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مقدمة

 تصرفات من عنها ٌنجم لما العمومٌة بالوظٌفة وثٌقا ارتباطا الفساد ظاهرة ترتبط

 منها تعلقما قانونا،خاصة علٌه المفروضة بواجباته إخالال الموظف ٌرتكبها

 لمحاربة خاصة قوانٌن العالم فً التشرٌعات أغلب أفردت لذلك العام، المال باختالس

 فً الحال هو كما فٌها للفصل متخصصة قضائٌة جهات لها وأوكلت الفساد ظاهرة

 الجهات تحدٌد إلى المداخلة هذه فً نتطرق الموضوع الجزائري،وألهمٌة التشرٌع

عملها وآلٌات الفساد قضاٌا فً بالنظر المتخصصة القضائٌة
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الخطـــــــــة المعتمــــــــــدة

نطاق االختصاص القضائً لألقطاب الجزائٌة المتخصصة : المبحث األول

االقتصادي  ووالقطب الجزائً المالً 

 االختصاص المحلي : المطلب األول

المتخصصة الجزائيةاألقطاب : الفرع األول

القطب الجزائي المالي واالقتصادي: الفرع الثاني

 االختصاص النوعي : المطلب الثاني

 األقطاب الجزائية المتخصصة: الفرع األول

 القطب الجزائي المالي واالقتصادي: الفرع الثاني
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لخطـــــــــة المعتمــــــــــدة ا

ًآلٌات عمل األقطاب الجزائٌة المتخصصة والقطب المالً واالقتصادي: المبحث الثان

 اتصال األقطاب الجزائية المتخصصة بقضايا الفساد : المطلب األول

المطالبة باإلجراءات  من طرف وكيل الجمهورية التابع للقطب : الفرع األول

.الجزائي المتخصص

اآلثار المترتبة عن المطالبة : الفرع الثانـي

 اتصال القطب الجزائي المالي واالقتصادي بقضايا الفساد : المطلب الثاني

المطالبة باإلجراءات من طرف وكيل الجمهورية التابع للقطب : الفرع األول

المالي واالقتصادي

اآلثار المترتبة عن المطالبة : الفرع الثاني

الخاتمــــــــــة
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 المتمم لقانون اإلجراءات  و،المعدل  10/11/2004المؤرخ فً  04/14القانون رقم

. 71العدد  2004الجزائٌة الجرٌدة الرسمٌة لسنة 

،المتضمن تمدٌد  05/10/2006المؤرخ فً  06/348المرسوم التنفٌذي رقم ** 

االختصاص المحلً لبعض المحاكم ووكالء الجمهورٌة وقضاة التحقٌق الجرٌدة الرسمٌة 

.63العدد  2006لسنة  

 * المعدل المتمم لقانون اإلجراءات  20/12/2006المؤرخ فً  06/22القانون رقم،

. 84العدد   2006الجزائٌة الجرٌدة الرسمٌة لسنة  

 * المتعلق  06/01،المتمم للقانون26/08/2010المؤرخ فً   10/05القانون رقم

. 13العدد   2010بالوقاٌة من الفساد ومكافحته الجرٌدة الرسمٌة لسنة 

 * المعدل للمرسوم  17/10/2016المؤرخ فً  16/267المرسوم التنفٌذي رقم ،

. 62العدد   2016الجرٌدة الرسمٌة لسنة  06/348التنفٌذي رقم 

 * المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات  30/08/2020المؤرخ فً  20/04األمر رقم ،

. 51العدد   2020الجزائٌة الجرٌدة الرسمٌة لسنة  
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التنظٌمـــــــــً  و التشرٌعــــًاإلطـــار 

في قضايــــــــا الفســـــــاد  بالنظرالقضائية المختصة  للجهات



.نطاق االختصاص القضائً لألقطاب الجزائٌة المتخصصة والقطب الجزائً المالً واالقتصادي :المبحث األول

 اختصاص ذات جزائٌة محاكم إنشاء فكرة الجزائري المشرع استحدث ما أول إن

 2004 نوفمبر 10 فً المؤرخ 14-04 رقم القانون بموجب كان موسع محلً

 حدد و الجزائٌة اإلجراءات قانون المتضمن  155-66 رقم لألمر والمتمم المعدل

 المؤرخ 155-04 رقم القانون بموجب عملها ٌنظم و ٌحكم الذي القانونً اإلطار

 قانون المتضمن و 155-66 رقم لألمر المتمم و المعدل 2004نوفمبر10 فً

  أكتوبر 05 فً المؤرخ 348-06 رقم التنفٌذي المرسوم و ، الجزائٌة اإلجراءات

 الجمهورٌة ووكالء المحاكم لبعض المحلً االختصاص تمدٌد المتضمن 2006

 اختصاص قواعد المتخصصة القضائٌة للجهات بذلك أعطى و التحقٌق قضاة و

ٌلً كما مطلبٌن خالل من إلٌه سنتطرق  أوسع،
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االختصـــــــــاص المحلـــً: المطلب األول 

االختصاص المحلً لألقطاب الجزائٌة المتخصصة: الفرع األول    

ٌقصد باالختصاص المحلً الحدود التً بٌنها المشرع لقضاة النٌابة أو التحقٌق أو الحكم لٌباشرروا فٌهرا والٌرتهم 

  329و 40و 37لقد نص قانون اإلجراءات الجزائٌة فً مواده  وفً الدعوى المعروضة علٌهم 

  التحقٌق قاضً ، الجمهورٌة وكٌل من لكل المحلً االختصاص توسٌع على14-04 رقم بالقانون تعدٌله بعد و

 384 ـ 06 رقم التنفٌذي المرسوم جاء ثم  والتعقٌد بالخطورة المتمٌزة الجرائم فً ذلك و الحكم قاض و

 والحكم التحقٌق وقاضً الجمهورٌة لوكٌل المحلً االختصاص بتمدٌد المتعلق 05/10/2006 فً المؤرخ

: اآلتً للتقسٌم وفقا وذلك المتخصصة الجزائٌة لألقطاب المحلً االختصاص دائرة إلى المحاكم بعض فً

الجزائر ـ أمحمد سٌدي بمحكمة المتخصص الجزائً القطب ـ

 الشرق منطقة وتغطً قسنطٌنة بمحكمة المتخصص الجزائً القطب ـ

  الغرب مناطق وتغطً وهران بمحكمة المتخصص الجزائً القطب ـ

الجنوب منطقة لتغطً ورقلة بمحكمة المتخصص الجزائً القطب ـ
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أٌن مددت المادة الثانٌرة مرن المرسروم االختصراص المحلرى للقطرب الجزائٌرة بمحكمرة سرٌدي أمحمرد إلرى 

 والشرلف البروٌرة األغرواط ودائرة اختصاص المحاكم التابعة لمجلرس قضراء الجزائرر والجلفرة والمسرٌلة 

. وتٌبازة الدفلىوعٌن  وبومرداسوزو والمدٌة  وتٌزى

إلى دائرة اختصاص  قسنطٌنةفٌما حددت المادة الثالثة منه االختصاص اإلقلٌمً للقطب الجزائً بمحكمة 

 وعنابرة وسركٌكدة وسرطٌف وجٌجرل وتبسرةوبسركرة  وبجاٌرة وباتنةوأم البواقً  قسنطٌنةمجالس قضاء 

. ومٌلةوسوق أهراس  وخنشلةوالوادي  والطارف بوعرٌرجوبرج  وقالمة

الررذي ٌمتررد إلررى نطرراق  بورقلررةكمررا حررددت المررادة الرابعررة نطرراق االختصرراص اإلقلٌمررً للقطررب الجزائٌررة ، 

. غرداٌةـ  تندوفـ  الٌزىـ  تامنغاستـ  أدرارـ  ورقلةاالختصاص اإلقلٌمً لدائرة اختصاص مجالس 

دائررة  فرىمرن المرسروم نطاقره اإلقلٌمرً التمثرل  5حرددت المرادة  الرذىوكذا الحال بالنسبة لقطب وهرران 

ـ  مسرتغانم ـبلعبراس  سرٌدى ــ سرعٌدة  تٌرارت ـتلمسران  ـبشرار  ـاختصاص كل من مجلس قضاء وهران 

. غلٌزانـ  تٌموشنتعٌن  ــ النعامة  تٌسمسٌلت ـالبٌض  ـمعسكر 
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أوت  20الصادر بتارٌخ  04-20مكرر من األمر  211لقد نصت المادة 

ٌنشأ على "المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائٌة على أنه  2020

مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائً وطنً متخصص 

 1مكرر  211كما نصت المادة " لمكافحة الجرٌمة االقتصادٌة والمالٌة

ٌمارس وكٌل الجمهورٌة لدى القطب الجزائً االقتصادي " على أن 

والمالً وكذا قاضً التحقٌق ورئٌس ذات القطب صالحٌاتهم فً كامل 

"الوطنً  االقلٌم

الذكر ٌتضح أن القطب المالً  السالفتًمن خالل استقراء أحكام المادتٌن 

.االقتصادي اختصاصه المحلً ٌمتد عبر اإلقلٌم الوطنً و

االختصاص المحلً للقطب الجزائً المالً واالقتصادي: الفرع الثانً
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األقطاب الجزائٌة المتخصصة: الفرع األول

من قانون اإلجراءات الجزائٌة،والمتعلقة بتمدٌد  329 و 2مكرر 211و 40و 37لقد حددت المواد 

هذه الجهات  بهااالختصاص لوكٌل الجمهورٌة وقاضى التحقٌق والمحكمة ، الجرائم التً تختص 

القضائٌة وهذه الجرائم هً جرائم المخدرات واإلرهاب وتبٌٌض األموال وجرائم الصرف وجرائم 

المساس بأنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات والجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة 

المتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته ، أضٌفت الجرائم المنصوص  01 ـ 06وعقب تعدٌل القانون رقم 

نالحظ أنه  وعلٌها فً هذا القانون إلى مجموعة الجرائم محل اختصاص األقطاب الجزائٌة المتخصصة 

المتخصصة الفرنسٌة فإن المشرع  الجهوٌةبالمقارنة مع االختصاص النوعً للجهات القضائٌة 

أبقى  والفرنسً لم ٌحدد على سبٌل الحصر الجرائم التً تختص بالنظر فٌها هذه الجهات القضائٌة 

التعقٌد  واكتفى بالنص على أن كل الجرائم التً تمتاز بالتشعب  والباب مفتوحا إلضافة جرائم أخرى 

: تدخل ضمن اختصاصها وهً 
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االختصــــــــــاص النوعـــــــــــــــً: الثانً المطلب



من  1مكرر  24التً نصت علٌها المادة  وهً الجرائم موضوع المداخلة  و:  جرائم الفساد*

تخضع الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون الختصاص " على أن  10/05األمر رقم 

".الجهات القضائٌة ذات االختصاص الموسع وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائٌة

والتً تم التطرق إلٌها بالتفصٌل ضمن المداخلة األولى تحت عنوان اإلطار التشرٌعً لجرائم 

.الفساد

: إضافة إلى جرائم أخرى وهً 

جرٌمـــــــــــــة المخـــــــــــــدرات *

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات *

جرٌمة تبٌٌض األموال * 

جرائم اإلرهاب *

الجرٌمة المنظمة*

جرائم اإلرهاب *

الجرٌمة المنظمة*
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المعدل والمتمم  2020أوت  30الصادر بتارٌخ  04-20من األمر  2مكرر  211طبقا ألحكام المادة 

ٌمارس وكٌل الجمهورٌة لدى القطب الجزائً " لقانون اإلجراءات الجزائٌة والتً جاء فٌها ما ٌلً 

االقتصادي والمالً وكذا قاضً التحقٌق ورئٌس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع االختصاص 

من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم  329و 40، 37الناتج عن تطبٌق المواد 

:بهاالمرتبطة 

 2مكرر  389و 1مكرر  389مكرر و 389مكرر و 119الجرائم المنصوص علٌها فً المواد  -

.من قانون العقوبات 3مكرر  389و

والمتعلق  2006فبراٌر سنة  20المؤرخ فً  01-06الجرائم المنصوص علٌها فً القانون رقم  -

.الخ....... بالوقاٌة من الفساد ومكافحته 

ٌتولى القطب الجزائً االقتصادي والمالً البحث والتحري " على أن  3مكرر  211كما نصت المادة 

.بهاوالمتابعة والتحقٌق والحكم فً الجرائم االقتصادٌة والمالٌة األكثر تعقٌدا والجرائم المرتبطة 

ٌقصد بالجرٌمة االقتصادٌة والمالٌة األكثر تعقٌدا بمفهوم هذا القانون الجرٌمة التً بالنظر إلى تعدد 

الفاعلٌن أو الشركاء أو المتضررٌن أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافٌة لمكان ارتكاب الجرٌمة أو 

جسامة األضرار المترتبة علٌها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنٌة أو الستعمال 

تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال فً ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحري خاصة أو خبرة فنٌة 

“متخصصة أو تعاون قضائً دولً
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القطب الجزائي المالي واالقتصادي: الفرع الثاني



اتصال األقطاب الجزائٌة المتخصصة بقضاٌا الفساد: المطلب األول

المطالبة باإلجراءات من طرف وكٌل الجمهورٌة التابع للقطب الجزائً المتخصص : الفرع األول

على آلٌة المطالبة بملف اإلجراءات من طرف  ٌنصلم ٌكن قانون اإلجراءات الجزائٌة 

ترك الباب مفتوحا الجتهاد القضاة فً هذا  والنائب العام لدى القطب المتخصص 

المجال كما انه لم ٌحدد معاٌٌر ٌمكن االستناد علٌها فً تحدٌد الملف الذي ٌستحق 

سلم دفة المطالبة بالملف إلى  وإال أن المشرع الجزائري تدارك الموضوع  بهالمطالبة 

لتفادي وصول الملف للقطب الجزائً  ووكٌل الجمهورٌة تسهٌال لإلجراءات من جهة 

قاضً التحقٌق المختصٌن إقلٌمٌا كافة  والمتخصص بعد أن ٌستنفذ وكٌل الجمهورٌة 

اإلجراءات المطلوبة قانونا 
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آلٌات عمل األقطاب الجزائٌة المتخصصة والقطب المالً واالقتصادي: المبحث الثانً



 المسائل من تعتبر بالملف المتخصص الجزائً القطب اتصال مسالة إن

 بدائرة تمت ذاتها فً الوقائع لكون البالغة األهمٌة ذات  اإلجرائٌة

 من ٌرأسها إقلٌمها على مستقلة سلطة له أخر قضاء مجلس اختصاص

 ٌتبعه الذي العام النائب ٌشرف أخرى ناحٌة من و الجمهورٌة وكٌل ناحٌة

 اتصال كٌفٌة و بالوقائع العلم فان لذا العمومٌة الدعوى على األخٌر هذا

 نٌابات دأبت التً العامة القواعد عن تختلف خصوصٌة له بالملف القطب

 بها العمل على الجمهورٌة
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االقتصادي والقطب المالً  وآلٌات عمل األقطاب الجزائٌة المتخصصة : المبحث الثانً 



 الجزائٌة األقطاب اتصال آلٌة 1 مكرر 40 المادة متن فً صراحة الجزائري المشرع حدد لقـد

 تم إن و سبق التً و الحصر سبٌل على المحددة بالجرائم المتعلق اإلجراءات بملف المتخصصة

 و المعدل الجزائٌة اإلجراءات قانون من 1مكرر 40 المادة نص فً جاء إذ ، سابقا لها التطرق

 بملف إقلٌمٌا المختص الجمهورٌة وكٌل إخطار بعد انه على 04-20 األمر بموجب المتمم

 هذا لٌقوم المتخصص الجزائً بالقطب الجمهورٌة وكٌل إلى الملف من نسخة ٌرسل اإلجراءات

 و ، اختصاصه فً تدخل الجرٌمة أن اعتبر إذا فورا ٌتبعه الذي العام النائب رأي باستطالع األخٌر

 ٌصدر أن المتخصص الجزائً للقطب التابع الجمهورٌة لوكٌل فان بالملف المطالبة تقرر إذا ثم من

  هذا الملف، أنجزت التً المحكمة اختصاص بدائرة القضائٌة الشرطة ضباط إلى مباشرة التعلٌمات

 رأي اخذ بعد الدعوى مراحل مختلف فً اإلجراءات بملف ٌطالب أن الجمهورٌة لوكٌل أن و

 فً الجمهورٌة لوكٌل الكاملة السلطة منحة المذكورة القانونٌة النصوص أن إال العام، النائب

 ٌشكل قد ما هــو و فقط الرأي إبداء فً الحق العام للنائب منحت و اإلجراءات بملف المطالبة

. العام النائب و الجمهورٌة وكٌل بٌن الرأي اختالف حال فً عملٌا إشكاال

 بدائرة تمت الذي نظٌره طرف من اخطر متى المتخصص القطب ٌتبع الذي الجمهورٌة فوكٌل

 أن اعتبر متى فورا باإلجراءات ٌطالب أن ٌمكنه فانه القضٌة بمالبسات الوقائع اختصاصه

.سابقا المذكور اإلجرائً النحو على المتخّصصة القضائٌة الجهة اختصاص ضمن تدخل الجرٌمة
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اآلثار المترتبة عن المطالبة: الفرع الثانً



القطرب  04-20سبق الحردٌث عرن أن المشررع الجزائرري انشرأ بموجرب األمرر 

ٌلٌهرا و لقرد مرا ومكررر  211هرذا بموجرب المرواد  واالقتصرادي  والمرالً 

، برل أن المشررع  بهكٌفٌة المطالبة  وحدد المشرع إلٌه خاصة لسٌر الملف 

 واالقتصررادي  واشررترط جرررائم معٌنررة ترردخل فررً اختصرراص القطررب المررالً 

.وصفها بأوصاف معٌنة للمطالبة بملف اإلجراءات

 والجرررائم التررً ترردخل فررً اختصرراص القطررب الجزائررً المررالً : الفرررع األول 

االقتصادي 

لقــــــــــــررـد سرربق الحرردٌث آنفررا عنررد التطرررق إلررى االختصرراص النرروعً للقطررب 

مكررر  211الجزائً المالً واالقتصادي بأن المشرع الجزائرري فرً المرادة 

 04-20المرتمم بموجرب األمرر  ومن قرانون اإلجرراءات الجزائٌرة المعردل  2

حرردد مجموعررة مررن الجرررائم التررً ترردخل فررً اختصاصررات القطررب الجزائررً 

: االقتصادي وهً والمالً 
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االقتصادي بقضاٌا الفساد وكٌفٌة اتصال القطب الجزائً المالً : المطلب الثانً 



 أشٌاء أو خاصة أو عمومٌة أموال ضٌاع أو تلف أو اختالس أو سرقة إلى المؤدي الواضح اإلهمال -

 له سلمت عمومً موظف طرف من منقولة أموال أو عقود أو مستندات أو وثائق أو مقامها تقوم

. العقوبات قانون من مكرر 119 للمادة طبقا بسببها أو وظٌفته بحكم

 2مكرر 389 ، 1مكرر 389 ، مكرر 389 المواد فً علٌها المنصوص األموال تبٌٌض جرائـــــــــــم  -

  3مكرر 389 ،

01-06 الفساد مكافحة قانون فً علٌها المنصوص الفساد جرائم جمٌع -

 التنظٌم و التشرٌع مخالفة بقمع المتعلق 22-96 رقم األمر فً علٌها المنصوص الجرائم جمٌع -

الخارج إلى و من األموال رؤوس حركة و بالصرف الخاصٌن

: بـ المتعلقة التهرٌب مكافحة قانون فً الواردة الجرائم -

 طبقا الجمركً النطاق داخل للتهرٌب مخصصة نقل وسٌلة او للتهرٌب معدا مخزن حٌــــــــــازة-      

. منه 11 للمادة

. منه 12 للمادة طبقا نقل وسٌلة باستعمال التهرٌب -      

  .منه 13 للمادة طبقا ناري سالح حمل مع التهرٌب -     

  .منه 14 للمادة طبقا األسلحة تهرٌب -     

العمومٌة الصحة أو الوطنً االقتصاد أو الوطنً األمن تهدد التً الخطورة من درجة على التهرٌب -     
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عالقــــــــــــــة وكٌـــــل الجمهورٌة لدى القطرب المتخصرص ووكٌرل الجمهورٌرة لردى القطرب *

. االقتصادي بالقضٌةوالمالً 

على أنه ٌجوز لكل من وكٌرل الجمهورٌرة  7مكرر  211كذا المادة  و 1مكرر 40نصت المادة 

االقتصرادي  ووكٌرل الجمهورٌرة الترابع للقطرب المرالً  والتابع للقطب الجزائً المتخصرص 

ٌترترب علرى ذلرك أنره ٌمكرن لروكٌلً  وأن ٌطالب براإلجراءات فرً جمٌرع مراحرل الردعوى ، 

الجمهورٌة على النحو السرابق الرذكر أن ٌقرررا اختصراص القطرب الجزائرً المتخصرص أو 

بالترالً ترفرع ٌرد  والقطب المالً واالقتصادي بنظر القضرٌة بموجرب المطالبرة براإلجراءات 

الجهررة القضررائٌة األصررلٌة عررن القضررٌة سررواء كانررت فررً مرحلررة التحرٌررات األولٌررة أو فررً 

التحقٌق القضائً أو كانت القضٌة على مستوى غرفة االتهام بمناسبة النظر فرً اسرتئناف 

. أوامر قاضً التحقٌق

و لقررد اوجررب المشرررع علررى وكٌررل الجمهورٌررة المخررتص إقلٌمٌررا إخطررار نٌابررة القطررب الجزائررً 

االقتصرادي برأي جرٌمرة مرن جررائم الفسراد مرع مراعراة  وكذا القطب المرالً  والمتخصص 

معاٌٌر المطالبة التً سبق ذكرها

17/18

اآلثــــــــار المترتبــــــة علــــــى المطالبــــة باإلجــــــــراءات : الفرع الثانً



 قد الجزائري المشرع أن نقول أن ٌمكن إلٌه التطرق سبق ما خالل من

 خاص قانون تفرٌد طرٌق عن الفساد جرائم محاربة فً خاصة عناٌة أولى

 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة من نصوصه أغلب استشفت الفساد لمكافحة

 طبقا فٌها للفصل متخصصة قضائٌة جهات أٌضا لها أفرد كما الفساد،

 المالً الجزائً والقطب المتخصصة الجزائٌة األقطاب وهً للقانون

 تعكس الجزائٌة اإلجراءات قانون على التعدٌالت أهم ولعل واالقتصادي،

 ظاهرة محاربة على إصراره و الجزائري المشرع عناٌة فٌه شك ال مما

لها والتصدي تطورها ومواكبة الفساد

الخاتمة
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شكرا على كرم اإلصغاء و المتابعة  

فيص        ل  بوع          ق ال:مداخلة ملق اة من طرف السيد   
نائب عام مساعد

قسنطين          ةبمجلس قضاء  


