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تعترب املؤسسات املالية عصب احلياة االقتصادية وإحدى السمات املميزة للمجتمع املتطور،   

أصبحت املرآة العاكسة لتقييم مدى العمليات املصرفية بل  إجراءفلم يعد يقتصر دورها على جمرد 

برز دورها بصفة خلدمية واالستثمارات بصفة عامة، إذ املؤسسات االقتصادية السلعية وانشاط سالمة 

هامة كآلية لتزويد النشاط االقتصادي برؤوس األموال الالزمة ملختلف املشاريع ذات الصلة بالعديد 

  . من القطاعات املهمة يف الدول

ئمة لنشاط هذه ونظرا ألمهية وخطورة هذا الدور، حاولت العديد من البلدان توفري بيئة مال

تزامات وفرض رقابة مشددة عليها، من أجل ة من االلوتنظيم عملها وإخضاعها �موعاملؤسسات 

  .شفافية وحسن سري النشاط املصريف من جهة ومحاية املتعاملني معها من جهة أخرى

ورغم العناية اليت أولتها خمتلف الدول للمؤسسات املالية وااللتزامات اليت فرضتها عليها إال 

 أنشأت من أجلها، مستخدمة يف ذلك إمكانيا�ا أ�ا قد خترج يف الكثري من األحيان عن الغاية اليت

 وطاقا�ا الضخمة يف ارتكاب أفعال خطرية، بل أكثر من ذلك قد تكون وسيلة خطرية الرتكاب أو

  .تسهيل العديد من جرائم األموال منها خاصة تبييض األموال مما يستدعي إقرار مسؤوليتها اجلزائية

الناحية املدنية أمرا مسلما به، نظرا إلمكانية التوفيق  وان كانت مسؤولية املؤسسات املالية من

بني املسؤولية املدنية وضوابطها وبني طبيعة املؤسسات املالية وإجياد أساس قانوين تستند عليه دون 

املسؤولية اجلزائية إلقرار املساس مببدأ الشخصية، إال أن األمر مل يكن بتلك السهولة بالنسبة 

  .تبارها أشخاصا معنويةاملالية باعللمؤسسات 

الكثري من اجلدل الفقهي حبيث انقسمت  املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية أثارت لقدو 

العديد من احلجج واألسانيد،  إىلإىل مؤيدة ومنكرة هلذه املسؤولية مستندة يف ذلك  الفقهية املذاهب

هذه املسؤولية  إقرار إىلورغم ذلك فإن أغلب التشريعات ومن بينها التشريع اجلزائري قد جنحت 

  .بصفة عامةبشكل جزئي أو كان  ذلكسواء كان 
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املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف البداية بشكل جزئي ضمن أقر املشرع اجلزائري  ولقد

مبوجب القانون  1شكل صريح ضمن قانون العقوباتالعديد من القوانني اخلاصة، مث جتسد موقفه ب

مكرر منه على مساءلة األشخاص املعنوية  51صراحة يف املادة  ، الذي نصاملعدل له 04-152

  .أو ممثليها الشرعينياليت ترتكب حلسا�ا ومن طرف أجهز�ا  اجلرائمجزائيا عن 

أن تطبيقها على املؤسسات املالية الزال يثري  إال�ذه املادة  األمروان كان املشرع قد حسم  

غياب نصوص قانونية خاصة تنظم خمتلف العمليات يف اجلزائر ل، خاصة اإلشكاالتالعديد من 

، يتضمن خمتلف اجلرائم ساءلة املؤسسات املالية جزائيامب خاص قانويننظام غياب املصرفية، وكذا 

حيفظ من جهة مصلحة ا وكذا اإلجراءات اخلاصة مبتابعتها، الناشئة عن عمليا�ا أو خمالفتها اللتزاما�

حيمي متعامليها، مما جيعلنا نلجأ للقواعد العامة اليت تطرح إشكاال  أخرىومن جهة  املالية املؤسسات

  .تلك اجلرائمحول مدى فعاليتها يف مكافحة 

مساءلة كل هذا سيكون حمور دراستنا بنوع من التفصيل، لتسليط الضوء على كيفية 

  .املؤسسات املالية جزائيا يف ظل غياب نصوص قانونية خاصة حتدد ضوابط وأحكام هذه املسؤولية

  من الناحية العلمية يفأمهية دراسة موضوع املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية  تظهرو  

التعرف على كيفية أشخاصا معنوية و  سؤولية باعتبار املؤسسات املاليةاملحتديد أسس هذه  إىلالوصول 

مع دراسة اجلرائم الناشئة عن خمالفتها أو وتبيان أحكامها وضوابطها،  هاتعامل املشرع اجلزائري مع

  . تلك اجلرائم يف مكافحةائية العامة القواعد اجلز مدى فعالية  إىلوالوصول إخالهلا بالتزاما�ا 

متويل االقتصاد يف لمؤسسات املالية الدور اهلام ل إىلذا املوضوع فرتجع العملية هل األمهيةأما 

و لديها، كما تظهر أمهية الدراسة قتصادي للدول ونسبة النمالتطور اال تعكس كو�ا،  الوطين والعاملي

واليت تلعب  األزمة املالية واالقتصادية اليت متر �ا اجلزائر نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد املايلبالنظر إىل 

   .، وكذا تفشي اجلرائم الناشئة عن العمليات املصرفيةيف ظهورها املؤسسات املالية دورا كبريا

                                                           
1
نوفمرب  10، صادر بتاريخ 71عدد  ج،.ر.، املتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08املؤرخ يف  156 -66أمر رقم     

2004 

، 1966جوان  08املؤرخ يف  156 -66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04القانون   2

  .2004نوفمرب  10، صادر بتاريخ 71عدد  ج،.ر.املتضمن قانون العقوبات، ج
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عدة  إىلالتعمق والوصول  إىلن هذه الدراسة �دف ومبا أن لكل شيء غاية وهدف فإ

حتديد مفهوم املؤسسات املالية ومتييزها عن  أمههاأهداف تتمثل يف ضبط بعض املصطلحات املصرفية 

 غريها من اهليئات املصرفية املشا�ة، مث دراسة اجلدل الفقهي حول املسؤولية اجلزائية لألشخاص

  .بصفة خاصة، وحتديد موقف املشرع اجلزائري منها بصفة عامة واملؤسسات املالية املعنوية

 والناشئة عن خمالفتها اللتزاما�ا سسات املاليةكذلك دراسة أهم اجلرائم املرتكبة من طرف املؤ 

  .وكذا العقوبات اليت قررها املشرع اجلزائري لكل جرمية من هذه اجلرائم

اإلجرائية اخلاصة مبتابعتها قضائيا،  رقابة املؤسسات املالية واألحكام  آلياتدراسة  إىل إضافة

  .كو�ا الوسيلة القانونية للوصول إىل الفاعلني ومعاقبتهم

من  رغمالبفته، حداثها لعل أمه عدة أسباب إىلجع فري  املوضوع هذاختيارنا أما بالنسبة ال

مل ، إال أنه جلزائية للشخص املعنوي بصفة عامةتناولت املسؤولية ا اليت دراساتالعديد من الوجود 

مواضيع الساعة ، باإلضافة إىل اعتباره من ائية للمؤسسات املالية بصفة خاصةتم تناول املسؤولية اجلز ي

اليت لعب فيها الفساد املايل يف قطاع املؤسسات املالية الدور ده اجلزائر من أزمة مالية و نظرا ملا تشه

  .الكبري يف ظهورها

، وجب علينا طرح ا ومن أجل حتقيق األهداف املرجوةنظرا ألمهية الدراسة والدوافع احمليطة �و

  : التايل اإلشكال

ية الجزائية للمؤسسات المالية المسؤول إقرارأي مدى وفق المشرع الجزائري في  إلى

وما مدى فعالية النصوص القانونية الجزائية في مكافحة الجرائم  ؟ بالتزاماتها إخاللها عن

  وإخاللها بالتزاماتها؟ المصرفية  الناشئة عن عملياتها

قانونية حتيط جبميع جوانبه، مت االعتماد دراسة املوضوع دراسة و  اإلشكالعن هذا  ولإلجابة

الوصفي والتحليلي من خالل وصف خمتلف جوانب املوضوع واستقراء   بشكل أساسي على املنهج

بعدة الفقهاء اليت هلا عالقة  راءآاستقراء وكذا  ،وحتليلها بهأهم النصوص القانونية وتعديال�ا املتعلقة 

مسؤولية  إقراراهحتليل السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف ،  إضافة إىل جزئيات يف املوضوع
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ن أركا�ا والعقوبات املقررة هلا بيااملؤسسات املالية جزائيا واجلرائم املنشئة هلذه املسؤولية من خالل 

  .وكذا األحكام اإلجرائية اخلاصة مبتابعتها

 مقارنة موقف بعض التشريعات تطلب كما مت االستعانة باملنهج املقارن يف بعض النقاط اليت ت

  .مع موقف التشريع اجلزائري، لالستفادة من نقاط التشابه واالختالف بينها غربية والعربيةال

خاصة باملسؤولية  لقد مت حصر هذه الدراسة يف حدود معينة، فكانت من حيث املوضوع

الرقابة على تلك  آلياتوكذا  اجلزائية للمؤسسات املالية واجلرائم الناشئة عن خمالفتها اللتزاما�ا

  .اخلاصة مبتابعتها واإلجراءاتاملؤسسات 

 إىل إشارةسيكون باألساس حول التشريع اجلزائري، وان كان هناك فنطاق الدراسة مكانيا  أما

الدراسة املؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اخلاص، كون املشرع  ص، كما ختبعض القوانني املقارنة

     .مساءلة األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام إمكانيةألمر بعدم اجلزائري قد حسم ا

بعد ظهور مصطلح املؤسسات املالية  أي 1990أما النطاق الزماين للبحث فيكون من 

  .اليت مست النظام املصريف اجلزائري اإلصالحاتضمن 

هلا عالقة مبوضوع  واستعنا يف هذه الدراسة بالعديد من األحباث والدراسات السابقة اليت

  :أمهها واليت تتشابه مع موضوعنا يف العديد من النقاط هي األطروحة، ومن

زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -

   .2015، اإلسكندرية

األحكام اخلاصة باملسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية  ليلبيان وحت إىل�دف هذه الدراسة 

وذلك من خالل بابني يسبقهما فصل متهيدي حاولت من خالله الباحثة حتديد ماهية األعمال 

البنكية مث تناولت يف الباب األول تأصيل املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية بدراسة مبدأ شرعية 

ألعمال البنكية وكذا أحكام املسؤولية اجلنائية عن هذه األعمال، بينما التجرمي اجلنائي يف جمال ا

  .الباب الثاين تناولت صور املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية
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االختالف بني  أوجهأن  إالوتشرتك دراستنا مع دراسة األستاذة زينب سامل يف بعض النقاط،  

يث تناولت املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية الدراستني تتمثل يف اتساع موضوع األستاذة حب

أو شخصا طبيعيا، وتركيزها على املقارنة بني التشريعني ) البنك(سواء كان مرتكبها شخصا معنويا 

  .املصري واجلزائري، وكذا تعرضها جلميع اجلرائم البنكية

تبارها أشخاصا بينما خصصنا موضوعنا لدراسة املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية باع

  .دون باقي اجلرائم الناشئة عن خمالفتها اللتزاما�اجلرائم امعنوية، وتناولنا 

عن جريمة تبييض األموال، أطروحة لنيل للبنك لعيد، المسؤولية الجزائية اسعدية  -

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

  .2016،  -تيزي وزو-معمري

البحث يف مدى اعتبار البنك مسؤوال جزائيا وهو يعمل على التوفيق  إىل�دف هذه الدراسة 

 اإلطاربني مبادئ العمل املصريف والقوانني املكافحة جلرمية تبييض األموال، وذلك من خالل حتديد 

وطها وأركا�ا، كما ئية للبنك بدراسة شر نطاق املسؤولية اجلزا إىلالعام جلرمية تبييض األموال والتطرق 

الضوء على أهم مبادئ العمل املصريف اليت تقف يف بعض األحيان عقبة أمام مكافحة جرمية  طتسل

  .تبييض األموال

ورغم تشابه دراستنا مع دراسة األستاذة سعدية العيد يف عدة نقاط، خاصة وأن البنوك 

ضوابط، إال أن االختالف بني الدراستني يكمن يف كون واملؤسسات املالية ختضع لنفس األحكام وال

، كما أ�ا أمشل وأوسع نظرا اليت أكدنا على التمييز بينهمادراستنا حول املؤسسات املالية دون البنوك 

التزاما�ا، يف حني دراسة األستاذة باملؤسسات املالية  إخاللالعديد من اجلرائم الناشئة عن  لتناولنا

  .جرمية تبييض األموال فقط ولتتناسعدية العيد 
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حكيمة دموش، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض األموال، أطروحة  -

جامعة  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  . 2017 ،-تيزي وزو-مولود معمري 

املسؤولية اجلزائية للبنوك عن جرمية تبييض األموال وذلك  إقراركيفية عن  هذه الدراسة  يبجت

خصوصية العالقة القائمة بني السرية املصرفية وتبييض األموال مث البحث يف  إبرازمن خالل 

  . التزاما�اخصوصية مساءلة البنوك عن جرمية تبييض األموال على ضوء 

بدراسة أحكام وضوابط املسؤولية فتتشابه دراستنا مع هذه الدراسة بالنسبة للشق املتعلق 

إال أن دراسة األستاذة ، نفس األحكام اليت خيضع هلا البنكاجلزائية للمؤسسة املالية كو�ا ختضع ل

حكيمة دموش اقتصرت على معاجلة املسؤولية اجلزائية للبنك عن جرمية واحدة وهي جرمية تبييض 

  .السرية املصرفية وتبييض األموال كيفية التوفيق بني  إبرازاألموال، كما ركزت على 

 إىلالدراسة، مت تقسيم املوضوع  أهدافحتقيق  إىلاملطروحة والوصول  اإلشكاليةعن  لإلجابةو 

كشخص معنوي، وذلك من خالل   ألول املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املاليةيف الباب ا ناتناول: بابني

والذي  القانوين للمسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية، األساسنعاجل يف الفصل األول  إذ، فصلني

مث خنصص الفصل الثاين  يرجع للطبيعة القانونية للمؤسسة املالية وااللتزامات امللقاة على عاتقها، 

اجلزائية للمؤسسات املالية من خالل بيان املوقف الفقهي والقانوين من هذه  لدراسة ضوابط املسؤولية

  .هاشروط الواجب توافرها لقياماملسؤولية وكذا ال

يف  ناتناول إذقيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية،  آلثارفخصصناها أما الباب الثاين 

الناشئة عن إخالل املؤسسات املالية الفصل األول أهم صور هذه املسؤولية من خالل عرض اجلرائم 

 ةمتابع آليات ، أما الفصل الثاين فتناولناهلاقررة والعقوبات امل كل جرمية  بالتطرق إىل أركان بالتزاما�ا

اخلاصة  اإلجرائية واألحكام لتلك املؤسسات الرقابية لآللياتاملؤسسات املالية من خالل التطرق 

  .قضائيا مبتابعتها

 



 

 

  :اب اول

  اا وا

  ا  ي
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  المسؤولية الجزائية للمؤسسة المالية كشخص معنوي: الباب األول

تعد املسؤولية اجلزائية احملور األساسي الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة اجلنائية، وترتابط 

قواعدها مع احمليط الذي توجد فيه، إذ مرت هذه املسؤولية بعدة مراحل قبل أن تتضح معاملها، واليت 

بل اجتهت حنو ، -املتمثلة يف الفعل اإلجرامي–مل تقف عند حد مساءلة الفاعل عن فعلته املباشرة 

إقرار مسؤولية أشخاص آخرين سهلوا بطريقة غري مباشرة ارتكاب اجلرمية بسبب جمرد وجودهم أو 

   1.بسبب ذمتهم املالية أو املناخ العام الذي خلقوه

رها وهم من يطلق عليهم األشخاص املعنوية، اليت أصبحت تشكل ظاهرة واقعية ال ميكن إنكا

ملايل، ولعل أمهها املؤسسات املالية اليت تعد بيئة خصبة الرتكاب اخاصة يف امليدان االقتصادي و 

العديد من اجلرائم اخلطرية، ملا هلا من إمكانيات ضخمة يف جمال التبادل املايل واالقتصادي بني األفراد 

والدول وهلذا حاولت أغلب التشريعات إقرار مسؤوليتها اجلزائية، واليت سنحاول دراستها من خالل 

، وضوابط هذه )الفصل األول(لألساس القانوين للمسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية التعرض 

  ).  الفصل الثاين(املسؤولية 

 

                                                 
ص  ،2008منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة األوىل، املسؤولية يف القانون اجلنائي االقتصادي،  حممود داوود يعقوب، 1

217 



 

 

ا ولا:  

 س اا و مم

 اتا ا   
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  األساس القانوني للمسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية :الفصل األول

فرتة ليست ببعيدة فكرة عدم مساءلة املؤسسات املالية باعتبارها أشخاصا معنوية  إىللقد ساد 

خاصة أ�ا تعد انعكاسا لتصرفات وقرارات الشخص الطبيعي، إال أن غزوها ال وجود هلا يف احلقيقة، 

للعديد من ا�االت االقتصادية، وبروز دورها يف تنمية االقتصاد، وجعلها وسيلة الرتكاب العديد من 

اجلرائم اخلطرية اليت يصعب إثبا�ا وبالتايل إفالت اجلاين من العقاب، دعا إىل ضرورة مساءلتها 

   .جزائيا

وإلسناد املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية جيدر بداية حتديد األساس القانوين هلذه 

، ومن )املبحث األول( املسؤولية، والذي يعتمد من جهة على الطبيعة القانونية للمؤسسات املالية

  ).  املبحث الثاين(جهة أخرى على االلتزامات امللقاة على عاتقها 

  القانونية للمؤسسات المالية الطبيعة: المبحث األول

أ�ا  واالقتصادي يف أية دولة، خاصة تعد املؤسسات املالية إحدى أهم عناصر النظام املايل

خصبة الرتكاب تلعب دورا رياديا يف متويل العديد من املشاريع واالستثمارات، مما قد جيعلها بيئة 

تها اللتزاما�ا، مما يستدعي دراسة مدى اليت ترتتب يف أغلب األحيان عن خمالفالعديد من اجلرائم 

  . مسؤوليتها عن تلك األفعال

املفيد قبل التفصيل يف موضوع املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية، دراسة يبدو أنه من و 

شكلها القانوين و  ،)املطلب األول(ذلك من خالل حتديد مفهومها املؤسسات، الطبيعة القانونية هلذه 

   ).املطلب الثاين(
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  مفهوم المؤسسات المالية: المطلب األول

حتتل املؤسسات املالية دورا حيويا يف االقتصاد الوطين والعاملي، نظرا ملا تضطلع به من مهام  

تنظيم القطاع الذي تنشط من الدول ومن بينها اجلزائر إىل يف ا�ال املصريف، هذا ما دفع بالعديد 

املتعلق بالنقد  11-03األمر  أمههاجمموعة من القوانني واألنظمة،  إصدارفيه، ذلك من خالل 

 شأنه شأن العديد من تعريفا حمددا للمؤسسات املالية  مل يضعأنه  إال 1والقرض املعدل واملتمم،

أنه يتداخل مع مفهوم البنوك، مما يستدعي خاصة  اإلشكاالتالتشريعات املقارنة، مما يثري العديد من 

  ).  الفرع الثاين(ومتييزها عن البنوك ) الفرع األول(ود باملؤسسات املالية حتديد املقص

  تعريف المؤسسات المالية :األولالفرع 

 �اؤسسات املالية، يقتضي األمر البحث عن املقصود ملليف ظل عدم وجود تعريف حمدد  

  .من الناحية التشريعية افقها، مث تناول تعريفه

  التعريف الفقهي للمؤسسات المالية  :أوال

  ، تعدد وظائفهاالية نظرا لتنوعها و التعاريف الفقهية للمؤسسات امللقد تعددت املفاهيم و   

  : عبارة املؤسسة املالية مفهومني منفصلني فتشمل

قانوين  إطاركل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليا يف :" تعرف املؤسسة على أ�اإذ 

جمموعة من املوارد البشرية واملادية واملالية اليت تعمل وفق :" ، كما تعرف على أ�ا"معنيواجتماعي 

  2."تركيب معني بشكل متكامل ومهيكل من أجل أداء وظائف مناطة �ا لتحقيق أهدافها

                                                 
1

، 2003أوت  27، صادر بتاريخ 52عدد  ج،.ر.، املتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26املؤرخ يف  11-03األمر  

، املعدل 2010سبتمرب  01،صادر بتاريخ 11د عد ج،.ر.، ج2010أوت  26املؤرخ يف  04-10املعدل واملتمم باألمر رقم 

 .2017أكتوبر  12، صادر بتاريخ 57ج، عدد .ر.ج، 2017أكتوبر  11املؤرخ يف  10-17بالقانون 

األردن، ط، دار األيام للنشر والتوزيع، .فرحان طالب، حيدر بوسن املوسوي، حممد فائز حسن، إدارة املؤسسات املالية، د عالء 2

 20، ص 2015
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صطلح املالية فيشري إىل مجيع األعمال املالية من اخلدمات واملميزات، مما يغري مفهوم أما م

، على أن املؤسسات املالية هي املؤسسات إىل القطاع املايل ليعطي تعريفا آخراملؤسسة حنو التوجه 

  1.اتاليت تقوم جبمع األموال من عامة الناس ووضعها يف أصول مالية مثل الودائع والقروض والسند

 إىلعرفها البعض على أ�ا وسيط مايل يتم من خالله توجيه األموال من املقرضني كما 

وتعبئة املوارد املالية من األفراد واملؤسسات يف االقتصاد �دف تقدمي القروض املقرتضني 

 إىلمؤسسات تعمل على حتويل األموال من الوحدات ذات الفائض املايل  أ�اأو  2،واالستثمارات

  3.الوحدات ذات العجز املايل

وحدات مصرفية أو مالية تقوم بتجميع املوارد املالية من مصادر : "أ�ا وعرفت أيضا على

  4"قيام بأنشطة اقتصادية متعددة لل تلفةخم

كذا سسات املالية تشمل مجيع البنوك وشركات التأمني و املؤ  فإنعلى ضوء هذه التعريفات و 

صل بني ملؤسسات املالية وسيط مايل حيث تشكل حلقة و البعض أن ا كما يعترب،  املاليةاألسواق 

  5.زعجالوحدات الفائض ووحدات 

  

  

  

                                                 
 21ص مرجع سابق، عالء فرحان طالب، حيدر بوسن املوسوي، حممد فائز حسن،  1
املعومل ، جملة دراسات حماسبية دور املؤسسات املالية يف حتفيز النشاط االقتصادي يف ظل أزمات االقتصاد  ،بشري علوان محد 2

  186ص ،  2012، 19العدد ، ومالية ،ا�لد السابع
 ان،يع، عمز ط، دار األكادمييون للنشر والتو .املؤسسات املالية، نظريات وتطبيقات، د إدارةسرمد كوكب اجلميل، مقدمة يف  3

 9، ص2017 األردن،
ط، دار األيام، عمان، .رائد عبد اخلالق عبد اهللا العبيدي ، خالد أمحد فرحان املشهداين، إدارة املؤسسات املالية واملصرفية، د 4

  24، ص 2013األردن، 
 .واحلكومةفراد واجلماعات والشركات اليت متلك فائض األموال ومنها األالوحدات االقتصادية : وحدات الفائض 5

 .ملالية لتحقيق كفايتها وطموحا�االوحدات اليت حتتاج للموارد ا: وحدات العجز 
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 كما عرفها على أ�ا شركات أعمال تتكون أصوهلا بصفة أساسية من األصول املالية أو

قروض بدال من األصول املادية واملواد األولية، أو مستحقات لدى الغري، أسهم، سندات، التزامات و 

  1.متنح القروض للعمالء أو تشرتي وتستثمر من األوراق املالية فهي

ف موحد وحمدد للمؤسسات مل تتوصل إىل تعريأيضا ة مما سبق أن التعريفات الفقهي ويتضح 

تعريف املؤسسة املالية بالبنك  ربط العديد من الفقهاءقد ، فذلك نظرا الختالف تصنيفهااملالية، 

 ت، بل واعترب أيضا أن البنوك ما هي إال نوع من املؤسساعمليات املصرفيةذلك لقيامها بنفس الو 

، رمسية قرياقصالدكتورة و  حنفيد الغفار الدكتور عباملالية وهو ما ال نؤيده، يف حني جند أن تعريف 

  .من خالل فصل مهامها واحدة على حدات املالية وعرف كل قد ميز بني البنوك واملؤسسا

  تشريعيالتعريف ال :ثانيا

إال أ�ا حاولت  ،مل تورد أغلب التشريعات املقارنة تعريفا واضحا وحمددا للمؤسسات املالية

كذا وظائفها و ملالية مفهوم املؤسسات اا يف واضح اتباين مما يظهر، انطالقا من مهامها تعريفها

  . صالحيا�او 

من ) ج(يف املادة األوىل فقرة مل يعرف هذه املؤسسات وإمنا حددها  ياملشرع املصر فنجد أن 

اخلارج وفروع البنوك  يفمصر وفروعها  يفالبنوك العاملة  :أ�اقانون مكافحة غسل األموال على 

 األجنيبالنقد  يفشركات الصرافة واجلهات األخرى املرخص هلا بالتعامل و  مصر يفاألجنبية العاملة 

جمال تلقــــى  ويف جمال األوراق املالية يفاجلهات العاملة و  تباشر نشاط حتويل األموال اليتاجلهات و 

التوريق  وجهات العقاريمتارس نشاط التمويل  اليتاجلهات و  صندوق توفري الربيد، وكذا األموال

اجلهات  إىل إضافة ،نشاط التخصيم يفالعاملة و  التمويليمتارس نشاط التأجري  اليتاجلهات و  العقاري

   2.جمال التأمني يفنوع من أنشطة التأمني وصناديق التأمني اخلاصة وأعمـال السمسرة  أيمتارس  اليت

                                                 
  12، ص  2002 ، اإلسكندرية،الدار اجلامعيةط، .د، رمسية قرياقص، البورصات واملؤسسات املالية ،حنفيعبد الغفار   1
لسنة  78عدل بالقانون رقم قانون مكافحة غسل األموال املبإصدار املتعلق  2002لسنة  80فقرة ج من قانون ، 1املادة انظر  2

 .2008جوان  22صادر بتاريخ  25ر جلمهورية مصر العربية، عدد .، ج2008لسنة  181، املعدل بالقانون رقم 2003
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مل يفصل بني مفهوم املؤسسات املالية وبني البنوك واجلهات  ياملشرع املصر يتضح أن و 

املالية واملصرفية والعقارية املشا�ة األخرى، إذ تعد حسب هذه املادة كل جهة متارس العمليات 

   .وعمليات التأمني مؤسسة مالية

عرفها يف فيالحظ أنه استعمل عدة مصطلحات خبالف املؤسسة املالية، أما املشرع الفرنسي ف

          مؤسسات القرض مصطلحاملايل والنقدي، مستعمال من القانون   L511-1املادة 

« Les établissement de crédit » على أ�ا أشخاص معنوية تقوم حلسا�ا اخلاص  وعرفها

، كما استعمل مصطلح من اجلمهور ومنح القروض القابلة لالسرتجاعتلقي األموال وحبكم مهنتها ب

أ�ا أشخاص معنوية غري على  وعرفها « Les sociétés de financement »   املالية اتالشرك

بعمليات ائتمان ضمن الشروط احملددة  حبكم مهنتها وحلسا�ا اخلاصمؤسسات القرض، تقوم 

   1.قانونا

ظهر مع ا، نوعا م مفهوم حديث املؤسسات املالية أن نجدأما بالرجوع للمشرع اجلزائري ف

الذي  2،)ملغى(املتعلق بالنقد والقرض  10-90القانون رقم النظام املصريف مبوجب  إصالحات

جانب البنوك، وعرفها يف املادة  إىلاملؤسسات املالية كأشخاص قانونية متتهن النشاط املصريف  أضاف

يام باألعمال أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية الق" : من نفس القانون على أ�ا  115

علق املت 11-03مر إال أنه تراجع عن ذلك يف األ  ."األموال من الجمهور المصرفية ماعدا تلقي

  . مباشر�ا هااليت ال ميكن واألعمالاكتفى بتعداد مهامها و  املعدل واملتمم،بالنقد والقرض 

  

                                                 
   1Art .L511-1, du code monétaire et financier français :  « Les établissements de crédit sont 
les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession 
habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à 
octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. 
 – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de 
crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations 
de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des 
établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 » 

، 1990أفريل  18، صادر بتاريخ 16عدد  ج،.ر.املتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90قانون  2

 .املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض،11-03امللغى مبوجب األمر 
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  :مبايليميكن للمؤسسات املالية القيام  11-03من األمر  72فحسب نص املادة 

 .الصرف عمليات  -  

 .الثمينة المعدنية والقطع الثمينة والمعادن الذهب على عمليات  -

 .وبيعها وحفظها وتسييرها وشرائها واكتتابها مالي، منتوج وكل المنقولة القيم توظيف -

 .الممتلكات تسيير مجال في والمساعدة االستشارة - 

 الموجهة الخدمات كل عام وبشكل المالية والهندسة المالي والتسيير ةاالستشار  -

  .المجال هذا في القانونية األحكام مراعاة مع وإنمائها والتجهيزات المؤسسات إنشاء لتسهيل

ألموال إمكانية تلقي املؤسسات املالية ا من نفس األمر على عدم 71ويف املقابل نصت املادة 

   .وسائل الدفع أو وضعها حتت تصرف زبائنها إدارةوال  1من العموم

وهذا يعين أن املؤسسات املالية تقوم بالقرض ولكن دون استعمال أموال الغري، وأن املصدر 

   2.األساسي لألموال املستعملة يتمثل يف رأس مال املؤسسة وقروض املسامهة واالدخار طويلة األجل

 املتعلقة القانونية لألحكام للمؤسسات املالية خالفا قانون النقد والقرض ليف حني خو 

 وفقا ما، مؤسسة لدى مسامهات شكل يف للتوظيف موجهة اجلمهور منأمواال  يباالكتتاب، تلق

 يف واملوصني الشركات وحصص االستثمار وسندات األسهم يف كما ،القانوين الكيفيات لكل

 :اسواها، مع خضوعها للعديد من الشروط أمهه أو التوصية شركات

املتعلق من النقد  11- 03من األمر  67 املادة مفهوم يف كودائع عدم اعتبار هذه األموال -

 لدى بقائها مودعة لفوائد، ووجوب إنتاجهاألصحا�ا، وعدم  ملكا تبقى بل ،والقرض املعدل واملتمم

  .توظيفها غاية إىل مزمع توظيف بكل خاص حساب يف اجلزائر بنك

  

                                                 
موال املتلقاة من اجلمهور هي األموال اليت يتم تلقيها من األ املتعلق بالنقد والقرض، 11-03األمر  من 67املادة يقصد حسب  1

 .  الغري، السيما يف شكل ودائع مع حق استعماهلا حلساب من تلقاها بشرط إعاد�ا
، الطبعة األوىل، دار خالد اللحياين للنشر والتوزيع، عمان، اقع التسويق املصريف يف البنوك وأثره على رضا العمالءخدجية عتيق، و  2

  . 215-214ص ، 2016
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املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما،  01-05قانون بصدور و 

 04 بنصه يف املادةلمؤسسات املالية ل جاء بتعريف صريح حمددجند أن املشرع قد  1املعدل واملتمم،

  : على أن املؤسسة املالية هي من نفس القانون 04فقرة 

كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس ألغراض جتارية نشاطا أو أكثر من األنشطة أو "

  :العمليات اآلتية باسم أو حلساب زبون

  .تلقي األموال والودائع األخرى القابلة لالسرتجاع -

  .السلفياتالقروض أو  -

  .القرض التجاري -

  .حتويل األموال أو القيم -

  .إصدار كل وسائل الدفع وتسيريها -

  ..".منح الضمانات واكتتاب االلتزامات -

أنه يتعارض مع بعض أحكام قانون النقد ريف يثري الكثري من اللبس، خاصة غري أن هذا التع

يف حني أن قانون النقد  "..شخص طبيعي"والقرض، فنجده يعرف املؤسسة املالية على أ�ا كل 

  2.املالية يف شكل شركات مسامهة تتمتع بالشخصية املعنوية املؤسسات إنشاءوالقرض قد نص على 

املتعلق بالنقد والقرض  11- 03تضمن نفس املهام املوكلة للبنوك على الرغم من أن األمر و 

سات املالية لبعض املهام أمهها تلقي ، نص صراحة على عدم إمكانية مباشرة املؤساملعدل واملتمم

  .األموال من اجلمهور

  

  

                                                 
، ج.ر.ومكافحتهما، ج اإلرهاب، يتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل 2005فيفري  06املؤرخ يف  01-05القانون رقم  1

، عدد ج.ر.، ج2012فيفري  13 املؤرخ يف 02-12، املعدل واملتمم باألمر 2005فيفري  09، صادر بتاريخ 11عدد 

 .2012فيفري  15، صادر بتاريخ 08
 يف اجلزائري للقانون اخلاضعة املالية واملؤسسات البنوك تؤسس أن جيب ": املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر  83املادة  2

 ."تعاضدية شكل مالية مؤسسة أو بنك اختاذ جدوى ا�لس ويدرس مسامهة، شركات شكل
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املؤسسة املالية الوارد يف قانون مكافحة تبيض األموال ومتويل تعريف ن وعليه حسب تقديرنا فا

يشمل مجيع األشخاص  اواسع اكونه مصطلح" اهليئات واملهن املالية" اإلرهاب، يقصد به يف احلقيقة 

  1. متارس األنشطة املالية ومن بينها البنوك واملؤسسات املاليةالطبيعية واملعنوية اليت

تفاديا للعديد صطلحات اخلاصة با�ال املصريف ان على املشرع اجلزائري ضبط املفاهيم وامللذلك ك

  .اإلشكاالتمن 

أن املؤسسة املالية هي مؤسسة تتمتع بالشخصية املعنوية وظيفتها القيام  إىلمما سبق نتوصل و 

ضع وسائل الدفع حتت ، باستثناء تلقي األموال من اجلمهور وو املصرفية مثلها مثل البنوك عمالباأل

  .تصرف الزبائن

أن املشرع اجلزائري قد ألزم حمافظ بنك اجلزائر بتحيني ونشر قائمة البنوك  إىل اإلشارةوجتدر 

ن املؤسسات وحسب آخر حتيني هلذه القائمة فإ 2كل سنة يف اجلريدة الرمسية،واملؤسسات املالية  

   3:املعتمدة يف اجلزائر هي

  شركة إعادة التمويل الرهين -   

  " أ.ش - ت.م.ا.م.ش "الشركة املالية لالستثمار واملسامهة والتوظيف  – 

  الشركة العربية لإلجيار املايل – 

  اجلزائر -اربية لإلجيار املايل املغ– 

  سيتيالم اجلزائر –

  " ةماليمؤسسة "الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية  – 

  -  شركة أسهم - طنية لإلجيار املايل الشركة الو  – 

  - شركة أسهم -إجيار ليزينغ اجلزائر– 

                                                 
العزيز بوخرص، مسؤولية البنك اجتاه الغري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة  عبد 1

 20، ص 2015/2016، -عنابة-باجي خمتار

 .حمينتني املالية للمؤسسات وقائمة للبنوك قائمة احملافظ ميسك": املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر  93املادة  2

 األشكال حسب تعديل كل ينشر كما .الدميقراطية الشعبية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف سنة كل القائمتان هاتان شرنوت

 ."نفسها
، يتـضـمن نـشـر قـائـمـة الـبنوك وقـائمة املؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائر ،2018جانفي  02مؤرخ يف  01-18مقرر رقم  3

 .2018جانفي  28صادر بتاريخ  ،04ج، عدد .ر.ج
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  -م شركة أسه -اجلزائر إجيار– 

وترجع الغاية واهلدف من نشر هذه القائمة إىل ضبط وحتديد املؤسسات املالية املعتمدة يف 

إلعالم املتعاملني يف ا�ال املصريف بقائمة املؤسسات املالية القانونية ومحايتهم من الوقوع يف اجلزائر 

  .عن البنوك بنشر كل قائمة على حدا وفصلها فخ املؤسسات املالية الومهية، إضافة إىل متييزها

  مييز المؤسسات المالية عن البنوكت: الفرع الثاني

جانب املؤسسات املالية اليت ختضع لقانون النقد والقرض، جند أن البنوك ختضع لنفس  إىل

  .بد من التمييز بينها وبني البنوكمبفهوم املؤسسات املالية ال لإلملامومتارس تقريبا نفس املهام، و القانون 

مهامها، مل يعرف املشرع اجلزائري البنوك على غرار املؤسسات املالية وقام فقط بتعداد إذ 

، على أن البنوك خمولة دون سواها النقد والقرضب املتعلق 11-03من األمر  70فنص يف املادة 

  .بصفة عاديةاملصرفية لقيام جبميع العمليات با

األعمال املرخص القيام �ا،  إىلرجع أساس التمييز بينها وبني املؤسسات املالية وعليه ي

القيام يف حني أن املؤسسات املالية ميكنها مليات املصرفية، فالقانون رخص للبنوك القيام جبميع الع

  .وسائل الدفع أو وضعها حتت تصرف زبائنها دا تلقي األموال من العموم، وإدارةبنفس املهام ماع

  :بينهاثار من آتب على هذا التمييز عدة يرت و 

اليت تتلقاها يف شكل اعتماد البنوك يف متويل املشاريع والعمليات التجارية على أموال الغري  -

رخص هلا تلقي األموال من اجلمهور تعتمد على مواردها املغري ية ودائع، يف حني أن املؤسسات املال

  1.اخلاصة يف متويل نشاطا�ا أو املسامهة يف إجناح املشاريع االستثمارية

خضوع البنوك لقواعد أكثر صرامة من تلك اليت ختضع هلا املؤسسة املالية، ويظهر ذلك من  -

البنوك بتحرير رأمسال أدىن قدره عشرة ماليري دينار جزائري، يف حني أن املؤسسات املالية  إلزامخالل 

                                                 
كلية احلقوق، جامعة   فرع قانون األعمال، ،يف القانون اجستريلنيل شهادة امل، الرقاية على البنوك التجارية، مذكرة شيخعبد احلق  1

 9، ص2009/2010، -بومرداس–أمحد بوقرة 
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ا االختالف يف زائري، ويعود هذمليون دينار ج 500مطالبة بتحرير رأمسال أدىن قدره ثالثة ماليري و 

  .لكثرة املخاطر اليت تواجهها البنوك مقارنة باملؤسسات املاليةاحلد األدىن للرأمسال 

زم البنوك العاملة يف اجلزائر بفتح حساب جار دائن مع بنك اجلزائر حلاجات عمليات تكما تل

  .فال ختضع هلذا االلتزاماملالية املقاصة، أما املؤسسات 

  الماليةقانوني للمؤسسات الشكل ال :الثانيالمطلب 

على وجوب  املعدل واملتمم، املتعلق بالنقد والقرض 11-03يف األمر نص املشرع اجلزائري 

مزاولة تتمكن من و   حىت تتخذ صفة الشخص املعنوياملؤسسات املالية لشكل قانوين معني اختاذ

 11-03من األمر  83املادة  باختاذ شكل شركة املسامهة، وجاء يف نصها ، إذ ألزمالنشاط املصريف

المؤسسات المالية الخاضعة تؤسس البنوك و  ": نه على أ املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم

عكس ما جاء به القانون الفرنسي الذي كان  ،..."زائري في شكل شركات مساهمة للقانون الج

لغي مبوجب أ غري أنهعلى شكل شركة تضامن  نشأ املؤسسة املاليةجب أن تيو  1941يف ظل قوانني 

حيز التنفيذ اشرتط يف مؤسسات القرض أن تكون  هالذي منذ دخول 1984،1جانفي  24القانون 

 ار الشكل القانوين للشخص املعنويحرية اختي ا، تاركيعيةمعنوية مستبعدا األشخاص الطب اأشخاص

  2.منح االعتماد يف اجلهة املختصة إىل

من أن املؤسسات املالية هي أشخاص معنوية على شكل شركات مسامهة يف ظل  انطالقاو 

باإلضافة ) الفرع األول ( خصائصها حتديد املقصود بشركة املسامهة و  القانون اجلزائري، فمن الضروري

  ).الفرع الثاين ( شروط تأسيسها حتديد إىل 

  

  

                                                 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ظل القانون اجلزائري ،آيت وازو زاينة، مسؤولية البنك املركزي يف مواجهة األخطار املصرفية يف  1

 .  278ص  2012 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ،دكتوراه
جامعة  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ،رياجستاملمقدمة لنيل شهادة  مذكرة، عتماد البنوك واملؤسسات املالية، نظام امغينوريدة  2

  47، ص 2013 ـ،اجلزائر
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  شركة المساهمة وخصائص تعريف: الفرع األول

اليت ينصب اهتمامها على حصة الشريك النموذج األمثل لشركة األموال،  املسامهةتعترب شركة 

مما جعلها أداة للتقدم االقتصادي يف العصر احلايل ووسيلة  1شخصه،ينصب اهتمامها على  اأكثر مم

  2.فعالة يف مجع رؤوس األموال الالزمة للنهوض باملشاريع الكربى

 :بيان تعريفها وخصائصها هلذا سنحاول 

   :تعريف شركة المساهمة: أوال

الشركة ا على أ� 3من القانون التجاري، 592شركة املسامهة يف املادة  عرف املشرع اجلزائري 

  .إال بقدر حصتهم تكون من شركاء ال يتحملون اخلسائرقسم رأس ماهلا إىل أسهم وتاليت ين

إىل قيمة األسهم اليت مبعىن أنه تقتصر مسؤولية كل مساهم على أداء وحتمل اخلسائر بالنظر 

  .اكتتب فيها

 2قد عرف شركة املسامهة يف املادة  يت املقارنة جند أن املشرع املصر لتشريعاإىل اوبالرجوع 

القيمة  قسم رأس مالها إلى أسهم متساويةشركة ين: "على أ�ا 19814لسنة  159من القانون 

ة األسهم يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيم

  ."تجاري مشتق من الغرض من إنشائها ، ويكون للشركة اسمالتي أكتتب فيها

                                                 
 145، ص2003اجلامعية، اجلزائر،  ط، ديوان املطبوعات.نادية فوضيل، شركات األموال يف القانون اجلزائري، د 1
 . 48سابق، صرجع مين، غوريدة م 2
بتاريخ ، صادر 101ج، عدد .ر.ج، املتضمن القانون التجاري، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75األمر رقم  3

، صادر بتاريخ 27ج، عدد .ر.، ج1993أفريل  25املؤرخ يف  08- 93باملرسوم التشريعي رقم املعدل  1975ديسمرب 19

نوفمرب  16، صادر بتاريخ 47ج، عدد .ر.، ج1988جانفي 12املؤرخ يف  04-88،املعدل بالقانون رقم 1993أفريل  25

، 1996ديسمرب 11، صادر بتاريخ 77ج، عدد .ر.، ج1996ديسمرب  09املؤرخ يف  27-96باألمر  ، املعدل1988

 .2005فيفري  09، صادر بتاريخ 11ج، عدد .ر.، ج2005فيفري  06املؤرخ يف  02-05املعدل بالقانون رقم 
، املتضمن قانون شركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم 1981أكتوبر  01، املؤرخ يف 1981لسنة  159رقم  القانون  4

  .1981أكتوبر  01، املؤرخ يف 40ذات املسؤولية احملدودة الصادر باجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، عدد  والشركات
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 1من قانون الشركات األردين 91و 90املشرع األردين شركة املسامهة يف املواد  ما عرفك  

شركة املسامهة العامة تتألف من عدد من املؤسسني ال يقل على اثنني يكتتبون فيها بأسهم  على أن

الذمة  الية للشركة املسامهة مستقلة عنقابلة لإلدراج يف أسواق األوراق املالية، حبيث تكون الذمة امل

زامات، إال مبقدار جتاه الشركة على الديون وااللتوال يكون املساهم مسؤوال املالية لكل مساهم فيها، 

  .األسهم اليت ميلكها يف الشركة

ما سبق جند أن أغلب التشريعات ومن بينها التشريع اجلزائري قد ساروا على وبالنظر إىل 

كو�ا شركة أسهم، ليس هلا ،  خصائصهااعتمادا على عريف شركة املسامهة نفس النهج وذلك بت

     2.فيها ةمسؤولية الشركاء احملدودعنوان، وذات ذمة مالية مستقلة إضافة إىل 

  :خصائص شركة المساهمة: ثانيا

املعدل  08 -93نظم املشرع اجلزائري أحكام شركة املسامهة مبوجب املرسوم التشريعي 

شركة المساهمة هي ": من القانون التجاري على أن 592إذ تنص املادة  3واملتمم للقانون التجاري،

إلى حصص وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال بقدر  الشركة التي يتقسم رأس مالها

  .حصتهم

المذكور في المقطع أعاله  يطبق الشرطال و  .سبعةال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن و  

  ."ى الشركاء ذات رؤوس أموال عموميةعل

  

  

                                                 
ماي  15، بتاريخ 4204، الصادر باجلريدة الرمسية األردنية عدد  1997املتضمن قانون الشركات األردين لسنة  22قانون رقم  1

سبتمرب 17، بتاريخ 5481، الصادر باجلريدة الرمسية األردنية، عدد 2017سنة ل 34، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1997

2017 

عدد ود املساعدة، أثر التصفية على الشخصية املعنوية للشركة املسامهة العامة، جملة الباحث للدراسات األكادميية، مأمحد حم 2

 .09ص، 2016، جانفي 08
، صادر 27عدد  ج،.ر.، ج1993أفريل  25املؤرخ يف  القانون التجاري، ، املتضمن تعديل08-93املرسوم التشريعي رقم  3

 .1993أفريل  25بتاريخ 
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  :ألساسية لشركة املسامهة تتمثل يفيستشف من هذه املادة أن اخلصائص او 

وحصة الشريك قابلة  1،أسهم متساوية القيمة إىلمال شركة املسامهة ينقسم  رأسأن  -

  .للتداول

دينار  ماليني 05ال يقل رأمساهلا عن عند التأسيس و  07عدد شركائها عن أن ال يقل  -

اال أنه يالحظ خروج  2، إليهمل تتجه  اإذدينار جزائري مليون  01اجتهت لالدخار و  إذاجزائري 

، نص على جملس النقد والقرض 04-08 النظام رقمفيالحظ أن املؤسسات املالية عن هذا األمر، 

وهو ما  املاليةبالنسبة للمؤسسات   دج 03.500.000.00قرر رفع قيمة الرأمسال األدىن إىل 

نشاطها واحلفاظ على السيولة، ينسجم مع دور املؤسسات املالية، وحاجتها إىل الرأمسال الكايف ملزاولة 

  .ولكون رأس املال أيضا ميثل بالنسبة هلا الضمان احلقيقي للدائنني، واملتعاملني معها

مبلغ قا بذكر شكل الشركة و و أن يكون مسبيكون عنوا�ا مستمدا من غرضها و  أن -

حبيث ال تعنون باسم الشركاء أو أحدهم، كون شخصية الشريك ليست حمل اعتبار خبالف  3.اهلارأمس

  .أنواع الشركات األخرى

 اشرتاطويف ظل هذه اخلصائص اليت تتمتع �ا شركة املسامهة، جند ما دفع املشرع اجلزائري إىل 

ترتبط بشخصية تؤسس ملدة طويلة، وال  كو�اتأسيس املؤسسات املالية على شكل شركة مسامهة  

وبالرغم من ذلك إال أنه بالنسبة لتأسيس املؤسسات املالية الشريك، وبالتايل فانسحابه ال يؤثر عليها، 

فلشخصية املسريين أمهية كبرية وهلذا اشرتط املشرع عدة شروط تتعلق �ويتهم وكفاء�م باإلضافة إىل 

  . الثقة بني املؤسسة املالية والعمالءاجلانب األخالقي، باعتبار أن املهنة املصرفية تعتمد على 

   4.وجوب الرتخيص املسبق من احملافظب أما بالنسبة لألسهم فقيد املشرع التنازل عنها

                                                 
  . 160، ص2007،مصر األوىل، دار الفكر اجلامعي،مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ، الطبعة  1
 يف القانون اخلاص، ختصص أعمال، جامعة حممد ملني دباغني سطيف، ريزادي صفية، جرائم الشركات التجارية، مذكرة ماجست 2

 . 23ص، 2015/2016
 .من القانون التجاري اجلزائري 594، 593، 592أنظر املواد  3
 .، املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض 11 - 03مر من األ 02قرة ف 94انظر املادة  4
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واملؤسسات املالية اخلاصة،  إىل امتالك الدولة سهما نوعيا يف رأمسال كل من البنوك باإلضافة

كما   1،املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر 83حسب ما ورد يف نص املادة 

      2.متلك الدولة احلق يف الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل مؤسسة مالية

يجب أن يوافق مجلس النقد ": على أنه  11- 03األمر من  139املادة كما أكدت 

ون الجزائري إذا خاضعة للقانالقرض مسبقا على كل تعديل نظام مصرف أو مؤسسة مالية و 

التعديل هدف الشركة أو رأسمالها أما التعديالت األخرى فإنها تخضع لموافقة المحافظ  تناول

   ".المسبقة

، فإذا تعلق افقة املسبقة من حيث موضوعهاو امليالحظ أن املشرع اجلزائري قد حدد مصدر و 

إذا كانت ، و نقد والقرضجملس ال التعديل �دف الشركة أو اختصاصها تكون املوافقة من طرف

 . ى فتكون املوافقة من طرف احملافظتعديالت أخر 

  شروط تأسيس شركة المساهمة: الفرع الثاني

ال تنشأ مبجرد إبرام عقد خيتلف تأسيس شركة املسامهة عن غريها من الشركات من حيث أ�ا 

ومنها ما يتعلق ) أوال(باملوضوع ، منها ما يتعلق ال بد من توفر جمموعة من الشروط إمناتأسيسها، 

 . )ثانيا(بالشكل 

  

  

  

  

                                                 
 البنوك واملؤسسات رأمسال يف نوعيا سهما الدولة متلك ذلك، على وزيادة"... : ، على أنه11- 03من األمر  83تنص املادة  1

 ..."يف التصويت احلق دون ، الشركة ة أجهز يف متثل أن يف احلق مبوجبه له خيول اخلاصة األموال رؤوس ذات املالية
 .املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  94انظر املادة   2
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   :الشروط الموضوعية: أوال 

عقد بمقتضاه يلتزم شخصان " :منه الشركة على أ�ا 416يف املادة  1يعرف القانون املدين

بتقديم حصة من عمل أو مال أو طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة بنشاط مشترك 

، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة الربح الذي قد ينتج اقتسام، بهدف نقد

  ."التي قد تنجر عن ذلكمشتركة كما يتحملون الخسائر 

املوضوعية العامة السارية على مجيع  األركان املسامهة،تتوفر يف شركة  جيب أنعلى هذا و 

  2.اخلاصةاملوضوعية  األركانو  العقود،

  : روط الموضوعية العامة الش -أ

  : فرها يف العقود بشكل عاماواجب تو كان الر هي األ

على سائر أركان  وينصب هذا الرضا الشركاء، رضا توفريشرتط النعقاد الشركة :الرضا -1

  3.إدار�اكيفية ، موضوعها و رأمساهلاالعقد من 

يتجسد هذا الرضا يف التوقيع املتعاقدين، و قبول صادر من و  إجيابيتم هذا الرضا عن طريق و 

  .باطالكان العقد   إالكما يشرتط أن يكون الرضا سليما وخاليا من أي عيب و على الوثائق  

أن يصدر الرضا من جيب  إمناعقد الشركة، و  إلبرامال يكفي وجود الرضا فقط  :األهلية -2

 4،األهليةأو عن عدمي  ،كون الرضا صحيحا إذا صدر عن قاصرفال ي ،وهي أهلية التصرف ذي أهلية
                                                 

 عدد ج،.، يتضمن القانون املدين، ج ر1975سبتمرب سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ يف 58-75رقم أمر  1

، 44ج، عدد .ر.، ج2005جوان  20املؤرخ يف  10-05بالقانون  متماملعدل و امل، 1975سبتمرب سنة  30صادر يف  78

، صادر بتاريخ 31ج، عدد .ر.، ج2007ماي  13يف املؤرخ  05-07، واملعدل بالقانون 2005جوان  26الصادر بتاريخ 

 .2007ماي  13

  280رجع سابق، صمآيت وازو زاينة،  2
، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات القانون الوضعي والفقه اإلسالمي علي ندمي احلمصي ،الشركات املسامهة يف ضوء3

 .،  21، ص 2003والنشر والتوزيع، بريوت، 
، اجلزائر، دار هومة للنشر والطباعةط، . د ،)شركة األشخاص(التجاري اجلزائري نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون  4

 .27، ص1997
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ه أحد العوارض اليت تفقده يعرت تمل و ) سنة كاملة  19( أي جيب أن يصدر الرضا ممن بلغ سن الرشد 

  .األهلية

الذي و  ،حتقيقه إىلهو موضوع الشركة أي املشروع املايل الذي يسعى الشركاء و  :المحل -3

  إالنا و كما جيب أن يكون حمددا ومعي  1،العامة اآلدابالنظام العام أو جيب أن ال خيالف القانون و 

  .بطالنا مطلقا لعدم مشروعية احمللكان العقد باطال 

الدافع إىل التعاقد، ويتمثل يف الرغبة يف حتقيق األرباح واقتسامها ويقصد به  : السبب -4

  .وبالتايل حتقيق الربح 2عن طريق القيام مبشروع مايل،

  :الشروط الموضوعية الخاصة -ب

عقد الشركة وجود شخصني أو أكثر، فال جيوز لشخص يف يفرتض  :الشركاءتعدد  -1

احلد األدىن أن على  بالرجوع للقانون اجلزائري جند أن املشرع قد نصإال أنه ، مبفرده هاواحد أن ينشئ

واملؤسسات املالية اخلاصة، مستثنيا شركاء بالنسبة للبنوك  07يقل عن جيب أن ال  لعدد الشركاء

   3.واملؤسسات العمومية اليت تتخذ شكل شركة مسامهةالبنوك 

املقدمة  الشركة، واألنصبةيلتزم كل متعاقد بتقدمي نصيب لتكوين  :الحصصتقديم  -2

م أن تكون حصص الشركاء ز وال يل 4،عمالاليت قد تكون مبلغا من النقود أو عينا أو تسمى احلصص 

ب عليه معرفة نصيب كل شريك من قيمة مما يرتتتكون مقدرة مبا تعادله من  لكن جيب أنمتساوية و 

  .الشركاء يف تكوين رأمسال الشركة إذ متثل هذه احلصص مسامهات5،اخلسائراألرباح و 

                                                 
 . 23سابق ،صرجع م ،ياحلمص ندميعلي 1
  23، ص املرجع نفسه 2
 .  من القانون التجاري اجلزائري 592أنظر املادة  3
 . 25،ص سابق مرجع  مصطفى كمال طه، 4
 . 54ص  ،رجع سابقم وريدة مغين ، 5
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جوهريا من أركان عقد  ااخلسائر ركنيعترب اقتسام األرباح و : الخسائراألرباح و  اقتسام - 3

ساهم الشركاء مجيعا يف األرباح جيب أن يو من الشركة هو حتقيق األرباح،  الغرض الشركة، كون

  .يتقامسون اخلسائر، األرباحيتقاسم الشركاء فمثلما  1اخلسائر،و 

رباح أو ط تقضي بإعطاء أحد الشركاء كل األوقد حتتوي عقود بعض الشركاء على شرو 

اليت تعترب يف كلتا احلالتني شرطا باطال  2،إعفاءه من حتمل اخلسائر، وهو ما يعرف بشروط األسد

  .أركانهمع طبيعة عقد الشركة و  اىفيتن

إمنا جيب توفر نية سابقة الذكر فقط لتكوين الشركة و تكفي الشروط ال ال :االشتراك نية -4

  .عليهااملشاركة، رغم أن القانون التجاري مل ينص صراحة 

مجيع الشركاء إىل التعاون االجيايب على قدم املساواة لتحقيق  إرادةيقصد بنية املشاركة اجتاه و 

  . لشركة عن باقي العقود املشا�ة واليت تتضمن اشرتاكا يف األرباحاعقد هو ما مييز و  3،غرض الشركة

  الشروط الشكلية: ثانيا

املشرع اجلزائري  افرها إلنشاء شركة املسامهة، أكدتو  إىل الشروط املوضوعية الواجب باإلضافة

   :على ضرورة توفر جمموعة من الشروط الشكلية

  : الكتابة -أ 

جب أن يكون عقد الشركة ي" :يلي على ما يمن القانون املدين اجلزائر  418 تنص املادة

ليس فقط شرط الكتابة هي شرط النعقاد الشركة و مما يؤكد على أن ، ..".باطالكان   إالمكتوبا، و 

                                                 
 . 32ص ،قسابمرجع  مصطفى كمال طه ، 1
 . 25ص  ،مرجع سابق ،علي ندمي احلمصي2
 . 38سابق، صمصطفى كمال طه، مرجع  3
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على أن تكون الكتابة يف شكل رمسي لدى  1القانون التجاريمن  595كما جاء يف املادة   لإلثبات

  .كان ذلك باطال  إالشركة املسامهة و  إلنشاءاملوثق و هذا ما يعين أن الكتابة الرمسية شرط أساسي 

  : شهر عقد الشركة  -ب

املركز الوطين  لدىلشركة لإيداع نسخة من مشروع القانون األساسي أوجب املشرع اجلزائري 

  .من القانون التجاري 595املادة  ما ورد يفذلك حسب للسجل التجاري، و 

الذي يعد شرطا جوهريا قد الشركة لدى السجل التجاري ، يعترب هذا اإليداع كإشهار لعو 

  2.الشخصية املعنوية لشركة املسامهةلنشأة 

توفر الشروط السابقة إلنشاء املؤسسة املالية على شكل شركة مسامهة، يشرتط قانون  وبعد

احلصول على ترخيص من جملس النقد والقرض وذلك بأن يقدم امللتمسون برنامج  النقد والقرض

دمون النشاط واإلمكانات املالية والتقنية اليت يعتزمون استخدامها وكذا صفة األشخاص الذين يق

كما جيب تسليم قائمة . هم، مع ضرورة تربير مصدر تلك األموالوعند االقتضاء ضامنياألموال 

املسريين الرئيسيني ومشروع القانون األساسي للشركة ويثبتون نزاهة املسريين وأهليتهم وجتربتهم يف 

     3.ا�ال املصريف

مسية، إذا استوفت وبعد الرتخيص ميكن منح االعتماد مبقرر من احملافظ ينشر يف اجلريدة الر 

 .واألنظمة املتخذة لتطبيقه 11-03الشركة مجيع الشروط احملددة يف األمر 

  

  

  

                                                 
 حيرر املوثق مشروع القانون األساسي لشركة املسامهة بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع": من القانون التجاري  595املادة  1

 ."نسخة من هذا العقد باملركز الوطين للسجل التجاري
  56وريدة مغين، مرجع سابق، ص  2
 .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  91انظر املادة  3



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس                        :   الباب األول 

 

29 
 

  التزامات المؤسسات المالية :الثانيبحث الم

عة هلا اليت تقوم �ا املؤسسات املالية، النشاطات التابنظرا لتطور وتنوع العمليات املصرفية و 

كذا توفري ، و األموالشروعة خاصة عمليات تبييض املغري م يف تسهيل العديد من العمليات دورها اهلاو 

وضع سياسة  إىلاجلزائر  بينها هذه املؤسسات، سعت أغلب الدول منمع  لمتعاملنيلمحاية قانونية 

  .فحة هذه العمليات غري املشروعةالتزاما�ا الدولية يف مكاو تشريعية تتوافق 

نصوص قانونية تتضمن جمموعة من االلتزامات الواجب على  املشرع اجلزائريهلذا أقر و 

وتتمثل يف االلتزام بقواعد  مسؤوليتها يرتتب عنها قيامويف حالة خمالفتها ، �ا تقيداملؤسسات املالية ال

املصرفية ، االلتزام بالسرية )املطلب الثاين(، االلتزام باإلخطار بالشبهة )املطلب األول( احليطة واحلذر

  ).املطلب الثالث(

  )اليقظة ( الحذر بقواعد الحيطة و  االلتزام: ولاأل مطلبال

 العاملني �ا،الواجبة على املؤسسات املالية و  اليقظة من أهم االلتزاماتطة و ييعترب االلتزام باحل

 اإلجراءاتو  ذا االلتزام جمموعة من الضوابطه إذ يتضمن .ه من آثار على العمليات املصرفيةنظرا ملا ل

 األموالالوقاية من جرائم تبييض محاية املتعاملني من جهة، ومحاية النشاط املصريف و  إىلاليت �دف 

هذا االلتزام يصطدم مببدأ هام  إال أن ،عمليات غري املشروعة من جهة أخرىمجيع الو  اإلرهابمتويل و 

  . هو مبدأ عدم التدخلو 

الفرع (مث مبدأ عدم التدخل ) الفرع األول(  يقظةاليطة و بادئا مضمون االلتزام باحل لذا سنتناول

  ).الثاين

  

  

  

  



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس                        :   الباب األول 

 

30 
 

  ةاليقظااللتزام بقواعد الحيطة و مضمون : الفرع األول

اإلجراءات املرتابطة اليت ينبغي عناصر و اليقظة جمموعة من اليتضمن االلتزام بقواعد احليطة و 

  1.مصرفيةأية عملية إجراء ا عند على املؤسسة املالية القيام �

الذي  املالية اختاذ اإلجراء املناسبوعلى املؤسسة ، ل هذه اإلجراءات كل مرحلة منهاتشمو 

  . اما قائما بذاته حد ذاته التز يفيشكل 

  ةاملايل الدولي العمل جمموعةتوصيات من بينها  الدولية ثيقلقد أكدت على ذلك بعض املواو 

(FATF)،2  إىلميكن تصنيف هذه االلتزامات و ،1988 فيينا واتفاقية 1988بيان جلنة بازل لعام 

  : وهي أساسيةأربعة التزامات 

، االلتزام باإلعالم والنصح، االلتزام باالحتفاظ باملستندات والسجالتعالم ، االستزام بتلاال

  .وتطوير األنظمة الداخلية االلتزام بالرقابة

  : تعالمسباال االلتزام :أوال

مببدأ  أو ما يطلق عليه )l’obligation de renseignement ( ستعالمباال االلتزاميعترب 

من ، هكل ما خيصفيها مع العميل و ظمو د العالقة بني املؤسسة املالية و القائم على توطياعرف عميلك 

  .اليت ترتكز عليه باقي العناصر األخرىأهم عناصر احليطة واحلذر 

  

  

                                                 
 .  244سابق، ص رجع مآيت وازو زاينة،  1
من قبل وزراء الدول  1989والتنمية االقتصادية أنشئت عام جمموعة العمل املايل هي منظمة دولية حكومية تابعة ملنظمة التعاون  2

موال ومتويل ونية والتنظيمية ملكافحة غسل األاألعضاء فيها، تتمثل مهامها يف وضع املعايري وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابري القان

جمموعة العمل املايل توصيا�ا وضعت  1990ويف سنة . اإلرهاب ومتويل انتشار السالح، والتهديدات األخرى ذات الصلة

 .دولة 180أيدها من طرف أزيد من  تمتمرة ثانية، و  2003ول مرة، وسنة أل 1996األربعون األصلية واليت متت مراجعتها سنة 

  فرباير -توصيات جمموعة العمل املايل -الحوثيقة املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار الس -أنظر(

 ) 07ص – 2012
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مفاهيم حمددة املتواصل وفق ضوابط مستقرة و  نظماجلهد امل: "بأنه ستعالمباال زاملتاالفيعرف  

 دائما بكم متدفق من البيانات واملعلومات عن وأساليب متنوعة، �دف إمداد صانع القرار االئتماين

  1".متويلها معطالب االئتمان، والعملية املز 

بالعمل االجيايب املتمثل يف مجع املعلومات من مصادرها املختلفة  ستعالمباال االلتزامويعرف 

   2.قصد تكوين صورة واضحة للعميل 

طلب معلومات عن شخص معني من مصادر خمتلفة أمهها اجلهات اليت  بأنهكما يعرف 

 املستندات الرمسية اليتسة مالية احلصول على املعلومات و يتعني على كل مؤس إذ 3،يتعامل معها

من توصيات جمموعة العمل  10هو ما أكدته التوصية رقم تكفي للتمكن من كشف هوية الزبون، و 

   .املايل الدويل

                     GAFI (groupe d’action financière International)               
          ou  FATF (Financial action task force) 

أمساء باملؤسسات املالية باالحتفاظ بأي حسابات جمهولة اهلوية أو  إذ نصت على عدم قيام

على وجوب استعالم املؤسسات املالية على املعلومات احلقيقية هلوية  11ومهية، كما أكدت التوصية 

  4.بتقدميه لوثائق رمسيةيتم ذلك بالتحقق من هوية الشخص ، و األشخاص

بازل املتعلقة بتحديد هوية العمالء جمموعة من كما تضمنت املبادئ احملددة يف تقرير جلنة 

خلية يف اشريعات الدتاليت كان هلا تأثري واضح على الاع العمالء هلا تحري الواجب إخضإجراءات ال

ذ جند أن التشريعات املقارنة مل خترج عن هذه القواعد و املبادئ اليت أقر�ا املواثيق هذا اخلصوص إ

 5 :يطلب من البنوك الفرنسية رنسيفنجد أن القانون الف الدولية،

                                                 
حممد الشواريب، إدارة خماطر التعثر املصريف من وجهيت النظر املصرفية والقانونية، الطبعة األوىل، املكتب عبد احلميد الشواريب و  1

 . 540، ص2007اجلامعي احلديث، مصر، 
 .  245سابق، ص آيت وازو زاينة، مرجع  2
 . 125، ص 1996ريع األردين، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، عبد القادر العيطر، سر املهنة املصريف يف التش 3
 األردن، نديل للنشر والتوزيع، عمان،، غسيل األموال وعالقته باملصارف والبنوك، الطبعة األوىل، دار قحممد حسن عمر برواري 4

 . 269، ص 2011
5 Dor.Ogien, comptabilité et audit bancaires, 2eme édition, Dumod, paris, 2008, p130.  
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  .حتديد هوية أي عميل قبل الدخول يف عالقة تعاقدية معه -

  .يورو 8000قيمتها  قو تفالعرضيني الذين يقومون بعمليات  ءحتديد العمال -

التعقيد اليت تتم يف ظروف غري عادية من أورو و  150.000مراقبة العمليات اليت تتجاوز  -

  .مربرواليت ليس هلا أي 

املادة الرابعة منه على إلزام يف نظام مكافحة غسل األموال السعودي أكد ويف نفس السياق 

أو ومهي و جتاري أو غريه باسم جمهول أال جتري أي تعامل مايل أبأن املؤسسات املالية وغري املالية 

   1.من هوية املتعاملنيباإلضافة إىل ضرورة التحقق 

من قانون مكافحة غسل  08االلتزام يف نص املادة  هذا كما نص املشرع املصري على

على أنه تلتزم املؤسسات املالية بوضع النظم الكفيلة باحلصول على بيانات التعرف على  2،األموال

اهلوية واألوضاع القانونية للعمالء واملستفيدين احلقيقيني من األشخاص الطبيعية واالعتبارية، وذلك 

  .مقبولة وتسجيلها ةية أو عرفيخالل وسائل إثبات رمس من

واحلذر والتحقق  أما بالرجوع للمشرع اجلزائري فنجد أنه ألزم املؤسسات املالية باختاذ اليقظة

من هوية العمالء كوسيلة للوقاية ومكافحة جرمية تبييض األموال، إذ نصت عليه معظم التشريعات 

من املتعلق بالوقاية  01- 05من القانون  09إىل 07اخلاصة مبكافحة تبييض األموال، بداية من املواد

   ،املعدل واملتمم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

  

                                                 
حممد نصر حممد، احلماية اجلنائية للنزاهة ومكافحة الفساد وعالقتها جبرمية غسل األموال، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،  1

 .382، ص2014بريوت، 
 . 2003لسنة  78املعدل بالقانون  املصري بإصدار قانون مكافحة غسل األموالاملتعلق  2002لسنة  80قانون رقم  2
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 1،املؤسسات املالية من موضوع وطبيعة النشاط وهوية زبائنهم ققجوب حتاليت أكدت على و  

لية تثبت هوية الشخص صويتم ذلك بتقدمي وثائق رمسية أ .وينهم وذلك قبل القيام بأي عمليةوعنا

  .الطبيعي وعنوانه

يتعامل و�ذا جند أن املشرع اجلزائري قد أخذ باملفهوم الواسع للزبون، إذا أعترب الزبون كل من 

  .مع املؤسسة املالية بصورة مباشرة أو غري مباشرة و مهما كانت طبيعة وظروف التعامل

يتم التحقق من  على أنهمن نفس القانون  07صت املادة قد نلشخص املعنوي فلبالنسبة  أما

أثناء إثبات  وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده، وأن له وجود فعليه األساسي وأي بتقدمي قانون هويته

ال يقتصر على  ستعالماالإىل أن شخصيته مع ضرورة االحتفاظ بنسخة من كل وثيقة وجيب اإلشارة 

صاحب احلساب فقط بل يتعداه إىل الوكالء الذين ميثلون صاحب احلساب األصلي، والذي جيب 

وكذا وثائق إثبات  ىل التفويض بالسلطات املخولة هلمسابقا باإلضافة إالوثائق املذكورة تقدمي عليهم 

     2.هوية صاحب احلساب

املتعلق بالوقاية  03- 12من نظام بنك اجلزائر رقم  07إىل  02أيضا املواد وهو ما أكدته 

يتعين " :على أنه 01فقرة  02إذ نصت املادة ، امإلرهاب ومكافحتهمن تبييض األموال ومتويل ا

على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى 

                                                 
 املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 03 – 12من النظام رقم  04ادة يقصد بالزبون طبقا لنص امل 1

  :2013فيفري  27، الصادر بتاريخ 12ج، عدد.ر.، ج2012نوفمرب  28، املؤرخ يف ومكافحتهما

الصاحب الفعلي (املصرف أو املصاحل املالية لربيد اجلزائر، أو يتم فتح حساب بامسه كل شخص أو هيئة متتلك حسابا لدى   -

  ).للحساب 

  .كل مستفيد فعلي من احلساب  -

                                                                                              .املستفيدين من املعامالت اليت ينجزها وسيطا أو وسطاء حمرتفون -

  .الزبائن غري االعتياديني -

  .الوكالء والوسطاء الذي يعملون حلساب الغري -

 .كل شخص أو هيئة شريكة يف معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أو املصاحل املالية لربيد اجلزائر  -
، 04حوث القانونية، العدد ية، جملة الدراسات والبعبد العزيز بوخرص، االستعالم املصريف وسيلة للحد من املخاطر البنك 2

 77، ص2017
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معرفة الزبائن "السهر على وجود معايير داخلية  مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة،

  ".ومطابقتها باستمرار

ملعطيات اخلاصة ني ااملالية بتحيمن هذا النظام قيام املؤسسات  06 كما أوجبت املادة

يل جوهري للمعايري اخلاصة القيام بتعدو  ،عند كل معاملة مهمة الزبائن كاملة سنويا وعلى األقلب

  .د بالوثائق املتعلقة بالزبائن أو يف منهج تسيري احلساببالتزو 

الزبون غري كافية، يتعني عليها  مؤسسة املالية أن املعلومات املتوفرة خبصوصللويف حالة تبني 

على عدم مع التأكيد  اإلجراءات الالزمة للحصول يف أقرب وقت على مجيع املعلومات املفيدة ختاذا

  .أو ومهيةجواز فتح حسابات أو ربط ودائع جمهولة أو بأمساء صورية 

 - 05رر من القانون مك 10و 07املادة  ستقراءفبازبون عن ال ستعالماالأما بالنسبة لوقت 

 2012،1لسنة  10ارنة مع نص التوصية ومق 03 - 12اجلزائر رقم  من نظام بنك 04واملادة  01

العملية جند أن املشرع اجلزائري قد حصر وقت التحقق من هوية العميل وجعلها قبل وأثناء إجراء 

يف أقرب وقت عقب إقامة  مسحت بإمكانية استكمال التحقيق يتفقط، على عكس التوصية ال

   2:منهالتزام بالتحقق من اهلوية يهدف إىل عدة أغراض در اإلشارة إىل أن االوجت .العملية 

   .إجراميةاستخدامها ألغراض غري قانونية و  محاية املؤسسة املالية من العميل الذي حياول -

  .دد يف إظهار مدى شرعية معامال�ميسمح االستعالم عن العمالء اجل -

اليت على أساسها ميكن تقييم املالية و دة بيانات للمؤسسة قاع ةيساعد االستعالم على �يئ -

  .أنشطته املشروعةالت العميل ما إذا كانت تتماشى و معام

                                                 
ينبغي مطالبة املؤسسات ".... : من توصيات جمموعات العمل املايل على أنه 2012لسنة  06فقرة  10تنص التوصية رقم  1

للعمالء العارضني، وميكن للدول املالية بالتحقق من هوية العميل واملستفيد احلقيقي قبل وأثناء إقامة عالقة عمل أو إجراء عمليات 

السماح للمؤسسات املالية باستكمال التحقق يف أقرب وقت ممكن عمليا عقب إقامة العالقة حيثما تكون خماطر غسل األموال 

 ".ومتويل اإلرهاب تدار على حنو فعال وحيثما كان ذالك ضروريا بغرض عدم إعاقة سري العمل الطبيعي 
 86ص  ، 2008/  2007،-باتنة-الدكتوراه، جامعة احلاج خلضر موال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة، غسيل األدليلة مباركي 2
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إمنا له التزام خيدم املؤسسة املالية فقط، و أخريا ميكن القول أن االلتزام باالستعالم ليس جمرد و 

خمالفة للقانون، مما  اجيابيات تعود على العميل أيضا، فله دور يف إرشاد و تقومي العميل قبل أن يقع يف

 1.قة بني العميل و املؤسسة املاليةيعزز الث

  :التتزام باالحتفاظ بالمستندات والسجاالل - ثانيا

يقصد بعملية االحتفاظ باملستندات، االلتزام بتدوين البيانات املتعلقة �وية العمالء 

السجالت املتعلقة املستندات و سات املالية حفظ إذ يتوجب على املؤس 2ملدة معينة،االحتفاظ �ا و 

اهلوية ومراسالت العمالء حىت يسهل الرجوع إليها  التحقق منا�ا املالية وكذا صور ومستندات بعملي

  3.عند احلاجة كقاعدة بيانات

أوجبت على الدول األطراف التحفظ على السجالت  1988فنجد أن اتفاقية فيينا لعام 

مع التأكيد على عدم رفض ذلك حبجة ، تصةقدميها للجهات املخاملصرفية أو املالية أو التجارية وت

د سرية العمليات املصرفية، وهذا يف إطار اختاذ ما يلزم من تدابري لتمكني السلطات املختصة من حتدي

  .املؤثرات العقلية وتتبع أثرها قصد مصادر�امتحصالت جرائم االجتار باملخدرات و 

على إلزام املؤسسات  FATFمن توصيات جمموعة العمل املايل  11كما نصت التوصية 

على األقل، بكافة السجالت الضرورية املتعلقة بالعمليات احمللية املالية باالحتفاظ وملدة مخس سنوات 

 وملفاتيف إطار التحقق من هوية العميل، والدولية وكذا االحتفاظ جبميع السجالت املتحصل عليها 

  .حتليل مت إجراؤهاحلسابات  واملراسالت ونتائج أي 

  

  

                                                 
  127، ص 2007التوزيع، األردن، بعة األوىل، دار القنديل للنشر و حممد عبد اهللا الرشدان، جرائم غسيل األموال، الط 1
حسان عبد السالم، جرمية تبييض األموال وسبل مكافحتها يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون جنائي، جامعة ملني  2

 .186، ص2015/2016دباغني، سطيف، 
 . 272سابق، صحممد حسن عمر برواري، مرجع  3
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من بينها القانون الفرنسي الذي أكد يف املادة العديد من الدول �ذا االلتزام  ولقد أخذت 

املتعلق مبكافحة عمليات تبييض األموال الناجتة عن جتارة املخدرات  6141 – 90من القانون  15

رضيني تعلقة �وية عمالئها سواء املعتادين أو الععلى وجوب احتفاظ املؤسسات املالية باملستندات امل

والوثائق املتعلقة باملعامالت اليت قاموا �ا وذلك ملدة مخس سنوات تبدأ من تاريخ إغالق حساب 

  .وقف عالقته باملؤسسة املالية العميل أو

تعلق امل 01-05من القانون  07فرض يف املادة  إذنفس النهج  علىسار املشرع اجلزائري و  

االحتفاظ بنسخة من كل وثيقة  ،املتممو املعدل  ومكافحتهما اإلرهابض األموال ومتويل يبالوقاية من تبي

من نفس القانون  14كدته املادة ما أهو ب التزامه بالتعرف على العميل، و حتصل عليها مبوج

الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الزبائن، كما كل وسعت من هذا االلتزام ليشمل االحتفاظ بو 

قف عالقة التعامل و  سنوات تبدأ من غلق احلساب أو 05هي قانونية للحفظ، و حددت املادة املدة ال

ها الزبائن فتبدأ اأما بالنسبة للوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجر بالنسبة للوثائق املتعلقة �وية الزبائن، 

ل هذه الوثائق يف متناول السلطات ملية كما ألزم املشرع اجلزائري جعمدة احلفظ بعد تنفيذ الع

فرض  إىلالتشريعات الداخلية ما دفع باملواثيق الدولية و  وهو. املختصة دون االحتجاج بالسر املهين

الوقاية من جرائم ستقبلية على حركة األموال لرصد و مذلك من أجل تأمني رقابة فورية و و  هذا االلتزام

  .األموال

  التحذيرااللتزام باإلعالم والنصح و  :ثالثا

خصوصيتها، العديد من املخاطر اليت ال ة اخلدمات والعمليات املصرفية و يرتتب على طبيع

هو ما و  ية فقط، وإمنا يشمل أيضا الزبائنأن حيدث للمؤسسة املال تقتصر على الضرر الذي ميكن

  .إىل التزام املؤسسة املالية باإلعالم يدعو

وقد ميتد هذا االلتزام إىل أبعد من اإلعالم فيصبح من واجب املؤسسة املالية تقدمي النصح 

  .خاصة فيما يتعلق باالئتمان األحيانللزبون أو تنبيهه يف بعض 

                                                 
1 Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, JORF n°162 du 
14 juillet 1990. 
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 )l’obligation d’information(االلتزام باإلعالم  -أ

لعقود يعترب االلتزام باإلعالم مفهوم حديثا بدأت تظهر مالحمه يف االجتهاد الفرنسي يف ا

  1.اجتهاداح هذا االلتزام مكرسا فقها و سرعان ما أصباألخرية من القرن املاضي و 

بيانات الالزمة النعقاد العقد، البالتزام باإلدالء : "فعرفه جانب من الفقه الفرنسي على أنه 

البيانات  لألخر يف مرحلة تكوين العقد ميقصد به التزام أحد املتعاقدين بأن يقدوهو التزام مستقل، و 

  2."ضمون هذا العقد، بناء على الثقة املشروعة بينهمامبالالزمة لتبصري رضاه 

الضوء  إلقاءعلومات من شأ�ا طالب التعاقد مب إعالمتنبيه أو : "عرفه البعض على أنه كما

ث يتخذ يما أو عنصر من عناصر التعاقد املزمع حىت يكون الطالب على بينة من أمره حبعلى واقعة 

  3" .هدفه من إبرام العقدذي يراه مناسبا على ضوء حاجاته و ال القرار

التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد املتعاقدين، : "حني عرفه البعض اآلخر على أنه يف

حر وسليم، كامل لوصول إىل قرار ن العقد البيانات الالزمة لتكويعند بأن يقدم للمتعاقد اآلخر 

  4."ومتنوع جيعله على علم بكافة تفصيالت هذا العقد

أن االلتزام  وهوتدور يف نفس السياق،  اعاريف إال أ�ورغم اختالف وتباين عبارات هذه الت 

باإلعالم التزام مستقل يوجب على املتعاقد تزويد الطرف اآلخر بكافة املعلومات والبيانات لتبصري 

  .رضاه اعتمادا على مبدأ حسن النية

  

                                                 
  248آيت وازو زاينة، مرجع سابق، ص  1
، 18، عدد 10جملد اجلزائر، ، االلتزام بإعالم الزبون املستهلك يف جمال القروض البنكية، دفاتر السياسة والقانون، رفيقة بوالكور 2

 .  12ص ، 2018جانفي 
  41، ص 1990 القاهرة، ية للنشر والتوزيع،دار النهضة العرب ،سهري منتصر، االلتزام بالتبصري، الطبعة األوىل 3
مصر، ، دار النهضة، القاهرة، ط.ء وتطبيقاته على بعض العقود، داملهدي، االلتزام قبل التعاقد باإلداليه حممد الصادق ز ن 4

 .16، 15، ص1999
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تلكها متتزام بنقل املعلومات اليت ال :كما ورد تعريف االلتزام باإلعالم يف الفقه املصريف على أنه

املؤسسة نقل تتم دون تدخل من أن عملية ال مبعىنإىل الزبون، وهو موجب موضوعي،  املؤسسة املالية

  1.هاسيطة دون أي فعل  اجيايب منبصور�ا البمترير املعلومة  أي، املالية

الضرورية  لوماتاملعكل يف االطالع على كافة التفاصيل و  حق الزبون: لك يعرف على أنهكذ

ما يراه ضروريا وجوهريا بل بكل ، فقط مبا يطلبهيتوجب على البنك تزويده ليس فاخلاصة باالعتماد، 

  2.لفتح االعتماد

على شخص  باإلعالم أ�ما قصرا التزام املؤسسة املالية نين التعريفيأنه يعاب على هذ إال 

  3.واملتمثلة يف كل من الكفيل ودائين الزبون إعالمهاأخرى تستوجب  ا، وأمهلت أطرافالزبون فقط

لنص اكتفى با إمناو  باإلعالمأما بالرجوع للقانون اجلزائري جنده مل ينص على تعريف لاللتزام 

 4قمع الغش،املتعلق حبماية املستهلك و  03-09خصص فصال كامال له يف القانون ، فى وجوبهعل

املنتوج سواء كان سلعة أو خدمة حيث املستهلك باملعلومات املتاحة حول  إعالمعلى ضرورة  مؤكدا

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات ": منه على أنه 17نصت املادة 

المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الرسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى 

  ."مناسبة

  

                                                 
 . 169، ص 2006لبىن عمر مسقاوي، املسؤولية املصرفية يف االعتماد املايل، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  1
لية املصرف موزع االعتمادات واستثناءاته، دراسة يف القانون املقارن، الطبعة األوىل، منشورات نعيم مغبغب، مبدأ عدم مسؤو  2

 144، ص 2009احلليب احلقوقية، لبنان، 
جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية، جناة مهيدي، املسؤولية التقصريية للبنك عن منح االعتماد، مذكرة لنيل شهادة املاجستري،   3

 . 107، ص 2015املسيلة،  ف،حممد بوضيا
، الصادرة بتاريخ  21عدد  ج،.، املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش، ج، ر 2009فيفري  25املؤرخ يف  03-09القانون  4

 13 بتاريخصادر ، 35، عدد ج .ر.، ج 2018جوان  10املؤرخ يف  09-18املعدل واملتمم بالقانون  ،2009مارس  08

  .2018جوان 
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املعدل  النقد والقرضب املتعلق 11- 03األمر  من 01مكرر  109املادة كما ألزم املشرع يف 

فيدة تتعلق بإعالم زبائنها بصفة دورية بوضعيا�م وتزويدهم بكل معلومة م ؤسسات املالية، املواملتمم

، مع التأكيد على ضرورة استيفاء عروض القروض مطلب الشفافية واإلشارة ابالشروط اخلاصة �

   .ط املتعلقة �ابوضوح لكل الشرو 

احملدد  01،1-13من النظام رقم  05ص املادة وواصل التأكيد على هذا االلتزام يف ن 

يتعين على البنوك ": ة على العمليات املصرفية على أنهللقواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية املطبق

شروط البنكية التي البالجمهور، عن طريق كل الوسائل، سسات المالية، أن تبلغ زبائنها و المؤ و 

  ." العمليات المصرفية التي تقوم بهاتطبقها على 

صر رتباط هذا االلتزام بعناالم فيثري العديد من الصعوبات الأما بالنسبة ملضمون االلتزام باإلع

يد موضوع االلتزام من تظهر أمهية حتد كما ،على حدا كل عمليةمتغرية تتعلق بظروف كل زبون و 

من نطاقه يؤدي إىل ترتيب  يف املقابل التوسيعالتضييق منه يفقده مربر وجوده، و كون ،  خالل فاعليته

  2.بصفة عشوائية املؤسسة املالية مسؤولية

باستقراء املواد السابقة الذكر ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد حصر مضمون إال أنه و 

  :نيييف القطاع املصريف يف العنصرين التال باإلعالمااللتزام 

    :الشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية -

املصرفية اليت العموالت املطبقة على العمليات يقصد بالشروط البنكية املكافآت والتعريفات و و 

  3.املؤسسات املاليةتقوم �ا البنوك و 

                                                 
دد للقواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة على العمليات احمل، 2013أفريل  08املؤرخ يف  01-13نظام رقم  1

 .2013جوان  02، صادر يف 29عدد  ج،.ر.املصرفية، ج
 . 196سابق، ص لبىن عمر مسقاوي، مرجع   2
للقواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة على دد احمل، 2013أفريل  08املؤرخ يف  01-13من النظام  04املادة  3

 العمليات املصرفية



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس                        :   الباب األول 

 

40 
 

ثالث إعالم الزبون �ا يف يف هذا اإلطار جند أن املشرع قد حصر الشروط البنكية املطلوب و 

فية، فإذا اليت ختتلف باختالف طبيعة العمليات املصر املكافآت، التعريفات والعموالت  :شروط وهي

أسعار روط استعمال احلسابات املفتوحة و تلتزم املؤسسة املالية بإعالم الزبون بشتعلق األمر باحلسابات 

   1.والزبون سة املاليةؤساللتزامات املتبادلة بني املكذا اخلدمات املختلفة اليت تسمح �ا و ا

املالية توضيح مجيع الشروط اخلاصة بعملية فيجب على املؤسسة  باالئتمانوإذا تعلق األمر 

أخدها يف كل الواجب  اتاالحتياطتنجم عن كل خدمة و  أن ، وبيان املخاطر اليت ميكنناالئتما

   2.العقدتوضيح العيوب اليت ميكن أن تشوب العملية، حتت طائلة بطالن و حالة 

 :عية الزبون إزاء المؤسسة الماليةوض -

ن قانون م 02فقرة  01مكرر  119أشار املشرع اجلزائري إىل هذا العنصر يف نص املادة 

أن  إال، تزويدهم بكل معلومةالية بإعالم زبائنهم بوضعيتهم و القرض، حيث ألزم املؤسسات املالنقد و 

، ويثري اللبس حول  يثري العديد من اإلشكاالتهو ما و  يفسر ما املقصود بوضعية الزبونالقانون مل 

  .كيفية تطبيقها

  :التحذيرم باإلعالم عن االلتزام بالنصح و تمييز االلتزا -ب

االلتزام بالتحذير من بني املواضيع اليت يثار حوهلا العديد من يعترب االلتزام بالنصح و 

، باإلضافة إىل التساؤل حول إذا االلتزام باإلعالم هما وبني تمييز بينبال ما يتعلقاإلشكاالت، خاصة 

  .حتذيرهبنصحه و  ةبإعالم الزبون فقط أم ملزم ةملزمؤسسة املالية امل تكانما  

النصح، ذلك  نسي مييز بني اإللزام باإلعالم وتقدمييف هذا اإلطار جند أن جانبا من الفقه الفر و 

واجب تقدمي النصح  اال يقع عليهتزام باإلعالم، و الية واجب االلأنه يرى أنه يقع على املؤسسات امل

  3.ذلكبإال بوجود عقد يلزمها 

                                                 
دد للقواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة احمل، 2013أفريل  08املؤرخ يف ، 01-13من النظام  02فقرة  05املادة  1

 .على العمليات املصرفية
 .146، ص مرجع سابق ،مسؤولية البنك اجتاه الغري زيز بوخرص،عبد الع 2
 . 150سابق، ص وريدة مغين، مرجع  3
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   :الداخليةتطوير البرامج  -رابعا

تها الداخلية أنظموير براجمها و تطباملعاهدات على ضرورة التزام الدول لقد حثت املواثيق و 

م ينا لعافرضت اتفاقية فيإذ  ،عرب املؤسسات املالية ىشروعة اليت جتر املغري للحد من العمليات 

على األساليب  ربامج اخلاصة بتدريب املوظفنيحتسني العلى الدول األطراف استحداث و  1988

  1.طرق إخفائهاخدرات وتبييض األموال و املستخدمة يف ارتكاب جرائم االجتار بامل

على ضرورة إشراف  26ة رقم يف التوصي  FATFكما أكدت فرقة العمل املايل الدولية  

برامج وقائية كافية ضد تبييض ملالية للتأكد من وجود إجراءات و السلطات املختصة على املؤسسات ا

  2.األموال، باإلضافة إىل تعاو�ا مع السلطات القضائية واألجهزة األمنية

مكافحة عمليات العديد من الدول إىل وضع نظم داخلية ملراقبة و سارت  األساسعلى هذا و 

أساليب ارتكاب اجلرائم توعيتهم بدريبية ترفع من كفاءة املوظفني و اد برامج تإعدو تبييض األموال، 

  .املالية وطرق الوقاية منها ومكافحتها

الية يف مكافحة تبييض النص على ضرورة مشاركة املؤسسات امل إىللقد بادر املشرع الفرنسي و 

يكي للرقابة وكذا القانون األمر ، 90-614ذلك يف القانون رقم األموال وجرائم االجتار باملخدرات و 

  3.ن القوانني الصادرة يف هذا الشأنغريها معلى غسيل األموال، و 

فة تكوين املستخدمني بصألزم املؤسسات املالية بتأهيل و  ىل القانون اجلزائري جندهوبالرجوع إ

من  18ادة هو ما أكدته املو  4.مستمرة، وكذا العمل على وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية

ا، اليت ممكافحتهو  اإلرهابمتويل و  األموالاملتعلق بالوقاية من تبييض  03-12النظام البنكي رقم 

حيضر بصفة الئقة مستخدميها على دائم، نصت على وجوب وضع املؤسسات املالية لربامج تكوين 

  .بييض األموال ومتويل اإلرهابتعلقة بتامل التدابريمعرفة 

                                                 
جملة العلوم اإلنسانية، عدد  ،األموال يضيتبااللتزامات امللقاة على عاتق املؤسسات املالية للوقاية من جرمية فاطمة الزهراء لرياتين،  1

 . 55ص ،2016، ديسمرب 6
 55املرجع نفسه، ص 2

 .اماملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحته، 01-05مكرر من القانون  10أنظر املادة  3
 . 90سابق، ص دليلة مباركي ، مرجع  4
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  الحذرحدود االلتزام بالحيطة و  :الفرع الثاني

  هو مبدأ عدم التدخلأال و يصطدم االلتزام باحليطة واحلذر مببدأ هام مكرس فقها وقضاء 

 )principe de non-ingérence( ،الستثناءات التطرق ل الذي سنحاول تعريفه و

  .الواردة عليه

  : مفهوم مبدأ عدم التدخل : أوال

العمل املصريف، عدم تدخل املؤسسة املالية يف شؤون يقتضي مبدأ عدم التدخل يف جمال 

ا فهو ال يتحمل مسؤولية ما س مطالب حبماية مصاحل الغري، لذو لي لهفهو ليس مستشار  ،العميل

  1.من معامالت مالية ال يشارك فيها زبونه هجيري

أي حال من األحوال القيام بأي إجراء لضمان أن العمليات أي ال ميكن للمؤسسة املالية ب

بالنسبة للزبون، ووضعها وفق لذلك يف موقف  اخطر تشكل  يقوم �ا خارج املؤسسة منتظمة أواليت 

اليت ها فيون املؤسسة املالية طرفا احلياد على عكس ما مت عرضه سابقا خبصوص العمليات اليت تك

  .تستوجب إعالم الزبون ونصحه

الذي يعين عدم تدخل املؤسسة ضا مببدأ حياد املؤسسة املالية يعرف مبدأ عدم التدخل أيو 

  2.ه رغما عنهلالعميل أو عدم تقدمي استشارات املالية يف شؤون 

ذلك أنه  .هو سرية العمليات املصرفيةلعل من األسباب اليت دعت إىل إقرار هذا املبدأ و  

  . ما مل يطلب ذلك إىل عدم التدخل يف شؤون الزبون دواعي محايتها تلجأ املؤسسة املاليةل

                                                 
خليفة بن حممد احلضرمي، املسؤولية املدنية للبنك يف احلساب البنكي، الطبعة األوىل، دار الفكر للنشر والتوزيع والقانون، مصر،  1

 .65، ص2015
، 2018مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،  ط،.د وليد علي ماهر، املعلومات االستشارية البنكية، الطبعة األوىل، 2

 .113ص 
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دون  ثر مزدوج فهو من جهة يضمن حرية العميل يف التصرف بأعمالهأبدأ امل كما أن هلذا

من  تاملؤسسة املالية يف جماالت ليس إقحاممن جهة أخرى يضمن عدم تدخل من املؤسسة املالية، و 

  1.قد جتعلها حمل مساءلة ااختصاصه

مبدأ عدم التدخل يف شؤون الزبون إىل االجتهاد الفرنسي يف أوائل القرن يرجع وضع و 

   1930.2املاضي، إذ متت أول إشارة إليه يف حكم حمكمة النقد الفرنسية 

، إذ أكدت حمكمة ليون يف أحد أحكامها أنه ال القضائية حكاماألمنذ ذلك احلني توالت و 

 ميكنها متابعة حسابات العميل الختص العميل، و  ام نفسها يف أعمالتستطيع املؤسسة املالية إقح

 3.نه من قبل الشؤون اخلاصة بالعميلاالستقصاء عن مصادرها كو و 

  .إال أن هذا االلتزام ليس التزاما مطلقا يف مضمونه بل ترد عليها بعض االستثناءات

  :االستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل :ثانيا

 :املؤسسة املالية يف شؤون العميل استثناءات وهيترد على مبدأ عدم تدخل 

  :  حالة موافقة العميل -أ

ميكن للعميل االتفاق مع املؤسسة املالية على تقدمي النصائح، ويف هذه احلالة يصبح من 

  4.التدخل يف شؤون العميل هاحق

متحججة مببدأ عدم التدخل يف شؤون  مل تقدم املؤسسة املالية النصيحةويف هذه احلالة إذا 

أن االمتناع عن تقدمي النصيحة كان بشكل بت العميل م مسؤولية املؤسسة املالية إذا أثالعميل، تقو 

  .عمدي

  

                                                 
 .250سابق، ص آيت وازو زاينة، مرجع  1
 .251املرجع نفسه، ص  2
 .117سابق، ص وليد علي ماهر، مرجع  3
 . 148سابق، صيدة مغين، مرجع ور  4
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  :حالة الرقابة -ب

ك العميل، إال أن هذه املراقبة ال تعين سؤال يفرتض أن املؤسسة املالية غري مكلفة برقابة سلو 

ما شكت املؤسسة العميل عن سبب العمليات املصرفية اليت جيريها، وال غرضه وغايته منها، وإمنا مىت 

  .وجب التحقق منه املالية يف ذالك

وال يعترب هذا التحقق خرقا ملبدأ عدم التدخل كونه يرتبط بالتزام آخر أال وهو إبالغ السلطة 

  .املشبوهة وأعن العمليات غري االعتيادية ختصة امل

  بالشبهة خطارباإلااللتزام : المطلب الثاني

تتوىل املؤسسات املالية القيام بالعديد من العمليات املالية اليت تعترب جماال خصبا لتنفيذ العديد 

هلذا . الضرييب وغريهارهاب وكذا التهرب من العمليات غري املشروعة، من تبييض األموال، متويل اإل

كفيلة مبكافحتها، أمهها اتفاقية اهليئات املالية الدولية إىل إجياد نظم قانونية  تلف الدول و سعت خم

 21نيويورك بتاريخ باألمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

أفريل  19يف  املؤرخ 128- 04رسوم الرئاسي ، واليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب امل2003أكتوبر 

التزام كد على ؤ من النصوص القانونية ت ةاملشرع اجلزائري جمموع رصدأ ثرهاعلى إو  2004،1

بتلقي رقابية خمتصة  خطار بالشبهة، وضرورة إنشاء خلية االستعالم املايل كهيئةاملؤسسات املالية باإل

ضوابطه هذه اإلخطارات والتحقق منها، وهلذا سنحاول دراسة االلتزام بالشبهة من خالل بيان 

  ).ثانيا(، مث تناول اجلهة املكلفة بتلقي هذا اإلخطار )أوال(

  

  

  

                                                 
، 2003أكتوبر  31األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك بتاريخ  اتفاقية 1

، صادر بتاريخ 26عدد ج، .ر.، ج2004أفريل  19املؤرخ يف  128- 04املصادق عليها بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 .2004أفريل  25
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  بالشبهة خطاراإلضوابط  :الفرع األول

خاصة تبييض األموال  سي يف مكافحة اجلرائم املالية،بالشبهة دور أسا خطارإلبالاللتزام 

أكد عليه املشرع  هذا ماومتويل اإلرهاب، إذ يسهل ويفتح ا�ال لكشف العمليات املشبوهة، 

 ومكافحتهما املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 01 -05اجلزائري يف نص القانون 

بالوقاية من تبييض األموال ومتويل املتعلق  03-12رقم نظام بنك اجلزائر املعدل واملتمم، وكذا 

  .وهلذا سنتناول يف هذا الفرع تعريف اإلخطار بالشبهة، شكله، حمتواه وميعاده .اإلرهاب ومكافحتهما

  :خطار بالشبهةتعريف اإل :أوال

 إال الدولية والتشريعات املقارنة،بالشبهة حمل اهتمام العديد من املواثيق  خطاراإلميثل التزام 

أغلب التشريعات قد أن إذ جند  1أ�ا اهتمت باجلانب املوضوعي ومل تعطي تعريفا جامعا ومانعا له،

نص يف املادة األوىل من هم التشريع الفرنسي الذي نصت على هذا االلتزام دون بيان تعريفه، ومن بين

أ�ا تنصب املالية على وجوب إبالغ النيابة العامة بالعمليات اليت تعلم املؤسسات  614-90قانون 

فرض  التعاون مع السلطات العامة طارإويف ، ارة املخدرات أو أنشطة إجراميةجتعلى أموال مصدرها 

   2.عن جمرد الشبهة باإلبالغلتزام على تلك اجلهات اال

 اكتفى إمنابالشبهة،  اإلخطارعلى غرار املشرع الفرنسي، جند أن املشرع اجلزائري مل يعرف و 

  .بضرورة التأكيد على التزام املؤسسات املالية به

اإلبالغ باحلادث قرر و مصدره أبلغ، التبليغ، واالسم منه البالغ و  اإلبالغ،يعين اصطالحا ف

  3.اإلعالم بهمعناه اإلخبار و 

                                                 
بني السرية املصرفية وتبييض األموال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، كلية ، مسؤولية البنوك حكيمة دموش 1

 . 225، ص2017، -تيزي وزو-احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
ومسؤولية البنوك حممد عبد السالم سالمة، عمليات وجرائم غسيل األموال االلكرتونية وأثرها على األزمة االقتصادية العاملية،  2

 . 127، ص 2013 مصر، واملصارف، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية،
، 21حسان عبد السالم، املواجهة القانونية لظاهرة تبييض األموال عرب البنوك يف اجلزائر، جملة العلوم االجتماعية، عدد  3

 .265، اجلزائر، ص 2015ديسمرب
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ر من شخص ال هو مبرتكب اجلرمية اإلجراء الذي يصد: "أما فقها فيعرف اإلخطار على أنه

  1."جبرمية من اجلرائم علما يتضمن إحاطة السلطةعليه، و وال هو با�ين 

ي سياق قوانني اململكة فف حيتمل العديد من املعاين، "اشتباه"أو " الشبهة"أما الشق الثاين 

، "شبهة"املرادف ملصطلح ، "  suspicion"املادي للمصطلح االجنليزي  ، فاملعىنواسكتلندااملتحدة 

يف فرنسا فال يوجد تعريف و  ."دليل أو على أساس مؤشرات واهية دون ختيل شيئا" يتضمن فكرة 

جمرد "املعاين من بينها، ومن ناحية اللغة الفرنسية يتضمن العديد من " soupçon " قانوين ملصطلح 

مما يرتك للمؤسسة املالية سلطة تقدير الشبهة، أي باالعتماد على ، 2"...، افرتاض ختمينات، رأي

  .والشخصياملعيار الذايت 

إال أن هناك اجتاه آخر جتنب استخدام مصطلح الشبهة وحاول تأسيسها على معيار أكثر 

موضوعية، ومن ذلك املشرع االسباين الذي ألزم املؤسسة املالية باإلخطار عن كل عملية حتمل 

  3.مؤشرات مرتبطة بتبييض األموال

إال أنه مل يعرفه وإمنا حاول وضع أما املشرع اجلزائري بالرغم من استخدامه ملصطلح الشبهة، 

  4:بعض معايري االشتباه اليت تبىن على أساسها الشبهة وهي

العمليات اليت تتم يف ظروف من التعقيد، غري عادية أو غري مربرة أو اليت تبدو أ�ا ال تستند إىل  -

  .مربر اقتصادي أو جتاري أو اليت ال يبدو أن هلا هدفا شرعيا

ن فيها حركة رؤوس األموال بشكل مفرط مقارنة مع رصيد احلساب، وكذا اليت العمليات اليت تكو  -

  .تفوق عند االقتضاء السقف احملدد بالتنظيم املعمول به

  

                                                 
 . 226سابق، ص حكيمة دموش، مرجع  1
عة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جاملنيل شهادة ، دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال، أطروحة كرمية تدريست 2

 . 189، ص 2014تيزي وزو ، –مولود معمري 
3

و بكر جامعة أبض األموال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، يليلى بن قلة، وحدات املخابرات املالية ودورها يف مكافحة تبي 

 210، ص 2015/2016بلقايد، تلمسان، 

يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  2012نوفمرب  28املؤرخ يف  03-12من نظام بنك اجلزائر رقم  10انظر املادة  4

 .اإلرهاب ومكافحتهما
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وجاءت هذه املؤشرات على سبيل املثال وليس احلصر كون الشبهة يف معظم األحيان ليست 

  1.إىل حتديد املعايريسوى شعور حدسي، ويعود األمر إىل األشخاص امللزمني باإلخطار 

ويالحظ أن هذه املؤشرات مل تزل اللبس حول معىن الشبهة، بل زادت ذلك خاصة مع عدم 

حتديد املقصود بالطابع غري االعتيادي للعمليات، مما يرجع مسألة االشتباه أو عدمه للتقدير 

  .الشخصي ملوظف املؤسسة املالية

وبة من حصر معايري االشتباه وتقييد الشبهة ورغم صعوبة هذا التقدير إال أنه يبقى أقل صع

مبصدر إجرامي معني، خاصة وأن هذه املعايري تتنوع بتنوع العمليات املصرفية، وختتلف باختالف 

 .أساليب تبييض األموال

املشرع اجلزائري قد أصاب بشكل كبري عندما أعفى املؤسسة املالية من  نيتضح من ذلك أ

التأكد من الشبهة، وإمنا قصر مهمتها على تنفيذ االلتزامات املتعلقة باحليطة واحلذر، فإذا الحظت 

  .فقط أن العملية املعنية مشبوهة وجب عليها إخطار اهليئة املتخصصة

ذات مصدر  العملية،حمل  األموالأن بجرد االشتباه أنه يقوم التزام املؤسسة املالية مب أي

القانون رقم  من 20املادة  أكدتههو ما حتديد املصدر أو التحقق منه و  إىل، دون احلاجة إجرامي

اليت نصت  ،املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 05-01

الهيئة الخاصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها  إبالغيتعين على الخاضعين "... : على أنه

 ."اإلرهابتمويل بدو أنها موجهة لتبييض األموال و متحصل عليها من جريمة أو ي

  شكل اإلخطار بالشبهة  :ثانيا

املتعلق بالوقاية من تبييض  01 -05من القانون رقم  20من املادة  04نصت الفقرة 

بالشبهة ومنوذجه  خطاراإلأن شكل على ، املعدل واملتمم األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

   .اهليئة املتخصصةمن وحمتواه ووصل استالمه حيدد عن طريق التنظيم بناء على اقرتاح 

  

                                                 
 193مرجع سابق، ص ، كرمية تدريست 1
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املتضمن شكل األخطار 05،1-06صدر هذا التنظيم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و 

من هذا املرسوم، فإنه يوضع منوذج  02وفقا لنص املادة ، فوحمتواه ووصل استالمههة ومنوذجه بالشب

يتم اإلخطار حسب املطبوعني املطابقني للنموذج  لشبهة ووصل استالمه، أيوحيد لإلخطار با

خطار منه مهام إعداد وتصميم اإل 04ادة أوكلت املكما احملفوظ لدى خلية االستعالم املايل،  

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  01 -05من القانون  19اخلاضعة للمادة  بالشبهة للهيئات

  .ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم

، عن طريق الرقن إضافةط واضح، دون حشو أو خب هذا اإلخطار على املطبوع اخلاص وحيرر

   2.نوية وكذا العمليات املاليةاملعلومات املتعلقة باألشخاص الطبيعية أو املع مجيعأو آليا، مع ذكر 

خطار كتابة كما هو معمول به يف العديد قد أخذ بوجوب اإل و�ذا جند أن املشرع اجلزائري

ي تظهر أمهيته عند الذ الذين يسمحون باإلخطار الشفهي، على عكس البعض من الدول،

  3.االستعجال

ب السرعة، وهو املصرفية تتطلعلى املشرع اجلزائري، كون بعض العمليات يعاب  األمر الذي

خطار الشفهي، وكذا األخذ باإلاجلزائري املشرع  وجب على الكتايب وعليه خطارما ال يتوفر يف اإل

  .اإللكرتوين متاشيا مع التطورات اجلارية

  :محتوى اإلخطار بالشبهة :ثالثا

املتضمن شكل اإلخطار  05 -06املرسوم التنفيذي  من 05املادة نص يستشف من 

، باملخطرتتعلق خطار بالشبهة حيتوي بيانات إلزامية أن اإل ،بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه

  . ويف األخري خامتة والرأي ،دواعي الشبهة ،ساب حمل الشبهةاحلصاحب احلساب، 

  

                                                 
، املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه 2006 يناير 09، املؤرخ يف 05 – 06مرسوم تنفيذي رقم 1

 .2006 جانفي 15صادر بتاريخ  ،02عدد  ،ج.ر.ج
 .املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه ،05-06من املرسوم التنفيذي  05املادة  2
 . 212سابق، صت ، مرجع يسكرمية تدر   3
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  :رالمخط -أ

يتضمن اإلخطار بالشبهة معلومات عن املخطر، وهو أحد األشخاص اخلاضعني لواجب 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  01 -05من القانون  19مبوجب نص املادة اإلخطار بالشبهة 

 01 -05من القانون  04املتمم، واحملددين يف نص املادة و املعدل ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 

يتعلق األمر باملؤسسات املالية واملؤسسات واملهن غري املالية، وتتمثل هذه  إذتمم، املعدل وامل

   .املعلومات يف اسم املؤسسة، عنوا�ا، رقم اهلاتف والفاكس

  :صاحب الحساب-ب

أوجب املشرع اجلزائري عند ذكر املعلومات اخلاصة بصاحب احلساب، حتديد هويته وهنا ميز 

  .احلساب شخصا معنويا أو شخصا طبيعياكان صاحب ما إذا  بني 

  .نسبة للشخص الطبيعي، وجب حتديد هويته الكاملة وكذا تاريخ ومكان ميالدهبال -

القانونية، النشاط، تها نوي، فيتم حتديد عنوان الشركة، طبيعأما بالنسبة للشخص املع -

للشركاء، تاريخ ومكان  كما يتم ذكر النسب الكاملةبائي، أو رقم املؤشر اإلحصائي،  التعريف اجل

امليالد، قيمة احلصص والعنوان الشخصي، باإلضافة إىل ذكر مجيع املعلومات اخلاصة باملسري، النسب 

نوع، الرقم، تاريخ ومكان ال(ستعملة الكامل، تاريخ ومكان امليالد، واملعلومات املتعلقة بوثيقة اهلوية امل

املوقعني املؤهلني  ةهوية وصفو ، )أو غري اعتيادياعتيادي (بون ضرورة حتديد نوع الز و  ،)اإلصدار

  1.بتفويض التصرف يف احلساب

  

  

  

  

                                                 
 .املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه ،05- 06من املرسوم التنفيذي  05املادة  انظر 1
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  :الحساب محل الشبهة -ج

صاحبه واملوقع جيب أن يتضمن اإلخطار بالشبهة كل املعلومات حول احلساب حمل الشبهة، 

  1.لفتح احلسابالوثائق املستعملة و ، )العنوان  -الوكالة -تاريخ فتح احلساب –رقم احلساب (  عليه

  :كما جيب أن يتضمن مجيع التفاصيل املتعلق بالعملية حمل الشبهة واملتمثلة يف

  .ة، نوع العملية والقيمة اإلمجالية، وعدد العملياتالتاريخ أو الفرت  -

حتويل، إرجاع ( العابرة للحدود أو احمللية إعطاء املعلومات الالزمة حول طبيعة العملية  -

  ..)..رقم الصك وتارخيه وغريهاأموال، دفع، رقم احلساب، مصدر األموال، البلد، صاحب احلساب، 

  ).عملة، قيم عقارية، معادن وغريها( طبيعة األموال املشبوهة  -

  : دواعي الشبهة  -د

  : باالعتماد على العناصر التالية جيب وصف دواعي الشبهة 

املظهر السلوكي أو  مصدر األموال، وجهتها، ،هوية املستفيدأو وكيله،  األمرهوية صاحب  -

غياب  قتصادي،غياب املربر االأمهية مبلغ العملية، عملية غري اعتيادية، عملية معقدة،  ،غري ذلك

  .همفيمعلومات حول سوابق املشتبه فيه أو املشتبه و الشرعي، احملل 

  : الخاتمة و الرأي -ه

املالية سة توقيع مراسل املؤسصفة وهوية و : بذكر حسب احلالةیجب أن یختتم اإلخطار بالشبهة 

  .تاريخ إصدار اإلخطار بالشبهة، و املايل لدى خلية معاجلة االستعالم

  

  

                                                 
 .املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه، 05-06املرسوم التنفيذي من  04الفقرة  05أنظر املادة  1
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  بالشبهة  اإلخطارعاد يم: رابعا

يف القيام به يف  اإلخطار، فتتوقف فعالية هذا إجراءهعاد يمب اإلخطاريرتبط اهلدف املرجو من 

املتعلق  01-05من القانون  02رة فق 20هلذا نص املشرع اجلزائري يف املادة الوقت املناسب و 

، أنه يتعني القيام �ذا املعدل واملتمم بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

ب مع وجو ، يذ تلك العمليات أو بعد إجنازهار تأجيل تنفمبجرد وجود الشبهة حىت ولو تعذ اإلخطار

  .ىل اهليئة املتخصصةأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخري إىل تكل املعلومات اليت ترمي إعن    بالغاإل

املتعلق بالوقاية من  03-12من نظام بنك اجلزائر رقم  12املادة  كذلك  هو ما أكدتهو 

  .تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

أنه يفرتض  األصل إمنا، و اإلخطارعادا إلجراء ي�ذا يتضح أن املشرع اجلزائري مل حيدد مو  

  1.التنفيذاستثناء القيام به يف وقت الحق على ل تنفيذ العملية حمل االشتباه، و قب باإلخطارالقيام 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، جملة النقدية، 02، عدد 02جملد  مكافحة تبييض األموال يف اجلزائر،، االلتزام باإلخطار بالشبهة دور مهم يف فريدة دمحاين 1

 274ص  ،، اجلزائر2016
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  بالشبهة اإلخطارالجهة المكلفة بتلقي  :الفرع الثاني

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  01- 05القانون أكد املشرع اجلزائري يف كل من 

عتبار خلية معاجلة على ا ،03-12نظام بنك اجلزائر رقم و  ،املعدل واملتمم اإلرهاب ومكافحتهما

بالشبهة،  اإلخطارب امللزمني نيالتقارير من اخلاضعو  اإلخطاراتقي االستعالم املايل، اجلهة املختصة بتل

 إىللذا سنحاول دراستها من خالل التطرق  127،1-02مبوجب املرسوم التنفيذي  إنشاؤهااليت مت و 

  . اا�اختصاصطبيعتها، تشكيلتها و كذا 

  :خلية معالجة االستعالم الماليالطبيعة القانونية ل :أوال

من  14، وكذا املادة هامن 07املادة يف  2،كافحة اجلرمية املنظمةاملتحدة مل األممنصت اتفاقية 

 اتار إنشاء وحدة استخب فعلى أنه يتعني على كل دولة طر  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

حتليل املعلومات جتنبا لوقوع تبييض األموال، غري أ�ا مل حتدد الطبيعة مالية تعمل كمركز وطين جلمع و 

  .القانونية هلذه اخللية أو اهليئة

أحيانا طبيعة بوليسية مثل مصلحة استعالمات  يف التشريعات املقارنة، أ�ا تتخذنجد ف

 األمريكيةل خلية اإلجرام املايل ، أو طبيعة إدارية مثN.C.I.S.B الربيطايناإلجرام الوطين 

(FINCEN) مكافحة الشبكات املالية السرية الفرنسية و  املعلوماتمعاجلة  ئةهي، و

)TRACFIN(3.، أو ذات طبيعة إدارية مستقلة أو ذات طبيعة قضائية  

                                                 
. االستعالم املايل وتنظيمها وعملها، جمعاجلة ، املتضمن إنشاء خلية 2002أفريل  07املؤرخ يف  127-02املرسوم التنفيذي  1

سبتمرب  06، املؤرخ يف 275-08ملرسوم التنفيذي   ، املعدل واملتمم با2002أفريل  07، صادر بتاريخ 23، عدد ج.ر

املؤرخ يف  237-10، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي 2008سبتمرب  07، صادر بتاريخ 50، عدد ج.ر. ، ج2008

 157- 13، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي 2010أكتوبر  13، صادر بتاريخ 59، عدد ج.ر. ، ج2010أكتوبر  10

 2013أفريل  28، صادر بتاريخ 23، عدد ج.ر. ، ج2013أفريل  15خ يف املؤر 
اليت  2000نوفمرب  15اتفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2

فيفري  05املؤرخ يف  55-02الرئاسي رقم ، املصادق عليها مبوجب املرسوم 2003سبتمرب  29دخلت حيز التنفيذ يف 

 .2002فيفري  10، صادر بتاريخ 09ج، عدد .ر.، ج2002
 . 128، ص 2007ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال، دعلي لعشب 3
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ال أ�ا ال زة االستخبارات املالية من دولة إىل أخرى، إاختالف أجهفيتضح لنا أنه بالرغم من 

  1: مناذج وهيرج يف العامل عن ثالث خت

   :اإلداريةنموذج الهيئة  -أ

تكون اهليئة مرتبطة بتنظيم أو هيئة إشراف كالبنك املركزي أو وزارة مالية، أو أن تكون هيئة 

  .أنه يتمتع بثقة القطاع املايل واملزيد من اخلربة إال، ورغم أن هذا النموذج أقل استقاللية مستقلةإدارية 

   :نموذج تنفيذ القوانين -ب

ستقاللية اليت االلوجود  هافتقار  ى هذا النموذجعل يؤخذو  ن اهليئة مرتبطة بقوات الشرطة،تكو 

  .اإلداريةتتمتع �ا وحدات التحريات املالية ذات السلطة 

   :المالحقةنموذج هيئة  -ج

ى عل يؤخذو  القضائية،السلطة  ذاتتكون اهليئة مرتبطة بالنيابة العامة أي ما يعرف باهليئة 

  .معهلي ثقة القطاع املايل و االتصال الفعافتقاره ل النموذجهذا 

 127 -02من املرسوم التنفيذي  02املادة  يف بالنسبة للتشريع اجلزائري فقد نصأما  

على أن اخللية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، إال املعدل واملتمم، 

سة العمومية مع غياب مفهوم دقيق للمؤستعرض للعديد من االنتقادات خاصة قد التكييف  أن هذا

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  01-05، و هو ما أدى إىل تعديل القانون يف القانون اجلزائري

أين مت التدقيق يف حتديد الطبيعة القانونية للخلية يف  املعدل واملتمم، ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

ستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية مكرر منه على أن خلية االستعالم هي سلطة إدارية م 04ملادة نص ا

مبوجب املرسوم  127- 02من املرسوم  02ىل تعديل نص املادة واالستقالل املايل، وهو ما أدى إ

الخلية سلطة إدارية ": على أن اليت تنص 2013أفريل  15الصادر يف  157-13التنفيذي 

  "...واالستقالل المالي مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 

                                                 
، ص 2008 القاهرة، الطبعة األوىل، �ضة مصر، اإلجرائية جلرمية غسل األموال،مد السيوي، القواعد املوضوعية و عادل حم 1

442 -443 . 
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مر باعتماده تكييف اخللية على أ�ا سلطة سم األيتضح لنا أن املشرع اجلزائري قد ح�ذا و 

  .ختذ منوذج اهليئة اإلداريةضوعة حتت وصاية وزير املالية أي الة مو إدارية مستق

وقتية لتوقيف فيظهر من خالل ما تصدره اخللية من قرارات  اإلداريبالنسبة للجانب ف

  .العمليات املصرفية

رض غإىل الالوصول أساسي من أجل ضمان أداء مهامها و هي شرط فأما بالنسبة لالستقاللية 

عليه وجب البحث يف مدى استقاللية هذه اهليئة على ضوء ما توصل إليه املرجو من إنشائها، و 

   1.الفقه

الناحية  بل جيب توفر جمموعة من املعايري من ،طالق صفة االستقاللية عن اهليئةفال يكفي إ

اجلهات املكلفة بتعيني األعضاء تعدد من بينها الطابع اجلماعي للجهاز، العضوية أو الوظيفية، و 

 3.والتأكيد على عدم خضوع أو تبعية اهليئة للسلطة التنفيذية 2حتديد عهدة كل عضو،و 

- 02من املرسوم التنفيذي  13قد نصت املادة  ،املعايري السابقة إىل باإلضافةإذ جند أنه 

اهلجمات من أي طبيعة اخللية من التهديدات واإلهانات و  ألعضاءعلى ضمان محاية الدولة  127

  . جناز مهامهماأن يتعرضوا هلا بسبب أو مبناسبة اليت ميكن و كانت 

املتعلق بالوقاية من  01-05من القانون  24دة اخللية أعفت املا استقاللية إطاريف أنه و كما 

 نيوياملعن و نيعييالطب األشخاص، مماملتو  املعدل تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

 مع من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تصرفوا حبسن نية لإلخطار بالشبهة والذين نياخلاضع

انتهت املتابعات بقرارات بأن إبقاء هذا اإلعفاء قائما حىت لو مل تؤدي التحقيقات إىل أية نتيجة، أو 

  .للمتابعة أو التسريح أو الرباءة وجهال 

                                                 
1 Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, édition Houma, Algérie, 2005 , p34.. 

 . 242سابق، ص ، مرجع حكيمة دموش 2
3 Zouaimia Rachid , Droit de la régulation économique, Berti édition, Algérie, 2008, p 134 . 
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 ينصباملايل تنشأ لدى وزير املالية، و بالرغم من أن خلية االستعالم وجتدر اإلشارة إىل أنه 

مهام اخللية، كو�م ملزمني يف هذا ال يعين تدخل وزير املالية  ها عن طريق التعيني، إال أنؤ أعضا

  .ال حيد من استقالليتها مماباخلضوع للقانون فقط، 

  :االستعالم الماليمعالجة تشكيلة خلية  : ثانيا

املايل وتنظيمها املتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم  127-02املرسوم التنفيذي  حدد

منه على أن اخللية يديرها رئيس وتسريها أمانة عامة،  09 يف نص املادةاملتمم، وعملها املعدل و 

  :حبيث تتكون اخللية من

  ا�لس -

  األمانة العامة -

  املصاحل -

  :المجلس -أ

يتشكل جملس اخللية من املتمم، املعدل و  127-02التنفيذي من املرسوم  10ة مبوجب املاد

  :أعضاء منهم 7

األمنية، لكفاءا�م يف ا�االت البنكية واملالية و أعضاء يتم اختيارهم نظرا  4رئيس، و 

وقاضيني يعينهما وزير العدل بعد أخذ رأي ا�لس األعلى للقضاء، يتم تعيينهم مبوجب مرسوم 

  .رئاسي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

املواد املتعلقة مبجال اختصاصه، ات و اخللية حول تنظيم مجع املعطيات واملستنديتداول جملس 

غالل إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط اخللية، القيام باإلجراءات املخصصة الست

التحريات، وكذا تنفيذ كل برنامج يهدف إىل حتفيز التحقيقات و  تقاريرومعاجلة تصرحيات االشتباه و 

التعاون مع  لعمل على تطوير عالقات التبادل و او   امليادين املرتبطة باختصاصه،ودعم عمل ا�لس يف
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داول حول التعمل يف نفس ميدان نشاط اخللية، و كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى ت

   1.يتم اختاذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاءمث مشروع ميزانية اخللية، 

من املرسوم  1مكرر  10وباإلضافة إىل دور رئيس اهليئة يف إدار�ا، يكلف حسب املادة 

  :املتمثلة يف عدل واملتمم مبجموعة من املهامامل 127- 02 التنفيذي

تعيني، يف حدود املهام يف كل الوظائف اليت مل تقرر فيها طريقة أخرى لل وإ�اءتعيني  -

  .القوانني السارية

اخللية، السهر على حسن سري ضمان نشاط املصاحل والتنسيق بينها واإلشراف عليها و  - 

   .هر على حتقيق مهام وأهداف اخلليةالسيذ القرارات املتخذة يف ا�لس و وكذا تنف

اهليئات الوطنية و  كما يكلف الرئيس برفع الدعاوى القضائية ومتثيل اخللية أمام السلطات -

  .اتفاقية أو اتفاقلدولية، وصالحية إبرام كل صفقة، عقد، وا

احلصيلة السنوية احلصائل التقديرية واحلساب اإلداري و خص خيتص بعد القيام بتكليف ش -

 . وزير املاليةعن نشاطات اخللية اليت تعرض على 

العمل على ضمان االمتثال لخلية و النظام الداخليني لكما خيتص الرئيس باقرتاح التنظيم و -

  .هلما

احلصر، و�ذا على سبيل  لرئيس مل تذكرل ة للمجلس أوملوكلوجتدر اإلشارة إىل أن املهام ا

  .ميكن للرئيس أو اخللية القيام بأي مهام أخرى يف إطار ما متليه الضرورة

 

 

  

                                                 
الستعالم املايل ، املتضمن إنشاء خلية ا2002أفريل  07املؤرخ يف  127-02املرسوم التنفيذي من مكرر  10انظر املادة  1

 .، املعدل واملتمموتنظيمها وعملها
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  :األمانة العامة -ب

املالية للخلية ، يتوىل تسيري الشؤون اإلدارية والوسائل البشرية و يرأس األمانة العامة أمني عام

ويعني األمني العام مبقرر صادر عن رئيس اخللية بعد موافقة  1،وذلك حتت سلطة رئيس اخللية

  2.جملسها

  :المصالح -ج

املتمم، على أنه يساعد جملس املعدل و  127-02ملرسوم التنفيذي من ا 15نصت املادة 

السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية ني الوزير املكلف باملالية و اخللية مصاحل حيدد تنظيمها بقرار مشرتك ب

  :كاآليت  وهي

حتليل مكلفة جبمع املعلومات والعالقات مع املراسلني و : التحاليلمصلحة التحقيقات و  -

  .وتسيري التحقيقات االشتباهتصرحيات 

  .املتابعة القانونيةة بالعالقات مع النيابة العامة و مكلف: المصلحة القانونية -

وتشكيل بنوك للمعطيات مكلفة جبمع املعلومات : مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات -

  .الضرورية لسري اخللية

املتعددة األطراف مع اهليئات أو وهي مكلفة بالعالقات الثنائية و : مصلحة التعاون -

  .املؤسسات األجنبية اليت تعمل يف نفس ميدان نشاط اخللية

  

                                                 
ستعالم املايل وتنظيمها ، املتضمن إنشاء خلية اال2002أفريل  07املؤرخ يف  127- 02املرسوم التنفيذي من  16أنظر املادة  1

 .، املعدل واملتمموعملها
، املتضمن إنشاء خلية االستعالم املايل وتنظيمها 2002أفريل  07املؤرخ يف  127- 02من املرسوم التنفيذي  17أنظر املادة  2

 .املعدل واملتمم وعملها،
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مع اإلشارة إىل أن كل مصلحة من هذه املصاحل تتضمن مكلفني بالدراسات، غري أن  

 150الفرنسية اليت تضم  )TRACFAN(ظ أن عدد أعضاء اخللية قليل، مقارنة �يئة املالح

  1.على قيامها مبهامها يؤثر قدفهي تعاين من نقص عددي  هلذا   عضوا،

مع مهامها، من عضاء يتناسب عدد أكرب من األاخللية ب أن يزودعلى املشرع  لذلك كان جيب

 .الفعال للخليةأجل السري احلسن و 

 :االستعالم الماليمعالجة خلية مهام  :ثالثا

تتوافق مع األسس اليت تقوم عليها جمموعة اليت ستعالم املايل جمموعة من املهام تتوىل خلية اال

- 02هام يف كل من املرسوم التنفيذي وجاء النص على هذه امل. نيالعمل الدولية يف توصيتها األربع

  :كاآليتاملعدل واملتمم، وهي   01- 05املعدل واملتمم وكذا القانون  127

  :اإلخطاراتتلقي  -أ

اجلهة املكلفة بتلقي وتسلم تصرحيات االشتباه  -كما سبق ذكره-تعترب خلية االستعالم املايل 

أو تبييض األموال  اإلرهابعلى وجه اخلصوص عمليات متويل و ة بالعمليات املصرفية املشبوهة، املتعلق

  2.ومن بينهم املؤسسات املالية بالشبهة اإلخطارلواجب  ةاخلاضعرسلة من األشخاص واهليئات امل

مث  3،والتقارير السرية كتابة، مقابل وصل يسلم للمخطر اإلخطاراتوىل اخللية تلقي هذه فتت

   4.يف قاعدة البيانات املوجودة لديها مع ضرورة حتيينها اإلخطاراتيتم تقييد هذه 

 لتلقي )centralized repository( املستودع املركزيمما جيعل من خلية االستعالم املايل 

فر كافة املعلومات ذات الصلة بالعملية املشتبه فيها يف لبالغات، وبالتايل ضمان تو وا اإلخطارات

                                                 
، 2013، جوان 04عدد اجلزائر، املايل، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية،  االستعالمة ، خلية معاجلوهيبة هامشي 1

 .170ص 
وتنظيمها   االستعالم املايلمعاجلة  ، املتضمن إنشاء خلية2002أفريل  07املؤرخ يف  127-02 من املرسوم التنفيذي 4املادة 2

  .، املعدل واملتمموعملها

.املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05القانون من  16املادة   3  
  389، ص 2005ط، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، .حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، د 4
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مكان واحد، مما يسهل فحص وحتليل املعلومات بصفة منظمة وفعالة وزيادة كفاءة عمليات مجع 

  1.املعلومات

  :االشتباهمعالجة تصريحات  -ب

تلقي تصرحيات االشتباه، كلف املشرع اجلزائري خلية االستعالم املايل بتحليل  إىل باإلضافة

 2فقرة  4ومعاجلة هذه التصرحيات بكافة الطرق والوسائل املناسبة، وهو ما جاء النص عليه يف املادة 

املعدل  01-05ن من القانو  15املعدل واملتمم وأكدته املادة  127-02من املرسوم التنفيذي 

من السلطات املختصة واخلاضعني  إليهاواملتمم بأنه تتوىل اخللية حتليل واستغالل املعلومات اليت ترد 

  .قصد حتديد مصدر األموال ووجهتها

ذلك باالطالع على سجالت و يانات اخلاصة بتقارير االشتباه، فتعمل اخللية على حتليل الب

وملفات العمالء واملستفيدين احلقيقيني، كما  املتعلقة بالعمليات اجلارية،ومستندات املؤسسات املالية 

مع ضرورة احلفاظ  2،هلا طلب استكمال أي بيانات أو معلومات الزمة ألعمال التحري والفحص

  .على السرية التامة للمعلومات اليت تستلمها اخللية، وعدم استخدامها يف أغراض أخرى

  :مشبوهةالتبليغ عن العمليات ال -ج

تأكد للخلية وجود شبهة حول  إذابالعمليات املشبوهة،  لإلخطاراتحري والفحص تبعد ال

،  إقليمياامللف لوكيل اجلمهورية املختص  إرسال، يتوجب على اخللية اإلرهابتبييض األموال أو متويل 

مكرر من  15وهو ما جاء تأكيده مبوجب املادة  3،وقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلزائيةالكلما كانت 

 األمنيةبنصها على أنه تتوىل اخللية تبليغ املعلومات املالية للسلطات  ،املتمماملعدل و  01- 05القانون 

  .اإلرهابوالقضائية عندما توجد مربرات لالشتباه يف عمليات تبييض األموال أو متويل 

                                                 

.428سابق، صمرجع  عادل حممد السيوي،  1  
، جوان 15خلية معاجلة االستعالم املايل يف مكافحة العمليات املالية املشبوهة، جملة املفكر، عدد  ، دورعمار مصطفاوي 1

.681، ص2017   
  .ملعدل واملتممااالستعالم املايل وتنظيمها وعملها معاجلة ، املتضمن إنشاء خلية 127-02من القانون  3فقرة  4ادة امل 3
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ي عدم قيام دالئل بالنسبة للعمليات املبلغ عنها، أ مل يتأكد لدى اخللية وجود شبهة إذاأما 

خطار األشخاص الطبيعيون واملعنويون اخلاضعون لإل إعفاءمع  مللفيتم حفظ ا، على وجود جرمية

  .ة أو جزائيةأو مدني إداريةبالشبهة من أية مسؤولية 

  :تبادل المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي -د

تعد مهمة تبادل املعلومات أمرا حيويا بالغ األمهية للوقاية ومكافحة حركة تبييض األموال 

على ضرورة تعاون خلية  منه 1مكرر  15هلذا أكد املشرع اجلزائري يف املادة ، اإلرهابومتويل 

وتنفيذ اسرتاتيجيات وأعمال  إعداد �دفا موتنسيق أعماهل1،مع السلطات املختصةاملايل  االستعالم

  2.اما ومكافحتهمالوقاية منه

خول  إمناوال يقتصر التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات مع اهليئات والسلطات احمللية فقط، 

ا ز�ا مع هيئات أجنبية متارس مهاماملشرع اجلزائري خللية االستعالم املايل تبادل املعلومات اليت حبو 

تبييض األموال ومتويل  إىلبدو أ�ا �دف تهذه املعلومات حول عمليات كانت ما   إذامماثلة، 

مت  إذاومن السلطات املختصة املؤسسات املالية من كما ميكنها احلصول على معلومات   .اإلرهاب

  3.طلبها من تلك اهليئات األجنبية

احرتام االتفاقيات الدولية واألحكام القانونية  إطاروجيب أن يتم هذا التبادل والتعاون يف 

أن تكون  مع التأكيد علىوتبليغ املعطيات الشخصية  الداخلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة

  4.اهليئات األجنبية املختصة خاضعة لواجب السر املهين

                                                 
املعدل واملتمم، عرفت  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05من القانون  10فقرة  4املادة  1

السلطات املختصة على أ�ا السلطات اإلدارية والسلطات املكلفة بتطبيق القانون والسلطات املكلفة مبكافحة تبييض األموال 

.ومتويل اإلرهاب، مبا فيها سلطات الرقابة  

.مماملعدل واملت، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05لقانون من ا 1مكرر  15املادة    2  

.املعدل واملتمم، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05من القانون  25املادة   3  

.املعدل واملتمم ،املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05من القانون  26املادة   4  
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ائر على أساس نفس جزائية يف اجلز  إجراءاتمت البدء يف  إذاأنه مينع تبليغ املعلومات  إال

كان هذا التبليغ من شأنه املساس بالسيادة واألمن الوطنيني أو النظام العام واملصاحل   إذاالوقائع، أو 

  1.األساسية للجزائر

  :اتخاذ التدابير التحفظية -ه

التحفظ ضبط الشيء ووضعه حتت يد السلطات العامة، فالتحفظ على  بإجراءيقصد  

  2.الدولة إىلخالف املصادرة يكون بصفة وقتية من شأنه تقييد امللكية لفرتة حمدودة دون أن تنقل 

االجتار غري املشروع يف  األمم املتحدة ملكافحةمن اتفاقية  01املادة من " ل"الفقرة وعرفته  

الحظر المؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو التصرف  ":على أنه 3العقليةاملخدرات واملؤثرات 

فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة 

   ."مختصة

الحظر المؤقت ": بأنه 4األمم املتحدة ملكافحة الفساد اتفاقيةاملادة الثانية من كما عرفته  

على  ا أو السيطرة المؤقتة عليها بناءالممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكهلنقل 

  ."ر من محكمة أو سلطة مختصة أخرىأمر صاد

  

  

                                                 

.املعدل واملتمم، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05من القانون  28املادة   1  
ط، مطابع الشرطة للطباعة والنشر .مصطفى طاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصل من جرائم املخدرات، د 2

246، ص2004والتوزيع، مصر،    
 1988ديسمرب  20اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية املنعقدة يف فيينا بتاريخ  3

 15، صادر بتاريخ 07، عدد ج.ر.، ج1995جانفي  28املؤرخ يف  41-95املصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

   .   1995فيفري 

، 2003أكتوبر  31املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك بتاريخ اتفاقية األمم   4 

، صادر بتاريخ 26عدد  ج،.ر.، ج2004أفريل  19املؤرخ يف  128- 04املصادق عليها بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

  .2004أفريل  25
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يف ضبط األموال غري املشروعة وجتميدها أثناء بداية التحقيقات  اإلجراءمهية هذا ألونظرا 

مصادرة هذه األموال وخوفا من تصرف أصحا�ا فيها، فان أغلب  إمكانيةخاصة يف حالة عدم 

املشرع أن فنجد مثال  .التحفظ بإجراءاملتخصصة صالحية القيام  التشريعات خولت لبعض السلطات

صالحية االعرتاض على  TRACFIN الفرنسي أعطى لوحدة املخابرات املالية الفرنسية

على طلبها وبأمر من رئيس حمكمة  متديدها بناء إمكانيةالعمليات املشتبه فيها ملدة عشرة أيام مع 

  1.باريس دون حتديد أقصاها

ذ خول للخلية صالحية االعرتاض بصفة املشرع اجلزائري على نفس النهج، إولقد سار 

لية بنكية ألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه ساعة على تنفيذ أية عم 72حتفظية وملدة أقصاها 

 اإلخطار، ويسجل هذا االعرتاض على وصل اإلرهابشبهات قوية لتبييض األموال أو متويل 

  2.بالشبهة

على  اإلبقاء إمكانيةاملعدل واملتمم على عدم  01- 05من القانون  18كما نصت املادة 

ويكون متديد  .بقرار قضائي إالساعة  72اء مدة التدابري التحفظية اليت تأمر �ا اخللية بعد انقض

األجل احملدد بأمر من رئيس حمكمة اجلزائر، وذلك بعد طلب اخللية واستطالع رأي وكيل اجلمهورية 

 األموالباحلراسة القضائية املؤقتة على  األمرلدى حمكمة اجلزائر، كما لرئيس حمكمة اجلزائر 

  .اإلخطارواحلسابات والسندات موضوع 

و�ذا جند أن املشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي مل حيدد مدة متديد االعرتاض، وهذا 

  .الوقت الكايف للقيام بتحريا�ا دون قيد إلتاحة

من قانون  5على التدابري التحفظية يف املادة  صري نصوعلى خالف ذلك، جند أن املشرع امل

 ،فحة غسيل األموال صالحية اختاذ هذه التدابري، دون أن خيول لوحدة مكا3مكافحة غسل األموال

 اإلجراءمن نفس املادة احلق يف تقدمي طلب النائب العام الختاذ هذا  2مبوجب الفقرة بل منح هلا 

                                                 
1Art L561-24 du code monétaire et financier français   

.واملتمم املعدل، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05من القانون  17املادة   2  
، مرجع 2003لسنة  78املعدل بالقانون رقم  املصري بإصدار قانون مكافحة غسل األموال 2002لسنة  80قانون رقم  3

   سابق
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اجلنائية  اإلجراءاتويبقى للنيابة العامة فقط سلطة اختاذ التدابري التحفظية على النحو املبني يف قانون 

  .املصري

  :اإلرهاباقتراح نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل  - و

 ،اإلرهابومتويل  األموالنظرا لدور خلية االستعالم املايل يف الوقاية ومكافحة جرمية تبييض 

وما تكتسبه من معلومات وخربة يف هذا ا�ال، خول هلا املشرع اجلزائري صالحية اقرتاح نصوص 

وضع  إمكانية، وكذا اإلرهابومتويل  األموالو تنظيمية يكون موضوعها مكافحة تبييض تشريعية أ

ا، وهو ما جاء موكشفه األموالوتبييض  اإلرهابالضرورية للوقاية من كل أشكال متويل  اإلجراءات

  .املعدل واملتمم 127- 02من املرسوم التنفيذي  5و  4فقرة  4النص عليه يف املادة 
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  ةااللتزام بالسرية المصرفي: لثالثالمطلب ا

تعترب السرية املصرفية من املبادئ األساسية املعروفة منذ األزل ومن القواعد املستقرة واللصيقة 

بعمل البنوك واملؤسسات املالية واليت تلتزم مبوجب القواعد العامة حبفظ أسرار العمالء ما مل ينص أو 

  1.يتفق على خالف ذلك

ية السرية املصرفية يف اهلدف من تشريعها وهو محاية خصوصية العميل بشكل عام وتربز أمه

ثقة األفراد سواء املواطنني أو األجانب يف خدمات البنوك واملؤسسات كسب وكذا   2واملصلحة العامة،

  3.املالية مما يساهم يف حترير االقتصاد ويشجع على االستثمار اخلاص

قيد يف مواجهة عمليات تبييض األموال كاعتربت السرية املصرفية كعاقبة أو   ،ويف املقابل

  .هلذا أولتها أغلب التشريعات اهتماما خاصاريها من العمليات غري املشروعة، وغ اإلرهابومتويل 

فمن جهة أكدت على هذا املبدأ بتوفري محاية جزائية للسر املصريف، ومن جهة أخرى أقرت 

 .ر املصريفبااللتزام بالس اإلخاللمن الكشف عن العمليات غري املشروعة دون  قانونية متكن سبال

االعتبارات اليت تقوم و  )ولالفرع األ( ةاملصرفي يةإىل مفهوم السر يف هذا املطلب ا سنحاول التطرق هلذ

  .ونتناول احلماية اجلزائية واالستثناءات الواردة عليه يف الباب الثاين )الفرع الثاين( اعليه

 

 

 

 

                                                 
، ص 2004ط، دار اجلامعة احلديثة للنشر، اإلسكندرية، .، داألموالجالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل  1

78.   
2 Gamaleu kameni Christian, le secret professionnel du banquier réaffirmé a propos de l'arrêt 

Cass 5 février 2013, Revue juridique de l'ouest, 2013-2, pp 217-227, p222.  
كلية احلقوق والعلوم السياسية، ال، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،  ية للبنك عن جرمية تبييض األمو ، املسؤولية اجلزائسعدية العيد 3

   .170ص  2016جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس                        :   الباب األول 

 

65 
 

  مفهوم السر المصرفي: الفرع األول

خاصة حول  ،والذي أثار الكثري من اجلدل ،من فروع السر املهين ايعترب السر املصريف فرع

مفهوم السر املصريف من خالل تعريفه من اجلانب  إىلحتديد مفهومه وطبيعته، وهلذا سنحاول التطرق 

  .التطرق إىل أساسه ضمن التشريعات الداخليةالفقهي و 

  :تعريف السر المصرفي: أوال

من الناحية اللغوية  هينوجب التعرض بادئا لتعريف السر امل صريفالسر املبلتحديد املقصود 

  .لسر املصريفاريا موقف املشرع من حتديد تعريف واالصطالحية، مث بيان موقف الفقه والقضاء، وأخ

  :التعريف اللغوي للسر -أ

ما يكتم وخيفى، مجعه أسرار، والسريرة كالسر ومجعها السرائر، وأسر الشيء أي   :السر لغة -

  1.إليهحديثا أي أفضى  إليهكتمه، وأسر 

وهو كل خرب يقتصر العلم به على عدد حمدود من األشخاص،  خرآ إىلوالسر ما يسر به 

من  إياهغريه، مستكتما  إىل اإلنسانوهو كل عمل مقرر له أن يكون مكتوما، وأيضا ما يفضي به 

  2.قبل أو من بعد

  :تعريف السر المصرفي اصطالحا -ب

جيدر تعريف السر املهين باعتبار أن السر املصريف جزء منه، فيعرف السر املهين على  ،بداية

 إفشاؤهذي مهنة ويضر  إىلذي مهنة على سبيل السر أو هو كل أمر يعهد به  إىلأنه كل ما يعهد به 

  3.بالسمعة والكرامة

                                                 

.1989ن، ص.ت.، القاهرة، مصر، د03جملد  24ابن منظور، معجم لسان العرب، دار املعارف، جزء   1 
دار اجلامعة اجلديدة -زينب سامل، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية بني التشريع املصري والتشريع اجلزائري، دراسة مقارنة 2

.221، ص2015للنشر، اإلسكندرية، مصر،   
،  2010السرهيد، اجلوانب القانونية للسرية املصرفية، الطبعة األوىل، دراسة مقارنة، دار جليس الزمان، عمان، حممد علي  3

.13ص  
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التزام موظفي املصارف : "ريف فقها، فعرفه البعض على أنهأما بالنسبة لتعريف السر املص 

  1."إىل الغري�ا  إفضائهمحبكم مهنتهم املصرفية، وعدم  إليهمباحملافظة على األسرار اليت تصل 

من تصرفاته  إليهالتزام البنوك بكتمان ما يفضي به العميل : "أ�اعلى  خراآلويعرفها البعض 

اليت ال حيق للغري معرفتها، وهذا على أساس الثقة بني ة، واليت تعترب من شؤونه اخلاصة وأحواله املالي

  2."العميل والبنك

الواجب امللقى على عاتق املصارف حبفظ القضايا : "كما عرف السر املصريف على أنه

ولو بنسبة أقل، واليت قد تكون  اآلخريناملتعلقة بالزبائن وباألشخاص  ،الشخصية ملالية،االقتصادية، ا

علمهم أثناء ممارستهم ملهنتهم، أو يف معرض هذه املمارسة مع التسليم بوجود قرينة على  إىل لتآ

  3."فظ التكتم ملصلحة هؤالء الزبائنح

لبنك ومديريه وموظفيه وبعض التزام ا: "ته األستاذة زينب سامل على أنهيف حني عرف

حبفظ السر فيما يتعلق جبميع األعمال أو الشؤون الشخصية لعمالء البنك  اآلخريناألشخاص 

  4."وبعض األطراف األخرى

ميكن القول أن السر املصريف هو التزام موظفي البنوك واملؤسسات املالية باحملافظة على  عليهو 

  .ا دون مربر قانوينعليهحبكم وظيفتهم وعدم اطالع الغري  إليهمأسرار عمالئهم اليت آلت 

وميكن اعتبار املعطيات واملعلومات اليت تدخل من قبل السر املصريف مجيع حسابات العمالء 

أيا كان نوعها أو طبيعتها، كذلك يشمل مجيع أنواع الودائع وكل ما يسلم للمؤسسة املالية على سبيل 

  5.األمانة

                                                 

.223سابق، صامل، مرجع زينب س  1  

.1181، ص1993املكتبة القانونية، مصر،  ط،.د علي مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،  2  
   15سابق، ص رجع م حممد علي السرهيد، 3

.224سابق، صزينب سامل، مرجع   4  
، النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، عبد الرحيم قزويل 5

 118، ص2015-2014جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس                        :   الباب األول 

 

67 
 

ينص على التكتم على ه ض األخذ مببدأ السر املصريف، كونمن الفقه رف خرآوهناك جانب 

  1،على بعض املعامالت املشبوهة اتسرت وبالتايل يعترب أحيانا  معامالت العميل،

ومن  إفشاءهوهلذا حاول املؤيدون هلذا املبدأ التوفيق من جهة بني محاية السر املصريف بتجرمي 

السلطات املختصة على العمليات  بإبالغددة قانونا تسمح استثناءات عليه حم إقرارجهة أخرى 

  .املشبوهة

صريف ومن بينهم فنجدها أخذت بالرأي املؤيد ملبدأ السر امل ،أما بالرجوع للتشريعات الوطنية

بالنص على وجوب التزام  تاكتف وإمناتعريفا حمددا للسر املصريف  عطتمل  اأ� إال .التشريع اجلزائري

  .�ذا االلتزام اإلخاللالبنوك واملؤسسات املالية باحملافظة عليه، وتقرير عقوبات جزائية يف حالة 

بالتزام تعاقدي يرتب  إخالال ،من حيث القواعد القانونية العامة اإلخاللكما اعترب هذا 

  2.مسؤولية املصرف بالتعويض للعميل املتضرر

  :رفي في ظل التشريعات الداخليةالسر المص: ثانيا 

أن اغلب التشريعات الوطنية اتفقت على ضرورة التزام املؤسسات  إىل اإلشارةبداية جيدر 

  :اجتاهني إىلاللتزام ذا اأ�ا قد انقسمت من حيث تنظيمها هل إالاملالية مببدأ السرية املصرفية، 

خيص التشريعات اليت نظمت قانونا مستقال عن القانون اخلاص  :األولاالتجاه  -

قانون سرية املصارف اللبناين  ،السرية املصرفية، ومن بني هذه القوانني حكامأباملؤسسات املالية ينظم 

  .والقانون السويسري والقانون املصري

اخلاص بالقطاع ضم التشريعات اليت نظمت السر املصريف ضمن القانون ي :االتجاه الثاني -

  .والقانون اجلزائري الفرنسيومن بينها القانون  ،املصريف

                                                 
مارس  ،5عدد  احلماية اجلزائية للسرية املصرفية يف التشريع اجلزائري، جملة الباحث للدراسات األكادميية،نور الدين بن شيخ،  1

 316ص، 2015

فوزي أدهم، مكافحة جرائم تبييض األموال خالل التشريع اللبناين، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية  2

 .281، ص2007األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، واالقتصادية، اجلزء الثالث، الطبعة 
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  .ع اجلزائرييشر توقف الوهلذا سنحاول بيان موقف بعض التشريعات املقارنة مث م

  :السر المصرفي في ظل التشريعات المقارنة-أ

قانون مستقل خاص بالسرية املصرفية،  بإصدارلقد أخذ املشرع املصري باالجتاه األول وذلك 

الذي نشر  1990لسنة  205ابات بالبنوك رقم فصدر بعد حرب اخلليج مباشرة قانون سرية احلس

فظ ثروا�م يف حذلك رغبة من أثرياء دول اخلليج و  02/10/1990باجلريدة الرمسية بتاريخ 

  1.منآوودائعهم بشكل 

لسنة  88قانون رقم ال، مث جاء 1992لسنة  97وعدل هذا القانون مبوجب القانون رقم 

 منه على أن 97، لينص يف املادة قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد بإصداراملتعلق  2003

ا أو تكون مجيع حسابات العمالء وأمانا�م وخزائنهم ومجيع معامال�م سرية، وال جيوز االطالع عليه

ا يف ذلك واجلهات مب األشخاصبيانات عنها بطريق مباشر أو غري مباشر وحيظر على مجيع  إعطاء

 إفشاءاألوراق أو البيانات احملظور هذه هلا القانون سلطة االطالع أو احلصول على ل اجلهات اليت خيو 

  .اليةلو انتهت العالقة بني العميل واملؤسسة امل، مع بقاء احلظر قائما حىت سريتها

الكتايب من  اإلذنالسر املصريف وهي  بإفشاءكما نصت املادة على احلاالت اليت يسمح فيها 

ه أو من أحد املوصى هلم بكل أو تصاحب احلساب أو الوديعة أو األمانة أو اخلزينة أو من أحد ورث

قضائي أو  بعض هذه األموال، أو من النائب القانوين أو الوكيل املفوض يف ذلك أو بناء على حكم

  .حكم حمكمني

يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس ": على أنه 2من نفس القانون 100ونصت املادة 

البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات االستعالم والتصنيف  إدارة

أية معلومات أو بيانات عن العمالء أو  إفشاءأو  إعطاءها والعاملين بها ياالئتماني ومدير 

                                                 

61، ص2010 القاهرة، حممد عبد أبو مسرة، جرمية غسيل األموال، الطبعة األوىل، الراية للنشر،  1  
 2005لسنة  93، املعدل بالقانون املتعلق بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد 2003سنة  88قانون رقم  2

 .2005يونيو   21مكرر يف  24العدد ،جلمهورية مصر العربية  ريدة الرمسيةاجل
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حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معامالتهم في شأنها أو تمكين 

  .الغير من االطالع عليها في غير الحاالت المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون

ه أو عمله بطريق ويسري هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفت

  ."إليهامباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار 

وعلى غرار املشرع املصري، أقر املشرع اللبناين على املؤسسات املالية التزاما صارما بالسرية  

ذات املصادر املشروعة، كو�ا السرية  اإليداعاتاملصرفية، وذلك الجتناب الرساميل األجنبية ومحاية 

  1.املصرفية تلعب دورا يف تأمني وضع اقتصادي ومايل سليم

الذي جاء  1956سبتمرب  03بتاريخ  املؤرخ هلذا أصدر املشرع اللبناين قانون السرية املصرفية

ل تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شك": نص املادة األوىل منه على أنه يف

شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شرط أن تحصل هذه المصارف 

يستثنى من أحكام هذا  .اللبنانية واألجنبية على موافقة خاصة يعطيها وزير المال لهذه الغاية

  ."ليف الزراعي والصناعي والعقاريالقانون مصرف التس

املهنة املصرفية يف لبنان  1963أوت  01وقد حصر قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 

ت وهو ما نص 2.ة واستثىن بذلك فروع املصارف األجنبيةلفباملؤسسات املنشأة بشكل شركات مغ

أة بشكل ال مؤسسات منشيمكن أن يمارس المهنة في لبنان إ ال": منه على أنه 126عليه املادة 

  ."شركات مغفلة أو مساهمة

قد أخضع مجيع املصارف لنظام السرية املصرفية، واستثىن من هذا ن املشرع اللبناين وبالتايل فإ

  .االلتزام مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

مديري ومستخدمي املصارف وكل  إلزامقانون السرية املصرفية على من  2كما أكدت املادة   

ملعامالت واملراسالت من له اطالع حبكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر وا

                                                 

.103، ص 2007 بريوت، حممد يوسف ياسني، القانون املصريف والنقدي، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  1  

  2 .104، صاملرجع نفسه 
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ما يعرفونه من أمساء الزبائن وأمواهلم واألمور املتعلقة  إفشاءاملصرفية حبفظ وكتمان السر، وعدم جواز 

من صاحب الشأن أو ورثته  بإذن إالأو عسكرية أو قضائية  إدارية�م ألي شخص أو سلطة عامة 

نشأت دعوى تتعلق مبعاملة مصرفية بني املؤسسات املالية  إذا، أو إفالسهأعلن  إذاأو املوصى هلم 

  .وزبائنها

ورغم هذا فقد وجهت العديد من االنتقادات للمشرع اللبناين، ومسيت لبنان بسويسرا الشرق 

ينا بتحفظ واألخذ ياملصادقة على اتفاقية ف إىلنظرا لصرامة قانون السرية املصرفية، هذا ما دفع لبنان 

 إجراءاتاليت تضمنت  1996تفاقية احليطة واحلذر لعام املصادقة على ا إىل ضافةباإلبتوصيا�ا، 

  1.متعلقة مبكافحة تبييض األموال مع احلفاظ على السرية املصرفية

أما املشرع الفرنسي فقد نص على السر املصريف يف ظل احلماية املقررة للسر املهين بشكل عام 

املصريف لفرنسي، مث مت النص على السر املصريف يف القانون من قانون العقوبات ا 378مبوجب املادة 

 اإلدارةمنه كل عضو يف جملس  57، حبيث ألزم هذا القانون يف املادة 1984جانفي  24املؤرخ يف 

مؤسسة ائتمانية أو أحد موظفيها  إدارةأي شخص يشارك يف  وأواملراقبة  اإلشرافأو من جملس 

  2.باحلفاظ على أسرار العمالء

املعدلة  L511-33،3هذا االلتزام يف القانون النقدي واملايل يف نص املادة  التأكيد علىمت و 

  .2017جوان  22املؤرخ يف  2017-1107باألمر 

 إىلولقد حددت هذه املادة نطاق االلتزام بالسر املصريف، وأحالت املخالفني هلذا االلتزام 

من قانون  226-13أحكام املادة  إىلواليت أحالت بدورها  ،L574-4من املادة 2أحكام الفقرة 

  4.العقوبات اليت نصت على العقوبات املقررة يف حالة خمالفة االلتزام

                                                 
يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية، اجلزء الثالث، زياد ندمي محادة، تبييض األموال والسرية املصرفية، اجلديد  1

 .320، ص2007الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، 
2 Luc Bernet-Rollande, principe de technique bancaire, 25e édition, Dunod, Paris, 2008, p 491 
3 Art L511.33, aL 1, du code monétaire et financier, dispose que : "tout membre d’un conseil 
d’administration et selon le cas, d’un conseil … " 

.114سابق، صعبد الرحيم قزويل، مرجع  4  
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السويسري فيعد من أبرز التشريعات اليت حافظت على السر املصريف، إذ  أما التشريع

ة، كونه مل يكتف حبماية السر اكتسبت سويسرا أمهية اقتصادية ومصرفية بفضل نظام احلماية املصرفي

  .تهوضع نصوصا خاصة حبماي وإمناين، السر امله إطاراملصريف ضمن 

على احلماية اجلنائية 1934لسنة  االدخارمن قانون البنوك وصناديق  47فأكدت املادة 

  1:للسر املصريف بنصها على أن

أو مستخدما مدققا فيه أو مساعد مدقق،  كل من يعمد بصفته عضوا يف جهاز مصرف  -

أو عضوا يف جلنة املصارف، موظفا أو مستخدما يف السكريتارية، إىل خرق السرية اليت يلتزم �ا 

مبوجب القانون أو السر املهين أو حيرض على ارتكاب هذه املخالفة أو حياول التحريض على ارتكا�ا 

أشهر على األكثر وميكن  6كثر، أو السجن ملدة ألف فرنك على األ 20.000خيضع لغرامة قدرها 

إنزال العقوبتني معا باملخالف، وإذا ارتكب الفاعل املخالفة عن طريق اإلمهال تكون العقوبة غرامة 

    .فرنك على األكثر 10.000قدرها 

ويتضح من هذا النص أن املشرع السويسري يعاقب كل من يكشف األسرار املصرفية حىت لو 

 إفشاءوذلك على عكس العديد من التشريعات اليت جرمت  اإلفشاء عن طريق اإلمهال،ارتكب فعل 

  .فقط كان فعل اإلفشاء بصورة عمدية  إذاالسر املصريف 

اعتمادها بخاصة  جعل سويسرا مركزا مصرفيا عامليا لتجميع رؤوس األموال، إىلهذا ما أدى 

، حبيث يتم التعامل مع احلساب )(FromBعلى نظام احلسابات السرية الرقمية الذي يطلق عليه 

     2.صاحبه إال من قبل مدير املصرف اسمعلى أساس رقمي دون معرفة 

إال أن هذا النظام مت التخلي عنه نتيجة الضغوط األمريكية على سويسرا من أجل مالحقة 

 واجب هعلى أناملصريف مؤكدة بالسر  االلتزاماألموال غري النظيفة، ومع ذلك بقيت حمافظة على محاية 

                                                 
  62نقال عن حممد علي السرهيد، مرجع سابق، ص  1
  99-98حكيمة دموش، مرجع سابق، ص   2
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 االئتمانأخالقي تقتضيه احلقوق الشخصية لألفراد مما يزيد الثقة بينهم وبني املؤسسات املالية، ومحاية 

  1.العليا يف البلد االقتصاديةليحقق املصاحل 

  :السر المصرفي في ظل التشريع الجزائري -ب

 إمنابالسرية املصرفية،  اخاص القد حذا املشرع اجلزائري حذو املشرع الفرنسي، فلم يشرع قانون 

 2من قانون العقوبات 301نص يف البداية على محاية السر املهين بصفة عامة وذلك يف املادة 

، أين نص على معاقبة األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة مهما كانت اجلزائري

لتزام بالسر املصريف ضمن التشريعات مث مت النص على اال مؤقتة أو دائمة على أسرار إذا أفشوها،

 كدأا ، كم)ملغى(3املتعلق بنظام البنوك والقرض 12-86املتعلقة بالقطاع املصريف بداية من القانون 

، وأبقى املشرع اجلزائري )ملغى(4املتعلق بالنقد والقرض 10-90على هذا االلتزام مبوجب القانون 

فنصت  املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، 11-03األمر على االلتزام بالسر املصريف مبوجب 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير : " منه على أنه 25املادة 

 بااللتزاماتعهدتهم، وذلك دون المساس  إطارمباشرة وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في 

دعوى في إلدالء بشهادة لدا الحاالت التي يدعون فيها المفروضة عليهم بموجب القانون ماع

   "جزائية

يلزم أعضاء المجلس بالواجبات " : من نفس األمر على أنه  61كما نصت املادة 

أعاله، كما يلزم بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس  25المنصوص عليها في المادة 

  ." ألي سبب كان

يخضع للسر المهني تحت طائلة ": أنه األمر، علىنفس من  117 كما جاء يف املادة

  :العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

                                                 
  64حممد علي السرهيد، مرجع سابق، ص  1
 1966 جوان 11، صادر بتاريخ49عدد  ج،.ر.، جتا، يتضمن قانون العقوب1966نيو يو  8مؤرخ يف  156-66أمر رقم  4

.2006ديسمرب  24، صادر بتاريخ 84عدد  ج،.ر.، ج2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06املعدل واملتمم باألمر رقم    
.1986أوت  20صادر يف  34عدد ج، .ر.، جالبنوك والقرضاملتعلق بنظام  1986أوت  19املؤرخ يف  12-86القانون  5   

.1990أفريل  18صادر يف ، 16عدد  ج،.ر.، جاملتعلق بالنقد والقرض 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90قانون   4  
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 بأي كشار  أو كر يشا شخص وكل حسابات محافظ وكل إدارة، مجلس في عضو كل  -

 .مستخدميها أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك تسيير في كانت طريقة

 للشروط وفقا المالية والمؤسسات البنوك رقابة في شارك أو يشارك شخص كل   -

 .الكتاب هذا في عليها المنصوص

 :عدا ما السلطات جميع للقوانين، الصريحة األحكام مراعاة مع بالسر، تلزم 

 .المالية والمؤسسات البنوك بإدارة القائمين بتعيين المخولة العمومية السلطات -

 .جزائي إجراء إطار في تعمل التي القضائية السلطة -

 المؤهلة، الدولية المؤسسات إلى المعلومات بتبليغ الملزمة العمومية السلطات -

 .اإلرهاب وتمويل األموال وتبييض الرشوة محاربة إطار في السيما

  ."األخيرة هذه لحساب يعمل الذي الجزائر بنك أو المصرفية اللجنة -

مل يعرف السر املصريف ومل يقننه ضمن قانون خاص بل كرسه  ويتضح مما سبق أن املشرع

الواردة عليه  االستثناءاتامللزمني بالسر املصريف وكذا  األشخاصضمن قانون النقد والقرض حمددا 

  .  وأخضعه لألحكام واملبادئ العامة للسر املهين الواردة يف قانون العقوبات

وضعت له  إمنا، إطالقهاليت مل تطبقه على  أن التشريع اجلزائري كغريه من التشريعات أي

ضوابط للحد منه، وعملت على املوازنة بني مبدأ السر املصريف وبني اعتبارات احلذر املصريف وخلق 

  1.على هذا املبدأ خلروجا عندقواعد حلماية املؤسسات املالية 

  

  

                                                 
، جوان 3ة، عدد مجال خوجة ، اثر السرية املصرفية على مكافحة جرمية تبييض األموال، ا�لة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسي 1

.221، تيسمسيلت، اجلزائر، ص2017   



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس                        :   الباب األول 

 

74 
 

  التي تقوم عليها السرية المصرفية االعتبارات: الفرع الثاني

امللقاة على عاتق املؤسسات املالية، كو�ا تشكل  االلتزاماتتعد السرية املصرفية من أهم 

  .ضمانة وتأسيسا للثقة والطمأنينة بني املؤسسات املالية والعمالء

ثل أساسا يف محاية مصلحة العميل وحقه يف معدة اعتبارات تت إىل االلتزامهذا  إقرارويرجع 

  ).ثالثا(محاية املصلحة العامة  إىلإضافة ) ثانيا(وكذا مصلحة املؤسسة املالية ) أوال( اخلصوصية

  حماية الحق في الخصوصية: أوال

يعد احلق يف اخلصوصية من احلقوق اللصيقة باإلنسان اليت تسعى أغلب االتفاقيات 

  .موالتشريعات إىل محايته وردع كل تدخل يف خصوصيات اآلخرين أو انتهاك ألسراره

فيعرف احلق يف اخلصوصية على أنه حالة اختصاص الشخص وانفراده بشؤونه دون الغري سواء  

ويالحظ أنه مل يتم وضع تعريف  1كان ذلك يف حق اإلطالع أو النقل أو التصرف يف شأن خاص

ووضعت له محاية قانونية إال أ�ا مل تنص على  هحمدد للحق يف اخلصوصية، وأغلب التشريعات كرست

  .ومنهم التشريع اجلزائري قيق لهف دتعري

فنص يف  2،يف الدستورونص عليه املشرع اجلزائري مكانة بارزة للحق يف اخلصوصية  فقد منح 

  : منه على أنه 46 املادة

  .ال يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميهما القانون "

  .مضمونةخاصة بكل أشكالها ال واالتصاالتسرية المراسالت  -

ال يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية -

  .ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم

                                                 
كلية احلقوق والعلوم جلزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  ق يف احلياة اخلاصة يف التشريع احممد بن جيدة، محاية احل  1

  .15ص ،2017-2016 تلمسان، جامعة أبوبكر بلقايد،السياسية، 
، صادر 76ج، عدد .ر.، املتعلق بإصدار تعديل الدستور، ج1996ديسمرب  07املؤرخ يف  438-96مرسوم رئاسي رقم  2

  .، املعدل واملتمم1996ديسمرب  08بتاريخ 
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حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق  -

  ".أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه

السرية واحلق يف اخلصوصية، كما أكد على محاية نوع  ويتضح أن املشرع ربط بني احلق يف

، يشكل ا يشهده العامل من تطور تكنولوجيجديد من اخلصوصية وهو اخلصوصية املعلوماتية نظرا مل

  .يف الكثري من األحيان اعتداء على احلياة اخلاصة لألفراد

هرها وآثارها، وعليه السرية على مظا إضفاءوتقتضي حرمة احلياة اخلاصة أن لإلنسان احلق يف 

  1.ما هي إال وسيلة لضمان حرمة احلياة اخلاصة الغري بعدم انتهاك أسرار االلتزامفاحلق يف السرية أو 

ولعل ذمة العميل املالية من أهم األمور اليت تتصل حبياته اخلاصة وحبريته الشخصية اليت حيرص 

وأمام التطور التكنولوجي اهلائل واستخدام األنظمة املعلوماتية  2على محايتها وعدم اطالع الغري عليها،

يف ختزين املعلومات والبيانات الشخصية للعمالء، وتداوهلا، أصبح األمر يطرح �ديدا أكرب على احلق 

بالسر املصريف هو  االلتزاموعليه فأساس . يف اخلصوصية مما يستدعي تكريس محاية جنائية خاصة �ا

  . خصوصية األفراد وبيانا�م الشخصية واملاليةمحاية احلق يف

  حماية مصلحة المؤسسة المالية: ثانيا

إن زيادة أعمال املؤسسة املالية ومنو مدخرا�ا يعتمد بشكل أساسي على زيادة زبائنها 

 املؤسسة املالية التزامإذ تلعب السرية املصرفية دورا هاما يف هذا ا�ال، ذلك أن . واملتعاملني معها

   3.بالسر املصريف وحمافظتها عليه يزيد من ثقة العمالء �ا، مما يشجعهم على التعامل مع هذه املؤسسة

وهكذا، فبقدر حمافظة املؤسسة املالية على أسرار عمالئها، بقدر ما ازداد عددهم وارتفع 

  .بصفة عامة ياالقتصادحجم تعامال�م، مما يرجع مبردود إجيايب على املؤسسة املالية وعلى ا�ال 

                                                 
، السرية يف املؤسسات املصرفية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم بوزيديالياس   1

  75، ص2018-2017 ،-تلمسان-السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد
  75، ص املرجع نفسه  2
  23علي السرهيد، مرجع سابق، صحممد  3
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، فالنصوص اخلاصة حبماية السر املصريف قد فرضت عقوبات جزائية ومدنية أخرىومن جهة 

 اعلى كتمان السر املصريف يبعده املؤسسة املالية بالسر املصريف، وعليه فحرص االلتزامعلى خمالفي 

سائر وأضرار كبرية عن الوقوع يف العقوبات اجلزائية أو املطالبة بالتعويضات اليت قد ترتتب عنها خ

  .تلك األسرار انتيجة إلفشائه

  حماية المصلحة العامة: ثالثا

بالسر املصريف على محاية احلق يف اخلصوصية ومحاية  االلتزامالقائمة على  االعتباراتال تقتصر 

  .لية فقط، بل متتد إىل محاية املصلحة العامةمصلحة املؤسسة املا

لتنظيم شؤون احلياة وحتقيق  جاءتوالقواعد اليت  االلتزاماتبالسر املصريف كغريه من  فااللتزام

  .�دف حتقيق املصلحة العامة واالقتصادي االجتماعياألمن 

ل ضمان استمرار فالقوانني املنظمة للسرية املصرفية �دف إىل محاية املصلحة العامة من خال

املتزايد، مما يشجع  االقتصاديالعمليات املصرفية والتجارية يف الدولة وبالتايل استمرار حتقيق النمو 

مما خيلق  وجلب رؤوس األموال وهو ما ينعكس بشكل إجيايب على ا�تمع واالستثمار االدخارعلى 

 1.فرص أكرب للعمل

العليا سواء  االجتاهاتمة ليست فقط ما يتعلق بأمن الدولة وإمنا متثل افاملصلحة الع

وما تسعى اجلماعة لتحقيقه من أهداف، ويف الواقع يصعب  االجتماعيةأو السياسية أو  االقتصادية

ا كان ذإال أنه إ  2.مة كو�ا مفهوم خيتلف باختالف الزمن والظروفاحتديد ما يقصد باملصلحة الع

حىت ال تضار الدولة، فمن اخلطورة  إفشاؤهلة أن يكون السر املصريف مطلقا ال جيوز من مصلحة الدو 

أن تفضل املصلحة العامة على املصلحة الفردية، فجعل السر املصريف مطلقا يعين إلغاء الرقابة على 

لى الدميقراطية، وهلذا كان ع األعمال اإلدارية والسياسية، تلك الرقابة اليت تعد مظهرا من مظاهر

  3.السلطات التشريعية والقضائية التوفيق بني مصلحة الدولة ومصلحة األفراد

                                                 
  25ص مرجع سابق، السرهيد، يعلحممد   1
  86ص ، مرجع سابق،بوزيديالياس   2
  87املرجع نفسه، ص  3



 

 

ا ام:  

 وا ا  اا

ت ا   
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  ضوابط المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية:  الفصل الثاني

هو ما و  السياسة اجلنائية،وله الفلسفة و ي تدور حذولية اجلزائية احملور األساسي التعد املسؤ  

ليست وليدة هي فكرة قدمية و و  1،ائيةز اليت تناولت نظرية املسؤولية اجلأكدته خمتلف االجتاهات 

مل تلقى النظم القانونية أي  اليت ،الشخص الطبيعيمسؤولية أ�ا اقتصرت يف البداية على  إال العصر،

أما بالنسبة للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي فظهرت مع تزايد  وبة يف االعرتاف �ا أو تطبيقها،صع

أن هذا  إال ،أصبحت تفرض نفسهاو  االقتصاديالتكنولوجي و اطر النامجة عن التطور الصناعي و املخ

ملموسة تالزم كون األشخاص املعنوية أصبحت ظاهرة   بني مؤيد ومعارض، ادال فقهيا كبري شهد ج

باعتبار املؤسسات املالية من بني و  2،رتكاب جرائم خطريةالوله قدرات هائلة  ا�تمعات احلديثة،

يض األموال م تبيئكو�ا تستغل يف ارتكاب العديد من جرا  املعنوية اليت تشكل خطرا كبريا، األشخاص

ا من خالل دراسة فلقد دعت الضرورة إىل البحث يف مدى إمكانية مساءلتها جزائيمتويل اإلرهاب، و 

هذه  وشروط قيام) األول بحث امل(القانوين من املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية املوقف الفقهي و 

  .)الثاين بحثامل( املسؤولية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
أمحد الشافعي، االعرتاف مببدأ املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق،   

   15، ص 2012-2011، بن يوسف بن خدة، 01جامعة اجلزائر 
، املسؤولية اجلزائية للمؤسسات االقتصادية عن جرمية الغش اجلبائي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون حليم بن بادة 2

   15، ص 2017/2018العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
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  هي والقانوني من المسؤولية الجزائية للمؤسسات الماليةالفقالموقف  :المبحث األول

رتاف الذي مت فيه االعو  ر يف القانون الروماين منذ القدم،تتبلو بدأت فكرة الشخص املعنوي 

ثار أأنه  إالعلى إقرار املسؤولية املدنية له،  القضاءمث استقر الفقه و  1املدن،بالشخصية املعنوية للدولة و 

) األول  طلبامل(معارض فانقسم الفقه بني مؤيد و  جزائيا، حول إمكانية مساءلته اجلدلالكثري من 

  .)الثاين  طلبامل( رافض له مكرس هلذا املبدأ وبني وكذا انقسمت التشريعات الداخلية بني

  ؤولية الجزائية للمؤسسات الماليةالموقف الفقهي من المس: المطلب األول

أصبح من املسلمات وال اختالف  ،إداريااملؤسسات املالية مدنيا و إذا كان مبدأ مسؤولية 

ل اختالف ل حمعامة مازاللشخص املعنوي بصفة ه املؤسسات و ن إقرار املسؤولية اجلزائية هلذفإ 2عليه،

فرع ال( نكر للمسؤولية اجلزائية للمؤسسات املاليةىل قسمني أحدمها مانقسم إو القضاء، ى الفقه و لد

  ).الثاينفرع ال(ا الثاين مؤيد هلو ) األول

  للمؤسسات الماليةاالتجاه المنكر للمسؤولية الجزائية : الفرع األول

ويرى  ، لقد ساد هذا االجتاه طوال القرن التاسع عشر وحىت الثلث األول من القرن العشرين 

قادرة على أهال و ا لتكون معنوي ااملؤسسات املالية باعتبارها شخصأنصار هذا االجتاه عدم صالحية 

ال ميكن مساءلة كما العقوبات اجلنائية عليها،   يعبالتايل عدم إمكانية توقو  ية،ولية اجلزائحتمل املسؤ 

بل يتم حماسبة  لوها والعاملني فيها حلسا�ا وملصلحتها،ها ممثائم اليت يرتكباملؤسسة املالية عن اجلر 

.                                                                                         عمال مببدأ شخصية العقوبة 3سا�م ومصلحتهم،كانوا ارتكبوا اجلرمية حل األشخاص الطبيعية كما لو

لق منها ما يتع جج و الرباهني يف تأكيد موقفهم،العديد من احل إىليستند أصحاب هذا االجتاه و 

  .)ثالثا(شخصية العقوبة ومنها ما يتعلق مببدأ ، )ثانيا(مبدأ ختصصه و ، )أوال(الشخص املعنوي بطبيعة 

  

                                                           
  07، ص 2006زائر، ط، دار اهلدى، اجل.، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، دسليم صمودي 1
  07نفسه، ص املرجع  2
دار الطبعة األوىل،  دراسة حتليلية مقارنة، ،التجارية مجال حممود احلموي، أمحد عبد الرحيم عودة، املسؤولية اجلزائية للشركات 3

  67 ص ، 2004 عمان، ،وائل للنشر والتوزيع
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  :مؤسسة الماليةطبيعة ال: أوال

للجدل الفقهي السابق حول وجود  اامتدادطبيعة املؤسسة املالية يعد اجلدل القائم حول 

   .االفرتاضالتقليدي على نظرية ا�از و  لذي استند فيه أصحاب االجتاهالشخص املعنوي ا

، بأ�ا امعنوي اباعتبارها شخص إذ يعترب املنكرون ملبدأ املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية

االستحالة  اء هذه الصفة املادية جيعل منفود له من الناحية املادية، و انتحمض افرتاض قانوين ال وج

  .ايل ال يتصور حتقق الركن املاديبالتو  1،ارتكاب اجلرمية قدر�ا على

ما أن طبيعة املؤسسة املالية االفرتاضية جتعلها عدمية اإلرادة و بالتايل يستحيل إسناد اجلرمية ك

  2.يتوفران إال يف الشخص الطبيعي مها الاحلرة و  اإلرادةكون مناط املسؤولية هو التمييز و إليها،  

لمؤمتر الثاين لقانون يف دراسة قدمها ل" SAVIGNY"به الفقيه سافيين  فادأهذا ما و 

لشخص املعنوي،  إسناد اجلرمية ل ، على أنه ال ميكن1929ت سنة املنعقد يف بوخاريسالعقوبات 

  3.ن ال ميكن توفرمها لدى هذا الشخصاخلطأ ومها أمراتمثال يف القصد و ركنا معنويا م كو�ا تتطلب

حملكمة النقض موقف القضاء الفرنسي، حيث قررت الغرفة اجلنائية كما أكد على ذلك 

ال يصح أن تتخذ إجراءات عقابية " :على أنه 1929جانفي 10ادر بتاريخ الصالفرنسية يف احلكم 

هم الذين يصح أن توقع عليهم عقوبة، أما الشركة اجلنائية إال ضد أشخاص طبيعيني و أمام احملاكم 

على  نصمت السوى مسؤولية مدنية، إال إذا  مما ال ميكن معه أن تتحملالتجارية فهي شخص معنوي 

     4."حمددة بقانون منظم ملوضوعات خاصةحاالت 

   

  

                                                           
  68، ص سابقرجع محلموي، أمحد عبد الرحيم عودة، مجال حممود ا 1
الدار العامة الطبعة األوىل، خملد إبراهيم الزعيب، محاية املال العام يف ظل املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة،  2

  35ص  ،2006 ،عمانالدولية للنشر والتوزيع، 
كلية ة دكتوراه يف العلوم،  لنيل شهاد مقدمة ، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرمية االقتصادية، رسالةويزة بلعسلي 3

  16، ص 2014تيزي وزو، -ريجامعة مولود معماحلقوق والعلوم السياسية، 
  20املرجع نفسه، ص  4
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  :المؤسسة المالية باعتبارها شخصا معنويامبدأ تخصص : ثانيا

القانون  جمموعة من األشخاص أو األموال اليت يعرتف هلا" :عرف الشخص املعنوي على أنه

ل ذلك يكون حتمل االلتزامات وكة، فتكون قابلة الكتساب احلقوق و بالشخصية القانونية املستقل

شخصية القانونية ضمن اهلدف الذي أي أن الشخص املعنوي مينح ال 1."بقصد حتقيق غرض معني

                          وهو ما يعرف مببدأ التخصص ،ج عنهمن أجله، دون إمكانية اخلرو  أنشا

Principe de spécialité .  

أن أهلية الشخص املعنوي تتحدد باألنشطة اليت تستهدف حتقيق أغراضه  هذا ويرتتب على

الشخصية و  اإلرادةيؤدي إىل فقدانه  وهو ما 2اليت ليس من ضمنها األفعال ا�رمة قانونا،، املشروعة

لمسؤولية اجلزائية ما استند عليه املنكرون ل ذلكسقوط االعرتاف به كشخص معنوي، القانونية أي 

عن الغرض احملدد له مع مبدأ التخصص، وبالتايل ال وجود ه يصطدم خروج إذ ،للشخص املعنوي

   .إليه، ويستحال نسب اجلرمية للشخص املعنوي وال أهلية له

   :اإلخالل بقاعدة شخصية العقوبة: ثالثا

أن ال  )Principe de la personnalité des peines( مبدأ شخصية العقوبةيقتضي 

لمسؤولية لاملعارضون �ذا يرى اجلرمية أو ساهم يف ارتكا�ا، و  يسأل جزائيا إال الشخص الذي ارتكب

مبدأ، كون توقيع  ن هذاشخص املعنوي جزائيا يعد خروجا عاجلزائية للشخص املعنوي، أن مساءلة ال

اجلرمية أم مل يسامهوا يف التابعني له سواء سامهوا يف ارتكاب يه، ميس مجيع العاملني لديه و عل العقوبة

تكون يعلمون عنها شيئا، و  من انصرفت إراد�م إىل ارتكاب اجلرمية مع من ال�ذا يتساوى و  3ذلك،

  4.تتناىف مع مبادئ القانون اجلنائياليت سؤولية مسؤولية عن فعل الغري، و تلك امل

                                                           
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،الطبعة الثانية، أنور حممد صدقي املساعدة، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية،  1

  387ص  ،2009
  09سابق، ص مرجع ، سليم صمودي  2
   ، 2013 اجلزائر، ،ط، دار هومة.حممد حزيط، املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية يف القانون اجلزائري والقانون املقارن، د 3

  54ص 
  37سابق، ص خملد إبراهيم الزعيب، مرجع  4
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 ملبدأ املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، يستندون يف نين املعارضباإلضافة إىل ذلك فإ

إنكارهم هلذا املبدأ إىل حجة أخرى تتمثل يف أن االعرتاف �ذا النوع من املسؤولية يرتتب عليه ازدواج 

ا باسم الطبيعي الذي ارتكبه املسؤولية أي مساءلة شخصني عن نفس اجلرمية، فيسأل عنها الشخص

شخصني مستقلني عن  ماهبوصف حلسابه، كما يسأل عنها الشخص املعنويو  املعنويالشخص 

يؤدي إىل ازدواجية العقاب، أي معاقبة شخصني عن نفس اجلرم، و هو ما يعترب  وهذا ما 1بعضهما،

  .خا لقواعد القانون اجلنائيصار  اانتهاك

  :طبيعة العقوبات: رابعا

أنصار االجتاه الرافض موقفهم حبجة أخرى أال وهي طبيعة العقوبات اجلزائية اليت ال ميكن  يربر

األشخاص تطبيقها على الشخص املعنوي، فاملشرع عند وضعه للعقوبات افرتض تطبيقها إال على 

لحرية و سالبة لهلذا فالعقوبات اجلزائية، إما أن تكون سالبة للحياة مثل عقوبة اإلعدام، أاآلدميني، و 

أي ال ميكن بأي حال من األحوال تطبيقها على  2منها ما هو مقيد لنشاطه،مثل عقوبة احلبس و 

  .الشخص املعنوي 

 اليت قد تكون متعذرة التنفيذ ي،العقوبات املالية على الشخص املعنو  إال�ذا فال ميكن توقيع و 

ال  ما هواه البدين على احملكوم عليه و كر ا، جيوز تطبيق اإل ييف حالة رفض دفع الغرامة اختيار  ذأحيانا، إ

  3.ميكن اختاذه اجتاه الشخص املعنوي

عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة الغرامة حسب قاضي إذا كان خمريا يف إصدار باإلضافة إىل أن ال

ختيار بالنسبة للشخص املعنوي، ظروف القضية بالنسبة للشخص الطبيعي، فانه ال ميلك هذا اال

  اىف مع مبدأ املساواة يف العقوبةوهو ما يتن فقط، ر عقوبة الغرامةبإصدايكون ملزما و 

)Le principe de légalité de la peine( 4. 

                                                           
  26سابق، ص ، مرجع ويزة بلعسلي 1
  388سابق، ص أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع  2
  389املرجع نفسه، ص  3
  126سابق، ص أمحد الشافعي، مرجع  4
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ومن جهة أخرى فان توقيع العقوبة على الشخص املعنوي، هو أمر عدمي اجلدوى، ألنه ال 

حتقيق عليه و�ذيبه و و إصالح احملكوم كان الغرض من العقوبة ه  فإذا 1حيقق أهم أغراض العقوبة،

لشخص ال ميكن تصور حتققه بالنسبة لان ذلك ال يعود إىل ارتكاب اجلرمية، فالردع اخلاص حىت 

 . ال إرادة مستقلة متييز و ال ضمري و  ال ميلكاملعنوي كونه 

 إنكارجتاه التقليدي يف املربرات اليت قدمها أنصار االو نيد األساوعلى الرغم من مجيع 

قرار هذه املسؤولية خاصة  اجلزائية للشخص املعنوي، إال أنه ظهر اجتاه حديث يدعو إىل إسؤولية امل

ت الذي أصبح يشكل خطرا يهدد ا�تمع، ومن بينهم املؤسساع تزايد نشاط األشخاص املعنوية و م

ييض األموال أضحت وسيلة لتسهيل عمليات تبما يف االقتصاد الوطين، و هااملالية اليت تلعب دورا 

  .   ائية يعد ضمانة حلماية ا�تمع وحتقيق استقرارهفاالعرتاف مبسؤوليتها اجلز  ،بالتايلرهاب، و متويل اإلو 

  ية للمؤسسات الماليةاالتجاه المؤيد للمسؤولية الجزائ :الفرع الثاني

 املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي طاملا أن إقرار إىلذهب الرأي الغالب من الفقه احلديث  

  2.من احلقوق، وأعطته حق ممارسة أعمال وأنشطة خمتلفة التشريعات قد اعرتفت له بالعديدلب غأ

التقليدي، مث الجتاه مربرات أصحاب ااالجتاه من الفقه بداية إىل تفنيد أسانيد و وانطلق هذا 

  . ملسؤولية اجلزائية للشخص املعنويدعموا رأيهم بالعديد من الدوافع لوجوب االعرتاف با

  للمؤسسات المالية تفنيد حجج االتجاه المنكر للمسؤولية الجزائية: أوال

مجيع احلجج اليت استند عليها املعارضون للمسؤولية  تفنيد إىلاجته أصحاب االجتاه احلديث 

  :وهي كالتايل املعنوي اجلزائية للشخص

  

  

  

                                                           
  55سابق، ص حممد حزيط، مرجع  1
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  :مسؤوليته الجزائية إقرارطبيعة الشخص المعنوي ال تتعارض مع  -أ

هو نوي جمرد افرتاض قانوين أو جماز عقول بأن الشخص املهذا االجتاه إىل أن ال يذهب أنصار 

ص املعنوي أضحى حقيقة القانونية احلالية، ذلك أن الشخاالجتماعية و ال يستقيم مع احلقائق قول 

  1.عنها اضيغالتو  إنكارهاقانونية ال ميكن اجتماعية و 

ذمة له وجود حقيقي وكيان مستقل و ن الشخص املعنوي كما يؤكد أصحاب هذا االجتاه أ

خاصة ومتميزة، فهو يتمتع باألهلية القانونية اليت متكنه من اكتساب احلقوق  وإرادةمالية مستقلة، 

  .ولذا يسأل مدنيا، وميكن مساءلته جزائيا 2حتمل االلتزامات،و 

املدنية  ملعنوي عدمي اإلرادة، يؤدي حتما إىل انعدام املسؤوليةفالقول بأن الشخص او�ذا 

مدنيا ومن جهة أخرى ال ميكن من جهة االعرتاف مبسؤولية الشخص املعنوي فاجلزائية له، وبالتايل و 

  .نفيها جزائيا

لتها جزائيا قول مردود عليه وال يصلح ءالية حتول دون مساة املؤسسة املوعليه فالقول بأن طبيع

  .إلنكار هذه املسؤولية

  :مساءلة الشخص المعنوي جزائيامبدأ التخصيص ال يحول دون  -ب

ول أن مبدأ ختصص الشخص املعنوي حيباملعارضون  إليههذا االجتاه أن ما ذهب يرى أنصار 

 وال بقدرته على القانوين هله بوجود عالقةدون مساءلته جزائيا حجة واهية، كون مبدأ التخصص ال 

ظل له خرج عن حدود اختصاصه  إذايتعلق بأمهيته يف حتديد نشاطه، وعليه  إمناارتكاب اجلرمية، و 

   3.لكن نشاطه غري مشروعوجود 

                                                           
 درية،اإلسكن، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىلمربوك بوخزنة، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف التشريع اجلزائري،  1
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تخصص ال حيول دون تطبيق قاعدة كما يرد أصحاب هذا االجتاه على أن اخلروج عن مبدأ ال

ومع ذلك يسأل  ،تكاب اجلرائمالغاية من وجوده ار  ليس يف حد ذاتهي، كون اإلنسان اإلسناد املاد

  1.عنها

  :ص المعنوي مع مبدأ شخصية العقوبةالجزائية للشخعدم تعارض المسؤولية  -ج

أ�ا تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة،  مسؤولية اجلزائية للشخص املعنويعارضون لليرى امل

ر مباشرة تقع على الفاعل نفسه، ثاآاه احلديث بالقول بأن لكل عقوبة وهو ما رد عليه أنصار االجت

م عليه فالعقوبة السالبة للحرية ال تؤثر على احملكو  .واحمليطني بهار غري مباشرة تنصب على عائلته ثوآ

قوبة ذا كانت العتقطع مصدر رزقهم، ونفس األمر إو  هممعيلحترمهم من فقط بل تؤثر على عائلته و 

                                            2.ألي عقوبة من العقوبات اجلزائية غري مباشرة ثارآغرامة أو إعدام، وهذه كلها 

ونفس األمر ينطبق على الشخص املعنوي، ذلك أن األثر املباشر للعقوبة يلحق الشخص 

الشخص املعنوي  حل العاملني به، فمثال قرار املباشر للعقوبة سيلحق أعضائه و األثر غري ي، و املعنو 

 3.�اني عامل غريطرد العاملني به مع أ�م غري شركاء يف اجلرمية، أو حىت  إىليؤدي 

شخص مل يرتكب اجلرمية أو  كما أن اإلخالل مببدأ شخصية العقوبة يعين إيقاع العقوبة على

ري مباشر إىل غبطريق  ثارهاآامتدت أما إذا وقعت على املسؤول عنها و يف ارتكا�ا، حىت يساهم مل 

  4.فهو ال يعترب خمالفة هلذا املبدأ به أشخاص مرتبطني

، مع مبدأ شخصية العقوبةاملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يتناقص  إقراروعليه فالقول بأن 

ثارها غري املباشرة على لعقوبة على احملكوم عليه و بني آا ثارآ ينطوي على اخللط يف الفهم بني

بل ويذهب فقهاء االجتاه احلديث إىل أبعد من ذلك  5يسامهوا يف ارتكاب اجلرمية،أشخاص آخرين مل 

                                                           
  12سابق، ص صمودي، مرجع سليم  1
  392سابق، ص حممد صدقي املساعدة، مرجع  رو نأ 2
  64سابق، ص حممد حزيط، مرجع  3
  ، مصر، 2011ط، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، .تامر صاحل، احلماية اجلنائية لسوق األوراق املالية، دراسة مقارنة، د 4
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مبدأ شخصية العقوبة، إذ أن  نفيه خروج ع دم مساءلة الشخص املعنوي جزائيايؤكدون على أن عو 

  .كن مساءلة األشخاص الطبيعية دونهبالتايل ال ميحلسابه، و املعنوي و  اجلرمية ارتكبت باسم الشخص

  :مع الشخص المعنوي جزائية لتتناسبتطويع العقوبات ال -د

إمكانية تطبيق معظم العقوبات اجلزائية على  مذهب أنصار االجتاه التقليدي إىل القول بعد

فهو ليس كذلك بالنسبة  إن كان صحيحا يف جانب منهشخص املعنوي، غري أن هذا القول و ال

ص املعنوي، إال البة للحرية على الشخعقوبة اإلعدام أو عقوبة سيعقل تطبيق  خر، إذ الللجانب اآل

حل الشخص املعنوي أو املصادرة، خرى تتالءم مع طبيعته كالغرامة و ميكن تطبيق عقوبات أ أنه

  .إيقاف نشاطه

غرضها  وياملعنخر القائل بعدم حتقيق العقوبة املقررة على الشخص أما بالنسبة للرأي اآل

  . من قبل أنصار االجتاه احلديثده فنيت تماخلاص، فاإلصالح والردع العام و  الذي يتمثل يف األساسي

االقتصادي بينهم، جيعل من إيقاع اص املعنوية و التنافس التجاري و إذ يرون أن انتشار األشخ

، قد تلحق به ماليني عليه نشر مسعة سيئة إىلأي عقوبة على أي شخص معنوي يؤدي ال حمالة 

هذا ما حيقق الردع اخلاص، أما بالنسبة للردع العام فيتحقق لباقي األشخاص املعنوية الذين اخلسائر، و 

  1.ل أشخاص معنوية أو عقوبات جزائية أخرى رادعةهوادة، من حيرون أن التشريعات تطبق بال 

العقوبة على الشخص املعنوي يؤدي حتما إىل دفع  فرض مريل وفييت أن انإذ يؤكد األستاذ

و�ذا يكون الردع العام واخلاص  2عليه ليكونوا أكثر حرصا واحرتاما للقوانني وحقوق الغري، قائمنيال

  .ح قد حتقق وهو الغرض من العقوبةاإلصالو 
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  المؤسسة الماليةاالعتبارات المؤيدة لوجوب مساءلة : ثانيا

صار االجتاه حجج املنكرين للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، استند أن يدتفنإضافة إىل 

               :يتهي كاآلو  تلك املسؤوليةقرار إل دافعة أخرىعملية  اعتبارات إىلهم احلديث يف تأكيد موقف

 بقوة يف العصرن األشخاص املعنوية فرضت نفسها و أيرى االجتاه احلديث يف الفقه  -أ

                                                                1.ا�االت حقيقة إجرامية يف كثري منبالتايل أصبحت متثل و  احلديث

   .يف االقتصاد الوطين والعاملياملؤسسات املالية اليت أصبحت تلعب دورا هاما من بينهم البنوك و و 

اليت فاقت  زادت خماطر املؤسسات املالية، ئل يف طرق ارتكاب اجلرائميف ظل التطور اهلاو 

 ا�تمع ككل، مما دفع إىلها و ئضرار تصيب عمالجرائم األشخاص الطبيعية، نظرا ملا تلحقه من أ

  .ضرورة إقرار مسؤوليتها اجلزائية

اءلة مسنه ال جيب فقط قواعد العدالة فإ إىلزوال فنتعترب العدالة جوهر التشريع،  - ب

جيب أيضا معاقبة  إمنا، و لشخص املعنويلصاحل ااجلرمية حلساب و  الشخص الطبيعي عند ارتكاب

فة ذلك يعد إخالال مستقلة عن ممثله، وخمال بإرادةهذه اجلرمية، كونه يتمتع  لىخص املعنوي عالش

  .مببدأ العدالة

 �ال الدويل جند أن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي معرتف �ا دوليا،إىل ابالرجوع  - ج

اليت ألصقت الصفة اجلنائية بعدد من املنظمات، ووجهت هلا " نورمربغ"وهذا استنادا إىل حماكمات 

ص املعنوي على املستوى لشخاسؤولية م إقرارالعديد من جرائم احلرب، وعليه فمن باب أوىل 

   2.الداخلي

ىل ضرورة مساءلة األشخاص الندوات الدولية إمن املؤمترات و أوصت العديد  وعلى ذلك

، وقرار 1953املؤمتر الدويل السادس لقانون العقوبات املنعقد يف روما سنة : املعنوية، ومن بينها

واملؤمتر السادس لألمم  ،1994سنة ، وكذا مؤمتر ريودجيانريو 1977لس الوزاري األورويب سنة ا�

نتيجة واحدة  إىلاليت توصلت و  1980،3سنة  )فنزويال(املتحدة للوقاية من اجلرائم املنعقدة بكركاس 

                                                           
  68، ص  سابقمرجع حممد حزيط،  1
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غلب التشريعات احلديثة إىل وعليه اجتهت أ. قرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنويأال وهي وجوب إ

  .مؤسسات املاليةلل وبالتايل إقرار املسؤولية اجلزائية هذه املسؤولية إقرار

الجزائري من المسؤولية الجزائية التشريع موقف التشريعات المقارنة و  :المطلب الثاني

  للمؤسسات المالية

لقد انعكس اجلدل الفقهي حول إقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي على التشريعات  

بالنظرية احلديثة  ذخر أخعض اآلالبفالبعض أخد بالنظرية التقليدية وأنكر هذه املسؤولية و الداخلية 

أقر هذه املسؤولية  يف مدى األخد �ا، فهناك من  اختلفنوي، و للشخص املع أقر املسؤولية اجلزائيةو 

ذه املسؤولية خر أخد �آقسم �ا يف معظم اجلرائم، و هناك من أخد يف كافة اجلرائم، و كقاعدة عامة و 

                                      1.على سبيل االستثناء

هذا التباين التشريعي سنحاول تناوله يف هذا املطلب من خالل دراسة موقف بعض 

مركزين على التشريعات املكرسة ملبدأ املسؤولية اجلزائية للشخص ) الفرع األول(التشريعات املقارنة  

  .)ينالفرع الثا(مث موقف التشريع اجلزائري . املعنوي

  المسؤولية الجزائية للمؤسسات الماليةموقف التشريعات المقارنة من : الفرع األول

املسؤولية اجلزائية  إقرارلقد ساهم اجلدل الفقهي كثريا يف تأخر العديد من التشريعات يف  

يف أواخر القرن  غاية بداية االعرتاف �ا جزئيا إىلتردد تارة أخرى تارة و  إنكارللشخص املعنوي، من 

موقف التشريعات الغربية من إىل ته يف هذا الفرع من خالل التطرق وهو ما سنحاول دراس 2العشرين،

هلذه املسؤولية  ةسواء املنكر ) ثانيا(مث موقف نظري�ا العربية ) أوال ( املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي 

  .ا وذلك على سبيل املثال ال احلصرأو املؤيدة هل

  

  

                                                           
  402سابق، ص أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع  1
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  المالية الجزائية للمؤسساتموقف التشريعات الغربية من المسؤولية : أوال

 :لتشريع االنجليزيا -أ

التقليدي الرافض للمسؤولية اجلزائية،  ملدة طويلة باالجتاهمن تأثر التشريع االجنليزي و بالرغم 

ىل صل يف تقريرها إالذي يرجع األهذه املسؤولية، و  إقرارأنه يعترب من التشريعات السباقة يف إال 

نظرية  إرساءيف اليت سامهت األحكام القضائية من مجلة  يف إصدار اكبري   االقضاء الذي كان له دور 

  1.لألشخاص املعنويةاملسؤولية اجلزائية 

، بشأن شركة أدوية عرضت 1880ي قضية شهرية عرضت على جملس اللوردات عام فف

مبحل كل شخص أن يبيع أو حيتفظ على  ر ظاليت حت 31،32،121مسوما للبيع خمالفة ألحكام املواد 

فضت احملاكم إدانة الشركة، إال أن الربملان وم، واليت ر مفتوح للبيع بالتجزئة أو توزيع أو حتضري مس

 ذلك مبوجب القانونو  2.ت يسمح مبساءلة األشخاص املعنويةتدخل بوضع مبدأ يف إجرام الشركا

  ) Interpretation Act(من قانون التفسري  19ذ جاء يف نص املادة ، إ1889الصادر سنة 

سواء، ومن هنا وجدت الاملعنوية على حد تشمل األشخاص الطبيعية و " شخص"ة على أن كلم

  3.املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف بريطانيا

« In this Act and in every Act passed after The commencement 

of this Act the expression "person" shall, unless the contrary intention 
appears, include any body of persons corporate or unincorporate. » 

  

  

  

                                                           
   95سابق، ص مربوك بوخزنة، مرجع  1
  99، 98، ص نفسهاملرجع  2
 مكتبة القانونالطبعة األوىل، حممد أمحد املنشاوي، املسؤولية اجلنائية والسياسة العقابية، يف جرائم تلويث البيئة البحرية،  3
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  من قانون العدل اجلنائي  33بنص املادة  1925كما أكد املشرع االجنليزي عام 

"The Criminal Justice Act  " على خضوع الشخص املعنوي لإلجراءات اجلنائية أمام

املالية عن بالتايل فمن الطبيعي مساءلة املؤسسات و  1".غريهاحماكم اجلنايات و "ملختلفة اجلهات ا

 .اجلرائم اليت ترتكبها

ذات نطاق واسع، فمجال ص املعنوي يف القانون االجنليزي وتعترب املسؤولية اجلزائية للشخ

ذا كان النص العقوبات، إال إعاقب عليها يف قانون متابعة األشخاص املعنوية ميتد إىل كل اجلرائم امل

  2.صراحة أو ضمنيا األشخاص املعنويةيستثين 

 ميكن مساءلة األشخاص املعنوية ذ الإعدة استثناءات على هذا املبدأ، أما القضاء فقد وضع 

العقوبة  ذا كانتجرمية االغتصاب أو إ: مثلطبيعة الشخص املعنوي، إذا كان الفعل ا�رم يتناىف و 

  3.ة بدنيةعدام أو أية عقوبجن أو اإلاملقررة هي الس

باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف القانون العام والقوانني  املشرع اإلجنليزي ذولقد أخ

، 1897يف   ةالصادر  Anti-trustتشريعات حة على هذه املسؤولية يف جمموع اخلاصة، ونص صرا

، 1972 ذا قانون محاية املستهلككاملنافسة، و حرية طالق وإغري املشروع رمي االحتكار جبت املتعلقة

  4.بتنظيم و تداول املواد اخلطرية وقانون محاية املاء واهلواء من التلوثالقانون اخلاص و 

ر سنة ففي أكتوب ،ىل القضاءويرجع الفضل يف إرساء مبدأ املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي إ

  بالغرامة  يف قضية  صدر حكم 1852

"Vammen Wealth .V.Proprietors Of New Bed For Bridge  " على

كذلك قضت و  الذي أدى إىل تعطيل املالحة فيه األمر ،طريقا فوق �ر مالحيقامتها الشركة إل

                                                           
دار الفكر والقانون،  الطبعة األوىل،حممد لطفي عبد الفتاح، القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احليوية، دراسة مقارنة،  1

  393، ص 2012مصر، 
2 Safie Geeroms, La responsabilité pénale de la personne morale: une étude comparative, 

revue internationale de droit comparé, Vol 4 N°03, 1996, pp 533-579, p 563    
  395سابق، ص حممد لطفي عبد الفتاح، مرجع  3
ي والفرنسي والشريعة اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة نائية للمستهلك يف القانون املصر أمحد حممد حممود علي خلف، احلماية اجل 4

  345، ص 2005للنشر، مصر، 
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على �مة اخليانة،    Canadien Fertrapporsبإدانة شركة  1928ماي  18حمكمة نيويورك يف 

لسيدات مقابل دفع عربون بشرط التسليم بعد سداد باقي عاطف لكون الشركة دأبت على بيع م

الثمن، إال أن مدير الشركة أصدر أمر ببيع نفس املعاطف إىل مشرتين آخرين يقبلون دفع الثمن  

  1.أقر القضاء مسؤوليتها اجلزائيةو كامال، وغريها من القضايا اليت أدينت فيها األشخاص املعنوية 

اإلشارة إىل أن إقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال مينع من مساءلة األشخاص  رجتدو 

 إىلأنه يف التشريع األمريكي مت توسيع نطاق املسؤولية ليصل  إالالطبيعية عن نفس الفعل اإلجرامي، 

لتشريع االجنليزي أدىن املستويات الوظيفية طاملا أن اجلرمية قد مت ارتكا�ا مبناسبة الوظيفة، على عكس ا

املديرين التنفيذيني، جملس اإلدارة و  شخصيات القيادية اليت توجه الشركة كأعضاءبني الالذي ميز 

 2.اجلرائم املرتكبة من طرفهمية الشخص املعنوي إال عن عليه تنعقد مسؤولو 

 :لتشريع الهولنديا -ب

، أنه ال ميكن أن ترتكب 1951لقد كان املبدأ السائد يف قانون العقوبات اهلولندي قبل 

ونية ال ميكنه ارتكاب هو إال حيلة قان أن الشخص املعنوي مامن الشخص الطبيعي، و  إالاجلرمية 

  3.ايل ال يتحمل املسؤولية اجلزائيةبالتاجلرمية، و 

 إجياد تكفي ملكافحة اجلرائم، مما تطلب أنه لوحظ أن مساءلة األشخاص الطبيعية ال إال

 رحلول قانونية ملعاقبة الشخص املعنوي لوقف كل نشاط ضار بالسياسة االقتصادية، وعليه أصد

منه على  15القانون املتعلق باجلرائم االقتصادية الذي نص يف املادة  1951املشرع اهلولندي سنة 

إذا " :كما يليسببها، وجاء النص  ببت اجلرمية مبعرفتها أو ارتك إذاقيام املسؤولية اجلزائية للشركات 

خاص أو مؤسسة  أو شركة أو جمعية أش ،سببهبارتكبت الجريمة بمعرفة شخص معنوي أو 

على هذا الشخص المعنوي، أو الشركة أو الجمعية أو  إماتصدر العقوبات تتخذ اإلجراءات  و 

الفعلية في الواقعة، أو االمتناع  باإلرادةوا المؤسسة أو على من أمر بالواقعة، أو الذين قام

  4."على كليهماالمحظور أو 

                                                           
  21سابق، ص ، مرجع سليم صمودي 1
  404سابق، ص أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع  2
  56سابق، ص ويزة بلعسلي ، مرجع  3
  96سابق، ص حممد حزيط، مرجع  4
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فيالحظ أن هذا القانون أقر املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم االقتصادية فقط 

املساس بالبيئة،  ب باألسعار واإلضرار بالصحة العامة، و ونص على جمموعة من اجلرائم من بينها التالع

كذا نشر واملصادرة، غلق املنشأة، والوضع حتت املراقبة، و كما أجاز هذا القانون توقيع عقوبة الغرامة، 

 1.ادر باإلدانة على الشخص املعنوياحلكم الص

، 1976سبق و أجرى تعديال يف قانون العقوبات سنة  مل يكتف مبا اهلولندي املشرع غري أن

منه على أن تتخذ اإلجراءات وتوقع العقوبات  51نوي يف املادة ائية للشخص املعأقر املسؤولية اجلز  إذ

 2.ه أو توجيهاتهالطبيعي الذي ارتكبت اجلرمية بناء على أمر دابري يف مواجهة الشخص املعنوي و التو 

ألشخاص املعنوية انها عرع اهلولندي من نطاق اجلرائم اليت تسأل يل وسع املشدوعلى أثر التع

عية اليت يرتتب عن أفعاهلم مل حيدد األشخاص الطبيإال أنه مل تبق حمصورة يف اجلرائم االقتصادية، و 

ملساءلته عن تصرفات كل فتح ا�ال للقضاء  وبذلكمسؤولية الشخص املعنوي جزائيا، قيام ة اجلرمي

  .عامل لديه

 :لتشريع الفرنسيا -ج

مسؤولية األشخاص املعنوية غاية بداية القرن العاشر مبدأ عدم  إىللقد ساد ولفرتة طويلة 

ال أ�ا ختلت عن أحكامه الرغم من أن فرنسا كانت دوما وفية للقانون الروماين، إفعلى  3،جزائيا

 إقرار، ومل تساير التشريعات األخرى اليت كانت سباقة يف املعنويخبصوص املسؤولية اجلزائية للشخص 

 4.ولندا، اسبانيا، أملانيا، بلجيكاهبريطانيا، : هذه املسؤولية مثل

د أنه تضمن املسؤولية اجلزائية لألشخاص جن 1670 نه بالرجوع لألمر الصادر سنةأ إال

ضد  ىاملتبعة يف الدعاو  اإلجراءاتالقرى والشركات، ونص على املعنوية املتمثلة يف اجلماعات واملدن و 

 5.هذه األشخاص املعنوية
                                                           

  97، ص سابقحممد حزيط، مرجع  1
  346سابق، ص مد حممود علي خلف، مرجع أمحد حم 2

3 Abdelmajid Zaalani, Eric Mathias, La responsabilité pénale, Berti Editions, Alger, 2009, p 

230 
  16سابق، ص سليم صمودي ، مرجع  4

5 Jean Claud Planque, La détermination de la personne morale pénalement responsable, 

collection logique juridique, Edition L’Hamattan, France, 2003, p 23 
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ظل الفقه ذه املسؤولية، و ه من أي نص يقر جاء خال 1810انون العقوبات لسنة غري أن ق

ال و روح خارج األعضاء املكونني له، ال املعنوي كائن ومهي ليس له جسد و  أن الشخص ةر ينادي بفك

 1.وبات املقررة للشخص الطبيعي عليهميكن تطبيق العق

الشخص املعنوي قضت بعدم حتمل مة النقض الفرنسية �ذا الرأي، و ت حمكولقد أخذ

أ�ا بعد ذلك حاولت التخفيف من حدة مبدأ عدم جواز  إالاملسؤولية اجلزائية بل يسأل مدنيا فقط، 

ألزمت الشخص املعنوي بدفع الغرامات يف جمال اجلرائم املادية لة اجلزائية لألشخاص املعنوية، و املساء

مسؤولية الشخص املعنوي على سبيل  إقرار إىلوفر الركن املادي دون املعنوي، باإلضافة اليت تتطلب ت

 2.املباشرةاالستثناء يف حاالت حمددة مثل خمالفة القوانني املتعلقة بالضرائب غري 

اخلاص بالرقابة على النقد على أنه يف  1939سبتمرب09من قانون  04كما تضمنت املادة 

ممثليه و ن هذا الشخص لشخص معنوي، فإاخلارج مملوكة  متلكات املخفاة يفما إذا كانت املحالة 

عن العقوبات املالية  أعضاء جملس اإلدارة يعتربون مسؤولني شخصيا بالتضامنالقانونيني أو مؤسسيه و 

  3.املقضي �ا

يف  إاللشخص املعنوي مل تظهر حقيقة يف القانون اجلنائي لأن املسؤولية اجلزائية الفقه  ويعترب

 اإلعالمللطباعة و الذي يقضي مبسؤولية مؤسسات الصحافة  920،4-45بصدور األمر  1945

ميكن القول بأنه اعرتاف صريح مبسؤولية الشخص املعنوي   والنشر اليت تعاونت مع العدو، ومع هذا ال

  5.خيص جماال معينا وجرائم معينة احمدودجاء جمال تطبيقه كون 

االرتفاع اهلائل للجرائم يف ا�ال االقتصادي و التجاري و املايل من طرف األشخاص وأمام 

مسؤولية األشخاص املعنوية  إلقرار املعنوية، بدأت تظهر عدة حماوالتالطبيعية حتت غطاء األشخاص 

الذي نص على العقوبات  1934جزائيا ضمن قانون العقوبات، بداية مبشروع قانون العقوبات سنة 

  6.ى األشخاص املعنوية، لكنه مل ينفذالتدابري االحرتازية اليت توقع علالية و امل
                                                           

1 Delphine B.Rach-Thiel, La responsabilité pénale de la personne morale, Genèse et objectifs, 
Edition L’Hamattan, France, 2015, p8 

  52سابق، ص ويزة بلعسلي، مرجع  2
  105سابق، ص رجع ممربوك بوخزنة،  3

4 Ordonnance N°45-920 du 05 mai 1945 relative à la poursuite des entreprise de presse, 
d’édition, d’information et de publicités coupables de collaboration avec l’ennemi, JORF du 
06 mai 1945  
5 Jean –Claude planque, op.cit , p 24 

  107سابق، ص زنة، مرجع مربوك بوخ 6
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أنه قصرها  إالاملسؤولية  الذي أقر أيضا هذه 1978آخر سنة  اقرتح مشروعمت بعد ذلك 

وذلك مىت )  37املادة ( على األشخاص املعنوية ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو املايل، 

مث صدر بعد  1،)38املادة (ملصلحته، ى ارتكا�ا باسم الشخص املعنوي و األعضاء عل إرادةانعقدت 

املسؤولية اجلزائية  إلقرارتضمن نصا عاما ، 1986لقانون العقوبات لسنة  خرآمشروع ذلك 

حمل مناقشات هامة على  يبقالذي و  2لألشخاص املعنوية مهما كانت طبيعتها ما عدا الدولة،

الذي دخل ، و 1992نون العقوبات الصادر سنة ذه املسؤولية يف قاه بإقرارنتهت مستوى الربملان، ا

لية منه باملسؤو  02-121يف املادة ، حبيث اعرتف هذا القانون 1994س مار  01منذ  التنفيذحيز 

استثىن بعض اجلرائم اليت تعترب غري قابلة اجلزائية لألشخاص املعنوية ولكن يف بعض اجلرائم فقط و 

 3.األشخاص املعنوية مثل االغتصاب والقتلن قبل م للتنفيذ

مببدأ  ذني، أوهلما أن قانون العقوبات أخهذه املسؤولية متيز بصفتني أساسيت إقرارن إو�ذا ف

مل يقرها يف مجيع اجلرائم، وثانيهما أن  إمنامسؤولية الشخص املعنوي جزائيا و  التخصيص، فهو مل ينكر

املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي إقرار أي أن الغرض من  ،املسؤولية ازدواجيةهذا القانون أخذ مببدأ 

التبعات  منا أن ال يتحمل الشخص الطبيعي وحدهإالطبيعي من هذه املسؤولية، و ليس إعفاء الشخص 

 4.القانونية الكاملة

-2004وجب القانون رقم ع الفرنسي فيما بعد ختلى عن مبدأ التخصيص، مبلكن املشر 

كما هو منصوص عليه يف القانون أو " ة عبار  حبذف، وذلك 2004مارس  9املؤرخ يف  204

ائية للشخص املسؤولية اجلز  إقرارمما جعل  من قانون العقوبات، 02-121الواردة يف املادة " اللوائح

 حيقق املساواة ذلك ما اقب عليها، عبالتايل عدم االلتزام بقوائم حمددة للجرائم املاملعنوي مبدأ عاما، و 

                                             

                                                           
  108، ص سابقمرجع مربوك بوخزنة،  1
   54سابق، ص ، مرجع ليويزة بلعس 2

3 Jean Larguier, Droit pénal générale, 17e édition, Dalloz, Paris, 1999, p96-91 
  413-412سابق، ص أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع  4
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  1.والعدالة بني األشخاص املعنوية واألشخاص الطبيعية

ى املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عللفرنسي قصر ا عاملشر و من جهة أخرى يعاب على 

اجلرائم أحد أعضائه أو ممثليه حلسابه، وكان حريا به مد هذه املسؤولية لتشمل  اجلرائم اليت يرتكبها

ذلك كون تصرف العامل قد يؤدي يف بعض األحيان إىل كوارث تقع ليت يرتكبها أحد العاملني فيه، و ا

قي الذي مل يراع إجراءات �ا عليه وحده، رغم أن الشخص املعنوي هو الفاعل احلقيامسؤولية ارتك

 2.والسالمة العامة األمن

 :ير التشريع السويس -د

ولية اجلزائية لألشخاص املعنوية، ي املسؤ ر املشرع السويسعلى خالف باقي التشريعات مل يقر 

نه يسأل عنها الشخص نوي، فإذا وقعت اجلرمية يف دائرة الشخص املعإذ أن املبدأ املسلم به أنه إ

  3.عامال بسيطان مسريا أو مديرا أو العامل لديه سواء كا

بالنظرية التقليدية ومل يعرتف مبسؤولية الشخص املعنوي جزائيا بالرغم  ري أخذفاملشرع السويس

ال أنه بقدر�م على احلصول على احلقوق وحتمل االلتزامات، إمن أنه يعرتف لألشخاص املعنوية 

  4.ا يف اجلانب املدين فقطقصره

ال أن ذلك مل مينع من مسؤولية الشخص املعنوي جزائيا، إ ذا كان التشريع السويسري مل يقروإ

نصت املادة  ذاحملكوم عليه يف دفع الغرامات واملصاريف، إ احلكم على الشخص املعنوي بالتضامن مع

تطبق األحكام الجزائية على األشخاص الذين " :صناديق التوفري على أنهمن قانون البنوك و  49

                                                           
1 Ghica- Lemarchand, Claudia, The criminal Liability of legal persons, (November 21, 2012), 

The international conference Education and Creativity for: Knowledge Based society-law 
2012, titu Maiorescu University, P105-110, Avaible at SSRN: 
http://SSRN.com/abstract=2229145 , P 107       

  429، ص 2009دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ط، .دعادل ماهر األلفي، احلماية اجلنائية للبيئة،  2
  110سابق، ص مربوك بوخزنة، مرجع  3

4 Philippe Kenel, La responsabilité pénale des personnes morales en droit anglais, Librairie 
Droz, Genéve, 1991, p86   
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يكون الشخص المعنوي العمل باسم الشخص المعنوي، و وا بقاموا أو كان يجب أن يقوم

  1."بلغ الغرامة والمصاريففع مدشخص المخطئ عن المسؤوال بالتضامن مع 

ذ مل يعثر على السويسري مساءلة الشخص املعنوي إ ذلك فقد أجاز القانون إىل باإلضافة

هذا الشخص، ففي قرار احملكمة  الفدرالية دى املسؤول احلقيقي مرتكب الفعل من بني العاملني ل

مل يعرف من وضعها من احملظورة اليت  اإلعالنات إلصاقاجلمعية عن خمالفة  بإدانةالسويسرية قضت 

 2.بني أعضائها

  التشريعات العربية من المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية موقف : نياثا

ال أن الفقهي على التشريعات العربية، إ على غرار التشريعات الغربية فقد انعكس اخلالف

لكن منها من نص عليها كمبدأ عام يف ؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، و املس إقرار إىلأغلبها بدأ مييل 

ستثناء القانون السوري، القانون اللبناين، ومنها من أخذت �ا على سبيل اال: العقابية مثل هاقوانين

  .لقانون التونسي، القانون الكوييتنون املصري، االقا: ضمن قوانينها اخلاصة مثل

  : القانون اللبناني -أ

املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي،  إقرارقة يف اللبناين من بني التشريعات السبا يعيعد التشر 

على  3،اللبناين من قانون العقوبات 210من املادة  02أقرها املشرع اللبناين كمبدأ عام يف الفقرة  إذ

عماهلا عندما وممثليها و  إدار�اوأعضاء  يهاجزائيا عن أعمال مدير  ةؤولمس اهليئات املعنوية"...  :أن

كما أكدت املادة على عدم ." سائلهاو  بإحدىباسم اهليئات املذكورة أو يأتون هذه األعمال 

انون ينص كان الق  فإذانشر احلكم، بالغرامة واملصادرة و  إالاحلكم على األشخاص املعنوية  إمكانية

 أنزلت باهليئات املعنوية يف احلدودلت الغرامة بالعقوبة املذكورة، و على عقوبة أصلية غري الغرامة، أبد

  63.4و  60و  53املعينة يف املواد 

                                                           
  110سابق، ص مربوك بوخزنة، مرجع  1
  111، ص نفسهاملرجع  2
، صادر 4101ر اللبنانية، عدد .، جاملتضمن قانون العقوبات اللبناين 1943مارس  01صادر يف  340رسوم اشرتاعي رقم م 3

  1943أكتوبر 27بتاريخ 
  .من قانون العقوبات اللبناين 210من املادة  03انظر الفقرة  4
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صرحية الستثناء  إشارةخبالف التشريعات املقارنة مل يتضمن قانون العقوبات اللبناين و 

القضاء يتطرق هلذه املسألة ويستثين هذه املسؤولية، هذا ما جعل األشخاص املعنوية  العامة من 

 1.من قانون العقوبات اللبناين 210املادة الدولة واألشخاص املعنوية العامة من نطاق تطبيق 

الذي تضمن جمموعة من اجلرائم  2التسليفالنقد و  قانونالرجوع للقوانني اخلاصة جند أن بو 

على منه  204نص يف املادة  3االقتصادي،املايل و  ينلوطين واالستقرار ما يتعلق حبماية النقد ا منها

شخص معنوي، تفرض العقوبات المادية التي يمكن أن تجرها ثبتت مخالفة ضد  إذا" :أنه

المخالفة على مدير أو مدراء أو مستخدمي هذا الشخص المعنوي المسؤولين عن المخالفة، 

ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع  إليهمالمسؤولين المشار المسؤول أو  إن

  ."والعطل والضرر والنفقات كافةغرامات 

أو  مصرفلال يمكن " :من نفس القانون على أنه 205ادة كما نصت الفقرة األوىل من امل

مؤسسة مالية التذرع بالرقابة التي يقوم بها المصرف المركزي للتملص من المسؤولية المدنية أو 

  ."التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعايةال يمكنهما قد تكون وقعت عليهما و ائية التي الجز 

رارات، ففي قرار القاللبناين يف العديد من األحكام و قد أكد القضاء على موقف املشرع و 

الشخص  مسؤولية: "يقضي بأن 1974ديسمرب  23بتاريخ  استئناف بريوتصادر من حمكمة 

مسؤولية اهليئة وسائلها، ال تزول لتحل حملها  بإحدىأو  عنويةاملباسم اهليئة  الطبيعي الذي يقرتف

اهليئة املعنوية مسؤوال باالشرتاك عن املبدئية كل من الشخص الطبيعي و  املعنوية بل يبقى من الوجهة

  4."نفرادما على إيعاقب كل منهو  جلرمياالفعل 

                                                           
  111سابق، ص حممد حزيط، مرجع  1
 ر.وإنشاء املصرف املركزي، ج اللبناين يتضمن قانون النقد والتسليف 1963املؤرخ بتاريخ  13513قانون منفذ مبرسوم رقم  2

  .1963أوت  12الصادر يف  64، عدد اللبنانية
  205، ص 2015منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  الطبعة األوىل،، جرائم الرقابة على النقود، سامر عبد اهللا 3
  60-56سابق، ص حليم بن بادة، مرجع  4
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املعنوية جزائيا ال مسؤولية اهليئة : "بأن 1975فيفري  19حملكمة بتاريخ كما قضت نفس ا

يئة أم ال يف حالة باسم اهل اجلرمية شخصيا سواء أتوا هذه األعمال نيتنفي مسؤولية األفراد الطبيعي

 1."الشخصيةبدأ تالزم املسؤولية املعنوية و مب ثبوت ذلك عمال

سؤولية اجلزائية للشخص املعنوي القضاء اللبناين اعرتف مببدأ امل�ذا يتضح أن املشرع و و 

يتعلق بالشخص  ومنها ما يتعلق بالشخص املعنوي، األحكام منها ماطها جبملة من الشروط و وأحا

  .العامل لديه مرتكب الفعل اجلرمي الطبيعي

  :التشريع السوري -ب

يف  كان من بني التشريعات السباقةناين و سار املشرع السوري على �ج املشرع اللب لقد

هذه املسؤولية  إقرارأكثر جرأة من املشرع الفرنسي يف جزائيا، و سؤولية الشخص املعنوي االعرتاف مب

من قانون  209من املادة  02ذلك مبوجب الفقرة مبدأ التخصيص، و  إىلة عامة دون اللجوء فبص

من قانون العقوبات  210ت حرفيا من نص املادة اليت أخذو  1949العقوبات السوري الصادر سنة 

أعضاء عن أعمال مديريها و ن الهيئات االعتبارية مسؤولة جزائيا إ"...: جاء فيها إذ 2،اللبناين

 بإحدىعمالها عندما يأتون هذه األعمال باسم الهيئات المذكورة أو وممثليها و  إدارتها

  ."سائلهاو 

على الشخص املعنوي وهي الغرامة يت حيكم �ا كما نصت نفس املادة على العقوبات ال

  .االحرتازيةباإلضافة إىل التدابري  نشر احلكم،ملصادرة و وا

وقف كل نقابة أو شركة أو مكانية من قانون العقوبات السوري على إ 108املادة أضافت و  

و ممثلوها أو دار�ا أامة إذا ارتكب مديروها أو أعضاء إدارات العمجعية وكل هيئة معنوية ماعدا اإل

  .عاقب عليها بسنتني حبس على األقلحدى وسائلها جناية أو جنحة معماهلا بامسها أو بإ

قوانني االقتصادية جند أن املشرع السوري أكد يف العديد من املرات على للأما بالرجوع 

اليت  التسعريمن قانون التموين و  03فقرة  35املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، من بينها املادة 

                                                           
  60ص سابق، حليم بن بادة، مرجع  1
  225ص ،  مرجع سابقحممود داوود يعقوب،  2
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احملكوم عليه عن قيمة الغرامة  ن معاهليئات بالتضامنصت على مسؤولية الشركات واجلمعيات و 

على معاقبة  1966لسنة  95أكد نص قانون مراقبة العملة السوري رقم كما   يف،املصار و 

 1.عن أي خمالفة ألحكام هذا القانوناألشخاص املعنوية ومن بينهم املؤسسات املالية 

 :التشريع المصري -ج

ؤولية اجلزائية تنص صراحة على إقرار املسيعترب التشريع املصري من بني التشريعات اليت مل 

شارة صرحية أو ضمنية خالل خلو قانون العقوبات من أي إ يظهر ذلك منللشخص املعنوي، و 

النص  إىلشرع املصري اجته امل ،املاليةومع تزايد اجلرائم االقتصادية و  أنه إاللالعرتاف �ذه املسؤولية، 

لسنة  281القانون رقم يف بعض احلاالت على مسؤولية الشخص املعنوي جزائيا، أوهلا مبوجب 

، حيث 1941التدليس لسنة قانون قمع الغش و  إىل 01مكرر 6الذي أضاف املادة  1994

  2.مسؤولية األشخاص املعنوية جزائيااحتوت على جمموعة األحكام اليت تنظم 

عنوي عما املسؤولية اجلزائية للشخص امل إقرارتضمن هذا النص عبارات صرحية تدل على و 

مبسؤولية الشخص الطبيعي  إخاللدون : "جاء فيها أنه إذ 3،حلسابهيرتكب من جرائم بامسه و 

املنصوص عليها يف هذا القانون، يسأل الشخص املعنوي جزائيا عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 

جيوز أو أحد العاملني لديه، و  ممثليهحد أجهزته أو وقعت حلسابه أو بامسه بواسطة أ إذاالقانون 

يف حالة و تزيد على سنة، للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص املعنوي املتعلق باجلرمية ملدة ال 

ط زاولة النشامبالرتخيص  بإلغاءسنوات أو على مخس العود جيوز احلكم بوقف النشاط ملدة ال تزيد 

 4."�ائيا

و يتضح من هذا النص أن املشرع املصري قد حصر اجلرائم اليت يسأل عنها الشخص املعنوي 

مسؤولية  إقرارالتدليس، كما يؤكد على أن النص عليها ضمن قانون قمع الغش و اليت جاء تلك يف 

                                                           
  61-60سابق، ص ، مرجع  بلعسلي ويزة 1
  63سابق، ص مرجع  حممود داوود يعقوب، 2
  63سابق، ص رجع م بلعسلي ،ويزة  3
املتعلق بقمع التدليس والغش،  1941لسنة  48املعدل للقانون رقم  1994لسنة  281من القانون  01مكرر  06املادة  4

  1994ديسمرب  29الصادر يف  52، عدد جلمهورية مصر العربية ر.ج
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اعرتاف بازدواجية  إمناشخص الطبيعي من العقاب، و ال إفالتالشخص املعنوي جزائيا ال يعين 

 .املسؤولية

على  2002سنة ل 80غسل األموال رقم ص املشرع املصري يف قانون مكافحة كما ن

 1.لديه عند ارتكاب اجلرمية بامسه ولصاحلهالتعويضات احملكوم �ا على العاملني العقوبات املالية و 

حوال مبصادرة الذكر على احلكم يف مجيع األ قانون السابقمن نفس ال 14تنص املادة و 

التصرف فيها إىل يف حالة تعذر ضبطها أو يف حالة  ة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتهاملضبوطاألموال ا

 .ةنيالغري حسن ال

التدليس لية، فالنسبة لقانون  قمع الغش و ملصري قد أقر نوعني من املسؤو ويالحظ أن املشرع ا

ألموال املعنوي، أما خبصوص قانون مكافحة غسل انص على املسؤولية اجلزائية املباشرة للشخص 

للشخص املعنوي مع الشخص  تناول املسؤولية اجلزائية غري املباشرة أي نص على املسؤولية التضامنيةف

عليه ميكن تنفيذ اجلزاءات من املؤسسة املالية يف حالة عدم  تنفيذ العقوبات احملكوم �ا، و الطبيعي يف

  2.الدعوى على الشخص املعنوي مباشرةالطبيعي، أي ال ميكن رفع  تنفيذها بالكامل من الشخص

هكذا جند أن املشرع املصري نص على العديد من تطبيقات املسؤولية اجلزائية للشخص و 

لكن ال حمل للقول بأن هذه املسؤولية مقررة كقاعدة عامة  املعنوي ضمن العديد من القوانني اخلاصة،

حيدد العقوبات الواجب صريح حيدد نطاق هذه املسؤولية، و مل يوجد نص  إذالكل شخص معنوي 

 .تطبيقها على الشخص املعنوي 

وعليه يتضح أنه وفقا للتشريع املصري ال ميكن مساءلة املؤسسات املالية جزائيا، نظرا لغياب 

  .سأل مدنيا فقطتذه املسؤولية، بل نص خاص يقر ه

  

  

                                                           
، دار الفكر والقانون، مصر، الطبعة األوىلية للقائمني بأعمال البناء، عبد الناصر عبد العزيز علي السن، املسؤولية اجلنائ 1

  167، ص 2014
  168، ص املرجع نفسه 2
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  ي من المسؤولية الجزائية للمؤسسات الماليةر الجزائموقف التشريع : الفرع الثاني

املشرع اجلزائري على خطى املشرع الفرنسي يف االجتاه حنو االعرتاف باملسؤولية لقد سار 

 هفرنسي معموال ببقي التشريع ال، سنوات األوىل اليت تلت االستقاللاجلزائية للشخص املعنوي، ففي ال

أبقى  هجند أن 1966بعد صدور قانون العقوبات سنة نية، و ان يتعارض مع السيادة الوطك ال ماإ

الذي مل ينص صراحة ، و 1810ن العقوبات الفرنسي لسنة على املواقف األساسية املقررة يف قانو 

  1.مسؤولية الشخص املعنوي جزائيا إقرارعلى 

ضمنيا ص بعض أحكام قانون العقوبات يعترب البعض أن املشرع اجلزائري قد ن إىللكن بالنظر 

 .ة بعد ذلك ضمن بعض النصوص اخلاصةاليت أقرها صراح على هذه املسؤولية،

صراحة مسؤولية الشخص  أقر املشرع اجلزائري 2004أما بعد تعديل قانون العقوبات سنة 

 ،من هذه املسؤولية مر مبرحلتني أساسيتني املعنوي جزائيا، وعليه يتضح أن موقف املشرع اجلزائري

  .)ثانيا(عد تعديل قانون العقوبات و مرحلة ما ب) أوال(تعديل قانون العقوبات قبل  مرحلة ما

موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية قبل تعديل : أوال

  قانون العقوبات

، مبرحلتني بداية 2004قانون العقوبات سنة قد مر التشريع اجلزائري قبل صدور تعديل ل

املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مث تلتها مرحلة االعرتاف اجلزئي �ذه املسؤولية ضمن بعض  بإنكار

  .وص اخلاصةالنص

  :للمؤسسات الماليةالمسؤولية الجزائية  إنكارمرحلة  -أ

أن املشرع اجلزائري مل يعرتف صراحة  1966،2يتضح من استقراء قانون العقوبات لسنة 

  .ذا تأثرا مبوقف املشرع الفرنسي وتطبيقا ملبدأ شخصية العقوبةهوي و باملسؤولية اجلزائية للشخص املعن

                                                           
  21سابق، ص ، مرجع سليم صمودي 1
، 1966جوان  11، صادر يف 49، عدد ج.ر.يتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان  08مؤرخ يف  156-66أمر رقم  2

  املعدل واملتمم



 المالية كشخص معنوي ةالمسؤولية الجزائية للمؤسس     :                    الباب األول 

 

102 
 

 09ذلك بنصه يف املادة د نص ضمنيا على هذه املسؤولية، و غري أنه يرى البعض أن املشرع ق

جيوز إذ على عقوبة حل الشخص املعنوي كعقوبة تكميلية  من قانون العقوبات اجلزائري 06 فقرة

 1:االعتقاد مردود عليه لعدة أسباب أن هذا إالاجلنح، احلكم �ا يف اجلنايات و 

غياب أي دليل يف قانون العقوبات على اعرتاف املشرع باملسؤولية اجلزائية  :السبب األول

عقوبة تكميلية مقررة  إالهي  ما" وي حل الشخص املعن" للشخص املعنوي، مما يتضح أن عقوبة 

 .يعي الذي يرتكب اجلناية أو اجلنحللشخص الطب

شروط تطبيقها، مفهوم العقوبة و  17ح ضمن املادة أن املشرع اجلزائري أوض :السبب الثاني

من االستمرار يف حتدث عن منعه  إمناالشخص املعنوي و  عن حل حدثشرع يتفمن جهة مل يعد امل

اليت كو�ا عقوبة تكميلية ال جيوز  حيدد شروط تطبيق هذه العقوبة و مل ومن جهة ثانيةممارسة نشاطه، 

 .صراحة عليها كجزاء جلرمية معينة نص القانون إذا إالاحلكم �ا 

على حل  االقوانني املكملة له، ال جند فيها إطالقا نصبالرجوع إىل قانون العقوبات و كما أنه  

  .أو جنحةص املعنوي كعقوبة جلناية الشخ

من قانون العقوبات، نصت على املنع من ممارسة مهنة أو  3 فقرة 19باإلضافة أن املادة 

ال يعتقد أنه قصد بذلك الشخص املعنوي بل الشخص ضمن تدابري األمن الشخصية، و أو فن نشاط 

نة أو من نفس القانون، على جواز احلكم باملنع من مزاولة مه 23نص املادة  ههو ما يؤكدالطبيعي و 

زاولة املهنة نشاط أو فن على احملكوم عليه جلناية أو جنحة إذا ثبتت أن للجرمية املرتكبة صلة مباشرة مب

الذي يكون قاصرا على ، ملادة حاالت تطبيق هذا التدبريإذ حتدد هذه ا 2.أو النشاط أو الفن

  .ص الطبيعية دون األشخاص املعنويةاألشخا

اجلزائري للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ما ذهبت إليه  لعل ما يؤكد عدم إقرار املشرعو 

اليت فرضت إنشاء صحيفة السوابق القضائية لقيد  3من قانون اإلجراءات اجلزائية، 647املادة 

                                                           
  228، ص 2012دار هومة للنشر، ، 11الطبعة أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام،  1
  71سابق، ص ، مرجع ويزة بلعسلي  2
 10، صادر بتاريخ 48ج، عدد .ر.، جزائيةيتضمن قانون اإلجراءات اجل 1966جوان  08املؤرخ يف  155-66أمر رقم  3

  .2019ديسمرب  18املؤرخ يف  78ج، عدد .ر.، ج2019ديسمرب  11ؤرخ يف امل 10-19، املعدل بالقانون 1966جوان 
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عقوبة اإلفالس البسيط أو  على نصن العلى الشركات، ومن جهة ثانية فإ درالعقوبات اليت تص

 ميكن ، ال تشري إطالقا إىل أن الشخص املعاقبمن قانون العقوبات 383يف املادة  الواردةاالحتيايل 

لتجاري على أنه قانون االمن  378أن يكون شخص معنوي، بل أكثر من ذلك فقد نصت املادة 

طبق على ت االحتيايل أو التقصرييشركة فإن العقوبات اخلاصة باإلفالس  إفالسيف حالة احلكم ب

  1.الشركة يفم كل املوظفني وجه عاملصفني، وب، املديرين واالقائمني باإلدارة

القرارات على عدم كد صراحة يف العديد من األحكام و بالرجوع للقضاء اجلزائري جنده أو 

اليت جاء فيه  39608ة العليا من بينها قرار احملكمؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، و االعرتاف باملس

ة كذا الشرككن متابعة شخص معنوي و القانون ال مييف حالة عدم وجود أحكام خاصة يف : " أنه

أن مسري الشركة  عن جرمية معينة، و  التصريح مبسؤوليتها جنائياالتجارية بصفتها شخصا معنويا و 

مدنيا، ذلك أن الشركة ال تتابع قوبات احملكوم �ا عليه جنائيا و كشخص طبيعي هو الذي يتحمل الع

 2."زمة خاصة بدفع الغرامات الضريبيةبب ذلك ملتبقى بسة مدنيا و إال باعتبارها مسؤول

ائية املقررة يف قانون اجلمارك، على الشخص املعنوي باجلزاءات اجلباحلكم  كما رفض القضاء

جنحة إصدار ورفض حتميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة احملكوم �ا على مديرها الرتكابه 

 3.املؤسسةحلساب شيك بدون رصيد باسم و 

رفض  2004القضاء اجلزائري قبل تعديل و نه يظهر جليا أن املشرع ما سبق فإ وبالنظر إىل

إقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، إال أنه من جهة أخرى صدرت بعض النصوص اخلاصة اليت 

  .زائري يف مرحلة االعرتاف اجلزئي �ذه املسؤوليةخرجت عن هذا النطاق، ليدخل التشريع اجل

  

  

  

 

                                                           
  22سابق، ص رجع مسليم صمودي،  1
  69سابق، ص حليم بن بادة ، مرجع  2
  229سابق، ص أحسن بوسقيعة، مرجع  3
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 :مرحلة االعتراف الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي -ب

يف قانون  على الرغم من عدم االعرتاف صراحة باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي

 جعل نصوص اخلاصة، مماال أنه جند أنه مت النص على هذه املسؤولية ضمن بعض الالعقوبات، إ

  :ومنها باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي اجزئي اقرار إعتربها يالبعض 

بشكل جزائيا و املعنوي منه على مساءلة الشخص  55يف املادة  107،1- 69تضمن األمر 

: ملعنوية سواء العامة أو اخلاصة، إذ تنص املادة على أنهصريح دون أي قيد، ليشمل األشخاص ا

المتعلقة بنظام الصرف مرتكبة من قبل متصرفي وحدة معنوية أو  عندما تكون المخالفات"

 ةمسيريها أو مديريها، أو أحد هؤالء، عاملين باسم أو لحساب هذه الوحدة، تالحق هذه األخير 

عن المالحقات  عليها في هذا األمر فضالالمنصوص  ةيحكم عليها بالعقوبات المالينفسها و 

 ."الجارية بحق هؤالء

املشرع سرعان ما تراجع عن تطبيق هذا األمر، مث عاد للنص عليه من جديد بنفس غري أن 

، املتعلق بقمع وخمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة 22-96يف األمر رقم  الطريقة

 2.رؤوس األموال من وإىل اخلارج

بتنظيم  ةاصقمع املخالفات اخلاملتعلق باألسعار و  37-74األمر  من 61كما تنص املادة 

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا األمر مرتكبة من القائمين ": على أنه 3األسعار،

لحساب وي، أو من أحدهم باإلضافة السم و باإلدارة أو المسيرين أو المديرين لشخص معن

المنصوص عليها مالية العقوبات الحقه ب معنوي، يالحق هذا األخير بذاته وتصدرالشخص ال

أعاله، فضال عن المالحقات التي تجري بحق هؤالء في حالة الخطأ  52إلى  49في المادتين 

  ."العمدي
                                                           

 31يف ، صادر 110، عدد ج.ر.، ج1970، يتضمن قانون املالية لسنة 1969ديسمرب  31املؤرخ يف  107-69أمر رقم  1

  .1969ديسمرب 
املتعلق بقمع وخمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس  ،1996جويلية  9املؤرخ يف  22-96األمر رقم   2

  .1996جويلية  10، صادر بتاريخ 43ج، عدد .ر.، جاألموال من وإىل اخلارج

، 38، عددج.ر.ملخالفات اخلاصة بتنظيم األسعار، ج، يتعلق باألسعار وقمع ا1975أفريل  29املؤرخ يف  37-74أمر رقم  3

  .1975ماي  13الصادر 
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يتضح من هذا النص أنه أقر املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي بصفة صرحية وواضحة، 

بشرط ارتكاب اجلرمية من طرف أحد القائمني باإلدارة أو املسريين أو املديرين لدى هذا الشخص 

إىل معاقبة الشخص الطبيعي  باإلضافة عنوي، بامسه وحلسابه، وبالتايل توقع عقوبات مالية عليهامل

  .مرتكب اجلرمية

 37-74جند أن األمر  ،1970ضمن قانون املالية لسنة املت 107-69على خالف األمر و 

منه األشخاص  23قد حدد ضمن املادة  ،املتعلق باألسعار وقمع املخالفات اخلاصة بتنظيم األسعار

أي مت استبعاد  ،املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص هي األشخاصوية املسؤولة مبوجب هذا األمر، و املعن

المخالفات  رع ألحكام الكتاب الثاني من هذا األمتخض": األشخاص املعنوية العامة فجاء فيها

  ..."التالية والمرتكبة من طرف األشخاص الطبيعيين التابعين للقانون الخاص 

 1989جويلية 05املؤرخ يف  12-89وقد ألغي األمر السابق الذكر مبوجب القانون رقم 

 1.ملسؤولية اجلزائية للشخص املعنويالذي ختلى عن اتعلق باألسعار، امل

 36-90در مبوجب القانون ة والرسوم املماثلة الصاكما جند أن قانون الضرائب املباشر 

ىل جانب ص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاص إقد أقر املسؤولية اجلزائية للشخ 2املتمم،املعدل و 

من املادة  9 فقرةجاء النص عليه يف ال املمثلني أو املتصرفني الشرعيني، وهو ماني ياألشخاص الطبيع

خر تابع آخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي ترتكب المعندما ... " :منه على أنه 303

بالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين الحكم بعقوبات الحبس المستحقة و  للقانون الخاص يصدر

للمجموعة ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين 

خالل فيما نيين وضد الشخص المعنوي دون اإلضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانو 

 ."تطبيقها يخص هذا األخير، بالغرامات الجنائية المنصوص على

بالصرف وحركة رؤوس اصني املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخل 22- 96األمر  وأكد

يف الشخص املعنوي  منه، على أنه تطبق على 5يف املادة  املتمم،اخلارج املعدل و  إىلاألموال من و 

                                                           
  230سابق، ص رجع مأحسن بوسقيعة،  1
 31، الصادر يف 57، عدد ج.ر.، ج1991، املتضمن قانون املالية لسنة 1990ديسمرب  31املؤرخ يف  36-90قانون  2

  .1990ديسمرب 
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عدة عقوبات تتمثل يف الغرامة،  ،األمرنفس من  2و  1املخالفات الواردة يف املادتني  هحالة ارتكاب

اولة عمليات مصادرة حمل اجلنحة، مصادرة وسائل النقل املستعملة يف الغش، باإلضافة إىل املنع من مز 

  .ىل االدخارمية والدعوة العلنية إعقد صفقات عمو التجارة اخلارجية، و 

املادة أن املشرع مل حيدد األشخاص املعنوية املساءلة فلم يستبعد هذه  منال أنه يستشف إ

-03مبوجب األمر  22-96عديل األمر ثر تلعامة، و هلذا تدارك املشرع ذلك إاألشخاص املعنوية ا

منه نطاق املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف األشخاص املعنوية  5إذ حصرت املادة  01،1

 2.اخلاصة، مستبعدة بذلك األشخاص املعنوية العامة

جرائم خمالفة أحكام  املتضمن قمع 09،3- 03من القانون رقم  18كما نصت أيضا املادة 

لكيميائية وتدمري األسلحة، على معاقبة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة ا

الشخص املعنوي على ارتكابه اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، وهذا ما يعد إقرارا صرحيا 

 .مبسؤولية الشخص املعنوي جزائيا

وتعترب هذه النصوص كبوادر ومتهيد إلقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ضمن قانون 

 .154-04رست بتعديل قانون العقوبات باألمرالعقوبات، واليت ك

  

  

  

                                                           
املتعلق بقمع  1996جويلية  09املؤرخ يف  22-96، يعدل ويتمم األمر رقم 2003فيفري  19املؤرخ يف  01- 03األمر  1

  2003فيفري  23، الصادر 12، عدد ج.ر.خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، ج
  231سابق، ص أحسن بوسقيعة، مرجع  2
املتضمن قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين  2003جويلية  19املؤرخ يف  09-03م قانون رق 3

  2003جويلية  20، الصادر 43، عدد ج.ر.واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، ج
املتضمن  1966جوان  08املؤرخ يف  156-66املعدل واملتمم لألمر رقم  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04قانون رقم  4

  2004نوفمرب  10، الصادر 71، عدد ج.ر.قانون العقوبات، ج
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موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية بعد تعديل : ثانيا

  قانون العقوبات

، املسؤولية 15- 04بات بالقانون رقم لقد أقر املشرع اجلزائري مبوجب تعديل قانون العقو 

باستثناء الدولة ": ليمكرر منه، إذ نصت على ما ي 51اجلزائية للشخص املعنوي من خالل املادة 

األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي والجماعات المحلية و 

مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما 

                           .  ينص القانون على ذلك

ن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل إ

  ."في نفس األفعال أصلي أو شريك

قد جاء هذا اإلقرار نتيجة ملا توصلت إليه معظم اللجان اليت سبق أن عهد إليها بإعداد و 

تقريريها سنة ، وما أوصت به جلنة إصالح العدالة يف 1997مشروع تعديل قانون العقوبات منذ 

2000.1  

لعل أهم االعتبارات اليت دعت إىل إقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ضمن قانون و 

هو  ميه مشروع تعديل قانون العقوبات،على حنو ما جاء يف كلمة وزير العدل عند تقد العقوبات،

ضخامة قدرا�ا، مما ا و املعنوية، نظرا لتزايد عددهة اإلجرام املرتكب من األشخاص ر اعرتافه خبطو 

 2.على النظام االقتصادي ايشكل تعدي

األشخاص املعنوية بصفة لية اجلزائية للمؤسسات املالية و من أهم اخلصائص اليت ميزت املسؤو و 

 3:عامة يف القانون اجلزائري ما يلي

                                                           
  232سابق، ص رجع مأحسن بوسقيعة،  1
  83سابق، ص حممد حزيط، مرجع  2
  85- 84ص  املرجع نفسه، 3
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هي األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون خاص املعنوية املسؤولة جزائيا، و حتديد األش -أ

اهلا ذا كان رأس معما إ بغض النظرريي، و و خأ هدف رحبيهدفها سواء حتقيق أيا كان  اخلاص،

 .املعنوية اخلاضعة للقانون العام ا استبعد قانون العقوبات األشخاصللخواص أو الدولة، فيم امملوك

 مناشرتاط املشرع اجلزائري لقيام املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، ارتكاب اجلرمية  - ب

 .طرف أجهزته أو ممثليه أو حلسابه

تبين مبدأ ازدواجية املسؤولية اجلزائية على غرار باقي التشريعات املقارنة، أي أن مساءلة  - ج

عل أصلي أو كشريك يف متنع من مساءلة الشخص الطبيعي، سواء كفا الشخص املعنوي جزائيا ال

 . نفس اجلرمية

املشرع اجلزائري مببدأ التخصص، وهذا حبصر املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف  أخذ -د

ا، أي حتديد اجلرائم اليت جيوز مساءلة الشخص املعنوي عنها، على قانوناحلاالت املنصوص عليها 

    .الطبيعي الذي يسأل عن أية جرمية خالف الشخص

اجلزائري قد حدد اجلرائم اليت يسأل أن املشرع  2004يف قانون العقوبات لسنة  واملالحظ

  :عنها الشخص املعنوي وهي

جرمية املساس بأنظمة املعاجلة اآللية و  2جرمية تبييض األموال، 1جرمية تكوين مجعية أشرار،

  3.للمعطيات

العديد من  علىإفالت الشخص املعنوي من العقاب أدى إىل غري أن ذلك مل يكن كافيا، و 

، مما دفع باملشرع اجلزائري إىل توسيع اجلرائم اخلطرية، لغياب نص قانوين يقر مسؤوليته عن تلك اجلرائم

املتمم لقانون املعدل و  234- 06قانون الاليت يسأل عنها الشخص املعنوي، مبوجب  نطاق اجلرائم

                                                           
املتضمن قانون  ،156-66املعدل واملتمم لألمر رقم  15-04قانون رقم  من ،01مكرر  177إىل  176املواد من  1

   .العقوبات
املتضمن قانون  ،156-66املعدل واملتمم لألمر رقم  15-04رقم  من القانون، 07مكرر  389مكرر إىل  389املواد من  2

   .العقوبات
املتضمن قانون  ،156-66تمم لألمر رقم املعدل وامل 15-04قانون رقم من ال، 07مكرر  394إىل  394املواد من  3

   .العقوبات
، 1966جوان  08املؤرخ يف  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06قانون رقم  4

  2006ديسمرب  24، صادر يف 84، عدد ج.ر.املتضمن قانون العقوبات، ج
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أمن الدولة وكذا اجلنح ضد نايات و املتعلقة باجل 96اىل 61وادالعقوبات، ليشمل اجلرائم الواردة يف امل

مكرر من قانون العقوبات  253اجلنح الواقعة ضد األمن العمومي، كما نصت املادة اجلنايات و 

من اجلرائم املنصوص عليها يف الفصل السابع  ائيا عنعلى مساءلة الشخص املعنوي جز  ،2006

 .الباب األول من الكتاب الثالث

د األشخاص اليت ميكن أن يعاقب عليها الشخص املعنوي إضافة إىل اجلنايات واجلنح ض

اخلامس من الفصل األول من الباب الثاين من واملنصوص عليها ضمن القسم الثالث والرابع و جزائيا 

 .و كذا الفصل الثالث من نفس البابالكتاب الثالث، 

ى منصوص عليها يف القسم جرائم أخر  2009،1لقد أضاف تعديل قانون العقوبات و 

 303املادة( ضد األفراد اجلنح باب الثاين املتعلقة باجلنايات و مكرر من الفصل األول من الاخلامس 

   .)11مكرر 

فرت شروط اذا تو عن اجلرائم السابقة الذكر إ عليه يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائياو 

  . مكرر 51املادة 

أخرى وردت يف العديد من مل يتوقف املشرع اجلزائري عند هذا احلد، بل دعمه بنصوص و 

املتعلق بالوقاية من  2004ديسمرب  25املؤرخ يف  18-04القوانني اخلاصة، من بينها القانون رقم 

املؤرخ  06- 05األمر رقم و  2املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالجتار غري الشرعيني �ا،

فيفري  20املؤرخ يف  01- 06قمالقانون ر املتعلق مبكافحة التهريب، و  2005أوت  23يف 

 .املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2005

  

  

                                                           
من ، املتض1966جوان  08املؤرخ يف  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2009فيفري  21املؤرخ يف  01-09قانون رقم  1

  2009مارس  08، صادر 15، عدد ج.ر.قانون العقوبات، ج
  86سابق، ص حممد حزيط، مرجع  2
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 01- 05فقد جاء القانون خاصة املالية بصفةللمؤسسات أما بالنسبة للمسؤولية اجلزائية 

إذ نصت  02،2-12املتمم باألمر املعدل و  1ض األموال ومتويل اإلرهاب،يتعلق بالوقاية من تبيامل

يعاقب األشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه "... :منه على أنه 34املادة ن م 2فقرة ال

اإلخالل بعقوبات  دج دون 50.000.000دج إلى 10.000.000المادة بغرامة من 

بصفة متكررة املخالفون عمدا و ة واملؤسسات واملهن غري املالية يتعلق األمر باملؤسسات املاليو ، ."أشد

  .ض األموال ومتويل اإلرهابييدابري الوقاية من تبلت

من  2ذ نصت الفقرة ؤسسات املالية ضمن قانون النقد والقرض، إكما نصت على مساءلة امل

 81أو  76على أنه ميكن للمحكمة األمر بغلق املؤسسة اليت ارتكبت فيها خمالفة املادة  134املادة 

  .من نفس القانون

اهليئة على العقوبات السارية على النصب يف على أنه تعاقب  135وجاء أيضا يف املادة 

    3.من نفس املادة 1عليه يف الفقرة  حالة خمالفة املنصوص

وعليه يتضح أن املشرع اجلزائري أقر املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية واألشخاص املعنوية 

ىل إمكانية مساءلة بصفة عامة، بشرط ارتكا�ا من طرف أحد ممثليها أو أجهز�ا، حلسا�ا، إضافة إ

األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص فقط مستثنيا بذلك األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون 

            .العام

                                                           
  .، املعدل واملتممض األموال ومتويل اإلرهابياملتعلق بالوقاية من تبي ،2005فيفري  06املؤرخ يف  01-05 قانون رقم 1

يل و املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومت 01-05، يعدل ويتمم القانون رقم 2012فيفري  13املؤرخ يف  02-12أمر  2

  2012فيفري  18، الصادر 08ر، عدد.اإلرهاب ومكافحتهما، ج
من  80املادة  أعاله، بسبب خمالفة 134مينع كل من حكم عليه مبوجب املادة  ": من قانون النقد والقرض 135تنص املادة  3

األمر، من ممارسة نشاط بأي شكل من األشكال يف بنك أو مؤسسة مالية أو يف أي فرع من فروع هذه البنوك أو املؤسسات 

                                                                                                        .                                        "يتعرض املذنب واهليئة اليت تستخدمه للعقوبة السارية على النصب يف حالة خمالفة هذا املنعو   املالية
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  شروط قيام المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية: المبحث الثاني

لقد أصبحت املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي أمرا مفروضا وواقعا ملموسا، إذ أقر�ا أغلب 

ك الرأي املنكر هلذه املسؤولية، األمر الذي التشريعات سواء بصفة عامة أو استثنائية، متجاوزة بذل

 شروط الواجب توافرها لقيامها، ومها شرطان أساسيانأحكامها والنص على التنظيم استدعى 

، ارتكاب )املطلب األول(، ارتكاب اجلرمية من طرف جهاز أو ممثل املؤسسة املالية سنتطرق هلما تباعا

  ).املطلب الثاين(املؤسسة املالية اجلرمية حلساب أو باسم وبوسائل 

  طرف جهاز أو ممثل المؤسسة الماليةارتكاب الجريمة من : المطلب األول

إن املؤسسة املالية كائن غري جمسم ال ميكنها مباشرة نشاطها اإلجرامي بنفسها، إال عن طريق 

  1.أحد أعضائها الطبيعيني املكونني هلا أو أحد ممثليها، فهم مبثابة اليد اليت تعمل والرأس الذي يفكر

وفقا للقانون اجلزائري أن تكون األفعال  للمؤسسة املالية اجلزائية وعليه يشرتط لقيام املسؤولية

 représentantsالشرعيني  اأو أحد ممثليه Organes اا�رمة قد ارتكبت من طرف أحد أجهز�

légauxدون أن يؤكد ممثليهاأو  �اسي الذي حصرهم أيضا يف أحد أجهز ، على غرار املشرع الفرن ،

                            2.املشرع اجلزائريعلى صفة املمثل الشرعي مثلما فعل 

سنحاول يف هذا املطلب حتديد املقصود مبمثل املؤسسة املالية وكيفية اكتسابه هلذه  وعليه

  ).الفرع الثاين( املقصود بأجهزة املؤسسة املاليةو ) الفرع األول( الصفة

  

  

  

  

                                                           
  71سابق، ص زينب سامل، مرجع  1
  197سابق، ص حممد حزيط، مرجع  2
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  ارتكاب الجريمة من طرف ممثل المؤسسة المالية: الفرع األول

اجلرمية من للمؤسسة املالية أن يتم ارتكاب  املشرع اجلزائري إلسناد املسؤولية اجلزائية شرتط ي

ون حتديد املقصود مكرر من قانون العقوبات، د 51وذلك مبوجب املادة  ،الشرعي هاممثلطرف 

الشروط الواجب مث ) أوال( لمؤسسة املاليةل الشرعي مثلامل، لذا سيتم التعرض لتعريف باملمثل الشرعي

  ).ثانيا(توفرها يف ممثل املؤسسة املالية 

  تعريف الممثل الشرعي: أوال

كل شخص ينوب عن شخص آخر يف اختاذ القرارات " :على أنه عامة يعرف املمثل بصفة

  1."بامسه والتوقيع عنه، أي من له تفويض باإلمضاء عن شخص آخر سواء شخص طبيعي أو معنوي

) Représentant( بني املمثلو ) Organe( إىل التفرقة بني العضو حولقد ذهب الشرا 

إن العضو هو الفرد أو جمموعة األفراد املنوط �م اختاذ " :ويوضح األستاذ مستري هذه التفرقة بقوله

قرار ما باسم الشخص املعنوي، أما املمثل فيناط به جمرد وظيفة بسيطة يشغلها وال تعد القرارات اليت 

  2".صادرة مباشرة عن الشخص املعنوييتخذها 

فاملمثل ليس بالضرورة عضوا، ذلك أن العضو هو من أسندت إليه مبقتضى القانون أو 

، عضوالشخص املعنوي، يف حني يعترب ال مبوجب العقد التأسيسي مهام اإلدارة والتسيري باسم

  3.الشخص الطبيعي الذي ينفذ سياسة الشخص املعنوي يف تعامالته مع الغري

غري أن أغلب التشريعات مل تعطي أي أمهية هلذه التفرقة، فقانون العقوبات السوري واللبناين 

ها وأعضاء إدار�ا وممثليها يواألردين نصوا على أن األشخاص املعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مدير 

  .لديهلتشمل أعمال مجيع العاملني  أي وسعوا من نطاق مسؤولية الشخص املعنوي 4.وعماهلا

                                                           
  107سابق، ص ، مرجع سعدية العيد 1
   302سابق، ص حممود داوود يعقوب، مرجع  2
،  02، عدد 12، املسؤولية اجلزائية للشخص االعتباري يف القانون الفرنسي، ا�لة األكادميية للبحث القانوين، ا�لد مزوايلحممد  3

  114، ص 2015كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، 
  303-302سابق، ص وب، مرجع حممود داوود يعق 4
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 02- 121إال أنه استخدم يف املادة كما أن املشرع الفرنسي مل يفرق بني العضو أو املمثل، 

أنه ميال لعدم اعتبار العامل ممثال وبالتايل فتصرفاته  الإليكون مصطلحا شامال، " ممثال"لح منه مصط

  1.ال تلزم الشخص املعنوي، إال إذا حصل على تفويض صحيح من رئيسه

مكرر من قانون العقوبات  51نص صراحة يف املادة فنجده أما بالرجوع للمشرع اجلزائري  

على أنه يسأل  03،2-10من األمر  02املعدلة مبوجب املادة  22-96من األمر  5وكذا املادة 

 2فقرة  2مكرر 65الذي جاء تعريفه مبوجب املادة  ،املعنوي على تصرفات ممثله الشرعيالشخص 

له القانون أو القانون ل الشخص الطبيعي الذي يخو "....:على أنه اإلجراءات اجلزائيةمن قانون 

  ."األساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله

يتضح من نص املادة أن املشرع قد حصر املمثل يف الشخص الطبيعي الذي منحه القانون أو 

  .القانون األساسي للشخص املعنوي تفويضا بتمثيله

باملمثلني الشرعيني األشخاص الطبيعيني الذين هلم السلطة القانونية أو االتفاقية يقصد كما 

يف التصرف باسم الشخص املعنوي، والسلطة القانونية يكون مصدرها القانون مباشرة، أما السلطة 

  3.االتفاقية فيكون مصدرها العقد أو نظام تأسيس الشركة

 11-03من األمر 83 ما ورد يف نص املادة وباعتبار املؤسسة املالية شركة مسامهة حسب

الشخص ف وبالتايلختضع ألحكام القانون التجاري، فهي املعدل واملتمم، املتعلق بالنقد والقرض 

وإذا كانت الشركة  4م،شركة ذات أسهم هو الرئيس املدير العامتثيل له القانون ل الطبيعي الذي خو 

  5.القانوين هو رئيس جملس املديرين ممثلها، فإن Directoireمسرية من قبل جملس مديرين 

                                                           
  304، ص مرجع سابقحممود داوود يعقوب،  1
، يعدل ويتمم األمر 2010سبتمرب  01، صادر بتاريخ 50عدد  ج،.ر.ـ، ج2010أوت  26املؤرخ يف  03-10أمر رقم  2

، املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل 1996جويلية  09املؤرخ يف  96-22

  . اخلارج
  207-206سابق، ص حممد حزيط، مرجع  3
  .، املتضمن القانون التجاري، املعدل واملتمم1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75من األمر رقم  638انظر املادة  4

  .، املعدل واملتمم، املتضمن القانون التجاري1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75األمر رقم من  638املادة  انظر  5
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من القانون التجاري إىل أنه جيوز �لس إدارة شركة ذات أسهم، أن  639كما تشري املادة 

يكلف شخص واحد أو اثنني من األشخاص الطبيعيني ليساعد الرئيس كمديرين وذلك بناء على 

  1.قانون األساسي للشركةاقرتاح املدير العام، كما ميكن تعيني ممثل للشركة ضمن ال

 05،2-92نظام رقم المن  2 أما يف ا�ال املصريف فقد عرف ممثل املؤسسة املالية يف املادة

املتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها، وحدد 

  : مركزه وفقا لثالث صفات وهي

األشخاص الطبيعيون األعضاء يف جملس إدارة املؤسسات هم : المتصرفون اإلداريون-1

  .واألشخاص الطبيعيون الذين ميثلون األشخاص املعنويني يف جملس إدارة هذه املؤسسات ورؤسائها

هو كل شخص طبيعي له دور تسيريي يف مؤسسة كاملدير العام أو املدير أو أي : المسير-2

أو تصل إىل صرف األموال أو ا�ازفة  -املؤسسة باسم-قرارات إطار مسؤول يتمتع بسلطة اختاذ 

  .بالصرف حنو اخلارجاألوامر 

هو كل شخص ميثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان له حق التوقيع أو ال، وجتدر  :الممثل-3

اإلشارة إىل أنه اشرتط املشرع اجلزائري مبوجب قانون النقد والقرض، جمموعة من الشروط الكتساب 

  .املالية واآليت بيا�اصفة ممثل املؤسسة 

  

  

  

  

                                                           
، 2011-04-28، الصادر بتاريخ 613327تعليق على القرار رقم (أحسن بوسقيعة، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي،  1

، جملة 01، عدد )298، ص 2011عن غرفة اجلنح واملخالفات، القسم الثالث، منشور يف جملة احملكمة العليا، العدد األول، 

  21-20، ص 2012اجلزائر، احملكمة العليا، 
يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية  1992مارس  22املؤرخ يف  05-92نظام رقم  2

  .1993فيفري  07، الصادر 08، عدد ج.ر.ومسرييها وممثليها، ج
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  سسة الماليةممثل المؤ  الواجب توفرها فيشروط ال: ثانيا

 ،املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  80جلزائري يف املادة نص املشرع ا

ال جيوز ألي كان أن يكون :"الشروط الواجب توافرها يف ممثل املؤسسة املالية إذ نصت على أنه ىعل

مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا يف جملس إدار�ا وأن يتوىل مباشرة أو بواسطة شخص آخر، 

عنها،  إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسيريها أو متثيلها، بأي صفة كانت، أو أن خيول حق التوقيع

  : ل تأطري هذه املؤسساتماوذلك دون اإلخالل بالشروط اليت حيددها ا�لس عن طريق األنظمة، لع

  :إذا حكم عليه بسبب ما يأيت

  .جناية -أ

  .اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة األمانة - ب

  .بتزاز أموال أو قيمحجز عمدي دون وجه حق ارتكب من مؤمتنني عموميني أو ا -ج

  اإلفالس -د

  .خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف -هـ

  .رات اخلاصة التجارية أو املصرفيةالتزوير يف احملرارات أو التزوير يف احملرا - و

  .خمالفة قوانني الشركات -ز

  .إخفاء التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف -ح

  .باملخدرات والفساد وتبييض األموال و اإلرهابكل خمالفة ترتبط باالجتار  -ط

فيه يشكل  ،إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية حبكم يتمتع بقوة الشيء املقضي 

  .حسب القانون اجلزائري إحدى اجلنايات أو اجلنح املنصوص عليها يف هذه املادة

شخص معنوي مفلس  إذا أعلن إفالسه أو احلق بإفالس أو حكم مبسؤولية مدنية كعضو يف 

  .سواء يف اجلزائر أو اخلارج ما مل يرد له االعتبار
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املتعلق بالشروط اليت  05-92 من النظام 04 إيل الشروط السابقة نصت املادة باإلضافة 

من على شروط أخرى  ،جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها

  :املسريين وهي املستخدمني يفالواجب توافرها 

أن يتصرفوا بطريقة سليمة وأن ال يرتكبوا أخطاء مهنية تتسبب يف خسائر للمؤسسة  - 

  .وزبائنها، السيما املودعون لديها أو تعرضهم ألخطار غري اعتيادية أو غري مألوفة

  .والقدرة على التسيري أن تتوفر فيهم صفات كافية من حيث الكفاءة التقنية -

من نفس النظام أن تتوفر يف املسري دائما متطلبات الشرف واألخالق،  06 أوجبت املادةو  

  .سواء قبل تعيينه أو أثناء ممارسة وظائفه

ومن جهة أخرى نص القانون التجاري على الشروط العامة الواجب توافرها يف ممثل املؤسسة  

  1.املالية باعتبارها شركة مسامهة

ة أن يكون من ذوي الكفاءات يف ا�ال املصريف، وان وعليه فيشرتط يف ممثل املؤسسة املالي

تتوفر فيه متطلبات الشرف واألخالق وأن يتصرف بطريقة سليمة وال يقع يف أخطاء مهنية جسيمةـ، 

  .وأن ال يكون قد حكم عليه جلناية أو جنحة كما سبق بيانه

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  112سابق، ص ، مرجع سعدية العيد 1
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  مة من طرف أجهزة المؤسسة الماليةارتكاب الجري: الفرع الثاني

   من األمر 05 مكرر من قانون العقوبات وكذا املادة 51 نص املشرع اجلزائري يف املادة 

املعدل واملتمم، على أنه تسأل األشخاص املعنوية عن اجلرائم اليت ترتكب حلسا�ا من  96-22

أو طرف أجهز�ا أو ممثليها، وبالتايل ال تسأل املؤسسات املالية جزائيا إال عن األفعال اإلجيابية 

  .السلبية الصادرة عن أجهز�ا أو ممثليها

  فما املقصود �ذه األجهزة ؟ وما هي األجهزة اليت يرتتب عنها مساءلة املؤسسة املالية جزائيا؟

  المقصود بأجهزة المؤسسة المالية :أوال

كل كيان مؤهل الختاذ القرارات أو تطبيقها ممن " يقصد بأجهزة الشخص املعنوي بصفة عامة

  1."م القانون أو النظام األساسي هلذا الشخص املعنوي، سلطة إدارته والتصرف بامسههلل خيو 

أي األشخاص الذين يشغلون وظائف عليا لدى الشخص املعنوي تؤهلهم الختاذ القرارات 

  .بامسه وحلسابه والتعبري عن إرادته

اهليكل اإلداري الذي يتكون منه الشخص املعنوي  ،كما يذهب الفقه إىل اعتبار العضو

  .املدير العام شخصا وحيدا مثل املسري، الرئيس وقد يكون العضو كذلك 2مبوجب نظامه األساسي،

من قانون  02-121واملادة  انون العقوبات اجلزائريمكرر من ق 51 وبالرجوع إىل املادة 

سيري لدى الشخص املعنوي اليت هي أيضا أجهزة العقوبات الفرنسي، جندها مل تفرق بني أجهزة الت

التمثيل فيها، أي املمثلني الشرعيني هلا، وأجهزة املراقبة فيها، وال بني األجهزة اجلماعية كمجلس 

  3.اإلدارة، واألجهزة الفردية مثل املدير ورئيس جملس اإلدارة

                                                           
   199سابق، ص حممد حزيط، مرجع  1

2 Mascala Corinne, Amauger-Lattes, Marie-Cécile, les évolution de la responsabilité pénale 
des personnes morale en droit de l’entreprise, in: La personnalité juridique (en ligne), 
Toulouse: presse de l’université Toulouse 01 capitole 2013( généré le 14/05/2019) Disponible 
sur internet:http://books.opénedition.org/putc/3052.ISBN:9782379280429                                                                                                          
DOI:10:4000/books.putc.3025  

  200سابق، ص حممد حزيط، مرجع  3
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عنوي أو الئحته وميكن التأكد من صفة العضو بالرجوع إىل القانون األساسي للشخص امل 

وعليه باعتبار املؤسسة املالية تؤسس يف صورة شركة مسامهة،  1الداخلية أو قرارات اجلمعية العامة،

  .فإ�ا ختضع إىل قواعد القانون املصريف وأحكام القانون التجاري

و�ذا لتحديد أجهزة املؤسسة املالية، اليت يرتتب عن أفعاهلم مساءلة هذه األخرية جزائيا، 

  .تضي النظر يف النصوص القانونية املصرفية، ونصوص القانون التجارييق

  سأل المؤسسة المالية عن تصرفاتهماألجهزة التي ت :ثانيا

على  ،والقرض املعدل واملتمم داملتضمن قانون النق 11-03مر رقم من األ 83 تنص املادة

  ."مسامهةشركات جيب أن تؤسس البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري يف شكل :"أنه

املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  08-11من النظام رقم  02 فمن جهة نصت املادة

  :على األجهزة اإلدارية املكونة للمؤسسة املالية وهي 2واملؤسسات املالية،

  .جهاز تنفيذي -

  .وهي جملس اإلدارة أو جملس املراقبة :هيئة المداولة -

  .لجنة التدقيق -

فحسب القانون التجاري تباشر إدارة شركة املسامهة بواسطة أجهزة  ،من جهة أخرىو 

متعددة، خمتلفة يف اختصاصها ومتفاوتة يف قو�ا، وتتمثل هذه األجهزة يف جملس اإلدارة، اجلمعية 

  3.جملس املراقبةو العامة، 

جملس اإلدارة، اجلمعية : و�ذا يتضح لنا أن املؤسسة املالية تتضمن اهلياكل اإلدارية التالية

  .العامة، جملس املراقبة وحمافظو احلسابات

                                                           
  184سابق، ص ، مرجع ويزة بلعسلي  1
املؤرخ يف  47ر، عدد.، املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، ج2011نوفمرب  28املؤرخ يف  08-11نظام رقم  2

   2012أوت  29
   236، ص 2007، مصر، اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر، ط، .د فريد العريين، الشركات التجارية،حممد  3
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   :مجلس اإلدارة -أ

األصل أن إدارة املؤسسة من حق املسامهني مجيعا، الذين جيتمعون يف مجعية عامة، إال أن كثرة 

مجعية عامة يف فرتات متقاربة، لذا تتوىل اإلدارة الفعلية للشركة هيئة حمدودة املسامهني حتول دون عقد 

  1.العدد وهي جملس اإلدارة

أعضاء على األقل ومن اثين عشر عضوا على األكثر، يتم  03 يتألف جملس اإلدارة من 

يتهم يف انتخا�م من طرف اجلمعية العامة التأسيسية أو اجلمعية العامة العادية، وحتدد مدة عضو 

  2.سنوات) 6(القانون األساسي، دون أن يتجاوز ذلك ست

ك حتت ينتخب جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسا شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذل 

ويعني الرئيس ملدة ال تتجاوز مدة نيابته كقائم  ،دد جملس اإلدارة أجرهحي اطائلة بطالن التعيني، كم

  3.انتخابه وجيوز �لس اإلدارة أن يعزله يف أي وقتباإلدارة، وهو قابل إلعادة 

يذهب بعض الفقه الفرنسي إىل القول بأن رئيس جملس اإلدارة، وبصفته هذه، قد يلعب دورا  

  4.مهما يف توجيه جملس اإلدارة، يكون له تأثري قوي على سائر أعضاء ا�لس يف اختاذ القرارات

للشركة، فيمثل الشركة يف عالقا�ا مع الغري، ويتمتع ويتوىل حتت مسؤوليته اإلدارة العامة   

الرئيس بالسلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة، مع مراعاة السلطات املخصصة جلمعيات املسامهني، 

  5.و�لس اإلدارة

أما بالنسبة �لس اإلدارة فيتوىل سلطات هامة، فله صالحية القيام جبميع األعمال اليت 

      التجارية وكذا سري اإلدارة، وبالتايل فله أعمال اإلدارة وأعمال التصرف، تستوجب سري املشاريع

                                                           
  141، ص 2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة، مبادئ القانون التجاري، ترياقعبد القادر الب 1
التجاري  قانونم للاملعدل واملتم 1993فريل أ 25املؤرخ يف  08-93من املرسوم التشريعي رقم  611و 601انظر املواد  2

  1993أفريل  25، صادر يف 27ر، عدد .اجلزائري، ج
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 636و 635 ادةاملانظر  3
ليب احلقوقية، لبنان، ، منشورات احلالطبعة األوىلالياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، اجلزء احلادي عشر، الشركة املغفلة،  4

  75، ص 2009
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 638و 622ة انظر املاد 5
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من اجلمعية  االعقود والتصرفات تستوجب إذن عضباسم املؤسسة املالية، إال أن بكما له إبرام العقود 

  1.العامة للمسامهني، مثل عقد القرض

يكلف شخصا واحدا أو اثنني من كما جيوز �لس اإلدارة، بناء على اقرتاح الرئيس، أن  

األشخاص الطبيعيني ليساعدا الرئيس كمديرين عامني وحيدد باالتفاق مع رئيسه مدى ومدة 

  2.السلطات املخولة للمديرين العامني

  :مجلس المديرين ومجلس المراقبة -ب

 قانوناملعدل واملتمم لل 08- 93مبوجب املرسوم التشريعي رقم أضاف املشرع اجلزائري،  

قسم فرعي ثاين يتضمن جهازين إداريني جديدين لشركة املسامهة، جملس املديرين  اجلزائري، لتجاريا

  .وجملس املراقبة

   :مجلس المديرين -1

من التقنني التجاري، على أنه يدير الشركة املسامهة جملس مديرين يتكون  64نصت املادة 

  .جملس املراقبةمن ثالثة إىل مخسة أعضاء، وميارس وظائفه حتت رقابة 

سند الرئاسة ألحدهم وينبغي أن تملديرين من طرف جملس املراقبة، و يتم تعيني أعضاء جملس ا

  3.يكون مجيع أعضائه أشخاصا طبيعيني

يتمتع جملس املديرين بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة يف كل الظروف وميارس هذه 

  4.ملخولة �لس املراقبة ومجعية املسامهنيالسلطات يف حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات ا

شركة ملزمة يف عالقا�ا مع التجاري، على أنه تكون ال القانونمن  649كما أكدت املادة 

حىت بأعمال جملس املديرين غري التابعة ملوضوع الشركة، ما مل يثبت أن الغري كان يعلم أن العمل  الغري

                                                           
  132سابق، ص علي ندمي احلمصي، مرجع  1
   .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 641و 639انظر املادة  2
  .، املعدل واملتممالتجاري قانونمن ال 644انظر املادة  3
  .تمم، املعدل واملمن القانون التجاري 648املادة انظر  4
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نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون األساسي يكفي يتجاوز هذا املوضوع أو ال ميكن جتاهله 

  .وحده لتأسيس هذه البنية

   :مجلس المراقبة -2

للجمعية العامة للمسامهني حق الرقابة على أعمال جملس اإلدارة، لذا أوجب القانون إنشاء 

يتم  أعضاء على األقل، واثين عشر عضوا على األكثر، 7يتكون هذا األخري من 1جملس مراقبة،

من طرف اجلمعية كما ميكن تعيينهم سنوات،   6 انتخا�م من طرف اجلمعية العامة ملدة ال تتجاوز

ويف حالة الدمج أو االنفصال ميكن تعيينهم من اجلمعية العامة  سنوات، 3التأسيسية ملدة ال تتجاوز 

حىت يعادل العدد اإلمجايل ألعضاء  ،عضوا 12وميكن أن يتجاوز عدد األعضاء املقدر ب 2العادية،

جملس املراقبة املمارسني منذ أكثر من ستة أشهر يف الشركات املدجمة وذلك دون أن يتجاوز العدد 

  3.وعشرين عضوا اأربع

إضافة إىل ذلك جيوز تعيني شخص معنوي يف جملس املراقبة، يكون له ممثل دائم، حبيث 

املسؤولية اجلزائية واملدنية عنه كما لو كان عضوا بامسه خيضع جلميع الشروط وااللتزامات ويتحمل 

  4.اخلاص

خيتص جملس املراقبة بالقيام مبهمة الرقابة الدائمة للشركة، فله احلق يف إجراء الرقابة اليت يراها 

 تكما يب.تهئق اليت يراها مفيدة للقيام مبهموميكنه االطالع على الوثا. ضرورية يف أي وقت من السنة

أشهر وعند �اية كل سنة مالية،  3الحظاته يف التقارير املقدمة له من جملس املديرين مرة كلويقدم م

  5.وكذا مراجعة ومراقبة الوثائق املتعلقة بالشركة

                                                           
  142عبد القادر البقريات، مرجع سابق، ص  1
  .من القانون التجاري، املعدل واملتمم 662انظر املادة  2
  .من القانون التجاري، املعدل واملتمم 658انظر املادة  3
  .من القانون التجاري، املعدل واملتمم ،654 ادةانظر امل 4
  .، من القانون التجاري، املعدل واملتمم656، 655انظر املواد  5
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ممارسة وكالتهم، وال أثناء يعترب أعضاء جملس املراقبة مسؤولني عن األخطاء الشخصية املرتكبة 

ري ونتائجها، إال أنه ميكن اعتبارهم مسؤولني مدنيا عن يتحملون أي مسؤولية بسبب أعمال التسي

  . اجلنح اليت يرتكبها أعضاء جملس املديرين يف حالة علمهم �ا وعدم إخبار اجلمعية العامة بذلك

بالرغم من ذلك إال أنه من الناحية العملية ال يتصور قيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية 

  .املتعلقة بالرقابة م، نظرا ملهامهمعن أعماهل

  : الجمعية العامة للمساهمين -ج

مصدر السلطات فيها، و تعترب اجلمعية العامة للمسامهني السلطة العليا يف املؤسسة املالية، 

باعتبارها اجلهاز الذي يضم مجيع املسامهني، فهي من تعني أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء جملس 

  1.املراقبة وتشرف على أعماهلم

  :مة للمسامهني تنقسم إىل ثالثة أنواعاللقانون التجاري اجلزائري جند أن اجلمعية الع بالرجوع

  :)Assemblée générale constitutive:(الجمعية العامة التأسيسية -1

م احلصص يتنعقد اجلمعية العامة التأسيسية خالل فرتة التأسيس ملراقبة أعمال التأسيس، وتقي

  2.املؤسسة املالية واملصادقة على اختيار أعضاء جملس اإلدارة وجملس املراقبةالعينية واملوافقة على نظام 

كما تقوم بالتثبت يف رأس مال املؤسسة املالية والفصل يف تقدير احلصص العينية، وتبدي 

  3.رأيها يف املصادقة على القانون األساسي للمؤسسة

  

  

  

                                                           
الطبعة ، )املسامهة(لياس ناصيف، موسوعة الشركات، اجلزء الثاين عشر، اجلمعيات العمومية للمسامهني يف الشركة املغفلة إ 1

  09، ص 2010، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، األوىل
  144سابق، ص عبد القادر البقريات، مرجع  2
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 600انظر املادة  3
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  ): Assemblée générale ordinaire:(الجمعية العامة العادية -2

 1جتتمع هذه اجلمعية مرة على األقل يف السنة خالل الستة أشهر اليت تسبق قفل السنة املالية،

جملس  ملناقشة إدارة الشركة، والبت يف حسابا�ا السنوية وحتديد األرباح املقرر توزيعها، وتعيني أعضاء

اجلمعية إال بانقضاء املؤسسة املالية اإلدارة وجملس الرقابة عند انتهاء مد�م، وال تتوقف مهام هذه 

  2.وزوال شخصيتها املعنوية

ميثلون ربع األسهم على األقل اليت هلا حق ني اء اجلمعية البد من حضور مسامهولصحة انقض

  3.التصويت يف الدعوة األوىل، وال يشرتط أي نصاب يف الدعوة الثانية

باألغلبية املطلقة ألصوات املسامهني احلاضرين والغائبني،  روقرارات اجلمعية العامة العادية تصد

وتبطل هذه القرارات إذا خالفت أحكام القانون أو نظام املؤسسة املالية، أو إذا كانت مشوبة بالغش 

  4.أو إساءة استعمال السلطة

  ): Assemblée générale extraordinaire(:الجمعية العامة غير العادية -3

من جانب التكوين العادية دية لنفس أحكام اجلمعية العامة االعغري ختضع اجلمعية العامة 

  5.والدعوة إىل االنعقاد، إال أ�ا ختتلف عنها يف أ�ا تنعقد يف دورات استثنائية كلما دعت احلاجة

هم كما ال يصح تداوهلا إال إذا كان عدد املسامهني احلاضرين أو املمثلني ميلكون نصف األس

 ةحال على األقل يف الدورة األوىل وعلى ربع األسهم ذات احلق يف التصويت يف الدورة الثانية، ويف

عدم اكتمال النصاب جاز تأجيل اجتماع اجلمعية الثانية إىل شهرين على األكثر من يوم 

  6.استدعائها

                                                           
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 01فقرة  676انظر املادة  1
  144سابق، ص عبد القادر البقريات، مرجع  2
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 675انظر املادة  3
  136سابق، ص علي ندمي احلمصي، مرجع  4
  115سابق، ص ، مرجع العيدسعدية  5
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 674انظر املادة  6
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كل أحكامه،   وختتص اجلمعية العامة غري العادية وحدها بصالحية تعديل القانون األساسي يف

  : لكن ليس بصفة مطلقة، وإمنا ترد عليه بعض االستثناءات

ال جيوز زيادة التزامات املسامهني كرفع القيمة االمسية لألسهم، ماعدا العمليات الناجتة عن  -

  1.جتمع األسهم اليت متت بصفة منتظمة

األسهم اجلديدة اليت ال ميكن للجمعية العامة غري العادية إجبار املسامهني على اكتتاب يف  -

ال، أو حتويل شركة مسامهة إىل شركة تضامن ألن املساهم يصبح املرأس زيادة  دتصدرها الشركة عن

  2.على خالف ذلك كل الشركاء  اتفقإذا خصية عن ديون الشركة، إال مسؤوال مسؤولية ش

يستمدها  وال جيوز للجمعية العامة غري العادية املساس حبقوق املساهم األساسية اليت -

  .بصفته شريكا كاحلق يف احلضور والتصويت يف اجلمعية العامة

  3.ال جيوز للجمعية تغيري غرض الشركة األصلي -

كما ختتص اجلمعية العامة غري العادية وحدها باختاذ قرار زيادة رأس املال بناء على تقرير 

بناء على تقرير جملس األمن أو وحتدد هذه اجلمعية  4جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلاالت،

أو جملس املديرين وبناء على تقرير خاص من مندوب احلسابات، سعر اإلصدار أو شروط حتديد هذا 

  . السعر

إىل جملس  ضفيض رأس املال، وهلا أن تفو إضافة إىل ذلك تقرر اجلمعية العامة غري العادية خت

لتحقيقه، مع عدم جواز املساس مببدأ  كل الصالحيات -حسب احلالة-اإلدارة أو �لس املديرين 

  5.املساواة بني املسامهني

                                                           
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 674انظر املادة  1
  .، املعدل واملتمممن قانون التجاري 17مكرر  715املادة 2
  146سابق، ص عبد القادر البقريات، مرجع  3
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 691املادة  4
  .، املعدل واملتمممن القانون التجاري 712انظر املادة  5
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غري أنه وان اختلفت أنواع اجلمعيات العمومية، سواء تأسيسية، عادية أو غري عادية، فهي 

تكون من املسامهني يف الشركة، وهدفها تكل من هذه اجلمعيات   ليست خمتلفة يف جوهرها، ألن

  1.الالزمة إلدارة الشركةاألساسي هو اختاذ القرارات 

و�ذا تعد اجلمعيات العامة أهم جهاز إداري داخل املؤسسة املالية، يتخذ من خالهلا أهم 

فإن ارتكاب أي فعل جرمي من طرف أحد أعضاء اجلمعية العامة،  بالتايلالقرارات املتعلقة بإدارا�ا، و 

  .جزائيا تهاومساءلعليه إدانة املؤسسة املالية يرتتب 

  :حافظو الحساباتم -د 

املتعلق بالنقد  11- 03  اهليئات اإلدارية اليت خول هلا األمرأحد يعد حمافظو احلسابات  

من نفس  100 واملتمم، صالحية املراقبة على املؤسسات املالية، إذ أوجبت املادة والقرض املعدل

 صرفية، تعيني حمافظنيكل مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروعها، بعد رأي اللجنة امل  ىاألمر عل

  .حسابات على األقل، مسجلني يف قائمة نقابة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلساباتلل

ختتص اجلمعية العامة العادية : من القانون التجاري، على أنه 4مكرر 715 كما نصت املادة

للمسامهني بتعيني مندوبا للحسابات أو أكثر، تعهد إليهم مهمة الرقابة الداخلية، يتم اختيارهم من 

من  26 بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين ملدة ثالث سنوات، وهو ما أكدته املادة

  2.املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10القانون

يتوىل حمافظو احلسابات مهام واسعة يف جمال الرقابة، منها ما يتعلق بدور حمافظ احلسابات  

، 01-10ضمن الشركات بصفة عامة، وهو ما جاء النص عليه ضمن القانون التجاري والقانون

سابات يف البنوك واملؤسسات املالية دون سواها، واليت سنحاول تناوهلا ومنها ما يتعلق بدور حمافظ احل

  .بشكل مفصل يف الفصل الثاين من الباب الثاين

                                                           
  16ص  سابق،للمسامهني يف الشركة املغفلة، مرجع  ، اجلمعيات العمومية12 اجلزءلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، إ 1
، ج.ر.املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ج 2010جوان  29املؤرخ يف   01-10القانون رقم  2

  .2010جويلية  11الصادر يف ، 42 عدد
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إال أنه ميكن القول أ�ا تكمن بشكل أساسي يف مراقبة أعمال املؤسسة املالية، والتصديق 

   1.على صحة حسابا�ا ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به

القانونية اليت يكتشفها أثناء تأديته ملهامه  غري القانون سلطة التبليغ عن األفعالكما منحه 

  2.الشركاء، وكيل اجلمهورية، وحمافظ بنك اجلزائر: الرقابية وذلك جلهات معينة وهي

وبالتايل فأي تقصري يف القيام بالتزاماته القانونية، يرتتب عنه قيام مسؤوليته، ويف حالة امتناعه 

  .تسأل عنها املؤسسة جزائيا ،ه بأفعال جرمية حلساب املؤسسة املاليةأو قيام

نطاق  ق من نظام تطبيق هذا الشرط وحصروعليه يتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري قد ضي

ها أجهزته وممثليه فقط، دون توسيع قبلاجلرائم املرتكبة من  يفاملسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية 

من  02-121نفس املوقف الذي تبناه املشرع الفرنسي يف املادة وتابعيه، وهلتشمل مجيع عماله و 

  3.قانون العقوبات الفرنسي

ويرجع ذلك لقيام أجهزة وممثلي املؤسسة املالية باختاذ القرارات اجلوهرية على أساس السلطة 

وهو ما ال يتصور املالية املؤسسة أي إمكانية التعبري عن إرادة  4املخولة هلم مبوجب نظام املؤسسة،

  .قيامه من قبل العامل البسيط

 

                                                           
  .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10من القانون رقم  22انظر املادة  1
، 02حديد، استقاللية حمافظ احلسابات يف ظل القانون املصريف اجلزائري، ا�لة األكادميية للبحث القانوين، العدد أمرية  2

  217، ص اجلزائر، 2018
3 Art 121-2 du code pénal français: « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont 
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement 
que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 
conventions de délégation de service public. 
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article 121-3. » 

  188سابق، ص اهيم الزعيب، مرجع خملد إبر  4
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ا هل لنقض الفرنسية يف قرارقض حمكمة انالفرنسي يف القضاء الشرط هذا ومن تطبيقات 

احلكم الصادر بإدانة الشركة الوطنية للسكك احلديدية عن جنحة القتل  18/01/2000 بتاريخ

قانوين، أل�ا مل تبني أن منفذ اجلرمية جهازا اخلطأ، معتربة أن حمكمة االستئناف مل تستند إىل أساس 

  1 .أو ممثال للشخص املعنوي

أما يف القضاء اجلزائري فلقد أصدرت غرف اجلنح واملخالفات، القسم الثالث، باحملكمة العليا 

سبعة قرارات مهمة، نقضت فيها قرارات صادرة عن جملس  قضاء اجلزائر  28/04/2011 بتاريخ

كشخص معنوي ومدير الوكالة كشخص طبيعي عن " ييت جينرال اجلزائربنك سوس"قضت بإدانة 

  .جنحة خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج

ت هذه القرارات بصفة صرحية يف مسألتني ومها املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي وشروط توب

سأل عنها جزائيا البنوك تبالصرف وحركة رؤوس األموال اليت ص تطبيقها، وكذا خمالفات التنظيم اخلا

  2.واملؤسسات املالية

ون فيه، على أساس أن قضاة ألغت احملكمة العليا القرار املطع 613327ففي القرار رقم 

املتعلق بقمع وخمالفة التشريع والتنظيم  22 -96 من األمر رقم 05 خالفوا نص املادة ا�لس

إدانتهم للبنك كشخص ب، املعدل واملتمم وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارجاخلاصني بالصرف 

  3.معنوي، بالرغم من عدم توفر شروط تطبيق املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي

 05 فجاء يف قرار احملكمة العليا أن مدير وكالة بنكية ليس ممثال شرعيا للبنك مبفهوم املادة

فلم يفوض له  من قانون اإلجراءات اجلزائية، 02مكرر 65واملتمم واملادة املعدل  22-96من األمر 

، كما ال يعد مدير الوكالة ومل يثبت من القانون األساسي أنه مفوض لتمثيل البنك متثيل البنكالقانون 

من أجهزة الشخص املعنوي باعتباره شركة ذات أسهم، وعليه ينتفي شرط من شروط مساءلة 

  4.يرتتب عليه عدم مساءلة البنك عن املخالفات اليت يرتكبها مدير الوكالةالشخص املعنوي، و 

                                                           
  205سابق، ص حممد حزيط، مرجع  1
  16سابق، ص ؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، مرجع أحسن بوسقيعة، املس 2
  18املرجع نفسه، ص  3
  237سابق، ص مرجع جيز يف القانون اجلزائي العام، أحسن بوسقيعة، الو  4
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  أو باسم ووسائل المؤسسة المالية ارتكاب الجريمة لحساب: المطلب الثاني

إضافة إىل شرط ارتكاب اجلرمية من قبل ممثل أو جهاز املؤسسة املالية اشرتطت أغلب 

 تكون هذه اجلرمية قد ارتكبت حلساب املؤسسة املاليةالتشريعات ومن بينها التشريع اجلزائري أن 

  ).الفرع الثاين(  بامسها ووسائلها وأ) الفرع األول(

  ب الجريمة لحساب المؤسسة الماليةارتكا: الفرع األول

من قانون العقوبات  2- 121مكرر من قانون العقوبات اجلزائري واملادة 51نصت املادة

ما للشخص املعنوي، جيب أن تكون قد ارتكبت حلسابه من قبل الفرنسي على أنه لكي تسند جرمية 

، مما يثري "حلساب"أحد أجهزته أو ممثليه، إال أن كال املشرعني الفرنسي واجلزائري مل يعرفا عبارة 

العديد من اإلشكاالت لدى القضاة ورجال القانون، فهل يفهم من هذه العبارة أنه جيب أن يكون 

فقط من اجلرمية، أم أنه جيب أن يكون قد ساهم يف اختاذ القرار  الشخص املعنوي قد استفاد

  1؟الرتكا�ا

، فأخذ البعض باملعىن الواسع هلذه "حلساب"وهلذا حاول الفقه تعريف وتفسري معىن عبارة 

العبارة، إذ يقصد �ا أن اجلرمية قد ارتكبت �دف حتقيق مصلحة له، أي حتقيق ربح أو فائدة أو 

توي أن تكون املصلحة مادية أو معنوية، مباشرة أو غري مباشرة، حمققة أو جتنب خسارة، ويس

، جيعل من تطبيق هذا الشرط مقتصرا "حلساب"ألنه يف حالة األخذ باملعىن الضيق لعبارة  2احتمالية،

  .على اجلرائم العمدية فقط دون غريها

القول بضرورة أن جتلب  كما أن الفقهاء الذين يأخذون بفكرة الفائدة أو الربح، ذهبوا إىل  

اجلرمية فعال الربح للشخص املعنوي، فإذا ارتكبت هذه اجلرمية، ولسبب ما مل حتقق أي فائدة للكائن 

  3.املعنوي، فإنه ال يعاقب

                                                           
  279ص  سابق،مرجع ، أمحد الشافعي 1
  194سابق، ص مرجع خملد إبراهيم الزعيب،  2
  283سابق، ص أمحد الشافعي، مرجع  3
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ن رمية حلساب املؤسسة املالية، أأنه يكفي لتحقق شرط ارتكاب اجل ،وعليه فالرأي الراجح 

، ى تلك املنفعةولو مل يتم احلصول علتكون األفعال اجلرمية قد ارتكبت للوصول إىل منفعة هلا، حىت 

  .طاملا أن نية الشخص الطبيعي اجتهت إىل ذلك

ويرتتب على ذلك عدم إمكانية مساءلة املؤسسة املالية عن اجلرائم اليت يرتكبها ممثليها أو  

ية ملرتكب اجلرمية أو شخص آخر، وهو ما عرب عنه أجهز�ا، إذا كانت �دف إىل أغراض شخص

ارتكاب اجلرائم حلساب العون الشخصي ال : "مقرر اللجنة أمام اجلمعية الوطنيـة الفرنسـية حيـث قـال

  1."تقوم �ا إال مسؤوليته الشخصية

  باسم أو بوسائل المؤسسة المالية ارتكاب الجرائم: الفرع الثاني

شريعات إلقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، أن يتم يشرتط بعض الفقه وبعض الت 

ارتكاب اجلرمية بامسه وحلسابه، ولقد ورد هذا الشرط ضمن قانون العقوبات السوري، اللبناين 

اللبناين،  قانون العقوباتمن  210السوري، واملادة قانون العقوباتمن  209 واألردين، فنصت املادة

األردين، على أنه تسأل اهليئات املعنوية جزائيا عن  قانون العقوباتمن  74 من املادة 02 وكذا الفقرة

أعمال مديريها وإدار�ا وممثليها وعماهلا، عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى 

  .وسائلها

ويالحظ أن هذه التشريعات مل تعتمد عل شرط ارتكاب اجلرمية  حلساب الشخص املعنوي،  

ا اعتمدت على وجوب توفر أحد الشرطني، إما ارتكاب اجلرمية باسم الشخص املعنوي، أو وإمن

حلسا�ا أو : بإحدى وسائله، يف حني أن املشرع املصري والقطري والسعودي وضع شرطني ومها

  2.بامسها، أما املشرع التونسي فقد أقر شرطا واحدا مزدوجا وهو باسم وحلساب الذات املعنوية

" حلساب"و" باسم"التشريعات يف حتديد هذا الشرط، باستعمال عبارات خمتلفة واختالف  

الشخص املعنوي، يرتتب عنه حتما نتائج خمتلفة ومتباينة عند البحث يف مسؤولية " بإحدى وسائل"و

  .الذات املعنوية

                                                           
  314سابق، ص حممود داوود يعقوب، مرجع  1
  318، ص نفسهاملرجع  2
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كن فارتكاب اجلرمية باسم املؤسسة املالية خيتلف عن ارتكا�ا ملصلحتها أو منفعتها، ألنه مي 

  .ارتكاب عمل بامسها دون أن جيلب ذلك منفعة هلا

بني فيقصد �ا أن الفعل اجلرمي املرتكب من " بإحدى وسائل الشخص املعنوي"أما عبارة  

األعمال اليت يقوم �ا عادة ممثلو أو أجهزة الشخص املعنوي ضمن صالحيا�م، وأن تكون الوسائل 

الشخص املعنوي حتت تصرفهم لقيامهم �ذا العمل هي تلك اليت وضعها  املستعملة يف اجلرمية

اجلرمي، وحصر الوسائل على هذا الشكل ميكن الشخص املعنوي من إجراء الرقابة عليها بصورة 

   1.فعلية، طاملا أن هذه الوسائل ميكن أن يساء استخدامها للقيام باجلرمية

املشتكى عليه شيكا  وقد قضت حمكمة التمييز األردنية يف أحد أحكامها أنه إذا أصدر 

تكون  الشركة  بلباسم الشركة اليت ميثلها وليس بصفته الشخصية فإنه ال جيوز معاقبته على الفعل، 

ذا�ا مسؤولة، ولو كان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر شيكا يف هذه احلالة مسؤوال لكان 

  .أورد نصا استثنائيا

املشتكى عليه الشيك موضوع التهمة بصفته كما قضت يف حكم آخر بأنه إذا مل يصدر   

  2.الشخصية وأصدره باسم الشركة، فإن الشركة تكون مسؤولة جزائيا، وليس املشتكى عليه

كذلك أصدرت حمكمة التمييز اللبنانية، يف إحدى قرارا�ا للفصل يف قضية متورط فيها   

عنده يف جمال قيامه مبهمته ليس إن الوسائل اليت يقدمها البنك ملدير يعمل " :شخص معنوي بقوهلا

يعترب البنك مسؤوال جزائيا عن عمل هذا املدير، إذا ما قام هذا األخري و ، )وسيلة التزوير( يف عدادها

 .كن من احلصول على منفعة شخصية لهمببادرته اخلاصة بارتكاب جرمية تزوير يف أعمال البنك، ليتم

ومبا أن اهليئة اال�امية باعتبارها أن املدعى عليه قد قام بتزوير توقيع أحد الزبائن على الشيكات 

من  210 ، تكون قد أخطأت يف تفسري املادةلهواستعمال مزور بوسائل البنك �رد كونه مديرا 

  3."قانون العقوبات وعرضت قرارها للنقض

                                                           
  317، ص مرجع سابقحممود داوود يعقوب،  1
  202سابق، ص ع مرجخملد إبراهيم الزعيب،  2
  182سابق، ص حليم بن بادة ، مرجع  3
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ا كشرط واحد مزدوج مق التخيري أو تطبيقهيتضح أن تطبيق هذين الشرطني سواء عن طري 

مبعىن اشرتاط ارتكاب اجلرمية باسم ووسائل الشخص املعنوي، يثري العديد من اإلشكاالت، خاصة 

كما ال يتصور إسناد اجلرمية للشخص   .إمكانية إفالت األشخاص الطبيعية من املسؤولية اجلزائية

  .املعنوي وهي مل ترتكب حلسابه أو مصلحته

من  55 الذي كان واردا يف املادة" باسم"ا دفع باملشرع اجلزائري للتخلي عن مصطلح هذا م 

عندما تكون " :واليت نصت على أنه 19701 املتضمن قانون املالية لسنة 107-69 األمر رقم

المخالفات المتعلقة بنظام الصرف مرتكبة من قبل متصرفي وحدة معنوية أو مسيريها أو 

ء، عاملين باسم أو لحساب هذه الوحدة، تالحق هذه األخيرة نفسها مديريها، أو أحد هؤال

" حلساب"واستبداهلا مبصطلح ، "ويحكم عليها بالعقوبات المالية المنصوص عليها في األمر

كونه أمشل وأكثر   01-03 واألمر رقماملعدل واملتمم  22- 96 الشخص املعنوي الواردة يف األمر

  .اتساعا

 يف مشروع قانون العقوبات لسنة" باسم"كان قد استعمل مصطلح واملشرع الفرنسي أيضا   

من قانون العقوبات  38، ليؤكد ذلك يف املادة "باسم وملصلحة كل أعضاء ا�موعة"، بنصه 1976

الواعية ألجهزة الشخص املعنوي بامسه  رادةعلى أنه ترتكب اجلرمية من طرف اإل 1978الفرنسي لسنة

  2.وللمصلحة اجلماعية ألعضائه

من جملة الصرف التونسية على أنه يشرتط  33املشرع التونسي قد نص يف الفصلأن  يف حني 

  3.لقيام املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، أن تكون اجلرمية قد ارتكبت بامسه وحلسابه

اء ضرورة أن تكون اجلرمية قد ارتكبت باسم الشخص وهو الراجح فقها، إذ يرى الفقه 

املعنوي وحلسابه، أي توافر كال الشرطني لقيام مسؤوليته، كون الشخص الطبيعي ميكنه أن يتصرف 

حلساب الشخص املعنوي دون أن ميلك حق التعبري عن إرادته أي التصرف بامسه، والعكس فقد 

                                                           
، الصادر يف 110 ، عددج.ر.، ج1970يتضمن قانون املالية لسنة  1969ديسمرب  31، املؤرخ يف 107-69األمر رقم  1

  1970ديسمرب  31
  177سابق، ص ، مرجع بن بادة حليم  2
  224سابق، ص ، مرجع بلعسلي ويزة  3
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قيق مصلحة شخصية وليس حلساب الشخص يتصرف الشخص الطبيعي باسم الشخص املعنوي لتح

  .املعنوي

وعليه كان على املشرع اجلزائري النص على شرط ارتكاب اجلرمية باسم وحلساب الشخص 

باسم وحلساب "املعنوي على غرار املشرع التونسي، لكي يتفادى أي لبس يف تطبيقه، كون عبارة 

  .أكثر دقة" الشخص املعنوي
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  :خالصة الباب األول

أن أغلب التشريعات مل تفصل بني  فنجدرب املؤسسات املالية مفهوما حديثا نوعا ما تعت

خالفا للمشرع اجلزائري الذي  ،هاالبنك نوعا من أنواع اعتربت، وإمنا املالية البنوك واملؤسساتمفهوم 

وك مث التطرق إىل شكلها ومتييزها عن البنوهلذا كان علينا حتديد مفهوم املؤسسات املالية ميز بينهما، 

  .القانوين

فتعرف املؤسسات املالية على أ�ا مؤسسة تتمتع بالشخصية املعنوية وظيفتها القيام باألعمال 

  .تلقي األموال من اجلمهور ووضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن باستثناءاملصرفية مثل البنوك، 

صفة الشخص املعنوي اليت يرتتب  لتتخذمسامهة  وتنشأ هذه املؤسسات على شكل شركات

من القانون  50جبميع حقوق الشخص املعنوي املنصوص عليها يف املادة  ة املاليةتع املؤسسعنها مت

اليت يرتتب على خمالفتها مساءلتها  االلتزاماتتقها العديد من اويف املقابل، يقع على ع اجلزائرياملدين 

  .جزائيا

لتها جزائيا علينا التطرق إىل ضوابط مساءسات املالية أشخاصا معنوية، كان املؤس وباعتبار

موقف املشرع اجلزائري من اجلدل الفقهي الذي ساد ملدة طويلة حول إمكانية مساءلة  نبتبيا خاصة

بشكل جزئي يف بعض النصوص اخلاصة مث  هذه املسؤولية بإقرار بدأجزائيا، والذي  املعنوي الشخص

 تلك إقراريف  شرتطاملعدل لقانون العقوبات وا 15-04بصفة عامة مبوجب القانون  اإقرارهمت 

�ا حلساب الشخص ضرورة ارتكاب اجلرمية من طرف جهاز أو ممثل للمؤسسة املالية وارتكاملسؤولية ا

 .، مع اإلشارة إىل إمكانية املساءلة اجلزائية لألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص فقطاملعنوي



 

 

با ام:  

  اا وا  رآ

ت ا    
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  آثار قيام المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية :الباب الثاني

اليت تعكس صورة النظام املايل عامات األساسية للقطاع املصريف، تعد املؤسسات املالية من الد

يف أي دولة، هذا ما دفع العديد من التشريعات إلحاطتها جبملة من النصوص القانونية اليت تعمل من 

بصفة املصريف على تنظيم عمل هذه املؤسسات ومن جهة أخرى إىل محاية متعامليها والقطاع  جهة

  .عامة

وباعتبار املؤسسات املالية أشخاصا معنوية تنشأ على شكل شركة مسامهة، فهي خاضعة 

  .ألحكام وضوابط املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي كما سبق التعرض له يف الباب األول

اإلشكال حول آثار قيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية؟ وهو ما سنجيب عنه طرح وعليه ي

الفصل ( بيان صورة املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية الناجتة عن إخالهلا بالتزاما�ا لمن خال

  ).الفصل الثاين(مث التطرق إىل آليات متابعة هذه املؤسسات ) األول

 



 

 

ا ولا:  

او اا ر �

  ا ت ا

ا إ  
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  المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية الناتجة عن إخاللها بالتزاماتهاصور  :الفصل األول

تعترب املؤسسات املالية من أهم األشخاص املعنوية الفاعلة يف امليدان االقتصادي، نظرا ملا 

تقوم به من خدمات وعمليات مصرفية، مما جيعلها عرضة ألن تكون مصدرا للجرمية، هذا ما استدعى 

ؤسسات مسؤولية املأقر ها، و على تطبيق اجلزائري  املشرعاليت حرص إخضاعها جلملة من االلتزامات 

  .أو اإلخالل �ا املالية جزائيا عن خمالفتها

عن إخالهلا بالتزاما�ا، بتعدد النصوص ولية اجلزائية للمؤسسات املالية وتتعدد صور املسؤ 

من املصرفية القانونية املنظمة هلا، وهذا رغبة من املشرع اجلزائري يف توفري احلماية القانونية لألعمال 

عدة جوانب، وذلك بتجرمي أي عمل أو امتناع عن عمل ناجتة عن إخالل املؤسسة املالية بالتزاما�ا، 

املصريف أو تدابري الوقاية من تبييض األموال، وهو ما سنتناوله يف هذا سواء املتعلقة بقواعد العمل 

قواعد ب عن إخالهلا يةات املالاملسؤولية اجلزائية للمؤسسبعنوان مبحثني، األول  لالفصل من خال

  .العمل املصريف، والثاين بعنوان جرائم اإلخالل بتدابري الوقاية من تبييض األموال
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ل الواردة في قواعد العمات المالية عن إخاللها بالمسؤولية الجزائية للمؤسس: المبحث األول

  قانون النقد والقرض

 إذمن املشرع اجلزائري على تنظيم العمل املصريف، وحسن تسيري األعمال املصرفية،  حرص

االلتزامات املفروضة على من ، جمموعة املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03ورد يف األمر

املؤسسات املالية، يرتتب عن خمالفتها قيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية، وكون االلتزام بالسر 

عن جزائيا املصريف من أهم هذه االلتزامات، فكان من الضروري البحث يف مسؤولية املؤسسة املالية 

باقي ب إخالهلاعن جزائيا ض ملسؤولية املؤسسات املالية ، مث نتعر )املطلب األول( إخالهلا بالسر املصريف

  ).املطلب الثاين( االلتزامات

  المصرفي بالسر إخاللهاعن ات المالية المسؤولية الجزائية للمؤسس: ولالمطلب األ

مسحت خصوصية العمل املصريف واليت تعتمد على الثقة واالئتمان بني العميل واملؤسسة 

أسرار العمالء سواء معلوما�م املالية أو الشخصية، مما توجب إخضاع العاملني املالية، باالطالع على 

بكتمان أسرار عمالئها وعدم  تلتزم مبوجبه املؤسسات املالية ذي�ال املصريف لواجب السرية، اليف ا

ة بل كان من الضروري توفري محاي شريعات، إال أن ذلك مل يكن كافياإفشائها، وهو ما تبنته أغلب الت

  .على عاتق املؤسسة املالية إذا مت اإلخالل �ذا االلتزاميقع قانونية هلا واقرتا�ا بأثر قانوين 

وتتمثل هذه احلماية يف اجلزاءات اليت ترتتب على فعل اإلفشاء سواء كانت جزاءات جنائية،  

اجلنائي، ومن جهة ، فمن جهة يشكل هذا الفعل جرمية يوقع على مرتكبها اجلزاء تأديبيةمدنية أو 

أخرى خيلف ضررا سيتوجب التعويض، ويف نفس الوقت خطأ تأديبيا، إال أنه سنتعرض يف هذا 

  ).الفرع األول( املطلب بشكل أساسي للشق اجلزائي

ويف املقابل أصبح واجب احملافظة على السر املصريف عقبة أمام املشرع يف مكافحة العديد من  

التخفيف منها بإقرار حاالت استثنائية إلباحة تبييض األموال، مما استدعى اجلرائم املالية خاصة جرمية 

  ).الفرع الثاين( إفشاء السر املصريف
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  جريمة إفشاء السر المصرفي: الفرع األول

أكدت العديد من التشريعات على جترمي إفشاء األسرار املهنية بصفة عامة والسر املصريف  

من جرائم االعتداء على األشخاص املاسة بالشرف واالعتبار، بصفة خاصة، واعترب هذا اإلفشاء 

ويرجع البعض العلة يف ذلك إىل رغبة املشرع يف محاية إرادة ا�ين عليه يف أن تظل معلوماته سرية، إال 

تبقى تلك  يف أنمصلحة ا�ين عليه  حيميأن البعض اآلخر يرى بأنه من الصواب القول بأن القانون 

  1.املعلومات سرا

كما أن األمر يتعدى ذلك ضمن القطاع املصريف، فإفشاء األسرار املصرفية ال يضر فقط  

  .بالعمالء، وإمنا ميس أيضا السري احلسن لنشاط املؤسسات املالية ويضر بسمعة املهنة

  )ثانيا( مث إىل العقوبات املقررة هلا) أوال( ولدراسة هذه اجلرمية سنتعرض إىل أركا�ا 

  لمصرفيريمة إفشاء السر اأركان ج: أوال

الركن املادي  ،بداية بالركن املفرتضيشرتط لقيام جرمية إفشاء السر املصريف، توافر عدة أركان، 

  .الركن املعنويمث 

  الركن المفترض -أ

الصفة اخلاصة، أي ال يرتكبها إال شخص  ذاتفشاء السر املصريف من اجلرائم تعد جرمية إ 

ويف األساس صفة املهين املصريف، لكن معظم التشريعات توسعت ذو صفة معينة، وهي الصفة املهنية 

أشخاص من : الفئة األوىل، الذين ينقسمون إىل فئتنييف بيان األشخاص امللزمون بالسر املصريف، 

أشخاص من خارج املؤسسة املالية ال : الفئة الثانيةو عالقة وظيفية �ا،  داخل املؤسسة املالية تربطهم

تربطهم عالقة �ا، لكن اطلعوا حبكم مهنتهم أو وظيفتهم على البيانات واملعلومات املشمولة بالسر 

  2.املصريف

                                                           
  227سابق، ص زينب سامل، مرجع  1
  228املرجع نفسه، ص  2
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لقيام املسؤولية اجلزائية  اأساسي ااألوىل كو�ا شرط الفئةعلى  سنقتصر هذه الدراسة إال أنه 

  .للمؤسسة املالية

قد نص على واجب السرية املصرفية  ،لتشريعات املقارنة جند أن املشرع األردينإىل ابالرجوع  

لى البنك مراعاة السرية التامة لجميع ع ": إذ جاء فيها أنه 1من قانون البنوك األردين 72 يف املادة

أي بيانات عنها بطريق  ويحظر إعطاءحسابات العمالء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه 

  ..."مباشر أو غير مباشر

يحظر على أي من إداريي البنك  " :من نفس القانون نصت على أنه 73 أما املادة 

الحاليين أو السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو ودائعهم أو 

كشفها أو تمكين الغير من االطالع األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معامالتهم أو  

  ..".ح بها بمقتضى أحكام هذا القانونعليها في غير الحاالت المسمو 

كل عضو مجلس إدارة البنك  :"على أنه "اإلداري"من القانون السابق  02 وعرفت املادة 

سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثال لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف 

  ".فيه

 بالسر املصريف إىل مجيع إداريي املؤسسة نين قد وسع من نطاق األشخاص امللزميكو  و�ذا 

  .املالية، ليشمل رؤساء وأعضاء جملس اإلدارة، ومديريها وكل موظف فيها

 بالسر املصريف ليشمل مجيع نيواملشرع املصري أيضا قد وسع يف حتديد األشخاص امللزم 

من القانون  100 كانت درجتهم الوظيفية، وهو ما نصت عليه املادةموظفي املؤسسة املالية، مهما  

حيظر على رؤساء وأعضاء جمالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملني " :على أنه 2003 لسنة 88 رقم

�ا إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عمالء البنوك وحسابا�م أو ودائعهم أو األمانات 

�م أو معامال�م يف شأ�ا أو متكني الغري من اإلطالع عليها يف غري احلاالت  أو اخلزائن املتعلقة

  ."..�ا مبقتضى أحكام هذا القانوناملرخص 

                                                           
   2000أوت  01، بتاريخ 4448ر األردنية رقم .الصادر يف عدد ج 28رقم  قانون البنوك 1
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فية ووسع من نطاق األشخاص املشرع الفرنسي هو اآلخر أكد على واجب السرية املصر أما  

كل  :"الية اليت تنص على أنمن قانون النقد وامل 33-511 بالسر املصريف، وذلك يف املادةنيامللزم

عضو مجلس إدارة، حسب مقتضى الحال، عضو مجلس إدارة المراقبة وكل شخص يشارك 

  1."..ا لديها، ملزم بالسرية المهنيةبأي صفة في إدارة أو تسيير مؤسسة ائتمان أو مستخدم

ملتعلق بالنقد والقرض ا 11- 03من األمر 117أما املشرع اجلزائري فقد حدد يف املادة 

كل عضو يف جملس إدارة، : لواجب حفظ السر املصريف وهم نياألشخاص اخلاضع املعدل واملتمم،

وكل حمافظ حسابات، وكل شخص شارك أو يشارك بأي طريقة كانت يف تسيري املؤسسة املالية أو  

صفتهم واطلعوا حبكم كان أحد مستخدميها، مبعىن مجيع العاملني لدى املؤسسة املالية مهما كانت 

  .عملهم على أسرار العمالء

كما يقصد �م مجيع املستخدمني والعمال الذين تسأل عنهم املؤسسة املالية مسؤولية املتبوع،   

غري أنه تنقطع هذه املسؤولية بانقطاع عالقة املستخدمني باملؤسسة املالية، إال أ�م يظلون ملزمني 

   2.باحملافظة على السر املهين

مسؤوليتها اجلزائية  تقوم باعتبار املؤسسة املالية شخصا معنويا فإ�ا ال نهأ وجتدر اإلشارة إىل 

 حبفظ السر نين أحد ممثليها أو أجهز�ا امللزمعن جرمية إفشاء السر املصريف، إال إذا ارتكبت م

  .املصريف

  

  

  

  

  

                                                           
1 Gamaleu Kameni Christian, op.cit, p218  

  1184سابق، ص علي مجال الدين عوض، مرجع  2
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  :الركن المادي -ب

فر العناصر التالية يف فة اجلاين تو تتطلب جرمية إفشاء السر املصريف لقيامها إضافة إىل ص 

  :الركن املادي وهي

  : السلوك اإلجرامي -1

يرتجم الركن املادي للجرمية بفعل اجيايب يصدر عن املؤسسة املالية يتمثل يف فعل اإلفشاء ملا  

   .اجلرميةثل النشاط اإلجرامي هلذه ، والذي مييعترب سرا

أذاعه ونشره، : فشوا مبعىن ظهر وانتشر، ومنه  إفشاء السر ىفشيا، يفش: واإلفشاء لغة

  1.كشف السر واطالع الغري عليه: ويقصد به اصطالحا

كما يعرف إفشاء السر بأنه نقل العلم به إىل الغري، أي متكني الغري من اإلطالع على الواقعة   

  2.طاق الكتمان إىل العالنيةموضوع السر، فاإلفشاء يستلزم انتقال املعلومات املشمولة بالسرية من ن

بشكل  وجيب أن ينصب اإلفشاء على واقعة حمددة حتديدا كافيا ومعينة تعيينا دقيقا وليس 

عمالئها ال يعد إفشاء للسر املصريف، ألن التصريح عام أو مبهم، فتصريح املؤسسة املالية بازدياد عدد 

   3.جاء عاما ومبهما

ويتحقق اإلفشاء بأي طريقة كانت، سواء باإلفضاء أو بالكالم أو بالكتابة، وال يشرتط أن  

يكون اإلفشاء عالنية فيتوفر اإلفشاء ولو كان اإلفشاء جبزء من السر فقط، أو كان اإلفشاء لشخص 

  4.واحد فقط

  

                                                           
  234سابق، ص زينب سامل، مرجع  1
، ص 2005ط، دار النهضة العربية، القاهرة، .مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي، التزام احملامي باحلفاظ على أسرار العميل، د 2

215  
  241سابق، ص ، مرجع كرمية تدريست   3
  34ص ، 2005، شرنار د.ط، د.دردوس مكي، القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، د 4
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شخصا  رسمثال ذلك أن يشاهد األمني على الو كما قد يتحقق اإلفشاء بطريق االمتناع،   

  1.حياول االطالع على معلومات سرية، فال حيول بينه وبني ذلك بالرغم من استطاعته

ل يعن البوح بأسرار العم ها، ال يعين امتناعفالتزام املؤسسة املالية باحلفاظ على السر املصريف 

أيضا باختاذ مجيع التدابري اليت متنع اآلخرين من االطالع على هذه  اوإمنا يلزمهلآلخرين فقط، 

  2.األسرار

وعليه تكون املؤسسة املالية مسؤولة جزائيا عن جرمية إفشاء السر املصريف سواء باطالعها  

  .يف إجراءات محاية وحفظ هذه األسرار هالتقصري أو نظرا  اللغري عن أسرار أحد عمالئه

  : محل الجريمة -2

ن جرمية إفشاء السر املصريف شأ�ا شأن كل جرمية، يشرتط لوقوعها وجود حمل يتمثل يف إ 

 الكثري من اجلدل حول حتديد مفهوم دقيق هلذه املعلومات، أثريومات أو بيانات سرية، غري أنه معل

من وترجع صعوبة حتديد املعلومات احملمية حتت غطاء السر املصريف إىل اختالف املعايري املعتمدة 

  3.طرف الفقه والقضاء يف تعريف السر املهين بصفة عامة والسر املصريف بصفة خاصة

ا يعترب سرا منسبية، ختتلف باختالف الظروف، ف كما يعد حتديد مفهوم السر املهين مسألة  

كذلك وما يعترب سرا يف ظروف معينة قد ال يعترب   بالنسبة لشخص قد ال يعترب كذلك بالنسبة لآلخر

 4.يف أخرى

  5.كل ما يعرفه املؤمتن بالسر أثناء ومبناسبة ممارسة وظيفته أو مهنتهوالسر بوجه عام   

                                                           
  356جامعة األزهر، ص ط،.د، جرائم االعتداء على األشخاص، )القسم اخلاص(أمحد حسين أمحد طه، شرح قانون العقوبات  1
  173سابق، ص حكيمة دموش، مرجع  2
كلية احلقوق ختصص مسؤولية املهنيني،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ، التزام البنك باحملافظة على السر املهينمرمي احلاسي 3

  96، ص 2012-2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، والعلوم السياسية، 
  131، ص 2000، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط.رائم القذف وإفشاء األسرار، دعبد احلميد املنشاوي، ج 4
  279، ص2013-2012زائر، ، دار هومة، اجل15الطبعة أحسن بوسقيعة، الوجيز يف شرح القانون اخلاص، اجلزء األول،  5
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ويعترب السر املعاقب على إفشائه، كما يرى بعض الشراح، السر الذي يضر مسعة وكرامة  

حبجة أن السر قد يكون  صاحبه عند إفشائه، ولكن البعض اآلخر ومنهم قرسون، يرفضون هذا الرأي

  1.مع ذلك جتب محايتهمدحا و 

ال تؤخذ باملعىن احلريف للكلمة، فال يشرتط أن " سر"كما أنه ينبغي التأكيد على أن كلمة   

قيام جرمية إفشاء السر املصريف أن تكون غري معروفة متاما،  ،تكون املعلومات اليت يرتتب على إفشائها

وإمنا يتحقق اإلفشاء بالنسبة ملعلومات غري معروفة بشكل عام، ومت إفشاء تفاصيلها أو شخصية 

  2.صاحبها

املتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر 25 جند أن املادةوبالرجوع للقانون اجلزائري  

يفشوا بصفة مباشرة أو غير ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن " :نهاملعدل واملتمم نصت على أ

  ."..اطلعوا عليها في إطار عهدتهم مباشرة، وقائع أو معلومات

ويتبني من هذا النص أن حمل جرمية إفشاء السر املصريف يشمل كل الوقائع واملعلومات اليت  

أن املشرع اجلزائري قد وسع من نطاق يتضح ف 3.يطلع عليها أعضاء جملس اإلدارة يف إطار عهد�م

من قانون العقوبات اليت مل  301املعلومات املشمولة بواجب السرية املصرفية، وهو ما أكدته املادة 

حبكم الواقع أو  على السر حتدد األسرار احملمية قانونا، وإمنا اشرتطت فقط وصوهلا إىل علم املؤمتن

  .املهنة أو الوظيفة

  :الركن المعنوي -ج

تعـد جرمية إفشـاء السـر املصريف مـن اجلرائـم العمدية اليت تتطلب لقيامها توافـر القصد اجلنائي  

العام بعنصرية العلم واإلرادة، فيجب أن يعلم اجلاين أن اإلفشاء متعلق بواقعة هلا صفة السرية، وأن 

                                                           
  36سابق، ص دردوس مكي، مرجع  1

2 Jérôme Lassere capderille, Le secret bancaire, Les essentiels de la banque et de la finance, 

Edition Remove Banque, 2014, Paris, 35    
  236سابق، ص زينب سامل، مرجع  3
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دته إىل فعل اإلفشاء والنتيجة يعلم أن اإلفشاء قد مت يف غري احلاالت املصرح �ا قانونا، وأن تتجه إرا

  1.اليت ترتتب عنه

أي أن جرمية إفشاء السر املصريف تتحقق عندما يصدر اإلفشاء عن معرفة، ويقدم أحد ممثلي  

بغض النظر عن القصد اخلاص ، وهو على بينة مما يفعل، أو أجهزة املؤسسة املالية على فعل اإلفشاء

املؤسسة املالية فال يشكالن جرما يعاقب  عدم احليطة من قبل، أما اإلمهال و املتمثل يف نية األضرار

  2.عليه جزائيا

املدنية، فإذا أخطأ موظف املؤسسة املالية أثناء اطالع  سؤوليةلكن ال حيول ذلك دون قيام امل

وكشفه بطريقة أدت إىل معرفة الغري للحساب، دون قصد إفشائها صاحب احلساب على رصيده، 

  3.املدنية دون مسؤوليته اجلزائيةتقوم مسؤوليته 

مل يقصد اجلاين  ة إفشاء السر املصريف يتوافر ولوكما جتدر اإلشارة إىل أن الركن املعنوي جلرمي  

  4.غري ذلكأو  اإلضرار بالعميل، فال يؤخذ بالباعث يف هذه اجلرمية فيستوي أن يكون الباعث نبيال

ا الرأي، واعترب أن جرمية إفشاء السر املصريف وجند أن القانون والقضاء الفرنسي قد أخد �ذ 

   5.عن طريق اخلطأ أو اإلمهال فعال جمرما جرمية عمدية، دون اعتبار اإلمساك

 11-03من األمر 25 ولقد سار املشرع اجلزائري على نفس النهج، حسب ما ورد يف املادة

ملا ورد يف  اخالفمن قانون العقوبات، وهذا  301 ادةوامل ،املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض 

قصدا خاصا  ،القانون السويسري، اهلولندي، األملاين واإليطايل الذي يتطلب إىل جانب القصد العام

يتمثل يف نية اإلضرار بالعميل، كما أن القانون السويسري ال يقتصر التجرمي على اإلفشاء العمدي 

                                                           
، مركز الطبعة األوىل ،أسامة علي إبراهيم اجلبوري، دور البنك يف مكافحة غسل األموال يف ضوء التزامه بالسرية، دراسة مقارنة 1

   174،175، ص 2016الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
   126،127سابق، ص  مرجعحممد يوسف ياسني،  2
  174سابق، ص أسامة علي إبراهيم اجلبوري، مرجع  3
  175املرجع نفسه، ص  4

5 Jérôme Lassere, op.cit, p45    
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ل اخلطأ أو اإلمهال، املساس بالسر املصريف ولو كان على سبي فقط وإمنا وسع منه ليمتد مجيع حاالت

  1.بالدافع ددون االعتدا

جلرمية إفشاء السر املصريف مع شرط ارتكابه من قق الركن املادي والركن املعنوي فبتحيه وعل 

جب وبالتايل يستو ذو صفة، تقوم املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية عن أعمال ممثليها أو أجهز�ا، 

  .معاقبتها

  :العقوبة المقررة لجريمة إفشاء السر المصرفي: ثانيا

مؤسسة املالية، وبالتايل للصريف، قيام املسؤولية اجلزائية يرتتب على وقوع جرمية إفشاء السر امل 

  .خضوعها للجزاء اجلنائي

أحد أجهز�ا  وأاملؤسسة املالية وممثليها  ،السر املصريفإفشاء جلرمية  ةشمل العقوبات املقرر تو  

  .على حد السواء

  . لعقوبات املقررة للشخص الطبيعي وللشخص املعنويايف هذا العنصر إىل وعليه سنتعرض  

  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي -أ

من  فريف، وهو ما يستشاملشرع اجلزائري على عقوبة خاصة جبرمية إفشاء السر املصمل ينص  

خيضع السر املهين "...اليت جاء فيها عبارة  املعدل واملتمم، والقرضمن قانون النقد  117 نص املادة

من قانون  301 إىل املادة ناأحالت أي..." حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات

 20.000 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من" :على أنه اليت تنصالعقوبات، 

القابالت وجميع األشخاص المؤتمنين والجراحون والصيادلة و  طباءدج األ 100.000 إلى

بها إليهم وأفشوها في  يلدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلأو الوظيفة ابحكم الواقع أو المهنة 

  ..."غير الحاالت التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك

                                                           
السر املصريف يف ظل االلتزامات اجلديدة للبنك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق والعلوم  عبلة بوسامل، 1

  148، ص  44، ص2015 السياسية، جامعة حممد ملني دباغني، سطيف،
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ويف نفس اإلطار جند املشرع الفرنسي مل يضع نصا خاصا بالعقاب على اإلخالل بالسرية  

من قانون العقوبات الفرنسي املتعلقة حبماية السر  13 فقرة 226 أحال إىل املادة املصرفية وإمنا

  .املهين

وهذا على خالف ما أخذت به بعض التشريعات اليت أقرت عقوبة خاصة جبرمية إفشاء السر  

من القانون الفدرايل للبنوك على عقوبة  47التشريع السويسري الذي نص يف املادةاملصريف ومن بينهم 

إىل ثالث سنوات وغرامة يف حال اإلمهال  2001احلبس ملدة ستة أشهر ومت تشديدها بعد تعديل 

 من 124 وكذا املشرع املصري الذي أقر يف املادة 1فرنك سويسري، 250.000إىل  30.000 من

عقوبة احلبس  ،بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقداملتعلق  2003 لسنة 88 القانون

  .ملدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تتجاوز مخسني ألف جنيه

ويتبني أن املشرع املصري قد وضع حدا أدىن أما احلد األقصى فرتك لسلطة القاضي، وجعل   

  2.لسر املصريفمن عقوبة احلبس والغرامة وجوبية تقديرا من املشرع حلماية اكل 

واملالحظ أن املشرع اجلزائري هو اآلخر جعل كل من عقوبة احلبس وعقوبة الغرامة إجبارية،  

التشريعات وال تتوافق مع األضرار النامجة  قوبة احلبس جاءت نوعا ما قصرية مقارنة مع باقيعإال أن 

  .عن هذه اجلرمية، وكان من األجدر تعديلها مثلما فعل بالنسبة للغرامة

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي -ب

، املعنوية فهي تتمتع بالشخصية مسامهة ملا كانت املؤسسات املالية تؤسس يف شكل شركة 

مكرر من قانون العقوبات واليت  51فر الشروط الواردة يف املادةلقيام مسؤوليتها اجلزائية وجب تو أي 

  .سابقامت تفصيلها 

من قانون  3 مكرر 303 وعليه تطبق على املؤسسة املالية العقوبات الواردة يف املادة 

يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم المحددة ": اليت نصت على أنهالعقوبات، 

 51 من هذا الفصل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5و4و 3 في األقسام

                                                           
1
Jérôme Lassere, op.cit, p95  

  238سابق، ص رجع مزينب سامل،  2
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المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في وتطبق على الشخص  .رمكر 

  .2مكرر 18 مكرر وفي المادة 18 المادة

 18 ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  ."مكرر

مكرر من قانون العقوبات  18 املادةمبوجب وعمال بنص هذه املادة تعاقب املؤسسة املالية  

احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي عن ) 5( إىل مخس مرات) 1( بغرامة تساوي من مرة

  1:أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية ةجرمية إفشاء السر املهين، ويتعرض أيضا لواحد

  .حل الشخص املعنوي -

  .سنوات) 5(غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس -

  .سنوات) 5(العمومية ملدة ال تتجاوز مخساإلقصاء من الصفقات  -

أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر،  املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية -

  .سنوات) 5(�ائيا أو مدة ال تتجاوز مخس

  .مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها -

  .نشر وتعليق حكم اإلدانة -

سنوات، وتنصب احلراسة على ) 5(الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز مخس -

  .ممارسة النشاط الذي أدى إىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته

، تأديبية املقررة للمؤسسة املاليةبات ال حيول دون تطبيق العقوبات المع اإلشارة إىل تطبيق هذه العقو 

ومع ذلك كان على املشرع اجلزائري إقرار عقوبات خاصة على املؤسسات املاليةـ، خاصة وأن االلتزام 

  .بالسر املصريف من أهم االلتزامات الواجبة عليها

 

                                                           
  .اجلزائري مكرر من قانون العقوبات 18املادة  1



آثار قيام المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية                                :    الباب الثاني   

 

149 
 

  بالسر المصرفياالستثناءات الواردة على االلتزام : الفرع الثاني

يعترب السر املصريف وسيلة للوصول إىل غايات معينة وليس هدفا يف حد ذاته، وهلذا فمن 

مصاحل أخرى أوىل بالرعاية، وهلذا عند غياب الغاية أو تعارضها مع الضروري زوال هذا االلتزام 

تعفي املؤسسات تضمنت أغلب التشريعات الداخلية ومن بينها التشريع اجلزائري بعض احلاالت اليت 

دون أية مسؤولية، واليت خيتلف نطاقها ئه هين وجتعلها ملزمة بإفشااملالية من االلتزام حبفظ السر امل

  .ومداها باختالف حدود مبدأ السرية املصرفية املطبق يف كل دولة

  .ولقد نص املشرع اجلزائري يف قانون النقد والقرض وبعض القوانني اخلاصة على هذه احلاالت

  :الحاالت الواردة في قانون النقد والقرض -أوال

املتعلق بالنقد والقرض على  11-03من األمر  117نص املشرع اجلزائري يف املادة 

  :بالسر املهين يف مواجهتها وهي التحججالسلطات اليت ال ميكن 

  :السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية-أ

بالسلطات العمومية هنا جملس النقد والقرض، إذ يتوىل هذا ا�لس منح الرتخيص ويقصد 

بفتح املؤسسة املالية بعد اعتماده قائمة املسريين الرئيسيني اليت يتقدم �ا امللتمسون للحصول على 

املتعلق بالنقد والقرض املعدل  11 -03من األمر رقم  62الرتخيص وذلك حسب ما جاء يف املادة 

  .تمموامل
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  :السلطات القضائية التي تعمل في إطار جزائي -ب

  .ويقصد بالسلطات القضائية النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة احلكم

بالسر املهين أمام هذه السلطات كونه يدخل ضمن الشهادة أمام القضاء  تحججفال ميكن ال

اجلزائي والذي يلزم كل شخص كلف باحلضور أمام احملكمة لسماع أقواله كشاهد باحلضور وحلف 

  .جرمية االمتناع عن اإلدالء بالشهادة لىوذلك حتت طائلة معاقبته ع 1اليمني وأداء الشهادة

  .املصريف إىل رجال الضبط القضائيوميكن أن ميتد رفع السر 

             :السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة -ج

السيما يف إطار حماربة الرشوة وتبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وتتمثل هذه السلطات يف اهليئة 

اليت أنشئت يف إطار الوقاية ومكافحة كافحته، وخلية االستعالم املايل الوطنية للوقاية من الفساد وم

  .جرائم الفساد خاصة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

  :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -1

املتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون  17أنشأ املشرع اجلزائري مبوجب املادة 

اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وخول هلا صالحية طلب أية وثائق أو  2ومكافحته

من اإلدارات واملؤسسات واهليئات التابعة ، مفيدة يف الكشف عن أفعال الفساد معلومات تراها

للقطاع العام واخلاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي، و�ذا ال ميكن للمؤسسات املالية رفض 

                                                           
   .160ص  ،2013 ،ط، دار هومة، اجلزائر.وقاية النظام البنكي اجلزائري من تبييض األموال، د فضيلة ملهاق،  1
 08، صادر بتاريخ 14عدد  ج،.ر.، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20املؤرخ يف  01-06القانون  2

 01، صادر بتاريخ 50عدد  ج،.ر.، ج 2010أوت  26املؤرخ يف   05-10، املعدل واملتمم باألمر رقم 2006مارس 

 10، صادر بتاريخ 44عدد  ج،.ر.، ج2011أوت   02املؤرخ يف  15-11واملعدل واملتمم بالقانون رقم  ،2010سبتمرب 

 2011أوت 
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لوثائق واملعلومات املطلوبة حبجة السر املهين كونه يعد جرمية إعاقة السري احلسن للعدالة يف تزويدها با

  .مفهوم هذا القانون

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06من القانون  19ويف املقابل ألزمت املادة 

لى معلومات ذات طابع سري األعضاء واملوظفني التابعني للهيئة املؤهلني لالطالع ع ،املعدل واملتمم

  .بتأدية اليمني اخلاصة �م قبل استالم مهامهم، مما يعد ضمانة للتأكيد على حفظ السر املهين

  :خلية معالجة االستعالم المالي -2

املتعلق بالوقاية من تبييض  01-05أنشئت وكما سبق التفصيل فيها مبوجب القانون رقم 

، حيث تنشط يف جمال الوقاية من تبييض األموال املعدل واملتمم اماألموال ومتويل اإلرهاب ومكافحته

بالسر املهين يف  التحججا، مما يفرض على املؤسسات املالية عدم مومتويل اإلرهاب ومكافحته

  .مواجهتها وتبليغها بأي عملية مشبوهة وتزويدها بأي معلومات تراها ضرورية ملمارسة مهامها

ئري قد أقر مبدأ السرية املصرفية كأصل عام، ولكن يف املقابل وهذا ما يؤكد أن املشرع اجلزا

  .أباح اخلروج عنها عند وجود مصلحة أخرى أوىل باحلماية

  :و بنك الجزائراللجنة المصرفية  -3

تعترب اللجنة املصرفية من قبل السلطات املكلفة برقابة املؤسسات املالية، إذ نصت املادة 

املعدل واملتمم، على أنه للجنة املصرفية صالحية النقد والقرض املتعلق ب 11-03من األمر  108

  .مراقبة البنوك واملؤسسات املالية بناء على الوثائق ويف عني املكان

من نفس األمر على أنه خيول للجنة املصرفية أن تطلب من  3فقرة  109كما أكدت املادة 

تراها مفيدة، وأن تطلب من كل شخص  البنوك واملؤسسات املالية مجيع الوثائق واملعلومات اليت
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معنوي تبليغها بأي مستند وأية معلومة وهذا يف إطار مراقبة مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية 

  .حكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليهالأل

بالسر  لتحججيف فقر�ا اخلامسة على عدم إمكانية ا 109وعلى هذا فقد أكدت املادة 

  .اللجنة هجتاملصريف 

أما بالنسبة لبنك اجلزائر فيملك صالحية طلب تزويده جبميع اإلحصائيات واملعلومات اليت 

يرى فائدة منها ملعرفة تطور األوضاع االقتصادية والنقد والقرض وميزان املدفوعات واالستدانة 

  1.اخلارجية

ت ومركزية الر العائر املؤسسات ومركزية خماطوباعتبار بنك اجلزائر منظم ومسري مركزية خماط

فان له حق االطالع على املعلومات الواجب على البنوك واملؤسسات  2املستحقات غري املدفوعة،

وض املالية التصريح �ا لدى هذه املركزية، وتتمثل هذه املعلومات يف أمساء املستفيدين من القر 

  3.ضمانات املعطاة لكل قرضوبة ومبالغ القروض غري املسددة والحسوطبيعتها وسقفها واملبالغ امل

وعليه حيل التزام التصريح �ذه املعلومات حمل االلتزام حبفظ السر، ويقع على املؤسسات املالية 

  .واجب تزويد بنك اجلزائر باملعلومات السابقة الذكر تلقائيا دون االعتداد بواجب حفظ السر املصريف

  

  

  

  

                                                           

.املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  4فقرة  36املادة   1  
  .املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  1فقرة  98املادة   2
3

  .بالنقد والقرض املعدل واملتمم املتعلق 11-03من األمر  2فقرة  98املادة   
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  : في قوانين خاصةالواردة الحاالت : ثانيا

خول املشرع اجلزائري لبعض السلطات اإلدارية والرقابية حق االطالع على بعض  لقد 

املعلومات املشمولة بواجب السرية سواء مبناسبة مباشرة صالحيات التحقيق والرقابة أو مبناسبة دورها 

  1 .يف مراقبة النشاط االقتصادي

  :إدارة الضرائب -أ

منح املشرع اجلزائري ملصاحل الضرائب احلق يف االطالع والذي يعد األصل العام يف عمل 

يعترب هذا كسرا ملبدأ ويف املقابل اإلدارة اجلبائية قصد حتقيق أهدافها يف احلفاظ على مصاحل الدولة، 

  2.السر املهين

الية بإرسال إشعار على إلزام املؤسسات امل 3من قانون اإلجراءات اجلبائية 51فنصت املادة 

خاص لإلدارة اجلبائية عند فتح أو غلق كل حساب سندات أو قيم أو أموال أو حساب التسبيقات 

أو احلسابات اجلارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى، يف مستند معلومايت أو عن 

  ل احلساب، أيام األوىل للشهر الذي يلي فتح أو قف) 10(طريق الكرتوين خالل العشرة 

  

                                                           
  .44صمرجع سابق، عبلة بوسامل ،  4

.64، ص2011ط، دار هومة، اجلزائر، .العيد صاحلي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلبائية، د  2  
 23يف الصادر  79عدد  ج،.ر.، ج2002تضمن قانون املالية لسنة امل 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  21-01القانون  2

  2002ديسمرب  24املؤرخ يف  11-02املتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية املعدل واملتمم بقانون رقم  ،2001يسمرب د

.2002ديسمرب  25الصادر يف  86عدد  ج.ر.ج، 2003ملتضمن قانون املالية لسنة ا   
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من قانون  2فقرة  192مع العقاب على كل خمالفة ملا سبق بغرامة جبائية منصوص عليها يف املادة 

  1.الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة

من قانون اإلجراءات اجلبائية على املؤسسات املالية اطالع أعوان  52كما أوجبت املادة 

وسندا�م حىت يتأكد هؤالء األعوان من تنفيذ األحكام اإلدارة اجلبائية على دفاترهم وسجال�م 

اجلبائية، باإلضافة إىل حق اطالعهم على الوثائق واملعلومات اليت ختص املعامالت والعمليات اليت 

ضدهم بالسر املهين وذلك من أجل إعداد وعاء  تحججسات املالية مع العمالء دون أن تجتريها املؤس

  2.الضريبة ومراقبتها

اللتزام بالسر املهين لالضرائب املمنوح هلم حق االطالع ذا اإلطار خيضع أعوان إدارة ويف ه 

  3.من قانون العقوبات، إال يف احلاالت املقررة قانونا 301مبقتضى أحكام املادة 

  :إدارة الجمارك -ب

واألعوان املكلفني  منح املشرع اجلزائري ألعوان اجلمارك الذين هلم رتبة ضابط رقابة على األقل

 حق االطالع على كل الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت �م مصلحتهم لدى البنوك مبهام القابض

                                                           
ديسمرب  11املؤرخ يف  14-19من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة معدل ومتمم بالقانون رقم  02-192املادة  1

يترتب "...: تنص على أنه. 2019ديسمرب  30الصادرة يف  81عدد ج، .ر.ج 2020ملتضمن قانون املالية لسنة ا 2019

ددة أو عند إثبات تصريحه الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في اآلجال المح

دج وهذا  1.000من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائية قدرها  180- 153-152المواد 

  ..".في كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها 

  2 .ن قانون اإلجراءات اجلبائية املعدل واملتمماملتضم 21- 01من القانون رقم  53املادة  

  3 .املتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية املعدل واملتمم 21-01من قانون  68إىل  65املواد من  
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اء مهمتهم، وذلك مقابل واملؤسسات املالية، وكذا حجز مجيع الوثائق اليت من شأ�ا أن تسهل أد

  1.من قانون اجلمارك 48وهذا ما جاء النص عليه يف املادة  ، إن اقتضى األمر ذلك سند إبراء

وجوب االلتزام بالسر املصريف من نفس القانون على  1مكرر  39ويف املقابل أكدت املادة 

أعوان اجلمارك ومجيع األشخاص الذين ميارسون بأية صفة كانت مبناسبة وظائفهم أو  من قبل

  .اختصاصا�م، وظائف لدى إدارة اجلمارك أو يتدخلون يف تطبيق التشريع اجلمركي

  :مجلس المنافسة -ج

خول املشرع اجلزائري �لس املنافسة يف إطار إجراءات التحقيق فحص كل وثيقة ضرورية 

للتحقيق يف القضية املكلف �ا دون أن مينع من ذلك حبجة السر املهين، كما ميكنه طلب استالم أية 

أداء مهامه، باإلضافة وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز املستندات اليت تساعده على 

  2.خرآمن أي مؤسسة أو أي شخص  تحقيقللانية طلب كل املعلومات الضرورية إىل إمك

أعضاء جملس املنافسة فألزم وقد حرص املشرع اجلزائري على ضمان سرية هذه املعلومات 

  3.خاصة املقرر املتويل التحقيق يف القضايا املسندة إليه بالسر املهين

اإلشارة والتأكيد على أن املشرع اجلزائري ويف مجيع احلاالت السابق ذكرها،  ويف األخري، جتدر

فانه يبيح إفشاء السر املهين من قبل املؤسسة املالية يف مواجهة اجلهة اليت هلا حق االطالع وامللزمة 

  .هي أيضا باحلفاظ على السر املهين

  

                                                           
جويلية  24الصادر ب  30عدد  ج،.ر.ج،املتضمن قانون اجلمارك  1979جويلية  21املؤرخ يف  07-79القانون رقم  3

.2017فيفري  19الصادرة يف  11عدد ج، .ر.،ج2017فرباير  16املؤرخ يف  04-17بالقانون املعدل واملتمم  ،1979   
جويلية  20الصادرة يف  43عدد ج، .ر.ج،املتعلق باملنافسة  2003جويلية  19املؤرخ يف  03-03من األمر  51املادة  1

.2010أوت  18الصادرة يف  46عدد ج، .ر.،ج2010أوت  15املؤرخ يف  05-10املعدل واملتمم بالقانون ، 2003   

.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة  03-03من األمر  2فقرة  29املادة   3  
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ى الواردة في قانون المالية عن اإلخالل بااللتزامات األخر  اتمسؤولية المؤسس: المطلب الثاني

  النقد والقرض

عن إخالهلا بواجب السرية املصرفية، فقد نص املشرع جزائيا املؤسسة املالية  اءلةإضافة إىل مس

يف إطار تنظيم العمل املصريف و  ،املعدل واملتمم املتعلق بالنقد والقرض 11-03اجلزائري ضمن األمر

االلتزامات اليت يرتتب على خمالفتها قيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسات ه على جمموعة من وحسن سري 

عدم تلبية طلبات اللجنة ، )الفرع األول(البنوك دون ترخيص تتعلق مبباشرة أعمال واليت املالية، 

وخمالفة أحكام ، )الفرع الثالث(، تزويد بنك اجلزائر مبعلومات غري صحيحة )الفرع الثاين(املصرفية 

  ).الفرع الرابع(من قانون النقد والقرض  80املادة 

  ة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيصجريم: الفرع األول

املتعلق بالنقد  11- 03من األمر 134 نص املشرع اجلزائري على هذه اجلرمية يف املادة 

على كل شخص خالف تطبق العقوبات السارية على النصب، ": والقرض املعدل واملتمم، على أنه

 80و 76 في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد

  ..."من هذا األمر 81و

وبالرجوع للمواد السالفة الذكر جندها تنص على جمموعة من املخالفات اليت تستوجب  

  :العقاب وهي

املالية، بالعمليات اليت جتريها من غري البنوك أو املؤسسات  قيام شخص طبيعي أو معنوي -

تلك البنوك واملؤسسات املالية بشكل اعتيادي باستثناء عمليات الصرف اليت جتريها طبقا لنظام 

  1.ا�لس

  

                                                           
  .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  76انظر املادة  1
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ل اسم أو تسمية جتارية أو استعمباالبنوك أو املؤسسات املالية، مؤسسة من غري  قيام أي -

حتمل إىل االعتقاد أ�ا معتمدة كبنك أو مؤسسة ، أو بشكل عام أية عبارات من شأ�ا أن إشهار

  1.مالية

يهام أ�ا تنتمي إىل فئة من غري الفئة اليت اعتمدت للعمل اإلمؤسسة مالية ب قيام أي -

  2.ضمنها وأن تثري اللبس �ذا الشأن

  :هيمباشرة أعمال البنوك دون ترخيص  جرميةأركان أن  لنا تضحيومما سبق 

  :الركن المادي :أوال

يتخذ الركن املادي جلرمية مباشرة أعمال البنوك أو املؤسسات املالية دون ترخيص إحدى  

  :ومهاالصورتني 

  : الصورة األولى -أ

قيام مؤسسة أو هيئة أو منشأة غري مسجلة طبقا ألحكام قانون النقد والقرض مبباشرة أي  

  3.البنوك البنوك، أي كل ما يعد حسب العرف املصريف من أعمال عمل من أعمال

إذا إضافة للمؤسسة غري املسجلة ميكن تصور هذه اجلرمية بالنسبة ملؤسسات املالية املرخصة،  

قامت بتلقي األموال من العموم، أو إدارة وسائل الدفع أو وضعها حتت تصرف زبائنها، كو�ا خترج 

  4.ح هلا بالقيام �اعن نطاق العمليات املسمو 

  

  

                                                           
  .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  81من املادة  01انظر فقرة  1
  املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  81من املادة  02انظر فقرة  2
  253سابق، ص زينب سامل، مرجع  3
ال يمكن للمؤسسات المالية تلقي األموال من العموم وال ": املعدل واملتمم تنص على أنه 11-03من األمر  71املادة  4

   ."ائنها، وبإمكانها القيام بسائر العمليات األخرىإدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زب
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  :الصورة الثانية -ب

يتمثل السلوك اإلجرامي يف استخدام أية منشأة لكلمة بنك أو مؤسسة مالية أو تعبري مياثلها  

  1.أو عنوا�ا التجاري أو أي إشهار يف أية لغة، سواء يف تسميتها

  :الركن المعنوي :ثانيا

 املتمثل يف علمشرتط لقيامها توفر القصد العام، تعد هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية اليت ي 

كلمة مؤسسة مالية يف تسميتها أو   ممارسة أي عمل من أعمال البنوك أو استعمالعليه اجلاين أنه مينع 

  .إشهارها دون ترخيص، واجتاه إرادته إىل القيام �ذا الفعل

  المقررةات العقوب: ثالثا

املعدل املتعلق بالنقد والقرض  11-03 من األمر 134 نص املشرع اجلزائري يف املادة 

رمية مباشرة أعمال الشخص الطبيعي بالنسبة جل على أنه تطبق عقوبات جرمية النصب على ،واملتمم

 2من قانون العقوبات، 372 البنوك أو املؤسسات املالية دون ترخيص، وقد وردت العقوبة يف املادة

 دج إىل 20.000 مخس سنوات على األكثر وبغرامة من وهي احلبس من سنة على األقل إىل

إىل مدة قد تصل إىل عشر سنوات حبس والغرامة إىل وقد تشدد العقوبة ،  دج100.000

  .دج 200.000

من  01مكرر 382 أما بالنسبة للعقوبات املقررة للشخص املعنوي فإنه حسب نص املادة  

 ادةمكرر وامل 18 قانون العقوبات تطبق عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف املادة

                                                           
  253سابق، ص زينب سامل، مرجع  1
ل من توصل إىل استالم أو تلقى أموال أو منقوالت أو سنـدات أو تصرفات ك :"على أنهمن قانون العقوبات  372املادة تنص  2

ان ذلك باالحتيال كصول على أي منها أو شرع يف ذلك و أو أوراق مالية أو وعود أو خمالصات أو إبراء من التزامات أو إىل احل

اذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مايل خيايل أو كلسلب ثروة الغري أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أمساء أو صفات  

يعاقب باحلبس  بإحداث األمل يف الفوز بأي شيء أو يف وقوع حادث أو أية واقعة أخرى ومهية أو اخلشية من وقوع شيء منها

  .جد  100.000إىل  20.000ثر وبغرامة من كمن سنة على األقل إىل مخس سنوات على األ

وإذا وقعت اجلنحة من شخص جلأ إىل اجلمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء 

    "دج 200.000سنوات والغرامة إىل  إىل عشرات أو مشروعات جتارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة احلبس كلشر 
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كثر من العقوبات التكميلية املنصوص  لواحدة أو أ من قانون العقوبات، إضافة إىل 01مكرر 18

  .مكرر من نفس القانون 18 عليها يف املادة

املتعلق  11-03من األمر 03و 02 فقرة 134 اجلزائري مبوجب املادة كما خول املشرع  

أو األمر بنشر احلكم كله للمحكمة إمكانية األمر بغلق املؤسسة بالنقد والقرض املعدل واملتمم، أنه 

ومستخرج منه يف الصحف اليت ختتارها وتعليقه يف األماكن اليت حتددها، مع حتمل مصاريف ذلك 

  .دون أن تتعدى املبلغ األقصى للغرامة احملكوم �ا

ا أو لة مهامهجريمة االمتناع عن تلبية طلبات اللجنة المصرفية وعرق: الفرع الثاني

  تزويدها بمعلومات غير صحيحة

: املعدل واملتمم على أنه املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر 136 تنص املادة 

إىل ) دج5.000.000(سنوات وبغرامة من مخس ماليني دينار 03 يعاقب باحلبس من سنة إىل"

أو مؤسسة مالية،  كل عضو جملس إدارة أو مسري بنك) دج10.000.000(عشرة ماليني دينار

ذار، عإبات هذه املؤسسة، ال يليب بعد وكل شخص يكون يف هذه املؤسسة، وكل حمافظ حلسا

أو يبلغها طلبات معلومات اللجنة املصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة ملهمتها الرقابية، 

  ."عمدا مبعلومات غري صحيحة

وعليه يتضح أن جرمية االمتناع عن تلبية طلبات اللجنة املصرفية وعرقلة مهامها أو تزويدها  

  :مبعلومات غري صحيحة تقوم بتوفر ركنني أساسيني ومها

  الركن المادي: أوال

السابقة املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم،  11-03من األمر 136 باستقراء نص املادة 

  :لقيام هذه اجلرمية جيب أن يتخذ السلوك اإلجرامي إحدى الصور التاليةالذكر يتضح أنه 

عدم تلبية طلبات اللجنة املصرفية أو بنك اجلزائر يف تزويدهم بكل : الصورة األولى -1

  .اإلحصاءات واملعلومات اليت يرى فائدة منها

  .عرقلة ممارسة اللجنة ملهامها الرقابية: الصورة الثانية -2
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  .تبليغ اللجنة املصرفية مبعلومات أو بيانات غري صحيحة: لثالثةالصورة ا -3

  :الركن المعنوي: ثانيا

اليت يتطلب لقيامها توافر القصد العام، ويتحقق هذا  تعد هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية

  1.القصد بعلم اجلاين مبا ينطوي عليه فعله من خمالفة للنظام واجتاه إرادته إىل القيام به

  :وبات المقررةالعق: ثالثا

أقر املشرع اجلزائري جلرمية االمتناع عن تلبية طلبات اللجنة املصرفية وعرقلة مهامها أو تزويدها 

وغرامة سنوات ) 03( إىل ثالث) 01( مبعلومات غري صحيحة، عقوبة احلبس من سنة

، مما يطرح فقط بالنسبة للشخص الطبيعي .دج 10.000.000دج إىل 50.000.000من

حول العقوبات املقررة للمؤسسة املالية، فهل تطبق عليها العقوبات املقررة للشخص املعنوي  اإلشكال

كون املشرع حدد العقوبات املقررة   تصوره وهو ما ال ميكن أم ال ؟ الواردة يف القانون العقوبات

تتضمن املادة السابقة ابل مل يف قانون العقوبات، ويف املقاجلرائم الواردة بعض للشخص املعنوي عن 

  .أية إحالة إىل نصوص قانون العقوبات

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  257سابق، ص زينب سامل، مرجع  1
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أو عرقلة أعمال  جريمة تزويد بنك الجزائر بمعلومات غير صحيحة: الفرع الثالث

  م نشرهادالحسابات السنوية في اآلجال وعأو عدم عد الحسابات  والمراقبة لمحافظ

يعاقب ": املعدل واملتمم على أنه 11-03من األمر 137نص املشرع اجلزائري يف املادة 

سنوات وبغرامة من خمسة ) 03(إلى ثالث ) 01(بالحبس من سنة 

أعضاء مجلس ) دج10.000.000(إلى عشرة ماليين دينار) دج5.000.000(ماليين

دمون في هذه المؤسسات اإلدارة ومسيري أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا األشخاص المستخ

  :إذا

تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والمراقبة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا بعد  

ت الضرورية لممارسة مهامهم، السيما العقود والدفاتر والوثائق اإلنذار، تبليغ جميع المستندا

  .المحاسبية وسجالت المحاضر

  .ي اآلجال المحددة بموجب القانونلم يعدوا الجرد والحسابات السنوية ف -

  .من هذا األمر 103لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة -

 ."زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة -

ويتضح أن العلة من التجرمي هنا هي حتقيق رقابة فعالة من بنك اجلزائر على املؤسسات املالية  

  1.وهذا مبعاقبة كل من يعرقل أعمال التدقيق واملراقبة أو تزويد بنك اجلزائر مبعلومات غري صحيحة

  :أركان الجريمة: أوال

  :تقوم هذه اجلرمية على ركنني مها 

  :الركن المادي -أ

من  137يتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية بإتيان أحد األفعال املنصوص عليها يف املادة 

  :وهي املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03األمر

                                                           
  258سابق، ص رجع مزينب سامل،  1
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عرقلة أعمال التدقيق واملراقبة اليت يقوم �ا حمافظو احلسابات، وهي االلتزامات القانونية  -

  1.من نفس األمر 101 الواردة يف املادةو �ا  الواجب على حمافظي احلسابات القيام

عدم عد اجلرد واحلسابات السنوية يف اآلجال احملددة قانونا، أو عدم نشرها خالل  -

   2.أشهر املوالية لنهاية السنة احملاسبية املالية يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية اإللزامية) 06(الستة

مبعلومات غري صحيحة، فلقد أوجب املشرع اجلزائري على تزويد بنك اجلزائر عمدا  -

وهلذا فأي . املؤسسات املالية تزويد بنك اجلزائر بكل اإلحصاءات واملعلومات اليت يرى فائدة منها

  .املعدل واملتمم 11- 03من األمر 137إخالل �ذا االلتزام يرتتب عنه العقوبات املقررة يف املادة

  :الركن المعنوي -2

بأنه يقوم بأفعال ذه اجلرمية عمدية يتطلب لقيامها القصد العام، املتمثل يف علم اجلاين تعد ه  

من شأ�ا عرقلة أعمال املراقبة، أو تعمد اإلدالء مبعلومات غري صحيحة لبنك اجلزائر، واجتاه إرادته 

  .إىل القيام بذلك

آلجال احملددة قانونا إضافة إىل علمه بضرورة عد اجلرد واحلسابات السنوية ونشرها ضمن ا 

  .ومع ذلك اجتاه إرادته إىل االمتناع عن ذلك

  

                                                           
 يتعني على حمافظي حسابات البنوك واملؤسسات املالية، زيادة على التزاما�م": على أنه 11-03من األمر  101تنص املادة   1

    : القانونية، القيام مبا يأيت

األمر والنصوص التنظيمية املتخذة مبوجب  يعلموا فورا احملافظ بكل خمالفة ترتكبها املؤسسة اخلاضعة ملراقبتهم طبقـا هلـذاأن  -1

   .أحكامه

يسلم هذا التقرير للمحافظ يف أجل أربعة  وجيـب أن. أن يقدموا حملافظ بنك اجلزائر تقريرا خاصا حول املراقبة اليت قاموا �ا -2

 .من تاريخ قفل كل سنة مالية أشهر ابتداء4

األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املذكورين  أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول مـنح املؤسـسة أيـة تـسهيالت ألحـد3 -

 زائر،البنوك واملؤسسات املالية األجنبية فيقدم هذا التقرير ملمثليها يف اجل وفيما خيص فروع. من هذا األمر104يف املادة 

  ."للمؤسسة أن يرسلوا إىل حمافظ بنك اجلزائر نسخة من تقـاريرهم املوجهـة للجمعيـة العامـة4 -
  .املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  103انظر املادة  2
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  :اتالعقوب: ثانيا

سنوات ) 03( إىل ثالث) 01( قر املشرع اجلزائري هلذه اجلرمية عقوبة احلبس من سنةأ 

  .بالنسبة للشخص الطبيعيدينار وغرامة من مخسة ماليني إىل عشرة ماليني 

ويعاب على املشرع اجلزائري أنه مل ينص على العقوبات املقررة للمؤسسات املالية، فكان من  

األجدر إقرار عقوبات للمؤسسات باعتبارها شخصا معنويا، خاصة وأنه يف الغالب تكون اجلرمية 

  .ارتكبت حلساب ومصلحة املؤسسة املالية

  قانون النقد والقرضمن  80 جريمة مخالفة أحكام المادة: رابعالفرع ال

تطبق : "املعدل واملتمم على أنهاملتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر 134 تنص املادة 

العقوبات السارية على النصب، على كل شخص خالف يف تصرفه سواء حلسابه اخلاص أو حلساب 

  ."من هذا األمر 81، 80و 76املواد شخص معنوي، أحد أحكام

املعدل واملتمم، جندها  املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر 80 وبالرجوع إىل نص املادة

أوجبت على مؤسسي املؤسسات املالية أو أعضاء جملس اإلدارة، كي يتولوا مباشرة أو بواسطة 

نت، أو أن خيول هلم حق التوقيع شخص آخر إدارة املؤسسة املالية أو تسيريها أو متثيلها، بأية صفة كا

  :األنظمة، أن ال يكونوا اإلخالل بالشروط اليت حيدها ا�لس عن طريقها، ودون ليع

  :قد حكم عليهم بسبب ما يأيت -أ

  .جناية -1

  .شيك دون رصيد أو خيانة األمانة اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار -2

  .عموميني أو ابتزاز أموال أو قيم حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤمتنني -3

  .اإلفالس -4

  .التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرفخمالفة  -5

  .رات اخلاصة التجارية أو املصرفيةالتزوير يف احملرارات أو التزوير يف احملرا -6
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  .خمالفة قانون الشركات -7

  .إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه املخالفات -8

  .واإلرهابكل خمالفة مرتبطة باملتاجرة باملخدرات وتبييض األموال   -9

حبكم يتمتع بقوة الشيء أجنبية أن ال يكونوا قد حكم عليهم من قبل جهة قضائية  -ب 

املقضي فيه، يشكل حسب القانون اجلزائري إحدى اجلنايات أو اجلنح املنصوص عليها يف هذه 

  .املادة

قد حكم بإفالسهم أو أحلق إفالس أو حكم مبسؤوليتهم املدنية كعضو يف أال يكونوا  - ج

  1.يف اجلزائر أو يف اخلارج ما مل يرد اعتباره شخص معنوي مفلس

  :أركان الجريمة: أوال

  :تقوم هذه اجلرمية بتوفر ركنني مها

  :الركن المادي -أ

يقوم الركن املادي هلذه اجلرمية يف حالة عدم توفر الشروط اليت حيددها جملس النقد والقرض  

له حق التوقيع عنها، سواء   أو املؤسسة املالية أو متثيلهاالشخص الذي يتوىل إدارة  أو خمالفتها، يف

  .كان مؤسسا للمؤسسة املالية أو أحد أعضاء جملس إدار�ا

  :الركن المعنوي -ب

من قانون النقد والقرض من اجلرائم العمدية، اليت يكفي  80 تعد جرمية خمالفة أحكام املادة 

املؤسسة املالية أو عضو جملس إدار�ا على علم بأنه لقيامها توافر القصد العام، أي أن يكون مؤسس 

يقوم بإدارة املؤسسة املالية دون أن تتوافر فيه الشروط احملددة قانونا، واجتاه إرادته إىل إتيان هذا 

  2.الفعل

                                                           
  .املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  80انظر املادة  1

  277سابق، ص مل، مرجع زينب سا  2
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  :ات المقررةالعقوب: ثانيا

  :طبيعيبالنسبة للشخص ال -أ

لى ع) 01(جلرمية النصب وهي احلبس من سنة العقوبة املقررة اجلرميةأقر املشرع اجلزائري هلذه  

  .دج100.000اىل دج 20.000سنوات على األكثر وغرامة ما بني ) 05(إىل مخس األقل

املعدل واملتمم، عقوبة املنع من ممارسة النشاط  11-03من األمر 134 كما أضافت املادة  

هذه البنوك أو املؤسسات أو يف أي فرع من فروع  بأي شكل من األشكال يف بنك أو مؤسسة مالية،

  .املالية

  :بالنسبة للشخص المعنوي -ب

املعدل واملتمم على أنه يتعرض املذنب واهليئة اليت  11-03من األمر 134نصت املادة  

تستخدمه للعقوبة السارية على النصب، وعليه تطبق على املؤسسة املالية عقوبة الغرامة، حسب 

، إضافة إىل واحدة أو أكثر من العقوبات 3مكرر 18 واملادة 2مكرر 18 الكيفيات الواردة يف املادة

  .كما سبق بيانه  1.مكرر 18 املنصوص عليها يف املادة

ويتضح من هذا أن املشرع اجلزائري كان حريصا على جترمي هذا النوع من املخالفات، نظرا ملا 

  .باألمانة والنزاهة والشرف التحليتستوجب تتطلبه املهنة املصرفية من ثقة بني العميل واملصريف، واليت 

  

  

  

  

  

                                                           
  .اجلزائري من قانون العقوبات 02مكرر  18مكرر، و 18، 01مكرر  382انظر املادة  1
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  مسؤولية المؤسسة المالية عن اإلخالل بتدابير الوقاية ومكافحة تبييض األموال: المبحث الثاني

تعد املؤسسات املالية إحدى القنوات الرئيسية لعمليات تبييض األموال، إذ تستغل من قبل  

مرتكيب هذه اجلرمية إلخفاء املصدر غري املشروع لعائدا�م اإلجرامية، ونظرا خلطورة هذه اجلرمية فقد 

الدولية هو وضع اهتم ا�تمع الدويل مبكافحتها ومالحقة مرتكبيها، ولعل أهم ما توصلت إليه اجلهود 

 .العمل مبقتضاهاإىل ألربعني توصية، ودعت الدول  FATFجمموعة العمل املايل 

واستجابة من املشرع اجلزائري هلذه التوصيات، سن ترسانة من النصوص القانونية ملكافحة  

األموال وقاية من تبييض هذه اجلرمية، إضافة إىل وضع جمموعة من االلتزامات على املؤسسات املالية لل

  .ومكافحته

وبالرغم من أن توصيات جمموعة العمل املايل مل تفرض على الدول تقرير مسؤولية معينة عند  

كان صارما يف إقرار املسؤولية اجلزائية والتأديبية معا   اإلخالل �ذه االلتزامات، إال أن املشرع اجلزائري

   1.عند اإلخالل �ا

جرائم تبييض األموال املسؤولية هو كشف  ومبا أن اهلدف األساسي من إقرار هذه

 سنحاول التعرض بداية للمسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية عن جرمية تبييض األموالومكافحتها، 

  ).املطلب الثاين(اجلرائم امللحقة جبرمية تبييض األموال مسؤوليتها عن ، مث نتناول )املطلب األول(

  

  

  

  

  

  

                                                           
  40سابق، ص جالل وفاء حممدين، مرجع  1
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  الجزائية للمؤسسات المالية عن جريمة تبييض األموالالمسؤولية : المطلب األول

مية تبييض األموال جرمية ذات طبيعة خاصة، فهي جرمية الحقة جلرمية أو جرائم تعد جر  

سابقة، سواء ارتكبت داخل الوطن أو خارجه واليت كان من نتاجها األموال حمل التبييض، وعليه فهي 

القيام عن علم : عرف جرمية تبييض األموال بأ�اوت 1ا،تعترب ستارا على جرائم أخرى سبق ارتكا�

نشاط غري مشروع أو املساعدة يف ذلك، قصد  عليها من و حتويل أو إيداع أموال متحصلبنقل أ

   2.إخفاء حقيقة هذه األموال

ة، شروعوألن النظام املصريف هو الطريقة األكثر فعالية إلضفاء الشرعية على األموال غري امل

لتحقيق هذا  ةالطبيعي التوجه إىل املؤسسات املالية من أجل إجراء سلسلة من العمليات املصرفيفمن 

. جزائيا عن جرمية تبييض األموال مما يطرح اإلشكال حول مدى مسؤولية املؤسسات املالية 3اهلدف،

اعتبار  مث مدى ،)الفرع األول( ولإلجابة عن هذا التساؤل جيدر بداية دراسة أركان هذه اجلرمية

  ).الفرع الثاين( عن هذه اجلرميةمسؤولة جزائيا املؤسسة املالية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  229سابق، ص أسامة علي إبراهيم اجلبوري، مرجع  1
  39ص ، جالل وفاء حممدين، مرجع سابق 2

3 Naim Salameh Al-Qadi, Aiman Abu Al-Haj, M.Moussa Matar, Mashhour Hathboul, The 
positive and negative role for banks in Money Laundering Operations, Vol 08, No 5, 
Canadian Social Science, Canada, 2012, pp 13-23, p20, See this publication: 
http://www.researchgate.net/publication/321332942 at: 18/06/2020 23:00    
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  أركان جريمة تبييض األموال: الفرع األول

بالرغم من ارتباط جرمية تبييض األموال جبرائم أخرى سابقة، إال أ�ا أصبحت تشكل جرمية  

مستقلة ومتميزة عن غريها من اجلرائم، مما دفع با�تمع الدويل إىل عقد العديد من االتفاقيات حلث 

" 1988 فيينا لعام"وعقاب هذا النشاط، ولعل أهم هذه االتفاقيات هي اتفاقية  الدول على جترمي

، اليت سنت على إثرها العديد من التشريعات 1990وكذلك اتفاقية جملس أوروبا اسرتاسبورج 

ولقد صادقت اجلزائر على اتفاقية فيينا مبوجب  1نصوصا قانونية خاصة بتجرمي نشاط تبييض األموال،

شريع خاص ، غري أنه مل يتم إصدار ت1995يناير سنة  28املؤرخ يف  41-95املرسوم الرئاسي رقم 

املتعلق بالوقاية  01-05مبوجب قانون  2005فرباير  06جرمية تبييض األموال إال بتاريخ  مبكافحة

وعليه سنحاول حتليل جرمية تبييض . املعدل واملتمم من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

  .مماملعدل واملت 01-05 األموال من خالل ما ورد يف قانون العقوبات والقانون

، )أوال(وباعتبار أن جرمية تبييض األموال من اجلرائم التبعية، فإنه تتطلب وجود ركن مفرتض  

  ).ثالثا( ، ومعنوي)ثانيا( من اجلرائم وهو توافر ركنني مادي إضافة إىل ما تتطلبه كغريها

  الركن المفترض: الأو 

جرمية تبييض األموال هي جرمية تابعة، تفرتض ابتداء ارتكاب جرمية أولية مسحت ملرتكبها  

  .ما يطلق عليها باجلرمية األصلية وهو 2ة،على أموال غري مشروعباحلصول 

اقتصرت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات  إذ 

جرائم جتارة املخدرات فقط، ونتيجة لذلك فاجلرائم غري املتصلة بتجارة على اجلرمية األصلية  ،العقلية

  .والاألم تبييضاملخدرات ال تعد مصدرا ألموال جرائم 

  

  

                                                           
  176سابق، ص مباركي دليلة، مرجع  1
 ، مكتبة16الطبعة نظرة دولية جلوانبها االجتماعية والنظامية واالقتصادية، : أمحد بن حممد العمري، جرمية غسل األموال 2

  22،23، ص 2000العبيكان، الرياض، 
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) اتفاقية بالريمو(اتفاقية األمم  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية  أن إال  

  1.ل جرائم خطرية أخرىمائم األصلية لتشبتوسيع نطاق اجلر قامت 

ولقد سار املشرع اجلزائري على �ج اتفاقية بالريمو فلم حيدد اجلرمية األصلية وإمنا عرفها يف  

حتى ولو  أي جريمة، ": ا على أ� ،املعدل واملتمم 01-05من القانون  02فقرة  04نص املادة 

عليه هذا  بالحصول على األموال حسب ما ينص ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها

  ."القانون

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون "ط"فقرة  02 املادة اكما عرفته  
كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض لألموال  ":  على أنه، املعدل واملتمم

  .املعدل واملتمم 01-05وهو القانون  ."وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة

نص عاما ويتضح من هذه النصوص أن املشرع اجلزائري مل حيدد اجلرمية األصلية، وجاء ال 

عن نشاط إجرامي بغض النظر  غري املشروعة ناجتة مواليشرتط أن تكون األليشمل كافة اجلرائم، أي 

مكرر من قانون العقوبات يف نسختها الفرنسية حصرت  389عن طبيعته، إال أنه بالرجوع إىل املادة 

أي عائدات جناية، ونفس األمر  "Produit d’un crime"اجلرمية األصلية يف اجلناية بنصها 

املشرع مرة أخرى ملصطلح  من قانون مكافحة الفساد واستعمال 42بالنسبة ملا ورد يف املادة 

"crime"  بدل مصطلح"infraction"،2  مما يثري اللبس حول نية املشرع يف اعتبار اجلرمية األصلية

  .أن تكون جناية، جنحة أو خمالفة جيب أن حتمل وصف جناية فقط أم ميكن

من قانون العقوبات جندها حسمت هذا اللبس  04مكرر  389غري أنه بالرجوع إىل املادة 

ة أو اجلنحة مستبعدة عائدات املخالفة، كما مت إعادة صياغة املادة ياجلناعائدات  بنصها على مصادرة

مدعما فكرة عدم حصر  "infraction"ب "crime"باستبدال مصطلح  01- 05من األمر  02

  3.األصلية يف اجلناياتتكييف اجلرمية 

                                                           
، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، الطبعة األوىلدراسة مقارنة، : خالد حممد الشريف، جرمية غسل األموال واجلرائم املرتبطة �ا 1

  22/23، ص 2012
  440ص  ،مرجع سابقأحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول، 2
  441، ص نفسهاملرجع  3
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رغم ذلك كان على املشرع اجلزائري إعادة النظر يف صياغة النصوص السابقة وتعديلها، كما  

 1الفرنسي، من قانون العقوبات 01-324فعل املشرع الفرنسي الذي يستشف من صياغته للمادة 

أنه يشرتط لقيام جرمية تبييض األموال أن تكون األموال حمل التبييض متحصلة من جرمية سابقة ضمن 

  2.ي شكل من أشكال اجلنح واجلنايات املعاقب عليها قانوناأ

أما من الناحية العملية فيثري الركن املفرتض بعض اإلشكاالت من بينها ما يتعلق بصدور  

يرى األغلبية وصاف، فبالنسبة لإلشكال األول، حكم بالرباءة يف اجلرمية األصلية وكذا مسألة تنازع األ

ي بالرباءة يف اجلرمية األصلية، فإنه جيب التفرقة بني أسباب الرباءة، فإذا أنه يف حالة صدور حكم �ائ

كان احلكم بالرباءة ألسباب موضوعية فإن املتحصالت ال تكون وليدة جرمية، وبالتايل ينهار الركن 

املفرتض وال تقوم جرمية تبييض األموال، أما إذا كان احلكم صادر ألسباب شكلية أو إجرائية أو لعدم  

كون املشرع اجلزائري مل   3قيام جرمية تبييض األموال،فاية األدلة فإن هذا احلكم ال حيول دون ك

باإلدانة يف اجلرمية األصلية وإمنا يكفي لقيامها وجود دالئل على أن األموال حمل  يشرتط صدور حكم

  4.ةالتبييض ناجتة عن جرمي

أما بالنسبة ملسألة تنازع األوصاف فريى األستاذ أحسن بوسقيعة أن األصل هو عدم جواز  

متابعة شخص من أجل جرمية تبييض األموال واجلرمية األصلية مصدر األموال حمل التبييض، غري أنه 

  5.االشرتاك يف اجلرمية األصليةآن واحد من أجل تبييض األموال و  جيوز إدانة شخص يف

جرمية  ن بالقاعدة اليت قررها القضاء يفيافلقد أخذ الفقه والقضاء الفرنس االجتاهويف نفس 

إخفاء األشياء اليت تقضي بعدم جواز احتاد اجلاين يف اجلرمية األصلية واجلاين يف جرمية اإلخفاء، حبجة 
                                                           

1 Art 324-01 du code pénal Français:  " Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, 
la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un 
délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. 
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de 
placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un 
délit..." 
2 Fahranaz Bsk Jetah, Une nécessaires harmonisation internationale de la lutte anti 
blanchiment, édition connaissances et savoirs, Paris, 2016, p 20   

، دار العلوم وىلالطبعة األبني الشريعة والقانون املقارن، : هيثم عبد الرمحان البقلي، غسيل األموال كإحدى صور اجلرمية املنظمة 3

  39، ص 2010للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  179سابق، ص مباركي، مرجع دليلة  4
  433سابق، ص مرجع الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول، أحسن بوسقيعة،  5
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اجلاين ض األموال تقضي أن يكون يأن أفعال املساعدة اليت نص عليها املشرع باعتبارها أفعال تبي

  1.شخصا آخر خبالف اجلاين يف اجلرمية األصلية

يف حني يرى جانب آخر وهو ما نؤيده أنه باعتبار أن جرمية تبييض األموال جرمية مستقلة  

عن اجلرمية السابقة، فإنه ليس هناك ما مينع من احتاد شخص اجلاين يف اجلرمية األصلية مع شخص 

  2.كال اجلرميتني  نوبالتايل معاقبته عيض األموال، اجلاين يف جرمية تبي

  الركن المادي: ثانيا

إن الركن املادي ألي جرمية  هو بداية النشاط اإلجرامي الذي يتخذ مظهرا خارجيا ملموسا،  

  :وميثل يف

  :السلوك اإلجرامي -

يف  أو إجيابية، فالسلوك السليب األموال صورة سلبيةتبييض يتخذ السلوك اإلجرامي يف جرمية 

املتعلقة بالتزاما�ا عن القيام املؤسسة املالية  يف اجلهاز املصريف من خالل امتناعيتجسد  هذه اجلرمية

  .الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهابب

  

  

  

  

                                                           
غسل األموال املصري دراسة لقانون مكافحة : أشرف توفيق مشس الدين، مدى مالءمة جترمي غسل األموال للقواعد املصرفية 1

واملقارن، اجلزء الرابع، حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكرتونية بني الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية 

    1444، 1443، ص 2003يعة والقانون، ديب، الشر 
، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األوىلة السعودية، حممد إبراهيم خريي الوكيل، مكافحة جرمية غسل األموال يف اململكة العربي 2

   115، ص 2015الرياض، 
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من قانون العقوبات 1مكرر 389ك اإلجيايب جلرمية تبييض األموال، فحسب املادة أما السلو  

ى  عة صور �دف إىل تضييق اخلناق علاملعدل واملتمم، يشمل أرب 01-05من القانون  02واملادة 

  :أيا كانت الوسائل واألساليب املعقدة اليت يلجؤون إليها وهي باجلرمية كافة األشخاص املرتبطني

  تحويل األموال أو نقلها: األولى الصورة -1

حيدد املقصود �ما، يف  لقد استخدم املشرع اجلزائري مصطلحي التحويل والنقل دون أن 

  .حني أ�ما خيتلفان من حيث املعىن

ويقصد بتحويل األموال، إجراء عمليات بغرض حتويل شكل هذه األموال من اجلرمية األصلية  

إىل شكل آخر، وقد تكون هذه العمليات شراء عقارات أو مصوغات أو غريها، أو حتويل األموال 

تم بالطرق املصرفية، كأن يتم التحويل من حساب إىل آخر أو من إىل عملة أجنبية، غري أن أمهها ما ي

  2.مؤسسة مالية إىل أخرى

به نقلها من مكان آلخر سواء كان نقال ماديا أو مصرفيا عن طريق  نقل األموال فيقصدأما  

  3.املؤسسات املالية أو عن طريق وسائل تقنية حديثة كالنقل اإللكرتوين

 

  

                                                           
                                                                                                        :يعترب تبييضا لألموال": مكرر من قانون العقوبات 389املادة  1

أو نقلها مع علم الفاعل بأ�ا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات حتويل املمتلكات  -أ 

أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت تأتت منها هذه املمتلكات، على اإلفالت من اآلثار القانونية 

                                                                                                                                       .لفعلته

تها أو احلقوق املتعلقة �ا، كيفية التصرف فيها أو حر كإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكا�ا أو   -ب 

                                                                                                                                  .مع علم الفاعل أ�ا عائدات إجرامية

                                          .تساب املمتلكات أو حياز�ا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أ�ا تشكل عائدات إجراميةاك - ج

ة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكا�ا وحماولة ارتكا�ا واملساعدة كاملشار  -د 

                                                                                                                              ."والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه
  445، 444سابق، ص مرجع  نون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول،الوجيز يف القا أحسن بوسقيعة، 2
  53، ص 2006، دار العدالة، القاهرة، الطبعة الثانيةعي، املواجهة اجلنائية جلرائم غسل األموال، أمحد املهدي، أشرف شاف 3
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  أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرهاإخفاء : الصورة الثانية -2

تتمثل الصورة الثانية يف إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو مكا�ا أو   

 اتستند هذه الصورة على سلوكني ومه أو حركتها أو احلقوق املتعلقة �ا، وعليه فيها كيفية التصرف

اإلخفاء أو التمويه، وهذا خالفا ملا جاء يف الصورة السابقة اليت كان يعد فيها اإلخفاء أو التمويه 

  الغرض من السلوك اإلجرامي، فما املقصود �ذين املصطلحني؟

  Dissimulation)( اإلخفاء -

ويقصد به كل ما من شأنه منع كشف الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو كيفية 

ف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة �ا، أو حيازة أموال أو ممتلكات والتسرت على التصر 

  1.مصدرها أو مكا�ا

  )Déguisement( التمويه -

فهو مفهوم خمتلف عن اإلخفاء ويقصد به اصطناع مظهر املشروعية ألموال غري مشروعة، أو  

  2.تداول املال الشرعي أو إزالة أثر املصدر غري املشروعحمصالت اجلرمية يف  يف إدماج يتمثل التمويه

  اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها: الصورة الثالثة -3

طريق وختتلف هذه املصطلحات من حيث املعىن فيقصد باكتساب األموال إكسا�ا عن 

بطريق مباشر بل قد يتم التكسب أو الرتبح، وال يشرتط أن يكون اكتساب املال من اجلرمية األصلية 

  3.بطريقة غري مباشرة

أما حيازة األموال فيقصد �ا السيطرة الفعلية عليها، واليت تتحقق بواسطة مباشرة أعمال 

  4.به استعماهلا أو التصرف فيهافيقصد أما استخدام األموال . ةمادية مما يقوم به املالك عاد

                                                           
  445سابق، ص مرجع الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول، أحسن بوسقيعة،  1
  446رجع نفسه، ص امل 2
  52سابق، ص أمحد املهدي، أشرف شافعي، مرجع  3
  446سابق، ص مرجع يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول،  أحسن بوسقيعة، الوجيز 4
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األفعال السابقة الذكر، أو التواطؤ أو التآمر المشاركة في ارتكاب : الصورة الرابعة -4

  على ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

يتضح من خالل قراءة هذه العبارة أن املشرع اجلزائري مل يكتف مبا هو معمول به قانونا  

ك صورة مستقلة جلرمية تبييض ضمن القواعد العامة خبصوص املسامهة اجلنائية، بل جعل من االشرتا

ج من -ب-الفقرة أاألموال، كما استتبع عبارة املشاركة يف ارتكاب أحد الصور املنصوص عليها يف 

املعدل واملتمم، مبجموعة من األفعال اليت تشكل كل واحدة منها  01-05من القانون  02املادة 

تعد حريض، التسهيل وإسداء املشورة، واليت جرمية تبييض األموال، وهي التواطؤ، التآمر، املساعدة، الت

  1.املسامهة، مما غلب على النص احلشو والتزيد وغابت عنه الدقة والوضوح أغلبها من صور

وعليه كان على املشرع اجلزائري االكتفاء بعبارة املسامهة يف ارتكاب أحد األفعال الواردة يف  

املعدل واملتمم، وذلك على غرار املشرع  01-05من القانون  02ج من املادة -ب-الفقرات أ

                                          2:األموال ومها تبييضالفرنسي الذي حدد صورتني جلرمية 

.                                           التسهيل، بأي طريقة، التربير الكاذب ملصدر املمتلكات أو مداخيل مرتكب جنحة أو جناية -

املساعدة يف عملية استثمار أو إخفاء أو حتويل العائدات املباشرة أو غري املباشرة من جناية أو  -

                 .  جنحة

 :الركن المعنوي: ثالثا

من قانون  389املعدل واملتمم واملادة  01-05من القانون  02يستشف من نص املادة 

العقوبات أن جرمية تبييض األموال من اجلرائم العمدية، اليت تتطلب توافر القصد اجلنائي يف مجيع 

  .صور السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية

                                                           
  448سابق، ص مرجع الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول،  أحسن بوسقيعة، 1

2Art 324-01 du code  pénal français  :" Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, 
la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un 
délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. 
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de 
placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un 
délit…" 
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  1.متحصل من عائدات نشاط غري مشروع فيتعني علم اجلاين بأن املال حمل التبييض  

كما جيب أن يكون العلم يقينيا ال ظنيا أو افرتاضيا، وأن تتجه إرادة اجلاين إىل حتقيق النتيجة   

  2.اإلجرامية، وعليه ينتفي القصد اجلنائي إذا أكره على القيام بالسلوك املادي

يف خمتلف صور السلوك اإلجرامي جلرمية  و�ذا جند أن املشرع قد تتطلب توافر القصد العام 

تبييض األموال، ماعدا الصورة األوىل اليت تتطلب توافر قصد خاص، وهو أن تكون الغاية من القيام 

بتحويل األموال أو نقلها، هو إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لألموال أو املساعدة على إفالت 

  .ونيةمرتكب اجلرمية األصلية من اآلثار القان

 مدى اعتبار المؤسسة المالية مسؤولة عن جريمة تبييض األموال: الفرع الثاني

متت اإلشارة سابقا إىل أن جرمية تبييض األموال من اجلرائم التبعية اليت تتطلب توفر جرمية   

سابقة، مما جعل البعض من الفقهاء يعترب صور السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض األموال من صور 

 ابذلك جيعله انظيفة مع علمه قبول املؤسسة املالية ألموال غريمهة اجلنائية، وبذلك يعتربون أن املسا

  3).أوال(يف النشاط اإلجرامي لتبييض األموال  ةمسامه

بعدم تطابق هذا التكييف مع جرمية تبييض األموال وضرورة  إال أن البعض اآلخر يرى 

  ).ثانيا(فاعال أصليا مرتكبا جلرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية  املؤسسة املالية جزائيا باعتبارها مساءلة

   مدى اعتبار المؤسسة المالية مساهما تبعيا في جريمة تبييض األموال: أوال

من الفقهاء إىل تكييف السلوك اإلجرامي للمؤسسة املالية املكون للركن املادي  يدداجته الع

املؤسسة املالية مسامها أن سامهة اجلنائية التبعية، إذ يعتربون امل جلرمية تبييض األموال على أنه من قبل

ا على أموال غري مشروعة مع علمه ةيف جرمية تبييض األموال مبجرد قيامها بإجراء عمليات مصرفي

  4.مبصدرها اإلجرامي

                                                           
  246سابق، ص أسامة علي إبراهيم اجلبوري، مرجع  1
   247، ص املرجع نفسه 2
  40سابق، ص  مرجعجالل وفاء حممدين،  3
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غري أن التكييف القانوين جلرمية تبييض األموال على أ�ا صورة من صور املسامهة اجلنائية  

  1.حول مدى مطابقة هذا التكييف مع صور املسامهة اجلنائيةيطرح إشكاال 

وبصفة عامة يقصد باملسامهة اجلنائية ارتكاب جرمية واحدة بواسطة عدد من األشخاص،  

اجلرمية، فأساس املسامهة اجلنائية هو تعدد اجلناة من ناحية ووحدة  متخذا كل واحد دورا يف تنفيذ

  2.اجلرمية من ناحية أخرى

العقوبات، حيث من قانون  42وقد نص املشرع اجلزائري على املسامهة اجلنائية يف املادة  

كا مباشرا، ولكنه ساعد يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشترا ": كاآليتعرف الشريك  

ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسهلة أو  ىأو عاون الفاعل أو الفاعلين عل الطرقبكل 

  ."المنفذة لها مع علمه بذلك

لوهلة األوىل ميكن االعتقاد بأن صور املسامهة اجلزائية تتطابق مع السلوك اإلجرامي جلرمية ل 

: بنصها املعدل واملتمم 01-05من القانون  02من املادة  -د -تبييض األموال الوارد يف الفقرة 

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ..."

ارتكابها أو محاولة ارتكابها أو المساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 

  ."بشأنه

ر التساؤل على مدى و بالتحريض أو التآمر، يث وبالرغم من عدم تصور مسامهة املؤسسة املالية 

دة، إال أنه ذهب الرأي الراجح يف الفقه إىل إمكان اعتبار املؤسسة املالية مسامها يف صورة املساع

   3:صعوبة اعتبار املؤسسة املالية مسامها يف جرمية تبييض األموال حىت بالنسبة للمساعدة لسببني

ن فعل املسامهة اجلنائية سابقا أو معاصرا للجرمية األصلية، ومن فمن جهة، فإنه جيب أن يكو  -      

مث فاألفعال اليت ميكن أن ترتكبها املؤسسة املالية من أجل إضفاء صفة املشروعية على األموال، ال 

                     .                                                    تعد مسامهة يف اجلرمية

                                                           
   133سابق، ص سعدية العيد، مرجع  1
، مكتبة الطبعة األوىلعلي بن جزاء العصيمي، احلماية اجلنائية لذوي االحتياجات اخلاصة من جرائم االجتار باألشخاص،  2

  111، ص 2014 ،القانون واالقتصاد، الرياض
  44، 43سابق، ص ن، مرجع جالل وفاء حممدي 3
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ومن جهة أخرى، فلما كانت املسامهة اجلنائية تتطلب اختاذ فعل اجيايب، فإنه يصعب تصور  – 

  .إخالهلا بالتزاما�ا أو االمتناع عن حتري مصدر األموال املشبوهة مبجرداملالية مسامهة املؤسسة 

ا يف عليهأما بالنسبة للمشرع اجلزائري اعترب املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص  

املعدل واملتمم، أو التواطؤ أو التآمر على  01-05من القانون  02ج من املادة -ب- الفقرات أ

ارتكا�ا أو التحريض أو املساعدة على ذلك وتسهيل وإسداء املشورة بشأ�ا، من قبل أعمال الفاعل 

  .األصلي

ورة من الصور م بأية صوعليه تكون املؤسسة املالية مسؤولة جزائيا كفاعل أصلي، إذا قا 

  .السلوك اإلجرامي املنصوص عليها يف املادة السابقة الذكر

كما أن املشرع الفرنسي أيضا اعترب املساعدة يف عملية وضع أو إخفاء أو حتويل العائدات   

وعلى الرغم من ذلك توجد بعض  1املباشرة للجرمية من قبل سلوكات الفاعل األصلي، املباشرة أو غري

االجتهادات القضائية اليت قبلت إقامة مسؤولية املؤسسة املالية جزائيا كمساهم، ومن بينها صدور 

حكم يف فرنسا بإدانة أحد البنوك باعتباره مسامها يف اجلرمية األصلية اليت قام �ا أحد العمالء، وذلك 

ل تسهيل عملية وراق النقدية الصغرية بأوراق كبرية من أجاأل لقيام املدير مبساعدة العميل يف استبدال

اإلفصاح عن هوية العميل على أساس السر املصريف، وعلمه حبقيقة املصدر غري �ريبها، مع رفضه 

إال أن هذا ال يغري من نتيجة أن أفعال املسامهة اجلنائية التبعية ال تتطابق مع الركن  2املشروع لألموال،

  .بييض األموالاملادي جلرمية ت

  يمة تبييض األموال كجريمة مستقلةتكييف جر : ثانيا

على الرغم من أن جرمية تبييض األموال من اجلرائم التبعية اليت تستوجب وجود جرمية سابقة، 

إال أ�ا تبقى جرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية، فمن الناحية التشريعية، جند أن أغلب التشريعات 

ولية دللعديد من االتفاقيات ال خاص ملكافحة تبييض األموال، وذلك استجابةقامت بوضع تشريع 

  .اليت طالبت مبكافحة هذه اجلرمية

                                                           
1
Art 324-01 du code pénal français    

  42سابق، ص جالل وفاء حممدين، مرجع  2
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ولقد حاولت اجلزائر جتسيد ذلك من خالل سن تشريعات خاصة دون أن تقتصر ذلك على  

املتعلق بالوقاية من  01- 05النصوص الواردة يف قانون العقوبات، فأصدر املشرع اجلزائري القانون 

املتعلق بالوقاية  01-06املعدل واملتمم وكذا القانون ومكافحتهما  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

  .واملتمممن الفساد ومكافحته املعدل 

كما خول املشرع اجلزائري لبنك اجلزائر من خالل سلطات جملس النقد والقرض اختصاص   

 28املؤرخ يف  03- 12أمهها نظام  1وضع أنظمة �دف لوقاية النظام املصريف من تبييض األموال،

  .اب ومكافحتهااملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلره 2012نوفمرب 

هذه االستقاللية التشريعية تؤكد على السلوك اإلجرامي للمؤسسة املالية املكون جلرمية تبييض  

أصليا، موال جيعلها جرمية قائمة يف حد ذا�ا، واملؤسسة املالية تكون مسؤولة جزائيا بصفتها فاعال األ

  .ا معنويالى املؤسسات املالية باعتبارها شخصعمما يستوجب تسليط عقوبات 

يعاقب الشخص " : من قانون العقوبات على أنه 07مكرر 389فقد نصت املادة  

 389و 01مكرر 389ة المنصوص عليها في المادتين المعنوي الذي يرتكب الجريم

  :بالعقوبات اآلتية 02مكرر

عليها  مرات الحد األقصى للغرامة المنصوص) 04(غرامة ال يمكن أن تقل عن أربع  -

  .من هذا القانون 02مكرر 389و 01مكرر 389في المادتين 

  .مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها -

  .مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة -

إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية  -

  .قيمة هذه الممتلكات المختصة بعقوبة مالية تساوي

                                                            :ويمكن للجهة القضائية أن تقضي باإلضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين اآلتيتين 

  .   سنوات) 05(المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة ال تتجاوز خمس  -      
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  ".حل الشخص المعنوي -      

ويتضح من هذه املادة أنه تطبق على املؤسسات املالية عقوبة أصلية تتمثل يف الغرامة، واليت  

مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص ) 04(حدد هلا املشرع اجلزائري حدا أدىن يقدر بأربع 

  .للقاضي يف حتديدهاقديرية الطبيعي، دون أن حيدد حدا أقصى، فاحتا ا�ال للسلطة الت

للشخص مكرر من قانون العقوبات جند أن الغرامة املقررة  18يف حني أنه بالرجوع للمادة 

املعنوي مرة إىل مخس مرات احلد األقصى للعقوبة املقررة للشخص الطبيعي، مما جعل البعض يقدر 

مرات عن احلد األقصى، وال  04عقوبة الشخص املعنوي يف جرمية تبييض األموال يف أ�ا ال تقل عن 

  .مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي 05تزيد عن 

أما بالنسبة للعقوبات التكميلية، فلقد حددت املادة السابقة الذكر عقوبة املصادرة كعقوبة  

اعي ملدة تكميلية وجوبية، إضافة إىل عقوبات اختيارية تتمثل يف املنع من مزاولة نشاط مهين أو اجتم

  .سنوات أو عقوبة حل الشخص املعنوي 05ال تتجاوز 

نالحظ مما سبق أن املشرع اجلزائري قد خص جرمية تبييض األموال بنصوص وأحكام وعليه  

إال أن هذا ال مينع من وجود بعض  ،خاصة ليؤكد على استقالليتها من الناحية التشريعية واملوضوعية

  .املؤسسات املالية بتدابري الوقاية من هذه اجلرميةاجلرائم اليت ترتبط �ا تنتج عن إخالل 
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  الجرائم الملحقة بجريمة تبييض األموال: المطلب الثاني

تعتمد أغلب التشريعات عل فكرة أن املؤسسات املالية يف وضع أفضل من الدولة ملراقبة  

وهلذا ألقي  1امالت املالية مما جيعلها يف موقف أفضل للوقاية من جرمية تبييض األموال ومكافحتها،املع

ت خمالفتها جرائم على عاتق املؤسسات املالية جمموعة من االلتزامات الواجب تنفيذها، واعترب 

  .تستوجب العقاب

ولقد اختلف الفقه حول طبيعة هذا النوع من اجلرائم، فريى البعض أن األصل يف هذه  

وإمنا تطبق بشأ�ا جزاءات  األفعال أ�ا من قبيل املخالفات اإلدارية اليت ال تستلزم اجلزاء اجلنائي،

لجزاء إدارية، يف حني يرى اجتاه آخر وهو االجتاه الغالب بتأثيم هذه األفعال وإخضاع مرتكبها ل

املتعلق بالوقاية من تبييض  01-05اجلزائري هذا االجتاه يف القانون  وقد تبىن املشرع 2اجلنائي،

املعدل واملتمم، وأورد جمموعة من اجلرائم ميكن تصنيفها إىل  األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

اإلخالل بواجب اإلخطار ، وجرائم )الفرع األول(جرائم اإلخالل بتدابري الوقاية من تبييض األموال 

  ).الفرع الثاين(بالشبهة 

  تدابير الوقاية من تبييض األموالجرائم اإلخالل ب: الفرع األول

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  01- 05من القانون  34نص املشرع اجلزائري يف املادة  

يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية  ": املعدل واملتمم على أنه ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

تبييض والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من 

 10مكرر و 10و 10و 09و 08و 07األموال وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في المواد 

إلى  دج 500.000من هذا القانون، بغرامة من  14و 02 مكرر 10و 01مكرر

  .دج 10.000.000

                                                           
1 Pierre Kopp, La lutte contre le blanchiment, Marie- Anne Frison-Roche, les banques entre 
droit et économie, 2006, pp33-47, p19  http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00263618   

جرمية غسل األموال بني الوسائل االلكرتونية ونصوص التشريع، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، عبد الفتاح بيومي حجازي،  2

  204ص ، 2005اإلسكندرية، 
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المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من  ونويعاقب األشخاص المعنوي 

  " .دج دون اإلخالل بعقوبات أشد 50.000.000دج إلى  10.000.000

ويتضح من هذا النص ومن النصوص اليت أحال عليها أن املشرع عدد اجلرائم بتعدد تدابري  

الوقاية من تبييض األموال، وخصها بركن مشرتك وهو الركن املفرتض املتمثل يف صفة اجلاين، إضافة 

  1.إىل صفة التكرار، يف حني ختتلف يف الركن املادي واملعنوي

  :الركن المفترض -

على ضرورة أن يكون مرتكب اجلرائم  وناملصري اءالفقهأغلب الفقهاء ومن بينهم أكد لقد  

امللحقة بتبييض األموال من العاملني يف املؤسسة املالية، وأن يكون خمتصا وفقا للتنظيم الفعلي 

  2.للمؤسسة املالية دون اشرتاط حصر هذا االختصاص يف فرع معني

املتعلق  01-05من القانون  34املادة نص من أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فيستشف  

أنه يشرتط يف اجلاين توفر  املعدل واملتمم، بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

صفة معينة، أي أن يكون من األشخاص الوارد ذكرهم يف نفس املادة، وهم مسريو وأعوان 

  .ةاملؤسسات املالية واملؤسسات واملهن غري املالي

على شرط مشرتك آخر وهو صفة التكرار، حبيث ال يتابع مرتكب  34كما أكدت املادة   

  .ةعمدا وبصفة متكرر  هذه اجلرائم وال تقوم مسؤوليته إال إذا ارتكبها

  :جريمة عدم التحقق من هوية الزبائن: أوال

والتأكد من لتحقق من هوية زبائنهم لم ازائري املؤسسات املالية بوضع نظألزم املشرع اجل 

تيادي عناوينهم، موضوع وطبيعة نشاطهم، سواء كان الزبون شخصا طبيعيا أو معنويا، أو زبونا غري اع

وأي إخالل �ذا االلتزام يعترب جرمية تستوجب العقاب،  3مر احلقيقي،أو املستفيد احلقيقي أو اآل

  .ويلقيامها توافر الركنني املادي واملعنهذه األخرية وكأي جرمية تتطلب 

                                                           
                                                                                                                             291سابق، ص حكيمة دموش، مرجع  1
  205سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع  2
  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01- 05القانون  من 10، 09، 08، 07انظر املواد  3
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  :الركن المادي -أ

يتمثل النشاط املادي جلرمية عدم التحقق من هوية الزبائن يف امتناع أحد مسريي أو أعوان  

  أوضاعهم القانونية،ن أجل التعرف على هوية الزبائن و املؤسسات املالية عن إتباع القواعد املوضوعة م

ويتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية سواء كان االمتناع عن مجيع القواعد أو بعضها، فتتحقق  

  1.علة التجرمي يف احلالتني، وهي احليلولة دون أعمال الرقابة على هذه العمليات

  : الركن المعنوي -ب

لعام لدى تعترب هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية اليت يكفي لقيامها توافر القصد اجلنائي ا 

  . الفاعل، أي توافر عنصر العلم واإلرادة

فيجب أن يكون اجلاين على علم بااللتزام امللقى على عاتقه، وأن تتجه إرادته إىل خمالفته،  

ومن مث ال تقوم هذه اجلرمية إذا كان الفاعل جيهل وجود االلتزام، أو كان امتناعه راجعا خلطأ أو 

  2.سهو

  قااللتزامات المتعلقة باالحتفاظ بالمستندات والوثائجريمة مخالفة : ثانيا

فرض املشرع اجلزائري على املؤسسات املالية االحتفاظ بالوثائق املتعلقة �وية الزبائن  

وعناوينهم خالل فرتة مخس سنوات بعد غلق احلسابات أو وقف عالقة التعامل، كما يتعني عليهم 

ليت أجراها الزبائن خالل مخس سنوات على األقل بعد تنفيذ االحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالعمليات ا

وحتيينها  3العملية، إضافة إىل التزام املؤسسة املالية بوضع هذه الوثائق يف متناول السلطات املختصة،

  .سنويا أو عند كل تغيري

                                                           
  274سابق، ص أسامة علي إبراهيم اجلبوري، مرجع و  ،213سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع  1
ار الفكر العريب، القاهرة، ، دالطبعة األوىلأحكامها املوضوعية، وإجراءات مالحقتها، : حممد حممود سعيد، جرائم غسل األموال 2

  50، ص 2007
  .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 01-05من القانون  14املادة  3
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ئيا، وتعد هذه زايعترب جرمية معاقب عليها ج فأي إخالل بأحد هذه االلتزامات متومن  

ائم من اجلرائم الشكلية أو جرائم السلوك البحت، اليت يتحقق ركنها املادي مبجرد االمتناع دون اجلر 

  1.اشرتاط حتقق نتيجة معينة

خالل المدة المحددة قانونا وعدم  جريمة االمتناع عن إمساك السجالت والوثائق -أ

  :تقديمها للسلطات المختصة

  :الركن المادي -1

تتطلب هذه اجلرمية وجود مستندات ووثائق تتعلق بكل ما جتريه املؤسسة املالية من عمليات  

إضافة إىل السلوك اإلجرامي  مصرفية، وكل ما يتعلق ببيانات الزبائن ويثبت هويتهم وأوضاعهم املالية،

ة مخس سنوات املتمثل يف امتناع املوظف عن االحتفاظ باملستندات والوثائق السابقة الذكر خالل مد

  .على األقل، واالمتناع عن تقدميها للسلطات املختصة

  :الركن المعنوي -2

يف يتخذ ركنها املعنوي صورة القصد اجلنائي املتمثل اليت عمدية، من اجلرائم التعد هذه اجلرمية  

عليها مخس سنوات على األقل أو  جالت الواجب االحتفاظ �ا مل ميضعلم اجلاين بأن الوثائق والس

صرف نما جيب أن تكبأن القانون حيظر هذا االمتناع،  وعلمه  ،مت طلبها من قبل السلطات املختصة

  2.إرادته إىل االمتناع عن االحتفاظ �ذه الوثائق، أو إرساهلا للسلطات املختصة

  

  

  

  

                                                           
، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانيةعبد الرمحان السيد قرمان، مسامهة البنوك يف مكافحة غسل األموال،  1

156  
  222سابق، ص حجازي، مرجع  عبد الفتاح بيومي 2
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  :والمستنداتجريمة االمتناع عن تحيين البيانات الواردة في السجالت  -ب

  :الركن المادي -1

وهو سلوك سليب يتمثل يف عدم حتديث البيانات واملعلومات املتعلقة بالزبائن، اليت تلتزم  

املتعلق بالوقاية من  01- 05من القانون  07وتشرتط املادة  1املؤسسات املالية باالحتفاظ �ا،

سنويا وعند كل حتيني تلك املعلومات املعدل واملتمم،  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

  .تغيري هلا

األموال أو انتقاهلا  ويلحتبعمليات ويقصد بالتحيني أو التحديث هو إثبات كل جديد يتعلق  

  2.أو سحبها، وإثبات كل ما يطرأ من تغري يف أحوال العمالء واملستفيدين

ويتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية ولو مت حتيني بعض املعلومات دون غريها، أي بغض النظر  

    3.عن إذا كان االمتناع عن حتديث البيانات جزئيا أو كليا

  :الركن المعنوي -2

تتطلب هذه اجلرمية توافر القصد اجلنائي العام بصورتيه العلم واإلرادة، إذ جيب علم اجلاين  

  4.التحديث عملية حتديثها، وأن تتجه إرادته إىل االمتناع عن بوجود بيانات ومعلومات يتعني

  

  

  

  

  
                                                           

  286سابق، ص أسامة علي إبراهيم اجلبوري، مرجع  1
  65سابق، ص حممد حممود سعيد، مرجع  2
  287، ص سابقمرجع ، اجلبوري أسامة علي إبراهيم 3
  225سابق، ص حجازي، مرجع  عبد الفتاح بيومي 4
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ر المستم جريمة االمتناع عن وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين: ثالثا

  للمستخدمين

املتعلق  01-05املعدل واملتمم للقانون  02-12 أضاف املشرع اجلزائري مبوجب األمر 

التزاما جديدا يتمثل يف إلزام املعدل واملتمم،  بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

كما مت  1،ااملستمر ملستخدميهخلية والتكوين بوضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الدااملؤسسات املالية 

  .من القانون السابق الذكر، ليتسع النطاق التجرميي ليشمل خمالفة هذا االلتزام 34تعديل املادة 

  :الركن المادي -أ

تعد هذه اجلرمية كسابقتها من اجلرائم السلبية، اليت تتطلب أن يتخذ السلوك اإلجرامي صورة  

  .ملستخدمي املؤسسة املالية االمتناع عن وضع برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين املستمر

  :الركن المعنوي -ب

، إذ جيب أن يكون هيوافر القصد اجلنائي العام بعنصر هذه اجلرمية عمدية، تتطلب لقيامها ت 

اجلاين على علم بوجوب وضع برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين املستمر ملستخدمي املؤسسة 

  .والعمل على تنفيذها، واجتاه إرادته إىل االمتناع عن وضع أو تنفيذ هذا االلتزاماملالية 

  : العقوبات المقررة: رابعا

حدد املشرع اجلزائري العقوبات املقررة ملرتكيب جرمية عدم التحقق من هوية العمالء، وجرائم 

 01-05من القانون  34باملستندات والوثائق، مبوجب املادة  باالحتفاظخمالفة االلتزامات املتعلقة 

  املعدل واملتمم،  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

 10.000.000دج إىل  500.000عاقب مسريو وأعوان املؤسسات املالية بغرامة من في

  . دج 

                                                           
املعدل  تعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهماامل 01-05 من القانون 02 مكرر 10تنص املادة  1

جيب على اخلاضعني، يف إطار الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، وضع وتنفيذ برامج ": واملتمم على أنه

  ."..ة والتكوين املستمر ملستخدميهمتضمن الرقابة الداخلي
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  .دج  50.000.000دج إىل  10.000.000بغرامة من وتعاقب املؤسسات املالية 

ويالحظ أن املشرع اجلزائري قد اختار عقوبات مالية مشددة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي 

ا مناسبة وكافية لتحقيق الردع العام دج، وهي يف رأين 50.000.000 إىلتصل قد أو املعنوي 

، خاصة وأن خمالفة تدابري الوقاية من تبيض األموال من شأنه تسهيل أو فتح ا�ال الرتكاب واخلاص

  .العديد من اجلرائم اخلطرية

  جرائم اإلخالل بالتزام اإلخطار بالشبهة: الفرع الثاني

بهة من أهم التدابري املتوخاة من قبل الدول ملكافحة اجلرائم املالية اإلخطار بالش يعد التزام 

ومتويل اإلرهاب، إذ نص املشرع اجلزائري يف قانون الوقاية من تبييض األموال  وخاصة تبييض األموال

بكل عملية تتعلق  1ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما على إلزام املؤسسات املالية بإبالغ اهليئة املتخصصة

موجهة لتبييض األموال أو متويل اإلرهاب،  بأموال يشتبه أنه متحصل عليها من جرمية أو يبدو أ�ا

عن ، أو إبالغ صاحب األموال أو العمليات بوجود اإلخطار )أوال(واالمتناع عن هذا اإلخطار 

  ).ثانيا(جرائم تستوجب العقاب 

  بهةاإلخطار بالش جريمة االمتناع عن: أوال

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  01- 05من القانون  32تنص املادة  

يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا أو بسابق معرفة عن تحرير ": على أنه ،املعدل واملتمم ومكافحتهما

دج 1.000.000أو إرسال اإلخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من /و

  ."دج دون اإلخالل بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى10.000.000إلى

  :تطلب توافر األركان التاليةتبالشبهة ويتضح من هذا النص أن جرمية االمتناع عن اإلخطار         

  

  

                                                           
املتعلق بالوقاية  01-05من القانون  04يقصد باهليئة املتخصصة خلية معاجلة االستعالم املايل وذلك حسب ما ورد يف املادة  1

  من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم 
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  :الركن المفترض-أ 

يشرتط القانون لتجرمي االمتناع عن اإلخطار بالشبهة، أن يكون اجلاين من اخلاضعني ويقصد  

وعليه ال تقوم هذه اجلرمية يف مواجهة غري  1غري املالية، �م املؤسسات املالية واملؤسسات واملهن

  .اخلاضعني أي غري امللزمني بواجب األخطار بالشبهة

  :الركن المادي -ب

سلوكا سلبيا يتمثل يف امتناع اجلاين بالشبهة يتخذ الركن املادي جلرمية االمتناع عن اإلخطار  

أو /ية، ويتمثل هذا االمتناع يف صورة عدم حترير ولر رغم وجود شبهة يف العملية املاعن اإلخطا

  .إرسال اإلخطار بالشبهة للهيئة املتخصصة

وقائع يستخلص منها وجود شبهة تبييض أموال،  بد أن يستند االمتناع حمل التجرمي إىلالو  

  2.أن تكون القناعة بوجود الشبهة قائمة لدى املؤسسة املاليةو 

  :الركن المعنوي -ج

تعد جرمية االمتناع عن اإلخطار بالشبهة من اجلرائم العمدية، اليت يتعني لتوافرها علم اجلاين  

 أموالتبييض شبهة علم بوجود يه بوجود عملية مشبوهة ومن مث يكفي لقيام هذه اجلرمية أن يكون لد

إىل  ة اجلايناديتطلب القصد اجلنائي اجتاه إر  كما  3بالفعل، وال يشرتط العلم بوجود تبييض لألموال

  .االمتناع عن اإلخطار بذلك

  

  

  

                                                           
ويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومت 01-05فقرة ج و د من القانون  04انظر املادة  1

  .واملتمم
  210سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع  2
  248سابق، ص حممد نصر حممد، مرجع  3
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  :العقوبة المقررة -د

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  01-05من القانون  32بالرجوع إىل نص املادة  

عقوبة املؤسسات املالية  يتضح أن املشرع اجلزائري فرض علىاملعدل واملتمم،  اإلرهاب ومكافحتهما

 امتناعها ، وذلك عنددج10.000.000وال تتجاوز  دج 1.000.000 الغرامة اليت ال تقل عن 

  .خطار بالشبهةسال اإلسابق معرفة عن حترير وإر بعمدا و 

ويالحظ أن هذه العقوبة تتناسب والفعل اإلجرامي خاصة وأن اإلخطار بالشبهة الوسيلة 

األكثر فعالية يف اكتشاف عمليات تبييض األموال، وبالتايل االمتناع عن اإلخطار �ا يعد تسرتا على 

  . اجلرمية

  العمليات بوجود اإلخطار بالشبهة جريمة إبالغ صاحب األموال أو: ثانيا

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  01- 05من القانون  33تنص املادة  

والخاضعون  المالية يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات": على أنه ،املعدل واملتمم ومكافحتهما

الذين أبلغوا عمدا صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة، بوجود هذا اإلخطار 

إلى  دج 2.000.000، بغرامة من أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه

  ."دون اإلخالل بعقوبات أشد وبأي عقوبة تأديبية أخرى دج 20.000.000

على كل مسريي وأعوان املؤسسات املالية ن املشرع اجلزائري حظر ذا النص أويتضح وفقا هل 

اخلاضعني لواجب اإلخطار بالشبهة إبالغ صاحب األموال والعمليات حمل اإلخطار بالشبهة بوجود 

  .ى معلومات حول النتائج اليت ختصهاإلخطار أو أطلعوه عل

ولتحقق هذه اجلرمية جيب توافر ركنني مادي ومعنوي، إضافة إىل ارتكا�ا من طرف أحد  

   . مسريي أو أعوان املؤسسات املالية
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  :الركن المادي -أ

إبالغ صاحب األموال أو العمليات بوجود اإلخطار يف ل السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يتمث 

النتائج اليت ختصه، ويتم اإلبالغ بأي صورة سواء عن طريق بالشبهة أو إطالعه على معلومات حول 

أقوال كتابية أو شفاهية أو أفعال من اجلاين يكون من شأ�ا الكشف عن وجود اإلخطار وما 

  1.يتضمنه

  :الركن المعنوي -ب

امها وجود جرمية اإلبالغ عن وجود اإلخطار بالشبهة من اجلرائم العمدية، اليت تتطلب لقي 

  .اين بوجود شبهة حول نشاط الزبوناملتمثل يف علم اجلالقصد اجلنائي العام، 

بشأن  بالشبهة كما يتعني اجتاه إرادته إىل القيام بإبالغ صاحب األموال عن وجود إخطار

  .هذه األموال

  2.وتطبيقا ملا تقدم فإن هذه اجلرمية ال تقع يف صورة اخلطأ أو اإلمهال 

   :مقررةالعقوبة ال -ج

 عقوبة وحيدة وهي الغرامة من على غرار اجلرائم السابقة الذكر، فلقد وضع املشرع اجلزائري 

 01-05من القانون  33دج، حسب ما ورد يف املادة  20.000.000إىل  دج 2.000.000

املعدل واملتمم، ورغم أ�ا من  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

أو العمليات  قيام اجلاين بإبالغ صاحب األموالالفعل اإلجرامي فالعقوبات املشددة إال أ�ا تتناسب و 

وبالتايل ال حيقق اهلدف املرجو . يساعد على إفالت اجلاين من العقاب ،بوجود اإلخطار حمل الشبهة

  .جرمية تبييض األموال من اإلخطار بالشبهة وهو اكتشاف اجلرائم خاصة

    

                                                           
   303سابق، ص زينب سامل، مرجع  1
  363سابق، ص حممد علي العريان، مرجع  2



 

 

ا ام:  

  ت اا  تآ   
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  عة المؤسسات الماليةـآليات متاب: الفصل الثاني

يعد جناح أي نظام اقتصادي ألي دولة، مرهونا مبدى فعالية وجناح جهازها املصريف، مما جيعل 

سالمته وحسن سري نشاطه من األولويات األساسية لتحقيق استقرار النظام املايل، وذلك ال يكون إال 

يف مدى  بوضع منظومة قانونية تعمل من جهة على اإلشراف والرقابة على املؤسسات املالية والنظر

  . تنفيذها اللتزاما�ا كأهم أداة يتم خالهلا منع وقوع اجلرمية

ومن جهة أخرى كان ال بد من وضع أحكام إجرائية تتالءم مع طبيعة املؤسسات املالية ومع 

تعمل على تنظيم املتابعة القضائية عن   خصوصية اجلرائم اليت يرتتب عنها قيام مسؤوليتها اجلزائية،

  .وصول إىل مرتكبيها ومعاقبتهمتلك اجلرائم لل

املبحث (هيئات الرقابة على املؤسسات املالية  يف هذا الفصل إىلمما يدفعنا إىل التطرق  

  ).   املبحث الثاين(، مث األحكام اإلجرائية اخلاصة مبتابعة املؤسسات املالية )األول
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  هيئات الرقابة على المؤسسات المالية :األولالمبحث 

مصلحة املتعاملني مع املؤسسات املالية، محاية لرقابة نشاطا مستمرا يهدف إىل ضمان تعد ا

الوقاية من ضمان تنفيذ املؤسسات املالية اللتزاما�ا و وحسن سري النشاط املصريف، فتساهم الرقابة يف 

  .ارتكاب العديد من املخالفات اخلطرية

املعدل  املتعلق بالنقد والقرض 11-03األمروبالرجوع إىل القانون اجلزائري، جند أنه نص يف 

على اهليئات املكلفة باإلشراف والفحص والرقابة على املؤسسات املالية اليت تتمثل يف بنك  واملتمم،

  .)املطلب الثالث( افظو احلسابات حمو ، )املطلب الثاين(، اللجنة املصرفية )املطلب األول(اجلزائر

  "نك المركزي الب " بنك الجزائر :المطلب األول 

يعد البنك املركزي بوضعه احلايل من الظواهر االقتصادية احلديثة وجاء ذلك نتيجة للتطور 

السويد يف  ) Riks Bank(ويعد بنك ريكس ،1يف احلياة االقتصادية تدخله االقتصادي واحلاجة إىل

بنك إجنلرتا بنك  ومع ذلك يعترب ،1650البنوك املركزية اليت أنشئت يف العامل، وذلك سنة  أول

  2.من أول البنوك اليت تولت وظائف البنك املركزي اإلصدار األول

اخلزينة العمومية اجلزائرية عن اخلزينة  استقاللأما يف اجلزائر فلقد مت إنشاء البنك املركزي بعد 

   144.3-62الفرنسية، مبوجب القانون رقم 

 ، إال أناالئتمانيةاملشرف على السياسة النقدية و ة و املستقل ويعترب أنه أول مؤسسة نقدية يف اجلزائر

مبوجب األمر  4ليستعيد مهامه بشكل فعلي .تكن له سلطة فعلية ملمارسة مهامهثبت أنه مل أالواقع 

                                                           
سلسلة دراسات ، سالمية، مركز الدراسات الفقهية واالقتصاديةالبنوك اإلدورها يف الرقابة على أمحد جابر، البنوك املركزية و   1

  .66ص ،2012، مصر اقتصادية إسالمية، 

67، صاملرجع نفسه   2 

  .األساسيالبنك املركزي اجلزائري وحتديد قانونه  إنشاءاملتضمن  1962ديسمرب سنة  13املؤرخ يف  144-62القانون رقم  3 
  88، صسابقعبد احلق شيخ، مرجع    4
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" بنك اجلزائر"ليغري تسمية البنك املركزي إىل ) ملغى( 10-90وجاء القانون ، 121- 86رقم 

  .ومهامه األساسية له وحيدد اإلطار القانوين 

مؤسسة كويعرف بنك اجلزائر  املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم،  11- 03ليأيت األمر 

ويؤكد على  2،وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ويعد تاجرا يف عالقاته مع الغري

د و ، كما أنه ز ) الفرع األول(يف الرقابة على اجلهاز املصر يف اإلشراف و  املركزي الدور اهلام للبنك

  ).الفرع الثاين( مبجموعة من اهلياكل اليت تساعده يف أداء مهامه

  الدور الرقابي لبنك الجزائر: الفرع األول

ه الرقابة على املؤسسات املالية باعتبار أهم السلطات املكلفة باإلشراف و  يعد بنك اجلزائر من

 االئتمانيةله دور هام يف تنظيم و توجيه اهليئات املصرفية  وفقا للسياسة يرتبع على قمة اهلرم املصريف و 

يف هذا  اإلطار ترتبط  فعالية الدور الرقايب لبنك اجلزائر بوجود تنظيم خاص به مينحه اليت يرمسه، و 

  ) .ثانيا(ومهامه ، مع تعدد صالحياته)أوال(التامة يف ممارسة مهامه  االستقاللية

  قانوني لبنك الجزائرالتنظيم ال: أوال

يتشكل ف، يظهر من خالل تشكيلته نيا خاصاخول املشرع اجلزائري لبنك اجلزائر تنظيما قانو 

بنك اجلزائر من احملافظ الذي يتوىل إدارته و يساعده يف ذلك ثالث نواب، وجملس اإلدارة، إضافة إىل 

  .مراقبني يعمالن على مراقبته

  : نوابهمحافظ بنك الجزائر و  -أ

، حسب ما جاء يف جب مرسوم صادر عن رئيس اجلمهوريةنوابه مبو يعني حمافظ بنك اجلزائر و 

نوابه من يعترب احملافظ و  إذ، املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  13نص املادة 

  .يت خيتص بتعيينها رئيس اجلمهوريةبني الوظائف الدستورية ال

                                                           
صادر بتاريخ  ،34عدد  ج،.ر.لنظام العام بالبنوك و القرض ،ج، املتعلق با1986أوت  19املؤرخ يف  12-86ألمر رقم ا  1

  )ملغى( 1986أوت  20
  .املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  9املادة   2
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،  به مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية، وكل وظيفة عموميةوتتناىف وظيفة احملافظ ونوا

، ماعدا متثيل الدولة لدى ط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهد�مكما ال ميكن هلم أن ميارسوا أي نشا

أي مبلغ  اقرتاضال ميكنهم ، و االقتصادياملؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو املايل أو 

ائرية كانت أم أجنبية، وال ميكن أن يقبل أي تعهد عليه توقيع أحدهم يف حمفظة من أي مؤسسة جز 

  1.بنك اجلزائر وال يف حمفظة أي مؤسسة عاملة يف اجلزائر

كما .على مدة هذه العهدة إطالقالعدم النص  نظرايتم تعيني احملافظ ونوابه ملدة غري حمددة، 

، مما يستشف منه إمكانية كل من احملافظ أو نوابه  ددة لعزلمل يتم حتديد األسباب أو احلاالت احمل

  .عزل احملافظ ألي سبب كان

 - إال يف حالة العزل بسبب خطأ فادح - االقتضاءويتقاضى احملافظ و نوابه، أو ورثتهم عند 

  2.ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتني يتحمله بنك اجلزائر انتهاءتعويضا عند 

  : صالحيات المحافظ و نوابه  -

، إال أن األمر العزلأن املشرع قد سوى بني احملافظ ونوابه من حيث طريقة التعيني و  بالرغم من

  .خيتلف بالنسبة لصالحيات كل واحد منهم و مصدرها

 ، املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03فريجع مصدر صالحيات احملافظ لألمر 

�ا تتمثل أهم الصالحيات اليت يتمتع افظ، و ضمن مهام احملبينما يدخل حتديد صالحيات النواب 

   3:حمافظ بنك اجلزائر يف

حسابات النتائج باسم اضر املتعلقة بالسنوات املالية واحلصائل و احملو  االتفاقياتتوقيع مجيع  -

  .بنك اجلزائر

                                                           
  .املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  14املادة   1
  .املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  15انظر املادة   2
  .املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  19انظر املادة  3
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متثيل بنك اجلزائر لدى السلطات العمومية يف اجلزائر ولدى البنوك املركزية األجنبية ولدى  -

  . هليئات املالية الدولية ولدى الغري بشكل عاما

مجيع اإلجراءات التحفظية اليت يراها  ادوإختوتعجيلها، رفع الدعاوى القضائية، متابعتها  -

  .ضرورية 

القيام بكل شراء لألمالك العقارية املرخص �ا قانونا والتصرف فيها، وتنظيم مصاحل بنك -

  .اجلزائر وحتديد مهامه

أعوان بنك اجلزائر وفقا للشروط املنصوص عليها يف القانون األساسي توظيف  -

  .عزهلم وفصلهموتعيينهم يف مناصبهم وترقيتهم و  للمستخدمني

عندما يكون مثل هذا التمثيل  تعيني ممثلي بنك اجلزائر يف جمالس املؤسسات األخرى، -

  .مقررا

ميكنه يوضح سلطا�م، و حيات كل نائب من نواب احملافظ و كما حيدد احملافظ صال  -

  .وكالء خاصني البنكدمة، أن خيتار من بني إطارات حلاجات اخل

  :مجلس إدارة بنك الجزائر -ب

تطورا هاما بالنسبة إىل جملس إدارة بنك اجلزائر،  10- 90القرض رقم عرف قانون النقد و 

جملس النقد "للمجلس، وعرف باسم الذي منح على إثره العديد من املهام و السلطات الواسعة 

  :، الذي كان ميارس وظيفتني مزدوجتني"القرضو 

- 01وبصدور األمر  1،وظيفة السلطة النقدية يف البالدوظيفة جملس إدارة بنك اجلزائر و  -

، أصبح جملس املعدل واملتمم القرضاملتعلق بالنقد و  11- 03واألمر  10-90املعدل للقانون  01

                                                           
  201ص ، 2005، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر4تقنيات البنوك، ط، الطاهر لطرش  1
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الفردية اليت تلتزم املؤسسات املالية إصدار القرارات التنظيمية و لفة بإدارة بنك اجلزائر سلطة نقدية مك

   1:القرض منويتشكل جملس النقد و  .بتنفيذها

  .احملافظ رئيسا -

  .نواب احملافظ الثالثة -

ثالث موظفني ذوي أعلى درجات معينني مبوجب مرسوم رئاسي حبكم كفاء�م يف ا�الني  -

  .االقتصادي و املايل

 .وضوا األعضاء إذا اقتضت الضرورةمستخلفني حسب نفس الشروط، ليع كما يتم تعيني

  :أمههامن  القرض،بصالحيات واسعة يف جمال النقد و  يتمتع جملس إدارة بنك اجلزائرو 

أو ئر، وكذلك فتح الوكاالت والفروع إجراء مداوالت بشأن التنظيم العام لبنك اجلزا -

  .بشأن مجيع االتفاقياتمن احملافظ إلغائها، ويتداول مببادرة 

يوافق على القانون األساسي للمستخدمني للوائح املطبقة يف بنك اجلزائر و كما يضبط ا  -

حساباته ا ماللذين يعد بنك اجلزائر مبوجبهوحيدد الشروط والشكل  ونظام رواتب أعوان بنك اجلزائر،

  .ويضبطها

خص ير و باسم بنك اجلزائر،  إضافة إىل ذلك يبت يف جدوى الدعاوى القضائية اليت ترفع -

  .بإجراء املصاحلات و املعامالت

يوافق على مشروع التقرير لكل سنة، ويضبط توزيع األرباح و  ائرز كما حيدد ميزانية بنك اجل  -

يطلع جملس اإلدارة جبميع الشؤون اليت ختص تسيري و  .افظ بامسه إىل رئيس اجلمهوريةالذي يرفعه احمل

  .بنك اجلزائر

  

  

                                                           
  .املعدل و املتمم القرضاملتعلق بالنقد و  11-03من األمر  18انظر املادة  1
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  :هيئة المراقبة -ج

 هىعينان مبوجب مرسوم رئاسي، و تنتتوىل حراسة بنك اجلزائر هيئة مراقبة تتكون من مراقبني ي

جمال احملاسبة املتصلة بالبنوك عارف يف ا�ال املايل و يشرتط أن تكون هلما مو  .مهامهما بنفس الطريقة

  . 1املركزية و تؤهلهما ألداء مهمتهما

ة تشمل مجيع مصاحل ات واسعة يف جمال الرقابة، فيقومان حبراسة عاميتمتع املراقبان بصالحي

ية املخاطر ومركز مركزية كما ميارسان حراسة خاصة على  مجيع العمليات اليت يقوم �ا،و  بنك اجلزائر،

  .كذا حراسة تنظيم السوق النقدية وسريهاو  املستحقات غري املدفوعة

املراقبة اليت يريا�ا جمدية، عمليات التدقيق و  احد للمراقبني أن جيريا، معا أو كل على وميكن

ميكنهما عا ا�لس على نتائج املراقبة، و يطلرات جملس اإلدارة بصوت استشاري و ما أن حيضرا دو هلو 

  .تقدمي كل االقرتاحات أو املالحظات اليت يريا�ا مالئمة

�اية السنة املالية  يرفع املراقبان تقريرا �لس اإلدارة حول عمليات تدقيق حسابات و 

  .والتعديالت احملتملة اليت يقرتحا�ا

كما يرفعان تقريرا إيل الوزير املكلف باملالية خالل األشهر األربعة اليت تلي اختتام السنة املالية 

  2.و تبلغ نسخة من التقرير إىل احملافظ

تقدمي تقرير سنوي خضوع املراقبني لسلطة وزير املالية، من خالل إلزامهما بويتضح مما سبق 

  .حول عمليات التدقيق اليت أجرياها

كما يالحظ اقتصار الرقابة املمارسة من املراقبني على اجلانب التقين بالتدقيق يف احلسابات، 

  . وهو ما يتضح من اشرتاط اختيار املراقبني من ذوي الكفاءة يف ا�ال املايل واحملاسيب

                                                           
  .املعدل واملتمم املتعلق بالنقد و القرض 11-03من األمر  26نظر املادة ا  1
  .املعدل واملتمم املتعلق بالنقد و القرض 11-03مر من األ 27انظر املادة   2
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ص على التدابري واإلجراءات الواجب إختادها من قبل ويعاب على املشرع اجلزائري أنه مل ين 

     .املراقبني، إذ اقتصر األمر على اطالع جملس اإلدارة ووزير املالية بنتائج عمليات التدقيق واملراقبة

  .إذ كان على املشرع إعطاء صالحيات أوسع للمراقبني

د وجودها من القانون اتساع صالحيات حمافظ بنك اجلزائر نظرا لكو�ا تستمعليه يالحظ و 

حملافظ مبشاركة جهة أخرى وال يوجد أي قيد حيدد ممارستها باستثناء تلك الصالحيات اليت ميارسها ا

  .على موافقة جملس اإلدارة أو بناء

  :صالحيات بنك الجزائر: ثانيا

الكتاب الثالث حتت عنوان مواد أورد املشرع اجلزائري صالحيات بنك اجلزائر ضمن 

، املعدل واملتمم القرضاملتعلق بالنقد و  11-03من األمر  "نك الجزائر وعملياتهصالحيات ب"

ويستخلص منها أن بنك اجلزائر يقوم بعدة مهام، تتمثل بشكل أساسي يف احلرص على استقرار 

توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد والقرض لفا من أهداف السياسة النقدية األسعار باعتباره هد

  .واحلفاظ عليها لنمو مدعم لالقتصاد الوطينوالصرف 

على تنظيم احلركة النقدية، فيوجه ويراقب بنك اجلزائر جل حتقيق هذا الغرض، يعمل أومن 

التأكد من سالمة النظام املصريف م السيولة وضبط الصرف و تنظيالوسائل املالئمة توزيع القرض و  بكل

  1.و صالبته

تم استشارته يف كل مشروع اعتباره مستشارا للحكومة، فيكما يلعب بنك اجلزائر دورا هاما ب

له أن يقرتح على احلكومة كل تدبري من شأنه و النقدية، ظيمي يتعلقان باملسائل املالية و نص تنقانون و 

ويساعدها يف عالقا�ا مع املؤسسات املالية املتعددة األطراف  ،أن حيسن تنمية االقتصاد ويطوره

حلاجة أن ميثل احلكومة لدى هذه املؤسسات ويف املؤمترات الدولية، ويشارك يف والدولية، وميكنه عند ا

ويتوىل تنفيذها، وجيري تنفيذ هذه  التفاوض بشأن عقد اتفاقيات دولية للدفع والصرف واملقاصة،

  .النقد باستقرارويطلع احلكومة على كل طارئ من شأنه املساس  2،االتفاقيات حلساب الدولة

                                                           
  .املعدل و املتمم، بالنقد والقرضاملتعلق  11-03من األمر  35انظر املادة   1
  .، املعدل و املتممبالنقد والقرضاملتعلق  11-03ألمر من ا 37انظر املادة   2
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من اخلارج ويرخص �ا، وجيمع كل  االقرتاضحيدد بنك اجلزائر عمليات  بق،إضافة إىل ما س

  1.املعلومات املفيدة ملراقبة ومتابعة االلتزامات املالية حنو اخلارج ويبلغها للوزارة املكلفة باملالية

، بالرغم من أن امتياز إصدار النقود عرب الرتاب الوطين يعود للدولة، إال أنه أخرىمن جهة 

وم النقود هنا األوراق النقدية والقطع لبنك اجلزائر دون سواه، ويشمل مفه االمتيازممارسة هذا يفوض 

النقدية، الوحدات  تأخذهاويقوم بنك اجلزائر عن طريق التنظيم بتعريف األشكال اليت . املعدنية

بعني االعتبار  األخذو والنقدي  االقتصاديمع مراعاة الوضع العام  2،قيمتهاخاصة ما يرتبط حبجمها و 

  3.خمتلف العناصر اليت ميكن أن تؤثر على وضع السيولة العامة

اعتباره بنك البنوك هو الرقابة واإلشراف على البنوك يضطلع به بنك اجلزائر ب أما أهم دور

املتحكم يف إعادة متويل املؤسسات املالية، ا لكونه املصدر األصلي للسيولة و املؤسسات املالية، نظر و 

، سوء إدارة بعض املؤسسات املالية ا تبنته أغلب القوانني املصرفية حلماية حقوق املتعاملني منوذلك م

  .ه الرقابيةا عدة وسائل تساعده يف أداء مهاممستخدم

  في الرقابة على المؤسسات الماليةالهياكل المساعدة لبنك الجزائر : الفرع الثاني

�ياكل ومصاحل مشرتكة تعمل على مكافحة يستعني بنك اجلزائر يف أداء مهامه الرقابية 

األخطار املصرفية،  كما تساعد على زيادة شفافية املعامالت واملتعاملني بشكل خيدم مصداقية 

 4حتقيق سري سليم للنشاط املصريف،من جهة أخرى تعد وسيلة للرقابة و و  ،العمليات املصرفية من جهة

، جهاز مكافحة إصدار الشيكات )ثانيا(رض الدفع ، مركزية عوا)أوال( ويتمثل يف مركزية املخاطر

  ).ثالثا(بدون رصيد 

  

                                                           
  .، املعدل واملتممبالنقد والقرضاملتعلق  11-03ألمر من ا 36انظر املادة   1
  .، املعدل و املتممبالنقد والقرضاملتعلق  11-03من األمر  2انظر املادة   2
   39مرجع السابق، صفضيلة ملهاق،   3
، ص 2015، د ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،عمل املصريفأساسيات ال ،خدجية خالدي، عبد الرزاق بن حبيب  4

373   
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  مركزية المخاطر: أوال

وذلك نظرا  10-90تعد مركزية املخاطر من اهليئات املستحدثة مبوجب قانون النقد والقرض 

 مجع كل املعلومات اليت �دف إىل مساعدةة بالقروض، وحماولة بنك اجلزائر لتزايد املخاطر املرتبط

   1.النظام البنكي يف التقليل من تلك املخاطر

، على املعدل واملتمم املتعلق بالنقد والقرض 11- 03من األمر  98نصت املادة إذ 

تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من :"...أنه

ومبالغ القروض غير المسددة القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة 

  ..."والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية 

، وكذا طبيعة نأمساء املستفيديو القروض بوبالتايل تعد هذه املركزية بنكا للمعلومات املتعلقة 

مانات املعطاة دة والضداملمنوحة وسقفها، وكل ما خيصها من قيمة املبالغ املسددة وغري املس قروضال

  .لكل قرض

ألزم املشرع كل البنوك واملؤسسات املالية باالخنراط يف مركزية املخاطر مع تزويدها بكل  وهلذا

  واحرتام قواعد عملها وتقدمي تصريح خاص بكل القروض املمنوحة للزبائن، 2املعلومات املطلوبة،

بقا مركزية املخاطر، كما وبذلك ال ميكن للمؤسسة املالية منح أي قرض دون أن تستشري مس

يسمح وجود مركزية املخاطر مبراقبة النشاط املصريف للمؤسسات املالية، ومدى تطبيقها ملعايري وقواعد 

  .العمل

  :مركزية عوارض الدفع: ثانيا

املايل بالتغري وعدم االستقرار، مما حيتمل حدوث بعض املشاكل يتميز احمليط االقتصادي و 

  .القروض املمنوحة من قبل املؤسسة املاليةعلى مستوى اسرتجاع 

                                                           
  206، ص مرجع سابقالطاهر لطرش،   1
  .ق بالنقد والقرض، املعدل واملتمماملتعل 11-03 األمرمن  98انظر املادة   2
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خاصة بالقروض تعطي للمؤسسات املالية معلومات  اليت فبالرغم من وجود مركزية املخاطر

  .1القروضلغي كامل املخاطر املرتبطة �ذه والعمالء، إال أن ذلك ال ي

 املعلومات فأوجب املشرع على املؤسسات املالية االنضمام إىل مركزية عوارض الدفع، وتقدمي

تقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم املعلومات املرتبطة بكل املشاكل اليت تظهر عند لالضرورية هلا، 

اسرتجاع القروض، وتعمل هذه املركزية على تنظيم بطاقية تتضمن كل احلوادث املسجلة بشأن 

نها بشكل مشاكل الدفع أو تسديد القروض، إضافة إىل نشر قائمة عوارض الدفع وما ينتج ع

  2.دوري

  جهاز الوقاية ومكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد: ثالثا

ليعمل  1992،3مارس  22املؤرخ يف  03-92لقد مت إنشاء هذا اجلهاز مبوجب النظام 

على جتميع املعلومات املرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده أصال، 

واملالحظ أن إنشاء جهاز الوقاية  4.إىل الوسطاء املاليني املعنيني والقيام بتبليغ هذه املعلومات

ضبط قواعد العمل املصريف وتطهري النظام من و ومكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد جاء لدعم 

   .املعامالت املشبوهة، باإلضافة إىل وضع آليات للرقابة على استعمال الشيك

  

  

  

  

  

                                                           
  376، ص الرزاق بن حبيب، مرجع سابقة خالدي، عبد خدجي  1
  208سابق، ص الطاهر لطرش، مرجع   2
  .املتعلق بالوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة 1992مارس  22املؤرخ يف  03-92النظام   3
  209، ص سابقرجع مالطاهر لطرش،   4
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 اللجنة المصرفية :المطلب الثاني

تعد اللجنة املصرفية من أهم األجهزة الرقابية اليت وضعها املشرع اجلزائري من أجل فرض   

رقابة مستمرة وفعالة على أعمال املؤسسات املالية، فهي جاءت وريثة للجنة التقنية للمؤسسات 

املتضمن تنظيم مؤسسات القرض، واليت كانت تتمتع  47،1-71املصرفية املستحدثة مبوجب األمر

وعوضت جبهاز  12،2-86استشاري وختضع لسلطة وزير املالية، امللغاة مبوجب القانون رقم بدور

لق املتع 11-03جلنة الرقابة على املؤسسات املصرفية، الذي أعيد تنظيم أحكامها مبوجب األمر 

والذي نص على تأسيس جلنة مصرفية تكلف مبراقبة مدى احرتام ، بالنقد والقرض املعدل واملتمم

اليت تتم  خالفاتسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها، واملعاقبة على املاملؤس

معاينتها، كما تفحص اللجنة شروط استغالل البنوك واملؤسسات املالية وتسهر على نوعية وضعيا�ا 

  3.املالية واحرتام قواعد حسن سري املهنة

البنك  يرتكبها أشخاص ميارسون نشاطاتيت كما تعاين عند االقتضاء املخالفات ال  

  4.واملؤسسة املالية دون أن يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية املنصوص عليها قانونا

والرقابة على  وللبحث يف مدى فعالية دور اللجنة املصرفية يف محاية النشاط املصريف 

تشكيلتها وطبيعتها بيان تنظيمها من خالل دراسة إىل ، سنتطرق بداية )الثاين فرعال( املؤسسات املالية

  ).األول فرعال(القانونية 

  

  

                                                           
 06، صادرة يف 55عدد  ج،.ر.القرض، ج، يتضمن تنظيم مؤسسات 1971جوان  30، املؤرخ يف 47-71أمر رقم  1

  1971جويلية 
أوت  20، صادرة يف 34عدد  ج،.ر.، يتعلق بنظام البنوك والقرض، ج1986أوت  19، املؤرخ يف 12-86قانون رقم  2

1986  
   ، 2014دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  الطبعة األوىل،، اللجنة املصرفية وضبط النشاط املصريف، وفاء عجرود 3

  25ص 
  املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  105املادة انظر  4
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  التنظيم القانوني للجنة المصرفية: األول فرعال

 10-90قانون رقم من ال 143 أنشأ املشرع اجلزائري اللجنة املصرفية مبوجب املادة 

املعدل املتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  105د تنظيمها مبوجب املادة ا، مث أع)امللغى(

واملتمم، ويف كال النصني جند أن املشرع مل يبني الطبيعة القانونية هلذه اللجنة، واكتفى بالنص على 

  .مهامها وتشكيلتها

  تشكيلة اللجنة المصرفية: أوال

تلعب اللجنة املصرفية دورا هاما يف جمال الرقابة واحلفاظ على حسن سري النشاط املصريف،  

من  106طبقا للمادة فاهتمام خاص بتشكيلتها،  الءإيوألداء دورها بشكل فعال كان على املشرع 

فة ، إضا)أوال(املعدل واملتمم، يتضح أن اللجنة املصرفية تتشكل من العنصر البشري  11- 03األمر 

  ).ثانيا(إىل اهليكل اإلداري 

  : يلة البشريةالتشك -أ

املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم،  11-03من األمر  01فقرة  106طبقا لنص املادة  

  :فاللجنة املصرفية تتكون من

  .احملافظ رئيسا -

  .ثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاء�م يف ا�ال املصريف واملايل واحملاسيب -

ينتدب األول من احملكمة العليا وخيتاره رئيسها األول، وينتدب الثاين من ) 02( قاضيني -

  .عد استشارة ا�لس األعلى للقضاءجملس الدولة وخيتاره رئيس ا�لس ب

  .�لس من بني املستشارين األولنيممثل عن جملس احملاسبة خيتاره رئيس هذا ا -

  .ممثل عن الوزير املكلف باملالية -
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من نفس املادة السابقة الذكر على أنه يعني أعضاء اللجنة املصرفية  02ما نصت الفقرة ك

  .سنوات) 05(من قبل رئيس اجلمهورية ملدة 

، على الطابع اجلماعي )امللغى( 10-90ويتضح أن املشرع اجلزائري يؤكد منذ قانون  

، عضو من ذوي الكفاءة للتشكيلة، فبعد أن كانت تتكون اللجنة من مخسة أعضاء، أضاف عضويني

ا يف إطار إضفاء الشفافية يف ا�ال املصريف واملايل واحملاسيب، وعضو ميثل الوزير املكلف باملالية، وهذ

  .اللية على أعمال اللجنة املصرفيةقواالست

كما أن املشرع اجلزائري يف إطار ضمان وتأكيد استقاللية اللجنة املصرفية، مل ينص ضمن   

أعضاء ة عهداملتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم على إمكانية جتديد  11- 03أحكام األمر 

، )امللغى(لقرض املتعلق بالنقد وا 10-90اللجنة املصرفية خالفا ملا كان معموال به ضمن القانون 

  .لى أعضاء اللجنة املصرفية جمموعة من االلتزامات أمهها االلتزام بالسر املصريفعويف املقابل فرض 

املشرع اجلزائري قد وفق بشكل كبري يف اختيار أعضاء اللجنة املصرفية، وذلك أن يالحظ و  

من خالل اختالف املراكز القانونية لألعضاء ما بني شخصيات قضائية وشخصيات خبرية يف ا�ال 

  1.املايل واملصريف واحملاسيب، مما يتوافق مع صالحيا�ا ودورها الرقايب والتأدييب

بذلك وإمنا مت دمج اللجنة  إال أنه مل يكتف ار ما أخذ به املشرع الفرنسي،وهذا على غر  

املصرفية مع هيئة التأمني والرقابة املتبادلة وجلنة مؤسسات االئتمان وشركات االستثمار وجلنة شركة 

  التأمني لتشكيل هيئة الرقابة االحرتازية والقرار

)Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(.2  

 11-03من األمر 03 فقرة 106 ويف إطار أداء اللجنة املصرفية ملهامها نصت املادة 

البنك بأمانة عامة حيدد جملس إدارة  على أنه تزود اللجنة ،املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم

من طرف أمني عام صالحيتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقرتاح اللجنة، ويسري هذا اهليكل 

  .برتبة مدير عام معني من طرف حمافظ بنك اجلزائر

                                                           
  29سابق، ص وفاء عجرود، مرجع  1

2Acpr.banque-France.Fr/lacpr/presentation/quest-ce-que-lacpr/ 28/07/2020/ 19:07        
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  سير عمل اللجنة المصرفية -ب

جتتمع اللجنة املصرفية يف دورة عادية مرة واحدة كل شهر على األقل بناء على استدعاء من  

على األقل، أو من خالل دورات استثنائية السيما يف أعضائها من ) 04(رئيسها حبضور أربعة 

من أعضائها مع اشرتاط حضور مجيع ) 03(املسائل التأديبية، من قبل رئيسها أو بطلب من ثالثة 

  1.األعضاء

وتتخذ اللجنة قرارا�ا باألغلبية، ويف حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس         

  .مرجحا

والعقوبات التأديبية وتكون قرارات اللجنة املتعلقة بتعيني قائم باإلدارة مؤقتا، أو املصفي،  

يوما ابتداء من تاريخ ) 60(أجل ستني  يفالذي جيب أن يقدم القضائي، وحدها قابلة للطعن 

ويتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غري قضائي أو طبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . التبليغ

  2.لتنفيذاموقفة غري الدولة وهي جملس وتكون الطعون من اختصاص 

اللجنة فإ�ا تعلم الكيان املعين بالوقائع املنسوبة إليه عن طريق وثيقة غري قضائية  تبتعندما و  

أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إىل ممثله الشرعي، كما تعلمه بإمكانية اإلطالع على الوثائق اليت تثبت 

أيام ) 08(اه مثانية املخالفات املعاينة مبقر اللجنة، وإرسال مالحظاته إىل رئيس اللجنة يف أجل أقص

ابتداء من تاريخ استالم اإلرسال، ويستدعى املمثل الشرعي للكيان املعين لالستماع إليه من طرف 

  3.اللجنة، وميكن أن يستعني بوكيل

  لطبيعة القانونية للجنة المصرفيةا: ثانيا

عة القانونية للجنة املصرفية سواء يف يمل يتطرق املشرع اجلزائري يف قانون النقد والقرض للطب 

املعدل واملتمم، ويف غياب حتديد واضح للتكييف القانوين  11-03أو األمر  10-90القانون 
                                                           

1Benamghar Mourad, La réglementation prudentielle des banques et des établissement 
financières en Algérie et son degré d’adéquation aux standars Bale 01 et Bale 02, Mémoire de 
fin d’étude de Magister en sciences économique, Université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, 2012, p106/107        

  املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  107املادة انظر  2
  املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03مكرر من األمر  114املادة انظر  3
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للجنة املصرفية، ظهرت آراء فقهية متباينة ما بني من اعتربها ذات طبيعة مزدوجة، أي جهة قضائية 

-03من األمر  107نادا إىل حتليل املادة إدارية من جهة وهيئة إدارية من جهة أخرى، وذلك است

املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، اليت تفرق بني قرارات اللجنة املصرفية القابلة للطعن، وتلك  11

والعقوبات قائم باإلدارة مؤقتا أو املصفي  اليت ال تقبل ذلك، وأن قرارات اللجنة املتعلقة بتعيني

القضائي، وعليه فباقي القرارات كاألوامر متثل قرارات إدارية ختضع لنظام للطعن  ةالتأديبية وحدها قابل

  1.املنازعات

أما الرأي اآلخر فيعترب اللجنة املصرفية سلطة إدارية مستقلة وهو ما أخذ به جملس الدولة  

، يف قضية بني يونيني بنك وحمافظ بنك 2000ماي 08املؤرخ يف  002129 بقرار مسبب رقم

  2.اجلزائر

وعليه سنحاول حتليل مفردات عبارة سلطة إدارية مستقلة إلزالة أي غموض حول اللجنة  

  .املصرفية

  سلطة: اللجنة المصرفية -أ

مل يصف املشرع اجلزائري صراحة اللجنة بالسلطة وإمنا اكتفى باستخدام مصطلح اللجنة، إال  

أنه بالنظر للصالحيات اليت تتمتع �ا، ميكن القول بأ�ا سلطة هلا صالحية اختاذ القرارات وليست 

  3.جمرد هيئة استشارية

                                                           
  31سابق، ص وفاء عجرود ، مرجع  1
حيث أنه من الثابت أن القرار املطعون فيه يذكر أن رئيسها صرح قبل مناقشة : "جاء يف قرار جملس الدولة املسبب يف ما يلي 2

                                                                                           املوضوع أ�ا تشكل جهة قضائية خمتصة                                                                                           

                                                       لكن حيث أن اجلهات القضائية تفصل بني األطراف يف حني أن اللجنة املصرفية تشكل هيئة رقابية وهيئة عقابية مهنية                     -

حيث أنه من جهة أخرى، فإن اإلجراءات املطبقة أمام اجلهات القضائية حتدد عن طريق القانون يف حني أن أغلبية اإلجراءات  -

                                                                                                                               املطبقة أمام اللجنة املصرفية قد مت حتديدها عن طريق نظام داخلي                                                                

حيث أنه يف األخري الطعن ضد قرارها يشكل طعن بالبطالن جيعل تصنيف قرارها ضمن القرارات اإلدارية ومن مث يتعني القول   -

  ."  ستقر عليه الفقه أن اللجنة املصرفية تشكل سلطة إدارية مستقلةكما ا
3
 Rachid Zouaimia, Les autorités dans le secteur, op,cit, p60  
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تبييض األموال ومتويل املتعلق بالوقاية من  01-05كما أنه بالرجوع إىل تعديل القانون 

، جند أن املشرع حاول إزالة اللبس على بعض 02-12مبوجب األمر رقم اإلرهاب ومكافحتهما 

من نفس القانون السلطات املختصة على  04املادة  فتومن بينها اللجنة املصرفية فعر  املصطلحات

بمكافحة تبييض السلطات اإلدارية وتلك المكلفة بتطبيق القانون، وكذلك المكلفة ": أ�ا

  ."األموال وتمويل اإلرهاب، بما فيها سلطات الرقابة

ومبا أن اللجنة املصرفية هي اهليئة املخولة قانونا مبراقبة املؤسسات املالية فينطبق عليها وصف  

من  02مكرر  10مكرر و 10أكد املشرع على هذا الوصف من خالل املواد إذ السلطة الرقابية، 

هيئات اليت لل بالنسبة" السلطات"املعدل واملتمم، واليت تضمنت استعمال مصطلح  01-05القانون 

الرقابة، ومن بينها اللجنة املصرفية باعتبارها اهليئة املكلفة أو /اإلشراف وأو /هلا صالحية الضبط و

  1.لرقابة يف ا�ال املصريفباإلشراف وا

  الطابع اإلداري للجنة المصرفية -ب

يتضح اجلانب اإلداري للجنة املصرفية بالنظر إىل طبيعة القرارات اليت تصدرها من جهة  

فاألعمال الصادرة عن اللجنة مبثابة أعمال اإلدارة،  وخضوعها لرقابة جملس الدولة من جهة أخرى،

مما ينفي  2ات السلطة العامة، تقليديا معرتف �ا للسلطات اإلدارية،والقرارات النافذة من صالحي

  :3ل بالطابع القضائي للجنة كاآليتئالرأي القا

فبالنسبة للقضاة األعضاء ضمن تشكيلة اللجنة ال يعد ذلك دليال قاطعا على الطابع  

طابع قضائي مثل  القضائي للجنة، كالسلطات اإلدارية املستقلة اليت تضم قضاة دون أن تكون ذات

  .جلنة تنظيم ومراقبة البورصة

جانب من الفقه أنه ابع القضائي، وإمنا يعتربه ال يعترب دليال على الطفأما إجراء املواجهة  

  .عن نص تشريعي اجتنا م داخلي تصدره اللجنة نفسها وليسناتج عن نظا

                                                           
  283سابق، صرجع مكرمية تدريست،   1
  33سابق، ص وفاء عجرود، مرجع  2
  35، 34، ص نفسهاملرجع  3
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كما أن استبدال مصطلح الطعن اإلداري مبصطلح الطعن القضائي ال يغري من تكييف   

  .اللجنة على أ�ا سلطة إدارية مستقلة، فالطعن بسبب تعسف اهليئات اإلدارية يعترب طعنا قضائيا

جند أن القضاء قد أكد على الطابع اإلداري للجنة املصرفية يف القرار إضافة إىل ما سبق  

ضد حمافظ البنك ) AIBشركة (جملس الدولة املتعلق بقضية اجلرييان أنتارنسيونل بنك الصادر عن 

حيث ومن جهة أخرى فإن هذا القرار املتخذ مببادرة من " :املركزي ومن معه، إذ جاء يف القرار ما يلي

ييب وإما من القانون املذكور ال يشكل تدبريا ذا طابع تأد 02فقرة  155اللجنة املصرفية عمال باملادة 

  1."وما يليها من القانون 156تدبريا إداريا ال خيضع لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

   استقاللية اللجنة المصرفية -ج

من خالل استقراء النصوص القانونية املتعلقة بأحكام اللجنة املصرفية، جند أن املشرع  

  .ف ذلك من اجلانبني العضوي والوظيفي هلااجلزائري مل يعرتف صراحة باستقاللية اللجنة وإمنا يستش

  :الجانب العضوي -1

من حيث التشكيلة البشرية فتعدد أعضاء اللجنة واختالف مراكزهم القانونية وعدم إتباعهم  

جيعل العزل ليس ملكا لسلطة التعيني يف سنوات،  05ىل حتديد مدة عهد�م بجلهة واحدة، إضافة إ

زائر ورئيس جملس الستقاللية رئيس اللجنة املصرفية فهو نفسه حمافظ بنك اجلأما بالنسبة . أي وقت

الذي يعني مبوجب مرسوم رئاسي مما جعله حيصل على درجة استقاللية مقبولة نسبيا النقد والقرض، 

  2.استقاللية اللجنة املصرفيةمظاهر مظهرا من مما تعد ) 0.10/0.20(وهي

 11-03من األمر 106اللية تبقى نسبية، إذ أن املادة غري أن البعض يرى بأن هذه االستق 

 حتدد اجلهة اليت تتوىل اختيار األعضاء أو معايري انتقائهم، ملق بالنقد والقرض املعدل واملتمم املتعل

ومن مث فالسلطة املخولة بتعيينهم هو رئيس اجلمهورية، كما أن املشرع حدد مدة العهدة بالنسبة 

خالفا ملا   كانت هذه املدة تطبق على احملافظ باعتباره أحد األعضاء أم ال،  لألعضاء دون أن يشري إن

                                                           
  34ص  مرجع سابق، وفاء عجرود ، 1

حممد طرشي، متطلبات تفعيل الرقابة املصرفية يف ظل التحرير املايل واملصريف، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة   2

  316، ص 2012/2013، -الشلف-حسيبة بن بوعلي



المالية للمؤسسات الجزائية المسؤولية قيام آثار:                                     الثاني الباب  

 

209 
 

الذي كان حيدد مدة عهدة ) امللغى(املتعلق بالنقد والقرض 10-90كان معموال به يف ظل القانون 

ح األمر بسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومع تراجع املشرع عن هذه الضمانات أص 06احملافظ ب

   1.لى استقاللية اللجنةيؤثر سلبا ع

  :الجانب الوظيفي -2

فر بعض املؤشرات أمهها، انفراد ظيفية للجنة املصرفية من خالل تو نلتمس االستقاللية الو  

ديسمرب  06املؤرخ يف  01-93اللجنة املصرفية بنظام داخلي خاص �ا، فأصدرت القرار رقم 

 ةيالتأديب، ويضم قواعد سري اخلصومة 04-05املتعلق بتنظيم عمل اللجنة املعدل بالقرار  1993

  .ستقاللية اللجنة من الناحية الوظيفيةأمامها، ومواعيد اجتماعات اللجنة وتبليغ القرارات، مما يدعم ا

إضافة إىل إقصاء السلطة التنفيذية من جمال اختصاص اللجنة املصرفية وعدم نص املشرع  

  .وهو ما يؤكد على استقالليتهاعلى إمكانية تعديل أو إلغاء قرارا�ا من قبل السلطة التنفيذية، 

املصرفية باالستقالل املايل مما جيعلها تابعة إال أنه يف املقابل جند أن املشرع مل يعرتف للجنة  

يستخلص مما سبق أن التكييف القانوين األقرب و   .للسلطة التنفيذية باعتبارها املورد املايل للجنة

  .للجنة املصرفية هو أ�ا سلطة إدارية مستقلة، وإن كانت هذه االستقاللية نسبية

  

  

  

  

  

                                                           
  285سابق، ص ، مرجع كرمية تدريست   1
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والرقابة على المؤسسات  حماية النشاط المصرفيدور اللجنة المصرفية في : الثانيفرع ال

 المالية

تعد اللجنة املصرفية من أهم سلطات الضبط املستقلة يف ا�ال املصريف إذ خول هلا املشرع  

اجلزائري العديد من االختصاصات اليت تتنوع بتنوع أسباب تدخلها حلماية وضبط النشاط املصريف، 

ترتكز هذه الصالحيات يف جمال الرقابة من جهة ية اللتزاما�ا فمراقبة مدى تطبيق املؤسسات املالو 

  ).ثانيا( من جهة أخرى ويف ا�ال التأدييب) أوال(

  الدور الرقابي للجنة المصرفية: أوال

منح املشرع اجلزائري للجنة املصرفية صالحيات واسعة يف إطار محاية النشاط املصريف، من  

 11-03من األمر  105خالل مراقبة األشخاص القانونية اليت متارس هذا النشاط، فحسب املادة 

ؤسسات املعدل واملتمم فاللجنة املصرفية تكلف مبراقبة مدى احرتام البنوك واملاملتعلق بالنقد والقرض 

املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها، كما ميكن أن يتوسع جمال رقابة اللجنة املصرفية إىل 

  1.خارج إطار البنوك واملؤسسات املالية

ويف هذا الصدد خيتلف أسلوب رقابة اللجنة باختالف املنهج املعتمد يف ذلك، فقد تكون  

تصرحيات املرسلة من طرف املؤسسات املالية بشكل دوري، أو قد مراقبة سابقة عن طريق الوثائق وال

تكون الرقابة مباشرة يف عني املكان عن طريق فحص املستندات والوثائق املتعلقة بالعمليات 

  2.املصرفية

  

  

  

                                                           
املسامهات  توسع اللجنة حتريا�ا إىل: "واملتمم على أنهاملتعلق بالنقد والقرض املعدل  11-03من األمر  110تنص املادة  1

والعالقات املالية بني األشخاص املعنويني الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غري مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية، وإىل الفروع 

   ...."ات اجلزائرية املقيمة يف اخلارجوميكن توسيع مراقبة اللجنة املصرفية، يف إطار اتفاقيات دولية، إىل فروع الشرك. التابعة هلا
  261سابق، ص سعدية العيد، مرجع  2
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  : نديةـالرقابة المست  -أ

على فحص وتدعى كذلك بالرقابة على الوثائق أو الرقابة الدائمة، إذ تعتمد هذه الرقابة   

وحتليل التقارير والبيانات املنجزة من قبل املفتشة العامة لبنك اجلزائر وحتت مسؤوليتها وذلك بناء على 

  1.الوثائق والتصرحيات املقدمة إليها بصفة دورية من قبل البنوك واملؤسسات املالية

الالزمة  كما للجنة أن تطلب من البنوك واملؤسسات املالية مجيع اإليضاحات واإلثباتات  

  2.شخص معين تبليغها بأي مستند أو معلومة كلوميكن أن تطلب من  . ملمارسة مهمتها

ملستندات حمل الرقابة اليت تعتمد عليها اللجنة املصرفية اقانون النقد والقرض مل حيدد إال أن  

من األمر  02فقرة  109يف هذه الرقابة، وذلك لعدم تقييد اللجنة يف ممارسة مهامها، فحسب املادة 

تحدد قائمة التقديم وصيغة ": على أنهبنصها املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم  03-11

  ."ات التي تراها مفيدةوآجال تبليغ الوثائق والمعلوم

نة املصرفية صالحية حتديد قائمة الوثائق واملستندات وفقا ملا تراه جو�ذا فلقد ترك املشرع لل 

  .مفيدا يف أداء مهامها

وميكن يف هذا اإلطار اعتماد اللجنة على الوثائق العامة املنصوص عليها يف القانون التجاري  

مثل تقرير التسيري �لس إدارة البنك أو املؤسسة املالية، حساب االستغالل العام، حساب النتائج، 

  3.امليزانية ومعلومات خارج امليزانية

رقابة سابقة من خالل كشف خمالفات التشريع وتظهر أمهية الرقابة املستندية باعتبارها  

سمح بالكشف عن أخطاء يف تطبيق توالتنظيم املعمول �ما وخرق قواعد حسن سلوك املهنة، كما 

    4.أسس االستغالل من قبل املؤسسات املالية قبل الوصول إىل خمالفة

  

                                                           
  159سابق، ص عبد الرحيم قزويل ، مرجع  1
  .املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم 11-03من األمر  109انظر املادة  2
  135سابق، ص وفاء عجرود، مرجع  3
  152ص  مرجع سابق، ،شيخعبد احلق  4
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التسيري وإخطارها  إضافة إىل التعرف على املؤسسات املالية اليت تعاين من خماطر ومشاكل يف

  .بذلك من أجل تسوية وضعيتها

  ة الميدانيةالرقاب -ب

تتم هذه الرقابة يف عني املكان أي يف البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة اللجنة  

املصرفية، وتندرج يف إطار برنامج سنوي تضعه اللجنة املصرفية، خيص رقابة شاملة على خمتلف 

، ألموال ومتويل اإلرهابجوانب النشاط املصريف خاصة احرتام تدابري الكشف عن عمليات تبييض ا

ىل جانب مراقبة التنظيم احملاسيب واملعلومايت وكذا تقييم اهليكلة املالية، أو قد تكون بشكل ظريف بناء إ

  1.على التقرير اإلخباري حملافظ بنك اجلزائر، حسب ما يتطلبه األمر

وتنفيذ  و�دف هذه الرقابة إىل التأكد من حسن سري النشاط املصريف واحرتام قواعد املهنة 

، وكذا التأكد من مدى مطابقة البيانات والتصرحيات املقدمة من قبل الية اللتزاما�ااملؤسسات امل

  .املؤسسات املالية مع البيانات املوجودة يف عني املكان

سبق ترفع تقارير التفتيش إىل اللجنة املصرفية، اليت تقوم بعد دراستها ا وبناء على م 

احلسابات للمؤسسات املالية املعينة، لتقدمي ما تراه من وتفحصها بتبليغها إىل جملس اإلدارة وحمافظي 

  2.مالحظات قبل إجراء أي متابعة

وجتدر اإلشارة إىل أنه يلعب الدور الرقايب للجنة املصرفية، سواء إذا تعلق األمر بالرقابة  

املستندية أو امليدانية، أمهية كبرية يف محاية املركز املايل للمؤسسات املالية بصفة خاصة، والنشاط 

  .املصريف بصفة عامة، إضافة إل كشف العمليات املشبوهة

  

  

  

                                                           
  136سابق، ص مرجع اء عجرود، وف 1
  املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  110انظر املادة  2
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  ي للجنة المصرفيةالدور التأديب: ثانيا

للجنة املصرفية من خالل السلطة املمنوحة هلا يف فرض مجلة من التدابري  تأدييبيظهر الدور ال 

والعقوبات التأديبية على املؤسسات املالية اليت ثبت خمالفتها لألحكام التشريعية والتنظيمية، كما ترك 

اسبة لكل خمالفة ضمن العقوبات التأديبية املشرع للجنة سلطة تقديرية واسعة يف اختيار العقوبة املن

  .والقرضاملنصوص عليها يف قانون النقد 

وبالرغم من أن هذه العقوبات تأديبية إال أ�ا تقرتب من العقوبات ذات الطابع اجلزائي، لذا  

  .جيدر البحث يف الضمانات املقررة للمؤسسة املالية أمام اللجنة املصرفية 

  ديبيةأنواع العقوبات التأ  -أ

ملعدل واملتمم، جند املتعلق بالنقد والقرض ا 11- 03من األمر 114 بالرجوع إىل نص املادة 

اليت و حدد قائمة العقوبات التأديبية اليت متلك اللجنة املصرفية سلطة القضاء بإحداها،  أن املشرع قد

ميكنها االكتفاء بالتدابري تتفاوت درجتها بتفاوت خطورة املخالفة اليت ترتكبها املؤسسة املالية، كما 

املتعلق بالنقد والقرض  11-03من األمر  113إىل  111الوقائية اليت مت النص عليها يف املواد 

  .املعدل واملتمم

  :التدابير الوقائية -1

  :)La mise en garde(: التحذير -أ

يعترب التحذير من اإلجراءات الوقائية أو ما يطلق عليه بإجراءات اللوم، الذي توجهه اللجنة  

خلت بقواعد حسن سري املهنة وهذا بعد إعطاء تها، إذا أاملصرفية إىل املؤسسات املالية اخلاضعة لرقاب

  1.فرصة ملسريي املؤسسة املخلة لتقدمي استفسارا�م

املؤسسة املالية على تصحيح وحتسني وضعها ومعاجلة حث  ف هذا التدبري إىلويهد 

  .أخطائها

                                                           
  املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  111املادة 1
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  :دعوة البنك أو المؤسسة المالية التخاذ تدابير معينة -ب 

 عندما تربر وضعيته ذلك، ليتخذ ميكن للجنة املصرفية أن تدعو أي بنك أم مؤسسة مالية، 

  1.ايل أو تصحح أساليب تسيريهأجل معني كل التدابري اليت من شأ�ا أن تعيد أو تدعم توازنه امل يف

ويستهدف هذا اإلجراء التوازن املايل وطرق التسيري للمؤسسة املالية املعنية، ويتعلق األمر  

توزيع القروض، تغطية  سياسة إعادة التمويل، امليزانية، كسياسة مجع املصادر، بتوازن املراكز الكبرية يف

وعليه فعند اكتشاف اللجنة املصرفية ألي خلل يف العناصر املذكورة، فإ�ا تدعو  2،وغريها...الديون

املؤسسة املالية الختاذ أي تدبري من شأنه إعادة أو دعم التوازن املايل أو تصحيح أساليب التسيري، 

وهذا من أجل محاية املتعاملني مع املؤسسات املالية من جهة، ومحاية النشاط املصريف من جهة 

  .رىأخ

   :تعيين قائم باإلدارة -ج

املعدل واملتمم، ميكن  ق بالنقد والقرضاملتعل 11-03من األمر  113حسب نص املادة  

ة إذا قدروا أنه مل نين مسريي املؤسسة املعمبادرة للجنة املصرفية أن تعني قائما باإلدارة مؤقتا، إما مب

 بشكل عاد، أو مببادرة من اللجنة إذا رأت أنه مل يعد باإلمكان يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم

إدارة املؤسسة املعنية يف ظروف عادية، أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات املنصوص عليها يف 

  .3من نفس األمر 114من املادة  05و 04الفقرتني 

                                                           
  املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  112 املادة 1
  118سابق، ص وفاء عجرود، مرجع  2

 مالية مؤسسة أو بنك أخل إذا" : املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، على أنه 11-03من األمر  114تنص املادة   3

 أن اللجنة ميكن التحذير، احلسبان يف يأخذ مل أو ألمر يذعن مل أو بنشاطه املتعلقة التنظيمية أو التشريعية األحكام بأحد

 : اآلتية العقوبات بإحدى تقضي

 النشاط، ممارسة من احلد أنواع من وغريها العمليات بعض ممارسة من املنع -3 التوبيخ، - 2 اإلنذار، -1

 من أكثر أو شخص مهام إ�اء -5 تعيينه، عدم أو مؤقتا باإلدارة قائم تعيني مع أكثر أو ملسري املؤقت التوقيف -4

 .االعتماد سحب - 6 تعيينه، عدم أو مؤقتا باإلدارة قائم تعيني مع أنفسهم األشخاص هؤالء

 مالية بعقوبة إليها، إضافة وإما أعاله، املذكورة العقوبات هذه عن بدال إما تقضي أن اللجنة، ميكن ذلك، على وزيادة

  .ةاملوافق املبالغ بتحصيل اخلزينة وتقوم بتوفريه املالية املؤسسة أو البنك يلزم الذي األدىن للرأمسال األكثر على مساوية تكون
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هلا السلطة التقديرية ، أن اللجنة املصرفية 114 الوارد يف نص املادة" ميكن"ويتضح من لفظ  

يف اختاذ هذا التدبري، دون أن تكون ملزمة باختاذه قبل أي تدبري آخر، كما أنه نصت املادة على أن 

دون حتديد إن كان خيضع  القائم باإلدارة املؤقت له كل السلطات الالزمة، أي له صالحيات واسعة،

  1.ألي وصاية على عكس املدير األصلي

  :ةالعقوبات التأديبي -2

منح املشرع اجلزائري للجنة املصرفية صالحيات واسعة يف توقيع إحدى العقوبات املنصوص  

املعدل واملتمم، اليت متتد من  املتعلق بقانون النقد والقرض 11-03من األمر  114عليها يف املادة 

بنك أو اإلنذار إىل غاية سحب االعتماد، إضافة إىل إمكانية القضاء بعقوبة مالية، إذا أخل ال

املؤسسة املالية بأحد األحكام التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بنشاطه أو مل يذعن ألمر أو مل يأخذ يف 

  :احلسبان التحذير وهي كاآليت

  :التوبيخ وأاإلنذار  -2-1

يعد اإلنذار أو التوبيخ من العقوبات املعنوية اليت تكون أقل شدة من باقي العقوبات، وميكن  

حلذر لدى املؤسسة اعتبارها من اجلزاءات ذات الطابع التقوميي، فهما يهدفان إىل بعث نوع من ا

  .املالية

بالنظر لرتتيبها ورغم أن املشرع مل حيدد املخالفات اليت تستوجب اإلنذار أو التوبيخ، إال أنه 

 لى أنه تقرر للمخالفات األقليف الدرجة األوىل من سلم العقوبات التأديبية، يعطي انطباعا ع

  2.جسامة

  :العمليات المنع من ممارسة بعض - 2-2

خول املشرع للجنة املصرفية صالحية منع أي مؤسسة مالية من ممارسة بعض العمليات أو  

األنشطة إذا ثبت خمالفتها ألحد القواعد القانونية أو التنظيمية، وال يتصور أن تكون عقوبة املنع 

                                                           
  119، ص سابقمرجع عجرود، وفاء  1
  125، ص املرجع نفسه 2
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املنع من بالنسبة لنشاط ليس هلا احلق يف ممارسته، فعلى سبيل املثال ال ميكن أن تقرر اللجنة عقوبة 

  1.تلقي األموال من اجلمهور يف مواجهة املؤسسة املالية

  :التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر أو إنهاء مهامه -2-3

ميكن للجنة املصرفية إيقاف مسري أو أكثر من مسريي املؤسسة املالية، أو إ�اء مهامه مع  

شرع مل حيدد مدة التوقيف أو مدة تعيني قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، غري أنه يالحظ أن امل

  .م، على غرار العقوبات السابقةتعيني القائ

املتعلق بالشروط الواجب توافرها يف مؤسسي البنوك  05-92لكن بالرجوع للنظام رقم  

حددت مدة إيقاف السري ما  10من املادة  02جند أن الفقرة  2واملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها،

،  على اخلصوص خطأ التسيري املرتكب بني ثالثة أشهر إىل ثالثة سنوات، ويعلن هذا القرار وحيدد فيه

كما ميكن أن يطرد �ائيا من القطاع املصريف واملايل أي مسري كان موضوع إيقاف عن العمل وذلك 

  .يف حالة تكرار اخلطأ

  :سحب االعتماد - 2-4

تعد هذه العقوبة من أشد وأقسى العقوبات اليت ميكن أن توقع على املؤسسات املالية،  

  ." إلغاء السماح مبمارسة النشاط"بسحب االعتماد ويقصد 

وضع املؤسسة املالية قيد التصفية، أي استحالة القيام بأعمال إىل هذا اإلجراء ويؤدي 

  3.�ا سابقامصرفية، غري اليت التزمت 

أخطر العقوبات التأديبية كونه يؤدي إىل تصفية البنوك أو وباعتبار سحب االعتماد من  

، وهو ما يؤثر على االقتصاد الوطين، ما يدعو إىل االعتقاد بأن اللجنة املصرفية تقرر املالية املؤسسات

                                                           
ال ميكن للمؤسسات املالية تلقي األموال : "املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، على أنه 11- 03من األمر  71تنص املادة  1

  ."ليات األخرىمن العموم، وال إدارة وسائل الدفع أو وضعها حتت تصرف زبائنها، وبإمكا�ا القيام بسائر العم
، املتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك واملؤسسات املالية ومسرييها 1992مارس  22يف  05-92نظام رقم  2

  1993.فيفري  7صادر يف  ،08 عدد، ج.ج ر، وممثليها
  128سابق، ص عجرود، مرجع وفاء  3
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أو إذا كانت  1املؤسسة املالية،هذا اإلجراء كآخر مرحلة يف حالة استيفاء مجيع احللول ملعاجلة وضعية 

 .  مع هذه العقوبة الئماملخالفة املرتكبة باجلسامة اليت تت

  :العقوبات المالية -2-5

ميكن للجنة املصرفية أن تقضي بعقوبات مالية، إما كعقوبات أصلية أو كعقوبات تكميلية،  

ملؤسسة املالية بتوفريه، وتقوم وتكون هذه العقوبة مساوية على األكثر للرأمسال األدىن الذي تلتزم ا

  2.اخلزينة بتحصيل املبالغ املوافقة

ر ردعا من باقي العقوبات، ثويرى األستاذ سعيد ذيب على أن العقوبة املالية، وإن كانت أك 

  .إال أ�ا ميكن أن تزيد من متاعب املؤسسة املالية، مما يتطلب اختاذها حبذر

ويتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري قد أعطى للجنة املصرفية صالحيات واسعة من اجلانب  

التأدييب، خاصة مع عدم حتديد مدة هذه العقوبات أو املخالفات اليت تتخذ بشأ�ا، إال أنه يف املقابل 

  .أحاط املتابعة التأديبية مبجموعة من الضمانات املوضوعية واإلجرائية

  رة للمؤسسة المالية محل المتابعةلمقر الضمانات ا  -ب

 إىلحيث موضوعها وغايتها  اليت توقعها اللجنة املصرفية، منتقرتب العقوبات التأديبية  

العقوبات اجلزائية، وهلذا يتجه الفقه إىل املطالبة بإسقاط الضمانات اخلاصة باحلق يف حماكمة عادلة 

على  )CEDH(ألوروبية حلقوق اإلنسان من االتفاقية ا 01-06املنصوص عليها يف املادة 

  3.اإلجراءات والعقوبات التأديبية اليت تباشرها اللجنة املصرفية

  

                                                           
  128سابق، ص عجرود، مرجع وفاء  1
  .، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم11-03من األمر  114انظر املادة  2

3 Samuel Etoa, Jean-Marc Moulin, L’application de la Notion Conventionelle de proces 
équitable aux autorités administratives indépendantes en droit économique et financier. Cahier 
de la recherche sur les droits fondamentaux, 01, 2002, télécharger depuis                                   
Unicaen.fr/puc/html/spip0e01.html?article879 ,22/02/2020 /14:45, p55      
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ويف هذا اإلطار حاول املشرع اجلزائري إحاطة املؤسسة املالية حمل املتابعة التأديبية مبجموعة 

 :من الضمانات وهي كاآليت

  :الحق في الدفاع -1

ة يف الدستور اجلزائري وهو ما أكدته املادة سالضمانات املكر  يف الدفاع من أهميعترب احلق  

وهذا من أجل ، "معترف بهالحق في الدفاع : "من الدستور اليت تنص على أنه 01فقرة  169

وبالرجوع لقانون النقد والقرض، جند صور هذا احلق من خالل عدة  .محاية حقوق األشخاص

  :إجراءات وهي

  :عذاراال -1-1

املعدل  املتعلق بالنقد والقرض 11-03من األمر  112نص املشرع اجلزائري يف املادة  

واملتمم، على أنه تدعو اللجنة املؤسسة املالية عندما تربر وضعيتها ذلك، لتتخذ يف أجل معني، كل 

  .تسيريها أساليب املايل أو تصحح االتدابري اليت من شأ�ا أن تعيد أو تدعم تواز�

  :م المؤسسة المالية بالوقائع المنسوبة إليهاإعال -1-2

املعدل  مكرر من قانون النقد والقرض 114كرس املشرع اجلزائري هذه الضمانة يف املادة   

ت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع تبعندما ": على أنهبنصها واملتمم، 

  "...وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية، أو بأي

وعليه فيجب على اللجنة املصرفية ابالغ ممثل املؤسسة املالية املعنية بالوقائع املنسوبة اليها عن 

  .طريق وثيقة غري قضائية أو بأي وسيلة أخرى

  :حق اإلطالع على الملف - 1-3

إمكانية إطالع  ،2010لسنة انون النقد والقرض خول املشرع اجلزائري مبوجب تعديل ق 

  1.على الوثائق اليت تثبت املخالفات املعاينة الشرعي للمؤسسة املالية املعنيةاملمثل 

                                                           
  املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  114املادة  1
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  : االستعانة بمدافع -1-4

يعد هذا احلق من أهم الضمانات اليت تكفل للشخص حماكمة عادلة، وجند ما يقابلها يف  

يستدعى "...: مكرر إذ نصت على أنه 114 قانون النقد والقرض من خالل ما ورد يف املادة

الممثل الشرعي للكيان المعني بنفس القواعد المتبعة سابقا، لالستماع إليه من طرف اللجنة 

   ."ويمكن أن يستعين بوكيل

  :مبدأ التناسب -2

يعد مبدأ التناسب من بني الضمانات املوضوعية األساسية حلماية حقوق األشخاص،  

دى مبتوقيع اجلزاء الذي تقدر مالءمته التزام السلطة التأديبية "ويقتضي هذا املبدأ أو ا�ال التأدييب، 

  1."جسامة اخلطأ التأدييب بغري مغاالة يف الشدة وال إسراف يف الرأفة

القيام بتصنيف األخطاء التأديبية، ووضع سلم للعقوبات : ويشرتط يف عملية التناسب 

  2.التأديبية مع األخد بفكرة احلدين األقصى واألدىن

مل يويل أمهية هلذا املبدأ، إذ ترك السلطة التقديرية  نه يعاب على املشرع اجلزائري أنهغري أ 

  .ا مناسبة للخطأ املرتكبللجنة املصرفية يف توقيع العقوبة اليت تراه

  :التسبيب -3

حق الدفاع، وهلذا يوجب القانون تسبيب األحكام والقرارات الصادرة  ينطوي التسبيب حتت 

عن اجلهات القضائية، ونفس األمر بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات التأديبية،                                                

ويقصد بالتسبيب  جمموعة األدلة واحلجج القانونية اليت استندت إليها اهليئة يف تكوين قناعتها بعد 

  3.اإلشارة إىل موضوع النصوص اليت مت االعتماد عليها

                                                           
   47/48، ص 2016ردن، ط، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األ.ديبية للقضاة، دألة التاءشامي، املسيسني  1
  48املرجع نفسه، ص  2
  178، ص 2015أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ط، .دمسرية بيطام، حجية الدليل البيولوجي، 3
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ويالحظ أن املشرع مل ينص يف قانون النقد والقرض على وجوب تسبيب القرارات الصادرة  

، قد أبطل قرار 2000ماي 08 عن اللجنة املصرفية، إال أن جملس الدولة يف قرار له صادر بتاريخ

  1.النعدام التسبيب" يونني بنك"العقوبة الصادرة يف حق 

  رقابة محافظو الحسابات: لثب الثاالمطل

على التفتيش والكشف يعترب حمافظو احلسابات من أهم هيئات الرقابة املصرفية، اليت تعمل  

املصرفية والعمليات املشبوهة، من خالل املعاينة الدورية واملتواصلة للعمليات اليت  عن املخالفات

باتفاق مع  جتريها املؤسسات املالية، وتتم هذه الرقابة يف عني املكان على أساس برنامج يتم حتديده

  .اللجنة املصرفية وبنك اجلزائر

فتساعد رقابة حمافظي احلسابات اللجنة املصرفية على أداء مهامها من جهة، وتعمل على  

املودعني واملسامهني من جهة أخرى، وعلى هذا األساس أوجب املشرع اجلزائري على مصلحة محاية 

بقواعد متميزة عن  األقل، وخص هذه املهنة املؤسسات املالية تعيني حمافظني اثنني للحسابات على

ة املنظمة للنشاط املصريف، وتظهر هذه اخلصوصية من حيث تعيني حمافظي احلسابات القواعد العام

  ).الفرع الثاين(، وكذا املهام الرقابية املوكلة إليهم خاصة يف القطاع املصريف )الفرع األول(

  الحسابات يتعيين محافظ: رع األولالف

املعدل واملتمم، على املؤسسات املالية تعيني  املتعلق بالنقد والقرض 11-03نون القافرض  

دون أن حيدد طريقة أو شروط تعيينهم، مما حييلنا إىل نصوص 2حمافظني للحسابات على األقل،

واملرسوم  3املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 01-10القانون 

إضافة إىل قواعد القانون التجاري،  4املتعلق بتعيني حمافظي احلسابات، 32-11التنفيذي رقم 

                                                           
  360سابق، ص دموش، مرجع حكيمة  1
  املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من القانون  100املادة أنظر  2
، ج.ر.املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ج 2010جوان  29املؤرخ يف  01-10القانون رقم  3

  .2010جويلية  11، الصادر يف 42ددع
يف  صادر ،07، عدد ج.ر.املتعلق بتعيني حمافظي احلسابات، ج 2011جانفي  27املؤرخ يف  32-11املرسوم التنفيذي رقم  4

  2011يفري ف 02
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وط                                        ر واليت سنحاول من خالهلا بيان شمهة الية تنشأ على شكل شركات مساباعتبار املؤسسات امل

 .اهليئات املصرفيةوكيفية تعيني حمافظي احلسابات لدى 

  شروط تعيين محافظي الحسابات: الأو 

باعتبار البنوك واملؤسسات املالية وكذا فروعها سواء الوطنية أو األجنبية تؤسس يف شكل  

أوجب تعيني مندوبا للحسابات أو أكثر  ذيالالقانون التجاري  فهي ختضع ألحكام شركة مسامهة،

غري أن قانون النقد والقرض اشرتط تعيني  1صف الوطين،من بني املهنيني املسجلني على جدول امل

حمافظني للحسابات على األقل وأن يكونا من بني املسجلني لدى نقابة اخلرباء احملاسبني وحمافظي 

  .احلسابات إضافة إىل تسجيلهما لدى الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

رقابة املصرفية، والتأكيد على شفافية ويرجع هذا الرفع من عدد حمافظي احلسابات إىل تعزيز ال 

كما أن اشرتاط اختيارهم من قائمة املسجلني يف نقابة اخلرباء احملاسبني  ال املؤسسة املالية،أعم

وحمافظي احلسابات، يرجع لكو�م أكثر خربة وكفاءة يف جمال الرقابة، مما يعطي أكرب قدر من 

  2.أو للمودعني املالية الطمأنينة سواء للمؤسسات

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  01-10وبالرجوع إىل القانون  

  3:املعتمد جند أنه حدد شروطا معينة ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات وهي

 حملافظ احلسابات أو شهادة معرتفأن يكون جزائري اجلنسية وحائزا للشهادة اجلزائرية  -

  .مبعادلتها

جبميع احلقوق املدنية والسياسية، وأن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب أن يتمتع  -

  .جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة

                                                           
  .ي اجلزائريمن القانون التجار  04مكرر  715ة املاد 1
جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية، ختري فريدة، الرقابة املصرفية يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم،   2

  197، ص 2017/2018 -سيدي بلعباس -جياليل ليابس
  .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10من القانون  08املادة  3
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أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال يف املصف الوطين للخرباء  -

  .محاسبني املعتمديناحملاسبني أو يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو يف املنظمة الوطنية لل

  .تأدية اليمني -

إضافة إىل هذه الشروط وملمارسة مهنة حمافظ احلسابات بكل استقاللية فكرية وأخالقية،  

  :، على حاالت التنايف مع هذه املهنة وهي01- 10من القانون  64نصت املادة 

تجارية،  كل نشاط جتاري، السيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت املهنية وال  -

عضوية يف جملس مراقبة الضوع قانوين، كل عهدة إدارية أو كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خ

املؤسسات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري، أو اجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب 

  .وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئة

نة حمافظ احلسابات مع كل عهدة برملانية أو كل عهدة انتخابية يف اهليئة كما تتناىف مه  -

  .التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة

على املوانع اليت حتول دون تعيني  67و 66، 65باإلضافة إىل حاالت التنايف نصت املواد 

  1:حمافظ احلسابات وهي

فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري القيام مهنيا مبراقبة حسابات الشركات اليت ميتلك  -

  .اإلنابة عن املسرييناء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو مباشرة، أو القيام بأعمال تسيري سو 

قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام التنظيم القبلية على أعمال التسيري أو ممارسة وظيفة مستشار  -

  .اجبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حسابا�

سنوات من ) 03(شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالث  -

  .انتهاء عهدته

                                                           
  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10من القانون  65املادة  1
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فيها مصاحل  ة مهمة يف املؤسسات اليت تكون لهكما مينع على حمافظ احلسابات القيام بأي  -

  1.مباشرة أو غري مباشرة

 مباشرة لدى الزبون لطلب حمافظ احلسابات من السعي بصفة مباشرة أو غري كذلك مينع  -

القانونية، كما مينع من البحث عن الزبائن بتخفيض  اتهمهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاص

األتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى وكذا استعمال أي شكل من أشكال اإلشهار لدى 

       2.اجلمهور

عدم  ن التجاري، علىمن القانو  06مكرر  715ا سبق فلقد نصت املادة زيادة على م 

للحسابات يف الشركة املسامهة، إذا كان من األقرباء أو األصهار لغاية الدرجة  جواز تعيني مندوب

  .الرابعة، أو كان من القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو من جملس املراقبة أو أزواجهم

مندوب دائم غري نشاط كما ال جيوز تعيني أزواج األشخاص الذين يتحصلون حبكم نشاط   

، إما من القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين أو من جملس احلسابات على أجرة أو مرتب

أو األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري مندوب احلسابات أو كانوا . املراقبة

ل مخس سنوات ابتداء من تاريخ قائمني باإلدارة أو أعضاء يف جملس املراقبة أو جملس املديرين، يف أج

  .انتهاء وظائفهم

ويتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري أوىل عناية كبرية بشروط تعيني حمافظي احلسابات نظرا 

النشاطات والعمليات املصرفية اليت جتريها املؤسسات املالية، لتأثريها لدورهم اهلام واحلساس يف مراقبة 

  .بصفة عامةعلى ا�ال املصريف واالقتصادي 

  كيفية تعيين محافظي الحسابات: ياثان

املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، على كيفية تعيني حمافظي  11-03مل يتضمن األمر  

احلسابات، فلم حيدد اجلهة املكلفة بتعيينهم أو مدة هذا التعيني، إال أنه أشار فقط إىل وجوب 

  .اللجنة املصرفية وبعد أخذ رأيهاتعيينهم على أساس املقاييس اليت حتددها 

                                                           
  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10من القانون  67انظر املادة  1
  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10من القانون  70ملادة انظر ا 2
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انون وأمام هذا الوضع فال بد من الرجوع إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف كل من الق

احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، والقانون التجاري باعتبار املتعلق مبهن اخلبري  10-01

  .املؤسسات املالية تنشأ يف شكل شركة مسامهة

  :الحساباتي هة المكلفة بتعيين محافظالج -أ

احلسابات وذلك حسب ما ورد  يمهني اجلهة املكلفة بتعيني حمافظتعد اجلمعية العامة للمسا 

ن الجمعية العامة أو الجهاز المكلف تعي": ، على أنه01-10من القانون  26يف املادة 

الحسابات من بين  بالمداوالت بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ

 715كما جاء النص يف املادة  ."المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية

مساهمين محافظ تعين الجمعية العامة العادية لل": من القانون التجاري، على أنه 04مكرر 

ؤهلة إعداد دفرت جملس اإلدارة أو املكتب املسري أو اهليئة امل ى، ويتعني عل..".الحسابات أو أكثر

بعد إقفال حمافظي احلسابات من طرف اجلمعية العامة وذلك يف أجل أقصاه شهر تعيني الشروط بغية 

                                                                                                                      1 .احلسابات آخر دورة لعهدة حمافظي

  2:وجيب أن يتضمن دفرت الشروط، على اخلصوص ما يأيت 

  .عرض عن اهليئة أو املؤسسة وملحقا�ا احملتملة ووحدا�ا وفروعها يف اجلزائر واخلارج -

ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة اليت  -

احلسابات املنتهية عهدا�م، وكذا حمافظ أو حمافظو احلسابات للفروع، إذا   أبداها حمافظ أو حمافظو

  .كان الكيان يقوم بإدماج احلسابات

  .احلسابات والتقارير الواجب إعدادها رجعية املفصلة ملوضوع مهمة حمافظالعناصر امل -

  . الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها -

  .منوذج رسالة الرتشح -

                                                           
  ، املتعلق بتعيني حمافظي احلسابات2011جانفي  27املؤرخ يف  32- 11من املرسوم التنفيذي  03انظر املادة  1
  احلساباتاملتعلق بتعيني حمافظي ، 32- 11رسوم التنفيذي من امل 04انظر املادة  2
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الذي يبني وضعية االستقاللية اجتاه الكيان طبقا لألحكام الشريف  منوذج التصريح -

  .التشريعية

  .منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارسة املهنة  -

  .املؤهالت واإلمكانيات املهنية والتقنية -

لدفرت ادية، وذلك وفقا ويتضح مما سبق أن تعيني حمافظ احلسابات يكون من قبل اجلمعية الع 

عد أخذ رأي اللجنة املصرفية، اليت متلك صالحية االعرتاض على تعيني أي حمافظ بالشروط، و 

  .للحسابات اقرتح عليها من اجلمعية العامة العادية

وإذا كان األصل أن يتم تعيني حمافظي احلسابات من طرف اجلمعية العامة للمسامهني، إال  

  :الستثناء يف حاالت معينة وهيأنه ميكن تعيينهم بطرق أخرى على سبيل ا

  :تعيين محافظي الحسابات من طرف الجمعية العامة التأسيسية -1

طبقا ": املتعلق بتعيني حمافظي احلسابات على أنه 11- 32من املرسوم  02نصت املادة  

كون تعيين محافظ أو محافظي يمن القانون التجاري،  609و 600ن ألحكام المادتي

عند تأسيس الهيئة أو المؤسسة معفى من اإلجراء المنصوص عليه في هذا الحسابات األوائل 

تعيني حمافظي احلسابات من قبل  وهذا يعين أنه يف مرحلة تأسيس املؤسسة املالية، يتم ."المرسوم

يتضح من استقراء كما . اجلمعية العامة التأسيسية دون أن يكون هذا التعيني وفقا لدفرت الشروط

وجوب تعيني حمافظي احلسابات يف القانون األساسي  1من القانون التجاري، 609و 600املادتني 

                                                           
يقوم املؤسسون بعد التصريح باالكتتاب والدفعات، باستدعاء املكتتبني إىل مجعية عامة ": من القانون التجاري 600املادة  1

                                                                                                                             شكال واآلجال املنصوص عليها عن طريق التنظيم                                                                            تأسيسية حسب األ

ن تثبت هذه اجلمعية أن رأس املال مكتتب به متاما، وأن مبلغ األسهم مستحق الدفع وتبدي رأيها يف املصادقة على القانو  -

األساسي الذي ال يقبل التعديل إال بإمجاع آراء مجيع املكتتبني، وتعيني القائمني باإلدارة األولني أو أعضاء جملس املراقبة وتعني 

واحدا أو أكثر من مندويب احلسابات كما جيب أن يتضمن حمضر اجللسة اخلاص باجلمعية عند االقتضاء إثبات قبول القائمني 

."                                                                                                                           س املراقبة ومندويب احلسابات وظائفهمباإلدارة أو أعضاء جمل

        ."ومندوبو احلسابات األولون يف القوانني األساسيةيعني القائمون باإلدارة األولون : "من القانون التجاري 609املادة  -
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للمؤسسة املالية، وعليه فإغفال اجلمعية العامة التأسيسية القيام بتعيني حمافظي احلسابات يقف عائقا 

  1.أمام قيدها يف السجل التجاري، وبالتايل عدم اكتسا�ا للشخصية املعنوية

  :بات بموجب أمر قضائيتعيين محافظي الحسا -2

من القانون التجاري، يتم تعيني حمافظي احلسابات أو  04مكرر  715حسب نص املادة 

نهم اجلمعية العامة، أو يف حالة وجود مانع أو أمر من رئيس احملكمة، إذا مل تعياستبداهلم مبوجب 

  .رفض واحد أو أكثر من حمافظي احلسابات املعينني

قضائي بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين، وهذا ويتم التعيني مبوجب أمر 

من أجل ضمان السري احلسن للمؤسسة املالية، وعدم الوقوع يف حالة شغور للمنصب أو وجود مانع 

من موانع ممارسة املهام الرقابية، كما جيوز لكل مساهم أن يطلب من القضاء تعيني حمافظ 

  2.للحسابات

  :الحسابات مدة تعيين محافظي -ب

مدة عهدة حمافظي احلسابات لدى املؤسسات املالية إال أنه  مل حيدد قانون النقد والقرض

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،  01-10بالرجوع إىل القانون رقم 

احدة مع سنوات قابلة للتجديد مرة و ) 03(جند أن مدة عهدة حمافظ احلسابات حددت بثالث 

وهو ما أكدته  3عدم إمكانية تعيني نفس احملافظ بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مضي ثالث سنوات،

يعين مندوبو الحسابات لثالث : "من القانون التجاري اليت نصت على أنه 07مكرر  715املادة 

ابات السنة سنوات مالية وتنتهي مهامهم بعد اجتماع الجمعية العامة العادية التي تفصل في حس

   ."المالية الثالثة

وحسن ما فعل املشرع يف حتديد مدة عهدة حمافظي احلسابات قانونا، فمن جهة مل مينح 

للمسامهني وال �لس اإلدارة صالحية إ�اء مهامهم مما جيعل حمافظي احلسابات أكثر استقاللية، ومن 

                                                           
  200سابق، ص ختري فريدة، مرجع  1
  .اجلزائري من القانون التجاري 07مكرر  715انظر املادة  2
  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10 القانونمن  27انظر املادة  3
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ت فرصة اإلملام جبميع األمور املالية جهة أخرى فاملدة احملددة بثالث سنوات متنح حملافظي احلسابا

  .املتعلقة باملؤسسة املالية، وجيعل دورهم الرقايب أكثر فعالية

 وإذا كان األصل أن مدة تعيني حمافظي احلسابات لدى املؤسسات املالية حمددة بثالث

  :آليتسنوات تنتهي بانتهاء هذه املدة، فإنه ميكن أن تنتهي هذه العهدة قبل حلول أجلها وذلك كا

عن طريق االستقالة، إذ مسح املشرع حملافظ احلسابات إ�اء مهامه الرقابية والتخلص من  -

التزاماته القانونية، من خالل إشعار مسبق للمؤسسة املالية بثالثة أشهر قبل توقفه، مع التزامه بتقدمي 

  1.تقرير عن مراقبته واإلثباتات احلاصلة

من القانون  9مكرر  715أو عن طريق العزل، أين أجاز املشرع اجلزائري يف املادة  -

التجاري، إمكانية عزل حمافظ احلسابات بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو من 

(مساهم أو أكثر ميثلون على األقل عشر 
�

��
رأس مال الشركة أو اجلمعية العامة، وذلك يف حالة  )

ث خطأ أو مانع، وأوجب أن يتم هذا العزل عن طرق اجلهة القضائية املختصة، وذلك لتعزيز حدو 

  .استقاللية حمافظي احلسابات، وقيامهم مبهامه دون أي ضغط أو تعسف من اجلهة املكلفة بتعيينهم

  المهام الرقابية لمحافظي الحسابات لدى المؤسسات المالية: الفرع الثاني

حمافظي احلسابات مبجموعة من املهام املوزعة ما بني أحكام القانون خص املشرع اجلزائري 

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  01-10التجاري، وأحكام القانون رقم 

 وذلك ما يستشف مناملتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم،  11-03املعتمد، وكذا أحكام األمر 

يتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات : "س األمر على أنهمن نف 101نص املادة 

، القسم األول وبالتايل ميكن تصنيفها ضمن قسمني، ..."المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية

حمافظي  مهامحمافظي احلسابات الواردة يف القواعد العامة، والقسم الثاين يتمثل يف  مهاميتمثل يف 

  .ة يف قانون النقد والقرضاحلسابات الوارد

  

                                                           
  .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10 قانونمن ال 38املادة  1
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  مهام محافظي الحسابات الواردة في القواعد العامة: أوال

كل شخص : حمافظ احلسابات على أساس املهام املوكلة إليه على أنه عرف املشرع اجلزائري

ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركة 

وبالتايل تتمثل مهامه بصفة عامة يف  1واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول،

  .نوك واملؤسسات املالية ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول بهاملصادقة على صحة حسابات الب

إذ يضطلع حمافظ احلسابات يف هذا اإلطار بالعديد من املهام، أمهها القيام باإلشهاد على  

صحة وانتظام احلسابات السنوية ومطابقتها لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا األمر بالنسبة 

لشركات واهليئات، كما يقوم بفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للوضعية املالية وممتلكات ا

للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه  املسريون للمسامهني أو الشركاء أو حاملي 

   2.احلصص

كما يتحقق حمافظ احلسابات من مدى احرتام مبدأ املساواة بني املسامهني، وجيوز هلم أن 

  3.التحقيقات أو املراقبات اليت يرو�ا مناسبةجيروا طيلة السنة 

وله أن يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من 

  .جملس اإلدارة وجملس املديرين أو املسريين

كما خيتص حمافظي احلسابات بتقدير شروط إبرام االتفاقيات بني املؤسسة اليت يراقبها 

اهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات واهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو  واملؤسسات أو

املسريين للمؤسسة املالية املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة، ويف حالة اكتشافه أو اطالعه على أي 

معية العامة أو نقص من طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة املالية، عليه إعالم املسريين واجل

    4.هيئة املداولة املؤهلة

                                                           
  .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01- 10القانون رقم من  22املادة  1
  .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01- 10من القانون رقم  23املادة  2
  .اجلزائري من القانون التجاري 05، و04فقرة  04مكرر  715املادة  3

  احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املتعلق مبهن اخلبري 01- 10من القانون رقم  23املادة  4
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وللقيام �ذه املهام خول املشرع حملافظ احلسابات حق االطالع يف أي وقت ويف عني املكان 

على السجالت والوثائق والكتابات التابعة للمؤسسة املالية وله أن يطلب من القائمني باإلدارة 

   1.علومات وأن يقوم بكل التفتيشات اليت يراها الزمةواألعوان التابعني للمؤسسة كل التوضيحات وامل

كما ميكنه أن يطلب من األجهزة املؤهلة، احلصول يف مقر املؤسسة على معلومات تتعلق 

وألزم املشرع القائمني باإلدارة  2مبؤسسات مرتبطة �ا أو مؤسسات أخرى هلا عالقة مسامهة معها،

  3.أشهر على األقل) 06(ا حملافظ احلسابات كل لدى املؤسسات املالية بتقدمي كشفا حماسبي

ويف حال قيام رئيس الشركة أو القائمون بإدار�ا ومديروها العامون أو كل شخص يف خدمة 

املؤسسة املالية، بعرقلة مراجعة احلسابات أو مراقبات حمافظي احلسابات أو امتنع عن تقدمي الوثائق 

دج إىل  20.000سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من الالزمة لالطالع عليها، يعاقب بالسجن من 

    4.دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 500.000

وعند انتهاء حمافظ احلسابات من فحص احلسابات السنوية واملصادقة على صحتها 

ومطابقتها مع أحكام التشريع املعمول به، يلتزم بتقدمي تقاريره إىل اجلمعية العامة حىت يتسىن ألعضاء 

  .ؤسسة معرفة حال مؤسستهم وهذا عرب التقرير العام السنوي والتقارير اخلاصةامل

فيتضمن التقرير العام، إثبات أن ما جاء يف التقارير املقدمة مسبقا من طرف القائمني باإلدارة 

    5.جاء وفقا للشروط املنصوص عليها قانونا، وعاكسا للصورة احلقيقية لوضعية املؤسسة املالية

قارير اخلاصة فتتضمن تشديدا من حمافظ احلسابات على بعض املعامالت اليت قد أما الت

  6.مع إبداء رأيه خبصوصهاأو وجود عمليات مشبوهة، حتمل يف طيا�ا أضرارا للشركاء واملسامهني، 

                                                           
  احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املتعلق مبهن اخلبري 01- 10من القانون رقم  31املادة  1
  احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املتعلق مبهن اخلبري 01- 10من القانون رقم  32املادة  2
  احملاسب وحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املتعلق مبهن اخلبري 01- 10من القانون رقم  33املادة  3
  .اجلزائري من القانون التجاري 831املادة  4
   42، اجلزائر، ص 2013، جوان 09، حمافظ احلسابات يف اجلزائر، جملة دفاتر السياسة والقانون، عدد فتحي طيطوس 5
  42، صاملرجع نفسه 6
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ويتم من خالل التقارير املعدة من حمافظ احلسابات حتديد نتائج الرقابة املتوصل إليها، وذلك 

باملصادقة عليها دون حتفظ أو بتحفظ، أو رفض املصادقة عليها الذي يكون مصحوبا بتقرير إما 

يتضمن أسباب رفضه املصادقة، ورغم ذلك إال أنه كان على املشرع اجلزائري حتديد املخالفات 

والتجاوزات اليت حتدد حالة رفض املصادقة، مثلما فعل املشرع الفرنسي الذي حدد بعض املخالفات 

عدم احرتام قواعد احملاسبة، عدم متكني حمافظ احلسابات من :  تؤدي إىل رفض املصادقة من بينهااليت

  1.مجيع الوثائق احملاسبية

ويف األخري أوجب املشرع اجلزائري على حمافظي احلسابات إعالم جملس اإلدارة أو جملس 

املخالفات واألخطاء اليت قد املديرين أو جملس املراقبة بنتائج عمليات املراقبة والتحقيق وكذا 

وعرضها على أقرب مجعية عامة مقبلة، كما ألزم حمافظو احلسابات بإطالع وكيل  2يكتشفو�ا،

  3.اجلمهورية باألفعال اجلنحية اليت اكتشفوها

  مهام محافظي الحسابات الواردة في قانون النقد والقرض: ثانيا 

حمافظي احلسابات بصفة عامة، خص املشرع إضافة إىل االلتزامات القانونية املفروضة على 

حمافظي احلسابات لدى املؤسسات املالية بالتزامات خاصة ذات طابع مصريف، نص عليها يف املادة 

  :، وهي نوعني من االلتزاماتاملعدل واملتمم املتعلق بالنقد والقرض 11- 03من األمر  101

  :إعالم محافظ بنك الجزائر -أ

بات، إعالم فورا حمافظ بنك اجلزائر بكل خمالفة ترتكبها املؤسسة يتعني على حمافظي احلسا

املعدل واملتمم، والنصوص التنظيمية املتخذة  11- 03املالية اخلاضعة لرقابتهم وذلك طبقا لألمر 

للتأكيد على أمهية إعالم حمافظ احلسابات واإلسراع " فورا"مبوجب أحكامه، واستخدام املشرع لفظ 

  .جراءات املناسبة وتدارك األخطاء يف الوقت املناسبيف ذلك الختاذ اإل

  

                                                           
  208سابق، ص ختري فريدة، مرجع  1
  .اجلزائري من القانون التجاري 10مكرر  715املادة  2
  .اجلزائري من القانون التجاري 13مكرر  715املادة  3



المالية للمؤسسات الجزائية المسؤولية قيام آثار:                                     الثاني الباب  

 

231 
 

  :إعداد التقارير -ب

ألزم املشرع اجلزائري حمافظي احلسابات يف القطاع املصريف بتحرير جمموعة من التقارير اخلاصة، 

   1:إضافة إىل التقارير امللزمة بتحريرها وفقا للقواعد العامة وهي كالتايل

بنك اجلزائر حول املراقبة اليت قاموا �ا خالل السنة املالية، ويسلم تقدمي تقرير خاص حملافظ  -

  .أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية) 04(له هذا التقرير يف أجل أربعة 

تقدمي تقرير خاص للجمعية العامة حول منح املؤسسة أية تسهيالت ألحد األشخاص  -

أما بالنسبة  2املعدل واملتمم، 11- 03من األمر  104الطبيعيني أو املعنويني املذكورين يف املادة 

  . لفروع املؤسسات املالية األجنبية فيقدم هذا التقرير ملمثليها يف اجلزائر

كما يقوم حمافظو احلسابات بإرسال نسخة من تقاريرهم املوجهة إىل اجلمعية العامة للمؤسسة   

م يف حال عدم اختاذ أعضاء اجلمعية العامة إىل حمافظ بنك اجلزائر، ويف هذا األمر رفع من مسؤوليته

  . ألي إجراء قانوين وإثبات قيامهم جبميع االلتزامات امللقاة على عاتقهم

ويف األخري، ورغم أن دور حمافظي احلسابات يف األغلب يتمحور حول مراقبة حسابات 

والتنظيمية، إال أ�م  املؤسسات املالية ومدى تطبيقها اللتزاما�ا ومدى احرتامها للنصوص التشريعية

باعتبارهم رقابة داخلية فهم يلعبون دورا هاما يف اكتشاف العمليات املشبوهة وكذا املخالفات 

اجلسيمة، إال أنه يقتصر دورهم على إرسال تقرير إىل حمافظ بنك اجلزائر، أو إبالغ وكيل اجلمهورية 

  .باألفعال اجلرمية

 

                                                           
  .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم 11-03من األمر  101املادة  1
على كل بنك أو مؤسسة مالية أن متنح " : املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم على أنه 11-03من األمر 104تنص املادة  2

.                                                                                                                            املاليةقروضا ملسرييها وللمسامهني فيها أو للمؤسسات التابعة �موعة البنك أو املؤسسة 

وكذلك  –.املسريون يف مفهوم هذه املادة هم املؤسسون وأعضاء جملس اإلدارة واملمثلون واألشخاص املخولة هلم سلطة التوقيع –

   ".بالنسبة ألزواج املسريين واملسامهني وأقار�م من الدرجة األوىل األمر
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  لمؤسسات الماليةا الخاصة بمتابعة اإلجراءات: المبحث الثاني

معنوية يف قانون العقوبات،   أشخاصااملسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية باعتبارها  إقراربعد 

خاصة تتناسب مع طبيعتها املعنوية سواء املتعلقة  إجرائيةأحكام  إجيادكان على املشرع اجلزائري 

 1اإلجراءات، لوضع تلك املسؤولية حمل التنفيذ، وهو ما جتسد بتعديل قانون احملاكمةباملتابعة أو 

  .20042نوفمرب  10املؤرخ يف  14-04اجلزائية مبوجب القانون 

يف املتابعة : "فتم استحداث الفصل الثالث من الباب الثاين من الكتاب األول حتت عنوان 

خاصة مبتابعة املؤسسات املالية على  إجراءات، إال أنه يالحظ عدم ورود " اجلزائية للشخص املعنوي

  .طريةريقها العديد من اجلرائم اخلالرغم من أ�ا من بني أهم األشخاص املعنوية اليت ترتكب عن ط

خاصة مبتابعة املؤسسات املالية، وهلذا سنحاول  إجراءاتوكان من األجدر باملشرع ختصيص 

اإلجراءات اخلاصة مبتابعة الشخص املعنوي، من حيث البحث والتحري والتحقيق القضائي دراسة 

  ).املطلب الثاين(، مث إجراءات احملاكمة )املطلب األول(

  

    

                                                           

املتضمن قانون اإلجراءات  155 – 66املعدل واملتمم لألمر رقم  2004نوفمرب    10املؤرخ يف  14 – 04القانون رقم  1 

  .2004نوفمرب  10بتاريخ  ، صادر71عدد  ج،.ر.، جاجلزائية
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لمرتكبة من قبل المؤسسات البحث والتحري والتحقيق في الجرائم ا إجراءات: المطلب األول

  .المالية

تعترب الدعوى العمومية وسيلة ا�تمع الستفاء حقه يف العقاب، فكل جرمية تنشأ عنها دعوى 

  .1عمومية يباشرها ا�تمع بواسطة ممثليه �دف إىل معرفة مرتكب اجلرمية ومعاقبته

اجلزائية صفة األشخاص املؤهلني ملباشرة  اإلجراءاتون من قان 29ولقد حددت املادة 

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا�تمع : "الدعوى العمومية وهم النيابة العامة بنصها

، وحيضر ممثلها املرافعات أمام اجلهات وهي متثل أمام كل جهة قضائية. ونوتطالب بتطبيق القان

، كما تتوىل العمل على تنفيذ األحكام يف حضورهبنطق يويتعني أن . باحلكم ةالقضائية املختص

، كما تستعني بضباط وأعوان فتها أن تلجأ إىل القوة العموميةأحكام القضاء وهلا يف سبيل مباشرة وظي

  " .الشرطة القضائية

 بعد فتح حتقيق ،والتحري من طرف الضبطية القضائيةوتبدأ هذه الدعوى مبرحلة البحث 

وحتال نتائج هذا التحقيق إىل النيابة  2.املتعلقة باجلرمية االستدالالتللبحث عن األدلة ومجع  متهيدي

ات التحقيق يف إحالة امللف مباشرة إىل جهات احلكم، أو إىل جه االختصاصالعامة اليت هلا 

  .القضائي أو حفظ امللف

من قبل  اجلرائم املرتكبة لتحري يفالبحث وا إجراءاتوعليه، سنتناول يف هذا املطلب، 

  )الفرع الثاين(التحقيق القضائي يف هذه اجلرائم  إجراءات، مث ) الفرع األول(املؤسسات املالية 

  

  

  

  

                                                           
  .281خملد ابراهيم الزعيب، مرجع سابق، ص   1
  281ع سابق، ص جسعدية العيد ، مر   2
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التحري عن الجرائم المرتكبة من قبل المؤسسات و إجراءات البحث  خصوصية:الفرع األول

  المالية

السابقة على  اإلجراءاتهي جمموعة و  واالستدالل باملرحلة التمهيدية، تعرف مرحلة البحث

  1.�دف إىل مجع معلومات يف شأن جرمية قد ارتكبت الدعوى اجلنائية ،

 12يف املادة  حددهم املشرع اجلزائري، القضائييتوالها أشخاص تسند هلم مهمة الضبط  

الضبط أعوان اجلزائية وهم رجال القضاء وضباط الشرطة القضائية و  اإلجراءاتمن قانون  14و

  .األعوان املنوط �م قانونا بعض مهام الضبط القضائيالقضائي واملوظفني و 

دون أن  الضبط القضائي، مهام املخول هلم األشخاصويالحظ أن املشرع اجلزائري قد صنف 

إال أنه خول األمر للقوانني اخلاصة  ،هذه املهامجيدد صفة املوظفني واألعوان املنوط �م قانونا بعض 

ون اإلجراءات اجلزائية على أنه من قان 27ينتمون إليها وذلك حسب ما نصت عليه املادة اليت 

يباشر الموظفون وأعوان اإلدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي "

   ."..وفي الحدود المبينة بتلك القوانين ،م بموجب قوانين خاصة وفق األوضاعتناط به

القوانني اخلاصة جند أن املوظفني واألعوان املخول هلم صفة الضبط القضائي، وبالرجوع إىل 

وان الربيد واملواصالت وأع 3،أعوان إدارة الضرائب 2هم أعوان اجلمارك املؤهلني ملعاينة املخالفات،

واملنافسة واألسعار  االقتصاديةوأعوان إدارة التجارة املكلفون بالتحقيقات  4الالسلكية،السلكية و 

                                                           
، مكتبة األوىل، الطبعة اإلسالميةالتحري واالستدالل عن اجلرمية بني القانون الوضعي والشريعة  إجراءات جنيب سلطاين، معايري  1

  .23-22ص ،2014 القانون واالقتصاد، الرياض،
صادر يف  ،30عدد  ،ج.ر.، ج، املتضمن قانون اجلمارك1979لية جوي 21املؤرخ يف  70-79من األمر  241انظر املادة   2

، صادر بتاريخ 11، عدد ج.ر.، ج2017فيفري  16املؤرخ يف  04-17لقانون رقم با، املعدل و املتمم 1979جويلية  24

  . 2017فيفري  19
، عدد ج.ر.ج قانون الضرائب املباشرة، ناملتضم 1976ديسمرب  09املؤرخ يف  140-76من األمر رقم  504انظر املادة   3

  .1977فيفري  02، صادر يف 70
، الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد 2000أوت  05املؤرخ يف  03-2000من القانون رقم  121دة اظر املان  4

  .2000أوت  06خ ير ، صادر بتا48، عددج.ر.ج واملواصالت السلكية والالسلكية،
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واملفتشون واملراقبون التابعون  األقساممفتشو  1واجلودة وقمع الغش واملقرون التابعون �لس املنافسة،

  2.ملصاحل مراقبة اجلودة وقمع الغش

املشرع اجلزائري قد صمت عن حتديد األعوان املكلفني بضبط اجلرائم املصرفية، خالفا  أنغري 

مع حمافظ  باالتفاقللمشرع املصري الذي منح ملوظفي البنك املركزي احملددين بقرار من وزير العدل 

ملوظفون قوم هؤالء افي 3،للجرائم املتعلقة بوظائفهمبنك اجلزائر صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة 

من  االنتهاءاجلرائم املصرفية، إال أ�م ال ميلكون سلطة التصرف يف احملاضر بعد  بالبحث وضبط

   4.يف ذلك للنيابة العامة الختصاصاوإمنا يعود  االستدالالتإجراءات مجع 

كما خول املشرع املصري صفة مأموري الضبط القضائي للعاملني بوحدة مكافحة غسيل 

يكون للعاملني بالوحدة الذين : "ون مكافحة غسيل األموال بنصهامن قان 6األموال، مبوجب املادة 

حمافظ البنك املركزي املصري صفة مأموري من يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب 

الضبط القضائي بالنسبة إىل اجلرائم املنصوص عليها من هذا القانون واليت تكون متعلقة بأعمال 

5"وظيفتهم

                                                           
صادر بتاريخ  ،43، عدد ج.ر.، املتعلق باملنافسة ،ج2003جويلية 19املؤرخ يف  03-03من األمر  51و 50أنظر املادة   1

 18، صادر بتاريخ 46عدد  ، ج.ر.ج ،2010أوت  15املؤرخ يف  05-10املعدل واملتمم بالقانون  ،2003جويلية  20

  .2008جويلية  02صادر بتاريخ  ،36، عدد ج.ر.ج ،2008ن اجو  25املؤرخ يف  12- 08والقانون  ،2010أوت 
، عدد ج.ر.ج ،وقمع الغش، املتعلق حبماية املستهلك 2009فيفري  25املؤرخ يف  03-09من القانون  25أنظر املادة   2

، 35، عدد ج .ر.، ج 2018جوان  10املؤرخ يف  09-18املعدل واملتمم بالقانون  ،2009مارس  08، صادر يف 15

  .2018جوان  13 بتاريخصادر 
 لموظفييكون  ": على أنه املركزي واجلهاز املصريف والنقد اخلاص بالبنك 2003لسنة  88من القانون رقم  130املادة تنص   3

 القضائيالضبط  مأموريالذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع محافظ البنك صفة  المركزيالبنك 

  ".تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم التيبالنسبة إلى الجرائم 
  .283، مرجع سابق، صسعدية العيد 4
  .456، صحممد علي العريان، مرجع سابق  5
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عن  واالستداللوعليه تقتصر مهام العاملني بوحدة مكافحة غسل األموال على البحث 

  .اعتمادا على اإلخطارات بالشبهة اليت تتلقاها من املؤسسات املالية ،جرائم تبييض األموال

، اليةاملؤسسات امل بالرغم من عدم منحه صفة الضبطية القضائية ملوظفي ،أما املشرع اجلزائري

القرض املتعلق بالنقد و  11-03مكرر من األمر  108إال أنه ميكن أن يستشف من نص املادة 

، بنصها على قيام ببعض مهام الضبطية القضائيةصالحية ال اجلزائر لبنكاملتمم، أنه خول املعدل و 

 ئجأن بقوم بأي عملية تحري ويبلغ اللجنة بنتا االستعجاليمكن لبنك الجزائر في حالة " : أنه

  " التحريات

شكال إل، مما يطرح ااالستعجالويالحظ أن املشرع اجلزائري ربط القيام بعملية التحري حبالة 

إبالغ اللجنة صر دور بنك اجلزائر على التحري و كما يقت ،االستعجالالة املقصود حبحول حتديد 

  .فقطالتحريات هذه بنتائج 

املايل سلطات  االستعالم، خول املشرع اجلزائري خللية معاجلة غرار املشرع  املصريوعلى 

، املتمثلة يف حتليل واستغالل املعلومات اليت ترد إليها من السلطات املختصة الضبط القضائي

إال أن دورها يبقى حمدودا وينتهي بإرسال  1،قصد حتديد مصدر األموال ووجهتهاؤسسات املالية وامل

، ويقتصر األمر على الوقائع املرتبطة جبرمية تبييض ل اجلمهورية املختص طبقا للقانونلف إىل وكيامل

  2.األموال ومتويل اإلرهاب

اإلشارة إىل أنه متارس الضبطية القضائية صالحيا�ا يف البحث والتحري يف نطاق  وجتدر

اإلقليمي، الذي ميكن متديده إىل كافة اإلقليم الوطين إذا تعلقت  باالختصاصمكاين حمدد يعرف 

عمليات البحث والتحري ببعض اجلرائم اخلطرية اليت مت ذكرها على سبيل احلصر وأمهها جرائم تبييض 

   3.األموال

                                                           
  .موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهمااملتعلق بالوقاية من تبييض األ 01-05من القانون  15انظر املادة  1
  .موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهمااملتعلق بالوقاية من تبييض األ 01-05من القانون  16انظر املادة   2
  .اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 16انظر املادة   3
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ويضح مما سبق أن املشرع اجلزائري مل يضع قواعد خاصة بالبحث والتحري عن اجلرائم 

ملؤسسات املالية وال طرق حتريك الدعوى العمومية يف هذه اجلرائم وإمنا ختضع املرتكبة من قبل ا

إىل كافة اإلقليم الوطين بالنسبة جلرائم تبييض  االختصاصللقواعد العامة، إال ما يتعلق بتمديد 

 ات، لتسهيل عمليؤسسات املالية صفة الضبط القضائياألموال وكان من األجدر منح موظفي امل

  .خبصوص املخالفات املصرفية وخاصة تبييض األموال  تالاالستدالري ومجع البحث والتح

التحقيق القضائي في الجرائم المرتكبة من قبل المؤسسات إجراءات خصوصية : الفرع الثاني

  .المالية

 اال�اموالتحقيق، فمنح للنيابة العامة سلطة  اال�املقد فصل املشرع اجلزائري بني سلطة 

لقاضي التحقيق، الذي يباشر الدعوى بناء على طلب فتح حتقيق من طرف  االبتدائيوالتحقيق 

   .قانوناو بإدعاء مدين مباشر، وفقا ملا هو معمول به أ مباشر باستدعاءأو  النيابة العامة

من أهم مراحل مباشرة  االبتدائيوتعترب مرحلة التحقيق القضائي أو ما يعرف بالتحقيق 

الدعوى العمومية، كو�ا �دف إىل مجع األدلة اليت تثبت حقيقة وقوع اجلرمية وكيفية ارتكا�ا ومعرفة 

   1.الفاعلني وإحالتهم إىل احملكمة املختصة

على أنه جمموعة اإلجراءات القضائية اليت تباشرها سلطات  االبتدائيويعرف التحقيق 

وهو  2،قانونا بغية متحيص األدلة والكشف عن احلقيقة قبل مرحلة احملاكمةالتحقيق بالشكل احملدد 

ستدالالت الضبط القضائي، كون هذه األخرية �دف إىل البحث عن اال إجراءاتما مييزها عن 

  .متحيصها أو التحقق منهاا، دون ومجعه

التحقيق لقاضي التحقيق، واستثناء خول املشرع اجلزائري للنيابة  اختصاصوكأصل عام، يعود 

  .حتريك الدعوى العمومية إىل صالحية إضافةالتحقيق  إجراءاتالعامة القيام ببعض 

                                                           
املركز العريب للنشر ، ، الطبعة األوىل -دراسة مقارنة- والتحقيق اال�امزينب حممود حسني زنطنة، نظم العالقة بني سلطايت   1

  . 34، القاهرة، ص 2017والتوزيع،
  35، ص املرجع نفسه  2
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أشخاصا معنوية فلم يتضمن قانون  باعتبارهاأما بالنسبة إلجراءات متابعة املؤسسات املالية 

تطبق :" مكرر منه على أنه  65يف املادة  بالنص اكتفىا وإمنا اإلجراءات اجلزائية، إجراءات خاصة �

على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون 

  ..."مع مراعاة األحكام الواردة في هذا الفصل 

اجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  4مكرر 65إىل  1مكرر 65الواردة يف املادة  حكاموهي األ

احمللي، ومتثيل الشخص املعنوي  اآليت بيا�ا الحقا إضافة إىل التدابري اخلاصة  باالختصاص املتعلقة

  :وهي ضع هلا الشخص املعنوياليت جيوز لقاضي التحقيق أن خي

    :كفالة  إيداع -

حيل معها فرض عقوبة احلبس املؤقت على الشخص ظرا لطبيعة الشخص املعنوي اليت يستن

املعنوي، خول املشرع لقاضي التحقيق فرض مبلغ كفالة والذي يفرتض أن تكون قيمته مرتفعة من 

حيدد قيمة أنه جند أن املشرع مل  إالالتحقيق، ورغم ذلك  إلجراءاتأجل ضمان مثول املمثل القانوين 

  1.املختصة بالنظر يف النزاع القائم بسبب قيمتها أو حتصيلها هذه الكفالة أو كيفية حتصيلها أو اجلهة

  :عينية لضمان حقوق الضحية تأميناتتقديم  -

وضع املشرع اجلزائري نوع جديدا من التدابري، إال أنه مل حيدد كيفية حتديد قيمة التأمني العيين 

و ما يعاب على املشرع عند وال حتصيله وال اجلهة املختصة يف الفصل يف هذا النوع من النزاعات، وه

   . هذه التدابري دون أن حيدد نطاقها وال إجراءا�افرضه 

  .شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الدفع إصدارالمنع من  -

إخضاع أنه ال يتصور  إالويعترب هذا التدبري مبثابة الرقابة القضائية على املؤسسات املالية، 

  .،كو�ا يف األصل ال متلك احلق يف وضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائنالتدبري املؤسسة املالية هلذا

  

                                                           
اجلزائية، جملة  اإلجراءاتحممد بوطرفاس، الشخص االعتباري بني التزامات الرقابة القضائية والتدابري املفروضة عليه يف قانون   1

  126، ص 2016، جانفي 17منتدى األستاذ، عدد 
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  .المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو االجتماعية المرتبطة بالجريمة -

يعد هذا التدبري من التدابري السلبية اليت يأمر �ا قاضي التحقيق خشية ارتكاب جرائم 

رع أن املنع يكون بالنسبة للنشاطات املهنية واالجتماعية املرتبطة جديدة مشا�ة، وهلذا أقر املش

حمل املتابعة فقط، و�ذا ال ميكن لقاضي التحقيق األمر باملنع من ممارسة مجيع النشاطات  باجلرمية

  .املهنية واالجتماعية للمؤسسات املالية ملا له من تأثري سليب وضار عليها وعلى املتعاملني معها

 املعنوي على أنه يف حالة خمالفة الشخص 4مكرر 65الفقرة األخرية من نفس املادة ونصت 

دج إىل  100.000، يعاقب بأمر من قاضي التحقيق بغرامة من دبري من هذه التدابريلت

  1.دج بعد أخد رأي وكيل اجلمهورية 500.000

انون من ق452- 706ويالحظ أن هذه التدابري هي نفسها التدابري الواردة يف املادة 

، إال ما يتعلق بأمر املنع من إصدار شيكات أو املنع من ممارسة نشاط اإلجراءات اجلزائية الفرنسي

  .املتابع �ا مهين فيشرتط أن يكون التدبري املنصوص عليه كعقوبة يف اجلرمية

                                                           
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 4مكرر 65انظر املادة   1

2 « Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les 

conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations 
suivantes :  
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs 
fois, sont fixés par le juge d'instruction ; 
 2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge 
d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ; 
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le 
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;  
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a 
été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à 
redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; 
 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour 
une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont 
applicables. Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge 
d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne 
morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la 
personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du 
code pénal.. » 



المالية للمؤسسات الجزائية المسؤولية قيام آثار:                                     الثاني الباب  

 

240 
 

املالية ويتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري والفرنسي مل يضعا قواعد خاصة مبتابعة املؤسسات 

قيودا خاصة بتحريك هذه الدعاوى على  اسواء عن اجلرائم املصرفية أو جرائم تبييض األموال ومل يضع

وى العمومية يف اجلرائم املصرفية بصدور طلب من البنك شرع املصري الذي قيد حتريك الدعخالف امل

 .املركزي أو رئيس الوزراء

  مؤسسات الماليةالخاصة بمحاكمة ال جراءاتاإل: المطلب الثاني 

، وتشمل اليت يباشرها قاضي احلكم، ل يف الدعوىاحملاكمة مرحلة الفص ةيطلق على مرحل

مجيع اإلجراءات أمام قضاء احلكم منذ دخول الدعوى يف حوزة احملكمة إىل غاية صدور حكم بات 

عن طريق النيابة العامة، أو بإجراءات  إما بتكليف املتهم باحلضور: يها، واليت تتصل �ا بطرق خمتلفةف

إجراءات األمر اجلزائي أو التكليف املباشر باحلضور أو بإحالة الدعوى إليها من إما باملثول الفوري، 

  1.طرف جهات التحقيق

ءات اليت خيضع هلا الشخص أشخاصا معنوية لنفس اإلجرا باعتبارهاوختضع املؤسسات املالية 

 االختصاصوصية متابعة الشخص املعنوي وحماكمته بالنظر إىل قواعد ، إال أنه تظهر خصالطبيعي

  ) الفرع الثاين(واألشخاص املكلفني بتمثيله ) الفرع األول(اإلقليمي 

  اإلقليمي باالختصاصاعد الخاصة القو : الفرع األول

املتعلقة بالشخص املعنوي، وميز  االختصاصصة بقواعد ااملشرع الفرنسي نصوصا خ أفردلقد 

احمللي ملتابعة  االختصاصفرنسي بني حالتني يف حتديد من قانون اإلجراءات ال 42-706يف املادة 

  :  وحماكمة الشخص املعنوي

مبفرده يف اجلرمية، فيكون  وييف متابعة أو حماكمة الشخص املعنتتمثل  :الحالة األولى -

  .صها املقر الرئيسي للشخص املعنويصاتللمحكمة اليت يقع يف دائرة اخ االختصاص

                                                           
ة للبحوث القانونية والسياسية، جملد ، ا�لة األكادمييتحقيق القضائي يف القانون الوضعيعبد الكرمي رزاق، ال ،عبد الرحيم حلرش  1

  .114، ص2019، سبتمرب 2، عدد3
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تتمثل يف متابعة أو حماكمة الشخص الطبيعي إىل جانب الشخص املعنوي،  :الحالة الثانية -

، أو صها املقر الرئيسي للشخص املعنويإىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصا االختصاصفيعود 

  .خاص الطبيعيني أو حمكمة حمل إقامتهمشرة اختصاصها القبض على األيف دائاحملكمة اليت وقع 

من قانون  1مكرر 65أما املشرع اجلزائري، فلقد سار على نفس النهج ونص يف املادة 

المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب  االختصاصيتحدد " :نهأاجلزائية على  اإلجراءات

أنه إذا تمت متابعة أشخاص ر يغ. للشخص المعنوي االجتماعيالجريمة أو مكان وجود المقر 

تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى  ،في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي ةطبيعي

  "بمتابعة الشخص المعنوية األشخاص الطبيعي

  : يتضح من حتليل املادة أن املشرع اجلزائري ميز هو اآلخر بني حالتني وعليه،

اكمة الشخص املعنوي إىل حممة الشخص املعنوي لوحده، وحالة متابعة و حالة متابعة وحماك

  .جانب األشخاص الطبيعية عن نفس اجلرمية

  .حالة متابعة ومحاكمة الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي: لحالة األولىا: أوال

احمللي ملتابعة  االختصاص يعودمن قانون اإلجراءات اجلزائية  1فقرة 1مكرر 65مبوجب املادة 

مكان ارتكاب اجلرمية أو  صاصهاتاخقع بدائرة و خص املعنوي للجهة القضائية اليت وحماكمة الش

  .للشخص املعنوي االجتماعيمكان وجود املقر 

 حالة متابعة الشخص المعنوي مع أشخاص طبيعية في نفس الوقت: الحالة الثانية: ثانيا

   وعن نفس الجريمة

ينعقد االختصاص يف هذه احلالة للجهة القضائية املتابع أمامها األشخاص الطبيعية أي 

من قانون  329، 40، 37يتحدد االختصاص احمللي وفقا للقواعد العامة املنصوص عليها يف املواد 

مبحل إقامة أحد  وأكان وقوع اجلرمية، مباحمللي مبوجبها  االختصاصاإلجراءات اجلزائية، فيعقد 

شخاص الطبيعية املشتبه يف مسامهتهم فيها أو باملكان الذي مت يف دائرته القبض على أحد هؤالء األ

  .األشخاص حىت ولو حصل هذا القبض لسبب آخر
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و�ذا يتضح أن متابعة وحماكمة املؤسسات املالية ختضع للقواعد العامة يف حالة متابعتها مع 

غري أن املشرع اجلزائري نص على امتداد أشخاص طبيعية يف نفس الوقت وعن نفس اجلرم، 

، ومن االختصاص احمللي ملتابعة وحماكمة األشخاص املعنوية إىل حماكم أخرى يف بعض اجلرائم اخلطرية

  .بينها جرائم تبييض األموال

ويتضح مما سبق أنه بالرغم من وجود بعض القواعد اخلاصة مبتابعة وحماكمة األشخاص 

معنوية الختصاص القضاء  ااجلزائري أخضع املؤسسات املالية باعتبارها أشخاصاملعنوية، إال أن املشرع 

العادي مهما كانت طبيعة اجلرمية املرتكبة، على عكس ما ذهب إليه املشرع املصري الذي استثىن 

�ذه الدعاوى إىل احملاكم االقتصادية  االختصاصالدعاوى اجلنائية الناشئة عن اجلرائم املصرفية وأحال 

، و�ذا فهي تنفرد بالنظر يف اجلرائم املصرفية 2008لسنة  120 مت إنشاؤها مبوجب القانون رقم اليت

    1.وال جيوز إحالة هذه اجلرائم إىل احملاكم العادية

فعل املشرع املصري، نظرا للطبيعة اخلاصة للمؤسسات املالية وكذا طبيعة اجلرائم  وحسن ما

وقضاة خمتصني بالنظر يف هذا النوع من  اخاصة ملتابعته ءاتإجرااملرتكبة من طرفها اليت تتطلب 

  .اجلرائم

  المؤسسات المالية أمام جهات الحكمتمثيل : الفرع الثاني

خول املشرع اجلزائري للشخص املعنوي التمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزما لصفة 

   2.اإلنسان وذلك يف احلدود اليت يقررها القانون

ثول إىل القضاء بشخصه، لذا جعل له القانون نائبا ليعرب ال ميكنه امل ،تهبالنظر لطبيع هإال أن

  .بامسهعن إرادته أو التقاضي 

  

                                                           
  145، 144زينب سامل، مرجع سابق، ص 1

  .اجلزائري من القانون املدين 50املادة   2
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جند أن املشرع  1،خالفا للمشرع املصري الذي مل حيدد ممثل الشخص املعنوي أثناء متابعتهو 

على متثيل الشخص املعنوي من قانون اإلجراءات اجلزائية  2مكرر 65اجلزائري قد نص مبوجب املادة 

تابعة وهو الشخص الدعوى من طرف ممثله القانوين الذي كانت له هذه الصفة عند امل إجراءاتيف 

    .للشخص املعنوي تفويضا لتمثيله ياألساس القانون أو القانون خول لهالطبيعي الذي 

، وإذا مت الدعوى وليس وقت ارتكاب اجلرمية مباشرة وعليه، فالعربة بصفة املمثل القانوين وقت

  2.اجلهة املختصة باملمثل القانوين اجلديد إخطارتغيري املمثل خالل سري اإلجراءات، يتعني 

إذا مل يوجد أي  ويف حالة متابعة الشخص املعنوي وممثله القانوين جزائيا يف نفس الوقت أو

طلب النيابة العامة ممثال عنه من ضمن مستخدمي  ني رئيس احملكمة بناء علىشخص لتمثيله، يع

  3.الشخص املعنوي

تعيني ممثل قضائي للشخص املعنوي،  إمكانية نص علىويتضح أن املشرع اجلزائري قد 

تعارض بني املصلحة اخلاصة للممثل القانوين وبني مصلحة الشخص املعنوي يف  لتفادي الوقوع يف

تعيني  إمكانيةخول  أخرىمن جهة و  .من جهةن نفس اجلرمية انوين أيضا عحالة متابعة املمثل الق

  .ثله القانوين كهروبه أو استقالتهممثل قضائي للشخص املعنوي يف حالة عدم وجود مم

نون الفرنسي نص على إمكانية تعيينه بطلب من اثل القضائي فإن القمإال أنه بالنسبة للم

 4النيابة العامة، قاضي التحقيق أو الطرف املدين،

                                                           
 جملة املتابعة القضائية للشخص املعنوي املسؤول جزائيا بني التشريعني الفرنسي واجلزائري، إجراءات، فتحي حمدة، ادريس قريف  1

  . 149، اجلزائر ،ص2012، جانفي 4عدد  العلوم القانونية والسياسية،
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 2مكرر  65انظر املادة   2
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 3مكرر  65انظر املادة   3

4Art  706-43  du code de procédure pénale français : L'action publique est exercée à l'encontre 
de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. 
Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. 
 Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à 
l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal 
judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne 
morale. 
 La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, 
conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. 
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  .يف حني أن املشرع اجلزائري أقر تعيني املمثل القضائي بناء على طلب من النيابة العامة فقط 

بتمثيل الشخص املعنوي املنصوص نفس األحكام املتعلقة  اختذويالحظ أن املشرع اجلزائري 

  .الفرنسي قانون اإلجراءاتمن  43- 706يف املادة عليها 

املشرع الفرنسي نص على عدم إمكانية اختاذ أي إجراء وأمام صمت املشرع اجلزائري جند أن 

أمر باإلحضار  إصدارللشخص املعنوي، كالتحفظ عليه أو  ضائييف حق املمثل القانوين أو الق قهري

ا جيوز للقاضي بناء على طلب من وكيل أو القبض أو احلبس املؤقت أو الرقابة القضائية، وإمن

 ).كما هو احلال بالنسبة للشاهد( غرامة مالية عليه ور وتوقيعضعلى احل إجبارهاجلمهورية 

ويتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري مل يضع إجراءات خاصة مبتابعة املؤسسات املالية، 

وبالرجوع للقواعد اخلاصة مبتابعة الشخص املعنوي جندها غري كافية، ويف بعض األحيان ال ميكن 

  .ندرة األحكام القضائية يف هذا اخلصوص تطبيقها على املؤسسات املالية، وهو ما يفسر

وهلذا كان على املشرع النص على إجراءات خاصة مبتابعة املؤسسات املالية، من حيث 

البحث والتحري مبنح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية، وكذا إنشاء حماكم ختتص بالنظر يف 

  .اجلرائم املالية واالقتصادية، من قبل قضاة متخصصني

                                                                                                                                                                                     

 La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa 
doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 
 Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de 
procédure.juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en 
est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. 
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions 
prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère 
public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter 



المالية للمؤسسات الجزائية المسؤولية قيام آثار:                                     الثاني الباب  

 

245 
 

  : خالصة الباب الثاني

أو ما يطلق عليها باجلرائم  املالية تعترب اجلرائم الناشئة عن العمليات اليت جتريها املؤسسات

 تبييضبالوطين والعاملي خاصة ما يتعلق  االقتصاداملصرفية من أخطر اجلرائم اليت يواجهها  املالية أو

  .األموال

الناشئة عن  سياسة جنائية خاصة مبواجهة اجلرائمبالرغم من أن املشرع اجلزائري حاول وضع و 

إال أ�ا جاءت على شكل نصوص قانونية متوزعة بني قانون العقوبات، قانون  العمليات املصرفية

  .موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهماقانون الوقاية من تبييض األو النقد والقرض، 

والوقاية من  يهالرقابة واإلشراف علمكلفة با املالية كما حاول وضع آليات ملتابعة املؤسسات

  .اجلرائم اليت ميكن أن ترتكب عربها أو حلسا�ا

املؤسسات املالية  خاصة مبتابعة إجرائيةويف املقابل، جند أن املشرع اجلزائري مل يضع أحكاما 

جرائم تبييض  بارتكاباإلجراءات املتعلقة بعض ضع للقواعد العامة وتطبق عليها ختقضائيا وإمنا 

  .ألموالا

  



 

 

  
 



 ةــمـــالخات

  

247 
 

لقد تناولنا من خالل هذه الدراسة موضوعا من أهم املواضيع القانونية، وأكثرها تطورا 

واتساعا، وهو املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية، حىت وإن كان يوحي للوهلة األوىل على أنه ال 

ال حمل إال أنه ال ز جزائيا خيتلف عن القاعدة العامة اليت مفادها وجوب مساءلة األشخاص املعنوية 

حول األحكام اليت تنظم هذه املسؤولية، وكيفية تطبيقها على املؤسسات املالية، ورغم خالف ودراسة 

ال زالت تستوجب النصوص القانونية املتعلقة �ا  كريس مسؤوليتها اجلزائية إال أنسعي املشرع إىل ت

  .التقومي والضبط

 رائم تستدعي املسؤولية اجلزائية هلذهوقد تناول املشرع جمموعة من التصرفات اليت اعتربها ج

وقانون  بل موزعة بني جمموعة من القوانني اخلاصةمل يتم تقنينها يف قانون واحد  غري أنهاملؤسسات، 

  . العقوبات

حاولنا من خالهلا اإلجابة عن اإلشكال  معاجلتنا هلذا املوضوع من عدة جوانب وبعد

  :وهيتوصلنا إىل جمموعة من النتائج و  املطروح،

رأسها  وعلىاملصريف املشرع اجلزائري مل يضبط العديد من املفاهيم املتعلقة بالقطاع أن  -

  .بصفة دقيقة استوجب حتديدهاملؤسسات املالية، واليت ي

املتعلق  11-03 األمروقوع املشرع اجلزائري يف تناقض خبصوص تعريف املؤسسات بني  -

ومكافحته،  ومتويل اإلرهاب املتعلق بتبييض األموال 01- 05، وقانون بالنقد والقرض املعدل واملتمم

معنوي، وحدد هلا  فعرف املؤسسة املالية يف قانون تبييض األموال على أ�ا كل شخص طبيعي أو

يف حني اكتفى يف قانون النقد والقرض بذكر العمليات اليت نفس املهام والصالحيات املوكلة للبنوك، 

وسائل الدفع اليت شاطات منها تلقي األموال من اجلمهور وإدارة تستأثر �ا، مستبعدا بعض الن

  .على شكل شركة مسامهة تتمتع بالشخصية املعنوية تأسيسهاحتتكرها البنوك، مع التأكيد على 

إال أنه أخضعها لنفس شروط  ،للمؤسسات املالية عن البنوك املشرع اجلزائري يزيمترغم  -

منذ توجه الزبون إىل املؤسسة املالية، تبدأ هذه االلتزامات  االلتزامات، إذالتأسيس وفرض عليها نفس 

حبيث تضطلع هذه األخرية بقواعد احليطة واحلذر من خالل االستعالم عن مجيع املعلومات حول 
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أن خمالفة على  املشرع أكدالزبون وعملياته، والرقابة عليها مع مراعاة مبدأ عدم التدخل، ويف املقابل 

جلزائية باعتبارها أشخاصا معنوية، االلتزامات يؤدي إىل مساءلة هذه املؤسسات من الناحية اهذه 

  .وكذا مدنيا وتأديبيا

املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية، ري الذي أثري حول مبدأ كما الحظنا اجلدل الكب  -

وعة من احلجج حيث انقسم الفقه بني مؤيد ومنكر هلذه املسؤولية، مستندا كل طرف على جمم

ذه املسؤولية سواء هذا التباين للتشريعات اليت بدأت يف االعرتاف �امتد  رباهني الداعمة ملوقفه، مثوال

، أما املشرع اجلزائري ضمن قانون العقوبات بشكل عامأو بشكل جزئي ضمن بعض القوانني اخلاصة 

شارة إىل أنه استثىن األشخاص املعنوية فقد انتهى بإقرار املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية مع اإل

  .، وبالتايل تسأل جزائيا األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاصاخلاضعة للقانون العام

الناشئة عن إخالل  أما من اجلانب القمعي فلمسنا تفرق النصوص اخلاصة باجلرائم املصرفية -

وكذا  قرضيف التشريع اجلزائري، ما بني قانون العقوبات وقانون النقد وال املؤسسات املالية بالتزاما�ا

، ويالحظ إغفال املشرع النص على عقوبات ويل اإلرهاب ومكافحتهماقانون تبييض األموال ومت

  .جزائية للمؤسسات املالية عن بعض اجلرائم املصرفية، بالرغم من أ�ا يف الغالب ترتكب حلسا�ا

يز أغلب التشريعات ومن بينها التشريع اجلزائري على تعزيز آليات الرقابة يالحظ ترك اكم  -

غري أن هذه الرقابة تتسم يف غالب األحيان بالقصور،  عاون بني خمتلف اهليئات الرقابية، والتنسيق والت

  .تلك اهليئاتإىل من املؤسسات املالية كو�ا تعتمد على التصرحيات املقدمة 

من ود قواعد خاصة باملتابعة اجلزائية للمؤسسات املالية، جيعل إضافة إىل أن عدم وج -

  .النصوص السارية املفعول حربا على ورق، وهذا ما يفسر ندرة األحكام القضائية املتعلقة باملوضوع

  : وأخريا بناء على ما سبق وإجابة على اإلشكالية املطروحة يف مقدمة البحث أال وهي

الجزائري في إقرار المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية إلى أي مدى وفق المشرع 

وما مدى فعالية النصوص القانونية الجزائية في مكافحة الجرائم الناشئة  عن إخاللها بالتزاماتها؟

  عن عملياتها المصرفية وإخاللها بالتزاماتها؟ 
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املالية وجترمي األعمال املسؤولية اجلزائية للمؤسسات  إقرارفيمكن القول أن املشرع مل يوفق يف 

بالتزاما�ا، فجاءت موزعة بني قانون النقد والقرض، قانون الوقاية من تبييض  إخالهلاالناشئة عن 

 . عقوباتوقانون ال ومتويل واإلرهاب ومكافحتهما األموال

يف حني أن خصوصية العمليات املصرفية اليت تقوم �ا املؤسسات املالية وكذا الطبيعة املعنوية 

تفرض على املشرع وضع قانون خاص يتضمن اجلرائم املصرفية واالقتصادية املرتكبة من قبل  ا،هل

  .وكذا اإلجراءات اخلاصة مبتابعتهاوالعقوبات املقررة هلا املؤسسات املالية 

إذ أن النصوص والقواعد العامة للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي غري كافية لوحدها لتنظيم 

القضائية يف هذا  االجتهادات، وذلك ما يظهر من خالل ندرة ةاجلزائية للمؤسسات املالياملسؤولية 

  .اخلصوص

  :، حيث نوجزها فيما يليوالتوصيات ونظرا ملا سبق عرضه ارتأينا تقدمي بعض االقرتاحات

وضع حد للجدل القائم حول مفهوم املؤسسات املالية، بوضع تعريف واضح هلا، أو على  -

ة التعارض القائم بني قانون النقد والقرض وقانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب األقل إزال

  .ومكافحتهما

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  01-05من القانون رقم  04وعليه، نقرتح تعديل املادة 

على نفس املهام ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، إذ أن استعمال املشرع عبارة املؤسسة املالية مع نصه 

بعبارة اهليئات واملهن " املؤسسة املالية"يثري الكثري من اللبس ومن األفضل استبدال عبارة املوكلة للبنوك 

  .، ليتماشى مع سياق نص املادة"املالية

 صرفيةضرورة تدخل املشرع اجلزائري جلمع شتات النصوص القانونية املتعلقة باجلرائم امل -

، حبيث يتضمن تلك اجلرائم مع وضع مع وضع تشريع موحد ينظمها بصفة عامة، واملالية واالقتصادية

عقوبات تتناسب مع خصوصية هذه اجلرائم، وكذا وضع إجراءات خاصة مبتابعتها وتنفيذ األحكام 

  .املتعلقة �ا
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ظر خلطور�ا ، بالناملالية ضرورة تشديد العقوبات املقررة للجرائم املرتكبة من قبل املؤسسات -

  .على االقتصاد الوطين

، ومنحها صالحيات أكرب مع خاصة اللجنة املصرفية تعزيز الدور الرقايب للهيئات الرقابية - 

تزويدها بنظم معلوماتية متطورة تسمح بالتحقق من مصادر األموال ومراقبة العمليات والتحويالت 

  .، وإعطائه سلطات أكرب للتدخل والعقاباملصرفية

 لدى املؤسسات املالية صفة الضبط القضائي، على غرار ما هو منح بعض املوظفني -

معمول به يف العديد من القطاعات، نظرا لكو�م متخصصني يف جماهلم وعلى قدر كاٍف من الكفاءة 

  .للبحث والتحري عن اجلرائم املصرفية و اكتشافها

العمل على استحداث إجراءات خاصة باملتابعة اجلزائية للمؤسسات املالية، وإنشاء حماكم  -

واجلرائم املرتبطة �ا تتضمن قضاة خمتصني يف تكون خمتصة بالنظر يف اجلرائم املالية واالقتصادية  خاصة

  .ه يف العديد من الدولبمثل ما هو معمول ا�ال املايل واالقتصادي 

د على ضرورة وضع املشرع اجلزائري لتشريع متكامل ينظم املسؤولية اجلزائية يف ويف األخري نؤك

القطاع املصريف خاصة مسؤولية البنوك واملؤسسات املالية، يهدف إىل محاية النشاط املصريف واملايل مبا 

  . محاية املتعاملني معها أخرىحيفظ مصلحة املؤسسات املالية من جهة، ومن جهة 

املؤسسات واآلثار املرتتبة عن  التزاماتويف هذا اإلطار وجب وضع نصوص صرحية حتدد 

ء خاصة مبتابعتها تتناسب وطبيعتها القانونية، تسهل على القضا إجرائيةخمالفتها مع وضع أحكام 

     .الفصل يف القضايا املتعلقة �ا

 



 

 

  

ادر واا  
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  .املتعلق بالقرض والنقد 2003أوت  26املؤرخ يف  11-03، امللغى مبوجب األمر 1990أفريل 

، 57، عدد ج.ر.، ج1991، املتضمن قانون املالية لسنة 1990ديسمرب  31املؤرخ يف  36-90قانون  -4

  .1990ديسمرب  31بتاريخ صادر 

 القواعد العامة املتعلقة بالربيد، الذي حيدد 2000أوت  05املؤرخ يف  03- 2000القانون رقم  -5

  .2000أوت  06، صادر بتايخ 48ج، عدد.ر.ية، جواملواصالت السلكية والالسلك

 79عدد ج، .ر.، ج2002من قانون املالية لسنة املتض 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  21- 01القانون  -6

املؤرخ  11- 02املتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية املعدل واملتمم بقانون رقم  ،2001ديسمرب  23الصادر يف 

ديسمرب  25 بتاريخصادر ، 86عدد ج، .ر.ج، 2003املتضمن قانون املالية لسنة   2002ديسمرب  24يف 

2002.   

املتضمن قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر  2003جويلية  19املؤرخ يف  09- 03قانون رقم  -6

 بتاريخ صادر، 43، عدد ج.ر.استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، ج

  2003جويلية  20

املتضمن  155 – 66تمم لألمر رقم املعدل وامل 2004نوفمرب    10املؤرخ يف  14 – 04القانون رقم  -7

  .2004نوفمرب  10، صادر بتاريخ 71ج، عدد .ر.قانون اإلجراءات اجلزائية، ج

 08املؤرخ يف  156- 66املعدل واملتمم لألمر رقم  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15- 04قانون رقم  -8

  2004نوفمرب  10بتاريخ ، الصادر 71، عدد ج.ر.املتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان 

 اإلرهابض األموال ومتويل ي، يتعلق بالوقاية من تبي2005فيفري  06املؤرخ يف  01- 05القانون رقم  -9

املؤرخ يف  02-12، املعدل واملتمم باألمر 2005فيفري  09، صادر بتاريخ 11، عدد ج.ر.ومكافحتهما، ج

  .2012فيفري  15، صادر بتاريخ 08، عدد ج.ر.، ج2012فيفري  13

عدد  ج،.ر.، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20املؤرخ يف  01-06القانون  -10

،  2010أوت  26املؤرخ يف   05- 10،  املعدل واملتمم باألمر رقم 2006مارس  08، صادر بتاريخ 14
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 02ؤرخ يف امل 15-11،  واملعدل واملتمم بالقانون رقم 2010سبتمرب  01، صادر بتاريخ 50عدد  ج،.ر.ج

 .2011أوت  10، صادر بتاريخ 44عدد  ج،.ر.، ج2011أوت  

 08املؤرخ يف  156- 66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06قانون رقم  -11

  2006ديسمرب  24، صادر يف 84ر، عدد .، املتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 

 08املؤرخ يف  156- 66، يعدل ويتمم األمر رقم 2009ري فيف 21املؤرخ يف  01-09قانون رقم  -12

 2009مارس  08، صادر 15ر، عدد .، املتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 

عدد  ج،.ر.، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج2009فيفري  25املؤرخ يف  03-09القانون  -13

، 2018جوان  10املؤرخ يف  09-18بالقانون ، املعدل واملتمم 2009مارس 08بتاريخ  ، صادر21

 .2018جوان  13، صادر بتاريخ 35ج، عدد .ر.ج

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  2010جوان  29املؤرخ يف  01-10القانون رقم  -14

  2010جويلية  11، الصادر يف 42، عددج.ر.واحملاسب املعتمد، ج

ديسمرب  11املؤرخ يف  14-19والرسوم املماثلة معدل ومتمم بالقانون رقم قانون الضرائب املباشرة  -15

   .2019ديسمرب  30 بتاريخصادر ، 81عدد  ج،.ر.ج، 2020املتضمن قانون املالية لسنة  2019

 : األوامر -2

، 48ج، عدد .ر.يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج 1966جوان  08املؤرخ يف  155-66أمر رقم  -1

 78ج، عدد .ر.، ج2019ديسمرب  11املؤرخ يف  10- 19، املعدل بالقانون 1966جوان  10بتاريخ صادر 

  .2019ديسمرب  18املؤرخ يف 

، املؤرخ 49ج، عدد .ر.ج قانون العقوبات، املتضمن 1966جوان  08املؤرخ يف  156-66ألمر رقم ا -2

، 71، عدد ج.ر.ج 2004نوفمرب  10 يفاملؤرخ  15- 04رقم ، املعدل واملتمم بالقانون 1966جوان  11يف 

 2006ديسمرب  20املؤرخ يف ، 23- 06رقم ، املعدل واملتمم بالقانون 2004نوفمرب  10بتاريخ صادر 

فيفري  21املؤرخ يف  01- 09قانون رقم ، املعدل واملتمم بال2006ديسمرب  24، صادر يف 84، عدد ج.ر.ج

  .2009مارس  08، صادر 15، عدد ج.ر.ج ،2009

، عدد ج.ر.، ج1970، يتضمن قانون املالية لسنة 1969ديسمرب  31املؤرخ يف  107-69مر رقم األ -3

  1969.ديسمرب  31 بتاريخ، صادر 110
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، 55عدد  ج،.ر.، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، ج1971جوان  30، املؤرخ يف 47- 71مر رقم األ -4

 .1971جويلية  06بتاريخ  صادر

، يتعلق باألسعار وقمع املخالفات اخلاصة بتنظيم األسعار، 1975أفريل  29يف  املؤرخ 37-74مر رقم األ -5

  .1975ماي  13 بتاريخ صادر، 38، عددج.ر.ج

صادر  78ج، عدد .، يتضمن القانون املدين، ج ر1975سبتمرب سنة  26، مؤرخ يف 58-75أمر رقم  -6

ج، عدد .ر.، ج2005جوان  20املؤرخ يف  10- 05، املعدل واملتمم بالقانون 1975سبتمرب سنة  30يف 

ج، عدد .ر.، ج2007ماي  13املؤرخ يف  05-07، واملعدل بالقانون 2005جوان  26، الصادر بتاريخ 44

  .2007ماي  13، صادر بتاريخ 31

، 101عدد  ج،.ر.، املتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59- 75األمر رقم  -7

، 1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93املعدل باملرسوم التشريعي رقم  ،1975مرب ديس19صادر بتاريخ 

جانفي 12املؤرخ يف  04-88املعدل بالقانون رقم  ،1993أفريل  25، صادر بتاريخ 27عدد  ج،.ر.ج

ديسمرب  09املؤرخ يف  27- 96، املعدل باألمر 1988نوفمرب  16، صادر بتاريخ 47عدد  ج،.ر.، ج1988

 06املؤرخ يف  02-05، املعدل بالقانون رقم 1996ديسمرب 11، صادر بتاريخ 77عدد  ،ج.ر.، ج1996

  .2005فيفري  09در بتاريخ ، صا11عدد  ج،.ر.، ج2005فيفري 

، 70ج، عدد .ر.املتضمن قانون الضرائب املباشرة، ج 1976ديسمرب  09املؤرخ يف  140-76األمر رقم  -8

  .1977فيفري  02صادر يف 

الصادر  30ج، عدد .ر.املتضمن قانون اجلمارك ،ج 1979جويلية  21املؤرخ يف  07- 79رقم القانون  -9

 11ج، عدد .ر.،ج2017فرباير  16 املؤرخ يف 04- 17، املعدل واملتمم بالقانون 1979جويلية  24 تاريخب

  .2017فيفري  19 بتاريخ صادر

خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني  ، املتعلق بقمع1996جويلية  09املؤرخ يف  22- 96مر رقم األ -10

، املعدل 1996جويلية  10 بتاريخصادر ، 43، عدد ج.ر.بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، ج

مر ، واأل2003فيفري  23 بتاريخصادر ، 12، عدد ج.ر.ج ،2003فيفري  19املؤرخ يف  01- 03باألمر 

  .2010سبتمرب  01، صادر بتاريخ 50ر عدد .ـ، ج2010أوت  26املؤرخ يف  03-10رقم 
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جويلية  09املؤرخ يف  22- 96، يعدل ويتمم األمر رقم 2003فيفري  19املؤرخ يف  01-03األمر  -11

، ج.ر.املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، ج 1996

  2003فيفري  23، الصادر 12عدد 

 20بتاريخ  صادر ،43 عددج، .ر.ج، املتعلق باملنافسة، 2003جويلية  19املؤرخ يف  03- 03 األمر -12

 صادر، 46عدد ج، .ر.ج، 2010أوت  15املؤرخ يف  05-10ون املعدل واملتمم بالقان، 2003جويلية 

  .2010أوت  18 بتاريخ

، صادر بتاريخ 52عدد  ج،.ر.، املتعلق  بالنقد والقرض، ج2003أوت  26املؤرخ يف  11-03األمر  -13

، صادر 50عدد  ج،.ر.، ج2010أوت  26املؤرخ يف  04-10، املعدل واملتمم باألمر رقم 2003أوت  27

، 57عدد  ج،.ر.، ج2017أكتوبر  11املؤرخ يف  10- 17املعدل بالقانون  ،2010سبتمرب  01بتاريخ 

  .2017أكتوبر  12صادر بتاريخ 

املتعلق بالوقاية من  01- 05، يعدل ويتمم القانون رقم 2012فيفري  13املؤرخ يف  02- 12مر األ -14

  .2012فيفري  18 بتاريخ صادر، 08، عددج.ر.تبييض األموال ومتيل اإلرهاب ومكافحتهما، ج

  :المراسيم  -3

املعدل واملتمم للتقنني التجاري اجلزائري،  1993أفريل  25املؤرخ يف  08- 93املرسوم التشريعي رقم  -1

  .1993أفريل  25 بتاريخ، صادر 27، عدد ج.ر.ج

االستعالم املايل معاجلة ، املتضمن إنشاء خلية 2002أفريل  07املؤرخ يف  127-02املرسوم التنفيذي  -2

، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي   2002أفريل  07، صادر بتاريخ 23، عدد ج.ر. وتنظيمها وعملها، ج

، املعدل 2008سبتمرب  07، صادر بتاريخ 50، عدد ج.ر.، ج2008سبتمرب  06، املؤرخ يف 08-275

، صادر بتاريخ 59، عدد ج.ر.، ج2010أكتوبر  10املؤرخ يف  237-10واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي 

، عدد ج.ر.، ج2013أفريل  15املؤرخ يف  157- 13، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي 2010أكتوبر  13

 .2013أفريل  28، صادر بتاريخ 23

، املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه 2006يناير  09، املؤرخ يف 05- 06 رسوم تنفيذي رقمامل -3

  .2006 جانفي 15، صادر بتاريخ ج.ر.وحمتواه ووصل استالمه ج
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، ج.ر.املتعلق بتعيني حمافظي احلسابات، ج 2011جانفي  27املؤرخ يف  32- 11املرسوم التنفيذي رقم  -4

 2011فيفري  02يف ، صادر بتاريخ 07عدد 

   :والمقررات األنظمة -4

يتعلق بالشروط اليت جيب أن تتوفر يف مؤسسي البنوك  1992مارس  22املؤرخ يف  05- 92نظام رقم  -1

  1993فيفري  07 بتاريخ صادر، 08، عدد ج.ر.واملؤسسات املالية ومسرييها وممثليها، ج

، املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، 2011نوفمرب  28املؤرخ يف  08-11نظام رقم  -2

  2012أوت  29، صادر بتاريخ  47، عددج.ر.ج

نوفمرب  28املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، املؤرخ يف  03- 12النظام رقم  -3

   2013 فيفري 27ادرة بتاريخ ص، 12، عدد ج.، ج ر2012

لقواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة على احيدد ، 2013أفريل  08املؤرخ يف  01- 13نظام رقم  -4

  .2013جوان  02 بتاريخ، صادر 29عدد  ج،.ر.العمليات املصرفية، ج

الـبنوك وقـائمة املؤسسات املالية ، يتـضـمن نـشـر قـائـمـة 2018جانفي  02مؤرخ يف  01- 18مقرر رقم  - 5

  .2018جانفي  28، صادر بتاريخ 04ج، عدد .ر.املعتمدة يف اجلزائر، ج

  :النصوص القانونية العربية  - 5

ر اللبنانية ، .، جاملتضمن قانون العقوبات اللبناين ،1943مارس 01صادر يف  340مرسوم اشرتاعي رقم  -1

  .1943أكتوبر  27صادر بتاريخ  ،4101 عدد

وإنشاء اللبناين يتضمن قانون النقد والتسليف  ،1963املؤرخ بتاريخ  13513قانون منفذ مبرسوم رقم  -2

  1963أوت  12 بتاريخصادر ، 64، عدد اللبنانية ر.املصرف املركزي، ج

، املتضمن قانون شركات املسامهة وشركات 1981أكتوبر  01، املؤرخ يف 1981لسنة  159القانون رقم   -3

، 40التوصية باألسهم والشركات ذات املسؤولية احملدودة الصادر باجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، عدد 

 .1981أكتوبر  01املؤرخ يف 

ر .املتعلق بقمع التدليس والغش، ج 1941لسنة  48املعدل للقانون رقم  1994لسنة  281القانون  -4

   .1994ديسمرب  29الصادر يف  52جلمهورية مصر العربية، عدد 
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، الصادر باجلريدة الرمسية األردنية عدد 1997قانون الشركات األردين لسنة املتضمن  22قانون رقم  -5

، الصادر باجلريدة الرمسية 2017لسنة  34، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1997ماي  15، بتاريخ 4204

  .2017سبتمرب 17، بتاريخ 5481األردنية، عدد 

  2000أوت  01، بتاريخ 4448عدد رقم  ،ر األردنية.الصادر يف ج 28البنوك رقم قانون  -6

لسنة  78إصدار قانون مكافحة غسل األموال املعدل بالقانون رقم املتعلق ب 2002لسنة  80قانون   -7

 22صادر بتاريخ  ،25ر جلمهورية مصر العربية، عدد .، ج2008لسنة  181، املعدل بالقانون رقم 2003

  .2008جوان 

 93املتعلق بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد، املعدل بالقانون  2003سنة  88قانون رقم  -8

  .  2005جوان  21مكرر يف  24عدد  ،جلمهورية مصر العربية اجلريدة الرمسية، 2005لسنة 

 قائمة المراجع باللغة العربية : ثانيا

الكتب -أ  

  .ن.ت.، القاهرة، مصر، د03جملد  24ابن منظور، معجم لسان العرب، دار املعارف، جزء  -1

  2012، دار هومة للنشر، 11أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، الطبعة  -2

-2012، دار هومة، اجلزائر، 15أحسن بوسقيعة، الوجيز يف شرح القانون اخلاص، اجلزء األول، الطبعة  - 3

2013  

أمحد املهدي، أشرف شافعي، املواجهة اجلنائية جلرائم غسل األموال، الطبعة الثانية، دار العدالة، القاهرة،  -4

2006  

نظرة دولية جلوانبها االجتماعية والنظامية واالقتصادية، الطبعة : أمحد بن حممد العمري، جرمية غسل األموال -5

  .2000، مكتبة العبيكان، الرياض، 16

أمحد جابر، البنوك املركزية ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالمية، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية،  -6

  .2012، سلسلة دراسات اقتصادية إسالمية، مصر
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 ط،.، جرائم االعتداء على األشخاص، د)القسم اخلاص(أمحد حسين أمحد طه، شرح قانون العقوبات  -7

  .ر، مصرجامعة األزه

ي والفرنسي والشريعة اإلسالمية، نائية للمستهلك يف القانون املصر أمحد حممد حممود علي خلف، احلماية اجل -8

  2005دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، 

أسامة علي إبراهيم اجلبوري، دور البنك يف مكافحة غسل األموال يف ضوء التزامه بالسرية، دراسة مقارنة،  -9

   2016كز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األوىل، مر 

دراسة لقانون مكافحة : أشرف توفيق مشس الدين، مدى مالءمة جترمي غسل األموال للقواعد املصرفية -10

غسل األموال املصري واملقارن، اجلزء الرابع، حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكرتونية بني الشريعة والقانون، 

   2003جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الشريعة والقانون، ديب، 

أنور حممد صدقي املساعدة، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر  -11

  2009والتوزيع، عمان، 

ط، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، .تامر صاحل، احلماية اجلنائية لسوق األوراق املالية، دراسة مقارنة، د -12

  ، مصر  2011

ط، دار اجلامعة احلديثة للنشر، .وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل االموال، د جالل -13

  2004اإلسكندرية، 

 تجارية ، دراسة حتليلية مقارنة،مجال حممود احلموي، أمحد عبد الرحيم عودة، املسؤولية اجلزائية للشركات ال -14

   2004الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 

دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، مكتبة القانون : خالد حممد الشريف، جرمية غسل األموال واجلرائم املرتبطة �ا -15

  2012واالقتصاد، الرياض، 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط.بيب، أساسيات العمل املصريف، دخدجية خالدي، عبد الرزاق بن ح -16

  .2015اجلزائر، 

التسويق املصريف يف البنوك وأثره على رضا العمالء، الطبعة األوىل، دار خالد اللحياين  خدجية عتيق، واقع -17

  .2016للنشر والتوزيع، عمان، 
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خليفة بن حممد احلضرمي، املسؤولية املدنية للبنك يف احلساب البنكي، الطبعة األوىل، دار الفكر للنشر  -18

 2015والتوزيع والقانون، مصر، 

  2005ن، .د.ط، د.القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، ددردوس مكي،  -19

ط، .رائد عبد اخلالق عبد اهللا العبيدي، خالد أمحد فرحان املشهداين، إدارة املؤسسات املالية واملصرفية، د -20

  2013دار األيام، عمان، األردن، 

رفية، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية زياد ندمي محادة، تبييض األموال والسرية املص -21

  2007واالقتصادية، اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، 

، زينب سامل، املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية بني التشريع املصري والتشريع اجلزائري، دراسة مقارنة -22

  2015اإلسكندرية، مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 

، الطبعة األوىل،  - دراسة مقارنة- زينب حممود حسني زنطنة، نظم العالقة بني سلطايت اال�ام والتحقيق  -23

  .2017،املركز العريب للنشر والتوزيع، القاهرة 

  2015، سامر عبد اهللا، جرائم الرقابة على النقود، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان -24

ط، دار األكادمييون للنشر .سرمد كوكب اجلميل، مقدمة يف إدارة املؤسسات املالية، نظريات وتطبيقات، د -25

  .2017والتوزيع، عمان، األردن، 

  2006ط، دار اهلدى، اجلزائر، .سليم صمودي ، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، د -26

  2015أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ط،.د الدليل البيولوجي،مسرية بيطام، حجية  -27

  1990 القاهرة،سهري منتصر، االلتزام بالتبصري، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، -28

  .2005 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،4الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ط -29

  2009عادل ماهر األلفي، احلماية اجلنائية للبيئة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -30

عادل حممد السيوي، القواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل األموال، الطبعة األوىل، �ضة مصر،  -31

2008.  
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من وجهيت النظر املصرفية والقانونية،  عبد احلميد الشواريب و حممد الشواريب، إدارة خماطر التعثر املصريف -32

 2007الطبعة األوىل، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، 

  2000ط، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، .عبد احلميد املنشاوي، جرائم القذف وإفشاء األسرار، د -33

نية، دار النهضة العربية، عبد الرمحان السيد قرمان، مسامهة البنوك يف مكافحة غسل األموال، الطبعة الثا -34

  2004القاهرة، 

 االسكندرية،الدار اجلامعية، ط،.د ، رمسية قرياقص، البورصات واملؤسسات املالية،حنفيعبد الغفار  -35

2002  

حجازي، جرمية غسل األموال بني الوسائل االلكرتونية ونصوص التشريع، الطبعة األوىل،  عبد الفتاح بيومي -36

 2005اجلامعي، اإلسكندرية، دار الفكر 

  2011عبد القادر البقريات، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -37

 1996عبد القادر العيطر، سر املهنة املصريف يف التشريع األردين، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان،  -38

علي السن، املسؤولية اجلنائية للقائمني بأعمال البناء، الطبعة األوىل، دار الفكر عبد الناصر عبد العزيز  -39

  167، ص 2014والقانون، مصر، 

ط، دار األيام .عالء فرحان طالب، حيدر بوسن املوسوي، حممد فائز حسن، إدارة املؤسسات املالية، د -40 

  2015للنشر والتوزيع،  األردن، 

احلماية اجلنائية لذوي االحتياجات اخلاصة من جرائم االجتار باألشخاص، الطبعة علي بن جزاء العصيمي،  -41

 2014األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

  1993علي مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، املكتبة القانونية، مصر،  -42

 2007ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .ل، د، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموالعشبعلي  -43

علي ندمي احلمصي، الشركات املسامهة يف ضوء القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل، املؤسسة  -44

  2003اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 

  2011ط، دار هومة، اجلزائر، .دالعيد صاحلي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلبائية،  -45
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  2013ط، دار هومة ، اجلزائر، .فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي اجلزائري من تبييض األموال، د -46

فوزي أدهم، مكافحة جرائم تبييض األموال خالل التشريع اللبناين، اجلديد يف أعمال املصارف من  -47

   2007الث، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الوجهتني القانونية واالقتصادية، اجلزء الث

لبىن عمر مسقاوي، املسؤولية املصرفية يف االعتماد املايل، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  -48

2006 

مكتبة الوفاء  مربوك بوخزنة، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف التشريع اجلزائري، الطبعة األوىل، -49

  2010القانونية، اإلسكندرية 

حممد إبراهيم خريي الوكيل، مكافحة جرمية غسل األموال يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -50

   2015مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

البيئة البحرية، الطبعة األوىل، حممد أمحد املنشاوي، املسؤولية اجلنائية والسياسة العقابية، يف جرائم تلويث  -51

  2014مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

ط، دار هومة، .حممد حزيط، املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية يف القانون اجلزائري والقانون املقارن، د -52

    2013اجلزائر، 

الطبعة األوىل، دار قنديل للنشر حممد حسن عمر برواري ، غسيل األموال وعالقته باملصارف والبنوك،  -53

   2011 األردن، والتوزيع، عمان،

  2010 القاهرة، حممد عبد أبو مسرة، جرمية غسيل األموال، الطبعة األوىل، الراية للنشر، -54

حممد عبد السالم سالمة، عمليات وجرائم غسيل األموال االلكرتونية وأثرها على األزمة االقتصادية العاملية،  -55

 2013ومسؤولية البنوك واملصارف، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، 

  2007حممد عبد اهللا الرشدان، جرائم غسيل األموال، الطبعة األوىل، دار القنديل للنشر والتوزيع، األردن،  -56

ة، دار جليس الزمان، حممد علي السرهيد، اجلوانب القانونية للسرية املصرفية، الطبعة األوىل، دراسة مقارن -57

   2010عمان، 
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ط، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، .حممد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، د -58

2005  

   2007دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، ط ، .دحممد فريد العريين، الشركات التجارية،  -59

القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احليوية، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، حممد لطفي عبد الفتاح،  -60

 2012دار الفكر والقانون، مصر، 

أحكامها املوضوعية، وإجراءات مالحقتها، الطبعة األوىل، دار : حممد حممود سعيد، جرائم غسل األموال -61

  2007الفكر العريب، القاهرة، 

ية اجلنائية للنزاهة ومكافحة الفساد وعالقتها جبرمية غسل األموال، الطبعة األوىل، حممد نصر حممد، احلما -62

 2014دار الكتب العلمية، بريوت، 

   2007 بريوت، حممد يوسف ياسني، القانون املصريف والنقدي، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، -63

نائي االقتصادي، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، حممود داوود يعقوب، املسؤولية يف القانون اجل -64

       2008لبنان، 

خملد إبراهيم الزعيب، محاية املال العام يف ظل املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، دراسة مقارنة، الطبعة  -65

  2006األوىل، الدار العامة الدولية للنشر والتوزيع، عمان، 

ط، دار النهضة العربية، .مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي، التزام احملامي باحلفاظ على أسرار العميل، د -66

   2005القاهرة، 

ط، مطابع .مصطفى طاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصل من جرائم املخدرات، د -67

  2004الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

  2007كمال طه، الشركات التجارية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، مصر، مصطفى   -68

دار هومة للنشر ط، .د ،) شركة األشخاص(نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري  -69

 ، 1997والطباعة ، اجلزائر، 

  2003ن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط، ديوا.نادية فوضيل، شركات األموال يف القانون اجلزائري، د -70



 :قائمة المصادر والمراجع

 

264 
 

جنيب سلطاين، معايري إجراءات التحري واالستدالل عن اجلرمية بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية،  -71

 .2014الطبعة األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

وتطبيقاته على بعض العقود، دون طبعة، دار يه حممد الصادق املهدي، االلتزام قبل التعاقد باإلدالء ز ن -72

 1999النهضة، القاهرة، 

نعيم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولية املصرف موزع االعتمادات واستثناءاته، دراسة يف القانون املقارن، الطبعة  -73

 2009األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 

بني الشريعة والقانون املقارن، : صور اجلرمية املنظمة هيثم عبد الرمحان البقلي، غسيل األموال كإحدى -74

  2010الطبعة األوىل، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 

وفاء عجرود ، اللجنة املصرفية وضبط النشاط املصريف، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان،  -75

  2014األردن، 

تشارية البنكية، الطبعة األوىل، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، وليد علي ماهر، املعلومات االس -76

  .2018مصر، 

الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، اجلزء احلادي عشر، الشركة املغفلة، الطبعة األوىل، منشورات  -77

  2009احلليب احلقوقية، لبنان، 

ر، اجلمعيات العمومية للمسامهني يف الشركة املغفلة الياس ناصيف، موسوعة الشركات، اجلزء الثاين عش -78

  2010، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، )املسامهة(

   2016ط، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، .يسني شامي ، املسألة التأديبية للقضاة، د -79

  :األطروحات والمذكرات -ب

  :دكتوراهأطروحات   -1

أمحد الشافعي، االعرتاف مببدأ املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف  -1

  2012-01،2011احلقوق، كلية احلقوق، بن يوسف بن خدة، جامعة اجلزائر 
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آيت وازو زاينة، مسؤولية البنك املركزي يف مواجهة األخطار املصرفية يف ظل القانون اجلزائري، أطروحة مقدمة  -2

   2012، - تريزي وزو- لنيل شهادة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

كلية احلقوق والعلوم روحة دكتوراه،  حسان عبد السالم، جرمية تبييض األموال وسبل مكافحتها يف اجلزائر، أط -3

 2015/2016جامعة ملني دباغني، سطيف، السياسية، 

حكيمة دموش ، مسؤولية البنوك بني السرية املصرفية وتبييض األموال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -4

  2017، - تيزي وزو- يف العلوم، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

حليم بن بادة، املسؤولية اجلزائية للمؤسسات االقتصادية عن جرمية الغش اجلبائي، أطروحة مقدمة لنيل  -5

  2017/2018شهادة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 

احلقوق والعلوم السياسية، جامعة دليلة مباركي، غسيل األموال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  -6

  2008/  2007باتنة،  –احلاج خلضر 

سعدية العيد، املسؤولية اجلزائية للبنك عن جرمية تبييض األموال، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية احلقوق  -7

 2016والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

اجتاه الغري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف احلقوق، كلية عبد العزيز بوخرص ، مسؤولية البنك  -8

  2015/2016احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي خمتار، عنابة، 

فريدة ختري، الرقابة املصرفية يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، كلية احلقوق والعلوم  -9

 2017/2018، -سيدي بلعباس - يل ليابسالسياسية، جامعة جيال

كرمية تدريست، دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم  -10

  2014تيزي وزو ، –السياسية، جامعة مولود معمري 

روحة لنيل شهادة الدكتوراه، ليلى بن قلة، وحدات املخابرات املالية ودورها يف مكافحة تبييض األموال، أط -11

 .2015/2016جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

حممد بن جيدة، محاية احلق يف احلياة اخلاصة يف التشريع اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  -12

  2017- 2016احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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تفعيل الرقابة املصرفية يف ظل التحرير املايل واملصريف، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة حممد طرشي، متطلبات  -13

  .2012/2013، -الشلف- دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي

ويزة بلعسلي، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرمية االقتصادية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -14

  .2014تيزي وزو، - احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريدكتوراه يف العلوم، كلية 
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 ملخص  

  

 



  : ملخص

 نظر إىل ما تقوم به من عمليات،ل، بااالقتصاديةتلعب املؤسسات املالية دورا هاما يف احلياة 

  .قد تساهم أو تسهل ارتكاب العديد من اجلرائم اخلطرية

على   االلتزاماتروري تنظيم تلك العمليات املصرفية، بفرض جمموعة من وهلذا كان من الض

املؤسسات املالية، مع تعزيزها حبماية جنائية، حيث نص املشرع اجلزائري على اجلرائم الناشئة عن 

أو عن العمليات اليت جتريها املؤسسات املالية، ضمن جمموعة من النصوص  االلتزاماتخمالفة تلك 

اية من تبييض األموال والقرض وقانون العقوبات وكذا قانون الوق لقانونية املوزعة بني قانون النقدا

الية باعتبارها أشخاص املسؤولية اجلزائية للمؤسسات امل تناولومكافحتهما، كما  ومتويل اإلرهاب

أحكام هذه املسؤولية وضوابطها وكذا  ائم، دون أن يضع تقنينا خاصا يتضمنمعنوية، عن تلك اجلر 

 .عامةبالتايل للقواعد ال ت متابعة املؤسسات املالية، وأخضعهااجراءا

  :الكلمات المفتاحية

  تبييض األموال/ اجلرائم املصرفية / البنوك/ الشخص املعنوي / املسؤولية اجلزائية / املؤسسات املالية

Abstract 
Financial institutions play an important role in economic life, 

due to their operations that may contribute or facilitate the 
commission of many serious crimes. 

Therefore, it was necessary to regulate those banking operations, 
imposing a set of obligations on financial institutions, while 
strengthening them with criminal protection, as the Algerian legislator 
stipulated the crimes arising from the violation of these obligations or 
from the operations carried out by financial institutions, Within a set 
of legal texts which are divided between the monetary law, the law 
and the penal code, as well as the law on preventing money laundering 
and terrorist financing and combating them, It had also dealt with the 
criminal liability of financial institutions as legal persons, for those 
crimes, without setting special regulations that includes certain rules 
about this responsibility and other procedures that are related to the 
financial institutions so it can finally be forced to obey to the general 
terms. 

key words: 
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banking crimes / money laundering. 


