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Summary
The money laundering crime is of the serious economic threat to
the structure of the state .The criminals use different ols methods
and modern technology procedures in all stages of laundering
their money. Which at the end give negative affects to our social
life espcially in economy and politics. The banking system is one of
the most methods used to carry out money laundering. Which is
also the main financier of organized crime and particularly
terrorism, and depending on the algerian legislator, the has to
deal with these phenomena, where the ratification of several
international conventions in this regard, in addition to national
laws which he issued, and it is in furtherance of the foregoing the
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introduction of fiscal query processing cell, which revolves around
the subject of our article, and we decided at the beginning of
starting our study of the legal concept of the cell from which to
draw the characteristics of this cell and then addressing the
composition as well as the tasks assigned to them both at the
national or international level, to show in the latter over the
credibility of the work carried out by the cell through respect for
the principle of legality, both by matching, and keep pace with the
provisions of the law and submit to the control of the judiciary.


–

         
        
   


       
 
 

      


   
        

 C.T.R.F1   
 


           
         

 
 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )162( للدراسات القانونية واالقتصادية

 
 

 


13732001
         

     2   



       

3 
        

4
021275

2002
  

   2004      


04156–


     05017    
20048

         
   


 




)163(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 


 

        

       
  

 
 


     131579  

 

       


 
1 

        
 
 





10


         
11 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )164( للدراسات القانونية واالقتصادية

 


          
 



  
         

  880112     
        
      

 
2 

2
13157        


          
        



        

  198913       
          

         
 

900703041990
   14   0601 



)165(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

20022006      
       02127

  07042002     
 





 

15       
16

        
       
  

          
 

17


 
 

3 
       
        


        
         

18 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )166( للدراسات القانونية واالقتصادية

      
   
        
          

         
       

          

          

          



         

19 
        

20
       21


  


. 

        
        
        





)167(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

       


       


4 
          

        

   
22

    
23 

        




 
 

     08275 
   0212724     

        
 

1 
  4    08275  







أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )168( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
25

 
        
      

     
26 

        

         




27. 
        



      
       
        


          
28

       
 6 08275

           
        




)169(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

  
        
     




       
       
         

 
 


 
2 

 

      

29 
3 




2805200730
2 

31     
       

 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )170( للدراسات القانونية واالقتصادية

32       
 

33       
 

34      
         

 
       

31
 32TRACFAN 

   150       
        33




 


       0603
34

75
      

        45 
         
        
  

 

         



)171(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 


 

35 
 

   
         

  02127    0501
 

 
 

1       

      

050119
 

  

          


       
      
       


        

 
   21  0501  

        



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )172( للدراسات القانونية واالقتصادية


        

         


3003200836 


          

37 
1203

          


38 


    
  
      

39 
         

 14 231995    

  


  

       

40 



)173(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

       
        060541

         


    

  


       
 

        

          

       
        


42 


1202
          


       

43   
      

      



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )174( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
 

2



 


      


        

         

        
       

44 

45

         



46

        
       

       
         
         



)175(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

47
 

         
 

3       
 72





  –
  
         

48 
   72   


      

 
4 

    –   
        

        
          



49 

5
      



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )176( للدراسات القانونية واالقتصادية

  
 

6      
       
         


 

 
        

       25
 0501       


         


50
02127

         
     

           
51. 

   25 26   0501



 
   

 



)177(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

       
 –        




28
30201152       

 
 
         

         
         

          



    





53 
         


   
      
  






أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )178( للدراسات القانونية واالقتصادية


 54        

     
55 

         
   56     

 57  

        
  

     


 
        

58 
 

          
        
 

  
  

          

 


      
        



)179(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

     
       

59 
        

60
        





   
         



61


          

 





         
          


        
  



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )180( للدراسات القانونية واالقتصادية

          
 

       
        
       




          
       
      
    


62 


        
        
       




63 
      
         

  



  



)181(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

          
64 
 –       




     
  
          

     65 

          



    
     

       66  


67 


         
         

        

 
       




أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )182( للدراسات القانونية واالقتصادية




 
 

  



        
       

68 
 139 1996 

        
     140   

    
        143 
 

        


        



69
         

70  





)183(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 





71 
       


72 




9111132607201173
         


       
74 
75 

         
        

         

          
 


        
  

92111376 
 
 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )184( للدراسات القانونية واالقتصادية

8 


        




         






 

1       


 
2

       
 

3
 

4       
. 

5


6
         



)185(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

         
 

7
      

 
8        

 
9 

   


 
10       


 

 

(1 )C.T.R.F : cellule de traitement du renseignement financier
2438528092001
326 
4025505022002

0910022002 
507042002  

2307042002 
6101120047110112004 
7060220051109022005 
8

200750 
915042013 02127

2328042013 
10201233 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )186( للدراسات القانونية واالقتصادية

11       01   
2007147 

12 12021988  
0213021988 

1378 
14932522610199349

27101993 
151721731996 
16991631701996 
177881 
18187188 
19          

2006265267 
20190 

(21) Gaston Stefani ,Georges Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale,
Dalloz delta, paris,16 éditions, 1996, p 287.

22            
        2007 

2829
23           

200894 
24060920085007092008 
25 

www.ctrf.dz
26            

2011327
27 

www.ctrf.dz
28508275 
29171602127 
30         39  

13062007 
31  3      28052007  39  

13062007 
32 



)187(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins

33         
20137879

34150720064616072006 
35460603 
36210501

2518052008 
37           


0112201083 

38   1234  1203     
28112012        
1227022013 
3915)GAFI-FATF(

 
40

120 
41090120060215012006 
4231341202 
43163

0603 
44181203 
45620605 
4678 
47713157 
48           


0112201042 

4953 
50260501 
51           


0112201045 



أ.هاشمي وهيبةخلية معالجة االستعالم المالي

2013جوان –)04(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )188( للدراسات القانونية واالقتصادية

52 
2011 

53
178180184 

54198203 
55   901   0809  25022008  

2123042008 
56185 
57281 
5807011984


500

          
  

 

     

1011121982
13

           





20077273 
59            

20058 
60134 
61818 
62272276 
63188189 
64209211 
65196 
66          22101988





)189(

)04(االجتهـــاد العددم الدراسات القانونية والشرعية قس

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 


157 

67241 
68413414 
69185 
7023 
71216 
7224 
739801

4303082011 
74901 
75  1980230051998

3701061998298356
141119989802
8515111998 
76921113

 


