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 االختصاص الجزائي

للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 

 الجزائر

 مزاولي محمد  -

   …Il est nécessaire que les 

intervenants boursier soient 

surveillés et que la transparence soit 

assurée,… 

         la COSOB, est une autorité 

administrative indépendante, peut 

prononcer, sans être à proprement 

parler des sanctions pénales, 

présentent un caractère répressif très 

marqué, pour lui permettre de faire 

face à des mission sans cesse plus 

étendue. Les  recours contre les 

décisions de la C.S.O.B relèvent du 

juge judiciaire... 

 

 مقدمـــة:

مادام مناط التجريم هو حماية المصلحة         

العامةةةف فقةةت ا تصةةةة التدلةةة بتحتيةةت ف د ن ةةةيم 

هياكلةة ف داقتصةةار ةةةرعية العقةةاع علةةى ةةةرعية 

الجريمةةة كمبةةتأ عةةامف فةةج يجةةول  جةةريم فعةةل أد 

معاقبةةةةة ةةةةةاء  ال بنةةةةاءا علةةةةى نةةةةء قةةةةانوني 

 مكتوع. 

ص د يثور اإلةكال  فةي مةا يتعلةا بالنصةو    

ف التةةةي  تميةةةةز االقتصةةةاديةالتجريميةةةة لاعمةةةال 

بالسةرعة دالتةةتا لف دالتةةي ال يمكةةع للم ةةر     

يفرض لها عقوبات مستقبلية دال يمكن  حصةرها 

د  جريمهةةةاف ممةةةا يععةةةي طابعةةةا  اصةةةا لمبةةةةتأ 

ال ةةةةرعية فةةةةي عةةةةرائم اسعمةةةةالف حيةةةة  د ةةةة  

الم ةةةر  مةةةع  ةةةلعات السةةةلعة التنفي يةةةة  حقيقةةةا 

ف دأضةةةفى عليهةةةا تصةةةاديةاالقللمصةةةلحة العامةةةة 

 نوعا مع المردنة.

للن ةةةةةةةام المةةةةةةةر  دالمت يةةةةةةةر فالعةةةةةةةاب         

االقتصاديف  دعتم دعةود نصةوص داضةحة قةت 

يالةةةا عريعةةةة للمنحةةةرفيع بالمسةةةا  بالمصةةةال  

المحميةةةف ممةةا يقتلةةي السةةرعة  فةةي معالجةةة مةةا 

ف دهةو مةا يةتجءم االقتصةاديةيستجت مع المسةائل 

المنةةاط بهةا  معالجةةة  مة  طبيعةة السةةلعة التنفي يةة

 ه   اسدضا  بصورة متوالنة.

بناءا على علة،ف   ةول القةانو  فةي الكثيةر مةع 

لةةةةةبع   االقتصةةةةةاديةاسحيةةةةا  فةةةةةي المجةةةةاالت 

اللجةا ف اال تصةاص فةي القيةام بلعمةال  عرائيةةة 

عزائيةف كاللجنةة المصةرفيةف دمجلةل المنافسةةف 

 دالمجلل اسعلى لإلعجم..الخ .

و  للترا ةةةةةف اللجنةةةةة د ةةةةنل   كموضةةةة       

البورصية أد مةا يعةرف فةي القةانو  الجزائةريف 

بلجنةةةةةةةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةةةةةةيم دمراقبةةةةةةةةةةةةةة عمليةةةةةةةةةةةةةات 

 Comission d’organisation etالبورصةة 

contrôle des opération des bourses.) 

فمةةا لمقصةةود بلجنةةة مراقبةةة البورصةةة          

دمةةةا هةةةي طبيعتهةةةا القانونيةةةة  دمةةةا هةةةي طبيعةةةة 

الجزائية التةي  اةتء بالقيةام دحجية اإلعراءات 

بهةةا  دهةةل  صةةتر أحكامةةا  دكيةةع يمكةةع الععةةع 

 في أحكامها  دما هي عجقتها بالقلاء التقليتي 

دلإلعابةة علةى هةةت  اإلةةكالية حادلنةا درا ةةتها 

 على ال كل التالي:

 الفصل األول:  ماهية لجنة مراقبة البورصة

المبحثثثثو األول: مفلثثثثون لجنثثثثة تنظثثثثيم        

 عمليات البورصة.ومراقبة 

المبحثثو النثثااي: الجثثرائم التثثي ت ثثت         

 بلا لجنة مراقبة البورصة.

الفصثثثل النثثثااي: ات ثثثرائات الجزائيثثثة للجنثثثة 

 تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

المبحو األول: مراحثل يثير ات ثرائات        

 أمان لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

نظثثثثثثان الر عثثثثثثي المبحثثثثثثو النثثثثثثااي: ال        

 المز وج.

المبحثثثثو النالثثثثو:  ثثثثمااات و حقثثثثو         

 الدفاع.

 ال اتمـــــة:

 

الفصثثثثثل األول:  ماهيثثثثثة اللجنثثثثثة عمليثثثثثات 

 البورصة

ةةةةهتت السةةةةوي الماليةةةة فةةةةي ا دنةةةةة         

اس يةةةرة  قةةةتما ملمو ةةةاف ن ةةةرا للتعةةةور الةةة ي 

أد لتةة  العوامةةةل الصةةةناعية دالتكنولوعيةةةةف ممةةةا 

فةاءة أداء البنةوو دالمس سةات  اهم في  ليةادة ك

 (1المالية. 

دعلى ه ا اس ا  نتعري  لى مفهوم         

هةة   اللجنةةة دطبيعةةة الولةةائع التةةي  قةةوم بهةةاف 

 باإلضافة  لى الجرائم التي  اتء بها.

                                                

اللةةوابا الرقابيةةة للعمليةةات المصةةرفيةف بحةة   عةةتاد   - 1

مجلةةل  دارة البنةةة، المركةةةزي المصةةةريف بجلسةةةت  المنعقةةةتة. 

 .26/02/2002بتاريخ:
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المبحو األول: مفلون لجنة تنظيم ومراقبثة 

 عمليات البورصة.

 1ف10-93عرفها المر وم الت ريعي رقةم    

(:     ن ةةل لجنةةة لتن ةةيم عمليةةات 20   فةةي ماد ةة

البورصةةةةة دمراقبتهةةةةا((ف دمةةةةا يجحةةةة  أ  هةةةة ا 

الةةنء المن ةةةح ال يحةةتد صةةةفتها القانونيةةةف ممةةةا 

يسةةةةتوعو ضةةةةردرة الوقةةةةوف علةةةةى المقصةةةةود 

 ببورصة القيم المنقولة.

 

 أوال: القيم المنقولة:

مةةةع  30مكةةةرر  718كمةةةا عرفتهةةةا المةةةادة  

القابلةةةةةة  ( هةةةةةي السةةةةةنتات2القةةةةةانو  التجةةةةةاريف 

للتةةةتادلف دالتةةةي  صةةةترها ةةةةركات المسةةةاهمةف 

د كو  مسعّرة فةي البورصةة أد يمكةع أ   سةعّر 

د مةةن  حقةةوي مماثلةةةف حسةةو الصةةنع د سةةم  

بالةةت ول مباةةةرة فةةي حصةةة معينةةة مةةع رأ ةةمال 

ال ةةةركة المصةةةترة أد حةةةا متيونيةةةة عةةةام علةةةى 

 3أموالها.

فةة    33مكةةرر  315دبةةالرعو   لةةى المةةادة 

مة يمكةع أ   صةتر ثجثةة أنةوا  ةةركات المسةاه

 مع السنتات:

  نتات كتمثيل لرأ مالهاف -

 ةةةنتات كتمثيةةةل الةةةتيو  التةةةي فةةةي  -

 عمتهاف

 نتات  ععي الحا في من   نتات  -

أ رى  مثل حصةة معينةة لرأ ةمال ال ةركة عةع 

 طريا التحويل أد التستيت أد أي  عراء آ ر.

 :ثاايا: بورصة القيم المنقولة 

منقولةةة  طةةارا لتن ةةيم  عةةت بورصةةة القةةيم ال 

د ةةير العمليةةات فيمةةا ياةةء القةةيم المنقولةةة التةةي 

                                                

عي الحجةةة  2مةةسرف فةةي  10-93مر ةةوم   ةةريعي رقةةم  - 1

ف ج/ر.ج.ج لسةةنة 1993مةةايو  ةةنة  23موافةةا ال 1413عةةام 

ف 04ف ص 1993مةايو  23الصادر بتاريخ  34ف العتد 1993

 31-96دعةةتل هةة ا المر ةةوم الت ةةريعي بموعةةو اسمةةر رقةةم 

ف العةتد 1996ف ج/ر.ج.ج لسةنة 1996ينةاير  10المسرف فةي 

. يتعلةةا ببورصةةة القةةيم 34ف ص 1996ينةةاير  14ف بتةةاريخ 3

 المنقولة.

 .التجاري الجزائريالقانو   - 2

مزايةةا القةةرض السةةنتي دالحقةةوي الماولةةة  :نةةوال فنيةةنخ - 3

عامعةة  -لحملة  نتات اال تحقايف مجلةة المس سةة د التجةارة

دهةةةرا ف ابةةةع  لةةةتد  للن ةةةر دالتوليةةة ف العةةةتد اسدلف  ةةةنة 

 دما يليها 09ف ص 2005

 صةةةةةترها التدلةةةةةة دأةةةةةةااص القةةةةةانو  العةةةةةام 

 (4دةركات اس هم. 

د ةةنء المةةادة الرابعةةة مةةع هةة ا القةةانو  بةةل  

 بورصة القيم المنقولة  تكو  مع لجنتيع:

لجنةةةةةة  ن ةةةةةيم دمراقبةةةةةة عمليةةةةةات  -

 البورصة.

 ولة.ةركة  سيير بورصة القيم المنق -

 تةةولى لجنةةة  ن ةةيم عمليةةات البورصةةةف مراقبةةة 

ةةةةةركة  سةةةةيير بورصةةةةة  ةةةةوي القةةةةيم المنقولةةةةة 

 (5دةفافيتها. 

المطلب األول: تعريف لجنة تنظيم ومراقبثة 

 عمليات البورصة.

لجنةةةة  ن ةةةيم عمليةةةات البورصةةةة أد مةةةا     

يعةةةةةرف باللجنةةةةةة البورصةةةةةيةف  ةةةةةن م عمليةةةةةات 

ا البورصةةةة دمراقبتهةةةا كمةةةا  عتبةةةر  ةةةلعة ضةةةب

مسةةتقلة  تمتةة  بال اصةةية المعنويةةة داال ةةتقجل 

الماليف  تكو  مع رئةيل د ةتة أعلةاء يعينةو  

 لمتة أرب   نوات:

 قاض يقترح  دلير العتل. -

علةةةةةةو يقترحةةةةةة  محةةةةةةاف  البنةةةةةة،  -

 المركزي.

علوا  ياتارا  مةع بةيع مسةيولي  -

 اسةااص المعنييع المصتريع للقيم المنقولة.

 علوا  ياتارا  لما لهما مع  برة -

 في المحال المالي أد المصرفيف أد البورصة.

 تكو  ه   اللجنة دفقا للقانو  الفرنسي       

علةةواف علةةوا  مست ةةاري ددلةةة يةةتم  12مةةع 

 عييةةنهم مةةع طةةرف نائةةو رئةةيل مجلةةل التدلةةةف 

دمست ارا  لتى محكمة النق ف يتم  عيينهم مع 

( أعلةاء يةتم 06طرف رئيل محكمة الةنق ف  

ا تصاصةهم دمةسهج هم فةي   عيينهم بالن ر  لةى

الجانةةةو المةةةاليف عةةةع طريةةةا الةةةولير المكلةةةع 

باالقتصةةةةاد بعةةةةت ا ت ةةةةارة المن مةةةةات التمثيليةةةةة 

لل ركات التجارية دالصناعيةف علوا  يمةثج  

عمةةةةةال المس سةةةةةات دهييةةةةةات  قةةةةةتيم  ةةةةةتمات 

اال تثمار يعينهم الةولير المكلةع باالقتصةاد بعةت 

 (6ا ت ارة المن مات التمثيلية. 

                                                

فالمةةةسرف فةةةي 04-03المةةةادة اسدلةةةى مةةةع القةةةانو  رقةةةم  -  4

 لمتعلقة ببورصة القيم المنقولة.دا 17/02/2003

ناصةةر لبةةةاد: السةةةلعات اإلداريةةة المسةةةتقلةف مجلةةةة  دارةف  - 5

 .14ف ص 2001 -1ف العتد 11المجلت 

6  -  La Procédure de sanction de l'Autorité des 

marchés financiers,site Internet,www.c.o.b.fr 
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رئةةةيل الجنةةةة مةةةع بةةةيع مست ةةةاري  ينتاةةةو

التدلةةة أد مست ةةاري محكمةةة الةةنق  اسعلةةاء 

في ه   اللجنةف لمتة  مل  نوات قابلةة للتجتيةت 

 مرة داحتة يجتد نصفها كل  تة أةهر.

المطلثثثثثب النثثثثثااي: وتثثثثثائف لجنثثثثثة تنظثثثثثيم 

 ومراقبة عمليات البورصة.

 تمثل مهمة اللجنة في  ن يم  وي القيم       

بتهةا بالسةهر علةى حمايةة االد ةار المنقولة دمراق

داال تثمار في القيم المنقولةف دللقيام ب ل،  تمتة  

اللجنةةةة بممار ةةةة السةةةلعة التن يميةةةةف د  عتبةةةر 

السلعة اإلدارية المستقلة الثانية بعت مجلةل النقةت 

دالقةةةةةرض التةةةةةي  ولهةةةةةا القةةةةةانو  مثةةةةةل هةةةةة   

اال تصاصةةةات بحيةةة  يمكنهةةةا ا اةةةاع لةةةوائ  أد 

الجريةتة الر ةمية للجمهوريةة  ن يمات  ن ر في 

الجزائريةةةةف  كةةةو  قابلةةةة للععةةةع أمةةةام الهييةةةات 

 (1القلائية الماتصة. 

الفثثثثرع األول: الوتيفثثثثة القااوايثثثثة للجنثثثثة 

 تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

 قوم اللجنة بتن ةيم  ةير السةوي المةاليف      

بسةةةع اللةةةوائ  المتعلقةةةة بحركةةةة ر د  اسمةةةوال 

ت البورصةةةةةف اعتمةةةةاد داال ةةةةتثمار فةةةةي عمليةةةةا

الو ةةعاء فةةي العمليةةات الماليةةة دالقواعةةت المهنيةةة 

 (2التي  عبا عليهم. 

 الفرع النااي: وتيفة المراقبة والرقابة. 

 جري  حقيقات لتى ال ركات التةي  لتجةح   

 لةةى التةةوفير علنةةا دالبنةةوو دالمس سةةات الماليةةة 

دالو ةعاء فةي العمليةات الااصةة بةالقيم المنقولةة 

جةةات الماليةةة المسةةعّرةف أد يتولةةو   دارة أد المنت

 (3 نتات مالية. 

دفةةةي حالةةةة دقةةةو  مةةةا ياةةةالع اسحكةةةام      

الت ةةريعيةف يعلةةو رئةةيل اللجنةةة مةةع المحكمةةة 

 قةةرار االمتثةةال لاحكةةام ددضةة  حةةت للماالفةةةف 

دعلةةةةى علةةةة، يمكةةةةع أ   علةةةةا اللجنةةةةة عمليةةةةات 

 البورصة لامسة أيام.

                                                

 .14ناصر لباد: المرع  الساباف ص  - 1

2  Jean-Louis Rives -Large, et,Monique 

Contamine –Raynaud : Droit Bancaire,6ème  

édition,1995,p80. 

 .137دان ر ك ل،ف أحسع بو قيعةفالمرع  السابافص

3  - Jean-Louis Rives-Large,et,Monique 

Contamine-Raynaud,Droit 

Bancaire,Op.cit,p81. 

 .138فصدان ر ك ل،ف أحسع بو قيعةفالمرع  السابا

ة الفثثثثثثثثرع النالثثثثثثثثو: الوتيفثثثثثثثثة الت  يبيثثثثثثثث

 والتحكيمية.

 تولى لجنة مراقبة عمليات البورصة دليفة 

التلديةةو دالتحكةةيم مةةع  ةةجل القةةانو  الةة ي نةةء 

على  ن اءها لة ا دضة  فرفةة  لديبيةة د حكيميةة 

  تللع ليادة على رئيسها مع:

علةويع منتابةيع مةةع بةيع أعلةةاء  -

 اللجنة أي متة انتاابها.

قاضةةةةةييع يعينهمةةةةةا دليةةةةةر العةةةةةتل  -

مةةةا فةةةي المجةةةاليع االقتصةةةادي دياتةةةارا  لكفاء ه

 دالمالي.

 اةةةتء هةةة   ال رفةةةة فةةةي المجةةةال  -

ألتحكيمةةي بترا ةةة نةةزا   قنةةي نةةت  عةةع  فسةةير 

 القوانيع داللوائ  السارية على  ير البورصة.

د كو  ال رفة الم كورة أعج  ماتصة       

فةةةةي المجةةةةال التةةةةلديبي لترا ةةةةة أي   ةةةةجل 

بالواعبةةات المهنيةةة دأ جقيةةات المهنةةةف مةةع 

عانةةةو الو ةةةعاء فةةةي عمليةةةات البورصةةةةف 

دلكل ماالفة لاحكةام الت ةريعية دالتن يميةة 

 (4المعبقة عليهم. 

دفي ه ا اإلطار دّ   الم ر  الجزائري          

مةةةةع اال تصةةةةاص التةةةةلديبي للجنةةةةة البورصةةةةة 

فللزمهةةةا  ب  عةةةار الهييةةةات الماتصةةةة كاللجنةةةة 

المصرفية بنتائ  اإلعراءات التي ا ا  ها في مةا 

يتعلةةةا بالك ةةةع عةةةع  بيةةةي  اسمةةةوال د مويةةةل 

اإلرهةاعف دكةةل أمةةوال ي ةتب  أنهةةا متحصةةل  مةةع 

عنايةةة أد عنحةةةف ال  ةةيما الجريمةةة المن مةةة أد 

 (5المتاعرة بالماترات أد المسثرات العقلية. 

المبحثثو النثثااي: الجثثرائم التثثي ت ثثت  بلثثا 

 لجنة مراقبة البورصة.

ة ن مةةة الجةةرائم التةةي  اةةتء بهةةا لجنةة      

-883البورصةةة فةةي فرنسةةاف  بموعةةو االمةةررقم

.دالقةةةةةةةانو  1967-09-28المةةةةةةةسرف فةةةةةةةي  67

 (6. 1989-08-02المسرف في 

                                                

 .138أحسع بو قيعةفالمرع  السابافص - 4

مةةسرف فةةي  01-05مةةع القةةانو  رقةةم  20د  12المةةاد يع  - 5

ف 2005فبرايةةر  ةةةنة  6الموافةةا  1425عي الحجةةة عةةام  27

ف للسةةنة الثانيةةة داسربعةةو ف 11ف عةةتد 2005ج/ر.ج.ج لسةةنة 

ف  يتعلةةةا بالوقايةةةة مةةةع  بيةةةي  اسمةةةوال د مويةةةل  6د 5ص 

 حتهما. اإلرهاع دمكاف

6  -  Dominique Miellet et Bertrand Richard, 

Dirigeant de Société: un métier à 

risques,édition d'organisation,deuxième tirage 

1996,p246 
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أما في الجزائرف فقةت نةء عليهةا فةي المةادة  

المسرف  10-93مع المر وم الت ريعي رقم  60

ف المتعلةةةةا ببورصةةةةة القةةةةيم 1993-05-23فةةةةي 

 المسرف فةي 04-03( دبالقانو  رقم 1المنقولةف  

د ل   هت  الجرائم صور ثجثف  17-02-2003

عنحة القيام بلعمال 2عنحة العلم بل رار ال ركةف

فير ةةرعية فةي السةوي المةاليف ن ةر معلومةات 

  اطية.

المطلثثثثثثب األول:  نحثثثثثثة العثثثثثثالم ب يثثثثثثرار 

 الشركة.

 عتبةةةةةةةةر هةةةةةةةة   الجريمةةةةةةةةة الصةةةةةةةةورة       

المنصةةوص عليهةةا فةةي الفقةةرة اسدلةةى مةةع المةةادة 

أعةةةةج ف بقولهةةةةا ب   يعاقةةةةو كةةةةل المةةةة كورة  60

ةةةةاء  تةةةوفر لةةة  بمنا ةةةبة ممار ةةةة مهنتةةة  أد 

دليفتةة  معلومةةات امتياليةةة عةةع من ةةور مصةةتر 

 ةةةنتات أد دضةةةعيت ف أد من ةةةةور  عةةةور قيمةةةةة 

منقولة مةاف فينجةز بةتال، عمليةة أد عةتة عمليةات 

فةةةي السةةةوي أد بتعمةةةت السةةةما  ب نجالهةةةاف   مةةةا 

 مباةةرة أد عةع طريةا ةةاء مسةار لةةتال،   

 (3يعل  الجمهور على  ل، المعلومات((ب. 

دالمقصةةةةةود بهةةةةة   الجريمةةةةةةف أ  مةةةةةع       

يست ل معلومات صةحيحة دممتةالة د ةريةف فةي 

 طةةةةار ممار ةةةةت  لوليفتةةةة ف يجهلهةةةةا الجمهةةةةورف 

 (4إلنجال عمليات في  وي البورصة. 

                                                

-05-23المةةسرف فةةي  10-93المر ةةوم الت ةةريعي رقةةم  - 1

ف المتعلةةةا ببورصةةةة القةةةيم المنقولةةةة المعةةةتل دالمةةةتمم 1993

 .1996-01-14المسرف في  10-96باسمر رقم 

ا تعمل ه   التسةمية اال ةتاع أحسةع بو ةقيعةف المرعة    -  2

. دمع الفق  مةع ا ةتعمل مصةعل    عةرائم 139الساباف ص 

عةةرائم العةةالميع ببةةواطع االمةةور(ف  –التعامةةل مةة  المعلومةةة 

منير بوري ة: المسسدلية الجنائية للو ةعاء المةالييع فةي ان ر 

رة ماعسةةتيرف دار الجامعةةة الجتيةةتة عمليةةات البورصةةةف مةة ك

 .135ف ص 2002للن رف مصرف 

-05-23المةةسرف فةةي  10-93المر ةةوم الت ةةريعي رقةةم  - 3

 ف المتعلا ببورصة القيم المنقولة.1993

 26الموافا  1412ربي  االدل عام  23قرار مسرف في   - 4

ف يتلةةمع الموافقةةة علةةى ن ةةام لجنةةة  ن ةةيم 2000يونيةةو  ةةنة 

 14المةسرف فةي  02-2000صة دمراقبتها رقم عمليات البور

ف ج/ج.ج رقم 2000يناير  نة  20الموافا  1420ةوال عام 

ف السةةةةةنة السةةةةةابعة دالثجثةةةةةو ف دالمتعلةةةةةا 2000لسةةةةةنة  50

بالمعلوات الواعو ن رها مةع طةرف المس سةات التةي  كةو  

 .16قيمتها مسعّرة في البورصةف ص 

دقةةت عرفةةة لجنةةة البورصةةة الفرنسةةية       

معلنةةةف  المعلومةةات :ب   بلنهةةا المعلومةةات ال يةةر

 (5دالتي قت  لثر على السير العام لقيم السوي((. 

دمةةع هةة ا القبيةةل مةةتير المس سةةة التةةي        

 تةةوفر لتيةة  معلومةةات بةةل  المس سةةة مقبلةةة علةةى 

 حقيا عملية عيتة مع ةةلنها أ   ةسدي  لةى رفة  

قيمةةة  ةةنتا ها فيةةتفعو  فيةةرهم  لةةى ةةةراء أ ةةهم 

لمةةع  قبةةل ار فةةا  قيمتهةةاف دنفةةل ال ةةيء بالنسةةبة

يةتفعو  فيةةرهم لبيةة  أ ةهم قبةةل انافةةاض قيمتهةةا 

 (6دعل، بعت ن ر بيا   تامي  يح. 

الفثثرع األول: أركثثاي  ريمثثة العثثالم ب يثثرار 

 الشركة.

يتعلو لقيام ه   الجريمة عناصر              

معينةف هي صفة العالم بل رار ال ركة دالحيالة 

علةةةى معلومةةةات محةةةتدة فيةةةر م ةةةاعة يمكةةةع أ  

انعكا  على السةوي المةالي دا ةت جل  يكو  لها

المعلومات المحفولة دال ي ترط القةانو  الفائةتة 

النا جةة عةةع العمليةةات دال  ةةوء نيةةة الجةةانيف بةةل 

يكفي أ  يكو  الجةاني عالمةا دداعيةا بلنة  يحةول 

 7معلومات امتيالية.

البند األول: صفة الجااي فثي  ريمثة العثالم 

 ب يرار الشركة.

كو  الجاني مع اسةةااص ال الو أ  ي      

المعلعةةةةو  بمنا ةةةةبة دلةةةةائفهم أد مهةةةةنهم علةةةةى 

أ رار اسعمال المالية المتعلقةة بال ةركةف ديميةز 

عةةةةادة بةةةةيع المعلعةةةةيع بقرينةةةةة دهةةةةم العةةةةالمو  

اسدلةةةةو ف أد العةةةةالمو  بحكةةةةم القةةةةانو ف دبةةةةيع 

 (8المعلعو  الثانوييعف أد العالمو  الفعلييع. 

تيرد ينتمي  لى المجموعة اسدلى مة -

ال ةةةركاتف كةةةالرئيل المةةةتير العةةةامف دالقةةةائمو  

                                                

5  - Dominique Miellet et Bertrand 

Richard,Dirigeant de Société:un métier à 

risques,Op.cit,p247. 
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مزادلةةةةي محمةةةةت: نعةةةةاي المسةةةةسدلية الجنائيةةةةة لمسةةةةيري  - 7

المس سات االقتصادية في القانو  الجزائريف درا ة مقارنةف 

ف 2006-2005مةةة كرة ماعسةةةتيرف المركةةةز الجةةةامعي ب ةةةارف 

 دما بعتها. 176ة( ص  فير من ور

مةةةع ن ةةةام لجنةةةة  ن ةةةيم عمليةةةات البورصةةةة  04المةةةادة  - 8

 .02-2000دمراقبتها رقم 
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بةةاإلدارةف دالمةةتيرد  العةةاميعف أعلةةاء مجلةةل 

 (1المراقبةفأعلاء مجلل المتيريع دألداعهم. 

فةةةةي حةةةةيع ال يوعةةةةت ضةةةةمع العةةةةالميع اسدلةةةةيع 

ال ركاء حتى د   كانوا يحولد  على اسفلبيةف 

 دال محاف  الحسابات.

د  ةةةةةةمل المجموعةةةةةةة الثانيةةةةةةةف أي  -

عةةالمو  الثةةانوييع كةةل أدليةة، الةة يع  سةةم  لهةةم ال

 دضيفتهم أد مهنتهم الحصول على  ر اسعمال.

دال يوعت ضمع هسالءف الصحفيو   -

أد المحللةةةةةو  االقتصةةةةةاديو  دالمةةةةةاليو  الةةةةة يع 

يصةةعو ب ةةلنهم  ثبةةات مةةا  عا كانةةة المعلومةةات 

 التي يحولدنها عات طاب  ممتال أد ال.

ي دمةةة  علةةة، فقةةةت أديةةةع فةةةي فرنسةةةا صةةةحف

ماةةةةتء فةةةةي المسةةةةائل الماليةةةةة الةةةة ي ا ةةةةت ل 

معلومات لم  ن ر بعتف  حصل عليها مةع طةرف 

متيري ةركةف فقام ب راء السنتات ال ةركة عةع 

طريا ةةاء مسةار لة ل، بعةتما علةم بتقلةيء 

ديو   ل، ال ركة دحصولها علةى أربةا  ثةم قةام 

 (2ببي  السنتات محققا ب ل، أربا . 

ي الر  ةةاءف كمةةا اعتبةةر القةةانو  الفرنسةة    

المةةةةتيريع العاميعفأعلةةةةاء مجلةةةةل المةةةةتيريعف 

ممثلةةةةةةو اسةةةةةةةااص المعنويةةةةةةةف داسةةةةةةةااص 

المعنويةةةف  كمةةا د ةة  القةةانو ف لي ةةمل كةةل مةةع 

 سةةةهل لةةةة  دليفتةةةة  الحصةةةول علةةةةى معلومةةةةات 

ممتةةةةالة د ةةةةريةف كعمةةةةال المس سةةةةات الماليةةةةةف 

دالقةةائميع باسعمةةال فةةي ال ةةركات دالمس سةةات 

لفرنسةةةي هةةة ا المجةةةال الماليةةةةف دد ةةة  القلةةةاء ا

لي ةةةةةمل المست ةةةةةةاريع المةةةةةةالييعف المحةةةةةةاميع د 

 (3الابراء المحا بييع. 

 المستفيدوي من أيرار الشركة:

ال يجةةةرم القةةةانو  القيةةةام بعمليةةةات فيةةةر      

ةرعية بناءا على المعلومةات التةي  لقاهةا  ةارج 

أي ن اط مهنيف د نما يعاقةو العةالم بالسةر الة ي 

ات فير ةرعيةف فيةر     م  ل ير  القيام بعملي

 قامةةةة البرهةةةا  علةةةى مصةةةتر المعلومةةةات أمةةةر 

صةةةةعو اإلثبةةةةةاتف ممةةةةةا حةةةةةتا بلجنةةةةةة عمليةةةةةات 

                                                

1  - Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,édition Armand 

Colin,2001,p276et277. 
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3  -  Jean-Paul Antona,Philippe colin et 

François Lenglart: La Responsabilité Pénale 

des cadres et des dirigeants dans le monde des 

Affaires,édition Dalloz,1996,p61. 

البورصةةة فةةي فرنسةةاف  لةةى  صةةتار التن ةةيم رقةةم 

علةى  05ف لست هة ا الفةراب بةنء المةادة 08-90

معاقبة كةل ةةاء  تةوفر لة  معلومةات امتيالية  

 دهو يعلم ب ل،.

 :المعلومات المتوفرة لدى الجااي

ديجو أ   نصو ه   المعلومات دفقا للمادة 

 السالفة ال كر:  60

أما علةى من ةور مصةتر  ةنتات أد  -

 دضعيت .

د مةةةةا علةةةةى من ةةةةور  عةةةةور قيمةةةةة  -

 منقولة في السوي.

( 4كما يجو أ   كو  هة   المعلومةات امتياليةةف 

ديعرفها القلةاء بلنهةا معلومةات لهةا طةاب  التقةة 

 (5دالتلكيت دالاصوصية دالسرية. 

البنثثد النثثااي:الركن المثثا م لجريمثثة العثثالم 

 ب يرار الشركة.

 أوال: النشاط ات رامي:

يتمثةةةل الن ةةةاط اإلعرامةةةي فةةةي  نجةةةال       

عمليات في السوي عع طريةا البية  أد ال ةراءف 

سي أ هم أد قيم منقولة يمكع  تادلها في السةوي 

( أد بالتةتليل أد السةما  لل يةر ب نجةةال 6المةاليف 

 السوي.عملية في 

 إاجاز عملية في السو : -أ

-465   التفسير الليا لنء المادة         

فرنسةةيف يتلةة  أ  التجةةريم ال يسةةري  ال أعا  1

ار كو السةلوو اإلعرامةي فةي السةوي دأيةت علة، 

الصةةةةةادر فةةةةةي  297بةةةةةالقرار القلةةةةةائيف رقةةةةةم

( اعتبةةر القلةةاء الفرنسةةيف أ  7. 16/03/1994

اء أ ةةهم  ععةةاء أمةةر سحةةت البنةةوو لبيةة  أد ةةةر

يكفي لقيام الجريمةف ديس   بتاريخ  ععاء اسمر 

دليل بتةاريخ  نفية  ف دي ةير الفقة  دالقلةاء  لةى 

   العةةةةالم بل ةةةةرار ال ةةةةركة يقةةةة  عليةةةة  داعةةةةو 

 8االمتنا ف ده ا ال يقبل ع ر أد عتم االحتياط.

                                                

 .142أحسع بو قيعة: المرع  السابافص - 4

5  - Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p279 

6  -  P.Dupont-Delestraint : Droit pénal des 

affaires et des sociétés 

commerciales,Dalloz,2ème édition,p340. 

7  -  Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p284. 

ربية  االدل  23القةرار المةسرف فةي  مع  04ان ر المادة  - 8

ف يتلةمع الموافقةة 2000يونيةو  ةنة  26الموافا  1412عام 

بورصةة دمراقبتهةا  ج/ر.ج على ن ةام لجنةة  ن ةيم عمليةات ال

ف السةةنة السةةابعة دالثجثةةو ف دالمتعلةةا 2000لسةةنة  50رقةةم 
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 السماح بإاجاز عمليات في السو : -ب

 عا كةةةا  القةةةانو  قةةةت فةةةرض داعةةةو         

ف نةة  فةرض أيلةةا داعةو كتمةةا  السةةر. االمتنةا  

دعلي  عرم الم ر  العالم بل رار ال ةركة الة ي 

يسةةم  ل يةةر  ب نجةةال عمليةةة فةةي السةةوي بصةةورة 

متعمةةتةف أمةةا ال يةةر المسةةتفيت يبقةةى  ةةارج دائةةرة 

التجريم دالعقاع دال ع ر في نقل المعلومات  ال 

 (1 عا كا  لللردرة المهنية. 

دهةةةو  اسصةةل هةةةو  ةةةوي بورصةةة القةةةيم -ج

المكا  ال ي  ر كو في  الجريمةف  فير انة  أمةام 

 صةةةاعت عةةةتد المفادضةةةات التةةةي  جةةةري  ةةةارج 

 ةوي البورصةةف اضةةعر الم ةر  الفرنسةي  لةةى 

 ا تبتال عبارة  وي البورصة بعبارةب السويب.

 ثاايا: وقت ارتكاب الجريمة.

يكةةو  دقةةة ار كةةاع الجريمةةة مزامنةةا       

متنةةا  أد كتمةةا  للفتةةرة التةةي كةةا  فيهةةا داعةةو اال

السةةر  ةةاريا علةةى الجةةانيف د ةةريا  هةة   الفتةةرة 

يبتأ حينما  صب  فيها المعلومةات امتياليةة دقيقةة 

دمسكتةف دعل، يرع  للسلعة التقتيريةة فيةر أنة  

لةةيل مةةع اليسةةير معرفةةة متةةى  كةةو  المعلومةةات 

 (2مجرد  ةاعة أد  كهع  لى اليقيع. 

  دقت قلة محكمة النق  الفرنسيةف أ      

 ععةةاء أ بةةار مايفةةة عةةع عجةةز ال ةةركة يعتبةةر 

 (3 كهعف دال ي كل معلومات امتيالية. 

 البند النالو: الركن المعنوم لجريمة العالم 

 ب يرار الشركة.

دلكي يتوافر القصت الجنائيف يجةو أ         

يكةةو  الفاعةةةل عالمةةةا بةةةل  المعلومةةةات التةةةي فةةةي 

حول ةة  دقيقةةة د ةةريةف دمةةع ةةةلنها التةةلثير علةةى 

قةيم السةةويف دأ   تجة   راد ةة  فةي ا ةةتعمال هةة   

 المعلومات  لى  حقيا الرب .

الفرع النااي: عقوبة  ريمة العثالم ب يثرار 

 الشركة.

 لى عانو الجزاءات اإلدارية ف يتعةرض     

مر كةو الجريمةةة  لةةى العقوبةات الجزائيةةةف حيةة     

مةةع المر ةةوم السةةلع الةة كرف  60 عاقةةو المةةادة 

 5اةةهر  لةى  06الحبل عةع على أ  الجريمةة بة

                                                                         

بالمعلوات الواعو ن رها مةع طةرف المس سةات التةي  كةو  

 .16قيمتها مسعّرة في البورصةف ص 
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2  - Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p282   
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دج أد  30.000 ةةنوات دب رامةةةة ماليةةة قةةةترها 

 ب حتى العقوبتيع فقا. 

ديمكةةةع رفةةة  مبلةةة  ال رامةةةة  لةةةى أكثةةةر مةةةع 

المبلة  المة كور حتةةى بصةل  لةةى أربعةة أضةةعاف 

مبل  الةرب  المحتمةل  حقيقة ف ددد  أ   قةل هة   

 (4ال رامة عع مبل  الرب  نفس . 

القةةةةةةانو   د جةةةةةتر اإلةةةةةةةارة هنةةةةةةا الةةةةةةى أ 

الجزائةري لةةم يكةع يعتةةرف بالمسةسدلية الجزائيةةة 

لاةااص المعنوية عع الجرائم البورصةية عنةت 

ف 10-93 صةةةةةتار  المر ةةةةةوم الت ةةةةةريعي رقةةةةةم 

المتعلةا ببورصةة القةيم المنقولةة المعةتل دالمةتمم 

 1996-01-14المةسرف فةي  10-96باسمر رقم 

. 

أمةةةا دأنةةة  قةةةت اقرهةةةاف بةةةات مةةةع اللةةةردري 

لية اسةةةةااص المعنويةةةة عةةةع هةةة ا  حتيةةةت مسةةةيو

النو  مع الجرائمف د اصة دا  علمنا أ  مع ةم 

العمليةةةات فةةةي السةةةوي الماليةةةة  ةةةتم مةةةع طةةةرف 

   5أةااص معنوية.

أمةةا القةةانو  الفرنسةةي فقةةت فةةري بةةيع عقوبةةة 

 ال اء العبيعيف دال اء المعنوي.

 الش   الطبيعي:

دعقوبتةةة  الحةةةبل لسةةةنتيعف دفرامةةةة حةةةتها 

 فرن، فرنسي. 10.000.000االدنى

 الش   المعنوم:

ف لى عانو العقوبةات الماليةةف يمكةع للقلةاء 

الحكةةةةم بةةةةالمن  المسقةةةةة أد الحةةةةل دالمنةةةة  مةةةةع 

 (6ممار ة الن اط. 

المطلب النااي:  ريمثة القيثان ب عمثال  يثر 

 شرعية في يو  البورصة.

د تمثل فةي  ععةاء معلومةات  اطيةة د       

فةي فرنسةا نةء التلثير على  لم القيمف ديجرمها 

مع قانو  النقت دالمالية الفرنسةيف  1-465المادة 

الةة ي يعةةةرف الفاعةةةلف ببلنةةة  كةةةل ةةةةاء يقةةةوم 

بلعمةةال فيةةر ةةةرعيةبف دبالتةةالي فقةةت د ةة  مةةع 

دائةةرة التجةةريمف  جفةةا لجريمةةة العةةالم باس ةةرار 

                                                

 المرع  دالصفحة.نفل  - 4

رملةةا   27المةةسرف فةةي  15-04بموعةةو القةةانو  رقةةم  - 5

ف المعةتل دالمةتمم 2004نوفمبر  نة  10الموافا  1425عام 

 1386صةةةفر عةةةام  18المةةةسرف فةةةي  156-66لامةةةر رقةةةم 

دالمتلةةمع قةةانو  العقوبةةاتف  1966يونيةةو  ةةنة  8الموافةةا 

 .2004لسنة  71ر رقم ج/

6  -  Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p286   
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التةةي حةةتدت الفيةةات التةةةي يمكنهةةا القيةةام بالفعةةةل 

 (1المجرم. 

ة فةةي القةةانو  لقةةت أدرعةةة هةة   الصةةور      

الجزائةري المتعلةا ببورصةة القةيم المنقولةةف  ثةةر 

مةةع المر ةةوم الت ةةريعي  60 عةةتيل نةةء المةةادة 

المةة كور ب ضةةافة فقةةر يع أحةةتاهما عةةاءت بهةة   

مةةةع  3-10الصةةةورةف دهةةةي منقولةةةة مةةةع المةةةادة 

 1967-09-28اسمةةةةر الفرنسةةةةي المةةةةسرف فةةةةي 

 المعتل دالمتمم.

عتلةةة الم 60دفةةي هةة ا الصةةتدف  ةةنء المةةادة 

فةةةةي فقر هةةةةا الثانيةةةةةف علةةةةى  عبيةةةةا الجةةةةزاءات 

))" كل المقررة لجنة العلم بل رار ال ركةف على
شث   يكثثوي قثثد مثثارو أو حثثاول إي يمثثارو  
مباشرتا أو عن طريق ش   آخر  منثاورة مثا 
بلثثثدر عرقلثثثثة السثثثثير المنثثثثتظم لسثثثثو  القثثثثيم 

 (2((.  المنقولة من خالل تضليل الغير

القيثثان ب عمثثال  الفثثرع األول: أركثثاي  ريمثثة

  ير شرعية في يو  البورصة.

 قةةةةةوم هةةةةة   الجريمةةةةةة علةةةةةى ركةةةةةع مةةةةةادي 

 دمعنويف

البنثثد األول: الثثركن المثثا م لجريمثثة القيثثان 

 ب عمال  ير شرعية في يو  البورصة.

ديتحقا ه ا الركع بالتصري  للجمهور       

بةةةلي د ةةةيلة مةةةع د ةةةائل اال صةةةالف معلومةةةات 

مصةةةةتاقية  اطيةةةةةف مةةةةع ةةةةةلنها أ   ةةةةلثر علةةةةى 

 (3العمليات المصرفية. 

 ديتكو  مع ثجثة عناصر هي:

أ منةةةادرات بهةةةتف عرقلةةةة السةةةير المنةةةت م -

 لسوي القيم المنقولة:

بةةالرعو   لةةى القةةانو  الفرنسةةيف يمكةةةع أ  

 تجسةةةت هةةة   المنةةةادرات فةةةي أربعةةةة أنةةةوا  مةةةع 

 العمليات دهي:

العمليات التي  تمثل في  حتاث عةع  -1

ف حركةةات  فةة  طريةةا البيةة  علةةى المك ةةوف

معتبةةر فةةي  ةةعر أ ةةهم ةةةركة ال يبةةرر  دضةة  

ال ةةركةف متبوعةةة ب عةةادة ةةةراء كميةةة اكبةةر مةةع 

 السنتات بسعر مناف  عتا.

العمليات التي  تمثل في القيام بةنفل  -2

العمليةف عةع طريةا  عاعةة أ بةار أد ةةائعات أد 

عةةع طريةةا عةةردض بيةة  يكةةو  مسةةتواها قريبةةا 
                                                

1  -  Ibid,p290 
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انافاضةا عتا مع مستوى الصةفقات التةي  عةرف 

 (4دعل، مع أعل التعجيل في االنافاض. 

العمليات التي  تمثل في  نجال نفةل  -3

النو  مع العمليات بعريقة  سم  باال ةتفادة مةع 

المواق  التي  بقة ة لها في  ةوي مفتةو  علةى 

 عتة ا تيارات.

العمليات التي  تمثل في دفة  أ ةعار  -4

 ةةنت نحةةو االر فةةا  د علةة، قبةةل  صةةتار  ةةنتات 

ل عةةةع طريةةةا  عةةةادة ال ةةةراء أد بليةةةة رأ  المةةةا

 طريقة مقابلة.

   كلمة المنةادرة ال  عنةي ضةردرة  -5

 قامةةةةة الرابعةةةةة السةةةةببية بةةةةيع العمةةةةل المجةةةةرمف 

دنتائج  باجف لو ا تعمل كلمة    المنادرة مع 

ةةةانها(( دبالتةةالي  قةة  الجريمةةة  عا كانةةة  حمةةل 

 فرضا م بوها.

 المناورة التي تظلل الغير. -ت

ب بعاد مع مجال الجريمةةف  يسم  ه ا ال رط

الممار ةةات اللةةردرية لتثبيةةة اس ةةعار لفائةةةتة 

المت ريع الص ارف ده ا التثبية  جل اسيةام أد 

 اس ابي  التي  سبا العملية.

 السو :-ج 

 ستفيت الصفقات المتعلقةة بةالقيم المنقولةة مةع 

 ةةوي  ةةاص بهةةا دهةةي البورصةةةف دعلةةى علةة، 

القةةةيم  ةةةء الم ةةةر  الجزائةةةري بالةةة كر  ةةةوي 

المنقولةف محت يا في عل، ح د القةانو  الفرنسةيف 

فيةةر أ  القةةانو  الفرنسةةيف لةةم يعةةت ي ةةير لسةةوي 

البورصة بتالي  عع لف  البورصة مو ةعا بة ل، 

مجةةةال  عبيةةةا الجريمةةةةف كاسعمةةةال التةةةي  نجةةةز 

 (5 ارج البورصة. 

البند النااي: الركن المعنوم لجريمثة القيثان 

 لبورصة.ب عمال  ير شرعية في يو  ا

 جفا للقانو  الفرنسي ال ي اةترط علم      

د عمت الفعل مع الجةاني اإل ةجل بالسةير العةادي 

( عةةاء الةةنء الجزائةةري 6لا ةةعار فةةي السةةويف 

 ال مع مثل ه   اإلةارة  ع لةم ي ةترط الم ةر  

 التعمت دال  وء نية الجاني.

 

الفثثرع النثثااي: عقوبثثة القيثثان ب عمثثال  يثثر 

 لبورصة.مشروعة في يو  ا
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6  -  Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p291   
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بنفل العقوبةة المقةررة  60 عاقو المادة      

أةةةهر  06للعةةالم بل ةةرار ال ةةركةف بةةالحبل مةةع 

دج  300.000 ةنوات دال رامةة قةترها  50 لى 

أد ب حتى ها يع العقوبتيع فقةا ديمكةع أ  يصةل  

المبلةة   لةةى أربعةةة أضةةعاف مبلةة  الةةرب  دد  أ  

  قل عع مبل  الرب  نفس .

 دارية  صترها ال رفة دهناو عقوبات       

التلديبيةةة التابعةةة للجنةةة  ةةن م عمليةةات البورصةةة 

د تمثةةل  فةةي اإلنةة ار دالتةةوبيخف دحلةةر الن ةةاط 

كل  أد عزئ  مسقتا أد نهائيةاف  ةحو االعتمةاد أد 

فةةرض فرامةةات بع ةةرة مجيةةيع دينةةار أد بمبلةة  

يسةةةادي الم ةةةنم المحتمةةةل  حقيقةةة  بفعةةةل الاعةةةل 

 (1 . المر كوف د تف  لصنتدي اللما

المطلثثثب النالثثثو:  ريمثثثة اشثثثر معلومثثثات 

 خاطئة.

أدرعة ه   الجريمة فةي قةانو  بورصةة     

مةع لمر ةوم  60القيم المنقولةف اثةر  عةتيل المةادة

 04-03بالقةةةةةةةانو   10-93الت ةةةةةةةريعيف رقةةةةةةةم 

ديعاقةةةو عليهةةةا الم ةةةر  بةةةنفل عقوبةةةة العةةةةالم 

 بل رار ال ركة.

الفرع األول: أركثاي  ريمثة اشثر معلومثات 

 ئة.خاط

البنثثثد األول: الثثثركن المثثثا م لجريمثثثة اشثثثر 

 معلومات خاطئة.

يتمثل الركع المادي للجريمة فةي ن ةر        

معلومةةات فيةةر صةةحيحة بعةةري دد ةةائل ةةةتىف 

دقت د   الم ةر  الفرنسةي مةع هة ا الةنء عنةت 

قولةة  ببعةةري ةةةتىب لي ةةمل كةةل اسعمةةال التةةي 

يمكةةع    يبتةةتعها العقةةل اإلنسةةاني ب ةةرض فيةةر 

 (2ةرعي. 

فيجةةو أ   كةةو  المعلومةةات  اطيةةة  نعةةوي 

على فش دمحل ال ش ي مل كل السةنتات محةل 

التةةتادل دالبورصةةة دعلةة، للتةةلثير علةةى اس ةةعار 

دال يهةةم الوصةةول  لةةى نتيجةةة أمةةا د ةةائل ن ةةر 

المعلومةةات فلةةم ي ةةترط الم ةةر  د ةةيلة محةةتدة 

فيكفةةي أ   ةةسدي  لةةى ن ةةر د ةةةاعة الابةةر عنةةت 

 الجمهور.

الثركن المعنثوم لجريمثة اشثر البند النثااي: 

 معلومات خاطئة.
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 قتلي ه   الجريمة قصتا عاما يتمثل        

في التعمت كما يتجلى عل، مةع الةنء الة ي أةةار 

 لةى  عمةةت ن ةةر المعلومةات دلةةم ي ةةترط الم ةةر  

الجزائةةري قصةةتا  اصةةا فةةج ي ةةترط    يكةةو  

( أمةةا 2 3الن ةةر مةةع اعةةل التةةلثير علةةى السةةنتات.

فقت اةترط قصتا  اصةا بحية   القلاء الفرنسي

يجةةةو أ  يقةةةوم الفاعةةةل بلعمةةةال  تليسةةةية ف بنيةةةة 

 اإلضرار بال ير.

الفثثثثثرع النثثثثثااي: عقوبثثثثثات  ريمثثثثثة تشثثثثثر 

 معلومات خاطئة.

ت بالنسبة للعقوبات الجزائيةة داإلداريةة فقة    

عةةل نفةةل العقوبةةات المقةةررة  60نصةةة المةةادة 

 لجريمة العالم باس رار أد القائم بالمنادرة.

 أما العقوبات المقررة في قانو  العقوبات    

كثل مثن أحثد  منة ب    172/1فقت نصةة المةادة 
بطريثثق مباشثثر أو عثثن طريثثق ويثثي  رفعثثا او 
خفضثثثا مصثثثطنعا فثثثي أيثثثعار األورا  الماليثثثة 

 ب.ال اصة أو شرع في ذلك((

بتةةةردي  أ بةةةار كاعبةةةة أد م رضةةةة  -1

 عمتا بيع الجمهور.

ةةهر  لةى ا 6د عاقو ه   المادة بالحبل مع 

 لةةةةةةةةى  5.000 ةةةةةةةةنوات دب رامةةةةةةةةة مةةةةةةةةع  05

 . دج.100.000

دعلةةى القاضةةي اسمةةر بن ةةر الحكةةم د عليقةة  

في اسماكع التي يبينهاف كمةا يمكةع القلةاء علةى 

 5الجةةةاني بةةةالمن  مةةةع اإلقامةةةة مةةةع  ةةةنتيع  لةةةى 

 ةةنوات دبةةالمن  مةةع ممار ةةة حةةا أد أكثةةر مةةع 

الحقةةوي الوطنيةةةف فلةةج عةةع المنةة  مةةع مزادلةةة 

د ن اط لة  صةلة بالجريمةة المر كبةةف كمةا مهنة أ

يجةةةول لجهةةةة الحكةةةم أ   ةةةلمر بمصةةةادرة القةةةيم 

 المنقولة محل الجريمة.

دقةت عاقةو الم ةر  الفرنسةي علةى ال ةرد  

من قثان ب عمثال أو كل ب  2-465بقول  في المادة

 حاول القيان....".

دعليةةة  فةةةا  الةةةرأي الةةة ي  بتيةةة  لجنةةةة      

يةف دفةةةةي أي البورصةةةةة أمةةةةام الجهةةةةات القلةةةةائ

مرحلةةة مةةع مراحةةل الةةتعوىف يجةةو    يس ةةل 

 (4على ه ا النء. 

الفصثثل النثثااي: ات ثثرائات الجزائيثثة للجنثثة 

 تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
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ففةةي فرنسةةا      ةةلعات التحقيةةاف أد         

الجانو القانوني الردعي له   اللجنة لقةي  ةتعيما 

ف 1989بموعةةةةةو القةةةةةانو  الصةةةةةادر فةةةةةي أدت 

ص بةةاسمع دال ةةفافية فةةي اس ةةواي الماليةةةف الاةةا

فبةةة ل، أن ةةةل ن ةةةام ردعةةةي نةةةا   عةةةع الدداعيةةةة 

 ن يميةةةة عقابيةةةةف عةةةع طريةةةا الم ةةةر  أد عةةةع 

طريةةا لجنةةة عمليةةات البورصةةةف فيةةر أ  هةة   

اللجنةةة كانةةة معفيةةة مةةع ا اةةاع  عةةراءات عقابيةةة 

بسةةبو قةةرارات محكمةةة الةةنق ف التةةي  ةةرى أ  

عمليات البورصةة   عراءات لجنة  ن يم دمراقبة

 نةةاق  المبةةادع العامةةة لحقةةوي اإلنسةةا  كقرينةةة 

البراءة اسصليةف دضما  حقوي التفا ف دفصةل 

دليفة التحقيا عع دليفة العقاعف دفةي التقريةر 

ف أعيتت هيكلتهاف بما يتوافا 2000السنوي لعام 

مةةةةة  متعلبةةةةةات اال فاقيةةةةةة اسدردبيةةةةةة لحقةةةةةوي 

التقنةيعف  اإلنسا ف د جمي  التن يمات عع طريةا

-14المةةسرف فةةي  2223-2000بموعةةو االمةةر

ف الةةة ي د ةةةل حيةةةز التنفيةةة  فةةةي أدل 12-2000

ف ال ي أدرعةة أعمالة ف فةي قةانو  2001عانفي 

 1النقت دالمال.

أما في الجزائر فقت عرف المر م الت ريعي 

ف المتعلةةا ببورصةةةة القةةيم المنقولةةةة 10-93رقةةم 

-03دبالقةةانو   10-96المعةتل دالمةتممف بةاسمر 

 2003.2-02-17المسرف في  04

المبحو األول: مراحل يير ات رائات أمان 

 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

   اإلعةةةةراءات المتبعةةةةة أمةةةةام هةةةة            

اللجنة  تمثل في  عةراءات المراقبةة دالتحريةاتف 

د تلوا ه   المرحلةف مرحلة التحقيةا عةع طريةا 

صةةةة أد  ةةةلعات عامةةةة للمحققةةةيع د ةةةلعات  ا

ا ةةةتثنائية للمحققةةةيعف د  ةةةير الجلسةةةات دالنعةةةا 

 ( 3بالحكم. 

المطلثثثثثثثثثب األول: إ ثثثثثثثثثرائات المراقبثثثثثثثثثة 

 والتحرم.
                                                

1 -  DELMAS-MARTY et G. GIUDICELLI-

DELAGE :  Droit pénal des affaires  4ème 

édition, thémis. P.u.f, 2000, p471 

 1423عي الحجةة عةام  16المسرف فةي  04-03القانو   -  2

للسةنة  11ف عةزر.ج.جف عةتد 2003فبرايةر  ةنة  17الموافا 

ف 10-93اسربعةةةو   يعةةةتل ديةةةتمم المر ةةةوم الت ةةةريعي رقةةةم 

مةايو  ةنة  23الموافا  1413عي الحجة عام  02رف في المس

دالمتعلا ببورصة القيم المنقولة المعةتل دالمةتممف ص  1993

20. 

3  -  La Procédure de sanction de l'Autorité des 

marchés financiers,site Internet,www.c.o.b.fr 

يتم  ر ال ر الة  لى مر كةو الماالفةةف      

موصى عليها م  العلم بالوصولف  سلم باليت  لى 

ال اء موضو  المتابعة عع طريةا المحلةر 

القلةةةةةةائي مرفقةةةةةةة بنسةةةةةةاة  قريةةةةةةر المراقبةةةةةةة 

 التحريات.د

لل ةةةةاء المتةةةةاب  مهلةةةةة ةةةةةهر إلر ةةةةال    

مجح ا ةة  الكتابيةةةف  لةةى رئةةيل لجنةةة التن ةةةيمف 

دفي حالة ما  عا كا  ال اء يقيم  ةار المنعقةة 

اسدردبية  مةتد المهلةة  لةى ةةهريعف  االقتصادية

د حةةتد فةةي هةة   الر ةةالة طبيعةةة الجريمةةة ب ةةكل 

دقيا م    عار  بل  ل  الحا في الحصول على 

 ة مع ملع الموضو  لتى اللجنة.نسا

 المطلب النااي: مرحلة التحقيق.

 الفرع األول: السلطات العامة للتحقيق.

للجنةةةة البورصةةةة  مكانيةةةة العلةةةم داال ةةةتعجم 

 عع طريا  حقيقات يقوم بها أعوانها.

دفةةةي الجزائةةةر  جةةةري اللجنةةةة  حقيقةةةات      

لةةتى ال ةةركات التةةي  لجةةا  لةةى االد ةةار العلنةةي 

( 4دالمس سةةةات الماليةةةةف دالو ةةةعاءف دالبنةةةووف 

دعمليةةةات البورصةةةةف دلةةةتى اسةةةةااص الةةة يع 

يقةةتمو  ن ةةرا لن ةةاطهم المهنةةيف مسةةاهمتهم فةةي 

العمليةةةةةات الااصةةةةةة بةةةةةالقيم المنقولةةةةةةف أد فةةةةةي 

المنتجةةةةات الماليةةةةة المسةةةةعرةف أد يتولةةةةو   دارة 

 مستنتات أد  نتات مالية.

ديعاقةةةو القةةةانو  الفرنسةةةي فةةةي المةةةادة      

كةةل ةةةاء عرقةةل مهةةام المحققةةيعف أثنةةاء ف 642

ف 10-621 لديتهم سعمةالهم طبقةا سحكةام المةادة 

د قةةةرر هةةة   المةةةادة أنةةة  حتةةةى يمكةةةع للجنةةةة أ  

 مةةةةةار  أعمالهةةةةةاف أ   قةةةةةوم بتعيةةةةةيع محققةةةةةيع 

معتمةةةتيع مةةةع طةةةرف رئيسةةةهم طبقةةةا لل ةةةردط 

المنصةةوص عليهةةا فةةي المر ةةومف دلهةةم  ةةلعات 

صةةةةةال دا ةةةةةعة  مكةةةةةنهم مةةةةةع أداء عملهةةةةةم كاال 

بالوثائا دأ   نسخ منهاف كما يمكع لهم ا تتعاء 

د ةةةةما  أقةةةةةوال أي ةةةةةةاء يمكنةةةةة   زديةةةةةتهم 

بمعلومةةةاتف دحةةةا د ةةةول المحةةةجت داسمةةةاكع 

 (5المعينة. 

الفثثثثثثرع النثثثثثثااي: السثثثثثثلطات االيثثثثثثتننائية 

 للمحققين.

ال يمكةةع ا اةةاع هةة ا  عةةراءات الحجةةز       

دالتفتيش ف  ال عنت البحة  عةع الجةرائم المحةتدة 

                                                

منير بوري ةة: المسةسدلية الجنائيةة للو ةعاء المةالييع فةي  - 4

 دما يليها. 14مليات البورصةف المرع  الساباف ص ع

5  -  Michel Véron, Op.Cit, p266. 
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.مةةةةع القةةةةانو  الفرنسةةةةيف 01-565فةةةةي المةةةةواد 

د تعلةةا بجةةرائم العةةالم بل ةةرار ال ةةركةف دالمةةادة 

دالمتعلقةةةة بلفعةةةال فيةةةر ةةةةرعية فةةةي  460-02

 (1 وي البورصة أد السوي. 

 البند األول: التفتيش.

بعةةت صةةةتدر  ةةر يء بموعةةةو أمةةةر         

مسةةبوف مةةع طةةرف المحكمةةة الجزائيةةة التةةي  قةة  

لمحةجت المقةرر  فتي ةها في دائةرة ا تصاصةها ا

دعلة، بموعةو طلةو يقتمة  رئةيل اللجنةةف دهة ا 

اسمةةر فيةةر قابةةل للععةةع فيةة   ال بةةالنق ف دهةةو 

( 2فيةةر موقةةةوف التنفيةة   ع  ةةةر ء للمحققةةةيعف 

القيام بزيةارات فةي عمية  المحةجت  ةواء كانةة 

 اصةةة أد مهنيةةةةف دعلةةة، دفقةةا لمةةةا  ةةةنء عليةةة  

التةةةي   ةةةترط حلةةةور ضةةةباط  12-621المةةةادة 

ل رطة القلائيةف دمراقبة القاضي ال ي منحهةا ا

 (3التر يء. 

 البند النااي: الحجز.

دهةةةي عمليةةةة مرادفةةةة لعمليةةةة التفتةةةيش       

دبةةةةةنفل ال ةةةةةردط المتعلقةةةةةة بنوعيةةةةةة الجةةةةةرائم 

دبصةةتدر  ةةر يء بنةةاءا علةةى أمةةر مسةةبو مةةع 

 طرف الجهة الجزائية.

دباإلضافة  لةى علة، ي ةترط فةي الحجةز      

ش اللةةةوابا التةةي نصةةة عليهةةةا كمةةا فةةي التفتةةي

ف التةةي  حةةتد  عةةراءات معاينةةات 12-621المةةادة 

 قةةرر بةةل   ةةتم هةة   المعاينةةاتف دالحجةةول  حةةة 

 ةلعة دمراقبةةة القاضةةي الة ي منحهةةا التةةر يء 

دبحلةةور ضةةباط ال ةةرطة القلةةائيةف دبالتةةالي 

عرقلةةة مهةةام المحققةةيع يكةةو  عنةةتما  كةةو  هةة   

بالتةةالي التحقيقةات مر صةةة دموافقةةة لل ةةردطف د

يعاقةةةةةو القةةةةةانو  علةةةةةى مجةةةةةرد عرقلةةةةةة مهةةةةةام 

 (4المحققيع. 

                                                

1  -  Ibid, p265. 

 .210منير بوري ة: المرع  السابافص   - 2

مصةةةةتر ك ةةةةع لجنةةةةة عمليةةةةات البورصةةةةة الفرنسةةةةيةف ال - 3

 2000اكتوبر  350رقم

Bulletin COB n°350 Octobre 2000)) 

4  - Jean-Louis Rives-Large,et,Monique 

Contamine-Raynaud,Droit Bancaire,6ème  

édition,1995,p77. 
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يثثير  لسثثات لجنثثة تنظثثيم : المطلثثب النالثثو

 ومراقبة عمليات البورصة.

 ةةةةتم علسةةةةات المتابعةةةةة طبقةةةةا لوعاهيةةةةة     

اإلعةةراءاتف فالجلسةةة علنيةةةف مةةا لةةم يقةةر رئةةيل 

 الجلية  ريتهاف ديناط برئيل الجلسة  سييرها.

لجلسةةف عةرض القلةية يتولى المقرر أثناء ا

دالوقةةةةائ ف  يبةةةةتي ممثةةةةل الحكومةةةةة مجح ا ةةةة  

لل ةةاء المتةةاب ف إلبةةتاء دفاعةة  ديمكةةع لةةرئيل 

المحكمةةةةة  ةةةةما  أي ةةةةةاء يةةةةرى فائةةةةتة فةةةةي 

  ماع .

د   كةةا  التحقيةةا فيةةر كةةاف يمكةةع أ        

يعلةو مةع المقةرر  ضةةافة  حقيةا  كميلةيف دبعةةت 

 نهاية الجلساتف سعلاء الجلسة التةتادلف  دفةي

حالةةة  عةةادل اسصةةوات يةةرع  صةةوت الةةرئيل. 

( ديصةةةتر القةةةرار مةةةع طةةةرف اللجنةةةةف ديةةةتم 1 

 ملةةاء رئةةيل هةةت  اللجنةةة دمةةع طةةرف العلةةو 

المقررف دكا و الجلسةة ديةتم  ر ةال القةرار  لةى 

 (2عمي  أعلاء اللجنة دالى ممثل الحكومة. 

ي مل القرار أ ماء أعلاء الجلسةةف دية كر 

 بجفةةة  أد  مةةةع أ  ال ةةةاء المتةةةاب  قةةةت  ةةةم

 عجمةةة  بر ةةةالة موصةةةى عليهةةةا مةةة  العلةةةم 

بالوصةةول عةةع طريةةا المحلةةر القلةةائيف 

دير ةةةل القةةةرار كةةة ل،ف  لةةةى رئةةةيل  ةةةلعة 

السوي المةالي د ممثةل الحكومةةف د عا كانةة 

القلةةةةية  تعلةةةةا بمس سةةةةةة  قةةةةتيم  ةةةةةتمات 

ا تثماريةف يتم  ر ال نساة مةع القةرار  لةى 

هييةةةةةةةة مس سةةةةةةةات القةةةةةةةرض دمس سةةةةةةةات 

دالةةى لجنةةة البنةةووف ديةة كر فةةةي  اال ةةتثمار

القرار أ  مصاريع المتابعة  ق  على عةا ا 

المتاب  ديمكع للجنة ن ر القرار في الجرائةت 

 (  3المعتمتة لتلقي مثل ه   اإلعجنات. 

المبحو النااي: النظان الر عي المز وج 

بين القضائ التقليدم واالختصاص الجزائي 

 للجنة مراقبة البورصة

لجنةةة عمليةةات البورصةةة فةةي  عنةةت  ن ةةاء   

ف ثةةةةم اللجةةةةوء  لةةةةى  و ةةةةي  1967فرنسةةةةا  ةةةةنة 

ا تصاصةةةةها دملةةةةاعفة  ةةةةلعا هاف مةةةةع أعةةةةل 

السةةما  لهةةا بالقيةةام بمهامهةةا بال ةةكل المعلةةوعف 

                                                

1  - Michel Véron, Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p265   

2  - La Procédure de sanction de l'Autorité des 

marchés financiers,site Internet,www.c.o.b.fr 

3  - La Procédure de sanction de l'Autorité des 

marchés financiers,site Internet,www.c.o.b.fr . 

فالم ةر  منحهةا  ةلعات مهمةة بموعةو القةةانو  

( الاةةاص بةةاسمع دال ةةفافية فةةي 1989أدت  2 

 اس ةةواي الماليةةة هةة ا القةةانو   ةةاهم ب ةةكل كبيةةر

في دضة  ن ةام ردعةي مةزددج دقةت عةتلة هة   

المتعلةةا  2000عويليةةة  2اسحكةةام بالقةةانو  رقةةم 

 (4بتحتي  الن اط المالي. 

دعلةةى هةة ا اس ةةا  نتعةةرض  لةةى فكةةر يع 

أ ا يتيع هما الجم  بيع المتابعات د الجم  بةيع 

 العقوبات.

الجمع بين متابعات اللجنثة  :المطــلب األول

 و القضائ التقليدم 

 تةةةةت ل اللجنةةةةة فةةةةي حالةةةةة متابعةةةةة           

الجرائم الجنائية في البورصة على مستوييع مةع 

ناحيةةة  ل يسةةها كعةةرف مةةتنيف دللجنةةة أ   بةةيع 

للنائةةو العةةام الوقةةائ  التةةي دصةةلة  لةةى علمهةةاف 

دالتةةةي يمكةةةع أ    ةةةكل عريمةةةة معاقةةةو عليهةةةاف 

دمةةع ناحيةةة أ ةةرى للسةةلعة القلةةائية أ   علةةو 

لةةور إلبةةتاء مجح ا ةة  مةةع رئةةيل اللجنةةةف الح

إلثةةةراء المرافعةةةاتف كمةةةا يمكةةةع للجنةةةة  عةةةراء 

 حقيقةةةةةات دأ   علةةةةةو مةةةةةع رئةةةةةيل المحكمةةةةةة 

 ( 5االبتتائية القيام باإلعراءات التحف ية. 

طبيعثثثثة العقوبثثثثات التثثثثي : المطلثثثثب النثثثثااي

 تت ذها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

    ةةةةةلعات لجنةةةةةة مراقبةةةةةة عمليةةةةةات       

تمثةةةةل ب ةةةةكل  ةةةةاص فةةةةي دضةةةة  البورصةةةةةف  

 ن يماتف دفرض عقوبات في مواعهة المسةا  

بالمسار العادي للسةوي الماليةةف فتسةتعي  فةرض 

عقوبةةةةةةات ماليةةةةةةةف مةةةةةةثج فةةةةةةي فرنسةةةةةةا  قةةةةةةتر 

فرنةة، فرنسةةيف كمةةا يمكةةع أ   10.000.000ع

  ةمل هةة   العقوبةات ن ةةر قرارا هةا فةةي الجرائةةت 

 المعتمتة قانوناف أد عبر ةبكات االنترنة .

و  الععةةةع فةةةي قةةةرارات اللجنةةةةف أمةةةام ديكةةة

دعلى  ةبيل المثالففقةت محكمة ا تيناف باريلف 

 1991قامةةة اللجنةةة فةةي فرنسةةا ب صةةتار مةةةابيع

 قرارا عقابيا. 70مايقارع 1999د

دمع  جل درا ة ه   العقوباتف نجحة      

بالمائةةةةة مةةةةع الحةةةةةاالت  تعلةةةةا بجةةةةةرائم  60أ  

                                                

4  - Michel Véron, Droit pénal des 

Affaires,Op.cit, p264. Voir en se sanse M. 

DELMAS-MARTY et G. GIUDICELLI-

DELAGE :  Droit pénal des affaires  4ème 

édition, thémis. P.u.f, 2000, p474.    

5  -  Michel Véron, Droit pénal des 

Affaires,Op.cit, p264 
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رار المعلومةةات السةةريةف  ةةواء عةةن  العةةالم بل ةة

ال ةةةركةف أد عنحةةةة  ععةةةاء معلومةةةات  اطيةةةةف 

يكو  القائم بها ةاء طبيعي ل  عجقة بالسةوي 

الماليةةة أمةةا اسةةةااص المعنويةةة فيعتبةةر عةةتدها 

 (1ضييجف بالمقارنة م  اسةااص العبيعييع. 

المبحو النالو: الضمااات و حقو  الدفاع 

 أمان لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

يجعةةةل للجنةةةة البورصةةةة أهميةةةة    مةةةا      

كبيرة دفعاليةف هو حفالها علةى مةا نصةة علية  

المواثيةةةةةةا التدليةةةةةةة دالقةةةةةةوانيعف مةةةةةةع حقةةةةةةوي 

دضةةةةةةمانات المةةةةةةتهمف المتمثلةةةةةةة فةةةةةةي دعاهيةةةةةةة 

اإلعةراءاتف دعجنيةة الجلسةاتف دقرينةة البةراءة 

 2اسصليةف دالععع في قرارات اللجنة.

المطلثثثب األول: و اهيثثثة ات ثثثرائات أمثثثان 

 تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.لجنة 

دمبةتأ الوعاهيةة فةي اإلعةراءات مةع أهةم     

مبةةةةادع الن ةةةةام أال هةةةةاميف  ع  تميةةةةز  عةةةةراءات 

المحاكمة بعجنيتها بالنسبة للجمهةورف دةةفاهيتها 

بالنسةةةةةبة للاصةةةةةومف ضةةةةةمانا لحيةةةةةتة القاضةةةةةي 

دالمسةةةةةاداة بةةةةةيع الاصةةةةةومف دضةةةةةما  حقةةةةةوي 

 (3التفا . 

كل علةةيف فةةي  ةةير دعلة، مةةا نلتمسةة  ب ةة     

علسةةةةات اللجنةةةةةف  ع  ةةةةتم بمواعهةةةةة اسطةةةةرافف 

دعجنية علسةا هاف مةا لةم يقةرر الةرئيل  ةريتهاف 

 ةةواء ةةةملة  لةة، السةةرية كةةل أد بعةة  فتةةرات 

الجلسة  عا اقتلة عل، المصلحة العامةف أد مةع 

ةةةةةل  علةةةة، المسةةةةا  بسةةةةرية عةةةةالم اسعمةةةةالف 

باإلضةةةافة  لةةةى أ  ال ةةةاء المتةةةاب  بعةةةت  بةةةتاء 

الحكومة مجح ا   إليةتا  دفاعة ف ديمكةع ممثل 

                                                

المصةةةةتر ك ةةةةع لجنةةةةة عمليةةةةات البورصةةةةة الفرنسةةةةيةف  - 1

 2000اكتوبر  350رقم

Bulletin COB n°350 Octobre 2000) 

2 - Regards sur la responsabilité du chef 

d’entreprise – Six champs d’investigations et 

propositions d’améliorations, Février 1999 – 

Rapport commun à l’assemblée des chambres 

français de commerce et d’industrie (ACFCI) 

et à la chambre de commerce et d’industrie de 

Paris (CCIP).   

احمةةةت ةةةةوقي ال ةةةلقاني: مبةةةادع اإلعةةةراءات الجزائيةةةة فةةةي  3

المعبوعةةةةةةةات الت ةةةةةةةري  الجزائريفالجةةةةةةةزء اسدلفديةةةةةةةوا  

 .10فص1999الجامعيةفالعبعة

دان ةةةر فةةةي نفةةةل اال جةةةا  عبةةةت   ادهايبيةةةة: ةةةةر  قةةةانو  

اإلعةةةةراءات الجزائيةةةةة الجزائةةةةريف التحةةةةري دالتحقيةةةةاف دار 

  .32ف ص2003هومةف الجزائريف 

لرئيل الجلسة  ما  أي ةةاء يةرى فائةتة فةي 

 ةةماع ف دفةةي كةةل الحةةاالت  بقةةى للمةةتهم الكلمةةة 

 (4اس يرة. 

المطلب النااي: قرينة البرائة األصلية أمثان 

 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

يسةةةةتلزم مبةةةةتأ البةةةةراءة عةةةةتم المسةةةةا       

فةةةي أي مرحلةةةة مةةةع مراحةةةل بالحريةةةة الفرديةةةة 

التعوىف دعتم  وقي  الجزاء مةا لةم يصةتر حكةم 

مةةةع عهةةةة قلةةةائية ماتصةةةةف دصةةةيردرة علةةة، 

 الحكم نهائيا.

دمةةةع  ةةةجل التعةةةور الةةة ي مةةةرت بةةة  لجنةةةة 

عمليات البورصةة فةي فرنسةاف حية  لةم  كةع  راعةي 

حقةةوي الةةتفا  أد أي ضةةمانات لاةةةااص المتةةابعيع 

ععةةةا مةةةع طةةةرف مةةةع قبلهةةةاف ممةةةا دعةةة  لهةةةا نقةةةتا ال

المفوضةية اسدردبيةةة لحقةوي اإلنسةةا ف التةي ألزمتهةةا 

بلةةردرة احتةةرام المبةةادع العامةةة للتقاضةةيف دفصةةل 

دليفةةة التحقيةةا عةةع دليفةةة الحكةةم. دبصةةفة عامةةةف 

ضةةةةةردرة التوافةةةةةا مةةةةة  ا فاقيةةةةةة حقةةةةةوي اإلنسةةةةةا  

 اسدردبية.

دالثابةةة فةةي القلةةاء الفرنسةةيف أ  أي علةةوا 

دمكلفةةا بةةالتحقيا فةةي مةةع اللجنةةة عةةيع بصةةفت  مقةةررا 

قلية ماف ال يمكن  أ  ي ارو في المتادلةف كما  لزم 

محكمةةة الةةنق  الفرنسةةية للجنةةةف بلةةردرة احتةةرام 

 (5مبتأ البراءة اسصلية. 

د تميةةز اإلعةةراءات أمةةام اللجنةةة البورصةةية   

بالسةةرعة فةةي التنفيةة  مةةع ناحيةةةف دمةةع ناحيةةة أ ةةرى 

السةةةةةةرية المهنيةةةةةةةف مراعةةةةةةاة  صوصةةةةةةية قعةةةةةةا  

 )6(عمال.اس

الطعثثثثن فثثثثي القثثثثرارات : المطلثثثثب النالثثثثو

الصثثثا رة عثثثن لجنثثثة تنظثثثيم ومراقبثثثة عمليثثثات 

 البورصة.

                                                

4  - La Procédure de sanction de l'Autorité des 

marchés financiers,site Internet,www.c.o.b.fr . 

5  -  Michel Véron : Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p264 

6  - Regards sur la responsabilité du chef 

d’entreprise – Six champs d’investigations et 

propositions d’améliorations, Février 1999 – 

Rapport précité.  

   - DEFFAINS Bruno,STASIAK Frédéric: 

Organisation des disposition de la lutte contre 

la criminalité économique et financière En 

Europe, CREDES -Université de Nancy 

II,2001,p06.  
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دياتء في فرنسا قسم لجنة  ن يم دمراقبةة 

عمليةةات البورصةةة التةةاب  لمحكمةةة ا ةةتيناف بةةاريلف 

بالن ر في الععو  ضت قةرارات هة   اللجنةة بالنسةبة 

ليهةةا لعلبةةات اإلل ةةاء دالتعةةوي  التةةي قةةت  تر ةةو ع

مسسدلية التدلةف في حالةة عةتم م ةردعية القةرارات 

 (1التي  صترها اللجنة. 

فةةي الجزائةةر ياةةتء مجلةةل التدلةةة بةةالن ر 

( دكة ا 2في طعو  طلبات اعتماد الو عاء المالييعف 

  3القرارات المتعلقة بالجزاءات التلديبية.

أمةةا الجةةزاءات الجزائيةةةف فلةةم يحةةتد القةةانو  

للن ر فيهةاف د نمةا أ لةعها  الجزائري محكمة معينة

 للقواعت العامة لج تصاص القلائي.

علةى  04-03مع القةانو  57د نصة المادة 

مةا يلي:بيكةو  الحكةم الصةادر فيةر قابةل للععةع 

 (4كما هو ال ل  في مجال القلايا المستعجلة. 

 

 خالصـــــة البحو :

مع  جل ما  باف يمكع ا تاجص النتائ   

 التالية:

القانوني الجزائي الة ي يقةوم علية     الن ام 

السوي المالي مةع اسهميةة بمكةا ف فقةت دأع الت ةري  

دالقلاء علةى  ةتعيم السةوي بن ةام ردعةي مةزددجف 

 يتمثةةل فةةي الن ةةام القةةانوني العةةام المتمثةةل فةةي قةةانو 

العقوبةةةةةاتف دن ةةةةةام قةةةةةانوني  ةةةةةاصف يتمثةةةةةل فةةةةةي 

ا تصةاص لجنةة  ن ةيم دمراقبةة عمليةات البورصةةف 

وصية عالم اسعمالف ديعمل على  تعيم يراعي  ص

الثقةةةة فةةةي المس سةةةات الماليةةةةف باعتبارهةةةا ال ةةةريا  

 .االقتصاديةاس ا ي للحياة 

دلقةةت راعةةى الن ةةام الجزائةةي للجنةةة  -

مراقبة عمليات البورصةةف كافةة القواعةت اللةردرية 

الن ةةةةام العةةةةام االقتصةةةةاديف إلقامةةةةة عتالةةةةة  راعةةةةي 

سفةراد داحتةةرام كةاحترام حقةةوي الةتفا ف دضةةمانات ا

 الحقوي دالحريات العامة.

كمةةا راعةةى مبةةتأ ال ةةرعيةف فهةةو ال  -

ة يجرم اسفعال  ال بناءا على نء القانو ف م  مراعا

 الاصوصية التي يقتليها عالم اسعمال.

كمةةا  تميةةز اإلعةةراءات أمةةام اللجنةةة  -

البورصية بالسرعة اللردريةف التةي يتعلبهةا قةانو  

لقلةةائية المتبعةةة أمةةام اسعمةةالف عكةةل اإلعةةراءات ا

                                                

1  -  Michel Véron, Droit pénal des 

Affaires,Op.cit,p262.   
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القلةاء التقليةةتيف  ضةافتا  لةةى فعاليةة القةةرارات التةةي 

  تا ها.

دعليةةة ف دا  كانةةةة السةةةوي الماليةةةة  -

  الجزائريةةة ال  ةةزال فةةي بتايةةة  كّونهةةا دأ  هةة ا النةةو

مةةةع الجةةةرائمف لةةةم يعةةةرف بعةةةت طريقةةة   لةةةى القلةةةاء 

عزائريف كا  مع الواعو علينا أ  نل  أيتينا على 

  الفقةةة  دالقلةةةاء الفرنسةةةيف لسةةةببيع مةةةا ا ةةةتقر عليةةة

 ناالهما دعيهيع؛ 

أدلهمةا انتهةاج السيا ةة الوقائيةة مةةع  -

 ه   الجةرائم للةما  اال ةتقرار المةالي د ةتعيم الثقةة

ف دمنة  ضةما  االقتصةاديةفي المعةامجت التجاريةة د

 القترة على علو اال تثمارات اسعنبية في المجاالت

 المالية.

يةةت الن ةةرة دمةع الوعهةةة الثانيةةةف  فر -

فقة  القانونية الجزائرية بةاالنعجي ممةا ا ةتقر علية  ال

 .دالقانو  المقار 


