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ــد الرئي�ص:  ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ال�شي

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صيدين الوزيرين وم�صاعديهما؛ يقت�صي 

جدول اأعمال ه��ذه اجلل�صة عر�ض ومناق�صة م�صروع القانون 

الذي يعدل ويتم��م القانون رقم 05 � 01، املوؤرخ يف 27 ذو 

احلج��ة ع��ام 1425 املوافق 6 فرباير �صن��ة 2005، و املتعلق 

بالوقاية من تبيي���ض الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، 

املعدل واملتم��م، وبالنظر للطابع ال�صتعج��ايل الذي يتطلبه 

م�صروع هذا القانون طلبت احلكومة ا�صتعمال حقها مبوجب 

امل��ادة 17 من القان��ون الع�صوي الناظم للعالق��ات، بالنظر 

للتزام��ات دولي��ة مفرو�صة وتعهدات قطعته��ا الدولة على 

نف�صه��ا اأم��ام الأ�صرة الدولي��ة، بق�صد الت�صدي��ق على هذا 

القان��ون املتعل��ق به��ذا ال�ص��اأن؛ ولهذا فق��د ا�صتجاب كل 

م��ن املجل�ض ال�صعبي الوطني وجمل���ض الأمة لهذه الرغبة، 

وا�صتدعي��ت اللجن��ة املخت�صة بطريق��ة ا�صتعجالي��ة واليوم 

ندر�صه بنف�ض ال�صيغة.

اإذن، ومن دون اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد وزير العدل، 

حافظ الأختام، لتقدمي م�صروع هذا القانون.

ــام: �صك��را لل�صيد  ــظ الأخت ــر العدل، حاف ــد وزي ال�شي

الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ي�صرفن��ي اأن اأعر�ض على كرم م�صامعكم ن�ض القانون الذي 

يع��دل ويتمم القانون رقم 05-01، م��وؤرخ يف 6 اأكتوبر 2005، 

املتعل��ق بالوقاي��ة من تبيي���ض الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب 

ومكافحتهما والذي ياأتي - كما هو معلوم - تعزيزا للمنظومة 

القانونية وتكييفها مع املعايري الدولية يف هذا املجال.

كم��ا تعلمون، يعد الإرهاب من اأك��رب التحديات الأمنية 

التي تواجهها الدول واملجموع��ة الدولية، وقد اأخذت هذه 

الظاه��رة اأبع��ادا خطرية، بحك��م ارتباطها مبختل��ف اأ�صكال 

الإجرام وبفعل ظروف جيو�صيا�صية �صاعدت على انت�صارها 

وجتذرها يف عدة مناطق من العامل.

ويف اإط��ار تكات��ف اجله��ود الدولي��ة ملواجه��ة الإرهاب 

وحمارب��ة اأ�صباب��ه وجتفي��ف منابعه �صم��ن الأط��ر القانونية 

املنا�صب��ة، ف��اإن اجلزائر �صادقت على اأه��م الآليات الدولية 

والإقليمية ذات ال�صلة، ومنها على اخل�صو�ض تلك املتعلقة 

مبكافح��ة الإرهاب، وهذا ما يفر�ض عليه��ا، طبعا وفقا لهذه 

التفاقي��ات التي �صادقت عليه��ا، التزامات لبد اأن تكون 

يف م�صتواه��ا.

وق��د عرف��ت املنظومة القانوني��ة الدولية يف ه��ذا املجال 

تط��ورات هامة، بدءا م��ن التفاقية الدولي��ة لقمع الإرهاب 

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة والع�شرين

املنعقدة ي�م الأحد 11 ربيع الثاين 1436

امل�افق 1 فيفري 2015 )�شباحا(

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة.

متثيل احلك�مة:

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة 

والدقيقة اخلام�شة  والع�شرين �شباحا
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ل�صن��ة 1999، وقرار جمل�ض الأم��ن رقم 12-67 ال�صادر يف 

نف�ض ال�صنة، ثم الق��رار رقم 13-73 ال�صادر يف �صنة 2001 

ع��ن جمل�ض الأم��ن، والذي يل��زم الدول باتخ��اذ التدابري 

والإج��راءات القانوني��ة الالزمة للوقاية م��ن متويل الإرهاب 

ومكافحت��ه، اإىل جانب القرارات الأخ��رى ال�صادرة يف هذا 

املج��ال، وكذا املعايري ال��واردة يف تو�صيات جمموعة العمل 

املايل )GAFI( والتي اأت��ت مبعايري وا�صحة يف هذا املجال، 

املتعلقة مبحاربة متويل الإرهاب.

وتعترب هذه املعايري ال�صادرة ع��ن الهيئة املذكورة، الإطار 

املرجعي الدويل يف جم��ال مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإره��اب، وقد اأعطاها جمل�ض الأم��ن طابعا اإلزاميا، مبوجب 

قراره رقم 16-17، ال�صادر يف 2005، وقد عرفت ت�صريعات 

معظم الدول، مبا فيها اجلزائر تكييفا وتعديال يتما�صيان وهذه 

املعاي��ري املدرجة يف التفاقيات الدولي��ة ذات ال�صلة، وكذا 

ق��رارات جمل���ض الأمن ال�صالف��ة الذكر، وق��رارات اأخرى 

مكملة لها.

ويف �صي��اق الإج��راءات امل�صط��رة �صم��ن خمطط عمل 

احلكوم��ة، لتنفيذ برنامج فخامة رئي���ض اجلمهورية، ويف اإطار 

موا�صلة حتديث منظومتن��ا القانونية يف جمال مكافحة متويل 

الإره��اب، ويف اإطار الوف��اء اأي�صا بالتزاماتن��ا الدولية - كما 

اأ�ص��ار اإىل  ذلك ال�صيد رئي���ض جمل�ض الأمة املحرتم - ياأتي 

م�صروع هذا القانون والذي يتكفل باخل�صو�ض مبا ياأتي:

1 -  و�صع تعريف �صامل ودقيق جلرمية متويل الإرهاب.
التعري��ف احل��ايل املوج��ود يف الت�صريع احل��ايل ملنظومتنا 

الوطني��ة يحت��اج - وفقا للمعاي��ري والتط��ورات التي عرفها 

الت�صري��ع الدويل يف جمال تعريف جرمي��ة متويل الإرهاب - 

اإىل ه��ذا التعري��ف ال�صام��ل والدقيق، وهو م��ا ت�صمنه هذا 

الن�ض املعرو�ض عليكم.

2 - حتدي��د الإج��راءات القانونية للتعرف على اأر�صدة 
الإرهابيني وحتديد مو�صعها وجتميدها.

اليقظة  بواجب  اخلا�صة  الوقائية  القواعد  ا�صتكمال   -  3
جت��اه املعامالت املالي��ة امل�صبوه��ة، اإىل جانب م��واد متعلقة 

بتو�صي��ع الخت�صا�ض، اخت�صا�ض الق�صاء اجلزائري بالن�صبة 

جلرمية متوي��ل الإرهاب، عندما تكون هذه اجلرمية مت�ض �صالح 

اجلزائر اأو تكون ال�صحية فيها ذات جن�صية جزائرية.

اأول، فيم��ا يخ���ض و�ص��ع تعري��ف �صامل ودقي��ق جلرمية 

متوي��ل الإرهاب: فقد مت تو�صيح عنا�ص��ر  اجلرمية التي تعترب 

- ح�صب التعديل املقرتح للمادة الثالثة من القانون - قائمة 

اأي اجلرمية تعترب قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل 

اإرهاب��ي معني، اأي �شرط ارتباط اجلرمي��ة بفعل اإرهابي معني 

غ��ري وارد، مبجرد اأنه تقع وقائع التمويل، حتى اإن مل ترتكب 

جرمي��ة الإره��اب اأو مل تكن هذه الأم��وال اأو هذا التمويل 

موجه��ا جلرمية معينة بذاتها، فاإن جرمية متويل الإرهاب - وفقا 

للمعايري الدولية ووفقا للمعايري التي تطورت - تعترب قائمة.

كم��ا تعترب اأي�ص��ا قائمة، �صواء وجدت املنظم��ة الإرهابية 

اأو الإرهابي مرتكب الفع��ل يف اجلزائر اأو يف اخلارج، و�صواء 

كان التموي��ل من اخلارج وموجه لرتكاب اأفعال اإرهابية يف 

اخلارج، اأو مت التمويل من اجلزائر لإرتكاب اأفعال اإرهابية يف 

اخلارج، هذا ما ن�صت عليه املادة 3 مكرر 2.

اإىل جان��ب ذل��ك، مت تعري��ف الفعل الإرهاب��ي، وذلك 

بالإحالة - �صراحة - على اأحكام قانون العقوبات

وعلى التفاقيات الدولية ذات ال�صلة، امل�صادق عليها من 

قبل اجلزائر.

مت اأي�ص��ا اإدخال قاعدة اخت�صا���ض جديدة - كما اأ�صرت 

يف جرائ��م الإره��اب - حيث يقرتح م�ص��روع الن�ض تو�صيع 

اخت�صا���ض املحاك��م اجلزائري��ة اإىل خارج الإقلي��م، عندما 

ي�صتهدف الفعل الإرهابي املوجه له التمويل م�صالح اجلزائر 

يف اخل��ارج اأو عندما  تك��ون ال�صحية م��ن جن�صية جزائرية 

)املادة 3 مكرر 2(.

ثانيا، فيم��ا يخ�ض حتديد الإج��راءات واجلهات املخت�صة 

باتخ��اذ اإجراءات جتميد اأو حج��ز الأموال اململوكة من قبل 

الإرهابيني واملنظمات الإرهابي��ة: فقد مت التمييز يف القانون 

بني نوعني من الإجراءات:

بناء على  يتم  الذي  الق�صائي  اأو احلجز  التجمي��د    - 1
معلوم��ات واردة م��ن م�صال��ح ال�صرط��ة الق�صائي��ة، اأو من 

ال�صلط��ات املخت�ص��ة، اأو يف اإط��ار التع��اون ال��دويل، وهذا         

ما ن�صت عليه املادة 18 مكرر، هذا نوع، وقد مت اإ�صناد �صلطة 

اتخ��اذ قرار احلج��ز الق�صائ��ي لرئي�ض حمكم��ة اجلزائر، اأي 

حمكمة �صيدي حممد، بناء على الطلب الذي يقدم له من 

وكيل اجلمهورية.

الن��وع الثاين، وه��و التجمي��د اأو احلج��ز الإداري الذي 

يتخذ �ص��د الأ�صخا���ض واملجموعات والكيان��ات امل�صجلة 

عل��ى القائم��ة املوحدة للجن��ة العقوبات املحدث��ة، مبوجب 

ق��رار جمل�ض الأمن 12-67 والق��رارات ذات ال�صلة، وهذا           
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ما ن�صت عليه املادة 18 مكرر 2.

ويتم ه��ذا التجمي��د الإداري املتخذ، تنفي��ذا للعقوبات 

ال�صادرة عن جمل�ض الأمن، مبوجب قرار ي�صدره وزير املالية 

والذي ميكن الطعن في��ه اأمام اجلهة الق�صائية املخت�صة، ويف 

كلت��ا احلالتني التجميد اأو احلج��ز الق�صائي والإداري ين�ض 

امل�صروع على �صرورة مراعاة حقوق الغري ح�صن النية الذي 

ميكن��ه اأن يطع��ن يف هذه الق��رارات، وذل��ك اإذا راأى نف�صه 

مت�صررا من هذه القرارات التي تتخذ، �صواء بالن�صبة للقرار 

ال�ص��ادر عن وزي��ر املالي��ة - تنفيذا لقرار جمل���ض الأمن - 

اأو بالن�صب��ة للق��رار العادي الذي ياأت��ي يف اإطار الإجراءات 

العادية وهو النوع الأول الذي اأ�صرت اإليه.

كم��ا مت التن�صي���ض اأي�صا عل��ى اإمكاني��ة تخ�صي�ض جزء 

من الأم��وال املحجوزة لتلبي��ة حاجي��ات ال�صخ�ض املعني 

وحاجيات اأ�صرته اأو الأ�صخا�ض الذين يعيلهم.

ثالثا، اأو النقطة الثالثة، تتعلق با�صتكمال القواعد الوقائية 

اخلا�صة بواجب اليقظة، جتاه املعامالت املالية امل�صبوهة، فقد 

مت و�صع ما يلي:

- الأ�شا���س القانوين للخط��وط التوجيهية لبنك اجلزائر، 

اأي ال�صن��د القانوين الذي يرتكز علي��ه بنك اجلزائر لتخاذ 

الق��رارات والتنظيم��ات اخلا�صة ببنك اجلزائ��ر، فهو ي�صتند 

على ه��ذا ال�صند القانوين لبنك اجلزائ��ر وخللية ال�صتعالم 

املايل وهو ما ن�صت عليه املادتان 10 مكرر 3 و10 مكرر 5. 

-  اإ�صافة مكاتب ال�صرف، �صمن فئة اخلا�صعني امللزمني 

باخلطوط التوجيهية لبنك اجلزائر.

طبع��ا مكات��ب ال�صرف ه��ي واقعيا غري موج��ودة ووقع 

عليه��ا النقا���ض مبنا�صبة م�صاريع قوان��ني املالية واأثريت من 

قب��ل اأع�ص��اء الربملان بغرفتيه، لكن ه��ي موجودة الآن يف 

قانون القر���ض والنقد، ومادامت موجودة اأدرجناها �صمن 

القان��ون، ف��اإذا مت ال�صم��اح بها غ��دا فال نلجاأ م��رة اأخرى 

اإىل تعدي��ل هذا القانون، لإدراج ه��ذا النوع من الهيئات 

املالي��ة، وه��ي مكات��ب ال�ص��رف، لإخ�صاعه��ا اإىل ه��ذه 

القواع��د وقواع��د توجيهات البنك اجلزائ��ري، فتعترب من 

الآن خا�صعة له��ذه الإجراءات وخا�صع��ة لهذه القواعد 

الت��ي ي�صدرها بن��ك اجلزائ��ر بالن�صب��ة للقواع��د املتعلقة 

مبحاربة تبيي�ض الأموال.

- تعزيز قواعد الوقاية من خالل اإلزام اخلا�صعني بالتبليغ 

عن حماولة اإجراء العمليات امل�صبوهة، هذه القواعد طبعا تلزم 

هذه الهيئات والبنوك ومكاتب ال�صرف وموؤ�ص�صات التاأمني 

واملوثقني، كل من يتعامل يف الأمور املالية واملعامالت املالية 

فهو مل��زم، عندما يعالج عملية يف اإط��ار مهامه الر�صمية ويف 

مهام��ه العادية، كموثق، ك�صركة التاأمني، ويرى اأن فيه �صبهة 

 )CTRF( يف عملي��ة مالية، فهو ملزم بتبليغ الهيئة املخت�صة

ع��ن ه��ذه العملية امل�صبوه��ة والتي تقوم ه��ي بالإجراءات 

القانوني��ة، وقد تطلب جتميد العملي��ة وجتميد الأموال، لأنها 

عملي��ة قد تك��ون ذات �صبهة فيما يخ���ض تبيي�ض الأموال          

اأو متويل الإرهاب.

تلك��م - �صي��دي الرئي�ض، ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�صاء 

جمل�ض الأمة املحرتمون - اأهم الأحكام املقرتحة يف م�صروع 

هذا الن�ض، واأ�صري اإىل اأن��ه روعي فيها التوازن بني التزاماتنا 

الدولي��ة من جه��ة، فيه اتفاقي��ات �صادقت عليه��ا اجلزائر، 

واجلزائر بالن�صبة ملكافحة الإرهاب ومكافحة متويل الإرهاب، 

موقفه��ا وا�صح يف ه��ذا ال�ص��اأن لغبار عليه، من��ذ �صنوات 

و�صن��وات عربت ع��ن ذلك يف كل املحاف��ل الدولية وبكل 

املنا�صب��ات، وبالتايل فم�صروع هذا القانون روعي فيه التوازن 

بني هذه اللتزامات الدولية وبني املبادئ الأ�صا�صية لنظامنا 

الد�صت��وري والقانوين ال��ذي يرتكز على اح��رتام احلقوق 

الأ�صا�صية للمواطنني، وقد اأعطى امل�صروع - كما تالحظون - 

دورا حموري��ا للق�صاء، يف اإطار الإ�صالح العميق الذي نقوم 

به يف اإطار النظرة العميقة يف برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية 

بالن�صبة للق�صاء، وبالتايل فاإننا نعطي دائما دورا هاما وحموريا 

للق�ص��اء ال��ذي يبقى - وه��ذا متفق عليه م��ن كل الفئات 

وم��ن قبل ال�صعب اجلزائري - يبقى يف كل الأحوال حامي 

املجتمع وال�صامن للحقوق واحلري��ات الأ�صا�صية للمواطن، 

و�صكرا جزيال على كرم الإ�صغاء و�صكرا �صيدي الرئي�ض.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ الآن اأحيل الكلمة 

اإىل ال�صي��د مقرر جلن��ة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية وحقوق 

الإن�صان، ليقراأ على م�صامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�صوع.

ــرر اللجنة املخت�شة: �صك��را �صيدي الرئي�ض؛  ال�شيد مق

ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
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ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

اأت�ص��رف بعر���ض التقري��ر التمهيدي ال��ذي اأعدته جلنة 

ال�ص��وؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، ملجل�ض الأمة، 

حول ن�ض قانون يعدل ويتمم القانون رقم  05 - 01، املوؤرخ 

يف 27 ذو احلج��ة عام 1425 املواف��ق 6 فرباير �صنة 2005، 

واملتعل��ق بالوقاي��ة م��ن تبيي�ض الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب 

ومكافحتهما، املعدل واملتم��م، املحال عليها من قبل رئي�ض 

جمل���ض الأمة، ال�صي��د عبد الق��ادر بن �صال��ح، م�صاء يوم 

اخلمي�ض 29 جانفي 2015. 

يكت�صي هذا الن�ض طابعا ا�صتعجاليا لوقوعه اأول، حتت طائلة 

حك��م املادة 17 من القانون الع�صوي رقم 99 - 02، املوؤرخ 

يف 20 ذو القعدة ع��ام 1419 املوافق 8 مار�ض �صنة 1999، 

الذي يحدد تنظيم املجل�ض ال�صعبي الوطني وجمل�ض الأمة، 

وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 

التي ن�صت عل��ى اأنه »ميكن احلكومة، ح��ني اإيداع م�صروع 

قان��ون، اأن تلح على ا�صتعجاليته«، وثانيا، لرتباطه باتفاقيات 

دولي��ة ذات �صلة، ولوائح جمل�ض الأمن ول�صيما الالئحتني 

املالية  العمل  جمموعة  تو�صيات  وكذا   73-13 و   67-12
)GAFI(، وه��و ما جعل ال�صتعجال يف مناق�صة هذا الن�ض 

وامل�صادقة عليه قبل اختتام هذه الدورة، �صرورة ملحة. 

وبناء عل��ى هذا، وف��ور اإحالة الن�ض عليه��ا، وبدعوة من 

رئي�صه��ا ال�صي��د خمت��ار زروايل، عق��دت اللجن��ة اجتماعا 

برئا�صت��ه، �صباح يوم ال�صب��ت 31 جانفي 2015، ا�صتمعت 

في��ه اإىل عر�ض ح��ول ن�ض القان��ون، قدمه ممث��ل احلكومة، 

ال�صي��د الطيب لوح، وزير العدل، حاف��ظ الأختام، بح�صور 

ال�صيد خليل ماحي، وزي��ر العالقات مع الربملان، تطرق فيه 

اإىل التعدي��الت والتتميمات التي اأدخلت على القانون رقم     

05-01، وا�صتم��ع بدوره اإىل مداخالت اأع�صاء اللجنة يف 
املو�صوع، وقدم التو�صيحات ب�صاأنها.

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي، زمالئي،

لق��د اأظهرت اجلزائر يف عدة منا�صب��ات اإرادتها القوية يف 

الق�ص��اء على جرمية تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب، ملا لها 

من اآث��ار �صلبية على تنمية الب��الد وتقدمها، ف�صادقت على 

العدي��د من التفاقيات الدولية التي تدخل �صمن جهودها 

ملكافحة تبيي���ض الأموال ومتويل الإره��اب، وقامت بتجرمي 

هذه الأفعال يف قانون العقوبات، و�صنت �صنة 2005 القانون 

رق��م 05 - 01، امل��وؤرخ يف 27 ذو احلجة عام 1425 املوافق 

الأموال  تبيي�ض  من  بالوقاية  املتعلق   ،2005 �صنة  فرباير   6
ومتوي��ل الإرهاب ومكافحتهم��ا، وهو اأول ت�صري��ع من نوعه 

ي�ص��ن يف اجلزائر، يه��دف اإىل رفع ال�صر امل�ص��ريف والتحري 

ب�ص��اأن كل حرك��ة اأموال م�صبوه��ة امل�ص��در، والتبليغ عنها 

للجهات الق�صائية املخت�صة، وكذا اإرغام البنوك واملوؤ�ص�صات 

املالية على و�صع نظام رقابة داخلية من اأجل الت�صدي لهذه 

اجلرمية. 

كما و�صعت اجلزائر اآليات عملية للوقاية من تلك اجلرمية، 

فاأن�صاأت �صنة 2002 لدى الوزير املكلف باملالية »خلية معاجلة 

ال�صتعالم املايل« مبوجب املر�صوم التنفيذي رقم 02 – 127، 

امل��وؤرخ يف 7 اأبري��ل �صن��ة 2002، املع��دل، وه��ي موؤ�ص�صة 

عمومي��ة تتمتع بال�صخ�صية املعنوي��ة وال�صتقالل املايل، ومت 

حتديد �صالحياتها يف جمال مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإره��اب، مبوج��ب القانون رق��م 05-01 املذك��ور اأعاله، 

واملتمثل��ة اأ�صا�ص��ا يف معاجلة املعلوم��ات املالي��ة التي تردها 

عرب الإخط��ار بال�صبهة الذي يقوم باإر�صال��ه اخلا�صعون )اأي 

الأ�صخا�ض الطبيعيون واملعنويون الذين يجب عليهم القيام 

بالإخطار بال�صبه��ة(، وكذا معاجلة التقاري��ر ال�صرية مل�صالح 

ال�صرائب واجلمارك واللجان امل�صرفية.

غ��ري اأن جرمي��ة تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإره��اب تزداد 

تعقي��دا وخط��ورة يوما بعد ي��وم، ول�صيما واأنه��ا تنامت مع 

منو اأ�صواق امل��ال الدولية والتطور الإلك��رتوين الذي عرفته 

العمليات امل�صرفية، واأ�صبحت اإحدى اأخطر اجلرائم تهديدا 

لال�صتق��رار القت�صادي واملايل والأمن��ي لأي دولة، ومبقدار       

ما تو�صع ت�صريعات ونظم جدي��دة واآليات ملكافحتها، تتطور 

معه��ا بالتوازي الأ�صاليب والتقنيات املنظمة لها، وهو ما زاد 

من اهتم��ام معظم ال��دول مبكافحة هذه اجلرمي��ة ومن بينها 

اجلزائر، التي اأدخلت �صنة 2012 تعديالت وتتميمات على 

القان��ون رق��م 05 - 01، ل�صد كل الثغ��رات القانونية التي 

توؤدي اإىل التف�صري اخلاطئ لأحكام هذا القانون وا�صتغاللها 



7

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 16

الأحد 11 ربيع الثاين  1436                                             امل�افق 1 فيفري  2015

يف تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب.

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي، زمالئي،

م��ن هذه املنطلقات، ويف اإط��ار اجلهود املبذولة من طرف 

الدول��ة اجلزائرية ملطابقة الت�صريع الوطن��ي، اخلا�ض بالوقاية 

م��ن تبيي�ض الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ومكافحتهما، مع 

املبادئ واملعاي��ري الدولي��ة املعتمدة والتزامه��ا بالتفاقيات 

التي �صادق��ت عليها، ياأتي ن�ض القانون الذي يعدل ويتمم 

القان��ون رق��م 05 - 01، املوؤرخ يف 27 ذو احلجة عام 1425 

املواف��ق 6 فرباير �صنة 2005، واملتعل��ق بالوقاية من تبيي�ض 

الأم��وال ومتويل الإره��اب ومكافحتهما، املع��دل واملتمم، 

وال��ذي يحت��وي على خم�ص��ة )5( تعدي��الت وتتميمات 

وثماين )8( مواد جديدة، ته��دف كلها اإىل اإدراج الآليات 

املن�صو���ض عليها يف التفاقيات الدولية ذات ال�صلة ولوائح 

جمل���ض الأمن، وبخا�ص��ة الالئحت��ني 12-67  و73-13، 

.)GAFI( وكذا تو�صيات جمموعة العمل املالية

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي، زمالئي،

تتمثل اأهم التعدي��الت والتتميمات التي ت�صمنها ن�ض 

هذا القانون فيما ياأتي:

الإرهاب،  متويل  ودقيق جلرمية  �صامل  تعريف  و�صع   - 1
اإذ يعت��رب مرتكب��ا له��ذه اجلرمي��ة ويعاق��ب عليه��ا بالعقوبة 

املن�صو�ض عليه��ا يف املادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، 

كل من يق��دم اأو يجمع اأو ي�صري، باإرادت��ه، بطريقة م�صروعة 

اأو غ��ري م�صروعة، وباأي و�صيلة كان��ت، ب�صفة مبا�صرة اأو غري 

مبا�صرة، اأم��وال بغر�ض ا�صتعمالها �صخ�صي��ا، كليا اأو جزئيا 

لرتكاب اأو حماولة ارتكاب جرائم مو�صوفة باأفعال اإرهابية 

اأو م��ع علمه باأنه��ا �صت�صتعمل من طرف اإرهاب��ي اأو منظمة 

اإرهابية لرتكاب اأو حماولة ارتكاب جرائم مو�صوفة باأفعال 

اإرهابية، اأو �صت�صتعمل من ط��رف اأو لفائدة �صخ�ض اإرهابي 

اأو منظم��ة اإرهابية، وتعد اجلرمي��ة مرتكبة، �صواء مت اأو مل يتم 

ارتكاب الفع��ل الإرهابي، و�صواء ا�صتخدمت هذه الأموال 

اأو مل يت��م ا�صتخدامه��ا لرتكابه، كما يع��د متويل الإرهاب 

فعال اإرهابيا. 

اإىل خارج  تو�صي��ع اخت�صا���ض املحاكم اجلزائري��ة   - 2
الإقلي��م، عندم��ا ي�صته��دف الفع��ل الإرهاب��ي املوج��ه له 

التموي��ل م�صالح اجلزائر يف اخلارج اأو عندما تكون ال�صحية 

من جن�صية جزائرية. 

3 - تدعيم اآليات جتميد و/اأو حجز الأموال والعائدات 
الت��ي تكون مل��كا اأو موجهة لإرهاب��ي اأو منظم��ة اإرهابية، 

ول�صيم��ا م��ن خ��الل تداب��ري جدي��دة تتعل��ق بتجمي��د 

الأموال، يف اإطار تنفيذ الالئحتني الأمميتني 12-67 و 73-13،  

ال�صادرتني عن جمل�ض الأمن.  

4 - و�شع �شند قانوين للخطوط التوجيهية لبنك اجلزائر، 
يف جمال حماربة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب، املوجهة 

للموؤ�ص�صات امل�صرفية اخلا�صعة لتنظيماتها. 

خللية  التوجيهية  للخط��وط  قان��وين  �شن��د  و�ش��ع   -  5
ال�صتعالم املايل يف جمال حمارب��ة تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإره��اب، املوجه��ة للموؤ�ص�صات غري اخلا�صع��ة لتنظيمات 

بنك اجلزائر.

 ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي، زمالئي،    

لق��د ناق�ض اأع�صاء اللجنة جممل الأحكام التي ت�صمنها 

الن�ض، من خ��الل مداخالتهم، وا�صتمع��وا اإىل ردود ممثل 

احلكومة حولها، والذي اأكد يف بداية رده الطابع ال�صتعجايل 

لهذا الن�ض، لرتباطه بالتزامات اجلزائر الدولية، من ناحية، 

وتعزي��ز املنظوم��ة القانونية الوطني��ة ومالءمتها م��ع املعايري 

الدولي��ة، يف جم��ال الوقاي��ة م��ن تبيي�ض الأم��وال ومتويل 

الإرهاب ومكافحتهما، من جهة اأخرى. 

كما اأكد اأن الن�ض يندرج يف اإطار تكاتف اجلهود الدولية 

من اأج��ل الق�صاء على ظاه��رة الإرهاب وجتفي��ف منابعه، 

مذك��را اأن اجلزائ��ر �صادق��ت على اأه��م الآلي��ات الدولية 

ذات ال�صلة، مم��ا يتطلب تعزيز املنظوم��ة الت�صريعية الوطنية 

مب��ا يتطابق مع القوانني الدولي��ة والتفاقيات التي �صادقت 

عليها، وهذا يتما�صى مع ال�صيادة الوطنية، موؤكدا اأن مواقف 

الدولة اجلزائر من ظاهرة الإرهاب معروفة والت�صحيات التي 

قدمتها يف جمال مكافحة ه��ذه الظاهرة لي�صت خافية على 

اأح��د، وقد �صنت الكثري من القوان��ني يف هذا املجال، ويتم 

حتيينه��ا كلما اقت�ص��ت ال�صرورة ذلك، ل�ص��د كل الثغرات 

القانونية املوجودة فيها.
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وبخ�صو���ض اإ�صن��اد مهمة تنفيذ ق��رارات جمل�ض الأمن 

اأم��وال الأ�صخا���ض واملجموع��ات  لتجمي��د و/اأو حج��ز 

والكيان��ات، اإىل هيئة اإدارية، اأو�ص��ح اأن املهمة اأ�صندت اإىل 

الوزير املكلف باملالية ولي�ض للق�ص��اء، حفاظا على ال�صيادة 

الوطني��ة، وميكن الطعن يف قرار الوزي��ر املكلف باملالية اأمام 

الق�صاء الإداري، فالقرار يخ�ض الدولة اجلزائرية وحدها ومبا 

يتواف��ق ومواقفها الثابتة، وهو اإجراء اأك��د ممثل احلكومة اأنه 

معمول به يف اأغلب دول العامل. 

 وع��ن �ص��رورة اإن�صاء مكاتب ال�ص��رف، اأو�صح اأن قانون 

النق��د والقر�ض ن�ض عليها، اإل اأنه مل يتم اإن�صاوؤها بعد، واإن 

ن�ض عليها هذا القانون، فذلك اأن اأي قانون ل ُي�صن للحا�صر 

فح�صب واإمنا للم�صتقبل اأي�صا.

وبخ�صو�ض ما طرح ح��ول مراقبة حركة الأموال، اأو�صح 

اأن احلكوم��ة �صادقت عل��ى مر�صوم، تنفي��ذي، يتم مبوجبه 

حتديد املبلغ الأق�صى يف املعامالت امل�صرفية.

وب�ص��اأن املادة 3، اأك��د اأن هذه املادة ن�ص��ت على معايري 

معتم��دة دولي��ا، اإذ تعد اجلرمي��ة قائمة، �ص��واء مت اأو مل يتم 

ارت��كاب الفع��ل الإرهاب��ي و�ص��واء مت ا�صتخ��دام الأموال          

اأو مل يتم ا�صتخدامها لرتكابه، ويف كل احلالت يعد متويل 

الإرهاب فعال اإرهابيا.

وفيما يتعل��ق باملادة 18 مكرر، اأو�صح ممث��ل احلكومة اأنه 

فيم��ا يخ�ض حتدي��د الإجراءات واجله��ات املخت�صة باتخاذ 

اإج��راءات جتميد و/اأو حج��ز الأم��وال اململوكة من طرف 

الإرهابي��ني واملنظمات الإرهابي��ة، فقد ميز ن�ض القانون بني 

نوعني من الإجراءات: 

يتم  الذي  الق�صائي  و/اأو احلجز  التجميد  1 - يف حالة 
بن��اء على املعلومات الواردة من م�صال��ح ال�صرطة الق�صائية 

اأو م��ن ال�صلط��ات املخت�ص��ة اأو يف اإط��ار التع��اون الدويل، 

يتم اإ�صناد �صلط��ة اتخاذ قرار التجميد و/اأو احلجز الق�صائي 

لرئي�ض حمكمة اجلزائر )حمكمة �صيدي حممد(، بناء على 

الطلب الذي ُيقدم له من وكيل اجلمهورية.  

الذي يتخذ �صد  التجمي��د و/اأو احلج��ز الإداري   - 2
الأ�صخا�ض واملجموعات والكيان��ات امل�صجلة على القائمة 

املوح��دة للجن��ة العقوب��ات املحدثة، مبوجب ق��رار جمل�ض 

الأمن 12-67 )1999(، يتم تنفيذا للعقوبات ال�صادرة عن 

جمل�ض الأمن، مبوجب قرار ي�ص��دره الوزير املكلف باملالية، 

والذي ميكن الطعن فيه اأمام اجلهة الق�صائية املخت�صة.

وعن املخ��درات وعالقتها بتمويل الإره��اب، اأو�صح اأن 

اجلزائ��ر تعمل بالتن�صيق مع املنظمات الدولية حول حماربة 

ظاهرة املخدرات، وبخا�صة واأنها اأ�صبحت من م�صادر متويل 

الإره��اب يف منطقة ال�صاحل، والدولة تعمل با�صتمرار على 

حماربة كل اأ�صكال متويل الإرهاب وعلى راأ�صها املخدرات، 

كما تبذل جمهودات كبرية للحد من انت�صارها.

ويف خت��ام رده عل��ى مداخ��الت الأع�ص��اء، �صدد ممثل 

احلكومة على �ص��رورة تظافر جهود اجلمي��ع ملكافحة جرمية 

تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب. 

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي، زمالئي،    

ياأتي ن���ض القانون الذي نناق�صه الي��وم، يف اإطار تكييف 

املنظوم��ة الت�صريعي��ة الوطنية مع املعاي��ري الدولية املعتمدة، 

ومالءم��ة ه��ذا الن�ض م��ع لوائ��ح جمل�ض الأم��ن الدويل، 

وخا�ص��ة الالئحتني 12-67 و13-73، والتي �صددت على 

التزام الدول بتجرمي الإرهاب ومتويله وحماربته.  

ذلكم، �صي��دي رئي�ض جمل�ض الأم��ة املحرتم، زميالتي، 

زمالئ��ي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر، ه��و التقرير التمهيدي 

ال��ذي اأعدت��ه جلن��ة ال�ص��وؤون القانونية والإداري��ة وحقوق 

الإن�ص��ان، ملجل���ض الأمة، ح��ول ن�ض قانون يع��دل ويتمم 

القانون رقم 05-01، امل��وؤرخ يف 27 ذي احلجة عام 1425 

املواف��ق 6 فرباير �صنة 2005، واملتعل��ق بالوقاية من تبيي�ض 

الأم��وال ومتويل الإره��اب ومكافحتهما، املع��دل واملتمم، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،  و�صكرا.

ــص: �صكرا لل�صي��د مقرر اللجن��ة املخت�صة  ــد الرئي� ال�شي

ولكاف��ة اأع�صائها الذين �صهروا عل��ى اإعداد  هذا التقرير يف 

الوقت الذي ميكننا من درا�صته وحتديد املوقف منه.

الكلم��ة الآن لل�صيد عبد القادر بن �ص��امل وهو امل�صجل 

الأول يف القائمة.

ــامل: �صكرا �صي��دي الرئي�ض؛  ــد القادر بن �ش ــد عب ال�شي

ب�صم اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،
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ال�صيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان،

ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد الرئي�ض،

قبل اإثراء م�صروع هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون 

رق��م 05-01، املوؤرخ يف 6 فرباي��ر 2005، واملتعلق بالوقاية 

م��ن تبيي�ض الأموال ومتويل الإره��اب ومكافحتهما، يجدر 

الذك��ر اأن املو�ص��وع الآن��ف الذك��ر ي�صبح اأم��را ذا اأهمية 

ق�ص��وى يف بلدان العامل قاطب��ة، بالنظ��ر اإىل اخلطورة التي 

اأ�صح��ى يت�صبب فيه��ا �صواء للدول اأو لالأف��راد، واآثار ذلك 

على املنظومة الجتماعي��ة وال�صيا�صية والقت�صادية بطبيعة 

احلال.

وقيا�ص��ا على ه��ذه الآثار، ف��اإن الدول الي��وم ويف �صوء 

عاملي��ة هذه الظاه��رة، ت�صعى لأن تتوح��د �صمن منظومات 

قانوني��ة عاملية، وتنخرط ب�شكل فّع��ال ملحاربة الظاهرة التي 

اأ�صح��ت تنخر اقت�صادي��ات العامل وم�صائ��ر ال�صعوب، بل 

وحتدث فج��وات على م�صتوى البنيات الأ�صا�صية ل�صتقرار 

ال�صعوب.

ال�صيد الرئي�ض،

اإن احلديث عن تبيي�ض الأموال، هو احلديث عن اإحداث 

خلل يف املنظومة القت�صادية لأية اأمة كانت، وبالتايل زعزعة 

ال�صتق��رار، وا�صتهداف كذلك للمنظوم��ة الت�صريعية التي 

يج��ب اأن تتنب��ه لالأمر بكل م��ا اأوتيت من ق��درة، مبراجعة 

 اآلياته��ا للت�ص��دي للظاه��رة، مراع��اة لنظرياته��ا يف العام؛

 هن��ا عندما نتحدث عن اجلزائ��ر، اجلزائر التي كانت �صباقة 

ملعاجلة الأم��ر، نظرا للمحيط واجلغرافيا، وملا مرت به كذلك 

خ��الل ال�صن��وات الأخرية، فكان��ت اأن كّيف��ت منظومتها 

الت�صريعي��ة وف��ق امل�ص��ار الت�صريع��ي الدويل ال��ذي يتبنى 

النخراط يف هذه الإجراءات اخلا�ش��ة بالوقاية من تبيي�س 

الأموال ومتوي��ل الإرهاب، والتي اأ�صحت حتمية ل منا�ض 

منه��ا، خا�صة مع تطور الإجرام العاب��ر للقارات، والتقنيات 

التي اأ�صحت ترافق ذلك، مما ي�صتدعي تعاونا عامليا وتن�صيقا 

دوليا ملحاربة الظاهرة، وبالتايل فاإن انخراط اجلزائر وتكييفها 

ملنظومته��ا الت�صريعي��ة، وفق��ا مل�صتج��دات املو�ص��وع، ياأتي 

كخط��وة مكمل��ة لال�صتجاب��ة لالتفاقيات الدولي��ة وللوائح 

جمل�ض الأمن، خا�صة الالئحتني 12-67، 13-73، واأي�صا 

لو�ص��ع �صندات قانوني��ة، من خاللها تر�ص��م الدولة خريطة 

طريق للتاأمل اأكرث وب�ص��كل مر�صم وقانوين ملحاربة والوقاية  

م��ن تبيي���ض الأموال وما ينج��ر عنه من اآث��ار خطرية على 

موؤ�ص�صات الدولة والأفراد.

ال�صيد الرئي�ض،

ميكن الإ�صارة كذلك، اإىل اأن هذا امل�صروع املعّدل واملتمم 

ل�صابقه، هو اإ�صفاء طابع حتييني م�صتمر للمنظومة الت�صريعية 

اجلزائرية، وهو اأحد اأهداف برنامج ال�صيد رئي�ض اجلمهورية، 

الذي يوؤكد على �ص��رورة يقظة العدالة اجلزائرية وح�صورها 

العمل��ي يف كل م��ا يتعل��ق بالق�صاي��ا التي ته��م الإن�صان 

والتقاطب��ات العاملي��ة، حتى ت�صب��ح اأداة ناجع��ة يف خدمة 

الق�صايا اجلوهرية، مرورا بخدم��ة الوطن وحماية موؤ�ص�صاته، 

مبعن��ى اآخر ع�صرنة الأداء، وفقا للوائح جمل�ض الأمن واأي�صا 

تكييف الآليات، ك��ون اجلزائر اإحدى الدول التي تتعر�ض 

لهذه الظاهرة.

ويف الأخري، ل ميكن اأن ننكر الدور الذي تقوم به العدالة 

اجلزائرية، خا�صة يف موا�صيع كهذه، نظرا خلطورتها ولغمو�صها 

اأحيانا ولرتباطها ب�صبكات عاملية، غاية يف اخلطورة، ما يدفع 

باملنظومة الت�صريعية اجلزائري��ة املخت�صة يف ق�صايا كهذه اإىل 

اليقظة امل�صتم��رة، خا�صة يف جمالت التح��ري والرفع من 

�صق��ف التخ�ص���ض الذي يتطل��ب انفتاحا عل��ى الآخر يف 

جمال حماربة الظاهرة والت�صييق على منابعها.

�صكرا لل�صيد الرئي�ض وال�صالم عليكم.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صامل؛ الكلمة  ال�شي

الآن لل�صيد عمار طيب.

ــد عمار طيب: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�صالة  ال�شي

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

معايل ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قبل التدخل يف م�صمون م�صروع القانون الذي بني اأيدينا، 

بودي الإ�صارة اإىل اجلدل الذي �صاحب برجمة هذا القانون 



10

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 16

الأحد 11 ربيع الثاين  1436                                             امل�افق 1 فيفري  2015

وعر�صه على غرفتي الربملان بهذه ال�صرعة، هذه النتقادات 

الت��ي جاءت من بع���ض اأع�صاء الربمل��ان املنتمني اإىل جزء 

م��ن اأطي��اف املعار�صة، رغ��م اأن القانون الع�ص��وي املحدد 

لتنظي��م املجل�ض ال�صعبي الوطني وجمل�ض الأمة، وعملهما، 

وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، يتيح لهذه 

الأخرية الإحل��اح على ا�صتعجالية بع���ض الن�صو�ض، وهذا       

ما ت�صمنته املادة 15 من القانون الع�صوي املذكور.

ه��ذا من حيث الإجراءات، اأما من حيث ال�صياق الذي 

ين��درج فيه م�صروع ه��ذا القانون، فال اأحد ينك��ر اأنه �صبق 

للجزائر مواجهة الظاهرة الإرهابية، خالل الع�صرية ال�صوداء، 

باإمكانياتها اخلا�صة، جتلت يف تظافر جهود خمتلف مكوناتها، 

م��ن موؤ�ص�صات ومواطنني، وبعد دحرها لالإرهاب، اأ�صبحت 

جتربتها حمل اح��رتام وتقدير من املجتمع الدويل، والدليل 

عل��ى ذلك دعوته��ا يف اأكرث من م��رة، لتق��دمي مقاربتها يف 

خمتلف املحافل الدولية.

مل تك��ن املقاربة اجلزائرية ملكافح��ة الإرهاب قائمة على 

احلل��ول الأمنية وحدها، رغم ما خلفت��ه الأعمال الإرهابية 

الوح�صي��ة م��ن دمار طال الب�ص��ر واحلجر، ب��ل كانت دائما 

ت�صطحبها بحل��ول اإن�صانية، امتدت من قان��ون الرحمة اإىل 

الوئ��ام املدين، ليتوج ذل��ك مب�صاحلة وطني��ة اأقرها ال�صعب 

اجلزائري عرب ال�صتفتاء.

اإن م�ص��روع القان��ون الذي ب��ني اأيدينا يكم��ل الآليات 

القانوني��ة التي �صبق للربمل��ان اإقرارها، للوقاي��ة من تبيي�ض 

الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما.

اإن ظاهرة تبيي�ض الأموال وا�صتخدامها لتمويل الأعمال 

الإرهابي��ة، اأ�صبحت جرمية عابرة للقارات، حيث اإن جتفيف 

منابع الإره��اب يتطلب اأول مكافحة جرمية تبيي�ض الأموال 

التي اأ�صبحت  اأهم و�صائل متويله، لهذا الغر�ض تطلب الأمر 

تكاتف جهود املجتمع الدويل،خا�صة من خالل التفاقيات 

الدولي��ة لتعزيز اأدوات واآلي��ات التعاون ال��دويل، وتدعيم 

و�صائل املكافحة على امل�صتوى الأمني والق�صائي.

وم��ن ث��م، ياأت��ي م�ص��روع القانون ال��ذي ب��ني اأيدينا، 

ليكي��ف الن�صو���ض القانوني��ة ال�صابقة واملتعلق��ة بجرائم 

غ�صيل الأموال والإرهاب م��ع الإطار القانوين الدويل يف 

هذا املجال.

لق��د كان��ت اجلزائر �صباق��ة اإىل الدعوة اإىل جت��رمي الفدية 

املقدمة للجماع��ات الإرهابية، والت��ي ت�صتخدمها يف متويل 

ن�صاطاتها.

لقد وجه��ت اجلزائر ه��ذه الدعوة، �ص��واء علىامل�صتوى 

املغاربي اأو العربي اأو الأوروبي اأو الدويل، لتبني اأداة قانونية 

م احلكومات الت��ي تدفع ف��دى للجماع��ات الإرهابية 
ّ
جت��ر

بغر�ض ا�صرتجاع الرهائن.

اإنن��ا اإذ نثم��ن ما ج��اء يف م�صروع القان��ون املعرو�ض بني 

اأيدين��ا، نظرا ملا ت�صمن��ه من اآليات فعال��ة للوقاية من جرمية 

تبيي���ض الأموال وا�صتخدامها لتموي��ل الأعمال الإرهابية، 

ث��م مكافحتها ثانيا، ا�صتنادا للمعطيات التي يعرفها املجتمع 

الدويل من تنامي لهذه الظواهر املدمرة، حيث مل تعد دولة 

يف مناأى عن ذلك.

يف مقابل كل ذلك، نتمنى اأن تبقى اجلزائر حمافظة على 

مواقفها املبدئية التي داأب��ت على الدفاع عنها وعلى راأ�صها 

عدم اخللط بني الإ�ص��الم والإرهاب، فالإرهاب ل دين له، 

كم��ا نرجو تدعي��م املطالبة بو�صع تعري��ف دقيق لالإرهاب، 

حت��ى ل يت��م خلطه بح��ق ال�صع��وب امل�ص��روع يف مقاومة 

الحتالل وتقرير امل�ص��ري، وفق ما تقت�صيه املواثيق الدولية، 

وعلى راأ�صها ميثاق الأمم املتحدة.

�صكرا �صيدي الرئي�ض.

ــص: �صكرا لل�صيد عمار طيب؛ الكلمة الآن  ال�شيد الرئي�

لل�صيد العمري لكحل.

ــري لكحل: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم  ــد العم ال�شي

و�صلى اهلل على �صيدنا حممد، النبي الكرمي.

الف�صليات والأفا�صل،

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بداية، ال�صكر مو�صول ملعايل وزير العدل، حافظ الأختام، 

عل��ى العر�ض املقدم حول م�ص��روع القانون اخلا�ض بالوقاية 

من تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما.

كم��ا اأ�صك��ر اأع�صاء جلن��ة ال�ص��وؤون القانوني��ة والإدارية 

وحق��وق الإن�صان، على التقري��ر التمهيدي الذي قراأه على 

م�صامعنا مقررها قبل قليل.
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ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اإن م�ص��روع القانون الذي بني اأيدينا اليوم، يعترب من اأهم 

املوا�صي��ع املطروحة على ال�صاحة، نظرا خلطورته على الأمن  

والقت�ص��اد الوطنيني، ومكافحة هذه الظاهرة والت�صدي لها 

من اأ�صعب ما يكون.

وتن��درج ظاه��رة غ�صي��ل الأم��وال، يف اإطار م��ا يعرف 

باجلرمي��ة القت�صادية واملالية، ومن ثم فاإن الدوافع الرئي�صية 

الت��ي تكمن وراء هذه العملي��ات، تتمثل يف البحث عن 

م��اأوى اأو ملج��اأ، بق�ص��د تطهريها والإفالت م��ن املطاردة 

القانونية.

ويع��رف بغ�صي��ل الأموال، ه��ي الأموال غ��ري امل�صروعة 

الناجتة ع��ن جتارة املخ��درات واملوؤثرات العقلي��ة، ومن بني 

الت�صريع��ات الفقهية، اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة الجتار 

غري امل�ص��روع يف املخدرات واملوؤث��رات العقلية، املنعقدة يف 

فيينا �صنة 1988، والتو�صية ال�صادرة عن جمل�ض املجموعة 

الأوروبية عام 1991.

كم��ا ي�صمل تبيي�ض الأموال جمي��ع الأموال القذرة من 

جمي��ع اجلرائم والأعمال، ولي�ض فقط تلك الناجتة عن جتارة 

املخ��درات واملوؤث��رات العقلية، وم��ن الت�صريع��ات والآراء 

الفقهي��ة التي اعتمدت التعريف الوا�ص��ع لغ�صيل الأموال 

القان��ون الأمريكي عام 1986، الذي اعترب غ�صيل الأموال 

ه��و كل عمل يه��دف اإىل اإخفاء طبيع��ة اأو م�صدر الأموال 

الناجتة عن الن�صاطات اجلرمية.

وق��د ذكر تقري��ر الأمم املتحدة موؤخ��را، اأن �صوي�صرا حتتل 

مرتب��ة متقدمة يف الدول التي ت�صتقب��ل الأموال املغ�صولة، 

والت��ي ت�ص��ل اإىل 750 مليون دولر �صنوي��ا، وتتقا�صم بقية 

الكمية كل من اإمارة موناك��و والنم�صا وجمهورية الت�صيك 

واإ�صرائيل.

كما يعترب �صندوق النقد الدويل اأن تايلندا تت�صدر قائمة 

دولة.  68
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اإن م�ص��ادر الأم��وال الق��ذر ة واملحرم��ة كث��رية منه��ا: 

املخ��درات زراعة و�صناع��ة وبيعا، الدعارة، وجت��ارة الرقيق، 

والتهرب م��ن الر�ص��وم وال�صرائب، والر�ص��وة، والعمالت 

اخلفية، والرتبح من الوظيفة وم��ن ا�صتغالل املنا�صب ومن 

التج�ص�ض وال�صرقات.

وقد عق��د موؤمتر دويل يف البحري��ن ملناق�صة ظاهرة غ�صيل 

الأموال وكيفية الت�صدي لها، و�صارك يف هذا املوؤمتر عدد من 

خرباء املال والقت�صاد الدوليني، وقد تك�صفت يف هذا املوؤمتر 

حقائق بالغة اخلطورة منها تل��ك الأرقام املخيفة التي تظهر 

مدى تغلغل ع�صاب��ات غ�صل الأموال و�صيطرتها وتهديدها 

لنظام القت�صاد يف العامل.

وق��د اأظهرت املناق�ص��ات اأن حجم جت��ارة غ�صل الأموال 

ي��رتاوح حاليا، وفق��ا لإح�صائيات �صن��دوق النقد الدويل،        

ما بني 950 مليار دولر و1.5 ترليون دولر.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اإدراكا من املجتمع الدويل لالآثار ال�صلبية لظاهرة تبيي�ض 

الأم��وال، عل��ى القت�صادي��ات الوطني��ة وعل��ى القت�صاد 

ال��دويل ب�صفة عامة، فلقد توالت اجله��ود الدولية من اأجل 

احلد من ه��ذه الظاه��رة والعقاب عليها و�صب��ط املنحرفني 

الذين ي�صاهمون فيها.

كذل��ك ظهرت اجلهود على امل�صت��وى الإقليمي ل تقل 

اأهمية عن اجلهود الدولية، مثل الالئحة الإر�صادية ال�صادرة 

ع��ام 1990 عن املجموع��ة الأوروبية، والت��ي توجب على  

املوؤ�ص�صات املالية اإبالغ ال�صلط��ات املخت�صة عن العمليات 

وتنظيم عمليات �صرافة العمالت، ولزالت اجلهود الدولية 

تبذل من قبل اجلهات املعنية والت�صريعية الدولية، لإ�صدار 

�شيا�شات وتوجيهات اإر�شادي��ة، ملكافحة الأمناط احلديثة يف 

تبيي���ض الأموال، خا�ص��ة الأنرتنت والبن��وك الإلكرتونية، 

اإط��ار دويل  تاأ�ص���ض  املتح��دة،  الأمم  واإىل جان��ب جه��ود 

ملكافح��ة تبيي�ض الأموال، وهو فري��ق العمل املايل الدويل،                            

اأو ما ي�صمى »باملجموعة الدولية للعمل املايل«.

اأما من اأهم ما انطوت عليه هذه التو�صيحات ما يلي:

مركزية  على حدة  دول��ة  اإن�صاء يف كل  �ص��رورة    -  1
للتحليل املايل وذلك لالإبالغ عن ال�صفق��ات امل�صبوه��ة.

التعاون  تعزيز  ل�صمان  الالزمة  الإجراءات  اإتخاذ    -  2
ب��ني فرع منع اجلرمية والعدالة اجلنائي��ة، التابع لالأمانة العام 

لالأمم املتحدة وبرناجمها ملكافحة املخدرات.

اإع��الن »كنغ�صتون« �صمن هذا الإعالن جمموعة   - 3
واأمري��كا  الكاريب��ي  دول  حكوم��ة  ع��ن  وممثل��ني  وزراء 

الالتيني��ة الذي��ن اجتمع��وا يف »كنغ�صت��ون« »بجمايكا« 

ب��ني 5-6 اأكتوب��ر 1992، وق��د اتفقت ال��دول املجتمعة 

عل��ى توقيع وتنفيذ اإع��الن الأمم املتحدة لع��ام 1988 �صد 
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تهريب املخدرات والعقاقري، واتفقوا اأي�صا على قبول وتنفيذ 

التو�صي��ات الأربع��ني التي �صدرت عن ال��دول ال�صناعية 

ال�صبع، كما اأو�صوا يف هذا الإعالن باأن تقوم كل دولة بو�صع 

قوانني واأنظمة تتعلق ب�صب��ط وم�صادرة املمتلكات والأرباح 

الناجتة عن تهريب املخدرات.

اأعم��ال  م��ن  املتاأتي��ة  الأم��وال  اإدارة وم�ص��ادرة    -  4
اإجرامي��ة، مت تاأ�صي�ض هذه الإدراة ع��ام 1993 كاإدارة تابعة 

لالإنرتب��ول، تكمن مهمته��ا يف جمع املعلوم��ات والأخبار 

وترجمته��ا وحفظها اإليها �صم��ن اأر�صيف خا�ض، كما تقوم 

باإجراء الدرا�صات املتكفلة مبالحقة املوجودات غري ال�صرعية 

يف العامل.

ال�صيد الرئي�ض،

كما اأن ال�صلة بني الإره��اب وعمليات تبيي�ض الأموال، 

تكم��ن يف اأن هذه الأخ��رية ظاهرة تبحث عن جمال لها يف 

�صتى امليادين والتي ت�صمح للقائمني عليها بالقيام بعمليات 

التبيي���ض، دون انك�صاف اأمرهم، فاملبي�ص��ون ينطلقون من 

املقول��ة امل�صهورة »الغاية تربر الو�صيلة« فمن منطلق امل�صلحة 

ال�صخ�صي��ة جندهم يتعاملون مع الإرهاب ومرتكبي اجلرائم، 

�ص��واء باإمدادهم بال�صلع اأو الأم��وال مقابل �صلع وخدمات؛ 

وعليه، ميكن اأن نقول اإن الإرهاب يعترب م�صدرا من امل�صادر 

التي ل ي�صتهان بها.

ال�صيد الرئي�ض،

وبلدن��ا اجلزائر مل يكن مبناأى عن هذا الأخطبوط الكبري، 

ال��ذي اأ�صبح يهدد كيان الدولة، نظ��را للمردود الذي تدره 

جتارة املخ��درات ومتويله��ا لالإرهاب، فاإنها م��ن اأهم م�صادر 

عمليات التبيي�ض، كما اأن��ه عندنا يف اجلزائر ل اأحد يعرف 

احلج��م احلقيقي لالأم��وال املتداولة يف �ص��وق املتاجرة غري 

امل�صروعة باملخدرات.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ومبا اأن بالدنا تنتمي اإىل املجموعة الدولية، ولها التزامات 

م��ع الكثري م��ن التفاقيات واملعاه��دات الدولي��ة يف هذا 

ال�صياق اأو غريه، فكان لزاما علينا اأن نتكيف مع هذا الطرح، 

لإ�ص��دار قوانني ملكافحة وعقاب مرتكب��ي تبيي�ض الأموال 

ومتويل  الإرهاب، ف�ص��وؤايل لل�صيد الوزير: ملاذا تاأخرنا لليوم 

للمناق�صة والت�صويت على م�صروع هذا القانون؟

اأ�صكرك��م على كرم الإ�صغاء، وال�ص��الم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 

الآن لل�صيد بلقا�صم قارة.

ال�شيد بلقا�شم قارة: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد الرئي�ض،

ياأتي قانون الوقاية من تبيي���ض الأموال ومتويل الإرهاب 

ومكافحتهما، املعدل واملتمم، يف �صياق اإقليمي ودويل يتميز 

بتزايد خطر الإرهاب واجلرمية املنظمة العابرتني للحدود.

ولأن اجلزائ��ر كانت م��ن اأكرث الدول الت��ي اكتوت بنار 

الإره��اب وواجهت��ه بكل م��ا اأوتيت من ق��وة، فهي بذلك 

اأكرث وعيا بخطورة ه��ذه الآفة التي تهدد ال�صلم وال�صتقرار 

املحلي والدويل.

اإنطالق��ا من ه��ذا الإدراك، كانت اجلزائ��ر �صباقة للتوقيع 

عل��ى معظ��م التفاق��ات والربوتوك��ولت الدولي��ة، التي 

ُتعن��ى بالوقاية من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب، وكذا 

�ص��ن القوانني وتكييفها مبا يتما�ص��ى مع هذا التوجه الدويل 

ملواجهة هذه الآفة والت�ص��دي لها، خ�صو�صا يف ظل التطور 

التكنولوجي الهائل الذي اأ�صبح ي�صتغل يف اجلرمية املنظمة 

والإرهاب العابرين للحدود.

ال�صيد الرئي�ض،

ولأن اجلزائ��ر املعروف��ة مبواقفه��ا وت�صحياته��ا يف جبه��ة 

مكافحة الإرهاب، والتي كانت اأول من رافع من اأجل جترمي 

دفع الفدي��ة لالإرهابي��ني يف خطوة ته��دف لتجفيف منابع 

الإرهاب، فاإن الإجراءات والتدابري التي جاء بها هذا الن�ض 

القانوين، والذي حدد تعاريف دقيقة جلرمية الإرهاب ومتويله 

وكذا جرمية تبيي�ض الأم��وال، وو�صع من �صالحيات �صلطة 

الق�ص��اء، ملحاربة الظاه��رة، واحلد من خطره��ا وهذا بالنظر 

لك��ون جرمية تبيي���ض الأموال اأ�صبحت م��ن الروافد التي 

يتغذى منها الإرهاب.
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ويف ه��ذا ال�صدد، واإذ نثني عل��ى التدابري امل�صتحدثة يف 

ه��ذا الن�ض القان��وين، فاإننا ن�صتغل الفر�ص��ة للدعوة لبذل 

املزي��د من اجلهد يف �صبيل ع�صرن��ة املنظومة البنكية، ذلك 

اأن جه��د الوقاية من جرمية تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب 

ي�صتوج��ب تكاتف جه��ود العديد من القطاع��ات، ق�صائية 

كانت اأو مالية )بنكية( اأو اأمنية.

م��ا ي�صتوج��ب عل��ى الدولة التفك��ري يف ح��ل م�صكلة 

القت�ص��اد املوازي، مبا يوفره من بيئة قد تكون حا�صنة جلرمية 

تبيي�ض الأم��وال، وكذلك ال�صاأن بالن�صب��ة ل�صرف العملة 

الأجنبية خارج الوعاء البنكي.

كم��ا يجب متكني خلية ال�صتعالم املايل من كل اأ�صباب 

العمل للنهو�ض بالدور املوكل اإليها، والذي ياأتي على راأ�صه 

قمع غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد بلقا�صم قارة؛ الكلمة الآن  ال�شي

لل�صيد عبا�ض بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص ب�عمامة: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 

الرحم�ن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي الف�صليات، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

الإخوة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، ن�صكر ال�صيد وزير العدل على تقدمي ن�ض هذا 

القان��ون وال�صكر مو�ص��ول لل�صيد رئي�ض اللجن��ة واأع�صائها 

عل��ى املجه��ودات الت��ي بذلوه��ا يف مناق�صة ه��ذا القانون 

يف ظ��رف قيا�ص��ي، وهذا اإن دل فاإمنا ي��دل على الإح�صا�ض 

بتحمل امل�صوؤولي��ة الكاملة، خا�صة ملا تكون م�صلحة الوطن 

التي ي�صعونها فوق كل اعتبار.

اإن ه��ذا القان��ون املتعل��ق بالوقاية من تبيي���ض الأموال 

ومتوي��ل الإرهاب ومكافحته��ا، يعد خطوة اأخ��رى هامة يف 

تعزي��ز املنظومة القانوني��ة الداخلية والدولي��ة للجزائر، واإن 

املجه��ودات التي تقوم بها الدولة اجلزائرية من خالل وزارة 

الع��دل من اأج��ل حتيني قوانينها وكذا ع�صرن��ة هذا القطاع 

احل�صا���ض ال��ذي يع��د العمود الفق��ري للدول��ة، واإن هذه 

التطورات كلها عوامل حمفزة تدخل يف اإطار �صيا�صة رئي�ض 

اجلمهوري��ة وامل�صوؤول الأول عن جهاز العدالة، بحيث نحن 

الي��وم جد مرتاحني للتط��ورات والع�صرنة  التي بلغها قطاع 

العدالة يف ظرف قيا�صي.

اأما فيما يخ�ض هذا القان��ون الذي نناق�صه اليوم، والذي 

نزكي كل ما جاء فيه من اإجراءات نرى اأنها تتما�صى مع نظرة 

اجلزائر يف جمال حماربة الإره��اب وجتفيف منابع التمويل، 

والقوانني واملنظمات الدولية التي يجب علينا اليوم اأن نكون 

�صباقني  يف حتيني قوانيننا، لكون نظرة املجتمع الدويل اليوم 

لالإرهاب هي نف���ض نظرة الدولة اجلزائرية التي كانت دائما 

ت�صعى يف تو�صيحها للمجتم��ع الدويل واملنظمات الدولية، 

يف اإطار مكافح��ة الإرهاب وجتفيف مناب��ع التمويل بحيث    

م��ا ع�صناه يف ال�صن��وات املا�صية من اإره��اب همجي يحتم 

علينا الي��وم اأن نكون اإىل جانب املجتمع الدويل واملنظمات 

الدولي��ة التي اقتنعت اليوم اأن الإره��اب لي�ض له دين ول 

وط��ن، واإن اله��دف اليوم م��ن �صن مثل ه��ذه القوانني هو 

هدف م�صرتك بني اجلزائر واملنظم��ات الدولية التي ت�صعى 

ملحاربة الإرهاب بكل الطرق.

كما يجب عل��ى بع�ض القطاعات الت��ي لها عالقة بهذه 

القوان��ني، مثل البنوك وعدة قطاع��ات اأخرى، يجب عليها 

حتي��ني قوانينها بحيث تتما�صى والتطورات التي تعرفها هذه 

اجلرائم اخلطرية، كما نوؤكد هنا على نظرة ال�صيد وزير العدل، 

حاف��ظ الأختام، فيما يخ�ض ع�صرن��ة القطاعات، بحيث اإن  

الع�صرن��ة هي ال�صفافية وهي مكافحة البريوقراطية على كل 

امل�صتويات.

اأم��ا فيما يخ�ض بع�ض الأمور التي لي�صت لها عالقة بهذا 

القانون، ولكنها ت�ص��ب دائما يف قطاع العدالة، فيما يخ�ض 

بع���ض و�صائ��ل الإعالم التي اأ�صبحت تري��د اأن حتل حمل 

الق�ص��اء والت�صوي�ض عليه، من خ��الل ال�صغط على بع�ض 

الق�صايا املطروحة اأمام العدالة، بل اأكرث من هذا، حيث هذه 

الو�صائل تغلط حتى املواطن الذي اأ�صبح يف بع�ض الأحيان 

يحت��ج اأمام الق�صاء، بحيث يريد ه��و الآخر اإ�صدار اأحكام، 

فنق��ول هنا للكل يجب علينا اأن نح��رتم موؤ�ص�صات الدولة، 

خا�صة العدالة التي تعت��رب العمود الفقري للدولة والتخلي 

عن هذه الطريقة التي ل تخدم الوطن واملواطن، وهنا اأقول 
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اإذا كان ه��ذا هو املنطق الذي نريد اأن نبني به دولة القانون، 

ف��اإن دولة القانون ل تك��ون اإل بعدالة قوية، لأن عدالة قوية 

تعطينا دولة قوية، ولذا اأقول اإذا كان الإعالم ي�صدر اأحكاما 

واملواطن ي�صدر اأحكاما، فما هو دور العدالة هنا؟

ول��ذا يجب حماربة هذه الظواهر بق��وة �صارمة يف تطبيق 

القانون على كل من يخطئ يف حق العدالة والأ�ص��خا�ض، 

لأن القانون يحث على براءة املتهم حتى تثبت اإدانته.

�صكرا على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�ص��يد عبا�ض بوعمامة؛ الكلمة  ال�ش

الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �صكرا.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

اأخواتي،  اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بداي��ة، اأ�صكر مق��رر اللجنة عل��ى العر�ض ال��ذي قدمه 

وال�صكر مو�صول للجنة بكاملها على هذا التقرير القيم، رغم 

ق�صر الوقت و�صيق الظرف.

اإن م�ص��روع القانون الذي هو ب��ني اأيدينا، املعدل واملتمم 

للقانون رقم 05-01، الذي جاء بتدابري قانونية ملحاربة متويل 

الإرهاب وتبيي�ض الأموال، تكييفا مع املواثيق والتفاقيات 

الدولي��ة ولوائح جمل���ض الأمن، خا�ص��ة الالئحتني 1267 

و1373 املتعلقتني بتجميد الأموال والأ�صول املالية الأخرى 

واملوارد القت�صادي��ة اخلا�صة بالأ�صخا���ض الذين يرتكبون       

اأو يحاولون ارتكاب اأعمال اإرهابية؛ وبهذا الت�صريع اخلا�ض 

تكون الدول��ة وجدت الإطار اأو الآلية القانونية التي ت�صمح 

له��ا مبتابعة وكذا مكافحة جرمية متوي��ل الإرهاب مبا يتنا�صب 

وال�صكوك الدولية.

كم��ا مينح ه��ذا الن�ض جمال وا�صعا للمحاك��م اجلزائرية، 

ملالحقة املتهمني يف ق�صية متويل الإرهاب، يف حالة تواجدهم 

يف اخلارج، ويف حال كان الفعل الإرهابي ي�صتهدف م�صالح 

اجلزائر يف اخلارج، اأو عندما تكون ال�صحية جزائرية.

كما ي�صمح للق�صاء برف��ع التجميد عن الأموال يف حالة 

اقتن��اع الق�ص��اء اجلزائري �ص��د هذا الإج��راء، بعد الطعن 

الذي يقدمه الأ�صخا�ض املعنيون، مت و�صعهم �صمن القوائم 

ال�صوداء من قبل جمل�ض الأمن.

كما ج��اء الن�ض باآليات الوقاية م��ن متويل الإرهاب، اإىل 

زي��ادة اأو ت�صديد الرقاب��ة على املعامالت املالي��ة امل�صبوهة، 

حي��ث مت دعم  ال�صند القانوين ال��ذي ي�صمح لبنك اجلزائر 

وخلية ال�صتعالم املايل مبراقبة العمليات املالية امل�صبوهة.

كم��ا ن���ض كذلك عل��ى تدابري جدي��دة، يتخذه��ا وزير 

املالية، بتجميد اأو حجز اأموال املنظمات اجلزائرية اأو الرعايا 

اجلزائريني امل�صمولني بقرارات جمل�ض الأمن.

معايل الوزير،

بالرجوع اإىل ن�ض املادة 18 مكرر، بخ�صو�ض تلقي وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة اجلزائ��ر »�صيدي حممد« الطلبات 

التي ترد اإليه اإىل نهاية املادة.

ملاذا مت اإعطاء هذا المتياز ح�صريا لوكيل حمكمة اجلزائر 

فقط دون غريه من الوكالء عرب الرتاب الوطني؟

معايل الوزير،

مبا اأن جرمية متويل الإرهاب اتخذت اأبعادا دولية واإقليمية، 

واأ�صبحت جرمية عابرة للحدود، واجلزائر ان�صمت للمواثيق 

الدولية بخ�صو�ض جترمي هذا الفعل واحلد من هذه الظاهرة.

الت�صاوؤل مطروح كذلك معايل الوزير، هل باإمكان اجلزائر 

التفاق اأو التوافق مع اأغلب الدول، ول �صيما الغربية منها 

حول حتدي��د مفهوم موحد مل�صطلح متويل الإرهاب؟ حيث 

هن��اك منظمات وهيئات غري م�صنف��ة �صمن خانة الهيئات 

واملنظم��ات الإرهابي��ة عندن��ا، اأي يف اجلزائ��ر، ولكن عند 

ال��دول الغربية غري ذل��ك، اأي اأنها م�صنف��ة �صمن القوائم 

ال�ص��وداء.

كيف يكون موقف اجلزائر يف هذه احلالة؟

بالرج��وع اإىل جرمية تبيي�ض الأم��وال اأو غ�صيل الأموال، 

وهي اجلرمية الثانية التي ي�صملها هذا الن�ض، باأنها اآفة خطرية 

ومعقدة، �صاملة وعاملية يف اأ�صبابها ومظاهرها، ولها اآثار �صلبية 

عل��ى امل�صتوى الجتماع��ي والقت�صادي وحت��ى الأمني، 

وتتمتع بنفوذ ق��وي داخل وخارج الوطن وتتقاطع يف بع�ض 

الأحيان مع جرمية متويل الإرهاب.

اإن جرمي��ة تبيي���ض الأم��وال اأ�صبابه��ا كث��رية وخمتلف��ة 

ومتداخلة، وهي �صورة من �صور الف�صاد الذي يهدد الأنظمة 
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ال�صيا�صية.

اإن جرمية غ�صل الأموال، من �صعوبتها، اأنها تتمتع بحماية 

م��ن بع�ض ال��دول واملنظمات التي ته��دف اإىل ا�صتقطاب 

الأموال امللوثة واإدخالها يف الدورة القت�صادية ب�صفة عادية، 

مب��ا ي�صم��ى »جنات ال�صرائ��ب« التي ترعاه��ا بع�ض الدول            

ل داعي لذكرها.

اإن تنام��ي هذه اجلرمي��ة، اأ�صبح ي�صكل تهدي��دا حقيقيا 

يف اإ�صع��اف قدرات الدولة يف ت�صجي��ل براجمها التنموية،              

مم��ا اأدى اإىل خلق اأجواء غري اآمنة، تفتقد لل�صمانات الالزمة 

ل�صتثم��ار روؤو�ض الأموال الوطني��ة والأجنبية، لأن تبيي�ض 

الأم��وال يوؤثر �صلبا على من��اخ ال�صتثم��ار احلقيقي، ومن 

خماطر هذه اجلرمي��ة: املعامالت امل�صبوهة، التهرب اجلبائي، 

والجتار يف املمنوعات، وال�صفقات غري القانونية، والر�صاوي، 

و�صرقة املال العام ب�صفة عامة.

ه��ذه الظواه��ر - لالأ�ص��ف - اأ�صبح��ت خميف��ة وعدم 

الت�صدي لها يعزز من فقدان ثقة املواطن مبوؤ�ص�صات الدولة، 

وبات من ال�صروري حماربة ه��ذه الظاهرة وعدم ال�صكوت 

عنها، وعدم التباطوؤ يف مالحقة هوؤلء امل�صبوهني، وا�صرتجاع 

املال العام؛ ولذا ندع��و معايل الوزير اإىل تفعيل كافة اآليات 

الرقابة لوقاي��ة وحماية امل�صلحة العام��ة وحماية املال العام 

بكل جدية وفاعلية.

معايل الوزير،

يف الأخ��ري، نعترب اأن ه��ذا امل�صروع خط��وة هامة ت�صاف 

اإىل الت�صريع��ات القانوني��ة، ته��دف اإىل تكيي��ف املنظومة 

الت�صريعية مع باقي اللوائح والتفاقيات الدولية، مبا يتما�صى 

وطبيع��ة هذا الفعل الإجرامي ال��ذي اأ�صبح يتجاوز الدول 

واحلدود، ويهدد - يف نف���ض الوقت - ا�صتقرار املجتمعات، 

وبه��ذا الن�ض نكون قد وجدنا الو�صف��ة اأو القاعدة القانونية 

املالئم��ة، للحد من هذه الظاه��رة ومكافحتها، و�صكرا على 

كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة  ال�ش

الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ض.

ــيدة زهية بن عرو�ص: �صكرا �صي��دي الرئي�ض؛ بعد  ال�ش

ب�صم اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

لل�صيدي��ن  املرافق��ون  ال�صي��دات وال�ص��ادة الإط��ارات 

الوزيرين،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو ال�صحافة الوطنية،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل.

�صيدي الرئي�ض،

 هاهو التاريخ ين�صف اجلزائر مرة اأخرى ويثبت للعامل كم 

كان��ت معاناتنا وماأ�صاتنا كبرية، �صن��وات الإرهاب الهمجي 

الأعم��ى، وكم كان��ت ماأ�صاتنا عميقة وموؤمل��ة، نحن الذين 

عانين��ا ما مل ولن تعانيه اأمة على وجه الأر�ض، يف اأيامنا ويف 

ع�صرنا احلايل!

لقد كنا ال�صباقني يف حماربة الإرهاب بكل اأ�صكاله واألوانه 

منذ 25 �صنة خلت، والغري��ب يف الأمر اأننا واجهنا همجية 

وظالمي��ة الإره��اب والإرهابيني يف �صم��ت عاملي رهيب، 

رغ��م كل امل�صاعي والتحركات على م�صتوى خمتلف املنابر 

واملحاف��ل اجلهوي��ة والإقليمية والدولي��ة، للمطالبة ب�صرورة 

الت�صدي امل�صرتك، للق�صاء على الإرهاب وحماربة الإجرام، 

والدع��وة ال�صريح��ة لعدم دف��ع الفدية وال�صع��ي لتجفيف 

مناب��ع الإرهاب حيثما وج��دت، مع ت�صيي��ق اخلناق على 

املجموعات الإرهابية داخل وخارج حدودنا الوطنية.

ل��ذا جتدين - �صيدي الرئي�ض، ال�صيد وزير العدل، حافظ 

الأختام -  على اأمت ال�صتعداد، لأداء واجبي الوطني واأداء 

واجبنا الوطني جميعا، من خالل ال�صتجابة يف هذا الظرف 

ال�صتعج��ايل الذي توظف في��ه كل الأوراق وال�صغوطات 

خلل��ق بوؤر التوت��ر واإ�صعال ن��ار الفتنة وفر���ض �صيا�صة الأمر 

الواقع على ال�صعوب والدول الوطنية.

اأجل، اإنها ملرحلة لر�ض ال�صفوف، من اأجل تقدمي الدعم 

والتاأيي��د للدف��اع عن موقفن��ا، موقف اجلزائ��ر الثابت دوما 

وامل�ص��وؤول، عندما يتعل��ق الأمر مبحاربة الإره��اب واجلرمية 

املنظم��ة، دون هوادة، خا�صة اأم��ام كل التحديات واملخاطر 

املحدقة بنا، جراء ات�صاع دوام��ة العنف والالاأمن واملتاجرة 

بالأ�صلحة واملخدرات على ط��ول �صريطنا احلدودي، �صف 

اإىل ذلك اآخر جرمية، اجلرمية الإلكرتونية، وهو ما ي�صتدعي بنا 

مزيدا من اليقظة والوقوف اإىل جانب قوات جي�صنا الوطني 
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ال�صعبي املرابطة عل��ى احلدود، دفاعا وحفاظا على �صالمتنا 

واأمنن��ا ملواجهة خطر الإرهاب والتهري��ب؛ وعليه، يبدو يل        

- �صي��دي الرئي�ض، ال�صيدات وال�صادة - اأن حتيني وتكييف 

منظومتنا القانونية والت�صريعية ب�صاأن هذا امللف، حتديدا ملف 

الوقاية من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، 

ه��ي ق�صية تعنينا نحن كجزائر قبل غرينا من الدول، بحكم 

الثمن الباهظ الذي دفعناه يف ت�صدينا لالإرهاب واملجرمني، 

عندم��ا كنا لوحدنا يف مواجهة جت��ار املوت و�صما�صرة الدمار 

واخل��راب و�صط ح�ص��ار اقت�صادي قات��ل وتكالب اإعالمي 

غ��ري م�صبوق، اأو ل�صنا نحن اجلزائريني اأوىل من غرينا لل�صهر 

عل��ى توحيد املفاهيم وو�شع النق��اط على احلروف والعمل 

عل��ى اإيجاد الآليات امل�صرتك��ة والفعالة، وفق ما تن�ض عليه 

لوائ��ح جمل���ض الأمن وتو�صي��ات جمموعة العم��ل املالية 

)GAFI( وكذا احرتام التزاماتنا الدولية ال�صارية املفعول؟ 

لأن احلقيق��ة الأخرى التي عل��ى العامل اأن يعرفها ويعرتف 

به��ا، هو اأن متويل الإره��اب بالن�صبة للجزائ��ر كان من وراء 

احلدود، وبدع��م من بع�ض املنظم��ات املتطرفة، بل وكانت 

له��وؤلء الإرهابيني قواعد خلفية عل��ى ال�صفة الأخرى من 

املتو�ص��ط؛ وما وجب التاأكيد علي��ه هنا، ونحن نتحدث عن 

�صيا�صة مكافحة تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب، هو هاته 

احلقيقة املرة واملتمثلة يف ارتب��اط ال�شبكة الإرهابية واجلرمية 

املنظم��ة باملال الفا�صد وبالتهري��ب الذي طال كل �صيء، مبا 

يف ذلك البرتول والغاز، وهو ما يكون   - براأيي - عامال اآخر 

وراء اأزم��ة انهيار اأ�صعار النفط يف ال�ص��وق العاملية؛ علما اأن 

مثل ه��ذه ال�صبكات الإرهابية تقت��ات من اآثار الأزمات 

وتعي���ض على اأنقا���ض الأموات واخل��راب؛ وعليه، اأعترب  

- �صيدي الرئي���ض، ال�صيد وزير الع��دل، حافظ الأختام - 

اأن تعديل وتتميم قانون 2005، املتعلق بالوقاية من تبيي�ض 

الأم��وال ومتويل الإره��اب، هو تاأكيد جدي��د وموقف قوي 

عل��ى اأن اجلزائ��ر يف �صدارة الدول املدافع��ة دوما عن مبداإ 

ع��دم دفع الفدي��ة وال�صعي لتجفيف مناب��ع الإرهاب، هذا 

الع��دو امل�صرتك الذي ل يعرتف ل بالديانات ول بالثقافات 

ول حتى  بالقيم الإن�صانية.

ولأن حمارب��ة اآف��ة الإره��اب الذي اأ�صب��ح حقا فريو�ض 

القرن، مير حتم��ا من خالل جتميد الأر�ص��دة املالية التابعة 

لتل��ك ال�صب��كات الإرهابي��ة، وك��ذا ال�ص��رتاك يف تنفيذ 

العقوبات الدولي��ة ب�صاأنهم، اأعترب �صخ�صيا اأن��ه اأمام الوفرة 

املالي��ة املتداولة وتف�صي عملي��ات التهريب، خا�صة تهريب 

املاليري م��ن العملة ال�صعبة، اأ�صبح لزام��ا التحكم يف زمام 

الأم��ور، انطالقا من عملية ال�صتع��الم املايل، مثلما ورد يف 

ن�س هذا القانون؛ وبهذا ميكن الو�شول اإىل فك خيوط هاته 

ال�صب��كات الإرهابي��ة العنكبوتية، ونك��ون يف ذات الوقت        

- �صيدي الرئي�ض، ال�صيدات وال�صادة - اأمام معادلة اأخرى 

اإن�صاني��ة، اأخالقي��ة، ب��ل وتاريخي��ة، اأن جنعل م��ن تبيي�ض 

الأموال تبيي�ص��ا ل�صمائرنا جتاه قوافل �صهدائنا وكل �صحايا 

الإرهاب - رحمة اهلل عليهم - وذلك اأ�صعف الإميان، �صكرا 

وال�صالم عليكم.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ض؛ الكلمة  ال�ش

الآن لل�صيد حممد لزهر �صحري.

ــحري: �صكرا �صي��دي الرئي�ض؛  ــيد حممد لزهر �ش ال�ش

ب�صم اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صي��د ممث��ل احلكوم��ة، وزير الع��دل، حاف��ظ الأختام 

املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة امل�صاعدون ملعايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،

�صحي��ح اأن م�ص��روع القان��ون، املعدل واملتم��م، للقانون 

رقم 05-01، واملتعلق بالوقاي��ة من تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإره��اب ومكافحتهم��ا، ق��د اأحدث �صجة ل��دى البع�ض 

واأ�ص��ال احلرب لدى الكثري من اأق��الم ال�صحافيني، غري اأنه، 

وعل��ى العك�ض من ذل��ك، جاءت هذه ال�صج��ة يف �صالح 

م�صروع القانون ومل تكن �صوى �صجة حول م�صاألة اإجراءات 

طرح��ه فق��ط؛ واأح�صبه��ا - يف اعتقادي - اأنه��ا تدخل يف 

باب نق�ض الت�ص��ال والتوا�صل، �صواء م��ن جهة احلكومة 

املب��ادرة به��ذا امل�صروع، اأم م��ن جهة فقه��اء القانون الذين 

كان عليهم تنوير الربملانيني والراأي العام - عموما - بالطابع 

ال�صتعج��ايل الذي يكت�صيه هذا القان��ون واأهميته بالن�صبة 

ملنظومتنا القانونية، وبالأخ���ض مالءمة ت�صريعنا الوطني مع 
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القان��ون الدويل الذي ي�صمو على القانون الوطني الداخلي 

يف هذا املجال.

ويندرج م�صروع هذا التعديل والتتميم للقانون رقم 01-05، 

يف اإطار تكييف وتطابق ت�صريعنا الوطني مع اجلهود الدولية، 

م��ن اأجل مكافحة ظاهرة تبيي���ض الأموال ومتويل الإرهاب 

وجتفي��ف منابعه، واإدراج الآليات الت��ي حتتويها التفاقيات 

الدولي��ة ذات ال�صلة ولوائ��ح جمل�ض الأم��ن، خا�صة منها 

الالئحت��ان 12-67 و13-73 وك��ذا تو�صي��ات جمموع��ة 

العمل الدولي��ة )GAFI( مع العلم اأن بالدنا �صبق لها واأن 

�صادقت على اأهم الآليات الدولية ذات ال�صلة، وهي كثرية 

وعديدة.

ول غ��رو يف اأن اجلزائ��ر املعروفة مبواقفه��ا، ومبا قدمت من 

ت�صحيات يف جمال مكافحة الإرهاب، كانت وماتزال �صباقة 

يف الدع��وة اإىل جترمي هذه الظاهرة وح��ّث دول العامل على 

عدم دف��ع الفدية التي ُيطالب بها الإرهابيون املجرمون عند 

اختطافه��م لالأبرياء؛ ومل تدّخ��ر اجلزائر جهدا عرب خمتلف 

املحافل اجلهوي��ة والدولية، وكلما اأتيح��ت لها الفر�صة، يف 

اإب��راز خطر الإره��اب واجلرمية املنظمة وال��ذي اأ�صبح عابرا 

للحدود متجاوزا كل القيم الإن�صانية.

�صيدي الرئي�ض،

لق��د ح��ان الوقت اأن يتف��ق العامل ح��ول تعريف دقيق 

و�صامل جلرمية متويل الإرهاب، وهو ما يرمي اإليه هذا القانون، 

بجعله ين�صجم مع امل�صعى الدويل يف هذا الجتاه.

وج��اء التن�صي�ض يف م�صروع القانون، على اإدخال قاعدة 

اخت�صا���ض جدي��دة يف جرائ��م الإرهاب، وذل��ك بتو�صيع 

اخت�صا���ض املحاكم اجلزائرية اإىل خ��ارج البالد، وذلك يف 

حالة ا�صتهداف الفع��ل الإرهابي م�صالح اجلزائر يف اخلارج 

اأو عندما تكون ال�صحية من جن�صية جزائرية.

كم��ا �صمل��ت التعدي��الت والتتميم��ات اأي�ص��ا، حتديد 

الإج��راءات واجلهات املخت�ص��ة، باتخاذ اإج��راءات جتميد 

اأو حج��ز اأموال العنا�صر الإرهابي��ة ق�صائيا واإداريا، حيث مت 

اق��رتاح اإ�صناد �صلط��ة اتخاذ هذا الق��رار اإىل رئي�ض حمكمة 

اجلزائر.

وجاء التن�صي�ض اأي�صا على واجب اليقظة جتاه املعامالت 

املالي��ة امل�شبوه��ة، حي��ث مت و�ش��ع �شند قان��وين للخطوط 

التوجيهي��ة لبن��ك اجلزائر وخلي��ة ال�صتع��الم املايل على 

م�صت��وى وزارة املالية، مع اإدراج مكاتب ال�صرف �صمن فئة 

اخلا�شع��ني امللزمني باخلطوط التوجيهي��ة لبنك اجلزائر، مع 

تعزيز قواع��د الوقاية باإلزام اخلا�صع��ني بالتبليغ عن حماولة 

اإجراء العمليات امل�صبوهة.

�صيدي الرئي�ض،

ينبغ��ي الإ�ص��ارة هنا اأن ه��ذا القانون لي���ض جديدا، بل 

يع��ود اإىل �صنة 2005، وكل ما يف املو�صوع اأنه وجب تعديله 

وتتميمه، ليتما�صى وجهود اجلزائر ملكافحة الإرهاب وجتفيف 

منابعه، وا�صتكمال جلملة من التدابري الوقائية التي اتخذتها 

احلكوم��ة يف ال�صابق، ملراقبة حركة روؤو�ض الأموال من واإىل 

اخلارج، بهدف حتديث املنظومة القانونية والت�صريعية، متا�صيا 

م��ع التحولت العاملي��ة يف جمال حركة الأم��وال والتجارة 

املوازية وتبيي�ض الأموال ومكافحة الإرهاب.

وبالفعل، فقد اأ�صبح��ت ظاهرة تبيي�ض الأموال الناجمة 

عن الأعمال الإرهابية والإجرامية وحت�صيل الفدية، ت�صكل 

خطرا حمدقا يه��دد القت�صاد والأمن وال�صتقرار يف العامل 

باأ�ص��ره، مما ي�صتدعي تعزيز التعاون الدويل وتكييف ت�صريعنا 

الوطني مبا يتما�ص��ى ومتطلبات الأمن املايل واجلهد الدويل 

يف هذا املجال.

وم��ا انفك فخامة رئي���ض اجلمهورية، ال�صي��د عبد العزيز 

بوتفليقة، يوؤكد يف العديد من املنا�صبات، اأن �صبكات تبيي�ض 

الأم��وال ومتويل الإرهاب ت�صكالن اآفت��ني تهددان ا�صتقرار 

و�صري عمل الأ�صواق املالية يف اجلزائر، كما ت�صكالن تهديدا 

لأمن الدولة.

اإذن، ل منا�ض م��ن تركيز الهتمام، كل الهتمام، على 

كل املبادرات املناه�صة لغ�صل العوائد املرتتبة عن هذه اجلرمية 

وقطع دابره��ا بتجفيف منابعها وحماربتها، دون هوادة، بكل 

ع 
ّ
الو�صائ��ل القانونية وامليكانيزمات الدولي��ة املتاحة، فامل�صر

اجلزائري ب�صنه هذا القانون ث��م املبادرة اإىل تعديله وتتميمه 

لتكييفه ومالءمته مع الت�صري��ع الدويل، مل يكن ا�صتثنائيا، 

ب��ل وعلى غرار الت�صريع��ات ذات ال�صب��ق يف هذا املجال، 

يكون بذلك حري�صا، من خالل م�صروع هذا القانون، على 

فر�ض مزيد من اللتزامات الوقائية والردعية، بغية امل�صاهمة 

يف مكافحة جرمية غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

�صيدي الرئي�ض،

يت�صح لنا من م�صروع هذا القانون، اأن الآليات التي جاء 

التن�صي�ض عليها في��ه، ت�صتند على املعايري الدولية وحتديث 

القوانني والت�صريعات والإجراءات املعرتف بها دوليا كفيلة 
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بتجرمي عملية غ�صل الأموال ومتوي��ل الإرهاب ومكافحتها، 

وم�ص��ادرة الأم��وال الناجتة عنه��ا ومعاقب��ة املتورطني فيها، 

وتنظيم الأ�صواق املالي��ة وتفعيل مراقبة البنوك واملوؤ�ص�صات 

املالي��ة والتجارية وم�صادر متويل الإرهاب، بالنظر اإىل خماطر 

ه��ذه الظاه��رة الإجرامية؛ وبالت��ايل يج��ب ال�صتمرار يف 

تبني �صيا�صات جنائية اأك��رث �صرامة، حتقق مكافحة اجلرائم 

القت�صادية وزي��ادة التعاون الوثيق ب��ني ال�صلطات الأمنية 

واملالية املخت�صة يف مكافحة كل اأنواع هذه اجلرائم.

�صيدي الرئي�ض،

ل ي�صعني يف خت��ام مداخلتي هذه، اإل اأن اأثّمن م�صعى 

احلكوم��ة يف حتدي��ث منظومتن��ا القانونية واآلي��ات مكافحة 

تبيي���ض الأم��وال ومتويل الإره��اب بتجرميهم��ا، بالنظر اإىل 

خطورتهما عل��ى اجلانب القت�صادي وامل��ايل والجتماعي 

وحتى ال�صيا�صي، وذل��ك بتكييف وحتيني ت�صريعنا الوطني 

م��ع القانون ال��دويل، ومن ثمة الوف��اء بالتزامات بالدنا جتاه 

املجتمع الدويل وخمتل��ف حمافله ومنظماته الدولية؛ وهذا 

م��ا �صي�صمح - يف اعتق��ادي - بتعزيز مكان��ة اجلزائر �صمن 

حظرية الدول ويزيدها م�صداقي��ة ويجعل كلمتها م�صموعة 

وراأيه��ا مقب��ول ومو�صع ثق��ة، خا�صة لدى الأط��راف التي 

ابتليت ب�صر الإرهاب واآف��ة غ�صل الأموال اخلبيثة؛ كما اأنه 

يثبت للعامل باأ�صره �ص��واب خياراتها وتوجهاتها يف مقارعة 

الإرهاب وكافة اأنواع اجلرمية املنظمة.

كم��ا اأنني اأنته��ز هذه ال�صانح��ة املتاحة لن��ا، من خالل 

مناق�صتن��ا مل�صروع القان��ون رقم 05-01، واملتعل��ق بالوقاية 

م��ن تبيي�ض الأموال ومتويل الإره��اب ومكافحتهما، لأدعو 

احلكوم��ة، م��ن خ��الل ممثلها، مع��ايل وزير الع��دل، حافظ 

الأختام، اإىل املزيد من الت�صال والتوا�صل لتنوير الربملانيني 

وال��راأي الع��ام، يف الوقت املنا�صب، بكل م��ا ي�صتجد على 

ال�صاحة الوطنية والدولية عل��ى ال�صواء، رفعا لكل غمو�ض 

اأو التبا�ض واإح��الل لل�صكينة والطماأنينة والثقة، وهو ما اأمر 

به فخامة رئي���ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، يف 

اجتماع جمل�ض الوزراء امل�صغر الأخري، املنعقد يوم الثالثاء 

القرارات  نثمن كل  باملنا�صبة  2015؛ والذي  27 جانف��ي 
الهام��ة والتاريخية التي انبثقت عنه، خا�ص��ة تلك املتعلقة 

باإخواننا واأهالينا يف جنوب بالدنا احلبيبة.

اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ــص: �صك��را لل�صيد حممد لزه��ر �صحري؛  ــيد الرئي� ال�ش

الكلمة الآن لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد الفا�صل وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد الفا�صل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

اأ�صع��دمت �صباح��ا وال�ص��الم عليك��م ورحم��ة اهلل تعاىل 

وبركاته.

اإننا نرحب، بارتياح كبري، مب�صروع القانون املتعلق بالوقاية 

من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، املقرتح 

علينا اليوم للنقا�ض؛ اإنه جاء يف املوعد املنا�صب، و�صي�صاعد 

عل��ى ملء الثغ��رات القانوني��ة يف جمال مكافح��ة تبيي�ض 

الأموال ومتويل الإرهاب.

 ح�ص��ب البيانات ل�صندوق النقد ال��دويل، فاإن الأموال 

الت��ي يتم تبيي�صها يف جميع اأنحاء العامل كل �صنة متثل من 

2 ٪ اإىل 5 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل العاملي؛ ويعترب الآن 
اخلطاب الر�صمي يف �صالح مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإرهاب �صروريا لأمن و�صالمة الأمم.

وللتذك��ري، تاأ�ص���ض النظ��ام ال��دويل �صد الأم��وال غري 

امل�صروع��ة ع��ام 1988، بتوقيع اتفاقية فيينا ل��الأمم املتحدة، 

ملكافح��ة التج��ارة غري امل�صروع��ة يف املخ��درات واملوؤثرات 

العقلية؛ هذه التفاقية عل��ى امل�صتوى الدويل جترم تبيي�ض 

الأموال وت�شرتط على الدول واجب التعاون.

وعل��ى الفور، اأن�ص��اأت جمموعة ال�صب��ع دول )G7( فرقة 

العمل املعني��ة بالإجراءات املالي��ة )GAFI(، اأين مهمتها 

تبقى و�صع املعايري الدولية ملكافحة تبيي�ض الأموال.

يف عام 2000، و�صعت هذه الفرق��ة املعنية بالإجراءات 

املالي��ة )GAFI( قائمة �صوداء للدول غ��ري املتعاونة يف هذا 

املجال. وخ��الل العامني الأولني من الربنامج، و�صعت 23 

دولة يف هذه القائمة، مرغم عليها مراجعة قوانينها واأنظمتها، 

من اأجل امل�صاركة الكاملة يف التجارة الدولية.

كان��ت اجلزائ��ر معر�صة للخط��ر، لتدرج �صم��ن القائمة 
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ال�ص��وداء للدول الت��ي ت�صجع تبيي�ض الأم��وال، ففي �صهر 

اأكتوبر املا�ص��ي، و�صعتها الفرقة املعني��ة بالإجراءات املالية  

)GAFI( عل��ى قائمته��ا »الرمادية« للدول، اأي��ن الت�صريع           

ل يف��ي باملعايري الدولية. واإنها م�صطرة ملراجعة قوانينها قبل 

الجتماع التنظيمي املقبل.

اإن م�ص��روع القانون املقرتح علينا للمناق�صة اليوم، �صيعزز 

الرت�صان��ة القانونية والتكيف مع املعاي��ري الدولية، يف جمال 

مكافح��ة تبيي�ض الأموال ومتويل الإره��اب، وكانت اجلزائر 

م��ن بني اأوائل ال��دول التي ان�صم��ت اإىل املواثيق الدولية 

فت دائما 
ّ
والإقليمية حول مكافحة متويل الإرهاب، وقد �صر

التزاماته��ا جتاه املجتمع الدويل، ل�صالح اأي جهد يهدف اإىل 

التخل�ض من هذه الآفة واآثارها ال�صارة.

وهكذا، �صياأخذ ه��ذا امل�صروع بعني العتبار التوازن بني 

النظام الد�صتوري اجلزائري واللتزامات الدولية.

ن�صجل مل�صروع القانون ثالثة تعديالت جوهرية:

التعدي��ل الأول، يتعل��ق بالتعريف »الدقي��ق وال�صامل« 

جلرمية متويل الأعمال الإرهابية، واأو�صح اأن التعديل املقرتح 

عل��ى املادة 3، يعت��رب متويل الإره��اب كجرمية، �ص��واء كان 

�صاحبها وراعيها يف اجلزائر اأم يف اخلارج.

ويقرتح الن�ض تو�صي��ع اخت�صا�ض املحاكم، عندما يتعلق 

الأم��ر باأعم��ال اإرهابي��ة �صد م�صال��ح اجلزائ��ر يف اخلارج،                  

اأو عندما تكون ال�صحية من جن�صية جزائرية.

التعدي��ل الث��اين، يهتم بتعري��ف الإج��راءات القانونية 

والإداري��ة، املتعلقة بواجب اليقظة ب�ص��اأن املعامالت املالية 

امل�صبوهة.

يق��رتح � اإذن � ه��ذا امل�ص��روع تعريفا دقيق��ا و�صامال 

جلرمية متوي��ل الإرهاب، يتكي��ف مع النظ��ام الت�صريعي 

الوطن��ي ويوؤك��د اللتزام��ات الدولي��ة؛ يعت��رب متوي��ل 

الإرهاب جرمي��ة، �صواء كانت العملية له��ا عالقة بعمل 

اإرهاب��ي اأم ل، فه��ذا القان��ون �صيمالأ الف��راغ القانوين 

ح��ول التعري��ف بالهيئ��ات الوطنية امل�صوؤول��ة عن �صن 

الق��رارات ب�ص��اأن جتمي��د وحج��ز الأم��وال الإرهابية، 

 7 فبتحدي��د هذه الهيئات، فاجلزائ��ر �صتمتثل اإىل املادة 

من ميثاق الأمم املتحدة.

للتذك��ري، تعت��رب اجلزائ��ر من ب��ني ال��دول الأوىل التي 

اقرتح��ت جترمي دفع الفدية لإطالق �ص��راح رهائن لأنه ميول 

الإرهاب.

اأعيد تعريف تبيي�ض الأموال:

تبيي���ض الأم��وال ه��و اإخف��اء الأم��وال غ��ري امل�صروعة 

والت��ي حت�صل من )تهريب املخ��درات، ال�صرقة، الحتيال، 

بي��ع الأ�صلحة، التهرب م��ن دفع ال�صرائ��ب،...( ثم اإعادة 

ا�صتثمارها يف الأن�صطة القانونية كالعقارات مثال.

الهدف من �صاح��ب تبيي�ض الأموال هو ت�صهيل التربير 

ال��كاذب ع��ن اأ�صل ه��ذه الأموال جت��اه ال�صلط��ات. ويف 

املمار�صة العملية، قد يظهر تبيي�ض الأموال يف �صكل اآليات 

خمتلفة، مثل اإن�صاء فواتري وهمية لعدة �صركات.

الوقاية من هذه الآفة:

تعت��رب املتابعة للم�ص��ارات املالية مفتاح��ا ملكافحة اجلرمية 

والإرهاب، وعلى مدى الأربعني �صنة املا�صية، تبنت العديد 

من الدول تدابري �صارم��ة على نحو متزايد ملكافحة تبيي�ض 

الأموال ومتويل الإرهاب.

مكافحة تبيي���ض الأموال تعترب اأولوي��ة بالن�صبة للبنوك، 

وتوؤديهم اإىل املراقبة امل�صتمرة على اخلدمات امل�صرفية، يجب 

على البنوك اجلزائري��ة اأن تتعاون تعاونا كامال مع ال�صلطات 

العمومي��ة يف مكافح��ة تبيي�ض الأموال، ويج��ب اأن متار�ض 

بح��ذر �صديد كلم��ا تقدمت اإليها عملي��ة باأموال  ل ميكن 

ال�صمان عن اأ�صلها، خ�صو�صا املال نقدا.

ملكافح��ة تبيي���ض الأموال، يجب على القان��ون اأن ي�صع 

عتبات للدفع نقدا.

وهذه فر�ص��ة جيدة ومالئم��ة لتعميم الدف��ع عن طريق 

ال�صيكات والدفع الإلكرتوين وتقليل الدفع نقدا اإىل اأق�صى 

درجة.

يج��ب على البن��وك اأن ت�صرح اإىل م�صلح��ة معينة حتت 

�صلط��ة وزارة املالية املعامالت املنج��زة على م�صتواها والتي 

ميكن اأن تاأتي من التجارة غري امل�صروعة.

كما يجب على البنوك اأن تعلن عن:

- عمليات، هوية اأ�صحابها اأمر م�صكوك فيه،

- عمليات منفذة وامل�صتفيدون غري معروفني،

- العملي��ات التي يقوم بها اأ�صخا�ض اأو تنظيمات مقيمة 

يف بل��د م�صنف على اأنه غ��ري متع��اون يف مكافحة تبيي�ض 

الأموال.

يجب على البنوك مالحظة هوية املتعامل، �صواء كان زبونا 

اأم ل، لأي فت��ح ح�ص��اب، تاأجري اآم��ن اأو اأي عملية  نقدية 

تتج��اوز العتبة امل�صموح بها، ويجب اأن تبقى هذه املعلومات 
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حتت ت�صرف العدالة لعدة �صنوات.

واأخ��ريا، يج��ب عل��ى البن��وك اأن تر�ص��ل اإىل امل�صلحة 

املعنية، حتت �صلطة وزارة املعلوم��ات املتعلقة بعملية حتويل 

الأموال من الدف��ع نقدا عندما يتجاوز مبلغ ال�صفقة العتبة 

امل�صموح بها.

اأكتف��ي بهذا الق��در - �صيدي الرئي���ض - اأ�صكركم على 

كرم الإ�صغ��اء واملتابعة وال�صالم عليك��م ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 

ب��ودي اأن اأ�صكره - خا�صة - لأنه و�صع اإ�صبعه على حقيقة 

امل�صكل، والأ�صب��اب والدواعي الت��ي اأدت باحلكومة لأن 

تقدم هذا الن���ض بال�صفة ال�صتعجالي��ة والتي ا�صتوجبت 

منا التجاوب معها اإيجابيا، وتقدميها للمعاجلة وحتديد املوقف 

منها من قبل ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة.

الكلمة الآن لل�صيد حممد بن طبة.

ــن طبة: ب�ص��م اهلل الرحم���ن  الرحيم  ــد ب ــيد حمم ال�ش

وال�صالة وال�صالم على النبي الكرمي.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

العجلة لي�صت دائما م��ن ال�صيطان، اإمنا العجلة قد تكون 

من املالئكة لدح�ض �صياط��ني الإن�ض واجلن الذين يوحي 

بع�صهم اإىل بع�ض زخرف القول غرورا.

�صيدي الرئي�ض،

تدخل��ي يف ه��ذا الن�ض اإمنا ه��و لدقت��ه، اأعجبتني الدقة 

املوج��ودة  يف هذا الن�ض، الإحاطة املوجودة فيه، فانظر معي 

حينم��ا يتكل��م فقط عن متوي��ل الإرهاب، يف فق��رة واحدة 

ي�صتعمل 14 »اأو«، واأنا قراأتها 14 مدفعا يحا�صر هوؤلء الذين 

يعيثون يف الأر�ض ف�صادا.

�ص��ف اإىل ذل��ك، يف هذه الفق��رة نف�صها تن��وع الفعل: 

يقدم، يجمع، ي�صرّي، واإ�صافة اإىل ذلك التو�صيف: �صخ�صيا، 

كلي��ا، جزئيا، �صواء و�صواء، كل ه��ذه عبارات وكلمات، اإمنا 

هي �صالح ملحا�صرة هوؤلء املبي�صني الذين ي�صّودون احلياة، 

�صّود اهلل وجوههم واأفعالهم.

ولهذا، فه��ذا احل�صار الكبري ل ن�صتغرب��ه حينما نرى اأن 

اهلل �صبحانه وتعاىل وهو يتكلم عن حد احلرابة، هوؤلء الذين 

يعيثون يف الأر�ض ف�ص��ادا، يقول �صبحانه وتعاىل: »اإمنا جزاء 

الذي��ن يحاربون اهلل ور�صوله وي�صع��ون يف الأر�ض ف�صادا اأن 

يقّتل��وا اأو ي�صلب��وا اأو تقطع اأيديه��م واأرجلهم من خالف 

اأو ينف��وا من الأر�ض ذلك له��م خزي يف الدنيا ويف الآخرة 

ع��ذاب عظي��م اإل الذين تاب��وا من قبل اأن تق��دروا عليهم 

فاعلموا اأن اهلل غفور رحيم«.

واإذن، ل عجب يف اأن ن�صدد على اأمثال هوؤلء، وقد �صدد 

اهلل �صبحانه وتعاىل عليهم، ونحن بهذا ن�صري يف طريق اهلل.

اأي�ص��ا ما اأعجبني يف هذا الن���ض، يعني رغم هذه ال�صدة 

وه��ذا احل�صار امل�صروب على ه��وؤلء املبي�صني وعلى هوؤلء 

مم��ويل الإرهاب اأن��ه مل يخل م��ن القيم الإن�صاني��ة والبعد 

الإن�ص��اين الذي ينبغي دائما ونحاول اأن جنده يف الن�صو�ض 

القانوني��ة، حينم��ا يكفل احلاج��ات ال�صروري��ة، ملن �صمله 

احلجز اأو التجميد يف القيام بحاجياته ال�صرورية وحاجيات 

اأهله ومن يعولهم، وهذا بعد اإن�صاين وقيمة اجتماعية ينبغي 

اأن ن�ص��ري اإليها يف الن�ض، ويق��ول اهلل �صبحانه وتعاىل: »ول 

يجرمنك��م �صن��اآن قوم عل��ى األ تعدل��وا اإعدلوا ه��و اأقرب 

للتقوى«.

التدخ��ل الأخري، هو ن��داء، اأنا اأق��ول اإن القانون وحده               

ل يجّم��ل  احلي��اة ول يق�ص��ي على اجلرمية، ل��و مل ت�صارك 

الأط��راف املعني��ة بال��ذات ولي�ض هن��اك معن��ي اأكرث من 

املجتمع املدين، يف حمارب��ة اجلرمية، ب�شرط األ يجعل نف�شه 

بدي��ال عن اجلهات الر�صمي��ة وعن اجله��ات الق�صائية، فاأنا 

اأدعو من هذا املنرب اأن يكون املجتمع املدين متعاونا، متفهما 

لدور الدول��ة يف حماربة هوؤلء املمولني واملجرمني ول يبقى 

موق��ف املتفرج، ينبغي عليه وعلى ال�صعب اجلزائري املوؤمن 

األ يق��ف موقفا �صلبي��ا، واإمنا يكون اإيجابيا ينظ��ر اإىل الواقع 

ويتدخل باإيجابية يف الأرا�صي التي ل  ي�صتطيع فيها الواحد 

- رمبا - اأن يخرج ب�صلة اأو خردلة، نرى اإرم ذات العماد ترفع 

ون��رى النا�ض يبن��ون بكل ريع اآية يعبث��ون ول اأحد يتكلم، 

ينبغي على املجتمع املدين اأن يتدخل واأن يقوم بدوره.

ال�ص��يء الثاين اأي�صا، اأدعو من هذا املنرب و�صائل الإعالم 

اأن ت�صارك يف احلفاظ على حياتنا البي�صاء، وينبغي اأي�صا اأن 
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يكون لها دور يف حماربة مثل هذه اجلرمية ويف حماربة اأمثال 

ه��وؤلء املبي�صني، بن�صر ثقافة التدخل وثقافة الإعالم وثقافة 

التعاون والتنا�صر فيما بيننا.

اأي�ص��ا، اجلهة الأخرى التي اأدعوها من خالل هذا املنرب، 

هي اجلهات العلمية والرتبوي��ة واجلهات الدينية، الر�صمية، 

ينبغ��ي عليها اأن تقوم بدورها يف هذا ال�ص��اأن اأي�صا، وهكذا 

ي�صبح كال يحارب هوؤلء ول ي�صبح فقط القانون اأو الق�صاء 

اأو غ��ري ذلك، وت�صبح البالد كله��ا واقفة �صد هذه اجلهات 

التي تعيث يف الأر�ض ف�صادا وتهلك احلرث والن�صل.

اأخريا، ن�صد على مثل هذا القانون، على مثل هذا العمل 

اجلاد والدقيق ونثمنه، ول ي�صعنا اإل اأن ن�صكر القائمني عليه 

وندعو لهم بالتوفيق وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ــص: �صكرا لل�صيد حممد ب��ن طبة؛ بذلك  ــيد الرئي� ال�ش

نكون قد اأمتمنا النقا�ض العام؛ اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل لديه 

اجلاهزية للرد على الأ�صئلة؟ ال�صيد الوزير م�صتعد للرد على 

الأ�صئلة الآن فالكلمة لكم تف�صلوا.

ال�شيد ال�زير: �صكرا لل�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم؛ 

ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على ر�صوله 

الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأود بداي��ة يف هذا الظ��رف ويف هذه املنا�صب��ة، اأن اأ�صكر 

جزيل ال�صكر هذا املجل���ض املوقر رئي�صا واأع�صاء وموظفني، 

عل��ى كل م��ا قاموا ب��ه للو�ص��ول اإىل هذه اجلل�ص��ة، جل�صة 

مناق�ص��ة م�صروع هذا القان��ون، هذا الن���ض املعرو�ض على 

املجل���ض املوقر يف ظرف اأ�صري اإليه وبعب��ارات ومب�صطلحات 

ومب�صتوى عال من قبل كل املتدخلني.

اإن املرحل��ة التي مير بها العامل معروفة والتوازنات الدولية 

معروفة والظرف معروف لدى اجلميع.

ق��د اأ�صارت ال�صي��دة ع�ص��و جمل�ض الأم��ة املحرتمة يف 

تدخله��ا اإىل مرحلة جمع ال�صف��وف ور�ض ال�صفوف، لي�ض 

الأم��ر بدعة بني احلكومة والربمل��ان، ولكن ما نراه يف العامل 

من��ذ اأيام، يف دول متقدمة، عندم��ا راأت اأن امل�صلحة العليا 

لبالده��ا م�صت اأو قد مت�ض، فلم يب��ق اآنذاك ل معار�صة ول 

موالة ول �صلطة تنفيذية.

كل ر���ض �صفوفه، وهذا م��ا تبني بو�صوح من خالل كل 

املداخالت لأع�صاء هذا املجل�ض املوقر.

فم��رة اأخرى، با�ص��م احلكومة، اأ�صكرك��م جزيل ال�صكر 

على ذلك.

�صيدي الرئي�ض،

اأريد بهذه املنا�صبة وكل  املتدخلني ثمنوا م�صروع القانون 

ويف هذه املرحل��ة بالذات - كما اأ�صرت - واأ�صاروا باملنا�صبة 

اإىل بع���ض املوا�صيع الهامة جدا، وه��ي املوا�صيع التي اأريد 

اأن اأتط��رق اإليها يف اإجابات، ق��د تكون خمت�صرة ويف بع�ض 

الأحيان مطولة، ولكن لبد اأن اأتطرق اإليها.

اأول، فيم��ا يخ�ض ما ع��رب عنه كل املتدخل��ني، والنقطة 

املتعلق��ة مبوقف اجلزائر فيم��ا يخ�ض حمارب��ة الإرهاب: اإن 

موق��ف اجلزائر - كم��ا هو معروف - ثاب��ت بالن�صبة ملحاربة 

الإرهاب وجتفيف كل منابع الإرهاب، وقد عربت عن ذلك، 

يف ظرف كانت لوحدها حتارب الإرهاب.

ع��ربت عن��ه يف املحاف��ل الدولي��ة، بو�ص��وح وب�صرامة، 

ولزالت على موقفها هذا، اإذ الآن عرفت املجموعة الدولية 

وتاأكدت املجموعة الدولية اأن الإرهاب لي�ض له ل دين ول 

اإقليم ول وطن.

وبالتايل ف��اإن التزامات اجلزائر الدولي��ة، يف هذا املجال، 

ه��ي التي اأدت به��ا اإىل اأن ت�صادق عل��ى التفاقيات التي 

�ص��درت عن املجموعة الدولي��ة، واملتعلقة مبحاربة الإرهاب 

وحماربة متويل الإرهاب، وب�صفة عامة اجلرمية املنظمة.

اإن ه��ذا املوقف الذي عربت عن��ه اجلزائر، ولزالت تعرب 

عن��ه وتكر�صه يف ت�صريعاتها الوطني��ة، وفقا لهذه التفاقيات 

الدولي��ة الت��ي �صادقت عليه��ا، ليتنافى اإطالق��ا - كما مت 

الإ�صارة اإليه من اأحد اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمني الذي 

تدخل - مع مواقفها الثابت��ة ال�صيا�صية فيما يخ�ض املواقف 

املتعلقة باحلركات التحررية.

اإنه مبداأ وا�صح ويعود اإىل مبادئ ثورة نوفمرب واإعالن ثورة 

نوفمرب اخلالدة.

وله��ذا فكل ما جاء يف القانون يف هذا املجال، تالحظون 

اأن��ه مت بالدق��ة، وهو ج��اء بقواعد ومواد �صامل��ة لكن مانعة، 

�صامل ويف نف�ض الوقت مانع.

امل�صاأل��ة الثاني��ة والتي اأي�صا اأ�صري اإليه��ا من قبل ال�صيدة 

وال�صادة اأع�صاء جمل���ض الأمة املحرتمني، املتدخلني، وهي 

املتعلقة مبحاربة تبيي�ض الأموال، ب�صفة عامة.
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اإن القان��ون ال�صاري املفعول، جاء بقواعد وا�صحة يف هذا 

املج��ال، وقد اأ�ص��ار اإىل بع�صها ال�صيد ع�ص��و جمل�ض الأمة 

املح��رتم، الذي تدخل واأعطى بع���ض الإجراءات، واأعطى 

اأي�صا يف تدخل��ه اأ�صباب ال�صتعج��ال بالن�صبة مل�صروع هذا 

الن�ض ومرة اأخرى فاأنا �صاكر له ذلك.

فيما يخ�ض بع�ض املبادئ املتعلقة بتبيي�ض الأموال، ووفقا 

لالتفاقي��ات الدولية وت�صريعنا الوطني: اإن احلكومة يف هذا 

املجال تقوم باإجراءات عن طريق خمتلف الهيئات املخت�صة 

والت��ي حتيل ه��ذه الق�صايا، بعد اإمتام كل ه��ذه الإجراءات 

عندم��ا يتعل��ق الأمر به��ذه اجلرائ��م، حتيلها عل��ى الق�صاء 

ملحاكمة املخالفني، وفقا للقانون، واإن ق�صايا عديدة طرحت 

اأمام العدالة ومت الف�صل فيها.

هناك املجدولة للف�صل فيها، اإل اأن عدد هذه الق�صايا هو 

عدد هام وموج��ود ومت بالن�صبة لأغلبيته��ا الف�صل فيها من 

قب��ل العدالة؛ وبالتايل ل ميك��ن اإطالقا، يف هذا املجال، اأننا 

كلما كانت هن��اك ق�صية وعر�صت على الق�صاء ومت الف�صل 

فيها، يتم الإعالن عنها.

ه��ذه الق�صايا اأ�صال تط��رح على الق�ص��اء وحتاكم علنيا، 

اإل ال��ذي مل ي��رد اأن ين�صر ويطلع، واأق��ول بالن�صبة لو�صائل 

الإعالم، بكل و�صوح فاجلل�ص��ات علنية والق�صايا متر يوميا، 

وعليه��ا اأن حت�صر اجلل�صات وتتكلم عن هذه الق�صايا، مادام 

اجلل�صات علنية ويف �صفافية كاملة.

اأعود - �صيدي رئي�ض جمل���ض الأمة املحرتم، ال�صيدات 

وال�ص��ادة الأع�صاء املحرتمون - اإىل بع���ض املالحظات رمبا 

ع��ن طري��ق املداخالت، فيم��ا يخ�ض م�صروع ه��ذا الن�ض 

املعرو�ض عليكم.

اأول، بالن�صب��ة ل�ص��وؤال ح��ول ملاذا مت الن���ض ح�صريا يف 

الخت�صا���ض، واأعط��ي لوكيل اجلمهوري��ة ملحكمة اجلزائر 

العا�صمة واأي�صا لرئي�ض حمكم��ة اجلزائر العا�صمة؟ يف هذا 

الن�ض جتدون اأننا قمنا بتعريف ما املق�صود باجلزائر العا�صمة؟ 

قلن��ا اإن املق�صود باجلزائر العا�صم��ة، رئي�ض حمكمة اجلزائر 

العا�صمة وحمكمة �صيدي احممد.

ملاذا قمنا بهذا التعري��ف يف هذا الن�ض؟ لأن اخت�صا�ض 

رئي�ض حمكمة اجلزائر العا�صم��ة موجود يف الن�ض ال�صاري 

املفعول، وبالتايل جئنا بهذا التعريف حتى ينطبق على هذا 

الن�ض وعل��ى ما هو �صاري املفع��ول يف الن�ض رقم 01-05 

ال�صاري املفعول، لأنه بب�صاطة، بالن�صبة للنوع الأول املتعلق 

بق��رار التجميد اأو احلج��ز لأموال الإرهابي��ني اأو املنظمات 

الإرهابية، فهو يتم - كما قلنا - عن طريق خمتلف الهيئات 

املخت�صة التي يجيز له��ا القانون اأن حتقق يف اجلرائم ويتبني 

له��ا اأن هناك معامالت م�صبوهة، قد تكون تذهب اإىل متويل 

الإره��اب، اأي ارتكاب جرمية متويل الإرهاب، هذه الهيئات 

كال�صبطي��ة الق�صائي��ة يف اإط��ار حتقيقه��ا، اأو خلي��ة معاجلة 

ال�صتعمال امل��ايل اأو هيئات اأخرى خمت�صة، فتوجه الطلب 

اإىل وكي��ل اجلمهورية ووكيل اجلمهوري��ة يوجهه اإىل رئي�ض 

حمكمة اجلزائر للقيام بهذا الإجراء.

النوع الثاين وهو املتعلق بالقرارات ال�صادرة عن جمل�ض 

الأم��ن، قائمة موح��دة ي�صدرها جمل�ض الأم��ن دوريا، فيها 

اأ�صماء، وي�صدر ق��راره بتجميد اأموال هذه املنظمات اأو هذا 

ال�صخ�ض املدرج يف القائمة كاإرهابي.

فما هو موجود حاليا يف الت�صريع، عندما ياأتي هذا القرار، 

اإىل اأي هيئ��ة يوج��ه؟ من يق��وم بالإج��راءات؟ من ينفذها 

حالي��ا؟ هذه ه��ي املالحظة، هذا ه��و الف��راغ الذي وجد 

وموجود يف ه��ذا امل�صروع، بل يف القان��ون ال�صاري املفعول 

والذي مالأه الن�ض.

فحددت الهيئة، وكي��ل اجلمهورية يطلب اأو يلتم�ض من 

رئي�ض املحكم��ة هنا بالن�صبة للنوع الأول، اأما بالن�صبة لهذا 

الن��وع، اأو النوع الثاين، الذي قل��ت هو �صادر عن جمل�ض 

الأم��ن، فالقانون حدد ذل��ك باأن طلب التنفي��ذ يوجه اإىل 

الوزير املكلف بامل��ال، بالن�صبة للقرار املتعلق مبجل�ض الأمن 

اأو قائم��ة جمل���ض الأمن، اأم��ا يف الأمور العادي��ة الأخرى 

اأو يف الإج��راءات العادية طبعا وكي��ل اجلمهورية، فرئي�ض 

املحكمة.

بالن�صبة لقرارات جمل�ض الأمن، فالهيئة املخت�صة بتنفيذها 

وبالتعامل معها هو الوزير املكلف باملالية اأو وزير املال، حددنا 

ذلك، مل��اذا بالن�صبة للجزائر العا�صم��ة، وكيل اجلمهورية؟ 

لأنن��ا نريد يف هذا املجال - بكل ب�صاطة - اأن يكون للجزائر 

بن��ك قاعدة معلوماتية ح��ول كل املو�صوع املتعلق بتجميد 

الأم��وال فيما يخ�ض هذه اجلرائم وحتى تكون هيئة واحدة 

الت��ي لها كل ه��ذه املعطيات وهذه املعلوم��ات، حتى تتابع 

املو�صوع بدقة.

اإذن ه��ذا هو ال�صب��ب، حيث ح�صرنا اجلزائ��ر العا�صمة، 

حمكمة �صيدي احممد، رئي�ض املحكمة اأو وكيل اجلمهورية 

لدى اجلزائر العا�صمة.
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معن��اه اأن كل الطلب��ات تاأت��ي اإىل هنا، وجتم��ع يف بنك 

معلوماتي ال��ذي نتابعه بدقة عن طري��ق الهيئات املخت�صة 

والق�صاء، ق�صية متابع��ة ودقة ومعلومات فقط، لأنه كل يوم 

قد ت�صدر هذه الق��رارات عن جمل�ض الأمن اأي�صا، وبالتايل 

ل بد اأن جنمع هذه املعلومات.

فيم��ا يخ�ض بع�ض الإج��راءات املتعلقة باأم��ر هام جدا، 

ال�صوؤال والنقا�ض يدور حوله دوما، وقد طرحه اثنان اأو ثالثة 

من املتدخل��ني، وطبعا كممثل للحكوم��ة اأريد اأن اأطرحه؛ 

لأن��ه مطروح يف النقا�ض دوليا م��ن جميع اأطراف املجموعة 

الدولية، األ وهو تعريف الإرهاب؛ هناك نقا�ض دويل، وهناك 

اتفاقيات دولية تن���ض على تعريف الإرهاب، لكن النقا�ض 

لزال مطروحا بالن�صبة لتعريف الإرهاب.

وهن��ا لب��د اأي�ص��ا اأن اأتط��رق اإىل �ص��وؤال اأو ا�صتف�ص��ار                     

اأو مو�ص��وع هام وه��و املتعلق بتمويل الإره��اب يف اجلانب 

املتعلق بتجرمي الفدية.

اجلزائر طرحت موقفها بو�ص��وح لدى املجموعة الدولية، 

ق��ال ل بد اأننا نق��وم ب��اإدراج قواعد اأمني��ة وا�صحة بتجرمي 

الفدية.

كان يل اجتماع��ات يف جمل���ض وزراء الع��دل الع��رب، 

الأول يف اليم��ن والأخري يف جدة،  وطبعا كممثل  للجزائر 

يف جمل���ض وزراء العدل العرب، طلبت واقرتحت اأن نكّون 

جلن��ة لإيج��اد ال�صيغة فيما يخ���ض جترمي الفدي��ة واإدراجها 

يف التفاقي��ة العربية ملكافح��ة الإرهاب ومتوي��ل الإرهاب، 

فكوّن��ا جلنة وهذه اللجنة تدر���ض الآن هذا القرتاح، ولكن 

اأغل��ب الدول طرحت م�صاألة خمالفة هذه القاعدة، فما هي 

العقوبات بالن�صبة للدول��ة التي تخالف القواعد املن�صو�ض 

عليه��ا ب�صراحة  كما جاء يف اقرتاح اجلزائر؟ ومن املتوقع اأن 

حت�صر وزارة اخلارجية مع وزارة العدل موؤمترا اأو منتدى دوليا 

حول متويل الإرهاب، و�صيك��ون النقا�ض حول جترمي الفدية 

واأي�ص��ا حول املخدرات كمنبع اأ�صا�ص��ي لتمويل الإرهاب، 

خا�صة يف منطقة ال�صاحل.

 اإذن هذه هي املعلومات التي اأردت اأن اأعطيها للمجل�ض 

املوقر بالن�صبة لهذه النقطة، وهي هامة جدا يف جمال حماربة 

الإرهاب وجتفيف منابعه وخا�صة بالن�صبة لتمويله.

فيم��ا يخ�ض م�صاألة اأ�صا�صية اأي�صا وه��ي تبيي�ض الأموال 

ومتويل الإرهاب، اأ�صري يف النقا�ض وكان على م�صتوى عايل، 

اأن��ا �صاكر لكم طرح هذه املوا�صيع الهامة جدا، وهي املتعلقة 

برفع ال�صر البنكي يف بع�ض الدول والإجراءات املتخذة يف 

ذلك.

اأع��رف �صيئا عن ذلك، بحكم العمل ال�صابق يل كقا�ض 

وتاريخ ذلك يعود للثمانيني��ات، بحيث كان اأول من طلب 

رفع ال�ص��ر البنكي - كما تعلمون - هي جمموعة من ق�صاة 

التحقي��ق على امل�صتوى العاملي، وخا�صة الأوروبيني، كانت 

لنا  اآن��ذاك عالقات مع التنظيم��ات النقابية للق�صاة، وكان 

اأول بي��ان لق�صاة التحقيق يف جنيف طالبوا فيه برفع ال�صرية 

ف بذلك، 
ّ
البنكي��ة ولكن بقي حربا على ورق؛ التاريخ يعر

ع��ودوا اإىل ذلك الوق��ت، لقد بقي حربا عل��ى ورق، وكان 

ق�ص��اة التحقيق اآن��ذاك وا�صحني وقلت عق��دوا اجتماعهم 

يف جنيف وخل�صوا اإىل بي��ان اأعلنوا فيه اأن التحقيق يعرَقل 

يف ق�صاي��ا هامة ويف بع�ض الأحيان تتجاوز الأقاليم الدولية، 

ون�صط��دم م��ع قواعد بنكي��ة  ترف�ض رفع �صري��ة البنوك، اأنا           

ل اأعطي معلومات عن فالن اأو فالن بالن�صبة ل�...

الآن ه��ذا الأم��ر تطور من��ذ ذلك التاري��خ ومنذ اإعالن 

ق�صاة التحقيق يف جنيف عن مطالبتهم برفع ال�صر البنكي، 

تطور الأمر نتيجة تطور العامل ونتيجة - طبعا - تطور اجلرمية 

العاب��رة للقارات وتط��ور م�صاحة تبيي�ض الأم��وال ونتيجة 

له��ذه اجلرائم �ص��درت اتفاقيات عن املجموع��ة الدولية، 

�صادق��ت عليها اجلزائر؛ والآن هناك اإجراءات تتخذ ولكن 

ه��ذه الإج��راءات قد تطول، غري اأنن��ا مل ن�صبح يف الو�صع 

ال��ذي كنا علي��ه يف ال�صاب��ق بالن�صبة لرفع ال�ص��ر البنكي 

�ص��واء داخلي��ا وخا�صة دولي��ا، فيما اأ�ص��رمت اإلي��ه بالن�صبة 

لبع�ض الدول التي تعترب كجنات - كما قلتم - يف تبيي�ض 

الأم��وال اأو الف�صاد، الآن املجموع��ة الدولية والإجراءات 

الدولي��ة اأو التفاقي��ات الدولية تط��ورت، واأعتقد اأن كل 

ال��دول الآن تري��د اأن حتارب ه��ذه اجلرائم، مل��ا لها من اأثر 

عل��ى القت�صادي��ات العاملية واأثره��ا اأي�صا عل��ى اجلوانب 

الجتماعية ل�صعوب املعمورة.

فيما يخ���ض بع�ض عالقات ال�صتثمار بتبيي�ض الأموال، 

هذا متع��ارف عليه ومعروف يف العامل؛ وبالتايل كل الدول 

حت��ارب تبيي���ض الأموال حت��ى تكون له��ا ا�صتثمارات يف 

ال�صفافية الكاملة وتكون يف فائدة الدول.

فيم��ا يخ���ض بع���ض الإج��راءات املتعلقة مب�ص��روع هذا 

الن�ض، وه��ي ذات عالقة بحماية حقوق الآخرين، ح�صني 

النية، كم��ا اأ�صري اإىل ذلك يف تدخل اأح��د اأع�صاء جمل�ض 
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الأمة املحرتم.

اأدرجن��ا ذلك - كما قل��ت يف عر�صي يف البداية - حتى 

يكون ذل��ك التوازن بني التزاماتن��ا الدولية وا�صحا يف هذا 

املجل���ض وحماي��ة حق��وق الأف��راد ح�صني الني��ة بالن�صبة 

للقرارات التي تتخذ.

وبالت��ايل اأعطيناها احلق، وفقا للقان��ون، اأنها تطعن يف اأي 

قرار يف هذا املجال اأمام الق�صاء، للح�صول على حقوقها اإذا 

راأت نف�صها مت�صررة من هذا القرار.

فيم��ا يخ���ض م�صاهمة املجتم��ع امل��دين يف حماربة هذه 

اجلرائم، خا�صة بالن�صبة لتمويل الإرهاب.

نعم مل�صاهمة املجتمع املدين، واأ�صم �صوتي اإىل �صوتكم، 

ال�صي��د ع�صو جمل�ض الأمة املحرتم، لبد اأن ي�صاهم اجلميع 

يف حمارب��ة هذه اجلرائم، وما يح�ص��ر بالن�صبة لالإ�صالحات 

واملتعل��ق بتعديل قانون الإجراءات اجلزائية، يدخل يف هذا 

ال�ص��اأن، ما نحن نح�صر فيه الآن هو حماية املبلغني عن مثل 

هذه اجلرائم، معنى ذلك �صتكون اإجراءات خا�صة باملبلغني 

عن هذه اجلرائم، �صواء بالن�صبة لتبيي�ض الأموال اأو الف�صاد 

اأو متوي��ل الإره��اب اأو غريه��ا، مل��اذا؟ حتى نح��ارب عادة 

الر�صائل املجهول��ة، التي يكون لها يف بع�ض الأحيان �صيء 

من ال�صح��ة وت�صاعد، ويف بع�ض الأحيان قد تكون كيدية؛ 

وبالت��ايل فالعدالة والق�صاء لبد اأن ين�صف اجلميع ويحافظ 

على حقوق اجلميع.

وبالت��ايل يف اإ�صالحنا لقانون الإجراءات اجلزائية �صرنكز 

وناأتي بقواعد اأ�صا�صي��ة حلماية املبّلغني،  مبا فيها الإجراءات 

الت��ي ه��ي متعارف عليه��ا دوليا والتي جتعل م��ن احلماية، 

حماي��ة اأ�صا�صي��ة للمبل��غ اأو لل�صاهد يف مثل ه��ذه اجلرائم، 

لتدعيم املحاربة ولتدعي��م الإرادة القوية للجزائر يف حماربة 

مثل هذه اجلرائم.

فيم��ا يخ�ض اأي�صا ماقاله ال�صيد الع�صو املحرتم عن دعوة 

و�صائل الإعالم اإىل امل�صاركة وهناك اأي�صا ع�صو اآخر حمرتم 

اأثار م�صكلة و�صائل الإعالم وعالقتها مببداإ ا�صتقاللية ال�صلطة 

الق�صائية وتدخله��ا يف ال�صلطة الق�صائية، طبعا ما طرحتموه 

كان يف م�صت��وى عال، �صيدي، نقا�ض كبري ووا�صع، نعم اأنتم 

عل��ى �صواب فه��ذا يحتاج اإىل نقا�ض كب��ري، نحن مل ن�صل 

بعد، ولكن مع ال�صيد وزير الت�صال يف هذا املجال - وكنت 

ق��د اأعلنت عن ذلك - �صنح�صر لأي��ام تكوينية لل�صيدات 

وال�صادة من اأ�صرة الإعالم بخ�صو�ض خ�صو�صيات الق�صاء، 

وخ�صو�صيات العدالة، ترى الآن اأن القانون يعاقب كل من 

مي�ض اأو يقل��ل من �صاأن الأحكام الق�صائي��ة، لكن الأغلبية 

ل تع��رف ذلك، وبالتايل لبد من م�صاهمة الإعالم يف هذا 

املجال لرتقية الق�ص��اء وتدعيم ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية 

واحرتام مبادئ العدالة املتعارف عليها عامليا ودوليا، ول�صك 

اأن اأ�ص��رة الإع��الم �صت�صاهم يف ذلك، لأن��ه يف الأ�صل هو 

مل�صلحة البلد ومل�صلحة املجتمع اجلزائري ومل�صلحة اجلميع، 

عندم��ا يكون الق�صاء، قويا، ع��ادل، يحرتم اجلميع وي�صمن 

حقوق اجلمي��ع، ول يوؤثر عليه، ل يقب��ل اأي �صغط من اأي 

كان وم��ن اأي جهة كانت وباأي و�صيل��ة كانت، �صواء كانت 

و�صيلة اإعالمية اأو غري اإعالمية فهذه هي املبادئ التي نعمل 

الآن عل��ى تر�صيخه��ا �صيئ��ا ف�صيئا، م��ع كل امل�صاهمني يف 

ذل��ك، مع املجتمع املدين، مع اأ�ص��رة الإعالم، مع املثقفني، 

مع الإعالمي��ني و�صيتحقق املراد - اإن �ص��اء اهلل - تدريجيا 

لبن��اء دولة القانون القوية بعدالتها القوية التي حترتم حقوق 

اجلميع وت�صمن حقوق وحريات اجلميع.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأعتقد اأنني يف بداية كالمي يف العر�ض �صرحت القانون، 

وال�صي��دة وال�صادة املتدخلون، من اأع�صاء جمل�ض الأمة، قد 

�صرحوا ذلك اأكرث مني وتطرقوا اإىل م�صروع القانون واملبادئ 

الت��ي ت�صمنها ه��ذا الن���ض، بخ�صو�ض كل املب��ادئ التي 

جاء بها، والطابع ال�صتعج��ايل الذي متيز به يف هذا الظرف 

بالذات، والذي متر به املجموعة الدولية ومير به العامل.

فم��رة اأخرى، ل ي�صعن��ي اإل اأن اأ�صكركم جزيل ال�صكر 

عل��ى تثمينك��م لن�ض هذا القان��ون وتفهمك��م، واأ�صكركم 

ال�صي��د رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم على ما قمتم به يف هذا 

املج��ال، وطبعا ال�صكر مو�ص��ول اإىل ال�صي��د رئي�ض اللجنة 

واأع�صائها على ما قاموا به من جمهودات حتى تتم مناق�صته 

يف هذه اجلل�صة.

حتي��ا اجلزائر، املج��د واخلل��ود ل�صهدائنا الأب��رار، و�صكرا 

جزيال.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير.

ب��دوري ل ي�صعن��ي اإل اأن اأ�صكر كل من تدخل يف هاته 

اجلل�صة واأعطى العم��ق والدللة مل�صمون ولأهمية امل�صروع 

حمل الدرا�صة، يف هذه اجلل�صة.
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وبالنظر للطابع ال�صتعجايل مل�ص��روع هذا القانون ومكانة 

جل�صة الغد وهي جل�صة اختتام الدورة اخلريفية ل�صنة 2014، 

فنحن مطالب��ون بامل�صادقة اأو حتديد املوقف من هذا القانون 

يف هذا الي��وم بالذات، ولهذا �صوف اأطل��ب من ال�صيدات 

وال�ص��ادة اأع�صاء اللجنة املخت�صة لك��ي يعملوا على اإعداد 

تقريرهم التكميلي، لنلتقي على ال�صاعة الرابعة م�صاء. 

بودي بهذه املنا�صبة اأن اأطلب من كل الأع�صاء احلا�صرين 

اأن يبلغوا زمالءهم بجل�ص��ة الت�صويت على م�صروع القانون 

ال��ذي يعدل ويتمم القان��ون رقم 05-01 املتعل��ق بالوقاية 

من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، املعدل 

واملتم��م، والتي �صتكون على ال�صاع��ة الرابعة م�صاء؛ �صكرا 

لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

والدقيقة اخلم�شني �شباحا
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ــص: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�صالة  ــد الرئي� ال�شي

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

ح�صب ماكان مربجما، ن�صتاأن��ف الآن اأ�صغالنا، ويقت�صي 

ج��دول اأعمال ه��ذه اجلل�ص��ة، حتديد املوقف م��ن م�صروع 

01، املوؤرخ   � 05 القان��ون املعدل واملتم��م للقانون رق��م 

يف 27 ذو احلج��ة عام 1425 املواف��ق 6 فرباير �صنة 2015، 

واملتعل��ق بالوقاية م��ن تبيي���ض الأموال ومتوي��ل الإرهاب 

ومكافحتهما، املعدل واملتمم، الذي ناق�صناه هذه ال�صبيحة.

وم��ن دون اإطال��ة اأحيل الكلم��ة اإىل ال�صي��د مقرر جلنة 

ال�ص��وؤون القانوني��ة والإدارية وحقوق الإن�ص��ان، ليقراأ على 

م�صامعنا التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع، 

فليتف�صل م�صكورا.

ــد مقرر اللجنة املخت�شة: �صك��را �صيدي الرئي�ض؛  ال�شي

ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأت�ص��رف بعر���ض التقري��ر التكميلي ال��ذي اأعدته جلنة 

ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، ملجل�ض الأمة، 

حول ن�ض قانون يعدل ويتمم القانون رقم  05 - 01، املوؤرخ 

يف 27 ذو احلج��ة عام 1425 املواف��ق 6 فرباير �صنة 2005، 

واملتعل��ق بالوقاية م��ن تبيي���ض الأموال ومتوي��ل الإرهاب 

ومكافحتهما، املعدل واملتمم.

زميالتي، زمالئي. 

لق��د ناق�صتم ن�ض ه��ذا القانون يف اجلل�ص��ة العامة التي 

عق��دت برئا�ص��ة ال�صي��د عب��د القادر ب��ن �صال��ح، رئي�ض 

املجل�ض، �صباح هذا اليوم الأحد 1 فيفري 2015، بح�صور 

ممث��ل للحكومة، ال�صي��د الطيب لوح، وزي��ر العدل، حافظ 

الأختام، وال�صيد خليل ماحي، وزير العالقات مع الربملان، 

وا�صتمعتم فيها اإىل العر�ض الذي قدمه ممثل احلكومة حول 

ن���ض القانون، والذي تناول في��ه الأ�صباب التي دعت اإىل 

التعجيل بتقدمي هذا الن�ض والتعديالت والتتميمات التي 

ت�صمنها، كما ا�صتمعتم اإىل التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

اللجن��ة يف املو�ص��وع، ورد ممثل احلكوم��ة على مداخالت 

الأع�ص��اء. 

ومن اأجل ا�صتكمال درا�ص��ة هذا الن�ض، عقدت اللجنة 

مبكتبها جل�ص��ة عمل، برئا�صة ال�صيد خمت��ار زروايل، رئي�ض 

حم�شر اجلل�شة العلنية الثامنة والع�شرين

املنعقدة ي�م الأحد 11 ربيع الثاين 1436

امل�افق 1 فيفري 2015 )م�شاء( 

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة.

متثيل احلك�مة:

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الرابعة 

والدقيقة العا�شرة م�شاء
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اللجنة، فور انتهاء اجلل�صة ال�صباحية، تناولت فيها بالدرا�صة 

جمم��ل املوا�صيع الت��ي دار حوله��ا النقا���ض، وردود ممثل 

احلكوم��ة عليه��ا، وو�صع��ت اللم�صات الأخ��رية على هذا 

التقرير التكميلي.

ال�صيد الرئي�ض، 

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي زمالئي،

لق��د ثمن اأع�ص��اء املجل���ض يف بداي��ة مداخالتهم ن�ض 

هذا القان��ون، واأكدوا اأهمي��ة الأح��كام والتدابري اجلديدة 

الت��ي ت�صمنها ملحاربة كل اأ�ص��كال تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإره��اب، كما اأ�شاروا اإىل عدد من النقاط التي كانت مبثابة 

تو�صيات منها: �صرورة و�صع تعريف دقيق لالإرهاب، �صرورة 

تكاتف جهود خمتلف القطاعات والهيئات واملجتمع املدين 

ملحاربة ظاه��رة تبيي�ض الأم��وال، �ص��رورة م�صاركة و�صائل 

الإعالم يف حماربة جرمية تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب. 

كم��ا طرح��وا بع�ض الأ�صئل��ة حول: خط��ورة املخدرات 

وعالقته��ا بتموي��ل الإرهاب، عالق��ة ال�صتثم��ار بتبيي�ض 

الأم��وال، اأ�صباب ح�صر �صلطة اتخاذ قرار جتميد و/اأو حجز 

الأم��وال يف رئي�ض حمكمة اجلزائ��ر،  بناء على طلب وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة اجلزائر. 

وق��د رد ممثل احلكوم��ة على جممل تل��ك املداخالت، 

موؤك��دا يف البداي��ة الطبيع��ة ال�صتعجالي��ة له��ذا الن�ض، 

لرتباط��ه باللتزامات الدولية للجزائ��ر، مو�صحا اأنه يهدف 

اإىل تعزيز املنظوم��ة القانونية الوطني��ة ومالءمتها مع املعايري 

الدولي��ة يف ه��ذا املجال، كما ياأتي يف اإط��ار تكاتف اجلهود 

الدولي��ة من اأج��ل معاجلة ظاه��رة الإره��اب وجتفيف كل 

منابع��ه، مذكرا به��ذا اخل�صو�ض اأن اجلزائ��ر �صادقت على 

اأه��م الآليات الدولي��ة ذات ال�صلة، وهو م��ا يقت�صي تعزيز 

تر�صانتها الت�صريعية لتتطاب��ق مع القوانني الدولية وما تعرفه 

من تطورات هامة.

وفيما يخ�ض موقف اجلزائر من حماربة الإرهاب وجتفيف 

كل مناب��ع متويل��ه، اأك��د ممثل احلكوم��ة اأن مواق��ف الدولة 

اجلزائري��ة ثابتة بهذا ال�صاأن، وقد ع��ربت عن ذلك بو�صوح 

و�صرامة يف كل املحافل الدولية، واأدركت بذلك املجموعة 

الدولي��ة اأن الإرهاب ل دي��ن ول اإقليم ول وطن له، م�صريا 

اإىل اأن التفاقي��ات الدولية التي �صادق��ت عليها اجلزائر يف 

ه��ذا املجال، ل تتنافى اإطالقا م��ع مواقفها ال�صيا�صية الثابتة 

امل�صتمدة من مبادئ ثورة اأول نوفمرب اخلالدة. 

وبخ�صو���ض م�صاألة ح�ص��ر �صلطة اتخاذ ق��رار جتميد و/

اأو حج��ز الأم��وال يف رئي���ض حمكم��ة اجلزائ��ر، اأو�صح اأن 

اخت�صا�ض رئي�ض حمكمة اجلزائر من�صو�ض عليه يف القانون 

رق��م 05 - 01، وق��د منح��ه القان��ون �صلطة احلج��ز ليكون 

للجزائر بن��ك يت�صمن قاعدة معلوماتي��ة حول كل ق�صايا 

جتمي��د  اأو حج��ز الأم��وال. 

وعن و�صع تعريف دقيق لالإرهاب، اأو�صح اأن التفاقيات 

الدولي��ة تت�صم��ن تعريفا له، غري اأن النقا���ض حوله ما يزال 

مطروحا.

ويف هذا ال�صي��اق، تطرق ممثل احلكومة اإىل م�صاألة الفدية 

وموق��ف اجلزائر منه��ا، ومطالبتها املجتمع ال��دويل ب�صرورة 

جترمي الفدية لرتباطها بتمويل الإرهاب.

وفيم��ا يخ�ض الإجراءات املتعلق��ة بحقوق الغري، ح�صن 

الني��ة، اأو�صح اأن اإدراجها يف ن�ض ه��ذا القانون هو لتحقيق 

توازن ب��ني التزامات اجلزائ��ر الدولية وب��ني حماية حقوق 

الغري، ح�صن النية.

ويف �صياق حديثه عن الإ�صالحات التي تقوم بها الدولة 

ملحارب��ة جرمية تبيي�ض الأموال ومتوي��ل الإرهاب، اأ�صار ممثل 

احلكوم��ة اإىل اأن م�ص��روع قان��ون قيد التح�ص��ري، �صيدخل 

تعديالت وتتميمات على قانون الإج��راءات اجلزائية، يتم 

الرتكيز فيه على حماي��ة املبلغني وال�صهود، ملعاجلة الر�صائل 

املجهولة التي تكون اأحيانا كيدية. 

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، 

زميالتي، زمالئي،

لق��د بات مو�ص��وع الوقاية م��ن جرمية تبيي���ض الأموال 

ومتوي��ل الإرهاب ومكافحتهما، ي�ص��كل اهتمام اأغلب دول 

العامل، ومن بينه��ا الدولة اجلزائرية الت��ي كانت �صباقة اإىل 

�ص��ن الت�صري��ع اخلا�ض بهذه اجلرمي��ة وغريها م��ن اجلرائم، 

وتعم��ل ب��ني الفين��ة والأخرى عل��ى مراجعته��ا وحتيينها، 

لتواك��ب التطورات التي تعرفها الب��الد، من جهة، ولتوائم 

املعايري الدولية املعتمدة والتفاقيات الدولية ذات العالقة، 

والت��ي �صادقت عليها اجلزائر، من جه��ة اأخرى، وهذا وفاًء 

منها بالتزاماتها الدولية.

لقد عان��ت الدول��ة اجلزائرية من وي��الت الإرهاب، بل 

ت�ص��دت له مبفردها، وكانت يف طليعة الدول التي نبهت اإىل 
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خطورته وحذرت منه، واعتربت��ه ظاهرة عابرة للحدود، كما 

دعت اإىل ت�صام��ن دويل �صامل من اأجل حماربته، ورافعت 

يف املحاف��ل الدولية من اأجل جت��رمي دفع الفدية لالإرهابيني، 

وذلك من اأجل جتفيف كل منابعه.

وعليه، وبع��د ال�صتماع اإىل مداخ��الت اأع�صاء املجل�ض 

خ��الل املناق�صة العام��ة والت��ي ت�صمنت تثمين��ا �صريحا 

ل��كل  ما ورد يف هذا الن�ض، ف��اإن اللجنة بدورها تثمن كل 

التعدي��الت والتتميم��ات التي ت�صمنها ن�ض ه��ذا القانون 

الهام، الذي يعد اآلية اأخرى ت�صاف اإىل الآليات التي �ُصنت 

للوقاية من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، 

وهو م��ا يدعونا مرة اأخ��رى اإىل الإ�ص��ادة باملجهودات التي 

تبذله��ا الدول��ة اجلزائري��ة يف جمال مكافح��ة وحماربة كل 

اأ�صكال الإرهاب واجلرمية املنظمة. 

ذلكم، �صي��دي رئي�ض جمل�ض الأم��ة املحرتم، زميالتي، 

زمالئ��ي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر، ه��و التقرير التكميلي 

ال��ذي اأعدت��ه جلن��ة ال�ص��وؤون القانونية والإداري��ة وحقوق 

الإن�صان، ملجل�ض الأمة، حول ن�ض قانون يعدل ويتمم القانون 

رق��م 05 - 01، امل��وؤرخ يف 27 ذو احلجة عام 1425 املوافق            

6 فرباير �صنة 2005، واملتعلق بالوقاية من تبيي�ض الأموال 
ومتوي��ل الإره��اب ومكافحتهما، املعدل واملتم��م، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 

قراءته م�صمون التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة.

قبل اأن ن�صرع يف عملية الت�صويت، اإليكم بع�ض املعلومات 

اخلا�صة بعملية �صري هذه اجلل�صة:

- عدد احل�صور: 75 ع�صوا،

- عدد التوكيالت: 42 توكيال،

- املجموع: 117.

- الن�صاب املطلوب هو: 105 اأ�صوات.

وح�صب العادة املعمول بها، وبعد الت�صاور الذي اأجريناه 

مع ال�صادة روؤ�صاء املجموع��ات الربملانية، ا�صتقر الراأي على 

اأن يعر�ض م�صروع القانون بكامله للت�صويت.

وعلي��ه، اأعر�ض على ال�صيدات وال�ص��ادة م�صروع القانون 

ال��ذي يع��دل ويتمم القانون رق��م 05 � 01، املوؤرخ يف 

ذو احلج��ة ع��ام 1425 املواف��ق 6 فرباي��ر �صنة 2005،   27
واملتعل��ق بالوقاية م��ن تبيي���ض الأموال ومتوي��ل الإرهاب 

ومكافحتهما، املعدل واملتمم، للت�صويت عليه بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم .... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ...... �صكرا.

التوكيالت:

عف��وا، ذكرين اأنن��ي مل اأقل »املمتنع��ون« وقد يكون من 

بينك��م ممتنع، واإن مل يكن هنالك ممتن��ع فاأعترب باأن العملية 

متت.

التوكيالت:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم .... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ......... �صكرا.

ل اأح��د؛ بذلك، اأعت��رب اأن ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء 

جمل���ض الأمة قد �صادقوا على م�صروع القانون الذي يعدل 

ويتم��م القانون رق��م 05 � 01، املوؤرخ يف 27 ذو احلجة عام 

6 فرباي��ر �صنة 2005، واملتعلق بالوقاية من  1425 املواف��ق 
تبيي���ض الأم��وال ومتويل الإره��اب ومكافحتهم��ا، املعدل 

واملتمم.

�صكرا لكم وهنيئا للقطاع.

اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل يريد اأخذ الكلمة؟

الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ــظ الأختام: �صك��را �صيدي  ــدل، حاف ــد وزير الع ال�شي

الرئي�ض.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ل�ص��ك اأن اجلزائر م��ا فتئت تع��رب يف كل املنابر الدولية 

عما ت�صكل��ه اآفة الإرهاب من خطر على اأمن الدول داخليا 

وخارجيا.

وكما ج��اء يف كل املداخ��الت ويف التقري��ر التكميلي، 

فق��د كانت ال�صباقة لالن�صمام اإىل املواثيق الدولية واجلهوية 

والإقليمية املتعلقة مبكافحة الإرهاب ومتويل الإرهاب، وهي 

بذل��ك ل تتوانى عن التعب��ري عن التزاماتها جت��اه املجتمع 

ال��دويل، لدع��م اأي جمه��ود دويل، يه��دف اإىل ردع ه��ذه 

الظاه��رة، واحلد م��ن اآثاره��ا الوخيمة على ا�صتق��رار واأمن 

الوطن اأول وال�صلم والأمن الدوليني.



29

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 16

الأحد 11 ربيع الثاين  1436                                             امل�افق 1 فيفري  2015

اإن مكافح��ة متوي��ل الإرهاب، بقدر ماه��ي التزام قانوين 

لالن�صجام مع املنظومة القانوني��ة الدولية، تعد اأي�صا �صرورة 

وطنية متليها احلاجة اإىل و�صع اآليات فّعالة، ملواجهة الإرهاب 

وجتفيف منابعه.

فق��د اعتمدت اجلزائر � كما ه��و معروف � مقاربات ثالثا 

للت�ص��دي لهذه الآفة وه��ي: املقارب��ة ال�صيا�صية والتي من 

اأبرز اآلياتها مبادرة فخامة ال�صيد رئي�ض اجلمهورية عن طريق 

امل�صاحل��ة الوطني��ة، اإىل جان��ب املقاربة القانوني��ة، واملقاربة 

الأمنية.

اإن ن�ض هذا القانون الذي متت امل�صادقة عليه من قبلكم، 

ياأت��ي تدعيما لكل هذه املجهودات الت��ي قامت وتقوم بها 

الدول��ة اجلزائري��ة يف حمارب��ة ظاهرة الإره��اب ومتويله، من 

خالل اإدراج اآليات وقائية وردعية جديدة، تتما�صى ومايتميز 

ب��ه الظرف ال��دويل والإقليمي من م�صتج��دات دولية � مع 

الأ�صف ال�صديد � حمفوفة بكل املخاطر واملخاوف،مبختلف 

اأ�صكالها الأمنية والقت�صادية � طبعا دوليا ووطنيا.

اإنن��ي وبا�ص��م احلكومة، اأ�صكرك��م جزي��ل ال�صكر على 

م�صادقتك��م على ن�ض ه��ذا القانون وعلى م��ا بذلتموه من 

عناي��ة وجهد يف درا�صت��ه ومناق�صته؛ وال�صك��ر مو�صول اإىل 

ال�صيد رئي�ض اللجنة املخت�صة  وال�صيدات وال�صادة اأع�صائها، 

الذين قاموا بجهد كبري جدا ويف وقت قيا�صي، قاموا باإعداد 

تقريرين: التمهيدي والتكميلي.

وال�صكر كل ال�صكر لل�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،  

ومرة اأخرى، حتيا اجلزائر، املجد واخللود ل�صهدائنا الأبرار.

ــص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر، وهنيئا..  ال�صيد  ــد الرئي� ال�شي

رئي�ض اللجنة تريدون اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر املحرتم،

تخونني العبارات، �صراحة! 

لق��د اأثلجت��م �ص��دري بتدخالتكم الي��وم، تدخالتكم 

ال�صامي��ة، ال�صاخمة �صموخ اجلزائر وعظم��ة رئي�صها، فخامة 

رئي�ض اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

لقد قلتم نعم لهذا القانون، يف ظرف قيا�صي، وقلتم كلمة 

واح��دة يف طياتها: اإن هذا الوطن يحيا فينا ونحن نحيا فيه، 

لظل، ل عي�ض ، ل �صقف، لهوية، ل حزبية، ل دميقراطية، 

ل عدالة اإل يف اجلزائر، نعم اإل يف اجلزائر.

�صكرا لإطارات ال��وزارة على اإعدادهم لهذا الن�ض، كما 

اأثم��ن كل املجهودات التي تقومون بها � ال�صيد معايل وزير 

العدل، حافظ الأختام � يف اإ�صالح العدالة وع�صرنة القطاع 

وهي اإ�صالحات عميقة جدا، فاأقول لكم هنيئا لكم، وبارك 

اهلل فيكم ووفقكم ملا يحبه وير�صاه، و�صكرا للجميع.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي�ض اللجنة املخت�صة.

ب��دوري، ل ي�صعني اإل اأن اأ�صك��ر كل من �صارك يف هذا 

النقا���ض وقدم ع�صارة فكره وقراءات��ه لأعماق ولأبعاد هذا 

الن���ض، بذلك تكون اجلزائر ق��د ت�صلحت بوثيقة جد هامة، 

ت�صتطيع اأن تفتخر  بها اأم��ام الأ�صرة الدولية، وجنعل ال�صيد 

الوزي��ر يذهب اإىل م��كان الجتماع املربم��ج، وهو مطمئن 

البال ومعتز النف�ض بهذا الإجناز الذي حتقق اليوم.

ن�صكركم جميعا، ن�صكر اللجنة املخت�صة ون�صكر اإطارات 

وموظفي املجل�ض عل��ى حر�صهم لتح�صري الوثيقة يف وقتها، 

�صكرا للجميع.

نلتقي غدا على ال�صاعة العا�صرة �صباحا، لن�صارك جميعا 

يف فعاليات اختتام الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2014.

�صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة اخلام�شة

والدقيقة اخلام�شة والثالثني م�شاء
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اإن رئي�ص اجلمه�رية،

- بن��اء على الد�صت��ور، ل�صيما امل��واد 28، 119، 120، 

منه، و132   126  ،)2(  125  ،  )15  ،9  ،7(  122
- مبقت�صى العه��د الدويل اخلا�ض باحلق��وق القت�صادية 

والجتماعي��ة والثقافي��ة والعهد الدويل اخلا���ض باحلقوق 

املدنية وال�صيا�صية والربوتوك��ول الختياري املتعلق بالعهد 

الدويل اخلا���ض باحلقوق املدنية وال�صيا�صية امل�صادق عليهم 

مبوجب املر�صوم الرئا�صي رقم 89-67، املوؤرخ يف 11 �صوال 

عام 1409 املوافق 16 مايو �صنة 1989،

- مبقت�ص��ى الأم��ر رق��م 66-155، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم،

- مبقت�ص��ى الأم��ر رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم،

- مبقت�صى املر�ص��وم الت�صريعي رق��م 93-10، املوؤرخ يف      

 ،1993 �صنة  مايو   23 املواف��ق   1413 02 ذو احلج��ة عام 
واملتعلق ببور�صة القيم املنقولة، املعدل واملتمم،

 - ومبقت�صى القانون رقم 05-01، املوؤرخ يف 27 ذو احلجة 

ع��ام 1425 املوافق 6 فرباير �صن��ة 2005، واملتعلق بالوقاية 

من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، املعدل 

واملتمم،

- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 08-09، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة 2008، واملت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية، 

- مبقت�ص��ى القانون رقم 13-07، املوؤرخ يف 24 ذو احلجة 

عام 1434 املوافق 29 اأكتوبر �صنة 2013، واملت�صمن تنظيم 

مهنة املحاماة، 

- وبعد راأي جمل�ض الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،

ي�شدر القان�ن الآتي ن�شه:

ــادة الأوىل: يه��دف هذا القان��ون اإىل تعديل و تتميم  امل

بع���ض اأحكام القانون رقم 05-01، املوؤرخ يف 27 ذو احلجة 

ع��ام 1425 املوافق 6 فرباير �صن��ة 2005، واملتعلق بالوقاية 

من تبيي�ض الأم��وال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، املعدل 

واملتمم.

ــادة 2: تع��دل وتتمم اأحكام املادة 3 م��ن القانون رقم  امل

05-01، املوؤرخ يف 6 فرباير �صنة 2005 املذكور اأعاله وحترر 
كما ياأتي:

»املادة 3: يعت��رب مرتكبا جلرمية متوي��ل الإرهاب و يعاقب 

بالعقوب��ة املقررة ف��ي املادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات 

كل من يق��دم اأو يجمع اأو ي�صري، باإرادت��ه، بطريقة م�صروعة 

اأو غ��ري م�صروعة، ب��اأي و�صيلة كانت، ب�صف��ة مبا�صرة اأو غري 

مبا�صرة، اأم��وال بغر�ض ا�صتعمالها �صخ�صي��ا، كليا اأو جزئيا 

لرتكاب اأو حماولة ارتكاب جرائم مو�صوفة باأفعال اإرهابية 

اأو مع علمه باأنها �صت�صتعمل:

اإرهابي��ة لرتكاب             اأو منظمة  اإرهاب��ي  1 - م��ن ط��رف 
اأو حماولة ارتكاب جرائم مو�صوفة باأفعال اإرهابية، 

2 - م��ن ط��رف اأو لفائ��دة �صخ�ض اإرهاب��ي اأو منظمة 
اإرهابية.

تق��وم اجلرمية بغ���س النظر ع��ن ارتب��اط التمويل بفعل 

اإرهابي معني.

وتعترب اجلرمية مرتكبة �ص��واء مت اأو مل يتم ارتكاب الفعل 

الإرهاب��ي و�ص��واء مت ا�صتخ��دام ه��ذه الأم��وال اأو مل يتم 

ا�صتخدامها لرتكابه.

يعد متويل الإرهاب فعال اإرهابيا«.

ــادة 3: يتمم القانون رق��م 05-01، املوؤرخ يف 6 فرباير  امل

�صن��ة 2005، املذك��ور اأعاله باملواد 3 مك��رر و3 مكرر1 و3 

ملحق

ن�ص القان�ن املعدل واملتمم للقان�ن رقم 05 ـ 01 

امل�ؤرخ يف 27 ذو احلجة عام 1425 امل�افق 6 فرباير �شنة 2005 

واملتعلق بال�قاية من تبيي�ص الأم�ال ومت�يل الإرهاب ومكافحتهما، املعدل واملتمم
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مكرر2 وحترر كما ياأتي:

»املادة 3 مكرر: يعاقب بالعقوبة املقررة يف املادة 87 مكرر 

تاآمر          اأو  تواطوؤ  اأو  م�صاركة  على كل  العقوبات  قانون  من   4
اأو حماولة اأو م�صاعدة اأو حتري�ض اأو ت�صهيل اأو اإ�صداء م�صورة 

لرتكاب الأفعال املن�صو�ض عليها يف املادة 3 اأعاله«.

»املادة 3 مكرر 1: دون امل�صا�ض بالعقوبات الأخرى املقررة 

وفقا للقانون،  يعاقب ال�صخ�ض املعنوي الذي يرتكب جرمية 

متويل الإرهاب املن�صو�ض عليها يف املادة 3 اأعاله بالعقوبات 

املقررة يف املادة 18 مكرر من قانون العقوبات«.

»امل��ادة 3 مك��رر 2: تخت�ض املحاك��م اجلزائرية بالنظر يف 

اأفعال متويل الإرهاب:

- املرتكبة يف اجلزائر ولو ارتكب الفعل الإرهابي باخلارج 

اأو وجد الإرهابي اأو املنظمة الإرهابية يف اخلارج،

- املرتكبة يف اخلارج من طرف جزائري اأو اأجنبي عندما 

يرتكب الفعل الإرهابي املوجه له التمويل يف اجلزائر اأو كان 

الإرهابي اأو املنظمة الإرهابية املوجه لها التمويل متواجدين 

يف اجلزائر،

- عندم��ا ي�صتهدف الفعل الإرهاب��ي املوجه له التمويل 

م�صال��ح اجلزائر يف اخل��ارج اأو كانت ال�صحي��ة من جن�صية 

جزائرية«.

ــادة 4: تع��دل وتتمم اأحكام املادة 4 م��ن القانون رقم  امل

05-01، امل��وؤرخ يف 6 فرباي��ر �صنة 2005، املذكور اأعاله 
وحترر كما ياأتي:

»املادة 04: يق�صد مبفهوم هذا القانون مبا ياأتي:

- »املوؤ�ص�صات واملهن غري املالية«: )... بدون تغيري ...(

- » الفعل الإرهابي:

اجلرائ��م املو�صوف��ة باأفعال اإرهابية وفق��ا للمادة 87 مكرر 

وما يليه��ا من الق�ص��م الرابع مكرر من الف�ص��ل الأول من 

الباب الأول من الكتاب الثالث من اجلزء الثاين من قانون 

العقوبات ووفق��ا للت�صريع املعمول ب��ه والتفاقيات الدولية 

ذات ال�صلة امل�صادق عليها من طرف اجلزائر.

).... بدون تغيري .....(.

- »التجميد و/اأو احلجز«: فر�ض حظر موؤقت على حتويل 

الأم��وال اأو ا�صتبداله��ا اأو الت�صرف فيه��ا اأو نقلها، اأو تويل 

عهدة الأموال اأو ال�صيطرة عليها موؤقتا بناء على قرار ق�صائي 

اأو اإداري.

- »حمكمة اجلزائر: حمكمة �صيدي احممد«.

املادة 5: تعدل وتتمم اأحكام املادة 10 مكرر3 من القانون 

رقم 05-01، املوؤرخ يف 6 فرباير �صنة 2005، املذكور اأعاله 

وحترر كما ياأتي:

»امل��ادة 10 مك��رر 3: تطب��ق التنظيمات الت��ي يتخذها 

جمل���س النقد والقر�س واخلط��وط التوجيهية لبنك اجلزائر 

يف جم��ال الوقاية م��ن تبيي�ض الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب  

ومكافحتهما، على البنوك واملوؤ�ص�صات املالية وعلى امل�صالح 

املالية وامل�صال��ح املالية لربيد اجلزائر ومكاتب ال�صرف التي 

تخ�صع لرقابة اللجنة امل�صرفية.«

ــادة 6: يتمم القانون رق��م 05-01، املوؤرخ يف 6 فرباير  امل

�صن��ة 2005، املذكور اأعاله، بامل��ادة 10 مكرر 5 وحترر كما 

ياأتي:

»امل��ادة 10 مكرر 5: تطبق اخلط��وط التوجيهية ال�شادرة 

عن الهيئة املتخ�ص�صة على اخلا�صعني غري املن�صو�ض عليهم 

يف امل��ادة 10 مكرر 3 اأعاله ل�صيم��ا املوؤ�ص�صات واملهن غري 

املالية والتاأمينات«.

ــادة 7: تع��دل وتتمم املادة 18 مكرر م��ن القانون رقم  امل

05-01، امل��وؤرخ يف 6 فرباي��ر �صنة 2005، املذكور اأعاله 
وحترر كما ياأتي:

»املادة 18 مكرر: يتلق��ى وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

اجلزائ��ر الطلبات التي ترد اإليه من الهيئة املتخ�ص�صة اأو من 

ال�صرط��ة الق�صائية اأو م��ن ال�صلطات املخت�ص��ة وكذا تلك 

الواردة من الدول يف اإطار التعاون الدويل الرامية اإىل جتميد 

و/اأو حج��ز الأموال وعائداتها التي تك��ون ملكا اأو موجهة 

لإرهابي اأو منظمة اإرهابي��ة وذات �صلة باجلرائم املقررة وفقا 

لهذا القانون.  

ير�ص��ل وكيل اجلمهورية الطل��ب م�صفوعا بالتما�صاته اإىل 

رئي�ض حمكمة اجلزائر.

اإذا كان طل��ب التجميد و/اأو احلج��ز ي�صتند اإىل اأ�صباب 

كافي��ة اأو عنا�صر معقولة ترجح اأن املعن��ي بالإجراء اإرهابي 

اأو منظم��ة اإرهابي��ة اأو �صخ���ض ميول الإره��اب، ياأمر رئي�ض 

املحكمة ف��ورا، بتجمي��د و/اأو حجز الأم��وال واملمتلكات 

مو�صوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغري ح�صن النية. 
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ي�صمل التجمي��د و/اأو احلجز اأي�صا الأم��وال املتاأتية من 

ممتلكاتهم اأو اخلا�صعة بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة لرقابتهم 

اأو لرقابة اأ�صخا�ض يعملون حل�صابهم اأو ياأمترون باأوامرهم.

  يكون هذا الأمر قابال لالعرتا�ض اأمام نف�ض اجلهة التي 

اأ�صدرته، يف اأجل يومني )2( من تاريخ تبليغه.

ينف��ذ هذا الأم��ر وفقا لأح��كام الفقرة 4 م��ن املادة 18 

اأعاله.

ينتج اأمر التجميد و/اأو احلجز املتخذ تطبيقا للفقرة 3 من 

هذه املادة  اأثره حتى تف�صل اجلهة الق�صائية اجلزائية املخطرة  

بالإج��راءات يف رفع��ه اأو تثبيته وفقا  لالأح��كام املن�صو�ض 

عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية«.

ــادة 8: يتمم القانون رق��م 05-01، املوؤرخ يف 6 فرباير  امل

�صن��ة 2005، املذكور اأعاله باملادة 18 مكرر 1 و18 مكرر 2 

و18 مكرر 3 و18 مكرر 4 وحترر كما ياأتي:

»امل��ادة 18 مك��رر 1 : ميك��ن رئي�ض حمكم��ة اجلزائر اأن 

ياأذن ملن �صمله ق��رار التجميد و/ اأو احلجز، وبعد ا�صتطالع 

راأي وكي��ل اجلمهورية، با�صتعمال جزء م��ن اأمواله لتغطية 

احتياجاته ال�صروري��ة وحاجيات اأ�صرته والأ�صخا�ض الذين 

يعيلهم«.

»امل��ادة 18 مكرر 2: مع مراعاة حقوق الغري ح�صن النية، 

جتم��د و/اأو حتجز ف��ورا، اأم��وال الأ�صخا���ض واملجموعات 

والكيان��ات امل�صجل��ة يف القائمة املوحدة للجن��ة العقوبات 

املحدثة بقرار جمل�ض الأمن 1267 )1999(.

ي�صمل التجمي��د و/اأو احلجز اأي�صا الأم��وال املتاأتية من 

ممتلكاتهم اأو اخلا�صعة بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة لرقابتهم 

اأو لرقابة اأ�صخا�ض يعملون حل�صابهم اأو ياأمترون باأوامرهم.

 تتخ��ذ تداب��ري التجمي��د و/اأو احلجز  بقرار م��ن الوزير 

املكلف باملالية. 

عند اتخاذ اإجراءات التجمي��د و/اأو احلجز، يعني الوزير 

املكل��ف باملالية  جه��ة تتوىل ت�صيري الأم��وال املجمدة و/اأو 

املحج��وزة و يجوز ل��ه اأن ياأذن ملن �صمله ق��رار التجميد و/

اأو احلجز با�صتعم��ال جزء من اأموال�����ه لتغطية احتياجاته 

ال�صرورية وحاجيات اأ�صرته والأ�صخا�ض الذين يعيلهم.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.

»املادة 18 مك��رر 3: يرفع التجميد و/اأو احلجز املفرو�ض 

عل��ى الأموال تطبيقا للمادة 18 مك��رر 2 اأعاله فور �صطب 

ا�صم ال�صخ�ض اأو املجموعة اأو الكيان من القائمة املن�صو�ض 

علي��ها يف امل�ادة 18 مكرر 2 املذكورة اأعاله«.

»املادة 18 مكرر 4: ميك��ن لكل من �صمله قرار التجميد 

و/اأو احلج��ز الإداري ول��كل ذي م�صلح��ة اأن يرف��ع تظلما 

للوزير املكلف باملالية يف ظ��رف ع�صرة )10( اأيام من تاريخ 

تبليغه اأو علمه بقرار التجميد و/اأو احلجز.

يعت��رب �صكوت اجله��ة املتظلم اأمامها عن ال��رد ملدة �صهر 

)1( مبثابة قرار بالرف�ض قابل للطعن فيه اأمام اجلهة الق�صائية 

الإدارية املخت�صة.

ويف كل الأحوال ل ميكن اأن يوؤ�ص�ض الطعن على اأ�صباب 

تتعل��ق بالت�صجي��ل يف القائمة املوح��دة للجن��ة العقوبات 

املذكورة يف املادة 18 مكرر 2 اأعاله«.

ــادة 9: تتمم املادة 20 من القانون رقم 05-01، املوؤرخ  امل

يف 6 فرباير �صنة 2005، املذكور اأعاله وحترر كما ياأتي:

»امل��ادة 20: دون الإخالل باأحكام امل��ادة 32 من قانون 

الإج��راءات اجلزائية، يتعني عل��ى اخلا�صعني، اإبالغ الهيئة 

املتخ�ص�صة بكل عملية تتعل��ق باأموال ي�صتبه اأنها متح�صل 

عليها من جرمية اأو يب��دو اأنها موجهة لتبيي�ض الأموال و/اأو 

لتمويل الإرهاب.

ويتع��ني القيام بهذا الإخطار مبج��رد وجود ال�صبهة حتى        

و لو تعذر تاأجيل تنفيذ تلك العمليات اأو بعد اإجنازها.

يجب عل��ى اخلا�صع��ني اإب��الغ الهيئ��ة املتخ�ص�صة عن 

حماولت اإجراء العمليات امل�صبوهة.

)...الباقي بدون تغيري...(

ــادة 10: ين�ص��ر ه��ذا القان��ون يف اجلري��دة الر�صمي��ة  امل

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

حرر باجلزائر، يف : .......................

املوافق : .......................

                                     عبد العزيز ب�تفليقة   
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