
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات 

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )125(

العالقة القانونية بين جريمة تبييض األموال 
وجريمة تمويل اإلرهاب

أ.دليلة جاليلة
جامعة المدية 

S 
   

112001
   

        
         

        


 
Résumé:
Le problème du terrorisme et du blanchiment d’argent a jeté, en
force, son ombre sur la communauté internationale après les
événements du 11 septembre 2001 et on a donné d’avantage
d’importance à la lutte contre le blanchiment d’argent et surtout ce
qui consiste le financement du terrorisme qui sont devenus un
problème international  ayant un aspect et des dimensions
transnationaux suite au développement vertigineux des moyens de
transport et de communication, de la technologie, du boom
informatique et l’absence d’institution de contrôle et de régulation
de ces opérations illicites qui ne peuvent se faire que dans le cas où
il y aurait conjugaison des efforts de toutes les institutions et toutes
les organisation internationales dans le but de mettre un terme à ce
fléau, d’éviter sa propagation et l’élargissement de son champ.
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