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:مقّدمة 
هو  ولما خّص المشرع الجزائري جرم المضاربة غٌر المشروعة بنّص  تشرٌعً مستقلّ 

، بما ٌعنً إخراج هذه الجرائم من  28/12/2021المؤّرخ فً  21 ـ 15القانون 
من قانون العقوبات ، غٌر أن   174 و 173، 172: قانون العقوبات بإلغاء المواد 

التساؤل ٌثار للوهلة األولى حول ما إذا المشرع قد  خطى  نفس النهج فٌما ٌتعّلق 
ٌّة اّلتً تنّظم  الّتحّري عنها بالكشف عنها  والبحث  ومكافحتها  كٌفٌاتبالقواعد اإلجرائ

الردع  عن طرٌق سن  قواعد جدٌدة أو  وإلى ساحة المحاكمة   بهاحّتى الوصول  
ٌّةبالفعل تضمن القانون المذكور قواعد .  بهاإضافٌة للتكفل اإلجرائً  ال تعّد  اجرائ

إضافة  والّتفتٌش   وجدٌدة بقد ما تعد  مكملة للقواعد المعروفة فً الّتوقٌف للّنظر 
فئات جدٌدة من الموظفٌن المخّول لهم معاٌنة هذه الجرائم ، فً عرضنا هذا سأتطّرق 

ٌٌّن  الى :محورٌن رئٌس

  والتحّري عن الجرائم التً نّص علٌها القانون  وسٌكون حول إجراءات البحث : األول
السندات التً تحرر فً   حّجٌه
.إطارها          

ٌّة : الثانً  ٌّاتها وسٌخّصص إلجراءات المتابعة الجزائ  بهو ما الجدٌد الذي جاء  كٌف
.القانون المذكور
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: خّطة العرض
:  مقّدمة

. التحّري عن جرائم المضاربة غٌر المشروعة وإجراءات البحث  -1
.األعوان المخّول لهم معاٌنة الجرائم ـ 1ـ 1

ٌّة  ـأ       .أعوانهم  وفئة ضّباط الشرطة القضائ
فئة  األعوان التابعٌن لإلدارات العمومٌة  -ب     

.أعوان المراقبة الّتابعٌن إلدارة الّتجارة •
ٌّةأعوان مصالح اإلدارة  • . الجبائ
.المعاٌنة  وأعمال الّتحّري  -1-2
اإلجراءات التً تضمنتها القواعد العامة  -أ

15-21اإلجراءات الخاصة المنصوص علٌها فً القانون  -ب 
.   اإلثباتٌةحجٌتها  والّتقارٌر  وتحرٌر المحاضر  -1-3
ٌّة  اجراءات -2 المتابعة الجزائ
اختصاص النٌابة العاّمة فً مجال المتابعة الجزائٌة  -2-1
األشخاص المتضّررٌن فً الدعوى العمومٌة  ودور الجمعٌات  -2-2
ٌّة  2-3 .طرق تحرٌك الّدعوى العموم

.من طرف النٌابة العامة -إ    
.المثول الفوري -         
.التحقٌق القضائً  -         
.المباشر  اإلستدعاء -         

األشخاص المتضررٌن من الجرائم  ومن طرف الجمعٌات  -ب   
 الخاتمة
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.الّتحري عن جرائم المضاربة  غٌر المشروعة  والبحث  اجراءات -1
لفئات من ضّباط الّشرطة   15-21معاٌنة جرائم المضاربة غٌر المشروعة خّول القانون  والّتحري  وللبحث      

ٌّة  ٌّة سلطة  القٌام بذلك ، كما خّصهم ببعض اإلجراءات فً  وأعوانهم ،   والقضائ أعوان تابعٌن إلدارات عموم
.مجال القٌام بمعاٌنتها 

.األعوان المخّول لهم معاٌنة الجرائم  والّضباط  -1-1
ٌّة  وفئة ّضباط • أعوان الّشرطة القضائ
ٌّة • ٌّة البلد .رؤساء المجالس الّشعب
.ضّباط الّدرك الوطنً •
.ضّباط الّشرطة التابعٌن لألمن الوطنً   ومحافظً  والموّظفون الّتابعون لألسالك الخاّصة للمراقبٌن •
سنوات على األقّل ، شرط تعٌٌنهم  03رجال الدرك اّلذٌن أمضوا فً سلك الدرك الوطنً  وذو الّرتب فً الدرك •

.وزٌر الّدفاع الوطنً  وبقرار مشترك صادر عن وزٌر العدل 
أعوان الّشرطة التابعٌن لألمن الوطنً اّلذٌن أمضوا  وحفاظ  والموّظفون الّتابعون باألسالك الخاّصة للمفتشٌن •

ٌّة وٌتم تعٌٌنهم بقرار مشترك صادر وزٌر العدل  وثالث سنوات على األقّل بتلك الصفة ،  وزٌر الّداخل
ٌّة  .و الجماعات المحل
ٌّة لألمن اّلذٌن تمّ تعٌٌنهم خصٌصا بموجب قرار مشترك صادر  وضّباط • ضّباط الصف الّتابعٌن للمصالح العسكر

.وزٌر  الّدفاع الوطنً  وعن وزٌر العدل 
ٌّة فحسب الماّدة  ذوو  والّشرطة من مختلف الفئات  موّظفواج فهم . إ. قمن  19أما فئة أعوان الّشرطة القضائ

ٌّة  مستخدموا والّرتب فً الدرك  ٌّة لألمن اّلذي لٌست لدٌهم صفة ضابط الّشرطة القضائ .المصالح العسكر
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ٌّة -ب  فئة األعوان الّتابعٌن لإلدارات العموم

.األعوان المؤّهلون الّتابعون  لألسالك الخاّصة بالمراقبة الّتابعٌن لإلدارة المّكلفة بالّتجارة •

 وو هم أعوان  محلفون  ٌتوّلون باإلضافة  إلى معاٌنة هذه الجرائم ، القٌام بالّتحقٌقات 

المتعّلق بشروط ممارسة األنشطة  02-04المعاٌنات فً الجرائم المنصوص علٌها القانونٌن  

ٌّة  ٌّة  08-04 والّتجار .المتعّلق بالقواعد المطّبقة على الممارسات الّتجار

ٌّةاألعوان المؤّهلون الّتابعون لمصالح اإلدارة  و هم أعـــــوان محّلفـــون أٌـضا ، ورد  الجبائ

من قانون الضرائب  62و  الجبائٌةمن قانون اإلجراءات  318النص علٌهم فً المادة 

الرسوم المماثلة والمباشرة  .  
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المعاٌنة  وأعمــــال الّتحري  -1-2

إّنه فً إطار ضبط  جرائم المضاربة غٌر المشروعة ، فإّن األشخاص المؤّهلٌن لمعاٌنتها ٌمارسون عددا من 

ٌّات التً تكفلها لهم إجراءات مستمدة من القواعد العامة لقانون اإلجراءات الجزائٌة ،    15-21القانون  والّصالح

ٌّة  هً  وفً مجال الّتوقٌف للنظر ،   وتضمن أٌضا بعض اإلجراءات فً مجال تفتٌش المحاّلت السكن

:بشكل مختصر  واالختصاصات التً نحاول عرضها تباعا 

ٌكون ذلك بعد إبالغهم عنها أو ورود  والمبادرة المباشرة للّتحري عن جرائم المضاربة غٌر المشروعة  -أ     

: بتبعا لذلك ٌقومون على سبٌل المثال  و،   إرتكابهاإلٌهم معلومات عن الّشروع 

.االنتقال إلى أماكن ارتكاب الجرائم  •

جرد  وبالقٌام بوصفها  ( غٌرها والمساحات  والمخازن  وداخل المحالت ) معاٌنة مسرح أو مسارح ارتكابها •

.األشٌاء التً تشكل محّل الجرٌمة 

. المتحصلةاألموال  وكذلك الموارد  والجرٌمة  إرتكابالوسائل المستعملة فً  وضبط األشٌاء محّل الجرٌمة •

.  ضبط  سجالتهم التجارٌة التجارٌة  وشركاء  أو محّرضٌن ،  وضبط األشخاص المساهمٌن من فاعلٌن •

. 15-21: اإلجراءات الخاّصة اّلتً تضّمنها القانون  -ب     
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ٌّة فقط وفقا ألحكام الماّدتٌن  : ر فً مجال توقٌف األشخاص للّنظ• اإلجراء  الذي  ٌتواّله  ضّباط الّشرطة القضائ

ٌّة،   االجراءاتمن قانون  65 و 51 نّصت على فترة جدٌدة لتمدٌد   15-21من القانون  11أّن الماّدة  والجزائ

ٌّة لّتوقٌف األشخاص للّنظر بحٌث أصبحت مّرتٌن بدال من مّرة واحدة  كما هو وارد فً الماّدتٌن    51المّدة األصل

.ج .إ . قمن   65 و

ٌّة• ٌّة :  فً مجال تفتٌش المحاّلت الّسكن محالت ، مخازن ، ) لوحظ أّن هذه الجرائم تقع غالبا فً المحاّلت الّتجار

من  10توابعها ، من هنا أجازت الماّدة  وفً بعض الحاالت  إلى المساكن  إمتدادها، كما لوحظ أٌضا ...( ورش 

هذا كاستثناء على ما  و، فً كّل األوقات فً ساعات اّللٌل أو الّنهار ّ وإجراء الّتفتٌش بداخلها ،  15-21القانون 

.ج  بخصوص أوقات إجراء الّتفتٌش .إ.قمن  47من الماّدة  1نّصت علٌه الفقرة 
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حجٌتها  وتحرٌر المحاضر والتقارٌر  -1-3

ٌّة   وتحرٌر محاضر  15-21من القانون  8األعوان المعٌنٌن فً المادة  وأعوانهم  وٌتوّلى ضّباط الّشرطة القضائ

معاٌنتهم  جرائم المضاربة  وأو األعمال التً ٌنجزونها فً إطار تحرٌهم  ٌباشرونهاتقارٌر عن اإلجراءات التً 

ٌّات واجبة اإلتباع عند تحرٌر تلك المحاضر  وغٌر المشروعة ،  ٌّة إجراءات أو شكل  وأّن هذا القانون لم ٌتضّمن أ

ٌّة  ٌنصتحرٌرها  للقواعد العاّمة المعتادة ،  كما ّأّنه لم  ومن ثّمـــة فهً تخضع فً إعدادها  والّتقارٌر ،   على أ

ٌّةهنـــا ٌطرح الّتساؤل حول قّوتها  والّتقارٌر  ،  وحجٌة خاّصة بهذه المحاضر  ؟ االثبات

ٌّزة للمحاضر  ٌنصلم   15-21إن كان القانون  وحتى  ٌّة حّجٌة مم فً نظرنا  فاّنهاالّتقارٌر المذكورة،  وعلى أ

ٌّة ،  االجراءاتمن قانون  216تخضع للحجٌة النسبٌة المنصوص علٌها فً الماّدة  هذا لوجود نّص  والجزائ

قانونً خاص

ٌّة  15-21من القانون  09و هو الماّدة   األعوان الّسالف ذكرهم  وأعوانهم  والتً خولت  لضّباط الّشرطة القضائ

الّتقارٌر التً تحرر فً  وفً وجود المادة القانونٌة المذكورة ٌصبح للمحاضر  وسلطة إثبات الجرائم المذكورة ، 

ٌّة نسبٌة ،  بحٌث ال ٌمكن إثبات عكسها إال بالدلٌل العكسً المحدد  هذا إطار جرائم المضاربة غٌر المشروعة حج

.هما الكتابة أو شهادة الّشهود  وحصرا 



:  إجراءات المتابعة الجزائٌة  -2

ٌّة عن جرائم  سأقصر هذا الجزء من المداخلة على اختصاصات الّنٌابة العاّمة فً كّل جزء المتابعة الجزائ

ٌّة . المضاربة غٌر المشروعة  .و الّطرق المناسبة لتحرٌك الّدعوى العموم

ٌّة   -2-1 :اختصـــــاص الّنٌابة العـــاّمة فً المتابعة الجزائ

ٌّة عن جرائم المضاربة غٌر المشروعة إذ تتوّلى وكٌل  انّ  دور الّنٌابة العاّمة أساسً فً مجال المتابعة الجزائ

ٌّة متابعة جمٌع  غاٌة الفصل فٌها وفقا للقواعد العاّمة  الىمنذ حصول الجرائم المذكورة   االجراءاتالجمهور

ٌّة   االجراءاتاّلتً  قانون  لتعزز هذا الّدور عندما نّصت  15-21من القانون  8و قد جاءت الماّدة . الجزائ

ٌّا فً هذا الّنوع من الجرائم  ٌعنً تلقائٌا بدون  قٌود  ٌّة تلقائ بشكل  وعلى تحرٌك الّنٌابة العاّمة للّدعوى العموم

.
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ٌّات  -2-2 ٌّة  ودور الجمع :األشخاص المتضّررة فً الّدعوى العموم

ٌّة الّناشطة فً  و 15-21من القانون  9لقد نّصت الماّدة  ٌّات الوطن للمّرة األولى بشكل صرٌح أّنه ٌجوز للجمع
و جمٌع األشخاص الّطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن المتضررٌن من الجرائم المذكورة أّن . مجال حماٌة المستهلك 

ٌّة ،  ٌّة فً الجرائم المنصوص علٌها فً  القانون  ٌتأسسوأّن  وٌودعوا شكاوي للجهات القضائ كأطراف مدن
.المذكور

ٌّات  فإلى من تقّدم هذه الّشكاوي؟. األشخاص تقدٌم شكاوى  وفإذا كان لهؤالء الجمع

ٌّة الّناشطة فً مجال "فً النّص العربً جاء بالّصٌاغة التالٌة  9أطلعنا على نّص الماّدة  اذا ٌّات الوطن ٌمكّن الجمع
التأسٌس كطرف مدنً فً  وشكوى فً الجهات القضائٌة،  اٌداعحماٌة المستهلك أو أّي شخص متضرر 

" .الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون 

ٌّة أو  الىمما ٌفهم  أّن شكاوٌهم ال  تقدم  ٌّة القضائ   7األعوان المنصوص علٌهم فً الماّدة  الىالّضبط

ٌّة جاء خالٌا من عبارة  ٌّة و الّسالف ذكرها ، لكن النّص باّلغة الفرنس الجهات القضائ
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ٌّة  -2-3 :   طرق تحرٌك الّدعوى العموم

ٌّة ٌكون   8حسبا نّصت علٌه الماّدة  و: أ من طرف الّنٌابة  هً  و، ٌتم تحرٌكها بثالث طرق تلقائٌافاّن تحرٌك الّدعوى العموم

ج .إ.قما ٌلٌها من  و 339المواد  ووفقا لألحكام : المثول الفوري  

ٌّة  االجراتمن قانون  41عندما تّتصف هذه الجرائم بحالة الّتلّبس اّلتً حّددتها الماّدة  ٌّة  بعد توّفر الّشروط الشكل  والجزائ

ٌّة  .هذا الّطرٌق  الّتباعالموضوع

: فً حالتٌن  جا  قما ٌلٌها من  و 67كما تقتضٌه أحكام المواد : ـ الّتحقٌق القضائً

  15-21من القانون  15 و 14ـ فً حالة الجناٌتٌن المنصوص علٌهما فً المواد :وجوبــــا 

ٌّا  كانت هذه الجنح على درجة  اذامن نفس القانون ،  13 و 12فً حالة الجنحتٌن المنصوص علٌهما فً المواد  ـ : اختٌــــار

ٌّا  اجراءتتطّلب  والّتشّعب  والّتعقٌب  ومن التركٌب  .تحقٌقا قضائ

ٌّة  الجراءو ٌكون هذا الّطرٌق بتحرٌر طلب افتتاحً  .الّتحقٌق من طرف وكٌل الجمهور

ٌّة  االجراءاتمن قانون   334اّلذي هو طرٌق منصوص علٌه المواد من  و: ـ االستدعاء المباشر  و هو طرٌق على . الجزائ

لم تتوّفر فً الجنحتٌن حالة الّتلّبس  اذا.  15-21من القانون  13 و 12فً الجنحتٌن المنصوص علٌهما فً المواد  الٌهالّلجوء 

. جا  قمن  41اّلتً حّددتها الماّدة 

.األنسب  لخطورة الجرائم المذكورة  وهما األفضل  والّثانً  وبالّرغم بأننً أرّجح  الّطرٌقٌن األول 
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ٌّات / ب  :األشخاص المتضررٌن  ومن طرف الجمع

قد أجازت للجهات الّناشطة فً مجال حماٌة المستهلك 15-21من القانون  9كانت الماّدة  اذا

ٌّة   و األشخاص المتضررٌن من جرائم المضاربة غٌر المشروعة أي ٌتأسسوا كأطراف مدن

ٌّة  أمام الجهات القضائٌة أمام جهات أو وجهات الحكم ، فهل ٌجوز لهم تحرٌك الّدعوى العموم

؟ 

ٌّات المذكورة ٌجوز لهم تحّرٌكها عن  وفً رأٌنا أّن األشخاص المتضررٌن من الجرائم  الجمع

: طرٌق 

الجناٌتٌن على نحو  وـ الّشكوى المصحوبة باالّدعاء المدنً أمام قاضً الّتحقٌق فً الجنحتٌن 

. جا  قمن  72تقتضٌه الماّدة  بهما تسمح 

ٌّة عن طرٌق الّتكلٌف المباشر  و لكننً أتسأل إن كان بإمكانهم   تحرٌكهم للّدعوى العموم

. جا  قمكرر  337فً المواد  اجراءاتهبالحضور المنصوص على 
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اّلتً من خاللها عرضت مختلف القواعد  اإلجرائٌة  وهذه هً العناصر اّلتً ارتأٌت  عرضها 

متابعة  جرائم المضاربة غٌر المشروعة أكانت  قواعد عاّمة  أو  ومعاٌنة  وفً مجال ضبط 

15-21خاّصة تتضمنها القانون  اجراءات



شكرا على كرم اإلصغاء و المتابعة  
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