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ملخــص:
هــــــــــةف الةراســــــــــة إىل تبيــــــــــا األداء
املؤسســـاتي للـــايناط املنـــوف باـــا مكافحـــة
الفســـاد الـــق أارهـــا املزـــر اجلزائـــر
إطـــار سياســـته املنتاكـــة
الظــــاهرط ا

مكافحـــة هـ ـ

ــ ـ ط ،فضــ ـ عــــن ال ســــا ة

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
obstacles to these institutions
perform its task entrusted to her
what it needs to enhance its
independence from the executive
branch, and to establish the
principle of participation in
governance, as well as working on
the work of the principle of
transparency in the work of these
bodies,
Keywords: bodies specialized in
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تاريخ القبول8119/11/12 :

القا و يـــة الـــق إعتقـــةط

هـ ـ ا ا ـــال

استحةاث هيناط متخصصة تعنـ ككافحـة
الظــاهرط
عراايـــل

ــل إصتصا ــاا ،غ ـ ا هنــا
ـــول د

تأديـــة هـــ املؤسســـاط

ملامتاا املو لة هلا ما حيتـا األمـر إىل تعزيـز
إسـتق ليتاا عـن الســل ة التنفي يـة ،ترســيخ
التسي  ،فض عن العمـل

مبةأ املزار ة

علـ ـ اعمـــال مبـــةأ الزـــفافية

عمـــل هـ ـ

اهليناط،
الكلمــــاط املفتا يــــة :الفســــاد؛ اهلينــــاط
املتخصصــــــة

مكافحــــــة الفســــــاد؛ األداء

املؤسساتي.
Abstract:
The study aimed to identify the
institutional performance of the
bodies entrusted with the fight
against corruption and approved by
the Algerian legislature as part of
his policy made known in the fight
against this dangerous phenomenon,
as well as the legal arsenal adopted
in this area have been developed
specialized bodies dealing with the
fight against the phenomenon of
each jurisdiction, but there are
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performance.

institution's

;corruption

of

مقةمــة:
الفساد باء صبيث ،يعيق املسار التنمو
ــو ااكــم الرا ــة،

املتوجاــة

أ بلـة ،حيـب

مــا أ ــه يضــعف اــوط الة لــة

ـل ا

ـواط اجلـادط

ــرعية مؤسســاتاا،

فيصـي ييــر مرافقاــا بالزــلل ،لـ ا أ ــبز لزامــا علـ الـة ل الناميــة صصو ــا ،مــن
بيناــا اجلزائــر أ تنــةما

ــمن اإلس ـ اتيكياط الة ليــة ملكافحــة الفســاد ،ذلــم مــن

ص ـ ل التســلز بســيا اــا و ي مؤسســاتي للتقلــيص مــن كــم ه ـ الظــاهرط مــن جاــة،
للوفــاء باتلتزامــاط الة ليــة املفر

ــة علياــا تيكــة إ ضــماماا للعةيــة مــن اإلتفاايــاط

الة ليـــة اإلاليميـــة ملكافحـــة الفســـاد مـــن جاـــة دا يـــة .يـــث سـ ـ رط ب د ـــا ص ـــة
إسـ اتيكية اائيــة ع جيــة ملكافحــة الفســاد ،تريـ مــن صـ ل ت ــوير التزــريعاط
الوطنية لتكو أ ثر فاعلية
هينــاط متخصصــة

رامة للتصة جلرائم الفسـاد،

مـا اسـتحةد عـةط

مكافحــة هــ الظــاهرط ،فأ زــأط اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن
اـ ـانين آصـــرين همـــا :الـــةيوا

الفســـاد مكافحتـــه ،دـــم تعـــزن ظامنـــا املؤسســـاتي
املر ز لقمر الفساد ،صلية معاجلة اتستع م املالي.
ســوحن

ــا ل مــن صــ ل هــ الوراــة البحثيــة بيــا النظــام القــا و ي لكــل هــ

األجاــزط ،التعــرحن علــ املاــام الصــ

ياط املو ولــة إلياــا مــن أجــل اإلجابــة علــ

اإل كال التالي:
إذا

ا

السياسة التزريعية ملكافحة الفساد

ب د ا أارط ظام تعـةد اهليا ـل

املؤسســية املتخصصــة للحــة مــن جــرائم الفســاد ،فاــل مكــن املزــر اجلزائــر ه ـ
اهليناط فع من أداء الة ر ال

أ زأط من أجله أم أ مثة ايود

ول د

اياماا بتلم

املاام املسنةط إلياا؟
ل جابة عل اإل كال امل ر ح امنا بتقسيم املةاصلة إىل حمورين:
احملور األ ل :تعةد اهليناط املتخصصة

مكافحة الفساد

احملور الثا ي :مةى فاعلية د ر اهليناط املتخصصة

اجلزائر

مكافحة الفساد
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احملور األ ل :تعةد اهليناط املتخصصة
ســـعيا

اجلزائر

مكافحة الفساد

الت بيـــق الفعلـــي ل ـــاما مكافحـــة الفســـاد ،إعتقـــةط اجلزائـــر سياســـة

اإلعتماد عل مؤسساط ختتص

التصة هل الظاهرط ،ختتلف إصتصا ـتاا سـ

ما ميليه القا و  ،من ص ل ه ا احملور سنحا ل ادرا اهم اهليناط الق

ا زـاهها

مكافحة الفساد.
أ ت :إ زاء اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته
هــي إ ــةى اتليــاط املؤسســية املتخصصــة
أساســـية بتنفيــ اإلســ اتيكية الوطنيـــة

التصــة جلــرائم الفســاد ،تعنـ بصــفة

لـــال مكافحـــة الفســـاد ،أ زـــاها املزـــر

كوج املادط  71مـن القـا و راـم 67-60 :املـؤر
من الفساد مكافحته( ،)1اة
اجلةير بال

 0660/60/06 :املتعلـق بالواايـة

تنصيباا فعليا بةاية عام .0677

ر أ ه اهلينة ليس هـي اهلينـة األ ىل الـق أ ـاف باـا املزـر مامـة

تتبر الفساد ،فقة سبقاا

ذلـم املر ـة الـوطر ملراابـة الر ـوط الواايـة مناـا ،الـ

أ زــــأ ســــنة  7990كوجــ ـ املرســــوم الرئاســــي راــــم ،)2( 022-90 :الــ ـ
مكافحة ه اتفة(.)3

سنة 0666ظرا لفزله
ســنعاض

لــــه

ــمن ه ـ اجلزئيــة النظــام القــا و ي للاينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد

مكافحته دم بني املاام املسنةط الياا ،ذلم عل النحو اتتي:
 -1النظام القا و ي للاينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
يزمل النظام القا و ي للاينة طبيعتاا القا و ية ،تزكيلتاا تنظيماا
أ -ال بيعة القا و ية للاينة الوطنية للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه :اهلينـة الوطنيـة
للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه هــي ســل ة إداريــة مســتقلة تتمتــر بالزخصــية املعنويــة
اإلستق ل املالي ،تو ر لةى رئيس اجلماورية ( ،)4فاي إذ سـل ة إداريـة مسـتقلة هلـا
ـ

ياط الضــب

لــال الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،بالتــالي ف ـ ميكــن

تصـنيفاا ـمن اهلينـاط اإلداريـة الك سـيكية ،إمنـا تصـنف ـمن الفنـاط اجلةيـةط
الق أ

ل هلا املزـر ماـام الضـب

عملياط البور ة ،سل ة

ا ـالني اتاتصـاد

ب ال ية املوا

املـالي ،مثـل جلنـة تنظـيم

ط ،للس املنافسة (.)5
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ب لم جنة أ املزر اجلزائـر
الزفافية

ـ ا ـ

ااياط السياسية الزؤ

املزـر الفر سـي

العمومية

ت تقوم اهلينة بتحقيق الغرض ال

()6

.

أ زن من أجله تبة مـن منحاـا لموعـة مـن

الوسائل اتلياط القا و ية الق تضمن هلا اإلسـتق لية

()7

مــن القــا و راــم  67-60املزــار إليــه أع ـ  ،يــث
أعضائاا اليمني ا ا ة بام،

ما رص عل

هـو مـا أ ـة ـص املـادط 79

ــمن إســتق هلا مــن ص ـ ل تأديــة

ر رط تز ية اهلينـة بالوسـائل البزـرية

املادية ال نمة لتأديـة مااماـا ،التكـوين املناسـ
ااماية القا و ية ألعضائاا من

ذلـم

ـما ا للحيـاد

العـالي ملسـتخةمياا،

مـا

فـل

ل أ وا املضايقاط الق اـة يتعر ـو إلياـا ،أدنـاء أ

كناسبة ممارستام ملاامام.
ب -تزكيلة اهلينة :تتزـكل اهلينـة سـ

ـص املـادط  5مـن املرسـوم الرئاسـي راـم:

 02-70املعـــةل املـــتمم للمرســـوم الرئاســـي راـــم 272-60 :مـــن للـــس يقظـــة تقيـــيم
يتزــكل مــن رئــيس ســتة  60أعضــاء يعينــو كوج ـ مرســوم رئاســي ملــةط  65ســنواط
اابلة للتكةية مرط ا ةط.
 تنظيم اهلينة :ن دط اهلينة ألداء مااماا باهليا ل اتتية: أما ة عامة. اسم مكلف بالودائق التحاليل التحسيس. -اسم مكلف بالتنسيق التعا

الة لي.

 -2ماام اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
لقة ةدط املادط  06من القا و رام 67-60 :املزار إليه آ فا ماام اهلينة
عةط حمـا ر ت

ـز ـول إاـ اح سياسـة ـاملة للواايـة مـن الفسـاد إاـ اح التـةاب

التوجيااط الرامية للوااية مـن الفسـاد مواجاتـه بالتعـا
الة لية،

صرتاا

مـر اهلينـاط األصـرى الوطنيـة

ر براما لتحسيس توعية املواطن باتدـار الضـارط للفسـاد املخـاطر الـق

تعيــق التنميــة ااكــم الرا ــة القيــام كختلــف الةراســاط املتعلقــة بظــاهرط الفســاد
الكزف عن العوامل املسالة للفساد سواء

النصـوص التزـريعية التنظيميـة أ علـ

مســـتوى التــــةاب التنظيميــــة ،تلقــــي التصـــرحياط باملمتلكــــاط ا ا ــــة بــــاملنتخبني
احملليني ،بعض الفناط من األعوا العموميني

()8
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تســـتعني اهلينـــة بالنيابـــة العامـــة جلمـــر األدلـــة التحـــر
بالفساد(،)9

ما هلا أ ت ل إفادتاا بأ

جرائم الفساد من اتداراط املؤسساط سواء
إذا

الواـــائر ذاط الع اــــة

ديقة أ معلومـة تراهـا مفيـةط للكزـف عـن
ا

تابعة للق ا العام أ ا اص(.)10

يف اهلينة الواائر املكزوحن عناا تكييفا جزائيا فإ اـا تقـوم بتحويـل امللـف

إىل نير العةل افظ األصتام ،األص ال

خي ر بة ر النائ العـام املخـتص لتحريـم

الةعوى العمومية عنة اإلاتضاء(.)11
مــا ترفــر اهلينــة تقريــرا ســنويا إىل رئــيس اجلماوريــة تقــةم فيــه صــيلة النزــاطاط
املرتب ــة كو ــو الفســاد ،تســكل فيــه النقــائص التحفظــاط املســكلة،
مق

اتاا با ا ا صوص

()12

مــا تــة

.

دا يا :إ زاء الةيوا املر ز لقمر الفساد
إطار تنفي تعليمـة رئـيس اجلماوريـة راـم 62 :الصـادرط  0669/70/72 :الـق
جوب تعزيـز آليـاط مكافحـة الفسـاد ،اسـتحةث املزـر اجلزائـر جاـان

أ ةط عل

رطي طر متخصص

البحث التحر عن جرائم الفساد مسا بالةيوا املر ـز

لقمــر الفســاد ،ذلــم كوجــ األمــر راــم 65/76 :املــؤر
للقا و رام 67-60 :امل

 0676/02/00 :املــتمم

ور أع ( ،)13يكلف صصيصا كامة البحث التحـر عـن

جــرائم الفســاد( ،)14مــن دــم أ ــبز ه ـ ا اجلاــان يــةعم النظــام املؤسســاتي ملكافحــة
الفساد

فـس الواـ يكمـل عمـل اهلينـة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد

ب د ا ،هو

مكافحتـــه ،يـــث ختـــتص اهلينـــة باجلا ــ الواـــائي أمـــا الـــةيوا فاـــو جاـــان امعـــي
ردعي(.)15
 -1النظام القا و ي للةيوا املر ز ملكافحة الفساد:
سوحن عاض

ه ا العنوا ما يلي:

أ -ال بيعة القا و ية للةيوا  :إستنادا إىل املادتني  62 60من املرسوم الرئاسي رام:
 200-77املؤر
تنظيمــه

 0677/70/62 :احملةد لتزكيلة الةيوا املر ز لقمـر الفسـاد

يفيــاط س ـ

يتــبني لنــا أ املزــر اجلزائــر اعت ـ ه ـ ا اجلاــان مصــلحة

مر زيــة عملياتيــة للزــرطة القضــائية ،مو ــوعة لــةى نيــر املاليــة ،أ أ ــه تيتمتــر
بالزخصــية املعنويــة ،لــيس لةيــه إســتق ل مــالي ،أل املــةير العــام للــةيوا هــو اتمــر
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بالصرحن الثا و مليزا ية الـةيوا  ،الـق تميكـن التصـرحن فياـا إت بعـة املوافقـة علياـا
مــن طــرحن نيــر املاليــة قس ـ مــا تقتضــيه املــواد 02 02 :مــن املرســوم الرئاســي راــم
 200-77امل

ور آ فا.

عليه ،فالةيوا  -عل ص حن اهلينة الوطنية للوااية مـن الفسـاد مكافحتـه -تيعـة
ســل ة إداريــة مســتقلة -إمنــا هــو خيضــر لنــوعني مــن التبعيــة ،يــث ميــارم مامتــه
األساســية

البحــث التحــر عــن جــرائم الفســاد إ الــة مرتكبياــا إىل العةالــة

إ راحن تبعية القضاء (النيابة العامة)،

ما خيضر إداريا ماليا لونير املالية

()16

ـ

.

يرى الـبعض أ إاـاه هـ ا اجلاـان بالقضـاء أمـر مستحسـن ،أل ـه الضـامن الو يـة
إلستق ليته عن السل ة التنفي ية(.)17
ب -تزكيلته :يتزكل الةيوا من

باف أعوا الزرطة القضائية التابعيني لكل

مـن نارتــي الــةفا الةاصليـة اجلماعــاط احملليــة التاينــة العمرا يـة،
أعـــوا عمـــوميني ذ

فـــاءاط

مستخةميني للةعم التقر اإلدار

لـــال مكافحـــة الفســـاد،

مــا يتــألف مــن

مـــا حيتـــو علـــ

()18

 تنظيمه :يس الةيوا مةير عام يعـني كرسـوم رئاسـي بنـاء علـ إاـ اح مـن نيـراملالية( ،)19يتكو الةيوا من :ديوا

مةيرية للتحرياط مةيرية ل دارط العامة

()20

 -2ماام الةيوا الوطر ملكافحة الفساد:
يض لر الةيوا كاام عةيةط متنوعة
 -ير

ر مناا عل األصص:

ل معلومة تسـمز بالكزـف عـن أفعـال الفسـاد مكافحتـه مر ـزط ذلـم

استغ له.
 -ير األدلة القيام بتحقيقاط

اائر الفساد إ الة مرتكبياا للمثول أمام اجلاة

القضائية املختصة.
 -ت ــوير التعــا

التســا ة مــر هينــاط مكافحــة الفســاد تبــادل املعلومــاط كناســبة

التحقيقاط اجلارية.
 -إا اح

ل إجراء من أ ه احملافظة علـ

سـن سـ التحريـاط الـق يتوتهـا علـ

السل اط املختصة.
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 -يلـــزم املـــةير العـــام للـــةيوا برفـــر تقريـــر ســـنو لـــونير املاليـــة

صـــوص زـــاطاط

الةيوا  ،س ما تنص عليه املادط  72من املرسوم الرئاسي رام.200-77 :
ر ـا منــه علـ ايــام الـةيوا باملاــام املو لــة إليــه

لـال التحــر

البحــث عــن

جرائم الفساد ،اام املزر بتعزيز القواعـة اإلجرائيـة للمتابعـة القضـائية هلـ اجلـرائم،
ذلم من ص ل ما يلي:
 متةيــة اإلصتصــاص احمللــي لضــباف الزــرطة القضــائية التــابعيني للــةيوا ليزــملامل اإلاليم الوطر.
 -إ الة مامة النظر

جرائم الفساد عل احملا م ذاط اإلصتصاص املوسر

()21

.

دالثا :إ زاء صلية معاجلة اتستع م املالي
تعة أ ل آلية

ـعاا املزـر ملواجاـة الفسـاد املـالي املتمثـل

متويـل اإلرهـاب عـ البنـو ،
الت ره لنظاماا القا و ي للص
 -1النظام القا و ي

جـرائم تبيـيض األمـوال

ـ ا األعمــال املاـن املاليـة احملــةدط اا و ـا

()22

ســيتم

ياط املسنةط إلياا عل النحو اتتي:

لية معاجلة اتستع م املالي:

خيتلف النظام القا و ي للخلية عـن اهلينـاط األصـرى املتخصصـة

مكافحـة الفسـاد

ذلم من يث:
أ -ال بيعــة القا و يــة للخليــة :ا ليــة هــي ســل ة إداريــة مســتقلة تتمتــر بالزخصــية
املعنوية اإلستق ل املالي ،مو وعة لةى نير املالية.

()23

ب -تنظيم تزكيلة ا لية :تتكو ا لية من:
 -للس ا لية :ال

يتكـو مـن  61أعضـاء مـنام رئـيس ا ليـة  62أعضـاء يـتم

إصتيارهم بـالنظر إىل

ا ـاتط البنكيـة املاليـة األمنيـة اا ـيني ()60

فـاءاتام

يعيناما نيـر العـةل ـافظ األصتـام بعـة أصـ رأ ا لـس األعلـ للقضـاء ،يـتم تعـيني
الرئيس أعضاء ا لس كوج مرسـوم رئاسـي ملـةط أربـر ( )62سـنواط اابلـة للتكةيـة
مــرط ا ــةط ( ،)24مــا ي
ا

ــظ هنــا ،هــو ــرص املزــر عل ـ إصتيــار األ ــخاص ذ

اط املااراط من خمتلف اجلااط سواء البنم املر ز  ،الزرطة ،جاـان القضـاء،

مما يؤ ة عل رغبة املزر

قيق درجة عاليـة

جـودط التحقيقـاط املاليـة املسـنةط

للخلية(.)25
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 -املصــاح :يســاعة للــس ا ليــة

()26

ــل مــن :مصــلحة التحقيقــاط التحاليــل،

املصلحة القا و ية ،مصلحة الودائق اواعة املع ياط مصلحة التعا .
 األما ة العامة. -2ماــام صليــة معاجلة اإلستع م املالي:
إذا

ا ـ صليــة معاجلــة اإلســت م املــالي ختــتص ككافحــة ــو معــني مــن جــرائم

الفساد هي جرميق تبييض األمـوال متويـل اإلرهـاب ،ممـا ععلـاا متميـزط عـن غ هـا
مـن اهلينــاط املتخصصــة
املاام الص

ااــة مــن الفســاد( ،)27فــإ املزــر أ

ياط املنصوص علياا كوج

ــل هلــا لموعــة مــن

صوص اا و ية أصرى تنظيمية.

مر اإل ارط أ ه ا التحةية للماام هو ليس

ةية صر

إمنا علـ سـبيل الـ

ر

فق  ،من بني ه املاام(:)28
 اســـت م اإلص ـــاراط بالزـــباة املتعلقـــة بكـــل عمليـــاط متويـــل اإلرهـــاب أ تبيـــيضاألمـــوال الـــق ترســـلاا إلياـــا اهلينـــاط األ ـــخاص املعينـــو كوجــ القـــا و  ،يقصـــة
باإلص ار بالزباة ذلم الواج القا و ي امللزم لكل املؤسساط املالية البنـو

مصـاح

املاليــة بــاجلزائر ،األ ــخاص ال بيعيــة املعنويــة الــق يــرتب عملــاا قر ــة ره م
األموال بتحرير تقرير سر عنـة اإل ـتبا بعمليـاط زـاطاط ذاط طـابر غـ اعتيـاد ،
مزتبه بكو اا تةصل

إطار جرائم تبييض األموال متويل اإلرهاب(.)29

 معاجلة اإلص اراط بالزباة بكل الوسائل فقا لل ره الق تراها مناسبة. -إرســال امللــف إىل

يــل اجلماوريــة ،إذا إرتــأط ا ليــة بــأ الواــائر املعاينــة اابلــة

للمتابعة اجلزائية.
 إاــ اح النصـــوص التزـــريعية التنظيميـــة ذاط الصـــلة ككافحـــة متويـــل اترهـــابتبييض األموال.
-

ــر

ــل إجــراء

ــر ر للواايــة /أ للكزــف عــن أ ــكال متويــل اإلرهــاب

أ تبييض األموال.
احملور الثا ي :مةى فاعلية د ر اهليناط املتخصصة
سوحن

ـا ل مـن صـ ل هـ ا احملـور تقيـيم أداء

مكافحة الفساد
ـل مؤسسـة

مكافحـة الفسـاد،

هــ ا مــن صــ ل إ بــران اإلعابيـــاط الكزــف عـــن الســلبياط املســـكلة عنــة إســـتقراء
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النصوص القا و ية التنظيمية الق تؤطرها ،تبق بعض النقـائص األصـرى الـق يتعـ ر
عل ـ البا ــث األ ــادميي أ ير ــةها لكو اــا تتعلــق باجلا ـ العملــي ،ال ـ
اإلفصاح عناـا مـن طـرحن أعضـاء هـ اهلينـاط مسـتخةمياا،

ينبغــي

ـ لم مـن ابـل ييـر

اهليناط األ خاص املتعاملني معاا سواء عل الصعية الوطر أ الة لي.
أ ت :مةى فاعلية د ر ا هلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته
سنحا ل تقييم د ر اهلينة من ص ل الت ره إىل النقاف اتتية
 -1سبية اإلستق لية أدر عل األداء:
لقة ظي اهلينـة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه بإهتمـام بـالر
اجلزائر ال

رص عل تـوف

التزـرير

ـل الضـما اط املتعلقـة بإسـتق هلا بإعتبارهـا سـل ة

إدارية مستقلة ،تتمتر بالزخصية املعنوية اإلستق ل املالي ،إذ صـول هلـا ااـق
ظاماا الةاصلي كفردها،

ما أ ة عل

ـر

ر رط السار عل توف يير اإلمكا اط

اهليا ل الوسائل املادية البزرية من أجل اياماا كامتاا عل أ مل جه.
مــا يؤ ــة ه ـ ا اإلهتمــام هــو الــنص عل ـ ه ـ اهلينــة

أمس ـ

املنظومــة

ديقــة

القا و ية (الةستور)( ،)30ل ا ب لم إىل مصاحن املؤسساط الةسـتورية ،غـ أ هـ ا ت
ينفي جود بعض النقائص املسكلة ول إستق ليتاا سيما ما تعلق بـــــ:
 استنثار رئيس اجلماوريـة بصـجـــوب تـــوافر معـــاي

ية تعـيني ا اـاء ماـام أعضـائاا ،د

ـــر ف مو ـــوعية تتعلـــق بـــالتعيني،

الـنص علـ

مـــا ت يـــتم الـــنص علــ

يفياط ا ااء املاام ،مما يفتز ا ال اسعا أمـام السـل ة التقةيريـة للسـل ة التنفي يـة
ممثلة

رئيس اجلماورية ،مما يعيقاا عن أداء عملاا قكم تبعيتاا هل اجلاة.

 غل ية اهلينة عن إ الة امللف مبا رط أمام القضاء ،فاهلينة غ مؤهلة لتحويل امللـفمبا ــرط إىل النائـ العــام ،إمنــا هــي ملزمــة باص ــار نيــر العــةل ــاف األصتــام ال ـ
خي ــر بــة ر النائ ـ العــام املخــتص لتحريــم الــةعوى عنــة اتاتضــاء ،ممــا يتنــاف مــر
مفاــوم الزخصــية املعنوي ـة املســتقلة،

مــا أ ــه يتعــارض مــر مــا هــو متــاح ل

ــخاص

املو وفة بأ اا سل اط إدارية مستقلة.
 سبية اإلستق لية املالية للاينة :فميزا يتاـا تسـكل ـمن ميزا يـة الة لـة ،ختضـرحماسبتاا لقواعة احملاسبة العمومية،

مـا أ اـا تتلقـ إعا ـاط مـن الة لـة،

ـل ذلـم
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يتـــوىل نيـــر املاليـــة تعيينـــه ،ممـــا ععـــل

يســـتةعي صضـــوعاا إىل املرااــ املـــالي الــ
إستق هلا املالي أمر سيب(. )31

 -2حمة دية اإلصتصا اط أدر عل األداء:
ســبق اإل ـــارط إىل املاـــام الصــ

ياط العةيـــةط الـــق أ اطاــا املزـــر باــ اتليـــة

املؤسساتية لكن تبق مثة بعض القيود الواردط علياا تتعلق بــــ:
 غلبة ال ابر اتستزار عل عملاا:إذ تتميــز إصتصا ــاط اهلينــة عمومــا بأ اــا تــةاب

اائيــة ،فــرغم تســميتاا باهلينــة

الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،إت أ د رهــا يتعلــق أساســا بالواايــة لــيس
باملكافحة( ،)32ما يؤ ة ه ا الة ر هو النص علياا

ل الةسـتور ـمن الفصـل

الثالث املعنو بـ (املؤسساط اتستزارية).
 -تقييـــة اهلينـــة

لـــال تلقـــي التصـــريز باملمتلكـــاط :يـــث تعـــة عمليـــة تلقـــي

التصــرحياط ا ا ــة باملمتلكــاط أهــم مامــة تقــوم باــا اهلينــة
أعمال الفساد،

و ه التصرحياط تبني ت ور عنا ـر ال مـة املاليـة للمو ـف املعـر

ر حن خمتلفة ،هو مايسمز كقار ة البيا اط الواردط
ال مة املالية

ســعياا للكزــف عــن

الظر حن العادية إت أ امل

ه التصرحياط مـر ت ـور

ظ عل مواف املزـر اجلزائـر

صـوص

هـ ـ النق ـــة هـــو صـــر لفنـــة حمـــة دط مـــن املـــو فني الـ ـ ين يـــتعني علـــيام التصـــريز
كمتلكاتام أمام اهلينة ،يـث تتمثـل هـ الفنـة

ـل مـن رهسـاء أعضـاء ا ـالس

الزـــعبية احملليـــة املنتخبـــة ،باـ ـ ا اـــام املزـــر اجلزائـــر بإاصـــاء اهلينـــة مـــن تلقـــي
التصــرحياط ا ا ــة كمتلكــاط
ا لس الةستور

ــل مــن رئــيس اجلماوريــة أعضــاء ال ملــا

رئــيس

أعضائه الـونراء ،رئـيس للـس احملاسـبة حمـافظ بنـم اجلزائـر

السفراء القنا لة الوتط القضاط إىل الرئيس األ ل للمحكمة العليا(.)33
ما ي

ظ هنا ،أ ه رغم أهمية ه الص

ية إت أ النصوص تضيق من جـة اها،

بفعـل إاصـاء اتطـاراط العليـا للة لـة مــن التصـريز باملمتلكـاط أمـام اهلينـة ،قـل هـ
الص

ية ،د

بيا ت ير ذلم إىل احملكمة العليا(.)34
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دا يا :مةى فاعلية د ر الةيوا املر ز لقمر الفساد

مكافحته

إ إ زاء الةيوا املر ز لقمر الفساد هو لبنة تضاحن للصرح املؤسساتي ملكافحـة
ب د ــا ،فاــو مكمــل مــةعم لــة ر اهلينــة الوطنيــة ،لكــو اهلينــة ختــتص

الفســاد

بالواايــة التوجيــه التحســيس،

ــني أ للــةيوا د ر امعــي ردعــي ،لكــن تبق ـ

هنــا الصــعوباط الــق اــة تعيــق ه ـ املؤسســة عــن أداء مامتاــا ،ممــا ععــل د رهــا
مكافحة الفساد حمة دا ،هو ما ستتم مناازته عل النحو اتتي:
 -1تاد إ عةام اإلستق لية اإلدارية املالية عل أداء الةيوا :
لقة سبق اإل ارط إىل أ الةيوا ت يتمتـر بالزخصـية املعنويـة لـيس لةيـه إسـتق ل
مالي ،فاو لرد جاان

مـا

ب ي ت خيتلف عـن بقيـة األجاـزط الضـب ية القضـائية،

أ ه خيضر من النا يـة الو يفيـة للنيابـة العامـة ،أمـا مـن النـا يتني اإلداريـة املاليـة فاـو
تابر لونير املالية ،فا ا الونير هو اتمر بصرحن ميزا ية الةيوا  ،هو من لةيه ااـق
متثيله أمام القضاء ،بإعتبار ه ا اجلاان غ مستقل ،فا ا ت يسمز له بالقيـام باملامـة
املسنةط إليه عل أ سن أ مل جه ،أل التصة ألعمال الفساد ردعاا يت ل
من اإلستق لية للناوض باا( ،)35فاو عل
 -2عةم
ي

وعـا

ة تعب البعض جاان لة ميتا(.)36

فاية النصوص التنظيمية ادر عل أداء الةيوا :

ــظ أ املزـــر ت يكفــل التنظـــيم الكــا للـــةيوا  ،يظاــر ذلـــم مــن صــ ل

املر ـــز القـــا و ي الضـــعيف ملـــةير مـــن جاـــة ،عـــةم تبنيـــه لنظـــام العاـــةط بالنســـبة
ملســتخةميه(،)37

مــا ت يتــوافر الــةيوا عل ـ هيا ــل عةيــةط تض ـ لر بالقيــام باملاــام

املو ولة إليه ،فبالنسبة للص

ياط جنةها عةيةط متنوعة يغل علياا ال ابر الردعي

القمعي ،فاي جتمر بني الراابة القمر اإلا اح
أ تــون هـ الصـ

ياط علـ اهليا ــل املوجــودط

جنة أ مةيرية التحرياط
أرهق

بعض األ يا ،

ا من املفر ض

الــةيوا  ،لكــن

قيقــة األمــر

ةها هي الق تقوم كاام مرتب ة ككافحـة الفسـاد ،ممـا

اهلاا ،ععلنا تساءل عن مصـ اهليا ـل املكلفـة بت ـوير التعـا
ا اهليا ل املختصة بإا اح اإلجـراءاط الـق مـن ـأ اا احملافظـة علـ

الـة لي،
سـن سـ

التحقيقاط غ ها(.)38
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ســـتنتا أ املزـــر أع ــ الـــةيوا

األصــ

ــ

ياط هامـــة ذاط طـــابر امعـــي

ردعي ،إت أ ه أعااه عن القيام باا ،من ص ل عةم منحه اإلستق ل القـا و ي،
من ص ل النقص الكب ال

ـ ا

اع ى عملية تنظيمه هيكلته.

دالثا :مةى فاعلية د ر صلية معاجلة اتستع م املالي
إ إ زــاء صليــة معاجلــة اتســتع م املــالي

مكافحة الفساد

مكافحــة الفســاد هلــو مكس ـ مثــني

يضاحن إىل النظـام املؤسسـاتي اجلزائـر  ،سـيما أ هـ اهلينـة تتميـز عـن بقيـة اهلينـاط
بكو اا ختتص بنـو معـني مـن جـرائم الفسـاد املـالي ،ممـا يؤهلـاا علـ القيـام كااماـا
علـ أ مــل جـه ،ميكننــا تقيــيم أدائاـا

مكافحــة الفســاد مـن صـ ل الت ــره إىل

النقاف اتتية:
 -1اإلستق لية اإلدارية لل اينة أدر عل األداء:
يث أ املتتبر ملسار ت ور طبيعتاا القا و ية ،ي
املرســـوم التنفيـ ـ

ا

ظ جليا أ ا لية

كوجـ

راـــم 701-60 :املنزـــا هلـــا لـــرد مؤسســـة عموميـــة تابعـــة لـــونارط

املاليــة( )39غ ـ أ مر زهــا القــا و ي تغ ـ كوج ـ املرســوم التنفي ـ
املعــةل املــتمم للمرســوم التنفي ـ

راــم751-72 :

راــم ،)40( 701-60 :قيــث أ ــبح ا ليــة ســل ة

إدارية مستقلة .فالنقل من مؤسسة عامة إىل سل ة إدارية مستقلة ،أرية به إع ائاا دفعا
جةيـــةا مـــن اإلســـتق لية اهليكلـــة اإلداريـــة الو يفيـــة ،تعزيـــز
اإلطار

ياتاا

ــ

هـ ـ ا

()41

مــا أ متتعاــا بالزخصــية املعنويــة جعلــاا تســتفية مــن
أهليـة التقا ــي ،إذ أع ـ القــا و لــرئيس ا ليـة ااــق
متثيل ا لية أمام يير اهليناط الوطنية أ الة لية،

ــل اتدــار امل تبــة عناــا
رفـر الــةعا ى القضــائية

ا له ااـق

التعااـة ابـرام

اإلتفااياط عل الصعيةين الوطر الة لي.
مــا يعــة مــن مظــاهر إســتق هلا اــةرتاا عل ـ إختــاذ اراراتاــا باألغلبيــة،
األص بنظام التةا ل بالنسبة

مــا أ

لساا هو تأ ية عل إستق ليتاا علـ ال ريقـة املثلـ

عملية التسي املؤسسي الق ترتكز عل ااعةط اجلماعية

إختاذ القراراط.
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ر أ ختلي املزر اجلزائر عن ااعةط اإليـا

اجلةير بال

إختـاذ القـراراط-

الــق ســبق لــه تبنياــا -األصـ بقاعــةط األغلبيــة هــو اجتــا موفــق ،أل مــن ــأ ااعــةط
اإليا أ تزل ماام ه ا لية من النا ية العملية.
اهيم عن أ إصتصاص ا لية بو ر ظاماا الةاصلي ،هو أمر يعزن من إسـتق هلا،
ما مـن ـأ ه منحاـا ريـة أ ثـر
تنظيماا س ها د

إصتيـار لمـو القواعـة الـق تقـرر باـا

مزار تاا مر أ جاة أصرى

()42

يفيـة

.

 -8تنو التزكيلة أدر عل األداء:
ةيــة

لقــة ــرص املزــر اجلزائــر عنــة تنظيمــه للكا ـ البزــر للخليــة عل ـ

لصفاط أعضائاا مرا زهم اجلااط املنتمني إلياـا ،ممـا ميثـل مؤ ـرا إعابيـا يـةعم
إستق ليتاا العضوية يكرم لتمثيلية تعةدية
غـ أ امل

مناا

()43

ـظ بزـأ أعضـاء ا ليـة أ عــةدهم اليـل مـا اـة يزـكل عائقـا للقيــام

كااماــا ،فبــالنظر إىل هينــة  TRAGFANالفر ســية فإ اــا تضــم ــوالي  756عضــوا
رغم ذلـم فإ اـا تـرى بأ اـا تعـا ي مـن قـص عـةد

األعضـاء ممـا حيـول د

أدائاـا

ملااماا بأ مل جه(.)44
من املفية اإل ارط إىل أ املرسوم التنفيـ

راـم 015-62 :ت يت لـ أيـة ـر ف أ

معــاي تتعلــق بــرئيس ا ليــة ،ه ـ ا غ ـ مستحســن بنظر ــا ،فــرئيس ا ليــة ينبغــي أ
تتوافر فيه ر ف الكفاءط العالية ا

ط املانية ال ويلة تـ يسـت ير القيـام بـاألد ار

األساسية املو ولة إليه كوج القا و .
ظ أ املادط 76 :ابل تعةيلاا كوج املرسـوم التنفيـ

ي

ل من الرئيس األعضاء رف الكفاءط

تز ف

عليه فإ عةم ا
هي الفيصل

اف أ

راـم015-62 :

اـ

ا الني املالي القا و ي.

رف

رئيس ا لية ،اة ععـل اإلعتبـاراط السياسـية

التعيني هلكـ ا منا ـ

ساسـية ،ممـا اـة يعيـق اهلينـة عـن أداء الـة ر

املنوف باا.
ما لف ات تبا إىل الصياغة الغ دايقة الـق ـاب
التنفي

ـص املـادط 62 :مـن املرسـوم

 ،015-62يث ذ رط أ القا يني يتم تعييناما من طرحن نير العـةل بعـة

أص ـ رأ ا لــس األعل ـ للقضــاء،

ــني أ ــه

الفقــرط األص ـ ط مناــا أ ــةط أ
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ريـا باملزـر أ

الرئيس أعضاء ا لس يتم تعييناما كوج مرسوم رئاسـي ،فكـا
يضيف

لمة (بقيـة) إىل األعضـاء تـ ت تـؤد القـراءط فقـا هلـ الصـياغة إىل جـود

تنااض

طريقة التعيني.

مــن جاــة أصــرى فــإ املزــر اجلزائــر ت حيــةد
أسالي إ ااء ماامام مسبقا ( ا

ــة العــزل ت ي ـ

أ اجلسيم ،عةم القةرط عل مزا لة املاام)....

 -3تعةد تنو ماام ا لية أدر عل
ي

ــما اط

ر
()45

.

سن األداء:
ياط ملكافحـة جـرميق

ظ أ املزر أسنة إىل اهلينة العةية من املاـام الصـ

تبييض األموال متويل اإلرهاب عن طريـق جعلـاا مسـتودعا مر زيـا لتلقـي اإلص ـاراط
اســت م ا ليــة أ ثــر مــن  5666إص ــار ــباة

بالزــباة ،اــة جتســة ذلــم -فعليــا-

ول عملياط تبييض األمـوال منـ سـنة 0665
،)46( 0670/67/79
طنية أصرى د لية،

ما صـول هلـا
إطار التعا

ـ

تقريـر

ـادر عـن نيـر املاليـة بتـاريخ:

ياط اسـعة

تبـادل املعلومـاط بـني هينـاط

ملكافحة ه ا النو من اجلرائم.

ما أ ي ـ باـا عـةط أد ار ذاط طـابر سـل و  ،فللخليـة ااـق
فظية علـ تنفيـ أيـة عمليـة بنكيـة أل

اإلعـ اض بصـفة

ـخص طبيعـي أ معنـو تقـر عليـه ـبااط

اويــة لتبيــيض األمــوال أ متويــل اإلرهــاب(،)47

مــا هلــا ــق طل ـ ااراســة القضــائية

املؤاتة علـ األمـوال ااسـاباط السـنةاط( ،)48أ طلـ أمـر بتكميـة أ
جــزء مــن األمــوال ( ،)49ني ـادط عل ـ ذلــم هلــا ااريــة
ســلو ية( ،)50إختــاذ

كـز

ـل أ

ــر لــوائز تنظيميــة اواعــة

ــل إجــراء تــرا مفيــةا للواايــة أ مكافحــة جــرميق تبــيض

األموال متويل اترهاب.
رغــم أهميــة هــ األد ار إت أ اــا ت تصــل إىل درجــة الصــ
لسل اط الضب

ا ـالني اتاتصـاد

دعا بعض القا و يني إىل
تواير غراماط مالية أ

املـالي لـرد املخـالفني لتنظيماتاـا( ،)51لـ لم

ر رط مـنز ا ليـة

املؤسساط املالية الق ت تتقية بالضـواب

ياط القمعيــة املخولــة

ـ

ية فـرض العقوبـاط اجلـزاءاط علـ

األسـس ا ا ـة ككافحـة تبيـيض األمـوال

اف ال صيص للمؤسسة املصرفية أ املالية(.)52
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صامتــة:
مــن ص ـ ل مــا

التو ــل إليــه

طرحن الة لة اجلزائرية

ه ـ الوراــة البحثيــة ،زــية بــاجلاود املب لــة مــن

إطـار تعزيـز املنظومـة املؤسسـاتية ملكافحـة الفسـاد ،فوجـود

عــةط مؤسســاط ختــتص بالواايــة بقمــر الفســاد يع ـ عــن جــود إرادط سياســية قيقيــة
جةية لتقويض جرائم الفساد ،غ أ النصوص القا و ية التنظيمية املؤطرط هلـا أبا ـ
عـــن بعـــض القيـــود العراايـــل الـــق تعـ ـ ض سـ ـ ها ،مناـــا مـــا تعلـــق بإســـتق ليتاا أ
بتزكيلتاا هيكلته مناا ما تعلق كحة دية اإلصتصا اط املمنو ة هلـا ،ممـا يعيقاـا
عن القيام باملاام املسـنةط إلياـا علـ أ مـل جـه ،ماجتـةر اإل ـارط اليـه ا ـه مـن اهـم
استحةاداا

اتجنزاط الق

اتطار املؤسساتي هو ا زاء ا

يتكو من الضب ية القضائية لكل من الةر

مالي جزائـر

طـر

اتمن الوطر مةيرية اتمـن الـةاصلي

استخ حن للةيوا املر ز لقمر الفساد.
ل ا فإ نا و ي كايلي:
 تعزيـــز إســـتق ليتاا عـــن الســـل ة التنفي يـــة ،مـــن صــ لمااماا كوج

صوص اا و ية ليس تنظيمية.

 ترســيخ مبــةأ املزــار ةللسل اط الث ث،
أ ادمييو

التســي  ،عــن طريــق
فـاءاط طنيـة

ا توافراها عل

ــما تنــو تزــكيلتاا متثيلــاا
لـال الواايـة مـن الفسـاد،

ممثلو عن منظماط قواية.

 السار عل توف اهليا ل األجازط املناسبة لعمل -التوجه

ةيـــة ظاماـــا القـــا و ي

و املزية من الزفافية

ل هينة.

عمل ه اهليناط ،بنزر تقاريرها للرأ العام.

 -دعــم إســتق هلا املــالي عــن اجاــزط الراابــة املاليــة التابعــة لــونارط املاليــة ،مــر

ــما

صضوعاا لراابة للس احملاسبة فق .
 السار عل إجراء تقييم د ر لعمل ه اهليناط ،من ص ل تـبر مؤ ـراط ا ـحةلقيام األداء ،تة ين النقائص املسكلة سـواء علـ مسـتوى النصـوص القا و يـة املنظمـة
هلا ،أ عل مستوى مرد دية عملاا.
 متابعة طريقة عمل اهليناط املتخصصةاملقار ة ل ستفادط من جتربتاا

مكافحة الفسـاد

املنظومـاط القا و يـة

ه ا ا ال.
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اهلـوامــش املراجـــر:
( -)1القــا و راــم  67-60املــؤر

 0660/60/06 :املتعلــق بالواايــة مــن الفســاد مكافحتــه املعــةل

املتمم باألمر رام 65-76 :املؤر

 ،0676/62/00 :ر عةد .56

( -)2املرسوم الرئاسي رام 022/90 :املؤر

 7990/61/60 :املتضمن إ زاء املر ة الوطر ملراابـة

الر وط الوااية مناا ،ر عةد .27
( -)3ا ــا عبــة العــالي :اتليــاط القا و يــة ملكافحــة الفســاد اإلدار

اجلزائــر ،أطر ــة د تــورا ،

لية ااقـوه العلـوم السياسـية ،جامعـة حممـة صيضـر ،بسـكرط ،السـنة اجلامعيـة،0672 -0670
ص.296
( -)4املادط  72من القا و رام . 67-60
( -)5محام عمر :جرائم الفساد املالي آليـاط مكافحتاـا

التزـرير اجلزائـر  ،أطر ـة د تـورا ،

لية ااقوه العلوم السياسية ،جامعـة أبـي بكـر بلقايـة ،تلمسـا  ،السـنة اجلامعيـة،0671-0670
ص.792
( -)6عمارط مسعودط :اهلينة الوطنية للوااية من الفسـاد مكافحتـه بـني الضـر رط املؤسسـاتية حمة ديـة
اتصتصا اط ،للة ولياط جامعة اجلزائر ،العةد ،20جوا  ،0672ص ص.272 270
( -)7بوصضــرط ابــراهيم :د ر اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد بــني الفعاليــة التع يــل ،للــة اتجتاــاد
للةراساط القا و ية اتاتصادية ،العةد ،62جوا  ،0672ص.756
( -)8أمحـــة غـــا  :التعريـــف باهلينـــة اإلطـــار القـــا و ي ملكافحـــة الفســـاد ،للـــة ااقـــوه ااريـــاط،
العةد ،60مارم ،0670ص.26
( -)9املادط 06من القا و رام .67-60
( -)10املادط 07من القا و رام .67-60
( -)11املادط 00من القا و رام .67-60
( -)12املادط 02من القا و رام .67-60
( -)13محام عمر ،املرجر السابق ،ص.007
( -)14املادط  02مكرر من األمر. 65/76
( -)15ا ا عبة العالي ،املرجر السابق ،ص.562
( -)16املرجر فسه ،ص.562
( -)17ييلــة فــار :ااــر رها ــاط اهلينــة الوطنيــة الــةيوا املر ــز

لــال مكافحــة الفســاد للــة

ااقوه اارياط ،العةد ،60مارم ،0670ص.202
( -)18املـــادط  60مـــن املرســـوم الرئاســـي راـــم 200-77 :املـــؤر
الةيوا املر ز لقمر الفساد تنظيمه

 0677/70/62 :احملـــةد لتزـــكيلة

يفياط س  ،ر عةد .02

( -)19املادط  76من املرسوم الرئاسي رام.200-77 :
418
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( -)20املادط  77من املرسوم الرئاسي رام.200-77 :
( -)21ا ا عبة العالي ،املرجر السابق ،ص.569
( -)22هامشي هيبة ،صلية معاجلة اتستع م املالي ،للـة اتجتاـاد للةراسـاط القا و يـة اتاتصـادية،
عةد ،62جوا  ،0672ص700
( -)23املادط  60من للمرسوم التنفي

راـم 701/60 :املـؤر

 61 :أفريـل 0660املتضـمن إ زـاء صليـة

معاجلة اتستع م املالي تنظيماا عملاا.
( -)24املــادط  2مــن املرســوم  015/62املعــةل املــتمم للمرســوم التنفي ـ

61 :

راــم 701/60 :املــؤر

أفريل 0660املتضمن إ زاء صلية معاجلة اتستع م املالي تنظيماا عملاا.
( -)25هامشي هيبة ،املرجر السابق ،ص.702
( -)26املادط  1من املرسوم .015/62
( -)27فايمــة اســور  ،د ر صليــة معاجلــة اتســتع م املــالي
دراساط أقاث ،،ا

مكافحــة جــرائم تبيــيض األمــوال ،للــة

لة  ،0العةد  ،71جامعة نيا عا ور اجللفة ،اجلزائر ،ص ص .26 ،12

( -)28املادط  2من املرسوم .015/62
( -)29فايمة اسور  ،املرجر السابق.
( -)30املواد  062 ،060من دستور  7990املعةل املتمم.
( -)31عمارط مسعود ،املرجر السابق ،ص. 272
( -)32ا ــا عبــة العــالي آمــال يعــيش متــام ،د ر أجاــزط الراابــة

مكافحــة الفســاد

النظريــة الت بيــق ،امللتقـ الــوطر ــول اتليــاط القا و يــة ملكافحــة الفســاد،

اجلزائــر بــني

ليــة ااقــوه العلــوم

السياسية ،جامعة رالة ،يومي 2 0ديسم  ،0662ص.061
( -)33رمــز

و ــو :اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،للــة اتجتاــاد القضــائي ،العــةد

ا امس ،ص.11
( -)34عبــة ااــق اــرميس :عــن جــة ى تعــةد هينــاط الواايــة مــن الفســاد ،للــة ااقــوه ااريــاط،
العةد ،60مارم ،0670ص.706
( -)35محام عمر ،املرجر السابق ،ص . 000
( -)36ا ا عبة العالي ،املرجر السابق ،ص. 562
( -)37املرجر فسه ،ص .561
( -)38ييلة فار ،املرجر السابق ،ص.561
( -)39املــادط  60مــن املرســوم التنفيـ

راــم 701-60 :املــؤر

 0660/62/61 :املتضــمن إ زــاء صليــة

معاجلة اتستع م املالي تنظيماا عملاا ،ر عةد.02
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( -)40املادط  60من املرسوم التنفي
التنفي ـ

راــم 701-60 :املــؤر

رام 751/72 :املؤر

 75 :افريل0672املعـةل املـتمم للمرسـوم

 0660/62/61 :املتضــمن إ زــاء صليــة معاجلــة اتســتع م املــالي

تنظيماا عملاا.
( -)41أ سن راقي عبة املالم بن غ ي  :النظام القا و ي

لية معاجلة اتستع م املالي ،للة

وط

القا و  ،ا لة ا امس ،عةد 60أ توبر ،0672ص.025
( -)42املرجر فسه ،ص.007
( -)43املرجر فسه ،ص. 051
( -)44هامشي هيبة ،املرجر السابق ،ص.716
( -)45أ سن راقي عبة املالم بن غ ي  ،املرجر السابق ،ص.059
()46

 -فايمة اسور  ،املرجر السابق.

( -)47ملادط  71من القا و رام 67-65 :املـؤر

 0665/60/60 :املتعلـق بالواايـة مـن تبيـيض األمـوال

متويل اترهاب مكافحته املعةل املتمم.
( -)48املادط 72من القا و رام. 67-65 :
( -)49املادط  72مكرر من القا و رام.67-65 :
( -)50املادط  62من املرسوم التنفي

رام.751-72 :

( -)51أ سن راقي عبة املالم بن غ ي  ،املرجر السابق ،ص.017
( -)52مص ـ فا

عمــار :د ر صليــة معاجلــة اتســتع م املــالي

مكافحــة العمليــاط املزــبوهة ،للــة

املفكر ،العةد ،75ص.022
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