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Abstract : 
    Economic crimes are among the most important and serious crimes in 
the world, because they pose a serious threat to the economy of the State, 

as well as the adverse political and social effects on society as a whole. 
   Economic crime is old history, it is complex and it cannot be confined 
to, every crime related to the economy is considered an economic crime, 
and among its most important features, it can be mentioned: Money 
laundering crime, tax fraud, stock exchange crimes, computer crimes, 
economic crimes. Crime of illegal monopoly and competition , crime of 
arms trafficking , crime of smuggling illegal immigrants , crime of 
polluting the environment , crime of violence and terrorism , crime of 
domestic and international bribery , crimes of aggression against public 

money , crime of embezzlement.... etc  
Economy, economic crimes, judicial investigation,  Key words:

governing bodies, specialized poles. 

   :امللخص
يف العامل ، ملا تسببه من خطر  اتعد اجلرائم االقتصادية من أهم و أخطر اجلرائم املوجودة حالي    

جسيم على اقتصاد الدول ، باإلضافة اىل األثار السياسية و االجتماعية  الوخيمة على اتمع 
  ككل .

كن حصرها ، فكل جرمية هلا فاجلرمية االقتصادية قدمية قدم التاريخ وهي متشعبة  و ال مي    
: جرمية تبييض األموال ، جرمية عالقة باالقتصاد تعترب جرمية اقتصادية ، ومن أهم مظاهرها 

، جرائم االقتصادجرائم احلاسبات اآللية ، جرائم متس  الغش الضرييب ، جرائم البورصة ،
ريب املهاجرين غري  و املنافسة غري املشروعة ، جرمية اإلجتار باألسلحة ، جرمية االحتكار

الشرعيني ، جرمية تلويث البيئة ، جرمية العنف و اإلرهاب ، جرمية الرشوة احمللية و الدولية ، 
   ....إخل االختالسعلى املال العام ، جرمية  االعتداءئم اجر

الكلمات املفتاحية : االقتصاد ، اجلرائم االقتصادية ، التحقيق القضائي ، جهات احلكم ،  
  اب املتخصصة . األقط
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  مقدمة: 
فإننا نقصد يف البدء عامل االقتصاد كبيئة خاصة  ،حينما نتحدث عن اجلرمية االقتصادية      

كان  افقدمي ية،لظهور ومنو اجلرمية فيه، وال شك بأن عامل االقتصاد تطور بتطور احلضارة البشر
 ذلك الوقت حمورها الزراعة وهو لذا كانت اجلرائم االقتصادية يف ، االقتصاد يبىن على الزراعة

  .“ شريعة محورايب” ما جنده يف أقدم التشريعات اليت عرفتها البشرية 
الذي كثرت فيه  ،مث تطور االقتصاد بتطور احلضارة يف عصر النهضة الصناعية      

ة االختراعات الصناعية اليت نقلت التطور احلضاري إىل التقدم والنمو مث وصلنا إىل عصر النهض
وبالتايل ظهرت ،حيث ثورة التكنولوجيا والفضائيات واحلاسب اآليل واستخداماته ، احلديثة 

أنواع أخـرى من اجلرائم االقتصادية اليت مل تكن معروفة من قبل واليت ال يصاحبها بالضرورة 
من أساسها ” لومربوزو“عنف ما ، بل ظهر أن مرتكيب هذه اجلرائم نوعية خمتلفة دم نظرية 

ل شكل اإلنسان ارم ، إذ صرنا نشاهد جمرمني من طراز آخر أفخم من ذوي الياقات حو
فلقد  ،البيضاء وأذكى من أعىت ارمني الذين قرأنا عنهم أو صادفناهم يف حياتنا العملية

ساعدت احلروب واالزمات يف  منو قانون العقوبات االقتصادية  والسيما منها احلروب العاملية 
ي خالل هذه احلروب صدرت نصوص قانونية عديدة جرمت مبقتضاها بعض االوىل، فف

االنشطة املوجهة ضد نظام التموين باحلبوب الغذائية ، كما ان االزمة اليت عرفها العامل بدء من 
،  فقانون ١قتصاديسجلت هي االخرى تأثريها اهلام على منو قانون العقوبات اإل ١٩٢٩عام 

ه يهدف اىل محاية السياسة االقتصادية ومظهر هذه السياسة العقوبات االقتصادي بطبيعت
التشريعات االقتصادية اليت تصدرها الدولة ،  لذلك يكون تعريف القانون االقتصادي من 
املسائل املهمة واألولية الالزمة لتعريف قانون العقوبات االقتصادي ولعل ابرز ميدان ظهر فيه 

فالقانون واالقتصاد نوعان وفرعان من قانون ، صادية هذا التطور هو ميدان العالقات االقت
االجتماع ، والدولة احلديثة مل تعد تستطيع أن تغض البصر عن التدخل يف االقتصاد حىت ولو 
كانت تستلهم احلرية االقتصادية كمبدأ أساسي ، وعالقة االجرام االقتصادي بعلم االقتصاد 

و بالتايل املخالفات  ،يتجزأ من االقتصاد لصيقة حيث يعترب االجرام االقتصادي جزء ال
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والسوق ،  هاالقتصادية ال تعترب شكال من اشكال االحنراف  ولكنها متجذرة يف االقتصاد نفس
ميكن أن يثار ، ولة األوىل عن التصرفات غري الشرعية ومصطلح القانون االقتصادي ؤتعترب املس

النظر أيضا عن كيفية تنظيمها لنشاطها  يف كل اتمعات  بغض النظر عن درجة تطورها وبغض
االقتصادي ألنه مرتبط بعالقة طبيعية ، هي عالقة القانون باالقتصاد وهى عالقة تعاون بني 

فالقانون ، فرعني للعلوم االجتماعية (القانون يف خدمة االقتصاد) و(االقتصاد يف خدمة القانون) 
فحرية ، ى يعترى النظريات  االقتصادية يكون يف خدمة  االقتصاد عندما يصحح القصور  الذ

اال كانت النتيجة احلتمية  وجود مراكز احتكارية ، و  املنافسة  مثال  تتطلب تنظيميا قانونيا و
بالتايل انتكاس املنافسة احلرة واالقتصاد يكون يف خدمة القانون عندما يساعد على الفهم 

قد يصل  ، ما حيدث هلا من تغيري يف التطبيق الواعي لألنظمة القانونية وبيان حقيقتها  وايضاح
 .اىل درجة افراغها من حمتواها رغم بقاء نصها واطارها اخلارجي الذى يبدو وكأنه ثابت مستقر

  أسباب اختيار املوضوع:-
وحىت ال تبقى املصلحة ، تتجسد يف حب الوطن والغرية على ثرواته   -    سباب شخصية:فاأل  

   اإلقتصاد . العامة عنوانا جلرائم 
   مكافحة اجلرائم اإلقتصادية يف اجلزائر . - 
   :تتمثل يف  وضوعيةاملسباب أما األ 
يف خمتلف دواليب السلطة مما أدى اىل خسائر  اجلرائم اإلقتصادية االنتشار الواسع لظاهرة  - 

   العام واخلاص. كبرية يف املال 
عنها  تاج إىل محاية قانونية خاصة تبعد حيلوطنية إن اإلقتصاد  باعتباره حمرك التنمية احمللية وا - 

   األيادي املشبوهة.
   تسليط الضوء على خمتلف االجراءات اليت اعتمدا اجلزائر للحد من اجلرائم اإلقتصادية  - 

   :  البحث أمهية  -
اليت  يكتسب قانون العقوبات االقتصادي أمهية دراسته من اآلثارتتمثل أنه  األمهية العلمية ف    

النمو االقتصادي والقطاع الضرييب و اإلنفاق احلكومي وكذا  تسببها اجلرائم االقتصادية على 
املالية فقد ظهرت فكرة قانون العقوبات االقتصادي مع  تأثري هذه اجلرائم على سوق األوراق 
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تموينية احلرب عرف العامل نظام التسعري للمواد ال بداية احلرب العاملية األوىل، فخالل هذه 
تعرضت اقتصاديات الدول للتصدع وأدت  وتوزيعها بالبطاقات أثناء احلرب. وكنتيجة للحرب 

   قوا العاملة. ا احلرب إىل فقداا جزء كبريا من وسائل اإلنتاج ومن 
هذه احلالة اقتضت على الدول أثناء وبعد احلرب إدخال تعديالت على النظام االقتصادي   

ديالت بثورة سياسية واجتماعية يف بعض الدول، فظهر للوجود النظام هذه التع اقترنت 
   والفاشي يف ايطاليا والنظام النازي يف أملانيا. االشتراكي يف روسيا، 

فجاء قانون العقوبات االقتصادي من أجل محاية التشريعات االقتصادية اليت تبنتها هذه   
   احلرب. الدول بعد 

بب يف تقيد احلريات االقتصادية، فقد يلجأ إىل هذا اإلجراء أيضا ومل تكن احلرب وحدها الس  
يف الواليات املتحدة األمريكية  ١٩٢٩زمن األزمات االقتصادية، فكانت األزمة املالية لسنة  يف 

يف تبلور قواعد قانون العقوبات االقتصادية، فاضطرت حينها الكثري من الدول إىل  سببا آخر 
   نقد وتنظيم و التجارة وحماربة البطالة.حلماية ال سن تشريعات 

تأثرت الدول احملايدة مبا حيدث فاضطرت إىل سن  ١٩٣٩وبعد اندالع احلرب العاملية الثانية   
تشريعات اقتصادية للحد مما حيدث وجتلى ذلك جمموعة تشريعات تتعلق بالرقابة على النقد  

توزيع اإلنتاج والسلع االستهالكية اخلارجية وكذا احلد من ارتفاع األسعار و  والتجارة 
   بالبطاقات.

وألن آثار احلرب العاملية الثانية مل تقتصر فقط على الدمار بل خلفت آثارا سياسية واجتماعية 
استقلت كثري من الدول احملتلة و البلدان اليت كانت حتت الوصاية، فجنحت الكثري منها إىل  إذ 

ل أخرى يف املرحلة إىل األخذ بالتوجيه االقتصادي، بالنظام الشيوعي، حيث عمدت دو األخذ 
املثال مل يقتصر التأميم على الدول الشيوعية، بل تعدى إىل دول تدين باحلرية  فعلى سبيل 

وبريطانيا، هذه التحوالت كلها سامهت يف ازدهار أحكام هذا الفرع  االقتصادية كفرنسا 
   وبات االقتصادي.قانون العق اجلديد أن قانون األعمال، أال وهو 
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  يف  تتمثل األمهية العملية :  يف حني   
   باجلرائم االقتصادية.  حتليل إجراءات املتابعة  اخلاصة      -  

  باجلرائم االقتصادية . مناقشة املواد القانونية املتعلقة  
   : البحثأهداف  - 
   . اإلقتصادية  حتديد املبادئ واألحكام العامة للجرائم    - 
  أساليب املتابعة اخلاصة باجلرائم اإلقتصادية . البحث عن مدى جناعة      - 
   إشكالية البحث:  -  

خصوصية إجراءات املتابعة  اجلزائية  يف اجلرائم االقتصادية يف التشريع   موضوع يطرح 
   اجلزائري إشكالية تتمثل يف :

اجلرائم  جية يف مكافحةمن الزمن من إعالن املشرع لتبنيه الستراتيوقت بعد مرور   
  االقتصاديةمدى جنحت اجلزائر يف حماربة ظاهرة الفساد يف جمال اجلرائم  إىل أي  ، االقتصادية

  من منظومة قانونية ومؤسساتية يف ظل غياب إرادة سياسية حقيقية؟ من خالل ما رصدته 
   املنهج املتبع :  -

   ها:مناهج خمتلفة من اعتمادتستلزم طبيعة هذه الدراسة 
   . االقتصاديةاملنهج الوصفي: وذلك لسرد املفاهيم واملبادئ العامة حول اجلرائم  -١ 
املنهج التحليلي: وذلك ألن الدراسة تعتمد على حتليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية  -٢ 
        للوصول إىل مدى فعاليتها وسالمتها. 

  : مبحثني إىل البحث من خالل تقسيماإلشكالية، سيتم اإلجابة عن هذه 
  االقتصادية.جراءات التحقيق واملتابعة اخلاصة باجلرائم املبحث األول: إ

  .احملاكمة يف اجلرائم االقتصادية  الثاين:املبحث 
  االقتصاديةاملبحث األول :  إجراءات التحقيق و املتابعة اخلاصة باجلرائم 

ئم االقتصادية جبب علينا أوال إعطاء مفهوم قبل التطرق إلجراءات التحقيق و املتابعة يف اجلرا   
  شامل هلا .
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  االقتصادية:  اجلرمية:  مفهوم املطلب األول 
إن اجلرائم االقتصادية هي جرائم ذات طبيعة متميزة عن اجلرائم األخرى، ألا متس        

 باالقتصاد الوطين للدولة، و الضرر الناتج عنها تتحمله الدولة أو إحدى هيئاا.
و بالنسبة للنظام اجلزائي هلذه اجلرائم فهناك من الدول من أفردت هلا قوانني خاصة ال         

تدخل ضمن قانون العقوبات، و دول أخرى جرمتها وفقا للقواعد العامة بإدماجها يف قانون 
العقوبات و هذه اجلرائم تتطور و تتغري حسب تطور و تغري التوجه االقتصادي للدول، أما 

. ٣١/١٢/١٩٦٢للجزائر فبعد االستقالل استمر العمل بالتشريع الفرنسي قانون  بالنسبة
لكن سرعان ما أظهر هذا التشريع عجزه أمام جمرمني اقتصاديني خطريين. مما استلزم اعتماد 

، إال أنه مل يصل لألهداف الالزمة و الغاية من التجرمي. ١٩٦٤جانفي  ٢٧قانون جديد بتاريخ 
  ث اجلزاءات و معقد من حيث اإلجراءات.إذ أنه ضعيف من حي

متضمن إنشاء  ١٩٦٦جوان  ١٩املؤرخ يف  ١٨٠-٦٦و بعدها صدر األمر رقم          
إال أن هذا النظام كان غري ناجح مما استوجب إعادة  ،حماكم خاصة بقمع اجلرائم االقتصادية 

إصالحا هاما أدخل سنة  النظر يف القانون املعاقب للجرائم االقتصادية، إذ عرف هذا القانون
املعدل و املتمم لألمر رقم  ١٩٧٥جوان  ١٧املؤرخ يف  ٧٥/٧٤مبقتضى األمر  ١٩٧٥

املتضمن قانون العقوبات، إذ أنه مت إدماج اجلرائم  ١٩٦٦جوان  ٠٨املؤرخ يف  ٦٦/١٥٦
  االقتصادية يف قانون العقوبات.

نشاء القسم االقتصادي حملكمة و قد عدل أيضا قانون اإلجراءات اجلزائية إذ مت إ        
     اجلنايات. إال أا ألغيت فيما بعد مبوجب تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية بالقانون 

و أصبحت اجلرائم االقتصادية تنظر فيها احملاكم ،  ١٩٩٠أوت  ١٨املؤرخ يف   ٩٠/٢٤
  العادية للجنايات.

نذكر منها : جرمية تبييض األموال ، أما عن أهم مظاهر اجلرائم االقتصادية  فيمكن ان    
جرمية الغش الضرييب ، جرائم البورصة ، جرائم احلاسبات اآللية ، جرائم متس االقتصاد، 
جرائم االحتكار و املنافسة غري املشروعة ، جرمية اإلجتار باألسلحة ، جرمية ريب املهاجرين 
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رهاب ، جرمية الرشوة احمللية و الدولية غري الشرعيني ، جرمية تلويث البيئة ، جرمية العنف و اإل
  ، جرائم االعتداء على املال العام ، جرمية االختالس ....إخل 

  املطلب الثاين : إجراءات التحقيق و املتابعة للجرائم االقتصادية :     
ال تكفي الوسائل التقليدية لكشف احلقيقة  يف بعض اجلرائم االقتصادية ، لذلك فإن      

جلزائري منح  خالل مرحلة التحقيق للجهات القضائية  صالحيات تساعد على إظهار املشرع ا
احلقيقة ، فأعطى لكل من ضباط الشرطة القضائية ، و النيابة العامة ، وقاضي التحقيق التعدي 

، وهذا عن  )٢(على احلياة اخلاصة يف سبيل الكشف عن مالبسات اجلرمية وبالتايل مكافحتها
و كذلك من خالل قانون ، دثة يف قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتممطريق وسائل مستح

املتعلق بالقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و )٣( ٠٤- ٠٩
  االتصال و مكافحتها ، وتتمثل هذه اإلجراءات يف:

 اعتراض املراسالت و تسجيل األصوات و إلتقاط الصور .  -
 التسرب. -
 مراقبة االتصاالت اإللكترونية. -

 اعتراض املراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصورالفرع األول :
لقد مت تنظيم املشرع اجلزائري العتراض املراسالت و تسجيل األصوات والتقاط 

ق إ ج ج ، واليت جتيز  ١٠مكرر  ٦٥ق إ ج ج إىل غاية  ٥مكرر  ٦٥الصور يف املواد من 
ضائية و أعوام القيام ذه األعمال ، وكان هذا بعد تعديل قانون لضباط الشرطة الق

، وعليه ميكن لضبط الشرطة القضائية إذا )٤(٢٠٠٦ديسمرب  ٢٠اإلجراءات اجلزائية  يف 
 ٦٥اقتضت ضرورات التحري يف اجلرائم املتلبس ا ، أو بعض اجلرائم املذكورة يف املادة 

  ق إ ج ج  و اليت تتمثل يف: ٥مكرر 
 جرائم املخدرات. -
 اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية . -
 اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات . -
 جرائم تبييض األموال . -
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 اإلرهاب . -
 اجلرائم املتعلقة  بالتشريع اخلاص بالصرف. -
 جرائم الفساد . -

يف مرحلة التحقيق و يكون ذلك مبوجب إذن من وكيل اجلمهورية املختص أو قاضي التحقيق 
  االبتدائي ، وميكن حصر هذه األعمال يف :

اعتراض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية و الالسلكية  -
مجادي األوىل عام  ٥مؤرخ يف  ٠٣-٢٠٠٠( وهذا ما ينظمه قانون رقم 

حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد و  ٢٠٠٠غشت سنة  ٥املوافق  ١٤٢١
 .)٥(واصالت السلكية والالسلكيةبامل

وضع الترتيبات التقنية دون موافقة املعنيني ، من أجل التقاط و تثبيت وبث  -
و تسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة 
أشخاص يف أماكن خاصة   أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة 

 أشخاص يتواجدون يف مكان خاص .
ة اعتراض املراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور  تتمثل يف ثالث إن مسأل

  عناصر وهي: اعتراض املراسالت، تسجيل األصوات، التقاط الصور .
أما فيما يتعلق باعتراض املراسالت ، فاملشرع اجلزائري مل يعرف مصطلح االعتراض، 

وى االتصال السلكي أو وقد عرفه القانون األمريكي بأن االعتراض هو احلصول على حمت
اإللكتروين أو الشفوي باستعمال وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو أي وسيلة أخرى، كما عين 
هذا القانون بتحديد املقصود بالوسائل اإللكترونية املستخدمة يف االتصاالت حمل التنظيم 

اعتراض اتصال سلكي  القانوين بأا تعين أي من املعدات أو األجهزة اليت ميكن أن تستعمل يف
  .)٦(أو إلكتروين أو شفوي 

إذا اعتراض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال  السلكية والالسلكية ، 
  .)٧(ويقصد به أساسا التصنت التليفوين
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أما تسجيل  األصوات ويتمثل يف وضع الترتيبات التقنية ، دون موافقة املعنيني من أجل 
تسجيل الكالم املتفوه بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة التقاط و تثبيت و بث و 

  أشخاص يف أماكن خاصة  أو عمومية.
يف حني التقاط الصور ، يتمثل يف وضع الترتيبات التقنية ، دون موافقة املعنيني من أجل 

  التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص .
س حبرمة احلياة اخلاصة املنصوص واملعاقب عليها يف وجممل هذه األفعال متثل جنحة املسا

 ٠٦/٢٣مكرر ق ع ج املدرجة يف قانون العقوبات إثر تعديله مبوجب قانون  ٣٠٣املادة 
  . )٨(٢٠٠٦-١٢- ٢٠املؤرخ يف 

ق إ ج ج لضباط الشرطة القضائية  ٥مكرر  ٦٥املشرع اجلزائري أجاز طبقا للمادة 
األصوات و التقاط الصور ، لكنه قيدهم جبملة من  القيام باعتراض املراسالت ، تسجيل

  الشروط لتكون إجراءام صحيحة   و منتجة آلثارها وهي :
 إن يصدر اإلذن من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق املختصني. -
إن يوجه هذا اإلذن لضباط الشرطة القضائية ، فال جيوز أن يوجه ألحد األعوان ألن  -

 الضباط. مهمتهم تنحصر يف مساعدة 
إن يقوم الضابط ذه األعمال سعيا للكشف عن جرائم حددها ، وهي جرائم مذكورة  -

على سبيل احلصر السالفة الذكر، و قد يرجع للخطورة اإلجرامية هلذه األفعال ، و 
أثرها على السياسة العامة يف الدولة و اقتصادها ، أما إذا كانت هذه األعمال يف غري 

 باطل . هذه اجلرائم فإجراءه
إن يكون هذا اإلذن مكتوبا وحمددا و إال كان باطال، واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل  -

ق إ ج ج ،  ٤٧يلزم ضباط الشرطة باملواعيد اخلاصة بالقواعد العامة الصادرة يف املادة 
 وقد يرجع هذا ملا تتطلبه هذه العمليات من سرعة ودقة إلمتامها.

ه املهمة حترير حمضر  يتضمن كافة األعمال و اإلجراءات يتعني على الضابط القائم ذ -
اليت قام ا ، كما يتضمن وصفا مدقق للوقائع املثبتة لصحة ما قام به ، كما يتعني عليه 

 حتديد ساعة انطالقه يف مباشرة األعمال و وقت انتهائها .
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تطلبها قانون  ويف األخري فإن تقيد ضباط الشرطة القضائية جبميع الشروط و القيود اليت
اإلجراءات اجلزائية أثناء قيامهم ذه األعمال ، ال يعين أن اجلهات املعنية ( النيابة العامة ، 
قضاة التحقيق، قضاة احلكم)  جمربة على األخذ ا ، فهي كغريها من األعمال حترر يف حمضر و 

  .)٩(عادهاتودع يف ملف ، وهلذه اجلهات السلطة التقديرية يف األخذ ا أو استب
  الفرع الثاين : التسرب

ق إ ج ج التسرب  بأنه قيام ضابط الشرطة القضائية  ١٢مكرر  ٦٥عرفت املادة  
املكلف بتنسيق العملية،  مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكام جناية أو جنحة بإيهامهم أنه 

قضائية أن فاعل معهم أو شريك هلم أو خاف ، ويسمح لضابط الشرطة أو عون الشرطة ال
يستعمل هلذا الغرض هوية مستعارة و أن يرتكب عند الضرورة األفعال اآليت بياا اليت ال 

  تشكل حتريضا على إرتكاب اجلرائم:
إقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال ـو منتجات أو وثائق أو  -

 ارتكاا.معلومات متحصل عليها من ارتكاب اجلرائم أو املستعملة يف 
استعمال أو وضع حتت تصرف مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل ذات الطابع القانوين أو  -

 .)١٠(املايل ، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو احلفظ أو االتصال
أجاز املشرع  اجلزائري لضباط الشرطة القضائية القيام ذه العملية ، لكنه قيدهم جبملة من 

  ، فيجب توافرها لكي يكون اإلجراء صحيحا  منتجا آلثاره  وهي: القيود والشروط
إن يصدر اإلذن من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل  -

 اجلمهورية املختص .
إن يوجه اإلذن لضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه حتت مسؤولية الضابط ،  -

االحتكاك باألشخاص مرتكيب  جبوز للمتسرب أن يستعمل هوية مستعارة متكنه من
اجلرمية من أجل القيام باملهمة املكلفة ا ، وحيضر عليه إظهار اهلوية احلقيقة ألحد 
الضباط أو أعوان الشرطة القضائية املباشرين لعملية التسرب يف أي مرحلة من 
مراحل اإلجراءات مهما كانت األسباب إال لرؤسائهم السلميني ، ألن ذلك يؤدي 



  
  

 

)٤١٣(  

ال اخلطة املتبعة يف القبض على املشتبه فيهم    و تعريض العضو املكشوف عن إىل إفش
 ق إ ج ج. ١٦مكرر  ٦٥هويته للخطر ، وهذا ما أكدته املادة 

غري ما ميكن مالحظته أن املشرع عاقب كل شخص يقوم بالكشف عن املتسرب أو 
يعتد باخلطورة اإلجرامية معاونيه ، إال أن هذا يعد تناقض مع مبادئ التجرمي والعقاب ، فلم 
  .)١١(املتمثلة يف الكشف عن املتسرب لكنه إعتد بالنتائج املترتبة عن ذلك

كما إعترب القانون اجلزائري العضو املتسرب غري مسؤول جزائيا عن األعمال اليت 
يقوم ا أثناء مهمته كحيازة أو تسليم أو نقل املخدرات من أجل القبض على ارمني ، 
فيشترط أن يكون منفذا ألوامرهم ال رئيسا عليهم ، وإال كان إجراؤه باطال وهذا ما نصت 

  ق إ ج ج . ١٢/٢ مكرر ٦٥عليها املادة 
مكرر ق إ ج ج  ٦٥إن يكون التسرب يف أحد اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -

 السالفة الذكر.
 ٦٥إن يكون اإلذن مكتوبا ومسببا و حمدد املدة ، وإال  كان باطال، و وفقا لنص املادة  -

 ق إ ج ج  جيب: ١٥مكرر 
وية ضابط الشرطة اليت جرت إن يكون اإلذن مكتوبا و بعبارات واضحة  حيدد فيها ه  -

عملية التسرب حتت مسؤوليته ، كما حتدد فيه مهامه ، فال جيوز أن يكون اإلذن شفويا 
  مبهما.

إن يكون اإلذن مسببا ، أي جيب ذكر األسباب اليت أدت الختاذ هذا اإلجراء فعدم  -
  تسبيبه يؤدي إىل بطالنه.

أشهر ، لكن املشرع منح إمكانية جتديده  ٤ إن يكون اإلذن حمدد املدة ، فال جيوز جتاوز -   
إذا دعت مقتضيات التحري والتحقيق ، فقد ال يتمكن املتسرب من إاء مهامه خالل هذه 
املدة فيحتاج لتديدها ، وهذا التمديد خيضع لنفس الشروط  الواجب توافرها يف اإلذن األول، 

أن بوقفها ولو قبل انقضاء   وقد منح املشرع اجلزائري للقاضي الذي رخص عملية التسرب
املدة احملددة ، غري أنه يف حالة الوقف أو عند انقضاء املدة احملددة يف الرخصة دون متديدها 
ميكن للمتسرب مواصلة عمله إىل غاية ترتيب أموره ، حىت يتمكن من االنسحاب بطريقة ال 
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شهر ، حبيث أن أ ٤تثري الشكوك حوله أو تعرضه للخطر ، ولكن بشرط عدم جتاوز مدة 
األعمال اليت قام ا يف هذه الفترة غري مسؤول عنها جزائيا ، فيقع عليه إخطار القاضي الذي 
منحه رخصة القيام بالعملية ، وجيوز للقاضي يف حالة عدم متكنه من توقيف نشاطه معهم أن 

ملف أشهر على األكثر، و تودع هذه الرخصة يف  ٤يرخص بتمديد اإلذن ملدة ال تتجاوز 
 ١٧مكرر  ٦٥و   ١٦مكر  ٦٥، وهذا طبقا للمواد )١٢(اإلجراءات بعد االنتهاء من العملية 

  ق إ ج ج .
يتعني على  العضو املتسرب إعداد تقرير يتضمن مجيع ما قام به من إجراءات ملعاينة اجلرمية،   - 

ا ق إ ج ج  كم ١٣مكرر ٦٥بشرط أن ال يتعارض هذا العضو للخطر وهذا طبقا للمادة 
ميكن مساع ضابط الشرطة القضائية الذي جتري عملية التسرب حتت مسؤوليته دون سواه 

  ق إ ج ج . ١٨مكرر  ٦٥كشاهد على العملية طبقا للمادة 
  الفرع الثالث : مراقبة االتصاالت اإللكترونية

املتعلق بالقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم   ٠٤-٠٩نص املشرع اجلزائري يف قانون 
اإلعالم و االتصال  زيادة إلجراء اعتراض املراسالت ، إمكانية مراقبة   تلة بتكنولوجيااملتص

مع مراعاة األحكام القانونية اليت  «منه و اليت تنص: ٠٣االتصاالت اإللكترونية  طبقا للمادة 
تضمن سرية املراسالت و االتصاالت ، ميكن ملقتضيات محاية النظام العام أو ملستلزمات 

ات أو التحقيقات القضائية اجلارية، وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات التحري
اجلزائية و يف هذا القانون ، وضع ترتيبات تقنية ملراقبة االتصاالت اإللكترونية و جتميع و 

  »تسجيل حمتواها يف حينها و القيام بإجراءات التفتيش و احلجز داخل منظومة معلوماتية. 
  الت اليت ميكن فيها مراقبة االتصاالت اإللكترونية  فتتمثل يف :أما احلا

 للوقاية من األفعال املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة بأمن الدولة. -
يف حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على حنو يهدد النظام  -

 ات الدولة أو االقتصاد الوطين.العام أو الدفاع الوطين أو مؤسس
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ملقتضيات التحريات و التحقيقات القضائية ، عندما يكون من الصعب الوصول إىل  -
 نتيجة م األحباث اجلارية دون اللجوء إىل املراقبة اإللكترونية.

 يف إطار تنفيذ املساعدة القضائية الدولية املتبادلة. -
ونية إال بإذن مكتوب من السلطة القضائية إال أنه ال جيوز إجراء املراقبة اإللكتر  

املختصة ، وعندما يتعلق األمر بالوقاية من األفعال املوصوفة باجلرائم اإلرهابية و التخريبية و 
  املاسة بأمن الدولة ، فيختص النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر بذلك .

التخريب و املاسة بأمن  أما الضباط املختصني ذا اإلجراء املتعلق جبرائم اإلرهاب و
الدولة ، هم املنتمني للهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

ذي احلجة عام  ٢٤املؤرخ يف  ٢٦١- ١٥ومكافحتها  املنظمة وفقا املرسوم الرئاسي رقم 
ة للتجديد، وذلك أشهر قابل ٦، واإلذن يكون ملدة )١٣( ٢٠١٥أكتوبر  ٨املوافق لـ  ١٤٣٦

  على أساس تقرير يبني ويوضح الترتيبات التقنية املستعملة و األغراض املوجهة هلا.
  املبحث الثاين : احملاكمة يف اجلرائم االقتصادية :

  بعد القيام بإجراءات التحقيق اخلاصة باجلرائم االقتصادية ، تأيت  مرحلة احملاكمة      
 إىل حمكمة اجلنح : املطلب  األول : األمر باإلحالة

إذا تبني لقاضي التحقيق أن الفعل ارم املرتكب يكيف على أساس أنه جنحة مع 
  قانون إجراءات جزائية . ٤٠و  ٣٧مراعاة املادتني 

أما إذا كان املتهم يف احلبس املؤقت ، فيجب أن تنعقد جلسة احملاكمة يف أجل ال 
  ات جزائية .قانون إجراء ١٦٥يتعدى شهر وهذا طبقا للمادة 

حيث ترفع الدعوى العمومية إىل حمكمة اجلنح بناء على أمر اإلحالة من قضاة 
التحقيق سواء قاضي التحقيق أو غرفة االام ، وجيب أن حيضر املتهم نفسه أمام احملكمة طبقا 

  ق إ ج ج  ٣٩٩للمادة 
ليت ترجع وعليه ال توجد خصوصية للجرائم االقتصادية مثلها مثل اجلرائم العادية ا

  للقواعد العامة للمحاكمة.
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 املطلب الثاين  : األمر باإلحالة لألقطاب املتخصصة : 
املؤرخ يف  ١٤-٠٤مبوجب التعديل الذي مت على قانون اإلجراءات اجلزائية بالقانون       
، حيث قام املشرع اجلزائري بإنشاء األقطاب القضائية املتخصصة يف أنواع ٢٠٠٤نوفمرب ١٠

من اجلرائم على سبيل احلصر يف جرائم املخدرات و اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية و معينة 
وال واإلرهاب و اجلرائم ماجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات و جرائم تبييض األ

ون املستحدثة يف القان ١مكرر  ٢٤املتعلقة بالصرف ، باإلضافة إىل جرائم الفساد مبوجب املادة 
املؤرخ  ٠٥- ١٠مبوجب أمر  ٢٠١٠اخلاص بالوقاية من الفساد ومكافحته إثر تعديله يف سنة 

،و آخر تعديل للقانون اخلاص ) ١٤(١٤٣١رمضان  ١٦املؤرخ يف  ٢٠١٠أوت  ٢٦يف 
املوافق  ٢٠١١أوت  ٢املؤرخ يف  ١٥-١١بقانون  ٢٠١١بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 

أصبح الوضع بالنسبة للتحقيق االبتدائي يف هذه االنواع  ، وعليه)١٥( ١٤٣٢رمضان  ٢لـ
سبتمرب  ١٨املؤرخ يف  ٢٤-٩٠اخلاصة من اجلرائم كما كان عليه قبل صدور القانون رقم 

  .)١٦(الذي ألغى األقسام االقتصادية ١٩٩٠
،املتضمن )١٧( ٢٠٠٦أكتوبر ٥املؤرخ يف  ٣٤٨-٠٦ولقد حدد املرسوم التنفيذي رقم       

ختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية و قضاة التحقيق حدود االختصاص متديد اال
  احمللي اجلديد للمحاكم املعنية ذا التوسع يف االختصاص و املتمثلة يف :

ة و قاضي اجلزائر العاصمة و وكيل اجلمهوريحمكمة سيدي أحممد ب اختصاصميتد   -
جلزائر ، الشلف ، األغواط، البليدة ، البويرة، التحقيق احمللي إىل حماكم االس التالية: ا

تيزي وزو، اجللفة ، املدية، املسيلة، بومرداس، تيبازة ،و عني الدفلى، و ذلك بالنسبة 
 من املرسوم السابق. ٢طبقا للمادة  للجرائم اخلاصة املذكورة أعاله

إىل حماكم احمللي حملكمة قسنطينة و وكيل اجلهورية و قاضي التحقيق  االختصاصميتد  -
االس القضائية التالية: قسنطينة ، أم البواقي ، باتنة ، جباية ، بسكرة ، تبسة، جيجل، 

الوادي ، خنشلة، سوق سطيف، سكيكدة ، عنابة ، قاملة ، برج بوعريريج، الطارف ، 
  من املرسوم السابق. ٣طبقا للمادة  راس و ميلةأه



  
  

 

)٤١٧(  

اجلمهورية و قاضي التحقيق ا إىل حماكم احمللي حملكمة ورقلة و وكيل  االختصاصميتد  -
طبقا   زي ، تندوف و غردايةياالس القضائية التالية: ورقلة ، أدرار ، متنراست ، إيل

 من املرسوم السابق. ٤للمادة 
احمللي حملكمة وهران و وكيل اجلمهورية و قاضي التحقيق إىل حماكم  االختصاصميتد  -

، بشار ، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس،  االس القضائية التالية: وهران
طبقا  مستغامن ، معسكر ، البيض، تيسمسيلت ، النعامة ، عني تيموشنت و غليزان

  .من املرسوم السابق ٥للمادة 
احملكمة اليت مت متديد  اختصاصهخيتص رئيس الس القضائي اليت تقع يف دائرة    

  ،ليات اليت قد يثريها تطبيق أحكام هذا املرسوم بالفصل مبوجب أمر يف اإلشكا اختصاصها
 املشترك : أما فيما خيص االختصاص

 االختصاصاجلرمية و املتخصصة ذات  ارتكابيتم ما بني العادية و هي حمكمة مكان  -
  اإلقليمي املوسع.

 تبقى اجلهتان القضائيتان خمتصتني إقليميا و نوعيا بالنسبة للجرائم املذكورة سلفا ما مل -
يطالب النائب العام لدى املتخصصة باإلجراءات و حسب سلطته التقديرية من 

  . )١٨( مة اإلجراءئحيث التطبيق القانونـــي و مال
وبالنسبة التصال قاضي التحقيق لتلك األقطاب املتخصصة، فيكون وفقا للطريق 
العادي لتحريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب االفتتاحي الصادر عن وكيل 

إجراءات البحث التمهيدي قد توصل  تاجلمهورية لتلك اجلهة القضائية ، إذا ما كان
مباشرة ا من الضبطية القضائية ،أما إذا كان قد سبق فتح حتقيق قضائي بإحدى احملاكم ، 
فإن قاضي التحقيق ا يكون خمتصا أيضا، ألن القانون مل يرتع عن احملاكم العادية 

ه االنواع من اجلرائم كلية ، إذا طلب النائب العام لدى الس االختصاص بالنطر يف هذ
القضائي الذي تتبعه احملكمة ذات االختصاص املوسع كتابيا، التخلي عن امللف لقاضي 

 ٤٠، طبقا للمادة ) ١٩(التحقيق بالقطب اجلزائي املتخصص يتعني عليه إصدار أمر التخلي



 
 

 

)٤١٨(  
 

  احملاكم بنفس الطريقة اختصاصميدد ج ق إ ج  ٣٢٩ق إ ج ج ، وطبقا للمادة  ٣مكرر 
 .ــرائم و خبصــوص نفس اجل

صص كما ينشأ على مستوى حمكمة مقر جملس قضاء اجلزائر قطب جزائي وطين متخ
  )٢٠(مكرر  ٢١١وهذا طبقا للمادة  ملكافحة اجلرمية اإلقتصادية واملالية،

 املطلب الثالث  : إجراءات احملاكمة أمام  اجلنايات :
، وبه  اختصاص الفصل حملكمة اجلنايات بقرار اإلحالة من طرف غرفة االامينعقد   

  قانون إجراءات جزائية.  ٢٦٩عليه املادة  ت، وهذا ما نصتدخل الدعوى حيز احملاكمة
غري ان اجلرائم االقتصادية اليت حتال إىل حمكمة اجلنايات قليلة جدا مقارنة باجلرائم اليت 

هذا نظرا لتجنيح أغلب اجلرائم االقتصادية مبقتضى قانون  الوقاية حتال إىل حمكمة اجلنح ، و
  . ٠١-٠٦من الفساد  ومكافحته 

  اخلامتة : 
مما ال شك فيه إن ختليق احلياة العامة وحماربة الفساد املايل واالقتصادي و اجلرائم االقتصادية     

يف ظلها اجلميع وإعادة الثقة  بكافة مظاهرها، والسهر على سيادة القاعدة القانونية اليت حياسب
االقتصادية والقضائية، تعد من الرهانات األساسية املوضوعة أمام املعنيني بالتشريع و القائمني 

  على تطبيقه ىف اتمعات االقتصادية النامية . 
  أما عن أهم التوصيات :   
حات العمومية اليت جيب على املشرع اجلزائري االبتعاد على سن القوانني باستعمال املصطل -

  حتتمل العديد من املفاهيم القانونية .
  االهتمام جبمع مجيع اجلرائم االقتصادية يف قانون واحد يتم الرجوع إليه. -
كاجلمعيات و املنظمات يف دراسة مشكلة اجلرائم  االجتماعيةضرورة تفعيل اهليئات  -

  االقتصادية املتفشية يف البالد.



  
  

 

)٤١٩(  

اجلزائري عن تقليد غريه من املشرعني و ال سيما املشرع الفرنسي ضرورة ابتعاد املشرع  -
كاالقتباس احلريف للنصوص التشريعية ، و ما ينتج عنه تضارب يف املصطلحات خاصة أن 

  ظاهرا عن اتمع اجلزائري يف العادات و التقاليد و الدين  .   اختالفااتمع الفرنسي خيتلف 
 اهلوامش   :

                                                
علي مانع ، تطور مفهوم اجلرمية االقتصادية و القانون الذي حيكمها يف اجلزائر ، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية   (١)

  .٦٩٦، ص  ١٩٩١، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   ١٩٩١- ٠٣والسياسية، العدد 
، ٢٠١٤، دار هومة، اجلزائر، ٢، آليات مكافحة جرمية الصرف على ضوء التعديالت و األحكام القضائية، ط طارق كور   )٢(

 .١٣٢ص
عد اخلاصة للوقاية من يتضمن القوا ٢٠٠٩غشت سنة  ٥املوافق  ١٤٣٠شعبان عام  ١٤املؤرخ يف  ٠٤- ٠٩قانون  رقم  (٣)   

  ) ٤٧و مكافحتها( ج ر  واالتصالاجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 

و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  املعدل  ١٩٦٦يونيو  ٨املوافق  ١٣٨٦صفر عام  ١٨املؤرخ يف  ١٥٥- ٦٦األمر  ( ٤)  
غشت  ٣٠املؤرخ يف   ٠٤- ٢٠) أخر تعديل له  باألمر  ٨٤( ج ر رقم   ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٠املؤرخ يف  ٢٢- ٠٦واملتمم باألمر 

 ) ٥١( ج ر رقم    ١٤٤٢حمرم  ١١املوافق  ٢٠٢٠
حيدد القواعد العامة املتعلقة  ٢٠٠٠غشت سنة  ٥املوافق  ١٤٢١مجادي األوىل عام  ٥مؤرخ يف  ٠٣-٢٠٠٠قانون رقم   ) ٥(

 ).٤٨بالربيد  و باملواصالت السلكية والالسلكية ( ج ر 
، ص ٢٠٠٧طا اهللا، احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكترونية، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، شيماء عبد الغين حممد ع )  ٦(

٢٥١. 
 .١١٥، ص ٢٠١٤، دار هومة، اجلزائر، ١١أحسن بوسقيعة ،  التحقيق القضائي، ط )  ٧(
 .١١٥ص  ،أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق  )  ٨(
التجارة اإللكترونية يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه يف القانون ،كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري  أمال حابت ،  ) ٩(

 .٣٦٠، ص  ٢٠١٥تيزي وزو ،
 .١١٦بوسقيعة ،املرجع السابق ، ص أحسن   ) ١٠(
 .٨٢، ص ٢٠٠٩دار هومة ، اجلزائر، نصر  الدين هنوين، و دارين  يقدح ، الضبطية القضائية يف القانون اجلزائري ، )    ١١(
 ومايليها. ٣٦٢أمال حابت ، املرجع السابق، ص  ) ١٢(

)13 حيدد تشكيلة و تنظيم و  ٢٠١٥أكتوبر  ٨املوافق ١٤٣٦ذي احلجة عام  ٢٤املؤرخ يف  ٢٦١- ١٥مرسوم رئاسي رقم  ) 
).٥٣و مكافحتها( ج ر  االتصال سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و كيفيات  

( ج ر  و املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. ٢٠٠٦فرباير سنة  ٢٠املؤرخ يف  ٠١-٠٦يتمم القانون رقم  ٠٥-١٠أمر ) ١٤(
 .١٤٣١رمضان   ٢٢املوافق لـ  ٢٠١٠سبتمرب  ١) املؤرخة يف ٥٠



 
 

 

)٤٢٠(  
 

                                                                                                                   
و املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. ( ج ر  ٢٠٠٦سنة فرباير  ٢٠املؤرخ يف  ٠١- ٠٦يتمم القانون رقم  ١٥-١١قانون )١٥(

 .١٤٣٢رمضان  ١٠املوافق لـ  ٢٠١١أوت  ١٠) املؤرخة يف ٤٤
 .٥٦، ص ٢٠١٤، دار هومة ،  اجلزائر ،٤حممد حزيط ، قاضي التحقيق يف النظام القضائي اجلزائري، ط  )١٦(

و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  املعدل  ١٩٦٦يونيو  ٨املوافق  ١٣٨٦صفر عام  ١٨املؤرخ يف  ١٥٥-٦٦األمر  (١٧)
   .) ٨٤( ج ر   رقم   ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٠املؤرخ يف  ٢٢- ٠٦واملتمم باألمر 

العريب  و العدالة ، املؤمتر الرابع لرؤساء احملاكم العليا بالدول العربية ، املركز  لالرتقاءحممد جمرب ، احملاكم املتخصصة كوسيلة ) ١٨(
 و مايليها. ٣، ص ٢٠١٣سبتمرب  ٢٦-٢٤القانونية والقضائية ، جامعة الدول العربية، دولة قطر ،  للبحوث

 .٥٨حممد حزيط ،  املرجع السابق، ص  ) ١٩(
املؤرخ  ١٥٥- ٦٦يعدل و يتمم األمر  ٢٠٢٠غشت سنة  ٣٠املوافق  ١٤٤٢حمرم عام  ١١املؤرخ يف  ٠٤-٢٠األمر رقم  ( ٢٠)

  .و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  ١٩٦٦يونيو سنة  ٨فق املوا ١٣٨٦صفر عام  ١٨يف 
  قائمة املصادر و املراجع : 

  قائمة املصادر : –أوال 
  القوانني:  -١ 
حيدد   ٢٠٠٠غشت سنة  ٥املوافق  ١٤٢١مجادي األوىل عام  ٥مؤرخ يف  ٠٣-٢٠٠٠قانون رقم  - 

  )٤٨لكية والالسلكية ( ج ر القواعد العامة املتعلقة بالربيد  و باملواصالت الس
يتضمن القواعد   ٢٠٠٩غشت سنة  ٥املوافق  ١٤٣٠شعبان عام  ١٤املؤرخ يف  ٠٤- ٠٩قانون  رقم  - 

  )٤٧ج ر  اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال و مكافحتها( 
بالوقاية من  و املتعلق  ٢٠٠٦سنة فرباير  ٢٠املؤرخ يف  ٠١-٠٦يتمم القانون رقم  ١٥-١١قانون  - 

  .١٤٣٢  رمضان  ١٠املوافق لـ  ٢٠١١أوت  ١٠) املؤرخة يف ٤٤الفساد و مكافحته. ( ج ر 
  األوامر :  -٢ 
قانون اإلجراءات  و املتضمن  ١٩٦٦يونيو  ٨املوافق  ١٣٨٦صفر عام  ١٨املؤرخ يف  ١٥٥-٦٦األمر  - 

) أخر تعديل له   ٨٤ر   رقم  ( ج   ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٠املؤرخ يف  ٢٢-٠٦اجلزائية  املعدل واملتمم باألمر 
  ) . ٥١( ج ر رقم    ١٤٤٢  حمرم  ١١املوافق  ٢٠٢٠غشت  ٣٠املؤرخ يف   ٠٤-٢٠باألمر 

من الفساد  و املتعلق بالوقاية  ٢٠٠٦فرباير سنة  ٢٠املؤرخ يف  ٠١-٠٦يتمم القانون رقم  ٠٥-١٠أمر  - 
   ). ٥٠رقم  ( ج ر  ١٤٣١رمضان   ٢٢املوافق لـ  ٢٠١٠سبتمرب  ٠١و مكافحته املؤرخة يف 

  
 



  
  

 

)٤٢١(  

                                                                                                                   
  املراسيم :  -٣ 
حيدد   ٢٠١٥أكتوبر  ٨املوافق ١٤٣٦ذي احلجة عام  ٢٤املؤرخ يف  ٢٦١-١٥مرسوم رئاسي رقم  - 

صال و اإلعالم و االت تشكيلة و تنظيم و كيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات 
  )٥٣مكافحتها( ج ر 

متديد  يتضمن  ١٤٢٧رمضان ١٢املوافق لـ ٢٠٠٦أكتوبر ٥مؤرخ يف  ٣٤٨-٠٦مرسوم تنفيذي رقم  - 
  ٢٠٠٦أكتوبر ٨)املؤرخة يف    ٦٣االختصاص احمللي لبعض احملاكم و وكالء اجلمهورية و قضاة التحقيق( ج ر

  املراجع :  - ثانيا
  الكتب :  -١ 
  . ٢٠١٤، دار هومة، اجلزائر، ١١، التحقيق القضائي، ط أحسن بوسقيعة   - 
، اإلسكندرية ،  شيماء عبد الغين حممد عطا اهللا، احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكترونية، دار اجلامعة اجلديدة  - 

٢٠٠٧.  
هومة ، دار  ، ٢طارق كور ،  آليات مكافحة جرمية الصرف على ضوء التعديالت و األحكام القضائية، ط - 

  .٢٠١٤اجلزائر،  
، اجلزائر،  هنوين ، و  دارين يقدح ،  الضبطية القضائية يف القانون اجلزائري ، دار هومة     نصر الدين - 

٢٠٠٩.  
  :    أطروحات الدكتوراه -٢ 
لعلوم ا كلية احلقوق و  حابت ، التجارة اإللكترونية يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه يف القانون ،    أمال   - 

  . ٢٠١٥السياسية، جامعة مولود معمري  تيزي وزو ،
  املقاالت العلمية :  -٣ 

اجلزائرية للعلوم  علي مانع ، تطور مفهوم اجلرمية االقتصادية و القانون الذي حيكمها يف اجلزائر ، الة   - 
  .١٩٩١، اجلزائر ،   ، ديوان املطبوعات اجلامعية ١٩٩١-٠٣القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد 

العليا بالدول  حممد جمرب ، احملاكم املتخصصة كوسيلة لالرتقاء و العدالة ، املؤمتر الرابع لرؤساء احملاكم  - 
سبتمرب  ٢٦-٢٤قطر ،  العربية ، املركز  العريب للبحوث القانونية والقضائية ، جامعة الدول العربية، دولة 

٢٠١٣.  
  www.joradp.dz مواقع اإللكترونية : -٤ 
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