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تم عتجذم ووجذا  تررذوي  تيري ذيم   تجم وييذم  تجا رييذم  تليمري ةيذم  تشذ ييميشتمل هذا   تترييذي ى ذم تمعذم ىعمذم ىذا  تتذل ييي  تتذا  ت ذات ع 
  تميتيةم يعتتوريعت  تتا عر ت يشأن ع ى م ليجم "غيي م تامم" وو "م تامم جاريع" منا تذعيي   تتريذيا  ي يذيش يشذيي  تترذلا  تم عذو   تذم

، 40، 35، 26، 23، 13 ،10 ،5 ،3 يقذاتا  ت عا  جي ء كذع  تم عتجذم عذعات  تررذوي  تيري ذيم  عرذم ت ذب  تميتيةذم يعتتورذيعت ونا 
ش وتجذلي محع ذم وا ليجذم  اتتذا ا  يرذ يم تذا ، و ت عرذم  ت عم ذمي ي مو ت عرم  تثعتثم، و ت عرم  ت و ت عرم  تثعنيم، و ت عرم  يوتم،

  تاي وعياتا  تلوتمش تتأثي يعتترلا  تحعق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموىم  ت مل  تمعتا تمنةرم  تشيق  يو ة وشمعل وفييريعش 2016© 
 

جميع  تعروق معفو مش ا يجوا  تريعا يإىعلة  رل ي ها   تم تنل وو تيجمتا وو نشيه لوا  تعرول ى م  اا م يقش ويمكا  تعرول ى م  اا 
نل وو تيجمتا وو نشيه ما مجموىم  ت مل  تمعتا تمنةرم  تشيق  يو ة وشمعل وفييريع )ىنو ا  تيييل  إلتكتيونا: يإىعلة  رل ي ها   تم ت
info@menafatf.orgش) 
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 السابع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمتابعة  تقرير
 بعة إلى التحديث كل عامينطلب االنتقال من عملية المتا

 

 مقدمة .أ
 1فا  ت جم وييم  تجا رييم  تليمري ةيم  تش ييم ) تجا ري( تيعللترييي  تترييا  تم  تثعنا ىشي اجتمعع  ت عا  ىتمل  .1

جي ء ت ىم يم  تترييا إلتمتعي م  ت عليم وفرًع  م يم  ت  تجا ريش ونتيجم تمع جعء فا ها   تترييي، و ض ت ا2010لي ميي 
، وترييي ا2012نوفميي ترييي  تمتعي م  يول فا   تجا ري ىللً  ما ترعييي  تمتعي م ى م  تنعو  تتعتا:ش وقلمت تيعللم ت

، 2014ا، وترييي  تمتعي م  تي يع فا نوفميي 2014ا، وترييي  تمتعي م  تثعتث فا يونيو 2013نوفميي  تمتعي م  تثعنا فا 
ىا تة   ع   تجا ريوقل وىييت  اش2015نوفميي  فا ا، وترييي  تمتعي م  ت علس2015وترييي  تمتعي م  ت عمس فا ويييل 

  تم يغيت ع فا  ت يوج ما ىم يم  تمتعي م  ت عليم  تم  تتعليث كل ىعمياش   تثعتث و ت شيوا تم وا ين ي  اجتمعع  ت عا 
 

اجتمعع  ت عا  تثعنا ىشي )نوفميي ي تنل ها   تترييي ى م  جي ء ت  ت يوج ما ىم يم  تمتعي م  تم تملة  حل   .2
ا(، ويتضما 2013 يتميي  –ا( و تت ليحت  تتا وقيت ى م  إلجي ء ت ما  اجتمعع  ت عا  إلتكتيونا )وغ ةس 2010
 تمرنفم يذغيي  2و تيري يم 1فيمع يت  ق يعتتوريعت  ي ع يم  تجا ريتفري يًع وتع ي يًع ىا  تتل ييي  تمت اة ما قيل  ورفعً 
 تمشعي  تيا وىحهش ويتضما  تترييي ويضًع ورفًع وتع يًح ت توريعت  تيعللم وم تامم جاريًع فا ترييي  تترييا  تمم تام

ارعم يأها  ترو نيا و تم تنل ت  تمت  رم ين عا  1 ي يى  تمرنفم يم تامم جاريًع وو غيي م تاممش ونويل فا  تم عق يقا 
  . تجم وييم  تجا رييم  تليمري ةيم  تش ييمفا  يمو ل وتمويل  إليهعب  تيييضمكعفعم 

 

ع ب مع  - تلوتم ما ىم يم  تمتعي م  ت عليم  ا  كعا تلي ع   يوجين ي  اجتمعع  ت عا فا تتة ب  إلجي ء ت وا  .3
يم  يمو ل وتمويل  إليهعب يكوا قل مكن ع ما تةييق  تتوريعت  ي ع  تيييضن عا ف عل تمكعفعم  -يي ه  اجتمعع  ت عا 

تا ت ليل ليجعت  اتتا ا و تيري يم يليجم ترعيل ليجم "م تامم" وو "م تامم  تم عل كييي" مع  ي ا فا  اىتيعي ونا تا ي
 ش ير يم

  
 توريم: 36وغيي م تامم يمجموع  جاريعً  يم تامم  تجا ريتا ترني   .4
 

 م تامم جاريًع وو غيي م تامم تتوريعت  ي ع يم  تمرنفم 
  4، خ2خ، 13، 10، 5 

  تتوريعت  تيري يم  تمرنفم م تامم جاريًع وو غيي م تامم
  5، خ3، خ1، خ40، 35، 26، 23، 3

 توريعت و يى مرنفم م تامم جاريعً 
 11 ،15 ،31 ،33 ،38 

 توريعت و يى مرنفم غيي م تامم 
 6 ،7 ،8 ،12 ،16 ،17 ،19 ،21 ،22 ،24 ،25 ،29 ،30 ،

 9، خ8، خ7، خ6، خ32

                                                 
 ش4خ ،2، خ13، 10، 5، 1 تتوريعت  ي ع يم ع ب ترني  مجموىم  ت مل  تمعتا ها:  1

 ش5، خ3خ ،1، خ40، 36، 35، 26، 23، 4، 3 تتوريعت  تيري يم ع ب ترني  مجموىم  ت مل  تمعتا ها:  2
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ت كيتعييم  تمجموىم ) ت كيتعييم( تريييً  كعمًح   تجا ريترضا  جي ء ت  ت يوج ما ىم يم  تمتعي م، فرل قلمت وكمع  .5
 ت كيتعييم يإىل ل ترييي تع ي ا تفري ا ىا ، وينعًء ى م اتب قعمت تيعلل تمعيا منا  ىتمعل ترييي  تترييا  تم اىا  تترل

تتوريعت  ي ع يم و تيري يم  تمرنفم غيي م تامم وو م تامم جاريًع، متضمنًع فيمع يت  ق يع  تجا ري تترلا  تاي وعياتا 
 تجا رييم تع يل ىا  تتوريعت  ي يى  تمرنفم غيي م تامم وو م تامم جاريًعش وقلمت  ت كيتعييم تريييهع  تم  ت  ةعت 

 ومعت  تمة ويم ما قيل  ت كيتعييم وقعمت  تجا ري يتوفيي جميع  تم تنل ت و تم ، ماولً  يي ض  ا تف عي ت و تة يعت
  حل هاه  ت م يم، وتا  ي ا يي ض  تت  يرعت  تمرلمم ما قيل  تجا ريش 

 

كمحع م ىعمم تجميع ة يعت  ت يوج ما ىم يم  تمتعي م  ت عليم:  ا ها   إلجي ء او ةيي م مكتييم ويعتتعتا ف و  .6
 تتع يل ى م  تتوريعت  تمرنفم غيي م تامم وو م تامم جاريًع،  يكاويش تيعللوقل تفريح وشموًا ما ترييي  تترييا  تم

 تن ي فا وي تنل ها   تتع يل  تم  .وتمويل  إليهعب  يمو ل تيييضويعتتعتا تا يتا   ت ي ض  وى جاء ما ن عا مكعفعم 
مجموىم  ت مل  تمعتاش وتترييا  ترو نيا و ت و رح وغييهع ما  تمو ل ت تعرق ما  إلتتا ا  تفنا ت تشيي عت  تمع يم مع م عييي 

ملى  عي ا ترلا كع ، يؤ ا ي يا  اىتيعي  تف عتيم  تم وقرم عل ممكا فا  تمي ج م  تمكتييم و تويقيم واتب ما  حل 
ا ويم  حرم وو   تنتعج فا ها   تترييي ا يعكا م ير ى م نتعرج ىم يعت  تترييا  عً مي ج م  تييعنعت  تمرلمم ما  تلوتمش و  

 شتيعللتم تريل،  ا ون ع ت تنل  تم م  ومعت تا يتا  تتعرق من ع ميل نيًع وتي ت شعم م كمع هو  تععل فا  تترييا  تمفا  
 

 الخالصة والتوصية إلى االجتماع العام .ب
 

 التوصيات األساسية
 

روي  تمت  رم قعمت  تجا ري يم عتجم ووجا  ترالتوصية الخامسة )العناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء(:  .7
ي اه  تتوريم، ما  حل ت ليل قعنوا مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، عيث تا   ضعع جميع  تمؤ  عت  تمعتيم 
تا م ع ي لا فتح ع عيعت مج وتم  ا ا وو ميقمم،  ت ضو ية  تيقعييم فا مجعل مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب و  

تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم يتعل يث م  ومعت ىمحر ع يشكل  نوي و تتأكل ما ون ع معلثم يع تمي ي،  تت ي  ى م موضوع و  
وةيي م نشعة  ت ميل، و إلتا ا ي لا فتح  تع عب وو يلء ىحقم  ت مل و   ةعي   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا ىنل  تفشل 

قفعل  تع عب ىنل  تفشل فا تعليث   ت نعري  ت عرم يم  ومعت  ت ميل،  تت ي  فا تةييق  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم، و  
ى م هويم  ت محء  تععتييا ى م و عس  تم عةي، و تت ي  ى م هويم  تم تفيل  تعريرا، و ت عا تل ييي م روتم ت تعرق 
من ع، ف ا هيكل  تم كيم و ت يةية ى م  ت ميل، ف ا غيض وةيي م ىحقم  ت مل، و تمتعي م  تم تمية ت حقعت  ت مل، 

 ت م يعت  تتا يجيي ع  ت محء،  تترلا يترييي ىا ىم يم مشيوهم ت   يم، و ت عا  جي ء ت ىنعيم م ااة فا ععتم وفعص 
 إلشتيعه فا علوث ىم يم غ ل ومو ل وو تمويل  يهعب وو شكوب تلى  تمؤ  م  تمعتيم عول لقم وكفعيم  تييعنعت  تتا تا 

  تعرول ى ي عش 
 
تا  توفعء يمتة يعت هاه  تتوريم ما  حل  تنص فا  ترعنوا ى م  تتا ا سجالت(: التوصية العاشرة )اإلحتفاظ بال .8

 إلعتفع  يعت جحت ى م كل  تمؤ  عت  تمعتيم و يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة يمع يتفق مع متة يعت  تتوريم، 
فق  تتي يص  ترعلي ت ع ري عم فا وتأكيلهع ما  حل  ترو ىل  ترعلية ىا  تج عت  تيقعييم  تم ترم فا ها   تمجعل و 

 ها   ترعنواش 
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تمت م عتجم ووجا  ترروي التوصية الثالثة عشر والتوصية الخاصة الرابعة )اإلبالغ عن العمليات المشبوهة(:  .9

ارل  تمت  رم ي اه  تتوريم ما  حل  تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم يإيحغ   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا ىنل  إلشتيعه وو توفي ل
كعفيم تحشتيعه يأا ومو ل  ت م يعت  تتا تجيي تت  ق يأمو ل متعر م ما جييمم وو ومو ل ميتيةم ي ع وو ت ع ىحقم ي ع 

  ت معت ع ت ريعا ي م يعت تيييض ومو ل وو تمويل  يهعب، يمع فا اتب مععوات تنفيا  ت م يعت  تمشتيا فا  ن ع يمكا 
تن ي ىا قيمت ع ويلوا تأ يي، وو ىا  يمو ل  تتا ت ع ر م يعإليهعب وو يأن ع عري م  على  تجي را  ير يم يري   

وقل وفعلت  ت  ةعت يتجييا جييمم  تريرنم  ،ت ت لا ما قيل  إليهعيييا وو  تمن معت  إليهعييم وو مما يموتوا  إليهعب
ا  ير يم تجييمم تيييض  يمو ل،  ا و إلتجعي غيي  تمشيوع فا  ت  ع  تم يوقم وغييهع ما  ت  ع و ىتيعيهع ما  تجي ر

كمع وتا توضح  ت  ةعت  إلجي ء ت  تمت اة فا  ييل يفع  ون ع تا تاول  ت كيتعييم ين   ما  ترو نيا  تتا تفيل اتبش
م توى  توىا تلى  تج عت  تمي غم عول ةيي م  إل ةعي ت  تميفوىم  تم   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا ما قيل 

 يفيم يمع ي اا ف عتيم م عتجم  إل ةعي يعتشي مش تمؤ  عت  تمر

 
ىعتجت  تجا ري ووجا  ترروي فا هاه  تتوريم ما  حل التوصية الخاصة الثانية )تجريم تمويل اإلرهاب(:  .10

 تت ليل  تاي قعمت يا ى م قعنوا  ت رويعت، عيث قعمت  تجا ري يت ليل تجييا تمويل  إليهعب تيريح مجيمًع وفق  ترعنوا 
ريي يلوا  يتيعة  تتمويل يررل  عص وهو  يتكعب ىمل  يهعيا، عيث نص ى م تجييا جمع وترليا وت ييي  يمو ل  تجا 

يغيض   ت معل ت ب  يمو ل ك يًع وو جاريًع ت ريعا يجي را موروفم يأن ع وف عل  يهعييم وو   ت معت ع ما ةي   يهعيا وو 
 .ل وو يو  ةم وو تمر عم ش ص  يهعيا وو من مم  يهعييممن مم  يهعييم ايتكعب جي را موروفم يأن ع وف ع

 
"م تامم  تم  فا هاه  تتوريعت يمكا وا يرن  يليجم ترعيل  تجا ريجم ىعمم، يمكا  ترول  ا م توى  تتا ا يوكنت  .11

 عل كييي" ى م  يقلش 
 

 الرئيسية التوصيات
 

ا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم ما  حل تمت م عتجم ووجالتوصية الثالثة )المصادرة والتدابير المؤقتة(:  .12
 تت ليحت  تتا وجييت ى م  ترعنوا، عيث شمل  تت ليل  تنص ى م ىرويم  تمرعلية فا جي را تيييض  يمو ل وتمويل 

عيث وضعت ىرويم  تمرعلية تكل  يشيعء و يمو ل و تممت كعت  تم ت م م وو  تمامع   ت معت ع يغي ض  ، إليهعب
 - ل وتمويل  إليهعب و تو عرل  تم ت م م فا  يتكعب هاه  تجي را وو ومو ل ا ت قيمم م علتمش تيييض  يمو 

 
ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم، واتب ما  حل  تمت م عتجم ) التنظيم والرقابة والمتابعة(: 23التوصية  .13

تيم  ت عض م ت رعنوا، مثل  ت جنم  تمريفيم تينب تعليل  تج عت  تيقعييم و إلشي فيم  تم ترم يعتيقعيم ى م  تمؤ  عت  تمع
 تجا ري وتجنم تن يا ىم يعت  تيويرم ومي قيت ع وتجنم  يشي   ى م  تتأمينعت و  يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا تضمعا 
ا  تتا ا  تمؤ  عت  ت عض م يمتة يعت مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، وتعليل  ترحعيعت  تممنوعم تكل م

 تج عت  إلشي فيم ى م  تمؤ  عت  تمعتيم و  يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا يغيم تف يل  تيقعيم ى ي ع، ومنح  ت  يم رحعيم 
  متعي م  إلتتا معت  تو يلة فا  ترعنوا  تم لل، يعإلضعفم  تم تعليل   ترعرعت  تج عت  إلشي فيم فا ها   تمجعلش
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 ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم ما  حل  ووجاقعمت  تجا ري يم عتجم (: )وحدة المعلومات المالية 26التوصية  .14
ت ليل  توضع  ترعنونا ت  يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا، ومنع ع  ترحعيعت فا ت را وتع يل وتوجيا  إل ةعي ت يعاشتيعه، 

رل ي  ت ةوة  تتوجي يم يعإلضعفم  تم رحعيت ع فا ة ب  تم  ومعت  إلضعفيم ما قيل  تج عت  تم امم يعإل ةعي ، و  
و تت  يمعت ت ج عت  تم امم يعإل ةعي عول ىم يم يفع  تترعييي  تمشيوهم  تم  ت  يم،  رل ي  تت  يمعت و ت ةوة  ت  وكيم 
يعاترعل مع  تمؤ  عت و يج اة  تمت  رم ي  ةم  تضية و تمي قيم فا  ةعي  توقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، 

تفعق وتيعلل  تم  ومعت مع  ت  ةعت  تم ترم، ومنع ع  تش ريم  تم نويم و إل ترحل  تمعتا و إلل يي  وتوكوات توقيع يي 
 ما عيث  ت عا  تري ي ت فا توجيا  تم عمحت  تمشيوهمش

 
ع تمت م عتجم ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم عيث تا   تكمعل تنفيا  تفعقيم قم)اإلتفاقيات(:  35التوصية  .15

تمويل  إليهعب ما  حل  جي ء  تت ليحت  تحامم ى م قعنوا مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش ومع فيمع يت  ق 
يري ي ت مج س  يما، فرل وضع  ترعنوا  تم لل  ي عس  ترعنونا  تمت  ق يتنفيا قي ي ت مج س  يما ما  حل توتا   يم 

 .م ترم تتنفيا  اتتا معت  تو يلة فا  تري ي ت  تلوتيمم عتجم  إل ت حا  تمعتا مع  تج عت  ت
 

ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم ما م  ا ىعتجت  تجا ري )أشكال أخرى للتعاون الدولي(:  40التوصية  .16
 حل قلية  تج عت  تيقعييم ى م تيعلل  تم  ومعت و تت عوا  تلوتا مع ن ي ر ع ما  تج عت  ي يى فا مجعل مكعفعم 

يييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش كمع قعمت  تج عت  تم ترم فا  تجا ري يتوقيع ماكي ت تفعها مع ىلل ما  تج عت ت
 ش تن يية ي ل  ت ايا  تت عوا  تلوتا فا مجعل تيعلل  تم  ومعت

 
و ت  يما ىعتجت  تجا ري ووجا  ترروي  تمت  رم يتةييق ول(: المتحدةتطبيق أدوات األمم التوصية الخاصة األولى ) .17

 تمتعلة، ما  حل  ت عا  إلجي ء ت  تحامم تتنفيا  إلتتا معت  تو يلة فا  إلتفعقيم  تلوتيم ترمع تمويل  إليهعب، وتةييق 
رل ي  إلجي ء ت  تتنفيايم 2001) 1373ا( و تري ي يقا 1999) 1267قي ي ت مج س  يما يقا  ا( و تري ي ت  تحعرم و  

 عيرمش ت عرم يتةييق  تري ي ت  ت 
 

ووجا  ترروي  تمت  رم يتجميل ومو ل  كلتا م عتجم التوصية الخاصة الثالثة )تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتها(:  .18
، عيث نرت  إليهعيييا ومرعليت ع، ما عيث تعليل  تج م  تتا تروا يتجميل ومو ل  إليهعيييا ةيرًع تري ي ت مج س  يما

( و 1267 تشأا ى م ت  يمعت  عرم يتنفيا  إلتتا معت  تو يلة فا قي يي مج س  يما ) تمي  يا  تتنفيايم  ترعلية فا ها  
(  تمتمث م فا تجميل ومو ل  إليهعيييا وو غييهع ما ورول  يش عص  تايا عللت ا تجنم  ت رويعت  تمت  رم يتن يا 1373)

ا( و تري ي ت  ي يى ا ت  ت حقم، وو 1999)1267 ترعىلة  تتعي م تألما  تمتعلة و تمنشأة يموجب قي ي مج س  يما 
ا( و تري ي ت  ي يى ا ت  ت حقم فيمع يت  ق يعإليشعل ت 2001)1373 تايا تا تعليلها فا  يعق قي ي مج س  يما 

 تمرلمم  تم  تمؤ  عت  تمعتيم و يش عص وو  تكيعنعت  ي يى  تتا قل تكوا  يمو ل وو  يرول  ي يى  تم ت لفم فا 
 .يشأا  تتا معت ع فا  ت عا  جي ء ت يموجب آتيعت  تتجميل عوات ع

 
ووجا  ترروي  تمت  رم يعتت عوا  تلوتا فا  م  ا تمت م عتجمالتوصية الخاصة الخامسة )التعاون الدولي(:  .19

ة مجعل مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب عيث تضما  ترعنوا  تم لل وعكعمًع  عرم يعتت عمل مع ة يعت  تم عىل
 ش م ترعنونيم  تمتيعلتم وة يعت ت  يا  تمجيميا و إلنعيعت  ترضعريم  تلوتي
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 األخرى التوصيات
 

 تمت  رم يعتتوريعت  ي يى، وتجلي  إلشعية  تم وا  ت عا قي ي ي يوج  تجا ري   تررويقعمت  تجا ري يم عتجم ووجا  .20
ي يمش وا يرلا ها   تترييي تع يًح تفري يًع يعتن يم ما ىم يم  تمتعي م مينا فا  ي عس ى م  تتوريعت  ي ع يم و تير

 ت توريعت  ي يىش
   

 الخالصة
 

تشيي  جي ء ت  تمتعي م ت ن ي فا  يوج  تلوتم ما ىم يم  تمتعي م  ت عاهع  جي ء ت كعفيم ت مح ياتب، ويعتتعتا  .21
كن ع ما تةييق  تتوريعت  ي ع يم ن عا ف عل تمكعفعم غ ل  يمو ل وتمويل  إليهعب قل ميجب وا يكوا تلى  تلوتم 

و تيري يم يليجم ترعيل ليجم "م تامم" وو "م تامم  تم عل كييي" مع  ي ا فا  اىتيعي ونا تا يتا ت ليل ليجعت  اتتا ا 
 ير يمش مع  إلشعية  تم ونا يتوفي تحجتمعع  ت عا ي ض  تميونم تجعه  تتوريعت  تيري يم  ا  مع تا  عي ا ترلا م عو  

 فا جميع  تتوريعت و تتا عر ت في ع  تلوتم ى م ليجم "م تامم جاريًع" وو "غيي م تامم"ش
 

" م تامم فا هاه  تتوريعت يرن  يليجم   تجا ري تتا ا  فيمع يت  ق يعتتوريعت  ي ع يم يمكا  ترول  ا م توى  .22
  تم عل كييي" ى م  يقلش

 
"  تتوريعت يرن  يليجم  ا م توى  تتا ا  تجا ري فا مجمل  ومع فيمع يت  ق يعتتوريعت  تيري يم، فيمكا  ترول .23

 م تامم  تم عل كييي" ى م  يقلش 
 

ومع فيمع يت  ق يعتتوريعت  ي يى  تتا عر ت في ع  تجا ري ى م ليجم  تتا ا غيي م تامم وو م تامم جاريًع، فيمكا  .24
 يجم " م تامم  تم عل كييي" ى م  يقلش ل ترول  ا م توى  تتا ا  تجا ري يشكل ىعا فا هاه  تتوريعت يرعيل 

 
، فرل ورليت  تجا ري وعكعا  ل نم كثيية مت  رم يجي را تيييض ومو ل وتمويل  يهعب ما لوا وفيمع يت  ق يعتف عتيم  .25

ت ريص  يب  إلل نم )مع  ا  كعنت مت  رم يجي را تيييض ومو ل وو تمويل  يهعب(ش ومع فيمع يت  ق يترييععت يعتشي م 
عييي  ت ييم، فت  ي  إلعرعريعت وا هنعب تا يلً  فا م تويعت  تترييح ما  تمؤ  عت  ت عض م تو جب  تترييح، و تتر

  وكاتب ما  تج عت  إلشي فيم و تيقعييم، واتب فا  ت م يعت  تتا يشتيا فا  يتيعة ع يغ ل  يمو ل وتمويل  إليهعبش
 

فيمكا  ترول ت  تمعتيم و يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة، وفيمع يت  ق يف عتيم  تج عت  تيقعييم ى م  تمؤ  ع  .26
 ت عض م تيقعيم  يأا  تجا ري  ت ات ىللً  ما  ت ةو ت  تي ميم  تم تع يا وتف يل م توى  تيقعيم ى م  تمؤ  عت  تمعتيم

يتعييم يإعرعريعت  ترةعع  تمريفاش وتا تاول  ت  ةعت  ت ك، ما عيث ىلل  تجوات  تتفتيشيم ى م ينب  تجا ري فرة
 عول م عا  تيقعيم  تميل نيم ى م قةعع  تتأميا و وق  تريا  تمنروتم ) تيويرم(ش 

 
ى ذذم  "م تامذذم  تذذم عذذل كييذذي"يعتتورذذيعت  ي ع ذذيم يرعيذذل ليجذذم  تتذذا ا   تجا رذذيونتيجذذم تذذاتب، ويمذذع وا م ذذتوى  تتذذا ا   .27

 يقذل، فرذل يذيى  اجتمذعع  ت ذعا  مى ذ“"م تامم  تذم عذل كييذي  ا  يقل، وم توى  اتتا ا يعتتوريعت  تيري يم يرعيل ليجم  تتا 
  تمو فرم ى م ة ب  تجا ري  ت يوج ما ىم يم  تمتعي م  تم  تتعليث كل ىعمياش 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نظرة عامة عن  
 

 المتبادل نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم
 

قعمت  تجا ري ييال  تج ول تتنفيا  ةم  ت مل  تموضوىم ا تيفعء متة يعت ، تيعلل تم ىتمعل ترييي  تترييا  منا .28
 01-05 إلتتا ا يعتم عييي  تلوتيم تمو ج م تيييض  يمو ل ومكعفعم تمويل  إليهعب، عيث يكات ى م ت ليل  ترعنوا يقا 

فيي يي  13فا  02-12ب ومكعفعت مع، عيث تا  رل ي  يمي يقا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهع
رل ي  ترعنوا يقا 01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2012 ا  تم لل و تمتما 2015فيي يي  15فا  06-15، و  

ي وا ، تم عتجم ووجا  ترروي  تمشعي  تي ع فا ترييي  تترييا  تمتيعللش يعإلضعفم  تم  رل ي  تم01-05ت رعنوا يقا 
 7 ترعلي يتعيي   127-02ا و تم لل و تمتما ت مي وا  تتنفياي يقا 2013ويييل  15يتعيي   157-13 تتنفياي يقا 

قعمت ج عت  إلشي   و تيقعيم  عا و ت عص يإنشعء   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا وتن يم ع وىم  عش كم2002ويييل 
 يض  يمو ل وتمويل  إليهعب ى م  تج عت  ت عض م ت عش يإرل ي  تت  يمعت و ت ةوة  تتوجي يم تمكعفعم تيي

 

 اإلطار القانوني والتنظيمي
 

يتعيي   01-05 ترعنوا يقا  ى م تجا ري  يمو ل وتمويل  إليهعب فا  تيييضييتكا  إلةعي  ترعنونا تن عا مكعفعم  .29
فا  02-12ع  تم لل يموجب  يمي يقا ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت م2005فيي يي  6

ا و تاي فيض ىللً  ما  اتتا معت ى م  تمرعي  2015فيي يي  15يتعيي   06-15ا و ترعنوا يقا 2012فيي يي  13
 تتمويل  تيهنا و إليجعي  تمعتا، مكعتب  تري ، وشيكعت  ا تثمعي و تم عهمم و تتو ي (  شيكعتو تمؤ  عت  تمعتيم )

م تيييل  تجا ري  ت عض م تيقعيم  ت جنم  تمريفيم تلى ينب  تجا ري و يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللةش و تمرعتح  تمعتي
وقل تضما  ترعنوا ت ليًح ى م تجييا تمويل  إليهعب، وتجييا ىلل ما  تجي را  تتعي م تجييمم تمويل  إليهعب و   ضعع 

تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعي   . ى م ت يي   تف ل  إليهعيا تجنعريم، كمع تضما ت ليحً  م تش ص  تم نوي ت م ؤوتي و  
و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري  ت عض م تيقعيم  ت جنم  تمريفيم يعتتن يمعت و ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ما قيل مج س 

تا ا يريم  يش عص  ت عض يا ت رعنوا يعت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ما قيل  ت يرم  تمت ررم )  يم   تنرل و تريض، و  
 إل ت حا  تمعتا(  رورًع  يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة، يعإلضعفم  تم  تا ا  ت عض يا ت رعنوا يإيحغ  ت يرم 

   تمت ررم يعت م يعت  تمشيوهم وىا مععوات  جي ر عش 
 

يتعيي   156-66متما ت رعنوا يقا ا،  تم لل و ت2014فيي يي  4يتعيي   01-14كاتب ورليت  تجا ري  ترعنوا يقا  .30
ا و تمتضما قعنوا  ت رويعت، عيث تضما  ترعنوا تو يع نةعق  يىمعل  إليهعييم و تت ييييم  تو يلة فا 1966يونيو  8

 مكيي(، تتشتمل ى م ىلل ما  يىمعل  إليهعييم و تت ييييم، وما ضمن ع تمويل  إليهعيا و تمن مم  إليهعييمش 87 تمعلة )
 

لي ميي  15 تمؤيخ فا  05-05يت  ق يعتيقعيم ى م  تج عت  ت عض م ت رعنوا، يتنعول ن عا ينب  تجا ري يقا وفيمع  .31
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب 2012ت نم  03 – 12ا  تم لل يموجب ن عا يقا 2005

 تجا ري و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري، ىللً  ما ومكعفعت مع، و تموجا  تم  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم  ت عض م تينب 
 يموي من ع وضع يينعمج مكتوب ت وقعيم و تمكعفعم، تل ييي م يفم هويم  تايعرا و ت م يعت، عف   توثعرق،  تمرعي  

مي قيم هيرعت  ت  تمي   م، وج اة  إلنا ي،  إل ةعي يعتشي م،  تتعويحت  إلتكتيونيم ووضع  يمو ل تعت  تتري ، لوي
 ت عيجيم ت مرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم،  تم  ومعت وتكويا  ت عم يا، وو جيعت مفتشا ينب  تجا ريش كاتب يتضما  تن عا 
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تل ييي  ولتو ةعء  تريا  تمنروتم ) تيويرم ع  ا2015معيو  03 تمو فق ل  2015/ تليو ا/160 تتوجي يم يقا  ت ةوة 
ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع  ترعلية ىا تجنم تن يا ىم يعت   ت نعيم تجعه  تايعرا فا  ةعي  توقعيم

ا  ترعلي ما ينب  تجا ري و تمت  ق يعتيقعيم  تل   يم 2011نوفميي  28يتعيي   08-11وكاتب يقا  . تيويرم ومي قيت ع
 يتميي  3يتعيي   966/2013قا ى م  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم، و ت ةوة  تتوجي يم ت مرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم ي 

ا ي روص  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم، كمع ورليت   يم م عتجم  إل ت حا 2015فيي يي  8ا وت ب  ترعلية يتعيي  2013
ا عول تل ييي  ت نعيم  تو جيم تجعه ايعرا  تشيكعت و يىمعل و تم ا 2015فيي يي  14 تمعتا  ت ةوة  تتوجي يم يتعيي  

عللة وي ض  تمؤ  عت  تمعتيم وها شيكعت  تتأميا وو ةعء  تريا  تمنروتم ) تيويرم(  تتا ا ت ضع غيي  تمعتيم  تم
ا 2015لي ميي ت نم  23ت  ةم ينب  تجا ريش كمع ورلي ينب  تجا ري لتيل  يشعلي يشأا  تتعويحت  إلتكتيونيم يتعيي  

 ا ري  ت عض م تيقعيم ينب  تجا ريش تموجا ت مرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تج
 

(، فرل ورليت  تجا ري  تمي وا  تتنفياي يقا 1373( و)1267ومع فيمع يت  ق يتنفيا قي ي ت مج س  يما يقا ) .32
ا  تمت  ق يإجي ء ت عجا و/ وو تجميل  يمو ل فا  ةعي  توقعيم ما تمويل  إليهعب 2015معيو  12يتعيي   15-113

ل  توايي  يول، عيث ي ل  ها   تمي وا  تم تعليل آتيعت تةييق  جي ء ت عجا و/وو عجا ومكعفعتا  ترعلي ما قي
ومو ل  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة ت جنم  ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتعلةش كمع 

عص و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة ا، يت  ق يتجميل و/وو عجا ومو ل  يش 2015معيو  31ورليت قي يً  يتعيي  
ت جنم  ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتعلة  تم عرم يعتري ي، و ىتيعي نشي  تري ي و ترعرمم  تم عرم يا ى م  تموقع  تي ما 

فا  ت   يم يمثعيم تي يغ ت  عض يا يأمي  تتجميل و/وو  تعجا  تفويي يمو ل وممت كعت  يش عص و تكيعنعت  تم ج م
  ترعرممش

 

يعإلضعفم  تم مع  يق، ورليت   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا  ت ةوة  تتوجي يم  تمت  رم يعت رويعت  تمعتيم  .33
 اش 2015 يتميي  2( يتعيي  2015/ا خ   ا/1074 تم ت لفم ا ت  تر م يعإليهعب وتمويل  إليهعب يموجب  تري ي يقا )

 
 

 بالتوصيات األساسية استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق .ج
 

 التوصية الخامسة: درجة اإللتزام )غير ملتزمة(
 

وجه القصور األول: عدم وجود نص قانوني ينظم فتح الحسابات الرقمية ويمنع المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك 
 الجزائر من فتح حسابات مجهولة وبأسماء مستعارة.

 
ا، وتاا ت ب 2012نوفميي ت نم  28ما ينب  تجا ري يتعيي    ترعلي 03 -12ما ن عا يقا  5يموجب  تمعلة  .34

  ا ونا ا يوجل مع يشيي  تم تن يا ىم يم فتح تمعلة  تمؤ  عت  تمعتيم ي لا فتح ع عيعت مج وتم  ا ا وو ميقممش 
 ت عيةش تع عيعت  تيقميم ومنع  تمؤ  عت  تمعتيم غيي  ت عض م تينب  تجا ري ما فتح ع عيعت مج وتم ويأ معء م 

 

وفعلت  ت  ةعت يأنا فا  تو قع  ت م ا، يمنع ى م  تمؤ  عت  تمعتيم غيي  ت عض م تينب  تجا ري) مثل: شيكعت   .35
  تتأميا وو ةعء  تيويرم( ما فتح ع عيعت ت ايعرا، وتا تاول  ت  ةعت  ت كيتعييم يعتنص  ترعنونا  تاي يثيت اتبش 
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 مالية غير الخاضعة لبنك الجزائر بمتطلبات التعرف والتحقق من عمالءها.وجه القصور الثاني: عدم إلزام المؤسسات ال
 

 تم لل  01-05( ما  ترعنوا يقا 7ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل  تمعلة )   .36
ري تةييق  تتا ووجيت ى م كل  تمؤ  عت  تمعتيم، يمع في ع ت ب  تمؤ  عت غيي  ت عض م تينب  تجا  02-12يعيمي 

 جي ء ت  ت نعيم  تو جيم تجعه ىمحر ع وها متمث م فا:  تت ي  ى م هويم رععب  تع عب و تتأكل ما رعت ع يع ت ل ا 
 تم تنل ت وو  تييعنعت وو  تم  ومعت  تموثوقم، تعليل  تم تفيل  تعريرا و ت عا  إلجي ء ت  تم روتم ت تعرق ما هويتا، 

 جي ء ت م روتم ت ت ي  ى م هيكل  تم كيم و ت يةية ى م  ت ميل يعتن يم ت ش ريعت  ووجوب وا تت ا  تمؤ  عت  تمعتيم
 اىتيعييم و تتيتييعت  ترعنونيم ما وجل  تتورل  تم ف ا ت م تفيل  تعريرا  تم يةي ف  يًع ى م  ت ميل، و تعرول ى م 

يع تمي ي فيمع يت  ق ي حقم  ت مل و تتلقيق م  ومعت  عرم يعتغيض ما ىحقم  ت مل وةيي ت ع، وممعي م  ت نعيم  تو جيم 
فا  ت م يعت  تتا يتا  جي ؤهع  حل ملة قيعا هاه  ت حقم، و تتأكل ما وا  ت م يعت  تتا يتا  جي ؤهع تتفق مع مع ت يفا 

  تمؤ  م ىا  ت ميل ونشعةا وم   م عةيه ومرلي ومو تاش  
 

-05( ما  ترعنوا يقا 5مكيي  10 تمعتا يمرتضم  تمعلة )وىحوة ى م مع  يق، قعمت   يم م عتجم  إل ت حا   .37
يإرل ي  تميعلئ  تتوجي يم تشيكعت  تتأميا وو ةعء  تيويرم ويعقا  يش عص  ت عض يا ما  تمؤ  عت و تم ا   01

 غيي  تمعتيم  تمعللة  تتا ا ت ضع تيقعيم ينب  تجا ري، وتضمنت  تنروص  تو يلة فا  ت ةوة  تتوجي يم  تا ا ت ب
 تج عت يتةييق  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم ى م ىمحر ع  تمتمث م فا: تةييق  تمي قيم  تل رمم ى م  ت محء يمع يتنع ب مع 
تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم يعتت ي  ى م هويم  تم تفيل  تعريرا، و ت عا تل ييي م روتم  م توى  تم عةي  تتا يمث ا  تايوا، و  

يم  تمؤ  عت يعتعرول ى م هيكل  تم كيم و ت يةية ى م  ت ميل ما وجل  تتورل  تم ت تعرق من ع، يعإلضعفم  تم مةعت
ف ا ت م تفيل  تعريرا وو  تم يةي ف  يًع ى م  ت ميل، ومةعتيم  تمؤ  عت  تمعتيم يإت عا  جي ء ت ىنعيم م ااة فا ععتم 

 تمعتيم عول لقم وكفعيم  تييعنعت  تتا   إلشتيعه فا علوث ىم يم تيييض ومو ل وو تمويل  يهعب، وو شكوب تلى  تمؤ  م
 تا  تعرول ى ي ع م يرًعش 

 

 تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب  01-05مكيي( ما  ترعنوا يقا  10 ا وا  تمعلة )  .38
ت ومكعفعت مع منعت  ت  ةعت  تم ترم يعتيقعيم ى م  ترةعىعت غيي  ت عض م تينب  تجا ري رحعيم  ا  تتن يمع

 وم عىلة  ت عض يا ى م  عتي ا  تو جيعت  تمنروص ى ي ع فا  ترعنواش 
 
 

وجه القصور الثالث: ال يشمل اإلطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية في مجال مكافحة تبييض 
 األموال وتمويل اإلرهاب مديرية الخزينة العامة في وزارة المالية. 

 
ا  تم لل و تمتما ت رعنوا 2012ت نم  02-12ما  يمي يقا  4رروي ها  ما  حل  تمعلة ىعتجت  تجا ري وجا  ت .39
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م ت يي   تمؤ  عت 2005ت نم  01-05يقا 

مريفيم ما   ت اينم يأىمعلعيث تروا  تمعتيم  تاي يشمل  ت اينم  ت عمم فا وا ية  تمعتيم ما عيث  تنشعة  تتا تمعي ا، 
 حل فتح ع عيعت مريفيم ت  عم يا في ع يتا   ت ل م ع مثل وي ع عب مريفا آ ي  ضعفم  تم فتح ع عيعت ت شيكعت 

    تمت  لة يرفرعت ىموميمش 
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إذا كان عمالءها وجه القصور الرابع: عدم تحديد مفهوم للمستفيد الحقيقي، وعدم إلزام المؤسسات المالية بالتحقق ما 
يتصرفون نيابة عن أشخاص آخرون بشكل مطلق، وأن تقوم بعد ذلك بإتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانات 

 كافية للتحقق من هوية هؤالء األشخاص اآلخرون.
 

ا 2005ت نم  01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2012ت نم  02-12( ما  يمي يقا 4نرت  تمعلة )   .40
عتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ى م ت يي   تم تفيل  تعريرا، يأنا  تش ص وو  يش عص  تمت  ق ي

 تةيي يوا  تاي يم كوا وو يمعي وا  يةية ف  يم فا  تن عيم ى م  تايوا و/وو  تش ص  تاي تتا  ت م يعت نيعيم ىنا، كمع 
م  تش ص  تم نويش وي اا  ترعنوا  تم لل جميع يتضما ويضًع  يش عص  تايا يمعي وا  يةية ف  يم ن عريم ى 

 تمؤ  عت  تمعتيم ) ت عض م وو غيي  ت عض م تينب  تجا ري( ييال  ت نعيم  تو جيم فا  تت ي  ى م هويم  ت محء 
 و تم تفيليا  تعريرييا ما  يش عص  تةيي ييا و اىتيعيييا و تتعرق من عش 

 

ا  تم لل يموجب  يمي يقا 2005فيي يي  نم  6 تمؤيخ فا  01-05 كمع نرت  تمعلة  تتع  م ما  ترعنوا يقا  .41
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، ونا فا 2012فيي يي ت نم  13 تمؤيخ فا  12-02

 تو عرل يجب ى م  يش عص  ت عض يا  تتعرق يكل  صععتم مع  ا  تا يكا مؤكلً  يأا  تايوا يتري  تع عيا  ت ع
  ترعنونيم ما  ت ويم  تعريريم تآلمييا يعت عب وو تع عب وي ش ص يتري ش 

 

ا  تم لل يموجب  يمي يقا 2005فيي يي  نم  6 تمؤيخ فا  01-05( ما  ترعنوا يقا 10كاتب تنص  تمعلة ) .42
ونا  ا   ومكعفعت مع ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب2012فيي يي ت نم  13 تمؤيخ فا  12-02

تمت ىم يم مع فا  يو  ما  تت ريل غيي ىعليم وو غيي مييية وو تيلو ون ع ا ت تنل  تم مييي  قترعلي وو  تم معل 
مشيوع، يت يا ى م  تمرعي  وو  تمؤ  عت  تمعتيم وو  تمؤ  عت  تمعتيم  تمشعي م  ي يى  إل ت حا عول مرلي 

م وهويم  تمت عم يا  اقترعليياش وما  تمحع  فا  تمعلتيا  تماكويتيا، وا  تمؤ  عت  يمو ل ووج ت ع وكا  معل  ت م ي
 تمعتيم  ت عض م تينب  تجا ري م امم فا  تت ي  ى م هويم  تم تفيل  تعريرا فا ععتم  تشب وىلا  تتأكل، و تتعرق ممع  ا  

ت عا  ةو ت م روتم ت عرول ى م ييعنعت كعا  ت ميل يتري  نيعيم ىا ش ص آ ي يشكل مة ق ووا تروا ي ل اتب يإ
 كعفيم ت تعرق ما هويم اتب  تش ص  آل يش 

 

وجه القصور الخامس: المؤسسات المالية غير مطالبة بإتخاذ إجراءات معقولة تجاه الشخصيات اإلعتبارية أو الترتيبات 
شخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو القانونية، حتى يتسنى لهم فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل أو تحديد األ

 سيطرة فعلية. 
 

 01-05قعمت  تجا ري يم عتجم وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل  تمعلة  ت عي م ما  ترعنوا يقا  .43
ا  تمت  ق يعتوقعيم 2012فيي يي ت نم  13 تمؤيخ فا  02-12ا  تم لل يموجب  يمي يقا 2005فيي يي  نم  6 تمؤيخ فا 

 تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع عيث  تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت معما 
جميع  تمؤ  عت  تمعتيم يعتتأكل ما وا  توكحء و تو ةعء  تايا ي م وا تع عب  تغيي وا يرلمو   اتضمنت ت ب  تمعلة  تا 

 تم وتم ت ا يعإلضعفم  تم  توثعرق  تتا  ت ترعنوا م تنل  تتفويض يعت  ةع فضًح ىا م تنل ت تعليل  ت ويم  تماكوية فا
تثيت ش ريم وىنو ا ورععب  يمو ل  تف  ييا ووا  تش ص  تاي يلىا يأنا ي مل نيعيم ىا  ت ميل هو ش ص مريح 

مؤ  عت  تمعتيم ىنل تنفيا تا اتب، وتعليل هويتا و تتعرق من ع   تنعلً   تم وثعرق ي ميمش كمع وتامت  تمعلة  ت عيرم  ت
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تل ييي  ت نعيم  تو جيم ت  محء  اىتيعيييا وو  تتيتييعت  ترعنونيم يتعليل  ت ميل ما  حل  تعرول ى م  تم  ومعت  آلتيم 
و تتعرق من ع:  ا ا و تشكل  ترعنونا ومع يلل ى م وجوله  تف  ا،  ين مم  تتا تن ا وت اا  تش ص  إلىتيعيي وو 

 28 تمؤيخ فا  03-12رعنونا، وىنو ا  تمري  تيري اش ونرت  تمعلة  ت عم م ما ن عا ينب  تجا ري يقا  تتيتيب  ت
 ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م نفس  تم نم  ت عيقش 2012نوفميي  نم 

 

عتجم  إل ت حا  تمعتا تفريًح عول يعإلضعفم  تم مع  يق تضمنت  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ما   يم م  .44
 تم  ومعت  تمة وب ما  تمؤ  عت  تمعتيم  تعرول ى ي ع فيمع يت  ق يعيش عص  اىتيعيييا و تتيتييعت  ترعنونيم يمع فا 
 اتب ف ا هيكل  تم كيم و ت يةية ى م  ت ميل وتعليل  يش عص  تةيي ييا  تايا ت ا م كيم وو  يةية ف  يم ى م  ت ميلش  

 

 

وجه القصور السادس: ال يوجد إلزام للمؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من عالقة العمل 
 وطبيعتها. 

 

 02-12 تم لل يعيمي  01-05( ما  ترعنوا يقا 7 تمعلة )ىعتجت  تجا ري جاء ما ووجا  ترروي ما  حل   .45
تمؤ  عت غيي  ت عض م تينب  تجا ري تةييق  جي ء ت  ت نعيم  تتا ووجيت ى م كل  تمؤ  عت  تمعتيم، يمع في ع ت ب  

ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض 2012ت نم  03-12( ما ن عا ينب  تجا ري يقا 10نص  تمعلة ) تو جيم تجعه ىمحر ع و 
عض يا  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع  تتا نرت ى م تةييق  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم ى م جميع  يش عص  ت 

لوا   تثنعء  و ًء ت  ق  يمي يعتمؤ  عت  تمعتيم  ت عض م وو غيي  ت عض م تينب  تجا ري ما  حل  تتأكل ما موضوع 
ىحقم  ت مل وما ةيي تاش ما ج م و يى، نرت  ت ةوة  تتوجي يم عول تل ييي  ت نعيم تجعه  تايعرا فا  ةعي  توقعيم 

عت ع  ترعلية ىا تجنم تن يا ىم يعت  تيويرم ويقعيت ع ى م ضيوية  توقو  ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعف
ى م  تغعيم  تميجوة ما فتح  تع عب تف ا  تغيض ما ىحقم  ت مل وةيي ت عش ى م  تيغا ما اتب، تا يغةم قةعع 

  تتأميا ي ا   تمتة ب و وًة يعترةعىعت  تمعتيم  ي يىش 
 

ام من خالل نص ملزم بتدقيق المعامالت التي تتم طوال فترة قيام العالقة لضمان وجه القصور السابع: ال يوجد أي إلز 
اتساق المعامالت التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العمالء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها بما 

 في ذلك إذا اقتضى األمر مصدر األموال.
 

 تتا ووجيت ى م كل  تمؤ  عت  تمعتيم، يمع  02-12تم لل يعيمي   01-05( ما  ترعنوا يقا 7نرت  تمعلة )  .46
يتلقيق  تم عمحت  تتا  في ع ت ب  تمؤ  عت غيي  ت عض م تينب  تجا ري تةييق  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم تجعه ىمحر ع و
، ا  ت محء ونمة نشعة اتتا ةو ل فتية قيعا  ت حقم تضمعا  ت عق  تم عمحت  تتا يتا  جي ؤهع مع مع ت يفا  تمؤ  م ى

ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2012فيي يي  نم  13 تمؤيخ فا  02-12( ما  يمي يقا 4مكيي  10كمع نرت  تمعلة )
ا و تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع  تتا وتامت 2005فيي يي  نم  6 تمؤيخ فا  05-01

 عت و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة  تم امم يعتريعا يعإل ةعي يعتشي م يو جب  تير م ) ت نعيم  تمؤ  عت  تمعتيم و تمؤ 
 تو جيم( ةي م ملة ىحقم  يىمعل ومي قيم لقم  ت م يعت  تمنجاة ت تأكل ما مةعيرت ع ت م  ومعت  تتا يعواون ع عول 

 ايعرن اش 
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خالل نص ملزم، بالتأكد من أن الوثائق أو البيانات أو وجه القصور الثامن: المؤسسات المالية غير مطالبة، من 
المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة ومالئمة وذلك بمراجعة السجالت القائمة، 

 وعلى األخص بالنسبة إلى فئات العمالء وعالقات العمل مرتفعة المخاطر. 
 

ى م  تا ا  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح  تمعتيم  03-12 تجا ري يقا تنص  تمعلة  ت عل م ما ن عا ينب  .47
تيييل  تجا ري يمي ج م لوييم ت تعرق ما رحعيم  تييعنعت و تم  ومعت و تم تنل ت  تتا تا  تعرول ى ي ع يموجب 

ج عت  إلشي   و تيقعيم قيعا   جي ء ت  ت نعيم  تو جيم وتعليث عش وقل وفعلت  ت  ةعت يتضما  تت  يمعت  ترعلية ما قيل
 تمؤ  عت  تمعتيم يعاعتفع  يعتم  ومعت  ت عرم يعت ميل  تتا تا جم  ع و تم تفيل  تف  ا ةي م فتية  تت عمل، وتعليث ت ب 
 تم  ومعت وو  تم تنل ت وو  تييعنعت وو  تم  ومعت  تتا تا جم  ع فا  ةعي تل ييي  ت نعيم  تو جيم، مع  تتعرق ما 

ع ىيي مي ج م  ت جحت  تموجولة ى م فتي ت لوييم منع يمش كمع تنص  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ىا   يم رحعيت 
ا و تموج  م تألىمعل و تم ا غيي  تمعللة وشيكعت  تتأميا و تيويرم 2015ويييل  23م عتجم  ا ت حا  تمعتا يتعيي  

ت  تتا يتا  تعرول ى ي ع يموجب  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم معلثم يعتتأكل ما وا  توثعرق وو  تييعنعت وو  تم  ومعيإتا م ع 
 ش ومحرمم واتب يمي ج م  ت جحت  ترعرمم، وى م  ي ص يعتن يم  تم فرعت  ت محء وىحقعت  ت مل ميتف م  تم عةي

 

لعمالء أو عالقات وجه القصور التاسع: المؤسسات المالية غير ملزمة بوضع إجراءات العناية الواجبة المشددة لفئات ا
 العمل أو العمليات العالية المخاطر.

 
( ما ن عا ينب  تجا ري 29ىعتجت  تجا ري جاء ما وجا  ترروي  تمعللة ت اه  تتوريم، عيث تنص  تمعلة يقا ) .48
ا  تمت  ق يعتيقعيم  تل   يم ت مرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم ى م  تا ا 2011نوفميي  نم  28 تمؤيخ فا  08-11يقا 
رعي  و تمؤ  عت  تمعتيم يترني  ىمحر ع و لمعت ع يع ب ليجم م عةي تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، و ت عا  تم

  تتل ييي  تكعفيم تم عتجم ت ب  تم عةي، وى ي ع يال ىنعيم  عرم فا  تت عمل مع  تععات  تتا تمثل ليجم م عةي ميتف مش
  

ا  تمت  ق 2012نوفميي  نم  28 تمؤيخ فا  03-12ي يقا كاتب نرت  تمعلة   ت عي م ما ن عا ينب  تجا ر .49
يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م  تتا ا  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح  تمعتيم تيييل 

م  ومعت كعفيم ىا  تجا ري يتةييق تل ييي  ت نعيم  تو جيم  تمشللة ى م  ت محء اوي  تم عةي  ت عتيم، مثل  تعرول ى م 
 ت ميل، و تعرول ى م م  ومعت ىا ةيي م ىحقم  ت مل  تمتوق م مع  ت ميل، و تعرول ى م  تم  ومعت  تحامم ىا 
مرعلي ثيوتا، و تعرول ى م مو فرم  إلل ية  ت  يع تميعشية ىحقم  ت مل وو  إل تمي ي ي ع، و تمتعي م  تمشللة تت عمحت 

  ييي  تحامم  تتا تضما مي قيم ملىمم ول رمم ت حقعت  تت عملش  ت ميل ما  حل  ت عا  تتل
 

و تمت  رم يإجي ء ت  23/04/2015 ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ىا وعلة  ا ت حا  تمعتا يتعيي  وقل وشعيت  .50
ةم وتيقعيم  ت نعيم  تو جيم تجعه ايعرا  تمؤ  عت و تم ا غيي  تمعتيم وكا  ي ض  تمؤ  عت  تمعتيم  تتا ا ت ضع ت  

ضيوية تةييق تل ييي  ت نعيم  تو جيم  تمشللة ى م  ت محء اوي  تم عةي  ت عتيم، لوا وا تأتا ى م   تميكاي  تم تينب 
 اكي وتفريل هاه  تتل يييش  
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ر وجه القصور العاشر: المؤسسات المالية غير ملزمة بعدم فتح الحساب أو بدء عالقات العمل أو تنفيذ العمليات، والنظ
 في التقدم بإخطار شبهة عند الفشل في استكمال تدابير العناية الواجبة. 

 
ا  تمت  ق يعتوقعيم 2012نوفميي  نم  28 تمؤيخ فا  03-12نرت فا  تمعلة  ت عم م ما ن عا ينب  تجا ري يقا  .51

ايعرن ا و تم تفيليا ما تيييض  يمو ل وتمويل ِ إليهعب ى م وا  يش عص  ت عض يا ىنلمع يت اي ى ي ا تعليل هويم 
 تف  ييا و تتعرق من ع وو  تعرول ى م م  ومعت تت  ق يعتغيض ما ىحقم  ت مل وةيي ت ع، يمنع ى ي ا  قعمم ت ب 
 يىمعل وو  إل تمي ي في عش وياتب، يمنع ى م كل  يش عص  ت عض يا تيقعيم ينب  تجا ري  نشعء ىحقعت وىمعل وو 

م  تش ص  ت عضع تةييق  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم و   ةعي رععب  تع عب و  يم  إل تمي ي في ع ىنلمع يت اي ى 
 م عتجم  إل ت حا  تمعتا و ت جنم  تمريفيم فويً  ياتبش

 

ا ما قيل   يم م عتجم  ا ت حا 2015ويييل  23ما ج م و يى، نرت  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية يتعيي   .52
ى غيي  ت عض م تيقعيم ينب  تجا ري ي لا فتح  تع عب وو يلء ىحقعت  ت مل وو  تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم  ي ي   تمعتا ى م

 تنفيا  ت م يعت، و تن ي فا  تترلا يإ ةعي شي م ىنل  تفشل فا   تكمعل تل ييي  ت نعيم  تو جيمش 
 

لى أساس وجه القصور الحادي عشر: عدم إلزام المؤسسات المالية بالتعرف والتحقق من هوية العمالء الحاليين ع
 األهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقات العمل الحالية في أوقات مناسبة.

   
نرت  تمعلة  يوتم ما ن عا ينب  تجا ري يقا  تمعلل ت اه  تتوريم، عيث ىعتجت  تجا ري جاء ما وجا  ترروي  .53
ت  تمعتيم يوضع  ت يع عت و إلجي ء ت و تضو ية  تل   يم ا ى م  تا ا  تمؤ  ع2012نوفميي  28 تمؤيخ  03- 12

تمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، وتةيير ع ى م  ت محء  تععتييا ى م و عس  تم عةي و يهميم  تن ييمش كمع 
 تمؤ  عت ا تفريًح تحتتا معت  تمفيوضم ى م 2015فيي يي  8تضمنت  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ىا ينب  تجا ري فا 

 تمعتيم  ت عض م تيقعيم ينب  تجا ري فا ها   تجعنب، عيث وتامت  تمؤ  عت  تمعتيم يوضع  تن ا  تكفي م يتةييق وعكعا 
ها   تن عا، وفرًع ت ضو ية و تم عييي  تتا تض  ع ج عت  تيقعيم و إلشي  ، ومن ع وضع  ت يع عت و إلجي ء ت و تضو ية 

ل وتمويل  إليهعب وتةيير ع ى م  ت محء  تععتييا و ت محء  تجلل، يعإلضعفم  تم  يحغ  تل   يم تمكعفعم تيييض  يمو 
  تمو فيا ي ع و تتأكل ما تةيير عش

 

 2015/  تليو ا/ 160يقا  كمع تضمنت  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ىا تجنم تن يا ىم يعت  تيويرم ومي قيت ع .54
م تجعه  تايعرا فا  ةعي  توقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب عول تل ييي  ت نعي (ا2015معيو  03 تمؤي م فا 

ومكعفعت مع  تا ا  تمؤ  عت  ت عض م ت جنم تن يا ىم يعت  تيويرم ومي قيت ع، يوضع  تن ا  تكفي م يتةييق وعكعا ها  
ع عت و إلجي ء ت و تضو ية  تن عا، وفرًع ت ضو ية و تم عييي  تمنروص ى ي ع ما قيل  تج عت  إلشي فيم، ومن ع وضع  ت ي

  تل   يم تمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب وتةيير ع ى م  ت محء  تععتييا ى م و عس  تم عةي و يهميم  تن ييمش
 

يتيرم ى م  تجا ري  تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم  ي يى كمؤ  عت  تتأميا يعتت ي  و تتعرق ما هويم  ت محء  تععتييا  .55
 يم  تن ييم و تم عةي، و ت عا تل ييي  ت نعيم  تو جيم تجعه ىحقعت  ت مل  تععتيم فا ووقعت منع يمشى م و عس  يهم
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 التوصية العاشرة: درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيًا(
 

وجه القصور األول: ال يشمل اإللتزام باالحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالعمليات جميع المؤسسات المالية حيث أنه ال 
 ينطبق هذا اإللزام على المؤسسات المالية األخرى، مثل مؤسسات التأمين والوساطة المالية وغيرها. 

 

وجه القصور الثاني: ال يشمل اإللتزام باالحتفاظ الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن جميع المؤسسات المالية حيث أنه ال 
 سسات التأمين والوساطة المالية وغيرها.ينطبق هذا اإللزام على المؤسسات المالية األخرى، مثل مؤ 

 

وجه القصور الثالث: ال يشمل اإللتزام بتوفير السجالت للسلطات المختصة جميع المؤسسات المالية حيث أنه ال ينطبق 
 هذا اإللزام على المؤسسات المالية األخرى، مثل مؤسسات التأمين والوساطة المالية وغيرها.

 
فيي يي  تمت  ق يعتوقعيم ما  6 تمؤيخ فا  01-05ما قعنوا يقا  14عنا ما  تمعلة نص  تينل  يول و تينل  تث .56

شيكعت  تتأميا  -تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م  تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم  تمشعي م  ي يى  )وتشمل 
ا و جحت  توثعرق  تمت  رم يعت م يعت  تتا تا وشيكعت  تو عةم  تمعتيم( يعاعتفع  يعتوثعرق  تمت  رم ي ويم  تايعرا وىنعوين 

 جي ؤهع، ي ل غ ق  تع عيعت وو وق  ىحقم  تت عمل، يمع في ع  تترعييي  ت ييم  حل فتية  مس  نو ت ى م  يقل ي ل 
 تنفيا  ت م يم،  تم جعنب ج ل هاه  توثعرق فا متنعول  ت  ةعت  تم ترم ش

 
 )ملتزمة جزئيًا(:  التوصية الثالثة عشر والخاصة الرابعة 

 

 وجه القصور األول: عدم كفاية نطاق الجرائم األصلية لجريمة تبييض األموال. 
 

 االتجار غير المشروع في السلع المسروقة، وغيرها من السلعيتجييا جييمم  تريرنم و وفعلت  ت  ةعت يأن ع قعمت .57
وكعا  تتر يل ت  حمعت  تتجعييم وو عروق  تمؤت  وو م عقيم  يش عص  تايا يتويةوا فا قضعيع  تتر يل  و ء ي عيث قعمت

ا، عيث تا  قي ي ىرويعت جا ريم يعإلضعفم  تم مرعلية 2003 تعروق  تمجعوية، و جميع هاه  ترو نيا رليت فا  ت عا 
  يمو ل موضوع  تتر يل، كمع تةيق قعنوا  تجمعيب  تم نفس  تموضوع، كاتب وشعية  ت  ةعت يرلوي قعنوا فا وغ ةس

  ا ي عتج موضوع  تتر يل  إلتكتيونا ويجيماش2009
  
ه القصور الثاني: نطاق جرم تمويل اإلرهاب ال يشمل ارتباط األموال باإلرهاب أو باألعمال اإلرهابية، أو استخدامها وج

 من جانب منظمات إرهابية أو ممولي اإلرهاب. 
 

 ترعلي  02-12( ما  يمي يقا 2ما  تمعلة ) 3  تفريةتا تو يع نةعق جييمم تمويل  إليهعب ع ب مع جعء فا  .58
 تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب  01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2012فيي يي  نم  13يتعيي  

ومكعفعت مع تتشمل وي ف ل يروا يا كل ش ص وو من مم  يهعييم يأي و ي م كعنت، ميعشية وو غيي ميعشية، ويشكل غيي 
مشيوع ويإي لة  تفعىل، ما  حل ترليا وو جمع  يمو ل ينيم   ت ل م ع ش ريًع وو ما ةي   يهعيا وو من مم  يهعييم 
ك يًع وو جاريًع، ما وجل  يتكعب  تجي را  تموروفم يأف عل  يهعييم وو ت ييييم  تمنروص و تم عقب ى ي ع فا  تتشييع 

وو تا يتا  يتكعب  تف ل  إليهعيا و و ء تا   ت ل ا هاه  يمو ل وو تا يتا   تم مول يا، وت تيي  تجييمم ميتكيم  و ء تا
   ت ل م ع ايتكعياش ويعتتعتا يكوا  تتجييا فا  ترعنوا قل شمل ترليا وو جمع  يمو ل تش ص  يهعيا وو من مم  يهعييمش
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 وهة.وجه القصور الثالث: ال يوجد إلزام باإلبالغ عن محاوالت إجراء العمليات المشب
  

تأتا ىيعية " يحغ  ت يرم  تمت ررم يكل ىم يم تت  ق يأمو ل يشتيا ون ع متعرل ى ي ع ما جييمم وو ييلو ون ع  .59
ا  تم لل 2005ت نم  01-05( ما  ترعنوا يقا 20موج م تتيييض  يمو ل و/وو تمويل  إليهعب"  تو يلة فا نص  تمعلة )

ؤ  عت  تمعتيم يعإليحغ ىا مععوات  جي ء  ت م يعت  تمشيوهم، وياتب ا تت اا  تم2012ت نم  02-12و تمتما يعيمي 
 تكوا  تجا ري قل ىعتجت ووجا  ترروي  تمعللة فا هاه  تتوريمش 

 

وجه القصور الرابع: ال يشمل اإلطار القانوني والرقابي الذي تخضع له المؤسسات المالية في مجال مكافحة تبييض 
 ة الخزينة العامة في وزارة المالية.األموال وتمويل اإلرهاب مديري

  
ا  تم لل و تمتما ت رعنوا 2012ت نم   -12ما  يمي يقا  4ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي ها  ما  حل  تمعلة  .60
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م ت يي   تمؤ  عت 2005ت نم  01-05يقا 

اينم  ت عمم فا وا ية  تمعتيم ما عيث  تنشعة  تتا تمعي ا، عيث تروا  ت اينم  يأىمعل مريفيم ما  تمعتيم  تاي يشمل  ت 
 حل فتح ع عيعت مريفيم ت  عم يا في ع يتا   ت ل م ع مثل وي ع عب مريفا آ ي  ضعفم  تم فتح ع عيعت ت شيكعت 

   تمت  لة يرفرعت ىموميمش 
 

من أي مؤسسات المالية أخرى غير المصارف والمصالح المالية لبريد وجه القصور الخامس: عدم وجود إخطارات 
 الجزائر، مما يحد من فعالية النظام. 

 

قلمت  تجا ري  عرعريعت تت  ق يعإل ةعي ت يعتشي م  تو يلة  تم   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا مت  رم يرةعع و عل  .61
ما مؤ  عت معتيم و يىش وقل اولت  ت  ةعت  تجا رييم يوجل ييعنعت  عرعريم ىا   ةعي ت  فرة وهو  تمرعي ، وا

 اعرًعش  32ىا  تتوريم   تعليث  ت كيتعييم يعإلعرعريعت  تمة ويم و تتا تا  لي ج ع ىنل تنعول
 

 م 2015م إلى 2005( يوضح عدد التصريحات بالشبهة والتقارير السرية الواردة من سنة 1جدول رقم )
 (RC)يح سريتصر  (DS)تصريح بالشبهة السنة 

 بنك الجزائر بريد الجزائر البنوك
 

 المجموع الجمارك
 

2005 8 0 0 1 1 
2006 30 0 0 5 5 
2007 58 4 0 1 1 
2008 127 1 0 5 5 
2009 303 1 0 23 23 
2010 741 0 2553 5 2558 
2011 590 986 355 39 394 
2012 558 815 4 47 51 
2013 582 1828 5 69 74 
2014 661 1037 0 52 52 
2015 1290 1226 31 128 159 

 3323 375 2948 5898 4948 المجموع 
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  2015، 2014، 2013( يوضح عدد التصاريح بالشبهة المرسلة من قبل البنوك 2جدول رقم ) 
 السنة  عدد التصاريح بالشبهة

582 2013 
661 2014 
1290 2015 
 المجموع 2533

 
  2015، 2014، 2013ارير السرية المرسلة من قبل اإلدارات المالية في ( يوضح عدد التق3جدول رقم ) 

 المجموع الجمارك بنك الجزائر السنة 
2013 5 69 74 
2014 - 52 52 
2015 31 105 136 
 262 226 36 المجموع

 
 

من قبل المؤسسات وجه القصور السادس: الشكوك حول طبيعة اإلخطارات المرفوعة إلى خلية معالجة اإلستعالم المالي 
 المصرفية. 

 وجه القصور السابع: عدم الفعالية في معالجة إخطارات الشبهة من قبل خلية معالجة اإلستعالم المالي. 
 

عول ةيي م  إل ةعي ت  يفع م توى  توىا تلى  تج عت  تمي غمتا تشيي  ت  ةعت  تم  إلجي ء ت  تمت اة فا   .62
تمعتا ما قيل  تمؤ  عت  تمريفيم، يمع ي اا ف عتيم م عتجم   ةعي ت  تشي م ما  تميفوىم  تم   يم م عتجم  إل ت حا  

 شقيل   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا
 

وفعلت  ت  ةعت يأنا فيمع يت  ق يعإل ةعي ت يعتشي م  تمي  م ت  يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا ف ا مت  رم و ع ًع   .63
تم  ت عيج  تمتمث م  رورًع فا تض يا  تفو تيي، ويتا مرعينم  تم  ومعت مع ت ب  تمي  م ما  يعيكم يؤوس  يمو ل ما و  

ل ية  تضي ربش   ةي   ل ية  تجمعيب و  
 

 التوصية الخاصة الثانية: )ملتزمة جزئيًا(
 

 وجه القصور األول: عدم شمول تجريم تمويل اإلرهاب التمويل بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي. 
 

 ترعلي يتعيي   06-15( ما  ترعنوا يقا 3ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل  تمعلة )ىعتجت  تجا   .64
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما 2005فيي يي  نم  6 ترعلي يتعيي    01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2015فيي يي  نم  15

ع وترليا وت ييي  يمو ل يغيض   ت معل ت ب تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، عيث نص ى م تجييا جم
 يمو ل ك يًع وو جاريًع ت ريعا يجي را موروفم يأن ع وف عل  يهعييم وو   ت معت ع ما ةي   يهعيا وو من مم  يهعييم إليتكعب 

ت يي   جي را موروفم يأن ع وف عل  يهعييم وو يو  ةم وو تمر عم ش ص  يهعيا وو من مم  يهعييمش كمع تضما  ترعنوا
  تف ل  إليهعيا تيشمل جميع  تجي را  تموروفم يأن ع وف عل  يهعييم يموجب قعنوا  ت رويعتش
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وينعء ى م مع  يق، يكوا  تتجييا فا  ترعنوا قل شمل جمع وو ترليا  تعرول ى م  يمو ل تش ص  يهعيا وو  .65
  تتوريمش  من مم  يهعييمش وياتب تكوا  تجا ري قل   توفت وجا  ترروي  تمت  ق ي اه

 
 

 وجه القصور الثاني: حصر تجريم تمويل اإلرهاب باألفعال اإلرهابية أو التخريبية. 
 

 ترعلي  01-14( مكيي ما  ترعنوا 87ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم ما  حل  تمعلة )  .66
ا و تمتضما قعنوا 1966يونيو ت نم  8 تمو فق  156-66ا  تم لل و تمتما تألمي يقا 2014فيي يي ت نم  4يتعيي  

 ت رويعت عيث تا تو يع تجييا تمويل  إليهعب يعيث يشمل جميع  يىمعل  إليهعييم وتيس فرة  يف عل  إليهعييم وو 
ا   ى م 2015فيي يي  نم  15 ترعلي  تمؤيخ  06-15( ما  ترعنوا يقا 3 تت ييييمش   تم جعنب اتب، نرت  تمعلة )

 تف ل  إليهعيا،  بتا يتا  يتكع ووتا   و ءً يل  إليهعب يف ل  يهعيا م يا، و ىتيعيهع جييمم ميتكيم ىلا يية جييمم تمو 
 و و ًء تا   ت ل ا هاه  يمو ل وو تا يتا   ت ل م ع ايتكعي عش  

 

العمل وجه القصور الثالث: عدم انطباق جريمة تمويل اإلرهاب بغض النظر عن مكان الفاعل أو المكان الذي حصل فيه 
 اإلرهابي أو الذي سيحصل فيه.

 

 تمؤيخ  06-15ما  ترعنوا يقا   2مكيي  3ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم ما  حل  تمعلة  .67
ا و تمت  ق يعتوقعيم ما 2005فيي يي ت نم  6 تمؤيخ فا  01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2015فيي يي  15فا 

ل  إليهعب ومكعفعت مع، عيث نرت  تمعلة ى م   ترعص  تمععكا  تجا رييم يعتن ي فا وف عل تيييض  يمو ل وتموي
تمويل  إليهعب  تميتكيم فا  تجا ري وتو  يتكب  تف ل  إليهعيا يعت عيج وو وجل  إليهعيا وو  تمن مم  إليهعييم فا  ت عيج، 

وو  تمن مم  إليهعييم  تمتوجا ت ا  تتمويل متو جليا فا  يتكب  تف ل ما ةي  جا ريي وو وجنيا، وو كعا  إليهعيا  ءً و و 
 تجا ريش كمع ت تص  تمععكا  تجا رييم يعتن ي فا وف عل تمويل  إليهعب ىنلمع ي ت ل   تف ل  إليهعيا  تموجا ت تمويل 

 مرعتح  تجا ري فا  ت عيج وو كعنت  تضعيم ما جن يم جا رييمش 
 
 

 يم الفعالية.وجه القصور الرابع: عدم إمكانية تقي
  

وفعلت  ت  ةعت يريعا  تمععكا  تجا رييم يإرل ي ىلل ما  يعكعا  ت عرم يتيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب،    .68
  ا ى م  تنعو  تتعتا: 2015ا  تم 2005 حل  يىو ا ما  وفيمع ي ا  عرعريم ت رضعيع  تمن وية و تمع ومم ما  ترضعء

 

م إلى 2005مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى جهة الحكم من سنة  ( يوضح إحصائيات قضايا4جدول رقم ) 
 م.2015

 
 

 السنوات

 
 القضايا الباقية

 
 القضايا المسجلة

طبيعة وعدد 
األشخاص 
 المتهمين

 
 القضايا المفصولة

 
 األحكام القضائية

 
تبييض 
 األموال

 
تمويل 
 اإلرهاب

تبييض 
األموال 
وتمويل 
 اإلرهاب

تبييض 
 األموال

تمويل 
 اإلرهاب

تبييض 
األموال 
وتمويل 
 اإلرهاب

 
 طبيعي

 
 معنوي

 
تبييض 
 األموال

 
تمويل 
 اإلرهاب

تبييض 
األموال 
وتمويل 
 اإلرهاب 

 
إجمالي 
 البراءة

 
أجمالي 
 اإلدانة

2005 0 6 0 0 64 5 194 0 0 60 5 108 61 
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2006 0 10 0 1 14 3 60 0 1 10 3 16 16 
2007 0 14 0 1 74 0 274 0 1 74 0 150 85 
2008 0 14 0 4 109 2 362 0 3 100 2 178 126 
2009 1 28 0 3 141 1 456 0 4 142 1 165 244 
2010 0 22 0 11 111 0 370 0 10 117 0 165 169 
2011 1 16 0 15 75 7 330 0 16 75 7 90 210 
2012 0 16 0 25 80 4 354 3 19 88 4 142 213 
2013 6 8 0 16 89 3 425 0 15 86 3 138 231 
2014 7 11 0 15 60 4 344 0 18 56 4 135 127 
2015 4 15 0 20 56 0 328 11 15 54 0 122 103 

 
 

يتييا وا  إلعرعريم  تماولة جعءت يشكل ىعا ما لوا تعليل  يب  إلل نم  ا كعا مت  ق يجييمم تيييض ومو ل  .69
 وو تمويل  يهعبش

 

عكا  يأن ع نتيجموقل وفعلت  ت  ةعت عول  إلل نم ي روص جييمتيا )تيييض ومو ل وتمويل  يهعب( يوقت و عل،  .70
 87و  تنرل( كمع تنص ى يا  تمعلة يو ء  إل عل  إليهعييم وتشجي  ع )قضعرا ى م  ش عص مت ميا يعتتشييل )لىا( يعاف

 ترعنوا  ت رويعتش 4مكيي 
 

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية .د
 

 التوصية الثالثة: درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيًا( 
 

 ت كافية لتعيين وتعقب الممتلكات.وجه القصور األول: عدم وجود ما يفيد إعطاء الجهات المختصة صالحيا
  

 02-12( ما  يمي يقا 15ىعتجت  تجا ري جاء ما ووجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل  تمعلة )  .71
ا 2005فيي يي ت نم  6 ترعلي يتعيي   01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2012فيي يي  نم  13 ترعلي يتعيي  

 يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، عيث نرت  تمعلة ى م   ترعص   يم م عتجم و تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض 
 ا ت حا  تمعتا يتع يل و  تغحل  تم  ومعت  تتا تيل  تي ع ما  ت  ةعت  تم ترم و ت عض يا قرل تعليل مرلي 

  يمو ل ووج ت عش   
 
 

 تمويل اإلرهاب. وجه القصور الثاني: عدم إمكانية وقف إبطال اإلجراءات في مجال 
 

( 4يأا كل  إلجي ء ت  تتا تتضما  ثيعت وو نرل وي عق ت م كيم وو غييه قل رنفت ع  تمعلة ) وفعلت  ت  ةعت - .72
مكيي( ما نفس  ترعنوا تة ب ما يريس معكمم  تجا ري 18ى م و عس ون ع ومو ل، ووا  تمعلة ) 01-05ما  ترعنوا يقا 

 يهعب، وومع قعنوا  ت رويعت فية ب ما  ترضعء  تجا را مرعلية جميع  يمو لش تجميل كل  يمو ل  تميتيةم يتمويل  إل
 

 وجه القصور الثالث: عدم فعالية مصادرة متحصالت الجريمة. 
 

 تا ترلا  تجا ري وي  عرعريعت تلل ى م ف عتيم  تن عا  ترعنونا  ت عص يعتمرعلية و تتجميلش   .73
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 )غير ملتزمة( التوصية الثالثة والعشرون: درجة اإللتزام
 

وجه القصور األول: عدم وجود سلطة رقابية ألية جهة بخصوص التزامات مؤسسات الوساطة وشركات التأمين في 
 مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. 

 

 01-05( ما  ترعنوا يقا 2مكيي  10ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل نص  تمعلة ) .74
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل 2012 تمؤيخ فا  02-12ا  تم لل و تمتما يعيمي يقا 2005يخ فا  تمؤ 

 إليهعب ومكعفعت مع، و تاي ينص ى م توتا   ةعت  تيقعيم )وتشمل تجنم  إلشي   ى م  تتأمينعت، تجنم تن يا ىم يعت 
ت رعنوا )كمؤ  عت  تو عةم وشيكعت  تتأميا( و تتا من ع مي قيم  تيويرم ومي قيت ع(   ةعت ع  تيقعييم ى م  ت عض يا 

ملى  عتي ا  ت عض يا ت و جيعت  تمنروص ى ي ع فا ها   ترعنوا يمع فا اتب ىا ةييق  تيقعيم  تميل نيمش كمع نرت 
ا 2012فا  تمؤيخ  02-12ا  تم لل و تمتما يعيمي يقا 2005 تمؤيخ فا  01-05مكيي( ما  ترعنوا يقا  10 تمعلة )

 تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع،  تتا ووجيت ى م  ت  ةعت  تم ترم  تتا ت ع 
رحعيعت  تضية و/وو  إلشي   و/وو  تيقعيم  تتا يتي  ع  ت عض وا،  ا تن يمعت فا مجعل  توقعيم ما تيييض  يمو ل 

 يا ى م  عتي ا  تو جيعت  تمنروص ى ي ع فا  ترعنواشوتمويل  إليهعب ومكعفعت مع وم عىلة  ت عض 
 

وجه القصور الثاني: لم تتخذ السلطات الجزائرية أي خطوة فعلية من أجل ترخيص وتسجيل محولي األموال ومقدمي 
 خدمات تغيير العملة.

 تزام.وجه القصور الثالث: عدم خضوع محولي األموال ومقدمي خدمات تغيير العملة ألنظمة متابعة اإلل
  

، 01-16ما  ن عا ينب  تجا ري يقا  21ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل  تمعلة   .75
ا و تمت  ق يعترو ىل 2007فيي يي ت نم  3 تمؤيخ فا  01-07،  تم لل و تمتما تن عا يقا 06/03/2016مؤيخ فا 

ت م م  تر يم، عيث نرت  تمعلة ى م  مكعنيم قيعا ينب  تجا ري  تمةيرم ى م  تم عمحت  تجعييم مع  ت عيج و تع عيعت يع
يعتتي يص تمكعتب  تري  وتعويل  ت م م ت ريعا ي م يعت  تري  وتعويل  ت محت  يجنييم  ترعي م ت تعويل، و ضوع 

ى م  فتتعح ىلة  معوتا  يمو ل ومرلما  لمعت تغييي  ت م م ين مم متعي م  اتتا ا تينب  تجا ريش وقل وشعيت  ت  ةعت
 ( مكعتبش6مكعتب ت ري  فا  تجا ري، يي غ ىللهع ععتيع  تم )

 
 

 التوصية السادسة والعشرون: )ملتزمة جزئيًا(
 

 وجه القصور األول: عدم فعالية الخلية وال سيما فيما يتعلق بتحليل اإلخطارات وتوزيعها.
 

يتع يل و  تغحل   تمعتا ترواجم  إل ت حا ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي ها  جاريًع، عيث وا   يم م عت   .76
 تم  ومعت  تتا تيل  تي ع ما  ت  ةعت  تم ترم يعتيقعيم مثل  ت جنم  تمريفيم وو  يش عص  ت عض يا تو جب  إل ةعي 
يعتشي م وها  تمؤ  عت  تمعتيم و تم ا غيي  تمعتيم، قرل تعليل مرلي  يمو ل ووج ت ع وفا ها   إلةعي ت ع وا تة ب 

 يحغ  تم م ت    1500ي م  ومعت  ضعفيم تي هع ضيوييم تممعي م م عم عش  وقل وفعلت  ت  ةعت يريعا  ت  يم يإي عل و
 ت  ةعت  توةنيم  تم نيم، عيث ت ل  ة يعت  تم  ومعت  تموج م  تم  تينوب تتوفيي م  ومعت  ضعفيم تإل ةعي ت 

 تم  ومعت  تموج م ت  يرعت  توةنيم  ي يى  تعرول ى م  يعتشي م  تمي  م ما ةيف اش وما جعنب آ ي ت ل  ة يعت
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:  ت و يق  ترضعريم،  تجيعريم،  تتجعييم،  ت رعييم، و تجميكيم( يغيض تمكيا مثل) ي يى  تمايل ما  تم  ومعت  إلضعفيم 
ى ي ع  عيرًع  مر عم  تتعريرعت و تتعييعت  تتعي م ت  يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا  تمرعينم يعتم  ومعت  تمتعرل

 يعتم ةيعت  تم ت مم ما  تينوبش 
 

وجه القصور الثاني: لم يحدد القانون أي هيئة أو شخص تؤهل الخلية طلب الوثائق والمعلومات منه باستثناء 
 مصلحتي الجمارك والضرائب. 

 

 تم لتم  01-05( ما  ترعنوا يقا 15ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم ما  حل  تمعلة )  .77
 تتا وكلت ى م رحعيم  ت  يم ية ب وي م  ومم  ضعفيم تي هع ضيوييم  02-12( ما  يمي يقا 8يموجب  تمعلة )

تممعي م م عم ع ما  ت  ةعت  تم ترم )ج عت  إلشي   و تيقعيم( وو ما  ت عض يا تو جب  إل ةعي يعتشي م يررل 
 تعليل مرلي  يمو ل ووج ت عش 

 

صراحة لخلية معالجة اإلستعالم المالي مشروعية الحصول على  01-05ث: لم يخول القانون رقم وجه القصور الثال
 المعلومات اإلضافية من الجهات الخاضعة لواجب اإلخطار.

 

هاه  تم أتم ما  02-12( ما  يمي يقا 8 تم لتم يموجب  تمعلة ) 01-05( ما  ترعنوا 15ىعتجت  تمعلة )  .78
م  إل ت حا  تمعتا ىنل تع ي  ع و  تغحت ع  تم  ومعت  تتا تيل  تي ع ما  ت  ةعت  تم ترم  حل  جعات ع ت  يم م عتج

يعتيقعيم مثل  ت جنم  تمريفيم وو  يش عص  ت عض يا تو جب  إل ةعي يعتشي م وها  تمؤ  عت  تمعتيم و تمؤ  عت 
ت ع وا تة ب ما  ت  ةعت  تم ترم وو و يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة قرل تعليل مرلي  يمو ل ووج ت ع و 

  ت عض يا فا  ةعي كل   ةعي يعتشي م وو ترييي  يي ت ت ما وي م  ومعت  ضعفيم تي هع ضيوييم تممعي م م عم عش 
 

وجه القصور الرابع: الخلية غير مخولة بتقديم أي مساعدة في المعلومات ألي جهة كانت، باستثناء إرسال الملفات 
 ت اإلشتباه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية.المتعلقة بتصريحا

  
 تم  ومعت  تمعتيم  تم  ت  ةعت  يمنيم و ترضعريم يمجيل  كتشع   لمكيي ى م  ا  ت  يم تي  15تنص  تمعلة  .79

 تمؤيخ  157-13مكيي ما  تمي وا  تتنفياي يقا  7لة ىم يعت مشيوهم تتيييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش وقل نرت  تمع
ا  تمتضما  نشعء 2002ويييل  7 تمؤيخ فا  127-02ا  تم لل و تمتما ت مي وا  تتنفياي يقا 2013ويييل  15فا 

تن يا ونشعة   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا ى م  ا يمكا ت   يم  ا توقع ى م ماكي ت تفعها وتيعلل  تم  ومعت مع 
ا وتغعيم كتعيم  تترييي مع 2015ة ب تتيعلل  تم  ومعت منا ىعا  1500ةعت  تم ترمش وقل وفعلت  ت  ةعت يوجول  ت  

  تج عت  تم ترم و تتا تشمل  تجمعيب وا ية  تتجعية ومر عم  تضي رب ومر عم  يما  ش 
 

 فعيل عمل الخلية.وجه القصور الخامس: عدم توفير التدريب والموارد البشرية والتقنية المالئمة لت
  

ا 2011ا و2010وفعلت  ت  ةعت  تجا رييم يأنا تا  يحء وهميم كييية ت تلييب، عيث تا يفع ميا نيتا ت  نو ت   .80
ا، كمع تا تن يا ىلة لوي ت تلييييم ل  ل و عيج  تجا ري تمو فيا  ت  يمش كمع وفعلت  ت  ةعت يأن ع قعمت يت ييا 2012و

( مو فيا جللش وتا توفي  ت  ةعت ىلل وو ةيي م وو موضوىعت  تلوي ت 2 ية يذ لل )( مع  يا وتلىيا  إلل6ىلل )
  تتلييييم  تتا  ضع ت ع  ت عم وا تلى  ت  يمش 
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وجه القصور السادس: الغموض في وضع الخلية القانوني، حيث أن مفهوم مؤسسة عمومية المجرد، الوارد في تعريف 
 ئري.الخلية، غير موجود في القانون الجزا

  
 تمؤيخ  02- 12مكيي ما  يمي يقا  4ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم ما  حل  تمعلة   .81

 تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب  01-05ا  تم لل و تمتما ترعنوا يقا 2012فيي يي  نم  13يتعيي  
ع   ةم  ل ييم م تر م تتمتع يعتش ريم  تم نويم و إل ترحل  تمعتا ومكعفعت مع، عيث نرت ى م ت يي   ت  يم يعىتيعيه

 وتوضع تلى  توايي  تمك   يعتمعتيمش  
 
 

وجه القصور السابع: لم تنشر خلية معالجة اإلستعالم المالي أي تقرير دوري يتضمن أي معلومات أو إحصاءات تتعلق 
 بعملها.

  
عيييهع  ت نويم يشكل غيي منت ا ى م  تموقع  إلتكتيونا  تي ما ت ع، عيث تروا   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا ينشي تر

ا وت ت ع ترعييي نشعة 2009ا  تم ىعا 2004وفعلت  ت  ةعت يأن ع قعمت ينشي وول ترييي ت ع ت فتية  تممتلة ما ىعا 
 اش2015ا و2014ا، 2013، ا2012ا، 2011ا، 2010 نويم تألىو ا 

 
 )ملتزمة جزئيًا( التوصية الخامسة والثالثون:

 

 وجه القصور األول: عدم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب واتفاقية باليرمو تنفيذاً كاماًل.
  

ىعتجت  تجا ري ىلل كييي ما ووجا  ترروي  تمت  رم يجييمم تيييض  يمو ل يمع يتو فق مع  تفعقيم يعتييمو،  .82
كل يتةعيق مع  إلتفعقيم  تلوتيم ترمع تمويل  إليهعب، عيث جيمت روي جمع يعإلضعفم  تم تجييا تمويل  إليهعب يش

وترليا  يمو ل ينيم   ت ل م ع ش ريًع وو ما ةي   يهعيا وو من مم  يهعييم ك يًع وو جاريًع، ما وجل  يتكعب  تجي را 
ياش كمع وفعلت  ت  ةعت يريعم ع  تموروفم يأف عل  يهعييم وو ت ييييم،  تمنروص و تم عقب ى ي ع فا  تتشييع  تم مول 

كمع تيينا  إلعرعريعت  تميفرم ىنل  تتةيق ت توريم ، يتنفيا  ت ليل ما ة يعت  تم عىلة  ترضعريم  تلوتيم فا ها   تشأا
  اعرًعش 38

 
 

 التوصية االربعون: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيًا(
 

مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب خصوصًا عن طريق وجه القصور األول: عدم تفعيل التعاون الدولي في مجال 
 خلية معالجة اإلستعالم المالي وسلطات اإلشراف مع نظرائهم األجانب.

 

قعمت  تجا ري يإت عا ىلل ما  ت ةو ت ما وجل يفع م توى  إلتتا ا ي اه  تتوريم، عيث قعمت   يم م عتجم   .83
 عوا  تلوتا مع ىلل ما  توعل ت  تمعتيم عول  ت عتا، و انضمعا  تم  إل ت حا  تمعتا يتوقيع ىلل ما  تفعقيعت  تت

 تمجموىعت  تمعتيم  تتا ت مح يتيعلل  تم  ومعت و تت عوا فا مجعل  تمي قيم، عيث وفعلت  ت  ةعت يريعم ع يإمضعء ىلل 
( ة ب م عىلة 45يترليا ىلل ) ( ماكية تفعها وت عوا مت  رم يتيعلل  تم  ومعت مع  توعل ت  يجنييم  تممعث م، وقعمت17)

( ة ب م عىلة فا نفس  تفتيةش كمع قعمت 61ا، وت  مت ىلل )2013 تم  يتميي  1/1/2011تمثيحت ع فا  تفتية ما 
 اش3/7/2013يعانضمعا  تم مجموىم  يجمونت يتعيي  
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 ت حا  تمعتا مع ن ي ر ع وفيمع ي ا  عرعريم توضح  تم عهل ت و إلتفعقيعت  تلوتيم  تتا وق ت ع   يم م عتجم  إل .84
  يجعنب:   

 

 الرقم الدولة اسم الخلية تاريخ اإلمضاء

ا4/12/2007  1 سنغال  ت  يم  توةنيم تم عتجم  تم  ومعت  تمعتيم 

ا27/4/2010  2 بلجيكا   يم م عتجم  تم  ومعت  تمعتيم مم كم 

ا19/5/2010 غ ل  يمو ل و تععات  تمشيوهم وعلة مو ج م  ت العربية االمارا 
 المتحدة

3 

ا2010  4 موريتانيا تجنم تع يل  تم  ومعت  تمعتيم  

ا5/5/2011 غ ل  امو ل وتمويل  ايهعب وعلة مكعفعم   
المملكة األردنية 

 الهاشمية
5 

ا28/11/2011  6 تونس  ت جنم  تتون يم ت تععتيل  تمعتيم 

ا29/11/2011 نالبحري  ل ية  تتعييعت  تمعتيم مم كم  تيعييا   7 

ا29/11/2011  8 السودان وعلة  تتعييعت  تمعتيم  ت ول نيم 

ا29/11/2011  9 اليمن وعلة جمع  تم  ومعت  تمعتيم 

ا30/11/2011  10 المغرب وعلة م عتجم  تم  ومعت  تمعتيم 

ا26/5/2011 ل  تمفتشيم  ت عمم ت م  ومعت  تمعتيم تجم وييم يوتن   11 بولندا 

ا28/3/2012 م  ا ت حا  تمعتا ومكعفعم  تلوي ت  تمعتي  يم م عتجم  
 12 فرنسا  تغيي شيىيم

ا29/4/2012  13 مصر وعلة مكعفعم تيييض  امو ل  تمرييم 

ا3/4/2012  14 سلطنة عمان وعلة  تتعييعت  تمعتيم   ةنم ىمعا 

ا12/9/2012  15 لبنان هيرم  تتعريق  ت عرم 

ا4/7/2013 ت يييم  ت  وليموعلة  تتعييعت  تمعتيم  تمم كم     
المملكة العربية 

 السعودية
16 
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ا5/7/2013  17 بوركينافاسو   يم م عتجم  تم  ومعت  تمعتيم 

ا5/2/2014  18 اليابان ميكا  تم عيي ت  تيعيعنا 

ا12/3/2015  19 التشاد  توكعتم  توةنيم ت تعييعت  تمعتيم 

ا25/6/2015 يةة الروسالفيدرالي  تمر عم  تفلي تيم ت يقعيم  تمعتيم   20 

 

وتا توفي  ت  ةعت مع يثيت تف يل  تت عوا  تلوتا فا مجعل مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب  رورًع ىا  .85
 .ةييق   ةعت  إلشي    ي يى مع ن ي ر ا  يجعنب

 
ومات المتوفرة وجه القصور الثاني: عدم اتخاذ تدابير تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة بعدم استعمال المعل

 في إطار التعاون الدولي إال بالطريقة المتفق عليها مع السلطات األجنبية المانحة لهذه المعلومات.  
 

 01-05 ا  تم لل و تمتما ترعنوا يقا 2012فيي يي  13 تمؤيخ فا  02- 12ما  يمي يقا  25 نرت  تمعلة .86
متوفية فا  ةعي  تت عوا  تلوتا يغي ض غيي ت ب ا، ى م ىلا   ت معل  تم  ومعت  ت2005فيي يي 6 تمؤيخ فا 

 تضو ية و تضمعنعت  تكفي م ي لا   ت معل  تم  ومعت  تمنروص ى ي ع فا  ترعنواش تكا تا تعلل  تتل ييي  تتشيي يم معهيم 
  . تمتوفية فا  ةعي  تت عوا  تلوتا يعتةييرم  تمتفق ى ي ع مع  ت  ةعت  يجنييم  تمعنعم ت اه  تم  ومعت

 
 

 التوصية الخاصة األولى: درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيًا( 
 

 وجه القصور األول: عدم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب تنفيذاً كاماًل.
 

ىعتجت  تجا ري ووجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم، عيث تا ت ليل ت يي  جي را تمويل  إليهعب ى م نعو يتفق   .87
  إلتفعقيم، و يرت  إلشعية  تم اتب ىنل  تعليث ىا  تتوريم  ت عرم  تثعنيمش  مع مع ويل فا

 

 ( بشأن منع وقمع تمويل اإلرهاب.1373( و )1267وجه القصور الثاني: عدم تنفيذ قراري مجلس األمن رقم )
  

 تمؤيخ فا  01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2015فيي يي  نم  15 ترعلي يتعيي   06-15وضع  ترعنوا يقا  .88
ا و تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع،  ي عس  ترعنونا تحمتثعل 2005فيي يي ت نم  6

( وتنفياهمع يعتكعمل )و تري ي ت  تحعرم ت مع(، و ت عا  إلجي ء ت  تحامم 1373( و )1267يري يي مج س  يما يقا )
  تيجعء  اةحع ى م  تتوريم  ت عرم  تثعتثمشب هايا  تري يياش تو جيعت  تتجميل تألمو ل يموج
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 التوصية الخاصة الثالثة: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا(
 

( و 1267وجه القصور األول: عدم وجود أساس قانوني وا جراءات لتجميد األصول واألموال وفقًا لقراري مجلس األمن )
(1373 .) 
 

ا ى م  تتجميل  تفويي تألمو ل  ت عرلة تألش عص 2015( ما  ترعنوا  ترعلي فا ىعا 2 مكيي 18نرت  تمعلة ) .89
، فيمع تضع 1267و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة ت جنم  ت رويعت  تمعلثم يري ي مج س  يما يقا 

ا و تمن معت  إليهعييم وفرًع تمتة يعت قي ي مكيي( ما  ترعنوا آتيم تجميل  يمو ل  ت عرلة تألش عص  إليهعييي18 تمعلة )
ا  ت عص يإجي ء ت 2015معيو  12(  ترعلي يتعيي  15-113ونص  تمي وا  تتنفياي يقا ) ش1373مج س  يما يقا 

ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض 2015فيي يي  6يتعيي   01-05عجا و/وو تجميل  يمو ل  تمنروص ى ي ع فا قعنوا يقا 
ا  تمت  ق يإجي ء ت تجميل و/وو عجا ومو ل 2015معيو  31يل  إليهعب ومكعفعت مع و تري ي  تمؤيخ فا  يمو ل وتمو 

 يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة ت جنم  ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتعلة تتنفيا قي ي 
(ش عيث نص ى م  ععتم  ي معء 1373 يما يقا )( و تري ي ت  تحعرم تا، وقي ي مج س 1267مج س  يما يقا )

و تري ي ت ا ت  تر م ىيي وايي  تشؤوا  ت عيجيم  تم  توايي  1267و تكيعنعت  تمعللة وفرًع تري ي مج س  يما يقا 
  تمك   يعتمعتيم ات عا  إلجي ء ت  ت عرم يتجميل ومو ت ا ووروت ا، وتعلل آتيم اتب وفرًع تري ي  عص يرلي ما وايي

  تمعتيم، واتب يمع ين جا مع وعكعا  ترو نيا و تم عهل ت و إلتفعقيعت  تلوتيم  تنعفاةش 
 

تتمثل  آلتيم فا قيعا وايي  تشؤوا  ت عيجيم يإي عل قعرمم  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم     .90
مجيل نشيهع  تم  توايي  تمك   يعتمعتيم،  تاي  تموعلة ت  رويعت  تمريية ما ةي  مج س  يما تمن مم  يما  تمتعلة ي

يرلي فويً  قي يً  يعجا و/وو تجميل  يمو ل و يمو ل  تمتأتيم ما ممت كعت ا، و تتا يعواون ع وو  ت عض م تألش عص وو 
 م وا ترعتع ا وو  تكيعنعت  تم ج م يةييرم ميعشية وو غيي ميعشية، وو  يمو ل  ت عض م تيقعيت ا وو يقعيم  ش عص ي

يأتميوا يأميهاش وينشي  تري ي فا  تموقع  إلتكتيونا  تي ما ت  يرم  تمت ررم )  يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا(، وي ل 
اتب يمثعيم تي يغ تألش عص  ت عض م ت رعنواش فا عيا تي ل ة يعت  تلول  تمت  رم يتجميل و/وو عجا  يمو ل  تو يلة فا 

( ىا ةييق وا ية  تشؤوا  ت عيجيم  تم  ت يرم  تمت ررم  تتا تي   ع فويً   تم 1373ما يقا )تةييق قي ي  مج س  ي
وكيل  تجم وييم تلى معكمم  تجا ري، وينشي ومي  تعجا و/وو  تتجميل  ترعلي ما معكمم  تجا ري ى م  تموقع  تي ما 

لا وجول  يش عص و تكيعنعت  تموجولة فا  ترعرمم ت  يرم  تمت ررم فويً ش وتضما  تمي وا  تا ا  ت عض يا يعتتأكل ما ى
يحغ  ت يرم   تموعلة ضما ىمحء  يش عص  ت عض يا، وتةييق  جي ء ت  تعجا و/وو  تتجميل فا ععل وجول   ا، و  
يحغ ع ويضًع فا ععتم ىلا وجول   ا ضما ىمحء  يش عص  ت عض يا، وتةييق  جي ء ت  تعجا   تمت ررم ياتب، و  

يحغ  ت يرم  تمت ررم، وكاتب  يحغ ع فا ععتم ىلا وجول   ا ضما ىمحء و/وو  تتج ميل فا ععل وجول   ا، و  
 يش عص  ت عض ياش ونص  تمي وا  تتنفياي ويضًع ى م  جي ء ت  ت معح تألش عص و تمجموىعت يع ت ل ا جاء ما 

م  ضوع  يش عص  ت عض يا ت  رويعت  يمو ل  تمجملة وو  تمعجواة تتغةيم  إلعتيعجعت  تضيوييم، يعإلضعفم  ت
 تجا ريم فا ععل م عتفت ا يعكعا ها   تمي وا يعإلضعفم  تم  تجا ء ت  ي يى  تمنروص ى ي ع فا  تتشييع و تتن يا 

  تم مول ياش  
 

ا  جي ء ت تجميل و/وو عجا ومو ل  يش عص 2015معيو  31وتضما قي ي وايي  تمعتيم  ترعلي يتعيي   .91
تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة تمج س  يما، ما عيث  تا ا  يش عص  ت عض يا يعتتأكل ما ىلا وجول و تمجموىعت  
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وش عص وو كيعنعت م ج يا ضما  ترعرمم  تموعلة  تم عرم يري ي وايي  تمعتيم  تمنشوية ى م موقع   يم م عتجم  إل ت حا 
يرعع  تعجا فا ععتم و  جولها ضما ىمحء  يش عص  ت عض يا، كمع  تمعتا ضما ىمحء  يش عص  ت عض يا، و  

تروا  ت  يم يتي يغ  يش عص  تم ج يا ضما  ترعرمم  تموعلة يعإلجي ء ت  تمتععم ت ا يموجب قي ي مج س  يما يقا 
فيمع يت  ق ية ب  تشةب ما  ترعرمم  تموعلة، وتك ي   توكعتم  ترضعريم ت  اينم يضمعا ت ييي  يمو ل  تمجملة  1904
ا يتجميل وو عجا 2015معيو  31تة ب وىمعل  ل يةش كمع تضما  تري ي  تثعنا  ترعلي ما وايي  تمعتيم يتعيي   تتا ت

 يمو ل وو  تممت كعت تألش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تو يلة فا  ترعرمم  تموعلة، و ىتيعي نشي  ترعرمم ى م موقع  ت  يم 
 و/وو  تعجاش  يمثعيم تي يغ تألش عص  ت عض يا يأمي  تتجميل 

 

وتجلي  إلشعية  تم وا  تمي وا  تتنفياي تضما  تنص ى م تةييق ىرويعت ى م  يش عص  ت عض يا فا ععتم  .92
ىلا  إلتتا ا يتنفيا  يعكعا  تو يلة فا  تمي وا، وفق  تجا ء ت  ي يى  تمنروص ى ي ع فا  تتشييع و تتن يا  تم مول يا، 

اتب وشعيت  ت ةوة  تتوجي يم  تم ىلل ما  ت رويعت  تتا يمكا تةيير ع فا ععتم ىلا لوا  إل حل يعت رويعت  تجا ريم، ك
 عتي ا  يعكعا  ت عرم يتنفيا  ت رويعت  تمعتيم  تم ت لفم ا ت  تر م يعإليهعب وتمويل  إليهعب، عيث وشعيت  تم تةييق 

( ما قعنوا  ت رويعت 4مكيي 87ةييق  تمعلة )(  تمت  رم يت06 -15(  تو يلة فا  ترعنوا يقا )1مكيي 3مكيي،  3 تمعلة )
 مكيي ما قعنوا  ت رويعتش  18و تمعلة 

 

(  تم  يمو ل 1373( و )1267تمتل وىمعل  تتجميل  تمشعي  تي ع فا  تري ي ىنل تنفيا قي ي مج س  يما يقا ) .93
يمع فا اتب )شي وو غيي ميعشي و يرول  ي يى  تم تملة وو  تمتوتلة ما ممت كعت يمت ك ع وو ي يةي ى ي ع يشكل ميع

 يمو ل  تمكت يم وو  تنعشرم ىا هاه  يمو ل( تألش عص  تمعللة و معر ا وفق  ترو را يعإلضعفم  تم ومو ل  يفي ل 
فيي يي  15 تمؤيخ فا  06-15و تكيعنعت  تتا ت مل يعتنيعيم ىن ا وو تمر عت اش وتجلي  إلشعية  تم وا  ترعنوا يقا 

 تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع قل ىي   01-05تمتما ت رعنوا يقا ا  تم لل و 2015
 تتجميل و/وو  تعجا فا  تمعلة  تي ي م يأنا: فيض ع ي مؤقت ى م تعويل  يمو ل وو   تيل ت ع وو  تتري  في ع وو 

قي ي قضعرا وو  ل ييش وي تيي نشي قي ي  توايي  تمك    نر  ع، وو توتا ى لة  يمو ل وو  ت يةية ى ي ع مؤقتًع ينعء ى م
يعتمعتيم ى م  تموقع  إلتكتيونا  تي ما ت  يرم  تمت ررم يمثعيم تي يغ ت  عض يا يأمي عجا و/وو تجميل ومو ل 

  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تماكوية فا  ترعرممش 
 

مؤ  عت و تم ا غيي  تمعتيم تتنفيا قي ي ت  تتجميل نص  ترعنوا ى م  تتا معت و ضعم ت مؤ  عت  تمعتيم و ت .94
يع ي ى ي ا  تععم  تتري  يأي ومو ل وو ممت كعت يشكل ميعشي وو غيي   ترعلية وفرًع تري ي ت مج س  يما، عيث

ن ا، ميعشي ترعتح  يش عص و تكيعنعت  تمليجم ضما قو را  إليهعب و ترو را  تمع يم وو  تلوتيم وو ترعتح  تايا ينويوا ى
مع تا يتوفي تي يص وو تفويض ياتب وو مع تا يتا  إل ةعي ي ح  اتب وفرًع تري ي ت مج س  يما ا ت  تر م، تعت 
ةعر م  تم ؤوتيم  ترعنونيمش كمع يجب ى ي ع ويضًع  تيجوع  تم  ترو را  تماكوية ىنل  جي ء وي ىم يم وو  تل ول فا ىحقم 

و ما ضما هاه  ترو را، وفا ععل ويول   ا مةعيق وو مشعيا، يجب ى م  جليلة مع وي ش ص ت تأكل ما ىلا  لي ج
يحغ  ت  يم فويً  يعإلجي ء  تمت ا ي ا   ت روصش    تج عت  تماكوية تجميل  يمو ل و  

 

ا، تكل ما شم ا قي ي  تتجميل 2015فيي يي  15 تمؤيخ فا  06-15( ما  ترعنوا يقا 4مكيي  18كف ت  تمعلة )  .95
ل يي وتكل اي مر عم وا ييفع ت  مًع عيث تضمنت  ت ةوة  تتوجي يم  تمت  رم يعت رويعت  تمعتيم و/وو  تعجا  إل

 يتميي  2 تم ت لفم ا ت  تر م يعإليهعب وتمويل  إليهعب  ترعلية ما قيل   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا يتعيي  
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ت رويعت فا مج س  يما، عيث كف ت ت متضيي ا  تنص  جي ء ت  تن ي فا  تيفع ما  ترو را  تتا ترليهع تجنم  2015
 ت عا كعفم  تو عرل  تمتععم إلتغعء  تتجميل وو  تعجا وو عا   ا ا ما  ترعرمم، ما  حل  ت جوء  تم  إلجي ء ت  ترعنونيم 

ل ما وا و تتن يميم ا ت  تر م يغيم  تتمكا ما يفع  تتجميل فا  توقت  تمنع ب ى م ومو ت ا ووروت ا  ي يى ي ل  تتأك
 تش ص وو  تكيعا  تم نا ا يمثل ش ص وو كيعا تا تعليله، ففا هاه  تععتم يروا  تش ص وو  تكيعا  تم يا يعيمي 
يترليا ة ا  تم  تمؤ  عت  تمعتيم وو غيي  تمعتيم  تتا قعمت يعإليحغ و تتا تيفع  يمي  تم   يم م عتجم  إل ت حا 

 ي ل  تتأكل ما وا  تش ص وو  تكيعا  تم يا تا يتا تعليلهش  تمعتا ما وجل  تترعيح ويفع  تتجميل 
 

ا  تمت  ق يإجي ء ت عجا و/وو تجميل  يمو ل 2015معيو  12 تمؤيخ فا  113-15علل  تمي وا  تتنفياي يقا  .96
لة فا  ةعي  توقعيم ما تمويل  إليهعب ومكعفعتا  إلجي ء ت  تتا ت مح يع ت ل ا  يمو ل  تتا جملت، عيث  معت  تمع

( منا  تألش عص و تمجموىعت و تكيعنعت يع ت معل جاء ما ومو ت ع  تمعجواة و/وو  تمجملة تتغةيم  عتيعجعت ا 7)
 تضيوييم و عتيعجعت وفي ل ىعر ت ا، يتعليل ميعتغ معتيم تت ليل  يىيعء و تتكعتي  و تت ويضعت  تتا تلفع ترعء  ت لمعت، 

إليجعي وو لفع وق عة يها ت منال  ت عر ا و تلو ء و تمرعيي   تمت  رم يعت حج ا يمع ت ب  تمت  رم يعتغل ء و ت يعس و 
و ترعم و تضي رب ووق عة  تتأميا  إلجيعييم و تغعا و تك ييعء ومرعيي   إلترعل وكا  ي ض  تمرعيي  غيي  تمتوق مش 

عتا و تمت  رم يعت رويعت  تمعتيم كمع نرت ى م نفس  تم نم  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ىا   يم م عتجم  إل ت حا  تم
ا ما  حل  ت معح تألش عص وو 2015 يتميي  2 تم ت لفم ا ت  تر م يعإليهعب وتمويل  إليهعب  ترعلية فا 

 تكيعنعت  تتا تا تعليلهع ما قيل مج س  يما وو  على  ت جعا  تم ترم ت ورول  تم ومو ت ا وو وروت ا  تتا تا 
يم تتغةيم نفرعت ا  ي ع يم تلفع ي ض  تتكعتي ،  يجية وميتيعت  ت لمعت وو نفرعت   تثنعريم تجميلهع و تتا ييون ع ضيوي 

و تورول  تم ومو ت ا ووروت ا  ي يى، كمع يمكا ت   ةم  ترضعريم  تتا قييت تجميل  يمو ل و يرول ى م  تم توى 
 (ش  2001)1373 توةنا وا ت مح يورول ورععي ع  تي ع ي يعب ا ت ع وفرًع ت ري ي 

 

تتوتم  تج عت  إلشي فيم  تم ترم  تتأكل ما  تتا ا  تمؤ  عت  تمعتيم وغيي  تمعتيم يعاتتا معت  تو يلة فا قي ي ت  .97
 تتجميل  ترعلية ةيرًع تري ي ت مج س  يما، وفا ععل   حل هاه  تمؤ  عت يعاتتا معت  تمفيوضم، يتوجب ى ي ع  يحغ 

  ت جنم فويً ش 
 

الثاني: عدم تحديد األشخاص المشبوهين أو الكيانات المشبوهة على النحو الذي يقضي به القرار رقم  وجه القصور
(1373 .) 
 

 ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية ما قيل   يم  وفعلت  ت  ةعت م عتجم وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم ما  حل  .98
 2 ت لفم ا ت  تر م يعإليهعب وتمويل  إليهعب  ترعلية يتعيي  م عتجم  إل ت حا  تمعتا و تمت  رم يعت رويعت  تمعتيم  تم

ها   تموضوع، عيث ن مت موضوع تعليل و معء  يش عص وو  تكيعنعت  تمشيوهم ما  حل  تنص :  2015 يتميي 
 ل آ ي ا( تتا  تتعليل ت ما قيل ي ل وو وكثي يميعليتا  ت عرم وو ية ب ما ي2001) 1373يأنا فيمع يت  ق يعتري ي يقا 

يمع وا  تجا ري تلي ع  تضمعا يموجب ميعلر ع  ترعنونيم ا ت  تر م، وا ة ب  تتعليل قل تا لىما يلو فع ىرحنيم وو ى م 
و عس م رول ي مح يعاشتيعه وو  ت ا يأا  تش ص وو  تكيعا  تاي تا  قتي ح تعليله ي توفا كل م عييي  تتعليل  تو يلة 

تلوتم تاويل  ت كيتعييم يإعرعريم توضح تعليل  يش عص  تمشيوهيا وو  تكيعنعت ش ييجم ما  1373فا  تري ي يقا 
 (ش1373 تمشيوهم ى م  تنعو  تاي يرضا يا  تري ي يقا )
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وجه القصور الثالث: عدم وجود آلية لرفع األسماء من القائمة واإلفراج عن أموال األشخاص الذين تم إدراجهم في 
 القائمة بطريق الخطأ.

 

 ةوة  تتوجي يم  تمت  رم يعت رويعت  تمعتيم  تم ت لفم ا ت  تر م يعإليهعب وتمويل  إليهعب  ترعلية فا نرت  ت .99
ا ى م عق  يش عص و تكيعنعت  تتا تعمل نفس  ا ا وو   ا ممعثل تش ص تا ت يينا و تايا م  ا 2015 يتميي  2

و تتن يميم ا ت  تر م يغيم  تتمكا ما يفع  تتجميل فا  جي ء  تتجميل ىا ةييق  ت ةأ  ت جوء  تم  إلجي ء ت  ترعنونيم 
 توقت  تمنع ب ى م ومو ت ا ووروت ا  ي يى ي ل  تتأكل ما وا  تش ص وو  تكيعا  تم نا ا يمثل ش ص وو كيعا تا 

غ و تاي تعليله، عيث تتمثل هاه  إلجي ء ت فا قيعا  تش ص وو  تكيعا  تم نا يترليا ة ا  تم  ت عضع  تاي قعا يعإليح
يوج ا يلويه  تم   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا ما وجل  تترعيح ويفع  تتجميل ي ل  تتأكل ما وا  تش ص وو  تكيعا 
 تم نا تا يتا تعليله، كمع يمكا ت ش ص وو  تكيعا  تاي تا تعليله وا يروا يعاىتي ض يغيم  ىعلة  تن ي ما قيل  ت  ةم 

  تمؤه م وو مج س  ترضعءش 
 

ا  تمت  ق يإجي ء ت تجميل و/وو 2015معيو  31( ما  تري ي  تمؤيخ فا 4نرت  تفرية  تثعنيم ما  تمعلة )كاتب  .100
عجا ومو ل  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة ت جنم  ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتعلة 

عت وا يرلا ة يًع تلى مكتب و ية  يما  تمتعلة، ى م عق كل ش ص وو كيعا ييغب فا شةب و ما ما قعرمم  ت روي
 وي ل اتب يتا  ىحا   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا إلت عا  إلجي ء ت  تحاممش 

 
 

 وجه القصور الرابع: عدم توزيع قوائم مجلس األمن على جميع الجهات من مؤسسات مالية ومنها المصارف. 
 

ا  تمت  ق 2015معيو  12 تمؤيخ فا  113-15 تمي وا  تتنفياي يقا ( ما 2نرت  تفرية  ي يية ما  تمعلة )   .101
يإجي ء ت عجا و/وو تجميل  يمو ل فا  ةعي  توقعيم ما تمويل  إليهعب ومكعفعتا ى م  ىتيعي نشي قي ي  تعجا و/وو 

م م عتجم  إل ت حا  تتجميل  ترعلي ىا  توايي  تمك   يعتمعتيم ى م  تموقع  إلتكتيونا  تي ما ت  يرم  تمت ررم )   ي
 تمعتا( يمثعيم تي يغ تجميع  تمؤ  عت  تمعتيم و تغيي معتيم )  ت عض يا( يأمي عجا و/وو تجميل  ومو ل  يش عص 

(  تمؤيخ فا 006( ما  تري ي يقا )2و تمجموىعت و تكيعنعت  تماكوية فا ت ب  ترو را، كمع نرت ى م نفس  تم نم  تمعلة )
يتجميل و/وو عجا ومو ل  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة ت جنم ا  تمت  ق 2016ينعيي  24

 ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتعلة ى م  ىتيعي نشي قي ي  تتجميل وكا  قعرمم مج س  يما تألما  تمتعلة  تم عرم يا 
تمعتا، يمثعيم تي يغ ت  عض يا يأمي  تتجميل و/وو و تمعلثم ى م  تموقع  إلتكتيونا  تي ما ت  يم م عتجم  إل ت حا  

  تعجا  تفويي يمو ل وومحب  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م ى م  ترعرمم  ت عتفم  تاكيش  
 

 (.1373( و )1267وجه القصور الخامس: عدم وجود إحصائيات تطبيق قراري مجلس األمن )
  

يق قي يي مج س  يما، عيث وفعلت  ت  ةعت يأنا ا توجل  عرعريعت تا تاول  تجا ري وي  عرعريعت توضح تةي .102
 ي يب ىلا   ت معل  إليهعيييا ت ن عا  تمريفاش  1373و 1267عول تنفيا قي يي مج س  يما 
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 (.1373( و )1267وجه القصور السادس: عدم إمكانية تقييم الفعالية لعدم وجود تطبيقات لقراري مجلس األمن )
  

عيث  ترييا ملى ف عتيم ن عا  ت رويعت  تمعتيم  تمةيق تلى  تجا ري، ن يً  ت لا وجول وي ييعنعت  عرعريم، ير ب .103
  ش1373و 1267وفعلت  ت  ةعت يأنا ا توجل  عرعريعت عول تنفيا قي يي مج س  يما 

 
 

 التوصية الخاصة الخامسة: درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيًا( 
 

 لبس فيما يتعلق بإمكانية وجود بعض التضارب في نطاقات اإلختصاص. وجه القصور األول: وجود 
وجه القصور الثاني: عدم وجود ما يفيد تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة 

 تلك الجريمة. األصول التي اتجهت النية إلى استخدامها في تمويل اإلرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب
 

( ما  يمي يقا 30ىعتجت  تجا ري جاء ما ووجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم، ما  حل نص  تمعلة يقا )  .104
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، عيث 2012فيي يي  نم  13 تمؤيخ فا  12-02

يعث و تتجميل و تعجا ومرعلية  يمو ل  تمييضم وو  تموج م ت تيييض نرت ى م تضما  تم عىلة  ترعنونيم  تمتيعلتم  ت
ونتعج ع و يمو ل  تم ت م م وو  تمامع   ت معت ع يغي ض تمويل  إليهعب و تو عرل  تم ت م م فا  يتكعب هاه  تجي را وو 

 –ومو ل ا ت قيمم م علتم، لوا  إل حل يعروق  تغيي ع ا  تنيمش 
 

م يض يلهع يأنا ا يوجل تضعيب فا  إل ترعص ةعتمع وا  تجا ري ترلا م عىلة قضعريم  وقل وفعلت  ت  ةعت فا .105
، وومع فيمع يت  ق 01-05ما  ترعنوا يقا  30و  25و   م وو ضعم وفرًع ت م عييي  تلوتيم ع ب مع ي  ي ما  تمو ل 

 تلول  يجنييم يعتم  ومعت  تمة ويم فا  ما نفس  ترعنوا ت امعا  ت  يم يتاويل 26و  25يعتم  ومم  تمعتيم فإا  تمعلتيا 
 علول  ترو ىل  تمت عي  ى ي ع لوتيًعش 

 

كمع تا ترلا  تجا ري  عرعريعت تفري يم عول ة يعت  تم عىلة  ترعنونيم  تمتيعلتم  تمت  رم يعيمو ل  تمجملة  .106
 .  ت لمم فا  يتكعب  تجييممو تمرعلية تألرول  تتا  تج ت  تنيم  تم   ت ل م ع فا تمويل  إليهعب و تو عرة  تم

 

 وجه القصور الثالث: إن عدم كفاية تجريم فعل تمويل اإلرهاب من شأنه أن يؤثر على درجة اإللتزام.
 

 يق  إلشعية  تم هاه  تم أتم ما  حل م عتجم  تتوريم  ت عرم  تثعنيم وقيعا  ت  ةعت يتو يع نةعق ت يي    .107
 اش 1999 تت يي   تو يل فا  تفعقيم قمع تمويل  إليهعب ت عا  جييمم تمويل  إليهعب تيريح متةعيرًع مع

 

وجه القصور الرابع: عدم وجود قوانين وا جراءات مالئمة لالستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية 
ستخدمة أو التي المتبادلة المقدمة من البلدان األجنبية والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة األصول الم
 اتجهت النية إلى استخدامها في تمويل اإلرهاب وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة.

 

 وجه القصور الخامس: عدم وجود قوانين تسمح بمصادرة ممتلكات ذات قيمة مناظرة في مجال تمويل اإلرهاب.
 

ا 2012( ما  ترعنوا  ترعلي فا ىعا 30) تمعلة ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تم أتم ما  حل  .108
ى م تو يع نةعق  تت عوا  تلوتا تيشمل ة يعت  تتعريق و إلنعيعت  ترضعريم  تلوتيم وت  يا  يش عص  تمة وييا، و تيعث 
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ت ع و تتجميل و تعجا ومرعلية  يمو ل  تمييضم، وو  تموج م ت تيييض ونتعج ع و يمو ل  تم ت م م وو  تمامع   ت مع
 ، و تو عرل  تم ت م م فا  يتكعب هاه  تجي را وو ومو ل ا ت قيمم م علتمشيغي ض تمويل  إليهعب

 

وجه القصور السادس: عدم النظر في إمكانية إنشاء صندوق لألصول المصادرة تودع فيه الممتلكات المصادرة 
عاية الصحية أو التعليم أو غير ذلك من جميعها أو جزء منها قصد استخدامها ألغراض جهات إنفاذ القوانين أو الر 

 األغراض المالئمة. 
 

تا تفيل  تجا ري يأن ع ن يت فا  نشعء رنلوق تألرول  تمرعلية تولع فيا  تممت كعت  تمرعلية جمي  ع وو جاء  .109
 ق ا  تمت 2015معيو  12 تمؤيخ فا  113-15( ما  تمي وا  تتنفياي يقا 4من ع قرل   ت ل م ع،  ا وا   تمعلة )

 31( ما  تري ي  تمؤيخ فا 6يإجي ء ت عجا و/وو تجميل  يمو ل فا  ةعي  توقعيم ما تمويل  إليهعب ومكعفعتا و  تمعلة )
ا  تمت  ق يإجي ء ت تجميل و/وو عجا ومو ل  يش عص و تمجموىعت و تكيعنعت  تم ج م فا  ترعرمم  تموعلة 2015معيو 

لة، تنرعا ى م تك ي   توكعتم  ترضعريم ت  اينم يضمعا ت ييي  يمو ل  تمجملة ت جنم  ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتع
( ما  تري ي  ت عيق فرل نرت ى م تعويل  يمو ل  ت عيرم ى م 7و/وو  تمجواة  تتا تتة ب وىمعل  ل يةش ومع  تمعلة )

 تمعتيم  تم نيم  تم وميا  ت اينم  م توى  تع عيعت  تينكيم و تيييليم ما ةي   ت يرعت  تمعتيم و تمؤ  عت و تم ا غيي
 تميكايم يررل ت جي  ع يرفم لقيرم فا لفعتيه، ويتا  تيعع نفس  إلجي ء يعتن يم تألمو ل  تمجملة و/وو  تمعجواة  تتا 
تأوي ع ع عيعت  يمو ل  ت عرم  تمفتوعم فا كتعيعت  ت اينم، وتيرم مولىم فا كتعيعت وميا  ت اينم  تميكايم عتم ييفع 

 تجميل و/وو  تعجا ما ةي  تجنم  ت رويعت تمج س  يما تألما  تمتعلةش   ت
 
 

وجه القصور السابع: عدم النظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بين الجزائر وبين الدول األخرى في 
 فاذ القوانين. حالة ما إذا كانت المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في مجال إن

 

تا تفل  ت  ةعت عول  إلجي ء ت  تمت اة تتي يص تر يا  تممت كعت  تمرعلية ييا  تجا ري وييا  تلول  ي يى فا  .110
ععتم مع  ا  كعنت  تمرعلية نعتجم يروية ميعشية وو غيي ميعشية ىا  جي ء ت من رم فا مجعل  نفعا  ترو نيا، ويعتتعتا تا 

 تمت  ق ي اه  تم أتمش ت عتج  تجا ري وجا  ترروي  
 
 

 وجه القصور الثامن: عدم التأكد من فعالية نظام تسليم المجرمين لعدم توفر إحصائيات.
 

 وفعلت  ت  ةعت ي لا وجول  عرعريعت عول ة يعت ت  يا  تمجيمياش .111

 
  

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة .ه
 

 التوصية السادسة: )درجة االلتزام: غير ملتزمة(
 
 

ىعتجت  تجا ري ووجا  ترروي  تمت  رم ييال  ت نعيم  تو جيم فا  تت عمل مع  يش عص  تم يضيا  يع يًع، عيث تا  .112
 تمؤيخ فا  01-05( ما  ترعنوا يقا 4ت يي   تش ص  تم يض  يع يًع يمع يتو فق مع  تم عييي، ما  حل نص  تمعلة )

ا  تتا ىيفت  تش ص  تم يض  يع يًع يأنا: كل وجنيا 2012 تمؤيخ فا  02-12ا  تم لل و تمتما يعيمي يقا 2005
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م يا وو منت ب، معيس وو يمعيس فا  تجا ري وو فا  ت عيج و عر  هعمم تشيي يم وو تنفيايم وو  ل ييم وو قضعريمش وي ل 
فا مرة ععت  تمن جيم، وتجلي  إلشعية  تم وا  تت يي  يمتل تيشمل  ها   تت يي  متو فرًع يشكل كعمل مع  تت يي   تو يل

 يش عص  تمع ييا  تم يضيا  يع يًع، وكاتب  تا ا كعفم  تمؤ  عت  تمعتيم يوضع ون مم منع يم إلل ية  تم عةي تتعليل 
تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم يع تعرول ى م مو فرم  إلل ية  ت  يع مع  ا  كعا  ت ميل وو  تم تفيل  تف  ا ش رًع م يضًع  يع يًع، و  

قيل  نشعء ىحقم  ت مل وو  إل تمي ي في ع، و ت عا كعفم  تتل ييي  تمنع يم تتعليل مرلي ثيوتا و يمو ل، ومي قيم ىحقم 
  ت مل يروية م تمية ومكثفمش 

 

منع يم تت ييي  مكيي( ما  يمي  تم لل ت رعنوا وىحه،  ت عض يا يأا يض و  من ومم 7ووجيت  تمعلة )وقل  .113
ش رًع م يضًع  يع يًع، و ت عا  ا تم عةي قعلية ى م تعليل مع  ا  كعا  تايوا  تمعتمل وو  تايوا وو  تم تفيل  تعرير

  إلجي ء ت  تحامم تتعليل ورل  يمو ل و تعيص ى م ضمعا مي قيم مشللة وم تمية ت حقم  يىمعلش 
 

ا، ى م  تمرعي  2012نوفميي  28 تمؤيخ فا  03-12يقا  ( ما ن عا ينب  تجا ري7كمع ووجيت  تمعلة ) .114
و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري، ةيرًع تترليي مليييعت ع  ت عمم، وا تعرل قيل يل يم  ت حقم مع كل 

ى م ا  تم لل و تمتما 2005 تمؤيخ فا  01-05ايوا جليل ش رًع م يضًع  يع يًع كمع هو م ي  يعترعنوا يقا 
  م  ومعت كعفيم عول مرلي  يمو ل و ت عا  تتل ييي  تتا تضما مي قيم ملىمم ول رمم ت حقم  تت عملش

 
 

 ملتزمة(  رالتوصية السابعة: )درجة اإللتزام: غي
   

ما  حل  تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم فيمع يت  ق يعت حقعت  مىعتجت  تجا ري ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوري   .115
فيم مع  تمرعي   تمي   م  ت عيجيم وو غييهع ما  ت حقعت يجمع م  ومعت كعفيم، و توقو  ى م ةيي م ىمل هاه  تمري 

 تمؤ  عت، وترييا  م م  تمؤ  م  تمي   م، ونوىيم  تيقعيم  تتا ت ضع ت ع، يمع فا اتب  ضوى ع تتعريق وو تلييي 
وترييا  تضو ية  تمةيرم فا  تمؤ  م  تمي   م، و تعرول تن يما فا مجعل مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، 

ى م مو فرم  إلل ية  ت  يع قيل  نشعء ىحقم مي   م جليلة، و تت ي  ى م  تم ؤوتيعت  ت عرم يكل مؤ  م فا مجعل 
وقت  مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، وتوثيق ت ب  تم ؤوتيعت، وتةييق ت ب  تتل ييي ى م  ت حقعت  ترعرمم

ا نص ي اا 2012نوفميي  28 تمؤيخ فا  03-12( ما ن عا ينب  تجا ري يقا 9رلوي  ترعنواش وقل تضمنت  تمعلة )
 تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم وىنل  اقتضعء،  تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري قيل ل وت ع فا ىحقم  تمي  حت  تمريفيم 

 ي يى  تمشعي م وا تجمع م  ومعت كعفيم عول مي   ي ع  تمريفييا  مع ينوب مي   م  عيجيم وو غييهع ما  ت حقعت
ت مح يم يفم ةيي م نشعة ا و م ت ا، ووا تتا ىحقعت  تمي  ل مع  تمؤ  عت  تمريفيم  يجنييم ع ب ترليي  تمليييم 

 يم:  ت عمم ووا تت ا يعإلضعفم  تم مع تةيرا ما تل ييي ىعليم ت  نعيم  تو جيم  تم  تتل ييي  تتعت
 

 وا  غحق ع عيعت ا مرلقش (و)
 ون ا  عض وا تمي قيم ما   ةعت ا  تم ترمش (ب)

 )ج( وا يت عونو  فا  ةعي ج عا وةنا تمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش
 )ل( وا يةيرو   جي ء ت  تعاي ت ايعرا م ت م ا  تع عيعت  انترعتيمش 
 )ه( وا ا يريمو  ىحقعت وىمعل مع ينوب وهميمش 
 و( تعييا )تعليث(  تفعقيعت ع عيعت  تمي   يا قرل  لمعج  إلتتا معت  تمنروص ى ي ع وىحهش    ) 
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 كمع يجب تةييق هاه  تتل ييي ى م مرلما  ت لمعت  تمريفيم  تمي   م  ت عيية ت علول وكعفم  ت حقعت  تمشعي مش .116
تيم و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري نرورًع تضمنت  ت ةوة  تتوجي يم  ترعلية تكل ما  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعكمع 

 ت اا ت ب  تمؤ  عت يمي ىعة  تمتة يعت  عتفم  تاكي تلى  تت عمل مع  تمي   ياش 
 

 التوصية الثامنة: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة( 
 
 

م تمنع  وء ىعتجت  تجا ري جاء ما ووجا  ترروي  تمت  رم يإتا ا  تمؤ  عت  تمعتيم يإت عا  تتل ييي  تحام   .117
تا ا  تمؤ  عت  تمعتيم يتةييق تل ييي معللة    ت ل ا  تتةوي ت  تتكنوتوجيم فا مجعل تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، و  
وكعفيم ت ترلي تم عةي تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب فا ععل فتح  تع عب وو ل وت ع فا ىحقعت ىمل وو تنفيا 

نوفميي  28 تمؤيخ  03 – 12( ما ن عا ينب  تجا ري يقا 11 تمعلة ) وتامتعيث   تم عمحت  تتا ا تتا وج ًع توجاش
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع،  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح 2012ت نم 

تكنوتوجيعت  تجليلة وو قيل  تتةويي ا ت  تمعتيم تيييل  تجا ري يإت عا  إلجي ء ت  تمنع يم قرل  توقعيم ما  ةي   ت معل  ت
  تر م يمنتوجعت وو ت عمحت تجعييم وو آتيعت  تتوايع يغي ض تيييض  يمو ل وو تمويل  إليهعبش

 
إا كل ىم يعت مؤ  عت  تو عةم تتا ىا ةييق وفعلت  ت  ةعت ونا ةيرًع تإلجي ء ت  تم مول ي ع فا  تجا ري ف .118

 تتةوي ت ت ت مل ش فا عيا ونا ا  تيويرم، فتح ع عب  عص يعت نل ت تلى  تينب  تينوب، عيث يتة ب  جي ء ىم يعت
 ش  تتكنوتوجيم فا ىم يعت قةعع  تتأميا

 
 

 التوصية الحادية عشر: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيًا( 
 
 

ل جميع ( تتشم11ىعتجت  تجا ري ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم، ما  حل تو يع متة يعت  تتوريم )  .119
 تمؤ  عت  تمعتيم، عيث تا  تا ا كعفم  تمؤ  عت  تمعتيم ) يمع في ع شيكعت  تتأميا وو مؤ  عت  تو عةم( يإيحء ىنعيم 
 عرم فا  تت عمل مع جميع  ت م يعت  تم رلة و تكييية غيي  ت عليم، وونمعة  تم عمحت غيي  ت عليم، و تععات  تتا ا 

مشيوع، وفعص ويعث   فيم ت ب  تم عمحت و تتأكل ما  تغيض من ع، وت جي  ع يتوفي ت ع مييي  قترعلي و ضح و 
تععت ع ت   ةعت  تم ترم ىنل  اقتضعءش عيث تضمنت  تمعلة ) ا 2005 تمؤيخ فا  01-05 ترعنوا يقا  ( ما10و  

يي  ت عليم وغيي ا، ى م  يحء ىنعيم  عرم ت  م يعت  تم رلة وغ2012 تمؤيخ فا  02-12 تم لل و تمتما يعيمي يقا 
 تمييية، وو تيلو  ون ع ا ت تنل  تم مييي  قترعلي وو  تم معل مشيوع وو فا  تععات  تتا يفوق مي غ  ت م يم علً  يتا 
تعليله ىا ةييق  تتن يا يت يا ى م  ت عض يا وا يوتوهع ىنعيم  عرم و ا ت حا ىا مرلي  يمو ل ووج ت ع وكاتب 

 يا  اقترعليياش  معل ىم يم وهويم  تمت عم 
 

ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض 2005 تمؤيخ فا  01-05( ما قعنوا ما  ترعنوا يقا 14كمع نرت  تمعلة ) .120
 تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمؤ  عت  تمعتيم  تمشعي م  ي يى   تا ا يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، ى م 

تا وجي هع  تايعرا  حل فتية  مس  نو ت ى م  يقل ي ل تنفيا  ت م يم وج   ع فا يعإلعتفع  يعتوثعرق  تمت  رم يعت م يعت  ت
 متنعول  ت  ةعت  تم ترمش    
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 ملتزمة( رالتوصية الثانية عشر:) درجة االلتزام: غي
 
 

 ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم ما  حل  لي ج  تتا معت رييعم ى م  يىمعل و تم ا غيي  .121
 تمعتيم يموجب  ترعنوا  تم لل و ت ةوة  تتوجي يم ت ريعا يإجي ء ت  ت نعيم  تو جيم تجعه ىمحء ت ب  تج عت، عيث ىيفت 
 ت ةوة  تتوجي يم عول تل ييي  ت نعيم تجعه ايعرا  تشيكعت و تم ا غيي  تمعتيم وي ض  تمؤ  عت  تمعتيم  تتا ا ت ضع 

ا  تمؤ  عت و تم ا غيي 2015ويييل  23يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا يتعيي  ت  ةم ينب  تجا ري  ترعلية ما قيل   
 تمعتيم يأن ع: كل ش ص ةيي ا وو م نوي يمعيس نشعةعت غيي ت ب  تتا تمعي  ع  تمؤ  عت  تمعتيم، ا يمع من ع  تم ا 

ا و تمعضييا  ترضعرييا  تعية و تمن مم و رورًع  تمععميا ىنلمع يروموا يأىمعل معتيم تع عب موك ي ا و تموثري
ومععف ا   تع عيعت و تمعع ييا  تم تمليا و ت مع ية و توكحء  تجميكييا و تو ةعء فا ىم يعت  تيويرم و يىو ا 
 ت رعيييا ومرلما  ت لمعت ت شيكعت ووكحء ييع  ت يعي ت، و تيهعنعت و يت عب وكا  تجعي  يعجعي و تم علا  تثمينم 

ى م  ت روص   تفنيم، و يش عص  تةيي ييا و تم نوييا  تايا يروموا فا  ةعي م عم او ترةع  يثييم و تتع  
يعا تشعية و/وو  جي ء ىم يعت يتيتب ى ي ع  يل ع وو ميعلات وو تو يفعت وو تعويحت وو وي عيكم و يى تألمو ل، 

 تتا تتضمن ع  تمن جيم مع ىل  ونليم ويعتن ي  تم  تت يي  يتضح ونا تضما جميع  يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة 
  ترمعي، عيث ا ت مح  ترو نيا  تجا رييم يإنشعء محها  ترمعيش

 

ت اا  ت ةوة  تتوجي يم وىحه  يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة ي لل ما  تتل ييي فا  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم  .122
م تجعه  ت محء،  تت ي  ى م  ت ميل و تم تفيل  تعريرا متمث م فا: وضع ن ا  عرم يتةييق  جي ء ت  ت نعيم  تو جي

و تتعرق ما هويم  ت ميل و تم تفيل  تعريرا يع ت ل ا وثعرق وو ييعنعت وو م  ومعت موثوقم، ف ا  تغيض ما ىحقم  ت مل 
 توضع  ترعنونا وةيي م ىحقم  ت مل و تمتعي م  تم تمية فا كل مع يت  ق ي حقم  ت مل وفعص  تم عمحت ، و تتعرق ما 

جي ء ت وضو ية ل   يم تمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  ت ش ص  إلىتيعيي وو  تتيتيب  ترعنونا ، ووضع و س و  
 إليهعب، ووضع تيتييعت إلل ية  إلتتا ا، و إلعتفع  يعت جحت و توثعرق  تحامم ىا ىم يعت ع تملة  مس  نو ت ى م  يقل 

فع  ي جحت وييعنعت وروي وثعرق تعليل  ت ويم وم    تع عيعت و تمي  حت  تمت  رم ي ل  تمعا  ت م يم، وكاتب  إلعت
تا ا  يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  يعتنشعة تملة  مس  نو ت ى م  يقل ي ل  قفعل  تع عب وو  نت عء ىحقم  ت مل، و  

يحء  هتمعا  عص ىنل  تت عمل مع  تم عمحت  تم رلة و   تكييية  تعجا ى م نعو غيي م تعل و تتا يإت عا  جي ء ت  عرم و  
تععت ع ت   ةعت  ا يكوا ت ع غيض  قترعلي  عهي يمع يشمل فعص وتلويا   فيم و تغيض ما ت ب  تت عمحت و  

  تم ترم، ووضع تل ييي ىنعيم  عرم ت ت عمل مع  يش عص  ت يع ييا  تم يضيا ت م عةيش
 

 مة جزئيًا(التوصية الخامسة عشرة: )درجة االلتزام: ملتز 
 
 

ىعتجت  تجا ري جاء ما ووجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم عيث تا يغةا  تن عا  ترعنونا و تتن يما فا   .123
 تجا ري متة يعت هاه  تتوريم  تو جيم ى م مؤ  عت  تو عةم و تتأميا و وة يعتمؤ  عت  تمعتيم  ت عض م تيقعيم ينب 

ا  تمت  ق يعتيقعيم  تل   يم ت مرعي  2011نوفميي  نم  28 تمؤيخ فا  08-11وتاا ن عا ينب  تجا ري يقا   تجا ريش فرل
جي ء ت ون ا وضو ية 29و تمؤ  عت  تمعتيم فا  تمعلة ) ( منا جميع  تمؤ  عت  تمريفيم و تمعتيم يإىل ل  يع عت و  

جي ء ت فعص كعفيم تضمعا وجول م عييي ميت ف م ىنل ت ييا  تمو فيا، ل   يم، يمع فا اتب تيتييعت إلل ية  إلتتا ا، و  
نشعء م عا تلقيق  وتنفيا يي مج م تمية ت مو فيا تضمعا  تمعم ا يمتة يعت مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، و  
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ل   ا م ترل ت تعرق ما  إلتتا ا يعت يع عت و إلجي ء ت و تن ا و تضو ية  تل   يم وضمعا ف عتيت ع وتو فر ع مع وعكعا 
  ترعنواش  

 

و ع  تمعلة  ت عيرم فا ييعا ها   إلتا ا ى م  تمؤ  م  تمعتيم، عيث ت اا  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم يوضع وتت .124
جي ء ت وو عرل ت مح ت ع يإعتي ا  يعكعا  ترعنونيم و تتن يميم  تمةيرم فا  ةعي  توقعيم ما تيييض  يمو ل  تن يا و  

 ت فا: وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، وتتمثل هاه  إلتتا مع
 

  ضمعا م يفم ايعرن ع و ت م يعت  تتا يروموا ي ع يشكل رعيا، وتتعريق اتب تروا  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم
 يإىل ل م عييي ل   يم تعلل: 

 

  يع م قيول  تايعرا  تجلل -
  جي ء ت تعليل هويم  تايعرا و تتأكل ما  توثعرق  تمرلممش  -
 مو ل وتمويل  إليهعبشترني  ايعرن ع يعتن ي  تم م عةي تيييض  ي -
ةيي م  تتل ييي  تتا يجب  ت عاهع ى م و عس  تم عةي  تميتيةم يم ت   ورنع   تايعرا، وعيكم  ييرلة  -

و ت م يعت، ووا تكوا هاه  تم عييي  تل   يم متنع رم ى م  تلو ا مع  ينشةم  تممعي م و تم عةي  ت عرم 
 هعبش   تتا تنجا فا مجعل تيييض  يمو ل وتمويل  إلي 

 

  جمع  تم  ومعت عول مي   ي ا  تينكييا وضمعا  ضوع هؤاء  تمي   يا ى م  ت روص تيقعيم  ت  ةعت
  تم ترم وت عون ا فا  ةعي ج عا وةنا تمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش 

 

 ضعفم  تم ىنو ني مع  ت  ي ى م  تتعليل  تلقيق ت ويم  آلمي يعت م يم و تم تفيل ما  تتعويحت  إلتكتيونيم يعإل
 م مع كعنت  تو ي م  تم ت م مش 

 

  تمي قيم يع ت معل  يج اة  تمنع يم تعيكعت  يو مي وو ترعتح ايعرن ا تكش  ونو ع  ت م يعت و تم عمحت غيي 
 تنمواجيم وو غيي  ت عليم وو لوا مييي  قترعليش ويجب وا تتكي  هاه  تمي قيم مع  تم عةي  تتا يمكا 

 ع، ا يمع فيمع يت  ق يةيي م  تايعرا وو  ت م يعت  تمنجاةش تت يض ت 
 
 

   عيعاة ون مم  نا ي ت مح تجميع  تع عيعت يع تكشع   ت م يعت و تنشعةعت  تتا تثيي ع ب ةيي ت ع شي م
تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، وتاتب يجب ى م  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم فيمع ي ص هاه  ت م يعت 

ول مرلي  يمو ل ووج ت ع ومعل  ت م يم وهويم  ترعرميا يعت م يم ووا تعتف  يأثي  إلجي ء ت  إل ت حا ع
  تمت اةش 

 إلمتثعل يعإلتتا ا  ترعنونا تإل ةعي يعتشي م فا  ةعي  يشكعل و ت يو   ترعنونيم و تتن يميم  تم مول ي عش  
 

 تنل ت  تمت  رم يتعليل هويم  تايعرا وم يفت ا، وت ب  إلعتفع  ةيرًع ت رو ىل و آلجعل  تم مول ي ع، يعتوثعرق و تم 
 ت عرم يعتتل ييي  تمعررم فيمع يت  ق يعتم عمحت وو  ت م يعت  تمكشو  ىن ع ما قيل ون مم  إلنا ي وو 

  إل ةعي يعتشي م، وو ييً  جميع  توثعرق و تم تنل ت  تمت  رم يعت م يعت  تمريلة ى م  تع عيعتش 
 

  ل را ي مح يتعضيي م ت لمي ا ى م م يفم وج اة مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش وضع يينعمج تكويا 
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ا 2005 ترعلي ىا ينب  تجا ري  نم  05-05ومع فيمع يت  ق يعتتلييب، فرل ووجيت  تمعلة  يوتم ما ت ن عا يقا  .125
 تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم ا ى م 2012نوفميي  نم  28 تمؤيخ فا  03-12 تم لل و تمتما يو  ةم  تن عا يقا 

 ي يى  ت عض م تينب  تجا ري و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري وا تتوفي ى م يينعمج مكتوب ما وجل  توقعيم و تكش  ىا 
ىم يعت تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، وينيغا وا يتضما  تيينعمج  إلجي ء ت وىم يعت  تمي قيم ومن جيم 

امم فيمع ي ص م يفم  تايعرا، وتوفيي تكويا ) تلييب( منع ب تم ت لمي ع، ون عا ىحقعت ) مي  ل و   ةعي  تيىعيم  تح
 . يعتشي م( مع   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا

 

وقل وفعلت  ت  ةعت ونا فا  ةعي  تيي مج  تتلييييم  تتا وض ت ع  تمؤ  عت  تمعتيم  ت عم م فا  تجا ري، و  .126
ب  تجا ري، تا  حل  ت نو ت  تثحثم  ي يية  جي ء  ت ليل ما  تلوي ت  تتلييييم، تتلييب  تمو فيا يمع  ت عض م تيقعيم ين

يضما  ةحى ا ى م  تتةوي ت  تجليلة، و تم  ومعت  تمت  رم يعي عتيب و تةيق و اتجعهعت  ت عمم  تجعييم تتيييض 
 و جيم و إليحغ ىا  ت م يعت  تمشيوهمش يمو ل و تمويل  إليهعب وى م  ي ص متة يعت  ت نعيم  ت

 

وفيمع ي ا  عرعريعت قلمت ع  ت  ةعت  تجا رييم: توضح  تيي مج  تتلييييم  تتا وض ت ع  تمؤ  عت  ت عم م فا   .127
 تجا ري و ت عض م تيقعيم ينب  تجا ري تمو في ع وويش  ت مل و تمؤتمي ت و تمنتليعت  تتا ن مت ع   يم م عتجم  إل ت حا 

 ا:  تمعت
 

 ( يوضح عدد البرامج التدريبية التي وضعتها المؤسسات العاملة في الجزائر والخاضعة لرقابة بنك الجزائر لموظفيها5جدول رقم )
2013 2014 2015 

 عدد الدورات
 

 عدد المشاركين
 

 عدد المشاركين عدد الدورات  عدد المشاركين عدد الدورات

57 2626 86 3130 58 3775 
 

 ( يوضح عمليات الرقابة ذات الصلة بتقييم النظام الداخلي للمؤسسات الخاضعة لبنك الجزائر6جدول رقم )
 أيام/ شخص  عدد األيام عدد األشخاص القائمين بالمهام عدد المهام السنة 

2013 5 5 176 411 
2014 16 37 530 2801 
2015 17 36 762 2389 

 5601 1468 78 38 المجموع
 

وضح عدد الدورات التدريبية ) التكوينية( التي نظمها بنك الجزائر حول مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ( ي7جدول رقم ) 
 م2015م إلى 2013من

مشاركة بنك الجزائر في 
 التكوين ) التدريب( بالجزائر

2013 2014 2015 

 1 5 0 عدد الدورات
 30 38 0 عدد المشاركين
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مشاركة بنك الجزائر في 
ين ) التدريب( في التكو 

 الخارج

2013 2014 2015 

 0 2 1 عدد الدورات
 0 10 1 عدد المشاركين

 
 

  2015، 2014، 2013( يوضح مهمات الرقابة الميدانية التي نظمها بنك الجزائر لألعوام: 8جدول رقم )
مجموع المستخدمين  عدد المهمات المنفذة السنة المالية

 المخصصين
 أيام / شخص عدد األيام

مهمات الرقابة 
 الشاملة

5 5 176 411 

 44 22 2 1 التجارة الخارجية
تبييض األموال / 
 تمويل اإلرهاب

1 2 22 44 

المجموع لسنة 
 م2013

7 9 220 499 

مهمات الرقابة 
 الشاملة

6 6 202 202 

 1015 196 19 4 التجارة الخارجية
تبييض األموال 
 وتمويل اإلرهاب

6 12 132 1584 

لسنة  المجموع
 م2014
 

16 37 530 2801 

مهمات الرقابة 
 الشاملة

6 6 227 227 

 1458 447 22 7 التجارة الخارجية
تبييض األموال 
 وتمويل اإلرهاب

4 8 88 704 

المجموع لسنة 
 م2015
 

17 36 762 2389 

 5689 1512 82 40 المجموع
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 (2015 – 2011نظمتها خلية االستعالم المالي )( يوضح ورشات العمل، مؤتمرات تدريبية ومنتديات 9جدول رقم ) 
 على المستوى الدولي على المستوى الوطني

منتلى تكوينا تفعرلة  تمكونيا فا مجعل مكعفعم تيييض  ويعا تع ي يم تفعرلة  ترةعع  تينكا وينب  تجا ريش
 يمو ل وتمويل  إليهعب ن متا  تمجموىم  تعكوميم  تلوتيم 

 ل فا غيب وفييريع و وي ي ت  مل ضل تيييض  يمو 
منتلى تكوينا تفعرلة  تمكونيا عول مكعفعم تيييض  يمو ل  يوا تع ي ا تفعرلة قةعع  تتأمينعت

وتمويل  إليهعب ن ما  تميكا  اقترعلي و تمعتا ترنلوق 
  تنرل  تلوتا

مؤتمي ت تفعرلة  تمليييم  ت عمم تألما  توةنا و تليب 
  توةنا

م  يويوييم ) تعيكس( مكي م ت تع يل منتلى ن متا  تمفوضي
 تترنا تتيييض  يمو ل ععضي في ع  ييي ما ي جيكع 
يمشعيكم م ت لما   يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا، ينب 

  تجا ري وم روتا مكععم تيييض  يمو ل تلى  تينوب 
منتلى ن متا  تمليييم  ت عمم ت جمعيب فا وهي ا عول 

  تم تمل  ترعنوا  تتأ ي ا ت مت عمل 
منتلى ن متا  تمفوضيم  يويوييم ) تعيكس( مكي م 
ت ترعييح يعتشي م ععضي في ع  يي ء ما وتمعنيع،  تييتغعل، 
و يعنيع، ي جيكع، يمشعيكم م ت لما   يم م عتجم  إل ت حا 
 تمعتا، ينب  تجا ري وم ؤتا مكعفعم تيييض  يمو ل تلى 

، وممث يا ما  تينوب،  ترضعة، ضيعة ما  تشيةم  ترضعريم
  ل ي ت  تضي رب و تجمعيب و تموثرياش

منتلى ن متا  تمليييم  ت عمم ت  يع عت و تترليي توا ية 
  تمعتيم عول ن عا  يىحا 

م ترم ن متا  تمفوضيم  يويوييم ) تعيكس( مكي م تتن يا 
وتشغيل  تمؤ  عت  تم ؤوتم ىا  إل ت حا  تمعتا ععضي 

 يعش فيا  يي ء ما فين ع وو يعن
منتلى تكوينا ن متا شيكم  نفعا  تجي را  تمعتيم فعن عا /  منتلى تكوينا عول  تن عا  تمعتا و تمعع يا

  توايعت  تمتعلة  يمييكيمش 
م ترم ن متا مليييم  تمو يل  تيشييم عول مرعييم  تيقعيم 

 و كتشع  م عةي  تف عل وجنح و يى
مع وا ية  تشروا ويشم ىمل ن مت ع  فعية  توايعت  تمتعلة 

  ت عيجيمش
ويشم ىمل إلةحق يينعمج "  ييينغ" تلىا  تعكا  ت يع ا 

 و إلقترعلي فا  تجا ري ن مت ما قيل  إلتععل  يويويا
منتلى عول تيييض  يمو ل،  تتعييعت  تمعتيم،  تتعييعت 
 تمعتيم، و ا ت حا ن متا  توايعت  تمتعلة مع وا ية  تشؤوا 

  ت عيجيمش
ي ن متا  تملي م  ت  يع ت رضعء عول مكعفعم  تجي را مؤتم

  تمعتيم 
منتلى عول  تتع يل  تمعتا ن ما مكتب  يما  تمتعلة 
تمكعفعم  تم لي ت و تجييمم تفعرلة مرعتح  إل ت حمعت 

  تمعتيمش 
ويشم ىمل ن م ع مكتب  يما  تمتعلة تمكعفعم  تم لي ت  

 و تجييمم مع وا ية  تشؤوا  ت عيجيم
ويشم ىمل  تمليييم  تتنفيايم ضل  إليهعب تألما  تمتعلة  
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 مع وا ية  تشؤوا  ت عيجيم عول تجميل  يرول
ويشم ىمل عول  آلتيعت  ترضعريم  تلوتيم ت ت عوا فا  

 تمجعل  تجا را فا مكعفعم  إليهعب ن ما مكتب  يما 
 تمتعلة تمكعفعم  تم لي ت و تجييمم مع وا ية  تشؤوا 

 تجا رييم ت عيجيم  
ويشم ىمل ن م ع  تم ترم  تشعمل تمكعفعم  إليهعب مع  

 وا ية  تشؤوا  ت عيجيم  تجا رييم
ويشم ىمل ن م ع  تميكا  يفييرا ت لي  عت و تيعث مع  

 وا ية  تشؤوا  ت عيجيم  تجا رييم 
ويشم ىمل ن مت ع من مم  تت عوا و يما فا وويويع مع  

 رييم وا ية  تشؤوا  ت عيجيم  تجا 
 تمشعيكم فا  ييضيم  تتفعى يم ت ت  يا ىيي  ينتينت  

تمكعفعم  إليهعب  تتا ةويت ع مر عم  توقعيم ما  إليهعب 
يمكتب  يما  تمتعلة تمكعفعم  تم لي ت و تجييمم، ما وجل 
 ت معح يتيعلل  تم  ومعت و تنرعرح  ت م يم يو  ةم 

عت ما وجل مجموىم ىعتميم ما  تممعي يا ومتعي م  تم  وم
 تعليث وت ميق  تم عي  و تكفعء ت فا ها   تمجعلش  

 
 

 التوصية السادسة عشرة :) درجة االلتزام: غير ملتزمة(
 
 

يتضما  ترعنوا ي ل ت لي ا  تا ا جميع  يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة يإيحغ  ت يرم  تمت ررم )  يم  .128
يأمو ل يشتيا ون ع متعرل ى ي ع ما جييمم وو ييلو ون ع موج م تتيييض م عتجم  إٍل ت حا  تمعتا( يكل ىم يم تت  ق 

ا  تم لل 2005فيي يي  نم  6 تمؤيخ فا  01-05( ما  ترعنوا يقا 20 يمو ل وو تمويل  إليهعب ع ب نص  تمعلة )
يم وتجعي  ت  ع ا ت ا، يمع في ع  توكحء  ت رعييوا ومكعتب  تو عةم  ت رعي 2012 تمؤيخ فا  02-12و تمتما يعيمي يقا 

 تريمم  تميتف م كعتع ا و يعجعي  تكييمم و تاهب و تم علا  تثمينم و تمؤ  عت غيي  تمعتيم  ي يى  تتا تعللهع  ت  يم، 
  ضعفم  تم  تمععميا ومعييي  توثعرق  ترعنونيم و تمعع ييا  تم تر ياش

 تتوجي يم عول تل ييي  ت نعيم تجعه ايعرا وما نععيم و يى، ورليت   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا  ت ةوة  .129
ا 2015ويييل  23 تشيكعت و تم ا غيي  تمعتيم وي ض  تمؤ  عت  تمعتيم  تتا ا ت ضع ت  ةم ينب  تجا ري يتعيي  

ي روص  اتتا معت  تمت  رم يمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، ، يشأا  تتا معت ت ب  تج عت فا متة يعت 
 يمو ل وتمويل  إليهعب يمع يتضما  إليحغ ىا  ت م يعت  تمشيوهم، و ت عا  جي ء ت  ت نعيم  تو جيم  تتا  مكعفعم تيييض

تشمل  تتعرق ما هويم  ت محء،  تتعرق ما هويم  تم تفيل  تعريرا، تعليل  يش عص  تةيي ييا  تايا يمت كوا  تش ص 
جي    ء ت ل   يم تتةييق تل ييي  ت نعيم  تو جيم، وعمعيم  تم  ومعتش إلىتيعيي وو ت ا  يةية ف عتم ى يا، ووضع ون مم و  
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 التوصية السابعة عشرة :) درجة االلتزام: غير ملتزمة( 
   

ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم، ما  حل منح  تج عت  تيقعييم   ةم فيض تل ييي وجا ء ت  .130
يحغ  ت  يم ياتبش  ل ييم ى م  ت عض يا يمع يشمل مؤ  عت  ت و عةم وشيكعت  تتأميا ت لا  تتا م ع يأعكعا  ترعنوا، و  

كمع علل  ترعنوا     م ما  تتل ييي  تجا ء ت  تتا ت تةيع  تج عت  تيقعييم وا تفيض ع ى م  تمؤ  عت  تم عتفم، عيث 
 ترعلي  01-05 رعنوا يقا ا  تم لل و تمتما ت2012فيي يي  13 تمؤيخ فا  02-12( ما  يمي يقا 32نرت  تمعلة )

ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م م عقيم كل  عضع إلتا ا تعييي 2005فا  نم 
ل ج  تم  1،000،000و/وو  ي عل   ةعي يعتشي م يمتنع ىملً  وي عيق م يفا ىا  تريعا ياتب، يغي مم ما 

( ت عقب م ييي ووىو ا 33ت وشل ويأي ىرويم تأليييم و يىش كمع وا  تمعلة )ل ج لوا  إل حل ي رويع 10،000،000
 ت يرعت  تمعتيم  ت عض يا تإل ةعي يعتشي م  تايا وي غو  ىملً  رععب  يمو ل وو  ت م يعت موضوع  إل ةعي يعتشي م 

 20،000،000لج  تم  2،000،000، يغي مم ت رايوجول ها   إل ةعي وو وة  وه ى م  تم  ومعت عول  تنتعرج  تتا 
 لج لوا  إل حل ي رويعت وشل ويأي ىرويم تأليييم و يىش 

  
( ما ا ت  ترعنوا م ييي ووىو ا  ت عض يا  تايا ي عتفوا ويرفم متكيية تل ييي  توقعيم 34كاتب ىعقيت  تمعلة ) .131

نعيم  تو جيم تجعه  ت محء،  تمت  رم يعت  9و  8و  7ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب  تمنروص ى ي ع فا  تمو ل 
( يو جب تعييي ترييي  يي وعف ا فا ععل تمت ىم يم مع فا  يو  ما  تت ريل غيي ىعليم وو غيي مييية 10و تمعلة )

(  تمت  رم يعف   ت جحت  تمنروص ى ي ع 14وو تيلو ون ع ا ت تنل  تم مييي  قترعلي وو  تم معل مشيوع، و تمعلة )
لجش كمع ي عقب  يش عص  تم نويوا  تمنروص ى ي ا  10،000،000لج  تم  500،000م ما فا ا ت  ترعنوا يغي م

 لج لوا  إل حل ي رويم وشلش    50،000،000لج  تم  10،000،000فا  تمعلة  ت عيرم يغي مم ما 
 
 

 التوصية التاسعة عشر: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(
 
 

 تمؤيخ  01-05( ما  ترعنوا يقا 6ه  تتوريم ما  حل نص  تمعلة )ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي ا    .132
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع  تتا ووجيت ى م ضيوية وا 2005فيي يي  نم  6فا 
 تمعتيم، كمع نرت كل لفع يفوق مي غًع ىا ةييق  تتن يا يو  ةم و عرل  تلفع وىا ةييق  ترنو ت  تينكيم و  تعليل يتا

ا  تاي يعلل  تعل 2015يونيو  نم  16 تمؤيخ فا  153-15( ما  تمي وا  تتنفياي يقا 3ى م نفس  تموضوع  تمعلة )
 تمةيق ى م ىم يعت  تلفع  تكتعييم ىا ةييق  ترنو ت  تينكيم،  تتا ووجيت ى م  تمؤ  عت  تمعتيم و يىمعل و تم ا غيي 

( ما  ترعنوا  ت عيق وا تي غ ىا وي ىم يم لفع ت عوي وو تفوق مي غ و عل م يوا لينعي 4) تمعتيم  تماكوية فا  تمعلة 
 جا ريي و تتا يجب وا تتا ىا ةييق و عرل  تلفع  تكتعييمش   

 
 

 التوصية الحادية والعشرون :) درجة االلتزام: غير ملتزمة(
   

 

توجي يذذم تينذذب  تجا رذذي  تمت  رذذم يو جذذب  تعيةذذم وفذذعلت  ت ذذ ةعت يأن ذذع ىعتجذذت هذذاه  تم ذذأتم مذذا  ذذحل  ت ةذذوة  ت  .133
و تتذا تة ذذب مذا  تمؤ  ذذعت  تمعتيذذم  ي ذا ي ذذيا  إلىتيذذعي  تليجذم  ت عتيذذم فذذا  تم ذعةي  تنعجمذذم ىذذا  تت عمذل مذذع مؤ  ذذعت 
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معتيم تعي م تلول ا تةيق تورذيعت مجموىذم  ت مذل  تمذعتا مذع ضذيوية  ىذل ل مج ذا ىذا  تم ذعةي  تنعجمذم ىذا مثذل ت ذب 
 قمش  ت ح
 

 التوصية الثانية والعشرون: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(
 
 

ىعتجت  تجا ري جاء ما ووجا  ترروي يشأا هاه  تتوريم عيث تا تغةم مؤ  عت  تو عةم وشيكعت  تتأميا   .134
نوفميي  28 تمؤيخ فا  03-12( ما ن عا ينب  تجا ري يقا 21يمتة يعت هاه  تتوريمش  فا عيا ووجيت  تمعلة )

ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم  ت  ي ى م 2012
تةييق نروص  تن عا ما قيل فيوى ع و تفيوع  تتعي م ت ع  تموجولة فا  ت عيج، فا علول مع ت مح يا  ترو نيا و ين مم 

 م  ت جنم  تمريفيمش ت ي ل  تمضي ، وىنل   تععتم اتب يتا  تيجوع  ت
 

 ملتزمة( رالتوصية الرابعة والعشرون:) درجة االلتزام: غي
   

 

ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل تعليل  تمؤ  عت غيي  تمعتيم  تم عةيم يأعكعا   .135
 توكحء  - ترةع  يثييم و تتع   ترنيمتجعية  تم علا وو  يعجعي  تثمينم و -تجعية  ت رعي ت - تموثريا - ترعنوا )  تمععميا

 لمعت تأ يس  تشيكعت(ش وتنفياو تمتة يعت  ترعنوا فرل ورليت  - تيهعنعت و يت عب -وكحء ييع  ت يعي ت - تجميكييا
ا  ةوةًع توجي يم عول تل ييي  ت نعيم تجعه ايعرا  تشيكعت و تم ا 2015ويييل  23  يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا يتعيي  

يي  تمعتيم وي ض  تمؤ  عت  تمعتيم  تتا ا ت ضع تينب  تجا ريش وقل وتامت  ت ةوة  تج عت  ت عيرم ي لل ما غ
 اتتا معت  تمتمث م فا:  تتأكل ما هويم  تايوا ىنل  نشعء ىحقم  ت مل ما  حل  تعرول ى م  توثعرق  ترعنونيم ت  ويم 

هويم  تم تفيل  تعريرا و ت عا  تتل ييي  تم روتم ت تأكل ما هويتا، وجميع  تم  ومعت  تضيوييم، مرلي  تل ل،  ثيعت 
 تيقعيم  تل رمم و تم تمية ى م  ت م يعت  تتا يروا ي ع  تايعرا ووا تكوا متنع يم مع م توى  تم عةي  تميتيةم يكل رن  

نا ما نععيم و يى ييرم ى م ما  تايعرا يعاىتمعل ى م من ج متعي م قعرمم ى م  تم عةي،  اعتفع  يعت جحتش  ا و
 ت  ةعت توضيح  تتل ييي  ترعنونيم و تتن يميم  تتا  ت ات ع تمنع  تمجيميا وو شيكعر ا ما عيعاة عرص كييية وو م يةية 
وو يريعو   تم تفيليا  تعريرييا ما  تشيكعت  تتا ي يةيوا ى ي ع، وييعا  ترحعيعت  تم وتم ت  يم م عتجم  ا ت حا 

  تمتعي م وهل قعمت يفيض ىرويعت ى م  تج عت  تم عتفم  ت عض م تيقعيت عش تمعتا فا 
 

 

 التوصية الخامسة والعشرون:) درجة االلتزام: غير ملتزمة(
 
 

ىعتجت  تجا ري جاء كييي ما ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم، عيث تا  رل ي ميعلئ  يشعليم معلثم عول   .136
 02ا ثا فا 2015فيي يي  8 تتوجي يم فا  ، عيث قعا ينب  تجا ري يإرل ي  ت ةوة إليحغ ىا  ت م يعت  تمشتيا ي ع

ا 2015ويييل  23اش كمع ورليت   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا فا 2015لي ميي  23ا وو يي  فا 2015 يتميي 
 ا ورليت ع تجنم تت 2015معيو  03 تمؤيخ فا  2015/ تليو ا/160ا وكا   ت ةوة  تتوجي يم يقا 2015 يتميي  02و

ي عت ع  تم كعفم  ترةعىعت، يمع يتضما نمعاج  إليحغ، كمع  ىم يعت تن يا  تيويرم ومي قيت عش وقل قعمت يت ميم ع و  
وفعلت  ت  ةعت يأا  ت  يم تروا يتوفيي  تتغايم  ت ك يم و تميعلئ  إليشعليم ت رةعىعت  ت عض م ت ع  تم امم يعإليحغ 

إليحغ ىن ع ومع ي في ىنا تع يل  تيحغعتش كمع قعمت  ت  يم ويضًع يإرل ي  ةوة ي روص  تععات  تتا يتا  
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توجي يم تتضما  يشعل ت ت مؤ  عت و يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم  تمعللة و تم ا  تعية فا مجعل تةييق  جي ء ت تل ييي 
ل وتمويل  إليهعب، يعإلضعفم  تم  ت نعيم  تو جيم، عيث ترلا ت ب  ت ةوة ورفًع تي ض و عتيب وةيق تيييض  يمو 

 يشعل ت عول  تم عةي  تتا ما  تممكا وا تت يض ت ع ت ب  تمؤ  عتش ى م  تيغا ما اتب، تا ترلي تجنم  إلشي   
 ى م  تتأمينعت  ةوة توجي يم وميعلئ  يشعليم تشيكعت  تتأمياش 

 
 

 التوصية التاسعة والعشرون:) درجة االلتزام: غير ملتزمة(
 
 

 تمؤيخ  01-05ا  تم لل و تمتما ترعنوا 2012فيي يي  13 تمؤيخ فا  02-12علة  تي ي م ما  يمي يقا نرت  تم .137
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع، ى م ت يي  ت ج عت 2015فيي يي  نم  6فا 

ييق  ترعنوا و ت ةعت  تمك فم يمكعفعم تيييض  يمو ل  تيقعييم، عيث ىيف ع يأن ع:  ت  ةعت  إلل ييم و ت  ةعت  تمك فم يتة
وتمويل  إليهعب وها:  ت جنم  تمريفيم تينب  تجا ري  تتا تروا يعتيقعيم ى م  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح 

ا فا  تجا ري،  تمعتيم تيييل  تجا ري  تتا يروا ينب  تجا ري يتي ير ع و ىتمعلهع ما  حل  تمليييم  ت عمم ت تفتيش  ت ع
وتجنم تن يا ىم يعت  تيويرم ومي قيت ع  تم ترم يعتيقعيم ى م  تو ةعء فا  وق  تريا  تمنروتم، وتجنم  إلشي   ى م 
 تتأمينعت  تم ترم يعتيقعيم ى م قةعع وشيكعت  تتأميا، و  يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا  تم ترم يعتيقعيم ى م قةعع 

فيي يي  نم  13 تمؤيخ فا  02-12مكيي( ما  يمي يقا  10 تمعللةش ونرت  تمعلة ) يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم 
ا و تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م رحعيم   ةعت  تضية و/وو  إلشي   2012

 ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع و/ وو  تيقعيم  تتا يتي  ع  ت عض وا فا  ا تن يمعت فا مجعل  توقعيم ما تيييض  يمو 
( ما  يمي 2مكيي  10وم عىلة  ت عض يا ى م  عتي ا  تو جيعت  تمنروص ى ي ع فا  ترعنواش كمع تضمنت  تمعلة )

 ت عيق ييعا  تتا معت و  ترعرعت ج عت  تيقعيم  تمتمث م فا توتي ع وىمعل  تتن يا و تيقعيم و إلشي   فيمع يت  ق يعتتا ا 
عتيم و يىمعل و تم ا غيي  تمعتيم ت شيوة  تمنروص ى ي ع فا  ترعنوا و ين مم  ترعلية وتكوا ت ع  تمؤ  عت  تم

 رحعيعت وو جيعت، وما ضمن ع: 
 

 توفيي يي مج منع يم ت ج عت  ت عض م ت رعنوا تكش  ىم يعت تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب و توقعيم من عش 
 

 تمنروص ى ي ع فا  ترعنوا ىا ةييق  تيقعيم فا ىيا  تمكعاش مي قيم ملى  عتي ا  ت عض يا ت و جيعت  
 

 ىحا  ت يرم  تمت ررم ي عش   ت عا  إلجي ء ت  تتأليييم  تمنع يم و  
 

  يعهع وترليا  ت وا فا  تتعريرعت وو  تمتعي عتش   تت عوا مع  ت  ةعت  تم ترم وتيعلل  تم  ومعت و  
 

 وفيوى ع وشيكعت ع  تتعي م يعت عيج  جي ء ت مةعيرم ت ا   ترعنوا   ت  ي ى م وا ت تمل وتةيق  تمؤ  عت  تمعتيم
 ع يمع ت مح يا قو نيا وتن يمعت  تي ل  تمضي ش

 

  تي يغ  ت يرم  تمت ررم لوا تأ يي يكل  تم  ومعت  تمت  رم ي م يعت وو وقعرع مشيوهم ت ع ىحقم يتيييض
  يمو ل وو تمويل  إليهعبش 

 

  ء ت  تمت اة  تجا ء ت  تتأليييم  تمت اة فا  ةعي تةييق  ترعنواش م ب  عرعريعت تت  ق يعإلجي  
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( ما  يمي  ت عيق ى م تةييق  تتن يمعت  تتا يت اهع مج س  تنرل و تريض فا 3مكيي  10كاتب نرت  تمعلة ) .138
 تمعتيم تينب  مجعل  توقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع ى م  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم و تمرعتح

  تجا ري  تتا ت ضع تيقعيم  ت جنم  تمريفيمش 
 

( ما  يمي وىحه، قيعا  ت جنم  تمريفيم فيمع ي ر ع يميعشية  جي ًء 12يعإلضعفم  تم مع  يق، تضمنت  تمعلة ) .139
يعتيقعيم فا مجعل تأليييًع ةيرًع ت رعنوا ضل  تينب وو  تمؤ  م  تمعتيم  تتا تثيت ىجاً  فا  جي ء ت ع  تل   يم  ت عرم 

  توقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت ع ويمكن ع  تتعيي ىا وجول  تترييي و تمةعتيم يعإلةحع ى ياش 
 

 التوصية الثالثون:) درجة االلتزام: غير ملتزمة(
 
 

عت  ت عم م فا مجعل قعمت  تجا ري يإت عا  ت ليل ما  ت ةو ت فا  ييل ايعلة  تمو يل  تيشييم و تمعتيم ت ج    .140
مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، و تمشعيكم فا  تلوي ت  تتلييييم  تمت ررم فا مجعات  تمكعفعمش عيث وتامت 

ا  تمرعي  و تمؤ  عت  تمعتيم 2012نوفميي  28 ترعلي يتعيي   03-12( ما ن عا ينب  تجا ري يقا 18 تمعلة )
تنفيا يينعمج تليييا م تمي تضمعا  إلتمعا  تتعا يمتة يعت مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري ي

  إليهعبش
 

كاتب وفعلت  ت  ةعت  تجا رييم يريعا  تج عت  تيقعييم ي رل مجموىم ما  تنلو ت و تلوي ت و تمؤتمي ت  تتوىويم فا   .141
 ت توىويم فا ا ت  تشأا، عيث تا يفع ميا نيم  تتلييب شأا مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، وكاتب  رل ي نشي 

ا، وتن يا ىلة لوي ت تكوينيم ) تلييييم( فا ل  ل  تجا ري و عيج ع يفي ل   يم 2012و  2011و  2010تألىو ا 
، م عتجم  إل ت حا  تمعتا، وتلىيا   ةعت  نفعا  ترعنوا يمو يل مت ررم فا مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب

وىرل  تلوي ت  تتلييييم  تمت ررم فا مجعل مكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب  تمن مم ما قيل  ت  يم يعتت عوا 
 مع  ت يرعت  تلوتيم  تم ترمش 

 

 التوصية الواحد والثالثون: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيًا(
 
 

م مع  ت  ةعت  تم ترم تتن يق ىم يعت ع ى م متة ب ت عوا  ت  ي 01-15ما  ترعنوا  1مكيي 15تنص  تمعلة  .142
تفل ش ى م  تيغا ما اتب، تا وتمويل  إليهعبما تيييض  يمو ل  وىم يعت ت وقعيم وتنفيا   تي تيجيعتما  جل  ىل ل 
 يىمعل و تم ا غيي  )ومن عتةييق آتيعت  عرم ت تن يق ييا  ت  ةعت  تم ترم و ترةعىعت  ي يى   ت  ةعت ىا
ة(،  تتا ت ضع ت رو نيا وو  تتل ييي  تمت  رم يمكعفعم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب، فعآلتيعت  تموجولة  تمعتيم  تمعلل

 تل ل فا  ةعي  تت عوا ييا  تج عت  تم نيم وتيس  تتن يق فيمع يين عش
 

مكيي(  7)( وىحه، عيث نرت  تمعلة 1مكيي 15وقل وفعلت  ت  ةعت يأن ع قعمت يإيجعل ةييرم تتةييق  تمعلة )  .143
ا  تم لل و تمتما ت مل  ت  يم يأنا يمكا ت   يم وا تييا مع جميع  ت  ةعت 2002ويييل  24ما  تمي وا  ترعلي يتعيي  

  تم ترم ماكي ت و تفعقعت تيعلل  تم  ومعت ت وقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعبش 
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 (التوصية الثانية والثالثون:) درجة االلتزام: غير ملتزمة 
 
 

وفيت  ت  ةعت  تجا رييم ىللً  ما  إلعرعريعت  تميتيةم ي لل ما جو نب مكعفعم غ ل  يمو ل وتمويل  إليهعب، و تتا  
ت  ي توفي م  ومعت  عرعريم وفيلة، و رورًع فيمع يت رل يي ض  تج عت  تيقعييم، وتكا تيرم  تععجم  تم مايل ما 

فيم وتوفييهع يشكل منت ا ومفرل ي عىل ى م مي ج م ف عتيم ن عا مكعفعم تن يا  تعرول ى م  تم  ومعت  إلعرعريم  تو 
 غ ل  يمو ل وتمويل  إليهعبش 

 

وقلمت  ت  ةعت  تجا رييم ىلل ما  إلعرعريعت  تمت  رم يترعييح  إلشتيعه و تترعييي  ت ييم  تمي  م ما  تج عت  .144
  تم ت فم ى م  تنعو  تتعتا:  

 

  المراقبة الالحقة( يوضح مديرية 10جدول رقم ) 
 مبلغ الغرامات المحصاة د.ج عدد الحاالت  السنة 
2014 134 52،005،783،669.25 
2015 547 68،518،746،463.00 

 
 التوصية الثالثة والثالثون:) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيًا(

 
 

 تمؤيخ فا  01-05نوا يقا ( ما  ترع4تمت م عتجم ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم، عيث تضمنت  تمعلة ) .145
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب 2012 تمؤيخ فا  02-12ا  تم لل و تمتما يعيمي 2005

ومكعفعت مع ت يي   تم تفيل  تعريرا يأنا:  تش ص وو  يش عص  تةيي يوا  تايا يم كوا وو يمعي وا  يةية ف  يم فا 
ش ص  تاي تتا  ت م يعت نيعيم ىنا، كمع يتضما ويضًع  يش عص  تايا يمعي وا  يةية  تن عيم ى م  تايوا و/ وو  ت

 ف  يم ن عريم ى م  تش ص  تم نويش
 

ا  تمت  ق يشيوة ممعي م  ينشةم  تتجعييم ى م 2004ت نم  08-04( ما  ترعنوا يقا 2كمع نرت  تمعلة ) .146
جل  تتجعيي ييقما ويؤشي ى يا  ترعضا  تاي يؤهل وجوب   تعل ث  جل تجعيي مم وب ما ةي   تميكا  توةنا ت  

 مأمويوا ت ا رفم  تضعية  ت موما يت جيل كل ش ص ةيي ا وو م نوي فا  ت جل  تتجعيي  تمع ا ى م م توى فيوع 
-04( ما  ترعنوا يقا 10 تميكا  توةنا  تمتو جلة ى م م توى كل وايعت  تجا ري وفرًع تمع نرت ى يا  تمعلة ) .147
ي عل08  26يتعيي   59-75( ما  يمي 19 تت جيحت  تم  تميكا  توةنا فا  ي  و يوعش كمع وتامت  تمعلة ) ، و  

ا  تم لل  تمتضما ت رعنوا  تتجعيي كل ش ص م نوي تعجي يعتشكل وو يكوا موضوىا تجعييًع ومريه 1975 يتميي 
 تجعييشيعتجا ري وو كعا تا مكتب وو فيع وو وي مؤ  م كعنت يعتت جيل فا  ت جل  ت

 

ا  تم لل و  تمت  ق 1997ينعيي  18يتعيي   41-97( ما  تمي وا  تتنفياي يقا 13كمع ووجيت ويضًع  تمعلة ) .148
يتعليل  تنشعةعت و تم ا  تمرننم  ت عض م ت ريل فا  ت جل  تتجعيي وووجيت ى م  يش عص  تم نوييا وضع ة ب ت ريل 

ا  ترعنوا  ي ع ا  تمتضما تأ يس  تشيكم معيية فا ىرل ( ن  تعا م1فا  ت جل  تتجعيي يتكوا يعي عس ما: 
( ش علة ميحل 3( ن  م ما  يىحا ىا  ترعنوا  ي ع ا ت شيكم فا  تنشية  تي ميم تإلىحنعت  ترعنونيم، 2توثيرا، 

مي قيم وم ت يج ما رعيفم  ت و يق  ترضعريم ا تتجعوا ثحثم وش ي ت م يييا و تمتريفيا  إلل يييا ووىضعء مج س 
 . (  إلىتمعل وو  تي رم يعتن يم تألنشةم  تمرننم4ووىضعء مج س  تمليييا، 
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ومع فيمع يت  ق يعتتل ييي  تتا  ت ات ع  تجا ري تمنع   تغحل  ي  ا تععم  ع فا جييمم تيييض  يمو ل، وفعلت  .149
ا  ت كيتعييم(  وا كل  ي  ا ، ما  ترعنوا  تتجعيي )تا تة ع ى ي 572و  37مكيي 715 ت  ةعت يأنا ةيرع ت مو ل 

  ميم، و  نترعت ع ا ي يي  ا يموجب ىرل ي ما تلى  تموثق، عيث ي تيي ها   ي يي م اا يعت عا  جي ء ت  ت نعيم 
( ما 7 تو جيم و إل ةعي يعتشي مش ويأنا فيمع يت  ق يو جب  تت ي  ى م هويم  يش عص  إلىتيعييم  تمريي فا  تمعلة )

ا، فإا  ت ةوة  تتوجي يم تينب  تجا ري ت اا 2012( ما ن عا ينب  تجا ري ت نم 5و تمعلة ) 01-05 ترعنوا يقا 
 تمؤ  عت  تمعتيم يضية  ت نعري  ت عرم ي يك م م كيم  تش ص  تم نوي وما ي يةي ى يا، وفا ععتم يفض  إلمتثعل 

ا مثل ها   تضغة ت ينوب قعمم  ت م يم، و   ى م  يش عص  تم نويم ما شأنا وا يؤلي  يمكا ت ينوب يفض فتح  تع عب و  
ي ؤاء  يش عص  تم  إلمتثعل ةو ىيم  تم مو ل  ترعنوا  تتجعيي  تتا تعفا  تشيكعت ى م منع  رل ي  ي  ا  تمج وتم 

 تععم  ع وو ى م  يقل  يحغ  تينوب وكيعي  تم عهميا فا يوس معل  تشيكعتش 
 

 تزام: ملتزمة جزئيًا(التوصية الثامنة والثالثون: )درجة اإلل 
 
 

وىةم  ترعنوا  تم لل  ترحعيم ت   ةعت  ترضعريم  تجا رييم ت ت عوا مع  تج عت  ترضعريم غيي  تجا رييم فيمع  .150
يت  ق يعتم عىل ت و إلنعيعت  ترضعريم وت  يا  تمت ميا و تمعكوا ى ي ا، ة يعت  تج عت غيي  تجا رييم فا ت رب وو 

 ل معل جي را تيييض  يمو ل وو تمويل  إليهعب وو متعرحت وي من ع، وكاتب  يمي يتنفيا تجميل وو  تتعف  ى م  يمو 
 يعكعا  ترضعريم  تن عريم  ترعلية ىا  تج عت  ترضعريم  يجنييم يجيا تيييض  يمو ل وو تمويل  إليهعب، يمع فا اتب 

وجي را تمويل  إليهعب و تو عرة  تم ت لمم في ع وعكعا مرعلية  يمو ل  تمتعر م ما جي را تيييض  يمو ل وىعرل ت ع 
وفق  ترو ىل و  إلجي ء ت  تتا تعللهع  ترو نيا و ين مم  تجا رييم  تنعفاة و إلتفعقيعت  تلوتيم وو  إلق يميم وو  تثنعريم  تتا 

 تكوا  تجا ري ةيفًع في ع، وو ميلو  تم عم م يعتمثلش
 
 
 

 شأا ة يعت  تم عىلة  ترعنونيم  تو يلة و ترعلية  حل  ت نو ت  تمعضيم:وفيمع ي ا  عرعريعت قلمت ع  تجا ري ي  .151
 

 2015و 2014و 2013( يوضح عدد طلبات المساعدة الواردة والصادرة لسنة 11جدول رقم )
 المجموع 2015 2014 2013 السنة 

 65 23 21 21 عدد طلبات المساعدة الواردة
 73 19 21 33 عدد طلبات المساعدة الصادرة 

 
 

، 2014، 2013( يوضح إحصائية توضح طلبات المعلومات الصادرة من خلية معالجة اإلستعالم المالي خالل 12جدول رقم )
 إلى اإلدارات األخرى( )الموجهة 2015

الطلبات الصادرة  الهيئة 
 م2013في 

الطلبات الصادرة 
 م2014في 

الطلبات الصادرة إلى غاية 
 م2015نوفمبر  30

 المجموع

 531 131 223 177 يرية العامة للضرائبالمد
المديرية العامة للمركز الوطني للسجل 

 التجاري
137 106 31 274 

 427 144 168 115 المديرية العامة لألمن الوطني
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 328 193 77 58 المديرية العامة للجمارك
 61 13 30 18 المديرية العامة ألمالك الدولة

 104 48 23 33 بنك الجزائر
 2 1 0 0 رية العامة للمحاسبةالمدي

 
 
 

 التوصية الخاصة السادسة:) درجة االلتزام: غير ملتزمة( 
 
 

، 01-16ينب  تجا ري يقا  ما ن عا 21ىعتجت  تجا ري وجا  ترروي  تمت  ق ي اه  تتوريم ما  حل  تمعلة  .152
ا و تمت  ق يعترو ىل 2007 فيي يي ت نم 3 تمؤيخ فا  01-07،  تم لل و تمتما تن عا يقا 06/03/2016مؤيخ فا 

 تمةيرم ى م  تم عمحت  تجعييم مع  ت عيج و تع عيعت يعت م م  تر يم، عيث نرت  تمعلة ى م  مكعنيم قيعا ينب  تجا ري 
 يعتتي يص تمكعتب  تري  وتعويل  ت م م ت ريعا ي م يعت  تري  وتعويل  ت محت  يجنييم  ترعي م ت تعويلش

 

 : )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(التوصية الخاصة السابعة
 
 

  ا منشئ  تتعويل، )وتاا  ترعنوا  تم لل  تمؤ  عت  تمعتيم يعتعرول ى م  تم  ومعت  ت عرم يمنشئ  تتعويل  .153
يقا ع عيا وو يقا ت ييفا مميا، وىنو نا( إللي ج ع فا ي عتم  تتعويل وو نمواج  تلفع  تمرععب ت تعويل  تييقاش وتشيي 

ا فيمع يت  ق يعتتعويحت  إلتكتيونيم ووضع  يمو ل تعت  تتري  ونا 2005ت نم  05-05 تن عا ( ما 16 تمعلة )
يت يا ى م  تينوب و تمؤ  عت  تمعتيم  ت عض م تينب  تجا ري و تمرعتح  تمعتيم تيييل  تجا ري فا  ةعي  تتعويحت 

ي  وا تتعرق يلقم ما هويم  آلمي يعت م يم  إلتكتيونيم م مع كعنت  تو ي م  تم ت م م و/وو وضع  يمو ل تعت  تتر
و تم تفيل يشكل لقيق ) ا ا،  ت نو ا، يقا  تع عب، يقا ميجع  عص فا ععل ىلا وجول يقا ع عب( واتب  حل مي عل 

  ت م يم كعفم، وفا ععتم يفضا ا يتا  جي ء  تتعويلش  
 

 تتعويحت  إلتكتيونيم  ا تم عتجم2015لي ميي  23يتعيي   وتةييرًع تمع  يق، ورلي ينب  تجا ري  ةوةًع توجي يم .154
ا  تم لل و تمتما  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب 2005 نم  01-05 تتا تأتا تةييرًع ت رعنوا يقا 

ضعت ومكعفعت مع وما وجل ت ايا  تيقعيم ى م هاه  ت م يعت يضمعا تتيع م عي  يمو ل  تمعوتم ومرليهع ووج ت عش ووو 
ا وا  وء   ت معل  ترةعع  تمعتا ما ةي   تمجيميا وعيكم 2015لي ميي  23يتعيي  ما ينب  تجا ري  تماكية  ترعلية 

 يمو ل غيي  تشيىيم ما ةي  و ية تعويحت  يمو ل يعتا ت وقعيم وضع مرعييس تعرول ى م  لمعت  تتعويل  تمعتا 
ب ما مجموىم  ت مل  تمعتا  تم ضمعا  تعرول  تفويي ى م  إلتكتيوناش وت ل  هاه  تمرعييس  تتا جعءت ية 

 تم  ومعت  تضيوييم ىا  تج م  تمعنعم و تج م  تم تفيلة ت تمكا ما وض  ع تعت تري    ةعت  تمتعي م  تجا ريم وو 
  ترضعريم و  يم م عتجم  إل ت حا  تمعتا و تمؤ  عت  تمعتيمش

 

، فرل ووجيت  ت ةوة  تتوجي يم وىحه ى م  تمؤ  عت  تمعتيم  ت عم م فا ومع فيمع يت  ق يعتتعويحت  ت عيية ت علول .155
تم  ت عيج  تتا تت لى  لواي وو يويو وو مع  1000 تجا ري ضمعا  يفعق ويشكل  جيعيي  تتعويحت  إلتكتيونيم ما و  

م:  ا ا، وترب  تمعنح، يرعي  ع ما  ت محت  ي يى م  ومعت عول هويم  تمعنح و تم تفيل، وتشتمل هاه  تم  ومعت ى 
ويقا ع عب  ت م يم وىنو نا ويقا  تت يي   توةنا ويقا ت يي   تايوا وو تعيي  ومكعا  توالة يعإلضعفم  تم   ا وترب 



  لسابع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير المتابعة ا

 

46 

 

 تم تفيل ويقا ع عيا، وفا ععتم ىلا وجول يقا  تع عب فيتوجب ت ويضا ييقا ميج ا ت تمكا ما تتيع م عيهع وفق ا ت 
لواي وو يويو وو مع يرعي  ع فتكتفا  تينوب  1000  ق يعتتعويحت  إلتكتيونيم  تتا ا تتجعوا  تمرليش ومع فيمع يت

يعتعرول ى م   ا وترب  تمعنح و  ا وترب  تم تفيل ويقا  تع عب وو  تيقا  تميج ا  تموعل ت  م يم، وا ي ل  تتعرق ما 
وتمويل  إليهعب عيث يتوجب ى م  تمؤ  م  تمعتيم فا  رعم  تم  ومعت ضيوييًع  ا فا ععتم  شتيعه فا تيييض  يمو ل

 هاه  تععتم  تتعرق ما  تم  ومعت  تمت  رم يايون عش 
 

ومع فيمع يت  ق يعتتعويحت  إلتكتيونيم  توةنيم، فيتوجب وا تيفق ي اه  ت م يعت م  ومعت عول  تج م  تمعنعم  ا  .156
 ت  ةعت  تم نيم ية ب ما  تمؤ  عت  تمعتيم، ووا تعتف   فا ععتم مع  ا  كعا يمكا وضع هاه  تم  ومعت تعت تري 

جميع  تمؤ  عت  تمعتيم يكعفم  تم  ومعت  تمت  رم يعتت عمحت  حل فتية  مس  نو ت يعتن يم تجميع  تتعويحت 
جي ء ت وقعريم ت مح ت ع يم يفم   إلتكتيونيم وو  ت عيية ت علولش كمع وتاا ينب  تجا ري  تمؤ  عت  تمعتيم يوضع  يع عت و  

متم يمكن ع يفض وو ت  يق  تتعويحت و إلجي ء ت  تتا يتوجب  ت عاهع فا ععتم  إلشتيعهش كمع عايت  ت ةوة  تتوجي يم 
ما وا وي  يق ت ع ما ةي  وي مؤ  م معتيم نعشةم فا  تجا ري  ي يض ع ت  رويعت  تمنروص ى ي ع فا  تتشييع 

 و تتن يا  ت عيي  تمف ولش 
 
 

 خاصة الثامنة:) درجة االلتزام: غير ملتزمة( التوصية ال
 
 

 12يتعيي   06-12ىعتجت  تجا ري م  ا ووجا  ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم ما  حل  رل ي  ترعنوا يقا  .157
ا، و تاي يعلل  تمو يل  ت عرم 1990لي ميي  4( يتعيي  31-90ا  تمت  ق يعتجم يعت  تم غا ت رعنوا يقا )2012ينعيي 

وعرول  تجم يعت ى م  يمو ل ما  عيج  تلوتم، ووجوب   ت ل ا مو يل  تجم يعت فا تعريق  يهل    يعتجم يعت،
 تمعللة ت جم يعت، وم عقيم ما يروا يع ت معل ت ب  تمو يل فا غيي مع  ررت تا، وىلا قيول  ت ل يع و تورعيع  ا  ا  

مو يل و تمل  يل  ت عرم يعتجم يم فا ع عب  يي ل ت كعنت مةعيرم مع  ت ل   تمعلل ت جم يم، وضيوية ت جيل جميع  ت
 ميا نيم  تجم يمش 

 

ا  تمت  ق يعتوقعيم 2012نوفميي  28 ترعلي يتعيي   03-12كمع ووجيت  تمعلة  ت عم م ما ن عا ينب  تجا ري يقا  .158
ييح و تمن معت  ي يى ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت مع جميع ونو ع  تجم يعت ا ت  تنشعة غيي  ت عل  ت 

يعتتأكل ما هويم  تش ص  تم نوي ىا ةييق ترليا قعنونا  ي ع ا  ير ا ووي وثيرم تثيت ون ع م ج م وو م تملة قعنونًع 
ووا ت ع وجولً  وىنو نًع ف  يًع ىنل  ثيعت هويت ع، ويتا  تتأكل ما  ت نو ا يترليا وثيرم ي ميم تثيت اتبش  ا ونا ما نععيم 

 يا ل ى م  تجا ري يفع م توى وىا  ت عم يا فا  تجم يعت ي لا   ت ل ا ت ب  تجم يعت فا ىم يعت تمويل و يى، ا
  إليهعب، ووضع آتيم ت ت عوا ييا م ت    ت  ةعت  تم ترم و رورًع فا مجعل تيعلل  تم  ومعتش

 
 التوصية الخاصة التاسعة:) درجة االلتزام: غير ملتزمة( 

 
 

 30 تمؤيخ فا  18-15 رل ي  ترعنوا يقا   ترروي  تمت  رم ي اه  تتوريم ما  حل ىعتجت  تجا ري ووجا .159
( 72ا و تمنشوي فا  تجييلة  تي ميم ت جم وييم  تجا رييم  ت لل )2016ا  تمتضما قعنوا  تمعتيم ت نم 2015لي ميي  نم 

ا  تمعلل 2016ويييل  21ؤيخ فا  تم 02-16ون عا ينب  تجا ري يقا  ا2015لي ميي  نم  31 ت نم  ت م وا يتعيي  
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ت ر   تترييح يإ تيي ل وترليي  يوي ق  تنرليم و/وو  يلو ت  ترعي م ت تل ول  تمعيية يعت محت  يجنييم  ترعي م ت تعويل 
ش وتييا ما  حل مي ج م هاه  تنروص وا  تجا ري تمعيس  تيقعيم ى م يرفم عية ما ةي   تمريميا وغيي  تمريميا

تا وضع ن عا  ث تنرل، ويعتتعتا فإا  ل عل  ت م م و   ي ج ع ما  تجا ري ي ضع  تم  جي ء ت م ينم، عي ل ول و يوج
( ما  تن عا وىحه  تتا نرت ى م  تا ا  تم عفييا 3ما  حل  تمعلة ) -تإلقي ي و إلفرعح ىا  ت م يعت ىيي  تعلول 

يج يعتترييح تلى مكتب  تجمعيب، ىنل  تل ول  تم  تتي ب  تمريميا وغيي  تمريميا  ترعلميا ما/وو  تمتوج يا  تم  ت ع
 توةنا وىنل  ت يوج منا، يعيوي ق  تنرليم و/وو كل ول ة و يى قعي م ت تل ول معيية يعت محت  يجنييم قعي م ت تعويل يرفم 

يو،  مع  إلعتفع  ( يو 1000عية  تتا ي تويلون ع وو يرليون ع  ا  كعا مي غ ع ي عوي وو يفوق مع ي علل قيمم وت  )
 ين  م م تومم ما قيل مكتب  تجمعيب ا تمعية  تترييحش 

 

كمع وفعلت  ت  ةعت يأنا قل تا ت ميا   ت معل  تو عرل  ت عرم يعإلىحا  تم يق ت م عفييا عول  تا ميم  تترييح   .160
يي ا وشيكعت  تشعا، وىيض يعت م م و يشيعء ا ت  تريمم واتب ما  حل تكثي   تعمحت  تتلييييم تفعرلة شيكعت  تة

افتعت  ىحميم ميريم ى م م توى  تمو نئ و تمةعي ت، وكا  ىا ةييق  تموقع  إلتكتيونا ت جمعيب  تجا رييم، يعإلضعفم 
  تم ت  يل ىم يم  تترييح يعت م م ما  حل  تععم تعميل   تمعية  تترييح ىيي  تموقع  إلتكتيونا ت جمعيبش  

 
 

-10 تو يلة وىحه، تشكل جييمم م عقيًع ى ي ع يموجب  تمعلة ) يوتم مكيي( ما  يمي يقا   ا م عتفم  إلتتا معت .161
ا  تمت  ق يرمع م عتفم  تتشييع و تتن يا  ت عريا 1996ت نم  22-96ا  تم لل و تمتما تألمي يقا 2010 تمؤيخ فا  03

تم  ت عيج،  تاي نرت ى م م عقيم  تم  عتفيا يعتعيس ما  نتيا  تم  يع  نو ت يعتري  وعيكم يؤوس  يمو ل ما و  
 ويغي مم ا ترل ىا ض   قيمم معل  تجييمم ويمرعلية معل  تجنعم و تو عرل  تم ت م م فا  تغشش 

 

 

وذمع فيمع يت  ق يإل ية  تجمعيب، فرل وفعلت  ت  ةعت قيعا  إلل ية يتو يع مجعل  تت عوا مع ن يي ت ع  يجنييم تيشمل   .162
 تجمعيب  تجا رييم فا  ت ليل ما  تف عتيعت  ما  حل مشعيكم تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب مجعل  تت عوا مكعفعم

 قلي ت  ترةععش  ت علفم تتةوييو تلوي ت  تتلييييم 
 

ل ية  تجمعيب، فرل وفعلت  ت  ةعت يأنا قل ت رت  ت  يم  .163 ومع ى م ر يل  تت عوا ييا   يم م عتجم  ا ت حا  تمعتا و  
 . يم ما  ل ية  تجمعيب، وتا ىرل ىلة لوي ت تكوينيم )تلييييم( شعيب في ع منت يو  إلل يةىلة ترعييي  ي 

 

 ( يوضح إحصائية من اإلدارة العامة للجمارك حول المخالفات المتعلقة بواجب اإلفصاح13جدول رقم )
 الغرامات المفروضة()العقوبات  مبلغ المخالفات عدد األشخاص السنة
 24،300،643.82اليورو:  56 2014

 80،720،296.69الدوالر األمريكي: 
 12،230،256.99الجنيه اإلسترليني: 

بالدينار: 
52،005،783،669.25 

 76،115،804.27اليورو:  140 2015
 64،512،740.68الدوالر: 

 2،884،175.00الجنيه اإلسترليني: 

بالدينار: 
68،518،746،463.00 
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  المرفقات:
 

 6 تمؤيخ فا  01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2015فيي يي  نم  15مؤيخ فا  ت 06-15 ترعنوا يقا  (1
 ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت معش2005فيي يي  نم 

 
فيي يي  6 تمؤيخ فا  01-05ا  تم لل و تمتما ت رعنوا يقا 2012فيي يي  نم  13 تمؤيخ فا  02-12ومي يقا  (2

 ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب ومكعفعت معش2005 نم 

 
ا  تمت  ق يعتوقعيم ما تيييض  يمو ل وتمويل  إليهعب 2005فيي يي  نم  6 تمؤيخ فا  01-05 ترعنوا يقا  (3

 ومكعفعت معش
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قوان%قوان%
قــانــون رقم قــانــون رقم 15-06 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1436
اHوافق اHوافق 15 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2015 يعدل ويـتمم القانونr يعدل ويـتمم القانون
05-01  اHـــــــؤرخ في   اHـــــــؤرخ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عـــــــام 1425 رقم رقم 
اHـوافـق اHـوافـق 6 فـــبـرايــر ســنـة  فـــبـرايــر ســنـة 2005 واHـتـعــلق بـالــوقـايـة واHـتـعــلق بـالــوقـايـة
مـن تـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـض األمـــــــــــوال وتـــــــــــمـــــــــــويـل اإلرهـــــــــــابمـن تـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـض األمـــــــــــوال وتـــــــــــمـــــــــــويـل اإلرهـــــــــــاب

ومكافحتهما.ومكافحتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHواد 28 و119 و120

rو122 (7 و9 و15) و125 (2) و126 و132 منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــعـــــهـــــد الـــــدولي اخلـــــاص بـــــاحلـــــقــــوق
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعـــيــة والــثــقــافــيــة والــعــهــد الــدولي
اخلــاص بـــاحلـــقــوق اHـــدنــيـــة والـــســيـــاســيـــة والـــبــروتـــوكــول
االختياري اHتعـلق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق اHدنية
والــســيـاســيـة اHــصـادق عــلـيــهـا �ــوجب اHــرسـوم الــرئـاسي
رقم 89-67 اHــــــؤرخ في 11 شــــــوال عــــــام 1409 اHــــــوافق 16

r1989 مايو سنة
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اHؤرخ
في 2  ذي احلـــجـــة عـــام 1413 اHــوافق 23 مـــايـــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 13-07 اHـؤرخ في 24 ذي
احلـجة عام 1434 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 2013 واHـتضمن

 rتنظيم مهنة احملاماة

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

ومكافحتهماr اHعدل واHتمم.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تـعــدل وتـتـمـم أحـكــام اHادة 3 من الـقـانون
رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 : يـعــتـبــر مــرتـكــبـا جلــر�ــة تـمــويل اإلرهـاب
ويـــعــاقـبr بــالـــعــقــوبـــة اHــقـــررة فــي اHــادة 87 مــكــرر 4 من
قـــانـــون الــــعـــقــــوبـــاتr كـل من يـــقــــدم أو يـــجــــمع أو يــــســـيـــر
بإرادتهr بطـريقـة مشروعـة أو غيـر مشروعـةr بأي وسـيلة
كــانتr بــصــفـة مــبــاشـرة أو غــيــر مـبــاشــرةr أمـواال بــغـرض
استعـمالهـا شخصـياr كلـيا أو جزئـياr الرتكـاب أو محاولة
ارتــكــاب جــرائم مــوصـوفــة بــأفــعــال إرهــابــيـة أو مـع عـلــمه

بأنها ستستعمل :

1 - من طرف إرهـابي أو مـنظـمة إرهـابـية الرتـكاب
 rأو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية

2 - من طـرف أو لـفـائـدة شـخص إرهـابي أو مـنـظـمة
إرهابية.

تــقــوم اجلــر�ــة بــغض الــنــظــر عن ارتــبــاط الــتــمــويل
.Yبفعل إرهابي مع

وتعـتبر اجلـر�ة مـرتكبـة سواء � أو لم يـتم ارتكاب
الــفـعـل اإلرهـابيr وســواء � اســتـخــدام هــذه األمـوال أو لم

يتم استخدامها الرتكابه.

يعد تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا".

3 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05-01  اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
r2ــواد 3 مـــكــرر و3 مـــكــرر1 و3 مـــكــررHبــا rــذكـــور أعالهHوا

وحترر كما يأتي :
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"اHـادة 3 مـكرر : يـعـاقب بـالـعقـوبـة اHـقـررة في اHادة
87 مــكــرر 4 من قـــانــون الــعــقــوبــاتr عـــلى كل مــشــاركــة أو

تــواطـــؤ أو تــآمـــر أو مــحـــاولــة أو مـــســاعـــدة أو حتــريض أو
تــســهــيل أو إســداء مــشــورة الرتــكــاب األفــعــال اHــنــصــوص

عليها في اHادة 3 أعاله."

"اHـادة 3 مـكرر 1 : دون اHـسـاس بـالـعـقـوبـات األخـرى
اHـقــررة وفــقــا لـلــقــانـونr يــعــاقب الــشـخـص اHـعــنــوي الـذي
يرتكب جر�ة تـمويل اإلرهاب اHنصـوص عليها في اHادة
3 أعالهr بالعـقوبات اHقررة في اHادة 18 مكـرر من قانون

العقوبات".

"اHادة 3 مـكرر 2 : تـختص احملـاكم اجلزائريـة بالـنظر
في أفعال تمويل اإلرهاب :

- اHرتـكبـة في اجلـزائر ولـو ارتكـب الفـعل اإلرهابي
بــــاخلـــارج أو وجـــد اإلرهـــابـي أو اHـــنـــظـــمـــة اإلرهــــابـــيـــة في

rاخلارج
- اHـــرتـــكــــبــــة فـــي اخلـــارج من طــــــرف جـــزائـــــري أو
أجــــنـــــبـي عـــنـــدمــــا يـــرتـــكـب الـــفـــــعـل اإلرهـــابي اHــــوجــه له
الــــتـــمــــويل فــي اجلـــزائــــرr أو كـــان اإلرهــــابي أو اHــــنـــظــــمـــة
rوجه لهما التمويل متواجدين في اجلزائرHاإلرهابية ا

- عــــنــــدمــــا يــــســـتــــهــــدف الــــفــــعـل اإلرهـــابـي اHــــوجه له
الــتـمـويـل مـصـالح اجلــزائـر في اخلــارج أو كـانت الـضــحـيـة

من جنسية جزائرية".

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  تـعــدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 4 من الــقـانـون
رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهr  وحترر كما يأتي :

"اHادة 4 : يقصدr في مفهوم هذا القانونr �ا يأتي :
- "اHؤسسات واHهن غير اHالية" : - "اHؤسسات واHهن غير اHالية" : 

.............................(بدون تغيير).............................
- "الفعل اإلرهابي" :- "الفعل اإلرهابي" :

اجلـرائم اHـوصـوفـة بـأفـعـال إرهـابـيـة وفـقـا لـلـمـادة 87
مــكــررr ومــا يــلــيـــهــا من الــقــسم الــرابـع مــكــرر من الــفــصل
األول مـن الــــبــــاب األول مـن الــــكــــتـــــاب الــــثــــالـث من اجلــــزء
الـثاني من قـانون الـعقـوبات ووفـقا لـلتشـريع اHعـمول به
واالتفاقيات الـدولية ذات الصلة اHـصدق عليها من طرف

اجلزائر.
................. ( بدون تغيير) ....................

- "الــتـــجــمــيـــد و/أو احلــجــز" :- "الــتـــجــمــيـــد و/أو احلــجــز" : فــــرض حــــظــر مــؤقت
عـــــلى تــــحـــــويــل األمــــوال أو اســــتــبـــدالــهــا أو الـــتــصــرف

فـــــــيـــــــهـــــا أو نـــــــقـــــــلـــــــهـــــــاr أو تـــــــولــي عـــــهـــــدة األمـــــوال أو
الســيــطــرة عـــلــيـــهـا مـــؤقـــتــا بـــنـاء عـلى قـرار قـضائي

أو إداري.
- "محكمة اجلزائر" :- "محكمة اجلزائر" : محكمة سيدي امحمد". 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 10 مــكــرر3 من
الـــقـــانـــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عـــام 1425
اHــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة 2005 واHــذكــور أعــالهr وحتـــــرر

كما يأتي :

"اHــــادة 10 مـــكـــرر 3 :  تــــطـــبـق الـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتي
يـتــخـذهــا مـجـلس الــنـقــد والـقـرض واخلــطـوط الــتـوجـيــهـيـة
لــبــنك اجلــزائــر في مــجــال الــوقــايــة من تــبــيــيـض األمـوال
وتـــــمــــويـل اإلرهــــابr  ومـــــكـــــافــــحـــــتــــهـــــمـــــاr عــــلـى الــــبـــــنــــوك
واHـؤسسـات اHـالـية وعـلى اHـصـالح اHالـيـة لـبريـد اجلـزائر
ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة اHصرفية".

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005

واHذكور أعالهr �ادة 10 مكررr5  وحترر كما يأتي :

"اHــادة 10 مـــكــرر 5 : تـــطــبـق اخلــطـــوط الــتـــوجـــيــهـــيــة
الــصــادرة عن الــهــيــئــة اHــتــخــصــصــة عــلى اخلــاضــعــY غــيـر
اHــنــصـــوص عــلــيـــهم في اHــادة 10 مــكــرر 3 أعالهr ال ســيــمــا

اHؤسسات واHهن غير اHالية والتأمينات". 

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــعـدل وتــتــمم اHـادة 18 مــكـرر مـن الـقــانـون
رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHــادة 18 مـــكــرر : يـــتـــلـــقى وكـــيل اجلـــمـــهـــوريـــة لــدى
مــحــكــمـــة اجلــزائــر الــطــلــبـــات الــتي تــرد إلــيـه من الــهــيــئــة
اHـتـخــصـصـة أو من الـشـرطـة الـقـضـائـيـة أو من الـسـلـطـات
اخملـتـصـةr وكـذا تـلك الـواردة من الـدول فـي إطـار الـتـعاون
الدولي الرامية إلى جتميد و/أو حجز األموال وعائداتها
الـتي تـكون مـلـكا أو مـوجـهة إلرهـابي أو مـنظـمـة إرهابـية

وذات صلة باجلرائم اHقررة وفقا لهذا القانون.  

يــــــرسل وكــــــيل اجلــــــمــــــهـــــوريــــــة الـــــطــــــلب مــــــشـــــفــــــوعـــــا
بالتماساته إلى رئيس محكمة اجلزائر.

إذا كــان طـــلب الــتــجـــمــيــد و/أو احلــجــز يـــســتــنــد إلى
أســـبـــاب كـــافــــيـــة أو عـــنـــاصـــر مـــعـــقـــولــــة تـــرجح أن اHـــعـــني
بــاإلجــراء إرهـــابي أو مــنــظــمــة إرهـــابــيــة أو شــخص �ــول
اإلرهـابr يـأمـر رئيس احملـكـمـة فورا بـتـجـميـد و/أو حـجز
األمــوال واHــمــتـــلــكــات مــوضــوع الــطـــلب وذلك مع مــراعــاة

حقوق الغير حسن النية. 
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ويـــشــــمل الـــتــــجـــمــــيـــد و/أو احلــــجـــز أيــــضـــاr األمـــوال
اHـتـأتـيـة من �ـتـلـكـاتــهم أو اخلـاضـعـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو
غــيــر مــبــاشــرة لــرقــابـــتــهم أو لــرقــابــة أشــخــاص يــعــمــلــون

حلسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.

يــكــون هـذا األمــر قـابـال لالعـتــراض أمــام نـفس اجلــهـة
التي أصدرتهr في أجل يومY (2) من تاريخ تبليغه.

يـنـفـذ هـذا األمـر وفــقـا ألحـكـام الـفـقـرة 4 من اHـادة 18
أعاله.

يــنـتـج أمـر الــتـجــمــيـد و/أو احلــجــز اHـتــخـذ تــطــبـيــقـا
للفقرة 3 من هذه اHادةr أثره حتى تفصل اجلهة القضائية
اجلـزائـيـة اخملـطــرة بـاإلجـراءات في رفـعه أو تـثـبـيـته وفـقـا
لألحكام اHنصوص عليها في قانون اإلجراءات اجلزائية".

اHــاداHــادّة ة 8 : : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعـالهr بــاHـواد 18 مـكـرر 1  و18 مـكـرر 2 و18 مـكـرر 3 و18

مكرر r4 وحترر كما يأتي :

"اHادة 18 مكرر 1  : �كن رئيس مـحكمة اجلزائر أن
يـــأذن Hن شــــمـــلـه قـــرار الــــتـــجــــمـــيــــد و/ أو احلـــجــــزr وبـــعـــد
اســـتــطـالع رأي وكــيل اجلـــمــهــوريـــةr بــاســـتــعــمـــال جــزء من
أمـواله لـتـغـطـيـة احـتـيـاجـاته الـضـروريـة وحـاجـات أسـرته

واألشخاص الذين يعيلهم". 

"اHـادة 18 مـكـرر 2 : مع مــراعـاة حــقـوق الـغــيـر حـسن
الــــنـــــيـــــةr جتـــــمـــــد و/أو حتــــجـــــز فـــــوراr أمـــــوال األشـــــخــــاص
واجملــمــوعــات والــكــيــانــات اHـســجــلــة في الــقــائــمــة اHــوحـدة
لـــلـــجـــنـــة الــــعـــقـــوبـــات احملـــدثـــة بـــقـــرار مـــجـــلس األمن 1267

.(1999)

   ويـــشــمـل الـــتــجـــمـــيـــد و/أو احلـــجـــز أيـــضـــا األمــوال
اHـتـأتـيـة من �ـتـلـكـاتــهم أو اخلـاضـعـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو
غــيــر مــبــاشــرة لــرقــابـــتــهم أو لــرقــابــة أشــخــاص يــعــمــلــون

حلسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.

 تــتــخـذ تــدابــيــر الـتــجــمــيـد و/أو احلــجــز  بــقـرار من
الوزير اHكلف باHالية. 

Yيـعـ rعـنــد اتـخــاذ إجـراءات الــتـجــمـيــد و/أو احلـجــز
الوزير اHكلف باHـالية اجلهة التي تتولى تسيير األموال
اجملـــمـــدة و/أو احملــــجـــوزةr ويـــجــــوز له أن يـــأذن Hـن شـــمـــله
قرار الـتـجمـيـد و/أو احلجـز بـاستـعمـال جـزء من أموالـــه
لــــتــــغــــطـــيــــة احــــتــــيــــاجــــاته الــــضــــروريــــة وحـــاجــــات أســــرته

واألشخاص الذين يعيلهم.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم". 

"اHــادة 18 مـــكــرر 3 : يـــرفع الـــتـــجــمـــيـــد و/أو احلـــجــز
rـفـروض عـلى األمـوال تـطـبـيـقـا لـلـمـادة 18 مـكـرر 2 أعالهHا
فـــور شـــطـب اسم الـــشــــخص أو اجملـــمــــوعـــة أو الـــكــــيـــان من
القـائمـة اHنـصوص عـليـــها في اHـادة 18 مـكرر 2 اHـذكورة

أعاله".

"اHـــــادة 18 مـــــكــــرر 4 : �ـــــكن لـــــكـل مـن شـــــمـــــله قـــــرار
التـجمـيد و/أو احلجـز اإلداري ولكل ذي مـصلـحة أن يرفع
تـظلـما لـلوزيـر اHكـلف باHـاليـة في ظرف عـشرة (10) أيام

من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و/أو احلجز.

يـعــتـبــر سـكــوت اجلـهــة اHـتـظــلم أمــامـهـا عـن الـرد Hـدة
شـهـر r(1) �ـثــابــة قـرار بــالــرفض قــابل لـلــطــعن فــيه أمـام

اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

وفي كل األحـــوالr ال �ــــكن أن يـــؤسـس  هـــذا الـــطـــعن
على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة اHوحدة للجنة

العقوبات اHذكورة في اHادة 18 مكرر 2 أعاله".

اHــــاداHــــادّة  9 : : تــــتــــمم اHــــادة 20 من الــــقــــانــــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي احلـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة

2005 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 20 : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 32 من قـانـون
اإلجـراءات اجلـزائيـةr يـتـعـY عـلى اخلاضـعـY إبالغ الـهـيـئة
اHــتــخـــصــصــة بــكل عـــمــلــيــة تــتــعـــلق بــأمــوال يــشـــتــبه أنــهــا
مـتحصل عـليـها من جـر�ة أو يبـدو أنهـا موجهـة لتـبييض

األموال و/أو لتمويل اإلرهاب.

ويتـعـY الـقـيام بـهـذا اإلخـطـار �ـجرد وجـود الـشـبـهة
حــتى ولــو تــعــذر تــأجــيـل تــنــفــيــذ تــلك الــعــمــلــيــات أو بــعــد

إجنازها.

يـجب عـلـى اخلـاضـعـY إبالغ الـهـيـئـة اHـتـخـصـصـة عن
محاوالت إجراء العمليات اHشبوهة.

..........(الباقي بدون تغيير).............".

اHـــــاداHـــــادّة  10  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 15 فبراير سنة 2015. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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البويرة
تامنغست
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برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

اجلالية الوطنية باخلارج
اجملموع العاماجملموع العام

أمــــــر رقــم أمــــــر رقــم 12 -  - 02 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p2012 يـــــعــــــدل ويـــــتــــممp يـــــعــــــدل ويـــــتــــمم
الـــقـــانــون رقم الـــقـــانــون رقم 05-01  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام ذي احلــجــة عــام
1425 اHــــوافق  اHــــوافق 6 فــــبــــرايــــر ســــنــــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــــة 2005 واHــــتــــــعـــــلق واHــــتــــــعـــــلق

بـالـوقـايــة من تـبـييـض األمـوال وتـمـويـل اإلرهاببـالـوقـايــة من تـبـييـض األمـوال وتـمـويـل اإلرهاب
ومكافحتهما.ومكافحتهما.

ــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

- و�قـتـضى اتـفـاقـيـة األ� اHـتـحـدة Hـكـافـحـة االجتار
غير اHشروع باخملـدرات واHؤثرات العقلـية اHوافق عليها
بـتـاريخ 20 ديـسـمـبـر سـنـة 1988 واHـصادق عـلـيـهـا �ـوجب
اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-41 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام

p1995 وافق 28 يناير سنةH1415 ا

- و�ـقــتـضى االتــفـاقــيـة الــعـربــيـة Hــكـافــحـة اإلرهـاب
اHــــوقـــعــــة في الــــقـــاهــــرة بــــتـــاريخ 25 ذي احلــــجــــة عـــام 1418
اHــوافق 22 أبـــريل ســـنــة 1998 واHـــصــادق عـــلـــيـــهــا �ـــوجب
اHرسـوم الرئاسي رقم 98-413 اHؤرخ في 18 شعـبان عام

p1998 وافق 7 ديسمبر سنةH1419 ا
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- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

pتممHعدل واHا pقانون اجلمارك
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

pعدلHا pالسلكية والالسلكية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

pعدلHا pبالنقد والقرض
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجـة عـام 1425 اHـوافق 6 فـبـرايــر سـنـة 2005  واHــتـعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

pومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

 pوثقHتنظيم مهنة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pتنظيم مهنة احملضر القضائي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــولـــيــو ســـنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

pعتمدHا
pوبعد االستماع الى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يـعـدل هـذا األمـر ويـتـمم الـقـانـون رقم
05 -01 اHــــــــؤرخ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1425 اHــــــــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHتعلق بـالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.

- و�ــقـتــضى اتــفــاقــيــة مـنــظــمــة الــوحـدة اإلفــريــقــيـة
لـلوقاية ومـكافحة اإلرهـاب اHعتمدة خـالل الدورة العادية
اخلامـسة والـثالثـيـن اHنــعــقــدة فــي اجلـزائر مـن 12 إلــى
14 يوليـو سنــة 1999 واHصــادق عليهـا �ـوجب اHرسـوم

الـــرئـــاســي رقم 2000-79 اHــــؤرخ في 4 مـــحـــرم عـــام 1421
p2000 وافق 9 أبريل سنةHا

- و�ـــقــــتـــضى االتــــفـــاقــــيـــة الـــدولــــيـــة لــــقـــمع تــــمـــويل
اإلرهـاب اHعـتمـدة من طرف اجلـمعـية الـعامـة Hنـظمة األ�
اHـتـحـدة بـتـاريخ 9 ديـسـمـبـر سـنة 1999  واHـصـادق عـلـيـها
�ـوجب اHـرسـوم الـرئاسي رقم  2000 -445 اHـؤرخ في 27

p2000 وافق 23 ديسمبر سنةHرمضان عام 1421 ا

- و�ـقـتضى اتـفـاقـية األ� اHـتـحـدة Hـكافـحـة اجلـر�ة
اHـنظـمة عـبر الـوطنـية اHـعتـمدة من قـبل اجلمـعيـة العـامة
Hـــنــظـــمــة األ� اHــتـــحــدة بـــتــاريخ 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2000
واHــصــادق عــلــيــهــا �ــوجب اHــرســوم الــرئــاسي رقم 55-02
اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اHوافق 5 فبـراير سنة

 p2002

- و�ــــــقــــــتــــــضى بــــــروتــــــوكــــــول مــــــنع وقــــــمـع االجتـــــار
بـاألشـخـاصp بـخــاصـة الـنـســاء واألطـفـالp اHـكـمـل التـفـاقـيـة
pــنــظـمــة عـبــر الــوطـنــيـةHـكــافــحـة اجلــر�ـة اH ـتــحــدةHاأل� ا
اHـعــتـمـد مـن قـبل اجلــمـعــيـة الـعــامـة Hــنـظــمـة األ� اHــتـحـدة
بــتــاريخ 15 نـوفــمــبـر ســنـة 2000 واHــصـادق عــلــيه �ـوجب
اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 03-417 اHــؤرخ في 14 رمـــضــان

p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

- و�ـقتـضى بروتـوكول مـكـافحـة تهـريب اHهـاجرين
عن طــريـق الــبــر والـــبــحــر واجلــو p اHـــكــمل التـــفــاقــيــة األ�
اHتـحدة Hكـافحـة اجلر�ـة اHنظـمة عـبر الـوطنيـة p اHعـتمد
من طرف اجلمعيـة العامة Hنظمة األ� اHتحدة بتاريخ 15
نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2000 واHـــصــادق عـــلـــيه �ـــوجب اHـــرســوم
الــرئـــاسي رقم 03-418 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عــام 1424

p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
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- "جـر�ـة أصــلـيـة" : - "جـر�ـة أصــلـيـة" : أي جـر�ــــةp حـتى ولــو ارتـكـبت
بــاخلــارجp ســـمــحت Hــرتـــكــبــيـــهــا بــاحلــصـــــول عــلى األمــوال

 pحسب  ما ينص عليه هذا القانون
- " اخلــاضــعــون ":- " اخلــاضــعــون ": اHــؤســســـات اHــالــيـــة واHــؤســســات

pلزمة بالقيام باإلخطار بالشبهةHالية اHهن غير اHوا
- " مؤسـسة مـالية ": مؤسـسة مـالية ": كل شـخص طـبيـعي أو معـنوي
�ــارس ألغـــراض جتــاريـــة نـــشــاطـــا أو أكــثـــر من األنــشـــطــة

أوالعمليات اآلتية باسم أو حلساب زبون:
1 - تــــــلـــــقـي األمـــــوال والــــــودائع  األخــــــرى الــــــقـــــابــــــلـــــة

p لالسترجاع
p2 - القروض أو السلفيات

p3 - القرض اإليجاري
p4 - حتويل األموال أو القيم

p5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها
p6 - منح الضمانات واكتتاب االلتزامات

7 - التداول والتعامل في :
pأ)  وسائل السوق النقدية

pب)  سوق الصرف
ج)  وســــائل عــــمـالت الــــصــــرف و نــــسـب الــــفــــائــــدة

pؤشراتHوا
pنقولةHد)  القيم ا

pهـ) االجتار بالسلع اآلجلة التسليم
8 - اHــــشــــاركــــة في إصــــدار قــــيـم مــــنــــقــــولــــة وتــــقــــد£

pخدمات مالية ملحقة
p9 - التسيير الفردي واجلماعي للممتلكات

10 - حـفظ الـقـيم اHـنـقـولـة نـقـدا أو سـيـولـة وإدارتـها

pحلساب الغير
11 - عـــمـــلـــيـــات أخـــرى لالســـتـــثـــمـــار وإدارة األمــوال

pأوالنقود وتسييرها حلساب الغير
12 - اكتـتاب وتـوظيف تـأمينـات على احلـياة ومواد

pWاستثمارية أخرى ذات صلة بالتأم
13 - صرف النقود والعمالت األجنبية ".

-" اHـــؤســــســـات واHـــهـن غـــيـــر اHــــالـــيـــة":-" اHـــؤســــســـات واHـــهـن غـــيـــر اHــــالـــيـــة":  كـل شـــخص
طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنــوي �ـــارس نـــشـــاطـــات غــيـــر تـــلك الـــتي
تـمـارســهـا اHـؤســسـات اHـالــيـةp ال سـيــمـا مـنـهــا اHـهن احلـرة
اHنظمة وخصـوصا احملامW عندما يقـومون بأعمال مالية
Wواحملـــضــريـن الــقـــضــائـــيــ WـــوثـــقــHحلــســـاب مــوكـــلـــيــهم وا
ومحـافـظي البـيع باHـزايـدة وخبـراء احملاسـبـة  ومحـافظي
احلــسـابـات واحملـاسـبــW اHـعـتـمـدين والــسـمـاسـرة والـوكالء
اجلـمــركـيـW والـوســطـاء في عـمــلـيـات الــبـورصـة واألعـوان

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــعــدل وتــتــمم اHــواد 2 و3 و4 من الــقــانــون
رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي: 
 " اHادة 2 :  يعتبر تبييضا لألموال:

أ)  حتـــويل األمـــوال أو نــقـــلــهـــاp مع عـــلم الـــفــاعل أنـــهــا
عـــائــدات مــبـــاشــرة أو غــيــر مـــبــاشــرة من جـــر�ــةp بــغــرض
إخـفــاء أو تـمــويه اHــصـدر غـيــر اHـشــروع لـتــلك األمـوال أو
مسـاعدة أي شـخص متـورط في ارتكـاب اجلر�ـة األصلـية
الـتي حتـصـلت مـنـهـا هذه األمـوالp عـلى اإلفالت مـن اآلثار

pالقانونية ألفعاله
ب)  إخفـاء أو تـمويه الـطـبيـعـة احلقـيـقيـة لألموال أو
مـصدرهـا أو مكـانـها أو كـيفـيـة التـصرف فـيـها أو حـركتـها
أو احلــقــوق اHـــتــعــلـــقــة بــهـــاp مع عــلم الـــفــاعل أنـــهــا عــائــدات

pإجرامية
ج)  اكـتساب األمـوال أو حيازتـها أو استـخدامها مع
عــلـم الـــشـــخص الـــقـــائم بـــذلك وقـت تـــلـــقـــيــهـــا أنـــهـــا تـــشـــكل

pعائدات إجرامية
. .......(الباقي بدون تغيير)......." .

"اHـادة 3 : يـعـتـبـر تــمـويال لإلرهـاب  فـي مـفـهـوم هـذا
القـانـونp ويـعـاقب عـلـيه بـالـعـقـوبـات اHـقررة فـي اHادة 87
مـــكـــرر4 مـن قــــانـــون الــــعــــقــــوبــــاتp أي  فــــعل يــــقــــوم به كل
شخص أو منظمـة إرهابية بأي وسيـلة كانتp مباشرة أو
غـيـر مـباشـرةp وبـشـكل غـيـر مـشـروع وبـإرادة الفـاعلp من
خالل تقد£ أو جمع األموال بـنية استخدامـها شخصيا أو
pمن طـرف إرهـابـي أو مـنـظــمـة إرهــابـيـة  كــلـيـا أو جــزئـيـا
من أجل ارتــكـاب اجلــرائم اHــوصــوفـة بــأفــعـال إرهــابــيـة أو
تــخـــريــبــيـــةp اHــنـــصــوص واHــعـــاقب عـــلــيــهـــا في الــتـــشــريع

اHعمول به.
وتعـتبر اجلـر�ة مـرتكبـة سواء ¦ أو لم يـتم ارتكاب
الــفــعل اإلرهــابـي وســواء ¦ اســتــخــدام هــذه األمــوال أو لم

يتم استخدامها الرتكابه.
يعد تمويل اإلرهاب فعال ارهابيا" .

"اHادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :
pــــمـــتـــلــــكـــات أو األمـــوالHاألمــوال":-  "األمــوال": أي نـــوع من ا"  -
اHاديـة أو غـيـر اHاديـةp ال سـيمـا اHـنـقولـة أو غـيـر اHنـقـولة
الــتي يـحــصل عــلـيـهــا بـأي وســيـلــة كـانت مــبـاشــرة أو غـيـر
مــبـــاشـــرةp والـــوثـــائق أو الـــســنـــدات الـــقـــانــونـــيـــة أيـــا كــان
شكلهـاp �ا في ذلك الشكل اإللكتروني أو الرقميp والتي
تدل على ملكية تلك األموال أو مصلحة فيهاp �ا في ذلك
عـــلى اخلـــصـــوص  االئـــتـــمـــانـــات اHـــصـــرفـــيـــةp والـــشـــيـــكـــات
وشـــيـــكــات الـــســفـــر واحلـــواالت واألســهـم واألوراق اHــالـــيــة

pوالسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد
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- "الـتـجـمـيـد و/أو احلـجز": - "الـتـجـمـيـد و/أو احلـجز": فـرض حـظـر مـؤقت عـلى
pحتـويل األموال أو اسـتبـدالهـا أو التـصرف فـيهـا أو نقـلها
أو تــولي عــهـدة األمـوال أو الــسـيــطـرة عــلـيــهـا مــؤقـتــا بـنـاء

pعلى أمر قضائي

- "اHـــســـتــفـــيـــد احلـــقــيـــقي": - "اHـــســـتــفـــيـــد احلـــقــيـــقي":  الـــشـــخص أو األشـــخــاص
الـطــبـيـعـيـون الـذين �ــلـكـون أو �ـارسـون سـيــطـرة فـعـلـيـة
فـي الــــنـــــهــــايــــة عـــــلى الـــــزبــــون و/أو الــــشـــــخص الـــــذي تــــتم
العمليات نـيابة عنهp كما يتضمن أيضا األشخاص الذين
�ــــارســــون ســـيـــــطـــرة فــــعــــلـــيــــة نــــهـــائــــيـــة عــــلى شــــخـص

مـعنوي ".

3 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05- 01 اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي احلــــــجــــــة عـــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2005
واHـذكـور أعاله بـاHــادتـW 4 مــكــرر و4 مــكـرر1 وحتــرران

كما يأتي:

"اHــادة 4 مــكــرر: الـــهــيــئـــة اHــتـــخــصـــصــة هي  ســـلــطــة
إداريـة مسـتقـلـة تتـمتع بـالشـخصـية اHـعنـوية واالسـتقالل

اHاليp وتوضع لدى الوزير اHكلف باHالية.

حتـدد مهـام الهـيـئة اHـتخـصـصة وتـنظـيـمهـا وسيـرها
عن طريق التنظيم".

"اHادة 4 مـكرر 1 : يـؤدي أعـضاء الـهـيئـة اHـتخـصـصة
الـــذين لم يـــســـبق لـــهم تـــأديــة الـــيـــمــpW في إطـــار �ـــارســة
مهامـهمp واHسـتخـدمون اHؤهـلون لالطالع عـلى اHعـلومات
ذات الـطـابـع الـسـريp الـيـمـW أمـام اجملــلس الـقـضـائي قـبل

تنصيبهم بالعبارات اآلتية : 

"أقـسم بـالـله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم �ـهـامي أحـسن"أقـسم بـالـله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم �ـهـامي أحـسن
قـيـام وأن أخلص في تـأديـتـها وأكـتم سـرهـا وأسلك في كلقـيـام وأن أخلص في تـأديـتـها وأكـتم سـرهـا وأسلك في كل

الظروف سلوكا شريفا ".الظروف سلوكا شريفا ".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــعــــدل وتـــتـــمـم اHـــادة 7 من الـــقـــانــون رقم
05- 01 اHــــــــؤرخ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1425 اHــــــــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي:

"اHــــادة 7 : يــــجب عــــلى اخلــــاضـــعــــW أن يــــتـــأكــــدوا من
pمـوضـوع وطـبـيـعـة الـنــشـاط وهـويـة زبـائـنـهم وعـنـاويـنـهم
كـل فــيـــمـــا يـــخـــصهp قـــبـل فــتـح حـــســـاب أو دفــتـــرp أو حـــفظ
سنـدات أو قيم أو إيـصاالتp أو تـأجير صـندوق أو الـقيام

بأي عملية أو ربط  أي عالقة  أعمال  أخرى.

. .......(الباقي بدون تغيير)......."

5 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05- 01 اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور

أعالهp باHادة 7 مكرر وحترر كما يأتي:

الـــعـــقــاريـــW ومـــقـــدمي اخلـــدمـــات لـــلــشـــركـــات ووكالء بـــيع
الــســـيـــاراتp والــرهـــانــات واأللـــعــاب وكـــذا جتــار األحـــجــار
pـــعــادن الــثـــمــيــنــة والـــقــطع األثــريـــة والــتــحف الـــفــنــيــةHوا
واألشـخـاص الــطـبـيـعـيــW واHـعـنـويـW الــذين يـقـومـون في
إطــار مــهـــامــهم عــلى اخلــصـــوص بــاالســتــشــارة و/أو إجــراء
عملـيات يـترتب علـيهـا إيداع أو مبـادالت أو توظـيفات أو

pحتويالت أو أي حركة أخرى لألموال
-"اإلرهابي":-"اإلرهابي": أي شخص : 

- يــرتــكب أو يــحــاول ارتــكــاب أفــعــال إرهــابــيــة بـأي
وســيــلــة كـانـتp مـبــاشــرة أو غــيــر مـبــاشــرةp وبــشــكل غــيـر

 pمشروع وبإرادة الفاعل
pيساهم كشريك في أفعال إرهابية  -

-  يـنـظم أو يـأمـر أشـخـاصـا آخـرين بـارتـكـاب أفـعـال
 pإرهابية

- يــشـارك في قــيـام مــجـمــوعـة من األشــخـاص تــعـمل
بــقــصــد مــشــتــرك بــارتــكـاب أفــعــال إرهــابــيــة وتــكــون هـذه
اHـشــاركـة بـهــدف تـنـفــيـذ نـشـاط إرهــابي مع الـعــلم بـنـوايـا

pاجملموعة بارتكاب الفعل اإلرهابي
 : Wمنظمة إرهابية":منظمة إرهابية":  كل مجموعة إرهابي" -

- تــرتـــكب أو حتــاول ارتـــكــاب أفـــعــال إرهــابـــيــة بــأي
وســائل كــانتp مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرةp وبـشــكـل غــيـر

 pWمشروع وبإرادة الفاعل
 pساهمة كشركاء في أفعال إرهابيةHا -

-  تـنـظم أو تـأمـر أشـخـاصـا آخـرين بـارتـكـاب أفـعـال
 p إرهابية

- تــشـارك في قــيـام مــجـمــوعـة من األشــخـاص تــعـمل
بــقــصــد مــشــتــرك بــارتــكـاب أفــعــال إرهــابــيــة وتــكــون هـذه
اHـشــاركـة بـهــدف تـنـفــيـذ نـشـاط إرهــابي مع الـعــلم بـنـوايـا

pاجملموعة بارتكاب الفعل اإلرهابي
- "شــخص مــعــرض ســيــاســيـا":- "شــخص مــعــرض ســيــاســيـا": كل أجـنــبي مــعـW أو
مـــنـــتــــخبp مـــارس أو �ـــارس فـي اجلـــزائـــر أو في اخلـــارج
وظـــائـف هـــامـــة p تـــشـــريـــعـــيـــة أو تـــنـــفـــيـــذيـــة أو إداريـــة أو

قضائية.
- " الــهـيـئـة اHــتـخـصـصـة ":- " الــهـيـئـة اHــتـخـصـصـة ": خـلـيـة مــعـاجلـة االسـتـعالم

pعمول بهHنصوص عليها في التنظيم اHالي اHا
- " الــــســـــلــــطــــات اخملــــتــــصــــة ":- " الــــســـــلــــطــــات اخملــــتــــصــــة ": الــــســــلــــطــــات اإلداريــــة
والـسلـطـات اHكـلـفـة بتـطـبيـق القـانـون والسـلـطـات اHكـلـفة
�ــكــافــحــة تــبــيــيض األمــوال وتــمــويل اإلرهــابp �ــا فــيــهــا

pسلطات الرقابة
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"اHــادة 10 مــكــرر 2 : تــتــولى الـــســلــطـــات اHــنــصــوص
عــلـــيــهـــا في اHــادة 10 مــكـــرر أعالهp فـي إطــار الـــوقـــايــة من

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما :
أ)  الـــســهــر عـــلى أن تــتـــوفــر لـــدى اخلــاضــعـــW بــرامج
مـــنـــاســبـــة لـــكــشف عـــمـــلــيـــات تـــبــيـــيض األمـــوال وتـــمــويل

pاإلرهاب والوقاية منها
ب)  مــراقـــبــة  مــدى احــتـــرام اخلــاضــعــW لـــلــواجــبــات
اHـنـصـوص عـليـهـا في هـذا الـقـانـون �ا في ذلـك عن طريق

pكانHا Wالرقابة في ع
ج)  اتــخــاذ اإلجـــراءات الــتــأديــبــيـــة اHــنــاســبــة وإعالم

 pتخصصة بهاHالهيئة ا
د)  الـــــتـــــعــــاون مـع الـــــســـــلــــطـــــات اخملـــــتـــــصـــــة وتـــــبــــادل
اHـــعــلـــومــات وإيـــاهــا وتـــقــد£ الـــعــون في الـــتــحـــقــيـــقــات أو

 pتابعاتHا
هـ)  الـــســـهــر عـــلـى أن تــعـــتـــمـــد وتـــطـــبق اHـــؤســـســات
اHـالــيــة وفـروعــهـا وشــركــاتـهــا الــتـابــعــة بـاخلــارج إجـراءات
Wمــــطـــابــــقـــة لــــهــــذا الـــقــــانـــون حــــســـبــــمــــا تـــســــمح به قــــوانـــ

pضيفHوتنظيمات البلد ا
و)  تــبــلــيغ الــهـيــئــة اHــتــخــصــصــةp دون تــأخــيـرp بــكل
اHعلومات اHتعـلقة بعمليات أو وقـائع مشبوهة لها عالقة

 pبتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب
ز )  مـسك إحــصـائـيـات تـتـعــلق بـاإلجـراءات اHـتـخـذة
واجلـــزاءات الــتــأديــبــيــة اHــســلــطـــة  في إطــار تــطــبــيق هــذا

القانون". 
"اHــــادة 10 مــــكــــرر 3 : تــــطــــبـق الـــتــــنــــظــــيــــمــــات الــــتي
يـتــخـذهــا مـجــلس الـنــقـد والـقــرض في مــجـال الـوقــايـة من
تــبـيــيض األمــوال وتــمــويل اإلرهـاب ومــكــافــحـتــهــمــاp عـلى
الـبنـوك واHـؤسسـات اHـاليـة وعـلى اHـصالح اHـالـية لـبـريد

اجلزائر التي تخضع لرقابة اللجنة اHصرفية".
"اHادة 10  مكرر 4 : يلزم اخلـاضعون بواجب اليقظة
طــيــلــة مـــدة عالقــة األعــمـــال ويــراقــبــون بــدقـــة الــعــمــلــيــات
اHـــنـــجــزة لـــلـــتـــأكـــد  مـن مـــطـــابـــقـــتــهـــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتي

يحوزونها حول زبائنهم".

اHــاداHــادّة ة 8 :  :  تــعـــدل وتــتـــمم اHــواد 11 و 12 و14 و15 من
الــقــانـون رقم  05 -01 اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عـام 1425
اHـــوافق 6 فـــبـــرايـــر ســــنــة 2005 واHـــذكـــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي:
"اHـادة 11 :    يـرسل مـفـتـشـو بـنـك اجلـزائـر اHـفـوضون
Wــراقــبــة في عــHــصــرفــيــة في إطــار اHمن قــبـل الــلــجــنــة ا
اHـــكــــان لــــدى الــــبـــنــــوك واHــــؤســـســــات اHــــالــــيـــة وفــــروعــــهـــا
ومسـاهمـاتـها ولـدى اHصـالح اHالـيـة لبـريد اجلـزائر أو في

" اHـــــادة 7 مــــــكـــــرر : يـــــتــــعـــــW عــــــلـى اخلــــاضـــــعـــــيـن أن
يـتوفـروا عـلى مـنـظـومـة منـاسـبـة لـتـسيـيـر اخملـاطـر قادرة
عـــلى حتـــديـــد مـــا إذا كـــان الـــزبـــون احملـــتـــمـل أو الـــزبــون أو
اHـستـفـيـد احلـقـيقي شـخـصـا مـعـرضا سـيـاسـيـاp واتـخاذ كل
اإلجــراءات الالزمــة لـتــحــديــد أصل األمــوال واحلــرص عـلى

ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعالقة األعمال". 

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  تـعــدل وتــتـمم اHــادتـان 9 و10 من الــقـانـون
رقم 05- 01 اHــؤرخ فـي 27 ذي احلـــجـــة عـام 1425 اHـوافق
6 فــــبــــــرايـــــر ســــــنـــة 2005 واHـــــــذكـــــور أعـالهp وحتـــــرران

كــمـا يأتي:
" اHادة 9 : في حـالة عـدم تأكد اخلـاضعـW من تصرف
الــزبـــون حلــســابـه اخلــاصp يــتـــعــW عــلـــيــهم االســتـــعالم بــكل
الـطـرق الـقانـونـيـة عن هـويـة اHـسـتـفـيـد احلـقـيقـي أو اآلمر

احلقيقي بالعملية". 
"اHـــــادة 10 : إذا تـــــمـت عـــــمـــــلـــــيـــــة مـــــا فـي ظـــــروف من
التعقيد غـير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها ال تستند
إلى مبـرر اقـتـصادي أو إلى مـحل مـشـروع أو في احلاالت
الــتي يــفـوق مــبــلغ الـعــمــلـيــة  حــدا يـتم حتــديــده عن طـريق
التنـظيمp  يتـعW علـى اخلاضعـW أن يولوهـا عنايـة خاصة
واالســـتــــعالم عن مــــصـــدر األمـــوال ووجــــهـــتـــهــــا وكـــذا مـــحل

.Wاالقتصادي WتعاملHالعملية وهوية ا

 .......(الباقي بدون تغيير).......".

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يــتـمـم الـقــانـون رقم 05- 01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعالهp بـــــاHــــواد 10 مـــــكــــرر و10 مـــــكــــرر1 و10 مـــــكــــرر2 و10

مكرر3 و10 مكرر4 وحترر كما يأتي:
"اHــــادة 10 مــــكــــرر:  تــــتــــولـى الـــســــلــــطــــات الــــتـي لــــهـــا
صالحـــيــات الـــضــبـط و/أو اإلشــراف و/ أو الـــرقــابـــة الــتي
يـتبـعها اخلـاضعـونp سن تنـظيـمات في مـجال الـوقاية من
pتـــبــــيــــيض األمــــوال وتــــمـــويـل اإلرهـــاب ومــــكــــافــــحـــتــــهــــمـــا
ومـسـاعــدة اخلـاضــعـW عـلى احــتـرام الــواجـبـات اHــنـصـوص

عليها في هذا القانون.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم".
"اHـادة 10 مـكـرر 1 : يـجب عـلى اخلـاضـعـpW في إطـار
الــــــوقـــــــايــــــة مـن تــــــبــــــيـــــــيض األمـــــــوال وتــــــمـــــــويل اإلرهــــــاب
ومــكـــافــحــتـــهــمـــاp وضع وتــنـــفــيـــذ بــرامج تـــضــمن الـــرقــابــة

الداخلية والتكوين اHستمر Hستخدميهم.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم". 
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"اHـادة 18 مــكــرر: �ــكن رئــيس مــحــكــمــة اجلــزائـر أن
يــأمـر بــتـجــمــيـد و/أو حــجـز كل أو جــزء من األمــوال الـتي
تـكـون مـلـكـا إلرهـابــيـW أو مـنـظـمـات إرهـابـيـة أو اHـوجـهـة
لـهم وعـائداتـهاH  pـدة شـهر قـابل لـلتـجديـدp بـناء عـلى طلب
الــهــيـئــة اHــتــخـصــصــة أو وكــيل اجلـمــهــوريــة لـدى مــحــكــمـة

اجلزائر أو الهيئات الدولية اHؤهلة.
يــكــون هـذا األمــر قـابـال لالعـتــراض أمــام نـفس اجلــهـة

التي أصدرتهp في أجل يومW (2) من تاريخ تبليغه.
يـنـفـذ هـذا األمـر وفــقـا ألحـكـام الـفـقـرة 4 من اHـادة 18

أعاله".
اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تـعـدل وتــتـمم اHـواد 19 و20 و21 و25 و30
و31 و32 و33 و34 من الــقـانـون رقم 05- 01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور

أعالهp وحترر كما يأتي:
"اHـــــادة 19 : يــــــلـــــزم اخلـــــاضــــــعـــــون بـــــواجـب اإلخـــــطـــــار

بالشبهةp وفقا لألحكام احملددة في اHادة 20 أدناه".
"اHـادة 20 : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 32 من قـانـون
اإلجراءات اجلزائـيةp يـتعـW على اخلـاضعـpW إبالغ الهـيئة
اHــتــخـــصــصــة بــكل عـــمــلــيــة تــتــعـــلق بــأمــوال يــشـــتــبه أنــهــا
مـتحصل عـليـها من جـر�ة أو يبـدو أنهـا موجهـة لتـبييض

األموال و/ أو تمويل اإلرهاب.
......(الباقي بدون تغيير)......".

"اHــادة 21 :  تـــرسـل اHـــفـــتــــشـــيــــة الـــعــــامـــة لــــلـــمــــالـــيـــة
ومــصـالح الـضــرائب واجلـمــارك وأمالك الـدولـة واخلــزيـنـة
العموميةp وبنك اجلزائرp بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى
الـهيئـة اHتخـصصة  فـور اكتشـافهـاp خالل قيامـها �هـامها
اخلـاصــة بـاHــراقـبــة والـتــحـقــيقp وجـود أمــوال أو عـمــلـيـات
يــشـتــبه أنــهـا مــتــحـصل عــلــيـهــا من جــر�ـةp أو يــبـدو  أنــهـا

موجهة لتبييض األموال و/ أو تمويل اإلرهاب.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم". 
"اHــادة 25 : �ـــكـن الـــهـــيــــئـــة اHـــتــــخـــصـــصــــة أن تـــطـــلع
هــيــئــات الـدول األخــرى الــتي تــمــارس مـهــام �ــاثــلــةp عـلى
اHعـلومـات التي تـتوفـر لديـها حـول العـملـيات التـي يبدو
أنـهـا تـهـدف إلى تــبـيـيض األمـوال أو تـمـويل اإلرهـابp مع
مــراعـاة اHــعـامـلــة بـاHــثل وعـدم اسـتــعـمــال هـذه اHـعــلـومـات

ألغراض غير تلك اHنصوص عليها في هذا القانون.
كـــمــــا �ــــكن الــــهـــيــــئــــة اHـــتــــخــــصـــصــــة احلــــصـــول عــــلى
مــعــلــومـات مـن اخلـاضــعــW ومن الــســلــطــات اخملــتــصــة بــعـد
تــلــقي طــلــبــات مـن هــيــئــات الــدول األخــرى الــتي تــمــارس

مهام �اثلة".

إطار مراقبة الوثـائق p بصفة استعجالية p تقريرا سريا
إلى الهيئـة اHتخـصصة �ـجرد اكتشـافهم لعـمليـة تكتسي

اHميزات اHذكورة في اHادة 10 أعاله". 

pصـرفيـة فيـما يـخصـهاHادة 12 : تبـاشر الـلجـنـة اHا"
إجــراء تــأديــبـيــا طــبــقــا لــلــقـانــون ضــد الــبــنك أو اHــؤســسـة
اHـاليـة التي تـثبت عـجزا في إجـراءاتهـا الداخـليـة اخلاصة
بـالرقابة في مـجال الوقـاية من تبيـيض األموال وتمويل
اإلرهـــــاب ومـــكـــافــــحـــتـــهــــاp و�ـــكـــنــــهـــا الـــتــــحـــري عن وجـــود
الــتـقــريــر اHــذكــور في اHـادة 10 أعاله واHــطــالــبـة بــاالطالع

عليه.

يـــرفع تـــقــريـــر بـــخــصـــوص اHـــصــالـح اHــالـــيـــة لــبـــريــد
اجلزائر إلى السلطة الوصية".

"اHـــــادة 14 :  يــــتـــــعــــW عـــــلى اخلــــاضـــــعــــW االحـــــتــــفــــاظ
بــالــوثـائـق اآلتي ذكــرهــا وجــعـلــهــا في مــتــنــاول الــســلــطـات

اخملتصة :

...... (الباقي بدون تغيير).....".

"اHــادة 15 :  تـــتـــولـى الـــهـــيـــئـــة اHــتـــخـــصـــصـــة حتـــلـــيل
واســـتــغـالل اHــعـــلـــومــات الـــتي تـــرد إلــيـــهـــا من الـــســلـــطــات
اخملــــتــــصـــــة واخلــــاضــــعــــW قـــــصــــد حتــــديـــــد مــــصــــدر األمــــوال

ووجهتها. 

كـمـا �ـكنـهـا أن تطـلب من الـسـلـطات اخملـتـصة أو من
اخلاضـعـpW في إطار كل إخـطـار بالـشـبهـة أو تـقريـر سري
تـستـلـمهp أي معـلـومـات إضافـيـة تراهـا ضـرورية Hـمـارسة

مهامها. 

......(الباقي بدون تغيير).....".

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يــتـمـم الـقــانـون رقم 05- 01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعـالهp بـــاHــــواد 15مــكــرر و15 مــكــرر1 و18مــكــررp وحتــرر

كما يأتي:

"اHـادة 15 مـكرر: تـتـولى الـهـيئـة اHـتـخـصـصـة تـبـليغ
اHـعلـومـات اHـالـيـة لـلـسـلـطـات األمنـيـة والـقـضـائـيـة عـنـدما
توجد مبررات لالشـتباه في عملـيات تبييض األموال أو

تمويل اإلرهاب ".

"اHــادة 15 مــكــرر1 :  تــتــعـــاون الــهــيــئــة اHـــتــخــصــصــة
والـسـلـطـات اخملـتـصة وتـنـسـقـان أعـمـالـهـمـا إلعـداد وتـنـفـيذ
اســـتــراتــيــجــيــات وأعــمــال الــوقـــايــة من تــبــيــيض األمــوال

وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. 

pعـنـد االقــتـضـاء pــادةHحتـدد كـيــفـيــات تـطـبــيق هـذه ا 
عن طريق التنظيم".



22 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1208
15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

أمــــــر رقــم أمــــــر رقــم 12 -  - 03 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433
اHــوافـق اHــوافـق 13 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة p p2012 يــتـــضـــمن قــــانــونيــتـــضـــمن قــــانــون

اHـالية التكميلي لسنة اHـالية التكميلي لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

- و�ـــــقـــتـــضـى الـــقـــــانـــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شـوال عــام 1404 اHـوافــق  7 يــولـيـو سـنة 1984 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عـــام  1433 اHــوافق 28 ديــســمـــبــر ســنــة 2011  واHــتــضــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

pوبعد االستـماع  إلى مجلس الوزراء -

يـصدر األمــر اآلتي نـصه :يـصدر األمــر اآلتي نـصه :

أحــكام تمـهـيديـةأحــكام تمـهـيديـة

اHاداHادّة األولى :  األولى : يــعـدل ويــتـمم الـقـانـون رقــم 16-11
اHـــؤرخ فـي 3 صــــفـــر عــــــام 1433 اHـــــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر
ســـنـــة 2011 واHـــتـــــضــــمن قـــــانــــون اHـــــالـــيــــة لــــســـــنـــة 2012
باألحـكام اآلتـية الـتــي تشـكل قــانون اHــالـية التكــميلي

لسنة 2012.
اجلزء الثانياجلزء الثاني

اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل األولالفصل األول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم األولالقسم األول
اHوارداHوارد

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعــدل أحـــكــام اHــادة  75 من الــقـانـون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وحترر كما يأتي :

"الــــــــمـــــــادة  75 :  تــــــقـــــــدر اإليـــــــرادات والـــــــحــــــواصل
والـمداخـيل الـمطبــقة على النـفقات النهـائية للــميزانية
الــــعـــــامــــة لــــلـــــدولــــة لــــــســـنـــة 2012  طـــبــــقـــا لــــلـــجـــدول ( أ)
الــملـحق بهــذا الـقـانون  بـثالثة آالف  وأربـعمـائة وتـسعة
وســـــــتــــــــW مـــــــلـــــــيـــــــــارا وثـــــــمـــــــانــــــــW  مـــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــــــنـــــــار

(3.469.080.000.000 دج)".

" اHــادة 30 : �ــكن أن يـــتــضــمن الـــتــعــاون الـــقــضــائي
طـلبـات الـتـحـقـيق واإلنابـات الـقـضـائـية الـدولـيـة وتـسـليم
األشــــخـــاص اHـــطــــلـــوبـــW طــــبـــقــــا لـــلـــقــــانـــون وكـــذا الــــبـــحث
والتجميـد واحلجز ومصادرة األموال اHـبيضة أو اHوجهة
لـــلــتـــبـــيـــيض ونـــتـــاجـــهـــا واألمــوال اHـــســـتـــعـــمـــلــة أو اHـــزمع
استعمالهـا ألغراض تمويل اإلرهاب والوسائل اHستعملة
في ارتــكــاب هــذه اجلــرائـم  أو أمــوال ذات  قــيــمــة مــعــادلــة

دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية".

"اHــادة 31 :  يـــعـــاقـب كــل من يـــقـــوم بـــدفـع أو يـــقـــبل
دفـعـا خرقـا ألحـكـام اHادة 6 أعاله p بـغـرامة من 500.000 دج

إلـى 5.000.000 دج".

"اHـادة 32 : يـعــاقب كل خـاضع �ــتـنع عــمـدا وبــسـابق
مـــعــــرفـــةp عن حتــــريـــر و/أو إرســــال اإلخـــطــــار بـــالــــشـــبــــهـــة
اHـــــنــــــصــــــوص عـــــلــــــيـه في هــــــذا الـــــقـــــانـــــونp بـــــغـــــرامـــــة من
1.000.000 دج  إلى  10.000.000 دج دون اإلخالل بـعـقـوبـات

أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى ". 

"اHــــادة 33 : يــــعـــاقـب مـــســــيـــرو وأعــــوان اHـــؤســــســـات
اHالـية واخلاضـعون الـذين أبـلغوا عـمدا صـاحب األموال أو
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــوضـــوع اإلخـــطـــار بـــالـــشـــبـــهـــةp بـــوجـــود هــذا
اإلخـطـار أو أطــلـعـوه عــلى اHـعــلـومـات حــول الـنـتــائج الـتي
تــخـــصهp بــغــرامــة من  2.000.000 د ج إلى  20.000.000 د ج
دون اإلخـالل بــعـــقـــوبـــات أشـــد وبــــأيــة عــــقـــوبـــة تــأديـــبــيــة

أخرى ".

"اHــــادة 34 : يــــعـــاقـب مـــســــيــــرو وأعـــوان اHــــؤســــســـات
اHــالـيـة واHـؤســسـات واHـهن غــيـر اHـالــيـة الـذين يــخـالـفـون
عـمــدا وبـصــفـة مـتـكــررةp تــدابـيــر الـوقــايـة مـن تـبـييض
األموال وتمويل اإلرهـاب اHنصوص عليها في اHواد 7 و8
و9 و10 و10 مـــــكـــرر و10 مــــكــــرر1 و10 مــــكــــرر2 و14 من
هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــــانــــــــــونp بـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  500.000  د ج  إلـى

10.000.000 د ج".

ويـعـاقب األشـخـاص اHعـنـويـون اHـنـصـوص عـليـهم في
pـادة بغـرامة من 10.000.000 دج  إلى 50.000.000  دجHهذه ا

دون اإلخالل بعقوبات أشد".

اHـاداHـادّة  11 : :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
13 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

ssss‡‡‡‡‡‡‡‡OOOO½½½½««««uuuu����

d?????³?????Ž W?????LE?ML?�« W????L?¹d?????−�« W?????×?????MUJ?L� …b?????×?????²?????L?�« r/_«

W??LEML?� W?/U??F�« W??O??F??L??−�« q³??] s/ b??L??²??F?L?�« ¨W?O?MÞu�«

‚œUBL�«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L�« r/_«

Œ—R????L�« 417-03 r]— w?ÝUzd�« Âu????Ýd???L�« Vłu????LÐ t???O?KŽ

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL�« 1424 ÂUŽ ÊUC/— 14 wM

V?¹d????????N?ð W????????×????????MU?J?/ ‰u????????CuðËd?Ð v?‡?C?‡²?????????I‡?L?ÐË  ≠

qL?JL?�« ¨u????−�«Ë d????×?????³�«Ë d????³�« o?¹dÞ s?Ž s¹d????łU????N?????L�«

d³Ž WLEML�« W?L¹d−�« W×MUJL� …b×²?L�« r/_« WO]UHðô

W?L?EML� W?/U??F�« W?O??F?L?−�« ·d?Þ s/ b?L?²??F?L�« ¨W??OMÞu�«

‚œUBL�«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L�« r/_«

Œ—R????L�« 418-03 r]— w?ÝUzd�« Âu????Ýd???L�« Vłu????LÐ t???O?KŽ

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL�« 1424 ÂUŽ ÊUC/—14 wM

18 wM Œ—R?????L�« 155-66 r]— d?????/_« v‡?C‡²?????I‡?LÐË  ≠

sLC?²L�«Ë  1966 WMÝ uO½u¹  8 oM«uL�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?????L�« 156-66 r]— d?????/_« v‡?C‡²?????I‡?LÐË  ≠

sL?C²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹  8 oM«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½U]

20w?M Œ—R??????L?�« 58-75 r?]— d??????/_« v?‡?C?‡²???????I?‡L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

20 w?M Œ—R?????L�« 59-75 r?]— d?????/_« v?‡C?‡?²?????I?‡L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

26 wM Œ—R??L�« 07-79 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹ 21 o?M«u?????????L?�« 1399 ÂU?????????Ž ÊU?????????³?????????F?????????ý

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨„—UL−�« Êu½U] sLC²L�«Ë

28 wM Œ—R??L�« 27-88 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1988 W?MÝ u???????O�u?¹ 12  o?M«u??????L?�« 1408 ÂU???????Ž …b???????F???????I?�« Í–

¨oOŁu²�« rOEMð sLC²L�«Ë

22 wM Œ—R??L�« 03-91 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1991 WMÝ d?¹UM¹ 8 oM«u????L�« 1411 ÂU????Ž W???O?½U???¦?�« ÈœU???L????ł

¨dC×L�« WMN/ rOEMð sLC²L�«Ë

22 wM Œ—R??L�« 04-91 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

1991 WMÝ d?¹UM¹ 8  oM«u????L�« 1411 ÂU???Ž W???O½U????¦�« ÈœU???L???ł

¨…U/U×L�« WMN/ rOEMð sLC²L�«Ë

1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    WWWW???????????????? Ò ÒÒÒ−−−−????????????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    27    wwwwMMMM    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????////    01    ≠≠≠≠    05    rrrr]]]]————    ÊÊÊÊuuuu????½½½½UUUU????????????]]]]

ssss////    WWWW¹¹¹¹UUUU????]]]]uuuu����UUUUÐÐÐÐ    ooooÒÒÒÒKKKKFFFF????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd????³³³³????MMMM     6    ooooMMMM««««uuuu????LLLL����««««

ÆÆÆÆUUUULLLLNNNN²²²²××××MMMMUUUUJJJJ////ËËËË    »»»»UUUU¼¼¼¼————ùùùù««««    qqqq¹¹¹¹uuuuLLLLððððËËËË    ‰‰‰‰««««uuuu////____««««    iiiiOOOOOOOO³³³³ðððð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÒ¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

120Ë  119 œ«u????L�« U????L????O????Ýô ¨—u???²????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM/ 132Ë 126Ë (15Ë  9Ë 7Ë 1) 122Ë

W??×??MU?JL� …b??×???²??L�« r/_« W???O??]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË  ≠

W?OKI?F�«  «dŁR?L�«Ë  «—b? ?L�UÐ ŸËd?AL�« d?O?ž —U?−ðô«

¨1988 W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 20 a?¹—U????????²Ð U????????N????????O?K?Ž oM«u????????L?�«

41-95 r]— wÝU‡zd�« ÂuÝd?L�« VłuLÐ UNOKŽ ‚œU?BL�«Ë

d¹U?M¹ 28 o?M«u?????L�« 1415 ÂU?????Ž ÊU?????³?????F?‡ý 26 wM Œ—R?‡‡?L�«

¨1995 WMÝ

W?????×??????MUJ?L� W??????OÐd??????F�« W??????O?????]U?????H?ðô« v‡?C‡?²?????I?‡L?ÐË  ≠

ÂUŽ W?−×�« Í– 25 a¹—U²Ð …d¼U?I�« wM WF?]uL�«  »U¼—ù«

‚œU?‡?‡?‡B?????????L?�«Ë ¨1998 W?M?Ý q?¹d‡?‡?‡?Ð√ 22 o?‡?‡?‡M«u?????????L?�« 1418

413-98 r?]— wÝU?‡?‡?‡zd?�« Âu?‡‡?Ýd???????L?�« V?‡‡?‡?łu???????LÐ U????????N???????OK?Ž

d?³??L?�¹œ 7 o‡‡‡?M«u?L�« 1419 ÂU?Ž ÊU‡‡?³?F?ý 18 wM Œ—R?L�«

¨1998 WMÝ

…b?‡?Šu?�« W????????????L?‡?E??‡?M?/ W???????????O??‡?]U?‡?H?ð« v?‡??C?‡?²????????????I?‡?L?ÐË  ≠

‰ö?š …b?L²?F?L�« »U¼—ù« W?×‡MUJ/Ë W?‡¹U]u?‡K� W?O‡I‡¹d‡Mù«

w?M …b?????I??????F?ML?�« s?OŁö??????¦�«Ë W??????�??????/U?????? �« W?¹œU??????F�« …—Ëb?�«

‚œU‡‡B??L�«Ë ¨1999  W‡?‡MÝ u???O�u¹ 14 v�≈ 12 s/ dz«e??−�«

Œ—R?L�« 79-2000 r]— wÝUzd�« Âu?Ýd?L?�« Vłu?LÐ U?N?OKŽ

¨ 2000 WMÝ q¹dÐ√ 9 oM«uL�« 1421 ÂUŽ Âd×/ 4 wM

q¹u?????Lð l?L????I� W?????O�Ëb�« W?????O????]U????H?ðô« v‡?C‡²?????I‡?LÐË ≠

W?LE?ML� W?/U??F�« W?O?F??L?−�« ·dÞ s/ …b??L?²?F??L�« »U¼—ù«

‚œUB?L�«Ë ¨1999 WMÝ d?³L?�¹œ 9 a¹—U?²Ð …b×²?L�« r/_«

445-2000 r?]— w?ÝU?zd?�« Âu?????????Ýd?????????L?�« V?łu?‡?L?Ð U?????????N?????????O?K?Ž

23 o?‡?‡?M«u????????????L?�« 1421 ÂU?‡?‡?Ž ÊU????????????C???????????/— 27 w?M Œ—R???????????L?�«

¨2000 WMÝ d³‡‡L�‡‡¹œ

W??×??MU?JL� …b??×???²??L�« r/_« W???O??]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË  ≠

q³???] s/ …b???L???²??F???L�« W???OM?Þu�« d???³??Ž W???LE?ML�« W???L¹d???−�«

15 a¹—U??²?Ð …b‡×??²??L?�« r‡/_« W‡‡?LEML?� W??/U??F�« W??O??F???L??−�«

Âu?Ýd?L�« Vłu?LÐ UN?OKŽ ‚œU?B?L�«Ë ¨2000 WMÝ d?³L?Mu½

ÂU??????Ž …b???????F??????I?�« Í– 22 wM Œ—R?‡‡?L�« 55-02 r?‡‡?]— w?ÝUzd?�«

¨2002 WMÝ d¹«d³M 5 oM«uL�« 1422

—U??????−?ðô« l?L??????]Ë l?M/ ‰u???????CuðËd?Ð v?‡C?‡?²??????I?‡L?ÐË  ≠

W?O??]U?Hðô qLJL?�« ¨‰U?HÞ_«Ë ¡U?�M?�« W?�U? Ð ¨’U?? ?ý_UÐ
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

W??????O?????I??????O??????I??????×�« W??????F??????O?????³?D?�« t¹u??????L?ð Ë√ ¡U?????H??????š≈ ≠ »

·d?B??²�« W?O?H??O?C Ë√ U?N½U?J/ Ë√ U‡‡¼—b?B??/ Ë√  UJK²?L??LK�

rK?Ž l/ ¨U???NÐ W????IKF???²???L?�« ‚u???I???×�« Ë√ U?‡‡N???²???Cd????Š Ë√ U???N???O???M

ÆWO/«dł≈  «bzUŽ UN½√ qŽUH�«

UN/«b ²Ý« Ë√ UNð“U?OŠ Ë√  UJK²LL�« »U�²C« ≠ Ã

qJ?Að U???N?½√ U???N????O???IK?ð X]Ë p�c?Ð rzU????I�« h ????A�« rK?Ž l/

ÆWO/«dł≈  «bzUŽ

…—d?I?L�« r?z«d?−�« s/ Í√ »UJð—« wM W??C—U?A?L�« ≠œ

Ë√ U?NÐUJð—« vK?Ž d?/P?²�« Ë√ RÞ«u?²�« Ë√ …œU?L�« Ác?N� U?I?MË

p�– v?KŽ i¹d????×????²�«Ë√ …b????ŽU????�???L?�«Ë U???N?ÐUJð—« W?�ËU???×????/

Æt½QAÐ …—uAL�« ¡«bÝ≈Ë tKON�ðË

wM  ¨»U?¼—û� q?¹u????Lð W????L¹d?????ł d????³????²????Fð ∫∫∫∫ 3 …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W¹QÐ h? ??ý qC tÐ Âu‡‡?‡I¹ qF??M qC ¨Êu?½U??I�« «c¼ Âu??N??H??/

d??O??ž qJAÐË ¨…d??ýU??³??/ d??O?ž Ë√ …d?‡‡ýU??³??/ ¨X½U??C WKO??ÝË

‰«u?/_« lLł Ë√ r¹b?Ið ‰ö?š s/ ¨qŽU?H�« …œ«—SÐË ŸËdA?/

»U‡?‡Jð—« q?‡‡ł√ s/ ¨U?‡‡O?ze???ł Ë√ U???OKC U???N???/«b??? ???²???Ý« W???O?MÐ

¨W‡‡O??³¹d? ?ð Ë√ W‡‡OÐU¼—≈ ‰U‡?‡F?MQÐ W?‡‡Mu?�u??L�« r‡‡‡z«d??−�«

—d?J/ 87 s/ œ«u????L�UÐ U?‡‡N????OKŽ V?‡‡?‡]U???F????L�«Ë ’u‡?‡BM?L�«

Æ UÐuIF�« Êu½U] s/ 10 —dJ/ 87 v�≈

Êu‡?‡½U?‡‡I?�« «c‡?‡¼ Âu????N????H‡?‡/ wM b????B????I?‡‡?‡¹ ∫∫∫∫    4    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««    

∫  wðQ¹ UL‡Ð

d????O????ž Ë√ W?¹œU????L�« ‰«u????/_« s?/ Ÿu½ Í√ ∫∫∫∫¢¢¢¢‰‰‰‰««««uuuu????????????????////____««««¢¢¢¢    ≠≠≠≠

qB×¹ w?²�« W�uIML�« dO?ž Ë√ W�uIML�« U?LO?Ýô ¨W¹œUL�«

„u?J?B?�« Ë√ o?zU?Łu??�«Ë ¨X?½U???????????C W?K?O???????????ÝË W?¹Q?Ð U???????????N???????????O?K?Ž

w½Ëd²J�ù« qJA�« p�– wM ULÐ ¨U?NKJý ÊUC U¹√ WO½u½UI�«

Ë√ ‰«u??????????/_« p?K?ð W?????????O?J?K?/ v?K?Ž ‰b?ð w?²?�«Ë ¨w?L??????????]d?�« Ë√

¨W???O???Md???B????L�«  U½U???L???²?zô« p�– wM U???L?Ð ¨U???N???O???M W???×?KB???/

 ô«u????×�«Ë W????O????Md????B????L?�«  UJO????A?�«Ë d????H????��«  U?JO????ýË

 ôU?????O??????³?????L?J�«Ë  «b?M?��«Ë W?????O?�U?????L?�« ‚«—Ë_«Ë r?N?????Ý_«Ë

ÆœUL²Žô«  UÐUDšË

u?�Ë v?²?????????Š ¨W?‡?‡‡?L?¹d?????????ł W?¹√ ∫¢¢¢¢WWWW????????????????????????????????????OOOO????KKKK????����√√√√    WWWW????????????????????????????????LLLL????¹¹¹¹dddd????????????????????????????????????łłłł¢¢¢¢    ≠≠≠≠

vKŽ ‰u?B×�UÐ U?NO?³JðdL� X×?LÝ ¨Ã—U‡?‡‡ �UÐ X‡‡³Jð—«

ÆÊu½UI�« «c¼ tOKŽ hM¹ U/ V‡‡�Š ‰«u‡‡/_«

Êu¹u?MF???L�«Ë Êu???O???F???O???³?D�« ’U??? ???ý_« ∫¢¢¢¢llll{{{{UUUU????????šššš¢¢¢¢    ≠≠≠≠

ÆWN³A�UÐ —UDšùUÐ ÂUOI�« rNOKŽ V−¹ s¹c�«

Âö?F?²Ýô« W?−�U?F?/ W?OKš ∫∫∫∫¢¢¢¢    WWWW????BBBBBBBB????    ????²²²²????LLLL����««««    WWWW¾¾¾¾????OOOO????NNNN����««««¢¢¢¢    ≠≠≠≠

Æ‰uFHL�« Í—U��« rOEM²�« wM UNOKŽ ’uBML�« w�UL�«

W?‡F?‡ÐU?????²??????L�«  «¡«d?‡ł≈ –U????? ?‡ð« s?J‡?L‡?¹ ô ∫ 5    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

q?¹u???????Lð Ë√ØË ‰«u???????/_« i?O???????O??????³?ð q?‡?ł√ s/ W???????O?‡z«e???????−?�«

12 wM Œ—R??L�« 08-91 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

oKF?²L�«Ë 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27  oM«u?L�« 1411 ÂU?Ž ‰«uý

 U?ÐU?????�??????×?�« k?MU?????×??????/Ë V?ÝU??????×??????L�« d??????O??????³?????? �« W?M?N?????L?Ð

¨bL²FL�« VÝU×L�«Ë

23 w?M Œ—R?????L�« 07-95 r?]— d??????/_« v?‡C?‡?²??????I?‡L?ÐË  ≠

1995 W?M?Ý d¹U?M?¹  25 o?M«u?????????L?�« 1415  ÂU?????????Ž  ÊU????????³?????????F????????ý

¨ UMO/Q²�UÐ oKF²L�«Ë

19  w?M Œ—R?????L�« 02-96 r?]— d?????/_« v‡?C?‡²?????I?‡L?ÐË  ≠

1996 W?M?Ý d¹U?M?¹ 10 o?M«u?????????L?�« 1416  ÂU??????????Ž  ÊU??????????³?????????F??????????ý

¨…b¹«eL�UÐ lO³�« kMU×/ WMN/ rOEMð sLC²L�«Ë

23 w?M Œ—R?????L�« 22-96 r?]— d??????/_« v?‡C?‡?²??????I?‡L?ÐË  ≠

oKF??²??L�«Ë  1996 WMÝ u??O�u¹  9 oM«u?L�« 1417 ÂU??Ž d?H??�

·d??B�UÐ sO??�U? �« rO?EM²�«Ë l¹d??A?²�« W??H�U?? ?/  lL??IÐ

‰b???????F???????L�« ¨Ã—U??????? ?�« v?�≈Ë s/ ‰«u???????/_« ”Ëƒ— W???????Cd???????ŠË

¨rL²L�«Ë

5 wM Œ—R?L�« 03-2000 r]— Êu½UI�« v‡?C‡²I‡LÐË  ≠

2000 WM?Ý XA?????ž 5 o?M«u?????L�« 1421 ÂU?????Ž v?�Ë_« ÈœU?????L?????ł

b?¹d???????³?�UÐ W????????I?KF????????²???????L?�« W???????/U???????F?�« b???????Ž«u????????I�« œb????????×¹ Íc?Ò�«

¨WOJKÝö�«Ë WOJK��«  ö�«uL�UÐË

20 wM Œ—R??L�« 11-02 r]— Êu½U??I?�« v‡C‡²??I?‡LÐË  ≠

2002 W?M?Ý d????????³????????L????????�?¹œ 24 o?M«u???????L?�« 1423 ÂU????????Ž ‰«u????????ý

¨2003 WM�� WO�UL�« Êu½U] sLC²L�«Ë

27  w?M Œ—R?????L�« 11-03 r?]— d?????/_« v‡?C?‡²?????I?‡L?ÐË  ≠

2003 WMÝ XA??ž 26 oM«u??L�« 1424 ÂU??Ž W???O½U??¦�« ÈœU???L??ł

¨÷dI�«Ë bIM�UÐ oKF²L�«Ë

¨̈̈̈ÊÊÊÊUUUULLLL����dddd³³³³����««««    WWWW]]]]œœœœUUUUBBBB////    bbbbFFFFÐÐÐÐËËËË    ≠≠≠≠

∫∫∫∫        ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡////UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

Êu½U] wM …œ—«u�« ÂUJŠ_« sŽ ö?CM ∫ vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUULLLL����««««

iO??O?³ð s?/ W¹U?]u?�« v�≈ Êu½U?I?�« «c¼ ·b?N?¹ ¨ UÐu?I??F�«

ÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_«

∫ ‰«u/ú� UCOO³ð d³²F¹ ∫    2    …………œœœœUUUULLLL����««««

U?N½QÐ qŽU?H�« rKŽ l/ UN?KI½ Ë√  UJK²L?L�« q¹u?×ð ≠√

d?O?ž —b?B?L�« t¹u?Lð Ë√ ¡U?H?š≈ ÷d?GÐ ¨W?O?/«d?ł≈  «bzU?Ž

h ?????ý Í√ …b?????ŽU?????�?????/ Ë√  U?JK?²?????L?????L�« p?K²?� ŸËd?????A?????L�«

XK?B???×?ð w²�« W????OK?�_« W???L?¹d???−?�« »UJð—« w?M ◊—u???²????/

W?O?½u½U?I�« —U?Łü« s/  ö?Mù« vK?Ž ¨ UJK²?L??L�« Ác¼ U??NM/

Æt�UFM_



11    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

s?/ ·Ëdþ w?M U???????/  W????????O?KL????????Ž XL?ð «–≈ ∫ 10    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

bM²�ð ô UN½√ Ëb³ð Ë√ …—d?³/ dOž Ë√ W¹œUŽ dOž b?OIF²�«

vKŽ s?O?F??²¹ ¨ŸËd??A?/ q?×?/ v�≈ Ë√ ÍœU??B??²?]« —d??³??/ v�≈

W?O?�U?L�«  U?�??ÝR?L�« Ë√ W??O�U?L�«  U??�?ÝR?L?�« Ë√ „uM³�«

‰«u????/_« —b?????B????/ ‰u?????Š Âö????F?????²????Ýô« Èd?????š_« W????N?ÐU????A?????L�«

sO?K/U?????F????²?????L�« W?¹u¼Ë W?????OK?L????F?�« q×?????/ «c????CË U?????N????²?????N????łËË

ÆsO¹œUB²]ô«

oO???³D²Ð ‰ö???šù« ÊËœ kH??×¹Ë Íd???Ý d¹d??Ið —d???×¹

ÆÊu½UI�« «c¼ s/ 22 v�≈ 15 s/ œ«uL�«

Êu{uHL�« dz«e−�« p?MÐ uA²H/ qÝd¹ ∫ 11    …………œœœœUUUULLLL����««««

sO?Ž wM W??³?]«d?L�« —UÞ≈ wM W?O??Md?B?L�« WM−K?�« q³?] s/

U????N???ŽËd????MË W????O�U????L�«  U????�???ÝR????L�«Ë „u?M³?�« Èb� ÊUJ?L�«

W?????H????B?Ð ¨ozU?Łu�« W?????³?????]«d????/ —U?Þ≈ wM Ë√  U?????L¼U?????�?????L�«Ë

W??B???B?? ??²???L�« W??¾???O??N�« v?�≈ U¹d??Ý «d¹d???Ið ¨W??O?�U??−??F???²??Ý«

…—u?Cc?L�«  «e?O?LL?�« w�²?Jð W?OKL?F� rN?MUA?²?C« œd?−?LÐ

ÆÁöŽ√ 10 …œUL�« wM

¨UNB ¹ ULOM W?OMdBL�« WM−K�« dýU³ð ∫ 12    …………œœœœUUUULLLL����««««

W??�???ÝR??L�« Ë√ p?M³�« b??{ Êu?½U??IK� U???I??³Þ U???O??³¹œQ?ð Î¡«d??ł≈

W?????OK?š«b�« U?????N?ð«¡«d?????ł≈ wM «e?????−?????Ž X?³?????¦ð w?²�« W?????O?�U?????L�«

…—u?CcL?�« WN?³?A�UÐ —UDšù« ‰U?−/ w?M WÐU]d�UÐ W?�U? �«

œu????????łË sŽ Íd????????×????????²?�« U???????N?M?J?L‡?¹Ë ¨ÁU?½œ√ 20 …œU????????L?‡‡?�« w?M

ŸöÞôUÐ W³�UDL�«Ë ÁöŽ√ 10 …œUL�« wM —uCcL�« d¹dI²�«

ÆtOKŽ

„uM³�« d?‡‡Mu?²?ð Ê√ vKŽ W?O??Md?B??L�« WM−?K�« d?N??�ð

qł√ s/ W?‡‡³??ÝUM?/ Z‡‡/«dÐ v?KŽ W‡‡‡?O�U??L�«  U‡‡?�??ÝR??L�«Ë

¨»U?¼—ù« q?¹u???????????L?ðË ‰«u??????????/_« i?O???????????O???????????³?ð s?Ž n?‡?‡?A?J?�«

ÆULNM/ W¹U]u�«Ë

WBB? ²L�« W¾?ON�« —UDš≈ r²¹ Ê√ V−¹    ∫∫∫∫13    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆWOMdBL�« WM−K�« UNðc ð« w²�«  «¡«dłù« ZzU²MÐ

 U??????�??????ÝR???????L�«Ë „u?M³?�« v?KŽ s?O??????F??????²?¹ ∫14    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

¨Èd????š_« W?????NÐU?????A????L?�« W????O?�U????L�«  U?????�????ÝR?????L�«Ë W?????O�U?????L�«

‰ËUM?²????/ wM U????NK?F????łË U¼d????C– w?ðü« ozUŁu?�UÐ ÿU????H????²????Šô«

 ∫ WB² L�«  UDK��«

rN?M¹ËU?MŽË szU?Ðe�« W?¹u????NÐ W????I?KF????²????L?�« ozU?Łu�« ≠1

o?‡‡?Kž b??????FÐ ¨q?‡‡?]_« vK?Ž  «uM?Ý ©5® f?L?????š …d‡?²?????M ‰ö‡?š

Æq/UF²�« W]öŽ n]Ë Ë√  U‡‡ÐU�×�«

U¼«d?????ł√ w²?�«  U????O?KL????F?�UÐ W?????IKF?????²????L?�« ozU?Łu�« ≠    2

b???FÐ ¨q?]_« vKŽ  «u?MÝ ©5® fL????š …d???²????M ‰ö???š szU?Ðe�«

ÆWOKLF�« cOHMð

wM W?????³?Jðd?????L�« W?????OK?�_« ‰U?????F????M_« X?½U?????C «–≈ ô≈ ¨»U¼—ù«

Íc�« b?K³�« Êu½U???] wM U???O???/«d???ł≈ U???FÐUÞ w?�??²?Jð Ã—U??? �«

ÆÍdz«e−�« Êu½UI�« wMË tOM X³Jð—«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

»»»»UUUU¼¼¼¼————ùùùù««««    qqqq¹¹¹¹uuuuLLLLððððËËËË        ‰‰‰‰««««uuuu////____««««    iiiiOOOOOOOO³³³³ðððð    ssss////    WWWW¹¹¹¹UUUU]]]]uuuu����««««

r²?¹ U?????GK³?????/ ‚u?????H¹ l?Mœ qC r?²¹ Ê√ V?−¹ ∫ 6    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

sŽË lMb�« q?zU?ÝË WDÝ«uÐ ¨rO?EM²�« o¹dÞ sŽ Áb?¹b?×ð

ÆWO�UL�«Ë WOJM³�«  «uMI�« o¹dÞ

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????C œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

W?O�U?L�«  U?�?ÝRL�«Ë „u?M³�« vKŽ V−¹ ∫∫∫∫    7    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s/ b??CQ???²ð Ê√ Èd??š_« W??N?ÐU??A??L�« W??O?�U??L�«  U??�???ÝR??L�«Ë

kH?Š Ë√ d²?Mœ Ë√ »U?�Š `²?M q³?] U?NMzUÐ“ Ê«uMŽË W¹u¼

jÐ— Ë√ ‚Ëb?M� d????O????łQ?ð Ë√  ôU???B?¹≈ Ë√ rO????] Ë√  «b?MÝ

ÆÈdš√ qLŽ W]öŽ W¹√

r¹b??I??²Ð wF??O??³D�« h? ?A?�« W¹u¼ s/ b??CQ??²�« r‡‡?‡²¹

WM?L???C???²???/ W???O???Šö???B?�« W¹—U???Ý ¨W???O?K�√ W???O???L???Ý— W????I???OŁË

Æp�– X³¦ð WOLÝ— WIOŁË r¹bI²Ð t½«uMŽ s/Ë ¨…—uBK�

ÆWIOŁË qC s/ W �MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë

r¹b????I????²Ð Íu?MF????L�« h ????A�« W?¹u¼ s/ b????CQ????²�« r?²¹

ÁœUL?²Ž« Ë√ tKO?−�ð X³?¦ð WI?OŁË W¹√Ë  wÝUÝ_« t?½u½U]

Æt²OB ý  U³Ł≈ ¡UMŁ√ UOKFM «œułË t� ÊQÐË

ÆWIOŁË qC s/ W �MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë

sOðd??I?H�« wM …—u?Cc??L�«  U?/uKF??L�« sO?O??×ð V−¹

ÆUN� dOOGð qC bMŽË U¹uMÝ W¦�U¦�«Ë WO½U¦�«

ÊuKL?F¹ s¹c�« sO?/b? ?²�?L�«Ë ¡ö?Cu�« vKŽ sO?F?²¹

…—u?CcL?�« ozUŁu�« sŽ ö?CM ¨ «u?/b?I¹ Ê√ d?OG�« »U?�?×�

v�≈ W??MU??{ùUÐ rN� W?�u? ??L�«  UD?K��UÐ i¹u??H??²�« ¨Áö??Ž√

‰«u?/_« »U??×?�√ Ê«uMŽË W??O?B? ??ý X³?¦ð w²?�« ozUŁu�«

ÆsOOIOI×�«

d?????O??????ž szU?Ðe�« W?????O??????B????? ?????ý  U?????³?Ł≈ r²?¹ ∫ 8    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

wM U?????N????OKŽ ’u?????BML?�« ◊Ëd????A�« V?�????Š  sO?¹œU????O????²????Žô«

ÆÁöŽ√ 7 …œUL�«

 U?�?ÝR?L�«Ë „uM³�« b?CQð Âb?Ž W�U?Š wM ∫ 9    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Ê√ s/ ¨Èd?š_« W?NÐU?A?L�« W?O�U??L�«  U?�?ÝR?L�«Ë W?O�U?L�«

Ê√ U????N???O?KŽ s?O???F????²¹ ¨’U???? �« t?ÐU???�????×� ·d????B????²¹ Êu?Ðe�«

W?OKL?F�UÐ d/ü« W¹u¼ s?/ WO½u½U?I�« ‚dD�« qJÐ  rK?F²?�ð

ÆtÐU�×� ·dB²�« r²¹ Íc�« Ë√ wIOI×�«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

s/ 21Ë 19 sOðœU?L�« wM …—uCc?L�«  U?¾O?N�«Ë ’U ?ýú�

r?NM?JL?¹ t½S?????M ¨W?????ŽU?????Ý 72 ÁU?????B?????]√ q?ł√ wM Êu?½U?????I�« «c?¼

Æ—UDšù« Ÿu{u/ WOKLF�« cOHMð

∫WN³A�UÐ —UDšù« Vł«u� lC ¹ ∫∫∫∫ 19    …………œœœœUUUULLLL����««««

W?O�UL�« `�U?BL�«Ë W?O�UL�«  U?�ÝR?L�«Ë „uM³�« ≠

Èd?š_« W?NÐU?A?L�« W?O�U?L�«  U?�?ÝR?L?�«Ë dz«e?−�« b¹d?³�

 U¹b?????{U?????F????²?�«Ë ·d????B?�« VðUJ?/Ë sO?????/Q????²?�«  U????Cd?????ýË

Æ U¼uM¹“UJ�«Ë »UF�_«Ë  U½U¼d�«Ë

—U?Þ≈ wM Âu?????I?¹ ÍuM?F?????/ Ë√ wF?????O?????³?Þ h ?????ý q?C ≠

Ë√ Ÿ«b‡‡?¹≈  U‡‡‡?OKL??Ž ¡«d?‡‡‡łS?Ð Ë√ØË …—U??A??²???ÝôUÐ t??²M?N??/

”Ëƒd� WCdŠ W¹√ Ë√  ö¹u×ð Ë√  UHOþuð Ë√  ôœU‡‡³/

W??L?EML�« …d???×�« sN???L�« Èu??²???�??/ vKŽ U???L??O???Ýô ¨‰«u??/_«

lO?³�« wEMU?×?/Ë sO?IŁu?L�«Ë sO?/U?×L?�« sN/ U?�u?B?šË

 UÐU???�??×?�« wEMU???×??/Ë W???³??ÝU???×??L?�« ¡«d??³???šË …b¹«e??L?�UÐ

·d????B�« Ê«u???Ž√Ë s?O???O????Cd???L????−�« ¡ö????Cu�«Ë …d????ÝU???L????��«Ë

sO?¹—U??I???F�« Ê«u??Ž_«Ë W???�—u??³?�«  U??OK?L??Ž wM ¡U?DÝu�«Ë

W?????L¹d?J�« —U?????−?????Š_« —U?????−?ð «c????CË …d?ðu?????H�«  U?????�?????ÝR?????/Ë

ÆWOMH�« n×²�«Ë W¹dŁ_« ¡UOý_«Ë WMOL¦�« ÊœUFL�«Ë

s?/ 32 …œU??????????L?�« ÂU?JŠQ?Ð ‰ö??????????šù« ÊËœ ∫∫∫∫  20    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

’U?? ??ý_« qC vKŽ sO??F??²¹ ¨W??Oz«e??−�«  «¡«d??łù« Êu½U??]

19 …œU???L�« w?M  s¹—u???Cc???L?�« sO¹u?MF???L�«Ë  s?O???O???F???O???³?D�«

oK?F???²ð W???OK?L???Ž qJÐ W???B????B??? ???²???L�« W???¾???O???N?�« ⁄öÐ≈ ¨Áö???Ž√

W‡‡×?Mł Ë√ W‡‡¹UMł s/ W?‡‡‡KB?×??²?/ U‡‡‡N?½√ t‡‡³?²?A?¹ ‰«u?/QÐ

 «—b?? ??L�U?Ð …d??łU??²??L�«Ë√  W??LE?ML�« W??L¹d??−?�« U??L??O??Ý ô

q¹u?????L????²?� W????N????łu?????/ U????N?½√ Ëb????³?¹ Ë√ W????OK?I????F?�«  «dŁR?????L�«Ë

Æ»U¼—ù«

W?N³?A�« œułË œd?−LÐ —UDšù« «c?NÐ ÂUO?I�« sOF?²¹Ë

b????FÐ Ë√  U????O?KL????F?�« pKð c????O????H?Mð qO????łQ?ð —c????Fð u?�Ë v²????Š

ÆU¼“U−½≈

W?N?³?A�« b??O?CQð v�≈ w/dð  U?/uKF??/ qC ⁄öÐ≈ V−¹

ÆWBB ²L�« W¾ON�« v�≈ dOšQð ÊËœ UNOH½ Ë√

Á«u??²?×??/Ë t??ł–u?L½Ë W??N??³?A�U?Ð —UDšù« qJý œb??×¹

s/ Õ«d²?]« vKŽ ¡UMÐ rOEM²�« o¹dÞ sŽ t/ö?²Ý« q�ËË

ÆWBB ²L�« W¾ON�«

„—U???L???−�«Ë Vz«d???C�« `?�U???B??/ q?Ýdð    ∫∫∫∫  21    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

—uM W?BB? ²L�« W?¾O?N�« v�≈ U¹dÝ «d¹d?Ið WKłUŽ W?HBÐ

oO??I??×?²?�UÐ W?�U?? �« U??N??/U??N?L?Ð U?N??/U??O??] ‰ö?š ¨U??N??MU??A?²??C«

U?????N½√ t?????³?????²????A?¹  U????O?KL?????Ž Ë√ ‰«u?????/√ œu????łË ¨W?????³?????]«d?????L�«Ë

W?????L?¹d?????−�« U??????L?????O?????Ý ô ¨W?????×?Mł Ë√ W?¹UM?ł s/ W?KB??????×?????²?????/

WOKIF�«  «dŁR?L�« Ë√  «—b L�UÐ …dłU?²L�« Ë√ WLEML�«

Æ»U¼—ù« q¹uL²� WNłu/ UN½√ Ëb³¹ Ë√

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

····UUUUAAAAJJJJ²²²²ÝÝÝÝôôôô««««

qOK?×?²?Ð W?B??B?? ??²??L�« W??¾?O??N�« lK?DCð ∫ 15    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

 UDK�?�« q³?] s/ U?N??O�≈ œdð w²�«  U?/u?KF?L�« W?−�U??F?/Ë

U??N� l?C?? ¹ w²�« W???N??³??A�UÐ  «—U?Dšù« p�c??CË ¨WK?¼R??L�«

ÆÁU½œ√ 19 …œUL�« wM …—uCcL�«  U¾ON�«Ë ’U ý_«

W????????¾????????O???????N?�« v?�≈ W????????G?ÒK³????????L?�«  U????????/uK?F????????L?�« w?�???????²?J?ð

÷«d?ž_ UN�U?LF?²Ý« “u?−¹ ôË ¨U¹d?Ý UFÐUÞ W?BB? ²?L�«

ÆÊu½UI�« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML�« pKð dOž

q?�Ë W?????B?????B????? ?????²?????L?�« W?????¾?????O?????N�« r?K�?ð ∫∫∫∫    16    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

 U???????/u?K?F???????L�« q?C l?L???????−?Ð  Âu???????I?ðË W???????N???????³???????A?�U?Ð —UD?šù«

Ë√ ‰«u???/_« —b????B???/ ·U???A???²????CUÐ `L????�ð w²?�«  U½U???O????³�«Ë

Âu?IðË ¨—UDšù« Ÿu??{u?/  U?OKL?FK?� W?O?I?O?I?×�« W?F??O?³D�«

U????I????³Þ h?²???? ????L�« W¹—u????N????L????−?�« qO????Cu� n?KL?�« ‰U????Ý—SÐ

lzU??]u�« Êu‡?‡‡Jð Ê√ U??N??O??M q‡‡L??²??×¹ …d??/ qC w?M ¨Êu½U??IK�

Ë√ ‰«u‡‡/_« i?O?O?³ð  W??L¹d?−Ð  W?‡‡‡D³ðd??/ U?NÐ Õd‡‡?B?L�«

Æ»U¼—ù« q¹uLð

÷d?²?Fð Ê√ W??B?B? ?²?L�« W?¾?O??N�« sJL¹    ∫∫∫∫    17    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

W¹√ cOHM?ð vKŽ ¨WŽUÝ 72 U¼UB?]√ …bL�Ë W‡‡OEH×ð W?HBÐ

t?OKŽ lIð  Íu?MF?/ Ë√ wF?O?³Þ h ?ý Í_ W‡‡OJM?Ð W‡‡OKL?Ž

¨»U¼—ù« q?¹u????Lð Ë√ ‰«u????/_« iO????O????³???²?� W¹u????]  U????N???³????ý

—U?D?šù« q?�u?Ð —U?????????F?????????ýù« v?K?Ž ¡«d?????????łù« «c?¼ q?−?????????�?¹Ë

ÆWN³A�UÐ

WOEH×²�« d?OÐ«b²�« vKŽ ¡UIÐù« sJL¹ ô ∫    18    …………œœœœUUUULLLL����««««

72 …b?/ ¡U?C?I½« b?FÐ W?B?B? ?²?L�« W?¾?O?N?�« U?NÐ d?/Qð w²�«

ÆwzUC] —«dIÐ ô≈ WŽUÝ

V?KÞ v?K?Ž ¡U?MÐ ¨d?z«e???????−?�« W????????LJ?×???????/ f?O?z— s?JL?¹

q?O?????CË Í√— Ÿö?D²??????Ý« b?????F?ÐË W?????B??????B????? ??????²?????L?�« W?????¾??????O?????N?�«

œb×L�« qł_« œbL¹ Ê√ ¨dz«e−�« W?LJ×/ Èb� W¹—uNL−�«

W?²?]R?L�« W?OzUC?I�« W?Ý«d?×�UÐ d?/Q¹ Ë√ ¨Áö?Ž√ …d?I?H�« wM

Æ—UDšù« Ÿu{u/  «bM��«Ë  UÐU�×�«Ë ‰«u/_« vKŽ

dz«e?????−�« W????L?J×????/ Èb?� W¹—u????N?????L????−�« q?O????CË sJ?L¹

 Æ÷dG�« fHM� WC¹dŽ r¹bIð

vKŽ ¡U?MÐ ¨VKD�« «c??N?� VO??−??²??�¹ Íc�« d???/_« c??HM¹

ÆWOKLF�UÐ wMFL�« ·dD�« mOK³ð q³] ¨WOK�_« W �M�«

—UD?šù« q�Ë Âö?????²?????ÝUÐ —U?????F?????ýù« sL?????C?????²?¹ r� «–≈

Ë√ ¨ÁöŽ√ U?NOKŽ ’u?BML�« WOEH?×²�« dOÐ«b?²�« WN?³A�UÐ

Ë√ dz«e???−�« W??LJ?×??/ fO?z— sŽ —œU??� —«d???] Í√ m‡‡K?³¹ r�

¨¡U?C²?]ô« bMŽ oO?I×?²�« t?/U/√ Í—U?−�« oO?I?×²�« w{U?]
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

…œU??????O?????�?�UÐ f?L¹ Ê√ t?½Q??????ý s/ m?OK?³?????²?�« «c¼ ÊU??????C «–≈ Ë√

W?O??ÝU?Ý_« `�U??B?L�«Ë ÂU?F?�« ÂUEM�« Ë√ sO?O?MÞu�« s/_«Ë

Ædz«e−K�

 U???N???−�« sO?Ð wzU???C???I�« ÊËU???F???²�« r?²¹ ∫∫∫∫  29    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 U???I????O???I???×????²�« ‰ö???š W????O???³?Mł_«Ë W¹d?z«e???−�« W????OzU???C????I�«

iO?O??³?²Ð W?I?KF?²?L�« W??OzU?C?I?�«  «¡«d?łù«Ë  U?FÐU??²?L�«Ë

q¦??L�UÐ WK/U??F?L�« …U??Ž«d?/ l?/  ¨»U¼—ù« q¹u?L?ðË ‰«u?/_«

…œb????F????²???L?�«Ë W???O?zUM?¦�«   U????O????]U???H?ðô« Â«d???²????Š« —U?Þ≈ wMË

s/ U?N?OKŽ ‚œU?B?L�«Ë ‰U?−?L�« «c?¼ wM W?I?³DL�« ·«dÞ_«

ÆwKš«b�« l¹dA²K�  UI³Þ dz«e−�« q³]

¨wzU??C??I�« ÊËU??F??²�« sL??C??²¹ Ê√ s?JL¹ ∫  30    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

rOK?�ðË W?O?�Ëb�« W?O?zU?C??I�«  UÐU?½ù«Ë oO?I??×??²�«  U??³KÞ

e−ŠË Y×³�« «cCË ¨Êu½UIK� UI³Þ sOÐuKDL�« ’U ý_«

WN?łuL�« pKðË ‰«u?/_« iOO³ð s/ WKB?×²?L�«  «bzUF�«

‰ö??????šù« ÊËœ U??????Nð—œU??????B??????/ b??????B??????] »U¼—ù« q?¹u??????Lð v?�≈

ÆWOM�« s�Š dOG�« ‚uI×Ð

ffff////UUUU    ����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOzzzz««««eeeełłłł    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

UF?Mœ q³I¹ Ë√ lMbÐ ÂuI?¹ s/ qC V]UF¹ ∫  31    …………œœœœUUUULLLL����««««

v�≈ Ãœ 50.000 s/ W???/«d??G?Ð ¨Áö??Ž√ 6 …œU??L?�« ÂUJŠ_ U???]d??š

Æ Ãœ 500.000

oÐU?�ÐË «b??L?Ž lM²?L¹ l{U?š q?C V]U?F¹ ∫    32    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

W????N???³????A�U?Ð —U‡‡?Dšù« ‰U?‡‡Ý—≈ Ë√ØË d?¹d???×?ð sŽ ¨W????Md???F????/

s?/ W????????/«d????????GÐ  ¨Êu?½U????????I?�« «c?‡‡?‡?¼ w?M t????????OK?Ž ’u?‡?‡?BM?L?�«

 U?Ðu????????I???????F?Ð ‰ö????????šù« ÊËœ ¨Ãœ 1.000.000 v?�≈ Ãœ 100.000

ÆÈdš√ WO³¹œQð WÐuIŽ W¹QÐË bý√

 U?????¾?????O????N?�« Ê«u?????Ž√Ë Ëd?????O????�?????/ V?]U?????F¹    ∫∫∫∫    33    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

«u‡‡?‡GKÐ√ s?¹c�« W‡N???³??A?�UÐ —U‡D?šû� Êu??F???{U?? ?�« W??O�U???L�«

—UD?šù« Ÿu??{u???/  U??O?KL??F?�« Ë√ ‰«u‡‡/_« V?ŠU??� «b?‡‡‡L???Ž

 U?/uKFL�« vK?Ž ÁuFKÞ√ Ë√ —UDšù« «c¼ œu?łuÐ W?N³?A�UÐ

v�≈ Ãœ 200.000 s/ W??/«d??GÐ ¨t??B?? ð w²?�« ZzU??²M�« ‰u??Š

WÐu???I??Ž W¹Q?ÐË b??ý√  UÐu???I??F?Ð ‰ö??šù« ÊËœ ¨Ãœ 2.000.000

ÆÈdš√ WO³¹œQð

„u?M³?�« Ê«u????????Ž√Ë Ëd???????O????????�???????/ V?]U???????F?¹    ∫∫∫∫    34    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?‡‡?O?�U???????L�«  U???????�???????ÝR???????L‡?‡?�«Ë W???????O�U???????L?�«  U???????�??????ÝR???????L?�«Ë

W??H??B‡‡ÐË «b??L‡?‡Ž Êu??H�U?? ‡‡¹ s¹c?‡‡�« Èd‡‡?š_« W?N?ÐU‡‡A‡?‡L�«

q¹uL‡‡ðË ‰«u‡‡/_« i‡‡?OO³ð s/ W¹U]u�« d?OÐ«bð ¨…—dJ²/

10 Ë 9 Ë  8Ë 7œ«u‡?‡‡L�« w?‡‡‡M U???N???OKŽ ’u???BML?�« »U¼—ù«

v?�≈ Ãœ 50.000 s?/ W??????????????/«d??‡?‡?G??Ð ¨Êu?½U?‡??‡?I??�« «c?‡?‡??¼ s?/ 14Ë

ÆÃœ 1.000.000

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????C œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

Ë√ w?MN??????L�« d??????�?�UÐ œ«b??????²?????Žô« s?JL?¹ ô ∫∫∫∫ 22    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

 ÆWBB ²L�« W¾ON�« WNł«u/ wM wJM³�« d��«

q?ł√ s/ W??????F?ÐU??????²??????/ W?¹√ –U?????? ð« s?JL?¹ ô    ∫∫∫∫ 23    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ë√ ’U????? ?????ý_« b??????{ wM?N?????L�« Ë√ w?JM?³�« d??????��« „U?????N?????²?½«

s¹c�« WN?³A�UÐ —UDšû� sO?F{U �« Ê«u?Ž_«Ë s¹dO?�L�«

 «—UD?šùUÐ «u??/U???] Ë√  U???/uKF???L�« ¨W???O½ s?�??×Ð «u?KÝ—√

ÆÊu½UI�« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML�«

Êu????????O????????F????????O???????³?D?�« ’U???????? ????????ý_« vH????????F?¹ ∫∫∫∫ 24    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

s¹c?�«Ë W?????N????³?????A?�UÐ —U?Dšû?� Êu????F?????{U????? �« Êu?¹uM?F?????L�«Ë

W?O½b?/ Ë√ W¹—«œ≈ W?O�ËR�?/ W¹√ s/ ¨W?O½ s�?×Ð «u?Md?Bð

 ÆWOz«eł Ë√

u� v²??Š U?LzU??] W??O�ËR?�??L�« s/ ¡U??H?Žù« «c¼ vI??³¹Ë

 UFÐU?²L�« XN?²½« Ë√ ¨W−O?²½ W¹√ v�≈  UI?OI?×²�« œRð r�

Æ…¡«d³�« Ë√ `¹d�²�« Ë√ WFÐU²LK� tłË ôQÐ  «—«dIÐ

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwww����ËËËËbbbb����««««    ÊÊÊÊËËËËUUUUFFFF²²²²����««««

lK?Dð Ê√ W??B???B?? ???²??L?�« W??¾???O??N�« s?JL¹    ∫∫∫∫  25    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

vKŽ ¨W?KŁU?L??/  ÂU??N?/ ”—U??Lð w²?�« Èd?š_« ‰Ëb�«  U??¾??O¼

Ëb³¹ w²�«  UOKL?F�« ‰uŠ UN¹b� dMu?²ð w²�«  U/uKFL�«

l/ ¨»U¼—ù« q?¹u?Lð Ë√ ‰«u??/_« iO??O??³ð v�≈ ·b??Nð U??N½√

Æq¦L�UÐ WK/UFL�« …UŽ«d/

 U??????/u?K?F??????L?�« ‰œU??????³ðË ÊËU???????F??????²?�« r²?¹    ∫∫∫∫  26    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Â«d????????²?????????Š« —U?Þ≈ w?M ¨Áö????????Ž√ 25 …œU?????????L?�« w?M …—u????????Cc?????????L?�«

W??????O?K?š«b�« W??????O?½u?½U??????I?�« ÂUJ?Š_«Ë W??????O?�Ëb�«  U???????O??????]U??????H?ðô«

mO?K³?ðË W???�U???? ?�« …U????O???×?�« W¹U????L????Š ‰U????−????/ wM W????I????³D?L�«

 U???¾??O???N�« Êu?Jð Ê√ …U???Ž«d??/ l?/ W??O???B??? ??A?�«  U??O?DF???L�«

wMNL�« d��«  U³ł«Ë fHM� WF{U?š WB² L�« WÒO³Mł_«

ÆWBB ²L�« W¾ON�« q¦/

‰«u?????/_« i?O?????O??????³ð W??????×?????MUJ?/ —UÞ≈ w?M    ∫∫∫∫ 27    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

W??M?−??K??�«Ë d??z«e?????????????????−?�« p??M??Ð s?J??L??¹ ¨»U??¼—ù« q?¹u?????????????????L??ðË

W???HK?JL�«  U????¾???O???N�« v?�≈  U???/uKF???L?�« mOK?³ð W???O???Md????B???L�«

Èdš_« ‰Ëb�« wM WO�UL�«  U�?ÝRL�«Ë „uM³�« W³]«dLÐ

Ác¼ Êu?Jð Ê√ ◊d?????A?ÐË ¨q¦?????L�U?Ð WK?/U?????F????L?�« …U?????Ž«d?????/ l/

 U½U?????L????C?�« fHM?Ð wM?N????L�« d?????�K?� W????F????{U?????š  U????¾????O?????N�«

Ædz«e−�« wM …œb×L�«

wM Ÿd?ý «–≈  U?/uKF?L�« mO?K³ð sJL¹ ô ∫∫∫∫  28    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

¨lzU?]u�« fH½ ”UÝ√ vKŽ d?z«e−�« wM W?Oz«eł  «¡«d?ł≈
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    30

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³MMMM    9

20 w?M Œ—R??????L?�« 59≠75 r?]— d??????/_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

¨ÊUL�d³�« W]œUB/ bFÐË ≠

∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

r]— d?/_« r?L?²¹Ë Êu½U?I�« «c?¼ ‰b?F¹ ∫vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

26 o?M«u?????L�« 1395 ÂU?????Ž ÊU?????C?????/— 20 w?M Œ—R?????L�« 59≠75

ÆÍ—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý

d?????/_« s/ 170Ë 169 Ë146 œ«u?????L?�« ‰b?????Fð ∫∫∫∫ 2    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

26 oM«uL�« 1395 ÂUŽ ÊU?C/— 20 wM Œ—RL�« 59≠75 r]—

∫ wðQ¹ ULC —d×ðË ¨ÁöŽ√ —uCcL�«Ë 1975  WMÝ d³L²³Ý 

dNý wM W?LJ×L�« fOz— vKŽ ÷dFð ∫∫∫∫    146 …œUL�«¢

wM U????N????OKŽ ’u????BM?L�« dðU????Mb�« ¨W?MÝ qC s?/ d???³????L????�¹œ

Ê√ s/ b???CQ??²?�«Ë U¼«u??²???×??/ W???F??ł«d???/ b??F?ÐË ¨Áö??Ž√ œ«u???L�«

q¹– w?M U??N???O?KŽ ‚œU???B¹ ¨W???]b�« t???łË vK?Ž l³ð« b???] b???O???I�«

Æ¢bO] dš¬

v???K??Ž W???????????????????????????O???ðü« ÂU??J???Š_« o???³??D???ð ∫169 …œU??????????????????????????L???�«¢

q×??/ U???N??O??M qG??²???�¹ w²�«  ö???×??L�« Ë√  «—U??L??F?�«—U??−¹≈

wŽUMB� Ë√ d?łU²?� UCuKL?/ dO?š_« «c¼ ÊU?C ¡«uÝ Í—U?−ð

wM U?½u½U???] s?¹b???O????I???/ W???O????Md???Š W????�???ÝR????L� Ë√ wMd????×� Ë√

 U??????ŽUM?B�«Ë ·d??????×?�« q−??????Ý wM Ë√ Í—U??????−??????²�« q?−?????�?�«

∫ ULOÝ ôË  ¨W�U×�« V�Š W¹bOKI²�«

Æ¢©ÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³�« ÆÆÆ®

∫ vKŽ p�cC ÂUJŠ_« Ác¼ o³Dð    ∫∫∫∫ 170 …œUL�«¢

W??????³???????�?M�U?Ð  U¹b?K?³K?� W???????ŠuM?L??????L?�«  «—U??????−?¹ù« ≠ 1

d??O???O??�?ð `�U??B???L� W???B??B??? ??L�«  ö???×??L?�« Ë√  «—U??L???FK�

¨Áb??????????F??Ð Ë√ —U??????????−?¹ù« b?M?Ž U???????????/≈ ¨Íb?‡?‡?K?³?�« ‰ö?‡?‡?G???????????²??????????Ýô«

¨p�UL�« s/ WOMLC�« Ë√ W×¹dB�« WIM«uL�UÐË

Ë√ W???O???�????Ozd�«  ö???×????L�« Ë√  «—U???L???F?�« —U???−¹≈ ≠ 2

 U‡?‡‡�????ÝR???L�« ◊U?‡‡A?½ WK�«u????L� W?¹—Ëd???C�«Ë W????I???×K?L�«

W??L?E½_«Ë sO½«u???I�« œËb???Š wM W‡‡?¹œU??B??²???]ô« W??O???/u??L???F�«

d???OŁQð Í√ —U???−¹ù« «c???N� ÊuJ¹ ô√ W?D¹d??ý ¨U?¼œu??�ð w?²�«

Æw/uLF�« pKL�« vKŽ

Æ¢©ÆÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³�« ÆÆÆ®

20w?M Œ—R?????L�« 59≠75 r?]— d?????/_« rL?????²?¹ ∫∫∫∫ 3    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oM«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

1 —d?J/ 187Ë —d?J/ 187 s?O?ðœU????????L?Ð ¨Áö????????Ž√ —u?????????Cc????????L?�«Ë

∫wðQ¹ ULC Ê«—d×ð

Ác¼ w?M …—u??Cc???L?�« W??O?�U???L�«  U???�??ÝR???L?�« V]U???FðË

ÊËœ  ¨Ãœ 5.000.000 v�≈ Ãœ 1.000.000 s/ W/«d?GÐ  …œUL�«

Æbý√  UÐuIFÐ ‰öšù«

””””œœœœUUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO////UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

s/ 110 v�≈ 104 s/ œ«u?L�« ÂU?JŠ√ vGKð ∫∫∫∫    35    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

1413 ÂU????????Ž ‰«u???????ý 20 w?M Œ—R???????L?�« 11≠02 r?]— Êu½U???????I?�«

Êu½U????] sL????C????²????L�«Ë  2002 WM?Ý d???³????L????�¹œ 24 oM«u????L�«

ÆÆÆÆ2003 WM�� WO�UL�«

…b?¹d??????????−?�« w?M Êu?½U?????????I?�« «c?¼ d??????????A?M?¹ ∫∫∫∫ 36    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒO?Þ«d?????I??????L¹Òb?�« WÒ¹d?z«e?????−?�« WÒ¹—u?????N??????L?????−?K� W??????ÒO‡?‡L?????ÝÒd?�«

ÆWÒO³FÒA�«

oM«uL�« 1425 ÂUŽ WÒ−×�« Í– 27 wM dz«e−�UÐ —ÒdŠ

Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    WWWW???????????????? Ò ÒÒÒ−−−−????????????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    27    wwwwMMMM    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????////    02    ≠≠≠≠    05    rrrr]]]]————    ÊÊÊÊuuuu????½½½½UUUU????????????]]]]

dddd????????////____««««    rrrrÒÒÒÒLLLL????????²²²²¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb????????FFFF¹¹¹¹    ¨̈̈̈2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd????¹¹¹¹««««dddd????³³³³????????MMMM     6    ooooMMMM««««uuuu????????LLLL����««««

1395    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????????????????????????????????CCCC????????????????????????????////————    20    wwww????MMMM    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????LLLL????����««««    59    ≠≠≠≠    75    rrrr????]]]]————

ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????????²²²²????????????????LLLL����««««ËËËË    1975    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????????????³³³³????????????????LLLL????????????????????²²²²????????????????³³³³????????????????ÝÝÝÝ     26    ooooMMMM««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆÍÍÍÍ————UUUU−−−−²²²²����««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÒ¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

120Ë 37 œ«u?????L�« U?????L?????O?????Ý ô ¨—u?????²?????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM/ 126Ë 9 ≠122Ë

18 wM Œ—R?????L�« 154≠66 r?]— d?????/_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sLC?²L�«Ë  1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ WO½bL�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?????L�« 155≠66 r?]— d?????/_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?????L�« 156≠66 r?]— d?????/_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sLC?²L�«Ë  1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨  UÐuIF�« Êu½U]

20 w?M Œ—R??????L?�« 58≠75 r?]— d??????/_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³???L????²????³????Ý  26 oM«u????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????/—

 ¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë


