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 هذا العمل المتواضع أحمد هللاا عز وجل على مّنه و عونه إلتمام هذا البحث

 الى من علمنا أن الحياة كفاح و ان العلم سالح و أن العمل شرف و نجاح، 

إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان يدفعني قدما نحو 

متلك اإلنسانية بكل قوة، إلى الذي سهر اإلى اإلنسان الذي  األمام لنيل المبتغى،

إلى مدرستي األولى في ، للعلمعلى تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه 

إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل  ،الغالي على قـلبي أطال هللاا في عمره أبيالحياة، 

 الّرعاية العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، التي رعتني حق

و الخير و العطاء، تتبعتني   ندي في الشدائد، و كانت دعواها لي بالتوفيقكانت سو

خطوة خطوة في عملي، إلى من إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها في وجهي نبع 

 ، عني خير الجزاء في الدارينمالك على القـلب والعين جزاها هللااأعز  أميالحنان 

إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي ّ ُأدخل على قـلبهما شيئا من السعادة إلى 

ة، الى زوجتي و ولدي عبد إخوتي و أخواتي الذين تقاسموا  معي عبء الحيا

كما أهدي ثمرة أطال هللاا في عمرهما،   الباريء المدعو براء و يزن حبيب هللاا

ذي كلما تظلمت الطريق أمامي لجأت جهدي ألستاذي الكريم: زيغام ابو القاسم  ال

إليه فـأنارها لي و كلما دب اليأس في نفسي زرع فيا األمل ألسير قدما و كلما 

سألت عن معرفة زودني بها و كلما طلبت كمية من وقته الثمين وفره لي بالرغم 

إلى كل أساتذة قسم العلوم االدارية و القانونية و إلى كل  ،من مسؤولياته المتعددة

يؤمن بأن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا و في أنفسنا قبل أن تكون في أشياء  من

 ...أخرى

من  11اآلية  ...."قـال هللاا تعالى " : إن هللاا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

 سورة الرعد 

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل 

 : سالم بلمعزيزالطالب



 

 *بسم هللاا الرحمن الرحيم* 

 

o و إن ليس لإلنسان إال ما سعى و أن سعيه سوف يرى".يقول هللا تعالى": 

o اآلية. –سورة ابراهيم  :" لئن شكرتم ألزيدنكم"أيضال و يقو 

o من ال يشكر الناس ال يشكر هللاا"و يقول الرسول عليه الصالة و السالم": 

اللهم  الحمد هلل تعالى نحمده كثيرا و نشكره و نستعين به في كل شيء، 

اعنا على ذكرك و حسن عبادتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا 

 رضيت و لك الحمد بعد الرضى على نعمة الهداية و االرشاد و التوفيق.

يسرني و يشرفني في نهاية هذا العمل المتواضع ان أتقدم بالشكر الجزيل  

على نصائحه و توجيهاته القيمة و افضى من  "القاسمزيغام أبو للمشرف االستاذ "

على هذه المذكرة و االطالع على كل  وقته الثمين حيث تفضل بقبول االشراف

 صغيرة و كبيرة في هذا البحث فجزاه هللاا عنا خير الجزاء.

 و أثني بالشكر الخاص الى لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة االستاذ

 .بوسحبة جياللي االستاذو بن بدرة عفيف

 و إلى جميع االساتذة الذين اشرفوا على تدريسنا طيلة الفترة الجامعية.

 .الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد إلنجاز هذا العمل المتواضع                



ئ تصرا ق  ال
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 ةــمقدم
 ذههأالقتصادية  و االجتماعية ،السياسية الميادين شتى في تغيرات ةعد العالم شهد

 و الداخلية األسواق موازين قلبت كبيرة تحوالت و تسارعات عرفـــــت األخـــــيرة

 يتطلبها يالـــــت يرةــالكب عاريالمش لقيام الحاجة لزيادة ضرورة هناك كانت إذ الخارجية،

 ركاتالش نتشارو ا االقتصادية المنشآت تعدد إلى ذلك أدى إذ ،الحديث االقتصادي النشاط

 مية،العال السوق في بروزها بعد خاصة أنشطتها وتنوعت مثيل، له يسبق لم بشكل التجارية

 و ماعيةاالجت و االقتصادية الحياة في ثر ا مؤ دورا تلعب كبيرة نفوذ قوة لها أصبحت بحيث

 أيديها بين األموال رؤوس لتكـــدس نظـــــرا المجتمعــــات لمختلف السياسية حتى

 لتطوير ةــــــــالمختلف الدول تحتاجها التي المجاالت في ةــــــالحديث واحتكارها للتكنولوجيات

 . فيها االقتصادية و ةــــاالجتماعي اةـــــــالحي تنمية و

 نونيةالقا بالشخصية المشرع لها يعترف التي والجمعيات الهيئات و الشركات دإن تزاي

 عن الخروج حاالت تزايد إلىأدى  فيها تعمل التي المجاالت وتعدد نشاطها دائرة واتساع

 لشركةا تقوم كأن الخاصة القوانين أو العقوبات قانون في الواردة سواء الجزائية األحكام

 تنشأ قد هاأن كما فاسدة، أغذية استيراد أو كالمخدرات، ممنوعة أشياء في بالمتاجرة التجارية

 شالغ أو كالتهريب مشروعة غير ألعمال كغطاء تستعمل أنها إال مشروعة لغايات ظاهريا

 ماليةال المصالح وتشابك بينها فيما المنافسة فإن مشروعة لغاية تنشأ التي الشركات حتى

 بحأص إذ ،واالقتصادية االجتماعية بالحياة تضر جسيمة أخطاء في وقوعها إلى هاب يؤدي

 لمنظمةا القوانين من وغيرها ئبوالضرا التجارة لشؤون المنظمة القوانين يخالفون مسيروها

 رائموالج الضريبي التهرب ئم جرا فيرتكبون المجتمع في واالقتصادية االجتماعية للحياة

 طرللخ حياتهم شخاص وتعريضألل الجسدية بالسمة الماسة الجرائم وحتى باألموال الماسة

 .المجتمع واستقرار األفراد مصلحة حساب على لو و األرباح من قدر أكبر تحقيق بغرض

 الحماية لتحقيق كفيلة آليات لوضع المشرعون اضطر المخاطر، هذه كل وأمام

 لتجاريةا الشركات قبل من المرتكبة الجرائم من الحديثة األشكال ضد الحيوية لدولةا مصالحل

 األضرار نع تعويضالب إللزامها كافيا يعد لم المدنية لمسؤوليةا تحميلها أن لهم تبين أن بعد

 أثناء الجرائم ارتكبوا الذين الطبيعيين األشخاص معاقبة كافيا يعد لم أنه كما فيها، تتسبب التي

 مع ىتتماش عقوبات النص على تم فقد لذلك ،التجارية الشركات تلك لدى ألعمالهم تأديتهم

 .طبيعته

 دون الشركات جرائم فيها تشترك التي العامة الدعائم أهم على سنركز هذا بحثنا وفي

 سنركز كما الجزائري، القانون إطار في ذلك و احد على جريمة كل لخصوصية التطرق

 مرتكبة الخاص فقط للقانون خاضعا شخصا معنويا باعتبارها التجارية الشركات على

 قانون من مكرر 51 للمادة وفقا أجهزتها أحد أو الشرعي ممثلها طريق عن للجريمة

 كزسنر كما تكميلية، أخرى و أصلية عقوبات إثرها على تتحمل والتي الجزائري العقوبات

 .التجارية الشركة لمتابعة الجزائية اإلجراءات في الواردة الخصوصية على



 ب
 

 : الدارسة أهمية

 :لخال من التجارية الشركات جرائم لموضوع اختيارنا أهمية تتضح

 لوطنيا باالقتصاد تمس ألنها الوطنية الساحة على تأثير لها الجرائم هذه أن: اآلثار 

 والشركات األفراد بين تبرم التي والتجارية االقتصادية المعامالت سير حسن وتعرقل

 في ونقاش ، بحثدراسات محل كانت أنها كما بينها، فيما الشركات بين أو التجارية

 مسار غيرت والتي المعنوية للشخصية الجزائية المسؤولية عنوان تحت دولية مؤتمرات

 .القضائية االجتهادات

 يةوالتجار المالية واألهداف بالسياسة وثيق ارتباط له الموضوع هذا ن: إاألهداف 

 المثال سبيل فعلى لها حماية أكبر تأمين إلى المعاصر الجزائي التشريع يسعى والتي للدولة

 السير على تؤثر والتي المشروعة غير التصرفات تلك من المنقولة القيم حماية بورصة

 يرهاوغ الضريبي التهرب حالة في الضريبة بحماية أقر كما البورصة في السليم للمعامالت

 مع لةللدو االقتصادية المصالح على تؤثر ألنها بالتنظيم المشرع أخصها التي الجرائم من

 رؤوس حركة على وتأثيرها التجارية الشركات تمارسه الذي الدور ألهمية نتيجة الدول باقي

 .المالية والمؤسسات درافأل مصالح من يحققه وما الخارج إلىو  من األموال

 ومؤسسات وجمعيات شركات( للتجمعات  الخارق التطور أن كما: الجرائم نوعت( 

 هذهف )....الجمركي ، الضريبي كالغش( الجماعية الجرائم من جديدة أشكال دميال إلى أدى

 ذاه أن إال ،إليهم الجريمة نسب يمكن طبيعي شخص قبل من تحرك فعال كانت إن التجمعات

 لجنائيةا العلوم إطار في البحث أهمية تبرز هكذا ، ارتكابها في المباشرة مشاركتهم ضيفتر

 قواعد كانت ولما الجماعية الجرائم هذه مثل ارتكبت ا ما إذا التجارية الشركات جرائم عن

 لةص إثبات يصعب أنه إال ،منضبطة أسس على تركز والجزاء والمسؤولية الجزائية التجريم

 لقتع ما إذا أخرى جهة من والجزاء الجريمة وبين جهة من ومرتكبها الجريمة بين الوصل

 . التجارية الشركات مثل حقيقي وجود له ليس بكيان األمر

 لجرائم المنظم القانوني اإلطار بيان في البحث هذا أهمية تبرز كما: اإلطار القانوني 

 .واإلجرائية الموضوعية أحكامها وتحديد التجارية الشركات

 : رسةاالد إشكالية

 التيو الدراسة إشكالية تحديد منا يقتضي التجارية الشركات جرائم لدراسة التطرق إن

 انونوق العقوبات، قانون على جوهرية تتعديال من الجزائري المشرع أورده لما وفقا تكون

 .معاصرةال التشريعات سائر تبنته ما بذلك منتهجا ، الخاصة والقوانين الجزائية اإلجراءات

 عدالقوا وضع في الجزائري المشرع وفق مدى ما إلى: التالية اإلشكالية تطرح لذلك

 على ابةولإلج منها؟ تحد التي الجزاءات وترتيب التجارية الشركات جرائم تحكم التي العامة

  :أهمها الفرعية التساؤالت من مجموعة على اإلجابة منا األمر يقتضي اإلشكالية هذه

o عليها؟ تقوم التي العامة األسس هي وما التجارية؟ الشركات بجرائم المقصود ما 

 لخاصةا العقوبات و ضدها المتبعة الجزائية اإلجراءات و الجزائية؟ مسؤوليتها قيام وشروط

 ؟ بها



 ج
 

 : الدراسة في المتبع المنهج

 خيراأل فهذا الوصفي والمنهج التحليلي، المنهج منهجين على اعتمدنا بحثنارض لع و

 رقالتط و التجارية الشركات جرائم بدعائم اإلمكان قدر اإللمام محاولة خالل من يظهر

 التي القانونية النصوص تحليل خالل من فيظهر التحليلي المنهج أما اإلجرائية، ألحكامها

 .الدراسة في عليها سنعتمد التي لها والمتممة الالحقة والتعديالت تنظمها

  هيةما إلى "األول الفصل" في تطرقنا فصلين، إلى الموضوع تقسيم ارتأينا وبالتالي

 ضمنه ويندرج التجريمي ونطاقها عليها تقوم التي العامة واألسس التجارية الشركات جرائم

 المبحث" وفي التجارية الشركات جرائم ماهية "األول المبحث" في نتناول إذ، مبحثين

 واعدللق "الثاني الفصل" خصصنا حين التجارية. في للشركات الجزائية المسؤولية "الثاني

 اآلخر هو ضمنه يندرج والذي والجزاء المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي

 لشركاتبا الخاصة الجزائية اإلجرائية القواعد إلى "األول المبحث" في تطرقنا إذ مبحثين،

طبيقها، ت ونظام التجارية بالشركات الخاصة العقوبات "الثاني المبحث" في ونتناول التجارية

 هذه نختم ذلك وبعد فيه، سيتم دراسته ما على حوصلة سندرج الثاني الفصل نهاية وفي

 ليهإ نصل قد لماض وبعر البحث هذا من إليها المتوصل للنتائج خصصناها بخاتمة الدراسة

 .توصيات من
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فصل اأول ا  

ات جرائم  ماهية شر تجارية ا عامة واأسس ا تي ا تجريمي طاقها و عليها تقوم ا  ا

تشريعات مختلف شهدت مقارة ا شخصية ا وية با مع ات ا تجارية لشر ك  ا و ذ
ها من أجل  ي تي ،ااقتصادية شاطاتها ممارسة من تم شئت ا  من يتبعها وما أجلها من أ

ية تصرفات و تعاقد في حقها ،قا تملك و ا تقاضي و ا ها إا غيرها، و ا  هذ تستغل قد أ

حقوق ا ا ية ما ،مختلفة، متعددة و حساسة بميادين تمس ئمراجب إرت مسؤو جزا با  ئيةا

ة تجارية لشر ابها ا ج ارت صوص ئمراا م ا، اهع ا و جز  مشرعو ا قا  من غير ئرياا

مشرعين ج على ص ا تي ئمراا بها ا ات  ترت شر تجاريةا  غير مصلحة تحقيق قصد ا

ية حةراص أقر ما ،ها مشروعة مسؤو ج با تي ئيةزاا  .ضدها تقام ا
ي تا اول وبا ت فصل هذا في س اتئم  جرا ماهية ا شر تجارية ا   فيو هذا   ا

مبحث( ية تطرقس ثم ،(اأول ا ج لمسؤو ات ئيةزاا تجارية لشر مبحث( في ا ي ا ثا  .)ا

مبحث  اأول ا

ات ئمراج ماهية شر تجارية ا  ا

مشرع يسعى ون خال من ا قا جز  ا ين ئياا قوا ملة وا م ى ه، ا  فئات مخاطبة إ
ها ومن محددة، ات بي شر تجارية، ا رغم ا  بترت فهي اإيجابي دورها تعاضم من فبا

ها وحساسة متعددة بميادين تمس ائمراج ا مجاا أصبحت أ ج بارت ح ما وهذا ئم،راا  م

جريمة هذ جر  مقارة خصوصية ا ة اأخرى ئمابا او مت ا، ا و تحديد قا  ئمراج ماهية و

ات شر تجارية ا ا اأمر بيتطل ا ات ئماجر  مفهوم دارسة م شر تجارية ا ا بيان و ا  .هاأر

مطلب  اأول ا

ات ئمراج مفهوم شر تجارية ا  ا

تجارية ات ا شر وع و تختلف جرائم ا شطة باختاف تت مجاات اأ تي وا ، تمسها ا
ون بين موزعة جدها ذا عقوبات قا ين من وبعض ا قوا خاصة، ا ك وتبعا ا ه ذ  بيصع فإ
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تشريعات دى ها جامع شامل تعريف إيجاد مقارة، ا فقه دى أو ا ي، ا و قا مشرع ا  فا
جز  تفى بل يعرفها، م ئرياا ر ا واع بذ جر  هذ أ ر ئم،اا ها، وذ ا  تحديد أجل ومن أر

ا بيتطل هاته ااخيرة مفهوم  وتحديد، خصائصها على طاعاإو ، ها  تعريف اعطاء م

ي صفة جا  . فيها ا
فرع  اأول ا

ات ئماجر  تعريف شر تجارية ا  ا

باحثين في  فقهاء و ا جريمة تعريفاختلف ا  يختلف ها مااإجر  علماء فتعريف،  ا

ل ااجتماع، علماء تعريف عن يختلف اأخير وهذا اأخاق، علماء تعريف عن  و

تعاريف ي تعريفها عن تختلف ا و قا 1ا
ك ورغم  مفهوم ذ  تحليل في يميل ااجتماعي فا

جريمة ى ا ها إ ا و ة ل في ودااته دوافعه ه واقعيا مسل ون أن قبل ،حدى على حا  ت

ية حقيقة محض و مفهوم أما ،قا ي ا و قا جريمة يرى ا رة ا ية ف و صوص مجردة قا  م

ين في عليها قوا عديد توجدد ، و ا تعريفات من ا ي، مفهومها في لجريمة ا و قا  تختلف و ا

ن صياغتها في معظمها تعريفات هذ بين يجمع ما و ها ا اصر تستمد أ جريمة ع ها ا  م

ها وتستوحي ون صوص من يا قا صياغة أن إا ا ر  ا ا جحةاا و هي فعل ل هي قا  ي

ون قا اع أو ،هع ا ون يأمر فعل عن اامت قا  به. ا
تجريم ويختلف  ى بلد من ا سياسةب بحس آخر إ جز  ا متبعة ئيةاا  فيه، ا

جز  تشريعاتاو  جز  سواء ئيةاا ى تعمد فلم غيرها أو ئريةاا  ، لجريمة عام تعريف وضع إ

با فهي تفي ما غا ها وبيان بتسمياتها ت ا  . 2ءاتهااوجز  أر

ن ل و جريمة عام بش ية، واقعة و اجتماعية، ظاهرة هي ا و تهاك عن اتجة قا  ا
ية صوص و تهاك هذا ان سواء قا وي أو طبيعي شخص قبل من صادر اا  ويتجسد مع

قيام صورة في اع أو بفعل، ا ه، اامت رغم ع ه من وبا هماب تقار  وجود ا يخيل أ  من بي
يات احية تق ية ا و قا اك أن إا ،ا هم بير اختاف ه  يمس ااختاف هذا أن حتى ا،بي

                                                           
1
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وية اأشخاص مع ها فيما ا عدام اظر  بي مساواة ا تهاك هذا ويقابل ا  في يتمثلا ءاجز  اا
سجن، حبس، ا غر و  ا ه مةاا ظام في ارر استق وعدم رابااضط يحدث أ عام ا  أمنو ا ا

عام، سياسي فيها بما ا ي أو ااقتصادي أو ا ما تجاري أو ا  .1ا
مشرع جد أن ا جزائري اذ  شخص حدد ا وي ا مع  حصرو  ئية،از ج متابعة محل ا

وية اأشخاص في مع خاضعة ا ون ا خا لقا ة ،صا شر تجارية، ا ن إذ ا ب ترت أن يم
ل اقتصادية ئمراج مصلحة على إعتداءا تش عامة ا سياسة تعطيل طريق عن لباد ا  ا

تي ااقتصادية سلطات وضعتها ا عامة ا ن ما ،3 ا  ،آخر وع من ئماجر  بترت أن يم
ي تا جريمة وبا بة فا مرت ية واقعة تبقى قبلها من ا و ها إا قا ح تضر أ  .2متشعبة بمصا

ي فقهراي ا ووفقا و قا ي ا حا ات ئماجر جد ان  ا شر تجارية ا درج ا   ضمن ت

جها تيا و اأعمال ئمجرا ون يعا قا جز  ا ز ذياو  أعمال، ئياا جر  على أساسا ير  ئماا

تي عديد يشمل فهو اتساعه اظر  باأعمال، مباشرة غير أو مباشرة عاقة ها ا  من ا

مجاات تي ا تجار تتعلق ا مصرفيين اأعمال ورجال با ل وا فئات و تي ا  بهذا تتعلق ا

ون، قا ون أبرزها مختلفة بتسميات فروع عدة عليه تفرعوت ا عقوبات قا ون ااقتصادي، ا  وقا

عقوبات ي ا ما ون ا عقوبات وقا تجاري ا ى ويشار .اوغيره ا ات تطور ظاهرة أن إ شر  ا

تجارية، ة داخل شاطها تساعا و ا دو بعض جعل وخارجها ا ها ا  ببعض لقيام م

تصرفات مشروعة غير ا شطتها في ا  وتختلف تتعدداذ  حسابها، مصلحة تحقيق قصد أ

جر  هذ ات ئماجر  من جريمة يعد فما آخر تشريع من ئماا شر تجارية ا  معين تشريع في ا

ك يعد ا ي آخر تشريع في ذ تا ص يبقى وبا ي ا و قا مرجع هو ا رئيس ا  ئمالجر .ا

بة مرت ص إا عقوبة وا جريمة ا مبدأ تخضع فهي إذن قبلها من ا ي ب و  . قا
رجوع جز  لتشريع وبا ات ئماجر  طاقتوسعا في  جد ئرياا شر تجارية ا  ص إذ ،ا

ون في عليها عقوبات، قا ه اا ئيا،اجز  بمتابعتها قرأ و ا قواعد شتى بيستوع م ا تي ا  ا

حماية تأمين بمقدورها ازمة ا ة، أهداف ا دو  تأمين أخرى جهة ومن جهة، من هذا ا
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حماية ة شاط ا شر تصرفات من ا مشروعة غير ا تي ا رغم لخطر تعرضها ا  أن من با

هدف ابها من ا ذا ها، مصلحة تحقيق ارت حقوق، حماية و ح أو ا ة مصا  أن يرى ، اذمعي

مساس تجريم، جدير لخطر تعريضها أو بها ا ك با مشرع وفر فقد ذ حماية هذ ا  من ا

ص خال ين في عليها ا صل . خاصة قوا ات ئمراج تعريف و شر تجارية ا رجوع ا  با

عام لتعريف اد لجريمة ا ص واس مادة ب رر 51 ا ون من م عقوبات قا ها ":ا  فعل ل أ

اع أو ممثل أو أجهزتها طرف من بمرت مشروع غير امت ي ا و قا ة ا تجارية لشر  ا

وي اشخص باعتبارها ون اخاضع امع خاص لقا ون بحيث .ا فة اأفعال هذ ت ين مخا  لقوا

ظمة تي واأ م ا ة تح شر تجارية ا شطتها وحدود حلها،امر  افة في ا ا وتم أ ك بارت  ذ

مشرع فقرر حسابها، ك مقابل ا ة من ل ها تخضع ءاتاجز  ذ شر تجارية ا شخص ا  وا

طبيعي ممثل(ا ي ا و قا شخص طبيعة ببحس تختلف وهي  )أجهزتها أحد أو ا متابع ا  1."ا
فرع ي ا ثا  ا

ات ئمار ج  خصائص شر تجارية ا  ا

ات ئماجر  شر تجارية ا جر  من غيرها عن تميزها صائصخ ا تي   اأخرى، ئماا و ا
ااتي:مه خاصيتين تشمل  ا 

ات ئماجر  - أوا شر تجارية ا  :وخيمة آثار وذات فعية ئماجر  ا

ات ئماجر  شر تجارية ا ج يست ا ثأرية، ئمار با دم، ئماجر  من وا ا جر  من و ا ا  ئماا
تقليدية متصفة ا دوام ا سرقة، با جر  من وا ا تي ئماا جا تمس ا  ومشاعر اأخاقي ببا

افع أو أرباح تحقيق بغرض أساسا بترت فعية ئماجر  هي ماوا  دااأفر  وأحاسيس  مادية م
ة، مشروعة غير بت فسواء لشر اء ارت د أو تسييرها أث ت ناو  فحتى تصفيتها ع  هذ ا
جر  ال من حقوق على تعتدي ئماا ية طبيعة من تبدو ا قد مختلفة أش  من ترمي ها و ما
ك ءاور  ى  ذ فعة تحقيقا ية م تملص تلك تحقيق إخفاء أو مشروعة، غير ما ا فعة  م  من ا

ضر  دفع تزوير أو ، بئاا دات في ا مست تجارية ا يوم افعا يعد وما، ا ك يعتبر ا قد ا  ذ
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جر  من فهي ذا احق زمن في ظرفية ئماا متغيرة ا ح تغير تبعا ا مصا تي ا  تستهدفها ا

حاات وتغير طارئة ا ة ظروف أو ا ات ئماجر  من يعتبر فما دائم، بزمن غير معي شر  ا

تجارية ان أو معين زمن في ا ك يعتبر ا قد معين م ان زمان في ذ  وباعتبار ، آخر وم

جريمة أن بة ا مرت ة قبل من ا شر تجارية ا ون قد ا  فهي إقتصادي طابع ذات جريمة ت

ون أن خصائصها بين ومن اأخيرة هذ خصائص تحمل قا ائي ا ج ذي اإقتصادي ا  ا

ظمها ه ا أي مبعثر ي ين يتضم ائي تق  صوص من مجموعة بين موزع هو بل مستقل ج

ية و قا متر  غير ا بعض، ببعضها بطةاا وضعية وهذ ا تشريع طبيعة عن اتجة ا ائي ا ج  ا

ذي يف ظرفي تشريع هو ا صوص ي ملحة ااقتصادية بااحتياجات ا ي فيصع ا تا  با

ه، ي حال هو وهذا تق ظام في ا ي ا و قا جز  ا صوص أن جد حيث ئرياا ية ا و قا  ا

خاصة ات ئمابجر  ا شر تجارية ا ين في مجموعة يست ا ى إضافة . واحد تق  هذ أن إ

جر  ها فعية ئماا ها إذ وخيمة آثار بترت فهي متغيرة وأ ي اادخار على ثرتؤ  أ وط  عن ا

صر زعزعة طريق ثقة ع ى يؤدي ما وهذا ، ااستثمار وارباك ا مصداقية إ عدام ا  ا

ية ااقتصادية ما مساس وا ح وا مصا ية با ما عامة ا افسة وخلق وا م مشروعة، غير ا  ا

ك ون وجد فقد ذ عقوبات قا ي ا ما تجاري ا ذي وا  مصدرها ان مهما عقوبات يتضمن وا

مصلحة محمية فا ة، ةاخز  مصلحة هي اأوى في ا دو مصلحة ا محمية وا ية في ا ثا  ا

تجارية اأعمال هي ون بشأن أما اأسواق، ارواستقر  ا عقوبات قا  فإن اإقتصادي ا

مصلحة محمية ا اول بحيث طاقا وأوسع أشمل هي ا سياسة تت ةاإقتصادية  ا  لدو

ظيمها ة عامة، بصورة وت دو ى تلجأ فا تي اأفعال تجريم إ ها من ا  سياستها، تعيق أن شأ

عها أن أو  1.تحقيقها من تم

يا ات ئماجر  - ثا شر تجارية ا ية خاصة صفة ذات ئماجر  ا  :وتق
ى تجارية  من يستث ات ا شر قواعد بعضجرائم ا عامة ا ظرا  لجريمة ا و هذا 

ن إثبات في يتساهل أن ،خصوصيتها ر وي ا مع جر  بعض ا بة ئماا مرت  قبلها من ا
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جر  ون أن اد تيا و، ااقتصادية ئماا سائد ي ون في ا قا مقارن ا مشرع يتقيد ا أن ا  ا

ن في ر وي ا مع فس ااقتصادية لجريمة ا ام ب مقررة اأح ون في ا قا عام، ا  ونـــــــيعلل و ا

ك ين أن ذ قوا يقظة يقتضي ما اأهمية من ااقتصادية ا في تعذر و اا عاتها،امر  في ا  ذـــــت
سياسة ماااقتصادية ا قضاء ويسوي . عمد بين ا جر  في واإهمال ا  ة،ـــــــااقتصادي ئماا

فة وقوع فبمجرد مخا جريمة تقع ا فاعل تعمد سواء ا فة ا مخا  هـــــــإهما بسب تــــــــــــوقع أو ا
بعض أن ما احتياطه، عدم أو جر  هذ من ا تي ئماا بها ا ة ترت شر ا ــــــجرائم تعتبر ا
مشرع أن خاصة صفةذات  ةر يخطو  ارةــــــض ة يعامل ا شر تجارية ا جريمة في ا  ا

بة مرت فاعل معاملة قبلها من ا شريك أو اأصلي ا ه ما فيها، ا تخصيص مبدأ اعتمد أ  ا

حاات في محصورة ائماجر  جدها ذا صوص ا م ا عليها ا و صوص في أي ، 1قا  ا

واردة قسم في ا خاص ا ون من ا عقوبات، قا واردة صوصاو  ا ين في ا قوا ملة ا م  ا

ون قا متعلق ا وقاية ا مخد من با مؤثر  ترا ا عقلية تاوا  غير وااتجار ااستعمال وقمع ا

شرعيين ون، ها ا افحة وقا تهري م صوص من وغيرهاب ا خاصة، ا ى أدى ما ا وع إ  ت

جر  في تي ئماا بها ا ات ترت شر تجارية، ا ي ا تا موضوع في اختاف يوجد وبا مادي ا  ا

حق أي، لجريمة ذي ا حاق عليه ااعتداء تم ا ضرر وا  . 2لخطر تعريضه أو به ا
ة أن خاصة صفة ذات تعتبر ما  شر جر  عن تسأل ا بة ئماا مرت  من حسابها ا

ممثل قبل ي ا و قا ة ا و وحتى وأجهزتها لشر ت و جريمة هذ ا  قبل من إهمال تيجة ا
بيها ن بسيطة، جريمة تعد اأصل في فهي ،مرت تصاقها بمجرد و بيها بصفة ا  مرت

خطأ ى بأقر  فيها قصدا و مستبعدا، يعد فيها فا ية جعل ما وهذا اض،ر اافت إ  مسؤو

ة شر مشرع أن ما مشروطة، ا شخص على أشد بعقوبات أقر ا طبيعي ا ة وعلى ا شر  ا

تجارية وي اشخص باعتبارها ا ائية حاات وفي امع فرد استث عقا اأخيرة هذ ت وع ببا  وتت

عقوبات ميليا يعد وما أصليا يعتبر ما بين هذ ا ظر . ت خاصة لصفة او جر  هذ ا  فقد ئماا
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تقلت مشرع أن حيث لعقوبة حتى ا فيذ وقف ظامي يخضعها م ا عقوبة ت قضاءها، ا  وا

رغم ظيمه من وبا ات فهرس ت شر تجارية ا تي ا عقوبات عليها يدون ا تي ا  على تطبق ا

ة شر تجارية ا شخص ا طبيعي وا ه إا ا ظيم يشملها م أ ت م با مح سوابق مقارة ا  با

قضائية خاصة ا شخص ا طبيعي با  .1ا
جر  من تعد ما ية ئماا تق ها ا ظيم بتتطل أ ت ابها ا  ويستعملون ،رافهاأط بين ارت

ك أجل من ظرية، معلوماتهم ذ ية،ا و ا ل بترت فهي مه ير ،راعةب ب ود علمي وبتف  مس

تم ي شديد، بت تا ة توجد وبا مها إخفاء سهو د خاصة معا تواطؤ، ع بو إذن ا  هذ فمرت

يون هم اأفعال يون تق حسابات بقامر  مه مدير، مختصون أو مثا، ا مسير، أو ا  فهم ا

ة هم محترفون ا اسبة مرموقة م فيذهم بم وظيفية، مهامهم ت قد ا  تسمية عليهم أطلق و

بيضاء، ياقاتلا رجال ك ا يا وذ زهم فوذهم على تد متميز ااجتماعي ومر  ما تظهر ، ا

يتها ه تق تعقيد من وعا فيهايلمس  أ ابها في ا  . ارت
فرع ث ا ثا  ا

ي صفة تحديد جا ات ئمار ج  في ا شر تجارية ا  ا

ة شر تجارية ا وي شخص ا ون خاضع مع خاص لقا ها ا ا  شاطها مباشرة يم
فسها، ميااإجر  قد دتهاار ا عن يعبرون طبيعيين أشخاص طريق عن ماا و ب  حدد و

مشرع اة صفة ا ج ات ئماجر  في ا شر تجارية ا ة في تتمثل فهي ا شر تجارية، ا  وممثليها ا

يين و قا قول أدى ما وهذا أجهزتها أحد أو ا ى با ة رااإقر  إ مساء مزدوجة با  من ل ا

ة شر تجارية ا ي ممثلا و ا و قا شروط توافرت إذا أجهزتها أحد أو ا ية ا و قا ك، ا  وفي ذ

ة ة تتحمل ا توفرها عدم حا شر ية ا مسؤو جز  ا ي ئية،اا تا ي صفة من تتجرد وبا جا  في ا

جر  بة ئماا مرت ممثل قبل من ا ي ا و قا فردون حيث أجهزتها أحد أو ا ة وحدهم ي مساء  با

                                                           
1
قع:  -  م يه في:  http// WWW. MAJALAH.NEW.MAينظر ل ع ع ، مط ي الجزائي ض ري في ال  .//ممثل الشرك التج
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جز  ون إذ ئيةاا ك ومثال شخصية، ت جر  ذ واردة ئماا مواد في ا ى 800 من ا  من 840 إ

ون قا تجاري ا  1.ا
ة وتعتبر شر تجارية ا ات ئماجر  في ا شر تجارية ا جريمة في أصليا فاعا ا تي ا  ا

جهاز ان ما إذا وهذا حسابها بترت ممثل أو ا ي ا و قا ة ا ا بارت قد لشر  ميااإجر  سلو
ام وفقا فيها أصليا فاعا يجعله عامة أح مقررة ا جز  لمساهمة ا  عرفت حيث ئيةاا

مادة ون من 45 و41ا عقوبات قا فاعل ا ون فقد صور وحددت اأصلي ا مباشرا  فاعا ي
ون قد أو ويا، فاعا ي ي مع تا ممثل قام إذا وبا ي ا و قا ة ا  دون شيك بإصدار لشر

ة فائدة تحقيق قصد لغير رصيد  ربح تحقيق قصد فاسدة أو مغشوشة سلعة بيع أو لشر

ة ممثل فيعد لشر ي ا و قا ة يجعل ما وهذا أصليا فاعا ا شر تجارية ا  في أصليا فاعا ا

ما جريمة،  ة أن ا شر تجارية ا جريمة في شريك تعاقب ا  أو أجهزتها أحد ان إذا ا

يين ممثليها و قا شريك صفة هم ا ك هم ويثبت فيها ا وا إذا ذ اء ا غير، مع شر غير ا  و ا

بيا ما عادة ون أج ة، عن ي شر ن ما ا ون أن يم ها أحد ي عاديين، وتم عما  تعريف ا

شريك مادة في ا ون من 42 ا عقوبات قا ه على ا ا يعتبر" أ جريمة في شري  م من ا
ا يشترك ه مباشرا، اشترا ل ساعد و طرق ب فاعل عاون أو ا فاعلين أو ا اب على ا  ارت

تحضيرية اأفعال مسهلة أو ا فذة أو ا م ك علمه مع ها ا ح إذا ،"بذ ة مدير م شر  ا

دات سرقة قصد أجير تعليمات ة خاصة معلومات تتضمن مست افسة، بشر ان م  هذا و

تصرف ة ا شر ة فتعد حساب ا شر تجارية ا ة ا جريمة في شري ي ممثلها باعتبار ا و قا  ا

صفة. هذ يحمل  2ا
ام وهذ ة على تسري اأح شر تجارية ا تي ا خواص يملك ا ها،أر  ل ا  أو سما

ت ة ا دو هاأر  ل تملك ا وي شخص أي أو سما ون خاضع آخر مع عام لقا مؤسسة ا  ا
عمومية مؤسسات على يسري ما ااقتصادية، ا مصرفية ا عمومية ا ت ا خاصة أو ا  ا

                                                           
1
ج أ. رق  -  .//، المؤرخ في: ج. ر. ع.  ،//المؤرخ في:   -بم  ، المعدل  المتم
رن، طبع  -2 ن الم ن ن الجزائر  ال ن ري في ال شرك التج لي الجزائي ل مه، الجزائر، د/ محمد حزيط، المسؤ ح ، دار ه ، ص

 . 
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ية بية أو وط ة باعتبارها أج متعلق اأمر من 83 لمادة وفقا تجارية شر قد ا قرض با  وا

تي وك أن صت وا ب خاضعة ا ون ا تجاري لقا ل في تؤسس ا ة ش  ما و، مساهمة شر
تجمعات على تسري  . ا

ة على تسريما  شر تجارية ا ات و مختلط سمالار  ذات ا شر تجارية ا  ا

بية تي اأج ة إقليم في جريمة بترت، ا دو ام وفقا ا ون أح قا ي ا وط  مبدأ تطبيقا ا

ون إقليمية عقوبات قا صوص ا م مادة في عليه ا ون من 3 ا عقوبات قا ج ا  ما ئري،از ا

ها ة على تسري أ شر ة في ا تصفية، حا ات ا شر مدمجة ا فصلة، ا م ة وا شر تي وا  ا

لها، يتغير ات ش ات تابعة، شر مر  شر ات قبةاا شر قابضة وا ات ا ات اأموال شر  وشر

ة ماعدا اأشخاص محاصة شر عدام ا شخصية ا وية ا مع ي ها، ا تا ة وبا شر  فا

تجارية ا أو أصليا فاعا إما تعتبر ا ممثل صفة ببحس شري ي ا و قا  في أجهزتها أحد أو ا

جريمة بة ا مرت ضروري فمن وعليه قبلهم من ا و تعرف أن ا  أجهزة على موجزة بصورة و

ة إدارة شر شاء يفية حيث من ا مهام اإ ات في سواء وا اتذا و  ، اأشخاص شر  شر

هم وتحديد اأموال يا ممثا يعد ومن إداريا اجهاز  يعد من م و اة أحد باعتبارهم قا ج  في ا
جر  بة ئماا مرت  .قبلهم من ا

ات -أوا  : اأشخاص شر

ات تقوم شخصي، ااعتبار على اأشخاص شر ة ثقةا و ا متباد اء بين ا شر ، ا
قد مشرع ظم و ام ا ة أح تضامن شر مواد في ا ى 551 من ا ون من 563 إ قا تجاري ا  ا

ة أما توصية شر بسيطة ا مواد في ظمها فقد ا رر 563 من ا ى م رر 563 إ  10 م

ون فس من قا ة أما ا محاصة شر مواد في ظمها فقد ا رر 795 من ا ى 1 م  795 إ

رر ون فس من 5 م قا  1.ا

 

 

                                                           
1
اد: -  ص الم  .مكرر  ال  مكرر    مكرر  مكرر ال    ال   ينظر لنص
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ة 1- تضامن شر  : ا

ون وان يت ة ع شر اء جميع أسماء من ا شر ر يتم أو ا  عبارة إضافة مع أحدهم ذ
ائهم، شريك ويسأل وشر ها عن ا ية ديو ية مسؤو تس ما وشخصية، تضام  صفة فيها ي

تاجر ون اأهلية امل ان إذا ا حصص وت مقدمة ا  وفقا لتداول،إا قابلة غير قبلهم من ا
واردة لشروط عقد في ا ة إفاس إن ما ا شر ى يؤدي ا اء إفاس إ شر   ا

ة إدارة أجهزة- أ شر  :ا

ة إدارة يتم تضامن شر ة مدير قبل من ا شر اء وجمعية ا شر  .ا

مدير.  1أ. ممثل هو :ا ي ا و قا  أو واحدا ان سواء أجهزتها أحد يعد ما ها ا

ثر،  ون وقدأ ا ي ص أو احق اتفاق ببموج إما يعين إذ شريك، غير أو شري  خاص ب

عقد في ة، اأساسي ا مدير يعين م ذاا و لشر ة إدارة فإن ا شر اء، افة تعود ا شر  ا

مدير اختصاصات تحدد عقد في ا ة، اأساسي ا ذي احق اتفاق ببموج أو لشر  به تم ا

تعيين ك ه يحدد م ذاا و ا افة يقوم فهو ذ ه اإدارة أعمال ب تصرفات افة و تي ا  تتفق ا

غرض طبيعة مع ذي ا ة قامت ا شر مديرين تعدد إذا أما أجله، من ا  اختصاص فيحدد ا

هم ل عقد في م ة، اأساسي ا احق، ااتفاق أو لشر ك هم يحدد م إذا أما ا فرد ذ  في

هم ل وان توقيعا و اإدارة بأعمال م ة، بع شر ل ا  عمل على ضاااعتر  حق ه مدير و

مدير مدير ويسأل ، اإدارة عمل ءاإجر  قبل اآخر ا تي تصرفاته عن ئيااجز  ا ها قصد ا  م

تي صاحياته، تجاوز ه شخصية مصلحة تحقيق تج قد وا ها ي افسة ع   .مشروعة غير م

اء معية. ج2. أ شر ة جهاز هو :ا ون لشر اء من يت شر مديرين غير ا  ا

ة تقارير عليها يعرض س ية ا ما جرد ءاواجر  ا ميز  ا موضوعة يةاوا مديرين من ا  أجل من ا

مصادقة ة قفل من أشهر 06 خال عليها ا س ية ا ما قر  ص أن ،إا ا  على تعرض تار اا

اء شر جمعية اجتماع من يوما 15 قبل ا هم ا تجارة سجات على اإطاع حق و  ا

  .... حساباتاو 
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ة  - 2 توصية شر بسيطة ا ظيمها تم : ا مرسوم ببموج ت تشريعي ا  08 -93 ا
معدل متمم ا ون وا تجاري، فهي لقا اء من وعين تضم ا شر ون ا متضام هم فا ون م  يسأ

هم في ة ديون عن أموا شر ية ا ية، شخصية مسؤو تسبون ما وتضام تاجر صفة ي  ا

ة بإدارة وحدهم ويستأثرون شر شريك دون ا موصي، ا شريك أما ا موصي ا ذي ا  تحدد ا

يتهمس تس وا فقط حصته بقدر ؤو تاجر صفة بي ها ويحتوي ، ا وا  أسماء على ع

ين متضام ثر أو واحد على أو فقط ا هم أ يهم ويضاف م ائهم " لمة إ  ظهر ذاا و "وشر

موصي اسم ية يتحمل ا ية شخصية مسؤو ة إفاس أن ما ،وتضام شر ى يؤدي ا  إفاس إ

اء شر ين ا متضام موصين دون ا ة هذ في حصةا و ا شر  إا لتداول قابلة غير ا

اء باقي بموافقة شر ين ا متضام موصين ا  .وا
ة إدارة أجهزة - أ شر  : ا

ة إدارة تخضع توصية شر بسيطة ا ى ا ام فس إ ظمة اأح م ة إدارة ا  شر

تضامن تعيين، حيث من ا سلطات ا مادة ص وفقا او رر 563 ا ون من م قا تجاري ا  ا

ى إضافة اء جمعية وجود إ شر  . ا

مدير- 1 - أ مشرع أفرد قد : ا شريك ا موصي ا م ا عه وهو خاص بح  من م

ة إدارة شر و فيها رك ا ااشت أو ا ة، بمقتضى و ا ه بل و  مدير قبل من إدارتها يتم أ

ثر أو واحد، اء من أ شر ين، ا متضام ا ان إذا وهذا ا ون وقد شري بيا ي ة عن أج شر  ا

ي تا ى إدارتها في تخضع وبا ام إ ة إدارة أح تضامن، شر شريك تجاوز اوذا ا موصي ا  ا

ع م محدد ا ون وفقا ا ه لقا تضامن يتحمل فإ اء مع وبا شر ين ا متضام ية ا مسؤو  عن ا

ة ديون شر وعة اأعمال عن ماتهااز تاو ا مم ن عليه، ا حق ه و ر  إبداء في ا  يأا
دفاتر على اطاعاو  داتا و ا  .... ...مست

اء جمعية -2 - أ شر عقد : ا جمعية هذ ت شريك بها طال إذا ا متضامن ا  أو ا

اء شر موصون ا ذين ا ة، سمالأر  ربع يمثلون ا شر قر  وتتخذ ا واردة لشروط وفقا تاراا  ا

عقد في ث ا ثا اء ويحق ا موصين لشر بوا أن ا ة في مرتين يطا س  دفاتر على اإطاع ا
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ة شر داتها ا ي صفة تتمثل، إذن ومست جا ة من ل في ا تضامن شر ة و ا توصية شر  ا

بسيطة ة مدير ا شر اء وجمعية ا شر فعل مرتك ا جمعية مصادقة حسابها ا ية على ا  ميزا

 1.مزورة

محاصة:  – 3 ة ا  شر
فقه عرفها ر  ا ها على جحاا ة أ وية شخصية ها يست مستترة شر عقد مع  بين ت

ثر أو شخصين خسائر اأرباح اقتسام أ اشئة وا ثر، أو واحد تجاري عمل عن ا  يقوم أ

اء أحد به شر خاص، باسمه ا قد ا مشرع أدرجها و ون في ا قا تجاري ا مرسوم ببموج ا  ا
تشريعي رقم:  معدل 08 - 93ا متمم ا ك ه وا رر 795 من مواد 05 في وذ ى 1 م  إ

رر 795 مشرع شارو أ 5 م ى  ا هاا شخصية تتمتع ا أ وية، با مع  تخضع و ا ا

ها إشهار، ون ا أو عاقات في إا ت اء، بين ا شر شف و ا ا ها ما ،لغير ت  تؤسس أ

ثر، أو طبيعين شخصين بين شخصية تمتعها وعدم أ وية با مع ي، صفة من تجردها ا جا  ا

ي تا ون فا وبا ة محل ت  2.ئيةاجز  مساء

يا ات - ثا  : اأموال شر

ات تقوم ي، ااعتبار على اأموال شر ما شريك، بشخصية فيها يعتد فا ا  بل ا

عبرة مشرع ظم وقد مال، من شريك ل يقدمه بما فيها ا ام ا ة أح شر ية ذات ا مسؤو  ا

محدودة مواد من ا ى 564 ا ون من 591 إ قا تجاري، ا ة ا مساهمة وشر مواد في ا  من ا

ى 592 رر 715 إ ة ،أما 132 م توصية شر ها فلقد باأسهم ا او مواد في ت  715 من ا

ثا ى ثا ثا 715 إ ون من 10 ثا قا تجاري ا  .ا

ة 1- شر ية ذات ا مسؤو محدودة ا  : ا

مشرع عليها ص جز  ا مواد في ئرياا ى 564 من ا ون من 591 إ قا تجاري ا  ا

معدل مرسوم ا تشريعي با ها ،08 -93 رقم ا ة على ا ين من تتأسس شر ى شري  20 إ

                                                           
1
هران، سن  -  ي الح  ، ك ني ن ، شعب الع ااداري  ال لث ح ، سن ث ري ضرا في الشرك التج لح، مح  .د/ فرح زرا ص

 
2
ي، الد/ محمد فريد العريني  د/ م -  ن، طبع حمد السيد ال ، لبن قي ي الح را الج ، منش ر ن التج ح ن  .، ص
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ا ون شري يته وت ية فيها مسؤو ها عن ودة محد مسؤو حصة بقدر ديو مقدمة، ا ون ا  وت

ية ن وا قدية أو عي ون أن يم عمل، حصة ت د با ة تأسيس وع شر  أ يقل ا أن ابد ا
ها ى ويقسم .ج.د 000 100 عن رسما حصة قيمة اسمية حصص إ . و ج.د 100 ا

وفاء من بدا د بقيمتها ا تأسيس ع ون وا ا قد لتداول، قابلة ت مشرع أدخل و  على تعديا ا

ون قا تجاري ا ة تعريف بموجبه وغير 27 -96اأمرب بموج ا شر ية ذات ا مسؤو  ا

محدودة مادة في ا ن إذ 564 ا ك وتتخذ واحد شخص من تأسيسها م ل بذ مؤسسة ش  ا

شخص ذات وحيد ا ية وذات ا مسؤو محد ا ل وتتخذ ودةا ة ش شر ية ذات ا مسؤو  ا

محدودة ين من تأسست إذا ا ثر شري ي فأ تا اء عدد أصبح وبا شر ة هذ في ا شر  ا

ى واحد شريك بين محدود ا 20 إ مشرع ص ما، شري مواد في ا ى 800 من ا  805 إ

ون من قا تجاري ا عقوبات عن ا تي ا ة، ومسيري مؤسسي ها يخضع ا شر فردون ا  وي

ة وحدهم مساء جز  با ة دون ئيةاا شر ية ذات ا مسؤو محدودة ا فوا ما إذا ا قواعد خا  ا

تأسيسية ة هذ ا شر عدام ا مشرع أن ما اأخيرة هذ يدين ص ا  ص في أشار قد ا
مادة ى 805 ا مدير إ فعلي ا ة ا ة يدير من وهو لشر شر  شرعية بطريقة يوى أن دون ا

ل طرف من ة هيا شر ي تمثيلها بسلطة ا تا مشرع حصر قد وبا فعلية اإدارة ا ل في ا  ش

ات من واحد شر ة وهي ا ية ذات شر مسؤو محدودة ا مدير ويسأل سواها، دون ا فعلي ا  ا

ة دون ئيااجز  ية ذات شر مسؤو محدودة ا  1. ا

ة إدارة أجهزة - أ شر  : ا

مواد صوص وفقا فقرة 582 و 576 ا ون من 1 ا قا تجاري ا  من إدارتها يتم ا

مدير قبل عمومية جمعيةا و ا اء، ا جهازين وهذان لشر ة ةار إد يمثل من هما ا شر  في ا

لة ااختصاصات حدود مو هم، واحد ل ا ة وتسأل م شر مجرمة تصرفاتهم عن ئيااجز  ا  ا

ا و بةا او قا  .حسابها مرت

                                                           
1
ن عبد صيد -   لي ، الرحم ري الشرك لمدير ئياالجز المسؤ ، التج ص جستير مذكرة الخ مع م  100 ص ، 2010 سن ،1 زئر ا الج ،ج
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مدير -1 -أ ممثل هو : ا ي ا و قا ة ا  ببموج ويعين أجهزتها، أحد هو ما لشر
عقد ة احق باتفاق أو اأساسي ا ون وقد لشر اء من ي شر بيا، أو ا  من ويعين أج

اء شر ذين ا بر يمثلون ا ة، سمالأر  صف من أ شر ون وقد ا  عين إذا محددة مدة ي

مدة تحديد بدون ى فيبقى ا ممثلون اتفاق غاية إ ثر ا ة سمالار  صف من أ شر  على ا

مدير يمارس عزه، مديرون أو ا واردة سلطاتهم ا عقد في ا ة اأساسي ا ة وفي لشر  حا

ك بغيا قيام هم ذ افة ا تصرفات ب تي ا   .غرضها مع تتعارض ا ا

جمعية. 2-أ عمومية ا اء ا جمعية هذ تعد : لشر ة، أجهّزة أحد ا شر  حيث ا

عقد ون من 582و 581، 580وادلم وفقا ت قا تجاري ا  أو واحد شريك من دعوة بموج ا

ثر ين أ ما هاأر  ربع تساوي حصص وا ق في وتتخذ اأقل، على سما تصويت تار راا  با

ين بأغلبية ما ثر ا هاأر  صف من أ جلسة في اأغلبية هذ تتحقق م واذا سما  اأوى ا

اء دعوة بوج شر  مدير سهاار و ي اأصوات بأغلبية تهااراقر  وتصدر جديدة جمعية ا

ة شر جمعية تختص. ا ظر ا مديرين أعمال تيجة في با  هم حسابات بتقديم فيلزمون ا

ميز  بتقرير وتختص إدارتهم عن ون بوأوج اأرباح وتوزيع ية،اا قا  هذ تعرض أن ا

حسابات اأعمال جمعية على وا  على تعديل أي إدخال يتم و ا ،أشهر 6 مدة خال ا

عقد اء أغلبية بموافقة إا اأساسي ا شر ممثلة ا ة سمالأر  أرباع ثاثة في ا شر  م ما ا
ص عقد ي ك خاف على ا جمعية أما ،ذ عامة ا عادية غير ا ون ا  رابقر  مسبوق رهاار ق  ي
ة وضع عن فيه يشير خبير شر مؤسسة أما، ا شخص ذات ا وحيد ا ية وذات ا مسؤو  ا

محدودة مدير ا تسيير، تقرير بوضع يختص فا جرد، ءاجر و ا ا حسابات واعداد ا وية ا س  ا

مصادقة حسابات محافظي تقرير بعد عليها وا ة اختتام من رااعتبا أشهر 6 أجل في ا س  ا

ية، ما ك سلطاته تفويض ه يجوز وا ا مادة ص وفقا وذ فقرة 584 ا  من 6 و 5 ا

ون قا تجاري ا  1.ا
 

                                                           
1
ضيل، -  دي ف ، طبع  ن ر ن التج ن ال في ال ، الجزائر، سن شرك اام معي ع الج ان المطب  .، ص ، دي
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ة  -2 مساهمة شر  : ا

مشرع ظم امها ا مرسوم بموج أح تشريعي ا معدل، 08 -93 ا متمم ا ون وا  لقا
تجاري تي فهي ا قسم ا هاار  ي ى سما قيمة متساوية أسهم إ ها يتم ا  حدد ما وفقا تداو
ون، قا ية وتقتصر ا مساهم مسؤو تي اأسهم قيمة أداء على فيها ا تت ا ون فيها، بأ  وت
ية ائها عدد يقل ا نأ و محدودة، مسؤو د 7 عن شر تأسيس، ع  يقل ا أن بدو ا  ا

هاأر  ون ه، تلجأ م إذا مليون 1 و ادخار جأت إذا مايين 05 سما ها وي وا  مستمد ع

ون وأن غرضها من ر مسبوقا ي ل بذ ة ش شر ها،أر  ومبلغ ا مشرع أجاز ما سما  جراإد ا
ثر أو واحد شريك إسم اء من أ شر ة، تسمية في ا شر مشرع قرأ و ا ية ا مسؤو جز  با  ئيةاا

شخصية طبيعي لشخص وا فات بمرت ا مخا متعلقة فقط ا ة تأسيس بقواعد وا  شر

مساهمة مواد في ا ى 806 ا ون من 810 إ قا تجاري ا م ا ها أي في يواجه و ة م  مساء

ة جر  هذ عن ذاتها لشر عدام أي ئماا ي ص إ و ها صريح قا  إدارة أجهزة وتختلف. يدي

ة مساهمة شر ظام اإدارة مجلس ظام بين تسييرها مط باختاف ا مديرين، مجلس و  ا

ن ة اأجهزة و مشتر مطين بين ا جمعية ا عامة ا دوبو لمساهمين ا حسابات وم  .ا

 : اإدارة مجلس ظام في اإدارة أجهزة - أ

مدير اإدارة، مجلس ورئيس اإدارة، مجلس في اأجهزة هذ تمثلت عام، او  ا

جمعيات عامة وا دوبو لمساهمين، ا حسابات وم  . ا

ة أجهزة أحد هو : اإدارة مجلس -1 -أ شر هيئة باعتبارها ا رئيسية ا تي ا  ا

ة إدارة تتوى مساهمة، شر قر  وتتخذ ا ة، غرض تحقيق اأساسية تاراا شر فاذ   ا  تتأ

ثر على عضوا 12 ومن اأقل على أعضاء 3 من ة وفي اأ دمج حا ى عددهم يرفع ا  إ

ممارسين باإدارة لقائمين عضوا 24 ثر ا ة وفي ،أشهر 6 من أ  أعضاء أحد وفاة حا

مجلس خفض م إذا استخافه وا غير تعيين يجوز ا ا عدد ي  ويتم عضوا، 12 عن ا

تخابهم جمعية قبل من إ عامة ا عادية، ا ون في عضويتهم وتحدد ا قا  أن دون اأساسي ا

وات، 6 تتجاوز ت إذا أما س ة ا مساهمة شر  مؤسسة وع من عمومي سمالأر  ذات ا
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مادة أشارت فلقد اقتصادية عمومية متعلق 04 – 01 اأمر من 5 ا ظيم ا مؤسسات بت  ا

عمومية  مقعدين على اإدارة مجلس يشتمل أن على خوصصتها و وتسييرها ااقتصادية ا

ح عمال صا  .ءااأجر  ا
مدير اإدارة مجلس رئيس -2 -أ عام وا يا ممثا يعتبر: ا و ة قا  يعتبر ما لشر

تخ إذ أجهزتها، أحد من ون أن ويشترط اإدارة مجلس أعضاء بين من بي  اشخص ي
 من وقت أي في يعزل أن يجوز ما .باإدارة قائم يابته مدة تتجاوز ا مدة يعين اطبيعي

ه اإدارة، مجلس قبل ن واسعة سلطات و مساس دون و سلطات ا تي با ها ا ون خو قا  ا

مساهمين، جمعيات مخصصة وا ا  موضوع حدود في دوما ويبقى اإدارة مجلس ا

ة، شر رئيس تسمية وتطلق ا مدير ا عام ا ة في اإدارة مجلس رئيس على ا  مهام توى حا

ة، إدارة شر وقت،  اإدارة مجلس ورئاسة ا فس ا مجلس رئيس داأر  إذا نفي  فصل ا  ا

وظيفتين بين ين أو اواحد اطبيعي اشخص فيه يقترح باطل يقدم أن ه ا  مديرين ويساعد اث

لفون حيث عامين، عامة باإدارة ي ة ا مجلس رئيس قبل من سلطاتهم تحديد ويتم لشر  ا

صوص بين ومن وأعضائه، تي ا ة رئيس من ل بموجبها يتحمل ا مساهمة، شر  ا

قائمون عامون ومديروها بإدارتها وا ية ا مسؤو جز  ا مواد شخصيةاو  ئيةاا ى 811 ا  813 إ

ون من قا تجاري ا  . ا

جمعيات -3 – أ عامة ا ة أجهزة أحد هي: لمساهمين ا مساهمة شر  في سواء ا

تسيير ظام تسيير ظام في أو اإدارة بمجلس ا مديرين، بمجلس ا قد ا مشرع ص و  على ا

ية مسؤو جز  ا عامة لجمعيات شخصيةا و ئيةاا فاتهم عن لمساهمين ا واردة مخا  في ا

مواد ى 814 ا ى 822 ومن 820 إ ون من 827 إ قا تجاري ا  . ا
جمعية. 1 -3 -أ عامة ا عادية ا عقد : ا جمعية ت عامة ا عادية ا  اأقل على مرة ا

ة في س سابقة أشهر 6 خال ا ة قفل عن ا س ية، ا ما ب طل ببموج اأجل هذا ويمدد ا
مديرين، مجلس أو اإدارة، مجلس من ون ا ك وي جهة من صادر أمر ببموج ذ  ا

قضائية مختصة، ا مديرين مجلس أو اإدارة مجلس ويضع ا مساهمين تصرف تحت ا  ا
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وثائق ضرورية ا هم ا ي ر  إبداء من تم ك ، يأا عقادها، من ايوم 30 قبل وذ  وتصدر ا

قرار  جمعية تحظر أن بعد تاا مساهمين من اعدد ا حائزين ا تي اأسهم ربع على ا  ها ا

حق تصويت، في ا ك يتوفر م واذا اأول ااجتماع في وهذا ا جمعية دعوة من ابد ذ  ا

عامة ى ا ي اجتماع إ ثا ها واسعة، بسلطات وتتمتع معين، ص طااشتر  دون ا   اتخاذ و

ة بإدارة تتعلق تقرارا شر  . ا

جمعية. 2 -3 -أ عامة ا عادية غير ا وع تتميز : ا خصوصية من ب  تقوم ا

مساهمين ان إذا بمداواتها ون ا صف يمل دعوة في اأسهم من اأقل على ا ى، ا و  اأو
ربع حق ذات اأسهم من ا تصويت في ا اء ا دعوة أث ية، ا ثا ص هذا يتحقق م فإذا ا  ا

ى ااجتماع يؤجل ثر، على شهرين إ ك اأ ص بقاء مع اجتماع استدعائها يوم من وذ  ا

مطلو  جمعية وتصدر ، با عامة ا عادية غير ا معبر اأصوات ثلثي بأغلبية تهااراقر  ا  ا

ها، عقد بتعديل وحدها وتختص ع ة سمالار  في زيادةا و اأساسي ا شر  تخفيضه، أو ا

ة حل تاقرار  تصدر ما شر  . اأجل حلول قبل ا
دوبو -4 -أ حسابات م حسابات قبوار م " ا ة أجهزة أحد هو :"ا شر  في سواء ا

تسيير ظام تسيير ظام أو اإدارة، بمجلس ا مديرين، بمجلس ا قد ا مادة أشارت و  715 ا

رر ى 4 م دوبو تعيين يفية إ حسابات م ى ا ك من ويستث ط ذ واردة وائفا مادة في ا  ا

رر 715 تدقيق سلطاتهم وتتمثل ،6 م معلومات صحة في با مقدمة ا  اإدارة، مجلس من ا

مديرين ومجلس ذا ا وثائق في و مرسلة ا وضعية حول لمساهمين ا ية ا ما ة، ا  لشر

جرد على ويصادقون وحساباتها، ة وحسابات ا شر موازة وصحة ا  تطبيق من تحققا و ا

مساواة مبدأ مساهمين، بين ا صوص ومن ا تي ا ى تشير ا ية تحميل إ مسؤو جز  ا  و ئيةاا
دوبي شخصيةا حسابات م مواد ا ى 828 ا ون من 831 إ قا تجاري ا  .ا

مديرين مجلس ظام في اإدارة أجهزة -ب  : ا

مديرين، مجلس في تتمثل مديرين، مجلس ورئيس ا م ومجلس ا  إضافة رقبة ا ا

دوبي حسابات م جمعية ا عامة وا  . لمساهمين ا
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مديرين مجلس. 1 -ب ة أجهزة وأحد شرعيا ممثا يعد: ا شر ي يتم إذ، ا  هذا تب

ظام ة، تأسيس بداية في ا شر هدف بعد، فيما أو ا ك من او فصل ذ ة إدارة بين ا شر  ا

ونقبتهااومر  مجلس ، و يت ى 3 من ا ثر، على أعضاء 5 إ  رقابة وظائفهم وتخضع اأ

مر  مجلس مر  مجلس من تفويض ببموج ها ممثلون فهم قبةاا  عضوية وتحدد قبة،اا

ى عامين حدود في أعضائه وات 6 إ ك س ون في وذ قا ة، اأساسي ا  تحدد م ذاا و لشر

وات، بأربع تقدر فهي ون س مر  مجلس طرف من ويعي د قبة،اا رئاسة وتس  ويتم أحدهم، ا

جمعية قبل من عزهم عامة ا اءا ا مر  مجلس من حااقتر  على ب  مجلس ويتمتع قبة،اا

مديرين ة باسم لتصرف واسعة بسلطات ا شر ظروف ل في ا   ا

مر  مجلس -2 -ب ة، أجهزة أحد هو : قبةاا شر مجلس هذا يقوم إذ ا رقابة ا  با

دائمة ة ا ترخيص ويقدم لشر مسبق ا عقود على ا تي ا ة، تبرمها ا شر ه ا  على اإطاع و

وثائق تي ا وثائق ل قبةاومر  بمهمته لقيام مفيدة هااير  ا مقدمة ا مديرين مجلس قبل من ا  ا

ك ة ل قفل بعد وذ ية، س ون ما مر  مجلس يت  12 و اأقل على أعضاء 7 من قبةاا

ثر على عضوا ة وفي اأ دمج حا عدد يرفع ا ى ا  أعضائه تعيين ويتم عضوا، 24 ا

جمعية قبل من وعزهم عامة ا عادية، ا وات، 6 عضويتهم تتجاوز وا ا ة في أما س  حا

هم ون بموج تعيي قا وات، 3 عضويتهم تتجاوز ا اأساسي ا ة وفي س دمج حا ون ا  يعي

جمعية قبل من عامة ا عادية غير ا مر  مجلس في لعضو يحق وا ا تماء قبةاا ى اا ثر إ  أ

س 5 من ات قبةامر  مجا مساهمة شر قد ا ع و ون م قا جمع يتم أن ا عضوية بين ا  في ا

مر  مجلس مديرين ومجلس قبةاا صف بحضور إا تصح ا ومداواتها معا ا  أعضائه من ا

حاضرين بأغلبية تتخذ تهاقرار  أما اأقل، على ص م ما ممثليهم أو اأعضاء من ا  ي

ون قا ك، خاف على اأساسي ا رئيس صوت ويرجح ذ د ا تخ اأصوات، تعادل ع  بوي
مر  مجلس مستوى على مجلس يستدعي رئيسا، قبةاا اقشات ويدير ا م  مدة تعادل مدة ا

مر  مجلس مهمة  . قبةاا
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ة 3- توصية شر  : باأسهم ا

مشرع ظمها مرسوم بموج ا تشريعي ا اء فئة تضم  08-93 ا ين شر  متضام
ظام فس يخضعون ي ا و قا ذي ا م ا اء يح شر ين ا متضام ة في ا توصية شر  ا

بسيطة، اء وفئة ا ية هم مساهمين موصين شر ر ا محدودة مسؤو وان في اسمهم يذ  ع

ة شر اء على تقتصر بل ا شر متضامن ا موصين عدد يقل أن يجوز او ، فقط ون ا  ا

ة هذ وتخضع 3 عن شر متعلقة لقواعد ا ة ا توصية بشر بسيطة ا ة ا مساهمة وشر  ا

اء مواد باستث ى610 ا ون من 673 إ قا تجاري ا ام مع تتطابق دامت ما ا ظمة اأح م  ا

ة توصية شر  1 باأسهم ا

ة إدارة أجهزة - أ شر  : ا

ة إدارة أجهزة تتمثل توصية شر ة مدير في باأسهم ا شر مسير( ا جمعية ،)ا  ا

عامة مر  ومجلس لمساهمين ا  .قبةاا

ة مدير -1 -أ شر مسير( ا ممثل هو:)ا ي ا و قا ة ا  حيث أجهزتها، وأحد لشر

ون اء من ي شر ين ا متضام موصين، دون ا ون قد أو ا بي ي ة عن أج شر  إما ويعين ا

عقد في ة اأساسي ا عقد، يعدل عزه تم واذا لشر جمعية قبل من يعين قد أو ا عامة ا  ا

عادية اء بموافقة احقا ا شر ين ا متضام عقد في يغير ا وعزه ا ة، اأساسي ا  وقد لشر

مة قبل من يعزل مح اء متوفر شرعي سب ان إذا ا  من أو شريك أي طل على وب

ة، شر مسير ويتمتع ا ة باسم لتصرف واسعة بسلطات ا شر ظروف، ل في ا ة وفي ا  حا

مسيرون تعدد ون سلطاتهم فإن ا عقد في محددة ت ة، اأساسي ا ك يحدد م ذاإ و لشر  ذ

ه هم ل يحق فإ  م

فر  توقيع اإدارة بأعمال دااإ وان وا ة بع شر  على ضاااعتر  مسير ل ويحق ا

مسير أعمال   اإدارة عمل رء ا إج قبل اآخر ا
جمعية -2 -أ عامة ا ة، أجهزة أحد هي: لمساهمين ا شر عقد حيث ا جمعية ت  ا

عامة عادية ا ة في اأقل على واحدة مرة ا س م على لمصادقة ا  ببحسا تقوم ما يةاز يا
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خسائر و اأرباح مديرين وتقرير ا رقابة، مجلس أعضاء وتقرير ا جمعية وتؤدي ا عامة ا  ا

طرق مهامها تي با ة في بها تعمل ا مساهمة شر اء ا ام باستث مواد أح ى 610 من ا  إ

ون من 673 قا تجاري، ا ى باإضافة ا تخصصات إ ية ا تا ها ا مسير بتعيين تقوم أ  أو ا

مسيرون ة، ا رقابة ومجلس لشر دوبا ا ثر أو واحدا وم  اأجرة بتحديد تقوم ما لحسابات أ

 لمسير

صوص تلك غير م عقد في عليها ا ين، بإجماع اأساسي ا متضام جمعية أما ا  ا

عامة عادية غير ا ر فقد ا مشرع ها ذ  أغلبية بموافقة رارق إصدار على يقتصر واحدا ادور  ا

اء شر ين ا متضام ة بتحويل يتعلق فيما وهذا ا توصية شر ى باأسهم ا ة إ مساهمة شر  ا

ةذات أو ية شر  . محدودة مسؤو

مر  مجلس -3 -أ ة، أجهزة أحد هو : قبةاا شر جمعية قبل من يعين ا عامة ا  ا

عادية ون ا اء يحضرها وا اأقل على مساهمين ثاث من يت شر ين ا متضام د ا  ع

هم ون وا تعيي متضامن ي طقي أمر وهذا فيها عضوا ا مساهمين وأن خاصة م  هذ في ا

ة شر هم ا موصين شأن شأ ة في ا توصية شر بسيطة ا وعين ا ة إدارة من مم شر  وا ا

رقابة ممارسة إا هم يبقى مدير تصرفات على ا شريك وهو ا متضامن، ا مجلس ويتوى ا  ا

رقابة دائمة ا ويا اتقرير  ويقدم ا عادية، لجمعية س وثائق يتلقى ما ا  تحت وضوعةما ا

دوبي تصرف حسابات م جمعية استدعاء ه ويحق، ا عامة ا  أعضاء أن ما لمساهمين، ا

رقابة مجلس ية أية يتحمل ا ا تسيير، بأعمال تتعلق مسؤو ن ا ون و  أخطائهم عن يسأ

شخصية اء بوصفهم ا مساهمين، عن و مر  مجلس وجود اون ا ة قبةاا توصية شر  ا

جمعية يعفي ا باأسهم عامة ا حسابات بقامر  تعيين من ا  ،مهامه عن مهامها اختاف ا
ي تا ي صفة تتوفر وبا جا ات في ا شر تجارية ا يين وممثليها ا و قا  أجهزتها أحد أو ا
محددة ن سابقا، ا ة في تتوفر ا و محاصة، شر ة ا شر ة فعلية، ا شر شاء طور في ا  اإ
ة شر مدِمجة ا مجموعات ا ها وا شخصية تتمتع ا أ وية، با مع ة وفي ا شخص وفاة حا  ا

طبيعي ة أو ا ة حا تعرف استحا شخص على ا طبيعي ا ذي ا تمي ا  برتا و لجهاز ي
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جريمة شخص بحسا ا وي، ا مع ع ا ا ة متابعة من هذا يم شر تجارية ا جريمة عن ا  ا
تي بها ا ك حسابها، ارت خصوص على يحدث ما وذ اع ئماجر  في ا مادية ئماجر او  اامت  ا
تي محتمل فمن جرمية ية توافر قيامها بتتطل ا ا حاات هذ في ا هيئات معاقبة ا  ا

جماعية ة ا تجارية لشر وقوف دون ا د ا قول عضو، ل دور ع ي صفة بتوفر وا جا  في ا
ة شر ون أن فابد ا شخص ي جريمة بامرت ا تصرف واعيا حسابها ا ذي با  به يقوم ا

ديه ابها دةاارا و تيجة وتحقيق ارت ون ما وهذا ا جر  في ي عمدية ئماا  .ا
مطلب ي ا ثا  ا

جريم انــــــــــــــــــــأر  ةــــــــــــــــا

ات ئماجر يبقى شان  شر تجارية ا جر  شأن ا وناذ  ،ااخرى ئماا  أفعال من تت

اعات ومن ايجابية مشرع يجرمها امت جز  ا اا واعية دةاإر  ووجود ئي،اا  اأفعال، ب تلكرت

بو  بويعاق ان بيان يقتضي ما وهذا زجرية، ءاتابجز  هامرت ية اأر وي ت جر  ههات ا  ئماا

خصوصية تحديدو  واردة ا ها في ا ا ك وفق ما يلي: وجدت، إن أر  و ذ

ف  اأول رعــــــــــــــــا

ش نـــــــــــــــــــــــــرا  رعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ا  جريمة تتحققه فعل ا صادر با ي عن ا جا ة مادية صورة فيتخذ ا  ويختلف معي

شاط باختاف مرت ا مشرع دفعما  وهذا ، با ضارة اأفعال فئة تحديد يتدخل با  ا

خطرة مجتمع داأفر  سامة على وا هي ا ها في ي ص ببموج ع و  هذ يجرم ئياجز  قا

ابها، على يأتي من عقوبة ويحدد اأفعال ص ارت ي فا و قا تجريم مصدر هو ا  وهو ا

معيار فاصل ا هي هو وما مباح هو ما بين ا ه م جز  طائلة تحت ع ي ءاا تا  عقوبة فا وبا

شرعية، بمبدأ يعرف ما وهذا شرعي، ص بدون ن إذن 1ا ر شرعي ا ي ا فعل خضوع يع  ا

معتبر ى جريمة ا قد عليه، بويعاق يجرمه ص إ مشرع ص و ن هذا على ا ر مواد في ا  ا

ثاثة ون من اأوى ا عقوبات قا مادة صت حيث ا ى ا ه "اأو  أو عقوبة وا جريمة ا أ
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ون بغير أمن تدبير ما ،"قا مادة حددت بي ية ا ثا صاحية ا ية ا زما ون ا  أن وهي لقا

ه تاريخ من ابتداء يطبق فيذ حيز دخو ت ك قبل بارت فما ا ون هذا عليه يسري ا ذ قا  ا

مادة أما بشروط، إا ثة ا ثا صاحية على صت فقد ا ون هذا اإقليمية ا قا  .ا

شرعية بمبدأ ويقصد جر  حصر ا عقوبات ئماا ون في وا قا ك ا  اأفعال بتحديد وذ

تي صوص هذ وتصدر ،ائماجر  تعد ا ية ا و قا  سياسة ضبط مختصة سلطة قبل من ا

تجريم جز  ا متابعة ءاوا جز  وا توازن ارإقر  قصد ئيةاا فرد بين ا مجتمع، ا مشرع ص وقد وا  ا

مبدأ هذا على مادة في ا ى  ا ون من ااو عقوبات قا  أمن تدبير وا عقوبة وا جريمة ا "ا

ون بغير مادة في عليه ص ما "قا ي ، 1996 دستور من 47 ا تا  من يرتفع فهو وبا

ي مبدأ مجرد و ى قا ات ل من يستفيد دستوري مبدأ إ ضما تي ا حها ا دستور يم  ا

ها ومن 1مبادئه ة ا بي ون بمقتضى إا إدا ا قبل صادر قا فعل بارت مجرم، ا  ا ما ا
حاات في إا يحتجز أو أحد يتابع محددة ا ون ا قا ال وطبقا با تي أش  عليها، ص ا

مبدأ وهذا دستوري ا فل ا حماية ي حريات لحقوق ا فردية وا ك ا  يفر ا أن ضمان قصد وذ

ي جا جز  من ا بريء، يدان ا وأن ءاا قاعدة وهذ ا دول أغلبية بها تأخذ اأساسية ا  فهي ا

ة تعد سلطات من صادر تجاوز أي ضد ضما قضاء، أو ا مبدأ هذا ويقتضي ا  توافر ا

صرين   ع

تجريم - مسبق ا ا على سابق تجريمي ص وجود أي : ا فعل بارت ه ا  و

ل بحيث سلطان ه يش تها  .جريمة إيجابا أو سلبا ا
مشروعية وافرت  عدم - سلوك في ا مرت ا ص : با تجريمي ا مسبق ا  هو ا

ين فعل مشروعية عدم تق مرت ا س بحيث با جماعة رغبة يع  ترسيخ في ااجتماعية ا

ة قيمة حماية سباغو ا معي مبدأ هذا ويقتضي عليها ا مصادر جميع استبعاد ا  اأخرى ا

تشريع واعتماد ج و لتجريم وحيد مصدر ا ي، ءاز ا تا ام فإن وبا عامة اأح ن ا  لر

شرعي ات ئماجر  في متوفرة جدها لجريمة ا شر تجارية ا ك ا ه ذ  من اضروريا ر يعد فإ
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ان جريمة أر ي ص بدون جريمة ا إذ ا و د ما وهذا ،قا مشرع يؤ ام في ا مادة أح  51 ا

رر ون من م عقوبات قا دما " اأوى فقرتها هاية في ا ص ع ون ي قا ك على ا  ا إذ ،"ذ
ون ي ي جا وع هذا في ا جر  من ا واع ل عن ئيةاجز  متابعة محل ئماا ج أ  ئمار ا

صوص م ون في عليها ا عقوبات قا عام ا صوص ا عقابية وا ملة اأخرى ا م  متى ه ا

ها، توافرت ا ما أر جر  عن فقط يتابع او تي ئماا تشريعي أو  حددها ا ص ا صراحةا
ه. ذي يخضع  ظيمي ا ت  1ا

ف ث رعــــــــــــــا يـــــــــا  ا

ر م نــــــــــــــــــــــــــــا  اديــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ون ن يت ر مادي ا اع أو فعل ل من لجريمة ا مشرع يجرمه امت مظهر فهو ا  ا
خارجي حق على ااعتداء بموجبه ويتحقق مادياتها، ويمثل لجريمة ا مصلحة أو ا  ا

محمية ا، ا و صفة يضفي ما وهذا قا فعل على ميةااإجر  ا ص ا ون، ب قا تحقق نا و ا  ا

ن توافر من ر مادي ا شرط هو ا ون فقد عدمه، من جريمة بوجود لقول اأساسي ا  مؤقتا ي

ج تحديد قبل أوا تحديد من بد فا متعددا أو حدااو  امستمر  أو ات ئماجر  وفي ء،از ا شر  ا

تجارية ن يختلف ا ا ر مادي ا جر  من مثياته عن فيه ا ه اأخرى ئماا  فس على يحتوي أ

خصائص برى ا ون ا جز  لقا ون حيث 2ئي،اا ن ي ر مادي ا  توافرت إذا تاما لجريمة ا

اصر ثاث ع ة وفي، ا اصر أحد بغيا حا ع ون ا ن ي ر مادي ا ، و اقص أي تام غير ا
ما يلي: ك  اول ذ ن ت  يم

اصر -أوا ن ع ر مادي ا تام ا  : ا

ون ن ي ر مادي ا اصر توافرت إذا تاما ا ثاث ع جريمة وتعد ا ة هذ في ا حا  ا

سلوك : في وتتمثل مادية تيجة ، مياجر اا ا ضارة ا عاقة و ا سببية ا   .ا
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سلوك 1-  : مياجر اا ا

ون" طبيعي شخص عن ما شاط صدور هو يا ممثا ي و ة قا ون قد أو لشر  ي

ون ،"أجهزتها أحد من شاط هذا وي ل في إما ا اهما سلبي أو إيجابي سلوك ش  و

ان شاط هذا نو ا  ديا،راإ عما يش مادي ا مسجل ا ح إما يمس ا فرد بمصا ح أو ا  مصا

جماعة مفهوم هذا وبتطبيق، 1ا سلوك على ا ات ئماجر  في مياجر اا ا شر تجارية ا  فهو ا

شاط في يتمثل شخص قبل من صادر إيجابيا أو سلبيا ان سواء ديااإر  ا طبيعي ا  ا

ممثل ة ا تجارية لشر ذي أجهزتها، أحد من أو شرعية بصورة ا  دةاإر  عن اتعبير  يعد وا

ة شر تجارية ا ي ا تا سلوك هذا يعد وبا صادر مياجر اا ا ة أن قبلهم من ا شر تجارية ا  ا

تي هي صوص على اإطاع خال ومن 2،أصدرته ا تشريعية ا ون ا عقوبات قا  ا

ين قوا خاصة وا  : ئماجر ل صور ثاث وجود ا يتضح ا

جر  -أ  : اإيجابية ئماا

تي وهي سلوك يجسدها ا ضار اإيجابي ا متمثل ا ون، يجرمه فعل في وا قا  أي ا

ممثل قبل من صادر، ومحسوس مادي إيجابي وضعي شخصي تصرف بواسطة تقع  ا

ي و قا ة، أجهزة أحد أو ا شر اصر وتتمثل ا سلوك هذا ع  معين، ايجابي فعل إتيان في ا

ي بواج وجود و ع قا قيام يم فعل، بهذا ا فعل إتيان دةاإر  ا جر  هذ أمثلة ومن ،ا  ئماا

محرر  تزوير تجارية تاا مصرفية أو ا بة ا مرت ة مدير قبل من وا شر فعل هذا فيعتبر ،ا  ا

ة قبل من بامرت شر تجارية ا ذا ،ا تملص و ة أو ا تملص محاو يسية طرق باستعمال ا  تد

ضريبة وعاء راإقر  في مقررة ا ة على ا شر  3.ا
اع ئماجر -ب  :اامت

جر  تعرف سلبية ئمابا تي ا سلوك يجسدها ا سلبي ا صادر ا ممثل من ا ي ا و قا  ا

ة، أجهزة أحد أو شر اع في متمثلاو  ا ون يأمر فعل عن اامت قا ه ا ك بإتيا  تحت وذ
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عقا طائلة حصر ،با اصر وت  بواج وجود معين، ايجابي فعل إتيان عن اإحجام في ع
ي و فعل، بهذا يلتزم قا اع دةاإر  ا جر  هذ أمثلة ومن اامت صرف جريمة ئماا  عاةامر  عدم ا

تز  تصريح ماتاا ى اأموال استرداد وعدم ا وطن إ صوص ءاتار ج اإ عاةامر  وعدم ا م  ا

ليات أو عليها ش مطلوبة ا حصول وعدم ا ترخيصات على ا مشترطة ا ذا ا  عدم و

مقترة لشروط ااستجابة ترخيصات، بهذ ا صرف ئماجر  خصائص ومن ا ه ا  يطغى أ

فعل عليها مادي ا سلبي ا قد ا مشرع أقر و ة بمعاقبة ا شر تجارية ا  اشخص باعتبارها ا
وي ون اخاضع امع خاص لقا فة عن ا شرعيين ممثليها مخا ام أجهزتها أحد أو ا  أح

مادتين ه، 2 و 1 ا ذا م ة أو إخفاء جريمة و غ إخفاء محاو حواصل أو لمبا تي ا طبق ا  ي

رسم عليها قيمة على ا مضافة ا ذي ا ها سيما وا بها مدين هو ا بيع عمليات م  بدون ا

ة بوتعاق فاتورة، شر تجارية ا شرعيين ا ة في أجهزتها أحد أو وممثليهاا ابهم حا  هذ ارت

فات مخا  1.ا
فعل جريمة -ـج اع ا  : باامت

جر  وهي تي ئماا اصر فيها تتوافر ا سلوك ع سلبي اإيجابي ا  يحدث إذ معا وا

اع قيام عن اامت ك ايجابي بفعل ا ل وذ  ايجابي عمل أداء عدم في وتتمثل جريمة، يش

ون يحدد قا ا، حةاصر  ا مسلك دةااإر  بين سببية عاقة تتوافر حيث وضم سلبي وا ذي ا  ا

ع اتخذ ممت ون نأ و ا قدرة ه ي فيذ على ا ك، ت شأ إذن ذ عاقة ت اع بين ا  تصرف اامت

قدة، محقق تيجة فعلا و فقه ميز و اع بين ا جريمة في اامت سلبية ا اع ا  في واامت

جريمة جريمة، اإيجابية ا سلبية فا ون بيتطل ا ا قا ها قيام ا مادي ر اع وقوع ا  اامت

ة، ميةاإجر  تيجة عليه بتترت أن دون مجردا ي معي تا  تيجة ها يست جريمة فهي وبا
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ن مادية، ية تيجة ها و و مساس في قا مصلحة ا محمية، با جريمة أما ا  فابد اإيجابية ا

اع مصاحبة مادية تيجة وقوع من اع .امت جريمة في اامت سلبية ا سبة يتحدد ا  با

ي بلواج و قا ون حيث ا ون مصدر ي عقوبات قا ين ا قوا ملة وا م اع أما ه، ا  في اامت

جريمة ه اإيجابية ا سبة يتحدد فإ يب لواج با و قا ذي ا ص ا ين عليه ت قوا  اأخرى ا

ون غير عقوبات قا  .1 ا

رجوع ون وبا عقوبات قا جز  ا ي ص يرد فلم ئرياا و ف هذا حول قا ص  من ا

جر  ن ئماا رجوع و ين با خاصة لقوا اك جد ا ية صوص ه و اع بجريمة تتعلق قا  اامت

قيام عن تي ايجابي بفعل ا ات ئماجر  من تعد وا شر تجارية، ا ك أمثلة فمن ا  عن اإغفال ذ

عمل أو قل قصد تابات قل على ا صحيحة غير ا صورية أو ا يومية دفتر في ا  في أو ا

ج دفتر صوص ردا م مادتين في عليها ا ون من 10 و 9 ا قا تجاري، ا وثائق في أو ا  ا

تي تدبير هذا يطبق وا مقامه تقوم ا سبة إا ا وات صحة عدم با س ية ا ما تي ا  اختتمت ا

ية طريقة تعتبر فهذ تاباتها ل احتيا اع، تصرف تش تيجة وتتمثل اامت تملص في ا  من ا

ضريبة دفع م فس وهذا، ا ح وارد ا مادة ص في ا متعلق 105-76 اأمر من 119 ا  ا

ون تسجيل بقا  .ا

تيجة 2-  : ميةاجر اا ا

مترت اأثر وهي سلوك عن با تغيير أي مياجر اا ا حادث ا م في ا عا خارجي ا ، ا
مشرع ويقرر عقا ا جر  في با تائج تحققت سواء ئماا ضارة ا ي تتحقق م أو ا تا  يس وبا

تيجة تيجة، جريمة ل ل مادي اأثر على يقوم مادي مفهوم :مفهومين و ذي ا  في يحدث ا

م عا خارجي ا مفهوم وبهذا مياجر اا لسلوك أثر ا مفهوم أما مادية، ائماجر  تسمى ا  ا

ي و قا ي سلوك يسببه فيما فيتمثل ا جا  مصلحة يهدد أوب يصي خطر أو ضرر من ا

ا محمية و ات ئماجر  وفي ،قا شر تجارية ا مشرع يخرج م ا مفهوم عن ا عام ا  ا

تيجة ي مادي،(ل و ة أقر إذ )قا ة بمساء شر تجارية ا تي اأفعال عن ومعاقبتها ا  حققت ا
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لت أو فعلية راأضر  تائج أمثلة ومن 1محتملة، خطورة ش ضارة ا حقت إذا ا مادة أ  ا

غذائية طبية أو ا مغشوشة ا شخص ا ذي با ها ا او  أو عضو فقدان أو عجز أو مرضا ت

ة تدان إذ مستديمة، عاهة شر تجارية ا وي اشخص باعتبارها ا ونا خاضع امع خاص لقا  ا

تائج هذ عن مادة شروط توافر بمجرد ا رر 51 ا تائج أمثلة ومن ،2 م خطرة ا تي ا  وا

صرف ئماجر  اوفعلي امادي اضرر  تحقق ا تهري ئماوجر  ا  غسيل أو تبييض وجريمة با

خطر ئماجر  من تعتبر فهي اأموال تي ا ظام تهدد وا عقا يتوقف ا حيث ااقتصادي ا  با
ضرر وقوع على فيها فعلي ا ظر بل ا خطر مجرد ي ذي ا ظام ضد يوجه ا  ااقتصادي ا

سائد ة في ا دو  2. ا

عاقة 3- سببية ا سلوك بين ا تيجة ا  : وا

ك يقصد اد بذ تيجة إس معاق ا ى عليها با ممثل سلوك إ ي ا و قا  أحد أو ا

ا يعد ذيا و أجهزتها ة من اصادر  سلو شر تجارية ا ربط طريق عن وهذا ا تيجة بين ا  ا

سلوك سلوك صدور افيا يعد فا وا ي من ا جا ت سواء ا ة ا شر شخص أو ا طبيعي ا  ا

تيجة وحصول ك عن فضا بل ا د أن ذ تيجة هذ تس ى ا ك إ سلوك ذ  بفعل ان سواء ا

اع أو ايجابي سلوك في اهما اجتمع أو سلبي بامت ي، مياجر اا ا تا ع وبا سببية ةقافا  ا

ون جر  في ت مادية، ئماا جر  أما ا لية ئماا ش صلة عن فيها لحديث مجال ا ا سببية ا  أن ا

جريمة هذ سلوك على تقوم ا مجرد مياجر اا ا كب يتطل أن دون ا  ما ضارة، تيجة أية ذ

ع تطرح ا سببية ةقاا ة ئمار ج  في ا محاو ها ا تيجة فيها تحقق ا أ  عن خارج سب ا

فاعل دةاإر  ي ا تا عاقة مفهوم يختلف ا وبا سببية ا سلوك بين ا مجرم ا تيجة ا محققة وا  ا

ات ئماجر  في شر تجارية ا جر  عن ا  .3اأخرى ئماا
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يا اصر - ثا ن ع ر مادي ا اقص ا ة( ا محاو شروع – ا  :)ا

ون ن ي ر مادي ا اصر أحد تخلفت إذا اقصا ا ن ع ر مادي ا تام، ا  أن إما ا

سلوك يتوقف مادي ا تيجة،ب تخي أن أو لجريمة، ا ة يعرف ما وهذا ا محاو شروع أو با  ا

ذي ي ل طياته في يحمل وا مصلحة على ااعتداء معا محمية، ا ن ا  أوقف إذا و

سلوك فعلي ااعتداء صورة من يتحول هفإ أثر بخا أو ا ى ا خطر يهدد اعتداء إ  فهو ا
ونا و محتمل، اعتداء اذن ح يحمي قا مصا  محتمل اعتداء أو فعلي اعتداء ل من ا

من خطر مصدر وي شروع ئماجر  في ا ي أفعال في ا جا يته جهة من ا جرمية و  في ا

ابها قد، أخرى جهة من ارت مادة صت و ون من 30 ا عقوبات قا محاوات ل أن على ا  ا

ا ايةب ارت شروع تبتدي ج فيذ في با ت ى مباشرة تؤدي فيها بس ا بأفعال أو ا ابها إ  ارت

اية تعتبر ج  دةاإر  عن مستقلة وف ظر تيجة إا أثرها بيخ م أو توقف م إذا فسها ا

بها و حتى مرت هدف بلوغ يتم م و مقصود ا بها، يجهله مادي ظرف بسب ا ي مرت تا  وبا

ص هذا خال من يعتبر ي فعل أن ا جا خطوة هو ا جريمة باتجا اأوى ا ك ويعتبر ا  ذ

تهج وقد افيا ك ا مذه به أقر ما بذ شخصي با  .ا
شروع ظرية وتطبق  تمل م اقصة جريمة باعتبارها ا تيجة تحقيق عدم بسب ت  ا

جر  في مادية ئماا عمدية ا جر  في وجود يتصور وا وا عمدية غير ئماا لية وا ا ش اك ا  وه
بعض فقه من ا ه يرى ا قول افيا يعد ا أ شروع بأن ا ون ا جريمة في ي مادية ا عمدية ا  وا

ون أن بيتطل بل اع ئماجر  وتستبعد ايجابية ت رجوع، اامت مادة ص وبا ون من 30 ا  قا

عقوبات مشرع فرق فلقد ا شروع بين ا اقص ا ك تاما و ا  لجريمة اإشارة خال من وذ

خائبة ون حيث ا شروع ي مؤدي و تاما فيها ا ل ويقوم تيجة تحقيق ا خطوات ب ك ا  ذ

ها ه أفلتت باعتبارها تقع ا و تيجة في أخطئ أو م جريمة أما، ا مستحيلة ا  فيستحيل ا

تيجة تحقيق فيها رغم ا ي أن من با جا سلوك ل سلك ا مؤدي ا  هذ وتعد تحقيقها ا

جريمة شروع صور من صورة ا تام ا  1.ا

                                                           
1
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جريمتين هاتين بين اختافا و من ا تيجة، في ت ها حيث ا جريمة في أ  ا

خائبة ون ا ة ت وقوع مم ها حين في ا جريمة في أ مستحيلة ا ها ا ا  فهي تتحقق أن يم

وقوع مستحيلة جريمة أما .ا موقوفة ا ون : ا شروع ي فاعل يبدأ حيث اقصا فيها ا شاطه ا  ب

مادي تيجة تحقيق ا ن ا ك إتمام قبل و فيذها توقيف تم ذ  دتهاإر  عن خارجة بأسبا ت

ي تا ي دةاإر  غاإفر  يتم م وبا جا ل ا  1.لي بش

ي تا ون وبا شروع ي فذ إذا تاما ا ي است جا ه ا مادي سلو بدء ا فيذ، با ت  ن با
تيجة ضارة ا شروع أما إرادته، عن خارجة ظروف تخيب ا اقص ا فيذ فيه توقيف يتم ا  ت

فعل مشرع وعاقب إرادته، عن سبب خارج ا مادة في ا ون من 30 ا عقوبات قا  على ا

جريمة خائبة ا مستحيلة ا اية واعتبارها وا ج فس فسها ا م و ح طبق ا عدول على ي  ا

ون بقوة أي ااضطراري قا عدول دون ا ي، ااختياري ا قد لجا مشرع ص و مادة في ا  ا

ون فس من 31 قا ي إعفاء على ا جا عقاب من ا ة في ا شروع حا فات في ا مخا  أما ا

حة ج ه ا شروع عن يعاقب فإ عقاب صريح ص وجد إذا فيها ا ن با ايات و ج واعها ا  بأ

شروع فإن ك ويعد عليه يعاقب فيها ا جريمة ذ تامة ا  .ا

ام وهذ عامة اأح ات جرائم على تطبق لشروع ا شر تجارية، ا  تعاقب حيث ا

ة شر تجارية ا شروع عن ا  شروعا، يعتبر أجهزتها أحد أو ممثلها من وقع ما ان إذا ا

فعل ان وسواء اية وصف ه ا شروع على فيعاقب ج اية في ا ج اية ا ج  أو فسها، ا

حة ج حاات في ا تي ا ون عليها يعاقب ا قا ون من 30 لمادة وفقا ا عقوبات، قا  ا

ي تا مشرع وبا شروع يعامل فا جريمة ا تامة ا عقوبة فس ويخضعها ا ك أمثلة ومن ،2ا  ذ

ه شروع على يعاقب أ جرائم في ا واردة ا مادة ص في ا ون من 209 ا عقوبات قا  ا

جريمة تامة ا ة تدان و ا شر تجارية ا ت إذا ا مادة شروط ا رر 51 ا ذا متوفرة، م  في و
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ة ة أو اإخفاء حا واردة اإخفاء محاو مادة ص في ا فقرة 533 ا ون من 1 ا ضرائب قا  ا

مباشرة، غير ذا ا مادة و رر318 ا ون من م جمارك قا  1 .ا
ف ث رعـــــا ثـــــــــــــا  ا

ر مع نــــــــــــــا  ةـــــــــــــــلجريم ويـــــــــا

ون يهتم ا قا جز  ا فعل ئياا مادي با مرت ا ي قبل من با جا معاقبة فقط ا  وا

ك يهتم بل عليه، فاعل دةابإر  ذ عاقة وتعرف لفعل، فهااقتر  خال من ا تي ا  تربط ا

ي جا مادي بعمله ا ن ا ر وي با مع سلوك صورة في إما يتجسد قد ذيا و ا عمدي ا  أي ا

قصد جز  ا ون قد أو ئياا خطأ صورة في ت عمدي غير ا قد. ا تشريعات أخذت و حديثة ا  ا

ك متعمد بين وفرقت بذ مخطئ، ا ى وحللت وا عمد مع قصد ا علم من ا ودرست وا  ا

خطأ، صور درست ما فيه، دةاواإر  اك أن إا ا ين من بعض ه قوا ص م ا حرف ت  با

تفرقة على تين بين ا حا ن موادها في ا ص خال من واضحا يبقى اأمر و ع على ا  موا

ية مسؤو ات ئماوجر  ا شر تجارية ا ون أن إما ا ما يلي:عمدية غير أو عمدية ت ك   ، و ذ
جريمة -أوا عمدية ا قصد" ا  :"مياجر اا ا

جر  في اأصل  ون أن ئماا اءا و قصدية، ت ون أن استث  إ تتجه حيث خطأ عن ت
فاعل دةار  فعل باتجا ا تيجة ا مشرع وضع وبمجرد معا، وا  بجريمة اخاص ئيااجز  تشريعا ا

ة تحري من بد فا معي قصد توفر من ا ص تاعبار  تفسير خال من أوا ا  و وروحه ا
جز  مشرعا قصد يعرف م ئرياا بية راغر  على ا تشريعات غا تفى ا ص وا جر  في با  ئماا

عمد، على قد ا ه "قارسون" عرفه و ي علم في يتمثل أ جا ه ا  شرعي، غير بعمل يقوم بأ

ي تا قصد وبا ائي ا ج تقليدية لمدرسة وفقا ا صر  هو ا ي دةاإر  فاا جا ى ا ا إ ب ارت
جريمة علم مع ا ها ا ا ون، يتطلبها ما بأر قا قصد في دةاإر ا و ا ائي ا ج ص أن بيج ا  ت

سلوك على تيجة و ا معاق ا مدرسة أما عليها، با حديثة ا  عرفت فقد "فيري" روادها ومن ا
قصد ائي ا ج ه ا جز  مشرعا و باعث، أو بببس محددة دةاإر  أ  به جاء بما أخذ قد ئرياا
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مذه تقليدي با ية أي ا ظر صرفو  با باعث عن ا ائية حاات في إا ا جر  استث  ئماا
ة أمن ضد دو قصد صور بين ومن، عام بوجه ا قصد مياجر اا ا عام ا خاص، و ا  ا

قصد ات ئماجر  في مياجر اا وا شر تجارية ا علم على يقوم ا فعل بطبيعة ا ذي ا به ا  يرت

ممثل شرعي ا ة ا تيجة وعلمه أجهزتها أحد أو لشر  وهذا معا، تحقيقهما دتهاإر  واتجا با

قصد ا يحقق ما عام ا به خاص قصد توفر ويشترط ا  . 1جا

قصد 1- عام ا  : ا

صر  هو ي دةاإر  فاا جا قيام حو ا ون أن يعلم بفعل ا قا هي ا ه، ي ه ما ع  يهتم أ
غرض بتحقيق جريمة من ا بحث دون ا باعث عن ا ذي ا يه يهدف ا ي، إ جا قصد وهذا ا  ا
جر  افة في متوفر عمدية ئماا اصر وتتمثل ا  :في ع

علم-أ واقعة ا  : ميةااإجر  با

ون أن أي ي ي جا اصر علم على ا ع جريمة قيام اأساسية با ك سواء ا ه ذ  بسلو
  .ااعتداء بموضوع أو ميااإجر 

قصد-ب ى ا سلوك إحداث إ تيجة ا  : وا

علم يعد واقعة ا ة با ية حا جريمة ترسم ذه ي، ذهن في ا جا  تحسم دةاإر ا و ا

قل ااختيار رة وت ف ذهن من ا ى ا واقع، إ ي ا تا ي دةاإر  اتجا قول وبا جا ى ا ا إ  بارت
سلوك ى ا تيجة تحقيق وا  . ا

قصد 2- خاص ا  : ا

غاية في يتمثل تي ا ي يقصدها ا جا ا من ا جريمة بارت  دتهاإر  عن فضا ا

واعية فة ا ون مخا قا جز  ا غاية وهذ ئي،اا مصلحة هي ا تي ا ا دفعته ا جريمة، بارت  ا

مة ح غاية وجود من وا رغبة هي ا جريمة هذ توضيح في ا  من غيرها عن وتمييزها ا

جر  اصر بعض في معها تشترك تيا و ئم،اا ع ن ما ا مشرع ويعتد بها، تختلط أن يم  ا
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غاية باعث ويس با جريمة في با ذي ا ه عرف ا دافع بأ فسي ا  معين سلوك تحقيق ا

ظر ى با  1.محددة غاية إ
حديث إن ام على ا عامة اأح عام لقصد ا خاص ا  يثير ا عامة بصفة لجريمة وا

اا سبة إش ات ئماجر  با شر تجارية، ا ن ا خصوصية و وع هذا في ا جر  من ا من ئماا  ت
قول أن في ة بقيام ا شر تجارية ا ون أن بد فا عمدية بجريمة ا قصد ي  فرامتو  مياجر اا ا

ممثل دى ي ا و قا ة، أجهزة أحد أو ا شر ون حيث ا ما ي اصر واعيا و عا فعل بع  ا

مرت فعل تحقيق دتهاإر  تتجه وأن ااعتداء، بموضوع أو با تيجة ا  يعرف ما وهذا وا

قصد عام، با غاية وأن ا اب من ا جريمة هذ ارت ية مصلحة تحقيق هو ا زيادة ما  في ا

ربح ة ا فعة تحقيق أي لشر  فإن سابقا قيل ما بوبموج خاصا، قصدا يعد ما وهذا م

ة شر تجارية ا تس ا ي صفة بت جا ى ا شرعي ممثلها بجا إ  باعتبار زتهاهأج أحد أو ا

جريمة أن بت ا جر  أمثلة ومن حسابها، ارت عمدية ئماا بة ا مرت ات ئماجر  ايطار في ا شر  ا
تجارية ومة أعضاء أحد اسم وضع تم إذا ا ح ر مع ا  بها يقومون دعاية أي في صفته ذ

ح مشروع صا ذي ا ه ا ات مسيرو أو مديرو أو مؤسسو من ل يديرو شر مؤسسات أو ا  ا

غرض ذات تجاري ا اعيا و ا ي أو ص ما ة بوتعاق ا شر تجارية ا سلوك هذا عن ا  وفقا ا

ون من 253 لمادة عقوبات، قا جر  من تعد ما ا عمدية ئماا تملص ا ة أو ا تملص محاو  ا

ضريبة دفع من  2.ا

يا جريمة -ثا عمدية غير ا خطأ" ا مقصود غير ا  :"ا

مشرع يعرف م جز  ا خطأ ئرياا جز  ا ه ئياا ك في شأ عمد، شأن ذ ن ا فقه و  ا

ه عرفه فاعل يردها م تائج عليه بتترت دياإر  ترك أو فعل ل أ  بطريق و ا مباشرة ا

ه مباشر غير بها، بوسعه ان و ي تج تا سلوك وبا  اايجابي أو اسلبي ان سواء مياجر اا ا
ون قد ي يردها م ضارة تائج عليه بوتترت خطأ، عن ي جا م ا  من صورة بأي يقصدها و

قصد صور ت بل ا هتقصير  تيجة ا  .م
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فة، خطأ أو ااحتياط عدم خطأ إما وعان خطأا و مخا فقه ويميز ا هما، ا  بي

ضرر وجود يستلزم ااحتياط عدم فخطأ ه ا ة :صور عدة و رعو  حيث ااحتياط وعدم ا

سلوك في يتمثان تبا وعدم اإهمال أما اإيجابي، ا  وجود إضافة ،اسلبيا سلو يمثان اا

ظمة عاةامر  عدم صورة واسع بمفهومها اأ ذي ا ين يشمل ا قوا لوائح ا ظيمية وا ت قد ا  و

مشرع ص صورة هذ على ا مادتين في ا ون من 289 و 288 ا عقوبات، قا  خطأ أما ا

فة مخا فة بمجرد يقوم فهو ا ص بواج مخا ون عليه ي قا ظيم، أو ا ت ظر بصرف ا  إذا ا

ت فة ا مخا  وا جهل، عن أو ية بحسن أو ااحتياط عدم بسب أو قصد عن صدرت قد ا
خطأ هذا في يستلزم ظر وبغض وقوعه بمجرد عليه بيعاق بل ضرر، وجود ا  بيترت عما ا
ه، ك ع فة أن وذ مخا بويس تدابير مااحتر  عدم في تتحمل ا ظام تحفظ قاعدة أو ا عام ا  ا

ى أدى ما وهذا ن توافر قيامها يستلزم ا مادية ئماجر  وجود إ ر وي، ا مع طبق وهذا ا  ي

جر  بعض على بة ئماا مرت ات قبل من ا شر تجارية ا جر  ا ح اإقتصادية ئماا ج  ا

متعلقة تهري ا بسيط ببا ذا مشدد،ا و ا ة أو شاط ممارسة و ة مه  لتسجيل خاضعة مق

سجل في تجاري ا مطلوبين ااعتماد أو رخصة دون ا ات ئماجر  إطار وفي، ا شر تجارية ا  ا

خطأ وقوع يتصور فعل بمرت قبل من ا ممثل أي ا شرعي ا ة ا  أجهزتها أحد أو لشر

فة عن أو ااحتياط عدم ان سواء ممثل إهمال يتصور أن ، مخا ي ا و قا ة ا  أو لشر

وثائق تقديم أجهزتها أحد ازمة ا ضر  مديرية ا تباهه عدم أو بئاا وثائق تبليغ ا ازمة ا  ا

جمارك، أعوان ذا ا ة و مواد رمي حا يميائية ا سامة ا  قد ما إهمال، تيجة فهي ا

فة خطأ قبلهم من يصدر مخا فات ا مخا متعلقة ا شطة ممارسة بشروط ا تجاري. اأ   1ا

قد مشرع ميز و فرسي ا جريمة بين ا عمدية ا جريمة ا عمدية، غير وا  حيث ا

ي صفة رةاأخي هذ في استبعد جا شخص عن ا طبيعي ا وي لشخص بها واحتفظ ا مع  ا

عاقة تمادام فقط سببية ا خطأ بين ا ضرر ا  عن خطأ وجود عدم بسب متوفرة غير وا

جريمة في أما قصد، عمدية ا وارد اازدواج على حافظ فلقد ا ي صفة في ا جا جامع ا  وا
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شخص بين طبيعي ا وي ا مع ي وهذا وا ة يع طرفين مساء مشرع، أما معا ئيااجز  ا  ا

جز  طرفين بين يفرق م ئرياا هما ل وأخضع ا ة م ج لمساء  شروطها مادامت ئيةاز ا

ي صفة على وحافظ متوفرة، جا هما ل ا جر  من ل في م عمدية ئماا عمدية غير و ا  ا
بةا و  ممثل قبل من مرت ي ا و قا ة ا  1.أجهزتها أحد أو لشر

ثا ن غياب -ثا ر وي ا مع ات ئماجر  في ا شر تجارية ا  : ا

ة بترت شر تجارية ا ها من ئماجر  ا طابع ذات بي ر  أشار حيث ااقتصادي، ا  ياا
غا فقه في با مقارن ا مقارة تشريعاتا و ا ه ا تقيد يتم ا أ ن ا ر وي با مع  هذا في ا

وع جر  من ا تشدد بيتطلا  و ئم،اا تحري يؤدي أن خشية إثباته في ا ه ا  بعض في ع

حاات ى ا صوص تطبيق عدم إ خاصة ا ح تمس خطيرة تيجة وهي بها، ا مصا تي با  ا

مشرع يقصد قد حمايتها، ا وع هذا وصف تم و جر  من ا ها ئماا  تقوم بحتة، مادية ئماجر  بأ

ا بمجرد فعل بارت ن إثبات حاجة دون مياجر اا ا ر وي ا مع  هيب اذه ما وهذا فيها، ا
قضاء فرسي ا ك وأيدها تهار اقر  بعض في ا شر  معظم بذ قضاء أن إا ح،اا فرسي ا  ا

رغم جريمة إعتبار من با ه إا مادية، جريمة اإقتصادية ا ن يجرد م أ ر وي ا مع  من ا

ع يعترف إذ آثار ية بموا مسؤو ون ا ج ر  ا قوة اواإ قاهرة وا شخص ها يخضع تيا و ا  ا

طبيعي وي دون ا مع قد ا تور عرف و د ع ا جريمة علي ما ها ااقتصادية ا  أو عمل ل أ

اع فة يقع امت مخا ون في سواء تجريمه على ص إذ ااقتصادي، لتشريع با عقوبات قا  ا

ين في أو قوا خاصة ا جر  أمثلة ومن ا بة ااقتصادية ئماا مرت ة قبل من ا شر تجارية ا  ا

جر  ضريبية ئماا يةا و ا صرف ئماوجر  جمر ك ويعود مادية ئماجر  فهي وغيرها ا  ضعف ذ

ن ر وي ا مع د وما .فيها ا ك يؤ مشرع عليه ص ما ذ جز  ا فقرة في ئرياا  من اأخيرة ا

مادة ف يعذر ا"  22 -96 اامر من اأوى ا مخا ح ما وهذا "يته حسن على ا  يم

طابع مادي ا بحت ا فس لجريمة، ا م و ح سبة ا ملغاة 281 لمادة با ون من ا  قا
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جمارك ك ا ت حيث 10 -98باأمر تعديله بعد وذ مادة هذ تضم عبارة فس ا سابقة ا  ا

ها ت و طف بعبارة استبد ف تبرئة جواز عدم وهي أ مخا ادا ا ى است  1. يته إ
رجوع ون وبا عقوبات قا مشرع يخرج م ا جز  ا قواعد عن ئرياا عامة ا تي ا م ا  تح

جر  تي ئماا ها تسأل ا ة ع شر تجارية ا ويا شخصا باعتبارها ا مبدأ هذا ويبقى مع عام ا  ا
رغم جر  خصوصية من با تي ااقتصادية ئماا بها ا ين في وجد وما ترت قوا خاصة ا  فيبقى ا

ك اء ذ ه، استث ي ع تا اء تعميم يصح ا وبا ات ئماجر  افة على ااستث شر تجارية ا  ا

تي ص يتم م ا ن على فيها ا ر وي، ا مع ن ا ح طبيعة اظر  و مصا تي ا  هذ تمسها ا

جر  ضرر إما ئماا خطر، أو با ون أن فيها فسيان با بت قد ت  خطأ عن أو قصد عن ارت

جريمة مادامت بت ا شخص قبل من ارت طبيعي ا ة بحسا ا شر هما واحد ل بويعاق ا  م

 .طبيعتهب بحس
مبحث ي ا ثا  ا

ية مسؤو جز  ا ات ئيةاا تجارية لشر  ا

ى شخص معين يجب توافر ادا ا جريمة و اس ين إن وقوع ا خطأ، :ر  واأهلية ا

اد، أي ونف  اإس قا جز  ا تشريعات ااخرىا تفى ائري على غرار ا ى باإشارة ا  بعض إ

جزائية ية ا مسؤو ام ا وقوف يقتضي مما متفرقة صوص في أح ها على ا و فقه، في مد  ا

ة ا ى لو وصو محاو ها على تعريفها إ شخص صاحية أ جز  تحمل ا ائي ءاا ج مقرر ا  ا

تي لجريمة بها ا  2. ارت
واقع وفي فاعل تحمل إن ا ية ا مسؤو جز  ا ضارة تصرفاته عن ئيةاا ون ا  على ت

طريق اختيار أي ااختيار حرية أساس ف ا مخا ون، ا ية أساس وان لقا مسؤو جز  ا  ئيةاا

رة ون علماء من دارستها تم فلسفية ف قا فقهاء اختلف فلقد ا ها ا  حرية بمذه بين حو

تقليدي(  ااختيار مذهب ا جبرية بومذه)ا مذه(  ا وضعي با ه إا ،)ا  معظم دى أ
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تشريعات مذه هو ااختيار بمذه يعد ا سائد با ك ويتضح ا صري طااشتر  خال من ذ  ع

تمييز مشرع به أخذ ما وهذا ااختيار وحرية ا جز  ا ه إا ئرياا  بمذه من ببجا أخذ قد أ
مدرسة جبرية ا يةا و اأمن تدابير من مجموعة راإقر  خال من ا جز  مسؤو سبة ئيةاا  با

ة تجارية لشر ي ا جز  تحمل صاحيتها تع مقرر ءاا ك لجريمة ا شخص راغر  على وذ  ا

طبيعي ذي ا جريمة هذ بارت ا ة بحسا ا شر  عن تعبير خال من وهذا وباسمها ا

قد دتهااإر  فقه اختلف و ية أساس حول ا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر  اشخص باعتبارها ا
وي هم امع ها على يؤسسها من فم ك مبررا مفترضة، أ فعل أن ذ ذي ا  ممثله من يقع ا

شخص قبل من بمرت مباشر غير خطأ فيه يفترض وي، ا مع ك و ا  فار اإش في ذ
مر  ع و قبة،اوا فعل وقوع م مجرم ا ا، ا و ي قا تا ية وبا ة فمسؤو شر  مباشرة غير هي ا
ها صار به جاء ما هذا و تابعه خطأ عن تسأل أ مجاز ظرية أ  .ا

صار أما حقيقة ظرية أ ية فيؤسسون ا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر ه ا  يوجد أ

ه تام تماثل شخص وبين بي طبيعي، ا خطأ نأو  ا واقع ا شخص تابع من ا وي ا مع  يسأل ا

ه ه وقع قد ان و ما ع ي شخصيا، م تا ية تعد وبا ة مسؤو شر ية ا  شخصية مسؤو

ية يست و تابعه أعمال عن ومباشرة غير فعل عن مسؤو قد،  ا تهج و مشرع ا جز  ا  ئرياا

مشرع به أخذ ما فرسي ا ظرية به جاءت ما أي ا حقيقية ا  ص من يتضح ما وهذا ا
مادة رر 51 ا ون من م عقوبات قا ية جعل إذ ا ة مسؤو شر تجارية ا وي شخص ا  مع

ون خاضع خاص لقا ية ا سبا أساس على شخصية، مسؤو جريمة ها ن ت بة ا مرت  من ا

شرعيين، ممثليها أو أجهزتها قبل ي ا تا عضو خطأ فإن وبا شخص خطأ يعتبر ا وي ا مع  .ا
ية تطرقا بعد جز  لمسؤو ية ذا و عام بوجه أساسها و ئيةاا مسؤو جز  ا  ئيةاا

ة تجارية لشر اول وأساسها، ا ت مبحث هذا في س فقه موقف ا تشريع و ا جز  ا  من ئرياا

مس يةا جز  ؤو ة ئيةاا تجارية لشر ظمة قواعدا و حلهااومر  ا م ية ا جز  لمسؤو  واعأ و ئيةاا

جر  تي ئماا ها تسأل ا  . 1ع
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مطلب  اأول ا

فقه موقف تشريع ا جز  وا ية من ئرياا مسؤو جز  ا ات ئيةاا تجارية لشر  حلهااومر  ا

فقه اختلف قد ية قيام حول ا مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ة( ا شر تجارية ا  )ا

جر  نع بة ئماا مرت ر يأر  بين ممثليها، قبل من ا قد ها، مؤيد وآخر م  هذا أثر و

تشريعات، على ءااآر  بين ااختاف تشريعات أن جد حيث ا حديثة ا ى تميل ا  فاااعتر  إ
ية مسؤو جز  با وي، لشخص ئيةاا مع ت أن بعدما وهذا ا  ضيقة حدود في بها تعترف ا

ها تشريع وم جز  ا ذي ئرياا ها موقفه مر ا ية أن ما، متأرجحة حلامر  بعدة م مسؤو  ا

جز  ات ئيةاا تجارية لشر مرحلة ببحس تختلف ا تي ا ون ا ة فيها ت شر  1.ا

فرع  اأول ا

فقه موقف ية من ا مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ة (ا شر تجارية ا  )ا

تشريعات اعتبرت حديثة ا ية ا مسؤو جزائية ا م في واقعية حقيقة ا ون عا قا  ا

رغم من ا جزائي با ر  وأ بها اأخذ بينفقهي ا خافا ي ها، افضا تا  هذ في قيل فما وبا

فقهية ااتجاهات ية على ا مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع  على يطبق فهو عامة بصفة ا

ة شر تجارية ا ها ا وية اأشخاص من تعد أ مع ية ا مع ثر ا ة بهذ أ مساء جز  ا ، و ئيةاا
ن شرح ك وفق ااتجاهين ااتيين: يم  2ذ

تقليدي ااتجا - أوا ر ا م ية ا جز  لمسؤو وي لشخص ئيةاا مع  :ا

فقه في ااتجا هذا ساد ائي ا ج قرن في ا ى 19 ا ثلث غاية إ قرن من اأول ا  ا

بعض اقترح وقد 20 هم ا ز حيث بدائل، م ة عدم على ااتجا هذا ر شخص مساء  ا

وي مع جر  عن ا بة ئماا مرت شخص قبل من حسابه ا طبيعي ا ية بل ا مسؤو  على تقع ا

د اأخير، هذا عاتق صار ويست ى ااتجا هذا أ  :حجج عدة إ
 

                                                           
1
، ص  -  ب رن، مرجع س ن الم ن ن الجزائر  ال ن ري في ال شرك التج لي الجزائي ل  .د/ محمد حزيط، المسؤ

2
مل -  يةد/ شريف سيد ك مسؤو ائية ،ا ج وية أشخاص ا مع هضة دار ،1 ط ،)مقارة سةراد(ا عربية، ا قاهرة، ا  .، ص  1997 ا
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طبيعة -1 وي لشخص ضيةااافتر  ا مع  : ا

صار يرى ه ااتجا هذا أ وي لشخص وجود ا أ مع ي ديه، دةاإر  وا ا تا  وبا

خطأ على قدرته يستبعد ا ا جريمةب وارت ك ،بلعقا خضوعه حتى أو ا  أن أساس على وذ
ية مسؤو جز  ا تمييز ااختيار حرية بتتطل ئيةاا شخص في وفريت ما وهذا وا طبيعي ا  دون ا
وي، مع ذا ا ون أن و قا جز  ا حقيقة على يقوم ئياا واقع ا ي وا وا امه يب  ضاافتر  على أح

ي مجاز، وأ تا شخص ظرهم في وبا وي ا مع ي ضاافتر  هو ا و ع من قا مشرع ص  . ا
شخص تخصص مبدأ -1 وي ا مع  : ا

مشرع فااعتر  أن ااتجا هذا يعتبر وجود ا ي با و قا وي لشخص ا مع ون ا  ي

تخصص، بمبدأ عليه عبر ما هذا و حدود وفي معين اجتماعي غرض تحقيق قصد  ا

ااو  جريمة برت شخص بحسا طبيعي شخص قبل من ا وي ا مع طاق عن يخرج ا ذي ا  ا

ون ه يعترف قا شخصية فيه ا ية، با و قا ية رااإقر  تم ذاا و ا مسؤو جز  با  لشخص ئيةاا

وي مع وجود ار اإقر  يعد اأفعال هذ عن ا ي با و قا  .طاقها خارج ها ا

عقوبة شخصية بقاعدة اإخال -2  : ا

مبدأ هذا محتوى ه  ا جريمة بارت من إا يسأل اأ  رااإقر  نأ و فيها، ساهم أو ا
ية مسؤو جز  با وي لشخص ئيةاا مع قاعدة، هذ عنخروج  هو ا ها حيث ا ك بتصي أ  بذ

طبيعيين اأشخاص جميع عاملين ا رغم ديه، وا ه من با عديد يوجد أ ذين من ا  م ا
ابها يعلموا م حتى أو يساهموا افى وهذا بارت مبدأ هذا مع يت ة ا عدا  .وا

عقوبة طبيعة  -3 جز  ا  : ئيةاا

حجة هذ أساس اك أن ا ن ا عقوبات ه شخص على توقيعها يم وي ا مع  ا

عقوبات بة ا سا اك أن حتى لحرية ا ية عقوبات ه فيذها يعترض ما و وحتى عوائق، ت  و

عقوبة توقيع تم شخص على ا وي ا مع ك يحقق فا ا عقوبة ضاأغر  أهم ذ  إصاح ا

وم مح ردع تحقيق أو عليه ا عام، ا ن ا وظائف هذ و ن ا لعقوبة ا  إا تتحقق أن يم

طبيعي لشخص ذي ا ي ،دةااإر  و كاباإدر  يتمتع ا تا صار وبا  يحملون ااتجا هذا أ
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ية مسؤو طبيعي لشخص ا جريمة هذ بمرت فقط ا شخص دون ا وي ا مع ذي ا بت ا  ارت

جريمة هذ اك أن إا .حسابه ا بدائل بعض قدم من ه متمثلة ا  اتخاذ بجواز رار اإق في وا

تدابير شخص مواجهة في زيةاااحتر  ا وي ا مع حل ا ه مصادرة و ا  وهذا شاطه وحظر ما

ظيمها خال من ون في ت عقوبات، قا اك ا شخص يخضع أن داأر  من وه وي ا مع  ا

ائية غير ءاتاجز  ة في ج فته حا ون قواعد مخا قا تي ا مه، ا اك تح  يسأل أن داأر  من وه

شخص وي ا مع جر  عن ا جاح قصد فقط ااقتصادية ئماا سياسة إ  1.ااقتصادية ا
يا حديث ااتجا - ثا مؤيد ا ية ا جز  لمسؤو وي لشخص ئيةاا مع  : ا
ذي ااقتصادي لتطور تيجة ااتجا هذا ظهر ى أدى ا عديد ظهور إ  من ا

وية، اأشخاص مع قد ا شئ و يا في أ ما فقه به ادى ثم أ فرسي، ا ز حيث ا رد ير  با

تقليدي ااتجا حجج على عديد وأضاف ا عملية تاااعتبار  من ا دافعة واأهداف ا  راإقر  ا
ية مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع شخص إعفاء دون ا طبيعي ا جريمة بمرت ا  من ا

عق  ب.اا
شخص حقيقة -1 وي ا مع  :ا

شخص يعتبرون وي ا مع ية و اجتماعية حقيقة ا و يست قا ي اضاافتر  و و  اظر  ،اقا
حياة في دور ون فاواعتر  ااجتماعية، ا قا ية وأهليته شاطه، ومجاات به، ا و قا  ا

املة يا يسأل فهو ا فردية داتااإر  عن ومتميزة حقيقية جماعية دةاإر  ه أن ئيااوجز  مد  ا

س أو أعضائه ها يعبر حيث إدارته، مجا ذ ع شائه م ى إ قضائه غاية إ  خال من ا

جمعية في ااجتماعات عامة ا ي وغيرها، ا تا ن بيرت فهو وبا ر مادي ا  من ثير ا

جر  تهر  ئماا ضريبي با ص ا جماعية دةااإر  هذ وباعتبار ،بوا فردية داتاباإر  تلتقي ا  ا

ين أعضاء و م ها يعبرون ذينوا ه ا ن توافر فيتصور وأجهزته ممثلو ع ر وي ا مع  ا

 .لجريمة
 

                                                           
1
، ص  -  ب مل، مرجع س  . -د/ شريف سيد ك
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تخصص مبدأ -2 ع ا ا ة من يم شخص مساء وي ا مع  :ئيااجز  ا

حصر مبدأ هذا أهمية ت شخص شاط تحديد في ا وي، ا مع  حدود عن خرج فإذا ا

ن وجود ه ظل ا تخصصه حدود يستغل قد ما مشروعا، غير يعد شاطه و  بارت
جر  اء ئماا ة تلجأ أن شاطه، مباشرته أث شر ربح تحقيق ا ى ا ا إ تهرب جريمة بارت  ا

ضريبي مضاربة أو ا مشروعة، غير ا ي ا تا ن ا وبا قول يم  بين تعارض بوجود ا

تخصص ية وبين ا ا ا إم شخص بارت وي ا مع  .ئمالجر  ا
ية تعارض عدم  -3 شخص مسؤو وي ا مع عقوبة شخصية قاعدة مع ا  : ا

د صار ِيؤ ية رااإقر  أن ااتجا هذا أ مسؤو جز  با وي لشخص ئيةاا مع  يعد ا ا

عقوبة، شخصية قاعدة خرقا ك ا عقوبة خال من وذ موقعة ا شخص على ا وي ا مع  ها ا

ى تمتد فهي مباشرة غير آثار ة بروابط بها يرتبطون من إ  بشخصية يمس ا وهذا معي

عقوبة ي ا تا مباشر فاأثر وبا ص لعقوبة ا شخص على ي وي، ا مع  غير اأثر أما ا

مباشر ون ا عقوبات في ي موقعة ا شخص على ا طبيعي ا  1. ا

عقوبات تطويع -4 ج ا شخص طبيعة مع تتاءم ئيةاز ا وي ا مع  :ا

تشريعات صت قد حديثة ا تي ا ية تقر ا مسؤو جز  با وي لشخص ئيةاا مع  على ا
عقوبات طبيعته مع تتاءم عقوبات ية ا ما غر (ا مصادرة ،امةا ية أوخرى ،)ا  استئصا
حل، وية ءاتاجز  أو ا شر مع وضع ا ح تحت وا حرمان أخرى ءاتاجز  أو سة،ار ا  من ا
م بعض ن و ا ،... وغيرها يااز ا شخص طبيعة اعتبار يم وي ا مع ار باسب ا  إ

ية مسؤو جز  ا ه ئيةاا عقوبة تطور بعد خاصة ع  اإصاح يحقق ها خضوعه أن حيث ا

ردع عام وا خاص ا وقاية، وا شخص فمعاقبة وا وي ا مع ى به تؤدي ا رة شر إ  سيئة ف

ه، ية خسائر به يلحق وهذا ع ثقة إعادة صعوبة و برى ما سوق في به ا  أمام خاصة ا

افسة أجواء م مساهمين جعل على هذا يساعد مما ، ا ثر ا مديرين اختيار احذر  أ  وهذا ا

موظفين اختيار اأخير ع وهذا ا ا من يم جريمة بارت  .ا
                                                           

1
بل،  -  ئد م لية ،د/ أحمد محمد ق ص الجزائية المسؤ عة ،)مقارنة راسة(المعنو للش ، الط ل ضة العربية، القاهر ،  ار اأ  . /، ص 2005الن

، ص   د/ محمد حزيط، ب رن، مرجع س ن الم ن ن الجزائر  ال ن ري في ال شرك التج لي الجزائي ل  . -المسؤ
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عملية تاااعتبار  -5 ة ا جز  لمساء وي لشخص ئيةاا مع  :ا

تي لحجج إضافة حديث ااتجا بها جاء ا  تاااعتبار  من لعديد أشار فلقد ا
عملية ية هذ راإقر  ا مسؤو تي ا د وا حجج مضمون تؤ   :يلي فيما وتتمثل ا

دفاع تااعتبار  - أ ية تقرير مبرر ااجتماعي ا مسؤو جز  ا  لشخص ئيةاا

وي مع  :ا

شخص باعتبار وي ا مع مقررة لعقوبة يخضع فهو ميةاإجر  حقيقة ا  تيا و ه، ا

ا وسائل بتطور تتطور جريمة بارت شخص تاقدر  تعاظم اظر  قبلهم، من ا وي ا مع  ا

يا يا، وط ة دور برز فلقد ودو شر تجارية ا تاج في دورها وتطور ا توزيع اإ تمويل وا  ما وا

ثورة ومخاطر ئمهااجر  من داز  وجية ا و ت في ا اعات تحدثه ما تصور وي ص يميائية ا  ا

ضرر خطورة درجة معرفة وهذا غذائية مواد وفساد راأضر  من ذي ا شخص يسببه ا  ا

وي مع شخص مقارة ا طبيعي با عقا دور يتعين مما ا ذا ،با ة في و ا إفاس حا شر ، تا
ية يحتم مما لموفرين ضرر من تلحقه ماو  مصارفا و مسؤو جز  ا ها ئيةاا  1.ع

ة مقتضيات - ب عدا مساواة ا ة تحتم وا شخص مساء وي ا مع  :ئيااجز  ا

ة قواعد تطبيقا عدا ة بيج ا ا شخص مساء طبيعي ا جريمة، بمرت فقط ا  بل ا

شخص معاقبة وي ا مع جر  هذ عن ا فعل بيرت م ممثله وأن مستقلة دةاإر  ه دام ما ئماا  ا

صادر رالقر  وفقا إا ه، ا ية راإقر  نأ و م مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع  تيجة هو ا

طقية مساواة مبدأ م ون أمام ا قا فوارق ةاإز  دافع ان ما وهذا ا شخص بين ا طبيعي ا  ا

وي مع  .وا
ية راإقر   -ـج مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ية يحقق ا عقاب فعا  :ا

ة إن شخص مساء وي ا مع قائمين تجعل ئيااجز  ا ثر عليه ا فيذ على حرصا أ  ت

ين قوا تز  وفاءاو  ا عقا بتوقيع وتهديد ماته،ابا شطة قبةاومر  أعضائه ل على با  فهذا اأ

جز  جماعي ءاا ح ا شخص يمثله ما اظر  وقائية فائدة يم وي ا مع  اجتماعية قوة من ا

                                                           
1
، ص  -  ب بل، مرجع س ئد م  . --- – د/ أحمد محمد ق
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ي .واقتصادية تا ون ئمهاافجر  وبا خطورة من بيرة درجة ذات ت  ذا جسمية، ار اأضر  تلحق ا
مشرع على مااز  ان ية يقر أن ا مسؤو وي لشخص با مع سياسة تصبح ي ا ائية ا ج  ا

ثر ية أ  .فعا

عقوبة شخصية مبدأ ماحترا -د ة يقتضي ا شخص مساء وي ا مع  :ئيااجز  ا

ي ك يع فرد ا أن ذ شخص ي طبيعي ا  اشري أو اأصلي فاعا ان سواء ا
ية مسؤو جز  با شخص يتحمل بل ئية،اا وي ا مع جز  ا ه ما ءاا ة في أ  تحديد تعذر حا

شخص طبيعي ا شخص مجموعة من ا وي ا مع ب  ا جريمة،مرت ضروري فمن ا ة ا  مساء

شخص وي ا مع ظ مختلفة دول في فروعه تعدد اظر  ا مشروعات تعقيدات ار و حديثة ا  ا

ك ى يؤدي فذ فاعل خطأ إثبات صعوبة إ فاعلين وافات ا عقا من ا  1ب.ا
فرع ي ا ثا  ا

تشريع موقف جز  ا ية من ئرياا مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع  ا

اك  مشرع مر بها حلامر  ثاثه جزائري ا ية مبرا فيها عن موقفه من ا مسؤو  ا

جزائية ة ا تجارية لشر ويا شخصا باعتبارها ا تحوات من جملة تيجة وهذا ، مع  ا

سياسية، تي وااجتماعية ااقتصادية ا جز  عرفتها ا ااتي: ئراا ك   و ذ

ية رااإقر  عدم مرحلة - أوا مسؤو جز  با ة ئيةاا تجارية لشر  : ا

مشرع رس جز  ا ل ئرياا ية إقامة رفضه صريح بش مسؤو جز  ا  لشخص ئيةاا

وي مع ك ا ى يشير ص أي يتضمن م ذيو ا 156 - 66اأمر بموج وذ جز  إ  ءاا
ي و قا ذي ا شخص على يطبق قد ا وي ا مع موقف هذا ورغم ،ا صريح ا مشرع أدرج قد ا  ا

دت عقابية اصوص مشرع أن اعتقاد و يا اعترف قد ا ية ضم مسؤو جز  با ة ئيةاا  لشر

تجارية بعض دى ا فقه، من ا ن ا ت و اك ا صوص تلك على ردودا ه د ا ها تؤ  ا أ
مشرع أن اإعتقاد على تبعث فاية فيه بما احتاط قد ا ة ضمان ا مساء جز  ا حقيقية ئيةاا  ا

                                                           
1
، ص  -  ب مل، مجع س  .- د/ شريف سيد ك
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مشرع أدرج قد و ه صوص هذ في ا شخص حل ا وي ا مع ميلية عقوبة ا  يجوز ت

م ح ايات في بها ا ج ح ا ج  1.وا

مؤسسة إغاق جواز على ص ما حاات في مؤقتا أو هائيا ا شروط ا  وا

صوص م ا، عليها ا و ع على ص ما قا شخص م وي ا مع ما شاطه، ممارسة من ا  و

شاء فرض سوابق صحيفة إ قضائية ا عقوبات قيد ا تي ا ات على تطبق ا شر تجارية ا  ا

ية مد ردود هذ وتتمثل، وا قول أن في ا شخص بحل'' ا وي ا مع  بغلق اأمر ''و ''ا

مؤسسة ميليتين عقوبتين هما ''ا ن ت ما أن لقاضي يم شخص على بهما يح طبيعي ا  ا

ي جا ذي ا اية زيرت ا ج حة أو ا ج شخص ويس ا وي ا مع ك، إضافة ،ا ون أن ذ  قا

عقوبات ين ا قوا ملة وا م ص م ه ا شخص حل على ت وي ا مع اية عقوبة ا حة، أو ج  ج

ميلية عقوبة جعلها ماو ا طبيعي لشخص ت ون ص إذا إا ا قا ك على حةاصر  ا  ذ

ة جريمة ءاجز  ك  .معي مشرع صذ ع أن على ا شخص م وي ا مع  ممارسة من ا

شاط هذا يستمر ا أن يقتضي شاطه و حتى ا  أو مديرين مع أو آخر، اسم تحت ان و

ه بيترت مما آخرين، مسيرين أو اإدارة مجلس أعضاء ه تصفية ع محافظة مع أموا  على ا

غير حقوق ية، حسن ا ك بوبموج ا ون ذ مشرع ي شخص حل عقوبة" أفرغ قد ا وي ا مع  "ا

تفى محتواها من  .تطبيقها وشروط مفهومها بتوضيح وا
تور يرى ما  د ون من 647 لمادة شرحه في "فرج رضا" ا جز  ءاتااإجر  قا  ئيةاا

مشرع بأن جز  ا ائية عقوبة ل" لفقرة دابإير  ئرياا ائية اأحوال في ج تي ااستث  يصدر ا

ةا على مثلها فيها ون  "شر واقع في استبعد قد ي ية ا ا عقوبة توقيع إم شخص على ا  ا

وي مع ي .ا تا ته فاااعتر  استبعد وبا فقرة عامة، قاعدة بمساء  بعض تقرير جاءت وا

ام حاات في اأح ائية ا تي ااستث ها تصدر ا عقوبات توقع خاصة صوص بشأ جز  ا  ئيةاا

وية اأشخاص على مع  .ا

                                                           
1
، مر -  ن الجزائي الع ن جيز في ال ، ال يع ، ص د/ أحسن ب س ب لن جع س س الع الجزء اا ب الجزائر ال ن الع ن ن، شرح ق يم .  أ/ عبد ه س

، ص  ب  .مرجع س
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قد قضاء استبعد و جز  ا ية ئرياا مسؤو جز  ا وي، لشخص ئيةاا مع م ورفض ا ح  ا
جز  مقررة ءاتابا ون في ا جمارك قا شخص على ا وي، ا مع  وحدة تحميل رفض ما ا

ية اقتصادية غ دفع مسؤو وم مةار ا مح ابه عن مديرها على بها ا  شيك إصدار جريمة ارت
حسا باسم رصيد بدون مؤسسة.و  ب ا

رجوع   ون وبا ات قا شر تجارية ا مشرع، ا مواد في فا ى 800 من ا  قد 840 إ
شخص جعل طبيعي ا جريمة هذ عن فاعا ا ة تسأل أن دون ا شر تجارية ا ك عن ا  ذ

فس مادة  و ص ا م طبق على ما ورد في  ح بعض  378ا تجاري، مع ان ا ون ا قا من ا
ها. تساب  ا ها قابل   1م

يا جزئي رااإقر  مرحلة - ثا ية ا مسؤو جز  با ة ئيةاا تجارية لشر  : ا

رغم على مشرع راإقر  عدم من ا جز  ا ية حةاصر  ئرياا مسؤو جز  با  لشخص ئيةاا
وي مع ون في ا عقوبات، قا ه إا ا ة بداية أ مادة ببموج 1969 س  -69 اأمر من 55 ا

ون متضمنا و 107 ية قا ما ة ا فات بقمع يتعلق ذيا و 1970 س ظيم مخا صرف، ت  ا

ك ببموج تظهر بدأت صوص أوى ذ تي ا اء تقر ا ية هذ عن بااستث مسؤو ي ا تا  وبا

اك ين ه ية هذ رست قوا مسؤو ل ا  .تستبعدها م أخرى و صريح بش
صوص  -1 تي ا ية حةاصر  أقرت ا مسؤو جز  با ة ئيةاا تجارية لشر  : ا

مرحلة هذ في صوص من مجموعة ظهرت ا تي ا ية حةاصر  صت ا مسؤو  با

جز  ات ئيةاا تجارية لشر وي اشخص باعتبارها ا  : في وتتمثل امع

متعلق اأمر - أ فات وقمع باأسعار ا مخا خاصة ا ظيم ا  :اأسعار بت

مادة صت حيث مجرمين أن على 75 -37 اأمر من 23 ا  ااقتصاديين ا

وا سواء ويين أو طبيعيين أشخاصا ا ى يخضعون مع ائية ءاتااإجر  إ ج خاصة ا  ا

مقررة تا في وا يب ا ثا مادة صت ما اأمر، فس من ا ه 61 ا  على حةاصر  م

ية مسؤو جز  ا وي، لشخص ئيةاا مع ون ببموج اأمر هذا غيأ و ا قا متعلق ا  باأسعار ا

                                                           
1
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ذي مشرع فيه تخلى وا ية عن ا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية، لشر د ما وهذا ا  جعاتر  يؤ

مشرع ية عن ا مسؤو جز  ا سبة ئيةاا جر  هذ با واردة ئماا  1.فيه ا

ون - ب ضر  قا مباشرة ئباا رسوم ا مماثلة وا  :ا

ون هذا أقر قا ية ا مسؤو جز  با ة ئيةاا تجارية لشر وي اشخص باعتبارها ا  امع
دما فة بترت ع مخا م وأن ا ح غر  يصدر ا جز  ماتابا مستحقة ئيةاا متصرفين ضد ا  أو ا

ممثلين شرعيين، ا شخص وضد ا وي ا مع  اأخير هذا يخص فيما اإخال دون ا

غر  جبائية ماتابا صوص ا م م فس وهذا تطبيقها، على ا ح ذي ا ته ا مادة تضم  138 ا

ون من رسم قا  .2اأعمال رقم على ا
متعلق 22 -96اامر رقم:  -جـ  فات بقمع ا تشريع مخا ظيم ا ت خاصين وا  ا

صرف ة با خارج ىإ و من اأموال رؤوس وحر  :ا

مادة صت إذ ه 5 ا ية قيام على حةاصر  م مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر  على ا
جر  واردة ئماا مواد في ا ى 1 من ا حة 4 إ تصريح ج اذ ا تز  عاةامر  وعدم ، با  ماتاا

تصريح، سبائك حيازة أو بيع أو ءاوشر  ا ذهبية ا قطع ا قدية وا ذهبية ا  عاةامر  دون ا

تشريع ظيما و ا معمول ت م بهما، ا مشرع يحدد و مسؤ قيام شروط ا ية ا جز  و  في ئيةاا

مادة هذ أن ما اأمر، هذا طارإ ة تستبعد م ا دو جماعات ا محلية، وا ه ا  ببموج و
تعديل ذ ا حقا ة به ي  مشرع تدارك 2003 س ك ا  في 03  -01اأمر رقم  ببموج ذ

ماد ه 05ة ا ت حيث، م ية قيام اشروط تضم مسؤو جز  ا متمثلة ئيةاا  أن ضرورة في وا

ون جريمة ت بت قد ا ة أجهزة أحد طرف من ارت شر شرعيين ممثليها أحد أو ا  بترت وأن ا
ها ما حسابها، ية طاق حصرت أ مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ك ا  اأشخاص في وذ

وية مع خاضعة ا ون ا خاص لقا ها ومن ا تجارية بي ة ا شر  .ا

                                                           
1
ج اامر رق -  ص --رخ في ، مؤ، الجريدة الرسمي العدد- -المؤرخ في  -بم ل الخ ر  قمع المخ اسع ،  المتع ب

ر.  بتنظي ااسع
2
ن رق  -  ن لي لسن   -ق ن الم ن ن رق المتضمن ق ن ج ق ، المؤرخ في ، الجريدة الرسمي العدد //مؤرخ في -، المعدل بم

لي لسن  // ن الم ن  .المتضمن ق
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ون  -د متضمن  09-03قا فة ئماجر  قمع ا ام مخا  استحداث حظر اتفاقية أح

تاج يميائية اأسلحة واستعمال وتخزين وا  : اأسلحة تلك وتدمير ا

مادة صت حيث ه 18 ا ية بقيام حةاصر  م مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر  ا

وي شخص ا على مع جر  من جريمة أية بارت صوص ئماا م مواد في عليها ا ى 9 من ا  إ

ه 17 ية ماتابغر  ومعاقبتها م غر  تامر  خمس تعادل ما ية مةاا ما مقررة ا  لشخص ا

طبيعي  .ا

صوص  -2 تي ا يا أقرت ا ية ضم مسؤو ج با وي لشخص زئية ا ا مع  : ا

ك ومثال متضمن 9506 – اأمر في ذ ون ا افسة، قا م قد ا مادتا حددت و ن ا
ه  03 و 02 ذي تطبيقه طاق م تاج شاطات يشمل وا توزيع اإ خدمات وا تي وا  يقوم ا

وي، أو طبيعي شخص ل بها مادتان صت ما مع ية ءاتاجز  على 14 و 13 ا  ما

مؤسسات على تسلط تي ا افية جماعية ممارسات بترت ا افسة م  غير ااتفاقات مثل لم

مشروعة تعسف ا اجم وا ة عن ا سوق على هيم مؤسسات وتجميع ا  رخصة، بدون ا

جز  هذ وتصدر افسة.  مجلس عن ءاتاا م غي وقدا  03-03 اأمر ببموج اأمر هذا أ
متعلق افسة، ا م ك ورغم با ام هذ مضمون على أبقى فقد ذ واردة اأح مادة ص في ا  2 ا

ون من قا جديد، ا مواد صت ما ا ى 56 من ا جز  على 62 إ ية ءاتاا ما تي ا  تسلط ا

مؤسسات على تي ا ممارسات بترت ا مقيدة ا افسة، ا مادة أقرت ما لم ون من 551 ا  قا

ضر  مباشرة غير بئاا ية  76-104رقم ا مسؤو جز  با وي لشخص ئيةاا مع ن ،ا  بصورة و

ية ى أشارت حيث ضم ات اأشخاصأن  إ شر وم وا مح فس عليها ا فة ب مخا بغي ا  ي

تضامن يدفعوا أن عليهم عقوبات با ية ا ما مقررة، ا مشرع أقر ما ا يا ا ية ضم مسؤو  با

جز  ة ئيةاا تجارية لشر بة ا مرت بورصية جريمة ا ك ا مادة بموجب وذ ون من 12 ا  قا

ص تيا و 10 -93 ه على ت وسطاء بارت إذا أ حة ا سر إفشاء ج ي ا مه  فيخضعون ا

ام ون أح عقوبات، قا ي ا تا ا وبا مادة تحيل ى  12 ا ب إ ي،  ابا ثا فصلا قسم اأول ا  ا

خامس ون من ا عقوبات قا ص حيث ا مادة ت رر 303ا ه 3 م ة على م شخص مساء  ا
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وي مع خاضع ا ون ا خاص لقا ون من 4 لمادة وفقا وسيطا و ئيا،اجز  ا  هو  10-93 قا

ذي مفاوضات يقوم ا معامات با بورصة داخل وا وسيط شاط يمارس و ا  طرف من ا

ات شر تجارية ا تي ا شأ ا غرض هذا خصيصا ت  1.ا
ثا ريس مرحلة - ثا ية ت مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر وي اشخص باعتبارها ا  : امع

ك تجسد   ل ذ ون في صريح بش قا معدل 15 – 04 رقم ا متمم ا ون  وا قا
عقوبات ك  156-66  ا مادة ص ببموج وذ رر 51 ا ه، م  ما تتويجا جاء وهذا م

يه توصلت لجان مختلف إ تي ا ون تعديل مشروع أعدت ا عقوبات قا ذ ا  وما 1997 م

ةه ب أوصت ة إصاح ج عدا ة تقريرها في ا  .2000س
ذي أمرا و مشرع دفع ا جز  با ى ئرياا ية هذ تقرير إ مسؤو جز  ا ة ئيةاا  لشر

تجارية ون في ا عقوبات، قا عدل وزير به جاء ما هو ا د ه لمة في ا  مشروع تقديمه ع

ون تعديل عقوبات قا مجلس بوا أمام ا شعبي ا ي ا وط  بحقيقة فاااعتر  تم حيث ا

مرت مااإجر  وية اأشخاص من با مع ياتها وضخامة عددها، يداتز  خال من ا ا  ىإ و إم
ظام على اعتداء امصدر  جعلته جتماعيةا و اقتصادية قوة من تمثله ما  ااقتصادي، ا

د وما ريس يؤ ية ت مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع مادة ص هو ا رر 65 ا ى م  65 إ

رر ون من 4 م جز  ءاتااإجر  قا وان تحت ،ئيةاا متابعة ع جز  ا وي، لشخص ئيةاا مع  ا

ية مبدأ صريح راإقر  وهذا مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ة ا شر تجارية ا  ما اظر  ا

جسيمة ااعتداءاتومصدر  اقتصادية قوة من تمثله ظام على ا  .وغيرها ااقتصادي ا
ف ث رعـــــــا ثــــــــــــــــــا  ا

ية حلامر  مسؤو جز  ا ات ئيةاا تجارية لشر  ا

ات تتحمل شر تجارية ا تجمعات ا ية ااقتصادية اأهداف ذات وا مسؤو جز  ا  ئيةاا

ام بعض خضوعها اظر  خاصة اأح شاء فترتي خال ا تصفية، اإ ي وا تا اول وبا ت  س
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ية مسؤو جز  ا تأسيس، مرحلة في ئيةاا تسيير، مرحلة ا تصفية مرحلة ا  تحملهامدى  و، ا

ية جز  لمسؤو ة في ئيةاا دماجها حا  . 1ا

ية - أوا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر  : تأسيسها مرحلة في ا

تس ة بت شر تجارية ا شخصية ا وية ا مع سجل في قيدها تاريخ من ا تجاري ا ، ا
ه إا تاريخ هذا قبل أ قيام مرحلة في أي ا ون تأسيسها ءاتابإجر  ا  مقومات فاقدة ت

تسا شخصية با ية، ا و قا ي ا تا ية غير تصرفات من مؤسسيها عن يصدر فما وبا و  قا

ون وفقا جريمة تعد سو  لقا ة، دون هم بت شر فقه بأغل يرى حيث ا قضاء ا تز  وا  ماا
مؤسسون تصرفات بهذ شخصيا ا ان وعدم ا جمعية من راقر  بواسطة استعادتها إم  ا

عمومية اء، ا ك ورغم لشر ن ا ذ ة تأخذ أن تصور يم شر  تأسيسها بعد عاتقها على ا

ية بصفة و تصرفات، هذ قا مادة ص أن ما ا رر 51 ا ون من م عقوبات قا  بتتطل ا
اد واقعة إس ية غير ا و قا تجارية ا ة ا ون أن لشر تسبة ت وية، شخصية م  وخال مع

مرحلة تسبها ا فهي هذ ا ي ت تا ية تتحمل ا وبا مسؤو جز  ا  .مؤسسيها أعمال عن ئيةاا
يا ية - ثا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر تسيير مرحلة في ا  : ا

مرحلة هي تعد تي اأساسية ا ة فيها رس تما ا شر تجارية ا  وتحقق شاطها ا

ذي غرضها شئت ا تزمت فإذا أجله، من أ مرحلة هذ في ا ون بحدود ا قا  عما وابتعدت ا

امه خرقا يعد ه، مجال أي في أح ها م ية، أية تحمل عن بعيدة ستبقى فإ  إذا أما مسؤو

ام خرقت ون أح قا ها ا ية تقام فإ مسؤو ية ا مد ك و حقها في ئيةاجز ا و ا ين وفقا ذ  لقوا

تي ك أقرت ا ي ذ تا مرحلة هذ فإن وبا ثر هي ا ى عرضة اأ ا إ جر  فيها بارت  من ئماا

ة قبل شر تجارية ا  2.ا
 
 

                                                           
1
مع محمد  -  ني، ج ن ، مج المنتدى ال ن ااجراءا الجزائي ن شخص المعن في التعديل الجديد ل بع الجزائي ل ، المت تن يحي خيضر بسكرة، العدد أ/ ف

ل، سن   .، ص اا
2
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ثا ية - ثا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر تصفية مرحلة في ا  : ا

قضي ة ت شر قضاء ا وية شخصيتها با مع ك، بأسبا توافرت إذا وهذا ا ن ذ  و
مشرع جز  ا وية شخصيتها على أبقى ئرياا مع قدر ا ازم با محافظة قصد تصفيتها ا  على ا
ي حقوق ة دائ شر ضياع من ا اء استياء أو ا شر ون عليها، ا مصفي وي ك ا  هو بذ
ممثل شرعي ا اء ها ا مرحلة، هذ أث قد ا تشريعات مختلف أجمعت و  راإقر  على ا

ية مسؤو شخصية ا ة في ه ا ه حا تز  إخا ذا ماتهابا بة اأخطاء على و مرت اء ا  أث

تي مهامه ممارسة د وا قد، ضارة تائج تو فقهية ااتجاهات بعض ذهبت و ية لقول ا ا  بإم

ية هذ تطبيق مسؤو جز  ا جر  عن ئيةاا ات ئماا شر تجارية ا بة ا مرت  ممثليها قبل من ا

تصفية، مرحلة خال ك وعللوا ا هدف أن ذ شخصية إبقاء أجل من ا وية ا مع ة ا  لشر

تجارية تصفية هو ا محافظة ا غير، حقوق على وا قول يتم فلماذا ا تها بعدم ا ما مساء  طا

شخصية هذ أن ر  هذا أن إا قائمة، تاز  ما ا تز  اصطدم قد يأا قاضي مابا متمثل ا  في ا

ون صوص تفسير قا جز  ا  فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا ضيقا اتفسير  ئياا

تي تاااعتبار  وية امتداد بتستوج ا مع شخصية ا ون طاق في ا قا تجاري ا  بيصع قد ا
ون طاق في بها اأخذ قا جز  ا  .ئياا

ون ووفقا جز  لقا ة تتحمل ئرياا شر تجارية ا ية ا مسؤو جز  ا  قبل فقط يس ئيةاا

قر  صدور جر  على حتى بل بحلها راا مرحلة هذ خال ئماا ية شروط توافرت متى ا مسؤو  ا

عقوبة وتتمثل غر  في ا ميلية أخرى عقوبات أو مةاا ها ت  وضعية مع تتاءم عقوبات أ

ة شر ن بعد حلها ا فيذها ويم ية بذمتها محتفظة دامت ما ت ما اء ا تصفية مرحلة أث  1.ا
ية - بعاار  ة مسؤو شر تجارية ا ة في ا دماجها حا  : ا

ات عادة تلجأ شر تجارية ا دماج ا زيادة قصد أو اقتصادية، أزمة تفادي قصد ا  ا

تاجية تهااقدر  في افسة، ميدان في صمودها تدعيم أو، اإ م دماج ويتم ا  بإجماع اا

اء شر صوص هو ما وفقا ا عقد في عليه م ة اأساسي ا دماج ، لشر  إما وعان واا

                                                           
1
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ضم بطريق ة ضم يتم حيث ا ة شر مزج بطريق أو قائمة، أخرى شر  مزج يتم حيث ا

تين ثر أو شر تج أ ك عن ي ة ذ ك، أخرى شر مشرع عليه ص ما وفقا وذ جز  ا  ئري،اا

دماج وقوع وبمجرد شخصية تزول اا وية ا مع ة ا دمجة، لشر م ة وتعد ا شر دامجة ا  ا

ة عاما خلفا دمجة لشر م تز  من عليها وما حقوق من ها فيما محلها ويحل، ا  ويبقى ماتاا

ك دماج عقد في عليه متفق هو ما وفقا ذ ن اا ين، بحقوق اإخال دون و دائ ك ا  ذ

دماج أن قيل ة حلب أسبا أحد هو اا شر ن ،رامبست حا ا ة في و ا حا ة بارت شر  ا

دمجة م دماجها قبل ئماجر  ا ية تتحمل فمن ا مسؤو جز  ا  ئية؟اا
ظر  صب غيا او تشريع في ا جز  ا ه ئرياا  عليه استقر بما اأخذ اأمر يتحتم فإ

قضاء تجاري ا ر  وهو ا ذي يأا صوا من ار  ا ة أن وهو ان، ماب با شر تجارية ا  ا
دامجة ية تتحمل ا ا مسؤو جز  ا ة ئماجر  عن ئيةاا شر دمجة ا م ية مبدأ تطبيقا ا مسؤو  ا

فعل عن شخصي ا ة أن ما ا شر دمجة ا م ية تتحمل ا ا مسؤو ج عن ا بة ئمار ا مرت  ا

ك أعضائها بواسطة ها وذ ي تصفية دون وجوبا تحل أ تا ون و  وجودا ها يعد ا وبا قا
فرسي في عدة قرارات قام باصدارها. قضاء ا  هذا ما أقر ا

مطلب ي ا ثا  ا

قواعد ظمة ا م ية ا جز  لمسؤو اتل ئيةاا تجارية شر واع ا جر  وأ تي ئماا ها تسأل ا  :ع

مشرع حدد قد جز  ا تشريعات من غير ئرياا  أو عام ص ببموج سواء اأخرى ا

شروط خاص ص تي ا ية قيام توافرها بيج ا مسؤو ج ا وي لشخص ئيةاز ا مع ه ا  ا أ
ن جريمةب يرت أن يم فسه ا م ب حق ه طبيعي شخص قبل من بترت بل طبيعته بح  ا

تعبير ه أي دتهاإر  عن ا شخص ماإجر  استعار أ طبيعي، ا قد ا مشرع حصر و  طاق ا

جر  تي ئماا ها تسأل ا دما" رة عبا ببموج ع ص ع ون ي قا ك على ا ى يشير ما وهذا "ذ  إ

ه تخصص، بمبدأ أخذ قد أ ه إا ا تعديل بعد أ ون ا عقوبات قا ها وسع قد ا  مع ن م

حفاظ  1.خصوصيتها على ا
                                                           

1
ن الجزائي -  ن جيز في ال ، ال يع س ، ص  أحسن ب ب ، مرجع س  .الع



ل الفصل ا تقو التي العام اأسس التجاري الشركا ئماجر ماهي          اأ ي ا ع  التجريمي نطاق

 

- 51 - 

 

ف  اأول رعـــــــــــــــــا

قواعد ظمة ا م ية ا جز  لمسؤو ات ئيةاا تجارية شر  ا

ى قد مشرع تب جز  ا ون بموج ئرياا قا مسؤ 15 -04  ا ية ا جز  و ات ئيةاا  لشر

تجارية قواعد تحديد وتم ا ظمة ا م فرع هذا وفي ها ا اول ا ت ية قيام شروط س مسؤو  ا

جز  ة ئيةاا تجارية، شر تي حااتاو  ا ممثل صفة شرط تطبيق يثيرها ا ي ا و قا  أجهزة أو ا

ة شر تجارية، ا ذا ا ية هذ قيام أثر و مسؤو شخص على ا طبيعي ا  . ا

ية قيام شروط - أوا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر  : ا

مشرع حصر جز  ا تشريعات باقي ئرياا مقارة ا ية قيام شروط ا مسؤو جز  ا  ئيةاا
ةل تجارية شر ا :ا جريمة بارت طبيعيين اأشخاص أحد طرف من ا ذين ا  حق هم ا

تعبير ة دةاإر  عن ا شر ة أجهزة في ويتمثلون ا شر شرعيين، ممثليها أو ا ا ا جريمة بوارت  ا
جر  هذ نأ و حسابها، و  عليها ص قد ئماا قا  نا

اب  -1 جريمة ارت ممثل طرف من ا شرعي ا ة أجهزة أحد أو ا شر  : ا

ون يشترط قا جز  ا ية راإقر  ئرياا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر  وجود ضرورة ا

جريمة بويرت حسابها، يعمل طبيعي شخص  أحد من أو ها شرعيا ممثا بصفته ا

ام وفقا أجهزتها مادة أح رر 51 ا ون من م عقوبات قا ة فتسأل ا شر تجارية ا  ئيااجز  ا

حال هذ في ها ا جر  عن تسأل ا و بة ئماا مرت عاملين قبل من ا ون بل ديها ا  يسأ

ها وبمفردهم شخصيا  1. ع
مقصود - أ ة بأجهزة ا شر تجارية ا  : ا

ة جهاز شر عضو أو ا قرارا اتخاذ مؤهل يان ل هو ا  حيث تطبيقها أو تا

هم ون يخو قا ظام أو ا ة اأساسي ا تجارية لشر تصرف إدارتها سلطة ا  فقد باسمها، وا

ون جماعية اأجهزة من ي فردية أو ا ون قد أو ا  أي أو اأشخاص من مجموعة في ي

ون ه عهد شخص قا ون أو ا قا داخلي ا ة ا توجيه أو باإدارة لشر رقابة، أو ا م ا  يرد و
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ون في عقوبات قا مادة أن ما ها، تعريفا ا رر 51 ا ون من م عقوبات قا  بين تفرق م ا

تسيير أجهزة تمثيل جهزةأ و ا ة ا تجارية لشر جماعية اأجهزة بين وا ا فردية واأجهزة ا  ا

مر  أجهزة وا ة أجهزة وتعد .قبةاا شر تسيير أجهزة هي ا تمثيل، واإدارة ا  ئماجر ا و وا

بة مرت تي قبلها من ا ون وا ة بحسا ت شر ية يقيم هذا فإن ا مسؤو جز  ا ة ئيةاا  لشر

تجارية  1.ا

مقصود - ب ممثلين ا شرعيين با ة ا تجارية لشر  : ا

طبيعيين اأشخاص هم ذين ا ية سلطة هم ا و ون، مصدرها قا قا ون وقد ا  هم ت

عقد مصدرها اتفاقية سلطة تأسيسي ا ة، ا هم لشر سلطة هذ وتخو تين لتا في ا حا  ا

تصرف ة، وباسم بحسا ا شر ممثل ويعد ا شرعي ا ة ا تسيير أجهزة أحد لشر  أن فيها ا

تسيير أجهزة تمثيل أجهزة هي واإدارة ا ك ورغم فيها، ا اك ذ ن ا تسيير أجهزة فه  يم

ة شرعيين ممثلين اعتبارهم ما مثا اإدارة مجلس لشر اك أن ، ة ممثلين ه  ا لشر
ن ة أجهزة أحد اعتبارهم يم شر مسير ا مؤقت، اإداري ا قد ا ممثل طاق حصر تم و  ا

شرعي ة ا تجارية شر طبيعيين اأشخاص فئة في ا ذين ا هم ا ون يخو قا ون أو ا قا  ا

ة اأساسي تفويض طريق عن تمثيلها سلطة لشر ممثل يعرف ما وهو ا ي با و قا   .ا
طبيعيين اأشخاص -1 -ب ذين ا ح ا ون هم يم قا ة تمثيل تفويضا ا شر تجارية ا  :ا

رجوع ام فبا ون أح قا تجاري ا ه ا ممثل يعين فإ شرعي ا ة ا ذي لشر  ه فوض وا
ك ل بحس ذ ة ش شر وقت فس وفي ا تسيير أجهزة من هم ا مدير : وهم ا ة في ا  شر

تضامن ة ا توصية وشر بسيطة ا ة ا شر ية ذات وا مسؤو محدودة ا مسير ا ة في و  شر

توصية مدير رئيس أو اإدارة مجلس رئيس باأسهم ا عام ا مدير ا عام وا مديرين أو ا  ا

عامين ة في وهذا ا ة حا مساهمة شر تسيير مط ذات ا  مجلس رئيس اإدارة بمجلس ا

مدي مديرين مجلس أعضاء أو وعضو رينا ذين ا مر  مجلس فوضهم ا ة تمثيل قبةاا شر  ا
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ها ان إذا و مر  مجلس يؤهل اأساسي قا ح قبةاا تمثيل سلطة م مادة من 02 فقرة وفقا ا  ا

ون من 652 قا تجاري ا ة في وهذا ا ة حا مساهمة شر تسيير مط ذات ا  بمجلس ا

مديرين مصفي ا ة في ا ة حل حا شر مسير ا مؤقت اإداري وا ذي ا  راقر  على تحصل ا
ة وتمثيل تسيير بمهام لقيام قضائي شر  . ا

طبيعيين اأشخاص-2 -ب ذين ا ح ا ون هم يم قا ة تمثيل تفويضا اأساسي ا شر  ا

تجارية  :ا

رجوع ويتعين ون ا ة اأساسي لقا طبيعيين اأشخاص تحديد لشر ون قد أي ا  ي
رئيس غير من آخر اطبيعي اشخص مدير ا عام ا ي مجلس رئيس أو ا تا  وفقا اإدارة و با

مشرع فإن سابقا قيل ما طبيعيين اأشخاص فئة طاق حصر ا تي ا  تصرفاتهم تقيم وا

ية مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر تفويض في ويتمثلون ا ذي ا ون أقر ا قا عقد أو ا  ا

ة اأساسي طاق هذا عن وخرج. تمثيلها لشر مفوض : ا سلطا ا  من معين مجال في تبا

ة، أجهزة أحد قبل شر ذا ا ل و مو يل ا عمال خاص بتو وحدات ءامدر  فيهم بما ءااأجر  ا  ا

اات و تابعة وا ك ها ا عقد أن تبين متى وذ ة اأساسي ا ون لشر قا هم م وا  تفويضا يخو

يتمثيلها تا تصرفات ، فبا تي ا ون وفقا جريمة تعد ا صادرة لقا  تحمل ا طرفهم من وا

ة شر ية ا مسؤو تجارية ا جز  ا د وما ئية،اا ممثل طاق حصر يؤ شرعي ا ة ا  ما هو لشر

ه أفصح تور ع د قول بوسقيعة حسن ا ه با ة يتم ا أ ة مساء شر تجارية ا  شخص ا

وي جر  عن مع تي ئماا بها ا مفوض يرت ع مدير ا تاج وحدة مدير أو مص  مجرد باعتبار إ

لشخص أو أجير وي تابع  مع   1.ا

اب 2- جريمة ارت ة حساب ا شر تجارية ا  : ا

ة تسأل ا شر تجارية ا تصرفات عن ئيااجز  ا صادرة ا شرعيين ممثليها قبل من ا  ا

ا تم إذا إا أجهزتها أحد أو تصرفات هذ بارت تي ا ون ظر في ائماجر  تعد ا قا ب حسا ا
ة، شر ك ويقصد ا جريمة أن بذ بت ا ى مصلحة تحقيق قصد ارت مع واسع با  فإما ها، ا
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ون أن وية أو مادية ت ية، أو محققة مباشرة غير أو مباشرة مع ها احتما  ل في و
ية أو اقتصادية مصلحة تشمل اأحوال ربح تحقيق ما حاق بتج أو ا ضرر إ بها  ا

حصول مصلحة هذ وتبقى  ...صفقة على ا ة ضاأغر  تحقيق طارا في ا شر  إذن ا

ة شر تجارية فا فعل عن ئيااجز  تسأل ا مرت مياجر اا ا شرعيين ممثليها قبل من با  أو ا

ك أجهزتها أحد ي وقصد شاطها طاق وضمن ضهااأغر  تحقيق طارا في وذ  فوائد ج

ابها، ءاور  من يااومز  وأرباح ن ارت ة و شر بة اأفعال عن تسأل ا ا مرت  ممثليها قبل من ا

شرعيين اء أجهزتها أحد أو ا تي مهامهم ممارستهم أث ون وا شخصي حسابهم ت  أو ا

ة رااإضر  قصد أو شخصية مصلحة تحقيق شر ه با ة هذ في أ حا ة تعتبر ا شر  ا

ة وفي. ضحية ت إذا ما حا ة ا شر تجارية ا بت و اأم ا ة ارت شر فرع ا  جريمة ا

ظر حسابها صلة طبيعة ف ة من ل بين ا شر فرع اأم ا ال أي يطرح وا وا ة في إش  حا

ة سيطرة إذا ما شر ات على مطلقة سيطرة اأم ا شر تابعة ا س ا ع ت فإذا صحيح وا  ا

ة شر تابعة ا فيذ مهمة تتعدى ا ا ت ة تصدر بما ا شر ية فإن اأم ا مسؤو جز  ا  ا ئيةاا
ة إا في تتحقق لي ااستقال حا فعلي ا ة وا   1.اأم لشر

يا حاات-ثا تي ا ممثل صفة شرط تطبيق يثيرها ا شرعي ا ة أجهزة أو ا شر  ا

تجارية  :ا

اك ممثل صفة شرط تطبيق يثيرها خاصة حاات ه ة أجهزة أو ا شر تجارية ا  ا

 :في وتتمثل

ة  -1  : اختصاصاتهم حدود تجاوزهم حا

مشرع يتطرق م جز  ا ك ئرياا مشرع حتى وا حةاصر  ذ فرسي، ا ظر  ا عدام او  ا

ص ون في ا قا جز  ا ه ئرياا قضاء به قضى بما يأخذ فإ تجاري ا ة تحمل عدم وهو ا شر  ا
تجارية ية ا جز  لمسؤو جر  عن ئيةاا بة ئماا مرت شرعيين ممثليها قبل من ا  أجهزتها أحد أو ا

خارجة  . اختصاصاتهم حدود عن او
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ة -2 ة تسيير حا شر مسير قبل من ا فعلي ا  : ا

وا م أشخاص قبل من تسير أن وهي ية بصفة يعي و  صفة فيتخذ تسيرها قا

مسير فعلي ا ة يدير حيث ا شر ح دون ا قد تمثيلها، مهمة ه م مشرع أشار و  لمسير ا

فعلي ة في ا شر ية ذات ا مسؤو محدودة ا مادة أشارت حيث ا ون من 805 ا قا تجاري ا  ا

ام تطبيق على مواد أح ى 800 ا ة 804 إ متضم عقوبات ا مطبقة ا  مسيري على ا

ة شر ية ذات ا مسؤو محدودة ا ة في ا ة، أموال استعمال في طهماإفر  حا شر فرد ا  وي

مسير فعلي ا ة ا مساء جز  با ه عن ئيةاا مجرمة أفعا ة دون ا شر تجارية ا  اظر  وهذا ا
ص بغيا ي ا و قا ك، على ا ظور هذا أن إا ذ م م به بترح م ا محا فرسية ا  فقد ، ا

ة على عقوبة فرض تم شر تجارية ا جرم بسب ا مرت ا رئيس قبل من با سابق ا ة ا  لشر

ذي رغم فعلية إدارة بإدارتها قام ا ك من وبا قول أجل من ذ ية بأن ا مسؤو جز  ا  ئيةاا

وي لشخص مع ذي من تحديد من ابد ا جرم بارت ا ص حدد ما وفقا ا ي ا و قا  ا

رجوع ،حةاصر  ون وبا جز  لقا امأو  ئرياا مادة ح رر 51 ا ون من م عقوبات قا  م ا
ص ية على حةاصر  ي مسؤو جز  ا ةاا لشر تجارية ئية  مشروعة غير اأفعال عن ا بة ا مرت  ا

مسير قبل من فعلي ا  .ا
ة  -3 ح حا يا م ة قبل من خاصا تو شر تجارية ا  : ا

ة وهي ح حا ة م شر تجارية ا يا ا ية بتصرفات لقيام خاصا تو و  و باسمها قا
ك شرعيين ممثليها أو أجهزتها غير من ذ ون وفقا ا ظام أو لقا ة اأساسي ا ة لشر  حا

ح يل م فرعية مؤسساتها مسؤوي أحد تو غير أمام تمثيلها ا يل . صفقة ماإبر  قصد ا و  فا

بت فإذا فقط اأجير  يعد جريمة ارت ته حدود في ا ا ة بحسا أي و شر  تسأل فا وباسمها ا

ة شر ه عن ئيااجز  ا م تيجة أفعا مشدد لح وارد ا مادة في ا رر 51 ا ون من م  قا
عقوبات طبيعيين اأشخاص طاق في وحصر ا شرعيين ممثليه أحد أو أجهزته( في ا  و )ا

م فس ورد ح مادة في ا رر 65 ا ون من 2 م جز  ءاتااإجر  قا  لممثل أشارت وقد ئيةاا
ي و قا يل ا و يل ببموج وا  .ها ممثا ويس فقط رأجي هو خاص تو
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ة -4 سلطات تفويض حا  : ا

سلطات تفويض يتم حيث ة أجهزة أحد ااختصاص بصاح قبل من ا شر  أو ا

شرعيين ممثليها أحد ك ا ا، معين مجال في آخر شخص وذ مفوض وبارت  مجرمة أفعال ا
ا و ة فإن قا شر تجارية ا مفوض أفعال عن ئيااجز  تسأل ا ا سلطات ا  يحصل م دام ما با

ي تفويض على و ح قا تمثيل، صاحية ه يم قول هذا ودون ا تقليل سيتم ا  قيمة من ا

ية ية وفعا مسؤو جز  ا وي، لشخص ئيةاا مع رجوع و ا رر 51 لمادة با ون من م  قا

عقوبات رر 65مادةاو  ا ون من 2 م جز  ءاتااإجر  قا تي ئيةاا د وا تفويض أن تؤ  يتم ا

ون وفقا ون أو لقا قا ة اأساسي ا مفوض يعتبر ي لشر ة ممثا ا ك ودون لشر  ا ذ
  1.ها ممثا يعد
 

ثا ية قيام أثر - ثا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية شر ية على ا شخص مسؤو طبيعي ا  : ا

تشريعات بأغل أقرت قد ية ا مسؤو جز  با وية، أشخاص ئيةاا مع ت ا  وتضم
جريمة ذات عن ازدواجها على صريحة صوصا شخص بين ا وي ا مع طبيعي ا ما  وهذا وا

ه أفصح مشرع ع جز  ا فقرة في ئرياا مادة من 2 ا رر 51 ا ون من م عقوبات، قا  ا إذ ا
ن ية إقامة يم مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع شخص عن وابعادها ا طبيعي ا ب مرت ا

جريمة وي شخصب حسا ا ة شروط دامت ما أي مع مساء ك متوفرة ا  2.عام مبدأ وذ
ة أن إا  شر فرد قد ا ة ت مساء جز  با رغم ئيةاا شروط توافر من با اءا، ا  إذا استث

شخص في توافرت طبيعي ا ع ا ية موا مسؤو جز  ا ة في أو ئيةاا ة أو وفاته حا  تحديد استحا

شخص طبيعي ا ذي ا جرم بارت ا ة، بحسا ا شر ة في أو ا  اإباحة بأسبا توفر حا

تي ن ا ر شرعي تعدم ا اء هذا يؤيد وما، ا وارد اإستث مبدأ عن ا عام ا  ص مفهوم هو ا
مادة ة 22-96 اأمر من 5 ا معد مادة ا متعلق 03 – 10 اأمر من 02 با  بقمع ا

                                                           
1
، ص  -  ب ص، مرجع س ن الجزائي الخ ن جيز في ال ، ال يع س ن  .  د/ محمد حزيط،د/ أحسن ب ن ري في ال شرك التج لي الجزائي ل المسؤ

، ص  ب رن، مرجع س ن الم ن  . – الجزائر  ال
2
رن، الجزء  -  ن الم ن ن الجزائر  ال ن ئي في ال ح في اإث ااجن ض دة، أزم ال نيد/ أحمد مجح مه الجزائر، ،الث ، دار ه ني  . ص الطبع الث

، ص د/ محمد   ب رن، مرجع س ن الم ن ن الجزائر  ال ن ري في ال شرك التج لي الجزائي ل  .حزيط، المسؤ
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فة تشريع مخا ظيم ا ت خاصين وا صرف ا ة با ى و من اأموال رؤوس وحر خارج ا  و ا
تي ص ا شخص "أن على ت وي ا مع خاضع ا ون ا خاص لقا فات عن مسؤول ا مخا  ا

صوص م مادتين في عليها ا بة اأمر هذا من 2 و1 ا مرت  أو أجهزته قبل من حسابه وا

شرعيين ممثليه مساس دون ا ية ا مسؤو جز  با شرعيين ممثليه ئيةاا ي ."... ا تا ون وبا  ي

ص بهذا د قد ا ية وجود ا أ ية بين استقا مسؤو جز  ا شخص من ل ئيةاا وي ا مع  ا

شخص طبيعي وا ممثل ا ك على بويترت ه، ا شخص تجريد ذ طبيعي ا ية من ا مسؤو  ا

جز  ك ئيةاا ع توفر وذ ع من ما ية موا مسؤو تجريم صفة زوال أو ا تصرف عن ا ذي  ا ا
به ع ن وهذا فيه، اإباحةب أسبا من بسب توفر إذا ارت ة من يم شخص مساء وي ا مع  ا

صفة ةاإز  اإباحة بأسبا من بسب فيه يتوفر م مادام تجريمية ا فعل عن ا سو  ا م  ه، با
تائج افة يتحمل إذ ضارة اأعمال عن ا مقترفة ا يين ممثليه من ا و قا ي ا تا  ترفع وبا

دعاوى ة على ا شر ون أن إا، ومباشرة أصلية بصورة ا قا فرسي ا ح قد ا  لقاضي م

حرية واسعة ا جريمة طبيعة تحديد في ا ت فإذا ا جريمة ا ه عمدية غير ا  يستبعد فإ

ية مسؤو جز  ا طبيعي لشخص ئيةاا شخص ويتحملها ا وي ا مع ة في أما فقط ا جريمة حا  ا

عمدية مشرع فإن ا فرسي ا مشرع أما مبدأ اازدواجية، على أبقى ا جز  ا  بين يميز فلم ئرياا

جريمة عمدية ا عمدية غيرو  ا ية ازدواج مبدأ وجعل ا مسؤو جز  ا رس هو ئيةاا م ا ا و  قا

شخص بين طبيعي ا وي ا مع مسؤ هذ شروط دام ما وا ية ا اء توفر وعدم متوفرة و  ااستث

ور مذ  .سابقا ا
يابة أن ما  عامة ا جريمة عن يتابع من تقدير في سلطة أية تملك ا ا  قبل من ا
طرفين متابعة مائمة بمبدأ اأخذ أو ا س وهذا ا ون في وارد هو ما ع عقوبات قا  ا

فرسي يابة تطبق حيث ا عامة ا متابعة مائمة مبدأ ا شخص بين ا طبيعي ا وي ا مع  ،وا
د ية ازدواج مبدأ ويست مسؤو جز  ا شخص بين ئيةاا طبيعي ا وي ا مع جريمة ذات عن وا  ا

ى  أهمها: عديدة تااعتبار  إ
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تصرف سلطة ه طبيعي شخص وجود - شخص باسم ا وي ا مع جريمة بيرت وأن ا  ا
ة حساب شر ون وأن ا تصرف ي  .اختصاصاته حدود في ا

ية ضمان  - عقا فعا ية راإقر  إذ با مسؤو جز  ا وي شخص ئيةاا مع ل ا ا  راستا يش
ية بحج مسؤو شخصية ا طبيعية أشخاص ا بو  ا جريمة امرت  ا

ةفي    - شخص بين تعارض حا طبيعي ا وي ا مع دعوى إقامة وا عمومية ا  ضدهما ا

مادة صت فقد ،معا رر 65 ا ون من 3 م جز  ءاتااإجر  قا مة رئيس أن ئيةاا مح  يعين ا

شخص تمثيل ممثا قضائيا وي ا مع اءا مستخدميه بين من ا يابة بطل على ب عامة ا  1 .ا

فرع ي ا ثا  ا

جر  تي ئماا ها تسأل ا ة ع شر تجارية ا ون طارا في ا عقوبات قا  ا

جر  بأغل إن تي ئماا ن ا ها تسأل أن يم ة ع شر تجارية ا وي شخص ا  في مع

ونا جز  قا ص ورد قد ئرياا ون في عليها ا عقوبات قا ين ببموج ا قوا تي ا ته، ا  و عد
ون ظل في هذا   15-04 قا

تجريم طاق تضييق - أوا ون ظل في ا   15-04 قا
ون قا معدل 15-04ص ا متمم ا ون وا عقوبات قا يةمس على 156 – 66 ا  ؤو

شخص وي ا مع رت ئماجر ثاث   في ا مثال سبيل على وذ وين جريمة : ا  جمعية ت

مساس جريمة اأموال، تبييض جريمة ر،ااأشر  ظمة ا جة باأ معا ية ا  .لمعطيات اآ

وين جريمة .1  :رااأشر  جمعية ت

ص تم جر  هذ على ا مواد في ئماا ى 176 من ا ون من 182 إ عقوبات، قا  ا

ية تثار حيث مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع وين عن ا جمعية، هذ ت قد ا  فيها حدد و

مشرع اصر ا جريمة هذ ع متمثلة ا قيام في وا ا تحضيرية بأفعال ا اية بارت حة أو ج  ج

تفاء عليها بمعاق غير اأفعال هذ أن أصلا و اأماك، أو اأشخاص ضد بدء" ا  في ا
فيذ ت جريمة خطورة أن غير ،"ا تي ا لها ا د رااأشر  يش مشرع دفعت تجمعهم ع  ىإ با

                                                           
1
، ص  -  ب رن، مرجع س ن الم ن ن الجزائر  ال ن ري في ال شرك التج لي الجزائي ل  .د/ محمد حزيط، المسؤ
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جريمة هذ استحداث شخص وجعل ا وي ا مع ة محل ا جز  لمساء  ببجا فيها ئيةاا
شخص طبيعي ا ز بحس ا جريمة في مر  .شريك أو أصلي فاعل ا

 :اأموال تبييض جريمة  .2

مشرع ص مواد في عليها ا رر 389 من ا ى م رر 389 إ ون من 3 م  قا

عقوبات قد ا مشرع أقر و ة ا مساء جز  با ة ئيةاا تجارية لشر وي اشخص باعتبارها ا  امع
ون اخاضع عقوبات قا جر  هذ عن ا مادة في ئماا رر 389 ا ه،7 م  ص في ورد وما م
مادة رر 389 ا ه م م فس هو م ح وارد ا مادة في ا ون من 2 ا وقاية قا  تبييض من ا

افحتهاب اإرها وتمويل اأموال  .وم

مساس ئماجر   .3 ظمة ا جة بأ معا ية ا  :لمعطيات اآ

صوص وهي م مواد في عليها ا رر 394 ا رر 394 ىإ م ون من 7 م  قا

عقوبات، قد ا ت و تجريم تضم مرت ا وية اأشخاص قبل من با مع  394 لمادة وفقا ا

رر ه 4 م شخص ويسأل م وي ا مع ة في ا ابه حا جر  هذ إحدى ارت  تأخذ تيا و ئماا

دخول فإما : صورتين ظومة في ا مساس معلوماتية، م ظومة ا  ان سواء معلوماتية بم

ا أو أصليا فاعا بصفته ون أن بشرط شري جريمة ت بت قد ا  أحد بواسطة أو حسابه ارت

 .ممثليه أو أعضاء

يا تجريم طاق اتساع - ثا ون ظل في ا  :23 -06 قا

مشرع وسع قد ون تعديل بعد ا عقوبات قا ون  بموج ا قا  طاق من 23 -06ا
ية مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ايات من مهم عدد عن ا ج ح ا ج ك وا  باإضافة وذ

ورة ئمالجر  مذ  : في وتتمثل سابقا ا

ايات .1 ج ح ا ج شيء ضد وا عمومي ا  : ا

مشرع ص جز  ا ة على ئرياا شخص مساء وي ا مع جر  عن ا بة ئماا مرت  ضد ا

شيء عمومي ا تي ا جر  تقتصر وا ماسة ئماا ة بأمن ا دو ماسة ا ظام وا عام با  ئماوجر  ا

تزوير  .ا
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ايات - أ ج ح ا ج ة أمن ضد وا دو  : ا

فقرة صت مادة من 1 ا رر 96 ا ون من م عقوبات قا مستحدثة ا  ببموج ا
ون قا ية قيام على  06-23ا مسؤو جز  ا وي لشخص ئيةاا مع ايات عن ا ج ح ا ج  ضد وا

ة أمن دو ة ئماجر  في وتتمثل، ا خيا تجسس، ا تعدي ئماجر  وا دفاع على ا ي ا وط  ا

ي وااقتصاد وط جر  تامؤامر او  ااعتداءات ئماجر ، ا ة سلطة ضد ئماوا دو  أرض وسامة ا
وطن ايات ا تقتيل ، ج تخري ا مخلة بوا ة، ا دو جر  با موصوفة ئماا  إرهابية بأفعال ا

ايات وتخريبية، مساهمة ج ات في ا تمرد، حر تبليغ عدم ئماجر  ا شاطات عن ا تي ا  ا
ون دفاع رااإضر  طبيعتها من ي ي با وط  لدعاية خارجي مصدر من اأموال وتلقي ا

سياسية مصلحة راواإضر  ا ية با وط  .ا
ايات - ت ج ح ا ج ظام ضد وا عمومي ا  : ا

مادة صت رر 175 ا ون من م عقوبات قا ية قيام على ا مسؤو جز  ا  ئيةاا

وي لشخص مع ايات عن ا ج ح ا ج تي وا بها ا ظام ضد دااأفر  يرت عمومي ا  ا

صوص م مواد في عليها ا ى 144 ا رر 175 إ ة ئماجر  في وتتمثل 1 م تعدي اإها  وا

موظف، على جر  ا متعلقة ئماا مدافن ا موتى وحرمة با  قااأور  وسرقة اأختام سر ئماجر  ،ا
مستودعات من عمومية، ا يس ئماجر  ا تد تخري ا ايات ،بوا ح ج  تموين متعهدي وج

جيش، اياتا ا بة ج مرت ظم ضد ا مقررة ا قمار دور ا صي ا يا تفليس وبيوت بوا  على ا

رهون، جر  ا متعلقة ئماا اعة ا ص تجارة با مز  وا عمومية يداتاوا  .ا

تزوير ئماجر  - ج  :ا

مادة صت رر 253 ا ون من م عقوبات قا معدل ا ون ا قا على  23-06 با
ية ا ة ام شخص مساء وي ا مع تزوير ئماجر  أجل من ئيااجز  ا صوص ا م  في عليها ا

مواد ى 197ا رر 253 إ قود، تزوير وهي، م ة أختام تقليد ا دو دمغات ا طوابع وا  وا

عامات محرر  تزوير ،وا عمومية تاا رسمية، أو ا تزوير ا محر  في ا عرفية تراا  أو ا
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تجارية مصرفية أو ا زور شهادة ،ا يمين ا اذبة، وا تحال ا وظائف ا قا ا  اأسماء أو بواأ

ها إساءة أو  .استعما

ايات  .2 ج ح ا ج  : دااأفر  ضد وا

مشرع ص جز  ا ة على ئرياا شخص مساء وي ا مع ايات على ئيااجز  ا ج ح ا ج  وا

ايات اأمر ويتعلق دااأفر  ضد ج ح با ج ايات اأموال، ضد وا ج ح ا ج  ضد وا

بعض(اأشخاص ها ا ايات من فقط واحدة وفئة ،)فقط م ج ح ا ج  بواآدا اأسرة ضد وا
عامة تي ا ها من ا ة شأ حيلو تحقق دون ا طفل شخصية من ا  . ا

ايات . أ ج ح ا ج  :اأموال ضد وا

ى إضافة مساس اأموال تبييض جريمتي إ ظمة وا جة بأ معا ية ا  لمعطيات اآ

شخص أصبح وي ا مع ون تعديل بعد ا عقوبات قا ون ببموج ا قا  عن يسأل 23-06 ا

ايات افة ج ح ا ج ك اأموال ضد وا ص وذ مادة ب رر 382 ا مادة 1 م رر 417 او  م

واردة 3 ث  في ا ثا فصل ا ه،ا رجوع م فصل هذا وبا شخص يسأل ا وي ا مع  عن ا

سرقات صب اأموال زاوابتز  ا ة، رصيد دون شيك واصدار ، ا ة، خيا  جريمة اأما

تعدي وجريمة، اإفاس عقارية، اأماك على ا مسروقة اأشياء إخفاء جريمة ا  وجريمة ،ا

هدم تخري ا تي راواأضر  بوا تج ا قل وسائل اتجا تحويل عن ت  .ا

ايات . ب ج ح ا ج  :اأشخاص ضد وا

مادة صت رر 303 ا ون من 3 م عقوبات قا ها ون على ا شخص ي وي ا مع  ا

جر  عن ئيااجز  مسؤوا محددةاا فصل من 05و 04، 03اأقسام  في ئم ا با اأول ا  بوا
ي ثا ون من ا عقوبات قا ك من ويستفاد ا مشرع أن ذ ية أخذ قد ا مسؤو جز  ا ة ئيةاا  لشر

تجارية وي اشخص باعتبارها ا ون اخاضع امع خاص لقا ك ا ة طائفة عن وذ  ئماجر  من معي

قتل اأمر ويتعلق اأشخاص خطأ با جرح ا خطأ، وا حريات على ااعتداء ا فردية ا  ا

ازل وحرمة م خطف ا شرف على ااعتداءات ،وا  حياتهم وعلى اأشخاص واعتبار ا

خاصة ى اإشارة وتجدر 10 رااأسر  وافشاء ا مشرع أن إ ون بموجب استحدث قد ا قا  ا
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جر  من جديدا وعا 06-23 متعلقة ئماا مساس ا حياة بحرمة با خاصة ا  بأي أشخاص ا

ية ت تق مشرع أن ما ،ا ون ببموج ا قا معدل  01-09 ا متمم ا ون وا عقوبات قا  ا

ص باأشخاص ااتجار على أفعال ص م قسم في عليها وصا رر 5 ا فصل من م   ا
با من ااول ي  با ثا ون من ا عقوبات قا مادةب بموج ا رر 303 ا ذا ، 11 م  أفعال و

صوص باأعضاء ااتجار م قسم في عليها ا خامس  ا رر ا مادة ببموج  2 م  303 ا

رر ذا،  26م مهاجرين بتهري أفعال و صوص ا م قسم في عليها ا خامس ا رر ا  2 م

مادة ببموج رر 305 ا ون من 38 م عقوبات قا  .ا
ايات . ت ج ح ا ج عامة واآداب اأسرة ضد وا  :ا

مشرع حصر جز  ا ية ئرياا شخص مسؤو وي ا مع جر  عن ا  اأسرة ضد ئماا

عامة بواآدا ايات من واحد وع في ا ج ح ا ج تي تلك وهي وا ها من ا ة شأ حيلو  دون ا

تحقق طفل شخصية من ا صوص ا م قسم في عليها وا ث. ا ثا  1ا
غش ئماجر  .3 خداع ا تز  خرق وجريمة وا مترتبة ماتااا عقوبات عن ا ميلية ا ت  ا

وم مح  :بها ا

ون عقوبات أشار قا ى ا غش ئماجر  إ خداع ا با في وا تاب  من 4 با  من 03ا

جزء تز  خرق جريمةما يتعلق ب أما، 2 ا مترتبة ماتااا عقوبات عن ا ميلية ا ت يها  ا فاشار ا
با في رر اأول با فصل من م ث.  ا ثا  ا

غش ئماجر  - أ خداع ا  : وا

مادة صت رر 435 ا ون من م عقوبات قا ية على ا ا ية قيام إم مسؤو جز  ا  ئيةاا
وي لشخص مع غش بشأن ا خداع ا ى 429 من لمواد وفقا وا ون من 435 إ عقوبات قا  ا

ك مادة شروط توافر اظر  وذ رر 51 ا جر  هذ أمثلة ومن م حة : ئماا متعاقد خداع ج  أو ا
ة طبيعة، في سواء خداعه محاو حة ا غش ج حة مواد في ا سان تغذية صا  أو اإ

ات حيوا حة مشروبات، أو طبية مواد أو ا  مسمومة، أو فاسدة أو مغشوشة مواد عرض ج
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 .، ص 



ل الفصل ا تقو التي العام اأسس التجاري الشركا ئماجر ماهي          اأ ي ا ع  التجريمي نطاق

 

- 63 - 

 

عمل أو توزيع جريمة مادة صت وقد توزيع على ا رر 435 ا ون  من م قا  23-06ا

معدل متمم ا ون وا عقوبات قا ية قيام على ا مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية شر  هذ عن ا

واع جر  من اأ  .ئماا

مترتبة ماتاتز  اا خرق جريمة - ب عقوبات عن ا ميلية ا ت وم ا مح  :بها ا

جريمة هذ استحدثت مادة ببموج ا رر 18 ا فقرة 3 م ون من 2 ا عقوبات قا  ا

معدل ون رقم:  ا قا ة في وتقوم 23-06با تز  خرق حا مترتبة ماتااا ميلية عقوبة عن ا  ت

ثر أو وم أ شخص على بها مح وي ا مع رر 18 لمادة طبقا ا ه م  .م
فرع ث ا ثا  ا

جر  تي ئماا ها تسأل ا ة ع تجارية شر ين طارإ في ا قوا خاصة ا  ا

ت اك ا ين ه ية رست خاصة قوا مسؤو ون صدور قبل ا قا ن  15-04 ا و 
طاق  ون  صدور ضيق، و بعدفي  قا ة من وسعهذا ا شخص مساء وي ا مع ك   ا و ذ

حو ااتي:  على ا
تجريم طاق تضييق - أوا ون صدور قبل ا  :15 -04 قا

ون  ت 15-04قبل صدور قا شخص ئماجر  بين من ا وي ا مع صوص ا م  ا

ين في عليها قوا خاصة ا  : ا

جر  .1 ضريبية ئماا  : ا

شخص عن فضا ون قد طبيعيا ا فاعل ي شريك أو ا ويا شخصا فيها ا  مع

ة شر تجارية ا مشرع أقر فلقد ا ين في ا قوا ضريبية ا ة مبدأ ا شخص مساء وي ا مع  ا

ون من 09فقرة  303لمادة  وفقا ئيااجز  ضرائب قا مباشرة ا رسوم ا مماثلة وا قد ا رر و  ت

ها مادة في مضمو ون من 09 ا ضر  قا فسه غير بئاا مباشرة و م ا ح وارد ا مادة في ا  ا

ون من 138 رسم قا ذا ،اأعمال رقم على  ا مادة ص و فقرة  36  ا ون  04ا من قا
مادة  ص ا ذا  طابع،  و  فقرة  121ا ونمن  04ا تسجيل، قا قد ا تشريع ضم و  ا

ضريبي ية طرق اعتبرها صور عدة ا مادة ص وفقا احتيا ون من 533 ا ضر  قا  غير بئاا
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مباشرة ذا ا مادة ص و ون من 118 ا رسوم قا مادة اأعمال رقم على ا ون من 34 وا  قا

طاب مادةع، ا فقرة 119 وا تسجيل و على سبيل 01ا ون ا مثال من قا تقليل أو اإغفال ا  ا

تصريح في قصد عن دخل عن ا ة أو إخفاء ا غ إخفاء محاو تجات أو مبا  تخضع م

رسوم أو لضريبة مفروضة ا  على لحصول صحيحة غير أو مزورة وثائق تقديم عليها ا

ضر  تخفيض رسوم أو بئاا ها، اإعفاء أو ا مواد هذ خال فمن م ية أن ا يتبين ا مسؤو  ا

جز  ة ئيةاا تجارية لشر ة في قائمة ا ابها حا حة ارت غش ج ضريبي ا  1.ا

صرف ئماجر   .2  : ا

صوص هي م معدل 22 -96رقم:  اأمر في عليها ا متمم ا متعلق وا  بقمع وا

فة تشريع مخا ظيم ا ت خاصين وا صرف ا ة با ى و من اأموال رؤوس وحر خارج ا  وفقا ا

ماد ص ه،  5ةا مشرع أقر حيث م ة ا ة بمساء شر تجارية ا  اشخص باعتبارها ئيااجز  ا
وي ون اخاضع امع خاص لقا ك ا ذ وذ صرف ئماجر  عن 1996 م بة ا مرت فة ا مخا  وا

ذي أمر ظمها ا جر  حصر عملية نأ و ي تي ئماا ها تسأل ا ة ع شر تجارية ا ى بيتطل ا  إ

معدل باامر  22-96 رقم اأمر بجا رجوع 03 -10و اامر رقم  01 -03ا  عدد ا

ظمة من ية اأ ب صادرة ا ك عن ا ب زي ا مر ظام يعد و ا متعلق  07 -95 رقم ا ا
مرجعي  ص ا صرف، هو ا مجال هذا فيبمراقبة ا  .ا

جر  .3 ماسة ئماا بيئة ا   : با

صوص م ون في عليها ا قا مادة أن حيث 19-01 ا ه 56 ا  بقيام صرحت قد م

ية مسؤو جز  ا ة ئيةاا تجارية لشر ك ا سبة وذ حة با صوص لج م معاق عليها ا  وا

ام عليهاوفقا مادة هذ أح ون هذا من ا قا حة وهي ا ج وحيدة ا تي ا ها تسأل ا متمثلة ع  وا

فايات رمي في واع باقي دون وفرزها ا جر  أ ماسة اأخرى ئماا بيئة ا   .با

                                                           
1
ء  -  ن رصيد، اخ ة، ااختاس، اصدار شي بد ص ) جريم الرش م  الخ ال الع د/ عبد العزيز سعد، جرائ ااعتداء ع اام
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فة  .4 ام مخا تاج واستحداث حظر اتفاقية أح  اأسلحة واستعمال وتخزين وا

يميائية ون  ا  09 -03قا

مادة صت ون من 18 ا متضمن 09 – 03قا فة ئماجر  قمع ا ام مخا   اتفاقية أح
تاج واستحداث حظر يميائية اأسلحة واستعمال وتخزين وا ية قيام على وتدميرها ا مسؤو  ا
جز  ة ئيةاا تجارية لشر وي اشخص باعتبارها ا ونا خاضع امع خاص لقا ا على ا  أية بارت

جر  من جريمة صوص ئماا م ون هذا في عليها ا قا جر  هذ أمثلة ومن ا اية ئماا  استعمال ج
جدول في مدرجة يميائية مادة أو يميائي ساح متعلق ااتفاقية ملحق من اأول ا  ا

مواد يميائية با ك ا شاء ااتفاقية، في محظورة ضاأغر  وذ  مرفقا استخدام أو تعديل أو إ

حة ااتفاقية في محظور شاط ممارسة بغرض ان وع أي من عتادا أو  رمي أو ترك وج

عبور أو تصدير أو دار استي سامة، يميائية مواد سمسرة أو ااتجار أو ا  يميائية مواد ا

ين في مدرجة جدو متعلق اتفاقية ملحق من 2 و1 ا مواد ا يميائية با ى أو من ا ة إ  دو

 1. ااتفاقية في طرفا يست

فات  .5 مخا متعلقة ا شطة ممارسة بشروط ا تج اأ  : ريةاا

ون يلزم قا متعلق 08-04 ا شطة ممارسة بشروط ا تجارية اأ  شخص ل ا

وي قيد تجاري شاط ممارسة في بيرغ مع سجل في با تجاري ا ز دى ا مر ي ا وط  ا

تجاري لسجل مادة ا ك وتبعا،  4 ا شخص يتعرض ذ وي ا مع ى ا ج إ ورة ءاتاز ا مذ  ا

ون هذا في قا ة في ا ابه حا فات إحدى ارت مخا  دون قار تجاري شاط ممارسة اآتية ا

تسجيل سجل في ا تجاري، ا تسجيل دون قار غير تجاري شاط ممارسة ا سجل في ا  ا

تجاري، اع ا شخص امت وي ا مع ات إشهار عن ا بيا ية ا و قا صوص ا م مواد  في هاع ا ا
ون، من هذا 14و  12، 11 قا اع ا شخص امت وي ا مع ات تعديل عن ا  مستخرج بيا

سجل تجاري ا طارئة تالتغير  تبعا أشهر ثاثأجل  في ا وضع على ا ة أو ا حا ية ا و قا  ا
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وي، لشخص مع ة أو شاط وممارسة ا ة مه سجل في لتسجيل خاضعة مق تجاري ا  ا

رخصة دون مطلوبين، ااعتماد أو ا سجل موضوع عن خارجة تجارة وممارسة ا تجاري ا  .ا

يا - تجريم طاق اتساع - ثا ون صدور بعد ا  :15 -04  قا

ون صدور بعد ذي 15-04 قا ة بمبدأ صراحة أقر ا ة مساء شر تجارية ا  ئيااجز  ا

مشرع وسع و جز  ا ية هذ طاق من ئرياا مسؤو ين بعض في ا قوا خاصة ا  هذ بين ومن ا
جر  تي ئماا ها تسأل ا ة ع شر تجارية ا  : جزائيا ا

مخدر  ئماجر  -1  :تاا

مشرع رس قد جز  ا ية ئرياا شخص مسؤو وي ا مع ات ا شر تجارية ا في  ا
ون قا متعلق 18-04ا وقاية ا مخدر  من با مؤثر  تاا عقلية تاوا  وااتجار ااستعمال وقمع ا

مشروعين غير قد ا مادة صت و ه 25 ا ك على م ة في ذ ا حا جر  بارت واردة ئماا  في ا

مواد ى 13 من ا ون هذا من 21 إ قا ه حيث ا ن أ جر  هذ تقسيم يم  طبيعتها بحس ئماا

ى ح إ صوص وهي ج م مواد في عليها ا ى 13 من ا ك أمثلة ومن 17 إ حة :ذ  وضع ج

ين، علم دون مشروبات في أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في أو تامخدر  مستهل  ا

حة ة ج حصول محاو مؤثر  على ا عقلية تاا بيع قصد ا تحصيل أو ا  بواسطة عليها ا

اء صورية طبية وصفات ايات أما عليه، عرض ما على ب ج مواد عليها صتف  ا  من ا

ى 18 ك أمثلة ومن 21 إ اية :ذ قيام ج  دااستير  أو بتصدير مشروعة غير بطريقة ا
مخدر    عقلية تامؤثر  أو تاا

تهريب ئماجر   -2  : ا

مادة صت متعلق 24 -05 رقم اأمر من 24 ا افحة ا تهريب بم معدل ا  ا

متمم ية على 09- 06باأمر وا مسؤو جز  ا ات ئيةاا تجارية لشر وي اشخص باعتبارها ا  امع
ونل اخاضع خاص قا ك ا بت إذا وذ جر  ارت واردة ئماا ون هذا في ا قا تي ا وع وا  بين تت

ح ايات ج ح بين فمن وج ج حة : ا تهري ج بسيط با حة، ا تهري ج مشدد با  مقترن،ا و ا
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ايات أما ج اية ا اية و اأسلحة بتهري ج تهري ج مهدد با ي أمن ا وط  ااقتصاد أو ا

ي وط صحة أو ا عمومية ا  .ا
فساد ئماجر  -3  : ا

مادة صت ون من 53 ا قا متعلق 01-06 رقم ا وقاية ا فساد من با  على ا

ة  ةمساء شر تجارية ا جر  عن ئيااجز  ا صوص ئماا م ون هذا في عليها ا قا  لقواعد وفقا ا

مقررة ون في ا عقوبات قا رجوع ا يه وبا تحديد إ با في وبا رابع با ه ا وان تحت م  ع

تجريم عقوبات ا يأ و وا تحري بسا فساد ئماجر  أن جد ا ح هي مجملها في ا  أمثلة من ج

ك حة ذ ات اختاس ج ممتل موظف من ا عمومي ا حة، ا رشوة وج قطاع في ا خ ا  اص،ا

ات ختاسا و ممتل قطاع فس في ا حة و، ا ية غير بصورة فوائد أخذ ج و  .قا

فة ئمار ج -4 افحة تدابير مخا  : اإرهاب وتمويل اأموال تبييض م

صوص وهي م فصل في عليها ا خامس ا وان تحت ا ام ع ون من ئيةاجز  أح قا  ا

متعلق 05-01 وقاية ا افحتها باإرها وتمويل اأموال تبييض من با مواد في وم  -31 -ا
ه و يتعلق 32-34 فة اأمر م افحة تدابير بمخا ك ب،اإرها وتمويل اأموال تبييض م  ذ

ون هذا أن قا تز  فرض ا فئات بعض على ماتاا ها ا شخص وم وي ا مع ات ا شر  ا

تجارية تي ا ى تهدف وا افحة ضمان إ تز  هذ وتتمثل اأموال، تبييض م  في أساسا ماتااا

مادة ص وفقا : رقابةا ون فس من 6 ا قا فت إذاف ا وك خا ب مؤسسات ا ية وا ما ام ا  أح

مادة هذ يتها تقام ا جز  مسؤو جريمة هذ بشأن ئيةاا  من 31 لمادة وفقا مةاغر ب وتعاقب ا

ون، فس قا يتها تقام ما ا فتها على مسؤو ام مخا مادة أح مادة 7 ا  ها وتقرر 14 وا

عقوبات واردة ا مادة  في ا فقرة  34ا ون،  02ا قا فس ا شبه اإخطارمن  ون ةبا : فرض قا
متعلق 01 -05 وقاية ا شبهة اإخطار بواج باإرها وتمويل اأموال تبييض من با  با

ك مادة ص في واردة فئات على وذ ه 19 ا ف واذا م شخص خا وي ا مع تز  هذا ا  مااا
يته تقام مادة ص وفقا عليهاب ويعاق مسؤو ون فس من 32 ا قا  1.ا
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فصل خاصة  اأول ا

ا فصل هذا في تطرق ات ئماجر  على ا شر تجارية ا ا ا ى وتوصل ها إ  أو فعل ل أ

اع ممثل أو أجهزتها طرف من حسابها بمرت مشروع غير امت شرعي ا ون ها ا  هذ وت

فة اأفعال ين مخا افة لقوا ظمة و ية اأ و قا تي ا م ا ة تح شر تجارية ا  افة في ا

ا حلها،امر  جر  هذ خصائص وحدد ها في وحصراها ئماا  وخيمة آثار ذات فعية ئماجر  أ

ها ما ية، خاصة صفة ذات ئمار ج أ ا وتق ي صفة وحدد جا ة في وتتمثل فيها ا شر  ا

تجارية شرعي ممثلا و ا ا أجهزتها، أحد أو ا ها، على وتعرف ا ة أر شر تجارية فا  ا ا
س جريمة بت ون ص إذا إا ها ا قا ك على ا ن في ه أشراما  وهذا حةاصر  ذ ر  ا

شرعي ها ا ون قد وأ ة أو أصلية فاعلة ت ز ببحس شري ممثل مر شرعي ا  في جهازها أو ا

جريمة، ها ما ا ا و اقصة أو تامة ئماجر  بترت قد أ خصوصية على أطلع واردة ا  في ا

ها وي ر مع  .ا
ا ى  ما تطرق فقه موقفا ية ا جز  لمسؤو ات ئيةاا تجارية لشر  تقليدي يأر  بين ا

ر ذي مؤيد حديث وآخر ها م تشريعات مختلف به أخذت وا ا ا مر  وأحط تي حلابا  مر ا

مشرع موقف بها جز  ا ية من ئرياا مسؤو جز  ا ا ما ئيةاا ى توصل ة أن إ شر تجارية ا  ا ا
تأسيس مرحلة في وهي ئيااجز  تسأل دماج ا عدام واا شخصية ا وية ا مع ها ا  تسأل و

تسيير مرحلتي في تصفية، ا قد وا مشرع حصر و ية هذ شروط ا مسؤو ا ا  على وتعرف

ممثل شرعي ا ة ا ك خال من تهدف أي حسابها بترت وأن وأجهزتها لشر  تحقيق ذ

ك وبعد ها، مصلحة ا ذ فصل هذا ختم جر  ببعض باإحاطة ا تي ئماا ها تسأل ا ة ع شر  ا

تجارية ك ان سواء ا ون في ذ عقوبات قا ين ظل في أو ا قوا خاصة ا  .ا
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 الثاني الفصل

 والجزاء المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي القواعد
 طبيعيا شخصا الجاني كان أ سواء متماثلة، تكون الجزائية المتابعة إجراءات عامة قاعدةك

 ضرورة تقتضي لها الجزائية المسؤولية إقرار فإن ذلك ومع التجارية كالشركة معنويا شخصا أم
 . األشخاص هذه وطبيعة تتالءم التي العقوبات تقرير وكذا الخاصة الجزائية بعض األحكام وضع

 الشخص مسؤولية حول القضائي والتردد الفقهي الخالف حسم أن بعد الجزائري المشرعإذ نجد أن 
و  العقوبات قانون من مكرر 51 المادة به جاءت الذي النحو على صريح جزائيا بنص المعنوي

 المعنوي الشخص طبيعة بين التجانس من نوعا خلق المبدأ هذا تكريس الضروري من الذي أصبح
أخرى، ما يدفع  جهة من المطبقة والعقوبات المتخذة اإلجراءات المتضمنة األحكامبين  و جهة من

 العقوبات و كذا التجارية بالشركات الخاصة اإلجرائية القواعد إلى الفصل هذا في تطرقبنا إلى ال
 .عليها تطبيقها ونظام لها تخضع التي

 األول المبحث
 التجارية بالشركات الخاصة اإلجرائية القواعد

 أو المتابعة حيث من سواء الشركة طبيعة مع تتالءم خاصة إجرائية قواعد المشرع وضع
 للشخص الجزائية المتابعة في "عنوان تحت خاص لفصل المحاكمة، و ذلك من حيث اضافته

 هذا وفي الجزائية، اإلجراءات قانون من 4 مكرر 65 إلى مكرر 65 من المواد في ،"المعنوي
 التقاضي إلجراءات، و التجارية للشركة الجزائية بالمتابعة الخاصة القواعد إلى سنتطرق المبحث
 . التجارية الشركة ضد المتبعة

 األول المطلب
 التجارية للشركة الجزائية بالمتابعة الخاصة القواعد

 عند التجارية كالشركة المعنوي الشخص على تسري التي اإلجرائية لقواعدفي توضيحه ل
 عند المحلي االختصاص قواعد عدة نصوص قانونية تبين الجزائري المشرع أدرج جزائيا، متابعتها
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 الدعوى تحريك طرقكذا  و التجارية، الشركة بتمثيل الخاصة القواعد و التجارية الشركة متابعة
 .انقضاءها وأسباب عليها الواردة والقيود ضدها العمومية

 األول الفرع
 المحلي االختصاص قواعد

 لنص للمحكمة، وبالرجوع المكاني االختصاص بدائرة يسمى بما المحلي االختصاص يرتبط
 القضائية الجهة حدد الجزائري المشرع أن نجد الجزائية اإلجراءات قانون من 1 مكرر 65 المادة

 الشركة كانت ما إذا حالتين بين المادة ميزت حيث التجارية، الشركة لمحاكمة محليا المختصة
 أو الجريمة نفس بارتكاب جانبها إلى أكثر أو الطبيعي الشخص اتهم ذاإما  و بمفردها متهمة
، و هذا ما قانونا المحددة الحاالت بحسب يتغير المحلي فاالختصاص وبالتالي بها، مرتبطة جريمة

 األتي: سيتم بيانه في
 : منفردة بصفة التجارية الشركة متابعة حالة - أوال

 المقر دائرتها في يقع التي القضائية للجهة الحالة هذه في المحلي االختصاص يكون
 قانون من 1 مكرر 65 المادة من 2 للفقرة وفقا وهذا الجريمة ارتكاب مكان أو للشركة االجتماعي

 المختصة القضائية الجهة لتحديد أساسين معيارين إلى المشرع استند وبالتالي ئية،االجز  ءاتااإلجر 
 :في ويتمثالن المعنوي الشخص ضد المرفوعة الدعاوى في للنظر محليا

 : الجريمة فيه وقعت الذي المكان .1
 جرائم، بسيطة، مستمرة، وقتية جرائم إلى المادي للركن بالرجوع قسمت فقد أنواع الجريمة باعتبار
 .إيجابيةو أخرى  سلبية اجرائم وهناك االعتياد وجرائم ومتتابعة مركبة

 :التجارية للشركة االجتماعي المقر وجود مكان .2
 و الذي  الشركة إدارة مركز هو و فروعها عن النظر بغض للشركة الرئيسي الموطن به يقصد
 بالسجل المتعلقة اإلجراءات إتمام مكان به يقصد إذ للشركة، األساسي القانون في يحدد أن يجب

 .الشركة وثائق على المديرين غير الشركاء واطالع التجاري
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 : تبعية بصفة التجارية الشركة متابعة حالة -ثانيا
 دعوى أمامها المرفوعة القضائية الجهة إلى التجارية الشركة لمتابعة االختصاص يعود
 أو بها الطبيعي الشخص إقامة محل يقع التي القضائية الجهة أمام إما أي الطبيعية األشخاص

 في الشخص الطبيعي على القبض ألقي التي أو دائرتها، في الجريمة ارتكبت التي القضائية الجهة
 يتحدد ذلك على بناءا و ،ئيةاز الج ءاتااإلجر  قانون من 329 -40 -37 للمواد وفقا دائرتها

 : وفق ما يلي االختصاص
 : فيه المشتبه الشخص إقامة محل 1-

 أو مستمرة إقامته كانت سواء فيه، المشتبه الطبيعي للشخص الفعلي اإلقامة محل هو
 اختصاصها دائرة في يقيم محكمة ألي االختصاص ينعقد فيهم المشتبه تعدد حالة وفي متقطعة،
 .الجريمة اقتراف في لمساهمتهم المشتبهين أحد معتادة وبصفة

 :فيه المشتبه الشخص على القبض محل 2-
 بالنسبة المعيار بهذا اإلعمال ويحبذ فيه المشتبه على فيه يضبط الذي المكان به يقصد

 اإلجراء في يتمثل فيه المشتبه على القبض محل في العبرة و أن التافهة، و الجسيمة غير للجرائم
 و البحث موضوع الجريمة بارتكاب فيهم المشتبه من أي على القبض يلقى أن يكفي أي ذاته،

 وفقا إال مختصة تكون ال عليه المحكوم حبس محل محكمة أن إلى اإلشارة تجدر و التحري،
 تنازع و أخرى إلى محكمة من باإلحالة الخاصة و قانونا، عليها المنصوص للشروط

 1.االختصاص
 قواعد إلى ئماالجر  بعض في المحلي االختصاص يخضع الحالتين هاتين راغر  على و

 .وطنيا ليصبح تمديده يجوز إذ خاصة
 الشخص راغر  على معنويا شخصا باعتبارها التجارية ركةالش بمتابعة األمر تعلق إذا
 محاكم اختصاص دائرة إلى والمحكمة التحقيق قاضي الجمهورية، وكيل طرف من الطبيعي،

 إنشاء يتم إذ الحصر سبيل على المشرع حددها خاصة ئماجر  في وذلك التنظيم، طريق عن أخرى،
 ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون يحدد ولم ئم،االجر  من األنواع هذه في متخصصة قضائية أقطاب

                                                           
 .359 -358، ص1999، مبادئ االجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، د. ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة د/ أحمد شوقي الشلقاني -1 
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 في به تقوم الذي الفعال الدور من بالرغم القضائية للضبطية المحلي االختصاص انعقاد ضوابط
 في المشرع اعتمدها التي الضوابط إلى العودة وجب ثمة ومن اإلثبات أدلة عن والبحث التحري
 من 40 و 37 المادتين في التحقيق وقاضي الجمهورية وكيل من لكل المحلي اإلختصاص تحديد
 .1ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون

 التابعة القضائية األقطاب أحد إلى ئماالجر  هذه في المحلي االختصاص يؤول فإنه لذلك
 التنفيذي المرسوم في لها المحددة الحدود حسب ناوهر  ورقلة، قسنطينة، أمحمد، سيدي لمحاكم

 . التحقيق قضاة و الجمهورية وكالء و المحاكم لبعض المحلي االختصاص تمديد المتضمن
 في وفق ما جاء رصيد دون شيك إصدار جنحة هي المتابعة محل الجريمة كانت ذاإ و

لنص  وفقا ذلك من الشخص منع رغم الدفع بطاقة استعمال أو العقوبات، قانون من 374 المادة
 المعدل و المتمم 23- 06:  رقم بالقانون المتضمنةالعقوبات  قانون من  03مكرر  16المادة 
 الوفاء مكان يقع التي القضائية الجهة إلى أيضا فيها االختصاص يؤول فإنه العقوبات لقانون
  2.بها الشيك من المستفيد إقامة مكان يقع التي القضائية الجهة إلى أو بها بالشيك

 الثاني الفرع
 التجارية الشركات بتمثيل الخاصة القواعد

 المعنوي الشخص تمثيل ضرورة األخرى ئيةاالجز  التشريعات كباقي ئرياالجز  المشرع نظم
 إلى ضده مباشرتها من بداية العمومية الدعوى سير حلامر  كامل خالل طبيعي شخص طرف من

 عند الصفة هذه له كانت الذي القانوني ممثلها في الشخص هذا يتمثل و عليه، الحكم صدور
 نفس عن معا القانوني ممثلها و الشركة متابعة حالة في هذا و القضائي ممثلها في أو المتابعة،
 .لتمثيلها مؤهل شخص أي وجود عدم حالة في أو الجريمة

 
                                                           

 91، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 04، طبعة 22-06د/ محمد حزيط، مذكرات في قانون االجراءات الجزائية الجزائري على ضوء آخر تعديل بموجب قانون رقم:  -1 

التحقيق حيث  المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة المتعلق بتمديد اإلختصاص2006-10-8المؤرخ في 63ج.ر.ع 2006-10-5المؤرخ في 348-06المرسوم التنفيذي رقم  -2 

 المسيلة ضائية للجزائر والشلف واألغواط والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية وسيدي أمحمد يكون إلى محاكم المجالس الق المحلي لمحكمة االختصاصمنه على أن تمديد 2نصت المادة 

يكون إلى محاكم المجالس  المذكور سابقا والتي نصت أن تمديد اإلختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة06-348من المرسوم التنفيذي رقم 3المادة أيضا ينظر  ، بومرداس تيبازة وعين الدفلى و

من 4المادة  و  ميلة وسوق أهراس و خنشلة الطارف والوادي و بوعريريج و قالمة وبرج عنابة و سكيكدة و سطيف و جيجل و تبسة و بجاية وبسكرة و باتنة و ية لقسنطينة وأم البواقي والقضائ

 تندوف و ايليزي و ست ومنرات ر وارأد كم المجالس القضائية لورقلة وإلى محا يكون المحلي لمحكمة ورقلة االختصاصالمذكور سابقا والتي نصت أن تمديد 06-348المرسوم التنفيذي رقم 

 إلى محاكم المجالس القضائية لوهران وبشار وتلمسان و والتي نصت أن تمديد اإلختصاص المحلي لمحكمة وهران يكون 06-348من المرسوم التنفيذي رقم 5المادة أيضا ينظر و  . غرداية

مكرر من ق.ع وما يؤكد ما جاء فيها )القرار 375وهذا ما نصت عليه المادة  غليزان وعين تمونشت و تسيمسيلت والنعامة مستغانم ومعسكر والبيض و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و

  الصادر عن غ ج م، 24-06-2009في  المؤرخ517434الصادر عن المحكمة العليا رقم 
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 : القانوني الممثل -أوال
 الدعوى ءاتاإجر  سير أثناء الشركة تمثيل صفة له الذي الطبيعي الشخص المشرع حدد

 و المتابعة عند الصفة هذه له كانت الذي القانوني ممثلها شخص في ضدها المقامة ئيةاالجز 
 الدعوى تحريك في ءاإجر  أول من أي العمومية الدعوى تحريك بمجرد المتابعة وقت يتحدد

 يمثل أن يمكن ال بالتالي و ، الجريمة ارتكاب بتاريخ ليس أي نشأتها، بمجرد ليس و العمومية،
 ماديات ارتكاب حين قانوني ممثل لصفة احائز  كان طبيعيا شخصا الدعوى ءاتاإجر  في الشركة
 2 مكرر 65 المادة من1 الفقرة به جاءت ما يؤكد وما نتائجه، تحقق حين أو المشروع غير الفعل

 الشخص متابعة يتم أنه إلى أشارت التي و، الصرف قانون من مكرر 5 المادة عليه نصت ما
 محل اآلخر هو يكن لم ما الشرعي ممثله خالل من تكون جنائيا الخاص للقانون الخاضع المعنوي
 الجهة تعين الحالة هذه في و بها مرتبطة أفعال أو األفعال نفس أجل من ئيةاالجز  المتابعة

 صفة أن النصين هاذين من يتضح و  الجارية الدعوى في الشركة لتمثيل آخر امسير  القضائية
 بتاريخ ليس و ضدها العمومية الدعوى تحريك ءاتار إج اتخاذ بوقت تتحدد للشركة القانوني الممثل
 الذي هو و المعنوي للشخص القانوني بالممثل المقصود المشرع حدد لقد و الجريمة، ارتكاب
 تغييره تم ذاإ و لتمثيلها تفويضا األساسي القانون يخوله أو الشركة لتمثيل التجاري ونلقانا يفوضه

 ييرــــــــــــــالتغ ذاــــــــــــبه الدعوى إليها المرفوعة القضائية الجهة بإبالغ خلفه يقوم ءاتااإلجر  سير أثناء
 الشركة لمدير ونيـــــــــــــالقان الممثل صفة تنتهي و ،الشركة شكل بحسب القانوني الممثل يختلف و
 قانونيا ممثال القضائي المصفي يصبح إذ للشركة القضائي الحل حالة في العام المدير الرئيس أو
 فإن القضائية التسوية نظام تحت الشركة وضع حالة في و التصفية عمليات اختتام غاية إلى لها

 شريك كل القانوني الممثل نطاق من يخرج هكذا القضائي، للمتصرف تنتقل القانوني الممثل صفة
 .القانوني الممثل طرف من وكالة تلقى عامل أو

 :القضائي الممثل - ثانيا
 من أي وجوبيا القضاء طريق عن الشركة ممثل فيهما تعيين يتم حالتين على المشرع نص

 حالة في مستخدميها، ضمن من ويعين العامة النيابة من طلب على بناء المحكمة رئيس طرف
 شخص أي يوجد لم إذا حالة في أو الوقت، نفس في و القانوني ممثلها جانب إلى ئيااجز  متابعتها



الجزاء و المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي القواعد                         الثاني الفصل  
 

48 
 

ما في تتمثل و القضائي الممثل تعيين شروط استخالص يمكن ذلك على بناء و لتمثيلها، مؤهل
 :ييل

 .الوقت نفس في القانوني ممثلها و التجارية الشركة متابعة تمت إذا -
 .معنويا شخصا باعتبارها التجارية الشركة لتمثيل مؤهل شخص أي يوجد لم إذا -
 .العامة النيابة طلب على بناء المحكمة رئيس طرف من الجديد الممثل تعيين يجب -
 .التجارية الشركة مستخدمي بين من الجديد الممثل تعيين يجب -
 المتابعة وقت القانوني الممثل في شروطا يتطلب القضاء، قبل من الممثل تعيين فإن بالتالي و

 .الجديد الممثل في شروطا و
 : المتابعة وقت القانوني الممثل في المتطلبة الشروط .1

 لكن و القضاء أمام بتمثيلها المتابعة وقت التجارية للشركة القانوني الممثل يقوم أن األصل
 : وجوبي القضاء قبل من ممثل تعيين فيها يكون أين حالتين على نص قد المشرع

 :بها مرتبطة وقائع عن أو الجريمة نفس عن معا القانوني وممثلها الشركة متابعة حالة -أ
 نفس عن ضده المقامة العمومية الدعوى كانت أو شخصيا القانوني الممثل متابعة تمت إذا

 المعنوي الشخص تمثيل في الحق يفقد فإنه ئيااجز  عنها متابعة التجارية الشركة تكون التي األفعال
 قبل من أي وجوبيا القضاء قبل من ممثل تعيين يكون الحالة، هذه في ءات،ااإلجر  سير خالل
 أو للشركة القانوني للممثل الخاصة المصلحة بين تعارض أي تفادي قصد وهذا المحكمة رئيس
 بصفة متابعته وتم طبيعيا شخصا القانوني الممثل أن باعتبار و ذاتها، الشركة مصلحة بين

 رهن حتى أو قبة،االمر  تحت وضعه يتم كأن القانونية ءاتااإلجر  لجميع يخضع فإنه شخصية
 .االحتياطي الحبس

 :للشركة قانوني ممثل وجود عدم حالة -ب
 الشخص ممثل منصب شغور لتفادي وجوبيا القضاء قبل من الممثل تعيين يكون هنا

 .له الدفاع حق ضمان و المتابع المعنوي
 الجديد الممثل في المتطلبة الشروط .2

 : هما أساسيين شرطين على المشرع نص
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 إذا العامة، النيابة طلب على بناء المحكمة رئيس طرف من الجديد الممثل يعين أن يجب .أ
 عن متابع التجارية للشركة القانوني الممثل أن الدعوى سير ءاتاإجر  خالل أو المتابعة وقت تبين
 مؤهل شخص أي وجود عدم ثبت إذا أو المعنوي، الشخص مع الوقت نفس في و األفعال نفس

 .الشركة لتمثيل
 المشرع حصر بالتالي و التجارية، الشركة مستخدمي بين من الجديد الممثل يعين أن يجب .ب

 كان أو لذلك مؤهل شخص وجود تعذر إذا المتابعة، خالل الشركة تمثيل يمكنهم الذين األشخاص
 .الوقت نفس في متابع معها القانوني ممثلها

 توافرت إذا بالشركة مستخِدما المديرين مجلس عضو أو باإلدارة القائم اعتبار ويمكن
 باإلدارةكقائم  المساهم األجير بتعيين المشرع إجازة في المتمثلة و قانونا هاعن المنصوص لشروطا
 التعيين عقد أن حةاصر  نص كما لتعيينه، األقل على واحدة بسنة سابقا عمله عقد كان إذا هذا و

 .ذلك مبلغ و المديرين مجلس أعضاء أجر دفع كيفية يحدد
 ال المديرين مجلس من عزله فإن عمل بعقد المديرين مجلس عضو ارتباط حال في و

 منصب أو األصلي عمله منصب في إدماجه يعاد الحالة هذه وفي العقد، هذا فسخ عنه يترتب
 عقد الشركة من يقبل أن باإلدارة لقائم يجوز ال أنه على  حةاصر  المشرع نصقد  و مماثل، عمل
 بناءا المحكمة لرئيس يمكن بالتالي و ، الشروط هذه غياب حالة و هذا في فيها تعيينه بعد عمل
 كل يعين أن يمكنه كما للشركة، كممثل األحوال حسب أحدهما تعيين العامة النيابة طلب على

 كان و للشركة القانونيون الممثلون تعدد حالة في أما عمل، عقد بالشركة ربطهي أجير أو عامل
 65 المادة حكم تطبيق في إشكال هناك ليس الحالة هذه في الوقت، نفس في معها متابعا أحدهم
 أن شرط آخر قانونيا ممثال عنه بدال يعين أن يمكن وبالتالي الذكر، السابقة 2 فقرة 2 مكرر
 .1لتمثيلها تفويضا للشركة األساسي القانون أو القانون يخوله
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 الثالث الفرع
 انقضاءها وأسباب عنها الواردة والقيود العمومية الدعوى تحريك طرق

 وتحدد تتعدد التجارية كالشركة المعنوي الشخص ضد العمومية الدعوى تحريك طرق إن
 االختصاص صاحبة باعتبارها العامة النيابة طرف من العمومية الدعوى تحرك فقد الجريمة بحسب

 ئم،االجر  بعض في ضدها الدعوى تحريك القانون فيها يقيد حاالت هناك أنه إال ذلك في األصلي
 تحريك طرق الفرع هذا في سنتناول وبالتالي العمومية، الدعوى هذه تنقضي وأن يحدث قد انه كما

 .)ثالثا( في انقضاءها سبابأ و  )ثانيا(في عليها الواردة لقيودا و  )أوال(في وميةالعم الدعوى
 : التجارية الشركة ضد العمومية الدعوى تحريك طرق - أوال

 توقيع في الدولة حق مدى في للفصل الجنائي القضاء أمام المجتمع باسم الدعوى تحرك
 أول هو العمومية الدعوى فتحريك له المكملة القوانين أو العقوبات قانون أحكام مخالفة على ءاالجز 
 بمقتضى بها إليهم المعهود الموظفون و القضاء رجال قبل من أو العامة النيابة إما به تقوم ءاإجر 

 ءاتااإلجر  قانون في له مخول هو ما حدود في ذلك و الجريمة من المتضرر الطرف أو القانون
 الدعوى تحريك طرق يحدد ئرياالجز  ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون في خاص نص يرد لم و  ئيةاالجز 

 العمومية الدعوى تحريك بطرق المتعلقة النصوص يجعل هذا و المعنوي الشخص ضد العمومية
 يتعارض كان ما إال المعنوي الشخص على تطبق التي نفسها هي الطبيعي بالشخص الخاصة

  1.بالجنحة التلبس ءاتاإجر  كاتخاذ طبيعته مع منها
 قانون بتطبيق للمطالبة العامة النيابة به تقوم ءاإجر  أول هو العمومية الدعوى تحريك .1

 فإن ئيةاجز  متابعة محل معنوي كشخص التجارية الشركة كانت إذا بالتالي و العقوبات
 : التاليين الطريقين أحد تتخذ النيابة
 و المباشر، االستدعاء طريق عن تحريكها فيتم مخالفة أو جنحة المرتكبة الجريمة كانت إذا

 فهو الجنح في أما الجنايات في وجوبيا يكون إذ القضائي، التحقيق طريق عن تكون أن ماإ
 وكيل طلبه إذا المخالفات مواد في ؤهاإجر  يجوز كما خاصة نصوص هناك يكن لم ما اختياري

 الجريمة ارتكب الذي الطبيعي الشخص ئيةاالجز  المتابعة شملت إذا ما حالة في و الجمهورية،
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 العامة النيابة صالحيات من يكون فإنه الوقت، نفس في األخيرة هذه و التجارية الشركة لحساب
 وفقا الشركة، لحساب الجريمة ارتكب الذي الطبيعي الشخص ضد بالجنحة التلبس ءاتاإجر  اتخاذ
 يمكن ال و متهم كطرف الطبيعي بالشخص خاصة ألنها ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من 59 للمادة
 عن استدعاءها يتم بل متهما امعنوي اشخص باعتبارها التجارية الشركة ضد ءاتااإلجر  هذه إتباع
 1.القضائية الجهة أمام مباشرة للمثول القضائي ممثلها طريق

 بتحريك يقوم قد معنويا أو طبيعيا شخصا كان سواء الجريمة من المتضرر الشخص .2
 :العمومية الدعوى

 المجتمعات في األصل هي كانت المضرور طرف من العمومية الدعوى تحريك فكرة إن
 الضرر عن بالتعويض للمطالبة وذلك استثناء المعاصرة المجتمعات في أصبحت لكن و القديمة

 من العامة النيابة من يقع قد الذي التعسف و التماطل تفادي قصد الجريمة ءاجر  من لحقه الذي
 تحريكها فيتم  ثانية جهة من العامة النيابة أمام المتبعة ءاتااإلجر  طول تفادي بغرض إما و ،جهة

 المصحوبة الشكوى طريق عن الدعوى تحريك فيتم جناية أو جنحة الجريمة نتاك فإذا :بطريقين
 في عليها المنصوص الجنح من جنحة الجريمة كانت إذا أما التحقيق، قاضي أمام مدني بإدعاء
 المباشر التكليف طريق عن الدعوى تحريك فيتم ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من مكرر 337 المادة

 3 مكرر 303 للمادتين بالرجوع و التجارية الشركات ئماجر  إطار في لكن و الجلسة إلى بالحضور
 لقذفا و رصيد دون شيك إصدار بجنحتي يتعلق األمر فإن العقوبات قانون من 1 مكرر 382 و

 .فقط
 المباشر التكليف طريق عن العمومية الدعوى تحريك المتضرر للطرف يجوز كما
 كشخص التجارية الشركة عنها تسأل التي الجنح من أخرى ألنواع بالنسبة للجلسة بالحضور

 إلى مرة كل في الرجوع يتعين و العامة النيابة من ترخيص على الحصول شرط لكن و معنوي
 أيضا عليها يعاقب المعنوي الشخص كان إن يتبين حتى المرتكبة الجنحة على يعاقب الذي النص
 ءاتااإلجر  قانون من 439 المادة بموجب حالناأ و بالحضور المباشر التكليف بيانات المشرع حدد
 و بالحضور التكليف ءاتار إج  لتحديد اإلدارية و المدنية ءاتااإلجر  قانون أحكام على ئيةاالجز 
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 إلى تشير إلداريةا و المدنية ءاتااإلجر  قانون من 408  المادة لنص بالرجوع و أيضا، التبليغات
 أو القانوني ممثله إلى التبليغ محضر سلم إذا شخصيا يعتبر المعنوي للشخص الرسمي التبليغ أن

 قانون من 2 مكرر 65 المادة نص لكن و الغرض، لهذا تعيينه تم شخص ألي أو اإلتفاقي
 شخص في حصرتها و المعنوي الشخص تمثيل صفة يملك من لنا حددت ئيةاالجز  ءاتااإلجر 

 .اإلتفاقي للممثل وجود ال و فقط القانوني الممثل
 ألن تحريكها، عن يختلف فهو استعمالها و العمومية الدعوى بمباشرة يتعلق فيما أما

 بذلك، إليهم المعهود الموظفون أو القضاء رجال فقط نماإ و مباشرتها، يمكنه ال المتضرر الطرف
 جهة، من هذا،  للقانون طبقا العمومية تااإلدار  بعض طرف من ممارستها ينفي ال ذلك أن غير

 في مقرر هو ما عكس العامة، النيابة بشأنها تقيد ال ستعمالهاا و مباشرتها فإن أخرى جهة من و
 في تحقيق طلب أو إذن أو شكوى على حصولها بوجوب العامة النيابة تقيد أين الدعوى تحريك

  1.بتحريكها مبادرة أي قبل معينة ئماجر 
 : العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة حق على الواردة القيود - ثانيا

 النيابة اختصاص من مباشرتها و التجارية الشركة ضد العمومية الدعوى تحريك أن األصل
 الشركة ضد تقام لتيا و العمومية الدعوى هذه تحريك على ترد لقيود المشرع أشار لكن و العامة

 من معينة ألنواع بالنسبة شكوى تقديم طااشتر  في يتمثل و فقط واحد نوع على هي و التجارية
 :هي ئماالجر 
 :الضريبي التشريع في عليها المعاقب و المنصوص الضريبي الغش جريمة 1-

 العامة النيابة سلطة تقيد التي القانونية النصوص من مجموعة الضريبي التشريع في ورد
 من شكوى تقديم شرط في ويتمثل الضريبي الغش لجريمة بالنسبة العمومية الدعوى تحريك في

 -11بالقانون رقم:  القانونية النصوص هذه مس الذي التعديل بموجب ذلك و ئب،االضر  مدير
 بموجب  و المتمم  المعدل الجبائية ءاتااإلجر  قانون من 104 المادة على أحالنا حيث، 16

 لتيا و الضريبي الغش ئماجر  في المتابعة ءاتاإجر  على نصت لتيا و 2012 لسنة المالية قانون
 تسيير ءاتاإجر  بطالن يترتب غيابها حالة وفي بالوالية ئباالضر  مدير من شكوى على بناءا تقوم
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 حركت فإذا العام بالنظام متعلق البطالن هذا و الحكم بطالن كذا و التحقيق جهة أمام الدعوى
 .تقديمه عن الحق ءاإجر  أي يصححها فال شكوى بغير الدعوى

 : الجيش تموين متعهدي وجنح جنايات 2-
 الدعوى تحريك المشرع قيد حيث معنويا شخصا باعتبارها عنها التجارية الشركة تسأل حيث

 المنصوص ئماالجر  على ذلك و الوطني الدفاع وزير من شكوى تقديم ضرورة على بشأنها العمومية
 .العقوبات قانون من 163 إلى 161 من المواد في عليها المعاقب و
 : الصرف جرائم -3

و بقي ساريا   107-69جاء بمقتضى االمر  الصرف مخالفات لقمع وطني تشريع أول
 على فيه ئيةاالجز  المتابعة تتوقف أنه على منه 52 و 51 المادتين نصت حيث 1996 غاية إلى

الحكم  وهذا بذلك، المؤهلين ممثليه أحد أو بالمالية المكلف الوزير طرف من شكوى تقديم وجوب
 من 12منه بالموجب المادة  9، و بتعديل المادة  22 – 96 األمر من 1 الفقرة 9 المادة في نفسه وارد

تم إلغاء  03  -10األمر من  4تم إضافة محافظ البنك المركزي، و بموجب المادة  01 -03 رقم األمر

 النيابة على الواردةو بالتالي لم تعد الشكوى تمثل قيدا من القيود  22 -96من األمر  09المادة 
 كانت بعدما األصيل اختصاصها استرجعت إذ الصرف ئماجر  في العمومية الدعوى لتحريك العامة

 .سنة 40 لمدة منه محرومة

 : العمومية الدعوى انقضاء أسباب - ثالثا
 وفاةك بات حكم صدور في المتمثلة العامة األسباب بتوفر عادة العمومية الدعوى تنقضي

 الطبيعي الشخص تخص و كافة ئماالجر  األسباب هذه تمس و القانون إلغاء العفو، التقادم، المتهم،
 ببعض تتعلق أسباب هناك و ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من 6 للمادة وفقا هذا و المعنوي دون فقط
 أن من بالرغم و عنها التنازل القانون يجيز فال اإلذن و الطلب أما ،الشكوى كسحب ئماالجر 

 65 المادة نص بالرجوع إلى لكن و بعدها ما و 381 للمواد طبقا المخالفات في جائز الصلح

 إلى حةاصر  أشارت لتيو ا 14-04 قانون بموجب ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون في المستحدثة مكرر
 في عليها المنصوص لمحاكمةا و التحقيق و المتابعة قواعد لنفس المعنوي الشخص يخضع أنه
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 06 للمادة النص هذا يحيلنا بالتاليف الفصل هذا في الواردة األحكام عاةامر  مع لكن و القانون هذا

 .1ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من

 إما معنوي شخص باعتبارها التجارية للشركة بالنسبة العمومية الدعوى تنقضي وبالتالي
 الجنائي القانون إلغاء أو الشامل العفو أو فيه المقضي الشيء لقوة حائز حكم بصدور أو بالتقادم

 يتعلق بل الشركة يعني ال فهو الوفاة سبب أما العمومية الدعوى النقضاء األسباب العامة هي و
 .فقط الطبيعي بالشخص

 حةاصر  ذلك القانون يجيز التي الحاالت في المصالحة أو الشكوى بسحب تنقضي كما
 و الخاصة األسباب من تعد هي و ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من 4 الفقرة 6 للمادة وفقا وهذا

 يتم لكن و الطبيعي، الشخص على المطبقة األحكام نفس إلى األسباب هذه من سبب كل يخضع
 محافظة دامت ما العمومية الدعوى انقضاء أسباب من سبب يعد هل الشركة حل إشكالية طرح
 2التصفية فترة كامل خالل المعنوية شخصيتها على

 : ادمـــــــــالتق -1

 موقفا معنويا أو طبيعيا شخصا كان سواء الحق صاحب فيها يقف معينة مدة مرور إن
 حدد لقد و الحق، استعمال في خياالتر  من نوعا يعد فهو العدالة أمام بحقه فيها يطالب ال سلبيا

 فهي ئماالجر  من صنف لكل بالنسبة العمومية الدعوى بتقادم الخاصة المدة ئرياالجز  المشرع
 الجنح في سنوات 03 و الجنايات، في سنوات 10 عام كأصل الجريمة جسامة بحسب تختلف
 عليها تسري ئرياالجز  القانون في ئماالجر  من معينة أنواع هناك أن غير المخالفات، في وسنتين

 ئماالجر  كذا و إرهابية بأفعال الموصوفة الجنح و كالجنايات للتقادم قابلة غير تكون أو أخرى، مدة
 و العمومية، األموال اختالس ئمابجر  يتعلق فيما أما والرشوة، الوطنية للحدود العابرة و المنظمة
المتعل  01-06من القانون رقم:   54  المادة وبموجب التهريب بمكافحة المتعلق القانون بصدور

 على ينطبق ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من مكرر 8 المادة حكم يعد لم الفساد مكافحة و بالوقاية
 هي و وحيدة صورة في 1 فقرة 54 المادة نص في الوارد التقادم عدم حصر و االختالس جريمة

                                                           
 .74-73د/ احمد شوقي الشلقاني، مبادئ االجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق ص  -1 

 .290 محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن، المرجع السابق، ص - 2 



الجزاء و المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي القواعد                         الثاني الفصل  
 

55 
 

 جريمة أصبحت إذ  01 -06من القانون رقم:  الوطن خارج إلى الجريمة عائدات تحويل صورة
 و المنصوص شرعي غير نحو علىستعمالها ا أو عمومي موظف قبل من الممتلكات اختالس
 فئة من مرتكبها يكن لم ما سنوات 10 بمضي تتقادم القانون نفس من 29 بالمادة عليها المعاقب

 مدة تصبح حينئذ العموميين والضباط كالقضاة القانون نفس من 48 بالمادة المذكورين األشخاص
 القانون. نفس من 3 الفقرة 54 للمادة وفقا للجريمة المقررة العقوبة أقصى أي سنة 20 التقادم

 : فيه المقضي الشيء لقوة حائز حكم صدور 2-
 الطعن طرق لجميع هالستفائ ذلك و فيه للطعن حائز غير باتا و نهائيا الحكم يكون أن أي

 لمحاكمةا و المتابعة إعادة من يمنع فهو بالتالي و بالنقض الطعن و االستئناف و رضةاالمع
 هذا نا و الدعوى، النقضاء طبيعيا سببا ذلك يعد و آخر تكييف تحت ءةاالبر  من استفاد لشخص
 هذا ان و المتهم، يثره لم لو و نفسها تلقاء من به تقضي أن المحكمة على العام النظام من السبب
 المادة في المشرع عليها نص خاصة حاالت في القضية في النظر إعادة إجازة من يمنع ال المبدأ

 1.القانون نفس من 2 الفقرة  6المادة كذلك و يليها ما و ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من531 
 : الشامل العفو 3-

 عن قانونا بشأنه يصدر بعدما ذلك و رجعي بأثر الفعل عن التجريم وصف زوال أي
 يكون أن يمكن كما العمومية الدعوى حلامر  من مرحلة أي في ذلك يكون و التشريعية السلطة
 قد كانت إذا فيها الحكم أو الدعوى رفع يجوز فال مباحا بذلك الفعل يعتبر المحاكمة، و على الحقا
 تنقضي فإنها باتا حكما فيها صدر إذا و للمتابعة وجه بأال فيها الحكم يتعين و قبل، من رفعت

 العود حالة في الحكم بهذا يعتد ال و سددت قد كانت إذا مةاالغر  رد مثال يتعين و العمومية الدعوى
 .مجرم غير الفعل ألن

 : الجنائي القانون إلغاء 4-
 مع متناسبة غير أصبحت قد المجرمة األفعال أن األحيان بعض في المشرع يرى قد

 المعاقب غير المباحة األفعال مجال في ويضعها الجريمة وصف عنها فينزع والمجتمع، ظروف
 العمومية. الدعوى انقضاء أسباب من سبب فهي لذلك عليها
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 : الشكوى سحب 5-
 في السير مع تتعارض مصلحته أن رى أ إذا عليه، المجني قبل من الشكوى سحب يتم

 غاية إلى الدعوى عليها كانت مرحلة أي في از جائ الشكوى عن التنازل ويعد الدعوى ءاتاإجر 
 حكم صدور التنازل حدوث على ويترتب فيه، المقضي الشيء لقوة حائز نهائي حكم صدور

 مثال العمومية الدعوى تنقضي فإنه التجارية الشركات ئماجر  مجال ففي الدعوى العمومية، بانقضاء
 كامل تسديد حالة في الشكوى سحب ئباللضر  الوالئي للمدير سمح إذ الضريبي الغش جريمة في

 تم ولقد  ئباللضر  العام المدير موافقة بعد وذلك المالحقات، موضوع ماتاوالغر  العادية الحقوق
 من 6 المادة لنص طبقا العمومية الدعوى انقضاء إلى يؤدي الشكوى سحب أن على حةاصر  النص
 1.الجزائية ءاتااإلجر  قانون

 : المصالحة 6-
 الصرف بقانون الماسة الجنح في و تطبق العمومية الدعوى النقضاء اسبب تعد المصالحة

 ذلك و عليها، المترتبة ماتالاللتز  الكامل بالتنفيذ المخالف يقوم عندما للمتابعة حدا تضع  حيثب
 يقل أو يساوي الجريمة محل قيمة كون حالة وهي ممكنة، المصالحة فيها تكون التي الحالة في
 كانت أو عائدا كان أو مصالحة من االستفادة له سبق قد المخالف كان أو دينار مليون 20 عن

 والعابرة المنظمة الجريمة أو الفساد أو تاالمخدر  أو األموال تبييض بجريمة مقترنة الصرف جريمة
 النقضاء سببا يعد ال أنه التجاري، الفقه في جحاالر  فإن الحل لسبب بالنسبة أما، الوطنية للحدود

 متبوعا الشركة بحل الصادر راالقر  كان متى وذلك التجارية، للشركات بالنسبة العمومية الدعوى
 التصفية مرحلة خالل قائمة تبقى ومسؤوليتها كلية المعنوية شخصيتها تفقد ال الشركة ألن بالتصفية

 بينما الشركة، تصفية عمليات باختتام العمومية الدعوى تنقضي بالتالي و اختتامها غاية إلى
 إلى ويؤدي المعنوية، شخصيتها فقدان ذلك على يترتب إذ الشركة، اندماج حالة في الوضع يختلف
 جريمة عن الدامجة الشركة متابعة جواز وعدم المندمجة، للشركة بالنسبة العمومية الدعوى انقضاء
 2.اندماجها قبل المندمجة الشركة إلى منسوبة
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 الثاني المطلب
 التجارية الشركة ضد المتبعة التقاضي ءاتاإجر 

 والتحقيق المتنوعة اإلثبات أدلة وجمع الجريمة هذه مرتكب بضبط القضائية الجهات تهتم
 بدءا الدعوى، حلامر  من مرحلة كل في عليه تنطوي الذي االقتناع درجة بحسب تختلف والتي فيها

 إثبات أدلة عن البحث فيها يتم التي المحاكمة لمرحلة الوصول غاية إلى البوليسية، بالمرحلة
 القضائية الجهة من الجريمة إليه تنسب من بإدانة حكم صدور ثم الدعوى رفع بموجب الوقائع

 الشخص على تنطبق الطبيعي الشخص لها يخضع التي التقاضي ءاتاإجر  نأ و المختصة،
 سابقة مكرر 65 للمادة وفقا وهذا به خاصة تقاضي ءاتار بإج يفرده لم المشرع أن دام ما المعنوي
 م، ثكافية أدلة عن البحث و التهمة استدالل لمرحلة المطلب هذا في سنتطرق وبالتالي الذكر،
 .وتبليغها القضائية تار راوالق األحكام في الطعن مرحلة ،اإلثبات أدلة عن البحث مرحلة

 األول الفرع
 كافية أدلة عن والبحث التهمة استدالل مرحلة

 عن والتحري التحقيق في كبير دور التحقيق وقاضي العامة النيابة القضائية، للشرطة
 وبالتالي الشرعيين ممثليها أو أجهزتها طرف من التجارية الشركة لحساب ترتكب التي ئماالجر 

 .)ثانيا( في للتحقيق نتطرق ثم )أوال( في وادارته التمهيدي التحقيق الفرع هذا في سنتناول
 : وادارته التمهيدي التحقيق - أوال

 المشرع أن إال العامة للنيابة القضائية الضبطية جهاز على فااإلشر  و اإلدارة مهمة تعود
 البحث لمسألة بالنسبة يتطرق لم و المعنوي للشخص ئيةاالجز  بالمتابعة الخاصة األحكام على نص

 إذن الشرعيين ممثليه أو أجهزته قبل من المعنوي الشخص لحساب المرتكبة ئماالجر  عن والتحري
 قبل من مرتكبة ئمابجر  األمر يتعلق عندما المتبعة العادية ءاتار اإلج إلى الرجوع الضروري فمن

 والتحقيق المتابعة قواعد تطبيق على حةاصر  نص مكرر 65 المادة وأن خاصة طبيعية، أشخاص
 .الخاصة األحكام بعض عاةامر  مع ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون في عليها المنصوص
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 : القضائية الشرطة دور 1-
 بالتحريات تعرف وهي ومرتكبيها ئماالجر  عن والتحري البحث مهمة القضائية الشرطة ولىتت
 الجنح كبعض تحقيق فتح بشأنها القانون يوجب ال التي القضايا في مهما ادور  وتلعب األولية،

 أو فيه المشتبه متابعة رار ق اتخاذ قبل معلومات جمع الضروري من يصبح قد هكذا والمخالفات،
 الشكاوى تلقي في التحريات أو االبتدائية التحقيقات هذه وتتمثل القضائية، الجهات التماس قبل

 جنحة، أو بجناية التلبس حاالت من بحالة متعلقا استثنائيا اختصاصا لها كما وغيرها، والبالغات
  1.معينة ئمابجر  تتعلق حالة أو

 بحالة األمر تعلق إذا القضائية الشرطة تحريات تطبيق الممكن غير من أنه يبدو وبالتالي
 الشكاوى بتلقي المتعلقة كتلك ورهاتص فيمكن االبتدائية التحريات أما التجارية، الشركة على التلبس

 من ارتكابها في يشتبه جريمة عن بالتحري األمر تعلق إذا أنه غير المحاضر، تحرير غاية إلى
 القيام من يمنعهم ال فهذا األفعال، نفس في للشركة شريك أو أصلي كفاعل طبيعي شخص قبل

 .التلبس بحالة المتعلقة التحريات أو األولية بالتحريات األمر تعلق سواء ضده بمهامهم
 : العامة النيابة دور 2-

 تتولى التي وحدها العامة النيابة فإن بذلك محاضر وتحرير االستدالالت جمع يتم أن بعدما
 أنه غير لها، الممثل الشرعي لشخصا و التجارية الشركة تدين قد التي التهمة في التصرف مهمة
 حيث ،ماتاااللتز  من بمجموعة الجمهورية وكيل اتجاه تلتزم القضائية الشرطة أن إلى اإلشارة تجدر

 ممثليها أو أجهزتها قبل من الشركة لحساب جريمة ارتكاب حال في تصورها يمكن ال أنه
 إما الجريمة نفس بارتكابهم يشتبه ذينال الطبيعية باألشخاص األمر تعلق إذا إال الشرعيين،

 .شركاء أو أصليين كفاعلين

 أي في إضافي بطلب أو التحقيق ءاإلجر  االفتتاحي طلبه في سواء الجمهورية لوكيل يمكن
 الحقيقة، إلظهار الزما هاير  ءاإجر  كل المحقق القاضي من يطلب أن التحقيق، حلامر  من مرحلة

 التهمة مساندة على تعمل اتهام كسلطة العامة فالنيابة التحقيق، ملف على يطلع أن يمكنه كما
 كالشركة معنويا شخصا المتهم كان ولو حتى ئيةاالجز  الدعوى سير طوال المتهم إلى توجهها التي
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 كانت إن االستدالل، وجمع بالتحري الخاصة ئيةااإلجر  القواعد تطبيق أن يظهر هكذا التجارية
 بعض في يصعب أنه إال ما، جريمة بارتكاب فيه المشتبه الطبيعي الشخص وحالة تتماشى
 .1التجارية كالشركة معنوي بشخص األمر يتعلق حينما إتباعها الحاالت

 : التحقيق -ثانيا
 قاضي وهما بالتحقيق، أساسا تتكفل درجتين على خاصة قضائية جهة المشرع أوجد

 للتحقيق ملفا بتشكيل للقانون، وفقا التحقيق قاضي يقوم ذلك على وبناء ،االتهام وغرفة التحقيق
 عن إما العمومية بالدعوى التحقيق قاضي ويتصل قانونا، عليها المنصوص ءاتالإلجر  مستوفيا
 مصحوبة شكوى طريق عن أو مساعديه، أحد أو الجمهورية وكيل يقدمه تحقيق ءاإجر  طلب طريق
 تتميز عليا، تحقيق جهة فتعتبر االتهام غرفة أما المتضرر، الطرف قبل من مقدمة مدني بادعاء

 الجنايات، مواد في للتحقيق ثانية درجة فهي ، الكتابة و الحضورية ءات،ااإلجر  اتخاذ في بالسرعة
 ءاترااإلج شروط تخلف لها تقرر إذا ببطالنها لحكما و الباطلة ءاتااإلجر  بتصحيح تختص كما
 و التحقيق، قاضي أعمال إلى التحقيق قاضي اختصاصات عادة الفقه يقسم و بعضها أو كلها

 في اتخاذها التحقيق لقاضي يجوز التي ءاتار اإلج طبيعة فما وبالتالي التحقيق، قاضي أوامر
 التي األوامر باب من أو التحقيق، قاضي أعمال قبيل من تعتبر فهل المعنوي، الشخص مواجهة
 ؟ يصدرها

 :التحقيق قاضي أعمال 1-
 من الممثلة التجارية الشركة مع للتحقيق مناسبا هاير  ءاإجر  بأي القيام التحقيق لقاضي يمكن

 فقط يستجوب أن المنطق فمن وبالتالي االقتضاء، عند القضائي الممثل أو القانوني ممثلها قبل
 بالتهمة مواجهته خالل من استجوابه يمكنه إذ الجريمة في متهما بصفته وليس ممثال بصفته

 يهأر  بإبداء ومطالبته ضدها القائمة باألدلة ومواجهته تفصيلي بشكل مناقشته و للشركة المنسوبة
 والمنصوص للقاضي تسند التي األعمال من وغيرها لوجه وجها بغيره مواجهته يمكنه كما فيها،
 .قانونا عليها
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 : التحقيق قاضي أوامر 2-
 ذات وأخرى إدارية طبيعة ذات بعضها األوامر من مجموعة إصدار التحقيق لقاضي يجوز

 كأمره صالحيات من به يتمتع وما التحقيق في بدوره تتعلق اإلدارية فاألوامر قضائية، طبيعة
 تحت الموجودة األشياء برد األمر أو ضرورية هااير  معاينة كل ءاإلجر  الحادث مكان إلى باالنتقال
 .االتهام غرفة أمام استئنافها يجوز ال أوامر وهي سلطته،

 بقبول األمر أو االختصاص بعدم كاألمر التحقيق، فتح عند فيصدرها القضائية األوامر أما
 كاألمر معين متهم مواجهة في و الموضوع في تحقيقه أثناء يتخذها أخرى أوامر و مدني، مدعي

 عند يصدرها رىأخ أوامر و القضائية، بالرقابة واألمر باإليداع األمر باإلحضار، األمر بالقبض،
 التي األوامر أن يبدو ذلك، على وبناء باإلحالة كاألمر نتائجه في بالتصرف التحقيق من االنتهاء

 األوامر هي معنويا، شخصا باعتبارها التجارية الشركة مواجهة في إصدارها التحقيق لقاضي يجوز
 الموجهة األوامر تلك خاصة القضائية الطبيعة ذات األوامر أما استثناء، دون اإلدارية الطبيعة ذات
 تجارية، شركة ضد المؤقت بالحبس أو القبض أو بإحضار األمر الممكن غير فمن المتهم، ضد

 امرتكب باعتباره للشركة الشرعي الممثل على استثناء بدون تطبق ولكنها ،امعنوي اشخص باعتبارها
 عند أو التحقيق فتح عند التحقيق قاضي يصدرها التي القضائية األوامر أما لحسابها، الجريمة

 .التجارية الشركة مواجهة في تصورها فيمكن منه، االنتهاء
المعدل  14-04 القانون بموجب خاص بحكم المعنوي الشخص أخص قد المشرع أن إال

 المعنوي الشخص إخضاع التحقيق لقاضي يجوز أنه خالله من أقر حيث لقانون االجراءات الجزائية،
 الضحية، حقوق لضمان عينية تأمينات تقديم كفالة، إيداع: التالية التدابير من أكثر أو لتدبير
 من المنع وكذا الغير، حقوق عاةامر  مع الدفع بطاقات استعمال أو شيكات إصدار من المنع

 "عبارة المشرع لاستعما و بالجريمة، المرتبطة االجتماعية أو المهنية النشاطات بعض ممارسة
 لالستئناف قابال يكون والذي قضائي أمر بموجب وتصدر التحفظية التدابير قبيل من وهي ،"تدبير
 في المقررة كتلك التدابير هذه تعتبر ال إذ ئية،االجز  ءاتااإلجر  قانون من1 فقرة 172 للمادة طبقا
 فقط انما و قهريا ليس منها الغرض ألن الجنائي ءاالجز  صور من تعد والتي العقوبات قانون

 الشركة على المفروضة ماتاااللتز  قبيل من ليست أنها كما والمجتمع الضحية حقوق لضمان
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 ئرياالجز  ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون يتضمن لم كما القضائية، الرقابة تحت بالوضع أمر بموجب
 الشركة خالفت ذاإ و التحفظية، التدابير تلك إنهاء أو تعديل في التحقيق قاضي سلطة على النص

 4 مكرر 65 المادة فإن التحقيق، قاضي طرف من إليه أخضعت الذي التدبير ئرياالجز  القانون في

 من مةابغر  معاقبتها سلطة التحقيق لقاضي أعطت ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من أخيرة فقرة
 .1الجمهورية وكيل يأر  أخذ بعد .ج. د  500.000إلى دج 100.000

 الثاني الفرع
 اإلثبات أدلة عن البحث

 ئمابالجر  المتعلقة اإلثبات أدلة في يقلب إذ الحقيقة عن التحري في كبير دور الحكم لقاضي
 االقتناع حرية وله الشرعيين ممثليها أو أجهزتها طرف من التجارية الشركة لحساب ترتكب التي
 إليه، المسندة التهمة من  )وممثلها التجارية الشركة ( المتهم موقف يتحدد النتيجة أساس وعلى بها

 الدعوى ءاتاإجر  الفرع هذا في سنتناول وبالتالي العادلة المحاكمة شروط تتوفر أن بعدما وذلك
 . )ثانيا(في المحاكمة ءاتاإلجر  نتطرق ثم (أوال( في
 : الدعوى ءاتاإجر -أوال

 اتصال منذ تبدأ التي ءاتااإلجر  بها ويقصد األولية ءاتاباإلجر  أو الدعوى ءاتابإجر  تسمى
 .المحاكمة جلسة افتتاح غاية إلى معينة طرق بموجب بالقضية الحكم قاضي
 : بالدعوى االبتدائية المحكمة اتصال طرق 1-

 أجهزتها قبل من التجارية الشركة لحساب المرتكبة ئمابالجر  يتصل أن الحكم لقاضي يمكن
 غرفة راقر  أو التحقيق قاضي عن الصادر باإلحالة األمر طريق: عن إما الشرعيين ممثليها أو

 العامة النيابة بمعرفة المسلم اإلخطار تلقي بعد ردتهم ا بإ الدعوى رف ا أط بحضور اوما االتهام،
 عن مدنيا المسئولين األشخاص والى المتهم إلى مباشرة يسلم بالحضور تكليف طريق وعن أ

 أمام للمتهم بالحضور المباشر التكليف رء ا بإج المدني المدعي قيام طريق عن اوما ،1 الجريمة
 مسألتين تناول يمكن المضمار هذا وفي 2 رصيد بدون شيك إصدار حالة في الجنح محكمة

                                                           
 .294 التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن، المرجع السابق، ص محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات -1 
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 شخصا باعتبارها التجارية للشركة الموجه بالحضور التكليف وبيانات بشكل تتعلق األولى مهمتين
 .الضحية أو المدني المدعي صفة عليهم تنطبق الذين باألشخاص تتعلق والثانية معنويا،

 قانون أحكام تطبق أن على حةاصر  ير ئاالجز  المشرع نصبالحضور:  التكليف وبيانات شكل -أ
 أو القوانين في لذلك مخالفة نصوص توجد لم ما بالحضور التكليف مواد في المدنية ءاتااإلجر 

 مرخص إدارة كل ومن العامة النيابة طلب على ابناء ربالحضو  التكليف يسلم أن ويجب اللوائح،
 اإلشارة وتجدر قانونا، محددة بيانات بالحضور التكليف في يذكر أن يجب كما بذلك، قانونا لها
 تسليم ميةاإلز  على واإلدارية و المدنية ءاتااإلجر  لقانون رهإصدا حين امؤخر  نص المشرع أن إلى

 من مجموعة يتضمن امحضر  يحرر الذي قضائي محضر سطةابو  للخصوم بالحضور التكليف
 إلى الموجه بالحضور التكليف بيانات تتمثل بالتالي و الحصر سبيل على ذكرها ورد البيانات
 ومقره المعنوي الشخص وطبيعة تسمية ذكر: في معنويا شخصا باعتبارها التجارية الشركة

 و المحضر، على له المبلغ توقيع إلى باإلضافة اإلتفاقي، أو القانوني ممثله وصفة االجتماعي
 باقي إهمال ودون صدورها وتاريخ رقمها بيان مع لهويته، المثبتة الوثيقة طبيعة إلى اإلشارة
 .األخرى ميةااإللز  البيانات

 :المدني المدعي صفة - ب
 ممثليها أو أجهزتها قبل من التجارية الشركة لحساب مرتكبة بجريمة األمر يتعلق حينما

 سواء الجريمة هذه ارتكاب ءاجر  من ضرر لحقه شخص كل الضحية دور يأخذ فإنه الشرعيين،
 تابعة مدنية دعوى يرفع أن المدني للمدعي يمكن هكذا أدبيا أو جسمانيا أو ماديا اضرر  كان

 للشركة المسندة الجريمة ءاجر  من الناشئ الضرر عن بالتعويض للمطالبة العمومية للدعوى
 طرفا يعتبر أن يمكن ذلك على وبناء المدني القضاء أمام أو الجنائي القضاء أمام إما التجارية
 الشركة ممثلي باقي األموال، شركات في المساهمين األشخاص شركات في الشركاء مدنيا،

 الموظفون المستخدمون، ضحيتها كانوا انما و المرتكبة بالجريمة عالقة لهم تكن لم ذينال وأجهزتها
 1.عاما أو خاصا يكون قد آخر معنوي شخص حتى أو بالشركة، معينة عالقة تربطه الذي الغيرو 

 
                                                           

 .465، 393، ص 201-2014النشر، الجزائر،. الخامسة، دار هومه للطباعة و التحقيق،(الطبعة شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري )التحرير و عبد هللا أوهايبية،د.  -1 
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 : المحاكمة ءاتار ج إ - ثانيا
 وفي المحدد الوقت في للجلسة الخصوم ستدعاءا و للمحاكمة التحضير يتم أن بعدما

 ممثل أو قانوني بممثل إما الممثلة التجارية الشركة محاكمة الجلسة رئيس يفتتح المحدد، المكان
 حكم بين الصادر الحكم نوع يختلف حضوره وعدم الممثل وبحضور القضاء، قبل من معين

 معنويا شخصا باعتبارها التجارية الشركة محاكمة سير ءاتاإجر  تختلف و غيابي وآخر حضوري
 : الدعوى في ستنظر التي القضائية الجهة حسب

 : الجنايات محكمة أمام 1-
 لمخالفاتا و وجنح جنايات الموصوفة األفعال في بالفصل المختصة القضائية الجهة هي

 غرفة من نهائي رابقر  إليها المحالة تخريبية أو إرهابية بأفعال الموصوفة ئمالجر ا و بها المرتبطة
 الجنايات، محكمة تالدور  تحضيرية ءاتاإجر  وهناك خاصة، تشكيلة الجنايات لمحكمةا و االتهام،

 من معين ممثل أو قانوني ممثل بواسطة ممثال معنويا شخصا المتهم كان ولو حتى مهاااحتر  يجب
 وعند فعاتاالمر  وخالل الدورة، افتتاح حين المتبعة ءاتااإلجر  جميع مااحتر  يجب كما القضاء، قبل

 .بالحكم والنطق المداولة غاية إلى إقفالها،
 : والمخالفات الجنح قسم أمام 2-

 بواسطة التجارية الشركة ترتكبها قد التي والمخالفات، الجنح في بالنظر المحكمة تختص
 المحاكمة، جلسة افتتاح فبعد بها، خاصة تشكيلة ولها لحسابها، و الشرعيين ممثليها أو أجهزتها
 المسندة باألفعال التجارية الشركة ممثل يخبر ثم هويتهم، من ويتأكد الخصوم على الرئيس ينادي
 والطرف الشركة ممثل بين تدور التي العلنية المناقشة تبدأ وبعدها معنويا، شخصا باعتبارها إليها

 المحامي حق من وليس المالحظات، و األسئلة يطرح الذي هو فالرئيس الشهود، و والنيابة المدني
 وبعد الخصم، إلى يوجهها األخير وهذا الرئيس إلى بها يتوجه بل الخصم إلى مباشرة أسئلة طرح

 لتقديم العامة للنيابة الكلمة يعطي ثم طلباته، إلبداء   المدني للطرف الكلمة يعطي المناقشة، انتهاء
 الشركة على أو القانوني ممثلها على وليس التجارية الشركة على محددة عقوبة بتوقيع إما طلباتها
 تطلب أو القانون، تطبيق تطلب أو القضائي، ممثلها على وليس لحسابها الجريمة مرتكب وممثلها

 أنه إال لمحاميها ثم الشركة لممثل الكلمة القاضي يعطي بعدها تكميلي، تحقيق ءاإجر  أو ءة،االبر 
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 وبعدها المعنوي، الشخص لممثل األخيرة الكلمة بعد مالحظات إبداء لنيابةا و المدني الطرف بإمكان
 .عالنية بالحكم لينطق يعود ثم ليتداول، الجلسة يقفل للممثل، النهائية الكلمة القاضي يعطي

 الثالث الفرع
 وتبليغها القضائية تاراوالقر  األحكام في الطعن

 في سنتطرق وبالتالي القانون قررها التي الطعن طرق بإحدى القضائي الحكم جعةامر  يتم
 .األحكام هذه تبليغ ثم،تار راوالق األحكام في الطعن لطرق الفرع هذا
 : تار والقرا األحكام في الطعن طرق -أوال

 ظرف في باالستئناف فيه للطعن قابال حضوريا يكون قد القاضي به ينطق الذي الحكم إن
 في باالستئناف فيه للطعن قابال ريااعتبا حضوريا حكما يكون وقد به، النطق تاريخ من أيام 10
 ظرف في بالمعارضة فيه للطعن قابال غيابيا حكما يكون قد كما تبليغه، يوم من ابتداء أيام 10 ظرف
 الجنح مواد استئناف في القضائي المجلس لدى ئيةاالجز  الغرفة تفصل تبليغه، يوم من أيام 10

 أمام المتبعة ءاتااإلجر  نفس مستواها على تتبع قانونا،أين عليها المنصوص للتشكيلة وفقا والمخالفات
 .االستثناءات بعض عاةامر  مع القسم

 أمام بالنقض إما فيه للطعن قابال بدوره يكون ئيةاالجز  الغرفة عن الصادر راالقر  أن كما
 التبليغ تاريخ من أو بالحكم النطق تاريخ من أيام 08 ظرف في العليا بالمحكمة ئيةاالجز  الغرفة
 محكمة هي العليا المحكمة ألن معينة أوجه في بالنقض للطعن قابال راالقر  ويكون األحوال، حسب
 حاالت في النظر إعادة التماس طريق عن فيه الطعن يمكن كما وقائع، محكمة وليست قانون

 إذا المحاكم عن الصادرة األحكام أو القضائية المجالس عن الصادرة تاللقرار  بالنسبة معينة،
 أن إلى اإلشارة تجدر جنحة، أو جناية في باإلدانة تقضي وكانت فيه المقضي الشيء قوة حازت

 تقبل انما و االستئناف، أو بالمعارضة الطعن تقبل ال الجنايات محكمة عن الصادرة األحكام
 1.قانونا المحددة األحوال حسب النظر إعادة التماس طريق عن الطعن أو بالنقض الطعن مباشرة
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 : تار ار الق و األحكام تبليغ -ثانيا
 مواد في المدنية ءاتااإلجر  قانون أحكام تطبق أن على حةاصر  العقوبات قانون نص

 من بالتبليغات القائم منع كما اللوائح، أو القوانين في لذلك مخالفة نصوص توجد لم ما التبليغات
 تأخير، دون إليه المقدمة الطلبات بإحالة ألزمه كما عائلته، داأفر  لبعض أو لنفسه تبليغ ءاإجر 

 نص لقد و على العامة، النيابة من بطلب الضرورية الحاالت في تار االقر  تبليغ عليه ويجب
 على بناء الرسمي التبليغ ميةاإلز  واإلدارية المدنية ءاتااإلجر  لقانون رهإصدا حين ار مؤخ المشرع
 امحضر  يحرر الذي قضائي، محضر بواسطة اإلتفاقي أو القانوني ممثله أو المعني الشخص طلب

 من مجموعة ويتضمن رسميا، تبليغهم يتم الذين األشخاص لعدد ويامسا النسخ من عدد في
 الشركة إلى الرسمي التبليغ يعتبر ذلك على وبناء الحصر، سبيل على ذكرها ورد والبيانات الشروط
 يقع شخص ألي أو اإلتفاقي أو القانوني ممثلها إلى التبليغ محضر سلم إذا شخصيا، التجارية
 شأنها إليها، المسندة ئماالجر  عن ئيااجز  التجارية الشركة متابعة يمكن وهكذا الغرض لهذا تعيينه
 .1ملموس غير مجردا كائنا باعتبارها الخاص وضعها عاةامر  مع الطبيعي الشخص شأن
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 الثاني المبحث
 التجارية بالشركات الخاصة العقوبات

 على بوسقيعة أحسن الدكتور قبل من تعريفها تم فقد الجنائي ءاالجز  أنواع أحد هي العقوبة
 وتتمثل الجريمة ارتكاب في مسؤوليته تثبت من على القاضي ويوقعه المشرع يقرره ءاجز  أنها

 في والحق الحياة في الحق وأهمها الشخصية حقوقه بعض من باإلنقاص الجاني إيالم في العقوبة
 تجعلها خصائصها لها التجارية كالشركة المعنوي الشخص عقوبة جعل المشرع ولكن الحرية،
 وأنواع خصائص المبحث هذا في سنتناول وبالتالي الطبيعي، للشخص المقررة العقوبة عن تختلف

 على الموقعة العقوبات تطبيق نظام فيه سنتناول  ثم التجارية الشركة على الموقعة العقوبات
 .التجارية الشركات

 األول المطلب
 التجارية الشركة على الموقعة العقوبات وأنواع خصائص

 العديد على نص إذ األخرى التشريعات باقي موقف عن ئرياالجز  المشرع موقف يختلف لم
 ئيةاالجز  المسؤولية بتطبيق المعنية الخاصة المعنوية األشخاص على توقع التي العقوبات من

 النصوص هذه وبموجب العقوبات قانون من 3 ومكرر 2 ومكرر مكرر 18 المواد في وذلك عليها،
 بين ميز أنه كما التجارية، للشركة القانونية الطبيعة مع تتماشى ءاتاجز  وضع المشرع أن يظهر

 قام المشرع أن كما أخرى، ناحية من المخالفات وعقوبات ناحية من والجنح الجنايات عقوبات
 التي الوحيدة األصلية العقوبة هي مةاالغر  جعل إذ الشركة لها تخضع التي العقوبات بتصنيف

في هذا الصدد  و تكميلية، عقوبات األخرى العقوبات باقي جعل فيما عليها بها الحكم يمكن
 العقوباتو كذا  األصلية العقوبات و التجارية الشركة على المطبقة العقوبة خصائصسنتطرق الى 

 .التكميلية
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 األول الفرع
 التجارية الشركة على المطبقة العقوبة خصائص

 من لجريمة ارتكابها حالة في عليها المطبقة العقوبة فإن التجارية الشركة لخصوصية انظر 
 التي العقوبة عن مميزة تجعلها الخصائص من مجموعة لها أجهزتها أحد أو الشرعيين ممثليها قبل

 عقوبة هي التجارية الشركة على المطبقة العقوبة فإن وبالتالي الطبيعي الشخص لها يخضع
 .قانونا عليها المنصوص ئمار الج على تطبق عقوبات و مالية عقوبات أنها كماامن  تدبير وليست

 :أمن تدبير وليست عقوبة -أوال
 تدبيرين في امؤخر  األمن تدابير المشرع حصر لقد و والتدبير، العقوبة بين ءاالجز  يتنوع

 في القضائي الوضع ،العقلية ضار لألم استشفائية مؤسسة في القضائي الحجز في: يتمثالن اثنين
 التدابير هذه مثل مع تتماشى ال والتي التجارية للشركة القانونية للطبيعة انظر  و عالجية، مؤسسة
 يكون أن يمكن فال استشفائية، مؤسسة في وضعه أو حجزه يمكن آدميا كيانا ليست أنها باعتبار

 الشركة على المطبقة العقوبات تامميز  تكون أن يجب وبالتالي عقوبة، سوى لها المقرر ءاالجز 
 :كالتالي وهي عامة، بصفة العقوبات تامميز  نفسها التجارية

 أن القاضي يستطيع وال مقدارها نوعها، يحدد العقوبة، على القانون ينص : العقوبة شرعية 1-
 .التقديرية سلطته حدود في القانون عليها ينص التي تلك غير بعقوبة يحكم
 فإن الشرعيين ممثليها أحد قبل من تجارية شركة لحساب جريمة ارتكبت إذا: العقوبة شخصية 2-

 فإن هكذا له، تكريسا نماإ و العقوبة شخصية لمبدأ خرقا ذلك يعد وال إليها، تنصرف العقوبة
 لشخصيةا و الشرعية لمبدأي تخضع التجارية الشركة على المسلطة ئيةاالجز  العقوبات

 أدنى حد بين وحاتتر  فهي ثابتة ليست أنها إال محددة العقوبة أن من بالرغم :العقوبة تفريد 3-
 .الجاني وخطورة الجريمة جسامة مع تتالءم حتى أقصى، وحد

 أن إال ادستور  مكرس مبدأ وهو القانون، أمام سواسية األشخاص جميع :العقوبة في المساواة 4-
 المقررة العقوبات بين بالمقارنة األمر تعلق ما إذا خاصة مستحيلة، تبقى المطلقة المساواة

 .المعنوية لألشخاص المقررة وتلك الطبيعية لألشخاص
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 القضاء طريق عن إال تطبق أن يجوز ال جنائي ءاجز  العقوبة باعتبار :العقوبة قضائية 5-
 األخطاء عن التعويض العدالة تحقيق يقتضي كما الفردية، للحريات حماية المختص، الجنائي

 إلى والسعي العدالة تحقيق المعنوي الشخص على العقوبة تسليط من الهدف ويبقى القضائية،
  1.الخاص والردع العام ردع لل الوصول

 :مالية عقوبات -ثانيا
 الخاصة للطبيعة اونظر  المالية، كالعقوبات أخرى وعقوبات بالحرية ماسة عقوبات إلى العقوبة تقسم

 و سةار الح تحت لوضعا و المعنوي الشخص كحل للحرية مقيدة عقوبات وردت التجارية للشركة
 عقوبات فهي الحكم، ونشر والمصادرة مةاكالغر  مالية لعقوبات تخضع أن يمكن كما المحل، اقفال
 2.عليه للمحكوم المالية الذمة من اإليجابي الجانب إنقاص على تقوم
 :قانونا عليها المنصوص ئماالجر  على تطبق عقوبات -ثالثا

 إلى بالنظر التجارية الشركة على العقوبة تطبق العقوبات، و ئماالجر  شرعية لمبدأ إعماال
 عقوبة المشرع حدد فقد الشرعي، ممثلها أو أجهزتها قبل من لحسابها المرتكبة الجريمة جسامة
 .الحقا تحليلها سيأتي لتيا و التجارية الشركة ترتكبها أن يمكن التي ئماالجر  من صنف لكل معينة
 الثاني الفرع

 األصلية العقوبات
 هي التجارية الشركة حق في تقرر التي الوحيدة األصلية العقوبة ئرياالجز  المشرع اعتبر

 أو األجهزة إحدى قبل من ترتكب التي ئماالجر  أنواع جميع في مالية عقوبة باعتبارها مةاالغر 
 للحرية لسالبةا و األخرى األصلية العقوبات باقي أما2 معينة تجارية شركة لحساب الشرعي الممثل

 للدولة بالنسبة إيجابي أثر عليها مةاالغر  عقوبة وتسليط ،لطبيعتها رانظ حقها في تطبيقها يمكن ال
 األمر يتعلق حينما خاصة دعةار  تكون ال أحيانا أنها غير مالي، كمورد تطبيقها من تستفيد التي

 يتم ال أنه العلم مع العمومية للخزينة مةاالغر  دفع ويتم نيتها،اميز  تتأثر فال ضخمه تجارية بشركة
 .فيه المقضي الشيء لقوة از حائ بها القاضي الحكم يصبح عندما إال تحصيلها

                                                           
 .42و أ/عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  436 – 435المرجع السابق، ص ، د. سليمان عبد المنعم - 1 

  .218، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص د/ أحسن بوسقيعة -2 
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 مةار الغ تكون أن إمكانية على سابقا ينص كان ئرياالجز  المشرع أن إلى اإلشارة تجدر وكما
 األمر فقهية، النتقادات تعرض أنه غير ،1 الجريمة بنفس عليهم المحكوم لتضامن محال المالية،

 مبدأ على حافظ لكنه، و الحكم هذا إلغاء إلى  23-06لقانون إصداره حين مؤخرا به دفع الذي
 و الضريبية، النصوص من نلمحه ما وهذا الضريبية ئمار للج بالنسبة المالية العقوبات في التضامن

 يمكن ال أنه إال مقدارها تحديد حيث من مةاالغر  تحكم عامة قواعد وضع المشرع أن من بالرغم
 بالتالي و ئماالجر  لبعض بالنسبة تحكمها خاصة نصوص لورود ئماالجر  كافة على تعميمها
 التي الخاصة النصوص و العقوبات قانون في مةاالغر  مقدار لتحديد العامة القاعدة إلى سنتطرق

 1.ئماالجر  لبعض مةاالغر  تقدير تحكم
 : العقوبات قانون في عامة كقاعدة مقررة عقوبة باعتبارها مةاالغر  مقدار تحديد - أوال

 المحددة مةاالغر  نظام المشرع واعتمد العقوبات قانون في عامة كقاعدة مةاالغر  عقوبة تعد
 خمس إلى بمرة محددة وهي معين حد عن تجاوزها يمكن ال لذيا و واألقصى األدنى حدها أي

 األقصى الحد المشرع حدد كما الطبيعي الشخص على تطبق والتي مةاللغر  األقصى الحد تامر 
 المعنوي الشخص على تطبق والتي المحتسبة مةاللغر 

 : الطبيعي للشخص بالنسبة عليها القانون نص حالة في مةاالغر  مقدار تحديد .1
 المطبقة مةاالغر  مقدار حدد كما الطبيعي، للشخص بالنسبة مةاالغر  عقوبة مقدار المشرع حدد

 خمس إلى بمرة وقدرت جنحة أو لجناية ارتكابها حالة في معنوي كشخص التجارية الشركة على
 2.الجريمة على يعاقب الذي القانون في الطبيعي للشخص المقررة مةاللغر  األقصى الحد تامر 

 فيا معنوي اشخص باعتبارها التجارية الشركة على تطبق التي مةاالغر  مقدار حدد كما
 الذي القانون في الطبيعي للشخص المقررة مةاللغر  األقصى الحد تامر  خمس إلى بمرة المخالفات

 وصف ذات جريمة أية يتضمن لم العقوبات لقانون الخاص القسم وفي الجريمة، على يعاقب
 .ئيااجز  المعنوي الشخص عنها يسأل مما مخالفة
 

                                                           
 .471عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص أ/ -1 

المعدل 2006-12-24المؤرخ في 84ج.ر.ع 2006-12-20المؤرخ في  23-06من ق. ع. ج و التي استحثها المشرع بموجب القانون  02مكرر  18ينظر نص المادة  -2 

 .المتعلق بقانون العقوبات66-156رقملالمر
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 : الطبيعي للشخص بالنسبة عليها القانون نص عدم حالة في مةار الغ مقدار تحديد .2
 ينص لم المشرع أن محتواها من يفهم لتيا و 2 مكرر 18 المادة الحالة هذه على نصت لقد
 فيها كانت والتي الجنح أو الجنايات في سواء الطبيعيين لألشخاص بالنسبة مةاالغر  عقوبة على

 المحتسبة مةاللغر  األقصى الحد المادة هذه حددت حيث ئية،اجز  مساءلة محل التجارية الشركة
 الحاالت أساس على معنوي كشخص الشركة يخص فيما للعقوبة المقررة القانونية النسب لتطبيق
 : التالية

 أقصى كحد رمة ا غ فيقابلها المؤبد السجن أو باإلعدام عليها ويعاقب جناية كانت فإذا
 أقصى كحد مةاغر  فيقابلها المؤقت بالسجن عليها معاقب جناية كانت إذا أما ،د. ج 2.000.000
  1ج.د  500.000مةاغر  يقابلها فإنه جنحة كانت إذا أما ،ج. د 1.000.000

 : رصيد بدون شيك إصدار بجنحة الخاصة الحالة في مةاالغر  مقدار تحديد . 3
 الشخص لها يخضع التي رمة ا الغ عقوبة فيها وحدد الجريمة هذه على المشرع نص

 عن رمة ا الغ مقدار يقل ال حيث سنوات خمس إلى سنة من الحبس عقوبة جانب إلى الطبيعي
 وهذا سنوات 10 إلى سنة من محددة الحبس عقوبة أن إال الرصيد، في النقص أو الشيك قيمة
 و الطبيعي للشخص المقرر األقصى الحد الجريمة هذه في يحدد لم ئرياالجز  المشرع أن يعني

 الدكتور يرى لذا التجارية، الشركة على تطبق التي رمة ا الغ مقدار تحديد يتم أساسها على لتيا
 عن تقل ال مةار بغ المتهم على الحكم فإما أمرين بين القضاة خير قد المشرع أن بوسقيعة أحسن
 حدد المشرع أن وطالما الرصيد في النقص قيمة عن تقل ال مةابغر  عليه الحكم اما و الشيك قيمة
 هو الشيك قيمة تعتبر الحالة هذه ففي األقصى حدها دون الشيكات جنح في مةاللغر  األدنى الحد
 األخذ إال هناك فليس الشيك قيمة لتسديد فيه كافيا غير الرصيد كان إذا أما مة،اللغر  األقصى الحد
 على الموقعة مةاالغر  قيمة فتحدد وبالتالي مةاللغر  أقصى حدا العتباره الرصيد في النقص بقيمة

 2.الحالة حسب الرصيد في النقص أو الشيك قيمة تامر  خمس إلى مرة من التجارية الشركة
 

                                                           
 .179، ص 2008، دار النشر بارتي، الجزائر، 2009-2008د/ أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، ط  -1 

 .223د/ محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القنون الجزائري و القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -2 
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 : ئمار الج لبعض خاصة بنصوص المقررة مةاالغر  عقوبة - ثانيا
 لتيا و 2مكرر  و مكرر 18 المواد في وباتالعق قانون في الواردة النصوص جانب إلى

 معنوي شخص باعتبارها التجارية الشركة على والمطبقة مةاالغر  عقوبة مقدار تحديد بكيفيات تتعلق
 مقدار وكذا يقررها لم أو الطبيعي للشخص مةاالغر  عقوبة تقرير تم سواء والجنح الجنايات في

 من معينة ألنواع خاصة بأحكام المشرع أقر فقد المخالفات، حالة في المطبقة مةاالغر  عقوبة
 .خاصة قوانين في وأخرى العقوبات قانون في الواردة ئماالجر 

 : العقوبات قانون في ئماالجر  لبعض المقررة مةاالغر  مقدار-1
 مةاالغر  عقوبة مقدار تحديد بكيفية لمتعلقةا و 2 مكرر 18 و مكرر 18 المواد لنصوص وبالرجوع
 ألنواع خاصة أحكام على نص أنه إال والجنح الجنايات مواد في التجارية الشركة على المطبقة
 : العقوبات قانون في عليها المنصوص ئماالجر  من معينة

 بالنسبة العقوبات قانون من 1 مكرر 177 بالمادة عليها المعاقب رااألشر  جمعيات ئماجر -أ
 :المعنوي للشخص

 حد وال فيه أدنى حد ال التجارية للشركة بالنسبة مةار الغ من معين مقدار المشرع حدد حيث
خمس  المعنوي للشخص بالنسبة مةاالغر  عقوبة مقدار لنا حددت 1 مكرر 177 المادة أن إال أقصى

 الطبيعي للشخص مقررة تكون التي مةاللغر  األقصى الحد مرات
 العقوبات قانون من7 مكرر 389 المادة بموجب عليها المعاقب األموال تبييض جريمة-ب

 :المعنوي للشخص بالنسبة
 مكرر 389 و 1 مكرر 389ة للماد وفقا األدنى الحد بشأنها المشرع حدد التي الجريمة هي

 الطبيعي بالشخص المتعلقة مةاللغر  األقصى الحد تامر  أربع عن يقل ال إذ مةاالغر  لمقدار منه، 2
 نص إلى الرجوع يتعين فإنه حزيط محمد الدكتور يألر  فوفقا لذلك يحدده، فلم األقصى الحد أما

 الحد تحديد يتم فإنه وبالتالي مةاللغر  معين مقدار على القانون ينص لم إذ مكرر 18 المادة
 الحد تامر  خمس عن يزيد أن ينبغي ال إذ المعنوي للشخص بالنسبة مةاالغر  لعقوبة األقصى
 .مةاالغر  لمقدار األقصى
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 من 4 مكرر 394 المادة في عليها المعاقب للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساس ئماجر -ج
 :المعنوي للشخص بالنسبة العقوبات قانون

 ولذلك التجارية الشركة على مطبقة كعقوبة مةاللغر  األقصى وأ األدنى الحد المشرع يحدد لم
 األقصى الحد خمس مرات ب تقدر عليه المطبقة رمة ا الغ عقوبة فإن 4 مكرر 394 المادة لنص فبالرجوع

 .الطبيعي للشخص المقررة مةاللغر 
 

 : الخاصة القوانين في ئماالجر  لبعض المقررة مةاالغر  مقدار 2-
 األحكام تلك جانب والى عامة كقاعدة التجارية للشركة المقررة مةاالغر  مقدار جانب إلى

 أخص فقد العقوبات قانون في الواردة ئماالجر  بعض على والمطبقة مةاالغر  تحكم التي الخاصة
 القدر عن يختلف رمة ا الغ مقدار بموجبها حدد خاصة بنصوص ئماالجر  من أخرى أنواع المشرع
 : ئماالجر  هذه وتتمثل العقوبات قانون في الواردة ئماللجر  مةاكغر  المحدد

 : الصرف جرائم -أ
 المادة لنص وفقاأنه  حيث 22 -96 األمر بموجب عليها والمعاقب عليها المنصوص هي و

 يقل ال بمبلغ الصرف ئماجر  إحدى ارتكاب على التجارية للشركة المقررة مةار الغ مقدار حدد منه 5
 مثلما فقط األدنى الحد بتحديد اكتفى وبالتالي المخالفة محاولة أو المخالفة محل قيمة تامر  4 عن
 وبالتالي ئماالجر  هذه في المشرع يحدده لم مةاللغر  األقصى الحد أما األموال تبييض جريمة في فعل
 فيه اعتمد قد النص هذا ألن لتحديده العقوبات قانون من مكرر18 المادة أحكام تطبيق يتم ال

 وبالرجوع الطبيعي، الشخص على الموقعة مةاللغر  المقرر األقصى الحد على ئرياالجز  المشرع
 الموقعة مةاالغر  تقل ال والمتمم المعدل 22- 96األمر منمكرر 1 المادة في الوارد الخاص للحكم
 يألر  وفقا وبالتالي المخالفة، محاولة أو المخالفة محل قيمة  ضعف عن الطبيعي الشخص على

 أربع يفوق لما مةاالغر  مقدار تحديد في والواسعة تقديرية سلطة للقاضي ترك فقد حزيط محمد الدكتور
 .1المخالفة محل قيمة تامر 

                                                           
 .330د/ محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن، المرجع السابق، ص  -1 
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 حددت إذ 18 -04 رقم القانون من 25 المادة بنص عليها المعاقب وهي : المخدارت ئماجر  - ب
 قد يكون وبذلك، القانون نفس من 21 إلى 13 من المواد في الواردة ئماالجر  عن كعقوبة مةاالغر  مقدار
 :فئتين إلى التجارية الشركة قبل من المرتكبة تاالمخدر  ئماجر  قسم

 نفس من 17 إلى 13 من المواد في عليها المنصوص جنحة وصف ذات تاالمخدر  ئماجر  فئة -
 جناية وصف ذات تاالمخدر  ئماجر  فئة على فيها المشرع نص فلقد 21 إلى 18 من المواد أما القانون،
 لمدة مؤقتا غلقها أو المؤسسة حل تكون أن إما تكميلية أخرى بعقوبة مةاالغر  عقوبة تقترن ميةاإلز  وبصورة

 .1سنواتخمس  تتجاوز ال

 العقوبة 24المادة  حددت إذ  05-06 رقم باألمر عليها المنصوص وهي : التهريب ئماجر  - ج
 .2جنحة أو جناية كانت إذا ما بحسب تختلف والتي التجارية كالشركة المعنوي للشخص المقررة

 التجارية الشركة على المطبقة مةاالغر  قيمة تكون : جنحة وصف ذات التهريب ئماجر -1 -ج
 وجنحة البسيط التهريب جنحة في وذلك الطبيعي الشخص مةاغر  األقصى الحد أضعاف ثالث 

 النصوص فإن الطبيعي للشخص بالرجوع لكن و النقل وسيلة باستعمال تكون التي المشدد التهريب
 البضاعة قيمة مرات بخمس مةاالغر  قيمة المشرع فيها حدد الجنحتين هذين عن تعاقبه التي

 بالنسبة المصادرة البضاعة قيمة تامر  عشر و البسيط التهريب لجنحة بالنسبة وذلك المصادرة
 األقصى وال األدنى الحد على مةاالغر  قيمة تحديد في المشرع يعتمد لم وبالتالي المشدد التهريب لجنحة
 .له بالنسبة

 مةالغر  األقصى الحد على مةاالغر  تحديد في المشرع اعتمد قد المعنوي للشخص أما
 بين التهريب جنح في مةاالغر  مبلغ تحديد طريقة في انسجام يوجد ال إذن. الطبيعي الشخص

                                                           
ي ولكن دون تعيين قانونا للشخص المعنو  مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي و بالتالي فهي محددة5 ـحيث أن عقوبة الغرامة المطبقة على الشركة التجارية محددة ب -1 

الطبيعي وهي بين حد أدنى وأقصى وبالتالي يصبح للقاضي قدر من السلطة التقديرية  الحد األدنى وال الحد األقصى وهي تحسب على أساس مقدار الغرامة المقررة للشخص
على الشركة التجارية كشخص معنوي  المخدرات فإن عقوبة الغرامة التي تطبقالمتعلق بالوقاية من 04-18من قانون 13بالتالي إذا تمت المتابعة وفقا ألحكام المادة  ا وبشأنه

دج ، أما إذا تمت المتابعة ضد الجنح 500.000دج إلى 100.000من  دج ألن عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي هي2.500.000دج إلى 500.000تكون من 
دج الن الغرامة المقررة للشخص الطبيعي هو 5.000.000دج إلى 2.500.000التجارية كشخص معنوي تكون من  من نفس القانون فإن غرامة الشركة15الواردة في المادة 

الشركة التجارية كشخص معنوي  من نفس القانون فإن الغرامة المقررة على17ضد الجنح الواردة في المادة  دج، أما إذا تمت المتابعة1.000.000دج إلى 500.000من
حيث يتم معاقبة الشخص الطبيعي فيها  من5.000.000دج إلى 50.000.000دج دج ألن غرامة الشخص الطبيعي هي250.000.000ج إلىد25.000.000تكون من

د دج وللقاضي سلطة تقديرية واسعة لتحدي250.000.000دج إلى 50.000.000وحدد الحدين األدنى واألقصى لعقوبة الغرامة المطبقة على الشركة التجارية إذ تتراوح من
من 19قبل المشرع الجزائري كجناية تصدير أو استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية الواردة في المادة  عقوبة الغرامة دون أن يتجاوز الحدين المحدد من

 المذكور أعاله.القانون 

 المتعلق بمكافحة التهريب. 06 – 05من االمر رقم:  12و المادة  01الفقرة  10وفقا للمادة  -2 



الجزاء و المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي القواعد                         الثاني الفصل  
 

74 
 

 المعنوي للشخص المقررة مةاالغر  قيمة يحدد أن بالمشرع أجدر وكان المعنوي، و الطبيعي الشخص
 1 للفقرة وتطبيقا األقصى حدها أساس على وليس الطبيعي للشخص المقررة مةاالغر  أساس على
 البضاعة قيمةخمسة عشر ب تحدد التجارية للشركة المقررة مةاالغر  عقوبة فإن 24 المادة من

 قيمتي مجموع من مرة 30 ب تحدد أنها كما األمر، نفس من 1 الفقرة 10 للمادة وفقا المصادرة
 1.األمر نفس من 12 للمادة وفقا النقل ووسيلة المصادرة البضاعة

 من 15 و 14 المادتين في المشرع لها أشار لتيا و : جناية وصف ذات التهريب ئماجر -2 -ج
 الوطني 60-05  رقم األمر األمن على اخطير  تهديدا المشكل والتهريب األسلحة بتهريب المتعلقين

 الحد منه 2 الفقرة 24 المادة في المشرع حدد ولقد العمومية الصحة أو الوطني االقتصاد أو
 و دج 50.000.000 بين وحاتتر  إذ المعنوي للشخص تقرر التي مةاللغر  األدنى والحد األقصى

 . دج 250.000.000
 مةاالغر  مقدار لنا حددت قانونية نصوصا الضريبي التشريع تضمن:الضريبي الغش جريمة -د

 المماثلة، الرسوم و المباشرة ئباالضر  نوع من كانت سواء معنوي كشخص التجارية للشركة المقررة
 من كانت أو األعمال رقم على الرسوم نوع من كانت أو المباشرة، غير ئباالضر  نوع من كانت أو

 .التسجيل رسم نوع من كانت أو الطابع، رسم نوع
 وتكون المعنوي الشخص على الموقعة ئيةاالجز  مةاالغر  عقوبة مقدار المشرع حدد ولقد

 مصلحة تتولى إذ الضريبة نوع بحسب بإدارتها القائم الطبيعي الشخص على الموقع المقدار بنفس
 2.ئيةاالجز  مةار الغ تحصيل ئباالضر 

                                                           
.ر.ع ج 2006-257المؤرخ في 09-06باألمر رقم المعدل2005-8-28المؤرخ في 59ج.ر.ع 2005-8-23المؤرخ في  06-05من االمر  1الفقرة  10وفقا للمادة  -1 

ت قيمة البضاعة المصادرة وهذا بالنسبة للشخص الطبيعي مرا10منه فإن الغرامة تساوي 3و 2أما في الفقرة  .المتعلق بمكافحة التهريب19-1-2006المؤرخ في 47
 . من نفس االمر.12و  11و نصي المادتين  مرة من قيمة البضاعة المصادرة30الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي ب  وبالتالي تقدر قيمة

،  104-76من أ. رقم 554، المادة  90- 36من ق. رقم 9-303المادة  ومن بين النصوص القانونية التي أشارت لعقوبة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي : -2 
فإذا كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بق.ض.م فإن ارتكاب  .ا76- 103من أ. رقم 36-4، المادة 76-105من أ. رقم 121- 4، المادة 91-25من ق.رقم 138المادة 

الجزائية وذلك بالرجوع للعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي عند ارتكابه هذه الجريمة ويختلف مقدارها  غرامةالشركة التجارية جريمة الغش الضريبي يتعين تحديد مقدار ال
 أمالقيمة الحقوق المتملص منها( ،  إذ تقدر قيمة الغرامة وفقا 11- 16المعدلة بموجب القانون 90-36من ق.رقم 303-1المتملص منها )أنظر المادة  بحسب قيمة الحقوق

دج وهذا المقدار نفسه الموقع على الشركة تطبيقا لنص 200.000دج إلى 50.000حددت غرامة للشخص الطبيعي من76-104إذا كانت الجريمة المرتكبة متعلقة أ.رقم 
قانون المالية  المتضمن25-12-2002المؤرخ في 86ج.ر.ع 24-12-2002المؤرخ في 02-11المعدلة بموجب ق.رقم 76 -104من أ.رقم 554و 532المادتين 

دج بالنسبة 20.000دج إلى 5000من  منه قد حددت مقدار الغرامة119-1المذكور سابقا فإن المادة 76-105إذا كانت الجريمة المرتكبة متعلقة أ.رقم أما  2003لسنة
 .منه121-4و 119-1للمادتين  للشخص الطبيعي ويطبق نفس المقدار على الشخص المعنوي كشركة التجارية وذلك تطبيقا
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 أن لها كما، للشركة والعقارية المنقولة األمالك على اإلمتياز حق العمومية للخزينة منح و
 مةاالغر  جانب لىا و بالضريبة، المدينة التجارية للشركة العقارية األمالك على قانونيا رهنا تقيم
 وعلى الطبيعي الشخص على موقع المقدار نفس جعل و الجبائية مةابالغر  المشرع أقر ئيةاالجز 

 .التجارية الشركة
 العقوبات تطبيق إلى تهدف عمومية واحدة دعويين الضريبية الجريمة على تتولد وبالتالي

 جبائية ودعوى لها، المقررة ئيةاالجز  مةاالغر  توقيع وطلب بمباشرتها العامة النيابة وتستقل ئيةاالجز 
 كل نصت قد كما ئب،االضر  إدارة طلب على بناء إال لها المقررة الجبائية ماتابالغر  فيها يقضي ال

 دفع في والشركات هؤالء وبين بينهم فيما األشخاص بين التضامن مبدأ على الضريبية النصوص
 بنفس إدانتهم حالة في ضدهم بها المقضي  )الجبائية و ئيةاالجز  مةاالغر (المالية العقوبات
 1.المخالفة

-12المؤرخ في:  90-01 رقم بالقانون عليها والمعاقب المنصوص بالبيئة الماسة ئماالجر -ه
 هذا من 56 المادة حددت حيثإزالتها:   و قبتهااومر  النفايات بتسيير المتعلق 12-2001

 بين غيرها دون الجنحة هذه تكبر ا إذا المعنوي الشخص على توقع والتي مةار الغ مقدار القانون
 دج 50.000 ألقصىا و .ج.د 10.000 األدنى الحدين

 حيث :الكيميائية األسلحة واستعمال وتخزين انتاج و استحداث حظر اتفاقية مخالفة ئماجر -و
 إذا التجارية الشركة على الموقعة مةاالغر  مقدار لتحديد طريقتين عن 18 المادة في المشرع أشار

 مبلغ تحديد طريقة اعتمد حيث 09-03 رقم القانون في عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكبت
 نفس من 9 المادة في عليها المنصوص للجريمة بالنسبة واألقصى األدنى حديها بين رمة ا الغ

 من أي واألقصى األدنى حديها وبين الشركة على الموقعة مةاالغر  مبلغ تحديد قرر حيث القانون
 إلى 10 من المواد في عليهاص المنصو  ئماالجر  فئة أما دج، 15.000.000 إلى دج 5.000.000

خمس ب محددة معنوي كشخص التجارية الشركة المقررة مةاالغر  عقوبة فإن القانون نفس من 17

                                                           
 .338محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن، المرجع السابق، ص د/  -1 
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 مةاالغر  عقوبة فإن 10 المادة لنص الرجوع تم إذا وبالتالي الطبيعي للشخص المقررة مةاالغر  اتمر 
 .دج 15.000.000 إلى دج 5.000.000 من تكون التجارية الشركة على الموقعة

 الثالث الفرع
 التكميلية العقوبات

 04-15رقم القانون في التكميلية والعقوبات األصلية العقوبات بين ئرياالجز  المشرع يميز لم
 أدخل 23 -06 رقم القانون بموجب ولكن المعنوية، لألشخاص بالنسبة العقوبات لقانون المعدل
 من 2 لفقرةا و التكميلية العقوبة، عرفت التي العقوبات قانون من 4 المادة نصي على واردا تعديال
 أصبحت مةافالغر  بالتالي و التكميلية العقوبة وصفت التي العقوبات قانون من مكرر 18 المادة
 مواد في سواء تكميلية فهي العقوبات باقي أما التجارية للشركات بالنسبة فقط األصلية العقوبة هي

 حتى للمصادرة أشار فقد 2 الفقرة العقوبات قانون من 1 مكرر 18 المادة في أما والجنح، الجنايات
 .المخالفات بالنسبة وهذا التكميلية العقوبات ضمن رها ذك يرد لم وان

 توقع وال الصرف قانون في التكميلية العقوبات من أخرى أنواع ثالث على المشرع نص كما
 عليها المعاقب الصرف ئماجر  من الجريمة كانت إذا إال معنوي صكشخ التجارية الشركة على

 من المنع الخارجية، والتجارة الصرف عمليات ولةاز م من المنع ي:ف تتمثل 22-96 األمر بموجب
 عقوبات اعتبرها ولقد البورصة، في الوساطة نشاط ممارسة من المنع ،االدخار إلى العلنية الدعوة
 جانب إلى سنوات (05خمس ) تتجاوز ال ولمدة بها يقضي أن للقاضي يمكن أي جوازية تكميلية

، في وهذا الشركة نشاط تمس أو التجارية العقوبات وكذلك المالية مةاالغر  وهي األصلية العقوبات
 .التكميلية بالعقوبات المتعلقة ماتالتز اال خرق حالةى لإ سنتطرق ثم للشركة أخرى حقوق تمس أو

 : وبوجودها التجارية للشركة المالية بالذمة الماسة التكميلية العقوبات - أوال
 مكرر 18 المادة في تكميلية عقوبة عتبرهاا و المصادرة عقوبة على المشرع نص لقد

 على نص قد جانبها إلى و للمخالفات بالنسبة 1 مكرر 18 والمادة والجنح، للجنايات بالنسبة
 .التجارية الشركة على تطبق تكميلية كعقوبة الشركة وجود إنهاء إلى تؤدي والتي الحل عقوبة
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 : المصادرة .1
 المصادر المال هذا يخرج إذ التجارية للشركة بالنسبة الفعالة العقوبات من المصادرة تعد

 عقوبة المصادرة أن على خالف يوجد ال لها، بالنسبة خسارة عليه يترتب مما الشركة أصول من
 بالنسبة 1 مكرر 18 و والجنايات للجنح بالنسبة مكرر 18 المادتين أكدته ما هذا و تكميلية،

 .للمخالفات
 ما أو الجريمة ارتكاب في استعملت التي األشياء األحوال كل في المصادرة محل ويكون

 في الستعمالها معدة كانت التي األشياء جاإدر  عن السابقتين المادتين تشر لم فيما عنها ينتج
 في األموال تبييض لجريمة بالنسبة المصادرة موضوع حدد كما للمصادرة، كمحل الجريمة ارتكاب
 وجوبية و تكميلية عقوبة المصادرة عقوبة بذلك عتبرا و العقوبات قانون من 7 مكرر 389 المادة

 1.اختيارية وليست

 المصادرة ئرياالجز  المشرع جعل فلقد الخاصة القوانين في الواردة ئماالجر  في تطبيقاتها أما
 وتوقع ميةاإلز  تكميلية عقوبة الغش في المستعملة الوسائل ومصادرة الجنحة محل على تنصب
 التجارية الشركة عنها تسأل التي الصرف ئماجر  في مة،االغر  عقوبة جانب إلى إجبارية بصورة

 .معنوي كشخص
من ق.ع.ج فإن 1مكرر 15من ق.ع.ج ، وبالرجوع لنص المادة 1مكرر 177وفقا للمادة 

التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة وهذا إذا  المصادرة ينصب على األشياءمحل 
الشركة على نفس الجريمة  كانت جناية وتم إدانة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحساب

التي تم متابعة الشركة عليها في هذه الحالة فإن عقوبة المصادرة تعد وجوبية ، كما أنها تعد كذلك 
من نفس المادة، 2الجنح والمخالفات إذا كان ينص القانون صراحة على ذلك وهذا في الفقرة  في

الجنحة ولم يتم متابعة الشخص الطبيعي الذي ارتكب  ولكن هذا اإلشكال ال حل له في حالة
حالة المخالفة  الجريمة لحسابها لسبب من األسباب مثل حالة عدم التوصل لتحديده، ولكن في

شرع المصادرة عقوبة جوازية ضد الشخص المعنوي ويكون موضوعها إما الشيء الذي جعل الم

                                                           
 .470محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن، المرجع السابق، ص / د -1 
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الجريمة أو نتج عنها دون األشياء التي ستستعمل في تنفيذ الجريمة وهذا وفقا  استعمل في ارتكاب
وتم اإلشارة فيها إلى أن المصادرة تشمل الممتلكات والعائدات التي . ق.ع.ج من1 مكرر18للمادة 
الجريمة ، وفي حالة تعذر تقديم أو  ضها وكذا الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكابتم تبيي

 حجز تلك الممتلكات محل المصادرة فإنه يجب على الجهة القضائية المختصة الحكم بعقوبة مالية
مساوية لقيمة تلك الممتلكات كما أن المشرع أضاف نص خاص بالمصادرة بالنسبة لجرائم 

مصادرة األجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في  بأنظمة المعالجة اآللية للمعطياتالمساس 
لهذه الجرائم  ارتكاب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية و جعل عقوبة المصادرة بالنسبة

 .ق.ع.ج من6مكرر 394عقوبة تكميلية وجوبية وليست اختيارية إذ تم تقرير ذلك بموجب المادة 
 : الحل .2

 بالتالي و كلية االجتماعية و السياسية، االقتصادية الحياة من الشركة وجود إنهاء بها يقصد
 تعد فهي خطورة الجنائية ءاتاالجز  أكثر من الحل ويعد التجارية، الشركات بين من لتهااإز  يتم

 للشخص بالنسبة العقوبة بهذه ئرياالجز  المشرع أخذ ولقد ،يالمعنو  للشخص بالنسبة إعدام بمثابة
 في ستبعدهاا و جنحة أو جناية وصف ذات ئماالجر  في لها تكميلية عقوبة واعتبرها المعنوي

 أمثلتها ومن المعنوي الشخص على مةاالغر  عقوبة جانب إلى العقوبة هذه تطبق و المخالفات
 في استبعدت قد الحل عقوبة فإن الخاصة القوانين في أما، الدولة بأمن الماسة لجنحاو  الجنايات

 1.الصرف ئماجر 
 : وسمعتها الشركة بنشاط الماسة العقوبات - ثانيا

 على توقيعها يمكن التي العقوبات أسهل من للشركة المهني بالنشاط الماسة العقوبات تعتبر
 ممارسة من المنع عقوبة فروعها أحد أو المؤسسة غلق عقوبة في وتتمثل المعنوي الشخص

                                                           
، من ق.ع.ج252إلى 197من ق.ع وجرائم التزوير المنصوص عليها في المواد من 96إلى 61المواد من  انظر .مكرر من ق.ع.ج18أشارت له نص المادة و هذا ما  -1 

من 7مكرر 389من ق.ع.ج أما المادة 4مكرر 394استبعدت تطبيق عقوبة الحل كلية في جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات والمنصوص عليها في المادة  فيما
وفقا لنص 05-06يب المعاقب عليها في األمر وكذا بالنسبة لجرائم التهر 96-22من األمر 5لمادة او . ق.ع.ج فقد جعلت عقوبة الحل جوازية بالنسبة لجرائم تبييض األموال

من 25للمادة  سنوات في جرائم المخدرات فيما عدا جنحة الحيازة أو االستهالك منها وذلك وفقا 05 الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة ال تفوق و لكن يتم19.المادة 
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين  متعلقال26-12-2004المؤرخ في 83ج.ر.ع 25-12-2004المؤرخ في 04-18قانون 

 .بها
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 بسمعة ماسة كعقوبة باإلدانة الحكم وتعليق نشر عقوبة على ئرياالجز  المشرع نص كما النشاط،
 .تكميلية عقوبة وجعلها الشركة

 : فروعها أحد أو المؤسسة غلق 1-
 الذي المكان في نشاطها ممارسة من فروعها أحد أو الشركة منع المؤسسة غلق بعقوبة يقصد

 و  بالغلق الحكم قبل فيه تمارس كانت الذي النشاط بهذا المتعلقة الجريمة بسببه أو فيه ارتكبت
 عقوبة تعد وهي العقوبات قانون من مكرر 18 المادة في العقوبة لهذه ئرياالجز  المشرع أشار لقد

 أنها كما لجنحا و الجنايات إحدى الرتكابها معنوي كشخص التجارية الشركة لها تخضع تكميلية
 العقوبة هذه تطبيق المشرع استبعد ولقد األكثر، على سنوات خمس مدتها حددت و مؤقتة عقوبة تعد
 بالنسبة التجارية الشركة ضد أيضا تطبيقها استبعد فيما ،1 مكرر 18 للمادة وفقا المخالفات مادة في
 وفقا الغلق عقوبة تطبق الفساد ئماكجر  الخاصة القوانين في الواردة ئماالجر  أما األموال، تبييض ئمالجر 

 في عليها المنصوص تاالمخدر  ئماجر  في ميةاإلز  بصورة تطبق ولكنها تكميلية كعقوبة مكرر 18 للمادة
 .تاالمخدر  قانون من 21 إلى 13 من المواد
 : النشاط ممارسة من المنع-2
 تخضع فإنها لواجباتها وانتهاكا التجاري العمل أصول عن خروجا يمثل الشركة سلوك كان إذا
 ولةامز  في حقها من عليها المحكوم الشركة منع به يقصد والذي النشاط، ممارسة من المنع لعقوبة

 ئماجر  بمناسبته أو طريقه عن ترتكب أن خشية وذلك الصناعي، أو التجاري النشاط ممارسة أو
 عقوبة وجعلها العقوبات قانون من مكرر 18 المادة في العقوبة هذه على المشرع نص ولقد أخرى،
 جانب إلى جنحة أو جناية ارتكبت إذا امعنوي اشخص باعتبارها التجارية الشركة على مطبقة تكميلية
 .لمخالفة ارتكابها حالة في استبعدها ولكنه مةاالغر  عقوبة

 ال لمدة مؤقتة أو نهائية تكون أن إما النشاط ممارسة من المنع عقوبة المشرع جعل لقد و
 المنصوص الشركة أنشطة من فقط اواحدا نشاط العقوبة هذه تمس وقد سنوات، خمس تتجاوز
 عدة يشمل نشاطها موضوع كان ما إذا أنشطة عدة تمس أن اما و األساسي القانون في عليها

 أو بسببه الجريمة وقعت الذي النشاط ويشمل مباشر غير أو امباشر  يكون قد المنع وهذا أنشطة
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 و، األموال تبييض ئماجر  في التجارية الشركة على العقوبة هذه تطبيق للقاضي ويمكن بمناسبته،
 .تاالمخدر  ئماجر  في تطبيقها يقرر لم و الصرف ئماكجر  الخاصة القوانين في استبعدها لقد

 : باإلدانة الحكم وتعليق نشر 3-
 من كاف عدد علم إلى يصل بحيث إذاعته و إعالنه و  اإلدانة حكم نشر به يقصد و

 قوتها و الشركة لسمعة حقيقي تهديد العقوبة هذه تعد و مرئية أو سمعية اتصال وسيلة بأية الناس
 العقوبات قانون من مكرر 18 المادة في العقوبة هذه على ئرياالجز  المشرع نص ولقد التجارية،

 مواد في مةاالغر  عقوبة جانب إلى التجارية الشركة على توقيعها للقاضي يمكن التي تكميلية كعقوبة
 تتجاوز ال أن ناالجدر  على التعليق حالة في النشر مدة 1 فقرة 18 المادة وحددت والجنح الجنايات

 مصاريف تتجاوز أال و عليه المحكوم على نفقتها تقع والتعليق النشر مصاريف أن و اواحد اشهر 
 صورة في ناجعا العقوبة تنفيذ يكون حتى و. الغرض لهذا باإلدانة الحكم يحدده الذي المبلغ النشر
 أو إخفاء أو بإتالف يقوم من على عقوبة بتسليط قام المشرع أن نجد فعاليتها وتظهر الحكم تعليق
 الفقرة 18 المادة في وذلك جزئيا أو كليا بالنشر القاضي للحكم تطبيقا الموضوعة المعلقات تمزيق

 .العقوبات قانون من 2

 : للشركة األخرى الحقوق ببعض الماسة العقوبات - ثالثا
 اإلقصاء كعقوبة تكميلية عقوبات وهي العقوبات من آخر نوع وضع إلى رعالمش أشار لقد

 أخرى عقوبات على المشرع نص قد كما سة،االحر  تحت الوضع وعقوبة العمومية الصفقات من
 عمليات ولةامز  من المنع عقوبة في وتتمثل بالصرف الخاص التشريع في الشركة بحقوق ماسة

 من المنع عقوبة و االدخار إلى العلنية الدعوة من المنع عقوبة و الخارجية، التجارة و الصرف
 .البورصة نشاط ممارسة

 : العمومية الصفقات من اإلقصاء 1-
 أية في ةمباشر  غير أو مباشرة بصورة المشاركة من (الشركة) عليه المحكوم منع بها يقصد

 التجارية فالشركة وبالتالي العقوبات، قانون من 2 مكرر 16 المادة عليه نصت ما وهذا صفقة
 بواسطة تدار التي أي العامة األسواق جميع في المشاركة من تحرم العقوبة لهذه تخضع التي

 للمادة وفقا العام المعنوي الشخص شركاء مع تتعاقد أن لها يجوز فال بالتالي و عام معنوي شخص
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 تضمنت و ،العمومية الصفقة مدلول بموجبه المشرع وضع لذيا و العمومية الصفقات قانون من 2
 للشخص بالنسبة العمومية الصفقة من اإلقصاء عقوبة العقوبات قانون من مكرر 18 المادة

 ارتكابه حالة في ذلك و مةاالغر  عقوبة جانب إلى تصدر تكميلية عقوبة المشرع وجعلها المعنوي
 ذلك، استبعاد فتم المخالفة حالة في أما األكثر، على سنوات 5 لمدة ذلك ويكون جنحة أو لجناية

 ال سنوات 5 لمدة العقوبة تكون أن على رااألشر  جمعية تكوين لجريمة بالنسبة المشرع نص وقد
 استبعدها ولكنه الفساد، ئماجر  في العقوبة هذه تطبق فلقد الخاصة القوانين إطار في أما أقل، وال أكثر
 .التهريب ئماجر  في
 : القضائية سةاالحر  تحت الوضع -3

 من تقترب العقوبة هذه وطبيعة معينة لمدة القضاء فاإشر  تحت الشركة وضع بها يقصد و
 وتتمثل المعنوي الشخص ضد القضائي التحقيق مرحلة أثناء به يؤمر الذي القضائية الرقابة نظام
 التجارية المعامالت تحكم التي األنظمة تحترم عليها المحكوم الشركة أن التأكد من قبةاالمر  مهمة
 قانون من مكرر 18 المادة في واردة تكميلية عقوبة العقوبة هذه تعتبر و نشاطاتها تنظم والتي

 تم ولكن مةاالغر  عقوبة جانب إلى وذلك جنحة أو جناية ارتكاب حالة في عليها تطبق العقوبات
 وتنصب سنوات 05 على مدتها تزيد ال مؤقتة العقوبة هذه المشرع وجعل المخالفات في استبعادها

 تحت الوضع ءاتاإلجر  يتطرق لم أنه إال الجريمة، إلى والمؤدي الممارس النشاط على سةاالحر 
 .المعنوي للشخص بالنسبة القضائية سةاالحر 

 :التكميلية العقوبات بحكم المتعلقة ماتاااللتز  خرق حالة-بعاار 
 فيه المقضي الشيء لقوة الحائز و الطعن طرق لجميع مستنفذ نهائي حكم صدور بمجرد

 التكميلية العقوبات من أكثر أو بواحدة معنوي شخص يعاقب عندما وبالتالي العقوبة، تنفيذ يتم
 الشركة باسم ال طبيعي شخص طرف من الحكم هذا على المترتبة ماتاااللتز  خرق وتم له، المقررة

 من مةاوغر  سنوات خمس غاية إلى سنة من الحبس لعقوبة عرضة يكون فإنه لحسابها، ال و
 الشخص إلى المنسوبة الجريمة بأن يوحي ما وهذا، دج  500.000 غاية إلى دج 100.000

 ماتاااللتز  خرقت التي هي التجارية الشركة كانت إذا ما حالة في أما جنحة، تشكل الطبيعي
 أو أجهزتها قبل من جنحة ارتكبت قد فتكون ضدها الصادر التكميلية العقوبات بحكم المتعلقة
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 من تساوي مالية مةاغر  هي لها المقررة فالعقوبة وبالتالي الشركة لحساب وذلك الشرعيين ممثليها
 على يعاقب الذي القانون في الطبيعي للشخص المقررة مةاللغر  األقصى الحد خمس مرات إلى مرة

. ج.د 500.000 من أي العقوبات، قانون من 2 فقرة 3 مكرر 18 للمادة وفقا وذلك الجريمة نفس

 .أقصى كحد .ج.د 2.500.000 إلى أدنى كحد

 في السواء حد على المعنوي و الطبيعي الشخص من كل عرض المشرع أن يظهر هكذا
 لم و أصلية لعقوبة التكميلية، بالعقوبات الحكم على المترتبة ماتاااللتز  خرق جنحة ارتكاب حال

 الشركة جانب إلى المدان الطبيعي الشخص أن اإلشارة تجدر أخرى، تكميلية عقوبة ألي يتطرق
 قانونا المحددة للعقوبات اآلخر هو يتعرض األفعال، نفس في كشريك أو أصلي كفاعل التجارية

 .العقوبة شخصية لمبدأ إعماال الطبيعية لألشخاص
 الثاني المطلب

 العقوبات تطبيق نظام
 فيما سواء المعنوي الشخص على العقوبات تطبيق بنظام الخاصة القواعد المشرع سن

 خضوعه على حةاصر  النص دون عليه للعقوبة لمشددةا و المخففة الظروف نظام بتطبيق يتعلق
 تقتضي التجارية الشركة على العقوبات تطبيق مسألة أن كما وانقضاءها، العقوبة تنفيذ وقف لنظام
 العقوبات، تلك فيها تقيد التي القضائية السوابق صحيفة لمسألة منظمة خاصة نصوص وضع

 و العقوبة تنفيذ وقف نظامثم  للعقاب والمشددة المخففة الظروف المطلب هذا في سنتناول وبالتالي
 .ريةالتجا بالشركة الخاصة القضائية السوابق لصحيفة فيه سنتطرق  كما انقضاءها

 األول الفرع
 للعقاب المشددة و المخففة الظروف

 الشركة على يوقعها التي العقوبة تحديد عند تقديرية سلطات للقاضي ئرياز الج المشرع منح
 تطبيق عنه منع أنه إال الشركة على التخفيف ظروف تطبيق اإلدانة بحكم النطق قبل عياير  إذ

 حالة في عليها العقوبة تشديد له أجاز كما ئماالجر  من معينة ألنواع بالنسبة التخفيف ظروف
 بخصوص المشرع لها يتعرض لم القانونية األعذار أما ذلك في التقديرية السلطة وله ود،الع



الجزاء و المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي القواعد                         الثاني الفصل  
 

83 
 

 لظروفاكذا  و بللعقا المخففة للظروف الفرع هذا في سنتطرق وبالتالي المعنوي، الشخص
 .للعقاب المشددة

 :للعقاب المخففة الظروف - أوال
 ،1966سنة العقوبات قانون صدور منذ المخففة الظروف نظام ئرياالجز  المشرع تبنى لقد

 المخفف الظرف يكون فقد ظروفها قضية لكل ألنه آنذاك، مضمونها يحدد ولم يحصرها لم لكن
 المخففة الظروف أن كما ، الجاني بشخص متعلقا ذاتيا ظرفا أو بالجريمة، صلة له خارجيا ظرفا
 هذه أن إال العقوبات، و ئماالجر  شرعية مبدأ إطار في للقاضي التقديرية السلطة درجات أعلى تمثل

 من معينة ألنواع بالنسبة التخفيف ظروف تطبيق عنه المشرع منع خالل من مقيدة تبقى السلطة
 .امعنوي اشخص باعتبارها التجارية الشركة قبل من المرتكبة ئماالجر 

 مسؤوال كان لو و حتى المخففة بالظروف المعنوي الشخص بإفادة ئرياالجز  المشرع أجاز قد و
 كشخص التجارية للشركة بالنسبة التخفيف ظروف تطبيق مجال المشرع حصر إذ لوحده ئيااجز 

 أن كما المعنوي، الشخص على المطبقة األخرى العقوبات أنواع باقي دون فقط مةاالغر  في معنوي
 قضائيا، مسبوقة الشركة كانت إذا ما حالة أولهما حالتين بين المادة نفس بموجب ميز المشرع
 .قضائيا مسبوقة غير الشركة كانت إذا ما حالة هي وثانيهما
 :الشركة على التخفيف ظروف تطبيق حاالت-1

 و قضائيا مسبوقة كانت إذا ما بين التجارية الشركة على تطبيقها في التخفيف ظروف تختلف
 الحد بين المعنوي للشخص مةاالغر  تقدير في الوضع سيختلف بالتالي و قضائيا مسبوقة غير

 لم إذا ما حالة في الوضع يكون كيف لكنه و الطبيعي للشخص المقررة مةاللغر  األقصى و األدنى
 . الطبيعي للشخص مةاالغر  عقوبة تقرير يتم
 : قضائيا المسبوقة غير الشركة على التخفيف ظروف تطبيق حالة - أ

 يجوز أنه إلى أشارت حيث 2 الفقرة في الحالة هذه على 7 مكرر 53 المادة نصت
 مةاللغر  األدنى الحد إلى امعنوي اشخص باعتبارها الشركة على المطبقة مةاالغر  عقوبة تخفيض
 .القانون في الطبيعي للشخص المقررة

 : قضائيا المسبوقة الشركة على التخفيف ظروف تطبيق حالة-ب
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 يجوز ال أنه إلى أشارت حيث 7 مكرر 53 المادة من 3 الفقرة في نص عليها القانون
 المقررة مةاللغر  األقصى الحد عن امعنوي اشخص باعتبارها الشركة على الموقعة مةاالغر  تخفيض
 بموجبالمعنوي  للشخص بالنسبة قضائيا بالمسبوق المقصود المشرع أدرج ولقد الطبيعي للشخص
 العقوبات. قانون من 8 مكرر 53في المادة  23-06 القانون

 
 مةاالغر  عقوبة على القانون نص عدم عند الشركة على التخفيف ظروف تطبيق حالة-ج

 : الطبيعي للشخص بالنسبة
 بكيفية المتعلقة العقوبات قانون من 7 مكرر 53 المادة ألحكام بالنسبة مالحظته يتم ما إن

 مةاللغر  األقصى أو األدنى الحد على اعتمدت أنها المعنوي الشخص على التخفيف ظروف تطبيق
 إفادتها يتقرر عندما معنوي كشخص التجارية الشركة على لتطبيقها الطبيعي للشخص المقررة

 التي ئماالجر  بعض توجد ولكن قضائيا، مسبوقة تكن لم أو كانت إذا ما بحسب التخفيف، بظروف
 أحكام تطبيق يتم فكيف الطبيعي للشخص بالنسبة مةاالغر  عقوبة على بشأنها القانون ينص لم

 من ئماالجر  تلك إحدى ارتكبت ما إذا حالة في عليها التخفيف بظروف المتعلقة 7 مكرر 53 المادة
 الحد المشرع فيها حدد فقد العقوبات قانون من 2 مكرر 18 للمادة بالرجوع و  التجارية الشركة قبل

 المعنوي، الشخص يخص فيما للعقوبة المقررة القانونية النسبة لتطبيق المحتسبة مةاللغر  األقصى
 أو الجنايات في سواء الطبيعي للشخص بالنسبة مةاالغر  عقوبة على القانون نص عدم حالة في

 بالنسبة مةاالغر  عقوبة على القانون ينص لم و قضائيا مسبوقة الشركة كانت إذا وبالتالي ، الجنح
 يجيز المشرع أن باعتبار تطبق التي هي 2 مكرر 18 المادة أحكام فإن الطبيعي للشخص
 الحدود مع يتطابق الذي الحد وهو الطبيعي للشخص المقررة مةاللغر  األقصى للحد مةاالغر  تخفيض

 عليها يعاقب جناية الشركة ارتكبت إذا وبالتالي ،2 مكرر 18 المادة في المشرع وضعها التي
 تخفيف فيجوز التخفيف بظروف إفادتها تقرر وقد اإلعدام أو المؤبد بالسجن الطبيعي الشخص

 المادة ألن وذلك، د.ج  2.000.000مبلغ إلى قضائيا مسبوقة كانت إذا عليها الموقعة مةاالغر  عقوبة
 في أما ،2 مكرر 18 المادة بها أخذت التي و مةاللغر  األقصى بالحد تأخذ 3 الفقرة 7 مكرر 53
 بالنسبة مةاالغر  عقوبة على القانون ينص ولم قضائيا مسبوقة غير الشركة كانت إذا حالة
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 بوسقيعة أحسن الدكتور يألر  وفقا وهذا 2 مكرر18  المادة أحكام تطبيق يتم ال الطبيعي للشخص
 هذه لمعالجة المشرع يتدخل أن الضروري من يؤكد فإنه لذا الحالة هذه في األصل هو ويعد

 المادة في الوارد الحد يطبق أن وهو حال منح قد حزيط محمد الدكتور يألر  وفقا أنه إال المسألة،
 عليها التخفيف ظروف لتطبيق مسبوقة غير أو قضائيا مسبوقة الشركة كانت سواء 2 مكرر 18
 .المسألة هذه في المشرع ينظر أن غاية إلى

 : التجارية الشركة على التخفيف ظروف تطبيق استبعاد حاالت من صور -2
 من معينة أنواع المعنوي الشخص فيها يرتكب التي الحاالت تلك هي المخالفة بمفهوم

 بالتالي و لخطورتها انظر  التخفيف ظروف من االستفادة إثرها على ئرياالجز  المشرع يحرمه ئماالجر 
 سلطته تقييد أي العقوبات قانون من 7 مكرر 53 المادة أحكام تطبيق في الحق القاضي يفقد

 ما هذا و قانونا، للجريمة المحدد األدنى حدها عن بالعقوبة النزول له يجوز ال حيث التقديرية
 .الخاصة والقوانين العقوبات قانون نصوص بعض خالل من لنا يتضح

 : العقوبات قانون نصوص بعض في الواردة ئماالجر  حالة - أ
أربع   عن تقل أن يمكن ال لغرامة المعنوي الشخص يخضع : األموال تبييض ئماجر  حالة -

 ظروف تطبيق يستبعد و بالتالي الطبيعي الشخص ضد المقررة للغرامة األقصى الحد مرات
 سواء للجرائم متابعة محل كانت إذا التجارية للشركة بالنسبة األموال تبييض جريمة في التخفيف

 .العقوبات من قانون 2 مكرر 389 أو 1مكرر389 المواد في الواردة
 الشخص يعاقب التي و هي : المجرمين ومساعدة رااألشر  جمعيات تكوين ئماجر  حالة -

 إذا الطبيعي للشخص المقررة للغرامة األقصى تساوي خمس مرات الحد مالية بغرامة المعنوي
 .العقوبات قانون من 177 المادة نص في الواردة الجرائم ارتكب

 بغرامة التجارية الشركة تعاقب : للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساس جرائم حالة -
 الطبيعي. للشخص المقررة للغرامة األقصى الحد مرات خمس تعادل

 الجرائم بعض من أكثر أو جريمة مرتكب المعنوي الشخص يعاقب : تاالمخدر  ئمار ج حالة -
 بغرامة المشروعين غير و االتجار االستعمال و جرائم العقلية، بالمخدرات و المؤثرات المتعلقة
 األفعال. نفس مرتكب الطبيعي للشخص المقررة الغرامات مرات خمس تعادل
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 : الخاصة النصوص بعض في الواردة ئماالجر  حالة - ب
 عليها المنصوص الصرف جرائم مرتكب المعنوي الشخص يعاقب : الصرف ئماجر  حالة -

 .المخالفة محاولة أو المخالفة محل قيمة مرات أربع عن تقل ال بغرامة 96 األمر في
 الغرامات في التخفيض من القاضي منع على الجزائري المشرع استقر التهريب ئماجر  حالة -

لسنة  المالية قانون بموجب الجمارك قانون من 281 المادة على الوارد التعديل أن إال الجمركية،
 الحبس بعقوبات األمر تعلق إذا مخففة بظروف المخالف إفادة للقاضي المشرع فيها أجاز1998

 الغرامات تخفيض من القاضي منع ولكن قانون العقوبات، من 53 المادة ألحكام وفقا فقط
 الجمركية.

 : للعقاب المشددة الظروف - ثانيا
 محددة زمنية مدة خالل مااإلجر  إلى العودة حالة في مشددة لعقوبة المعنوي الشخص يخضع

 و للعقاب المشدد بالظرف يعرف ما وهذا سابقة جريمة في نهائيا عليه الحكم بعد معينة وبشروط
 تتعلق بنصوص العقوبات لقانون لتعديله وفقا المعنوي الشخص ئرياالجز  المشرع أخص لقد

 خاصة اآثار  ترتب خاصة ئيةاجز  قوانين على نص قد لذلك ضافةا و التشديد، ظرف نظام بتطبيق
 العقوبات مضاعفة تم حيث العقوبات قانون في وارد هو ما عن تختلف العود حالة على

 وبالتالي  المعنوي أو الطبيعيللشخص  سواء العود حالة في القوانين هذه في عليها المنصوص
 شروط في وتتمثل المعنوي للشخص بالنسبة بالعود خاصة اأحكام أدرج قد ئرياالجز  فالمشرع
 الشخص راغر  على ميزها و العقوبات قانون في الواردة و ئماالجر  أنواع مختلف في العود تطبيق

 .المخالفات مادة في العود و الجنح و الجنايات مواد في العود بين الطبيعي
 : والجنح الجنايات في التجارية الشركة على المطبقة العود شروط-1
 العود شروط العقوبات قانون من 8 مكرر 54 إلى 5 مكرر 54 من المواد تضمنت لقد

 النحو على محددة حاالت بين ميزت قد و الجنح و الجنايات في التجارية الشركة على المطبقة
 :التالي

 الطبيعي للشخص المقررة و مشددة مةاغر  عقوبة ذات جنحة أو جناية من العود حالة - أ
 :يلي ما المشرع اشترط     ولتطبيقها جناية إلى دج 500.000 األقصى حدها يفوق
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 مقررة مةابغر  عليها معاقب جنحة أو جناية الرتكابها الشركة على سابق نهائي حكم صدور -
 المرتكبة الثانية الجريمة تكون أن ،دج 500.000 األقصى حدها يفوق الطبيعي الشخص ضد

 أو الجناية نفس تكون أن يشترط لم القانون ألن عام فهو ومؤبد، عام الحالة هذه في والعود جناية،
 بين معينة مدة مرور يشترط لم المشرع ألن مؤبد وهو فيها، الحكم سبق التي للجنحة أو لها مماثلة
 بين المشرع ميز 5 مكرر  54المادة شرطي وبتوفر الجديدة، والجريمة السابق النهائي الحكم

 :فرضيتين
 الشخص ضد مةابغر  عليها معاقب المرتكبة الجناية كانت إذا: األولى الفرضية -1 .أ

 :الطبيعي
 مةاالغر  لعقوبة األقصى الحد تامر  10 تساوي المطبقة مةاللغر  القصوى النسبة تكون بالتالي و

 .الجناية هذه على يعاقب الذي القانون في عليها المنصوص

 الشخص ضد مةابغر  عليها معاقب غير المرتكبة الجناية كانت إذا :الثانية الفرضية  -2 .أ
 المقررة العقوبة بحسب اآلتية العقوبات إحدى الشركة على تطبق الغرض هذا في : الطبيعي
 إما عليها والمعاقب الطبيعي الشخص قبل من المرتكبة الجناية كانت فإذا الطبيعي، للشخص
 العود حالة في الشركة على توقع بالتالي و، نقدية قاأور  تزوير كجناية المؤبد بالسجن أو باإلعدام

 عليها يعاقب جناية الطبيعي الشخص ارتكب إذا أما ،ج.د 20.000.000 األقصى حدها مةاغر 
 حدها مةاغر  العود حالة في الشركة على فتوقع رسمية تامحرر  في كالتزوير المؤقت بسجن

 .دج10.000.000 هو األقصى
 تفوق إذ الطبيعي الشخص على المقررة العقوبة مشددة جنحة أو جناية من العود حالة - ب

 اشترط لتطبيقها و :العقوبة بنفس عليها معاقب جنحة إلى .ج.د 500.000 األقصى حدها مةاالغر 
 :يلي ما المشرع

 الحد فيها يفوق حيث جنحة أو جناية الرتكابها الشركة على نهائيا الحكم سبق قد تكون أن -
 المرتكبة الثانية الجريمة تكون أن الطبيعي، للشخص بالنسبة. ج.د 500.000 مةاللغر  األقصى

 الطبيعي، للشخص بالنسبة. ج.د 500.000 يفوق األقصى حدها مةابغر  قانونا عليها معاقب جنحة
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 هذه بتوفر و السابقة العقوبة لقضاء الموالية سنوات 10 خالل الجنحة أي الثانية الجريمة تقع أن
 :فرضيتين بين المشرع ميز الثالث الشروط

 الشخص ضد مةابغر  عليها معاقب المرتكبة الجنحة كانت إذا ى:األول الفرضية -1 -ب
 تار عشر م تساوي التجارية الشركة على المطبقة مةاللغر  القصوى النسبة تكون بالتالي و :الطبيعي

 .الطبيعي الشخص على المطبقة مةاالغر  لعقوبة األقصى الحد
 ضد مةابغر  عليها معاقب غير المرتكبة الجديدة الجنحة كانت إذا : الثانية الفرضية -2 -ب

 يساوي األقصى حدها مةاغر  الحالة هذه في الشركة على تطبق وبالتالي :الطبيعي الشخص
 .شيك تزوير كجنحة .ج.د10.000.000

 الطبيعي للشخص مقررة مشددة مةاغر  عقوبة ذات جنحة من أو جناية من العود حالة - ج
 الحالة هذه شروط تنحصر حيث مشددة غير ما جنحة إلى .ج.د 500.000 األقصى حدها يجاوز

 :يلي ما في
 القانون عليها يعاقب جنحة أو جناية الرتكابها الشركة ضد سابق نهائي حكم صدور -

 الثانية الجريمة تكون أن ،ج.د 500.000 الطبيعي للشخص بالنسبة مةاللغر  األقصى الحد ويتجاوز
 األقصى حدها مةابغر  الطبيعي للشخص بالنسبة قانونا عليها المعاقب و جنحة وصف تحمل المرتكبة
 لقضاء الموالية سنوات 5 خالل ارتكبت الثانية الجريمة تكون أن ،ج.د 500.000 عن يقل أو يساوي
 :فرضيتين بين ميز الثالث الشروط هذه وبتوفر السابقة العقوبة

 ضد مةابغر  قانونا عليها معاقب المرتكبة الجديدة الجنحة كانت إذا : األولى الفرضية-1 -ج
 تساوي قصوى بنسبة التجارية للشركة بالنسبة مةاالغر  تكون الحالة هذه وفي  الطبيعي: الشخص

 هذه على يعاقب الذي القانون في عليها المنصوص مةاالغر  لعقوبة األقصى الحد تامر عشر 
 .الجنحة

 ضد رمة ا بغ عليها معاقب غير المرتكبة الجديدة الجنحة كانت إذا :الثانية الفرضية-2 -ج
 األقصى حدها مالية مةاغر  العود حالة في الشركة على تطبق الفرض هذا في: الطبيعي الشخص

 . العقوبات قانون من 69 المادة نص في الواردة كالجنحة د.ج. 5.000.000يساوي
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 تنحصر لتيا و مماثلة جنحة أو الجنحة نفس إلى مشددة غير ما جنحة من العود حالة-د
 : في شروطها

 غير الجنح من ما جنحة الرتكابها الشركة ضد ونهائيا سابقا حكما صدر قد يكون أن -
 ئماالجر  حصر تم ولقد لها مماثلة جنحة أو الجنحة نفس المرتكبة الثانية الجريمة تكون أن المشددة،

 5 خالل الجنحة أي الجديدة الجريمة ترتكب أن العود، تحديد قصد النوع نفس من تعتبر التي
 : فرضين بين المشرع ميز قد الثالث الشروط هذه وبتوفر السابقة، العقوبة لقضاء الموالية سنوات

 ضد رمة ا بغ عليها معاقب المرتكبة الجديدة الجنحة كانت إذا : األولى الفرضية -1 -د
 الحد تامر  عشر التجارية للشركة المطبقة مةاللغر  القصوى النسبة تحدد: الطبيعي الشخص
 بالنسبة الجنحة هذه على يعاقب الذي القانون في عليها المنصوص مةاالغر  لعقوبة األقصى
 .الطبيعي للشخص

 ضد مةابغر  عليها معاقب غير المرتكبة الجديدة الجنحة كانت إذا: الثانية الفرضية -2 -د
 األقصى حدها مالية مةالغر  وتخضع العود أحكام الشركة على تطبق: الطبيعي الشخص

 .العقوبات قانون من 69 المادة نص في الواردة للجنحة بالنسبة الحال هو كما د.ج. 5.000.000يساوي
 : المخالفات حالة في التجارية الشركة على المطبقة العود شروط -2

 حالة في معنوي شخص باعتبارها التجارية الشركة على المطبقة العود أحكام على المشرع نص
 الحالة هذه في المشرع اشترط قد و خاص و مؤقت الحالة هذه في العود يكون و لمخالفة ارتكابها
 : التالية الشروط

 جريمة الشركة ترتكب أن مخالفة، الرتكابها التجارية الشركة ضد وسابق نهائي حكم صدور -
 تكون أن السابقة، المخالفة عقوبة قضاء على واحدة سنة مضي قبل مخالفة وصف ذات جديدة

 الشروط هذه تحققت إذا .ارتكابها على الشركة إدانة سبق التي المخالفة نفس المرتكبة الجديدة المخالفة
 تساوي مالية مةاغر  عليها توقع حيث المخالفة الشركة على العود أحكام تطبيق ذلك، على يترتب
 هذه على يعاقب الذي و القانون في عليها المنصوص مةاالغر  لعقوبة األقصى الحد تامر  10

 مالية مةابغر  التجارية الشركة ضد نهائي حكم صدور تم فإذا، الطبيعي للشخص بالنسبة المخالفة
 مالية مةابغر  عليها المعاقب الخطأ الجروح لمخالفة الشرعي ممثلها ارتكاب على دج 20.000 قدرها
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 العقوبة تلك قضاء من سنة مضي وقبل الطبيعي، للشخص بالنسبة دج 16000إلى دج 8000 من
 ج.د160.000ـب متهااغر  تقدر عليها العود أحكام بتطبيق فإنه المخالفة نفس التجارية الشركة ارتكبت

 الثاني الفرع
 :وانقضاءها العقوبة تنفيذ وقف

 نص و، المجتمع في صالحا عضوا يعود كي المجرم إصالح إلى يؤدي العقوبة تنفيذ إن
 في و المعنوي، دون الطبيعي الشخص على وطبقها العقوبة تنفيذ وقف على ئرياالجز  المشرع
 ذلك مع و بتنفيذها تنقضي أنها فيها األصل أن إذ انقضاءها على المشرع نص قد أخرى حاالت

 العقوبة تنفيذ وقف الفرع هذا في سنتناول بالتالي و العقوبة بها تنقضي أخرى أسباب على نص
 )ثانيا( في نقضاءهاا و  )أوال(في
 : العقوبة تنفيذ وقف - أوال

 منها يؤمل التي الطرق بشتى عليه المحكوم إصالح محاولة إلى الحديثة األفكار تتجه
 نظام  للقاضي التقديرية للسلطة وأخضعها القانون بها سمح التي الطرق ومن الغاية هذه تحقيق
 الجهة تنبيه بفضل العود، حاالت من الكثير تفادي يمكن بتطبيقه حيث ،العقوبة تنفيذ وقف

 هذه انقضت إذا معينة لمدة عليه تنفيذها طائلة تحت توقف عقوبته بأن باألمر المعني القضائية
 ارتكب إذا أما يكن، لم كأن واعتبر المعلن الحكم سقط جريمة، عليه المحكوم ارتكاب دون المدة

 من عليه وحكم التنفيذ بوقف النطق تاريخ من القانون يحددها التي المدة هذه خالل أخرى جريمة
 .الجديدة بالعقوبة تلتبس أن دون األولى العقوبة وتنفذ التعليق هذا يلغى أجلها

 نظم و الوضعية للمدرسة ذلك في الفضل يرجع و النظام بهذا ئرياز الج المشرع أخذ لقد و
 يمكن خاللها من لتيا صوره، و، أنواعه بين أين ئية،االجز  ءاتااإلجر  قانون في أحكامه و قواعده

 .عنه المترتبة اآلثار و تطبيقه شروط استخالص

 : التنفيذ بوقف الحكم شروط .1
 مخالفات أو جنح جنايات، سواء ئماالجر  أنواع جميع في التنفيذ وقف نظام تطبيق يتم -
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 القاضي وعلى المحاكم أو القضائية المجالس قضاة قبل من العقوبة تنفيذ توقيف يتم -
 إذا كالهما أو معا العقوبتين تنفيذ بوقف أو نفسه، الحكم في وذلك العقوبة تنفيذ وقف تسبيب
 جزئيا أو كليا باإليقاف الحكم كان سواء معا مةاوالغر  الحبس بعقوبتي قضي

 أو الحبس بعقوبة األمر تعلق سواء أصلية عقوبة على منصبا التنفيذ وقف يكون أن يجب -
 حينما به الحكم يجوز ال كما األمن، تدابير أو التكميلية العقوبات في به الحكم يجوز ال و مة،االغر 

 .التعويضات أو الدعوى مصاريف بدفع األمر يتعلق
 جديد حكم صدر إذا بأنه عليه، المحكوم ينذر أن التنفيذ بوقف اآلمر القاضي على يجب -

 أن دون عليه ستنفذ تنفيذها بوقف المقضي األولى العقوبة فإن سنوات 5 مدة خالل باإلدانة عليه
 الجديدة بالعقوبة ذلك يلتبس
 :التنفيذ وقف حكم آثار 2-

 و القضائية السوابق صحيفة في تدون ألنها ئيةاجز  عقوبة هي التنفيذ وقف مع العقوبة إن
 التنفيذ وقف التعويضات أو القضائية المصاريف دفع إلى تمد ال و العود، تحديد في تحتسب هي

 الحكم صدور تاريخ من سنوات 5 مدة خالل منها المستفيد ارتكاب عدم شرط على معلقة عقوبة
 إن الحبس أو السجن عقوبة أجلها من عليه وتوقع العام، القانون من جنحة أو جناية األول النهائي

 بوقفه، الحكم تاريخ من فقط سنوات 5 لمدة يمتد التنفيذ وقف ألن مؤقت أثر ذو التنفيذ وقف حكم
 جناية( جريمة ارتكاب بسبب المدة اكتمال لعدم التنفيذ بوقف إما التنفيذ وقف حكم ينتهي وبالتالي

 جريمة خاللها يرتكب أن دون المدة بانقضاء يكن لم كأن باإلدانة الحكم باعتبار أو ،)جنحة أو
 .عارض بدون التجربة مهلة انقضاء بفعل تزول بذلك وهي جديدة،

 : ئرياالجز  القانون في التجارية الشركات على العقوبة تنفيذ وقف نظام تطبيق -3
 ئيةاالجز  اإلجراءات قانون في الواردة التنفيذ بوقف المتعلقة القانونية األحكام إلى بالرجوع

 الشخص دون الطبيعي للشخص المقررة العقوبة تنفيذ وقف حكم لتطبيق تعرضت أنها يظهر
 عقوبة يكون أن يمكن ال الذي ،"بالحبس الحكم " عبارة مجملها في تضمنت ألنها المعنوي،
 المشرع أن يظهر العقوبات، قانون أحكام إلى بالرجوع أنه غير المعنوي، الشخص ضد مسلطة

 حيث المعنوي، الشخص لفائدة بها الحكم يجوز التي التخفيف بظروف تتعلق قانونية أحكاما نظم
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 عليه محكوم معنوي شخص كل أنه قضائيا، المسبوق المعنوي للشخص تعريفه حين حةاصر  نص
 المساس دون العام القانون من جريمة أجل من التنفيذ بوقف مشمولة غير أو مشمولة مةابغر  نهائيا

 بالنسبة مةاالغر  عقوبة تنفيذ وقف يجوز فإنه ذلك علىا بناء و العود بحالة المقررة بالقواعد
 التجارية للشركة القانونية الوضعية مع تتناسب لتيا و شروطه توافرت متى المعنوي للشخص
 بوقف مشمولة غير أو مشمولة مةار بغ " عبارة العقوبات قانون في أورد المشرع أن و خاصة
 أكده ما وهذا ذلك يخالف بما المشرع يأتي لم ما فقط مةاالغر  عقوبة على تطبق أي  "التنفيذ

 الجزئي أو الكلي باإليقاف مسبب بحكم يأمر أن للقاضي يحق بالتالي و بوسقيعة،أحسن  الدكتور
 العام القانون مـــــئاجر  نــــــم جنحة أو جناية التجارية الشركة ارتكبت إذا ما حالة في مة،االغر  لتنفيذ

 أعادت سنوات خمس انقضاء قبل و مةابغر  إدانتها تم و منفردة ئيةاالجز  المسؤولية تحملت و
 في حقها يسقط ال المفروض فمن أخرى مةابغر  ضدها حكم وصدر أخرى جناية أو جنحة ارتكاب

 سجن، أو حبس عقوبتها الثانية الجريمة أن تشير 592 المادة نص باعتبار التنفيذ بوقف المطالبة
 يقضي جنحة أو جناية في األول الحكم صدر مزدوجة المسؤولية كانت إذا ما حالة في لكن و

 مدة انقضاء وقبل الطبيعي الشخص ضد مةاوغر  حبس و المعنوي الشخص ضد رمة ا الغ بعقوبة
 فإن وبالتالي للطرفين المزدوجة المسؤولية عليها ترتب ثانية جنحة أو جناية ارتكاب تم سنوات 5
 على التنفيذ في الحق فقدان يقتصر و محفوظا، يبقى مةاالغر  عقوبة التنفيذ وقف في الشركة حق

 القانون ئمار ج من الجنحة أو الجناية( الثانية الجريمة مرتكب الشرعي ممثلها أي الطبيعي الشخص
 التقديرية السلطة الموضوع لقاضي فيبقى ذلك رغم و السجن، أو بالحبس عليها لمعاقبا و  )العام
 التجارية الشركة على بها المحكوم مةاالغر  لعقوبة الكلي أو الجزئي التنفيذ يوقف أن فله ذلك في

 سالمة حيث من النقض محكمة من قبامر  ذلك في هو و الطبيعي الشخص عقوبة شأن شأنها
 .القانون لصحيح تطبيقه

 : العقوبة انقضاء - ثانيا
 مةاالغر  دفع أو الحرية سلب حيث من كاملة مدتها قضاء إذن تنفيذها يوجب بالعقوبة الحكم إن

 اءهاـــــــبإنقض يـــــتنقض فإنها اـــــــمعنوي كان إذا أما طبيعيا شخصا كان إذا عليه المحكوم بوفاة أو ،
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 أسباب إلى تصنيفها ويمكن العقوبة النقضاء الطبيعي غير الطريق تعد أخرى أسباب هناك و
 باإلدانة الحكم بزوال تتعلق وأخرى العقوبة، تنفيذ عن بالتخلي تتعلق

 إما تنفيذها عن التخلي بسبب العقوبة تنقضية: العقوب بتنفيذ ماااللتز  انقضاء أسباب .1
 عليه المحكوم وفاة وأ التقادم وأ بالعفو

 تنفيذ بإنهاء الجمهورية رئيس اختصاص من العقوبة عن العفو يكون: العقوبة عن العفو - أ
 بعقوبة استبدالها أو جزئية أو كلية، بصفة إما نهائي حكم بموجب الجاني على المقررة العقوبة
 على يطبق أن يمكن و القاضي بها ينطق التي األصلية العقوبات أنواع جميع يتناول هو و أخف
 يقوم العفو بطريقة العقوبة من الجزئي أو الكلي اإلعفاء أن كما عليهم، المحكوم أصناف جميع
 .الجزئي أو الكلي تنفيذها مقام
 دون بالعقوبة الحكم صدور على معينة مدة بمرور أي بالتقادم العقوبة تنقضي: التقادم - ب

 و الجدوى عديم ذلك بعد تنفيذها يجعل التي المدة تلك يوقف أو يقطع ما حدوث دون و تنفيذها
 سنة 20 بمضي العقوبة تتقادم الجنايات ففي الجريمة نوع باختالف الزمنية المدة هذه تختلف
 مضي بعد العقوبات فتتقادم الجنح في أما ،2 نهائيا الحكم فيه يصبح الذي التاريخ من ابتداء كاملة

 العقوبة بموجبه صدرت الذي راالقر  أو الحكم فيه يصبح الذي التاريخ من ابتداء كاملة سنوات 5
 و إرهابية بأفعال الموصوفة والجنح الجنايات في بها المحكوم العقوبات تتقادم ال أنه إال نهائيا

 العقوبات تتقادم المخالفات في و والرشوة الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة و تخريبية
 اآلثار من و نهائيا، الحكم أو راالقر  فيه يصبح الذي التاريخ من ابتداء كاملتين سنتين بمضي
 في نفذت قد تكن لم إذا باإلدانة الحكم آثار من عليه المحكوم تخلص العقوبة تقادم على المترتبة

 .لها المحددة المدد
 :عليه المحكوم وفاة - ج

 إعماال نهائي غير أو نهائيا الحكم كان سواء عليه المحكوم وفاة بمجرد العقوبة تنقضي
 السالبة للعقوبات بالنسبة إشكال أي تثير ال تطبيقها في القاعدة هذه أن إال العقوبة شخصية بمبدأ

 كون في يشكك أن يستطيع أحد ال أن من بالرغم نظر محل فهي المالية العقوبات ولكن للحرية
 .ئيةاجز  عقوبة المصادرة و مةاالغر 
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 : باإلدانة الحكم زوال بسبب االنقضاء أسباب 2-
 و، االعتبار رد الشامل، العفو: في يتمثالن لسببين أثاره معه وتزول باإلدانة الحكم يزول

 .العقوبة النقضاء يؤديان بدورهما هما
 حكم في يصبح بحيث المرتكب الفعل عن ميةااإلجر  الصفة لةاإز  به يقصد: الشامل العفو-أ

 و، معا والتكميلية األصلية العقوبة تنقضي وبالتالي، أصال المشرع يجرمها لم التي المباحة األفعال
 جميع بموجبه تنقضي و، قانون شكل في يصدر و البرلمان اختصاص من الشامل العفو يكون
 يتعلق أن يمكن إنما و التقليدية، ئمابالجر  يتعلق ال اإلدانة، حكم على المترتبة القانونية اآلثار
 .السياسية ئمابالجر 

 حيث للماضي، ال للمستقبل بالنسبة باإلدانة للحكم الجنائية اآلثار لةاإز  به يقصد :االعتبار رد-ب
 رد أن العلم مع باإلدانة، عليه يحكم لم الذي الشخص مركز في اعتباره رد بعد عليه المحكوم يصبح

 .االتهام غرفة من بحكم أو القانون بقوة إما يعاد االعتبار
 : التجارية الشركة على العقوبة انقضاء نظام تطبيق 3-

 ليس لكن و الطبيعي للشخص بالنسبة العقوبة انقضاء لنظام ئرياالجز  المشرع تطرق لقد
 عليها نص التي األسباب توافرت متى المعنوي الشخص على تطبيقه إمكانية من يمنع ما هناك

 عن سكت قد المشرع أن باعتبار التجارية للشركة القانونية الوضعية مع تتناسب والتي القانون
 ضدها المحكوم التجارية الشركة حق في رئاسي عفو صدور تصور يمكن عليه وبناء ذلك،
 يمكن كما أخف، بعقوبة استبدالها حتى أو جزئية أو كلية بصفة إما نهائي حكم بموجب مة،ابغر 

 مضي بعد مخالفة أو جنحة أو جناية ارتكابها بسبب الشركة ضد بها المحكوم العقوبة تقادم تصور
 فيه، المقضي الشيء لقوة والحائز النهائي الحكم صدور وقت من تبدأ القانون يحددها زمنية مدة

 انقضاء عنه رتبيت مما التجارية الشركة حق في شامل عفو صدور من يمنع ما هناك وليس
 أو القانون بقوة إما التجارية الشركة اعتبار لرد مانعا يوجد ال كما التكميلية و األصلية العقوبة
 اآلثار كل و للمستقبل بالنسبة ضدها الصادر الحكم لةاز بإ وهذا االتهام غرفة من قضائي بحكم

 .عنه ترتبت التي القانونية
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 الثالث الفرع
 التجارية بالشركة الخاصة القضائية السوابق صحيفة

 في ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون في القضائية السوابق صحيفة على ئرياالجز  المشرع نص
 8 في المؤرخ 155-66 األمر بموجب وهذا ،645إلى 618 المواد من في منه الخامس الباب
 مستوى على لمتواجدةا و القضائية السوابق لصحيفة تنظيمها تؤكد نصوص فهي ، 1966 جوان

 ذلك يؤكد ما و فقط الطبيعي بالشخص لمتعلقةا و العدل رةاوز  مستوى على و المحاكم و المجالس
 المولودين األشخاص القضائية المجالس دائرة في المولودين األشخاص" تالعبار  المشرع استعمال

 . "الجمهورية إقليم خارج
 جميع خالصات فيها تسجيل يتم التي الصحيفة هي القضائية السوابق فصحيفة بالتالي و
 هي و تاتغيير  من عليها أيطر  ما و الطبيعي الشخص ضد الصادرة القضائية تاار ر والق األحكام

 السوابق صحيفة مصلحة قبل من إصدارها يتم و 3 ورقم 2 ورقم 1 رقم قسيمة أنواع 3 على
 مستوى على تكون أن يمكن االقتضاء عند أنه إال مجلس كل مستوى على الموجودة القضائية
 ذلك دائرة في للمولودين بالنسبة وهذا بذلك ارر ق العدل  وزير يصدر أن بعد مصلحة المحكمة
 السوابق صحيفة إصدار فيتم ئريةاالجز  الدولة إقليم خارج المولودين حالة في أما المجلس،
 أحد قبل من إدارتها يتم و العدل رةابوز  الكائنة للصحيفة المركزية المصلحة قبل من القضائية

 .القضاء رجال
 الشخص سوابق على اإلطالع من والحكم التحقيق جهات تتمكن الصحيفة هذه بموجب و
 عليه تطبيق مدى و ال أم التخفيف ظروف من االستفادة في الحق لديه كان إذا تقرير و الطبيعي

 لها مرخص ممن إدارية جهة كل تمكن كما ، العقوبة فعالية تحقيق في يساعد وهذا العود، أحكام
 . عليه توقيعها سبق التي العقوبات وطبيعة الشخص سوابق معرفة قصد عليها اإلطالع حق قانونا

تسعة  في عليها بالنص القضائية السوابق بصحيفة المشرع أخصهفقد  المعنوي الشخص أما
 تحت - ووضعها 1966 جوان 8 في المؤرخ 155-66 األمر بموجب 654 إلى 646 مواد من

 السوابق بصحيفة المتعلق ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون من 5 الباب في الشركات فهرس " عنوان
-75 رقم ه األمرر اصدا غاية إلى الشركات أحكام ينظم لم آنذاك المشرع أن من بالرغم " القضائية



الجزاء و المتابعة حيث من التجارية الشركة تحكم التي القواعد                         الثاني الفصل  
 

96 
 

 التشريعي المرسوم بموجب المعدل و التجاري بالقانون المتعلق 26/09/1975: في المؤرخ  59
في:  المؤرخ  27-96و المعدل  باألمر   25/04/1993المؤرخ في  08—93 رقم
 بصورة سواء التجارية للشركة ئيةالجزا بالمسؤولية يعترف لم حينها المشرع أن كما ،09/12/1996

 أو 1975 في عليه الالحقة التعديالت أو 1966 لسنة العقوبات قانون في ضمنية أو صريحة
 15-04 رقم القانون بموجب صريح بشكل عليها نص قد حينها 2004 غاية إلى 1993 حتى

 10/11/2004في  المؤرخ
 تنظيمه سنة من سبتتح سنة 38 لمدة أي العقوبات،قانون  من مكرر 51 المادة في ذلك و

 أحد من كانت قد األخيرة لهذه تنظيمه أن حيث سائدا القانوني غاالفر  وهذا التجارية الشركات لفهرس
 للشخص ئيةاالجز  بالمسؤولية للمشرع الضمني رااإلقر  حول النقاشات مجال فتحت التي األسباب
 تعديال ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون على أدخل المشرع أن كما، سابقا إليها أشرنا قد الذي المعنوي
 السوابق صحيفة إصدار يعمم لم أنه إال 10/11/2004 في المؤرخ14- 04القانون بموجب

 .ئيةاالجز  مساءلةلل المشرع أخصها التي المعنوية األشخاص كافة10 -14 -11- على القضائية
 صحيفة في ضده الصادرة العقوبات تقييد يتم الذي المعنوي الشخص المشرع حصر قد و
 المعنوية األشخاص باقي دون فقط المدنية و التجارية الشركة في تتمثل و القضائية السوابق

 سواء المشرع عليها ينص لم والتي العام للقانون الخاضعة وحتى الخاص للقانون الخاضعة األخرى
 بمسك تقوم التي الجهة حدد قد المشرع أن إال .قانوني غافر  يعتبر وهذا صريحة أو ضمنية بصورة
 القضائية السوابق لصحيفة المركزية المصلحة في تركيزها تم و المدنية و التجارية الشركات فهرس
 عن سيعجز و محال ال عائقا يعتبر وهذا القضاء، رجال أحد يسيرها التي و العدل رةابوز  الكائنة
 من اإلدارة تقريب سياسة أن كما مستقبال، ستتكاثر التي الشركات من الكبير الحجم مسايرة

 على إنشاء يتم أن الضروري من بل المستحسن من يكون فإنه ئراالجز  تنتهجها التي المواطن
 على قياسا السوابق لهذه إدارة القضائية المجالس مستوى على األقل على أو المحاكم مستوى
 فيها تدون وسيلة الشركات فهرس المشرع اعتبر كما .بها المعمول الطبيعي الشخص سوابق شهادة

 القاضي يتلقاها والتي غيرها دون 647 المادة نص في ردة الوا بالعقوبات المتعلقة تااإلخطار  كل
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 أصدرت التي القضائية الجهة طرف من القضائية السوابق لصحيفة المركزية بالمصلحة المكلف
 ا.يوم 15 خالل وذلك ممثليها أو الشركة يدين الذي الحكم

 على مذكورة الشركة ضد الصادرة العقوبات أن توحي األربع تهاابفقر  647 المادة أن كما
 المشرع أن يعني هذا المادة، هذه نص في غيرها دون محددة ئماجر  الرتكابها نتيجة الحصر سبيل

 يحرر لتيا و الشركات فهرس في قيد محل و لإلخطار محال تكون التي العقوبات حصر قد
 توافرت إذا الشرعي ممثلها ضد و الشركة ضد تصدر قد العقوبات هذه أن إذ عامة، بطاقة بشأنها
 غاافر  أنشأ قد المادة هذه بموجب يكون وبالتالي ، العقوبات قانون من مكرر 51 المادة أحكام

 بشأنها يحرر ال عليها تعاقب والتي الشركة عنها تسأل التي األخرى ئماالجر  ألن خاصة راكبي
 .عامة بطاقة

-23القانون بموجب العود أحكام نظم المشرع أن نجد العقوبات لقانون بالرجوع أنه كما
 تمو التي  الخاصة القوانين في و كذا المعنوي للشخص بالنسبة العقوبات لقانون المعدل 06

 عنها تسأل التي ئماالجر  كافة في العود ظرف توفر حالة في العقوبة شدد إذ سابقا لها اإلشارة
 القضائية السوابق صحيفة تتطلب العود ظرف توفر أن المنطق من و استثناء، بدون قانونا

 نص لغياب لكن و عليه العود أحكام تطبيق قصد ضده المقررة العقوبة و الجريمة على لإلطالع
 باعتبارها التجارية الشركة ضد الصادرة العقوبات كافة على القضائية السوابق صحيفة يعمم صريح
 فهذا الخاصة القوانين أو العقوبات قانون في الواردة سواء ترتكبها التي ئماالجر  عن امعنوي اشخص
 يجعل أن و المجال يفتح أن عليه كان وبالتالي آخر قانونيا غاافر  أورد قد المشرع أن للقول يدفعنا

 سبيل على ليس و المثال سبيل على مذكورة 647 المادة في عليها المنصوص العقوبات من
 . صياغتها إعادة و تعديلها خالل من هذا و الحصر

 إخطار محل و الشركات فهرس في تدوين محل تكون التي العقوبات أن المشرع أشار كما
 الطبيعيين األشخاص ضد الصادرة العقوبات القضائية السوابق لصحيفة المركزية المصلحة لقاضي
الفقرة  في المحصورة هي و الشخصية بصفتهم ئمالجر  الرتكابهم نتيجة يديرونها الذين

و   647المادة من الخامسة الفقرة و  )التجاري القانون بمفهوم اإلفالس جريمة ارتكاب(الرابعة 
 تقيد بطاقات من الشركات فهرس يتكون و .قبلهم من المرتكبة الجرائم حصر قد فالمشرع بالتالي
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 وفقا العدل وزير قبل من البطاقات لهذه النظامي النموذج إعداد ويتم والشركة، المدير عقوبات فيها
 و المدير حق في قائمة قضائية سابقة لوجود إثبات وسيلة هي بالتالي و ،2 الفقرة 646 للمادة

 .مديريها أو التجارية الشركة يدين الذي الحكم حالة إلى 648 المادة في المشرع شارو أ، الشركة
 مديريها أو التجارية الشركة يدين الذي الحكم حالة أشار إلى 648المادة  في و المشرع

 نالمديرو تعدد  إذا أما منفردا كان إذا للمدير وأخرى للشركة، واحدة بطاقتين تحرير يتم وبالتالي
 بتاريخ الصفة لهذه حامال كان إذا للمدير تحريرها ويتم منهم، واحد لكل خاصة بطاقة تحرر فإنه

 .مكرر 51 المادة بمفهوم ولحسابها الشركة باسم ترتكب أي الجريمة ارتكاب
 كما 647 المادة من األربع تاالفقر  في الواردة، و عليها المعاقب ئماالجر  هذه تنحصر و

 ئماالجر  ارتكب إذا الشركة دون المدير ضد الصادر الحكم حالة إلى 649 المادة في المشرع أشار
 و لحسابها ال و الشركة باسم يرتكبها لم أي الشخصية بصفته 5 الفقرة 647 المادة في الواردة

 . الشركة باسم وأخرى المدير باسم واحدة بطاقتين تحرر ذلك رغم
 المشرع لكن و تماما مختلفتين حالتين أنهما 649 و 648 المادتين نص من يالحظ ما لكن و

 في الكامن التناقض يظهر هنا و المدير و الشركة من لكل بطاقتين تحرير خالل من بينهما وحد
 الشركة أن خاللها من يفهم التي و للشركة بطاقة لتحرير المشرع أشار عندما 649 المادة صياغة
 على المفروض من كان بالتالي و الشخصية، بصفته المدير قبل من المرتكبة ئماالجر  على تعاقب
 يحافظ و فقط للمدير البطاقة تحرير يحصر إذ 649 المادة نص صياغة في يعدل أن المشرع

 .648 المادة في المدير و للشركة البطاقتين تحرير على
 قد 651 فالمادة المدير و الشركة من كل بطاقة تحتويها التي البيانات المشرع حدد لقد و

، الرئيسي مقرها، اسمها في تتمثل و بالشركة الخاصة البطاقة تحتويها التي البيانات حددت
 فقد لذلك إضافة عليها الموقع العقوبة سبابو أ وقوع تاريخ و الجريمة تاريخ القانونية طبيعتها

 ارتكاب يوم في الشركة مدير أسماء توضيح يتم أن المادة نفس من 2 الفقرة في المشرع أشار
 أنها كما العود ظرف توفر إذا العقوبة تشديد على تساعد المادة فهذه إذن عريض، بخط الجريمة

 أشارت قد 2 الفقرة 649 المادة لنص بالرجوع ألنه فقط، 648 المادة في الواردة الحالة تخدم
 قبل من المرتكبة 5 الفقرة 647 المادة في الواردة ئماالجر  بسبب الشركة باسم المحررة للبطاقة
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 الوارد البيان من الجدوى فما بالتالي و لحسابها ال و الشركة باسم ليس و الشخصية بصفته هامدير 
 دامام الموقع ءاالجز  أو العقوبة أسباب و وقوع تاريخ و الجريمة تاريخ في المتمثل 651 المادة في
 بالتالي و سابقا، المذكورة ئماالجر  بهذه يدينها حكم يصدر لم و الجريمة لها تسند لم الشركة أن

 كما الشركة بطاقة بشأنها تحرر التي الحالة يحدد و 651 المادة صياغة يعيد أن المشرع على
 حدد فلقد 652 المادة أما البيانات، هذه من بيان غياب حالة في المترتبة اآلثار يحدد أن عليه
 تتمثل و الشركة يدير الذي الطبيعي بالشخص الخاصة البطاقة تحتويها التي البيانات المشرع فيها
 لذلك اضافة و الموقع ءاالجز  أو العقوبة سبابأ و نوع، ريخ، تاالمخالفة تاريخ و الشخص هوية في
 على تطبق المادة فهذه إذن اإلدارة، منصب فيها يتولى التي ركةالش اسم عريض بخط يذكر أن

 652 المادة نص من يعدل أن المشرع على بالتالي و 649 و 648 المادة في الواردتين الحالتين
 يريد الذي الهدف يوضح أن عليه كما البيانات هذه من بيان غياب حالة في يترتب ما يحدد نو أ

 .المادة نفس من الثانية للفقرة إضافته خالل من تحقيقه
 الترتيب بحسب البطاقة حفظ يتم إذ البطاقات هذه حفظ لطرق أشارت قد 653 المادة أما
 الموجود به الخاص القسم في كل ذلك ويكون يديرها الذي والشخص الشركة من لكل األبجدي

 الواردة البيانات بطاقة كل تتضمن إذ القضائية السوابق لصحيفة المركزية المصلحة مستوى على
 ضد و المدير ضد رةالصاد للعقوبات الحفظ في الطريقة هذه إتباع يتم و 652 و 651 المواد في

 و الشركة باسم تكون التي و 647 المادة من األربع تاالفقر  في الواردة ئماالجر  عن الشركة
 فتتمثل للحفظ الثانية الطريقة أما ،".. و .." الواو حرف المشرع استعمال ذلك في دليلنا و لحسابها

 وفقا وهذا الواحد المعنوي الشخص بطاقة أو الطبيعي الشخص بطاقة أقدمية بحسب الترتيب في
 اكبير  غموضا يضفي األخير وهذا الثاني جزئها في 653 المادة في المشرع أدرجها التي للصياغة

 يقصد هل ؟ الواحد المعنوي أو الطبيعي الشخص ببطاقات المقصود ما تساؤل يطرح و ييأر  في
 و الطبيعي الشخص من لكل شاملة واحدة البطاقة تكون أن الصياغة هذه خالل من المشرع
 إليها المشار فقط 652 المادة من 2 و 1الفقرة  في الواردة البيانات بها تكون أن أي ،المعنوي
 لنص سابقا وجهناه الذي االنتقاد مع بذلك يتماشى فإنه المقصود هو هذا كان إذا وبالتالي سابقا،
 أن أي 5 الفقرة 647 المادة في الواردة ئماالجر  المدير ارتكب إذا الثانية فقرتها في 649 المادة
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 دون فقط الطبيعي الشخص على البطاقة تحرير يحصر نأ و 649 المادة صياغة المشرع يعيد
 لبيانات وفقا فقط الطبيعي بالشخص خاصة بطاقة العبارة بتلك المقصود يكون قد أو الشركة،

 ما هذا أن اعتقادي حسب و 651 المادة لبيانات وفقا فقط بالشركة خاصة بطاقة أو 652 المادة
 المادة نص من الثاني فالجزء بالتالي و بفقرتيها، 649 المادة مع الحالية الصياغة مع يتوافق
 لحرف استعماله ذلك دليل و الحفظ بعملية تقوم التي للجهة الخيار حق المشرع فيه منح قد  653

 "..أو .."أو
 الشخص لبطاقة وفقا أو الطبيعي الشخص لبطاقة وفقا إما الحفظ يتم فإنه بالتالي و
 الشركة جابإدر  وذلك المادة هذه صياغة يعيد أن عليه المشرع أن إال األقدمية، بحسب المعنوي

 الجهة يحدد أن عليه كما فقط، بالشركات يتعلق الفهرس أن مادام المعنوي الشخص من بدال
 .الحفظ عن المسؤولة

 المشرع فيها أشار قد الشركات فهرس عنوان تحت الواردة األخيرة وهي 645 المادة أما
 أو بالشركة إما الخاصة بالبطاقات بيان على الحصول طلب بتقديم لها رخص التي للجهات
 السابقة بقيام اإلثبات وسيلة استعمال في المصلحة لهم تكون التي الجهات هم أي مديريها، بإحدى

 وهذا ارتكبوها، التي ئماوالجر  ضدهم المقررة العقوبات على بموجبها اإلطالع ويتم ضدهم القضائية
 في أو الشركة في سواء العود ظرف توفر حالة في خاصة الالزمة ءاتااإلجر  تطبيق من يمكنهم
 من إقصائهم يتم أن أو عليهم التخفيف ظروف أحكام تطبيق أو ضدهم العقوبة لتشديد مديرها
 النيابة أعضاء: في الجهات هذه وتتمثل ضدهم الهيئات بعض موقف تحديد أو العمومية الصفقة
 العروض تتلقى التي و للدولة لعامةالح االمص المالية، تااإلدار  الداخلية، وزير التحقيق، وقضاة

 مناقشة المتواضعة محاولتنا خالل فمن بالتالي و، التوريدات أو باألشغال أو بالمناقصات الخاصة
 العقوبات قانون على الوارد بالتعديل ربطها و الشركات بفهرس المتعلقة القانونية النصوص
 صحيفة لتنظيم إليها االستناد يمكن ال و اكبير  اقانوني اغافر  بها و ناقصة نصوص أنها نستخلص
 عامة بصفة زئية ا ج مساءلة محل المشرع جعله الذي المعنوي للشخص سواء القضائية السوابق

 النظام. بهذا المتعلقة المسائل أغلب يعالج لم ألنه خاصة، بصفة التجارية للشركة أو
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 تخدم ال انتقادات على صياغتها في تحتوي القانونية النصوص هذه أن لوحظ كما
 قانون في سواء المعنوي الشخص تحكم التي النصوص على المشرع أدخلها التي التعديالت
 تنظم التي لألحكام تحديدها كعدم ئيةاالجز  ءاتااإلجر  قانون حتى أو الخاصة القوانين أو العقوبات

 موظفيها، قبل من التجارية بالشركة الخاصة القضائية السوابق لصحيفة المركزية المصلحة تسيير
 الفرنسي المشرع به قام ما راغر  على عليها الموقعة العقوبات بها تقيد التي البطاقات أنواع أو

 2 رقم البطاقة و1 رقم البطاقة هي المعنوي بالشخص الخاصة البطاقات من صنفين أنشأ الذي
 لم كما منها كل من الغاية و منها صنف كل في تقيد التي األحكام واضحة بنصوص وحدد

 المشرع على بالتالي و عليها، التصحيحات ءاإجر  أو سحبها ءاتاإجر  إلى النصوص هذه تتطرق
 الذي و المعنوي بالشخص الخاصة القضائية السوابق صحيفة تنظيم في النظر يعيد أن ئرياالجز 
 و العقوبات قانون تعديالت مع يتوافق بما القانون عليها ينص التي ئماالجر  عن ئيااجز  يسأل

 السوابق لصحيفة الحال عليه هو ما مثل الصحيفة من الغاية تحقيق قصد هذا و الخاصة لقوانينا
 .الطبيعي بالشخص الخاصة القضائية
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 الثاني الفصل خالصة
 الجهة حددنا إذ المتابعة حيث من الشركة تحكم التي القواعد على الفصل هذا في تعرفنا

 بين تختلف حيث القانون عليه نص لما وفقا التجارية الشركة لمحاكمة محليا المختصة القضائية
 نفس بارتكاب جانبها إلى الطبيعي الشخص اتهم إذا ما و بمفردها متهمة الشركة كانت إذا ما

 لمحاكم االختصاص تمديد فيها يتم التي االستثناءات حددنا كما بها مرتبطة جريمة أو الجريمة
 العمومية الدعوى ءاتاإجر  سير حلامر  مختلف في للشركة الممثل الشخص حددنا كما أخرى،
 كما الحالة، بحسب أي، القضائي الممثل و القانوني الممثل بين يختلف هو و ضدها المقامة
 مع تتوافق لتيا و انقضاءها أسباب و عنها الواردة القيود و العمومية الدعوى تحريك لطرق تطرقنا
 قانون في عليها المنصوص المحاكمة و التحقيق، المتابعة قواعد أن أشرنا كما الشركة، طبيعة
 .طبيعتها عاةامر  يتم أنه إال الشركة على المطبقة نفسها هي ئيةاالجز  ءاتااإلجر 

 أنها إلى توصلنا و الشركة على المطبقة العقوبة لخصائص الفصل هذا في تطرقنا كما
 العقوبة هي مةاالغر  القانون اعتبر كما قانونا، عنها المنصوص ئماالجر  على تطبق، مالية عقوبة

 حيث العقوبات تطبيق لنظام أشرنا ذلك بعد و تكميلية فهي العقوبات باقي أما الوحيدة و األصلية
 فقط مةاالغر  لعقوبة المخففة بالظروف تتعلق قانونية بنصوص الشركة أخص قد المشرع أن وجدنا
 انقضاءها نظام و العقوبة تنفيذ وقف لنظام تطرقنا كما العود، حالة في تشديدها ظروف حدد كما
 مناقشة حاولنا كما المعنوي الشخص على تطبيقه من يمنع ما يوجد ال أنه إلى توصلنا و

 من تحتويه ما إلى أشرناو  التجارية للشركات القضائية السوابق بصحيفة المتعلقة النصوص
 .األخرى القوانين نصوص مع انسجامها عدم و نقائص

 



        

 

 ةــــالخاتم
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 ةــــمـاتــــخ

 اتالتنظيم و اتالتشريع ن مختلفبي التجارية الشركات ئماجر موضوع سةادرإن 

 في ئمالجرا من الطائفة هذه تكتسبها التي البالغة المكانة و األهمية من التأكد فرصة أتاحت

 وقوفالب سةاالدر هذه تسمح و من جهة اخرى جهة، من هذا ئريةاالجز القانونية المنظومة

 تبارهاباع التجارية الشركة قبل من المرتكبة ئماالجر هذه تميز التي المظاهر مختلف على

 بذلك نكشف إذ الطبيعي، الشخص قبل من المرتكبة ئماالجر تلك عن اخاص امعنوي اشخص

 انونق في الواردة سواء التجارية الشركات ئماجر لها تخضع التي األحكام ذاتية حدود عن

 التي مةالعا الذاتية العناصر تحليل خالل من هذا و األخرى الخاصة القوانين أو العقوبات

 تحديد و منها واحد كل بشأن موقف اتخاذ قصد التجارية الشركات ئماجر كافة تحكم

 .بها توجد التي الخصوصية

 يعتبر حجر الزاوية لالعتراف 15 -04 القانون بموجب العقوبات قانون تعديلإن 

-06  القانون أن و ئماالجر هذه خاص معنوي شخص باعتبارها التجارية الشركة ارتكابب

 ستقلم عام قانون هو و لها تخضع التي التكميلية و األصلية ءاتاالجز حدد له المعدل 23

 حكاماأل وبين بينه الموجود التداخل جلي بشكل يظهر أنه إال األخرى، القوانين باقي عن

 لخاصة،ا القوانين في الواردة ئماالجر عن التجارية الشركة تعاقب التي األخرى ئيةاالجز

 للقواعد امرجع 14-04 القانون بموجب الجزائية  اإلجراءات قانون تعديل يعتبر كما

 يــــــــف ما نوعا وفق قد المشرع يكون وبالتالي التجارية، بالشركة الخاصة رائيةاإلج

 للموضوع ستناادر خالل من و .منها تحد التي ءاتاالجز وضع و ئماالجر هذه تنظيم

 :يلي كما ستخلصهان يمكن أن نتائج لعدة توصلنا

 الشركات ئمالجر وشامال صريحا تعريفا ئرياالجز والفقه التشريع يمنح لم  :أوال -

 أو فعل كل أنها إلى نتوصل وبالتالي الخاصة، القوانين أو العقوبات قانون في سواء التجارية

 التجارية للشركة وني القان الممثل أو أجهزتها طرف من مرتكب مشروع غير امتناع

 للقوانين مخالفة األفعال هذه تكون بحيث الخاص، للقانون خاضع معنوي شخص باعتبارها

 ذلك ارتكاب وتم أنشطتها، وحدود مراحلها  كافة في التجارية الشركة تحكم التي واألنظمة

 والشخص التجارية الشركة من كل لها تخضع جزاءات ذلك مقابل المشرع فقرر لحسابها،

 .المتابع الشخص طبيعة بحسب تختلف وهي )أجهزتها أحد أو القانوني الممثل(الطبيعي
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 من شملأ األخير هذا ألن األعمال ئماجر من تعد التجارية الشركات ئماجر أن : ثانيا -

 اشرةمب غير أو مباشرة عالقة لها بجرائم تقوم التجارية فالشركة اقتصادية جرائم كونها

 .أخرى جرائما و اقتصادية جرائم ترتكب فهي األعمال بمجال

 لكذ على القانون نص إذا إال جريمة ارتكبت التجارية الشركة أن القول يمكن ال :ثالثا -

 اــــــــــــــهــأجهزت أحد أو الشرعي ممثلها قبل من ارتكبت إذا إال لها تنسب الو صراحة،

 .لها مصلحة تحقيق و قصد لحسابها

 اتفرضه ضرورة يعد التجارية للشركات ئيةاالجز بالمسؤولية المشرع رارق إ إن: بعاار -

 مشروعةال غير أفعالهم عن الناتجة اإلجرامية الخطورة لمكافحة االجتماعي الدفاع متطلبات

 يامق استبعاد يعني ال بها االعتراف أن إال و التصفية التسيير مرحلتي في ترتكب التي

 جانبها إلى يتابع و انما لحسابها الجريمة ارتكب الذي الطبيعي للشخص الجزائية المسؤولية

 . متابعة محل تكون مرة كل في

 الشركة ترتكبها التي الخطيرة االفعال بعض عن التجريم صفة المشرع يمنح لم :خامسا -

 ءاتبرا على اعتداء من الصناعية الملكية بحقوق الماسة الجرائم : منها نذكر التجارية

 قانونال في عليها المنصوص بالمستهلك الماسة و الجرائم التجارية، و العالمات االختراع

 الممارسات ةبشفافي المتعلقة بالقواعد الماسة و الجرائم الغش، وقمع المستهلك بحماية المتعلق

و  ة،التجاري الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد القانون بموجب ونزاهتها التجارية

 في تعتبر إذ التجاري قانون من  840 إلى 800 من المواد في عليها المنصوص الجرائم

 جانب إلى ذلك عن التجارية الشركة وتسأل التجارية الشركات جرائم من المقارنة القوانين

 .الجرائم من وغيرها أجهزتهاو  ممثليها

 األشخاص فئة استبعاد إلى أدى هذا و للشركة الشرعي الممثل فئة المشرع حصر :سادسا -

 تابعةال الوكاالت تسيير مهام أو الشركة في التقنية المهام لممارسة بالسلطات المفوضين

 تلك أديةت عند ترتكب للشركات المنسوبة ئماالجر غالبية أن مع فروعها تعدد حالة في للشركة

 .المهام

 ممثلها شخص في ئيااجز المتابعة التجارية الشركة تمثيل صفة المشرع حصر كما :سابعا -

 على المطبقة بالعقوبات خاصا نظاما وضع كما ألقضائي و الممثل غيره دون القانوني

 المقررة مةاالغر عقوبة مقدار بين يفرق لم أنه إال معنوي كشخص التجارية الشركات
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 العقوبة تنفيذ وقف ونظام التخفيف ظروف بتطبيق يتطرق لم أنه كما و الجنح للجنايات

 لقواعد معدلة قانونية نصوصا يسن لم أنه كما انقضائها وال التجارية للشركات بالنسبة

 على المشرع أوردها التي الجوهرية التعديالت مع يتناسب بشكل القضائية السوابق صحيفة

 . التجارية الشركة قبل من المرتكبة المشروعة غير األفعال تجريم

 وضع في تساهم قد التي توصيات عدة تقديم الضروري من نرى فإننا سبق لما نتيجة و

 اريةالتج الشركات قبل من المرتكبة ئماالجر مخاطر لمواجهة كفيلة تكون قانونية آليات

 :الخاص للقانونا خاضع امعنويا شخص باعتبارها

 :التجريم في -أوال

 ةضرور يستلزم الوطني اقتصادها خاصة الحيوية مصالحها الدولة لحماية الحاجة إن -1

 يف التشريع أجل من ثانوية بسلطات االستعانة و التشريعي التفويض ظاهرة إلى اللجوء

 .التجارية الشركات ئماجر مجال

 ئماالجر لكافة شامال يكون إذ التجارية بالشركات خاص ئياجز تقنين وضع ضرورة -2

 .المقارنة القوانين في مقرر هو كما التجارية الشركة ترتكبها التي

 لىع أي التجارية، الشركات ترتكبها التي ئماالجر نطاق من بنص المشرع يوسع لو حبذا

 لجرائما تلك عن الجزاء الشركة تحمل عدم تفادي يتم حتى العمومية بمبدأ يأخذ أن لمشرعا

 ةالماس كالجرائم الجزاء بذلك الطبيعي الشخص ينفرد وأن لحسابها المرتكبة الخطيرة

 لقانونا في الواردة الجرائم أو التجارية والعالمات السلع تقليد مثل الوطني باالقتصاد

 .840 إلى 800 من المواد في التجاري

 

 :المسؤوليةب تعلقييما ف: ثانيا -

 للشركة ئيةاالجز المسؤولية إلى خاص نص بموجب المشرع يشير أن الضروري من

 بذمتها محتفظة الشركة ومادامت التصفية حالة في وذلك متوفرة شروطها مادامت التجارية

 إلى خاص نص بموجب يشير أن كما المجرمة، األفعال عن المسؤولية تتحمل فإنها المالية

 التجاري القضاء به جاء بما يأخذ إذ اندماجها حالة في التجارية للشركة ئيةاالجز المسؤولية

 دون حلها تم قد ألنها المندمجة للشركة المسؤولية تحميل عدم هو و  )الفرنسي القضاء) 
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 لمبدأ تطبيقا المندمجة الشركة جرائم  عن المسؤولية تتحمل فال الدامجة الشركة أما تصفية

 .الشخصي الفعل عن المسؤولية

 فتح قصدألشرعي"  الممثل" كلمة على الليونة من نوعا أدخل المشرع أن لو حبذا -1

 بذلك يمددها أن و وباسمها الشركة لحساب الجريمة مرتكب على الردع لتطبيق المجال

 .لحسابها يتصرف من و لغيرهم

 :العقوبة في -ثالثا -

 بين التجارية الشركة على المسلطة العقوبات حيث من انسجاما المشرع يحدث لم -1

 المادة في ةالوارد العامة القاعدة بين و بينها فيما بها المتابع ئماالجر تحكم التي النصوص

 على المطبقة ءاتالجزا فيرا كبي تنوعا تعرف التي العقوبات، قانون من مكرر 18

 هاوغير فروعها أو المؤسسة غلق أو حل السيما و التجارية كالشركة المعنوية األشخاص

 .ءاتاالجز من

 يرغ لجناية ارتكابها حالة في التجارية الشركة ضد أكبر مةاغر مقدار تحديد ضرورة -2

 جعلي أن الضروري من و العقاب، تفريد لمبدأ تطبيقا الجنح في لها المحدد المقدار ذلك

 ونقان في مقرر هو ما مع تنسجم الضريبي الغش ئماجر في ضدها المقررة مةاالغر عقوبة

 .العقوبات

 لن و التجريم فرصة من تقلل حتى قسوة أكثر للمشرع العقابية السياسة تكون أن يجب -3

 ئمارج بأحد جريمة اقتران حالة في مةاالغر لمقدار المشرع رفع حاباقتر إال ذلك يتحقق

 يرغ االتجار أو اإلرهاب تمويل أو األموال تبييض بجريمة الصرف جريمة كاقتران القطب

 .المنظمة الجريمة أو الفساد أو تابالمخدر المشروع

 العقوبة تنفيذ وقف نظام بتطبيق صريح و خاص نص يضع أن المشرع على يقترح -4

 رغي أو مشمولة مةابغر..." عبارة في له اإلشارة كافيا يعد فال المعنوي الشخص على

 ونفس ر،الذك السالفة العقوبات قانون من 8 مكرر 53 المادة من " ...التنفيذ بوقف مشمولة

 إذا وبةالعق انقضاء زمان بتحديد يتعلق فيما خاصة العقوبة انقضاء نظام على ينطبق الحكم

  بةالعقو تنقضي بتمامها المفروض فمن التصفية عمليات باختتام متبوعا الشركة حل كان

 :القضائية والمحاكمة المتابعة في -بعاار -
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 اريةالتج الشركات قبل من المرتكبة ئمارالج عن التمهيدي التحري و البحث مرحلةإن 

ي ضبط ف و التمدرس الدراية من الكافي بالقدر تتمتع التي القضائية بالضبطية ملمة تكون

 جاريةالت الشركات و جرائم عام بشكل وهذا االقتصادية الجرائم فيها بما األعمال جرائم

 قضاة على اشتملت لو حبذا فإنه الجريمة في التحقيق لمرحلة وبالرجوع خاص، بشكل

 و هو اقتصادي تخصص ذات يكون كأن األعمال جرائم في متخصصة عامة و نيابة تحقيق

 .بذلك خاصة معاهد في لهم الالزم التأهيل بتوافر إال تحقيقه يتم ال

 الممثل على فقط ينحصر ال القضاء أمام امعنوي اشخص باعتبارها الشركة تمثيل  -1

 خاصة ئيةاالجز المتابعة ءاتاإجر سير حسن قصد أالتفاقي للممثل بذلك يتعدى بل القانوني

 .الرئيسي مقرها عن بعيدة قضائية جهة أمام تمت قد كانت إذا

 معنوي شخص باعتبارها التجارية الشركة ضد ئيةاالجز المتابعة التحكم و ضبط -2

 شرعالم أدخلها التي التعديالت مع يتماشى بشكل الشركات فهرس أحكام تعديل وكذا خاص،

 المعنوية لألشخاص فهرسا بموجبها ينشأ كأن الخاصة والقوانين العقوبات قانون على

 ومن استثناء، دون عليه تطبق التي العقوبات كل فيها تدوين يتم و استثناء دون الخاصة

 رةإدا القضائية المجالس مستوى على األقل على أو المحاكم مستوى على إنشاء الضروري

 لىع قياسا خاصة بصفة المعنوي للشخص أو التجارية للشركات القضائية السوابق لصحيفة

 .بها المعمول الطبيعي لشخص القضائية السوابق شهادة

 في اتعقيد و تسارعا األكثر القانونية المواضيع أحد البحث هذا في تناولنا قد إذن

 قد شأنها من التي والتوصيات المالحظات من مجموعة تقديم حاولنا و الحاضر الوقت

 نيةقانو آليات وضع في تساعد قد كما بحث محل تكون قد للنقاش أخرى مجاالت لفتح تؤدي

 .التجارية الشركات ئماجر خطر لمواجهة القانوني غاالفر ذلك لسد
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 المراجع قائمة
 :الكتب_أوال

ى، الهد دار ،)وقضايا فقه( العام الجنائي القانون في الوجيز ، رحماني د/ منصور -1

 .2003طبعة  الجزائر،

 ومه،ه دار الرابعة، الطبعة ، العام الجزائي القانون في الوجيز ،بوسقيعة أحسن د/ -2
 .2007 الجزائر،

ضد  الوجيز في القانون الجزائري الخاص، الجزء االول ) الجرائم ،أحسن بوسقية /د -3

 االشخاص، الجرائم ضد االموال، بعض الجرائم الخاصة(، طبعة منقحة و متممة في ضوء

 .2013 -16، الطبعة 20/12/2006قانون 

(، د. القضائية ، جريمة الصرف ) على ضوء القانون و الممارسةأحسن بوسقيعةد/  -4

 .2013الجزائر، ، ITCSط. دار 

لرشوة، ، جرائم االعتداء على االموال العامة و الخاصة ) جريمة اد/ عبد العزيز سعد -5

وال االختالس، اصدار شيك بدون رصيد، اخفاء المسروقات،النصب و االحتيال، تحويل االم

اعة و دار هومه للطب 195/05المحجوزة، عدم دفع النفقة( في سلسلة تبسيط القوانين، صنف 

 .2005حي االبرويار بوزريعة الجزائر، طبعة  34شر و التوزيع الن

 بعةالط ،)مقارنة دراسة(لألعمال الجنائي القانون ،عالية هيثم /وأ عالية سميرد/  -6

 .2012لبنان  والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة األولى،

 وحماية اإلقتصادي العقوبات قانون في األساسية المبادئ ،جعفر محمد د/ علي -7

 .2009 لبنان، للدراسات مجد الجامعية المؤسسة ، الطبعة األولى المستهلك،

)شركات الجزائري التجاري  لقانونطبقا ل شركةاحكام ال ،فضيل نادية /د  -8

  -ار هومه للطباعة و النشر و التوزيعد ، 2005 طبعة  05-020صنف ،االشخاص(

 . الجزائر

 ،)وتفصيل تأصيل( التجارية للشركات الجنائي القانون في محاولة ،رضى خدة ابند/ -9

 2010 الرباط، السالم، دار األولى، مكتبة الطبعة

 ديوان ، الثانية الطبعة ، اإلقتصاديين لألعوان الجنائية المسؤولية ،وعمر د/ جبالي -10

 .2008الجزائر،  ، المطبوعات

 الجزائري القانون في التجارية للشركات الجزائية المسؤولية ،حزيط محمد /د -11

 .2014 الجزائر، هومة، دار الثانية، والقانون المقارن،الطبعة

، محاضرات في الشركات التجارية، القسام السنة الثالثة د/ فرحة زراوي صالح -12

 .2005جامعة وهران سنة  –شعبة العلوم االدارية و القانونية، كلية الحقوق  -حقوق

بي الحل منشورات التجاري، القانون ،الفقي السيد و د/ محمد العريني فريد د/محمد -13

 .2002طبعة لبنان، الحقوقية،
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 رسالة الخاصة، التجارية الشركة لمدير الجزائية المسؤولية ،الرحمان عبد صيدي -14

 .2011-2010سنة  1 جامعة الجزائر ماجستير،

 ، ثالثة الجزائري، طبعة شركات االموال في القانون التجاري  ،فضيل د/ نادية  -15

 .2008الجزائر، سنة  -الجامعيةديوان المطبوعات 

 االيمان طبعة، دون العام، القسم العقوبات قانون شرح ،الغريت عبد د/ محمد -16

 .2000-1999نشر،  بلد دون للطباعة،

 ، المسؤولية الجزائية للشركة التجارية في القانون الجزائري ود/ محمد حزيط  -17

 2014، دار هومه، الجزائر، 02القانون المقارن، طبعة 

 ،)نةمقار دراسة( والتجارية المالية األعمال جرائم لدراسة المدخل ،عالية سمير د/ -18

 .2008 للدراسات،لبنان، الجامعية المؤسسة مجد األولى، الطبعة

، المتابعة الجزائية للشخص المعنوي في التعديل الجديد لقانون أ/ فاتن يحيا -19

 ول، سنةبسكرة، العدد اال -جامعة محمد خيضر االجراءات الجزائية، مجلة المنتدى القانوني،

2005. 

 ،1 ط ،)مقارنة سةادر(المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية ،شريف سيد كامل د/ -20

 . 1997 القاهرة، العربية، النهضة دار

نون نون الجزائري و القاا، أزمة الوضوح في االثم الجنائي في القد/ احمد مجحودة -21

 الجزائر. هومه، دار الثانية، الطبعة ،)الجزء الثاني )المقارن، 

 الجزء( الجزائري التشريع في الجزائية اإلجراءات مبادئ ،الشلقاني شوقي أحمد -22

 .1999 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان . طبعة ،دون)الثاني

 الجزء الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانون شرح ،سليمان بارش.د/ أ -23

 الهدى، دار ، طبعة دون ،)األولية وإجراءاتها عنها الناشئة الجزائية الدعاوى المتابعة(األول،

 .2007 ، الجزائر

 و )التحرير الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون شرح ،أوهايبية هللا عبد /د -24

 .2014 الجزائر، والنشر، للطباعة هومه دار ،201،الطبعة الخامسة )التحقيق

 ،والفقه والقضاء التشريع في الجزائية اإلجراءات أصول ، المنعم عبد سليمان /د -25

 1997 بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة طبعة، دون

دار  الطعن في االحكام، -نظم االجراءات الجنائية، بدء سير الخصومة ،جالل ثروتد/ -26

 . 2000الجامعة الجديدة االزارطية 

 الثاني الجزء العام، القسم الجزائري العقوبات قانون شرح ،سليمان هللا عبد /أ -27

 2002 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، ، الطبعة)الجنائي الجزاء(

-2008القضائية،طبعة  الممارسات ضوء في العقوبات قانون ،بوسقيعة د/ أحسن -28

 الجزائر. بارتي، دار النشر 2009
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 آخر ضوء على الجزائري الجزائية اإلجراءات نقانو في مذكرات ،حزيط محمد /د  -29

 .2009 -06 رقم.ق، الجزائر هومه، دار الرابعة، بموجب،الطبعة تعديل

 الطبعة ،)الثاني الجزء(الخاص الجزائي القانون في الوجيز ،بوسقيعة أحسن د/ -30

 .2008 دار هومه،الجزائر، التاسعة،

وة، جرائم االعتداء على االموال العامة و الخاصة: جريمة الرش،د/عبد العزيز سعد -31

ل، جريمة االختالس، اصدار شيك بدون رصيد، اخفاء المسروقات، جريمة النصب و االحتيا

 /195تحويل االموال المحجوزة، جريمة عدم دفع النفقة، في سلسلة تبسيط القوانين، صنف 

بعة الجزائر، ط -بوزريعة -حي االبرويار 34، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، 05

2005. 

القانون التجاري الجزائري و النصوص التطبيقية و االجتهاد ،د/ مبروك حسين -32

 القضائي و النصوص المتممة)مع مجموع النصوص المتعلقة بالملكية الفكرية(، الطبعة

 -االبرويارحي  34دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع،  109/5الرابعة، صنف 

 .2005الجزائر، طبعة  -بوزريعة

 :لرسائل الجامعيةا: ثانيا

 القانون في الصرف جريمة خصوصيات - رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،ناجية شيخأ/  -1

 .2012 تيزي وزو، جامعة الجزائري،

 -اصالخ القانون في رسالة لنيل شهادة الماجستيرجرائم الشركات التجارية ، زادي صفية  -2

 .2016 /2015  2 دباغين لمين محمد ، جامعةاألعمال قانون تخصص

 القانون في ماجستير رسالة المعنوية، لألشخاص الجنائية المسؤولية ،عائشة بشوش  -3

 .2002 /2001 الجزائر، الجزائر، جامعة الحقوق، الجنائي، كلية

 شهادة لنيل مذكرة التجارية، للشركة المعنوية الشخصية على المترتبة اآلثار ،ساعد سالمي -4

ئر، الجزا تلمسان، جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية الخاص، في القانون الماجستير

2011/ 2012. 

 رسالة اإلقتصادي، الجنائي القانون في الموضوعية القواعد خصوصية ،عربية عثمان بن -5

 .2007 /2006 تونس، تونس، جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية ماجستير،

  :التشريعية النصوص: ثالثا

 :الدساتير-أ

 .1989 الدستور .1

، ج. ر. ع. 15/11/2008المؤرخ في  19-08المعدل بالقانون رقم:  1996دستور  .2

 .  16/11/2008المؤرخ في: 63

 :القوانين -ب
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المؤرخ في 30، ج. ر. ع. 21/07/1979المؤرخ في  07-79قانون رقم:  .1

 61، ج. ر. ع. 22/08/1998المؤرخ في  10-98رقم: المعدل بالقانون  24/07/1979

 المتعلق بقانون الجمارك. 23/08/1998المؤرخ في 

المؤرخة في  17، ج. ر. ع. 24/04/1990المؤرخ في  11-90قانون رقم:  .2

 المتعلق بعالقات العمل المعدل المتمم. 25/04/1990

المؤرخة في  52، ج. ر. ع. 14/08/2004المؤرخ في  08-04قانون رقم:  .3

 بشروط ممارسة االنشطة التجارية.علق المت 18/08/2004

المؤرخة في  43، ج. ر. ع. 19/07/2003المؤرخ في  09-03قانون رقم:  .4

زين و تعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية  حظر و استحداث و انتاج و تخ 20/07/2003

 استعمال االسلحة الكيميائية و تدميرها.

المؤرخة في  83، ج. ر. ع. 25/12/2004المؤرخ في  18-04قانون رقم:  .5

 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع االستعمال  26/12/2004

 االتجار غير المشروعين بها.

المؤرخة في  11، ج. ر. ع. 06/02/2005المؤرخ في  01-05قانون رقم:  .6

مم وال و تمويل االرهاب، المعدل و المتالمتعلق بالوقاية من تبييض االم 09/02/2005

 .15/02/2015المؤرخة في  08ج.ر. ع. 13/02/2012المؤرخ في  02-12باالمر رقم: 

المؤرخة في  14، ج. ر. ع. 20/02/2006المؤرخ في  01-06قانون رقم:  .7

  المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من الفساد. 08/03/2006

-12-242006المؤرخ في 84ج.ر.ع 20-12-2006المؤرخ في  23-06القانون  .8

 .المتعلق بقانون العقوبات66-156رقملالمر المعدل 

 :التنفيذية و النصوص التنظيمية المراسيم -ب

المؤرخ في 63ج.ر.ع 5-10-2006المؤرخ في 06-348المرسوم التنفيذي رقم  .1

 الجمهورية وقضاةالمحلي لبعض المحاكم ووكالء  المتعلق بتمديد اإلختصاص2006-10-8

 التحقيق 

المؤرخة  58ج. ر. ع.  07/10/2010المؤرخ في  236-10رقم  الرئاسي المرسوم  .2

المؤرخ في  02/250الذي الغي بالمرسوم الرئاسي رقمك  07/10/2010في: 

المتعلق بتمديد االختصاص  28/07/2002المؤرخة في  52ج. ر. ع.  24/07/2002

 لجمهورية و قضاة التحقيق.المحلي لبعض المحاكم و وكالء ا

 :االوامر -جـ

المؤرخة في  59ج. ر. ع.  23/08/2005المؤرخ في  06 – 05االمر رقم:  .1

المتعلق بمكافحة  15/07/2006المؤرخ في  09-06المعدل باالمر رقم  28/08/2005

 التهريب.
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المعدل 28-8-2005المؤرخ في 59ج.ر.ع 23-8-2005المؤرخ في  06-05االمر  .2

لمؤرخ في: ا19-1-2006المؤرخ في 47.ر.ع ج 7-252006المؤرخ في 06-09مباألمر رق

  .لمتعلق بمكافحة التهريبا 19/01/2006

و 22/08/2001 المؤرخ في  47ج.ر.ع    20/08/2001المؤرخ في  04-01االمر  .3

المؤرخ في  62.ر.ع ج- 21/10/2001المؤرخ في  17-01 باألمر رقم تم الموافقة عليه 

 ا.و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و خوصصته 24/10/2001

 02/10/1977 المؤرخ في  70ج.ر.ع    09/02/1976المؤرخ في  104-76االمر  .4

المؤرخ في  02/11المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة المعدل بموجب ق. رقم 

 .2003المتضمن لقانون المالية لسنة  25/12/200المؤرخ في  86.ر.ع ج- 24/12/2002

 18/12/1977 المؤرخ في  81ج.ر.ع    09/12/1976المؤرخ في  105-76االمر  .5

 المتعلق بقانون التسجيل.
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 الملخص باللغتين
 
 



ملخص  ا

خطيرة و جرائم ا جزائري من بين ا تشريع ا تجارية في ا ات ا شر تي  تعتبر جرائم ا حديثة ا ا
تقنين و تشهدها ى وجود ت ازيد في ا راهن، إذ أدت إ وقت ا باد في ا عديد من  ا ادخال ا

ل من تعديات على  تي تتضمن نصوص تشريعية  ا خاصة وا قوانين ا عقوبات وا قانون ا
تجارية،  أوردت مجموعة مهمة من ات ا شر متعلقة بخصائص جرائم ا خصوصيات ا ا

تي تتحملها،و جزائية ا ية ا مسؤو انها وا تي  وأر تي تقع عليها، واإجراءات ا جزاءات ا ا
ى إضفاء طابع خ تي تؤدي في مجملها إ ها وا ة ـــــــــــها ومن ثمــــــــــــــــعلي اصـــــــــتخضع 

عقوبات و رادهاـــــــــــــــنفإ واردة في قانون ا جرائم اأخرى ا  استبعادها عن ا

 

ة دا لمات ا  : ا

جرائم جريمة،ا جزائية ، خصوصية ا ية ا مسؤو تجارية ،ا ات ا شر  .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

Les infractions des sociétés commerciales dans la législation algérienne 

considérées parmi les crimes graves et moderne qui existe dans le pays, en ce 

moment que conduit une augmentation de rationnement et plusieurs 

amendements à chacun de la loi pénale et les lois privés qui comprennent des 

textes législative a rapporté ensemble important des particularités relatives aux 

caractéristiques pour les infractions des sociétés commerciales et ces éléments 

et la responsabilité pénale ,et les sanctions qui lui sont imposées ,et les 

procédures qui conduisent dans son intégralité afin de leur donner un caractère 

spécial, exclusivité et exclus par d’autres crimes contenues dans le droit 

pénale. 
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Crime, société commerciale, responsabilité pénale, la confidentialité de la 

criminalité. 


