
 امجلهــوريـــة اجلزائـرية ادلميقراطيــــــــة الشعبيــــــــة 

املتعلقة بتحسني اس تعامل املعلومات حول املاكل الفعيل مبا يسهل   و  9/7لتوصية رمق ل  اجلزائر تطبيق 

 حتديد و حتصيل و اسرتجاع العائدات الإجرامية 

 
  : فامي خيص التعديالت املدرجة يف املنظومة القانونية و التنظميية الوطنية  -1

ميلكون أ و    خشص أ و أ شخاص طبيعيون   ك اذلي يعترب    لمس تفيد احلقيقيل الترشيع اجلزائري  تعريف   -

نيابة  العمليات  تمت  اذلي  الشخص  و/أ و  الزبون  عىل  الهناية  يف  فعلية  س يطرة  كام    ٬عنه   ميارسون 

 .  ين ميارسون س يطرة فعلية هنائية عىل خشص معنوييتضمن أ يضا ال شخاص اذل 
 ، الواسع لتبييض ال مو مفهوم نص الترشيع اجلزائري عىل  -
ل  - دقيق  التجاري  رشوط  تقنني  النشاط  الشخص مزاوةل  هوية  من  ابلتحقق  يسمح  اذلي  ال مر 

 ماكن مزاوةل النشاط.  الطبيعي و ال عضاء املؤسسني أ و املسامهني يف الشخص املعنوي مع معرفة 
النشاط،   - طبيعة  حسب  قامئ،  نظام  عامتد  أ و  عىل  اإ املس بقأ  وافقة  املالترصحي  الرتخيص  القيام    ،و  و 

 . النشاطات بتحقيقات أ منية للتأ كد من مدى أ هلية الشخص ملزاوةل النشاطابلنس بة لبعض 

 
     ل: سع لتكنولوجيات الإعالم و التصافامي خيص عىل الاس تعامل الوا  -2

الفعيل   ابملاكل  املتعلقة  املعلومات  اليت توفر  الوطنية  املعلوماتية  املنظومة  البياانت  قواعد  أ مه  تسهل من  من    و 

 حتديد و حتصيل و اسرتجاع العائدات الإجرامية تتعلق مبا ييل :  

 قواعد بياانت السجل التجاري :    -أ  
عىل   واحلرص  التجاري  السجل  بضبط  املتعلق  همامه  و حبمك  اجتاهه   القانونية  للواجبات  هل  اخلاضعني  احرتام 

ا للسجل  الوطين  املركز  فان  الإجباري،  القانوين  ابلإشهار  بيا التكفل  قواعد  هل  لسلطات  لتجاري  تسمح  انت 

نفاذ القانون و ا لهيئات اخملتصة من اس تغالل املعلومات املتعلقة ابملاكل الفعيل و  تسهيل حتديد و حتصيل و  اإ

 :    . و يوفر املركز الوطين للسجل التجاري املعلومات التاليةائدات الإجراميةاسرتجاع الع 

عالانت القانونية و الهادفة    النرشة الرمسية - عالم الغري مبختلف التغيريات اليت تطرأ  عىل احلاةل  اإ ىل  اإ لالإ

 القانونية للتجار والقواعد التجارية ؛ 
 د التجارية؛ادلفرت العمويم للمبيعات و/أ و لرهون حيازة القواع -
 ادلفرت العمويم لرهون حيازة ال دوات ومعدات التجهزي؛   -
واملؤسسات   - التجارية  وابلقواعد  املنقوةل  ابل صول  املتعلق  )لزيينغ(  الإجياري  لالعامتد  العمويم  ادلفرت 

 احلرفية ؛ 



)ال شخاص  - املالية  وضعيهتم  و  التجار  املعنوية  بطاقية  و  التسجيل  ٬الطبيعية  النشاط  ٬اترخي    ٬نوع 

النشاط املالية  ٬املسامهني  ٬املسريين  ٬ماكن  القانونية  ٬احلساابت  احملاس بني    ٬التعديالت  و  املوثقني 

 املعمتدين(.  
 

 مة للرضائب :  اقواعد بياانت املديرية الع  -ب  
مس توى  الوطنية للحساابت البنكية و املرصفية املفتوحة عىل    البطاقية   عىلاملديرية العامة للرضائب   تتوفر

معلومات هممة عىل ذات احلساابت لس امي املتعلقة بأ حصاهبا و مسريها. كام    اليت تشمل   الإقلمي الوطين و

مرتكيب  و  الغش  ملرتكيب  الوطنية  البطاقية  و  اجلبايئ  للرتقمي  الوطنية  البطاقة  متسك  املديرية  ذات  أ ن 

 اخملالفات اخلطرية.  
 

 قواعد بياانت البنك املركزي :   -ج 
رض ادلفع  مركزية عوا  بيهنا  ت هممة متعلقة ابلنشاط البنيك منااناملديرية العامة ذلات البنك لها قواعد بي

ص الطبيعية و  عوارض ادلفع و القروض املمنوحة مجليع ال شخا  تسمحان مبعرفة  لتانو مركزية اخملاطر و ال 

 كام تسمح مبعرفة حساابهتم البنكية و املعلومات اخلاصة هبم.  املعنوية

م  بياانت  قاعدة  هل  البنك  ذات  أ ن  و  تعلقكام  من  املالية  التحويالت  جبميع  اجلزائر  اإ ة  هبا  ىل  يقوم  اليت 

الطبيعي الإ   ونال شخاص  الرت   عتباريةو  مس توى  عىل  الوطين  املقميني  مبعرفةاب  يسمح  أ حصاب    مما 

 ا و املس تفيدين من ذات التحويالت.  هيو مسري  احلساابت
 

 قواعد بياانت وزارة املالية :     -د 

متعلقة ابلنشاط املايل و املرصيف مهنا بطاقيات أ مالك ادلوةل و    قواعد بياانت   املالية عىل عدةوزارة  تتوفر  

بتحديد   تسمح  اليت  العقارية  احملافظات  كام  أ  خمتلف  العقارية.  ال مالك  قواعد  أ  حصاب  لها  الوزارة  ذات  ن 

أ   لها    خرى بياانت  التابعة  املصاحل  خمتلف  مس توى  النقل  عىل  ترصحيات  و  اخلارجية  )التجارة  اكمجلارك 

. كام أ ن الوزارة خموةل مبوجب القانون و التنظمي ملنح بعض الرخص فضال عن  املادي العمةل( و التأ مينات

الرقابية   ميكهنا  هماهما  حيازة  مما  حت من  و  حتديد  يسهل  مبا  الفعيل  املاكل  حول  اسرتجاع  معلومات  و  صيل 

 العائدات الإجرامية.  

 قواعد بياانت وزارة ادلاخلية و امجلاعات احمللية  :    -ه 

عىل  وزارةتتوفر   بياانت عدة    ادلاخلية  بط  قواعد  بطاقية  مهنا  و  املدنية  احلاةل  اليت  بات  ملرك اترقمي  اقيات 

و  ن ذات الوزارة  أ  حصاب ذات ال مالك املنقوةل. كام  أ  الهوية الاكمةل لل شخاص و حتديد  تسمح بتحديد  

اليت تنشط عىل املس توى    بياانت خاصة ابمجلعيات   قواعد   حتوز   الرتخيص و املراقبة   حبمك هماهما املمتثةل يف 

 التجهزيات احلساسة. رشاكت احلراسة و و  الوطين

 

 



 الوصية : قواعد بياانت الوزارات    -و 
بياانت    خمتلف قواعد  لها  ابالوزارات  التجارية  تتعلق  و  الاقتصادية  حتتوي  ل نشطة  يه  و  علهيا  ترشف  اليت 

املنقوةلابتتعلق    معلومات الفالحية  ٬ل مالك  أ اكنوا   ٬ابلعقارات  مهنا  املس تفيدين  و  الاقتصادية  و  الس ياحية 

املمنوحة هلم من طرف السلطات    و الإعفاءات زااي  امل   معلومات عنىل  اإ لإضافة  أ شخاصا طبيعية أ و معنوية اب 

 العمومية يف اطار س ياسات تدعمي الاستامثر.  

الإشارة   باإ جتدر  اخلاص  املعلومايت  النظام  أ ن  ميىل  معومية  هيئة  و  دارة  اإ مبارشة  لك  ما  اإ غليه  الولوج  كن 

نفاذ القانون و  ادلاخلية و اخلارجية و من    الرقابةأ هجزة  خمتلف    و  أ وبطريقة غري مبارشة من طرف سلطات اإ

 ض ال موال و ماكحفهتام.   يالهيئات الوطنية للوقاية من الفساد و تبي 

  فامي خيص تدعمي املؤسسات و الهيئات اخملتصة :   -3

لتكنولو   ىلاإ ابلإضافة   الواسع  التصال  الاس تعامل  و  الإعالم  يسمحجيات  اس تغالل    ٬جبمع   اذلي  و  مركزة 

املعلومات   الفعليةخمتلف  ابمللكية  املتعلقة  فهيا  و    ٬مبا  املؤسسات  تدعمي  عىل  تعمل  العمومية  السلطات  فان 

ا ذو  البرشي  العنرص  فهيا  مبا  الإماكنيات  جبميع  اخملتصة  الوطنية  متكيهنا  الهيئات   لغرض  امن  خلربة  ملهام  أ داء 

ستباقية.  ب  القيام املنوطة هبا خاصة عن طريق    تحقيقات مالية موازية و اإ

ق س نة  و  خالل  مت  ابإ   2020د  املتخصص  اجلزايئ  القضاء  مايل  نشاء  تدعمي  و  قتصادي  اإ وطين  قطب 

اإ  مت  كام  الفساد  و  املالية  اجلرامئ  يف  التحقيق  و  املتابعة  يف  للوقاية  نشاء  متخصص  و  للشفافية  العليا  السلطة 

اذلمة   عىل  الإداري  التحري  مهنا  واسعة  بصالحيات  ماكحفته  و  الفساد  العمومينيمن  للموظفني  ىل    املالية  اإ

س نة  للوقاية من اجلرامئ الإلكرتونية  الهيئة الوطنية   جانب  خالل  جلنة وطنياإ   2021. مت أ يضا  ة للخرباء  نشاء 

ال ول   للوزير  املبارش  الإرشاف  حتت  جمالبغرض  تعمل  يف  القطاعات  خمتلف  بني  و  حت   التنس يق  صيل 

ال  عائدات  نشاء  كامفساد.  اسرتجاع  اإ احلجز  هي   سيمت  موضوع  الإجرامية  العائدات  بتس يري  خمتصة  وطنية  ئة 

 و/أ و املصادرة.  

التعاون الوطين و ادلويل  خملتلف الهيئات    مس توىات العمومية تسهر عىل رفع  طان السل ف  ٬من هجة أ خرى

مذكرات   ةاخملتص طريق  جبمع  عن  و  اجلهود  تنس يق  بغرض  اخملتصة  الوطنية  الهيئات  بني  و    ٬تفامه  مركزة 

فاس ت ساو  هيا املتعلقة ابمللكية الفعلية.  غالل خمتلف املعلومات مبا    تعاونال   عدت هذه املذكرات يف تعزيزقد 

ض ال موال و الفساد و ماكحفهتام )اتفاقيات  يبني الهيئات امللكفة ابلرقابة و الهيئات اخملتصة يف الوقاية من تبي 

  ٬لطة العليا للشفافية و للوقاية من الفساد و ماكحفتهالس  ٬التفامه املربمة من خلية معاجلة الاس تعالم املايل

دراة امجلارك و الرضائب اخل.(.   اإ



جلنة    ٬ادارة امجلارك  ٬دارة الرضائب  ٬)خلية الاس تعالم املايل  مت تعزيز التعاون بني املؤسسات الوطنيةكام  

يسمح لها جبمع املعلومات عىل  و نظراهئا يف اخلارج مما  (،...وزارة العدل  ٬تنظمي معليات البورصة و مراقبهتا

الرتكيبات القانونية و    التحري يفقيقة و  امللكية احل خبصوص  يقة مبارشة و غري مبارشة   املس توى ادلويل بطر 

 .  الإجرامية اليت تمت بني عدة دولاملالية 

السلطا  كام يف  معلت  الاخنراط  عىل  العمومية  للهيئات    ش باكتت  يسمح  مما  العمليايت  ادلويل  التعاون 

مجموعة التعاون بني خالاي الاس تعالم املايل    عىل غرارالوطنية اخملتصة جبمع املعلومات عىل املس توى ادلويل  

MONTEG""ا  ٬"" الفساد  مباكحفة  املعنية  القانون  انفاذ  لسلطات  العاملية  العملية   GlobEلش بكة 

Networkاجلبائية   ٬ غراض  لالإ املعلومات  لتبادل  و  للشفافية  العاملي  منتدى  لهيئات    ٬يف  الإفريقية  مجعية 

الفساد"" الفساد  AAACA٬ماكحفة  ماكحفة  و  الزناهة  لتعزيز  العربية  للمنافسة  الش بكة    ٬الش بكة  العاملية 

RIC""القمي"   ٬ للجان  ادلولية  املالية    ٬"  OICV-IOSCOاملنضمة  ال وراق  هيئات  احتاد 

املتوسط    ٬"  UASAالعربية" ال بيض  البحر  عىل  املطةل  لدلول  املالية  ال سواق  منظامت  رشاكة 

PMRVM""للتأ مني""  ٬ العريب  العام  " ظ من  GAIF٬الإحتاد  الإفريقية  الـتأ مينات    ٬"OAAمة 

"INTERPOL٬   "AFRIPOL  ." 

 


