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ملخــص:

واملســـتفيد ،لـــاا عـــان لزامـــا علـــى البنـــور

ــــرت ــــورة تكنولوجيــــا اإلتصــــاالت يف

تطوير جهـزة ر ابتهـا وتكـويخ املـوظف مـخ

القرن الواحـد والعشـرون إجيابيـا علـى ابيـاة

جــل بلــول مســتوق عــال يف الو ايــة مــخ ت ل ــل

اإلجتماعية واإل تصاتية والسياسية مخ خذل

املال غري املشروج يف عملياتها البنكية.

تســهيل وســول املعلومــة واخلدمــة ا املــواطخ

الكلمــــات املفتاحيــــة :البنــــب؛ الو ايــــة؛

ســـعيا يف لقيــــة مســـتوق را مــــخ اخلدمــــة

تبييل األموال؛ امل سسات املالية.

العموميــة واخلاســة ،إال ان هلــا جانبــا ســلبيا
* -املُ َ ِل املُراسل.
citizen and this to achieve a high
level for both public private
service.Thus, it has an other
downside that has emerged through
the exploitation of the perpetrators
in faciliting the commission of
criminal acts or obliterate its

Abstract:
The
21st
centry
telecommunications
technology
revolution has positively affected
social, industrial and political life
by faciliting the access of
information and service to the
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beneficiary.Therefore, banks had to
develop their monitoring devices
and train employees in order to
reach a high level in preventing the
acces of illicit money into their
banking operation.
Keywords:
;Bank
Money
Laundering; protection; financial
institutions.

effects.And perhaps the crime of
money landering is one of the
biggest benefits from this aspect.So,
money launderers mnaged to exploit
modern internet based banking
channels to provide services, and
wich is the interval in keepin the
crime hidden by not discovering the
impacts of the perpetrator and the

مقدمــة:
بعد التفجريات اإلراابيـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة ت ـريت اسـ اتيجية العـاخ يف
مواجهة اإلراال ،مخ الصدام املبا ر امليداني ا املواجهة غـري املبا ـرة بتجفيـ منـابرت
لويل النشاطات اإلجرامية واستقطابها للعنصر البشري بـاألموال ،سياسـة حتمـط علـى
البنــور وامل سســات املاليــة يف خمتل ـ تول العــاخ لع ـ تور اــوري ،باعتباراــا ابلقــة
األام ال يستعملها العناسر اإلجرامية يف لويل مـوال التربعـات مـخ بلـد متطـرا إ
آخـر مسـتهدا ،ولولــط ا الـدور البوليسـي يف تورااــا املصـرفية اات البعـد الرحبــي
البحط ،مخ معرفة مصدر األموال ا تتبرت مساراا والتبليغ عخ املشبو منها لـدق خذيـا
االستعذم املالي ال

د تلجا إ حجز ر وأ األموال.

مخ جل بلول التطلعات ومواجهة التحديات ،عرأ املشـرج اجلزائـري إلتزامـات علـى
الكيانــات القانونيــة مبوج ـ القــانون ر ــم 05ا 00املت ــمخ ــانون الو ايــة مــخ تبيــيل
األمــوال ولوي ـل اإلراــال ومكافحتهمــا ،ــد تصــل إ حــد املس ـ ولية اجلزائيــة ال ـ
عرســط مبوجــ القــانون ر ـــم  05-04املعــدل لقــانون العقوبـــات ،يــخ فصــل واعـــد
املسـ ـ ولية اجلزائيـــة ل

ـــخاص املعنويـــة الـ ـ لكمهـــا بتحديـــد نطا هـــا الشخصـــي

واملورــوعي ،وتهـــدا االلتزامـــات املفرورـــة علــى البنـــور وامل سســـات املاليـــة إ ســـد
اــاوالت ت ل ــل األمــوال املبي ــة جتنبــا للمس ـ ولية اجلزائيــة ،واملتطلــرت ألحكــام اــاا
القانون يلفط انتباا ن املشرج اجلزائري رعلى غـرار تشـريعات العـاخ و خصوسـية
التتبـــرت يف النطـــا املصـــريف والبنكـــي وعـــرأ جـــزا ات راتعـــة ســـوا علـــى البنـــور
واملن سســـات املاليـــة ،باعتباراــــا

خاســـا معنويـــة ،و علــــى موظفيهـــا عض ــــخاص

طبيعي  ،باعتباراا جر ـة يسـتعملها اجملـرم يف لويـل نشـاطاتهم اإلجراميـة املنظمـة
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العابرة للحدوت ،مخ خـذل السـعي إ
مصدر ،

طـرت الصـلة بـ املـال القـار والنشـا االجرامـي

عل يبدوا ماال نظيفا ال يشكل بهة و ال للمتابعات القانونية.

تقوتنا الور ة البحثية إ اإلجابة عـخ إ ـكالية :باعتبـار البنـور وامل سسـات املاليـة
وســيطة ماليــة يف الســو لتنشــي األمــوال ،فهــل تســاام بشــكل عــبري يف ابــد مــخ
ارتكال جرائم تبييل األموال وفة ما او مقرر انونا؟
وسوا نتطر مخ خذل اا اإل كالية ا االيات انونية الـ

لزمـط بهـا البنـور

وامل سسات املالية يف الو ايـة عـخ فعـال تبيـيل األمـوال ،مـخ خـذل تفصـيل االلتزامـات
الـ تلــزم البنــور وامل سســات املاليــة بذح امهــا يف نشــاطها بكونهــا حــد ال ــواب يف
الو ايـة مـخ تببـيل األمـوال يف القطـاج املصـريف يف اجلزائـر ريف اـور ول  ،ـم نتنـاول
الوا ــرت مــخ

مـدق التطبيــة الفعلــي للبنــور وامل سســات املاليــة هلــا اإللتزامــات علــى ر

خـــذل تســـلي ال ـــو علـــى ذـــوا ألحـــد البنـــور اجلزائريـــة اخلاســـة ،بتـــد ية مـــدق
اح امها لسلتزامات املفرورة عليها واملام موظفيها بهاريف اور ان .
احملور األول :االيات القانونية املكرسة لتدخل البنور وامل سسات املالية للو اية مخ
تبييل األموال
املقصوت بااليات القانونية جمموج القواعد القانونية واإللتزامـات الـ فـر

القـانون

علــى البنــور وامل سســات املاليــة إتيانهــا و إح امهــا يف املعــامذت البنكيــة ،ســيما تلــب
املرتبطة بتدفة ر وأ األموال والزبائخ ،وال مخ ضن عدم إح امها ن يقيم املس ولية
الشخصية ملوظفي البنور ،و املعنوية للبنب و امل سسة املالية ،ملا يـتم ارتكـال اخلطـض
مخ حد ممثلي امل سسة و جهزت الشرعية علـى النحـو الـاي فصـلت املـاتة  50مكـرر
مــخ ــانون االجــرا ات اجلزائيــة و ــانون النقــد والقــر  ،واــي مس ـ ولية تضخــا طابع ـا
مدنيا و إتاريا تضتيبيا و جزائيا.
مخ جل تراسة األسالي القانونية ال عرسها املشـرج اجلزائـري و لـزم بهـا البنـور
وامل سسات املالية يف إطـار توراـا يف و ايـة النظـام املـالي مـخ عمليـات تبيـيل األمـوال،
عان علينا لزاما وال لديـد األ ـخاص القانونيـة اخلارـعة هلـا االلتزامـات الـ رتـ
القانون على خمالفة حكامها جر ة يف نظر القانون ،ولالب نتطـر ا

نـواج البنـور

وامل سسات املالية يف القانون اجلزائري واإللتزامـات القانونيـة املفرورـة عليهـا يف سـبيل
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الو اية مخ تبيـيل األمـوالر وال  ،ـم التكليـ املفـرو
خاسا طبيعية ال ممثل

علـى مـوظفي البنـب بصـفتهم

رعي للبنب ،يف إح ام اإللتزامات الـ تـدخل يف الو ايـة

عخ تبييل األموال و االمتناج عخ البو بالسر املصريف ر انيا .
وال :التزامات البنور وامل سسات املالية يف التصدي جلر ة تبييل األموال
يتي القانون املصـريف اجلزا ئـري حريـة إنشـا البنـور وامل سسـات املاليـة متـى تـوفرت
الشرو اإلجرائية واملوروعية ال يفررها انون القر

والنقد الصاتر مبوج األمر

ر ــم 01ا ،)1(00وتعــرا البنــور مبوج ـ اــاا القــانون بضنهــا

خاســا معنويــة مهمتهــا

الرئيســية القيــام بعمليــات تلقــي الوتائــرت مــخ اجلمهــور ،ومــن القــرو  ،وتــوفري وســائل
الــدفرت ،والســهر علــى إتارتهــا( ،)2فيمــا مقــرر بنــب اجلزائــر ر ــم  00-20رــب

ائمــة

امل سســات املصــرفية املعتمــدة يف اجلزائــر وال ـ بامكانهــا ممارســة نشــاطها يف الســنة
املالية الذحقة تطبيقا ألحكام املاتة  31مخ انون النقد والقر ( ،)3حيدتاا اـافك
بنب اجلزائر بداية عل سـنة ،يف مقـرر سـاتر عـخ بنـب اجلزائـر رـبطط ائمـة البنـور
وامل سســات املاليــة النشــطة يف القطــاج املصــريف يف اجلزائــر بـــ  70بنــب تتــوزج مــا ب ـ
البنور العمومية واخلاسة رسوا الية و جنبية خمتلطة وعاا  8م سسات مالية(.)4
خــص املشــرج يف القــانون ر ــم 05ا 00املتعلــة بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ولويــل
اإلراال ومكافحتها( )5الفصل الثاني لتفصـيل االلتزامـات الـ تقـرت علـى عـاتة البنـور
وامل سسات املالية ب ر

الو اية مخ تبيـيل األمـوال ،عمـا ت ـمخ الفصـل الثالـث منـ

لط عنوان اإلستكشاا إلتزامات خرق تدخل رـمخ الـدور البوليسـي الـاي سـبحط
امل سســة املصــرفية منــو بهــا يف اطــار مكافحــة تبيــيل األمــوال ،نتناوهلــا يف النقــا
التالية:
 -2التعامــل بوســائل الــدفرت :ت ــمخ اــاا اإللتــزام املــاتة  1مــخ القــانون ر ــم 05ا00
بالو اية مخ تبيل األموال ولويل اإلراال ومكافحتهما ،ويقصد بـ اسـتخدام وسـائل
الــدفرت مــخ بــل املتعــامل يف معــامذتهم التجاريــة للحــد مــخ اســتعمال النقــوت يــدويا،
باعتبــار يشــكل حــد طــر و ســالي تبيــيل األمــوال ،وبعــد تعــدت املراســيم التنفيايــة
املنظمة لعملية التسقي  ،استقر املشرج حاليا على املرسوم التنفياي ر ـم 05ا،)6(051
فصلط املاتة  7من ابد األ صى املسمو ب التعامل بالنقد عااتي:
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 مبلغ  5مليون تينار جزائري بالنسبة لشرا األمذ العقارية. مبلــغ  0مليــون تينــار جزائــري بالنســبة لشــرا اليخــوت و ــوارل النزاــة ،معــداتمتحرعة جديدة وسيارات جديدة وتراجة نارية وتراجات مزوتة لـدق وعـذ السـيارات
ومعيدي البيرت املعتمديخ ،وسلرت يمة لدق جتار األحجار واملعاتن الثمينـة ،السـلرت العتيقـة
والتحـ الفنيــة ،الشــرا يف املــزات العلــين للمنقــوالت املاتيــة واأل ــا  ،تســديد اخلــدمات
الط يتقدمها امل سسات واملهخ غيار املالية املاعورة يف املاتة  4مخ القانون ر م 05ا00
املتعلة بالو اية ومكافحة تبييل األموال ولويل اإلراال.
 -0مبــد اليقظــة إعــرا زبونــب  :إن تفعيــل البنــب وامل سســات املاليــة مبــد إعــرا
زبونب يقلص بكثري عمليات تبييل االموال( ،)7لاا لـزم القـانون ر ـم 05ا 00املتعلـة
بالو اية مخ تبييل األموال ولويل اإلراال ومكافحتهمـا( )8البنـور وامل سسـات املاليـة
بورــرت سياســة مكتوب ـة وارــحة ،لــص البيانــات واملعلومــات الواجبــة املســب بــل فــت
حسال و تفـ إحتيـا

و القيـام بضيـة عمليـة بنكيـة مـرت زبـون و ربـ

يـة عذ ـة عمـل

خرق ،عما ولط تعليمات بنب اجلزائر هلـاا اجملـال عنايـة خاسـة( ،)9وتشـمل البيانـات
األساســية األ ــخاص الطبيعيــة واملعنويــة ،مبــا يشــمل اوي ـة الزبــون ،مهنت ـ  ،نشــاط ،
مصــاتر تخل ـ  ،ال ــر

مــخ فــت ابســال وغرياــا مــخ املعلومــات ،وتــب تعليمــات بنــب

اجلزائر عيفية التحقة مخ اويـة العمـذ وفقـا لقواعـد اـدتة ،وحبسـ مـا إاا عـان
العميل خصا طبيعيا م اعتباريا ،عما يلي:
 -الشخص الطبيعي :ت ب البنور اوية وعنوان الزبون بتكويخ مل

ولي يت مخ

و يقة ر)ية سلية ،وفة ما تنص علي املاتة  2فقرة  7مخ القانون ر ـم 05ا 00املتعلـة
بالو ايــــة ومكافحــــة تبيــــيل األمــــوال ولويــــل اإلراــــال واملــــاتة  5مــــخ النظــــام ر ــــم
07ا ،)10(01تكـون غالبــا ــهاتة املــيذت و نســخة عــخ الو ــائة اإلتاريــة املثبتــة للهويــة،
وا ـي بطا ــة التعري ـ الوطنيــة او رخصــة الســيا ة و جــواز الســفر ،مــا عنــوان الزبــون
فيثبط بتقديم هاتة اإل امة و الو ائة األخرق ،ال تقـوم مقامهـا والـ لمـل العنـوان
الشخصي للزبون(.)11
ل -الشــخص املعنــوي :تــتم عمليــة رــب اويــة وعنــوان امل سســات التجاريــة بتقــديم
القانون األساسي للم سسـة و اإلعتمـات ،وفـة مـا تشـ ط املـاتة  2فقـرة  4مـخ القـانون
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ر م 05ا 00املتعلـة بالو ايـة ومكافحـة تبيـيل األمـوال ولويـل اإلراـال وعـاا املـاتة
 05مخ النظام ر م 07ا 01املتعلة بالو اية مخ تبييل األموال ولويل اإلراال.
 -0اإل حتفــاظ بالو ــائة واملســتندات :لزمــط املــاتة  04مــخ القــانون 05ا 00املتعلــة
بالو اية مخ تبييل األموال البنور وامل سسات املالية اإلحتفاظ بآ ـار العمليـات البنكيـة
ال لط على مستوق وعالتها ،عخ طرية القيام بورـرت ر ـي ور ـي و إلك ونـي،
ملدة  05سنوات على األ ل مـخ تـاريخ إجـرا العمليـة و بعـد فـل ابسـال مـرت اإلحتفـاظ
بهوية الزبون الاي جرااا(.)12
 -1اإلخطــار بالشــبهة إ خليــة االســتعذم املــالي :لــزم القــانون ر ــم 05ا 00املتعلــة
بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ولويــل اإلراــال ومكافحتهــا البنــور وامل سســات املاليــة
بتحريــر إخطــار الشــبهة ،حــدت التنظــيم ــكل وم ــمون ( ،)13وعيفيــة إرســال مقابـل
وســل باإلســتذم إ خليــة معاجلــة اإلســتعذم املــالي ،عنــدما تثــور لــدق عــوان البنــب
كور رصوص عملية يشـتب نهـا اات مصـدر غـري مشـروج و اصـلة مـخ جنايـة و
جنحة(.)14
وت عــد املــاتة  03مــخ القــانون ر ــم 05ا 00واملــاتة  07مــخ نظــام بنــب اجلزائــر ر ــم
07ا 01ن اإلخطار يتم بدون تضخري فورا العلم بالشبهة تون لديد جل ت ية ،مـرت منـرت
مـــوظفي البنـــب مبوجـ ـ مراســـلة عتابيـــة مـــخ إخطـــار الزبـــون برفـــرت بشـــضن إخطـــارا
بالشبهة(.)15
ومخ جل إعطا سورة ميدانية للتفاعل ال عي للبنور وامل سسات املالية مرت تطبيـة
اــاا اإللتــزام ،نــوجز اإلحصــائيات لسخطــارات بالشــبهة املرســلة مــخ بــل امل سســات
املصرفية إ خلية اإلستعذم املالي يف السنوات الثذ األخرية يف(:)16
 سنة  7001بلغ عدت اإلخطارات بالشبهة  ،0740حيل منها  054على العدالة. سنة  7002بلغ عدت اإلخطارات بالشبهة  ،0713حيل منها  020على العدالة. ســـنة  7008بلـــغ عـــدت اإلخطـــارات بالشـــبهة  ،0151تون تفصـــيل عمـــا حيـــل االعدالة.
املذحــك يف ــرا ة لليليــة ملعطيــات اإلخطــارات بالشــبهة املرســلة مــخ بــل البنــور
وامل سسات املالية املنشورة مخ بل خلية اإلستعذم املالي ر ، CTRFلـة عـدتاا مقارنـة
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ببلد ال حيتل مكانة مرمو ة يف م رات الفسات املالي( ،)17ولو نقارن عـدت اإلخطـارات
يف فرنســا ســنة  7008بل ــط حــوالي  41.000إخطــار ،فيمــا بل ــط ســنة  7003عــدتا
مهــوال ــدر بـــ  30.000إخطــار( ،)18اــي تــنم عــخ الــدور الفعــال الــاي تلعبــ البنــور
وامل سسات املالية يف الو اية مخ تبييل األموال ورعف يف اجلزائر.
 -0نظم التكويخ والر ابة الداخلية :لـزم القـانون ر ـم 05ا 00املتعلـة بالو ايـة مـخ
تبييل األموال ولويل اإلراال ومكافحتهما البنـور وامل سسـات املاليـة بورـرت سياسـة
وارحة ،معتمدة مخ طرا جملس إتارة رصوص تدري املـوظف وورـرت نظـم الر ابـة
الداخليـة وفــة املــاتة  00مكــرر 0مــخ القـانون ر ــم 05ا 00املعــدل واملــتمم ،بذعتبــار ن
التكويخ التخصصي يف عمليات تبييل األموال كخ مخ رفرت القدرات الفنيـة ألعـوان
البنــور يف إعتشـــاا عمليـــات التبيـــيل ،ســيما املعقـــدة ،عمـــا ن اعتمـــات تطبيقـــات
وبرجميــات إلك ونيــة متطــورة لــدق البنــور ،و مــا يســمى بضنظمــة اإلنــاار املنصــوص
عليها يف املاتة  00مخ نظام بنب اجلزائر ر م 07ا 01يشكذن ام التدابري يف الو اية
مخ تور امل سسة املصرفية عوسي يف عمليـات تبيـيل األمـوال ،ونظـرا ألاميـة اـاا
املورــوج يف الو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ومحايــة البنــور وامل سســات املاليــة مــخ تورطهــا
عوسيلة يف اجلر ة سدر بنب اجلزائر نظاما فصل في اإللتزامـات والقواعـد الواجـ
إتباعهــا يف الر ابــة الداخليــة للبنــور ،وخلــص األخطــار ال ـ يواجههــا البنــب عخطــر
السيولة وخطر القر  ،وفصل يف مكونات جهـاز الر ابـة املتعلقـة بالو ايـة مـخ تبيـيل
األموال يف اجلز الثاني املوات  73و 10من (.)19
يطر تسا ل مدق حول خ وج مجيرت البنور وامل سسات املالية الـ ت ـمنتها ائمـة
امللحـــة األول والثـــاني ملقـــرر بنـــب اجلزائـــر  00-70إ املســـالة اجلزائيـــة عـــخ خمالفـــة
اإللتزامات املفرورة عليها؟
تعترب البنور وامل سسات املالية اخلاسة واألجنبيـة ـرعات سـهم كـخ مسـا لتها
وفة املاتة  50مكرر مخ انون العقوبات ،فيما البنـور العموميـة وبذعتباراـا م سسـات
عموميـــة ا تصـــاتية ر (EPEل ـــرت ألحكـــام القـــانون التجـــاري ،مـــا جيعلـــها ل ـــرت
للمس ولية اجلزائية وفقا ألحكام املاتة  05مخ األمر 77-31بعد تعديلها مبوج األمـر
 ،00-01حيـــث حصـــرت نطـــا املسـ ـ ولية اجلزائيـــة للشـــخص املعنـــوي يف األ ـــخاص
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املعنوية اخلارعة للقانون اخلاص( ،)20فيما ال خي رت بنب اجلزائر إ املسا لة اجلزائية
وفة القاعدة السابقة ،بالرغم مخ خ ـوع ألحكـام القـانون اخلـاص باعتبـار م سسـة
وطنية تتمترت بالشخصية املعنوية واالستقذل املالي(.)21
انيا :خ ـوج مـوظفي البنـور وامل سسـات املاليـة ا إلتزامـات الو ايـة مـخ تبيـيل
األموال
يدخل موظفي البنور وامل سسات املالية رمخ نطا التكلي املفرو

علـى البنـور

وامل سســات املاليــة بصــفتها عيانــات إعتباريــة ملزمــة باملســاامة يف الو ايــة مــخ تبيــيل
األموال ،وتتمحور إلتزاماتهم حول اإلئتمان املصريف رصوص املعلومات الـ يتحصـلون
عليها نا ممارسة وظيفتهم و بسببها ،حبيث نرت نقل سرار مصرفية لص خصـا
و زبونا ادتا باات إ ال ـري ،بضيـة وسـيلة عانـط ـفويا بابـديث عنهـا يف امل سسـة
البنكية ،و عرب اهلات

و عرب الوسائ اإللك ونية(.)22

 -2األ خاص املكلف باإلئتمان املصريف :يساام موظفوا البنور وامل سسات املالية
يف إنتشـار تبيـيل األمـوال تاخـل م سسـاتهم لـدق تقـد هم اخلـدمات البنكيـة للزبــائخ
ا ف اإلجرام املالي ،مست ل مبات العمـل املصـريف سـيما السـرية املصـرفية وعـدم
ابليــة ابســال اجلــاري للتجزئــة ( ،)23لــاا خي ــرت ا ـ ال بكافــة مس ـ ولياتهم وتنــوج
مناســـبهم إ اإللتـــزام باإلئتمـــان املصـــريف ،اســـتناتا إ نـــص املـــاتة  100مـــخ ـــانون
العقوبــات الــاي جــا بتحديــد النطــا الشخصــي العــام... ،مجيــرت األ ــخاص امل ـ لن
حبكـــم الو ـــائرت و املهنـــة و الوظيفـــة الدائمـــة و امل تـــة علـــى ســـرار ت بهـــا الـــيهم
و فشــواا ،)24( ..مبعنــى ن النطــا الشخصــي لسئتمــان املصــريف ال يشــر فيـ ت ومــة
املنص  ،إال ن الشر الاي ورع املشـرج اجلزائـري يف املـاتة القانونيـة اـو ن تكـون
األسرار تلي بها مخ بل العميل إ املوظ املعـين باخلدمـة ،ويقـوم األخـري بذفشـا اا،
مبعنى آخر ن العون املكل بابراسة يف امل سسة املصرفية الاي يفشـي سـرا مصـريف
علم ب عرريا ،ال يـدخل رـمخ نطـا الشخصـي إللتـزام اإلئتمـان املصـريف الـاي يرتـ
املس ولية اجلزائية و اإلتارية و التضتيبية ،فيما ياا ر ي آخر إ خذا ر ينا ويرتـ
املس ـ ولية علــى مجيــرت مــوظفي البنــب تون اســتثنا بــد ا مــخ رئــيس جملــس إتارة البنــب
وانتها ا بضس ر موظ ب ( ،)25واـو ر ي تـربر املـاتة 002ا 0مـخ األمـر 01ا 00املتعلـة
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بالقر

والنقد ال تنص علـى :خي ـرت للساـر املهـين لـط طائلـة العقوبـات املنصـوص

عليها يف انون العقوبات :عل ع و يف جملس اإلتارة ،وعـل اـافك حسـابات وعـل
خص يشـارر و ـارر يف ر ابـة البنـور وامل سسـات املاليـة وفقـا للشـرو املنصـوص
عليها يف ااا الكتال.)26( ...
 -0النطا املوروعي إللتزام اإلئتمان املصريف :يقصد ب عافة البيانات واملعلومـات
املتعلقة بالورعية الشخصـية واملاليـة للزبـون ،ويـدخل يف نطا هـا ر ـم ابسـال التجـاري
للزبــون ،الورــعية املاليــة للحســال مــخ الرســيد الــدائخ و امل ـديخ الــاي حيتوي ـ  ،وتائــرت
العميــل ،اخلزينــة ابديديــة للعميــل ،التســهيذت االئتمانيــة وخطــو التمويــل املمنوحــة
للزبـون ،القـرو

وال ـمانات املقدمـة رـمانا للقــر  ،وغرياـا مـخ األمـور الـ تتصــل

بنشــا الزبــون مــرت البنــب و امل سســة املاليــة ،إال ن اــاا املبــد ال يــرت علــى إطذ ـ يف
التشريرت اجلزائري ،وترت علي بعص اإلسـتثنا ات الـ تتـي ملـوظفي البنـب اخلـرو عـخ
مبـــد الســـرية املصـــرفية واإلتال باملعلومـــات الســـرية إ جهـــات حـــدتاا القـــانون(،)27
تتصراا يف ما يلي:
 ررــا الزبــون :خ تــرت يف النصــوص القانونيــة يف اجلزائــر ،اال ن التشــريرت املقــارنخيول للزبون التنازل للبنب ومنح ابرية يف اإلفشا عخ بيانات املعلومـات عـخ رسـيد ،
و خص وورع املالي والب مبوج إان خطي( ،)28واا ابالـة يهـدا منهـا الزبـون
لتدعيم الثقة يف عذمت التجارية للزبائخ.
ل -االستعذم املصريف عخ ورعية الزبون :ت منط اا ابالة املاتة  010مخ انون
النقــد والقــر  ،يــخ تتبــاتل البنــور وامل سســات املاليــة فيمــا بينهــا الورــعيات املاليــة
للزبائخ عخ طرية آليات يسرياا بنب اجلزائر عمرعزية املخـاطر مـثذ ،الـ تتكفـل
بتوزيرت املعلومات للمستفيديخ مخ القرو

وطبيعتها وسقفها وال مانات امل طاة(.)29

 الشـــهاتة مـــام الق ـــا  :إا ال كـــخ االحتجـــا باإلئتمـــان املصـــريف يف مواجهـــةالقاري ملا مخ الب مخ تض ري على سري التحقيقات ،واـاا مـا خـا بـ املشـرج اجلزائـري
مخ خذل املاتة  72و 002مخ انون النقد والقر .
ت -اإلخطار بالشبهة :يخ يتم التصري بهوية الزبون وعل العمليات ال يقوم بها إ
خلية معاجلة اإلستعذم املالي ،رصوص األموال ال

يشتب نها متحصـلة مـخ جنايـة و
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جنحــة يــرات إســباغها بالشــرعية والــب مبوج ـ

حكــام القــانون ر ــم 05ا 00املتعلــة

بالو اية مخ تبييل األموال ولويل اإلراال ومكافحتهما.

نشــري يف نهايــة احملــور األول إ

ن املشــرج اجلزائــري نظــم احك ـام جر ــة تبيــيل

األمـــوال يف نـــص املـــاتة  183مكـــرر ا  183مكـــرر2

()30

 ،والقـــانون ر ـــم 05ا00

املتعلة بالو ايـة مـخ تبيـيل األمـوال ولويـل اإلراـال ومكافحتهمـا املعـدل واملـتمم

()31

،

ت مخ عذاما األفعال اجملرمة ال تنطوي علـى فعـال إرـفا مظهـر املشـروعية علـى
األموال احملصلة مخ مصدر غري مشروج ،مخ خذل سلور إجرامي يشـمل التحويـل ونقـل
املمتلكات ،و لوي الطبيعة ابقيقية للممتلكات و مصـدراا ،وعـاا اعتسـال و
حيازة و استخدام األموال احملصلة عخ اجلر ة إخفا و املشـارعة يف ي مـخ اجلـرائم
املقــررة وفقــا هلــا املــاتة ،و التواطــ و التــآمر علــى ارتكابهــا و ااولــة ارتكابهــا
واملساعدة والتحـريل علـى الـب وتسـهيل وإسـدا املشـورة بشـضن ( ،)32ت ـاا إ الـب
اإللتزامــات امللــزم باح امهــا البنــور يف النشــا البنكــي ي ت ـ عــخ خمالفتهــا جــرائم
تســمى بــاجلرائم امللحقــة بتبيــيل األمــوال ،ورت ـ عنهــا املشــرج جــزا ات ماليــة يف حــة
امل سسة اإلعتبارية.
نتطــر يف احملـور املــوالي إ تطبيــة البنــور وامل سســات املاليــة لسلتزامــات القانونيــة
املفرورة عليها ال الدراسة النظرية السابقة.
احملور الثاني :فعلية تدخل البنور وامل سسـات املاليـة للو ايـة مـخ تبيـيل األمـوال -
تراسة ذوا -Bank Alegria Trust :
مخ جل إعطا ور تنا البحثية يمة علميـة إرتضينـا تسـلي ال ـو علـى مـدق جاازيـة
البنــور وامل سســات املاليــة باملســاامة يف الو ايــة بتبيــيل األمــوال ،واســتعداتاا لتنفيــا
اإللتزامـات القانونيـة املفرورـة علــى عاتقهـا ،و منـا باســتعمال طريقـة علميـة مورــوعية
ترتكز على اخا عينة مخ إحدق وعاالت البنور ،وعملنا على تقييم مدق إملام والتـزام
طا م املوظف فيها بالقواعد القانونية املفرورة على اهليئات املصـرفية يف اطـار الو ايـة
تبييل األموال.
وال -حملة عامة عخ بنب  Bank Alegria Trustوايكلة وعاالت
يف اطار تراستنا امليدانية انتقنـا إ
008

حـد وعـاالت بنـب Trust Bank

()33

 ،الكائنـة
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بضحد املدن املعروفة بنشاطها الصناعي والتجاري ال خم ،وا استقبالنا مـخ بـل مـدير
الوعالة يخ دم لنا حملة عخ نشا البنب بصـفة عامـة ،يـخ عـد لنـا ن البنـب ينتمـي
إ جمموعـــة  Nest Investissement Holdingمقراـــا بقـــربص ،للـــب غلبيـــة
حصصــها عائلــة بــو حنلــة ،وال ـ لــتص يف االســتثمار يف املاليــة والتضمينــات والســياحة
والعقار ،ومتواجدة بـ  77تولة ،ما عـخ تـاريخ نشـا البنـب يف اجلزائـر فيعـوت إ سـنة
 7001باسـتثمار ر )ـال ـدر بــ  250مليـون ت  ،ليبلـغ سـنة  7003مـا يمتـ 17.194

مليار ت  ،و عد لنا مدير الوعالـة ان  Trust Bankاـي الوحيـدة علـى مسـتوق العـاخ
وال توجد وعالة و فرج يف اي تولة اخرق(.)34
إجابة مخ مدير الوعالة عخ تسا لنا حول اهليكل اإلتاري للوعالـة ،خلصـها لنـا يف
املخط الذحة يف آخر الفرج ،ويف حديث عخ مهـام خمتلـ مصـاحل البنـب ،عـد لنـا
مدير الوعالة ن سياسة البنب استبعدت املنهجية التقليدية يف العمـل ،ي لـتص عـل
مصــلحة مبهمــة معينــة بــااتها عمصــلحة القــرو

و مصــلحة العمليــات البنكيــة ،يــخ

تعتمد الوعالة يف عملها بال عيز على عل ما يهم الزبون ،إا يقـوم املكلـ بالزبـائخ
بفت ابسال التجاري و اخلاص بـ  ،وتلقـي عـل الو ـائة ال ـرورية لـالب ،ويقـدم لـ
اخلــدمات البنكيــة الذزمــة مــخ ــرو
يتنقــل مــخ مصــلحة إ

و إيــداعات بنكيــة و لــويذت ماليــة تون ن

خــرق ،واــاا مــخ جــل لقيــة الفعاليــة يف اخلــدمات وتســهيل

الزبــون تعاملــ مــرت البنــب ،وتبقــى مصــلحة واحــدة هلــا اختصــاص وحيــد اــي املنــدول
املكلـ بالر ابـة ر ، Délégué chargé de controlموظـ يف البنـب يعـ مـخ بـل
مصـــلحة الر ابـــة الداخليـــة يف املديريـــة العامـــة للبنـــب ،مهمتـ ـ ر ابـــة املطابقـــة ر La

 conformitéعلــى عافــة العمليــات البنكيــة اليوميــة املنجــزة مــخ بــل عافــة مــوظفي
البنــب وخمتل ـ املصــاحل ر مب ـا فيهــا مــدير الوعالــة  ،وتقــديم توجيهــات بتصــحي ي
عمليــة عانــط غــري مطابقــة للقــوان واألنظمــة واللــوائ الصــاترة عــخ بنــب اجلزائــر و
املديرية العامة للبنب.
انيا -مدق التزام  Alegria Trust Bankبلوائ تبييل األموال
مخ جل الوسول إ

نظرة ـاملة ومفصـلة عـخ مـدق التـزام مـوظفي وعالـة Trust

 ،Bankمنا بسلسلة مخ اإلستجوابات مرت موظف يش لون مناس خمتلفة عخ بع هم
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البعل :مدير الوعالة – مكلـ بالزبـائخ رئيسـي – مشـرا علـى العمليـات التجاريـة،
مرت العلم ن اإلستجوال عان منفرتا لكل واحـد مـنهم بـدون ل ـري مسـبة ،مـخ جـل
معرفة مـدق جاازيـة الطـا م اإلتاري للوعالـة وفعاليتـ امليدانيـة يف الو ايـة مـخ تبيـيل
األموال وتطبية القواعد القانونية يف ااا اجملال.
 -2رصوص وسائل الدفرت :ا إعذمنا بتـوفر الوعالـة علـى وسـائل الـدفرت التقليديـة
واإللك ونية مخ الشيب العـاتي و ـيب ـبار ،والتحـويذت والبطا ـة البنكيـة الـ
ســبحط اــم وســيلة تفــرت ،إال ن مــا الحظنــا عــدم علــم مــوظفي البنــب بوجــوت مرســوم
تنفياي يسق عمليات الدفرت النقدي و بوسائل الدفرت.
 -0رصـــوص تطبيـــة مبـــد اليقظـــة :استخلصـــنا يف مقابذتنـــا مـــرت مـــوظفي البنـــب
اطذعهم عال املستوق على ااا املبد  ،نظرا لسياسة البنب بصفة عامة يف التعرا علـى
الزبــائخ ســوا

ــخاص طبيعــي عــانوا و معنــوي  ،وا اطذعنــا علــى ذــوا وطــين

يت مخ بيانات الزبون لـدق فـت حسـابا خـاص و حسـال جتـاري ،و اـم مـا الحظنـا يف
النموا وجوت خانـة مفصـلة يطلـ فيهـا موظـ البنـب مـخ الزبـون معلومـات عـخ مصـدر
وطبيعة ر وأ األموال ررات  ،جتارة ،استثمار ،ترعة ،و مصدر آخر .
 -0رصوص اإلحتفاظ بالو ائة واملسـتندات :طلعنـا مـدير الوعالـة علـى لصـيص
اعة ر ي يف مقر الوعالة ،يتم فيهـا لـزيخ عـل الو ـائة واملسـتندات ور يـا ملـدة 5
سنوات ،عما يتم استعمال التخزيخ إلك ونيا.
 -1رصوص اإلخطـار بالشـبهة :خطرنـا مـوظفي الوعالـة ممـخ

لـهم اإلسـتبيان،

سيما مدير الوعالة – مكل بالزبـائخ رئيسـي – مشـرا علـى العمليـات التجاريـة ،ن
بنــب ترســط اجلزائــر حيــوز علــى مصــلحة مســتقلة علــى مســتوق املديريــة العامــة لــتص
بتلقــي اإلخطــارات بالشــبهة ال ـ ترســل مــخ بلــهم يرمــز هلــا ب ــ  ،AMLيــديراا إطــار
سامي ،و ن البنب يتي هلم إرسال اإلخطار بالشبهة بالنموا املعتمد و بضي كل آخـر
ولو بريد إلك ونـي ،ومـا لفـط انتباانـا يف العمليـة نهـا متاحـة لكافـة مـوظفي البنـور
بدون استثنا  ،وبدون إعذم مدير الوعالـة و املـرور علـى السـلم التـدرجي ،و ن إرسـال
اإلخطار بالشبهة يتم يف سـرية بـ املوظـ ومـدير مصـلحة مكافحـة تبيـيل األمـوالر
.(AML
000
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 -0رصــوص التكــويخ :توســلنا مــخ خــذل املقــابذت ال ـ

جرينااــا علــى مســتوق

وعالة بنب ترسط اجلزائر ،ن امل سسة املصرفية تعتمد علـى إخ ـاج عافـة املـوظف
إ تكويخ ي او ما ب  1إ  2يام متعلة بتبييل األموال ،عنـد تنصـي املوظـ يف
منص عمل اجلديد ،سيما مدرا الوعاالت ،ينصـ التكـويخ ساسـا علـى التقنيـات
املستعملة يف تبييل األموال عرب القنوات البنكية ،والقوان واللوائ واألنظمة السـارية
املفعول يف ااا اجملـال ،عمـا خ ـرت املوظفـون إ عديـد التكوينـات الداخليـة األخـرق
حول املس ولية البنكية والتحليل املالي وغرياا مخ األيام التكوينية.
الشكل ر م  :0خمط
املديرية

اهليكل اإلتاري لوعالة Alegria Trust Bank

مدير الوعالة

العامة

مشرا العمليات التجارية ومدير
الوعالة بالنيابة

مندوب مكلف
للمراقبة

املندوب

املكلف بالزبائخ رالرئيسي ا العاتي
Front-office

back-office

Midle-office

 -املصدر :مقابلة مرت مدير وعالة -Alegria Trust Bank
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الثا -خذسة التقييم
مخ خـذل تراسـتنا لعينـة وعالـة بنـب ترسـط اجلزائـر ،ومطابقـة اح امهـا والتزامهـا
بالقواعــد القانونيــة واللــوائ اخلاس ـة بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ،و فنــا علــى حــرص
مــدير ومــوظفي الوعالــة علــى التطبيــة الصــارم لتــدابري الو ايــة بشــكل عــام ،وســجلنا
التقييم مخ خذل النقا ااتية:
 -2النقا اإلجيابيـة :مـخ نقـا

ـوة البنـب الـ لـول تون ت لـل ر وأ األمـوال غـري

املشروعة ا البنب:
 حيازة البنب على آلية ر ابة تاخلية فعالـة تتمثـل يف وجـوت موظـ خمـتص بالر ابـةعلى مستوق عل وعالة ،يتم توظيف مخ بل املديريـة العامـة مـخ مصـلحة الر ابـة ،مـا
يــوفر اســتقذلية عمل ـ عــخ مــدير الوعالــة ،ويقــوم بالتــد ية يف مشــروعية عــل عمليــة
بنكيـــة مـــخ ي موظــ عـــان ،وينبــ عـــخ طريـــة بريـــد الك ونـــي عنـــد وجـــوت خلـــل
لتدارع  ،وإاا خ يتم الب خذل جل صري ،يتلقى مدير الوعالة إرسـال مـخ املديريـة
العامـــة املختصـــة بالر ابـــة الداخليـــة للمشـــروعية رصـــوص ســـب عـــدم تســـوية اـــا
اإل ــكاالت ،و عــد لنــا مــدير الوعالــة اســتثمار مالــب اجملموعــة غــازي بــو حنلــة يف
الر ابة الداخلية ما مكنها مخ حيازة سورة جـد اجيابيـة مـخ ناحيـة الشـفافية ،عـداا
عــدم تــور البنــب يف خمتل ـ

ــايا تبيــيل األمــوال ال ـ توبــرت بهــا عديــد زبائن ـ بعــد

ابرار الشعض األخري.
ل -نقطة خرق الحظنااا يف طر ارسال اإلخطار بالشبهة ،يخ حيـة لكـل موظـ
إرســال اإلخطــار إ مــدير املصــلحة الرئيســية تون الرجــوج إ مــدير الوعالــة ،وعــاا
بشــكل ســري ال يعلمـ ي موظـ آخــر مــخ غــري اــا العذ ــة الثنائيــة ،واــو مــا يشــجرت
املـــوظف

عثـــر علـــى ممارســـة توراـــم البوليســـي الر ـــابي حـــول مشـــروعية األمـــوال،

ويبعدام عخ ي ر

و لوا مخ علم الزبون بالب.

 الحظنا عالب نقطة جد إجيابية برزاا لنا مدير الوعالة ،تتمثل يف ن مصـلحةاملرا بة الداخلية على مستوق املديرية العامة لوز نظام إناار متصلة بكافة الوعـاالت
على مستوق ال ال الوطين ،لـص اإليـداعات النقديـة املشـبواة و غـري املـربرة ،يـخ ال
يعلــم ي موظـ
001

و مسـ ول يف البنــب بســق اــاا نظــام اإلنــاار حتــى ال يقــرت تواطـ بـ
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الزبون و حد موظفي الوعالة رصوص تفاتي .
 -0النقا السلبية و النقائل :بالرغم مخ انطباعنا ابسخ الاي سجلنا يف احـ ام
البنــب وموظفي ـ لتــدابري الو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال إال ننــا عاينــا بعــل النقــا ال ـ
يستحسخ تدارعها:
 بالنسبة للتكويخ عاينا نـ يبقـى يسـوت بعـل الـنقص ،باعتبـار نـ الحظنـا عـدملكخ املوظف مخ التقنيات ابديثة املستعملة مخ بل مبي ي األموال.
ل -عدم حيازة البنب لتطبيقة إلك ونية على مستوق الوعالة تساعد املوظف علـى
إعتشاا مواطخ اخلطر والشب حول وجوت بهة.
 عدم فعالية املوظف يف استخدام اإلخطار بالشبهة الاي يبقى بالنسبة هلم وفة ماســجلنا  ،مــخ الطابواــات ال ـ يستحســخ عــدم اعراــا بتاتــا ،إا الحظنــا ن الوعالــة
وبالرغم مخ تواجداا يف منطقة سناعية جتارية بامتياز تعد طبـا ماليـا يف اجلزائـر ،إال
ننا سجلنا إرسـاهلم إلخطـاريخ ر 7بالشـبهة فقـ خـذل  1و  4سـنوات ،عمـا سـجلنا
عدم علمهما مبآل اإلخطارات ي ر على التعامل التجاري مـرت الزبـون مـا عـان يستحسـخ
طرت التعامل املصريف مع م ال.
ت -عاينا عالب عدم لري موظفي البنب يف املـربر القـانوني املقـدم مـخ بـل الزبـون
حول السيولة ال يقدمها ،إ ترجة تصـري حـد املـوظف لنـا نـ يقبـل حتـى الفـاتورة
ال يعلم نها غري حقيقية ،وااا راجرت حسب إ فقـدان الزبـائخ الـاي يـ ر سـلبا علـى
)عــة البنــب وتقيــيم مرتوتيــة املوظ ـ مــخ اإلتارة العامــة ،ي تف ــيل اهلــدا التجــاري
للم سسة املصرفية واستقطابها لر وأ األمـوال ،تفـرت مبـدير الوعالـة بسـرت لنـا وا عـة
استقطاب لرجل عمال حيوز سيولة نقدية اائلة إال نـ عجـز عـخ تقـديم املـربر القـانوني
هلــا ،وملــا استشــار املــدير العــام للبنــب يف و تهــا طلـ منـ لريــر إخطــار بالشــبهة ،واــو
األمـر الـاي فاجضنـا لعـدم علمنـا بوجـوت مثــل اـا التصـرفات يـخ يـتم الت طيـة عـخ عــدم
تربير السيولة النقدية بارسال إخطار بالشبهة ،ي وجوت إزتواجية يف التعامـل مـخ خـذل
اســـتقطال ر أ املـــال وتقـــديم اإلخطـــار بالشـــبهة بشـــضن  ،اا عـــان مـــخ األجـــدر عـــدم
استقطال املال جمهول املصدر وفة ما للي تدابري الو اية مخ تبييل األموال.
 -0اإل احــات :مــخ جــل لس ـ نظــم الر ابــة الداخليــة وتــدابري الو ايــة مــخ ت ل ــل
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عمليــات تبيــيل األمــوال يف بنــب ترســط اجلزائــر ارتضينــا رــرورة عمــل الطــا م اإلتاري
للمديرية العامة للبنب على:
 الرفرت مخ وترية إخ اج موظفي البنب إ تورات لسـ املسـتوق املتعلقـة بالو ايـةمخ تبييل األموال ،بال عيز سيما على امية تور موظفي البنور يف رفـرت اإلخطـارات
بالشبهة ،وعاا التطبية الصارم لسلتـزام مبعرفـة اويـة العمـذ ب ـب معلومـة مصـدر
األمــوال .ل -ن تعمــل املديريــة العامــة للبنــب علــى لكـ الوعــاالت احملليــة مــخ بــرام
وتطبيقات مساعدة للموظف يف عش خماطر العمليات املصـرفية و األ ـخاص الـ
بهة تبييل األموال.

لوم حول

 ن تعمل املدترية العامة للبنب علـى رفـرت مسـتوق مـوظفي البنـب املعـريف رصـوصاملعايري الدولية املعمول بها يف جمال الو اية مخ تبييل األموال سيما تلـب الـ ت ـمنتها
إعذن بازل ،وجمموعة العمل املالي .GAFI
خالـــة:
تراســـتنا لوا ـــرت البنـــور وامل سســـات املاليـــة رصـــوص تطبيقهـــا للقواعـــد القانونيـــة
واللوائ التنظيمية املتعلقة بالو اية مخ تبييل األموال ،عش لنـا تـضرج اجلهـوت الـ
تباهلا امل سسات املصرفية للو وا الند للند يف وج جمرمي القطاج املالي ،ولعل نقـص
الوســـائل التكنولوجيـــة ابديثـــة الـ ـ يســـتعملها مـــوظفي البنـــور يف اعتشـــاا اـــا
التدفقات غري املشروعة ،وعاا سيطرة السو املوازية ال جتعل مخ الفـواتري امل ـخمة
تاة هلــا ،وعــاا انعــدام تطبيقــات الك ونيــة للمــورتيخ والزبــائخ املعتــربيخ يف القائمــة
الســـوتا وعـــاا التطبيقـــات الــ تـــرب البنـــور وامل سســـات املاليـــة بقطاعـــات خـــرق
حساسة ومتداخلة املهام معها عاجلمارر وال رائ والسجل التجاري وغرياـا ...علـها
تعتــرب معو ــات اامــة يف جعــل تور البنــور رياتيــا يف مكافحــة اــا اجلر ــة املنظمــة،
وحيد مخ املضم ول مـخ الـدور البوليسـي املنـو مب سسـات القطـاج املصـريف وجيعلـ بعيـد
املنال ولو و تيا.
ومخ جل الوسول إ جعل البنور مبثابة سور الص العظيم يف سـد اجمـات امل ـول
رتــدفقات ر وأ األمــوال غــري املشــروعة وتبيــيل األمــوال  ،عــان لــزام علــى الســلطات
العمومية واهليئات املكلفة باإل راا ومرا بة القطـاج املصـريف ن تبـال جهـوتا عـرب،
006
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عـــخ طريـــة ربـ ـ التطبيقـــات البنكيـــة باملعطيـــات األساســـية لـــستارات املرتبطـــة بهـــا
عاجلمــارر ومديريــة التجــارة وال ــرائ والعدالــة ،لتفــاتي ت لــي موظفيهــا بــالفواتري
سـعار الب ـائرت الـ يقـوم

الوامية و السجذت التجارية الواميـة والسـما هلـم ب ـب

املورتيخ باسترياتاا وجتن تهري األموال سـيما العملـة سـعبة ،وربـ البنـور العموميـة
واخلاسة فيما بينها بنظام واحد يسم باإلطذج البيانات البنكية ملختل العمذ ورفرت
السرية عنها لتمك البنور وامل سسات املالية مخ استبعات مخ افظـة زبائنهـا مـخ اـم
رمخ القوائم السوتا و املدان

رائم الفسات املالي.

اهلــوامـــغ واملراجرت:
( -)1مر ر م 01ا 00امل رخ يف  71وت  7001املتعلة بالنقد والقر
 57الصاترة يف  72فيفري  7001ص ،1املعدل واملتمم مبوج

الصاتر يف اجلرتة الر)ية عـدت

ـانون ر ـم 00ا 04املـ رخ يف  71وت

 7000الصــاتر يف اجلريــدة الر)يــة عــدت  50الصــاترة يف  0ســبتمرب  7000ص ،00املعــدل واملــتمم
مبوج

انون ر م 02ا 00امل رخ يف  00اعتوبر  7000الصاتر يف اجلريدة الر)ية عدت  52الصاترة

يف  07عتوبر  ،7002ص.4
وي ــاا ا

ــانون النقــد والقــر  :نظــام بنــب اجلزائــر ر ــم  00-31امل ـ رخ يف  0331-00-01حيــدت

ــرو تضســيس واعتمــات البنــور وامل سســات املاليــة واألجنبيــة املعــدل واملــتمم بالنظــام ر ــم 07-7000
امل رخ يف .7000-04-07
( -)2الطـــاار لطـــرب ،تقنيـــات البنـــور ،تيـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة ،اجلزائـــر ،7005 ،طبعـــة ،5
ص.701
( -)3ت مخ امللحة األول والثاني مخ مقرر بنب اجلزائر ائمة البنور وامل سسات املعتمدة ا غاية تاريخ
 7جانفي  7070واي على سبيل ابصر:
 -البنورا بنب اجلزائـر اخلـارجي-البنـب الـوطين اجلزائـري -القـر

الشـعض اجلزائـري -بنـب التنميـة

احمللية  -بنب الفذحة والتنميـة الريفيـة-الصـندو الـوطين للتـوفري واإلحتيـا -بنـب الربعـة-سـي بنـب
اجلزائررفرج بنب -امل سسة العربية املصرفية اجلزائر-نتكسيس اجلزائر -سوسي جيـنريال اجلزائـر-
البنب العربي اجلزائر-بي ن بي باريباأ اجلزائر -ترسط بنب اجلزائر-بنب اإلسكان للتجارة والتمويل
اجلزائـر-بنــب اخللــي اجلزائــر-فرنســا بنــب اجلزائـر-عريــدي ريكــول عربــورات وانفســتمانط بنــب
جلريي-اتغ.اأ.بي.سي اجلزائر ر فرج بنب -مصرا السذم اجلزائر.

 امل سسات املاليةا رعة إعاتة التمويل الراين -الشـرعة املاليـة لذسـتثمار واملسـاامة والتوظيـ -الشــرعة العربيــة لسجيــار املــالي -امل اربيــة لسجيــار املــالي -الصــندو الــوطين للتعارــدية الفذحيــة-
الشرعة الوطنية لسجيار املالي رعة سهم  -إجيار ليزينغ اجلزائر -اجلزائر إجيار.
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( -)4مقرر ر م  00-70م رخ يف  7جـانفي  7070يت ـمخ نشـر ائمـة البنـور و ائمـة امل سسـات املاليـة
املعتمدة باجلزائر ،جريدة ر)ية عدت  05م رخة يف  70مارأ  ،7070ص.10
( -)5ــانون ر ــم 05ا 00املتعلــة بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ولويــل االراــال ومكافحتهمــا مـ رخ يف
تــاريخ  06نــوفمرب  7005جريــدة ر)يــة عــدت  00م رخــة يف  3نــوفمرب  7005ص  ،1املعــدل واملــتمم
مبوج

انون ر م 07ا 07املـ رخ يف تـاريخ 01ا07ا 7007الصـاتر باجلريـدة الر)يـة عـدت  8بتـاريخ

 05فيفري  7007ص ،1املعدل واملتمم مبوجـ

ـانون ر ـم  01-05الصـاتر بتـاريخ  07فيفـري 7005

يف اجلريدة الر)ية عدت  8امل رخة يف تاريخ  05فيفري  7005ص .4
( -)6مرسوم تنفياي ر ـم 05ا 051املـ رخ يف تـاريخ  01جـوان  7005حيـدت ابـد املطبـة علـى عمليـات
الدفرت ال جي

ن تتم بوسائل الدفرت وعخ طريـة القنـوات البنكيـة واملاليـة ،جريـدة ر)يـة عـدت ،11

سنة  ،7005ص .5
( -)7العيد سعدية ،املس ولية اجلزائية للبنب عخ جر ة تبيـيل األمـوال ،طروحـة تعتـورا  ،لصـص
انون عمال ،علية ابقو والعلوم السياسية جامعة مولوت معمري تيزي وزو ،7001 ،ص.707
( -)8نصــط املــوات مــخ  02إ  03مــخ ــانون ر ــم 05ا 00التعلــة بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ولويــل
اإلراـــال ومكافحتهمـــا ،وعـــاا املـــاتة  58مـــخ القـــانون ر ـــم 01ا 00واملتعلـــة بالو ايـــة مـــخ الفســـات
ومكافحت  ،على إلزام البنور وامل سسات املالية بالتحقة مخ اوية الزبائخ وفقـا لو ـائة ر)يـة سـاترة
مخ اجلهات املختصة.
( -)9عبد السذم حسـان ،جر ـة تبيـيل األمـوال وسـبل مكافحتهـا يف اجلزائـر ،تعتـورا  ،لصـص
انونا جنائي ،علية ابقو والعلوم السياسية مل تباغ سطي 7005 ،ا ،7001ص.081
( -)10الفقرة  0مخ املـاتة  05مـخ نظـام بنـب اجلزائـر07ا 01املـ رخ يف تـاريخ  78نزفمـرب  7007املتعلـة
بالو ايــة ومكافحــة تبيــيل األمــوال ولويــل اإلراــال الصــاتر باجلريــدة الر)يــة عــدت  07امل رخــة يف
تاريخ  72فيفري  ،7001ص .03
( -)11راجرت الفقرة  7مخ املـاتة  05مـخ نظـام بنـب اجلزائـر 07ا 01املتعلـة بالو ايـة مـخ تبيـيل األمـوال
ولويل اإلراال ،املرجرت السابة.
( -)12لينــدا بــخ طالــ  ،غســل األمــوال وعذ تــ مبكافحــة اإلراــال – تراســة مقارنــة ،تار اجلامعــة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،سنة  ،7000ص.783
( -)13مرسوم تنفياي ر م 01ا 05امل رخ يف تاريخ  03جانفي  7001املت مخ ـكل اإلخطـار بالشـبهة
وذواج واتوا ووسل إستيذم  ،جريدة ر)ية عدت  07الصاترة يف  05جانفي .7001
( -)14انظــر املــاتة  70مــخ ــانون ر ــم 05ا 00املتعلــة بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال ولويــل اإلراــال
ومكافحتها السابة اعر .
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( -)15املوات  01و 04مخ نظام بنب اجلزائـر07ا 01املتعلـة بالو ايـة ومكافحـة تبيـيل األمـوال ولويـل
اإلراال ،املرجرت السابة.
( -)16بيانات اصلة مخ تقارير خلية معاجلة اإلسـتعذم املـالي سـنوات  7001و 7002و 7008املنشـورة
على املو رت:
http://www.mf-ctrf.gov.dz/ardocuments.html

إطلرت علي بتاريخ  02سبتمرب  7070على الساعة .45 :01
( -)17لتل اجلزائر املرتبة  001وفقا لتقرير  7003الصاتر عخ منظمة الشفافية الدولية.
)(18

- Elise Le Berre, Rapport annuel TRACFIN: une hausse significative des
déclarations de soupçon en 2019, article publié lundi 20 juillet 2020 sur le site:
https://www.village-justice.com/article.

( -)19نظام بنب اجلزائر ر م  08-00امل رخ يف تاريخ  78نوفمرب  7000املتعلة بالر ابة الداخلية للبنـور
وامل سسات املالية ،اجلريدة الر)ية عدت  42الصاترة بتاريخ  73وت  ،7007ص .70
( -)20حســخ بوســقيعة ،الــوجيز يف القــانون اجلزائــي اخلــاص تار اومــة ،اجلزائــر ،7008 ،ج ـز ،7
الطبعة العشرون ،ص.788
( -)21املاتة  3و 00مخ انون النقد والقر  ،املرجرت السابة.
( -)22جليلة مصعور ،مس ولية البنب عـخ اإلئتمـان املصـريف يف القـانون اجلزائـري ،طروحـة تعتـورا ،
لصـص ـانون عمــال ،عليـة ابقــو والعلـوم السياســية جامعـة ابــا خل ـر باتنــة  ،7001 ،0ص
.130-183
( -)23العيد سعدية ،املرجرت السابة ،ص .707
( -)24املاتة  100مخ انون العقوبات تنص على :يعا

 ....مجيرت اال خاص امل لنون حبكم الوا رت و

املهنة و الوظيفة الدائمـة و امل تـة علـى سـرار ت بهـم و فشـواا يف غـري ابـاالت الـ يوجـ علـيهم
القانون إفشا اا ويصر هلم بالب .
() -)25يحــة القليــوبي ،األســس القانونيــة لعمليــات البنــور ،مكتبــة ع ـ

ــس ،القــاارة،0337 ،

ص.775
( -)26املاتة  002مخ انون النقد والقر .
(-)27

ــد باملــاتة  002فقــرة  7مــخ ــانون القــر

والنقــد ن املشــرج اعــر :تلــزم بالســر ،مــرت مراعــاة

األحكام الصرحية للقوان  ،مجيرت السلطات ما عدا :السلطات العمومية املخولة بتعي القائم بذتارة
البنور وامل سسات املالية  -السلطة الق ائية ال تعمل يف إطار إجرا جزائي -السلطة العمومية امللزمة
بتبليــغ املعلومــات إ امل سســات الدوليــة امل الــة الســيما يف ااربــة الر ــوة ،وتبيــيل األمــوال ولويــل
اإلراال -اللجنة املصرفية و بنب اجلزائر الاي يعمل بسال اا األخرية طبقا ألحكام املاتة .008
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( -)28تانــة مح ـ بــا ي عبــد القــاتر ،الســرية املصــرفية يف اطــار تشــريعات غســيل األمــوال ،تار الكت ـ
القانونية -تار تات للنشر والربجميات ،مصر – اإلمارات ،7001 ،ص.11
( -)29فلي عمال ،املس ولية اجلزائيـة للمصـرا يف ظـل ـانون الفسـات ،مـاعرة ماجسـتري ،لصـص
انون العقوبات والعلوم اجلنائية ،علية ابقو جامعة سنطينة 7001 ،0ا ،7004ص.52
( -)30ــانون ر ــم 04ا 05امل ـ رخ يف  00نــوفمرب  7004جريــدة ر)يــة عــدت  20م رخــة يف  00نــوفمرب
 ،7004ص  ،8املعدل واملتمم ل مر 11ا 051امل رخ يف  8جوان  0311املت مخ انون العقوبات.
( -)31انون ر م 05ا 00امل رخ يف  01فيفري  7005املتعلة بالو اية مخ تبيل األموال ولويل اإلراـال
ومكافحتهما ،املرجرت السابة.
( -)32ألعثــر تفصــل راجــرت املــوات املــاتة  7مــخ ـانون ر ــم 05ا 00املتعلــة بالو ايــة مــخ تبيــيل األمــوال
ولويل االراال ومكافحتهما ،واملاتة  183مكرر مخ انون العقوبات ،املرجرت السابة.
( -)33باإلتفا مرت الطا م اإلتاري للوعالة اتفقنا على ابقا لديد الوعالة و )ا املوظف ومناسبهم
لط غطا السرية ،نظرا للطابرت السري للمعلومات وال غالبا مـا تـتحفك البنـور وامل سسـات االمليـة
بصفة عامة على منحها للباحث األعاتمي .
)(34

- www.TrustBank.dz/nous-connaitre/presentation-de-la-banque, consulter le 18
septembre 2020 à 15: 00.
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