
  حيضي وصو–جاهعت هىلىد هعوشي  

 كليت الحقىق والعلىم السياسيت

 (د.م.ل)ًظام - قسن القاًىى

 

 

 هزكشة لٌيل شهادة الواجسخيش في القاًىى 

 ححىالث الذولت: حخصض

 

 الخاص هزكشة لٌيل شهادة هاسخش  في القاًىى

 قاًىى العىى االقخصادي: حخصض 

هي إعذاد الطالبخيي                                               

 ححج إششاف األسخارة

 شيخ ناجية  / بلقسام زينب                                              د
 صحراوي وسيلة

 :لجنة المناقشة
 رئيسا.....................، جامعة مولود معمري، تيزي وزو (ب)نعار فتيحة، أستاذة محاضرة /د- 
مشرفا ومقررا                                                            ................، جامعة مولود معمري، تيزي وزو(أ)شيخ ناجية، أستاذة محاضرة/ د- 
  ممتحنا................. ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو (أ)فتحي  عميروش، أستاذ محاضر/  د–

 

هخابعت جشيوت الصشف طبقا للقاًىى 

  الجضائشي

حاسيخ الوٌاقشت 

/........../........:2016 



 

 

 
بسم هللا الــرحمن 
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 إلى من ق ال فيهما المولى عّز وجلّ بعد -
  بسم اهلل الرحمان الرحيم

...". و قضى رّبك أّل تعبدوا إّل إيّ اه و بالوالدين إحسانا"   
32                                                  ااإلراا    

ففرا و  رف ا أععز بما فوو الواجج إلى بههج الل  ج إلى من  
 تعبت ألرتاح

إلى اللمم العت تضتا  باحت واللمر اللذ ييير ليالت أمت  
 الغاليج

إلى من جرر اللكأ ف اررا ليسلييت ققرر اللج إلى من ححد  
 األ واك

 عن دربت ليمهد لت طريق الع م إلى الل  ج أبت العزيز
 إلى من أظهروا لت أجمل  ما فت الليار ، إخوتت  
 نسيمج و  وجها عبد اللريم ،  بير و  وجعت لييدر  

 حفيظج ، نورر، لوناأ،و البرعمج  إليرين
 إلى أعز رف او دربت ، نعيمج ، وإلي ج  

  برييج ، لييدر ،حسييج و توفيق
 إلى كل من إلاهم فت إنها  هلا

 .هلا الملرور المعواضع

ييج . 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 

 أتلدم بللرذ الفاص إلى كل من إلاهم فت مساعدتت

إلى ييبور الليان أمت الغاليج إلى أبت العزيز. ع ى إتمام هلا العمل    

 إلى كل إخوتت حميد، مهيد ، ملمد ،أعمر و إلى أخواتت ، نورر

 ف ا يج ،ع هيج، وردر ، معدودر، فضي ج

 إلى كل  ديل اتت أخص باللكر

 نعيمج ،  ييج،  برييج

 إلى كل عزيز

 .ع ى ق  بت  
 

 

                        وإلي ج

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اللمد و الللر هلل تعالى اللذ أعانيا ع ى إنها  هلا العمل عسى  
 أن ييفع الهميع

نعلدم بهزيل الللر و اّلمعيان إلى األإلعاار الملرفج الدكعورر  
" يي ناجيج  "   

العت تفض ت بلبول اا راا ع ى هله الملكرر ، العت لم تبفل  
 ع ييا

 بعوجيهاتها و نحائلها الليمج طوال مّدر إعداد هلا العمل
 جزاها اهلل خيرا اععراف ا بالفضل الهميل ع ى الههود

 تليج عرف ان و تلدير إلى كل أإلاتلر
 ك يج الللوو

. 

 
  وسيلت+ صيٌب.       



               إهداء 
 إلى من قال فٌهما المولى عّز وجلّ بعد بسم هللا الرحمان الرحٌم

اه و بالوالدٌن إحسانا>>  ٌّ 32اإلسراء .....     و قضى رّبك أّّل تعبدوا إّّل إ  

 فخرا و شرفا أعتز بما فوق الواجب إلى بهجة القلب إلى من تعبت ألرتاح

 إلى الشمس التً تضًء صباحً والقمر الذي ٌنٌر لٌالً أمً الغالٌة

 إلى من جرع الكأس فارغا لٌسقٌنً قطرة الحب إلى من حصد األشواك

 عن دربً لٌمهد لً طرٌق العلم إلى القلب أبً العزٌز

 إلى من أظهروا لً أجمل  ما فً الحٌاة ، إخوتً  

 نسٌمة و زوجها عبد الكرٌم ، زبٌر و زوجته لٌندة 

 حفٌظة ، نورة، لوناس،و البرعمة  سٌرٌن

 إلى أعز رفاق دربً ، نعٌمة ، وسٌلة 

 صبرٌنة ، لٌندة ،حسٌنة و توفٌق

 إلى كل من ساهم فً إنجاز هذا

.هذا المشروع المتواضع  

   

  

 زٌنب

 

 

                                                                     



 إهداء
                                                                                                    

 بسم هللا الرحمان الرحٌم

 

 أتقدم بشكري الخاص إلى كل من ساهم فً مساعدتً

إلى ٌنبوع الحنان أمً الغالٌة إلى أبً العزٌز. على إتمام هذا العمل   

 إلى كل إخوتً حمٌد، مجٌد ، محمد ،أعمر و إلى أخواتً ، نورة 

 فازٌة ،علجٌة، وردة ، معدودة، فضٌلة 

 إلى كل صدٌقاتً أخص بالذكر

 نعٌمة ، زٌنب، صبرٌنة

 إلى كل عزٌز 

.على قلبً   

 

 

 

 وسٌلة

 

 



 شكر و عرفان

 
 الحمد و الشكر هلل تعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل عسى أن ٌنفع الجمٌع

 نتقدم بجزٌل الشكر و اّلمتنان إلى األستاذة المشرفة الدكتورة شٌخ ناجٌة   

 التً تفضلت بقبول اإلشراف على هذه المذكرة ، التً لم تبخل علٌنا

 بتوجٌهاتها و نصائحها القٌمة طوال مّدة إعداد هذا العمل

 جزاها هللا خٌرا اعترافا بالفضل الجمٌل على الجهود

 تحٌة عرفان و تقدٌر إلى كل أساتذة

   كلٌة الحقوق                                         

   

 

 شكرا
 

 

 

 



 مقدمة

 

- 1 - 
 

 مقدمة

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس 
 1986األموال األجنبية ،خاصة بعد األزمة التي تعرض إلييا االقتصاد الجزائري في سنة 

بسبب انخفاض أسعار البترول في األسواق الدولية بحيث كان يشكل المورد الرئيسي لمدولة، 
 بمحاولة تحسين نشاطات اقتصادية جديدة أين اقتصادىالذلك كان البد ليا أن تعيد تنظيم 

عمدت إلى تكريس مجموعة من األسس و المبادئ التي تحمل في طياتيا اإلنفتاح 
االقتصادي، من بين ىذه المبادئ  تكريس حرية التجارة و الصناعة، تكريس حرية التجارة 

.  الخارجية وتكريس حرية االستثمار

كما يعتبر التبادل التجاري بين الدول ضرورة ال يمكن تصور العالم من دونيا اليوم، إذ 
و ضعفيا أن تستقل باقتصادىا عن بقية دول أ دولة ميما كانت قوتيا ةليس بمستطاع أي

العالم األخرى الذي تحكمو اليوم عالقات اقتصادية مختمفة ، ويترتب عن ىذا التبادل ارتباط 
الدول ببعضيا بعالقات دائنة ومديونية متبادلة تتطمب تسويتيا إجراء مدفوعات خارجية بين 

مختمف أطرافيا، وتتناول ىذه المدفوعات جميع العمميات الجارية وحركة رؤوس األموال 
 االستيراد  والتي تشمل كل ما يتعمق بالسمع، الخدمات والمداخيل المترتبة عن عمميات

التصدير ، االستثمار ، تنقل األشخاص  ما يسمى بعمميات الصرف األجنبي أي بيع وشراء 
.   آخرعموالت وطنية لبمد ما مقابل العموالت الوطنية لبمد

تعود فكرة عمميات الصرف لعدم وجود عممة عالمية واحدة تستعمميا دول العالم، األمر 
الذي ألزم تواجد مجموعة من العموالت يتم تحديد سعرىا إما تحديدا إداريا عن طريق 
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 ما يعرف بسعر الصرف و ذلك وىو السمطات المختصة، أو حسب قاعدة العرض و الطمب 
 1. بحسب طبيعة النظام االقتصادي السائد

عرف نظام الرقابة عمى الصرف ثالثة مراحل أساسية أوليا نظام سعر الصرف 
الثابت، و الذي كان يتحقق عند الدول التي تأخذ بقاعدة الذىب، أين كانت ترتبط عممتيا 
الوطنية بوزن معين من الذىب و يترتب عن ذلك  تحقق سعر ثابت لمعمالت المختمفة 

ثم جاء نظام جديد . بعضيا ببعض،  كانت تتميز ىذه الفترة بحرية استيراد و تصدير الذىب
و ىو نظام سعر الصرف المتقمب و ذلك بعد توقيف العمل بقاعدة الذىب عمى المستوى 

الدولي حل محمو نظام العموالت الورقية المستقمة، فأصبح سعر الصرف في ىذا النظام قابال 
لمتغيير  إلى غاية الوصول إلى السعر الذي يحقق توازن بين عرض و طمب الصرف 

األجنبي في المّدة القصيرة،  حيث كانت تمعب أسعار العممة الوطنية بما تحدثو من تأثير 
عمى حجم الصادرات و الواردات دورا ىاما بتأثيرىا  عمى ارتفاع و انخفاض أسعار الصرف 

ثم جاء نظام الرقابة عمى الصرف عن طريق اإلشراف الحكومي المنظم عمى . األجنبي
عرض و طمب العموالت األجنبية بسبب العجز الذي ظير في موازين المدفوعات، و عميو 

فإّن سياسة الصرف العالمية كانت ترتكز في البداية عمى استقرار أسعار الصرف و استمرت 
عمى ىذه الحالة إلى غاية نياية الستينات و بداية السبعينات، إذ و أمام العجز الدائم لموازين 

المدفوعات و انتشار موجات المضاربة التي تتم عن طريق تحوالت رؤوس األموال، أّدى 
ذلك إلى عدم القدرة و التحكم عمى إقامة نظام نقدي مالئم، األمر الذي أجبر الدول 

الصناعية الكبرى عمى البحث و إرساء نظام نقدي جديد مرتكزا عمى ترك أسعار صرف 
نظام النقدي الالعموالت  تحدد وفقا لقاعدة العرض و الطمب عمييا في السوق، ليشتير 

الدولي الجديد باسم تعويم العموالت الذي أصبح ىو األصل في تحديد أسعار صرف 

                                                           

ليندة بمحارث  ، نظام الرقابة عمى الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه - 1
 .02  ص2013في العموم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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مباشرة بعد إنشاء صندوق النقد الدولي الذي كان ء عموالت مختمفة بعدما كان ىو االستثنا
يرتكز عممو عمى تحقيق الثبات ألسعار الصرف و عدم إدخال أي تغيير أو تعديل فييا إاّل 

.  لمضرورة الممحة

و إّن ازدياد حركة األسواق و الكيانات االقتصادية و تشعب عالقاتيا و نشاطاتيا من 
تصنيع و ترويج و بيع و غيرىا، أدى إلى حصول منافسات غير مشروعة  و مضاربات في 
األسواق مضرة باالقتصاد القومي، و ىذا ما دفع الدول إلى زيادة تشريعاتيا  التي تيدف إلى 

                    ،  1و الحد من خطورة النشاطات المشبوىة حسن تطبيق سيادتيا االقتصادية،
وحراسة مصالحيا الحيوية، وتبتدع من أجل ذلك اآلليات الكفيمة بيا، ويأتي عمى رأس 
المصالح الحيوية لمدول نظاميا االقتصادي والتي تندرج فيو العممة الوطنية لكل دولة 
باعتبارىا تعبر عن سيادتيا، ناىيك عن قيمتيا االقتصادية، ذلك أنو انطالقا من القرن 

التي كانت تضمن ثبات سعر العممة " قاعدة الذىب"العشرين وبعد تخمي الدول تدريجيا عن 
في المعامالت الخارجية، ونظرا الختالل ميزان مدفوعات الدول غداة الحرب العالمية األولى، 

 .ظيرت فكرة الرقابة عمى النقد لممحافظة عمى سعر مناسب لو

يمكن تعريف مصطمح الرقابة عمى النقد أو الصرف أنيا مجموعة من األنظمة 
والقوانين التي تصدرىا الدولة بغية إخضاع معامالت األفراد والييئات مع الخارج لمسياسة 

 ويستوي في ذلك التدخل من الناحية المالية عن طريق ،التي تراىا أنيا تكفل الصالح العام
تنظيم عمميات الصرف األجنبي التي تقوم بيا البنوك أو رسم سياسة تيدف إلى توفير نقد 

أجنبي عن طريق إعاقة االستيراد أو دفع الصادرات بتأثير وسائل مصطنعة ترسميا 

                                                           

، ص 2005 جرجس يوسف طعمو، مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، -1
05.  
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ومعنى ذلك أن الرقابة تتم عن طريق تنظيم الصرف وحركة رؤوس األموال مع  1.السمطات
الخارج الناتجة عن عمميات التجارة الخارجية، وتيدف إلى المحافظة عمى قيمة النقد وضمان 
استقراره، إذ أّن كل صور الرقابة عمى النقد تيدف إلى مكافحة تيريبو إلى الخارج بما يحفظ 

ويحمي االقتصاد الوطني كما تيدف إلى إمكان حصول  العممة الوطنية من ىبوط قيمتيا
الدولة عمى ما قد تحتاج إليو من عممة أجنبية بسعرىا الرسمي لمواجية احتياجات االستيراد 

. المختمفة والمعامالت الخارجية

بالرغم من اآلليات التي اتبعتيا الدول لتحقيق ىذه الرقابة عمى النقد، فإّنيا لم تفمح في 
 لمخطر، مما االقتصاديةتحقيق األىداف المرجوة منيا، وىو ما عرض مصالح الدول 

استدعى المجوء إلى وسائل القانون العقابي باعتباره وسيمة الدولة الفعالة لحماية مصالحيا 
وذلك عن طريق التجريم والعقاب، إذ تم تجريم كل األفعال المرتكبة مخالفة لمتنظيم الخاص 

لى الخارج . بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

إن ىذه الجريمة التي يطمق عمييا تسمية مخالفة التنظيم النقدي في غالب التشريعات  
 Infraction de)مثل  مصر و ما كان عميو قانون العقوبات الجزائري و القانون الفرنسي

change )  ال يجب أن تؤخذ بالمفيوم الضيق الذي قد توحي إليو ىذه التسمية، ألّن التنظيم
النقدي بالمفيوم الضيق ىو ما يتعمق بعمميات الصرف أي قواعد و شروط الصرف التي 

تنظم العمميات الواقعة عمى العمالت األجنبية من بيع و شراء بوساطة البنوك أو من طرفيا 
باحترام سعر حددتو الييئات الرسمية لمدولة، بل يجب أن يفيم أن ىذه الجريمة عمى تعدد 

صورىا تشمل عمميات التجارة الخارجية التي تتم عن طريق حركة رؤوس األموال، لذلك أعاد 

                                                           

جرائم الصرف في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العميا لمقضاة، وزارة العدل ، سميرة بوزيدي،- 1
  .1،ص 2006-2005المدرسة العميا لمقضاء، مجمس قضاء ىران، 
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المشرع تسميتيا بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و 
  1 .إلى الخارج

نظرا  الدولة    تعد سياسة الصرف من أىم السياسات التي ال يمكن أن ال تتدخل فييا
ذلك وفق شروط تفرضيا من خالل قانون   و،لحساسيتيا و خطورتيا عمى االقتصاد الوطني

لذلك قامت بوضع قوانين و تنظيمات متعمقة أساسا  جرائم الصرف و توسيع مجال تطبيقيا،
بتنظيم حركة رؤوس األموال الخاصة باالستثمار بحيث تخول المستثمر األجنبي حق تحويل 

 كما تسمح بتحويل رؤوس ،رأسمالو و عائدات استثماره إلى الخارج في الوقت الذي يختاره
 غير أّن ىذه الحركية ال تخمو من المخاطر في كل ،أموال وطنية إلي الخارج الستثمارىا

الجوانب و ىذا ما يستدعي فرض رقابة صارمة عمى حركة رؤوس األموال و كذا تنظيم 
طرق تجريم كل المخالفات الماسة بالمعامالت التجارية مع الخارج و حركة رؤوس األموال و 
الحد منيا بقوانين خاصة و من أجل تحقيق مواجية فعالة بدأت في االنضمام و المصادقة 

عمى عدة اتفاقيات دولية أىميا اتفاقية األمم المتحدة و مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود 
 ، ثم انتقمت 2 11/2000/ 15خالوطنية المعتمدة من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاري

 المتضمن الوقاية 01/05دولية مثل قانون الإلى تكييف تشريعاتيا الداخمية مع التشريعات 
 المؤرخ في 22/96 و كذا األمر رقم 3من تبييض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتيا

                                                           

  .2جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  سميرة بوزيدي،- 1
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم - 2

 فيفري، جريدة 05 المؤرخ في 55-02، المصادق عمييا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000 نوفمبر 15المتحدة ليوم
 .  2002 فيفري10، صادر بتاريخ 09رسمية عدد 

، يتعمق بالوقاية من تبييض األموال، وتمويل اإلرىاب ومكافحتيا، 2005 فيفري 06، المؤرخ في 05/01أمر رقم - 3
  .2005 فيفري 09، صادر بتاريخ 11جريدة رسمية عدد



 مقدمة
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 2010 يوليو09 المؤرخ في 01/03 المعدل و المتمم بموجب األمر رقم 1996يوليو 
  1.المتضمن قمع مخالفة التنظيم و التشريع الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال

تعتبر جرائم الصرف في التشريع الجزائري من أىم الجرائم التي ليا تأثير عمى الساحة 
 و ذلك لمساسيا باالقتصاد الوطني و عرقمة حسن سير المعامالت فيي جرائم ،الوطنية

اقتصادية تعيق النيج االقتصادي المسطر من طرف الدولة و التأثير عمى تنظيمو كما تأثر 
. عمى العممة الوطنية و تضعف قيمتيا االقتصادية

باعتبار جريمة الصرف المتمثمة عمى العموم في كل فعل أو امتناع عن فعل يشكل 
إخالال بااللتزامات المنصوص عمييا في التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة 

ثر عمى تنظيميا ؤرؤوس األموال تعيق السياسة االقتصادية المسطرة من طرف الدولة و ت
ّن المشرع الجزائري حدد إف  ثر عمى العممة الوطنية و تضعف من قيمتيا االقتصاديةؤكما ت

لقد خّصيا بمجموعة من القواعد اإلجرائية  و .ليا نظام قانوني يكاد يكون فريدا من نوعو
تخرج أغمبيتيا عن األحكام المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية كاألحكام 

المعمول بيا في مجال متابعة جرائم الصرف السيما المتابعة القضائية الممكنة في مجال 
(. فصل ثانيال) و كذا المتابعة اإلدارية عن طريق إجراء المصالحة،(الفصل األول)الصرف

 فيما تتمثل  إجراءات المتابعة القضائية : المطروحانطالقا مما سبق فالتساؤل
 و حركة رؤوس األموال واإلدارية  في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف

  طبقا لمقانون الجزائري؟  

 

                                                                                                                               
                                                           

، يتعمق بمخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 1996 جوان 10 مؤرخ في 96/22 أمر رقم 1-
  .، معدل و متمم10/07/1996، صادر في 43األموال من و إلى الخارج، جريدة رسمية، عدد 
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الفصل األول  
 المتابعة القضائية الصرفية
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إّف الطبيعة الخاصة لجريمة الصرؼ جعمت المشرع الجزائرم يضع ليا نظاما قانكنيا 
نفرد بو عف باقي جرائـ القانكف العاـ، السيما في مجاؿ قمع مخالفة الجريمة الذم تخاصا 

يشمؿ معاينة الجريمة كمتابعتيا،  إجراء المصالحة الذم يضع حدا لممتابعة،   كالجزاءات 
المقررة  تطبيقيا عمى كؿ مخالؼ لمتشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس 

. األمكاؿ مف ك إلى الخارج

نجد أف المشرع الجزائرم في مجاؿ معاينة جريمة الصرؼ خص فئات محددة مف 
 تخضع ىذه ،األعكاف عمى سبيؿ الحصر تناط إلييـ دكف سكاىـ صالحيات المعاينة

مرسـك  حيث صدر في ىذا الشأف ،الجريمة لقكاعد إجرائية خاصة تضمنتيا مراسيـ تنفيذية
شركط ك كيفيات ك الذم يتضمف  14/07/1997 مؤرخ في 97/256رقـ  تنفيذم 

تعييف بعض األعكاف ك المكظفيف المؤىميف  لمعاينة مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف 
 97/257ك المرسـك التنفيذم رقـ  ،1بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج

 03/110الذم يضبط أشكاؿ محاضر المعاينة المعدؿ ك المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
 05/03/2003.2المؤرخ في 

 فيك يكمف في أّما عف اإلجراء الثاني الذم يمي مباشرة معاينة جريمة الصرؼ 
أم متابعة مرتكبييا أماـ القضاء، فالمشرع الجزائرم ك ضع نظاما قانكنيا خاصا  المتابعة،

. في مجاؿ المتابعة الصرفية

                                                           

، يتضمف شركط ك كيفيات تعييف بعض األعكاف ك 1997 جكيمية 14 مؤرخ في 97/256 مرسـك تنفيذم رقـ 1-
المكظفيف المؤىميف لمعاينة مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج، 

  .1997جكيمية 16، صادر بتاريخ 47جريدة رسمية، عدد 
، الذم يضبط أشكاؿ  محاضر معاينة مخالفة التشريع ك 1997 جكيمية 14 مؤرخ في 97/257مرسـك تنفيذم رقـ - 2

،صادر 47التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج ك كيفية إعدادىا، جريدة رسمية، عدد
  .، معدؿ ك متمـ1997 جكيمية 14بتاريخ 
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األصؿ في القانكف الجنائي أّنو ال عقكبة بغير دعكل جزائية، ك ىذا األمر يعتبر 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية 29ضركرم لسمطة الدكلة في العقاب حيث نصت المادة 

يمثل وكيل الجميورية النائب العام لدى المحكمة بنفسو أو بواسطة >> :عمى ما يمي
 1.. << العموميةىو ىو من يباشر الدعو أحد مساعديو،

مف خالؿ ما سبؽ فالنيابة العامة تقـك بتحريؾ الدعكل العمكمية عف طريؽ ممثميا 
كىنا   ؟فيؿ تحظى بنفس االختصاص في دعاكم الصرؼ القانكني كىك ككيؿ الجميكرية،

المبحث )؟يتـ التساؤؿ عف مركز ككيؿ الجميكرية في تحريؾ الدعكم القضائية الصرفية
 . (األول

را لمطبيعة القانكنية الخاصة لجرائـ الصرؼ ك الصبغة الفنية التي تتميز بيا ظكف
مثؿ ىذه المخالفات، فإّف التشريع الجزائرم قاـ بكضع ك إنشاء محاكـ استثنائية 

المبحث )متخصصة لمنظر ك الفصؿ في الجرائـ االقتصادية بما فييا جرائـ الصرؼ
 .(الثاني

 

 

المبحث األول 

 القضائية الصرفية ىمركز وكيل الجميورية في تحريك الدعو

                                                           

، 84، يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية، عدد 2006 ديسمبر 20 مؤرخ في 06/22قانكف رقـ - 1
 8 المكافؽ ؿ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 66/155يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ . 2006 ديسمبر 24صادر بتاريخ 

. ، معدؿ ك متمـ1966يكنيك سنة 
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الغاية مف الدعكل العمكمية في كؿ نظاـ إجرائي ىك الكشؼ عف الحقيقة الكاقعة  
.   كما يترتب عف ذلؾ مف إدانة المتيـ أك تبرئتو،عف الجـر نسبة إلى المتيـ بيا

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإّف 29 بالرجكع إلى األحكاـ العامة كأحكاـ المادة 
 العمكمية مف اختصاص النيابة العامة، أما فيما يخص جرائـ الصرؼ لسمطة رفع الدعك

فالمشرع الجزائرم عّمؽ المتابعة الجزائية الصرفية عمى شرط  تقديـ شككل ممف لو 
ك بالتالي كضع حد لممتابعة  االختصاص قانكنا، كما مّكف نفس األشخاص حؽ سحبيا،

أّما مباشرة الدعكل فأبقاىا مف اختصاص النيابة العامة  ما لـ يصدر حكـ نيائي بشأنيا،
. التي تممؾ في ذلؾ سمطة المالئمة

مف خالؿ ىذا يستنتج ّأّف المشرع الجزائرم قّيد دكر ككيؿ الجميكرية في تحريؾ 
ك لكف كمف خالؿ ، (المطمب األول) القضائية الصرفية بشرط تقديـ شككل لالدعك

دعكل اؿالتعديالت األخيرة استرجع ككيؿ الجميكرية اختصاصو األصيؿ في تحريؾ 
. (المطمب الثاني)القضائية الصرفية 

 

 

 

 

المطمب األول 

إلزامية تقديم شكوى 
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أبقى المشرع الجزائرم  31/12/1962المؤرخ في  62/157ـ بمكجب القانكف رؽ
بما فييا التشريع  ،1القكانيف الفرنسية سارية المفعكؿ إاّل ما يتعارض مع السيادة الكطنية
الخاص  45/1088 الخاص بقمع مخالفات الصرؼ الذم كاف يحكمو آنذاؾ األمر رقـ

. ػصدر أكؿ تشريع كطني ينظـ جرائـ الصرؼ 32/12/1969  ك بتاريخ،بالصرؼ

في البداية قّيد المشرع المتابعة القضائية الصرفية بشرط تقديـ شككل مف كزير 
ك بعد ذلؾ شمؿ ىذا االختصاص   ،(الفرع األول)المالية أك أحد ممثميو المؤىميف لذلؾ

الفرع )كؿ مف كزير المالية ك محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما المؤىميف ليذا الغرض
. (الفرع الثالث)كما خكؿ نفس األشخاص حؽ سحب الشككل،(الثاني

الفرع األول 

 03/01 األمر رقم قبل صدور 

خالؿ ىذه المرحمة كانت الدعكل العمكمية الصرفية بسبب مخالفة التشريع  كالتنظيـ 
عمى  الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج، ال ترفع إاّل بناء

 المؤرخ في 69/107مف األمر رقـ  46 حيث نصت المادة ،شككل مف كزير المالية
تحال >>  في فقرتيا األخيرة 1970المتضمف قانكف المالية لسنة   31/12/1969

التحقيق الموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية إلى وزارة المالية التي  محاضر
مف األمر  51،كما نصت المادة 2<<إلى النيابة العامة عند االقتضاء ترفعيا بدورىا

                                                           

، يتضمف اإلبقاء عمى التشريع الفرنسي في الجزائر بعد استقالليا،  1962 ديسمبر31 مؤرخ في62/157ػقانكف رقـ - 1
 . (ممغى)، 1963 جانفي 11، الصادر في 2الجريدة الرسمية، عدد 

 ، الجريدة الرسمية، عدد 1970 ، يتضمف قانكف المالية لسنة 1969 ديسمبر 31 مؤرخ في 69/107أمر رقـ - 2
  . ، معدؿ ك متمـ1969 ديسمبر 31 المؤرخ في 110،
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 ال يمكن ممارسة المالحقة الخاصة بمخالفات الصرف إال بناء عمى شكوى >>:نفسو أنو
 <<.من وزير المالية و التخطيط أو أحد ممثميو المؤىمين ليدا الغرض

 المتعمؽ بقمع مخالفات 96/22 مف األمر رقـ 09المادة  كبالرجكع إلى أحكاـ
حيث  ،1التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج

 ال تتم المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع و التنظيم >>:نصت في فقرتيا األكلى 
 شكوىالخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج إال بناء عمى 

  <<.مقدمة من الوزير المكمف بالمالية أو أحد ممثميو المؤىمين لذلك

عميو ك بمكجب النصكص القانكنية السابقة فإّنو ال تتـ رفع دعكل عمكمية صرفية 
بسبب مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى 

الخرج إال بناءا عمى شككل مقدمة مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية أك أحد ممثميو 
المؤىميف ليذا الغرض، أم أّف المشرع الصرفي عّمؽ رفع الدعكل  الجزائية عمى شرط 

. تقديـ شككل ك أم دعكل ترفع دكف ذلؾ يؤدم إلى بطالف المتابعة

الفرع الثاني 

 03/01 األمر رقمفي ظل 

 مف األمر رقـ 12 بمكجب المادة 96/22 مف األمر رقـ 09عّدلت المادة 
 المتعمؽ بقمع مخالفات التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس 03/01

                                                           

 يتعمؽ بمخالفة التنظيـ ك التشريع الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج، 96/22أمر رقـ - ػ1
. مرجع سابؽ
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 ال تتم المتابعات الجزائية بسبب >>: حيث نصت عمى1األمكاؿ مف ك إلى الخارج
مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال إال بناءا عمى 
شكوى من الوزير المكّمف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثمييما المؤىمين 

 .2<<ليدا الغرض

بمكجب  96/22 األمر رقـمف  09مف خالؿ ما سبؽ يستنتج أّف تعديؿ المادة 
أيف كاف رفع الدعكل القضائية الصرفية مقّيدة بتقديـ  03/01 مف األمر رقـ 12المادة 

شككل مف كزير المالية أك أحد ممثميو المؤىميف ليذا الغرض، ك جاء ىذا التعديؿ ليشمؿ  
اختصاص تقديـ الشككل  كؿ مف كزير المالية ك محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما 

.  المؤىميف ليذا الغرض

 باعتباره ،كاف ىذا التعديؿ في سياؽ مسعى ييدؼ إلى رد االعتبار لبنؾ الجزائر
سمطة نقدية تصدر أنظمة ك ترعى تنفيذىا في مجاؿ المراقبة ك تنظيـ سكقو، ك ألّنو يممؾ 

األجيزة ك الصالحيات الكافية ك المالئمة في رقابة عمميات الصرؼ ك حركة رؤكس 
عمميات الغامضة التي تستكجب اؿ ك كشؼ كؿ خرؽ لمقانكف أك ،األمكاؿ مف ك إلى الخارج

  3.محددا يجب أف تفرغ فيو الشككلشكال  ك لـ يضع المشرع الجزائرم ،التحرم

بالنظر إلى بعض األحكاـ الصادرة قضائيا فيي تقضي ببطالف إجراءات المتابعة 
في حاؿ ما قدمت الشككل مف أشخاص غير مؤىميف لذلؾ، ك قد صدر عف محكمة 

 :بجاية حكـ قضي ببطالف إجراءات المتابعة ك قد جاء في حيثياتو
                                                           

 المتعمؽ بقمع مخالفات التشريع ك 22ػ/96، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 2003 فيفرم 19مؤرخ في 03/01أمر رقـ - 1
، صادر في 12التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج، جريدة رسمية، عدد 

 .،  معدؿ ك متمـ23/02/2003
  يتعمؽ بقمع مخالفات التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى 03/01أمر رقـ - 2

 .مرجع نفسوالخارج ،
 . 3ليندة بمحارث ، مرجع سابؽ، ص: نقال عف-  3
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 المعدؿ ك 96/22 األمر رقـمف  09حيث أنو مف الثابت ك طبقا لنص المادة 
 المتابعات الجزائية في مجاؿ مخالفة التشريع ك التنظيـ 03/01المتمـ باألمر رقـ 

 عمى شككل مف ،الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج مكقكفة
الكزير المكمؼ بالمالية أك محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما المؤىميف ليذا الغرض، ك 
عميو ال يجكز لمنيابة العامة مباشرة المتابعات القضائية ضد مرتكبي جرائـ الصرؼ دكف 
شككل مقدمة مف طرؼ الجيات المؤىمة قانكنا، ك إذا بادرت بالمتابعة فإّف اإلجراءات 
تككف مشكبة بالبطالف، ك قد كاف المنطكؽ، حكمت المحكمة حاؿ فصميا في قضايا 

.  الجنح عمنيا ك حضكريا ببطالف إجراءات المتابعة

إذا كاف األمر كاضحا فيما يخص الشككل التي ينبغي أف يقدميا كؿ مف كزير 
المالية أك محافظ بنؾ الجزائر، فإّف المشرع لـ يأتي بأم تكضيحات عف طريقة تأىيؿ 

حدد فيو  624 منشكر رقـ 09/08/1998ممثمييما، كفي ىذا الصدد قد صدر بتاريخ 
بحيث تـ  كزير المالية قائمة ممثميو المؤىميف لتقديـ شككل مف أجؿ متابعة جرائـ الصرؼ،

مكظفي المفتشية   تكزيع االختصاص حسب محؿ قيمة الجريمة عمى أعكاف الجمارؾ،
العامة لممالية، مديرية التربية الجيكية ك المديرية العامة لمخزينة، أما بالنسبة لممثؿ بنؾ 
الجزائر يتـ تأىيؿ إيطار مف البنؾ الجزائرم بصفتو ممثال لو أماـ المحاكـ ك عميو تقدـ 

. الشككل طبقا ليذه اإلجراءات

 

 

 

الفرع الثالث 
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سحب الشكوى و أثرىا عمى الدعوى العمومية 

 >>: قانكف اإلجراءات الجزائية  عمى ما يمي06تنص الفقرة الثالثة مف المادة  مف 
،  << تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما لممتابعة

تنقضي الدعكل العمكمية التي مكضكعيا جريمة صرؼ بمجرد سحب  بمكجب ىذه المادة
الشككل المقدمة مف الكزير المكمؼ بالمالية أك محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما 

. المؤىميف ليذا الغرض، لككف الشككل شرط إلزامي لرفع الدعكل الجزائية الصرفية

الخاصيف بجرائـ الصرؼ لـ  03/01ك األمر رقـ  96/22طالما أّف األمر رقـ 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية  06 كانت المادة ،يتضمنا أم نص قانكني مخالؼ لذلؾ

 ك ىذا ما لـ يصدر حكـ قضائي نيائي يفصؿ في ،كاجبة التطبيؽ عمى جرائـ الصرؼ
 369، تنص المادة 1الدعكل، ك يجكز سحب الشككل في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل

 2. <<يضع  حدا ليذه اإلجراءات الشكوى التنازل عن.....>>:مف قانكف العقكبات

 ك التنازؿ عنيا ،يستنتج أّنو يجكز سحب الشككل في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل
أماـ ضباط الشرطة القضائية أك عضك النيابة العامة أك أماـ قاضي التحقيؽ أك أماـ 

. محكمة المكضكع المرفكع أماميا الدعكل

إذا كانت الدعكل العمكمية الصرفية تحرؾ مف طرؼ النيابة العامة مف خالؿ ككيؿ 
 الجميكرية الذم لو خيار حفظ ممؼ الدعكل أك مكاصمة التحقيؽ أك اإلحالة إلى المحكمة،

  مثال،فإّف المشرع الجزائرم قد أجاز لككيؿ الجميكرية حفظ ممؼ الدعكل في حاالت كثيرة

                                                           

  .، يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ06/22قانكف رقـ - 1
، صادر بتاريخ 84، يتضمف قانكف العقكبات، جريدة رسمية، عدد2006 ديسمبر 20 مؤرخ في 06/23قانكف رقـ - ػ2

،  49 ، الجريدة الرسمية، عدد 1966 جكاف 08، المؤرخ في 66/155، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 2006 ديسمبر 24
 .1966 جكاف 11الصادر بتاريخ 
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ا كانت الكقائع غير قابمة لممتابعة ألسباب تمس الدعكل العمكمية بحد ذاتيا، كالتقادـ، ذإ
كفاة المخالؼ، صدكر حكـ حائز لقكة الشيء المقضي فيو أك العفك الشامؿ، كما يمكف 

تعتبر ك . لككيؿ الجميكرية مكاصمة التحقيؽ االبتدائي ك يكمؼ بذلؾ الشرطة القضائية
ك إذا رأل أّف  ق األخيرة إحدل األدلة إلثبات مخالفة الصرؼ،ذالمحاضر التي تحررىا ق
بعد إعطاء الكقائع الكصؼ المناسب يقـك بإحالتيا إلى المحكمة  القضية جاىزة ك كاضحة

. المختصة

أّما الدعكل الجبائية فيي تحرؾ مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية أك محافظ بنؾ 
الجزائر أك أحد ممثمييا المؤىميف ليذا الغرض، كما أّف ىذه الدعكل ال تنتيي بكفاة 

كما يمكف لكزير المالية أك محافظ بنؾ الجزائر أك  ،1المخالؼ بؿ تمتد إلى تركة المتيـ
 إذا لـ تحرؾ النيابة العامة الدعكل العمكمية ،أحد ممثمييما المؤىميف ليذا الغرض

فبإمكانيـ تحريؾ الدعكل الجبائية عف طريؽ اإلدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽ أك 
 شريطة الحصكؿ عمى ترخيص مف النيابة العامة كفقا ،االستدعاء المباشر أماـ المحكمة

. مف قانكف اإلجراءات الجزائية 337لممادة 

المطمب الثاني 

استرجاع وكيل الجميورية الختصاصو األصيل في تحريك الدعوى 
القضائية الصرفية 

 بشرط تقديـ شككل مف  العمكمية الصرفيةإذا ّقيد المشرع الجزائرم تحريؾ الدعكل
الكزير المكمؼ بالمالية أك محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما المؤىميف ليذا الغرض، إاّل 

أّنو لـ يتغير شيئا مف القكاعد العامة التي تجعؿ سمطة تحريؾ الدعكل الصرفية مف 
                                                           

ػشيرزاد بكلحية ،اإليطار القانكني لمرقابة عمى الصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج، مذكرة  لنيؿ - 1
. 75، ،ص2010/2011شيادة الماجستير لمحقكؽ، فرع قانكف الدكلة لممؤسسات العمكمية، جامعة الجزائر،
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صالحيات النيابة العامة ك بمكجب التعديالت األخيرة حّرر ككيؿ الجميكرية مف قيد 
الفرع )ك مف ثمة تظير ضركرة دراسة ميعاد صحة المتابعة، (الفرع األول)الشككل 

 .(الثاني

الفرع األول 

تحريك الدعوى العمومية الصرفية 

 96/22 الذم يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 10/03 األمر رقـ ف ـ04بمكجب المادة 
المتعمؽ بقمع مخالفات التشريع ك التنظيـ الخاصيف  بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف 

 حيث أصبح ،96/22 رقـ  مف األمر09 المشرع الجزائرم المادة ل ألغ،ك إلى الخارج
تحريؾ الدعكل العمكمية الصرفية يخضع  لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في الشطر 

 تباشر النيابة >>:التي تنص عمىقانكف اإلجراءات الجزائية  مف 29األكؿ مف المادة 
أصبحت سمطة تحريؾ ك عميو ، <<.......العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع

.  الدعكل العمكمية الصرفية مف صالحيات النيابة العامة دكف قيد الشككل

ك المشرع الجزائرم ك تفاديا لعرقمة جياز العدالة خاصة دكر النيابة العامة في 
 مف 04 بمكجب المادة 96/22 مف األمر رقـ 09تحريؾ الدعكل العمكمية ألغى المادة 

 المذككر سابقا، فالمشرع فّعؿ دكر النيابة العامة في متابعة جرائـ 10/03األمر رقـ 
   1الصرؼ ، بالتحريؾ ك المباشرة دكف قيد الشككل

 

الفرع الثاني 
                                                           

 الطاىر محمدم ، إجراءات المتابعة ك المصالحة في جرائـ الصرؼ في التشريع الجزائرم، مجمة المفكر، العدد -1
  .513الثاني عشر ،  كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 
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ميعاد صحة المتابعة 

فّعؿ المشرع الجزائرم دكر النيابة العامة في تحريؾ الدعكم العمكمية 
 ؟الصرفية بالتحريؾ المباشر دكف قيد الشككل، لكف ىؿ ىي حرية مطمقة

 :لمتابعة دون قيد زمنيا_أوال

 مف األمر رقـ 04 بمكجب المادة 96/22مف األمر رقـ  09بعد إلغاء المادة 
 منح المشرع الجزائرم النيابة العامة حؽ تحريؾ الدعكل العمكمية الصرفية دكف 10/03

مكرر  09، ك المادة 1 مكرر 09 ك ىذا ما ذكر بمكجب المادة ، إجراء المصالحةانتظار
:  ك تتمثؿ ىذه الحاالت في2

 ، مميكف دينار20إذا كانت قيمة الجنحة تفكؽ ػػػػ 

 ،استفاد مف المصالحةأف مخالؼ لؿإذا سبؽ ػػػػػ 

 1،إذا كاف في حالة عكدػػػػػ 

ػػػػػ إذا اقترنت جريمة الصرؼ بجريمة تبييض األمكاؿ، تمكيؿ اإلرىاب أك االتجار 
 .الغير مشركع بالمخدرات أك الفساد، أك الجريمة المنضمة العابرة لمحدكد الكطنية 

ػ أف يككف محؿ الجنحة أقؿ مف مميكف دينار في الحاالت التي تككف فييا الجريمة ػػػػ
.  دينار في الحاالت األخرل500,000ذات عالقة بعمميات التجارة الخارجية أك أقؿ مف 

 

:  المتابعة المشروطةــــثانيا
                                                           

  .، مرجع سابؽ10/03أمر رقـ - 1
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تكمف المتابعة المشركطة في تمؾ المقّيدة بضركرة، حيث ال يمكف لككيؿ الجميكرية 
تحريؾ الدعكل العمكمية الصرفية مباشرة، ك ىذا إثر تمقيو لمحاضر المعاينة، بؿ يجب 

: عميو احتراـ األجؿ الممنكح لممصالحة ك تتكقؼ صحة ىذه الفكرة في تكفر شرطيف

أف تككف المصالحة ممكنة أم المخالؼ غير عائد ك لـ يسبؽ لو أف استفاد مف ػػػػػ 
. المصالحة

كأّف الجريمة المرتكبة غير مقترنة بالجرائـ المذككرة سابقا، ك قيمة الجنحة ال تفكؽ ػػػػػػػ 
 . 1مميكف دينار

يستنتج مف خالؿ ما سبؽ، ال يتمتع ككيؿ الجميكرية بالحرية المطمقة لتكقؼ رفع 
الدعكل العمكمية الصرفية ، بمعنى لـ يتخؿ المشرع الجزائرم ك بصفة مطمقة عف القيد 

 .الزمني

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- ،  نقال عف شيخ ناجية، خصكصيات جريمة الصرؼ في القانكف الجزائرم، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك
. 248، ص 2012التخصص قانكف، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
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المبحث الثاني 

النظام القضائي المختص بالفصل في جرائم الصرف و الجزاءات المقررة 
عمى المخالف 

 اقتصاديا ك ظيكر أشكاؿ جديدة مف اإلجراـ تتميز بالخطكرة انفتاحاعرفت الجزائر 
ك التعسفية، يذكر عمى سبيؿ المثاؿ جرائـ اإلرىاب ك الفساد، جرائـ تبييض األمكاؿ، 

الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية، الجرائـ المعمكماتية ك كذا جرائـ الصرؼ، ك نظرا 
 أم ال تكجد تخصصات فيو ك ،لككف النظاـ القضائي الحالي في الجزائر يتمّيز بالعمكمية

صمة باإلجراـ اؿالذم أثبتت محدكديتو في التكفؿ بفعالية في مكاجية الممفات ذات 
بدأ المشرع الجزائرم يفكر في تكييؼ قانكف اإلجراءات الجزائية  ، ك انطالقا مف 1الجديد

 ك أخذ يجسد ذلؾ مف خالؿ إدراجو بمكجب قانكف رقـ ،ىذا النظاـ مع ىذه المتطمبات
 المعدؿ ك المتمـ، حيث ك ضع القكاعد اإلجرائية 2004نكفمبر  10 المؤرخ في 04/14

التي تسمح بتكسيع اختصاص بعض المحاكـ  كككالء الجميكرية ك قضاة التحقيؽ في 
، ك مف خالؿ كؿ ىذا يتـ دراسة النظاـ القضائي المختص بالفصؿ في 2جرائـ محددة

. (المطمب األول)جرائـ الصرؼ

 الجزاء الذم يقّرره المشرع الجنائي عمى ارتكاب الفعؿ  ك باعتبارىا بالنسبة لمعقكبات
 تساىـ بفعالية  تتميز بو فيي طابع نفعيما، كبما ليا مف إلمتناع الذم يشكؿ جريمة اأك 

 تحقيؽ مصالح الدكلة، كذا في مكافحة الجريمة لما تحققو مف الردع العاـ ك الخاص
  فيا ليذا عرؼ الجزاء في جرائـ الصرؼ تعددا ك تنكع،خزينة العامةلؿ بتكفير مكاسب

                                                           

. 153،ص2014طارؽ ككر ،آليات مكافحة جريمة الصرؼ،الطبعة الثانية ،دار ىكمة لمنشر،الجزائر - 1
يتضمف قانكف اإلجراءات ، 66/155 ، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ2004 نكفمبر 10 مؤرخ في 04/14ػأمر  رقـ  -2

. ، معدؿ ك متمـ2004 نكفمبر 12، صادر بتاريخ 71الجزائية،  جريدة رسمية، عدد 
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 1عقكبات جزائية كأخرل غير جزائية سكاء تعمؽ األمر بالشخص الطبيعي أك االعتبارم
. (المطمب الثاني)

المطمب األول 

 النظام القضائي المختص بالفصل في جرائم الصرف

 ك ،القاعدة العامة ىي اختصاص القضاء العادم بمحاكمة المتيميف في الجرائـ 
الحكـ عمييـ كفقا لتشريع اإلجراءات الجنائية في كؿ دكلة ك يكاد يجمع جميع الفقياء 

عمى ىذا المبدأ، ك ال ينصحكف بالمجكء إلى إجراءات غير جنائية مف الصمح أك محاكـ 
يستقر في أذىاف الناس أف الجرائـ االقتصادية كغيرىا ؿ ك ذلؾ ،استثنائية أك لجاف إدارية

مف الجرائـ ليا خطكرتيا عمى المجتمع، حيث كرد في البند الخامس مف مؤتمر ركما 
 تختص المحاكم الجنائية العادية بالنظر في الجرائم االقتصادية و >>:أّنو  1953

. 2 <<توقيع الجزاءات المقررة

كالتشريع الجزائرم عرؼ تطكرا سريعا بخصكص دكر القضاء في المجاؿ 
عامة  األصيؿ في الفصؿ في الجرائـ االقتصادية االختصاصاالقتصادم، فبعد أف كاف 

فإّنو ك ابتداء مف  ،(الفرع األول)جرائـ الصرؼ خاصة يعكد إلى محاكـ استثنائية  ك
 ك العادية، لتصبح جرائـ االقتصاديةالتسعينات تـ التكقؼ عف العمؿ بالفصؿ في الجرائـ 

الفرع ) الكامؿ لمقضاء العادماالختصاصالصرؼ شأنيا شأف الجرائـ المألكفة ك إعادة 
. (الثاني

                                                           

. 100، ص2010ػسعيد منتصر حمكدة، الجرائـ االقتصادية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، - 1
نقال عف، محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية، مطبعة - 2

. 384، 347،ص ص 1979جامعة القاىرة ك الكتاب الجامعي، القاىرة، 



الصرفية القضائية                                                  المتابعة األول الفصل  

 

- 22 - 
 

الفرع األول 

اختصاص القضاء العادي لمفصل في جرائم الصرف 

إّف الجزائر في إنشائيا لممحاكـ المتخصصة لمفصؿ في الجرائـ االقتصادية حذت 
حذك دكؿ أجنبية متطكرة، فالنظاـ الفرنسي عمد مسألة إنشاء الجيات القضائية 

 بإنشائو القطب القضائي المختص لمكافحة جرائـ 1985المتخصصة ابتدءا مف سنة 
 ،اإلرىاب بعد سمسمة االعتداءات اإلرىابية التي عرفتيا العاصمة باريس في نفس السنة

حيث جعؿ محكمة باريس ذات اختصاص كطني، ثـ تـّ اعتماد القطب المتخصص في 
ـّ إنشاء أكثر مف محكمة أيف  1994 ،مكافحة الجرائـ االقتصادية ك المالية خالؿ سنة ت

في كؿ مف مجمس قضائي لمنظر في كؿ الجرائـ ذات الصمة ك التي ترتكب داخؿ النطاؽ 
 ثـ في األخير تـ االعتماد عمى ما يسمى بالجيات القضائية ،الجغرافي لكؿ مجمس

. 1المتخصصة

  رقـ الجرائـ االقتصادية بقكاعد متميزة منذ صدكر األمر قد خّص المشرع الجزائرم
المتضمنة إحداث مجالس قضائية خاصة ، 1966جكيمية  21 المؤرخ في 66/180

 في كؿ مف الجزائر العاصمة ،كىراف، قسنطينة، ك ألغي ىذا 2بقمع الجرائـ االقتصادية
م أنيي عمؿ ذاؿ، 06/1975/ 17المؤرخ في   75/46األمر بمكجب األمر رقـ 

قمع الجرائـ االقتصادية ك أحدث أقساـ اقتصادية في بعض المحاكـ بالمجالس الخاصة 
 في 3أدمج اإلجراءات المتعمقة بالتحقيؽ في ىذه الجرائـ ك محاكمة مرتكبيياكما  ،الجنائية

                                                           

 .154طارؽ كك ر، آليات مكافحة جريمة الصرؼ، مرجع سابؽ، ص - 1
 يتضمف إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائـ اإلقتصادية 1966 جكيمية ،21 مؤرخ في 66/180أمر رقـ - ػ2

. (ممغى)،1966 جكيمية 24، صادر بتاريخ 54، جريدة رسمية، عدد
، يتضمف قانكف اإلجراءات 66/155، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 1975 جكاف 17 مؤرخ في 75/46ػأمر رقـ - 3

. ، معدؿ ك متمـ1975 جكيمية 14، صادر بتاريخ 53الجزائية، جريدة رسمية، عدد 
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 تعتبر محكمة >>: التي تنص 48قانكف اإلجراءات الجزائية ك ىذا مف خالؿ نص المادة 
و ىذه الجنح  الجنايات الجية المختصة بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات،

. 1<<........والمخالفات المرتبطة بيا و الجرائم الموصوفة بأفعال إرىابية و تخريبية 

إّف تجربة التشريع الجزائرم في تخصيص قضاء استثنائي في الفصؿ في الجرائـ 
االقتصادية عامة ك الجرائـ الصرفية خاصة ىي تجربة قصيرة المدل، حيث كانت البداية 

عبارة عف قضاء استثنائي بحت أيف استحدثت مجالس قضائية خاصة في الجزائر 
 ثـ أصبحت تخضع الختصاص قضاء شبو مزدكج نسبيا إذ ،العاصمة، كىراف ك قسنطينة

ألغيت المجالس القضائية ك استبدلت بالقسـ االقتصادم لمحكمة الجنايات التي تكلت 
 أيف ألغيت األقساـ االقتصادية ،1990الحسـ في مثؿ ىذه الجرائـ ك ذلؾ إلى غاية 

 .كأصبحت المحاكـ العادية المختصة بالنظر في كؿ الجرائـ 

الفرع الثاني 

إعادة االختصاص الكامل لمقضاء العادي 

إّف إنشاء المحاكـ ذات االختصاص اإلقميمي المكسع تـ النص عميو في قانكف 
  2 10/11/2004 المؤرخ في 04/14اإلجراءات الجزائية المعدؿ بمقتضى القانكف رقـ 

 حيث بمكجب ىذه المكاد تـ النص عمى تكسيع ،329، 40، 37ك ذلؾ في المكاد 
 إلى ،االختصاص المحمي لكؿ مف ككيؿ الجميكرية، قاضي التحقيؽ، ك كذا المحكمة

دائرة اختصاص محاكـ أخرل تحدث عف طريؽ التنظيـ ك ذكرت عمى سبيؿ الحصر 
يجوز تمديد ....>>: مف قانكف اإلجراءات الجزائية02 فقرة40 بمكجب المادة 

االختصاص المحمي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق 
                                                           

 .، يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ1975 جكاف 17  مؤرخ في 75/46أمر رقـ- 1
  .، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ10/11/2004 مؤرخ في 04/14األمر رقـ - 2
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التنظيم في جرائم المخدرات، و الجريمة عبر الحدود الوطنية، و الجرائم الماسة بأنظمة 
 لممعطيات، و جرائم تبيض األموال و اإلرىاب، و الجرائم المتعمقة اآلليةالمعالجة 

 1. <<بالتشريع الخاص  بالصرف

 المؤرخ في 06/348اتبعت ىذه النصكص بصدكر المرسـك التنفيذم رقـ 
 حيث تـ بمكجبو تحديد ك تعييف المحاكـ ذات االختصاص اإلقميمي 05/10/2006

المكسع ك كذا الجيات القضائية التي يمتد باالختصاص اإلقميمي ليذه المحاكـ إلييا ك تـ 
: تحديد ىذه المحاكـ كما يمي

يمتد اختصاصيا اإلقميمي إلى المجالس : (الجزائر العاصمة)محكمة سيدي محمد-
الجزائر، الشمؼ، األغكاط، البميدة ، البكيرة، تيزم كزك، الجمفة، المدية، :القضائية التالية

. المسيمة، بكمرداس

 : إلى المجالس القضائية التاليةاإلقميمييمتد اختصاصيا  :محكمة قسنطينة-
.  بكعرريجقسنطينة، عنابة، قالمة، برج

ك يمتد اختصاصيا اإلقميمي إلى كؿ المجالس القضائية :محكمة وىران-
. كىراف، بشار، سعيدة، سيدم بمعباس، مستغانـ، معسكر، غيمزاف:التالية

كرقمة،  :التالية يمتد اختصاصيا اإلقميمي إلى المجالس القضائية:محكمة ورقمة -
 2.، تمنراست، إليزم، تندكؼ، غردايةأدرار

                                                           

  .161طارؽ ككر، مرجع سابؽ، ص  - 1
، يتضمف تمديد 05/10/2006 ق المكافؽ ؿ 1427 رمضاف 12 مؤرخ في 06/348مرسـك تنفيذم رقـ - 2

  . منو04إلى 02االختصاص المحمي لبعض المحاكـ ك ككالء الجميكرية ك قضاة التحقيؽ، المكاد مف 
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    مف خالؿ ىذه النصكص يفيـ أف المشرع الجزائرم ىدؼ إلى إنشاء تشكيالت 
 ك في محاكـ ذات اختصاص ،مف جيات متنكعة لتككف مياميا التحقيؽ ك المحاكمة

. مكسع ك ىذا مف أجؿ التفرع كميا لمجرائـ الجديدة المشار إلييا سابقا

المطمب الثاني 

الجزاءات المقررة في جرائم الصرف 

 المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر 96/22إّف المشرع الجزائرم قبؿ صدكر األمر رقـ 
 كاف يعاقب جزائيا األشخاص الطبيعية دكف غيرىا في جرائـ الصرؼ، لكف ،03/01رقـ 

 أقّر المشرع الجزائرم صراحة بالمسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم، 1996بعد تعديؿ 
 المعدؿ ك المتمـ لقانكف 10/11/2004 المؤرخ في 04/15حيث كّرس القانكف رقـ 

 عمى 1 المستحدثة51المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم بنصو في المادة  العقكبات
مسائمة الشخص المعنكم عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو 

الشرعييف عندما ينص القانكف عمى ذلؾ مع استثناء الدكلة ك الجماعات المحمية في ذات 
. المادة

إّف العقكبات إذا كانت مؤثرة ك مناسبة فإّنيا تساىـ مساىمة فعالة في مكافحة 
الجريمة لما تحققو مف ردع عاـ ك خاص، بحيث تتنكع العقكبات التي يمكف تكقيعيا عمى 

 فييا المخالؼ شخصا طبيعيا ك الحالة  يككفالحالة التي: مّيز بيف حالتيففالمخالؼ ك 
 ،  2التي يككف فييا المخالؼ شخصا معنكيا

                                                           

، يتضمف قانكف العقكبات، جريدة 66/156، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 10/11/2004 المؤرخ في 04/15أمر رقـ - 1
  .، معدؿ ك متمـ12/11/2004، صادر بتاريخ 71رسمية، عدد 

 ، ص2006أحسف بكسقيعة ،التحقيؽ القضائي، دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع، الطبعة السادسة، الجزائر، - 2
29. 
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كىذا ما سنقـك بدراستو أدناه، حيث سنتطرؽ إلى دراسة العقكبات المقّررة عمى 
اإلقرار بالمسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في جرائـ  ،(الفرع األول)الشخص الطبيعي

. (الفرع الثالث)، ك العقكبات المقررة عميو (الفرع الثاني)الصرؼ 

الفرع األول 

الجزاءات المقررة عمى الشخص الطبيعي 

تتمثؿ العقكبات التي يتعيف عمى القاضي أف يحكـ بيا إذا ما ثبتت التيمة في حؽ 
 الحبس: المخالؼ ما لـ يستفد مف عذر معفى مف العقكبة بالنسبة لمشخص الطبيعي ىي

 مف 03، ك عقكبات تكميمية حصرتيا المادة (أوال)الغرامة ك المصادرة كعقكبات أصمية
(. ثانيا) 96/22األمر رقـ 

 :العقوبات األصميةـــ أوال

تتمثؿ العقكبات األصمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي المخالؼ لمنظاـ الصرفي 
: في

: عقوبة الحبس- 1

نظرا لطبيعة ىذه العقكبة فال يعقؿ أف تطبؽ إاّل عمى المحكـك عمييـ أشخاص 
 ك قد أضفى المشرع الصرفي الصبغة الكجكبية عمى عقكبة الحبس  في الفقرة ،طبيعييف

 مف األمر 03 المعدؿ ك المتمـ بالمادة 96/22األخيرة مف المادة األكلى مف األمر رقـ 
 يعاقب بالحبس من..... كل من يرتكب جريمة من الجرائم>>: بنصيا عمى03/01رقـ 

 بعدما أف كانت ثالث أشير إلى خمس سنكات في  ، <<.....سنتين إلى سبعة سنوات
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 مما يبيف نية المشرع في تشديد مخالفة التشريع 1 المعدؿ ك المتمـ96/22ظؿ األمر رقـ 
عطاء  الصرفي ك حتى  يصبح نظاـ العقكبات كسيمة ناجحة لمكقاية مف ىذه الجريمة كا 

. العقكبة أثرىا الكامؿ

: الغرامة- 2

المالحظ عمى الغرامة المقّررة كجزاء عف جريمة الصرؼ، ىك أّف المشرع لـ يحدد 
قيمة البضاعة محؿ ضعؼ قيمتيا بمقدار معيف ك أثنى بذكر الحد األدنى ك ىك 

المخالفة، أم يمكف لمقاضي الحكـ بما يفكؽ ىذه القيمة، ك كانت المادة األكلى مف األمر 
 2. تحدد حدىا األدنى03/01 قبؿ تعديميا بمكجب األمر رقـ 96/22رقـ 

: المصادرة –3

 مثاؿ ،ىي مصادرة محؿ المخالفة ك كذا مصادرة كسائؿ النقؿ المستعممة في الغش
الحكـ بمصادرة مبالغ العممة الصعبة غير مصرح بيا أماـ أعكاف إدارة الجمارؾ : ذلؾ

أثناء الدخكؿ إلى التراب الكطني، ك مصادرة سيارة نقمت ك أخفت العممة الصعبة محؿ 
المخالفة، فإّنو بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم لـ يحدد ما المقصكد بمحؿ الجنحة بالضبط 

إال أّف ىذا ال يثير إشكاال ألّف القضاء كفيؿ بالقياـ بيذه الميمة التي تدخؿ في صميـ 
كانت مقتصرة عمى  03/10، تجدر اإلشارة أّف المصادرة في ظؿ األمر رقـ 3عممو

 02 في المادة 10/03 لكف بعد التعديؿ األخير ك بمكجب األمر رقـ ،كسائؿ النقؿ فقط
 4.منو عممت عمى أم كسيمة مستعممة في الغش

                                                           

  . ، مرجع سابؽ96/22 المعدؿ ك المتمـ لألمر رقـ 03/01أمر رقـ -1
  2.، مرجع سابؽ03/01المادة  األكلى مكرر مف األمر - 2
، الجزائر 01، رقـ 39عبد المجيد زعالني ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكف ك االقتصادية ك السياسية، الجزء - 3

 . 16، ص 2001
  .، مرجع سابؽ10/03أمر رقـ - 4
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ك في حالة استحالة تطبيؽ المصادرة عينا قد مّكف التشريع الخاص بجرائـ الصرؼ 
 األعكاف المعنييف بالمخالفة مف حجز 03/01 مكرر مف األمر رقـ 01بمكجب المادة 

 إاّل أّنو إذا استحاؿ عمييـ ذلؾ أك لـ يقدميا المخالؼ ألم سبب ،األشياء المراد مصادرتيا
كاف فيتعيف عمى الجية القضائية المختصة أف تحكـ بعقكبة مالية تقـك مقاـ المصادرة أك 

 1. أم كبديؿ المصادرة،تساكم قيمة ىذه األشياء

:  العقوبات التكميمية المقررة لمشخص الطبيعيــــثانيا

 تترؾ السمطة التقديرية في النطؽ بيا لمقاضي، فيي تيدؼ ة،تعتبر جزاءات جكازم
 96/22مف األمر رقـ  03إلى تطبيؽ مجاؿ ممارسة الحرية المالية ك بمكجب المادة 

: المعدؿ ك المتمـ فيي تشمؿ مايمي

:  سنكات مف تاريخ صدكر الحكـ مف5ع الجاني لمدة فتـػػػػػػػ 

 ،مزاكلة عمميات التجارة الخارجيةػػػػػػػػ 

 ،ممارسة كظائؼ الكساطة في عمميات البكرصة أك عكف صرؼػػػػػػػ 

 ،أف يككف منتجا أك ناخبا  في الغرؼ التجارية أك مساعدا لدل الجيات القضائيةػػػػػػ 

إصدار أمر بنشر حكـ القاضي ك ذلؾ مف طرؼ الجية القضائية الفاصمة في - 
الممؼ، سكاء ينشر كامال أك مستخرجا في جريدة أك أكثر تعينيا ىذه الجية ك كؿ ذلؾ 

 2.عمى نفقة المحكـك عميو

 

                                                           

 . معدؿ ك متمـ، مرجع سابؽ03/01أمر رقـ - 1
  .، معدؿ ك متمـ، مرجع سابؽ96/22أمر رقـ - 2
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لفرع الثاني ا

اإلقرار بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي 

بمكجب قكانيف  لمشخص المعنكم بالمسؤكلية الجزائية المشرع الجزائرم اعترؼ
 المعدؿ ك المتمـ 04/15خاصة قبؿ اإلقرار بيا في قانكف العقكبات بمكجب األمر رقـ 

. 1لقانكف العقكبات الذم نّص صراحة عمى قياـ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم

المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية  04/14إضافة إلى صدكر األمر رقـ 
الذم حدد أحكاـ ك شركط إقامة الدعكل العمكمية ضد الشخص المعنكم ك تمثيمو أماـ 

 2.القضاء

أّما في مجاؿ الصرؼ اعترؼ المشرع الجزائرم ك بصفة صريحة بمثؿ ىذه 
  المتعمؽ بقمع مخالفات التشريع 96/22المسؤكلية ك ذلؾ مف خالؿ إصداره لألمر رقـ 

 05، نصت المادة  مف ك إلى الخارجالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿو
 يعتبر الشخص المعنوي دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثميو >>:عمىق مف

الشرعيين، مسؤوال عن المخالفات المنصوص عمييا في المادة األولى و الثانية من ىذا 
 3<<.....األمر

يفيـ مف عبارات النص تكريس المشرع الجزائرم لممسؤكلية الجزائية لمشخص 
المعنكم في مجاؿ مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ، ك إف كاف قد أخذ بمثؿ 

، ك 1970 المتضمف قانكف المالية لسنة 69/107ىذه المسؤكلية بمكجب القانكف رقـ 
                                                           

.  مرجع سابؽ، المتضمف قانكف العقكبات،04/15 مكرر مف األمر رقـ 18المادة - 1
 ، المتضمف قانكف 2004، لسنة 71، جريدة رسمية، عدد 10/11/2004، المؤرخ في 04/14قانكف رقـ - 2

 . اإلجراءات الجزائية 
   معدؿ ك متمـ ، مرجع سابؽ96/22أمر رقـ - 3
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 عندما تكون >>: منو 55بالضبط في باب قمع مخالفات الصرؼ حيث نّص في المادة 
المخالفات المتعمقة بنظام الصرف مرتكبة من قبل متصرفي وحدة معنوية أو احد 

أو مديرييا، أو أحد ىؤالء عاممين باسم أو لحساب ىذه الوحدة، تالحق ىذه  مسيرييا،
 1<<...األخيرة نفسيا و يحكم عمييا بالعقوبات المالية  المنصوص عمييا في ىذا األمر

، ك كذا القانكف 1970يستنتج  مف خالؿ ما سبؽ أّف كؿ مف قانكف المالية لسنة 
، أقّرت بالمسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم قبؿ أف 1996الخاص بالصرؼ لسنة 

يعرفيا القانكف العاـ التمثؿ في قانكف العقكبات، لكف ما يالحظ أّف كال األمريف كرسّا ىذه 
المسؤكلية  عمى جّؿ األشخاص المعنكية  دكف أّم استثناء ك دكف فرض أم قيد عمييـ ، 
، دكف النظر إلى طبيعتيـ سكاء كانكا عاميف أك خاصيف، ك عميو ىذه الفكرة تبقى بمثابة 
قاعدة عامة، حيث ىناؾ مف األشخاص المعنكييف العاميف مف تتنافى طبيعتيـ القانكنية، 

ك كذا اختصاصاتيـ التي أنشأت مف أجميا مع فكرة جكاز تكقيع العقاب، مثؿ فكرة السيادة 
، ك ليذا 2 العامة  الجماعية المصمحةالتي تمتاز بيا الدكلة، لككنيا تعمؿ عمى حماية

 مف  07ظيرت ضركرة تدخؿ المشرع  الجزائرم إلزالة ىذا الغمكض، طبقا لنص المادة 
 >>:أيف نصت عمى  96/22مف األمر رقـ  05التي تعدؿ المادة  03/01األمر رقـ 

يعتبر الشخص المعنوي الخاضع لمقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية 
 و لممثميو الشرعيين، مسؤوال عن المخالفات المنصوص عمييا في المادتين األولى

.  <<.....من ىذا األمر و المرتكبة من قبل أجيزتو أو ممثميو الشرعيينالثانية 

طبقا لنص ىذه المادة فإّف شركط قياـ مسؤكلية الشخص المعنكم المخالؼ أف يككف 
خاضع لمقانكف الخاص، أف تككف الجريمة قد تمت تحقيقا لمصمحة ك فائدة تعكد ليذا 

                                                           

  .، المتضمف قانكف المالية، مرجع سابؽ69/107أمر رقـ -  1
2 -AHCENE Bouskia ,l’infraction de change en droit algérien, 2em édition , distribution  

homa, Alger 2005, p 121.    
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أف تككف الجريمة مّما يجكز المساءلة عمييا قانكنا، كاألشخاص المعنكية  الشخص
المقصكدة التي تككف مسؤكلة جزائيا عّما ترتكبو مف مخالفات ألحكاـ التنظيـ ك التشريع 

 ، ىي تمؾ األشخاص 1 مف ك إلى الخارج،الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ
المعنكية الخاصة ميما كاف الشكؿ الذم تتخذه، ك أّيا كاف  الغرض الذم أنشأت مف 
أجمو، ك ىي مسؤكلية قائمة مف مرحمة تأسيس ىذه األشخاص إلى غاية كصكليا إلى 

: مرحمة التصفية لقد عّرفت  مثؿ ىذه الفئات عمى أّنيا

 ،الشركات التجارية الخاصة -
 ، ذات المصمحة االقتصاديةالتجمعات -
 ،الشركات المدنية -
 .....كذا الجمعيات ذات الطابع االجتماعي أك الثقافي أك الرياضي -
  .ك كذا المؤسسات العمكمية االقتصادية التي يحكميا القانكف التجارم  -

أما بالنسبة لمدكلة ك الجماعات المحمية، ك كذا المؤسسات العمكمية ذات الطابع 
اإلدارم فقد استبعدت مف ىذه المساءلة الجزائية فال يعقؿ أّف الدكلة التي ىي صاحبة 

  2 .الحؽ في العقاب أف تكقعو عمى نفسيا

 

 

 

                                                           

  .، مرجع سابؽ96/22 يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 03/01 مف األمر رقـ 07مادة - 1
، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة عبد 1المجمة األكاديمية لمبحث القانكني، مجمة محكمة سداسية، عدد - 2

 . 28 ، ص 2011الرحماف ميرة، بجاية 
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 الفرع الثالث

الجزاء المقرر عمى الشخص المعنوي 

 مف حقكؽ ك ما عمييا مف ا لوالما اعترؼ لمشخص المعنكم بالشخصية القانكنية لـ
زاء ىذه الطبيعة الخاصة فال يمكف أف يخضع  كاجبات، لكي يتمكف مف تنفيذ ميامو، كا 

 .1لمعقكبات السالبة لمحرية أك المقيدة ليا

:    العقوبات األصميةـــــأوال

مف األمر رقـ  02تطبؽ عمى الشخص المعنكم العقكبات الكاردة في المادة  
. ك تتمثؿ في الغرامة ك المصادرة 96/22مف األمر رقـ  05التي عّدلت المادة  10/03

:  الغرامةــــ1

 02 فقرة 05تعتبر الغرامة كعقكبة أصمية في مكاد الجنح ك المخالفات طبقا لممادة 
 .مف قانكف العقكبات الجزائرم، ك ىي مف أقدـ العقكبات الجزائية

أمّا فيما يخص الغرامة في مجاؿ مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك 
 مبمغ 96/22 مف األمر  رقـ 05 حركة رؤؤس  األمكاؿ مف ك إلى الخارج حددت المادة

>> :الغرامة ك جعمتو مساكيا عمى األكثر خمسة مرات قيمة محؿ المخالفة، ك ذلؾ بنصيا
 :العقوبات اآلتية....... تطبق عمى الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات 

 تـ إاّل أنو، <<....ــــ غرامة تساوي عمى األكثر خمس مرات قيمة محل المخالفة
يعتبر >> : بنصيا عمى03/01 مف األمر 07تعديؿ مقدار ىذه الغرامة بمكجب المادة 

 :لمعقوبات اآلتية......الشخص المعنوي الخاضع لمقانون الخاص 
                                                           

 .102منتصر سعيد حمكدة ،الجرائـ االقتصادية، مرجع سابؽ، ص- 1
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 1.<<...غرامة ال تقل عن أربع مرات قيمة المخالفة أو محاولة المخالفة

يفيـ مف استقراء المادتيف أّف المشرع الجزائرم اعتمد عمى تحديد الحد األقصى في  
الحد األدنى لمغرامة بعد التعديؿ بمكجب األمر رقـ  ك قاـ بتحديد، 96/22ظؿ األمر رقـ 

03/01.  

 :المصادرة ــــ 2

كيقصد بيا مصادرة كؿ مف محؿ الجنحة ك أيضا مصادرة الكسائؿ المستعممة في 
 تعميـ كؿ ، 10/03 مف األمر رقـ 05 مكرر 02الغش، أيف تـ مف خالؿ المادة 

 ك كذا عقكبات مالية تقـك مقاـ المصادرة ،كسائؿ الغش دكف االقتصار عمى كسائؿ النقؿ
 ك إذا لـ تحجز األشياء المراد مصادرتيا، أك بحيث تساكم قيمة األشياء المراد مصادرتيا

لـ يقدميا الشخص المعنكم ألم سبب كاف، يتعيف عمى الجية القضائية المختصة أف 
 2.تحكـ بعقكبة مالية تقـك مقاـ المصادرة، ك تساكم قيمة ىذه األشياء

 :العقوبات التكميميةــــ ثانيا

 المتعمؽ بقمع مخالفات 96/22 مف األمر رقـ 02 فقرة 05نصت عمييا المادة 
التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج ك تتمثؿ 

: في

 ،3المنع مف مزاكلة عمميات الصرؼ ك التجارة الخارجية -

                                                           

  .، مرجع سابؽ96/22 يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 03/01أمر رقـ - 1
، مرجع 96/22 مف األمر رقـ 9 ك 7 ك 5 ك 2 تعدؿ ك تتمـ المكاد األكلى مكرر10/03 مف األمر رقـ 02مادة - 2

  .سابؽ
  .71عبد المجيد زعالني ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية ك اإلقصادية ك السياسية، مرجع سابؽ، ص - 3
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 ػػػػػ اإلقصاء مف الصفقات العمكمية،

 ػػػػػػالمنع مف الدعكة العمنية لإلدخار،

 .  ػػػػػػ المنع مف ممارسة نشاط الكساطة في البكرصة
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فصل الثاني  ال

المتابعة اإلدارية الصرفية  
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يمثل نظام التصالح بعض صور العدالة الرضائية المتصمة بالدعاوي الجنائية فعمى 
غرار سمطة الدولة في تقرير العقاب فنظام الصمح من اآلليات البديمة و الرضائية التي 

و يرتبط التطور التاريخي بمدى قوة السمطة المركزية ،  انقضاء الدعوى العمومية إلىتؤدي
 ففي البداية ، فمنذ العيود األولى اجتازت فكرة الصمح المواد الجنائية،عمى مصير النزاع

 فكان الصمح خياريا لمخصوم ،كان بديال اتفاقيا النتقام الفرد في فض النزاعات بين األفراد
و ليم الحرية الكاممة في تحديد شروطو و أحكامو، بعدىا تدخمت الدولة في السيطرة عمى 

سير النزاع و أصبحت ىي التي تحدد مقداره بحيث أصبح إجباريا في بعض الجرائم، 
بعدىا تم تحريم مبدأ الصمح في المواد الجنائية أين اعتبرت الجريمة مساسا لقيم المجتمع 

 لذلك كان من الطبيعي حظر أي تصرف ،لما تتضمنو من إخالل بأمنو و خرق لقوانينو
 1. من شأنو تعطيل سمطة الدولة في اقتضاء العقوبة أو إفالت الجاني من العقاب

ّنو يقوم عمى تنازل  أاألصل أّن الصمح جائز في المنازعات غير جزائية باعتبار 
 فنظام الصمح عرف تطبيقا واسعا في التشريع الجزائري  ،طرفي النزاع عن جزء من حقوقو

فمم يقتصر عمى النزاعات المدنية البحتة بل تعداىا ليشمل النزاعات االجتماعية، اإلدارية، 
 .نزاعات األسرة و حوادث المرور

إذا كانت االعتبارات القانونية من األسباب التي دعت إلى تحريم المصالحة في 
 فإّنيا لم تكن الدافع األساسي في ذلك خاصة بالنسبة لمجرائم المالية ،المسائل الجزائية

 و نشير إلى أّن ،واالقتصادية التي غالبا ما تغطي عمييا اعتبارات  سياسية و اقتصادية
تحريم المصالحة الجزائية تزامن مع انتياج االشتراكية في الجزائر و عدم التسامح في قمع 

 و تزامنا مع نياية العمل بالتشريع الفرنسي الذي ،الجرائم التي تمس باالقتصاد الوطني
 فالتشريع الجزائري كان خاليا من المصالحة رغم ،1975ظل ساريا في الجزائر إلى غاية 

                                                           

 .153  طارق كور، مرجع سابق، ص-1
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الحاجة إلييا و لكن ما لبث أن تراجع عن موقفو حيال ذلك ثانية بموجب القانون رقم 
بما يفيد الترخيص بالمصالحة في المسائل ، 04/03/1986  الصادر في05/86

 و في ظل ىذا ، العمومية بالمصالحةىالجزائية و النص صراحة عمى انقضاء الدعو
القانون صدرت عدة قوانين تجيز المصالحة في بعض الجرائم كالجرائم الجمركية، جرائم 

  1.المنافسة واألسعار، و كذا جرائم الصرف

تّعد جرائم الصرف من الجرائم التي أجاز فييا المشرع الجزائري نظام المصالحة 
 الخاص بقمع مخالفة 1996/07/09المؤرخ في  22/96 رقم وىذا بموجب األمر

التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج المعدل 
يتم و ، 10/03و األمر رقم  2003/02/19 المؤرخ في 01/03و المتمم باألمر رقم 

 إلى دراسة استحداث من خالل التطرقدراسة نظام المصالحة في جرائم الصرف ىنا 
 و كذا النظام القضائي الخاص بإجراء ، (المبحث األوؿ)المصالحة في مجال الصرف 

 .(المبحث الثاني)المصالحة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 66/156، يعدل و يتمم األمر رقم 04/03/1986 مؤرخ86/05قانون رقم 1- 
  .05/03/1986، صادر بتاريخ 10جريدة رسمية، عدد 
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 المبحث األوؿ

استحداث فكرة المصالحة الصرفية 

يجد الصمح أصمحو التاريخي في رحاب القانون المدني، إذ ىو من عقود 
 96/22 من األمر رقم 90المعاوضة، و كذا استعمل مصطمح المصالحة في المادة 

 المتعمق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف 09/07/1996المؤرخ في
 المؤرخ 01/03 المعدل و المتمم باألمر رقم ،و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج

ومصطمح المصالحة في المسائل الجزائية اتفاق بين اإلدارة . 19/02/2003في 
 يمجأ إلييا األطراف بغية ودية حيثوالشخص المتابع ييدف إلى تسوية النزاع بصفة 

 استنادا إلى  ،1 المتبادلة و ذلك عن طريق التنازالت،أو وشيك الوقوع وضع حد لنزاع قائم
و باعتبار  ،(األوؿالمطمب )ذلك يتم التطرق إلى دراسة مفيوم فكرة المصالحة الصرفية 

ىذه األخيرة إجراء يتسم بالطابع االستثنائي فال تجوز إال إذا كان القانون ينص عمى 
و بالتالي نتساءل عن مدى تطبيق ىذا المبدأ في مختمف القوانين التي  ،جوازىا صراحة
.  (المطمب الثاني)ام المصالحةظنجدىا تكرس ن

 

 

 

 

                                                           

أسامة حسين عبيد،الصمح في قانون اإلجراءات الجنائية ماىيتو و النظم المرتبطة بو، الطبعة األولى، دار النيضة - 1
 .1العربية، القاىرة، دون سنة النشر، ص



الصرفية  اإلدارية المتابعة الثاني                                                 الفصل  

 

- 39 - 
 

 المطمب األوؿ

مفيـو المصالحة الصرفية 

حكميا في القانون يإّن الصمح أو المصالحة بوجو عام تسوية لنزاع بطريقة ودية، 
عرفت المادة حيث الجزائري أحكام الفصل الخامس من الباب السابع من القانون المدني، 

 و الصمح ،<<...1.ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما عقد >>: منو أّن المصالحة459
كأسموب متمّيز إلنياء المنازعات يعرفو المجتمع منذ القدم، فالشريعة اإلسالمية تدعونا 

 و كما ورد في السنة النبوية الشريفة قول ،2<<...و الصمح خير..>>:إليو لقولو تعالى
فإّف فصؿ  رّدوا الخصوـ حتى يصطمحوا، ......>>:الرسول صمى اهلل عميو و سمم

  .3<<..... القضاء يورث الضغائف

 ما يدفعنا لمتطرق إلى دراسة مفيوم ،ىذه الدالئل توحي كميا إلى المصالحة
 كما اختمف الفقياء بصدد التكييف القانوني لممصالحة الصرفية .(األوؿ الفرع)المصالحة

 . (الفرع الثاني)و إبراز طبيعتيا القانونية

 الفرع األوؿ

 المقصود بفكرة المصالحة الصرفية

إذا كانت التشريعات العربية تستقر عمى مصطمح واحد في التعبير عن الصمح ميما 
ّنو يقوم بوجو عام عمى فكرة ضرورة إيجاد بدائل الخصومة عمى أكان موضوعو، حيث 

                                                           

 22، صادر بتاريخ 44، يتضمن القانون المدني، جريدة رسمية، عدد2005 جويمية 20 مؤرخ 05/10أمر رقم - 1
 .2005جويمية 

   من سورة النساء18اآلية - 2
  .1 ص1997نقال عن سر الختم عثمان إدريس، النظرية العامة لمصمح في القانون الجنائي، القاىرة - 3
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التشريعات االقتصادية بوجييا فإّن  العمومية عن طريق القضاء، ىخالف إقامة الدعو
الخاص تغمب فكرة المصمحة المالية لمدولة، و ذلك بإيقاع العقوبة عمى المخالف، و رّد 

 في  حيث يتم تناول ىذه الدراسة ،1المال الذي تم سمبو سعيا لمحفاظ عمى اقتصاد الدولة
 .فكرتين أوليما معنى المصالحة و ثانييما أسس المصالحة 

 : المصالحةػػػػػ المقصودأوال

: الصمح لغةػػػػػ  1

ىو اسم من المصالحة، خالف المخاصمة و ىو صالح من الصالح خالف لمفساد، 
 2.أيضا ىو إنياء لمخصومة و إزالة الخالف

: الصمح حسب أحكاـ الشريعة اإلسالميةػػػػ 2

الكريم، قولو تعالى في كتابو القرآن إّن من األدلة التي تحث عمى التصالح في 
المؤمنيف اقتتموا فأصمحوا   طائفتاف مفإفو.... >>:العزيز بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم

. 3<<...بينيما

، 4<<...فاتقوا اهلل و أصمحوا ذات بينكـ...>>: و قولو تعالى

 و إني تبت إليؾ و إني مف أصمح لي في ذريتيو  ....>>: و قولو
  5،<<....المسمميف

                                                           

  .263ناجية شيخ ،خصوصية جريمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق،ص- 1
 .264ناجية شيخ ، المرجع نفسو ص - 2
 . من سورة الحجرات09اآلية - 3
 . من سورة األنفال01اآلية - 4
 . من سورة األحقاف15اآلية - 5
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 .1<<... و الصمح خيرأف يصمحا بينيما صمحا... >>:و قولو تعالى

 يستكشف من ىذه األدلة القرآنية أنيا تحث عمى التصالح، و كذلك فض المنازعات 
 .بين المسممين سمميا و الدعوى إلى الصمح ألنو خير

الصمح حسب القانوف  ػػػ 3 

المشرع الجزائري بين الصمح في المسائل المدنية و المصالحة الجزائية لكنيما   مّيز 
 459يحوزان نفس المعنى، و ألّن القانون المدني ىو الذي عّرف المصالحة نجد  مادتو 

 بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمال و ذلؾ يلصمح ينوا>> :تنص عمى
 2. <<بأف يتنازؿ كؿ منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو

  :من خالل ىذه المادة نجد أنيا تتضمن ثالث شروط إلجراء المصالحة و ىي

  ،ـ قيام نزاع بين الطرفين

  ،ـ النية في حل النزاع

 .ـ التنازل المتبادل لمطرفين عن حقوقيم أو جزء منيا

من استقراء ىذه الشروط  يتم التساؤل ىل تتم المصالحة في المواد الصرفية عمى 
الرغم من تخمف أحد الشروط أم يجب أن تكون كاممة لصحتيا؟ 

: اإلجابة عن ىذا التساؤل يتم تناوليا كاألتي

                                                           

 . من سورة النساء128اآلية - 1
 .  من القانون المدني، مرجع سابق459المادة - 2
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ال، حفيما يخص الشرط األول أي ما يخص وجود نزاع بين الطرفين محقق ال م- 
و الدولة من جية  (مقترف الجرم )و يقصد بالطرفين في جرائم الصرف كل من المخالف

 .(المتضرر)أخرى

 في فقرتيا األولى التي 2 مكرر9فيما يخص الشرط الثاني طبقا األحكام المادة - 
يمكف كؿ  :"تنص عمى 96/22 ألمر رقمل المعدل و المتمم 10/03أتى بيا األمر رقم 

رتكب مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف امف 
لى الخارج  . من ىنا تظير نية المصالحة".   يطمب إجراء المصالحةأفوا 

فيما يخص الشرط الثالث و ىو التنازل المتبادل بين األطراف، أي تنازل الدولة - 
 توقيع العقاب، و اكتفائيا بتوقيع السمطة في  عنكطرف في اتفاق المصالحة السيما

 من 04غرامات، بينما المخالف يمتزم بدفع مبالغ المصالحة المحددة بواسطة المادة 
و ذلؾ مقابؿ دفع مبمغ المصالحة ...": و الذي ينص عمى11/35  رقمالمرسوم التنفيذي

."...... 

يتبين من خالل الشرح المقدم  أّنو لتحقيق المصالحة و قياميا عمى الوجو الصحيح 
ضرورة توافر المخالفة الصرفية، النية في حسم النزاع القائم بين الطرفين، وكذلك البد من 

. التنازل المتبادل بين الطرفين

 إنما يجيزىا أحيانا و يمنع تطبيقيا ، المشرع الجزائري لم يحرم المصالحة فإنّ وعميو
 من قانون اإلجراءات 06 فقرة 06 من خالل نص المادةو ىو ما يفيم أحيانا أخرى، 

إذا كاف القانوف يجيزىا  كما يجوز أف تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة": ...الجزائية
 1".صراحة

                                                           

 . ، مرجع سابق من قانون اإلجراءات الجزائية04 فقرة 6المادة - 1
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  المتعمق بالتشريع و التنظيم 96/22 من األمر رقم 09إضافة إلى المادة 
 يمكف لموزير >>":هنّ أالخاصين بالصرف و حركة رؤوس الموال من و إلى الخارج 

 <<....حد ممثميو المذكوريف أعاله إجراء المصالحة أ أوالمكمؼ بالمالية 

 أسس مشروعية المصالحةػػػػػ ثانيا

: تقوم المصالحة عمى مجموعة من المبادئ و األسس تتمثل في 

:  األسس الشرعية ـــــــــ 1

اإلسالمية أول من نصت عمى نظام الصمح السيما جرائم  مبادئ الشرعيةتعد 
 التي تعتبر تأديب عمى ذنوب و معاص لم تشرع ليا عقوبات مقدرة، و تشمل ،التعزير

منيا ما يتعمق بحقوق و  ،حكام الشرعمخالفة ألجميع أنواع السموك سواء ايجابية أو سمبية 
 1.جرائم المالية و االقتصادية اللتي تدخل في ظميا  المجتمع منيا حقوق الفرد، و ا

: األسس القانونية ػػػػػ 2

كانت المصالحة تستمد مشروعيتيا من أحكام قانون اإلجراءات الجزائية التي  
التي أخذت بنظام الصمح  المقارنة سواء العربية أو الغربية، وجدت دعميا في التشريعات

  أصبحت ، أّما اآلن   الجرائم المالية بوجو خاص فيوأ بوجو عامفي الجرائم الجزائية 
 .2ممالمعدل و المت96/22تستمد مشروعيتيا من التشريع الخاص بيا و ىو األمر رقم 

 

                                                           

ة بوجو عام و في المواد الجمركية بوجو خاص، دار ىومة لمنشر و  المصالحة في المواد الجزائي،أحسن بوسقيعة - 1
  .26، 25 ص ص ،2005التوزيع، الجزائر،

 ليندة بمحارث، نظام الرقابة عمى الصرف في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في الحقوق، فرع قانون نقالعن-2
  .78 ص 2005األعمال جامعة مولود معمري تيزي وزو، ،
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: األسس الموضوعية_  ثالثا   

  كل جريمة ميما كان نوعيا ال يجب إصدار الحكم فييا إاّل بعد اتخاذ إجراءات 
طويمة و كثيرة، ، و لتفادي كل ىذه اإلطالة ظيرت الحاجة إلى اتخاذ نظام المصالحة 

  .  لتراكم القضايا عميو و تفادى طول اإلجراءات،بغرض تخفيف العبء عمى القضاء

تحققو المصالحة من تخفيف من خالل ما  و ذلك ،مبررات االقتصاديةالإضافة إلى 
،  و ذلك عن طريق المبالغ التي تعود بالفائدة إلى الخزينة العامة،العبء المالي عن الدولة

 ى ىذا السبيل تحصيل القضية دون المرور عمى القضاء، و ما يترتب علوىذا ناىيك عن 
 .1 عبره من صعوبة في تنفيذ األحكام

الفرع الثاني 

التكييؼ القانوني لممصالحة الصرفية 

 و المصالحة الصرفية ،فيما يتعمق بالطبيعة القانونية لممصالحة الجزائية بوجو عام
، أو تكيف أنيا ذات طابع (أوال )بوجو خاص ىل تكيف عمى أنيا ذات طابع عقدي

 ؟  (ثالثا)ليامّيز م خاص و أو أّن ليا طابع (ثانيا)جزائي

: الصرفية الطابع العقدي لممصالحة_أوال

 و المصالحة في مواد الصرف ،عمى الرغم من أّن المصالحة الجزائية بوجو عام
بوجو خاص ليا أثر مسقط لمدعوى العمومية، إاّل أنيا في الحقيقة تستمد أصوليا من 

 الصمح في القانون المدني، و الصمح في القانون المدني كما عّرفو المشّرع الجزائري ىو
 ....عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما

                                                           

 . 44-43مرجع سابق، ص ص ...أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية-  1
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 من القانون المدني السابقة الذكر، فالمشرع الجزائري أضفى 459من خالل المادة 
صفة العقد عمى الصمح، ما يبين أّن ىذا األخير يستوجب النعقاده اتفاق أطراف النزاع 
بشأنو، باإلضافة إلى ضرورة تمتع األطراف المتصالحة باألىمية الكاممة مما يسمح ليا 

. 1(الغمط، التدليس، و اإلكراه )بالتعاقد، كما يجب أن تخمو إرادتيا من عيوب الرضا

لكن ىناك بعض الفوارق التي تميز بين الصمح المدني و المصالحة الجزائية بوجو 
كون األطراف أشخاص تفي الصمح المدني فعام و المصالحة الصرفية بوجو خاص، 

عادية ليم نفس المرتبة و متعادلين، حيث القيام بمناقشة مضمون الصمح و التنازالت 
المقدمة من الطرفان تنيي النزاع القائم، أما في المصالحة الصرفية فإّن أطراف النزاع ىم 

 أما الثاني ،أشخاص يكون أحدىما معنوي عام متمثل في اإلدارة المكّمفة بعقد الصمح
 2 .ايكون شخصا طبيعيا أو معنويا خاص

حسم النزاع بين الطرفان عمى ىي  المدني  في القانونإضافة إلى أّن نية الصمح
 فاإلدارة تسعى إلى حفظ ممف الدعوى و المخالف يسعى إلى ،عكس المصالحة الصرفية

كما تسعى اإلدارة إلى الحفاظ عمى اقتصاد و . تفادي المحاكم، ووضع حد لنتائج المخالفة
مال الدولة، والمصالحة الصرفية تتعمق بالنظام العام و مصمحة المجتمع ال بمصمحة 

 .3األفراد كالصمح المدني

 

 
                                                           

 نعيمة بن أوديع ،النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج في مجال االستثمار، مذكرة لنيل شيادة 1-
 .164 ص 2010الماجيستر في الحقوق،  فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 227، مرجع سابق، ص ... ...الجزائية بوجو  أحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد2- 
فضيمة يسعد ، اآلليات القانونية لمكافحة جريمة العممة في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر 3- 

 . 145، ص 2009-2008 منتوري قسنطينة، ةفي الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع قانون األعمال، جامع
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: الطابع الجزائي لممصالحة-ثانيا

المصالحة أسموب فّني خاص لمعقاب تستخدمو اإلدارة لتسوية بعض النزاعات التي 
يجيز فييا القانون المصالحة كوسيمة لتسويتيا، بحيث يمجأ المتيم إلى طمب المصالحة 
من أجل تفادي المتابعات القضائية، لذلك تحل اإلدارة محل الجيات القضائية و تقوم 

 ذلك وفقا لمحدود التي وضعيا المشرع ،بتقدير مبمغ الصمح أو ما يسمى بمبالغ التسوية
ىكذا يمكن اعتبار مبمغ المصالحة الجزاء المسّمط عمى الشخص المخالف،  . الجزائري

من منطمق أّن الغرامة المالية ىي جزء من العقوبات الجزائية التي قد تحكم بيا ذلك و
السمطة القضائية وأن الجية اإلدارية تحل محل ىذه األخيرة في توقيعيا لمجزاء عمى 

.  الشخص المخالف

لكن بالرغم من ذلك تبقى المصالحة تعتمد في نجاحيا عمى مدى موافقة الشخص 
 تتوقف عمى مدى ىا مع العمم أّن مطالبتو بيا يجعل،المخالف عمى ما تضمنو قرار الصمح

 يكونان مفروضان عمى  المذانرغبتو بيا و عمى عكس الجزاء الجنائي و الجزاء اإلداري
 1.الشخص دون رغبة منو بحيث ال يبقى أمامو إاّل الطعن فييا متى كان ذلك ممكنا 

  :الطابع الخاص و المميز لممصالحة-ثالثا

 و العقد المدني ،جزائية من جيةالمصالحة البالرغم من وجود عدة أوجو تشابو بين 
خر ال آّنو من جانب أ إاّل ، و بين الجزاء الجنائي و اإلداريى،و اإلداري من جية أخر

 تجعل من المصالحة ي و الت، تفرق بينيماةيمكن اإلغفال عن وجود أوجو اختالف كثير
في المواد الجزائية و في مواد الصرف بشكل خاص ذات طابع خاص و ممّيز لكونيا 

 أن يسمط عميو الجزاء السالب ىختياريا لمجزاء المالي بعيدا علإ إليو المتيم أإجراء يمج
 .لمحرية 

                                                           

  .166-165نعيمة بن أوديع، مرجع سابق، ص ص - 1
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 إاّل أّن ،بالرغم من العودة إلى فكرة أّن المصالحة تعني توقيع جزاء مالي عمى المتيم
ىذا ال يجعل منيا تكتسب الطابع الجزائي بشكل نيائي و ىذا ألّن الجزاء الجنائي تسمطو 

 لكن بالنسبة ،السمطة القضائية عمى الجاني دون ارتباط تنفيذه بمدى قبولو أو رفضو
  1.لمجزاء المالي الذي ينجر عن إجراء المصالحة يكون عن رغبة و قناعة من المخالف

ومن خالل ما سبق يستنتج أّن افتقار المصالحة لبعض خصائص الجزاء تضفي 
. عمييا طابع خاص و مميز

المطمب الثاني 

تطور نظاـ المصالحة في جرائـ الصرؼ 

لحة بعد تردد كبير بين اإلجازة والتحريم إلى أن اقّر المشرع الجزائري نظام المصأ
التطرق إلييا من حيث الجواز والتراجع لذا يتم  ،اقتنع بضرورة وجودىا نظرا ألىميتيا

لمحة عن المراحل ، ك(الفرع الثاني)  من جديد أتي إعادة جوازىمالت، (ولاألفرع ال)عنيا
، و التقمبات التشريعية التي التي مّرت بيا المصالحة في جرائم الصرف في الجزائر

 .عرفتيا

الفرع األوؿ 

 التحريـ منع اإلجازة و عدـمرحمة

  (ثانيا)، ثم التحريم (أوال)ّمرت الجزائر بمراحل أساسية من حيث الجواز

 

                                                           

  .268، مرجع سابق، ص ....أحسن بوسقيعة ،المصالحة في المواد الجزائية- 1
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: مرحمة اإلجازة_أوال 

  المؤرخ في62/157  رقم بموجب قانون1975 إلى 1963تمتد ىذه المرحمة من 
 المتضمن اإلبقاء عمى التشريع الفرنسي في الجزائر بما في ذلك التشريع 31/12/1962

 المؤرخ في 45/1088 األمر رقم آنذاك الذي كان يحكمو ،الخاص بقمع جرائم
، و بموجب 1الذي كان يجيز المصالحة في جرائم الصرفالنص  و ىو 30/05/1945

 أجاز المشرع لموزير المكّمف 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 69/107 األمر رقم
حد ممثميو المؤىمين بإجراء المصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف و ذلك أبالمالية أو 

 2. المكمف بالماليةضمن ما يحدده الوزير

:  مرحمة التحريـػػػػثانيا

 كاف القانوف يجيز صراحة أف تنقضيى 66/155 من األمر رقم 06حسب المادة 
تمتد  من  الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كاف القانوف يجيزىا صراحةػ و في الفترة

 المعدل 1975 /17/06 المؤرخ في75/46صدر األمر رقم أين  1986  إلى 1975
 و  المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1966 المؤرخ في 66/155  رقمو المتمم لألمر

 من قانون اإلجراءات الجزائية التى 06 بموجبو تم تعديل الفقرة األخيرة من المادة الذي
و الذي تم   بموجبو الذي، وتنص صراحة عمى تحريم المصالحة في المسائل الجزائية

و إدماج جرائم الصرف في قانون  ،1970تكريسو بإلغاء أحكام قانون المالية لسنة 
 تخمى المشرع الجزائري عن المصالحة في 75/47 رقم األمر و بموجب ،3العقوبات

                                                           

1- FATHA Naar ,.la transaction en matière économiques,  mémoire pour l’obtention du 

magister en droit, université mouloud Mammeri, tizi ouzou ,2003, PP 15-16 . 
 . 1970، يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ديسمبر 31 المؤرخ في 69/107 األمر رقم 53المادة - 2
سممى فاطمة الزىراء ، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة مكممة من متطمبات نيل شيادة الماستر في - 3

  .70، 69 ص ص 2013/2014الحقوق ، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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، نص صراحة عمى تحريم المصالحة 75/46 األمر رقم و بتعديل أحكاممجال الصرف 
في المسائل الجزائية أي ال تجوز بأي وجو من الوجوه  أن تنقضي الدعوى العمومية 

 1 .بالمصالحة

الفرع الثاني 

مرحمة إعادة اإلجازة 

ثالث  و يمكن تقسيم ىذه المرحمة إلى ، يومنا ىذاإلى 1987تمتد ىذه المرحمة من 
: فترات كاآلتي

:  مرحمة اإلجازة النسبية المشروطةػػػػأوال

 المتضمن قانون 86/15 تمّيزت بصدور قانون رقم 1992 إلى 1987تمتد من 
 منو لوزير المالية إجراء المصالحة مع 103 أين أجازت المادة 1987المالية لسنة 

 بالعممة األجنبية القابمة لمتحويل، ،مرتكبي جرائم الصرف عندما يتعمق األمر بالنقود
جراءات مختمفة إل أصبحت جرائم الصرف تخضع  1987  لسنة ر قانون الماليةوصدبو
 المعدل و المتمم  86/56قانون رقم  أتى أيضا القانون  و2حسب طبيعة محل الجريمة،و

كانت التى  تم تعديل المادة السادسة منو مرة أخرى،  الذيلقانون اإلجراءات الجزائية
 بصريح العبارة، و العمل  بإجازتيا و ىا باالعتراف و ىاعيد تكريسي ل،ترفض المصالحة

 . في جميع الجرائم االقتصادية منيا جرائم الصرفىاب

 
                                                           

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و األعمال، جرائم التزوير، - 1
 . 349، ص 2008الطبعة التاسعة، الجزء  الثاني، دار ىومة لمنشر و التوزيع، الجزائر،

، 55، جريدة رسمية، عدد 1987، يتضمن قانون المالية لسنة 1986 ديسمبر 29 مؤرخ في 15/ 86قانون رقم - 2
 . 1986 ديسمبر 29صادر بتاريخ 
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:  مرحمة اتساع تطبيؽ المصالحةػػػػ ثانيا

 أين تم توسيع مجال الصمح و ذلك بصدور 1996 إلى 1992تمتد ىذه الفترة من 
أين  1992 المتضمن قانون المالية 1991 ديسمبر 28 المؤرخ في 91/25قانون رقم 

  .1 و الصرفيةأصبحت المصالحة جائزة في الجرائم الجمركية

: اإلجازة التامةػػػػ ثالثا

:  ، قسمت بدورىا إلى فترتين، و التي  إلى يومنا ىذا1996تمتد ىذه الفترة من 

 الذي لم 96/22عرفت صدور األمر رقم ، 2003 لى إ1996فترة ممتدة من   -1
ّددىا لجميع جرائم مجرائم المتعمقة بالنقود فقط، بل ليقتصر عمى المصالحة في ا

الصرف لتشمل جل الجرائم، و بدون أي تخصيص و ذلك شرط أن تكون قيمة 
 2. ماليين دج أو تساوييا10قل من أمحل الجنحة 

 03/01 عرفت صدور األمر رقم ، حيث إلى يومنا ىذا2003 فترة ممتدة من-2
تعديمو من جديد بموجب األمر رقم تّم و الذي  96/22المعدل و المتمم لألمر رقم 

التامة لممصالحة في مختمف  إبقاء الوضع عمى حالو بشأن اإلجازة  أين تم 10/03
 ،لحةا، لكن سرعان ما أتى بإصالحات جديدة و جذرية في نظام المص3جرائم الصرف

منيا انتزاع اإلختصاص من وزير المالية أو احد ممثميو المؤىمين و إحالتو إلى المجنة 
 500,000فائقة  مع اشتراط أن تكون قيمة محل الجنحة ،الوطنية أو المحمية لممصالحة

 .و ذلك مقابل دفع مبمغ المصالحة، 4 مميون دج أو تساوييا20 دج و تقل عن

                                                           

 .141نقال عن، ليندة بمحارث ، نظام الرقابة عمى الصرف في الجزائر، مرجع سابق،  ص - 1
  .77نقال عن، ليندة بمحارث، نظام الرقابة عمى الصرف، مرجع سابق ص - 2
 .، مرجع سابق96/22 من األمر رقم 2 فقرة 9المادة - 3
 . ، مرجع سابق11/35 من المرسوم التنفيذي رقم 4المادة - 4
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حث الثاني بالـ

  المصالحةبإجراءالنظاـ القانوني الخاص 

أّنو يجوز لكل مرتكب جريمة  03/11 التنفيذي رقم  من المرسوم02نصت المادة 
  فيي  جائزة في جريمة الصرف بمختمف ،من جرائم الصرف أن يطمب إجراء المصالحة

 قبل تعديميا بموجب األمر رقم 96/22  رقم من األمر10صورىا و كانت المادة 
 ،عمى عدم جواز المصالحة في حالة واحدة و ىي المتيم في حالة العود تنص 03/01

جل أإذ تحال مباشرة محاضر معاينة الجريمة إلى وكيل الجميورية المختص إقميميا من 
 المذكورة سابقا سقط ىذا الحاجز 10ثر تعديل نص المادة إالمتابعة القضائية، و 

  . مع متيم في حالة عودحتىوأصبحت المصالحة جائزة 

باعتبار المصالحة ليست حق لمرتكب الجريمة وال ىي إجراء إلزامي بالنسبة لإلدارة 
إجراء، ويجوز لمرتكب المخالفة طمبيا ويجوز لمسمطات فإنيا إجراء من نوع خاص 

، كما (المطمب األوؿ) وليذا ليا نظام قانوني خاص تنفرد بو،ىاؤالعمومية المختصة إجرا
. (المطمب الثاني) قانونية تمتاز بيااراثآأّن ليا 

المطمب األوؿ 

ضوابط المصالحة تبعا لمقانوف الجزائري 

إّن إجازة المصالحة في جرائم الصرف يشكل وسيمة استثنائية لتسويتيا، وىذا لغرض 
 كالتقميل من عدد الممفات التي  الجزائية،تحقيق أىداف تعجز عن تحقيقيا العقوبات

تعرض عمى السمطة القضائية، و بذلك أصبحت المصالحة الصرفية تقنية قانونية أصمية 
في المجال الصرفي، و يعمل بيا كبديل عن المتابعة القضائية، و لذلك فالمشرع اىتم 
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، (الفرع األوؿ)بإنشاء جيازين إداريين موزعين عمى المستوى الوطني و المستوى المحمي
. (الفرع الثاني)كما أخذ نفس الضوابط بخصوص اإلجراءات المتبعة لقيام المصالحة

الفرع األوؿ  

األجيزة المكمفة بإجراء المصالحة 

ول صالحية إجراء المصالحة إلى لجان تبدي رأييا حول طمبات المصالحة خ        ت
بشرط مراعاة ىذه المجان لقيمة محل الجنحة، ولتحديد مبالغ التسوية يعود ىذا 

 ، والمجنة المحمية لممصالحة(أوال)لممصالحة  الوطنية االختصاص إلى كل من المجنة
 .حسب النسب المقّدرة في التنظيم1.(ثانيا)

المجنة الوطنية لممصالحة -   أوال

قام المشرع الجزائري بتأسيس لجنة وطنية لممصالحة إلبداء رأييا في طمبات المصالحة، 
 تتكون 96/22 العدل و المتمم لألمر رقم 03/01كانت ىذه المجنة في ظل القانون رقم 

  :من1

   ،ممثل رئاسة الجميورية و الذي يترأس المجنةــــ 

  ،وزير الماليةـــــ 

 2.محافظ بنك الجزائرـــــ 

                                                           

 ناجية شيخ، اإلطار القانوني لعمميات الصرف في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، 1-
 .179فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 

 .  ، مرجع سابق22/ 96 المعدل و المتمم لألمر رقم 03/01 من األمر رقم 09 طبقا لممادة 2-
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 ،2010 أوت 26  المؤرخ في10/03  رقمبعد التعديل األخير و بموجب األمر   و   
أحدث المشرع الجزائري تعديالت عمى تشكيمة المجنة الوطنية لممصالحة و أصبحت 

: تتكون من

 ، بصفتو رئيسا،الوزير المكمف بالمالية أو أحد ممثميوـــــ 

  ،ممثل المديرية العامة لممحاسبة برتبة مدير عمى األقلــــ 

  ،ممثل المفتشية العامة لممالية برتبة مدير عمى األقلــــ 

 ،ممثل المديرية العامة لمرقابة االقتصادية و قمع الغش برتبة مدير عمى األقلـــــ 

. تتولى الوكالة الوطنية لمخزينة العامة أمانة المجنة الوطنية لممصالحة ـــــ 

الوطنية لممصالحة بالنظر في طمبات المصالحة إذا كانت قيمة محل و تختص المجنة 
 ألف (20)، و تقل عن عشرين (500.000)الجنحة تفوق خمسة مائة ألف دينار 

 1.مميون دينار أو تساوييا

 : الّمجاف المحمية لممصالحةػػػثانيا

 تتشكل 03 /10  رقم مكرر المستحدثة في األمر09    طبقا لمفقرة األولى من المادة 
:  المجان المحمية لممصالحة من

 ،مسؤول الخزينة في الوالية رئيساـــــ 

 ،ممثل إدارة الضرائب لمقر الوالية عضواــــ 

 ،ممثل الجمارك في الوالية عضواــــ 
                                                           

  .، مرجع سابق10/03 مكرر،  من األمر رقم 09المادة -  1
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 ،ممثل بنك الجزائر لمقر الوالية عضواـــــ 

 13    تجدر اإلشارة أنو لم تتغير تشكيمة المجنة المحمية بشكل جوىري بعد تعديل المادة 
تعديالت  و إنما حدثت ،96/22 المعدل و المتمم لألمر رقم 03/01 ممن األمر رق

:  حيث تتمثل الشخصيات المستحدثة في طفيفة 

 ،ـ ممثل المديرية الوالئية لمتجارة

 ،ـ ممثل إدارة الضرائب

  كما تقوم المجنة المحمية بالنظر في طمبات المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة 
 .(500,000)تساوي خمسة مائة ألف 

ثالثاػ سير أعماؿ المجنة الوطنية و المحمية لممصالحة 

 تنظيم سير أعمال المجنة الوطنية 11/35رقم  المرسوم التنفيذي    نجد في مضمون
:  كالتاليدةحدّ الموالمحمية لممصالحة و 

تجتمع المجنتين بناءا عمى استدعاء من رئيس كل منيما كّمما دعت الضرورة لذلك، ــــــــــ    
 أيام عمى األقل من (10)و يتم إعالم األعضاء بالممفات الواجب دراستيا قبل عشرة 

    1.تاريخ االجتماع، و ال تصح ىذه االجتماعات إاّل بحضور جميع األعضاء

األصوات تتخذ قرارات لجنتي المصالحة بأغمبية األصوات و في حالة تساوي عدد  ــــــــــ 
 2يكون صوت الرئيس مرجحا 

                                                           

 .  ، مرجع سابق11/35 من المرسوم التنفيذي رقم 08 المادة -1
 .، مرجع سابق 35ـ11 من المرسوم التنفيذي رقمـ09المادة - 2
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تّدون مداوالت المجنة الوطنية و المحمية لممصالحة في محضر يوقعو الرئيس و جميع ـــــــــ 
 1.األعضاء

ل الجنحة، و إن  تعّذر ذلك حيشتمل مقرر قبول المصالحة المبمغ الواجب الدفع، م ـــــــــ 
 الوسائل المستعممة في الغش، تحديد أجال الدفع و كذا تعيين  و قيمةدل قيمتو،افما يع

 2.المحاسب العمومي المكمف بالتحصيل

  ترسل نسخة من محضر المداوالت و مقرر قبول المصالحة أو رفضيا في غضون 
 3. محافظ بنك الجزائر كذاوكيل الجميورية، وزير المالية وكل من  أيام إلى (10)عشرة

 و يبمغ وجوبا مقرر قبول المصالحة أو رفضيا إلى المخالف في غضون خمسة عشرة 
رسالة موصى أو   ابتداء من تاريخ توقيعو بموجب محضر تبميغ المصالحة ، (15)يوما 

 يوما ابتداء من (20) عمييا أو أي وسيمة قانونية خاصة، إضافة إلى منح المخالف أجل
المجنة و عمى تاريخ استالم مقرر المصالحة لتنفيذ جميع االلتزامات المترتبة عميو، 

عند انتياء األجل الممنوح لممخالف لتنفيذ التزاماتو الوطنية و المجنة المحمية لممصالحة 
 وكيل الجميورية  المختص إقميميا بعدم وعدم تنفيذه ليا ، فيمكن لمجان إخطار كل من

  4.تنفيذ المخالف اللتزاماتو، أيضا وزير المالية و محافظ بنك الجزائر

 

 

 
                                                           

  .، مرجع سابق11/35 من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة - 1
  .مرجع نفسو، 35/ 11 من المرسوم التنفيذي 12المادة - ـ2
 . مرجع نفسو، 35/ 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة - 3
  .مرجع نفسو، 11/35 من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة  - 4
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الفرع الثاني 

اإلجراءات المعموؿ بيا في نظاـ المصالحة الصرفية 

لحة أجيزة مزدوجة، فإّن اإذا كانت األجيزة المكمفة بالفصل في طمبات المص
اإلجراءات المعمول بيا ىي إجراءات موحدة، و بمجرد معاينة المخالفة الصرفية يتعين 

 نيتو في التصالح مع اإلدارة و ذلك بتقديم طمب  عنعمى الشخص المتابع أن يعبر
. (ثانيا)، و انتظاره رد اإلدارة سواء بقبول أو رفض الطمب (أوال)المصالحة

 :طمب مرتكب المخالفةػػػ أوال

 المعدل 10/03 من األمر رقم 02 مكرر 09عمال بالفقرة الثانية من نص المادة 
يمكف لكؿ مف ارتكب مخالفة التشريع ....>>: عمى أّنو96/22والمتمم لألمر رقم 

 والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج أف يطمب إجراء
 .<<المصالحة

يفيم أّنو إلجراء المصالحة في جرائم الصرف البد أن يقدم مرتكب الجريمة أو من  
 بالمصالحة، و ىذا األخير يكون وفق شروط و إجراءات قانونية تقدم ا طمبايمثمو قانون

. أمام الييئات المختصة قانونا

  :إجراء طمب المصالحةصحة شروط ػػػػ 1

 ولم يفرض ،إذا كان المشرع الصرفي قد سكت عن تحديد شكميات ىذا الطمب
صراحة أّية ميزة أو صبغة خاصة، فإّنو ومن التعبير الضمني لمنصوص يظير أّن الكتابة 
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 09 من المادة 02، و ىذا ما يفيم من مضمون الفقرة 1شرط ضروري في ىذا الطمب
 .السابق 10/03 المستحدثة في األمر رقم 02مكرر

  :ضرورة إيداع كفالة عند تقديـ الطمبػػػػػ 2

 مقدم الطمب حيث جاء في 11/35 من المرسوم التنفيذي رقم 03تمزم المادة 
 <<. مف قيمة محؿ الجنحة%200يجب أف يودع المخالؼ كفالة تساوي >> :نصيا

 فكان 11/35  رقموبالرجوع إلى النصوص التنظيمية السابقة لممرسوم التنفيذي 
 2. من قيمة محل الجنحة%30  يمثلالكفالة بمبمغبإيداع  ممزم مقدم الطمب

فالمبالغة في رفع مبمغ الكفالة تعد مؤشرا يعبر فيو المشرع الصرفي عن نيتو في 
تضييق مجال المصالحة إذ من غير المعقول أن يقدم المخالف كل ىذا المبمغ من جية، 

. وأن يدفع بالمقابل مبمغ تسوية الصمح مثمما ىو محدد في التنظيم

:      أّنو عمى11/35 من المرسوم التنفيذي رقم 03 من المادة 02تنص الفقرة 
وفي حالة رفض طمب المصالحة تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حيف صدور >> 

 .<<الحكـ النيائي

أّن المخالف ال يحق لو استرجاع كفالتو قبل صدور الحكم من ىذا، ىو ما يفيم و
 األخير في ظل المرسوم النيائي البات، عمى غرار ما كان سائدا قبل صدور ىذا المرسوم

 تعاد إلى كانت مثل ىذه الكفالةأين   منو،11و تحديدا في المادة  97/258التنفيذي رقم 

                                                           

 .314شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
 يحدد شروط و كيفيات إجراء 2003 مارس 05،المؤرخ في 111-03 من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة - 2

المصالحة في مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج و كذا 
  .17التنظيم المجنة الوطنية و الجنة المحمية لممصالحة و سيرىا، جريدة رسمية، عدد
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صاحبيا بمجرد الّرد السمبي لإلدارة، و حتى قبل إيداع الشكوى من المعني أمام وكيل 
 1.الجميورية المختص إقميميا

 :ميعاد تقديـ الطمب-ثانيا

يمكن لمن ارتكب مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 
لى الخارج أن يطمب إجراء المصالحة في أجل أقصاه  ثالثون يوما  (30)األموال من وا 

مكرر  09 نصت المادةو   10/03، و ىذا بموجب األمر رقم من تاريخ معاينة المخالفة
يمكف كؿ ارتكب مخالفة لمتشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ و حركة  >>: منو 02

رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج أف يطمب إجراء المصالحة في أجؿ أقصاه ثالثوف 
 09المادة  في 96/22 رقـ ما جاء في األمر غرار عمى .<<يوما مف تاريخ المعاينة  

إذا لـ تتـ المصالحة في ثالثة أشير مف تاريخ يوـ معاينة >> :التي نصت عمى
 .<<المخالفة يرسؿ الممؼ إلى وكيؿ الجميورية المختص إقميميا

يفيم من نص المادتين أّن المشرع قام بمراجعة اآلجال بعدما كانت ثالثة أشير 
 . يوما30أصبحت ال تتجاوز 

 :الجيات المرسؿ إلييا الطمب-ثالثا  
 و ىذا إذا كانت قيمة ،يوجو الطمب كما ذكرنا سابقا إلى المجان المحمية لممصالحة

دينار، و ذلك مقابل دفع مبمغ المصالحة  500.000 محل الجنحة تساوي أو تقل عن
: الذي يحسب بتطبيق نسب متغيرة تتراوح مابين

  من قيمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا طبيعيا  %25 إلى 20%- 

                                                           

، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة 1997 جويمية 14 مؤرخ في 97/258مرسوم تنفيذي رقم - 1
، صادر 47التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج ، جريدة رسمية، عدد 

  .(ممغى)، 1997جويمية 14بتاريخ 
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، ىذا 1 من قيمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا معنويا%40 إلى 30%-
 .من جية

 5000.000من جية أخرى و كما أشرنا سابقا، إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 
دينار و تقل عن عشرين مميون دينار أو تساوييا يرسل الطمب إلى المجنة الوطنية 

: اآلتيينحسب الجدولين 2لممصالحة و ذلك مقابل دفع مبمغ المصالحة الذي تحدد قيمتو 

 : عندما يكوف المخالؼ شخصا طبيعياػػػػػ 1

نسبة مبمغ المصالحة  (بالدينار)قيمة محل الجنحة 

 %250 إلى %200من     دج1.000.000 إلى 500.001  من

 %300 إلى % 251من    دج 5000.000 إلى 1.000.001   من

 % 350  إلى %301من     دج10.000.001 إلى 500.001  من 

 % 400  إلى %351من    دج 15.000.000 إلى10.000.001  من

 %450إلى  %401من    دج20.000.000 إلى 15.000.001  من

 

 

 

 

                                                           

  .، مرجع سابق35-11 من المرسوم التنفيذي رقم 06المادة - 1
  .، مرجع سابق35-11 من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة - 2
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: 1عندما يكوف المخالؼ شخصا معنويا-2

نسبة مبغ المصالحة  (الدينار)قيمة محل الجنحة 

 500% إلى % 450من  دج1.000.000 إلى 500.001من

 %550إلى %  501من   دج5.000.000 إلى 1.000.001من 

 %600 إلى % 551من   دج10.000.000 إلى 5000.001من 

 %650 إلى % 601من   دج 15.000.001 إلى 10.000.000من 

 %700إلى %  651من   دج20.000.000 إلى 15.000.001من 

كما نشير إلى أنو تتولى مديرية الوكالة القضائية لمخزينة تسجيل الطمبات التي  
تدخل ضمن اختصاص المجنة الوطنية لممصالحة و كذا تكوين الممفات الخاصة بيا 

. ومتابعتيا

المطمب الثاني 

 اآلثار المترتبة عف المصالحة في جرائـ الصرؼ

ىدف إليو كل من اإلدارة العمومية و المخالف من إجراء المصالحة في تإّن ما 
المواد الجزائية بصفة عامة، و في جرائم الصرف بصفة خاصة، ىو تفادي عرض النزاع 

عمى القضاء، و لعل أىم ما يترتب عمى المصالحة بالنسبة لطرفييا ىو حسم النزاع           
وبالتالي انقضاء الدعوى العمومية بين اإلدارة و الطرف المتصالح، و ال ينصرف أثر 

 .(الفرع الثاني ) ىا و ال يضار الغير وال ينتفع ب،(الفرع األوؿ)الصمح إال عمى عاقديو 
                                                           

  .، مرجع سابق35-11 من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة - 1
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الفرع األوؿ 

ثار المصالحة بالنسبة لألطراؼ آ

 : انقضاء الدعوى العموميةػػػأوال

يجوز  >>: من قانون اإلجراءات الجزائية عمى أنو06 من المادة 04تنص الفقرة 
.  1<<أف تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كاف القانوف يجيزىا صراحة

الدعوى العمومية تنقضي بإجراء المصالحة إذا كان   المادة أنّ  ىذهيفيم من نص 
، أما بالرجوع إلى القانون الصرفي نجد أّن . زىا صراحة، و ىذا كقاعدة عامةيالقانون يج

 03/01 المعدل و المتمم بموجب األمر رقم 96/22 مكرر من األمر رقم 09المادة 
نصت صراحة عمى انقضاء الدعوى العمومية الصرفية بالمصالحة، سواء تّمت المصالحة 

قبل أو بعد المتابعة القضائية، أو حتى بعد صدور حكم قضائي ما لم يحز عمى قوة 
  .الشيء المقضي فيو

أما إذا حصمت المصالحة بعد إخطار النيابة العامة يختمف األمر حسب المرحمة 
: التي وصمت إلييا اإلجراءات و ىي كالتالي

إذا كانت القضية عمى مستوى النيابة و لم يتخذ بشأنيا أي إجراء تتوقف الدعوى ـــــــ 
العمومية بانعقاد المصالحة فيحفظ الممف عمى مستوى النيابة، أما إذا كانت النيابة قد 

تصرفت في الممف فحركت الدعوى العمومية إما برفع القضية إلى التحقيق و إما بإحالتيا 
  .إلى المحكمة ففي ىذه الحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدابير إلى ىاتين الجيتين

                                                           

  . من قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق04 فقرة 06المادة - 1
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و إذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة االتيام تصدر الجية المختصة ـــــــ 
. أمر أو قرار بأن ال وجو لممتابعة  بسبب انعقاد المصالحة

أما إذا كانت القضية أمام جيات الحكم، يتعين عمييا التصريح بانقضاء الدعوى ـــــــــ 
. العمومية بفعل المصالحة

يتعين عمييا التصريح بانقضاء الدعوى بسبب انعقاد المصالحة، أما إذا كانت 
القضية أمام المحكمة العميا تنقضي بانقضاء الدعوى و ليست بالبراءة، و ذلك لعدم اتفاق 

. القضاة عمى الصيغة التي يجب أن يكون عمييا الحكم

 :أثر التثبيتػػػػػ ثانيا

لتزام تسديد مبمغ المصالحة في ايقع عمى عاتق المخالف لتثبيت مقرر المصالحة 
اآلجال القانونية، معناه تثبيت الحقوق سواء تمك التي اعترف بيا المخالف لإلدارة أو 

 و ذلك كنتيجة إلجراء المصالحة، فأثر تثبيت الحقوق محصور عمى اإلدارة وىي ،العكس
   .الحصول عمى بديل المصالحة والتخمي ليا عن وسائل النقل محل الجنحة

نوع من الحرية في تحديد مقابل الصمح الذي يجب أن ليا اإلدارة تجدر اإلشارة أّن 
 وفقا ىاتم مراعاتو من طرفتيدفعو المخالف، حيث وضع المشرع حد أدنى و أقصى 

 2011  يناير29المؤرخ في  11/35ي رقم  من المرسوم التنفيذ04 و 09لممادتين 
الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع و التنظيم 

الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج و كذا تنظيم المجنة الوطنية 
. و المحمية لممصالحة و سيرىا

عن وسائل النقل بالتخمي  مقرر المصالحة  فييجوز لإلدارة أن تطالبوعندىا 
ّن نفس المقرر يحدد واجب الدفع و أجالو مع تعيين المحاسب أو المستعممة في الغش، 
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رقم  من المرسوم التنفيذي 12المادة طبقا لما نصت عميو العمومي المكمف بالتحصيل 
 :يمي  يشتمؿ مقرر قبوؿ المصالحة عمى ما >>بنصيا أّنو  11/35

 ،مبمغ الواجب الدفعػػػػ 

 ،محؿ الجنحة أو إف تعذر ذلؾ ما يعادؿ قيمتوػػػػ 

 ،الوسائؿ المستعممة في الغشـــــــ 

  ،أجاؿ الدفع  ــــــ

 .<<1تعييف المحاسب العمومي المكمؼ بالتحصيؿــــــ 

الفرع الثاني 

 أثار المصالحة بالنسبة لمغير

ثرىا في من أ أي ينحصر ،رجوعا إلى القواعد العامة فإّن أثار المصالحة نسبية
وبالتالي فإّن يتصالح مع اإلدارة، إذن أثار العقد ال ينصرف إلى غير أطرافو المتعاقدين 

. (ثانيا)يضار، وال (أوال)المصالحة ال ينتفع منيا الغير  

 :ينتفع الغير بالمصالحة الػػػػػ أوال

المسؤول المدني في الجريمة  يقصد بالغير ىنا كل من الفاعمين اآلخرين والشركاء و
دون المتيم المتصالح، فالمخالف يتصالح مع اإلدارة وحده وال يمتد لمفاعمين اآلخرين 

الذين ارتكبوا نفس المخالفة و ال إلى شركائو، تبعا لذلك ال تشكل المصالحة حاجزا أمام 
 .متابعة الغير

                                                           

  .، مرجع سابق11/35مرسوم تنفيذي - 1
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أّنو ال يستفيد من المصالحة إال من كان طرفا فييا و ال يؤخذ بعين يفيم  ،من ىنا
غير المتصالحين، و عمى جية الحكم أن  متيمينالاالعتبار عند تحديد العقوبات المالية 

 1.تقضي عمى ىؤالء بكامل الجزاءات المالية المنسوبة إلييم

 المعدلة و المتممة بالمادة األولى مكرر 96/22تقضي المادة األولى من األمر رقم 
كؿ مف يرتكب جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في  >>: أّنو10/03من األمر رقم 

و مصادرة محؿ الجنحة و الوسائؿ المستعممة في ...المادة األولى أعاله يعاقب
 .2<<الغش

عمى الرغم من استقراء ىذا المبدأ يبقى الغموض قائما فيما يتعمق بالعقوبات التي 
ستسمطيا السمطة القضائية عمى المتيمين اآلخرين، بمعنى ىل لمسمطة القضائية أن تحكم 

المعدلة و المتممة  96/22 بالعقوبات الواردة في المادة األولى من األمر رقم ىؤالءعمى 
 ؟ أو يكتفي القضاء بالحكم عمييم 10/03بموجب المادة األولى مكرر من األمر رقم 

 بالغرامة الجزائية وعقوبة الحبس؟

 ال يسوغ لجيات الحكـ في مثؿ ىذه الحالة إال "  وعمى رأي األستاذ أحسن بوسقيعة
الحكـ عمى المتيـ بالحبس و الغرامة الجزائية، عمى أساس أنو ال يجوز مصادرة 

 . 3"مرتيف الشيء

 

 

                                                           

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار ىومة لمنشر و التوزيع، الجزائر، - 1
  .208،ص 2004

  .، مرجع سابق10/03أمر رقم - 2
  .211أحسن بوسقيعة، مرجع نفسو، ص- 3
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 :ال يضار الغير مف المصالحةػػػػػ ثانيا

المصالحة مقتصرة عمى األطراف المتصالحة فقط و ال يترتب أي األصل أّن آثار 
 منو و 113ضرر لغير العاقدين، ىذه القاعدة نجد تبريرىا في القانون المدني في المادة 

.  <<ال يرتب العقد إلزاما في ذمة الغير>>: التي تقضي بأن

 فإّن شركاؤه و المسؤولين ،برم أحد المتيمين مصالحة مع اإلدارةأ فإذا كوعمى ذل
 و ،ثار عمى ذمة المتيم الذي عقدىاآمدنيا ال يمتزمون بما يترتب عمى تمك المصالحة من 

 مالم يكن من يرجع بالتزاماتوال يجوز لإلدارة الرجوع إلى أي أحد منيم عند إخالل المتيم 
أما . إليو ضامنا أو متضامنا معو، أو أّن المتيم قد باشر المصالحة بصفتو وكيال عنو

أصابو   الحصول عمى التعويض الالزم إلزالة الضّرر الذيحقوبالنسبة لممتضرر من 
بسبب المخالفة، و بما أّنو ليس طرفا في المصالحة فيي ال تمزمو و ال تسقط حقو في 

 1.التعويض و لو المجوء لمقضاء الستيفائو

                                                           

 . 212 -2011أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي  الخاص، مرجع سابق،ص ص- 1
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خاتمة    

  ، بمثابة النص المرجعي في السياسة التشريعية الصرفية96/22األمر رقم يعتبر 
 2003 فيفري 19 المؤرخ في 03/01تعديل لو بموجب األمر رقم الذي عرف أول 

و المتمم، الذي اتبع بصدور المراسيم التنفيذية لشرح و توضيح أحكامو  المعدل و
م و و المرس03/110 المرسوم التنفيذي رقم  منالمعمول بيا، المتمثمة في كل اإلجراءات

 الذي انصبت مجمل تعديالتو عمى 11/35م التنفيذي وو المرس ،03/111التنفيذي رقم 
.  القواعد الموضوعية المتعمقة أساسا بأحكام التجريم ،المسؤولية و الجزاء 

بعد أن كانت عممية متابعة جريمة الصرف ال تتم إال بناء عمى شكوى صادرة و 
المتعمق  96/22عن وزير المالية أو أحد ممثميو المؤىمين لذلك، و ىذا في ظل األمر 

بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى 
 المعدل و المتمم لألمر رقم 03/01الخارج المعدل و المتمم ، وبعد صدور األمر رقم 

 أصبحت متابعة  جريمة الصرف ال تتم إال بناء عمى شكوى يرفعيا وزير المالية 96/22
أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثمييما المؤىمين لذلك ، لعل ربط المتابعة القضائية 

الصرفية بشكوى مسبقة تقيد دور الجيات القضائية و جيات التحري و التحقيق، وألجل 
 حامال معو تعديالت جوىرية عمى رأسيا 10/03مواجية تمك الصعوبات جاء األمر رقم 

. تفعيل و تعزيز دور النيابة عن طريق إلغاء شرط الشكوى المسبقة 

 ألّن الجريمة لم تعد ،لكل جريمة جزاء يختمف باختالف الفعل المرتكبو طبعا فإّنو 
تقتصر فقط عمى الشخص الطبيعي، و إنما امتدت إلى الشخص االعتباري، و طبقا 

  فإّن مسؤولية ، المتعمق بتنظيم جرائم الصرف96/22لممادة الخامسة من األمر رقم  
 . تيماألشخاص الطبيعيين مسيري األشخاص المعنوية ال تمنع متابع
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كما يعرف الجزاء في جرائم الصرف تعددا و تنوعا في العقوبات المقررة نظرا لكثرة 
األفعال الموصوفة بأنيا جريمة صرف، وخطورتيا و مساسيا باقتصاد الدولة و النظام 

 وأخرى غير جزائية سواء تعمق األمر بالشخص الطبيعي أو ،العام من عقوبات جزائية
 من بين ىذه الجزاءات الحبس الذي ال يمكن أن يمس إال بالشخص الطبيعي .االعتباري

، و جزاءات ماسة بالذمة المالية إذ يتعمق األمر بالمصادرة و الغرامة ، حيث يختمف مبمغ 
ختالف طبيعة الشخص المخالف، إضافة إلى جزاءات أخرى لمقاضي سمطة  باىذه األخيرة
 .الحكمفي إصدارىا 

 في الجرائم  في الفصلكما نشير أيضا إلى أّنو بعد أن كان االختصاص األصيل
لى محاكم استثنائية فإّنو و ابتداء من  ع و جرائم الصرف خاصة يعود ،االقتصادية عامة

سنوات التسعينات تم التوقف عن العمل بالفصل بين الجرائم العادية و االقتصادية ، 
لتصبح جرائم الصرف شأنيا شأن الجرائم المألوفة ، و بالتالي إعادة االختصاص األصمي 

. و الكمي لمقضاء العادي 

جرائم الصرف و الجديد في ىذه الطائفة من الجرائم، ىي إمكان المخالف في 
وىذا بالمجوء إلى المصالحة الصرفية في حدود ما يسمح بو  بتسوية النزاع بطريقة ودية،

القانون، و ىذا النظام لم يكن مستقرا في القانون الجزائري، إذ عرف تذبذبا ما بين اإلجازة 
إلى أن استقر المشرع في موقف واحد و ىو اإلجازة  التحريم أحيانا أخرى،و  ،أحيانا

الصريحة متى تّوفرت شروطو القانونية ، و نظرا لألىمية التي يكتسييا نظام المصالحة 
نفرد بيا ، كما أّن قواعد ت، فالمشرع الجزائري وضع ليا إجراءات  الصرففي جرائم

القانون الجزائي توّصل  لمقول أن أثار المصالحة الجزائية بوجو عام و الصرفية بوجو 
. خاص ال تنصرف إلى غير عاقدييا 
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 القول أّن الجريمة الصرفية تعد من جرائم الخطر ال  الوصول إلىفي األخير يمكن
ّنما إلى القيم  الضرر، وال تعود خطورتيا إلى انتشارىا الواسع في الوقت الحالي فحسب ، وا 
والتي من بينيا مصالح الخزينة العامة،  المحمية بالتجريم  في ىذا المجال،و المصالح 

مما يستمزم لجوء الدولة إلى وسائل القانون العقابي باعتبارىا الوسيمة الفعالة لحماية 
                 .                                                               .مصالحيا اإلستراتجية، والسيما االقتصادية منيا
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 ق ائمة المراجع

 باللغة العربية: أوال

I -الكتب 

، المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم و معاينتيا، المتابعة و أحسن بوسقيعة -1
 .2001الجزاء، ا دار النخمة، الجزائر، 

، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار ىومة لمنشر  أحسن بوسقيعة-2
. 2004و التوزيع، الجزائر، 

، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عام و قي المواد الجمركية بوجو أحسن بوسقيعة -3
. 2005خاص، دار ىومة لمنشر و التوزيع، الجزائر، 

، التحقيق القضائي، الطبعة السادسة، دار ىومة لمنشر و التوزيع، أحسن بوسقيعة -4
. 2006الجزائر، 

، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و أحسن بوسقيعة- 5
األعمال، جرائم التزوير، الطبعة التاسعة، الجزء الثاني، دار ىومة 

. 2008لمنشر و التوزيع، الجزائر، 

، الصمح في قانون اإلجراءات الجنائية، ماىيتو و النظم المرتبطة أسامة حسنين عبيد -6
 . ، دون سنة النشربو، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة

 مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية، المؤسسة جرجس يوسف طعمه،7_ 

 .2005الحديثة للكتاب، لبنان، 
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، آليات مكافحة جريمة الصرف عمى ضوء أحدث التعديالت و األحكام طارق كور -9
القضائية، الطبعة الثانية، دار ىومة لمنشر و التوزيع، الجزائر، 

2004 .

، الصمح الجنائي و أثره عمى الدعوى العمومية،دار الثقافة عمي محمد المبيضين- 10
. 2011لمنشر و التوزيع، 

، الجرائم االقتصادية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، منتصر سعيد حمودة -11
2010 .

، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، جرائم الصرف، محمود محمود مصطفى -12
الطبعة الثانية، مطبعة القاىرة و الكتاب الجامعي، القاىرة، 

1979 .

II- الجامعية  و المذكراتالرسائل 

 الرسائل الجامعية -أوال

 خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شيادة ناجية شيخ، -1
الدكتوراه في العموم، التخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي 

. 2012وزو،

، نظام الرقابة عمى الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادية في ليندة بمحارث- 2
الجزائر، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم، التخصص 

 .2013و،قانون، جامعة مولود معمري تيزي وز

 المذكرات الجامعية -ثانيا
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، نظام الرقابة عمى الصرف في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير ليندة بمحارث- 1
في الحقوق، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو 

2004 .

، اإلطار القانوني لعمميات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل ناجية شيخ- 2
شيادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون األعمال، جامعة مولود 

. 2005 ،معمري تيزي وزو

 مذكرة ، جرائم العممة في التشريع الجنائية، اآلليات القانونية لمكافحفضيمة يسعد- 3
لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة 

. 2009-2008منتوري قسنطينة ، 

، النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج في مجال نعيمة بن أوديع- 4
 فرع قانون ،االستثمار مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق

. 2010 ،األعمال، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو

، اإلطار القانوني لمرقابة عمى الصرف و حركة رؤوس األموال من و شهرزاد بولحية- 5
 مذكرة لنيل شيادة الماجستير في ،إلى الخارج في مجال االستثمار

الحقوق، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومية ، جامعة بن 
. 2010/2011يوسف بن خدة ، الجزائر 

III- التقاالم  

، جوانب تنظيمية وجزائية ،  الرقابة عمى الصرف في الجزائر،عبد المجيد زعالني- 1
 و االقتصادية و السياسية، الجزء يةالمجمة الجزائرية لمعموم القانون

  20-16ص ص .2001 ،، الجزائر01رقم ، 39
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المجمة  شيخ ناجية، اإلقرار بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائم الصرف، -2
، كمية الحقوق و العموم 1األكاديمية لمبحث القانوني ، عدد 

 .31-23،ص ص2011جامعة ، بجاية  السياسية،

لطاهر محمدي ، إجراءات المتابعة و المصالحة في جرائم الصرف في التشريع ا_ 3

الجزائري، مجلة المفكر، العدد الثاني عشر ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 .520-513 ص ،محمد خيضر بسكرة

 IV -ةالنصوص القانوني 

االتفاقيات الدولية  -أوال 

المعتمدة من  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، -1
، المصادق 2000 نوفمبر 15طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة ليوم

 جريدة رسمية ي فيفر05المؤرخ في   02/55عمييا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .  2002 فيفري10، صادر بتاريخ 09عدد 

 

 النصوص التشريعية- ثانيا

يتضمن مواصمة العمل بالتشريع ، 31/12/1962 مؤرخ في 62/157قانون رقم  -1
 صادر بتاريخ 02الفرنسي في الجزائر بعد االستقالل، جريدة رسمية عدد 

. (ممغي)، 11/01/1963

 مجالس قضائية إحداثيتضمن ، 21/07/1966 مؤرخ في 66/180أمر رقم  -1
 صادر بتاريخ ،54 عدد ،خاصة لقمع الجرائم االقتصادية، جريدة رسمية

. (ممغى)، 24/07/1966
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، 1970يتضمن قانون المالية لسنة ، 31/12/1969 مؤرخ في 69/107أمر رقم  -2
. معدل و متمم، 31/12/1969 صادر بتاريخ ،110 عدد ،جريدة رسمية

 66/155يعدل و يتمم األمر رقم ، 17/06/1975 مؤرخ في 75/46أمر رقم  -3
صادر بتاريخ ، 53  عدد،رسمية يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، جريدة

. معدل و متمم، 14/07/1975

 66/156يتضمن تعديل األمر رقم ، 17/06/1975 مؤرخ في 75/47أمر رقم  -4
صادر ، 53 عدد ،يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية، 08/06/1966مؤرخ في 
 .19/06/1975بتاريخ 

يتعمق بمخالفات التشريع و التنظيم ، 1969/ 09/07 مؤرخ في 96/22أمر رقم  -5
 عدد ،الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج، جريدة رسمية

 .10/07/1969صادر في ، 43

 96/22يعدل و يتمم األمر رقم ، 19/02/2003 مؤرخ في 03/01أمر رقم  -6
المتعمق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال 

معدل و ، 23/02/2003صادر بتاريخ ، 12 عدد ،من و إلى الخارج، جريدة رسمية
. متمم

 66/155يعدل و يتمم األمر رقم ، 10/11/2004 مؤرخ في 04/15أمر رقم  -7
. 12/11/2004صادر بتاريخ ،  71 عدد ، جريدة رسمية،يتضمن قانون العقوبات

، يتعمق بالوقاية من تبييض األموال، 2005فيفري  06 مؤرخ في 05/01أمر رقم  -8
 .2005 فيفري 09، صادر بتاريخ 11 عدد،وتمويل اإلرىاب ومكافحتيا، جريدة رسمية
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، يتضمن القانون المدني، جريدة 2005 جويمية20 مؤرخ في 05/10أمر رقم - 9
 .2005 جويمية 22، صادر بتاريخ 44رسمية، عدد

، يتضمن قانون اإلجراءات 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في06/22قانون رقم  -10
، يعدل و يتمم 2006 ديسمبر 24، صادر بتاريخ 84 عدد ،الجزائية، جريدة رسمية

صادر ، 49 عدد ،، جريدة رسمية08/06/1966 مؤرخ في 66/155األمر رقم 
 .11/06/1968بتاريخ 

 مؤرخ 96/22يعدل و يتمم األمر رقم ، 26/08/2010 مؤرخ في 10/03أمر رقم  -11
 يتعمق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف حركة 09/07/1996في 

صادر بتاريخ ، 50 عدد ،جريدة رسمية رؤوس األموال من و إلى الخارج،
01/09/2010 .

 

 :النصوص التنظيمية -ثالثا

يعدل و يتمم المرسوم ، 2003 05/03 مؤرخ في 03/110مرسوم تنفيذي رقم  -1
 يضبط أشغال محاضر معاينة التشريع و التنظيم الخاصين 97/257التنفيذي رقم 

لى الخارج و كيفيات إعدادىا، جريدة رسمية  ،بالصرف و حركة رؤوس األموال من وا 
 .09/03/2003 صادر بتاريخ ،17عدد 

 إجراء، يحدد شروط 05/03/2003 مؤرخ في 03/111مرسوم تنفيذي رقم  -2
المصالحة في مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 

األموال من و إلى الخارج و كذا تنظيم المجنة الوطنية و المجنة المحمية لممصالحة و 
 09/03/2003صادر بتاريخ ، 17 عدد ،سيرىما، جريدة رسمية
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، تضمن 05/10/2006ه الموافق ل 27 مؤرخ في 06/348مرسوم تنفيذي رقم  -3
  . المحمي لبعض المحاكم ووكالء الجميورية و قضاة التحقيقاالختصاصتمديد 

يحدد شروط و كيفيات إجراء ، 29/01/2011 مؤرخ في 11/35مرسوم تنفيذي رقم  -4
 . 06/02/2011صادر بتاريخ ،08  عدد،المصالحة، جريدة رسمية

 :باللغة الفرنسية: ثانيا
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 -NAAR FATIHA, la transaction en matière économique, mémoire 
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mouloud Mammeri de tizi ouzou, 2003. 
 



 :الفهرس

 

- 77 - 
 

 :فهرسال 
 : مقدمة 01
: الفصل األول 7

 المتابعة القضائية الصرفية

مركز وكيل الجمهورية في تحريك الدعوى القضائية الصرفية : المبحث األول 10
إلزامية تقديم الشكوى : المطمب األول 11
 01ــ03قبل صدور األمر رقم : الفرع األول 11
 01ــ03في ظل األمر رقم : الفرع الثاني  12
سحب الشكوى و أثرها عمى الدعوى العمومية الصرفية : الفرع الثالث 15
استرجاع وكيل الجمهورية الختصاصه األصيل في تحريك الدعوى : المطمب الثاني 16

القضائية الصرفية 
تحريك الدعوى العمومية الصرفية : الفرع األول 17
ميعاد صحة المتابعة : الفرع الثاني 18
المتابعة دون قيد زمني :أوال 18
المتابعة المشروطة : ثانيا 19
النظام القضائي المختص بالفصل في جرائم الصرف و الجزاءات :المبحث الثاني 20

المقررة عمى المخالف 
النظام القضائي المختص بالفصل في جرائم الصرف : المطمب األول 21
اختصاص القضاء العادي لمفصل في جرائم الصرف : الفرع األول 22
إعادة االختصاص الكامل لمقضاء العادي  : الفرع الثاني 23
الجزاءات المقررة في جرائم الصرف : المطمب الثاني 25



 :الفهرس

 

- 78 - 
 

الجزاءات المقررة عمى الشخص الطبيعي : الفرع األول 26
العقوبات األصمية : أوال 26
ــ عقبة الحبس 1 26
ــ الغرامة 2 27
ــ المصادرة 3 27
العقوبات التكميمية المقررة لمشخص الطبيعي :ثانيا 28
اإلقرار بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي :الفرع الثاني 29
الجزاء المقرر عمى الشخص المعنوي  : الفرع الثالث 32
العقوبات األصمية : أوال 32
ــ الغرامة 1 32
ــ المصادرة 2 33
العقوبات التكميمية  : ثانيا 33
الجزاء اإلداري : الفرع الرابع 34
: الفصل الثاني 35

 المتابعة اإلدارية الصرفية

استحداث فكرة المصالحة الصرفية : المبحث األول 38
 المصالحة الصرفية مفهوم:المطمب األول 39
 المقصود بفكرة المصالحة الصرفية: الفرع األول 39
المقصود بالمصالحة  : أوال 40
ــ الصمح لغة 1 40
ــ الصمح حسب أحكام الشريعة اإلسالمية 2 40



 :الفهرس

 

- 79 - 
 

ــ الصمح حسب القانون 3 41
أسس مشروعية المصالحة : ثانيا 43
ــ األسس الشرعية  1 43
ــ األسس القانونية  2 43
ــ األسس الموضوعية 3 44
التكييف القانوني لممصالحة الصرفية : الفرع الثاني 44
الطابع العقدي لممصالحة الصرفية  : أوال 44
الطابع الجزائي لممصالحة  : ثانيا 46
الطابع الخاص و المميز لممصالحة  : ثالثا 47
تطور نظام المصالحة في جرائم الصرف : المطمب الثاني 47
مرحمة اإلجازة و التحريم : الفرع األول 47
مرحمة اإلجازة : أوال 48
مرحمة التحريم : ثانيا 48
مرحمة إعادة اإلجازة : الفرع الثاني 49
مرحمة اإلجازة النسبية المشروطة :أوال 49
مرحمة اتساع تطبيق المصالحة : ثانيا 50
مرحمة اإلجازة التامة : ثالثا 50
النظام القانوني الخاص بإجراء المصالحة : المبحث الثاني 51
ضوابط المصالحة تبعا لمقانون الجزائري : المطمب األول 51
األجهزة المكمفة بإجراء المصالحة  : الفرع األول 52
المجنة الوطنية لممصالحة : أوال 52
المجان المحمية لممصالحة : ثانيا 53



 :الفهرس

 

- 80 - 
 

سير أعمال المجنة الوطنية و المحمية لممصالحة  : ثالثا 54
اإلجراءات المعمول بها في نظام المصالحة الصرفية : الفرع الثاني 56
طمب مرتكب المخالفة : أوال 56
ـــ شروط صحة إجراء طمب المصالحة  1 56
ــ ضرورة إيداع كفالة عند تقديم الطمب 2 57
ميعاد تقديم الطمب : ثانيا 58
الجهات المرسل إليها الطمب :ثالثا 58
ــ عندما يكون المخالف شخصا طبيعيا 1 59
ــ عندما يكون المخالف شخصا معنويا 2 60
اآلثار المترتبة عن المصالحة في جرائم الصرف :المطمب الثاني 60
آثار المصالحة بالنسبة لألطراف  : الفرع األول 61
انقضاء الدعوى العمومية  : أوال 61
أثر التثبيت : ثانيا 62
آثار المصالحة بالنسبة لمغير : الفرع الثاني 63
ال ينتفع الغير من المصالحة : أوال 63
ال يضار الغير من المصالحة : ثانيا 65
 :خاتمة 66
 :قائمة المراجع 69
 :الفهرس 77

 


