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إجراءات المتابعة و المصالحة في جرائم الصرف في 
  التشريع الجزائري

  

 
 

  

Résume : 
Les crimes de change,  dans la 

législation algérienne, sont 
prépondérants car ils influent sur son 
économie dont ils perturbent le bon 
fonctionnement des opérations. Ce sont 
des crimes économiques  qui bloquent 
toute approche et ou orientation 
économique tracée par l’état et influent 
sur son organisation, comme ils 
affectent également la monnaie 
nationale et affaiblissent sa valeur 
économique.  
        Compte tenu de la gravité de ces 
crimes, le législateur algérien les en a 
doté de dispositions spéciales.  

Nous avons décidé de limiter 
cette étude sur les crimes spéciaux 
d'échange, en commençant par des 
constats et des inspections ce qui permet 
enfin de mettre en branle la machine 
juridique, en impliquant pour cela des 
personnes juridiquement qualifiées. A 
ces actions s’ajoutent celles qui 
consistent à prévoir des procédures de 
réconciliation dans des cas pareils. 

 :ملخص
تعتبر جرائم الصرف في التشریع 
الجزائري من أهم الجرائم التي لها تأثیر على 
الساحة الوطنیة وذلك لمساسها باالقتصاد 
الوطني وعرقلة حسن سیر المعامالت، فهي 
جرائم اقتصادیة تعیق النهج االقتصادي المسطر 
من طرف الدولة، وتؤثر على تنظیمه، كما تؤثر 

 وتضعف قیمتها االقتصادیة على العملة الوطنیة
ونظرا لخطورة تلك الجرائم، فقد 
خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة، ارتأینا 
أن نقصر دراستنا هذه  حول إجراءات المتابعة 
الخاصة بجرائم الصرف، من معاینة وتفتیش 
وتحریك للدعوى، مع التطرق لألشخاص 
المؤهلین قانونا لذلك، باإلضافة إلى إجراءات 

  .صالحة في مثل هذه الجرائمالم
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  :مقدمة

بھ   ينفرد خاصا قانونيا نظاما ا ل يرسم املشرع جعلت الصرف مة ر اصة ا الطبيعة إن

ا ع متا مة، ر ا معاينة شمل الذي مة ر ا قمع مجال السيما العام القانون جرائم با عن

لل حدا يضع قد الذي ا ف ة املصا إجراء مخالفوكذا ل ع تطبيقھ املقرر زاء ا ثم عة، متا

ذا يخضع لذلك تبعا ارج، ا وإ من موال رؤوس وحركة بالصرف ن اص ا والتنظيم ع شر لل

قانون ا عل املنصوص العامة ام ح عن ا أغلبي تخرج خاصة إجراءات إ رائم ا من النوع

ا واملعمول زائية ا العامجراءات القانون جرائم عة ومتا معاينة   .مجال

خص   قضائيا عتھ متا إ تؤدي ال مة ر ا معاينة مجال املشرع أن نجد ذلك أجل ومن

مة ر ا ملعاينة صالحيات م سوا دون م يناط صر ا يل س ع عوان من محددة فئات بالذكر

شرو  أما الفئات، مختلف ع ا ع وتوز ا تحديد عنثم حددت عوان ؤالء ن عي وكيفيات ط

ليات وش إجراءات باتباع الصرف جرائم ملعاينة ن ل املؤ عوان ألزم املشرع أن ثم التنظيم، ق طر

ذلك ع نص وقد املعاينة، محاضر ر لتحر املقررة ال ش ام اح السيما م ام مل م تأدي أثناء معينة

رقم التنفيذي التصرف29/01/2011ؤرخامل11/34املرسوم أجل من ا إل ترسل ال ات وا ،

التنظيم محددة كما   .امللف

بنك   محافظ أو املالية ر وز من قصرا ترفع وى الش انت فقد عة املتا يخص فيما أما

الغرض ذا ل ن ل املؤ ما ممثل أحد أو زائر رقم. ا مر بموجب التعديل عد 26رخاملؤ 03-10أما

املادة2010أوت ذلك بموجب مر09وألغيت املادة22-96من بموجب وذلك واملتمم، 04املعدل

املادة إلغاء عد ا ك تحر انية إم مثال الوسيط البنك املتضرر للطرف وح للنيابة أعطت فقد منھ،

مر دارة مع التصا انية إم باملقابل للمخالف ومنح ورة، واملذ عة، املتا اء إ إ يؤدي الذي

ا إجرا املختصة ان ال حددت و التنظيم، ق طر عن ة املصا إجراء شروط حددت الصدد ذا

رقم رقم22-96باألمر باألمر واملتمم رقم01-03املعدل مر ،1 26/08/2010املؤرخ03-10ثم

يطرح والصلذلك عة املتا إجراءات حول ساؤل الصرف؟ال جرائم ذلك   وكيفيات

خالل   من وذلك أعاله، ا إل أشرنا ال وانب ا ع الدراسة ذه سنقتصر وعليھ

ة املصا إلجراءات ي الثا واملبحث مة، ر ا عة بمتا اصة ا جراءات لدراسة ما أول ن،   .مبحث

ول  الصرفإجراءات: املبحث جرائم عة   املتا

إجراءات   تضمنتتخضع ذكره، سلف كما خاصة، إجرائية لقواعد الصرف مة جر معاينة

مر مواد نصوص ا م رقم22-96البعض باألمر واملتمم رقم01-03املعدل مر والبعض03-10و ،

رقم التنفيذي املرسوم الشأن ذا صدر حيث تنفيذية مراسيم ا تضمن لألو كتكملة -97خر
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ملعاينة14/07/97املؤرخ256 ن ل املؤ ن واملوظف عوان عض ن عي وكيفيات شروط املتضمن

التنفيذي واملرسوم ارج ا وإ من موال رؤوس وحركة بالصرف ن اص ا والتنظيم ع شر ال مخالفة

التنفيذي2 257- 97رقم باملرسوم واملتمم املعدل املخالفة ذه معاينة محاضر ال أش يضبط الذي

رقم05/03/2003املؤرخ3 110-03رقم التنفيذي باملرسوم 29/01/2011املؤرخ34-11املعدل

الصرف جرائم معاينة جانب تنظم ال املراسيم   .4و

ول  الصرف:  املطلب مة جر   معاينة

جرائم   ملعاينة ن ل املؤ عوان من ابتداء أساسية نقاط ثالثة دراسة املطلب ذا شمل

رالصرف تحر السيما م ام مل م مباشر عوان ؤالء طرف من ا ام اح الواجب ليات بالش مرورا

عوان فئات ببعض اصة ا الصالحيات ختاما املعاينة   .محاضر

ول  مة :   الفرع ر ا ملعاينة لون املؤ   عوان

الذ   قتصاد وزارة ملوظفي يرخص فإنھ املصري، ع شر ال إ ربالرجوع وز م يند ين

ع العمل جرى قد و الضبطية صفة النقد ع الرقابة ام أح لتنفيذ ارجية ا التجارة و قتصاد

للنقد العامة دارة اء خ ي القضا الضبط ألعمال يندب   .5أن

املادة   حصرت فقد زائري ا ع شر لل سبة بال رقم07أما مر بقمع22-96من املتعلق

شر  ال نمخالفة ل املؤ عوان ارج، ا وإ من موال رؤوس وحركة بالصرف ن اص ا والتنظيم ع

التالية الفئات الصرف جرائم   :ملعاينة

و    :الفئة

باملادة   م عل املنصوص القضائية الشرطة فئات.إ.ق15ضباط سبعة عدد م والذين ج

ضب البلدية، الشعبية املجالس رؤساء م و ضباطمختلفة، الشرطة، محافظو ، الوط الدرك اط

الدرك سلك أمضوا الذين الدرك ورجال الدرك الرتب ذووا قل،03الشرطة، ع سنوات

نة موافقة عد ، الوط الدفاع ر ووز العدل ر وز عن صادر ك مش قرار بموجب م عيي تم والذين

خدم قضوا الذي ، الوط من شوا مف وعينواخاصة، قل ع سنوات ثالث الصفة ذه م

نة موافقة عد املحلية، ماعات وا الداخلية ر ووز العدل ر وز عن صادر ك مش قرار بموجب

خصيصا م عيي تم الذين لألمن، ة العسكر للمصا ن ع التا الصف وضباط ضباط خاصة،

الع ر ووز الوط الدفاع ر وز ن ب ك مش قرار   .دلبموجب

املادة   ام أح إ الرجوع بموجب07فقرة16و املعدلة زائية ا جراءات قانون من

رقم سم20املؤرخ06/22القانون الصرف2006د ع شر ب اصة ا رائم با مر علق إذا فإنھ
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اختصاص العاميمتد النائب إشراف تحت ، الوط قليم امل إ القضائية الشرطة لدىضباط

ة ور م ا وكيل وعلم إقليميا املختص ي القضا   .املجلس

الثانية    :الفئة

م   ا حدد ال والكيفيات الشروط وفق املعينون للمالية العامة شية املف من03موظفو

رقم التنفيذي أعاله6 256-97املرسوم ور ر. املذ وز ن ب ك مش وزاري قرار بموجب م عيي يتم حيث

ووز قلالعدل ع ش مف رتبة تون يث الذين ن املوظف ن ب من الوصية السلطة من اح باق املالية ر

الصفة ذه الفعلية املمارسة من ى أد كحد سنوات ثالث م  .ول

الثالثة    :الفئة

املركزي   البنك حاليا(أعوان زائر ا مراقب) بنك أو ش مف ام م قل ع املمارسون

واملعنيون سنواتاملحلفون ثالثة م ل والذين املركزي البنك محافظ من اح باق العدل ر وز من بقرار

م لنص تطبيقا الصفة ذه الفعلية املمارسة من ى أد املرسوم04كحد نفس ؤالء. من معاينة و

ع تتم ال ارجية ا التجارة عمليات ملراقبة م مباشر أثناء العموم ع تتم الصرف رائم عوان

البنوك   .مستوى

العدل   ر وز عن الصادر القرار إ الرجوع خ2003جانفي29املؤرخ7و ذا حدد

وحركة بالصرف ن اص ا والتنظيم ع شر ال مخالفة ملعاينة ن ل املؤ املركزي البنك ألعوان قائمة

ارج ا وإ من موال   .رؤوس

عة الرا    :الفئة

بالتحقي   لفون امل نعوان ب ك مش وزاري بقرار املعينون الغش وقمع قتصادية قات

ع ش مف رتبة تون يث الذين عوان ن ب من الوصية السلطة من اح باق التجارة ر ووز العدل ر وز

م لنص طبقا الصفة ذه الفعلية املمارسة من ى أد كحد سنوات ثالث م ول نفس50قل من

  .املرسوم

ممارسة   أجل والتنظيمومن ع شر ال مخالفة نطاق م صالحي الفئات ذه أعوان

ر تحر صالحية الفئات ل ل املشرع خول ارج ا وإ من موال رؤوس وحركة بالصرف ن اص ا

إضافية أخرى صالحيات ا غ دون الفئات لبعض مكن حيث املعاينة   .محاضر

رقم القانون أن العلم سم20املؤرخ 8 22-06مع لألمر2006د واملتمم لقانون  155- 66املعدل
مجال1966جوان08املؤرخ9 ختصاص وسع قد زائية ا جراءات قانون واملتضمن
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ختصاص ذات املحاكم وذلك القضائية، الضبطية رجال طرف من والتحري البحث إجراءات

خ رائم ا عض و الصرف رائم سبة بال صراملوسع ا يل س ع محددة   .رى،

ي الثا مة:  الفرع ر ا معاينة   محاضر

ر   بتحر الفئات جميع ن ب ك مش كإجراء الصرف جرائم ملعاينة قانونا ن ل املؤ عوان يقوم

املحاضر ذه ل ش إذ زائر ا بنك ومحافظ باملالية لف امل ر الوز إ فورا ترسل معاينة محاضر

عة ملتا الزمة وإقاعدة من موال رؤوس وحركة بالصرف ن اص ا والتنظيم ع شر ال مخالفة

ارج   . ا

رقم   التنفيذي املرسوم ا نظم ا وكيفيا املحاضر ذه إعداد ال أش الذي10 34-11أما

من موال رؤوس وحركة بالصرف ن اص ا والتنظيم ع شر ال مخالفة معاينة محاضر ال أش يضبط

وكيف ارج ا اوإ إعداد   .يات

ع   تنص كما استدالالت مجرد عامة بصفة عت نح ل املثبة املحاضر أن من الرغم و

املادة زائية215ذلك ا جراءات قانون املادة. من أن ناءا216إال است أوردت قد القانون نفس من

ا بنص ذلك   :عن

ملأموري‹‹  خاص بنص ا ف القانون يخول ال وحوال ن املوظف أو م أعوا أو ي القضا الضبط

ذه ل ون ت ر تقار أو محاضر جنح إثبات سلطة ي القضا الضبط ام م عض م إل لة املو م أعوا

ود ش ادة ش أو بالكتابة عك دليل ا يدحض لم ما ا ي ر التقار أو   .›› املحاضر

ستة   املحاضر تحرر املعاينة إجراء عد ة) 06(و و املحضر أصل فورا يرسل ،

الثبوتية ندات املس مع ة و إقليميا، املختص ة ور م ا وكيل إ الثبوتية ندات باملس مرفقان منھ

ر وز إ املحضر من ة وترسل ة للمصا املحلية نة ال أو الوطنية نة ال إ الة ا حسب

ا بنك محافظ إ املحضر من ة وترسل الاملالية ة املص مستوى ع ة وتحفظ زائر

املعاينة محضر ر بتحر   .قامت

الثالث عوان: الفرع فئات ببعض اصة ا   الصالحيات

القضائية   الشرطة لضباط خول املشرع فإن زائية ا جراءات قانون ام أح إ بالرجوع

با عالقة ا ل ال والوثائق ندات املس ز و املساكن ش تفت جرائمحق ا عل طالع و مة ر

رقم القانون بھ جاء الذي التعديل عد ذا و سم20املؤرخ06/22الصرف خاصة2006د ،

املادة ام واملتمم44أح املعدل زائية، ا جراءات قانون من ا يل   .وما
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رقم   القانون ام أح إ الرجوع ت06/22و بإجراءات جاء فقد أعاله، ور جديدةواملذ حري

إضافة الصور، والتقاط صوات يل و املراسالت اض اع و الصرف، بجرائم مر يتعلق عندما

سرب ال عملية   .إ

رقم   مر إ الرجوع املادة11 01-03و املادة11خاصة أحدثت ال رقم08منھ لألمر مكرر

جرائ96/22 ملعاينة ن ل املؤ عوان فئات لبعض أعطت جانب، إ إضافية بصالحيات الصرف م

املركزي البنك أعوان ع املعنية الفئات وتقتصر املعاينة، محاضر ر تحر زائر(صالحية ا ) بنك

أعاله م ذكر السالف ن ل املؤ املالية إدارة   .وأعوان

الصالحيات   ذه أمن: وتتمثل تداب املساكن12اتخاذ دخول ش(، ع)التفت طالع ،

يال با وا ي مر ا ن ع شر ال عليھ منصوص و ملا طبقا   .وثائق

ي الثا مة: املطلب ر ا عة   متا

العمومية   الدعوى ك لتحر أسا كشرط وى الش حذف قد زائري ا املشرع أن نجد

املادة بإلغاء وذلك الصرف مر09جرائم ذلك ط ش انت املادة96/22ال بموجب 04وذلك

رقمم مر   .10/03ن

ول  العمومية: الفرع الدعوى ك   تحر

املادة   نص إ الرجوع رقم9و مر رقم( 22- 96من مر بموجب التعديل 03-10قبل

وجوب) 26/08/2010املؤرخ ع الصرف جرائم زائية ا عة املتا أوقفت ا شكوى نجد تقديم

ا ممثليھ أحد أو املالية ر وز طرف ممن بمقت عدلت ا أ إال بذلك ن ل مر12ملؤ ي01-03من ل

ذا ل ن ل املؤ ما ممثل أحد أو زائر ا بنك ومحافظ املالية ر وز من ل ختصاص ذا شمل

نقدية. الغرض سلطة باعتباره زائر ا لبنك عتبار رد إ دف مس سياق التعديل ذا ان و

تنفي وتر أنظمة سوقھتصدر وتنظيم املراقبة مجال ا ذا13ذ إن العملية الناحية من أنھ ونرى

زائر ا بنك فإن أصاب ارجية-التعديل ا التجارة يخص فيما العموم زة-وع ج يملك

وكشف ارج ا وإ من موال رؤوس وحركة الصرف عمليات رقابة واملالئمة افية ال والصالحيات

للقانون  خرق شكالل أيضا نا املشرع يضع ولم ا، ف التحري ستوجب و غموض ا تكتنف عمليات أو

وى  الش فيھ تفرغ أن يجب   .محددا

أو   صيا املالية ر وز ا يقدم أن ب ي ال وى الش يخص فيما ا وا مر ان فإذا

ا ممثل يل تأ قة طر عن بتوضيحات يأت لم املشرع فإن زائر ا بنك كمامحافظ وى الش تقديم

التنظيم إ يحلنا خ. لم بتار أصدر قد الصدد ذا املالية ر وز أن تحت09/08/1998نجد شور م
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ع 14 624رقم توز وتم الصرف جرائم أجل من وى ش لتقديم ن ل املؤ ممثليھ قائمة فيھ حدد

ال شية املف موظفي مارك، ا أعوان ع مة ر ا محل قيمة حسب ومديريختصاص للمالية عامة

نة ز ل العامة ة واملدير ن و ا نة ز مر. ا ظل وضعت القائمة ذه أن إ ش أن البد لكن

رقم22-96رقم مر صدور مع يتما فيما للتعديل ة مر ف   .15 01- 03ولذلك

بموجب   م ل يؤ خ ذا فإن زائر ا بنك محافظ ملمث سبة بال يلأما تأ يتضمن مقرر

املحاكم أمام زائر ا بنك ملحافظ ممثل بصفتھ زائر ا بنك من   .إطار

عة املتا بطالن عليھ تب ي ورة املذ لإلجراءات طبقا وى الش تقديم فعدم   .وعليھ

يخص   فيما العامةأما القواعد إ فبالرجوع العمومية الدعوى ع ا وأثر وى الش ب

املادة نص صوص ا زائية03فقرة06و ا جراءات تنق, قانون العمومية الدعوى أن نجد

عة للمتا الزما شرطا ة خ ذه انت إذا وى الش ب ن, بمجرد مر أن 01-03و22-96وطاملا

لذلك مخالف نص أي يتضمنا لم الصرف بجرائم ن اص م. ا ع.إ.ق6انت التطبيق واجبة ج

الت و الصرف، جراءاتجرائم ا إل وصلت مرحلة أية وى الش ب تم إذا يصدر–ا لم ما

ي ا ي قضا عة–حكم للمتا حدا يضع ذلك   .فإن

ك   تحر العامة النيابة دور خاصة العدالة از ج لعرقلة وتفاديا زائري ا املشرع أن إال

املادة أل العمومية املادة09الدعوى بموجب أعاله ورة رقم04 املذ مر ور 03-10من ذلك. املذ و

إ باإلضافة وى الش قيد دون واملباشرة ك بالتحر الصرف جرائم عة متا العامة النيابة دور فع

إ وء وال وى ش تقديم حق املشرع وأعطاه املعتمد الوسيط ا بي من متضررة أطراف حماية

ي زا ا   .16القضاء

للني   أعطى املشرع أن املادةكما حسب وذلك العمومية الدعوى ك تحر سلطات العامة ابة

رقم03 مر التالية03-10من الشروط تحقق حالة وذلك ة، املصا إجراء انتظار دون ور   :املذ

تفوق - نحة ا محل قيمة انت دينار20إذا  .مليون

ة - املصا من ستفادة للمخالف سبق  .إذا

عود - حالة ان  .إذا

املشروعإذا - غ تجار و اب ر ل تمو أو موال يض تب مة بجر الصرف مة جر نت اق

الوطنية دود ل العابرة املنظمة مة ر ا أو املنظمة مة ر ا أو الفساد أو  .باملخدرات،

املادة لنص طبقا العمومية الدعوى ك تحر دون تحول ال ة املصا إجراءات أن ذلك إ 09باإلضافة

رقم( 03مكرر مر أعاله03-10من ور   ):املذ
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ذات - مة ر ا ا ف ون ت ال االت ا ا تفوق أو دينار مليون مة ر ا محل قيمة انت إذا

ارجية ا التجارة عمليات  .عالقة

خرى 500 - االت ا ا تفوق أو دينار  .ألف

إجراءات - اتخاذ دون ة املصا تحول ال خرى االت ا ل مرتبطةو انت إذا التحري

آخر ي جزا ع طا ذات ع   .بوقا

ي الثا العمومية: الفرع الدعوى   مباشرة

سلطة   من ا لد بما ا لوحد النيابة اختصاص من العمومية الدعوى مباشرة سلطة عت

وى  الش حفظ أو املخالف عة ملتا املناسبة الطرق باختيار عة املتا مالئمة   .تقدير

سب   بال نأما القوان فإن صومة ا زائر ا بنك ومحافظ باملالية لف امل ر الوز ملركز ة

إذ صومة، ا دور أي زائر ا بنك ملحافظ وال املالية ر لوز ال تو لم الصرف رائم املنظمة

املادة نص حسب ، غ ال وى ش بتقديم الدعوى ك تحر ا دور املشرع09يتوقف ترك أين امللغاة،

أطرافع لعدة ا ك تحر التعديل املتضرر (د القضائية) الطرف الضبطية ألعوان يمكن أنھ باعتبار

ا ع املنصوص جراءات و ليات بالش يتعلق فيما ا ر تحر العامة للقواعد طبقا املحاضر ر تحر

املادة نص حسب وذلك رقم05قانونا التنفيذي املرسوم مارك34-11من ا قانون بخالف الذي،

ال أصلية دعوى صاحبة ة خ ذه جعلت إذ مارك ا إدارة صالحيات من وى الش ك تحر جعل

املختصة القضائية ات ا أمام ا مباشر حق ا ول بائية ا   .الدعوى

ي الثا الصرف: املبحث جرائم ة املصا   إجراءات

الص   إجراء جواز عدم زائية ا املسائل صل أن عليھ17رغم واملج ي ا ا ن ب سواء

من ناء است املبدأ ذا ل أن إال العقاب، من ي ا ا وإفالت عة املتا اء إ التا و النيابة وممثل ي ا ا أو

عليھ املج من وى ش ا ف عة املتا علقت ال رائم ا عض زائية ا عة املتا اء إ انية إم ا بي

مق وترك الزنا مة جر ممثل بموجب املشرع أجاز كما سرة، تنق.إ.ق6ر أن ة خ الفقرة ج

نصوص عدة رت ظ قد الفعل و صراحة ا يج القانون ان إذا ة باملصا العمومية الدعوى

صراحة ا ف ة املصا إجراء إيجاز تضمنت خاصة جرائم تنظم عية   .شر

من قتصادي و املا ع الطا ذات رائم ا عت ملاو الص نظام تطبيق عرفت ال الرائدة رائم ا

أخرى  ة ج من مزايا من الص يحققھ وملا ة ج من خصوصية من ا   .18ل
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حصر   ع وعمل بقيود املشرع ا أحاط فقد نائيا است إجراءا عد ة املصا أن ولطاملا

امل بأطراف متعلقة وأخرى إجرائية وأخرى موضوعية شروطا ا ل فوضعت ا، ةآثار ل ة صا

ية س ا آثار جعل ع وحرص ة   .املصا

م   ا صور بمختلف الصرف جرائم ة املصا بإجراء الصدد ذا املشرع أجاز وقد

رقم09 مر عائدا22-96من املخالف يكن لم باملادة) 10م(مادام وتممت عدلت مر9ثم من مكرر

جائز 19 01-03رقم ة املصا جعلت املادةال أما العود، حالة أيضا مر01مكرر9ة  03-10من
العائد20 نت است ة(فقد املصا إ وئھ دون جزائيا أو) املعاقب ة املصا إجراء من ستفادة من

ة املصا من ستفادة لھ سبقت   .إذا

ول  ة: املطلب املصا   شروط

موضوع   شروط توافر من البد ة املصا ة تحديدول تخص و إجرائية، وشروط ية

ا م تمر أن ب ي ال جرائية املراحل ل تخص والثانية ة املصا إجراء ا ف يجوز ال مة ر  ا

لذلك لة املؤ ان ال طرف من ودراستھ طلب تقديم السيما ة   . املصا

ول  املوضوعية: الفرع   الشروط

إج   يجوز ال الصرف جرائم صور نتخص ب خالفا يجعل لم املشرع وإن ا ف ة املصا راء

محل ان سواء ا إجراؤ جائز و ف التا و ة، املصا مجال الصرف جرام من أخرى أو صورة

املادة نص حسب و ثمينة، معادن أو ارا أ أم نقودا مة ر رقم03ا مر   :03-10من

ا - من مستفيد وغ عائدا ي ا ا ون ي أال بد سبق،ال فيما ة  ملصا

تفوق - نحة ا محل قيمة انت دينار20إذا  .مليون

املشروع - غ تجار أو اب ر ل تمو أو موال يض تب مة بجر الصرف مة جر نت اق إذا

الوطنية دود ل العابرة املنظمة مة ر ا أو املنظمة، مة ر ا أو الفساد أو   .باملخدرات

ي الثا   جرائيةالشروط : الفرع

ا   م ة املصا ا إل تخضع ال لية الش جراءات شمل تقديمھ: و وآجال الطلب ل ش

الطلب للنظر لة املؤ ات   .وا

املادة نص حسب املخالفة ملرتكب حقا عد ة رقم03واملصا التنفيذي املرسوم باعتبار34- 11من

طرف  من املعد املحضر ا ھ للتنو شرط ا إلزاميأ شك وإجراء تبقى21عوان ة فاملصا ،

حرة تبقى ة خ ذه فإن املعنية دارة من ة املصا طلب املخالف قرر إذا بحيث ة جواز مسألة
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مت ال وإذا عليھ، الرد عدم ح حرة تبقى بل يحا جاء ولو الطلب رفض أو بقبول ا قرار اتخاذ

ا عن عب ذا ف الصمت القبول دارة عن س ول   .22لرفض

ة:أوال املصا إجراء طلب   :شروط

املادة   رقم2نصت التنفيذي املرسوم بوصل35-11من مرفوقا ة املصا طلب يقدم أنھ

ساوي الكفالة بالتحصيل%200إيداع لف امل العمومي املحاسب لدى نحة ا محل قيمة من

املادة ة املصا طلب رفض حالة ا جع س املرسوم03و نفس   .من

املخالف-أ طرف من املقدم الطلب   .شروط

من      مجموعة فيھ تتوفر أن البد دارة طرف من ومقبوال يحا الطلب ون ي ح

ام واح بالطلب مرفقة كفالة بإيداع خرى و تقديمھ وميعاد الطلب ل ش خاص ا عض الشروط

الطلب ا إل املرسل ة   .ا

املخالف-1-أ طرف من املقدم الطلب ل   :ش

املادة   تلزم رقم02لم التنفيذي املرسوم ل  23 35-11من شفوي، أو ي كتا الطلب ون ي أن

مع ة املصا رغبتھ عن للمخالف ح الصر التعب يفيد ما يتضمن أن يجب الطلب أن مر ما

قا ل املؤ ص ال من الطلب يقدم أن ع لذلكدارة يفة. نونا من ة ارفاق إ باإلضافة

الكفالة إيداع ووصل للمخالف، القضائية   .السوابق

فيھ-2-أ والبث الطلب تقديم   :آجال

للمادة   رقم03طبقا التنفيذي املرسوم رقم2مكرر 9واملادة34-11من مر 03- 10من

أقصاه أجل يقدم الطلب أن تار 30ع من ابتداء املخالفةيوما معينة ث. خ ت أن نة ال وع

أقصاه أجل أقرب60الطلب منھ ة وترسل بذلك محضر وتحرر ا إخطار خ تار من يوما

إقليميا املختص ة ور م ا وكيل إ   .جال

تلك   عد تقديمھ أو املخالف طرف من الطلب تقديم عن ر الش ميعاد فوات حالة أما

نة ل عاملدة ينص لم املشرع أن كما ذلك، مخالفة جراء ن مع جزاء ع املشرع ينص لم املختصة

أقصاه أجل نة ال بث عدم املخالف60حالة طرف من ا إخطار خ تار من كذلك. يوما يرتب ولم

ذلك عن جزاء   .أي

املخالف-3 -أ طرف من الكفالة  :إيداع
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الطلب   تقديمھ ن ح ة املصا طالب ساويع كفالة إيداع الوقت من%200نفس

بالتحصيل لف امل العمومي املحاسب لدى الكفالة ذه وتودع نحة ا محل املادة. قيمة لنص طبقا

التنفيذي03 املرسوم   .35-11من

الطلب-4 -أ ا إل املوجھ ة   :ا

ا    محل قيمة حسب ذا و تختلف ودراستھ الطلب الستالم املختصة ات ا نحة،إن

للمادة مر9وطبقا من ة03-10مكرر للمصا وطنية نة ة، للمصا ن نت ناك ور، املذ

مر فأحال ا وس ا وتنظيم ة للمصا يئات ال ذه إجراء شروط عن أما ة، للمصا محلية نة و

رقم التنفيذي املرسوم صدر لذلك تبعا التنظيم، إ الذكر   .24   35- 11السالف

ة  :ثانيا          للمصا والوطنية املحلية نة   :ال

ة -1 للمصا املحلية نة رقم :ال لألمر واملادة09املادة03-10طبقا منھ، املرسوم06مكرر من

قيمة35-11التنفيذي انت إذا ا ف والفصل ة املصا إجراء طلب باستالم مختصة نة ال فإن ،

ساوي نحة ا دينار 500محل األف ع تقل أو من. جزائري نة ال ل ش   :وت

سا                -   رئ الوالية نة ز ا   .مسؤول

عضوا - الوالية ملقر الضرائب إدارة   .ممثل

عضوا - الوالية مارك ا   .ممثل

عضوا - للتجارة الوالئية ة املدير   .ممثل

عضوا - الوالية ملقر زائر ا بنك  .ممثل

نة - ز ا إدارة مصا ون املحليةوت نة ل أمانة   .بالوالية

ة -2 للمصا الوطنية نة املادة :ال لنص رقم9تطبيقا مر من من04واملادة03-10مكرر

رقم التنفيذي تفوق35-11املرسوم نحة ا محل قيمة ا ف ون ت ال بالطلبات تختص نة ال فإن

عن500 وتقل دينار ا20ألف ساو أو دينار   .مليون

منوت نة ال ل   :ش

قل- ع مدير برتبة للمحاسبة العامة ة املدير   .ممثل

قل- ع مدير برتبة للمالية العامة شية املف   .ممثل

قل- ع مدير برتبة الغش وقمع قتصادية للرقابة العامة ة املدير   .ممثل
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قل- ع مدير برتبة زائر ا بنك   .ممثل

ن- ال أمانة نةتتو ز ل القضائية الة الو ة مدير   .ة

ي الثا ة:  املطلب املصا   آثار

عرض   تفادي تمثل و واحد دف و الصرف جرائم ة املصا إجراء من دف ال إن

القضاء ع اع املادة. ال لنص طبقا العمومية الدعوى تنق ن الطرف ن ب ة املصا تتم ما فبمجرد

ا06 جراءات قانون واملادةمن رقم9زائية مر من جميع03-10مكرر املخالف نفذ إذا

ة املصا عن تبة امل امات   25. ل

والغ   طراف من ل ل ت تث التصا الطرفان إليھ وصل ما وحسب لذلك يجة ون

لألطراف سبة بال ن أساسي ن أثر ة للمصا فإن ولذلك يت(حقوقا، التث وأثر نقضاء وأثرن) أثر

للغ سبة بال ن ة( آخر باملصا الغ يضار ال وأن ة باملصا الغ انتفاع   ).عدم

ول لألطراف: الفرع سبة بال ة املصا   آثار

نقضاء: أوال   :أثر

املادة   نص ح مر9بصر من الدعوى26  03-10مكرر انقضاء إ تؤدي ة املصا فإن

املخالف نفذ إذا االعمومية ع تبة امل امات ل الدعوى. جميع من مرحلة أية تمنح أن يمكن ا وأ

قبل الص وقع فإن لذلك، تبعا عة للمتا حدا تضع ة املصا وأن ي ا ي قضا حكم صدور ن ح إ

تنق العمومية الدعوى فإن ي ا يصبح لم ما ي قضا حكم صدور عد أو ا عد أو عة   .املتا

مآ   ختلف نو ح القضية أو الدعوى ا إل وصلت قد ون ت ال املرحلة حسب القضية ل

ي اآل الص   : وقوع

النيابة -1 إ امللف إحالة قبل ة املصا وقعت   .إذا

ن ت ت ن الت ا ن ب   :نم

امللف - أ جدولة أو افتتا تحقيق إجراء كطلب إجراء أي وى الش شأن النيابة تتخذ لم إذا

املحكم عدأمام الدعوى ك تحر لعدم ا مستوا ع امللف حفظ يتم   .ة

التخاذ - ب ختصاص فإن العمومية الدعوى ك بتحر امللف بالتصرف النيابة قامت إذا

كم ا قا أو التحقيق قا سواءا القضية تنظر ال ة ا إ عود املناسب  .التدب
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غرف -2 أو التحقيق قا أمام القضية انت امإذا سبة: ة بال وقرار لألول سبة بال أمر فيصدر

املؤقت س ا ن ر م امل ان إذا أنھ شارة مع ة، املصا عقاد ا ب س عة للمتا وجھ ال بأن للثانية

فورا عنھ   .يفرج

كم -3 ا ات ج مستوى ع القضية انت العمومية: إذا الدعوى بانقضاء ح التصر ا عل ن إال. يتع

ا إأن م م البعض ب ليذ الدعوى بانقضاء القا كم ا منطوق صيغة ع ن متفق غ لقضاة

وتدخلت ة، املصا ب س اءة بال يحكم من م وم ة املصا ب س الدعوى بانقضاء القضاء

إ س ول العمومية الدعوى انقضاء إ تؤدي ة املصا بأن فقضت املوقف سم العليا املحكمة

اءة   . 27ال

ب   س الطعن برفض ح التصر ا عل ن فيتع العليا املحكمة أمام القضية انت إذا أنھ كما

لعام ن شور م غ ن قرار العليا املحكمة بذلك وقضت ا، وقوع من التأكد عد ة 1999املصا

ملف زائية ا الغرفة    .28 25/01/1999قرار184011وملف25/01/1999قرار169982قراري

يت:ثانيا التث   :أثر

يجة   كن وذلك للمخالف ا ف واملع لإلدارة ا ف املع قوق ا يت تث يت بالتث قصد و

ع محصور قوق ا يت تث فأثر الصرف رائم سبة بال أنھ إال عام، بوجھ زائية ا ة املصا إلجراء

النقل وسائل عن ا ل والتخ ة املصا بدل ع صول ا و نحةدارة ا   .ومحل

الص-1 مقابل   :تحديد

يجب   الذي الص مقابل تحديد ة ر ا من نوع ة املصا بإجراء املختصة لإلدارة منحت

دارة طرف من ما مراعا يجب اللذين ى د و ق حدين املشرع وضع إذ املخالف يدفعھ أن

للمادة وفق رقم9فقط مر من   .03-10مكرر

ةاملقرر -2 املصا طلب   :الصادر

نة   ز ا لصا الغش املستعملة الوسائل عن ا وجو التخ ع ة املصا مقرر شتمل

ن املادت لنص طبقا قيمتھ، عادل ما أو نحة ا ومحل وآجالھ الدفع الواجب املبلغ حدد و العمومية،

رقم12و11 التنفيذي املرسوم العمو 35-11من املحاسب ن عي و لذلك، ووفقا بالتحصيل، لف امل مي

الدولة وأمالك العامة نة ز ا إ الص ومقابل النقل ووسائل مة ر ا محل من ل ملكية نقل   .يتم

املادة لنص غضون13وطبقا ترسل ا10منھ رفض أو ة املصا قبول ومقرر املداوالت محضر أيام

املا ر ووز إقليميا املختص ة ور م ا وكيل زائرإ ا بنك ومحافظ   .لية
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املادة   لنص إ14وطبقا ا وجو ة املصا رفض أو قبول مقرر ا وجو يبلغ املرسوم نفس من

ظرف لنص15املخالف طبقا املخالف منح و قانونية، وسيلة بأية توقيعھ خ تار من ابتداءا يوما

أجل15املادة لتن20منھ املقرر استالم خ تار من ابتداء ةيوما املصا عن تبة امل امات ل . فيذ

املخالف تنفيذ عدم أو نفيذ ب زائر ا بنك ومحافظ املالية ر ووز ة ور م ا وكيل من ل خطر و

اماتھ   .الل

ي الثا للغ: الفرع سبة بال ة املصا   أثار

املتعاقدين   أطرافھ غ إ تنصرف ال العقد آثار فإن العامة القواعد إ وانطالقارجوعا

ة املصا تج ال خرى زائية وا عات شر ال واتفقت ا م يضار وال ا الغ تفع ي ال املبدأ ذا من

معھ ارتكبوا الذين ن خر ن للفاعل تمتد وال وحده دارة مع يتصا من ة املصا آثار حصر ع

ائھ شر إ وال املخلفة   .نفس

با: أوال الغ تفع ي ةال   :ملصا

فإنھ   ، املتصا م امل دون مة ر ا اء الشر أو ن خر ن الفاعل ل و بالغ واملقصود

الذي ك الشر أو املخالف إ ة املصا آثار تحصر ا فإ وجمركية أخرى جزائية عات شر إ بالرجوع

ن خر اء الشر أو ن الفاعل دون دارة مع ة املصا   .أجرى

لذ   العلياوتبعا املحكمة بھ قضت ما ذا و الغ عة متا أمام حاجزا ة املصا ل ش ال لك

خ بتار صادر فيھ22/12/1997قرار جاء والذي جمركية مخالفة أن"شأن الثابت من أنھ حيث

الغ ا تفع ي فال ، الغ إ ينصرف وال ا طرف ا أثر ينحصر بحيث س أثر مركية ا ة للمصا

او  م يضار الفر" ال القضاء إليھ ب ذ الذي تجاه نفس و   .29و

الغ   تفع ي ال أنھ القا املبدأ تطبيق حالة القضاء أمام يطرح الذي ال ش و

ة املتصاباملصا م امل دفعھ ما عتبار ن ع خذ ن يتع الص–ل مقابل تقدير–من

ست ال املالية زاءات ن؟ا خر اء الشر أو ن م املسا ن م امل اتجاه ا   ق

املتصا   م امل طرف من املدفوع الص مقابل خصم عدم الفر القضاء موقف ان ف

املوقف ذا وأكد م، بي فيما بالتضامن املة املالية زاءات ا اء والشر ن خر ن الفاعل يدفع إذ

سلمون قضية ن ت بوزليقSalmon(26/11/1964(قض الفر30وقضية القضاء استقر ومنھ

مبدأين   :ع

ول  عائقا: املبدأ ذلك ل ش أن يمكن وال ا ف طرفا ان من كال مركية ا ة املصا من ستفيد ال

اء شر أم ن فاعل ن خر اص عة متا   .أمام
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ي الثا تحديد: املبدأ عند عتبار ن ع تؤخذ ال ة ن،املصا متصا الغ ن م للم املالية ات العقو

م إل سوب امل بالفعل املقررة املالية زاءات ا امل ب ؤالء ع تق أن كم ا ة ج أما. وع

نفس تخذ س أنھ شك ال القضايا ذه مثل عليھ عرضت إذا أنھ ض نف زائري ا للقضاء سبة بال

الفر القضاء   .موقف

املبدأ أنن: نقد مبدأإال أن نالحظ مثالھا البعض حق افا إ ب س قد ة باملصا الغ انتفاع عدم

الثانوي  الفاعل ع لھ جرامي الفعل تبعة يقع ن ح ة املصا من الرئ م امل ستفيد  .أن

أي ا مج القا ون ي ل ف الصرف رائم ا أما ن مركية ا رائم ا املبدأ لتطبيق سبة بال ذا ضاو

الغ ع ستطبق ال املالية زاءات ل تقديره املتصا دفعھ الذي ة املصا بدل   .باستعباد

رقم   مر من مكرر و املادة الصرف جرائم ملرتك املقررة ات العقو 03- 10إن

إ ن ت س من س محل07ا ومصادرة مة ر ا محل قيمة ضعف عن تقل ال غرامة و سنوات

الغش املستعملة والوسائل نحة املدان. ا ع القضاء ن يتع ا مصادر املراد شياء ز ت لم وإذا

شياء ذه قيمة ساوي و املصادرة مقام تقوم   .غرامة

مة   ر ا وتمت اص أ ثالثة مة ر ا م وسا شارك إدا فإنھ املبدأ تطبيق حاولنا فإذا

ا ا ف أخفيت سيارة واستعمال و ما ألحد سبة بال إال تتم لم ة املصا أن إال مة ر ا محل لبضاعة

وزة امل ع البضا امل وع سيارتھ عن ا إثر تخ والذي السيارة نصاحب م امل ع يق ل ف

أو ا مصادر مقام النقل،تقوم وسيلة وقيمة وزة امل البضاعة قيمة تجمع مالية غرامة ن خر

القضاء فقط؟يكتفي س ا ة وعقو زائية ا بالغرامة ما عل كم   با

ع   زائية، ا والغرامة س با ن م امل ع كم ا إال الة ا ده مثل سوغ ال إنھ

جرائم مواد العليا املحكمة عليھ مستقر مبدأ و و ن مرت ء ال مصادرة يجوز ال أنھ أساس

عديل قبل  .1996الصرف

ةال:  ثانيا املصا من الغ   :يضار

ذه   وأساس ا أطراف لغ ضررا ة املصا ترتب أن يمكن ال أنھ القاعدة ذه قصد و

م حقا.م.ق113القاعدة يكسبھ أن يجوز ولكن ، الغ ذمة اما ال العقد يرتب ال أنھ تق ال . ج

م وانطالق زائية ا املواد املطبقة ة العقو صية مبدأ من ةوكذا املصا أثر فإن ذلك ن

ي يأ ما ع تتوقف للغ سبة   : بال

ع - آثار من تب ي بما ملزمون غ ة املصا أطراف الغ مة ر ا اء للشر سبة بال

املتصا م امل ا قام ال ة   .املصا
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املتص - ذمة ة املصا عن تب ي بما أيضا يلزمون ال ن املدني ن للمسؤول سبة  .ابال

طلب - حقھ سقط أن ا يمك وال ء بأي تلزمھ ال ة املصا فإن للمضرور سبة بال

ذلك أجل من للقضاء وء وال املخالفة جراء بھ الالحق الضرر عن ض  .التعو

أو - ن م املسا من ه غ ضد ة املتصا م امل اف اع ستعمل أن ا يمك ال دارة أما

ال  كما مة ر ا اء املتصاالشر ا يقدم ال الضمانات من  .ستفيدون

أو   مة ر ا اء الشر ع الرجوع اماتھ بال املتصا إخالل حالة لإلدارة يمكن ال كما

ما أحد عن وكيال م امل ان أو معھ متضامنا أو لھ ضامنا م أحد ان إذا إال ن املدن ن املسؤول

ة املصا إجراء   .مباشرة

  :خاتمة

زائري  املشرع بأن للقول  نخلص تقدم ما خالل من   مة جعل ا  خاصة إجراءات الصرف ر

ا، ع اصة جراءات حدد كما ملتا ة ا ا الصرف جرائم  باملصا مة باعتبار  من والغاية اقتصادية، جر

ل اثقال عدم و ذلك ة، من املنازعات ذه العدالة ا ة اءاتبإجر  املالية الفوائد وتحقيق ج  املصا

نة لفائدة ز   .العامة ا

زائري  املشرع أن كما   موجب ا  جعل عن تراجع قد 2010 أوت 26  املؤرخ 03-10 رقم مر و

ك وى  مقيدة العمومية الدعوى  تحر ر ش  تحرك حق للنيابة أعطى بل أعوانھ، أحد  ممثال املالية وز

وى  انت ولو ح العمومية الدعوى  ة إلجراء دراسة موضوع الش  دينار مليون  املبلغ ان إذا وذلك املصا

ارجية، التجارة عمليات ذلك ارتباط مع يفوقھ أو ا أو دينار ألف 500 املخالفة مبلغ ان وإذا ا   تفوق

االت ة أن إ باإلضافة خرى، ا ا من ال التحري  إجراءات اتخاذ دون  تحول  ال املصا  عن الكشف شأ

ع ع ذات أخرى  وقا ي طا نحة محل قيمة انت إذا أو ا، مرتبطة جزا  سبق إذا أو دينار، مليون  20 تفوق  ا

ة من ستفادة للمخالف نت إذا أو عود، حالة  ان إذا أو املصا مة اق مة الصرف جر يض بجر  تب

ل أو موال اب تمو مة أو الفساد أو باملخدرات املشروع غ تجار أو ر ر مة أو املنظمة ا ر  ا

دود العابرة املنظمة   .الوطنية ل

ذلك   وى  عد لم و ك ع قيدا الش  لنص طبقا الصرف جرائم مجال  العمومية الدعوى  تحر

ور  03-10 رقم مر من 04 املادة -03 باألمر واملتمم املعدل 22-96 رقم مر من 09 املادة ألغت ال املذ

01.  

وامش    :ال

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  2010أوت  26المؤرخ في  03-10األمر ) 1(
  .50، عدد 2010سبتمبر  01وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، الجریدة الرسمیة الصادرة في 
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ینة مخالفة المتعلق بضبط أشكال محاضر معا 1997یولیو  14المؤرخ في  97/257المرسوم التنفیذي ) 2(
التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، الجریدة 

  .47، عدد 1997یولیو  16الرسمیة الصادرة في 

 14المؤرخ في  97/257یعدل المرسوم التنفیذي  2003ماي  05المؤرخ في  03/110المرسوم التنفیذي ) 3(
ضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة المتعلق ب 1997یولیو 

  .17، عدد 2003مارس  09رؤوس األموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

المتعلق بضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة  2011جانفي  29المؤرخ في  34-11المرسوم التنفیذي ) 4(
ریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، الجریدة التش

  .08، عدد 2011فیفري  06الرسمیة الصادرة في 

  .242، ص 1969عادل حافظ غانم، جرائم تھریب النقد، دار النھضة العربیة، مصر، )5(

یتضمن شروط وكیفیات تعیین بعض األعوان  1997جویلیة  14المؤرخ في  97/256المرسوم التنفیذي ) 6(
والموظفین المؤھلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى 

  .47، عدد 1997جویلیة  19الخارج، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

ان البنك المركزي المؤھلین یتضمن تعیین أعو 2003جانفي  29قرار صادر عن وزیر العدل مؤرخ في ) 7(
لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، الجریدة 

  .07، عدد 2003فیفري  02الرسمیة الصادرة في 

، 1966جوان  08المؤرخ في  155-66یعدل ویتمم األمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06األمر ) 8(
  .84، عدد 2006دیسمبر  24لرسمیة الصادرة في الجریدة ا

  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة 1966جوان  08المؤرخ في  155-66األمر ) 9(

المتعلق بضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة  2011جانفي  29المؤرخ في  34-11المرسوم التنفیذي ) 10(
ل من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، الجریدة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموا

  .08، عدد 2011فیفري  06الرسمیة الصادرة في 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03األمر ) 11(
  .، مرجع سابق96/22وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، یعدل ویتمم األمر 

  .180، ص 2007، 4بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر، ط أحسن) 12(

  .184، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق )13(

  .09/08/1998مؤرخ في  624منشور رقم  )14(

والتنظیم الخاصین بالصرف  المتعلق بقمع مخالفة التشریع 2003فیفري  19المؤرخ في  01-03األمر ) 15(
  .وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، مرجع سابق

أرزقي سي حاج محند، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، منشورات مركز البحوث القانونیة ) 16(
  .107، ص 2012والقضائیة، الجزائر، 

ءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم، الصلح والتصالح في قانون اإلجرا )17(
  .09، ص 2004مصر، 

أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، الدیوان ) 18(
  . 13، ص 2001الوطني لألشغال التربویة، 

یم الخاصین بالصرف المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظ 2010أوت  26المؤرخ في  03-10األمر ) 19(
  .وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، مرجع سابق
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  2010أوت  26المؤرخ في  03-10األمر ) 20(
  .وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، مرجع سابق

  .188ع سابق،  ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرج) 21(

أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص ، مرجع ) 22(
  .106سابق، ص 

، یحدد شروط وكیفیات إجراء المصالحة في 2011جانفي  29المؤرخ في  35-11المرسوم التنفیذي رقم ) 23(
ف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج وكذا تنظیم اللجنة مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصر

  .08، عدد 2011فیفري  06الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرھما، الجریدة الرسمیة، الصادرة في 

، یحدد شروط وكیفیات إجراء المصالحة في 2011جانفي  29المؤرخ في  35-11المرسوم التنفیذي رقم ) 24(
ریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج وكذا تنظیم اللجنة مجال مخالفة التش

  .الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرھما، مرجع سابق

  .378، ص 1986، 3رؤوف عبید، ضوابط تسبیب األحكام الجنائیة، دار الفكر العربي، مصر، ط )25(

  . لم ینص صراحة على انقضاء الدعوى بالمصالحة إذ 22-96وھذا ما لم یكن في األمر ) 26(

أحسن بوسقیعة، الوجیز . ، غیر منشور ، د71509ملف رقم  09/06/1991قرار مؤرخ في  3ق .م.ج.غ) 27(
  .207في القانون الجزائي الخاص، ص

  .208أحسن بوسقیعة،القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص ) 28(

الذي  26/08/1820ذا المبدأ منذ صدور قرار محكمة النقد المؤرخ في استقر القضاء الفرنسي على ھ) 29(
ألغى قرار محكمة االستئناف الذي قضى بإسقاط الدعوى العمومیة بالنسبة للمتھم المتصالح وغیره من المتھمین 

  .اآلخرین المتبعین من أجل التھرب من آداء الرسوم الجمركیة

  .205و 204أحسن بوسقیعة، المصالحة، ص . د أكثر تفاصیل عن القضیتین أنظر كتاب) 30(

  


