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 :المقدمة 
لقد تطورت المجتمعات البشرية في مختمؼ المياديف خاصة الميداف االقتصادي والذي 

يشكؿ أكثر النشاطات فعالية، ولذلؾ أصبحت عممية تحقيؽ الرفاىية االقتصادية 
واالجتماعية مطمبا أساسيا لكؿ المجتمعات المتقدمة منيا والنامية، و تبذؿ الدوؿ أجؿ 

بالمقابؿ تعد الجريمة مف أىـ العوامؿ السمبية التي تعيؽ تمؾ الجيود، . ذلؾ جيودا
خاصة بعد الثورة التكنولوجية وما صاحبيا مف تطور في أساليب اإلجرامية ذات 
الصمة بالمعامبلت المالية؛ وأجؿ ذلؾ سعت مختمؼ الدوؿ لحماية سيادتيا مف 

االعتداءات، التي تقع عمى النظاـ االقتصادي و الذي يختمؼ باختبلؼ السياسة 
تعد العممة الوطنية بمثابة العنصر الجوىري التي  و .االقتصادية المتبعة لكؿ دولة

تعبر بو الدولة عف سيادتيا، و يبرز دور العممة في المعامبلت الجارية في الداخؿ أو 
مع الخارج مف خمؿ التبادؿ الدولي لمسمع والخدمات، وحركة رؤوس أمواؿ إضافة إلى 

تحرؾ األشخاص مف دولة أخرى، وىذه المبادالت تستوجب تحويؿ العممة الوطنية 
بحيث يشترط فييا أف "بعمميات الصرؼ " واستبداليا بالعممة األجنبية، و ىو ما يعرؼ

تكوف العممة قابمة لمتحويؿ، والمستعممة عادة في المعامبلت التجارية والمالية الدولية، 
".  العممة الصعبة" و يطمؽ عمييا اسـ 

و عمى الرغـ مف اآلليات التي اتبعيا الدوؿ لتحقيؽ األىداؼ المذكورة فإنيا لـ تفمح كميا 
في تحقيقيا و ىو ما عرض مصالح الدوؿ اإلقتصادية لمخطر ،مما استدعى المجوء إلى 

وسائؿ قانوف العقوبات باعتباره وسيمة الدولة الفعالة لحماية مصالحيا،  و ذلؾ عف طريؽ 
التجريـ و العقاب إذ تـ تجريـ كؿ األفعاؿ المرتكبة و المخالفة لمتنظيـ الخاص بالصرؼ 

 .و حركة رؤوس األمواؿ 

إف جريمة الصرؼ التي يطمؽ عمييا تسمية مخالفة التنظيـ النقدي في غالب التشريعات 
مثؿ التشريع المصري و ما كاف عميو قانوف العقوبات الجزائري و القانوف الفرنسي ال 
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يجب أف تؤخذ بالمفيـو الضيؽ الذي توحي إليو التسمية بؿ يجب أف يفيـ أف ىذه 
الجريمة عمى تعدد صورىا تشمؿ عمميات التجارة الخارجية التي تتـ عف طريؽ حركة 

  تسمية ىذه الجريمة إلى  1  1996رؤوس األمواؿ لذلؾ أعاد المشرع الجزائري سنة 
 .مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ و إلى الخارج 

و إستنادا إلى التوصيؼ السابؽ الخاص بتطور النظاـ التشريعي لجريمة الصرؼ تتبدى 
أىمية ىذا الموضوع ، إذ يثير عديد اإلشكاليات تتمحور أساسا حوؿ خصوصيات ىذه 

الجريمة أو الجرائـ لتتعدد صورىا ، التي يقتضي تعريفيا دراسة عناصرىا فما ىي أركانيا 
؟ و ما ىي األحكاـ المتعمقة بقمعيا ؟ و كيؼ تتـ معاينتيا و متابعتيا ؟ و ما ىي 

 الجزاءات المترتبة عنيا ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمتعمؽ بقمع مخالفات  التشريع والتنظيـ  الخاصيف بالصرؼ وحركة 09/07/1996 مؤرخ في 96/22أمر رقـ  -1
 . 10/70/1996  الصادر بتاريخ 43رؤوس األمواؿ  ، الجريدة الرسمية  العدد 
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ىذه التساؤالت تتطمب اإلجابة عنيا إعتمادا عمى منيجية مزدوجة تقـو عمى 
 .التحميؿ و المقارنة 

التحميؿ لمنصوص القانونية المتعمقة بالجريمة الستنباط و استنتاج األفكار 
 .القانونية التي تجيب عنيا تمؾ التساؤالت 

و المقارنة بما عميو الوضع في التطبيؽ القضائي بما يكشؼ كيفية تعامؿ القضاء 
 .مع أحكاـ ىذه الجرائـ 

 :و ترتيبا عمى كؿ ذلؾ فقد تـ تناوؿ جرائـ الصرؼ مف منظوريف 

 (الفصؿ األوؿ  ) يتعمؽ بالتعرؼ عمى األركاف المكونة لجرائـ الصرؼ :المنظور األول 
المبحث الثاني  )ثـ ركنيا المعنوي  (المبحث األوؿ  )حيث تناولنا الركف المادي لمجرائـ 

.) 

الفصؿ الثاني  ) يتعمؽ بخصوصيات متابعة جرائـ الصرؼ و الجزاء ليا :المنظور الثاني 
ثـ العقوبات المقرر ( المبحث األوؿ ) حيث نتناوؿ خصوصيات متابعة جرائـ الصرؼ  (

  .(المبحث الثاني  )تطبيقيا عمى مرتكبييا 
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 : ولئلجابة عمى ما سبؽ مف إشكاليات اقترحنا  الخطة التالية

 الـخــطـــة

  ماىية جريمة الصرؼ :الفصل األول

  التعريؼ و التطور التشريعي لجرائـ الصرؼ :المبحث األول

  التعريؼ المغوي و االصطبلحي و القانوني لجريمة الصرؼ  :المطمب األول

  التعريؼ المغوي و االصطبلحي :الفرع األول

  التعريؼ القانوني  :الفرع الثاني

  التطور التشريعي لجريمة الصرؼ  :المطمب الثاني

  مرحمة إدراج نصوص التجريـ في قانوف العقوبات  :الفرع األول

  مرحمة الجمع بيف قانوف العقوبات و قانوف الجمارؾ  :الفرع الثاني

  مرحمة أفراد قانوف خاص لجرائـ الصرؼ  :الفرع الثالث

  أركاف جريمة الصرؼ  :المبحث الثاني

  الركف المادي لجريمة الصرؼ  :المطمب األول

  محؿ جريمة الصرؼ  :الفرع األول

  النشاط المادي المجـر في جريمة الصرؼ  :الفرع الثاني

  الركف المعنوي لجريمة الصرؼ  :المطمب الثاني

  الركف المعنوي لجريمة الصرؼ التي محميا نقود و قيـ  :الفرع األول
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 الركف المعنوي لجريمة الصرؼ التي محميا أحجار كريمة و معادف ثمينة  :الفرع الثاني 

  خصوصيات جرائـ الصرؼ و العقوبات المقررة ليا  :الفصل الثاني

  خصوصيات متابعة جرائـ الصرؼ  :المبحث األول

  إجراءات معاينة و متابعة الجريمة  :المطمب األول

  إجراءات و معاينة  :الفرع األول

  إجراءات المتابعة  :الفرع الثاني

  المصالحة في جريمة الصرؼ و آثارىا  :المطمب الثاني

  شروط إجراء المصالحة  :الفرع األول

  آثار المصالحة :الفرع الثاني 

  العقوبات المقررة لجرائـ الصرؼ  :المبحث الثاني

  العقوبات المقررة تطبيقيا عمى الشخص الطبيعي  :المطمب األول

  العقوبات األصمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي :الفرع األول

  العقوبات التكميمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي :الفرع الثاني

  العقوبات المقرر تطبيقيا عمى الشخص المعنوي في جريمة الصرؼ :المطمب الثاني

  المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائـ الصرؼ  :الفرع األول

 العقوبات المترتبة عف المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائـ  :الفرع الثاني
 الصرؼ

 الخاتمة 
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 :ماهية جريمة الصرف: الفصل األول 

يقتضي المبدأ أال تقـو الجريمة إال بتوافر الركنيف المادي والمعنوي، وال تشكؿ جرائـ 
الصرؼ استثناءا لو، ما عدا أف الركف المادي و الركف المعنوي فييا يمتازاف 

.بخصوصيات  
إذ أف تحديد الركف المادي في ىذه الجرائـ ال يرتكز فقط عمى النص الخاص الذي تستمد 

 المعدؿ والمتمـ بؿ ىو مرتبط 22-96منو جرائـ الصرؼ شرعيتيا و الذي ىو األمر رقـ 
ارتباطا وثيقا و الزما بالنصوص التنظيمية التي تصدرىا بنؾ الجزائر تماشيا مع التشريع 
المنظـ لمجاؿ التجارة الخارجية و عمميات الصرؼ، و قد تكمؿ األحكاـ التي تضعيا بنؾ 

 المتضمف 104-76الجزائر نصوص قانونية أخرى كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقانوف رقـ 
قانوف الضرائب الغير مباشرة في الحاالت التي تكوف فييا جرائـ الصرؼ منصبة عمى 

.المعادف الثمينة و األحجار الكريمة  
بالتالي فتحديد الركف المادي لمجريمة يمزمنا ال محاؿ الرجوع إلى ىذه التشريعات ألف 

الجريمة بنفسيا عبارة مف عدـ إحتراـ اإللتزامات التي تنص عمييا مختمؼ ىذه النصوص 
لى  التي تشكؿ التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ منو وا 

 .الخارج
أما الركف المعنوي لجرائـ الصرؼ فيو ال يأخذ الحجـ و األىمية المذاف يأخذىما الركف 

المادي فإف كانت لمركف المعنوي خصوصيات إال أف البحث عف توافره غير صعب و لو 
أف الركف المعنوي في جرائـ الصرؼ يختمؼ ىو اآلخر،مثمو مثؿ الركف المادي، باختبلؼ 

.محؿ الجريمة  
 ولتوضيح كؿ ما سبؽ عرضو بإيجاز في ىذا المدخؿ سيتناوؿ ىذا الفصؿ األوؿ دراسة 

في المبحث األوؿ بالتعريؼ جريمة الصرؼ و تطورىا التشريعي و في المبحث الثاني 
.سوؼ نتناوؿ أركاف جريمة الصرؼ مف خبلؿ الركف المادي و المعنوي   
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 :التعريف والتطور  التشريعي لجرائم الصرف:المبحث األول 

 لجريمة الصرؼ و تطورىا االصطبلحي سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى المفيـو المغوي و 
. التشريعي 

  : لجريمة الصرفاالصطالحي والقانوني التعريف المغوي و : المطمب األول 

 لجريمة الصرف االصطالحيالتعريف المغوي و : الفرع األول 

: لمغوي التعريف ا*/أ

يصرؼ و صرفو بمعنى رده و صرؼ الماؿ أي – مف الفعؿ مشتقةالصرؼ كممة 
، و صرؼ الكممة أي ألحقيا الكسر في حالتي الجر و التنويف و الصرؼ ىو 1أنفقو

الخالص الصافي مف العيب و الكدر ، أما الصرؼ ىو التقمب و الحيمة و مف ىذا 
 .المعنى يقاؿ عف الصرؼ و الصرفي بأنو المتقمب في أموره 

 و الصرؼ ىو بيع بو،أما الصرؼ فيو المنسوب إلى عمـ الصرؼ أو العالـ 
 و منيا صرؼ النقود آخر،الذىب بالفضة و ىو مف ذلؾ ألنو يتصرؼ بو مف جوىر إلى 

في القانوف "  و جاء استعماؿ عقد الصرؼ.األخيرأي بدليا بنقود و مف ىذا المعنى 
 .2بمعنى مبادلة النقد بالنقد و ليذا العقد تنسب كممة الصرفي "

 

 

 الصرفي في األوراؽ التجارية ، دراسة مقارنة ، منشورات الحمبية الحقوقية الطبعة التضامفيوسؼ عودة غانـ المنصوري ،-1
 .20-19 ص 2012األولى سنة 

 لبناف الطبعة – الجزء االوؿ  دار القمـ ، لمطباعة و النشر و التوزيع  .عربي عربي معجم- معجم المعاني الجامع   قاموس 2
  .236 ، ص 2011الثالثة ، 
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  : لمرقابة عمى الصرفالتعريف االصطالحي*/ب

وىي مجموعة مف األنظمة والقوانيف التي تصدرىا الدولة بغية إخضاع معامبلت األفراد و 
و يستوي في ذلؾ التدخؿ ،الييئات مع الخارج لمسياسة التي تراىا أنيا تكفؿ الصالح العاـ 

مف الناحية المالية عف طريؽ تنظيـ عمميات الصرؼ األجنبي التي تقـو بيا البنوؾ أو 
 أو دفع الصادرات االستيرادرسـ سياسة تيدؼ إلى توفير نقد أجنبي عف طريؽ إعاقة 

و معنى ذلؾ أف الرقابة تتـ عف طريؽ الصرؼ ،بتأثير وسائؿ مصطنعة ترسميا السمطات 
و حركة رؤوس األمواؿ مع الخارج الناتجة عف عمميات التجارة الخارجية و تيدؼ إلى 

 و ضماف استقراره اذا اف كؿ صور الرقابة عمى النقد تيدؼ  .1الحفاظ عمى قيمة النقد 
الى مكافحة تيريبية الى الخارج بما يحفظ العممة الوطنية مف ىبوط قيمتيا و يحمي 

االقتصاد الوطني كما تيدؼ الى مكاف حصوؿ الدولة عمى ما قد تحتاج اليو مف عممة 
 .أجنبية بسعرىا الرسمي لمواجية احتياجات االستيراد المختمفة و المعامبلت الخارجية

 :التعريف القانوني لجريمة الصرف:الثاني الفرع

لى الخارج  كؿ مخالفة لمتشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف وا 
  2 22-96استنادا إلى نص المادة األولى مف األمر رقـ 

 

محمد عربي ، مخالفات الصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ و طرؽ تسويتيا ، نصوص قانونية و تنظيمية ، الممكية .– 1
 06 ، ص 2000لطبعة النشر و اإلعبلـ و التوزيع ، سنة 

 والمتعمؽ بقمع مخالفات  التشريع والتنظيـ  الخاصيف بالصرؼ وحركة 09/07/1996 مؤرخ في 96/22 امر رقـ – 2
 تعديميف األوؿ 96/22 و قد عرؼ األمر 10/70/1996  الصادرة بتاريخ 43رؤوس األمواؿ  ، الجريدة الرسمية  العدد 

 . 26/08/2010 المؤرخ في 10/03 و الثاني بمقتضي األمر 19/02/2003 المؤرخ في 03/01بمقتضي األمر 
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 :التطور التشريعي لجريمة الصرف : المطمب الثاني 

إف تطور التجارة الخارجية و زيادة االستثمارات بيف الدوؿ ساعد عمى حرية إنتقاؿ رؤوس 
األمواؿ عبر العالـ عف طريؽ تسييؿ عممية إنتقاؿ السمع و رؤوس األمواؿ بيف الدوؿ ، 
ال تخمو مف المخاطر خاصة عمى الجانب اإلقتصادي مما وجب عمى الحكومات ضبط 
حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج سواء كانت تمؾ األمواؿ في شكؿ نقود أو قيـ أو 
سندات أو معادف ثمينة أو أحجار كريمة فوقع عمى عاتؽ الدولة فرض تدابير حماية ذات 

طابع جزائي عمى حركة رؤوس األمواؿ عند استيرادىا أو تصديرىا حيث يترتب عمى 
 .مخالفة تمؾ التدابير عقوبات جزائية 

 ، 157-62و لقد ورثت الجزائر جريمة الصرؼ عف التشريع الفرنسي بموجب القانوف رقـ 
 .و الذي تـ بمقتضاه تمديد تطبيؽ التشريع الفرنسي في الجزائر 

-45بما في ذلؾ التشريع الخاص بقمع جرائـ الصرؼ الذي كاف يحكمو آنذاؾ األمر رقـ 
-12-31 المؤرخ في 107-69 و جاء األمر رقـ 1945-05-30 المؤرخ في 1088
 و بموجبو أصبحت جريمة منصوص يعاقب 1970 المتضمف قانوف المالية لسنة 1969

عمييا في القانوف الجزائري و مف ىذا التاريخ مرت جريمة الصرؼ في ظؿ التشريع 
 : 2الجزائري بالمراحؿ التالية 

 

 جرائـ التزوير ، الجزء الثاني دار –أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص في جرائـ الفساد الماؿ و األعماؿ -1
  .317 ، ص 2013 الجزائر الطبعة الثالثة عشر ، –ىومو ، لمطباعة و النشر و التوزيع 

 و المتضمف اإلبقاء عمى سرياف التشريع الفرنسي ماعدا ما يتعارض مع السيادة 1962-12-31 المؤرخ في 62/157القانوف - 1
 1962الوطنية والصادر سنة 
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 :مرحمة إدراج نصوص التجريم في قانون العقوبات : الفرع األول 

 المعدؿ و المتمـ 1 1975-06-17  المؤرخ في 47-75 وقد تـ تـ إثر صدور األمر رقـ 
 المتضمف قانوف العقوبات الجزائري الذي 1966-06-08 المؤرخ في 156-66لؤلمر رقـ 

 التي كانت تحكـ جريمة الصرؼ و أدرجت 1970بموجبو ألغيت أحكاـ قانوف المالية في سنة 
 . مكرر426 إلى 424ىذه الجريمة في قانوف العقوبات و تحديدا في المواد 

 :مرحمة الجمع بين قانون العقوبات و قانون الجمارك : الفرع الثاني 

-06-30تزامنت ىذه المرحمة مع صدور قرار المجمس األعمى بجميع غرفو المؤرخ في 
 و الذي بموجبو قضت المحكمة العميا بأف جريمة الصرؼ عندما تشكؿ في نفس 1 1981

الوقت جريمة جمركية فإنيا تخضع مف حيث الجزاء لمعقوبات التي يقضي بيا قانوف  
 .العقوبات فضبل عف الجزاءات الجنائية المقررة ليا في قانوف الجمارؾ 

 مرحمة إفراد قانون خاص لجرائم الصرف : الفرع الثالت 

   1996-07-09 المؤرخ في 22-96تزامف ىذه المرحمة مع ظيور األمر رقـ 
المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و 

 و الذي 2 2003-02-19 المؤرخ في 01-03إلى الخارج المتمـ و المعدؿ باألمر رقـ 
بموجبو تـ إلغاء جريمة الصرؼ مف قانوف العقوبات مع إيضاح أف ىذه الجريمة ال 

  .3تخضع ألي جزاء آخر ، غير ما ىو مقرر في ىذا النص 

 . 147مجموعة قرارت الغرفة الجزائية ، ص : 23505 ممؼ رقـ 30/06/1981المجمس األعمي بجميع غرفو - 1

-06-08 المؤرخ في 156-66 المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ 1975-06-17  المؤرخ في 47-75األمر رقـ - 2
 .1975 سنة 23 المتضمف قانوف العقوبات الجزائري،الجريدة الرسمية  االعدد 1966

 والمتعمؽ بقمع مخالفة  التشريع والتنظيـ الخاصة بالرصؼ وحركة رؤوس 10/02/2003 مؤرخ في 03/01األمر - 3
 .2003  الصادرة سنة 12، الجريدة الرسمية العدد / 96/22االمواؿ مف والى الخارج والدي عدؿ االمر 
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 :أركان جريمة الصرف : المبحث الثاني 

الجريمة ال تقـو إال بتوافر الركنيف المادي و المعنوي ، أي أف الجريمة تتبمور ماديا و 
تتخذ شكبل معينا ، و ىو ما يعبر عنو بالركف المادي لمجريمة الذي يمثؿ السموؾ 

 .اإلجرامي و يجعمو مناطا لمعقاب 

إال أف الركف المادي في حد ذاتو ال يمكف إسناد المسؤولية إلى الجاني بؿ يجب أف تتجو 
إرادة الجاني بحرية و معرفة تامة إلى ارتكاب الجريمة ، أي توفر الركف المعنوي لمجريمة 

الذي قد يأخذ صورة القصد الجنائي أو صورة الخطأ الناتج عف إىماؿ أو عدـ احتراـ 
إف الركنيف المادي و المعنوي ال يكفياف لمعاقبة .األنظمة مف طرؼ مرتكب الفعؿ المجـر 

الجاني بؿ البد مف وجود نص قانوني يجـر الفعؿ إذا ال جريمة بغير قانوف ، و ىذا ما 
 .1قرره المشرع في المادة األولى مف قانوف العقوبات

 الركن المادي لجريمة الصرف : المطمب األول 

إف كؿ جريمة البد أف تتخذ شكبل معينا ناتجا عف نشاط مادي يقـو بو الجاني و ىو ما 
يعبر عنو بالسموؾ اإلجرامي الذي يجعمو مناطا لمعقاب مرتكبا لجريمة صرؼ أو ما ىو 

 الشكؿ الذي تتجسد فيو جريمة الصرؼ ؟ 

   10-90أنيا ترتكز عمى نصوص تنظيمية صادرة عف بنؾ الجزائر الذي خوؿ لو القانوف 
  .2بواسطة إصدار نظـ في ىذا المجاؿ

تمتاز جريمة الصرؼ أيضا أنيا ال تظير في شكؿ واحد بؿ يمكف أف تأخذه عدة مظاىر 
 خارجية تعد كميا صور مختمفة لمجريمة حيث تتعدد صور جريمة الصػػرؼ 

 المتعمؽ  بالنقد و القرض صبلحيات تنظيـ مراقبة الصرؼ و حركة رؤوس 14/04/1990 المؤرخ في 10- 90القانوف - 1-
 .16  ع 18/04/1990الجريدة الرسمية سنة  الصادرة في. األمواؿ مف و إلى الخارج 

  .318أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ص -2
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  المعدؿ و 22-96بقدر عدد أنواع األعماؿ التي تشكؿ ركنيا المادي ، فيميز األمر رقـ 

المتمـ في مادتو األولى خمس صور لجريمة الصرؼ و ذلؾ إذا كاف محؿ الجريمة متمثؿ 
في نقود أو قيـ ، حينما يتميز نفس األمر في مادتو الثانية بيف ثبلثة صور لجريمة 

  .1الصرؼ إذا ما نصت عمى األحجار الكريمة و المعادف الثمينة 

 :و مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف الركف المادي لجرائـ الصرؼ ينقسـ إلى فرعيف 

 :محل جريمة الصرف : الفرع األول 

 المتعمؽ بقمع جريمة الصرؼ 1996-07-09 المؤرخ في 22-96إلى غاية تعديؿ األمر رقـ 
 لـ يكف المشرع يحدد بصفة صريحة و 2003-02-10 المؤرخ في 01-03بموجب األمر رقـ 

 22-96 مف األمر رقـ 02 لتحديد صراحة محؿ الجريمة في المادة 01-03جاء األمر رقـ 
المعدؿ و المتمـ فأفضى عمى جريمة الصرؼ الوضوح بيذا الخصوص غير أف اإلبقاء عمى 
نص المادة األولى بدوف تعديؿ يبعث عمى التساؤؿ حوؿ مجاؿ تطبيؽ نص المادة األولى 

 . المعدلة 2مقارنة مع ما نصت عميو المادة 

 المتعمؽ بقمع جريمة 1996-07-09 المؤرخ في 22-96 يحدد المشرع في ظؿ األمر رقـ فمـ
الصرؼ ، محؿ جريمة الصرؼ بصفة صريحة فمـ يذكر إال السبائؾ الذىبية و القطع النقدية 
الذىبية و األحجار و المعادف النػػفيسة غير أنو جرى الفقو و القضاء عمى أف محؿ جريمة 

الصرؼ يتمثؿ أساس في وسائؿ الدفع و المعادف الثمينة و األحجار الكريمة و بدرجة اقؿ في 
 .2القيـ المنقولة 

 

  .5 ، ص2006بوزيدي سميرة ، مذكرة التخرج مف المدرسة العميا لمقضاء ، جرائـ الصرؼ في التشريع الجزائري ، -1

  .30 ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا ، الجزائر ، ص 2011المجمة القضائية ، العدد األوؿ ، -2
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 التي 96/22 مف األمر رقـ 2 لتكريس ذلؾ مف خبلؿ تعديؿ المادة 10/03و جاء األمر 
أضافت وسائؿ الدفع و القيـ المنقولة و سندات الديف الي السبائؾ الذىبية و القطع النقدية 

 1الذىبية و االحجار و المعادف النفيسة 
-02-03 المؤرخ في 01-07و ىي محددة في نظاـ بنؾ الجزائر رقـ : وسائل الدفع /اوال

 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى المعدالت التجارية مع الخارج و الحسابات بالعممية 2007
 التي 22-96الصعبة السارية المفعوؿ و ذلؾ إستنادا إلى نص المادة األولى مف األمر رقـ 

عرفت جريمة الصرؼ عمى أنيا كؿ محاولة أو مخالفة لمتشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و 
 .حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج 

 : و سائؿ الدفع كاآلتي 01-07 مف نظاـ بنؾ الجزائر رقـ 18و عرفت المادة 
 1  الصكوؾ السياحية و الصكوؾ المصرفية أو البريدية2- األوراؽ النقدية  

 3  السندات التجارية 4- خطابات االعتماد   

 كؿ وسيمة دفع أخرى ميما كانت األداة المستعممة ومف ىذا القبيؿ النقود المعدنية .

 و عمى ذلؾ تأخذ وسائؿ الدفع أشكاؿ النقود الورقية و النقود المعدنية و النقود المصرفية *
عممة  )و تأخذ وسيمة الدفع عدة صور فقد تكوف وطنية ، أو أجنبية قابمة لمتحويؿ بصفة حرة *

 .2أو غير قابمة لمتحويؿ  (صعبة 
رغـ وجود العديد مف المؤلفات االقتصادية التي تبحث في موضوع النقود  :تعريف النقود /أ

فإنو ال يوجد تعريؼ يجمع بيف الدقة و اإليجاز و يمكف تعريفيا عمى أنيا ىيئة تميز اقتصاد 
التبادؿ كما يمكف تقديـ النقود بالتركيز عمى وظائفيا الخاصة أو عمى خصائصيا تاريخيا ىي 
قطعة معدنية تستعمؿ كوسيمة دفع في عمميات التبادؿ ثـ كوسيمة دفع عامة ىناؾ إجماع بيف 

اإلقتصادييف عمى تعريؼ النقود بوظائفيا كما يمي ىي أي شئ يمقى قبوال عاـ كوسيط و مقياس 
 .3لمقيمة 

  .318أحسف بوسقيعة الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ص -1
 جرائـ التزوير ، الجزء الثاني دار –أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص في جرائـ الفساد الماؿ و األعماؿ - 2

  .317 ، ص 2015 الجزائر الطبعة الثالثة عشر ، –ىومو ، لمطباعة و النشر و التوزيع 
نعمة اهلل نجيب ، محمود يونس ، عبد النعيـ مبارؾ ، مقدمة في اقتصاديات النقود و التصدير و السياسات النقدية ، -3

 15 الى 12 ص 2001الدار الجامعية ، القاىرة ،سنة 



      
 

14 
 

و ىذا ىو التعريؼ الوظيفي لمنقود ، أو تعرؼ النقود حسب وظائفيا و حتى تؤدي النقود 
وظيفتيا كأداة مبادلة مقبولة يجب أف تتمتع بصفة القبوؿ العاـ ، سيولة حمميا ، قابميتيا 

 .لمتجزئة ، تجانس وحدتيا ، قدرتيا النسبية 

تعرؼ بوزف محدد مف المعدف و تتداوؿ في  : النقود المعدنية و األوراق النقدية/ ب
شكؿ قطع ليا قيمة ذاتية أي قيمة وزف المعدف الذي يشكميا و ىي غير موجودة حاليا في 
أي دولة قطع النقود المتداولة في أيامنا ىذه ال تحتمؿ إال قيمة مسماة ال عبلقة ليا بقيمة 

 .المعدف 

تاريخيا أخذت النقود شكؿ األشياء المادية ، أشياء ذات االستعماؿ الواسع ، ليا 
قيمة و منفعة ثابتتيف نسبيا ، كما تخص بالقبوؿ ألف الحاصؿ عمييا متأكد مف إمكانية 

-04-14 المؤرخ في 10-90و النقود المعدنية حسب القانوف . استعماليا في المستقبؿ 
 في األوراؽ النقدية المصرفية و القطع 02 المتعمؽ بالنقد و القرض في مادتو 1990

النقدية المعدنية التي تصدر عف بنؾ يتمتع بامتياز اإلصدار و ىو اإلمتياز الذي يعود 
 مف 04في القانوف الجزائري لمدولة التي تفوض حؽ ممارسة لبنؾ الجزائر بموجب المادة 

 .1 المذكور أنفا 10-90األمر رقـ 

 :النقود المصرفية /ج
و تشمؿ باقي وسائؿ الدفع األخرى السيما الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية التي 
تختمؼ عف أوليا إذ أف الساحب فييا يكوف المصرؼ مباشرة أو شركة سياحية و يستحؽ 

الدفع في الخارج عمى فرع مف فروع ىذا أو تمؾ و كذلؾ بطاقات االئتماف ، رسائؿ 
 ....اإلعتماد ، األوراؽ التجارية 

 
 المتعمؽ بالنقد و القرض ، الجريدة الرسمية 1990-04-14 المؤرخ في 10-90 مف القانوف رقـ 02طبقا ألحكاـ المادة -1 .

  .16 ، عدد 1990 أفريؿ 18الصادرة في 
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 1:و نميز فييا صورتيف مف النقود 

  النقود المصرفية الوطنية و المتمثمة في الدينار الجزائري 

  النقود األجنبية و التي بدورىا تنقسـ إلى صنفيف نقود قابمة لمتحويؿ المعبر عنيا
 .بالعممة الصعبة و نقود غير قابمة لمصرؼ 

 السالؼ 03/01 المعدؿ و المتمـ باألمر 96/22 مف األمر 01غير أف نص المادة 
الذكر يتكمـ أيضا عف حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج و ىي أوسع مف الصرؼ ، 

 .و بذلؾ العممة الوطنية 

ال يطبؽ التشريع الخاص بقمع جرائـ الصرؼ عمى العممة الوطنية عندما يتعمؽ األمر 
باإلستيراد أو التصدير المادي ليا ، لكف ىذا ال يعني اإلعفاء مف المتابعة الجزائية ،و 

فيي تعد جنح استيراد أو تصدير مادي بدوف تصريح ، إف . إنما تخضع القانوف الجمارؾ 
-06-23 الصادر بتاريخ 63تحويؿ النقود مف و إلى الخارج محضور لحكـ الرأي رقـ 

 عف وزارة المالية و التخطيط المتعمؽ باستيراد و تصدير وسائؿ الدفع مف و إلى 1970
 . الخارج 

 :العممة األجنبية /د

 22-96أما بالنسبة لمنوع الثاني مف النقود أي النقود األجنبية فيؿ تتخضع ألحكاـ األمر 
 المعدؿ و المتمـ و المتعمؽ بقمع جرائـ الصرؼ ؟

 

 

 

نبيؿ صقر ، قمراوي عز الديف ، الجريمة المنظمة التيريب و المخدرات و تبييض األمواؿ في التشريع الجزائري ، دار اليدى -1
  .68 ، ص 2008لمطباعة و النشر و التوزيع 
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النقد األجنبي ىو جميع العمبلت ما عدا الجنيو المصري ، و نصرؼ ذلؾ إلى كافة 
األشكاؿ و الصور التي عمييا النقد األجنبي باستثناء المسكوكات الذىبية و المعدنية 

ىناؾ عممة أجنبية قابمة لمتحويؿ بكؿ حرية ىي العممة :العممة األجنبية نوعاف . 1األخرى
و .الفرنؾ السويسري  (األورو حاليا  )الصعبة مثؿ الدوالر األمريكي ، الفرنؾ الفرنسي 

عممة أجنبية غير قابمة لمتحويؿ بكؿ حرية و ىي ليست عممة صعبة مثؿ الدينار التونسي 
 ....، الدرىـ المغربي ، الجنيو المصري 

 :القيم المنقولة و سندات الدين /ثانيا

 القيـ المنقولة و سندات الديف ضمف محؿ جريمة الصرؼ سواء 03-01أدرج األمر رقـ 
  .02كانت محررة بالعممة األجنبية أو بالعممة الوطنية المادة 

الذي نص صراحة  2  03/02/2007  المؤرخ في 01-07و كاف قانوف بنؾ الجزائر رقـ 
 منو عمى القيـ المنقولة و سندات الديف غير أنو خص بالذكر تمؾ المحررة 06في المادة 

 بالعممة الوطنية دوف سواىا 

 القيـ المنقولة و سندات الديف ضمف محؿ جريمة الصرؼ سواء 10/03و أدرج األمر 
 07/01كانت محررة بالعممة االجنبية أو الوطنية و كاف نظاـ بنؾ الجزائر السالؼ الذكر 

 منو عمي القيـ المنقولة و سندات الديف غي رانو خص 6قد نص صراحة في المادة 
 .بالذكر تمؾ المحررة بالعممة الوطنية دوف سواىا

 3 منو 30 مكرر 715والقيـ المنقولة معرفة في القانوف التجاري وتحديد في المادة 

  .31 ، ص 1986محمود محمود مصطفى شرح قانوف العقوبات ، القسـ العاـ ، -1

 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى المعامبلت التجارية الجارية  مع الخارج 03/02/2003 المؤرخ في 07/01قانوف - 2
 الصادر 95/07 وقد جاء ىدا القانوف ليعدؿ القانوف 2007 الصادرة سنة 22وحسابات العممة الجريدة الرسمية  عدد 

  المتعمؽ مراقبة الصرؼ23/12/1995بتاريخ 

القيـ المنقولة ىي سندات قابمة لمتداوؿ تدرىا شركات المساىمة و "  مف القانوف التجاري 3 مكرره 715طبقا لممادة -3
تكوف مسعرة في البورصة أو يمكف أف تسعر و تمنح حقوقا مماثمة حسب الصنؼ و تسمح بالدخوؿ بصورة مباشرة أو 

 ".غير مباشرة في حصة معينة مف رأس ماؿ الشركة المصدرة أو حؽ مديونية عاـ عمى أمواليا 
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القيـ المنقولة ىي سندات قابمة لمتداوؿ تصدرىا شركات المساىمة و تكوف مسعرة في 
البورصة  و تمنح حقوقا مماثمة حسب الصنؼ و تسمح بالدخوؿ بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في حصة معدنية مف رأس ماؿ الشركة المصدرة أو حؽ مديونية عاـ عمى أمواليا 

و تكتسي القيـ المنقولة التي تصدرىا المساىمة في شكؿ سندات لمحامؿ أو سندات 
و تتمثؿ القيـ المنقولة أساسا في األسيـ و سندات االستحقاؽ فأما السيـ فقد . إسمية

سند قابؿ لمتداوؿ تصدره "  مف القانوف التجاري عمى انو 4 مكررة 715عرفتو المادة 
 " .شركات المساىمة كتمثيؿ لجزء مف رأس ماليا 

 مف القانوف التجاري عمى أنو سند 81 مكرر 715و أما سند االستحقاؽ فقد عرفتو المادة 
قابؿ لمتداوؿ يخوؿ بالنسبة لئلصدار الواحد نفس حقوؽ الديف بالنسبة لنفس القيمة 

و أىـ ما يميز سند االستحقاؽ عف السيـ ىو أف السند يمنح لحائزه حؽ . اإلسمية 
الحصوؿ عمى مبمغ نقدي ثابت في فترات زمنية محددة إلى غاية تاريخ استحقاؽ السند 

 سنوات في حيف يمنح السيـ لحاممو حؽ الحصوؿ عمى 5يتراوح عموما ما بيف سنة و 
  .1المبالغ دورية حسب أرباح السيـ 

 :المعادن الثمينة و األحجار الكريمة /ثالثا
   .22-96 مف األمر رقـ 02و ىي محددة صراحة في المادة 

و يقصد بيا الذىب و الفضة و الببلتيف و يمكنيا أف تأخذ عدة :المعادن الثمينة /أ
أشكاؿ فالذىب مثبل قد يكوف عمى شكؿ قطع نقدية ذىبية أو سبائؾ أو أوسمة أو 

  .2مصنوعات و تكوف عامة الفضة و الببلتيف عمى شكؿ مصنوعات

 

 

 

 

 

 
 
  الطٌب ٌاسٌن جامعة، النظام المصرفً الجزائري فً مواجهة تحدٌات العولمة المالٌة، مجلة الباحث، العدد -1

 49.1.، ص03/2003

 .320أحسن بوسقٌعة ، مرجع سابق ، ص - 2
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ىي قطع المعادف التي لـ تتحوؿ بعد إلى أشكاؿ التي تستخدـ في صنعيا :السبائك /ب
 .1او  سبائؾ المعادف النفيسة ، و ىي تطمؽ عادة عمى الذىب و الفضة و الببلتيف 

 :المسكوكات أو القطع الذهبية النقدية /ج

 .كالعممة الذىبية األجنبية أيا كانت جنسيتيا أو قيمتيا *

و يقصد بيا تمؾ المعادف التي اكتسبت قيمتيا مف بريقيا و :األحجار الكريمة /رابعا
ندرتيا ىذا ما يجعؿ حصرىا في أية صورة مف صورىا أيا كاف نوعيا مثؿ ألماس و 

 .2الياقوت و الزمرد 

 النشاط المادي المجرم في جريمة الصرف : الفرع الثاني 

يرى جانب مف الفقو في مصر ، بأف التعامؿ في النقد األجنبي ىو القياـ بعممية مف 
عمميات النقد األجنبي أيا كاف نوعيا سواء كانت تعامبل أو تعيدا أو تحويبل ، و يقصد 
بعمميات النقد كؿ تصرؼ قانوني يرد عمى أوراؽ النقد ، سواء كاف ىذا التصرؼ إنشاء 

 .3حؽ عمييا أو نقمو أو إنقاصو 

 

  .69نبيؿ صقر ،قمراوي عز الديف ، المرجع السابؽ ص -1

  .69نبيؿ صقر قمراوي عز الديف ، المرجع السابؽ ، ص -2

 .321أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص - 3
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أما عمميات تيريب النقد قد تتـ بصورة أكثر مادية مف مجرد اإليداع في البنوؾ و نقؿ 
األمواؿ القذرة غير شبكة البنوؾ العالمية بؿ قد يتعدى ىذا األسموب إلى النقؿ  المادي 
ليذه مف خبلؿ وسائط النقؿ و الشحف المختمفة كالبواخر أو الطائرات و يستعاف ليذا 

بشركات اإلستيراد و التصدير أو تيريب النقود القذرة برا و يشغؿ ميربيا في ذلؾ الحدود 
و النشاط المادي المجـر في جريمة الصرؼ ، قد يتخذ . 1البرية المشتركة ما بيف دولتيف 

سموكا إيجابيا عف طريؽ إتياف الجاني بفعؿ منعو القانوف مثؿ التصريح الكاذب ، أو 
سموكا سمبيا بإحجاـ عف القياـ بواجب نص عميو القانوف مثؿ عدـ اإلمتثاؿ لواجب 

 .2الحصوؿ عمى التراخيص المشترطة 

 :صور جريمة الصرف المنصبة عمى النقود و القيم -1

 المتعمؽ بالقواعد 2007-02-03 المؤرخ في 01-07و يعد نظاـ بنؾ الجزائر رقـ 
المطبقة عمى المعامبلت التجارية مع الخارج و الحسابات بالعممة الصعبة النص المرجعي 

و الواقع أف جريمة الصرؼ ليست واحدة و إنما ىي عدة ، و قد حصر . في ىذا المجاؿ 
 المعدؿ و المتمـ مختمؼ مظاىر ىذه الجريمة و كؿ مظير يشكؿ في 22-96األمر رقـ 

 03-10 المعدؿ و المتمـ ال سيما باألمر رقـ 22-96حدد األمر رقـ .حد ذاتو جريمة 
 السموؾ في المادتيف األولى و الثانية منو عمى النحو التالي 2010-08-26المؤرخ في 

-03 المعدؿ المتمـ باألمر رقـ 22-96حيث تعتبر حسب المادة األولى مف األمر رقـ 
  مخالفة أو محاولة مخالفة لمتشريع و التنظيـ الخاصيف 2003-02-19 المؤرخ في 01

 
 . 191 ، ص 1970يظطفً ضضىاٌ ، انتهطَب انجًطكٍ و انُقسٌ و قضبء انطبؼت األونً -1

، 2002أضوي فبَع انفبػىضٌ ، إَُبغ يحًس قطُشبث ، جطًَت غسُم األيىال ، زاض وائم نهُشط و انتىظَغ، األضزٌ -2

 . 78ص 
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 :بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و غمى الخارج ، بأنو وسيمة كانت ما يأتي 
  التصريح الكاذب 

  عدـ مراعاة إلتزامات التصريح 

  عدـ استرداد األمواؿ إلى الوطف 

  عدـ مراعاة اإلجراءات المنصوص عمييا أو الشكميات المطموبة 

  عدـ الحصوؿ عمى التراخيص المشترطة أو عدـ احتراـ الشروط المقترنة بيا. 

-08-26 المؤرخ في 03-10 مف نفس األمر المعدلة بموجب 2فيما نصت المادة 
 يعتبر أيضا مخالفة لمتشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ 2010

 .مف و إلى الخارج األفعاؿ اآلتية التي تتـ دوف مراعاة التشريع و التنظيـ المعمؿ بو 
الشراء و البيع و تصدير و استيراد كؿ وسيمة دفع أو قيـ منقولة أو سندات ديف محررة - 

 .بالعممة األجنبية 
تصدير و استيراد السبائؾ الذىبية و القطع النقدية الذىبية و األحجار و المعادف - 

 .1النفيسة 
السموؾ المنصوص عميو في المادة : و تبعا لذلؾ يميز المشرع بيف نوعيف مف السموؾ 

 ، و ىو جوىر جريمة الصرؼ و ينصرؼ أساسا إلى 22-96األولى مف األمر رقـ 
 2األفعاؿ ذات الصمة بعمميات التجارة الخارجية ، و السموؾ المنصوص عميو في المادة 

 و ينصرؼ باألفعاؿ التي يرتكبيا عامة الناس كأفراد و جماعات 03-10المعدلة باألمر 
، غير أف المتمعف في أحكاـ المادتيف األولى و الثانية المعدلة يكتشؼ حاالت عددية 

 يحتمؿ الواحد  بحيث يكوف الفعؿ concours de qualificationلتعدد األوصاؼ 

 منقولة قيـ أو دفع بوسيمة األمر يتعمؽ عندما معا،السيما النصيف طائمة تحت ويقع وصفيف
2ديف سندات أو

. 
  .322 و 321أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص -1
 .10/03 المعدلة باألمر 02أنظر المادة -2
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و بالتالي إذا كانت النقود أو القيـ محبل لجريمة الصرؼ فإف ىذه األخيرة تأخذ خمسة 
صور تتحقؽ صورة منيا إذ يشكؿ كؿ نوع مف السموؾ صورة مف صور جريمة الصرؼ ، 

 :و ندرس أنواع ىذه السموؾ حسب التقسيـ اآلتي 
 :التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزام التصريح -أوال

 : حاالت  03و نميز في ىذه الصورة بيف 
استيراد وتصدير * إستيراد و تصدير البضاعة *اإلستيراد و التصدير المالي لمنقود*

 السمع والخدمات
 :االستيراد  والتصدير المالي لمنقود/ أ

يجب التمييز بيف سموؾ المسافر الذي يقـو باالستيراد و التصدير المادي لوسائؿ الدفع و 
القيـ المنقولة و سندات الديف و المعادف الثمينة ، و األحجار الكريمة و ىو سموؾ الذي 

 و بيف التعامؿ االقتصادي الذي يقـو باستيراد أو تصدير وسائؿ الدفع 02تحكمو المادة 
 . 1أو القيـ المنقولة أو سندات الديف بمناسبة عممية مرتبطة بالتجارة الخارجية

 :االستيراد و التصدير المادي لوسائل الدفع -ب
 لكؿ مسافر 1995-12-23 المؤرخ في 07-95 مف النظاـ رقـ 19أجازت المادة :االستيراد 

يدخؿ الجزائر استيراد أوراؽ نقدية أو شيكات سياحية دوف تحديد المبمغ غير أف ىذا االستيراد 
يخضع لتصريح إلزامي لدى الجمارؾ لما يفوؽ المبمغ المستورد القيمة المقابمة بالدينار الجزائري  

و تبعا عمى . 2و التي يحددىا بنؾ الجزائر عمما أف بنؾ الجزائر لـ يحدد بعد سقؼ ىذا المبمغ 
 :ذلؾ يقع عمى كؿ مستورد لؤلوراؽ النقدية ، أو لمشيكات السياحية التزاماف و ىما 

 
.249و 248: نبيؿ صقر ، الوسيط في جرائـ االموؿ ،دار اليدي عيف مميمة الجزائر ، دوف طبعة ، ص - 1  

.250نبيؿ صقر ، نفس المرجع ، ص - 2  
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 .واجب التصريح بالعممة المستوردة *
واجب الصدؽ عند التصريح و بعد أي إخبلؿ بإحداىما فعبل مكونا لمركف المادي لجريمة *

الصرؼ كما لو استورد الجاني نقودا أو شيكات سياحية دوف التصريح بيا لدى الجمارؾ أو 
باإلدالء بتصريح ، في حيف يعد فعبل مكونا لجريمة الصرؼ أي استيراد أو تصدير لباقي النقود 

 يتحدث عف األوراؽ النقدية 07-95النقود المعدنية وسائؿ الدفع األخرى ، ذلؾ أف النظاـ رقـ .1
 .1أو الشيكات السياحية فحسب 

 سالؼ الذكر لكؿ مسافر يغادر الجزائر تصدير 07-95 مف النظاـ 20أجازت المادة :التصدير 
 المصرح بو عند غأي مبمغ باألوراؽ النقدية األجنبية أو بالشيكات السياحية في حدود المبؿ

الدخوؿ و المبمغ المقتطع منو التي تـ التنازؿ عنو بانتظاـ لموسطاء المعتمديف و المبالغ 
 .2المقتطعة مف حسابات بالعممة الصعبة أو المبالغ المعطاة برخصة الصرؼ 

أما وسائؿ الدفع األخرى فتبقى تحت التصرؼ الحر لصاحبيا ، و إذا كاف بنؾ الجزائر لـ 
يحدد سقفا لئلستيراد المادي لمنقود فقد عمؿ عمى تحديد مبمغ النقود التي يجوز تصديرىا 

-03-30 المؤرخة في 97-02 مف التعميمة رقـ 02ماديا إلى الخارج حيث نصت المادة 
 7.622 عمى ترخيص تصدير النقود بالعممة الصعبة في حدود مبمغ أقصاه حوالي 1997

أورو أو ما يعادلو بالعمبلت األخرى أما وسائؿ الدفع األخرى فتبقى تحت التصرؼ الحر 
لصاحبيا و تبعا لذلؾ يرتكب فعبل مجرما كؿ مف صدر ماديا نفوذا بالعممة الصعبة دوف 

 .3التصريح بيا لدى الجمارؾ أو باإلدالء بتصريح كاذب 

 

 

  .36 ، 35أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، ص-1

-02-03 المؤرخ في 01-07 المتعمؽ بمراقبة الصرؼ المعدؿ 1995-12-23 المؤرخ في 07-95القانوف رقـ -2
 . المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى المعامبلت الجارية مع الخارج و الحسابات العممة ، مرجع سابؽ2007

 .251نبيؿ صقر ، مرجع سابؽ ، ص -3
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 :إستيراد أو تصدير السمع و الخدمات - ج

يخضع استيراد و تصدير السمع و الخدمات لدى الجمارؾ و يشكؿ االستيراد أو التصدير 
 بدوف تصريح أو تصريح مزور مخالفة جمركية يعاقب عمييا قانوف الجمارؾ 

و يشكؿ نفس الفعؿ جريمة مف جرائـ الصرؼ متى لو كاف اليدؼ مف عدـ التصريح أو 
التصريح الكاذب أو نتيجتيما مخالفة التشريع أو التنظيـ الخاصيف بالصرؼ أو بحركة 

و ىكذا يرتكب جريمة الصرؼ بوصؼ التصريح . رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج 
الكاذب المستورد الذي يضخـ مف قيمة البضاعة مف أجؿ تحويؿ المبمغ الفائض بالعممة 
الصعبة إلى الخارج ، كما يشكؿ جريمة صرؼ كؿ تحويؿ مصرفي لمعممة مف أو إلى 

 .2الخارج بدوف بدوف تصريح أو بتصريح مزور

 :عدم استيراد األموال إلى الوطن : ثانيا 
و يتعمؽ ىذا السموؾ بمصدري البضائع و الخدمات تمـز مختمؼ أنظمة بنؾ الجزائر مصدري 

و ىكذا نصت . البضائع و الخدمات بترحيؿ اإلرادات الناجمة عف التصدير او نواتج التصدير 
 في فقرتيا الثانية عمى أنو يجب عمى المصدر أف يقـو بترحيؿ 01-07 مف نظاـ 65المادة 

يتحمؿ المصدر . ناتج التصدير في اآلجاؿ المحددة و يجب عميو بتبرير أي تأخير في الترحيؿ 
مسؤولية التقيد بواجب الترحيؿ غير أنو يتعيف عمى الوسيط المعتمد أي بنؾ التوظيؼ مراقبة 

 .الترحيؿ و يجب عميو أف يصرح لدى بنؾ الجزائر بأي تأخير في الترحيؿ 

 

  .261أحسف بوسقيعة الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص -

  .36أحسف بوسقيعة جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، المرجع السابؽ ، ص -2
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 مف النظاـ أف إلزامية الترحيؿ تخص كبل مف المبمغ المسجؿ في 66و أوضحت المادة 
و يجب أف  الفاتورة و مبمغ المصاريؼ اإلضافية عندما ال تدرج ىذه األخيرة في سعر البيع

يتـ الترحيؿ في اآلجاؿ القانونية التي تحسب إبتداءا مف تاريخ البيع و تتـ مراقبتو ترحيؿ 
الصادرات مف طرؼ الوسيط عمى أساس الوثائؽ التي يرسؿ مف طرؼ المصدر و 

 .المصادر الجمركية 

و تحاوؿ جميع الدوؿ زيادة صادراتيا عمى إرادتيا حتى تعالج العجز في ميزاف المدفوعات و 
تحقؽ الرخاء لشعبيا بما تممكو مف نقد أجنبي و ذلؾ يكوف عف طريؽ تصدير البضاعة و التي 
تعد مف أىـ المصادر النقد األجنبي ، و يشكؿ عدـ استيراد قيمة البضاعة المصدرة تيريب ىذه 

  .1القيمة بطريقة غير مباشرة إلى الخارج

 أصبح 2 1991-02-13 المؤرخ في 37-91 الخارجية بموجب المرسـو رقـ ةبعد تحرير التجار
لكؿ مواطف لو سجؿ تجاري أف يصدر أو يستورد ما يشاء لكف يقع عمى مصدر البضاعة إلى 

الخارج التزاـ استيراد قيمة ىذه البضاعة إلى الوطف و إال وقع تحت طائمة التجريـ و التي تشكؿ 
 مف النظاـ أجؿ الترحيؿ عندما يتـ التصدير نقدا 61وقد حددت المادة . جريمة الصرؼ السمبية 

و عندما يكوف تسديد .  يوما اعتبارا مف تاريخ اإلنجاز بالنسبة لمخدمات 120بمدة ال تتجاوز 
 يوما ال يتـ التصدير إال بعد الحصوؿ عمى ترخيص 120التصدير مستحقا في أجؿ يتجاوز 

 .مف بنؾ الجزائر 

 مف النظاـ أنو يضع البنؾ الوسيط 67 بمجرد تحقيؽ ترحيؿ اإليرادات نص المادة 
المعتمد تحت تصرؼ المصدر الحصة بالعممة الصعبة التي تعود إلييا طبقا لمتنظيـ 

  .2المعموؿ بو و التي يتـ إيداعيا في حسابو بالعممة الصعبة 

  .323أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص - 1

.-  ، انًتؼهق بشطوط انتسذم فٍ يجبل انتجبضة انربضجُت 1991-02-13 انًؤضخ فٍ 37-91انًطسىو ضقى -2

  151 ص 1993َبُم نىقببوٌ ، جطائى تهطَب انُقس بٍُ انىاقغ و انقبَىٌ ، زاض انشؼب نهظحبفت و انطببػت و انُشط ، -3
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 :عدم مراعاة اإلجراءات المنصوص عميها أو الشكميات المطموبة : ثالثا 

يغمب عمى التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ الطابع الشكمي المفرط فيو فمنذ صدور 
 المذكور أعبله رخص بنؾ المركزي لكؿ مقيـ بالجزائر اكتساب العممة 07-95النظاـ رقـ 

الصعبة و التنازؿ عنيا و بيعيا و حيازتيا في الجزائر و ذلؾ حسب اإلجراءات وفؽ 
 الشكميات المنصوص عمييا في النظاـ ذاتو

 المتعمؽ بشروط 1991-02-13 المؤرخ في 37-91و منذ صدور المرسـو التنفيذي رقـ 
التدخؿ في مجاؿ التجارة الخارجية أصبح جائز لؤلعواف االقتصادييف الخارجييف في نص 

 المتعمؽ بالقواعد العامة 2003-07-19 المؤرخ في 04-03تشريعي و ىو األمر رقـ 
 منو عمى أنو 02المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع و تصديرىا حيث نصت المادة 

و " ما عدا عمميات استيراد و تصدير المنتوجات تخؿ باألمف و النظاـ العاـ و األخبلؽ 
 " .تنجز عمميات استيراد المنتوجات و تصديرىا بحرية 

غير أف ىذه العمميات تخضع لشكمية التوظيؼ المصرفي المسبؽ لدى بنؾ وسيط معتمد 
و إجماال فإف اكتساب العممة الصعبة و التنازؿ عنيا و حيازتيا و كذا .في الجزائر 

غير أف ىذه العمميات تخضع لئلجراءات .استيراد البضائع و الخدمات و تصديرىا بحرية 
و تتطمب الشكميات اآلتي بيانيا و التي يعد عدـ مراعاتيا فعبل مكونا لمركف المادي 

 لجريمة الصرؼ 

 بالنسبة القتناء العممة الصعبة و التنازؿ عنيا و حيازتيا 
ىذه العمميات مرخص بيا لدى الوسطاء المعتمديف دوف سواىـ وفؽ اإلجراءات 

 .1المنصوص عمييا في أنظمة البنؾ المركزي 
 
  .323أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص -1
 .55مرجع سابؽ ، ص  الطيب ياسيف جامعة،  - 2
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 :اقتناء العممة الصعبة /أ

 لكؿ مقيـ بالجزائر اقتناء و حيازة وسائؿ دفع 01-07 مف النظاـ رقـ 17رخصت المادة 
غير أف إقتناء العممة الصعبة ال يكوف . مدونة بالعمبلت األجنبية قابمة لمتحويؿ بصفة حرة

 . نفسيا 17إال لدى الوسطاء المعتمديف كما جاء في الفقرة الثانية مف المادة 

و مبدأ حصوؿ المتعامميف االقتصادييف بحرية الحصوؿ عمى العممة الصعبة ىو نتيجة 
 سالؼ 37-91لتخمي الدولة عمى إحتكار التجارة الخارجية الذي تـ بموجب المرسـو رقـ 

 بشروط 1991-02-20 المؤرخ في 03-91الذكر و الذي تـ تكرسو في النظاـ رقـ 
و في كؿ األحواؿ يجب أف يتـ اقتناء العممة .ممارسة عمميات استيراد السمع و تمويميا 

الصعبة لدى وسطاء معتمديف و يعد االقتناء لدى غيرىـ فعبل مكونا لمركف المادي لجريمة 
 1.الصرؼ 

 : التنازل عن العممة الصعبة /ب

الوسطاء   التنازؿ عف العممة الصعبة خارج إطار01-07 مف النظاـ رقـ 21تمنع المادة 
المعتمديف بنصيا عمى عدـ جواز القياـ بعمميات الصرؼ بيف الدينار الجزائري و العممة 

 مف نفس النظاـ 38الصعبة إال لدى الوسطاء المعتمديف و بنؾ الجزائر كما نصت المادة 
عمى أف يتنازؿ الوسيط المعتمد عف العمبلت األجنبية نقدا أو ألجؿ مستوردي السمع و 

و تبعا لذلؾ يشكؿ جريمة مف جرائـ الصرؼ كؿ .الخدمات مع احتراـ التنظيـ المعموؿ بو 
  .2تنازؿ عف العممة الصعبة لغير الوسطاء المعتمديف و بنؾ الجزائر خارج اإلطار

 .325أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص  -1

 .251نبيؿ صقر ، مرجع سابؽ ، ص - 2
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 :حيازة وسائل الدفع المحررة بالعممة األجنبية القابمة لمتحويل /ج

 عمى أنو يرخص لكؿ شخص طبيعي أو معنوي 01-07 مف نظاـ رقـ 22نصت المادة 
مقيـ فتح حسابات تحت حسابات تحت الطمب و ألجؿ بالعمبلت األجنبية لدى البنوؾ 

و يمكف لموسطاء المعتمديف حيازة حسابات بالعممة الصعبة لدى بنؾ . الوسيطة المعتمدة 
الجزائر عمى أف يتـ تزويد ىذه الحسابات قصرا بوسائؿ الدفع األجنبية و قد حدد النظاـ 

 شروط فتح و سير الحسابات بالعممة الصعبة 1990-09-08 المؤرخ في 02-90رقـ 
 المؤرخ 04-90و حدد النظاـ رقـ . لمشخص الطبيعي أو المعنوي مف القانوف الجزائري 

 شروط فتح و سير الحسابات بالعممة الصعبة لموكبلء و تجار 1990-09-08في 
 .الجممة المقيميف بالجزائر 

 :بالنسبة الستيراد و تصدير السمع و الخدمات   اما 

 المتعمؽ بشروط التدخؿ 1991-02-13 المؤرخ  في 37-91منذ صدور المرسـو رقـ 
في مجاؿ التجارة الخارجية ، يمكف لؤلعواف االقتصادييف استيراد و تصدير السمع و 

الخدمات بكؿ حرية غير أف ىذه العمميات تخضع لشكمية التوطيف المصرفي 
domicilation bancaire المسبؽ لدى بنؾ وسيط معتمد في الجزائر . 

تخضع كؿ عممية استيراد أو :  عمى ما يمي 01-07 مف نظاـ 29و ىكذا نصت المادة 
 .تصدير لمسمع أو الخدمات إلى إلزامية التوطيف لدى وسيط معتمد 

و أضافت نفس المادة في فقرتيا الثانية أف التوطيف يسبؽ كؿ تحويؿ أو ترحيؿ لؤلمواؿ ، 
و يتمثؿ التوطيف في فتح ممؼ يسمح .كما يسبؽ كؿ إلزاـ أو الترخيص الجمركي لمبضائع 

 .بالحصوؿ عمى رقـ التوطيف مف الوسيط المعتمد الموطف لمعممية التجارية 
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و تعد البنوؾ و المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة ، ىي الوحيدة المؤىمة لكي تنفذ 
لحساب زبائنيا ، لمتحويبلت و الترحيؿ المرتبطيف بالمعامبلت الخاصة بالسمع و الخدمات 

 الوسيط المعتمد مسؤولية 40و حممت المادة .1التي تـ توظيفيا المصرفي مسبقا لدييا
السير عمى تصفية الممفات الموطنة عمى مستواه في اآلجاؿ المقررة ، و اشعار بنؾ 
الجزائر فور اإلطاحة عمما بأية مخالفة أو تأخر في تنفيذ حركة األمواؿ مف أو إلى 

 .1الخارج 

تتمثؿ تصفية ممفات التجارة الخارجية بالنسبة لموسيط المعتمد في التأكد مف قانونية و 
 .تطابؽ إنجاز العقود التجارية و السير الحسف لمتدفقات المالية المترتبة عنيا 

 : عمى إعفاء العمميات اآلتية مف التوظيؼ المصرفي 33فيما نصت المادة 

 التي يقـو بيا المسافروف sans paiements" بدوف تسديد " الصادرات التي تدعى - 1
 .الصادرات / الستعماالتيـ الشخصية طبقا ألحكاـ القوانيف المالية، الواردات 

، fob" فوب "  دج بقيمة 100.000الواردات التي تقؿ قيمتيا عف القيمة المقابمة لمبمغ _
 .الصادرات لمعينات و اليبات و السمع المستعممة في حالة تفعيؿ الضماف/ و الواردات

التي يقـو بيا المواطنوف المسجموف لدى " بدوف تسديد " الواردات التي تدعى - 2
الممثبلت الدبموماسية و القنصمية الجزائرية في الخارج عند عودتيـ النيائية إلى الجزائر 

طبقا ألحكاـ القوانيف المالية ، و تمؾ التي يقـو بيا في نفس الظروؼ األعواف 
الدبموماسيوف و القنصميوف وما شابييـ و كذا أعواف ممثميات الشركات و المؤسسات 

 .العمومية في الخارج 
 
  .45أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، المرجع السابؽ ، ص -1
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عدم الحصول عمى التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط -رابعا
 :المقترنة بها 

-02-13 المؤرخ في 37-91منذ تحرير التجارة الخارجية بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 
 أصبح بإمكاف أي عوف اقتصادي القياـ بعمميات استيراد أو تصدير بضائع أو 1991

غير أف السمطات . خدمات ، ما لـ تكف محضورة دوف الحاجة إلى ترخيص مسبؽ 
العمومية و دفاعا عف المصالح الوطنية أخضعت بعض العمميات إلى ترخيص مسبؽ مف 

 :  و مف األمثمة ذلؾ ما يمي 1البنؾ المركزي

 مف 08يمنع عمى المقيميف بموجب المادة :تحويل رؤوس األموال إلى الخارج - 
 تكويف أصوؿ نقدية أو مالية أو عقارية في الخارج ، غير أنو يجوز 01-07النظاـ رقـ 

لمجمس النقد و القرض أف يمنحيـ رخصا بتحويؿ رؤوس األمواؿ إلى تأميف تمويؿ 
 126المادة )نشاطات خارجية متممة لنشاطاتيـ المتعمقة بالسمع و الخدمات في الجزائر 

 . المتعمؽ بالنقد و القرض 2003-08-26مف األمر المؤرخ في 

و في نفس اإلطار ال يجوز لؤلشخاص المعنوية إقتطاع مبالغ مف الحسابات المفتوحة في 
الجزائر بالعممة الصعبة ما لـ يحصموا عمى رخصة بذلؾ مف مجمس النقد و القرض المادة 

  .1990-08-09 المؤرخ في 02-90 مف النظاـ رقـ 09

و مف جية أخرى ال يمكف تجار الجممة و الوكبلء المقيميف في الجزائر تحويؿ العممة 
الصعبة المقتطعة مف الحسابات المفتوحة في الجزائر نحو الخارج إال بترخيص مف البنؾ 

 2 .1990-09-08 المؤرخ في 04-90 مف النظاـ رقـ 11المركزي المادة 
حماٌة االقتصاد الوطنً عن طرٌق مخالفات الصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج نشرة . نور الدٌن الدربوشً-1

 .111ص  .1996الدٌوان الوطنً ألشغال التربوٌة الجزائر . مدٌرٌة البحث لوزارة العدل .26القضاة ع 

 .45 أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، المرجع السابؽ ، ص -2
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 المؤرخ 03-01 مف األمر 31أجازت المادة : ترحيل أموال المستثمرين األجانب -
رؤوس األمواؿ و  (ترحيؿ  ) المتعمؽ بتنمية اإلستثمار إعادة تحويؿ 2001 أوت 20في 

النتائج و المداخيؿ و الفوائد و سواىا مف األمواؿ المتصمة بتمويؿ مشاريع في الجزائر 
وفؽ الشروط التي يحددىا مجمس النقد و القرض ، و ذلؾ في إطار تشجيع االستثمار 

 تحويؿ أمواؿ 2009 مف قانوف المالية لسنة 10و أخضعت المادة . األجنبي في الجزائر 
المستثمريف غير المقيميف بالجزائر إلى تصريح مسبؽ لدى المصالح الجبائية التي يتعيف 

 07عمييا تقديـ شيادة توضيح المعالجة الجبائية لممبالغ محؿ التحويؿ في أجؿ أقصاه 
أياـ مف تاريخ إيداع التصريح ، و ىي الشيادة التي يجب أف تقدميا لممؤسسات البنكية 

و تبعا لذلؾ فإف المؤسسات البنكية ممزمة بمطالبة المستثمريف .لتدعيـ طمب التحويؿ 
األجانب بتقديـ الشيادة المذكورة قبؿ تحويؿ أمواليا إلى الخارج ، و ىذا ما أكده قرار 

  .2009-01-01وزير المالية المؤرخ في 
 يستخمص مف حكـ  :الفوترة و البيع بالعممة الصعبة داخل اإلقميم الجزائري - 

 أنو يمنع فوترة أو بيع سمع أو خدمات  في التراب الوطني 01-07 مف النظاـ رقـ 05المادة 
و سواء تعمؽ األمر . بالعممة الصعبة إال في الحاالت التي ينص عمييا التنظيـ المعموؿ بو 

بتحويؿ رؤوس األمواؿ أو أمواؿ المستثمريف األجانب أو بالفوترة و البيع بالعممة الصعبة يعد 
فعبل مكونا لمركف المادي لجريمة الصرؼ كؿ عممية تتـ بدوف الحصوؿ عمى الترخيص 

 .المشترط أو بدوف إحتراـ الشروط المقترنة بيا 
 أف 02يستفاد مف صياغة المادة  : 02السموك المنصوص عميه في المادة : ثانيا 

: " السموؾ المنصوص عميو في ىذا النص مكمبل لما جاء في المادة األولى مف نصيا 
 ثبلث صور ، بحسب محؿ 02يأخذ السموؾ المنصوص عميو في المادة ..." يعتبر أيضا 

  :1الجريمة 
 
 .  328أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص - 1
تخصص محاسبة . مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير. أثر التغيرات في أسعار الصرؼ عمى القوائـ المالية. شوقي طارؽ-2
. ص 12.السنة الجامعية . 2009جواف . باتنة. كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير. ، جامعة الحاج لخضر.

2008/2009. 
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 صورة الجريمة التي يكوف محميا وسيمة دفع 

 صورة الجريمة التي يكوف محميا القيـ المنقولة و سندات الديف 

يميز القانوف بيف وسائؿ الدفع  : صورة الجريمة التي يكون محمها وسيمة دفع- 1
 .المحررة بالعممة األجنبية و تمؾ المحررة بالعممة الوطنية 

 كاف 03-10إلى غاية صدور األمر :وسائل الدفع المحررة بالعممة األجنبية /أ
  يخص بالذكر وسائؿ الدفع المحررة بالعممة األجنبية01-07نظاـ بنؾ الجزائر رقـ 

القابمة لمتحويؿ دوف غيرىا ، فكانت جريمة الصرؼ محصورة في العممة الصعبة وحدىا ، و لـ 
 الذي ال يميز بيف وسائؿ الدفع المحررة بالعممة 03-10يعد األمر كذلؾ في ظؿ األمر 

كالدوالر األمريكي و اليورو األوروبي و  (العممة الصعبة  )األجنبية القابمة لمتحويؿ بصفة حرة 
 .اليف الياباني و باقي العمبلت غير القابمة لمتحويؿ بصفة حرة 

-07 و استنادا إلى نظاـ بنؾ الجزائر رقـ 03-10 المعدلة بموجب األمر 02إلى المادة 
 . يمكف حصر السموؾ المجـر في األفعاؿ اآلتي بيانيا 01

 :الشراء و البيع بطريقة غير شرعية 
 ، كما رأينا  لكؿ مقيـ 01-07 مف نظاـ بنؾ الجزائر رقـ 17ترخص المادة :الشراء *

بالجزائر إقتناء و حيازة وسائؿ دفع مدونة بالعمبلت األجنبية قابمة لمتحويؿ بصفة حرة 
  .1غير أف إقتناء العممة الصعبة ال يكوف إال لدى الوسطاء المعتمديف

 التنازؿ عف العممة الصعبة خارج إطار 01-07 مف النظاـ رقـ 21تمنع المادة :البيع *
الوسطاء المعتمديف بنصيا عمى عدـ جواز القياـ بعمميات الصرؼ بيف الدينار الجزائري 

. و العممة الصعبة إال لدى الوسطاء المعتمديف أو بنؾ الجزائر 
 
 .253، ص2013. الجزائر. دار اليدى. بعة  طوفد .1ج . مواؿاألالوسيط في شرح جرائـ . نبيؿ صقر- 1
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 و تبعا لذلؾ يشكؿ جريمة مف جرائـ الصرؼ كؿ مف يبيع العممة الصعبة لغير الوسطاء 
المعتمديف أو بنؾ الجزائر أو خارج ىذا اإلطار و ينطبؽ نفس الحكـ عمى بيع أية وسيمة 
 .1دفع أجنبية بطريقة غير شرعية و لو كانت محررة بعممة غير قابمة لمتحويؿ بصفة حرة 

 :االستيراد و التصدير المادي بطريقة غير شرعية 

 لكؿ مسافر 01-07 مف نظاـ بنؾ الجزائر 19أجازت المادة : االستيراد المادي لوسائل الدفع 
يدخؿ التراب الجزائري استيراد أوراؽ نقدية أجنبية قابمة لمتحويؿ أو صكوؾ سياحية ، غير أف 
ىذا االستيراد يخضع لتصريح إلزامي لدى جمارؾ الحدود عندما يفوؽ المبمغ المستورد السقؼ 

و تبعا لذلؾ .الذي يحدده بنؾ الجزائر عف طريؽ تعميمة ، و ىي التعميمة التي لـ تصدر بعد 
 :يقع عمى كؿ مستورد مادي لؤلوراؽ النقدية أو الشيكات السياحية التزاماف 

 .واجب التصريح بالعممة المستوردة *

واجب الصدؽ عند التصريح ، و يعد أي إخبلؿ بأحدىما فعبل مكونا لمركف المادي *
 .2لجريمة الصرؼ 

 سالؼ الذكر 01-07 مف النظاـ 20أجازت المادة :التصدير المادي لوسائل الدفع 
لكؿ مسافر يغادر الجزائر تصدير مبمغ يأخذ شكؿ أوراقأجنبية قابمة لمتحويؿ أو شيكات 

فأما غير . سياحية و ميزت مف حيث مقدار المبمغ بيف غير المقيميف و المقيميف 
المقيميف فيجوز ليـ تصدير المبمغ المصرح بو عند الدخوؿ تطرح منو المبالغ التي تـ 

و أما المقيموف فيجوز ليـ . التنازؿ عنيا قانونا لموسطاء المعتمديف و مكاتب الصرؼ 
تصدير المبالغ المسحوبة مف الحسابات بالعممة الصعبة في حدود السقؼ الذي تحدده 

 .تعميمو يصدرىا بنؾ الجزائر أو المبالغ التي يغطييا ترخيص الصرؼ 
 
  .328أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الخاص ، مرجع سابؽ ، ص -1
  .331أحسف بوسقيعة ، الوجيز ، في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص -2
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 الشخص الطبيعي أو معنوي 01-07 مف نظاـ 02و يقصد بالمقيـ بالجزائر حسب المادة 
و بالمقابؿ ، يعد غير مقيـ .الذي يتواجد المركز الرئيسي لنشاطو االقتصادي في الجزائر 

في الجزائر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكوف المركز الرئيسي لنشاطو االقتصادي 
كما ال يجوز استيراد أو تصدير وسائؿ الدفع األجنبية غير القابمة لمتحويؿ . خارج الجزائر 

 .و كؿ مف يقـو بذلؾ بدوف ترخيص يرتكب جريمة الصرؼ 

 :وسائل الدفع المحررة بالعممة الوطنية 

-26 المؤرخ في 03-10 المعدلة بموجب األمر 22-96 مف األمر 02تعتبر المادة 
 جريمة صرؼ كؿ تصدير أو استيراد لوسيمة دفع محررة بالعممة الوطنية ، 08-2010

 مف نظاـ البنؾ 06كما نصت المادة . دوف مراعاة التشريع و التنظيـ المعموؿ بيما 
 عمى منع تصدير و استيراد أية وسيمة دفع تكوف محررة بالعممة 01-07الجزائر رقـ 

الوطنية دوف ترخيص صريح مف بنؾ الجزائر، فيما رخصت نفس المادة في فقرتيا الثانية 
لممسافريف تصدير أو استيراد أوراؽ نقدية بالدينار جزائري في حدود مبمغ يحدد عف طريؽ 

 المؤرخة في 07-10تعميمة مف البنؾ الجزائر و قد تـ تحديد ىذا المبمغ في التعميمة رقـ 
 .1دج  (3000) بثبلثة آالؼ دينار 07-11-2007

 

 

 

 

  .332أحسف بوسقيعة الوجيز ، في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص -1

 .255نبيؿ صقر ، مرجع سابؽ ، ص -2
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 :صورة الجريمة التي يكون محمها القيم المنقولة أو سندات الدين -2
 المؤرخ في 03-10 المعدلة بموجب األمر رقـ 22-96 مف األمر رقـ 02تميز المادة 

 مف حيث السموؾ المجـر بيف القيـ المنقولة و سندات الديف المحررة 26-08-2010
فأما بخصوص الفئة األولى فإف السموؾ . بالعممة األجنبية و تمؾ المحررة بالعممة الوطنية 

المجـر يشمؿ كؿ شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد يتـ دوف مراعاة التشريع و التنظيـ 
المعموؿ بيما ، أما بخصوص الفئة الثانية فإف السموؾ المجـر ينحصر الفئة الثانية في 

 1.كؿ تصدير أو استيراد يتـ دوف مراعاة التشريع و التنظيـ المعموؿ بيما 
 :صورة الجريمة التي يكون محمها المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة -3

 جريمة 03-10 المعدلة بموجب أمر 22-96 مف األمر 02يعتبر أيضا بموجب المادة 
صرؼ كؿ تصدير أو استيراد لسبائؾ او قطع النقدية الذىبية أو األحجار الكريمةوالمعادف 

 .النفيسة ، دوف مراعاة التشريع و التنظيـ المعموؿ بيا 
و بذلؾ يكوف المشرع قد حصر السموؾ المجـر في صورة الجريمة التي يكوف محميا 

المعادف الثمينة و األحجار الكريمة في التصدير و االستيراد الذي يتـ دوف مراعاة التشريع 
 قبؿ 22-96 مف أمر 02و كانت المادة . و التنظيـ المعموؿ بيما ، أي بدوف ترخيص 

 : تشمؿ زيادة عمى التصدير و استيراد األفعاؿ اآلتية 03-10تعديميا بموجب أمر 
 .الشراء - 
 البيع - 

 2الحيازة دوف مراعاة التشريع و التنظيـ المعموؿ بيا- 
 
 .325أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص -1
 .256نبيؿ صقر ، مرجع سابؽ ، ص -2
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 الركن المعنوي لجريمة الصرف : المطمب الثاني 

إف لمركف المعنوي في جرائـ الصرؼ ميزة تنفرد بيا جريمة الصرؼ عف بقية الجرائـ ، فإف 
الركف المعنوي قد يغير طبيعة الجريمة مف جريمة عمدية إلى جريمة مادية بحتة تتبع لما 
تطمب المشرع لقياميا توافر القصد الجنائي أـ ال ، إذ أف المشرع قد فرؽ ما بيف جرائـ 
الصرؼ التي يكوف محميا نقودا أو قيما أو قيما و التي تكوف محميا معادف ثمينة أو 

أحجار كريمة فأعفى لقياـ األولى مف توافر القصد الجنائي في حيث أوجب في الثانية 
 .توافر القصد الجنائي لقياميا 

القصد الجنائي في جميع جرائـ النقد قصد جنائي عاـ فبل يمـز قصد خاص لقياـ الجريمة 
النقدية مثؿ فيو التيريب ، أو تعتمد اإلصرار بمصالح الدولة و ما إلى ذلؾ فيكفي أف 
تثبت أف الواقعة المحظورة تمت بالمخالفة لمقانوف أو لمشروط و األوضاع التي يحددىا 
نظاـ بنؾ الجزائر و عف غير طريؽ المصارؼ المرخص ليا فيكفي لقياميا توفر القصد 

و بالتالي فالركف .1العاـ و ىو تعتمد ارتكاب عف إرادة مع العمـ بأف القانوف ينيي عنو 
المعنوي في الجرائـ االقتصادية كجريمة الصرؼ ال يخضع لنفس األحكاـ العامة المقررة 
في قانوف العقوبات و يتميز قانوف العقوبات  الخاص بالجانب االقتصادي بضعؼ الركف 
المعنوي و أف ىذا الركف في القانوف الجزائري و باختبلؼ المراحؿ التي مر بيا التشريع و 

  .2التنظيـ الخاص بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج متنوع 

 

  .82نبيؿ صقر ، أ ، قمراوي عز الديف ، المرجع السابؽ ، ص -1

كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ، .، جامعة عنابة " الحماية الجنائية لمعممة النقدية " طمبي ليمى ، مذكرة ماجيستير -2
 .165: ، ص 2006نوقشت في فيفري 
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 : الركن المعنوي لجريمة التي محمها نقودا و قيما: الفرع األول 
 مكرر مف 426 إلى 424كانت جريمة الصرؼ في ىذه المرحمة منصوص عمييا في المواد 

قانوف العقوبات و كانت تخضع لؤلحكاـ العامة لقانوف العقوبات بخصوص الركف المعنوي 
كأصؿ عاـ ، إال أنو عندما كانت جريمة الصرؼ تشكؿ في نفس الوقت جريمة جمركية ، فإنيا 
تخضع ألحكاـ قانوف الجمارؾ فيما يخص الركف المعنوي لما يتضمنو مف اختبلؼ عف القواعد 

القاعدة في التشريع الجمركي الجزائري أف توافر القصد الجنائي غير الـز لتقرير .العامة 
 المؤرخ في 10-98 مف قانوف الجمارؾ قبؿ إلغائيا بموجب القانوف رقـ 281المسؤولية فالمادة 

ال يجوز مسامحة المخالفة عبلنية في مجاؿ المخالفات :  تنص عمى ما يمي 22-08-1998
و بذلؾ تكوف المسؤولية في المجاؿ الجمركي بدوف قصد خطأ أو بمعنى آخر . 1الجمركية 

يكفي لقياـ الجريمة مجرد وقوع الفعؿ المادي المخالؼ لمقانوف دوف حاجة إلى البحث في توافر 
 لـ يكف بوسعو أف يفيد المخالؼ بالظروؼ المخففة و 281النية أو إثباتيا فالقاضي وفقا لممادة 

 .لو توافرت لديو ناىيؾ عف التصريح ببرائتو لعدـ توافر سوء النية 
 :و ينتج عف ىذه القاعدة نتيجتيف ىما *
 .تعفى النيابة العامة مف إثبات سوء نية مرتكب المخالفة - 
 .منع مرتكب المخالفة التذرع بحسف النية لئلفبلت مف العقوبة المقررة - 

و مف ىنا يمكف القوؿ أف جريمة صرؼ كانت تعد جريمة مادية بحتة مجردة مف الركف 
المعنوي و ىذا في الحالة التي تشكؿ فييا جريمة األفعاؿ المادية جريمة صرؼ و جريمة 

أما في الحاالت األخرى التي تأخذ فييا األفعاؿ المادية سوى وصؼ . جمركية معا 
 جعؿ مف 22-96و  األمر رقـ .جريمة صرؼ فإف أحكاـ القانوف العاـ ىي التي تطبؽ 

  .2جريمة القانوف جريمة قائمة بذاتيا و ال ترتبط بأي حاؿ مف األحواؿ بالجرائـ الجمركية
 
 صادرة 01 ، يتضمف تعديؿ قانوف الجمارؾ ، جريدة رسمية عدد ، 1998 أوت 22 ، المؤرخ في 98/10القانوف -1

 .1998 اوت 23بتاريخ 
 .330أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص -2
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الركن المعنوي لجريمة الصرف التي محمها أحجار كريمة و : الفرع الثاني 
 :معادن ثمينة 

 فحتى إذا سممنا بأف الفقرة األخيرة مف المادة 02إف األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة 
األولى التي تمنح األخذ بحسف النية ال تنطبؽ عمييا فإف المشرع لـ يشترط فييا توافر 

و يتوفر الخطأ بمجرد مخالفة ما يأمر . قصد جنائي و مف ثـ يكفي الخطأ لقياـ الجريمة 
بو القانوف أو التنظيـ و إذا كانت النيابة العامة غير ممزمة بتقديـ دليؿ اإلتياـ ، فعمى 

1المتيـ التمسؾ بحسف النية و إثباتو 
و نبلحظ أف لمركف المعنوي في جريمة الصرؼ . 

أىمية كبيرة لكوف ىذه الجريمة تمس بالضرر و الخطر مصمحة إقتصادية ىي النقود و 
كذا العممة الوطنية و أيضا المجوىرات النفيسة التي مف شأنيا اإلضرار بيا أف يؤدي إلى 
زعزعة اإلقتصاد و ضرب السياسة اإلقتصادية لمدولة و إىدار الثقة المالية بالنقد الوطني 
مما يوقؼ اإلستثمارات و الحركة التجارية و يعرقؿ اإلقتصاد بأكممو مما يخمؽ مشكبلت 

 22-26و باستبعاد أحكاـ قانوف الجمارؾ أضحت جريمة الصرؼ لؤلمر . خطيرة 
 كما ىو الحاؿ بالنسبة 22-96جاءت نصوص األمر رقـ .تستوجب توافر الركف المعنوي 

 و ما يمييا مف قانوف العقوبات قبؿ إلغائيا خالية مف أية إشارة لمركف المعنوي 424لممواد 
 التي نصت عمى التجريـ المشاركة في 22-96 مف األمر 04في الفقرة الثانية مف المادة 

جريمة الصرؼ التي يكوف محميا نقودا مزورة سواءا عمـ الشريؾ أو لـ يعمـ بتزوير النقود 
 .2إذ مف المستقر عميو قانونا و قضاء أنو يشترط لقياـ اإلشتراؾ توافر الركف المعنوي

 

 

 

  .338 انربص ، انًطجغ انسببق ، ص أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي-1

 .257َبُم طقط ، يطجغ سببق ، ص -2
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:الفصل الثانً  

خصوصٌات جرائم 

الصرف والعقوبات 

 المخصصة لها
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نجد أف المشرع في مجاؿ معاينة الجريمة التي تؤدي إلى متابعة قضائية أخص بالذكر 
فئات محددة مف األعواف عمى سبيؿ الحصر يناط بيـ سواىـ صبلحيات لمعاينة الجريمة 

ثـ تحديدىا و توزيعيا عمى مختمؼ الفئات أما شروط و كيفيات تعييف ىؤالء األعواف 
حددت عف طريؽ التنظيـ ثـ أف المشرع ألـز األعواف المؤىميف لمعاينة جرائـ الصرؼ 
باتباع إجراءات و شكميات معينة أثناء تأديتيـ لمياميـ ال سيما احتراـ األشكاؿ المقررة 
لتحرير محاضر المعاينة و الجيات التي ترسؿ إلييا مف أجؿ التصرؼ في الممؼ كما 

 .ىي محددة في التنظيـ 

أما فيما يخص المتابعة فعمقت تحريؾ الدعوى العمومية عمى شكوى ترفع قصرا 
 مف وزير المالية أو محافظ بنؾ الجزائر أو أحد ممثمييما المؤىميف ليذا الغرض 

ومنح لممخالؼ بالمقابؿ إمكانية التصالح مع اإلدارة األمر الذي يؤدي إلى إنياء المتابعة 
، و في ىذا الصدد حددت شروط إجراء المصالحة عف طريؽ التنظيـ ، و حددت المجاف 

  .01-03 المعدؿ و المتمـ باألمر 22-96المختصة في إجرائيا باألمر رقـ 

و بالنسبة لمجزاء فإف المشرع أقر صراحة بمسؤولية الشخص المعنوي في جرائـ الصرؼ 
و أماـ ذلؾ الوضع ميز بيف العقوبات المطبقة عمى المخالؼ فيما إذا كاف شخصا طبيعيا 

 أو معنويا مف جية ووضع مبدأ عدـ جمع العقوبات مف جية أخرى 

 22-96بحيث ال نطبؽ عمى جرائـ الصرؼ إال العقوبات المنصوص عمييا في األمر 
المعدؿ و المتمـ دوف سواىا بالنظر عما إذا كانت األفعاؿ المشكمة لجرائـ الصرؼ تقبؿ 
في آف واحد واصفيف أحدىما معاقب عميو بموجب أحكاـ قانوف مخالؼ ألحكاـ التشريع 

 .الخاص بجرائـ الصرؼ 
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سنتناوؿ في ىذا الفصؿ دراسة مفصمة لكؿ جانب مف الجوانب التي أشرنا  إلييا أعبله و 
نتولى تقسيـ الفصؿ إلى مبحثيف، أوليما لدراسة إجراءات متابعة الجريمة والمبحث الثاني 

 .لمجزاء المخصص المسمط عمى مرتكبيا 

 :خصوصيات متابعة جرائم الصرف : المبحث األول 

إف معاينة جريمة الصرؼ تخضع لقواعد إجرائية خاصة تضمنت البعض منيا نصوص 
 والبعض اآلخر كتكممة لؤلولى 01-03 المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ 22-96مواد األمر 

 256-97تتضمنيا مراسيـ تنفيذية حيث صدر في ىذا الشأف المرسـو التنفيذي رقـ 
 المتضمف شروط و كيفيات تعييف بعض األعواف و الموظفيف 1997-07-14المؤرخ في 

المؤىميف لمعاينة مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ 
 الذي يضبط أشكاؿ محاضر معاينة 1 257-97مف و إلى الخارج والمرسـو التنفيذي رقـ 

-03-05 المؤرخ في 110-03ىذه المخالفة المعدؿ و المتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
 و ىي المراسيـ التي تنظـ جانب معاينة جرائـ الصرؼ أما اإلجراء الذي يمي 2003

مباشرة معاينة الجريمة والذي ىو متابعة مرتكبييا أماـ القضاء إكتفى المشرع تنظيـ ىذا 
 المعدؿ و المتمـ، إال أف المشرع قرر أيضا إفادة 22-96الجانب بنصوص األمر رقـ 

المخالؼ بإجراء المصالحة التي إذا تمت تضع حدا لممتابعة لذا خصصنا لدراسة ىذا 
المبحث مطمبيف متكامميف المطمب األوؿ يعالج المعاينة والمتابعة القضائية لمجريمة 

 .والمطمب الثاني يتناوؿ إجراء المصالحة 

 انًتؼهق بضبظ أشكبل يحبضط يؼبَُت يربنفت انتشطَغ و 1997-07-14 يؤضخ فٍ 259-97انًطسىو انتُفُصٌ ضقى -1

 47انؼسز .انتُظُى انربطٍُُ ببنظطف و حطكت ضؤوغ األيىال يٍ إنً انربضج و كُفُبث اػسازهب ، انجطَسة انطسًُت 

  1997-07-16طبزضة فٍ 

 14/07/1997 انًؤضخ فٍ 97/257 وانًؼسل نهًطسىو 05/03/2003 انظبزض بتبضَد 03/110 انًطسىو انتُفُصٌ – 2

وانًتؼهق بضبظ اشكبل يحبضط يؼبَُت يربنفت جطائى انتشطَغ وانتُظُى انربطٍُ  بجطائى انظطف وكُفُبٌ اػسازهب 

 .09/03/2003 انظبزضة بتبضَد 17جطَسة ضسًُت ع 
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 :إجراءات معاينة و متابعة جرائم الصرف: المطمب األول 

و يتناوؿ ىذا المطمب كؿ مف إجراءات المعاينة في فرع أوؿ، ثـ متابعة الجريمة مباشرة 
 .بعد معاينتيا في فرع ثاني مع التفصيؿ في كبل اإلجرائيف 

يشمؿ ىذا الفرع دراسة ثبلثة نقاط أساسية : إجراءات معاينة الجريمة: الفرع األول 
ابتداء مف األعواف المؤىميف لمعاينة جرائـ الصرؼ مرورا بالشكميات الواجب احتراميا مف 
طرؼ ىؤالء األعواف في مباشرتيـ السيما تحرير محاضر المعاينة وختاما الصبلحيات 

 .الخاصة ببعض فئات األعواف 

 :األعوان المؤهمون لمعاينة الجريمة : أوال 

 األعواف المؤىميف لمعاينة جرائـ الصرؼ 22-96 مف األمر رقـ 07حصرت المادة رقـ 
 :في خمسة فئات مف األشخاص تنتمي ألسبلؾ و إدارات مختمفة و ىي 

ج و الذيف ىـ .إ. ؽ15ضباط الشرطة القضائية المنصوص عمييـ بالمادة :الفئة األولى 
 .بعدد سبعة فئات مختمفة دوف أعواف الضبطية القضائية 

  .أعواف الجمارؾ بدوف تمييز بيف الرتب و الوظائؼ:الفئة الثانية 

موظفو المفتشية العامة لممالية المعينوف وفؽ الشروط و الكيفيات التي : الفئة الثالثة 
 المذكور أعبله ، حيث يتـ تعيينيـ 256-97 مف المرسـو التنفيذي رقـ 03حددتيا المادة 

بموجب قرار وزاري مشترؾ بيف وزير العدؿ ووزير المالية باقتراح مف السمطة الوصية مف 
 بيف الموظفيف الذيف يثبتوف رتبة مفتش عمى األقؿ و ليـ ثبلث

 .1سنوات كحد أدنى مف الممارسة الفعمية بيذه الصفة 

 و ص 66 ص 2013أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، دار الفكر ، -1
67 . 
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الممارسوف عمى األقؿ مياـ مفتش  (بنؾ الجزائر حاليا  )أعواف البنؾ المركزي :  الفئة الرابعة 
أو مراقب المحمفوف والمعنيوف بقرار مف وزير العدؿ باقتراح مف محافظ البنؾ المركزي والذيف 

 مف نفس 04ليـ ثبلث سنوات كحد أدنى مف الممارسة الفعمية بيذه الصفة تطبيقا لنص المادة 
المرسـو ، وعمميا و أثناء تفحصنا لبعض الممفات الخاصة بجرائـ الصرؼ المطروحة أنو إثباتا 
الحتراـ اإلجراءات يرفؽ بالممؼ محضر أداء اليميف الخاص بالعوف الذي قاـ بتحرير محضر 

المعاينة و إف معاينة ىؤالء األعواف لجرائـ الصرؼ تتـ عمى العمـو أثناء مباشرتيـ لمراقبة 
 .عمميات التجارة الخارجية التي تتـ عمى مستوى البنوؾ 

األعواف المكمفوف بالتحقيقات االقتصادية و قمع الغش المعينوف بقرار وزاري : الفئة الخامسة 
مشترؾ وزير العدؿ ووزير التجارة باقتراح مف السمطة الوصية مف بيف األعواف الذيف يثبتوف 
رتبة مفتش عمى األقؿ و ليـ ثبلث سنوات كحد أدنى مف الممارسة الفعمية بيذه الصفة طبقا 

و مف اجؿ ممارسة أعواف ىذه الفئات صبلحيتيـ في .  مف نفس المرسـو 50لمنص المادة رقـ 
نطاؽ مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصييف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج 

حوؿ المشرع لكؿ الفئات صبلحية تحرير محاضر المعاينة حيث مكف لبعض الفئات دوف 
 .غيرىا صبلحيات أخرى إضافية 

يقـو األعواف المؤىميف قانونا لمعاينة جرائـ الصرؼ كإجراء محاضر معاينة الجريمة : ثانيا 
مشترؾ بيف جميع الفئات بتحرير محاضر المعاينة ترسؿ فورا إلى الوزير المكمؼ بالمالية و 
محافظ بنؾ الجزائر إذ تشكؿ ىذه المحاضر قاعدة الزمة لمتابعة مخالفة التشريع و التنظيـ 

الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج، أما أشكاؿ إعداد ىذه المحاضر 
 الذي يضبط أشكاؿ محاضر معاينة مخالفة 257-97و كيفياتيا نظميا المرسـو التنفيذي رقـ 

التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج و كيفيات 
 1 .2003-03-05 المؤرخ في 110-03إعدادىا المعدؿ و المتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 

 
 .70:أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، ص- 1
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يجب أف تتضمف محاضر المعاينة بيانات حددتيا المادة : شكل محاضر المعاينة -
 : و ىي 257-97 مف المرسـو التنفيذي 03رقـ 

  الرقـ التسمسمي و تاريخ المعاينات التي تـ القياـ بيا و ساعتيا و مكانيا أو أماكنيا
 المحددة 

  إسـ و لقب العوف أو األعواف الذيف يحرروف المحاضر و صفاتيـ و إقامتيـ  مع
 تحديد ظروؼ المعاينة

  تحديد ىوية مرتكب المخالفة و عند اإلقتضاء ىوية المسؤوؿ المدني يكوف الفاعؿ قاصرا
 أو ىوية الممثؿ الشرعي عندما يكوف الفاعؿ شخصا معنويا 

  طبيعة المعاينات التي تـ القياـ بيا و المعمومات المحصؿ عمييا مع ذكر النصوص
 المكونة لمعنصر الشرعي لممخالفة 

  وصؼ محؿ الجنحة و تقويميا وكؿ عنصر بإمكانو تحديد قيمة المعاينات التي تـ
 القياـ بيا بصفة مفصمة 

  الوثائؽ ، محؿ الجنحة ، وسائؿ النقؿ المستعممة : اإلجراءات المتخذة في حالة حجز
في الغش توقيع العوف أو األعواف الذي يحرر أو الذيف يحرروف المحاضر  وكدا توقيع مرتكب 
أو مرتكبي المخالفة أو عند االقتضاء المسؤوؿ المدني أو الممثؿ الشرعي ، و في حالة رفض 

 أحد ىؤالء التوقيع ينوه ذلؾ في المحضر

عبلوة عمى ذلؾ ، يشار في ىذا المحضر إلى أف الشخص أو األشخاص الذيف أجريت عندىـ 
 .1المعاينات قد أطمعوا تحريره و مكانو و عرض عمييـ لمتوقيع 

 8 و 7 في نقاطيا 03 مف نفس المرسـو أنو مع مراعاة أحكاـ المادة 05و أضافت المادة رقـ 
 ، فإف محاضر المعاينة التي يعدىا ضباط الشرطة القضائية وأعواف الجمارؾ تحرر 10 و 9و 

 . حسب األشكاؿ و الكيفيات التي تحددىا األحكاـ التشريعية و التنظيمية المعموؿ بييا 

لـ يضع المشرع نموذج رسمي تصب فيو محاضر معاينة جرائـ الصرؼ إال أنو البأس بالرجوع إلى نموذج و في لما اقتضت -1
 . مف البيانات و ىو النموذج المعموؿ بو مف طرؼ بنؾ الجزائر257-97 مف المرسـو رقـ 03بو المادة 
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 فيفيـ مف ىذه المادة أف ضباط الشرطة القضائية إذا عاينوا جريمة مف جرائـ الصرؼ فإنيـ 

يبادروف بتحرير معاينة عف ذلؾ حسب األحكاـ المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية 
 و خاصة 22-96 مف األمر 03عمى العمـو دوف اإلخبلؿ باألحكاـ التي نصت عمييا المادة 

منيا البيانات المحددة أعبله و بالنسبة لممحاضر التي يحررىا في نفس الظروؼ أعواف 
الجمارؾ فيي تخضع لمتشريع و التنظيـ الجمركي بصفة عامة مع المراعاة بالخصوص أحكاـ 

 مف 05لكف ىذه المادة  (10-9-8-7 ) في بياناتيا 257-97 مف المرسـو 03نفس المادة 
 تثير إشكاال ، فيؿ يعني مضمونيا أنو لمدفع ببطبلف محاضر معاينة ضباط 22-96األمر 

الشرطة القضائية و أعواف الجمارؾ في مجاؿ الجرائـ الصرؼ يجب إما إثبات عدـ مراعاة 
 ، 9 ، 8 ، 7 السيما النقاط 257-97 مف المرسـو 03البيانات المنصوص عمييا في المادة 

 منيا أو إثبات عدـ مراعاة ىذه المحاضر لؤلحكاـ التشريعية و التنظيمية المعموؿ بيا في 10
كؿ مف قانوف اإلجراءات الجزائية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية و التشريع و التنظيـ 

 .1الجمركي بالنسبة ألعواف الجمارؾ 

عمى سبيؿ المثاؿ إذا تـ تحرير محضر معاينة لجريمة الصرؼ مف طرؼ أعواف الجمارؾ و أنو 
 ، 257-97 مف المرسـو 03احترمت في تحريره  كؿ البيانات المنصوص عمييا في المادة 

 إال أنو حيف إجراء المعاينة لـ يكف الشخص المعني 10 ، 9 ، 8 ، 7السيما منيا النقاط 
حاضرا حتى يوقع و يتمى عميو المحضر فاستدعى مف أجؿ ذلؾ مف طرؼ إدارة الجمارؾ إال 

 مف قانوف الجمارؾ في  فقرتيا األخيرة 252أنو لـ يحضر رغـ ذلؾ فإننا بالرجوع إلى المادة 
فإنيا تمـز أعواف الجمارؾ في حالة عدـ حضور الشخص المعني المستدعي قانونا أف يذكر 

 أو مركز الجػػمارؾذلؾ في المحضر الذي يعمؽ عمى الباب الخارجي لمكتب 

 قد تضمنت في غالبيتيا نفس البيانات المنصوص 257-97 مف المرسـو التنفيذي رقـ 03خاصة أنو يبلحظ أف ـ-1
  ؽ، ج  المتعمقة بتحرير محاضر معاينة المخالفات الجمركية 252عمييا في ـ 

. 
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 مف قانوف الجمارؾ فإف عدـ مراعاة اإلجراءات 255المختص و انو طبقا المادة 
 . ؽ، ج في تحضير المحاضر يقع تحت طائمة البطبلف 252المنصوص عمييا في ـ 

 مف ؽ ، ج إلبطاؿ المحضر ىؿ 255 و 252فإف تمسؾ المخالؼ بأحكاـ المادتيف 
يؤدي ذلؾ إلى إبطالو عمى أساس أحكاـ التشريع الجمركي أو صرؼ النظر عنو و عدـ 

 لـ تنص عمى وجوب 257-79 مف المرسـو 03االلتفات ليذا الدفع عمى أساس أف ـ 
  .1(التعميؽ )إجراء مثؿ ىذا اإلجراء 

 :حجية المحاضر -

 أية حجية خاصة عمى المحاضر التي يحررىا 01-03 و 22-96لـ يضفي األمريف 
األعواف المؤىميف بمعاينة الصرؼ و ذلؾ فإف ىذه المحاضر تخضع لمقواعد العامة 

 و التي تنص عمى أنو في 216المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية في مادتو 
األحواؿ التي يحوؿ فييا بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانيـ لمموظفيف أو 
أعوانيـ الموكمة إلييـ بعض مياـ الضبط القضائي سمطة إثبات في محاضر أو تقارير 
تكوف ليذه المحاضر أو التقارير حجيتيا ما لـ يدحضيا دليؿ عكسي بالكتابة أو بشيادة 

  .2الشيود ، و بالتالي تكوف لمثؿ المحاضر حجية نسبية

 

 من و إلى الخارج األموال الوطنً عن طرٌق مخالفات الصرف و حركة رؤوس االقتصادحماٌة .  نور الدٌن الدربوشً-1

 .60، مرجع سابق ، ص نشرة القضاة 

 فً المواد الجزائٌة فً ضوء الفقه اإلثبات. العربً شحط عبد القادر ونبٌل صقرراجع أيضا بخصوص حجية محاضر ، - 2

 .144 ، ص 2006. الجزائر. عٌن ملٌلة. دار الهدى. ط– د . جتهاد القضائًاالو
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 :إرسال المحاضر لمجهات المختصة -3

مباشرة بعد إجراء المعاينات ترفع المحاضر إلى وزير المالية أو محافظ بنؾ الجزائر 
المؤىبلف لوحدىما التخاذ االجراءات المناسبة إما بإرساؿ الممؼ إلى السمطات القضائية 

 مف 07المادة  )إلجراء المتابعة ضد المخالفيف و إما بقبوؿ المصالحة إذا طمبيا المخالؼ 
  (.22-96األمر رقـ 

 تستمـز أف تحرر المحاضر عمى 257-97 مف المرسـو التنفيذي رقـ 04و كانت المادة 
أربع نسخ و أف يرسؿ أصؿ محضر المعاينة نسخة منو مرفوقيف بكؿ الوثائؽ اإلثبات إلى 
وزير المالية في حيف تحتفظ المصمحة القائمة بتحرير المحضر بالنسختيف األخيرتيف و 

 فأصبحت تحرر 110-03 مف المرسـو التنفيذي رقـ 03 بموجب المادة 04عدلت المادة 
 :المحاضر و ترسؿ وفؽ الحاالت الثبلثة اآلتية 

يرسؿ : تحرر محاضر المعاينة مف قبؿ أعواف بنؾ الجزائر المؤىميف في أربع نسخ -1
أصؿ المحضر و نسخة مف مرفقيف بكؿ المستندات الثبوتية إلى محافظ بنؾ الجزائر، و 
ترسؿ نسخة مف المحضر مرفقة بنسخ مف المستندات الثبوتية إلى الوزير المكمؼ بالمالية 

 .، و تحفظ نسخة عمى مستوى المصمحة التي قامت بتحرير المحضر 

يرسؿ فورا أصؿ المحضر : تحرير محاضر األعواف المؤىميف اآلخريف في ثبلث نسخ -2
و نسخة منو مرفقاف بالسندات الثبوتية إلى وزير المالية ، و تحتفظ نسخة عمى مستوى 

 .المصمحة التي حررت المحضر 

إذا كانت المخالفة المرتكبة دوف عبلقة بعممية التجارة الخارجية و كانت قيمة محؿ -3
ترسؿ نسخة مف المحضر إلى رئيس المجنة :  دج أو تساوييا 500.000الجنحة تقؿ عف 

 .المحمية لممصالحة 
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 :الصالحيات الخاصة ببعض فئات األعوان -  

 22-96 تعديبل عمى األمر 2003-02-19 المؤرخ في 01-03أدخؿ األمر رقـ 
 مكرر و مكنت ىذه األخيرة بعض فئات األعواف المؤىميف لمعاينة جرائـ 08بإحداث ـ 

الصرؼ بصبلحيات إضافية إلى جانب صبلحية تحرير محاضر المعاينة ، و تقتصر 
الفئات المعنية عمى أعواف البنؾ المركزي و أعواف إدارة المالية المؤىميف السالؼ ذكرىـ 

 .أعبله 

إتخاذ تدابير أمف ، دخوؿ المساكف ، اإلطبلع عمى : و تتمثؿ ىذه الصبلحيات في 
 .الوثائؽ طبقا لما ىو منصوص عميو في التشريعيف الجمركي و الجبائي 

 :حق إتخاذ تدابير األمن -1

 مكرر تمؾ التدابير المناسبة لضماف تحصيؿ 08يقصد بتدابير األمف طبقا لممادة 
العقوبات المتعرض ليا مثمما ىو معموؿ بو في المادة الجمركية ، عمما أف قانوف 

 قد حوؿ ألعواف الجمارؾ حؽ إتخاذ تدابير مختمفة لمعاينة 241الجمارؾ في مادتو 
الجرائـ الجمركية و ىي حؽ حجز البضائع الخاضعة لممصادرة و حؽ إحتجاز بضائع 

أخرى وأية وثيقة مرفقة بالبضائع تكوف بحوزة المخالؼ و ذلؾ كضماف عمى أف ال تتجاوز 
 .قيمتيا حدود الغرامات الجمركية المستحقة قانونا 

و تتمثؿ األشياء القابمة لممصادرة في البضاعة محؿ الجنحة ووسائؿ النقؿ المستعممة 
الرتكاب الغش ، أما احتجاز األشياء التي بحوزة المخالؼ يكوف تدبير احتياطي ضمانا 

 .1لمذيف المستحؽ لمخزينة 

   .180د، أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، ص -1
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 :حق التفتيش -2

 مكرر حؽ دخوؿ المساكف و تفتيشيا بأي شرط و لـ تتضمف أي تحديد 08لـ تقيد المادة 
لئلجراءات التي ينبغي إتباعيا أثناء مباشرة التفتيش خبلفا لممشرع التونسي الذي أحاؿ في 

 .ىذا الخصوص إلى قانوف الجمارؾ 

و نظرا أف المشرع الجزائري خص حؽ التفتيش بأعواف إدارة المالية و بنؾ الجزائر 
المؤىميف فقط فبل يمكننا بيذه الصفة و إلحاؽ أحكاـ قانوف الجمارؾ إلحدى ىذه الفئات 

ألنيا أحكاـ خاصة بأعواف إدارة الجمارؾ و تبقى كذلؾ ماداـ ال وجود لنص خاص 
 .يقضي بخبلؼ ذلؾ في التشريع الخاص بقمع جرائـ الصرؼ 

فمعؿ أف صمت المشرع في ىذا األمر يعني أنو فتح الباب لتطبيؽ القواعد العامة 
بخصوص التفتيش الذي يقـو بو األعواف المؤىميف في إطار معاينة جرائـ الصرؼ ، و 
إذا كاف األمر كذلؾ وجب الرجوع إلى أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائية السيما 

 . منو التي تطبؽ عمى ضباط الشرطة القضائية 47 و 44المادتيف 

إال أف األصؿ عدـ التحريـ يفيد اإلباحة ، غير أف ىذا االستنتاج ال يتفؽ و أحكاـ 
 التي تخضع التفتيش ألمر صادرة عف السمطة القضائية المختصة 40الدستور في مادتو 

 و تبعا لذلؾ فإف عممية التفتيش التي يقـو بيا أعواف المالية و بنؾ الجزائر المؤىميف في 1
معاينة جرائـ الصرؼ يقؼ عمى قيد واحد ىو الحصوؿ عمى إذف مكتوب مسبؽ مف 

 .السمطة القضائية المختصة المتمثمة في وكيؿ الجميورية 

  .180د، أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، ص -1
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 :حق اإلطالع عمى الوثائق -3

تمارس حقوؽ اإلطبلع المختمفة المنصوص عمييا في التشريعيف الجمركي و الجبائي مف 
طرؼ اإلدارة المالية و بنؾ الجزائر المؤىميف لمتحري في جرائـ الصرؼ و ذلؾ بصريح 

 . مكرر السالفة الذكر 08نص ـ 

 منو الذي منح لؤلعواف المؤىميف حؽ 48و قد نضـ ىذه الحقوؽ قانوف الجمارؾ في ـ 
المطالبة باإلطبلع عمى كؿ أنواع الوثائؽ المتعمقة بالعمميات التي تيـ المصمحة المعنية 

بالتحري في جريمة الصرؼ ذلؾ أينما تواجدت الوثائؽ كسندات التسميـ و الفواتير و 
جداوؿ اإلرساؿ و عقود النقؿ و يمكف أف يمارس حؽ اإلطبلع عمى الوثائؽ لدى 

األشخاص الطبيعية والمعنوية مف القانوف الخاص أو القانوف العاـ ، سواء كانت تيميا 
عمميات الغش بصفة مباشرة او غير مباشرة ، و يشكؿ رفض تقديـ الوثائؽ مخالفة 

 .1جمركية 

 لـ يمنحا 01-03 و 22-96أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية رغـ أف األمريف رقـ 
ليذه الفئة إال صبلحية معاينة جرائـ الصرؼ عف طريؽ تحرير محاضر المعاينة فإنيما 
لـ يتضمنا كذلؾ ما يمنعيـ مف ممارسة صبلحياتيـ األخرى المنصوص عمييا في قانوف 
اإلجراءات الجزائية أثناء مباشرتيـ لميمة التحري في جرائـ الصرؼ ، حيث حولت المادة 

 ؽ، إ ، ج لضباط الشرطة القضائية صبلحية الدخوؿ إلى المساكف و حجز 74 و 44
األشياء المثبتة لمتيمة و اإلطبلع عمى الوثائؽ طبقا لما نص عميو قانوف اإلجراءات 

 .الجزائية كما ىو معموؿ بو أثناء التحري في جرائـ القانوف العاـ 

ؽ،ج ، فضبل عف الغرامة  / 319عدـ تقديـ الوثائؽ مخالفة مف الدرجة األولى منصوص و معاقب عمييا بالمادة -1
 .ؽ،ج330التيديدية عف كؿ يـو تأخير إلى غاية تسميـ الوثائؽ المنصوص عمييا بالمادة 
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كما أنو فيما يخص صبلحيات األعواف المكمفيف بالتحقيقات االقتصادية و قمع الغش فبل 
يوجد أي نص يمنع حؽ الدخوؿ إلى المساكف أو الحجز أو االحتجاز و االطبلع عمى 

 .الوثائؽ 

 تدابير تحفظية أخرى من اختصاص محافظ بنك الجزائر و وزير المالية *

 يجيز لوزير المالية أف يتخذ أمر المنع المنصوص عميو 22-96بعد أف كاف األمر رقـ 
 منو أصبح يناط اتخاذ نفس ىذا اإلجراء لمحافظ بنؾ الجزائر إما مف تمقاء 08في المادة 

نفسو أو بناء عمى طمب وزير المالية أو أحد ممثميو المؤىميف ليذا الغرض طبقا لممادة 
 . أعبله 08 المعدلة و المتممة لممادة 01-03 مف األمر رقـ 10

و يتمثؿ ىذا اإلجراء التحفظي في إتخاذ كؿ التدابير التي مف شأنيا منع المخالؼ مف 
لى الخارج ترتبط بنشاطاتو المينية  القياـ بكؿ عممية صرؼ أو حركة رؤوس األمواؿ مف وا 

، يمكف رفع ىذا اإلجراء بنفس الطريقة التي اتخذ بيا و ذلؾ في كؿ وقت و في جميع 
 .1الحاالت عند إجراء مصالحة أو صدور حكـ قضائي 

" المنع مف مزاولة العمميات الصرفية و التجارة الخارجية " و ىذا التدبير يختمؼ تماما عف 
 و الذي يمثؿ عقوبة جزائية تكميمية 01-03 مف األمر 05المنصوص عييا بالمادة 

بجواز الحكـ بيا عمى الشخص المعنوي المداف الرتكابو جريمة مف جرائـ الصرؼ ، إذ 
أف التدبير التحفظي الذي يتخذه محافظ بنؾ الجزائر ال يعتبر إال إجراء إداري بحت و 

سابؽ لصدور الحكـ القضائي الفاصؿ في الدعوى الجزائية إذا كانت ىناؾ متابعة قضائية 
أنظر ألكثر تفصيؿ النقطة الثانية  )أو سابؽ إلتماـ المصالحة إذا طالب المخالؼ الصمح 

  .(مف الفرع الثاني لممطمب الثاني مف المبحث الثاني

.56: مرجع سابؽ ، ص الطيب ياسيف جامعة، النظاـ المصرفي الجزائري في مواجية تحديات العولمة المالية،-1  
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 :إجراءات متابعة الجريمة : الفرع الثاني 

عمؽ المشرع المتابعة الجزائية لجرائـ الصرؼ عمى شرط تقديـ شكوى ممف ليا 
االختصاص قانونا كما مكف نفس األشخاص بحؽ سحبيا بالتالي وضع حد لممتابعة ما لـ 
يصدر حكـ نيائي أما مباشرة الدعوى فأبقاىا مف اختصاص النيابة بما تممؾ في ذلؾ مف 

 .سمطة المبلئمة 

بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده قد عمؽ المتابعة الجزائية الخاصة بجرائـ الصرؼ 
عمى شرط تقديـ شكوى ممف لو االختصاص قانونا كما مكف نفس األشخاص حؽ سحبيا 

و بالتالي وضع حد لممتابعة ما لـ يصدر حكـ نيائي أما مباشرة الدعوى فأبقاىا مف 
 .اختصاص النيابة لما تممؾ مف ذلؾ في سمطة مبلئمة 

و ىكذا طبؽ المشرع الجزائري في مجاؿ متابعة جرائـ الصرؼ القواعد العامة مبدئيا كما 
  .1ىي مطبقة عمى بعض جرائـ القانوف العاـ مثؿ جريمة الزنا و ترؾ األسرة

 :تحريك الدعوى العمومية : أوال 

  :2010-08-26المؤرخ في 03-10قبل صدور األمر رقم -1

 قبؿ إلغائيا بموجب األمر 1996-07-09 المؤرخ في 22-96 األمر 09كانت المادة 
 تقؼ المتابعات الجزائية مف أجؿ جرائـ الصرؼ عمى تقديـ الشكوى مف الوزير 10-03

المكمؼ بالمالية أو محافظ بنؾ الجزائر أو أحد ممثمييا المؤىميف لذلؾ و مف ثـ ال يجوز 
 .2لوكيؿ الجميورية مباشرة أي متابعة تتـ بدوف شكوى تكوف باطمة 

 .260نبيؿ صقر ، مرجع سابؽ ،  -1

 المتعلق 1996 ٌونٌو 09 المؤرخ فً 22-96 المعدل و المتمم المرسوم رقم 2010 اوت 26 المؤرخ فً 03-10مرسوم رقم -2

 .بقمع مخالفة تشرٌع و قانون الصرف و حركة االموال من و الى الخارج
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  :2010-08-26 المؤرخ في 03-10في ظل األمر رقم - 2
 04 بموجب المادة 1999-07-09 المؤرخ في 22-96 مف األمر رقـ 09ألغيت المادة 
 و تبعا لذلؾ تحرر وكيؿ الجميورية مف قيد الشكوى المسبقة و 03-10مف األمر رقـ 

أصبحت متابعة جرائـ الصرؼ تخضع لمقواعد العامة المنصوص عمييا في قانوف 
 .اإلجراءات الجزائية و التي يتمتع بيا وكيؿ الجميورية بمبلئمة المتابعة 

 إلى مكرر 01 مكرر و 09 مكرر معدلة و المواد 09غير أف المتمعف في أحكاـ المادة 
 يكتشؼ أف وكيؿ 2010-08-26 المؤرخ في 03-10 المستحدثة بموجب األمر رقـ 03

الجميورية لـ يسترجع كامؿ صبلحياتو بخصوص المبادرة المتابعة الجزائية و أنو مازاؿ 
 .مقيدا في حاالت معينة بإجراءات أولوية 

 القيد الزمني لميعاد المتابعة القضائية : ثانيا 
  :2010-08-26 المؤرخ في 03-10قبل صدور األمر رقم / 1

 قبؿ 1996-07-09 المؤرخ في 22-96 في فقرتيا األخيرة مف األمر رقـ 09كانت المادة 
 أشير مف يـو 3 تقضي بأنو إذا لـ تتـ المصالحة في أجؿ 03-10إلغائيا بموجب األمر رقـ 

معاينة الجريمة يرسؿ الممؼ إلى وكيؿ الجميورية المختص إقميميا و ذلؾ مف أجؿ المتابعة ، و 
إذا كاف المشرع جعؿ مف المصالحة مكنة لموزير المكمؼ بالمالية و لمرتكب المخالفة فميس 

لموزير اقتراحيا عمى ىذا األخير و ليس ليذا األخير التمسؾ بحقو في المصالحة فإف ما نصت 
 المذكورة قبؿ إلغائيا تجعؿ مف ميمة ثبلثة أشير حقا لممتيـ 09عميو الفقرة األخيرة مف المادة 

 أشير مف معاينة الجريمة 03يجوز لو التمسؾ بو لممطالبة ببطبلف المتابعة إذا تمت قبؿ ميعاد 
باعتبار أف ىذا أإلجراء جاء بو المشرع لصالح المتيـ و المصالحة الطؼ لو مف المتابعة القضائية و 
مف ثـ ال يجوز حرمانو مف ىذا األجؿ لتقديـ طمب المصالحة و مع ذلؾ تبقى المصالحة مجرد مكانة 
و ليست حؽ لمرتكب المخالفة ، بحيث يمكف لموزير المكمؼ بالمالية تجاوز طمبو أو رفضو صراحة 

 . أشير لتقديـ الشكوى إلى وكيؿ الجميورية 03غير أف الوزير يبقى مقيد الميمة 

 أشير مف يـو معاينة جريمة 03 و تبعا لما سبؽ فإف تقديـ الشكوى إلى وكيؿ الجميورية قبؿ ميمة 
الصرؼ يترتب عنو في ظؿ التشريع السابؽ بطبلف المتابعة و يكوف الحكـ بعدـ القبوؿ لمدعوى 

 1.العمومية 

مرجع القتصاد الوطنً عن طرٌق مخالفات الصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج احماٌة . نور الدٌن الدربوشً-1

 .120ص .سابق 
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  :2010-08-26 المؤرخ في 03-10في ظل األمر رقم / 2
 أف 1  03-10 نموذج األمر رقـ 22-96 مف األمر 09يبدو مف خبلؿ إلغاء المادة 

 أشير التي كانت قيدا عمى تحريؾ الدعوى العمومية 03وكيؿ الجميورية تحرر مف ميمة 
 .و مف ثـ أصبح غير ممـز بأي قيد زمني لتحريؾ الدعوى العمومية 

 مف 03-06 بمقتضى المادة :سحب الشكوى و أثرها عمى الدعوى العمومية / 3
ؽ إ ج أف الدعوى العمومية تنقضي بمجرد سحب الشكوى إذا كانت ىذه األخيرة شرطا 

 الخاصيف بجرائـ الصرؼ لـ يتضمف أي 01-03 و 22-96لمتابعة و طالما أف األمريف 
ج واجبة التطبيؽ عمى جرائـ الصرؼ و .إ. ؽ06نص مخالؼ لذلؾ و كانت المادة 

بالتالي إذا تـ سحب الشكوى في أية مرحمة وصمت إلييا اإلجراءات ما لـ يصدر حكـ 
 .قضائي نيائي فإف ذلؾ يضع حد لممتابعة 

إذا قيد المشرع تحريؾ الدعوى العمومية بشرط تقديـ مباشرة الدعوى العمومية : ثالثا 
الشكوى مف وزير المالية أو محافظ بنؾ الجزائر أو أحد ممثمييما المؤىميف لذلؾ فإف ذلؾ 
لـ يغير شيئا لمقواعد العامة تجعؿ سمطة مباشرة الدعوى العمومية مف اختصاص النيابة 
العامة لوحدىا بما لدييا مف سمطة مبلئمة المتابعة باختيار الظروؼ المناسبة لمتابعة 

 ، فإذا حاولنا تطبيؽ المبدأ فإنو شارؾ و ساىـ في الجريمة ثبلثة 1المخالؼ أو حفظ
أشخاص و تمت الجريمة باستعماؿ السيارة أخفيت فييا البضاعة محؿ الجريمة إال أف 
المصالحة لـ تتـ إال بالنسبة ألحدىما و ىو صاحب السيارة و الذي تخمى إثرىا عمى 

سيارتو و عمى كامؿ البضائع المحجوزة فيؿ يقضي عمى المتيميف اآلخريف بغرامة مالية 
المحجوزة و قيمة وسيمة النقؿ ، تقـو مقاـ مصادرتيا أو يكتفي القضاء تجمع قيمة البضاعة 

 بالحكـ عمييما بالغرامة الجزائية و عقوبة الحبس فقط ؟
 
  .184د ، أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ، ص - 1
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إنو ال يسوغ في مثؿ ىذه الحالة إال الحكـ عمى المتيميف بالحبس و الغرامة الجزائية ، عمى 
أساس أنو ال يجوز مصادرة الشيء مرتيف و ىو مبدأ مستقر عميو في المحكمة العميا في مواد 

  . 1996جرائـ الصرؼ قبؿ تعديؿ 

 :مركز الوزير المكمف بالمالية و محافظ بنك الجزائر في الخوصصة *

إف القوانيف المنظمة لجرائـ الصرؼ لـ تولي ال لوزير المالية و ال لمحافظ بنؾ الجزائر أي 
دور في الخصومة ، إذ يتوقؼ دورىا في تحريؾ الدعوى بتقديـ شكوى ال غير ، و ذلؾ 
خبلفا لما حولتو نصوص قانوف الجمارؾ مف صبلحيات إدارة الجمارؾ إذ جعمت ىذه 

األخيرة صاحبة دعوى أصمية التي ىي الدعوى الجبائية و ليا حؽ مباشرتيا أماـ الجيات 
 .القضائية المختصة 

 قانوف االجراءات 6/3تقضي المادة  سحب الشكوى و أثرها عمى الدعوى العمومية:رابعا 
الجزائية أف الدعوة العمومية تنقضي بمجرد سحب الشكوى إذا كانت ىده األخيرة شرطا الزما 

 الخاصيف بجرائـ الصرؼ لـ يتضمنا أي 01-03 و 22-96لممتابعة ، و طالما أف األمريف 
 نص مخالؼ

 

 ؽ ، إ ، ج واجبة التطبيؽ عمى جرائـ الصرؼ و بالتالي إذا تـ 06لذلؾ ، كما كانت ـ 
 ما لـ يصدر حكـ قضائي نيائي –سحب الشكوى في أية مرحمة وصمت إلييا اإلجراءات 

 . فإف ذلؾ يضع حدا لممتابعة –
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 :المصالحة في جرائم الصرف و آثارها : المطمب الثاني 

رغـ األصؿ في المسائؿ الجزائية عدـ جواز إجراء الصمح سواءا بيف الجاني و المجني 
عميو أو الجاني و ممثؿ النيابة و بالتالي إنياء المتابعة و إفبلت الجاني مف العقاب ، إال 

أف ليذا المبدأ استثناء مف بينيا إمكانية إنياء المتابعة الجزائية في بعض الجرائـ التي 
عمقت المتابعة فييا بشكوى مف المجني عميو مثؿ جريمة الزنا و ترؾ مقر األسرة ، كما 

 ؽ ، إ ، ج القفرة األخيرة أف تنقضي الدعوى العمومية 06أجاز المشرع بموجب المادة 
بالمصالحة إذا كاف القانوف يجيزىا صراحة و بالفعؿ قد ظيرت عدة نصوص تشريعية 

و تعتبر الجرائـ ذات . تنظـ جرائـ خاصة تضمنت إيجاز إجراء المصالحة فييا صراحة 
الطابع المالي و اإلقتصادي مف الجرائـ الرائدة التي عرفت تطبيؽ نظاـ الصمح لما ليا 

 ، و لطالما أف 1مف خصوصية مف جية و لما يحققو الصمح مف مزايا مف جية أخرى 
المصالحة تعد إجراءا استثنائيا فقد أحاطيا المشرع بقيود و عمؿ عمى حصر آثارىا ، 
فوضعت ليا شروطا موضوعية و أخرى إجرائية و أخرى متعمقة بأطراؼ المصالحة 

 .لصحة المصالحة و حرص عمى جعؿ آثارىا نسبية 

و قد أجاز المشرع في ىذا الصدد بإجراء المصالحة في جرائـ الصرؼ بمختمؼ صورىا 
ثـ عدلت و  ( 10ـ  ) ماداـ لـ يكف المخالؼ عائدا 22-96 مف األمر رقـ 09في ـ

 التي جعمت المصالحة جائزة أيضا في 01-03 مكرر مف األمر رقـ 09تممت بالمادة 
 بخصوص إجراء المصالحة إلى التنظيـ الذي حدد 09/03حالة العوج و قد أحالت ـ 
و ارتأينا أف نقسـ ىذا المبحث إلى فرعيف حيث األوؿ يتضمف .شروط و كيفيات إجرائيا 

 .شروط المصالحة و الثاني آثارىا 
د ، أحسف بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ و في المادة الجمركية بوجو خاص ، الطبعة األولى ، -1

  . 13 الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية ، ص 2001
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 شروط إجراء المصالحة : الفرع األول 

لصحة المصالحة البد مف توفر شروط موضوعية و شروط إجرائية ، األولى تخص 
تحديد الجريمة التي يجوز فييا إجراء المصالحة و الثانية تخص كؿ المراحؿ اإلجرائية 

التي ينبغي أف تمر منيا المصالحة السيما تقديـ طمب و دراستو مف طرؼ المجاف المؤىمة 
 .لذلؾ 

 :المقصود بالمصالحة 

المصالحة عبارة عف عقد رضائي بيف طرفيف الجية اإلدارية المختصة مف ناحية و المتيـ مف ناحية 
أخرى و بموجب تنازؿ الجية اإلدارية عف إحالة القضية إلى النيابة مف اجؿ متابعة الجزائية مقابؿ دفع 

 .المخالؼ المبمغ المحدد في القانوف كتعويض و تنازلو عف المضبوطات

 :مراحل المصالحة 

 :مرت المصالحة في جرائـ الصرؼ مف حيث جوازىا بثبلث مراحؿ 

 1975-06-18 إلى 1963و ىي مرحمة يمتدفييا مف فاتح جانفي  : مرحمة االجازة/ أ
 : و يمكف تقسيميا إلى 

  1969-12-31 إلى 1963و تمتدمف الفاتح جانفي  :الفترة األولى  (1

 المتضمف اإلبقاء عمى التشريع الفرنسي 1962-12-31 المؤرخ في 157-62فموجب القانوف رقـ 
 مع السػػيادة الوطنية ، ثـ تمديد تطبيؽ التشريع الفرنسي في 1الذي يتضمف أحكاما تمييزية أو تتعارض 

 المؤرخ في 1088-45الجزائر ذلؾ التشريع الخاص بمنع جرائـ الصرؼ بحكمو آنذاؾ األمر رقـ 
 . و ىو التشريع الذي كاف يجيز المصالحة في جرائـ الصرؼ 30-05-1945

 

  .120، 119 أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، المرجع السابؽ ، ص 1
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 عرفت 1975-06-17 إلى غاية 1969-12-31وتمتد مف :الفترة الثانية  (2
 .ىذه الفترة صدور أوؿ نص تشريعي جزائري بشأف جرائـ الصرؼ 

 المتضمف قانوف المالية لسنة 1 1969-12-31 المؤرخ في 107-69فبموجب األمر 
 منو تحديدا أجاز المشرع لموزير المكمؼ بالمالية و التخطيط أو أحد 53 و المادة 1970

ممثميو المؤىميف إجراء مصالحة مع مرتكبي جرائـ الصرؼ ضمف النشر التي يحددىا 
 .الوزير 

 صدر 1986-12-29 إلى 1975-06-17و ىي مرحمة تمتد مف  : مرحمة التحريم/ب
 المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ 1975-06-17 المؤرخ في 46-75في ىذه المرحمة األمر رقـ 

 المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية التي كانت تجيز 1966-06-08 المؤرخ في 66-165
المصالحة في المواد الجزائية بالتنصيص صراحة عمى تحريـ المصالحة في المسائؿ الجزائية ، 

التي كانت 1970وقد تـ تكريس ىذا التحريـ في مجاؿ الصرؼ بإلغاء أحكاـ قانوف المالية لسنة 
و  ( مكرر 436 إلى 424المواد مف  )المصالحة و بإدماج جريمة الصرؼ في قانوف العقوبات 

 تـ ذلؾ بموجب األمر

 المتضمف قانوف العقوبات و إذا تخمى في األمر رقـ 1975-06-17 المؤرخ في 47-75 رقـ 
 فمـ يكف ذلؾ إال 46-75 عف المصالحة في جرائـ الصرؼ تماشيا مع أحكاـ رقـ 75-47

بصورة شكمية حيث أبقى عمييا عمميا في الجنح مف خبلؿ ما أسماه غرامة الصمح التي تسمح 
 دج بدفع غرامة تساوي 30.000بتسوية الجنح وديا ، أي كانت قيمة محؿ الجريمة ال تتػجاوز

 .1قيمة البضاعة محؿ الغش و استعادىا في الجنايات 

 

  1969 سنة 36 ، جريدة رسمية العدد 1970 والمتضمف قانوف المالية لسنة 31/12/1969 المؤرخ في 69/107امر رقـ -1-
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 و أيضا حالة العودة 425 دج المادة 30.000أي إذا كانت قيمة محؿ المخالصة تتجاوز 
 ، و يجب أف يتضمف الحكـ في الجرائـ الصرؼ قيمة 3 مكرر 425إلى الجنح المادة 

 .1جسـ الجريمة و الحكـ بغير ذلؾ يكوف معيبا نتيجة الخطأ في تطبيؽ القانوف

 :مرحمة إعادة اإلجازة /ج

 و يمكف تقسيـ ىذه 22-96 إلى غاية صدور األمر 1987و تمتد مف الفاتح جانفي 
 :المرحمة إلى ثبلث فترات 

و ىي فترة اإلجازة النسبية و المشروطة تمتد ىذه الفترة ما بيف : الفترة األولى  (1
-86 تميزت ىذه الفترة بصدور القانوف رقـ 1992 و الفاتح جانفي 1987الفاتح جانفي 

 الذي أجازت المادة 1987 المتضمف قانوف المالية لسنة 1986-12-29 المؤرخ في 15
 منو لوزير المالية إجراء المصالحة مع مرتكبي جرائـ الصرؼ عندما يتعمؽ بالنقود 103

 أصبحت جرائـ 1987بالعممة األجنبية القابمة لمتحويؿ و بصدور قانوف المالية لسنة 
  .2الصرؼ تخضع إلجراءات مختمفة بحسب طبيعة الجريمة

 

 

 

 

 

 

  .349أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، المرجع السابؽ ، ص -1
  .122 ، قسـ الوثائؽ بالمحكمة العميا ، ص 1988المجمة القضائية ، العدد األوؿ ، سنة -2
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 :إذا كان محل الجريمة نقد أجنبيا قابال لمتحويل -أ

 : تخضع جريمة الصرؼ في ىذه الحالة إلى نصوص مختمفة 

يجوز إجراء المعالجة في جنح الصرؼ إذا كانت قيمة محؿ الجريمة  :قانون العقوبات
 دج و أف ال يكوف المخالؼ عائدا أما إذا كانت قيمة محؿ الجريمة 30.000أقؿ مف 
 .1 دج  فبل يمكف إجراء مصالحة في جناية الصرؼ 30.000تتجاوز 

 يتضمف نفس التميز و ينحصر أثر المعالجة في الدعوى الجنائية تتـ :قانون الجمارك 
 .المصالحة في أي مرحمة وصمت إلييا الدعوة ما لـ يصدر حكـ قضائي نيائي 

تتوقؼ المتابعة عمى تقديـ شكوى وزير المالية أو أحد  : 1987قانون المالية لسنة 
  المصالحة ميما كانت قيمة 1  15-86ممثميو المرخص ليـ قانونا و يجيز القانوف رقـ 

 .محؿ الجريمة ، و ينصرؼ أثر المصالحة إلى الدعوى الجزائية 

كما تختمؼ القوانيف في المصالحات فقانوف العقوبات يتحدث عف غرامة الصمح و 
 .قانوف الجمارؾ يتحدث عف التسوية اإلدارية 

 إذا كان محل الجريمة من النقود أو المعادن النفيسة أو األحجار الكريمة /ب

تبقى في ىذه الحالة جرائـ الصرؼ خاضعة لئلجراءات المنصوص عمييا في 
 مف ؽ ، ع و اإلجراءات المنصوص عمييا في 26 إلى 424المواد مف المادة 

 ؽ ، ج إذا كانت الجريمة جنحة عندما ال تتجاوز قيمة محؿ الجريمة  265المػػػػادة
 . مكرر ؽ، ع 425 دج تطبؽ أحكاـ المادة 30.000

  
لرسمية ا ، الجريدة 1987المالية لسنة  قانوف  والمتضمف1986 ديسمبر سنة 29المؤرخ في  15-86 رقـ القانوف-1-

 .1986 لسنة 23رقـ 
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يترتب عمى الصمح إنياء المخالفة ، أما إذا فشؿ الصمح و قامت المتابعة القضائية يحب 
إدارة الجمارؾ إجراء تسوية إدارية مع المخالؼ ينحصر أثرىا في الدعوى الجنائية وحدىا 

 .دوف الدعوى العمومية 
قانوف المالية المنصوص عمييا في ىذا القانوف تبلحؽ المخالفات المتزامنة مع المخالفات 
  1الجمركية خصوصا فيما يتعمؽ بجنح الصرؼ و تحاكـ و يعاقب عمييا طبقا لمقانوف العاـ

 1996-07-09و ىي فترة اإلجازة التامة و تمتد ىذه الفترة مف تاريخ :الفترة الثالثة /3
 .إلى يومنا 

تخضع المصالحة لمشروط الموضوعية و اإلجرائية و اآلتي شروط المصالحة : ثانيا 
 :بيانيا كما يمي 

لـ تعد المصالحة جائزة بدوف قيد و ال شرط ، و إنما :الشروط الموضوعية /1
 المستحدثة التي تمنع 1 مكررا 09أصبحت تخضع لقيود موضوعية فرضتيا المادة 

 :المصالحة في أربع حاالت 
 . مميوف دج 20إذا كانت قيمة محؿ الجنحة تفوؽ  -

 .إذا كاف المخالؼ عائدا  -

 .إذا سبؽ أف استفاد المخالؼ مف المصالحة  -

إذا كانت جريمة الصرؼ مقترنة بجريمة تبييض األمواؿ أو المخدرات أو الفساد أو  -
 2. الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة لمحدود الوطنية 

 

أحسف بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ و في المادة الجمركية بوجو خاص، مرجع سابؽ ، - 2
  .104ص 

 .186أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، ص - 1
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  :الشروط اإلجرائية:ثانيا  -
شكؿ الطمب و آجاؿ : و ىي تشمؿ اإلجراءات الشكمية التي تخضع إلييا المصالحة منيا 

تقديمو و الجيات المؤىمة لمنظر في الطمب ، و ال بد أف نشير إلى نقطة ىامة أثارت 
انتباىنا ميدانيا السيما حيف اإلستماع إلى مرافعات بعض المحاموف أنيـ وقعوا في خطأ 
–شائع لما يرافعوف لصالح موكمييـ بعدـ صحة إجراءات المتابعة عمى أساس أف اإلدارة 

لـ ترد أو رفضت إجراء المصالحة رغـ تقديـ المخالؼ طمب المصالحة و - رافعة الشكوى
صحتو ، و كأنيـ يجيموف أف المصالحة في جرائـ الصرؼ شبيية بالمصالحة في المجاؿ 

" إذ ليست ىي حقا لمرتكب المخالفة و ال ىي إجراء إلزامي بالنسبة لئلدارة " الجمركي ، 
 ، فالمصالحة تبقى جوازية بحيث إذا قرر المخالؼ طمب المصالحة مف اإلدارة المعنية 1

فإف ىذه األخيرة تبقى حرة في اتخاذ قرارىا بقبوؿ أو رفض الطمب و لو جاء صحيحا 
لتبقى حرة حتى بعدـ الرد عميو ، و إذا التزمت اإلدارة الصمت فيذا تعبير عف الرفض و 

 .2ليس عف القبوؿ 
و إلجراء المصالحة في جرائـ الصرؼ البد أف يقدـ مرتكب الجريمة أو مف يمثمو قانونا 
طمبا يأتي وفقا لمشروط القانونية بإجراء المصالحة يقدمو إلى الييئات المختصة قانونا 
لمنظر و الفصؿ فيو ، و قد حدد شروط إجراء المصالحة في مجاؿ مخالفة التشريع و 

التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج و كذا تنظيـ لجاف 
 الذي 2011 يناير 29 المؤرخ في 35-11المصالحة و سيرىا المرسـو التنفيذي رقـ 

يحدد شروط و كيفيات اجراء المصالحة في مجاؿ مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف )
بالصرؼ و حركة رؤوس االمواؿ مف و إلي الخارج و كذا تنظيـ المجنة الوطنية و المجنة 

 المؤرخ في 111-03 أيضا ألغي بدوره المرسـو التنفيذي 3(المحمية لممصالحة و سيرىا
 . منو16 المادة 05-03-2003

  .188أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، مرجع سابؽ ، ص - 1
أحسف بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ و في المادة الجمركية بوجو خاص، مرجع سابؽ ، ص - 2

106.  
يحدد شروط و كيفيات اجراء المصالحة في ) الذي 2011 يناير 29 المؤرخ في 35-11المرسـو التنفيذي رقـ - 3

مجاؿ مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس االمواؿ مف و إلي الخارج و كذا تنظيـ المجنة 
 .2011 فبراير 6 المؤرخة في 8جريدة رسمية عدد  (الوطنية و المجنة المحمية لممصالحة و سيرىا
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 :شروط طمب إجراء المصالحة -1
 المذكور أعبله أنو يجوز لكؿ مرتكب لجريمة 11/35 مف المرسـو 02نصت المادة 

الصرؼ أف يطمب إجراء مصالحة بتقديـ طمب مرفقا بوصؿ ايداع كفالة و بنسخة مف 
صحيفة السوابؽ العدلية لممخالؼ حسب الحالة الي رئيس المجنة الوطنية لممصالحة أو 
المجنة المحمية لممصالحة ، و أنو إذا كاف الفاعؿ قاصرا أو شخصا معنويا فإف الطمب 

يقدمو المسؤوؿ المدني أو الممثؿ الشرعي و فيما يخص القاصر نقوؿ أف المشرع يتطمب 
أىمية خاصة في طمب المصالحة تماشيا مع الحاالت التي تكوف فييا الجريمة مرتكبة مف 

 1طرؼ شخص طبيعي بالغ أو قاصر أو مف طرؼ شخص معنوي 
 :األشخاص الذين يجوز لهم طمب إجراء المصالحة -أ-1
 .نميز بيف البالغ و القاصر :بالنسبة لمشخص الطبيعي -
يشترط في الشخص الطبيعي أف يكوف متمتعا باألىمية لمباشرة حقوقو : البالغ - 1-أ

المدنية و التي تتطمب أف يكوف بالغا و متمتعا بقواه العقمية ، أما بالنسبة لبموغو سف 
 لـ يحددا المقصود منو الذا كاف بموغ سف الرشد 01-03 و 22-96الرشد فإف األمريف 

فإف اإلجابة بتطبيؽ ذلؾ أو ذاؾ  ( سنة 19) أو سف الرشد المدني  ( سنة 18)الجزائي 
ىو النظر إلى الطبيعة القانونية لممصالحة في مجاؿ جرائـ الصرؼ ، فيما إذا كاف يغمب 

 .في المصالحة طابع المدني أو الطابع الجزائي  
و أما مف الفقياء الكثير مف يعتبرىا جزاءا إداريا العتبارات عديدة ، فيرى دوبريو مثبل أف 
المصالحة في المسائؿ الجزائية تظير في شكؿ عقد إداري ذي طبيعة قمعية و لكنيا غير 

عقابية إال أف موافقة المخالؼ ضرورية و تتـ في ظروؼ مماثمة لعقد اإلذعاف و العقد 
ذلؾ أنو في حالة اإلداري عمى وجو الخصوص ، و موافقة المديف تكاد تكوف إجبارية 

رفضو سيتػػػػعرض لممػػػػتابعة الجزائية أو تنفيذ الػػػعقوبة الصػػادرة ضده في حيف يقتصر جزاؤه في 
 2حالة موافقتو عمى التزاـ ذو طابع مالي اتجاه اإلدارة 

 
 . 275ز ، أحسٍ بىسقُؼت ، انًظبنحت ، ص -1

 .272َبُم طقط ،يطجغ سببق ، ص -2
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 فصؿ المصالحة في الجرائـ االقتصادية عمى باقي أنواع المصالحات (syr)و أما الفقيو سير 
األخرى ، فبعد تحميمو لمثؿ ىذه الجرائـ استوقفتو في األخير خصوصيات ىذه المصالحة 

كموافقة المخالؼ و عدـ المجوء إلى التنفيذ الجبري لممصالحة و خمص إلى أف المصالحة في 
الجرائـ االقتصادية ليست صمحا مدنيا و ال عقوبة بالمعنى الضيؽ و إنما ىي جزاء موقع 

كغرامة إدارية تعاقدية تنتمي إلى طائفة اإلدانة بغير مرافعة " بواسطة اإلدارة، فعرؼ المصالحة 
و إذا ما اتخذنا ىذا الموقؼ بالقوؿ أف جرائـ . 1" التي تعد بدائؿ لمعقوبة و ليس عقوبة جديدة 

الصرؼ التي ىي جرائـ إقتصادية تكوف فييا المصالحة جزاءا إداريا فإف السف المطبؽ فييا ىو 
 .18بموغ سف 

إذا كاف مرتكب المخالفة قاصرا أوجب التمييز بيف القاصر ببموغو سف :القاصر - 2-أ
 .الثالثة عشر و الذي لـ يبمغيا بعد 

 فإف المسؤوؿ المدني 11/35فإنو طبقا لممسـو التنفيذي رقـ : بالنسبة لمقاصر المميز 
عنو ىو مف لو صبلحية إجرائيا و بالتالي تقديـ طمب المصالحة ، و يكوف المسؤوؿ 

 .المدني إما أحد الوالديف الشرعييف أو مف يتولى واليتو 

 ؽ ، ع 1-49فبل مسألة جزائية ضده طبقا ألحكاـ المادة :بالنسبة لمقاصر غير المميز 
  .2و تبعا لذلؾ ال مصالحة النعداـ المتابعة

 

 
، ص حت فٍ انًبزة انجعائُت بىجه ػبو و فٍ انًبزة انجًطكُت بىجه ذبص ، يطجغ سببق أحسٍ بىسقُؼت ، انًظبل-  1

274 . 

 . 205هصا يب ذهض إنُه األستبش أحسٍ بىسقُؼت فٍ يؤنفه انىجُع فٍ انقبَىٌ انجعائٍ انربص ، ص -2
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 أما إذا كاف المخالؼ شخصا معنويا ، فيصح لو أف يتصالح :بالنسبة لمشخص المعنوي 
 .بواسطة ممثمو الشرعي 

 :شروط الطمب المقدم من طرف المخالف - أ-
حتى يكوف الطمب صحيحا و مقبوال مف طرؼ اإلدارة البد أف تتوفر فيو مجموعة مف 
الشروط بعضيا خاص بشكؿ الطمب و ميعاد تقديمو و األخرى بإيداع كفالة مرفقة 

 .بالطمب و احتراـ الجية المرسؿ إلييا الطمب 
 : شكل الطمب -

 سالؼ ذكر بصريح النص أف يكوف الطمب كتابيا و 11/35لـ يمـز المرسـو التنفيذي رقـ 
لـ يشترط فيو بيانات محددة  فيجب أف يتضمف ما يفيد التعبير الصريح لممخالؼ عف 
 .1رغبتو في المصالحة مع اإلدارة عمى أف يقدـ الطمب مف الشخص المؤىؿ قانونا لذلؾ

 :آجال تقييم الطمب -
 يمكف لكؿ مف ارتكب مخالفة لمتشريع و 10/03 مف األمر 2 مكرر09طبقا لممادة 

التنظيـ المتعمؽ بالصرؼ و حركة رؤوس االمواؿ مف و إلي الخارج أف يطمب اجراء 
 يوما ابتداء مف تاريخ معاينة المخالفة و يتعيف عمي لجنة 30مصالحة في أجؿ أقصاه 

المصالحة المختصة الفصؿ في الطمب في أجؿ أقصاه ستوف يوما مف تاريخ اخطارىا و 
في حالة اجراء مصالحة أو تعذر ذلؾ يحرر محضر مف قبؿ المجنة المختصة التي يتعيف 

عمييا وجوبا ارساؿ نسخة منو في أقرب األجؿ الي وكيؿ الجميورية المختص اقميميا و 
األصؿ أف اجراءات المصالحة تحوؿ دوف تحريؾ دعوي عمومية و مف ثـ ال تباشر 

النيابة العامة المتابعات الجزائية خبلؿ الفترة المحددة لتقديـ المصالحة و الفصؿ فيو اي 
 المضافة 3 مكرر 9 يـو مف تاريخ معاينة المخالفة غير أف المادة 60 يـو و 30بيف 

 نصت عمي انو ال تحوؿ دوف تحريؾ الدعوي العمومية عندما تكوف قيمة 10/03باألمر 
 : محؿ الجريمة 

 
 .235: نبيؿ صقر ، قمراوي عز الديف ، مرجع سابؽ ، ص-1
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 دينار او تفوقيا في الحاالت التي تكوف فييا الجريمة ذات عبلقة 1.000.000- 
 .بعمميات التجارة الخارجية 

 . دينار او تفوقيا في الحاالت األخري 500.000- 
و في كؿ الحاالت ال تحوؿ المصالحة دوف اتخاذ اجراءات التحري التي مف شأنيا 
 .الكشؼ عف وقائع ذات طابع جزائي قد تكوف متصمة بالجريمة التي تمت معاينتيا

 مكرر قبؿ 09 نقوؿ اف المشرع أضاؼ في ـ 03/01 و بالرجوع الي القانوف القديـ 
تعديميا فقرة ما قبؿ األخيرة أنو إذا تـ مباشرة المتابعات فإنو مف الممكف أف تمنح 

المصالحة في أي مرحمة مف الدعوى إلى حيف صدور حكـ قضائي نيائي ، فيؿ يعني 
ىذا أنو و لو تـ تحريؾ الدعوى العمومية و طالما لـ يصدر حكـ نيائي بعد فإف لممخالؼ 

  ؟1حؽ طمب إجراء المصالحة بعد مرور ثبلثة أشير مف المعاينة
 3 فإف إدارة الجمارؾ إذا قدـ ليا طمب المصالحة في أجؿ 01-03عمما و تطبيقا لؤلمر 

أشير مف معاينة الجريمة فإنيا تحفظ القضية عمى مستواىا إلى حيف الفصؿ في طمب 
 أشير المذكورة أعبله و بعد المتابعة القضائية 3المصالحة ، أما إذا قدـ الطمب بعد مدة 

فإنيا تقبؿ الطمب و لكنيا ال تسحب الشكوى كؿ ما في األمر أنيا تتقدـ أماـ القاضي 
ألف المشرع لـ يرتب عف عدـ . بطمب أرجاء الفصؿ إلى حيف النظر في طمب المصالحة 

 أشير إليداع الطمب أي بطبلف ، بؿ رتب عف فواتيا مجرد إرساؿ 3احتراـ المخالؼ أجؿ 
-25الممؼ إلى القضاء ، و قد تأيد ىذا الموقؼ بقرار صادر عف المحكمة العميا في 

 في دعوى تتعمؽ بتجاوز ميمة ثبلثة أشير المقررة قانونا قضت فيو أف عدـ 01-1999
مراعاتيا إلرساؿ المحضر إلى وكيؿ الجميورية المختص إقميميا مف أجؿ المتابعة ال 

يترتب عميو البطبلف ، و قياسا عمى ذلؾ يمكف القوؿ أنو بإمكاف اإلدارة أف تقبؿ طمبا و 
  .2 أشير مف تاريخ معاينة المخالفة3لو ورد إلييا خارج ميعاد 

 
 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع و 10/03 مكرر قبؿ تعديميا باألمر 9ىذه مجرد توطئة حوؿ ما تضمنتو المادة -1

 .التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس االموؿ مف و الي الخارج 
 .355أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص - 2
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 :إيداع الكفالة - ب
 سالؼ الذكر عمى طالب المصالحة 11/35 مف مرسـو تنفيذي 3حيث نصت المادة 

 مف قيمة محؿ الجنحة و %200حيف تقديمو الطمب في نفس الوقت إيداع كفالة تساوي 
تودع ىذه الكفالة لدى المحاسب العمومي المكمؼ بالتحصيؿ و ال يعفى مف ىذا الشرط 

و قد صدرت عف وزارة المالية المديرية . إال الشخص المعنوي الخاضع لمقانوف العاـ 
 1998-08-17 المؤرخة في 30تعميمة رقـ  (مديرية التنظيـ المحاسبي)العامة لممحاسبة

تخص القواعد المحاسبية المتعمقة بجرائـ الصرؼ  ، فنظمت طريقة إيداع الكفالة ، التي 
تودع لدى صندوؽ الخزينة العمومية لموالية المختصة إقميميا ىذا األخير يسمـ وصبل 

 .بإيداع الكفالة يقدمو لممخالؼ حتى يضمو لطالب المصالحة
 

أما استرداد مبالغ الكفالة يتـ عف طريؽ رفع اليد تحرره اإلدارة التي أمرت بتحصيؿ الكفالة 
فمثبل عمى مستوى إدارة الجمارؾ رئيس مفتشية الجمارؾ ىو مف يرسؿ إلى قابض 

 مف محؿ المخالفة ككفالة التي تصب في الخزينة % 200الجمارؾ ليأمره لتحصيؿ 
 .العمومية لموالية 

 :الجهة الموجه إليها الطمب - 4-ج
إف الجيات المختصة الستبلـ الطمب و دراستو تختمؼ و ىذا حسب قيمة محؿ الجنحة 

 01-03 مكرر مف األمر 9أو عبلقة الجنحة بعممية لمتجارة الخارجية ، و طبقا لممادة 
ىناؾ لجنتيف لممصالحة لجنة وطنية و محمية لممصالحة، أما شروط إجراء ىذه الييئات 

لممصالحة و تنظيميا و سيرىا فأحاؿ األمر السالؼ الذكر إلى التنظيـ ، تبعا لذلؾ صدر 
 و قد الغي 111-03 المتمـ و المعدؿ بالمرسـو رقـ 258-97المرسـو التنفيذي رقـ 

 .1 11/35 بموجب المرسـو التنفيذي 03/111المرسـو 
 
 10/03  مف االمر 2 مكرر9 مكرر الي 9أيضا راجع المواد مف . 357أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص - 1

 .السالؼ الذكر
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 :المجنة المحمية لممصالحة *
تكوف مختصة باستبلـ طمب إجراء المصالحة و الفصؿ فييا إذا كانت قيمة محؿ 

.  دج و ارتكب المخالفة دوف عبلقة بعممية التجارة الخارجية 500.000الجنحة أقؿ أو تساوي 
 : تتشكؿ الجنة مف 

  مسؤوؿ الخزينة في الوالية رئيسا 

  ممثؿ ادارة الضرائب لمقر الوالية عضوا 

 ممثؿ الجمارؾ في الوالية عضوا 

 مدير البنؾ المركزي و كذا ممثؿ بنؾ الجزائر لمقر الوالية عضوا 

 .1و تكوف مصالح إدارة الخزينة بالوالية أمانة المجنة المحمية 

 السالؼ 11/35 مف المرسـو 15 إلى 06و لقد تـ ضبط و تنظيـ المجنة المحمية في المواد مف 
 حيث تنص يمكف اف تقـو المجنة المحمية لممصالحة باجراء مصالحة 6المادة : الذكر كاآلتي 

 دج او تقؿ عنيا و ذلؾ مقابؿ دفع مبمغ 500.000اذا كانت قيمة محؿ الدعوي تساوي 
 :المصالحة الذي يحسب بتطبيؽ نسبة متغيرة تتراوح بيف 

  مف قيمة محؿ الجنحة اذا كاف المخالؼ شخصا طبيعيا %250 الي 200% 

  مف قيمة محؿ الجنحة اذا كاف المخالؼ شخصا معنويا %400 الي 300%

و تتولي مصالح ادارة الخزينة في الوالية أمانة المجنة المحمية لممصالحة و تسجيؿ الطمبات التي 
 و تجتمع المجة المحمية 2تدخؿ ضمف اختصاصيا و كذا تكويف الممفات الخاصة بيا و متابعتيا

و ايضا الوطنية بناء عمي استدعاء مف رئيس كؿ منيما كمما دعت الضرورة الي ذلؾ و يتـ 
 اياـ عمي األقؿ مف تاريخ االجتماع و ال 10اعبلـ األعضاء بالممفات الواجب دراستيا قبؿ 
 3تصح اجتماعاتيا اال بحضور جميع األعضاء 

 . السالؼ الذكر 10/03 مكرر المعدلة باالمر 9أنظر المادة -1

 الذي يحدد شروط و كيفيات اجراء مصالحة في مجاؿ مخالفة 11/35 مف المرسـو التنفيذي 7 و 6أنظر المادة - 2
التشريع و التظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس االمواؿ مف و الي الخارج و كذا تنظيـ المجنة الوطنية و المحمية 

 .لممصالحة و سيرىا 

 . السالؼ الذكر11/35 مف المرسـو التنفيذي 8المادة - 3
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و تتخذ قرارت المجنة المحمية بأغمبية األصوات و في حالة تساوي األصوات يكوف صوت 
الرئيس مرجحا و ايضا تدوف المداوالت المجنة المحمية لممصالحة في محظر يوقعو 

الرئيس و جميع األعضاء و يكوف قبوؿ المصالحة أو رفضيا موضوع مقررات فردية 
يوقعيا الرئيس و يتـ الخمي وجوبا عف محؿ الجنحة و الوسائؿ المستعممة في الغش 

لصالح الخزينة العمومية و بخصوص ما يشمؿ عميو مقرر قبوؿ المصالحة حيث يبيف 
المبمغ الواجب دفعو ، محؿ الجنحة أو اف تعذر ذلؾ ما يعادؿ قيمتو ، الوسائؿ )فيو 

 1(المستعممة في الغش ، أجاؿ الدفع ، تعيف المحاسب العمومي المكمؼ بالتحصيؿ

 اياـ مفتوحة نسخة مف محضر مداوالت و مقرر قبوؿ المصالحة 10و ترسؿ في غضوف 
أو رفضيا الي وكيؿ الجميورية المختص اقميميا و وزير المالية و محافظ بنؾ الجزائر و 
بخصوص تبميغ مقرر قبوؿ المصالحة أو رفضيا يبمغ وجوبا الي المخالؼ في غضوف 

محضر تبميغ ، رسالة موصي عمييا مع وصؿ ) يـو ابتداء مف تاريخ توقيعو بموجب 15
 يوما ابتداء مف تاريخ استبلـ 20و لممخالؼ أجؿ  (االستبلـ ، أو أي رسالة قانونية اخري

مقرر المصالحة لتنفيذ جميع االلتزامات المترتبة عنيا ، و تخطر المجنة الوطنية أو 
 يـو تخطر وكيؿ الجميورية 20المحمية لممصالحة بانتياء األجؿ المذكور اي اجؿ 

المختص اقميميا بتنفيذ أو عدـ تنفيذ المخالؼ اللتزاماتو و ايضا تخطر المجنة وزير المالية 
 2و محافظ بنؾ الجزائر

 

 . السالؼ الذكر 11/35 مف المرسـو التنفيذي 12 و 11 و 10 و 9المواد -1

 . السالؼ الذكر 11/35 مف المرسـو التنفيذي 15 و 14 و 13المواد -2
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 :المجنة الوطنية لممصالحة *
تكوف ىذه المجنة مختصة باستبلـ طمب المصالحة في حالتيف إال أنيا في إحداىا تقـو بالفصؿ 
أيضا في المصالحة ، و أما في الحالة األخرى تتسمـ المجنة الطمب و تبدي رأييا فيو دوف أف 

 .تفصؿ فيو بؿ تحوؿ الطمب لمجية المختصة المتمثمة في مجمس الوزراء
 سالؼ الذكر يمكف اف تقـو المجنة الوطنية 11/35 مف المرسـو التنفيذي 4و حسب المادة 

 دينار جزائري و تقؿ 500.000لممصالحة بإجراء مصالحة اذا كانت قيمة محؿ الجنحة تفوؽ 
 مميوف دينار أو تساوييا و ذلؾ مقابؿ دفع مبمغ مصالحة الذي تحدد قيمتو حسب 20عف 

 :1الجدوليف األتيف
 عندما يكوف مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا -1

 نسبة مبمغ المصالحة (الدينار  )قيمة محؿ الجنحة 
  دج1.000.000 إلى 500.001مف 
 دج5.000.000 دج إلى 1.000.001مف 
  دج10.000.000 دج الي 5.000.001مف 
 دج15.000.000 دج إلى 10.000.000مف 
 دج  20.000.000دج إلى 15.000.000مف 
 

 %250 إلى %200مف 
 %300 إلى %251مف 
 %350 إلى %301مف 
  %400 إلى %351مف 
  %150 إلى %401مف 
 

 
 :عندما يكوف المخالؼ شخصا معنويا - 2

 نسبة مبمغ المصالحة (الدينار  )قيمة محؿ الجنحة 
  دج1.000.000 إلى 500.001مف 
 دج5.000.000 دج إلى 1.000.001مف 
 دج 10.000.000 دج إلى 5.000.001مف 
  دج15.000.000 دج إلى 10.000.001مف 
  دج  20.000.000دج إلى 15.000.000مف 
 

 %500 إلى %450مف 
 %550 إلى %501مف 
 %600 إلى %551مف 
  %650 إلى %601مف 
  %700 إلى %651مف 
 

 

 

  السالؼ الذكر11/35 مف المرسـو التنفيذي 4 و 3راجع المواد - 1
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 دج فإف المجنة الوطنية لممصالحة ىنا 500.000إذا كانت قيمة محؿ الجنحة تساوي أو تفوؽ 
تتولى استبلـ الطمب المرسؿ إلى رئيس المجنة و تسجيمو و تكويف الممؼ الخاص بو ثـ تبدي 
مجرد رأي مسبب ترفقو بالممؼ الذي يرسؿ إلى الحكومة التخاذ القرار الخاص بالمصالحة في 

 .مجمس الوزراء
إذا أبدت المجنة رأيا إيجابيا فإنيا تقترح مبمغ المصالحة الواجب دفعو و ىذا ما نصت عميو 

 و لو لـ تنص عميو صراحة أف الرأي الذي تبديو رأيا 11/35 مف المرسـو التنفيذي 10المادة 
 ، حددت القيمة 5/1 في مادتو 258-97مطابقا ، كما كاف عميو الحاؿ في ظؿ المرسـو 

األدنى لمبالغ تسوية المصالح في ىذه الحالة بالنسبة لمشخص الطبيعي بضعؼ قيمة محؿ 
 .الجنحة بالنسبة لمشخص المعنوي إلى أربعة أضعاؼ ىذه القيمة 

 :حق تحديد مقابل الصمح *

منحت لئلدارة المختصة بإجراء المصالحة نوع مف الحرية في تحديد مقابؿ الصمح الذي 
يجب أف يدفعو إذ وضع المشرع حديف األقصى و األدنى المذيف يجب مراعاتيما مف 

 .11/35 مف المرسـو التنفيذي رقـ 04 و 09طرؼ اإلدارة فقط وفؽ المادتيف 

 :التخمي عن وسائل النقل *

كما يحؽ لئلدارة أف تطالب في مقرر المصالحة التخمي عف وسائؿ النقؿ و إف نفس 
المقرر يحدد وجب الدفع و آجالو مع تعييف المحاسب العمومي المكمؼ بالتحصيؿ وفقا 
لذلؾ يتـ نقؿ ممكية كؿ مف محؿ الجريمة ووسائؿ النقؿ و مقابؿ الصمح إلى الخزينة 

 1.العامة و أمبلؾ الدولة 

 .266نبيؿ صقر ، مرجع سابؽ ، ص -1

 
 



      
 

71 
 

إف ما ييدؼ تحقيقو كؿ مف اإلدارة العمومية و المخالؼ : آثار المصالحة: الفرع الثاني 
مف خبلؿ إجراء المصالحة ىو ىدؼ واحد يتمثؿ في تفادي عرض النزاع عمى القضاء ، 

فبمجرد ما تتـ المصالحة بيف الطرفيف تنقضي الدعوى العمومية و نتيجة لذلؾ و حسب ما 
وصؿ إليو الطرفاف في التصالح تثبت لكؿ مف األطراؼ و الغير حقوقا ، و لذلؾ فإف لممصالحة 

و أثريف آخريف بالنسبة لمغير  (أثر اإلنقضاء و أثر التثبيت  )أثريف أساسييف بالنسبة لؤلطراؼ 
  .(عدـ انتفاع الغير بالمصالحة و أف ال يضار الغير بالمصالحة  )

 :أثار المصالحة بالنسبة لممتهم : أوال 
 انقضاء الدعوي العمومية و اثر التثبيت : لممصالحة أثرين هما 

 المعدؿ و 96/22 مكرر مف االمر رقـ 9نصت المادة : انقضاء الدعوي العمومية - أ
 صراحة عمي انقضاء الدعوي العمومية بالمصالحة سواء تمت 03/01المتمـ باألمر رقـ 

المصالحة قبؿ المتابعة القضائية أو بعدىا أو حتي بعد صدور حكـ نيائي ما لـ يحز 
 .عمي قوة الشيء المقضي فيو 

فانو يحفظ الممؼ عمي :  اذا حصمت المصالحة قبؿ احالة الممؼ الي النيابة العامة 1-1
 مستوي االدارة المعنية 

ىنا يختمؼ األمر حسب المرحمة التي :  اذا حصمت المصالحة بعد اخطار النيابة 1-2
 :وصمت الييا االجراءات 

اذا كانت القضية عمي مستوي النيابة و لـ يتخذ بشأنيا أي إجراء تتوقؼ الدعوي - 
العمومية بانعقاد المصالحة فييا فيحفظ الممؼ عمي مستوي النيابة أما اذا كانت النيابة قد 
تصرفت في الممؼ فحركت الدعوي العمومية إما برفع القضية الي التحقيؽ و اما باحالتيا 

الي المحكمة ففيي ىذه الحالة يتحوؿ اختصاص اتخاذ التدبير المناسب الي ىاتيف 
 1.الجيتيف 

 
 .357أحسف بوسقيعة ، مرجع سابؽ ، ص -1
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اذا كانت القضية اماـ قاضي التحقيؽ أو غرفة االتياـ تصدر الجية المختصة أمرا أو - 

قرار بأف ال وجو لممتابعة بسبب انعقاد المصالحة ، و اذا كاف المتيـ رىف الحبس 
 .االحتياطي يخمي سبيمو بمجرد انعقاد المصالحة 

و اذا كانت القضية اماـ جيات الحكـ يتعيف عمييا التصريح بانقضاء الدعوي العمومية - 
 1بفعؿ المصالحة 

و نشير ىنا الي أف القضاة غير متفقيف عمي الصيغة التي يجب أف يكوف فييا أو عمييا 
منطوؽ الحكـ أو القرار فمنيـ مف يفضؿ الحكـ بانقضاء الدعوي العمومية بسبب 

المصالحة و منيـ مف يحكـ بالبراءة بسبب المصالحة و لقد تدخمت المحكمة العميا لحسـ 
ىذا الموقؼ و قضت بأف المصالحة تؤدي الي انقضاء الدعوي العمومية و ليس الي 

 2البراءة 
 :أثر التثبيت - 2

و يقصد بالتثبيت تثبيت الحقوؽ المعترؼ بيا لئلدارة و المعترؼ بيا لممخالؼ و ذلؾ 
كنتيجة إلجراء المصالحة الجزائية بوجو عاـ، إال أنو بالنسبة لجرائـ الصرؼ فأثر تثبيت 

الحقوؽ محصور عمى اإلدارة و ىي الحصوؿ عمى المصالحة و التخمي عف وسائؿ النقؿ 
 3.و محؿ الجنحة 

 
  .208د، أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ، ص -1
 .98 ، ص 01 ، مجلة المحكمة العلٌا عدد 71509 ، ملف رقم 09/06/1991قرار المحكمة العلٌا ، الغرفة الجزائٌة ، - 2
  .358أحسف بوسقيعة ، نفس المرجع ، ص - 3
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 :آثار المصالحة بالنسبة لمغير: ثانيا 

رجوعا إلى القواعد العامة فإف آثار العقد ال تنصرؼ إلى غير أطرافو المتعاقديف و 
انطبلقا مف ىذا المبدأ ال ينتفع الغير بيا و ال يضار منيا و اتفقت التشريعات و الجزائية 

األخرى التي تجيز المصالحة عمى حصر آثار المصالحة في مف يتصالح مع اإلدارة 
 .وحده و ال تمتد لمفاعميف اآلخريف الذيف ارتكبوا معو نفس المخالفة و ال إلى شركائو 

 :ال يضار الغير من المصالحة - 1
و يقصد بيذه القاعدة أنو ال يمكف أف ترتب المصالحة ضررا لغير أطرافيا و أساس ىذه القاعدة 

 ؽ، ا، ج التي تقضي أنو ال يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ، و لكف يجوز أف يكسبو 113ـ 
 و انطبلقا مف ذلؾ فإف  1حقا ، و كذا مف مبدأ شخصية العقوبة المطبقة في المواد الجزائية  

 : أثر المصالحة بالنسبة لمغير تتوقؼ عمى ما يأتي 
بالنسبة لمشركاء في الجريمة الغير أطراؼ المصالحة غير ممزموف بما يترتب مف آثار - 

 .المصالحة التي قاـ بيا المتيـ المتصالح 
 –بالنسبة لممسؤوليف المدنييف ال يمزموف أيضا بما يترتب عف المصالحة في ذمة المتصالح - 

بالنسبة لممضرور فإف المصالحة ال تمزمو بأي شيء و ال يمكنيا أف تسقط حقو في طمب 
 التعويض عف الضرر البلحؽ بو جراء المخالفة و المجوء إلى القضاء مف أجؿ ذلؾ

أما اإلدارة ال يمكنيا أف تستعمؿ اعتراؼ المتيـ المتصالح حجة ضد غيره عف المساىميف أو - 
 ال يمكف لئلدارة في االشركاء في الجريمة كما ال يستفيدوف مف الضمانات التي يقدميا المتصالح كـ

حالة إخبلؿ المتصالح بالتزاماتو الرجوع عمى الشركاء في الجريمة أو المسؤوليف المدنييف إال إذا كاف 
 .أحدىـ ضامنا لو أو متضامنا معو كاف المتيـ وكيبل عف أحدىما في مباشرة إجراء المصالحة 

  .81أحسف بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ و المطالعة الجمركية بوجو خاص ، ص -1
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 :العقوبات المقررة في جريمة الصرف : المبحث الثاني 

 :العقوبات المقرر تطبيقها عمى الشخص الطبيعي:المطمب األول

 كاف 01-03 المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ 22-96إف المشرع قبؿ صدور األمر رقـ 
يعاقب جزائيا األشخاص الطبيعية التي ترتكب جريمة مف جرائـ الصرؼ دوف غيرىا إذ 

 ممؼ رقـ 1986-06-17جاءت في حيثيات قرار المجمس األعمى الصادر في 
 لما طرحت عميو مسألة المسؤولية الجنائية لؤلشخاص المعنوية في جريمة 396008
حيث أنو في حالة عدـ وجود مقتضيات خاصة في القانوف ال يمكف حقا " ...الصرؼ 

متابعة شخص معنوي و كذا الشركة التجارية كشخص معنوي و التصريح بمسؤوليتو 
جنائيا عف جريمة ما و أف مسير الشركة ىو الذي يتحمؿ العقوبات المحكـو بيا جنائيا و 
مدنيا ذلؾ أف الشركة ال تتابع إال باعتبارىا مسؤولة مدنيا و تبقى بسبب ىذا ممزمة خاصة 

 أقر المشرع صراحة بالمسؤولية 1996 ، و أما بعد تعديؿ 1"بدفع الغرامة الضريبية 
الجزائية لمشخص المعنوي في مجاؿ تشريع جرائـ الصرؼ و نتيجة لذلؾ ميز بيف 

العقوبات التي تطبؽ عمى الشخص الطبيعي ، و تمؾ التي ينبغي تطبيقيا عمى الشخص 
المعنوي بحكـ طبيعتو القانونية و اخضع كبل الشخصيف لبعض عقوبات مف نفس النوع 

مع وجود بعض االختبلفات و ميما كانت العقوبات الموقعة عمى المخالؼ شخصا معنويا 
أو طبيعيا ، عقوبات أصمية أـ تكميمية ، فيي نفسيا المطبقة عمى كافة صور جرائـ 

تبعا لذلؾ قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف األوؿ يخص العقوبات المقرر  و.الصرؼ
تطبيقيا عمى الشخص الطبيعي و الثاني يتعيف أف يتناوؿ أوال دراسة المسؤولية الجزائية 
لمشخص المعنوي و شروط قياميا في جريمة الصرؼ ليتناوؿ بعدىا العقوبات المترتبة 

 .عف ىذه المسؤولية 

  .115 ، مطبعة وزارة العدؿ ، الجزائر ، ص 44نشرة القضاء ، العدد -1
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 :العقوبات األصمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي : الفرع األول 

 :عقوبة الحبس : أوال 

نظرا لطبيعة ىذه العقوبة فبل يعقؿ أف تطبؽ إال عمى المحكـو عمييـ أشخاصا طبيعييف و 
( 07)إلى سبعة  (02) مف سنتيف 01-03 مكرر مف األمر 01حددت مدتيا المادة 

 مما 22-96سنوات حبسا ، بعد أف كانت مف ثبلثة أشير إلى خمسة سنوات في األمر 
 مع حرصو عمى إبقاء 2003يبيف نية المشرع في تشديد قمع جرائـ الصرؼ بتعديؿ 

وصؼ ىذه الجرائـ جنحا ، و ال شؾ أف ىدؼ المشرع في تجنيح ىذه الجريمة ىو تفادي 
 فحتى يصبح نظاـ العقوبات 1ثقؿ اإلجراءات المطبقة عمى مستوى محكمة الجنايات 

وسيمة ناجحة لموقاية مف ىذه الجريمة و ردعيا يقتضي األمر السرعة في معالجة ىذه 
 .القضايا عمى مستوى القضاء ليعطي لمعقوبة أثرىا الكامؿ 

 :الغرامة : ثانيا 

و ىي عقوبة مستعارة مف التشريع الجمركي ، و قرر المشرع تطبيقيا عمى المخالؼ سواء 
أكاف شخصا معنويا أو طبيعيا ، إال أف المشرع فرؽ بيف المبالغ المطبقة عمى كمييما ، إذ 

 مكرر مف األمر 01، فنصت المادة .تشدد في الغرامة المطبقة عمى الشخص المعنوي 
 أنو بالنسبة لمشخص الطبيعي ال يمكف أف تقؿ الغرامة عف مرتيف قيمة محؿ 03-01

المخالفة أو محاولة المخالفة ، بالتالي نبلحظ أف المشرع عمؽ مقدار الغرامة عمى قيمة 
 محؿ المخالفة و تجنب تحديد مبمغا معينا ليا ، بؿ و أكثر مف ذلؾ اكتفى بتحديد 

نور الديف دربوشي ،  قمع مخالفات الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف الداخؿ والخارج  الديواف الوطني  لؤلشغاؿ -1
 .43 ص 1996التربوية   سنة 
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حدىا األدنى الذي ال يجوز النزوؿ عنو تاركا في ذلؾ السمطة التقديرية لمقاضي في الحكـ 
 ، و ىو أمر 1بأكثر مف ىذه القيمة دوف وضع أي سقؼ يتوقؼ فيو القاضي عند حده 

غير سائغ لمخالفتو مبدأ الشرعية الذي يفرض اف يكوف الحد األقصى لمعقوبة محددا 
 .2بنص القانوف 

كما إف مثؿ ىذا التحديد لمغرامة في حدىا األدنى يشكؿ عائقا عمى القاضي في تطبيؽ 
 ؽ ، ع ىذه األخيرة تجيز في فقرتيا الثالثة إذا 53الظروؼ المخففة عمبل بأحكاـ المادة 

دنانير تطبيقا لمظروؼ  (05)كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الغرامة تخفيضيا إلى خمسة 
 بالنسبة لمشخص 01-03 مف األمر رقـ 05 مكررو 01المخففة ، بينما المادتيف 

توحي ..." ال يمكف أف تقؿ " الطبيعي و الشخص المعنوي عمى التوالي تضمنتا عبارة 
 و لعؿ لممشرع 3بيذه الصيغة اآلمرة أنيا تستبعد تطبيؽ الظروؼ المخففة عمى الغرامة 
 إذ جاء فيو 01-03في اتخاذه ىذا الموقؼ مبرر فيما جاء بو عرض أسباب األمر رقـ 

 تبني نظاـ عقابي رادع يستبعد فيو تطبيؽ الظروؼ 22-96أف مف أسباب تعديؿ األمر 
  .4المخففة عمى العقوبات المالية 

 الحد األقصى لمعقوبة و بالتالي يكوف 22-96و ىذا خبلفا لما ذىب إليو المشرع سابقا إذ حدد في األمر رقـ -1
 .المشرع قد أخفؽ لما تراجع عف موقفو األوؿ 

  .187د، أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، ص -2

 ؽ ، ع بخصوص جريمة الشيؾ الذي غستقر قضاء المحكمة العميا 374استعمؿ المشرع نفس الصياغة في ـ -3
بشأنيا عمى عدـ تطبيؽ الظروؼ المخففة عمى الغرامة المقررة جزءا ليا و النزوؿ عف الحد االدنى الذي ال يمكف أف 

 .يقؿ عف قيمة الشيؾ 

  . 187د ، أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ص -4
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إذ لـ يكف األمر دائما عمى ىذا الحاؿ حيث اعتبر المجمس األعمى في قراره الصادر في 
 ؽ ع و الخاصة 425 أف الغرامة التي تنص عمييا ـ 36446 ممؼ رقـ 07-02-1984

غرامة جزائية تخضع لتقدير قضاة الموضوع بحيث " بجريمة الصرؼ التي تكوف جناية 
إذا أفادت محكمة الجنايات المتيـ بالظروؼ المخففة كما ىو الشأف في قضية الحاؿ 

 بالتالي يفيـ مف ىذا 1..." ؽ ع 53يجوز ليا أف تنزؿ بالغرامة في الحدود المقررة بالمادة 
 .القرار أف الغرامة في الجريمة الصرؼ لما تشكؿ جناية تخضع لتطبيؽ الظروؼ المخففة 

و يبلحظ بخصوص طبيعة الغرامة في التطبيؽ القضائي أنيا تارة تعد غرامة جزائية يحكـ 
بيا في الدعوى العمومية و تارة أخرى غرامة مدنية يحكـ بيا لصالح الطرؼ المدني و 

مف األمثمة بالنسبة لمحالة األولى منطوؽ الحكـ الصادر عف محكمة الجنح بوىراف المؤرخ 
و ... في الدعوى العمومية التصريح بإدانة المتيـ "  الذي قضى 2005-06-27في 

و الحكـ الصادر عف نفس "  دج غرامة نافذة 10.000.000و ...عقابا لو الحكـ عميو 
في .  قضى بعقوبة الغرامة في الدعوى العمومية2005-01-04المحكمة المؤرخ في 

 أف 1999-12-21حيف نجد في القرار الصادر عف مجمس قضاء وىراف المؤرخ في 
 1999-10-16الحكـ المستأنؼ فيو الصادر عف محكمة الجنح بوىراف المؤرخ في 

و مدنيا بإلزاـ المحكـو عميو بإدائو لمطرؼ ... قضى جزئيا عمى المتيـ بشيريف حبس 
 .معتبرا بتمؾ الغرامة حؽ لمطرؼ المدني ... المدني إدارة الجمارؾ غرامة جمركية قدرىا 

 . 271 ، قسى انًستُساث و انُشط نهًحكًت انؼهُب ، انجعائط ، ص 1989انًجهت انقضبئُت ، انؼسز األول ، سُت -1
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و في حقيقة األمر في األحواؿ فإف مبالغ الغرامة تصب في النياية إلى حساب خزينة 
-17 الصادرة عف وزارة المالية المؤرخة 30الدولة بالطريقة التي نظمتيا التعميمة رقـ 

 . و الخاصة بالقواعد المحاسبية المتعمقة بجرائـ الصرؼ 08-1998

 :المصادرة: ثالثا

تشمؿ المصادرة مصادرة محؿ المخالفة و كذلؾ مصادرة وسائؿ النقؿ المستعممة في الغش 
مثاؿ ذلؾ الحكـ بمصادرة مبالغ العممة الصعبة الغير مصرح بيا أماـ أعواف إدارة 

الجمارؾ أثناء الدخوؿ إلى التراب الوطني و مصادرة السيارة التي نقمت و أخفت العممة 
 22-96الصعبة ، و ىذه العقوبة مستحدثة في مجاؿ جرائـ الصرؼ منذ صدور األمر 

و بخصوص مصادرة محؿ المخالفة فإنو بالرغـ مف أف المشرع لـ يحدد ما المقصود .
ال شؾ أف القضاء كفيؿ بالقياـ " بمحؿ الجنحة بالضبط إال أف ىذا ال يشير إشكاال إذ 

 . 1" بيذه الميمة التي ىي مف صميـ عممو 

 :حالة استحالة تطبيق المصادرة عينا *

األعواف  (01-03 مف األمر 5 مكرر و 1ـ  )قد مكف التشريع الخاص بجرائـ الصرؼ 
المعاينيف لممخالفة مف حجز األشياء المراد مصادرتيا إال أنو إذ استحاؿ عمييـ ذلؾ أو لـ 
يقدميا المخالفة ألي سبب كاف فيتعيف عمى الجية القضائية المختصة أف تحكـ بعقوبة 

 .مالية تقـو مقاـ المصادرة و تساوي قيمة ىذه األشياء 

احسف بوسقيعة ، المنازعات الجمركية في ضوء الفقو واالجتياد في قانوف الجمارؾ ، دار الحكمة  لمنشر والتوزيع ، -1
 .70ص  .1997سوؽ اىراس سنة 
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الذي يمثؿ مبمغا " بديؿ المصادرة " ىذا يفكرنا في تقنية معروفة في قانوف الجمارؾ و ىي 
ماليا بمثابة غرامة تقـو مقاـ المصادرة و تحسب عمى أساس قيمة األشياء التي كاف 

 .ينبغي مصادرتيا بحيث تساوي قيمتيا 

 :العقوبات التكميمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي : الفرع الثاني 

بالنسبة لمعقوبات التكميمية التي ىي جزاءات جوازية تترؾ السمطة التقديرية في 
النطؽ بيا لمقاضي فإنيا كميا تيدؼ تضييؽ مجاؿ ممارسة الحرية المالية و ىي تشمؿ 

 :  المعدؿ و المتمـ ما يمي 22-96 مف األمر 03طبقا لمقتضيات ـ 

 : سنوات مف تاريخ صيرورة الحكـ النيائي مف  (05)منع الجاني لمدة أقصاه :أوال 

  مزاولة عمميات التجارة الخارجية 

  ممارسة وظائؼ الوساطة في عمميات البورصة أو عوف في الصرؼ 

 أف يكوف منتخبا أو ناخبا في الغرؼ التجارية أو مساعدا لدى الجيات القضائية. 

إصدار أمر بنشر الحكـ القاضي باإلدانة  وذلؾ مف طرؼ الجية القضائية في : ثانيا 
الممؼ ، سواءا بأف ينشر كامبل أو مستخرج منو و ذلؾ عمى نفقة المحكـو عميو في 

 .جريدة أو أكثر تعينيا 
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 المعدؿ و المتمـ أنو إذا 22-96 مف األمر 04لقد أضاؼ المشرع في المادة : مالحظة 
اقترؼ الجاني جريمة تشكؿ بعناصرىا جريمة صرؼ و في نفس الوقت يكوف الجـر متعمؽ 

بعممية محميا نقودا أو قيـ مزيفة فإف العقوبات المطبقة تكوف عمى نفس العقوبات أصمية كانت 
 ، بشرط أف ال يشكؿ ىذا الفعؿ مخالفة 04 و 03أـ تكميمية ، التي نص عمييا في المادتيف 

 197أخطر كأف يكوف جناية مثؿ جناية تزوير النقود المنصوص و المعاقب عمييا في المادتيف 
 ؽ ، ع ، كما أف اإلجراءات المتابعة تتخذ ضد كؿ مف شارؾ في العممية و ذلؾ بغض 198و 

 .النظر عما كاف يعمـ أو لـ يعمـ بتزييؼ النقود أو القيـ 

 :العقوبات المقرر تطبيقها عمى الشخص المعنوي في جرائم :المطمب الثاني 

إف مسألة اإلقرار بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي مسألة حساسة و أثارت جدال حادا في 
رغـ ذلؾ نجد أف . الوسط الفقيي و اختمفت التشريعات في اعترافيا بوجود ىذه المسؤولية 

المشرع الجزائري و قد خطى خطوة كبيرة لما اتخذ موقؼ اإلقرار بيذه المسؤولية و لو كاف ذلؾ 
بمناسبة قوانيف خاصة قبؿ أف يعترؼ بيا في قانوف العقوبات ، فاإلقرار بالمسؤولية الجزائية 

لمشخص المعنوي في جرائـ الصرؼ كاف ال يتماشى و القواعد العامة المقررة في قانوف 
 الذي نص 1 المعدؿ و المتمـ لقانوف العقوبات 15-04العقوبات إلى غاية صدور القانوف 

 51 مكرر منو ، و المادة 18صراحة عمى قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في المادة 
مكرر منو استثنت مف تطبيؽ المسؤولية الجزائية عمى الدولة و الجماعات المحمية و األشخاص 

 المعدؿ و المتمـ لقانوف 14-04المعنوية الخاضعة لمقانوف العاـ ، كذلؾ صدور القانوف 
 الذي حدد أحكاـ و شروط إقامة الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي 2اإلجراءات الجزائية 

 .و تمثيمو أماـ القضاء 

  .2004 لسنة 71 ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، العدد 2004-11-10 المؤرخ في 15-04قانوف رقـ -1

   2004 لسنة 71 ، جريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، العدد 2004-11-10 المؤرخ في 14-04قانوف رقـ -2
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و إذا ثبتت المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي كانت النتيجة الحتمية و المباشرة ليا 
توقيع العقاب عميو أف ىذا األخير يجب أف يتماشى و الطبيعة القانونية لمشخص المعنوي 

أف  (في الفرع الثاني  )لذلؾ يتعيف قبؿ التطرؽ لمعقوبات المقررة لمشخص المعنوي .
نتناوؿ مفيـو المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي و شروط تطبيقيا في مجاؿ جرائـ 

  .(في الفرع األوؿ  )الصرؼ 

 :المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائم الصرف : الفرع األول 

إف المسؤولية الجنائية مبدئيا يتحمميا اإلنساف و تكوف الجريمة فعبل ينفرد بو اإلنساف 
تماما كما ينفرد باإلرادة  فأثارت مسألة إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا جدال 

 .كبيرا بيف أنصار الفقو التقميدي و أنصار الفقو الحديث 

فذىب غالب الفقياء القدامى إلى القوؿ أنو ال يمكف أف تستند إلى الشخص المعنوي أفعاال 
إجرامية و ال أف تطبؽ عمييـ عقوبات مستنديف بالنسبة إلى لمبعض إلى طبيعة الشخص 

المعنوي الذي يعتبر مجرد حيمة قانونية ليس ليا وجود مادي مما يحوؿ دوف قيامو 
بالنشاط الضروري لتحقيؽ الركف المادي لمجريمة و ليس لو أرادة مما يحوؿ دوف أف يسند 
إليو أي خطأ ، و إلى مبدأ التخصص الذي يحكـ الشخص المعنوي حيث يجعمو ال يدخؿ 
في الحياة القانونية غبل مف اجؿ تحقيؽ غاية معينة ، في حيف يسند البعض اآلخر عمى 
فكرة العقوبة إذ أف قبوؿ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي يؤدي إلى إىدار شخصية 

العقوبة فضبل عف عدـ تبلـؤ فكرة العقوبة مع األشخاص المعنوية ، إذ كيؼ يمكف تصور 
  ؟1إيبلـ أو إصبلح غير الكائف اإلنساني

بوزيدي سميرة ، مذكرة التخرج مف المدرسة العميا لمقضاء ، جرائـ الصرؼ في التشريع الجزائري ، مرجع سابؽ ، -1
 .112: ص 
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إال أف ىذا الجانب مف الفقو رد عميو الفقو الحديث بحجج مقابمة أوليا أف نظرية الحيمة تـ 
ىجرىا ، و ذلؾ في القانوف المدني و أصبح ينظر إلى الشخص المعنوي بمنظور واقعي 

فاقر القانوف المدني منذ ظيور الثورة الصناعية باستقبللية الشخص المعنوي عف 
األشخاص الطبيعييف الذيف يسيرونو و ما يترتب عف ذلؾ مف آثار كالذمة المالية و حؽ 

المجوء إلى القضاء و أما القانوف الجنائي بقي محتشما في ىذا المجاؿ إلى فرض الواقع و 
الفعؿ عميو ضرورة التدخؿ ووضع نصوص تكرس مسؤولية الشخص اإلعتباري في الشؽ 

 . الجزائي

كما رد عمى مبدأ التخصص الذي يحكـ الشخص المعنوي أنيا ال تصح إال في المجاؿ 
التعاقدي الذي قد تنتج عنو األعماؿ غير المشروعة ، أما عف حجة عدـ التبلـؤ بيف فكرة 
العقوبة و الشخص المعنوي فإف العقوبة ال تقتصر وظيفتيا عمى الوظيفة اإلصبلحية بؿ 
و . ليا وظائؼ وقائية و ردعية و منيا يمكف وضع نظاـ عقابي خاص بالشخص المعنوي

طالما كاف الشخص المعنوي قادر عمى العمؿ و اإلنتاج فيو قادر عمى الخطأ و بالتالي 
ضرورة استحداث نصوص جزائية لممتابعة و تحميؿ المسؤولية الجزائية خاصة و أنو 

توجد مف العقوبات ما يمكف تطبيقيا عمى الشخص المعنوي كالغرامات و المصادرات و 
الحؿ و المنع مف الممارسة ، كما أف مباديء العدالة تفرض ضرورة تحمؿ الشخص 

المعنوي المسؤولية باعتباره مستفيدا مف بعض الجرائـ و عدـ ترؾ مسؤوليو يتحمموف ثقميا 
وحدىـ و خاصة أف ىذه المسؤولية قد تفتقد ألي مبرر إذا ما اعتبرنا جيؿ وقوع الجريمة 

 1.مف طرؼ المسؤوليف

 ، ص 2005 2004 ، األيىال ، تبُُض 13يصكطة ترطج نُُم إجبظة انًسضست انؼهُب نهقضبء ، انسفؼت فططبغ حهُى ،-1

 .258: أحسٍ بىسقُؼت ، انىجُع فٍ انقبَىٌ انجُبئٍ انربص ، ص :  ضاجغ اَضب  .95
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أما بخصوص اتخاذ المشرع الجزائري موقؼ الفقو الجديد و تبنيو في التشريع الخاص 
بجرائـ الصرؼ فإنو قد يجد مبررا إذا رأينا إلى الشخص المعنوي كمتعامؿ اقتصادي الذي 

 ، ما يقودنا إلى التساؤؿ عف شروط قياـ المسؤولية 1غالبا ما يكوف سببا في جرائـ خطيرة 
 الجزائية لمشخص المعنوي في جرائـ الصرؼ ؟ 

 :شروط قيام المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائم الصرف : أوال

 فإف الشروط لقياـ مسؤولية الشخص 01-03 مف األمر رقـ 05طبقا لنص المادة 
تتمثؿ في أف يكوف الشخص : المعنوي في جرائـ الصرؼ و مف ثـ توقيع العقوبة عميو 

المعنوي المخالؼ خاضع لمقانوف الخاص و أف تكوف الجريمة مرتكبة لحسابو مف قبؿ 
 .أجيزتو أو ممثميو الشرعييف 

 :أن يكون الشخص المعنوي خاضع لمقانون الخاص -1

و البد أف المقصود بو تمؾ األشخاص المعنوية مثؿ الشركات التجارية الخاصة و 
التجمعات ذات المصمحة اإلقتصادية و الشركات المدنية و الجمعيات ذات الطابع 
اإلجتماعي أو الثقافي أو الرياضي و المؤسسات العمومية اإلقتصادية التي يحكميا 

القانوف التجاري ، و يبقى التساؤؿ قائما بالنسبة لمييئات العمومية ذات الطابع الصناعي 
و في معامبلتيا مع  (droit puplic )و التجاري إذ تخضع في تسييرىا لمقانوف العاـ 

فيؿ تستبعد مف األشخاص المعنوية التي يمكف مساءلتيا جزائيا . الغير لمقانوف الخاص 
 .2الرتكابيا جريمة مف جرائـ الصرؼ أـ ال ؟ 

 . 65أ، ػبس انًجُس ظػالٍَ ، انًطجغ انسببق ، ص -1

بىسقُؼت إنً تظُُف انهُئبث انؼًىيُت شاث انطببغ انظُبػٍ و انتجبضٌ ضًٍ األشربص  أحسٍ ًَُم انسكتىض-2

 انًتضًٍ قبَىٌ تىجُه انًؤسسبث 1988-01-12 انًؤضخ 88-01انًؼُىَت انربضؼت نهقبَىٌ انؼبو شنك أٌ انقبَىٌ 

انؼًىيُت و انصٌ ال َعال سبضَب َظُف انًؤسسبث انؼًىيُت شاث انطببغ انظُبػٍ و انتجبضٌ ضًٍ انًؤسسبث 

 .انربضؼت نهقبَىٌ انؼبو
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أما بالنسبة لمدولة و الجماعات المحمية و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 
 تداركا لما كاف عميو 01-03فقد استبعدت مف ىذه المساءلة الجزائية بمقتضى األمر رقـ 

 الذي وسع مف نطاؽ تطبيؽ ىذه المسؤولية إذ لـ يحصرىا في المؤسسات 22-96األمر 
اإلدارية و الييئات العمومية كما ذىبت إليو باقي التشريعات في القانوف المقارف السيما 

 يستثني صراحة 15-04 و أصبح قانوف العقوبات الجزائي الحالي 1القانوف الفرنسي 
الدولة و الجماعات المحمية و األشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف العاـ مف المسؤولية 
الجزائية جاعبل بذلؾ تطابؽ بيف أحكاـ التسريع الخاص بجرائـ الصرؼ و أحكاـ قانوف 
العقوبات و ىذا حسنا فعؿ فبل يعقؿ أف الدولة التي ىي صاحبة الحؽ في العقاب توقعو 
 .عمى نفسيا في أف واحد و ىو نفس السبب الذي جعؿ كافة التشريعات تتفؽ عمى ذلؾ 

 :ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي - 2

بمعنى أف تكوف الجريمة قد تمت تحقيقا لمصمحة و فائدة تعود لمشخص المعنوي دوف 
غيره كأف تكوف لفائدة أحد مديرييا ، و في ىذا التمييز ال شؾ حماية مف طرؼ المشرع 
لممثمي الشخص المعنوي الذيف ال ينبغي أف يسألوا بصفة آلية معو و لكف فقط إذا ما 

تثبت مسؤوليتيـ الشخصية في ىذه الحالة إذ ارتكبوا الجريمة لحسابيـ الخاص ، بالفعؿ 
"..  المعدؿ و المتمـ 22-96 مف األمر 05ىذا ما يستشؼ مف العبارة التي تضمنيا ـ 

تأكيدا لفصؿ بيف المسؤولييف " دوف المساس بالمسؤولية الجزائرية لممثميو الشرعييف 
  .2و الشخص المعنوي (مثؿ الشخص المعنوي  )الجزائرييف لكؿ مف الشخص الطبيعي 

  .352د ، أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، ص -1

 .254: نبيؿ صقر ، قمراوي عز الديف ، مرجع سابؽ ، ص-2
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 :ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثميه الشرعيين - 3

 يقصد ممثميو القانونييف كالرئيس و المدير العاـ و بالنسبة ألجهزة الشخص المعنوي*
المسير و كذا مجمس اإلدارة و الجمعية العامة لمشركاء أو األعضاء ، إذ أف األغمبية 

  . 1الفقيية تجعؿ عمؿ اإلنساف شرطا مسبقا لقياـ المسؤولية الجنائية لمكائنات المعنوية

يقصد بيـ األشخاص الطبيعييف : بالنسبة لمممثمين الشرعيين لمشخص المعنوي * 
الذيف يتمتعوف بسمطة التصرؼ باسـ الشخص المعنوي سواءا كانت ىذه السمطة قانونية 

 كأف يكوف المدير العاـ أو رئيس مجمس اإلدارة أو حتى 2أو بحكـ قانوف المؤسسة 
و إف الممثؿ الشرعي ىو مف يباشر مف خبللو الشخص . المصفى في حالة حؿ الشركة 

المعنوي الدعوى العمومية شريطة أف ال يكوف ىو بنفسو متابعا جزائيا مف أجؿ نفس 
الجريمة أو أفعاؿ مرتبطة بيا و في ىذه الحالة األخيرة يستدعي ممثؿ شرعي آخر 

 .لمشخص المعنوي لتمثيمو أماـ القضاء 

و بمجرد توافر ىذه الشروط ترتبت المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي و تعيف 
عقابو طبقا لمقانوف ، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمشخص الطبيعي إذا نثبت التيمة في حقو ، 
و تكوف العقوبات المقررة لمشخص المعنوي المداف بمخالفة التشريع و النظاـ الخاصيف 

 . بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج كما يمي بيانو 

  .67أ ، عبد المجيد زعبلني ، المرجع السابؽ ، ص -1

  .195د ، أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ، المرجع السابؽ ، ص -2
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العقوبات المترتبة عن المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي : الفرع الثاني 
 :في جرائم الصرف 

 إذا ما ثبتت – كما عمى الشخص الطبيعي –تطبؽ كذلؾ عمى الشخص المعنوي 
 مف األمر رقـ 05مسؤوليتو الجزائية عقوبات أصمية مالية و أخرى تكميمية نصت عمييا ـ 

03-01. 1 
 : العقوبات األصمية المطبقة عمى الشخص المعنوي : أوال 

تستبعد مف ىذه العقوبات عقوبة الحبس التي ال تتماشى و الطبيعة القانونية لمشخص 
المعنوي ، في حيف تطبؽ عقوبتيف ماليتيف كعقوبات أصمية تتمثؿ في الغرامة و المصادرة 

 .التي تتماشى بيا مع طبيعة الشخص المعنوي 
 :الغرامة -1

سبؽ أف أشرنا أف المشرع تشدد في الغرامة المطبقة عمى الشخص المعنوي ذلؾ 
أنو جعؿ الحد األدنى لمغرامة ضعؼ الحد األدنى لمغرامة التي يتعيف الحكـ بيا عمى 

الشخص الطبيعي حيث ال يمكف أف تقؿ الغرامة عف أربع مرات قيمة محؿ المخالفة أو 
و يصدر الحكـ القضائي بإدانة الشخص المعنوي ممثبل مف طرؼ . محاولة المخالفة 

 الذي جاء 2005-06-27ممثمو الشرعي مثاؿ عف ذلؾ حكـ محكمة وىراف المؤرخ في 
و ... مع التصريح بإدانة الشخص المعنوي ممثبل مف طرؼ مديره : " ... في منطوقو 

 .2..."عقابا لو الحكـ عميو بغرامة مالية بمبلغ 
 

 .361:أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ، مرجع سابؽ ، ص -1

 .260نبيؿ صقر ، قمراوي عز الديف ، مرجع سابؽ ، ص -2
 
 

 



      
 

87 
 

و يصح تقديـ نفس التعاليؽ المقدمة آنفا بخصوص تحديد الحد األدنى لمغرامة و تطبيؽ 
الظروؼ المخففة المتعمقة بالغرامة المطبقة عمى الشخص الطبيعي عمى عقوبة الغرامة 
المطبقة عمى الشخص المعنوي ألف االختبلؼ الوحيد الموجود بيف الغرامتيف ىي أف 
األولى أشد مف الثانية و أف األولى تنفذ عمى الذمة المالية لممحكـو عميو الشخص 

 ما لـ يتابع و يداف لنفس الجريمة ، أما الثانية –المعنوي دوف ممثمو الشخص الطبيعي 
 .تنفذ عمى الذمة المالية لممحكـو عميو الشخص الطبيعي 

 :المصادرة - 2

و تشمؿ المصادرة مصادرة محؿ المخالفة و وسائؿ النقؿ المستعممة في الغش 
و ىي كما سبؽ ذكره العقوبة  (مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لمشخص الطبيعي  )أيضا 

 منو مثؿ ىذه العقوبة ال 5/3 التي كانت تنص و 22-96المستحدثة بمقتضى األمر 
تطبؽ عمى الشخص المعنوي الخاضع لمقانوف العاـ و ىذا منطقي جدا ألف فرض مثؿ 
ىذه العقوبة عميو قد تحرمو مف أداء مياـ تكوف حيوية لممجتمع أما بعد تعديؿ األمر 

 فإف الفقرة المذكورة أعبله تـ حذفيا و ذلؾ تماشيا مع توقيع 01-03 باألمر 69-22
المشرع المسؤولية الجزائية عمى األشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف الخاص دوف غيرىا 

كما أنو في حالة استحالة تطبيؽ المصادرة عمينا أف نستبدؿ المصادرة بغرامة تساوي . 
  .1قيمة األشياء التي كاف ينبغي مصادرتيا

 

 ، مرجع سابؽ ، بوزيدي سميرة ، مذكرة التخرج مف المدرسة العميا لمقضاء ، جرائـ الصرؼ في التشريع الجزائري-1
 .79ص 
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 :العقوبات التكميمية الخاصة بالشخص المعنوي : ثانيا 

 يمكف لمقاضي أف يصدر إضافة إلى العقوبات 01-03 مف األمر 05طبقا لنص المادة 
 سنوات  (05)األصمية إحدى العقوبات اآلتية أو حتى جميعيا و ذلؾ لمدة أقصاىا 

و أما عف المنع مف مزاولة : المنع من مزاولة عمميات الصرف و التجارة الخارجية -
 فإنو ىو مف يشكؿ عقوبة تكميمية يجوز 5/2عمميات الصرؼ المنصوص عمييا في ـ 

لمقاضي أف يقضي بيا بموجب سمطتو التقديرية فتظير في منطوؽ الحكـ القضائي 
باإلدانة ، فيجب عدـ خمطو مع تدبير األمف اإلداري و البحث الذي يتخذ فيو إجراءات 

 يمكف لمحافظ بنؾ الجزائر مف تمقاء 01-03 مف األمر 08إدارية تحفظية إذ بمقتضى ـ 
نفسو أو بناءا عمى طمب وزير المالية أو أحد ممثميو المؤىميف ليذا الغرض اتخاذ التدابير 
المناسبة ضد المخالؼ مف أجؿ منعو مف القياـ بكؿ عممية أو حركة رؤوس األمواؿ مف 
و إلى الخارج ترتبط بنشاطاتو المينية ، و بالتالي يصبح ىذا المنع جزاء وقائي يطبؽ 

بطريؽ إداري عمى أف ينصب ىذا المنع عمى عمميات الصرؼ المرتبطة بإحدى نشاطاتو 
المينية فبل يمكف أف يمس ىذا الجزاء العمميات التي ال تدخؿ في أي نشاط ميني كتحويؿ 

 .العممة الصعبة ألغراض شخصية مثؿ الدراسة 

و رغـ القيود الموضوعة لتطبيؽ ىذه التدابير إال أف اتخاذه منطويا عمى خطورة كبيرة إذ 
يمكف أف يوقع عمى شخص يفترض فيو أنو ال يزاؿ تحت حماية مبدأ قرينة البراءة ذي 

 .1المرتبة الدستورية 

  .74أ ، عبد المجيد زعبلني ، المرجع السابؽ ، ص -1
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إال أف ىذا التدبير يمكف رفعو بنفس الطريقة التي اتخذ بيا و ذلؾ في كؿ وقت و 
في جميع الحاالت بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكـ قضائي ، و ىذا ما قد يبدو 

تخفيفا لمخطورة التي أسمفنا ذكرىا ، إال أف السمطة التقديرية المتروكة لمحافظ بنؾ الجزائر 
أو وزير المالية أو ممثميو المؤىميف ليذا الغرض ليذا قد يجعؿ الفترة التي تنقضي ما بيف 
اتخاذ التدبير و رفعو تطوؿ السيما بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمقضايا في ىذا المجاؿ و 
بحكـ اإلجراءات ذاتيا ، و ىذا مف شأنو تعديؿ النشاط الميني لمشخص مع كؿ النتائج 

 .التي يمكف أف تترتب عمى ذلؾ دوف أف تتاح لو إمكانية الدفاع عف نفسو 

البد اإلشارة أف الجزاء المتعمؽ بمنع مزاولة عمميات التجارة الخارجية ، و إف ليا 
عبلقة بجزاء منع إجراء عمميات الصرؼ ، فيي تختمؼ عنو و ال يمكف أف يقضي بيا 

القاضي كبديؿ لجزاء المنع مف مزاولة عمميات الصرؼ بؿ عميو الحكـ بالعقوبتيف إف قدر 
 .وجوب تطبيقيا 

و يقصد بيا أف يستبعد المخالؼ المداف مف كؿ : اإلقصاء من الصفقات العمومية - 
صفقة تبرميا الدولة و مؤسساتيا العامة و المجموعات المحمية و كؿ المشروعات التي 

 .تمجأ إلزاما أو طواعية إلى تطبيؽ إجراءات قانوف الصفقات العمومية 

و ىذه العقوبة ال فعالية ليا إال بالنسبة لمف يممؾ : المنع من الدعوة العمنية لإلدخار - 
 .السوؽ رؤوس أمواؿ طمبا لمتمويؿ 

 المنع مف ممارسة نشاط البورصة - 
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 مف األمر رقـ 06ىذا المبدأ جاء بو المشرع بمقتضى نص ـ مبدأ عدم جمع العقوبات *
 المعدؿ و المتمـ حيث منع تطبيؽ عقوبات أخرى غير العقوبات التي جاء بيا ىذا 96-22

تطبؽ عمى مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة " األمر بالنص عمى أف 
رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج ، العقوبات المنصوص عمييا في ىذا األمر دوف سواىا مف 

و بالتالي يكوف قد استبعد تطبيؽ ازدواجية " العقوبات ، بغض النظر عمى كؿ األحكاـ المخالفة 
العقوبات عمى جرائـ الصرؼ ، ذلؾ تفاديا لمنتائج التي ترتبت عف الطابع المزدوج الذي تعرفو 
 ) 1جرائـ الصرؼ في بعض مظاىرىا ، إذ تشكؿ في آف واحد مخالفة جمركية عمى الخصوص 

أو مخالفة التشريعات األخرى فبرزت تبعا  (مثؿ مخالفتي اإلستيراد و التصدير الغير مشروع 
 ، ىذا ما أظير تضارب بيف 1أو المصادرة المضاعفة / لذلؾ ظاىرة الغرامة المزدوجة و 

حيث أف القضاء كاف يرفض النطؽ . األحكاـ القضائية و تذبذب في موقؼ المحكمة العميا 
بالمصادرة مرتيف و لو أف ذلؾ مف الناحية العممية كاف ممكف إذا ما اتخذنا إلى جانب المصادرة 

 .2العينة بمصادرة القيمة البديمة 

و حيث أنو متى كاف كذلؾ فإف استيراد  " ...1999-09-09 المؤرخ في 335621قرار المحكمة العميا ممؼ رقـ -1
العممة الصعبة بدوف تصريح يشكؿ فضبل عف جريمة الصرؼ المنصوص و المعاقب عمييا في قانوف العقوبات مخالفة 

 ، الديواف 1996المجمة القضائية األولى ، " قانوف الجمارؾ 322مف الدرجة الثانية المنصوص و المعاقب عمييا في ـ 
  .218الوطني لؤلشغاؿ التربوية ، الجزائر ، ص 

األب زيادة عمى مخالفة  (ـ ـ)حيث أف  " 1984-02-07 المؤرخ في 36446قرار المجمس األعمى ممؼ رقـ -2
 مف قانوف تنظيـ 45 و 42التنظيـ النقدي أحيؿ مف أجؿ المضاربة في األسعار المنصوص و المعاقب عمييا بالمادتيف 

األسعار و حيث أف محكمة الجنايات بعد ما أدانتو مف قبؿ بيذه الجنحة قضت عميو بالحبس و الغرامة مف أجؿ 
مخالفة التنظيـ النقدي فقط و الحاؿ كاف يتعيف عمييا أف تحكـ عميو زيادة عمى ذلؾ بالغرامة المنصوص عمييا بالمادة 

 مف األمر التي 42 المتعمؽ بقانوف تنظيـ األسعار و لجمعيا وفقا لممادة 1975-04-29 مؤرخ 23-75 مف األمر 52
، "  ؽ ع تجمع الغرامة المنصوص عمييا في ىذا األمر ميما كاف نوعيا 36خبلفا ألحكاـ المادة : تنص عمى ما يمي 

  . 271 ، قسـ المستندات المحكمة العميا ، الجزائر ، ص 1989المجمة القضائية ، العدد األوؿ ، 
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 :الخاتمــــــة 

حاولنا مف خبلؿ ىذا البحث دراسة جرائـ الصرؼ في مختمؼ جوانبيا وفقا 
لممراحؿ التاريخية و التشريعية التي مرت بيا، إلبراز أىـ خصوصياتيا مف حيث التجريـ 

 .و العقاب و المتابعات الجزائية 

ضبط المشرع جرائـ الصرؼ ضمف تشريع مستقؿ عمى قانوف العقوبات و 
 المتعمؽ بالتشريع و 01-03 المعدؿ و المتمـ باألمر22-96الجمارؾ بموجب األمر 

التنظيـ الخاصيف بحركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج المالية مع الخارج و ذلؾ عمى 
خبلؼ المشرع الفرنسي الذي أورد التشريع و التنظيـ الخاصيف بقمع العبلقات مع الخارج 

ضمف أحكاـ قانوف الجمارؾ و بالتالي فجريمة الصرؼ جريمة تمتازبخصائص غير 
 :مألوفة في القانوف العاـ نمخصيا فيما يأتي 

اإلخبلؿ بمبدأ الشرعية المنصوص عميو في المادة األولى مف قانوف العقوبات و -
 مف الدستور و الذي بموجبو يحدد الجنايات و الجنح بنص 122المكرس في المادة 

 المؤرخ في 22-96تشريعي و ليس بنص تنظيمي و ىو ما لـ يتقيد بو كثيرا األمر رقـ 
 حيث اعتبرت المادة األولى منو مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف 09-07-1996

 .بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج 

و تتميز جرائـ الصرؼ بأف السموؾ اإلجرامي فييا ليس واحدا و إنما متعدد و ذلؾ أف 
تشريع جرائـ تتناوؿ مجموعة مف السموكيات و ترؾ لمسمطة التنظيمية تحديد اإلجراءات و 

 .الشكميات الواجب احتراميا 

أضفى المشرع عمى جرائـ الصرؼ طابع الجريمة المادية البحتة و ذلؾ أف مجرد -
 .مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصة صرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج 
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أضفى المشرع عمى جرائـ الصرؼ طابع الجريمة المادية البحتة و ذلؾ أف مجرد -
 مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصة صرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و غمى الخارج 

و الواقع أف جؿ الجرائـ تتعمؽ بمخالفة نصوص تنظيمية تتمثؿ في أنظمة و تعميما بنؾ -
الجزائر فتكسي بذلؾ طابعا تأديبيا غير أف المشرع أضفى عمييا وصفة جنحة التفريط في 
الركف المعنوي لمجريمة مف خبلؿ منع اآلخر نية المخالؼ فتحولت بذلؾ جريمة الصرؼ 

 .إلى مجرد جريمة مادية 

اإلفراط في القمع كما يتجمى ذلؾ مف خبلؿ حصر اختصاص البت في المخالفات -
المتعمقة بالصرؼ في القضاء الجزائي وحده مف خبلؿ رفع قيد الشكوى المسبقة عف 

 .المتابعة الجزائية و التضييؽ مف نطاؽ المصالحة 

 عدـ جواز تطبيؽ العقوبات المخففة عمى الغرامة 

 المتعمؽ بقمع 22-09 اخيرا بناءا عمى ما سبؽ نرى ضرورة مراجعة نص األمر رقـ 
جريمة الصرؼ بغرض إدخاؿ عمييا شيئا مف االعتداؿ و ال يتحقؽ بدوف تعديؿ المادة 
األولى بإلغاء الفقرة التي تنص عمى أف الغرامة ال يمكف أف تقؿ عف ضعؼ قيمة محؿ 

المخالفة فضبل عف توسيع مجاؿ تطبيؽ المصالحة و رفع يد القضاء تدريجيا عف 
المنازعات المتعمقة بجريمة الصرؼ بالتوازي مع تفعيؿ دور المجنة المصرفية لبنؾ 

 .الجزائر
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 :قائـــــمة المراجع 

  القوانيـــن :أوال 

 المتعمؽ بمراقبة الصرؼ المعدؿ و 23/12/1995 المؤرخ في 95/07القانوف رقـ ( –1)
 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى 03/02/2007 المؤرخ في 07/01المتمـ بالنظاـ 

 .المعامبلت الجارية مع الخارج و حسابات العممة 

 المتعمؽ بالنقد و القرض الجريدة 14/04/1990 المؤرخ في 90/10القانوف رقـ - (2)
  .18/04/1990 الصادرة في 16الرسمية ، العدد 

 األوامـــــر: ثانيا 

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع و التنظيـ 19/02/2003 المؤرخ في 03/01األمر - (1)
 96/22الخاصة بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج يعدؿ و يتمـ األمر 

  .2003 الصادر بتاريخ 12الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، العدد 

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع و 09/07/1996 المؤرخ في 96/22األمر رقـ - (2)
التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج المعدؿ و المتمـ ، 

  .10/07/1996 الصادر بتاريخ 43الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 

 المتضمف قانوف المالية لسنة 31/12/1969 المؤرخ في 69/107األمر رقـ - (3)
1970.  
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  المراسيـــم :ثالثا 

 يضبط أشكاؿ محاضر 14/07/1997 مؤرخ في 97/257المرسـو التنفيذي رقـ -(1)
معاينة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج و 

  . 44كيفيات إعدادىا معدؿ ومتمـ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 

 المتعمؽ بشروط التدخؿ 13/02/1991 المؤرخ في 91/37المرسـو التنفيذي رقـ - (2)
 .في مجاؿ التجارة الخارجية 

 يعدؿ المرسـو التنفيذي 05/03/2003 المؤرخ في 03/110المرسـو التنفيذي رقـ - (3)
 المتعمؽ بضبط أشكاؿ محاضر معاينة مخالفة 14/07/1997 المؤرخ في 97/257

التشريع و التنظيـ الخاصيف و كيفيات إعدادىا ، الجريدة الرسمية الصادرة في 
  .17 ، العدد 09/03/2003

 يحدد شروط إجراء 05/03/2003 المؤرخ في 13/11المرسـو التنفيذي رقـ - (4)
المصالحة في مجاؿ مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس 
األمواؿ و كذا التنظيـ المجنة الوطنية و المجنة المحمية لممصالحة و سيرىا الجريدة 

  .09/03/2003 بتاريخ 17الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 

 المتعمؽ بشروط اجراء المصالحة في 05/03/2003 المؤرخ في 03/110المرسـو التنفيذي رقـ - (5
  .17 ، العدد 09/03/2003مجاؿ جرائـ الصرؼ  الجريدة الرسمية الصادرة في 

يحدد شروط و ) الذي 2011 يناير 29 المؤرخ في 35-11المرسـو التنفيذي رقـ - (6
كيفيات اجراء المصالحة في مجاؿ مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة 
رؤوس االمواؿ مف و إلي الخارج و كذا تنظيـ المجنة الوطنية و المجنة المحمية لممصالحة 

 .2011 فبراير 6 المؤرخة في 8جريدة رسمية عدد  (و سيرىا
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 الكتــب:رابعا

أحسف بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ، جرائـ الفساد ، جرائـ الماؿ - (1 )
  2013و األعماؿ ، جرائـ التزوير ، الجزء الثاني ، دار ىومة ، الطبعة الثالثة عشر سنة 

أحسف بوسقيعة ، المنازعات الجمركية في ضوء الفقو و االجتياد في قانوف - (2)
  .1997سنة " سوؽ أىراس " الجمارؾ دار الحكمة لمنشر و التوزيع 

أحسف بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ و في المواد الجمركية - (3)
  .2005بوجو خاص ، دار ىومة ، طبعة سنة 

أحسف بوسقيعة ، جريمة الصرؼ عمى ضوء القانوف و الممارسة القضائية ، دار - (4)
  .2013النشر اليدى ، سنة 

أروى فايز الفاعوري ، إيناس محمد قطيشاف ، جريمة غسيؿ األمواؿ ، دار وائؿ - (5 )
  .2002لمنشر و التوزيع ، األردف ، سنة 

عبد المجيد زعبلني ، االتجاىات الجديدة لمتشريع جرائـ الصرؼ ، ، الديواف - (1)-
 .1998الوطني لبلشغاؿ التربوية الجزائر سنة 

" لحمو موسى بوخاري ، سياسة الرؼ األجنبي و عبلقتيا بالسياسة النقدية ، - (07)
دراسة تحميمية لآلثار االقتصادية لسياسة الصرؼ األجنبي ، مكتبة حسيف العصرية ، 

 .الطباعة و النشر و التوزيع ، لبناف 

محمد كماؿ الحمزاوي ،سوؽ الصرؼ األجنبي ،الناشر منشأة المعارؼ - (08 )
  .2004باإلسكندرية ، 
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محمد عربي ، مخالفات الصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ و طرؽ تسويتيا - (09)
 . 2000نصوص قانونية ، الممكية لمطباعة و اإلعبلـ و النشر و التوزيع ، سنة 

مصطفى رضواف ، التيريب الجمركي و النقدي فقيا و قضاء ، الطبعة األولى ، - (10)
  .1970سنة 

نبيؿ صقر قمراوي عز الديف ، الجريمة المنظمة التيريب و المخدرات و تبييض - (11)
  .2008األمواؿ في التشريع الجزائري ، دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع ، سنة 

نبيؿ لوقاببوي ، جرائـ تيريب النقد بيف الواقع و الفانوف ، دار الشعب لمصحافة و - (12)
  .1993الطباعة و النشر ، سنة 

نعمة اهلل نجيب ، محمود يونس ، عبد النعيـ مبارؾ ، مقدوة في اقتصاديات النقود - (13)
  .2001و التصدير و السياسات النقدية ، الدار الجامعية ، سنة 

حماية اإلقتصاد الوطني عف طريؽ قمع " نور الديف دربوشي ، مقاؿ تحت عنواف - (14)
مخالفات الصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف الداخؿ و الخارج ، منشور في نشرة القضاة 

  .1996" الجزائر "  ، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية 43، العدد 

يوسؼ عودة غانـ المنصوري ، التضامف الصرفي في األوراؽ التجارية ، دراسة - (15)
  .2012مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية ، الطبعة األولى ، سنة 

نبٌل صقر ، الوسٌط فً جرائم االمول ،دار الهدي عٌن ملٌلة الجزائر ، دون (- 16)

 .2012طبعة ، سنة 

 الوطنً عن طرٌق مخالفات الصرف و االقتصادحماٌة . نور الدٌن الدربوشً (-18 )

مدٌرٌة البحث لوزارة  .26 نشرة القضاة ع  ، من و إلى الخارجاألموالحركة رؤوس 

 .1996الدٌوان الوطنً ألشغال التربوٌة الجزائر . العدل
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 : الرسائل الجامعيــــة و المقاالت :خامسا 

بف بريكة الزىرة ، مذكرة ماجيستير ، دراسة اقتصادية و قياسية ألىـ محددات سعر - (1)
 . ، جامعة بسكرة 2007سنة  (2006-1993 )الصرؼ ، دراسة حالة الجزائر 

بوزيدي سميرة ، مذكرة التخرج مف المدرسة العميا لمقضاء ، جرائـ الصرؼ في - (2)
  .2006التشريع الجزائري ، سنة 

 ، 2006طمبي ليمى ، مذكرة ماجيستير ، الحماية الجنائية لمعممة النقدية ، فيفري - (3)
 .جامعة عنابة 

 بعنواف تبييض 13فرطاس حميـ ، مدكرة تخرج لنيؿ اجازة المدرسة العميا لمقضاء د -(4)
 .2004/2005األمواؿ  سنة  

الطٌب ٌاسٌن جامعة، النظام المصرفً الجزائري فً مواجهة تحدٌات العولمة  (- 5)

 .2003سنة  03المالٌة، مجلة الباحث، العدد 

 : المجـــالت القضائية :سادسا 

  ، العدد األوؿ ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا الجزائر 2011المجمة القضائية لسنة - (1)

  ، العدد األوؿ ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا الجزائر 1998المجمة القضائية لسنة - (2)

 ، العدد األوؿ ، قسـ المستندات والنشر  لممحكمة 1989المجمة القضائية لسنة - (3 )
 .العميا الجزائر
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الصفحة                                                                            لموضوع ا  

1مقدمة                                                                                  

 6    ماىية جريمة الصرؼ                                             : الفصؿ األوؿ 

 7  التعريؼ و التطور التشريعي لجرائـ الصرؼ                       : المبحث األوؿ 

  7    التعريؼ المغوي و االصطبلحي و القانوني                       : المطمب األوؿ 

                  7                                                   التعريؼ المغوي و االصطبلحي: الفرع األوؿ 

  8                                                                     التعريؼ القانوني: الفرع الثاني 

  9                                            التطور التشريعي لجريمة الصرؼ: المطمب الثاني 

     10                         مرحمة إدراج نصوص التجريـ في قانوف العقوبات : الفرع األوؿ 

 10                        مرحمة الجمع بيف قانوف العقوبات و قانوف الجمارؾ : الفرع الثاني 

 10                                    مرحمة أفراد قانوف خاص لجرائـ الصرؼ : الفرع الثالث 

 11                                                           أركاف جريمة الصرؼ : المبحث الثاني 

 11                                                 الركف المادي لجريمة الصرؼ : المطمب األوؿ 

 12                                                                محؿ جريمة الصرؼ: الفرع األوؿ 

 18                                      النشاط المادي المجـر في جريمة الصرؼ: الفرع الثاني 

 35                                               الركف المعنوي لجريمة الصرؼ : المطمب الثاني 

 36                       الركف المعنوي لجريمة الصرؼ التي محميا نقود و قيـ: الفرع األوؿ 

        37        الركف المعنوي لجريمة الصرؼ التي محميا أحجار و معادف ثمينة: الفرع الثاني 

 39                        خصوصيات جرائـ الصرؼ و العقوبات المقررة ليا: الفصؿ الثاني 

 40                                           خصوصيات متابعة جرائـ الصرؼ: المبحث األوؿ 

 41                                            إجراءات معاينة و متابعة الجريمة: المطمب األوؿ 
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 41                                                                           إجراءات و معاينة: الفرع األوؿ 

 51                                                                            إجراءات المتابعة: الفرع الثاني 

 55                                             المصالحة في جريمة الصرؼ و آثارىا : المطمب الثاني 

  56                                                                    شروط إجراء المصالحة: الفرع األوؿ 

 71                                                                               آثار المصالحة : الفرع الثاني 

 74                                                     العقوبات المقررة لجرائـ الصرؼ : المبحث الثاني 

 74                                    العقوبات المقررة تطبيقيا عمى الشخص الطبيعي: المطمب األوؿ 

     75                                            العقوبات األصمية المطبقة الشخص الطبيعي: الفرع األوؿ 

 79                                    العقوبات التكميمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي: الفرع الثاني 

 80                              العقوبات المقرر تطبيقيا عمى الشخص المعنوي في : المطمب الثاني 

 81                              المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائـ الصرؼ : الفرع األوؿ 

 86                          العقوبات المترتبة عف المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي: الفرع الثاني 

 91                                                                                                           الخاتمة 

     94                                                                                                    قائمة المراجع

 99                                                                                                           الفيرس
 



 

 

 

         

 

 

 
 

 

مــلخص المذكرة 
 

 

ُتعّد مخالفات تشرٌع الّصرف من أهم وأخطر الجرائم الّتً تمّس الّدولة، وتكمن خطورتها 

فً المساس بالّنظام االقتصادي المنتهج، وهذا األخٌر هو مساس بمصالح الخزٌنة العامة، 

مّما استلزم لجوء المشّرع الجزائري إلى التصّدي لهذا النوع من اإلجرام بتجسٌده ألحكام 

مناسبة لها فالمشّرع بعد أن ألغى تنظٌم جرٌمة الّصرف فً قانون العقوبات وضع لها قانونا 

 المتعلّق بقمع مخالفة الّتشرٌع والّتنظٌم الخاّصٌن 22-96خاصا متمثل فً األمر رقم 

م بموجب األمر رقم  ل والُمتمَّ بالّصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، الُمعدَّ

ٌُعتبر بمثابة أساس لّتنظٌم وضبط هذه الجرٌمة بإْحَكام وٌتضمن هذا األمر 10-03  الذي 

مجموعة من النّصوص القانونٌة الّتً تمٌز هذه المخالفة عن الجرائم األخرى من خالل 

ٌّة ٌّة واإلجرائ .إضفاء الطابع الخاص على أحكامها الموضوع  
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