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اإلىداء
أىدي ىذا العمل إلى كل من يستحق التقدير والعرفان
"أمي وأبي" رحميما اهلل ،وأسأل اهلل العظيم رب
العرش الكريم أن يتغمدىما بالمغفرة والرحمة.
إلى إخوتي حفظيم اهلل.
إلى كل األصدقاء واألحباء حفظيم اهلل.

عبد اهلل

اإلىداء
أىدي ىذا العمل إلى كل من يستحق
أفضل التقدير واالحترام أمي حفظيا اهلل إلى أبي رحمو اهلل،
وأسأل اهلل العمي العظيم
أن يتجاوز عن خطاياه يوم الوعيد.
إلى إخوتي حفظيم اهلل.

سالم

كممة شكر
الحمد والشكر هلل الذي وفقنا عمى انجاز ىذا العمل المتواضع
ثم نتقدم بالشكر إلى كل أساتذتنا الذين سيروا عمى حسن توجيينا
و إرشادنا ،و نخص بالذكر األستاذة صبايحي ربيعة التي
ساىمت في اإلشراف عمى ىذا العمل
و لم تبخل عمينا بنصائحيا و إرشاداتيا القيمة
كما ال أنسى شكر كل من قدم لي يد العون
من قريب أو من بعيد.

مقدمة

مقدمة
إف التطور العممي والتكنولوجي الذي عرفتو الحياة االقتصادية في شتى المياديف لو
تأثير عمى فاعمية المعامالت المالية والتجارية بيف الدوؿ حيث ألغيت عمى اثره الحدود
والحواجز ،ونجـ عف ذلؾ تناميا كبي ار في حركة رؤوس األمواؿ وانتقاليا وتداوليا عبر
إنجرت عنو نتائج مست سمبيا اإلقتصاد الوطني بصفة
مختمؼ الدوؿ ،إال اف ىذا التطور ّ

خاصة و االقتصاد العالمي بصفة عامة ،حيث ظيرت معو عدة جرائـ مالية وتعددت معو
الطرؽ واألساليب التي يتبعيا المجرموف ،وأصبت أكثر تعقيدا ،و صعوبة مف حيث تتبعيا
واكتشافيا ونذكر مف أىـ ىذه الجرائـ ،جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.
جرـ المشرع الجزائري عمى غرار تشريعات الدوؿ المختمفة ظاىرتي تبييض األمواؿ
وتمويؿ اإلرىاب بموجب قانوف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب رقـ  01- 05مؤرخ في
 12005/02/06وقد تضمف ىذا القانوف تعريؼ جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب
وحدد العقوبات المقررة ليا إلى توحيد جيودىا ،وإلعتبار الجريمتيف عابرتيف لمحدود الوطنية،
فإف مواجيتيا والتصدي ليا يشكؿ تحديا أماـ الدوؿ التي يمسيا أثر ىذه الجرائـ األمر الذي
دفع الدوؿ بيا إلى توحيد جيودىا وذلؾ بالتعاوف والتنسيؽ فبما بينيا مف أجؿ مكافحة ىذه
الجرائـ ،ويتجمى ذلؾ في إبراـ العديد مف االتفاقيات الدولية واإلقميمية ومف بيف ىذه
االتفاقيات نجد اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،2واتفاقية األمـ
المتحدة لقمع وتمويؿ اإلرىاب.3
 -1قانوف رقـ  01 05المؤرخ في فبراير  2005المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيا ،ج ر،
عدد  08صادر في  15فيفري .2012

 -2إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطف ،المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة
في  15نوفمبر  ،2000المصادؽ عمييا بتحفظ بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  55 - 02المؤرخ في  05فيفري ،ج ر عدد
 09صادر بتاريخ  10فيفري .2002

 -3إتفاقية قمع وتمويؿ اإلرىاب المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يوـ  09ديسمبر  ،1999المصادؽ عمييا
مف طرؼ الجزائر مع تحفظ بمرسوـ رئاسي رقـ  445 - 2000مؤرخ في  23ديسمبر  445 - 2000مؤرخ في 23

ديسمبر  ،2000ج ر عدد  01صادر بتاريخ  03جانفي .2001
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مقدمة
لـ تحقؽ االتفاقيات المبرمة الفعالية في مكافحة ىذه الجرائـ ،مما استدعى وضع
ميكانزمات وآليات عمى المستوى الدولي واإلقميمي والوطني لكؿ دولة ،لمكافحة ىذه
الجرائـ،ليذا الغرض إستحدث المشرع الجزائري ىيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقالؿ المالي توضع لدى الوزير المكمؼ بالمالية تسمى ىذه الييئة "خمية معالجة
االستعالـ المالي" وىي ىيئة تختص بمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،وذلؾ مف
خالؿ معالجة وتحميؿ المعمومات التي ترد إلييا مف قبؿ األشخاص المكمفيف باإلخطار
بالشبية ،وفي حالة وجود شبيات قوية تتعمؽ بتبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب تقوـ بإحالة
الممؼ عمى النيابة العامة.
تختص خمية اإلستعالـ المالي بمكافحة جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب وأكثر
مف ذلؾ ،خوليا المشرع سمطة الضبط في المجاؿ المالي لغرض منع االستخداـ المصرفي
لظاىرة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ولعؿ ما جاء بو تعديؿ  2015حوؿ الخمية ىو
التأكيد عمى دورىا في ضبط النشاط المصرفي مف خالؿ الخطوط التوجييية لمخمية.
دعما لصالحيات خمية االستعالـ المالي ،قاـ المشرع بإنشاء عدة أجيزة رقابية تمارس
رقابتيا عمى العمميات المصرفية وتتبع حركاتيا ،والكشؼ عف العمؿ الغير المشروع ،ومف
بيف ىذه اآلليات نجد الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومجمس المحاسبة الذي يعتبر ىيئة
شبو قضائية ،فيذه الييئات ليا اختصاصات موسعة في مكافحة اإلجراـ المالي ،كما أف
ىناؾ آليات تقوـ بمكافحة جرائـ البنوؾ والمؤسسات المالية مثؿ المجنة المصرفية ومجمس
النقد والقرض ،لكف االختصاصات الممنوحة ليا بالمقارنة مع الييئة الوطنية لمكافحة الفساد
ومجمس المحاسبة تبقى ضيقة ،وتجدر اإلشارة أف ىناؾ عالقة التعاوف بيف ىذه الييئات
وخمية االستالـ المالي ،وىذا ما يؤكد دور الخمية في التعاوف مع آليات مكافحة اإلجراـ
المالي.

3

مقدمة
ولإلحاطة بالموضوع إرتأينا طرح اإلشكالية حوؿ دور خمية اإلستعالم المالي في
مكافحة جريمتي تبييض األموال وتمويل اإلرىاب؟
اتبعنا في تحميؿ ىذه اإلشكالية المنيج الوصفي والتحميمي في عرض األمور المخولة
لخمية االستعالـ المالي ثـ قسمنا الموضوع إلى فصميف :تناولنا اإليطار القانوني لخمية
معالجة اإلستعالـ المالي )الفصؿ األوؿ( واختصاصات خمية معالجة اإلستعالـ المالي
)الفصؿ الثاني( .
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الفصل األول
اإلطار القانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

اإلطار القـانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

الفصل األول:

صادقت الجزائر عمى العديد مف االتفاقيات الدولية التي تيدؼ إلى مكافحة جريمتي
تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،1وتنفيذا لبنود ىذه االتفاقيات التي تمزـ الدوؿ التي صادقت
سنة  2002عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة باتخاذ التدابير الالزمة
ووضع آليات لمتصدي ليذه الجرائـ ،وقوفا عمى ىذا اليدؼ إستحدثت الجزائر خمية معالجة
االستعالـ المالي ،تختص

بمعالجة وتحميؿ المعمومات التي تتمقاىا مف قبؿ األشخاص

الممزميف باإلخطار بالشبية وذلؾ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02المؤرخ في 07
أفريؿ  2002المعدؿ والمتمـ ،المتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي وتنظيميا
وعمميا ،2و قد تـ إنشاء الخمية لدى الوزير المكمؼ بالمالية.
لـ تباشر الخمية مياميا في نطاؽ مكافحة تبييض األمواؿ في البداية حيث اقتصر
دورىا فقط في مكافحة تمويؿ اإلرىاب إلى غاية  ، 2004بحيث تـ إصدار نص متعمؽ
بتجريـ تبييض األمواؿ بموجب قانوف العقوبات ،وصدر قانوف  01–05المتعمؽ بالوقاية مف
تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،الذي أدرج جريمة تبييض األمواؿ ضمف اختصاصات
الخمية ،كما حدد اإلجراءات التي تتبعيا ىذه األخيرة مف أجؿ التحري والكشؼ عمييا جرائـ
مف خالؿ تمقي اإلخطارات بالشبية مف طرؼ األشخاص المكمفيف بيا ،حسب األمر –12
 ،302ولذلؾ سيتـ التركيز عمى مفيوـ خمية معالجة االستعالـ المالي (المبحث األوؿ)،ثـ
بياف طبيعتيا القانونية (المبحث الثاني).

1 -إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخذرات والمؤثرات العقمية الموافؽ عمييا في فينا بتاريخ 20

ديسمبر  ،1988المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوـ الرئاسي  41 95مؤرخ في  28جانفي
 ،1995ج ر عدد  07صادر بتاريخ  15فيفري .1995

 -2المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02المؤرخ في  07أفريؿ  ،2002المتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي
وتنظيميا وعمميا،ج ر عدد  23الصادر في ( 2002/04/07معدؿ ومتمـ).

 -3أمر رقـ  02 – 12مؤرخ في  13فيفري  2012يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ  01 – 05يتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ
وتمويؿ اإلرىاب ،ج ر عدد  ،08صادر في  15فيفري .2012
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الفصل األول:

اإلطار القـانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

المبحث األول
مفيوم خمية معالجة االستعالم المالي
تشكؿ خمية معالجة االستعالـ المالي جياز مستحدث في الجزائر عي بداية األلفية،
يتميز بتخصصيا في التصدي لجرائـ محددة وردت في التعديؿ الطارئ عمى قانوف العقوبات
لسنة  5002وقبمو في سنة  5005لموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 05

–

 ،751ويعتبر

استحداث ىذه الييئة في ىذه الفترة حتمية ترتب عف انتياج الجزائر نظاـ اقتصاد السوؽ
وتأثرىا بمفيوـ العولمة الذي انفتحت عمى أثره حدود الجزائر ألنظمة متباينة وجرائـ مختمفة
والتي في مقدمتيا نذكر جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ولفيـ دور الخمية يتعيف
عمينا تعريفيا )المطمب األوؿ( ثـ التنظيـ الييكمي) ،المطمب الثاني(.

المطمب األول
التعريف بخمية معالجة االستعالم المالي
يعتبر إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي توجو جديد نحو تكريس اإلصالحات
وتحديث المنظومة القانونية الوطنية سعيا لتحقيؽ االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرىاب،
وكذا وضع حد لجريمة تبييض األمواؿ وليذا تـ إنشاء الخمية بموجب نص تنظيمي (الفرع
األوؿ) ،وتضمف ىذا األخير عناصر تعريؼ ىذه الخمية وشروط العمؿ (الفرع الثاني).

الفرع األول
نشأة خمية معالجة االستعالم المالي
توصمت العديد مف الدوؿ إلى وضع استراتيجيات مف أجؿ العمؿ عمى مكافحة
تبييض األمواؿ ،مف خالؿ أجيزة الشرطة التي تعمؿ وفؽ النظاـ اإلخطار عف العمميات

7

الفصل األول:

اإلطار القـانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

التي تكوف محؿ شبية ،إال اف ايجاد جياز يقوـ بتحميؿ ومعالجة المعمومات يدعـ ويفعؿ
عمميات المكافحة1يعتبر مف المسائؿ الضرورية.2
انتبيت الجزائر إلى ىذه المسألة وأنشأت الخمية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ – 05
 751المؤرخ في  5005/00/01يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي بموجب
المرسوـ التنفيذي ،والمرسوـ التنفيذي رقـ  721-71المتضمف إنشاء خمية معالجة اإلستعالـ
المالي .3
وفقا لمسألة تدرج القوانيف فإف المرسوـ التنفيذي رقـ 127-02يستمد قيمتو القانونية
مف القانوف األساسي الذي جاء لتنفيذه ،فيو يعد نص تنظيمي أو مف الموائح التنفيذية التي
تستند في وجودىا عمى نص قانوني .وىذا األمر غير متوفر في ىذه الحالة ألف المرسوـ
التنفيذي كاف سابؽ عمى القانوف الذي لـ يظير إال بعد سنتيف وىو القانوف رقـ 01– 05
(المعدؿ والمتمـ).
يالحظ مف خالؿ المادة  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ  127-02التي تنص عمى:
"تكمف الخمية بمكافحة تمويل اإلرىاب وتبييض األموال" .غير أف المشرع أشار إلى
مصطمح تبييض األمواؿ رغـ أنو لـ يوجد أي نص يجرـ أو يعاقب عمى ىذا الفعؿ ،وعميو
فإف إعطاء الخمية دور الوقاية ومكافحة جريمة تبييض األمواؿ يعد دعوى إلى الخروج عمى
مبدأ الشرعية في ظؿ غياب تشريع اإلطار ،وعميو نستنتج أف ىذه الييئة أنشأت لقمع
عمميات تمويؿ اإلرىاب فقط وليس لموقاية مف تبييض األمواؿ.
-1بالش عميروش ،مزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مجاؿ مكافحة الجرائـ المالية ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماستر في الحقوؽ ،فرع قانوف االقتصادي وقانوف األعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية2016 ،

-2تدريست كريمة ،دور البنوؾ في مكافحة تبيبض االمواؿ ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2014 ،ص .123

3المرسوـ التنفيذي رقـ  ،157-13مؤرخ في  15أفريؿ  2013المتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي ،يعدؿويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  ،127-02ج.ر .ع_دد  23صادر في  28أفريؿ 2013
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اإلطار القـانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

الفصل األول:

ال يعد تمويؿ اإلرىاب إال مصد ار مف مصادر جريمة تبييض األمواؿ ،وليذا لـ يتـ
تسجيؿ لمخمية أي تدخؿ لدى البنوؾ في إطار الوقاية مف تبييض األمواؿ قبؿ صدور القانوف
رقـ ( 01 – 05المعدؿ والمتمـ) ،ولـ يبدأ عمميا في ىذا الصدد إال بعد تنصيبيا في سنة
 2004قبؿ صدور قانوف خاص بتجريـ عمميات تبييض األمواؿ واتماـ قانوف العقوبات في
سنة .12004
أما المرسوـ التنفيذي رقـ  721 – 71فقد جاء إلزالة المبس الذي طرح سابقا ،فيو
يعد الالئحة التنفيذية لمنصوص القانونية لمكافحة جريمة تبييض األمواؿ ،كالقانوف رقـ 12
–  02المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  01 – 05المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ
اإلرىاب وقانوف العقوبات الذي تـ تعديمو ليذا الغرض ،فيذه القوانيف تعد القوانيف اإلطار
ليذا المرسوـ التنفيذي ،وعميو جاءت نصوصو أكثر وضوحا خاصة مف حيث الطبيعة
القانونية لمخمية.2

الفرع الثاني
تعريف خمية معالجة االستعالم المالي
عرفت الخمية في ظؿ القانوف رقـ  01 – 05باسـ الييئة المتخصصة.3
وعرفتيا المادة  4مكرر مف القانوف رقـ  02 – 12المعدؿ والمتمـ لمقانونرقـ01 -05

عمى أنيا" :سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي توضع لدى
الوزير المكمف بالمالية."4

 -1العيد سعدية  ،المسؤولية الجزائية لمبنؾ عف جريمة تبييض االمواؿ ،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ  ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 2016 ،ص .244
2

انظر المرسوـ تنفيذي رقـ  ،157-13مرجع سابؽ.

 -3المادة  4/4مف القانوف رقـ  ،01- 05مرجع سابؽ.
4

المادة  4مكرر من القانون رقم  21-21المعدل والمتمم للقانون رقم  22-20مرجع سابق
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الفصل األول:

غير اف المرسوـ التنفيذي رقـ  157 –13قد وسع مف سمطات الخمية عندما اعتبرىا سمطة
إدارية مستقمة بعد أف كانت مؤسسة عمومية حسب ما نصت عميو المادة  2مف المرسوـ

التنفيذي رقـ  127 – 02الذي عرفيا عمى أنيا" :مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية
المعنوية واالستقالل المالي تنشأ لدى الوزير المكمف بالمالية".
وعمى ىذا المنواؿ نظـ المشرع الفرنسي ىيئة  Tracfinمع اختالؼ طفيؼ في بعض
المسائؿ ،حيث لوحظ مف خالؿ النصوص القانونية المنظمة ليا أنو أشار إلييا ألوؿ مرة في
المادة  22/561والمادة  23مف قانوف النقد والمالية.1

المطمب الثاني
التنظيم الييكمي لخمية معالجة االستعالم المالي
حدد المرسوـ التنفيذي رقـ  ،127 – 02المعدؿ والمتمـ ،المتضمف إنشاء خمية معالجة
االستعالـ المالي وتنظيميا وعمميا ،ىيكؿ الخمية وعززىا بتشكيمة خاصة (الفرع األوؿ)،
وحدد ليا كيفية تعييف األعضاء ومداوالت المجمس ،كما نجد أف ىذه الخمية وضع ليا تنظيـ
خاص بيا (الفرع الثاني).

الفرع األول
التشكيمة الخاصة لخمية االستعالم المالي
لمكشؼ عمى التشكيمة الخاصة التي تميز خمية االستعالـ المالي نتناوؿ مسألة كيفية
تعييف األعضاء )أوال( وسرياف المداوالت عمى مستواىا )ثانيا(.

1

- Marie Parle Lucass De Leyssac, Alexis Mehman, Droit pénal des affaires, Manuel

Théorique Et Pratique, Economica Edition, Paris, 2009, P179.
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أوال :تعييه األعضاء
يتولى إدارة الخمية بعد  2008مجمس إدارة وتسيرىا أمانة عامة ،حيث يتكوف المجمس
مف سبعة أعضاء ىـ الرئيس ،وأربعة ذوي كفاءة فنية ،1وقاضييف ويتـ تعيينيما مف طرؼ
وزير العدؿ حافظ األختاـ بعد أخذ رأي مف المجمس األعمى لمقضاء.2
وأما قبؿ سنة  2008كاف المجمس يتشكؿ مف ستة أعضاء ،ويتـ تعييف رئيس
المجمس وبقية األعضاء مف طرؼ رئيس الجميورية بموجب المرسوـ الرئاسي لمدة أربعة
سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ,3إذ يباشر ىؤالء األعضاء مياميـ بصورة دائمة وال يمكف
ىـ عند ممارستيـ ليذه المياـ أف يمارسوا أي نشاط أو مينة 4ويمتزـ أعضاء الخمية
بالمحافظة عمى أسرار الخمية في مواجية اليياكؿ والمؤسسات التابعيف ليا.5
يؤدي أعضاء الخمية الذيف لـ يسبؽ ليـ أداء اليميف في إطار ممارسة مياميـ
والمستخدموف المؤىموف لإلطالع عمى المعمومات ذات الطابع السري اليميف أماـ المجمس
القضائي قبؿ تنصيبيـ بالعبارات التالية "اقسـ باهلل العظيـ أف أقوـ بميامي أحسف قياـ وأف
أخمص في تأديتيا أكتـ سرىا وأسمؾ في كؿ الظروؼ سموكا شريفا" ،6وقد منح المشرع لمخمية
حرية اختيار أي شخص تراه مؤىال لمساعدتيا في إنجاز مياميا طبقا لممادة  6مف المرسوـ
 -1لعراجي رابح ،جريمة تبييض األمواؿ وآثارىا السمبية عمى االقتصاد الوطني ،مذكرة ماستر في الحقوؽ ،كمية الحقوؽ،
جامعة خميس مميانة ،الجزائر ،2013 ،ص .90

 -2المرسوـ التنفيذي رقـ  ، 275 -08مؤرخ في  06سبتمبر  ،2008يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ،127-02
يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي وتنظيميا وعمميا ،ج ر ،عدد  ،50صادر في  07سبتمبر ،2008

 -3انظر المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02المعدؿ والمتمـ ،مرجع سابؽ.

 -4تنص المادة  11مف المرجع نفسو التنفيذي رقم  " 211− 21يمارس أعضاء مجلس الخلية مهامهم بصفة دائمة وهم
مستقلون خالل عهدتهم عن الهياكل و المؤسسات التابعين لها"

 -5تنص المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  "127-02يمتزم أعضاء الخمية واألشخاص الذين تستعين بيم بالسر
الميني ،بما في ذلك تجاه إدارتيم األصمية ،وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا لمتشريع"

 -6ممياؽ فضيمة ،وقاية النظاـ البنكي الجزائري مف تبييض األمواؿ – دراسة عمى ضوء التشريعات واألنظمة القانونية ،دار
ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع ،2013 ،ص .133
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التنفيذي رقـ  ،1127-02وامكانية تبادؿ المعمومات مع الييئات األجنبية حسب مبدأ التبادؿ
بالمثؿ

2

ثاويا :تداول مجلـــس الخلية
تمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  275 – 08المادة  10مف المرسوـ  127 – 02بالمادة
 10مكرر حدد فييا الموضوعات التي يداوؿ فييا مجمس الخمية أىميا:
 إعداد برامج سوية ومتعددة السنوات عف نشاط الخمية. تنفيذ كؿ برنامج ييدؼ إلى تحفيز ودعـ عمؿ المجمس في المياديف المرتبطةباختصاصو.
 تطوير عالقات التبادؿ والتعاوف مع كؿ ىيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرىتعمؿ في نفس ميداف نشاط الخمية ،ووضع مشروع ميزانية الخمية.3
أما في المجاؿ التقني واإلداري لمجمس الخمية يتـ تحديدىا بموجب قرار وزاري مشترؾ
بناء عمى اقتراح مف مجمسيا
بيف الوزير المكمؼ بالمالية والسمطة المكمفة بالوظيؼ العموميً ،

حسب المادة  15مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،4127 - 02وفي سنة  2005صدر قرار
وزاري مشترؾ يتضمف تنظيـ المصالح اإلدارية والتقنية لخمية معالجة االستعالـ المالي

5

 _ 1تنص المادة  06مف المرسوـ التنفيذي رقـ " 127 – 02يمكن أن تستعين الخمية بأي شخص تراه مؤىال لمساعدتيا

في إنجاز مياميا"
2

_

تنص المادة  08مف المرسوـ التنفيذي رقـ "127 -02يمكن أن تتبادل الخمية المعمومات التي بحوزتيا مع ىيئات

أجنبية مخولة بميام مماثمة ،شريطة المعاممة بالمثل"

 -3بالش عميروش ،مزياني توفيؽ موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ ،مرجع سابؽ ص .23

 -4تنص المادة  15مف المرسوـ التنفيذي رقـ " 127 - 02يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكمف بالمالية
والسمطة المكمفة بالوظيف العمومي تنظيم المصالح اإلدارية والتقنية لمخمية ،بناء عمى اقتراح مجمسيا"

 -5قرار وزاري مشترؾ المؤرخ في  28ماي  ،2007يتضمف تنظيـ المصالح اإلدارية والتقنية لخمية معالجة االستعالـ
المالي ،ج ر عدد  ،39صادر في  13يونيو .2007
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الفصل األول:

تنفيذا لممادة  15مف المرسوـ  ،127 – 02غير أنو ما يمكف اف يعاب عمى خمية معالجة
االستعالـ المالي ىو مف حيث تشكيمتيا فعددىا قميؿ وقد يشكؿ ذلؾ عائقا لمقياـ بعمميا.1

الفرع الثاني
تنظيم خمية معالجة االستعالم المالي
يظير سير وعمؿ الخمية مف خالؿ تشكيمتيا التي وضعت وفقا لتقسيـ منظـ تجسد
مف خالؿ عدد مف األجيزة واألعضاء يمارسوف مياميـ خالؿ فترة عيدتيـ مستقميف عف
اليياكؿ والمؤسسات التابعيف ليا ،2وتقوـ الخمية بمياميا مف خالؿ ىياكؿ نصت عمييا
المادة  9مف المرسوـ التنفيذي رقـ ( 275 – 08المعدؿ والمتمـ) 3تتمثؿ في كؿ مف مجمس
الخمية )أوال(واألمانة العامة )ثانيا( والمصالح التقنية )ثالثا(.
أوال :مجلــــــــس الخليـــــــة
يضطمع المجمس بإدارة الخمية وتتخذ ق ارراتيا باالجتماع عمى مستوى المجمس،
ويمارس التسيير بصفة جماعية ،وعميو يتكوف المجمس مف سبعة أعضاء ىـ:
 -1الرئيـــس :وىو الذي يتولى إدارة المجمس ،وىو اآلمر بصرؼ الميزانية حيث
يتـ تع ػيينو حسب كفاءتو في المجاليف المالي والقانوني ،بموجب مرسوـ رئاسي لمدة

 -1عياد عبد العزيز ،تبييض األمواؿ والقوانيف واإلجراءات المتعمقة بالوقاية منيا ومكافحتيا في الجزائر ،دار الخمدونية،
الجزائر ،2007 ،ص .38

 -2فضيمة ممياؽ ،وقاية النظاـ البنكي الجزائري مف تبييض األمواؿ ،مرجع سابؽ ،ص .133 – 132

 -3تنص المادة  09مف المرسوـ التنفيذي رقـ " 275 – 08يدير الخمية رئيس وتسيرىا أمانة عامة ،تتكون الخمية من
المجمس ،األمانة العامة ،المصالح".
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الفصل األول:

أربعة سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ،1وحسب المادة  10مكرر ،1فيو مكمؼ
بالعديد مف الميامات أىميا:
 ضماف نشاط المصالح والتنسيؽ بينيا واإلشراؼ عمييا. السير الحسف لمخمية ،وممارسة السمطة السميمة عمى جميع موظفي الخمية بيذهالصفة.
 اقتراح التنظيـ والنظاـ الداخمييف لمخمية ،والسير عمى تنفيذىما. -2أربعة أعضاء :ويتـ اختيارىـ نظ ار لكفاءتيـ ،وقدراتيـ المالية والقانونية والبنكية
ومف بينيـ مدير مركزي في الجمارؾ ،مدير مف بنؾ الجزائر ،أحد كبار الضباط
في المديرية العامة لألمف الوطني ،وضابط سامي لقوات الدرؾ الوطني.
 -3قاضيين ( :)2يعينيما وزير العدؿ ،بعد رأي المجمس األعمى لمقضاء

2

وتجدر اإلشارة أف مجمس الخمية يجتمع مرة واحدة في كؿ أسبوع ،وتتخذ قراراتو
بناء عمى طمب رئيسو ،أو أحد األعضاء ،كمما
باالجتماع ،كما يمكف لممجمس أف يجتمع ً
دعت الضرورة لذلؾ

3

كما يستفيدوف مف تعويضات ومستحقات مالية مقابؿ خدماتيـ زيادة عف المرتب الذي
يتقاضونو مف المؤسسة أو اإلدارة األصمية المستخدمة

4

 -1تنص المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  " 127 – 02يتكون مجمس الخمية من ستة أعضاء منيم رئيس،

يختارون بسبب كفاءتيم األكيدة في المجالين المالي والقانوني ،يعين رئيس المجمس وأعضائو بمرسوم رئاسي لعيدة

مدتيا أربعة سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة".

 -2أنظر المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،127 – 02المعدؿ والمتمـ ،مرجع سابؽ.
 _3عبد الكريـ جادي ،دور خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة تبييض األمواؿ ،نشرة القضاة العدد  ،60الجزائر
 2006ص .211
4

_

تنص المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ "127 – 02يستفيد أعضاء مجمس الخمية زيادة عمى المرتب الذي

يتقاضونو من المؤسسة أو اإلدارة األصمية ،تعويضات تحدد بمرسوم تنفيذي "
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الفصل األول:

ومف بيف المياـ التي يقوـ بيا مجمس الخمية:
 تحديد نظـ ومناىج سير الخمية. تنظيـ وجمع المعمومات ،والوثائؽ ،والمواد المتعمقة بمجاؿ صالحيتو. إرساء البرامج التي تحفز وتدعـ المجمس في مجاؿ صالحياتو. -مشروع ميزانية الخمية

1

ثاويا :األماوة العامة
تسير خمية االستعالـ المالي مف طرؼ األمانة العامة ،2ويعيف األميف العاـ بمقرر
مف رئيس الخمية بعد موافقة مجمسيا ،وتكمف ميمتو في تسيير الشؤوف اإلدارية لمخمية
والوسائؿ البشرية والمادية وذلؾ تحت سمطة رئيس الخمية ،يصنؼ ويتقاضى مرتبو استنادا
إلى الوظيفة العميا لمدير إدارة مركزية.3
ثالثا :المصالح التقىية للخلية
تتشكؿ الخمية مف أربعة مصالح تقنية تـ تزويد كؿ مصمحة منيا بمكمفيف اثنيف
بالدراسات ،4تتمثؿ فيما يمي:
 )1مصمحة التحقيقات والتحريات:
تتمقى مصمحة التحقيقات االخطارات بالشبية التي ترد إلى الخمية وكذا كؿ التقارير
والمعمومات ،فتقوـ بتحميميا ومعالجة المعمومات الواردة فييا ،حيث تقوـ بفحص اإلخطارات
وفقا لمعايير موضوعة مسبقا ويتـ مقارنة االخطارات بإخطارات أخرى مف نشاط مماثؿ كي
1

_

2

_

المادة  10مكرر مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،275 – 08مرجع سابؽ

تنص المادة  09مف المرسوـ التنفيذي رقـ " 127 – 02يدير الخمية مجمس ويسيرىا أمين عام

 -3تنص المادة  17مف الرسوـ التنفيذي  " 127 – 02يعين االمين العام بمقرر من رئيس الخمية بعد موافقة مجمسيا
يصنف ويتقاضى مرتبو استنادا الى الوظيف العميا لمدير إدارة مركزية "

 -4بف عالية بف عيسى ،جيود وآليات مكافحة ظاىرة غسيؿ األمواؿ في الجزائر ،مذكرة ماستر في االقتصاد ،كمية العموـ
االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2010 ،ص .147
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يتـ تحديد العمميات غير العادية باستعماؿ منيج منتظـ لمقارنتو بالمعمومات الواردة في
اإلخطارات بالمعمومات الواردة لدى مصادر معمومات أخرى.1
 )2المصمحة القانونية:
فيي مكمفة بالعالقات مع النيابة العامة والمتابعة القضائية ،2وكذلؾ تقوـ بدراسة كؿ
الجوانب القانونية لمممفات ،وتحميؿ الوقائع.
كما تعمؿ المصمحة عمى دراسة القوانيف المقارنة في كؿ بمداف العالـ ،وتقديـ كؿ
االقتراحات المفيدة في المجاؿ القانوني لممجمس.
 )3مصمحة التعاون الدولي:
ميمة ىذه المصمحة تقوـ بجمع المعمومات الخاصة بوحدات التحريات المالية في
العالـ والقوانيف المتعمقة بالتعاوف الدولي وكذلؾ كؿ ما يتعمؽ بنشاطات الخمية عمى
المستوى الدولي.

3

وليذا اعتبرىا المشرع وفقا لمتصنيؼ الجديد عمى أنيا سمطة إدارية مستقمة تتمتع
بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي.4
 )4مصمحة التوثيق:
تقوـ ىذه المصمحة بجمع وحفظ كؿ الوثائؽ والدراسات وتسعى لإلطالع عمى كؿ ما يحدث

 _1صالحي نجاة ،اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األمواؿ ،وتكريسيا في التشريع الجنائي الجزائري ،مذكرة لمنيؿ شيادة

الماجستير في القانوف ،كبمية الحقوؽ ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،2011 ،ص .92

 _2عشاش عمي ،المسؤولية الجزائية لمبنؾ عف جريمة تبييض األمواؿ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة أكمي محند أولحاج ،بويرة ،2015 ،ص .85
 _3عبد الكريـ جادي ،دور خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ص 213

 -4تنص المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ  " ،157 – 13الخلية سمطة إدارية ومستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقالل المالي وتوضع لدى الوزير المكمف بالمالية".
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في العالـ في مجاؿ الوقاية والمكافحة مف تبييض األمواؿ واخبار المجمس والمصالح بيا،
تستعمؿ ىذه المصمحة كؿ الوثائؽ التكنولوجية التقنية الحديثة.1
وعميو تقوـ ىذه المصمحة بجمع وحفظ كؿ الوثائؽ والدراسات واألدوات البيداغوجية لمتدريب،
وتسعى لالطالع عمى كؿ ما يستحدث في العالـ في مجاؿ الوقاية والمكافحة مف تبييض
األمواؿ.2

 _1القرار الوزاري المشترؾ ،المؤرخ في  28مايو  ،2007المتضمف المصالح التقنية لمخمية ،ج ر ،ج ج ،عدد  39صادر

بتاريخ  13جواف .2007

 -2صالحي نجاة ،اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،مرجع سابؽ ،ص .92
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الفصل األول:

المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لخمية معالجة االستعالم المالي
نشأت خمية معالجة االستعالـ المالي ابتداء كييئة عمومية مستقمة ،غير أنو بعد
التعديؿ تـ تحويميا إلى ىيئة إدارية مستقمة ،وأصبحت تصدر ق اررات وقتية وذلؾ لتوقيؼ
العممية المصرفية أثناء تمقييا إخطارات بالشبية مف طرؼ المؤسسات المصرفية وىي
موضوعة عمى مستوى الوزير المكمؼ بالمالية لدى الوزير المكمؼ بالمالية ،وأكثر مف ذلؾ
فقد اعترؼ ليا المشرع باالستقاللية ،شأنيا في ذلؾ كشأف السمطات اإلدارية المستقمة،1
ولفيـ الطبيعة القانونية لخمية االستعالـ المالي نتناوؿ مراحؿ التكييؼ القانوني (المطمب
األوؿ)،ثـ مدى استقاللية الخمية عف و ازرة المالية في مباشرتيا لمياميا (المطمب الثاني).

المطمب األول
مراحل التكييف القانوني لخمية معالجة االستعالم المالي
أبرز المشرع الجزائري رغبتو في حماية نظامو البنكي مف عمميات تبييض األمواؿ
وتمويؿ اإلرىاب في إطار مؤسساتي تنفيذا لما جاء في االتفاقية الدولية لقمع تمويؿ
اإلرىاب ،مف خالؿ خمية معالجة االستعالـ المالي التي مرت في الجزائر بمرحمتيف ،ففي
المرحمة األولى اعتبرىا المشرع ىيئة مستقمة (الفرع األوؿ) ،وأما في المرحمة الثانية فقد
اعتبرىا سمطة إدارية مستقمة (الفرع الثاني).

1

بالش عميروش ،مزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ص . 28
18

اإلطار القـانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

الفصل األول:

الفرع األول
خمية االستعالم المالي ىيئة عمومية مستقمة
تـ انشاء خمية معالجة اإلستعالـ المالي بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 127 – 02
المؤرخ في  07أفريؿ ،2002غير أف ىذه الخمية تـ تنصيبيا في سنة  ،12004فقد انحصر
عمؿ الخمية في مجاؿ مكافحة تمويؿ اإلرىاب ،نظ ار ألف المشرع الجزائري لـ يشر ص ارحة
إلى جريمة تبييض األمواؿ وال إلى العقوبة المقررة ليا.
وتجدر اإلشارة إلى أف بمجرد استقراء مواد المرسوـ التنفيذي رقـ  ،127 – 02نجد
أف ىذا األخير يثير العديد مف المالحظات والتي سيتـ بيانيا عمى النحو األتي:
 المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02لـ يصدر تنفيذا لمتشريع،

إال و أف النص

التشريعي األوؿ الذي أشار إلى الخمية كاف القانوف رقـ  11 – 02المؤرخ في 25
ديسمبر  2002المتضمف قانوف المالية لسنة  ،22003وعميو يستخمص منو أمريف
أساسييف:
 األمر األول :أف ىذا النص التنظيمي ال تعيبو مسألة تدرج القوانيف تطبيقا لنصالمادة  111المنصوص عمييا في الدستور الجزائري والتي نصت عمى أف المعاىدات
التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية تسمو عمى القانوف.3
األمر الثاني :أنو بالنظر إلى الصالحيات واألدوار التي خوليا المرسوـ التنفيذي الذي
يخضع لو العديد مف المينييف كاف يجب أف يكوف إنشاء ىذه الخمية بموجب نص
تشريعي صريح ،4غير أف ىذا النص التنظيمي تـ إصداره سعيا مف الدولة الجزائرية
 -1بوخميط يزيد ،السياسة الجنائية في مجاؿ مكافحة تبييض األمواؿ في الجزائر ،دار الجامعة ،الجزائر ،2014 ،ص .235

 -2قانوف رقـ  11 – 02المؤرخ في  15ديسمبر  2002المتضمف قانوف المالية لسنة  ،2003ج ر عدد  86صادر
بتاريخ  25ديسمبر .2002
_3دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  ،1996المنشور بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  438 - 96مؤرخ
في  07ديسمبر  ،1996ج ر عدد  76صادر في  07ديسمبر  ،1996معدؿ ومتمـ.

 -4تدريست كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .200
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لموفاء بالتزاماتيا الدولية وذلؾ إثر مصادقتيا عمى اتفاقية باليرمو  10فيفري ،2002
التي ألزمت دوؿ األطراؼ بإنشاء وتعميـ وحدة استخبارات مالية دورىا جمع وتحميؿ
المعمومات التي ليا صمة بتبييض األمواؿ.1
يستنتج مما تقدـ أف خمية معالجة اإلستعالـ المالي كيفت في ظؿ المرسوـ التنفيذي
رقـ  ،127 – 02عمى أنيا ىيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ،واالستقالؿ المالي
وىي تابعة لموزير المكمؼ بالمالية ،2غير أف تحديد الطبيعة القانونية لمخمية عمى شكؿ
المتقدـ يمحقو الغموض عمى أساس أف مفيوـ المؤسسة العمومية المجرد الوارد في ىذا
التعريؼ عديـ الوجود في القانوف الجزائري.3
وعميو فإف مفيوـ المؤسسة العمومية المجرد لـ يدخؿ ضمف الييئات المذكورة في ىذا
القانوف ،وذلؾ طبقا لمقانوف  01 – 88المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية
االقتصادية 4والذي بدوره حدد أربع أصناؼ مف الييئات العمومية ،وىي:
 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ،الييئات العمومية االقتصادية ،الييئاتالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،والمؤسسات العمومية ذات التسيير
الخاص.

 -1المادة  7مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطف ،المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة
األمـ المتحدة في  15نوفمبر  ،2000المصادؽ عمييا بتحفظ بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  55 – 02المؤرخ في 5
فيفري ،ج ر عدد  09صادر بتاريخ  10فيفري .2002
 -2تنص المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ " ،127 – 02الخمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية
واإلستقالؿ المالي".

 -3بالش عميروش ومزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ،ص
.19

 -4القانوف رقـ  01 – 88المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية ،ج ر عدد  ،2صادر بتاريخ 13
جانفي ( 1988ممغى).
20
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الفرع الثاني
خمية معالجة االستعالم المالي سمطة إدارية مستقمة
لـ يجد المشرع الجزائري حال أماـ الغموض القانوني الوارد في المرسوـ التنفيذي رقـ
 ،127 – 02ولـ يبؽ معو سوى اإلسراع نحو حسـ المسألة مف خالؿ نص المادة 04
مكرر مف األمر رقـ  02 – 12المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  01– 05والتي تنص عمى ما

يمي " :الييئة المختصة ىي سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل
المالي وتوضع لدى الوزير المكمف بالمالية ،تحدد ميام الييئة المتخصصة وتنظيميا
وسيرىا عن طريق التنظيم."1
وعميو يتضح مف خالؿ المادة المذكورة أعاله ،أف الطبيعة القانونية لمخمية تتحدد عمى
أنيا ىيئة ذات طابع إداري عمى أساس أف الق اررات التي تتخذىا عبارة عف ق اررات إدارية
حيث ليا سمطة اتخاذ قرار إداري ومؤقت لتوقيؼ العممية المصرفية وذلؾ خالؿ  72ساعة
وذلؾ طبقا لنص المادة  17مف القانوف رقـ  01 – 05المعدؿ والمتمـ ،التي تنص عمى ما

يمي" :يمكن لمييئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة  72ساعة ،عمى تنفيذ
أية عممية بنكية ألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عميو شبيات قوية لتبييض األموال أو
تمويل اإلرىاب".2
وبذلؾ أصبح لزاما أف يخضع المرسوـ التنفيذي الذي أنشأىا لمتعديؿ والتتميـ ،وىو
األمر الذي تجمى بصدور المرسوـ التنفيذي رقـ  157 – 13المؤرخ في  15أفريؿ ،32013
بحيث ىذا األخير حمؿ في طياتو تعديال وتتميما لنص المادة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 127 – 02التي تنص عمى أف الخمية سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية

 _1بالش عميروش ومزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع ص .20

 -2المادة  17مف القانوف رقـ  ،01 – 05مرجع سبؽ
 -3مرسوـ تنفيذي رقـ  ،157-13مرجع سابؽ.
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الفصل األول:

واالستقالؿ المالي وتوضع لدى الوزير المكمؼ بالمالية

1

المطمب الثاني
مدى استقاللية خمية معالجة االستعالم المالي
تعتبر خمية معالجة االستعالـ المالي سمطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقالؿ المالي تنشأ لدى الوزير المكمؼ بالمالية ،غير أف مف أجؿ تأدية المياـ المنوطة
بيا في سبيؿ مكافحة جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب اعترؼ ليا المشرع باالستقاللية
(الفرع األوؿ) ،وىي إستقاللية محدودة بالصالحيات المخولة ليا (الفرع الثاني).
الفرع األول
استقاللية خمية معالجة االستعالم المالي
تتمتع خمية معالجة االستعالـ المالي باالستقاللية مبدئيا وىذا طبقا لما جاء في
المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02المعدؿ والمتمـ ،وىذه االستقاللية تمس
الجانب العضوي وذلؾ مف خالؿ طريقة تعييف األعضاء وطبيعة العيدة (أوال) ،مف جية
أخرى تمس بالجانب الوظيفي (ثانيا).
أوال :االستقالل العضوي للخلية
إف معيار قياس استقاللية أي سمطة إدارية يكوف مف الناحية العضوية بواسطة
مجموعة مف العناصر المرتبطة بتشكيمتيا ،كالطابع الجماعي وأسموب التعييف وطبيعة العيدة
2

التي يتمتعوف بو

_ المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  211 – 21المعدل والمتمم ،مرجع سابق.

1

_ Zouaima Rachid, Les autorité de régulation indépendante dan le secteur financier en Algérie, édition
Houma, Alger, 2005, p. 61.
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 )1الطابع الجماعي لمخمية:
إف ما يبرر استقاللية الخمية تشكيمتيا التي تتميز بتعدد األعضاء بصفاتيـ ومراكزىـ
القانونية وىذا ما يالحظ مف خالؿ المرسوـ التنفيذي  ،127– 02لكف بعد التعديؿ المرسوـ
التنفيذي المذكور أعاله أصبح ىناؾ تنوعا في إنتماءات فقد تـ تدعيـ التشكيمة بقاضييف،
وبالتالي التحديد الدقيؽ لصفة العضوييف المختاريف في المجاؿ القانوني ،وعميو مما سبؽ
ذكره يتأكد لنا تعدد األعضاء واختالؼ وتنوع القطاعات التي ينتمي إلييا أعضاء تشكيمة
الخمية ،وىو األمر الذي يعتبره الفقو مف العناصر الضامنة الستقاللية أي سمطة إدارية
مستقمة.1
 )2أسموب التعيين:
يتضح مف خالؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02المعدؿ والمتمـ ،أف ىناؾ نوع
مف الغموض بخصوص األعضاء األربعة الذيف يتـ اختيارىـ بالنظر إلى كفاءتيـ في
المجاالت البنكية والمالية واألمنية ،حيث أنو لـ يوضع لتقدير تمؾ الكفاءة أي معيار،
باإلضافة إلى عدـ تحديد الجية التي يمكنيا انتقائيـ ،أما بالنسبة لمقاضييف فالمرسوـ أكد أف
انتقائيـ يتـ مف قبؿ وزير العدؿ حافظ األختاـ بعد أخذ رأي مجمس األعمى لمقضاء.
 )3تحديد مدة العيدة
إف مف العوامؿ الداعمة الستقاللية الخمية ىو تحديد مدة عيدة أعضاء التشكيمة ،وقد
نجد أف المشرع الجزائري قد حدد مدة العيدة بأربعة سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ،وىذا
يعتبر مؤشر يكرس فعال استقالليتيـ 2كما أف تحديد المدة تكرس النزاىة ليؤالء األعضاء

 _1بالش عميروش ومزياني توفيؽ ،موقع خمية االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ص29 .

 -2حدري سمير ،السمطات اإلدارية المستقمة واشكالية االستقاللية ،مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة ،المجمد  ،19عدد ،02
الجزائر ،2009 ،ص .12
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كذلؾ ،وعميو فتحديد مدة العيدة لمرئيس واألعضاء يعتبر مظير مف مظاىر االستقاللية
لمخمية.
 )4احترام مبدأ الحياد:
طبقا لنص المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  127–02يتضح أف األعضاء
يتمتعوف باالستقاللية خالؿ عيدتيـ في اليياكؿ المؤسسات التابعيف ليا ،كما يضمف نظاـ
التنافي الذي تـ إق ارره بموجب القانوف رقـ  01 – 07استقاللية األعضاء في مواجية
الخاضعيف لواجب اإلخطار بالشبية ،1ومف خالؿ ما سبؽ نجد اف تشكيمة الخمية تتوفر عمى
بعض المقومات المدعمة لإلستقاللية العضوية إلتساميا بتعدد األعضاء وتنوع صفاتيـ
ومراكزىـ والعيدة محددة مسبقا ليا.
ثاويا :االستقالل الوظيفي للخلية
إف مف أجؿ أداء الخمية لوظائفيا بصفة فعالة يستوجب أف تتمتع باالستقاللية مف
الجانب الوظيفي وذلؾ لكي ال تتدخؿ السمطات األخرى في شؤونيا ،ولذلؾ ينبغي عمى
الخمية أف تكوف ليا أىمية لمقياـ بمياميا بكؿ حرية ،وأف تتمتع بسمطة اتخاذ الق اررات ،والسيما
قرار تحميؿ ومعالجة اإلخطار التي تتمقاىا ،وما يالحظ مف نص المادة  4مكرر مف القانوف
رقـ  01 – 05المعدؿ والمتمـ ،انو يمكف التشكيؾ بتمتع الخمية باالستقاللية إلق ارره أنيا
توضع لدى الوزير المكمؼ بالمالية ،وقد يعني ىذا أنيا تابعة لمو ازرة المكمفة بالمالية ،غير أنو
بتمعف في نصوص القانوف رقـ  01 – 05المعدؿ والمتمـ والمرسوـ التنفيذي رقـ – 02

 _1أمر رقـ  01 – 07مؤرخ في  01مارس  ،2007يتضمف حاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب
والوظائؼ ،ج ر عدد  16صادر بتاريخ  07مارس .2007
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 127ال نجد أي نص يسمح بتدخؿ الوزير المكمؼ بالمالية في شؤوف الخمية ،وىذا يمكف
اعتباره كمؤشر عمى ضماف استقاللية الخمية.1
 )1تمتع الخمية بالشخصية المعنوية:
لقد اعترؼ المشرع الجزائري لخمية معالجة االستعالـ المالي بالشخصية المعنوية
ولكف ذلؾ ال يعتبر معيار فعاؿ في تقدير أي سمطة إدارية مستقمة ،بقدر ما ىو عامؿ معزز
الستقاللية الخمية ،2ومف النتائج المؤدية بموجب المرسوـ المنظـ ليا وكنتيجة منطقية لتمتع
الخمية بالشخصية المعنوية التمتع بالحرية في تسيير شؤونيا اإلدارية ووسائميا البشرية
والمالية ،باإلضافة إلى ضماف نشاط مصالح الخمية والتنسيؽ بينيا واإلشراؼ عمييا،
وممارسة السمطة السممية عمى كؿ موظفي الخمية.3
 )2تمتع الخمية بذمة مالية مستقمة:
إف تمتع أي سمطة إدارية مستقمة باالستقالؿ المالي يعد مؤش ار ىاما الستقالليتيا،
ويجب أف تكوف الخمية ذات ميزانية خاصة بيا ،وىذا ما يقتضيو االستقالؿ المالي ليا،
بحيث تتولى بنفسيا وضعيا وتمييزىا واتخاذ ق اررات فيما يخص تنفيذىا ،غير أف بالرجوع إلى
المرسوـ التنفيذي المنظـ ليا يتضح أنيا تتمتع بميزانية خاصة بيا.4

 -1تقرير مجموعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،المتعمؽ بالتقييـ المشترؾ لمكافحة غسؿ األمواؿ
وتمويؿ اإلرىاب في الجزائر ،الصادر بتاريخ  01ديسمبر  2010ص .44

 -2حدري سميرة ،السمطات اإلدارية المستثقمة واشكالية االستقاللية ،مرجع سابؽ ،ص .26

 -3بالش عميروش ،مزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية مرجع سابؽ ،ص .31

 -4تنص المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ " ،127 -02تشمل ميزانية الخمية عمى ما يمي :في باب اإلرادات :إعانات
الدولة ،في باب النفقات :نفقات التسيير ،نفقات التجييز ،وكل النفقات األخرى المرتبطة بنشاط الخمية"
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الفرع الثاني
محدودية استقاللية خمية االستعالم المالي
إف استقاللية خمية معالجة االستعالـ المالي ليست مطمقة بؿ ىي استقاللية محدودة
ويظير ذلؾ مف الناحية العضوية (أوال) ،وكذلؾ مف الناحية الوظيفية (ثانيا).
أوال :تقييد استقاللية الخلية مه الىاحية العضوية
تتجمى محدودية استقاللية الخمية مف الناحية العضوية في نقطتيف رئيسيتيف:
 )1احتكار السمطة التنفيذية لتعيين األعضاء:
إف المشرع الجزائري قد خوؿ صالحية تعييف أعضاء خمية معالجة االستعالـ المالي
إلى رئيس الجميورية ،1وعميو فاحتكار سمطة التعييف مف قبؿ السمطة التنفيذية يعد مظير
مف مظاىر تقييد استقاللية الييئة المتخصصة وذلؾ خاصة لكوف الرئيس يعيف بموجب
مرسوـ رئاسي ،ىذا ونفس الشيء فيما يخص تعييف أعضاء مجمس النقد والقرض أي نجد
احتكار رئيس الجميورية لسمطة تعييف أعضائيا دوف اشتراؾ أي جية أخرى وذلؾ بموجب
األمر رقـ  11 – 03المتعمؽ بالنقد والقرض.2
إذف مما سبؽ نالحظ أف طريقة تعييف األعضاء تمس باستقاللية الخمية ،وذلؾ بسبب
تدخؿ الييئات التمثيمية الوطنية والبرلماف بغرفتيو (المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة) في
اقتراح أعضاء الخمية عمى عكس ما ىو سائد في الييئات التمثيمية الغربية ،مثال في التشريع
الفرنسي نجد اشتراؾ عدة جيات في تعبيف التركيبة البشرية عمى غرار ىيئات التمثيؿ الوطني.3

انظر لمادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،275 – 08مرجع سابؽ.
ا
-1

 -2أمر رقـ  11 – 03مؤرخ في  26أوت  2003يتعمؽ بالنقد والقرض ،ج ر عدد  ،52صادر في  27أوت  ،2003معدؿ
ومتمـ.

 -3شيخ أعمر يسمينة ،توزيع االختصاصات ما بيف مجمس المنافسة وسمطة ضبط القطاعية في القانوف الجزائري ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف األعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة بجاية ،2009 ،ص .52
26

الفصل األول:

اإلطار القـانوني لخلية معالجة االستعالم المالي

 )2قابمية عيدة األعضاء لمتجديد:
تعني بال عيدة المدة القانونية المخولة لألعضاء لممارسة مياـ موكمة ليـ خالليا ،فال
يكوف العزؿ أو الوقؼ أو التسريح إال عف ارتكاب خطأ جسيـ غير قابؿ لإلنياء إال في حالة
العجز الصحي المثبت قانونا أو خطأ فادح يصدره رئيس الدولة.1
وما ينبغي اإلشارة إليو أنو ال يوجد أي نص قانوني ينص عمى إمكانية عزؿ أو وقؼ
أو إنياء مياـ الرئيس إال في حالة مرضو أو ارتكابو لخطأ جسيـ.
غير أف بممارسة الخمية مع مجمس النقد والقرض أيف لـ يتـ تحديد عيدة المحافظ وال
إقالتو ،وبذلؾ يمكف لرئيس الجميورية إقالة المحافظ ونوابو في أي وقت ،2وبقي األمر عمى
حالو في التعديؿ قانوف رقـ  11 – 03المتعمؽ بالنقد والقرض ،3وعميو نجد أف الخمية تتمتع
بنوع مف االستقاللية بخالؼ مجمس النقد والقرض.
ثاويا :تقييد استقاللية الخلية مه الىاحية الوظيفية
تعد كؿ العناصر السابقة المذكورة أعاله كمؤشرات ضامنة الستقاللية الخمية مف
الجانب الوظيفي إال أف ىذه االستقاللية تبقى نسبية ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ ما يمي:
 )1نسبية التمتع باالستقالل المالي:
نظ ار لمدعـ المالي الذي تمنحو الدولة لخمية معالجة االستعالـ المالي نتساءؿ عف
مدى استقالليتيا ماليا وعميو مف خالؿ استقراء مضموف نص المادة  19مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  275 – 08نجد أنيا تنص" :تشمل ميزانية الخمية عمى ما يمي:
 -1لواقي أـ الخير وسعيدة سارة ،المركز القانوني لمجمس النقد والقرض ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ ،تخصص
قانوف األعماؿ ،جامعة بجاية ،2013 ،ص .28

 -2بالش عميروش ومزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ،ص ص .34 – 33
 -3أمر رقـ  ،11 – 03مرجع سابؽ.
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الفصل األول:
في باب اإليرادات :إعانات الدولة".

وعميو يتضح مف خالؿ ىذه المادة أف استقاللية الخمية نسبية إلى حد ما ،وىذا يعني
أنيا في حالة تبعية ،ويعد ذلؾ إنقاصا مف ضمانات استقالليتيا الوظيفية.
وتجدر اإلشارة إلى بعض الخاليا المماثمة التابعة لدوؿ أخرى مثؿ بمجيكا ،والتي
تتمتع بنفس التكييؼ القانوني ،تعرؼ طريقة خاصة لتمويؿ ميزانيتيا ،فمثال تعتمد في تمويميا
عمى الدولة وكذا مساىمات يتولى تقديميا الخاضعوف لواجب اإلخطار بالشبية ،ومما الشؾ
فيو أف ىذه الطريقة في التمويؿ تضمف االستقالؿ المالي ليذا النوع مف الخاليا ومف شأنيا
تعزيز ثقة الخاضعيف في التعاوف اإليجابي معيا.1
 )2عدم امتمك الخمية لسمطة تحديد وتنظيم مصالحيا:
ومف أجؿ حسف تسيير خمية معالجة االستعالـ المالي أنشأت عدة مصالح لمساعدة
مجمس الخمية ،وىذا بعد إنقاص مف استقاللية الخمية ،كما نجد أف الخمية ال تممؾ سمطة
تحديد أجور بعض موظفييا ،إال أف تنظيـ ىذه المصالح يتـ بموجب قرار مشترؾ بيف الوزير
المكمؼ بالمالية ،والسمطة المكمفة بالمالية.2

 -1تدريست كريمة  ،دور البنوؾ في مكافحة تبييض األمواؿ ،مرجع سابؽ ،ص .210

 -2بالش عميروش ومزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية  ،مرجع سابؽ ،ص
.35
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الفصل الثاني:

إذا كانت الجيود المبذولة عمى المستوى الداخمي لوحدىا ال تحقؽ الفعالية لمواجية
جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب لما ليا مف تعقيد لممتتبع آثارىا ،كونيما جريمتيف
عابرتيف لمحدود الوطنية فإف عممية تفعيؿ ىذه األجيزة تضحى مسألة ضرورية وتتحقؽ
بتكريس صالحيتيا عمى نسؽ مفيوـ وواضح مدعوـ بمختمؼ الوسائؿ التي تسيؿ ليا
ممارستيا عمميا وتساىـ في الكشؼ عمى ىذه الجرائـ ،وألجمؿ ىذا اليدؼ تـ إنشاء وحدات
استخباراتية في معظـ الدوؿ والتي بدورىا تتمقى اإلخطارات بالشبية لكؿ عممية ميما كانت
طبيعتيا ،إذا كانت تثير شكوؾ حوؿ مصدر األمواؿ المحصؿ عمييا (الجناية أو الجنحة)
أو باألخص الجرائـ المنظمة أو أف تكوف امواؿ محؿ عممية لتمويؿ اإلرىاب فتقوـ بمعالجة
أف ىناؾ شبية قوية تقوـ بإحالة الممؼ إلى النيابة العامة.
وتحميؿ المعمومات إذا تبيف ّ

وتجدر اإلشارة أف الخمية ال يقتصر دورىا في مكافحة جريمتي تبييض األمواؿ

وتمويؿ اإلرىاب بؿ أكثر مف ذلؾ إذ منح ليا المشرع صفة الضبط في المجاؿ المالي لمنع
االستخداـ المصرفي لعممية تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.
وعميو ،يتجمى دور خمية االستعالـ المالي مف خالؿ جياز تقني يتولى كفالة مصداقية
المعمومات واإلخطارات (المبحث األوؿ) وجياز لمتعاوف في اطار مكافحة اإلجراـ المالي
(المبحث الثاني).
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الفصل الثاني:

المبحث األول
خمية معالجة االستعالم المالي جياز تقني لكفالة مصداقية
المعمومات واالخطارات

تمعب خمية معالجة االستعالـ المالي دور فعاؿ في اطار مكافحة جريمتي تبييض
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ويعتبر ىذا الدور ىو السبب المباشر في إنشائيا وىو ما يستفاد
مف مضموف المادة  04مف المرسوـ التنفيذي رقـ ( 127-02معدؿ ومتمـ) الذي خوؿ ليا
صالحية تمقي تصريحات لإلخطار بالشبية قصد التحقيؽ فييا وتحميميا واستغالليا لتحديد
مصدر المواؿ موضوع الشبية ووجيتيا.1
خوؿ المشرع لمخمية صالحيات عامة في اطار
وألداء دورىا عمى الوجو األكمؿ ّ

مكافحة جريمتي تبيض المواؿ وتمويؿ اإلرىاب (المطمب األوؿ) وصالحيات أخرى مرتبطة
بإجراءات التصريح باشتباه (المطمب الثاني).

المطمب األول

الصالحيات العامة المخولة لخمية االستعالم المالي
بالنظر إلى الصالحيات العامة المخولة لخمية االستعالـ المالي نميز بيف دورىا في
مكافحة تمويؿ اإلرىاب ابتداء (الفرع األوؿ) ثـ تصاعد االىتماـ لتخويميا صالحيات مرتبطة
بمكافحة جريمة تبيض األمواؿ نظ ار الرتباط الجريمتيف مف حيث المصدر (الفرع الثاني).

 -1تنص المادة  15من القانون رقم « 02-12تتولى الييئة المتخصصة تحميل واستغالل المعمومات التي ترد إلييا من
السمطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر األموال ووجيتيا».
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الفصل الثاني:

الفرع األول
اختصاص الخمية ابتداء بمكافحة تمويل اإلرىاب
تعد جريمة تمويؿ اإلرىاب مف الجرائـ الخطيرة إذ تمس بأمف واستقرار الدولة (أوال)
ّ
وىذا ما دفع بيذه األخيرة إلى إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي مف أجؿ مكافحتيا
والوقاية منيا (ثانيا).
أوال -تعريف جريمة تمويل اإلرىاب
عرؼ المشرع الجزائري جريمة تمويؿ اإلرىاب مف خالؿ المادة  3مف القانوف رقـ 05

–  01المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب عمى أنو« :أي فعل يقوم بو كل
شخص أو منظمة إرىابية بأية وسيمة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع
وبإرادة الفاعل من خالل تقديم أو جمع األموال بنية استخداميا شخصيا أو من طرف
إرىابي أو منظمة إرىابية كميا أو جزئيا ،من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرىابية
أو تخريبية المنصوص والمعاقب عمييا في التشريع المعمول بو.
وتعتبر الجريمة مرتكبة تم أو لم يتم ارتكاب الفعل اإلرىابي وسوءا تم استخدام ىذه
األموال أو لم يتم استخداميا الرتكابو.
يعد تمويل اإلرىاب عمال إرىابيا».1
وقد حدد األمر  02 - 12مفيوـ اإلرىابي والمنظمة اإلرىابية ،أما األعماؿ اإلرىابية
فقد عرفيا أحد الدارسيف« :بأنيا جميع األفعاؿ التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب
بوسائؿ كاألدوات المتفجرة والمواد الممتيبة والمنتجات السامة أو المحترقة والعوامؿ الوبائية أو
الميكروبية التي مف شأنيا أف تحدث خط ار عاما».2

1

_ المادة الثالثة من القانون رقم  ،22 -20المتعلق بالوقاية من تبييض األموال ،مرجع سابق

 -2صقر نبيؿ  ،تبييض األموال في التشريع الجزائري ،دار اليدى ،عيف مميمة ،الجزائر ،2008 ،ص.148
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الفصل الثاني:

وعرؼ الفقيو  ZUNTZUسنة  2005األعماؿ اإلرىابية ويعد األصوب واألشمؿ
بعبارات بسيطة حيف قاؿ« :اإلرىاب ىو أف تقتؿ شخصا إلدخاؿ الرعب إلى قموب 10
آالؼ شخص».1
منيا:

أف مصادر تمويؿ اإلرىاب عديدة ومختمفة ،بحيث نكتفي بذكر البعض
وتجدر اإلشارة ّ
يتـ تمويؿ اإلرىاب عبر قناتيف أساسيتيف ىما:

 )1قناة مشروعة :وتعني بالمصدر المشروع لتمويؿ اإلرىاب واألمواؿ ذات األصؿ
المشروع والناتجة عف تبرعات أعضاء الجماعات اإلرىابية ونشاطاتيـ المشروعة.
 )2األموال غير المشروعة :فيي األمواؿ الناتجة عف بعض نشاطات الجريمة المنظمة
عبر الوطنية ،وىناؾ ذلؾ تمويؿ اإلرىاب عف طريؽ األمواؿ الناتجة عف االتجار
غير المشروع بالمخدرات في عدة دوؿ.2
ثانيا -أوجو تدخل الخمية لمحاربة جريمة تمويل اإلرىاب
عدة ادوار نذكر منيا ما
يعقد لمخمية في اطار تدخميا لمكافحة جريمة تمويؿ اإلرىاب ّ
يمي:
 تسمـ تصريحات االشتباه المتعمقة بكؿ عمميات تمويؿ اإلرىاب وتبييض األمواؿالتي ترسميا إلييا الييئات واألشخاص الذيف يعينيـ القانوف.
 ترسؿ عند االقتضاء الممؼ المتعمؽ بذلؾ إلى وكيؿ الجميورية المختص إقميمياكمما كانت الوقائع قابمة لممتابعة الجزائية.

 -1صقر نبيؿ ،تبييض األموال في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .148

 -2الشرنة سعيد ،ظاىرة غسيؿ األمواؿ وآليات مكافحتيا ،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ
االقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2008 ،ص .126
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الفصل الثاني:

 تمنع اإلجراءات الضرورية لموقاية مف كؿ أشكاؿ تمويؿ اإلرىاب وتبييض األمواؿوكشفيا.
 االعتراض بصفة تحفظية ولمدة أقصاىا  72ساعة عمى تنفيذ أي عممية مصرفيةألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عميو شبية قوية لغسيؿ األمواؿ كما يمكف
بناء عمى أمر قضائي.
تمديد ىذه المدة ً

 حجز كؿ األمواؿ غير المشروعة المتحصمة مف جريمة غسيؿ األمواؿ قصدمصادرتيا دوف اإلخالؿ بحقوؽ الغير بحسف النية.
 اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي يكوف موضوعيا مكافحة غسؿاألمواؿ.1
الفرع الثاني
تعزيز دور الخمية بمكافحة جريمة تبيض
لـ تقـ بمياميا خمية معالجة االستعالـ المالي في مجاؿ مكافحة تبييض األمواؿ بعد
نشأتيا سنة  ،2002إذا اقتصر عمميا فقط في مكافحة تمويؿ اإلرىاب ،وىذا راجع إلى عدـ
وجود نص يجرـ تمؾ الظاىرة وفي سنة  2004ولما صدر القانوف رقـ  15 – 04المعدؿ
والمتمـ لألمر رقـ  156 – 66المتضمف قانوف العقوبات ،الذي كرس جريمة تبييض األمواؿ
في المواد  389إلى  389مكرر 1تحددت العقوبات المقررة ليذه الجريمة في المادة 389
2
فإنو كاف مف باب األىمية اف يوسع المشرع مف صالحيات الخمية لتساىـ في
مكررّ ، 1

محاربة ىذه الجريمة المستحدثة.

 -1الشرنة سعيد ،ظاىرة غسيؿ األمواؿ وآليات مكافحتيا  ،مرجع سابق ،ص.126

 -2تنص المادة  389مكرر 1مف القانوف رقـ « 156-66يعاقب من قام بتبييض الموال بالحبس من خمس سنوات إلى
 10سنوات وبغرامة مالية من  1.000.000دج إلى 3.000.000دج»
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الفصل الثاني:

بصدور القانوف رقـ  01–05المعدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ  ،02 -12تـ تحديد
الركف المادي لجريمة تبييض األمواؿ ،وذلؾ في المادة الثانية منو:

"ويعد تبييضا لألموال كل عممية:
 )1تحويل األموال ونقميا مع عمم الفاعل أنيا عائدات مباشرة وغير مباشرة من جريمة
إخفاء أو تمويل المصدر غير المشروع لتمك األموال أو مساعدة أي شخص متورط
في ارتكاب الجريمة االصمية التي تحصمت منيا ىذه األموال عمى اإلفالت من
اآلثار القانونية ألفعالو.
 )2إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية التصرف
فييا أو حركتيا ،أو الحقوق المتعمقة بيا مع عمم الفاعل أنيا عائدات إجرامية.
 )3اكتساب األموال أو حيازتيا أو استخداميا مع عمم الشخص القائم بتمك وقت تمقييا
أنيا تشكل عائدات إجرامية.
 )4المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا ليذه المادة أو التواطؤ أو التآمر
عمى ارتكابيا والمساعدة أو التحريض عمى تمك الجريمة وتسييمو واسداء المشورة
بشأنو."1
وعميو ،مف خالؿ الترسانة القانونية التي تجرـ عممية تبييض األمواؿ نجد أف خمية
معالجة االستعالـ المالي تباشر مياميا ،وذلؾ بتحميؿ ومعالجة المعمومات والتقارير السرية
التي ترد إلييا مف طرؼ األشخاص المكمفيف باإلخطار المذكوريف في المادة  19مف القانوف
رقـ  01 – 05المعدؿ والمتمـ ،فالخمية أثناء اكتشافيا لعممية تتعمؽ بتبييض األمواؿ تقوـ
بإرساؿ الممؼ إلى النيابة العامة.2
1

_ المادة الثانية من القانون رقم  22 -20معدل ومتمم ،مرجع سابق.

 -2مبروؾ حسيف ،المدونة البنكية الجزائرية ،دار ىومو ،الجزائر ،2006 ،ص . 261
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الفصل الثاني:

المطمب الثاني
صالحيات خمية االستعالم المالي المرتبطة بإجراءات التصريح بالشبية
بناء عمى اإلخطارات التي بحوزة األعضاء المكونة لخمية معالجة االستعالـ المالي
تطبيقا لنص المادة  19مف القانوف رقـ  ،01-05يتكفؿ ىؤالء األعضاء بميمة التحقيؽ
لممعمومات المكونة لتمؾ االخطارات والمبادرة نحو المتابعة القضائية إف كاف ليا محال مف
خالؿ الظروؼ المالبسة ليا.
وعميو ،يمكف تقسيـ عمؿ الخمية إلى  3مراحؿ وىي مرحمة اإلخطار بالشبية وفتح
التحقيؽ (الفرع األوؿ) ،ومرحمة المتابعة القضائية (الفرع الثاني).
الفرع األول
مرحمة اإلخطار بالشبية وفتح التحقيق
يمر عمؿ خمية معالجة االستعالـ المالي في البداية بمرحمة اإلخطار بالشبو (أوال)
ومرحمة التحقيؽ والتحري (ثانيا).
أوال-مرحمة اإلخطار بالشبية
سنحاوؿ في ىذه المرحمة تعريؼ اإلخطار بالشبية ،محتواه ،شكمو واألشخاص الممزميف
بو.
 )1تعريف اإلخطار بالشبية
ىو الواجب القانوني الممزـ لكؿ المؤسسات المالية والبنوؾ والمصالح المالية بالجزائر،
واألشخاص الطبيعية والمعنوية التي يرتبط عمميا بحركة رؤوس األمواؿ بتحرير تقرير سري
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الفصل الثاني:

عند االشتباه بعمميات ونشاطات ذات طابع اعتيادي ،ومشتبية تدخؿ في إطار جرائـ تبييض
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.1
أو بمعنى آخر فيو التزاـ يقع عمى عاتؽ الخاضعيف لو بإبالغ الييئة المتخصصة
عف ال عمميات المشتبو فييا بجريمة تبييض األمواؿ ،والعمؿ عمى الكشؼ عمى الجريمة في
حالة اإلخالؿ بيا.2
وعميو فالمشرع في نص المادة  20مف القانوف رقـ  01 – 05معدؿ ومتمـ لـ يقدـ
تعريؼ لإلخطار بالشبية بؿ اكتفى فقط باإلشارة إليو.3
)2تحديد شكل اإلخطار بالشبية ومحتواه
أ) شكؿ اإلخطار بالشبية :يحدد شكؿ اإلخطار بالشبية عف طريؽ التنظيـ بناء عمى
اقتراح مف طرؼ الييئة المتخصصة ،فاإلخطار بالشبية يتـ وجوبا بالكتابة ،وفقا
لصراحة النص القانوني ،حسب المادة  4/20مف القانوف رقـ .401- 05
ب) محتوى اإلخطار بالشبية :حسب المرسوـ التنفيذي رقـ  05 – 06المحدد لشكؿ
اإلخطار بالشبية ونموذجو ومحتواه ووصؿ استالمو الممغى بموجب المرسوـ التنفيذي
رقـ  ، 286 – 06وعميو فاإلخطار بالشبية يحتوي عمى مجموعة مف البيانات يمكف
تحديدىا عمى النحو اآلتي:
أ .معمومات متعمقة بالمخطر :اسمو ،عنوانو ،وكافة المعمومات المتعمقة بو.
ب .معمومات حوؿ الزبوف المشتبو فيو :اسمو ،عنوانو ،ومينتو.
ت .معمومات حوؿ العمميات موضوع الشبية :نوعيا ،تاريخيا وعددىا.

 -1مبروؾ حسيف ،المدونة البنكية الجزائرية  ،مرجع سابؽ ،ص .261

 -2بالش عميروش ،مزياني توفيؽ موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية  ،مرجع سابؽ ،ص
.42

 -3المادة  20مف القانوف رقـ  ،01 – 05معدؿ ومتمـ ،مرجع سابؽ.
 -4المادة  4/20مف القانوف رقـ  ،01 – 05مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني:
ث .توقيع الجية المخطرة.

يجب كتابة المعمومات دوف شطب المتعمقة باألشخاص الطبيعييف والمعنوييف،
والعمميات المالية بكؿ دقة ووضوح.1
 )3ميعاد اإلخطار بالشبية
فبالرجوع إلى نص المادة  20مف القانوف رقـ  06 – 15المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ
 01 – 05السالؼ الذكر نستنتج أف المشرع الجزائري لـ يحدد ميعاد أو فترة زمنية لمقياـ
باإلخطار بالشبية.
فيتبيف لنا مف مصطمح "بمجرد توفر الشبية" أف إجراء اإلخطار بالشبية يقوـ عمى
معيار شخص لمبنؾ المخطر في ظؿ غياب المعيار الموضوعي لمشبية مف عدمو.2
 )4األشخاص الممزمين باإلخطار بالشبية
لقد حدد المشرع األشخاص الممزميف باإلخطار بالشبية حسب نص المادة  13مف
القانوف رقـ  01 – 05المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.3
وىـ كاآلتي:
 البنوؾ والمؤسسات المالية بما فييا البريدية والمؤسسات المالية المشابية األخرىوشركات التأميف ومكاتب الصرؼ والتعاضديات والرىانات ،واأللعاب والكازينوىات.
 كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقوـ بأي عممية مالية خصوصا الميف الحرةالمنظمة كالمحاميف والموثقيف ومحافظي البيع بالم ازد العمني وخبراء المحاسبة
والوكالء الجمركييف وأعواف الصرؼ والوسطاء في البورصات واألعواف العقارييف،
 -1المادة  5مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،05 – 06المؤرخ في  9جانفي  ،2006المحدد لشكؿ اإلخطار بالشبية ونموذجو
ومحتواه ووصؿ استالمو ،ج ر عدد  ،2صادر في  5جانفي (2006ممغى).

 -2تدريست كريمة  ،دور البنوؾ في مكافحة تبييض األمواؿ ،مرجع سابؽ ،ص .214
انظر لمادة  19مف القانوف رقـ  ،01 – 05مرجع سابؽ.
ا
-3
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الفصل الثاني:

ومؤسسات الفوترة وتجار المعادف الثمينة واألحجار الكريمة واألثرية والتحؼ الفنية
وأكد القانوف أف ىؤالء األشخاص المذكوروف ممزموف باإلخطار حوؿ االشتباه في
مصدر األمواؿ (جناية أو جنحة) تحت عقوبة مف  10مميوف سنتيـ إلى 100
مميوف سنتيـ ،والمؤسسة مف  100مميوف إلى  500مميوف.
كما يقع التزاـ اإلخطار بالشبية عمى مصالح الضرائب والجمارؾ التي يتعيف عمييا
إرساؿ بصفة عاجمة تقري ار سريا إلى الخمية واكتشافيا ،خالؿ قياميا بمياميا الخاصة
بالتحقيؽ والمراقبة حوؿ وجود أمواؿ أو عمميات يشتبو أنيا متحصمة مف جناية أو جنحة.1
وقد أوكمت المادة الرابعة مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،205 - 06إعداد اإلخطار
بالشبية إلى الييئات المالية ووصؿ االستالـ إلى الخمية وألزـ الجميع بكتابة المعمومات
بواسطة ا لوسائؿ االلكترونية بدوف حشو أو شطب مع ذكر المعمومات المتعمقة باألشخاص
الطبيعية أو المعنوية والعمميات المالية التي جرت بدقة فائقة وأف ىذا النموذج تـ إرفاقو
بالمرسوـ السالؼ الذكر.3
ثانيا -مرحمة التحقيـــــق:
بعد تمقي خمية االستعالـ المالي لتصريح اإلخطار بالشبية ،تقوـ بمعالجة المعمومات
ودراستيا لمتمكف مف تحويؿ شكميا المبدئي إلى اشتباه قوي ومؤسس ،وذلؾ عف طريؽ إعادة
رسـ مسار العمميات والمراحؿ التي مرت بيا محؿ شبية غسيؿ األمواؿ مف الحصوؿ عمييا
مف مصادر غير مشروعة مستعينة في ذلؾ بكؿ وثيقة أو معمومة ضرورية أو شخص تراه
مؤىال لمساعدتيا في مياميا دوف االعتداد بمبدأ السر الميني أو المصرفي في ذلؾ ،وعمى

 -1دلندة سامية ،ظاىرة تبييض األموال مكافحتيا والوقاية منيا ،نشرة القضاة ،العدد  ،60الديواف الوطني لألشغاؿ
التربوية ،الجزائر ،2006 ،ص ص .292 – 291

 -2انظر المادة  04مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،05 – 06مرجع سابؽ.

 -3دلندة سامية ،ظاىرة تبييض األمواؿ مكافحتيا والوقاية منيا ،مرجع سابؽ ،ص ص .293 – 292
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الفصل الثاني:

ىذا فالخمية ال تمثؿ فقط عممية بريد بيف المصرح بالشبية والسمطة القضائية بؿ عمييا أف
تقوـ بالتحقيؽ لتحويؿ الشبية إلى يقيف.1
الفرع الثاني
مرحمة المتابعة القضائية
وىي مف أىـ المراحؿ التي تقوـ بيا خمية معالجة االستعالـ المالي ،بحيث تقع عمى
عاتقيا اختصاصات وىي إحالة الممؼ إلى وكيؿ الجميورية (أوال) ،وطمب إجراء تحفظ
قضائي (ثانيا).
أوال -إحالة الممف إلى وكيل الجميورية
عند قياـ الخمية بإجراءات البحث والتحري وجمع البيانات والمعمومات ،والتأكد مف أف
المعمومات أو الوقائع التي تحصمت عمييا مرتبطة بجريمة تبييض األمواؿ أو تمويؿ
اإلرىاب ،تقوـ الخمية مباشرة بإرساؿ الممؼ إلى وكيؿ الجميورية المختص إقميميا ،2وذلؾ
مف أجؿ المتابعة الجزائية ويتصرؼ وكيؿ الجميورية حسب القواعد العامة ،حيث يصدر ىذا
األخير طعف استثنائي لقاضي التحقيؽ ويقوـ ىذا األخير بإجراء تحقيؽ ابتدائي.3
ثانيا :إجراء تحفظي قضائي
يمكف لخمية معالجة االستعالـ المالي بعد أخذ رأي وكيؿ الجميورية لدى محكمة
الجزائر ،بأف تطمب مف رئيس محكمة الجزائر بأف يقوـ بتمديد األجؿ أو فرض حراسة مؤقتة
عمى األمواؿ والسندات والحسابات محؿ الشبية.4

 -1الشرنة سعيد  ،ظاىرة غسيؿ األمواؿ واليات مكافحتيا ،مرجع سابؽ ،ص.128
 -2المادة  3/4مف القانوف رقـ  ،127-02مرجع سابؽ.

 -3دريس سياـ ،المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية مف جريمة تبييض األمواؿ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف،
فرع قانوف خاص ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2011 ،ص .7

 -4المادة  2/18مف القانوف رقـ  ،01 – 05مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني:

بناء عمى النسخة
غير أف ىذا األمر الصادر مف محكمة الجزائر يكوف واجب النفاذ ً

األصمية وقبؿ تبميغ الطرؼ المعني بالعممية.1

 -1أيت وازو زاينة ،مسؤولية البنك المركزي في مواجية األخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري ،رسالة لنيؿ شيادة
الدكتوراه في القانوف ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،2012 ،ص .325
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الفصل الثاني:

المبحث الثاني

خمية االستعالم المالي جياز لمتعاون في اطار مكافحة اإلجرام
المالي

تع تبر خمية معالجة االستعالـ المالي ىيئة إدارية مستقمة ،بحيث تمعب دور فعاؿ في
ضبط النشاط المصرفي إذ خوؿ ليا المشرع الجزائري سمطة الضبط في المجاؿ المالي،
وذلؾ لمنع االستخداـ المصرفي لظاىرة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ولذلؾ سيتـ تبياف
دور الخمية في ضبط النشاط المصرفي(المطمب األوؿ) ،ثـ اختصاصات الخمية في اطار
دعـ التعاوف لمكافحة اإلجراـ المالي (المطمب الثاني).

المطمب األول
اختصاصات الخمية في ضبط النشاط المصرفي
بعد أف انسحبت الدولة مف الحقؿ االقتصادي لصالح السوؽ ،أصبحت الدولة تمعب
دور الضابط في السوؽ مف خالؿ ضماف التوازف بيف مختمؼ المصالح االقتصادية ،وذلؾ
عف طريؽ منح الييئات اإلدارية المستقمة سمطة الرقابة واإلشراؼ ،ونقؿ اختصاص العقاب
لردع المتعامميف االقتصادييف ،وقد منح المشرع لخمية معالجة االستعالـ المالي صفة الضبط
في المجاؿ المصرفي لموقاية مف ظاىرة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب عبر البنوؾ ولذلؾ
سيتـ التركيز عمى وسائؿ الخمية لتفعيؿ عممية ضبط النشاط المصرفي(الفرع األوؿ) ،وتقييـ
دور الخمية في تنظيـ النشاط المصرفي(الفرع الثاني).
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الفصل الثاني:

الفرع األول
وسائل الخمية لتفعيل عممية ضبط النشاط المصرفي.
لقد منح المشرع صفة الضبط لخمية معالجة االستعالـ المالي ،وعميو ينبغي الوقوؼ
عند كيفية ممارستيا ليذه الوظيفة ويتجمى ذلؾ مف خالؿ الخطوط التوجييية الصادرة في
 2015وىذه األخيرة تنقسـ إلى نوعيف فاألولى تتمثؿ في الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير
العناية اتجاه الزبائف ،الشركات ،والميف غير المالية وبعض المؤسسات المالية التي ال
تخضع لبنؾ الجزائر ، 1أما الثانية تتمثؿ في الخطوط التوجييية المتعمقة بالعقوبات المالية
المستيدفة ذات الصمة باإلرىاب وتمويؿ اإلرىاب.2
أوال -الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير العناية(الوقاية).
 )1تعريفيا:
ىي مجموعة مف التدابير التي وضعتيا خمية معالجة االستعالـ المالي لضبط القطاع
المصرفي ومنع استخداـ ىذه األخيرة في عممية تبييض األمواؿ ،وقد وضعت ىذه الخطوط
التوجييية لتغطية نقائص الخطوط التوجييية لبنؾ الجزائر حوؿ تدابير العناية اتجاه الزبائف.
ولقد وسعت الخطوط التوجييية لمخمية مف مجاليا لتشمؿ بورصة الجزائر وقطاع
التأميف وكذلؾ المؤسسات والميف غير المالية التي ليست تابعة لسمطتيا ،وعميو يخضع
لمخطوط التوجييية لخمية االستعالـ المالي كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات
غير تمؾ التي تمارسيا المؤسسات المالية السيما منيا الميف الحرة المنظمة وخصوصا
المحاميف عندما يقوموف بأعماؿ مالية لحساب موكمييـ والموثقيف وكذلؾ المحضريف
 -1الخطوط التوجييية رقـ  ،15/578المتعمقة بتدابير العناية تجاه زبائف الشركات والميف غير المالية وبعض المؤسسات
المالية التي ال تخضع لسمطة بنؾ الجزائر الصادرة بتاريخ  23أفريؿ .2015

 -2الخطوط التوجييية رقـ  ،15/1075المتعمقة بالعقوبات المالية المستيدفة ذات الصمة باإلرىاب وتمويمو ،الصادرة في
 02سبتمبر .2015
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الفصل الثاني:

القضائييف ومحافظي الحسابات ،والمحاسبيف المتمديف والسماسرة والوكالء الجمركييف
والوسطاء في عمميات البورصة واألعواف العقارييف ومقدمي خدمات الشركات ،ووكالء بيع
السيارات والرىانات واأللعاب وكذا تجار األحجار والمعادف الثمينة والقطع األثرية والتحؼ
الفنية واألشخاص الطبيعييف والمعنوييف الذيف يقوموف في إطار مياميـ عمى الخصوص
باالستشارة أو إجراء عمميات يترتب عمييا إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت أو أي
حركة أخرى لألمواؿ.
 )2مضمون الخطوط التوجييية المتعمقة بتدابير الوقاية.
إف غرض الدولة في إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي ىو منع االستخداـ
المصرفي لعممية تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،إال أنو نظ ار التساع رقعة ىذه الجريمة
لتشمؿ مجاالت أخرى غير البنوؾ والمؤسسات المالية ثـ التوسيع مف صالحياتيا لتمارس
الرقابة واإلشراؼ عمى كؿ المؤسسات والمؤسسات والميف غير المالية المذكورة سابقا ،وذلؾ
بسبب تسجيؿ الخمية قصور في تطبيؽ تدابير الوقاية وواجب العناية تجاه الزبائف تارة وسوء
فيـ ىذه التدابير تارة أخرى ،األمر الذي جعؿ المؤسسات المالية والميف غير المالية عرضة
إلى عدة مخاطر بميغة بعضيا يتعمؽ بالسمعة ،وأخرى مرتبطة بالعمميات التي مف شأنيا أف
تعرضيـ إلى عقوبات إدارية وحتى جزائية.
وعميو ،وضعت ىذه الخطوط لمتذكير وكيفية تطبيؽ األحكاـ التشريعية والتنظيمية التي
جاءت في ىذا الصدد 1والمتمثمة في :
أ) واجب اليقظة :يتمثؿ ىذا االلتزاـ في واجب العناية المشددة والمالئـ اتجاه الزبائف
الموجوديف أو الجدد ،وذلؾ بوضع عناصر البيانات لمتعرؼ بالزبوف خالؿ بدء عممية

 -1العيد سعدية ،ضبط النشاط المصرفي من خالل خمية االستعالم المالي ،مداخمة ألقيت في الممتقى الوطني حوؿ النظاـ
االقتصادي عمى ضوء اإلصالح الدستوري لسنة  ،2018كمية الحقوؽ والعموـ السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو،

يومي  02و 03ماي  ،2018ص ص .9-8
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الفصل الثاني:

عالقة عمؿ أو بعدىا مف المفروض أف تؤدي إلى إنشاء ىوية وصؼ أخطار
الزبوف.1
كما ينبغي األخذ بعيف االعتبار حتما أي عنصرة وطبيعة مف شأنيا تغيير ىوية
أخطار العمؿ وتعييف تمؾ اليوية عمى ضوء المستجدات قصد التمكف مف الكشؼ عف
اإلخالؿ الذي يمكف أف يكوف محؿ عناية مشددة أو إخطار بالشبية.
ب) متابعة الحركات في الحسابات والعمميات( المنيج القائم عمى المخاطر) :الميـ في
ىذا التدبير الفيـ الجيد ل مصفقات والعمميات العادية التي تمكف مف الكشؼ عف العمميات
العادية أو المشبوىة ،وعميو يجب أف تكوف طبيعة المراقبة الممتزـ بيا تتناسب مع مستوى
المخاطر المرتبطة بكؿ صنؼ مف الزبائف وذلؾ بإتباع منيج متابعة قائـ عمى المخاطر،
وذلؾ بالتمييز بيف الزبائف ذات المخاطر المرتفعة وذات المخاطر المنخفضة.2
ج) االلتزام باإلخطار بالشبية :يجب عمى المؤسسات المالية والمؤسسات والميف غير
المالية إرساؿ إخطار بالشبية لخمية معالجة االستعالـ المالي عندما يعمموف بمحاولة
تنفيذ عممية تبييض األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب ،كما تمتزـ كؿ مف مصالح الضرائب
والجمارؾ والمؤسسات والميف غير المالية ،والميف الحرة بتبميغ الخمية بموجب تقارير
سرية.3
ثانيا -الخطوط التوجييية المتعمقة بالعقوبات المالية.
 )1تعريفيا :ىي تمؾ التدابير الجديدة التي وضعتيا الخمية تيدؼ إلى تحديد آليات
تجميد األمواؿ في إطار العقوبات المالية الدولية المتخذة في إطار الق ارريف رقـ
 1267و 1373الصادريف عف مجمس األمف لألمـ المتحدة.

 -1الخطوط التوجييية رقـ  ،15/578مرجع سابؽ ،ص.2
2

 -المرجع نفسو ،ص ص.3-2

 -3الخطوط التوجييية رقـ  ،15/1075مرجع سابؽ ،ص.1
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الفصل الثاني:

 )2مضمون الخطوط التوجييية المتعمقة بالعقوبات المالية.
إف الخطوط التوجييية الحاممة لرقـ  ،2015/1074الصادرة في  02سبتمبر ،12015
جاءت لتحديد آليات تجميد أو حجز األمواؿ عمى األشخاص والكيانات الممولة أو الداعمة
لمنشاطات اإلرىابية وذلؾ في إطار العقوبات المالية الدولية المتخذة في إطار الق ارريف رقـ
 1267و 1373الصادريف عف مجمس األمف .فالقرار األوؿ يتضمف إجراءات تجميد وحجز
أمواؿ األشخاص والمجموعات والكيانات الواردة في القائمة الشاممة لمجنة ،عقوبات مجمس
األمف التابعة لمنظمة األمـ المتحدة ،أما القرار الثاني يتعمؽ بأمر تجميد وحجز أمواؿ
األشخاص والمجموعات والكيانات الواردة في القائمة الشاممة لمجنة العقوبات التابعة لمجمس
أمف منظمة األمـ المتحدة ،2وتكريسا لما جاء في المرسوـ التنفيذي رقـ  15-113المؤرخ
في  12ماي  2015المتعمؽ بإجراء تجميد وحجز األمواؿ في إطار الوقاية مف تمويؿ
اإلرىاب ومكافحتو.
وقد حث بالتجميد أو الحجز الفوري لألمواؿ وأمالؾ األشخاص والمجموعات والكيانات
المسجمة في القامة الموحدة لمجنة العقوبات لمجمس األمف لألمـ المتحدة القائمة المرجعية
المنشورة عمى موقع األنترنت لخمية االستعالـ المالي ،3وأما قرار التجميد أو الحجز فإنو
يعود لموزير المكمؼ بالمالية بحيث يتـ نشره في موقع الخمية وكذلؾ ىذا ما جاء بو القرار
رقـ  54المؤرخ في  08جواف  2017المتعمؽ بتجميد أو حجز أمواؿ األشخاص

 -1الخطوط التوجييية رقـ  ،15/1075مرجع سابؽ.
 -2المرجع نفسو ،ص .2

 -3تنص المادة  02مف القرار قـ « 54يعتبر نشر ىذا القرار وكذا قائمة مجمس األمن لألمم المتحدة الممحقة لو المحينة
في تاريخ  07يونيو  2017عمى الموقع اإللكتروني الرسمي لمخمية بمثابة تبميغ الخاضعين بأمر التجميد و /أو الحجز
الفوري لألموال وامالك األشخاص والمجموعات والكيانات المسجمة عمى القائمة السالفة الذكر».
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الفصل الثاني:

والمجموعات وا لكيانات المسجمة في القائمة الموحدة لمجنة العقوبات لمجمس األمف وذلؾ في
المادة األولى والثانية منو.1
الفرع الثاني
تقييم دور الخمية في تنظيم النشاط المصرفي.
يقتضي ضبط النشاط االقتصادي منح الييئات اإلدارية المستقمة اختصاصات مختمفة
تنتمي إلى الوظائؼ الثالثة لمدولة تستعمميا بطريقة محدودة في مجاؿ اختصاصيا تجاه
المتعامميف في السوؽ ،2ويكوف ذلؾ وفقا لمعايير مستمدة مف مصطمح الضبط تتمثؿ في:
أوال -معايير تمتع ىيئات الضبط االقتصادي بسمطة الضبط.
 )1معيار السمطة:
ويعني ذلؾ تمتع ىذه الييئات بسمطة اتخاذ الق اررات بصفة انفرادية ،3ويظير ذلؾ مف
خالؿ منحيا اختصاصات تنظيمية وقمعية ،باإلضافة لسمطة فض النزاعات.
أما عف السمطة التنظيمية فإنيا تتمثؿ في تحويؿ االختصاص ليذه السمطات بوضع
قواعد عامة ومجردة بعضيا يكوف في شكؿ أنظمة ممزمة تتمتع بقيمة قانونية تزاحـ القاعدة
التشريعية في حالة وجود تعارض بينيما وفقا لمقاعدة "العاـ يقيد الخاص" ،كما يتـ نشرىا في
الجريدة الرسمية كي ال يعتذر بجيميا.
كما قد تكوف ممارسة السمطة التنظيمية مف خالؿ وسائؿ أخرى كالتعميمات أو اآلراء
أو التوصيات.
 -1القرار رقـ  54المؤرخ في  08جواف  2017المتعمؽ بتجميد أو حجز أمواؿ األشخاص والمجموعات والكيانات المسجمة
في القائمة الموحدة لمجنة العقوبات لمجمس األمف لألمـ المتحدة.

 -2عيساوي عز الديف ،الرقابة القضائية عمى ى لسمطة القمعية الييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي ،رسالة
دكتوراه في العموـ ،تخصص قانونو ،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،2015 ،ص .15

 -3بوجمميف وليد ،قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر ،دار بمقيس لمنشر ،الجزائر ،2015 ،ص .45
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الفصل الثاني:

كما خوؿ القانوف ليذه الييئات سمطة الرقابة عمى المتعامميف االقتصادييف عف مدى
التزاميـ بالقواعد القانونية وعدـ مخالفتيا ليا ،واال اتخذ بشأف المخالفيف جزاءات ردعية.1
كما أف تحويؿ االختصاص العقابي ليذه الييئات يجعميا تكاد أف تكوف سمطة موازية
لمسمطة القضائية بالنظر إلى العقوبات التي تفرضيا عمى المخالفيف ،والمتمثمة في جزاءات
ذات طابع عقابي ،وكذلؾ الوظيفة القضائية ليذه الييئات تتضمف أيضا تحويؿ االختصاص
في فض النزاعات ،غير أف ممارسة ىذه الييئات ليذه الوظيفة تكوف مقيدة ومحدودة وذلؾ
بسبب خضوعيا لمرقابة القضائية مف خالؿ الطعف في ق ارراتيا أماـ مجمس الدولة.
 )2معيار االستقاللية:
تعتبر االستقاللية المبرر الرئيسي إلنشاء الييئات اإلدارية المستقمة ،غير أف ىذا
المعيار يتميز بالنسبية خاصة مف الناحية العضوية بالنظر إلى جيات التعييف لرؤساء
وأعضاء ىذه الييئات ،التي يكوف معظميا مف طرؼ اإلدارة المركزية ،كما أف التبعية
الوظيفية ليذه الييئات تحد مف استقالليتيا بسب خضوعيا المباشر لمو ازرات األخرى إلى
مجاؿ تدخميا مف الناحية المالية.
ثانيا -مدى استجابة الخمية لمعايير الضبط.
تمعب خمية االستعالـ المالي دو ار رئيسيا في الوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ
اإلرىاب ومكافحتيما ال يقؿ أىمية عف ىيئات الرقابة واإلشراؼ األخرى ،كالمجنة المصرفية
ومجمس النقد والقرض ولجنة البورصة والييئة الوطنية لمكافحة الفساد ،ويظير ىذا الدور
البارز لمخمية مف خالؿ الرقابة التي تمارسيا عمى الخاضعيف ليا ،وقصد تفعيؿ ىذا الدور
تعمؿ بالتنسيؽ مع ىيئات الرقابة واإلشراؼ في إطار تبادؿ المعمومات ،وحتى مع الييئات

 -1العيد سعدية ضبط النشاط المصرفي من خالل خمية االستعالم المالي ،مرجع سابؽ ،ص .10
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الفصل الثاني:

القضائية في حالة وجود مبررات قوية لالشتباه عف عمميات تبييض األمواؿ أو تمويؿ
اإلرىاب ،وتعتمد في ذلؾ عمى مجموعة مف الوسائؿ تتمثؿ في:

1

 )1الرقابة واإلشراف:
إف التكييؼ القانوني لمخمية عمى أنيا سمطة إدارية مستقمة يعني بالمفيوـ القانوني
منح ىذه الييئة سمطة اتخاذ القرار بصفة انفرادية في كؿ المجاالت ،كما أف استعماؿ المشرع
ليذا التكييؼ ينبغي أف يظير مف الناحية العممية لمخمية في مجاؿ ممارستيا لمرقابة بنوعييا
السابقة والالحقة ،غير أنو مف الناحية العممية المشرع بالغ في إعطائو ىذا التكييؼ لمخمية،
وذلؾ بالمقارنة مع ىيئات الضبط األخرى كالمجنة المصرفية ولجنة البورصة ومجمس النقد
والقرض بالنضر إلى طبيعة صالحياتيا في مجاؿ الرقابة واإلشراؼ عمى البنوؾ والمؤسسات
المالية الخاضعة ليا ،ولمجنة المصرفية تدخؿ وقائي دائـ مف خالؿ الرقابة عمى الوثائؽ
والرقابة المباشرة وذلؾ حفاظا عمى سير السوؽ والمنافسة ومدى االلتزاـ بتطبيؽ القانوف،2
وأما مجمس النقد والقرض فقد تـ تزويده بساطة منح التراخيص واالعتماد إلنشاء البنوؾ ،وأما
المجنة المصرفية ليا رقابة واسعة في تنظيـ سوؽ القيـ المنقولة ومراقبة عمميات البورصة مف
خالؿ الرقابة المطابقة....3الخ.
واذا تـ مقارنة النماذج السابقة مع الخمية يستخمص أف الدور الرقابي لمخمية يكاد
ينعدـ إذ ال يتعدى دورىا وظيفة التحقيؽ مف خالؿ جمع المعمومات واألمواؿ المشبوىة بعد
تمقي اإلخطارات بالشبية والتقارير السرية الواردة إلييا.
 )2وضع واقتراح القوانين:
تفرض سياسة منح المشروعية التي انتيجتيا الدولة الحديثة في المجاؿ االقتصادي،
تزويد السمطات اإلدارية المستقمة االختصاص في وضع قواعد قانونية عامة ومجردة ليا قوة
 -1العيد سعدية ،ضبط النشاط المصرفي من خالل خمية االستعالم المالي ،مرجع سابؽ ،ص.10
 -2المادة  108مف األمر رقـ  ،11-03مرجع سابؽ.

 -3انظر المواد  91-82مف األمر رقـ  ،11-03مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني:

التنفيذ تستمد قوتيا اإللزامية بنشرىا في الجريدة الرسمية كأنظمة مجمس النقد والقرض وأنظمة
لجنة البورصة ،أما خمية االستعالـ المالي فإف المشرع جردىا مف سمطة وضع واقتراح
القوانيف واألنظمة ،بحيث ليا حؽ إصدار بعض التعميمات وضمت عمى ىذا الحاؿ إلى غاية
صدور الخطوط التوجييية  2015غير أف القيمة القانونية ليذه الخطوط أنيا ال ترقى إلى
درجة القانوف ألنيا لـ تنشر في الجريدة الرسمية.1
 )3فض النزاع:
إف منح االختصاص القضائي لمسمطات اإلدارية المستقمة يعني تخويميا الحؽ في
فض النزاع بيف المتعامميف أو الفاعميف في السوؽ ،األمر الذي يستدعي إخضاع ىذه
السمطات لمنظاـ اإلجرائي لممحاكمة العادلة ،باإلضافة إلى سمطة توقيع الجزاء وذلؾ تحت
رقابة مجمس الدولة ،وينطبؽ األمر عمى المجنة المصرفية ولجنة البورصة ،أما خمية
االستعالـ المالي فإف المشرع لـ يزودىا بياتيف السمطتيف ،باستثناء اتخاذىا لتدبير حفظ
العممية المصرفية المشتبية فييا لمدة  72ساعة ،غير قابمة لمتجديد إال بطمب مف رئيس
محكمة الجزائر.2

المطمب الثاني
اختصاصات الخمية في اطار دعم التعاون لمكافحة اإلجرام المالي
تعتبر جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب مف الجرائـ العابرة لمحدود الوطنيػة حيػث
يستعمؿ المجرموف النظاـ المالي العالمي مف أجؿ إخفاء األصؿ غيػر الشػرعي ألمػواليـ ،ممػا
يعػود بالضػػرر عمػى االقتصػػاد العػالمي ،ممػػا دفػع بالػػدوؿ إلػى التوحيػػد فيمػا بينيػػا لمكافحػة ىػػذه
الجرائـ ولذلؾ سيتـ بياف الدور التعػاوني لمخميػة عمػى المسػتوى الػدولي (الفػرع األوؿ) ،ثػـ عمػى
 -1العيد سعدية ،ضبط النشاط المصرفي من خالل خمية االستعالم المالي ،مرجع سابؽ ،ص ص .11-10
 -2العيد سعدية ،ضبط النشاط المصرفي من خالل خمية االستعالم المالي ،مرجع سابؽ ،ص .14-12
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الفصل الثاني:

المسػ ػػتوى الػ ػػداخمي وذل ػ ػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ التعػ ػػاوف وتنسػ ػػيؽ الجيػ ػػود فيمػ ػػا بػ ػػيف الييئػ ػػات المحميػ ػػة
المختصة وىذا ما يؤكد الدور التعاوني لمخمية عمى المستوى الوطني (الفرع الثاني).
الفرع األول
الدور التعاوني لمخمية عمى المستوى الدولي
لقد تظافرت الجيود لمتصدي لجريمتي تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب وذلؾ مف
خالؿ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدولية واإلقميمية(أوال) ،وكذلؾ تـ إنشاء ىيئات وأجيزة
مكمفة بالبحث والتحري في المسائؿ المالية المتعمقة بتبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ودعـ
جيود المكافحة والتعاوف الدولييف فيما بيف وحدات االستخبارات المالية(ثانيا).
أوال -بعض االتفاقيات الدولية واإلقميمية ذات الصمة بتجريم عمميات تبييض األموال
وتمويل اإلرىاب
 )1في إطار االتفاقيات الدولية:
لقد صادقت الدوؿ عمى العديد مف االتفاقيات الدولية أىميا:
أ) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقمية
لسنة :1988
تعتبر ىذه االتفاقية أوؿ مبادرة لمواجية ظاىرة تبييض األمواؿ في ظؿ األمـ المتحدة ،1إذ
تعد األساس الذي تبنى عميو الجيود الالزمة لمكافحة غسيؿ األمواؿ .2كما ّأنيا تعتبر النواة

األولى لسياسة عالمية جديدة في نطاؽ مكافحة جريمة تبييض األمواؿ ،3حيث أف االتفاقية

 -1خوجة جماؿ ،جريمة تبييض األموال ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص ،كمية الحقوؽ ،جامعة أبو
بكر بمقايد ،تممساف ،2008 ،ص .55

 -2الشوا محمد سامي ،السياسة الجنائية لمواجية غسيل األموال ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،د س ف ،ص .154

 -3أحمد محمود ،الجريمة المنظمة اإلرىاب وغسيل األموال ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،د س ف ،ص .338
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الفصل الثاني:

ألزمت دوؿ األعضاء عمى ضرورة تجريـ أفعاؿ تنطوي عمى تبييض األمواؿ الناتجة عف
االتجار بالمخدرات ،وكذلؾ استمزمت تبني إجراءات عقابية عمى بعض األفعاؿ كنقؿ األمواؿ
محصمة مف جريمة مرتبطة بالمخدرات.1
أما الجزائر بدأت بالمصادقة والتوقيع عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية في سنة  1988بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ –95
 41المؤرخ في .21995/01/28
ب) اتفاقية األمم المتحدة المعنية بقمع تمويل اإلرىاب المعتمدة من طرف الجمعية
العامة لمنظمة األمم المتحدة لسنة :1999
لقد صدرت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة ىذه االتفاقية بقرارىا رقـ 54/109
بتاريخ  9ديسمبر  1999ودخمت حيز التنفيذ ابتداء مف أفريؿ  ،2002حيث اعتبرت جريمة
تمويؿ اإلرىاب جريمة قائمة بذاتيا ألف ىذه الجريمة أساس جريمة اإلرىاب.3
ولقد قامت دوؿ األطراؼ بتعزيز عالقات حسف الجوار والصداقة ،والتعاوف فيما بينيا
باعتباره ضرورة ممحة وذلؾ في وضع واتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويؿ اإلرىاب مف خالؿ
معاقبة مرتكبي ىذه الجريمة.4

 -1كبيش محمد ،السياسة الجنائية في مواجية غسيل األموال ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2001 ،ص
.62

 -2اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية الموافؽ عمييا في فيينا بتاريخ 20
ديسمبر  ،1988المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر مع تحفظ بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  41 – 95مؤرخ في 28

جانفي  ،1995ج ر عدد  7صادر بتاريخ  15فيفري .1995

 -3لونيسي عمي ،آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بين فاعمية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية االنفرادية ،رسالة
لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة تيزي وزو ،2012 ،ص .146

 -4بف طالب لندة ،غسيل األموال وعالقتو بمكافحتو اإلرىاب – دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،2011 ،
ص .376
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الفصل الثاني:

ولقد صادقت الجزائر عمى االتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب المعتمدة مف طرؼ
الجمعية العامة لألمـ المتحدة في سنة  1999بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 79–2000
المؤرخ في .12000/04/19
ج) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو):
ولقد نصت بنود ىذه االتفاقية عمى إنشاء وحدات استخبارات مالية تعمؿ عمى جمع
وتحميؿ المعمومات المتعمقة بغسيؿ األمواؿ وكذلؾ التعاوف وتبادؿ المعمومات عمى الصعيد
الوطني والدولي ،فقد صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية سنة .22002
ت) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:
لقد صادقت الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد مع تحفظات في
 ،32004/08/25وعممت عمى تجسيد ىذه المبادئ بإصدار المرسوـ التنفيذي رقـ – 02
 127المعدؿ والمتمـ ،والذي يتضمف إنشاء الخمية وتنظيميا.4
 )2في ظل االتفاقيات اإلقميمية:
لقد قامت الدوؿ بوضع تشريعيات إقميمية لتوحيد جيودىا لمكافحة جريمة تبييض
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.

 -1اتفاقية قمع وتمويؿ اإلرىاب المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يوـ  9ديسمبر  ،1999المصادؽ عمييا
مف طرؼ الجزائر مع تحفظ بمرسوـ رئاسي رقـ  445 – 2000مؤرخ في  23ديسمبر  ،2000ج ر العدد  1صادر
بتاريخ  3جانفي .2001

 -2اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة

يوـ  15نوفمبر  2000المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر مع تحفظ ،بمرسوـ رئاسي رقـ  55 – 02مؤرخ في  5فيفري
 ،2002ج ر عدد  9صادر بتاريخ  15فيفري .2000

 -3اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بنيويورؾ يوـ  31أكتوبر ،2003
مصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر بتحفظ بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  ،128 – 04مؤرخ في  19أفريؿ  ،2004ج ر

عدد  264صادر في  15أفريؿ .2004

 -4المرسوـ لتنفيذي رقـ  ،127 – 02المعدؿ والمتمـ ،مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني:

أ) االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقمية:
انعقد مؤتمر وزراء العرب في تونس سنة  1994بحيث دعت فيو األطراؼ إلى
تجسيد التعاوف والتنسيؽ بيف الدولة المنظمة إلى االتفاقية لمكافحة الجريمة ىذا مف جية
ومنع غسيؿ األمواؿ مف جية أخرى.1
ب) اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحتو:
لقد انعقدت ىذه االتفاقية بماينو سنة  ،2003ولقد حثت الدوؿ عمى اعتماد إجراءات
لمنع عممية غسؿ األمواؿ الناتجة عف الفساد ولقد صادقت عمييا الجزائر سنة .22006
ثاويا-التعاون الدولي ما بيه وحدات االستخبارات المالية
ومف أىـ المنظمات الدولية التي انضمت إلييا الجزائر لمكافحة جريمتي تبييض
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.
 )1االنضمام إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط ودول شمال إفريقيا
:MENAFATF
لقد تأسست ىذه المجموعة في  30نوفمبر  2004بالمنامة (البحريف) ،ولقد شاركت
فيو العديد مف الدوؿ العربية ،3وتعتبر الجزائر كعضو مؤسس ليذه المجموعة مف أجؿ
مكافحة جريمتي تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،حيث احتضنت الجزائر اجتماعيا الرابع
عشر في  30 – 26نوفمبر  2011وقد ترتب عف ىذا االجتماع ما يمي:
 وضع مخطط العمؿ لسنة .2012 قبوؿ األمـ المتحدة كعضو مالحظ. -1لعشب عمي ،اإلطار القانوني لمكافحة غسيل األموال ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2002 ،ص .127

 -2بالش عميروش و مزياني توفيؽ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مزياني توفيؽ ،مرجع
سابؽ ،ص .50

 -3الموقع االلكتروني ،http://www.mf-ctrf.gov.dz ،تصفح بتاريخ.2012/03/14 :
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الفصل الثاني:

 العمؿ عمى استمرار التعاوف والتنسيؽ لتطوير أنظمة مكافحة الجرائـ المالية. )2االنضمام إلى مجموعة المنتدى العالمي لمتبادل بين خاليا المعمومة المالية
"ايغموتن :"EGMONT
لقد تأسست ىذه المجموعة سنة  1995في بروكسؿ ،وقد انضمت إليو الجزائر خالؿ
الدورة العامة لممجموعة التي عقدت مف  1إلى  5جويمية  ،2013ومف أىداؼ ىذه
المجموعة تسعى إلى جمع المعمومات مف جميع العمميات المشبوىة حوؿ جرائـ تبييض
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب وذلؾ يكوف بالتواصؿ بيف مجموعة االيغمونت لوحدة االستخبارات
المالية ،وىذا بعد تحسيف التعاوف الدولي مكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.1
الفرع الثاني
دور التعاون الخمية عمى المستوى الدولي
لقد أنشأ المشرع الجزائري عدة ىيئات قانونية لمكافحة جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ
اإلرىاب ،ولذا سيتـ تحديد دور الخمية في التعاوف مع آليات مكافحة جرائـ البنوؾ
والمؤسسات المالية (أوال) ثـ إبراز دوؿ الخمية في التعاوف مع آليات ذات االختصاص
الموسع (ثانيا).

 -1مجموعة اقمونت ،عمى الموقع االلكتروني ، http://www.égmontgroup.org/membership :موقع االيغمونت
لموحدات االستخبارات المالية ،صفح الموقع في .2016/03/14
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أوال -دور الخمية في التعاون مع آليات مكافحة جرائم البنوك والمؤسسات المالية
 )1المجنة المصرفية:
لقد تـ إنشاء المجنة المصرفية بغرض ضبط النشاط المصرفي ،1وقد زودت
بصالحيات عديدة .أما دور الخمية في التعاوف مع المجنة المصرفية كوف أف المجنة
المصرفية تعمؿ تحت سمطة خمية االستعالـ المالي وكذا التعاوف مع الخمية وتقديـ العوف في
التحقيقات وتبادؿ المعمومات معيا وكذا تبميغ الخمية بكؿ الوقائع المشبوىة التي ليا عالقة
بتبييض األمواؿ

.

 )2مجمس النقد والقرض:
لقد تـ إنشاء مجمس النقد والقرض بموجب القانوف رقـ  10 – 90المتعمؽ بالنقد
والقرض ،2وتحت رئاسة محافظ بنؾ الجزائر ،وتظير عالقة التعاوف بيف الخمية ومجمس النقد
والقرض في كوف مجمس النقد والقرض يقوـ بإصدار األنظمة بإشارة الجياز التشريعي في
النظاـ البنكي وذلؾ مف أجؿ حماية البنوؾ والمؤسسات المالية مف الجرائـ المالية بما فييا
تبييض األمواؿ وتحصينيا داخميا وبيذا نجد أف ليا عالقة مع خمية معالجة االستعالـ المالي
وذلؾ مف خالؿ الوقاية مف تبييض األمواؿ ومكافحتو.3
ثانيا -دور الخمية في التعاون مع آليات ذات االختصاص الموسع
لخمية معالجة االستعالـ المالي عالقة بآليات ذات االختصاص الموسع :مجمس
المحاسبة والييئة الوطنية لموقاية مف الفساد.
 -1أعراب أحمد ،السمطات اإلدارية المستقمة في المجال المصرفي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،فرع قانوف
األعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس ،2007 ،ص .81

 -2القانوف رقـ  ،10 – 90المؤرخ في  14أفريؿ  ،1990ج ر عدد  ،16صادر بتاريخ  15أفريؿ  ،1990معدؿ

ومتمـ باألمر رقـ  ،01 – 01المؤرخ في  27فيفري  ،2001ج ر عدد  ،14صادر بتاريخ  28فيفري ( 2001ممغى).

-3بالش عميروش ،مزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ،ص .57
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الفصل الثاني:
 )1الييئة الوطنية لمكافحة الفساد:

لقد أنشأ المشرع الجزائري الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو بموجب القانوف
رقـ  ،101 - 06وتختص ىذه الييئة بالوقاية ومكافحة جرائـ الفساد بشتى أنواعيا ،كما ليا
دور استشاري وذلؾ عف طريؽ التوجييات أو التقارير.

أ .عالقة الييئة بخمية معالجة االستعالم المالي:
لقد تنشأ بو الييئة مع الخمية وذلؾ يظير مف خالؿ ما يميؾ أف المشرع كيفيما عمى
أنيما سمطتيف إداريتيف مستقمتيف ،وكذلؾ كالىما تتمتعاف بالشخصية المعنوية واالستقالؿ
الم الي ،وتظير عالقة التعاوف بيف الخمية والييئة الوطنية لمكافحة الفساد مف خالؿ تبادؿ
المعمومات والتنسيؽ.2
 )2مجمس المحاسبة:
لقد تـ إنشاء مجمس المحاسبة بصدور دستور  1976الذي أشار في المادة  19منو
عمى مبدأ الرقابة وانشاء مجمس المحاسبة وذلؾ بموجب القانوف رقـ  05 – 80المتعمؽ
بممارسة وظيفة المراقبة مف طرؼ مجمس المحاسبة.3
أما دور الخمية في التعاوف مع مجمس المحاسبة كوف مجمس المحاسبة يقوـ بمكافحة
جرائـ الفساد والتي تتمثؿ في الرشوة ،غسيؿ األمواؿ واالختالس...الخ ،وبذلؾ نجد أنيا
تشترؾ مع الخمية حيث ليذه األخيرة اختصاص أصيؿ وىو مكافحة تبييض األمواؿ وأف
 -1قانوف رقـ  ،01 – 06مؤرخ في  20فيفري  2006يتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو ،ج ر عدد  14صادر بتاريخ
 08مارس .2006

 -2بالش عميروش ،مزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ،ص
.60

 -3قانوف رقـ  ،05 – 80مؤرخ في  1مارس  ،1980يتعمؽ بممارسة وظيفة المراقبة مف طرؼ مجمس المحاسبة ،ج
ر عدد  ،10صادر في  04مارس ( 1980ممغى) بأمر رقـ .20 – 95
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الفصل الثاني:

مجمس المحاسبة لو اختصاص موسع مقارنة بالخمية إذ أنو يقوـ بمكافحة جرائـ الفساد بشتى
أنواعيا.1

 -1بالش عميروش ،مزياني توفيؽ ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الجرائـ المالية ،مرجع سابؽ ،ص
.62
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خاتمة
يعتبر إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي استجابة قانونية ىامة مف طرؼ المشرع
الجزائري لما جاء في االتفاقيات الدولية السيما توصيات  GAFIالتي حثت الدوؿ عمى
إنشاء وحدات استخبارات المالية لغرض الكشؼ عف جرائـ المرتبطة لغرض الكشؼ عف
تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،وتعتبر الخمية ىيئة عمومية مستقمة تتمتع باالستقاللية
موضوعة عمى مستوى الوزير المكمؼ بالمالية ،وتختص الخمية بتحميؿ ومعالجة اإلخطارات
بالشبية التي ترد إلييا مف قبؿ األشخاص المكمفيف بذلؾ ،كما أف التجربة الجزائرية في
تكريسيا ليذه الييئة قد شيد تطور ممحوظ فيما يخص التكييؼ القانوني ليذا الجياز ،حيث
تحولت مف ىيئة عمومية مستقمة إلى سمطة إدارية مستقمة ،غير أف ىذا التكييؼ فيو نوع مف
المبالغة خاصة مف الناحية الوظيفية إذ يصطدـ معنى السمطة مع صالحيات الخمية التي
تكاد أف تخمو مف المعنى الحقيقي لمسمطة اإلدارية المستقمة الذي يفرض وجوب تمتعيا
بسمطة اتخاذ الق اررات بصفة انفرادية في كؿ المجاالت التشريعية بوضع القوانيف أو الموائح
القضائية بفض النزاع وفرض الجزاء باإلضافة إلى سمطة الرقابة.
وقد تثير مسألة استقاللية ىذه الخمية إشكاؿ عمى أساس اف المرسوـ المنشئ ليا
ينص صراحة عمى استقالليا لكف مواردىا المالية مصدرىا إعانات الدولة ،وأف السمطة
التنفيذية تحتكر لسمطة تعييف أعضائيا ،أما فيما يخص تعديؿ  2015لمخمية المتعمؽ
بالخطوط التوجييية فإنو سجؿ ما يمي:
بالنسبة لمخطوط التوجييية رقـ  2015/570الصادرة بتاريخ  23أفريؿ  2015فيي
تشكؿ مجموعة مف التدابير التي تيدؼ إلى الوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،وما
يالحظ أف ىذه التدابير موجية فقط لممؤسسات والميف غير المالية ،واستبعد البنوؾ فيي
تخضع لمخطوط التوجييية لبنؾ الجزائر أما الخطوط التوجييية المتعمقة بالعقوبات المالية
المستيدفة ذات الصمة باإلرىاب وتمويمو الحاممة رقـ  2015/1074الصادرة في سبتمبر
 2015فإف الخمية وضعتيا لتحديد آليات تجميد األمواؿ في اطار العقوبات المالية الدولية
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خاتمة
المتخذة في اطار الق ارريف رقـ  1267و 1373الصادريف عف مجمس االمف وكذلؾ لتكريس
ما جاء في المرسوـ التنفيذي رقـ  15-113المؤرخ في  12ماي  2015المتعمؽ باجراء
تجميد وحجز األمواؿ .ولقد حث الخاضعيف باتخاذ ىذه العقوبة فو ار وفقا لمقائمة المرجعية
المنشورة عمى موقع األنترنت لمخمية.
أما عمى المستوى الدولي فإف استحداث الخمية يشكؿ استجابة مف قبؿ المشرع الجزائري
يؤكد مف خالليا رغبة الدولة الجزائرية لممساىمة دوليا في مكافحة جريمة تبييض األمواؿ
وتمويؿ اإلرىاب ويتجمى ذلؾ مف خالؿ مصادقتو عمى عدة اتفاقيات دولية تيدؼ إلى توحيد
الجيود الدولية في سبيؿ مكافحة ىاتيف الجريمتيف وىو األمر الذي استوجب إعادة النظر في
المنظومة القانونية الداخمية ،حيث أصدر المشرع عدة قوانيف تخص مكافحة ىاتيف
الظاىرتيف ،كما يظير ذلؾ مف خالؿ انضماـ الجزائر إلى عدة منظمات دولية منيا مجموعة
المنتدى العالمي لمتبادؿ بيف خاليا المعمومات "إيغمونت" ،والجدير بالذكر أف لخمية
االستعالـ المالي عالقة بآليات مكافحة اإلجراـ المالي وذلؾ عمى المستوى الوطني نجد أف
ىذه الييئات مقسمة مف حيث االختصاص فمنيا ما منح ليا القانوف اختصاصات موسعة.
كالييئة الوطنية لمكافحة الفساد ،ومنيا آليات ذات إختصاصات في مكافحة جرائـ
البنوؾ والمؤسسات المالية ،وما تجدر اإلشارة إليو ىو غياب التعاوف وتبادؿ المعمومات
المتعمقة بالفساد بينيا ،وكذلؾ غياب التنسيؽ فيما بيف ىذه اآلليات الرقابية ،واف اغمب ىذه
األليات تحتوي عمى نقائص وثغرات فيستغميا المجرموف لمقياـ بأعماؿ غير مشروعة مف
أجؿ تحقيؽ مصالحيـ.
وفي األخير نود اقتراح بعض التوصيات عمى المشرع الجزائري:
 منح االستقاللية لمخمية مما يكوف ليا سمطة اتخاذ الق اررات االنفرادية في جميع
المجاالت.
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 وضع استراتيجية التنسيؽ فيما بيف األليات حتى يتسنى االطالع فيما بينيا عمى
األعماؿ التي تقوـ بيا.
 عدد أعضاء الخمية ضئيؿ جدا بالنظر إلى حجـ وخطورة المياـ المنوطة ليا،
يجب تدعيـ تشكيمتيا بأعضاء جدد.
 يجب عمى المشرع أف يقوـ بالتوسيع مف مجاؿ التدابير الوقائية لمخمية ليشمؿ
كذلؾ البنوؾ.
 يجب إعادة النظر في صالحيات الخمية وتزويرىا باختصاصات كاختصاص
فض النزاع.
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أوال :بالمغة العربية:
أ -الكتب
 .1أحمد محمود ،الجريمة المنظمة اإلرىاب وغسيؿ األمواؿ ،المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية ،د س ف.
 .2بن طالب ليندة ،غسيؿ األمواؿ وعالقتو بمكافحتو اإلرىاب – دراسة مقارنة ،دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية.2011 ،
 .3بوجممين وليد ،قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر ،دار بمقيس لمنشر ،الجزائر،
.2015
 .4بوخميط يزيد ،السياسة الجنائية في مجاؿ مكافحة تبييض األمواؿ في الجزائر ،دار
الجامعة ،الجزائر.2014 ،
 .5الشوا محمد سامي  ،السياسة الجنائية لمواجية غسيؿ األمواؿ ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،د س ف.
 .6صقر نبيل ،تبييض األمواؿ في التشريع الجزائري ،دار اليدى ،الجزائر.2008 ،
 .7عياد عبد العزيز ،تبييض األمواؿ والقوانيف واإلجراءات المتعمقة بالوقاية منيا
ومكافحتيا في الجزائر ،دار الخمدونية ،الجزائر.2007 ،
 .8كبيش محمد ،السياسة الجنائية في مواجية غسيؿ األمواؿ ،الطبعة الثالثة ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.2001 ،
 .9لعسي عمي ،اإلطار القانوني لمكافحة غسيؿ األمواؿ ،ديواف المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2002 ،
 .10مبروك حسين ،المدونة البنكية الجزائرية ،دار ىومو ،الجزائر.2006 ،
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ب -الرسائل والمذكرات الجامعية:
 الرسائل الجامعية
 .1أيت وازو زاينة ،مسؤولية البنؾ المركزي في مواجية األخطار المصرفية في ظؿ
القانوف الجزائري ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو.2012 ،
 .2تدريست كريمة ،دور البنوؾ في مكافحة تبييض األمواؿ ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه
في العموـ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2014 ،
 .3العيد سعدية ،المسؤولية الجزائية لمبنؾ عف جريمة تبييض األمواؿ ،أطروحة لنيؿ
شيادة الدكتوراه في العموـ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو.2016،
 .4عيساوي عز الدين ،الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة
في المجاؿ االقتصادي ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ ،تخصص :الفانوف،
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري.2015 ،
 .5لونيسي عمي ،آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقع
الممارسات الدولية االنفرادية ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة تيزي وزو.2012 ،

المذكرات الجامعية
 مذكرات الماجستير .1أعراب أحمد ،السمطات اإلدارية المستقمة في المجاؿ المصرفي ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانوف ،فرع قانوف األعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة أحمد بوقرة،
بومرداس.2007 ،
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 .2خوجة جمال ،جريمة تبييض األمواؿ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف
الخاص ،كمية الحقوؽ ،جامعة أبو بكر بمقايد ،تممساف.2008 ،
 .3سعادي فتيحة ،المركز القانوني لمييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف فرع القانوف العاـ لألعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة
بجاية.2011 ،
 .4الشرنة سعيد ،ظاىرة غسيؿ األمواؿ وآليات مكافحتيا ،دراسة حالة الجزائر مذكرة
ماجستر غير منشور ،كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر2008 ،
 .5شيخ أعمر يسمينة ،توزيع االختصاصات ما بيف مجمس المنافسة وسمطة ضبط
القطاعية في القانوف الجزائري ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف األعماؿ ،كمية
الحقوؽ ،جامعة بجاية.2009 ،
 .6صالحي نجاة  ،اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األمواؿ وتكريسيا في التشريع الجنائي
الجزائري ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،كمية الحقوؽ ،جامعة قاصدي
مرباح ،باتنة.2011 ،

 مذكرات الماستر .1بالش عميروش ،مزياني توفيق ،موقع خمية معالجة االستعالـ المالي في مجاؿ
مكافحة الجرائـ المالية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ ،فرع قانوف االقتصادي
وقانوف األعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية.2016 ،
 .2بن عالية بن عيسى  ،جيود وآليات مكافحة ظاىرة غسيؿ األمواؿ في الجزائر ،مذكرة
ماستر في االقتصاد ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،جامعة
الجزائر.2010 ،
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 .3دريس سيام ،المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية مف جريمة تبييض األمواؿ،
مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف ،فرع قانوف خاص ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2011 ،
 .4عشاش عمي ،المسؤولية الجزائية لمبنؾ عف جريمة تبييض األمواؿ ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماستر في القانوف ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة آكمي محند أولحاج،
البويرة.2015 ،
 .5لعراجي رابح ،جريمة تبييض األمواؿ وآثارىا السمبية عمى االقتصاد الوطني ،مذكرة
ماستر في الحقوؽ ،كمية الحقوؽ ،جامعة خميس مميانة ،الجزائر.2013 ،
 .6لواقي أم الخير وسعيدة سارة ،المركز القانوني لمجمس النقد والقرض ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماستر في الحقوؽ ،تخصص قانوف األعماؿ ،جامعة بجاية.2013 ،

ج -المقاالت والمداخالت
 المقاالت
 .1حدري سمير ،السمطات اإلدارية المستقمة واشكالية االستقاللية ،مجمة المدرسية
الوطنية لإلدارة الجزائر ،المجمد  ،19عدد .2009 ،02
 .2دلندة سامية  ،ظاىرة تبييض األمواؿ مكافحتيا والوقاية منيا ،نشرة القضاة ،العدد
 ،60الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية ،الجزائر.2006 ،
 .3عبد الكريم جادي ،دور خمية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة تبييض
األمواؿ ،نشرة القضاة ،العدد  ،60الجزائر .2006

 المداخالت
 .1العيد سعدية "،ضبط النشاط المصرفي مف خالؿ خمية االستعالـ المالي" ،مداخمة
ألقيت في الممتقى الوطني حوؿ النظاـ االقتصادي عمى ضوء اإلصالح الدستوري لسنة
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 ،2018كمية الحقوؽ والعموـ السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو ،يومي 02
و 03ماي .2018
 .2قسوري فييمة " ،التعاوف الدولي لخمية معالجة االستعالـ المالي لمحد مف الجرائـ
المالية" ،مداخمة ألقيت في الممتقى الوطني حوؿ القطاع البنكي وقوانيف االصالح
االقتصادي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة محمد الصديؽ بف يحي ،جيجؿ،
أياـ  05-04ديسمبر .2013

د /النصوص القانونية
 الدستور
دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  ،1996المنشور بموجب
المرسوـ الرئاسي رقـ  438 – 96مؤرخ في  7ديسمبر  ،1996ج ر عدد  76صادر في 7
ديسمبر ،1996معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ  03-02مؤرخ في  10أفريؿ  ،2002ج ر ،عدد
 ،25صادر في  14أفريؿ  ،2002وبالقانوف رقـ  19-08مؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج
ر ،عدد  ،6صادر في  16نوفمبر  ،2008معدؿ ومتمـ بالقانوف  ،01-16مؤرخ في 06
مارس  ،2016ج ر ،عدد  ،14صادر في  07مارس .2016
 االتفاقيات الدولية
 .1اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية الموافؽ
عمييا في فيينا بتاريخ  20ديسمبر  ،1988المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر مع تحفظ
بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  41 – 95مؤرخ في  28جانفي  ،1995ج ر عدد 7
صادر بتاريخ  15فيفري .1995
 .2اتفاقية قم ع وتمويؿ اإلرىاب المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يوـ 9
ديسمبر  ،1999المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر مع تحفظ بمرسوـ رئاسي رقـ 2000
–  445مؤرخ في  23ديسمبر  ،2000ج ر العدد  1صادر بتاريخ  3جانفي .2001
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 .3اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطف ،المعتمدة مف طرؼ الجمعية
العامة لمنظمة األمـ المتحدة في  15نوفمبر  ،2000المصادؽ عمييا بتحفظ بموجب
المرسوـ الرئاسي رقـ  55 – 02المؤرخ في  5فيفري ،ج ر عدد  9صادر بتاريخ 10
فيفري .2002
 .4اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة
بنيويورؾ يوـ  31أكتوبر  ،2003مصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر بتحفظ بموجب
المرسوـ الرئاسي رقـ  ،128 – 04مؤرخ في  19أفريؿ  ،2004ج ر عدد  264صادر
في  15أفريؿ .2004
 النصوص التشريعية
 .1أمر رقم  156 – 66المؤرخ في  08يونيو سنة  ،1966يتضمف قانوف العقوبات،
ج ر عدد  ،49صادر بتاريخ  11جواف ( 1966معدؿ ومتمـ).
 .2أمر رقم  05– 80مؤرخ في  1مارس  ،1980يتعمؽ بممارسة وظيفة المراقبة مف
طرؼ مجمس المحاسبة ،ج ر عدد  ،10صادر في  04مارس ( 1980ممغى) بأمر رقـ
.20 – 95
 .3قانون رقم  01 – 88متضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية،
ج ر عدد  ،2صادر بتاريخ  13جانفي ( 1988ممغى).
 .4قانون رقم  10 – 90مؤرخ في  14أفريؿ  ،1990ج ر عدد  ،16صادر بتاريخ
 15أفريؿ  ،1990معدؿ ومتمـ باألمر رقـ  ،01 – 01المؤرخ في  27فيفري  ،2001ج
ر عدد  ،14صادر بتاريخ  28فيفري ( 2001ممغى).
 .5قانون رقم  11 – 02المؤرخ في  15ديسمبر  2002المتضمف قانوف المالية
لسنة  ،2003ج ر عدد  86صادر بتاريخ  25ديسمبر .2002
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 .6أمر رقم  11 – 03مؤرخ في  26أوت  2003يتعمؽ بالنقد والقرض ،ج ر عدد
 ،52صادر في  27أوت  ،2003معدؿ ومتمـ.
 .7قانون رقم  15 – 04مؤرخ في  10نوفمبر  ،2004المعدؿ لألمر رقـ – 66
 156لقانوف العقوبات ،مؤرخ في  10نوفمبر  ،2004ج ر عدد  71صادر بتاريخ 10
نوفمبر ( 2004معدؿ ومتمـ).
 .8قانون رقم  01 – 05مؤرخ في فبراير  2005المتعمؽ بالوقاية مف تبييض
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيا ،ج ر عدد  11صادر في  7فيفري ( 2005معدؿ
ومتمـ).
 .9قانون رقم  01 – 06مؤرخ في  20فيفري  2006يتعمؽ بالوقاية مف الفساد
ومكافحتو ،ج ر عدد  14صادر بتاريخ  08مارس .2006
 .10أمر رقم  01 – 07مؤرخ في  01مارس  ،2007يتضمف حاالت التنافي
وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائؼ ،ج ر عدد  16صادر بتاريخ  07مارس
.2007
 .11أمر رقم  02 – 12مؤرخ في  13فيفري  2012يعدؿ ويتمـ لمقانوف رقـ – 05
 01المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ج ر عدد  ،08صادر في 15
فيفري .2012
 النصوص التنظيمية
 .1مرسوم تنفيذي رقم  127 – 02مؤرخ في  07أفريؿ  ،2002المتضمف إنشاء
خمية معالجة االستعالـ المالي وتنظيميا وعمميا ،ج.ر عدد  23الصادر في
( 2002/04/07معدؿ ومتمـ).
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 .2مرسوم تنفيذي رقم  05 – 06مؤرخ في  9جانفي  ،2006المحدد لشكؿ
اإلخطار بالشبية ونموذجو ومحتواه ووصؿ استالمو ،ج ر عدد  ،2صادر في  5جانفي
.2006
 .3قرار وزاري مشترك المؤرخ في  28ماي  ،2007المتضمف تنظيـ المصالح
اإلدارية والتقنية لخمية معالجة االستعالـ المالي ،ج ر عدد  ،39المؤرخ في  13يونيو
.2007
 .4مرسوم تنفيذي رقم  ،275 – 08مؤرخ في  06سبتمبر  2008يعدؿ ويتمـ
المرسوـ التنفيذي رقـ ،127– 02يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي وتنظيميا
وعمميا ج ر ،عدد  ،50صادر في 07سبتمبر .2008
 .5مرسوم تنفيذي رقم  157 – 13مؤرخ في  15أفريؿ  ،2013المتضمف إنشاء
خمية معالجة االستعالـ المالي ،يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  127 – 02المذكور
أعاله ،ج ر عدد  23صادر في .2013/04/28
 .6مرسوم تنفيذي رقـ  15-113المؤرخ في  12ماي  2015المتعمؽ بإجراء تجميد
وحجز األمواؿ في إطار الوقاية مف تمويؿ اإلرىاب ومكافحتو.
 .7قرار رقم  54المؤرخ في  08جواف  2017المتعمؽ بتجميد أو حجز أمواؿ
األشخاص والمجموعات والكيانات المسجمة في القائمة الموحدة لمجنة العقوبات لمجمس
األمف لألمـ المتحدة.

و /الوثائق
 .1الخطوط التوجييية رقـ  ،15/578المتعمقة بتدابير العناية تجاه زبائف الشركات
والميف غير المالية وبعض المؤسسات المالية التي ال تخضع لسمطة بنؾ الجزائر الصادرة
بتاريخ  23أفريؿ .2015
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 .2الخطوط التوجييية رقـ  ،15/1075المتعمقة بالعقوبات المالية المستيدفة ذات
الصمة باإلرىاب وتمويمو ،الصادرة في  02سبتمبر .2015
 .3تقرير مجموعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،المتعمؽ
بالتقييـ المشترؾ لمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب في الجزائر ،الصادر بتاريخ 01
ديسمبر .2010

ت /مواقع االنترنت
 .1الموقع

االلكتروني،

،http://www.mf-ctrf.gov.dz

تصفح

بتاريخ:

.2012/03/14
 .2الموقع

االلكتروني،http://www.égmontgroup.org/membership:

موقع

االيغمونت لموحدات االستخبارات المالية ،صفح الموقع في .2016/03/14

ثانيا :بالمغة الفرنسية
1. Marie parle lucass de leyssac, alexis mehman, droit pénal des affaires
manuel théorique et pratique, Economica édition, 2009.
2. Zouaima Rachid, Les autorités de régulation indépendante dans le secteur
financier en Algérie, édition Houma, Alger, 2005.
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