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

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

ــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

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

p1995 وافق 28 يناير سنةH1415 ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pعتمدHا
pوبعد االستماع الى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

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

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

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

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

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

p2000 وافق 23 ديسمبر سنةHرمضان عام 1421 ا

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

 p2002

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

p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

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

p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHا

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

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية

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

pتممHعدل واHا pالعقوبات

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

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

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

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

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

p لالسترجاع
p2 - القروض أو السلفيات

p3 - القرض اإليجاري
p4 - حتويل األموال أو القيم

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

7 - التداول والتعامل في :
pأ)  وسائل السوق النقدية

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

pؤشراتHوا
pنقولةHد)  القيم ا

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

pخدمات مالية ملحقة
p9 - التسيير الفردي واجلماعي للممتلكات

10 - حـفظ الـقـيم اHـنـقـولـة نـقـدا أو سـيـولـة وإدارتـها

pحلساب الغير
11 - عـــمـــلـــيـــات أخـــرى لالســـتـــثـــمـــار وإدارة األمــوال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يتم استخدامها الرتكابه.
يعد تمويل اإلرهاب فعال ارهابيا" .

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

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

pعلى أمر قضائي

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

مـعنوي ".

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

كما يأتي:

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

اHاليp وتوضع لدى الوزير اHكلف باHالية.

حتـدد مهـام الهـيـئة اHـتخـصـصة وتـنظـيـمهـا وسيـرها
عن طريق التنظيم".

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

تنصيبهم بالعبارات اآلتية : 

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

الظروف سلوكا شريفا ".الظروف سلوكا شريفا ".

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

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي:

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

بأي عملية أو ربط  أي عالقة  أعمال  أخرى.

. .......(الباقي بدون تغيير)......."

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

أعالهp باHادة 7 مكرر وحترر كما يأتي:

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

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

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

 pمشروع وبإرادة الفاعل
pيساهم كشريك في أفعال إرهابية  -

-  يـنـظم أو يـأمـر أشـخـاصـا آخـرين بـارتـكـاب أفـعـال
 pإرهابية

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

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

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

 pWمشروع وبإرادة الفاعل
 pساهمة كشركاء في أفعال إرهابيةHا -

-  تـنـظم أو تـأمـر أشـخـاصـا آخـرين بـارتـكـاب أفـعـال
 p إرهابية

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

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

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

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

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

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

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

pكانHا Wالرقابة في ع
ج)  اتــخــاذ اإلجـــراءات الــتــأديــبــيـــة اHــنــاســبــة وإعالم

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

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

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

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

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

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

يحوزونها حول زبائنهم".

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

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

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

ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعالقة األعمال". 

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

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

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

.Wاالقتصادي WتعاملHالعملية وهوية ا

 .......(الباقي بدون تغيير).......".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مهام �اثلة".

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

اHميزات اHذكورة في اHادة 10 أعاله". 

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

عليه.

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

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

اخملتصة :

...... (الباقي بدون تغيير).....".

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

ووجهتها. 

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

مهامها. 

......(الباقي بدون تغيير).....".

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

كما يأتي:

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

تمويل اإلرهاب ".

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

وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. 

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



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

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

اHـالية التكميلي لسنة اHـالية التكميلي لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

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

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

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

p2012 الية لسنةHقانون ا

pوبعد االستـماع  إلى مجلس الوزراء -

يـصدر األمــر اآلتي نـصه :يـصدر األمــر اآلتي نـصه :

أحــكام تمـهـيديـةأحــكام تمـهـيديـة

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

لسنة 2012.
اجلزء الثانياجلزء الثاني

اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل األولالفصل األول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم األولالقسم األول
اHوارداHوارد

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

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

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

(3.469.080.000.000 دج)".

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

دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية".

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

إلـى 5.000.000 دج".

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

أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى ". 

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

أخرى ".

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

10.000.000 د ج".

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

دون اإلخالل بعقوبات أشد".

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

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


