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 إهداء
 

 هييالخالق الذي أضاء الكون بنوره ال باسم 
 لنعمه اشاكر  اله اسجد خاشعوحده اعبد و 

 وفضله علي في إتمام هذا الجهد.
 هما، وجاهدت األيام صبرالفؤاد اإلى... من سهرت الليالي، وحملت 

 وشغلت البال فكرا، ورفعت األيادي دعاءا، وأبقت باهللا أمال... إلى الغالية
 هللا وأطال في عمرها. حفظها  أمي

 إلى من رباني وأدبني وعلمني وبذل كل ما في وسعه ليوجهني إلى الطريق
 هللا دائما... إلى والدي العزيز حفظه المستقيم، إلى من اعتز وافتخر به 

 . لنا وأدامه
 و باإلخاء، وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي... من تحلإلى

 إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت،
 .يوالخير... إلى إخوانإلى من كانوا معي على طريق النجاح 

  أن يوفقنا ويرشدنا هللامن  امن يحب العلم ويسعى من اجله راجيإلى.... كل 
لما هو صالح. 
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تمام هذا العمل  يقه لنا إلبداية نشكل المولى عز وجل على توف

 المتواضع،

 

 زكريا شيخ محمد لألستاذ تقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان ن

الذي قبل وتكرم باإلشراف على المذكرة، وعلى كل ما قدمه 

 .هذا العطاءوجيهات ونصائح أثمرت بتلنا من 

 

كما نشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم وتفضلهم  

تهم في ابداء نصائحهم من أجل بمناقشة هذه المذكرة، ورغب

دها. تسدي
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التااي ير اار الحاادي  عنهااا  تعتبر ظاااهرة يساايل األمااوال ماان أكباار صااور الجاارائم اإلقتصااادية
لدرجااة أبحاات تشاارل فيااه إشااراخ حقيقيااا يخاايم علااى جميااع المجتمعااات ويهاادد  فااي انونااة األخياار،

قاااة عااان حجااام هااااذه أمنهاااا وقساااتقرارها اإلقتصاااادي باااالريم مااان صاااعوبة تقاااديم اإلحصاااائيات الدقي 
إخ أن الك يااار مااان  ،رقاااام وتعقاااد أسااااليب يسااايل األماااوالالظااااهرة فاااي العاااالم بسااابب تضاااارب األ

 3مليااار دوخر إلااى  800الدراسات تشير إلى أن حجم اخموال القذرة التي تاام يساالها تتااراوح بااين 
وخيااات المتحاادة تعتباار ال كمااا بالمئااة ماان إجمااالي الناااتي العااالمي،  5يعااادل    أي مااا  تريليون ساانويا،

إذ تقاادر حجاام األمااوال القااذرة الناشاائة عاان  األمريريااة أكباار الاادوال التااي يااتم فيهااا يساايل األمااوال،
 مليار دوخر سنويا.  283جرائم المخدرات التي تغسل فيها سنويا بحوالي  

ونظااارا لماااا تخلفاااه ظااااهرة يسااايل األماااوال مااان الاااار وقنعراساااات سااالبية التاااي تماااس جمياااع 
وقدراكاااا مااان المجتماااع  ا اإلقتصاااادية واإلجتماعياااة والسياساااية واألمنياااة منهاااا،المياااادين وخصوصااا 

 عرفت أيلب الدول مم لة بهيئاتها الوطنية بمرافحااة الظاااهرة، الدولي بضرورة مرافحة هذه انفة،
عية وقانونياااة تتصاااد  لهاااذه علاااى باااذل جهاااود إضاااافية مااان خاااالل اإلتجااااه إلاااى وضاااع أطااار تشاااري 

ناااتي عناااه العدياااد مااان اإلتفاقياااات والمعاهااادات الدولياااة والتشاااريعات  وهاااو الشااايء الاااذي ،الظااااهرة
 الرادعة.

وبااالنظر لكااون  في ظاال سياسااة اإلنفتاااح اإلقتصااادي المنتهجااة،  ،والجزائر كغيرها من الدول
أصاابحت مساارحا لحاادوا عمليااات يساال اخمااوال  يساايل األمااوال ظاااهرة عالميااة عااابرة للحاادود،

نشااطة الغياار المشااروعة وتغلغلهااا فااي المجتمااع الجزائااري ممااا بسااب اإلنتشااار الرهيااب لأ داخلهااا،
لذا سعت الجزائر لتك يااج جهودهااا لمرافحااة هااذه الظاااهرة دوليااا   ألر سلبا على اإلقتصاد الوطني،

ومحليااا عاان طريااق إنشاااء  عن طريق ضم جهودها إلى الجهود الدولية واإلقليمية في هذا السياق،
ك يااار مااان التشاااريعات والقاااوانين المجرماااة والمرافحاااة لظااااهرة العدياااد مااان اللجاااان والهيئاااات وسااان ال

 يسيل اخموال.
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 :   أهداف البح 
 نسعى من خالل هذا البح  إلى إدراك مجموعة من األهداف أهمها:

 وأساليبها.  خصائصها مصادرها،  ،التعرف على ماهية يسيل األموال -
الموجهااااة لمرافحااااة يساااايل القااااوانين الدوليااااة والعربيااااة التعاااارف علااااى مختلااااج انليااااات و  -
 األموال.
التعرف على واقع يسيل األموال في الجزائاار وذلاال بااالتطرق لمصااادرها ومخاطرهااا وأهاام   -

 الجهود لمرافحتها.
 صعوبات البح :

 لقد واجهتنا طوال فترتنا إلعداد هذه المذكرة العديد من الصعوبات نذكر منها فيما يلي:
 يل األموال خاصة من الناحية القانونية.نقص المراجع التي تتناول ظاهرة يس -
 إفتقار بعض المراجع لأساليب الحدي ة التي أصبح يتبعها مبيضوا األموال. -

 اإلشرالية:   
 إنطالقا مما ذكر سالفا تظهر مالمح اإلشرالية حي  يمرن صيايتها كانتي: 
مرافحة   إلى أي مد  يمرن أن تساهم التشريعات وانليات المطروحة في الجزائر في

 يسيل األموال 
 :األسئلة الفرعية

من أجل اإلجابة على هذه اإلشرالية المطروحة إرتأينا تقسيمها إلى مجموعة من األسئلة  
 الفرعية على النحو التالي: 

 المقصود بظاهرة يسيل األموال .وماهي أهم مصادرها. ما -
ى المستويين العربي  ماهي الجهود واإلجراءات المبذولة في مرافحة يسيل األموال عل -
 والدولي.
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هو واقع ظاهرة يسيل األموال في الجزائر .وماهي أهم انليات والقوانين المرصودة  ما -
 لمرافحتها. 

 الفرضيات:
 لإلجابة على األسئلة الفرعي المطروحة قمنا بوضع الفرضيات التالية:

 يات الدول. تعد ظاهرة يسيل األموال من أخطر الجرائم التي تهدد أمن وققتصاد -
كان للجهود الدولية والعربية العديد من السياسات اإليجابية في سبيل مرافحة ظاهرة   -

 يسيل األموال. 
 واجهت المشرع الجزائري صعوبات تعرقل نجاح سياسته في مرافحة يسيل األموال.    -

 خطة البح :  
 تاليااة فااي مااذكرتنا،إتبعنااا الخطااة ال لإلجابااة علااى اإلشاارالية المطروحااة وقختبااار الفرضاايات،

وتلاايهم خاتمااة تتضاامن أهاام النتااائي المتوصاال  تساابقهم مقدمااة، والااذي قساامناه إلااى لاللااة فصااول،
 إليها مدعومة بجملة من التوصيات واإلقتراحات.

 ساانتناول فااي الفصاال األول اإلطااار القااانوني لجريمااة تبياايض األمااوال ماان خااالل مبح ااين،
ة تبياايض األمااوال ماان خااالل ساارد تطورهااا التاااريخي فنتحدا في المبحاا  األول عاان ماهيااة جريماا 

رق إلاااى أركاااان أماااا فاااي المبحااا  ال ااااني فسااانتط وخصائصاااها، ونشاااأتها والتعريفاااات المتدوالاااة لهاااا،
 .ومراحل هذه الظاهرة

ونتطرق في الفصل ال اني لآللار التي تخلفها جريمااة يساايل األمااوال وأهاام الجهااود المبذولااة 
حي  سنتناول في المبح  األول انلااار المترتبااة عاان ظاااهرة   ين،لمرافحتها وذلل من خالل مبح  

ونتنااااول فااي المبحااا  ال اااني الجهاااود المبذولااة فاااي ساابيل محارباااة هااذه الظااااهرة  تبياايض األمااوال،
 .المستويين الدولي والعربيوذلل على  
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 القانوني لجريمة تبييض االموال  اإلطار :الفصل األول
نتيجاااة لتزاياااد أنشاااطة  تزاياااد الحااادي  عااان عملياااات يسااايل األماااوال فاااي مختلاااج دول العاااالم،

لااذلل إتلاات هااذه الظاااهرة فااي انونااة  العصااابات اإلجراميااة واإلرهابيااة المنظمااة فااي عاادة مجاااخت،
وقد  أخر  كقضايا اإلرهاب، باإلضافة إلى قضايا األخيرة موقعا مهما في أجندة السياسة العالمية،

وهاااي تهااادف  بااادأت جريماااة يسااايل األماااوال تنتشااار بشااارل كبيااار فاااي كااال المجتماااات بااادون إسااا ناء،
وقااد  بالدرجااة األولااى إلااى تنظيااج األمااوال القااذرة والمشاابوهة التااي تكتسااب بطريقااة يياار مشااروعة،

لمصااارف واألسااواق ساااهمت العولمااة والتطااور التكنولااوجي وكااذا التقنيااات الحدي ااة المسااتعملة فااي ا
التي باتت تؤرق أقو  دول العالم لما لها ماان مخاااطر ساالبية تااؤلر   المالية في إنتشار هذه الظاهرة،

 على أداء المؤسسات واإلقتصاديات وكذا أمن دول العالم.
حيااا   ولإللماااام جيااادا بظااااهرة يسااايل اخماااوال قمناااا بتقسااايم الفصااال إلاااى مبح اااين أساسااايين،

لااام  ل مفهاااوم هاااذه الجريماااة مااان تعريفهاااا وخصائصاااها وأهااام مصاااادرها،سااانتناول فاااي المبحااا  األو 
 .  ال اني على أركانها وأهم مراحلهانتعرف في المبح   

 مفهوم جريمة تبييض األموال  المبحث األول: 
أصاااابح يساااايل األمااااوال ماااان المفاااااهيم التااااي أخااااذت تسااااتحوذ علااااى إهتمااااام صااااانعي القاااارار 

يوجااد  وريم ذلاال فهنااه خ نها واإلقليمي وحتى الدولي،والسياسات على جميع المستويات المحلي م
وماان أجاال هااذا يتعااين علينااا فااي ساابيل  إتفاق موحد بين الاادول حااول مفهااوم هااذه الظاااهرة بااالظب ،

 تحديد مفهوم ظاهرة تبييض األموال أن نتطرق إلى مختلج التعاريف الموجودة.   
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 تعريف جريمة تبييض األموال و خصائصها  : المطلب األول
ونتعاارف فااي  األول، ريف جريمة تبييض األموال في فرعااهسنتطرق في هذا المطلب إلى تع
 الفرع ال اني إلى خائص هذه الظاهرة.

 الفرع األول: تعريف جريمة تبييض األموال 
 

 الفقهي التعريف:  أوال
حدلة الناتجااة لقااد أصاابح عالمنااا المعاصاار يزخاار براام هائاال ماان النشاااطات  اإلجراميااة المساات  

تغيياار ابات اإلجرامية تلجأ إلى تطااوير و التكنولوجي  لذلل  فقد أصبحت العصالتطور التقني و عن  
ذ أسااااالبها  بمحاولااااة قطااااع كافااااة روافااااد األمااااوال القااااذرة المسااااتمدة ماااان الرشااااوة و اإلسااااتغالل النفااااو 

اإلخاااتالأ فأدركااات باااأن هاااذا خ يراااون  إخ بعملياااة يسااال هاااذه المتحصاااالت  مااان األماااوال و مااان و 
 :يلي  الواردة لغسل األموال نذكر ماات الفقهية التعريف
هااي فعاال أو شااروع فيااه يهاادف إلااى إخفاااء أو تمويااه  طبيعااة المتحصااالت المسااتمدة ماان   •

أنشطة يير مشروعة  بحي  تبدو كما  لو كاناات مسااتقاة ماان مصااادر مشااروعة ليتساانى  بعااد ذلاال 
 .طة مشروعة داخل الدولة أو خارجهافي أنش
لمشاااروع الاااذي هاااي أي عملياااة مااان شاااأنها إخفااااء المصااادر الغيااار اتعااارف أيضاااا بأنهاااا  و   •

 .إكتسبت منهم األموال
كمااا أنهااا تعاارف بتنظيااج المااال المحاارم  بخلطااه مااع المباااح أو تحويلااه لمنااه إلااى اخوجااه   •

 .المباحة ليصبح ظاهرا بعوضه وهو تعريف لفقهاء الشريعة اخسالمية
تبااار جريماااة جريماااة يسااال األماااوال تعماااا يلاااي أن  و مااان خاااالل هاااذه  التعرياااف يتضاااح لناااا •

 .ر جرائم الفساد اإلداري و الماليإقتصادية عابرة للحدود الوطنية و هي نتاج إلنتشا
تااي يقااوم بهااا مجموعااة ماان تدخل ضمن إطار الجريمة المنظمة ال أن جريمة يسل األموال •

 .الوسطاء حي   يوزعون األدوار فيما بينهماألشخاص و 
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ة نحن في ضاامن  نظااام إقتصااادي حاار اإلقتصاد العالمي خاصخطورة هذه الجريمة تهدد  •
 1.ية كأنها تؤدي إلى تضليل العدالةمحاولة عولمة الخدمات  المالو 

 ف القانوني  : التعريثانيا
فااي هااذا المجااال ساانتعرل لاابعض التعريفااات الااواردة فااي القااوانين تعريااف المجلااس اخوروبااي 

أن يسااتخدم ماان لمنع النظام المالي فااي أوروبااا  308برقم   1990الوارد  في التوجيه الصادر في 
نقلااه مااع ة إلااى أخاار  و توظيفااه أو تحويلااه و هااي تغيياار شاارل المااال ماان حالاا يساال األمااوال القااذرة  

ذلاال بغاارل ل يااد مساااهمة فااي م اال هااذا النشااام و العلم بأنه  مسااتمد ماان نشااام إجرامااي أو ماان فعاا 
عدة أي شخص متورم فااي إرتكاااب أي نشااام إخفائه  أو تمويه حقيقة أصله يير المشروع أو مسا

 . لتجنب النتائي القانونية لعمله  إجرامي
و فااي قااانون مرافحااة يساال األمااوال المصااري ورد التعريااف لغساال األمااوال بأنااه كاال ساالوك 
ينطوي على إكتساااب مااال أو حيازتااه أو التصاارف فيااه أو إدارتااه او حفظااه  أو إسااتبداله أو إيداعااه 

أو نقله أو تحويلااه  إذا كااان متحصااال ماان الجريمااة ماان الجاارائم المنصااوص   أو ضمانه أو إست ماره
ه مصااادر الماااال أو تغييااار حقيقتاااه عليهاااا ... متاااى كاااان القصاااد مااان هاااذا السااالوك إخفااااء أو تمويااا 

تكاب الجريمة المتحصاال منهااا الحيلولة دون إكتشاف ذلل أو عرقلة التوصل إلى الشخص من إر أو 
 .المال

بيااة المتحاادة علااى أنهااا فااي دولااة اإلمااارات العر  2002لعااام  4ي رقاام عرفهااا القااانون اإلتحاااد
لمتحصاالة ماان إحااد  علااى النقاال أو اإليااداع أو إخفاااء أو تمويااه  حقيقااة تلاال األمااوال اعمل ينطااوي  
 : الجرائم التالية

 .المؤلرات العقليةائم المخدرات و جر  -
 .اإلرهابجرائم الخطج والقرصنة و  -
 .قانون البيئةالجرائم التي تقع بالمخالفة ل -

 

، جريمااااة يساااال األمااااوال و ساااابل مرافحتهااااا، رسااااالة الماجسااااتير فااااي العلااااوم الجنائيااااة حامددددد عبددددد اللطيدددد  عبددددد الددددرحم  - 1
 .11 .ص،2012و الشرطية كلية تدريب الضبام، األكاديمية الملكية للشرطة،مملكة البحرين، 



 الفصل األول:                     اإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال
 

9 

 

 .األضرار بالمال العامجرائم الرشوة واإلختالأ و  -
فقاااد عرفهاااا بأناااه كااال مااان أتاااى مااان  4/2001أماااا قاااانون مملكاااة البحااارين لمرافحاااة يسااال األماااوال 

هذه األمااوال المشااروعة التي من شأنها إظهار أن مصدر و   2في المادة    األفعال المنصوص عليها
 1يعد مرتكبا.

 جريمة تبييض األموالالفرع الثاني: خصائص  
تتصاااج جريماااة تبيااايض األماااوال عااان ييرهاااا مااان الجااارائم بااا الا خصاااائص تجعلهاااا تجعلهاااا 

 . خاصية إقتصادية، إجتماعية ومصرفية تمميزة عن باقي الجرائم، وهي أنها جريمة ذا
 أوال: الخاصية اإلقتصادية

ة المبيضاا  ة، فااالأموالإن هذه الخاصية أساسية لهذه الجريمة وكونها تاارتب  باإلقتصاااد مباشاار 
 . تستهدف الدخول في دواليب الدورة اإلقتصادية بحي  تكون نتائجها مخاطرة ِمؤكدة

 ةاإلجتماعي لانيا: الخاصية 
وذلاااال ألن مرتكبيهااااا يسااااعون ماااان خااااالل نشاااااطاتهم اإلحتماااااء بالغطاااااء اإلجتماااااعي للقياااااام 

ئمهم باألعمااال والنشاااطات بأعمااالهم اإلجراميااة األصاالية، والتصاارف فااي عائاادات ومتحصااالت جاارا
التااي تااوحي أنهااا نافعااة ومفياادة للمجتمااع هااذا ماان جهااة وماان جهااة أخاار  بااالنظر إلااى نتائجهااا علااى 

أو علااى  هذاتاا حصر لها سواء على الفرد في حااد  المجتمع فهذه انفة تخلج مشرالت إجتماعية خ
 . مختلج هيئات المجتمع التي تستغل في علية تبييض األموال

 اصية المصرفيةلال ا: الخ 
تعتبر جريمة تبييض األموال جريمة مصرفية بالدرجة األولى، وذلاال لمااا للمصااارف ماان دور 

 الحسااابات المصاارفية ومااا إسااتراتيجي كبياار فااي عمليااات تبياايض األمااوال، وهااذا نظاارا لعاماال ساارية
طا تقدمااه هااذه المؤسسااات الماليااة ماان قواعااد و اليااات عماال تقنااي بلغاات ماان الحدالااة والتعقيااد شااو 

حياا  للمؤسسااات المصاارفية عاادة قااانين بينهااا وبااين المؤسسااات األخاار  وكااذا  بينهااا وبااين ، كبياارا

 

 .13-12، جريمة يسل األموال و سبل مرافحتها، المرجع السابق، ص.ص. حامد عبد اللطي  عبد الرحم  - 1
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زبائنهاااا هاااذه القاااوانين تعااااني فراياااات ك يااارة وحاااواجز يساااتغلها المجرماااون لتنفياااذ خططهااام لتبيااايض 
 1.األموال بسرعة كبيرة

 مصادر األموال المبيضة  :المطلب الثاني 
يتوجاااب عليناااا معرفاااة  وع بالشااارل الاااذي يعراااس أهميتاااه،حتاااى نااادرك قصاااد اإلحاطاااة بالموضااا 

إذ تتعاادد مصااادر األمااوال الغياار المشااروعة بتعاادد األفعااال  مصااادر األمااوال المبيضااة ضااخامتها،
أن  eric vernieوياار  الاادكتور والتي يصعب حصرها في إطااار أو عاادد معااين، الغير المشروعة،

وهااام باااذلل يتحصااالون علاااى مصاااادر عديااادة يقيماااون وزناااا لحااادود الااادول  أصاااحاب أماااوال القاااذرة خ
 فكلما تركنا هذه المصادر يير مراقبة كلما كان الخطر كبير.  ومتنوعة ألنشطتهم اإلجرامية،

لااام  )الفااارع األول  يجعلناااا نتنااااول تجاااارة المخااادرات واإلتجاااار بالنسااااء واألطفاااال فاااي هاااذا ماااا
وأخياارا نتطاارق   الفرع ال ااانيفي )  نتطرق إلى مضوع الرشوة وقختالأ األموال وتهريبها إلى الخارج

 إلى بعض المصادر األساسية لعمليات تبييض األموال في الجزائر في )الفرع ال ال  .
 تجارة المخدرات واإلتجار بالنساء واألطفال الفرع األول: 

يخفاااى علاااى أحاااد حجااام األماااوال الضاااخمة التاااي تااادرها تجاااارة المخااادرات علاااى أصاااحابها  خ
ساانعرفه  الذي تلحقها بمستهليريها وهذا ما خفى على أحد  معرفة حجم الدماري   خ  وبالمقابل أيضا،

 2تقل تجارة النساء واألطفال أهمية عن تجارة المخدرات التي سنتناولها. كما خ  في الفقرة األولى،
 تجارة المخدرات  الفقرة الدأولى:

المردود الضااخم الااذي برل أصنافها وقياسا باا  نظرا لإلنتشار العامي الواسع لتعاطي المخدرات
وتعاااد أشاااهر عملياااة مااان  األماااوال المبيضاااة، تااادرة تجاااارة المخااادرات، فهنهاااا تعتبااار مااان أهااام مصاااادر

 المخلاااوععملياااات تبيااايض األماااوال والتاااي تتعلاااق بتجاااارة المخااادرات،تلل التاااي قاااام بهاااا رئااايس بنماااا 
بهساااتخدامبنما  حينماااا سااامح لعصاااابات المخااادرات الدولياااة فاااي مديناااة ماااادلين الكولومبياااة )نورييغاااا 

 

 16:00driot.blogspot.comالساعة  على 17/03/2020عليم، تاريخ التصفحموقع القانون والت -1

يادة، جامعاة قالمااة الجزائار ساانة جامعااة الجدلالسياسااة الجنائياة فاي مجااال تبيايض األمااوال فاي الجزائار،دار ا ،يزيدد بددوحلي  - 2
 .41.،ص2014
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وقااد ساااهم  مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلااة، كمحطة عبور لتجارة المخدرات بهتجاه أمريرا،
التجارة الدولية في مدينة فوريدا األمريرية في تسهيل إيداع أموال المخدرات المنقولااة و   بنل اإلعتماد

ل األمااوال إلااى كولومبيااا فتاادخل حي  يقوم بتحوياا   من كولومبيا إلى أمريرا بواسطة فروعه المتعددة،
ي األخير كأنهااا أمااوال األموال القذرة لتبدو ف ةبشرعن  يقومأي أنه  مجددا إلى البالد بصورة قانونية،

 .اد المشروعد إستخدامها ضمن اإلقتصنظيفة ليعا
و خبياار عااالمي فااي مرافحااة الممارسااات هاا و (ralflainder) في هذا الصاادد أعلاان رالااج خينااد

أن تهريااب المخاادرات يساااهم فااي حاادوا عمليااات تبياايض األمااوال تقاادر   ير مشااروعة،المصرفية الغ
بالمئة ماان قيمااة إجمااالي عمليااات تبياايض  25مليار دوخر على مستو  العالم تم ل   120  ا قيمتها ب 

 مليار دوخر سنويا. 500األموال المرتبطة بالمخدرات فق  البالغة 
أن الخبااراء ياارون  مقال بعنوان  يسل األمااوال  في    1998ورد في نشرة األمم المتحدة لسنة  

يقاااارب نحاااو عشااارة  دوخر وهاااو ماااا400أن اإلتجاااار الغيااار المشاااروع بالمخااادرات يااادر سااانويا مبلاااغ 
أضاااعاف القيماااة اإلجمالياااة  لمباااالغ المسااااعدات التنموياااة الرسااامية كافاااة،كما قااادر بعاااض الخباااراء 

دوخر ماان األمااوال الغياار المشااروعة يااتم مليااار  400إلااى  300يتاااروح بااين  الاادوليين أن هناااك مااا
 .لمئة من مجمل التجارة الدوليةبا 8يعادل   أي ما  تبييضها سنويا،

ون شااخص يتعاااطون ياا لم 330أظهرت األرقام لمنظمة األماام المتحاادة أن   وعلى صعيد اخر،
ملياااون 25سااانة مااانهم  24و  15باااين  ح أعماااارهم مااااو اماااادة الهااارويين و الكوكاااايين فاااي العاااالم تتااار 

دمن،كما بينت أيضا تقديرات البرلمااان األوروبااي أن أمااوال تجااارة المخاادرات المتراكمااة علااى مااد  م
 .1مليار دوخر أمريري900عشر سنوات تتجاوز  

فااهن إتفاقيااة أماام المتحاادة لمرافحااة اإلتجااار الغياار المشااروع فااي المخاادرات   وبالموازاة مع ذلاال،
ركاازت علااى  ها من إتفاقيات،الت  وما ا الجزائر،والتي صادقت عليه  1988والمؤلرات العقلية لسنة  

موضااوع األمااوال الناشاائة عاان تجااارة المخاادرات بوصاافها رأأ الاارمح فااي األمااوال القااذرة التااي تكااون 
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وعلى هذا األساأ كانت وخزالت جرائم المخدرات ماان أك اار الجاارائم مصاادرا   محل عملية التبييض،
 1لية الضخمة التي تدرها.لأموال المبيضة في العالم نظرا للمبالغ الما

صااارت ماان بااين الاادول التااي يقاارع فيهااا ناااقوص الخطاار إلنتشااار المخاادرات   ئااراوبالنسبة للجز 
سااابقا، تغياار الواقااع أصاابح بلااد  فيها يهدد كيان المجتمع برمته،فبعد أن كانت الجزائر محطااة عبااور

 .مستهلل بهمتياز
ذه الظاااهرة خطاار حقيقيااا علااى لقااد تطااورت األمااور فااي الساانوات األخياارة بشاارل جعاال ماان هاا 

خاصااة  فلقااد إرتفعاات الكميااات المحجااوزة ماان المخاادرات، ،د بالنظر إلى مجموعة من المعطياااتالبل
طاان ماان  8ججااز 2007فقااد ناام فااي ال اللااي األول ماان ساانة  بصورة ملحوظااة، القنب الهندي منها،

ليااة فااي الوقاات الااذي تاام المخدرات إضافة إلى كميات هائلة من األقراص المؤلرة علااى القاادرات العق
مئااات إضااافة إلااى  2005طاان وكميااة أخاار  تماللهااا تقريبااا فااي  10كلهااا حجااز  2006فااي ساانة 

 .األخف من األقراص المهلوسة
زيااد ماان طاان ماان فقااد بلااغ أ 2008تم حجاازه خااالل ال اللااي األول ماان ساانة   أما بخصوص ما
ألرقااام مخيفااة وهااي فااي تزايااد تعتباار هااذه ا ،ألااج ماان األقااراص المهلوسااة 30المخاادرات وأك اار ماان 

حسااب المختصااين –مسااتمر خاصااة إذا علمنااا أن الكميااات المحجااوزة المشااار إليهااا أعاااله خ تم اال 
ات التي عبرت البلد إلى البلدان األخاار  أو إسااتقرت ي ة من الكملسو  نسبة ضئي –في هذا المجال  

 .2بالبلد من أجل اإلستهالك
إلى مخاادرات أشااد فتكااا وأيلااى  يدية )القنب الهندي فقد تعد  المخدرات التقل من جانب اخر،

يمراان أن تصاال إليهااا  كاناات إلااى زماان يياار بعيااد توضااع فااي خانااة مخاادرات ألرياااء التااي خ ،لمنااا
 ففااي هااذا اإلطااار، هااا،ي كغالء لمنها أو صااعوبة الوصااول إل أيدي المدمنين في الجزائر لعدة أسباب

ماان الكوكااايين فااي وخيااة الطااارف الحدوديااة  كلااغ  6حجااز    2006تم في شهر يوليو/تموز من ساانة  

 

 .43، المرجع السابق، ص. يزيد بوحلي  - 1
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ت بيناات أنااه قااد تاام وضااع كميااات كبياارة ماان أن تحقيقا وتحدلت التقارير الصحفية حينها،  مع تونس
يعنااي  تلل المادة السامة في التداول سواء لإلستهالك المحلي أو النقل إلى البلدان األخر  وهو مااا

داخاال المجااال المصاارفي أو خارجااه أو ربمااا جنااي إياارادات ضااخمة ساايتم دون شاال تبييضااها سااواء 
 .1تهريبها نحو الخارج

إن ممااا زاد األماار سااوءا أن المخاادرات صااارت تاازرع فااي مناااطق معينااة ماان الجزائاار فبيناات 
شااجرة حشااي   8530شااجرة أفيااون و  76219إكتشاااف  2008الحصاايلة األوليااة منااذ بدايااة ساانة 

شخصاااا،ألن  38توقياااج هرتاااار و  39حقاااال بمسااااحة فاقااات  39 كلاااغ مااان الباااذور وتااام تااادمي15و 
زراعة المخدرات تدر أموال طائلة يتم بعد ذلل هذه األموال بأساليب مختلفة،خاصة التحريااات تفيااد 

 مليون سنتيم.  115كلغ من األفيون يباع بأك ر من    1بأن لمن  
لقد أخذت هذه انفة منزلقا خطيرا بسبب إنتشااارها بااين الااذكور واإلناااا وهااي بااذلل تمااس فئااة 

سااانة  53و 19شااباب األك اار حيويااة فااي المجتمااع، حياا  أن متوساا  أعمااار هااؤخء تتااروح مااابين ال
واألدهااى ماان ذلاال هااو إنتشااارها بااين طلبااة الجامعااات،وحتى تالميااذ الماادارأ وهااذا بااالريم الجبااارة 

 المبذولة من قبل الدولة وحمالت التوعية للحد من هذه الظاهرة للفرد والمجتمع.
 جار بالنساء واألطفال  اإلت  الفقرة الثانية:

: تجنيااد أشااخاص أو نقلهاام أو إيااوائهم أو م المتحاادة اإلتجااار البشاار علااى أنهعرفاات هيئااة األماا 
يياار ذلااال مااان أشاارال القسااار أو اإلختطااااف أو و أ إسااتقبالهم بواساااطة التهديااد باااالقوة أو إساااتعمالها

أو بهعطااااء  ،عافة أو إسااااءة إساااتغالل حالاااة إستضااا اإلحتياااال أو الخاااداع إسااااءة إساااتعمال السااالط
تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل الموافقااة شااخص لااه ساايطرة علااى شااخص اخاار لغاارل اإلسااتغالل أو 

ويشاااامل اإلسااااتغالل كحااااد أدنااااى، إسااااتغالل دعااااارة الغياااار أو سااااائر أشاااارال اإلسااااغالل الجنسااااي أو 
ع أو اإلسااااااترقاق أو الممارسااااااة الشاااااابيهة بااااااالرق و اإلسااااااتعباد أو نااااااز  السااااااخرية أو الخدمااااااة قساااااارا،

ألج شخص كاال  800وتشير وزارة العمل األمريرية أن تجارة الرقيق األبيض تطال    ،1األعضاء 
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أحتسااابت النخاساااة داخااال حااادود  مالياااين إذا 4إلاااى  2باااين  عاااام وأن المجماااوع قاااد يصااال إلاااى ماااا
 .1الدول

ن تهريااب النساااء ماا إنتشرة ظاهرة اإلتجار بالنساء في أوروبا بمعرفة مافيااا الاادعارة التااي تقااوم ب 
قية بعد إنهيار النظام الشيوعي فااي هااذه البلاادان وتطبيااق إجااراءات تحرريااة للتجااارة دول أوروبا الشر 

حيااا  أشاااار أحاااد التقاااارير الصاااادرة عااان  والتعاااامالت المختلفاااة ماااع تخفياااج الرقاباااة علاااى الحااادود،
ية ماان إلااى أن العديااد ماان الفتيااات يتااركن أوروبااا الشاارق المنظمااة الدوليااة للهجاارة ومقرهااا فااي جنيااج،

 ساانة، 20و  15بااين  أن أعمااارهن يتاارواح مااا ،الااة بهاادف البحاا  عاان لااراء فااي الغااربالفقاار والبط
والراقصااات  يذهبن ألوروبا للعمل فااي بعااض المهاان الحاارة م اال المضساافات فااي المالهااي والفنااادق،

بحياا  تنااتي  ض،لاام ينتهااي بهاان األماار إلااى ممارسااة الاادعارة بواسااطة سماساارة الرقيااق األبااي  وييرهااا،
الل شااراء العقااارات والساالع ل كبية تستعمل في عملية تبييض األموال من خ ي ن هذه الدعارة مداخ ع

 .2المجوهرات وييرها يوالحل
باااأن تجاااارة الرقياااق األبااايض  فاااي هاااذا الصااادد تعتااارف منظماااة الشااارطة األوروبياااة  أوروباااول 

وبعااض األجهاازة  حياا  تأكااد المنظمااات الغياار الحروميااة المهتمااة بهااذه المسااألة منظمااة بشاارل جيااد،
أن الك ياار ماان النساااء يقعاان فااي فااخ اإلسااتدراج الااذي يجااري عااادة عاان  األمنيااة فااي أوروبااا الشاارقية،

طريق نشر إعالنات مر فة في مختلج الصحج في دول أوروبا الشرقية عاان الحاجااة إلااى مربيااات 
ساافرهن  تأونادخت أو مغنيات أو راقصات ولكن بمجرد وصولهن إلى أماكن العمل تصادر جوازا

رن علااى ممارسااة الاادعارة عاان لاام يجباا  رضاان خاللهااا إلهانااات والتعااذيب،عويحتجاازن لعاادة أسااابيع يت 
 3طريق عصابات مختصة مما يجعل عودتهن إلى بلدانهن أو الوصول إلى الشرطة أمرا صعبا.

 

منشااااااور علااااااى موقااااااع  ألااااااج شااااااخص كاااااال عااااااام، 800تجااااااارة الرقيااااااق األباااااايض تطااااااال  ة العربيااااااة بعنااااااوان:مقااااااال باللغاااااا - 1
 .05/04/2008بتاريخ    http//www.usinfo.state.govاألنترنيت
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 05/04/2008نترنيت بتاريخ قع األو منشور على م تجارة الرقيق األبيض والوجه انخر، مقال باللغة العربية بعنوان:  - 3
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حياا  أحصاات بيانااات صااادرة عاان هيئااة  أمااا تجااارة األطفااال ولأسااج أضااحت تجااارة رائاادة،
ألااج طفاال يعملااون عبياادا فااي إفريقيااا الغربيااة معظمهاام ماان مااالي  200أن أك اار ماان األماام المتحاادة 

حي  يبح  سماسرة األطفال عاان عااائالت فقياارة يقنعااون أربابهااا بااالتخلي عاان   وبنين وبوركينافاسو،
خء أطفالهم مقابل بعض المال ووعااود بتلقاايهم تعليمااا وعمااال يساامح لهاام بهعالااة أساارهم وقااد يلجااأ هااؤ 

وعلى هذا األساأ تقوم فكرة إستغاللهم أن يتم باايعهم بعااد شاارائهم   ،طفهم في الشوارعالتجار إلى خ 
وبااذلل يرااون  من أهاليهم إلى عوائل تتبني األطفااال لعاام قاادرتها علااى اإلنجاااب أو ألي ساابب اخاار،

ألااج دوخر  30فماا ال يباااع األطفااال فااي أمريرااا الجنوبيااة والوسااطى بمااا يعااادل  هااؤخء كااب  فااداء،
 1كما تعرل النساء في يواتي ماخ للبيع. احد،للطفل الو 

يعمل هؤخء األطفال م ل العبيد في ظروف جد قاسية ألنهم يم لون يااد عاملااة رخيصااة زيااادة 
وباإلضافة إلى العماال فهاام يسااتعملون فااي شاابرة  على أنهم خ يخضعون ألي قانون يحفظ حقوقهم،

حياا  قااال رئاايس اللجنااة الفرنسااية  يهااا،عالميااة للاادعارة بحياا  تحتااوي علااى ماان مساااهمة األطفااال ف
بااأن هااذه التجااارة الغياار الشاارعية تحتاال المرتبااة ال ال ااة بعااد تجااارة  )جاااك هنتااري  لليونيساايج الساايد

 2ماليين قاصر.  3جارة تشمل  هذه الت وأشار بأن   المخدرات واألسلحة،
 الرشوة وإختالس األموال وتهريبها إلى الخارج  :الفرع الثاني 

ن أك اار الجاارائم التااي يمراان أن تااؤدي إلااى الحصااول علااى أمااوال طائلااة يياار تعتباار الرشااوة ماا 
لاام  )الفقاارة األولااى ، ساانعرفه هااذا مااا مشروعة تصبح مصدرا ماان مصااادر األمااوال المااراد تبييضااها،

يض األمااوال فااي )الفقاارة نتناااول ظاااهرة إخااتالأ األمااوال وقرتباطهااا بالفساااد اإلداري فضااال عاان تبياا 
ق إلااى كيفيااة تهريااب هااذه األمااوال إلااى الخااارج ومااد  تااألير ذلاال علااى سااالمة ر وأخياارا نتطاا ،  ال انية 

 ال ال ة . اإلقتصاد في )الفقرة
 

 

 .194، ص. 2007، جرائم يسيل األموال، دار قنديل للنشر والتوزيع، األردن، سنة الرشدان محمد عبدهللا - 1
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 الرشوة  :الفقرة األولى
تعااااد الرشااااوة ماااارل إجتماااااعي خطياااار ومظهاااار ماااان مظاااااهر البيروقراطيااااة إسااااتغالل النفااااوذ 

لاااى العبااا  بأماناااة قصاااد القضااااء علاااى هاااذا السااالوك اإلجراماااي الاااذي ياااؤدي إ والتااادهور األخالقاااي،
أولااى المشاارع لهااذه الجريمااة  ق مصااالح خاصااة،ياا وخيانتهااا وقسااتغاللها ماان أجاال تحق  الوظيفة العامااة

ألنااه يعااد  الصرامة وشدد العقوبة وركز على الجريمة الساالبية التااي تصاادر عاان الموظااج العمااومي،
ي علااى نزاهااة عنصرا جوهريا في جريمة الرشوة ويعمل على اإلخالل بالواجب الوظيفي الااذي يقضاا 

 الوظيفة العامة ولقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة.
 لعااام فااي أعمااال وظيفتااه بتقاضاايه أو وتعرف الرشااوة فااي الفقااه الحاادي  بأنها إتجااار الموظااج ا

والرشااوة ماان أك اار  1طلبااه مقااابال نظياار قيامااه بعماال ماان أعمااال وظيفتااه أو إمتناعااه عنااه  أو  قبولااه،
ر مشاااروعة تصااابح مصااادرا مااان الحصاااول علاااى أماااوال طائلاااة ييااا  ي إلاااىالجااارائم التاااي يمرااان تاااؤد

لااااذلل جرماااات مختلااااج قااااوانين الاااادول ومنهااااا الجزائاااار جريمااااة الرشااااوة  المصااااادر المااااراد تبييضااااها،
وفرضاات عقوبااات صااارمة عنااد إرتكابهااا تتااراوح بااين الحاابس والغرامااة ماان أشااهر فضااائح العمااالت 

الحيااااة السياساااية فياااه،حي  قاااام رئااايس هااازت  1972والرشااااو  تلااال التاااي وقعااات فاااي الياباااان سااانة 
وهاااااو أقاااااو  شخصاااااية عرفهاااااا الياباااااان والملقاااااب بصاااااانع الملاااااوك  تاناكاااااا ،زراء الساااااابق )كاكاو و الااااا 

 12مليااون دوخر ماان إجمااالي  2,1والرؤساااء،حي  قاادم إلااى المحاكمااة بتهمااة الحصااول علااى مبلااغ 
تار التااي تصاانعها شااركة مليااون دفعتهااا شااركة لااوك هيااد األمريريااة كرشاااو  لشااراء طااائرات تااراي ساا 

 .2فحرم عليه بالسجن والغرامة  لوك هيد،
خزالاات الرشااوة منتشاارة بشاارل كبياار خاصااة فااي الجزائاار،إذ تعرقاال المشاااريع اإلساات مارية وهااي 
بذلل تمس مباشرة بمجهودات الدولة في التنمية واإلقالع الحضاري ،حي  دقت الجمعية الجزائريااة 

 

د.أ.ن.،  مصر، النسر الذهبي للطباعة، وجرائم الرشوة، ئم األموال وجرائم العامةاجر  العمروسي أمجد،، العمروسي أنور  -  1
 .217. ص
 سانة الجزائار، دار الخلدونياة، تبيايض األماوال والقاوانين واإلجاراءات المتعلقاة بالوقاياة منهاا فاي الجزائار،  عياد عبد العزيدز،  -  2
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ظمااة شاافافية دوليااة فااي تقريرهااا الساانوي ناااقوأ الخطاار لمااا وصاافته لمرافحة الرشوة فرع الجزائر لمن 
باإلنتشاااااااار الفظياااااااع لظااااااااهرة الرشاااااااوة علاااااااى مساااااااتو  البلاااااااديات والااااااادوائر والوخياااااااات )الجماعاااااااات 

رسااات العاديااة أمااام ماارأ  ومساامع الجميااع دون أن تحاارك االمحلية ،حي  أصبحت الرشوة ماان المم
حياا  تسااتنزف  لدولااة فااي مجااال التنميااة ماان محتواهااا،الساالطات العموميااة ساااكنا،مما أفاار  جهااود ا

يات والوخيات في شرل عموخت للحصول هااذه دمن أموال المشاريع الموجهة للبل  بالمئة  10الرشوة  
 .1المشاريع

 إختالس األموال  الفقرة الثانية:
ة بالفسااااد اإلداري فضاااال عااان ال العاااام مااان أهااام الجااارائم المرتبطااا تعتبااار جااارائم إخاااتالأ المااا 

باطهااا بعمليااة تبياايض األمااوال، حياا  يلجااأ الحاصاالون علااى األمااوال المختلسااة كبياارة القيمااة إلااى إرت 
توطئاااة إلاااى عودتهاااا فاااي المساااتقبل إلاااى الاااوطن بصاااورة  إياااداعها فاااي بناااوك أجنبياااة خاااارج الااابالد،

أو من خالل تكرار وتعدد قنوات المصااارف المحليااة   سواء من خالل التصرفات العينية،  مشروعة،
جرماات كافااة التشااريعات الوطنيااة هااذا الفعاال وشااددت فااي العقوبااة  وعلااى هااذا األساااأ، يااة،والعالم

 ائم خطياارة جاادا علااى إقتصاااديات الاادول بخاصااة الاادول الناميااة بمااار فنتااائي هااذه الجاا  علااى مرتكبيااه،
تسببه من نزيف للمااال العااام وتهريبااه إلااى الخارج،حياا  نااص المشاارع الجزائااري فااي الفصاال ال الاا  

كما تشااير إحصااائيات وزراة  على الجنايات والجنح ضد األموال،  لعقوبات على جناياتمن قانون ا
 .2مليون دوخر 13إلى أن قيمة األموال التي جر  إختالسها بلغ    1995الداخلية المصرية لسنة 

ولأساااج الشاااديد ريااام المجهاااودات المبذولاااة مااان قبااال الدولاااة الجزائرياااة فاااي مجاااال مرافحاااة 
أن األماااوال المختلساااة فاااي تصااااعد مساااتمر حيااا  زاد فاااي هاااذه  ىإلااا  ومياااة،إخاااتالأ األماااوال العم

 الظاهرة ضعج رقابة الدولااة علااى صاارف المااال العااام وقمااتالء الخزينااة العموميااة بعشاارات الماليياار
 

جرياادة  ماان أمااوال المشاااريع الموجهااة للبلاادات والوخيااات،ئااة مبال 10 تسااتنزف  التشاايبا  مقااال منشااور باللغااة العربيااة بعنااوان: - 1
 .5. ص ،23.3 العدد الشروق اليومي،

 لبناااان، طااارابلس، المؤسساااة الحدي اااة للكتااااب، ،2. م جريماااة تبيااايض األماااوال دراساااة مقارناااة، ،الشدددافي ندددادر عبدددد العزيدددز - 2
 .31. ص ،2005
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وسائل اإلعالم باإلضااافة إلااى  تطالعنا عليه مختلج  هذا ما  من الدوخر نتيجة إرتفاع أسعار النف ،
ايا الخاصاااة باااهختالأ وتبديااد الماااال العاااام المعروضااة أماااام المحااااكم ومااان دد الهائااال مااان القضاا العاا 

 األم لة عن هذه القضايا:
 طني الجزائري.و مليون دوخر من البنل ال  30إختالأ   -
 مليون دوخر من البنل الصناعي والتجاري الجزائري.  800إختالأ   -
 مار.مليون دوخر من الصندوق الكويتي الجزائري لإلست  30إختالأ   -

 47سااجلت البنااوك  كمااا ويااتم تحوياال هااذه األمااوال إلااى الخااارج عاان طريااق الوكاااخت البنكيااة،
أياان قاماات الجهااات القضااائية بفااتح تحقيقااات فااي هااذه الحاااخت  ،2007حالة إخطار بالشاابهة ساانة 

التااي تاام إخااتالأ مبااالغ ماليااة ضااخمة ماان أمااوال المااودعين لااديها ماان  وربما أشهرها )بناال الخليفااة 
 مليار دوخر. 1,2سسات العمومية ومن األفراد قدرت ب المؤ 

 تهريب رؤوس األموال إلى الخارج  الفقرة الثالثة:
إن تهريب األموال مسألة قديمة العهااد، ترقااى إلااى أبعااد العصااور، ففااي األزمااان الغااابرة كاناات 

ين كاااانوا فاااهذا بأمااااكن العباااادة والكهناااة الاااذ األماااوال تهااارب لتاااودع فاااي أمااااكن امناااة تاااوحي بال قاااة،
لتهريبهاااا وتخبئتهاااا فاااي ظلماااات  ماااأتمنون علاااى قدسااايتها محااا  أنظاااار الطاااامحين إلياااداع أماااوالهم أو 

 لمااا لهااا ماان الاااار ساالبية علااى إقتصااااديات لقااد حارباات جااال التشااريعات هااذه الظااااهرة، ،1الهياكياال
 .الدول

 مصادر تبييض األموال في الجزائر  الفرع الثالث: 
شاارت فيهااا ظاااهرة تبياايض األمااوال كنتيجااة لك اارة وتعاادد مصااادر الجزائاار كبقيااة دول العااالم إنت 

وما ساعد هو حدالااة التشااريعات المجرمااة لهااا وسااهولة تبياايض هااذه العائاادات سااواء   األموال القذرة،
وسنتطرق إلى بعض هذه المصااادر ماان خااالل تناااول موضااوع  داخل المجال المصرفي أو خارجه،
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 لاام نتحاادا عاان إنتشااار الرشااوة والفساااد الااوظيفي فااي لااى ،تجارة وتهريب المخاادرات فااي )الفقاارة األو 
 )الفقرة ال انية ، اخيرا نعالي ظاهرة التهرب الضريبي في )الفقرة ال ال ة .  

 تجارة تهريب المخدرات  :الفقرة األولى
تهريااااب المخاااادرات مصاااادرا مهمااااا نظاااارا لموقااااع الجزائاااار اإلسااااتراتيجي وطااااول تعتباااار تجااااارة و 

ممااا يجعلهااا عرضااة  كلاام، 1200حلها البحااري الااذي يمتااد علااى مسااافة حاادودها البريااة وخاصااة سااا
زة علاااى مراقباااة هاااذه الااادود لنشااااطات تهرياااب المخااادرات والماااؤلرات العقلياااة بساااب عااادم قااادرة األجهااا 

 حياا  تزياااد الطلااب عليهااا إلااى حااد بااات يشاارل خطاارا حقيقيااا علااى التنميااة اإلقتصااادية ،الشاسااعة
 واإلجتماعية.

إخ أنه تم حجااز  لرسمية للكميات المحجوزة سنويا م القنب الهندي،حي  تشير اإلحصاءات ا
 ،2004األول ماان ساانة طن خالل لسداسااي  5,5و  2003طن سنة    8,2و   2002طن سنة    6,2

إلى المخاادرات أشااد فتكااا أيلااى  دية )القنب الهندي ي فقد تعد  األمر المخدرات التقل من جانب اخر
يمرااان أن يشاااتريها  خاناااة مخااادرات األلريااااء التاااي خ كانااات إلاااى زمااان ييااار بعياااد توضاااع فاااي لمناااا،

 .1كلغ من الكوكايين  6حجز    2006تم في شهر يوليو/ تموز من سنة  الجميع وفي هذا اإلطار،
بيناات دراسااة حدي ااة للاادرك الااوطني حااول خطاار الجريمااة المنظمااة فااي الجزائاار نشاارت علااى 

تسااتغل اخف الشااباب فااي أخطاار  ، جاااء فيهااا أن الجريمااةات جريدة الشروق اليومي الجزائري صفح 
تقنيااااات ووسااااائل حدي ااااة فااااي تجااااارة  أنااااواع الجاااارائم الماااادبرة التااااي تتخطااااى حاااادود الدولااااة بهسااااتعمال

حياا  سااجلت خااال أربعااة أشااهر ماان ساانة  ،ة وتبياايض األمااوال وساارقة السااياراتالمخاادرات واألساالح 
ة المخاادرات فااي قضااايا متعلقااة بالمتاااجرة وحياااز  1702شااخص تااورم ماانهم  6418توقيااج  2008
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قاارص مهلااوأ كمااا تاام توقيااج  1830القنااب الهناادي و  طاان ماان 5تاام علااى إلرهااا حجااز أك اار ماان 
 .1تزويرالشخص متهم بالتهريب و   3001

سبق نستنتي أن هناك إستهالك واسع للمخدرات والمؤلرات العقليااة وأن الجزائاار   من خالل ما
بنساابة قليلااة فتجااارة المخاادرات تاادر  لم تعد منطقة عبور فق  بل صارت أيضا دولة منتجااة لهااا ولااو 

على أصحابها أموال طائلة تدفعهم إلى إصبا  المشروعية عليهااا إلدخالهااا فااي اإلقتصاااد المشااروع 
 .2عن طريق عمليات التبييض الواسعة

 : الرشوة والفساد الوظيفيالفقرة الثانية
فماااا ال تاااام إحالااااة  تعتباااار الرشااااوة والفساااااد الااااوظيفي مرضااااان ينخااااران جسااااد اإلدارة الجزائريااااة،

فهمااا يعباارا علااى أهاام  ،فااي قضااايا الفساااد المااالي والرشااوة موظااج بااالبنوك للقضاااء لتااورطهم 1100
واإلقتصااادية وتعتباار اليااات الرشااوة  المعوقات التنميااة فااي الجزائاار و إفساااد جاال الباارامي اإلجتماعيااة

 ييرهاااا الاااذفاااي تقر  لشااافافية الدولياااةوقاااد أدرجااات منظماااة ا ،لفسااااد فاااي الجزائااار متعاااددة ومتنوعاااةوا
دولااة تاام إدراجهااا  163عالميااا ماان بااين  74أن الجزائاار صاانفت فااي المرتبااة  2006أصاادرته ساانة 

يجعلهااا فااي فئااة متدنيااة  نقطة في ساالم الساالم المعتمااد وهااذا مااا  3,1وقد منحت الجزائر    ،في التقرير
 جدا.

 92ي المرتبااة الجزائاار فاا  2008مة الشاافافية الدوليااة لساانة ظصنج تقرير من  ،في نفس الشأن
،كما تحصاالت الجزائاار علااى المرتبااة العاشاارة ي تنتشاار فيهااا الرشااوة والفساااددولة التاا   180من أصل  

بااااالريم ماااان و المقياااااأ الااااذي تعتمااااده المنظمااااة و وهاااا  ،نقااااام 10ماااان مجمااااوع  3,2بيااااا بعالمااااة عر 

 

أنظااار الجمهورياااة الجزائرياااة الديموقراطياااة الشاااعبية، الجريااادة الرسااامية للماااداوخت، التقريااار التمهيااادي لمشاااروع القاااانون المتعلاااق  - 1
، ص. 20/11/2004تجار بهما، المجلاس الشاعبي الاوطني، بتااريخ بالوقاية من المخدرات والمؤلرات العقلية وقمع اإلستعمال واإل

08. 
 http//www.alwakt.comK المنشاور علاى اإلنترنيات: المخدرات مشرلة جدة تواجاه الجزائار، مقال باللغة العربية بعنوان:  -  2
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ة هااذه ارباا مح لجزائريااة ومختلااج الهيئااات الوطنيااة المرلفااة ب المجهااودات المبذولااة ماان طاارف الدولااة ا
 انفة.

القانونيااة الوقائيااة قصااد مرافحااة  قاماات بااه الجزائاار ماان إتخاااذ جملااة ماان التاادابير وريم كل مااا
الرشااوة والوقايااة منهااا، كللاات هااذه المجهااودات باابعض التحساان الطفيااج الااذي خ يرقااى إلااى خطااورة 

ة فااي ساابيل جعل المنظمة تشااير إلااى أن الجزائاار لاام تبااذل جهااودا كافياا   هذا ما  إنتشار هذه الظاهرة،
 التقليل من إنتشار ظاهرة الرشوة.

 التهرب الضريبي  :الفقرة الثالثة
ألاااج  12ا ،فيقااادر حالياااا بااا حاااد  المشااارالت التاااي تواجاااه الجزائر، هاااو إإن التهااارب الضاااريبي

بالمئة من المؤسسااات الوطنيااة الجزائريااة تتهاارب بشاارل كبياار ماان دفااع  33مليار دج سنويا كما أن 
يبي ر يبية وتقاادر قيمااة التهاارب الضاا ر اتير واألوعية الضو ب المغالطة في الفالضرائب بهستعمال أسلو 

، وهااذه اإلحصااائية خااارج إياارادات مليااار دج 200 ا باا  2005حسااب إحصااائيات وزارة الماليااة لسااتة 
 .1اإلقتصاد الموازي الذي يتوسع في اإلنتشار بمرور الوقت في الجزائر

 مراحلها المبحث الثاني: أركان جريمة تبييض األموال و 
ماان  خبااد بعااد أن تاام تحديااد مفهااوم جريمااة يساايل اخمااوال ومعرفااة خصائصااها ومصااادرها،

بااالنظر ألهميااة التعاارف عاال أركااان ومراحاال ظاااهرة  التعاارف علااى أركااان ومراحاال هااذه الظاااهرة،
والتااي تقتضااي اإللمااام برافااة مصااادر  تبييض األموال عند البح  فيمااا بعااد عاان اليااات معالجتهااا،

 غير مشروعة المتحصل عليها من الجريمة األولية أو األصلية.  األموال ال
 أركان جريمة تبييض األموال  المطلب األول: 

مما سبق ذكااره يتضااح لنااا أن نشااام تبياايض األمااوال أصاابح يشاارل جريمااة مسااتقلة بحااد ذاتهااا 
 .ألخر  أو على األقل خ تلتبس بهاتتميز عن ييرها من األوصاف الجنائية التقليدية ا

 

فااااي العلااااوم  رة مقدمااااة لنياااال شااااهادة الماجيسااااتيرمااااذك اإلقتصااااادية لتبياااايض األمااااوال، األبعاااااد واإلنعراسااااات ،غربددددي هشددددام - 1
 .47ص.  ،2007 الجزائر، جامعة قالمة، اإلقتصادية،
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ى مصاالحة يحميهااا القااانون ويخااتص ذا كاناات الجريمااة بصاافة عامااة تتم اال فااي عاادوان علاا وق
لقانون الجنائي بالنص عليها وبيان أركانها والعقوبة المقرر لهااا ،فااهن األماار خ يختلااج فااي جااوهره ا

 إجتماعيااة نها تنطوي بدورها على عدوان على مصالح إقتصادية،ألبالنسبة لجريمة يسيل األموال 
جاااديرة بالحماياااة القانونياااة التااي يتكفااال بهاااا القاااانون الجنااائي حماياااة لهاااذه المصاااالح وحفظاااا متطااورة 
 .1للمجتمع

 الرك  الشرعي : الفرع األول
وهااو  مباادأ شاارعية ساانتحدا فااي هااذا الفاارع علااى إحااد  المبااادق الهامااة فااي القااانون الجنااائي 

في 1988وفقا إلتفاقية فيينا لسنة   في )الفقرة األولى ، لم سنتناول الركن الشرعي   التجريم والعقاب
)الفقرة ال انية ، كما نتطرق إلى الركن الشرعي للجريمة وفقا للقانون الفرنسي والمصري فااي )الفقاارة 

 الرابعة . ال ال ة وأخيرا الركن الشرعي وفقا للقانون الجزائري في )الفقرة
 مبدأ شرعية التجريم والعقاب  :الفقرة األولى

أي مصاااادر الصاااافة الغياااار  ،عقوبااااة إخ باااانص قااااانوني جريمااااة وخ نااااه خيعنااااي هااااذا المباااادأ أ
المشروعة للفعل هو النص القانون ويقال لهذا النص  نص التجريم وهااو فااي نظاار القااانون الجزائااي 
يشمل قانون العقوبات والقوانين المرملة له والقوانين الجزائية الخاصااة وبالتااالي يحاادد فااي كاال نااص 

الفعل كي يخضع لهذا النص ويسااتمد منااه الصاافة الغياار المشااروعة وياادد   الشروم التي يتطلبها في
إخ إذا  العقوبااة المقااررة لهااذا الفعاال، وبالتااالي فااهن القاضااي خ يسااتطيع أن يعتباار فعااال معينااا جريمااة

ساابيل إلااى إعتبااار الفعاال جريمااة  ولااو  ، فااهذا لاام يااد م اال هااذا الاانص فااالوجااد نصااا يجاارم هااذا الفعاال
 مناقض للعدالة أو األخالق أو الدين.إقتنع القاضي أنه 

 

. ص ،2006 عماان، دار ال قافاة للنشار والتوزياع، يسيل األموال فاي القاانون الجناائي دراساة مقارناة،  ،مفيد نايف  الدليمي  -  1
121. 
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إن أساااأ هااذا المباادأ هااو حمايااة الفاارد وضاامان حقوقااه وحريتااه وذلاال بمنااع الساالطات العامااة  
و فاارل علااى مرتكبيااه  ماان إتخاااذ أي إجااراء بحقااه مااالم يراان قااد إرتكااب فعااال ياانص عليااه القااانون 

 .عقوبة جزائية
دساااتيرها ألنااه يم اال صاامام األمااان  ولهااذا المباادأ أهميااة كبياارة حياا  تاانص عليااه الاادول فااي 

 ت الفردية والجماعية لأفراد.يامان الحر لض
: وهاااو الاااركن الماااادي :إلاااى ركناااين أساساااين همااااياااذهب الفقاااه التقليااادي إلاااى تحليااال الجريماااة 

سااااية الواقعااااة وراء الحالااااة النف وهااااو  :مظهاااار الخااااارجي لهااااا والااااركن المعنااااوي ماديااااات الجريمااااة أو ال
 ماديات الجريمة.

ركن أن هنااااك إتجااااه فاااي الفقاااه الحااادي  وبعاااض التشاااريعات يضااايج ركناااا لال اااا وهاااو الااا ييااار 
بمعنااى أن الجريمااة خ تقااوم إخ إذا كااان الفعاال أو اإلمتناااع عاان الفعاال  1القااانوني أو الااركن الشاارعي

 بمباادأ شاارعية التجااريم والعقاااب  وهااذا  يعاارف وهااو مااا  ،القانون ويعاقااب عليااه باانص تشااريعي  يجرمه
ه المشرع الجزائري في نص المادة األولى من قانون العقوبااات الجزائااري والتااي تاانص خ المبدأ جسد
 .2عقوبة أو تدابير أمن بغير نصجريمة وخ  

فاإلختالف واقااع فااي الااركن الشاارعي فااالفريق األول  ،يحدا إجماع حول عدد هذه األركان  لم
الذي يخلقها فلاايس ماان الصااواب وقعتمد على فكرة أن النص على الجريمة في القانون هو   إستبعده

لم إن إعتباره ركنا في الجريم إستلزم إحاطة قصااد الجاااني بهااذا   القول هو جزء أو ركن فيما يخلقه،
 .3صد اإلجرامي وبالتالي الجريمةالركن بحي  لو لبت جهل الجاني بوجود هذا النص خ تنفي الق

اء القااانوني للجريمااة ماان خااالل فهااذا الفريااق أهماال الااركن الشاارعي و الاار مباشاارة دراسااة البناا 
وهرااذا يباادو التصااور الصااحيح وفقااا لهااذا الاارأي أن   ،هما الركن المادي والااركن المعنااوي ركنين فق   

 

، 2005، المؤسساة الحدي اة للكتااب طارابلس، لبناان، 2مقارناة، م.  ، جريمة تبييض األماوال دراساةشافي نادر عبد العزيز  -  1
 .60ص. 

 .100، ص. 2007، اإلطار القانوني لمرافحة يسل األموال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لعشب علي - 2
 .92، ص. 2006، ئرالجزا عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ئي العام،االوجيز في القانون الجن ،رحماني منصور - 3
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يعاارف بااالركن الشاارعي لاايس ركنااا يضاااف إلااى الااركنين انخاارين باال هااو فااي  نااص التجااريم أو مااا
 .1صفة تالزم كل من هذين الركنين  حقيقته

إذ يعتبر هذا الركن لديهم هو الصاافة  ،بالركن الشرعي في الجريمة فيتمسلأما الفريق ال اني 
 ،بعااض الساالوكيات فيخضااع لاانص تجريمااي المشااروعة للفعاال التااي يضاافيها الاانص التشااريعي علااى

 .2دي ةوأخذت أيلب التشريعات الح  وهذا الرأي هو السائد
ناااء القااانوني للجريمااة حول دون إعتبار الركن االشرعي في لاللية الب ي   والواقع أنه ليس لمة ما

 .ي تكتمل هذه األخيرة دون ركن شرعي وركن مادي وركن معنو  فال
أي أن للجريمااة  ،ي  باألخااذ ب الليااة أركااان الجريمااةأما المشرع الجزائري فقد ساير الفقه الحااد

وهو بذلل يوافق أحااد المبااادق فااي  ،عي والركن المادي والركن المعنوي لاللة أركان هي الركن الشر 
يعااذر بجهاال القااانون ،يجااب علااى   خ منااه مفاااده 60تور الجزائري المنصوص عليه في المادة الدس

 .3الدستور وقوانين الجمهورية   كل شخص أن يحترم
 1988الرك  الشرعي وفقا إلتفاقية فيينا سنة    :الفقرة الثانية

مرافحاااة مااان إتفاقياااة األمااام المتحااادة ل 03تحااات عناااوان  الجااارائم والجااازاءات  ورد فاااي الماااادة 
النص علااى حاا  الاادول  1988مؤلرات العقلية بفيينا سنة اإلتجار الغير المشروع في المخدرات وال

 يأتي: ، حي  نص على ماضمنها عملية يسيل األموالعلى تجريم جملة من األفعال من  
يلاازم ماان تاادابير لتجااريم األفعااال التاليااة فااي إطااار قانونااه الااداخلي فااي حالااة   يتخذ كل طرف ما  -أ  

 عمدا.  إرتكابها
أو وضاااعها أو إساااتخراجها أو تحضااايرها أو عرضاااها  ،نتااااج أي مخااادرات أو ماااؤلرات عقلياااةإ -ب 

 للبيع...
 

 .322. ص ،2000 اإلسرندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، النظرية العامة لقانون العقوبات، سليمان، عبدالمنعم - 1
 .42. ص ،2003 الجزائر، مطبعة الكاهنة، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، أوهايبية عبدهللا، - 2
 1417رجاب عاام  26 الماؤر  فاي: يتعلق بهصدار نص تعديل الدساتور، ،438-69رقم  من المرسوم الرئاسي 60  المادة  -  3

 .06. ص ،28/11/1996المؤرخة بتاريخ  ،76 العدد .،ج.ج.ر.ج، 1996سنة  ديسمبر 07 االموافق ل
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نصااوص عليهااا تحوياال األمااوال أو نقلهااا مااع العلاام بأنهااا مسااتمدة ماان أي جريمااة أو جاارائم م  -ج 
...اإلفالت الجريمااةعااال اإلشااتراك فااي محاال هااذه من هذه الفقاارة أوماان فعاال ماان أف في الفقرة الفرعية

 من العواقب القانونية ألفعاله.
 أو  ،أو مرانهااااا، أو طريقااااة التصاااارف فيهااااا ،و تمويااااه حقيقااااة األمااااوال أو مصاااادرهاإخفاااااء أ  -د 

 1.حركنتها أو الحقوق المتعلقة بها
تعتباار إتفاقيااة األماام المتحاادة  لمرافحااة اإلتجااار الغياار المشااروع فااي المخاادرات أو المااؤلرات 

، التااي قاماات عمليااات تبياايض األمااوال مصاادر لجاال التشااريعات الوطنيااة  ،1988ينا سنة  العقلية بفي 
وحااا  الااادول علاااى  ،ةفكانااات هاااذه اإلتفاقياااة نقطاااة إنطاااالق حقيقياااة فاااي مجاااال كشاااج هاااذه الظااااهر 

 .ضرورة مرافحتها
 : الرك  الشرعي وفقا للقانون المصري والفرنسي  الفقرة الثالثة

كااال مااان المشااارعين الفرنساااي والمصاااري الاااركن الشااارعي نتنااااول فاااي هاااذه الفقااارة كياااج عاااالي 
 لجريمة تبييض األموال.

 أوال: الرك  الشرعي وفقا للقانون الفرنسي  
ومااة القانونيااة ظماشااي المن ت والمشاارع الفرنسااي يبحاا  عاان أفضاال الطاارق لت  1995منااذ ساانة 

مرافحااة فااي مجااال  (GAFI)الفرنسااية مااع نظيرتهااا األوروبيااة وتوصاايات مجمعااات العماال الدوليااة 
 1996وعلااى هااذا األساااأ جاااء تعااديل قااانون العقوبااات الفرنسااي لساانة  ،األمااوال عمليااات تبياايض

ة تبيااايض األماااوال حااا المتعلاااق بمراف 1996ي ماااا 13ؤر  فاااي مااا ال 392-96بموجاااب القاااانون رقااام 
يم اال هااذا القااانون لااورة تشااريعية تشااهد ،  1-324ونص على ذلل فااي المااادة    ،اتواإلتجار بالمخدر 

 .2الظاهرة اإلجرامية د المشرع الفرنسي المبذولة في مجال مرافحة هذهعلى جهو 

 

 .103. ص المرجع السابق، ،لعشب علي - 1
 .138. ص المرجع السابق،،  يزيد بوحلي  - 2
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أركااان وان  لااةي الااذي يعتمااد علااى أن للجريمااة لالكما أن المشرع الفرنسي أخااذ باإلتجاااه ال ااان 
  ،2الركن الشرعي ركن أساسي إلعتبار الفعل المرتكب مخالفااا للقااانون وتسااتوجب معاقبااة مرتكبيااه 

ماان قااانون العقوبااات الفرنسااي  خ يعاقااب أحااد علااى جنايااة أو  3-111دة نصاات عليااه المااا هااذا مااا
 .1مخالفة يير واردة في التنظيم   جنحة يير واردة في القانون أو من أجل

 الرك  الشرعي وفقا للقانون المصري    :ثانيا
، ية فيينا وأخذ به المشرع الفرنساايلم يبتعد المشرع المصري عن التجريم الذي أخذت به إتفاق

مااان قاااانون العقوباااات  05نص علاااى الاااركن الشااارعي لجريماااة تبيااايض األماااوال فاااي صااالب الماااادة فااا 
 ، ونجااد هااذا المباادأ  إلخ.المصري  التي تنص على  يعاقب الجرائم بمقتضى القانون المعمول بااه..

جريماااة وخ عقوباااة إخ  مااان الدساااتور المصاااري حيااا  تااانص علاااى  خ 06ي الماااادة فااا أيضاااا مررساااا 
 .2 بنص

منااه علااى  80أ عنااد إصااداره لقااانون يساال األمااوال رقاام دالمشاارع المصااري بهااذا المباا كااد لقااد أ
ة النباتاااات والجاااوار والماااواد المخااادر  حصاااد  يحضااار يسااال األماااوال المتحصااالة مااان جااارائم زراعاااة و 

...وذلل سواءا وقعت فيه جريمة يسل األموال أو الجرائم المااذكورة وجلبها وتصديرها واإلتجار فيها
 .كال القانونين المصري واألجنب  ي الخارج بشرم أن يرون معاقبا عليها فيفي الداخل أو ف

 الرك  الشرعي وفقا للقانون الجزائري   الفقرة الرابعة:
كااال مااان  وهاااو بااادلل يوافاااق فاااي هاااذا األمااار ،ائاااري ب اللياااة أركاااان الجريماااةز يأخاااذ المشااارع الج 

عقوبااات علااى أنااه  خ جريمااة ن الولااى ماان قااانو ، حي  تنص المااادة األالمشرعين المصري والفرنسي
فااال يرتسااب الفعاال أو اإلمتناااع عاان الفعاال صاافته اإلجراميااة   وخ عقوبة وخ تدابير أمن بغير قانون ،

إخ باانص قاااانوني يحااادد الجريماااة فاااي أركانهاااا وعناصااارها ويقاااع علاااى فاعلهاااا الجااازاء المقااارر قانوناااا 
المشاارع الجزائااري تجااريم األفعااال وعلااى هااذا األساااأ أقاار  تطبيقااا لمباادأ شاارعية التجااريم والعقاااب،
المااااااااؤر  فااااااااي  15-04مراااااااارر ماااااااان القااااااااانون رقاااااااام  389المرونااااااااة لجريمااااااااة تبياااااااايض األمااااااااوال 

 

Dalloe, code penelfrancais, 3emeedittion, 2002, p. 65.- 1 

 .2002سنةلمن الدستور المصري  06 أنظر المادة - 2
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المتضااامن قاااانون  08/06/1966الماااؤر  فاااي  66/156ل ياااتمم األمااار رقااام عااادي  10/11/2004
 :ي  تنص على  يعتبر تبييض األموال، ح العقوبات

هااا عائاادات إجراميااة بغاارل إخفاااء أو تمويااه تحوياال الممتلكااات ونقلهااا مااع علاام الفاعاال بأن  -أ
المصاااادر الغيااار المشاااروع لتلااال الممتلكاااات أو مسااااعدة أي شاااخص متاااورم فاااي إرتكااااب جريماااة 

 .فالت من انلار القانونية لفعلتهاألصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على اإل
كيفياااة التصااارف  إخفااااء أو تموياااه الطبيعاااة الحقيقياااة للمتلكاااات أو مصااادرها أو مرانهاااا أو -ب

 .علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية،مع  لمتعلقة بهافيها أو حركتها أو الحقوق ا
ت تلقيها أن إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلل وق -أ

 .تشرل عائدات إجرامية
ؤ أو التاارمر علااى المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقرر وفقا لهااذه المااادة ،أو التواطاا  -د

 إرتكابها ومحاولة إرتكابها والمساعدة والتحريض على ذلل وتسهيله و إسداء المشورة بشأنه.
نون رقاام ماان القااا 02كمااا نااص أيضااا علااى تجااريم نفااس األفعااال المرونااة للجريمااة فااي المااادة 

ل و تموياااااال اإلرهاااااااب يتعلااااااق بالوقايااااااة ماااااان تبياااااايض األمااااااوا ،06/02/2005المااااااؤر   05-01
 .1حتهماومراف

 الفرع الثاني: الرك  المادي لجريمة تبييض األموال

تعتباار جريمااة تبياايض األمااوال ،ماان الجاارائم ذات النتيجااة، وبالتااالي فااهن ركنهااا المااادي يقااوم 
 ،اني ،والنتيجاااة اإلجرامياااة المادياااةعلاااى عناصااار لاللاااة هاااي السااالوك اإلجراماااي الاااذي يرتكباااه الجااا 

بااال تتطلاااب فعااال  ،تعاقاااب علاااى األفكاااار والنواياااا القوانين خفااا  ،2عالقاااة الساااببية التاااي تااارب  بينهمااااو 
ر نشاطا ماديا يتحقق به اإلعتداء أو المصلحة التي يحميها القانون الجنااائي فمباادأ خ جريمااة بغياا أو 

 

 يتعلااااااق بالوقايااااااة ماااااان تبياااااايض األمااااااوال وتموياااااال اإلرهاااااااب ومرافحتهااااااا المااااااؤر  01-05 ماااااان القااااااانون رقاااااام 02 المااااااادة - 1
 .04. ص ،09/02/2005ا الموافق ل، 11عدد ال ،.ج.ج.ر.ج ،06/02/2005
 .150. ص ،2002 القاهرة، دار النهضة العربية، مرافحة جرائم يسيل في التشريع المصري، ،السيد شريف كامل - 2
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ك اإلجرامااي لجريمااة تبياايض ولكن قبل التحدا على صااور الساالو   ،1ركن مادي خ يرد عليه إس ناء
بعااة يتطلااب إكتمااال بنيانهااا القااانوني فااي وقااوع الجريمااة األوليااة أو تعتباار هااذه الجريمااة تا ،األمااوال
 وهااي العنصاار المفتاارل لجريمااة تبياايض األمااوال، ،هي مصاادر األمااوال الغياار المشااروعة  األصلية

لاام نتحاادا عاان محاال الجريمااة فااي  )الفقاارة األولااى ، السلوك اإلجرامي لهذه الجريمااة اول صورن سنت 
 ة في )الفقرة ال ال ة .بي ي النتيجة الجرمية والعالقة السب إلى عنصر   )الفقرة ال انية ، اخيرا نتعرل

 صور السلوك اإلجرامي:  الفقرة األولى
سااانتطرق إلاااى الاااركن الماااادي لجريماااة تبيااايض األماااوال وفقاااا لكااال مااان إتفاقياااة فييناااا والمشااارع 

 .مشرع المصري وكذا المشرع الجزئري الفرنسي وال
 1988ية فيينا لسنة  السلوك اإلجرامي وفقا إلتفاق  :أوال

يتكون السلوك اإلجرامي وفقا المادة ال ال ة من إتفاقية األماام المتحاادة لمرافحااة اإلتجااار الغياار 
 :من  1988ينا لسنة المشروع في المخدرات والمؤلرات العقلية بفي 

رائم المنصااوص عليهااا تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من الجريمة من الج  -
 .اقيةفي اإلتف
 .أو تمويه حقيقة األموال ومصدرها إخفاء -
ائم ر إكتساااب أو حيااازة أو اإلسااتخدام األمااوال مااع العلاام بأنهااا مسااتمدة ماان جريمااة ماان الجاا  -

 .يةالمنصوص عليها في اإلتفاق
 السلوك اإلجرامي وفقا للمشرع الفرنسي  ثانيا:

فرنسااي ماان صاااورتين للقااانون الاإلجرامااي لجريمااة تبيااايض األمااوال وفقااا  لساالوككمااا يتكااون ا
 :هما

مااة األصاالية بااأي تسااهيل التبرياار الكاااذب ألصاال األمااوال أو الاادخول لمرتكااب الجري  :األولااى
 .وسيلة من الوسائل

 

 .58. ص ،2007 اإلسرندرية، المرتب العربي الحدي ، الكيان القانوني لغسل األموال، ،سالمة محمد عبدهللا أبوبكر - 1
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المسااااهمة فاااي عملياااات توظياااج أو إخفااااء أو تحويااال العائااادات المباشااارة أو الغيااار : ال انياااة
 1.باشرة للجناية أو الجنحة األصليةالم

 وفقا المشرع المصري  السلوك اإلجرامي  :ثالثا
من المادة األولى من قانون مرافحااة يساال األمااوال الساالوك اإلجرامااي فااي   حددت الفقرة )ب 

 :ألموال بأنها كل سلوك ينطوي علىجريمة تبييض ا
 إكتساب األموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها. -
 .إيداعهاحفظ األموال أو إستبدالها أو   -
 .هاضمان األموال إست مار  -
 نقل األموال أو التالعب بقيمتها. -

أن تهاادف إلااى إخفاااء المااال أو  ،ري فااي هااذه الصااور للساالوك اإلجرامااييشترم المشرع المصاا 
طبيعته أو مصدره أو مرانه أو صاحبه وتغيير حقيقة المال والحيلولة دون إكتشاف ذلل أو عرقلااة 

 .2رتكب الجريمة المتحصل منها المالالتوصل إلى شخص من إ
 : السلوك اإلجرامي وفقا المشرع الجزائري عاراب

أمااا بخصااوص صااور الساالوك اإلجرامااي لجريمااة تبياايض األمااوال وفقااا للقااانون الجزائااري فلاام 
أ أنااه قااام أساااعلى  1988فيينا لسنة  عن صور هذا السلوك وفقا إلتفاقيةيبتعد المشرع الجزائري  

اهرة تبيااايض األماااوال وعماااال أيضاااا بالمصاااادقة علاااى هاااذه اإلتفاقياااة المهماااة فاااي مجاااال مرافحاااة ظااا 
، حياا  أنااه حضاار هااذا الساالوك اإلجرامااي فاااي عااون للجنااة العماال الماليااة الدوليااةبالتوصاايات األرب 

 :قانون العقوبات نتناولها كما يليمررر من ال 389أربعة صور نصت عليهم المادة 
 
 

 

 .144، المرجع السلبق، ص. يزيد بوحلي  - 1
 اإلساارندرية، دار الفكاار الجااامعي، جريمااة يساال األماوال بااين الوسااائ  اإللكترونيااة ونصاوص التشااريع، ،حجددا ي عبدددالفتا  - 2
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 :الصورة األولى
تموياااه إجرامياااة بغااارل إخفااااء أو  تحويااال الممتلكاااات أو نقلهاااا ماااع العلااام الفاعااال أنهاااا عائااادات

المصااادر الغياار المشااروعة لتلاال الممتلكااات أو مساااعدة أي شااخص متااورم فااي إرتكاااب الجريمااة  
 .فالت من انلار القانونية لفعلتهاألصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على اإل

 :الرك  المادي في صورة عنصري  هما  يتكون 
ي تحوياال ممتلكااات عائاادة ماان جريمااة أو نقلهااا وتختلااج فعل إيجابي يتم اال فاا  العنصر األول،

، فااهذا كااان المااال نقاادا يااتم تحويلااه بهختالف طبيعة المال محل الجريمةطريقة تحويل المال أو نقله 
، ويااتم نقلااه شراء شقة أو مركبااة أو لوحااة زيتيااةأو في   ،يق صرفه بتحويله إلى عملة أجنبيةعن طر 

 .ل الوطن أو خارجهلى اخر سواء داخ بتحويله من مران إ
العنصاار ال اااني، يتم اال فااي الغاارل ماان تحوياال الممتلكااات أو نقلهااا فيسااتهدف الجاااني ماان 

، و إمااا مساااعدة در الغياار المشااروع لتلاال الممتلكاااتوراء ذلاال يااايتين إمااا إخفاااء أو تمويااه المصاا 
ماان فااالت شااخص متااورم فااي إرتكاااب الجريمااة األصاالية التااي تأتاات منهااا هااذه الممتلكااات علااى اإل

 .انلار القانونية لفعلته
أو المتحصااالت النقديااة وقد يتم ل التحويل فااي كاال تصاارف يقااع علااى األمااوال أو الممتلكااات 

 .1وم ال ذلل اإليداع، البيع، اإلقرال، المبادلة ...إلخ،  أو العينية
 :  الصورة الثانية

و فيااة التصاارف فيهااا أإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للمتلكات أو مصدرها أو مرانها أو كي 
 علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية.، مع  حركتها أو الحقوق المتعلقة بها

لاال الحيااازة يقصد باإلخفاء حيازة األموال أو المحصالت من الجريمااة المصاادر سااواء كاناات ت 
، باال يشاامل الاابعض ماان ادي فقاا ، كمااا خ يقتصاار اإلخفاااء علااى معناااه الماا مسااتترة أم كاناات علنيااة

 

 تبياايض األمااوال والقااوانين واإلجااراءات المتعلقااة بالوقايااة منهااا ومرافحتهااا فااي الجزائاار، دار الخلدونيااة، ،عيدداد عبددد العزيددز - 1
 .42. ص ،2007 الجزائر،



 الفصل األول:                     اإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال
 

31 

 

، وقااد يرااون اإلخفاااء بالصاامت إسم يير حقيقااي فااي شااركة وهميااة دامالقانونية م ل إستخ   التصرفات
 .1لتزام باإلعالن  عن أمر معينإذا كان هناك إ

أمااا المقصااود بالتمويااه فهااو جملااة األفعااال الراميااة يلااى إخفاااء مظهاار مشااروع علااى األمااوال 
الياااة المعقااادة والمتتابعاااة أو المحصاااالت مااان الجريماااة المصااادر مااان خاااالل مجموعاااة العملياااات الم

ة أو الخارجيااة ياا ن طريااق إسااتعمال التحااويالت الداخللطمااس الصاافة الغياار المشااروعة لأمااوال عاا 
 .بحي  يتعذر الوصول إلى مصدرها

لقااد إسااتمد المساارع الجزائااري هنااا التوسااع فااي تطبيااق الجريمااة خن أساااليب اإلخفاااء والتمويااه 
ادات عماال ماازورة أو كشااج اتير ماازورة أو شااهو ر فاا ذلاال عاان طريااق تحرياا متعااددة ومتنوعااة فقااد يااتم 

 .راتب مزور...إلخ
فااي الصااورة األولااى هااي   ين السااابقتين أن )التحوياال والنقاالكما أننا نستنتي من هتين الصورت 

  وهمااااا يشاااارالن المراحاااال التقنيااااة لتبياااايض فاااااء والتمويااااهي يااااة المتم لااااة فااااي )اإلمقدمااااة لصااااورة ال ان 
 .األموال

 الصورة الثالثة:  
تلقيهااا أنهااا كتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مااع علاام الشااخص القااائم بااذلل وقاات إ

 .تشرل عائدات إجرامية
أو المتحصاااالت علاااى سااابيل التكساااب  إن المقصاااود بهكتسااااب الممتلكاااات هاااو تلقاااي األماااوال

مااان ، فاااال يشاااترم أن يراااون الحصاااول علاااى الماااال تسااااب هناااا هاااو عاااامكالتااارويي كماااا أن لفاااظ اإلو 
، بااال يمرااان الحصاااول عليهاااا بطريقاااة ييااار مباشااارة م ااال األربااااح لجريماااة المصااادر بطريقاااة مباشااارةا

تئ ار بالشاايء علااى ساا ، أمااا الحيااازة فهااي اإلمااوال المتحصاالة ماان الجريمااة المصاادرالناتجااة ماان األ
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، فيرفاااي إلعتباااار الشاااخص حاااائزا ولاااو لااام تكااان لاااه مااال دون الحاجاااة إلاااى اإلساااتالء علياااهسااابيل ال
 .1دية م ل إجراء قرول وهميةالماالسيطرة 

  :  الصورة الرابعة
، أو التواطااؤ أو التاارمر علااى لجاارائم المقااررة وفقااا لهااذه المااادةالمشاااركة فااي إرتكاااب أي ماان ا

 .ى ذلل وتسهيله وقسداء المشورة لهإرتكابها أو المحاولة إلرتكابها والمساعدة على التحريض عل
فااي إرتكاااب أي ماان  أو التاارمر رمكة أو التااو يتضااح لنااا ماان خااالل هااذه الصااورة، أن المشااار  

سااداء المشااورة يعااد ة وفقااا لهااذه المااادة والمحاولااة والمساااعدة والتحااريض والتسااهيل وقالجاارائم المقاارر 
 .أن يشرل صورة من صور هذه الجريمة، وأن كل فعل من هذه األفعال يصلح  تبييضا لأموال

، أم أن المقصااود فهاال تعنااي المساااهمة  لح  المشاااركة لكننا بالمقابل نتسائل عن مفهوم مصط
بعاادا ماان قااانون العقوبااات  ومااا 42بها هو فعل اإلشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المااواد  

 .الجزائري 
أشاارال  من قانون العقوبات الجزائري على اإلشااترات الااذي يم اال شاارال ماان  42نصت المادة  

اكا مباشااارا ولكناااه سااااعد برااال شاااترك إشاااتر يعتبااار شاااريرا فاااي الجريماااة مااان لااام ي المسااااهمة الجزائياااة  
هلة أو المنفااذة لهااا ، أو عاون الفاعل أو الفاااعلين علااى إرتكاااب األفعااال التحضاايرية أو المساا الطرق 

 ، فاإلشااتراك هااو عماال مساااهمة فااي إرتكاااب الجريمااة وقااد حصاار المشاارع الجزائااري مااع علمااه بااذلل
 .  2المنفذة لها  التحضيرية أو المسهلة أو هذا العمل في المساعدة والمعاونة على إرتكاب األفعال 

مراارر ماان قااانون العقوبااات الجزائااري  389فااهذا إكتفينااا بااالمفهوم السااطحي لصااياية المااادة 
فهنه خ وجود للشريل في جريمااة تبياايض األمااوال كااون المااادة الساالفة الااذكر نصاات علااى أنااه يعتباار 

ل أن كااال ماان لاااه ضاالع فاااي هاااذه ، وبالتاااالي نتصااور خطاااأ كاا تبييضااا لأماااوال كاال الصاااور األربعااة
د ، وبالتاااالي خ وجاااو و بالضااارورة فاعااال أصااالي حتماااا و وجوبااااالجريماااة مااان قرياااب أو مااان بعياااد هااا 
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، ي ومساااتبعد عماااال بالقواعاااد العاماااةر ييااار منطقااا هاااو أمااا األماااوال، و  للشاااريل فاااي جريماااة تبيااايض
 .1موالوبالتالي قصد المشرع الجزائري في هذه الفقرة فعل اإلشراك في جريمة تبييض األ

، فهنهااا لاام تحاادد صااور اإلشااتراك مراارر فااي فقرتهااا األخياارة 389مااادة وبااالنظر إلااى نااص ال
لتقصااره فقاا  علااى المساااعدة أو المعاونااة أو التحااريض باال أضااافت صااورا أخاار  لإلشااتراك وهااي 

، فااايمرن القاااول أن المشااارع الجزائاااري وساااع مااان مفهاااوم والتااارمر والتساااهيل وقساااداء المشاااورةالتواطاااؤ 
، وهااي سياسااة جنائيااة حريمااة تمراان ماان عاادم إفااالت مبيضااي ك فااي جريمااة تبياايض األمااوالاإلشترا

 .بها هذه الجريمة كما رأينا سابقااألموال من العقوبة نظرا للخصوصية التي تتميز  
 : محل الجريمة  اثةالفقرة الث

ذا سااي والمصااري وكاا اقيااة فيينااا والمشاارع الفرن فحاال جريمااة تبياايض األمااوال وفقااا إلت سنتطرق لم
 .المشرع الجزائري 

 : إتفاقية فيينا  أوال
عرفاااات المااااادة األولااااى ماااان إتفاقيااااة األماااام المتحاااادة لمرافحااااة اإلتجااااار الغياااار المشااااروع فااااي 

 أي أمااااوال مساااتمدة أو تاااام  :المتحصااااالت بأنهاااا 1988 المخااادرات والمااااؤلرات العقلياااة بفيينااااا سااانة
ة ماان الجاارائم المنصااوص عليهااا الحصول عليها بطريقااة مباشاارة أو يياار مباشاارة ماان إرتكاااب جريماا 

مشااروع  ، ويقصااد بااذلل أي جريمااة ماان جاارائم اإلتجااار الغياار الالفقاارة األولااى ماان المااادة ال ال ااةفااي 
:  األصااول أياان كااان نوعهااا ماديااة أو يااي األموال بأنها، وكذلل عرفت  بالمخدرات بالمفهوم الواسع

تلاال  القانونيااة أو الصااروك التااي ت بااتمادية منقولة أو لابتااة ملموسااة أو يياار ملموسااة والمسااتندات 
اإلتفاقية المفهوم الواسع للعائاادات أو المتحصااالت    ، وبذلل إعتمدتاألموال أو أي حق متعلق بها

 .2ل جريمة يسل األموالالغير المشروعة والتي تشرل مح 
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 الفرنسي  المشرع  :ثانيا
لااى محاال الجريمااة يمرننا التعرف على محل الجريمة من خالل بعااض المصااطلحات الدالااة ع

فقااد يرااون المااال وماان ذلاال مصااطلح  المااال  والااذي يعنااي المااال بصاافة عامااة دون تحديااد طبيعتااه 
مصااااطلح 1996، كماااا قااااد يرااااون منقاااوخ أو عقااااارا وقااااد أضااايج فااااي قااااانون ماااادي أو يياااار مااااادي

، فاااايمرن القااااول أن المشاااارع الفرنسااااي قااااد أخااااذ بااااذات المفهااااوم الوسااااع و إن كااااان قااااانون  المااااوارد 
، فقد ورد في الفقرة األولى ماان في هذا الصدد وبات الفرنسي الجديد قد إستقل بمسميات مغايرةالعق

يساااال  األمااااوال أو  الاااادخول  بينمااااا أشااااارت الفقاااارة ال انيااااة ماااان ذات  المااااادة إلااااى  324/1المااااادة 
 .1 رؤوأ اخموال  أو  األصول   مصطلح
 المشرع المصري   :ثالثا

ريماااة تبيااايض األماااوال باااالتعريف الموساااع حيااا  أخاااذ المشااارع المصاااري بخصاااوص محااال ج 
 العملااة الوطنيااة والعمااالت األجنبيااة  :ن قااانون مرافحااة يساال األمااوال بأنااهعرفاات المااادة األولااى ماا 

وجمياااع  واألوراق المالياااة واألوراق التجارياااة وكااال ذي قيماااة مااان عقاااار أو منقاااول ماااادي أو معناااوي 
رفهااا القااانون فااي نفااس المااادة بأنهااا  األمااوال  ، أمااا المتحصااالت فقااد عالحقااوق المتعلقااة بااأي منهااا

 ، ونسااتنتي ماان خااالل هااذا أو يياار مباشاار ماان إرتكاااب الجريمااة الناتجااة أو العائاادة بطريااق مباشاار
عباارة بطبيعااة  التحديد الذي أورده المشرع المصري للمال بأنه على قدر كبير من اإلتساااع وبأنااه خ

 .  2عقارات او منقوختمادية أو    األموال سواءا كانت مادية أو يير
 : المشرع الجزائري  رابعا

، إذ ورد في المادة متلكات  للدخلة على محل الجريمةالمح  إستخدم المشرع الجزائري مصطل
 :يلي  من قانون العقوبات الجزائري على أنه يعتبر تبييضا لأموال ما  رمرر   389

 تحويل  الممتلكات  أو نقلها. -
 

 مطاابع الشارطة للطباعاة والنشار، المواجهاة التشاريعية لظااهرة يسايل األماوال المتأتياة مان جارائم المخادرات، ،طاهر مصطفى  -  1
 .107. ص ،2002 القاهرة،
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 ية  للمتلكات . إخفاء أو تمويه طبيعة الحقيق -
 .متلكات  أو حيازتها أو إستخدامهاإكتساب  الم -

بوجااب المااادة الرابعااة ماان  (les fonds)صااطلح األموال  مب  ولكاان المشاارع الجزائااري إكتفااى
المتعلااق بالوقايااة ماان تبياايض األمااوال وتموياال اإلرهاااب ومرافحتهمااا باادخ ماان  ،01-05قااانون رقاام 

(les biens)  ألنااه  ،م المااال محاال جريمااة تبياايض األمااوالزائري في مفهااو وبذلل توسع المشرع الج
، فااااهن الممتلكااااات هااااي نفسااااها األمااااوال ماااان نفااااس القااااانون  4وحسااااب التعريااااف الااااوارد فااااي المااااادة 

يااا كااان نوعهااا ماديااة فالعائدات اإلجرامية أو الممتلكات ذات المصدر الغير المشروع هي األمااوال أ
، أو الولااااائق أو تااااي يحصااال عليهااااا بااااأي وسااايلة كانااااتال ر منقولااااةيااا أو ييااار ماديااااة، منقولااااة أو ي

الصااروك أيااا كااان شاارلها بمااا فااي ذلاال الشاارل اإللكترونااي أو الرقمااي التااي تاادل علااى ملكيااة تلاال 
يرات الساافر والشاايرات المصاارفية  ، وشاا بمااا فااي ذلاال اإلئتمانااات المصاارفية  األموال أو مصلحة فيها

 .1خطابات اإلعتماد  والكمبيالت السنداتاألسهم واألوراق النقدية و و 
: وسااع للمااال يتبلااور ماان جااانبين هماااإن منااام الحاجااة إلااى مفهااوم موسااع للمااال إلااى مفهااوم م

الجانب يتم ل في التوسااع فااي الجانااب الموضااوعي المتعلااق بطبيعااة المااال فماان الواضااح أن مفهااوم 
 ،ا كيانااا ماديااات التااي لهاا إسااتقر عليااه الفقااه والقضاااء إخ المنقااوخ يستوعب على مااا  المال الضيق خ

لاااذلل كاااان مااان الضاااروري أن يشااامل مفهاااوم الماااال كااال الكياناااات المادياااة والمعنوياااة هاااذا ماااا أكدتاااه 
إتفاقية األمم المتحدة لمرافحة اإلتجار الغير المشروع فااي المخاادرات والمااؤلرات العقليااة بفيينااا لساانة 

ة ل أيااا كااان نوعهااا مادياا حينمااا عرفاات المااال الناااتي ماان الجاارائم ماان هااذا النااوع بأنااه  األصااو  1988
، مساااتندات قانونياااة أو صاااروكا أو ييااار ملموساااة لابتاااة، ملموساااةكانااات أو ييااار مادياااة منقولاااة أم و 

 ، والجانااب ال اااني يتم اال فااي التوسااع فااي الجانااب لهذه األموال أو أي حق متعلااق بهااات بت الملكية  
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للماااال التاااي يقتضااايها الشاارلي المتعلاااق بلفاااظ الماااال ومااان خاللاااه تسااتوعب جمياااع الصاااور المتعاااددة 
 .1بع المعقد لجريمة تبييض األموالالطا

، يرون قد سلل مسلكا حسنا ألنه يلتقي في ع الجزائري المفهوم الواسع للمالإن إعتماد المشر 
الغياار المشااروعة ذلل مع علة التجريم ويحقق يايته ويسد بذلل كافة منافذ الحصول علااى األمااوال 

 .اإلتفاقيات الدولية في هذا الشأنمع إلتزاماته في  ، وتماشيل أيضا بأي وسيلة كانت
 : النتيجة الجرمية والعالقة السببية  الفقرة الرابعة

هماااا ألاااران ، و الماااادي للجريماااةتعتبااار النتيجاااة الجرمياااة والعالقاااة الساااببية مااان مروناااات الاااركن 
 .ينتجان عن سلوك المجرم

 : النتيجة الجرمية  أوال
المترتااب علااى نشااام أو لاار ر الركن المادي للجريمااة وهااي األاصتعد النتيجة الجرمية أحد عن 

، وماان هنااا فااهن النتيجااة معناهااا التغيياار الااذي يطاارأ علااى العااالم الحسااي أو المعنااوي ساالوك المجاارم
،أمااا ماان ناحيااة القانونيااة فااهن النتيجااة هااي األلاار الااذي يترتااب علااى الساالوك خارجينتيجااة ساالوك 

تقاااص منهااا أو بتعريضااها ميااة جنائيااا بههاادارها كليااا أو اإلن اإلجرامي ويم ل مساسااا بالمصاالحة المح 
 .للخطر

بحسااااب إتفاقيااااة فيينااااا لساااانة وبناااااءا علااااى سااااملت جريمااااة تبياااايض األمااااوال ومااااد  خطورتهااااا 
، فاااهن النتيجاااة الجرمياااة فاااي جريماااة تبيااايض لسااالبية المختلفاااة التاااي تترتاااب عنهاااا، وانلاااار ا1988

هره ل عليه من وسااائل الغياار المشااروعة ليباادو فااي ظااااألموال تتم ل في تغيير صوة المال المتحص
مظهااار  ، ومااان لااام إدخالاااه فاااي الااادورة اإلقتصاااادية وظهاااوره فااايأناااه تااام تحصااايله بطريقاااة مشاااروعة

 .2مشروع
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 ثانيا: العالقة السببية
 العالقااة السااببية هااي الرابطااة التااي تصاال بااين النشااام والنتيجااة الجرميااة وتساامح بااالقول بااأن

، بمعنااى أن هااذه العالقااة عبااارة عاان رابطااة تصاال بااين الطاارفين لماارة للنشااام النتيجااة الجرميااة هااي
تفتاارل وقااوع فعاال يياار مشااروع وتحقااق نتيجااة ماديااة صااالحة لإلرتبااام بااه ماان ناحيااة أخاار  وفااي 
مجال تببيض األموال فهن العالقة السببية تتوافر بهرتبام السلوك اإلجرامي الذي إنصب على مااال 

بيعااة المصاادر ة من الجرائم بالنتيجة الجرمية والمتم لة في تمويه طيير مشروع متحصل من جريم
، أو تغياار طبيعتااه أو حقيقتااه والحيلولااة دون إكتشااافه بااأي صااورة كاناات ماان الغياار المشااروع للمااال

، وعلياااه خباااد مااان قياااام أي جريماااة تببااايض رعية علاااى األماااوال الغيااار المشاااروعةخاااالل إضااافاء الشااا 
علاااى ية تتم ااال فاااي إرتباااام العمااال الماااادي المتم ااال فاااي الحصاااول األماااوال نجاااد أن العالقاااة السااابب 

ني ، بالنتيجااة التااي جرمهااا القااانون والمتم لااة فااي محاولااة الجااااألمااوال ماان مصااادر يياار مشااروعة
 .1إضفاء الصفة الشرعية عليها

 الفرع الثالث: الرك  المعنوي في جريمة تبييض األموال
ة ياا إحد  الصورتين األصليتين ناشئتين عن الكيف يتخذ الركن المعنوي في التشريعات الحدي ة

، فقاااد تتصااارف عامااادة إلاااى إتياااان الفعااال وقحاااداا هاااا اإلرادة عناااد مخالفتهاااا للقاااانون التاااي إتجهااات ب 
الجنااائي وبااه تكااون الجريمااة  النتيجااة فهمااا محاال الحظاار القااانوني وبهااذا تتخااذ اإلرادة صااورة القصااد

ن النتيجاااة وبهاااذه الصاااورة تتخاااذ اإلرادة صاااورة ، وقاااد نتصااارف إلاااى مجااارد إرادة الفاعااال دو عمدياااة
 .الخطأ

إن الااركن المعنااوي للجريمااة هااو الحالااة النفسااية الكامنااة وراء ماديااات الجريمااة فااال يمراان أن 
 . يحرم على أحد بعقوبة مالم يرن قد أقدم على الفعل عن وعي وقرادة

الجنااائي العااام وهااو ، القصااد صااد الجنااائي هااذا األخياار علااى نااوعينتتطلااب الجريمااة تااوافر الق
 ، ويتحقاااق باااهقتراف الجااااني للاااركن الماااادي للجريماااة ماااع العلااام باااهقاااائم علاااى العلااام واإلرادةالقصاااد ال
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 ، والقصااد الجنااائي الخاااص وهااو يلتقااي مااع القصااد الجنااائي العاااموبالعناصاار التااي يتطلبهااا القااانون 
مااا بباعاا  معااين قااد يدفعااه في جميع عناصره ويزيد عنه في تحديد اإلرادة اإلجراميااة لااد  الجاااني إ

 1.جريمة وقما بنتيجة محددة يريدهالل
 ، والااركن المعنااوي وفقااا للقااانون تفاقيااة فيينااا فااي )الفقاارة األولااىسنبح  الركن المعنوي وفقا إل

ن الجزائااري فااي )الفقاارة  ، لم نتناول الااركن المعنااوي وفقااا للقااانو رنسي والمصري في )الفقرة ال انيةالف
الفقااارة ال فاااي )نتطااارق يلاااى الشاااروع والمحاولاااة فاااي إرتكااااب جريماااة تبيااايض األماااو  ، وأخياااراال ال اااة 
  .الرابعة

 1988الرك  المعنوي وفقا إلتفاقية فيينا لسنة    الفقرة األولى:
أك ر من موضااع حرصت إتفاقية فيينا على اإلشارة للركن المعنوي لجريمة يسل األموال في 

ن المعناااوي تااانص الماااادة ال ال اااة البناااد األول باااأن ، فمااان حيااا  طبيعاااة الاااركوعلاااى مساااتويات لاللاااة
 ، أماااا مااان حيااا  األماااوال فاااي  حالاااة إرتكابهاااا عمااادا الجريماااة عمدياااة إذ تااانص علاااى تجاااريم يسااايل

عناصاار الااركن المعنااوي فتباارز اإلتفاقيااة عنصاار العلاام كمضاامون لهااذا الااركن فااي الصااور ال اللااة 
ماان حياا  اإلسااتدخل علااى الااركن المعنااوي  ، أماااالتااي تجسااد الااركن المااادي للجريمااة المااذكورة انفااا

اإلتفاقية في المادة ال ال ة البند ال ال  أنه يجوز اإلستدخل ماان الظااروف الواقعيااة الموضااوعة   تقرر
 .  على العلم أو النية أو القصد المطلوب

 الفقرة الثانية: الرك  المعنوي وفقا للقانون الفرنسي والمصري 
، وبعاادم تااوفره تنتفااي المسااؤولية الجزائيااة فااب حااق ن المعنااوي ل الجريمااة إذا وجااد الااركتكتماا  خ
 . الجاني

 أوال: الرك  المعنوي وفقا للقانون الفرنسي
، قوامهااا إرادة الساالوك مااة تبياايض األمااوال هااي جريمااة عمديااةإعتباار المشاارع الفرنسااي أن جري 

كن المعنااوي لهااذه والعلم برافة العناصر المرونة لها ن يير أن المشرع الفرنسي لم يتعرل لااي الاار 
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ماااي  13جديااد المضااافة بقااانون ماان قااانون العقوبااات الفرنسااي ال  1-324الجريمة في نص المااادة  
 1.من نفس القانون  37-222للمادة  فعله في النص القديم ، وهذا على خالف ما1996

يض األموال المتحصاالة ماان ي ب هذا النص األخير أن تقع جريمة ت   إشترم المشرع الفرنسي في
، لكن يمرن فهم إيفااال المشاارع الفرنسااي لوجااوب وقااوع جريمااة تبياايض لمخدرات عمداجرائم اإحد   

مااان قاااانون العقوباااات  3-121إساااتحدله فاااي  صااالب الماااادة  األماااوال عمااادا وذلااال مااان خاااالل ماااا
لجناية ولجنحة دون أن تتااوفر نيااة إرتكابهااا وبالتااالي فقااد عماام المشاارع ماان   الفرنسي الجديد إذ يقرر

 ،اب علااى الخطاااء فااي صااوره المختلفااةعمد فااي الجاارائم مااالم يقاارر باانص خاااص العقاا إشترم ركن ال
، ومااع ذلاال نية اإلجرامية لد  مرتكب الجريمااةوهرذا لم تعد لمة ضرورة إلقتضاء توافر العمد أو ال

 فقاااد أوجاااب المشااارع الفرنساااي علااام الفاعااال صاااراحة بطبيعاااة المصااادر الغيااار المشاااروع لأماااوال أو 
 . بالظروف المحيطة به

 ثانيا: الرك  المعني وفقا للقانون المصري 
اإلضااافة ، جريمااة عمديااة تتطلااب القصااد العااام ب المشرع المصري جريمة يساال األمااوال  إعتبر

 د الغساال ماان نشاااطه إخفاااء المااال أو ، والااذي يتااوافر فااي حالااة إذا قصاا إلى القصد الجنائي الخاااص
 والحيلولااة دون إكشااااف ذلااال أو تاااه ، وتغيياار حقيقمصاادره أو صااااحب الحااق فياااه تمويااه طبيعتاااه أو 
 ا نصاات عليااه المااادة األولااى الفقاارة، هااذا ماا لى شااخص ماان إرتكااب الجريمااة األوليااةعرقلة التوصل إ

ة يسل األموال المصري التي تنص على  كاال ساالوك ينطااوي علااى إكتساااب ح )ب  من قانون مراف
ماان  02فااي المااادة هااا حيازتهااا ...إذا متحصاالة ماان جريمااة ماان الجاارائم المنصااوص علي  األمااوال أو 

 خ .من هذا السلوك إخفاء المال ...إلهذا القانون مع العلم بذلل متى كان القصد 
 الفقرة الثالثة: الرك  المعنوي وفقا للقانون الجزائري 

التطااارق للقصاااد الجناااائي العاااام  وي لجريماااة تبيااايض األماااوال مااان خااااللسااانبح  الاااركن المعنااا 
 .والقصد الجنائي الخاص
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 الجنائي الجنائي العامأوال: القصد 
 : مررر من قانون العقوبات على أنه  يعتبر تبييضا لأموال 389نصت المادة 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنهااا عائاادات إجراميااة بغاارل إخفاااء أو تمويااه  -
المصااادر الغيااار المشاااروع لتلااال الممتلكاااات أو مسااااعدة أي شاااخص متاااورم فاااي إرتكااااب الجريماااة 

 .ية لفعلتهن ة التي تأتت منها هذه الممتلكات لإلخت من األلار القانو األصل
إخفاء أو تمويااه الطبيعااة الحقيقيااة للمتلكااات أو مصاادرها أو مرانهااا أو كيفيااة تصاارف فيهااا  -

 . ، مع علم الفاعل بأنها عائدات إجراميةو حركتها أو الحقوق المتعلقة بهاأ
، لاام الشااخص القااائم بااذلل وقاات تلقيهااادامها مااع عإكتساب الممتلكااات أو حيازتهااا أو إسااتخ  -

  .أنها تشرل عائدات إجرامية
وقوعهااا تااوافر القصااد الجنااائي بعنصااريه فجريمااة تبياايض األمااوال هااي جريمااة عمديااة ويلاازم ل

، بياايض المتحصاال ماان العماال اإلجرامااي، فيجااب أن يعلاام الجاااني أن المااال محاال الت العلاام واإلرادة
و العلاام يتااوفر القصااد الجنااائي العااام لديااه لتخلااج أحااد عناصااره وهاا   فااال  فهذا كان الجاني يجهل ذلل

جرامااي الاااواردة فااي الماااادة ، والعلاام ينصااب علاااى كافااة صاااور الساالوك اإلتقااوم الجريماااة وبالتااالي خ
، ويجااب أن يتااوافر العلاام معاصاارا للنشااام اإلجرامااي حياا  يعلاام الجاااني وقاات  هرتكاااب مراار 389

م إجرامااي والقاعاادة العامااة امااوال موضااوع التبياايض مسااتمدة ماان نشاا الفعاال المااادي للجريمااة ألن األ
عليااه  هي أن الفعل المرون للقصد يجب أن ينصب على الوقائع المتعلقة بموضوع الحااق المعتااد 

، أن تلااال الوقاااائع يجاااب توافرهاااا كعنصااار العلااام بالوقاااائع فاااي نشاااام و مراااان وزماااان إرتكااااب الفعااال
  .1تبييض األموال

وضااوع التبياايض مينبغااي فيااه  تااوفر علاام الجاااني بعاادم مشااروعية المااال ك كمااأن الوقاات الااذي
، فاااهذا كاناات وقتياااة تعااين تاااوافر العلاام لحظاااة ذا كانااات الجريمااة وقتياااة أو مسااتمرةإا يتوقااج علاااى ماا 

إرتكاااب الساالوك المااادي أي تعاصاار ركنيهااا الماااادي والمعنااوي وماان لاام ينتفااي الااركن المعناااوي إذا 
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، أماااا إذا كانااات الجريماااة لماااال عقاااب إرتكااااب السااالوك اإلجراماااياماااي لتاااوافر العلااام بالمصااادر اإلجر 
 الموقااجدا بفعاال المسااتمرة يتواصاال فيهااا اإلعتااداء علااى المصاالحة محاال الحمايااة الجنائيااة زمنااا ممتاا 

يشترم توافر العلم لحظة إرتكاب السلوك المااادي المرااون للجريمااة وقنمااا يرفااي   ، خاإليرادي للجاني
 1.ى إرتكاب السلوك المادي للجريمةصدر المال في أي لحظة تالية علالقول بتوافر العلم بم

 يا: القصد الجنائي الخاصنثا
مراارر ماان قااانون العقوبااات تااوافر  389، إستلزمت المادة باإلضافة إلى القصد الجنائي العام

فااي الفقاارة األولااى ماان نفااس المااادة، حياا  نصاات  يعتباار   القصد الجنائي الخاااص المنصااوص عليااه
: تحوياال الممتلكااات أو نقلهااا مااع علاام الفاعاال بأنهااا عائاادات إجراميااة بغاارل إخفاااء ا لأموالتبييض

أو تمويه المصااادر الغياار المشااروع لتحوياال الممتلكااات أو مساااعدة أي شااخص متااورم فااي إرتكاااب 
 .ت من انلار القانونية لفعلتهالجريمة األصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على اإلفال

ماان خااالل هااذه المااادة أن القصااد الجنااائي الخاااص يتااوافر إذا كااان الجاااني يقصااد  يتضااح لنااا
، أو مساااعدة أي شااخص خفاء أو تمويه المصادر الغير المشااروع لتلاال الممتلكاااتمن نشاطه إما إ

ر متلكات علااى اإلفااالت ماان هااذه انلااامتورم في إرتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها هذه الم
 . القانونية لفعلته

 الفقرة الرابعة: الشروع والمحاولة في إرتكاب جريمة تبييض األموال
دخاال  الشااروع هااو الباادأ فااي التنفيااذ بقصااد إرتكاااب جريمااة تتوقااج أو يخيااب ألرهااا ألسااباب خ

، وخ يعد شروعا مجرد العزم على إرتكاب الجريمااة ولااال الشااروع الموقااوف قسااام إلرادة الجاني فيها
ب  ضاا ن الجريمااة بأحااد البنااوك إخ أنااه ي ت الالزمة إليداع المال المتحصاال ماا الجاني بهتخاذ اإلجراءا

ألنااااء ذلااال، وم اااال الشاااروع الخائاااب أن يقاااوم شاااخص بشاااراء العقاااارات باااأموال ناتجاااة عااان نشاااام 
إجرامي معتقدا أن ملكية العقارات قد الت إليااه بمجاارد التعاقااد علااى الشااراء وتحرياار عقااد البيااع دون 

وفاااي هاااذا اإلطاااار عاقاااب المشااارع الجزائاااري علاااى  ب ضااا هر العقااااري لااام ي قاااوم باااهجراءات الشااا ان ي 
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  ماان القااانون 3  2فقاارة  52الشااروع فااي جريمااة تبياايض األمااوال بم اال الجريمااة نفسااها طبقااا للمااادة 
يتعلااق بالوقايااة  2002فيفااري  20الموافااق ل  1427محاارم عااام  21، المااؤر  فااي  01-02رقاام 

 1.من الفساد ومرافحته
 ولة في إرتكاب جريمة تبييض األموالثانيا: المحا

يااؤدي مباشاارة  تعرف محاوخت إرتكاب الجرائم على أنها البدأ فااي التنفيااذ بأفعااال خ لاابس فيهااا
، لم توقج أو يخيب ألرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيها حتى ولااو لاام يراان إلى إرتكابها

يعاقااب عليهااا  المحاولااة فااي الجنحااة خبلو  الهدف المقصااود بساابب ظاارف مااادي يجهلااه مرتكبهااا ،و 
، وفااي 2ماان قااانون العقوبااات الجزائااري 31إخ بناءا على نص صريح في القااانون وفقااا لاانص المااادة 

ن قااانون العقوبااات الجزائااري علااى ماا  3مراارر  329هااذا الصاادد نااص المشاارع الجزائااري فااي المااادة 
ا القساام بالعقوباااات المقاااررة يعاقااب علاااى المحاولااة فاااي إرتكااااب الجاارائم المنصاااوص عليهااا فاااي هاااذ 

 . ، وهو القسم السادأ مررر المخصص لتبييض األموالة التامةمللجري 
 الفرع الرابا: الرك  المفترض لجريمة تبييض األموال

الااركن المفتاارل فااي جريمااة تبياايض األمااوال أي تعااد جريمااة يفتاارل وجااود الجريمااة سااابقة 
الجريمااة أيااة أمااوال فااال مجااال للحاادي  عاان ، فهذا لم يتحصل عن يق أموال مشروعةنتجت عن طر 

يمراان الااتكلم عاان التبياايض األمااوال دون وجااود أمااوال حياا  يشااترم  جريمااة تبياايض األمااوال ألنااه خ
فااي جريمااة تبياايض األمااوال أن تكااون هااذه األمااوال متحصاال عليهااا ماان جريمااة سااابقة وعليااه فااهن 

د جريمااة سااابقة ووجااود مااال هناااك شاارطين توفرهااا واجااب للحاادي  عاان الااركن المفتاارل وهمااا وجااو 
ماان قااانون العقوبااات التااي  مراارر 389يياار مشااروع وقااد تطاارق المشاارع الجزائااري لهااذا فااي المااادة 

ئااادات إجرامياااة ... مماااا يفياااد أناااه قاااد سااالل األسااالوب المطلاااق أي تعاااد جريماااة ا ...ع :تااانص علاااى
 

: يتعلااق بالوقايااة ماان الفساااد ومرافحتااه ،2006فبراياار 20مااؤر  فااي  ،01-60ماان القااانون رقاام  2فقاارة  52تاانص المااادة  - 1
 ."يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بم ل الجريمة نفسها 
يعاقاااب عليهاااا إخ بنااااء علاااى ناااص صاااريح فاااي  ولاااة فاااي الجنحاااة خالمحامااان قاااانون العقوباااات الجزائاااري: 31تااانص الماااادة  - 2

 ."القانون 



 الفصل األول:                     اإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال
 

43 

 

ا تااارك المشااارع ، هنااا ريماااة دون التحدياااد بهاااذه الجريماااةتبيااايض األماااوال كااال األماااوال الناتجاااة مااان ج 
فعاال   خصوص وهااو أحساان ماااع مجال ونطاق التجريم في هذا الالجزائري المجال مفتوح وبذلل وس

نص التشااريعي يواكااب هااذه الظاااهرة اإلجراميااة مهمااا تغياارت أساااليب وكيفيااات لاا ماان حياا  أن هااذا ا
 1ة.من المتابعة الجنائي إرتكابها وخ يترك المجال لي تنصل المجرمين  
 : مراحل جريمة تبييض األموالالمطلب الثاني 

سااتخدم فيهااا ، وي عقدة وطويلة قااد تسااتغرق عاادة ساانواتإن عملية تبييض األموال هي عملية م
، ولقد قااام خبااراء مجموعااة العماال المااالي ولهذا فعملية تحديد مراحلها صعبة، العديد من األشخاص

 :لة مراحل أساسية وهيالدولية بتقسيم الخطوات التي تمر بها عملية تبييض األموال على لال
 .مرحلة اإليداع -
  (l’integration).مرحلة التمويه -
 .مرحلة الدمي -

 "أوال: مرحلة اإليداع "التوظي 
، وتكاااون المنظماااات اإلجرامياااة فاااي هاااذه المرحلاااة ى هاااذه المرحلاااة بااااإلحالل والتوظياااجتسااام

، وتبحاا  عاان رف فيهااااخاار حتااى يتمرنااوا ماان التصاا  بحاجااة لتحوياال عائااداتهم اإلجراميااة إلااى شاارل
 . كل السبل إليداعها لتصبح أموال نظيفة

 : وتستهدف هذه المرحلة تقديم المال في صورة تجارة مشروعة تعرف بأنها
، سااعيا إلااى دمجااه قاادي بهاادف إزالتااه ماان مرااان إكتسااابهالتصرف المادي في كمية التدخل الن 

لاااى إالصاااعوبة الوصاااول ، ويراااون مااان تخفااايفاااي منااااطق عمااال تجااااري يراااون مااان الساااهل فيهاااا ال
 .  مصدرها الحقيقي

 

تخصاص  ماذكرة لنيال شاهادة الماساتر فاي حقاوق، ظاهرة تبييض األموال في ظال التشاريع الجزائاري،  ،ب  عطاء هللا طارق   -  1
 .12 .ص ،2016/2017الموسم الجامعي  جامعة زيان عاشور الجلفة، إدارة ومالية،
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، فهاااي تم ااال عملياااة نفااااذ األماااوال الغيااار المشاااروعة إلاااى تعاااد مرحلاااة اإلياااداع مرحلاااة أساساااية
الااتخلص ماان  ، والهاادف ماان هااذه المرحلااة هااو ية ومن لم ضخها في إقتصاد الدولااةالمؤسسات المال

هااذه  ين الوسااائل المسااتخدمة فااي، وماان باا وتحويلهااا إلااى أشاارال ماليااة مختلفااةكميااة النقااود الكبياارة 
المرحلااااة : الشاااايرات السااااياحية، الحسااااابات المصاااارفية المتعااااددة، شااااراء عقااااارات، أو الااااذهب، أو 

، أو الاااادخول فااااي مشاااااركات المجااااوهرات ال مينااااة، أو التحااااج النااااادرة، أو شااااراء األساااام والسااااندات
 1.ى أوراق قابلة للتداول ...إلخلإست مارات داخل البالد أو خارجها  إ

خالل إظهااار النقااود  كما يقوم مبيضوا األموال بهتباع طرق مبتكرة )خالل مرحلة اإليداع  من
، وذلاال عاان طريااق توظيفهااا فااي شااراء بعااض المشااروعات والشااركات التجاريااة أو فااي شاارل مشااروع

وراءهاااا األماااوال الغيااار  ، وذلااال كغطااااء أو واجهاااة تختفاااييعااارف بشاااركات الواجهاااة ييرهاااا وهاااو ماااا
د يلجأ مبيضوا األموال إلى أسلوب تحويل النقااود إلااى اوراق تجاريااة قابلااة للتااداول أو وق  ،المشروعة
 .  أوامر دفع

ال ألناااه تكاااون عرضاااة وهراااذا تعاااد مرحلاااة التوظياااج األك ااار صاااعوبة بالنسااابة لغاسااالي األماااو 
، كمااا أنااه ماان السااهل كميات هائلة من األمااوال السااائلة ةد، خاصة أنها تتضمن عاإلكتشاف أمرهم

، وبالتااالي تعتباار ومن لم عالقتااه بمصاادر هااذه األمااوالرف على من قام بعملية اإليداع لأموال التع
 . هذه المرحلة األك ر سهولة بالنسبة لسلطات المرافحة ألنها في بدايتها

 "ثانيا: مرحلة التمويه "التجميا
ل انيااة التااي ظيج أمااوالهم فااي المرحلااة األولااى تااأتي المرحلااة ان بعد نجاح ياسلي األموال في ت 

تتضاامن سلساالة العمليااات الماليااة المعقاادة كنقاال وتبااادل المااال القااذر ضاامن النظااام المااالي وقدخالهااا 
، وماان بااين العمليااات المشروع وقطع الصلة بأصله المجاارمفيه بهدف إخفاء وتعتيم مصدرها الغير  

 

ساانة  عمااان األردن، دار األيااام للنشاار والتوزيااع، ،1. م الاادور الوقااائي للبناال فااي مرافحااة تبياايض األمااوال، ،قيشددا  نبيلددة - 1
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هم، تكاارار التحوياال ماان ل أموالهم القذرة إلى سندات أساا : تحوي ية التي يستعملها ياسلوا األموالالمال
 . اإللكتروني لأموال  لبنل إلى اخر، وكذا التحوي 

سااتخداما فااي إو األك اار نالحظ أن القطاع المصرفي )وخاصة البنوك والمؤسسااات الماليااة  هاا 
 هذه المرحلة

وتعاااد عملياااات التحويااال اإللكتروناااي مااان أبااارز الصاااعوبات التاااي تحاااول دون إكتشااااف حقيقاااة 
فائقااة إلااى  لما تشرله هذه التحويالت من وسيلة تؤمن إنتقااال أمااوال بساارعةاألموال المشروعة نظرا  

 . ول أمام موظفي البنوك، وتجنب مرتكبي هذه الجريمة مخاطر المالبنوك خارج البالد
ويزداد األمر تعقيدا في حالااة تحوياال األمااوال القااذرة إلااى بنااوك فااي بااالد تتبنااى قواعااد صااارمة 

عليهااااا ، وهااااي يطلااااق لكااااايمن، بنمااااا، لوكسااااومبور ، باكسااااتان اااال: جاااازر افااااي ساااارية اإليااااداعات م
، وتتساام هااذه المااالذات بجااودة وسااائل النقاال وسااهولة تأساايس الشااركات بااالمالذات المصاارفية انمنااة

حياا  تقااوم هااذه  (swift) يلجااأ ياساالي األمااوال إلااى تحوياال أمااوالهم عاان طريااق  شااركة ويالبااا مااا
 1.ل العالمبرقي للنقود حو الشركة بعمليات التحويل ال
 ثالثا: مرحلة اإلدماج

تم ل هذه المرحلة اخر المرحل التي تمر بها عملية يسيل األموال وفيهااا يعاااد ضااخ األمااوال 
ة وقت مارهااا ودمجها في الدورة اإلقتصادية لتظهاار كأنهااا أمااوال نظيفااة )وذلاال بتوظيااج األمااوال القااذر 

 . ، ودون خشية المطاردة والمتابعة في صورة أموال نظيفة
عنااد وصااول ياساالي األمااوال لهااذه المرحلااة يرااون ماان الصااعب إكتشاااف أماارهم وعاادم القاادرة 
على التمييز بين األموال المشروعة والغير المشااروعة ويرونااون مطمئنااين ألمااوالهم القااذرة قااد بلغاات 

 . بر األمان ويستحيل إكتشاف مصدرها الغير المشروع

 

 لبناان، منشورات الحلبي الحقوقية، ،1م.  الجهود الدولية والعربية لمرافحة جريمة تبييض األموال، ،عبد هللا محمود الحلو  -  1
 .28ص.  ،2007 سنة
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ء الصفة الشرعية على هذه األموال القااذرة والهدف األساسي لعملية تبييض األموال هو إضفا
 . وتصبح جزءا من اإلقتصاد المشروع

، يتضااح لنااا أنهااا تبااأ بهيااداع األمااوال احل ال الا لعملية تبييض األمااوالمن خالل دراستنا للمر 
الغير المشروعة في البنوك والمؤسسات المصاارفية والمصاارفية بصااورة مباشاارة أو بعااد تحويلهااا إلااى 

نبيااة، لاام بعااد ذلاال تااأتي مرحلااة القيااام بمجموعااة ماان العمليااات الماليااة المعقاادة للتعتاايم العمااالت األج 
على مصدر األموال الغير المشروع ويتم فصلها عنه، لم تأتي مرحلة اإلدماج أين يستغل مبيضااوا 
األموال البنوك والمؤسسات الماليااة لتاادوير أمااوالهم الغياار المشااروعة ماان خاللهااا فااي النظااام المااالي 

قتصاااد علااى المصرفي، لم تصبح األمااوال القااذرة فااي النهايااة ذات صاافة مشااروعة و تاادخل فااي اإلو 
 1ة.شرل أموال نظيف

 

 
 .22 .،المرجع السابق،صيلةقيشا  نب - 1
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إن جريمااة يساايل األمااوال م لهااا م اال مختلااج الجاارائم اإلقتصااادية األخاار  تخلااج الااارا 
تصاال إلااى حااد إفااالأ المؤسسااات  ة وأمنيااة إقصااادية وكااذا سياسااية،ساالبية ومخاااطر إجتماعياا 

هااذه انلااار لاام تكاان الجزائاار بمنااأ عاان مختلااج أشاارال وصااور  وتاادمير المااوارد البشاارية نفسااها،
عمليات تبياايض اخمااوال م اال مختلااج دول العااالم، لااذلل عملاات علااى وضااع القااوانين وانليااات 

الدولااة الجزائريااة جهاادا فااي اإلنضاامام للجهااود  كمااا لاام تاادخر للحااد ماان هااذه الجريمااة الخطياارة،
حياا  أمضاات إتفاقيااات دوليااة وعربيااة فااي  العربيااة والدوليااة فااي ساابيل محرافحااة هااذه الظاااهرة،

 سبيل مرافحة يسيل األموال.    
فالشاال أنهااا تاانجم عنهااا العديااد ماان  عناادما تنشاار عمليااات يساايل األمااوال فااي أي دولااة،

يقاااج خطرهاااا عناااد  أمنياااة أو سياساااية خ ،إجتماعياااة ،ديةشااااكل وانلاااار ساااواء كانااات إقتصااااالم
األمااوال المبيضااة التااي فقاادها المجتمااع نتيجااة ممارسااة الجاارائم األصاالية أو التااي فقاادها نتيجااة 

ي تااتم باال تمتااد هااذه انلااار إلااى كافااة المراحاال المتتابعااة التاا  عاادم مصااادرة أمااوال هااذه الجاارائم،
 .خاللها جريمة يسيل األموال

 آثار جريمة تبييض األموال  : المبحث األول
يتعلق منها بتدعيم بعااض   خاصة ما  إن بعض انلار اإليجابية الظاهرة تبييض األموال،

الجوانب اإلست مارية والمساهمة في توفير بعااض فاارص العماال وتاادعيم األسااواق الداخليااة،تبقي 
 ،قتصاااديةنوعااة تتصاادرها المخاااطر اإلواهيااة مقارنااة بالجوانااب الساالبة التااي تشاارل مخاااطر مت 

 .اإلجتماعية والسياسية  ،منيةاأل
 منية اآلثار اإلقتصادية واأل المطلب األول: 

حيااا   سااانتطرق فاااي هاااذا المطلاااب لآللاااار اإلقتصاااادية واألمنياااة لظااااهرة يسااايل األماااوال،
أماااا فاااي الفااارع ال ااااني  سااانتعرف فاااي الفااارع األول علاااى المخااااطر اإلقتصاااادية لهاااذه الجريماااة،

 منية لجريمة تبييض األموال.   فسنتطرق إلى المخاطر األ
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 اآلثار اإلقتصادية الفرع األول: 
فااي مقاادمتها لأضاارار التااي يمراام أن تلحااق باألسااس  1988تعرضاات إتفاقيااة فيينااا لعااام 

اإلقتصادية والمؤسسات التجارية والماليااة نتيجااة األرباااح وال ااروات الطائلااة التااي ياادرها اإلتجااار 
 الغيااار انلاااار التاااي تترتاااب بالقيااااأ عااان بااااقي العوائاااد وهاااي فاااي المخااادرات، الغيااار المشاااروع

والااذي يتجسااد  ،ل التبييضعتمدنا على التعريف الموسع لفعإ   المشروعة التي تم تبيضها إذا ما
 : بعضها فيما يلي

 إنخفاض الدخل القومي  أوال:
الدخل القومي لبلد ما هااو مجمااوع العوائااد التااي يحصاال عليهااا أصااحاب عناصاار اإلنتاااج 

واطنين مقابل إسااتخدام هااذه العناصاار فااي إنتاااج الساالع والخاادمات سااواءا داخاال البلااد أو من الم
تااؤدي عملياااة التبيااايض إلاااى  ،وتكاااون عااادة خاااالل سااانة ،خاااالل فتااارة معينااة مااان الااازمن خارجااه

ممااا يعيااق  وهو الرأساامال، ،وخسارة اإلنتاج ألحد أهم عناصره  هروب األموال إلى خارج الدولة
 1.ت فينعرس بشرل سلبي على الدخل القومي باإلنخفالامإنتاج السلع والخد

 تدني مستوى اإلقتصاد الوطني  ثانيا:
هاااااروب رؤوأ األماااااوال إلاااااى الخاااااارج الاااااذي يقتااااارن  يااااانخفض معااااادل اإلدخاااااار بسااااابب

وفااي م اال هااذه الحالااة  ،الت النقديااة المصاارفية باايم البنااوك، المحليااة منهااا و الخارجيااةبااالتحوي 
 لوفاااء بهحتياجياااات اإلساات مار ويتسااع نطاااق الفجااوة التمويلياااة،الماادخرات المحليااة عاان ا تعجااز

حياا  يااتم إيااداع المااادخرات فااي البنااوك الخارجيااة دون ان توجاااه نحااو قنااوات اإلساات مار داخااال 
 .البالد

نااااب اإلسااااتهالك علااااى اإلدخااااار علااااي جا أن تبياااايض األمااااوال عاااان طريااااق الشااااراءكمااااا 
أي أن مرتساابي الاادخل لاام يتعبااوا  نتاااجي،وبمااا أن هااذه األمااوال خ تنااتي عاان مجهااود إ ،المحلااي

وفااي  ،إلسااتهالك ويااتم اإلنفاااق بالتبيااذيرفااي الحصااول عليهااا فينعاادم علاايهم يالبااا نزعااة ترشاايد ا
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ت مار اإلجماااالي بهرهااااق سااا هاااذه الحالاااة تلجاااأ الااادول إلاااى تعاااويض الااانقص عااان إحتياجاااات اإل
 . اإلقتصاد القومي بديون خارجية

ماان  زيااادة المسااتو  العااام لأسااعار أو حاادوا تضااخمتساااهم عمليااة تبياايض األمااوال فااي 
 .بتدهور القو  الشرائية للنقود  جانب الطلب الكلي في المجتمع، مصحوبا
 ثالثا: تدهور قيمة العملة الوطنية

، التااي يااتم تحوياال األمااوال المهربااة إليهااا بقصااد يااادة الطلااب علااى العمااالت األجنبيااةإن ز 
يااؤدي إلنخفااال قيمااة العملااة  ،اإلساات مار فااي الخااارجنوك أو بغاارل اإليااداع فااي الخااارج بااالب 

 .الوطنية
 رابعا: إفساد مناخ اإلستثمار وتشويه صورة األسواق المالية

إن األموال الغير المشااروعة التااي يجااري تبييضااها ماان خااالل البنااوك والمؤسسااات الماليااة 
 ساات ماراتاإل ة إجتااذابلى تحرير األسااواق المالياا إقا أمام تنفيذ السياسات الرامية  تم ل عائ   التي

، حياا  تبقااى واء المنافسااة داخاال القطاااع الماااليالمشروعة، ألنها تشوه صااورة تلاال األسااواق اجاا 
على نشااام بعااض المؤسسااات الماليااة األخاار  ويضااخ كميااات كبياارة   ةمقتصرة بصورة مصطنع

 1.من النقود في الدورة المالية بصورة عشوائية ويير مدروسة
 منية األالفرع الثاني: اآلثار 

تخلج عمليات يسل األمااوال العديااد ماان المخاااطر تااؤلر بشاارل ساالبي علااى كيااان الدولااة 
 و إستقرارها ومن هذه مايلي:

 السيطرة على النظام األمني وفساده: -1
ياااؤدي إنتشاااار ظااااهرة تبيااايض األماااوال علاااى األضااارار بنزاهاااة الحرااام واإلدارة مااان خاااالل 

إذ أن تااراكم ال ااروة لااد  أصااحاب هاااذه  روع،محاولااة فاارل الهيمنااة وساايطرة المااال الغياار المشاا 
ممااا قااد ياادفعهم إلااى ممارسااة تااألير ضااار علااى اإلقتصاااد ماان  الجريمااة قااد يشااعرهم بااالقوة والنفااوذ
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 ويجعلهاام مصاادر قااوة وساايطرة علااى النظااام األمنااي،  خالل تدخل للتألير فااي القاارار اإلقتصااادي،
وهاام يحاااولون ذلاال براال الطاارق  لااه،مما يؤدي بهم إلااى فاارل قااوانينهم وقرادتهاام علااى المجتمااع ك

وهااام أنفساااهم يحااااولون الوصاااول إلاااى الحرااام بالتعبئاااة والقاااوة بواساااطة وساااائل  كالرشاااوة والفسااااد،
 حتااى مرئيااة خاصااة بهاام،و  و مسااموعةإعااالم مقروئااة أ شااراء وخلااق وسااائل اإلعااالم المختلفااة أو 

ل الشاارطة اصااة م اا وقد يااتمرن أصااحاب األمااوال القااذرة ماان الوصااول بعااض الهيئااات األمنيااة الخ 
لااى خدمااة ومنه اإلنحراف برل هذه األجهزة على مسارها الصااحيح إ  ،والقضاء في بعض البلدان

 .1مررب أصحاب يسيل األموال
 تمويل النزاعات الدينية والعرقية:  -2

أشاااارت األمااام المتحااادة إلاااى ان األربااااح الناتجاااة عااان يسااايل األماااوال تماااول بعاااض أقااادم 
يااا  يقاااوم ياسااالوا األماااوال ببااا  الخالفاااات الداخلياااة الفاااتن الدينياااة النزاعاااات الدينياااة والعرقياااة ح 

 والعرقية لم يقمون إلى تمويلها بالسالح والمساعدات وييرها بواسطة األموال القذرة.  
  يادات اإلنفاقات األمنية: -3

وماااينتي ماان  إن نجاح العصابات اإلجرامية فااي يساالها لأمااوال القااذرة وتمويلهااا لإلرهاااب،
تقوم من إستمرار أعمال الجريمااة المنظمااة كاال ذلاال يااؤدي بالحرومااات لتزيااد   وما  لبية،الارها الس

إلنتشار يسيل اخموال والجاارائم المنظمااة  النفقات األمنية على الحساب القطاعات األخر  نظرا
إلااى زيااادة اإلنفاااق األمنااي وتشااير الدراسااات إن   يتطلبه ذلل من مواجهة فااهن الاادول تضااطر  وما

قااات اخماان والاادفاع تسااتحوذ علااى النصاايب األكباار ماان إجمااالي اإلنفاااق الجاااري فااي إلااى أن إنفا
 .2الدوال العربية
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 تسهيل نهب لروات الشعوب:  -4
تساهم في تشجيع الزعماااء المسااؤولين الكبااار فااي الحرومااات علااى مهااب ال ااروات شااعوبهم 

مصااادر هاااذه  الفقيااارة والمحروماااة ومحاولاااة إخفااااء مصااادرها فيصااابح مااان الصاااعب التعااارف علاااى
األماااوال وبالتاااالي النجااااح فاااي التموياااه مااان حقيقتهاااا كهسااات مارها خاااارج الدولاااة بأساااماء وهمياااةأو 

    مستعارة أوفتح حسابات سرية أو مرقمة لهذا الشأن.  
 المطلب الثاني:اآلثار اإلجتماعية والسياسة 

طاارق إلااى من أبرز انلار التي تترتب عن عمليات يسيل األموال ذات التااألير الكبياار نت 
 انلار اإلجتماعية والسياسية:

 الفرع األول: اآلثار اإلجتماعية 
تماعيااة ومشاااكل خطياارة علااى إج  تااؤدي جريمااة تبياايض األمااوال إلااى حاادوا إضااطرابات

 : أهمها  ،المجتمع
 هوة بي  العرض والطلب في سوق العملفال  إتساع  أوال:

وات البنكيااة إلااى نقاال جاازء يااؤدي تهريااب األمااوال ماان داخاال الاابالد إلااى خارجهااا عباار القناا 
ومن لم عجز الدول التي هرب منهااا رأساامال عاان   كبير من الدخل القومي إلى الدول األخر ،

مماااا ياااؤدي حتمياااا إلاااى  اإلنفااااق علاااى اإلسااات مارات الالزماااة لتاااوفير فااارص العمااال للماااواطنيين،
   .1تفشي البطالة
 اعيةتدني مستوى المعيشة وتفشي اإلجرام و اآلفات اإلجتم  ثانيا:

تؤلر عمليات تبييض األمااوال فااي توزيااع الاادخل علااى األفااراد داخاال المجتمااع بشاارل يزيااد 
مماااا يسااااهم فاااي الفسااااد  ،ق اإلجتمااااعي بيااانهم وباااين األينيااااءمااان أعبااااء الفقاااراء وقتسااااع الفاااار 

ياااذ الااادقيق مااان خاااالل عااادم التنف ،روعات بنااااء البناااى التحتياااة للدولاااةاإلداري وياااؤلر علاااى مشااا 
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ويااؤدي إلنتشااار انفااات اإلجتماعيااة واإلجاارام بجميااع أنواعااه وتاادني  ،المشاااريعوالصااحيح لتلاال 
 .مستو  المعيشة أليلبية أفراد المجتمع

 الحيلولة دون حصول أصحاب الكفاءات على مناصب عمل محورية  ثالثا:
 ،ن رؤوأ أمااوال ضااخمة يياار مشااروعةإن التبياايض ينااتي عنااه وجااود أشااخاص يمتلكااو 

دون  ةز اإلقتصاااادية والسياساااية والحيلولااا هاااذه األقلياااة علاااى المراكااا  يسااااهم فاااي سااايطرة ماااا وهاااو 
خوفاااا مااان إكتشااااف  ،اصاااب والمراكاااز القيادياااة والمحورياااةوصاااول أصاااحاب الكفااااءات إلاااى المن 

أو خوفااا ماان زعزعااة مراكاازهم التااي وصاالوا إليهااا بفضاال تلاال  مصاادر أمااوالهم الغياار مشااروعة،
 .1األموال الغير مشروعة

 وإستنزاف الدخول  قلة الموارد    رابعا:
تؤدي عمليات يسل األموال إلى المساأ مباشرة بالطبقة الفقيرة وحرمانها ماان الخاادمات 

فعناادما  ،وهااي خاادات بحاجااة إلااى تموياال الدولااة الضاارورية كالصااحة والتعلاايم والساارن وييرهااا،
ن هاااذا يااانعرس سااالبيا علاااى تقاااديم الخااادمات للماااواطنين وخصوصاااا للطبقاااات تااانقص الماااوارد إل

وماان هنااا  ،لااى المااال بطريقااة يياار مشااروعةألن الطبقااات األخاار  قااد تكااون حاصاالة ع رة،الفقياا 
ويضعج الاابالد  التي تنتي عنها ك رة الجرائم في المجتمع،  تظهر الفجوة بين األينياء والفقراء،

وينااتي عاان ظهااور هااذه الفجااوة بااين  وتنعاادم القاايم األخالقيااة والاارواب  اإلجتماعيااة بااين األفااراد،
حاصاالين علااى األمااوال الغياار المشااروعة والطبقااة الفقياارة تحاادي القااانون والتماارد عليااه الطبقااة ال

بسااابب اإلحسااااأ بعااادم التاااوازن اإلجتمااااعي واإلقتصاااادي فينتشااار الفسااااد وتضاااعج ال قاااة باااين 
 .2الناأ وكل هذا له عواقب بعيدة المد  على الدولة
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 التفاوت في تو يا الموارد بي  أفراد المجتما      خامسا:
مااان انلاااار الوخيماااة لعملياااات تبيااايض األماااوال إخاااتالل الهيرااال اإلجتمااااعي وتزاياااد حااادة 

ففااي الوقاات الااذي تااتم  مشاارلة الفقاار وتاادني مسااتويات المعيشااة للغالبيااة العظمااى ماان المجتمااع،
فيه عمليات يسيل األموال نجد دول العالم النامي تفتقر إلى الخاادمات األساسااية للحياااة،إذ أن 

ر بماليااين السااران يعااانون بصااورة مسااتمرة ماان الجااوع ونقااص المياااه والخاادمات نساابة كبياارة تقااد
 الصحية.

 الفساد اإلداري    سادسا:
تناااتي عااان عملياااات تبيااايض األماااوال سااالبيات وعوائاااق فاااي إنتااااج المشااااريع اإلقتصاااادية 

فالريبااة األولااى تكااون  ،خااالل عاادم تنفيااذها التنفيااذ الصااحيحوذلاال ماان    ومشاريع البنية التحتية،
مما ياانعرس ألرهااا  هي زيادة األرباح الناتجة عنها دون النظر إلى معالجة هذه المشاريع بدقة،

 بشرل سلبي على حياة المواطن.
 اإلضرار بأخالقيات العمل وقيم المجتما     سابعا:

ذلل الخلل الكبياار الااذي يصاايب  من أخطر انلار اإلجتماعية لظاهرة يسيل األموال هو 
حياا  تضااعج وضااعية القاايم الرادعااة ويصاابح المعيااار  تي وقاايم المجتمااع،أخالقيااات العماال المناا 

اإلجتماااعي لقاايم الفاارد هااو المااال بصاارف النظاار عاان مصااادره األماار الااذي يااؤدي إلااى تشااجيع 
وخشاال أن إسااتمرار ممارسااة األنشااطة الغياار المشااروعة  ساالوك المنحاارف وقناادلار القاايم النبيلااة،

ا الضخمة فااي مااأمن ماان المصااادرة وقسااتغاللها فااي التي تقتضي مجهودا ضخما وبناء عائداته
أنشاااطة أخااار  ييااار مشاااروعة ياااؤدي إلاااى العااازوف مااان القياااام باألنشاااطة المشاااروعة والمنتجاااة 

 .1مر الذي يؤدي في األخير إلى إنتشار األنانية والالمباختاأل من جانب الشباب،  وبخاصة
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 األموال القذرة وعالم الجريمة   ثامنا:
ض األماااوال إلااااى باااروز مشاااارلة إجتماعياااة ذات صاااالة وليقاااة بعااااالم تاااؤدي عملياااات تبيااااي 

وهااي تعااد ظاااهرة تعاااني منهااا  الجريمااة واألمااوال القااذرة وهااي مشاارلة الاادعارة والتجااارة الجنسااية،
وينعاااادم فيهااااا الااااوازع الااااديني  الك ياااار ماااان المجتمعااااات التااااي تتفشااااى فيهااااا الجريمااااة المنظمااااة،

الساالبية األخاار  المساااعدة علااى ذلاال م اال الفقاار إضااافة إلااى العديااد ماان الظااروف  واألخالقااي،
وقنعاادام الرعايااة اإلجتماعيااة فااي تلاال الاادول التااي تعاااني ماان هااذه  وتاادهور الحالااة اإلقتصااادية،

إضااافة إلااى التفكاال األسااري وقفتقاااد المجتمااع إلااى التكافاال اإلجتماااعي والقصااور فااي  الظاااهرة،
 المعالجة القانونية لهذه الظاهرة.  

 المخاطر السياسية  الفرع الثاني:
لر بشاارل ساالبي علااى كيااان تؤدي عمليات تبييض األموال إلى مخاطر سياسية عديدة تؤ 

فااال روات  ،مبيضااي األمااوال فااي النظااام السياساايوماان أبرزهااا إمرانيااة تغلغاال    ،قسقرارهاالدولة و 
 ،ه مصاادرها وقضاافاء المشااروعية عليهاااوالمداخيل الغياار المشااروعة والنجاااح فااي إخفائهااا وتموياا 

 ،م ماان الساايطرة علااى النظااام السياسااييمدون أصااحاب هااذه ال ااروات والمااداخيل بااالقوة ويمرنااوه
متاااى ساااهل علااايهم إفسااااد إختاااراق  ،انينهم وقرادتهااام علاااى المجتماااع كلاااهومااان إمرانياااة فااارل قاااو 

 .هياكل الدولة
قاااد يلجاااأ المبيضاااون إلاااى بااا  الخالفاااات الداخلياااة و إشاااعال الفاااتن الدينياااة والعرقياااة  كماااا

ها بالسالح والمساعدات وييرها بواسااطة األمااوال القااذرة ،ممااا يساااهم فااي زعزعااة إسااتقرار ودعم
 1.المجتمع وتهديد المصالح العليا للدولة
 سبل مكافحة جريمة تبييض األموال المبحث الثاني:

بعااادما تكالفااات وتعاااددت الجهاااود الدولياااة والعربياااة لمرافحاااة جريماااة يسااايل األماااوال وفاااي 
ة اخماام المتحاادة وقتفاقيااات اإلتحاااد أوروبااي، نتيجااة لآللااار الساالبية لهااذه مقاادمتها جهااود منظماا 
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تحاااول الك ياار ماان البلاادان وخصوصااا الناميااة منهااا  الظاااهرة علااى األماان واإلقتصاااد العااالميين،
وكااذا محاولتهااا التطبياااق  مسااايرة هااذه الجهااود عاان طرياااق نقاال تجااارب المرافحااة إلاااى بلاادانها،

 دات ال نائية ومتعددة األطراف التي وقعت عليها في هذا اإلطار.الفعلي لإلتفاقيات والمعاه
ماان  ونظرا ألن الجزائر كغيرها من البلدان صارت تمارأ فيهااا عمليااات يساايل األمااوال،

بااذلت الجزائاار  يتولد عنا من أمااوال يياار مشاابوهة، خالل إنتشار األنشطة الغير المشروعة وما
عن طريق التوقيع على العديد من اإلتفاقيااات ال نائيااة الك ير من الجهود لمرافحة هذه الظاهرة  

وكذا إتخاذ جملة من النصوص التشريعية والتنظيميااة التااي   ومتعددة األطراف في هذا المجال،
 تجرم هذه الظاهرة.

 الجهود الدولية لمكافحة جريمة تبييض األموال المطلب األول: 
والتاااي شاااملت  يل األماااوال،فاااي ضاااوء النماااو الكبيااار والتوساااع المظطااارد فاااي عملياااات يسااا 

والااذي يرجااع أساسااا إلااى التطااور التقنااي والتنااوع  مختلااج أشاارال التعااامالت الماليااة المصاارفية،
وجب وضع لحد لهااذه الظاااهرة وذلاال علااى المسااتو  العربااي   في األدوات المالية واإلس ماراتية،

 والدولي وهذا األخير الذي سنتطرق إليه في هذا المطلب.
 فاقية فييناالفرع االول: إت

تفاقية األمم المتحدة ضد اإلتجار الغياار المشااروع فااي المخاادرات والمااؤلرات العقليااة لعااام إ
 . هي إحد  لالا معاهدات رئيسية لمرافحة المخدرات المعمول بها حاليا  1988

بشاااااأن  1961ذ اإلتفاقياااااة الوحيااااادة لعاااااام اتاااااوفر اإلتفاقياااااة الياااااات قانونياااااة إضاااااافية إلنفااااا 
مبر دخلت اإلتفاقية حيز التنفيذ في نااوف، بشأن المؤلرات العقلية  1971عام    ةالمخدرات وقتفاقي 

عضاااو مااان 185، عضاااو فاااي األتفاقياااة 189كاااان هنااااك  2014إعتباااار مااان يونياااو ، 1999
دولاااة عضاااو فاااي األمااام المتحااادة )ولااايس مااان بينهاااا يينياااا اإلساااتوائية وكيريبااااتي وبااااخو  193

والكرساااي الرساااولي  ال وجناااوب الساااودان وتوفاااالو وبابوايينياااا الجديااادة وجااازر ساااليمان والصاااوم
  .1واإلتحاد األوروبي وجزر كوك ونييوي 
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حيااا  تشاااير الديباجاااة إلاااى جهاااود  ،ياااة تصاااعيدا فاااي الحااارب علاااى المخااادراتتم ااال اإلتفاق
اإلنفاااذ الساااابقة التااي لااام تتوقااج عااان تعاااطي المخااادرات محااذرا مااان زيااادة مطاااردة فااي إختاااراق 

ع في المخاادرات والمااؤلرات لى اإلتجار الغير المشرو تي أد  بها إلفئات اإلجتماعية المختلج ا
،كما يحااااذر ماااان تجااااارة المخاااادرات واألنشااااطة ذات الصاااالة تقااااول ماااان اإلقتصااااادات العقليااااة

كماااا شااادد علاااى الشاااعور بالحاجاااة الملحاااة ، اإلساااتقرار واألمااان وسااايادة الااادول المشاااروعة ويهااادد
 . للحفاظ على براءة األطفال الذين يتم إستغاللهم

يخصااص جاازء كبياار ماان معاهاادة مرافحااة الجريمااة المنظمااة عاان طريااق تكليااج التعاااون 
تقضااي المااادة  ،علااى األصااول ذات الصاالة بالمخاادرات فااي البحاا  عاان المفقااودين واإلسااتيالء

كمااا يطلااب ماان األطااراف  ،هااا مصااادرة عائاادات جاارائم المخاادراتماان اإلتفاقيااة علااى أطراف 05
تااانص اإلتفاقياااة  أو الساااجالت المالياااة التجارياااة أو بحجزهاااا،محااااكمتهم وأن تاااأمر بباااذل البنااال 

كاااذلل علاااى اناااه يجاااوز لطااارف أن يااارفض العمااال علاااى هاااذا الحرااام علاااى أرل الواقاااع بسااابب 
 .1السرية المصرفية

ماااان اإلتفاقيااااة تااااوفر األساااااأ القااااانوني للتسااااليم فااااي هااااذه القضااااايا المتعلقااااة  06المااااادة 
باإلضافة إلااى ذلاال تطلااب ،معاهدات تسليم المجرمين جد بينهاتو   بالمخدرات بين الدول التي خ

يااارال انونياااة لبعضاااهم بنااااءا علاااى طلبهاااا ألسااااعدة القمتباااادل تقااايم ال تفاقياااة مااان األعضااااءاإل
 . بوطات وخدمة الولائق القضائية وهلم جراضالبح  والم

مااان اإلفاقياااة علاااى فئتاااين مااان ساااالئج المخااادرات  12باإلضاااافة إلاااى ذلااال تااانص الماااادة 
لمشااروعة للرقابااة لااد  لجنااة المخاادرات الساالطة لتقاارر مااا إذا كاناات الساايطرة علااى مااادة الغياار ا

السالئج والتي هي موضوعة في الجدول وتقييم الهيئة الدولية لمراقبااة المخاادرات ملزمااة للجنااة 
 . ومع ذلل من الناحية العلمية فهنه مطلوب لل ي األصوات إلضافة مادة إلى جدول
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لشااركات الدوليااة والكيميائيااة عاان طريااق إشااترام مجلااس يأخااذ مصااالح ا12تحمااي المااادة 
فااي اإلعتبااار مااد  وأهميااة وتنااوع اإلسااتعمال المشااروع للمااادة وقمرانيااة وسااهولة إسااتعمال مااواد 

قير المخاااادرة أو المااااؤلرات بديلااااة سااااواء لأياااارال المشااااروعة وياااار المشااااروعة لتصاااانيع العقااااا
 .1العقلية

سالئج المنشطات أولويااة المنشطات من نوع   كما نؤكد على أنه أصبحت السيطرة على
 . مم المتحدةرئيسية لأ

: من اإلتفاقية تطلب من الدوال حظاار حيااازة المخاادرات لإلسااتعمال الشخصااي  03  المادة
مع مراعاة مبادئه الدسااتورية والمفاااهيم األساسااية لنظامهااا القااانوني ويجااب علااى كاال طاارف أن  

كجريماااة جنائياااة  بموجاااب قانونهاااا الاااداخلي عنااادما  يعتماااد علاااى التااادابير الضااارورية إلقامتهاااا
 لرات العقلياااة كماااواد مساااتهلكة أو اعاااة المخااادرات أو الماااؤ ر ترتكاااب عمااادا وحياااازة أو شاااراء أو ز 

بصااايغتها المعدلاااة أو إتفاقياااة عاااام  1961قتفاقياااة عاااام و  1961شخصاااية ألحااااكم إتفاقياااة عاااام 
1971.  

ة والمتاااجرين هدفت شااركات األدوياا المعاهاادات السااابقة الخاصااة بمرافحااة المخاادرات إساات 
اليااات وديناميريااات نظااام األماام المتحاادة للمراقبااة الدوليااة للمخاادرات ماان  ،بدخ من المسااتخدمين

كاناات  1988تايلو واألستاذة الجامعية سيندي فازي توضااح ان إتفاقيااة ساانة -بولي  قبل ديفيزر
منتجااة م اال الاادول الناميااة فااي محاولة للوصول إلى التوازن السياسااي بااين الاادوال المسااتهلكة وال

اساايا أمريرااا الجنوبيااة لقمااع العاارل الغياار المشااروع ولكاان أيضااا ماان واجااب الاادول المسااتهلكة 
 .2را الشمالية قمع الطلب على المخدراتالدول الصناعية في أوروبا و أمري م ل  

يفاارل حظاار حيااازة  إذا كان هذا الحراام فااي الااواق خ ومع ذلل فهنه من يير الواضح ما
مخدرات لإلستخدام الشخصي وذلل بسبب التحذير من ان م ل هااذه الحيااازة يلاازم الحظاار إخ ال
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بصااايغتها المعدلاااة أو إتفاقياااة سااانة  1961وقتفاقياااة 1961إذا كاااان خالفاااا ألحراااام إتفاقياااة عاااام 
،حياااا  وجاااادت اللجنااااة الوطنيااااة األمريريااااة للماريخوانااااا وتعاااااطي المخاااادرات أن أحرااااام 1971

بشااأن المخاادرات ضااد الحيااازة تنطبااق فقاا  علااى الحيااازة المتعلقااة  1961ام اإلتفاقية الوحياادة عاا 
باإلتجار الغير المشروع في حين أن لجن لوداين الكندية للتحقيق في اإلستعمال الغياار الطبااي 

  .1المعني بالمخدرات وجدت يير ذلل
يم األساسااية العديد من أحرام اإلتفافية تستهل بعبارة  مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاه

لنظامها القانوني على كل طرف أن ... وفقا لفازي وقد إستخدم هذا من قبل الوخيااات المتحاادة 
الااذي يمنااع التحااريض علااى  1988ماان إتفاقيااة ساانة  3جاازء ماان المااادة  اخمريريااة بعاادم تنفيااذ

انخااارين علاااى إتخااادام ماااواد مخااادرة أو الماااؤلرات العقلياااة علاااى أسااااأ أن هاااذا سااايرون مخالفاااا 
،وبالم اال يااذا كااان يوجااد حظاار وطنااي علااى حيااازة ي ضاامان حريااة التعبيرلتعااديل الدسااتوري فاا ل

 . تكون ملزمة على ذلل البلد  المخدرات ينتهل دستور اخمة فهن تلل اخحاكم خ
 ( 1990إتفاقية مجلس أوروبا )مؤتمر ستراسبورغ بفرنسا الفرع الثاني:

ساابو  فااي فرنسا،وضاام مجموعاااة فااي مدينااة سترا 08/11/1990عقااد هااذا المااؤتمر فااي 
 :يلي وفقا لما  دول المجلس األروبي السبع التي تعهدت بمرافحة عملية تبييض األموال

 . كشج األموال المشبوهة وتجريمها ومصادرتها  - 1
اإللتااازام بالتعااااون التاااام فاااي مجاااال التحقيقاااات واإلجاااراءات المتعلقاااة بهاااذه الجريماااة محلياااا  - 2

 .إقليميا ودوليا
 .تأكد من هوية العميل عند فتح الحساب أو إستأجار صناديق الحديديةال  - 3
تاادريب المسااتخدمين علااى أسااااليب الرقابااة والتاادقيق فااي األعماااال المشاابوهة وكااذلل فاااهن  - 4

إعااالن ستراساابو  المتعلااق بااهجراءات التفتااي  والضااب  الجرمااي لتبياايض األمااوال حاادد اإلطااار 
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الجرمياااة لتبيااايض األماااوال ،وم لااات اإلطاااار القاااانوني الااادولي للتعااااون علاااى مرافحاااة األنشاااطة 
  .1اإلرشادي الذي تقتضي بأحرامه البرلمانات األروبية

وقد صدر عن هذا اإلعالن الدليل يساامى دلياال الحمايااة ماان إسااتخدام النظااام المااالي فااي 
نوني لجهااات مرافحااة والااذي يهاادف إلااى وضااع إطااار قااا 1991أنشااطة تبياايض األمااوال لعااام 

، وقاااد جااار  تطبياااق محتاااواه فاااي العدياااد مااان التشاااريعات األروبياااة م ااال قاااانون ماااوالتبيااايض األ
وتأكيااادا علاااى ذلااال قاااام المجلاااس األوروباااي بهصااادار 1993العدالاااة الجنائياااة البيرطااااني لعاااام 

، ومااان نتاااائي هاااذا ظاااام الماااالي أليااارال تبيااايض األماااوالتوجيهاااات ملزماااة يمناااع إساااتخدام الن 
للقاااانون الخااااص لمرافحاااة تبيااايض األماااوال الصاااادر فاااي اإلعاااالن أو الماااؤتمر إصااادار فرنساااا 

 . بعد أن وقعت على هذه اإلتفاقية  12/05/1996
ونالحظ أن هذه اإلتفاقيااة قااد دعاات إلااى ضاارورة عاادم اإلحتجاااج بمباادأ الساارية المصاارفية 

، لكااون هااذا المباادأ كااان علااق بالحسااابات المصاارفية المشاابوهةلمواجهااة أي طلااب المعلومااات تت 
شااريعية كبياارة تواجااه القااائمين علااى مرافحااة تبياايض األمااوال كمااا تمراان مرتكبااي يشاارل عقبااة ت 

هذه الجريمة من اإلفااالت ماان إجااراءات الرقابااة وتكفاال لهاام اإلطااار القااانوني الااذي يمنااع الدولااة 
ماان إسااتكمال التحقيقااات الخاصااة بحركااة أمااوالهم، وتااؤمن لهاام عاادم مصااادرة هااذه األمااوال رياام 

 2.بحجة السرية المصرفيةكونها مرتبطة بالجريمة  

الفرع الثالث: إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)إتفاقية  
 ( 2000باليرمو 

المتحاادة األمريريااة،  :الوخياااته اإلتفاقيااة ماان طاارف عاادة دول منهالقد تم التوقيع على هذ
 ، سويساارا كمااا وقعااتبلجيرااا، لوكساامبورجإنكلترا، ألمانيا، كندا، فرنسا، السااويد، هولناادا، ،اليابان

، حياا  هاادفت هااذه اإلتفاقيااة إلااى ريبااة الاادول الموقعااة فااي عليهااا السااوق األوروبيااة المشااتركة
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الحفااااظ سااامعة المؤسساااات البنكياااة مااان ممارساااات مرتبطاااة باااالمجرمين وقاااد تضااامنت اإلتفاقياااة 
 . مجوعة من المبادق تهدف جميعها إلى إبعاد البنوك ذات طبيعة إجرامية

وتااانص هااااذه اإلتفاقياااة علااااى وجاااوب تحديااااد شخصاااية العمااااالء واإلباااال  عاااان العمليااااات 
المشبوهة كما ح ت على ضرورة تبادل المعلومااات بااين كافااة الساالطات واألجهاازة المتخصصااة 

، ماان أجاال تحقيااق هااذه الغايااة ل علااى المسااتويين الاادولي و الااوطنيحااة تبياايض األمااواففااي مرا
نشااااء مرتاااب أو مركاااز للمعلوماااات المالياااة لجماااع وتحليااال ونشااار أشاااارت اإلتفاقياااة إلاااى أهمياااة إ

 .المعلومات حول عمليات تبييض األموال التي يحتمل وقوعها
وقد إجتمااع مم لااو البنااوك المركزيااة والساالطات الرقابيااة فااي المؤسسااات البنكيااة فااي الاادول 

رنسااا، السااويد، هولناادا، إنكلترا، ألمانيااا، كناادا، ف،، اليابااانالكباار  ) الوخيااات المتحاادة األمريريااة
بالرقابااة   وتما إنشاء لجنة لصياية القوانين والممارسات الخاصااة  بلجيرا، لوكسمبورج، سويسرا 

،وقااد أصاادرت هااذه المجموعااة إعااالن بهاادف منااع إسااتخدام الاانظم البنكيااة على العمليااات البنكية
مجموعااة ماان ، وقد تضمن هااذا اإلعااالن يير المشروع  من أجل تبييض األموال ذات المصدر

ويحتااوي هااذا اإلعااالن ، المبادق تهدف إلااى إبعاااد البنااوك عاان أيااة أنشااطة ذات طبيعااة إجراميااة
 : على المبادق التالية

، وذلاال بهشااترام تقااديم بطاقااات إلبااات الهويااة، ة العمياالي ضاارورة تحقااق البناال ماان شخصاا - 1
 . يجوز إجراء أية عمليات مصرفية بدون ذلل  وبحي  خ

ن والقواعااد األخالقيااة فااي مباشاارة المؤسسااات المصاارفية ألنشااطتها وبخاصااة إحتاارام القااواني - 2
 . رفض اإلشتراك في أية عملية تشجع إعادة توظيج األموال القذرة

، والعماال علااى تسااهيل كاذبااة تعااوق نشااام الساالطات العامااة اإللتاازام بعاادم تقااديم معلومااات - 3
 . هذا النشام قدر اإلمران

 1.عاملين بالبنوك بمبادق هذا اإلعالنتوفير اإلعالم اخزم لل- 4
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 الجهود العربية لمكافحة جريمة تبييض األموال  المطلب الثاني:
ماان المجتمااع الاادولي لمرافحااة ظاااهرة يساايل األمااوال فكاناات وخدة  وأمااام اإلهتمااام الكبياار

ة كان من الواجب على المجتمع العربي مساااير  اإلتفاقيات الدولية تحت مظلة المنضلة الدولية،
 سنتعرف عليه في هذا المطلب. وهذا ما هذه الجهود والمساهمة في الحد من هذه الظاهرة،

 الفرع األول: المشرع الجزائري 
 :لقد صادقت الجزائر على كل إتفاقيات المتعلقة بمرافحة ظاهرة تبييض األموال

المااؤلرات الخاصااة بمرافحااة اإلتجااار الغياار المشااروع بالمخاادرات و  1988إتفاقيااة فيينااا ساانة  -
 . 28/01/1995المؤر  في   45-95العقلية وذلل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 445-2000وذلل بموجب مرسااوم رئاسااي رقاام   1995إتفاقيات قمع تمويل اإلرهاب لسنة    -
 . 23/12/2002المؤر  في  

 55-02بموجااااب مرسااااوم رئاسااااي  2000إتفاقيااااة الجريمااااة المنظمااااة عباااار الوطنيااااة لساااانة  -
 . 25/02/2002  المؤر  في

 1ونجد المشرع الجزائري أصدر عدة نصوص قانونية لهااا عالقااة بتجااريم تبياايض األمااوال
 : وهي

المتعلاااق بقماااع مخالفاااة التشاااريع والتنظااايم  09/07/1996الماااؤر  فاااي  22-96اخمااار رقااام  -
 . الخاصين بالصرف وحركة رؤوأ األموال من وقلى الخارج

يتضاامن إنشاااء خليااة معالجااة  07/04/2004ر  فااي المااؤ   127-02المرسوم التنفيذي رقاام    -
 . اإلستعالمات وتنظيمه وعملها

 .2003المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/2002المؤر  في    11-02القانون رقم  -
 . المتعلق بالنقد والقرل  26/08/2003المؤر  في   11-03اخمر رقم  -

 

، دار 1، تبياايض األمااوال والقااوانين واإلجااراءات المتعلقااة بالوقايااة منهااا ومرافحتهااا فااي الجزائاار، م. عيدداد عبددد العزيددز - 1
 .35، ص. 2007الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 



 الفصل الثاني:             آثار جريمة تبييض األموال و سبل مكافحتها 
 

63 

 

الوقاياااة مااان تبيااايض األماااوال المتعلاااق ب  06/02/2005الماااؤر  فاااي  01-05القاااانون رقااام  -
- 11-02ماان قااانون  110إلااى  104وتموياال اإلرهاااب ومرافحتهااا الااذي ألغااي أحرااام المااواد 

 .2003المتعلق بقانون المالية لسنة   127
المتعلااق بقمااع مخالفااة التشااريع والتنظاايم النقاادي الخاصااين  22-96بالنساابة لأماار رقاام 

 1.بالصرف وحركة رؤوأ األموال من إلى الخارج
 : يلي  تنص المادة األولى على ما

يعتباار مخالفااة التشااريع والتنظاايم النقاادي الخاصااين بالصاارف وحركااة رؤوأ األمااوال ماان "
 : يأتي  إلى الخارج بأي وسيلة كانت ما

 . تصريح كاذب -
 . عدم مراعاة إلتزامات التصريح -
 . عدم إسترداد األموال إلى الوطن -
 . ليها أو الشرليات المطلوبةعدم مراعاة اإلجراءات المنصوص ع -
 . عدم الحصول على الترخيصات المشترطة -
 ،... .عدم اإلستجابة للشروم المقترنة بهذه الترخيصات -

وبالتاااالي فاااهن المشااارع قاااد جااارم التصاااريح الكااااذب لأماااوال المودعاااة لاااد  المصاااارف أو 
لاااديها أي  المؤسساااات المالياااة ليجعااال علاااى المصااارف التحاااري عااان مصااادر األماااوال المودعاااة

 .2مراقبة أو مرحلة في عملية تبييض اخموال وهي مرحلة التوظيج
المتضاامن إنشاااء  07/04/2002المااؤر  فااي  127-02ذي رقاام ياا بالنساابة للمرسااوم التنف

 . خلية معالجة اإلستعالم المالي وتنظيمها وعملها
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مباشااارة بعاااد لقاااد أنشاااأ المشااارع هاااذا الجهااااز المساااتقل للتحرياااات المالياااة فاااي وزارة المالياااة 
المصاااادقة علاااى اإلتفاقياااة الدولياااة لمرافحاااة الجريماااة المنظماااة عبااار الوطنياااة وقاااد حااادد مهاماااه 

 :يلي  بالمادة الرابعة من المرسوم التي تنص على ما
وتتاااولى بهاااذه الصااافة المهاااام  ،تكلاااج الخلياااة بمرافحاااة تمويااال اإلرهااااب وتبيااايض اخماااوال

 : انتية على الخصوص
تباه المتعلقااة براال عمليااات تموياال اإلرهاااب أو تبياايض األمااوال التااي تسااتلزم تصااريحات اإلشاا  -

 . ترسلها إليها الهيئات واألشخاص الذين يعنيهم القانون 
 .تعالي التصريحات اإلشتباه برل الوسائل والطرق المناسبة -
قتضاااء الملااج المتعلااق إلااى وكياال الجمهوريااة المخااتص إقليميااا، كلمااا كاناات ترساال عنااد اإل -

 .المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية الوقائع
تقتااارح كااال ناااص تشاااريعي أو تنظيماااي يراااون موضاااوعه مرافحاااة تمويااال اإلرهااااب وتبيااايض  -

 .األموال
تضااااع اإلجااااراءات الضاااارورية للوقايااااة ماااان كاااال أشاااارال تموياااال اإلرهاااااب وتبياااايض األمااااوال  -

 ."وكشفها
 tracfin نشااأ هيئااةوبااذلل يرااون المشاارع الجزائااري قااد حااذا حااذو نظيااره الفرنسااي الااذي أ

 614-90ماان القااانون  05باإلضافة إلى المادة  09/05/1990بموجب المرسوم المؤر  في 
المتعلقااااة بمشاااااركة الهيئااااات الماليااااة لمرافحااااة تبياااايض األمااااوال  12/07/1990المااااؤر  فااااي 

المااااؤر  فااااي  122-93الناجمااااة عاااان المتجاااارة الغياااار المشااااروعة فااااي المخاااادرات، لاااام القااااانون 
راءات العامااة اإلجاا شااوة وشاافافية الحياااة اإلقتصااادية و تعلااق بالوقايااة ماان الر ملا 29/01/1993

وذلاااال بتوساااايع حقاااال التطبيااااق لكاااال  614-90المعاااادلتين للقااااانون  73و  72خاصااااة مادتيااااه 
  .1النشاطات اإلجرامية وليس المخدرات فق 
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ي فخلية معالجة اإلستعالم المالي م اال نظيرتهااا الفرنسااية ليساات بمصاالحة أبحاااا، باال هاا 
مركز معلوماتي تختص بتلقي التصريحات اإلشتباه من طرف المؤسسات المالية، إجااراء خباارة 

 .1 "لاألموا  كبرج مراقبة لحركةتعتبر والتدقيق في هذه المعلومات وبالتالي فالخلية 
وما يمرن أخذه على المشرع الجزائااري حصاار مهمااة الخليااة فااي مرافحااة تموياال اإلرهاااب 

ان عليهاااا اإلقتاااداء بنظيرهاااا الفرنساااي الاااذي وساااع مااان إختصاصاااات وتبيااايض األماااوال فقااا  فكااا 
 .خليته إلى كامل النشاطات اإلجرامية المالية مهما كان وضعها

ولهاااذه الخلياااة كااال الصاااالحيات للمطالباااة برااال الولاااائق والمعلوماااات الضااارورية إلنجااااز 
  وفااي حالااة مااا 06 المهام المسندة إليها من الهيئات واألشخاص الذين يعناايهم القااانون )المااادة

إذا تمااااات معايناااااة وقاااااائع قابلاااااة للمتابعاااااة الجزائياااااة ترسااااال إلاااااى وكيااااال الجمهورياااااة المخاااااتص 
  وألعضاااااء الخليااااة فااااي ممارسااااة مهامااااه اإلسااااتقاللية الكاملااااة عاااان الهياكاااال 04إقليميا)المااااادة 

  باإلضاااااافة إلاااااى ذلاااال فاااااهن الدولاااااة تقاااااوم بحمايتهاااااا مااااان 11الماااااادة )والمؤسسااااات التابعاااااة لها
 .اإلهانات والهجماتديدات و الته

أعضاء يختااارون بساابب كفاااءتهم   06)ا ب  لمشرع الجزائري عدد أعضاء الخليةوقد حدد ا
  قابلااة للتجديااد ماارة واحاادة وقااد تاام تعيااين 04األكيدة في المجالين المالي والقااانوني وذلاال لماادة)

 .10/02/2004رسوم رئاسي المؤر  في أعضاء الخلية بموجب م
لااى التااأخر فااي تجااريم تبياايض األمااوال إر في تعيين هؤخء األعضاء راجع خ ولعل أن التأ

وهااو مؤشاار فااي نفااس الوقاات علااى نيااة الدولااة فااي المضااي قاادما لمحاربااة هااذه انفااة ولجعلهااا 
  .2ضمن المنظومة الجنائية الوطنية

كماااا يمرااان لهاااذه الخلياااة أن تقاااوم بتباااادل المعلوماااات التاااي تجاوزتهاااا ماااع هيئاااات أجنبياااة 
بمهااام مماللااة شااريطة المعاملااة بالم اال ماا ال مااع اإلتحاااد األوروبااي أو الوخيااات المتحاادة مخولااة 
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إلى الجزائر وذلل بالتعاون في إطااار  FBI األمريرية وقد قدم فيق من متب الفدرالي األمريري
مالحقاااة أماااوال القاعااادة وذلااال عااان طرياااق التحرياااات التاااي قامااات بهاااا حاااول تمويااال الجماعاااات 

 .GSPC ة للدعوة والقتالي الجماعات السلفو   GIA  اإلرهابية
أنه ما يمرن أن يعاب على الخلية هو أنه من حي  تشااريلتها فعااددها قلياال ويشاارل   ريي 

ذلل عائقا لعملها كمااا ينبغااي  رياام أنهااا يمراان أن تسااتعين بااأي شااخص تااراه مااؤهال لمساااعدتها 
اعهااا )مديريااة اإلسااتعالم نو في إنجاز مهامها وبالتالي يمراان أتاان تسااتعين بمصااالح األماان براال أ
 بهعتبارهااا مجهاازة بمصااالح واألماان، الاادرك الااوطني، المديريااة العامااة لأماان الااوطني، الجمارك

إلااااى:  قطااااب باااااح ين فااااي المياااادان فبااااالنظر بحاااا  متعلقااااة بجاااارائم إقتصااااادية يمراااان أن تشاااارل
TRACFIN عضوا ورياام ذلاال يشاارون ماان الاانقص العااددي  150الفرنسي الذي يضم حوالي

عي لوضاااع ي وباااالتلي فتااار  ضااارورة التااادخل التشااار ئه للقياااام بمهاماااه علاااى أحسااان وجاااه ألعضاااا
  .انليات المناسبة لتحقيق النجاعة المطلوبة في الخلية

تضاااامن قاااانون الماليااااة لساااانة الم 24/12/2002الماااؤر  فااااي  11-02ون بالنسااابة للقااااان 
المااؤر  فااي  01-05منه بموجااب قااانون  120إلى  104نجد المشرع ألغى المواد من   2003
المتعلااق بالوقايااة ماان تبياايض األمااوال وتموياال اإلرهاااب ومرافحتهمااا التااي تلاازم البنكااي  2006

مااان قاااانون الوقاياااة مااان التبيااايض ألزمااات باإلخطاااار بالشااابهة كااال  19فقااا  باإلخطاااار والماااادة 
المؤسسااات الماليااة والبنكيااة والمحاااامين والمااولقين، شااركات التاااأمين، محااافظي البيااع و خباااراء 

 1.لمحاسبةا
تعلق بالوقايااة ماان التبياايض األمااوال أنااه مال 06/02/2005المؤر  في   01-05ن  القانو 

ساااعة علااى أي عمليااة بنكيااة  72يمرن للهيئة المتخصصااة أن تتعاارل بصاافة ولماادة أقصاااها 
، لتبياايض اخمااوال أو تموياال اإلرهااابمعنااوي تقااع عليااه شاابهات قويااة  ألي شااخص طبيعااي أو 
 . اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبهة  يسجل هذا اإلجراء على
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لتحفظيااة يمراان اإلبقاااء علااى التاادابير ا ماان نفااس القااانون أنااه خ 18كمااا نااص فااي المااادة 
 . ساعة إخ بقرار قضائي 72تخصصة بعد إنقضاء مدة  مالتي تأمر بها الهيئة ال

يمراان لاارئيس محرمااة الجزائاار بناااءا علااى طلااب الهيئااة المتخصصااة بعااد إسااتطالع رأي 
، أو يااأمر بالحراسااة رة أعااالهالجمهورية لد  محرمة الجزائاار أن بماادد األجاال المحاادد للفقاا وكيل  

يمرااااان لوكيااااال ، القضاااااائية المؤقتاااااة علاااااى األماااااوال والحساااااابات والساااااندات موضاااااوع اإلخطاااااار
ينفااذ األماار الااذي يسااتجيب ، و الجمهوريااة لااد  محرمااة الجزائاار تقااديم عريضااة لاانفس الغاارل

 . خة األصلية قبل تبليغ الطرف المعني بالعمليةلهذا الطلب بناءا على النس
ير التحفظيااة المنصااوص إذا لم يتضمن اإلشااعار بهسااتالم وصاال اإلخطااار بالشاابهة التااداب 

، أو لم يبلغ أي قرار صادر عن رئيس محرمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاااري عليها أعاله
ماان هااذا  20و  19ي المااادتين أمامااه التحقيااق عنااد اإلقتضاااء لأشااخاص والهيئااات المااذكورة فاا 

 . ، فهنه خ يمرنهم تنفيذ العملية موضوع اإلخطارعةسا 72القانون في أجل أقصاه 
 . المتعلق بالنقد والقرل 11-03بالنسبة لأمر رقم 

فكل هذه المواد جاءت لتعزيااز التشااريع الموجااود لحااد انن علااى أنااه تسااتوجب المالحظااة 
بالنقااد  علااقمت ال 14/04/1990المؤر  فااي  11-90 انون أن هذا األمر قد ألغى مقتضيات الق

 .1لوالقر 
دراسة مقارنة لعقوبة جريمة تبييض األموال بي  المشرع الفرنسي والمشرع   الفرع الثاني:

 المصري 
نظاااارا لحدالاااااة جريماااااة تبيااااايض األماااااوال علاااااى المساااااتو  الااااادولي وتأليرهاااااا الفاااااادح علاااااى 

والفعاليات على الاادولي والااداخلي إلرساااء قواعااد تجندت كل الدول   فقد،  إقتصاديات دول العالم
، حي  قامت أيلبية الدول بهصاادار تشااريعات داخليااة يم هذه الظاهرة ووضع حد لمخاطرهاتجر 

ات ، كااذلل أصاادرت الساالطمعاقبااة مرتكبيهااا بااالحبس والغرامااةهاادفها محاربااة تبياايض األمااوال 
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وال ووسعت نطاقها لشاامل جميااع األماا ها مرافحة تبييض األموال فالتشريعية الفرنسية قوانين هد
 .الناتجة عن أعمال يير مشروعة

وقهتمااات السااالطات السويسااارية بمرافحاااة تبيااايض األماااوال وخصوصاااا أنهاااا مركاااز عاااالمي 
يسااتقطب األمااوال المبيضااة، وكااذلل الشااأن بالنساابة للاادول العربيااة التااي أقاارت قااوانين مرافحااة 

 ناء المغرب التااي لاام يواكااب هااذا الركااب فااي هذه الجريمة م ل مصر وباقي الدول العربية بهست 
تجريم هذه الجريمة بقانون مع العلم أنه جرم أفعاخ ناتجة عاان أمااوال يياار مشااروعة ونأماال أن 

 . تتحرك انلية التشريعية للمصادقة على هذه القوانين
 : المشرع الفرنسي

م نجاااد باااأن بهعتباااار جااال القاااوانين الوطنياااة مساااتمدة مااان مصااادرها التشاااريعي الفرنساااي األ
المشاارع الفرنسااي نااص نفااس العقوبااة كمااا الشااأن بالنساابة للمشاارع المغربااي باإلضااافة إلااى ذلاال 
نااص المشااارع الفرنساااي علاااى عقوباااات تكميلياااة التاااي توقاااع فاااي حالاااة الحرااام بهداناااة األشاااخاص 
الطبعيااين بجريمااة يساال األمااوال هااي الحرمااان ماان مزاولااة الوظااائج العامااة واألنشااطة المهنيااة 

الذي وقعت الجريمة ألناءها أو بمنسابتها وهذا الحرمان قد يرااون نهائيااا   اإلجتماعيةوالوظائج  
أو مؤقتاااا حساااب األحاااوال الحرماااان مااان حياااازة أو حمااال األسااالحة المااارخص بهاااا لمااادة خماااس 
سنوات على األك ر والحرمان مدة خمس سنوات على األك ر ماان إصاادار الشاايرات فااي ماعاادا 

 1.وكالشيرات التي تمرن السحب البن 
 :المشرع المصري 

ماان التشااريعات العربيااة الحدي ااة فااي مجااال مرافحااة جريمااة تبياايض األمااوال القااانون رقاام 
علاااى  14، الااذي نصااات مادتاااه ماااوالالمصاااري الخااااص بمرافحااة يسااايل األ 2002لساانة  80

 يعاقااب بالسااجن ماادة خ تتجاااوز  :بااي هااذه الجريمااة علااى النحااو التاااليالعقوبااة الخاصااة لمرتك
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وبغرامااة تعااادل م اال األمااوال محاال الجريمااة كاال ماان إرتكااب أو شاارع فااي إرتكاااب  ساابع ساانوات
 . جريمة يسل األموال المنصوص عليها في المادة ال انية هذا القانون 

ويحرم في جميع األحوال بمصادرة  األموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعااادل قيمتهااا 
 . الغير حيب النيةفي حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي 

ويااار  جاناااب مااان الفقاااه المصاااري أناااه بهساااتقرار تفاصاااي هاااذه الماااادة يتباااين أن المشااارع 
المصاااري صاااا  عقوباااة الساااجن كعقوباااة أصااالية ساااالبة للحرياااة المقاااررة للجناياااات ساااواء وقعااات 
الجريمااة تامااة أو وقعاات عنااد حااد الشااروع وبالتااالي فقااد ساااو  المشاارع فااي مقاادار العقوبااة بااين 

لتاماااة وباااين الشاااروع فيهاااا، إذ تااارك تقاااديره لقاضاااي الموضاااوع بياااد أناااه خ تفرقاااه فاااي الجريماااة ا
 . العقاب على الشروع مابين الشروع الموقوف والشروع الخائب فالعقوبة واحدة

، ب على خطااورة الجاااني خ علااى الفعاالوعلة المساواة ترجع أساسا إلى كون المشرع يعاق
 . أو شرع في إرتكابهفالخطورة واحدة سواءا كان الفعل تاما 

وقااد إنتقاااد رأي مبالغاااة المشااارع المصاااري فاااي ماادة عقوباااة الساااجن المقاااررة لجريماااة يسااال 
 . األموال لمخالفتها ألصول التجريم والعقاب

، نظاارا تطبااق فااي كافااة جاارائم يساال األمااوال تجدر اإلشارة إلية فهن عقوبة السجن خ  وما
نصااات علاااى جريماااة إخفااااء  قوباااات التااايمرااارر مااان قاااانون الع 44للاابس الحاصااال باااين الماااادة 

 1.األشياء
قاااانون مرافحااااة يسااال األمااااوال مااان 14المتحصااال عليهاااا ماااان جنحاااة أو جناياااة والمااااادة 

، خاصاااة متاااى كانااات متحصااالة مااان البناااوك أو المؤسساااات المالياااة التاااي تتعامااال فاااي المصاااري 
 . األموال المغسولة وتمارأ عمليات مالية مشبوهة
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تعااادل م اال األمااوال محاال الجريمااة  يالفقاارة األولااى التاا  14  يات المادةبالرجوع إلى مقتض
، وهااي الااذي يتاارك تحديااده للقواعااد العامااةذلل أن المشرع بين الحد األقصى دون الحااد األدنااى 

 . من قانون العقوبات2/22تقل عن جنيه مصري واحد حسب المادة   خ
بهااا خروجااا عاان  لاام هنالاال الغرامااة كعقوبااة تبعيااة التااي أوجااب المشاارع  المصااري الحراام

القاعااادة العاماااة بهعتبارهاااا عقوباااة أصااالية محاااددة مقااادارها فاااي أنهاااا تعاااادل ذات المبلاااغ محااال 
 14الجريمة على فرل أنها تما ضبطها وذلل في حالة تعدد الحرم بالمصااادرة حسااب المااادة 

 . الفقرة ال انية من القانون 
علااى بعضااها فااي المااادة باإلضافة إلى بعض اإلجراءات اإلحترازية التي ورد التنصاايص 

 1.حة يسل األموال المصري من قانون مراف 19من القانون والبعض انخر في المادة   25
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إن يسل األموال الغير الشرعية أصبح انن من أكبر الصااناعات المالااة فااي العااالم نمااوا 
يااة م اال البورصااات وأسااواق العمااالت وماان حي  يتحرم القائمون عليها في بعااض المراكااز المال

 هنا تكون الصعوبة في تتبع هذه األموال.
باااال أصاااابح يساااال األمااااوال يم اااال ظاااااهرة إجراميااااة مسااااتحدلة تااااؤرق مختلااااج دول العااااالم 
المتطاااورة والناميااااة علااااى السااااواء بعااااد أن باااارز دورهااااا فااااي عرقلااااة اإلجااااراءات التعقااااب وضااااب  

 ومصادرة األموال ذات المصدر الجرمي.
ي إتاحااااة فاااارص أوسااااع إلعااااادة إسااااتخدام العائاااادات اإلجراميااااة فااااي تعزيااااز األنشااااطة وفاااا 

وقرباااك األسااواق واإلسااتخدام اإلجرامااي  اإلجرامية والتساالل إلااى الهياكاال اإلقتصااادية المشااروعة،
ومحاولة التألير علااى اجهاازة العدالااة الجنائيااة  للنظم المصرفية والمالية فضال عن نشر الفساد،

 وييرها من قطاعات المجتمع.  وكذلل األمنية،  سية واإلعالمية،والمؤسسات السيا
وبوجااه عااام فقااد تزاياادت قناعااة المجتمااع الاادولي بالحاجااة الماسااة إلااى المواجهااة الفعالااة 
والشااااملة لظااااهرة يسااايل األماااوال الغيااار المشاااروعة األمااار الاااذي حااادا بالعدياااد مااان المنظماااات 

بالصااااو  إعتماااااد طائفااااة واسااااعة ماااان اإلتفاقياااااات  العالميااااة واإلقليميااااة إلااااى بالمبااااادرة الدوليااااة،
التي إستهدفت في مجموعة تشريل وقرساء سياسااات جنائيااة عالميااة   والصروك الدولية المهمة،

جديدة لمواجهة هااذه الظاااهرة والحااد ماان تااداعياتها الساالبية ماان خااالل نهااي عااام متعاادد الجوانااب 
 يتركز على عدة محاور أساسية ومتكاملة تشمل:

 )الموضوعية واإلجرائية .  لقوانين الجنائية الوطنيةتحدي  ا -
أخااذ بااه ونسااي علااى  وهااو مااا تعزيز دور النظام المالي ودعم وتطوير التعاون الدولي،  -

 مناوله العديد من التشريعات والنظم الوطنية المقارنة.
 إختبار الفرضيات:  
خفاااء أو تمويااه الفرضااية األولااى صااحيحة تعاارف ظاااهرة يساايل األمااوال أنهااا عمليااة إ-1

المصااادر ووساااائل الحصاااول الغياار المشاااروعة لأماااوال المنقولاااة والغياار المنقولاااة الناتجاااة عااان 
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 وقد تنوعت وتعددت مصادرها فهمتدت إلى أنشطة تجااارة المخاادرات،  إرتكاب الجرائم المنظمة،
 تجارة األسلحة وييرها من األنشطة الغير المشروعة. الفساد اإلداري،

بساابب إرتبااام يساايل  جم األموال القذرة التااي يااتم يساالها فااي العااالم،من صعوبة قياأ ح 
اخمااوال بالجريمااة والمنظمااة بشاابرات اإلجاارام فااي العااالم وماان المسااتحيل أن تفصااح عاان حقيقااة 

 أرقامها ومداخيلها.
الفرضااية ال انيااة صااحيحة تااؤلر الجهااود المبذولااة فااي مرافحااة يساايل األمااوال إيجابااا  -2

واخمن في المجتمع ويساهم في الحد من إرتكاب الجرائم األصاالية فضااال في تحقيق اإلستقرار  
 عن حماية اإلقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية.

قااد عرفاات  الفرضية ال ال ة صحيحة إن مرافحااة ظاااهرة يساايل اخمااوال فااي الجزائاار،  -3
افحاااة تاااه المراإخ أن مساااار ه ماااع إتسااااع نطااااق األنشاااطة الغيااار المشاااروعة، وتيااارة متساااارعة،

ومن أهمها إستفحال المافيااا الماليااة واإلقتصااادية داخاال مراكااز  واجهته عقبات وعراقيل مختلفة،
 إضافة إلى تعدد النشاطات الغير المشروعة. القرار العليا في الدولة،

 اإلقتراحات والتوصيات:
 تقدم من نتائي يمرن تقديم اإلقتراحات التالية:  بناءا على ما

التعاااون الااادولي فيماااا يتعلاااق بمرافحااة يسااايل اخماااوال، وذلااال ضاارورة تعمياااق أواصااار  -
بتنساااايق الجهااااود والتشااااريعات التااااي تحقااااق لمختلااااج الاااادول مزايااااا تعقااااب الجريمااااة والمجاااارمين 
ومصادرة أموالهم، وقن إقتضى األمر إنشاااء وكالااة أو هيئااة عالميااة متخصصااة تتااولى مرافحااة 

ى التنساايق علااى مختلااج الاادول لتحقيااق جريمة يسيل األموال على المستو  الدولي وتعمل علاا 
 ذلل.

ضاارورة تفعياال التعاااون الاادولي فيمااا يتعلااق بمرافحااة عمليااات يساايل األمااوال، خاصااة  -
بعااد ان أصاابحت الجريمااة المنظمااة ذات طااابع عااالمي، ويجااب أن يرااون التعاااون الاادولي ماان 
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تعقاااااب خاااااالل تنساااااق الجهاااااود واإلجاااااراءات والتشاااااريعات التاااااي تحقاااااق بمختلاااااج الااااادول مزاياااااا 
 المجرمين.

القضااااء اخنشاااطة المخالفاااة للقاااانون كخطاااوة األولاااى وأساساااية للقضااااء علاااى عملياااات  -
 مع التشديد والصرامة على تطبيق القانون على الجميع.  يسيل األموال،

العماال علااى رفااع المسااتو  والكفاااءة المهنيااة لمسااؤولي مرافحااة يساايل اخمااوال محليااا  -
ديات وتنظاايم مااؤتمرات دوليااة لتبااادل الخباارات والوقااوف علااى وعربيا ودوليااا ماان خااالل عقااد منتاا 
 مشاكل التطبيق ووضع الحلول.

وقعتماااد نظااام  ،ائريااة مااع تلاال المعمااول بهااا عالمياااتكييااج التشااريعات المصاارفية الجز  -
والدفع بالشاايل تنظاايم حركااة رؤوأ اخمااوال الداخلااة والخارجااة ماان وقلااى الجزائاار.  الدفع انلي،
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 مراجا باللغة العربية:   - أ
 القواني :- 
يتعلااق بالوقايااة ماان تبياايض األمااوال وتموياال اإلرهاااب ومرافحتهااا  01-05 القااانون رقاام .1

 09/02/2005، الموافق لا 11 العدد  ج.ر.ج.ج.  ،06/02/2005 المؤر 
 :المااؤر  فااي يتعلااق بهصاادار نااص تعااديل الدسااتور، ،438-69المرسااوم الرئاسااي رقاام  .2

، المؤرخااة 76العاادد ، ج.ر.ج.ج.1996ساانة  ديساامبر 07الموافااق لااا  1417رجااب عااام  26
 28/11/1996بتاريخ  

 الكتب:-
دار هومااااة للطباعااااة والنشاااار  الااااوجيز فااااي القااااانون الجنااااائي الخاااااص، أحساااان بوسااااقيعة، .1

 .2003  الجزائر،  والتوزيع،
 الجزائاار، طبعااة الكاهنااة،م شاارح قااانون العقوبااات الجزائااري القساام العااام،  أوهايبية عبدهللا، .2

2003. 
 جريمااة يساال األمااوال بااين الوسااائ  اإللكترونيااة ونصااوص التشااريع، حجااازي عباادالفتاح، .3

 .2005  اإلسرندرية،  دار الفكر الجامعي،
دار ال قافااة للنشااار  جريمااة يسااال األمااوال دراسااة مقارنااة، الخريشااة أمجااد سااعود قطفااان، .4

 .2006  والتوزيع،
 نشاارة القضاااة، ،60 العاادد األموال ومرافحتها والوقاية منهااا،ظاهرة تبييض  دلندة سامية، .5

 ر.ائ الجز 
دار ال قافة للنشر   يسيل األموال في القانون الجنائي دراسة مقارنة،  مفيد نايف،  الدليمي .6

 .2006  عمان،  والتوزيع،
 عنابااة، دار العلااوم للنشاار والتوزيااع، الوجيز في القانون الجنائي العااام،  رحماني منصور، .7

 .2006  ئر،الجزا
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الرشاادان محمااد عباادهللا، جاارائم يساايل األمااوال، دار قنااديل للنشاار والتوزيااع، األردن، ساانة  .8
2007. 

 المرتااب العربااي الحاادي ، الكيااان القااانوني لغساال األمااوال، سااالمة محمااد عباادهللا أبااوبرر، .9
 .2007  اإلسرندرية،

المؤسساااة  ،2م.  جريماااة تبيااايض األماااوال دراساااة مقارناااة، الشاااافي ناااادر عباااد العااازي، .10
 .2005  لبنان،  طرابلس،  الحدي ة للكتاب،

، المؤسسااااة 2شااااافي نااااادر عبااااد العزيااااز، جريمااااة تبياااايض األمااااوال دراسااااة مقارنااااة، م.  .11
   .2005الحدي ة للكتاب طرابلس، لبنان،  

المواجهااااة التشااااريعية لظاااااهرة يساااايل األمااااوال المتأتيااااة ماااان جاااارائم  طاااااهر مصااااطفى، .12
 .2002 القاهرة،  شر،مطابع الشرطة للطباعة والن   المخدرات،

 دار الجامعاااة الجديااادة للنشااار، النظرياااة العاماااة لقاااانون العقوباااات، عبااادالمنعم ساااليمان، .13
 .2000  اإلسرندرية،

النساار  جرائم األموال وجاارائم العامااة وجاارائم الرشااوة، العمروسي أنور، العمروسي أمجد، .14
 .د.أ.ن  مصر، الذهبي للطباعة،

وانين واإلجاااراءات المتعلقاااة بالوقاياااة منهاااا فاااي تبيااايض األماااوال والقااا  عيااااد عباااد العزياااز، .15
 .2008  سنة  الجزائر،  دار الخلدونية،  الجزائر،

عيااااااد عباااااد العزياااااز، تبيااااايض األماااااوال والقاااااوانين واإلجاااااراءات المتعلقاااااة بالوقاياااااة منهاااااا  .16
 .2007الجزائر، سنة   دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  ،1م.   ومرافحتها في الجزائر،

 دار النهضااة العربيااة،  رافحة جرائم يسيل في التشريع المصااري،م  شريف السيد،  كامل .17
 .2002 القاهرة،

لعشااب علااي، اإلطااار القااانوني لمرافحااة يساال األمااوال، ديااوان المطبوعااات الجامعيااة،  .18
 .2007الجزائر،  
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 جامعااااة زيااااان عاشااااور الجلفااااة، تخصااااص إدارة وماليااااة، لماسااااتر فااااي حقااااوق،شااااهادة ا

 .2016/2017الموسم الجامعي  
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 .2007الجزائر،  ومرافحتها في الجزائر، دار الخلدونية،
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الجريااادة الرسااامية للماااداوخت، التقريااار التمهيااادي لمشاااروع القاااانون المتعلاااق بالوقاياااة مااان  .1

ي درات والماااااؤلرات العقلياااااة وقماااااع اإلساااااتعمال واإلتجاااااار بهماااااا، المجلاااااس الشاااااعب المخااااا 
 .20/11/2004الوطني، بتاريخ  

بالمئااة ماان أمااوال المشاااريع  10 تسااتنزف  التشاايبا  مقااال منشااور باللغااة العربيااة بعنااوان: .2
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https://maraje3.coms/


 قائمة المصادر و المراجا
 

80 

 

علااااااااااااى الساااااااااااااعة  17/03/2020 موقااااااااااااع القااااااااااااانون والتعلاااااااااااايم، تاااااااااااااريخ التصاااااااااااافح .8
16:00driot.blogspot.com 

 المراجا باللغة الفرنسية: –  ب
edittion, 2002, p. 65.emecode penelfrancais, 3 ,Dalloe - 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الـفـهـرس



 الفهرس 
 

82 

 

 2 ............................................................................... إهداء 
 3 ......................................................................... شكر و عرفان 

 5 ............................................................................... المقدمة 
 4 ................................. اإلطار القانوني لجريمة تبييض األموال. :الفصل األول 

 6 ........................................ جريمة تبييض األموالالمبحث األول: مفهوم 
 7 ........................ المطلب األول: تعريف جريمة تبييض األموال و خصائصها 

 7 .........................................الفرع األول: تعريف جريمة تبييض األموال 
 9 ..................................... الفرع ال اني: خصائص جريمة تبييض األموال 

 10 ......................................... المطلب الثاني: مصادر األموال المبيضة 
 10 ........................... األول: تجارة المخدرات واإلتجار بالنساء واألطفال  الفرع

 15 ......................... الفرع ال اني: الرشوة وقختالأ األموال وتهريبها إلى الخارج
 21 .............................. جريمة تبييض األموال ومراحلها المبحث الثاني: أركان

 21 ...................................... المطلب األول: أركان جريمة تبييض األموال 
 22 ....................................................... الفرع األول: الركن الشرعي 

 27 ................................ الفرع ال اني: الركن المادي لجريمة تبييض األموال 
 37 ............................ الفرع ال ال : الركن المعنوي في جريمة تبييض األموال 

 42 ............................... الفرع الرابع: الركن المفترل لجريمة تبييض األموال
 43 ..................................... المطلب الثاني: مراحل جريمة تبييض األموال

 47 ............................ آثار جريمة تبييض األموال وسبل مكافحتها  الفصل الثاني:
إن جريمة يسيل األموال م لها م ل مختلج الجرائم اإلقتصادية األخر  تخلج الارا سلبية  

حد إفالأ المؤسسات وتدمير  ومخاطر إجتماعية وأمنية إقصادية وكذا سياسية، تصل إلى 
الموارد البشرية نفسها، هذه انلار لم تكن الجزائر بمنأ عن مختلج أشرال وصور عمليات  



 الفهرس 
 

83 

 

تبييض اخموال م ل مختلج دول العالم، لذلل عملت على وضع القوانين وانليات للحد  
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 الماستر  مددلخص مذكرة 
على   دوليا  إجماعا  هناك  حي   القانونية،  المحظورات  من  األموال  تبييض  ظاهرة  تعد 

سل المال إلى  تجريم هذه الطاهرة ووجوب مرافحتها بشتى الوسائل، مما دفع القائمين على ي
من   معقدة  شبرة  عبر  والتضليل  والتعتيم  للتمويه  عالية  وتقنيات  متطورة  وسائل  استخدام 
من   كان خبد  لهذا  اكتشافها،  يصعب  السرية  من  عالية  درجة  وعلى  واإلجراءات،  الترتيبات 

 لوضع حد لم ل هذه اخفعال التي تهدد امن واستقرار الدول.   القانوني التدخل
األ هذا  دراسة  وعلى  في  المتم ل  البح   هذا  في  عمدنا  األموال  ساأ  تبييض  جريمة 

ه الجريمة من  ذانوني لهإلى دراسة اإلطار القوسبل مكافحتها وفقا ألحكام التشريا الجزائري  
 خالل تحديد مفهومها وأركانها. 

ومن جهة لانية عمدنا على بيان الار جريمة تبييض األموال ودراسة السياسة الجنائية  
 رع الجزائري في مرافحتها. للمش
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Abstract of The master thesis 

 
Money laundering is a legal taboo, as there is an international 

consensus to outlaw it and to combat it by all means, leading money 

launderers to use sophisticated techniques to disguise and mislead 

through a complex web of arrangements and procedures that are 

difficult to detect, so legal intervention was needed to put an end to 

such ACTS that threaten the security and stability of states. On this 

basis, the study of the crime of money-laundering and the means to 



  

 

 

 

combat it in accordance with Algerian legislation has examined the 

legal framework for this crime by defining its concepts and elements. 

 Secondly, we have endeavoured to explain the effects of money-

laundering and to study the criminal policy of the Algerian legislature 

in combating it. 
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