مدخ ـل
إن احملكمة العليا هي اهليئة القضائية املوجودة على رأس التنظيم القضائي يف اجلزائر.وقد استحدثت غداة اسرتجاع االستقالل الوطين وعرفت تطورات تنظيمية عديدة مسايرة
للتطور الذي عرفته اجلزائر يف شتى امليادين االجتماعية ،االقتصادية والسياسية ومنها
الطفرة اليت أحدثها القانون رقم  22- 98املؤرخ يف  22ديسمرب  2898املتعلق بصالحيات
احملكمة العليا وتنظيمها وسريها املعدل واملتمم باألمر رقم  22- 89املؤرخ يف  22أوت 2889
الذي حدد مهام وصالحيات احملكمة العليا وقواعد تنظيمها وسريها.ثم القانون العضوي رقم
 22/22املؤرخ يف  29جويلية  2122و تعمل وفقا لنظام داخلي منشور مبوجب املرسوم الرئاسي
رقم  278- 12املؤرخ يف  21أوت .2112
وقد حددت هذه النصوص املهام واالختصاصات هلذه اهليئة القضائية العليا على وجه
اخلصوص .ونصت مادتها الرابعة( )1على أنه :تعترب احملكمة العليا حمكمة قانون وجتازي
كل انتهاك له .وحيدد القانون صراحة احلاالت اليت ميكن أن تكون فيها حمكمة موضوع
وقانون يف نفس الوقت ،إن اختصاصها األصلي واملبدئي هو النظر يف مدى سالمة تطبيق
القانون من قبل اجلهات القضائية الدنيا(قضاة املوضوع) وذلك مبناسبة النظر يف الطعون
بالنقض خاصة اليت ترفع أمامها .فخالصة ما تقوم به بهذه الصفة هو مراقبة مدى مطابقة
األحكام والقرارات واألوامر القضائية النهائية لألحكام القانونية ومدى تسبيبها من قبل
القضاة الذين أصدروها .وبذلك فهي ال تتطرق إىل موضوع الدعوى وال تنظر يف مدى سداد
الفصل فيها  ،ولكن واستثناء من هذه القاعدة فإن احملكمة العليا وبناء على النص القانوني
الصريح قد تنظر يف الدعاوى كقاضي موضوع وقاضي قانون ،وهي حاالت قليلة جدا مثلما
هو احلال عليه يف تكرار الطعن بالنقض يف املواد املدنية.
وبهذه الصفة ويف هذا اإلطار القانوني القطعي فان املشرع مل يقرر اختصاصا خاصا
للمحكمة العليا للنظر يف جرائم تبييض األموال واجلرائم العابرة للحدود( أو عرب الوطنية)
كقاضي موضوع وقانون يف نفس الوقت لعدم وجود النص القانوني الصريح بل أنه قررها
جلهات قضائية وهيئات أخرى سيأتي ذكرها ودراستها أدناه.
ومع ذلك فانه وبالتدقيق يف خمتلف النصوص القانونية ذات الطابع اجلزائي ميكن
إحصاء ثالثة اختصاصات للمحكمة العليا يف جمال هذه اجلرائم( تبييض األموال_ اجلرائم
عرب الوطنية) وذلك خبصوص التصريح باملمتلكات ( قانون رقم  11- 87املؤرخ يف  22جانفي

 )2887وتسليم اجملرمني (املواد  981وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية وقوانني أخرى
خاصة) والفصل يف احلبس املؤقت طبقا للمادة  229من قانون اإلجراءات اجلزائية.
 أوال :اختصاص احملكمة العليا يف جرائم تبييض األموال واجلرمية املنظمةالعابرة للحدود.
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التصريح باملمتلكات:

عمال باملادة التاسعة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املعتمدة من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم  22نوفمرب 2111واليت مت
التصديق عليها بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  22 /12املؤرخ يف  12فرباير  2112اليت
تقرر أن لكل دولة طرقا تعتمدها بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه تدابري
تشريعية أو إدارية أو تدابري فعالة أخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع فسادهم
وكشفه ومعاقبته ،عمال بهذا سن املشرع اجلزائري القانون رقم  11- 87املؤرخ يف  22جانفي
 2887الذي يلزم بالتصريح باملمتلكات .وقد استقى منه القانون  12- 19املؤرخ يف  21فرباير
 2119واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.بعض مواده اليت تتصل مبوضوع تدخلنا.
ويف هذا اإلطار نصت املادة  9منه بان يكون التصريح باملمتلكات اخلاصة برئيس
اجلمهورية وأعضاء الربملان ورئيس اجمللس الدستوري وأعضائه ورئيس احلكومة وأعضائه
ورئيس جملس احملاسبة وحمافظ بنك اجلزائر والسفراء والقنا صلة والوالة أمام الرئيس
األول للمحكمة العليا.
وان هذا التصريح يكون خالل الشهرين املواليني لتاريخ انتخاب املعنيني واستالم
مهامهم .كما أن حمتواه ينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية
الشعبية .كما يصرح القضاة أيضا مبمتلكاتهم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا.
وان هذا التصريح ينبغي أن يشمل كل ما ميلك املعنيون هم وأبناؤهم القصر
ويتضمن جردا لألمالك العقارية واملنقولة اليت حيوزونها ولو يف الشيوع يف اجلزائر و/أو يف
اخلارج ويشكل التصريح باملمتلكات أداة قانونية فعالة لضمان الشفافية يف احلياة السياسية
والشؤون العمومية ومحاية املمتلكات العمومية وصون نزاهة األشخاص املكلفني خبدمة
عمومية وفقا ملقتضيات املادة  1من هذا القانون.
وبهذه الصفة يشرف السيد الرئيس األول للمحكمة العليا ويراقب مدى استجابة
املوظفني املعنيني لواجب التصريح باملمتلكات ويتخذ كل التدابري القانونية عند االقتضاء
مثل دعوتهم وإعذارهم بضرورة تقديم التصريح.

وتأكيدا لألهمية القصوى اليت يوليها املشرع هلذا اإلجراء فانه قرر جزاءات ردعية
ملن امتنع عمدا عن التصريح مبمتلكاته أو قدم تصرحيا كاذبا.
يف هذا الشأن نصت املادة  69من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنه يعاقب
باحلبس وبالغرامة كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح مبمتلكاته ومل يقم
بذلك عمدا ،بعد مضي شهرين من تذكريه بالطرق القانونية أو قام بتصريح غري كامل أو
غري صحيح أو خاطئ أو أدىل عمدا مبالحظات خاطئة أو خرق عمدا االلتزامات اليت يفرضها
عليه القانون.
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تسليم اجملرمني.

إن تسليم اجملرمني هو إجراء قانوني يتم مبوجبه عند اكتمال الشروط القانونية
املقررة تسليم مرتكيب اجلرائم إىل الدول اليت إختدت يف شأنهم إجراءات متابعة عن جرمية أو
حكم عليهم فيها.
إن إجراء تسليم اجملرمني سنه املشرع مبدئيا خبصوص كافة اجلرائم اليت ينص
عليها القانون اجلزائري و قانون الدولة طالبة التسليم.
وقد حدد املشرع شروطا موضوعية عديدة نصت عليها املواد 981:إىل  712من قانون اإلجراءات
اجلزائية منها:
 أن تكون الدولة الطالبة قد إختدت إجراءات متابعة قضائية أو مت احلكم فيها. إن اجلرمية موضوع الطلب قد ارتكبت إما يف أراضي الدولة الطالبة من أحدرعاياها أو من أحد األجانب و إما خارج أراضيها من أحد رعايا هده الدولة أو
قاطن أجنيب شريطة أن يعاقب القانون اجلزائري على هده اجلرمية ولو ارتكبت
من أجنيب يف اخلارج.
 أن تكون اجلرمية ذات طابع جنائي. أن تكون اجلنحة يعاقب عليها بعامني حبسا أو أكثر أو أن يكون احلكمبعقوبة تساوي أو جتاوز شهرين.
 أن ال يكون املطلوب تسليمه جزائريا. أن ال تكون قد ارتكبت يف اجلزائر. أن ال تكون اجلرمية أو اجلنحة قد متت املتابعة و/أو احلكم فيها نهائيا يفاجلزائر و لو كانت قد ارتكبت خارجها.

 أن ال تكون اجلرمية قد سقطت بالتقادم أو أن العقوبة قد انقضت بالتقادم. أن ال يكون قد صدر بشأنها عفو من الدولة الطالبة أو الدولة املطلوب منهاومن اجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها للدول الطالبة جند جرمية تبييض
األموال واجلرمية املنظمة عرب الوطنية .لقد حثت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبوجب املادة  29الدول املنضمة على تطبيق
إجراءات تسليم اجملرمني خبصوص اجلرمية املنظمة العابرة لألوطان واحلدود
ومنها خاصة جرمية تبييض األموال وعلى السعي إىل تعجيل هذه اإلجراءات
وتبسيط ما يتصل بها من متطل بات اثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه
املادة مع خضوعها للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي .ويف هذا الصدد
وفضال عما تضمنه قانون اإلجراءات اجلزائية من تدابري بشأن التسليم فان املادة
 61من قانون الوقاية من تبييض األموال ومكافحتها نصت على انه ميكن إن
يتضمن التعاون القضائي مع الدول تسليم األشخاص املطلوبني طبقا للقانون.
وملا يكتمل ملف إجراءات طلب التسليم على يد السلطات احلكومية املختصة يوجه
إىل وزارة العدل اليت تتحقق من سالمة الطلب ثم تعطيه خط السري الذي يتطلبه القانون.
ومبجرد ما يستجوب النائب العام األجنيب للتحقق من شخصيته ويبلغه السند الذي
قبض عليه مبوجبه خالل األربع والعشرين ساعة التالية إللقاء القبض عليه حيول وحيبس
بسجن العاصمة وحيول فورا امللف واملستندات إىل النائب العام لدى احملكمة العليا الذي
يقوم بدوره باستجوابه ثم يرفعه بدوره إىل الغرفة اجلنائية – احملكمة العليا -ليمثل ذلك
األجنيب أمامها يف أجل أقصاه مثانية أيام.
وهلذه اجلهة القضائية مباشرة اإلجراءات القانونية من مساع املطلوب تسليمه على
حمضر ومنحه أجال لتحضري دفاعه على أن يتم ذلك يف جلسة علنية ما مل يتقرر خالف
ذلك بناء على طلب النيابة أو احلاضر.
وللحاضر أن يتنازل عن التمسك بالنصوص القانونية السابقة وان يقبل رمسيا
تسليمه إىل الدولة الطالبة فتثبت احملكمة العليا طلبه وحيول النائب العام نسخة من هذا
اإلقرار إىل وزير العدل الختاذ ما يلزم بشأنها ويف حال رفض احلاضر تسليمه فعلى احملكمة
العليا إبداء رأيها املعلل يف طلب التسليم.
فإذا تراءى هلا أن بامللف خطأ وأن الشروط القانونية غري مستوفاة يكون رأيها يف غري
صاحل  ،ويف هذه احلالة يعاد امللف إىل وزير العدل يف أجل مثانية أيام.

وأما إذا أصدرت رأيا مسببا برفض الطلب فان الرأي يكون نهائيا وال جيوز قبول
التسليم ويصبح ملزما للسلطات احلكومية .وان أصدرت رأيا بقبول الطلب يعرض وزير
العدل على السلطات املختصة مرسوما للتوقيع عليه بالتسليم.
ومن هنا نرى أن احملكمة العليا هي السلطة القضائية املختصة للفصل يف طلبات
تسليم اجملرمني وأن الرأي الذي تبديه يكون نهائيا وملزما وال يسمح بتجاوزه ممن كان.
وأن مناط اختصاصها التحقق من الشروط القانونية املوضوعية والشكلية
(اإلجرائية) ومدى توافرها وهلا كافة السلطات والصالحيات اليت متكنها من أداء مهمتها يف
هذا اجملال على أكمل وجه .ونالحظ أن الشروط اليت قررها القانون اجلزائري تتماشى وما
حثت عليه اتفاقية األمم املتحدة املنوه إليها أعاله فهي تتميز من جهة بالسرعة املعقولة يف
معاجلة طلب التسليم بالنظر إىل اآلجال البسيطة واليت تعد باأليام  ،وبالبساطة فيما
يتصل باجلرائم حمل الطلب من متطلبات اثباتية.
وال شك أن ذلك يساهم بفعالية يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم اخلطرية ويسهل
من مالحقة اجملرمني والقبض عليهم واحلد من نشاطهم اإلجرامي ويوطد من جانب آخر
التعاون الدولي يف تضييق اخلناق على اجملرمني.
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الفصل يف احلبس املؤقت.

إن احملكمة العليا كما سبق لنا اإلشارة إليها جهة قانون وليس موضوع كقاعدة
عامة .لكن واستثناء من هذه القاعدة وفقا ملا قررته النصوص املنظمة هلا وكذا املادة  229من
قانون اإلجراءات اجلزائية فإن احملكمة العليا تصبح قاضي موضوع عند فصلها يف احلبس
املؤقت للمتهمني احملكوم عليهم يف جناية (حكم حمكمة اجلنايات) .لقد نصت املادة 2/229
من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه يف حالة الطعن بالنقض واىل أن يصدر حكم احملكمة
العليا ،تفصل يف طلب اإلفراج آخر جهة قضائية نظرت يف موضوع القضية وإذا كان الطعن
بالنقض ضد حكم حمكمة اجلنايات فان الفصل يف شأن احلبس املؤقت يكون لغرفة احملكمة
العليا املدعوة للنظر يف هذا الطعن خالل مخسة وأربعني يوما ،وان مل يكن ذلك وجب
اإلفراج عن املتهم ما مل يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه .إن هذا النص وضع ثالثة شروط
الختصاص احملكمة العليا للفصل يف احلبس املؤقت:
أ -أن يكون احلكم حكما صادرا عن حمكمة اجلنايات .فاملشرع نص صراحة على
وجود حكم ومل يشر إىل اجلرمية الصادر بشأنها وال نوعها ومن ذلك انه جيوز أن
تكون جنحة مرتبطة جبناية أو أحيلت خطأ على حمكمة اجلنايات ومت الفصل فيها

وفقا ملبدأ مشولية االختصاص واحلكم الصادر عن حمكمة اجلنايات وحده الذي
يش كل الشرط األول وأن يكون حكما فاصال يف املوضوع وبهذه الصفة خترج الدعوى
من اختصاص حمكمة اجلنايات وغرفة االتهام لدى اجمللس .فلو كان مثال حكما
فاصال يف احلبس املؤقت أو يف أي طلب آخر غري املوضوع فانه ال خيرج الدعوى من
اختصاص حمكمة اجلنايات أو غرفة االتهام حسب األحوال اليت قررها القانون.
ب  -أن يكون احلكم حمل طعن بالنقض أمام احملكمة العليا مما يعين أنه ال ينبغي
أن يكون نهائيا وقد اكتسب قوة الشيء املقضي به.
ج  -أن ال تكون احملكمة العليا قد أصدرت حكمها الفاصل يف الطعن بالنقض .ففي
هذه احلالة وفرضا أنها أصدرت حكمها فان األمر ال يعد أن تكون قد رفضت الطعن
وبذلك يصبح طلب الفصل يف احلبس املؤقت ال أساس له باعتبار أن احلبس صار
نافذا أو أنها قبلت الطعن ونقضت القرار وبذلك يرجع اختصاص الفصل يف احلبس
املؤقت إىل حمكمة اجلنايات أو غرفة االتهام وفقا لإلجراءات القانونية املقررة.
فإذ ا حتققت كل هذه الشروط جاز للمحكمة العليا التمسك باختصاصها والفصل
يف شأن احلبس املؤقت كقاضي موضوع .وعمال بذلك وإذا كان احلكم الصادر عن حمكمة
اجلنايات يتعلق جبرمية تبييض األموال أو اجلرمية املنظمة عرب الوطنية فإنها ختتص
للفصل يف احلبس املؤقت وفقا للشروط واملقتضيات املبينة أعاله.
هذه جممل اختصاصات احملكمة العليا خبصوص جرائم تبييض األموال واجلرائم
املنظمة العابرة للحدود وفقا ألحكام القانون اجلزائري.لكن هذا ال يعين أن هذا القانون
أغفل هذه اجلرائم أو أهملها بل على العكس من ذلك فقد اهتم بها خلطورتها والرتباطها
الش ديد باملنظمات اإلرهابية اليت عانت منها اجلزائر ويالت العذاب وهددت الدولة يف كيانها
ويف سلمها وأمنها .فكان لزاما حماربتها بكل ما توفر من وسائل مادية  ،بشرية وقانونية.
ويف هذا اإلطار فقد أوجد املشرع األدوات القانونية الكفيلة بالتصدي هلذه اجلرائم
جترميا وعقاب ا ،وهيأت الدولة من املقدرات البشرية واملادية ما حقق النتائج الظاهرة للعيان.
وقد عقد االختصاص جلهات قضائية أخرى غري احملكمة العليا ملكافحتها ومتابعتها ومعاقبة
مرتكبيها.
 ثانيا :طرق وسبل التصدي جلرمييت تبييض األموال واجلرمية املنظمة العربوطنية.

كباقي اجلرائم فان مقرتفيها أشد ما يكونون حرصا على السرية يف إتيانها وحرصا على
الظهور مبظهر احملرتم للقانون واملؤمتر بأوامره .وذلك حتى يضمن االستمرارية يف حتقيق
مآربه دون عقاب أو مضايقة .كان هذا عامال فعاال يف تطور اإلجرام وتطور أساليبه
وتعقيدها ،فكان البد من وضع سياسة متكاملة واسترياتيجية مدروسة لرتصده ومالحقته ثم
الكشف عنه ومعاقبته يف النهاية حتى يتحقق استئصاله .لكن تبقى الوقاية منه ومكافحته
أفضل السبل للحد منه ومن مفعوله.
- 2الوقاية من جرمية تبييض األموال و عملية الكشف عنها حسب نظام القانون
اجلزائري.
نظرا خلطورة هذه اجلرمية على االقتصاد الوطين و النسيج االجتماعي سعى املشرع
اجلزائري إىل وضع نظام قانوني هلذه اجلرمية و كذلك سن قانون للوقاية و الكشف عنها:
أ  :الوقاية من جرمية تبييض األموال.
تعد جرمية تبييض األموال من اجلرائم اخلطرية اليت تهدد االقتصاد الوطين و
تزعزع املعامالت الدولية و يف إطار تدعيم اجلهود الدولية ملكافحة هذه اجلرمية و محاية
النظام املالي لالقتصاد الوطين قامت اجلزائر بتحريم هذه األفعال يف قانون العقوبات و
دعمت املنظومة الوطنية بقانون صادر بتاريخ 2112/12/19 :املتعلق بالوقاية من تبييض
األموال و متويل اإلرهاب و مكافحتهما.
و قد نص هذا القانون األخري على دور البنوك و املؤسسات املالية لوحدها على
اختصاص هذه األخرية يف حتويل األموال أو السندات أو القيم إىل اخلارج طبقا للتشريع و
التنظيم املعمول بهما كما يهدف هذا القانون إىل رد االعتبار إىل الصك إذ يتعني وجوب
ا ستعماله عندما يفوق املبلغ الذي حدده التنظيم خبمسمائة ألف دينار جزائري حتت طائلة
غرامة مالية.
كما وضع هذا القانون التزامات قانونية على عاتق البنوك و املؤسسات املالية و كذا
مسريي و أعوان هذه اهليئات املالية للتأكد من هوية و عنوان زبائنها قبل فتح أي حساب أو
القيام بأي عملية بنكية أخرى و حدد القانون كيفية و طريقة التحقق من هوية الزبون
سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو الوثائق اليت يتعني املطالبة بها هلذا الغرض.
ووضع هذا القانون على عاتق البنوك و املؤسسات املالية واجب التحري بكل الطرق
القانونية حول مصدر املال و وجهته و حول اهلوية احلقيقية لآلمر بالعملية املصرفية يف
حالة عدم التأكد أن الزبون يتصرف حلسابه اخلاص و أن حترر تقريرا سريا يتم االحتفاظ

به يف حالة اكتشاف عمليات معقدة و غري عادية أو تبدو أنها ال تستند إىل مربر اقتصادي
دون اإلخالل بواجب اإلخطار للهيئة املتخصصة املكلفة باالستعالم املالي.
كما أعطيت صالحيات واسعة للجنة املصرفية التابعة لبنك اجلزائر يف إطار
املراقبة املخولة هلا قانونا للبنوك و املؤسسات املالية و إبالغ اهليئة املتخصصة املكلفة
باالستعالم املالي عن العمليات املصرفية غري العادية أو املعقدة أو اليت تبدو أن مصدرها غري
مشروع.
و يتعني على اللجنة املصرفية مراقبة مدى توفر البنوك على برامج مناسبة للوقاية
من عملية تبييض األموال و الكشف عنها و هلا سلطة اختاذ اإلجراءات التأديبية ضد البنك
أو املؤسسة املالية اليت تثبت عجز تنظيمها الداخلي يف جمال إرسال اإلخطار بشبهة إىل
اهليئة املكلفة باالستعالم املالي و تتوىل اللجنة املصرفية إخطار هذه اهليئة بذلك.
و لضمان مراقبة األعمال املصرفية ملدة طويلة نص القانون على أنه يتعني على
البنوك و املؤسسات املالية الحتفاظ بالوثائق املتعلقة بهوية الزبائن و تلك املتعلقة
بالعمليات اليت أجراها هؤالء الزبائن ملدة مخس سنوات على األقل بعد تنفيذ العملية.
لقد تدخل مرة أخرى املشرع اجلزائري لتعديل هذا القانون مبوجب األمر الصادر
بتاريخ 2122/12/26 /:الذي يعدل و يتمم القانون رقم  12- 12املؤرخ يف 2112/12/19 :إذ أدرج
تعريفات لعدة مصطلحات اليت وردت ضمن القانون  12- 12ال سيما تعريف املؤسسات املالية
و املهن غري املالية.
لقد أظهرت املمارسة امليدانية عجز خلية االستعالم املالي عن تأدية دورها على أكمل
وجه بسبب الغموض الذي يكتنف قانونها األساسي و انعدام التنسيق الفعال بينها و بني
خمتلف السلطات املتدخلة يف جمال الوقاية من تبييض األموال و مكافحتها لذلك ينص
هذا األمر على حتسني أدائها ال سيما عن طريق:
 تغيري طبيعتها القانونية من مؤسسة عمومية إىل سلطة إدارية مستقلة تتمتع
بالشخصية املعنوية و االستقالل املالي توضع لدى الوزير املكلف باملالية قصد ضمان
استقالليتها على غرار نظريتها يف الدول األخرى.
 تعزيز مهامها ال سيما بتمكينها من طلب أي معلومات إضافية يف إطار استغالل
اإلخطارات بالشبهة اليت ترد إليها أو التقارير السرية اليت تتلقاها.
 تكريس تعاون هذه اهليئة مع السلطات املختصة و النص على ضرورة التنسيق يف ما
بينها خبصوص إعادة و تنفيذ إسرتاتيجيات و أعمال الوقاية من تبييض األموال.

 تعزيز دورها يف جمال التعاون الدولي بتمكينها من احلصول على معلومات من
اخلصمني و السلطات املختصة و إفادة اهليئات الدولية املماثلة بها.
و قصد حتصني املنظومة املالية و محايتها من جرائم تبييض األموال ينص هذا األمر
على توسيع التزامات اخلاضعني من خالل إلزامهم بـ:
 وضع منظمة ل تسيري املخاطرة قادرة على حتديد ما إذا كان الزبون احملتمل أو
املستفيد احلقيقي شخصا معروفا سياسيا  ،و اختاذ كل اإلجراءات الالزمة لتحديد
أصل األموال و احلرص على ضمان مراقبة مشددة و مستمرة لعالقة األعمال.
 بذل عناية خاصة و االستعالم حول األموال و ووجهتها و كذا حمل العملية و هوية
املتعاملني االقتصاديني يف احلاالت اليت يفوق مبلغ العملية املبلغ املعني.
 وضع و تنفيذ برامج وقاية داخلية و برامج تضمن التكوين املستمر ملستخدمهم يف
جمال الوقاية من تبييض األموال.
واجب اليقظة طيلة مدة عالقة األعمال و ينص هذا األمر يف هذا اإلطار على قيام
السلطات اليت هلا صالحيات الضبط و  /أو الرقابة و  /أو التابعة هلا بـ:
 وضع أنظمة يف جمال وقاية من تبييض األموال مع توضيح أن التنظيمات الصادرة
عن جملس النقد و القرض يف هذا اجملال تطبق على البنوك و املؤسسات املالية و على
املصاحل املالية للربيد اجلزائري.
 احلرص على أن تتوفر لدى اخلاضعني برامج مناسبة الكتشاف جرائم تبييض
األموال و الوقاية منها.
 تعاون و تبادل املعلومات مع السلطات املختصة و تقديم العون للتحقيقات و املتابعات
و السهر على أن تصادق و تعتمد املؤسسات املالية و فروعها يف اخلارج و الشركات
التابعة إجراءات مطابقة هلذا األمر.
 تبليغ خلية االستعالم املالي باملعلومات املتعلقة بالعمليات أو أعمال مشبوهة هلا
عالقة بتبييض األموال.
ملزيد من الردع ينص هذا األمر على رفع الغرامات املنصوص عليها يف قانون 12- 12
املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و التمويل اإلرهابي و مكافحتهما كما يوسع جمال
تطبيق بعض أحكام التجريم إىل مجيع اخلاضعني و ليس فقط على مسريي و أعوان اهليئات
املالية عندما يقوم هؤالء بإفشاء السر املهين و إبالغ أصحاب األموال أو العمليات موضوع
اإلخطار بالشبهة لوجود هذا األخري.

عمليات الكشف عن تبييض األموال.
لقد نص القانون رقم  12- 12على منح هليئة مستقلة متخصصة مهام تتعلق بتلقي
اإلخطارات عن العمليات البنكية و املالية املشكوك يف أنها موجهة إىل تبييض األموال.
تتوىل هذه اهليئة حتليل و معاجلة املعلومات اليت تتوصل بها و جتميع املعلومات و
البيانات اليت تسمح باكتشاف مصدر األموال و العمليات املصرفية اليت تكون حمل اإلخطار
و ترسل امللف إىل وكيل اجلمهورية املختص يف كل مرة حيتمل فيها أن تكون الوقائع
املصرح عنها تشكل جرمية تبييض األموال.
و ينص القانون كذلك على أن اهليئة املذكورة يف املادة  22ميكنها أن تعرتض بصفة
حتفظية ملدة أقصاها  72ساعة على تنفيذ أية عملية بنكية ألي شخص طبيعي أو معنوي
تقع عليه شبهات قوية لتبييض األموال و ال ميكن اإلبقاء على هذه التدابري التحفظية بعد
انقضاء املدة املذكورة إال بقرار قضائي و قد حدد هذا القانون مجيع األشخاص الطبيعيني و
املعنويني الذين يقع على عاتقهم واجب اإلخطار عن العمليات التجارية املشبوهة املوجهة إىل
تبييض األموال من بنوك و مؤسسات مالية و مهن حرة و موثقي و حمافظي البيع باملزاد
العلين و خرباء احملاسبة و حمافظي احلسابات و السماسرة و العمالء اجلمركيني و أعوان
املصرف و الوسطاء و متعاملي البورصة و األعوان العقاريني و مؤسسات الفوترة و جتار املعادن
الثمينة و األشياء األثرية و ذلك حتت طائلة املتابعة اجلزائية يف حالة االمتناع عمدا عن
إرسال اإلخطار بالشبهة إىل اهليئات املكلفة باالستعالم املالي.
و ينص كذلك هذا القانون على عدم االعتداد بالسر املهين يف مواجهة هذه اهليئة و
األشخاص اخلاضعني لاللتزام باإلخطار بالشبهة عن هذه العمليات مع إعفائهم من أي
مسؤولية إدارية و مدنية أو جزائية متى تصرفوا حبسن النية.
ينص القانون كذلك على التعاون الدولي باعتبار تبييض األموال من اجلرائم
العابرة للحدود و يتطلب التعاون بني املؤسسات و اهليئات الوطنية املختصة  ،فضال عن
التعاون القضائي بني السلطات القضائية اجلزائرية و األجنبية.
و يشمل نطاق التعاون الدولي اهليئة املكلفة باالستعالم املالي و بنك اجلزائر و كذا
اللجنة املصرفية مع اهليئات املماثلة يف الدول األجنبية مع مراعاة املعاملة باملثل و بشرط أن
تكون هذه اهليئات خاضعة للسر املهين بنفس الضمانات احملددة يف اجلزائر.
تضمن القانون  12- 12جمموعة من األحكام اجلزائية تنص على غرامات مالية تهدف
كلها إىل:

 رد االعتبار للصك كوسيلة من وسائل الدفع. إلزام األشخاص املكلفني باإلخطار بإبالغ اهليئة املكلفة باالستعالم املاليبالعمل يات املشبوهة املوجهة إىل تبييض األموال حتت طائلة املتابعة اجلزائية.
 منع األعوان املكلفني بإبالغ اهليئة املكلفة باالستعالم املالي من إفشاء األسرار وعدم إبالغ أصحاب األموال بذلك.
 إلزام البنوك و املؤسسات املالية باختاذ تدابري الوقاية من تبييض األموال حتتطائلة املتابعة اجلزائية.
ب  -الوقاية من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
إذا كان ما سبق ذكره يتعلق جبرمية تبييض األموال باعتبار أن املشرع قد أفرده بنص
قانوني خاص ،فانه يصلح للجرمية املنظمة العابرة للحدود إذا ما حتققت شروطها وأركانها
اليت ال تقوم إال بها و حددتها املادتان الثانية والثالثة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية عرب الوطنية كونها مستلهمة منها أصال.
كما أن النصوص اخلاصة الصادرة يف مواد الوقاية ومكافحة املخدرات وحماربة الفساد
ومكافحة التهريب على سبيل املثال إضافة إىل قوانني أخرى ال يتسع اجملال إىل ذكرها
كلها تضمنت ترتيبات فيما خيص الوقاية من هذه اجلرائم .فبالنسبة إىل استعمال
املخدرات فانه يتم إخضاع األشخاص إىل العالج الطيب وإزالة التسمم فال يتم متابعتهم
جزائيا أمال يف تشجيعهم على تركها مع بقاء املراقبة الطبية ملنع االنتكاس.
وأما خبصوص التهريب فتم وضع ترتيبات وقائية عديدة منها:
 مراقبة تدفق البضائع اليت تكون عرضة للتهريب. وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها. إعالم وتوعية وحتسيس املستهلك حول خماطر التهريب. تعميم نشر القوانني املتعلقة حبماية امللكية الفكرية . تعميم وسائل الدفع االلكرتوني. دعم الرتتيب األمين للشريط احلدودي خاصة باملناطق البعيدة عن مراكزاملراقبة.
 ترقية التعاون الدولي على املستويني القضائي والعمليات كما ينبغي أن ال يغفلدور اجملتمع يف جمال مكافحة التهريب بأن يساهم يف نشر ثقافة خماطر التهريب
على االقتصاد والصحة العمومية ،وإبالغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب

وعن شبكات توزيع وبيع البضائع املهربة واملساهمة يف فرض احرتام أخالقيات
املعامالت التجارية .إن دور اجملتمع يف هذا املوضوع بالذات هام وفعال ويكون يف
حال جتنده أداة فعالة للقضاء على هذه اجلرمية وميكن الوصول إىل هذه الغاية
بتقديم حتفيزات مالية أو غريها لألشخاص الذين يقدمون للسلطات املختصة
معلومات يف هذا الشأن.
أما فيما خيص الوقاية من الفساد فسن املشرع عدة أحكام منها:
 حسن اختيار املوظف من حيث الكفاءة والنزاهة واجلدارة ومنحه األجرة املناسبةوتعويضات كافية تكون واقية من اإلغراء مع ضمان تكوين وتوعية متكنه من
إدراك خماطر الفساد.
 التصريح باملمتلكات لكل موظف عند بداية اخلدمة وعند نهايتها لضمانالشفافية يف احلياة السياسية والشؤون العمومية ومحاية املمتلكات العمومية
وصون نزاهة املوظفني.
 وضع مدونات أخالقية وحسن السلوك للهيئات العمومية واالقتصادية خاصة. إرساء قواعد شفافة يف إبرام الصفقات العمومية خاصة ما تعلق منها بالشفافية،العالنية واإلعداد املسبق لشروط املشاركة واالنتقاء ،واملعايري املوضوعية
والدقيقة والتمكني من حق الطعن.
 تعزيز تدابري الشفافية يف تسيري األموال العمومية. حتسني سلك القضاء بوضع مدونة أخالقيات القاضي . اعتماد احملاسبة والتدقيق أحملاسباتي يف القطاع اخلاص وحماربة الغش يفمسك أدوات احملاسبة.
 كما أنه جيب إسهام اجملتمع املدني يف تسيري الشؤون العمومية كنوع من الرقابةومتكينه من حصوله على املعلومات ذات الصلة بالفساد مع احلفاظ على حرمة
األشخاص.
 جتدر اإلشارة إىل أن اغلب هذه التدابري الوقائية قد استلهمت من اتفاقية األمماملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
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مكافحة اجلرميتني.

ال شك أن الوقاية وحدها من هاتني اجلرميتني غري كافية لوحدها للتصدي هلما
فقد ال تنفع الوقاية مع كل األشخاص فهناك من يتجاوزها ويقضي إىل ارتكابها األمر الذي
يستدعي مكافحته ومعاقبته زجرا له على فعلته .فالوقاية إذا ضرورية ولكتها ليست كافية .

أوال  -بالنسبة جرمية تبييض األموال.
بعد مصادقة اجلزائر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع
باملخدرات و املؤثرات العقلية.
و تنفيذا لاللتزامات الدولية و للظروف اليت مرت عليها اجلزائر النامجة عن اإلرهاب
أصبح لزاما على املشرع اجلزائري جتريم ظاهرة تبييض األموال و الذي مت مبوجب القانون
رقم  22- 11املؤرخ يف 2111/22/21 :الذي يعدل و يتمم األمر  229- 99املتضمن قانون
العقوبات فجرم تبييض األموال مبوجب املادة  698مكرر و ما يليها منه.
كما عدل قانون العقوبات مبوجب القانون رقم  26- 19املؤرخ يف2119/22/21 :
حبيث عدلت و متمت مبوجب املادة  22منه املادتان  698مكرر  2و  698مكرر  2و املتعلقتان
بالعقوبات املقررة بشأن تبييض األموال و من خالل هذه النصوص يتبني لنا أن املشرع
اجلزائري ارتأى إنشاء جرمية عامة للتبييض فمهما كانت اجلرمية األصلية جنائية أو
جنحة فإنه ميكن لكل شخص يستعمل عائدات هذه اجلرمية أن يكون حمل متابعة جزائية.
و مبوجب القانون رقم  21- 11املؤرخ يف 2111/22/21 :املعدل و املتمم لإلجراءات
اجلزائية و عمال بإحكام املادة  67املعدلة أصبح جيوز متديد االختصاص احمللي لوكيل
اجلمهورية بشأن متابعة األشخاص الطبيعيني الرتكابهم جرمية تبييض األموال إىل دائرة
اختصاص حماكم أخرى و ذلك عن طريق التنظيم كما نصت املادة  11املعدلة من نفس
القانون على جواز متديد االختصاص احمللي لقاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق ضد
مرتكيب اجلرمية لدى دائرة اختصاص أخرى و من خالل قراءة هاتني املادتني يتبني لنا أن
قصد املشرع مكافحة اجلرمية بكل الطرق القانونية الناجعة لتحقيق الغرض و ذلك من
خالل توسيع دائرة املتابعة عكس بعض اجلرائم األخرى.
أما خبصوص املتابعة اجلزائية للشخص املعنوي و هو الشيء اجلديد الذي جاء به
التعديل األخري و الذي جعل االختصاص احمللي يعود إىل اجلهة القضائية مبكان ارتكاب
اجلرمية أو مكان وجود مقر اجتماعي للشخص املعنوي غري أنه إذا متت متابعة أشخاص
طبيعيني يف الوقت ذاته مع الشخص املعنوي فإن االختصاص يف هذه احلالة يعود إىل اجلهة
القضائية املرفوع أمامها دعوة األشخاص الطبيعية ملتابعة الشخص املعنوي.
لقد حرص املشرع اجلزائري ليس فقط على تسليط العقوبات على األشخاص
الطبيعيني و إمنا كذلك على األشخاص املعنوية تلك العقوبات املنصوص عليها يف املواد
 698مكرر إىل غاية  698مكرر  7من قانون العقوبات و جيوز لقاضي التحقيق عمال بنص املادة

 11مكرر  2من قانون اإلجراءات اجلزائية بصفة تلقائية أو بناء على طلب النيابة العامة و
طوال مدة اإلجراءات أن يأمر باختاذ كل إجراء حتفظي أو تدبري أمن زيادة على حجز
األموال املتحصل عليها من اجلرمية أو اليت استعملت يف ارتكابها و عمال كذلك بنص املادة
 92مكرر  1من قانون اإلجراءات اجلزائية كذلك فإنه جيوز لقاضي التحقيق أن خيضع
الشخص املعنوي لتدبري أو أكثر من تدابري اآلتية:
 إيداع كفالة. تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية. املنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغري. املنع من ممارسة بعض النشاطات املهنية أو االجتماعية املرتبطة باجلرمية.و يعاقب الشخص املعنوي الذي خيالف التدبري املتخذ ضده بغرامة من  211ألف إىل 211
ألف دينار جزائري بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل اجلمهورية.
إن املشرع اجلزائري يهدف باعتماده هذا التعديل يف قانون اإلجراءات اجلزائية إىل
إضفاء اإلجيابية و الفعالية يف معاجلة و مكافحة القضايا املتعلقة باإلجرام اخلطري مثل
جرمية تبييض األموال و ذلك من خالل وضع أساليب توسع من دائرة اختصاص القضاة و
ضباط الشرطة القضائية دون إهماله حلماية احلريات الفردية و احرتام قرينة الرباءة عن
طريق مراقبة أعمال الشرطة القضائية من طرف القضاة.كما وضع إجراءات ملكافحة
اإلجرام اخلطري حتى تعطي و تسمح لضباط الشرطة القضائية صالحيات أوسع يف جمال
البحث و التحري و تسرب اعرتاض املراسالت تسجيل مكاملات و التقاط الصور ال سيما عند
التحقيق يف جرائم املخدرات و تبييض األموال.
ثانيا  -بالنسبة للجرمية املنظمة عرب الوطنية :إن املشرع قام أيضا بتجريم األفعال اليت
تدخل حتت هذا التكييف وكل األوجه اليت تظهر بها هذه اجلرائم سواء بالنسبة لألشخاص
الطبيعيني أو املعنويني.
فبني خمتلف اجلرائم املتعلقة باملخدرات وبالفساد وعرقلة العدالة واملشاركة فيها
واالجتار باألشخاص وباألعضاء وبتهريب املهاجرين .وقرر هلا عقوبات أصلية مشددة ملا تكون
بفعل جرمية منظمة أو عرب وطنية.
إن هذا التجريم عامل أساسي يف مكافحة هذه اجلرائم حتى ال يبقى للمجرمني
غطاء قانوني يعفيهم من املتابعة واملساءلة واملعاقبة وهو يشكل أداة ردع فعالة إن مل تستأصل

اجلرم فهي حتد منه إىل أقصى حد .كما أن العقوبة املشددة تشكل عامال ردعيا ثانيا قد
يثين عزم أي جمرم لإلتيان بفعله ويقوم حاجزا معنويا قويا قد يبعد كل ما ساوره فعلها.
إن التجريم والعقاب ضروريان وأساسيان يف مكافحة اجلرمية لكن املشرع وإمعانا يف شده
املكافحة نص على عدم إفادة اجملرمني بالظروف املخففة وامشال العقوبة بواحدة أو أكثر
من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة  8من قانون العقوبات كالعزل واإلقصاء
من مجيع الو ظائف ذات الصلة باجلرمية ،احلرمان من حق االنتخاب والرتشح...اخل .منع
األجنيب اجملرم من اإلقامة يف الرتاب الوطين ومصادرة الوسائل املستعملة يف ارتكاب اجلرمية
واألموال املتحصلة منها ،كما تطبق النصوص املتعلقة بالفرتة األمنية الواردة باملادة 91
مكرر من قانون العقوبات .ويشكل جتريم الشخص املعنوي عامال آخر ملكافحة هذه اجلرائم
عند ثبوت ارتكابه هلذه األفعال اجملرمة سيتعرض للمتابعة اجلزائية( فضال عن متابعة
األشخاص الطبيعيني املسؤولني عنه) واملعاقبة بالغرامات املشددة و واحدة أو أكثر من
العقوبات التكميلية التالية:
 .2حل الشخص املعنوي.
 .2غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس سنوات.
 .6اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز 2سنوات.
 .1املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية مباشرة أو
غري مباشرة نهائيا أو ملدة ال تتجاوز 2سنوات.
 .2مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنه.
 .9تعليق حكم اإلدانة.
 .7الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز 2سنوات.
إن كل هذه األدوات كما تبني ضرورية ملكافحة اجلرائم حمل التدخل فالبد من
استعماهلا استعماال عقالنيا وفعاال وأن تتوحد وتتكاثف كل اجلهود لتحقيق أفضل النتائج
سواء يف ميدان االستقصاء والتحري أو املتابعة واحملاكمة و أن تستعمل كل الوسائل
والطرق القانونية احلديثة واملتطورة ألداء هذا الواجب .

