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  : ةـــمقدم

لقد سن املشرع اجلزائري نظاما خاصا حلماية التجارة اخلارجية ، حبيث عهد   

للمؤسسات املالية املعتمدة لوحدها دون سواها ، سلطة تأمني و تغطية اجلوانب املالية 

املتعلق  22ـ  96يتجلى ذلك من خالل األمر املتعلقة باملعامالت التجارية اخلارجية و 

كة رؤوس األموال من و إىل مبخالفة التشريع و التنظيم اخلاصني بالصرف و حر

  .اخلارج

ففي احترام مضمون هذا األمر تتحقق غاية املشرع اجلزائري و يف خرقه           

  . و عدم احترام و مراعاة إجراءاته ، تقوم جرمية الصرف 

  

 أركان اجلرمية:  األولاملبحث  .1

 ئر اجلرائم من حيث األركان الواجبكأصل عام تتالقى هذه اجلرمية مع سا         

املعدل     01ـ  03توافرها ، مع انفراد هذه اجلرمية ببعض اخلصائص على اعتبار أن األمر 

       وضع إجراءات خاصة بالنقود و أخرى باملعادن الثمينة 22ـ  96و املتمم لألمر 

  .و األحجار الكرمية 

   : الركن املادي:  املطلب األولأ ـ   

يقصد بالركن املادي ، حمل اجلرمية و يتمثل احملل يف النقود و األحجار الكرمية         

  .و املعادن الثمينة 

يقصد بالنقود ، النقود املعدنية ، النقود الورقية ، مث األوراق :  النقود )01

بطاقات الدفع و السحب ،  ،أو النقود املصرفية من شيكات سياحية 

 .......رسائل اإلعتماد 

تتمثل املعادل الثمينة أساسا يف  :املعادن الثمينة و األحجار الكرمية  )02

أشكاهلا  سبائك أو قطع اختلفت  إنالذهب ، الفضة و البالتني و 

نقدية أو أومسة ، بينما األحجار الكرمية هي اليت تستعمل أساسا يف 

صناعة احللي كاملاس ، الزمرد ، السفري ، الياقوت ، و ينبغي التفريق 



 

الركن املادي بني حمل اجلرمية ما إذا كان نقود أو معادن عند دراسة 

 .مثينة و أحجار كرمية 

   رمية نقوداحمل اجل:  الفرع األول

إذا كان حمل اجلرمية نقودا ، فإن صور جرمية الصرف تقوم يف احلاالت     

  :اآلتية اليت حددا املادة األوىل من هذا األمر و هي 

  أ ـ التصريح الكاذب أو عدم مراعاة إلتزامات التصريح         

  ب ـ عدم استرداد األموال إىل الوطن    

  املنصوص عليها و الشكليات الواجبةج ـ عدم مراعاة اإلجراءات     

  د ـ عدم احلصول على التراخيص املشترطة أو عدم احترام شروطها     

مع املالحظة أن هذه احلاالت ينظمها أو ختضع للطابع التنظيمي الذي يصدره 

البنك املركزي بناءا على السلطات التنظيمية الذي منحاها إياه قانون الصرف 

املؤرخ يف  95/07و حركة رؤوس األموال ، فنظام بنك اجلزائر رقم 

ملبالغ هو الذي يبني اإلجراءات الواجب اختاذها و سقف ا 23/12/1995

بالعملة الصعبة اليت ميكن إدخاهلا للجزائر عالوة على أن اإليرادات املتأتية من 

   الصادرات ال ميكن حتصيلها إال عن طريق الوسيط املعتمد املعني حمل العقد 

اخل ، ففي عدم احترام هذا النظام تقوم جرمية الصرف ) ...البنك الوسيط ( 

  . ملذكورة أعاله إذا كان حملها نقودا يف احلاالت ا

  :معادن مثينة و أحجار كرمية حمل اجلرمية :  الثاينالفرع 

 03ـ10املعدل و املتمم باألمر  22ـ96نصت املادة الثانية من األمر      

على واقعة التجرمي ، تعترب جرمية استرياد أو تصدير السبائك الذهبية املعمول ا 

  .ملعمول به فتقوم اجلرمية عند اإلخالل بالتنظيم ا... 

  : تنظيم اإلسترياد و التصدير

ختضع عملية استرياد و تصدير املعادن الثمينة و األحجار الكرمية إىل      

التوطني املصريف باإلضافة إىل احلصول املسبق على اعتماد من وزير املالية      

و اإلكتتاب يف دفتر الشروط وفقا ملقتضيات املرسوم التنفيذي رقم         



 

إال  االعتماد، حبيث ال يسلم  10/07/2004املؤرخ يف  190ـ   04

استرياد الذهب و الفضة املصنوعني أو  حلاملي سجل جتاري ملمارسة نشاط 

غري املصنوعني أو نشاط استرجاع املعادن الثمينة و تأهيلها و كل خرق هلذه 

  .اإلجراءات يشكل الركن املادي جلرمية الصرف 

  :  املعنويالركن :  الثايناملطلب ب ـ   

، فإن الركن املعنوي هلذه اجلرمية خيتلف  22ـ  96استقراءا لألمر       

  .مثينة و أحجار كرمية باختالف حمل اجلرمية ما إذا كان نقودا أو معادن 

   حمل اجلرمية نقودا:  الفرع األول          

كما مت اإلشارة إليه سابقا عند احلديث عن الركن املادي هلذه       

 . اجلرمية ، فإن املادة األوىل من هذا األمر تتعلق مبحل اجلرمية إذا كان نقودا 

       : فقرة أخرية هلذه املادة مفادها  استحداثمت  03/01و مبوجب األمر 

  " ال يعذر املخالف على حسن نيته " 

ت جرمية الصرف اليت يكون حملها نقودا ، جرمية شكلية و ذا املعىن صار

حبيث ال ميكن الدفع حبسن نية املخالف ، غري أن اإلشكال يثور بشأن جرمية 

احملاولة على اعتبار أن املادة األوىل من هذا األمر تعاقب على جرمية الصرف 

    ،  أو احملاولة ، فكيف ميكن تصور قيام جرمية الشروع يف اجلرائم الشكلية

و املتعارف عليه فقها و قضاءا أن احملاولة ال تقوم إال يف اجلرائم اليت يأخذ 

  فيها الركن املعنوي ركنا أساسيا لقيام اجلرمية 

  معادن مثينة و أحجار كرمية حمل اجلرمية :  الثاينالفرع   

 01ـ03و طاملا أن التعديالت الواردة يف األمر مبفهوم املخالفة           

املادة األوىل كما سلف الذكر ، دون املادة الثانية املتعلقة باملعادن مست 

الثمينة و األحجار الكرمية ، فمعىن هذا أن الركن املعنوي ركنا أساسيا       

و ميكن للمخالف الدفع حبسن النية و على النيابة إثبات الركن املادي ، 

  اخل... املعنوي ، فسوء النية 

  



 

 فحة اجلرميةمكا:  الثايناملبحث  .2

أضفى املشرع اجلزائري طابع اخلطورة على جرمية الصرف ملا فيها مساس       

باإلقتصاد الوطين و أحلق مكافحة هذه اجلرمية بالقطب اجلزائي املتخصص طبقا للمواد 

  ق إ ج  329ـ40ـ37

  : معاينة جرمية الصرف:  املطلب األولـ   

املؤهلني ملعاينة جرمية األشخاص  22ـ96من األمر  07حددت املادة       

  :الصرف و هم 

 ضباط الشرطة القضائية  �

 أعوان اجلمارك  �

املعنيون بقرار وزاري مشترك  بني وزير العدل    موظفو املفتشية العامة للمالية  �

 و وزير املالية وفقا لشروط حيددها التنظيم 

وفقا لشروط ... أعوان البنك املركزي املمارسون على األقل مهام مفتش  �

 .حيددها التنظيم 

األعوان املكلفون بالتحقيقات اإلقتصادية و قمع الغش املعنيون بقرار وزاري  �

 .مشترك بني وزير العدل و وزير التجارة وفقا لشروط حيددها التنظيم 

  :ـ شكلية حمضر املعاينة      

املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم  257ـ97رقم  أورد املرسوم التنفيذي        

، شكليات حماضر املعاينة  22ـ96من األمر  07املتعلق بتطبيقات املادة  110ـ03

  :اليت ينبغي أن تتضمن البيانات التالية 

 الرقم التسلسلي �

 تاريخ ، توقيت ، ظروف و مكان املعاينة �

 التوقيعاسم و لقب و صفة حمرر احملضر و إقامته مع  �

 و املمثل القانوين إذا   هوية املخالف أو املسؤول املدين إذا كان املخالف قاصرا  �

  .كان املخالف شخص معنوي مع التوقيع          

 .طبيعة املعاينات و املعلومات املتحصل عليها   �



 

 وصف اجلنحة و النصوص القانونية املكونة للجرمية   �

 )الوثائق ـ وسائل النقل ( اإلجراءات املتخذة يف حالة احلجز   �

 إطالع املخالف على تاريخ احملضر و مكانه و التالوة مع التوقيع   �

  :ـ حجية احملاضر       

 216املادة ليست هلذه احملاضر أية قوة ثبوتية فهي ختضع للقواعد العامة اليت أوردا        

مبناسبة مكافحة اجلرائم اجلمركية من ق إ ج على خالف احملاضر اليت تعدها إدارة اجلمارك 

دها إال بطريق التزوير ، غري حمتتاز بالقوة الثبوتية فيما ورد فيها من معاينات و ال ميكن ض

من األمر  08أن هذا ال مينع أعوان البنك املركزي و املفتشية العامة للمالية طبقا للمادة 

كتدبري حجز األشياء الية من اختاذ بعض التدابري لضمان حتصيل العقوبات امل 01ـ03

  . القابلة للمصادرة أو حىت األشياء اليت تضمن سداد الغرامة 

كما ميكن حملافظ بنك اجلزائر من تلقاء نفسه ، أو بناء على طلب وزير املالية أو أحد ممثليه 

من اختاذ تدبري منع املخالف من القيام بكل عملية صرف مرتبطة بنشاطاته املهنية ، و ترفع 

 . التدابري عند إجراء املصاحلة أو بصدور حكم قضائي  هذه

  : املصاحلــةـ 

أحكام املصاحلة ، فيمكن  03ـ10مكرر من األمر رقم  09نظمت املادة 

 % 30للمخالف أن يتقدم بطلب املصاحلة ، شريطة إيداع كفالة عند تقدمي الطلب متثل 

من قيمة حمل اجلرمية ، و يرسل الطلب حسب احلالة ، إىل رئيس اللجنة الوطنية للمصاحلة 

و قد أوردت الفقرة األخرية من هذه املادة على أن املصاحلة تضع . أو رئيس اللجنة احمللية 

  .حدا للمتابعة اجلزائية و ذلك بتنفيذ املخالف جلميع اإللتزامات 

من إجراءات املصاحلة يف احلاالت اليت حددها األمر رقم غري أنه ال يستفيد املخالف 

  :و هي  03ـ10

 مليون دينار 20إذا كانت قيمة حمل اجلنحة   �

 إذا سبقت للمخالف اإلستفادة من املصاحلة  �

إذا اقترنت جرمية الصرف جبرمية تبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو االجتار   �

 ة أو تلك العابرة للحدود الوطنيةباملخدرات أو الفساد أو اجلرمية املنظم



 

يوما  30هته احلاالت ميكن للمخالف أن يطلب إجراء مصاحلة يف أجل أقصاه ففي غري 

و يتعني على جلنة املصاحلة املختصة ) معاينة املخالفة ( تسري ابتداء من تاريخ املعاينة 

  . يوما من تاريخ إخطارها  60الفصل يف طلب املخالف يف أجل ال يتعدى 

حبيث أن إجراءات املصاحلة ال  03مكرر  09و ينبغي اإلشارة إىل ما أوردته املادة   

  .حتول دون حتريك الدعوى العمومية يف احلاالت اآلتية 

دج أو تفوقها ، يف احلاالت اليت تكون فيها اجلرمية ذات  1.000.000 �

 عالقة بعمليات التجارة اخلارجية 

 ألخرىدج أو تفوقها يف احلاالت ا 500.000 �

كما ال حتول املصاحلة دون اختاذ إجراءات التحري اليت من شأا الكشف  �

  .عن وقائع جرمية تكون متصلة باجلرمية اليت متت معاينتها 

  : 03ـ  10التعديالت اليت أوردها األمر رقم :  الثايناملطلب ـ 

اليت بغض النظر على أحكام املصاحلة اليت مت اإلشارة إليها سلف و التعديالت  �

أدخلت عليها من جهة حتديد مدة طلب املصاحلة من طرف املخالف         

يوما  60يوما ، و مدة الفصل يف هذا الطلب و املقدرة ب  30و احملددة ب 

من تاريخ اإلخطار ، و احلاالت اليت ال يستفيد فيها املخالف من إجراءات 

بة على حتريك الدعوى املصاحلة ، مث احلاالت اليت ال تكون فيها املصاحلة عق

 :العمومية ، فقد تضمن هذا األمر تعديالت جوهرية نوردها كاآليت 

  :الفرع األول        

 : بيع و شراء املعادن الثمينة و األحجار الكرمية •

، فإن  22ـ96املعدل و املتمم لألمر  01ـ03يف ظل األمر رقم       

عملية بيع و شراء املعادن الثمينة و األحجار الكرمية بطريقة خمالفة للتنظيم 

تشكل جرمية صرف ، و ليس اجلرائم املنصوص عليها يف قانون الضرائب غري 

ديالت اجلديدة املباشرة ، كما تؤكده املادة السادسة من ذات األمر فإن التع

يف املادة الثانية أسقطت عملية البيع و الشراء      03ـ10اليت أوردها األمر 

و احليازة و اكتفت بتصدير أو استرياد السبائك الذهبية أو القطع النقدية 



 

، فإن عملية البيع  الذهبية أو األحجار الكرمية أو املعادن النفيسة ، و ذا املعىن

      ختضع لقانون الضرائب غري املباشرة ، بينما اإلسترياد  و الشراء هلذه املواد

  .و التصدير يعترب جرمية صرف 

  :الفرع الثاين        

 :الشكوى املسبقة  •

يف ظل القانون القدمي كانت الشكوى املسبقة ، قيدا على حتريك        

الدعوى العمومية حتررها إدارة اجلمارك باسم و حلساب وزير املالية أو من 

 03ـ10طرف حمافظ بنك اجلزائر ، غري أن التعديالت اجلديدة على األمر 

  .املتعلقة بالشكوى  09أسقطت قيد الشكوى و ألغت املادة 

و يترتب عن ذلك أن حماضر املعاينة املتعلقة ذه اجلرائم و اليت كانت         

ترسل إىل الوزير املكلف باملالية أو إىل حمافظ بنك اجلزائر ، أصبحت ترسل 

فورا إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا ، كما ترسل نسخة منها إىل جلنة 

  .لية و حمافظ البنك املصاحلة املختصة و أخرى إىل الوزير املكلف باملا

إعداد هذه احملاضر ، املشار إليها  و أما الشكليات املتعلقة بكيفيات    

سابقا ، تبقى سارية املفعول إىل حني صدور أوامر جديدة متعلقة بالتنظيم 

  ) .07م(

 : التجريـــم •

أضافت املادة الثانية من األمر اجلديد و بصفة صرحية على جترمي واقعة       

شراء أو بيع أو تصدير و استرياد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات 

جتارية حمررة بعملة أجنبية إذا متت خرقا للتشريع و التنظيم املعمول ا و ذات 

أو قيم منقولة أو سندات  الشيء بالنسبة لتصدير أو استرياد كل وسيلة دفع

و غين عن البيان أن وسائل الدفع مبفهوم قانون القرض  .حمررة بالعملة الوطنية 

و النقد أو مبا يعرف النقود املصرفية يشمل الشيكات السياحية و املصرفية ، 

اخل ، فالتشريع و التنظيم .....بطاقات الدفع و السحب ، رسائل االعتماد 

عملية االسترياد و التصدير أن ختضع العملية للتصريح  املعمول به يقتضي يف



 

أمام رجال اجلمارك و ينبغي أن يكون التصريح صادقا  يف عملية البيع و الشراء  

  .فيستلزم نظام  بنك اجلزائر أن تتم العملية لدى وسطاء معتمدين 

  :الفرع الثاين 

 :ارتباط جرمية الصرف جبرائم القطب  •

صراحة واقعة ارتباط جرمية الصرف جبرائم  03ـ10تضمن األمر        

تبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو االجتار غري املشروع باملخدرات أو الفساد 

أو اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ، و مفاد ذلك أنه إذا كانت جرمية  

تكون أوسع      منظمة ، فإن سبل مكافحتها الصرف تديرها مجاعة إجرامية 

و ذلك يف إطار االتفاقيات الثنائية أو اتفاقية اإلطار الصادرة عن األمم املتحدة 

سواء عن طريق اإلنابة القضائية الدولية من طرف السادة قضاة التحقيق للقطب 

اجلزائي املتخصص أو مبوجب طلب املساعدة القضائية بالنسبة للسادة وكالء 

  .اجلمهورية 

  :اخلامتــــة 

املعدل و املتمم  22ـ96يتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري عرب األمر       

أضفى على جرمية الصرف الطابع اجلنحي مع تشديد العقوبة اليت تتراوح  03ـ10باألمر 

وسيلة النقل   و بغرامة ال سنوات حبس ، مع مصادرة ) 07(إىل سبع) 02(ما بني عامني 

اولة املخالفة عالوة على العقوبة املقررة للشخص تقل عن ضعف قيمة حمل املخالفة أو حم

مرات قيمة حمل املخالفة أو حماولة  04ال ميكن أن تقل عن املعنوي و املتمثلة يف غرامة 

املخالفة مع مصادرة حمل اجلنحة و الوسائل املستعملة يف الغش ، و يف حالة ارتباط هذه 

بق إجراءات اجلنايات إذا كانت اجلرمية ليها سلفا ، فتطإاجلرمية مع جرائم القطب املشار 

املرتبطة ا ذات وصف جنائي كتمويل اإلرهاب أو اإلجتار  باملخدرات الذي تديره مجاعة 

إجرامية منظمة ، فتتم احملاكمة على مستوى حمكمة اجلنايات بعد استيفاء إجراءات التحقيق 

ل أساليب التحري اخلاصة أو اجلنائي الوجوبية ، حبيث يتسىن للسيد قاضي التحقيق استعما

االستعانة باألدوات الدولية كاالتفاقيات الثنائية إن وجدت أو اتفاقيات األمم املتحدة ، 

       2000نوفمرب  15كما هو احلال التفاقية بالريم اخلاصة باجلرمية املنظمة املؤرخة يف 



 

أو  2002فري في 05املؤرخ يف  02/55و املصادق عليها مبوجب مرسوم التصديق رقم 

و املصادق عليها  2003أكتوبر  31اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املؤرخة يف 

، و اتفاقية األمم  2004أفريل  19املؤرخ يف  128ـ04مبوجب مرسوم التصديق رقم 

و املوقع عليها  1988ديسمرب  20املؤرخة يف ) فيينا( املتحدة ملكافحة االجتار باملخدرات 

، باإلضافة إىل  1995جانفي  28املؤرخ يف  41ـ95سوم التصديق رقم مبوجب مر

و املصادق عليها  09/12/1999اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب املؤرخة يف 

  . 2000ديسمرب  23املؤرخ يف  445ـ2000مبوجب مرسوم التصديق رقم 

  

 


