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 الثاني الجزء 
 

 شركة المصبرات الضحى
  

نهب المال العام )ضرررراجب جمارك مكاب الصررررق صرررن    
 الضمان االجاماعي  غيرهم(

 

 نهب الشرررركاء من  رق الم رررمى الح رررين بيشرررا   بناج  
  من معهم )مص في خل    غيره(.

 
 مق مة. .1

  الايلغير مصرررررا بها  رررر اء للضررررريبة    لل  لة اال رررررية الح ررررابات البنكية  .2

 نهب المال العام الرشرررررر   األم ال      ابييضالاهرب الضررررررريبي  ا رررررراعمل  ي

  .  م ال الشركاء

  ال رية.كيفية ام يل الح ابات 

 .مثلة عن ابييض األم ال الم  عة بالح ابات ال رية  

 .مثلة عن مص ر األم ال النق ية الم  عة بالح ابات ال رية  

 الشررررركة لمبالم مهمة  لجهات مشررررب هة   مثلة عن اح يالت بنكية من ح ررررابات

 قامت بابييض الك األم ال.

  األم ال مشرراركة لشررركة المصرربرات   اخاالسلح ررن بيشررا   ابن الح ررين بيشررا

 المحا بة. الضحى كش  ات

   حكام قضرررررررراجية  خبر  منجز  من  رق خبراء معينين من  رق المحكمة ا ك 

اخاال ات  ابييض  م ال غيرها اخاال ات الح ين بيشا  من مع   ن ك   ج   

 من الجراجم.

 اخاال ات الم مى لح ن بيشا آبن الم مى الح ين بيشا.  .3
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راب  نح  اقرير اجاري ألرقام المعامالت الاجارية الحقيقية لشرررررركة المصررررربرات  .4

 .2020الضحى لح     نة 

 ر اب  نح  المحا بة الحقيقة لشركة المصبرات الضحى. .5

الم مى بلعي  بيشا ض  الم مى الح ين بيشا   بناج  الشكاية الم جهة من  رق  .6

  لح ن بيشا  محم  بيشا  من معهم.

 

 مق مة  .1
 

   ثاجق ر ررمية   رر اء من محا رربة ه ا الاقرير المب رر    المبني على مع يات 

حقيقية لشررررركة المصرررربرات الضررررحى    خبرات منجز  من  رق خبراء محلف ن 

نفس المع يات الاي  ق المحكمة معين ن  رررررر اء من  رق الشررررررركاء    من  ر

ا ك  الشكاية الاي اق م بها مجم عة من شركاء الح ين بيشا ض ه   ض   بناج  

، كل ه ه  2019  شررررررركاية  2017باهم االخاالس   الاز ير   غيرها شررررررركاية 

شركة المع يات ال قيقة الاي ال اقبل الشك  ا ضح ه ل االخاالالت  الاي اعر ها 

  ه ه   ضررريبية  خ ير   مالية  تاخاالالب ا  اعلق االمر رر المصرربرات الضررحى 

مثال مصرغر لما اعر   جمي  الشرركات الاي ي ريرها الم رمى  الشرركة ال امثل اال 

ن جمي  الشركات   ب  ن ا اثناء اعرق اجا زات إالح ين بيشا    بناج  ، حيث 

  اخاالالت خ ير  ج ا اهم الاهرب الضرررررررريبي   الجمركي   مكاب الصررررررررق   

هر ه الاجرا زات الاي ار ثر  رررررررلبرا على الانميرة الضرررررررمران االجامراعي   غيرهم 

االقاصرررا ية   البشررررية  ي جهة  ررر س بشررركل خاص   على االقاصرررا  ال  ني 

الماهربة ضررريبيا   جمركيا  ا الن ع من الشررركات الريعيةبشرركل عام  حيث  ن ه 

  غيرهما مبني على اال افا   من ال عم العم مي   ا اغالل الم ار  البشرية   

ال بيعية    ي مقابل  لك  ه  يصرررررررن  الفقر   االحاقان االجاماعي   يضررررررررب 

 مام  اشرررركل عاجقا حقيقيا االقاصررررا  ال  ني  ي الصررررميم ،   مثل ه ه الشررررركات 

 . للمن قة   لالقاصا  ال  ني بشكل عامالانمية الفعلية 
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الح ابات البنكية الغير مصرا بها   اء للضريبة    لل  لة  الاي ا اعمل  ي  .2
 .الاهرب الضريبي  ابييض األم ال    الرش    نهب المال العام    م ال الشركاء

 
 الغير مصرا ب  ب ا م صاحب الح ا

  ضريبيا
 ال م الم اعمل للح اب          ا
 لبنكي  الم ينة المفا ا بها الح اب   ا

 .   رقم الح اب            

  BP 2121132462010639  الضحى )العي ن(         شركة المصبرات الضحى

BP 1119155815000821 ) كا ير(الح ين بن لح ن        الح ين بيشا  
BP 9155815003021211 ) كا ير(الح ين بن لح ن        الح ين بيشا  

BP لح ن بن الح ين ) كا ير(       لح ن بيشا   كا ير     

 

     2121132462010639الح اب البنكي رقم BP  
 

ح اب مفا ا لشركة المصبرات الضحى بم ينة لعي ن الجن بية ح اب  ري غير مصرا 

(  ي اعمل  الم مى الح ين بيشا بصفا  2017ب  لل  لة  إل ارااها  ال للشركاء )شكاية 

م ررير  آبن  لح ررن بيشررا بصررفا  الم ير العام لنفس الشررركة  قاها لال ررايالء على  م ال 
 الشركة  المحا بة الحقيقية لشركة ا ضح  الك.

 

 
 

  2111191558150008الح اب البنكي رقم BP 
 

ح رراب مفا ا للم ررمى الح ررين بيشررا ب كا ير ي رراعمل  ي الاهرب الضررريبي  نهب مالية  

الشركات المشاركة الاي ي يرها   يضا لابييض األم ال عن  ريق اقاناء  راض  عقارات 

  ل    الرش  .
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    2121191558150030الح اب البنكي رقم BP 
 

 ي الاهرب الضررريبي  نهب مالية ح رراب مفا ا للم ررمى الح ررين بيشررا ب كا ير ي رراعمل 

الشركات المشاركة الاي ي يرها   يضا لابييض األم ال عن  ريق اقاناء  راض  عقارات 

  ل    الرش  .

 
 

 مصا ر ام يل الح ابات المم هة  الغير مصرا بها للضراجب

 

 

الحساب 
البنكي رقم 

:30
008و

عائدات مبيعات مجوعة 
من المنتجات 

المستوردة كالشاي و 
ها غيرها و التي يثم بيع
في السوق السوداء

عائدات مشاريع  
محطات الوقود و 
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المبالغ الغير المصرح 
بها و الزائدة عن الثمن 
المحدد و المدعم  من 
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عائدات بيع شقق السكن 
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عائدات نقدية الخاصة 
بمخازن الشركات خاصة 
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عائدات مبيعات 
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  ي ابييض األم ال  إع اء الرشا ى. 030  008مثال ا اعمال الح ابين المم هين 

 )لنا ع     ي اقرير خاص  راضي ال  لة   ريقة اقاناجها(
 

  المبالغ الغير مصرح بها والتي تعتبر رشوة وتبييض أموال Prix direct 

 .الثمن الدي دفع لمؤسسة العمران وصرح به ضريبيا Prix OMRANE  

   تبييض أموال ورشااااوة.الحساااااب البالي الدي تبيض به الموال الغير مصاااارح بها أياما ولد ادا الحساااااب فهاا 

0CPT 3  وCPT 080  . 
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راب  نح  اقرير اجاري ألرقام المعامالت الاجارية الحقيقية لشررركة المصرربرات  .3

 2020الضحى لح     نة 
 

مهم ج ا يخص شررررركة المصرررربرات الضررررحى  ي ضررررح  رقام معامالاها حقيقي  اقرير اجاري

الاقرير م اخيل   ي ضررررررح ، الم زعين زبناء الحقيقية  ك لك م اخيلها ح ررررررب المنا ق 
  مراكشالاي املكها الشرررركة بال ار البيضررراء   خاصرررة المخازنالشرررركة الحقيقية 

الم اخيل الاي اك ن  ي  غلبياها م اخيل  ررررررري لة مالية ال يصررررررررا بها ل ى إ ار  
 ا رررراعمل  ي اقاناء  راض  إع اء   غ رررريلهاابييض الك األم ال   يامالضررررراجب 

   ا.رشا ي  غيره

 SESTA CASAمثال مخزن 
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  CASAMEHDIAمثال مخزن   
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 الم افي ين من العاج ات النق ية الغير مصرا بها للضراجب  الشركاء
  
مبالم نق ية محصلة من مبيعات منا جات الضحي  غيرها  الاي يثم اح يلها  الح ين بيشا 

 )مثال  اح   ق (للح اب الشخصي المم ه للح ين بيشا 

 MEHDIAمخزن 
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الح ين بيشا مبالم نق ية محصلة من مبيعات منا جات الضحي  غيرها  الاي يثم اح يلها 
 للح اب الشخصي المم ه للح ين بيشا

 )مثال  اح   ق ( SESTAمخزن 
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لح ن بيشا  ال ي كان يخالس مبالم مالية مهمة من شركة الضحى  مبيعااها النق ية )مثال 
  اح   ق (
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 اخاال ات مالية من  رق الح ين بيشا لمبالم مالية ضخمة ح لت من ح ابات 

 شركة المصبرات الضحى لجهات مشب هة قامت بابييض الك األم ال.
 

 م ال يازعمها  شررربكة از ير  ابييضعن  ج    4090/2019كشرررق ملق قضررراجي رقم 

حيث كشرررفت باعاراق صرررريح منهم معهم   منمصررر في   خل  كل من الح رررين بيشرررا 

منجز  من  رق ثالثة خبراء معينين من  رق نفس المحكمة بقرار  محا رررررررباي خبر  

المال العام   نهب  رش  ضريبي   اهرب  از يرشبكة اخاالس  مكرر  ج   8284 ع  

 ن لعكم على  هم ما جاء  يها.  الخاص
 

 4090/2018قرار المحكمة إنجاز خبر   ي الملق الجنحي الالب ي ع   
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الخبر  المنجز  من  رق المحكمة على ح ابات شركة المصبرات الضحى ملق قضاذي 

 4090/2018ع   
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للم مى مص فى خل    الح ين بيشا  الاي يعار ان  يها بابييض اصريحات الخ ير  ج ا 
 األم ال  االخاالس من شركة المصبرات الضحى.
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من خالل ال ثيقة  عاله خ ير ج ا مصرررر في خل   يصرررررا  يعارق  ن  يق م بابييض  م ال 
الح رررين بيشرررا المنه بة لل  لة  الشرررركاء عن  ريق اح يليها من ح رررابات ز جا    بناج  

 غيرها هي نفس  م ررررررراخ ميه إلى جهة  خرى قصرررررررر  القيام بعمليات اقاناء    الا  ررررررر  
   ذكر المبالم الاي قام بابييضها للم مى الح ين بيشا.الاصريحات الاي يعي  اكرارها م

 
 

 العالقة القاجمة بين الم ما  ن ال صب ر  مص في خل  
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العالقة القاجمة بين المبالم المح لة للم ما  ن ال صب ر  شركة المصبرات الضحى 
 الخبراء. الاناقضات الخ ير   ي الا اريخ الشيء ال ي  ك ه 
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الاح يالت المنجز  من ح اب شركة الضحى للم ما  ن ال صب ر ح ب المحا بة بعض 

 ي ك ها الج  ل المنجز من  رق الخبراء.  الاي. 2015الحقيقية للشركة ل نة 
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ا ا لهم عن   ك اثم اخاال ها   الايالخبراء من المبالم الغير مصرا بها   ان هاشا ا ل 
 .النق ية الم لمة للم ما  ن ال صب ر  المبالمالغاية من كل ه ه الاح يالت 

 



من معهما وتقرير حول شركة المصبرات الضحى ونهب المال العام وتبييض األموال من طرف المسير الحسين بيشا وابنه لحسن بيشا   

 18 
 



من معهما وتقرير حول شركة المصبرات الضحى ونهب المال العام وتبييض األموال من طرف المسير الحسين بيشا وابنه لحسن بيشا   

 19 

 



من معهما وتقرير حول شركة المصبرات الضحى ونهب المال العام وتبييض األموال من طرف المسير الحسين بيشا وابنه لحسن بيشا   

 20 

 خالصة 
 

من خالل الخبر  ياضرررررررح جليا  ج   ابييض  م ال اخاال رررررررات بالجملة  اعارا ات خ ير  من 
 جمي  األ راق 

من الجراجم  كما ياضررررررح جال للخبراء  ج     ااير مز ر  اعامالت مشررررررب هة  غريبة  غيرها
 الخ ير  الاي  جب الابليم عنها.

الصرررا ر  ال ي يعارق  ي  الم رررمى الح رررين بيشرررا بنهب األم ال   ن رررخة من الحكم القضررراجي 
 .صراحة م ك ا ما جا   ي الخبر    المشاركة لشركة الضحى
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 اخاال ات لح ن بيشا آبن الم مى الح ين بيشا.  3

 
 رق الم مى لح ن بيشا آبن الح ين بيشا الم ير العام ابييض  م ال المخال ة من 

 ال ابق لشركة المصبرات الضحى.
 

 ما بالن بة للم مى لح ن بيشا  ال ي كان يشغل منصب الم ير العام بشركة المصبرات الضحى  الاي كان 

صرررناعية منا  رررة امارس نفس النشرررا   ح   ٪ ل90نق ا  ياقاضرررى منها  جرا شرررهريا ال ي رررمح ل  باقاناء 

مليارات  نايم ه  مبلم مخالس  العشرنق ي يف   حقيقي الاجاري لشركة المصبرات الضحى بمبلم مالي 

  شركات  خرى ثم اال ايالء على   همها باز ير محاضر اف يت   همها    من شركة المصبرات الضحى

كما  ن نفس المبالم المخال ة  اججة  ي المحاكم كشركة بيار مين   غيرها   الاي هي م ض ع شكايات ر

 ي عمليات ااكرر عن  ثم ابييضرررررها عن  ريقة اقاناء عقارات يعا  بيعها  ثمنة كبير  لابرير المبالم النق ية 

كما  ن نفس الم ررمى لح ررن بيشررا كان م ضرر ع مراجعة ضررريبة خاصررة  ، االبناء   ال ال  الح ررين بيشررا

  ال ين اجمعهم عالقة    ن ا خل بعض الم ررررررر  لين  ي إ ار  الضرررررررراجب باالغاناء الغير مشرررررررر ع إال

خ ير يهم شخص   )خال    من مع  (   الما ر ين  ي م اع   الح ين بيشا على الاهرب الضريبيخاصة

، حال   ن م رراجلة لح ررن بيشررا عن مصرر ر  م ال  المشررب هة علما  ن  كان م ضرر ع    بناج    شررركاا  

ابين      ررررنا ر  لها بالافصرررريل  ي ملق خاص ثم  ي  بم ينة  كا ير  بحث  خر يهم ام يالت مشررررب هة 

صحة االخاال ات   حجمها   ك لك  الخاصة بالمحا بة الحقيقية الغير مصرا بها  ا فل   ال ثاجق  عاله 

 .من  م ال ال  لة   الشركاء  ض ا عن القان ن     ثمن اقاناج  ل ح   صناعية منا  ة لح ن بيشا   جر
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 بعض عق   اقاناء لح ن بيشا لن بة 90٪ ل ح   الصناعية المنا  ة نق ا
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المصررررربرات  راب  نح  اقرير اجاري ألرقام المعامالت الاجارية الحقيقية لشرررررركة .4

 .2020الضحى لح     نة 

 

https://www.cjoint.com/c/KFfrSM3EDPt 

 

 مهم ج ا

 

 ه   2020حاى  2014 ضح الاقرير الاجاري رقم المعامالت الحقيقي ل ن ات ي

ال  لة    ثم الاالعب ب  بصناعة   ااير  همية،  تالرقم الغير المصرا ب  لإل ارا

الكمية الحقيقية لمناجات مصبرات الضحى من كل  كما ي ل  الاقرير الض ء على

م اخيل المخازن  الزبناء  الم زعين   غيرها من المع يات ال قيقة الاي  ن ع  

مارك ا ك  ه ل االخاال ررات   االخاالالت الاي اهم الاهرب الضررريبي    يضررا الج

حيث ا ضرح كمية   حجم مبيعات  رمك الا ن الم را ر    ال ي ااالعب الشرركة 

 ي شرررخص لح رررن بيشرررا   الح رررين بيشرررا  ي الاصرررريحات الجمركية الخاصرررة 

 با ايرا ه   اص يره. 

 

 الراب  الخاص بالاقرير:

 

https://www.cjoint.com/c/KFfrSM3EDPt 

 

 ر اب  نح  المحا بة الحقيقة لشركة المصبرات الضحى. .5
 

 RAPPORT N 1 DOHA 

  BALANCES DES COMPTES RÉEL 

 GRANDS LIVRES 

 EDITION DES PLAQUETTES  
 

https://www.cjoint.com/c/KFfrSM3EDPt
https://www.cjoint.com/c/KFfrSM3EDPt
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1. https://www.cjoint.com/c/KEnlmKSDKqn.      1اقرير الضحى  

2. https://www.cjoint.com/c/KEnltwWSByn      balance des 

comptes réel 

3. https://www.cjoint.com/c/KEnlzAIPiNn         édition des plaquettes  

4. https://www.cjoint.com/c/KEnrGeMduZn        grand livre 2015 /1 

5. https://www.cjoint.com/c/KEnrIi1CUWn         grand livre 2015 /2 

6. https://www.cjoint.com/c/KEnrKbcQNnn        grand livre 2015 /3 

7. https://www.cjoint.com/c/KEnrNMiMrCn        grand livre 2016 

8. https://www.cjoint.com/c/KEnrPrQAssn         grand livre 2007 

9. https://www.cjoint.com/c/KEnrSWM1Pln       grand livre 2007 /2 

10. https://www.cjoint.com/c/KEnrXOxFbZn        grand livre 2011 /1 

11. https://www.cjoint.com/c/KEnrZH4jFxn          grand livre 2011 /2 

12. https://www.cjoint.com/c/KEnr1SXDQhn       grand livre 2011 /3 

13. https://www.cjoint.com/c/KEnr5SSGpwn       grand livre 2012 /1 

14. https://www.cjoint.com/c/KEnr77Dp6in          grand livre 2012 /2 

15. https://www.cjoint.com/c/KEnsbSdMUfn        grand livre 2012 /3 

16. https://www.cjoint.com/c/KEnsedVIiWn          grand livre 2013 /1 

17. https://www.cjoint.com/c/KEnsgZuZ4mn        grand livre 2013 /2 

18. https://www.cjoint.com/c/KFfrUHFsn4t           grand livre 2014  /1 

19. https://www.cjoint.com/c/KFfrWu7Nhft           grand livre 2014  /2 

20. https://www.cjoint.com/c/KFfrXWpRRIt          grand livre 2014  /3 

 

 
الشكاية الم جهة من  رق الم مى بلعي  بيشا ض  الم مى الح ين بيشا   بناج   .6

 لح ن بيشا  محم  بيشا  من معهم.

 

https://www.cjoint.com/c/KFfrPro2Bgt 

 

شرررركاية م جهة ضرررر  الح ررررين بيشررررا   بناج  من  رق  ح  شررررركاج  ال ي اكاشررررق 

االخاال رررات الاي قام بها كل منهم  ق  ثم الانازل عن الشررركاية بع  ضرررغ  من  رق 

قابل ا ررافا  ، الخ ير  ي االمر ه   ن الشرركاية جهات اق م بحماية الح ررين بيشررا م

خ ير  جرر ا اخص جراجم اهم المررال العررام   الاهرب   ااهررامرراتاحمررل مع يررات 

https://www.cjoint.com/c/KEnlmKSDKqn
https://www.cjoint.com/c/KEnltwWSByn
https://www.cjoint.com/c/KEnlzAIPiNn
https://www.cjoint.com/c/KEnrGeMduZn
https://www.cjoint.com/c/KEnrIi1CUWn
https://www.cjoint.com/c/KEnrKbcQNnn
https://www.cjoint.com/c/KEnrNMiMrCn
https://www.cjoint.com/c/KEnrPrQAssn
https://www.cjoint.com/c/KEnrSWM1Pln
https://www.cjoint.com/c/KEnrXOxFbZn
https://www.cjoint.com/c/KEnrZH4jFxn
https://www.cjoint.com/c/KEnr1SXDQhn
https://www.cjoint.com/c/KEnr5SSGpwn
https://www.cjoint.com/c/KEnr77Dp6in
https://www.cjoint.com/c/KEnsbSdMUfn
https://www.cjoint.com/c/KEnsedVIiWn
https://www.cjoint.com/c/KEnsgZuZ4mn
https://www.cjoint.com/c/KFfrUHFsn4t
https://www.cjoint.com/c/KFfrWu7Nhft
https://www.cjoint.com/c/KFfrXWpRRIt
https://www.cjoint.com/c/KFfrPro2Bgt
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الضررريبي   غيرها الشرريء ال ي ي را  كثر من عالمة ا ررافهام ح ل الجهات الاي 

 اا ار علي الف ا    المف  ين.

 

 خالصة 
 

صرررررررحة الاي  ررررررربق عرضرررررررها   المع ياتيابين جليا من خالل كل المعل مات 
االاهامات الاي جاءت  ي الشررركاية الم جهة ضررر  كل من الح رررين بيشرررا   بناج  

الاي قام ا بها ااكرر  ي  ملح رررررن بيشرررررا  محم  بيشرررررا  من معهم  ه ه الجراج
مجم عة من الشرررررررركات األخرى ر قة  شرررررررخاص  خرين ه ه الشرررررررركات الاي 

لة احمل مع يات خ ير   م ك   باأل لة  ررنا ر  لها بالافصرريل  ي اقارير مفصرر
 القا عة.

 

  شركة  انت رياا 

  شركة برج الجن ب 

   .شركة   ير  مار ك 

  شركة ب لينك  ا ت 

     شركة بي كا 
 غيرهم من الشرررررررركررات الاي انهررب المررال العررام  الخرراص  غيرهررا من الجراجم 

 ......    الخ ير  كالاز ير 
 

 

 


