتـ 
تبييضيا عمى أيدؼ فئات مف المجتمع، وتؤثر ىذه األمواؿ في توزيع الدخل عمى أؼ ا رد 

المجتمع بشكل سيئ، يزيد مف أعباء الفقراء واتساع الفارؽ بينيـ وبيف األغنياء، نتيجة 
تحوؿ الدخوؿ مف الطبقات الفقيرة والتي تزداد نظرا إلى الطبقات الغنية والتي تزداد ثراء، 

 2مما يساىـ في الفساد اإلدارؼ، وانتشار اآلفات االجتماعية واالجراـ بجميع أنواعو، 1
ومف ثـ ىناؾ عبلقة وطيدة بيف تبييض األمواؿ وبيف اختبلؿ الييكل االجتماعي ومشكمة 

 إذ كمما ازداد حجـ عمميات 3الفقر، وتدني المعيشة لدػ غالبية الموطنيف في المجتمع، 
 3تبييض األمواؿ كمما أدػ ذلؾ إلى تعميق الصراع الطبقي

 انتشار األوبئة: ثانيا

تؤدؼ عمميات تبييض األمواؿ إلى انتشار األوبئة مف خبلؿ عدـ التنفيذ الصحيح 
لمشاريع معالجة المياه والصرؼ الصحي وذلؾ رغبة في زيادة األرباح المتحصمة منيا، 
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لتصبح ىذه األعماؿ عند فشميا كارثة عمى المجتمع بدال مف أف تكوف المناعة والحماية 
لو، مما ينعكس بشكل سمبي وخطير مف خبلؿ انتشار األوبئة واألـ ا رض االجتماعية 

 خاصة األـ ا رض الناتجة 5التي تفتؾ باإلنساف، ويمكف أف تؤدؼ إلى تدمير رفاىيتو، 
عف ظاىرة انتشار المخدرات والدعارة وتولي عصابات منظمة السيطرة عمييا نظرا إلى 

 .العائدات المالية الضخمة التي تجنى منيا

 انعدام األمن االجتماعي: ثالثا

إف زيادة معدالت مكافحة الجريمة المنظمة عموما وتبييض األمواؿ خصوصا مف 
خبلؿ ضبط ومصادرة عائدات المنظمات االجرامية التي تشكل اليدؼ مف وراء الجرائـ، 

فإف االعتداء عمييا يمثل اعتداء عمى مصالح ىذه المنظمات اإلج ا رمية، مما يجعل ىذه 
األخيرة مجبرة عمى إزاحة أؼ عائق مف طريقيا باستخداـ الترىيب والترويع وزيادة معدالت 

الجريمة والمجرميف، مما يؤثر عمى األمف االجتماعي لؤلفراد والجماعات ومثاؿ ذلؾ ما 
 ، وىذا 1993 شخص مف رجاؿ البنوؾ الروس عاـ 37قامت بو المافيا الروسية بقتل 

لتسييل تسمميا لمبنوؾ، ومثل ىذه االعتداءات تخل بالنظاـ العاـ وباألمف والطمأنينة داخل 
 1المجتمع مما يؤدؼ إلى انعداـ األمف االجتماعي 

 التأثير عمى التوازن االجتماعي: رابعا

تؤثر عمميات تبييض األمواؿ عمى أؼ ا رد المجتمع بشكل سيء، وىي تؤدؼ إلى 
 :خمق نوع مف عدـ التوازف االجتماعي مما يترتب عنو

 . دافع الحرص عمى العمل لدػ األفرادوتراجعفقداف الثقة في المجتمع - 1

 . الذمـ مف رشوة و اختبلس الماؿ العاـوشراءانتشار الفساد الوظيفي - 2
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اختفاء الوالء واالنتماء إلى الوطف عند بعض الشرائح االجتماعية، وذلؾ مع ت ا زيد -3
 .السمبية والبلمباالة لدػ أؼ ا رد المجتمع

 .حب البقاء في ـ ا ركز السمطة-4

 2. خمق الحقد بيف الطبقات االجتماعية مما يفقد المجتمع استق ا رره

 التأثير عمى الخدمات االجتماعية: خامسا

تمعب المنظمة اإلجرامية التي تمتيف تبييض األمواؿ دو ا ر يتجسد في استغبلؿ 
الضعف لدػ اإلنساف وسعييا وراء إشباع غرائزىا، ولتحقيق أىدافيا تقـو بتقديـ خدمات 

اجتماعية ىي في الحقيقة عبارة عف خدمات غير مشروعة، ومف بيف ىذه الخدمات غير 
مشروعة التي نجحت في استثمارىا عمى الوجو األمثل، الدعارة، تأميف األسمحة، 

الخ األمر الذؼ يشكل خطورة عمى األمف والسبلـ واالستقرار العالمي خاصة ...المخدرات
 1وأف ىذه األنشطة يصعب حصرىا ألنيا ال تقتصر عمى قطاع بعينو

 اآلثار السياسية و األمنية: المطمب الثالث

ال ترتبط مخاطر ظاىرة تبييض األمواؿ بالجانب االقتصادؼ أو االجتماعي فقط 
بل تمتد إلى الجانب السياسي وكذا الجانب األمني، والذؼ يمكف أف يزعزع االستق ا رر 

السياسي واألمني لمدولة إضافة إلى تشويو سمعتيا عمى المستوػ الدولي والمنظمات 
 :العالمية، ويمكف تمخيص أىـ ىذه المخاطر فيما يمي

 اآلثار السياسية: الفرع األول

تؤدؼ عمميات تبييض األمواؿ إلى العديد مف المخاطر السياسية التي تؤثر بشكل 
 :سمبي عمى كياف الدولة واستقرارىا ومف ىذه المخاطر نذكر ما يمي
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 السيطرة عمى النظام السياسي: أوال

إف الثروات والدخوؿ غير المشروعة والنجاح في إخفاء مصدرىا ٕوٕاضفاء 
المشروعية عمييا في إطار عمميات تبييض األمواؿ، تؤدؼ إلى جعل أصحاب ىذه 
الثروات والمداخيل مصدر قوة وسيطرة عمى النظاـ السياسي وعمى احتماالت فرض 

 1قوانينيـ ٕوا ا ردتيـ عمى المجتمع كمو

تبرز خطورة ىذا الوضع في أف تمثيل فأراد عصابات تبييض األمواؿ في المجالس 
الشعبية والنيابية يمنحيـ الحق في وضع تشريعات الدوؿ، وفي التأثير عمى أصوات 

الناخبيف ويمتد تأثيره إلى معظـ األنشطة السياسية مما يؤدؼ في النياية إلى السيطرة عمى 
 2النظاـ السياسي ككل

 اختراق ٕوٕافساد ىياكل بعض الحكومات: ثانيا

إف ما يجنيو مبيضو األمواؿ مف أرباح طائمة وثروات ىائمة مادية وغير عادية 
 وذلؾ مف خبلؿ 3منقولة أو غير منقولة مكنيـ مف اختراؽ ىياكل بعض الحكومات، 

استغبلؿ القوة االقتصادية ألصحاب األمواؿ المبيضة، وذلؾ خصوصا في الدوؿ النامية 
مف خبلؿ تدعيـ االنقبلبات العسكرية، مما يؤدؼ إلى انتشار الفوضى والحروب 

واالعتداءات وعدـ االستقرار السياسي لمدولة، كما أف تمؾ المنظمات بما ليا مف صبلت 
مشبوىة مع بعض المسؤوليف الحكومييف في عدة دوؿ تستطيع استخداـ القروض التي 
تقدميا المنظمات الدولية ليذه الدوؿ في تبييض األمواؿ المموثة، وىو ما يدفع صندوؽ 

النقد الدولي والبنؾ الدولي لئلعبلف عف النية في تغيير سياستيا في االقراض لمدوؿ 

                                                           
 .88سميماف عبد المنعـ، مرجع سابق، ص .د- 1
 .108، ص 2001أحمد سفر، المصارؼ وتبييض األمواؿ، منشورات اتحاد المصارؼ العربية، بيروت - 2
 30عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص - 3



 

 

 

النامية وتعريضيا لمحرماف مف ىذه القروض وألضرار سياسية واقتصادية تعيق التنمية 
 1االقتصادية بيا

 اإلضرار باالستقرار السياسي: ثالثا

إف الثراء الذؼ يتمتع بو جماعات تبييض األمواؿ قد يحوليا إلى قوة اقتصادية 
داخل الدولة، تتدخل في توجيو القرارات السياسية واالقتصادية لخدمة أغراضيا وعممياتيا 

غير المشروعة وىو ما يضر باالستقرار السياسي واالقتصادؼ في الدولة، إف القوة 
االقتصادية تساعد بعض مف مبيضي األمواؿ إلى الوصوؿ لممناصب الحكومية والمجالس 

 .2الشعبية والنيابية، مما يشكل خطر عمى االستقرار األمني والسياسي لمدولة

 اآلثار األمنية:الفرع الثاني

تؤدؼ جريمة تبييض األمواؿ إلى زعزعة األمف و االستقرار داخل المجتمعات 
المرتكبة فييا، فتقضي بذلؾ عمى األمف والطمأنينة بغية فتح المجاؿ أماـ عصابات 

 :االجراء لمعمل بحرية، وتتجسد أىـ المخاطر في ىذا المجاؿ في

 تمويل النزعات الدينية والعرقية والتنظيمات اإلرىابية: أوال

يقـو مبيضو األمواؿ ببث الخبلفات الداخمية ٕواشعاؿ الفتف الدينية  والعرقية ثـ 
يعمدوف عمى تمويميـ بالسبلح والمساعدات وغيرىا بواسطة األمواؿ القذرة، كما توجو 

بعض األمواؿ المبيضة إلى تمويل التنظيمات اإلرىابية لمقياـ بعممياتيـ وجرائميـ التخريبية 
 .وزعزعة األمف واالستقرار السياسي لمدوؿ، وتشويو صورة أنظمة الدوؿ
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 عرضة المخاطر الدولية: ثانيا

إّف اتخاذ دولة ما مكانا لتبييض األمواؿ التي يتـ تحصيميا مف اقتصادىا قد يجعميا 
، ومف بينيا (خاصة بالنسبة لمدوؿ النامية)عرضة التخاذ بعض االجراءات االقتصادية 

اتخاذ عقوبات تجارية ضد الدولة التي تفتح اقتصادىا أماـ مثل ىذا النوع مف الممارسات 
غير المشروعة، مثاؿ ذلؾ تجارة المخدرات، وىناؾ اجراءات أخرػ تتخذ في مجاؿ تبييض 

 األمواؿ

كأف تمجأ الدوؿ الكبرػ لغزو الدوؿ المصدرة لؤلفعاؿ االجرامية وتمقي القبض عمى 
رؤسائيا كما فعمت أمريكا في بنما، أو تتدخل ىذه الدوؿ فييا وتقيـ فروع ما لباحثييا في 

بعض الدوؿ أو فرض عقوبات اقتصادية ضدىا تشمل صادرتيا وٕارادتيا  واستثمارتيا، أو 
 2. تمقي القبض عمى األجانب الذيف يعمموف في تبييض األمواؿ

 انتشار الفساد: ثالثا

إف تراكـ الثروات التي يجنييا مبيضو األمواؿ قد تشعرىـ بزىو القوة والنفوذ، 
تمكنيـ مف ممارسة تأثير ضار عمى االقتصاد مف خبلؿ التدخل لمتأثير عمى القرار 

، وذلؾ مف خبلؿ 3السياسي، وىـ يحاولوف بطرؽ عديدة مثل الرشوة الفساد واإلفساد 
إفساد الموظفيف وخاصة رجاؿ القانوف، مف خبلؿ الرشوة، وذلؾ لتأميف عدـ مبلحقتيـ 

 1جنائيا

إف عصابات الجريمة المنظمة يحاولوف الوصوؿ إلى المناصب العميا باستغبلؿ 
وسائل اإلعبلـ المختمفة التي غالبا ما يقوموف بشرائيا بواسطة األمواؿ والثروات المبيضة، 

ويصموف إلى غايتيـ مف خبلؿ التيديد والتوريط أو بارتكاب جرائـ، وقد يحاولوف أيضا 
.  إفساد بعض ىيئات الدولة، كالسمطتيف التنفيذية والقضائية
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 انتشار الجرائم: رابعا

انتشار عمميات تبييض األمواؿ يسمح بت ا زيد الظاىرة اإلجرامية، ويزيد مف 
سطوتيا االقتصادية، وىذا لو تأثير ضار عمى كل مف الفرد والمجتمع، حيث يساىـ 
تدىور القوة الشرائية لمعمبلت المحمية إلى ارتفاع الجريمة، خاصة منيا االجتماعية 

كالسرقة والنصب واالحتياؿ والتزوير لمنقود، وحدوث خمل في القيـ االجتماعية ٕوٕاعبلء 
قيمة الماؿ بغض النظر عف مشروعيتو في تحديد المركز االجتماعي لمفرد ٕوٕاصدار القيـ 

 .االجتماعية

قد أثبتت الدراسات أف الكساد االقتصادؼ قياسا بمعدالت البطالة، وحاالت 
اإلفبلس التجارؼ وتدىور القوة الشرائية، ذو عبلقة إرتباطية معنوية بارتفاع معدالت 

الجريمة، كما توجد عبلقة وطيدة بيف البطالة وتبييض األمواؿ وازدياد معدالت الجرائـ، 
فالشخص الذؼ يعجز عف توفير متطمبات الحياة المناسبة لو وألسرتو قد يدفعو العجز إلى 

 .ارتكاب الجرائـ المختمفة خاص جرائـ األمواؿ

كما يترتب عمى عممية تبييض األمواؿ ت ا زيد النفقات األمنية عمى حساب 
النفقات األخرػ، نظرا لما تتطمبو مواجية تبييض األمواؿ مف نفقات األمف والدفاع، التي 

 28تستحوذ النصيب األكبر مف إجمالي اإلنفاؽ الجارؼ في الدوؿ العربية حيث بمغت 
 11996عاـ %
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 جريمة تبييض األموالمكافحة : المبحث الثاني

نظرا لخطورة جريمة تبييض األمواؿ، وآثارىا السمبية عمى المجتمع الدولي سواء 
عمى االقتصاد الوطني أو عمى االقتصاد الدولي بصفة عامة، لذا قد سارع المجتمع 

الدولي إلى بذؿ المساعي والجيود لمتصدؼ ليذه الجريمة، وخمق آليات فعالة مف شأنيا أف 
تعيق إمكانيات وقدرات المنظمات اإلجرامية ، كما قامت العديد مف الدوؿ بتدعيـ أنظمتيا 

 .الداخمية بقوانيف ونصوص تتيح ليا إمكانية الحد مف ىذه الظاىرة

ىذا ما سنوضحو في ىذا المبحث، مف خبلؿ تطرقنا إلى جيود التشريعات الوطنية 
؛ أما بالنسبة لمجيود الدولية في (المطمب األوؿ)في مكافحة جريمة تبييض األمواؿ 

خصصناه لعقبات  (المطمب الثالث)؛ أما (المطمب الثاني)مكافحة جريمة تبييض األمواؿ 
 .ىذه المكافحة

  في مكافحة جريمة تبييض األموالالمبذولةجيود : المطمب األول

لقد اتجيت معظـ التشريعات إلى تجريـ تبييض األمواؿ، فأصبح نشاط تبييض 
األمواؿ جريمة قائمة بذاتيا ليا أركانيا وعقوباتيا، وتعتبر خطوة ىامة في سبيل مكافحة 

تبييض األمواؿ باعتبارىا مف األنشطة المدمرة لبلقتصاديات الوطنية 

وسنحاوؿ في ىذا المبحث الّتطرؽ إلى المواجية الّتشريعية عبر القانوف الخاّص 
ثـ الّتطرؽ بعدىا إلى المواجية الّتشريعية  (المطمب األوؿ)بمكافحة جريمة تبييض األمواؿ

. (المطمب الثاني)عبر قانوف العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية

 

 

 



 

 

 

جريمة تبييض أموال في القانون الجزائري : الفرع األول

 إف انفتاح الجزائر عمى اقتصاد السوؽ إضافة إلى ما عشتو خبلؿ العشرية 
الماضية مف ويبلت اإلرىاب و ما قد يترتب عنيما مف أمواؿ غير مشروعة دفع بيا إلى 

ضرورة التفكير في وضع قواعد قانونية لمواجية أؼ مساس باالقتصاد الجزائرؼ ومف بينيا 
وضع قواعد قانونية لمواجية ظاىرة تبيض األمواؿ ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ وضع مجموعة 

مف النصوص القانونية و التنظيمية لمكافحة تبيض األمواؿ و الوقاية منيا و تكثيف 
جيودىا وتدعيـ عبلقات التعاوف عمى المستوػ الدولي نظرا لطبيعة الجريمة وليذا الغرض 

تـ المصادقة عمى عدة اتفاقيات تعاوف في ىذا المجاؿ تيدؼ أساسا إلى تكثيف الجيود 
: 1في ىذا المجاؿ ونذكر منيا

 و المتعمق بالمصادقة     1995 يناير 28 المؤرخ في 41-95المرسـو الرئاسي رقـ - 
. عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار الغير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقمية

، المتعمق 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 445-2000المرسـو الرئاسي رقـ - 
. 2بالمصادقة عمى االتفاقية الدولية لمكافحة تمويل اإلرىاب

، المتعمق بالمصادقة      2002 فبراير05 المؤرخ في 55-02المرسـو الرئاسي رقـ - 
. عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 المتعمق بالمصادقة     2004 أبريل 19 المؤرخ في 128-04المرسـو الرئاسي رقـ - 
. 3عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد

.  المتعمق بمكافحة اإلرىاب1995 فبراير 25 المؤرخ في 95/11األمر رقـ - 
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 المعدؿ و المتمـ ، المتعمق بقمع 1996 جويمية 09 المؤرخ في 96/22األمر رقـ - 
مخالفات التشريع والتنظيـ الخاصيف بحركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج  

 المتعمق بإنشاء و تنظيـ 2002 أبريل 07 المؤرخ في 02/127المرسـو التنفيذؼ رقـ - 
(. C T R F)وتسيير خمية معالجة المعمومات المالية 

 المتعمق بالوقاية مف المخدرات 2004 ديسمبر 25 المؤرخ في 18-04القانوف رقـ - 
. 1والمؤثرات العقمية و قمع االستعماؿ و االتجار غير المشروعيف بيا

، المعدؿ و المتمـ، المتعمق بالوقاية 2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانوف رقـ - 
. مف الفساد و مكافحتو

 المتعمق بالوقاية مف 2005 ديسمبر 15 المؤرخ في 05-05نظاـ البنؾ الجزائرؼ رقـ - 
. تبييض األمواؿ و تمويل اإلرىاب و مكافحتيما

 الذؼ يحدد شكل اإلخطار 2006 يناير 09 المؤرخ في 05-06المرسـو التنفيذؼ رقـ - 
. بالشبية و نموذجو و محتواه و وصل استبلمو

 المتعمق بتمديد 2006 أكتوبر 05 المؤرخ في 348-06المرسـو التنفيذؼ رقـ - 
االختصاص المحمي لبعض المحاكـ و وكبلء الجميورية و قضاة التحقيق لمكافحة 

. الجرائـ الخطيرة و منيا تبييض األمواؿ

 ،المعدؿ و المتمـ ،المتعمق بمكافحة 2005 أوت 23 المؤرخ في 06-05القانوف رقـ - 
. التيريب

                                                           

  2005.1 أوت 23 المؤرخ في 06-05القانوف رقـ -



 

 

 

لبمداف األوائل التي ربطت تمويل اإلرىاب بتبييض األمواؿ ا      و كانت الجزائر مف 
قانوف العقوبات تعاقب عمى فعل تمويل اإلرىاب بأية طريقة مف  4 مكرر 87الف المادة 

.  كانت

       و إطار تعديل و إتماـ قانوف العقوبات تـ إدراج قسما سادسا مكرر خاص بتبييض 
 مكرر 389األمواؿ في الفصل الثالث الخاص بالجنايات و الجنح ضد األمواؿ المواد 

 حيث تناوؿ فييا تعريف فعل تبيض األمواؿ والعقوبات المتعمقة 7 مكرر 389إلى 
بالحبس والغرامة والمصادرة و كذا العقوبات التكميمية كما تضمنت العقوبات الخاصة 

 .1بالشخص المعنوؼ 

 وقد عممت الجزائر عمى تكييف تشريعاتيا الداخمية وفقا لبلتفاقيات المذكورة آنفا ،  
والعمل عمى استحداث نصوص قانونية جديدة تتكفل باألوضاع الجديدة المستجدة 

والمستحدثة و التي مف بينيا جريمة تبييض األمواؿ، وىذا ما تجسد بموجب القانوف رقـ 
 المتعمق 2005فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذؼ الحجة عاـ 27 المؤرخ في 05-01

بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما ، الذؼ تضمف الضوابط يمكف 
: 2حصرىا في أربع نقاط أساسية

الوقاية من جريمة تبييض األموال، : المطمب الثاني

و قبل التطرؽ ليذه الضوابط يتعيف عمينا تعريف جريمة تبييض األمواؿ في قانوف 
. الجزائرؼ وتحديد أركانيا
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: تعريف لجريمة تبييض األموال في القانون الجزائري وتحديد أركانيا: الفرع األول

 تبييض األمواؿ 2005 فبراير سنة 06 المؤرخ في 01-05     عرفت  القانوف رقـ 
عمى انو كل تحويل لمممتمكات أو نقميا أو إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية ليا أو 

مصدرىا أو مكانيا أو كيفية التصرؼ فييا أو حركتيا أو الحقوؽ المتعمقة بيا أو اكتساب 
الممتمكات أو حيازتيا أو استخداميا مع عمـ الفاعل القائـ بذلؾ وقت تمقييا أنيا تشكل 

عائدات إجرامية، وفي ىذا اإلطار تعد المشاركة في ارتكاب أؼ فعل مما ذكر أو التواطؤ 
  1أو التأمر عمى ارتكابو و المساعدة عميو مف قابيل جريمة نفسيا

   مما يفيد أف الركف المادؼ ليذه الجريمة تقـو عمى إتياف احد العناصر السالف ذكرىا 
تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية ليا أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية )

التصرؼ فييا أو حركتيا أو الحقوؽ المتعمقة بيا أو اكتساب الممتمكات أو حيازتيا أو 
أما الركف المعنوؼ إنما يتجسد في عمـ الجاني باف ىذه األمواؿ أو الممتمكات   (استخداميا

. إنما ىي عائدات إجرامية ومع ذاؾ يأتي عمى إخفاء أو تمويو مصدرىا

بمعناه الواسع أؼ نوع مف " الماؿ" في 4     أما محل الجريمة فانو يكمف وفقا لممادة 
األمواؿ المادية أو غير المادية السيما المنقولة أو غير منقولة والوثائق والصكوؾ القانونية   

بما في ذلؾ شكميا االلكتروني أو الرقمي وشيكات السفر و الحواالت و األسيـ واألوراؽ 
. المالية والسندات والكمبياالت و خطابات االعتماد

: صور السموك اإلجرامي المكون لمركن المادي لجريمة تبييض األموال 

: تحويل الممتمكات أو نقميا- أ

      جمع المشرع تحويل الممتمكات ونقميا في بند واحد وٕاف اختمف النشاطاف في 
. المعنى، وٕاشترط المشرع في النشاطيف أف يكوف ليما غرض
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      فبالنسبة لتحويل الممتمكات فيتمثل في تحويل شكل الممتمكات المتحصمة مف 
الجريمة األصمية وأية جريمة كانت حتى ولو ارتكبت بالخارج ، سمحت لمرتكبييا 

 .بالحصوؿ عمى األمواؿ حسب ما ينص عميو القانوف 

        وأساليب التحويل متعددة و متنوعة، فقد يتـ بشراء عقارات أو مصوغات أو 
لوحات زيتية بالنقود المسروقة أو المتأتية مف الجريمة األولية، أو بتحويل تمؾ النقود إلى 
عممة أجنبية إذا كاف الصرؼ حرا، أو بشراء العممة الصعبة في السوؽ الموازية وقد يتـ 

. 1ذلؾ أيضا بالطرؽ المصرفية

        أما بالنسبة إلى نقل الممتمكات فيقصد بو انتقاؿ الممتمكات مف مكاف إلى آخر 
. معنى تيريب الممتمكات مف بمد إلى آخر" نقل الممتمكات"كما تحمل عبارة 

         وىنا يظير أف المشرع قد اشترط أف يكوف الغرض مف تحويل أو نقل الممتمكات 
العائدة مف الجريمة إما إخفاء المصدر غير المشروع لتمؾ الممتمكات أو تمويو المصدر 

غير المشروع لتمؾ الممتمكات أو مساعدة أؼ شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصمية 
. التي تأتت منيا الممتمكات عمى اإلفبلت مف اآلثار القانونية لفعمتو

:  إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لمممتمكات أو مصدرىا. ب

ويقصد باإلخفاء كل ما مف شأنو منع كشف الطبيعة الحقيقية لمممتمكات أو مصدرىا أو 
كيفية التصرؼ فييا أو حركتيا أو ممكيتيا أو الحقوؽ المتعمقة بيا وال تيـ الطريقة 

المستعممة في سبيل ذلؾ ، فقد يتـ اإلخفاء عف طريق وسائل مشروعة كاقتناء الممتمكات 
كما . المتأتية مف جريمة أو اكتسابيا عف طريق اليبة أو استبلميا عمى سبيل الوديعة

  .يعني اإلخفاء حيازة ممتمكات و التستر عمى مصدرىا أو مكانيا أو حركتيا
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    أما التمويو فيقصد بو اصطناع مظير المشروعية لمممتمكات غير مشروعة كإدخاؿ 
أمواؿ متأتية مف جريمة في نتائج شركة قانونية ضمف أرباحيا فتظير و كأنيا أرباح 

. مشروعة ناتجة عف نشاط مشروع

 وبوجو عاـ يتمثل التمويو في إدماج محصوؿ الجريمة في تداوؿ الماؿ الشرعي أو إزالة 
 وتستيدؼ ىذه الصورة بالخصوص الموثق  أثر المصدر غير المشروع لحصوؿ الجريمة

. و المصرفي ووكبلء األعماؿ

: اكتساب الممتمكات أو حيازتيا أو استخداميا. ج

       يقصد باالكتساب الحصوؿ عمى الممتمكات ميما كانت الطريقة فقد يكوف 
. االكتساب عف طريق الشراء أو اليبة أو المبادلة أو عف طريق اإلرث

وأما الحيازة فيقصد بيا السيطرة الفعمية عمى الممتمكات وتتحقق السيطرة الفعمية بواسطة 
. مباشرة أعماؿ مادية مما يقـو بو المالؾ عادة

وىذه الحاالت تنطبق .   وأما االستخداـ فيقصد بو استعماؿ الممتمكات و التصرؼ فييا
باألخص عمى البنوؾ و المؤسسات المالية أيف توضع الودائع والمبالغ المالية غير 

 أؼ فتح حساب أو في شكل أمانة أؼ 1المشروعة سواء كاف اإليداع في شكل رصيد
.  تأجير
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 .المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية



 

 

 

 المتعمق بالوقاية من تبييض 01-05الضوابط التي جاء بيا القانون رقم : الفرع الثاني
 :األموال وتمويل اإلرىاب و مكافحتيما

: الوقاية تبيض األموال - أ

إف جوىر عمميات تبيض األمواؿ قطع الصمة بيف األمواؿ المتحصمة عف األنشطة 
اإلجرامية ومابيف أصميا أو مصدرىا الغير المشروع لكي تبدو ىذه األمواؿ وكأنيا قد 

ثـ  ة اإليداع،ػتولدت عف منشأ قانونػي ومشػروع، فتبيض األمػواؿ يمر بثبلث مراحل مرحل
. مرحمة الترقيد ، فمرحمة االندماج أو التنظيف ليذه األمواؿ القذرة

      وبما أف معظـ العمميات التي تتـ عف طريق البنوؾ والمؤسسات المالية والمصرفية 
تعتبر مسمكا أكثر سيولة في تكاثر عمميات تبيض األمواؿ وليذا السبب فيي ممزمة بمعب 

دور إستراتيجي وأساسي لموقاية مف ظاىرة تبيض األمواؿ وذلؾ مف خبلؿ جممة مف 
التدابير الوقائية لذلؾ تـ إيجاد آليات وميكانزمات لموقاية مف تبيض األمواؿ عبر ىذه 
القنوات مف خبلؿ إرساء قواعد مبدأ جديد في الميداف المصرفي و ىو التقييد مف مبدأ 
السرية المصرفية وكذا خمق قواعد قانونية حديثة تتبلئـ والتطورات المعاصرة و تتمثل 
 .أساسا في االلتزامات و التدابير الوقائية الواقعة عمى البنوؾ والييئات المالية المختمفة

 المتعمق بالوقاية مف تبيض األمواؿ و تمويل 01-05       و لقد جاء القانوف رقـ 
 05-05اإلرىاب ومكافحتيما في شكل متكامل سيما بعد ظيور نظاـ بنؾ الجزائر رقـ 

 و نصو عمى جممة مف اإلجراءات األولية و الطرؽ القبمية 2005 ديسمبر 15المؤرخ في 
لموقاية مف عمميات تبيض األمواؿ عبر البنوؾ والمؤسسات المالية المشابية األخرػ قبل 

حدوثيا، وتقضي ىذه التدابير التي تتعمق بالعمميات والخدمات المصرفية التي يمثل دورىا 
: في الحيمولة دوف استغبلؿ ىذه األخيرة في عمميات تبيض األمواؿ و نذكر منيا

 



 

 

 

 : الرقابة و كيفيتيا

، اوجد الييئة 2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05بغية تحقيق رقابة فعالة ،فاف القانوف  
المتخصصة بتحميل ومعالجة المعمومات ميمتيا تمقي التقارير السرية و اإلخطارات  

بالشبية  وتتولى تحميميا ومعالجتيا ، و تقـو بجمع كل المعمومات و البيانات  التي تسمح 
باكتشاؼ مصدر األمواؿ أو الطبيعة الحقيقية  لمعمميات موضوع األخطار، و بعدىا ترسل 

الممف إلى وكيل الجميورية  المختص طبقا لمقانوف في كل مرة يحتمل فييا أف  تكوف 
. 1الوقائع المصرح بيا مرتبطة بجريمة تبييض األمواؿ

لئلشارة انو و مف اإلجراءات التحفظية التي تتمتع بيا الييئة المتخصصة ىو االعتراض 
 ساعة عمى تنفيذ أية عممية بنكية ألؼ شخص طبيعي أو معنوؼ تقع 72ولمدة أقصاىا 

عميو شبيات قوية لتبييض األمواؿ إال انو ال يمكف بأؼ حاؿ مف األحواؿ اإلبقاء عمى ىذا 
التدبير بعد انقضاء المدة المذكورة إال بقرار قضائي ، إذ لرئيس محكمة الجزائر حصريا 

وبعد  استطبلع رأؼ وكيل الجميورية لدػ نفس المحكمة تمديد األجل المحدد  أو األمر  
بالحراسة القضائية المؤقتة عمى األمواؿ والسندات محل اإلخطار وتنفيذ ىذا األمر عمى 

 ساعة دوف  72النسخة األصمية قبل تبميغ  األطرؼ المعني و ىذا و بانقضاء أجل 
 .اتخاذ  أؼ إجراء يتـ تنفيذ العممية محل اإلخطار

 واجب اإلخطار بالشبية: 
يخضع لواجب اإلخطار بالشبية البنوؾ و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد - 

الجزائر و المؤسسات المالية المشابية األخرػ و شركات التاميف و مكاتب الصرؼ 
والتعاضديات و الرىانات و األلعاب و الكازينوىات ،و كل شخص طبيعي أو معنوؼ يقـو 

أو بإجراء عمميات إيداع أو مبادالت أو توظيفات لو -في إطار ميمتو باالستشارة و
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تحويبلت أو أية حركة لرؤوس األمواؿ ، ال سيما عمى مستوػ الميف المنظمة و 
خصوصا ميف المحاميف و الموثقيف و محافظي البيع بالمزايدة و خبراء المحاسبة و 

محافظي الحسابات والسماسرة و الوكبلء الجمركييف و أعواف الصرؼ و الوسطاء في 
عمميات البورصة واألعواف العقارييف و مؤسسات الفوترة و كذا تجار األحجار الكريمة و 

. 1المعادف الثمينة واألشياء األثرية و التحف الفنية
يتعيف عمى كل األشخاص الطبيعييف و المعنوييف إببلغ الييئة المتخصصة بكل عممية - 

تتعمق بأمواؿ يشتبو أنيا متحصمو مف جناية أو جنحة السيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة 
. بالمخدرات و المؤثرات العقمية أو يبدوا أنيا موجو لتمويل اإلرىاب

ترسل مصالح الضرائب و الجمارؾ بصفة عاجمة تقريرا سريا إلى الييئة المتخصصة - 
فور اكتشافيا خبلؿ قياميا بمياميا الخاصة بالتحقيق و المراقبة وجود أمواؿ أو عمميات 
يشتبو أنيا متحصمو مف جناية أو جنحة السيما  الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات 

والمؤثرات العقمية أو يبدوا أنيا موجو لتمويل اإلرىاب 

: اإلجراءات الردعية و العقوبات:  الفرع الثالث

اتخذ التشريع الجزائرؼ منيجا متشددا في العقوبات عمى نشاط تبيض األمواؿ بما يتبلئـ 
وخطورة ىذه الجريمة، ولكف و قبل الحديث عف طبيعة ىذه العقوبات وجب عمينا قبل كل 
شيء الحديث حوؿ المتابعة في جرائـ تبيض األمواؿ التي تكوف تمقائيا في جميع الحاالت 

ولـ يشترط المشرع تقديـ شكوػ أو إتباع إجراءات خاصة مف اجل المتابعة ، كما يمكف 
باعتبارىا  - أف تتـ المتابعة بناء عمى التقارير التي توجييا خمية معالجة االستعبلـ المالي

.  إلى وكيل الجميورية – جية متخصصة في التحقيق حوؿ العمميات المالية المشبوىة 

 أورد في مادتو الخامسة قيدا عمى المتابعة في جرائـ تبييض 01-05غير أف القانوف رقـ 
األمواؿ حيث تنص عمى انو ال يمكف  اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إال إذا كانت 
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األفعاؿ األصمية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في القانوف البمد الذؼ ارتكبت 
. 1فيو وفي  القانوف الجزائرؼ 

كما نص عمى جزاءات شممت األشخاص والييئات المالية التي قد تخل بأحد التزاماتيا 
مثل عدـ تحرير اإلخطار بالشبية، و عاقب مسيرو وأعواف البنوؾ والمؤسسات المالية 

الذيف يخالفوف عمدا وبصفة متكررة تدابير الوقاية مف تبيض األمواؿ، ىذا وطبقا لمسؤولية 
فاف النص قد حدد لو عقوبة تتناسب مع كيانو بفرض عقوبة  ، الشخص المعنوؼ الجزائية

. 2الغرامة المالية عميو

أما بخصوص الجزاءات المقررة لجرائـ تبييض األمواؿ فقد ميز المشرع بيف جريمة 
ونص قانوف . تبييض األمواؿ البسيطة و جريمة تبيض األمواؿ المقترنة بظرؼ مشدد 

العقوبات عمى عقوبات سالبة لمحرية كالحبس وعقوبات مالية كالغرامة والمصادرة 
. وعقوبات تكميمية

 :عقوبة جريمة تبييض األموال البسيطة -1
يعاقب كل مف قاـ بتبييض األمواؿ بالحبس مف :"  عمى انو1 مكرر 389تنص المادة  -

دج إلى  1.000.000سنوات و بغرامة مف  (10)سنوات إلى عشرة  (5)خمسة 
 "  دج3.000.000

فالعقوبة األصمية السالبة لمحرية عف جريمة تبييض األمواؿ البسيطة مف : الحبس -
خمس سنوات إلى عشرة سنوات حيث حددت المادة الحد األدنى واألقصى لمعقوبة و 

 .3بالتالي تركت تقدير العقوبة لمقاضي
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باإلضافة إلى الحبس قضت المادة بعقوبة الغرامة المالية و التي تتراوح بيف : الغرامة -
مميوف و ثبلثة مبلييف دينار جزائرؼ و نفس الشيء، فاف تقدير الغرامة يكوف خاضعا 

 .لسمطة القاضي

: عقوبة جريمة تبييض األموال المقترنة بظرف مشدد

يعاقب كل مف يرتكب جريمة :"  مف قانوف العقوبات عمى انو2 مكرر389تنص المادة 
تبييض األمواؿ عمى سبيل االعتداء الستعماؿ التسييبلت التي يمنحيا نشاط ميني أو في 

سنة وبغرامة  (20)سنوات إلى عشريف  (10)إطار جماعة إجرامية، بالحبس مف عشر 
"  دج8.000.000 دج إلى 4.000.000مف 

: فإذا اقترنت جريمة تبييض األموال بظرف مشدد من الظروف التالية

 إذا كاف الجاني معتاد عمى ارتكاب جريمة تبييض األمواؿ، -1
إذا ارتكب الجاني الجريمة في إطار جماعة إجرامية فاف عقوبة الحبس تكوف مف  -2

 دج إلى 4.000.000سنة و بغرامة مف (20)سنوات إلى عشريف  (10)عشر 
 . دج8.000.000

 والمتعمق 12006-02-22 المؤرخ في 01-06نشير في ىذا المقاـ إلى أف القانوف رقـ 
بالوقاية مف الفساد و مكافحتو و الذؼ ينص عمى جريمة تبييض األمواؿ كنوع مف أنواع 

 الظروؼ المشددة في حالة إذا كاف 48أورد في مادتو  ( منو42المادة )جرائـ الفساد 
الجاني قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عميا في الدولة أو ضابطا عموميا أو عضوا في 

ضابطا أو عوف شرطة قضائية أو ممف يمارس بعض صبلحيات الشرطة  الييئة أو
موظف أمانة الضبط باف يعاقب بالحبس مف عشر  سنوات إلى عشريف سنة  القضائية أو

.  و بنفس الغرامة الجريمة المقررة لمجريمة المرتكبة
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ذلؾ انو إذا ارتكب احد األشخاص المذكوريف أعبله جريمة تبييض األمواؿ البسيطة فاف 
 سنوات و غرامة مف مميوف إلى ثبلثة مبلييف دينار، أما إذا 10 إلى 5عقوبة الحبس مف 

ارتكبت جريمة تبييض األمواؿ عمى سبيل االعتداء الستعماؿ أو باستعماؿ التسييبلت 
التي تمنحيا إياه مينتو أو في إطار جماعة إجرامية منظمة فاف عقوبتو ىي الحبس مف 

  دج8.000.000 دج إلى 4.000.000 سنة و الغرامة مف 20 إلى 10

: المصادرة
 يعتمد التشريع الحديث في مكافحة الجريمة المنظمة عمى ضرب أصحابيا في النفع 

العائد عمييـ ، و تعرؼ المصادرة عمى أنيا التجريد و الحرماف الدائـ مف األمواؿ 
و تعتبر  (الوسائل و المعدات المستعممة)أو الوسط  (الفوائد)المتحصبلت  ، أو (العائدات)

المصادرة مف أىـ الجزاءات التي ينص عمييا قانوف العقوبات وىذا لتفويت الغرض 
الحقيقي مف وراء  تبييض األمواؿ و ىو الحصوؿ عمى عائدات كبيرة غير مشروعة و 
يعود الفضل في ذلؾ بطبيعة الحاؿ إلى اتفاقية فيينا التي صادقت عمييا الجزائر ، ىذه 

. األخيرة التي ركزت عمى عقوبة المصادرة نظرا ألىميتيا السالف ذكرىا
 مف قانوف العقوبات أحكاما خاصة بعقوبة 4 مكرر389أورد المشرع الجزائرؼ في المادة 

: 1المصادرة التي تقـو بيا الجية الفضائية المختصة و ىي
تكوف في إؼ  (العائدات و الفوائد )مصادرة األمواؿ موضوع جريمة تبيض األمواؿ : أوال

يد كانت، إال إذا اثبت مالكيا انو يحوزىا بموجب سند شرعي أو انو لـ يكف يعمـ 
بمصدرىا اإلجرامي و ىذا ما ذىبت إليو القاعدة العامة في المصادرة المنصوص عمييا 

.  مف قانوف العقوبات عندما نصت عمى حفع حقوؽ الغير حسف النية 5-15في المادة  
تتـ مصادرة األمواؿ محل الجريمة في جميع األحواؿ حتى و لو كاف الجاني أو : ثانيا

. الجناة مجيوليف
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المصادرة الجزئية لؤلمواؿ المتحصل عمييا بطريقة شرعية مع العائدات الجريمة    : ثالثا
و نص المصادرة      . إذا ما اندمجت ىذه األمواؿ المشروعة مع عائدات جناية أو جنحة

ىذا لجزء مف األمواؿ المشروعة في حالة اختبلطيا بعائدات إجرامية ىو نص فريد مف 
ب مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار  – 6-5نوعو و ىو مأخوذ مف نص المادة 

 . 1 (1988اتفاقية فيينا )الغير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقمية 
القضاء بعقوبة مالية تساوؼ قيمة الممتمكات الواجب مصادرتيا و التي تعذر : رابعا

تقديميا أو حجزىا أماـ الجية القضائية المختصة و تكوف في حالة اإلدانة عف جريمة 
تبييض األمواؿ التي يفمح الجاني فييا بتيريب أموالو بأؼ طريق مف الطرؽ يصعب معو 

استرجعيا أو معرفة مكانيا 
 أف 4 مكرر 389دقة منطوؽ المصادرة حيث أوجبت الفقرة األخيرة مف المادة : خامسا

 .يتضمف حكـ أو قرار المصادرة تعييف الممتمكات و تعريفيا و تحديد مكانيا

: العقوبات التكميمية

المنع مف - تحديد اإلقامة:  مف قانوف العقوبات و ىي9 وردت العقوبات التكميمية بالمادة 
حل – المصادرة الجزئية لؤلمواؿ – الحرماف مف مباشرة بعض الحقوؽ – اإلقامة 

نشر الحكـ و تضاؼ كذلؾ عقوبة المنع مف اإلقامة عمى اإلقميـ – الشخص االعتبارؼ 
 سنوات عمى األكثر بالنسبة لؤلجنبي المحكـو عميو في 10الوطني بصفة نيائية أو لمدة 

  2 (6 مكرر 389المادة  )جريمة التبييض   

  :عقوبة الشخص االعتباري 

 18  مكرر و18نص المشرع الجزائرؼ عمى مسؤوليتو الجزائية و عقوبتو في المواد 
 عف عقوبة الشخص 7 مكرر389 مف قانوف العقوبات و قد نصت المادة 1مكرر
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المعنوؼ الذؼ يرتكب جريمة تبييض األمواؿ و العقوبة تطبق عمى الشخص المعنوؼ في 
الغرامة مف مرة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المحددة : الجناية والجنحة ىي 

 لمشخص الطبيعي

 :واحد أو أكثر مف العقوبات اآلتية

  ،حل الشخص المعنوؼ
  سنوات عمى األكثر، 5غمق المؤسسة أو فرع ليا لمدة
  سنوات عمى األكثر، 5اإلقصاء مف الصفقات العمومية لمدة
  المنع مف مزاولة نشاط أو أكثر مينية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير

  سنوات،5مباشر بشكل نيائي أو لمدة ال تتجاوز 
  ، مصادرة الشئ المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا
  ، نشر و تعميق حكـ اإلدانة
 سنوات خصوصا عمى 5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز 

 .النشاط الذؼ أدػ إلى ارتكاب الجريمة أو بمناسبتو

: اإلعفاء من العقوبة و تخفيفيا

 منو عمى انو يستفيد مف األعذار المعفية مف 49نص قانوف مكافحة الفساد في المادة 
العقوبة المنصوص عمييا في قانوف العقوبات كل مف ارتكب أو شارؾ في جريمة تبييض 

األمواؿ وقاـ قبل مباشرة إجراءات المتابعة  بإببلغ السمطات اإلدارية أو القضائية أو 
.  1الجيات المعنية عف الجريمة و ساعد عمى معرفة مرتكبيا
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و انو عدا الحالة السالف ذكرىا تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب 
شارؾ في تبييض األمواؿ بعد مباشرة إجراءات المتابعة أو ساعد في القبض عمى  أو

. شخص أو أكثر مف األشخاص الضالعيف في ارتكابيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

خالصة الفصل 

تعد جريمة تبييض األمواؿ مف الجرائـ الخطيرة، لما تفرزه مف آثار سمبية وخيمة        

عمى الجانب االقتصادؼ واالجتماعي وحتى السياسي مما يستمـز تكثيف الدوؿ جيودىا     

في تبادؿ المعمومات، والخبرات وفي البحث عف آليات مالية وتشريعية وتقنية قصد التحكـ 

 .أكثر في ىذه الظاىرة و التقميل مف خطورتيا

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

مع االنفتاح االقتصادؼ والدعوة إلى تحرير األسواؽ المالية الدولية ورفع القيود عف        
رؤوس األمواؿ الدولية، أصبحت تثير المؤسسات المالية والنقدية الشؾ في خموىا مف  حركة
 استقرار زعزعة األسواؽ المالية الكبرػ وعدـ حمميا بذور التشويش المالي الذؼ ييدد أسباب
 االقتصادية الجرائـاألسواؽ المالية الدولية، وعمميات غسيل األمواؿ تأتي في مقدمة  مختمف

 ىذه العمميات وتتنوع صورىا بدرجة كبيرة داخل تتزايد حيث االستقرار التي تيدد ىذا
بيف بعضيا البعض مما يؤدؼ إلى زيادة حجـ األمواؿ التي تعبر  االقتصاديات المختمفة، وفيما
 سمبية وخطيرة عمى المجتمعات التي آثاروتحدث ىذه العمميات  حدود الدوؿ مف أجل الغسيل،

خاصة عمى اقتصاديات الدوؿ المتخمفة والنامية، وكذا  تنتشر فييا ويتعاظـ تأثيرىا بصفة
الجيود مف أجل مكافحة ىذه العمميات والحد منيا  الجياز المصرفي ولذلؾ فإنو ينبغي تكثيف

 .لتجنب اآلثار السمبية بقدر اإلمكاف
 لظاىرة غسيل األمواؿ تولدت لدينا جممة مف دراستنابعد كل ما أوردناه مف خبلؿ 

 : في التصدؼ ليذه الظاىرة وىي كاآلتيالجزائروالمعوقات التي واجيت  الصعوبات
ج  اقتصادية ومالية بعد خروجرائـصعوبة التصدؼ ومتابعة المجرميف الذيف ارتكبوا 

 . الوطنيالترابمف  المجـر
ر فساد بعض أجيزة الرقابة المنوط بيا مكافحة الجريمة والتصدؼ لمنشاطات غی

 ففي كثير مف األحياف يتـ اكتشاؼ تورط عناصر مف قطاع األمف والجمارؾ  المشروعة،
 .القانوف  في عمميات مخالفة

 النقائص الموجودة في أجيزة الرقابة والتي تحد مف فعاليتيا حيث تتعمق ىذه النقائص
 .القانوف المطبق والغموض في الميمات الممقاة عمى عاتق ىذه األجيزة بتنوع

  مختمف المعامبلت وارتفاع نسبةإجراءاالستعماؿ الكبير لمنقود الورقية والمعدنية في 
 .الجزائرؼ النقدؼ خارج النظاـ المصرفي  التسرب

 . الدقيقة حوؿ ظاىرة تبييض األمواؿ اإلحصائياتغياب األرقاـ و



 

 

 

 ومف أجل معالجة ىذه النقائص والتقصير المبلحع في مجاؿ التصدؼ لظاىرة تبييض
 بعض    والتوصيات التي نرػ فييااآلراءاألمواؿ أوجب عمينا تضميف ىذه الخاتمة بجممة مف  

 :الحموؿ الممكنة لتدارؾ ىذا النقص المسجل وىو كاآلتي
  غسيل األمواؿ بمختمف أنشطتياجرائـ ضرورة الوصوؿ إلى اتفاقية دولية فعالة لمكافحة -1

 .بالمخدراتوعدـ االقتصار عمى جريمة المتاجرة غير المشروعة 
  ضرورة تفعيل التعاوف الدولي فيما يتعمق بمكافحة عمميات غسيل األمواؿ واالستفادة-2

 .القصوػ مف تجارب بعض الدوؿ المتقدمة التي حققت نتائج باىرة في مواجية غسيل األمواؿ
  غسيل األمواؿ ينص عمى جميع صورىاجرائـ ضرورة تشريع قانوف وطني لمكافحة -3

 جزائيةويتضمف عقوبة المصادرة الكاممة لمماؿ القذر وأدواتو كما ينص عمى عقوبات  
عمى الفاعميف والمتعاونيف، ويتعيف أف يتضمف التشريع تعريفا واضحا ودقيقا  صارمة توقع

 إنشاء جية مركزية لمرقابة عمى التحويبلت البرقية الضرورةمف  لغسيل األمواؿ، كما
 .معيف والمعامبلت التي تبمغ قيمتيا حد

  المصارؼ والسيما المصارؼ الخاصة لسيادة القانوف الذؼ يجـرإداراتضرورة خضوع -4
 غسيل األمواؿ وذلؾ بإعبلء الصالح الوطني عمى الصالح الخاص جرائـويعاقب عمى 

 .لممصرؼ
 .عمى الدوؿ أف تبذؿ جيد أكبر في إصبلح أجيزتيا اإلدارية والمالية والمصرفية-5
كاف  أف تضع الدوؿ باتفاقيات فيما بينيا ضوابط وشروط لتحويل األمواؿ وتغيير النشاط إذا-6

 .األمر يتعمق بمبالغ طائمة تنتقل بيف المؤسسات المالية
مف  أف تكوف المصادرة ىي العقوبة األولى لكل المبالغ التي يشتبو في أنيا مبالغ ىاربة-7

 .مصدرىا غير المشروع
  التي تكوف مصدر لكسب األمواؿالجرائـأف تيتـ األجيزة األمنية في كل دولة بأنواع -8

 .الطائمة وغير المشروعة والمبنة األولى لغسيل األمواؿ



 

 

 

لمجوانب  ضرورة وضع تشريع عربي قومي لمحاربة غسيل األمواؿ يضع الخطوط العريضة-9
والتشريعية  التي يمكف القياـ بيا مف خبلؿ التعاوف والتنسيق بيف المؤسسات المالية والمصرفية

 .واألجيزة األمنية
 تطوير قوانيف سرية الحسابات المصرفية تنسجـ مع مكافحة غسيل األمواؿ وتدريب-10

 .العامميف في المصارؼ والمؤسسات المالية وأسواؽ الماؿ
 ضرورة إقامة نظاـ معموماتي يسمح بـ ا رقبة التحركات المالية ومعرفة مشروعية-11

 .مصدرىا، ثـ تتبع مسارىا وكيفية استعماليا والمجاالت التي تستثمر بيا
 الجزائر  بأف2017كما ال يفوتنا أف ننوه بإشادة كتابة الدولة األمريكية في تقريرىا الصادر سنة 

 تكافح بحـز جريمة تبييض األمواؿ، وذلؾ بفضل الـ ا رقبة الصارمة عمى قطاع البنوؾ،
 يبقى ضعيفا بسبب التنظيـ الجزائر في تقريرىا أف تبييض األمواؿ في أشارتحيث 

 أحرزت تقدما الجزائر الصرؼ، والحع التقرير مف جية أخرػ أف مراقبةمجاؿ  المحكـ في
 .تنظيميا الخاص بمكافحة تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب في تكييفمعتبرا 

وأكد تقرير كتابة الدولة األمريكية في وثيقتيا لمتقرير الصادر عف خمية معالجة 
 مف أجل تحسيف الجزائر والذؼ يعكس الجيود التي تبذليا 2016لسنة  المالي االستعبلـ
 . مكافحة تبييضإجراءات

 استنتاجات
ظاىرة غسيل األمواؿ عالمية ، فرضت نفسيا في السنوات القميمة الماضية باعتبارىا جريمة -1

. اقتصادية ، ييدؼ مف وراءىا غاسموا األمواؿ إلى إخفاء المصدر غير المشروع ليذه األمواؿ
تعدد مراحل غسيل األمواؿ ،بدءا مف توظيف األمواؿ القذرة وصوال إلى إدماجو في الدورة - 2

. االقتصادية وٕاضفاء الشرعية عمييا ، بحيث يصعب الكشف عف حقيقة مصدرىا
إف مصادر األمواؿ المراد غسميا تتعدد بتعدد أألفعاؿ غير المشروعة، وال تقتصر عمى - 3

. تيريب المخدرات ، إنما تشمل جميع الجرائـ واألعماؿ غير المشروعة



 

 

 

تتعدد التقنيات واألساليب التي يمجأ إلييا غاسموا األمواؿ لشرعنة أمواليـ القذرة وال يمكف -4
. حصرىا في عدد معيف ، فالتقنيات تتطور بتطور التكنولوجيا الحديثة 

بالرغـ مف أنو يتراءػ لمبعض بأف عممية غسيل األمواؿ ليا آثار إيجابية ، خاصة في - 5
حالة اتخاذىا الصورة العينية ، مثل إقامة شركات استثمارية وتوفير العديد مف فرص العمل ، 

إال أنو في مجمميا تؤدؼ إلى آثار سمبية في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية وحتى 
. السياسية

إف اآلثار الفادحة التي تتسبب فييا عمميات غسيل األمواؿ جعمت المجتمع الدولي يصمـ - 6
عمى مكافحتيا باستعماؿ أحدث الطرؽ والوسائل التكنولوجية ، وسف قوانيف صارمة تجـر كل 

مف يساىـ في ىذه العمميات ، غير أف ىذا الكفاح يواجو عقبات كبرػ حالت دوف القضاء 
. عمى ىذه الظاىرة

االقتراحات  التوصيات و

متابعة المزادات والمناقصات وعقود التوريد والمقاالت ، خاصة الجديد الذؼ يدخل إلييا -1  
.                       أطراؼ محمية ودولية جديدة ، واالستعبلـ عمييا

معاقبة السياسييف الذيف يتـ ضبطيـ متمبسيف بمساعدة عصابات الجريمة المنظمة - 2  
. بصفة عامة وجريمة غسيل األمواؿ بصفة خاصة 

. اشتراؾ وتعاوف أجيزة األمف والضبط ومبلحقة المجرميف -3 
. إيجاد تحالفات مع أجيزة المخابرات العالمية في مجاؿ مكافحة غسيل األمواؿ- 4  
إيجاد تعاوف عممي تنوعي إعبلمي مع مؤسسات ومنظمة األمـ المتحدة والمنظمات - 5  

. الدولية والمحمية لمحاربة جريمة غسيل األمواؿ
إيجاد عقوبات مغمظة في النظـ القانونية يعد سقوط جريمة غسيل األمواؿ بالتقادـ أو الوفاة -6 

ومبلحقة الورثة بالتعويض                   
. عف الضرر



 

 

 

. سد المنافذ التي ينفذ إلييا المجرموف ، ويمارسوف إجراميـ في مجاؿ غسيل األمواؿ-7
مراقبة العامميف في الجياز اإلدارؼ وبصفة خاصة مف يمكف أف يساعد عمى إتماـ جريمة -8

. غسيل األمواؿ
: متابعة معامبلت -9

. البورصة داخل الوطف وخارجو   -
. تحويبلت البنوؾ إلى الخارج   - 
 .ما يحممو األفراد مف نقود إلى الخارج بوسائل الدفع اإللكتروني   - 

بالنسبة لمجزائر فيجب تفعيل التعاوف الدولي فيما يتعمق بمكافحة تبييض األمواؿ، 
 المالي إلى مجموعة ايجمونت و إبراـ االستعبلـالعمل عمى انضماـ خمية  خبلؿ مف

و المتعددة األطراؼ و التوسع في اتفاقيات التعاوف القضائي، بحيث  الثنائیاالتفاقيات 
 .التعاوف بيف األجيزة المكمفة بممارسة الشرطة القضائية االتفاقيات تشمل ىذه

 .التنسيق و التشاور بيف كافة القطاعات المعنية بتبييض األمواؿ- 

 تشجيع البحوث العممية المعمقة و الجادة لظاىرة تبييض األمواؿ في جميع مراحميا- 

. وكشف أساليبيا و تقنياتيا المتجددة باستمرار

  المالي و عدـ اعتبارىااالستعبلـ بإدارة الجمارؾ كعضو دائـ في خمية االعتراؼ
 كمجرد عوف ممـز بالتصريح بالشبية، فضبل عف تزويدىا بيياكل مختصة لمعالجة

 .المعمومات الخاصة بتبييض األمواؿ

 إعداد برنامج تدريبي لمعامميف في القطاع المالي و سمؾ القضاة و عموما كل أجيزة- 

 إنفاذ القانوف، تشمل موضوعات تقنية و قانونية تنمي مياراتيـ و قدراتيـ عمى كشف

.  اإلجراءات البلزمة لمتعامل معياإتباعالعمميات المشبوىة و 



 

 

 

 آفاق البحث

و  يصعب في ىذا النوع مف البحوث اإلحاطة بكل جزئياتو التسامو بتعدد الجوانب
 لعدة مواضيع جزئية قد تشكل في حد ذاتيا مواضيع بحث مستقمة، و التي مف بينيا تفرعو
 االقتصادية لمقانوف الجنائي، الحرية االقتصادية و مكافحة تبييض األمواؿ، الدراسة الطفرة

في التأطير المؤسساتي لمكافحة تبييض األمواؿ، استقبللية الخمية المكمفة  المقارنة
األمواؿ، مكافحة تبييض األمواؿ و تدخل الدولة في االقتصاد، مكانو  تبييض بمكافحة

الدولي في مكافحة تبييض األمواؿ، الفساد و تبييض األمواؿ،  التعاوف  الجزائر مف
في مواجية الجريمة االقتصادية و االقتصاد الموازؼ،  و المصرفي اإلصبلح المالي

الدفع في الجزائر و آليات ترقيتيا، خبليا االستعبلـ المالي و  التأطير القانوني لوسائل
 .خطر التدخل األجنبي

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 :الكتب
 
 اليدػ دار ،(ومكافحتو الفساد مف الوقاية قانوف ) الجنائية الموسوعة الشافعي، عبيدؼ-

 اإلجراـ عبد، فتحي دمحم-2008.2 الجزائر، مميمة، عيف والنشر، لمطباعة
 .1999 الرياض، األمنية، لمعمـو العربية نايف المعاصر،أكاديمية

 .2005 مصر، اإلسكندرية، المعارؼ، ،منشاة األمواؿ غسيل مكافحة خطاب، سمير -
 
 المذكرات-
 الجزائر،مذكرة حالة دراسة -مكافحتيا آليات و األمواؿ غسيل ظاىرة سعيدة، الشرنة-

 الجزائر، جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية العمـو كمية منشورة، غير ماجستير
2008/2009. 

 القانوف  في ماجستير ،مذكرة(مقارنة دراسة) األمواؿ تبييض جريمة جماؿ، خوجة -
 .2007/2008تممساف، بمقايد، بكر أبو جامعة الحقوؽ، كمية الخاص،

، دكتوراه أطروحة األمواؿ، غسيل ماركي، دليمة -  السياسية، العمـو و الحقوؽ  كمية عمـو
 -لخضر الحاج جامعة
 .2007/2008 باتنة،

 مذكرة الجزائر، في األمواؿ غسيل ظاىرة مكافحة آليات و جيود عمية، بف عيسى بف -
 التسيير، عمـو و التجارية العمـو و االقتصادية العمـو كمية التسيير، عمـو في ماجستير

 .2009/2010 ،3 الجزائر جامعة
 ماجستير مذكرة الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الدولية اآلليات آسية، ذنايب -

 قسنطينة،-منتورؼ  اإلخوة جامعة السياسية، العمـو و الحقوؽ  كمية العاـ، القانوف  في
2009/2010. 

، في دكتوراه أطروحة األمواؿ، تبييض مكافحة في البنوؾ دور كريمة، تدريست -  العمـو
 .2014وزو، تيزؼ  -معمرؼ  مولود جامعة السياسية، العمـو و الحقوؽ  كمية

 :العممية المجبلت و المقاالت-



 

 

 

 المنتدػ مجمة قانوني، و اقتصادؼ منظور مف األمواؿ غسيل جريمة غالـ، هللا عبد -
 .السادس العدد بسكرة، القانوني،جامعة

 وطرؽ  الجريمة أسباب و تطوره و تاريخو األمواؿ غسيل عوض، الديف محي دمحم-
 العدد ، المنصورة جامعة الحقوؽ  كمية االقتصادية، و القانونية البحوث مجمة مكافحتيا،

 .1999 ابريل ، الخاص
 غسيل ظاىرة عمى المترتبة االنعكاسات ميخا، توما لييب سمماف، ىادؼ احمد - 

 .2007/الستوف  و السابع العدد االقتصاد، و اإلدارة مجمة األمواؿ،
 :القانونية النصوص-
 التنظيـ و التشريع مخالفات بقمع المتعمق 19/02/2003 في المؤرخ 01/03 األمر-

 ،12 العدد الرسمية، ،الجريدة الخارج والى مف األمواؿ رؤوس وحركة بالصرؼ الخاصيف
2003. 

 في المؤرخ 66/156 األمر ويتمـ يعدؿ 10/11/2004 في المؤرخ 04/15 القانوف -
 .العقوبات قانوف  المتضمف 08/06/1966
 تمويل و األمواؿ تبييض مف بالوقاية المتعمقة 6/02/2005 في المؤرخ 05/01 القانوف -

 .ومكافحتو اإلرىاب
 المؤرخ 66/155 لؤلمر المتمـ و المعدؿ 04/12/2006 في المؤرخ 06/122 القانوف -

 .الجزائية اإلجراءات قانوف  المتضمف 08/06/1966 في
 والمتمـ المعدؿ التيريب،و بمكافحة المتعمق 23/08/2005 في المؤرخ 06/05 األمر-

 .06/09 باألمر
 مكافحتو، و الفساد مف بالوقاية يتعمق 20/02/2006 في المؤرخ 06/01 القانوف -

 .2006 لسنة 14 عدد الرسمية الجريدة
 و األمواؿ تبييض مف بالوقاية المتعمق 06/02/2005 في المؤرخ 05/01 القانوف  -

 .مكافحتيا و اإلرىاب تمويل
 13 الموافق 1430 عاـ الحجة ذؼ 126 في المؤرخة 03 رقـ الرئاسية التعميمة -

 .2009  ديسمبر
 



 

 

 

 :االلكترونية المواقع-
 13 العدد الشرطة، بحوث مركز مجمة األمواؿ، غسيل عمميات فرج، المطيف عبد دمحم-

 .1998 يناير
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 مػػمخص المذكرة

 المؤتمرات جل في مؤخرا تداوليا تـ التي ، الخطيرة الجرائـ مف األمواؿ تبييض جريمة تعد
 ومحاولة تجريميا إلى التشريعات معظـ عمدت حيث المحمية، كذا و الدولية الندوات و

 فعالية، أكثر بشكل منيا الوقاية و مكافحتيا ليا يتسنى حتى ليا عاـ قانوني إطار وضع
 اقتصاديات و عامة بصفة العالمي االقتصاد عمى تشكميا التي السمبية لآلثار بالنظر وىذا

 ضمف بتصنيفيا عالميا بعدا أخذت قد مسألة وباعتبارىا ، خاصة بصفة النامية الدوؿ
 ليذه لمتصدؼ  سعت التي الدوؿ بيف مف كانت الجزائر فاف ، لمحدود العابرة الجرائـ
 تساعد إجراءات و تدابير إيجاد خبلؿ مف ، االقتصادؼ نشاطيا تعرقل التي  الجريمة

الداخمي و الخارجي الصعيديف عمى الجريمة ليذه حد وضع عمى . 
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