السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال
خضراوي اهلادي
لكحل عائشة
جامعة عمار ثليجي
ملخص الدراسة:
تبييض األموال نشاط إجرامي تعاوين بني خرباء املال واملصارف واخلرباء التقنيون ،وكذلك اقتصاديي
االستثمار املايل ،هذا من جهة ومن جهة أخرى ابلتعاون كذلك مع غري اخلرباء من اجملرمني ،فلهذا
تتطلب هذه اجلرمية دراية ومعرفة عميقة ملرتكبيها ،لذلك جيب التعاون والعمل حىت بتجاوز احلدود
اجلغرافية من أجل مكافحتها ،ابعتبارها جرمية منظمة عابرة للحدود تقرتفها منظمات إجرامية متخصصة
يصعب مكافحتها دون حتديد التدابري الالزمة إلمكانية الكشف عنها.
وعلى هذا األساس حرصت غالبية الدول ،ومنها اجلزائر على التعاون مع اجلهود الدولية ،وعمدت
إىل تبين اإلجراءات الكفيلة بتعزيز قدرهتا على مكافحة عمليات تبييض األموال واحلد من احتمال
انتشارها ،وذلك مبا يتماشى مع املعايري الدولية.
وانطالقا من هذا فإنه بعد مصادقة اجلزائر وبتحفظ مبوجب املرسوم رقم  93/08املؤرخ يف
 3008/93/33على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية
املنعقدة بفيينا بتاريخ  ،3033/33/39واليت دخلت حيز التنفيذ يف  ،3009/33/33وتنفيذا
اللتزاماهتا الدولية ،ونتيجة ملا عاشته اجلزائر من ركود اقتصادي وسياسي يف فرتة التسعينيات ،الذي سهل
من تنامي الفساد السياسي واإلداري والرشوة وجتارة املخدرات ،وكذلك جرائم التهرب الضرييب ،أصبح
لزاما على املشرع اجلزائري جترمي ظاهرة تبييض األموال ،والبحث عن اآلليات الالزمة ملكافحتها.
الكلمات الدالة :السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري ،تبييض األموال ،مفهومها ،آليات مكافحتها.
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منهجية الدراسة:
املنهج التحليلي ألن االطالع على القوانني يقتضي منا حتليلها ومتحيصها ابلشكل الذي جيعلنا
نتبني مدى كفاية وفعالية السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال.
مشكلة الدراسة:
وتتمثل يف البحث عن مفهوم هذه اجلرمية مبختلف صور ارتكاهبا واليت من خالهلا وعلى أساسها
جرم املشرع اجلزائري ظاهرة تبييض األموال مث اآلليات القانونية اليت خوهلا املشرع اجلزائري ملكافحتها
ن
ومدى فعاليتها وجناعتها يف احلد منها.
أمهية الدراسة:
وتكمن يف تسليط الضوء على موضوع يف غاية األمهية وهذا نظرا الستفحال جرمية تبييض األموال
وهذه الدراسة هي احاولة للحد منها.
أهداف الدراسة:
 تبيني اخلطورة اإلجرامية لتبييض األموال وآاثرها السلبية. توضيح مراحل جترمي تبييض األموال من طرف املشرع اجلزائري واألسس اليت اعتمدها يفجترميها.
 البحث عن آليات مكافحة جرمية تبييض األموال واحلد منها.وهذا من خالل تقسيمنا هلذه الدراسة من خالل مبحثني رئيسيني:
املبحث األول :مفهوم جرمية تبييض األموال
املبحث الثاين :اآلليات القانونية ملكافحة جرمية تبييض األموال.
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املبحث األول :مفهوم جرمية تبييض األموال
وسنتناول يف هذا املبحث مفهوم جرمية تبييض األموال بتعريفها وفقا للقانون اجلزائري مع العلم أنه
يوجد عدة تعاريف هلذه اجلرمية ولكننا اخرتان هذا التعريف ابعتبار موضوعنا ينصب حول السياسية
اجلنائية للمشرع اجلزائري يف جمال هذه اجلرمية ،مث نتطرق لألركان والصور املكونة هلا.
املطلب األول :تعريف جرمية تبييض األموال يف القانون اجلزائري:
عرفت املادة  3من القانون رقم  93/98املؤرخ يف  98فرباير  ،13998تبييض األموال على انه
كل حتويل للممتلكات أو نقلها أو إخفاء أو متويه املصدر احلقيقي هلا أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها
أو حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا أو اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الفاعل القائم
بذلك وقت تلقيها أهنا تشكل عائدات إجرامية ،ويف هذا اإلطار تعد املشاركة يف ارتكاب أي فعل مما
ذكر أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابه و املساعدة عليها ،يستنتج من ذلك أن الركن املادي هلذه اجلرمية
تقوم على إتيان احد العناصر السالف ذكرها (حتويل أو نقل أو إخفاء أو متويه املصدر احلقيقي هلا أو
مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أ و حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا أو اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو
استخدامها) أما الركن املعنوي إمنا يتجسد يف علم اجلاين ابن هذه األموال أو املمتلكات إمنا هي
عائدات إجرامية ومع ذاك أييت على إخفاء أو متويه مصدرها.
وابلنظر إىل نص املادة  9من القانون  293/98فإن احل جرمية تبييض األموال يظهر من خالل
استخدام املشرع اجلزائري ملصطلح املمتلكات للداللة على احل جرمية تبييض األموال حبيث توسع يف
مفهوم "املال" هبدف ردع اجلرم األصلي وحرمان اجملرم من التمتع بعوائدها.
فاملمتلكات الناجتة عن نشاط إجرامي يقصد هبا أي نوع من األموال سواء كانت األموال املادية أو
غري املادية ال سيما املنقولة أو غري منقولة والواثئق والصكوك القانونية مبا يف ذلك شكلها االلكرتوين أو
الرقمي وشيكات السفر واحلواالت واألسهم واألوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطاابت االعتماد،

 -3املادة  93من القانون  93/98املؤرخ يف  3998/93/98واملتعلق ابلوقاية من تبييض ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما واملعدل واملتمم
مبوجب القانون .98/38
 -3املادة  99من القانون  ،93/98السابق الذكر.
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أو أي حق متعلق ابجلرمية ميكن تقوميه ويقبل النقل للغري على وجه االستقالل ،وعموما فإن أية جرمية
تضر أبمن اجملتمع تكون عوائدها احال لعمليات تبييض األموال.
املطلب الثاين :الركن املادي جلرمية تبييض األموال
ويتمثل يف صور السلوك اإلجرامي املكون هلذا الركن املادي جلرمية تبييض األموال
الفرع األول :حتويل املمتلكات أو نقلها
مجع املشرع حتويل املمتلكات ونقلها يف نص واحد وإن اختلف النشاطان يف املعىن ،واشرتط املشرع
يف النشاطني أن يكون لكل منهما غرض ،فبالنسبة لتحويل املمتلكات فيتمثل يف حتويل شكل
املمتلكات املتحصلة من اجلرمية األصلية وأية جرمية كانت حىت ولو ارتكبت ابخلارج ،مسحت ملرتكبيها
ابحلصول على األموال حسب ما ينص عليه القانون.
وأساليب التحويل متعددة ومتنوعة ،فقد يتم بشراء عقارات أو مصوغات أو لوحات زيتية ابلنقود
املسروقة أو املتأتية من اجلرمية األولية ،أو بتحويل تلك النقود إىل عملة أجنبية إذا كان الصرف حرا ،أو
بشراء العملة الصعبة يف السوق املوازية وقد يتم ذلك أيضا ابلطرق املصرفية.
أما ابلنسبة إىل نقل املمتلكات فيقصد به انتقال املمتلكات من مكان إىل آخر كما حتمل عبارة
"نقل املمتلكات" معىن هتريب املمتلكات من بلد إىل آخر.

1

وهنا يظهر أن املشرع قد اشرتط أن يكون الغرض من حتويل أو نقل املمتلكات العائدة من اجلرمية
إما إخفاء املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو
مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت مت احلصول منها على املمتلكات على
اإلفالت من اآلاثر القانونية جلرميته.

 - 1نبيل صقر ،تبييض األموال يف التشريع اجلزائري ،دار اهلدى ،اجلزائر ،3993ص .81
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الفرع الثاين :إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها
ويقصد ابإلخفاء كل فعل يؤدي إىل منع كشف الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو كيفية
التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا وال هتم الطريقة املستعملة يف سبيل ذلك ،فقد
يتم اإلخفاء عن طريق وسائل مشروعة كاقتناء املمتلكات املتحصل عليها من خالل ارتكاب جرمية أو
اكتساهبا عن طريق اهلبة أو استالمها على سبيل الوديعة.
كما يعين اإلخفاء حيازة ممتلكات والتسرت على مصدرها أو مكاهنا أو حركتها.
أما التمويه فيقصد به اصطناع مظهر املشروعية للممتلكات غري مشروعة كإدخال أموال متحصل
عليها من جرمية يف نتائج شركة قانونية ضمن أرابحها فتظهر وكأهنا أرابح مشروعة انجتة عن نشاط
مشروع.

1

وبوجه عام يتمثل التمويه يف إدماج احصول اجلرمية يف تداول املال الشرعي أو إزالة أثر املصدر غري
املشروع حلصول اجلرمية.
وتستهدف هذه الصورة ابخلصوص املوثق واملصريف ووكالء األعمال ابعتبارمها يقومان ابلعمليات
القانونية وحتويل املمتلكات واألموال بني األشخاص.
الفرع الثالث :اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها
يقصد ابالكتساب احلصول على املمتلكات مهما كانت الطريقة فقد يكون االكتساب عن طريق
الشراء أو اهلبة أو املبادلة أو عن طريق اإلرث.
وأما احليازة فيقصد هبا السيطرة الفعلية على املمتلكات وتتحقق السيطرة الفعلية بواسطة مباشرة
أعمال مادية مما يقوم به املالك عادة.
وأما االستخدام فيقصد به استعمال املمتلكات والتصرف فيها.

 - 1بوحدي محيد (قاض برتبة رئيس جملس قضائي ومدير فرعي بوزارة العدل) ،جرائم تبييض األموال واآلاثر االقتصادية املرتتبة عنها ودور
التشريع يف احلد منها ،ص ص .90 ،93
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وهذه احلاالت تنطبق ابألخص على البنوك واملؤسسات املالية أين توضع الودائع واملبالغ املالية غري
املشروعة سواء كان اإليداع يف شكل رصيد أي فتح حساب أو يف شكل أمانة أي أتجري.

1

املطلب الثالث :الركن املعنوي
ويتمثل يف معرفة اجلاين أبن تلك األموال انجتة عن جرمية ورغم ذلك تتجه إرادته إىل إضفاء الشرعية
على العائدات االجرامية وابإلضافة إىل القصد العام تقتضي جرمية تبييض األموال قصدا خاصا يتمثل يف
الغاية من حتويل املمتلكات أو نقلها وصورة ذلك تظهر يف إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك
املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت مت احلصول من خالهلا على
هذه املمتلكات ابهلروب من قبضة العدالة.

2

املبحث الثاين :اآلليات القانونية ملكافحة جرمية تبييض األموال
وضع املشرع اجلزائري آليات قانونية تتصدى جلرمية تبييض األموال منها ما هو وقائي ومنها ما هو
عقايب.
املطلب األول :السياسة الوقائية
وضع املشرع اجلزائري جمموعة من االجراءات الوقائية هبدف الكشف املبكر على اجلرمية وتتمثل هذه
االجراءات يف جمموعة من التدابري تضمنتها أحكام القانون  93/98املعدل واملتمم ابلقانون رقم
 98/38املتعلق ابلوقاية من تبييض األموال ومتويل االرهاب ،وهي كاآليت:
الفرع األول :فرض رقابة البنوك واملؤسسات املالية على زابئنها ومتعامليها
إن أول ما ألزم به املشرع هذه اهليئات هو فرض الدفع من قبل زابئنها ومتعامليها عن طريق القنوات
البنكية واملالية عند وصول املبالغ املتعامل هبا إىل حد معني  89.999دج احددة ابملرسوم التنفيذي
 993/98املؤرخ يف .3998/33/39

 - 1بوحدي محيد ،املرجع السابق ،ص .39
 - 2رضا علي اباب ،مداخلة بعنوان "جرمية تبييض األموال وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري" ،ص.99
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كما ألزم املشرع اجلزائري البنوك واملؤسسات املالية ابلقيام ابإلجراءات الالزمة للتأكد من هوايت
الزابئن وعناوينه م قبل فتح حساب ،أو دفرت ،أو حفظ سندات ،أو قيم ،أو ايصاالت ،أو أتجري
صندوق ،أو ربط أية عالقة عمل أخرى ،1وكذلك التحري عن االستعالم حول العمليات املشبوهة،
وااللتزام مبراقبتها ،ويكون ذلك عن طريق امللف املطلوب تقدميه للقيام ابلعمليات املصرفية ،وهذا هبدف
التعرف على الزابئن من أجل رصد أنشطتهم وكذا معرفة مصدر األموال اليت تنقل عرب البنوك واملؤسسات
املالية.
ومن أجل تفعيل هذه التدابري الوقائية أصدر املدير العام لبنك اجلزائر تعليمة تنظيمية بتاريخ
 3998 /33/38حتمل رقم  98/98تضمنت أسلوب تفعيل عملية التأكد من الزابئن والعمليات
املصرفية الداخلية واخلارجية ،حيث ألزم البنوك جبمع املعلومات اخلاصة ابلبنوك األجنبية اليت تتعامل
معها ،وأن تبني عالقتها معها بشرط أن تكون معتمدة يف بلداهنا وتلتزم ابلتعاون يف مواجهة تبييض
األموال.
ابإلضافة على ذلك ألزم املشرع اجلزائري البنوك واملؤسسات املالية ابالحتفاظ ابلواثئق املتعلقة هبوية
الزابئن وكذلك املتعلقة ابلعمليات اليت أجراها الزابئن مدة مخس سنوات من يوم غلق احلساابت أو وقف
التعامل املصريف وجعلها يف متناول السلطات.

2

الفرع الثاين :االلتزام إبخطار ابلشبهة
هو إجراء جيرب بعض اهل يئات على اإلخطار يف حالة الشبهة ،ويكون اإلخطار خللية معاجلة
املعلومات املالية  CTRFاملنشأة لدى وزير املالية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  37/93املؤرخ يف
 3993/99/97وهي تتوىل حتليل ومعاجلة املعلومات اليت ترد إليها وجتمع املعلومات اليت تسمح
ابكتشاف مصدر األموال والعمليات املصرفية احل اإلخطار وترسل امللف إىل وكيل اجلمهورية املختص.
فخول املشرع اجلزائري مبوجب املادة  39اليت حددت اهليئات اليت تقوم هبذا االخطار وهي تلك
اهليئات املذكورة يف املادة  30اال أنه بعد تعديل هذا النص مبوجب املادة  0من القانون  98/38الذي
جاء غامضا اذ نص على أنه...":يتعني على اخلاضعني ابالغ اهليئة املتخصصة  "...دون حتديد من
 - 1املادة  97من القانون  ،93/98السابق الذكر.
 - 2املادة  39من القانون  93/98السابق الذكر.
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هم هؤالء اخلاضعني ،كما حدد موضوع االخطار حبيث جاء أكثر مشولية مما كان عليه فنصت املادة
السابقة على ذكر جمموعة من اجلرائم ،حيث يتم االخطار بكل عملية تتعلق أبموال يشتبه أهنا متحصلة
من جناية أو جنحة السيما اجلرمية املنظمة أو املتاجرة ابملخدرات واملؤثرات العقلية أو اليت تكون موجهة
لتمويل االرهاب  ،فاستدرك املشرع ذلك فشمل عملية االخطار كل األموال اليت يشتبه فيها أهنا
متحصل عليها من جرمية أو يبدو أهنا موجهة لتبييض األموال أو لتمويل االرهاب.

1

الفرع الثالث :مكافحة خلية معاجلة االستعالم املايل جلرمية تبييض األموال
وهي مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،يتم تعيني رئيس جملس اخللية
وأعضاؤها مبوجب مرسوم رائسي لعهدة مدهتا  99سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وهي تتكون من
 98أعضاء مبا فيهم الرئيس ،ولقد أنشئت هذه اهليئة مبوجب املرسوم التنفيذي  37/93املؤرخ يف 7
فيفري  3993السابق الذكر ،إال أم تنصيبها الفعلي كان فقط سنة .3999
فنصت املادة  99من املرسوم التنفيذي  37/93على املهام املسندة إىل هذه اخللية واملتمثلة فيما
يلي:
 تسلم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات تبييض األموال أو متويل اإلرهاب ،واليت ترسلهاإليها اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون ومعاجلتها بكل الوسائل والطرق املناسبة عن
طريق مجع كل املعلومات والبياانت اليت تسمح ابكتشاف مصدر األموال أو الطبيعة احلقيقية
للعمليات موضوع اإلخطار.
 إرسال امللف لوكيل اجلمهورية املختص طبقا للقانون ،يف كل مرة حيتمل فيها أن تكون الوقائعاملصرح هبا مرتبطة جبرمية تبييض األموال أو متويل اإلرهاب ،وهذا إبمجاع أعضاء اخللية الستة مع
سحب اإلخطار ابلشبهة من امللف املرسل لوكيل اجلمهورية لكي ال يعرف من أخطر اخللية،
ويف حالة اعرتاض عضو من اخللية على إرسال امللف لوكيل اجلمهورية فإنه يتم حفظ امللف وال
يتم إرساله.
 - 1املادة  90من القانون  98/38املؤرخ يف  3938/93/38واملعدل للقانون  93/98املؤرخ يف  3998/93/98واملتعلق ابلوقاية
من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها.
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 اقرتاح النصوص التشريعية والتنظيمية واليت يكون موضوعها مكافحة تبييض األموال. االعرتاض بصفة حتفظية وملدة أقصاها  73ساعة على تنفيذ أي عملية مصرفية ألي شخصطبيعي أو معنوي تقع عليه شبهة قوية لتبييض األموال ،كما ميكن متديد هذه املدة بناء على أمر
قضائي.
 تؤهل اخللية املستقلة ملعاجلة االستعالم املايل لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية إلجناز املهاماملسندة من اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون ،واالستعانة أبي شخص تراه اخللية
مؤهال ملساعدهتا يف إجناز مهامها ،وكذلك تبادل املعلومات اليت حبوزهتا مع هيئات أجنبية خمولة
مبهام مماثلة شريطة املعاملة ابملثل.
 حجز كل األموال غري املشروعة املتحصلة من جرمية تبييض األموال قصد مصادرهتا دوناإلخالل حبقوق الغري حبسن نية.
املطلب الثاين :السياسة العقابية
بعد مصادقة اجلزائر على اتفاقية فيينا عام  ،3008واتفاقية ابلريمو عام  ،3993ونتيجة هلذه
املصادقة كان لزاما على اجلزائر من جانب وفاءها على ما تضمنته من أحكام _ ما عدا ما حتفظت عليه
_ ومت تكريس ذلك ضمن التشريع الداخلي ابلتعديل الذي ورد على قانون العقوابت عام 3999
مبوجب نص املادة  33من القانون رقم  38/99الذي أضاف إىل الفصل الثالث من الباب الثاين من
الكتاب الثالث ،القسم السادس مكرر عنوانه "تبييض األموال" ويشمل املواد من  130مكرر إىل 130
مكرر .7

1

ومبوجب ه ذا التعديل حدد املشرع اجلزائري أفعال تبييض األموال وتشدد يف فرض العقوابت عليها
مبا يتالئم وخطورة هذه اجلرمية لذا مل يشرتط املشرع اجراءات خاصة للمتابعة يف جرائم تبيض األموال إذ
تكون تلقائية يف مجيع احلاالت ومل يشرتط املشرع تقدمي شكوى ،وميكن أن تتم املتابعة بناء على التقارير
اليت توجهها خلية معاجلة االستعالم املايل-ابعتبارها جهة متخصصة يف التحقيق حول العمليات املالية
املشبوهة – إىل وكيل اجلمهورية.
 - 1تدريست كرمية ،دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي
وزو ،3939 ،ص .311
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ولكن املشرع اجلزائري وضع استثناءا يف القانون رقم  93/98وهو يف املادة اخلامسة ويتعلق ابملتابعة
يف جرائم تبيي ض األموال اذ تنص على أنه ال ميكن اختاذ إجراءات املتابعة اجلزائية إال إذا كانت األفعال
األصلية املرتكبة يف اخلارج تكتسي طابعا إجراميا يف قانون البلد الذي ارتكبت فيه ويف القانون
اجلزائري.

1

كما نص على جزاءات مشلت األشخاص واهليئات املالية اليت قد ختل أبحد التزاماهتا مثل عدم حترير
اإلخطار ابلشبهة ،ومعاقبة مسريو وأعوان البنوك واملؤسسات املالية الذين خيالفون عمدا وبصفة متكررة
تدابري الوقاية من تبيض األموال ،هذا وطبقا ملسؤولية الشخص املعنوي اجلزائية ،فان النص قد حدد له
عقوبة تتناسب مع كيانه بفرض عقوبة الغرامة املالية عليه.
أما خبصوص اجلزاءات املقررة جلرائم تبييض األموال فقد نفرق املشرع بني جرمية تبييض األموال
البسيطة وجرمية تبيض األموال املقرتنة بظروف مشددة ،كما نص قانون العقوابت على عقوابت سالبة
للحرية كاحلبس وعقوابت مالية كالغرامة واملصادرة وعقوابت تكميلية.
الفرع األول :العقوابت األصلية
وصنفها املشرع اجلزائري كاآليت:
أوال :عقوبة جرمية تبييض األموال البسيطة
تضمنت املادة  130مكرر  3من قانون العقوابت على انه ":يعاقب كل من قام بتبييض األموال
ابحلبس من مخسة 5سنوات إىل عشرة  10سنوات وبغرامة من  1.000.000دج إىل
 3.000.000دج"

2

 -1احلبس :فالعقوبة األصلية السالبة للحرية عن جرمية تبييض األموال البسيطة من مخس سنوات
إىل عشرة سنوات حيث حددت املادة احلد األدىن واألقصى للعقوبة وابلتايل تركت تقدير
العقوبة للقاضي.

 - 1املادة  98من القانون  ،93/98السابق الذكر.
 - 2املادة  130مكرر  3من قانون العقوابت اجلزائري.
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 -3الغرامة :ابإلضافة إىل احلبس قضت املادة بعقوبة الغرامة املالية واليت ترتاوح بني مليون وثالثة
ماليني دينار جزائري ونفس الشيء ،فان تقدير الغرامة يكون خاضعا لسلطة القاضي.
اثنيا :عقوبة جرمية تبييض األموال املقرتنة بظرف مشدد
تنص املادة  130مكرر 3من قانون العقوابت على أنه ":يعاقب كل من يرتكب جرمية تبييض
األموال على سبيل االعتداء الستعمال التسهيالت اليت مينحها نشاط مهين أو يف إطار مجاعة
إجرامية ،ابحلبس من عشر  10سنوات إىل عشرين  90سنة وبغرامة من  8.000.000دج إىل
 4.000.000دج"
فإذا اقرتنت جرمية تبييض األموال بظرف مشدد من الظروف التالية:
 -3إذا كان اجلاين معتاد على ارتكاب جرمية تبييض األموال،
 -3إذا ارتكب اجلاين اجلرمية يف إطار مجاعة إجرامية فان عقوبة احلبس تكون من عشر 39سنوات
إىل عشرين  39سنة وبغرامة من 9.999.999دج إىل  3.999.999دج.
وجتدر االشارة إىل أن القانون رقم  93/98املؤرخ يف  3998/93/33واملتعلق ابلوقاية من الفساد
ومكافحته والذي ينص على جرمية تبييض األموال كنوع من أنواع جرائم الفساد (املادة  93منه) وأورد
يف مادته  93الظروف املشددة يف حالة إذا كان اجلاين قاضيا أو موظفا ميارس وظيفة عليا يف الدولة أو
ضابطا عموميا أو عضوا يف اهليئة أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن ميارس بعض صالحيات
الشرطة القضائية أو موظف أمانة الضبط أبن يعاقب ابحلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة وبنفس
الغرامة املقررة للجرمية املرتكبة.
ويعين ذلك أنه إذا ارتكب أحد األشخاص املذكورين أعاله جرمية تبييض األموال البسيطة فان
عقوبة احلبس من  8إىل  39سنوات وغرامة من مليون إىل ثالثة ماليني دينار ،أما إذا ارتكبت جرمية
تبييض األموال على سبيل االعتداء الستعمال أو ابستعمال التسهيالت اليت متنحها إايه مهنته أو يف
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إطار مجاعة إجرامية منظمة فان عقوبته هي احلبس من  39إىل  39سنة والغرامة من 9.999.999
دج إىل  3.999.999دج

1

اثلثا :املصادرة
يعتمد التشريع احلديث يف مكافحة جرمية تبييض األموال على البحث عن حلول حتد من األضرار
املرتتبة عن اجلرمية ومبا أن األموال احل جرمية تبييض األموال هي اليت ترتب أضرارا ابملصاحل احملمية أي
النظام االقتصادي فان املصادرة هي الوسيلة األنسب للحد من الضرر املرتتب عنها اال أهنا ليست
الوسيلة األنسب يف احلد من اجلرمية ابعتبارها من اجلرائم املرتتبة عن جرمية سابقة ،وعليه تعرف املصادرة
على أهنا التجريد واحلرمان الدائم من األموال (العائدات) ،أو املتحصالت (الفوائد) أو الوسط (الوسائل
واملعدات امل ستعملة) وبذلك تعترب املصادرة من أهم اجلزاءات اليت ينص عليها قانون العقوابت وهذا
للقضاء على الغرض احلقيقي من وراء تبييض األموال وهو احلصول على عائدات كبرية غري مشروعة
ويعود الفضل يف ذلك بطبيعة احلال إىل اتفاقية فيينا اليت صادقت عليها اجلزائر ،هذه األخرية اليت ركزت
على عقوبة املصادرة نظرا ألمهيتها السالف ذكرها.
ولقد أورد املشرع اجلزائري يف املادة  130مكرر 9من قانون العقوابت أحكاما خاصة بعقوبة
املصادرة اليت تقوم هبا اجلهة القضائية املختصة وهي:
 -3مصادرة األموال موضوع جرمية تبيض األموال (العائدات والفوائد) تكون يف أي يد كانت ،إال
إذا اثبت مالكها أنه حيوزها مبوجب سند شرعي أو أنه مل يكن يعلم مبصدرها اإلجرامي وهذا ما
اجتهت إليه القاعدة العامة يف املصادرة املنصوص عليها يف املادة  8/38من قانون العقوابت
عندما نصت على حفظ حقوق الغري حسن النية.
 -3تتم مصادرة األموال احل اجلرمية يف مجيع األحوال حىت ولو كان اجلاين أو اجلناة جمهولني.
 -1املصادرة اجلزئية لألموال املتحصل عليها بطريقة شرعية مع عائدات اجلرمية ،إذا ما اندجمت هذه
األموال املشروعة مع عائدات جناية أو جنحة ،ونص املصادرة هذا جلزء من األموال املشروعة
يف حالة اختالطها بعائدات إجرامية هو نص مأخوذ من نص املادة  / 9/5ب من اتفاقية

 - 1ارجع إىل القانون رقم  93/98املؤرخ يف  3998/93/33واملتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته
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األمم املتحدة ملكافحة االجتار الغري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا
.)3033
 -9القضاء بعقوبة مالية تساوي قيمة املمتلكات الواجب مصادرهتا واليت تعذر تقدميها أو حجزها
أمام اجلهة الق ضائية املختصة وتكون يف حالة اإلدانة عن جرمية تبييض األموال اليت يفلح اجلاين
فيها بتهريب أمواله أبي طريق من الطرق يصعب معه اسرتجاعها أو معرفة مكاهنا.
 -8دقة منطوق املصادرة حيث أوجبت الفقرة األخرية من املادة  130مكرر  9أن يتضمن حكم
أو قرار املصادرة تعيني املمتلكات وتعريفها وحتديد مكاهنا.

1

رابعا :جتميد األموال
نص املشرع اجلزائري هذا االجراء مبوجب أحكام املادة  9املعدلة ابلقانون رقم  98/38املؤرخ يف
 38فرباير  3938مع أنه مل ينص عليه من قبل حيث عرفته على أنه" :فرض حظر مؤقت على حتويل
األموال أو استبداهلا أو التصرف فيها أو نقلها أو تويل عهدة األموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء
على قرار قضائي أو اداري ،ويتخذ هذا االجراء عن طريق طلب من اهليئة املتخصصة أو الشرطة
القضائية أو من السلطات املختصة"

2

الفرع الثاين :العقوابت التكميلية
وردت العقوابت التكميلية ضمن أحكام املادة  0من قانون العقوابت وهي :حتديد اإلقامة ،املنع
من اإلقامة ،احلرمان من مباشرة بعض احلقوق ،املصادرة اجلزئية لألموال ،حل الشخص االعتباري ،نشر
احلكم وكذلك عقوبة املنع من اإلقامة على اإلقليم الوطين بصفة هنائية أو ملدة  39سنوات على األكثر
ابلنسبة لألجنيب احملكوم عليه يف جرمية التبييض (املادة  130مكرر .)8

 - 1املادة  130مكرر  9من قانون العقوابت اجلزائري.
 - 2املادة  99من القانون  ،93/98السابق الذكر واملعدلة مبوجب القانون .98/38
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أوال :عقوبة الشخص االعتباري
نص املشرع اجلزائري على مسؤوليته اجلزائية وعقوبته يف املواد  33مكرر

و33

مكرر 3من قانون

العقوابت وقد نصت املادة  130مكرر 7عن عقوبة الشخص املعنوي الذي يرتكب جرمية تبييض
األموال والعقوبة اليت تطبق على الشخص املعنوي يف اجلناية واجلنحة هي:
-1
-2

الغرامة من مرة إىل مخس مرات احلد األقصى للغرامة احملددة للشخص الطبيعي
واحد أو أكثر من العقوابت اآلتية:

 حل الشخص املعنوي، غلق املؤسسة أو فرع هلا ملدة 8سنوات على األكثر، اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة 8سنوات على األكثر، املنع من مزاولة نشاط أو أكثر مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر بشكل هنائي أوملدة ال تتجاوز  8سنوات،
 مصادرة الشيء املستعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها، نشر وتعليق حكم اإلدانة، الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز 8سنوات خصوصا على النشاط الذي أدى إىلارتكاب اجلرمية أو مبناسبته.
الفرع الثالث :اإلعفاء من العقوبة وختفيفها
نص قانون مكافحة الفساد يف املادة  90منه على أنه يستفيد من األعذار املعفية من العقوبة
املنصوص عليها يف قانون العقوابت كل من ارتكب أو شارك يف جرمية تبييض األموال وقام قبل مباشرة
إجراءات املتابعة إببالغ السلطات اإلدارية أو القضائية أو اجلهات املعنية عن اجلرمية وساعد على معرفة
مرتكبها ،وأنه ابستثناء احلالة السالف ذكرها ختفض العقوبة إىل النصف ابلنسبة لكل شخص ارتكب أو
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شارك يف تبييض األموال بعد مباشرة إجراءات املتابعة أو ساعد يف القبض على شخص أو أكثر من
األشخاص الضالعني يف ارتكاهبا.

1

املبحث الثالث :تعاون اجلزائر دوليا يف مكافحة تبييض األموال ومعوقاته
يفرتض يف كل دولة التعاون الدويل من أجل مكافحة اجلرائم العابرة للحدود ومنها جرمية تبييض
األموال إال أن مكافحة تبييض األموال قد تعرتضها معوقات وابلتايل ال تتحقق مكافحتها.
املطلب الثالث :التعاون الدويل
مبا أن جرمية تبيض األموال تعد جرمية عابرة للوطنية أي أهنا تتسم بتوسيع وامتداد ركنها املادي على
اعتبار أهنا جرمية مستمرة ،الشيء الذي أوجب التفكري يف آليات التعاون الدولـي وتطويره ،وهلذا الغرض
ابلذات تضمن القانون رقم  93/98املؤرخ يف  8فرباير  ،3998والذي سبق ذكره مجلة من املبادئ
والقواعد ذات الصلة واليت ميكن إيرادها فيما أييت:
 للهيئة املتخصصة "هيئة االستعالم املايل" إطالع هيئات الدول األخرى اليت هلا نفس املهمةعلى املعلومات املتوفرة لديها حول العمليات اليت يبدو أهنا هتدف إىل تبيض األموال وذلك مع
مراعاة مبدأ املعاملة ابملثل ،على أن يتم التعاون وتبادل املعلومات يف إطار احرتام االتفاقيات
الدولية واألحكام القانونية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة مع مراعاة أن تكون هذه اهليئة
األجنبية خاضعة لنفس واجبات السر املهين مثل اهليئة املتخصصة يف اجلزائر.
 لبنك اجلزائر واللجنة املصرفية تبليغ املعلومات إىل اهليئات املكلفة مبراقبة البنوك واملؤسساتاملالية يف الدول األخرى مع مراعاة مبدأ املعاملة ابملثل بشرط أن تكون هذه اهليئات خاضعة
للسر املهين بنفس الضماانت احملددة يف اجلزائر.
 تكريس التعاون القضائي بني اجلهات القضائية اجلزائرية واألجنبية وذلك مع مراعاة املعاملةابملثل ويف إطار احرتام االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف املطبقة يف هذا اجملال واملصادق
 - 1ارجع إىل املادة  90من القانون رقم  ،93/98السابق الذكر.
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عليها من طرف اجلزائر ،ويتمثل التعاون القضائي الدويل يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال
يف :طلبات التحقيق ،اإلانابت القضائية الدولية ،البحث عن األشخاص املطلوبني وتسليمهم،
وكذلك حجز العائدات املتحصلة من تبييض األموال قصد مصادرهتا.

1

املبحث الثالث :معوقات مكافحة جرمية تبييض األموال
تعرتض مكافحة تبييض األموال عدة معوقات سواء تشريعية أو اجتماعية أو اقتصادية تتمثل يف:
 صعوبة التصدي أو متابعة اجملرمني الذين ارتكبوا جرائم اقتصادية ومالية بعد خروج اجملرم منالرتاب الوطين ،وابلرغم من اخنراط اجلزائر يف اجلهود الدولية ملكافحة تبييض األموال واجلرائم
بشكل عام وتوقيعها للعديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية سواء ثنائية أو متعددة األطراف
إال أهنا تبقى عاجزة عن متابعة اجلزائريني الفارين إىل اخلارج بعد قيامهم ابختالس مبالغ ضخمة
من اخلزينة ،مع العلم أبن كبار اجملرمني الفارين من القضاء اجلزائري يلجؤون إىل العواصم الغربية
اليت تعد مالذا آمنا وقبلة للهاربني ،وقد فشلت الدبلوماسية اجلزائرية يف اقناع تلك الدول
بضرورة تسليم اجلزائريني الفارين من األحكام القضائية الغيابية املسلطة عليهم ،ويف هذا الشأن
ويف ملتقى التعاون القضائي الدويل اعترب ممثل الشرطة الدولية (األنرتبول) يف تدخله أن اسرتجاع
األشخاص املطلوبني الصادرة يف حقهم أوامر توقيف دولية ،قضية ختضع أحياان للتشريعات
الداخلية لكل دولة ،وهو ما جيعل املهمة يف بعض األحيان صعبة وتتطلب وقتا ،مستبعدا يف
ذلك تقصري الشرطة الدولية يف مساعدة السلطات اجلزائرية يف القبض على الفارين من عدالتها.
 فساد بعض أجهزة الرقابة املنوط هبا مكافحة اجلرمية والتصدي للنشاطات غري املشروعة ففيكثري من األحيان يتم اكتشاف تورط أشخاص من قطاع األمن واجلمارك يف عمليات خمالفة
للقانون وخاصة على مستوى احلدود ،إما بتسهيل سبل انتهاك القانون واحلصول على مقابل
لذلك أو ابملشاركة فعليا يف اجلرمية وتقاسم عائداهتا ،كما أن قطاع العدالة هو اآلخر يشهد
فساد بعض القضاة عن طريق استغالل مهنهم للحصول على رشاوى وعموالت مقابل ختفيفهم
للحكم أو إبطاله كليا.

 - 1بوحدي محيد ،املرجع السابق ،ص ص .39 ،31
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 النقائص املوجودة يف أجهزة الرقابة واليت حتد من فعاليتها ،حيث تتعلق هذه النقائص خصوصابنوع القانون املطبق والغموض يف املهمات امللقاة على عاتق هذه األجهزة.

1

 عدم تعامل وتعاون احملامني واملوثقني واملتعاملني الشرعيني يف سوق الذهب مع خلية معاجلةاالستعالم املايل ،على اعتبار أن هؤالء ينشطون يف مهن متكنهم من مجع معطيات تفيد
التحرايت والتحقيقات ،وتساعد على كشف كل مشتبه به ،ويعد تعاون هؤالء أمرا خيالف
قوانني مكافحة تبييض األموال ،واليت تدعو هؤالء إىل تزويد خلية معاجلة االستعالم املايل بكل
املعطيات اليت تطلبها واخلاصة مبكافحة عمليات تبييض األموال.
 االستعمال الكبري للنقود الورقية واملعدنية إلجراء خمتلف املعامالت وارتفاع نسبة التسرب النقديخارج النظام املصريف اجلزائري مما يصعب من إمكانية تتبع حركة األموال وابلتايل يسهل
عمليات تبييض األموال.
 غياب األرقام واإلحصائيات الدقيقة حول ظاهرة تبييض األموال خاصة ومصادرها بصفة عامة،مما حيد من قدرة الدولة على وضع االسرتاتيجية الالزمة ملكافحة هذه اجلرمية ،فضال عن تقييم
فعالية اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد.

2

اخلامتة:
يف اخلتام توصلنا من خالل حبثنا هذا إىل أن جرمية تبييض األموال هي جرمية هتدف إىل احو آاثر
جرمية أخرى سبقتها ،فهي تعد من اجلرائم اخلطرية ،ملا تفرزه من آاثر سلبية وخيمة على اجلانب
االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي ،فمن أجل العمل على مكافحتها واحلد منها جيب تكثيف
الدول جلهودها يف تبادل املعلومات ،واخلربات ويف البحث عن آليات مالية وتشريعية وتقنية قصد
التحكم أكثر يف هذه الظاهرة والتقليل من خطورهتا ومصادرة أمواهلا القذرة وكذلك احلد من آاثرها

 - 1بن عيسى بن علية ،جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل األموال يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر  ،3939/3990 ،1ص .381
 - 2بن عيسى بن علية ،املرجع السابق ،ص .389
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توصلنا إىل جمموعة من التوصيات اليت قد تكون حىت من سبل معاجلة معوقات مكافحة هذه اجلرمية
وهي كاآليت:
 تفعيل التعاون والتنسيق الدويل وتبادل املعلومات فيما يتعلق مبكافحة جرمية تبييض األموالوذلك بتكاثف اجلهود من خالل جتانس اإلجراءات والقوانني اليت حتقق ملختلف الدول مزااي
تعقب احلرمية واجملرمني ومصادرة أمواهلم خاصة يف جمال تسليم اجملرمني.
 تشديد اجلزاءات املطبقة على مرتكيب جرمية تبييض األموال أكثر وأكثر وفرض عقوابت ماليةكذلك ،وجعلها من اجلرائم الغري قابلة للتقادم.
 تنظيم مؤمترات وندوات دولية من أجل تبادل اخلربات يف جمال مكافحة تبييض األموال ورفعمستوى كفاءة القائمني على هذه املهمة.
 فرض رقابة صارمة على عمليات الصرف األجنيب هبدف توفري معلومات عن حركات رؤوساألموال بشكل ميكن به اكتشاف عمليات تبييض األموال دون اإلخالل مببدأ التحرير
االقتصادي.
 وضع برامج تنموية فعالة حتد من البطالة والفقر خاصة لدى فئة الشباب من أجل تفاديالتفكري يف اإلجرام ومنه تبييض األموال.
 تفعيل دور خلية االستعالم املايل يف مكافحة تبييض األموال. إنشاء أجهزة دولية متخصصة يف مكافحة تبييض األموال على غرار الشرطة الدولية "األنرتبول". إبرام اتفاقيات دولية حول تسليم اجملرمني بتبييض األموال والفارين من بلداهنم بعد اقرتافهم هلذهاجلرمية وجتريدهم من األموال املتأتية منها.
 -تشديد الرقابة على حركات األموال وخاصة مبواكبة تطور الوسائل التكنولوجية.
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