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تتكثر هي األخر باجلرائم املتعلقة بالفساد املـالي
واليت تعددت صورها.
الكلمـــات الدالـــة جـــرائم الصـــرف ،حركـــة
رؤوس األموال ،العملة الصعبة ،االستثمار.
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مل
من أهم املرشـرات االقتصـادية والنقديـة والـيت
ترجـــم القـــوة االقتصـــادية لدولـــة مـــا ،هـــو ســـعر
الصــرف وكـ ا احتياطاتهــا مــن العملــة الصــعبة،
ألنـــه

ـــدد سياســـاتها املاليـــة وســـقف مبادالتهـــا

التجاريـــة اخلارجيـــة ،وكـ ـ ا يـــتحكم يف حجـــم
االستثمارات األجنبيـة علـى ترابهـا ،ولـ لك حـاول
املشرع من االستقالل إىل يومنـا هـ ا محايـة هـ ه
املبـــادالت مـــن جـــرائم الصـــرف وحركـــة رؤوس
األموال ب ليـات قانونيـة وكـ ا بوسـائل اقتصـادية
للحد مـن ظـاهرة اإلجـرام املـالي ،لرفـا مرشـرات
النمو االقتصادية وخفض معدالت التضـ م والـيت

Abstract:
Of the most important economic and
monetary indicators which translates the
economic strength of a country, it is the
exchange rate, as well as reserves of
hard currency, because it determines the
financial policies and the roof of
Foreign its trade, as well as control the
volume of foreign investments on its
soil, and therefore tried legislator since
independence to the present day to
protect these exchanges exchange of
crimes and movement of capital as well
as the legal mechanisms and economic
means to reduce the phenomenon of
financial crime, to raise the economic
growth indicators and lower inflation
rates, which are influenced by other
crimes related to financial corruption
and that there were many forms.

Key words: Exchange offenses, the
movement of capital, foreign exchange
investment.
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مقدمة
ما مفاهيم العوملة االقتصادية ،ما فت ت البنو تطور من إمكانياتهـا ووسـائل عملـها
بهدف

ا األموال الالزمة ،وذلك من أجل القيام بعمليات التمويل الضرورية لالقتصـاد

فتست دم البنو وسـائل قانونيـة متعـددة ،رضـها الوحيـد إ ـاد أفضـل السـبل إلعـادة
اســتثمار هـ ه املــوارد املاليــة وذلــك بــالتوفي بــني مواردهــا واســت داماتها ،ور تعــد هـ ه
العمليــات حمــدودة املوقــا اجلغــرايف ،بــل أن اقتصــاد أي دولــة مــرتبط باقتصــاديات دول
أخــر  ،ويتــكثر ويــرثر فيــه أي مــا يعــرف باملبــادالت التجاريــة أو التجــارة الدوليــة ،ومعهــا
تنتقل رؤوس األموال ،عن طري عمليات الصرف.
ومن جهة أخر فإن تطور التجارة اخلارجية وزيادة حجم االستثمارات بني دول العار
ســـاعد علـــى حريـــة انتقـــال رؤوس األمـــوال ،عـــن طريـ ـ تســـهيل عمليـــة انتقـــال الســـلا
واخلــدمات ووســائل الــدفا ،وه ـ ه العمليــة ملي ــة بامل ــاطر ،وتواجههــا جــرائم نصــفها
جبــرائم الفســاد املــالي ممــا يوجــب علــى احلكومــات ضــبط حركــة الصــرف ورؤوس
األموال من وإىل اخلارج ،سوا كانت تلك األموال يف شكل نقود أو قـيم أو سـندات أو
معادن اينة أو أحجار كر ة.
ول لك كلما تطورت فكرة التجـارة اخلارجيـة واالسـتثمار ،تنوعـت وتعـددت جـرائم
الفساد املتعلقة أساسـا بعمليـات الصـرف واحلركـة الضـ مة لـرؤوس األمـوال ،ومبـا أن
القانون هو الوسيلة الوحيدة حلماية املبادالت التجارية والعمليات البسيطة اليت يقـوم بهـا
األفراد العاديني يف إطار تنقالتهم من دولة ألخر  ،تـدخل املشـرع جبملـة مـن الضـمانات
القانونية حلمايـة وتنمـيم عمليـة الصـرف وحركـة رؤوس األمـوال مـن وإىل اخلـارج ضـد
جرائم الفساد.
ول لك نطرح يف ورقتنا البحثية ه ه ،إشكالية أساسية تتمحور حول
إىل أي مــد جنحــت احلمايــة القانونيــة لعمليــات الصــرف وحركــة رؤوس األمــوال يف
التصـــدي جلــرائم الفســـاد املـــالي ؟ ومـــا هـــي التـــكثريات الســـلبية جلـــرائم الصـــرف علـــى
االقتصاد الوط ؟
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اإلجابــة علــى ه ـ ه اإلشــكالية تكــون مــن خــالل مبحــثني رئيســيني همــا التــدابري
القانونيــة ملكافحــة جــرائم الصــرف وحركــة رؤوس األمــوال (مبحــث أول  ،والتــكثريات
االقتصادية جلرائم الصرف وحركة رؤوس األموال (مبحث ثان .
املبحث األول التدابري القانونية ملكافحة جرائم الصرف وحركة رؤوس األموال
نتعرض يف ه ا املبحث إىل اإلطار املفاهيمي جلرائم الصرف وحركة رؤوس األموال
(مطلب أول  ،وإىل اإلجرا ات القانونية للحد من ه ه اجلر ة (مطلب ثان .
املطلب األول اإلطار املفاهيمي جلرائم الصرف وحركة رؤوس األموال
جــرائم الصــرف تعــد صــورة مــن صــور اجلــرائم االقتصــادية ،وك ـ ا وجــه مــن أوجــه
الفســـاد املـــالي ،فهـــي أفعـــال خمالفـــة للتشـــريا املـــنمم للقطـــاع اإلقتصـــادي وبالتحديـــد
املصــريف وال ـ ي ــس وســائل الصــرف مــن نقــود وعملــة ،والــيت تســتنزف فيهــا الثــروات
واملدخرات املالية للدولة وبطرق ري مشروعة.
وعليه فإن جرائم الصرف أحاطها املشرع برسانة من النصـو

القانونيـة ،تـدل علـى

حرصه الشديد على محاية معامالت الصرف وحركة رؤوس األموال ،تتمثل على سبيل
املثـــال ال احلصـــر يف القـــانون رقـــم  82/31والــ ي يتعلــ بقواعـــد الصـــرف( ،)1واألمـــر
 )2(22/32املعدل واملتمم باألمرين  )3(81/83واألمر  ،)4(83/18واملتعل بقمـا خمالفـة
التشريا التنميم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األمـوال مـن وإىل اخلـارج ،وال نـنس
قانون  11/83واملتعل بالنقد والقرض(.)5
وهي كلها قوانني وأوامر تشـريعية ،حاولـت وضـا اآلليـات القانونيـة لعمليـة الصـرف
وتوضي العناصر التنميمية هل ه العملية وكل خروج عنها يعتا من اجلرائم االقتصادية
واليت يدخل يف إطارها جرائم الفساد املالي.
وأمـا الصـرف لغـة ،فهـو املنسـوب إىل علـم الصـرف أو العـار بـه ،والصـرف هـو بيـا
ال هب بالفضة وهو من ذلك ،ألنه يتصرف به من جوهر إىل آخر ،ومنها صرف النقـود
أي بدهلا بنقود ومن ه ا املعنى األخري جا اسـتعمال عقـد الصـرف يف"القـانون" ،مبعنـى
مبادلة النقد بالنقد وهل ا العقد تنسب كلمة الصرييف(.)6
فالصــرف مــا هــي إال عمليــة تمهــر عنــدما يــتم مبادلــة خمتلــف العمــالت فيمــا بينهــا،
فكـــل دولـــة هلـــا عملتهـــا الوطنيـــة اخلاصـــة بهـــا ،والـــيت تســـتعمل يف خمتلـــف املبـــادالت
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والعقود ،وتمهر الضرورة يف استعمال العمـالت اخلارجيـة عنـدما تقـوم عالقـات تاريـة
أو ماليـــة بـــني شـــركات تعمـــل داخـــل الـــوطن مـــا شـــركات تعمـــل خارجـــه ،وحتتـــاج
الشركات املسـتوردة إىل عملـة البلـد املصـدر لتسـديد السـلا املسـتوردة ،وتضـطر بـ لك
للقيام مببادلة عمالتها بعملة ذلك البلد لكي تنف التزاماتها.
ويف الواقا هي عمليات روتينية ليست متعلقة بالشركات التجارية فقط ،بل يقوم بها
أفراد عاديني يف إطار تنقالتهم من بلد آلخر فهـو حباجـة لعملـة هـ ا البلـد ،ليجـد نفسـه
مضطرا للقيام بعملية الصرف ،أي مبادالت نقدية بعمالت أجنبية.
وعلى اعتبار أن املساس مبصلحة اقتصادية

ميها القانون ،يعتـا جر ـة اقتصـادية

فإنه كننـا الوصـول إىل حتديـد تعريـف جلر ـة الصـرف ،فتعـرف بكنهـا "كـل فعـل
ال بقواعد الصرف وحركة رؤوس األمـوال املنصـو

عليهـا يف التشـريا املعمـول بـه"

على اعتبار أن قواعد الصرف والنقد وحركة رؤوس األموال من وإىل داخـل الـوطن هـي
مصا

اقتصادية

ميها القانون اجلزائري.

()7

ومن جهة أخر فإن آليات محاية العمليات املصرفية ما هي إال جمموعة من األنممـة
والقـوانني الـيت تصـدرها الدولـة بغيـة إخضـاع معـامالت األفـراد واهلي ـات مـا اخلـارج،
للسياسة اليت تراهـا أنهـا تكفـل الصـا

العـام ،ويسـتوي يف ذلـك التـدخل مـن الناحيـة

املالية عن طري تنميم عمليات الصرف األجن واليت تقوم بهـا البنـو أو رسـم سياسـة
تهدف إىل توفري نقد أجن عن طري إعاقة االسترياد أو دفا الصـادرات ،بتـكثري وسـائل
مصطنعة ترمسهـا السـلطات ،ومعنـى ذلـك أن الرقابـة تـتم عـن طريـ الصـرف وحركـة
رؤوس األمـوال مـا اخلـارج الناتـة عـن عمليـات التجـارة اخلارجيـة وتهـدف إىل احلفـاظ
على قيمة النقد(.)8
ور م أن املشرع اجلزائري ر يعرف جر ـة الصـرف كجر ـة قائمـة بـ اتها إال أنـه
حدد جمموعة من السـلوكيات والـيت تعـا عـن الـركن املـادي املكـون هلـا يف كـل مـن
األمـر  11/83واألمـر  22/32املعـدلني واملـتممني ،إضـافة إىل تعريفـة للصـرف يف حـد
ذاته كعملية قانونية مبوجب املادة األوىل من نمام بنك اجلزائر رقم  ،82/31اليت جا
فيها "يقصد بالصـرف كـل معـامالت الشـرا والبيـا للعمـالت الصـعبة احلسـابية مقابـل
الدينار أو العمالت الصعبة فيما بينها" ،فبالرجوع إىل أحكـام األمـر  22/32وأحكـام
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األمـــر  ،11/83تتمثـــل جر ـــة الصـــرف العمديـــة يف األفعـــال املاديـــة امل الفـــة لتشـــريا
الصرف واليت يكون حملها املعادن النفيسة واألحجار الكر ة .وبعد تعديل ه ا األمـر
يف  2818مبوجب األمر  83/18أضاف املشرع القيم املنقولة والسندات ،أي وسيلة دفا
سوا أجنبية أو وطنية(.)9
املطلب الثاني اإلجرا ات القانونية للحد من جرائم الصرف وحركة رؤوس األموال
إن حركة رؤوس األموال وعمليات الصرف اليت تتدخل فيها البنو  ،ال اتلف فيهـا
اثنان بكنها أحد أهم احملركات الرئيسية ألي اقتصاد ،مهما كانـت طبيعتـه ومنمومتـه
السياسية سوا اشـراكي أو رأمسـالي ،ألنـه كلمـا زادت عمليـة انتقـال وحتـر رؤوس
األموال واستغالهلا يف مشـاريا كـا  ،عـاد كلـه بـالرب للـدول ،ويف مقابـل ذلـك البـد
مـــن وضـــا ضـــوابط وحـــدود هلــ ه العمليـــة للحـــد مـــن ظـــواهر الفســـاد املـــالي واجلـــرائم
االقتصادية.
واجلزائــر واحــدة مــن الــدول الــيت حاولــت ضــبط عمليــات الصــرف وحركــة رؤوس
األمــوال مــن وإىل اخلــارج ،خاصــة بعــد ختلــي الدولــة عــن احتكــار التجــارة اخلارجيــة،
ول لك نستعرض النقاط التالية واليت تل

أهم اإلجرا ات القانونية املت ـ ة للحـد مـن

جرائم الصرف
أوال-

لة النصو

التشريعية الصادرة واملتعلقة باملنمومة املصرفية ،تركـد كلـها

على األهمية اليت أولتها اجلزائر هلـ ه العمليـات ،ففـي احلقبـة االسـتعمارية وبعـد خـروج
فرنســا مــن اجلزائــر بقــي العمــل بــالقوانني الفرنســية مبوجــب القــانون رقــم 152/22
واملتضـــمن اإلبقـــا علـــى التشـــريا الفرنســـي( ،)10وبالتـــالي
التشريا الفرنسي يف اجلزائر ،مبا يف ذلك التشريا اخلا

مبقتضـــاه متديـــد تطبيـ ـ
بقما جرائم الصرف ،وجا

بعد ذلـك األمـر رقـم  )11(128/23واملتضـمن قـانون املاليـة لسـنة  ،1328والـ ي تضـمن
جر ة الصرف واليت أصب معاقبا عليهـا مبوجـب قـوانني جزائريـة ال فرنسـية .وتعاقبـت
بعد ذلك ثلة من املراسيم والقوانني تنمم جرائم الصرف ن كر منها
األمر  ،42/25واملتضمن قانون العقوبات( ،)12املعدل واملتمم لألمـر رقـم ،152/22
وال ـ ي ألغيــت مبوجــب أحكامــه جر ــة الصــرف املنممــة بقــانون املاليــة لســنة ،1328
وأدرجــت ضــمن نصــو
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خمالفة التشريا والتنميم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األمـوال مـن وإىل اخلـارج،
واملعدل واملتمم باألمر رقم  ،81-83والـ ي

مبوجبـه إلغـا جر ـة الصـرف مـن قـانون

كم ه ه اجلرائم نصـو

أخـر منهـا األمـر رقـم  11-83واملتعلقـة

العقوبات وكما

بالنقد والقرض وك ا التنميم رقم  ،81/82واملتعل بالقواعـد املطبقـة علـى املعـامالت
اجلارية ما اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة.
فه ه الرسانة القانونية تركد حر

اجلزائر علـى محايـة الصـرف ومراقبـة حركـة

رؤوس األموال ،ما حتريره للصرف وعصرنة املنمومة القانونية اليت تنممه.
ثانيــا -مــا يــز اجلــرائم الصــرفية ارتباطهــا باألحكــام التنميميــة الصــادرة مــن بنــك
اجلزائــر أي خضــوعها ألحكــام قــانون النقــد والقــرض ،والــ ي يف مادتــه  22خولـــت
جمللس النقد والقرض حتديد أهـداف سياسـة الصـرف وكيفيـة ضـبط الصـرف وكـ ا
تسيري احتياطات الصرف.
وهـ ه اخلصوصــية تعلنــا حنــدد حمــل اجلر ــة أو األدوات الــيت تســتعمل الرتكابهــا
وهــي طبقــا للمــواد  1و 2و 3مــن األمــر  ،22/32تنصــب علــى وســائل الــدفا بكافــة
صورها (أوراق نقدية ،صكو مصـرفية ،سـندات تاريـة ، ...القـيم املنقولـة وسـندات
الدين ،املعـادن النفيسـة واألحجـار الكر ـة ،وكـل عنصـر قـد يشـكل لنـا صـورة مـن
صور جرائم الصرف امل تلفة.
ثالثــا -حصــر املشــرع ممــاهر اجلر ــة املتعــددة يف ن ـ

املــادة األوىل مــن األمــر رقــم

 ،22/32علـــى أنـــه "تعتـــا خمالفـــة أو حماولـــة خمالفـــة للتشـــريا والتنمـــيم اخلاصـــني
بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج ،بكية وسيلة كانت ،ما يكتي
 التصري الكاذب- ،عدم مراعاة التزامـات التصـري  - ،عـدم اسـرداد األمـوال إىلالــوطن - ،عــدم مراعــاة اإلجــرا ات املنصــو
احلصول على الراخي

عليهــا أو الشــكليات املطلوبــة - ،عــدم

املشرطة أو عدم احرام الشروط املقرنة بها.

ولكن السرال املطروح هو هل ه ه امل الفات متس العمالت الوطنية أم ال؟
وإذا كــان مــن الواض ـ أن النقــود القابلــة للتحويــل ختضــا لألمــر رقــم  ،22-32فــإن
العملــة الوطنيــة معنيــة بهـ ه العمليــة إذا كانــت حمــل تعــامالت أجنبيــة ،ألنهــا ــري قابلــة
للتحويل ول لك هي معنية جبر ة الصرف املنصو

واملعاقب عليها يف األمر املـ كور،
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وال ي جا فيه أنه يعتا جر ة كل تصدير واسترياد لكل وسيلة دفا أو قيم منقولة أو
سندات دين حمررة بالعملة الوطنية.
وعليه نقول أن عملية الصرف هي حتويل عملة بلد ما بعملة أخر  ،سوا كانت ه ه
العمالت دولية أو داخليـة ،ألن هـ ه األخـرية حممـور التعامـل بهـا دوليـا ،واملشـرع جانـب
الصواب يف توسعة دائرة ه ه اجلرائم بكن يكون حمل متابعة قضـائية مـن قـام باسـترياد
وتصـــدير العملـــة الوطنيـــة مـــن وإىل الـــداخل ويف احلـــدود الـــيت نممهـــا التشـــريا وبـــدون
تصري .
رابعا -الرقابة الصارمة على حركة تنقل رؤوس األمـوال مـن وإىل اخلـارج ،واجلزائـر
تعد من بني الدول األكثر صـرامة يف هـ ا املوضـوع وهـي لوقـت طويـل اعتمـدت سياسـة
عــدم القابليــة للتحويــل الكلــي لــرؤوس األمــوال ،مــا جعــل املســتثمرين األجانــب يف تــردد
لدخول سوق االستثمارات فيهـا ،ولكـن اإلصـالحات الـيت سـارت فيهـا اجلزائـر خففـت
منها ،ول لك كان لصدور التنميم رقم  ،)13(81/82واخلا

ببنك اجلزائـر ،الصـد

اإل ــابي يف موقــف اجلزائــر مــن حركــة رؤوس األمــوال .وذلــك أنــه يستشــف مــن عبــارة
"حركــة رؤوس األمــوال مــن وإىل اخلــارج" أن املشــرع قــد وضــا شــرط البــد منــه العتبــار
العملـة الوطنيــة واألجنبيـة الغــري قابلـة للتحويــل حمـال جلر ــة صـرف ،وهــو أن تكتســي
حركتها من اخلارج طابعا تاريا أي أن تكون ذات أهمية(.)14
وإذا كانــت ــري تاريــة فإننــا نكــون أمــام حالــة ســلعة خاضــعة لعمليــات التصــدير
واالسترياد واليت يكون حملها اجلرائم اجلمركيـة ،ألن دراسـتنا تنصـب علـى أن النقـد
هو حمل التعامل.
وكمــا أن املشــرع مسـ يف ه ـ ا التنمــيم للمســتثمرين مــن اســترياد وتصــدير العملــة،
واليت متثل يف الغالب عائداتهم من املشاريا اليت أقيمت يف اجلزائر ،عـن طريـ وسـطا
معتمدين وال ين هم بنو ومرسسات مالية معتمدة ،وهو ما أكدت عليـه املـادة  11مـن
التنميم  ،81/82كما كن مبفهوم ه ا التنميم لكـل مقـيم يف اجلزائـر أو مسـافر
تصدير مبالغ أجنبية يف احلدود اليت يسم بها القانون واملقررة من بنك اجلزائر ،وكل
تصري خمالف ل لك يعتا جر ة.
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وذهـب املشـرع إىل أبعـد مـن ذلـك يف نـ

املـادة  8مـن التنمـيم رقـم  ،81/82عنــدما

مس جمللس النقد والقرض من رخصة للمقيمني يف اجلزائر بتحويـل رؤوس األمـوال إىل
اخلارج لتمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم يف اجلزائر ،وقـد أكـدت علـى مبـدأ
حرية التعامل بالعملـة الصـعبة للمسـتثمرين نـ

املـادة  31مـن قـانون االسـتثمار اجلديـد

بنصــها علــى أنــه "تســتفيد االســتثمارات املنجــزة انطالقــا مــن املســاهمة يف رأس املــال
بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائـر بانتمـام ويتحقـ مـن اسـتريادها
قانونا ،منضمان حتويل الرأمسـال املستثمر والعائدات الناتـة عنـه.)15("...
وإ

اال فإن استرياد أو تصدير أو حيازة العملة الصعبة يف اجلزائر يتم وف إجـرا ات

قانونية حمددة من قبل بنك اجلزائر ،ووفـ شـكليات حمـددة ،وهـ ا يف حـد ذاتـه آليـة
قانونية تسم باحلـد مـن جـرائم الصـرف ،وهـ ا كلـه راجـا لسياسـة ختلـي الدولـة عـن
التدخل يف التجارة اخلارجية ،وأصـب بـ لك اقتنـا العملـة الصـعبة لـدواع اقتصـادية يـتم
عن طري الوسطا املعتدين فقط وال ين هم البنو أو املرسسات املالية املعتمدة.
خامسا -لقد جند األمر رقم  22/32أش اصا مرهلني ملعاينة جرائم خمالفة التشريا
والتنميم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال مـن وإىل اخلـارج ،وهـم علـى سـبيل
املثـــال ضـــباط الشـــرطة ،أعـــوان اجلمـــار  ،موظفـــو املفتشـــية العامـــة للمالية...وقـــد
حصرهم يف نـ

املـادة  ،2وأعمـاهلم تتمثـل يف حتريـر حماضـر عـن امل الفـات وإرسـاهلا

لوكيل اجلمهورية املرهل الوحيد بتحريك الدعو العمومية ،وال ي حتريكها مشروط
بشكو من وزير املالية ممثال يف أحد أعوانه ،ولكن بصـدور األمـر  83/18ويف نـ
املــادة  84منــه ،ر تعــد الشــكو قيــدا أو شــرطا لتحريــك الــدعو العموميــة يف جمــال
الصرف ،وتكون ب لك قد ألغت املادة  83سالفة ال كر من األمر .22/32
وكما قرر املشرع جمموعة عقوبة جلرائم الصرف منها ن

املادة األوىل مكـرر مـن

األمر  ،22/32وهي احلبس من سنتني إىل سبا سنوات وبغرامة ال تقل عن ضـعف قيمـة
حمل اجلر ة ،وأضـاف يف املـادة  ،5عقوبـات تكميليـة هـي رامـة ماليـة ال كـن أن
تقل عن أربا مرات قيمـة حمـل امل الفـة ،وكـ ا مصـادرة حمـل اجلنحـة ،واإلقصـا مـن
الصفقات العمومية ،واملنا من ممارسة نشاط الوساطة يف البورصة...
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واملالحــص أن القاعــدة العامــة يف تقريـر اجلــزا ات هــي الرجــوع إىل قــانون العقوبــات،
ولكن املـادة  2مـن األمـر  ،22/32ألغـت تطبيـ أحكـام قـانون العقوبـات علـى جـرائم
الصرف وحركة رؤوس األمـوال ،وجعلتهـا مـن اختصـا

هـ ا األمـر دون سـواه ،وهـ ا

خلصوصية وحساسية ه ه اجلرائم املاسة باالقتصاد الوط .
سادسا -أقرت اجلزائر جمموعة من األنممة الصادرة عن جملس النقـد والقـرض ويف
جمال حركة رؤوس األموال ،بإمكانيـة نقـل رأس املـال وحريـة حتويلـه مـن أجـل متويـل
النشاطات التجارية واالستثمارية ،ومن أجل ذلـك وقعـت اجلزائـر عـدة اتفاقيـات يف هـ ا
اخلصو  ،ألنها جرائم يف نمرنا عابرة للحدود ،ومـن بـني هـ ه االتفاقيـات ،تلـك الـيت
وقعتها واحتاد املغرب العربي باجلزائر ،يف  23جويلية  ،1338واملتعلقة بضمان تشـجيا
االستثمار بـني الـدول( ،)16وكـ ا االتفـاق حـول الرقيـة واحلمايـة املتبادلـة لالسـتثمارات
بــني اجلزائـــر واجمللـــس الفيـــدرالي السويســري( ،)17إضـــافة إىل اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة
املتعلقة بالفساد سـنة  2883والـيت وقعـت عليهـا اجلزائـر بـتحفص( .)18وهـ ا لـدليل علـى
انتهــاج اجلزائــر لسياســة التعــاون الــدولي ملكافحــة اجلــرائم ،ومحايــة كــل مــا يتعل ـ
باملبادالت التجارية اخلارجية.
املبحث الثاني التكثريات االقتصادية جلرائم الصرف وحركة رؤوس األموال
نتعـــرض يف هـ ـ ا املبحـــث إىل تـــكثري جـــرائم الصـــرف وحركـــة رؤوس األمـــوال علـــى
األسواق املالية (مطلب أول  ،وتكثريها على االستثمار (مطلب ثان .
املطلب األول تكثري جرائم الصرف وحركة رؤوس األموال على األسواق املالية
الســوق املاليــة ھي تلــك الســوق الــيت يــتم فيهــا بيــا وشــرا خمتلــف األصــول املاليــة مــن
أســهم وســندات ومشــتقات و ريهــا مــن أدوات االســتثمار .ويســاهم كــل مــن الوســطا
والسماسرة واهلي ـات املرخصـة للتعامـل يف املنتجـات املاليـة بقسـط وافـر يف تنشـيط تلـك
السـوق حتـت رقابـة السـلطات املاليـة .ففيهـا يلتقـي األعـوان االقتصـاديني الـ ين يســجلون
فائضــا مــا األعــوان االقتصــاديني ال ـ ين يســجلون عجــزا (التقــا العــرض والطلــب علــى
رؤوس األمــوال  ،وباســتعمال ميكانيزمــات الســوق ،ال ســيما تقنيــة التســوي

وإصــدار

األوراق املاليـة ،تنتقـل تلــك األمـوال مــن الف ـة األوىل إىل الف ــة الثانيـة ،األمــر الـ ي يعـ
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متويــل األنشــطة االقتصــادية امل تلفــة .وعليــه فالســوق املاليــة هــي أبضــا مكــان التقــا
العرض والطلب على تلك األوراق املالية وب لك تتحدد أسعارها وفقا لقو السوق(.)19

ول ـ لك تلجــك الدولــة لتحقي ـ أهــدافها االقتصــادية إىل وضــا اســراتيجيات أساســها
اإلمكانيات املصرفية املتاحة وك ا خمزونها من ال هب والعملـة الصـعبة ،وبالتـالي أي
تــدهور يف ه ـ ه األخــرية لــه تــكثريات عديــدة علــى أســواقها املاليــة الداخليــة منهــا وحتــى
اخلارجية ل لك ن كر ه ه التكثريات يف التالي
أوال -تدهور العملة الوطنية بسبب وجود أسواق مالية جوارية تتم فيها املبـادالت املاليـة
بالعملة الصعبة ،وهـو مـا يعـرف بالسـوق السـودا  ،والـيت ال ختضـا ملراقبـة الدولـة .وهـو
السبب الرئيسي يف ضعف خمزون الدولة من الصرف.
فالعمــل يف ه ـ ه األســواق بــال شــك

ــدث آثــارا جوهريــة علــى االحتياطــات الدوليــة

وتــدفقات الســلا واخلــدمات واألصــول مــن وإىل خــارج ه ـ ه الــدول ،ومبــا أنــه أصــبحت
السوق املوازية للعمالت الصعبة واقعا معاشا للكثري من الدول ،صار من الصعب تقـدير
حجم الكتلة النقدية املتداولة يف السوق املوازية للعمالت الصعبة ،وبالتالي يصعب معهـا
حتديــد مصــادرها ومتويالتهــا احلقيقيــة ،األمــر ال ـ ي يفــت اجملــال أمــام عمليــة تبيــيض
األموال إذ يتم تداول األموال الغري املشروعة كمرحلة أوىل يف السوق املوازيـة ،ثـم حتـول
إىل البنــو مــن أجــل ســلها بشــكل حســابات جاريــة علــى دفعــات ممــا يــرثر ســلبا علــى
أســعار الفائــدة وأســعار الصــرف ،وهك ـ ا كلمــا زاد عــدد األســواق املوازيــة للصــرف
كلما كان ذلك مرشرا علـى تزايـد األمـوال القـ رة املتداولـة داخلـه ،وهـو مـا يـنعكس
سلبا على الدخل الوط (.)20
وتعد اجلزائر من بني الـدول الـيت تفتقـر إىل آليـات ومرسسـات رمسيـة لتحويـل العملـة
األجنبية مثل مرسسات الصرافة ،ووصف اخلبري االقتصادي عبد الرمحن مبتـول عمليـة
تداول العملة األجنبية يف الساحات العموميـة وخـارج نطـاق القنـوات الرمسيـة ،بالمـاهرة
"اخلطرية جدا" .وكشـف عـن دراسـة أجنـزت عـام  2813أثبتـت وجـود عمليـات تضـ يم
للفــواتري مــن طــرف املســتوردين اجلزائــريني الــ ين اســتغلوا تــارة الصــرف يف الســوق
السودا واملوازية ،واشـروا أكثـر مـن ألـف شـقة يف مدينـة إسـبانية ،وهـي العمليـة الـيت
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تكــررت يف عــدة عواصــم أوروبيــة خاصــة يف فرنســا وإســبانيا وهــو مــا يفســر-برأيــه-
احلركة الكبرية للعملة األجنبية يف السوق السودا (.)21
ول لك فإن السوق السودا ترثر على العملة الوطنية وتردي إىل خفض قيمتها ،والـ ي
من بني أهم سـلبياته اخنفـاض القـدرة الشـرائية للمـواطنني ،وأي سياسـة نقديـة تت ـ ها
الدولة مصريها الفشل.
ثانيا -هنا عالقة كبرية بني تقلبات أسعار الصرف وارتفاع مرشرات التض م .ه ا
األخري يعتا من أكا املصطلحات االقتصـادية شـيوعا ،ـري أنـه علـى الـر م مـن شـيوع
است دام ه ا املصطل فإنه ال يوجد اتفاق بني االقتصاديني بشكن تعريفـه ،ويرجـا ذلـك
إىل انقسام الرأي حـول حتديـد مفهـوم التضـ م حيـث يسـت دم هـ ا االصـطالح لوصـف
عـدد مــن احلـاالت امل تلفــة ،وهــي االرتفـاع املفــرط يف املســتو العـام لألســعار ،وارتفــاع
الــدخول النقديــة أو عنصــر مــن عناصــر الــدخل النقــدي مثــل األجــور أو األربــاح ،ارتفــاع
التكـاليف ،اإلفــراط يف خلـ األرصــدة النقديــة ،ولـيس مــن الضــروري أن تتحــر هـ ه
المواهر امل تلفة يف اتاه واحد ويف وقت واحد(.)22

ومث ـال ذلــك مــا حــدث يف اجلزائــر صــيف جويليــة  ،2882حيــث ارتفــا ســعر األورو
ارتفاعــا مفاج ــا مقابــل الــدينار ومــن أهــم األســباب ،احلملــة الــيت بــادر بهــا رجــال األمــن
حبجز كميات معتاة من العملـة الصـعبة ممـا أد إىل تراجـا عـرض كميـة معتـاة مـن
العمـــالت الصـــعبة( ،)23وبالتـــالي ارتفـــاع قيمتهـــا ،ويـــرثر هـ ـ ا االرتفـــاع ال حمـــال علـــى
املبـادالت التجاريــة للجزائــر مــا اخلــارج الســيما وأن  % 28مــن التجــارة اخلارجيــة تـ هب
حنــو االحتــاد األوربــي ،ويــنعكس مباشــرة ه ـ ا االرتفــاع علــى أســعار املــواد املســتوردة،
خاصة األساسـية منهـا كالغـ ا والسـيارات واألدويـة( .)24وهـ ا سـببه جـرائم الصـرف،
واليت تردي إىل تراجا احتياطات العملة األجنبية وتكثريه على التجارة وانهيار االقتصـاد،
وال ـ ي هــو أصــال يعــاني مــن أن االســترياد يفــوق الصــادرات وه ـ ه األخــرية متوقفــة علــى
النفط فقط.
ثالثــا -اجلــرائم الصــرفية وحركــة رؤوس األمــوال تــرثر علــى السياســات االقتصــادية
للدولة ألن سعر الصرف يسم للدولة بالتواصل ما األسواق املالية اخلارجية ،ومن بينهـا
القطاع املالي والنقدي ،حبيـث يعتـا سـعر الصـرف عـامال مهمـا بالنسـبة للجانـب املـالي
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ألي دولة ويردي تغريه إىل التكثري على ه ا القطاع كون سعر الصرف يسـاهم يف التـكثري
علــى توجهــات الدولــة املاليــة ،وألنــه مــن مســلمات العمليــة االقتصــادية أن لســعر الصــرف
عالقة مباشرة بالصادرات والواردات ،ويرثر ارتفاعه أو اخنفاضـه علـى تكـاليف السـلا
واخلدمات املستوردة واملصدرة وبالتالي على مستو النمو املالي والنقدي يف الدولة.

املطلب الثاني تكثري جرائم الصرف وحركة رؤوس األموال على االستثمار
لرؤوس األموال اخلاصة بالدرجة األوىل مكانة كـبرية يف العمليـة االسـتثمارية سـوا
الداخلية أو اخلارجيـة ،وبهـدف اجنـاز مشـاريا اقتصـادية البـد مـن حتقيـ جمموعـة مـن
الضــمانات تكفــل جنــاح هــ ه العمليــة منهــا االســتقرار املــالي وتــوفر العملــة الصــعبة،
واجلزائــر كمثيالتهــا مــن الــدول الناميــة تســعى جاهــدة لتحقي ـ ه ـ ه املعادلــة ،ل ـ لك
للجرائم الصرف أثر كبري على االستثمار داخل الدولة منها
أوال -إن ر يتم مراقبة حتول األموال الناتـة عـن العمليـة االسـتثمارية مـن قبـل رجـال
األعمال سـينتج عنـه بطبيعـة احلـال عجـز يف خمـزون الصـرف يف الدولـة ،وإن ر يسـم
لرجال األعمال بنقـل أمـواهلم مـن اجلزائـر إىل اخلـارج ،سـيحدث عـزوف هـ ه الف ـة عـن
الدخول إىل السوق اجلزائرية وبالتالي تعطـل عجلـة التنميـة فيهـا ،وعليـه البـد مـن إقـرار
مبدأ حتويل املستثمر لرأمساله وأرباحه ،ولكن حتت رقابة الدولة.
ثانيــا -ظــاهرة تهريــب العملــة املــرتبط بعمليــات اســتثمارية وهميــة .فيــتم تهريــب العملــة
األجنبية يف اجلزائر بطرق مباشرة وأخر

ري مباشرة ،أما الطرق ري املباشـرة ظـاهرة

قد ــة ومــا تــزال قائمــة مــن خــالل الطــرق ــري القانونيــة واملعروفــة لتهريــب العملــة إىل
اخلـــارج .أمـــا الطـــرق املباشـــرة فتتمثـــل يف قـــرار احلكومـــة األخـــري دعـــم املســـتثمرين
اجلزائريني الـرا بني يف إنشـا اسـتثمارات يف اخلـارج وبتمويـل جزائـري .واعتـا أن هـ ا
القـــرار-بســـبب مـــوض آلياتـــه وأهدافـــه وعـــدم وجـــود رؤيـــة اســـراتيجية -سيســـاهم يف
استفحال ظاهرة التهريب أكثر ،وبطرق قانونية(.)25
وقـد حـ ر خــاا وسياسـيون جزائريـون مــن تـداعيات اسـتمرار مسلســل نزيـف العملــة
األجنبيــة مـــن بالدهـــم إىل اخلـــارج بســـبب اســـتفحال ظـــاهرة تهريـــب العملـــة مـــن طـــرف
شــركات االســترياد والتصــدير ،يف ظــل يــاب قنــوات رمسيــة علــى شــكل صــرافات
لتداول العملة األجنبية .و تكشف أرقـام اجلمعيـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد عـن تهريـب
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أكثــر مــن  188مليــار دوالر خــالل الســنوات العشــر األخــرية .وتوجــه أصــابا االتهــام إىل
شــركات االســترياد والتصــدير الــيت تلجــك-حســب اخلــاا  -إىل تض ـ يم فــواتري خمتلــف
الســلا الــيت تســتوردها مــن خمتلــف منــاط العــار ،فضــال عــن عمليــات التهريــب علــى
مستو املطارات واملواني اجلزائرية(.)26
ثالثــا -الصــور امل تلفــة جلــرائم الصــرف وحركــة رؤوس األمــوال تســاهم يف إضــعاف
العملية االستثمارية وذلك يف حالة عدم تشديد الرقابـة عليهـا ،ألن التـدفقات املاليـة ـري
الشرعية هي األخر هلا سلسلة من اآلثار السلبية علـى االقتصـاد ،فهـي تـرثر سـلبا علـى
إيرادات احلكومة من خالل ت كل القاعدة الضريبة ،فه ه األموال لن ختضا للضريبة
وبالتالي سيقلل ذلك من إيرادات احلكومة ،ممـا افـض االسـتثمار والنمـو االقتصـادي
ويتسبب يف ارتفاع معدالت البطالة وعدم العدالة يف توزيا الدخل ،و ـد ذلـك مـن قـدرة
الدولة على تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة ،كمـا تتسـبب التـدفقات املاليـة ـري املشـروعة
والفســاد يف قمــا روح املبــادرة للقطــاع اخلــا  ،وتعي ـ تنميتــه وتقل ـ

إىل حــد كــبري

التنويا االقتصادي.
وحسب إحصائية مقدمة من قبل مصلحة اجلمار  ،أنه يتم تسجيل حـوالي  28مليـار
دج سـنويا قيمـة مبـا لغ حمولـة عـن طريـ عمليــات اسـترياد ـري شـرعية يف الفـرة مـا بــني
 2818إىل  ،2815وبلــغ عـــدد قضــايا جـــرائم الصــرف لـــد املصــا

القضـــائية 588

قضية سنويا .ويضيف نفس املصدر أن تكثيـف الرقابـة مـن قبـل مصـا

اجلمـار أد

إىل اخنفــاض قيمــة املبــالغ مــن  48مليــار دج ســنة  2814إىل  88مليــار دج يف السداســي
األول من سنة .)27(2812
خامتة
نصل يف نهاية الورقة البحثية ه ه إىل

لة من النتائج نوردها كالتالي

أوال -لقد أد النمو املطرد للتجارة اخلارجية إىل تشابك وترابط العالقـات واملبـادالت
االقتصــادية بــني خمتلــف الــدول مــا جعــل الكــثري منهــا يعــدل مــن سياســاته التشــريعية
ملواجهــة األخطــار اآلتيــة مــن عمليــات الصــرف ،كمــا أن التحركــات الض ـ مة لــرؤوس
األمــوال ،والــيت اختلطــت بكونهــا تــنقالت مشــروعة و ــري مشــروعة أد إىل دق نقــوس
اخلطر لتكثيف الرقابة املصرفية على ه ه العمليات.
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ثانيــا -االنفتــاح االقتصــادي والعوملــة املاليــة والنقديــة الــيت نشــهدها اليــوم ،تعلنــا يف
خطر دائم ملواجهة خمتلف صور جرائم الفسـاد ،والـ ي تلعـب فيـه العملـة الصـعبة الـدور
الرئيسي ،وكما أن ضرورات التنمية احمللية املستدامة تعلنا يف حاجة دائمة للمسـتثمر
األجن  ،وال ي معه ترتفـا عمليـات املبادلـة النقديـة بالعملـة الصـعبة ،مـا جعـل اجلزائـر
تراجا سياستها اتاه رفا احلمر املطل علـى هـ ه احلركـة ،وجعـل املسـتثمر يف حريـة
لنقــل أموالــه مــن وإىل اخلــارج ،ولكــن دائمــا حتــت رقابــة الدولــة وبرعايــة مــن وســطا
معتمدين وهم البنو واملرسسات املالية.
ثالثا -من بني أهم أسباب األزمة االقتصادية الـيت تعيشـها اجلزائـر اليـوم ،هـو ضـعف
احتياطاتهــا مــن العملــة الصــعبة ،وه ـ ا الضــعف يعــود إىل أســباب متعــددة منهــا جــرائم
الصــرف ووجــود ســوق موازيــة للعملــة الصــعبة ال ختضــا لرقابــة الدولــة ،وهــي مــن أهــم
عوامــل اســتنزاف العملــة يف األســواق اجلزائريــة ،والــيت تــرثر حتمــا علــى أســواق املــال
والنقد ،الداخلية واخلارجية.
ونتيجة ل لك خنل

من حبثنا للموضوع إىل توصيتني هامتني هما

أوال -ضرورة مواكبـة التطـورات احلاصـلة يف عـار الصـرف ومراقبـة حركـة رؤوس
األمــوال الــيت تــتم ،خاصــة وأن بنــك اجلزائــر أصــبحت لديــه رقابــة الحقــة علــى عمليــات
الصــرف ل ـ لك

ــب تطبي ـ نمــام الصــرفات لســحب العملــة الصــعبة املتداولــة يف ســوق

السودا  ،واليت هي بعيدة عن كل رقابة ،وه ا اإلجرا أصب ضرورة ال خيارا ،خاصة
وأن اجلزائر عازمة على االنضمام إىل منممة التجارة العاملية.
ثانيــا -رفــا وتطــوير أســاليب حماربــة جــرائم الصــرف ،بعصــرنة املنمومــة التشــريعية،
وكــ ا توقيـــا املزيـــد مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة لتوحيـــد الـــرؤ الدوليـــة حملاربـــة جـــرائم
الصرف ،بتبادل اخلاات العلمية عن طري دورات تكوينية لألعوان املرهلني واملوجهني
لضبط هك ا نوع من اجلرائم ،خاصـة يف جمـال إتقـان اللغـة اإلجنليزيـة والـيت أضـحت
اللغة األوىل عامليا.
اهلوامش
( -)1األمر رقم  ،82/31بتاريا  14أوت  ،1331يتعل بقواعد الصرف وشروطه ،ج ر العدد  ،24بتاريا
 23مارس .1332
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( -)2األمــر رقــم  ،22/32بتــاريا  3يوليــو  ،1332واملتعل ـ بقمــا خمالفــة التشــريا والتنمــيم اخلاصــني
بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج ،ج ر العدد  ،43بتاريا  18يوليو .1332
( -)3األمـر رقـم  ،81/83بتــاريا  13فاايـر  ،2883واملتعلـ بقمـا خمالفـة التشــريا والتنمـيم اخلاصــني
بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج ،ج ر العدد  ،12بتاريا  23فااير .2818
( -)4األمــر رقــم  ،83/18بتــاريا  22أوت  ،2818واملتعل ـ بقمــا خمالفــة التشــريا والتنمــيم اخلاصــني
بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج ،ج ر العدد  ،58بتاريا  81سبتما .2818
( -)5القــانون رقــم  ،،11/83بتــاريا  22أوت  ،2883واملتضــمن قــانون النقــد والقــرض ،ج ر العــدد ،52
بتاريا  22أوت .2883
( -)6يوسف عـودة ـامن املنصـوري ،التضـامن الصـريف يف األوراق التجاريـة ،الطبعـة األوىل ،منشـورات
احللبية احلقوقية ،لبنان،2812 ،

.28-13

( -)7ابن خيفة مسرية ،اآلليات القانونيـة ملكافحـة خمالفـات تشـريا الصـرف وحركـة رؤوس األمـوال،
دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،15جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،جوان ،2812

.423

( -)8حممد عربي ،خمالفات الصرف وحركة رؤوس األموال وطـرق تسـويتها ،الطبعـة األوىل ،امللكيـة
لطباعة والنشر والتوزيا ،بدون بلد نشر،2888 ،
( -)9ابن خيفة مسرية ،مرجا سب ذكره،

.2

.424

( -)10القــانون رقــم  ،152/22بتــاريا  31ديســما  ،1322يتضــمن اإلبقــا علــى التشــريا الفرنســي يف
اجلزائر بعد اإلستقالل ،ج ر العدد  ،82بتاريا  11جانفي .1323
()11

 -األمر رقم  ،182/23بتاريا  31ديسما  ،1323يتضمن قانون املالية ،ج ر العدد  ،118بتاريا 31

ديسما .1323
()12

 -األمر رقم  ،42/25بتاريا  12جوان  ،1325يتضمن قـانون العقوبـات ،ج ر العـدد  ،53بتـاريا 13

جوان .1325
( -)13التنميم رقم  ،81/82بتاريا  3فااير  ،2882يتعل بالقواعد املطبقـة علـى املعـامالت اجلاريـة مـا
اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة ،ج ر العدد  ،31بتاريا  13ماي .2882
( -)14أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائـي اخلـا

"جـرائم الفسـاد واملـال واألعمـال والتزويـر"،

اجلز الثاني ،الطبعة العاشرة ،دار هومه ،اجلزائر،2883 ،

.253

()15

 -األمر رقم  ،83/81بتاريا  28أوت  ،2881واملتضمن تطوير االستثمار ،ج ر العدد  ،42بتاريا 22

أوت .2881
()16

 -املصـادق عليهـا مبوجـب مرسـوم رئاسـي رقـم  ،428/38بتـاريا  22ديسـما  ،1338ج ر العـدد 82

بتاريا  2فااير .1338
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( -)17املوقا ببرين ،يف 38نوفما  ،2884واملصادق عليـه مبوجـب مرسـوم رئاسـي رقـم  ،235/85املـرر
يف  23يونيو  ،2885ج ر العدد  45بتاريا  23يونيو .2885
( -)18املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويور  ،بتـاريا  31أكتـوبر  ،2883واملصـادق
عليها بتحفص مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ،128/84بتاريا  13أفريل  ،2884ج ر العـدد  ،22بتـاريا
 25أفريل .2884
( -)19حمفوظ جبار ،أثر تقلبـات أسـعار الصـرف علـى األسـواق املاليـة "دراسـة إحصـائية لـبعض األسـواق
املتقدمة والنامية خالل السداسي األول من سنة  ،"2815جملة الباحث ،العدد رقم  ،12جامعـة ورقلـة،
2812

.22

( -)20عزوز علي وبوزيـان عبـد الباسـط ،االقتصـاد املـوازي والسياسـات املضـادة لـه يف اجلزائـر ،امللتقـى
الوط حول االقتصاد ري الرمسي يف اجلزائر ،جامعة سعيدة ،2882 ،جامعة سعيدة،
https: //www.univ-saida.dz/siteecg/wp- content/uploads//SEMINAIRE2007/azouz.pdf

( -)21ياسني بودهان" ،تهريب العملة األجنبية ظاهرة تهدد االقتصاد اجلزائري" ،اجلزيرة،2814 ،
http: //www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/12/15/
( -)22حممد علي السرياميجي" ،تـكثري جـرائم سـيل األمـوال علـى اخـتالل سـعر صـرف اجلنيـة املصـري
وزيادة معدالت التض م" ،على اخلط

https: //www.facebook.com/alsramegy/notes

( -)23ليندة بلحارث ،نمام الرقابة علـى الصـرف يف ظـل اإلصـالحات االقتصـادية يف اجلزائـر ،أطروحـة
دكتوراه جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،بدون تاريا نشر،
( -)24ليندة بلحارث ،املرجا نفسه،

.22-21

.22

( -)25ياسني بودهان ،مرجا سب ذكره.
( -)26ياسني بودهان ،املرجا نفسه.
( -)27مقابلة ما جما بوعنام ،مدير االستعالم اجلمركي ،اإلذاعة اجلزائرية،2812/83/21 ،
http: //www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160921/88531.html.
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