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   يف ظل التغريات والتحوالت اليت عرفتها األنظمة االقتصادية للدول، املتمثلة يف االنتقال من 

األنظمة االشرتاكية إىل األنظمة الرأمسالية أو ما يعرف باقتصاديات السوق، و بتزامن هذه 

التغريات مع االنتشار الواسع للعوملة، ظهر ما يسمى بانفتاح احلدود االقتصادية ما بني الدول، 

الذي كان من شأنه إنعاش املعامالت التجارية، وذلك برفع القيود عن التجارة اخلارجية، وهذا 

 ما جعل التبادل التجاري حرا.

   و يعد التبادل الدويل التجاري قائما على عمليات االسترياد والتصدير للسلع واخلدمات 

وتنقل األشخاص، وحركة رؤوس األموال، وهو من أهم العوامل اليت تؤثر بشكل فعال يف 

اقتصاديات الدول، لذا كان لزاما على هاته الدول مراقبته بصورة مستمرة ويقظة يف نفس 

الوقت، ألن انتقال السلع واخلدمات وما شابه ذلك من دولة ألخرى، كحركة رؤوس األموال، 

ليس باألمر السهل والسبب يكمن بكل بساطة يف التأثريات املستقبلية هلذا التبادل، ولعل أهم 

هذه التأثريات هو التأثري على العملة، ملا هلا من دور بارز يف املعامالت اجلارية بني الدول يف 

 هذا اجملال.

 حتويل العملة واستبداهلا بالعمالت األخرى،  القائمة بني الدول،وتستوجب هذه املعامالت   

وهو ما يعرف بعملية الصرف، ومتارس الدول رقابتها على عملية الصرف هبدف احلد من 

 جرائم الصرف واليت هي يف تنامي كبري يف طائفةهتريب رؤوس األموال، و اليت تعد بدورها من 

ظل التطور احلاصل الذي ساعد على إجياد طرق مبتكرة يف ارتكاب هذا النوع من اجلرائم 

باقتصاديات الدول، وعرقلة حسن سري املعامالت، وتعيق ة ملاسااجلرائم ضمن باعتبارها من 

النهج االقتصادي للدول، وهو ما وسع يف حمل وصور جرمية الصرف، و تسعى الدول الختاذ 

اجلرائم.  هاتهإجراءات واستحداث آليات للحد من 
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من أجل احلد من خمالفات      وبالنسبة للجزائر، فقد عملت كغريها من الدول األخرى

 خمتلفة عرب مراحل، وأوامر يف قوانني إدراجهاالصرف وحركة رؤوس األموال، وذلك من خالل 

 واملتعلق بقمع خمالفة التشريع 1996جويلية09 املؤرخ يف 22-96وصوال إىل األمر رقم 

، وبناء على والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من واىل اخلارج املعدل واملتمم

 جرمية الصرف وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري  موضوع حولت دراستنامتحورذلك 

والتشريع املقارن. 

 أمهية دراسة هذا املوضوع إىل اخلطورة اليت متثلها خمالفة الصرف وتأثريها على سياسة برزوت   

 اآلليات اليت كفلها والذي دفعنا للبحث يف هذا املوضوع معرفةالدولة واستقرار اقتصادها، 

النسبة للتشريعات املقارنة (التشريع  احلال باملشرع اجلزائري ملكافحة هاته اجلرمية، وكذلك

، ورغبتنا للبحث الفرنسي، التشريع املصري، التشريع التونسي)، وتقارب املوضوع مع ختصصنا

يف مثل هاته املواضيع ذات الصلة بالقانون اجلنائي، وهذا ما جعل إشكالية البحث تتمحور 

 ماهية خمالفة الصرف؟ وما هي الوسائل اليت استعملها املشرع ملكافحة جرمية الصرف حول: 

وكذا التشريعات املقارنة؟ 

 منها: فرعية الرئيسية تساؤالت اإلشكالية تفرعت عن و   

 مفهوم جرمية الصرف؟  هو-ما1 

-ما األحكام اإلجرائية اخلاصة مبكافحة جرمية الصرف؟ 2 

قرها املشرع اجلزائري ملرتكيب خمالفة الصرف؟  أ اليت عقوبات-ما ال3 

 النصوص القانونية والتنظيمية يف تتبع اعتمدنا على منهج التحليل نظرا خلصوصية الدراسةو   

ذلك يف صورة التشريع الفرنسي ة مىت اقتضى املوضوع �ج املقارن، وماملتعلقة مبخالفة الصرف

 .والتشريع املصري والتشريع التونسي
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قلة املادة العلمية وذلك فيما قد اعرتضنا أثناء اجناز هذا العمل بعض الصعوبات والعوائق كو   

 التشريع والتنظيم املتعلقني جبرمية الصرف يف مصر وفرنسا، وذلك بالرغم من وجود خيص

دراسات سابقة جلرمية الصرف إال أ�ا مل تتطرق للتشريع املقارن جلرمية الصرف واقتصر دورها 

 على اإلطار املفاهيمي للجرمية وكيفية تنظيمها من طرف التشريع اجلزائري. 

تناولنا يف الفصل األول: مفهوم جرمية جاء موضوع الدراسة مقسما إىل فصلني حيث  و   

والثاين: املنظم للجرمية،   التشريعيهاطورالصرف يف مبحثني األول: تعريف جرمية الصرف وت

 أركان جرمية الصرف. تضمن

 يف والعقوبات املقررة ملكافحة جرمية الصرف  األحكام اإلجرائيةتناولنا فيه الثاين ف    أما الفصل

الثاين العقوبات املقررة  واألحكام اإلجرائية املقررة ملكافحة جرمية الصرف،مبحثني األول:

ملكافحة جرمية الصرف. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 
 مفهوم جريمة الصرف
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 الصرف من اجلرائم االقتصادية اليت متس باستقرار اقتصاديات الدول وسريها خمالفات   تعترب 

احلسن، السيما يف ظل التحوالت السريعة اليت متر هبا البلدان يف الوقت املعاصر من جهة، 

 وتبعا لألوضاع السياسية واالقتصادية هلاته البلدان من جهة أخرى.

   ومن هذا املنطلق حناول من خالل هذا الفصل واملعنون حتت مفهوم جرمية الصرف التطرق 

إىل تعريف جرمية الصرف وتطورها التشريعي يف املبحث األول، ومن مت إىل أركان جرمية الصرف 

 يف املبحث الثاين.
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 تعريف جريمة الصرف وتطورها التشريعي.: المبحث األول

تعترب خمالفة التشريع أو التنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من واىل اخلارج من    

قبيل اجلرائم االقتصادية، اليت تسعى الدولة وبكافة إمكانياهتا احلد منها لتأثريها على سياسات 

من خالل هذا املبحث حناول التطرق إىل تعريف اجلرمية االقتصادية وجرمية البالد، لذلك 

 املطلب الثاين).(الصرف(املطلب األول) مث إىل التطور التشريعي الذي مرت به جرمية الصرف 

  تعريف الجريمة االقتصادية وجريمة الصرف.: المطلب األول

   من خالل هذا املطلب سنتطرق إىل تعريف اجلرمية االقتصادية (الفرع األول) مث التطرق إىل 

 تعريف جرمية الصرف (الفرع الثاين).

 الفرع األول: تعريف الجريمة االقتصادية.

    تعرف اجلرمية االقتصادية بأ�ا "كل ما ميس االقتصاد بصفة عامة فيشمل بذلك اجلرائم 

املوجهة ضد االقتصاد الوطين، كتزييف النقود أو السرقة أو االختالسات اليت حتدث يف 

املنشآت االقتصادية، و التجرمي هنا راجع لألضرار اليت تسببها هاته اجلرائم على االقتصاد 

  1الوطين"

 تلك اجلرمية اليت من شأ�ا أن متس بالثروة الوطنية للبالد أو اخلزينة "  و هناك من عرفها بأ�ا 

 .2العامة أو االقتصاد الوطين "

 

                                                            
، 1بوشويرب كرمية، جرمية الصرف يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1

 .10، ص2016/2017
حممد مخيخم، الطبيعة اخلاصة للجرمية االقتصادية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية   2

 .14، ص2010/2011احلقوق، جامعة اجلزائر بن عكنون، 
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 الفرع الثاني: تعريف جريمة الصرف.

   إن حتديد املفاهيم القانونية خارج من دائرة وظائف املشرع الذي يكتفي بوضع األحكام 

 .1واملقاييس العامة فقط ويرتك اجملال واسعا أمام الفقه والقضاء لإلتيان بتعاريف ومفاهيم

       وعليه فإن مثل هذه اجلرمية يف أغلب التشريعات مثل ما هو يف مصر، وما كان عليه 

قانون العقوبات اجلزائري والقانون الفرنسي، كان يطلق عليها تسمية "خمالفة التنظيم النقدي"، 

ويف حالة األخذ باملفهوم الضيق ملصطلح "التنظيم النقدي" فيكون متعلق بعمليات الصرف 

فقط دون أن يشمل عمليات التجارة اخلارجية اليت تتم عن طريق رؤوس األموال من وإىل 

اخلارج، مبعىن أنه يعين تنظيم العمليات الواقعة على العمالت األجنبية من شراء أو بيع بواسطة 

 .2البنوك أو من طرفها، باحرتام سعر حددته اهليئات الرمسية للدولة

   وهذا ما أدى باملشرع اجلزائري إىل توسيع مفهوم هذه املخالفة و قام بإعادة تسميتها 

،لتتحول إىل خمالفة الصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، وكأ�ا جرمية مركبة وليست 

 .3واحدة

   واستنادا ملا سبق، ميكن تعريف جرمية الصرف بأ�ا "كل فعل أو امتناع عن فعل يشكل 

إخالال بااللتزامات املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس 

 .4األموال"

                                                            
شيخ ناجية،خصوصيات جرمية الصرف يف القانون اجلزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ختصص القانون، جامعة مولود 1

 .32-31، ص 2012معمري تيزي وزو،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
ملياين باية، بن قادة فاتح، جرمية الصرف يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، ختصص إدارة أعمال، جامعة جياليل   2

 . 9، ص2015-2014بونعامة، مخيس مليانة، كلية احلقوق والعلوم سياسية، 
 .11 بوشويرب كرمية، املرجع السابق ، ص 3

بن شعالل حمفوظ، جترمي القانون اجلزائري للمستثمر األجنيب املخل بقواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس األموال، جملة الباحث 4
 .272، ص 2014، جامعة عبد الرمحان مرية جبايةـ كلية احلقوق والعلوم السياسية،03للدراسات األكادميية، العدد
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 : التطور التشريعي لجريمة الصرف.المطلب الثاني

   يف التشريع اجلزائري سرعان ما صدرت ترسانة من التشريعات تسعى يف جوهرها إىل دراسة 

وتكييف خمالفة الصرف تكييفا دقيقا ، وبالتايل جعلت طبيعة هذه اجلرمية ليست واحدة وثابتة، 

، 1وإمنا ختتلف باختالف التشريع املعمول به بدءا مبرحلة إدراج خمالفة الصرف يف قانون املالية

، مث استقر 3 ، مث تنظيمها مبوجب قانون اجلمارك 2انتقاال إىل إدخاهلا ضمن قانون العقوبات

 22-96املشرع يف األخري بإفراد خمالفات الصرف يف قانون خاص وذلك مبوجب األمر رقم 

  وهو ما سنبينه من خالل هذا املطلب.03-10 واألمر 01-03املعدل واملتمم باألمر رقم 

 الفرع األول: إدراج مخالفة الصرف ضمن قانون المالية.

، و عد 1970، املتضمن قانون املالية لسنة 107-69   بعد اإلستقالل صدر األمر رقم 

مبثابة أول تشريع وطين نظم جرمية الصرف تنظيما شامال، وبذلك ميكن اعتباره ذو أمهية كبرية 

 إىل املادة 44والسيما من الناحية الشكلية، حيث يضم أكثر من عشرين بندا امتداد من املادة 

 .4 وذلك بأحكام تتعلق بقمع خمالفات الصرف66

عندما تشكل خمالفات نظام « نصت على أنه: 107-69 من األمر 56   وجند املادة 

الصرف خمالفات للتشريع اجلمركي بنفس الوقت أو ألي تشريع آخر، فيحقق فيها وتالحق 

وتقمع بصفة مستقلة عن العقوبات املقررة يف األمر كالقضايا اجلمركية أو طبقا لإلجراءات 

                                                            
 صادر 110، املتضمن قانون املالية،املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية، العدد 1969 ديسمرب 31،مؤرخ يف 107-69األمر رقم 1

 .1969 ديسمرب 31بتاريخ 
 املتضمن قانون 1966 جوان 08 املؤرخ يف 156-66، يتضمن تعديل األمر 1975 جوان 17،مؤرخ يف 47-75األمر رقم 2

 .1975 الصادر يف 53العقوبات، اجلريدة الرمسية، العدد 
 .30،يتضمن قانون اجلمارك،املعدل واملتمم،اجلريدة الرمسية، العدد 1979 جويلية 21،مؤرخ يف 07-79األمر رقم 3

 .16بوشويرب كرمية، املرجع السابق ، ص  4
 



   مفهوم جرمية الصرف                                                           الفصل األول
 

 9 

، من هذا النص يتضح أن جرمية الصرف جتمع 1»املنصوص عليها يف التشريع املتعلق باملخالفة

أحيانا بني تشريع الصرف وتشريع اجلمارك وذلك كلما كانت جرمية الصرف تشكل جرمية 

مجركية يف آن واحد، وقد جتمع يف حاالت أخرى بني تشريع الصرف و أي تشريع آخر سواء 

كان متمثال يف قانون العقوبات كقانون عام، أو يف القانون الضرييب كقانون خاص، أو يف 

غريمها من التشريعات األخرى، وهذا ما يقودنا إىل اعتبار املشرع يف هذه املرحلة قد أدرج جرمية 

الصرف ضمن قانون املالية مضفيا عليها صفة اجلرمية املختلطة وهذا القرتا�ا كما وضحنا أحيانا 

 .2بالتشريع اجلمركي وأحيانا بالتشريعات األخرى 

 الفرع الثاني: إدراج مخالفات الصرف ضمن قانون العقوبات.

   مت إدراج خمالفة الصرف ضمن قانون العقوبات يف الباب الثالث املستحدث يف هذا القانون 

حتت عنوان "االعتداءات األخرى على حسن سري االقتصاد الوطين" وحتديدا يف املواد من 

 املعدل واملتمم 17/06/1975 املؤرخ يف 47-75 من األمر رقم 1 مكرر426 إىل 424

، املتضمن قانون العقوبات اجلزائري، امللغي 08/06/1966 املؤرخ يف 156-66لألمر رقم 

 اليت كانت حتكم جرمية الصرف، و كغريها من اجلرائم 1970ألحكام قانون املالية لسنة 

األخرى ذات الطابع االقتصادي أوكل االختصاص بالنظر فيها إىل القسم االقتصادي حملكمة 

 .3 من قانون اإلجراءات اجلزائية248اجلنايات املنشأ هلذا الغرض طبقا للمادة 

 

 

                                                            
 صادر 110، املتضمن قانون املالية،املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية، العدد 1969 ديسمرب 31، مؤرخ يف 107-69األمر رقم 1

 .56، املادة 1969 ديسمرب 31بتاريخ 
 .16بوشويرب كرمية، املرجع السابق ، ص2
كور طارق، آليات مكافحة جرمية الصرف على ضوء أحدث التعديالت واألحكام القضائية،الطبعة الثانية،دار هومه للطباعة 3

 .09-08، ص 2014والنشر والتوزيع،اجلزائر،
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 الفرع الثالث: ارتباط جريمة الصرف بقانون الجمارك.

   تأخذ خمالفة الصرف وضعني خمتلفني والسيما عندما يتجسد ركنها املادي يف صوريت 

االسترياد أو التصدير غري املشروع، وذلك بعنوان قانون العقوبات من جهة، وبعنوان قانون 

اجلمارك حتت وضع االسترياد أو التصدير بدون تصريح أو ما يعرف بالتهريب من جهة 

 .1أخرى

    تبعا لذلك تطبق على هذه املخالفات كل من العقوبات املنصوص عليها يف قانون 

 من األمر رقم 340العقوبات وكذا قانون اجلمارك وهو ما يستنتج أيضا من مضمون املادة 

  اليت نصت:2 املتضمن قانون اجلمارك1979 جويلية 21 املؤرخ يف 79-07

 أنه تشكل كل خمالفة ضد التنظيم النقدي دعويان:

 من األمر 425األوىل جزائية تباشر من النيابة العامة طبقا للفقرة األخرية من املادة  -

السابق املتعلق بقانون العقوبات اليت تنص على أنه " ترسل حماضر معاينة املخالفة إىل 

 النيابة العامة املختصة قصد املتابعة".

-79 من األمر رقم 259 و324والثانية مالية تباشرها إدارة اجلمارك طبقا للمادتني  -

 ، املتضمن قانون اجلمارك.07

   و عليه تكون جرمية الصرف مزدوجة وختضع من حيث اجلزاء إىل تلك العقوبات املنصوص 

عليها يف قانون العقوبات وإىل تلك اجلزاءات اجلبائية املنصوص عليها يف قانون اجلمارك، وهو 

                                                            
 .188، ص 2004أحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص،اجلزء الثاين، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،1
 .30، يتضمن قانون اجلمارك،املعدل واملتمم،اجلريدة الرمسية، العدد 1979 جويلية 21،مؤرخ يف 07-79األمر رقم 2
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 1981 جوان 30األمر املستقر عليه واملقرر من اجمللس األعلى مبوجب قرار صادر بتاريخ 

 .1 لذلك االجتاه نفسه1982 نوفمرب 09جبميع غرفه ليضاف بعده قرارين آخرين بتاريخ 

 الفرع الرابع: إفراد قانون خاص ومستقل لجريمة الصرف.

املتضمن خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة  22-96   بإصدار األمر رقم 

 ، عمل املشرع على إلغاء جرمية 01-03 املعدل واملتمم باألمر رؤوس األموال من وإىل اخلارج

الصرف من قانون العقوبات، ونص على أن هاته اجلرمية ال ختضع ألي جزاء آخر غري ما هو 

 املؤرخ يف 03-10 مبوجب األمر 2010مقرر يف هذا األمر، وقد عدل األمر املذكور سنة 

 حيث وألول مرة ختلى عن الشكوى كشرط للمتابعة وقيد املصاحلة، و هبذا 2010 أوت 26

يكون املشرع قد أعاد االعتبار للرقابة على الصرف واضعا حدا لبعض النصوص الصادرة قبل 

 لتزامن صدورها مع �اية االقتصاد املخطط، وبداية سياسة اقتصادية جديدة 22-96األمر 

مستهدفة بناء اقتصاد تتحكم فيه ميكانيزمات اقتصاد السوق، اليت عملت على  التخفيف يف 

نظام الرقابة على الصرف، وعلى اثر ما ذكرنا يكون املشرع قد أضفى الطابع اخلاص على 

 .2جرمية الصرف، مكسبا إياها بعض االستقاللية عن اجلرائم ذات الطابع االقتصادي 

   ويف التشريعات املقارنة، هناك من يدرج جرائم الصرف ضمن قانون اجلمارك كفرنسا أو يف 

) ومصر (قانون 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18-76نص خاص كتونس (قانون رقم 

،وقد 3)1980 لسنة 67 املعدل واملتمم بالقانون 1976 لسنة 97الرقابة على النقد رقم 

تناول املشرع املصري قانون النقد بالتعديل مرارا، هادفا من ذلك حظر كل تعامل مباشر أو غري 

 لعام 80مباشر من شأنه التأثري على األرصدة أو على مصادرها، حبيث ألغي قانون رقم 

 وأسبابه املوجبة تعود إىل تغري املعامل والظروف 1976 لعام 97 وحل حمله القانون رقم 1947
                                                            

 .24شيخ ناجية،املرجع السابق،ص 1
 .10كور طارق، املرجع السابق، ص 2
 .23، ص 2014، اجلزائر ،01أرزقي سي حاج حممد،جرمية الصرف يف التشريع اجلزائري، جملة احملكمة العليا،العدد3
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 وإتباع سياسة االنفتاح 1947 لعام 80االقتصادية عما كانت عليه عندما صدر القانون رقم 

 1االقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

غسان رباح، قانون العقوبات االقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال األعمال واملؤسسات التجارية املخالفات املصرفية 1
 .77،78، ص2004والضريبية والضريبة اجلمركية ومجيع جرائم التجار،الطبعة الثانية،منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،
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 : أركان جريمة الصرف.المبحث الثاني

   األصل يف القانون العام أن أية جرمية تتطلب توافر ركنني مها الركن املادي والركن املعنوي، أما 

فيما خيص الركن الشرعي فالسائد فقها هو انه ركنا يضاف إىل الركنني املادي واملعنوي، 

واحلديث يف أي من الركن املادي والركن املعنوي هو بالضرورة حديث يف حكم القانون 

 . 1فيهما

 : الركن الشرعي لجريمة الصرف.المطلب األول

 يقوم على أساس" ال «le principe de la légalité criminelle»   إن مبدأ الشرعية اجلنائية 

جرمية وال عقوبة دون نص " و الذي حيكم القواعد املوضوعية للقانون اجلنائي فيجعل من 

التشريع مصدرا وحيدا للتجرمي والعقاب ويلزم القاضي بالتفسري املنضبط للقانون مبا يستلزم ذلك 

 .2من حظر التفسري بطريق القياس يف جمال التجرمي

   ومن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل أساس التجرمي يف جرائم الصرف يف الفرع األول ومن 

 مث إىل مبدأ سريان اجلزاءات والعقوبات من حيث الزمان يف الفرع الثاين.

 الفرع األول: أساس التجريم في جرائم الصرف.

   بعد التطورات املختلفة جلرمية الصرف جعل املشرع اجلزائري من أحكام املادة األوىل والثانية 

 املعدل واملتمم، أساسا للتجرمي يف جرائم 1996 يوليو 9 املؤرخ يف 22-96من األمر رقم 

 الصرف.

                                                            
عبد القادر عدو،مبادئ قانون العقوبات اجلزائري القسم العام نظرية اجلرمية-نظرية اجلزاء اجلنائي،بدون رقم طبعة دار هومه، 1

 .27، ص 2010اجلزائر،
 .27، ص 2010حممد زكي أبو عامر، اإلجراءات اجلنائية، الطبعة األوىل،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت لبنان،2



   مفهوم جرمية الصرف                                                           الفصل األول
 

 14 

   ومن املادتني السالفتني الذكر يتضح أنه ميكن متابعة أية خمالفة لنص قانوين أو أي خرق 

ألحكام نص تنظيمي إذا كان يتعلق بالصرف وحبركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج، ومن مثة 

يكتسب النص التنظيمي قوة يف هرم التشريع جتعل خرقه يشكل جرمية صرف، وقد أثار ارتكاز 

التجرمي على التنظيم جدال فقهياً، خصوصا أن التنظيم يشمل حسب البعض ليس فقط 

لكن هذا اجلدل مل ،«Circulaire sou avis»املراسيم والقرارات الوزارية بل أيضا املنشورات واآلراء 

مينع االجتهاد القضائي من استخالص النتائج اليت تفرض نفسها على اعتبار أن أساس التجرمي 

 1.هو القانون نفسه وليس التنظيم

   كما، قد يطرح التساؤل حول مدى شرعية التجرمي املستمد من خمالفة تعليمات بنك اجلزائر 

«Instructions» أو املذكرات «Notes»ومدى إمكانية إدراجها ضمن "التنظيم"؟ 

   ويف ذلك يرى الدكتور أرزقي سي حاج حمند أنه جيب التمييز بني التعليمات واملذكرات 

الصادرة تطبيقا لنص قانوين أو تنظيمي، وبني تلك الصادرة دون سند قانوين أو تنظيمي مثال 

 املتعلقة بتصدير واسترياد األوراق 07/11/2007 املؤرخة يف 2007-10ذلك التعليمة رقم 

 اليت ترخص 01-07 من النظام 2 الفقرة 6النقدية اجلزائرية، فقد اختذت تطبيقا للمادة 

للمسافرين بذلك يف حدود مبلغ حيدد "عن طريق تعليمة من بنك اجلزائر" نالحظ هنا أن 

التعليمة اليت ترتب أثرا جزائيا (جنحة) ال تستند مباشرة إىل القاعدة الدستورية "ال يعذر جبهل 

القانون" لكو�ا غري منشورة يف اجلريدة الرمسية، بل تقوم على قرينة افرتاض العلم هبا على اعتبار 

 . 2أن نظام بنك اجلزائر (املنشور يف اجلريدة الرمسية) حييل إىل هذه التعليمة

                                                            
 .25أرزقي سي حاج حمند،املرجع السابق، ص  1
 26أرزقي سي حاج حمند،املرجع السابق، ص   2
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   ومبفهوم املخالفة فإن التعليمات واملذكرات الصادرة عن بنك اجلزائر اليت مل تصدر تطبيقا 

ألي نص تنظيمي صادر يف اجلريدة الرمسية أو القانون، ال ميكن أن ينظر إليها على أ�ا 

 .1"تنظيم" وال ترتب بالتايل أثرا جزائيا، واالجتهاد القضائي وحده كفيل بالفصل يف ذلك

   ومن التطبيقات القضائية يف هذا اجملال و يف إطار متابعة جلنحة خمالفة التشريع والتنظيم 

 22-96اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج ،وفقا ألحكام األمر رقم 

، قضت الغرفة اجلنائية مبجلس قضاء وهران بإدانة املتهمني واحلكم 1996 يوليو 9املؤرخ يف 

على الشخص املعنوي (بنك الفالحة والتنمية الريفية) بعقوبة الغرامة والشخص الطبيعي 

بعد التنفيذ املادي للعملية وحتويل أقساط 2باحلبس، وذلك باعتبارمها ارتكبا أفعال "توطني بنكي

الدين قبل تاريخ استحقاقها وعدم التصريح لبنك اجلزائر باملديونية اخلارجية باالعتماد 

 أوت 14 املؤرخ يف 12-91 من النظام رقم 114و 43اخلارجي"خرقا ألحكام املادتني 

 .5 1990 مارس 21،كذا تعليمة بنك اجلزائر املؤرخة يف 1991

   قضت احملكمة العليا بأنه "ال جيوز إضفاء صبغة جزائية على وقائع احلال اعتمادا على نص 

 11 و4تنظيمي الذي قد ترتتب عليه جزاءات تأديبية ال غري" ويف حيثية سابقة أن املادتني 

                                                            
 .27أرزقي سي حاج حمند، املرجع السابق، ص 1
ة نظامية لكل عمليات االسترياد والتصدير قاعد"يقصد بالتوطني البنكي العملية اإلدارية اليت تضمن للبنوك تسجيل وإعطاء  2

بالنسبة لألوراق التجارية،يفهم من هذا أن التوطني البنكي يسمح من الناحية التقنية مبراقبة املبادالت مع التجارة اخلارجية من قبل 
 به التشريعات "، نقال عن ابن خيفة مسرية، اآلليات القانونية ملكافحة تشريع الصرف تسمحالبنوك باالستعانة مبصلحة اجلمارك وما 

وحركة رؤوس األموال، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد اخلامس عشر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
، بدورها نقلته عن سليمان ناصر، تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك 474، ص19، التهميش رقم 2016ورقلة ، جوان 

  .222، ص2002اإلسالمية، الطبعة األوىل، نشر مجعية الرتاث، غرداية، اجلزائر، 
 .تنص: "يرتتب على فتح ملف االسترياد تسليم البنك املستوطن لديه لرقم التوطني (التسجيل) 12-91 من النظام رقم 4 املادة 3
 التحويل بالعملة الصعبة وفق الشروط التعاقدية وطبق االتفاقات احملتملة اليت تنظم  تنص: "يتم12-91 من النظام رقم 11املادة 4

  والقواعد واألعراف الدولية".املوردةالعالقات املالية بني اجلزائر والبلدان 

 أسامة فايز عوض اهللا حسن، جرائم الصرف يف القانون اجلزائري (مذكرة ماسرت)، جامعة خضري بسكرة، كلية احلقوق والعلوم  5
 .16،ص2015/2016السياسية، 
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املطبقتني من طرف قضاة املوضوع "ال تشريان إىل اجلزاءات املرتتبة على خرق أحكامها بل 

ختصان املسائل التنظيمية ذات الطابع اإلداري واملصريف املتعلقة بكيفية تعامل املؤسسات املالية 

مع بنك اجلزائر املركزي" فإن القرار املنتقد مل يستظهر يف بياناته طبيعة اجلرمية املسندة للمتهم 

العارض كما مل حيدد أركان املسؤولية اجلزائية املرتتبة على خرق أحكام املادتني املذكورتني 

 .1وبالنتيجة نقضت و أبطلت القرار املطعون فيه

 :2وميكن أن نستخلص أن هذا القرار يكرس القواعد التالية

 أن احملكمة العليا ال تستبعد مبدئيا صفة "التنظيم"عن أنظمة بنك اجلزائر. -

، يتعلق مبسائل تنظيمية 11 و4 يف مادتيه رقم 12-91إن نظام بنك اجلزائر رقم  -

 ذات طابع إداري ومصريف وبالتايل يستبعد العقوبات اجلزائية.

إن عدم تأكد قضاة املوضوع يف قرارهم من الطابع التأدييب للجزاء الذي قد يقرره  -

 التنظيم يؤدي إىل بطالن القرار النعدام األساس القانوين.

 الفرع الثاني: مبدأ سريان الجزاءات والعقوبات من حيث الزمان لجرائم الصرف.

 املتضمن قانون 1966 يونيو 08 املؤرخ يف 156-66األمر  من 3ص املادة الثانية   تن
 إال ما كان منه أقل  " ال يسري قانون العقوبات على املاضيالعقوبات املعدل واملتمم على أنه

أن قواعد التجرمي والعقاب تطبق على اجلرائم اليت ترتكب منذ حلظة ،ويتضح من النص "شدة 
�ا ال يشمل اجلرائم اليت ارتكبت قبل تلك اللحظة، انفاذها أي بأثر فوري ومباشر وأن سلط

. 4أي أ�ا ال تسري بأثر رجعي على املاضي

                                                            
 .27أرزقي سي حاج حمند، املرجع السابق،ص   1
 .28أرزقي سي حاج حمند، املرجع السابق،ص   2
،املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية، 1966 يونيو سنة 8 املوافق 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 156-66األمر رقم   3

 املعدل واملتمم.1975 الصادرة يف ،53العدد 
 .64شيخ ناجية، املرجع السابق، ص   4
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    وإذا كانت هذه أهم القواعد اليت تسري يف موضوع رجعية القانون العام، فهل تسري هذه 

 القاعدة على النحو نفسه بالنسبة لنصوص قانون الصرف؟

-10 مث باألمر رقم 01-03 املعدل واملتمم باألمر رقم 22-96   بالرجوع إىل األمر رقم 

 يستشف أنه ال وجود لنص صريح فيه ينفي أو يقر هبذه الرجعية يف تطبيق القوانني، مبا 03

يستوجب الرجوع إىل األحكام العامة املعروفة يف قانون العقوبات اليت تسمح وجتيز الرجعية يف 

 .1نفاذ القانون مىت كان أصلح للمتهم

 : الركن المادي لجريمة الصرف.المطلب الثاني

   هو ما يعرب عنه بالنشاط اإلجرامي الذي قد يتحقق بفعل اجيايب أي القيام بفعل جيرمه 

 .2القانون أو بفعل سليب باالمتناع من القيام بفعل يفرضه القانون

    وعليه وكما أشرنا أعاله بأن املشرع اجلزائري جعل من أحكام املادة األوىل والثانية من األمر 

 املعدل واملتمم أساسا للتجرمي يف جرائم الصرف، ما يقودنا إىل إستنتاج أنه لتعيني 96-22

الركن املادي جلرمية الصرف ال بد من الرجوع لألمر املنظم للتشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف 

 وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج.

   وسنعرض الركن املادي من خالل حتديد حمل جرمية الصرف يف الفرع األول، مث احلديث عن 

 األفعال املشكلة ملخالفة أحكام الصرف يف الفرع الثاين.

 الفرع األول: محل جريمة الصرف.

 09 املؤرخ يف 22-96   املشرع مل حيدد حمل جرمية الصرف بصفة صرحية يف ظل األمر رقم 

، حدد املشرع صراحة 2010 أوت 26 املؤرخ يف 03-10 وبصدور التعديل 1996جويلية 

                                                            
 .64شيخ ناجية، املرجع السابق، ص 1
، املدرسة الوطنية لإلدارة 37موساوي حممد،جرائم الصرف مستجدات التشريع واالجتهاد القضائي،مذكرة �اية الدراسة الدفعة 2

 .8، ص 2004مديرية التشريعات امليدانية،
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 املعدل واملتمم، ويتضح أن حمل جرمية 22-96 من األمر 2حمل اجلرمية وذلك يف املادة 

الصرف هي العملة النقدية واليت تتمثل أساسا يف النقود املعدنية واألوراق النقدية، باإلضافة إىل 

 .1األحجار الكرمية واملعادن النفيسة، والقيم

 البند األول: العملة النقدية.

   تعرف النقود بأ�ا وسيلة قانونية موصوفة وشائعة ومقبولة للجميع قبوال عاما، ومتثل التزاما 

على اجلهة اليت أصدرهتا الستخدامها كوسيط للمبادلة ومقياس للقيمة وخز�ا وإلبراء الذمة 

 .2وتسوية الديون والوفاء بااللتزامات العاجلة واآلجلة

 :3   والعملة النقدية يف حد ذاهتا نوعان مها

 العملة األجنبية. -

 العملة الوطنية املتمثلة يف الدينار اجلزائري. -

العملة األجنبية هي وليدة التعامل مع اخلارج من استرياد وتصدير األمر أوال: العملة األجنبية: 

الذي يستوجب التعامل بالعمالت،  و يقصد هبا عمالت مجيع الدول عدا عملة الدولة اليت 

يقيم هبا املتعامل، و عليه فإن ضابط اعتبار العملة أجنبية هو مكان التعامل هبا وليس اجلنسية 

لذلك تعترب العملة أجنبية بالرغم من أن املتعامل هبا حيمل جنسية اليت حيملها املتعامل هبا، 

أحد البلدان اليت تصدرها، فمثال شخص حيمل اجلنسية الفرنسية ومتواجد باجلزائر وتعامل 

                                                            
، قسم 01، جملة احملكمة العليا، العدد26/08/2010أحسن بوسقيعة،جلديد يف جرمية الصرف يف ضوء األمر املؤرخ يف   1

 .29، ص 2011الوثائق، اجلزائر ،
سعيد سامي احلالق،حممد حممود العجلوين، النقود والبنوك واملصارف املركزية،بدون رقم طبعة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2

 .33، ص2010عمان،
 .18كور طارق، املرجع السابق، ص  3
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 كما أ�ا تنقسم إىل قسمني العملة األجنبية القابلة باألورو فيعد األورو هنا مبثابة عملة أجنبية،

 .1للتحويل بكل حرية والعملة األجنبية الغري قابلة للتحويل

هي أية عملة ميكن التعامل هبا يف األسواق - العملة األجنبية القابلة للتحويل بكل حرية: 1

 .2املالية العاملية وميكن حتويلها حبرية وبأسعار تتفق مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدويل 

 اخلارجية،كو�ا عملة ثابتة التعامالترية التحويل وبعموم قبوهلا يف خباصية ح     و تتصف 

، كما يطلق عليها "العملة الصعبة" وهي اليت 3األسعار نسبيا، أو قليلة يف تقلبات أسعارها

تعرف بأ�ا كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، تستعمل عادة يف املعامالت التجارية واملالية 

 .4الدولية، ويقوم بنك اجلزائر بتسعريها بانتظام

   و عليه فإن العمالت األجنبية اليت ال يقوم بنك اجلزائر بتسعريها بانتظام ال تعد من قبيل 

العملة الصعبة، كالدينار التونسي و اجلنيه املصري، وهذا على عكس بعض العمالت األخرى 

والدوالر األمريكي ، فهي تعترب عمالت صعبة وذلك وفقا ألنظمة البنك املركزي اليت كاألورو 

تعترب الصرف كل تبادل بني العمالت الصعبة والدينار اجلزائري (العملة الوطنية) أو العمالت 

 .5الصعبة فيما بينها

من تعريف العملة األجنبية القابلة للتحويل - العملة األجنبية غير القابلة للتحويل: 2

نستخلص تعريفا للعملة غري القابلة للتحويل، فتعريف العملة األجنبية القابلة للتحويل القائم 

على أ�ا أية عملة ميكن التعامل هبا يف األسواق املالية العاملية وميكن حتويلها حبرية وبأسعار 

                                                            
 .18كور طارق، املرجع السابق، ص  1
. 129، ص2008شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، 2

.366، ص2008 للنشر، عمان،أسامة فهمي حممود شكري، املعجم التجاري واالقتصادي، الطبعة األوىل، دار  3 
. 19 كور طارق،املرجع السابق،ص  4
 .19كور طارق، املرجع السابق، ص  5
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، يقابله بأن العملة األجنبية غري القابلة للتحويل 1تتفق مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدويل

هي أية عملة ال ميكن التعامل هبا يف األسواق املالية العاملية و ال ميكن حتويلها حبرية وبأسعار 

تتفق مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدويل، أما تعريف العملة األجنبية القابلة للتحويل القائم 

على اعتبارها كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، تستعمل عادة يف املعامالت التجارية واملالية 

الدولية، ويقوم بنك اجلزائر بتسعريها بانتظام، يقابله تعريف العملة األجنبية غري القابلة للتحويل 

بتعريفها بأ�ا كل عملة غري قابلة للتحويل بكل حرية، وهي تلك العملة اليت ال يقوم بنك 

 يتضح أن نطاق تطبيق جرمية الصرف 22-96 وبالرجوع لألمراجلزائر بتسعريها بانتظام، 

يشمل باإلضافة إىل العمالت الصعبة العمالت األجنبية غري القابلة للتحويل ألن مصطلح 

"حركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج" حيمل معىن أوسع من "الصرف" فهو يشمل العملة 

األجنبية القابلة للتحويل بكل حرية كما يشمل العمالت األجنبية األخرى غري القابلة 

 .2للتحويل

   كما جند املشرع التونسي عرف العمالت بأ�ا وسائل الدفع احملررة بنقد أجنيب وكذلك كل 

 .3املكتسبات من النقود األجنبية املودعة يف حسابات حتت الطلب أو ألمد قصري

سبق و ذكرنا بأن العملة األجنبية هي عملة مجيع الدول عدا عملة ثانيا: العملة الوطنية: 

الدولة املقيم هبا املتعامل هبا، وعليه فإن العملة الوطنية هي عملة الدولة اليت يقيم هبا املتعامل، 

فيعترب الدينار اجلزائري عملة وطنية ملا يتم التعامل به على مستوى إقليم الدولة اجلزائرية، وتعد 

 01-07 من النظام رقم 06العملة الوطنية حمال للجرمية ويتضح ذلك جليا من نص املادة 

، املتضمن القواعد املطبقة على 03/02/2007 املؤرخ يف 2007-02-03املؤرخ يف 
                                                            

 .129شاكر القزويين، املرجع السابق ص   1
 .20كور طارق، املرجع السابق، ص 2
،يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم 3

، 1976 جانفي23-20 املؤرخ يف 05للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية،الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 
 .5الفصل 
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املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة:" دون ترخيص صريح من بنك اجلزائر، 

مينع تصدير و استرياد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون حمررا بالعملة الوطنية.غري 

أنه يرخص للمسافرين تصدير و/أو استرياد األوراق النقدية بالدينار اجلزائري يف حدود مبلغ 

  .1حيدد عن طريق تعليمة من بنك اجلزائر"

 البند الثاني: األحجار الكريمة والمعادن النفيسة و القيم:

    إن القيمة املالية اهلامة والسهولة يف التعامل باألحجار الكرمية واملعادن النفيسة دوليا، كان 

سببا يف دخوهلا دائرة الرقابة ضمن قانون الصرف، ومن مث كان التعامل فيها من أهم وسائل 

 .2حتويل رؤوس األموال

يقصد هبا تلك األحجار الكرمية اليت أضفت عليها ندرهتا وبريقها أوال: األحجار الكريمة: 

قيمة كبرية، ومن مثة فمن الصعب حصرها واملقصود هنا يف خمالفة الصرف هي األحجار الكرمية 

«Rubis»، الزمرد و السفري و الياقوت «Diamant»املستعملة يف احللي كاألملاس 
3. 

ويقصد هبذه املعادن تلك الثمينة منها، املتمثلة يف الذهب، الفضة ثانيا: المعادن النفيسة: 

والبالتني اليت تظهر عادة يف شكل سبائك، وقد يأخذ املعدن الواحد منها أشكاال ومظاهرا 

 .4 مثال - صورة السبائك والقطع النقدية الذهبية–متنوعة إذ يأخذ معدن الذهب 

 اليت 30 مكرر715املشرع عرفها ضمن أحكام القانون التجاري السيما املادة ثالثا: القيم: 

تعرفها كما يلي:" القيم املنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات املسامهة وتكون 

مسعرة يف البورصة أو ميكن أن تسعر ومتنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول 
                                                            

 .35بوشويرب كرمية، املرجع السابق ص   1
 .22كور طارق، املرجع السابق، ص  2
 .69شيخ ناجية، املرجع السابق، ص 3
، 2014 للطباعة، اجلزائر،ITCISأحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،الطبعة الثانية،دار النشر4

 .28ص 



   مفهوم جرمية الصرف                                                           الفصل األول
 

 22 

بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف حصة معينة من رأمسال الشركة املصدرة أو حق مديونية عام 

 .1على أمواهلا"

   و قام املشرع اجلزائري بإدراج األفعال املخالفة ألحكام القانون عند التعامل بالقيم ضمن 

، وتطبق عليها العقوبة املنصوص عليها 22-96 من األمر 04جرائم الصرف مبوجب املادة 

 .2يف املادتني األوىل والثالثة من هذا األمر ما مل تشكل هذه األفعال خمالفة أخطر

   وعرف املشرع التونسي القيم املنقولة بأ�ا رسوم املداخيل والرقاع واألسهم وحصص التأسيس 

وحصص األرباح وبصفة عامة كل األوراق املالية اليت هي حبكم خصائصها قابلة للتسعري يف 

بورصة قيم وكذلك كل الشهادات اليت تقوم مقام هذه الرسوم كما اعتربها كذلك هي 

املقتطعات واألرباح وفوائد الدخل املستحقة وحقوق االكتتاب واحلقوق األخرى املنبثقة من 

القيم املذكورة. نالحظ أن املشرع التونسي يف تعريفه للقيم أنه تناوهلا ضمن القانون رقم 

، املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76

وبالتجارة اخلارجية،بينما املشرع اجلزائري أدرج هلا تعريفا ضمن القانون التجاري، أما فيما خيص 

 .3صور القيم جند أن كل من املشرع التونسي واجلزائري قد نصا على نفس الصور

 

 

                                                            
، املتضمن القانون التجاري،املعدل واملتمم 1975 سبتمرب سنة 26 املوافق لـ 1395 رمضان عام 20 املؤرخ يف 59-75األمر 1

 30، الصادرة 71، اجلريدة الرمسية العدد 2015ديسمرب 30 املوافق ل1437 ربيع األول 18 املؤرخ يف 20-15بالقانون رقم 
 .2015ديسمرب 

 .23كور طارق، املرجع السابق، ص  2
،يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم   3

، 1976 جانفي23-20 املؤرخ يف 05للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية،الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 
 . 5الفصل
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 الفرع الثاني: صور جريمة الصرف.

 املؤرخ يف 01-03 املعدل واملتمم باألمر رقم 22-96   حسب املادة األوىل من األمر رقم 

، تعترب خمالفة أو حماولة خمالفة للتشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة 19/02/2003

 رؤوس األموال من وإىل اخلارج،بأي وسيلة كانت، ما يأيت:

 التصريح الكاذب. -

 عدم مراعاة التزامات التصريح. -

 عدم اسرتداد األموال إىل الوطن. -

 عدم مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها أو الشكليات املطلوبة. -

 .1عدم احلصول على الرتاخيص املشرتطة أو عدم احرتام الشروط املقرتنة هبا -

    وتبعا لذلك يتجلى الركن املادي، وهو النشاط املادي، يف التصرفات اآلتية:

 البند األول: التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح.

   يشرتط املشرع اجلزائري إلزامية التصريح يف كل عمليات استرياد وتصدير، سواء تعلق األمر 

 باالسترياد أو التصدير املادي لوسائل الدفع، أو السلع واخلدمات.

 أوال: االستيراد والتصدير المادي لوسائل الدفع.

املتضمن القواعد املطبقة ، 01-07 من نظام بنك اجلزائر رقم 17 تنص املادة - االستيراد:1

 بأنه "يرخص لكل مقيم يف اجلزائر على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة

                                                            
 املتعلق بقمع خمالفة 09/07/1996 املؤرخ يف 22-96،املعدل واملتمم لألمر 19/02/2003 املؤرخ يف 01-03األمر 1

 .23/02/2003،صادرة بتاريخ 16التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف،اجلريدة الرمسية،العدد 
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اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعمالت األجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، وفقا للشروط 

 .1املنصوص عليها أدناه

   ال ميكن اقتناء وسائل الدفع هذه وال تداوهلا وال إيداعها يف اجلزائر، إال لدى الوسطاء 

املعتمدين، ماعدا تلك احلاالت اليت ينص عليها التنظيم املعمول به أو اليت يرخص هبا بنك 

 .2اجلزائر"

 أبريل 21 املؤرخ يف 023-16 من نظام بنك اجلزائر رقم 02   ومن خالل نص املادة 

 فإنه يرخص باسترياد األوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول حمررة بالعمالت 2016

األجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة دون حتديد مبلغها بشرط الوفاء بإلزامية التصريح بكل مبلغ 

  أورو.1.000 من نفس النظام بقيمة 03يساوي أو يفوق املبلغ األدىن احملدد يف املادة 

 أنه ال توجد تفرقة بني 02-16 من نظام بنك اجلزائر 03   و كما يالحظ من نص املادة 

املسافرين القادمني إىل البالد (املقيمني أو غري املقيمني)، فما عليهم إال االلتزام بالتصريح بقيمة 

األوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول أو حمررة بالعمالت األجنبية لدى اجلمارك عند 

 دخوهلم حمرتمني الشروط املبينة أعاله. 

                                                            
 .76شيخ ناجية، املرجع السابق، ص  1
، املتضمن القواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع 03/02/2007 املؤرخ يف 2007-02-03 املؤرخ يف 01-07نظام رقم 2

 .17، املادة 2007 ماي 13، 31اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
، حيدد سقف التصريح باسترياد وتصدير 2016 أبريل 21 املوافق 1437 رجب عام 13 املؤرخ يف 02-16نظام رقم   3

األوراق النقدية و/أو األدوات القابلة للتداول احملررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف املقيمني وغري املقيمني، 
 .2016 أبريل 26، 25اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

:" يرخص باسترياد األوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول حمررة بالعمالت األجنبية قابلة للتحويل بصفة 02املادة  -
  أدناه".3حرة، دون حتديد مبلغها بشرط الوفاء بإلزامية التصريح بكل مبلغ يساوي أو يفوق املبلغ األدىن احملدد يف املادة 

:" يلزم املسافرون املذكورون أعاله، بالتصريح لدى مكتب اجلمارك، عند الدخول إىل الرتاب الوطين وعند 03املادة  -
اخلروج منه، باألوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول حمررة بالعمالت األجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة اليت 

 ) أورو".1.000يستوردو�ا أو يصدرو�ا إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق ما يعادل قيمة ألف (
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 املؤرخ يف 01-07 من نظام بنك اجلزائر رقم 181   وبعد التمعن يف نص املادة 

، جند أنه ال يعد فعال مكونا للركن املادي جلرمية الصرف استرياد النقود 03/02/2007

 .2 خص بالذكر األوراق النقدية01-07املعدنية وذلك أن النظام رقم 

 أبريل 21 املؤرخ يف 02-16 من نظام بنك اجلزائر رقم 04نصت املادة - التصدير: 2

  على أنه:" ميكن املسافرين غري املقيمني تصدير األوراق النقدية أو األدوات القابلة 2016

للتحويل واحملررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة املستوردة وغري املستعملة يف 

اجلزائر باستظهار استمارة التصريح باالسترياد لدى مكتب اجلمارك حتمل ختم شباك بنك 

اجلزائر أو شباك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف، تثبت عمليات الصرف اليت قاموا هبا 

 خالل تواجدهم باجلزائر:

 .3   ال تصلح االستمارة املنصوص عليها يف الفقرة أعاله إال إلقامة واحدة "

 الواجب التصريح 02-16 من نظام بنك اجلزائر 03    ومت حتديد احلد األدىن يف نص املادة 

 أورو، و عمل على حتديد مبلغ 1.000به أمام اجلمارك عند اخلروج من البالد مببلغ قيمته 

 على 02-16 من النظام 05النقود اليت جيوز تصديرها ماديا إىل اخلارج حيث نصت املادة 

 أعاله يرخص للمسافرين املقيمني وغري املقيمني، 4أنه: " بغض النظر عن أحكام املادة 
                                                            

  أعاله:17 على أنه:"تشكل وسائل الدفع يف مفهوم املادة 01-07 من نظام 18تنص املادة  1
     -األوراق النقدية

     -الصكوك السياحية
     -الصكوك املصرفية أو الربيدية

     -خطابات االعتماد
     -السندات التجارية

     -كل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة مهما كانت األداة املستعملة".
 .29-26ص كور طارق، املرجع السابق،  2
، حيدد سقف التصريح باسترياد وتصدير األوراق 2016 أبريل 21 املوافق 1437 رجب عام 13 املؤرخ يف 02-16نظام رقم 3

النقدية و/أو األدوات القابلة للتداول احملررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف املقيمني وغري املقيمني، اجلريدة 
 .2016 أبريل 26، 25الرمسية اجلزائرية، العدد 
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 أورو مسحوبا 7.500املغادرين اجلزائر ومبناسبة كل سفر بتصدير: - مبلغ أقصاه ما يعادل 

من حساب مصريف بالعملة األجنبية مفتوح باجلزائر- كل مبلغ حيمل ترخيصا بالصرف من 

 بنك اجلزائر".

 يعد ارتكابا جلرمية 02-16 من النظام 04 و 03   وعليه كل خمالفة ألحكام نص املادتني 

 خمالفة الصرف.

املقرر قانونا السيما يف قانون اجلمارك أن كل ثانيا- استيراد أو تصدير السلع والخدمات: 

 و أن القيام 1تصدير أو استرياد لبضاعة خاضع لتصريح أمام إدارة اجلمارك تصرحيا صحيحا

هبذه العملية دون تصريح أو بتصريح مزور يشكل خمالفة مجركية، فإنه ويف نفس السياق إذا كان 

هذا الفعل عند ارتكابه هبدف خمالفة للتشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال 

من و إىل اخلارج يعد مرتكبه مقرتفا جلرمية صرف يعاقب عليها بالعقوبة املقررة قانونا هلذه 

األخرية دون تطبيق قانون اجلمارك وذلك لعدم جواز اجلمع بني العقوبات كما يأيت تفصيله 

 .2الحقا

   وجند التشريع التونسي كذلك ينص على إلزامية احلصول على رخصة التصدير أو رخصة 

التوريد يف حالة التصدير والتوريد املادي للقيم من طرف املسافرين وكذلك التوريد والتصدير 

املادي للقيم عن طريق الربيد وجعل من إدارة اجلمارك اجلهاز املؤهل ملراقبة هذه العمليات 

جويلية 27 املؤرخ يف77-608الصرفية وهذا ما كرسه املشرع التونسي من خالل األمر رقم 

 .18/76، املتعلق بضبط شروط تطبيق القانون رقم 1977

 

                                                            
 .75،املتضمن قانون اجلمارك، املعدل واملتمم،املادة 1979 جويلية 21 مؤرخ يف 79/07قانون 1
بوزيدي مسرية، جرمية الصرف يف التشريع اجلزائري،مذكرة لنيل إجازة التخرج من املدرسة العليا للقضاء،الدفعة الرابعة عشر،املدرسة 2

 .55، ص2005/2006العليا للقضاء،جملس وهران،
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 البند الثاني: عدم استرداد األموال إلى الوطن.

   يتعلق هذا السلوك مبصدري البضائع واخلدمات، حيث تلزم خمتلف أنظمة بنك اجلزائر 

مصدري البضائع واخلدمات برتحيل اإليرادات النامجة عن التصدير أو نواتج التصدير، وتلزم 

خمتلف أنظمة اجلزائر املصدرين (املقيمني يف اجلزائر) للبضائع واخلدمات باسرتداد اإليرادات 

 .1املتأتية من الصادرات وكل خمالفة هلذا االلتزام تشكل جرمية صرف

   حبيث أنه ملا يتعلق األمر بالصادرات من احملروقات، فيجب على شركات التصدير صاحبة 

االمتياز يف امليدان الطاقوي التابع للدولة، أن تستوطن لدى بنك اجلزائر حتصيل اإليرادات 

 .2بالعملة الصعبة اليت حتققها يف إطار تصديرها للمحروقات

 فإن التوطني املصريف وترحيل الصادرات من 01-07 من النظام 593   وحبسب نص املادة 

 احملروقات وكذا املنتوجات املنجمية إىل تنظيم خاص.

   وملا يتعلق األمر بالصادرات من غري احملروقات، فإن مصدر البضائع و اخلدمات من غري 

احملروقات ال ميكنه حتصيل اإليرادات النامجة عن هذه العملية إال عن طريق الوسيط املعتمد 

املوطن للعقد، و يعد ملزما باسرتداد اإليرادات املتأتية من صادراته وهذا ما جاء به النظام 

 املتضمن القواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة 07-01

، يف ما تعلق بالصادرات 4 املتعلق مبراقبة الصرف 07-95الصعبة، املتفق مع أحكام النظام 

                                                            
 .34أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق،ص   1
 .31كور طارق، املرجع السابق، ص2

 :" خيضع التوطني املصريف وترحيل ناتج الصادرات من احملروقات وكذا املنتوجات املنجمية 01-07 من النظام 59تنص املادة   3
 إىل تنظيم خاص".

،املتعلق 1992 مارس 22 املؤرخ يف 04-92، املعدل واملتمم للنظام 1995 ديسمرب 23 املؤرخ يف 07-95النظام رقم   4
 ،.1996 فرباير 11، 11مبراقبة الصرف، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
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 تقابلهما 07-95 من النظام 30 و 29من غري احملروقات إىل حد بعيد حبيث جند املادتني 

  ونذكرمها يف ما يلي:67 و 65املادتني 

 املتضمن القواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع 01-07 من النظام رقم 65نصت املادة  

اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة على أنه: "ال ميكن حتصيل اإليرادات النامجة عن الصادرات 

من غري احملروقات والصادرات من غري املنتجات املنجمية إال عن طريق الوسيط املعتمد املوطن 

 للعقد.

   جيب على املصدر أن يقوم برتحيل ناتج التصدير يف اآلجال احملدد بواسطة التنظيم املعمول 

 به وجيب تربير أي تأخري يف الدفع والرتحيل.

   إن مسؤولية التقيد بوجوب ترحيل اإليرادات النامجة عن الصادرات تقع على عاتق املصدر، 

 وجيب على الوسيط املعتمد أن يصرح لدى بنك اجلزائر بأي تأخري يف التسديد أو الرتحيل".

 على أنه:" مبجرد حتقيق ترحيل اإليرادات 01-07 من النظام رقم 67    و نصت املادة 

النامجة عن الصادرات من غري احملروقات والصادرات من غري املنتجات املنجمية للسلع 

 واخلدمات، يضع الوسيط املعتمد حتت تصرف املصدر ما يأيت:

احلصة بالعملة الصعبة اليت تعود إليه طبقا للتنظيم املعمول به واليت يتم إيداعها يف  -

 حسابه بالعملة الصعبة. 

 مقابل القيمة بالدينار لرصيد اإليرادات النامجة عن التصدير اخلاضعة إللزامية التنازل. -

   إن إيرادات الصادرات غري املوطنة وتلك اليت مت ترحيلها بعد اآلجال احملددة ال تعطي احلق 

 لصاحبها يف االستفادة من احلصة بالعملة األجنبية".
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 املتضمن القواعد املطبقة على 01-07 من النظام رقم 57     كما جاء يف نص املادة 

املعامالت اجلارية مع اخلارج بأنه: " يطبق على التوطني املصريف لعقود تصدير اخلدمات، 

 التحصيل وترحيل نواجتها نفس القواعد املطبقة على الصادرات من السلع".

       فيالحظ مما سبق أن الركن املادي جلرمية الصرف يف هذا التصرف (أي عدم اسرتداد 

 األموال إىل الوطن) يقوم بتوافر العوامل اآلتية:

 تصدير البضائع أو اخلدمات إىل اخلارج. -

 أن يكون من قام بالتصدير شخص طبيعي أو معنوي مقيم باجلزائر. -

 .1عدم اسرتداد قيمة الصادرات إىل الوطن -

 :2      وحسب املشرع املصري تقوم هذه اجلرمية إذا توافرت العوامل اآلتية

 تعلق األمر بالصادرات. -

 عدم اسرتداد قيمة الصادرات خالل ثالثة أشهر من تاريخ شحنها. -

 عدم صدور استثناءات من الوزير املختص. -

   فمىت توافرت هذه الشروط، قام الركن املادي للجرمية، ويتطلب القانون أيضا توافر قصد 

 جنائي لدى املصدر، ويكتفي بالقصد اجلنائي العام دون القصد اخلاص.

 البند الثالث: عدم مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.

   لقد فرض بنك اجلزائر إجراءات عدة جيب التقيد هبا يف جمال الصرف وحركة رؤوس األموال 

وجاء ذلك تطبيقا للسياسة االقتصادية اليت انتهجتها الدولة والرامية إىل دخول اجلزائر يف 

اقتصاد السوق من جهة، ومن جهة أخرى هتدف نفس القيود إىل منح سلطة الرقابة على 

                                                            
 .33كور طارق، املرجع السابق، ص 1
 .82-81غسان رباح، املرجع السابق،ص 2
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الصرف وحركة رؤوس األموال للدولة حىت تتفادى هتريب رؤوس األموال وبالتايل تفادي املساس 

باالقتصاد الوطين، فوضعت إجراءات وشكليات خاصة بالعملة األجنبية (حيازهتا، التنازل 

 .1عنها، شرائها)

 لكل مقيم باجلزائر 01-07 من النظام رقم 172ترخص املادة أوال: اقتناء العملة الصعبة: 

 اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعمالت األجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة.

   غري أن اقتناء العملة الصعبة ال يكون إال لدى الوسطاء املعتمدين، كما جاء يف الفقرة الثانية 

  نفسها.17من املادة 

   ومبدأ حصول املتعاملني االقتصاديني حبرية على العملة الصعبة هو نتيجة لتخلي الدولة عن 

 الذي مت تكريسه يف النظام 37-91احتكار التجارة اخلارجية الذي مت مبوجب املرسوم رقم 

 املتعلق بشروط ممارسة عملية استرياد السلع 20/02/1991 املؤرخ يف 03-91رقم 

ومتويلها، ويف كل األحوال، جيب أن يتم اقتناء العملة الصعبة لدى وسطاء معتمدين ويعد 

 .3االقتناء لدى غريهم فعال مكونا للركن املادي جلرمية الصرف

، املعدل 2016 مارس 06 املؤرخ يف 014-16   وننوه أنه من خالل نظام بنك اجلزائر رقم 

 و جاء النظام بفكرة 01-07 من النظام 21، مت تعديل املادة 01-07واملتمم للنظام 

                                                            
 .24أسامة فايز عوض اهللا حسن،املرجع السابق، ص 1
:" يرخص لكل مقيم يف اجلزائر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعموالت األجنبية قابلة للتحويل 01-07 من نظام 17املادة 2

 بصفة حرة، وفقا للشروط املنصوص عليها أدناه.
   ال ميكن اقتناء وسائل الدفع هذه وال تداوهلا وال إيداعها يف اجلزائر إال لدى الوسطاء املعتمدين،ما عدا تلك احلاالت اليت ينص 

 عليها التنظيم املعمول به واليت يرخص هبا بنك اجلزائر".
 .37أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق، ص 3

، 01-07،يعدل ويتمم النظام رقم 2016 مارس 06 املوافق 1437 مجادى األوىل عام 26 مؤرخ يف 01-16نظام رقم   4
 مارس 17،16املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،العدد 

2016.  



   مفهوم جرمية الصرف                                                           الفصل األول
 

 31 

مكاتب الصرف ورخص هلا بعض العمليات إال أنه أجل تطبيق هذا التعديل إىل غاية إنشاء 

 مكرر املستحدثة، وعليه أخص تبديل العملة الوطنية 21مكاتب الصرف وسريها وفق املادة 

والعمالت األجنبية لدى الوسطاء املعتمدين أو لدى بنك اجلزائر، و رخص ملكاتب الصرف 

 بالقيام بالعمليات التالية:

 شراء مقابل العملة الوطنية لألوراق النقدية والشيكات السياحية. -

بيع مقابل العملة الوطنية لألوراق النقدية احملررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل  -

بصفة حرة ألشخاص طبيعية غري مقيمة، يف حدود ما تبقى يف حوزهتم من دنانري يف 

 �اية إقامتهم يف اجلزائر متأتية من حتويل سابق للعملة الوطنية.   

 املتعلق بقواعد 07-91 من النظام 021قيدت املادة ثانيا: التنازل عن العملة األجنبية: 

الصرف وشروطه، غري اجلزائريني بالقيام بعمليات بيع العمالت الصعبة مقابل الدينار إال لصاحل 

الوسطاء املعتمدين و/أو لصاحل بنك اجلزائر،كما أن غري املقيمني ملزمون أيضا بالتنازل عن 

عمالهتم الصعبة مقابل الدينار اجلزائري لدى الوسطاء املعتمدين ويقوم نفس االلتزام بالنسبة 

لألشخاص الذين ميارسون عمليات تصدير البضائع واخلدمات، وتبعا لذلك يشكل جرمية 

 .2صرف كل تنازل عن العملة الصعبة لغري الوسطاء املعتمدين و/أو بنك اجلزائر

تشكل حيازة العملة ثالثا: حيازة وسائل الدفع المحررة بالعملة األجنبية القابلة للتحويل: 

األجنبية من غري الوسطاء املعتمدين جرمية صرف،ذلك أن أنظمة بنك اجلزائر رخصت لكل 

شخص طبيعي أو معنوي،مقيم أو غري مقيم باجلزائر أن حيوز على وسائل دفع حمررة بالعملة 

األجنبية القابلة للتحويل لدى الوسطاء املعتمدين ال غري فتجسد هذه احليازة يف امتالك 

 الفقرة األوىل من النظام رقم 22املادة حسابات بالعملة األجنبية لدى البنوك أو الغري مقيم (
                                                            

 تنص على: "ميكن جلميع املقيمني القيام بعمليات شراء العمالت الصعبة أو بيعها كما هي معروفة 07-91 من النظام 2املادة 1
 يف املادة األوىل السابق ذكرها".

 .39كور طارق، املرجع السابق، ص   2
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)، كما تتجسد يف فتح حسابات بالعملة األجنبية لدى بنك  املتضمن مراقبة الصرف95-07

 املتضمن 07-95 الفقرة الثانية من النظام رقم 22املادة (اجلزائر بالنسبة للوسطاء املعتمدين 

 ).1 مراقبة الصرف

 18   يف كلتا احلالتني تكون احلسابات ممولة بوسائل الدفع األجنبية املنصوص عليها يف املادة 

 املتضمن مراقبة الصرف ، والبد أن يتم فتح وتسيري هذه احلسابات من 07-95من نظام رقم 

 .2العملة األجنبية طبقا للشروط واإلشكاالت اليت وضعتها أنظمة بنك اجلزائر

 املتعلق بالرقابة على 1976 سنة 97ويف التشريع املصري تنص املادة السابعة من القانون   

النقد "يكون استرياد األوراق املالية وتصديرها والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بعملة 

أجنبية والتحويالت اخلاصة بيع أو شراء األوراق املالية املصرية أو األجنبية عن طريق املصارف 

املعتمدة واجلهات األخرى اليت حيددها الوزير املختص"، واملالحظ أن هذه املادة ال تشرتط أن 

 .3حيصل استرياد أو تصدير األوراق املالية  من املسافرين القادمني أو املغادرين

 البند الرابع: عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم التزام الشروط المقترنة بها.

   تتفق كل األنظمة الصادرة عن البنك املركزي منذ حترير التجارة اخلارجية على أنه حيق ألي 

عون اقتصادي القيام بعمليات استرياد أو تصدير بضائع أو خدمات، ما مل تكن حمظورة، دون 

حاجة إىل ترخيص مسبق، غري أنه ال يستبعد أن تلجأ السلطات العمومية دفاعا عن املصاحل 

الوطنية إىل إخضاع بعض العمليات إىل ترخيص مسبق من البنك املركزي وهذا ما يستخلص 

                                                            
يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غري  ،املتضمن مراقبة الصرف على أنه :"07-95 من النظام 22تنص املادة 1

مقيم بفتح حسابات بالعمالت الصعبة عند الطلب أو آلجل عند الطلب لدى البنوك أو املؤسسات املالية الوسيطة املعتمدة. 
   ميكن للوسطاء املعتمدين حيازة حسابات بالعمالت الصعبة لدى بنك اجلزائر. 

 ." من هذا النظام، بوسائل دفع أجنبية فقط18   تزود هذه احلسابات، يف مفهوم املادة 
 .25أسامة فايز عوض اهللا، املرجع السابق، ص 2
 .82غسان رباح، املرجع السابق، ص 3



   مفهوم جرمية الصرف                                                           الفصل األول
 

 33 

من أحكام بعض األنظمة اليت أوقفت العمليات اآليت بيا�ا على احلصول على ترخيص من 

بنك اجلزائر و يعد القائم هبذه العمليات دون احلصول على هذا الرتخيص مرتكبا جلرمية خمالفة 

 :1الصرف

 8مينع على املقيمني ، مبوجب املادة أوال: تحويل المقيمين لرؤوس األموال نحو الخارج: 

 املتضمن القواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات 01-07من النظام رقم 

بالعملة الصعبة، تشكيل أصول نقدية ، ومالية أو عقارية باخلارج انطالقا من نشاطاهتم يف 

اجلزائر غري أنه جيوز حتويل رؤوس األموال إىل اخلارج من قبل املقيمني يف اجلزائر لضمان متويل 

نشاطات يف اخلارج مكملة لنشاطاهتم املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات يف اجلزائر، ولكن يكون 

 من 1262بعد احلصول على رخصة من جملس النقد والقرض وهو ما فرضته أحكام املادة 

 املتعلق بالنقد والقرض، وحيدد جملس النقد والقرض يف أنظمته شروط منح 11-03األمر رقم 

 3هذه الرخص، واليت عليه أن يتقيد هبا يف منحه للرخص،كما جتدر اإلشارة إىل أن االستثمار

و/أو إقامة مكتب متثيل باخلارج للمتعاملني االقتصاديني اخلاضعني للقانون اجلزائري يف حد ذاته 

 .4حيتاج لرخصة من جملس النقد والقرض

تكون قابلة للنقل إىل ثانيا: نقل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات االقتصادية: 

 اجلزائر رؤوس األموال املوجهة إىل:

                                                            
 .45أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق،ص 1
تنص على انه "يرخص للمقيمني يف اجلزائر بتحويل رؤوس األموال اىل اخلارج لضمان متويل نشاطات يف اخلارج مكملة لنشاطاهتم 2

 املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات يف اجلزائر".
،املتضمن ترقية 2016 غشت سنة 3 املوافق لـــ 1437 شوال عام 29 املؤرخ يف 09-16 من القانون رقم 25تنص املادة   3

:"تستفيد من ضمان حتويل الرأمسال املستثمر والعائدات النامجة 2016 غشت 3، 46االستثمار،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،العدد 
عنه، االستثمارات املنجزة انطالقا من حصص يف رأس املال يف شكل حصص نقدية مستورة عن الطريق املصريف، ومدونة بعملة 

  حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائر بانتظام.........".
 .47-46كور طارق،املرجع السابق،ص4
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 متويل نشاطات إنتاج السلع واخلدمات اليت تتولد عنها زيادة يف العملة األجنبية. -

 التقليل من اللجوء إىل استرياد السلع واخلدمات. -

 حتسني توزيع السلع واخلدمات. -

 ضمان صيانة السلع الدائمة والتجهيزات. -

ضمان النشاطات اليت تدعم مردودية اخلدمات العامة يف جماالت النقل واالتصاالت  -

 وتوزيع املياه والكهرباء وذلك وفقا لشروط مسبقة تصنعها السلطات املعنية للدولة.

   جيب على الشخص الطبيعي أو املعنوي قبل أي نقل لرؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل 

النشاطات االقتصادية، أن يطلب من جملس النقد والقرض اإلعالن بأن متويله مطابق ألحكام 

 .031-90القانون والنظام رقم 

 املؤرخ يف 03-01 من األمر 312أجازت املادة ثالثا: ترحيل أموال المستثمرين األجانب: 

رؤوس  «Rapatriement» املتعلق بتطوير االستثمار إعادة حتويل (ترحيل) 20/08/2001

األموال والناتج و املداخيل والفوائد سواها من األموال املتصلة بتمويل مشاريع يف اجلزائر وفق 

الشروط اليت حيددها جملس النقد والقرض، وذلك يف إطار تشجيع االستثمار األجنيب يف 

 اجلزائر.

 حتويل أموال املستثمرين غري املقيمني 2009 من قانون املالية لسنة 10   وأخضعت املادة 

باجلزائر إىل تصريح مسبق لدى املصاحل اجلبائية اليت يتعني عليها تقدمي شهادة توضح املعاجلة 

                                                            
،املتضمن شروط حتويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل النشاطات االقتصادية 1990 سبتمرب 8 املؤرخ يف 03-90نظام رقم 1

 وإعادة حتويلها إىل اخلارج و مداخيلها.
، املتضمن 2001 غشت سنة 20 املوافق لــ 1422 املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام 03-01 من األمر 31تنص املادة   2

: " تستفيد االستثمارات املنجزة انطالقا من مسامهة يف رأس 22/08/2001، 47تطوير االستثمار،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،العدد 
املال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائر بانتظام ويتحقق من استريادها قانونا ،من ضمان حتويل الرأمسال املستثمر 

والعائدات الناجتة عنه.كما يشمل هذا الضمان املداخيل احلقيقية الصافية الناجتة عن التنازل أو التصفية ،حىت وان كان هذا املبلغ 
  أكرب من الرأمسال املستثمر يف البداية".



   مفهوم جرمية الصرف                                                           الفصل األول
 

 35 

 أيام من تاريخ إيداع التصريح،وهي الشهادة اليت 7اجلبائية للمبالغ حمل التحويل يف أجل أقصاه 

جيب تقدميها للمؤسسات البنكية لتدعيم طلب التحويل، وتبعا لذلك فإن املؤسسات البنكية 

ملزمة مبطالبة املستثمرين األجانب بتقدمي الشهادة املذكورة قبل حتويل أمواهلم إىل اخلارج، وهذا 

، ويشكل أي إخالل هبذا االلتزام جرمية 01/10/2009ما أكده قرار وزير املالية املؤرخ يف 

 .1صرف

 على أنه:" تتم 01-07 من النظام 05 تنص املادة فوترة أو بيع السلع والخدمات : رابعا:

فوترة أو بيع السلع واخلدمات على مستوى اجملال اجلمركي الوطين بالدينار اجلزائري إال يف 

 احلاالت اليت ينص عليها التنظيم املعمول به".

   يستخلص بأنه ميكن تقدمي رخصة للفوترة أو بيع السلع واخلدمات على مستوى اجملال 

 .2اجلمركي الوطين بغري الدينار اجلزائري

 حددت 01-07 من نظام 61 املادة خامسا: ترحيل اإليرادات الناجمة عن التصدير:

 يوما اعتبارا من تاريخ اإلرسال أو تاريخ 120أجل ترحيل ناتج التصدير نقدا مبدة ال تتجاوز 

 . 3االجناز بالنسبة للخدمات، وعليه وكل جتاوز هلذه املدة يستوجب ترخيصا من بنك اجلزائر

  من المبلغ اإلجمالي للعقد:%15سادسا: تجاوز مبلغ التسبيقات للمورد األجنبي نسبة 

 50كل جتاوز هلاته النسبة حيتاج إىل ترخيص من طرف بنك اجلزائر، وهذا حسب نص املادة 

  .014-07من نظام 

 

                                                            
 .46أحسن بوسقيعة، جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق، ص 1

 .47أحسن بوسقيعة، جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق، ص   2
 47أحسن بوسقيعة، جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق، ص   3
 47أحسن بوسقيعة، جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق، ص   4
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  الركن المعنوي لجريمة الصرف.المطلب الثالث:

   يتكون الركن املعنوي من السلوك النفسي للجاين ومدى ارتباطه بالسلوك املادي، وجوهر 

 .1هذا السلوك هو "اإلرادة اإلجرامية" اليت تربط الشخص بالفعل الذي يرتكبه

   والقصد العام هو أن يعلم اجلاين بارتكاب اجلرمية وانصراف إرادته إىل ارتكاهبا أما القصد 

 .2اخلاص فهو الباعث إىل ارتكاب هذه اجلرمية

    ومن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل الطابع اخلاص للركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية 

 الفرع الثاين).((الفرع األول)، مث ما مدى اشرتاط الركن املعنوي يف جرمية الصرف 

 الفرع األول: الطابع الخاص للركن المعنوي في الجرائم االقتصادية.

      يتميز قانون العقوبات االقتصادي بضعف الركن املعنوي، وهذا ما جعل منه ذو طابعا 

 خاصا يف اجلرائم االقتصادية.

   والواقع أن الرأي القائل بامتداد نطاق االكتفاء باخلطأ غري العمدي إىل حد اعتباره القاعدة 

 العامة يف اجلرائم االقتصادية تؤيده عدة اعتبارات نابعة من حسن السياسة التشريعية وهي:

 ال تؤثر درجة اخلطأ على وجود اجلرمية ذاهتا. -

من املنطقي أن املصلحة اليت أقر باستحقاقها للحماية اجلنائية جيب أن حتمى ليس  -

فقط ضد االعتداءات العمدية، ولكن أيضا ضد االعتداءات العائدة لإلمهال أو عدم 

االحتياط أو غريها من صور اخلطأ غري املقصود، ذلك أن االضطراب االقتصادي الذي 

يريد املشرع أن يتجنبه متماثل أيا كانت مقاصد أولئك الذين يرتكبون اجلرمية 

                                                            
 .51،ص 2008نبيل صقر، تبيض األموال يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،1
 43املسؤولية اجلنائية لألعوان االقتصاديني،الطبعة الثالثة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،بدون سنة نشر،ص جبايل وعمر،2
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ماديا،فالرغبة يف توفري عقاب رادع للجرمية االقتصادية تعود إىل االكتفاء باخلطأ غري 

 .1العمدي

   وختتلف القوانني يف طريقة معاجلتها لنطاق االكتفاء باخلطأ غري العمدي لتكوين الركن 

 املعنوي للجرمية االقتصادية.

   ففي فرنسا على الرغم من أن القاعدة العامة يف قانون العقوبات هي ضرورة ورود النص 

الصريح على عقاب اإلمهال، إال أن القوانني االقتصادية اجلنائية �جت �جا آخر ظهر جليا 

 حيث نص يف العديد من مواده على تشديد 24/07/1966يف قانون الشركات الصادر يف 

العقاب يف حالة وقوع اجلرمية عمدا، األمر الذي استخلص منه الفقهاء التحول يف القاعدة 

العامة،ليصبح االكتفاء باخلطأ غري العمدي يف اجلرائم اليت مل يرد بشأ�ا النص على تطلب 

 .2العمد

 الفرع الثاني: مدى اشتراط الركن المعنوي في جريمة الصرف في التشريع الجزائري.

    خيتلف الركن املعنوي جلرمية الصرف باختالف املراحل اليت مر هبا تشريع الصرف، فنذكر 

مرحلة إدراجها ضمن قانون العقوبات وارتباطها بقانون اجلمارك ومرحلة إفرادها ضمن قانون 

 خاص ومستقل.

البند األول: الركن المعنوي في مرحلة إدراج جريمة الصرف ضمن قانون العقوبات 

 وارتباطها بقانون الجمارك.

 مكرر من قانون العقوبات، 426 إىل 424   كانت جرمية الصرف منصوص عليها يف املواد 

وكانت ختضع لألحكام العامة لقانون العقوبات خبصوص الركن املعنوي كأصل عام، إال أنه 

                                                            
 .54كور طارق،املرجع السابق، ص 1
 .46غسان رباح، املرجع السابق،ص 2
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عندما كانت جرمية الصرف تشكل يف نفس الوقت جرمية مجركية، فإ�ا كانت ختضع ألحكام 

قانون اجلمارك فيما خيص الركن املعنوي ملا يتضمنه من اختالف عن القواعد العامة و القاعدة 

يف التشريع اجلمركي اجلزائري أن توافر القصد اجلنائي غري الزم لتقرير املسؤولية فيكفي لقيام 

اجلرمية جمرد وقوع الفعل املادي من املخالف دون حاجة إىل البحث يف توافر النية أو إثباهتا، 

ومن هنا ميكن القول أن جرمية الصرف يف هاته املرحلة كانت تعد جرمية مادية حبتة جمردة من 

الركن املعنوي، وهذا يف احلالة اليت تشكل فيها األفعال املادية جرمية صرف وجرمية مجركية معا، 

أما يف احلاالت األخرى اليت تأخذ فيها األفعال املادية سوى وصف جرمية الصرف، فإن أحكام 

 .1القانون العام هي اليت تطبق

 البند الثاني: الركن المعنوي في مرحلة إفراد جريمة الصرف ضمن قانون خاص ومستقل.

 من جرمية الصرف جرمية قائمة بذاهتا، وال متت بأية صلة باجلرائم 22-96   جعل األمر 

اجلمركية، غري أن جرمية الصرف يف ظل هذه املرحلة و أمام عدم النص الصريح على اشرتاط 

سوء نية املخالف فإ�ا تقوم مبجرد اخلطأ الذي يتجسد يف خمالفة تشريع الصرف، وتكون النيابة 

 .2العامة معفية من إثبات سوء نية املخالف

 بفقرة مستحدثة يف املادة 22-96 املعدل واملتمم لألمر رقم 01-03   كما جاء األمر رقم 

 األوىل اليت تنص "ال يعذر املخالف على حسن نيته".

   وهبذا التعديل، يكون املشرع قد أضفى على جرمية الصرف اليت يكون حملها نقودا طابع 

اجلرمية املادية البحتة اليت ال يقتضي لقيامها توافر قصد جنائي، وفيها تعفى النيابة العامة من 

إثبات سوء نية مرتكب املخالفة،ومينع على مرتكب املخالفة التذرع حبسن نيته لإلفالت من 

                                                            
 .68بوشويرب كرمية، املرجع السابق، ص 1
 .69بوشويرب كرمية، املرجع السابق، ص2
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العقوبة املقررة، غري أنه يشرتط توافر الركن املعنوي فيما خيص جرمية الصرف اليت يكون حملها 

 .1نقودا مزورة،ولكن فقط فيما خيص الشريك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .56كور طارق،املرجع السابق،ص  1
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  يف ما سبق تناولنا مفهوم جرمية الصرف ويف ما يلي سنتناول اإلجراءات املخصصة ملكافحة 

هاته اجلرمية وضرورة األخذ هبا وتطبيقها وهي إجراءات املتابعة واملعاينة جلرمية الصرف وكذلك 

سنوضح إمكانية إجراء املصاحلة مع اإلدارة يف هذا اجملال وحتديد اإلجراءات والشروط الالزمة 

لتحقيق املصاحلة كما سنتطرق إىل اجلهات القضائية املستحدثة كآلية ملكافحة جرمية الصرف 

 وأخريا بيان العقوبات املقررة ملكافحة جرمية الصرف.

   و عليه سندرس يف املبحث األول األحكام اإلجرائية املقررة ملكافحة جرمية الصرف، ويف 

 املبحث الثاين العقوبات املقررة جلرمية الصرف.
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 : األحكام اإلجرائية المقررة لمكافحة جريمة الصرف.المبحث األول

   من خالل هذا املبحث نتطرق إىل إجراءات املعاينة ونظام املصاحلة واملتابعة يف جرمية الصرف 

(املطلب األول)، و آليات البحث والتحري عن اجلرائم (املطلب الثاين)، باإلضافة إىل إنشاء 

 جهات قضائية متخصصة (املطلب الثالث).

  إجراءات المعاينة ونظام المصالحة والمتابعة في جريمة الصرف.المطلب األول:

الفرع األول) (  من خالل هذا املطلب نتناول بالدراسة إجراءات املعاينة يف جرمية الصرف 

ونظام املصاحلة يف جرمية الصرف (الفرع الثاين) مث إجراءات املتابعة يف جرمية الصرف (الفرع 

 الثالث). 

 الفرع األول: إجراءات المعاينة في جريمة الصرف.

 املعدل 22-96   ختضع معاينة جرمية الصرف لقواعد إجرائية تضمنها كل من نصوص األمر 

  واملراسيم التنفيذية التالية:03-10 املعدل واملتمم باألمر رقم 01-03واملتمم باألمر رقم 

، املتضمن شروط 14/07/1997 املؤرخ يف 2561-97املرسوم التنفيذي رقم  -

وكيفيات تعيني األعوان واملوظفني املؤهلني ملعاينة خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني 

 بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج.

 الذي يضبط أشكال حماضر معاينة خمالفة التشريع 2572-97املرسوم التنفيذي رقم  -

والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج وكيفية إعدادها 
                                                            

، املتضمن شروط وكيفيات 14/07/1997  املوافق لــ1418 ربيع األول عام 9، املؤرخ يف 256-97املرسوم التنفيذي رقم   1
تعيني األعوان واملوظفني املؤهلني ملعاينة خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، اجلريدة 

 .1997 يوليو 16، 47الرمسية اجلزائرية، العدد 
 ، الذي يضبط أشكال 14/07/1997  املوافق لــ1418 ربيع األول عام 9 ، املؤرخ يف 257-97املرسوم التنفيذي رقم   2

حماضر معاينة خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج وكيفية إعدادها ،اجلريدة الرمسية 
 .1997 يوليو 16، 47اجلزائرية، العدد 
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 املعدل 05/03/2003 املؤرخ يف 110-03،املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 

 .29/01/2011 املؤرخ يف 34-11واملتمم باملرسوم التنفيذي 

 البند األول: األعوان المكلفين بمعاينة جريمة الصرف.

   ملعاينة أي جرمية ال بد من تكليف أعوان ملباشرة هاته املهمة واملشرع اجلزائري من خالل 

 املعدل واملتمم، أهل جمموعة من األعوان للقيام مبعاينة 22-96 من األمر 07نص املادة 

 :1جرمية الصرف، وجاء يف نص املادة

"يؤهل ملعاينة جرائم خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل 

 اخلارج األشخاص التاليني:

 ضباط الشرطة القضائية. -

 أعوان اجلمارك. -

موظفو املفتشية العامة للمالية املعينون بقرار وزاري مشرتك بني وزير العدل والوزير  -

 املكلف باملالية وفق شروط وكيفيات حيددها التنظيم.

األعوان املكلفون بالتحقيقات االقتصادية وقمع الغش املعينون بقرار وزاري مشرتك بني  -

 وزير العدل ووزير التجارة وفق شروط وكيفيات حيددها التنظيم........."

 املؤرخ 02-15 املعدلة مبوجب األمر رقم 15حسب املادة أوال: ضباط الشرطة القضائية: 

  فإن ضباط الشرطة القضائية هم:2015 يوليو سنة 23يف 

 رؤساء اجملالس الشعبية البلدية. -

 ضباط الدرك الوطين. -

                                                            
، املتعلق مبخالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من 09/07/1996 املؤرخ يف 22-96األمر رقم 1

 .07، املادة 43، العدد10/07/1996وإىل اخلارج املعدل واملتمم اجلريدة الرمسية،
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 املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمراقبني، وحمافظي وضباط الشرطة لألمن الوطين. -

) 3ذوو الرتب يف الدرك، ورجال الدرك الذين امضوا يف سلك الدرك الوطين ثالث ( -

سنوات على األقل والذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير العدل ووزير 

 الدفاع الوطين، بعد موافقة جلنة خاصة.

املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمفتشني وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطين  -

) سنوات على األقل هبذه الصفة والذين مت تعيينهم مبوجب قرار 3الذين امضوا ثالث (

مشرتك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية واجلماعات احمللية، بعد موافقة جلنة 

 خاصة.

ضباط وضباط الصف التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيينهم خصيصا  -

 مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير الدفاع الوطين ووزير العدل.

 .1   حيدد تكوين اللجنة املنصوص عليها يف هذه املادة وتسيريها مبوجب مرسوم

      وميكن تبعا لذلك استنتاج أن هذه الفئة نفسها تشمل وتتفرع إىل صنفني خمتلفني من 

 :2ضباط الشرطة القضائية ومها

ضباط معينون بقوة القانون ويتمثلون يف كل من: رؤساء اجملالس الشعبية البلدية وضباط  -

 الدرك الوطين حمافظو الشرطة وضباط الشرطة.

ضباط معينون مبوجب قرار مشرتك بني وزير العدل من جهة ووزير الداخلية أو وزير  -

الدفاع الوطين من جهة أخرى بعد موافقة جلنة خاصة بشرط أن يكونوا قد أمضوا 

 ثالث سنوات على األقل يف اخلدمة.

                                                            
 يونيو 8 املؤرخ يف 155-66، يعدل ويتمم األمر 2015 يوليو 23 املوافق 1436 شوال 7 مؤرخ يف 02-15 األمر رقم 1

 .15، املادة2015 يوليو 23، 40، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية، العدد 1966
 .187شيخ ناجية، املرجع السابق،   2
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 من قانون اجلمارك. 2411حتدد هذه الفئة من األعوان مبوجب املادة ثانيا: أعوان الجمارك: 

 :2تضم هذه الفئة ثالث أصناف من األشخاصثالثا: بعض موظفي المالية والتجارة: 

موظفو املفتشية العامة للمالية املؤهلون ملعاينة خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف  -

وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج بقرار وزاري مشرتك بني وزير العدل والوزير 

املكلف باملالية باقرتاح من السلطة الوصية من بني املوظفني ذوي رتبة مفتش على األقل 

  سنوات كحد أدىن من املمارسة الفعلية هبذه الصفة.3والذين هلم 

 يعني 256-97 من املرسوم التنفيذي رقم 043أعوان البنك املركزي: طبقا للمادة  -

أعوان البنك املركزي احمللفون واملؤهلون ملعاينة خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف 

وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج بقرار من وزير العدل باقرتاح من حمافظ البنك 

املركزي من بني األعوان املمارسني على األقل وظيفة مفتش أو مراقب والذين هلم ثالث 

 سنوات كحد أدىن من املمارسة الفعلية هبذه الصفة.

 من 05األعوان املكلفون بالتحقيقات االقتصادية وقمع الغش: تطبيقا ألحكام املادة  -

 يعني األعوان بقرار وزاري مشرتك بني وزير العدل 256-97املرسوم التنفيذي رقم 

ووزير التجارة باقرتاح من السلطة الوصية من بني األعوان الذين يثبتون رتبة مفتش على 

 األقل وهلم ثالث سنوات كحد أدىن من املمارسة الفعلية هبذه الصفة.

                                                            
 تنص على: "ميكن أعوان اجلمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوا�ا املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية، 241املادة 1

وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ وكذا األعوان املكلفني بالتحريات االقتصادية واملنافسة واألسعار 
 واجلودة وقمع الغش، أن يقوموا مبعاينة املخالفات اجلمركية وضبطها.........."

أحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء الثاين الطبعة اخلامسة عشر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،   2
 .340، ص 2014اجلزائر،

 تنص: "يعني أعوان البنك املركزي احمللفون واملؤهلون ملعاينة خمالفة التشريع والتنظيم 256-97 من املرسوم التنفيذي 4املادة   3
اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج بقرار من وزير العدل باقرتاح من حمافظ البنك املركزي من بني األعوان 

  سنوات كحد أدىن من املمارسة الفعلية هبذه الصفة".3املمارسني على األقل وظيفة مفتش أو مراقب والذين هلم 
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   ويف التشريع املقارن جند املشرع التونسي مثال قد حدد األعوان املؤهلني ملعاينة جرمية الصرف 
، املتعلق مبراجعة وتدوين 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76من خالل القانون رقم 

التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان 
 الذي ينص: "إن األعوان املذكورين يف ما يلي مؤهلون ملعاينة اجلرائم 24األجنبية، يف فصله 

 :يف حق تراتيب الصرف وهم
 مأمورو الضابطة العدلية -
 1أعوان القمارق -
 .أعوان وزارة املالية وأعوان البنك املركزي التونسي الذين هلم الصفة اليت تؤهلهم لذلك -

 .2حتال حماضر املعاينة إىل وزارة املالية اليت ترفع األمر للنيابة العمومية إذا رأت ذلك صاحلا"
   كما جند املشرع املصري يرخص ملوظفي وزارة االقتصاد الذين يعينهم وزير االقتصاد والتجارة 
لتنفيذ أحكام الرقابة على النقد صفة الضبطية وقد جرى العمل على أن يعني ألعمال الضبط 

 .3القضائي خرباء اإلدارة العامة للنقد
 البند الثاني: المهام المسندة لألعوان المكلفين بمعاينة جريمة الصرف.

   لنجاعة وفعالية معاينة جرمية الصرف أسند املشرع مهاما لألعوان املكلفني هبذه العملية، 

-03 مبوجب األمر رقم 22-96 مكرر املستحدثة بتعديل األمر رقم 8وذلك يف نص املادة  

، إذ تنص على أنه: "ميكن أعوان إدارة املالية والبنك املركزي 19/02/2003 املؤرخ يف 01

املؤهلني يف األعمال اليت يقومون هبا مباشرة عند متابعة املخالفات املنصوص عليها يف املادتني 

األوىل والثانية من هذا األمر أن يتخذوا كل تدابري األمن املناسبة لضمان حتصيل العقوبات 

 املالية املتعرض هلا مثلما هو معمول به يف املادة اجلمركية.

                                                            
 القمارق: حبسب املشرع التونسي فان مصطلح القمارق يعين اجلمارك.1
، يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم 2

، 1976 جانفي23-20 املؤرخ يف 05للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 
 .24الفصل 

حمادي الطاهر، إجراءات املتابعة واملصاحلة يف جرائم الصرف يف التشريع اجلزائري، جملة الفكر العدد الثاين عشر، كلية احلقوق 3
 .509والعلوم السياسية، جامعة حممد خضري بسكرة، بدون ذكر السنة، ص
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   وميكنهم أيضا دخول املساكن وممارسة حقوق االطالع املختلفة املنصوص عليها يف 

 .1التشريعني اجلمركي و اجلبائي"

    وتبعا لذلك يتمتع األعوان املؤهلني باملهام اآلتية:

ويتمثل يف حجز البضائع القابلة للمصادرة، حبيث نستخلص من أوال: حق حجز البضائع: 

، اليت نصت على 1996 جويلية 09 املؤرخ يف 22-96املادة األوىل مكرر من األمر رقم 

عقوبة املصادرة أنه حيق لألعوان املذكورين أعاله، باستثناء األعوان املكلفني بالتحقيقات 

االقتصادية وقمع الغش املقتصر دورهم على معاينة وإثبات جرمية الصرف فقط، إجراء احلجز 

، كما هلم احلق 2على البضائع وهي يف مفهوم النص حمل اجلرمية والوسائل املستعملة يف الغش

يف اختاذ كل تدابري األمن املناسبة لضمان حتصيل العقوبات املالية اليت يتعرض هلا املخالف 

 241/01مثلما هو معمول به يف املادة اجلمركية وبالرجوع إىل قانون اجلمارك جند أن املادة 

 :3ختول يف هذا اإلطار األعوان املؤهلني ملعاينة اجلرائم اجلمركية أن حيجزوا ما يأيت

 البضائع اخلاضعة للمصادرة. -

البضائع األخرى اليت هي يف حوزة املخالف كضمان يف حدود الغرامات املستحقة  -

 قانونا.

 أية وثيقة مرافقة هلذه البضائع. -

خول هذا احلق لألعوان املكلفني مبعاينة جرمية الصرف التابعني ثانيا: حق دخول المساكن: 

 املعدل واملتمم 22-96 مكرر من األمر 8إلدارة املالية أو للبنك املركزي من خالل نص املادة 

، دون تقييد هذا احلق بشروط، كما فعل املشرع التونسي الذي أحال 01-03مبوجب األمر 
                                                            

 املتعلق بقمع خمالفة 09/07/1996 املؤرخ يف 22-96، املعدل واملتمم لألمر 19/02/2003 املؤرخ يف 01-03األمر 1
 .23/02/2003، صادرة بتاريخ 12التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف،اجلريدة الرمسية،العدد 

 .44أرزقي سي حاج حمند،املرجع السابق،ص 2
 .79بوشويرب كرمية،املرجع السابق،ص   3
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 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76 من القانون رقم 25هبذا اخلصوص إىل قانون اجلمارك (الفصل 

 السابق الذكر:" إن األعوان املذكورين يف الفصل السابق مؤهلون للقيام يف كل األماكن 1976

  من جملة القمارق").53بزيارات إىل حمالت  السكىن حسب الشروط الواردة يف الفصل 

 منه أجازت ألعوان اجلمارك يف 47/1   و بالرجوع إىل قانون اجلمارك اجلزائري جند أن املادة 

 إطار إجراء احلجز اجلمركي تفتيش املنازل على أن يتم ذلك وفق الشروط اآلتية:

أن يكون أعوان اجلمارك الذين يباشرون التفتيش مؤهلني من قبل املدير العام إلدارة  -

 اجلمارك.

 أن حيصلوا على املوافقة الكتابية من اهليئة القضائية املختصة. -

 أن يرافقهم أحد ضباط الشرطة القضائية. -

 أن يتم التفتيش �ارا غري أن التفتيش الذي شرع فيه �ارا ميكن مواصلته ليال. -

   وخيضع الدخول إىل املساكن وتفتيشها إلجراءات مقيدة منصوص عليها السيما يف املادتني 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية وهي أن يقوم بتفتيش املنزل ضباط الشرطة 472 و 1 44

 .3القضائية وأن يتم التفتيش �ارا بني اخلامسة صباحا والثامنة ليال

 أخضع 01-03 املعدل واملتمم مبوجب األمر 22-96 مكرر من األمر 8   و مبوجب املادة 

املشرع دخول املساكن إىل ممارسة حقوق االطالع املختلفة املنصوص عليها يف التشريعني 

                                                            
 على أنه:" ال جيوز لضباط الشرطة القضائية االنتقال إىل مساكن األشخاص الذين يظهر أ�م سامهوا يف اجلناية 44تنص املادة   1

أو أ�م حيوزون أوراقا أو أشياء هلا عالقة باألفعال اجلنائية املرتكبة إلجراء تفتيش إال بإذن مكتوب صادر من وكيل اجلمهورية أو 
  قاضي مع وجوب االستظهار هبذا األمر قبل الدخول إىل املنزل و الشروع يف التفتيش.............".

) صباحا، وال بعد الساعة الثامنة 5 على أنه :" ال جيوز البدء يف تفتيش املساكن ومعاينتها قبل الساعة اخلامسة (47تنص املادة   2
 ) مساء إال إذا طلب صاحب املنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو يف األحوال االستثنائية املقررة قانونا......". 8(

 .107 كور طارق، المرجع السابق، ص 3
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 منه اليت ختضع 471اجلمركي و اجلبائي، كما جيب التقيد بأحكام الدستور السيما املادة 

 التفتيش ألمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة.

   وتبعا ملا سبق ميكن القول أن تفتيش املساكن يف إطار البحث والتحري عن جرائم الصرف 

حق لألعوان املؤهلني التابعني إلدارة املالية أو البنك املركزي، و ممارسة هذا احلق  موقوفة على 

إذن مكتوب مسبق من السلطة القضائية املختصة أي وكيل اجلمهورية يف هذه احلالة ، وننوه 

إىل أن األعوان املكلفني بالتحقيقات االقتصادية وقمع الغش تنحصر مهامهم يف معاينة واثبات 

جرمية الصرف دون احلق يف الدخول إىل املساكن، بينما ضباط الشرطة القضائية يستمدون حق 

 .2الدخول إىل املساكن من قانون اإلجراءات اجلزائية 

حق االطالع على الوثائق هو حق خمول جلميع األعوان ثالثا: حق االطالع على الوثائق: 

املكلفني مبعاينة جرمية خمالفة الصرف، باستثناء األعوان املكلفني بالتحقيقات االقتصادية وقمع 

الغش كون مهامهم تنحصر يف معاينة واثبات جرمية الصرف فقط، و هذا احلق له دور بارز يف 

 املعدل واملتمم مبوجب األمر 22-96 مكرر من األمر 8إثبات جرمية الصرف، كما أن املادة 

، حتيل ممارسة حقوق االطالع املختلفة ألحكام قانون اجلمارك، وبالرجوع إىل املادة 03-01

 من قانون اجلمارك جند أ�ا جتيز ألعوان إدارة اجلمارك املطالبة باالطالع على كل أنواع 48

الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت هتم مصاحل إدارة اجلمارك،كالفواتري وسندات التسليم وجداول 

 .3اإلرسال وعقود النقل والدفاتر والسجالت وذلك يف كل مكان توجد فيه

 

                                                            
،املتضمن تعديل الدستور، املادة 2016 مارس 06 املوافق ل 1937 مجادى األوىل عام 26 املؤرخ يف 01-16قانون رقم 1

 :"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة السكن.47
  فال تفتيش إال مبقتضى القانون،ويف إطار احرتامه.

 وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة".
 .79أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق،ص 2

 .108 كور طارق، المرجع السابق، ص 3
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البند الثالث: بيانات محاضر معاينة جريمة الصرف والجهات المستقبلة لها وقوتها 

 الثبوتية.

تتميز خمالفات تشريع الصرف بتحرير حماضر معاينة، حيررها أشخاص أوال: بيانات المحاضر: 

 املعدل واملتمم على سبيل احلصر نذكر منهم ضباط 22-96حمددين ورد ذكرهم يف األمر 

 .1الشرطة القضائية وأعوان اجلمارك، موظفو املفتشية العامة للمالية وأعوان البنك املركزي

 منه هبذا الشأن 7 شكل حمضر املعاينة وحمتواه وأحالت املادة 22-96   ومل حيدد األمر رقم 

 املعدل 14/07/1997 املؤرخ يف 257-97إىل التنظيم، وقد ضبط املرسوم التنفيذي رقم 

 املتعلق بأشكال حماضر معاينة 34-11 ورقم 110-03واملتمم باملرسومني التنفيذيني رقم 

 منه، على أن تتضمن 3، بيانات حماضر املعاينة يف نص املادة 2جرمية الصرف وكيفية حتريرها

 :3حماضر املعاينة البيانات التالية

 الرقم التسلسلي. -1

 تاريخ املعاينات اليت مت القيام هبا وساعتها ومكا�ا أو أماكنها احملددة. -2

 اسم ولقب العون أو األعوان الذي حيرر أو حيررون احملاضر وصفاهتم وإقامتهم. -3

 ظروف املعاينة. -4

حتديد هوية مرتكب املخالفة،وعند االقتضاء هوية املسؤول املدين عندما يكون  -5

 الفاعل قاصرا.

 طبيعة املعاينات اليت مت القيام هبا واملعلومات احملصل عليها. -6

                                                            
 .468ابن خيفة مسرية، املرجع السابق، ص 1
 .64أحسن بوسقيعة، جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق،ص 2

،يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي 2011 يناير سنة 29 املوافق ل 1432 صفر عام 24 املؤرخ يف 34-11مرسوم تنفيذي رقم   3
،املتضمن ضبط أشكال حماضر معاينة خمالفة 1997 يوليو سنة 14 املوافق ل 1918 ربيع األول عام 9 املؤرخ يف 257-97رقم 

 .03، املادة 08التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج وكيفية إعدادها،اجلريدة الرمسية،العدد 
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 ذكر النصوص املكونة للعنصر الشرعي للمخالفة. -7

 وصف حمل اجلنحة وتقوميها. -8

 كل عنصر من شأنه حتديد قيمة املعاينات اليت مت القيام هبا بصفة مفصلة. -9

 التدابري املتخذة يف حالة حجز الوثائق-حمل اجلنحة-الوسائل املستعملة يف الغش. -10

التنويه إىل إخطار املخالف بإمكانية طلب املصاحلة يف حدود ما يسمح به  -11

 القانون.

 توقيع العون أو األعوان الذي حيرر أو حيررون احملاضر. -12

 توقيع مرتكب اجلرمية املخالفة/أو عند االقتضاء،املسؤول املدين أو املمثل الشرعي. -13

   إضافة هلاته البيانات فإنه يشار يف هذا احملضر  ،إىل أن الشخص أو األشخاص الذين 

أجريت عندهم املعاينات قد اطلعوا على تاريخ حتريره ومكانه و أنه قد تلي وعرض عليهم 

 للتوقيع.  

إن اجلهات املستقبلة للمحاضر نظمها املشرع و أوردها ثانيا: الجهات المستقبلة للمحاضر: 

 257-97 املعدل واملتمم، واملرسوم التنفيذي 22-96على سبيل احلصر ضمن قواعد األمر 

 :1 و نذكرها يف ما يلي34-11املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 

 03-10 من األمر رقم 02 املعدلة واملتممة باملادة 22-96 من األمر 07   حددت املادة 

اجلهات اليت تستقبل حماضر املعاينة احملررة من طرف األشخاص املؤهلني قانونا ملعاينة جرائم 

الصرف، إذ تنص على أنه: "ترسل احملاضر فورا إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا، ويرسل 

 نسخة منها إىل جلنة املصاحلة املختصة.

    ترسل نسخة من احملاضر إىل كل من الوزير املكلف باملالية وحمافظ بنك اجلزائر".

                                                            
 .101بوشويرب كرمية،املرجع السابق،ص 1
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 املعدلة واملتممة باملادة 257-97 من املرسوم التنفيذي رقم 04   وهذا ما يؤكده نص املادة 

  بنصها على أنه:34-11 من املرسوم التنفيذي رقم 02

 ) نسخ:06"حيرر األعوان املؤهلني حماضر املعاينة يف ستة (

يرسل فورا أصل احملضر ونسخة منه مرفقان باملستندات الثبوتية إىل وكيل اجلمهورية  -

 املختص إقليميا.

ترسل فورا نسخة من احملضر مرفقة بنسخ من املستندات الثبوتية حسب احلالة إىل  -

 اللجنة الوطنية أو اللجنة احمللية للمصاحلة.

 ترسل نسخة من احملضر إىل الوزير املكلف باملالية. -

 ترسل نسخة من احملضر إىل حمافظ بنك اجلزائر. -

 حتفظ نسخة على مستوى املصلحة اليت قامت بتحرير حمضر املعاينة". -

   بناءا على ما تقدم يكون كل من التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال 

 قد وسعا من دائرة اهليئات املختصة بتلقي حماضر معاينة جرائم الصرف لتشمل كل من:

 وكيل اجلمهورية املختص إقليميا. -

 رئيس اللجنة الوطنية أو احمللية للمصاحلة (حسب احلالة). -

 الوزير املكلف باملالية. -

 حمافظ بنك اجلزائر. -

    بعد إن كانت سابقا حكرا على الوزير املكلف باملالية دون غريه.
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   ويف التشريع التونسي جنده حييل حماضر املعاينة إىل وزارة املالية واليت ترفع األمر للنيابة 

 21 املؤرخ يف 18/76 من القانون رقم 241العمومية وهذا ما جاء يف الفقرة الثانية للفصل 

، املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم 1976جانفي 

 للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية. 

 يشرتط الكتساب احملضر للحجية أن يكون مستوفيا شروط ثالثا: القوة الثبوتية للمحاضر:

صحته فيجب أن يكون مدونا من املوظف املختص وموقعا عليه ومؤرخا، فإن ختلف أحد هذه 

 .2الشروط كان احملضر باطال فيفقد حجيته

   إن احملاضر احملررة يف جرمية خمالفة الصرف ختضع للقواعد العامة املنصوص عليها يف قانون 

 اليت مبقتضاها تكون هذه احملاضر هلا حجيتها 2163اإلجراءات اجلزائية، السيما منها املادة 

إىل أن يثبت عكس ما تنقله، ويشرتط أن يكون الدليل العكسي بالكتابة أو شهادة الشهود، 

 خلت مما يفيد بأن هلا حجية خاصة، وتبقى  احملاضر اليت حترر 22-96وهذا كون مواد األمر 

يف اجملال اجلمركي هي الوحيدة اليت خصها املشرع بقوة ثبوتية حبيث تكون حجة على ما تنقله 

من معاينات مادية إىل أن يطعن فيها بالتزوير وعلى ما تنقله من تصرحيات إىل أن يثبت 

 .4العكس

 
                                                            

، املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76 من القانون رقم 24ينص الفصل   1
وبالتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية على أنه:"حتال حماضر املعاينة إىل وزارة املالية اليت ترفع 

 األمر للنيابة العمومية إذا رأت ذلك صاحلا".
العريب شحط عبد القادر، نبيل صقر، اإلثبات يف املواد اجلزائية يف ضوء الفقه واالجتهاد القضائي،بدون رقم الطبعة،دار اهلدى 2

 .78،ص 2006للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،
 من قانون اإلجراءات اجلزائية: "يف األحوال اليت حيول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو 216تنص املادة 3

أعوا�م أو للموظفني و أعوا�م املوكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح يف حماضر أو تقارير تكون هلذه احملاضر 
 أو التقارير حجيتها مامل يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود".

 .133كور طارق،املرجع السابق،ص 4
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 الفرع الثاني: نظام المصالحة في جريمة الصرف.

نتعرض يف هذا الفرع إىل التطور التارخيي لنظام املصاحلة يف جرمية الصرف، مث شروطها، ويف 

 األخري إىل آثار نظام املصاحلة يف جرمية الصرف.

 البند األول: المراحل التي مرت بها المصالحة في جرائم الصرف.

   مر نظام املصاحلة يف جرائم الصرف يف التشريع اجلزائري من حيث جوازها إىل ثالث مراحل 

 نوجزها فيما يأيت:

 ميكن 17/06/1975 إىل 1963 وهي مرحلة متتد من الفاتح جانفي أوال: مرحلة اإلجازة:

 تقسيم هذه املرحلة بدورها إىل فرتتني:

 املؤرخ يف 157-62 فبموجب القانون رقم 1969 إىل 1963 متتد من لفترة األولى:- ا1

 مت اإلبقاء على التشريع الفرنسي الذي ال يتعارض مع السيادة الوطنية، 31/12/1962

وهو األمر الذي كان جييز املصاحلة 30/05/1945 املؤرخ يف 1088-45خاصة األمر رقم 

 .1يف جرائم الصرف

 متيزت هذه الفرتة بصدور أول نص تشريعي 1975 إىل 1969متتد من الفترة الثانية: - 2

 31/12/1969 املؤرخ يف 107-69وطين بشأن خمالفات الصرف، وهو األمر رقم 

، مبقتضى القانون أعاله، ومبوجب الفقرة األوىل من املادة 1970املتضمن قانون املالية لسنة 

 منه، أجاز املشرع للوزير املكلف أو ممثله إجراء مصاحلة مع مرتكيب جرائم الصرف ضمن 53

 2الشروط اليت حيددها هذا الوزير وبنفسه.

                                                            
 .348أحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،املرجع السابق،ص 1
 .281شيخ ناجية،املرجع السابق،ص 2
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 29/12/1986 إىل 17/06/1975متتد هذه املرحلة من ثانيا: مرحلة منع المصالحة: 

 املعدل واملتمم 17/06/1975 املؤرخ يف 46-75حيث صدر يف هذه املرحلة األمر رقم 

 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ومبوجبه 08/06/1966 املؤرخ يف 165-66لألمر رقم 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت كانت جتيز املصاحلة 6مت تعديل الفقرة األخرية من نص املادة 

يف املواد اجلزائية والنص صراحة على منع املصاحلة يف املسائل اجلزائية، وقد مت تكريس هذا املنع 

 اليت كانت جتيز املصاحلة 1970يف جمال جرائم الصرف بإلغاء أحكام قانون املالية لسنة 

 مكرر)، ومت ذلك 426 إىل 424وإدماج جرمية الصرف يف قانون العقوبات (املواد من 

 156-66 املعدل واملتمم لألمر رقم 17/06/1975 املؤرخ يف 47-75مبوجب األمر رقم 

 .1 املتضمن قانون العقوبات08/06/1966املؤرخ يف 

 إىل غاية 1987 متتد هذه املرحلة من الفاتح جانفي ثالثا: مرحلة إعادة إجازة المصالحة:

 :2 ، نتناوهلا أكثر تفصيال يف ما يلي22-96 املعدل واملتمم لألمر 03-10صدور األمر رقم 

 متتد هذه الفرتة ما بني الفاتح جانفي الفترة األولى: اإلجازة النسبية والمشروطة:- 1

 املؤرخ 15-86، حيث متيزت هذه الفرتة بصدور القانون رقم 1992 والفاتح جانفي 1987

 منه لوزير 103 حيث أجازت املادة 1987 املتضمن قانون املالية لسنة 29/12/1986يف 

املالية إجراء مصاحلة مع مرتكيب جرائم الصرف عندما تتعلق بالنقود بالعملة األجنبية القابلة 

 للتحويل.

 1996 و1992متتد ما بني الفترة الثانية: فترة اتساع مجال تطبيق المصالحة: - 2

عرفت اتساعا يف جمال تطبيق املصاحلة يف جرائم الصرف بعدما أصبحت جائزة يف املواد 

 اجلمركية.

                                                            
 .117 أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق،ص 1
 .118أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق،ص  2
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 إىل يومنا هذا 09/07/1996متتد هذه الفرتة من الفترة الثالثة: فترة اإلجازة التامة: - 3

حيث أصبحت املصاحلة جائزة يف كل جرائم الصرف يف خمتلف صورها بصدور األمر رقم 

 املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف 09/07/1996 املؤرخ يف 96-22

 عاد 22-96 املعدل واملتمم لألمر 03-10وحركة رؤوس األموال، لكن بصدور األمر رقم 

 وقيد املصاحلة بشروط.

 البند الثاني: طبيعة المصالحة في جريمة الصرف.

   املصاحلة يف جمال الصرف تتطلب موافقة املتابع إلجرائها وهذا ما ينعدم يف اجلزاءات اإلدارية 

العادية وجيعلها عبارة عن اتفاق طرفاه املتابع من جهة واإلدارة من جهة أخرى ، فريى األستاذ 

أحسن بوسقيعة أن"املصاحلة بوجه عام تنسب إىل الصلح املدين دون أن تكون عقدا مدنيا، 

وحتمل يف أحشائها جزاء دون أن تنصهر فيه، وهي على عالقة وطيدة بالقانون اإلداري ودون 

 .1أن تكون منه"

   و املصاحلة ليست حقا ملرتكب اجلرمية وال هي إجراء إلزاميا بالنسبة لإلدارة، وإمنا آلية جعلها 

املشرع يف متناوهلا حبيث جيوز ملرتكب املخالفة أن يطلب إجراءها وجيوز للسلطات العمومية 

 .2املختصة إجراءها.

 البند الثالث: شروط إجراء المصالحة في جريمة الصرف.

    ختضع املصاحلة للشروط املوضوعية واإلجرائية اآليت بيا�ا:

                                                            
 .303شيخ ناجية، املرجع السابق، ص  1
 .83كور طارق،املرجع السابق،ص   2
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، 26/08/2010 املؤرخ يف 03-10بصدور األمر رقم أوال: الشروط الموضوعية: 

 03-10 املستحدثة باألمر 1مكرر9أصبحت املصاحلة ختضع لقيود موضوعية فرضتها املادة 

 اليت متنع املصاحلة يف أربع حاالت: 

  مليون دينار جزائري.20إذا كانت قيمة حمل اجلنحة تفوق  -

 إذا كان املخالف عائد. -

 إذا سبق أن استفاد املخالف من املصاحلة -

إذا كانت جرمية الصرف مقرتنة جبرمية تبيض األموال أو املخدرات أو الفساد أو اجلرمية  -

 1املنظمة، أو جرائم التهريب.

 تتمثل يف اإلجراءات الشكلية اليت ختضع إليها املصاحلة منها شكل ثانيا: الشروط اإلجرائية:

 الطلب وأجال تقدميه واجلهات املؤهلة للنظر فيه.

األصل أن يكون الطلب كتابيا، ومل يشرتط املشرع يف الطلب صيغة أو شكل الطلب: - 1

 عبارة معينة بل يكفي أن يتضمن تعبريا عن إرادة صرحية من مقدم الطلب.

-10 املستحدثة باألمر رقم 2مكرر 9 نصت املادة آجال تقديم الطلب والبث فيه:- 2

 يف الفقرة األوىل بأنه ميكن ملرتكب خمالفة التشريع والتنظيم 2010 أوت 26 املؤرخ يف 03

اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من واىل اخلارج، أن يطلب إجراء املصاحلة يف اجل 

أقصاه ثالثون يوما يبدأ من تاريخ معاينة املخالفة، أما خبصوص البت يف الطلب فقد نصت 

 بأنه يتعني على جلنة 03-10 املستحدثة باألمر 2 مكرر 9الفقرة الثانية من نص املادة 

 .2) يوما من تاريخ إخطاره60املصاحلة املختصة الفصل يف الطلب يف اجل أقصاه(

                                                            
 .351أحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،املرجع السابق، ص1

 .118أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق،ص   2
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 البند الرابع: آثار المصالحة.

   إن للمصاحلة أثرين أساسيني بالنسبة لألطراف (أثر االنقضاء وأثر التثبيت) وأثرين آخرين 

 بالنسبة للغري (عدم انتفاع الغري باملصاحلة و أال يضار الغري باملصاحلة) نتعرض هلم يف ما يلي:

  وتتمثل يف ما يلي:أوال: أثار المصالحة بالنسبة لألطراف:

 املعدل واملتمم باألمر رقم 22-96 مكرر من األمر رقم 9تنص املادة أثر االنقضاء: - 1

  على انقضاء الدعوى العمومية باملصاحلة، أي تنقضي الدعوى العمومية مبجرد تنفيذ 10-03

املخالف جلميع التزاماته، ومبا أنه ميكن منح املصاحلة يف أي مرحلة يف الدعوى، فإذا حصلت 

املصاحلة قبل إحالة امللف إىل النيابة العامة حيفظ امللف على مستوى اإلدارة املعنية، أما إذا 

حصلت املصاحلة بعد إخطار النيابة العامة برفع القضية إىل التحقيق أو بإحالتها إىل احملكمة، 

 1يتحول اختصاص اختاذ التدبري املناسب إىل هاتني اجلهتني.

 تتفق عموما جرائم الصرف مع اجلرائم اجلمركية من حيث حتديد تثبيت مقرر المصالحة:- 2

مقابل الصلح ذلك أن املشرع مل حيدد هذا املقابل يف نص القانون وإمنا أحال هبذا اخلصوص 

إىل التنظيم وترك لإلدارة هامش من احلرية يف حتديده حيث اكتفى بوضع احلدين األدىن 

 .2)111-03 من املرسوم التنفيذي رقم 9 و4واألقصى (وهذا حسب املادتني 

                                                            
.92كور طارق، املرجع السابق، ص 1 

، الذي حيدد 2003 مارس 05 املوافق ل 1424 حمرم 02 املؤرخ يف 111-03 من املرسوم التنفيذي رقم 09 و04املادتني 2
 شروط إجراء املصاحلة يف جمال خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج:

 دج".50.000.000:"ميكن أن تقوم اللجنة الوطنية بإجراء املصاحلة إذا كانت قيمة حمل اجلنحة تقل عن 04املادة 
دج أو 500.000:"عندما ترتكب املخالفة دون عالقة بعملية للتجارة اخلارجية وإذا كانت قيمة حمل اجلنحة تقل عن 09املادة 

 من قيمة حمل %250 و%200تساويها حيدد مبلغ املصاحلة من قبل اللجنة احمللية للمصاحلة بتطبيق نسبة متغرية ترتاوح ما بني 
 اجلنحة".
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   ويتضمن مقرر املصاحلة املبلغ الواجب الدفع ووسائل النقل اليت جيب التخلي عنها كما حيدد 

أجل الدفع ويعني احملاسب العمومي املكلف بالتحصيل، ويف كل األحوال يصرح مقرر املصاحلة 

بتخلي مرتكب املخالفة على حمل اجلنحة وعلى وسائل النقل فتنتقل ملكيتها إىل اخلزينة العامة 

 .1واألمالك العامة

 للمصاحلة أثرين حبيث ينحصر أثرها يف طرفيها وال ينصرف ثانيا: أثار المصالحة تجاه الغير:

 إىل الغري، فال ينتفع الغري وال يضار منها:

 يرى بعض الفقه أنه ال يسوغ جلهات احلكم،يف حالة ال ينتفع الغير من المصالحة:- 1

ارتكاب خمالفة الصرف وتواجد شريكان إال احلكم على املتهم باحلبس والغرامة اجلزائية 

فحسب، دون معاقبة الشريك، وذلك على أساس أنه ال جيوز مصادرة الشيء مرتني،وهو املبدأ 

 .2املستقر عليه يف احملكمة العليا يف مواد جرائم الصرف

 يقصد هبذه القاعدة أنه ال ميكن أن ترتب املصاحلة ضرر ال يضار الغير من المصالحة:- 2

 القانون املدين اجلزائري اليت تقضي أنه:"ال يرتب 113لغري أطرافها وأساس هذه القاعدة املادة 

 وكذا من مبدأ شخصية العقوبة املطبقة 3العقد التزاما يف ذمة الغري، ولكن جيوز أن يكسبه حقا"

 :4يف املواد اجلزائية وانطالق من ذلك فإن أثر املصاحلة بالنسبة للغري يتوقف على ما يأيت

أنه يف حالة إبرام أحد املتهمني مصاحلة مع اإلدارة فيرتتب على ذلك أن شركاؤه ال  -

 يكونون ملزمني بآثارها.

                                                            
 .330شيخ ناجية، املرجع السابق ، ص   1
 أحسن بوسقيعة،املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املادة اجلمركية بوجه خاص،الطبعة األوىل،الديوان الوطين لألشغال 2

 .28، ص2001الرتبوية،اجلزائر،
،املتضمن القانون املدين، جريدة 1975 سبتمرب سنة 26ل  املوافق 1395 رمضان عام 20، املؤرخ يف 58-75األمر رقم  3

 .، املعدل واملتمم1975 سبتمرب سنة 30ل  املوافق 1395 رمضان عام 24 الصادرة يف 78رمسية عدد 
 . 95 كور طارق املرجع السابق، ص 4
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 أنه ال جيوز لإلدارة الرجوع على أي من شركاء املتهم يف حالة إخالل املتهم بالتزاماته. -

   ويف التشريعات املقارنة جند التشريع الفرنسي أخضع املصاحلة يف جرائم الصرف إىل نفس 

أما التشريع  املصري فيعد من أوائل التشريعات العربية اليت األحكام املقررة للجرائم اجلمركية، 

أخذت بنظام الصلح يف اجلرائم اجلزائية بوجه عام واجلرائم املالية واالقتصادية بوجه خاص، 

 املعدل 1976-97وعليه فانه جييز التصاحل يف إطار قانون التعامل بالنقد األجنيب رقم 

، حبيث أن الصلح يرتتب عليه انقضاء الدعوى العمومية، إال أن املشرع 1980-67بالقانون 

املصري علق اثر انقضاء الدعوى العمومية على ضرورة موافقة املخالف على الصلح ودفعه 

 .1التعويض احملدد يف قانون التعامل بالنقد األجنيب

 املتعلق 18/76 من القانون رقم 31   بينما أشار املشرع التونسي للمصاحلة يف الفصل 
 واملنظم للعالقات بني البالد اخلارجيةمبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة 

التونسية والبلدان األجنبية: "ميكن لوزير املالية أو ملمثله املؤهل هلذا الغرض إبرام مصاحلة مع 
 وميكن إبرام مصاحلة قبل حكم �ائي أو .مرتكب اجلرمية وضبط شروط هذه املصاحلة بنفسه

 .2بعده، ويف احلالة الثانية ال متحي املصاحلة العقوبات اجلسدية"
 الفرع الثالث: إجراءات المتابعة في جريمة الصرف.

يعترب جمال الصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج أحد امليادين احلساسة وذات طبيعة 

 خاصة واليت خصها املشرع بإجراءات غري مألوفة ال سيما يف معاينة اجلرمية.

 

 

                                                            
 .34 أحسن بوسقيعة ،املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املادة اجلمركية بوجه خاص،املرجع السابق،ص1
،يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم  2

 .1976 جانفي 23-20 املؤرخ يف 05للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية،الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 
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 .03-10البند األول: إجراءات المتابعة قبل صدور األمر 

 وبالضبط يف 01-03 بواسطة األمر 22-96 بعد تعديل األمر أوال- المبادرة بالمتابعة:

 اليت مفادها، أنه ال تتم املتابعة بسبب خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني 09نص املادة 

بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج إال بناء على شكوى من الوزير املكلف باملالية 

 .1أو حمافظ بنك اجلزائر أو أحد ممثليهما املؤهلني هلذا الغرض

 قبل تعديله، كان حصر صالحية تقدمي الشكوى 22-96   وجتدر اإلشارة إىل أن األمر رقم 

يف الوزير املكلف باملالية أو ممثليه املؤهلني دون سواهم، وأنه إثر تعديل هذا النص مبوجب األمر 

 .2 أضاف إليه املشرع حمافظ البنك املركزي01-03رقم 

تعترب سلطة مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة ثانيا- مباشرة الدعوى العمومية: 

لوحدها ملا لديها من سلطة تقدير مالئمة املتابعة باختيار الطرق املناسبة ملتابعة املخالف أو يف 

حفظ الشكوى، أما بالنسبة ملركز الوزير املكلف باملالية وحمافظ بنك اجلزائر يف اخلصومة فإن 

القوانني املنظمة جلرمية الصرف مل تويل ال لوزير املالية وال حملافظ بنك اجلزائر أي دور يف 

 09اخلصومة إذ يتوقف دورمها على حتريك الدعوى بتقدمي شكوى ال غري حسب نص املادة 

 .223-96امللغاة من األمر رقم 

 ، جعل الشكوى كشرط أساسي للمتابعة .03-10   وعليه يكون املشرع قبل صدور األمر 

 

 

                                                            
 املعدل واملتمم: "ال تتم املتابعة اجلزائية يف خمالفات التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس 22-96 من األمر 9املادة 1

 األموال من وإىل اخلارج إال بناء على شكوى من الوزير املكلف باملالية أو أحد ممثليه املؤهلني لذلك". 
 .114كور طارق املرجع السابق، ص  2
 .514حمادي الطاهر،املرجع السابق،ص 3
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 .03-10البند الثاني: إجراءات المتابعة بعد صدور األمر 

 22-96 الذي عدل ومتم األمر 2010 أوت 26 املؤرخ يف 03-10   إثر صدور األمر 

املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج مل 

 من 041يعد تقدمي الشكوى شرطا الزما لتحريك الدعوى العمومية حيث مبوجب نص املادة 

، وبصدور هذا النص يكون 22-96 من األمر 09 ألغيت أحكام نص املادة 03-10األمر 

املشرع اجلزائري قد ألغى شرط الشكوى وهو إجراء جديد نزع به إحدى أهم خصوصيات 

 .2اجلرائم االقتصادية من جرمية الصرف

 املؤرخ يف 03-10   ويف ما خيص ميعاد املتابعة القضائية فإنه قبل صدور األمر رقم 

 املؤرخ يف 22-96 يف فقرهتا األخرية من األمر رقم 9 كانت املادة 26/08/2010

 تقضي بأنه إذا مل تتم املصاحلة يف 03-10 قبل إلغائها مبوجب األمر رقم 09/07/1996

 أشهر من يوم معاينة اجلرمية يرسل امللف إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا وذلك من 3أجل 

 أجل املتابعة.

   هذه املادة جتعل من مهلة الثالث أشهر حقا للمتهم جيوز له التمسك به للمطالبة ببطالن 

  أشهر من معاينة اجلرمية. 3املتابعة إذا متت قبل ميعاد 

   ومع ذلك تبقى املصاحلة جمرد مكنة وليس حقا ملرتكب املخالفة، حبيث ميكن للوزير املكلف 

 أشهر لتقدمي الشكوى 3باملالية جتاوز طلبه أو رفضه صراحة غري أن الوزير يبقى مقيدا مبهلة 

 إىل وكيل اجلمهورية.

                                                            
 يوليو لسنة 09 املوافق ل 1417 صفر عام 23 املؤرخ يف 22-96 من األمر رقم 9:"تلغى املادة 03-10 من األمر 4املادة 1

  واملتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج".1996
 .120كور طارق املرجع السابق، ص  2
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 من 09 أيضا، بإلغاء املادة 26/08/2010 املؤرخ يف 03-10      و يف ظل األمر رقم 

 أشهر اليت 3 فإن وكيل اجلمهورية حترر من مهلة 03-10 مبوجب األمر رقم 22-96األمر 

 كانت قيدا على حتريك الدعوى العمومية.

   غري أن املشرع مل يتخلى بصفة مطلقة عن القيد الزمين وإمنا أعاد ترتيبه من خالل متييز بني 

احلاالت اليت تكون فيها املتابعة اجلزائية بدون قيد زمين وبني احلاالت اليت تكون فيها املتابعة 

، ففي احلاالت اليت تكون فيها املتابعة اجلزائية بدون قيد زمين و اليت ال جتوز 1اجلزائية مقيدة

 املعدل واملتمم لألمر 03-10 اليت جاء هبا األمر رقم 1 مكرر9فيها املصاحلة حددهتا املادة 

 :2 بنصها: "ال يستفيد املخالف من إجراءات املصاحلة96-22

  مليون دينار.20إذا كانت قيمة حمل اجلنحة تفوق  -

 إذا سبقت له االستفادة من املصاحلة. -

 إذا كان يف حالة العود. -

إذا اقرتنت جرمية الصرف جبرمية تبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو االجتار غري  -

 املشروع باملخدرات أو الفساد أو اجلرمية املنظمة أو اجلرمية املنظمة العابرة للحدود".

وخبصوص احلاالت اليت تكون فيها املتابعة معلقة على إجراء املصاحلة ال ميكن لوكيل     

 اجلمهورية حتريك الدعوى العمومية مباشرة بعد تلقيه حمضر املعاينة يف حالة توفر شرطني:

إذا كانت املصاحلة جائزة (أي مرتكب املخالفة غري عائد ومل يسبق له االستفادة من  -

املصاحلة وأن اجلرمية املرتكبة غري مقرتنة جبرمية تبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو 

االجتار غري املشروع باملخدرات أو الفساد أو اجلرمية املنظمة أو اجلرمية املنظمة العابرة 

 للحدود).

                                                            
 .36،املرجع السابق،ص 26/08/2010أحسن بوسقيعة،اجلديد يف جرمية الصرف يف ضوء األمر املؤرخ يف 1

  .78أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق،ص  2
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دج يف احلاالت اليت تكون اجلرمية ذات 1.000.000إذا كان حمل اجلنحة أقل من  -

 .1دج يف احلاالت األخرى500.000عالقة بعمليات التجارة اخلارجية أو أقل من 

  آليات البحث والتحري عن جريمة الصرف.المطلب الثاني:

متر الدعوى اجلزائية من حني وقوع اجلرمية بعدة مراحل نظمها املشرع اجلزائري عرب قانون 

اإلجراءات اجلزائية حيث متر مبرحلة التحقيق االبتدائي ومرحلة التحقيق النهائي ولكن قبل ذلك 

توجد مرحلة ضرورية هي مرحلة مجع االستدالالت أو ما يعرف مبرحلة التحري اليت تعترب من 

 أهم املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلزائية.

الفرع (   ومن خالل هذا املطلب سنتناول آليات البحث والتحري التقليدية عن جرمية الصرف 

 األول) ومن مث اآلليات املستحدثة (الفرع الثاين).

 الفرع األول: آليات البحث والتحري التقليدية عن جريمة الصرف.

وهي تلك اآلليات اليت تتعلق باختصاص ضباط الشرطة القضائية، باإلضافة إىل تلك املتعلقة 

 بفرتات احلجز حتت النظر، وسنوضح ذلك كما يلي: 

 البند األول: اآلليات المتعلقة باختصاص ضباط الشرطة القضائية.

   يقصد باختصاص ضباط الشرطة القضائية السلطات اليت خوله إياها القانون ملباشرة املهام 

املنوطة هبا وتدل لفظة االختصاص يف حمتواها على معنيني: معىن موضوعي ويشمل 

الصالحيات والواجبات، ومعىن شكلي ينصرف إىل حتديد اجملال اإلقليمي الذي متارس يف 

 .2إطاره تلك الصالحيات

                                                            
 .42، املرجع السابق، ص 26/08/2010أحسن بوسقيعة،اجلديد يف جرمية الصرف يف ضوء األمر املؤرخ يف 1
 
 .27، ص2011أمحد غاي،الوجيز يف تنظيم ومهام الشرطة القضائية،الطبعة اخلامسة،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،2
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   وميارس ضباط الشرطة القضائية أعمال مجع االستدالالت ضمن نطاق إقليمي حمدد ال 

-06 من قانون اإلجراءات اجلزائية املعدلة بالقانون 161ميكن هلم جتاوزه، وهذا مبوجب املادة 

 .2 اليت حددت اختصاصهم احمللي22

   إال أنه يف حالة االستعجال ميكن لضباط الشرطة القضائية أن يباشروا مهامهم على كافة 

الرتاب الوطين بناء على طلب رجال القضاء املختصني شريطة أن يساعدهم يف أعماهلم ضباط 

الشرطة الذين ينتمون إىل اجلهة اليت ينتقلون إليها،كل هذه اإلجراءات عندما يتعلق األمر 

جبرائم القانون العام أما إذا تعلق األمر جبرمية خمالفة التشريع املتعلق بالصرف،فإن اختصاص 

ضباط الشرطة احمللي ال يتحدد يف دائرة االختصاص املعتادة اليت يعملون هبا طبقا للقواعد 

،وهو إجراء خارج عن القواعد العامة نظرا 3العامة بل ميتد اختصاصهم إىل كامل الرتاب الوطين

 .4لطبيعة اجلرمية

 البند الثاني: اآلليات المتعلقة بفترات الحجز تحت النظر.

   احلجز حتت النظر أو التوقيف للنظر كما جاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية هو إجراء خطري 

لكونه ميس احلرية الشخصية لألفراد لكنه ضروري إلجراء التحريات اليت يقوم هبا احملققون 

إلظهار احلقيقة ومعرفة مالبسات ومرتكيب اجلرائم،  إن مدة التوقيف للنظر ال بد أن ال تتجاوز 

 ساعة غري أن املشرع قد رأى يف بعض احلاالت ضرورة فسح اجملال واسعا 48كقاعدة عامة 

                                                            
 20 املؤرخ يف 22-06،املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية،املعدل بالقانون رقم 1966 يونيو 8 املؤرخ يف 155-66األمر رقم 1

 :"ميارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم احمللي يف احلدود اليت يباشرون ضمنها وظائفهم املعتادة".16، املادة 2006ديسمرب 
مذكرة لنيل شهادة املاسرت ختصص القانون اجلنائي)، (خداوي خمتار،إجراءات البحث والتحري اخلاصة يف التشريع اجلنائي اجلزائري 2

 .19، ص2015/2016كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم احلقوق،جامعة د. الطاهر موالي سعيدة،
:"غري أنه فيما يتعلق 22-06 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل بالقانون 155-16 من أمر 16 من املادة 7الفقرة 3

ببحث ومعاينة جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض 
 األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف ميتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إىل كامل اإلقليم الوطين".

 .125كور طارق املرجع السابق، ص  4
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لضباط الشرطة القضائية يف متديد التوقيف للنظر إلجراءات التحري اليت قد تتطلب وقتا أطول 

نظرا لتورط عدد كبري من األفراد يف اجلرائم أو نظرا لتقيد القضية ومن بني هذه اجلرائم خمالفة 

 .1تشريع الصرف

 من قانون اإلجراءات اجلزائية جند أنه ميكن أن تصل 512    ومن خالل استقراء نص املادة 

 .3 أيام6 ساعة أي 144مدة التوقيف للنظر يف جرمية خمالفة تشريع الصرف إىل 

 الفرع الثاني: اآلليات المستحدثة للبحث والتحري عن جريمة الصرف.

   يف إطار إصالح املنظومة التشريعية والقضائية وضمانا لفاعلية وسرعة التحقيق يف القضايا 

املتعلقة جبرائم املخدرات واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وتبيض األموال 

واإلرهاب وكذا اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، استحدث املشرع اجلزائري يف قانون 

اإلجراءات اجلزائية أنظمة جديدة أال وهي التسرب اعرتاض املراسالت التنصت وتسجيل 

 .4األصوات والتقاط الصور

 البند األول: التسرب:

    وسنتعرض هلذا اإلجراء من خالل:

                                                            
 .126كور طارق املرجع السابق، ص  1
 ،املتضمن قانون اإلجراءات 1966 يونيو سنة 8 املوافق ل 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 155-66 من األمر رقم 51املادة 2

 اجلزائية، املعدل واملتمم : "ميكن متديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية املختص.
 ) عندما يتعلق األمر جبرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.1مرة واحدة ( -

 ) إذا تعلق األمر باالعتداء على أمن الدولة.2مرتني ( -

) إذا تعلق األمر جبرائم املتاجرة باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية وجرائم تبييض األموال 3ثالث مرات ( -
 واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف....".  

 .209شيخ ناجية،املرجع السابق،ص  3
 .90بوشويرب كرمية،املرجع السابق،ص 4
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 من قانون 12 مكرر65حسب الفقرة األوىل من املادة أوال: المقصود بعملية التسرب: 

اإلجراءات اجلزائية "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضابط 

الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جناية أو جنحة 

 بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك هلم أو خاف".  

 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري: 12 مكرر65      كما جاء يف الفقرة الثانية من املادة 

"يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل هلذا الغرض، هوية مستعارة وأن يرتكب 

 أدناه، وال جيوز حتت طائلة البطالن أن 141 مكرر65عند الضرورة األفعال املذكورة يف املادة 

 تشكل هذه األفعال حتريضا على ارتكاب جرائم".

رتب املشرع اجلزائري جمموعة من الشروط الشكلية ثانيا: شروط قيام عملية التسرب: 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية.15 مكرر 65واملوضوعية من خالل املادة 

 -الشروط الشكلية:1

: اإلذن هو عبارة عن وثيقة رمسية صادرة عن سلطة قضائية خمتصة متمثلة يف وكيل أ- اإلذن

 من قانون اإلجراءات اجلزائية 15 مكرر65اجلمهورية أو قاضي التحقيق  وقد اشرتطت املادة 

أن يذكر يف اإلذن اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذا اإلجراء وهوية ضباط الشرطة القضائية اليت 

 .2تتم العملية حتت مسؤوليته كما اشرتطت أن يكون اإلذن مكتوبا ومسببا

                                                            
،املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم:"ميكن ضباط وأعوان الشرطة 155-66 من األمر 14 مكرر65املادة 1

القضائية املرخص هلم بإجراء عملية التسرب واألشخاص الذين يسخرو�م هلذا الغرض دون أن يكونوا مسؤولني جزائيا، القيام مبا 
 يأيت:

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب  -
 اجلرائم أو مستعملة يف ارتكاهبا.

استعمال أو وضع حتت تصرف مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل ذات الطابع القانوين أو املايل وكذا وسائل النقل أو التخزين  -
 أو اإليواء أو احلفظ أو االتصال".

 .42خداوي خمتار، املرجع السابق، ص  2
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: بالنسبة ألسلوب تنفيذ العملية فهو مرتوك لتقدير املتسرب ب- تنفيذ عملية التسرب

وخطته بالتنسيق مع الضابط املسؤول عن العملية الذي يساعده يف تذليل الصعوبات ويوفر له 

احلماية الالزمة،  وجيوز للمتسرب أن يتخذ ما يراه مناسب لتنفيذ إذن التسرب دون أن يلتزم يف 

ذلك بطريقة معينة حىت تلك اليت أعدت سلفا بالتنسيق مع الضابط املسؤول ومنسق العملية ما 

 .1دام قد التزم بأحكام القانون وإجراءاته واقتضت الضرورة خروجه عما سبق االتفاق عليه

إضافة إىل الشروط الشكلية املطلوب توافرها لقيام عملية التسرب الشروط الموضوعية: - 2

 هناك أيضا بعض الشروط املوضوعية واليت تعترب ضرورية لصحة اإلجراء.

 السبب هو أساس العمل القضائي، لذلك اشرتط املشرع من خالل أ- السبب وراء العملية:

، أن يكون اإلذن مكتوبا ومسببا، و التسبيب وحده يكفي للداللة 15 مكرر 65نص املادة 

 .2على أن اإلذن يكون مكتوب كما يسمح للقضاء الرقابة على شرعية اإلذن و صحته

 فيما يصدر وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق اإلذن بالتسرب جيب أن ب- طبيعة الجريمة:

يتضمن هذا النوع من اجلرمية املراد إجراء عملية التسرب فيها، على أال خترج من نطاق اجلرائم 

 .53 مكرر65السبعة املذكورة بنص املادة 

 البند الثاني: التنصت واعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور. 

    نتعرض يف ما يلي لتحديد مفهومها مث التعرض للشروط املقررة قانونا هلا:

                                                            
 .42خداوي خمتار،املرجع السابق،ص 1
 .44خداوي خمتار،املرجع السابق،ص 2
، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم: "إذا 1966 يونيو 8 املؤرخ يف 155-66 من األمر رقم 5 مكرر65املادة 3

اقتضت ضرورات التحري يف اجلرمية املتلبس هبا أو التحقيق االبتدائي يف جرائم املخدرات أو اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية 
أو اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبييض األموال أو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف 

 وكذا جرائم الفساد....".
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مل يتطرق املشرع إىل حتديد تعريف هلاته الوسائل بل اكتفى بالنص أوال: تحديد مفهومها: 

 1 من قانون اإلجراءات اجلزائية.10مكرر 65عليهم يف املادة 

   يعرف البعض اعرتاض املراسالت بأ�ا" عملية مراقبة سرية املراسالت السلكية والالسلكية يف 

إطار البحث والتحري عن اجلرمية ومجع األدلة أو املعلومات حول األشخاص املشتبه فيهم يف 

 2ارتكاهبم أو يف مشاركتهم يف ارتكاب اجلرمية"

   إال أن هناك من يرى أن املراسالت يقصد هبا التخابر واالتصال بني األفراد فيما بينهم سواء 

 .3بالكتابة أو غريها سواء كانت رسائل بريدية أو مكاملات هاتفية

   أما التصوير فهو من التقنيات اليت استحدثها املشرع اجلزائري يف البحث والتحري عن اجلرائم 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية بكلمة 9 مكرر 65اخلاصة وقد عرب عنه يف نص املادة 

"االلتقاط" فقد ظهرت الكامريات اخلفية واستخدمت ملراقبة أشخاص مشتبه هبم يف جرائم 

معينة منذ وقت طويل لغرض استخدام حمتويات الفيلم كمادة إثبات يف احملاكم أو لضمان اختاذ 

 .4إجراءات وقائية تضبط اجملرمني وإن استخدام هذه الكامريات سواء كان خفية أو علنية

   أما بالنسبة للمجال الذي تستخدم فيه هذه الوسائل فيجب أال خترج عن اجملاالت السبعة 

  :5 مكرر65املنصوص عليها يف املادة 

 جرائم املخدرات. -

                                                            
 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم بالقانون 1966يونيو 8 املؤرخ يف 155-66 من األمر رقم 10مكرر 65املادة 1

"يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية املأذون له أو املناب املراسالت أو الصور أو 2006 ديسمرب 20 املؤرخ يف 22-06رقم 
 احملادثات املسجلة واملفيدة يف إظهار احلقيقة يف حمضر يودع بامللف.............".

، 2016عبد الرمحان خلفي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، الطبعة الثانية، دار بلقيس للنشر، اجلزائر، 2
 .102ص

 .30خداوي خمتار،املرجع السابق،ص 3
 .144كور طارق املرجع السابق، ص  4
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 اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية. -

 اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. -

 جرائم تبييض األموال. -

 اجلرائم اإلرهابية.  -

 اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف. -

  جرائم الفساد. -

 إن اعرتاض املراسالت مسألة شائكة ثانيا: الشروط المقررة قانونا للقيام بهذه العملية:

 فتقدير ضرورة اللجوء إليها أمر صعب لذلك تتقيد هذه العملية جبملة من القيود:

 يعين أال يباشر مباشرة هذا األسلوب من طرف ضباط الشرطة القضائية دون غيرهم:- 1

 .1هذا األسلوب إال من طرف ضباط الشرطة القضائية دون غريه من رجال األمن

    وحيرر ضباط الشرطة القضائية املأذون له أو املناب حمضرا عن كل اعرتاض.

 جيب أن تتم هذه اإلجراءات بناء على إذن مكتوب من لحصول على إذن مكتوب:- ا2

وكيل اجلمهورية املختص إقليميا، ويف حالة فتح حتقيق تتم بناء على إذن من قاضي التحقيق 

 2وحتت مراقبته املباشرة.

 

                                                            
 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم بالقانون 1966يونيو 8 املؤرخ يف 155-66 من األمر رقم 8 مكرر 65املادة 1

"جيوز لوكيل اجلمهورية أو ضباط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق أو 2006 ديسمرب 20 املؤرخ يف 22-06رقم 
ضباط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة باملواصالت 

  أعاله."5 مكرر 65السلكية والالسلكية للتكفل باجلوانب التقنية للعمليات املذكورة يف املادة 
 .103عبد الرمحان خلفي، املرجع السابق، ص2
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 أشهر 4 البد من حتديد املدة يف اإلذن واليت ال ميكن أن تتجاوز المدة الزمنية القانونية:- 3

قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط وذلك بتحديد بداية العملية أو �ايتها، وبالنسبة لالماكن 

 .1اليت جيب استعمال فيها هاته األساليب، فان املشرع مل حيدد ذلك صراحة

 من قانون اإلجراءات اجلزائية أورد استثناءات، 96-706   أما املشرع الفرنسي يف املادة 

 حبيث ال ميكن الدخول بأي شكل من األشكال إىل:

 احملالت اليت حتتوي على مؤسسات إعالمية. -

 احملالت ذات الطابع املهين لألطباء، املوثقني، احملضرين. -

 .2سيارات النواب واحملامني -

  إنشاء جهات قضائية متخصصة كآليات لمكافحة جريمة الصرف.المطلب الثالث:

   متاشيا مع التوصيات اليت جاء هبا برنامج إصالح العدالة مت تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية 

 املؤرخ يف 155-66 املعدل لألمر 2004 نوفمرب 10 املؤرخ يف 14-04مبوجب القانون 

، وإنشاء األقطاب املتخصصة أو احملاكم ذات االختصاص املوسع وهي 1966 يونيو 08

جمموعة من احملاكم اليت مدد اختصاصها يف بعض األنواع من اجلرائم احملددة على سبيل احلصر 

إىل بعض احملاكم اجملاور هلا وقد مت على أساسه إنشاء حماكم جزائية ذات اختصاص إقليمي 

 .3موسع أو ما يصطلح عليه "باألقطاب اجلزائية املتخصصة" كآلية قضائية جديدة

   وسنتطرق يف دراستنا إىل األساس التشريعي املنشأ هلذه اجلهات القضائية (الفرع األول)، 

 اختصاصات اجلهات القضائية املتخصصة (الفرع الثاين).

 
                                                            

 .146كور طارق املرجع السابق، ص  1
 .146كور طارق،املرجع السابق،ص 2

 .112بوشويرب كرمية، املرجع السابق،   3
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 الفرع األول: اإلطار القانوني المنشأ لهذه الجهات القضائية.

    إن تعقيد مالبسات وأساليب ارتكاب بعض اجلرائم من بينها جرمية الصرف وخروجها عن 

طابع اجلرمية الكالسيكية، اقتضى الرفع من كفاءة القضاة وتوسيع صالحياهتم،  و كذلك 

تطوير مهام الشرطة القضائية، وعلى هذا األساس عمل املشرع اجلزائري على استحداث 

جهات قضائية أسند إليها مهاما و اختصاصات ملواكبة التغريات أو الطابع اخلاص ملثل هذه 

اجلرائم، وتبىن املشرع هذه اجلهات القضائية ضمن إطار قانوين أقتضى تعديل قانون اإلجراءات 

-66 املعدل لألمر 2004 نوفمرب 10 املؤرخ يف 14-04اجلزائية، وذلك بإصدار القانون 

 37 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، حيث نصت املادة 1966 يونيو 08 املؤرخ يف 155

الفقرة الثانية منه على أنه: "جيوز متديد االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية إىل دائرة اختصاص 

حماكم أخرى عن طريق التنظيم يف جرائم املخدرات، اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، اجلرائم 

املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، تبييض األموال واإلرهاب،وجرمية التشريع اخلاص 

 .1بالصرف

 مكرر من نفس القانون:"تطبق قواعد هذا القانون املتعلقة بالدعوى 40   كما نصت املادة 

العمومية والتحقيق واحملاكمة أمام اجلهات القضائية اليت مت توسيع اختصاصها احمللي طبقا 

 40 إىل 1 مكرر40 من هذا القانون،مع مراعاة أحكام املواد من 329و40 و37للمواد 

 مكرر إىل متديد االختصاص 40 أدناه"، حيث نصت املواد اليت أشارت إليها املادة 5مكرر

بالنسبة لقاضي التحقيق ومتديد اختصاص بعض احملاكم بالنظر يف اجلرائم املذكورة على سبيل 

 .2 السالفة الذكر02 فقرة 37احلصر واملشار إليها يف نص املادة 

 

                                                            
 .113بوشويرب كرمية،املرجع السابق ص  1
 .114بوشويرب كرمية،املرجع السابق ص2
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 الفرع الثاني: اختصاصات الجهات القضائية المتخصصة.

    سنتعرض لالختصاص اإلقليمي املوسع مث االختصاص النوعي:

 البند األول: االختصاص اإلقليمي الموسع.

   كقاعدة عامة يأخذ املشرع يف حتديد االختصاص اإلقليمي باملعيار العام، الذي مفاده انه 

 .1يرجع االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا موطن املدعى عليه

 املعدل باملرسوم 05/10/2006 املؤرخ يف348-06   ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 مت حتديد وتعيني احملاكم ذات االختصاص اإلقليمي املوسع 267-16التنفيذي رقم 

 إليها،حيث مت حتديد هذه احملاكم كما يلي:

ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل اجملالس أوال: محكمة سيدي أمحمد "الجزائر العاصمة": 

القضائية التالية: اجلزائر-الشلف-األغواط-البليدة-البويرة-تيزي وزو-اجللفة-املدية-املسيلة-

 .2بومرداس-تيبازة-عني الدفلى

ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل اجملالس القضائية التالية: اجلزائر-أم ثانيا: محكمة قسنطينة: 

البواقي-باتنة-جباية-تبسة-جيجل-سطيف-سكيكدة-عنابة-قاملة-برج بوعريريج-الطارف-

 .3خنشلة-سوق أهراس-ميلة

                                                            
 نبيل صقر،الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،بدون رقم طبعة،دار اهلدى للطباعة والنشر 1

 .88،ص 2009والتوزيع،اجلزائر،
 املتضمن متديد ،2006 أكتوبر 5  املوافق لـ1427 رمضان عام 18 املؤرخ يف 348-06 من املرسوم التنفيذي 02املادة 2

 .63،08/10/2006،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،العدد االختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق
،يعدل املرسوم 2015 أكتوبر سنة 17 املوافق 1438 حمرم عام 15 املؤرخ يف 267-16 من املرسوم التنفيذي 03املادة 3

 املتضمن متديد االختصاص احمللي ،2006 أكتوبر 5  املوافق لـ1427 رمضان عام 18 املؤرخ يف 348-06املرسوم التنفيذي 
 .23/10/2016 ،62،اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق
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 بشار – وميتد اختصاصها اإلقليمي إىل اجملالس القضائية التالية: وهران ثالثا: محكمة وهران:

 البيض – معسكر – مستغامن – سيدي بلعباس – سعيدة – تندوف – تيارت – تلمسان –

 .1 عني متوشنت - غليزان– النعامة – تيسمسيلت –

 – أدرار –: ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل اجملالس القضائية التالية: ورقلة رابعا: محكمة ورقلة

 .2 الوادي - غرداية– بسكرة – إليزي –متنراست 

 البند الثاني: االختصاص النوعي.

   يقصد باالختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل يف املنازعات حبسب نوعها أو 

 .3طبيعتها،فضابط إسناد االختصاص حملكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع

 املتضمن 155-66 املعدل لألمر 2004 نوفمرب 10 املؤرخ يف 14-04   ومبقتضى قانون 

 منه واملادة األوىل من املرسوم 329 و 40 و 37قانون اإلجراءات اجلزائية وذلك يف املواد 

 املتعلق بتعيني وحتديد احملاكم ذات 05/10/2006 املؤرخ يف 348-06التنفيذي 

االختصاص اإلقليمي املوسع جاءت باجلرائم اليت ختضع الختصاص تلك احملاكم على سبيل 

 :4احلصر وهي

 جرائم املخدرات. -

 اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية. -
                                                            

،يعدل املرسوم 2015 أكتوبر سنة 17 املوافق 1438 حمرم عام 15 املؤرخ يف 267-16 من املرسوم التنفيذي 05املادة 1
 املتضمن متديد االختصاص احمللي ،2006 أكتوبر 5  املوافق لـ1427 رمضان عام 18 املؤرخ يف 348-06املرسوم التنفيذي 

 .23/10/2016 ،62،اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق
،يعدل املرسوم 2015 أكتوبر سنة 17 املوافق 1438 حمرم عام 15 املؤرخ يف 267-16 من املرسوم التنفيذي 04املادة 2

 املتضمن متديد االختصاص احمللي ،2006 أكتوبر 5  املوافق لـ1427 رمضان عام 18 املؤرخ يف 348-06املرسوم التنفيذي 
 .23/10/2016 ،62،اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق

 .72نبيل صقر،املرجع السابق،ص 3
 .163كور طارق املرجع السابق، ص  4
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 اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. -

 جرائم اإلرهاب. -

 اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف. -

 26 املؤرخ يف 05-10جرائم الفساد حيث أصبحت هذه األخرية بعد صدور األمر  -

 املتمم للقانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،ختضع للجهات 2010أوت 

  منه.24القضائية ذات االختصاص املوسع طبقا للمادة 

   وبعد تعرضنا أعاله للجهات القضائية املتخصصة اليت استحدثها املشرع اجلزائري، سنتناوهلا 

 بالدراسة يف التشريعات املقارنة فيما يلي:

 حيث 1975    يف فرنسا عرف القضاء الفرنسي نظام األقطاب املتخصصة، ابتداء من سنة 

 Juridiction Régionales »مسيت آنذاك "احملاكم اجلهوية املتخصصة يف املادة االقتصادية واملالية 

Spécialisées » واملعروفة اختصارا بــــــ« JRS » "وأطلق عليها أيضا "األقطاب االقتصادية واملالية 

، مث تلى ذلك، ظهور 1975 أوت 06 املؤرخ يف 701-75وذلك مبوجب القانون رقم 

واليت تعرف  « Juridiction Interrégionales Spécialisées »احملاكم ما بني اجلهوية املتخصصة 

 أنيطت 2004يف سنة  « loi de Perben II »أنشئت بالقانون املعروف  « JIRS »اختصارا بــــــ 

هبذه احملاكم مهمة مكافحة اجلرمية املنظمة واجلنح املالية أما خبصوص اجلرائم املتعلقة برشوة 

 1املوظف العمومي األجنيب وجنح البورصة فإن االختصاص احمللي تطور ليشمل اإلقليم الوطين.

 املتعلق مبكافحة الغش 2013 ديسمرب 06 املؤرخ يف 1117-2013   إن القانون رقم 

الضرييب واجلنح الكربى االقتصادية واملالية أسس الختصاص إقليمي وطين مبناسبة معاجلة 

انتهاكات أو خمالفات قد تشكل درجة عالية من التعقيد بالتحديد إذا تعلق األمر مبكافحة 

                                                            
حممد بكرارشوش ،االختصاص اإلقليمي املوسع يف املادة اجلزائية يف التشريع اجلزائري، دفاتر السياسة والقانون،العدد الرابع عشر 1

 .308، ص2016كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،جانفي 
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الرشوة والغش اجلبائي،كما أسس هذا القانون لوجود نيابة مستقلة تدار بوكيل اجلمهورية 

لعدم فعاليتها «JRS» املايل"، وبناء على هذه التطورات قد ألغيت احملاكم اجلهوية املتخصصة 

الناتج بدوره عن عدم كفاية ختصصها مث حولت اختصاصاهتا إىل احملاكم ما بني اجلهوية 

«JIRS» اجلهات القضائية- الوطنية: تعاجل القضايا اليت تتسم بدرجة –، وعليه فإن احملكمة أو 

كبرية من التعقيد فيما خيص جرائم: الرشوة، النصب، الغش يف الصفقات العمومية الغش 

اجلبائي وتبييض األموال، ويف القضايا اليت تنطوي على درجة كبرية من التعقيد ميكن للمحكمة 

أن متدد االختصاص اإلقليمي إىل دائرة «Tribunal de grand instance»«TGI»الكربى  

اختصاص العديد من حماكم االستئناف من أجل التحري، املتابعة، التحقيق القضائي وحماكمة 

)، وهي 8اجلرائم االقتصادية واملالية مشكلة حماكم ما بني جهوية متخصصة، وعددها مثانية (

احملاكم الكربى لبوردو،ليل،ليون، مارساي،نانسي،باريس،ران وفورد و فرانس، باإلضافة إىل أن 

 1هناك حمكمة جهوية متخصصة تنعقد على مستوى باستيا.

      ويف تونس ظهرت رمسيا أوىل بوادر التوجه حنو التخصص القضائي يف مطلع سنة 

، كردة فعل بعد الثورة عن نعت القضاء بالبطء يف معاجلة قضايا الفساد املايل، ومن 2013

أهم اخلصائص اليت ميزت األقطاب القضائية املتخصصة يف تونس، خاصية تعدد األقطاب ، 

باإلضافة إىل خاصية االختصاص اإلقليمي الوطين وخاصية اجلزئية اليت تتمثل يف كون األقطاب 

القضائية املتخصصة يف تونس مل يشمل مجيع مراحل الدعوى اجلنائية،وإمنا اقتصر على مرحليت 

االدعاء والتحقيق، دون أن تغطي مرحلة هامة وهي مرحلة التحقيق النهائي،أو ما يعرف 

 .2باحملاكمة النهائية ومواكبة صدور حكم جنائي بات

    و ما ميكن استخالصه مما سبق خبصوص اجلهات القضائية املتخصصة، يف اجلزائر تأسيس 

األقطاب القضائية ذات االختصاص املوسع قد مر على مراحل تشريعية وتنظيمية، بينما يف 
                                                            

 .309حممد بكرارشوش،املرجع السابق، ،ص1
 .310حممد بكرارشوش، املرجع السابق ص  2
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تونس فإن قرار إنشاء هذه األقطاب اختصت به السلطة التنفيذية وذلك باختزاهلا اإلجراءات 

القانونية يف قرارات تنظيمية للسلطة التنفيذية، األمر الذي ميكن أن يوسم باملساس باستقاللية 

 .1القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .311حممد بكرارشوش، املرجع السابق ص  1
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 العقوبات المقررة لمكافحة جريمة الصرف.المبحث الثاني:

   يهدف الردع والعقوبة إىل منع اجلاين من العود للجرمية واحليلولة دون اقتداء غريه به، وهتدف 

تشريعات الصرف يف ذلك باستعمال الشدة اليت تظهر يف نوع العقوبة ورفع حدها األقصى 

 ينوع يف العقوبات اليت 01-03 املعدل واملتمم باألمر رقم 22-96وتعددها،واألمر رقم 

ميكن توقيعها على املخالف، ومييز بني احلالة اليت يكون فيها املخالف شخصا طبيعيا واحلالة 

 اليت يكون فيها شخصا معنويا.

   وعليه سيتم دراسة العقوبات املقررة على الشخص الطبيعي (املطلب األول)، مث العقوبات 

 املطبقة على الشخص املعنوي (املطلب الثاين).

  العقوبات المقررة على الشخص الطبيعي.المطلب األول:

    يتعرض الشخص الطبيعي لعقوبات أصلية متمثلة يف احلبس و الغرامة وعقوبات تكميلية:

 الفرع األول: العقوبات األصلية.

 كل من 03-10 املعدل واملتمم باألمر 22-96من األمر 1   تعاقب املادة األوىل مكرر

) سنوات ومبصادرة 7) إىل سبع (2ارتكب جرمية صرف أو حاول ارتكاهبا باحلبس من سنتني (

حمل اجلنحة ومصادرة وسائل النقل املستعملة يف الغش وبغرامة ال ميكن أن تقل عن ضعف 

 قيمة حمل املخالفة أو حماولة املخالفة.

   و إذا مل حتجز األشياء املراد مصادرهتا، أومل يقدمها املخالف ألي سبب كان يقضي على 

 اجلاين بعقوبة مالية تقوم مقام املصادرة وتساوي قيمة هذه األشياء.

 
                                                            

 من يرتكب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة األوىل أعاله، يعاقب باحلبس من سنتني إىل سبع انه: "كل تنص على 1
 ."سنوات وبغرامة ال تقل عن ضعف حمل اجلرمية ومبصادرة حمل اجلنحة والوسائل املستعملة يف الغش
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 البند األول: مسألة تحديد قيمة الغرامة.

   املالحظ على الغرامة املقررة جزاء جلرمية الصرف هو أن املشرع مل حيدد قيمتها مبقدار معني 

واكتفى بذكر حدها األدىن وهو ضعف قيمة البضاعة حمل املخالفة، ويفهم من نص املادة 

 أنه بإمكان القاضي احلكم 03-10 املعدل واملتمم باألمر 22-96األوىل مكرر من األمر 

 قبل تعديلها مبوجب األمر 22-96مبا يفوق هذه القيمة. وكانت املادة األوىل من األمر رقم 

 حتدد احلد األقصى للعقوبة وهو ضعف قيمة البضاعة حمل املخالفة دون حتديد 01-03رقم 

حدها األدىن، وهذا املسلك أسلم من املسلك اجلديد الذي أتبعه املشرع اجلزائري عندما حدد 

 .1احلد األدىن دون حتديد احلد األقصى

 البند الثاني: مسألة تطبيق الظروف المخففة.

   إذا كانت عقوبة احلبس ال تثري أي إشكال باعتبار أ�ا عقوبة جزائية حبتة من القانون العام 

منه املتعلقة بالظروف 532تطبق عليها كل أحكام قانون العقوبات مبا فيها حكم املادة 

املخففة،ومن مث جيوز النزول بعقوبة احلبس إىل شهرين فإن األمر حمل نظر بالنسبة لباقي 

 .3العقوبات

                                                            
 .367أحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،املرجع السابق،ص 1
، املتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 املوافق 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 156-66 من األمر رقم 53نص املادة 2

العقوبات،املعدل واملتمم: "جيوز ختفيض العقوبة املنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته 
 بظروف خمففة وذلك إىل حد:

 ) سنوات سجنا،إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي اإلعدام،10عشر ( -1

 ) سنوات سجنا،إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤبد،5مخس ( -2

 ) سنوات حبسا،إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة،3ثالث ( -3

 ) سنوات،10) سنوات إىل عشر (5سنة واحدة حبسا،إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤقت من مخس ( -4
 .87أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية، املرجع السابق،ص   3
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 من قانون العقوبات أن نية املشرع هي استبعاد 53 بالنسبة للغرامة يبدو من صياغة نص املادة 

تطبيق الظروف املخففة على الغرامة وهو األمر الذي جعله يشدد على أال تقل الغرامة عن 

ضعف قيمة البضاعة حمل خمالفة الصرف، وهي نفس الصياغة اليت اعتمدها يف نص املادة 

من قانون العقوبات اجلزائري خبصوص جرائم الشيك وقد استقر القضاء اجلزائري بشأ�ا 3741

على عدم جواز تطبيق الظروف املخففة على الغرامة املقررة جزاء هلا، و هلذا االستنتاج ما 

 إذا جاء فيه أن 22-96 املعدل واملتمم لألمر 01-03يدعمه يف عرض أسباب األمر رقم 

من أسباب تعديل هذا النص تبين نظام عقايب رادع يستبعد فيه تطبيق الظروف املخففة على 

العقوبات املالية، وبالنسبة للمصادرة يستفاد من الفقرة األخرية من نص املادة األوىل مكرر أن 

 .2احلكم مبصادرة البضاعة حمل اجلنحة ومبصادرة وسائل النقل املستعملة يف الغش أمر إلزامي

 البند الثالث: مسألة جمع العقوبات عند تعدد األوصاف.

:"تطبق على 22-96 من األمر 6   اعتمد املشرع مبدأ عدم مجع العقوبات بنصه يف املادة 

خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج العقوبات 

املنصوص عليها يف هذا األمر دون سواها من العقوبات بغض النظر عن كل األحكام 

 املخالفة".

                                                            
، املتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 املوافق 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 156-66 من األمر رقم 374نص املادة 1

العقوبات املعدل واملتمم: "يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص يف 
 الرصيد:
كل من أصدر بسوء نية شيكا ال يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب  )1

 الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع املسحوب عليه من صرفه.
 كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا يف الظروف املشار إليها يف الفقرة السابقة مع علمه بذلك. )2
 كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشرتط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان ". )3

 .88أحسن بوسقيعة،جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق،ص 2
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   ويف القانون املقارن، استقر املشرع الفرنسي على تطبيق اجلزاءات املقررة جلرمية الصرف هبذا 

 .1الوصف واجلزاءات املقررة هلا بوصف اجلرمية اجلمركية يف حالة التعدد الصوري للجرمية

   ويف تونس أجاز املشرع التونسي مجع العقوبات يف حالة التعدد الصوري جلرمية الصرف، 

 من القانون رقم 34السيما يف حالة ما إذا كانت جرمية الصرف بعناصرها جرمية مجركية (املادة 

 املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف 21/01/1976 املؤرخ يف 18/76

 وبالتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية.  

 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية.

   العقوبة التكميلية هي اليت ال ميكن توقيعها مبفردها إال إذا كانت هناك عقوبة أصلية حمكوم 

 هبا اليت تلحق أو تضاف إىل العقوبة األصلية.

 املعدل واملتمم 22-96 من األمر 03   ويف جرمية خمالفة التشريع اخلاص بالصرف جتيز املادة 

) سنوات من تاريخ صدور احلكم 5، احلكم مبنع اجلاين ملدة ال تتجاوز مخس (01-03باألمر 

 القضائي �ائيا من:

 مزاولة عمليات التجارة اخلارجية. -

 أو ممارسة وظائف الوساطة يف عمليات البورصة أو عون يف الصرف. -

 أو أن يكون منتخبا أو ناخبا يف الفرق التجارية أو مساعدا لدى اجلهات القضائية. -

   كما ميكن اجلهة القضائية املختصة أن تأمر بنشر احلكم القضائي باإلدانة كامال أو مستخرج 

 .2منه على نفقة احملكوم عليه يف جريدة أو أكثر تعينها

                                                            
 .371أحسن بوسقيعة،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،املرجع السابق، ص1
 بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصة ، املتعلق14/02/2003 املؤرخ يف 01-03،املعدل واملتمم باألمر 22-96 األمر رقم 2

. 03 املادة ،2003 ،12اجلزائرية، العدد الرمسية للجمهورية اخلارج، اجلريدةبالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل 
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 أن 01-03 املعدل واملتمم باألمر 22-96من األمر 041   ويستخلص من نص املادة 

العقوبات املذكورة،أصلية كانت أو تكميلية تطبق أيضا على مرتكب جرمية الصرف إذا كان 

حملها نقودا أو قيما مزيفة، ما مل يشكل الفعل املنسوب إليه جناية تزوير نقود معدنية أو أوراق 

نقدية ذات سعر قانوين يف أراضي اجلمهورية أو يف اخلارج املنصوص واملعاقب عليها يف املادتني 

  من قانون العقوبات بالسجن املؤبد.197-198

   وبعد عرض العقوبات األصلية والتكميلية جلرمية الصرف يف التشريع اجلزائري نبني العقوبات 

 97املخصصة للجرمية يف القانون املقارن ففي التشريع املصري، نصت مواد قانون النقد املصري 

  على العقوبات الواجبة التطبيق يف حالة خمالفة أي من أحكامه وهي:1976لعام 

 : وحدد املشرع املصري احلد األدىن يف اجلرائم النقدية باحلبس ملدة شهر.الحبس -

 جنيه، هذا 1000 جنيه، وأقصى قدره 200: وضعها بني حدين أدىن وقدره الغرامة -

يعين أن املشرع املصري مل يأخذ مببدأ الغرامة النسبية، واتى بغرامة موحدة مفروضة 

 وحمددة بطريقة جامعة ال ختتلف من جرمية إىل أخرى.

: فرض املشرع املصري عقوبة املصادرة كجزاء تكميلي وجويب يف اجلرائم، إذ المصادرة -

 .2يف مجيع األحوال تضبط املبالغ موضوع املالحقة وحيكم مبصادرهتا

 من 36-35 للمشرع التونسي فقد عاقب على خمالفة الصرف يف الفصلني    أما بالنسبة

 كما يلي: 1976ل سنة 18قانون عدد

عاقب املشرع التونسي مرتكب جرمية الصرف بالسجن عليه ملدة ترتاوح من :السجن -

 سنوات. 5شهر إىل 
                                                            

:"كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم املزيفة اليت تشكل 01-03 املعدل واملتمم باألمر 22-96 من األمر 4املادة نص 1
بعناصرها ألخرى خمالفة للتشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج،تطبق عليه العقوبات املنصوص 

مل تشكل هذه األفعال خمالفة أخطر".   من هذا األمر، ما3عليها يف املادتني األوىل مكرر و
 .85غسان رباح، املرجع السابق، ص2
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  سنوات.10 ىلإ تشدد عقوبة السجن أنوذهب املشرع التونسي أنه يف حالة العود ميكن    

 دينار 150 تكون الغرامة املطبقة على مرتكب جرمية الصرف من الغرامة: -
مرات املبلغ الذي 5على أال تكون هذه الغرامة أقل مما يساوي ، دينارألف300اىل

 قامت عليه اجلرمية.
 النظر عن بقطع1976 لسنة18 من قانون عدد36 ينص الفصل المصادرة: -

هو موضوع اجلرمية   فإن احملكمة مطالبة بأن تأمر حبجز ما35العقوبات الواردة بالفصل
 1. العقارات موضوع اجلرميةأوواملنقوالت 

   و مما سبق استعراضه خبصوص العقوبات اجلزائية بالنسبة للمشرع اجلزائري والتشريعات 
املقارنة، يتضح من خالل عقوبة السجن أن املشرع اجلزائري قد شدد يف ذلك بتحديده عقوبة 

 سنوات مقارنة بالتشريع التونسي واملصري، وذلك بتحديدمها احلد 07السجن من سنتني إىل 
 األدىن لعقوبة احلبس بشهر .

   أما خبصوص الغرامة فاملشرع اجلزائري مل يبني احلد األقصى هلا حبيث حدد احلد األدىن 
بضعف حمل املخالفة، على خالف التشريع التونسي واملصري خبصيهما ملبلغ حمدد سواء باحلد 

 األدىن أو األقصى.
 ويف ما خيص املصادرة فقد اتفق املشرع اجلزائري مع املشرع التونسي واملصري، على أنه يتم 

 حجز حمل وموضوع خمالفة الصرف مع املصادرة.    
  المسؤولية الجزائية و العقوبات المقررة على الشخص المعنوي.المطلب الثاني:

   يتعرض الشخص املعنوي عند ارتكابه ملخالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة 

، 01-03رؤوس األموال إىل العقوبات الوارد نصها يف أحكام املادة اخلامسة من األمر رقم 

وتنقسم بدورها إىل عقوبات أصلية وأخرى تكميلية ونتطرق من خالل هذا املطلب إىل 

                                                            
، يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم 1

، 1976 جانفي23-20 املؤرخ يف 05للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 
 .24الفصل
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الفرع األول)، مث العقوبات املقررة على الشخص املعنوي (املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي 

 (الفرع الثاين).

 الفرع األول: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

   الواقع أن أمهية األشخاص املعنوية تتزايد وتتعاظم باضطراد وفقا للتقدم احلضاري 

واالقتصادي مما يزيد يف دائرة اتساع نشاط تلك األشخاص املعنوية ودخوهلا يف معظم جماالت 

 .1احلياة والسيما االقتصادية منها

 املعدل لقانون العقوبات كرس 2004 نوفمرب 10 املؤرخ يف 15-04   ومبوجب القانون رقم 

، 2 مكرر51املشرع اجلزائري صراحة مبدأ املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية من خالل املادة 

حيث يعد إقرار هذا املبدأ على النحو الذي جاءت به هذه املادة من ضمن أهم القواعد اليت 

أستحدثها املشرع اجلزائري يف نصوص قانون العقوبات باعتبار أن إقرار هذه املسؤولية يف وقت 

 .3من األوقات كان أمرا غري مقبول

 يف الوقت الذي مل يقر فيه بعد 09/07/1996 املؤرخ يف 22-96   وقد صدر األمر رقم 

-96قانون العقوبات باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ومع ذلك فقد أخذ هبا األمر رقم 

 منه: "يعترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاص دون املساس 5 بنصه يف املادة 22

باملسؤولية اجلزائية ملمثليه الشرعيني مسؤوال عن خمالفات (الصرف) املرتكبة حلسابه من قبل 

 أجهزته أو ممثليه الشرعيني"

                                                            
 .220، ص 2008حممود داوود يعقوب،املسؤولية يف القانون اجلنائي االقتصادي،الطبعة األوىل،منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،1
، املتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 املوافق 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 156-66 مكرر من األمر رقم 51نص املادة 2

العقوبات،املعدل واملتمم: "باستثناء الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام،يكون الشخص املعنوي 
 مسؤول جزئيا عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك.

    إن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف نفس األفعال".
 .145، ص 2010مربوك بوخزنة،املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي،الطبعة األوىل،مكتبة الوفاء القانونية، مصر،3
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 البند األول: شروط مساءلة الشخص المعنوي.

    مثة جمموعة من الشروط، مىت حتققت أدت إىل مساءلة األشخاص املعنوية:

تنقسم األشخاص املعنوية بوجه أوال: أن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص: 

عام إىل أشخاص معنوية عامة ختضع للقانون العام، وأشخاص معنوية خاصة ختضع للقانون 

 اخلاص.

   وعن األشخاص املعنوية املقصودة يف حبثنا هذا، واليت تكون مسؤولة عما ترتكبه من 

خمالفات ألحكام التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال، فهي تلك 

األشخاص املعنوية اخلاصة اليت أقر تشريع الصرف اجلزائري مبسؤوليتها، مهما كان الشكل الذي 

 .1تتخذه وأيا كان الغرض الذي أنشأت من أجله

      ولقد عرف األستاذ "أحسن بوسقيعة" مثل هذه الفئات على أ�ا:

   - الشركات التجارية اخلاصة.

   - التجمعات ذات املصلحة االقتصادية.

   - الشركات املدنية.

   -كذا اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والثقايف والرياضي.

   - وكذا املؤسسات العمومية االقتصادية اليت حيكمها القانون التجاري.

   وتبعا لذلك، تستثىن من هذه املسؤولية كل من الدولة، اجلماعات احمللية، من والية وبلدية، 

 وكذا املؤسسات العمومية، ذات الطابع اإلداري.

                                                            
 كلية ،01 للبحث القانوين، العدداألكادمييةشيخ ناجية، اإلقرار باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي يف جرائم الصرف، اجمللة 1

. 28، ص2011احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية،
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 حصر املشرع ثانيا: ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي:

 مكرر من قانون العقوبات اجلزائري األشخاص الذين يرتتب على 51اجلزائري يف املادة 

 جرائمهم قيام مسؤولية الشخص املعنوي يف:

 اجلهاز. -

 املمثلني الشرعيني. -

 هذه األخرية ال تثري إشكاالت مبفهوم القانون أو النظام - أجهزة الشخص المعنوي:1

القانوين اخلاص احملدد ألعضائه وأجهزته عادة هم األشخاص املؤهلون قانونا كي يتصرفوا 

بامسه،ويدخل يف هذا املفهوم كل من جملس اإلدارة املسري، الرئيس،املدير العام،جملس 

 املديرين،جملس املراقبة، اجلمعية العامة للشركاء.

 مكرر من 51 يقصد مبمثلي الشخص املعنوي يف نص املادة - ممثلي الشخص المعنوي:2

قانون العقوبات األشخاص الطبيعيني الذين يتمتعون بسلطة التصرف بامسه سواء كانت هذه 

 .1السلطة قانونية،أو حبكم قانون املؤسسة كالرئيس،املدير العام،املسري،رئيس جملس اإلدارة

 البند الثاني: السلوك محل المساءلة الجزائية.

   إذا كان حتديد مسؤولية الشخص الطبيعي ال يثري إشكاال إذ ميكن حتديدها بالنظر إىل 

العمل املادي (سلوك إجيايب أو سليب) الذي يقوم به اجلاين إذا كان هذا العمل مرفقا بالركن 

املعنوي املطلوب فإن هذا املعيار ال يصلح عندما يتعلق األمر بالشخص املعنوي الذي ال ميكنه 

أن يسلك سلوكا أو ميتنع عنه إال بواسطة شخص طبيعي ولتجاوز هذه الصعوبات نصت 

                                                            
 .77كور طارق،املرجع السابق،ص 1
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غالبية التشريعات اليت أقرت املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي على أن هذا األخري يكون 

 .1مسؤوال عن اجلرائم املرتكبة حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة على الشخص المعنوي.

   تنقسم العقوبات املقررة على الشخص املعنوي إىل عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية 

 سنتناوهلا يف ما يلي:   

 البند األول: العقوبات األصلية. 

   تتمثل العقوبات األصلية املقررة للشخص املعنوي يف الغرامة املالية واملصادرة ونوضح ذلك 

 فيما يلي:

تعترب الغرامة من أهم العقوبات املقررة على الشخص االعتباري وتأخذ أوال:الغرامة المالية: 

شكل العقوبة األصلية، ألن احلبس غري ممكن، كما تتفق هذه العقوبة مع طبيعة شخصيته 

، ال تقل عن أربع مرات عن 012-03القانونية، وحددت قيمتها املادة اخلامسة من األمر 

قيمة حمل اجلرمية أو الشروع فيها، لنالحظ أيضا بان املشرع حدد احلد األدىن دون احلد 

 الذي حدد احلد األقصى دون احلد األدىن، بأال 22-96األقصى، عكس ما جاء يف األمر 

تتجاوز مخس مرات قيمة حمل اجلرمية، وغالبا ما حيكم باحلد األقصى للغرامة على الشخص 

، لكن املشرع 22-96املعنوي الستحالة توقيع عقوبة احلبس، مثلما هو احلال يف األمر رقم 

                                                            
 .98أحسن بوسقيعة، جرمية الصرف على ضوء القانون واملمارسة القضائية،املرجع السابق،ص 1
"يعترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون  22-96 ،الذي يعدل ويتمم األمر 01-03الفقرة األوىل من األمر رقم  5املادة 2

اخلاص، دون املساس باملسؤولية اجلزائية ملمثليه الشرعيني، مسؤوال عن املخالفات املنصوص عليها يف املادتني األوىل والثانية من هذا 
األمر واملرتكبة حلسابه من قبل أجهزته، أو ممثليه الشرعيني   

  ويتعرض للعقوبات التالية: 
 ) مرات عن قيمة حمل املخالفة او حماولة املخالفة.04-غرامة ال ميكن أن تقل على أربع(1
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، وحدد احلد األدىن دون األقصى، واهلدف 01-03خرج عن املألوف يف األمر اجلديد رقم 

  .1من ذلك هو تشديد العقاب على املخالف وحتقيق الردع

تعد ثاين عقوبة أصلية تسلط على الشخص املعنوي، وهي أيضا عقوبة مالية ثانيا: المصادرة: 

ويقصد هبا مصادرة األشياء اليت حصلت نتيجة ارتكاب اجلرمية، حيث تنتقل ملكية مجيع هذه 

 .2األشياء للدولة

    وإذا مل يتم تنفيذ إجراءات حجز مجيع األشياء املراد مصادرهتا أو رفض الشخص املعنوي 

تقدميها ألي سبب مهما كان، فانه يتوجب على احملكمة املختصة أن تقضي بعقوبة مالية تقوم 

 .3حمل املصادرة، وتكون قيمتها مساوية لقيمة تلك األشياء املطلوب مصادرهتا

 البند الثاني: العقوبات التكميلية.

   ميكن للقاضي فضال عن العقوبات األصلية أن يصدر إحدى العقوبات التكميلية، وقد 

 سنوات 5، بشرط أال تتجاوز 01-03حددهتا املادة اخلامسة يف فقرهتا الثالثة من األمر رقم

 وتتمثل يف:

 املنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة اخلارجية -

 اإلقصاء من الصفقات العمومية -

 املنع من الدعوة العلنية إىل االدخار -

 .4املنع من ممارسة نشاط الوساطة يف البورصة -

                                                            
لينده بلحارث، نظام الرقابة على الصرف يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، أطروحة نيل شهادة دكتوراه يف العلوم 1

 .171ختصص قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص
. 171 بلحارث، املرجع السابق، صلينده2
 .01-03 من األمر رقم الرابعةاملادة اخلامسة الفقرة 3
 .01-03 رقم األمراملادة اخلامسة الفقرة الثالثة من 4
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     من خالل ما مت دراسته يف صدد خمالفة الصرف سواء يف التشريع اجلزائري أو التشريعات 

 املقارنة، خنلص إىل مجلة من النتائج والتوصيات.

 :النتائج

 خص املشرع اجلزائري خمالفة الصرف بقانون خاص، نظرا خلطورهتا وتأثريها الكبري على أوال:

السياسة االقتصادية للدولة، السيما يف ظل التطورات السريعة اليت يعرفها العامل يف شىت امليادين 

و املرونة يف التعامل بالصرف والتغريات السريعة اليت أصبح يعرفها من حني إىل آخر، وهذا ما 

 جيعل خمالفات الصرف تتغري بقدر تغري هذه التعامالت.

   و ملواكبة هذه التطورات والتغريات كان لزاما على املشرع إعادة ترتيب وتكييف ترسانته 

القانونية اليت كان خيصها ملكافحة مثل هذه املخالفات، ويظهر هذا جليا يف التطور التشريعي 

جلرمية الصرف، انتقاال من إدراج املخالفة ضمن قانون املالية مرورا على إدراجها ضمن قانون 

العقوبات مث ارتباطها بقانون اجلمارك، ولتفادي إجراء تعديالت من حني إىل آخر هلاته القوانني 

مكنه ذلك من تنظيمها بشكل واضح ومنفرد بعيدا عنها، والسيما اجملال اجلمركي الذي أصبح 

ال ميت بأية صلة مبخالفة الصرف، باإلضافة إىل أنه افرد هلا جزاءات خمتلفة ومتنوعة صارمة من 

أجل احلد منها وردعها، وكذلك كان احلال بالنسبة للتشريعات املقارنة مصر وتونس إذ بدورهم 

 نظما خمالفة التشريع بقانون خاص.

، قد ألغى شرط الشكوى 2010 أوت 26 املؤرخ يف 03- 10املشرع من خالل األمر ثانيا: 

ومل تعد ضرورية من أجل حتريك الدعوى العمومية، ذلك أن الشكوى تعطل سري اإلجراءات 

وهتدر حقوق األفراد، وأن النيابة العامة أكثر حرصا على اجملتمع ومصاحله، إال أنه من وجهة 

نظرنا فهذا اإللغاء يعاب على املشرع كون أن النيابة العامة بعيدة وغري حمتكة باجملال اجلمركي 
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واالقتصادي والتجاري أو اجملال املايل بصفة عامة، ما جيعل من حتريك الدعوى من طرفها يف 

 هذا اجملال صعب التحقيق.

 اعترب املشرع جرمية الصرف من ضمن اجلرائم املادية البحتة وذلك من خالل استبعاده ثالثا:

الركن املعنوي يف هاته اجلرائم واكتفى بتوفر الركن املادي، وهكذا فإن املشرع ال يتطلب توفر 

قصد جنائي يف هاته اجلرائم وفيها تعفى النيابة العامة من إثبات سوء نية مرتكب خمالفة 

الصرف، وعليه يكون املشرع قد شدد من مكافحة اجلرمية مراعيا يف ذلك املصلحة املالية 

للدولة، و بالتايل يكون قد أغفل املصلحة اخلاصة لألفراد أو املتعاملني االقتصاديني على 

حساب املصلحة العامة، ومل يرتك اجملال حلسين النية، و حسب وجهة نظرنا هذا ما يقودهم إىل 

التحايل يف املعامالت الصرفية لشعورهم بنقص احلماية من طرف الدولة، وهذا ما يرجع 

 بالسلب على االقتصاد الوطين .

 فيما خيص القواعد اإلجرائية  اخلاصة مبكافحة خمالفة الصرف فإن ما ميكن قوله أن رابعا:

املشرع اجلزائري قد استحدث أساليب حتري خاصة من شأ�ا أن تضمن فعالية األعوان املؤهلني 

وتدعيم األدلة اليت يتحصلون عليها، خاصة أن أساليب التحري التقليدية مل تعد جتدي نفعا 

لقمع هذا النوع من املخالفات، ففي إجراءات التحري قد خرج عن بعض القواعد العامة 

وذلك  فيما خيص متديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية، وكذلك احلال يف متديد فرتات 

احلجز حتت النظر، أما يف جمال متابعة خمالفة الصرف فقد استعمل تقنية التسرب، األمر الذي 

 ميكن األشخاص املؤهلني ملعاينة خمالفة الصرف على تسهيل الردع للجرمية. 

 بالنسبة للمصاحلة فقد أجازها املشرع يف جمال خمالفة الصرف، لكنه سرعان ما قيدها خامسا:

، إذ أصبح املخالف 2010 أوت 26 املؤرخ يف 03-10بشروط وذلك بعد صدور  األمر

العائد حمروما من املصاحلة كذلك احلال إذا استفاد منها من قبل أو اقرتنت خمالفة الصرف 

جبرائم كتبييض األموال أو جرائم املخدرات أو جرائم التهريب، هبذا التقييد للمصاحلة يكون 
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املشرع قد تدارك نوع ما ميوله إىل املصلحة املالية للدولة على حساب احلد من اجلرمية وقمعها، 

 كون أن املصاحلة الغاية من ورائها التحصيل املايل على حساب سلب احلريات .

 املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات املقارنة عمل على إنشاء جهات قضائية سادسا:

متخصصة كآليات ملكافحة جرمية الصرف، وهذا لعدة عوامل متثلت أساسا يف تعقيد 

مالبسات وأساليب ارتكاهبا وخروجها عن طابع اجلرمية الكالسيكية، وملسايرة هذه التطورات 

اليت عرفتها جرمية الصرف ومثيالهتا من اجلرائم اخلارجة عن الطابع الكالسيكي للجرمية اقتضى 

األمر الرفع من كفاءة القضاة وتوسيع صالحياهتم مثل اإلنابة القضائية الداخلية واخلارجية 

 وكذلك تطوير مهام الشرطة القضائية. 

 اإلقرار مبسؤولية األشخاص االعتبارية اخلاضعة للقانون اخلاص يف خمالفات الصرف سابعا:

كفاعل أصلي، ويف مقابل ذلك مل يعاقب جزائيا الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية 

اخلاضعة للقانون العام، وهذا الستحالة ارتكاب املؤسسات اخلاضعة للقانون العام جلرمية ضد 

 الدولة.

 التوصيات:

 بالنسبة للجزاءات وبالتحديد فيما خيص الغرامة، فكما الحظنا أن املشرع اجلزائري مل أوال:

يقوم بتحديدها مببلغ معني بل اكتفى بذكر حدها األدىن وهو ضعف قيمة احملل أو حماولة 

املخالفة، وهذا ما يفتح اجملال أمام القاضي احلكم مبا يفوق هذا املقدار، السيما وأ�ا خمالفة 

ملبدأ الشرعية الذي يقتضي بأن تكون العقوبة وفقا لنص قانوين، لذلك نوصي املشرع بإعادة 

، متداركا من خالله املوقف، 22-96النظر يف هاته النقطة وذلك بإجراء تعديل لألمر 

 كنظرييه التونسي واملصري خبصيهما مبلغ معني للحد األدىن واحلد األقصى للغرامة.
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 يرمي من ورائه إعادة االعتبار للشكوى 22-96على املشرع إجراء تعديل لألمر ثانيا: 

كوسيلة لتحريك الدعوى يف جرائم الصرف، وهذا ملا هلا من دور بارز يف محاية املصلحة العامة 

للدولة ومحاية املصلحة اخلاصة لألفراد واملتعاملني االقتصاديني لتواجدهم واحتكاكهم الدائم 

باجملال اجلمركي واالقتصادي والتجاري واملايل، عكس النيابة العامة اليت تبقى بعيدة عن هذا 

 االحتكاك والتواجد. 

 بالنسبة العتبار املشرع اجلزائري خمالفة الصرف جرمية مادية حبتة، لو يتدارك املشرع ذلك ثالثا:

ويأخذ بفكرة الركن املعنوي يف جرائم الصرف، ألن ذلك من شأنه أن يبعث روح األمان 

والشعور باحلماية يف نفوس املتعاملني االقتصاديني واألفراد من قبل الدولة بواسطة قوانينها 

املراعية للمصلحة اخلاصة موازاة مع املصلحة العامة، ما يدعم وحيفز التعامالت االقتصادية 

 والتجارية بكل شفافية وبدون هترب من التصرحيات املطلوبة يف كل ما يتعلق مبجال الصرف.

 نطلب من السادة الباحثني على مستوى املعاهد واجلامعات اجلزائرية وكل مراكز البحث رابعا:

القانونية بتكثيف الدراسات وامللتقيات يف ما خيص خمالفات الصرف وآليات مكافحتها، وذلك 

باالحتكاك بكل الفاعلني يف هذا اجملال سواء املتعاملني االقتصاديني من جهة و السلطة 

التشريعية و التنفيذية و القضائية من جهة أخرى، وهذا بغية الوصول إىل سبل فعالة تكون 

كفيلة باملعاجلة الناجعة جلرمية الصرف وقمعها، وبالتايل الوصول إىل اقتصاد وطين قوي قائم 

 على الشفافية والثقة بني الدولة واألفراد.  
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، املتضمن قانون املالية، املعدل 1969 ديسمرب 31، مؤرخ يف 107-69األمر رقم  .5

 .1969 ديسمرب 31 صادر بتاريخ 110واملتمم، اجلريدة الرمسية، العدد 

 سبتمرب سنة 26ل  املوافق 1395 رمضان عام 20، املؤرخ يف 58-75األمر رقم  .6

 رمضان عام 24 الصادرة يف 78املتضمن القانون املدين، جريدة رمسية عدد  ،1975

 .، املعدل واملتمم1975 سبتمرب سنة 30ل  املوافق 1395

 سبتمرب سنة 26 املوافق لـ 1395 رمضان عام 20 املؤرخ يف 59-75األمر  .7

 ،  الذي يتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم.1975

، يتضمن قانون اجلمارك املعدل 1979 جويلية 21، مؤرخ يف 07-79األمر رقم  .8

 .30واملتمم، اجلريدة الرمسية العدد 

، املتضمن خمالفة التشريع والتنظيم 09/07/1996 املؤرخ يف 22-96األمر  .9

اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية 

 .10/07/1996، الصادرة يف تاريخ 43العدد

 غشت 20 املوافق لـــــ 1422 املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام 03-01األمر  .10

،  47، املتضمن تطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد2001سنة 

22/08/2001. 

، املتعلق بقمع خمالفة التشريع 14/02/2003 املؤرخ يف 01-03األمر  .11

والتنظيم اخلاصة بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، يعدل ويتمم األمر رقم 

 .2003، 12، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد96-22
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، املوافق ل 1424 مجادى الثانية عام 27، املؤرخ يف 11-03األمر رقم  .12

 املؤرخ 04-10، املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم باألمر رقم 2003غشت 26

 01 الصادرة 50، اجلريدة الرمسية، عدد 2010 غشت1431 رمضان 16يف 

 .2010سبتمرب 

، املتعلق بقمع خمالفة التشريع 2010 غشت 26 املؤرخ يف 03-10األمر  .13

والتنظيم اخلاصة بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، يعدل ويتمم األمر رقم 

 .2010، 50، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد96-22

، 2015 يوليو 23 املوافق 1436 شوال 7 مؤرخ يف 02-15األمر رقم  .14

، املتضمن قانون اإلجراءات 1966 يونيو 8 املؤرخ يف 155-66يعدل ويتمم األمر 

 .2015 يوليو 23، 40اجلزائية، اجلريدة الرمسية، العدد 

 ب-المراسيم:

 املوافق لــ 1418 ربيع األول عام 9، املؤرخ يف 256-97املرسوم التنفيذي رقم  .1

، املتضمن شروط وكيفيات تعيني األعوان واملوظفني املؤهلني ملعاينة 14/07/1997

خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، 

 .1997 يوليو 16، 47اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

 املوافق لــ 1418 ربيع األول عام 9 ، املؤرخ يف 257-97املرسوم التنفيذي رقم  .2

 ، الذي يضبط أشكال حماضر معاينة خمالفة التشريع والتنظيم 14/07/1997

اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، وكيفية إعدادها ،اجلريدة 

 .1997 يوليو 16، 47الرمسية اجلزائرية، العدد 

 مارس 05 املوافق ل 1424 حمرم 02 املؤرخ يف 111-03املرسوم التنفيذي رقم  .3

، الذي حيدد شروط إجراء املصاحلة يف جمال خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني 2003
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بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية احمللية 

 .09/03/2003، 17للمصاحلة وسريمها،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،العدد 

 أكتوبر 5  املوافق لـ1427 رمضان عام 18  املؤرخ يف348-06املرسوم التنفيذي  .4

 املتضمن متديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة ،2006

 .08/10/2006، 63، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد التحقيق

 يناير 29 املوافق ل 1432 صفر عام 24 املؤرخ يف 34-11مرسوم تنفيذي رقم  .5

 ربيع األول 9 املؤرخ يف 257-97، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2011سنة 

، املتضمن ضبط أشكال حماضر معاينة 1997 يوليو سنة 14 املوافق ل 1918عام 

خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج وكيفية 

 .06/02/2011، 08إعدادها اجلريدة الرمسية العدد 

 أكتوبر سنة 17 املوافق 1438 حمرم عام 15 املؤرخ يف 267-16املرسوم التنفيذي  .6

 املوافق 1427 رمضان عام 18 املؤرخ يف 348-06،يعدل املرسوم التنفيذي 2015

 املتضمن متديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء ،2006 أكتوبر 5 لـ

 .23/10/2016، 62، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد اجلمهورية وقضاة التحقيق

 ج-األنظمة:

، املتضمن شروط حتويل رؤوس 1990 سبتمرب 8 املؤرخ يف 03-90نظام رقم  .1

األموال إىل اجلزائر لتمويل النشاطات االقتصادية وإعادة حتويلها إىل اخلارج و 

 مداخيلها.

 03-95النظام رقم ، املعدل واملتمم ب1991 ماي 16 املؤرخ يف 04-91نظام رقم  .2

احملروقات  واملتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من 1995 مارس 06املؤرخ يف 

 .     1995 يناير 24، 06اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
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، املتعلق بقواعد الصرف وشروطه، 14/08/1991 املؤرخ يف 07-91نظام رقم  .3

 .29/03/1992 املؤرخ يف 24جريدة رمسية العدد 

، املتضمن توطني الواردات،اجلريدة 1991 أوت 14 املؤرخ يف 12-91نظام رقم  .4

 .15/04/1992، 28الرمسية اجلزائرية،العدد 

 04-92، املعدل واملتمم للنظام 1995 ديسمرب 23 املؤرخ يف 07-95نظام رقم  .5

،املتعلق مبراقبة الصرف، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 1992 مارس 22املؤرخ يف 

 .1996 فرباير 11، 11

، 03/02/2007 املؤرخ يف 2007-02-03 املؤرخ يف 01-07نظام رقم  .6

املتضمن القواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة، 

 .2007 ماي 13، 31اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

 مارس 06 املوافق 1437 مجادى األوىل عام 26 مؤرخ يف 01-16نظام رقم  .7

، املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت 01-07،يعدل ويتمم النظام رقم 2016

 17،16اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،العدد 

 .2016مارس 

، 2016 أبريل 21 املوافق 1437 رجب عام 13 املؤرخ يف 02-16نظام رقم  .8

حيدد سقف التصريح باسترياد وتصدير األوراق النقدية و/أو األدوات القابلة للتداول 

احملررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف املقيمني وغري املقيمني، 

 .2016 أبريل 26، 25اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

 -في تونس:2

 القوانين:

، يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم  .1

اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان 



 قائمة املراجع
 

 104 

 جانفي 23-20 املؤرخ يف 05األجنبية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 

1976. 

، يتعلق بضبط شروط تطبيق 1977 جويلية 27 املؤرخ يف 77-608األمر رقم  .2

، يتعلق مبراجعة وتدوين التشريع 1976 جانفي 21 املؤرخ يف 18/76القانون رقم 

اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان 

 12 جويلية و29 املؤرخ يف 52األجنبية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 

 .1977أوت
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