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ملــخص:
تعاــــرب جــــرائ تبيــــيو المــــوال عمتويــــل
اإلرهاس خطرر جرائ الفساد املالي الـ خقـر
يـــا املرـــرع اجلزائـــري العديـــد مـــن ا ليـــا
ملكاف اهــا خهمهــا اييئــا املخاصــة ،حيــث
خنرـــ ـ الارـــــريع اجلزائـــــري طليـــــة معاجلـــــة
اإلســاعال املــالي مبوجــب املرســو الانفيــاي
رقــــــ  972/47املــــــؤر ى 7447/40/42
املا من تنراء طلية معاجلة اإلسـاعال املـالي
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
mechanisms to combat them, the
most important of the bodies
responsible for considered and
established for that purpose
Algerian legislation addressing
financial query cell body by
Executive Decree No. 02/127 of

عمتويل اإلرهاس ،عنهرا ملخاطر ها اجلرهة
سع طلية معاجلة اإلسـاعال املـالي لاجسـيد
الاعــــاعن الـــــدعلي للاصــــدي يـــــا اجلرهـــــة
باعابارهـــا مـــن اجلـــرائ املنهمـــة مـــن طـــالل
اإلنهما خلاليا معاجلة اإلسـاعال املـالي مـن
طـــالل املناـــدا العـــاملي للابـــادل بـــع طاليـــا
املعلومــا املاليـــة "ايشمونــ "ى  ،7490الــ
تسعى من طالل اجلزائـر اكاسـاس اخلـربا
عتبادل املعلوما ى ةال مكاف ة اجلرهـة
املنهمة.
الكلمــا املفااحيــة :الاعــاعن الــدعلي؛ طليــة
معاجلـــة اإلســـاعال املــــالي؛ املناـــدا العــــاملي
ايشمون ؛ تبييو الموال؛ الفساد املالي.
Abstract:
Are the crimes of money
laundering and the financing of
terrorism, the most serious of crimes
of
corruption
and
financial
regulations, which recognized the
Algerian
legislature
several
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عدد خاص بأشغال امللتقى الدويل حول:

آليات مكافحة جرائم الفساد يف التشريعات املغاربية ـ  05/04ديسمرب 5002

آليات مكافحة الفساد وأثرها على التنمية _____ عطاء اهلل فشار ـ داني الكبري نصرية ـ بن عياد حممد مسري

financial information and the
Egmont Group"In 2013, which seeks
through
Algeria
to
acquire
experience
and
exchange
information in the area of the fight
against organized crime.
Keywords:
International
cooperation; Cell Therapy financial
query; the Universal Forum of the
Egmont Group; money laundering.
Financial Corruption.

07/04/2002 establishing a cell
address
financial
query,
organization and operation, which is
considered the most important body
to combat money laundering and the
financing of terrorism, and because
of the risk of this crime sought to
address financial query cell to
reflect international cooperation to
address this as a crime organization
through addressing financial query
cells during the world forum for
exchange between the cells of

مقدمــة:
تعاـرب جـرائ الفسـاد جبميـع خاـكايا املـالي عاإلداري عالسياسـي عالطالقـي خحــد
خنــواع ةــور اجلــرائ نهــرا خلرورتهــا علــى النهــا املــالي عاإلجامــاعي عاإلقاصــادي لي
دعلة ،عال عرف ترورا كبري ففي ا عنة الطرية نهرا للارـور الاكنولـوجي عالعلمـي
ى حركة املعامال املالية عالاجارية عرب خمالـف دعل العـامل ،عتنامـ بـدعرها حركـة
اجلرهة املنهمة طاةة ى ةال تبييو الموال ال تعارب خطرر جرائ الفساد املالي.
عنهــرا ملخــاطر جرهــة تبيــيو المــوال علــى اإلقاصــادي الــوطب اجلزائــري عآثــار
الســلبية علــى حركــة راعس المــوال عاملركــز املــالي للمؤسســا املاليــة ،فقــد خقــر
اإلرادة الارــريعية خن جــرائ تبيــيو المــوال عمتويــل اإلرهــاس مــن جــرائ الفســاد املــالي
حسب نص املادة  07من القانون رق  49/40املؤر ى  7440/47/74املاعلق بالوقايـة
مــن الفســاد عمكاف ا ـ املــام بــالمر رق ـ  40/94املــؤر ى  7494/41/70املعــدل
عاملام بالقانون  90/99املؤر ى .)1(7499/41/47
عخنر املررع اجلزائـري هيئـا مسـاقلة للاصـدي يـا اجلـرائ خهمهـا طليـة معاجلـة
اإلســاعال املــالي مبوجــب املرســو الانفيــاي رق ـ  972/47املــؤر ى 7447/40/42
املا من تنراء طلية معاجلة اإلساعال املالي عتنهيمها ععملها( )2املعدل عاملـام مبوجـب
املرســـو الانفيـــاي رقـ ـ  720/41املـــؤر ى 40ســـبامرب  74417441املعـــدل عاملـــام
مبوجــب املرســ الانفيــاي رقــ  902/90املــؤر ى 90افريـــل  ،)3(7490الــ خنرهـــا
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املررع مبكاف ة جرائ تبييو المـوال عمتويـل اإلرهـاس حسـب املـادة  40مـن املرسـو
.972/47
عباعابار خن جرهة تبييو الموال عابرة لل ـدعد عمـن اجلـرائ املنهمـة ،عى اعامـاد
الاعاعن الدعلي كآلية ملكاف ة خطرر جـرائ الفسـاد سـع اجلزائـر باعابارهـا ع ـوا
بارةا عمؤسسا ى ةموعة العمـل املـالي للرـرق العسـط ع ـال تفريقيـا (املينـافيف) ى
توحيـد اجلهـود ملكاف ــة جرهـة تبيــيو المـوال عمتويــل اإلرهـاس ،ععملـ خي ـا علــى
الاوحيد بع طاليـا اإلسـاعال املـالي ملكاف ـة جرهـة تبيـيو المـوال عمتويـل اإلرهـاس
تنهم اجلزائر جملموعـة املناـدا العـاملي للابـادل بـع طاليـا املعلومـا املاليـة "ايشمونـ "
سع الاعاعن الـدعلي ى مكاف ـة تبيـيو المـوال عمتويـل اإلرهـاس ،ع هـاا

بهدإ

اإلن ــما طــالل الــدعرة العامــة للمجموعــة ال ـ عقــد مــن  9تىل  0جويليــة  7490ى
جنوس تفريقيا.
عكان ةموعة اليشمون لوحدا اإلساخبارا املاليـة طـالل تجاماعهـا ببلجيكـا
ى جــانفي  7490قــد خبــد موافقاهــا علــى ان ــما اجلزائــر ،ليههــر توج ـ السياســة
اجلزائريــة لاجســيد الاعــاعن الــدعلي ملكاف ــة جــرائ تبيــيو المــوال عمتويــل اإلرهــاس
باعابارها خطرر اجلرائ املالية وكاراإ ها اجلـرائ لل ـد منهـا علـى خر

الواقـع،

عى هاا الصدد نررز اإلاكال الاالي :ما مدا خهمية الاعاعن الدعلي ملكاف ة جرائ
الفســاد املــالي ى ظــل تنــامي هــا اجلــرائ عطاةــة جرهــة تبيــيو المــوال عمتويــل
اإلرهاس؟
لــاالع ختـ هــا الدراســة لاســليط ال ــوء علــى هيئــة طليــة معاجلــة اإلســاعال املــالي
عترــكيلاها عةــالحياها ى تطــار مكاف ــة جــرائ تبيــيو المــوال عمتويــل اإلرهــاس
عالاعاعن الدعلي ملكاف اها ،عندرس املوضوع من طالل اخلرة الاالية:
احملور العل :اإلطار القانوني خللية معاجلة اإلساعال املالي.
خعو :نر ة طلية معاجلة اإلساعال املالي.
ثانيا :تعريف طلية معاجلة اإلساعال املالي
احملور الااني :ةالحيا طلية معاجلة اإلساعال املالي ى تطار ةموعة الهشمون .
خعو :تجراءا الاصري بالربهة عتبليغ طلية معاجلة اإلساعال املالي.
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ثانيا :الاعاعن الدعلي للجزائر ملكاف ة جرائ تببو الموال عمتويل اإلرهاس.
ثالاا :ةموعة اليشمون لوحدا اإلساخبار املالية.
اخلامتة:
احملور العل :اإلطار القانوني خل لية معاجلة اإلساعال املالي
خقــر املرـــرع اجلزائــري عـــدة هيئـــا قانونيــة ملكاف ـــة عتابـــع جــرائ الفســـاد علـــى
اطاالفها ،عخفرد لكل منها اطاصاص مكاف ـة نـوع مـن جـرائ الفسـاد الـ ت ـمنها
قـانون رقـ  49/40املــؤر ى  7440/47/74املاعلــق بالوقايــة مــن الفســاد عمكاف اـ
املــام بــالمر رق ـ  40/94املــؤر ى 7494 /41/70املعــدل عاملــام بالقــانون 90/99
املؤر ى  ،7499/41/47عحدد خللية معاجلة اإلسـاعال املـالي خطرـر جـرائ الفسـاد
عهي تبييو الموال عمتويل اإلرهاس.
ععلي ندرس نر ة طلية اإلساعال املالي ،عاطاصاةاتها ى ةال الوقاية مـن جـرائ
الفساد املالي طاةة جرهة تبييو الموال متويل اإلرهاس،
خعو :نر ة طلية معاجلة اإلساعال املالي
تعــود فكــرة ت ســي

طليــة معاجلــة اإلســاعال املــالي تىل القــرار الصــادر عـن ةلـ

المــن الاــابع لدم ـ املا ــدة رق ـ  7449-9020عالــاي

مبوجب ـ تلــزا مجيــع الــدعل

الع اء بإنراء طاليا يكون ايدإ منها الاصدي عالوقاية مـن تبيـيو المـوال عمتويـل
اإلرهاس ،عكاا الاوةية رق  70من توةيا ةموعة املعمل املالي عال خعجب علـى
كــل دعلــة تنرــاء عحــدة للا ريــا املاليــة تعمــل كمركــز عطــب لالقــي عطلــب ع ليــل
عتوجي اإلطرارا عن العمليا املارية لالاابا عاملعلوما الطـرا ا الصـلة حبـاو
تبييو الموال خع متويل اإلرهاس احملاملة(.)4
عبعد مصادقة اجلزائر على اإلتفاقية الدعلية ملكاف ة اجلرهة املنهمـة غـري الوطنيـة
مبوجب املرسـو الرئاسـي ،)5(00-47

مبااـرة تنرـاء طليـة معاجلـة اإلسـاعال املـالي

خماصة مبكاف ة جرهة تبييو الموال عمتويل اإلرهاس( )6مبوجـب املرسـو الانفيـاي
رق  972/47املؤر ى  7447/40/42املا من تنرـاء طليـة معاجلـة اإلسـاعال املـالي
عتنهيمها ععملها املعدل عاملام مبوجـب املرسـو الانفيـاي رقـ  720/41املـؤر ى 40
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سبامرب  74417441املعـدل عاملـام مبوجـب املرسـ الانفيـاي رقـ  902/90املـؤر ى
90خفريل .7490
تعمل اخللية عفقا إلجراءا قانونية لإلكارـاإ عالوقايـة مـن جـرائ تبيـيو المـوال
عمتويل اإلرهاس ،من طالل تلقى اإلطرارا بالربهة من طرإ الاخاص املكلفع بها
حسب املادة  91من القانون  49/40املعدلة.
عمــن طــالل الس ـ

القانونيــة لنر ـ ة اخلليــة يالحــظ خن هــا اخلليــة خنرــئ مبوجــب

املرسو  972-47قبل جتري عمليا تبييو المـوال عمتويـل اإلرهـاس مبوجـب القـانون
 ،47-40ع تنصيب خع اء اخللية سـنة  ،7440ععليـ يالحـظ خن اجلزائـر اسـاجاب
إللازاماها الدعلية ى تنراء اخللية مباارة بعد املصادقة على اإلتفاقية الدعلية ملكاف ة
اجلرهة املنهمة ،ليـربة بـاالع توجـ السياسـة الارـريعية اجلزائريـة تىل العمـل ى تطـار
الاعاعن الـدعلي لل ـد مـن جرهـة تبيـيو المـوال قبـل الانصـيص عليهـا ضـمن املنهومـة
القانونيــة اجلزائريــة ال ـ خت ـ ما ـ طرة نوعــا مــا ،عظل ـ حمــل تعــديال قانونيــة لعــدة
ســنوا ممــا يعك ـ

عــد اإلســاقرار القــانوني ى هــاا اجملــال ع الــع نايجــة للارــورا

العلمية عالاكنولوجية ال رافق ترور هاا النوع من اجلرائ .
ثانيا :تعريف طلية معاجلة اإلساعال املالي
عرفـ ـ ةموعـــة اليشمونـ ـ لوحـــدا اإلســـاخبارا املاليـــة  EGMONTباعابارهـــا
ةموعة اييئا املاخصصة بالا ريا املاليـة بـ ن" :طليـة معاجلـة اإلسـاعال املـالي هـي
عحــدة مركزيـــة عطنيــة تقـــو بالقــى ع ليـــل عتوةيــع املعلومـــا املاليــة علـــى الســـلرا
املخاصة بهدإ مكاف ة تبييو الموال عمتويل اإلرهاس ،سواء خكان ها املعلوما
ماعلقــة باملاخصــال املرــاب ى كونهــا ناجتــة عــن اجلــرائ  ،خ كانـ هــا املعلومــا
مرلوبـــة مبوجـــب القـــوانع عالارـــريعا الوطنيـــة ملكاف ـــة اجلـــرائ  ،عى ســـنة 7440
خضــاف ةموعــة اليشمونــ تعريفــا جديــدا بوحــدة الا ريــا املاليــة ع الــع بإضــافة
مسؤعلية مكاف ة متويل اإلرهاس تىل مسؤعلية مكاف ة تبييو الموال(.)7
هاا بالنسبة للمجموعة الدعلية عباسـاقراء نصـوص املرسـو الانفيـاي رقـ 972/47
املعدل مبوجب املرسو الانفياي  720/41يابع خنها مؤسسة عمومية تاماع بالرخصـية
املعنوية عاإلساقالل املالي يا تنرااها لدا الوةير املكلف باملالية ،حسب نص املادة49
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ع 47من املرسو  ،972/47عهاا مـا خكدتـ املـادة  40املاممـة للمـادة  40مـن القـانون
 49/40بإضافة املادة  40مكرر ال تنص علـى خن" :اييئـة املاخصصـة -طليـة معاجلـة
اإلساعال املالي -هي سلرة تدارية مساقلة تاماـع بالرخصـية املعنويـة عاإلسـاقالل املـالي
عتوضع لدا عةير املالية".
عمهماها مكاف ة متويل اإلرهاس عتبييو الموال حسب نص املـادة  40مـن املرسـو
 972/47عمقرها مدينة اجلزائر.
ععلي خنلص خن اخللية هي" :سلرة تدارية مساقلة تاماع بالرخصية املعنويـة ،خناطهـا
املررع بالب ث عاإلساعال من طالل خجهزتها على تكارـاإ العمليـا املاليـة املرـبوهة
ملخالف املؤسسا املالية ال تكون موجهة جلرهة تبييو الموال خع متويل اإلرهاس".
ع تنصــيب هــا اللجنــة ســنة  7440عهــي تاكــون مــن ســبعة خع ــاء مــنه الــرئي
عخربعــة خياــارعن حبســب كفــاءته ى اجملــال المــب ضــابط ســامي ى قــوا الــدرك
الــوطب ،خحــد كبــار ال ــباط ى املديريــة العامــة لدمــن الــوطب ،عى اجملــال املــالي
عالبنكي مدير مركزي ى اجلمارك ،عمدير من بنـع اجلزائـر عقاضـيع اثـنع يعيـنه
عةير العدل حافظ الطاا بعد رخي اجملل

العلى للق اء(.)8

احملور الااني :ةالحيا طلية معاجلة اإلساعال املالي ى تطار ةموعة الهشمون
ت ا كان املهمة الساسية للخلية هي اساال تصرما اإلاابا من طـالل اإلطرـار
بالربهة( )9ع املاعلقة بكل عملية تاعلـق بـ موال يرـاب خنهـا ما صـلة مـن جنايـة خع جن ـة
وســيما اجلرهــة املنهمــة خع املاــاجرة باملخــدرا عاملــؤثرا العقليــة خع يب ـدع خنهــا موجهــة
لابيــيو المــوال خع متويــل اإلرهــاس( ،)10فــإن املهمــة اجلوهريــة الطــرا هــو نرــاطها ى
ةال الاعاعن الدعلي عتعد اخللية جزء رئيسي مـن ةموعـة العمـل املـالي ملنرقـة الرـرق
العسط عدعل

ال تفريقيـا "مينـافايف"  ،MENAFATFعهـي خي ـا جـزء مـن املناـدا

العاملي خلاليا اإلساعال املالي اليشمون .
ععلي ندرس ةالحيا اخللية من طالل طريقة عملها الساسـية مـن طـالل اإلطرـار
بالربهة عاماداد عملها تقليميا ى ةال الاعاعن الدعلي ضمن ةموعة اليشون .
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خعو :تجراءا الاصري بالربهة عتبليغ طلية معاجلة اإلساعال املالي
اإلطرـــار بالرـــبهة هـــو :الواجـــب القـــانوني امللـــز لكـــل املؤسســـا املاليـــة عالبنـــوك
عمصــاحل املاليــة بــاجلزائر عالاــخاص الربيعيــة عاملعنويــة ال ـ يــرتبط عملــها حبركــة
راعس المــوال با ريــر تقريــر ســري عنــد اإلاــابا بعمليــا عنرــاطا

ا طــابع غــري

اعايادي ،عمراب بكونها تدطل ى تطار جرائ تبييو الموال عمتويل اإلرهاس.
ريــر هــاا الاصــري خع اإلطرــار بالرــبهة عفــق ــو ج حمــدد مبوجــب املرســو

يــا

الانفيــاي رقــ  40/40املــؤر ى  7440/49/41املا ــمن اــكل اإلطرــار بالرــبهة
ع و ج عحماـوا ععةـل اسـاالم  ،حيـث نصـ املـادة  47علـى خن مـرر ـو ج عحيـد
لإلطرــار بالرــبهة ،يرســل اســاعجاو مــن امللــزمع با ريــر حســب نــص املــادة  91مــن
املرسو  ،49/40عياولون دعن سواه تصميم عجوبا حسب نص املادة  40من املرسـو
 40/40حســب الرــرعط الرــكلية املنصــوص عليهــا ى املــادة  40مــن املرســو الســالف
الــاكر تىل طليــة معاجلــة اإلســاعال املــالي ى مقابــل عةــل اســاال لإلطرــار بالرــبهة
يقدم ـ موظــف طليــة اإلســاعال املــالي الــاي خيــاص باصــميم دعن ســوا حســب نــص
املادة .40
عهاا النمو ج اخلاص باإلطرار بالربهة جيب خن مرر بركل عاض دعن

رـري خع

تضافة عن طريق الرقن خع آليا حسب نص املادة  40من املرسو .40/40
على تثرها يقـو ةلـ

اخلليـة با ليـل املعلومـا عيعـاا اإلطرـارا بالرـبهة بكـل

الوسائل عالررق املناسبة ،عمجع كل املعلوما عالبيانا ع ليلها علـى ضـوء املعريـا
الـ ـ ت ـــمنها اإلطرـــار الـ ـ تســـم باكارـــاإ مصـــدر المـــوال املرـــبوهة عالربيعـــة
احلقيقيـة للعمليـا موضـوع اإلطرـار( )11مبوجـب نـص املـادة  40مـن املرسـو 720/41
املاممة للمادة  94من املرسو  972/47باملادة  94مكرر الـ خقـر املوضـوعا الـ
ياداعل فيها ةل

اخللية عاملرتبرة بالاصرما باإلاابا .

ع الع با ديد اإلجراءا املخصصة وساشالل عمعاجلـة تصـرما اإلاـابا عتقـارير
الا قيقا عالا ريا  ،عللخلية ى هاا الصدد خن ترلب مـن مراسـل اإلطرـار خي عثيقـة
خع معلومة قد تفيدها ى كرف جرائ تبييو الموال عقد تساعع باخلرباء ى خمالـف
اجملاو خع خي اخص آطر ترا مؤهال ملساعدتها ى تجناة مهامها.
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ععلى تثر الا ليل للمعريـا عاملعلومـا حسـب نـص املـادة  40مـن املرسـو 972/47
عاملـــادة  40مـــن القـــانون  ،49/40ت ا رخ اخلليـــة ترســـال امللـــف لوكيـــل اجلمهوريـــة
املخــاص تقليميــا كلمــا كان ـ الوقــائع املعاينــة قابلــة للماابعــة اجلزائيــة ،فــإن اإلطرــار
بالربهة يس ب من امللف كي و تعرإ اجلهة ال خطرر اخللية ،تبعـا للسـرية الاامـة
ال تا بها تجراءا الا قيق ال ت ـرلع بهـا طليـة اإلسـاعال املـالي مـن اإلطرـار تىل
ويل امللف لوكيل اجلمهورية.

الا ليل للمعلوما تىل

عاجلدير بالاكر خن احملاك املخاصة جبرهة تبييو الموال هـي حمكمـة سـيدي
خحممد باجلزائر عحمكمة عهران عحمكمة قسنرينة عحمكمة عرقلة(.)12
عتساعد مصل ة الا قيقـا عالا اليـل اخلليـة ى مهماهـا بإكارـاإ جـرائ تبيـيو
المــوال عمتويــل اإلرهــاس مــن طــالل الا ليــل لإلطرــارا بالرــبهة ال ـ تالقاهــا طليــة
معاجلة اإلساعال املالي.
عقد ظهر فاعلية اإلطرار بالربهة عتقبال امللازمع ب عجتسد الع ى اساال طلية
اإلساعال املالي خكار من  0.444تطرار ابهة حول عمليـا تبيـيو المـوال منـا سـنة
 7440ى تقرير ةادر عن عةير املالية بااريخ .)13(7497/49/91
ثانيا :ا لاعاعن الدعلي للجزائر ملكاف ة جرائ تببو الموال عمتويل اإلرهاس
من خه الدعار ال خناطها املرـرع خبليـة معاجلـة اإلسـاعال املـالي لافعيـل دعرهـا ى
مكاف ة جرائ تبييو الموال عمتويل اإلرهاس باعابارها خطرـر جـرائ الفسـاد املـالي
مهمة عضع اسرتاتيجيا الاعاعن الدعلي ملكاف ة اجلرهة املنهمة.
نصـ املــادة  41مــن املرسـو  972/47علــى خنـ هكـن خن تابــادل اخلليــة املعلومــا
ال حبوةتها مع هيئا خجنبية خمولـة مبهـا مماثلـة اـريرة املعاملـة باملاـل عمتمـ هـا
املادة باملادة  47من املرسو .720/41
ال نص على خن هكن للخلية ى تطار اإلجراءا السارية اون ما تىل منهمـا
جهوية ع/خع دعلية ت

طاليا لالساعال املالي.

ععلي تعـد عظيفـة تبـادل املعلومـا مهمـة حيويـة خلليـة معاجلـة اإلسـاعال املـالي عنـد
تلقيها اإلطرارا عالبالغا عن ابهة تبييو الموال خع متويل اإلرهـاس عيكـون الـع
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على اجملـال احمللـي عالـدعلي ى تطـار تبـادل املعلومـا عفـق خحكـا اإلتفاقيـا الدعليـة
الانائية عماعددة الطراإ عطبقا ملبدخ املعاملة باملال(.)14
 -1اإل ن ــما جملموعــة العمــل املــالي ملنرقــة الرــرق العســط عدعل

ــال تفريقي ـا

مينافايف :MENAFATF
بــدخ مســاعي اجلزائــر ملكاف ــة اجلــرائ املنهمــة عطاةــة جــرائ تبيــيو المــوال
عمتويــل اإلرهــاس باعابارهمــا خطرــر اجلــرائ املاليــة ،مبصــادقة عتوقيــع اجلزائــر علــى
تتفاقية الم املا دة ملكاف ة اإلجتار غري املررعع باملخـدرا عاملـؤثرا العقليـة املـؤر
ى  9111/97/74مبوجب املرسو الرئاسـي رقـ  09/10املـؤر ى ،9110/49/71
عاملصادقة على اإلتفاقية الدعلية لقمع متويل اإلرهاس املعامدة من اجلمعيـة العامـة لدمـ
املا ــــدة ى  9111/97/41مبوجــــب املرســــو الرئاســــي رقــ ـ  21/7444املــــؤر ى
 ،7444/40/91عتتفاقيــة المــ املا ــدة ملكاف ــة اجلرهــة املنهمــة الــ عقعــ ى
 7444/97/97عةادق عليها اجلزائر ى  ،7447/94/42خما تتفاقية الم املا ـدة
ملكاف ة الفساد ال

عقع ى  7440/97/40ةادق عليها اجلزائـر مـع الا فهـا

ى .)15(7440/41/70
عخللية معاجلة اإلساعال املالي ى تطار الاعاعن الدعلي ملكاف ة اجلرائ املنهمـة خن
تاعاعن مـع هيئـا ى دعل خجنبيـة بابـادل املعلومـا عماابعـة اإلجـراءا عتبليـغ السـلرا
الجنبية ع ليل املعريـا حـول العمليـا الـ يرـاب ارتباطهـا جبـرائ تبيـيو المـوال
عمتويل اإلرهاس.
باعابار ها اجلرهة املنهمة مبخالف خعجههـا مـن اجلـرائ العـابرة لل ـدعد اإلقليميـة
ملخالـــف الـــدعل عطاةـــة ى تطـــار الارـــور العلمـــي عالاكنولـــوجي لالقاصـــاد الرقمـــي،
مبوجب نص املادة  47من املرسو  720/41ال نص على خن هكن للخلية ى تطـار
اإلجــراءا الســارية اإلن ــما تىل منهمــا جهويــة خع /ع دعليــة ت ـ طاليــا لإلســاعال
املالي ،عخكد املادة  94مكرر من املرسـو  720/41علـى خن ةلـ

اخلليـة ياـداعل

ى موضوع تروير عالقـا الابـادل عالاعـاعن مـع كـل هيئـة خع مؤسسـة عطنيـة خع خجنبيـة
خطرا تعمل ى نف

ميدان نراط اخللية.
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عى تطار الاعاعن الـدعلي ملكاف ـة اجلرهـة املنهمـة عمكاف ـة اجلـرائ املاليـة فـإن
اجلزائر ع و مؤس

ى فرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءا املاليـة للرـرق العسـط ع ـال

تفريقيا عهي ةموعة العمل املالي ملنرقة الررق العسط عدعل
 MENAFATFالــ ـ خنرــ ـ

ال تفريقيا مينـافايف

كرابرــــة طوعيــــة ملكاف ــــة غســــل المــــوال عمتويــــل

اإلرهاس(.)16
عقــد

ت ســي

ةموعــة العمــل املــالي ملنرقــة الرــرق العســط ع ــال تفريقيــا ســنة

 7440طـــالل تجامـــاع عةاري تنعقـــد ى  04نـــوفمرب  7440باملنامـــة -الب ـــرين -عت ـ ـ
العديــد مــن الــدعل العربيــة عهــي الردن ،عاإلمــارا  ،عالب ــرين ،عتــون  ،عاجلزائــر،
عالســـعودية ،عالســـودان ،عســـوريا ،عالعـــراق ،ععمـــان ،عقرـــر ،عالكويـ ـ  ،علبنـــان،
عمصر ،عاملشرس ،عمورياانيا ،عاليمن عهي ع و اريع ى ةموعة العمل املالي جاى.
ععقد ةموعة العمل املالي ملنرقـة الرـرق العسـط عدعل

ـال تفريقيـا مينـافايف

 MENAFATFتجاماعها الرابـع عرـر ى اجلزائـر الـ تعـد مـن مؤسسـي اجملموعـة ى
 70ع 04نوفمرب  7499خبرم على تثرها

سة ماكرا تفـاه مـع نهرائهـا خع ـاء

ةموعة العمل املالي ملنرقة الررق العسط ع ـال تفريقيـا عهـي :الب ـرين / ،تـون ،
اململكة املشربية ،السودان عاليمن(.)17
عخه القرارا ال طلص تليها تجاماع اجملموعة:
 خهمها عضع خمرط العمل لسنة  7497عقبـول المـ املا ـدة كع ـو مالحـظ ،تند طــول املؤسســة المميــة كع ــو مالحــظ ى ةموعــة العمــل املــالي للرــرق العســط
ع ال تفريقيـا "سـيدع الاعـاعن مـع هيئـا املنهمـة عسيسـم يـا املرـاركة ى خاـشال
اجملموعة عباخلصوص املكاب الممي املكلـف مبكاف ـة املخـدرا عاجلرهـة عفريـق
ماابعة تنهي القاعدة عحركة طالنب عاإلدارة الانفياية للجنة مكاف ة اإلرهاس".
 الا كيد على اسامرار الاعـاعن عالانسـيق لارـوير خنهمـة مكاف ـة تبيـيو المـوالعمتويل اإلرهاس.
عتربيقا ملساعي اجلزائر ى تطار الاعاعن الدعلي ملكاف ـة اجلـرائ املنهمـة عطاةـة
جرائ تبييو الموال عمتويل اإلرهاس بدخ املراعرا عاملباحاا لالنهما لديشمون .
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 -2اإل نهمـا جملموعـة املناـدا العـاملي للابـادل بـع طاليـا املعلومـة املاليـة "ايشمونـ "
:EGMONT
عى تطار الاعاعن الدعلي بع طاليا اإلساعال املالي تنهم اجلزائر جملموعة املناـدا
العاملي للابادل بع طاليـا املعلومـة املاليـة "ايشمونـ " EGMONTبهـدإ

سـع الاعـاعن

الدعلي ى مكاف ة تبييو الموال عمتويل اإلرهـاس ،ع هـاا اإلن ـما طـالل الـدعرة
العامة للمجموعة ال عقد من  9تىل  0جويلية  7490ى جنوس تفريقيا.
عكان ةموعة اليشمون لوحدا اإلساخبارا املاليـة طـالل تجاماعهـا ببلجيكـا
ى جانفي  7490قد خبد موافقاها على ان ما اجلزائر ،عتعارب اجلزائر ع ـوا بـارةا
عمؤسســا ى ةموعــة العمــل املــالي للرــرق العســط ع ــال تفريقيــا (املينــافيف) ال ـ
عقد تجاماعا يا باجلزائر بع فرتتي  70ع 04نوفمرب .7499
عها اجملموعة املالية جتمع خمالف طاليا اإلساخبارا املالية عاإلساعال املالي الـ
تاابع ع قق حـول جـرائ تبيـيو المـوال عمتويـل اإلرهـاس ،ان ـم تليهـا اجلزائـر مـن
طالل طلية معاجلة اإلساعال املالي.
ثالاا :ةموعة اليشمون لوحدا اإلساخبار املالية
من طالل املاابعة جلرائ تبييو الموال عمتويـل اإلرهـاس ثبـ للمجموعـة الدعليـة خن
قيمــة تبــادل املعلومــا علــى املســاوا الــدعلي يــدع اجلهــود ى تنفيــا القــانون عمالحقــة
ةرمي الياقا البي اء من طالل عحدا اإلساخبارا املالية الـ

يـا القـدرة الفريـدة

على تبـادل املعلومـا املاليـة الـ تسـم باعقـب الـدرعس املاليـة لعمليـا تبيـيو المـوال
عتلع املاعلقة باإلرهاس عكرف الةول اإلجرامية.

عنهرا لهمية ها اجملموعة اليشمون لوحدا اإلسـاخبارا املاليـة ى سـعيها لل ـد
مــن جــرائ تبيــيو المــوال ناناعيــا بالدراســة مــن طــالل تنرــائها عهيكلــها الانهيمــي
ع ديد خهدافها.
 -1نر

ةموعة اويشمون :

عتدراكـــا لهميـــة الاعـــاعن الـــدعلي ى ةـــال مكاف ـــة تبيـــيو المـــوال عمتويـــل
اإلرهاس ،الاق ةموعة من عحدا اإلساخبارا املالية (عحدا اإلسـاخبارا املاليـة)
ى  41جوان  9110ى  ARENBERGقصر تيشمون ى برعكسل ،بلجيكا ،عقـررعا
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تنراء ابكة غري ر ية من عحدا اإلساخبارا املاليـة لا فيـز الاعـاعن الـدعلي عالـ
تعـــــــــرإ ا ن باســـــــ ـ ةموعـــــــــة تيشمونـــــــ ـ لوحـــــــــدا اإلســـــــــاخبارا املاليـــــــــة
 ،)18(EGMONTGROUPعاإليشمونـ عحــدا اإلســاخبارا املاليــة مقرهــا ا ن تونياــو
بكندا جيامع فريقها باناها إلجياد سبل لاعزيز الانمية لوحدا اإلسـاخبارا املاليـة،
عالاعاعن ،عطاةة ى ةاو تبادل املعلوما عالادريب عتبادل اخلربا .

علقد ترور ةموعة تيشمون على مر السنع ععةل عدد خع ائها سـنة  7490تىل
 901عحدا اإلساخبارا املالية ع وا عخه خع ائها :عحدة مكاف ـة غسـل المـوال
(الب ــرين) ،رةــد املركــز املــالي (رعســيا) ،طليــة معاجلــة اإلســاعال املــالي (اجلزائــر)
عحدة معاجلة املعلوما املالية (بلجيكا) عحدة مكاف ة غسل الموال املصـرية ،عحـدة
اإلســاخبارا عالعمــل ضــد اــبكا املاليــة غــري املرــرععة (فرنســا) اــبكة مكاف ــة
اجلرائ املالية الوويـا املا ـدة المريكيـة ،عحـدة مكاف ـة غسـل المـوال (اومـارا
العربية املا دة) ،عحدة الا ريا املالية السعودية .....عغريها(.)19
عتوقع ةموعة العمل املالي جاى لعا  7497خن عحدا اإلساخبارا املالية يـزداد
طلبها للع وية مع ةموعة تيشمونـ عبالاـالي مـن املاوقـع خن ينمـو تىل خبعـد مـن لـع ى
السنوا املقبلة ابكة تيشمونـ لوحـدا اإلسـاخبارا املاليـة نايجـة جناحهـا ى عملـها
على مكاف ة جرائ تبييو الموال.

 -2اييكل الانهيمي لاليشمون :
ياكون اييكل الانهيمي لاليشمون لوحدا اإلساخبارا املالية من:
راســــاء عحــــدا اإلســــاخبارا املاليــــة عاللجنــــة تيشمونــ ـ  ،عةموعــــا العمــــل،
عاجملموعــا اإلقليميــة عالمانــة جملموعــة تيشمونــ الــ ترــكل هيكــل الارــشيل ى
ةموعة تيشمون .

تاكون اييئة اإلدارية جملموعة تيشمونـ مـن راسـاء عحـدا اإلسـاخبارا املاليـة يـا
ةالحية تختا قرارا بر ن خي مسـ لة مـن املسـائل الـ تـؤثر علـى اجملموعـة الع ـوية
عاييكــل الانهيمــي ،عامليزانيــة عاملبــادئ عالاوةــل تىل القــرارا يكــون باوافــق ا راء،
يا الاوةل بركل يومي من طالل الربكة ا منة تيشمونـ عجتامـع اجملموعـة ى دعرة
عادية مرة ى السنة.
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خ -اللجنـــة اإليشمونـ ـ  :عترـــمل مهامهـــا الساســـية مســـاعدة ةموعـــة تيشمونـ ـ ى
ةموعة من النررة ،طاةة الانسيق عاإلدارة الداطلية ،تىل جانـب الامايـل ى احملافـل
الدعلية الطرا عهي تررإ خي ا علـى عمـل المانـة العامـة جملموعـة تيشمونـ  ،عتاـ لف
اللجنة تيشمون من الع اء الدائمع عاإلقليمية.

عتاكـون اللجنــة تيشمونـ حاليــا مـن رئــي
تيشمون ـ ( ،)20عتثــنع مــن نــواس الــرئي

ةموعـة تيشمونـ الـاي هــو رئـي

جلنــة

عراســاء ةموعــا العمــل اخلم ـ  ،املمــالع

اإلقليميع من تفريقيا عآسيا عخعرعبا عالمريكاع عاسرتاليا ،عممال عن البلـد امل ـيف
للا مع موقع تيشمون (جهاة مكاف ة اجلرائ املالية ،الوويـا املا ـدة المريكيـة)،
عالمع الانفياي للمجموعة تيشمون .
س -ةموعا العمل باويشمون  :مهماها هـي الانميـة ،عالاعـاعن ،عتبـادل اخلـربا ،
ةموعــة تيشمون ـ

خنر ـ

ـ

ةموعــا عمــل عجتامــع ةموعــا العمــل برــكل

دعري عيقــد تقريــرا تىل راســاء اإلســاخبارا املاليــة حــول خنرــراها ،ةموعــا العمــل
ععظائفها هي كما يلي:


الفريــق العامــل :يقــد املرــورة عاملســاعدة الاقنيــة تىل عحــدا اإلســاخبارا املاليــة

اجلديدة عالقائمة لارـوير عتعزيـز عملـها خع تعـادة تصـمي خنهمـة تكنولوجيـا املعلومـا
اخلاةة به  ،عياناعل تربيقا الربةيا اجلديدة ال


الفريق العامل القانوني :يساعر

قد تيسر العمل الا ليلي.

تراي الع اء احملاملع عيعاا كل اجلوانـب

القانونية عاملسائل املبدئية داطل تيشمون  ،مبا ى لع الاعاعن بع عحدا اإلسـاخبارا
املالية.


عيسعى الفريق العامل الارشيلي :يوحد عمل عحـدا اإلسـاخبارا املاليـة معـا علـى

ال اط عالانمية عمراريع


ليلية اسرتاتيجية طويلة الجل.

الفريق العامل الاوعية :يعمـل علـى تنرـاء اـبكة عامليـة مـن عحـدا اإلسـاخبارا

املاليــة عــن طريــق

ديــد املرا ـ ع لع ــوية عالعمــل مــع عحــدا اإلســاخبارا املاليــة

للا كد من خنها تل

معايري ةموعة تيشمون .
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عمدد الفريق العامـل الاـدريب :يسـاعد ى الاـدريب عفـرص عحـدا اإلسـاخبارا

املاليـــة عموظفيهـــا ،عتجـــراء حلقـــا دراســـية تدريبيـــة لع ـــاء تيشمونـــ ف ـــال عـــن
اإلطاصاةا الع اء غري تيشمون .

()21

ج -اومانة العامة جملموعة اويشمون لوحدا اإلساخبارا املاليـة :ت سسـ المانـة
العامة ى يوليو  7002عيوجد مقرها ى تورعناو( كنـدا) تـنه املسـائل اإلداريـة عالـدع
لنررة العا لراساء ةموعة اإلساخبار املالية ،عاللجنة تيشمون عةموعا

العمل.

عيــرخس المانــة العامــة المــع الانفيــاي جملموعــة تيشمونـ الــاي يــا تعيينـ مــن قبــل
راساء ةموعة اإلساخبارا املالية ،عت

المانة العامة :موظف ى املالية ،عاثـنع مـن

كبار ال باط المن ،عمدير تنفياي مساعد.
مما سبق يانب خن هاا الانهي احملك يياكل ةموعة اإلسـاخبارا املاليـة هـو مـا
ســاعدها علــى القيــا مبهامهــا بعــد خن ت كــد اجملموعــة الدعليــة خن الاعــاعن ضــرعرة
حامية للق اء على اجلرهة املنهمـة طاةـة جـرائ تبيـيو المـوال عمتويـل اإلرهـاس ملـا
ترــكل مــن طرــر علــى اقاصــاديا دعل العــامل ،عهــا اجملموعــة بانهيمهــا احملك ـ
تسعى تىل

قيق خهداإ خساسية موحدة للعمل ى سبيل مكاف ة اجلرهة املنهمة.

 -3خهداإ ةموعة اويشمون لوحدا اإلساخبارا املالية:
تعمــل اجملموعــة اويشمون ـ لوحــدا اإلســاخبارا املاليــة علــى مجــع املعلومــا حــول
جــرائ تبيــيو المــوال عمتويــل اإلرهــاس هــا املعلومــا هكــن خن تنبــع مــن تقــارير
املعــامال املر ـبوهة خع غــري العاديــة خع بيانــا خطــرا مــن القراعــا املاليــة ،ف ــال عــن
بيانا اإلدارا احلكومية عتسجيل املعلوما العامة حول العمليا املالية املربوهة.
عيكــون احلفــاظ علــى طــط الاواةــل بــع ةموعــة تيشمون ـ لوحــدا اإلســاخبارا
املالية فوائد كبرية على تنفيا القانون على الصعيد الدعلي من طالل تـوفري مصـادر مـن
اإلســاخبارا املاليــة الجنبيــة ال ـ قــد تكــون حا ــة ى الا قيقــا الوطنيــة ،عتبــادل
املعلوما بع عحـدا اإلسـاخبارا املاليـة لـديها قيمـة عاليـة تعزيـز الاعـاعن عهـو املهمـة
الرئيســية للمجموعــة تيشمون ـ هــو تعزيــز تبــادل املعلومــا عالاعــاعن الــدعلي علــى الن ــو
املبع ى "مبادئ تبادل املعلوما " للمجموعة.
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توفر ةموعة تيشمون لوحدا اإلساخبارا املالية ى مجيع خ اء العـامل املعلومـا
لاعزيز الدع حلكوما لدعل اوع اء ى مكاف ـة تبيـيو المـوال عمتويـل اإلرهـاس
عاجلرائ املالية الطرا عيكون الع من طالل ما يلي:


توسيع عمنهجة الاعاعن الدعلي ى تبادل املعلوما من اإلساخبارا املالية.



ةيادة فعالية عحدا اإلساخبارا املالية مـن طـالل تقـدي الاـدريب عتبـادل الفـراد

لا سع طربة عقدرا املوظفع العاملع لدا عحدا اإلساخبارا املالية.


تعزيز الاواةل الف ل عا من بـع عحـدا اإلسـاخبارا املاليـة مـن طـالل تربيـق

الاكنولوجيا ،ى الوق احلاضر عن طريق تيشمون ا منة عيب). (ESW


ترجيع تنراء عحدا اإلساخبارا املالية ى كـل النهمـة الوطنيـة للـدعل العاملـة

ملكاف ة تبييو الموال  /متويل اإلرهاس براةهـا الانمويـة ،خع ى املنـاطق الـ لـديها
برنام ى املراحل العىل من الانمية(.)22
عباعابار اخلليـة تعمـل علـى تبـادل املعلومـا املاليـة مـع اخلاليـا الجنبيـة عفـق اـرعط
املعاملة باملال تلق  99تطرـارا سـنة  7440ع 00سـنة  7440ع 00تطرـارا سـنة 7442
ع 900ى  7441ع 071ســـنة  7441لريتفـــع عـــدد اإلطرـــارا تىل  0.047ســـنة 7494
عتىل  .3989تطرــارا ســنة  7499ى الاقريـــر الصــادر عــن عةيـــر املاليــة ى  91جـــانفي
.)23( 7497
عحــدد املــادة  42مــن املرســو  720/41املعدلــة للمــادة  90مــن املرســو 972/47
مصل ة مساعدة للمجلـ

اخلليـة للقيـا مبهامـ ى تطـار الاعـاعن الـدعلي عهـي مصـل ة

الاعاعن املكلفة بالعالقا الانائية عاملاعددة الطراإ مع اييئا خع املؤسسـا الجنبيـة
ال تعمل ى نف

ميدان نراط اخللية.

طامتــة:
نسانا مما سبق خن خللية معاجلة اإلساعال املالي الدعر الفعال عالبارة ى مكاف ـة
اجلرائ الفساد املالي مـن طـالل الب ـث عالا ـري عاإلسـاعال عـن مسـببا اجلـرائ ى
بداياتها عمن مصادرها العلية خثناء بداية تنفيا العمليا املربوهة.
عتعمل اخللية ى تطار الاعاعن الدعلي بعد ت كد اجملموعة الدعلية خن الاعاعن الـدعلي
حامية ملواجهة اجلرائ املنهمة العابرة لل دعد اإلقليمية ،ليههر توج املررع اجلزائـري
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ى تطــار الاعــاعن الــدعلي ملكاف ــة جــرائ تبيــيو المــوال لامويــل اإلرهــاس مــن طــالل
اإل ن ـما جملموعـة العمـل املــالي ملنرقـة الرـرق العســط عدعل

ـال تفريقيـا مينــافايف

 MENAFATFعةموعــة اويشمون ـ لوحــدا اإلســاخبار املاليــة  ،EGMONTلل ــد
من ها اجلرائ عتعزيز الاعاعن الدعلي ملكاف اها على الصعيد الداطلي عالدعلي.
عتعزة عمل اويشمون لوحـدا اإلسـاخبارا املاليـة مـن طـالل تنهيمهـا اإلداري الـ
تعمل على مد مجيع الدعل الع اء بكل املعلوما على حركا الموال املربوهة مـن
طالل الاواةل اليومي لابادل املعلوما بع طاليـا اإلسـاخبارا املاليـة ،عكـاا الاوعيـة
عالادريب للمخاصع ى هاا اجملال لزيادة الوعي مبخاطر جرائ تبييو الموال عمتويل
اإلرهاس على تقاصـاديا الـدعل مـن طـالل ترـجيعها علـى تنرـاء عحـدا اإلسـاخبارا
املالية عتدطايا ى الانمية الوطنية للدعل غري الع ـاء مبـا يعـزة ى الاعـاعن الـدعلي عـرب
ابكة دعلية ملاابعة ةرمي الياقا البي اء مبيي ي الموال.
ايـوامــ

عاملراجــع:

( -)1قانون رق  49/40املؤر ى  7440/47/74املاعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد عمكاف اـ املـام بـالمر
رق  40/94املؤر ى  7494 /41/70املعدل عاملام بالقـانون  90/99املـؤر ى  7499/41/47ج.ر 00

لسنة .7499
( -)2املرسو الانفيـاي رقـ  972/47املـؤر ى  7447/40/42املا ـمن تنرـاء طليـة معاجلـة اوسـاعال
املالي عتنهيمها ععملها ج.ر عدد  70لسنة .7447

( -)3املرسو الانفياي رق  902/90املؤر ى 90افريـل  7490املعـدل عاملـام ملرسـو الانفيـاي
رق  972/47املؤر ى  7447/40/42املا من تنراء طلية معاجلة اوساعال املـالي عتنهيمهـا
ععملها ج.ر  70لسنة .7490
( -)4هــا ي عهيبــة ،طليــة معاجلــة اوســاعال املــالي ،مقــال نرــر مبجلــة اوجاهــاد للدراســا القانونيــة
عاوقاصادية ،املكز اجلامعي تامنشس اجلزائر ،العدد  ،40جوان  ،7490ص.907
( -)5ةادق اجلزائر على اوتفاقية بوجب املرسو الرئاسي رق  00 -47املؤر ى  ،7447/47/40ج.ر
عدد  41لسنة .7447
( -)6نص ـ املــادة  90مــن القــانون رق ـ  49/40املــؤر ى  40فيفــري 7440املاعلــق بالوقايــة مــن تبيــيو
الموال متويل اإلرهـاس عمكاف اهمـا املعـدل مبوجـب المـر رقـ  47/97املـؤر ى  90فيفـري ،7497
ب ن تاـوىل اخلليـة

ليـل عاسـاشالل امل علومـا الـ تـرد تليـا مـن السـلرا املخاصـة عاخلاضـعع قصـد

ديد مصدر اوموال ععجهاها ،كما هكنها ان ترلب خي معلومـا تضـافية تراهـا ضـرعرية ملمارسـة
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مهامهــا .للاف ــيل انهــر :مصــرفاعي عمــار ،دعر طليــة معاجلــة اوســاعال املــالي ى مكاف ــةالعمليا
املالية املربوهة ،مقال نرر مبجلة املفكر ،قس احلقـوق جامعـة بسـكرة ،العـدد  ،90جـوان ،7492
ص.020
( -)7مصرفاعي عمار ،مرجع سابق ،ص.020
( -)8قسـوري فهيمـة ،عالقـة موظـف البنـع خبليـة معاجلـة اوسـاعال املـالي ى ةـال مكاف ـة تبيــيو
الموال ،مقال منرور مبجلة الباحث للدراسا الكادهية ،قس احلقوق باتنة  ،9العدد  ،90نوفمرب
 ،7491ص.000

( -)9ال خلزم بها اجلها ال

ديدها ى املـادة  91مـن القـانون  49/40املعدلـة مبوجـب

املادة  94من المر .47/97
( -)10الاوةية رق  90الصـادرة عـن ةموعـة العمـل املـالي ملنرقـة الرـرق العسـط عدعل

ـال خفريقيـا

مينافايف  MENAFATFى تقرير الاقيـي املرـرتك عـن مكاف ـة غسـل المـوال عمتويـل اإلرهـاس ى
تجاماعها باجلزائر ى 49ديسمرب  ،7494عقد

ت سي

ةموعة العمل املالي ملنرقة الررق العسط

ع ال تفريقيا سنة  7440طالل اجاماع عةاري انعقد ى  04نـوفمرب  7440باملنامـة عت ـ العديـد مـن
الـــدعل العربيـــة ع هـــي الردن ،عاإلمـــارا  ،عالب ـــرين ،عتـــون  ،عاجلزائـــر ،عالســـعودية ،عالســـودان،
عسوريا ،عالعراق ،ععمان ،عقرر ،عالكوي  ،علبنان ،عمصر ،عاملشرس ،عمورياانيا ،عاليمن.املوقع:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz
ةيارة بااريخ .7491 /47/40

( -)11عياد عبد العزيز ،تبييو الموال ،دار اخللدعنية ،اجلزائر ،طبعة خعىل ،.7442 ،ص.00
( -)12عياد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .00
( -)13تقرير عةير املالية املوقع:
www.ar.algerie360.com

ةيارة بااريخ .7491/47/40
( -)14مصرفاعي عمار ،مرجع سابق ،ص.017
( -)15املوقع:
www.droit-dz.com

ةيارة بااريخ ..7491/47/40
()16

 -املوقعwww.droit- dz.com :

ةيارة بااريخ .7491/47/40
( -)17موقع طلية معاجلة اوساعال املالي:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz/ardetail.html#ss
ةيارة بااريخ 7491./47/40

( -)18موقع ةموعة اويشمون للوحدا اوساخبارا املالية باو اد اوعرعبي:
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http: //www.ctif- cfi.be/website/index.php?option=com- content&view= article&id
=63&Itemid=82&lang=fr
ةيارة بااريخ .7491/47/40

( -)19موقع اويشمون للوحدا اوساخبارا املالية:
http: //www.egmontgroup.org/membership
ةيارة بااريخ .7491 /47/40

( -)20رئي

اويشمون احلالي هو. Hennie Verbeek- Kusters :

( -)21موقع اويشمون للوحدا اوساخبارا املالية:
http: //www.egmontgroup.org/membership.

ةيارة بااريخ .7491/47/40
( -)22موقع اويشمون للوحدا اوساخبارا املالية:
http: //www.egmontgroup.org/membership
ةيارة بااريخ . 7491 /47/40
( -)23تقرير عةير املالية املوقع:
www.ar.algerie360.com
ةيارة بااريخ .7491/47/40

722

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

