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 :تمهيد
اؿ دبثابة القلب النابض لالقتصاد الذي يعترب عماد احلياة الراىنة، وأحػد مقومات األنظمػة دل ايعترب

االجتماعية والػسياسية ادلنتشرة يف العادل، ويقاس تقدـ الدوؿ بتطور حجم اقتصادىا، حيث أصبح االقتصاد 
نظاما عادليػا تعلقت بو البشرية يف صبيع أضلاء العادل، فأصبح يشكل ىيكال مًتابطا تتفاعل مكوناتو فتتأثر 

.  وتػؤثر يف ادلػتغَتات ادلختلفة، الف االقتصاد عامل أساسي يف استقرار احلياة

فقد ظهر يف القرف ادلاضي رلموعة من رجاؿ النفوذ ادلارل بدو كعنصر فعاؿ على الصعيدين احمللػي 
والدورل، بإمكاهنم شراء ضمائر بعض الدوؿ وبيعها يف مصاحل اقتصادية، وقد ظهرت بعض الفػضائح مػن 
خػالؿ صفقات ذبارية غَت مشروعة بُت بعض األفراد وبعض الشركات وبعض الدوؿ باإلضافة إذل بعض 

الرؤساء والػوزراء وأصحاب السلطة وادلاؿ، ىذا األمر ىو الذي ضبل ادلؤسبرات الدولية والوطنية على معاجلة 
 من ويعترب تبييض األمواؿموضوع جرائم األمواؿ غَت ادلشروعة ومنػع إخفائها وسبويو مصدرىا غَت ادلشروع، 

 ادلنظم ىو ربقيق اإلجراـاجلرائم االقتصادية ألهنا ترتبط إذل حد كبَت بأنشطة غَت مشروعة، ومن خصائص 
 يستخدموف أمواذلم ادلنظمة، وحىت يتسٌت ذلم ضباية اإلجرامية العصابات إال هبا تنتفع وفوائد معتربة ال أرباح

 األمواؿ هبدؼ توجيهها ضلو غايتهم ادلنشودة، وتعد شلارسة تبييض اإلجراميةالوسائل ادلعروفة لتبييض عائداهتم 
 واالتصاالت والعودلة اليت ساعلت يف تطور األعالـمن اجلرائم ادلعقدة نتيجة التقدـ العلمي وتكنولوجيات 

 ادلنظمة وذلك من خالؿ تغلغلها بكل سهولة يف النشاط االقتصادي الرمسي ادلشروع اإلجراميةالعصابات 
بأساليب سبكنها من استغالؿ عوائدىا بأماف يف نشاطات ذلا طابع قانوين، بدءا من التحصيل إذل التوظيف 
يف البنوؾ واالستثمار يف ادلشاريع، فيمكن للبنوؾ أف تصبح أداة عمل كبار ادلهربُت وادلتاجرين يف ادلمنوعات 

من خالؿ دخوذلم يف الدائرة االقتصادية وادلالية وربكم ىؤالء اجملرمُت يف التوجهات التنموية اليت غالبا ما 
تكوف يف خدمة مصاحلهم على حساب التنمية الوطنية، وىكذا مت ابتكار ما يعرؼ بتبييض األمواؿ والذي 

فخالؿ فًت ة حظر اخلمور قاـ زعماء ادلافيا ، يعود ظهوره إذل القرف ادلاضي يف الواليات ادلتحدة األمريكية
 غَت ادلشروعة يف سلسلة من مداخليهماإليطالية يف أمريكا بشراء آالت غسيل ادلالبس واستغالذلا الستثمار 

 . Blanchimentاليت كانوا ؽللكوهنا، ومن ىنا جاءت كلمة Blanchisseries  ادلسماةتبيضآالت 

 التحكم يف حجم السيولة الراىن وىو فقداف ادلشاكل اليت يتخبط فيها االقتصاد العادلي أف كما 
 من الدوالرات، يف حُت أف حجم الًتيليوناتالنقدية الدولية، فهناؾ أمواؿ تتحرؾ عرب العادل تقدر دبئات 

ب
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ىذه األمواؿ أصبحت مصدر سبويل ىاـ لعمليات ،  دوالرتريليوفالتجارة الدولية ال يتجاوز حدود العشرة 
ادلضاربة العادلية ومصدر توتر للعديد من الدوؿ خاصة النامية، واليت نتيجة االنقياد وراء العودلة فتحت أسواقها 

 . االقتصاديُتالنقدية وادلالية أماـ صبيع ادلتعاملُت 

 ضرورة حتمية تتطلب وضع سياسة شاملة للحد أصبحوعلى ىذا النحو فإف مكافحة ىذا النشاط 
 فحسب، بل غلب األمنية وأجهزهتامن ىذه الظاىرة العابرة للدوؿ، الف مكافحتها دل تعد تقتصر على الدولة 

 . زلاربة ىذه اجلرؽلةإطاراف يشمل ىذا الدور ادلؤسسات ادلصرفية، واذل التعاوف الدورل يف 

إف اجملموعة الدولية، وعيا منها خبطورة ىذه الظاىرة، سعت بتجنيد كل الوسائل ادلادية وادلالية 
والقانونية حملاربتها وذلك عن طريق إبراـ سلتلف االتفاقيات وادلعاىدات هبذا الشأف وإنشاء عدة أجهزة 

وىياكل مكلفة بالتحقيق والبحث يف ادلسائل ادلالية ادلرتبطة بالتبييض، وتعزيز وتنسيق تدابَت ادلكافحة ودعم 
 .التعاوف الدورل

و اجلزائر شعرت خبطورة الوضع من خالؿ تفشي الفساد ادلارل واإلداري يف ادلؤسسات االقتصادية 
.  العمومية واخلاصة وكذا اإلدارات العمومية، إضافة إذل اجلرؽلة ادلنظمة وزيادة عائداهتا

كل ذلك دفعها إذل ادلبادرة بازباذ إجراءات سبكنها من التصدي ذلذه الظاىرة اخلطَتة، من خالؿ 
إنشاء خلية سلتصة يف مكافحة تبييض األمواؿ، إصدار قانوف يتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ، وادلصادقة 
على عدة اتفاقيات دولية وإقليمية يف ىذا اجملاؿ، إذل جانب ازباذ إجراءات وتدابَت مكملة ذلا، شكلت يف 

 .رلملها السياسة ادلتبعة يف مكافحة تبييض األمواؿ يف اجلزائر

 :  الموضوعاختبار أسباب

لقد القت ظاىرة تبييض األمواؿ اىتماما بالغا من طرؼ اجملتمع الدورل يف الوقت الراىن، حيث 
، أصبحت هتدد األمن العادلي وذلك لقياـ احلجة بأف تبييض األمواؿ ىو ادلصدر األساسي لتمويل اإلرىاب

 نظرا قد سارعت اجلزائر إذل االستجابة دلطالب اجملتمع الدورل بوضع اإلطار القانوين دلكافحة تبييض األمواؿو
 كذاو 2002، حيث مت إنشاء خلية معاجلة االستعالـ ادلارل سنة النعكاساتو السلبية على االقتصاد الوطٍت

ىو ما يعٍت أف ادلنظومة الوطنية دلكافحة تبييض األمواؿ دل ، و2006 الفساد سنةإصدار قانوف مكافحة 

ج
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 دراسةأماـ ىذا الوضع فإف التجربة اجلزائرية يف مكافحة تبييض األمواؿ تستحق اؿ، وتتضح معادلها إال حديثا
 . للحد من أثارىا السلبية على االقتصاد الوطٍتتقييماؿو

 : إشكالية الدراسة

، فإننا سوؼ نتساءؿ عن ياجلزائر على االقتصاد تبييض األمواؿانعكاسات دبا أننا بصدد دراسة 
آليات مكافحة ىذه الظاىرة وما مدى فعاليتها، وإف كانت تتوفر على وسائل قانونية ومادية ذبعلها يف نفس 

:  لذلك ؽلكن طرح اإلشكالية التالية، مستوى ىذه الظاىرة

 ؟  هتاكافحىود ادلبذولة دلجل على االقتصاد اجلزائري؟ وما ىي اتبييض األمواؿىي انعكاسات ما 

 :األسئلة الفرعية

  ؟اليت زبضع لعملية التبييض ما ادلقصود بظاىرة تبييض األمواؿ وما ىو مصدر األمواؿ .1
  خطورة وجود ظاىرة تبييض األمواؿ يف الدولة؟فيما تكمن .2
 ما ىي مصادر األمواؿ ادلعنية بالتبييض يف اجلزائر؟ .3
 ما ىو واقع تبييض األمواؿ يف اجلزائر؟ وما ىي اجلهود ادلبذولة دلكافحتها؟ .4

:  فرضيات الدراسة

 : يف إطار إغلاد أجوبة على األسئلة ادلطروحة قمنا بصياغة عدد من الفرضيات العلمية، وىي كاآليت

 .ظاىرة تبييض األمواؿ معناىا جعل األمواؿ مشروعة .1
 .تكمن خطورة تبييض األمواؿ يف هتريب األمواؿ إذل اخلارج .2
 .تعترب ادلخدرات أىم مصدر لألمواؿ ادلبيضة .3
 .اجلزائر دولة زلايدة ال تعاين من ظاىرة تبييض األمواؿ .4

 : صبلة من األىداؼ من أعلها تسعى ىذه الدراسة إذل ربقيق : أهداف الدراسة

 .التعريف بظاىرة تبييض األمواؿ، مصادرىا وحجمها -1
 . على االقتصاد الوطٍتاهبا وانعكاساهتابتقدير أىم مصادر تبييض األمواؿ يف اجلزائر مع اإلشارة ألس -2
 .عرض السياسة الوطنية ادلتبعة يف مكافحة تبييض األمواؿ وأىم العقبات اليت تعًتضها -3

د
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 . سياسة علمية وعملية من شأهنا أف تساىم يف احلد من خطورة ىذه الظاىرةاقًتاح -4

 : منهجية الدراسة

ربقيقا ألىداؼ الدراسة وسباشيا مع ادلوضوع فقد مت االعتماد على ادلنهج الوصفي والتحليلي من خالؿ 
وصف ظاىرة تبيض األمواؿ والظواىر احمليطة هبا، مث صبع البيانات واإلحصائيات وربليلها من أجل الوقوؼ 
على حقيقة وواقع الظاىرة، كما مت االعتماد أيضا على ادلنهج التارؼلي يف تتبع مراحل وجود وانتشار ظاىرة 

 .تبييض األمواؿ يف اجلزائر

 :حدود الدراسة

تنحصر حدود الدراسة يف ربليل ظاىرة تبييض األمواؿ وانعكاساهتا على االقتصاد اجلزائري، وذلك يف 
 .2020 و 2000ادلدة ادلمتدة بُت سنيت 

 : الدراسات السابقة

ىناؾ العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع، لكن لكل دراسة أسلوب خاص هبا وطريقة 
 : كالتارل أىم الدراسات اليت اطلعنا عليهاؽلكن ذكر سلتلفة عن األخرى، 

  مقدمةمذكرة ماجستَتيف إطار ، "جرؽلة تبييض األمواؿ" خلف اهلل عبد العزيز، دراسة الباحث  .1
 .2003  سنةامعة اجلزائربجكلية احلقوؽ ؿ

، "تبييض األمواؿ ودور خلية معاجلة االستعالـ ادلارل يف مكافحتو" نايلي حبيبة، دراسة الباحثة  .2
  .2008مذكرة ماجستَت، كلية احلقوؽ، جامعة اجلزائر، 

، مذكرة "ادلراكز ادلالية خارج احلدود وظاىرة غسيل األمواؿ" ناصر ادلهدي، دراسة الباحث  .3
 .2005ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة البليدة، 

 –العربيةلداف بظاىرة غسيل األمواؿ وأثرىا على اقتصاديات اؿ" الطيف عائشة، دراسة الباحثة  .4
 .، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، - "دراسة حالة اجلزائر

2007  
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و لئن كانت األوذل والثانية قد أولتا عناية أكرب باجلانب القانوين من الظاىرة، حيث ركزتا على أركاف 
جرؽلة تبييض األمواؿ ادلادية وادلعنوية والشرعية والعقوبات ادلًتتبة عنها والطبيعة القانونية خللية معاجلة 

 .االستعالـ ادلارل

 ادلهدي ناصر فقد سلطت الضوء أكثر على ادلراكز ادلالية خارج احلدود الباحثفإف ادلذكرة اليت أعدىا 
  .ودورىا يف دورة تبييض األمواؿ، ولكنها دل تتعرض لكل التدابَت الوطنية دلكافحة تبييض األمواؿ

 الطيف عائشة فقد تناولت الظاىرة من سلتلف جوانبها لكنها دل تشر إذل للباحثةأما الدراسة األخَتة 
زمات تبييض األمواؿ على الصعيد العادلي ومنظومة يخصائص تبييض األمواؿ، كما دل تقم حبصر ميكاف

 .مكافحتها على الصعيد الوطٍت

 :تقسيمات الدراسة

فقد مت تقسم البحث إذل ثالثة  لألىداؼ اليت مت ربديدىامن أجل تغطية جوانب ادلوضوع طبقا 
  :فصوؿ كالتارل

تناوؿ الفصل األوؿ عرضا ، و يف ىذا الصدد ستتم معاجلة ادلوضوع وفق خطة تنقسم إذل ثالث فصوؿ
ذكر مصادر تطورىا التارؼلي،  تعريفها ومت ربديد، حيث  على ادلستوى الدورلعاما عن ظاىرة تبييض األمواؿ

 .األمواؿ القذرة، مع إبراز األساليب ادلتبعة يف عمليات التبييض

 إذل ظاىرة تبييض األمواؿ يف اجلزائر بتقدًن سلتلف اجلرائم اليت تدر أرباحا ين مت التطرؽيف الفصل الثا
السياسة الوطنية ادلعتمدة وانعكاساهتا على االقتصاد اجلزائري بصفة عامة وغَت مشروعة وتكوف زلال للتبييض، 

للوقاية من تبييض األمواؿ ومكافحتو من خالؿ تسليط الضوء على خلية معاجلة االستعالـ ادلارل والدور 
الذي تقـو بو يف مكافحة ىذه الظاىرة، والنصوص القانونية الصادرة هبذا الشأف وخاصة القانوف اإلطار 

، مع زلاولة إعطاء تصور عن سياسة علمية وعملية مناسبة للحد من 01 -05دلكافحة تبييض األمواؿ رقم 
 .الظاىرة ومكافحتها

و
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 فيو إذل تنظيم اجلهود الدولية يف رلاؿ مكافحة تبييض األمواؿ، من فتم التطرؽ لثأما الفصل الثا
خالؿ االتفاقيات الدولية واىتماـ ادلنظمات الدولية بذلك، مع التطرؽ للعقبات اليت تواجهها ىذه اجلهود 

  .مثل السر ادلصريف وضعف التعاوف القضائي الدورل وغَتىا

 :صعوبات الدراسة

إشكالية احلصوؿ على ادلعلومات ادلفصلة العتبارات منها السرية اليت تستوجب احلذر لدى مصادر  .1
 وكذا اعتبارات فنية أساسها عدـ كفاءة اإلمكانيات احمللية اليت تتوذل مهمة رصد ،ادلعلومات الرمسية

 .وتسجيل ادلعلومات بالقدر الذي يسهل مهمة الرجوع إليها
قلة ادلراجع اليت تعاجل ظاىرة تبييض األمواؿ، حيث تعٌت كافة ادلراجع ادلتوفرة بالدرجة األوذل بالبعد  .2

 .القانوين لظاىرة
 حيث تتميز بأهنا جرؽلة مركبة ترتبط تقنياهتا بالنظاـ األمواؿ،الطبيعة اخلاصة جلرؽلة تبييض  .3

 .االقتصادي وادلارل العادلي

 : أهمية الدراسة

 تبييض األمواؿ، من خالؿ زلاربة الدورل بظاىرةتستمد ىذه الدراسة أعليتها من اىتماـ اجملتمع 
ادلنظمات اإلجرامية وزلاصرة ادلناطق اجلغرافية اليت ؽلكن أف تؤدي قوانينها وتسهيالهتا ادلصرفية ادلفرطة يف رلاؿ 

كما ، ادلراقبة إذل استفحاؿ الظاىرة وزيادة األضرار وادلخاطر الناذبة عنها، وادلشكالت العديدة ادلتصلة هبا
 بأف ربديد الظاىرة وحصر مصادرىا وتوضيح أساليبها ادلنتهجة من شأنو أف يساىم يف تزويد القائمُت يعتقد

على مكافحتها بنظرة شاملة تساعدىم يف ربقيق ىدفهم، خاصة يف اجلزائر اليت أصبحت مطالبة، أكثر من 
أي وقت مضى برسم سياسة متكاملة يف مكافحة ىذه الظاىرة اليت تعرؼ ارتفعا ملحوظا نتيجة انتهاج 

سياسة االنفتاح االقتصادي وتزايد اجلرؽلة ادلالية والفساد بكل أنواعو  

 
 

 

ز
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: تمهيد
 األمواؿ، وىي جرؽلة قدؽلة لكنها أخذت أبعادا تبيضلقد كثر احلديث يف السنوات األخَتة عن عمليات 

أعمق يف ظل ظاىرة العودلة وربرير التجارة العادلية وأسواؽ ادلاؿ وثورة ادلعلومات واالتصاالت الدولية، 
وأصبحت تشكل احد عناصر اجلرؽلة ادلنظمة على مستوى العادل شلا جعل االىتماـ هبا يأخذ بعدا عادليا، 

 من أمواؿ غَت مشروعة على مستوى العادل من خالؿ تبيضووتكمن خطورة ىذه اجلرؽلة يف ضخامة ما يتم 
. النظاـ ادلارل العادلي 
 األمواؿ بأنشطة اجلرؽلة ادلنظمة والفساد السياسي واإلداري واالقتصاد اخلفي ارتباطا تبيض   ترتبط عمليات 

 األمواؿ ؽلثل نشاطا رئيسيا لعصابات اجلرؽلة ادلنظمة اليت يرتبط انتشارىا بوجود الفساد تبيضوثيقا، ذلك أف 
داخل أجهزة الدولة االقتصادية والسياسية واإلدارية، ولدى ىذه العصابات كفاءات عالية تبحث عن البيئة 

ادلناسبة لنشاطها يف سلتلف الدوؿ مستغلة ضعف القواعد القانونية وأجهزة الرقابة ادلالية، وزلاولة الكشف عما 
 . 1هبا من ثغرات تنفذ من خالذلا لتوسيع دائرة نشاطها

 األمواؿ إظلا ىي جرؽلة اقتصادية تتمثل يف العمل على أف تصبح ىذه األمواؿ أمواال تبيضإذف فعمليات 
شرعية وقانونية منفصلة سباما عن أصوذلا غَت القانونية، ومن مث إدماجها يف االقتصاد الرمسي  وىذا يعٍت أف 

 األمواؿ إظلا زبفي وراءىا جرائم سلتلفة كثَتة أعلها ذبارة ادلخدرات واليت تقدر متحصالهتا السنوية تبيضجرؽلة 
 بليوف دوالر منها يف الواليات ادلتحدة األمريكية لوحدىا، كما يتم 150 دوالر،  بليوف800حبوارل يف العادل 

، مث تأيت اجلرائم ادلخلة 2 بليوف دوالر سنويا على األقل من أمواؿ ادلخدرات على ادلستوى العادلي200غسل 
 األمواؿ عبارة عن جرؽلة تابعة دلختلف اجلرائم األخرى، تبيضباألمن العاـ، وجرائم الفساد وغَتىا، إذا ؼ

وتعترب ثالث أكرب ذبارة على ادلستوى العادلي بعد ذبارة العمالت ومبيعات النفط ، كما تشَت التقارير و 
 مليار دوالر أمريكي سنويا أي ما 600 سنويا تصل إذل تبيضهااإلحصائيات إذل أف حجم األمواؿ اليت يتم 

 3.٪ من الناتج اإلصبارل العادلي 2يعادؿ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .532ص،  2003عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ، االقتصاد االجتماعي ، مكتبة الجالء الجديدة ، الطبعة الثانية، مصر، - 1
، الخارجيةمحمد عبد الجواد، قياس اآلثار االقتصادية الكمية القتصاد الحق في مصر، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد والتجارة جابر - 2

 .115، ص 2003بجامعة حموان، القاهرة 
3

 15، ص2004عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسيل األموال،دار عالء الدين للطباعة والنشر، دمشق-  
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ماهية تبيض األموال كظاهرة عالمية : المبحث األول
على الرغم من ظلو واتساع ظاىرة تبيض األمواؿ يف اآلونة الراىنة، حبيث أهنا أصبحت سبثل مشكلة 

 مليار دوالر إذل واحد ونصف 800عادلية، إذ يقدر حجم األمواؿ غَت النظيفة اليت يتم تبيضها حوارل 
تريليوف دوالر سنويا، ورغم ذلك ال يوجد تعريف قانوين متفق عليو دوليا لعمليات تبيض األمواؿ واليت 

 وبالتحديد القائمُت على السياسات االقتصادية كل من صانعي السياسات اىتماـأصبحت تستحوذ على 
إالّ أف ىناؾ العديد من التعريفات اإلجرائية أو الوظيفية اليت .النقدية وادلصرفية سواء زلليا أو إقليميا أو عادليا 

. يعد وجودىا أمرا ضروريا لتحديد مفهـو عملية تبيض األمواؿ

 والقانوين، مث بعد االقتصاديولقد مت التطرؽ يف الفصل األوؿ إذل تعريف تبيض األمواؿ من اجلانب 
. ذلك التطرؽ إذل التطور التارؼلي لعملية تبيض األمواؿ لنختم ىذا الفصل دبصادر األمواؿ ادلبيضة

مفهوم تبيض األموال : األول المطلب
من أوسع ادلصطلحات تداوال يف اآلونة األخَتة، ومن أكثر التعابَت « تبييض األمواؿ » لقد أضحى مصطلح

ترددا، يف معظم احملافل احمللية واإلقليمية والدولية، ادلهتمة باجلرائم ادلالية، ويف اجلانب اللغوي عن العادل العريب 
شاع ادلعٌت دبصطلحُت، األوؿ غسل األمواؿ الذي عرؼ يف القارة األمريكية والدوؿ الناطقة باللغة اإلصلليزية 

، والثاين تبييض األمواؿ الذي عرؼ يف القارة األوروبية والدوؿ الناطقة باللغة Money Launderingبػ
، ولكن التعبَت دبصطلح غسيل يف اللغة العربية يدؿ Blanchiment de capitauxالفرنسية بػ 

بالضبط على التنظيف فقط، أما مصطلح تبييض، باإلضافة إذل داللتو على ذلك فهو ينوه إذل ادلراوغة 
والتمويو بإظهار الشيء على غَت ما ىو عليو يف باطن األمر وعلى ىذا األساس، فإننا سنستخدـ خالؿ ىذا 

البحث عبارة تبييض األمواؿ وغلب أف نشَت إذل أف التعبَت بكلى العبارتُت ىو بالغي، يستعمل من باب 
 .االستعارة ادلكنية 

ماهي ة تبييض األم وال : أوال

من ادلصطلحات احلديثة نسبيا، حيث ظهر ىذا التعبَت للمرة األوذل أمػاـ القضاء « تبييض األمواؿ » يعترب 
1982األمريكي عاـ 

. ، وبدأ بعدىا باالنتشار إذل بقية دوؿ العػادل (1)

على الرغم من حداثة ادلصطلح، إال أف تبييض األمواؿ كعملية تستخدـ منذ أوؿ بداية ارتكاب 
، أي مع اكتشاؼ اإلنساف للثروة والنقود واستعماذلا وشلارسة العصابات للجرؽلة ؿمدا خيللجرائم اليت تدر 

.  واحًتافها 

                                                           
  .17، ص 2004لبناف، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، - خالد سليماف، تبييض األمواؿ جرؽلة بال حدود، طرابلس (_1)
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ولكن ما ىو أصل عبارة تبييض األمواؿ ؟  

يعود أصل تسمية تبييض األمواؿ إذل عصابات ادلافيا يف ثالثينيات القرف العشرين بالواليات ادلتحدة 
 وذلك Alponse Caponiاألمريكية، بعد أف مت القبض على زعيم ىذه العصابات ويدعى آؿ كابوين 

 ػ وألف تبييض األمواؿ يف ذلك الوقت ال يعاقب عليها ادلرتكب كوهنا دل تكن مدروسة ومقننة ػ 1931سنة 
فالتهمة الوحيدة اليت أمكن إثباهتا عليو ىي التهرب الضرييب، ىذا وعلى الرغم من أرباحو الطائلة وراء اقتصاد 

.  اجلرؽلة 

علػى إثر ىذه احلادثة، حاولت ادلافيا بعده إعطاء صفة الشرعية ألمواذلم غَت مشروعة، فقامت بإنشػاء 
مػحالت واستثمارات يتم من خػالذلا تبييض األمواؿ القػذرة، ومن ذلك احلُت أطلػق على اإلجراءات اليت تقـو 

.  (1)هبا ادلافيا إلخفاء مصادر أموذلا وتوظيفها يف أعمػاؿ مشروعة بتبييض األمواؿ

ىناؾ رؤية أخرى، تعترب أف ادلصطلػح يعود إذل ذبػار ادلخدرات األمريكيُت الذين كػانوا يستخدموف 
األطفاؿ لتوزيع ادلخدرات على ادلتعاطُت ذلا، وكانت النقود ذات الفئات الصغَتة تتسػخ يف أيديهم ادللوثة 

بادلخدرات، األمر الذي يسهل على الشرطة اكتشاؼ مصدرىا، شلا ضبل ىؤالء التجار على صبعها ووضعها 
 .  (2)يف غساالت خاصة لتنظيفها قبل إبداذلا بفئات كبَتة وإيداعها يف البنوؾ

 تعريف تبييض األموال :ثانيا

تبدو ظاىرة تبييض األمواؿ بسيطة يف مفهومها العاـ، إال أهنا مركبة ومعقدة يف جوانبها اخلاصة وىذا ما  
جعل تعريفها يتعدد عند الكثَت من الدارسُت ذلا، إال أنو يصب يف زلور واحد ؽلكن توضيحو بعد صياغة 

.  بعض التعاريف اليت تندرج يف إطار الوثائق الدولية واإلقليمية 

:  اريف             التع
 ىناؾ الكثَت من التعاريف الواردة يف ىذا الشأف، وسعيا للوصوؿ إذل فهم الظاىرة ارتأينا اخذ عينة 

:  نراىا أكثر تعبَتا عن الظاىرة، ويتعلق األمر جبملة التعاريف التالية

 أي سبيل ازبذت األمواؿ تلك العمليات اليت يتم دبقتضاىا ضبتبيييقصد : "التعريف األول - 
إلخفاء مصدر األمواؿ احملصلة عليها من أعماؿ غَت مشروعة، وزلاولة إضفاء طابع ادلشروعية على تلك 

 الرمسي أو الظاىر، بل وؽلكن استخدامها يف سبويل بعض األنشطة باالقتصاداألمواؿ واستخدامها فيما يعرؼ 
. غَت مشروعة أيضا 

                                                           
  .21، ص 2005لبناف، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، – نادر عبد العزيز شايف، جرؽلة تبييض األمواؿ، طرابلس (_1)
 11، ص2002األردف، دار اإلسراء، – نادر موسى، تبييض األمواؿ وغسيلها كربى اجلرائم ادلعاصرة، عماف (_2)
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وقد عرفو صندوؽ النقد الدورل يف أحد تقاريره بأف عمليات تبيض األمواؿ تعٍت : التعريف الثاني- 
.   ويف ادلشروعات ادلالية القانونيةاالقتصادإعادة ضخ وتدوير أمواؿ غَت مشروعة يف 

 بأهنا عملية يلجأ إليها من يعمل احملذراتعرفها برنامج األمم ادلتحدة دلكافحة : "التعريف الثالث- 
 إلخفاء ادلصدر احلقيقي للدخل أو ادلورد غَت ادلشروع والقياـ بأعماؿ لكي يبدو الدخل احملذراتيف ذبارة 

 (1 ).وكأنو ربقق من مصدر مشروع

:  ؿ التاليةألفعانامالكعرؼ ادلشرع اجلزائري تبيض األمواؿ على أهنا: الرابع التعريف

 ورط ، مت صشخد ة أي مساعرة أو مباش داتعائ بأنها ؿلفاعا ـعل مع نقلهاواؿ أو ألمربويل ا
ب تكاار في. ورطمت صشخواؿ، أو مساعدة أي ألما ؾلتل روعلمشدر غَت المصء أو سبويو اخفاإ رضبغ

. لفعلتو ر القانونية آلثاا فم تإلفالا على واؿألما هذى منها تتحصل لتياجلرؽلة األصلية ا
 واؿ، أو مصدرىا أو مكاهنا، أو كيفية التصرؼ فيها، أو حركتها، ملألء أو سبويو الطبيعة احلقيقية فاخإ

.  أو احلقوؽ ادلتعلقة هبا ومع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية
 األمواؿ أو حيزهتا، أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أهنا تشكل اكتساب 

. عائدات إجرامية
  ادلشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم ادلقررة وفقا ذلذه ادلادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاهبا وزلاولة

. ارتباكها وادلساعدة يف التحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء ادلشورة بشأنو

وبذلك يكوف ادلشرع اجلزائري قد تبٍت ادلفهـو الذي جاءت بو اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحتو اجلرؽلة 
ادلنظمة والذي يشمل تبيض األمواؿ ادلتأتية من أي جرؽلة كانت وليس فقط جرائم معينة، كما أخذ ادلشرع 

 (2 ).جبميع صور تبيض األمواؿ اليت جاءت هبا اإلتفاقية

 تبيض األمواؿ بأهنا جرؽلة دولية منظمة يقـو دبقتضاىا أحد األشخاص بإجراء رلموعة من : التعريف
العمليات ادلتالحقة على أمواؿ غَت مشروعة نتجت عن أنشطة غَت مشروعة يعاقب عليها تشريع دولة ىذا 
الشخص مستعينا بوسطاء كواجهة للتعامل، مستغال سرية حسابات البنوؾ ومناخ الفساد اإلداري هبدؼ 

(3). ضماف عدـ مالحقة األجهزة األمنية والرقابية حلصيلة أموالو القذرة
 

                                                           
 10-9 ص 2003صفوت عبد السالـ عوض اهلل األثار اإلقتصادية لعمليات غسيل األمواؿ دار النهضة العربية القاىرة (_1)
مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت حقوؽ زبصص إدارة ومالية ظاىرة تبيض األمواؿ يف ظل التشريع اجلزائري جامعة زياف عاشور اجللفة (_2)
– دار النهضة العربية دكتور عبد السالـ عوض اهلل، اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األمواؿ ودور البنوؾ يف مكافحة ىذه العمليات (_3)

 . 10، ص 2003القاىرة، ش عبد اخلالق ثروت، 
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نالحظ من خالؿ ىذه التعاريف أهنا تلتقي يف عنصرين مهمُت من عناصر ربليل تبييض األمواؿ، وعلا 
ال شرعية ادلصدر، وذكاء التغلغل التمويهي لرسكلة األمواؿ يف االقتصاد الرمسي، ومن الواضح أف البنوؾ ىي 

صماـ األماف لغسيل األمواؿ بفضل ما تقدمو كمؤسسات مالية من تسهيالت إليداع ناذبة عن الثغرات 
ادلوجودة يف القوانُت البنكية وال كفاءة ادلوارد البشرية ادلشرفة على مثل ىذه العمليات حبكم ضعف التكوين 

 .العلمي األكادؽلي 

التطور التاريخي لظاهرة تبيض األموال : المطلب الثاني
إف ادلتعمق يف دراسة األصوؿ التارؼلية لتبيض األمواؿ غلد أهنا ليست وليدة القرف ادلاضي، بل ىي 

ظهرت قبل ذلك بكثَت ولكن باختالؼ الغاية واألسلوب، فال أحد يستطيع أف غلـز مىت حدثت أوؿ عملية 
تبيض األمواؿ يف التاريخ ؟ فالبعض يشَت إذل أف بعض احلضارات القدؽلة عرفت ىذه الظاىرة، حيث كاف 

 يف مناطق بعيدة استثمارىاالتجار إباف اإلمرباطورية الصينية يلجئوف ذلذه العملية إلخفاء أمواذلم عن طريق 
وخارج اإلمرباطورية، خشية مصادرهتا من طرؼ احلكاـ، يف حُت أف ىناؾ من يرجع ىذه الظاىرة إذل أكثر 

من ثالث قروف مضت، عندما كاف ذبار الصُت ؼلفوف عائدات نشاطهم التجاري مع زلاولة ربويلها إذل 
أصوؿ أخرى لنفس السبب خوفا من مصادرهتا، ويشَت آخروف أف الظاىرة ظهرت يف أوربا يف القروف الوسطى 

 جبٍت االستمرارعندما كانت الكنيسة الكاثوليكية ربـر الربا وتعتربه خطيئة، شلا اضطر ادلرابوف الراغبوف يف 
الفوائد اليت ػلصلوف عليها إذل إخفاءىا عن طريق شلارسات وادعاءات كاذبة، ويذكر كذالك أف ذبار 

 (1)اجملوىرات يف اذلند قد قاموا بعمليات تبيض األمواؿ يف القرف التاسع عشر 

لكن عمليات تبيض األمواؿ دبفهومها احلارل وبوسائلها الفنية احلديثة، ظهرت يف الواليات ادلتحدة 
. أي بعد احلرب العادلية األوذل (1930-1920)األمريكية مابُت

قد استخدـ يف تلك الفًتة للداللة على ما تقـو بع عصابات ادلافيا من أشطة إجرامية غَت مشروعة، مث 
.  أخرى إلضفاء الصبغة الشرعية عليوالستثماراتتستخدـ ىذه األمواؿ 

 عند 1931وشبة دراسة أخرى أثبتت أف أوؿ مرة عرؼ فيها مصطلح تبيض األمواؿ كاف يف سنة 
ادلشهر عادليا باسم آؿ كابوين أحد زعماء ادلافيا األمريكية، وإف كاف وقتها قد حوكم  (الفونس كابوين)زلاكمة 

بتهمة التهرب الضرييب وليس جلرؽلة تبيض األمواؿ 

إال أف ىذه الظاىرة دل يقتصر انتشارىا على الواليات ادلتحدة األمريكية فقط، بل أهنا وجدت يف 
أماكن أخرى مثل أوربا، وتشَت ادلصادر إذل أف عمليات تبيض األمواؿ خارج الواليات ادلتحدة وأيضا على 

                                                           
مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت زبصص إدارة ومالية ظاىرة تبيض األمواؿ يف ظل التشريع اجلزائري جامعة زياف عاشور اجللفة (_1)
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الصعيد العادلي قد بدأت يف حقبة احلرب العادلية الثانية، حيث شكلت حكومة الواليات ادلتحدة جلنة من 
 لصاحل ابتبييضووزارة ادلالية، وأوعزت ذلا القياـ بعملية البحث وحصر األمواؿ اليت قامت ادلصاريف السويسرية 

ادلوطن اآلمن، وبعد إجراء التحريات الالزمة تأكد ذلا ما فعلتو : النظاـ النازي األدلاين ومست العملية بػ
 الذىيب لعشرة مصاريف مركزية أوربية، حيث دعت االحتياطمصاريف سويسرا، وكانت تلك ادلنهوبات ىي 

 باألمواؿ ادلنهوبة وادلسروقات الىت استوذل عليها النازيوف يف االعًتاؼاحلكومة األمريكية بعدىا العادل إذل عدـ 
 (1 ).الشرعيُتأوربا وطالبت بإعادهتا إذل أصحاهبا 

، حالة ظلوذجية جلرؽلة تبيض األمواؿ، فهي دل تكن رلرد فضيحة 1973وتعد فضيحة ووتر جيت عاـ 
إظلا زبفى وراءىا جرؽلة تبيض األمواؿ، فقد اكتشف - نيكسوف– سياسية تورط فيها الرئيس األمريكي 

احملققوف حيازة ادلتهمُت قليال من الدوالرات اليت ربمل أرقاما متسلسلة، فقاموا بتتبع ىذه األرقاـ شلا مكنهم 
من التعرؼ على مبالغ مالية كبَتة مت غسلها بالتدوير والنقل، لتصل إذل جلنة انتخاب الرئيس األمريكي كتربع 

 (2 ).ؼلالف القانوف

 يف إحدى القضايا، 1988ويعترب أوؿ استخداـ للمصطلح يف الواليات ادلتحدة يف إطار قانوين سنة 
 حكم فيها دبصادرة أمالؾ مت غسيلها يف عمليات التجارة يف الكوكايُت الكولوميب وبعدىا شاع استخداـ واليت

.   والقانونيةواالقتصاديةىذا ادلصطلح وأصبح مألوفا يتناولو ادلهتموف يف اجملاالت السياسية 

مصادر األموال المبيضة : المبحث الثاني
آلية تبيض األموال : المطلب األول

لتبيض األمواؿ بواسطة البنوؾ خصوصية، فالبنوؾ ىي أحد قنوات الشائعة وادلنتشرة اليت يستخدمها 
مبيضو األمواؿ للقياـ بتلك اجلرائم لكوف البنوؾ، يف اآلونة احلديثة، ليست رلرد مؤسسات مالية عادية تتلقى 

، بل ىي مؤسسات وشركات ضخمة تأخذ، يف ظل العودلة احلديثة، شكل شركات االئتمافالودائع وسبنح 
. دولية النشاط

ويًتتب على ذلك أف تزداد حركة العمليات ادلصرفية بُت البنوؾ وبعضها البعض يف الداخل واخلارج، 
. وىذا يسمح بسهولة حدوث عمليات تبيض األمواؿ دوليا استغالال للطبيعة ادلتشبعة والدولية للبنوؾ

ولذلك صلد أف مراحل تبيض األمواؿ التقليدية، السالف بياهنا، تتم بصورة سلتلفة يف حالة شلارسة 
:  ويتحقق ذلك من خالؿ أربع عمليات أساسية. تبيض األمواؿ من خالؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية 

                                                           
 27 ص 2002أروى فايز الفاعوري وإيناس زلمد قطيشات، جرؽلة غسل األمواؿ دائر وائل للنشر، الطبعة األوذل، عماف األردف (_1)
 39 ص 2004عطية فياض، جرؽلة غسيل األمواؿ يف الفقو اإلسالمي، دار النشر للجامعات، الطبعة األوذل، القاىرة (_2)
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  عمليات طمس مصدر األمواؿ القذرة من خالؿ إخفاء ادلصدر احلقيقي أو مصدر ملكية ىذه
 .األمواؿ

 عمليات ربويل األرباح والدخوؿ أو ادلكاسب غَت مشروعة. 
  عمليات إخفاء أو منع معرفة أية معلومات عن أصل ىذه األمواؿّ ، أي مسح كل أثر يتعلق

. بالعملية
 (1 ).عمليات السيطرة والتحكم يف األمواؿ غَت ادلشروعة 

:  وعلى ذلك سنعرض تفصيال ذلذه ادلراحل على النحو التارل

التوظيف : المرحلة األولى
 من األمواؿ ادلراد غسلها، ويتم ذلك إما داخل البنوؾ أو بالدخوؿ ادلاديىي مرحلة تتعلق بالتخلص 

.  أو من خالؿ ربويل األمواؿ إذل اخلارجاالقتصاد يف االقتصاديةيف الدورة 

. ويتحقق ذلك إما باستخداـ وسائل تقليدية أو غَت تقليدية

رباوؿ عادة العصابات اإلجرامية ادلتخصصة يف عمليات غسل األمواؿ : (األولية)الوسائل التقليدية - أ
 جغرافيا عن مصدر ىذه األمواؿ واليت يكوف فيها إخفاء ىذه باالبتعادطمس مصدر ىذه األمواؿ، وذلك 

 وىذا ما يعرؼ باإلخفاء أو .األصلياألمواؿ أكثر سهولة حبيث يكوف من الصعوبة دبكاف معرفة مصدرىا 
 .االنفصاؿ ادلادي دلصدر األمواؿ غَت ادلشروعة

يقصد هبا أف يتم توظيف األمواؿ غَت ادلشروعة يف صورة تداوالت مصرفية : الوسائل غير التقليدية - ب
 .اخل... على التحويالت بواسطة احلسابات البنكية أو الربيدية أو شيكات السفرباالعتمادأو مالية، وذلك 

. وبذلك تصبح البنوؾ شريكا يف عمليات تبيض األمواؿ

ويتم االعتماد على فتح احلسابات البنكية على مبدأ السرية ادلصرفية والذي ؼلوؿ ألي شخص حق 
 .فتح حساب يف البنك أيا كانت مصدر أموالو مشروعة أو غَت مشروعة

ودبجرد أف يتم ربويل األمواؿ باستخداـ شيكات أو فتح حسابات تكوف ىذه األمواؿ قد دخلت 
. الدورة االقتصادية للبنك 

. وىذه الطريقة تسمح بغسل أمواؿ ضخمة عن طريق ذبزئة ىذه األمواؿ إذل عمليات مصرفية صغَتة
. أضف إذل ذلك إمكانية ربويل األمواؿ إذل اخلارج أو عقد القروض وىي سبثل أىم وسائل تبيض األمواؿ

                                                           
 25-24سوزي عدرل ناشد غسل األمواؿ من خالؿ مبدأ سرية احلسابات ادلصرفية دار ادلطبوعات اجلامعية اإلسكندرية ص (_1)
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فتحويل األمواؿ من .وجدير بالذكر أف استخداـ ربويل العملة يعد من الطرؽ الشائعة لتبيض األمواؿ 
الدوالر إذل اليورو ؽلكن أف غلذب غاسلي األمواؿ إذل القياـ هبذه العملية عن طريق سعر الصرؼ العملة 

. الدولية

 مرحلة التحويل واإلخفاء: المرحلة الثانية

ويتم بذلك وضع حواجز . ويف ىذه ادلرحلة يتم إجراء عدة ربويالت مصرفية بُت احلسابات ادلختلفة 
متعددة بُت أصل ادلاؿ واستثماره حبيث يكوف من الصعب على السلطات ادلعنية الكشف عن مصدر ىذه 

كما يوجد طريقة . سوفت ىي األفضل يف التطبيق swiftوتصبح طريقة . األرباح أو عدـ مشروعيتها 
 chips.( 1)أخرى ىي 

األمواؿ احملولة ألدوات الدفع، ربويل األمواؿ ادلادية، : ويف كل األحواؿ يتم التحويل يف عدة صور
. التحويالت اإللكًتونية لألمواؿ، االعتماد ادلستندي ادلزور

 مرحلة الدمج: المرحلة الثالثة

وىذه ادلرحلة يكوف اذلدؼ منها ىو إضفاء الصفة ادلشروعية على األمواؿ ادلراد غسلها، بتقدًن أدلة 
. على أف مصدر ىذه األمواؿ مشروع

ويكوف ذلك بإعادة تداوؿ األمواؿ ادلغسولة يف شكل أرباح نظيفة زبضع للضريبة إلضفاء صفة ادلشروعية 
. عليها

ومن ىذه العمليات، .يتم ذلك عن طريق إقامة مشروعات حقيقية ربقق أرباحا من عمليات ذبارية 
بيع العقارات، شركات الواجهة والقروض الوعلية، اشًتاؾ البنوؾ األجنبية، الفواتَت ادلزورة يف التصدير 

 .واالستَتاد

أساليب ومراحل تبيض األموال : المطلب الثاني
تتم عمليات تبيض األمواؿ بأساليب ووسائل عديدة من البساطة الشديدة إذل التعقيد الكبَت، حبسب 

ظروؼ وطبيعة كل عملية وفيما يلي سوؼ نعرض باختصار ألىم تلك الوسائل ادلستخدمة يف عمليات 
. تبيض األمواؿ

 
 

                                                           
 27-26سوزي عدرل ناشد نفس ادلصدر السابق ص (_1)
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:  أوال   التهريب
 يعد التهريب من أبسط الطرؽ وأكثرىا انتشارا اليت يتم هبا تبيض األمواؿ حيث تتم عمليات التهريب 
دبختلف وسائل النقل من شاحنات وطائرات وغَتىا، وربرص أغلب الدوؿ يف الوقت احلاضر على مكافحة 
التهريب كوسيلة لتبيض األمواؿ عن طريق تعزيز الرقابة اجلمركية يف مداخل البالد وعلى احلدود وبتجرًن عدـ 

. اإلفصاح عما ػلملو ادلسافر من أوراؽ نقدية إذا ذباوزت حدود مبالغ معينة

:  ثانيا   التحويل واإليداع عن طريق البنوك
 وىي أىم الوسائل ادلستخدمة اليت تتم من خالذلا عمليات تبيض األمواؿ حيث يتم إيداع األمواؿ 
ادلشبوىة الناذبة عن األعماؿ غَت ادلشروعة واألعماؿ اإلجرامية يف بنوؾ إحدى الدوؿ اليت تسمح بذلك، 

وبعد ذلك ؽلكن أف يتم ربويلها إذل الوطن األصلي للمودعُت حسب رغبة ادلودع، وبذلك يكوف البنك قد 
.  تلك األمواؿ الناذبة عن عمل غَت مشروع وجعلها تبدو كأي أعماؿ مشروعة ضبتبييقاـ 

 وتوضع األمواؿ غالبا على ىيئة ودائع صغَتة حبيث تقل كل وديعة عن احلد األدىن الذي يشًتط 
اإلبالغ عنو، ىذا وقد يتواطأ بعض موظفي البنك مع اجلاين كما قد تتم الودائع بشكل صباعي، ويكوف 
السحب منفردا أو بالعكس، حبيث يتم ذبزئة اإليداع بُت عدة أشخاص وبأمساء سلتلفة إلعادة ربويلها يف 
شكل آخر من أشكاؿ الثروة، ويف ىذا الصدد تشَت بعض الدراسات أف اجلهاز ادلصريف مازاؿ يلعب دورا 

رئيسيا يف ربويل األمواؿ ونقلها بغرض غسلها، كما أف بنوؾ بعض الدوؿ ادلتقدمة ذاهتا تشًتؾ يف ىذه 
العمليات على نطاؽ واسع، إذ أنشأت بعض ىذه البنوؾ أقساـ صَتفة خاصة إلغراء وإغواء أمواؿ ادلستثمرين 

 (1)من الدوؿ األخرى

:  ثالثا   التصرفات العينية
شراء بعض األشياء العينية ذات القيمة ادلرتفعة مثل الذىب :  ويتحقق ذلك على ثالث مراحل، أوال
قياـ ىؤالء األشخاص بتحويل األصوؿ العينية إذل أصوؿ : واجملوىرات والعقارات والقصور أو غَتىا، وثانيا

سائلة وذلك ببيع ما مت شرائو من ىذه األصوؿ يف مقابل احلصوؿ على شيكات مصرفية بقيمة األشياء ادلباعة 
تستخدـ ىذه الشيكات ادلصرفية يف فتح حسابات مصرفية للقائمُت بغسل األمواؿ يف البنوؾ ادلختلفة : وثالثا

ادلسحوب عليها ىذه الشيكات وفروعها، وبعد ذلك يقـو أصحاب ىذه احلسابات بإجراء العديد من 
التحويالت ادلصرفية عن طريق تلك البنوؾ ادلسحوب عليها الشيكات بقصد التعتيم على ادلصادر غَت 

. ادلشروعة لألمواؿ، حبيث يصعب بعد ذلك التعرؼ على ادلصدر احلقيقي ذلذه األمواؿ 

 
                                                           

 27-26سوزي عدرل ناشد نفس ادلصدر السابق ص (_1)
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:  رابعا   شركات الصرافة
 تعترب ىذه الشركات منفذا خطَتا لغسل األمواؿ، بالنظر إذل كوهنا ال زبضع لنفس الرقابة الصارمة اليت 
زبضع ذلا البنوؾ، حيث أهنا قد تكوف أقدر من البنوؾ يف عمليات غسل األمواؿ وترجع ىذه القدرة ادلتميزة 
لشركات الصرافة يف غسل األمواؿ مقارنة بالبنوؾ التجارية إذل نوعية العالقة اليت تربط بُت كل منهما والبنك 

نوعية : ادلركزي، وذلك من حيث درجة الرقابة على أعماؿ ىذه الشركات، باإلضافة إذل عوامل أخرى مثل
. ادلوظفُت وخرباهتم، ودرجة الرقابة احملاسبية، ونوع الرقابة الداخلية

 SEINAPMOC TNORF : خامسا   شركات الواجهة
 LLEHS SEINAPMOC ويطلق عليها يف بعض األحياف شركات الدمى أو الشركات الصورية 

حيث تفتقر إذل ىدؼ ذباري واضح ألهنا ال تقـو باألغراض ادلنصوص عليها يف تأسيسها أو أنظمتها 
األساسية، بل أهنا تقـو بالوساطة يف عمليات غسل األمواؿ غَت ادلشروعة وذلك عن طريق تضليل احلكومات 

. هبدؼ ربويل حصيلة ادلخدرات إذل أمواؿ مشروعة يسهل التعامل هبا 

 وعادة ما يصعب تعقب أنشطتها خاصة إذا كانت تقـو يف ذات الوقت ببعض العمليات ادلشروعة، 
... ومن الصور اليت تأخذىا تلك الشركات، شركات االستَتاد والتصدير، شركات السياحة، شركات التأمُت 

وتقـو ىذه الشركات بعمليات غسل األمواؿ من خالؿ أساليب عديدة فقد تلجأ إذل احلصوؿ على قروض 
من أحد البنوؾ مث تقـو بإيداع األمواؿ يف بنوؾ أخرى إلعادة توظيفها يف البالد اليت تنتشر فيها ذبارة 

ادلخدرات حبيث زبتلط ىذه األمواؿ مع األمواؿ غَت ادلشروعة، أو تلجأ إذل شراء الشركات اخلاسرة أو على 
حافة اإلفالس، وقد تلجأ إذل تزييف فواتَت التجارة اخلارجية عن طريق قياـ ىذه الشركات بشراء بضائع من 

شركة أجنبية بسعر مرتفع وبطريقة صورية على أف يتم إيداع الفرؽ بُت السعر الصوري ادلرتفع والسعر احلقيقي 
يف حساب سري للشركة يف أحد البنوؾ األجنبية خصوصا يف تلك الدوؿ اليت تتمتع بنظاـ سرية 

. (1)احلسابات

  REFSNART ERIW:  التحويالت البرقية:سادسا
 ظهرت التحويالت الربقية للنقود باعتبارىا الطريقة ادلثلى اليت يغلب أف يلجأ إليها غاسلو األمواؿ 

ذات األحجاـ الكبَتة وذلك نظرا لصعوبة تتبع ادلسار النقدي لألمواؿ غَت ادلشروعة، إذا ما مت إرساذلا خارج 
البالد عن طريق التحويالت الربقية، ىذا فضال عن الثغرات اليت تعًتي ىذا النظاـ، فالتحويالت الربقية ىي 

أساسا غَت زلكومة، كما أف كثَتا من البنوؾ ليست أعضاء يف األنظمة اليت تتيح مثل ىذه التحويالت، 
:  وتوجد ثالثة نظم رئيسية للتحويل الربقي

                                                           
 116، ص 1995ماحد عمار، السرية ادلصرفية ومشكلة غسل األمواؿ، دار النهضة العربية، القاىرة . د(_1)
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 ERIWDEFنظاـ الفيدواير: األوؿ

" غرفة ادلقاصة لنظاـ الدفع الدورل " وىو اختصار  SPIHCنظاـ التشيبس: الثاين

، وىذا اختصار لعبارة صبعية االتصاالت السلكية والالسلكية ادلالية TFIWSنظاـ السويفت: الثالث
. الدولية عرب العادل

والنظاماف األوؿ والثاين يعترباف من اآلليات الفعلية لتسوية وإسباـ التحويالت يف حُت أف النظاـ الثالث 
رلرد جهاز للرسائل، يستخدـ لإلخطار بشأف التحرؾ الفعلي لألمواؿ، أو التصريح بو، وذلك ما قد مت يف 

. هناية األمر باستخداـ الفيواير أو التشيبس 

 وقد أدرؾ غاسلو األمواؿ أف بإمكاهنم استخداـ نظاـ التحويل الربقي إليداع النقود لدى البنوؾ يف 
اخلارج، وذلك دوف احلاجة إذل اإلعالف عن أمسائهم وبعد أف يتم إيداع النقود لدى البنوؾ، يقـو ىؤالء 

. األشخاص بعدئذ بتحويلها برقيا مرة أخرى على حساب شركة من شركات الواجهة مثال 

 كما أف نظاـ التحويالت الربقية نفسو ال يسمح بالتعرؼ على طبيعة العملية موضوع التحويل، 
وخاصة أف عمليات التحويل قد تتم عن طريق تدخل أكثر من بنك مراسل، شلا غلعل التحري عن موضوع 

. العملية صعبا بالنظر للسرعة الفائقة اليت تتم هبا 

 والذي يزيد األمر صعوبة أف البنوؾ اليت تشًتؾ يف التحويالت الربقية عادة ما تكوف كائنة يف أقاليم 
دوؿ سلتلفة، كما أف التحويالت تتم وفقا للنموذج الذي يضعو كل بنك فيما يتعلق بالشكل واألرقاـ والرموز 

. (1)ادلستخدمة 

:   األموالتبيضسابعا   التكنولوجيا الحديثة وعمليات 
 تشهد عمليات غسل األمواؿ يف الوقت الراىن تطورا كبَتا يف فنوهنا وتنوعا يف وسائلها وقنواهتا 

وأساليب أدائها، وذلك عن طريق نقل األرصدة ادلالية من شخص آلخر عرب الدوؿ على مستوى العادل من 
خالؿ شبكة اإلنًتنت دوف احلاجة إذل ادلرور عرب القنوات ادلصرفية التقليدية، وه ما سهل من مهمة عصابات 
اجلرؽلة ادلنظمة يف إسباـ عمليات غسل األمواؿ القذرة دوف الوقوع يف أيدي اجلهات األمنية والرقابية، ومن أىم 

الوسائل التكنولوجية اليت يستغلها غاسلو األمواؿ يف نقل وربويل النقود ىي بنوؾ اإلنًتنت ونظاـ بطاقات 
. االئتماف أو النقود االلكًتونية 

 

                                                           
 ماحد عمار، السرية ادلصرفية ومشكلة غسل األمواؿ مرجع السابق. د(_1)
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:  أ   بنوك اإلنترنت
البنوؾ عرب أو  GNIKNAB REBYC من أخطر الوسائل التكنولوجية احلديثة ما يعرؼ بنظاـ 

اإلنًتنت وىي ليست بنوكا بادلعٌت الشائع وادلألوؼ، إذ ال تقـو بقبوؿ الودائع مثال أو تقدًن التسهيالت 
ادلصرفية أو غَتىا من العمليات ادلصرفية ادلعتادة، ولكنها عبارة عن وسيط يف القياـ ببعض العمليات ادلالية، 

فيقـو ادلتعامل مع تلك البنوؾ بإدخاؿ الشفرة السرية، من أرقاـ وخالفو وطباعتها على الكمبيوتر ومن مث 
. يستطيع ربويل األمواؿ بالطريقة اليت يؤمر هبا اجلهاز 

 وىذه الوسيلة تتيح لغاسلي األمواؿ نقل أو ربويل كميات ضخمة من األمواؿ بسرعة وأماف، فهذه 
البنوؾ تعمل يف زليط من السرية الشاملة، إذ ال يكوف ادلتعاملوف فيها معلومي اذلوية، باإلضافة إذل أف ىذه 
البنوؾ غَت خاضعة ألية لوائح أو قوانُت رقابية، ومن خالؿ ىذه الوسائل ؽلكن ربويل األرصدة عدة مرات 

. (1)يوميا يف أكثر من بنك حوؿ العادل 

:  ب   نظام بطاقات االئتمان أو النقود االلكترونية
 ىناؾ بعض البنوؾ ذات الفروع ادلتعددة على مستوى العادل تصدر بطاقات ائتماف، حيث يقـو 

حامل البطاقة بشراء بضائع يف بلد آخر مستخدما البطاقات االئتمانية أو النقود االلكًتونية، فيقـو فرع البنك 
احمللي الذي سبت يف بلده العملية بطلب القيمة من فرع البنك يف البلد مصدر البطاقة، الذي يقـو بالتحويل 

تلقائيا، وزبصم القيمة من حساب العميل لديو، مث يقـو ادلشًتي بعد ذلك ببيع ىذه البضاعة اليت سبق 
واشًتاىا بالبطاقة االئتمانية، وػلصل على ادلبلغ الالـز تلقائيا دوف مروره بقنوات وقيود  

  DRAC TRAMS: ج   الكارت الذكي
 ىذا األسلوب ىو تكنولوجيا نشأت يف اصللًتا، وامتد العمل هبا يف الواليات ادلتحدة األمريكية وىو 
يقـو بصرؼ النقود اليت كاف قد سبق ربصيلها من العميل مباشرة إذل القرص ادلغناطيسي، عن طريق ماكينة 

تليفوف معد ذلذا الغرض، وخطورة  أو MTA "ENIHCAM REFSNART CITAMOTUA " ربويل آلية 
مث نقل ىذه  PIHCىذا الكارت أف لديو خاصية االحتفاظ دباليُت الدوالرات سلزنة على القرص اخلاص بو 

. (2)األمواؿ بسهولة على كارت آخر بواسطة التليفوف ادلعد لذلك وبدوف تدخل أي بنك من البنوؾ 

 كما أف البطاقات الذكية تعتمد على عدة تقنيات سبكن مستخدميها من ربويل األمواؿ عرب اإلنًتنت 
. مع ضماف تشفَت العملية للحماية 

 
                                                           

  .34ص  . 2001جالؿ وفاء زلمدين، دور البنوؾ يف مكافحة غسيل األمواؿ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية (_1)
  .37جالؿ وفاء زلمدين، مرجع سابق ص، (_2)
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خالصة الفصل األول 
إف عملية تبيض األمواؿ يف الوقت الراىن تأيت يف مقدمة اجلرائم االقتصادية ادلنظمة، حيث تتزايد ىذه 
العمليات وتتنوع صورىا بدرجة كبَتة يف داخل االقتصاديات ادلختلفة وفيما بُت بعضها البعض شلا يؤدي إذل 
زيادة حجم األمواؿ اليت تعرب حدود الدوؿ من أجل التبييض وإعطائها الشرعية، لكن أصبحت ذلذه الظاىرة 

آثار اقتصادية واجتماعية سلبية وخطَتة على اجملتمعات الىت تنتشر فيها، ويتعاظم بصفة خاصة على 
اقتصاديات الدوؿ النامية، فهذه العمليات يكوف ذلا آثار سلبية على حجم الدخل القومي ومعدالت 

.  االستثمار واالدخار، وعلى معدالت البطالة وىذا ما سنتطرؽ لو يف الفصل الثاين والثالث

 



 

 
 

 

 

 الفصل

 ال ا ي
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 : تمهيد

 األمواؿ من الظواىر العابرة للحدود واليت ال تنحصر يف نشاط دوف آخر، كما تبييضتعترب ظاىرة 
، واجلزائر كغَتىا من الدوؿ صارت سبارس فيها عمليات تبييض األمواؿ انطالقا تفشت يف صبيع أضلاء العادل

الفساد السياسي ، الرشوة، التهريب، ذبارة ادلخدرات)من انتشار ظاىرة اجلرؽلة ادلنظمة بكل أنواعها، 
دوف (إخل...وكذا دخوؿ وخروج السلع ورؤوس األمواؿ التهرب من الضرائب، التزوير وسرقة البنوؾ، واإلداري

 كل ادلنافذ والتغَتات اليت تسمح ذلم بذلك من أجل استغلوامراقبة صارمة، حيث أف مرتكيب ىذه اجلرؽلة 
 قصد حصوذلم على ادلاؿ، وىذا ضمن رلموعة من يةربقيق ثروات طائلة من خالؿ تكوين شبكات إجراـ

 :ادلصادر وانتهاج عدة أساليب
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تبييض األموال في الجزائر  مصادر وأسباب: المبحث األول

 األمواؿ، تبييضتسعينات إذل انتشار ظاىرة سنوات اؿ األمنية اليت عاشتها اجلزائر خالؿ أدت األوضاع
 ادلخدرات بأنواعها ذبارة من الظواىر السلبية داخل االقتصاد واجملتمع اجلزائري، ؾعديدمن خالؿ تفشي اؿ

ارتفاع معدالت الغش والتهرب الضرييب، وكذا انتشار الفساد األنشطة اخلفية، وانتشار األسواؽ ادلوازية، 
بأنواعو، باإلضافة إذل تنامي جرائم التهريب والرشوة والسرقة، وىو الشيء الذي أثر سلبا على االقتصاد 

 اليت عاشتها اجلزائر لسنوات طويلة حىت األمنية األوضاع األمواؿ كثَتا من مبيضواجلزائري، وقد استفاد 
 . ي اجلزائر اجملتمع يفمعاش األمواؿ حقيقة وواقع تبييضأضحى 

المبيضة في الجزائر  أسباب انتشار األموال: المطلب األول

:   ىذه الظاىرة يف اجلزائر، وادلتمثلة فيما يليانتشار األمواؿ أسباب ودوافع متعددة أدت إذل تبييضؿ

 مستويات الدخل  انخفاض: الفرع األول

 مصنفة ضمن الشرػلة العليا من البلداف متوسطة 2018 وحىت عاـ 2008سنة  ظلت اجلزائر منذ
، حيث أف عدد اجلزائريُت الذين 2007 وحىت 2004الدخل، ونالت اجلزائر تصنيفاً أدىن خالؿ األعواـ من 

 من اجلزائريُت تدىورت أوضاعهم ةادلائ يف 38 مليوف أي ضلو 15يعيشوف ربت خط الفقر قفز إذل 
 جزائريُت يوجد 3االجتماعية وأصبحوا غَت قادرين على اقتناء أساسيات احلياة، وىو ما يعٍت أف بُت كل 

. جزائري يعيش يف فقر مدقع

 سنة ةادلائ يف 24 ارتفعت من حيثكما بلغ االرتفاع ادلستمر يف نسبة الفقر والفقراء يف اجلزائر، 
.  (1)2020 خالؿ عاـ ةادلائ يف 38 إذل ضلو 2014

 بلدية فقَتة يعيش سكاهنا على إعانات صندوؽ اجلماعات احمللية ادلشًتؾ، 1400ويوجد أكثر من 
  800بينها 

 والية يف توفَت 30 مليوف مواطن، كما تعتمد 20بلدية مت تصنيفها ضمن خانة األكثر فقراً، وتضم 
. احتياجات ادلواطنُت وتسيَت شؤوهنا اليومية على صندوؽ يتوذل تقليص الفوارؽ الناصبة عن ضعف ادلوارد

                                                           
 Independentarabia.com/node/132731/?2020، 00: 10 الساعة 30/03/2022 موقع من االنًتنت اطلع بتاريخ(_1)
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 الرمسية أف نسبة األجر ادلتوسط الشهري يف اجلزائر يبقى األضعف بادلقارنة مع الدوؿ األرقاـوتؤكد 
العربية، إذ ربتل اجلزائر يف ىذا اجملاؿ ادلراتب ادلتأخرة بادلقارنة مع دوؿ اجلوار على غرار تونس وادلغرب، ليصل 

 يف ادلائة من ادلوظفُت يف القطاعُت العاـ واخلاص يتقاضوف أقل 55 ألف دينار، إال أف ما يزيد على 32إذل 
التضخم الذي ارتفع  من ىذا ادلعدؿ، وىذه القيمة غَت قادرة على ربقيق قدرة شرائية مناسبة للموظف يف ظل

والتهاب أسعار ادلواد الغذائية وتدين القيمة ادلالية للعملة الوطنية، بينما يقدر (1)2017سنة%11.7ليصل
يبلغ أدىن حد من تكاليف معيشتو ما يزيد على حيث  ألف دينار، 30معدؿ أجر العامل اجلزائري حبوارل 

 ألف دينار ال 18 ألف دينار، وعليو فإف احلد األدىن من األجر القاعدي للموظف اجلزائري ادلقدر بػ38
 نشاط بادلائة من تكاليف ادلعيشة، الشيء الذي غلعل العاملوف رلربوف على البحث على 26يغطي سوى 

 .هبا دخوؿ إضافية ليضمنواعملهم بعد  انقضاء أوقات 

دخل ال توزيع في الكبير ختالؿاالمن عدـ ادلساواة و اجلزائريُت حيث استاء العديد من ادلواطنُت
 يف الوقت الذي ال يزاؿ فيو ،فقراً  واألكثر راءً ث واألوضاع االقتصادية ادلًتدية اليت هتدد بتعميق اذلوة بُت األكثر

التحرر من الريع النفطي ربديا جاشبا على صدر احلكومة، لذلك من ادلألوؼ أف يُنسب اللـو إذل ىشاشة 
وادلستوى الذي آلت إليو ، الدخل اإلطار ادلؤسسايت وضعف وتشّوه السياسات ادلعنية بإعادة توزيع

والالمساواة يف توزيع الدخل ما ىو إال زلصلة عقود من الضعف ادلؤسسايت والسياسات غَت احلكيمة، وال 
 .ؽلكن إنكار دور الفساد يف إنتاج األزمة

فقد اغتٌت حائزو الثروات اخلاصة وأصحاب النفوذ والسلطة خالؿ العشريات األخَتة، ال سيما يف 
من خالؿ استخداـ نفوذىم واحلصوؿ على قروض بفوائد منخفضة، وىذا ما لنفط ا رسعاأ شنتعافًتات ا

 .اخلاصة وانضمامها إذل ثرواهتم العامة ساىم يف انسالخ جزء من الثروة

% 20لكن يبقى التفاوت يف توزيع الثروة والدخل قائماً وبارزاً، والدليل على ذلك أف أغٌت 
من اجلزائريُت، وىذا ما يؤكد أف اذلّوة % 20ألفقر  % 9.4من الدخل مقابل % 37.2يستحوذوف على 

، كانت فئة 2011بُت أفقر فئات اجملتمع وأغٌت فئاتو ما زالت متسعة، وحسب معطيات البنك الدورل لسنة 
، كما 1.90من السكاف تئن ربت وطأة الفقر ادلدقع وتعيش بأقل من  % 0.5تقدر بػ   دوالر للفرد يف اليـو

                                                           
، لثالث، العدد الثاين اجمللدا، قتصاديةاالرللة شعاع للدراسات ، -أسبابو ونتائجو- االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر، بن تركي أمينة زعمـو صربين(_1)

 2019سبتمرب، ، ادلركز اجلامعي تيسمسيلتىد العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَتمع

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/04b647ee-c80d-4add-9184-52cb1fc58cea
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/04b647ee-c80d-4add-9184-52cb1fc58cea
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/04b647ee-c80d-4add-9184-52cb1fc58cea
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/51bf967a-9d83-4e9a-aa13-1c19c95e15ef
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/51bf967a-9d83-4e9a-aa13-1c19c95e15ef
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/51bf967a-9d83-4e9a-aa13-1c19c95e15ef
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/54690a34-8174-4af6-8eec-004eef0fa9a5
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/54690a34-8174-4af6-8eec-004eef0fa9a5
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/54690a34-8174-4af6-8eec-004eef0fa9a5
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/60b2f6b9-1d28-456c-b901-99bf2be2f12d
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/60b2f6b9-1d28-456c-b901-99bf2be2f12d
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/60b2f6b9-1d28-456c-b901-99bf2be2f12d
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، وفقاً لتعادؿ القوة 3.20من ادلواطنُت تعيش بأقل من  % 3.9كانت فئة تقدر بػ   دوالرات للفرد يف اليـو
 .2011الشرائية لسنة 

 وغلد صعوبة يف ذباوز نسبة 2020كذلك شهد معدؿ ظلو إصبارل الناتج احمللي اطلفاضاً كبَتاً يف عاـ 
وىو ما يعترب أقل بكثَت من اإلمكانات البشرية الشابة ذلذا البلد، باإلضافة (1)، 2022 سنةبدءاً من% 1

إذل أنو يبث الذعر واذللع يف نفوس اجملتمع خاصة مع سياسة الدعم غَت العادلة وغَت الناجعة اليت تشمل 
 .الفقَت والغٍت على حد سواء، بل يستفيد منها األغنياء أكثر من الفقراء

وتشَت تقديرات صندوؽ النقد الدورل إذل أف معدؿ التضخم سيواصل ارتفاعو بشكل تدرغلي، حيث 
 األمر الذي سيزيد من (2)، 2023سنة  % 13.9 ويتوقع اف يصل إذل 2021سنة % 9.1وصل إذل 

تآكل القدرة الشرائية ويقّوضها، كذلك سيفاقم من سوء ادلستوى ادلعيشي للمواطن أكثر شلا ىو عليو، وىذا 
 .حبد ذاتو سيؤدي إذل اشتداد الغلياف االجتماعي واالحتقاف الطبقي

 منظمات انتشاراجلرؽلة ادلنظمة وكذا استمرار  مستويات الدخل سيؤدي ذلك إذل وباستمرار اطلفاض
بالفئات احملرومة إذل العمل يف منظمات إجرامية سعيا منها وراء  إجرامية ذات سلطة ونفوذ، وىذا ما يدفع

.  وحىت الكماليةكسب دخل يليب حاجياهتم الضرورية

 نسب الضرائب غير العادلة : الفرع الثاني

يعترب مبدأ العدالة من أىم مسات النظاـ الضرييب الفعاؿ، واليت غلب على ادلشرع وأصحاب القرار 
 هبا عند وضع أي نظاـ ضرييب، وىذا من أجل الوصوؿ إذل ربقيق العدالة االجتماعية وبالتارل التوزيع األخذ
 الًتكيبة اذليكلية لالقتصاد الوطٍت ذلا دورا وتأثَت كبَتين على تشكيل النظاـ إف، حيث والثروة للدخل األمثل

. الضرييب يف اجلزائر واكتسابو خلصائص، قد يكوف معظمها منافيا دلبادئ وأسس العدالة الضريبية

ويظهر ضعف العدالة يف فرض الضرائب يف اجلزائر من خالؿ االعتماد الكبَت على الضرائب غَت 
 يقع معظم عبئها على عاتق الفئات ذات الدخل الضعيف، على األخَتةادلباشرة والرسـو اجلمركية، ىذه 

                                                           
(1_)https: //www.alaraby.co.uk/  00: 10 الساعة 30/03/2022 بتاريخ 
(2_)https: //www.alaraby.co.uk/  00: 10 الساعة 30/03/2022 بتاريخ 
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 يوضح تركيبة األيت العامة، واجلدوؿ اإليراداتحساب الضرائب ادلباشرة واليت تعترب نسبتها ضعيفة يف إصبارل 
 .2018 إذل غاية 2000اجلباية العادية يف اجلزائر خالؿ السنوات 

 )سنوات مختارة )( 2018-2000) الضريبية في الجزائر اإليراداتتركيبة : (01)الجدول رقم 

 2018 2016 2012 2008 2004 2000 السنوات
 44.74 44.68 45.18 34.34 25.50 23.23 (%)ضرائب مباشرة 

 40.24 36.18 34.16 45.10 47.20 46.26 (%)ضرائب غَت مباشرة 
 11.83 15.68 17.72 17.10 23.90 26.59 (%)رسـو صبركية 

 3.19 3.46 2.92 3.46 3.40 3.92 (% )أخرى
 لإلحصائياتالديواف الوطٍت : ادلصدر

- 2000 ) يتضح تركيبة اجلباية العادية يف اجلزائر خالؿ الفًتة ما بُت (01) رقم من خالؿ اجلدوؿ
 إذل الرسـو باإلضافة( واالستهالؾاإلنفاؽالضرائب على )تسيطر عليها الضرائب غَت ادلباشرة (2018

الفئة ادلتوسطة والضعيفة، بتحميل عبء ىذه  اجلمركية واليت تكوف عبئا بالدرجة األوذل على ادلستهلك أو
الضرائب على ادلداخيل وأرباح )الضرائب يف تكلفة سلتلف السلع واخلدمات، على حساب الضرائب ادلباشرة 

 ارتفعت حصيلة الضرائب ادلباشرة، حيث 2018 و2016، 2012أنو خالؿ السنوات  ، غَت(الشركات
من إصبارل االقتطاعات الضريبية، غَت أف ىذا ال يدؿ على اذباه النظاـ الضرييب يف  %40فاقت نسبتها 

بقدرما ىو راجع إذل ارتفاع نسبة الضرائب ادلباشرة من فئة االقتطاع من ادلصدر  اجلزائر ليكوف أكثر عدال
، نتيجة ارتفاع (واألجور صنف الرواتب اإلصبارلالضريبة على الدخل )

مستوى التوظيف على مستوى القطاع احلكومي خالؿ السنوات القليلة ادلاضية، حيث يعترب ىذا النوع 
 .من الضرائب مضموف التحصيل وينعدـ فيو التهرب الضرييب

من الرسم، من خالؿ تضخيم الرسـو  والتهرب بالغش النزىاء  فتح اجملاؿ أماـ التجار غَتأفكما 
، سيؤثر على عن قيمتها احلقيقية ادلبيعات مبالغ وعلية، أو بتخفيض القابلة لالسًتجاع باستعماؿ فواتَت شراء

 . أفراد اجملتمعؿمداخي
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 اجلزائر ربتل مرتبة متأخرة فيما يتعلق بكفاءة النظاـ الضرييب وانتشار الفساد فيو، وبالتارل إفحيث 
 اإلدارةيف فرض الضرائب وعدـ كفاءة  ما يقوض مبدأ العدالة إعلاؿ وعدـ تطوير نظامها الضرييب، وىو

 . دلختلف الفئات من دافعي الضرائبالتكلفيةالضريبية يف تصميم نظاـ ضرييب فعاؿ وعادؿ يتماشى والقدرة 

يضاؼ إذل ذلك ارتفاع حجم الرسـو اجلمركية الذي أدى إذل التهرب من دفعها، وارتفاع مستويات 
 .الضرائب وعدـ استقرار قوانُت اجلباية

، ةبادلائ 100ومؤخرا ارتفعت الرسـو اجلمركية على أسعار ادلواد الغذائية ادلستوردة، دبعدؿ زبطى 
بالتزامن مع تراجع كبَت يف االستهالؾ يف ظل ضعف القدرة الشرائية، وىو األمر الذي دفع الرئيس اجلزائري 

 .، إذل مطالبة حكومتو خبفض الضرائب على الدخل اإلصبارل2021 أكتوبر 4يف 

النظاـ الضرييب احلارل نتج عنو اختالالت كبَتة حيث ؽلكن للمستورد أف يدفع ضرائب أقل كما اف 
 بينما يستفيد ادلستورد اإلصبارل خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل األخَت باعتبار أف ىذا األخَتمن 

من الضريبة اجلزافية القائمة على تصرػلو الشخصي للمداخيل شلا يؤدي بطبيعة احلاؿ إذل التهرب الضرييب 
.  غَت مشروعةأنشطةوارتفاع اجلرائم االقتصادية يف البلد وذلك باحلصوؿ على مداخيل عن طريق 

 انتشار األسواق الموازية : الفرع الثالث

 قياسية للمتعاملُت فيها دبخالفة القوانُت الدولية ومن أمثلة ؿمداخي تتميز األسواؽ ادلوازية بأهنا ربقق 
ادلتاجرة يف العمالت األجنبية يف الدوؿ اليت تفرض رقابة على معامالت النقد األجنيب، باإلضافة إذل ، ذلك

السلع اليت تتميز بنقص عرضها داخل البلد مقارنة بالطلب عليها، وىو الشيء الذي يؤدي إذل ارتفاع 
 إذل تواجد حوارل اإلحصائياتأسعارىا دبا يتجاوز ضوابط تسعَتة الدولة، حيث دلت بعض 

 سوؽ غَت منظمة 700ؽللكوف سجالت ذبارية أو رخص إدارية، وحوارل  تاجر غَت شرعي ال200.000
 والية أعلها يف وسط البالد وعرب الشريط 12 عرب األسواؽوعشوائية تنشط خارج القانوف، وتتوزع ىذه 

 ادلوازية ىذه دبثابة اجلنات الضريبية لبارونات االستَتاد حيث ربوز ىذه األسواؽاحلدودي للوطن، وسبثل 
 واخلدمات ادلقدمة يف األنشطة، وتتنوع (1)من رلموع النشاط التجاري الوطٍت %25 على أكثر من األسواؽ

 باختالؼ ادلنطقة ودرجة الطلب الكلي، ومستوى ادلعيشة، لكنها يف الغالب تتشكل من الباعة األسواؽىذه 
                                                           

 .جامعة اجللفة(1)26االخضر عزي، دراسة ظاىرة تبييض االمواؿ عرب البنوؾ، رللة احلقوؽ والعلـو االنسانية، دراسات اقتصادية، (_1)
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 غَت الرمسية، ورغم ذلك فهي نشاطات اقتصادية مؤثرة من األنشطةاجلوالُت الذين ػلتلوف الصدارة يف قائمة 
وتقدًن خدمات ىامة  الناحيتُت االغلابية والسلبية، ذلك لكوف أهنا زبلق فرصا للعمل ولزيادة الدخوؿ

ومطلوبة، وتوفر احتياجات للمواطن العادي بأسعار مناسبة، وتنشيط سوؽ االستهالؾ لتحريك الركود 
. االقتصادي

من حجم االقتصاد الوطٍت  % 40وتشكل السوؽ ادلوازية حسب تقديرات مصاحل الضرائب، حوارل
وىو بذلك يشكل سرطانا ينخر جسم االقتصاد اجلزائري، وىو ما أثر سلبا على ربصيل مصاحل اجلمارؾ 

 أف يبلغ يفًتضيف حُت أنو ، (1) مليار دينار97 حوارل 2004حيث بلغ سنة  للرسم على القيمة ادلضافة
 ثالثة أضعاؼ ذلك، وىذا بسبب غياب الفوترة، ورفض التعامل بالصكوؾ وبالتارل فإف معظم ادلتعاملُت

 الذي يفتح الباب واسعا إذل بروز ما يعرؼ األمررلربوف على التعامل بصورة أو بأخرى مع السوؽ ادلوازية 
 .يازباالقتصاد ادلو

:  مايلي عود ظهور سوؽ الصرؼ ادلوازي يف اجلزائر لعدة أسباب ؽلكن حصرىا يفيو

ضعف وزلدودية حق الصرؼ ادلتكفل بو قانونا رغم أف حق الصرؼ بالنسبة للمواطنُت السياح كاف -1
 . اورو90كانت منخفضة وادلقدرة ب  مضمونا، إال أف قيمتو

 .األوربيةتفتح الفرد اجلزائري خاصة الشباب منو ونظرة االنبهار إذل اجملتمعات -2

. فقداف الكثَت من السلع الكمالية والضرورية أحيانا يف السوؽ اجلزائرية بفعل السياسة االقتصادية ادلنتهجة-3

 بفعل تزايد الطلب على استَتاد ادلركبات دبختلف أنواعها، وكثرة األجنيبتضاعف الطلب على الصرؼ -4
. تراخيص االستَتاد ادلمنوحة لذوي احلقوؽ واجملاىدين وغَت ادلرفقة بًتاخيص الصرؼ

 . اليت طبقتها احلكومة اجلزائرية لعدة عقوداألسعارسياسة دعم -5

، يف تصريف (يف ظل عجز احلكومة يف توفَت الصرؼ الالـز)ويف ظل كل ذلك فإف احلل الوحيد 
الطلب ىو اللجوء إذل السوؽ السوداء، وحبكم تواجد أعداد ىائلة من ادلهاجرين اجلزائريُت يف اخلارج فإف 

حركة الصرؼ نشطت بشكل ال مثيل لو، وأصبح العماؿ اجلزائريُت يف اخلارج ػلولوف أمواذلم عن طريق ىذه 
السوؽ بدال من القنوات الرمسية لدى البنوؾ، وتعد طريقة مراقبة الصرؼ اليت يستعملها البنك ادلركزي أداة 

                                                           
عزوز علي، ضلو مقاربة ربليلية لظاىرة االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر، األكادؽلية للدراسات االجتماعية واالنسانية، قسم العلـو االقتصادية (_1)

  . 2015، جواف 14والقانونية العدد 
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حلماية االحتياطات الدولية يف حالة اختالؿ ميزاف ادلدفوعات، ولكن ىذه الطريقة ربد من شلارسة نشاط 
 إذل اخلارج، شلا يساعد على ظهور سوؽ سوداء للتعامل يف األمواؿالصرؼ، وتساعد يف ىروب رؤوس 

  .األجنيبالصرؼ 

ويتحدد سعر الصرؼ يف السوؽ السوداء وفقا دلبدأ العرض والطلب مثلو مثل أي سلعة أخرى ويف 
الغالب فإنو يعكس القيمة احلقيقية للعملة، إف حجم السوؽ ادلوازية للصرؼ يعتمد على نوع العمليات اليت 

يتضمنها الربنامج احلكومي دلراقبة الصرؼ، فإذا كانت الدولة تراقب كل العمليات التجارية فيتطور وينمو 
سعر الصرؼ ادلوازي بسرعة أما إذا مت تلبية بعض من ىذه العمليات من قبل البنك ادلركزي والبنوؾ التجارية 

فيقل حجم السوؽ ادلوازي، ويتضح ىذا جليا من خالؿ مراحل تطور الدينار اجلزائري، وذلك من خالؿ 
:  اجلدوؿ التارل

تطور سعر الصرف الرسمي والموازي في الجزائر مقابل اليورو (02)جدول رقم

 قيمة االضلراؼ السعر ادلوازي السعر الرمسي السنة
2001 72.25 85 12.75 
2002 78 96 18 
2004 86 120 34 
2005 91.3 94.5 3.2 
2006 93.6 100 6.4 
2007 99.7 105 5.3 
2008 107 120 13 
2009 101 125 24 
2010 103 127 24 
2011 102 142 40 
2012 103 150 47 
2013 105 141 36 
2014 107 165 58 
2015 117 172 55 

توىامي زلمد رضا، دراسة ربليلية لالقتصاد اخلفي يف اجلزائر، أطروحة لنيل لشهادة دكتورا،  : ادلصدر
 238، ص 2019-2018كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ادلسيلة، 
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يالحظ اطلفاض مستمر لسعر الدينار مقابل اليورو سواء يف السوؽ  (02)من خالؿ اجلدوؿ رقم 
 األخَتةالرمسي أو ادلوازي؛ إال أف قيمة االضلراؼ بُت السعرين الرمسي وادلوازي عرفت ارتفاعا كبَتا يف السنوات 

 دج 24يف حُت دل تتجاوز عتبة ، 2014 ة دج سن58 دج لتصل إذل 47؛ حيث فاقت عتبة 2012منذ 
قبل ذلك، وىذا ما يثبت الطلب ادلرتفع للعملة الصعبة يف السوؽ السوداء وازدىار ىذا النشاط الذي ال 

تكاد زبلو أي والية من واليات الوطن من سوؽ شبو منظم وسط ادلدينة ينتشر فيو باعة العملة علنا أماـ 
 (1 ).اجلميع يبيعوف ويشًتوف مبالغ طائلة من العملة الصعبة

  األموالتبيض المخاطر المترتبة عن نشاط انخفاض: الفرع الرابع
 حيث أف اطلفاض العقوبات الرادعة وادلخاطر ادلًتتبة على االنغماس يف سلوؾ أو نشاط غَت مشروع 

قوانُت ال تشكل رادعا اؿلعقوبة ادلنصوص عليها يف اؼ،  األمواؿ يف اجلزائرتبييضىي من أىم أسباب انتشار 
عن ارتكاب أعماؿ فاسدة، ناىيك عن أف ضعف اإلشراؼ احلكومي بعيدا عن ادلركز، وإضفاء الطابع 

الشخصي على العالقات االقتصادية والفضائح ادلالية، ساعلت وأدت إذل تقويض معايَت السلوؾ الرمسي 
 .واخلاص على حد سواء الالـز العمل هبا يف حالة حدوث ذباوزات

، األمواؿ تبييضوبالرغم من أف احلكومة أعلنت يف مناسبات عدة عزمها على القضاء على نشاط 
. فإهنا فشلت يف ذلك حىت اآلف، حيث أف احلكومة عاجزة عن التصدي ذلذه الظاىرة

 من النفط دلداخليهايأيت ىذا يف وقت تشهد فيو البالد أزمة اقتصادية خانقة بسبب الًتاجع احلاد 
، 2016 سنة مليار دوالر بنهاية 114والغاز، إذ تراجع احتياطي النقد األجنيب وفق تصرػلات رمسية إذل 

. 2013  سنة مليارا هناية190بعد أف كاف حوارل 

 باعتماد سعر شبو ثابت للدينار خالؿ الثالث 2017قامت من خالؿ موازنة "كما أف احلكومة 
، وىو األمر الذي أدخلها يف ورطة حقيقية، ألهنا (2) دنانَت108سنوات القادمة وىو دوالر واحد مقابل 

. كانت ربدد السعر الرمسي للعملة وفقا لعدة مؤشرات اقتصادية منها قيمة الدينار يف السوؽ ادلوازية

 

                                                           
(1_)https: //www.aljazeera.net 1545 الساعة 01/03/2022بتاريخ 
(2_)https: //www.echoroukonline.com 25: 10 الساعة 14/03/2022 اطلع بتاريخ 17/12/2013نشر بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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البطالة : الفرع الخامس

 :  اعلهات احلكومية البطالة إذل عدة أسبابيئاترجع الو
 سنة األخَتة حبوارل الضعف وأف 20حيث زاد عدد السكاف يف اجلزائر خالؿ  السكانية الزيادة-1

 .زيادة يف قوة العمل  سنة دبا يعٍت35اجلزء األكرب من سكاهنا يقًتب من أعمار 
 .اخلرغلُت التحوؿ للنظاـ االقتصادي احلر وتوقف الدولة عن تشغيل-2
 اذباه حاملي الشهادات بعد استكماؿ مسارىم الدراسي إذل البحث عن وظائف يف قطاع الوظيفة-3

 .وادلاديةاالجتماعية العمومية، حبثا عن االستقرار ومسار مهٍت مضموف من النواحي 
 2اد االقتصاد اجلزائري على قطاع احملروقات وضعف باقي القطاعات الذي ال ؽلثل سوى عتما-4

 .من ادليزاف التجاري اجلزائري %
 استمرار ادلتقاعدين يف تقلد ادلسؤوليات باإلدارات العمومية، حيث كشفت ادلديرية العامة للوظيفة-5

 سنة ودخلوا سن 60 عوف وموظف ذباوزوا السن القانونية للتقاعد ادلقدرة ب 20 944العمومية أف
 .ضرورة االستفادة من خربات ادلوظفُت القدامى ، لكنهم ما زالوا يشغلوف مناصبهم حبجة3الشيخوخة

 بادلليوف نسمة: الوحدة(2018- 2000)تطور عدد سكان الجزائر (03) رقم الجدول
 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000السنوات 

عدد 
السكاف 

30.4 31.3 32.3 33.4 34.5 35.9 36.7 39.1 39.9 40.6 41.3 42.2 

 لإلحصائياتالديواف الوطٍت  : ادلصدر

 إف ادلعرفة ادلعمقة بادلفاىيم اخلاصة بسوؽ العمل ومؤشراتو ربتل مكانة خاصة يف الفهم اجليد
 . يف اجلزائر بطالةمعدؿ اؿلديناميكية واختالؿ سوؽ العمل، واجلدوؿ التارل يوضح تطورات 

 )2011-2000)تطور معدالت البطالة في الجزائر (04) رقم الجدول
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 السنة
نس
 بة

28.89 27.3 23.7 17.7 15.3 12.8 13.8 11.3 10.2 10 10 

 لإلحصائياتالديواف الوطٍت : ادلصدر
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 )2018-2012)تطور معدالت البطالة في الجزائر (05) رقم الجدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 11.5 11.7 10.5 11.2 10.6 9.8 11 نسبة

 :https.2020، 5، العدد 12موقع رللة أفاؽ علمية، اجمللد : ادلصدر

//www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578 

 أدى بأفراد اجملتمع اجلزائري إذل %28.89 إذل 2000إف ارتفاع معدؿ البطالة الذي وصل سنة 
التهريب عرب احلدود ، يف العمالت األجنبيةاحلرؼ التقليدية، ادلتاجرة )العمل يف أنشطة غَت مشروعة مثل 

 شلن يتاجروف يف  %62فتظهر اإلحصائيات أف أكثر من ، (، ذبارة ادلخدراتللسلع وادلنتجات ادلستوردة
ىم من فئة البطالُت، وىذا شيء إف دؿ فإظلا يدؿ على أف البطالة يف اجلزائر وما يًتتب عليها من ادلخدرات 

يف أنشطة غَت مشروعة، وبالرغم من مضاعفات وصعوبات سبب مباشر يف استفحاؿ ظاىرة االذبار 
 %11.5اجملهودات اليت بذلتها السلطات اجلزائرية واليت أدت إذل اطلفاض معدؿ البطالة ليصل إذل 

 % 28.3لكن نسبة البطالة ادلسجلة لدى الشباب تفوؽ ضعف ىذه النسبة حيث قدرت ب ، 2018سنة
فولوج النساء سوؽ العمل ، (1) %20.7دوف أف ننسى النسبة ادلرتفعة للبطالة لدى فئة النساء واليت تقدر ب 

وربسن مستواىم التعليمي كلها عوامل ساعلت يف تفاقم حدة البطالة، فارتفاع نسب البطالة وعجز احلكومة 
 الغَت مشروعة اليت األنشطةاحتواء القوى النشطة والوافدين اجلدد لسوؽ العمل كلها عوامل تساىم يف انتشار 

 .حيث سبثل ادلالذ للهاربُت من شبح البطالةتعمل يف عدة رلاالت، 

 

 

 

 

 
                                                           

، الثالث، العدد الثاين اجمللد، قتصاديةاالرللة شعاع للدراسات ، -أسبابو ونتائجو- االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر، بن تركي أمينة زعمـو صربين(_1)
 8 ص 2019سبتمرب، ، ادلركز اجلامعي تيسمسيلتىد العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَتمع

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
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في الجزائر ة بيضالممصادر األموال : لثانيالمطلب ا

تجارة المخدرات : الفرع األول

أصبحت ظاىرة ذبارة ادلخدرات هتدد اجملتمع اجلزائري بصفة حقيقية وخطَتة نظرا لتشعبها وتعدد 
 (03) أين مت ضبط ما ال يقل عن ثالثة 1975جوانبها وقد تطورت ظاىرة ادلخدرات يف اجلزائر منذ سنة 

 1989 وتوقيف مرتكيب عمليات التهريب، كما سجلت عملية أخرى قي سنة (1)أطناف من راتنج القنب
 1992 شخص، وتعترب سنة 250من نفس ادلادة وإيقاؼ حوارل  (02)سبثلت يف حجز أكثر من طنُت

، رغم اف ىذه األرقاـ ال سبثل (2) أطناف من راتنج القنب07منعرجا خطَتا بالنسبة للظاىرة حيث مت حجز 
 .يف الواقع  إال جزء ضئيل من التجارة احلقيقية للظاىرة

و توضح إحصائيات أف ىناؾ تطورا متزايدا لكميات ادلخدرات احملجوزة سنويا، واليت ال تشكل يف 
احلقيقة سوى جزءا صغَتا من كمية ادلخدرات ادلتداولة، واجلدوؿ ادلوارل يوضح لتا حجم كميات القنب 

  ).2009 – 2000)احملجوزة سنويا خالؿ الفًتة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لبوازدةأحالزلاج مرابط حليمة، دور البنوؾ يف مكافحة جرؽلة غسيل االمواؿ، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية (_1)

 .83 ص 2019-2018وعلـو التسيَت، جامعة البويرة، 
، جامعة بسكرة 2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_2)
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 2015 – 2000 حجم كميات القنب المحجوزة في الجزائر خالل الفترة (:06)جدول رقم
 ( طن–الوحدة )

 السنة الك ميات الم حجوزة م ن القن ب
6.262 2000 
4.826 2001 
6.110 2002 
8.068 2003 

12.373 2004 
9.644 2005 

10.046 2006 
16.595 2007 
38.037 2008 
74.643 2009 
23.041 2010 
53.323 2011 

157.382 2012 
211.512 2013 
181.942 2014 
126.685 2015 

 .من إعداد الباحثاف باالعتماد على إحصائيات الديواف الوطٍت دلكافحة ادلخدرات وإدماهنا: ادلصدر

-2000)خالؿ الفًتة يف تزايد مستمر من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف كميات القنب احملجوزة 
، باإلضافة إذل االذبار بالقنب اذلندي والذي 2008طن سنة(38.037)بلغت أقصاىاحيث ، (2008

سجلت مصاحل مكافحة ادلخدرات عددا كبَتا من العمليات حلجز حيث يعرؼ رواجا كبَتا يف بالدنا، 
الكوكايُت واذلَتوين واليت تدخل اجلزائر بواسطة الطرود الربيدية اآلتية من أوروبا عن طريق الشحن يف البواخر 

والطائرات، كما أف ىناؾ كميات أخرى تأيت من البلداف الواقعة جنوب الصحراء، من خالؿ شبكات ذلا 
نقاط اتصاؿ بالعاصمة ويف مراكز حضرية أخرى من الوطن، ورغم ذلك إال أف االذبار هبذا النوع من 

احلديث بلغة األرقاـ ال يتوقف عن ىذا احلد فالظاىرة ، وادلخدرات يظل زلدودا جدا بسبب تكلفتو ادلرتفعة
مستمرة والواقع يقوؿ أف ىذه اآلفة أخذت منزلقا خطَتا ألهنا تتقدـ بسرعة مذىلة حىت انتشر استهالكها بُت 
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الذكور واإلناث من سلتلف األعمار وادلستويات، والكارثة أهنا سبس فئة الشباب، وىي الفئة األكثر حيوية يف 
 .اجملتمع اجلزائري

 (2015-2000 )الفترةالتمثيل البياني لكميات القنب المحجوزة(01)الشكل رقم 

 .(06)من إعداد الباحثاف باالعتماد على بيانات اجلدوؿ رقم : ادلصدر

من خالؿ الشكل السابق، نالحظ أف كميات القنب احملجوزة غَت مستقرة وغَت ثابتة خالؿ القًتة 
 أطناف، ولكن 7فقد سبيزت باالضطراب صعودا ونزوال دوف أف تتجاوز الكمية احملجوزة  (2000-2002)

 أصبحت الكمية احملجوزة من القنب تتزايد من سنة إذل أخرى وبلغت أقصاىا 2008ابتداء من سنة 
، باإلضافة إذل االذبار بالقنب اذلندي والذي يعرؼ رواجا كبَتا يف بالدنا، 2013طن سنة (211.512)

حيث سجلت مصاحل مكافحة ادلخدرات عددا كبَتا من العمليات حلجز الكوكايُت واذلَتوين واليت تدخل 
اجلزائر بواسطة الطرود الربيدية اآلتية من أوروبا عن طريق الشحن يف البواخر والطائرات، كما أف ىناؾ كميات 

أخرى تأيت من البلداف الواقعة جنوب الصحراء، من خالؿ شبكات ذلا نقاط اتصاؿ بالعاصمة ويف مراكز 
نظرا ، (1) فالح احلبس ومتابعة آخرين 28 فقد مت إيداع حوارل 2008أما يف سنة حضرية أخرى من الوطن، 

                                                           
، جامعة بسكرة 2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_1)
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الكتشاؼ السلطات العمومية اف ىؤالء ادلستثمرين الفالحُت حولوا الدعم الفالحي ادلقدـ ذلم من طرؼ 
الدولة من استغاللو يف زراعة سلتلف احملاصيل ادلومسية إذل زراعة األفيوف، وتشَت أرقاـ ادلديرية العامة لألمن 

، 2009كلغ من القنب اذلندي يف السداسي األوؿ من سنة 1897الوطٍت على ادلستوى الوطٍت إذل حجز 
قرص 22799، إضافة إذل  "الكراؾ"غراـ من 41و.غراـ من الكوكايُت495غراـ من اذلَتوين، 350و

اذل 2016مهلوس، وؽلثل اجلدوؿ التارل حجم ادلخدرات احملجوزة من طرؼ مصاحل الشرطة القضائية من 
الكيف، )، اما أكثر أنواع ادلخدرات انتشارا يف اجلزائر فتتمثل يف كل من القنب اذلندي 2021

 (الكارديناؿ، ديزيباـ، تارنكساف، الرطاف)وادلؤثرات العقلية (الزطلة

-2016)حجم المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الشرطة القضائية (07)الجدول رقم
2021) 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 النوع
  طن66.640  طن88.702  طن55.133  طن31.936  طن52.609  طن109.089 القنب الهندي

 غ1855.982 غ2372.278 غ304.105 غ4324.22 غ2120.965  غ1403.823 الهيروين
 غ502858.86 غ32353.827 غ315759.404 غ671887.09 غ6279.407 غ59099.411 الكوكايين

 ؽ5037472 ؽ6045289 ؽ2085923 ؽ18078843 ؽ1201792 ؽ1072394 قرص مهلوس

 وإدماهناالديواف الوطٍت دلكافحة ادلخدرات من إعداد الباحثاف باالعتماد على إحصائيات : ادلصدر

وؽلكن ربديد حجم الكارثة ادلتعلقة بادلخدرات بواسطة ربديد حجم العمليات اليت مت إبطاذلا من قبل 
 : ادلوضحة باجلدوؿ األيت (2016-2004)مصاحل الدرؾ الوطٍت خالؿ الفًتة 
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-2004)حجم المخدرات التي تم إبطالها والموقوفين خالل العمليات:(08)جدول رقم
 (2016الثالثي األول من 

 موقع من االنًتنت : ادلصدر

 -https: //www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578 

إف عدد األشخاص الذين مت إيقافهم خالؿ ىذه الفًتة عرؼ ارتفاعا حسب إحصائيات صادرة عن 
، فإف ذبارة ادلخدرات واألقراص ادلهلوسة قد عرؼ ارتفاعا كبَتا حيث مت 2015مصاحل الدرؾ الوطٍت سنة 

 496839 غ من الكوكايُت، وحجزت ذات ادلصاحل 85156.47شخص وحجز قرابة 9806توقيف 
 (1 ).قرص مهلوس وىو مايؤكد خطورة الظاىرة

كما عرفت كمية القنب اذلندي احملجوزة ارتفاعا كبَتا خالؿ السنوات العشر األخَتة حيث بلغت 
 . حسب الديواف الوطٍت دلكافحة ادلخدرات واإلدماف2013 إذل 2003 طنا خالؿ الفًتة ادلمتدة من 614

                                                           
(1_)https ;//www.aps.dz/ar/societe/100642-88-2020 20: 10 الساعة14/03/2022 بتاريخ 

العمليات  العاـ
 ادلعاجلة

 حجم ادلخدرات االشخاص ادلتورطوف
ادلواط

 نُت
االجاف

 ب
حالة 

821 5741 2004 فرار
5 

97 00 38953799.9
861 6185 2005 كغ52

3 
85 00 22699930.1

978 6880 2006 كغ3
9 

90 218 8678246.81
977 6683 2007 كغ3

2 
102 190 61064253.7

108 7358 2008 كغ6
33 

121 305 16069228.5
112 7680 2009 كغ1

86 
82 248 7961483.81

964 6866 2010 كغ7
5 

56 148 6353811.70
104 7473 2011 كغ1

51 
123 264 54230796.0

165 12109 2012 كغ9
36 

136 420 63733559.6
190 13989 2013 كغ78

71 
96 338 5406598.77

152 11130 2014 كغ3
65 

183 398 10979502.9
202 15392 2015 كغ

41 
98 373 87865849.6

/01/03 كغ9
2016 

7467 975
7 

49 280 7174826.87
11495 اجملموع كغ4

3 
159

474 
131

8 
318

2 
391171888.

 كغ3

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
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، كما أف ىذه 2012طن سنة 211 إذل أكثر من 2008 أطناف سنة 8حبيث انتقلت من أكثر 
األرقاـ تسَت إذل االرتفاع الكبَت لكمية القنب اذلندي احملجوزة والقادمة من ادلغرب والذي حافظ على 

ضلو البلداف األوروبية وأضاؼ ادلدير العاـ لنيابة  (احلشيش)الصدارة يف قائمة الدوؿ ادلصدرة للقنب اذلندي 
 2008 طنا ومنذ سنة 12 ذباوزت 2004الديواف اف كمية القنب اذلندي اليت مت حجزىا يف اجلزائر سنة 

 .2012 طنا سنة 157 طنا لتبلغ 38ذباوزت الكمية احملجوزة 

 بادلائة 55ر52، منها 2020 طنا من القنب اذلندي يف اجلزائر خالؿ سنة 88ومت حجز أكثر من 
بغرب البالد، حسب حصيلة للديواف الوطٍت دلكافحة ادلخدرات وإدماهنا الذي يشَت إذل أف الكمية احملجوزة 

 أطناف من الكيف 5جلنوب الغريب مت حجز أكثر من ا، ويف 2019مقارنة بعاـ " كبَتة"سجلت زيادة 
 (1 ).2020 ألف قرص مهلوس سنة517ادلعاجل وأزيد من 

 فالكميات احملجوزة من ادلخدرات وادلؤثرات العقلية على 2022اما بالنسبة للشهرين األولُت لسنة 
فهي )الدرؾ الوطٍت وادلديرية العامة لألمن الوطٍت واجلمارؾ)الصعيد الوطٍت من قبل مصاحل ادلكافحة الثالث 

:  4كمايلي

 13 584.567 ،كلغ من راتنج القنب 
 678.8  من حشيش القنب،  غ 
 252.323 ،غ من بذور القنب  
 5 638.588 الكوكايُت غ من 
 2 298.6غ  من اذلَتوين . 
 1 832 359قارورة من 61 قرص من سلتلف أنواع ادلؤثرات العقلية و 

.  نبتة من نبتات القنب100 إذل اكتشاؼ وإتالؼ باإلضافةسوائل ادلؤثرات، 

 

 

                                                           
عبد الرؤوؼ مليط، سياسة مكافحة تبييض األمواؿ يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت فرع التنظيم السياسي (_1)

 2012/2013، جامعةاجلزائر، كلية العلـو السياسية واإلعالـواإلداري، 

https://www.aps.dz/ar/societe/100300-5-517-2020
https://www.aps.dz/ar/societe/100300-5-517-2020
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 عمليات التهريب: الفرع الثاني

تشتهر اجلزائر بعمليات التهريب اليت تقـو هبا صباعات عابرة للحدود ومن أكثر السلع هتريبا يف اجلزائر 
 مليوف 1.5 مت حجز أكثر من 2004جانفي وأخر جواف 1هتريب السجائر األجنبية، فخالؿ فًتة بُت 

 كما حجزت نفس ادلصاحل أكثر  من سلتلف األنواع من قبل مصاحل الدرؾ الوطٍت على احلدود اجلنوبية2علبة
كما قامت إدارة اإلعالـ والعالقات العامة للمديرية العامة ، 2003(1) ماليُت علبة سجائر سنة 04من 

 قضايا متعلقة دبحاولة هتريب 06 ؿ2015لألمن الوطٍت دبعاجلة فرؽ شرطة احلدود اجلوية شهر جانفي 
 أشخاص 6 علبة سجائر من سلتلف العالمات مع توقيف 2760السجائر خارج الوطن أسفرت عن حجز 

وحسب ذات ادلصدر فإف الصحراء أصبحت تعرؼ متورطُت مت تقدؽلهم أماـ اجلهات القضائية ادلختصة، 
أكثر لنشاط شبكات التهريب ادلختصة يف ذبارة السجائر واإلقباؿ عليها، صلد أيضا هتريب ادلرجاف ضلو تونس 

بسرية بعرض  تؤكد ادلصادر اف النهب متواصل 2001فرغم حضر نشاط استخراج ادلرجاف من البحر سنة 
 من توقيف 2015 فيفري 01البحر ويف ذات اإلطار سبكنت شرطة احلدود اجلوية دبطار ىواري بومدين يـو 

 غراـ من ادلرجاف عرب مطار ىواري بومدين الدورل 156 سنة حاوؿ هتريب 29شخص من جنسية أجنبية، 
مواد البناء، ادلالبس، السيارات، ادلشروبات : لوجهة رلهولة، وىناؾ العديد من ادلواد ادلهربة أيضا اعلها

ر هتريبا إذل تونس، حيث يتميز ادلازوت بسعره ادلنخفض يف ثكما يعترب ادلازوت ادلادة األؾاخل، ......الكحولية
 ( دينار تونسي9.6 دج وصل يف تونس إذل 70.13سعره عندما كاف ففي اجلزائر  )اجلزائر وغالئو يف تونس 

 . دينار جزائري بالعملة الوطنية40أي حوارل 

 بادلائة من 25 كشف وزبر الداخلية السابق يف تصرػلاتو اف 2013وبانتهاء النصف األوؿ من سنة 
إصبارل الوقود الذي ؽلوؿ والية تلمساف يهرب ويأخذ طريقو خارج احلدود، كما صرح وزير الطاقة وادلناجم 

 مليار لًت من 5.1السابق عن ارقاما وإحصائيات تؤكد بأف هتريب الوقود اخذ أبعادا خطَتة واف اكثر من 
 مليار سنتيم، يف اشارة 100 مليار دج أي 1الوقود ربوؿ سنويا إذل اخلارج بطريقة غَت قانونية ما ؽلثل قيمة 

ضمنية إذل انتعاش التهريب ضلو ادلغرب وتونس، خاصة بعد أف أقرت ادلملكة الزيادة مرتُت على أسعار الوقود، 
 الف سيارة 600األمر الذي وسع يف ىوامش ربح ادلهربُت يف اجلزائر، حيث أف الكمية ادلهربة تسمح بتزويد 

                                                           
 ، جامعة بسكرة2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_1)
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 9 لًت من الوقود وتوقيف 60.000 حجز مايزيد عن 2014خارج حدود البلد، كما مت يف بداية سنة 
 من قبل فرؽ الوحدات اإلقليمية دلغنية (1)مهربُت

عناصر فرؽ " حسبما افاد بياف لقيادة الدرؾ الوطٍت، وأوضح نفس ادلصدر اف (تلمساف)والغزوات 
الوحدات اإلقليمية دلغنية والغزوات ادلدعمة بعناصر وحدات األمن والتدخل لتلمساف قامت حبجز على 

 صحيفة وبرميلُت 2214 لًت من الوقود معبئة يف 62.165"  مستودع دبغنية ومسًتدة وفاقة16مستوى 
 (2 ).وكذا مضختُت، وأشار نفس ادلصدر اف ىذه العملية مسحت بتوقيف تسعة مهربُت

من ادلالحظ أف التهريب تفاقم ومس العديد من ادلواد والسلع، وىو ما يوضحو اجلدوؿ ادلوارل الذي 
  .2006 إذل 2000يبُت عدد القضايا اجلمركية ادلعاينة خالؿ الفًتة من 

 الفترة في حجم ظاهرة التهريب في الجزائر من خالل عدد القضايا الجمركية (09)جدول رقم
(2000-2006) 

 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 عدد القضايا ادلعاينة 2625 2243 1316 2067 2293 1999 2724

مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، : ادلصدر
 .129، ص 2009-2010

، وذلك راجع إذل عدـ االستقرار رواجا كبَتامن خالؿ اجلدوؿ يتضح أف حركات التهريب عرفت 
، حيث قامت مصاحل األمن الوطٍت بإحباط األمٍت والسياسي شلا رفع من حاالت هتريب السالح واألمواؿ

 .2022 أورو على مستوى احلدود اجلوية خالؿ الثالثي األوؿ من سنة 500.000زلاولة هتريب أكثر من 
(3) 

 

                                                           
بن عيسى بن علية، جهود واليات مكافحة ظاىرة غسيل االمواؿ يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية (_1)

 128 ص2010-2009وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 
 44-42 ص ، جامعة بسكرة2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_2)
 30: 22 الساعة 25/04/2022قناة النهار نشر بتاريخ (_3)
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 الرشوة والفساد: الفرع الثالث

وقد تعد الرشوة أو ما يعرؼ بالفساد السياسي من اجلرائم االقتصادية ادلولدة لألمواؿ غَت ادلشروعة، 
، إلدخاؿ النفوذ أصحابتعددت وتنوعت آلياهتا يف اجلزائر مستغلة بذلك   سلع زلضورة أو عليها رسـو

 6 بًتاجع 106 ادلرتبة 2013 بعدما كانت ربتل سنة 2014 سنة 100حيث احتلت اجلزائر ادلرتبة 
. (1)مراتب

ومن جانب استغالؿ النفوذ يف اجلزائر، ػلدث خاصة من طرؼ ادلسئولُت الكبار يف اذليئات ادلالية 
لكي يتمتع ادلسؤولوف الفاسدوف دبنافع أنشطتهم غَت ادلشروعة، البد ذلم من أف ؼلفوا منشأ و، وادلصرفية

أمواذلم، ىذا ىو تبييض األمواؿ، الذي ينطوي على سبويو ادلنشأ غَت ادلشروع لعائدات اجلرؽلة إضافة إذل جـر 
، (توظيفها)إدخاؿ ىذه العائدات يف النظاـ ادلارل : اإلخفاء ادلنفصل ويتم ذلك أساسا على ثالث مراحل

، ودمج (اإلبطاف)والضلوع يف صفقات شىت يقصد منها التعتيم على منشأ األمواؿ وادلسار الذي ازبذتو 
 تصنيف أخرويف ، (2 )(الدمج)األمواؿ بذلك النحو يف االقتصاد ادلشروع من خالؿ صفقات مشروعة ظاىريا 

 خارج أي( 111)، تراجع تصنيف اجلزائر بشأف الفساد إذل ادلرتبة 2009دلنظمة الشفافية الدولية لسنة 
، ويف سنة 2008 سنة 92والفساد، وقد احتلت اجلزائر ادلرتبة بالرشاوى الدوؿ ادلائة األوذل اليت تتعامل 

 بلد، وقد جاء تراجع ترتيب اجلزائر بسبب 30 كانت اجلزائر ضمن القائمة السوداء اليت ضمنت 2006
ذبد حرجا يف دفع الرشاوى والعموالت يف التعامالت  استمرار بعض القطاعات يف التعامل مع دوؿ ال

 .التجارية، أو من اجل نيل مشاريع والفوز بصفقات

ويعترب مؤشر مدركات الفساد دلنظمة الشفافية الدولية من أبرز ادلؤشرات ادلعتمد يف ربديد درجات 
 2017دولة وفقا دلدركات فسادىا يف قطاعها العاـ، ووفقا لتقرير سنة 180الفساد، حيث يتوذل تصنيف 

، ما يصنفها ضمن 1 نقطة100نقطة على مقياس الفساد من أصل  33 ب 112فقد احتلت اجلزائر الرتبة 
نتشر يف اإلدارات العمومية من رشوة ادلأكثر الدوؿ فسادا، الشيء الذي يعكس لنا حجم الفساد 

، وػلوؿ دوف ربقيق مبدأ عدالة الفرص ما غلعل يبَتوقراطية، فهو يعيق االستثمارات والنمو االقتصادو
 .ادلواطنُت يفقدوف ثقتهم يف القطاع الرمسي ويتجهوف ضلو القطاع غَت الرمسي بالرغم من مساوئو

                                                           
 44 ص ، جامعة بسكرة2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_1)
 http: //gopacnetwork.org/ar/programs .اتفاقية االمم ادلتحدة دلكافحة الفساد(_2)

http://gopacnetwork.org/ar/programs
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بأمواؿ  عن اكرب مثاؿ الفساد والرشوة واليت جرى من خالذلا استنزاؼ اخلزينة العمومية والفتك أما
، فلم تكن فضيحة اخلليفة واخلسارة اليت تكبدهتا اخلزينة العمومية ادلقدرة "فضيحة بنك اخلليفة "الشعب

سوى مثاال للفوضى اليت سبيز قطاع ادلصارؼ يف   مليار دوالر1.7 مليار سنتيم أي ما يعادؿ 8700ب
 (1 ).اجلزائر

 مليار سنتيم، كما يتم بيع الوظائف 500و تقدر قيمة ادلبالغ ادلختلسة سنويا من ادلصارؼ بأكثر من 
  .مقابل مبالغ مالية معينة

إال أف الدراسات واإلحصائيات تشَت إذل أف قيمة األمواؿ ادلختلسة يف تصاعد مستمر وتأيت يف 
مليار سنتيم أي ما يعادؿ 13200مقدمة ىذه االختالسات تلك الواقعة يف البنوؾ، كفضيحة اختالس 

  مليار دوالر من البنك الصناعي والتجاري، اليت قاـ هبا مديرو وكالة البنك التجاري والصناعي بوىراف1.5
مليار سنتيم من وكالة 2000مليار سنتيم من البنك الوطٍت اجلزائري واختالس 3200باإلضافة إذل اختالس 

. (2)بوزريعة لذات البنك
ويرجع بعض احملللُت أسباب زيادة جرائم الفساد عمـو اًو اجلرائم االقتصادية وقضايا االختالس 

والرشوة خصوصاً، يف السنوات األخَتة إذل عدـ صلاعة آليات ادلراقبة اليت تعتمدىا اجلزائر يف متابعة صرؼ 
ادليزانيات الضخمة ادلخصصة لتمويل مشاريع البنية التحتية ، وترتيب اجلزائر ضمن مؤشر الشفافية يدؿ علي 

:  اتساع رقعة الفساد من سنة إرل أخري، واجلدوؿ التارل وضح ذلك
 (2016-2012)مستوي مؤشر الفساد في الجزائر الفترة  (10)الجدول رقم

 .التدابَت الوقائية ضد تبييض األمواؿ يف البنوؾ اجلزائريةشعباف فرح، ورقة عمل حوؿ : ادلصدر

                                                           
، الثالث، العدد الثاين اجمللد، ةاقتصادياالرللة شعاع للدراسات ، -أسبابو ونتائجو- االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر، بنًتكي أمينة زعمـو صربين(_1)

 .7 ص 2019سبتمرب، ، ادلركز اجلامعي تيسمسيلتىد العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَتمع
 17/02/2022 بتاريخ https ;//iqtissad.biogspot.com –موسوعة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت والتجارة(_2)

 الترتيب عالمياً  10/مستوي المؤشر السنة
2012 3.4 105 
2013 3.6 94 
2014 3.6 100 
2015 3.6 88 
2016 3.4 108 
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- 2012 خالؿ الفًتة ادلمتدة من 5/10 نالحظ أف مستوي ادلؤشر أقل من  رقم اجلدوؿمن 
 وىو ما يدؿ علي أف ظاىرة الفساد والرشوة الزالت تسود االقتصاد اجلزائري بالرغم من كل 2016

 .اإلجراءات ادلتخذة دلكافحتها

 الهجرة غير الشرعية: الفرع الرابع

 أفارقةعرفت اذلجرة غَت الشرعية يف اجلزائر تطورا رىيبا منذ مطلع التسعينات سبثلت يف دخوؿ رعايا 
 كنيجَتيا الكامَتوف، زامبيا، الزائَت، غانا، وشكلوا شبكات عمالقة سبارس اإلفريقيمن دوؿ جنوب الساحل 

 مصاحل الدرؾ الوطٍت يف اجلزائر عدد الدوؿ اليت وأحصت التزوير والتهريب والتجارة احملرمة، أنواعسلتلف 
 أوروبية بلداف إرل إضافة دولة معظمها افريقية من بينها تونس وادلغرب 48يتدفق منها ىؤالء ادلهاجرين ب

وعربية، يتم انتقاؿ ىؤالء ادلهاجرين اما بالتواطؤ أو الرشوة أو دبساعدة شبكات متمرسة تنشط علي احلدود 
. وادلسالك الصحراوية واجلبلية الوعرة حيث تغيب رقابة الدولة وتسيطر صباعات من ادلهربُت

 . لقد عرفت ىذه الطاىرة تطورا كبَتا يف اجلزائر، حيث أصبحت ترعاىا شبكات منظمة
:  وىناؾ نوعُت من اذلجرة غَت الشرعية يف اجلزائر

مارل، النيجر، ودوؿ )ىجرة األفارقة  ضلو اجلزائر وذلك نظرا للظروؼ ادلعيشية ادلًتدية يف بلداهنم األصلية -1
 .(اإلفريقيالساحل 

 الذي يبُت 11أنظر اجلدوؿ رقم  ) آلخري تعرؼ اذلجرة غَت الشرعية ارتفاعا ملحوظا من سنة حيث
  ).2010 إرل 2004عدد القضايا ادلتعلقة باذلجرة السرية خالؿ الفًتة من 

 2010 إلي 2004الشرعية للفترة الممتدة من  قضايا الهجرة غير عدد(11)الجدول رقم 

 2008 2007 2006 2007 2006 2005 2004 السنة
 2065 2648 2217 2155 1162 1985 1651 قضايا الهجرة السرية

كلية العلـو عبد الرؤوؼ مليط، سياسة مكافحة تبييض األمواؿ يف اجلزائر، مذكرة ماجستَت، : ادلصدر
 119، ص2012/2013، جامعة اجلزائر، السياسية واإلعالـ
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ويتم كل ذلك بالتواطئ أو الرشوة أو دبساعدة شبكات متمرسة :  أوربا عرب السواحلإرلىجرة اجلزائريُت -2
 .تنشط علي احلدود حيث تغيب مصاحل األمن

 سنة إذل 2000 اذلجرة غَت الشرعية من سنة إطار جدوؿ يوضح عدد اجلزائريُت ادلوقوفُت يف يوفيما يل
2007 

- 2000)الفترة الهجرة غير الشرعية إطارعدد الجزائريين الموقوفين في (12)جدول رقم 
2007) 

المجموع  2007 2006 2005 2004 2003 2002 20001 2000 

 151 114 73 21 7 6 17 10 17القضايا 

 42/  21 39 9 12 57 707 881الذكور 

 0/  1 0 1 0 0 7 9االناث 

 42 1071 22 33 10 12 57 714 890اجملموع 

 4 625 0 2 4 0 6 479 495اودع احلبس 

 38 235 22 31 6 12 51 235 395افراج مؤقت 

 :https. 2020، 5، العدد 12موقع رللة أفاؽ علمية، اجمللد : ادلصدر

//www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578 

 بدا الكثَت من األجانب يهاجروف إليها، وإذا 2000وبتحسن الوضع األمٍت يف اجلزائر بداية سنة 
 صلد إف معدذلا يف تزايد مستمر حبث أف عدد 2007و2006قارنا إحصائيات اذلجرة السرية للسنتُت 

 بادلقارنة 1071 أين بلغ عدد األشخاص ادلوقوفُت 2007 بادلائة يف سنة 50ادلرشحُت للهجرة تزايد بنسبة 
 شخص سنة 479 شخص وإيداع احلبس 714، كما أوقفت مصاحل الدرؾ الوطٍت 2006مع سنة 
، 2006 بادلائة مقارنة بسنة 90 بنسبة زيادة تقدر ب 2007 شخص باحلبس سنة 625 وإيداع 2001

 : (1) قامت وحدات الدرؾ الوطٍت دبعاجلة مايلي2008اما خالؿ الثالثي األوؿ من سنة 

  شخص بتهمة اذلجرة السرية100 قضية متعلقة باذلجرة السرية، توقيف 12معاينة . 
  شخص باحلبس51إيداع . 
  شخص49اإلفراج ادلؤقت عن . 

                                                           
 45 ص ، جامعة بسكرة2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_1)

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
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 االؼ 10و كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرؾ الوطٍت، أف اجلزائر أحصت أكثر من 
 (1 ).2021مهاجر غَت شرعي من جنسية افريقية مت توقيفهم خالؿ سنة 

 والعملياتية حوؿ ادلتاجرة بادلهاجرين وعالقتها باجلرؽلة اإلجراميةادلقاربة " حوؿ  ادلصدرو أوضح ذات
،  "2016أف ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية لألفارقة ضلو اجلزائر تشهد ارتفاعا متزايدا منذ سنة " العابرة للحدود

 االحًتازية اليت مت ازباذىا اإلجراءاتعددىم ال سيما بعد زبفيف " تضاعف "2021مربزا أنو يف سنة 
 مهاجر غَت شرعي من جنسيات افريقية ألقي 10.889ليصل ارل  ( 19-كوفيد)بسبب فَتوس كورونا 

. 2020  سنة مت توقيفهم يفإفريقي مهاجر 5825، مقابل ـالقبض عليو

، 2020 و2018، سبكنت مصاحل قيادة الدرؾ الوطٍت يف الفًتة ادلمتدة ما بُت ادلسئوؿوحسب ذات 
، وذلك عن 1285 شبكة للمتاجرة بادلهاجرين من جنسيات سلتلفة تتكوف من 445من تفكيك   رلـر

. طريق الرب والبحر

 االقتصاد الخفي والتهرب الضريبي: الفرع الخامس

سبيز االقتصاد اجلزائري خالؿ حقبة الثمانينات بظاىرة تنامي االقتصاد اخلفي، والذي ػلوي بُت طياتو 
 ضخمة ال تدخل غالبا يف التقديرات الرمسية ؿمدا خيالعديد من األنشطة االقتصادية اخلفية واليت تنتج عنها 

للدخل الوطٍت وال زبضع للضرائب، وتؤكد الدراسات اليت سبت يف ىذا اجملاؿ ضخامة حجم االقتصاد اخلفي 
إرل  % 20يف اجلزائر، فَتي البعض أف احلجم الكلي ألنشطة االقتصاد اخلفي يف اجلزائر ؽلكن أف تًتاوح بُت 

 مليار 80من الناتج الداخلي اخلاـ، وأف إصبارل األمواؿ ادلتداولة داخل ىذا القطاع تقدر حبوارل  % 30
دوالر من إصبارل الدخل الوطٍت، وقد انتشر االقتصاد اخلفي يف اجلزائر بصورة كبَتة، حيث أف بعض ربات 

البيوت سبارسن أعماال يدوية كاخلياطة تدر عليهم دخوال غَت معلنة، كما قد ينخرط بعض ادلوظفُت يف أعماؿ 
أخري مرتبطة أو غَت مرتبطة بوظائفهم بعد انتهاء العمل الرمسي تدر عليهم مداخيل أخري غَت معلنة، 

 .باإلضافة إرل نشاطات أخري تدخل ضمن النشاطات ادلميزة لالقتصاد اخلفي

و لظاىرة االقتصاد اخلفي يف اجلزائر العديد من األسباب والعوامل اليت أدت إرل توسيع رقعتو، ولعل 
 )العامل الرئيسي ىو النظاـ االقتصادي الذي تبنتو احلكومة اجلزائرية بعد االستقالؿ، وىو النظاـ االشًتاكي 

                                                           
(1_)-https: //www.aps.dz/ar/societe/118275-2021-12-16-15-53-09 00: 09 الساعة 11/04/2022 تاريخ 

https://www.aps.dz/ar/societe/118275-2021-12-16-15-53-09%20?????%2011/04/2022%20??????%2009:00
https://www.aps.dz/ar/societe/118275-2021-12-16-15-53-09%20?????%2011/04/2022%20??????%2009:00
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وما صاحبو من اختالالت ىيكلية بعد التحوؿ إرل نظاـ اقتصاد السوؽ، كما أدت  (اقتصاد موجو وسلطط
سياسات التدخل احلكومي أحيانا يف أسواؽ السلع وعوامل اإلنتاج والصرؼ األجنيب إرل نشوء أسواؽ موازية 
لألسواؽ الرمسية، وذلك من خالؿ التأثَتات اليت مارستها علي ىيكل الطلب والعرض واألسعار يف األسواؽ 

الرمسية، ومن أسباب انتشار ظاىرة االقتصاد اخلفي يف اجلزائر نذكر أيضا مشكل صبود النظاـ الضرييب وعجزه 
عن مواجهة التطورات االقتصادية واالجتماعية من جهة، وارتفاع معدالت االستقطاع الضرييب من جهة 

أخري، والذي خلق يف ظل ضعف العقوبات وتواضع إمكانيات اإلدارة ادلنفذة حوافز قوية للتهرب والغش 
الضرييب باللجوء إرل شلارسة األنشطة اخلفية علي سلتلف ادلستويات، وىو الشيء الذي زاد من حدة ىذه 

 .ادلشكلة واليت ساعدت علي توسيع رقعة االقتصاد اخلفي

 إرل أف (CNES )باجلزائر دلت الدراسات االقتصادية اليت قاـ هبا اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 أي خارج القنوات ادلعلوماتية (1)سوؽ يف اجلزائر تنشط خارج القانوف( 700)تاجر و ( ألف200)ىناؾ 
 والية يف الشرؽ والغرب والشماؿ وحيت يف ادلدف اجلنوبية، كما تقدر بعض األطراؼ أف ىناؾ حوارل 12عرب 
فالسوؽ ادلوازية ، (2 )( مليار دينار1400) بارونا من بارونات ىذه السوؽ استولوا علي ما مقداره 14

أصبحت دبثابة جنة ضريبية لبارونات االستَتاد سبارس فيها شيت أنواع التجاوزات، فمثال دلت الدراسات علي 
 %34بينما ادلعدؿ الدورل ادلسموح بو ىو  % 84أف معدؿ القرصنة يف رلاؿ الربرليات يف اجلزائر يتجاور 

 األمواؿ، كما تنتشر يف اجلزائر ورشات التصنيع بشكل تبييضو ىذه القرصنة ىي شكل من أشكاؿ (3)
رىيب لكثَت من ادلنتجات ادلقلدة كاأللبسة وادلواد والعطور وقطع الغيار بدوف رخصة وبدوف احًتاـ للمقاييس 

ادلسؤولُت دبديرية الضرائب  الدولية ادلتعارؼ عليها، وفيما ؼلص ظاىرة التهرب الضرييب يف اجلزائر، قدر أحد
مليار دوالر، وسبثل ىذه القيمة  2.8 مليار دينار جزائري، أي حوارل 600اجلزائرية حجم الظاىرة بػ 

شكوي هبذا الشأف (1223)، حيث أودعت اجلهات ادلختصة ( 2007-1990)الضخمة الفًتة ما بُت 
 شخص من طرؼ ادلصاحل ادلختصة ظهر عليهم ثراء 900لدي رلالس القضاء، يف حُت جري التحقيق مع 

                                                           
طَت أمينة خابوشاحبة، اثار ظاىرة غسيل االمواؿ علي االقتصاد اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو (_1)

 .57-56 ص 2015-2014التسيَت، جامعة البويرة، 
 . 88جامعة اجللفة ص (1)26االخضر عزي، دراسة ظاىرة تبييض االمواؿ عرب البنوؾ، رللة احلقوؽ والعلـو االنسانية، دراسات اقتصادية، (_2)
بن عيسي بن علية، جهود واليات مكافحة ظاىرة غسيل االمواؿ يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية (_3)

 126 ص 2010-2009وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 
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إف دل تكن أكثر،  % 40كما قدرت مصادر أخري نسبة التهرب الضرييب ادلستفحل يف اجلزائر بػ ، مفاجئ
 .واجلدوؿ ادلوارل يبُت نسبة االقتصاد اخلفي من الناتج احمللي للجزائر

 ) pib%النسبة)2013 - 2000: حجم االقتصاد اخلفي يف اجلزائر القًتة(:13)جدول رقم

 النسبة المئوية السنة
2000 36.7 
2001 34.62 
2002 32.88 
2003 32.13 
2004 30.59 
2005 31.48 
2006 33.76 
2007 33.57 
2008 36.89 
2009 35.21 
2010 37.79 
2011 36.42 
2012 31.8 
2013 30.24 

 33.87 المتوسط
توىامي زلمد رضا، دراسة ربليلية لالقتصاد اخلفي يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلـو  :المصدر

 220، ص 2019-2018االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ادلسيلة، 
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أساليب تبييض األموال في الجزائر : المبحث الثاني

 التحويالت البنكية إلي الخارج: المطلب األول

 منظمة النزاىة ادلالية العادلية ادلتخصصة يف مكافحة الفساد ادلارل أف هتريب رؤوس األمواؿ من أعلنت
، وىي األمواؿ الناصبة عن (2013-2003 )(1) سنوات10 مليار دوالر خالؿ 16اجلزائر بلغ قرابة 

 .عائدات أنشطة األعماؿ ادلشبوىة واجلرؽلة والفساد

 تعترب جد 46 دولة يف العادل، إال أف ادلرتبة الػ145 إف كاف تنصيف اجلزائر يدخل يف ترتيب لػوحثي
  .سيئة بالنسبة لبلد تعترب فيو مكافحة ىروب رؤوس األمواؿ واحدة من بُت أىم أىداؼ وبرامج السلطة

وذكرت وكالة رويًتز اليت نشرت التقرير السنوي السادس للمؤسسة أف اجلرؽلة والفساد يستنزفاف ما 
يقرب من تريليوف دوالر سنويا من الدوؿ الفقَتة ومتوسطة الدخل، حيث يؤدي اختفاء األمواؿ القذرة إرل 

أضرار بالغة بادلناطق األشد فقرا يف العادل، لدرجة أف األمواؿ غَت الشرعية اليت خرجت من الدوؿ النامية بُت 
سنويا، وىو ما يعادؿ ضلو ضعف معدؿ ظلو  % 9.4تريليوف دوالر دبعدؿ 6.6 ذباوزت2012 و2003

 .الناتج احمللي اإلصبارل يف العادل

  سنة شهدتا أكثر ىروب لرؤوس األمواؿ، ففي2009 و2008ووفقا ألرقاـ ادلنظمة، فإف سنيت 
، وىو نفس ادلبلغ ادلهرب (2) ماليَت دوالر4بلغ حجم األمواؿ ادلهربة من اجلزائر ضلو اخلارج قرابة  2008

 مليوف دوالر، 187 حيث بلغت 2011إف اطلفض حجم األمواؿ ادلهربة يف  وخالؿ العاـ ادلوارل، حيت
 .(3)مليار دوالر2.6 لتبلغ 2012ارتفعت بشكل رىيب يف عاـ 

 مليار دوالر 18أف صرح بأف قيمة األمواؿ ادلهربة سنويا تبلغ  سابقا، سبق لوزير التجارة اجلزائريكما 
 .يف شكل فواتَت استَتاد مضخمة

                                                           
(1_)https: //www.echoroukonline.com 25: 10 الساعة 14/03/2022 اطلع بتاريخ 17/12/2013نشر بتاريخ 
(2_)https: //www.echoroukonline.com 00: 11 الساعة 08/03/2022 بتاريخ 17/12/2014 نشر بتاريخ  
(3_)https: //www.echoroukonline.com 25: 10 الساعة 14/03/2022 اطلع بتاريخ 17/12/2013نشر بتاريخ 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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 عرفت ظاىرة هتريب العملة إرل اخلارج تزامنا مع قدـو بعض التجار من دوؿ أسيوية، خاصة الصُت، و
وكذا عدد من الدوؿ العربية، كمصر واألردف وسوريا، علي االستثمار يف اجلزائر بفتح ورشات صغَتة عرب 
 أينبعض البلديات، حبث يقوموف بتحويل األمواؿ اليت غلنوهنا من خالؿ نشاطهم االستثماري إرل اخلارج، 

سجلت مصاحل اجلمارؾ توقيف أشخاص من جنسيات جزائرية وأردنية ومصرية وصينية، تلجأ إرل إخفاء 
 . يف الثياب لتحويلها إرل اخلارجوحيتاألمواؿ يف األحذية واألمتعة 

 : و من بُت الفضائح والقضايا ادلتعلقة بتحويل األمواؿ إرل اخلارج صلد أشهرىا

 علي ايدي رلموعة من األشخاص 1990تأسست شركة اخلليفة سنة : فضيحة بنك الخليفة- 1
من اجل تبييض أمواذلم وبعد الفراغ الذي حدث يف النقل اجلوي اجلزائري الناتج عن اختطاؼ طائرة فرنسية 

 ومت إنشاء شركة الطَتاف للخليفة وبنك 1998استغل أصحاب الشركة فرصة االستثمار يف رلاؿ الطَتاف عاـ 
 مليوف دينار يف استقطاب مبالغ مالية معتربة، نسبة 5 والبالغ رامسالو27/07/1998اخلليفة ادلعتمد يف 

 ومن عوامل تفجر أزمة بنك اخلليفة سوء تسيَت مسؤورل البنك من خالؿ % 17-12فائدة قدرت مابُت 
التقصَت يف أداء ادلهاـ، وقد ترتب علي تصفية البنك انعكاسات بالغة اخلطورة علي ادلودعُت سواء كانوا 

 مليار دينار 100صغارا اـ كبارا خواص أو عموميُت وعلي االقتصاد الوطٍت حيث كلف اخلزينة العمومية 
 (1)جزائري

فقط للبنك  (2)مسَتين، ترأست اللجنة ادلصرفية اجللسة التأديبية حبضور 2003 ماي 26ويف 
ادلعٍت، وقد مت االستماع إرل ادلدير ادلؤقت لتقدًن نتائج التحقيق احملاسيب وادلارل؛ فأكد أف الوضعية ادلالية 

تتميز بعجز يف ادلوارد ملفق بتصاريح مزورة ويرجع ىذا العجز يف ادلوارد " آؿ خليفة بنك " لشركة ادلساعلة 
:  إرل

                                                           
 45 ص ، جامعة بسكرة2017رللة تنوير، العدد الثالث، سبتمرب (_1)
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 سبثلت يف ليفةحيث أف أورل الضربات اليت تلقتها إمرباطورية اخل، هتريب رؤوس األمواؿ ضلو اخلارج- 
فيما بعد أف  ، كما تبُت23/02/2003مليوين أورو يف حقائب دبطار اجلزائر بتاريخ  إحباط زلاولة هتريب

 .(1)دينار إرل اخلارج  مليار147اخلليفة سبكن ربت غطاء التجارة اخلارجية من ربويل 

 تراكم ادلستحقات للديوف ادلعدومة علي مؤسسات تابعة .
 - اذليكل ادلارلاختالؿسلالفات تنظيم الصرؼ ادلتزامنة مع  .
 اختالسات ضخمة يف ادلوارد، وسلالفة القواعد احملاسبية وادلهنية .

أدت ىذه الوضعية من سوء التسيَت إرل حالة خطَتة من فقداف السيولة اليت سرعاف ما ربولت إرل 
إعسار مارل وعدـ القدرة علي التسديد اللتزاماهتا عند فًتة التحصيل وىو ما يؤكد ضياع الودائع، وبعد 

ادلداولة للجنة ادلصرفية وفق القانوف مت ازباذ القرارات اآلتية 

  ادلتعلق (10-90) من القانوف156من خالؿ تطبيق ادلادة " آؿ خليفة بنك " سحب ترخيص بنك
.  بالنقد والقر ض، ادلعدؿ وادلتمم

  ادلتعلق بالنقد 1990 ابريل 14ادلوافق ؿ (10-90 ) من القانوف 157تعيُت مصف استنادا إرل ادلادة
 .(2)والقرض، ادلعدؿ وادلتمم

شيكا بتكلفة إصبالية 27000قد سددت  ضماف الودائع ادلصرفية وأكد زلافظ بنك اجلزائر بأف شركة
واليت ال تتجاوز " آؿ خليفة بنك "  مليار دينار لتعويض صغار ادلدخرين من عمالء 2.4تقدر حبوارل 

 .(3)جزائري  دينار600.000ودائعهم قيمة 

 مليار دج 1 برأمساؿ قدره 28/06/1997تأسس يف : فضيحة بنك الجزائر الصناعي والتجاري- 2
 (4)ومن ذباوزات البنك مايلي

 30/09/2001 من األمواؿ الصافية لو بتاريخ %25 زبوف تفوؽ 23منح التزامات مالية ؿ.  
                                                           

عبدالرؤوؼ مليط، سياسة مكافحة تبييض األمواؿ يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت فرع التنظيم السياسي (_1)
 .29 ص 2012/2013، جامعة اجلزائر، كلية العلـو السياسية واإلعالـواإلداري، 

 .538 ص 1990 سنة 16اجلريدة الرمسية العدد (_2)
 .296  صفحة2016-02 اجمللد 15، رللة االقتصاد اجلديد العدد نػوفػل مسايلي(_3)
لبوازدةأحالزلاج مرابط حليمة، دور البنوؾ يف مكافحة جرؽلة غسيل االمواؿ، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية (_4)

 .95 ص 2019-2018وعلـو التسيَت، جامعة البويرة، 
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 31/12/2001 من األمواؿ الصافية لو بتاريخ % 25 زبوف تفوؽ 24منح قروض ؿ.  

 7 عن ثغرة تقدر ب 08/06/2003وكشف رئيس احلكومة سابقا أماـ أعضاء رللس األمة يف 
 800فقد كلف خسائر بقيمة مليار دينار لدي البنك الصناعي والتجاري ووصفو بأنو بنك استَتاد فقط، 

 .مليوف دوالر

يعترب أوؿ البنوؾ التجارية يف اجلزائر ادلستقلة، مت تأسيسو دبوجب : فضيحة البنك الوطني الجزائري- 3
نتيجة الندماج أربعة بنوؾ أجنبية، ومن أشهر ادلخالفات  1966 جواف 13الصادر يف (178-66)األمر

 علي 2005هناية سنة  مليار سنتيم تعود أطوار القضية إرل 3200 ادلصرفية اليت سجلها صلد قضية اختالس
، تعود لثالثة سنوات من 2002مستوي ثالثة فروع للبنك، أين مت اكتشاؼ اختالس مبالغ ضخمة منذ 

وكاف سبب االختالس صعوبة حصوؿ ادلراقبُت علي ادلعلومات كوف النهب ادلستمر وادلستًت للماؿ العادل 
: التسيَت ادلصريف ىو تسيَت تقليدي، كما اف ادلعطيات تشَت ارل اف ىذه الفضيحة تقف وراءىا اساسا شركتاف

ويعتقد اف ذلما "النقل االزرؽ " األورل زبتص يف إنتاج الزفت وتعبيد الطرقات والثانية تنشط يف قطاع النقل 
، حيث مت إيداع احلبس ستة مديرين فرعيُت دبا فيهم ادلدير ادلسؤولية الكبَتة يف هتريب االمواؿ من ىذا البنك

العاـ السابق للبنك، بينما استطاع مدير فرع بنك بوزريعة من الفرار إرل لندف دبعية عائلتو باإلضافة إرل 
حوؿ تواطؤ كبار مسؤورل فروع البنك مع أحد العمالء عن  زلافظي احلسابات وادلفتش العاـ، وتدور القضية

 صك بدوف رصيد، بعدما استفاد ىذا العميل من قروض 1957 شركة وعلية وإصدار 24طريق تأسيس 
 .بنكية دوف ضمانات وخصم ألوراؽ ذبارية وعلية قبل وصوؿ اإلشعارات

 13الصادر بتاريخ (206-82)مت تأسيسو دبوجب ادلرسـو رقم : بنك الفالحة والتنمية الريفيةقضية - 4
 لغرض سبويل الفالحة ومتمماهتا، تعرض بدوره لكربي الفضائح واألزمات ادلصرفية اليت ىددت 1982مارس 

 . استمراريتو وكادت أف توقف نشاطو، يف حُت مت سحب االعتماد من وكالتُت تابعتُت لو

 ضياع مبالغ خيالية يف صفقات مشبوىة 2005سجلت ادلفتشية العامة إلدارة بدر يف شهر نوفمرب 
 مليار سنتيم وىي عملية 500 مليار سنتيم أمكن اسًتجاع حوارل 1700بُت متعاملُت خواص ذباوزت 

، اليت ىددت "سفتجات اجملاملة"مرتبطة بتعامالت مشبوىة دلسؤورل الوكالة بأوراؽ ذبارية وعلية عرفت بقضية 
ادلركز ادلارل لوكالة بئر مراد رايس، إال أف القضية عرفت إجراءات قضائية بطيئة ليبث فيها شهر مارس 
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 متهما من إطارات البنك ورلمع دغليماكس، وقد تراوحت األحكاـ ما 25 من 9 من خالؿ متابعة 2011
  .بُت سنتُت وعشرة سنوات أما الباقية فقد استفادوا من الرباءة

 فقد سجل بنك البدر متاعب مالية كبَتة كادت أف تعصف بوجوده لو 2006أما يف منتصف سنة 
 من (1) ماليُت دوالر9ال قرار إعادة سبويل البنك من طرؼ احلكومة، حيث سجل قضية اختالس وتبديد 

. وكالة رياض الفتح

تعود ىشاشة البنوؾ العمومية أساسا لإلبقاء علي منح القروض ذات مردودية منعدمة لفائدة 
ادلؤسسات العمومية الكربي، إضافة إرل ديوف غَت عاملة متأتية من مؤسسة منحلة تعاين أزمات ىيكلية، إرل 

جانب نقص ادلؤىالت والتخصص إلطارات البنوؾ العمومية يف بيئة مصرفية تسودىا الضبابية وعدـ 
اإلفصاح، ويشَت بعض اخلرباء أنو لو يتم تطبيق ادلعايَت ادلصرفية الدولية يف رلاؿ تقييم األداء ألدي إعالف 

إفالس عدة بنوؾ عمومية بالنظر لوضعيتها ادلالية ادلتدىورة، خاصة يف رلاؿ القروض ادلتعثرة، إال أنو ال ؽلكن 
أف نتجاىل اجلهود ادلبذولة من الدولة شلثلة ببنك اجلزائر للرفع من أداء البنوؾ وتعزيز أنظمة الرقابة من خالؿ 

. تطبيق مبادئ احلوكمة ادلصرفية

 .وعن تطور عمليات تبييض االمواؿ يف البنوؾ اجلزائرية نوضحها يف اجلدوؿ ادلواؿ

 الوحدة مليار دوالر ( 2007-2000 )ادلبالغ ادلبيضة يف البنوؾ اجلزائرية خالؿ الفًتة (:14)جدول رقم

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 2 2 1.5 القيمة

 :https. 2020، 5، العدد 12موقع رللة أفاؽ علمية، اجمللد : ادلصدر

//www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578 

د الرقابة علي ربويل يتشدية باجلزائرومن اجل احلد من ربويل األمواؿ إرل اخلارج قامت السلطات 
يقظة لتشديد مراقبة ومتابعة  (جلنة)أعلنت وزارة ادلالية اجلزائرية استحداث خلية  حيث األمواؿ إرل اخلارج

ربويل األمواؿ إرل اخلارج، بعد تزايد احلديث عن عمليات مشبوىة تزامنا مع احلراؾ الشعيب الذي تعيشو 
 .2019بداية البالد منذ 

                                                           
 97 صفحة2016-02 اجمللد 15، رللة االقتصاد اجلديد العدد نػوفػل مسايلي(_1)

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
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، اليت (حكومية) أف اللجنة تضم كوادر ينتموف لوزارة ادلالية وصبعية البنوؾ وادلؤسسات ادلصرفية حيث
 .تضم شلثلُت عن كافة البنوؾ وادلصارؼ اليت تنشط يف البالد

من  (النقد األجنيب)وأسندت للجنة ذاهتا مهمة التحقق من عمليات ربويل األمواؿ بالعملة الصعبة 
 .طرؼ البنوؾ ومدي مطابقتها لقانوف الصرؼ ادلعتمد من ادلركزي اجلزائري

 أنواع من علميات ربويل النقد األجنيب من اجلزائر ضلو 3اليقظة علي مراقبة  (جلنة)وسًتكز خلية 
 .اخلارج

وتتعلق احلالة األورل بعمليات استَتاد السلع واخلدمات، والثانية بالتحويالت ادلتعلقة باستثمارات 
أما احلالة الثالثة فتخص ربويل األرباح ادلتأتية من استثمارات مباشرة باجلزائر ، لشركات جزائرية باخلارج

 .لشركات أجنبية

 دوالر أمريكي نقدا للشخص الواحد عرب 7500التنظيم اجلزائري ال يسمح إال بإخراج ما يعادؿ ألف 
 .(1)ادلنافذ احلدودية للبالد، مع وجوب احلصوؿ علي وثيقة سحبها من بنك معتمد

 السوق الموازية: الثانيالمطلب 

 لبيع وشراء العملة الصعبة يف سوؽ أساسيةنقاطا  تشكل كل من اجلزائر العاصمة، وىراف، تيزي وزو
 ) العمالت الصعبة أوراؽ ػلملوف األشخاصغَت شرعية، فمثال يف اجلزائر العاصمة يوجد كم ىائل من 

 يًتددوف علي أشخاص، تصل ىذه العمالت ارل السوؽ ادلوازي عن طريق (االورو، الدوالر، اجلنيو االسًتليٍت 
 شركات أصحاب ىم يف الغالب األسواؽ للتهريب خاصة يف فًتات االستَتاد، وزبائن ىذه األجنبيةالبلداف 

 اطلفاض إرل يف السوؽ ادلوازية األمواؿ الكبَت علي ربويل اإلقباؿومكاتب تصدير واستَتاد وسياح، ويعود 
أخري،  يف السوؽ ادلوازية من جهة وكثرة الطلب عليها من جهة أسعارىا العملة يف البنوؾ مقارنة مع أسعار

حيث ال يزاؿ ادلواطن اجلزائري يلجأ إرل ىذه األسواؽ، للحصوؿ علي ما يكفيو من العملة الصعبة يف حاؿ 
ومت ، (2 )( دوالرا122) يورو 90ضئيلة جدا، إذ حددهتا الدولة بػ منحة السياحة كاف مسافرا، خاصة وأف

                                                           
(1_)https: //www.aa.com.t/ar/1452005 20: 11 الساعة 08/03/2022بتاريخ 14/04/2019نشر بتاريخ  
(2_)https: //www.maghrebvoices.com 40: 15 الساعة 01/03/2022بتاريخ 

https://www.elkhabar.com/press/article/179119/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8090-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88/
https://www.elkhabar.com/press/article/179119/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8090-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88/
https://www.elkhabar.com/press/article/179119/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8090-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88/
https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.maghrebvoices.com/
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للشخص الراغب يف مغادرة تراب الوطن، وتعترب ىذه ادلنحة من أضعف (1) أورو سنويا130 ب ىاتسقيف
ادلنح مقارنة بدوؿ اجلوار، واليت ال تكفي حيت لقضاء ليلتُت يف أي مدينة أوروبية أو عربية، الشيء الذي يدفع 

. السوداء لشراء العملة الصعبة بسعر يفوؽ قيمتها بالعملة احمللية باألشخاص للجوء لسوؽ

و تصل العملة الصعبة إرل أيدي ىؤالء التجار عن طريق تعاملهم مع ادلستوردين خاصة أصحاب 
السلع القادمة من الصُت، والذين ال يعلنوف عن القيمة احلقيقية للسلع ادلستوردة مع ادلصارؼ هتربا من دفع 

. الضرائب فيلجئوف ذلذه السوؽ اليت توفر ذلم ما ػلتاجونو

، فإف سوؽ صرؼ العمالت السوداءوإذا غابت األرقاـ الرمسية حوؿ حجم األمواؿ ادلتداولة يف 
 . مليارات دوالر يتم تداوذلا يف ىذه السوؽ سنويا9تقديرات اخلرباء تشَت إرل حوارل 

% 50 مليارات دوالر تتداوؿ يف الساحة سنويا، أي ضلو 4 و3وتشَت األرقاـ إرل أف ما يًتاوح بُت 
. من حجم سوؽ صرؼ العمالت األجنبية ادلوازية علي مستوي البالد

 مليارات دوالر يضخها (3) ثالث إرل(2)من مليارين"أف صرح احد أساتذة االقتصاد النقدي و
، بسبب (2)اجلزائريوف القاطنوف يف اخلارج سنوياً بالسوؽ ادلوازية للعملة بدالً من إرساذلا عرب القنوات البنكية

".  السوؽ ادلوازية يفربحاؿاإلجراءات ادلعقدة وارتفاع ىامش 

وبالرغم من اخلطاب الرمسي ادلندد بالسوؽ ادلوازية، إال أف كثَتاً من ادلتتبعُت يروف أف جهات نافذة 
ومقربة من دائرة ازباذ القرار يف البالد كرجاؿ أعماؿ ووزراء وعسكريُت سابقُت يقفوف وراء ىذه السوؽ اليت 

.  مليار دوالر سنويا12تكبد خزينة احلكومة 

ويتوغل االقتصاد ادلوازي أو غَت الرمسي يف اجلزائر بشكل كبَت، ما يؤدي إرل تآكل معدالت النمو 
وعدـ القدرة علي معرفة احلجم احلقيقي لالقتصاد، ويؤدي ذلك إرل احتساب قيم ادلؤشرات االقتصادية 

 .دبقدار أقل من قيمتها الفعلية، ما يصعب ادلهمة أماـ متخذي القرار

                                                           
، الثالث، العدد الثاين اجمللد، قتصاديةاالرللة شعاع للدراسات ، -أسبابو ونتائجو- االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر، بن تركي أمينة زعمـو صربين(_1)

 8 ص 2019سبتمرب، ، ادلركز اجلامعي تيسمسيلتىد العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَتمع
(2_)https: //www.alaraby..co.uk 50: 15 الساعة 01/03/2022 لتاريخ 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/3/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/3/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby..co.uk/
https://www.alaraby..co.uk/
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كما يلعب االقتصاد ادلوازي دورا سلبيا يف ميزانية الدولة اليت ال تستفيد منو نتيجة عدـ ربصيل 
الضرائب علي نشاطاتو، وبالتارل ال يسهم يف إيرادات الدولة، يف وقت يتوقع فيو أف يبلغ عجز ادلوازنة لعاـ 

 . مليار دوالر، بسبب زيادة النفقات العامة عن إصبارل اإليرادات22.6 ضلو 2021

خارج النظاـ ادلارل )، حجم االقتصاد ادلوازي يف البالد 2021 سبتمرب 29وقدر الرئيس اجلزائري، يف 
 (1) مليار دوالر75 تريليونات دينار، ما يعادؿ 10بنحو  (الرمسي

، سامي عقلي، لإلذاعة الوطنية، إف قيمة "الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل ادلواطنُت" رئيس وصرح
من األخطار الكبَتة "، ووصف األمر بأنو (2) مليار دوالر60العملة الصعبة ادلتداولة يف السوؽ السوداء تبلغ 

وتعود أسباب اتساع االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر إرل رلموعة من العوامل أبرزىا  اليت هتدد االقتصاد الوطٍت
 .العوائق اإلدارية وعدـ مالئمة ادلناخ االستثماري يف ظل انتشار الفساد داخل البالد

 مليارات 5، أطلقت احلكومة اجلزائرية سندات خزانة دل تتمكن من استقطاب سوي 2016ففي عاـ 
 .(3)دوالر فقط

كما دل تفلح مساع حكومية إلدراج الصَتفة اإلسالمية كوسيلة الستقطاب األمواؿ ادلتداولة يف السوؽ 
 .ادلوازية، وبقي االعتماد عليها يف سبويالت زلدودة أغلبها استهالكي

، ما يسهم يف تدىور الوضع 2020 يف مؤشر الشفافية العادلي لعاـ 104واحتلت اجلزائر ادلرتبة الػ 
 .االقتصادي بسهولة

، كذلك ساىم هترب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من دفع الضرائب يف اتساع االقتصاد ادلوازي
 .وساىم ىذا التطور األخَت أيضا يف اتساع رقعة االقتصاد ادلوازي دوف وجود عقبات

                                                           
(1_)https: //www.elestiklal.net 40: 15 الساعة 01/03/2022بتاريخ 
(2_)https: //www.maghrebvoices.com 40: 15 الساعة 01/03/2022بتاريخ 
(3_)https ;//www.aa.com.tr 30: 15 الساعة 01/03/2022 بتاريخ 

https://www.elestiklal.net/
https://www.elestiklal.net/
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.maghrebvoices.com/
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و يري احد اخلرباء االقتصاديُت اجلزائريُت، أف التهرب الضرييب ىو أحد أىم أسباب اتساع االقتصاد 
ادلوازي خاصة مع عدـ وجود رقمنة لسجل الضرائب، وغياب قوانُت واضحة للمستثمرين وعدـ استقرار 

 .الضرائب

وأشار اخلبَت أف تالعب القطاع اخلاص وتواطؤ بعض مسؤورل الضرائب يسهم أيضا يف ذلك، مشَتا 
إرل وجود شركات خاصة تتالعب بدفاتر حساباهتا ليتم تصنيفها كأحد الشركات اخلاسرة أو زلدودة الربح، 

 .وبالتارل تدفع ضرائب ال تساوي معدؿ أرباحها احلقيقي

وأشار إرل وجود أمواؿ فاسدة أيضا ػلصل عليها بعض كبار ادلسؤولُت والوزراء وادلديرين العامُت 
 .كرشاوي هبدؼ سبرير مشاريع تعمل يف االقتصاد ادلوازي

ػلتكر سوؽ العملة ويصرفها بسعر غَت حقيقي وىو ما جعل بارونات تنشئ " البنك ادلركزي  افكما
أسواقا موازية، وىؤالء ال يدفعوف الضريبة وال ؼلضعوف للرقابة وال يعرفهم أحد، وعليو بات من الضروري وضع 

حد ذلذه ادلعامالت ودلن يقف وراءىا، واحلل لن يكوف إال بطريقة قانونية، وىي مكاتب الصرؼ اليت غلب 
. أف تكوف مفتوحة للمواطنُت واألجانب

إف استمرار السوؽ ادلوازي يعطي مؤشرات مضللة حوؿ احلركية االقتصادية يف البالد، ألف ىناؾ أمواال 
سلاطر السوؽ ادلوازية للعملة علي االقتصاد اجلزائري لن تعطيك مؤشرات حقيقية ، كما اف خارج رقابة الدولة

عن حجم التضخم والنمو، كما ستفلت أمواؿ كبَتة من خزينة الدولة بسبب وجودىا خارج الرقابة ويف 
 ."الوقت ذاتو ستدخل أمواؿ من ىذه السوؽ للخزينة وىي أمواؿ غَت قانونية

الدولة تقدـ دعما للفقراء، وردبا من ىؤالء من يتعامل يف سوؽ العملة الصعبة وبالتارل ؼلرج "حيث اف 
من دائرة الفقر لكنو ال يصرّح بذلك، وتبقي الدولة تدعمو، فتذىب أمواؿ الدعم هبذه الطريقة لغَت 

 ."مستحقيها
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 كراء السجل التجاري:  الثالثالمطلب

 واليت أصبحت االقتصاديةتعترب ظاىرة كراء السجالت التجارية يف اجملتمع اجلزائري من أخطر الظواىر 
 استغالؿتسَتىا عصابات لغرض كسب أمواؿ طائلة والتهرب من الضريبة للبضاعة ادلستوردة حيث يتم فيها 

 شرػلة من اجملتمع زلتاجة ونظرا جلهل ىؤالء األشخاص استغالؿثغرات قانونية لتنفيذ جرمهم، وكذلك يتم 
 ذلذا األشخاص، فقد تعرض العديد من واألوراؽ يف السجالت التجارية ألمسائهمبعواقب وخلفيات منحهم 

للظروؼ االجتماعية القاىرة اليت يعيشوهنا من طرؼ التجار حيث يتم  النصب واالحتياؿ لالستغالؿ نظرا
  مث توقع وكالة لدي ادلوثق لشخص ثالث رلهوؿ لصاحب السجل التجاريبامسو بفتح سجل ذباري إقناعهم

 بفتح شركة اسًتاد وتصدير دوف إدراج إسم ادلموؿ احلقيقي يف اإلرباحمقابل رفع مستواه ادلادي واقتساـ 
السجل حبكم اف لو سجل آخر، ليجد نفسو يتخبط يف ديوف لدي مصلحة الضرائب تفوؽ ادلاليَت، حيث 

 . مليار دينار21 سنة وجد نفسو مداف من طرؼ مصاحل الضرائب ب24صرح احد الضحايا يف سن 

وتبقي مافيا السجالت تستغل الثغرات القانونية وتستمر بإستغالؿ الظروؼ اإلجتماعية لكسب أمواؿ 
طائلة علي حساب ىذه الشرػلة البائسة من اجملتمع ونفوذ جرمهم دوف ردع، فيما يبقي ادلتضرر يتخبط يف 

 . احملاكم والديوف

وأصبح اخللل القانوين ادلالحظ عند فتح سجل ذباري يستخدـ كمنفذ للتهرب من كل القوانُت اليت 
 األمواؿ يف اجلزائر، ودبا أف ادلستفيدوف من ىذه العملية تبييضتنظم التجارة اخلارجية وكوسيلة من وسائل 

يعرفوف جيدا كل القوانُت ادلتعلقة باالستَتاد، وبالنظر لتغييب ادلعلومات غلري االتصاؿ بُت ثالث حلقات 
بنك اجلزائر اخلارجي واجلمارؾ والبنك األجنيب ادلستقبل للتحويالت ادلصرفية بالعملة الصعبة، حيث : وىي

يقدـ ادلستوردوف ادلزوروف ملف ذباري صحيح ػلوي السجل التجاري ادلستأجر إرل بنك اجلزائر، ومنو تتم 
البضائع ادلستوردة حسب القوانُت، وىكذا يتمكن ادلستوردوف  عملية التحويل الوعلية تبعا للقيمة ادلطلوبة من

ادلزوروف من ربويل الدينار إرل العملة الصعبة دوف الوقوع ربت االلتزامات التجارية والقانونية، وادلالحظ أف 
 متهم لوكيل اجلمهورية 350 تقدًن 2003السجل التجاري أصبح يباع ويشًتي، وقد مت يف افريل 

، بسبب ما ترتب عليهم من تبعات سجالهتم التجارية اليت قاموا بكرائها، وىي تبعات تقدر (1)بالعاصمة
                                                           

عبيدات سامية، دور خلية معاجلة االستعالـ ادلارل يف مكافحة ظاىرة تبييض االمواؿ، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت اكادؽلي، كلية العلـو (_1)
 .45 ص 2021-2020االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة أـ البواقي، 
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بادلاليَت من مصلحة الضرائب، يف حُت أف أغلبهم ال ؽللك قوت يومو، وقد استنزفت ىذه العملية ماليُت 
 . الدوالرات والضحية بطبيعة احلاؿ ىو االقتصاد اجلزائري

 ألف شركة من نشاطات 55 أف احلكومة منعت سابقو يف ىذا اإلطار كشف وزير التجارة اؿ
 .(1)االستَتاد والتصدير إرل غاية تسوية ىذه الشركات لوضعياهتا ذباه مصاحل ادلركز الوطٍت للسجل التجاري

قامت زلكمة عباف رمضاف بالعاصمة دبحاكمة شبكة متكونة ، و من أكرب القضايا ادلالية يف اجلزائر
، وكاف أعضاء الشبكة سلتصُت يف التزوير واختالس (2) مليار دينار من البنوؾ22 شخص استنزفت 254من 

األمواؿ العمومية وربويلها ارل اخلارج واستصدار سجالت ذبارية بأمساء الغَت واستَتاد كميات كبَتة من 
البضائع الوعلية وكل ىذه األنشطة تعد االستغالؿ النموذجي لعملية تبييض األمواؿ باستخداـ السجل 

التجاري 

 المضاربة العقارية:  الرابعالمطلب

يعترب قطاع العقار وآليات التعامل فيو من أىم ادلعضالت ادلطروحة يف اجلزائر، وقد كشف تقرير اجمللس 
متعامل (3000) أف ثالثة أالؼ2006الوطٍت االقتصادي واالجتماعي ادلتعلق بالسداسي األوؿ من سنة 

 متعامل عقاري 1000مقابل )عقاري ينشطوف يف السوؽ ادلوازية دوف أف تتمكن السلطات من ردعهم 
ىو ما ساىم يف االرتفاع الفاحش ألسعار العقارات والسكنات خاصة يف ادلدف ، و1(ؽللكوف سجالت ذبارية

إرل ميداف خصب   اجلزائر حيث ربوؿ سوؽ العقارات يفالكربي، باإلضافة إرل عمليات ادلضاربة والسمسرة، 
وحسب الناطق باسم الفدرالية اجلزائرية للوكاالت العقارية  رؤوس األمواؿ الناشئة من أعماؿ مشبوىة، تبييضؿ

من تعامالت العقارات تتم يف السوؽ السوداء وباألمواؿ نقدا أي خارج القنوات القانونية  % 70" فإف 
 . بعيداً عن عيوف الدولة إلخفاء األمواؿ ادلشبوىة"والبنكية

                                                           
بن عيسي بن علية، جهود واليات مكافحة ظاىرة غسيل االمواؿ يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية (_1)

 .131 ص 2010-2009وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 
(2_)https;//www.al-mstba.com 00: 10 الساعة 16/02/2022 اطلع بتاريخ 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/8/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/8/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/8/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/8/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
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 "KMNN" من أبرزىا الشركات اليت شغلت الرأي العاـ يف اجلزائر، شركةوكشفت عدة قضايا، 
زلتكر استَتاد اللحـو احلمراء يف اجلزائر وادلوجود رىن احلبس االحتياطي " كماؿ اجلزار"ادلملوكة من طرؼ 

 . الشحنات اليت استوردىا إحدى يف (1)"الكوكايُت" قناطَت من 7عقب اكتشاؼ 

وربوز الشركة اليت مت احلجز عليها من طرؼ القضاء اجلزائري عدة عمارات وفيالت فاخرة يف األحياء 
لألمواؿ اليت صبعها اجلزار بطرؽ غَت " غسالة"الراقية باجلزائر العاصمة ويف زلافظة وىراف، حيث كانت دبثابة 

" ال غبار"ادلشبوىة علي العقارات لتحويل النقود إرل شلتلكات  األمواؿ ما يدؿ علي اعتماد أصحابشرعية، 
. عليها

 احلكومة اجلزائرية فرض التعامالت الرمسية للعقارية وعقوبات علي ادلتعدين علي القانوف، زلاوالتورغم 
يفضلوف التعامل خارج " السماسرة"إال أف الواقع يثبت أف السواد األعظم من الوكاالت العقارية ومكاتب 

فصاحب العقار غلد مشًتيا مستعدا للدفع مهما كاف الثمن وصاحب الوكالة العقارية يزداد القنوات الرمسية، 
 .ىامش رحبو كلما يرتفع شبن العقار وبالتارل يقعوف يف شراؾ اإلغراء ادلقدـ من طرؼ صاحب رأس ادلاؿ

األمواؿ سبر عرب عدة  عملية تبييض"وكشف الناطق باسم الفدرالية اجلزائرية للوكاالت العقارية أف 
وذلك " التمويو"هبدؼ اختيار مكاف خفي لوضع األمواؿ ادلشبوىة، مث تأيت مرحلة " التوطُت"مراحل أوذلا 

أي أف " التقييم"دبحاولة طمس العالقة بُت األمواؿ ادلشبوىة والعقارات ادلستحوذ عليها، وثالثا تأيت عملية 
 ."صاحب ادلاؿ يقـو بتقييم العقار بطريقة مضخمة وبالتارل يصبح لو شلتلكات يستحوذ عليها بشكل رمسي

القانوف اجلزائري فيو عدة ثغرات، أوذلا عدـ وضع سقف للتعامالت "ويري الناطق باسم الفدرالية أف 
اليت غلب التصريح هبا لدي مصلحة ادلراقبة ادلالية التابعة لوزارة ادلالية، حيث يكتفي القانوف ادلختص الصادر 

يف حالة االشتباه بوجود غموض أو شك لدي صاحب الوكالة العقارية، ؽلكنو " بأنو 2005 فرباير 5يف 
 ال يوجد أي بالغات من 2017، ويالحظ أنو يف سنة "لدي مصلحة ادلراقبة ادلالية (الشكوي)التقدـ ب 

 .(2) بالغ من طرؼ البنوؾ200طرؼ الوكاالت العقارية، مقابل قرابة 

                                                           
سعدوف مرًن، ظاىرة تبييض االمواؿ وتأثَتىا علي االقتصاد الوطٍت، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت اكادؽلي، كلية العلـو االقتصادية والتجارية (_1)

 .132 ص 2012-2011وعلـو التسيَت، جامعة أـ البواقي، 
(2_)https: //www.alaraby.co.uk/  00: 10 الساعة 07/04/2022 بتاريخ 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/7/27/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/7/27/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/7/27/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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وال يكاد ؼللو شارع من شوارع العاصمة اجلزائرية ادلشهورة من بنايات أو فيالت فارغة، ذبد عليها 
، بعضها وضعت منذ سنتُت ودل يتم بيعها أو إغلارىا عمدا من طرؼ "للبيع"أو " لإلغلار"الفتات ُكتب عليها 

 .مالكيها، لغرض التمويو وإبعاد األنظار

إف الطلب علي شراء الفيالت والشقق الفاخرة يرتفع، حيث يطلب أصحاب األمواؿ شراء عقارات 
دوف التفاوض علي السعر شرط أف تتم العملية عرب شلرين، األوؿ من خالؿ الطرؽ الرمسية أي عن طريق 

 % 40التوجو ضلو ادلوثّق القانوين شرط أف يتفق البائع وادلشًتي وصاحب الوكالة العقارية علي كتابة العقود بػ 
من قيمة العقار احلقيقية وذلك إلبعاد الشبهات وخفض الرسـو الضريبية ادلفروضة علي بيع العقار وادلقدرة بػ 

 50 مليوف دينار ويتم التعاقد علي أنو بػ 150يدفعها البائع، فمثال تكوف قيمة العقار ادلتفق عليها  % 5
 .مليوف دينار

خارج اإلطار الرمسي، حيث يتفق الطرفاف علي قيمة العقار زلل البيع، "أما الطريقة الثانية فتكوف 
، وبذلك يكوف ادلشًتي قد حوؿ مبالغ كبَتة إرل "ىبة"ودبوجب االتفاؽ يقـو البائع بنقل ادللكية للمشًتي كػ 

 ."عقارات

كما جلأ الكثَت من أصحاب األمواؿ يف اجلزائر إرل االستثمار يف قطاع العقارات من خالؿ فتح 
 .شركات للًتقية العقارية، بعدما ربوؿ ىذا النشاط إرل مالذ للكثَت من أصحاب األمواؿ ادلشبوىة

وحسب تصرػلات احد اخلرباء االقتصاديُت يف سوؽ العقارات اف تبييض األمواؿ عن طريق شركات 
الًتقية العقارية يعترب آمنا وسريعا مقارنة بإقامة استثمارات يف قطاعات أخري تتطلب مراقبة ويكشف اخلبَت 

اجلزائري أف أصحاب األمواؿ ادلشبوىة باتوا يفتحوف شركات سلتصة يف بناء وبيع العقارات، يكوف ىدفها 
األوؿ شراء عقارات بأسعار معقولة مث يقوموف بتهدؽلها وإعادة بناء عقارات وعمارات من عدة طوابق وتقّيم 

 .تلك العقارات بأضعاؼ أسعارىا لتبييض أكرب قدر شلكن من األمواؿ

وحسب تصرػلات احد اخلرباء يف الشؤوف العقارية يقوؿ إف تبييض األمواؿ عن طريق شراء العقارات 
أدي إرل ارتفاع أسعار العقارات، حيث أصبح أصحاب الفيالت وقطع األراضي يف بعض األحياء ادلستهدفة 

من طرؼ أصحاب األمواؿ ادلشبوىة، يرفعوف سعر ادلًت ادلربع أحيانا إرل الضعف، خاصة وأف ادلشًتي ال 
 .يفاوض علي السعر يف أغلب األوقات
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 :خالصة الفصل الثاني

من خالؿ دراستنا لواقع ظاىرة تبييض األمواؿ يف اجلزائر، تبُت لنا أّف اجلزائر أصبحت تعاين كثَتا من 
االنتشار الكبَت لألنشطة غَت ادلشروعة، واليت عرفت انتشارا رىيبا يف السنوات األخَتة، وىي يف تزايد مستمر 

 .مع اتساع نطاؽ العمليات اإلجرامية االقتصادية يف البالد

الوطٍت والعادلي  االقتصاد حيث تعترب جرؽلة تبييض األمواؿ من أخطر الظواىر العصرية اليت سبس
وتعمل علي تأخَت التنمية االقتصادية وذلك نظرا للمصادر واألساليب اليت يعمد إليها شلارسو ىذا النشاط 

اإلجرامي من ذبارة ادلخدرات، هترب ضرييب، ربويالت مصرفية إرل اخلارج اختالس ادلاؿ العاـ تزييف 
 .العمالت

https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
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 : تمهيد

 األموال، مثلها مثل سلتلف اجلرائم االقتصادية األخرى، زبلف أثارا سلبية وأضرارا تبييض جرؽلة إن
اجتماعية واقتصادية خطرية، تصل إذل حد تدمري ادلوارد البشرية نفسها، وإضعاف االقتصاد دون ربقيق الدولة 
دلسعاىا ضلو اإلنعاش االقتصادي، خاصة إذا مس الفساد القطاع ادلصريف من ربويالت مشبوىة ضلو اخلارج و 

اختالسات، باعتباره الطرف األساسي يف التمويل، ىذه اآلثار السيئة عرفها االقتصاد اجلزائري عرب سلتلف 
 .أشكال وصور عمليات تبييض األموال
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 انعكاسات تبييض األموال على ميزان المدفوعات: األولالمطلب 

قد ػلدث االختالل يف ميزان ادلدفوعات ألي دولة يف العادل سواء كانت متقدمة أو نامية إذ دل تتبع 
سياسة نقدية منضبطة تأخذ باعتبار متطلبات التوازن بني التيار السلعي والنقدي، حبيث تفرض يف عرض 

، وبتارل عجز يف ميزان ادلدفوعات، إال أن إمكانية التصحيح األسعار الذي يؤدي إرل ارتفاع األمرالنقد، 
 عارض وبتارل ال يشكل مشكلة حقيقة، أما مومسيزبتلف يف درجة سهولتها على نوع االختالل، ىل ىو 

ة عضل وىذا الذي ؽلثل ماإلنتاجي والذي يعكس اختالال يف اذليكل ةالبنيوياالختالل فهو متعلق خبصائص 
. حقيقية يف االقتصاد

وقد سبكنت اجلزائر من التسديدات ادلسبقة الكبرية لدين اخلارجي اليت رافقت استمرار تراكم احتياطات 
وربسن مستمر لوضعية  الصرف، شلا جعل االقتصاد الوطين يتخلص من ىشاشتو أمام الصدمات اخلارجية

 ارتفاع شلا أدى إذلربسن يف أسعار البرتول،  ، وذلك يعود إذل2000ميزان مدفوعات اجلزائري منذ سنة 
 .(1)2008 مليار دوالر سنة 77.19إذل2000 مليار دوالر سنة 21.06حصيلة الصادرات الربتولية من 

و يرتتب على تبييض األموال عجز ميزان ادلدفوعات السيما ادليزان التجاري وميزان ادلعامالت 
الرأمسالية واالحتياطي النقدي األجنيب فضالً عن زيادة ادلديونية للدولة بسبب زيادة الطلب على العملة 

األجنبية؛ شلا يؤدي إذل حدوث أزمة سيولة النقد األجنيب والذي بدوره ػلدث نقص يف احتياطيات الدولة من 
 .العملة األجنبية لدى البنك ادلركزي

 اذل 10 مليار دينار جزائري خالل كل عملية تبييض أموال لنحو 3زبسر اجلزائر ما يقارب  حيث
 النامجة عن تسديد اإلضافية ادلرتفعة وادليزانيات األسعار، تعوض هبا الدولة (2) مليار دينار جزائري15

 األموال وادلتهربني من الضرائب والتجارة ادلوازية بنشاطهم يف تبييض األموال، اليت يتسبب فيها مهربو األعباء
اليت قد تعصف "الكارثة االقتصادية اخلطرية" يف اجلزائر باألموالحيث تصف مصادر وزارية حجم تبييض 

 88.675ما يعادل ) مليار دج 7094وكشف وزير ادلالية السابق، عن زلاوالت لتبييض بالناتج احمللي، 

                                                           
 كلية اكادؽلي، ادلاسرت شهادة لنيل ،مذكرة2013-1990 لراىنة االقتصادية التحوالت ظل يف اجلزائري ادلدفوعات ميزان واكر،واقع العربيس(_1)

 .51ص 2015 الوادي، التسيري،جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم اكادؽلي،كلية دلاسرت شهادةا لنيل لوطين،مذكرة ااالقتصاد على وتأثريىا األموال تبييض مرًن،ظاىرة سعدون(_2)

 .75 ص 2012-2011 البواقي، أم التسيري،جامعة
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ويف ىذا الصدد قدر رئيس خلية تبييض األموال بوزارة ادلالية ، 2012 اذل 2005منذ عام  (مليار دوالر
 مليار 8841، 2006من الناتج اخلام الداخلي الذي بلغ سنة  % 02حجم تبييض األمـوال يف اجلـزائر بـ 

 إخطار صادر 3889 إخطار بالشبهة، منها 6600، حيث تلقت خلية االستعالم ادلارل أزيد من (1)دج
 بشبهة تبييض اإلخطارعن البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة اليت تنشط يف الساحة، مضيفا أن عدد عمليات 

وقد ترجح كفة ادلخرجات على ، 2012 حالة شبهة بني جانفي وسبتمرب 770األموال وسبويل اإلرىاب بلغ 
ادلدخالت يف ميزان النفقات وادلدفوعات السنوية، حيث اهنـار احتياطي النقـد األجنبـي إلـى النصـف ليصـل 

. 2018 مليار دوالر سنة88609مسـتواى، و الذي قدر ب إلـى أدىن

ويؤد تنامي ىذا النوع من اجلرائم إلـى زيادة نفقـات األمـن والـدفاع، فعمليـات ربقيـق األمـن العـام 
تنقسـم إلـى عـدة رلاالت أكثرىا أعلية األمن االقتصادي واالجتماعي، مـن حيـث سـالمة ادلرافـق االقتصـادية 
ومكافحـة التهـرب الضـرييب و اجلمركـي ومحايـة ادلـال العـام وادلرافـق األخـرى، وتشـري البيانـات إلـى أن نفقـات 

 فـي الـدول العرـية لعـام اجلاريمـن إمجـارل اإلنفـاق  % 27,4األمن والـدفاع تسـتحوذ علـى مـا نسـبتو 
2000.(2) 

 األموال على سعر الصرف تبييضانعكاسات : األولالفرع 

 بسبب األموالالعملة الوطنية للدول مصدر   تأثريا سلبيا على قيمةاألموالتؤثر عمليات تبييض 
 وىذا يعين زيادة الطلب األجنبية للعمالت األموال للخارج والذي يستلزم ربويل ىذه األموالارتباطها بتهريب 

، حيث تكون الفائدة  واطلفاضو على العملة احمللية وبالتارل اطلفاضها وتدىورىااألجنبيةعلى ىذه العمالت 
 دلنفِّذي التبييض، ومهرِّيب تلك األموال، وؽلكن تصنيف ذلك التأثري وفق األموال ربويلالكربى من عملية 

:  مايلي

 

 
                                                           

 ،كلية اإلسالمية العلوم يف دلاجستري اشهادة لنيل مقدمة اجلزائري،مذكِـّرة والقانون اإلسالمية لشريعة نظرا يف األموال غسل شريط،ظاىرة زلمد(_1)
 .29 ص 2008-2007 جلزائر، ،جامعةا االسالمية العلوم

 27/02/2022 بتاريخhttps: //asjp.cerist.dz –1 اجمللد( 01( العدد 01( 2019/06)السياسي لالقتصاد اجلزائرية اجمللة(_2)
 30: 10 الساعة
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  المبيضة على سعر الصرفاألموال خروج تأثير: أوال

يرتّتب على استبدال العملة الوطنية ادلستمدة من األنشطة اإلجرامية بأخرى أجنبية يف سبيل تبييضها  
عن طريق ربويلها اطلفاض قيمتها؛ نتيجة زيادة ادلعروض من العملة الوطنية مقابل ادلطلوب من العمالت 

 .األجنبية

وؽلكن القول، إن زيادة عرض العملة احمللية، مع زيادة الطلب على العملة األجنبية، يؤّدي إذل 
استنزاف االحتياطي النقدي للدولة من العمالت األجنبية، ما يؤّدي إذل قيام ادلسؤولني برفع سعر الفائدة؛ 

للحفاظ على ادلدَّخرات احمللية من التحول للعمالت األجنبية األخرى، ومن ادلعلوم أن رفع سعر الفائدة ؽلثِّل 
 .أحد أىم العقبات أمام االستثمار

ُيضاف إذل ذلك ما يسبِّبو السحب ادلفاجئ لألموال من قبل مبيضوا األموال على مستوى البنوك  
الوطنية، سبهيداً حلملها نقداً عرب احلدود، أو إجراء تبييض عيين عليها، أو ربويلها بالوسائل اإللكرتونية، من 

 .إرباك سوق العملة الوطنية، وبالتارل اطلفاض قيمتها

  المبيضة على سعر الصرف األموالدخول تأثير: ثانيا

يؤّدي دخول األموال غري ادلشروعة من النقد األجنيب إذل الدولة اليت يتّم فيها التبييض إذل زيادة 
التدفُّقات النقدية األجنبية، ومن مث زيادة الطلب على النقد الوطين، وىذا يؤّدي إذل رفع سعر العملة الوطنية 

 : بأكثر من قيمتها احلقيقية، شلّا يؤّدي إذل سلاطر كثرية، أعلُّها

تغريُّ قيمة العملة الوطنية دبا ال يعكس حقيقة األداء االقتصادي، وأيضاً رلّرد التغريُّ يف اذباه حركة - 
 .رأس ادلال، وىذا يضّر باالقتصاد الوطين، حيث تقّل القدرة التنافسية لألسعار يف مواجهة السلع األجنبية

إن ارتفاع سعر العملة الوطنية من غري تربيٍر اقتصادي يشكِّل عائقاً أمام دخول رأس ادلال األجنيب، -
 .بشكٍل مباشر أو غري مباشر
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 تبييض األموال على الجهاز المصرفي والمؤّسسات المالية انعكاسات: الفرع الثاني

إن عمليات تبييض األموال غالباً ما تتّم داخل البنوك وادلؤسسات ادلالية، وبعد أن يتّم تبييضها ترتك 
  وادلتمثلة آثاراً سلبية على اجلهاز ادلصريف وادلؤّسسات ادلالية من جهٍة، وعلى االقتصاد الوطين من جهٍة أخرى

 : فيمايلي

تنشر أنشطة تبييض األموال الفساد يف أجزاء النظام ادلارل، ويؤّدي ذلك إذل إضعاف ادلصارف -1
وادلؤّسسات ادلالية، فإذا ما أصاب الفساد مديري ادلصارف بسبب ادلبالغ الضخمة اليت يتّم تبييضها، فإن ىذا 

 .السلوك سيؤثِّر على مسعة ادلصرف وعلى أدائو يف السوق ادلارل

تعريض ادلصارف اليت تستخدم يف عملية التبييض لالهنيار بعد اكتشافها، أو االشتباه فيها، - 2
 .وهتديد سالمة واستقرار النظام ادلارل وادلصريف

تؤّدي عمليات تبييض األموال داخل اجلهاز ادلصريف إذل انعدام ثقة ادلواطن باجلهاز ادلصريف؛ - 3
بسبب علمهم أن اجلهاز ؽلكن أن ػلتوي على أموال غري مشروعة، شلّا يؤّدي إذل اختالط أمواذلم ادلشروعة 

باألموال غري ادلشروعة ادلوجودة يف ادلصارف، فتجدىم يفقدون الثقة بادلصارف، لذا ومن باب احليطة 
 .واحلذر، يعزفون عن إيداع أمواذلم يف ادلصارف وادلؤّسسات ادلالية

تؤّدي عمليات تبييض األموال إذل إرباك عمل البورصات واألسواق ادلالية؛ نتيجة التعامل غري - 4
 .ادلنطقي أو غري الرشيد يف شراء وبيع األصول ادلالية، جملّرد إضفاء ادلشروعية إذل تلك األموال

وعليو فإن اجلهاز البنكي ككل يلعب دورا كبريا يف تعبئة االدخار احمللي وبالتارل استثماره يف مشاريع 
 من خالذلا يتمكن ذوي السلطة أساسية يعد اداة هكما اناليت تؤدي بدورىا اذل التنمية االقتصادية ككل 

والقرار السياسي واالقتصادي يف تقييم مدى سالمة ادلؤسسات والسوق النقدية وادلديونية العمومية اخلاصة 
واالستثمار بصفة عامة، أما يف اجلزائر فقد شهدت معظم بنوكها سلسلة من الفضائح بسبب انعدام الرقابة 

 مليار 1.5والصرامة يف العمليات البنكية نذكر منها قضية اخلليفة واليت كلفت اجلزائر رمسيا خسائر بأزيد من 
. دوالر
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 األجور عجز يف دفع وإحداث ادلرفق العام إفالسان مثل ىذه االختالسات من شاهنا ان تؤدي اذل 
 ىذه العمليات اذل ضعف مستويات الرقابة الداخلية على مستوى البنوك اجلزائرية وانعدامها يف أسبابمرجعا 

بعض البنوك وكذا استعمال تقنيات بدائية يف رلال التحويل بني احلسابات او ضعف التنسيق بني سلتلف 
 من لألموالادلصاحل دبافيها اجلمارك والتقنيات ادلتعلقة بعمليات التجارة اخلارجية اليت يصاحبها هتريب مقنع 

 .خالل عمليات ذبارية وعلية وتزوير وثائق مجروكية

انعكاسات تبييض األموال على التضخم : المطلب الثاني

يرتتب على تبييض األموال زيادة السيولة احمللية بصورة ال تتناسب مع الزيادة يف إنتاج السلع 
واخلدمات؛ شلا يؤدي إذل حدوث تضخم يف اقتصاد الدولة بسبب تدىور القوة الشرائية للنقود وبالتارل ػلدث 

تدفق نقدي استهالكي، شلا يساىم يف التوسع احلكومي يف اإلنفاق العام يف الدول النامية؛ شلا يؤدي إذل 
عجز الدولة عن دفع النفقات العامة، وىو ما غلدي باحلكومات إذل تعويض العجز بفرض العديد من 

 .الضرائب شلا يؤدي إذل زيادة ادلستوى العام لألسعار وبالتارل التضخم

تساىم عملية تبييض األموال ارتفاع ادلستوى العام لألسعار و ذلك من خالل الضغط على  كما
ادلعروض السلعي من خالل القوة الشرائية لفئات اجملتمع اجلزائري ذات ظلط استهالكي يتصف بعدم الرشد و 

 .العشوائية و ال يقيم وزنا للمنفعة احلدية للنقود

 حصول أصحاهبا على دخول كبرية دون أن يقابلها زيادة يف إنتاج السلع األموالوتؤدي عملية تبييض 
 بالتسبب يف زيادة األموال، ويكون تأثري عمليات تبييض األسعارشلا يؤدي إذل ارتفاع  واخلدمات يف اجملتمع
اليتناسب مع الزيادة يف إنتاج السلع واخلدمات، وإذا أضيف إذل ذلك نقص معدل  السيولة ادلالية بشكل

االدخار ونقص إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم فإن ذلك يساىم يف زيادة عجز موازنة الدولة وبالتارل 
 على تصدير التضخم من الدول األموال، وعلى ادلستوى الدورل تساىم عمليات تبييض األسعارارتفاع 

الصناعية ادلتقدمة على الدول النامية بسبب خروج أموال ضخمة من الدول النامية إذل الدول الصناعية 
 القذرة أهنا أكثر أمان ألمواذلم، مع وجود تيار داخل كبري يف الدول األموالادلتقدمة اليت يشعر أصحاب 

اليصاحبو زيادة يف العرض السلعي فإن ذلك قد يؤدي يف ظروف معينة إذل حدوث تضخم يف  الصناعية
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ذبارهتا  من حجم(1)٪  80الدول الصناعية، ودبا ان الدول النامية تعتمد على الدول الصناعية يف حوارل
 يف الدول ادلتقدمة يعين الزيادة يف أسعار السلع اليت تستوردىا الدول النامية األسعاراخلارجية فإن ارتفاع 

 استنادا بادلائة، وىذا 10 فيها، حيث تتسبب يف التضخم االقتصادي الذي يقارب األسعاروبالتارل ارتفاع 
 .اذل معطيات السوق والنقارير الصادرة سنويا

حسـب احصـائيات صـندوق  % 4.2كما أن معـدل التضـخم فـي أسـعار ادلسـتهلك العـادي بلـغ 
. دة فـي أسـعار ادلـواد األولية لالنتاج لصناعييا وىـو فـي ارتفـاع مسـتمر بسـبب الز2015النقـد الـدورل لسـنة 

 عملية تبييض األموال على الدخل القومي انعكاسات: الثالثالمطلب 

مقابل   يتمثل يف رلموع العوائد اليت ػلصل عليها أصحاب عناصر اإلنتاج من ادلواطننيالدخل القومي
 .(2)استخدام ىذه العناصر يف إنتاج السلع واخلدمات سواء داخل الدولة أم خارجها خالل فرتة معينة

 تعترب األموال اذلاربة إذل ادلصارف األجنبية باخلارج استقطاعات من الدخل القومي للدولة اليت ربققت 
فيها ىذه األموال، ذلك أن خروج ىذه األموال غري ادلشروعة إذل اخلارج اليت كوهنا أصحاهبا على أرضها ػلرم 
ىذه الدولة من العوائد اإلغلابية اليت كان ؽلكن احلصول عليها لو مت تشغيل ىذه األموال داخل الدولة، وما 
يرتبط بذلك من تشغيل العمالة و زيادة ادلعروض الكمي، كذلك فإن جانبا من عملية تبييض األموال عادة 

ما تكون أنشطة ىاربة من الضرائب ادلستحقة عليها و ىو ما يعين اطلفاض ادلوارد ادلتاحة لتمويل الربامج 
اخل، لن ....االقتصادية باإلضافة إذل أن ادلؤشرات االقتصادية الكلية مثل رقم الناتج احمللي، نسبة البطالة 

تكون صحيحة شلا يؤدي إذل زيادة صعوبة مهمة السلطات االقتصادية يف ازباذ السياسات االقتصادية 
أن ربرك النشاط االقتصادي بالشكل الذي تريده ألن جزءا كبريا من ىذا  السليمة، كما أهنا لن تستطيع

 .النشاط ال تعلم عنو شيئا وال تستطيع التحكم فيو

 : (3) مايليإذل و ىكذا تؤدي ىذه األنشطة غري ادلشروعة 

                                                           
 ،كلية83 العادلية،العدد اإلسالمي االقتصاد اجلزائر،رللة يف مكافحتها وآليات األموال تبييض لظاىرة االقتصادية ،االثار القادر عبد مطاي(_1)

 2019الشلف،أبريل التسيري،جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم
(2_)

https: //www.ammonnews.net/article/41790120: 14 ساعة 12/04/2022 لتاريخ 
 17/02/2022 بتاريخhttps ;//iqtissad.biogspot.com –والتجارة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم موسوعة(_3)
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زيادة الدخول غري ادلشروعة و من مث حصول بعض األفراد على دخول ال يستحقوهنا يف الوقت -1
الذي ال يعمل فيو أصحاب الدخول ادلشروعة على زيادة مناظرة، و ىو ما يؤدي إذل اختالف توزيع الدخل 

 .القومي و ما يتبعو من مشكالت اجتماعية واسعة

 .سوء توزيع العبء الضرييب و اختالف توزيع الدخل القومي- 2

احلد من فعالية السياسة االقتصادية حيث تتسبب األنشطة غري ادلشروعة يف حصول ادلسئولني - 3
عن السياسة االقتصادية للدولة على معلومات خاطئة عن معظم التغيريات االقتصادية اليت ؽلكن االعتماد 

 .عليها 

أثر تبييض األموال على انخفاض الدخل الوطني : األولالفرع 

 إذل خارج الدولة، ما يؤدي إذل خروج رؤوس األموال إذلتؤدي ظاىرة تبييض األموال 
الوطين من االستفادة منها، و نظرا ألن القطاع االقتصادي غري الرمسي ينمو عادة دبعدل  االقتصاد حرمان

الرمسي، فان تقديرات الناتج الوطين تكون منخفضة كثريا عن حقيقتها و ىذا ما يعين  االقتصاد أسرع من ظلو
 . مسؤولية الدخول غري ادلشروعة و الدخول ادلرتبطة بتبييض األموال عن ىذا االطلفاض

 دوالر ليصـل إلـى مليار 209 بـ2012 فـي تراجـع حيـث قـدر سـنة اإلمجارلكما أن النـاتج احمللـي 
 يعتمـد ي، وىـذا راجـع إلـى طبيعـة االقتصـاد الريعـي للجزائـر الـذ2018ملـار دوالر سـنة 170.37حـوارل 

.  من حجم الصادراتةادلائ 90عـي بنسـة يفـي األسـاس علـى تصـدير البتـرول والغـاز الطب

 أثر عملية تبييض األموال على توزيع الدخل القومي: الفرع الثاني

 تأثريا سلبيا على توزيع الدخل القومي نظرا ألن مصدر ىذه األموال غري األموال تؤثر عملية تبييض 
مشروع، و ىذا يعين حصول فئة من اجملتمع على دخل دون وجو حق و مثل ىذا الدخل يتم انتزاعو من 

الفئات ادلنتجة يف اجملتمع، و على ىذا ػلدث ربويل للدخل من الفئات ادلنتجة اليت ربمل على دخول 
األموال اليت يتم تبييضها ترتبط  مشروعو إذل الفئات غري ادلنتجة اليت تعمل على دخول غري مشروعة، و أكثر

بالتهرب من الضرائب و ىو ما يعين أن مكتسيب ىذه األموال يظلون دبنـأى عن سداد حقوق خزينة 
الدولة،اليت يعتمد عليها يف سبويل اخلدمات االجتماعية خاصة للطبقات الفقرية، أي أن عمليات تبييض 

األموال ربد من قدرة الدولة على إعادة توزيع الدخل القومي يشكل أكثر عدال و ذلك من خالل النظام 
الضرييب و ىكذا ػلدث توزيع ادلوارد االقتصادية يف اجملتمع، إذ أنو يف ظل ادلكاسب اإلضافية اليت ػلققها 

https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649


 .انعكاسات تبييض األموال على مؤشرات االقتصاد الجزائري......................:  الثالثالفصل 
 

65 
 

القائمون بأنشطة االقتصاد غري شرعي بسبب عدم خضوعهم ألي ضرائب أو رسوم حكومية أو قيود إدارية، 
فإنو ػلدث ربول يف زبصيص ادلوارد االقتصادية للمجتمع بدال من أن تتجو للعمل يف اجملاالت اليت ػلتاجها 

 .اجملتمع أكثر تتجو إذل اجملاالت غري ادلشروعة ألهنا أكثر رحبا

 أثر عملية تبييض األموال على االدخار المحلي: الفرع الثالث 

 أثبتت عمليات غسيل األموال وجود عالقة عكسية بينها وبني االدخار احمللي، يعين أنو كلما زادت 
عمليات تبييض األموال قل معدل االدخار احمللي، حيث أن تبييض األموال يؤدي إذل ىروب رأس ادلال إذل 

أن توجو لالستثمار، أما إذا مت تبييض األموال عن طريق تصرفات  اخلارج و بالتارل تقل ادلدخرات اليت ؽلكن
عينية مثل شراء الذىب أو التحف الفنية أو ادلضاربة يف األراضي فإن ىذا يعين اذباه األموال إذل استهالك ال 

يفيد اجملتمع يف شيء و يف كل األحوال يفيد القدر ادلوجو إذل االدخار و ربجز احلكومة عن سبويل برارلها 
 .االستثمارية و يقل التشغيل و ينخفض معدل النمو االقتصادي

أثر تبييض األموال على االستثمارات األجنبية  : المطلب الرابع

، والفساد لإلدارة ادلعقدة والطابع ادلركزي البريوقراطي إجراءاهتا إذلتعترب اجلزائر وجهة صعبة بالنظر 
 البنك العادلي على ابقى حيث انو األجنيبالذي يتسبب يف عرقلة التنمية ويؤثر بشكل مباشر على االستثمار 

 تقرير لو، ويتعلق بالظروف العامة لالستثمار أخر يف اجلزائر يف واألعمالالتقييم السليب دلناخ االستثمار 
. باألعمالوالقيام 

 ومناخ األعمال أنشطة تقرير لو حول شلارسة أخروجاء يف تصنيف البنك الدورل للجزائر، يف 
 يف تقرير سابق فاقدة مخس 143 احتلت ادلرتبة أن عادليا بعد 148 يف ادلرتبة 2012االستثمار لسنة 

 ربسن مناخ وإصالحات، واعتربت ىيئة بروتنوودز وفقا للتصنيف انو دل تسجل يف اجلزائر تغيريات (1)مراتب
.  واالستثمار عمومااألعمال

 فإن ادلستثمرين يف تنافسية أكثر يف عادل باألعمالووفقا لتقرير البنك الدورل الذي محل عنوان القيام 
 والسياسة اإلجراءاتاجلزائر اليزالون يواجهون عقبات نتيجة عوامل كثرية من بينها البريوقراطية والرشوة وثقل 

                                                           
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم اكادؽلي،كلية ادلاسرت شهادة لنيل الوطين،مذكرة االقتصاد على وتأثريىا األموال تبييض مرًن،ظاىرة سعدون(_1)
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 وعدم االستقرار يف منظومة القوانني والتشريعات وعلى ضوء ذلك جاءت اجلزائر  واجلمركيةالضريبية واجلبائية
يف تصنيف الشروع يف ادلشاريع االستثمارية وصنفت اجلزائر يف ادلراتب   دولة183 من رلموع 153يف ادلرتبة 

 واالستثمار وبقاء اجلزائر كوجهة غري مرغوب فيها بصورة األعمال عربيا، مايعكس التدىور العام دلناخ األخرية
 اجلزائر تراجعت أنكما يالحظ  كبرية خاصة مع التغريات ادلتكررة يف القوانني والتشريعات ادلسرية لالستثمار

 من رلموع 79 اذل 74 مراتب من 5يف معظم ادلؤشرات ادلعتمدة فيما يتعلق دبؤشر محاية ادلستثمرين ب
.  معقد وصعبأعمال استقطابا لالستثمار دبناخ األقل دولة، لتضل اجلزائر من بني الدول 183

 أعماال من التفوق يف ادلنافسة على ادلؤسسات اليت سبارس األموالفحني تتمكن عصابات تبييض 
 بسبب عدم قدرهتا على إلفالسها فتخرج حينذاك ادلؤسسات ادلشروعة من السوق أيديهامشروعة متوفرة يف 

 اإلفالسادلنافسة حيث كلفت عملية حل وتصفية ادلؤسسات العمومية اجلزائرية ادلاليري وذلك بسبب عمليات 
 حيث كشف احد اخلرباء األموالاليت شهدهتا معظم مؤسسات الدولة وىذا راجع اذل عمليات اختالس 

القراض (1) مليار دوالر55 مايقارب 2011 احلكومة اجلزائرية انفقت هناية ديسمرب أناالقتصاديني 
مؤسسات عمومية شريكة مع رلموعات اجنبية وزبليصها من الديون وذلك منذ سنوات السبعينات مفصحا 

.  وطالبت احلكومة بادلساعدةاإلفالسمن ادلؤسسات العمومية واجهت مشاكل  %70 أن

ادلؤسسة الوطنية لتحويل اخلشب والتاثيث  (موبيكو) صلد ان ادلسريون السابقون ل آخرويف خرب 
 صفقات مفلسة مع مؤسسات إبرام مليار دينار بعد 100دفعوىا ضلو االفالس و تكبدت خسائر ب 

. عمومية 

أمـا فيمـا ؼلـص جلـب االسـتثمارات األجنبـية ادلباشـرة فهناك شبو عزوف على االستثمار يف اجلزائر 
 وادلارل وضعف ادلنظومة ادلالـية وادلصـرفية والبنيـة التحتيـة اذلشـة، وصـعوبة شلارسـة اإلداريبسبب عراقيل الفساد 

 األعمـال، أمـا فيمـا ؼلـص مرتـبة الفساد فاجلزائر ربتل مرتبة متأخرة وسيئة وليست يف صاحلها، أما أنشطة
كما أن  (92)القـدرة التنافسيـة للمؤسسـات اجلزائرية يف األسواق العادلية فهي ضعيفة جدا فقد بلغت الرتبة 

 احلكومةً  على اجملال العسكري واالستهالكي يف تزايد مستمر عرب السنوات لتغطية احتياجاهتـا األمنيـة إنفاق
. ادلختلفـة و الضرورية

                                                           
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ،كلية اكادؽلي ادلاسرت شهادة لنيل الوطين،مذكرة االقتصاد على وتأثريىا األموال تبييض مرًن،ظاىرة سعدون(_1)
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 الثالثخالصة الفصل 
وأخطرىا، وال شك أن العودلة االقتصادية   أحدث الظواىر يف العادلظاىرة تبييض األموال من تعترب 

 من ربرير حلركة رؤوس األموال والسلع، والتطور التكنولوجي لوسائل ومرافقهابشكل عام وادلالية بشكل خاص 
العادلي،  االقتصاد استقرار اإلعالم واالتصال ساعد على استفحال ىذه الظاىرة اليت أضحت خطرا يهدد

الوطين، و ساعلت ىذه  االقتصاد واجلزائر ليست دبنأى عن ىذه الظاىرة، حيث خلفت آثارا سلبية جدا على
اآلثار يف عرقلة التنمية االقتصادية، وذلك لتوفر كل األسباب ادلساعدة على ذلك من تأخر يف التشريع احملدد 
ذلا وادلكافح ألشكال الفساد والتالعب بادلال العام واستغالل ادلناصب، فهي تعرف ىشاشة يف النظم اجلبائية 

. وادلصرفية والتجارية على حد سواء

 

https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247649


 

 
 

 

 

 

      

     

 



 ……….………………………………………………………………………………………………خاتمة عامة

70 
 

 :خاتمة
تناولت الدراسة ظاىرة تبيض األموال باعتبارىا ظاىرة عادلية منتشرة يف مجيع دول العادل بدون إستثناء، وىو    

  اليت ؽلارسها الشركات واألفراد دون التصريح هبا لدى السلطات احلكومية، وعليو االقتصاديةيعب عن مجيع األنشطة 
. فإن ظاىرة تبيض األموال ال زبضع للقوانني والقواعد ادلنظمة عادليا

وال مألرؤوس اة كرح نع القيود فعورواق ادلالية الدولية سألاربرير لى وة إعدلدي وااتصالقح ااتفنالمع ا
لها حمدم عرى وكبلاواق ادلالية سألا عةزعبزا سبنامىا ولخفيك شلاالنقدية  وت ادلاليةاسسؤملات تثري صبح، أالدولية

ة مدقمي في تأتوال مأل تبيض اعمليات، واق ادلالية الدوليةسألف المخت استقرار ذي يهددلاالي ملاذور التشويش ب
ل خداكبرية ة جدربىا ورصوع تتنو العمليات هذى تتزايد ذا اإلستقرار حيثىدد هتي تلااجلرائم اإلقتصادية 

ل جن أمدول لدود احر بعتي تلوال امألم احج زيادة لىإيؤدي ا ممض عبلاها ضعب، وفيما بني لفةمختلااالقتصاديات 
ة صاخفة بصيتعاظم تأثريىا  ور فيهاتنتشي تلت اعامجتملا علىخطرية  والعمليات آثار سلبيةه ذىدث تح، والتبيض
ة حافمكل جن أمود هجلاينبغ يتكثيف و نفإ كلذلوفي رمصلز اهاجلذا اك، والنامية  ولفةمتخلا دوللاإقتصاديات على 

رة تبيض اىظا لستنل دارالخن ماه نأوردامل كد عب . در اإلمكانقبر السلبية اثآلب اتجنها لمند حلواالعمليات ه ذى
 .:مت التوصل جملموعة من النتائج كالتارلوال يف اجلزائر مألا

 نتائج اختيار الفرضيات:  أوال
 مت إثبات صحة الفرضية األوذل من خالل مجع ودراسة سلتلف التعاريف اخلاصة بظاىرة تبييض : الفرضية األولى

األموال واليت نصت على أن تبييض األموال ىو عملية مالية معقدة ىدفها إضفاء ادلشروعية على األموال القذرة 
 .ادلتأتية من مصادر إجرامية وجعلها تبدو كأموال نظيفة زلصلة بطرق شرعية

 مت إثبات خطأ الفرضية الثانية فخطورة تبييض األموال ال تكمن فقط يف هتريب األموال الن  : الفرضية الثانية
تلك األموال ؽلكن أن تعود يف شكل نظيف إلعادة تدويرىا يف السوق ، إظلا تكمن خطورة تبييض األموال يف كوهنا 

جرؽلة منظمة تأيت بعد ارتكاب ادلنظمات للعديد من اجلرائم كادلخدرات واالحتيال واإلرىاب واالختالس والفساد 
 .وغريىا مث تأيت عملية التبييض إلعطاء اجملرمني وأمواذلم صورة مستثمرين نزيهني ورجال أعمال زلرتمني

 مت إثبات صحة الفرضية الثالثة حيث تعترب ادلخدرات أىم مصادر األموال اليت يتم تبييضها : الفرضية الثالثة
 .سنويا وذلك نظرا لكرب حجم ذبارة ادلخدرات يف العادل وتورط العديد من الدول وادلنظمات يف ذبارهتا

 مت إثبات خطأ الفرضية الرابعة فاجلزائر دولة من دول العادل انتهجت سياسة االنفتاح : الفرضية الرابعة
االقتصادي وحرية االقتصاد وبالتارل فهي معرضة دلا يتعرض لو االقتصاد العادلي من سلاطر ومنها عمليات تبييض 

األموال، إال أن الدولة تسعى جاىدة دلكافحة الظاىرة من خالل تشديد الرقابة وإصدار القوانني واللوائح وكذا التعاون 
 .مع الدول وادلؤسسات الدولية وادلالية

 
 



 ……….………………………………………………………………………………………………خاتمة عامة

71 
 

 نتائج الدراسة: ثانيا
حيث يقدر حجم األموال اليت  األموال ظاىرة عادلية واسعة االنتشار وضخمة العائدات تبيضتعترب ظاىرة  -1

 ٪ من الناتج 5 تريليون دوالر سنويا أي ما يعادل حوارل 1.5 مليار إذل 800 يف العادل بني تبييضهايتم 
 .العادلي

 األموال إذل إكساب صفة الشرعية والقانونية لألموال اإلجرامية من أجل ذبنب تبييضهتدف عمليات  -2
 .ادلالحقة القانونية ذلا

 . األموال عملية الحقة ألنشطة إجرامية سابقةتبييضتعترب عمليات  -3
 . األموال وىي معنية دبكافحتهاتبييضتعاين اجلزائر كغريىا من دول العادل من ظاىرة  -4
 : األموال نذكر منهاتبييضقامت اجلزائر بالعديد من اإلجراءات يف سبيل مكافحة ظاىرة  -5
 .قبول التنسيق الدورل وادلصادقة على االتفاقيات الدولية يف ىذا اجملال -
 .إصدار القوانني والتشريعات اجملرمة للظاىرة  -
 CTRF األموال كخلية االستعالم ادلارل تبييضإنشاء اذليئات واللجان ادلختصة يف مراقبة ومتابعة عمليات  -
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مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت ، األموال، عقبات مكافحة جرؽلة تبييض قشطولي زاكية سالماني ثميلة -9
 .2016يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل األموال، دور البنوك يف مكافحة جرؽلة غسيل لبوازدة أحالم حاج مرابط حليمة -10
 .2019- 2018شهادة ادلاسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البويرة، 

مذكِـّرة مقدمة  والقانون اجلزائري، اإلسالمية يف نظر الشريعة األموال، ظاىرة غسيل محمد شريط -11
 .2008-2007، جامعة اجلزائر، اإلسالميةلنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم اإلسالمية، كلية العلوم 

، قياس اآلثار االقتصادية الكلية القتصاد احلق يف مصر، رسالة دكتوراه، محمد عبد الجوادجابر  -12
 . 2003، جبامعة حلوان، القاىرة اخلارجيةقسم االقتصاد والتجارة 

الدوريات المجالت -ج

، دراسات اإلنسانية عرب البنوك، رللة احلقوق والعلوم األموال، دراسة ظاىرة تبييض  عزياألخضر -1
 .جامعة اجللفة (1)26اقتصادية، 
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، رللة شعاع للدراسات -أسبابو ونتائجو- ، االقتصاد ادلوازي يف اجلزائربن تركي أمينة زعموم صبرين -2
التسيري، ادلركز اجلامعي  وعلوم االقتصادية، التجارية العلوم قتصادية، اجمللد الثالث، العدد الثاين، معهداال

 .2019تيسمسيلت، سبتمرب

، ضلو مقاربة ربليلية لظاىرة االقتصاد ادلوازي يف اجلزائر، األكادؽلية للدراسات االجتماعية عزوز علي -3
  .2015، جوان 14، قسم العلوم االقتصادية والقانونية العدد واإلنسانية

، رللة تنوير العدد الثالث، وأفاق يف اجلزائر واقع األموال، ظاىرة غسيل عطية حليمة محمد لمين علون -4
 2017جامعة بسكرة، سبتمرب 

  وآليات مكافحتها يف اجلزائر، رللةاألموال االقتصادية لظاىرة تبييض اآلثار، مطاي عبد القادر -5
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، 83العادلية، العدد  اإلسالمي االقتصاد

 . 2019أبريل 
 قواعد احلوكمة ادلصرفية دراسة تقييمية ربليلية للفرت وإرساءبنك اجلزائر ، نـوفـل سمايلي فضيلة بوطـورة -6
. 2016، 02 اجمللد 15رللة االقتصاد اجلديد، العدد ، (2003-2015)
 ، مقال حول التدابري الوقائية ضد تبييض األموال يف البنوك اجلزائريةشعبان فرج -1
( 2016-2000) عليها واإلدمانتقارير الديوان الوطين دلكافحة ادلخدرات (-1
القوانين والمراسيم -و
تعلق بالنقد  ي1990 ابريل 14 ادلوافق ل 1410 رمضان عام 19 مؤرخ يف  10-90قانون رقم -(1

. والقرض
 إحداث يتضمن 1966 يونيو 13 ادلوافق ل 1386 صفر عام 23 مؤرخ يف 178-66 رقم أمر(-2

. األساسيالبنك الوطين اجلزائري وربديد قانونو 
 مارس ستة 13 ادلوافق ل 1402 عام األوذل مجادي 17ادلؤرخ يف  (206-82)مرسوم رقم -(3

. األساسي بنك الفالحة والتنمية الريفية وربديد قانونو إنشاءيتضمن 1982
المواقع الكترونية الرسمية  -ه 
 .dz.mjustice.onlcdt.www عليهاواإلدمانالديوان الوطين دلكافحة ادلخدرات -(1
 http://gopacnetwork.org/ar/programs  ادلتحدة دلكافحة الفساداألمماتفاقية -(2
 .www.ons.dzادلوقع الرمسي للديوان الوطين إلحصائيات-(3
 https ;//www.mf.gov.dzادلوقع الرمسي لوزارة ادلالية -(4
 www.menefatf.org إفريقيا ومشال األوسط جملموعة العمل ادلارل للشرق الرمسيادلوقع -(5

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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مواقع أخرى 

1. https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578 اطلع بتاريخ 

   11:00  الساعت 12/03/2022

2. https;//www.al-mstba.com-(4 10:00 الساعت 16/02/2022 اطلع بتاريخ   

3. https;//www.aps.dz/ar/societe/100642-88-2020-(5  اطلع بتاريخ

10:20 الساعت14/03/2022  

4.  https://www.aa.com.t/ar/1452005-(6  اطلع بتاريخ 14/04/2019نشر بتاريخ 

  11:20 الساعت 08/03/2022

5. https://www.echoroukonline.com-(7  اطلع بتاريخ 17/12/2014 بتاريخ نشر

  11:00 الساعت 08/03/2022

6. https://www.ennaharonline.com-(8  الساعت 13/01/2009 في نشر

  11:07 الساعت 08/03/2022اطلعبتاريخ 2200

7. https://www.alaraby..co.uk-(9 15:50 الساعت 01/03/2022اطلع بتاريخ   

8. https://www.aljazeera.net-(10 15:45 الساعت 01/03/2022 بتاريخ اطلع  

9. https://www.elestiklal.net-(11 15:40 الساعت 01/03/2022 بتاريخ اطلع  

10. 12-) https://www.maghrebvoices.com 15:40 الساعت 01/03/2022اطلع بتاريخ   

11. https;//www.aa.com.tr-(13 15:30 الساعت 01/03/2022اطلع بتاريخ   

12. https;//www.djazairess.com-(14 10:42 الساعت 01/03/2022اطلع بتاريخ   

13. Independentarabia.com/node/132731/?2020-(15  30/03/2022اطلع بتاريخ 

10:00الساعت   

14. https://www.alaraby.co.uk-(16 10:00 الساعت 30/03/2022اطلع بتاريخ /    

15. https://www.ammonnews.net/article/417901-(17  12/04/2022اطلع بتاريخ 

14:20الساعت   

16. https://www.aps.dz/ar/societe/118275-2021-12-16-15-53-09-(18 اطلع 

09:00 الساعت 11/04/2022تاريخ   

17. https://www.echoroukonline.com-(19  اطلع بتاريخ 17/12/2013 بتاريخ نشر

10:25 الساعت 14/03/2022  

18. http ;//www.elbilad.net-(20   10:30 الساعت 16/02/2022اطلع بتاريخ 

19. http ;//www.aps.dz-(21 11:30 الساعت 16/02/2022اطلع بتاريخ   

20. https;//www.echoroukonline.com-(22   11:30 الساعت 16/02/2022اطلع بتاريخ 

21. https;//www.echoroukonline.com-(23  07/04/2022 اطلع بتاريخ 2013نشرسنت 

  15:00الساعت 

22. https://www.alaraby.co.uk/-(24 10:00 الساعت 07/04/2022 اطلع بتاريخ   

23. -(25 22:30 الساعت 25/04/2022قناة النهارنشربتاريخ   

–موقع موسوعة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والتجارة .24
https ;//iqtissad.biogspot.com 17/02/2022بتاريخ  اطلع 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/232/12/5/133578
https://www.aa.com.t/ar/1452005-(6???%20??????%2014/04/2019
https://www.aa.com.t/ar/1452005-(6???%20??????%2014/04/2019
https://www.aa.com.t/ar/1452005-(6???%20??????%2014/04/2019
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https://www.echoroukonline.com-(7???
https://www.echoroukonline.com-(7???
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https://www.aljazeera.net-(10????
https://www.aljazeera.net-(10????
https://www.elestiklal.net-(11????
https://www.elestiklal.net-(11????
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.aps.dz/ar/societe/118275-2021-12-16-15-53-09-(18%20????%20?????%2011/04/2022%20??????%2009:00
https://www.aps.dz/ar/societe/118275-2021-12-16-15-53-09-(18%20????%20?????%2011/04/2022%20??????%2009:00
https://www.echoroukonline.com-(19???
https://www.echoroukonline.com-(19???
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 /2019/06 نشر بتاريخ1اجمللد  (01 (العدد)لالقتصاد السياسي موقع اجمللة اجلزائرية .25

01 – https://asjp.cerist.dz  10:30 الساعة 27/02/2022 اطلع بتاريخ  
 2020 السنة 5 العدد12 علمية اجمللد أفاقموقع رللة  .26
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: الملخص
تعد ظاىرة غسل األموال من أىم الظواىر السلبية اليت هتدف بالدرجة األوذل إذل تغيري صفة األموال اليت مت 

احلصول عليها بطريقة غري مشروعة من خالل العديد من األنشطة اإلجرامية كتجارة ادلخدرات وأنشطة 
وغريىا، لتظهر و كأهنا متولدة من مصادر مشروعة وقانونية وتتم ىذه ..السوق ادلوازي و الفساد والتهريب 

. العملية عن طريق العديد من الطرق واألساليب ادلرتكزة أساسا على النظام ادلصريف

و ترتتب عن عمليات غسيل األموال الكثري من اآلثار السلبية  حيث سبس مجيع ادليادين و خصوصا 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية  فهي تؤثر على توزيع الدخل القومي وعلى معدالت التضخم والبطالة 

. باإلضافة إذل زعزعتها لالستقرار السياسي واالجتماعي 

تورل اجلزائر اليت انتشرت فيها عمليات غسيل األموال يف اآلونة األخرية اىتماما واضحا لوضع حد ذلذه 
 .الظاىرة من خالل تكثيف اجلهود وإنشاء اآلليات وإصدار القوانني الردعية وابتكار الطرق احلديثة

 . غسل األموال، اجلرائم االقتصادية، الفساد، العوائد اإلجرامية:الكلمات المفتاحية
Résumé: 

Le phénomène du blanchiment de l'argent est un phénomène négatif, il a pour premier 

objectif, la transformation de la nature de l'argent gagné d'une manière illégitime en 

exercent différentes activités de criminalité telles que le commerce de drogue, le marché 

noir ainsi que le trafique, de reste qu'il apparaisse parvenir d'une source légitime, cette 

transformation se fait de différentes manière basées sur le système bancaire. 

Plusieurs inconvénients sont engendrés par le phénomène du blanchiment de l'argent, 

parce qu'il touche tous les domaines, notamment économique, sociale et politique, il 

régresse le revenu de peuple et cause le chômage comme, il tremble la stabilité politique 

et sociale. 

L'Algérie, que a vu la multiplication des cas des blanchiments de l'argent dernièrement, a 

accordé un grand intérêt pour mettre fin à ce phénomène et cela en déployons les efforts, 

construire des matériaux et proclames des lois égides ainsi que d'inventer de nouvelles 

techniques pour cela. 

Mots-clés: Blanchiment de L’argent, Crimes Economiques, Corruption, Revenus du crime. 

 
 
 


