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وطنٌا ودولٌاحصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة 

:الـمقدمة

 مكافحة مٌكانٌزمات أهم من ٌعتبر اإلجرامٌة العائدات استرجاع إن   
 تعتبر اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر عملٌة وأن الفساد،
 لها أولت ولقد اإلجرامٌة، العائدات استرجاع آلٌات من آلٌة أهم بدورها

 األهمٌة الدولٌة والمعاهدات واالتفاقٌات الداخلٌة التشرٌعات كل
 هاته إطار فً الجزائر فً اآللٌة لهاته بالدراسة وسنتعرض القصوى،
:التالٌة اإلشكالٌة بطرح المداخلة

 عن الناتجة اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات هً ما
ودولٌا؟ وطنٌا الفساد جرائم



مفهوم العائدات اإلجرامٌة  :المبحث األول

تعرٌف العائدات اإلجرامٌة  :المطلب األول

المادة الثانٌة من قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته فً فقرتها عرفتها 

: بقولها (ز)

 علٌها، المتحصل أو المتأتٌة الممتلكات كل هً اإلجرامٌة العائدات ”

“ جرٌمة ارتكاب من مباشر غٌر أو مباشر بشكل

 فً الوارد تقرٌبا التعرٌف نفس هو التعرٌف هذا أن بالذكر والجدٌر

.الثانٌة مادتها من (هـ) فقرتها فً الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة



تعرٌف العائدات اإلجرامٌة

 فً ومكافحته الفساد من الوقاٌة قانون من الثانٌة المادة عرفت كما

:بقولها الممتلكات (و) فقرتها

 غٌر أو مادٌة كانت سواء أنواعها، بكل الموجودات هً الممتلكات ”

 والمستندات ملموسة، غٌر أو ملموسة منقولة، غٌر أو منقولة مادٌة،

 الحقوق وجود أو الموجودات تلك ملكٌة تثبت التً القانونٌة السندات أو

“ بها المتصلة

 الوارد تقرٌبا التعرٌف نفس هو التعرٌف هذا أن كذلك بالذكر والجدٌر

 مادتها من (د) فقرتها فً الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة فً

.الثانٌة



مفهوم العائدات اإلجرامٌة  :األولالمبحث 

عناصر العائدات اإلجرامٌة  :المطلب الثانً

 ثالثة اإلجرامٌة للعائدات أن اإلجرامٌة، العائدات تعرٌف من ٌستشف أنه

:وهً توفرها ٌتعٌن جوهرٌة عناصر

 المستندات الوثائق إضافة أنواعها بكل الموجودات وهي :الممتلكات -1

.لها المثبتة

.الفساد قانون جرائم من جريمة ارتكاب وهي :الجرٌمة -2

 أن وهي :المرتكبة والجرٌمة الممتلكات مصدر بٌن السببٌة العالقة -3

.المرتكبة الجريمة هو المباشر غير أو المباشر الممتلكات مصدر يكون



عناصر العائدات اإلجرامٌة

:القاعدة تكون وعلٌه 

 أٌة مصدر بٌن المباشرة غٌر أو المباشرة السببٌة عالقة قامت متى أنه 

.إجرامٌة عائدات الممتلكات هاته اعتبرت الفساد، جرائم وأحد ممتلكات



  اإلجرامٌة العائدات مفهوم :األول المبحث

  اإلجرامٌة العائدات أشكال :الثالث المطلب

 المتحصلة اإلجرامٌة العائدات فإن الفساد جرائم من جرٌمة ارتكاب عند

 إخفاؤها، ٌتم األحٌان غالبٌة فً أنه إال األمر، بادئ فً حالها على تكون

 وهو تبٌٌضها؛ أو نقلها، أو فٌها، التصرف أو استبدالها، أو تحوٌلها، أو

 سبٌل على منها نعد أشكال عدة اإلجرامٌة للعائدات ٌجعل الذي األمر

:المثال

  حالها على اإلجرامٌة العائدات بقاء :األول الشكل -

اإلجرامٌة العائدات وتموٌه إخفاء :الثانً الشكل -

.أخرى مكاسب إلى اإلجرامٌة العائدات تحول :الثالث الشكل -

 اإلجرامٌة العائدات استبدال :الرابع الشكل -

 اإلجرامٌة العائدات فً التصرف :الخامس الشكل -

اإلجرامٌة العائدات نقل :السادس الشكل -

  اإلجرامٌة العائدات تبٌٌض :السابع الشكل -



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة  :المبحث الثانً

الناتجة عن جرائم الفساد وطنٌا

.التحري وتعقب العائدات اإلجرامٌة وطنٌا :المطلب األول

 تكون الوطن داخل اإلجرامٌة العائدات وتعقب التحري عملٌة إن    

 وذلك والتحقٌق، التحري إجراءات تضبط التً العامة لألحكام وفقا

 من التً المعلومات بجمع تسمح التً القانونٌة الطرق كل باستعمال

 وكذا وقٌمتها، ومكانها وطبٌعتها اإلجرامٌة العائدات تحدٌد شأنها

 .لها المثبتة والوثائق السندات



التحري وتعقب العائدات اإلجرامٌة وطنٌا

 المالٌة والمؤسسات واالحتٌاط التوفٌر وصنادٌق بالبنوك االتصال -

 المتهمٌن أو فٌهم المشتبه كان إذا فٌما التحري أجل من الجزائر وبرٌد

 عن والتحري فٌها، المودعة المبالغ ومعرفة فٌها، حسابات ٌملكون

.مصدرها

 التجارٌة السجالت الستخراج التجاري السجل بمأمور االتصال -

.المتهمٌن أو فٌهم بالمشتبه الخاصة

 أو فٌهم المشتبه أعمال أرقام على واالطالع الضرائب بإدارة االتصال -

.المتهمٌن

 العقاري المجال فً الناشطة والخاصة اإلدارٌة بالهٌئات االتصال -

 فٌهم للمشتبه العقاري المجال فً المبنٌة وغٌر المبنٌة األمالك وتحدٌد

.المتهمٌن أو

 المملوكة السٌارات عدد وتحدٌد الرمادٌة البطاقات بمصالح االتصال -

.المتهمٌن أو فٌهم للمشتبه



التحري وتعقب العائدات اإلجرامٌة وطنٌا

 لجملة العائدات وتعقب التحري عملٌة تتعقد األحٌان من كثٌر وفً وأنه 

:المثال سبٌل على منها نذكر األسباب من

.أخرى مكاسب إلى اإلجرامٌة العائدات تحول -

.اإلجرامٌة العائدات وتموٌه إخفاء -

.اإلجرامٌة العائدات تبٌٌض -

.المشروعة الممتلكات مع اإلجرامٌة العائدات اختالط -

 وأزواج وإخوة وفروع أصول من الغٌر إلى  اإلجرامٌة العائدات انتقال -

.المجرمٌن أصدقاء وحتى وأصهار



التحري وتعقب العائدات اإلجرامٌة وطنٌا

 الحاالت هاته فً اإلجرامٌة العائدات كشف من التمكن أجل ومن 

:التالً بالشكل والتحقٌق التحري عملٌة فً التوسع ٌتم لها والوصول

 والتً ذاتها حد فً اإلجرامٌة العائدات وتتبع تعقب من بدال أنه -1

 المجرمٌن ممتلكات كامل فً والتحقٌق التحري ٌتم آثارها، طمست

.الممتلكات كل مصدر تحدٌد ومحاولة

 بالنظر للمجرمٌن المفترض المعٌشً المستوى حول بحوث إجراء -2

 بهدف الفعلً، المعٌشً بالمستوى ومقارنته المشروعة دخلهم لمصادر

.مشروعة بعائدات المبررة غٌر الثراء عالمات عن البحث

 أصول لٌشمل األسس لهاته وفقا التحقٌقو التحري فً التوسع -3

 والذٌن المجرمٌن أصدقاء وحتى وأصهار وأزواج وإخوة وفروع

.مشروعة بعائدات المبررة غٌر الثراء عالمات علٌهم تظهر بدورهم



 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات :الثانً المبحث

وطنٌا الفساد جرائم عن الناتجة

.وطنٌا اإلجرامٌة العائدات وضبط حصر :الثانً المطلب

 شأنها من التً العملٌة هً اإلجرامٌة العائدات وضبط حصر إن   

 األخرى الممتلكات باقً عن وفصلها اإلجرامٌة العائدات وجرد تحدٌد

.ذلك بعد حجزها أو لتجمٌدها تحضٌرا

:هو هاهنا نفسه ٌطرح الذي السؤال وأن   

 وباقً اإلجرامٌة العائدات بٌن الفصل فً المطبق المعٌار هو ما

الممتلكات؟



احصر وضبط العائدات اإلجرامٌة وطنٌ

 وباقً اإلجرامٌة العائدات بٌن الفصل فً المطبق المعٌار إن   

 غٌر أو المباشرة سواء السببٌة عالقة قٌام مدى هو الممتلكات،

 وهذا عدمه، من المرتكبة والجرٌمة الممتلكات مصدر بٌن المباشرة

.والتحقٌق التحري عملٌة إثر إلٌها المتوصل والقرائن األدلة ضوء على



حصر وضبط العائدات اإلجرامٌة وطنٌا
    

 وباقً اإلجرامٌة العائدات بٌن الفصل عملٌة أن اإلشارة تجدر أنه إال

:حالتٌن فً كثٌرا تتعقد الممتلكات

.المشروعة الممتلكات مع اإلجرامٌة العائدات اختالط حالة -1

.اإلجرامٌة العائدات تبٌٌض حالة -2

 والتقنٌة الفنٌة الخبرات إلى اللجوء تستدعً الحاالت هاته أغلبٌة وأن 

.الممتلكات باقً عن اإلجرامٌة العائدات فصل من للتمكن



 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات :الثانً المبحث

وطنٌا الفساد جرائم عن الناتجة

وطنٌا اإلجرامٌة العائدات وتجمٌد حجز :الثالث المطلب

 اإلجراءات اتخاذ ٌتعٌن اإلجرامٌة العائدات وضبط حصر  بعد إنه   

  فً اإلجراءات هاته وتتمثل تهرٌبها، أو فٌها التصرف لمنع التحفظٌة

 بمصادرتها القضاء حٌن إلى مؤقتا اإلجرامٌة العائدات وحجز تجمٌد

.واسترجاعها



حجز وتجمٌد العائدات اإلجرامٌة وطنٌا

 فً ومكافحته الفساد من الوقاٌة قانون من الثانٌة المادة عرفت ولقد 

:بقولها الحجز أو التجمٌد (ح) فقرتها

 التصرف أو استبدالها أو الممتلكات تحوٌل على مؤقت حظر فرض ”

 بناء مؤقتا، علٌها السٌطرة أو الممتلكات عهدة تولً أو نقلها، أو فٌها

.” مختصة سلطة أو محكمة عن صادر أمر على



حجز وتجمٌد العائدات اإلجرامٌة وطنٌا

 الحجز، ومصطلح التجمٌد مصطلح بٌن ٌفرق لم القانون أن المالحظ وأن 

 مصطلحٌن أنهما على داللة فهً واحدا تعرٌفا أعطاهما القانون وكون

 التجمٌد أو بالحجز التصرٌح حٌن األمر ٌختلف وال مترادفٌن، قانونٌٌن

 تستعمل القضائٌة الممارسة فإن غٌر، ال اإلشارة قبٌل من أنه إال بتاتا؛

:كالتالً نوضحها مختلفتٌن بطرٌقتٌن "والتجمٌد الحجز" المصطلحٌن

 على للداللة عادة القضائٌة الممارسة فً الحجز مصطلح ٌستعمل -1

 بحجز األمر ومثاله محدد، شًء فً التصرف حظر ٌفٌد واحد إجراء

.النقود من محدد مبلغ بحجز األمر أو معٌنة، مركبة

 عدة على للداللة القضائٌة الممارسة فً التجمٌد مصطلح ٌستعمل -2

 بتجمٌد األمر ومثاله محددة، غٌر أشٌاء فً التصرف حظر تفٌد إجراءات

 دون الحساب فً الموجود المبلغ فً التصرف بحظر وذلك بنكً حساب

 فً الحساب سٌدخل مبلغ كل فً التصرف حظر تكرار مع قٌمته ذكر

.قٌمته كانت مهما المستقبل



حجز وتجمٌد العائدات اإلجرامٌة وطنٌا

 شكل بأي ٌغٌر ال الممارسة فً االختالف هذا أن األخٌر فً ونؤكد 

.القانون وضعه الذي والتجمٌد الحجز مفهوم األشكال من

 األولى فقرتها فً ومكافحته الفساد قانون من 51 المادة نصت ولقد   

 من بأمر أو قضائً بقرار ٌكون اإلجرامٌة العائدات وحجز تجمٌد أن

.مختصة سلطة

القضائً القرار -

المختصة السلطة -



 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات :الثالث المبحث

دولٌا الفساد جرائم عن الناتجة

 القانون أحكام تنفٌذ ٌمكن ال فإنه القوانٌن إقلٌمٌة لمبدأ طبقا   

.الدولة هاته بسٌادة مساس فٌه ألن أجنبٌة دولة فً الجزائري

 وتجمٌد بحصر المتعلقة القانونٌة األحكام كل فإن األساس هذا وعلى   

 غٌر الجزائر داخل الفساد جرائم عن الناتجة اإلجرامٌة العائدات وحجز

.اإلجرامٌة العائدات إلٌها هربت التً األجنبٌة الدول فً نافذة

:المطروح السؤال

 جرائم عن الناتجة اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر ٌتم كٌف

؟أجنبٌة دولة فً الفساد



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 قانون من 57 المادة نص من تستشف السؤال هذا على اإلجابة إن 

 لعالقات الجزائر إقامة على تنص والتً ومكافحته، الفساد من الوقاٌة

 واإلجراءات والمتابعات التحرٌات مجال فً دولً قضائً تعاون

.األجنبٌة الدول مع القضائٌة

 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد لحصر الوحٌد السبٌل فإن إذن   

 التً الدولً القضائً التعاون عالقة هو أجنبٌة دولة فً المتواجدة

.األجنبٌة الدولة بهاته الجزائر تربط

:المطروح السؤال

 دولة وأي الجزائر بٌن الدولً القضائً التعاون عالقة تنشأ كٌف

أجنبٌة؟



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 من 57 المادة نص من كذلك تستشف السؤال هذا على اإلجابة إن

 عالقة إلنشاء طرٌقتٌن ذكرت والتً ومكافحته الفساد من الوقاٌة قانون

.أجنبٌة دولة وأي الجزائر بٌن الدولً القضائً التعاون

 المتعلقة الدولٌة واالتفاقٌات المعاهدات إبرام :األولى الطرٌقة -

.القضائً بالتعاون

.بالمثل المعاملة :الثانٌة الطرٌقة -



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 عائدات بوجود معلومات تتوفر حٌنما العملٌة الممارسة فً وإنه 

 عن البحث ٌتم وتجمٌدها، حصرها وٌتعٌن ما، أجنبٌة بدولة إجرامٌة

 والدولة الجزائر بٌن تربط التً الدولً القضائً التعاون عالقة عناصر

:كالتالً نعالجها حاالت 04 إلى تؤدي العملٌة هاته وأن ،المعنٌة

 دولً قضائً تعاون واتفاقٌات معاهدات وجود حالة :األولى الحالة -    

  :المعنٌة األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن مبرمة

 المعاهدات على بناء القضائٌة المساعدة ٌد طلب تقدٌم ٌتم هنا

 شكل على وٌكون ،األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن المبرمة واالتفاقٌات

.دولٌة قضائٌة إنابة أو طلب



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 قضائً تعاون واتفاقٌات معاهدات وجود عدم حالة :الثانٌة الحالة - 

 معامالت توجد ولكن المعنٌة األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن مبرمة دولً

:األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن الدولً القضائً بالتعاون تتعلق سابقة

 معامالت تبادل وجود أساس على القضائٌة المساعدة طلب تقدٌم ٌتم هنا

 قضائٌة إنابة شكل على وتكون ،بالمثل المعاملة مبدأ ولترسٌخ سابقة

.دولٌة

 قضائً تعاون واتفاقٌات معاهدات وجود عدم حالة :الثالثة الحالة -    

 أي توجد وال المعنٌة األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن مبرمة دولً

 والدولة الجزائر بٌن الدولً القضائً بالتعاون تتعلق سابقة معامالت

:البلدٌن بٌن دبلوماسٌة عالقات توجد أنه إال األجنبٌة

 بالمثل المعاملة عرض مقابل فً القضائٌة المساعدة طلب تقدٌم ٌتم هنا

.دولٌة قضائٌة إنابة شكل على وتكون ،المستقبل فً



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 والدولة الجزائر بٌن العالقات كل انقطاع حالة :الرابعة الحالة - 

:األجنبٌة

.نهائٌا قضائٌة مساعدة طلب أي تقدٌم ٌتم ال هنا

 دلٌل بوضع قامت أجنبٌة دول هناك أن المقام، هذا فً اإلشارة وتجدر   

 المساعدة ٌد طلب مجال فً معها التواصل كٌفٌة الدولة لبقٌة ٌشرح

.اإلجرامٌة العائدات السترداد القضائٌة



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 القضائً التعاون مجال فً جبارة مجهودات ببذل الجزائر قامت ولقد 

 دولً قضائً تعاون عالقات لعدة بإقامتها بالخصوص تتجلى الدولً،

 واالتفاقٌات المعاهدات  من العدٌد إبرام طرٌق عن أجنبٌة دول عدة مع

 طرف من المبرمة الثنائٌة القضائٌة االتفـاقٌات عدد بلغ أٌن الدولٌة،

 71 بٌنها من اتفاقٌة 111 هو 2020 جوٌلٌة شهر غاٌة إلى الجزائر

 متعددة الدولٌة واالتفاقٌات المعاهدات إلى إضافة علٌها، مصادق اتفاقٌة

:المثال سبٌل على منها نذكر والتً األطراف



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

  فً بمابوتو المعتمدة ومكافحته الفساد لمنع اإلفرٌقً االتحاد اتفاقٌة -

  رقم الرئاسً المرسوم بموجب علٌها والمصادق 2003ٌولٌو 11

.2006 أفرٌل 10 فً المؤرخ 06/137

 21 بتارٌخ بالقاهرة المحررة الفساد لمكافحة العربٌة االتفاقٌة -

 رقم الرئاسً المرسوم بموجب علٌها والمصادق 2010دٌسمبر

.2014سبتمبر 8 فً المؤرخ 14/249

 العامة الجمعٌة قبل من المعتمدة الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة -

 علٌها والمصادق :2003أكتوبر 31 ٌوم بنٌوٌورك المتحدة لألمم

.2004أفرٌل19 فً المؤرخ 04/128 الرئاسً المرسوم بموجب



إجراءات حصر وتجمٌد وحجز العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 دولة فً المتواجدة اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر عملٌة إن 

 المتعلقة المراحل بنفس وٌمر واألسس المبادئ لنفس ٌخضع أجنبٌة

 ولكن بالجزائر، المتواجدة اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد بحصر

 القضائً التعاون ٌوفرها التً القانونٌة الوسائل فً ٌكون االختالف

.اإلجراءات هاته التخاذ الدولً

 



 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات :الثالث المبحث

دولٌا الفساد جرائم عن الناتجة

دولٌا اإلجرامٌة العائدات وتعقب التحري :األول المطلب

 التعاون ٌوفرها التً المتاحة القانونٌة الوسائل كل ستعمالبا وذلك   

 العائدات تحدٌد شأنها من التً المعلومات جمع أجل من الدولً القضائً

 السندات إلى الوصول وكذا وقٌمتها، ومكانها وطبٌعتها اإلجرامٌة

:القانونٌة الوسائل أهم ومن لها، المثبتة والوثائق



التحري وتعقب العائدات اإلجرامٌة دولٌا

األنتربول قناة استعمال -1

 معلومات على الحصول أجل من القضائٌة المساعدة ٌد طلب توجٌه -2

 الدولً القضائً التعاون عالقة تحددها التً واإلجراءات للشروط وفقا

.األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن

دولٌة قضائٌة إنابة توجٌه -3

 



 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات :الثالث المبحث

دولٌا الفساد جرائم عن الناتجة

دولٌا اإلجرامٌة العائدات وضبط حصر :الثانً المطلب

 اإلجرامٌة العائدات حول إلٌها المتوصل المعلومات ضوء على   

 تحدٌد ٌتم لها، المثبتة والوثائق السندات وكذا الخارج، فً المتواجدة

 وفقا األخرى الممتلكات باقً عن وفصلها اإلجرامٌة العائدات وجرد

 بالخارج المتواجدة الممتلكات مصدر بٌن السببٌة العالقة قٌام لمعٌار

.المرتكبة والجرٌمة

 اإلجرامٌة العائدات تبٌٌض بسبب العملٌة هاته تعقد حالة فً أنه إال   

 وظهور المشروعة، الممتلكات باقً مع العائدات اختالط بسبب أو

 فً األمر معالجة ٌتم أجنبٌة، فنٌة أو تقنٌة خبرة إلى للجوء الحاجة

:حالتٌن



حصر وضبط العائدات اإلجرامٌة دولٌا

:األولى الحالة -

 القضائً التعاون عالقة طرف من المتاحة القانونٌة الوسائل تكون أن   

 الخبرة إلى باللجوء تسمح األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن الدولً

 على فنٌة خبرة إجراء طلب توجٌه ٌتم الحالة هاته ففً األجنبٌة،

.المعنٌة الممتلكات

:الثانٌة الحالة -

 والدولة الجزائر بٌن الدولً القضائً التعاون عالقة توفر ال أن   

 توجٌه ٌتم الحالة هاته ففً األجنبٌة، للخبرة اللجوء وسٌلة األجنبٌة

 المعنٌة الممتلكات على أجنبٌة فنٌة خبرة إلجراء دولٌة قضائٌة إنابة

.الدولٌة القضائٌة اإلنابات ألحكام وفقا

 



 اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصر إجراءات :الثالث المبحث

دولٌا الفساد جرائم عن الناتجة

دولٌا اإلجرامٌة العائدات وتجمٌد حجز :الثالث المطلب

 ٌتعٌن بالخارج المتواجدة اإلجرامٌة العائدات وضبط حصر  بعد إنه   

 وذلك تهرٌبها، أو فٌها التصرف لمنع التحفظٌة اإلجراءات اتخاذ

 واسترجاعها، بمصادرتها القضاء حٌن إلى مؤقتا حجزها أو بتجمٌدها

 توفره ما ضوء وعلى ،السارٌة الدولٌة الممارسات ضوء على وأنه

 المختلفة، األجنبٌة والدولة الجزائر بٌن الدولً القضائً التعاون عالقة

 المتواجدة اإلجرامٌة العائدات تجمٌد أو حجز أجل من طرق 03  هناك

:فً تتمثل بالخارج



حجز وتجمٌد العائدات اإلجرامٌة دولٌا

 ٌلتمس الحالة، حسب دولٌة قضائٌة إنابة أو طلب توجٌه -1

 التً اإلجرامٌة العائدات وتجمٌد بحجز تقوم أن األجنبٌة الدولة من فٌها

.بإقلٌمها والمتواجدة وضبطها حصرها سبق

 اإلجرامٌة للعائدات بالجزائر التجمٌد أو بالحجز أمر إصدار -2

 حسب دولٌة قضائٌة إنابة أو طلب وتوجٌه األجنبٌة، بالدولة المتواجدة

 فٌها ٌلتمس إقلٌمها، على اإلجرامٌة العائدات تتواجد التً للدولة الحالة

.الحجز أو التجمٌد أمر تنفٌذ منه

 تتواجد التً األجنبٌة الدولة قضاء أمام مدنٌة دعوى رفع -3

 العائدات تجمٌد أو بحجز للمطالبة إقلٌمها، على اإلجرامٌة العائدات

.اإلجرامٌة



الـخـاتـمــة :

 فعالة مٌكانٌزمات بعدة تتمتع الجزائرٌة القانونٌة المنظومة إن      

 جرائم عن الناتجة اإلجرامٌة العائدات وحجز وتجمٌد حصرب تتعلق

 إلى الوصول من تمكن أن شأنها من والتً ودولٌا، وطنٌا الفساد

 له الذي األمر وهو وضبطها، علٌها، الٌد ووضع اإلجرامٌة، العائدات

.الحقا اإلجرامٌة العائدات هاته وإسترداد مصادرة فً كبٌر دور



شكرا على كرم اإلصغاء و المتابعة  
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