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 إهداء
 الحمد هلل خالق األكوان ومنزل القرآن ومعلم االنسان والصالة والسالم 

 على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

أهدي  ثمرة جهدي الى مالكي في الحياة الى معنى الحب والحنان الى بسمة وسر 

أمي » م جراحي الى أغلى الحبايب الوجود الى من دعائها سر نجاحي وحنانها بلس

 «الحبيبة 

 أطال هللا عمرها  

الى من  انتظارالى من كلله هللا بالهبة والوقار ، الى من علمني العطاء بدون 

 أحمل إسمه بكل إفتخار الى

 أطال هللا عمره .« ابي الغالي» 

 الى كل إخوتي وأخواتي 

 نسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد هلل 

 والصالة والسالم على رسول هلل .

 



 
 

 
 

 شكر و تقدير

 

أشكـر هللا تعالى على فضله و عونه إلتمام هذا العمل المتواضع و ما كنت ألوفق 

 إال بإذنه.

 كما يشرفني أن أرفع قلمي وأسيل حبري ألوجه الشكـر 

  إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة  منذ أن كانت بذرة لتتحول في األخير

 إلى هذه الثمرة و أخص بالذكر األستاذة المشرفة 

 "لرقط عزيزة  "

التي لم تبخل عليا بنصائحها و توجيهاتها القيمة، والتي منها تعلمت التواضع  

 .واإلخالص في طلب العلم ، فجزاها هللا عني خير جزاء

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمةمق



 
 

 
 

 : مقدمة 

ــــة النهــــو   تحظــــى الشــــركة فــــي العصــــر الحــــديظ بأهميــــة كبيــــرة نظــــرا لــــدورها المميــــز فــــي عملي

االقتصــــــادي، فهــــــي أنضــــــس ثمــــــرة للنظــــــام الرأســــــمالي المرتكــــــز علــــــى الفلســــــفة الرأســــــمالية التــــــي انتشــــــرت 

بشـــــكل واســـــع فـــــي القـــــرن الماضـــــي، لـــــذل  تتصـــــدر الشـــــركات مواضـــــيع القـــــانون التجـــــاري و ســـــر أهميـــــة 

و تركيـــــــز للجهـــــــد و المـــــــال، و أنهـــــــا بـــــــذلل  تضـــــــاع  قـــــــدرة المكـــــــونين لهـــــــا و الشـــــــركات أنهـــــــا تجميـــــــع 

األســــواق، بحيــــظ تزيــــد هــــذه القــــدرة كثيــــرا عــــن مجمــــو  قــــدراتهم الشخصــــية احتكــــار فرصــــهم فــــي الــــر ح و 

 لو أن كال منهم قد انطوى بتجر ته على انفراد.

ــــوفره مــــن مناصــــب شــــغل   و تحققــــه مــــن رفاهيــــة  كمــــا تلعــــب دورا حيويــــا فــــي الحيــــاة االجتماعيــــة لمــــا ت

ميزانيــــــة العامــــــة ألي بلــــــد مــــــن خــــــالل التزامهــــــا بــــــدفع الضــــــريبة و ولهــــــا الــــــدور البــــــال  فــــــي الاجتماعيــــــة، 

فالشـــــركة هـــــي مجموعـــــة مـــــن التجمعـــــات التـــــي يحكمهـــــا نظـــــام واحـــــد و هــــــي   الرســـــوم المختلفـــــة وعليـــــه

 تحتوي على عدد من الشركاء.

أو  وطنيـــــا  ســـــتثمار بكافـــــة صـــــوره ســـــواء كـــــانكمـــــا أن دور الشـــــركات يتجســـــد خاصـــــة فـــــي مجـــــال اال   

عالميــــــا ضــــــ  إلــــــى ذلــــــ  المرحلــــــة االنتقاليــــــة التــــــي شــــــهدها العــــــالم فــــــي المجــــــال االقتصــــــادي مــــــا دفــــــع 

و ذلـــــ  بنيــــــة  صــــــالحات إو  كبيـــــرةعلــــــى بـــــذل جهــــــود بـــــبع  الـــــدول وعلــــــى غرارهـــــا الدولــــــة الجزائريـــــة 

ــــــــأطير األنشــــــــطة االقتصــــــــادية  ــــــــوطني و انعاشــــــــه مــــــــن خــــــــالل تنظــــــــيم و ت ــــــــة االقتصــــــــاد ال ــــــــدفع بعجل  ال

ــــــر مشــــــروعة تضــــــر ال محــــــال باالقتصــــــاد و  ــــــي ممارســــــات غي ــــــع ف ــــــى ال تق ــــــة الســــــيطرة عليهــــــا حت محاول

 الوطني.



 
 

 
 

ـــــدة و متنوعـــــة قـــــد تحـــــول دون تحقيـــــق هـــــذه الشـــــركة  فهـــــذه الممارســـــات الغيـــــر مشـــــروعة لهـــــا صـــــور عدي

ــــد  ألهــــدافها التــــي أنشــــأت مــــن أجلهــــا، فلــــم تقتصــــر هــــذه الممارســــات علــــى الغيــــر فقــــ  بــــل يمكــــن أن تمت

 لتشمل مسيري الشركة و مدرائها.

التجـــــاوزات التـــــي  أهـــــم الجـــــرائم التـــــي تحـــــدد و لعـــــل جريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة تعـــــد 

فيهــــــا أمــــــوال و ممتلكــــــات  قـــــد تحصــــــل داخــــــل الشــــــركة مــــــن هــــــذه الفئــــــة و التـــــي فــــــي الغالــــــب مــــــا تكــــــون 

الشــــــركة و مــــــا يــــــدخل فــــــي حكمهــــــا هــــــي الوضــــــعية المســــــتهدفة العتــــــداءات هــــــ الء المســــــيرون القــــــائمين 

مـــــن قـــــانون التجـــــاري علـــــى هـــــذه الجريمـــــة مـــــن  840و  811و  800علـــــى ادارة الشـــــركة و قـــــد نصـــــت 

ــــى أنهــــا جــــنح تقــــع نتيجــــة الســــتعم ــــى إدارة الشــــركة و تعــــر  عل ال أمــــوال أو قبــــل المســــيرين القــــائمين عل

 اعتماد الشركة من قبل المسير بسوء نية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

المشـــــر  الجزائـــــري كغيـــــره مـــــن التشـــــريعات المقارنـــــة  وتظهـــــر أهميـــــة دراســـــة هـــــذا الموضـــــو  مـــــن ناحيـــــة 

كـــــري حمايـــــة جزائيـــــة للشـــــركة التجاريـــــة بإعتبارهـــــا كيـــــان مســـــتقل عـــــن الشـــــركاء واألشـــــخاص الطبيعيـــــين 

هـــــذه الحمايـــــة الجزائيـــــة التـــــي تعـــــد النـــــو  المحبـــــذ و المضـــــمون نظـــــرا لمـــــا تحملـــــه مـــــن  ،ن لهـــــا الم سســـــي

ـــــي  ـــــز عليهـــــا طـــــابع ردعـــــي و الت ـــــرة فـــــي ســـــيتم التركي ـــــد أيضـــــا المـــــذكرة  بدرجـــــة كبي ـــــة تمت ، فهـــــذه الحماي

ـــــي خطـــــأ فـــــي  ـــــه نتيجـــــة ف ـــــالتعوي  أو رد الشـــــيء مـــــا كـــــان علي ـــــي تلـــــزم المســـــير ب ـــــة و الت ـــــة مدني لحماي

 الى الحماية التجارية باإلضافةي أدى الى الحاق الضرر بالغير حسن النية الذ التسيير

هـــــــذه الجريمـــــــة فجريمـــــــة التعســـــــ  فـــــــي اســـــــتعمال أمـــــــول الشـــــــركة  صـــــــدارة اهتمـــــــام  احتلـــــــتحيـــــــظ      

 بــــإدارةال أنهــــا تعــــد مــــن أبــــرز صــــور الجــــرائم المتعلقــــة إالبــــاحثين وشــــران القــــانون نظــــرا لحداثــــة عهــــدها 

 رية .و تسير الشركة التجا



 
 

 
 

ـــــــار ـــــــين أوال  وألن ســـــــبب اختي ـــــــي ســـــــببن اثن ـــــــي لهـــــــذا الموضـــــــو  يكمـــــــن ف ـــــــي عمل ـــــــل ف ن أ: يتمث

هـــــا علـــــى صـــــلة مـــــع أنبـــــرز جـــــرائم التســـــيير كمـــــا أجريمـــــة التعســـــ  الســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة تعـــــد مـــــن 

ــــائي لألعمــــال إ ــــل فــــي اثــــراء الرصــــيد المعرفــــي لهــــذا لمــــمــــا الســــبب العأختصــــاص القــــانون الجن ي : فيتمث

هـــــذا الموضــــــو  هـــــو تســــــلي   ةنـــــه حـــــديظ النشــــــأة كمـــــا ان الهـــــد  مــــــن دراســـــأاعتبــــــار  الموضـــــو  علـــــى

ـــــانون  ـــــي ق ـــــذكرها ف ـــــم ي ـــــر عـــــن هـــــذه الجريمـــــة خصوصـــــا وان المشـــــر  ل الضـــــوء وا عطـــــاء توضـــــيحات اكث

ـــــانون التجـــــاري  ـــــة كالق ـــــوانين خاصـــــة متفرق ـــــي ق ـــــى بـــــذكرها ف ـــــل اكتف ـــــاقي الجـــــرائم األخـــــرى ب ـــــات كب العقوب

ــــرا ب ــــد والقــــر  ، وا  ــــانون النق ــــر مــــن المســــيرين مــــن وق ــــه الكثي ــــع في ــــذي يق ــــ  ال ــــب الخل ز خصائصــــها لتجن

 تحت طائلة العقوبة. وا خالل ابراز حدود صالحياتهم وما يخرج عنها حتى ال يقع

ــــــازات ــــــي يحظــــــى بهــــــا المــــــدير أو المســــــير داخــــــل الشــــــركة  والرتباطهــــــا باالمتي والتــــــي و الصــــــالحيات الت

ــــا ــــي يمكــــن أ غالب ــــى االنحــــرا  و مــــا تكــــون مســــخرة لخــــدمتها، و الت ــــدفعهم ال ن تشــــكل لهــــم اغــــراءات و ت

 استعمالها لغير مصلحتها الحقيقية ، وهذا ما أثار  جدال و اشكاالت قانونية.

ــــــانون التجــــــاري تــــــنص       ــــــإن المشــــــر  الجزائــــــري أورد نصوصــــــا جزائيــــــة فــــــي الق وكمــــــا ســــــبق ذكــــــره ف

 وتعاقب على هذه الجريمة مما يجرنا ذل  إلى طرن اإلشكال التالي:

ــــــ         المشــــــر  الجزائــــــري الحمايــــــة الجزائيــــــة ألمــــــوال الشــــــركات فــــــي مواجهــــــة االنحرافــــــات  عــــــالسكي

ــــة  ــــازات وضــــرورة حماي ــــع المــــدير أو المســــير بصــــالحيات وامتي ــــي ظــــل تمت ــــد يرتكبهــــا مســــيروها ف ــــي ق الت

ومـــــا مـــــدى خصوصـــــية هـــــده الجريمـــــة فجريمـــــة التعســـــ  فـــــي  أعضـــــائها الشـــــركة ككيـــــان مســـــتقل عـــــن 

 الشركة الشركة  مقارنة بباقي الجرائم التي يرتكبها المسيرين إضرارا بأموال  استعمال أموال



 
 

 
 

ــــى شــــقين  ــــة عــــن هــــذه اإلشــــكالية يقتضــــي تحليــــل جريمــــة تعســــ  فــــي اســــتعمال أمــــوال الشــــركة ال واإلجاب

فـــــي ذلـــــ  المـــــنهس التحليلـــــي كونـــــه يتناســـــب مـــــع طبيعـــــة الموضـــــو   علـــــى االعتمـــــادموضـــــوعي واجرائـــــي 

 وما يثيره من إشكاالت قانونية وعملية.

 وسنتبع خطة بحظ تتكون من فصلين:

: االحكــــــــام الموضــــــــوعية لجريمــــــــة التعســــــــ  الســــــــتعمال أمــــــــوال الشــــــــركة الفصــــــــل األول تحــــــــت عنــــــــوان 

 مبحثين:ويتضمن 

 فيه جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة عنون: النطاق الذي ترتكب فالمبحظ األول تحت 

 أركان الجريمة. نون:فعوالمبحظ الثاني 

ـــــــاه  ـــــــاني فعنون ـــــــة لجريمـــــــة التعســـــــ  الســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة أمـــــــا الفصـــــــل الث بــــــــ : االحكـــــــام اإلجرائي

 ويتضمن مبحثين :.

 األثار المترتبة عن هذه الجريمة.  :المبحظ األول

 ستعمال أموال الشركة.في إبعة لجريمة التعس  إجراءات المتا والمبحظ الثاني:
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ال تـــــــزال موضـــــــو  جـــــــدل وبـــــــاألخص تلـــــــ  المرتكبـــــــة  إن جــــــرائم المـــــــال واألعمـــــــال كانـــــــت  و

فــــي إدارة تســــيير الشــــركات التجاريــــة فهــــي غالبــــا مــــا تكــــون ذات طبيعــــة خاصــــة تميزهــــا عــــن الجــــرائم 

فـــــي األركـــــان التـــــي تقـــــوم عليهـــــا ، هـــــا األخـــــرى نظـــــرا لمـــــا تحملـــــه مـــــن طـــــابع فـــــي الخصوصـــــية وتفرد

إذ أن هاتــــه األخيــــرة علــــى الــــرغم وهــــو مــــا نجــــده فــــي جريمــــة التعســــ  فــــي اســــتعمال أمــــوال الشــــركة ، 

ـــــة إال أنهـــــا ال يمكـــــن تتحقـــــق إال  ـــــة األمان مـــــن تشـــــابهها مـــــع جـــــرائم أخـــــرى كجريمـــــة اإلخـــــتالي وخيان

الــــذين  ةبتــــوفر أركــــان معينــــة ، والتــــي تتمحــــور حــــول طبيعــــة النطــــاق الــــذي ترتكــــب فيــــه وصــــفة الجنــــا

  .يرتكبونها

تطــــرق فــــي المبحــــظ األول إلــــى تم اليــــوعلــــى هــــذا األســــاي قســــيم هــــذا الفصــــل إلــــى مبحثــــين ، حيــــظ 

ــــــى أركــــــان  تحديــــــد نطــــــاق جريمــــــة اإلســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال الشــــــركة ، وفــــــي المبحــــــظ الثــــــاني إل

 جريمة التعس  في إستعمال أموال الشركة .

 نطاق جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.األول : بحثلما

إذا كــــــان األصــــــل أن قــــــانون العقوبــــــات هــــــو مــــــن يتضــــــمن معاقبــــــة مختلــــــ  الجــــــرائم إال أنــــــه 

هنــــا  جــــرائم تخــــرج مــــن هــــذا المجــــال ومــــن بينهــــا جريمــــة االســــتعمال التعســــفي ألمــــوال الشــــركة التــــي 

ترتكـــــب علــــــى مســــــتوى إدارات الم سســــــات والشــــــركات التجاريـــــة ، وهــــــذه الجريمــــــة بــــــال شــــــ  ســــــت دي 

ـــــوطني  مـــــان الشـــــركة وأصـــــولها وعلـــــى صـــــغار المســـــاهمين وانعكاســـــات ضـــــارة بائت إلـــــى االقتصـــــاد ال

 ككل .

ها جريمـــــة التعســـــ  ا عر  فـــــي هـــــذه الدراســـــة الـــــى الشـــــركات التـــــي ترتكـــــب علـــــى مســـــتو يوبالتـــــالي ســـــ

مــــــر عنــــــد هــــــذا الحــــــد فالبــــــد أيضــــــا تبيــــــان الشــــــركات وال يقتصــــــر األ فــــــي اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة .

 األخرى التي تخرج عن هذا النطاق .
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حيـــــظ ســـــنتناول فـــــي المطلـــــب األول الشـــــركات التـــــي تخضـــــع  مطلبـــــينإلـــــى  بحـــــظل  قســـــم هـــــذا الملــــذ

ألحكـــــــام جريمـــــــة التعســـــــ  فـــــــي اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة و فـــــــي المطلـــــــب الثـــــــاني الشـــــــركات غيـــــــر 

 جريمة.هذه ال خاضعة ألحكام

 لجريمة. لهذه االخاضعة الشركات المطلب األول : 

فـــــــي شـــــــخص مســـــــيري شـــــــركات ذات المســـــــ ولية حصـــــــر المشـــــــر  الجزائـــــــري هـــــــذه الجريمـــــــة  

المحـــــدودة وشـــــركات المســـــاهمة كمـــــا هـــــو مبـــــين فـــــي نصـــــوص القـــــانون التجـــــاري التـــــي ســـــبق ذكرهـــــا 

وعلـــــى هـــــذا األســـــاي ســـــيتم التطـــــرق إلـــــى هـــــاتين الشـــــركتين ومـــــا يميزهمـــــا مـــــن أحكـــــام قانونيـــــة حيـــــظ 

ــــــــاني ــــــــر  الث ــــــــر  األول للشــــــــركات ذات المســــــــ ولية المحــــــــدودة ، أمــــــــا الف فيخصــــــــص  سيخصــــــــص الف

 لدراسة شركة المساهمة . 

 ذات المسؤولية المحدودة . ةالفرع األول : الشرك

أصــــــــــل ألمـــــــــاني ، وقـــــــــد أدخلهـــــــــا المشــــــــــر   ذات المحـــــــــدودة  إن الشـــــــــركات ذات المســـــــــ ولية

ن ، ثـــــم عمـــــم ياأللـــــزاي و اللـــــور تي بعـــــد اســـــترجا  فرنســـــا لمقـــــاطع 1927الفرنســـــي فـــــي شـــــهر مـــــاري 

ــــــو  الشــــــركات  ــــــيهــــــذا الن ــــــتالالتشــــــريع الفرنســــــي  ف اســــــتغالل المشــــــروعات االقتصــــــادية م و ئكونهــــــا ت

  1فر وي أموال ضخمة. إلى والمتوسطة الحجم والتي ال تحتاج ةالصغير 

ومـــــــا يفســـــــر فكـــــــرة وجودهـــــــا وانتشـــــــارها هـــــــي رغبـــــــة المســـــــتثمرين فـــــــي مواجهـــــــة الضـــــــرورات العمليـــــــة 

للخـــــــروج عـــــــن أوضـــــــا  شـــــــركات المســـــــاهمة وتقاليـــــــدها والتخفيـــــــ  مـــــــن المضـــــــايقات التـــــــي تفرضـــــــها 

                                                
  295.1، ص 2009الوجيز في شرن القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائر ،  عمار عمورة ، -
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تفــــــر   ألن هــــــذا النــــــو  مــــــن الشــــــركات  1ف. ةشــــــركات أخــــــرى كشــــــركة التضــــــامن والتوصــــــية البســــــيط

 .لة ال يقدرون على تحملها على المستثمرين مس وليات ثقي

كمـــــــا أن الشـــــــركات ذات المســــــــ ولية المحـــــــدودة ســـــــهلة التأســــــــيي وقليلـــــــة النفقـــــــات ، عكــــــــي 

ثقيلـــــــة يتطلــــــب تأسيســـــــها إجـــــــراءات طويلـــــــة ومعقـــــــدة ونفقـــــــات  أداةشــــــركات المســـــــاهمة والتـــــــي تعتبـــــــر 

رجهـــــا هـــــذا النـــــو  مـــــن الشـــــركات حيـــــظ أدلمـــــر الـــــذي يفســـــر لنـــــا اعتنـــــاق المشـــــر  الجزائـــــري األ،بالغـــــة 

مــــــن القــــــانون التجـــــاري والتــــــي تــــــنص علــــــى أن الشــــــركة ذات المســــــ ولية  544ضـــــمن أحكــــــام المــــــادة 

 . 2فالمحدودة تجارية بحكم شكلها مهما يكن موضوعها 

 .خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة أوال: 

 تشتمل الشركة ذات المس ولية المحدودة على مجموعة من الخصائص تتمثل أساسا في :

 حقوق الشركاء والتزاماتهم :-1

 ال يســــــأل الشــــــري  فــــــي الشــــــركة ذات المســــــ ولية المحــــــدودة عــــــن ديونهــــــا إال بقــــــدر الحصــــــة المقدمــــــة

  3ففي رأسمال الشركة . من طرفه

ـــــ  تحمـــــل كـــــل المســـــ ولية الوهـــــو أســـــاي تســـــميتها بالشـــــركة ذات  ـــــي ذل  الشـــــركاءمحـــــدودة والحكمـــــة ف

ـــــدار مـــــا ســـــاهم ـــــي  وا فيهـــــا التزاماتهـــــا بمق  ممـــــن حصـــــص فيهـــــا دون أمـــــواله واقـــــدم رأي مالهـــــا ومـــــاف

                                                
، اإلصدار  1مقارنة ، ط محمود الكيالني ، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الخامي ، الشركات التجارية ، دراسة -1

 . 173، ص  2009دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، الثاني ،
.182عمار عمورة   ، مرجع  سابق  ، ص -2  

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب القانون  1975سبتمبر  26الم رخ في  59/  75من األمر رقم  544المادة 
. 2005فيفري  09الم رخ في  11، ج ر العدد  2005فبراير  06، الم رخ في  05-02  
. 296سابق ، ص عمار عمورة ، مرجع  -3  
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هم ، نظـــــرا الســـــتقالل ذمـــــة كـــــل مـــــنهم عـــــن ذمـــــة الشـــــركة ســـــوى رأي الخاصـــــة وال تضـــــامن فيمـــــا بيـــــن

 . 1فالمال المذكور في العقد التأسيسي للشركة 

يجــــدر بالــــذكر أن مســــ ولية الشــــركة كشــــخص معنــــوي ليســــت محــــدودة بــــل هــــي مطلقــــة فــــي جميــــع  و

تهـــــا بعكـــــي مســـــ ولية الشـــــركاء فيهـــــا المحـــــدودة بقـــــدر حصـــــة كـــــل واحـــــد مـــــنهم فـــــي اأموالهـــــا وموجود

ال يجــــــوز تأســــــيي الشــــــركة أو زيــــــادة رأي مالهــــــا أو االقتــــــرا  لحســــــابها عــــــن كمــــــا أنــــــه رأي المــــــال 

  2فطريق االكتتاب العام وال يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول .

، ذات المســـــ ولية المحـــــدودة تجاريـــــة بحســـــب شـــــكلها ن الشـــــركة أســـــلفنا القـــــول أ عـــــدد الشـــــركاء :-2

إذ أن الحــــد األقصــــى لعــــدد الشــــركاء فيهــــا هــــو عشــــرون شــــريكا وهــــو مــــا نصــــت عليــــه صــــراحة المــــادة 

ــــــى ال يقــــــل عــــــن شــــــريكين  590 ــــــانون التجــــــاري الجزائــــــري ، كمــــــا أن الحــــــد األدن ال  اثنــــــينمــــــن الق وا 

ـــــــــى الشـــــــــركة غيـــــــــر شـــــــــكل الشـــــــــركة ت إذا تأسســـــــــت مـــــــــن  E.U.R.Lمحـــــــــدودة المســـــــــ ولية ال تذا  إل

   3ف.شخص واحد فق  

أعطـــــى المشـــــر  للشـــــركة حـــــق الخيـــــار فـــــي أن  564/3تطبيقـــــا لـــــنص المـــــادة عنـــــوان الشـــــركة : -3

شــــركات األخــــرى التجاريــــا مســــتمدا مــــن طبيعــــة عملهــــا وبالتــــالي تختلــــ  عــــن غيرهــــا مــــن  اســــماتتخــــذ 

مـــــن موضـــــو   لهـــــا الحريـــــة فـــــي تعيـــــين اســـــم لهـــــا تســـــتمده عـــــادة وتقتـــــرب مـــــن شـــــركة األمـــــوال  التـــــي 

                                                
.172ص مرجع سابق ، ،  دراسة مقارنةفمحمود الكيالني ، الشركات التجارية -1  
فــــــاروق وحــــــي ، ســــــلطات ومســــــ وليات المــــــديرين فــــــي الشــــــركات التجاريــــــة ، دار الفكــــــر العر ــــــي ، القــــــاهرة ، مصــــــر ، ص  -2
19. 
، المســــــ ولية الجزائيــــــة للشـــــــركات التجاريــــــة فــــــي القــــــانون الجزائـــــــري فــــــي القــــــانون المقــــــارن ، دار هومـــــــة ،  محمــــــد حــــــزي  -3

ــــــــر ،  ال يســــــــوا أن يتجــــــــاوز عــــــــدد الشــــــــركاء فــــــــي شــــــــركة ذات مســــــــ ولية  »ق ت :  590المــــــــادة  . 139، ص  2013الجزائ
ـــــر مـــــن  20محـــــدودة  ـــــى أكث ذا أصـــــبحت الشـــــركة مشـــــتملة عل ـــــى شـــــركة مســـــاهمة فـــــي شـــــريكا وجـــــب تحوي 20شـــــريكا .وا  لهـــــا إل

أجــــل ســــنة واحــــدة . وعنــــد عــــدم ذلــــ  تنحــــل الشــــركة مــــا لــــم يصــــبح عــــدد الشــــركاء فــــي تلــــ  الفتــــرة مــــن الــــزمن مســــاويا لعشــــرين 
 . «شريكا أو أقل 
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« شـــــركا ه  و»أن تتخـــــذ لهـــــا عنـــــوان يـــــذكر فيـــــه اســـــم شـــــري  أو أكثـــــر مـــــع ذكـــــر عبـــــارة  ،و الشـــــركة 

فــــــــإن عنــــــــوان الشــــــــركة ذات المســــــــ ولية المحــــــــدودة   ةوفــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة األخيــــــــر « و شــــــــركائهم »أو 

اســـــم  إلـــــىيضـــــا   و 1فة البســـــيطة  . يشـــــبه عنـــــوان شـــــركات األشـــــخاص فشـــــركة التضـــــامن والتوصـــــي

يـــــدرج هـــــذا االســـــم مـــــع مقـــــدار و الشـــــركة عبـــــارة فذات المســـــ ولية المحـــــدودة   أو اختصـــــارفذ. م. م  

رأي مــــــال الشــــــركة ورقــــــم تســــــجيلها فــــــي جميــــــع األوراق والمطبوعــــــات التــــــي تســــــتخدمها فــــــي أعمالهــــــا 

   2فوفي العقود التي تبرمها . 

ـــــاجر -4 ـــــاجر:عـــــدم اكتســـــاب الشـــــري  صـــــفة الت فـــــي الشـــــركة ذات  ال يكتســـــب الشـــــري  صـــــفة الت

األهليـــــــة فيـــــــه وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــال يســـــــتوجب القـــــــانون فـــــــي الشـــــــري  أن تتـــــــوفر المســـــــ ولية المحـــــــدودة ،

وال يلــــــــزم هــــــــذا الشــــــــري   ،  قــــــــانون التجــــــــاري الالالزمــــــــة الحتــــــــرا  التجــــــــارة كمــــــــا نــــــــص عليــــــــه فــــــــي 

ظمــــــة وال يســــــري بحقــــــه تمن قيــــــد اســــــمه فــــــي الســــــجل التجــــــاري أو مســــــ  دفــــــاتركبالتزامــــــات التجــــــار  

    3فنظام اإلفالي إذا تعرضت الشركة لإلفالي .

 

 

 

                                                
، ص  2007فتيحــــــة يوســــــ  المولــــــودة عمــــــاري ، أحكــــــام الشــــــركات التجاريــــــة ، دار الغــــــرب للنشــــــر والتوزيــــــع ، الجزائــــــر ،  -2

وتعـــــين بعنـــــوان للشـــــركة يمكـــــن أن يشـــــتمل علـــــى إســـــم واحـــــد مـــــن الشـــــركاء ...  »ق ت :  564/2المـــــادة  . 245- 244ص 
أو األحـــــر  األولــــــى  "شـــــركة ذات مســــــ ولية محـــــدودة  "أو أكثـــــر علـــــى أن تكـــــون هــــــذه التســـــمية مســـــبوقة أو متبوعــــــة بكلمـــــات 

 . «و يان رأي مال الشركة  "ش. م. م "منها أي 
 . 374،ـ ص  2010جاري للشركات ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، أكرم ياملكي ، القانون الت -3
 .183محمود الكيالني ، مرجع سابق ، ص  -1
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 عدم انحالل الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء :  -5

نمــــــا تنتقـــــل حصــــــة كــــــل  ال تنحـــــل الشــــــركة ذات المســـــ ولية المحــــــدودة بوفــــــاة أحـــــد الشــــــركاء وا 

فضــــال عــــن جــــواز إحالتهــــا بــــين األزواج والفــــرو  ، وهــــو مــــا أشــــارت إليــــه  شــــري  بوفاتــــه الــــى ورثتــــه ،

  1فمن القانون التجاري . 570المادة  

غيـــــر أن المشـــــر  أحـــــاط هـــــذا التنـــــازل بشـــــروط مشـــــددة إذ اشـــــترط إثبـــــات التنـــــازل عـــــن الحـــــق بصـــــورة 

ال ال يحـــــتس بهـــــذه اإل اءإخطـــــار الشـــــركة بعقـــــد رســـــمي وقبـــــول الشـــــرك ،  رســـــمية  حالـــــة لـــــذل  العقـــــد وا 

  2فوهذا بخال  القواعد العامة في الحوالة . ، على الشركة أو الغير

 .طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثانيا :

إذ تقتــــــرب مــــــن  تتميــــــز الشــــــركة ذات المســــــ ولية المحــــــدودة فــــــي أنهــــــا ذات طــــــابع مخــــــتل  ، 

شـــــــركة المســـــــاهمة ألن كـــــــل شـــــــري  فيهـــــــا ال يكـــــــون مســـــــ وال  إال بقـــــــدر حصـــــــته ، وتشـــــــبه شـــــــركات 

ــــداول فيهــــا األشــــخاص لكونهــــا تضــــم عــــددا محــــدودا مــــن الشــــركاء وحصــــص الشــــركاء  ــــة للت ــــر قابل غي
   3ف

ن كــــان هـــــذا االعتبــــار ملحـــــو  أكثــــر فـــــي شــــركة التضـــــامن  ألنهــــا تقــــوم علـــــى االعتبــــار الشخصـــــي وا 

  4ف.الشركة ذات المس ولية المحدودة  منه في

                                                
ــــــين األزواج واألصــــــول  »:  ق ت 570المــــــادة -1 ــــــه يمكــــــن إحالتهــــــا ب ــــــق اإلرظ كمــــــا أن ــــــة االنتقــــــال عــــــن طري للحصــــــص قابلي

 «والفرو  ... 
 .239 ص يوس  مولودة عماري ، مرجع السابق ، فتيحة -3
 .139محمد حزي  ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 297ار عمورة  ، مرجع  سابق ، ص عم-4
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للغيـــــر  هاميتقـــــد عـــــدمقـــــوي ل بائتمـــــانالشـــــركة ذات المســـــ ولية المحـــــدودة أنهـــــا ال تتمتـــــع  ويعـــــاب علـــــى

الضـــــــمان المســـــــتمد مــــــــن المســـــــ ولية الشخصــــــــية المطلقـــــــة للشـــــــركاء كمــــــــا هـــــــو الحــــــــال فـــــــي شــــــــركة 

ــــذي يقــــوم فــــي شــــركات المســــاهمة ، مــــن حيــــظ االتضــــامن ، وال  ــــر لضــــمان ال خضــــوعها لرأســــمال كبي

   1فام رقابة صارمة .ظولن

ــــــة لمســــــيري  هــــــا المشــــــر  تناولفقــــــد الشــــــركات ذات المســــــ ولية المحــــــدودة  أمــــــا عــــــن المســــــ ولية الجزائي

مــــن القــــانون التجــــاري فــــي البــــاب الثــــاني الفصــــل األول تحــــت  805الــــى  800المــــواد  الجزائــــري فــــي

ـــــق بالشـــــركة ذات المســـــ ولية ا»عنـــــوان :  ـــــاألخص « لمحـــــدودة مخالفـــــات تتعل ـــــرة وب مـــــن المـــــادة  4الفق

والتـــــــــي تقضــــــــــي صـــــــــراحة بمعاقبــــــــــة مســـــــــيري الشــــــــــركات ذات المســـــــــ ولية المحــــــــــدودة إذا مــــــــــا  800

اســـــتعملوا أمـــــوال الشـــــركة اســـــتعمال مخالفـــــا لمصـــــلحة  هـــــذه األخيـــــرة بســـــوء نيـــــة وألغـــــرا  شخصـــــية 

جريمـــــه لهـــــذا وهـــــذا مـــــا يبـــــين مـــــدى حـــــرص المشـــــر  الجزائـــــري علـــــى حمايـــــة أمـــــوال هـــــذه الشـــــركة بت

  2فالفعل .

القـــــول أن الشـــــركة ذات المســـــ ولية المحـــــدودة اشـــــترط القـــــانون لقيامهـــــا أن تتكـــــون  ســـــبقكمـــــا 

، إال أنــــــــه يمكــــــــن  مــــــــن شخصــــــــين فــــــــأكثر علــــــــى أن ال يتعــــــــدى عــــــــدد الشــــــــركاء عشــــــــرين  شخصــــــــا

لشـــــــخص واحــــــــد أن يكــــــــون شــــــــركة يطلــــــــق عليهـــــــا الشــــــــركة ذات الشــــــــخص الوحيــــــــد وبالتــــــــالي يثــــــــور 

التســــا ل حــــول مصــــير هــــذا النــــو  مــــن الشــــركات لوجــــود التشــــابه بينــــه و ــــين الشــــركة ذات المســــ ولية 

                                                
 .  297، ص مرجع سابقفتيحة يوس  المولودة عماري ،  -1
دج  200.000دج إلـــــــى  20.000ســـــــنوات وبغرامـــــــة مـــــــن  5يعاقـــــــب بالســـــــجن لمـــــــدة ســـــــنة إلـــــــى  »ق ت :  800المـــــــادة -22

المســــــيرون الــــــذين إســــــتعملوا عـــــن ســــــوء نيــــــة أمــــــواال أو قروضــــــا بالشــــــركة ، إســــــتعماال  – 4أو بإحـــــدى هــــــاتين العقــــــو تين : ... 
ــــون أنــــه مخــــال  لمصــــلحة الشــــركة تلبيــــة ألغراضــــهم الشخصــــية أو لتفضــــيل شــــركة أو م سســــة أخــــرى لهــــم فيهــــا مصــــالح  يعمل

 «مباشرة أو غير مباشرة ... 
ــــــق أحكــــــام المــــــواد مــــــن  »ق ت :  805المــــــادة - ــــــى  800تطب علــــــى كــــــل شــــــخص قــــــام مباشــــــرة أو بواســــــطة شــــــخص  804إل

 .«آخر بتسيير شركة ذات مس ولية محدودة تحت الظل أو بدال عن مسيرها القانوني 
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المحــــــــدودة خاصــــــــة مــــــــع انعــــــــدام الــــــــنص القــــــــانوني حــــــــول خضــــــــوعها أو عــــــــدم خضــــــــوعها لجريمــــــــة 

 ال أموال الشركة  التعس  في استعم

ذات  ذات الشـــــــخص الوحيـــــــد الشـــــــركة قبـــــــل اإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا التســـــــا ل وجـــــــب أن نحـــــــدد ماهيـــــــة  

 : المس ولية المحدودة 

تـــــاريد مـــــيالد الم سســـــة ذات الشـــــخص  1996ديســـــمبر  9المـــــ رخ فـــــي  27-96مـــــر رقـــــم يعتبـــــر األ

 المشـــــــر  الجزائـــــــري  فقبـــــــل هـــــــذا التـــــــاريد لــــــم يكـــــــن ،ذات المســـــــ ولية المحـــــــدودة فـــــــي الجزائــــــرحيــــــد الو 

بـــــالوجود القـــــانوني لشـــــركة مكونـــــة مـــــن شـــــخص واحـــــد ، بحيـــــظ أن اجتمـــــا  كافـــــة حصـــــص   يعتـــــر 

مــــن  441الحــــل القضــــائي لهــــذه الشــــركة وفقــــا للمــــادة  إلــــىالشــــركة فــــي يــــد شــــري  واحــــد كــــان يــــ دي 

  1فالقانون المدني الجزائري 

مـــــن  المتكونـــــة أن الشـــــركة مـــــن نفـــــي القـــــانون  416كمـــــا أنـــــه يســـــتخلص مـــــن اســـــتقراء أحكـــــام المـــــادة 

منحلــــــة بقــــــوة القــــــانون وذلــــــ  لفقــــــدانها عنصــــــرا هامــــــا فــــــي عقــــــد الشــــــركة وهــــــو  تعتبــــــر شــــــخص واحــــــد

ــــــذي كــــــان يمــــــن ــــــا للمشــــــر  الفرنســــــي ال ــــــذي ح عنصــــــر تعــــــدد الشــــــركاء وهــــــذا خالف ــــــد ال للشــــــري  الوحي

تجمعـــــــت بيـــــــده كافـــــــة الحصـــــــص مهلـــــــة ســـــــنة مـــــــن أجـــــــل تســـــــوية وضـــــــعيته القانونيـــــــة وفقـــــــا للمـــــــادة 

  2فمن القانون المدني الفرنسي . 1844-5

مــــن أجــــل مســــايرة الظــــرو  المســــتجدة  ، وهــــذا غيــــر أنــــه ســــرعان مــــا غيــــر المشــــر  الجزائــــري نظرتــــه 

ـــــــأقر ســـــــنة  ـــــــر ف ـــــــي عرفتهـــــــا الجزائ ـــــــة واالقتصـــــــادية الت بالم سســـــــة ذات  1996والتطـــــــورات االجتماعي

                                                
 78المتضمن القانون المدني الجزائري ، ج ر العدد  1975الموافق لسبتمبر  1395رمضان  20الم رخ في  75/58األمر  -11
 المعدل والمتمم . 1975سبتمبر  30 رخة في الم
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دخلهــــــا فــــــي أالمعنويــــــة و الشــــــخص الواحــــــد ذات المســــــ ولية المحــــــدودة القائمــــــة علــــــى فكــــــرة الشخصــــــية 

 564بـــــــاب الشـــــــركات منتهجـــــــا فـــــــي ذلـــــــ  نفـــــــي مـــــــنهس المشـــــــر  الفرنســـــــي ، حيـــــــظ نصـــــــت المـــــــادة 

مــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري  1996ديســــــــمبر  9المــــــــ رخ فــــــــي  27-96المعدلــــــــة بموجــــــــب األمــــــــر رقــــــــم 

عـــــــدة أو  واحـــــــد  ت ســـــــي الشـــــــركة ذات المســـــــ ولية المحـــــــدودة مـــــــن شـــــــخص»الجزائـــــــري علـــــــى أنـــــــه  

إذا كانــــــت الشــــــركة ذات  لخســــــائر إال فــــــي حــــــدود مــــــا قــــــدموا مــــــن حصــــــص أشــــــخاص ال يتحملــــــون ا

ــــــد  ــــــا للفقــــــرة الســــــابقة ،ال تضــــــم إال شخصــــــا واحــــــدا كشــــــري  وحي المســــــ ولية المحــــــدودة الم سســــــة طبق

ـــــد و ذات المســـــ ولية المحـــــدودة ـــــذل  أصـــــبح  « تســـــمى هـــــذه الشـــــركة م سســـــة ذات الشـــــخص الوحي و 

ــــارا ــــاريد بإمكــــان الشــــخص الواحــــد اعتب ــــا أو معنويــــا أن ينشــــ   مــــن هــــذا الت بإرادتــــه ســــواء كــــان طبيعي

ــــى يضــــطر، دون أن المنفــــردة شــــركة  ــــد معهــــم مــــع  إل البحــــظ عــــن أشــــخاص آخــــرين مــــن أجــــل التعاق

ـــــــد مســـــــ وليته ، كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــي تحدي ـــــــل ف ـــــــاز المتمث مـــــــن  1مكـــــــرر  590اســـــــتفادته باالمتي

دني والتـــــي تقتضـــــي فـــــي مـــــن القـــــانون المـــــ 441القـــــانون التجـــــاري علـــــى عـــــدم تطبيـــــق أحكـــــام المـــــادة 

 .  1فتجمع الحصص بيد شري  واحد حالة  ل القضائي فيالح

ــــق بتطبيــــق جريمــــة التعســــ  فــــي اســــتعمال  وعلــــى ضــــوء مــــا تقــــدم فــــإن  الســــكوت القــــانوني فيمــــا يتعل

أمـــــــوال الشـــــــركة علـــــــى الم سســـــــة ذات الشـــــــخص الوحيـــــــد وباعتبـــــــار أن هـــــــذه األخيـــــــرة خاضـــــــعة فـــــــي 

إخضـــــــا  يمكـــــــن فإنـــــــه ى الشـــــــركة ذات المســـــــ ولية المحـــــــدودة غالبهـــــــا لـــــــنفي األحكـــــــام المطبقـــــــة علـــــــ

ــــــد ا لجريمــــــة االســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال لم سســــــة ذات المســــــ ولية المحــــــدودة ذات الشــــــخص الوحي

                                                
  ، مرجع سابق . 75/59من األمر رقم  564المادة . 99ليلى بلحاسل منزلة ، المرجع نفسه ، ص -1
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ومـــــا يبـــــرر هـــــذا الموقـــــ  هـــــو محاولـــــة المســـــير االســـــتفادة مـــــن ســـــتار أو حـــــاجز الشخصـــــية الشـــــركة 

  1ففي غير مصلحتها .أموالها و استعمال المعنوية وذل  عن طريق استغاللها 

ـــــىويمكـــــن التنبيـــــه فـــــي األخيـــــر  ـــــه وذمـــــة الم سســـــة يعرضـــــ إل مســـــائلة لل هأن خلـــــ  الشـــــري  بـــــين ذمت

 االبتعـــــادجزائيـــــة معـــــا ، لـــــذا فعلـــــى الشـــــري  الوحيـــــد حتـــــى يكـــــون معفيـــــا مـــــن  كـــــل متابعـــــة المدنيـــــة و ال

ــــــه هــــــذا الخلــــــ   يجــــــب أن تكــــــون قراراتــــــه التــــــي يتخــــــذها  إذعــــــن كــــــل عمــــــل مــــــن شــــــأنه أن يســــــبب ل

  2فبخصوص الم سسة مستقلة عن مصلحته الشخصية

ــــام جريمــــة االســــتعمال التعســــفي ألمــــوال الشــــركة  ــــإن الخلــــ  فــــي الذمــــة الماليــــة يكفــــي لقي ومــــن ثمــــة ف

  3فعلى أن هذه الحالة تنطوي على أخطار ال يجب أن تتعر  لها الشركة .

احــــــد وذات المســــــ ولية المحــــــدودة تخضــــــع ألحكــــــام جريمــــــة وعليــــــه فــــــإن الم سســــــة ذات الشــــــخص الو 

 . 4فقرة  800االستعمال التعسفي ألموال الشركة أي معاقبة الشري  الوحيد بأحكام المادة 

  .الفرع الثاني : شركة المساهمة

  .أوال :نشأتها 

تعتبــــــــر شــــــــركات المســـــــــاهمة النمــــــــوذج األمثـــــــــل لشــــــــركات األمــــــــوال فهـــــــــي تهــــــــد  لتجميـــــــــع 

ــــــات يتطلبهــــــا المجتمــــــع  ــــــة ، وإلشــــــبا  حاجي ــــــام بمشــــــروعات صــــــناعية ، أو تجاري األمــــــوال قصــــــد القي

الــــــوطني ، قــــــد نمــــــت وتطــــــورت  لالقتصــــــادفهـــــي بــــــذل  أداة للتطــــــور االقتصــــــادي ، والــــــرون المحركــــــة 

                                                
ـــــل شـــــهادة الماجســـــتير فـــــي القـــــانون ،  -11 ـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة ، مـــــذكرة لني ـــــة زكـــــري ويـــــي ، جريمـــــة التعســـــ  ف ماي

، ص  2005-2004قســـــــنطينة ، الســـــــنة الجامعيـــــــة  األســـــــتاذ المشـــــــر  : بلطـــــــرش عبـــــــد الوهـــــــاب ، جامعـــــــة االخـــــــوة منتـــــــوري 
16. 
22. 100- 99ليلى بلحاسل منزلة ، مرجع سابق ، ص  -  
1 .17 مرجع نفسه ، ص ال ماية زكري ويي ، -3  
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ـــــــع ر وي األمـــــــوال ـــــــى كـــــــادت  بســـــــرعة بفضـــــــل تجمي ـــــــي قبضـــــــة بعـــــــ  األشـــــــخاص حت وتركيزهـــــــا ف

ــــدول الرأســــمالية  ــــبع  األنظمــــة ومنهــــا ال ــــة هــــذا مــــا أدى ب تحتكــــر المجــــال الصــــناعي والتجــــاري للدول

ـــــى  ـــــي وقـــــت إل ـــــرر حريـــــة تأســـــيي شـــــركة المســـــاهمة إال ف ـــــم يتق التخـــــو  مـــــن هـــــذه الشـــــركة ولـــــذل  ل

ـــــادرة  1فمتـــــأخر. مـــــن الحكـــــم الملكـــــي لغـــــر   فلقـــــد تأسســـــت أول شركــــــات المســـــاهمة فـــــي فرنســـــا بمب

ـــــــي عـــــــام  ـــــــانون التجـــــــاري اشـــــــترط تأسيســـــــها  1807التجـــــــارة مـــــــع المســـــــتعمرات، وف أثنـــــــاء تـــــــدوين الق

ــــــورة الصــــــناعية بتأسيســــــها ــــــاء الث ــــــم يســــــمح إال أثن ــــــة تامــــــة تســــــريحا مســــــبقا مــــــن الســــــلطات ول ، بحري

ــــى تأســــيي ــــدأ الرقابــــة الســــابقة والمســــتمرة عل لمســــاهمة ا شــــركة وهنالــــ  مــــن التشــــريعات مــــن تتبنــــى مب

  2فومنها التشريع األلماني والمصري . 

 .ثانيا : ماهيتها 

أســــــهم ، وتتكــــــون مــــــن  إلــــــىتعــــــر  شــــــركة المســــــاهمة بأنهــــــا الشــــــركة التــــــي ينقســــــم رأســــــمالها 

ـــــــى أدا ـــــــون الخســـــــائر إال بقـــــــدر حصـــــــتهم فتقتصـــــــر مســـــــ ولية المســـــــاهم عل قيمـــــــة  ءشـــــــركاء ال يتحمل

فيــــه مــــن أســــهم  اكتتــــبكتتــــب فيهــــا ، وال يســــأل عــــن ديــــون الشــــركة إال فــــي حــــدود مــــا أاألســــهم التــــي 

 :ومن أبرز سمات هذا النو  من الشركات 

ــــــة هــــــذه  - ــــــاول صــــــغار المــــــدخرين وقابلي ــــــظ يكــــــون فــــــي متن ــــــد قيمــــــة الســــــهم بحي التســــــيير فــــــي تحدي

التنظيمـــــي  الطـــــابع إلـــــىاألســـــهم للتـــــداول وتحديـــــد مســـــ ولية الشـــــري  بقـــــدر مـــــا أســـــهم بـــــه ، باإلضـــــافة 

وهــــو  تــــدخل المشــــر  لتنظــــيم تأسيســــها ومراقبــــة نشــــاطها بنصــــوص قانونيــــة آمــــرة  أيــــن لهــــذه الشــــركة

                                                
،  2015،   مصرفعبد القادر حمر العين ، النظام القانوني لتأسيي شركة المساهمة ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  -11
 . 5-4ص 
5.22، ص  المرجع نفسهحمر العين عبد القادر ، -  
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ــــة فيهــــا  ف ــــه تضــــائل الصــــفة التعاقدي ــــب علي ــــرب مــــا ترت ــــىأصــــبحت أق ــــانوني منهــــا  إل  إلــــىالتنظــــيم الق

  1ف العقد .

ــــــا: خصائصــــــها  ــــــ يتمســــــثالث ــــــي ذكــــــر التفصــــــيل أكث ــــــزات والخصــــــائص الت ــــــي الممي ســــــابقا فــــــي  تر ف

  المساهمة:التعري  بشركة 

شــــركة قائمـــة علــــى االعتبــــار المـــالي أكثــــر مــــن قيامهــــا  أن أي شــــركة المســــاهمة شــــركة أمــــوال :-1

ــــار الشخصــــي ــــى االعتب ــــل لشــــركة األمــــوال التــــي  ، عل ــــر النمــــوذج األمث ــــل أن شــــركة المســــاهمة تعتب ب

 .  2فلى أقصى حدإيتضاءل فيها االعتبار الشخصي 

ــــــــول أن الشــــــــركة ال تنقضــــــــي بوفــــــــاة أحــــــــد المســــــــاهمين أو الحجــــــــر عليــــــــه أو  وهــــــــذا مــــــــا يجعلنــــــــا نق

  3فإفالسه.

يســــتمد عنــــوان شــــركة المســــاهمة مــــن موضــــو  نشــــاطها وقــــد أوجــــب المشــــر  أن الشــــركة: عنــــوان -2

كمـــــا « شـــــركة مســـــاهمة»أي عبـــــارة  الشـــــركة،يكـــــون عنـــــوان الشـــــركة متبوعـــــا أو مســـــبوقا بـــــذكر شـــــكل 

 .من القانون التجاري  593المادة  رأي المال ، تطبيقا لنص أوجب ذكر مبل 

ونظـــــرا ألهميـــــة هـــــذا العنـــــوان فـــــي شـــــركة المســـــاهمة ، والـــــذي يجـــــب اإلشـــــارة إليـــــه فـــــي جميـــــع العقـــــود 

ــــــات  ــــــ  عقوب ــــــة ذل ــــــى مخالف ــــــانون عل ــــــب الق ــــــد رت ــــــي الشــــــركة ، فق ــــــي توقــــــع مــــــن ممثل والمســــــتندات الت

ـــــي المـــــادة  ـــــة ف ـــــنص علـــــى مـــــايلي : مـــــن القـــــانون التجـــــاري ال 833جزائي يعاقـــــب بغرامـــــة مـــــن »تـــــي ت

                                                
جامعة  العدد الســــاديفهناء نوي ، جريمة التعســــ  في اســــتعمال أموال الشــــركة التشــــريع الجزائري ، مجلة المنتدى القانوني  -11

ساعة الدخول  13/03/2016تاريد الدخول :  http//dspace.univ.biskra.dz/jspui/handleمحمد خيضر بسكرة : الموقع 
 .333، ص 14:35: 
140.22، ص  مرجع سابقأكرم ياملكي ،  -  
124.33محمد حزي  ، مرجع سابق ، ص -  
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ـــــــــــىد.ج  20.000 د.ج رئـــــــــــيي شـــــــــــركة المســـــــــــاهمة والقـــــــــــائمون بإدارتهـــــــــــا ومـــــــــــديروها  50.000 إل

ـــــى العقـــــود والمســـــتندات الصـــــادرة مـــــن الشـــــركة  إليهـــــاالعـــــامون أو مســـــيروها الـــــذين أغفلـــــوا اإلشـــــارة  عل

« شــــــركة المســــــاهمة»والمخصصــــــة للغيــــــر اســــــم الشــــــركة مســــــبوقا أو متبوعــــــا فــــــورا بالكلمــــــات ا تيــــــة 

  1ف«.ومكان مركز الشركة و يان رأسمالها 

المشـــــر  لتأســـــيي شـــــركة المســـــاهمة حـــــد أدنـــــى لعـــــدد الشـــــركاء بـــــأن  اشـــــترطعـــــدد المؤسســـــيين : -3

هـــــــذا المشـــــــرو  لء ، وتطلـــــــب هـــــــذا العـــــــدد ي كـــــــد علـــــــى جديـــــــة التأســـــــيي ال يقـــــــل عـــــــن ســـــــبعة شـــــــركا

  2فالكبير

ــــــي :  مــــــن القــــــانون التجــــــاري علــــــى مــــــا 2فقــــــرة  592وتأكيــــــدا علــــــى ذلــــــ  نصــــــت المــــــادة  ال ...» يل

ـــــــل عـــــــدد الشـــــــركاء عـــــــن  ـــــــى  7يمكـــــــن أن يق ذات الشـــــــركات وال يطبـــــــق الشـــــــرط المـــــــذكور أعـــــــاله عل

  3ف.«أموال عمومية ر وي 

ولكــــــن هــــــذا  معنويــــــا،كمــــــا أن الشــــــري  الم ســــــي قــــــد يكــــــون شخصــــــا طبيعيــــــا وقــــــد يكــــــون شخصــــــا -

  4فقانونية.األخير يجب أن يمل  األهلية الالزمة بأن يكون قد جرى تأسيسه بصورة 

                                                
يطلــــــق علــــــى شــــــركة المســــــاهمة تســــــمية الشــــــركة ، ويجــــــب أن تكــــــون مســــــبوقة أو متبوعــــــة بــــــذكر »ق ت :  593المــــــادة -11

: مــــن األمــــر  833، المــــادة «شــــكل الشــــركة ومبلــــ  رأي مالهــــا .يجــــوز إدراج إســــم شــــري  واحــــد أو أكثــــر فــــي تســــمية الشــــركة 
 ، مرجع سابق . 59-75رقم 
16.22عبد القادر حمر العين ، مرجع سابق ، ص  -  

 ، مرجع سابق .  75/59من األمر   592المادة 3-
17.4، ص  سابقمرجع  عبد القادر حمر العين ،-  
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تســـــب صـــــفة التـــــاجر إال أن المســـــاهم ال يكتســـــب قانونـــــا هـــــذه الصـــــفة كإذا كانـــــت شـــــركة المســـــاهمة ت

ويترتـــــب علـــــى ذلـــــ  أن إفـــــالي الشـــــركة ال   1فحصـــــته التـــــي يقـــــدمها ألن مســـــ وليته محـــــدودة بحـــــدود 

  2فبالضرورة  إفالي الشركاء . يترتب عليه

أســــــهم متســــــاوية القيمــــــة وقابلــــــة  إلـــــى: ينقســــــم رأســــــمال الشــــــركة  رأس المــــــال شــــــركة المســــــاهمة-4

ـــــي المـــــادة  ـــــد اشـــــترط المشـــــر  ف ـــــالطرق التجاريـــــة وق ـــــداول ب مـــــن القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري  594للت

لــــى االكتتــــاب إماليــــين دينــــار جزائــــري علــــى األقــــل فــــي حالــــة اللجــــوء  05بــــأال يقــــل رأي المــــال عــــن 

   3فى االكتتاب المغلق . لإوعن مليون دينار جزائري على األقل في حالة ما إذا لجأ  ، العام

ــــــي حالــــــة  ــــــاإلدارة فــــــي شــــــركة المســــــاهمة ف ــــــائمين ب ــــــع علــــــى الق ــــــة يمكــــــن أن تق إن المســــــ ولية الجزائي

دارتهـــــا وتصـــــفيتها ومراقبتهـــــا وغالبـــــا مـــــا تقـــــوم مســـــ وليتهم الجزائيـــــة فـــــي  اإلخـــــالل بقواعـــــد تأسيســـــها وا 

ســـــاءة اســـــتغالل أمـــــوال الشـــــركة . وهكـــــذا   4فحـــــال تقـــــديم ميزانيـــــة مـــــزورة أو توزيـــــع أر ـــــان صـــــورية وا 

ــــران  األشــــخاص،هــــ الء  فــــإن ــــابعين بجريمــــة االســــتعمال التعســــفي مــــع اقت يمكــــن أن يجــــدوا أنفســــهم مت

ســــــــوء النيــــــــة والعلــــــــم بالطــــــــابع المخــــــــال  لمصــــــــلحة الشــــــــركة وذلــــــــ  قصــــــــد تحقيــــــــق مــــــــ رب خاصــــــــة 

  5فبنواياهم.

 

 

                                                
333.1هناء نوي ، مرجع سابق ، ص  -  
238.2عمار عمورة  ، مرجع سابق ، ص  -  
إذا ما  ماليين د ج على األقل ، 5يجب أن يكون رأي مال شركة المساهمة بمقدار »ق ت  59/ 75من األمر  594المادة -3

  «...لجأت الشركة إلى عملية اإلدخار ، ومليون د ج في حالة المخالفة 
4. 243، ص 2013،  2008الطيب بلولة ، قانون الشركات ، الطبعة الثانية ، برتي للنشر ، الجزائر ،  -  
19.5ماية زكري ويي  ، مرجع سابق ، ص -  
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 الفرع الثالث : المؤسسات العمومية االقتصادية.

صــــــــوص أساســــــــية نــــــــذكر منهــــــــا خضــــــــعت الم سســــــــة العموميــــــــة االقتصــــــــادية إلــــــــى ثالثــــــــة ن

ـــــــم  ـــــــانون رق ـــــــي  11- 88الق ـــــــاير  12المـــــــ رخ ف ـــــــوجيهي للم سســـــــة  1988ين ـــــــانون الت المتضـــــــمن الق

ـــــه   العموميـــــة االقتصـــــادية و بعـــــ  النصـــــوص الـــــواردة فـــــي القـــــانون التجـــــاري والقـــــانون المـــــدني إال أن

أصـــــــــبح القـــــــــانون التجـــــــــاري والقـــــــــانون المـــــــــدني همـــــــــا اللـــــــــذان ينظمـــــــــان حصـــــــــرا  2001فـــــــــي ســـــــــنة 

م سســـــــات العموميـــــــة االقتصـــــــادية. كمـــــــا تـــــــم إلغـــــــاء النصـــــــوص التـــــــي تـــــــنظم صـــــــناديق المســـــــاهمة ال

ـــــــي  ـــــــيم األخـــــــرى الت ـــــــة، وســـــــندات األســـــــهم والق ـــــــة للدول والشـــــــركات القابضـــــــة ور وي األمـــــــوال التجاري

تملكهـــــا الدولـــــة وتســـــييرها وفقـــــا لنظـــــام شـــــركة المســــــاهمة وقـــــد أنشـــــأت هـــــذه الم سســـــة فـــــي صــــــبغتها 

ـــــق بتنظـــــيم الم سســـــات  2001غشـــــت  20المـــــ رخ فـــــي  04- 01رقـــــم الجديـــــدة تنفيـــــذا لألمـــــر  المتعل

  1فالعمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها

ومـــــا يالحــــــأل فـــــي بــــــادا األمـــــر أن مســــــيري الم سســـــات عنــــــد ارتكـــــابهم لجريمــــــة االســــــتعمال 

ــــى أســــاي تكييفــــات ــــتم عل ــــا مــــا ت ــــي  التعســــفي ألمــــوال الشــــركة غالب أخــــرى لجــــرائم منصــــوص عليهــــا ف

ــــى أنــــه : " يعاقــــب  1مكــــرر  119قــــانون العقوبــــات ســــيما أن المــــادة  مــــن قــــانون العقوبــــات تــــنص عل

دج كـــــل مـــــن  500.000دج  إلـــــى  50.000بـــــالحبي مـــــن ســـــنة إلـــــى خمـــــي ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن 

ـــــــة أو الجماعـــــــات المحليـــــــة أو  يســـــــتعمل عمـــــــدا ألغراضـــــــه الشخصـــــــية أو لفائـــــــدة الغيـــــــر أمـــــــوال الدول

ــــي المــــادة  ــــات المنصــــوص عليهــــا ف ــــانون العــــام أو إحــــدى الهيئ مــــن هــــذا  119الهيئــــات الخاضــــعة للق

                                                
يتعلــــــق بتنظــــــيم  2001غشــــــت ســــــنة 20الموافــــــق ل  1422المــــــ رخ فــــــي أول جمــــــادى الثانيــــــة عــــــام  04-01األمــــــر رقــــــم -1

ــــــي  47الم سســــــة العموميــــــة االقتصــــــادية وتســــــييرها و خوصصــــــتها ، ج ر  ، المــــــتمم بــــــاألمر  2001غشــــــت  22، الم رخــــــة ف
  . 2008-03-02، م رخة في  11، ج ر   2008-02-28م رخ في  01-08رقم 
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القـــــانون مخالفـــــا بـــــذل  مصـــــالح الهيئـــــة نفســـــها " وهـــــي جريمـــــة شـــــبيهة بجريمـــــة االســـــتعمال التعســـــفي 

 ألموال الشركة.

ــــر أن المــــادة  ــــة مــــن قــــانون العقوبــــات تتحــــدظ عــــن كــــل مــــن يســــتعمل أمــــوال الد 1مكــــرر  119غي ول

ولـــــــم تحـــــــدد صـــــــراحة أو علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر األشـــــــخاص الـــــــذين يرتكبـــــــون جريمـــــــة التعســـــــ  فـــــــي 

اســــتعمال المــــال العــــام  ، وبالتــــالي  فهــــي لــــم تــــنص علــــى نفــــي الجريمــــة لتخلــــ  شــــرط أساســــي وهــــو 

 . 1فصفة الفاعل المتمثلة في المدير أو المسير

ــــــي  01-06 تــــــم إلغائهــــــا بموجــــــب القــــــانون  1مكــــــرر  119و 119غيــــــر أن نــــــص المــــــادة  المــــــ رخ ف

قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد علـــــى  تعويضـــــها بمـــــواد مـــــن  تـــــم  119حيـــــظ ان المـــــادة  2006فبرايـــــر  20

جريمــــــة شــــــبيهة بجريمــــــة التعســــــ   1مكــــــرر  119أن الجريمــــــة المــــــذكورة فــــــي نــــــص المــــــادة اعتبــــــار 

  . 2ففي استعمال أموال الشركة 

بـــــــل إلغائهـــــــا كانـــــــت قـــــــد أســـــــقطت فـــــــي فقرتهـــــــا الثانيـــــــة ، ق 119باإلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــ  فـــــــإن المـــــــادة 

الم سســـــات العموميـــــة االقتصـــــادية مـــــن قائمـــــة األشـــــخاص والهيئـــــات التـــــي أشـــــارت إليهـــــا فـــــي نصـــــها 

 . 3فاألمر الذي يطرن التسا ل  عن القانون الذي تخضع له هذه الم سسات 

                                                
 1966يونيو  08م رخ في  66/156بموجب األمر رقم  1كرر م  119المادة  . 22ماية زكري ويي ، المرجع نفسه ، ص  -1

 المعدل والمتمم . 1966-06-11م رخة في  49والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر 
. 31، ص  2013احسن بوسقيعة  ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومة ، الجزائر ،  -  2 
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، ج  2006فبراير سنة  20وافق الم 1427محرم عام  21الم رخ في  01- 06القانون -

المعدل والمتمم . 2006لعام  14ر ، العدد   
 . 29، ص  المرجع نفسهاحسن بوسقيعة  ،  -3
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ـــــى  04-01مـــــن القـــــانون  5بـــــالرجو  إلـــــى األحكـــــام العامـــــة  فـــــأن المـــــادة   الســـــابقة الـــــذكر تـــــنص عل

  الم سســــــات العموميــــــة ذات الطــــــابع االقتصــــــادي فــــــي تنظيمهــــــا وتســــــييرها للقــــــانون التجــــــاري خضــــــو 

مـــــــن نفـــــــي القـــــــانون التـــــــي ذهبـــــــت إلـــــــى نفـــــــي الســـــــياق حيـــــــظ اعتبـــــــرت أن  02، باإلضـــــــافة للمـــــــادة 

الم سســـــات العموميـــــة االقتصـــــادية هـــــي شـــــركات تجاريـــــة تحـــــوز فيهـــــا الدولـــــة أو أي شـــــخص معنـــــوي 

 . 1فبية رأي المال االجتماعي مباشر أو غير مباشر أغل للقانون العامآخر خاضع 

ـــــــة وتخضـــــــع فـــــــي تســـــــييرها  ـــــــع بالشخصـــــــية المعنوي ـــــــة االقتصـــــــادية تتمت فالم سســـــــات العمومي

لمبــــــادا التجـــــــارة وتتميـــــــز بصـــــــالحيات فـــــــي حـــــــدود قوانينهــــــا األساســـــــية ويعبـــــــر عـــــــن إرادتهـــــــا ممثـــــــل 

 .  2فقانوني يدافع عن مصالحها 

 . خاضعة ألحكام جريمة التعسفغير المطلب الثاني : الشركات 

ممــــــا ســــــبق بيانـــــــه عرفنــــــا أن جريمــــــة التعســـــــ  فــــــي اســــــتعمال أمـــــــوال الشــــــركة ال يمكـــــــن أن 

ال فــــــي نطــــــاق معــــــين أي فــــــي شــــــركات معينـــــة والتــــــي حــــــددها المشــــــر  الجزائــــــري والمــــــذكورة إترتكـــــب 

فـــــــي القـــــــانون التجـــــــاري معنـــــــى هـــــــذا أن هنالـــــــ  بعـــــــ  الشـــــــركات التـــــــي تخـــــــرج عـــــــن هـــــــذا النطـــــــاق 

                                                
  .286طيب بلولة ، مرجع سابق ، ص  -1
ــــــة وت »:  04-01مــــــن األمــــــر رقــــــم  05المــــــادة - نظيمهــــــا وســــــيرها لألشــــــكال يخضــــــع إنشــــــاء الم سســــــات االقتصــــــادية العمومي

-01األمــــر رقــــم مــــن  02والمــــادة  « التــــي تخصــــع لهــــا شــــركات ر وي األمــــوال المنصــــوص عليهــــا فــــي القــــانون التجــــاري ...
ـــــة »:   04 ـــــوي آخـــــر خاضـــــع للقـــــانون العـــــام ، أغلبي ـــــة أو أي شـــــخص معن ـــــة االقتصـــــادية تحـــــوز فيهـــــا الدول الم سســـــات العمومي

 . «رأي المال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة . وهي تخضع للقانون العام 
 1990الجزائـــــر ، عبــــد اللطيــــ  بـــــن أشــــنهوا، التجر ــــة الجزائريـــــة فــــي التنميـــــة والتخطــــي  ، ديــــوان المطبوعـــــات الجامعيــــة ،  -2

 25الموافــــــــق ل  1413ذي القعــــــــدة عــــــــام  23المــــــــ رخ فــــــــي  08-93المرســــــــوم التشــــــــريعي رقــــــــم -.انظــــــــر أيضــــــــا 207، ص 
وهــــي شــــركات  1975، أدخــــل المشــــر  الجزائــــري نــــو  آخــــر مــــن الشــــركات التجاريــــة التــــي لــــم يتعــــر  لهــــا قــــانون  1993افريــــل

 .األشخاص
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حصــــرها فــــي ســــببين : ســــبب يمكــــن يمــــي بــــل ويســــتبعد أن ترتكــــب فيهــــا هــــذه الجريمــــة ألســــباب التجر 

 تناول كل سبب في فر  مستقل .وسيتم يتعلق بشكل الشركة والثاني بوجودها القانوني 

  .: ما يتعلق بشكل الشركةالفرع األول 

 شركات األشخاص :

نظـــــــرا للتعـــــــار  حيـــــــظ تقـــــــوم شـــــــركات األشـــــــخاص فـــــــي تكوينهـــــــا علـــــــى شخصـــــــية شـــــــركائها 

ـــــة  ـــــر طهم عـــــادة رابطـــــة القراب ـــــبع  وت ـــــر   بعضـــــهم ب ـــــي ت ـــــنهم والثقـــــة الت متهـــــان إو رابطـــــة أالقـــــائم بي

عمــــال التجاريــــة ، فتقــــوم الشــــركة علــــى أســــاي االعتبــــار الشخصــــي ولــــذل  أطلــــق علــــى هــــذا النــــو  األ

  ، ويشــــــتمل هــــــذا النــــــو  بالدرجــــــة األولــــــى شــــــركة األشــــــخاصمــــــن الشــــــركات هــــــذه التســــــمية ف شــــــركة 

 .  1فالتضامن كما يشمل أيضا شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة 

 شركات :ه الهم النتائج المترتبة عن هذأ-

ــــــه ال  -1 ال يجــــــوز للشــــــري  أن يتنــــــازل عــــــن حصــــــته للغيــــــر إال بإجمــــــا  الشــــــركاء ألن المتنــــــازل إلي

 .  2فبثقة الشركاء يحظى

كتتــــــاب ألنهــــــا تقــــــوم علــــــى و اإلأدخــــــار نهــــــا شــــــركات مغلقــــــة ال تســــــمح باإلأيفســــــر وهــــــذا مــــــا 

ن الهــــــد  مــــــن تجــــــريم فعــــــل التعســــــ  فــــــي اســــــتعمال أمــــــوال أاعتبــــــار شخصــــــي ال مــــــالي فــــــي حــــــين 

لــــى مــــا ســــبق نجــــد إالشــــركة هــــو حمايــــة أمــــوال الشــــركة بغــــ  النظــــر عــــن األشــــخاص لكــــن بــــالرجو  

                                                
1. 190-189، ص   مرجع سابقعمار عمورة  ، -  
190.2، ص  نفسهمرجع العمار عمورة  ، -  
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أن شـــــــركات أخـــــــرى مغلقـــــــة كم سســـــــات الشـــــــخص الوحيـــــــد ذات المســـــــ ولية المحـــــــدودة ، تـــــــدخل فـــــــي 

 . 1فمجال تطبيق الجريمة الشيء الذي يجعل هذا المعيار غير حاسم 

نهــــا تصــــن  فــــي شــــركة األشــــخاص حيــــظ فــــي أكمــــا أنــــه فــــي شــــركة التضــــامن علــــى اعتبــــار 

ة مســـــ ولية شخصـــــية تضـــــامنية هـــــذا النـــــو  مـــــن الشـــــركات يســـــأل الشـــــركاء جميعـــــا عـــــن ديـــــون الشـــــرك

نمـــــا ا  ومطلقــــة وال يســـــأل الشـــــري  مـــــن قبـــــل دائنـــــي الشـــــركة فقـــــ  بقـــــدر حصـــــته فـــــي رأســـــمال الشـــــركة و 

 .   2فيسأل أيضا عن هذه الديون في أمواله الخاصة

ن  فبالنســـــبة للغيـــــر ، وخاصـــــة دائنـــــي شـــــركة األشـــــخاص فهـــــم يملكـــــون حـــــق الرجـــــو  علـــــى الشـــــركاء وا 

لماليـــــــة للشـــــــركة ، فللغيـــــــر الحـــــــق فـــــــي الرجـــــــو  علـــــــى الشـــــــركاء مســـــــت تصـــــــرفات الشـــــــري  بالذمـــــــة ا

نـــــــه ال يكـــــــون ضـــــــروريا معاقبـــــــة المســـــــيرين بصـــــــفة أأنفســـــــهم كمـــــــا أســـــــلفنا الـــــــذكر وبالتـــــــالي نســـــــتنتس 

 .  3فلة شخصية تضامنية غير محدودة اءلشركة يتعرضون لمسهم لبإفقار  نهم خاصة ، أل

و  مـــــن الشـــــركات فـــــي نطـــــاق جريمـــــة هـــــذا مـــــا يفســـــر ســـــبب عـــــدم إدخـــــال المشـــــر  الجزائـــــري هـــــذا النـــــ

، و انعــــــــدام التعســــــــ  فــــــــي اســــــــتعمال الشــــــــركة واســــــــتبعاد إمكانيــــــــة ارتكــــــــاب هــــــــذه الجريمــــــــة داخلهــــــــا

خاصـــــة بالمعاقبـــــة علـــــى الجـــــرائم المرتكبـــــة فـــــي شـــــركة األشـــــخاص و خلـــــو مـــــواد النصـــــوص القانونيـــــة 

 مخالفـــــــات التـــــــي ترتكـــــــب فـــــــيالالقـــــــانون التجـــــــاري مـــــــن ذلـــــــ  حيـــــــظ ذكـــــــرت علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر 

لــــم يــــرد ولــــو نــــو  واحــــد  4الشــــركات ذات المســــ ولية المحــــدودة وخاصــــة العقوبــــة المــــذكورة فــــي الفقــــرة 

التــــــي  4و 3فــــــي فقرتيهــــــا  811المــــــادة  بالنســــــبة مــــــر نفســــــه األ ، وهــــــو ذاتمــــــن شــــــركة األشــــــخاص

 551كمــــــا أن المـــــــواد علــــــى المخالفــــــات والعقوبــــــات المتعلقـــــــة بمــــــديري شــــــركات المســــــاهمة .نصــــــت 

                                                
28.1ماية زكري ويي ، مرجع سابق ، ص  -  
190.2، ص  عمار عمورة  ، مرجع سابق-  
29.3، ص  سابقماية زكري ويي ، مرجع  -  
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صـــــة بقواعــــد ســـــير مختلــــ  الشـــــركات التجاريــــة تخلـــــو كلهــــا مـــــن مظهــــر التجـــــريم و و الخا 563إلــــى 

 العقاب.

اعتــــــر  المشــــــر  الجزائـــــــري بحــــــق الشــــــركاء فــــــي المراقبـــــــة المباشــــــرة فيحــــــق للشـــــــركاء و لقــــــد 

الشــــــركة الرئيســــــي علــــــى دفــــــاتر  ســــــنة فــــــي مركــــــزغيــــــر المــــــديرين أن يطلعــــــوا بأنفســــــهم مــــــرتين فــــــي ال

بوجــــه عــــام علــــى كــــل وثيقــــة صــــادرة المحاضــــر و دهــــا وفواتيرهــــا و الشــــركة التجاريــــة وحســــاباتها وعقو 

نســـــد  جميـــــع وثـــــائق الشـــــركة الســـــابقة الـــــذكر كمـــــا فـــــي  الحـــــقطـــــال  حـــــق اإل يتبـــــعو  ، عـــــن الشـــــركة

ن يســــتعين بخبيــــر معتمــــد فــــي ممارســــة حقــــه فــــي مراقبــــة إدارة الشــــركة بحيــــظ يطلعــــه هــــذا أيحــــق لــــه 

 .   1فالخبير بحسابات الشركة ووثائقها واألوراق المتعلقة بإدارتها 

ئيــــــة فــــــي شــــــركة التضــــــامن إذا مــــــا تبــــــين أنــــــه أســــــاء اســــــتعمال عنـــــــوان زاتقــــــع مســــــ ولية المــــــدير الج

الشـــــركة فتعاقـــــد مـــــع الغيـــــر لحســـــابه الخـــــاص بعنـــــوان الشـــــركة وفـــــي حـــــدود ســـــلطاته الظـــــاهرة ، كـــــأن 

ــــــه و  ــــــدين شخصــــــي علي ــــــوان الشــــــركة ل ــــــواتير   بعن زم ألــــــيحــــــرر ســــــند إذنــــــي ف ســــــفتجة ، شــــــيكات ، ف

                                                
 .213عمار عمورة  ، مرجع سابق ، ص -1
دج أو  200.000دج إلــــــــى  20.000ســــــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــن  5يعاقــــــــب بــــــــالحبي مــــــــن ســــــــنة واحــــــــدة إلــــــــى  811المــــــــادة  -

ـــــو تين:  ـــــذين يســـــتعملون عـــــن  -2...»بإحـــــدى هـــــاتين العق ـــــيي شـــــركة المســـــاهمة والقـــــائمون بإدارتهـــــا أو مـــــديروها العـــــامون ال رئ
ســـــوء نيـــــة أمـــــوال الشـــــركة أو ســـــمعتها فـــــي غايـــــات يعلمـــــون أنهـــــا مخالفـــــة لمصـــــلحته ألغـــــرا  شخصـــــية أو تفضـــــيل شـــــركة أو 

ن بإدارتهــــــا أو مــــــديروها رئــــــيي شــــــركة المســــــاهمة والقــــــائمو  -4م سســــــة أخــــــرى لهــــــم فيهــــــا مصــــــالح مباشــــــرة أو غيــــــر مباشــــــرة .
العـــــامون الـــــذين يســـــتعملون عـــــن ســـــوء نيـــــة و هـــــذه الصـــــفة مـــــالهم مـــــن ســـــلطة أو حـــــق فـــــي التصـــــر  فـــــي األصـــــوات إســـــتعماال 
يعلمــــــون انــــــه مخــــــال  لمصــــــالح الشــــــركة لبلــــــوا أغــــــرا  شخصــــــية أو تفضــــــيل شــــــركة أو م سســــــة أخــــــرى لهــــــم فيهــــــا مصــــــالح 

 «مباشرة أو غير مباشرة 
شـــــــركاء بالتضـــــــامن صـــــــفة التـــــــاجر وهـــــــم مســـــــ ولون مـــــــن غيـــــــر تحديـــــــد وبالتضـــــــامن عـــــــن ديـــــــون لل »ق ت :  551المـــــــادة  -

الشــــركة وال يجـــــوز لـــــدائني الشــــركة مطالبـــــة أحـــــد الشــــركاء بوفـــــاء ديـــــون الشـــــركة إال بعــــد مـــــرور خمســـــة عشــــرة يـــــوم مـــــن تـــــاريد 
 «إنذار الشركة بعقد غير قضائي 

ه مــــن ممارســــة مهنتــــه التجاريـــــة أو فقــــدان أهليتــــه ، تنحـــــل فــــي حالــــة إفـــــالي أحــــد الشــــركاء أو منعـــــ »ق ت :   563المــــادة  -
 «الشركة ، ما لم ينص القانون األساسي على إستمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذل  بإجما  األراء...
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ــــــوي  بــــــااللتزام الشخصــــــي للمــــــدير مــــــع ــــــي  الشــــــركة كشــــــخص معن ــــــ  حمايــــــة لالســــــتقرار ف الغيــــــر وذل

 .  1فخيانة األمانةعن جريمة ا زائيالتعامل مع هذه الشركة  وقد يعد هذا األخير مس وال ج

ــــة مــــن جنحــــة االســــتعمال التعســــفي ألمــــوال الشــــركة وهــــي تطبــــق أوعلــــى اعتبــــار  ن هــــذه الجنحــــة قريب

 .  2فن تكون ضحية لجرائم التسييرأعلى جميع الشركات التي يمكن 

ذا كانـــــت جريمـــــة  بســـــبب فـــــي شـــــركة األشـــــخاص  ةالتعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة مســـــتبعدوا 

ـــــة  ـــــع مـــــن إمكاني ارتكـــــاب جـــــرائم داخلهـــــا ف داخـــــل شـــــركات األشـــــخاص   شـــــكلها ، إال أن هـــــذا ال يمن

مــــر الــــذي يتوجــــب تعزيــــز الحمايــــة داخــــل هــــذه الشــــركات حتــــى ال تكــــون هنــــا  فرصــــة للمســــيرين األ

ناهيـــــــ  عـــــــن ضـــــــرورة وجـــــــود رقابـــــــة علـــــــى أعمـــــــالهم ،القـــــــانوني بســـــــوء نيـــــــة هـــــــذا الفـــــــراا الســـــــتغالل 

ن الخطــــــر هنــــــا أومعــــــاقبتهم فــــــي حــــــال ارتكــــــابهم ســــــلوكات معاديــــــة لمصــــــلحة الشــــــركة علــــــى اعتبــــــار 

ــــر  ــــى شــــركاء هــــذه الشــــركاتواضــــح يكــــون غي خصوصــــا أن مــــدرائها يمكــــن أن يكونــــوا مــــن غيــــر  عل

 .  3فالشركاء األصليين للشركة 

 شركات بناءا على وجودها القانوني .الفرع الثاني: ال

 الفعلية:الشركة -1

ــــــة مــــــع  ــــــنظم الشــــــركة الفعلي ــــــي تمثلهــــــا بصــــــفة أال يوجــــــد أي نــــــص ي ن شــــــركة المحاصــــــة الت

بالمقابــــــل يمكــــــن مــــــن بــــــاب  وبينــــــة اســــــتفادت مــــــن أحكــــــام منصــــــوص عليهــــــا فــــــي القــــــانون التجــــــاري 

                                                
 211عمار عمورة  ، المرجع نفسه ، ص -1
 .30ماية زكري ويي ، مرجع سابق ، ص -2
3. 30سابق ، ص مرجع  ماية زكري ويي ،-  

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب القانون  1975سبتمبر  26الم رخ في  59/ 75من األمر  353المادة انظر 
. 2005فيفري  9الم رخ في  11، ج ر العدد  2005فبراير  6الم رخ في  02-05رقم   
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المـــــــادة تـــــــنص فـــــــي فقرتهـــــــا هـــــــذه ، مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني  417القيـــــــاي  أن تطبـــــــق عليهـــــــا المـــــــادة 

ن لــــــم تكــــــن  األولــــــى علــــــى إمكانيــــــة احتجــــــاج الغيــــــر بالشخصــــــية القانونيــــــة للشــــــركة المدنيــــــة  حتــــــى وا 

 .لم تتم  نااإلجراءات المنصوص عليها قانو 

مــــــن  262 و 242تين وعلـــــى الــــــرغم مــــــن هــــــذه القاعــــــدة الــــــواردة فــــــي القــــــانون المــــــدني والمــــــاد       

ــــ ــــانون التجــــاري اللت ــــة التســــوية القضــــائية ن تجعــــالن ااالق ــــي حال ــــي مســــ وال ف   فــــاليو اإلألمســــير الفعل

ال تعتـــــــر  بالشـــــــركة الفعليـــــــة حتـــــــى فـــــــي إحـــــــدى قراراتهـــــــا  الغرفـــــــة التجاريـــــــة   فـــــــإن المحكمـــــــة العليـــــــا

 . 1فلضرورة التصفية 

ـــــدما يتصـــــر  أشـــــخاص باســـــم الشـــــركة فيمـــــا  ـــــة أيضـــــا عن و نكـــــون بصـــــدد الحـــــديظ عـــــن شـــــركة فعلي

كاء دون أن يكونــــــوا قــــــد قــــــاموا بــــــاإلجراءات التأسيســــــية للشــــــركة ، ســــــواء و تجــــــاه الغيــــــر كشــــــر أبيــــــنهم 

والقيـــــام الشـــــركة تأســـــيي   لـــــةو تجاريـــــة ، ونكـــــون كـــــذل  بصـــــدد شـــــركة فعليـــــة  فـــــي حاأكانـــــت مدنيـــــة 

  .بسبب بطالن جوهري  باإلجراءات القانونية   إال أنه يتم إلغا ها

تطبيــــــــق جريمــــــــة االســــــــتعمال  خلص أنــــــــه ال يمكــــــــنمحــــــــل الدراســــــــة يســــــــتموضــــــــو  ال إلــــــــىوبــــــــالعودة 

ــــة أنفســــهم  و  المســــيرين،بــــل ســــيجد ألمــــوال الشــــركة  التعســــفي ــــذين اســــتعملوا أمــــوال الشــــركة  الفعلي ال

المـــــــادة معاقـــــــب عليهـــــــا فـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات الجريمـــــــة المتـــــــابعين بجريمـــــــة خيانـــــــة األمانـــــــة وهـــــــي 

                                                
مجــــــرد تكوينهــــــا شخصــــــا تعتبــــــر الشــــــركة ب»ق م :  417، انظــــــر أيضــــــا المــــــادة 323، ص مرجــــــع ســــــابقبلولــــــة الطيــــــب ،  -1

 معنويا . غير أن هذه الشخصية ال تكون حجة على الغير إال بعد إسيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون .
ــــانون ، فإنــــه يجــــوز للغيــــر بــــأن يتمســــ  بتلــــ  الشخصــــية  والمــــادة . «ومــــع ذلــــ  إذا لــــم تقــــم الشــــركة المنصــــوص عليهــــا فــــي الق

ه وألســــرته علــــى المعونــــة مــــن األصــــول يحــــددها القاضــــي المنتــــدب بــــأمر بنــــاء علــــى للمــــدين أن يحصــــل لنفســــ »ق ت :  242
ــــة اإلفــــالي بــــأمر مــــن القاضــــي المنتــــدب  المــــادة . «إقتــــران وكيــــل التفليســــة . ويجــــوز اإلذن بإســــتخدامه تســــهيال لتســــيير فــــي حال

، ال يجــــــوز للمــــــديرين إعتبـــــارا مــــــن الحكــــــم القاضــــــي بالتســــــوية القضــــــائية أو شـــــهر اإلفــــــالي لشــــــخص معنــــــوي  »ق ت :  262
بحكــــــم القـــــــانون  أو الواقـــــــع أن يحولـــــــوا الحصــــــص أو األســـــــهم التـــــــي تتكـــــــون منهـــــــا حقــــــوقهم فـــــــي الشـــــــركة إال بـــــــإذن القاضـــــــي 
ــــي إدارة  ــــي يملكهــــا كــــل شــــخص تــــدخل ف ــــة األســــهم والحصــــص فــــي الشــــركة والت المنتــــدب . وتقضــــي المحكمــــة بعــــدم قبــــول حوال

 «ثبت فيه هذا التدخل أموال الشخص المعنوي مهما كان الزمن الذي 
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ــــى  ،و هــــذا 376 ــــالرجو  إل ــــي  ب ــــي تواجــــدت ف ــــر   هــــذه الشــــركة الت ــــذي ي ــــد ال الماضــــي بالمســــير العق

 .  1فلجريمة خيانة األمانة الذي يندرج ضمن العقود المكونة وكالة العقد وهو 

 شركة المحاصة :-2

نمــــــــا         لــــــــم يــــــــدرج المشــــــــر  الجزائــــــــري شــــــــركة المحاصــــــــة ضــــــــمن الشــــــــركات بحســــــــب الشــــــــكل وا 

ركة اعتبرهــــا شــــركة بحســــب الموضــــو  ، وهــــذا راجــــع بــــالطبع لالخــــتال  الكبيــــر الــــذي يميــــز هــــذه الشــــ

بأنهــــــا شــــــركة مســــــتترة ليســــــت لهــــــا شخصــــــية معنويــــــة  مشــــــر وقــــــد عرفهــــــا ال ،عــــــن الشــــــركات األخــــــرى 

تنعقــــــد بــــــين شخصــــــين أو أكثــــــر القتســــــام األر ــــــان والخســــــائر الناشــــــئة عــــــن عمــــــل تجــــــاري واحــــــد أو 

ـــــه أحـــــد الشـــــركاء  ـــــر يقـــــوم ب يجـــــوز  » :تجـــــاري  1مكـــــرر 795ونصـــــت المـــــادة ، الخـــــاص باســـــمهأكث

ــــتأســــيي شــــركات محاصــــة بــــين  ــــين أو أكثــــر تت ــــة ولشخصــــين طبيعي ــــم  ،«ى إنجــــاز عمليــــات تجاري ول

العمــــــل  انتهــــــاءمــــــدة بقــــــاء شــــــركة المحاصــــــة ألنهــــــا م قتــــــة تنتهــــــي بمجــــــرد  الجزائــــــري  يحــــــدد المشــــــر 

يتفــــق شخصــــان أو أكثــــر علــــى شــــراء محصــــول فــــي موســــم  كــــأن  2فمــــن أجلــــه  أنشــــأتالتجــــاري التــــي 

ـــــر ح والخســـــارة فيمـــــا بيـــــنهم  ، هـــــذا وخصـــــص لهـــــا المشـــــر  الجزائـــــري خمـــــي معـــــين و يعـــــه وتوزيـــــع ال

مــــــــع   مــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري، 5مكــــــــرر  795حتــــــــى المــــــــادة  1مكــــــــرر  795مــــــــواد ، مــــــــن المــــــــادة 

ــــــم يــــــدخل شــــــركة المحاصــــــة فــــــي القــــــانون التجــــــاري الجزائــــــري إال الجزائــــــري أن المشــــــر   المالحظــــــة ل

 .  3ف 9319أفريل سنة  25الم رخ في  08-93عن طريق المرسوم التشريعي رقم حديثا 

                                                
 ،  مرجع سابق .156-66من االمر رقم  376المادة  .32ماية زكري ويي  ، مرجع سابق ، ص-1
 
  ، مرجع سابق . 59/ 75من األمر رقم  ق ت  1مكرر 795المادة   -2
تـــــــود  المبــــــال  المخصصــــــة للتوزيـــــــع بــــــين الشـــــــركاء  »ق ت :  795المــــــادة . 231عمــــــار عمــــــورة  ، مرجـــــــع ســــــابق ، ص-3

والـــدائنين فـــي أجـــل خمســـة عشـــر يومـــا إبتـــداءا مـــن قـــرار التوزيـــع ، فـــي بنـــ  باســـم الشـــركة الموضـــو  تحـــت التصـــفية . ويجـــوز 
ال يمكــــــن تمثيـــــل حقــــــوق  »ق ت :  5مكـــــرر  795المــــــادة  «ســـــحب المبـــــال  بمجــــــرد توقيـــــع مصــــــفي واحـــــد وتحــــــت مســـــ وليته 

 .«قابلة للتداول . يعتبر كل شرط مخال  كأن لم يكن الشركاء بسندات 
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وتتميــــز شــــركة المحاصــــة بخصــــائص تختلــــ  كليــــة عــــن األنــــوا  األخــــرى مــــن الشــــركات فهــــي شــــركة 

ـــــة ولـــــيي لهـــــا اســـــما خـــــاص بهـــــا  كمـــــا لـــــيي لهـــــا  ،و جنســـــيةأو مـــــوطن أمعدومـــــة الشخصـــــية المعنوي

ويترتــــــب عليــــــه حقــــــوق والتزامــــــات فيمــــــا بــــــين  ،عنــــــه شــــــخص معنــــــوي أ رأي مــــــال فهــــــي عقــــــد ال ينشــــــ

ـــــــوي وال تخضـــــــع لإلشـــــــهار وال للقيـــــــد فـــــــي  ،الشـــــــركاء دون أن تظهـــــــر الشـــــــركة للغيـــــــر كشـــــــخص معن

و مدنيــــة تبعــــا للغــــر  الــــذي أويمكــــن إثباتهــــا بكــــل الوســــائل وهــــي شــــركة تجاريــــة  ، الســــجل التجــــاري 

فــــــــال يجــــــــوز شــــــــهر جلــــــــه ، وبمــــــــا أن شــــــــركة المحاصــــــــة ال تتمتــــــــع بالشخصــــــــية المعنويــــــــة ألقامــــــــت 

نمـــــا يشـــــهر إفـــــالي الشـــــري  الـــــذي تعاقـــــد مـــــع الغيـــــر إذا توقـــــ  عـــــن الـــــدفع وكـــــان تـــــاجرا  ،إفالســـــها وا 

فهـــــــي مســـــــتترة وال يعنـــــــي هـــــــذا أنهـــــــا تقـــــــوم بأعمـــــــال مخالفـــــــة للقـــــــانون ولكنهـــــــا فقـــــــ  غيـــــــر خاضـــــــعة 

ــــق  واإلشــــهارإلجــــراءات النشــــر  ــــم بهــــا الغيــــر عــــن طري ــــو عل ــــى ل والتســــجيل وتبقــــى بهــــذا الوصــــ  حت

  1فشركة من نو  آخر  إلىفإنها تتحول  هذا العنصر ة ، أما إذا فقدتالصدف

إذا كـــــان موضـــــوعها تخضـــــع ألحكـــــام شـــــركة التضـــــامن  شـــــركة المحاصـــــة أســـــلفنا القـــــول أن 

،ومــــــن ثــــــم فهــــــي ال تخضــــــع لجريمــــــة االســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال الشــــــركة باعتبارهــــــا مــــــن تجاريــــــا 

ــــإذا قــــام أحــــد الشــــركاء شــــركات األشــــخاص،  ــــه ف باســــتعمال أمــــوال الشــــركة لمصــــلحته الشخصــــية وعلي

 .  خيانة األمانة ه يتابع على أساي جريمةفإن

 التعسف.أركان جريمة  الثاني: المبحث

ـــــــة مـــــــدراء الشـــــــركات ذات  ـــــــى معاقب ـــــــانون الشـــــــركات عل ـــــــي ق ـــــــص المشـــــــر  الفرنســـــــي ف ـــــــد ن ق

ـــــي شـــــركات المســـــاهمة الـــــذين  المســـــ ولية المحـــــدودة ، ور ســـــاء مجـــــالي اإلدارة والمـــــديرين العـــــامين ف

                                                
103.1، ص 2002محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ،  الجزائر ،  -  
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وبســــــوء نيــــــة اســـــــتعملوا أمــــــوال واعتمــــــاد الشـــــــركة اســــــتعماال مخالفــــــا لمصـــــــلحة هــــــذه األخيــــــرة ولغايـــــــة 

 و مشرو   آخر لهم فيه منفعة مباشرة أو غير مباشرة.أشخصية أو بمساعدة شركة 

الشــــــركة ال يكــــــون جريمــــــة إال إذا كــــــان هــــــذا األخيــــــر ومعنــــــى ذلــــــ  أن االســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال 

 . (1)مخالفا لمصلحتها من جهة وجاء بغر  تحقيق هد  شخصي من جهة أخرى 

ــــام جريمــــة االســــتعمال التعســــفي ألمــــوال الشــــركة يشــــترط      الــــركن و تــــوفر الصــــفة فــــي الجــــاني فلقي

ــــــركن المــــــادي و  ــــــوي ال ــــــذا المعن ــــــتم التطــــــرق ل ــــــي هــــــذا المبحــــــظ  ي ــــــى ف ــــــب أول صــــــفة الجــــــاإل ني كمطل

 والركن المادي و المعنوي كمطلب ثاني.

 األول: صفة الجاني.المطلب 

عـــــادة  يكـــــون المعنيـــــون بجريمـــــة إســـــاءة اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة هـــــم مـــــن أعضـــــاء الشـــــركة 

تكــــتم شــــديد وبالتــــالي يكــــون هنــــا  ســــهولة فــــي إخفــــاء  الــــذين يتمتعــــون بخبــــرة مهنيــــة و تفكيــــر علمــــي و 

مســـــيرين محتـــــرفين  ولهـــــم مكانـــــة مرموقـــــة بمناســـــبة أو  مـــــديرينالوقـــــد يكونـــــون مـــــن  ،معـــــاني الجريمـــــة

  .تنفيذ مهامهم الوظيفية

يشـــــترط المشـــــر  لقيـــــام جريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة أن تتـــــوفر فـــــي الجـــــاني صـــــفة ل

معينــــــة وهــــــو إمــــــا أن يكــــــون رئــــــيي الشــــــركة ، أو أحــــــد القــــــائمين بإدارتــــــه ألعضــــــاء مجلــــــي اإلدارة ، 

فيمـــــا يخــــــص شـــــركة المســـــاهمة والتــــــي تتضـــــمنها أحكـــــام المــــــادة  عضـــــاء مجلـــــي المــــــديرين العـــــامينأ 

يتــــــأل  والــــــذي القــــــانون التجــــــاري ويتــــــولى مجلــــــي اإلدارة شــــــركة المســــــاهمة    مــــــن 4و 3فقــــــرة  811

ــــــى األقــــــل ومــــــن  3مــــــن  ــــــر 12عل ــــــى األكث ــــــة العامــــــة التأسيســــــية أو  ،عل ــــــل الجمعي ــــــون مــــــن قب ينتخب

                                                
35.1-34، ص ص  مرجع سابقزكري ويي ماية ،  -  
.216، ص  مرجع سابقأحسن بوسقيعة ،  -2  
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وينتخـــــب مجلـــــي اإلدارة مـــــن بـــــين أعضـــــائه رئيســـــا يتـــــولى تحـــــت مســـــ وليته  ةالجمعيـــــة العامـــــة العاديـــــ

ـــــر ي الشـــــركة مـــــن أجـــــل فكـــــذل  يســـــأل مصـــــ اإلدارة العامـــــة للشـــــركة ويمثلهـــــا فـــــي عالقاتهـــــا مـــــع الغي

ق  1-840جريمــــــة التعســــــ  فــــــي اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة أيــــــا كــــــان شــــــكل تلــــــ  الشــــــركة فالمــــــادة 

   1ف نصوص عليها في القانون التجاري تجاري  هذا بالنسبة للشركات التجارية الم

إذ يســــــال مــــــن أجــــــل دة كــــــذل  نفــــــي الشــــــيء للمســــــير فــــــي الشــــــركة ذات المســــــ ولية المحــــــدو 

  مــــــن القــــــانون التجــــــاري  5و 4  -800جريمــــــة التعســــــ  فــــــي اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة مســــــيروهاف

دون ســـــــواهم قـــــــد يكـــــــون شـــــــخص واحـــــــد أو عـــــــدة أشـــــــخاص طبيعيـــــــين ، وقـــــــد يكـــــــون شـــــــريكا أو تـــــــم 

بعقــــــد  أو، وقــــــد يكــــــون معينــــــا مــــــن قبــــــل الشــــــركاء فــــــي القــــــانون األساســــــي أجنبــــــييــــــاره كشــــــخص تخا

وقــــــد ذكرنــــــا هــــــذا عنــــــدما درســــــنا فــــــي المبحــــــظ األول الشــــــركات التــــــي تــــــدخل فــــــي نطــــــاق   2ف الحــــــق

 . تطبيق الجريمة السالفة الذكر

 .و المعنوي لجريمة التعسف  المادي ينالركن الثاني:المطلب 

ـــــام   ـــــه ولقي ـــــركن المـــــادي إن ـــــوافر فيهـــــا عـــــدة أركـــــان منهـــــا ال ـــــد أن تت الجريمـــــة كأصـــــل عـــــام الب

الـــــذي يمثـــــل الجانـــــب الملمـــــوي الـــــذي يظهـــــر فـــــي العـــــالم الخـــــارجي ، وكـــــذل  الـــــركن المعنـــــوي الـــــذي 

ــــذي إشــــترطته  رادة ، وهــــو األمــــر ذاتــــه ال يوجــــه الشــــخص إلــــى إرتكــــاب األفعــــال المجرمــــة عــــن علــــم وا 

ـــــى ضـــــرورة تـــــوافر صـــــفة الجـــــاني  جريمـــــة التعســـــ  فـــــي إســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة والتـــــي شـــــددت عل

                                                
 »:ق ت  840، مرجـــــــع ســـــــابق . والمـــــــادة  75/95مـــــــن األمـــــــر  811دة . المـــــــا 336 ، ص  مرجـــــــع ســـــــابقهنـــــــاء نـــــــوى، -1

دج أو بإحــــــــدى هــــــــاتين  200.000دج إلــــــــى  20.000ســـــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــن  5يعاقـــــــب بالســــــــجن مــــــــن ســــــــنة واحــــــــدة إلــــــــى 
بإســــتعمال أمــــوال أو إئتمــــان الشــــركة التــــي تجــــري تصــــفيتها وهــــو  -1العقــــو تين فقــــ  ، المصــــفي الــــدي يقــــوم عــــن ســــوء نيــــة ، 

مخــــال  لمصــــالح الشــــركة تلبيــــة ألغــــرا  شخصــــية أو تفضــــيل شــــركة أخــــرى أو م سســــة لــــه فيهــــا مصــــالح مباشــــرة يعلــــم أنــــه 
 « أو غير مباشرة ...

  2، مرجع سابق .  75/59من األمر  800. المادة 215 ، مرجع سابق ، ص أحسن بوسقيعة-
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والمتمثلــــة فـــــي المــــدير والمســـــير ، وعلــــى هـــــذا األســــاي تـــــم تقســــيم هـــــذا المطلــــب إلـــــى فــــرعين: الفـــــر  

 األول الركن المادي والفر  الثاني الركن المعنوي .

 . الركن المادي الفرع األول:

الســــــــلو   يتمثــــــــل الــــــــركن المــــــــادي لجريمــــــــة التعســــــــ  فــــــــي اســــــــتعمال أمــــــــوال الشــــــــركة فــــــــي 

 لى عنصرين : إجرامي الذي يتحلل اإل

 و األصوات.أو السلطات أو االعتماد المالي أالممتلكات  استعمال-1

والـــــذي يـــــدخل فـــــي قيـــــام  ²صـــــفة الجـــــاني إلـــــىاالســـــتعمال المخـــــال  لمصـــــلحة الشـــــركة باإلضـــــافة -2

مـــــا يجعـــــل جريمـــــة االســـــتعمال التعســـــفي تتميـــــز عـــــن بـــــاقي الجـــــرائم المشـــــابهة لهـــــا هـــــذا الـــــركن وهـــــو 

 كخيانة األمانة و االختالي .

 .استعمال ممتلكات الشركة و اعتمادها المالي :أوال

 .مفهوم االستعمال-1

ــــــه        ــــــام باســــــتخدام شــــــيء مــــــا » يعــــــر  مصــــــطلح االســــــتعمال بأن ــــــي اســــــتخدام «  القي وهــــــذا يعن

بشـــــكل مخـــــال  لمصـــــلحة هـــــذه األخيـــــرة ومـــــن أجـــــل تلبيـــــة أغـــــرا  شخصـــــية    مـــــال مملـــــو  للشـــــركة

المشــــر  هــــو االســــتخدام ولــــو بطريقــــة م قتــــة  هوكتوضــــيح أكثــــر للمســــألة أن االســــتعمال الــــذي يقصــــد

مــــــع نيــــــة اإلرجــــــا  فيعتبــــــر اســــــتعماال كفعــــــل االســــــتفادة مــــــن القــــــرو  و التســــــبيقات ، الســــــيارات ، 

 . 1فلشركة بدون حقمساكن وحتى استعمال العتاد لموظفي ا

                                                
1. 41، ص  مرجع سابقماية زكري ويي ، -  
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  يكفي لكي تقوم الجريمة مجرد االستعمالفهل 

فــــــي مفهــــــوم جريمــــــة التعســــــ  أوســــــع مــــــن  هن االســــــتعمال يشــــــمل مــــــا هــــــو أخطــــــر منــــــه بحيــــــظ أنــــــإ

فـــــــي هـــــــذه الجريمـــــــة  هكمـــــــا أن مفهومـــــــ  خـــــــتاليالمكـــــــون لجريمتـــــــي خيانـــــــة األمانـــــــة واال اإلســـــــتعمال

ــــدلييلــــذا تســــيير و التصــــر  اليمكــــن أن يتضــــمن بعــــ  أعمــــال  ــــي أفعــــال الت بــــين  وجــــب التمييــــز ف

  أعمال التصر  وأعمال اإلدارة .

ـــــه ف ـــــه او اإلنقـــــاص من ـــــى رأي المـــــال بتحويل ـــــي تنصـــــب عل ـــــات الت أمـــــا أعمـــــال التصـــــر  فهـــــي العلمي

ـــــة ، إبـــــرام عقـــــد ... ـــــل البيـــــع ، الهب فكـــــل هـــــذه األعمـــــال تشـــــكل اســـــتعماال  الـــــد،حاضـــــرا ومســـــتقبال مث

مجــــــرد  اإلدارة، هــــــيأعمــــــال فــــــي حــــــين أن  أمــــــوال الشــــــركة.بمفهــــــوم جريمــــــة التعســــــ  فــــــي اســــــتعمال 

 واإليجار.أعمال التسيير العادي كالصيانة والتأمين واإليدا  والقر  

كمــــا أنــــه ال يشــــترط أيضــــا بلــــوا حــــد معــــين و لــــم يشــــترط المشــــر  أن يكــــون االســــتعمال بنيــــة التملــــ ، 

ــــــات الشــــــركة وكــــــل المحــــــالت وم اســــــتعمالمــــــن االســــــتعمال لقيــــــام الجريمــــــة فهــــــي تقــــــوم بمجــــــرد  ركب

ــــــا  ــــــل الهــــــات  ، الحاســــــوب ، مجان و مقابــــــل ســــــعر أقــــــل مــــــن قيمــــــة الخــــــدمات أالوســــــائل األخــــــرى مث

 .   لم تكن هذه المزايا مرتبطة بالوظيفة الحقيقية ما

ــــن االســــتعمال -2 ــــة .زم ــــتم لمــــرة واحــــدة بطريقــــة آني ــــه ي ــــه أن  إن اســــتعمال أمــــوال الشــــركة األصــــل في

الـــــذي يشـــــغل مســـــكنا مـــــثال مـــــدير شـــــركة حالـــــة أن يكـــــون مســـــتمرا ك ممكـــــنغيـــــر أنـــــه مـــــن الو م قتـــــة 

 . 1فتابعا للشركة بدون مقابل كا  ففي هذه الصورة يستمر االستعمال طيلة شغل العقار

                                                
1. 217-216ص ، ص  مرجع سابقأحسن بوسقيعة ،  -  
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ـــــــــى  ،إذا كانـــــــــت األمـــــــــوال هـــــــــي المســـــــــتهدفة أساســـــــــا بالتعســـــــــ  فقـــــــــد ينصـــــــــب التعســـــــــ  عل

جــــــرى ؛ حيــــــظ  بينهــــــا وعلــــــى األصــــــوات وهــــــي ســــــلطات متقار ــــــة يصــــــعب التمييــــــز االعتمــــــاد المــــــالي

 811و  4- 800المادتــــــان نــــــص فــــــي نفــــــي « أمــــــوال الشــــــركة واعتمادهــــــا المــــــالي» جمــــــع عبــــــارتي 

  . 1فمن القانون التجاري  3-

و نــــــاء علــــــى ذلــــــ  فالمــــــال فــــــي جريمــــــة   يجــــــب أن تكــــــون هــــــذه الممتلكــــــات ملكــــــا للشــــــركةو 

إيجابيــــة للذمــــة الماليـــــة  االســــتعمال التعســــفي ألمــــوال الشــــركة ي خــــذ بمعنــــاه الواســــع ، فهــــو كــــل قيمــــة

و معنويــــا ، الظــــاهر فــــي حســــابات الشــــركة أمــــاال ماديــــا  أو او عقــــار أللشــــركة ســــواء كــــان مــــاال منقــــوال 

فـــــإذا لـــــم تكـــــن األمـــــوال تابعـــــة للشـــــركة وكانـــــت بـــــين يـــــدها مـــــثال علـــــى ســـــبيل اإليـــــدا    2ف و المســـــير.أ

ـــــى أســـــاي  فحســـــب، ـــــة ال تكـــــون مســـــاءلة مـــــدير الشـــــركة إال عل ـــــي هـــــذه الحال ذا فف ـــــة األمانـــــة. وا  خيان

التــــي يمكــــن االستشــــهاد بهــــا فــــي هــــذا الصــــدد فــــإن  اإلحكــــامكــــان القضــــاء الجزائــــري خــــالي تمامــــا مــــن 

ـــــــة التـــــــي يمكـــــــن  ـــــــري  األخـــــــذالقضـــــــاء الفرنســـــــي زاخـــــــر باألمثل بهـــــــا نظـــــــرا لتطـــــــابق التشـــــــريعين الجزائ

 والفرنسي في هذا المجال ومن األمثلة :

ــــــاخرة هــــــي المــــــال - ــــــي هــــــذه الصــــــورة أو أن تكــــــون الســــــيارة ف ــــــوم جريمــــــة التعســــــ  ف المســــــتهد  :تق

ـــــه دون  باســـــتخدام المـــــال ، كـــــأن تكـــــون الســـــيارة ملكـــــا للشـــــركة ويتركهـــــا المـــــدير تحـــــت تصـــــر  زوجت

    .3فأي مقابل للشركة 

ــــــاء ومســــــاحتها - ــــــى الوف ــــــدرة الشــــــركة عل اســــــتعمال االعتمــــــاد المــــــالي ويقصــــــد باالعتمــــــاد المــــــالي ، ق

يتها ومــــــــن قبيــــــــل اســــــــتعمال االعتمــــــــاد المــــــــالي للشــــــــركة تعــــــــري  الماليــــــــة وكــــــــذا ســــــــمعتها ومصــــــــداق

                                                
1، مرجع سابق . 75/59من األمر  800المادة  .217، ص  مرجع سابقأحسن بوسقيعة ، -  
51.2- 50، ص ص  مرجع سابقماية زكري ويي ، -  
3 .218 -217 ص ، ص المرجع نفسهأحسن بوسقيعة ، -  
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ـــــاء  ـــــى الوف ـــــدارها المـــــالي عل ـــــو مـــــا يعـــــر  أاقت يســـــر الشـــــركة لخطـــــر االفتقـــــار او العجـــــز المـــــالي ـ : ب

الـــــذي يتعـــــين تجنبـــــه وقـــــد نجـــــد صـــــورا شـــــبيهة بهـــــذا الســـــلو  وهـــــو اإلفـــــالي بالتقصـــــير والـــــذي تتـــــوفر 

 فيه سوء النية خاصة .

المـــــالي : ويقصـــــد باالعتمـــــاد المـــــالي ، قـــــدرة الشـــــركة علـــــى الوفـــــاء فالســـــير  و اســـــتعمال االعتمـــــاد  -

 المالية ، وكذا سمعتها ومصداقيتها . مساحتها

ومــــــن قبيـــــــل اســـــــتعمال االعتمـــــــاد المــــــالي للشـــــــركة تعـــــــري  اقتـــــــدارها علــــــى الوفـــــــاء فســـــــير الشـــــــركة  

هة بهـــــذا الســـــلو  وقـــــد نجـــــد صـــــورة شـــــبي  1فالعجـــــز المـــــالي الـــــذي  يتعـــــين تجنبـــــه  أو األفعـــــاللخطـــــر 

فـــي جـــرائم التفلــــيي بالتقصـــير الــــذي تتـــوفر فيــــه ســـوء النيــــة خاصـــة وانــــه هنالـــ  بعــــ  األمثلـــة الــــذي 

ــــىتشــــبه  ــــائس   إل ــــد  صــــور اســــتعمال االعتمــــاد المــــالي للشــــركة خاصــــة مــــن حيــــظ ا ثــــار والنت حــــد بعي

 مثل :

 رطة.فإذا ثبت أن مصاري  تجارية م -1

ق  370وهميـــــة نصـــــت علـــــى هـــــذه الصـــــور المـــــادة  إذا مـــــا اســـــتهل  مبـــــال  جســـــمية فـــــي عمليـــــات-2

 صورا أخرى وهي : 371ت لتضي  المادة 

ــــــت » ــــــر تعهــــــدات ثب ــــــد لحســــــاب الغي ــــــد عق ــــــد  أنهــــــاإذا كــــــان ق بالغــــــة الضــــــخامة بالنســــــبة لوضــــــعه عن

تمـــــي االعتمـــــاد المـــــالي  أنفمثـــــل هـــــذه التصـــــرفات يمكـــــن  شـــــيءيتقاضـــــى مقابلهـــــا  أنالتعاقـــــد بغيـــــر 

                                                
1مرجع سابق .   ، 59-75من األمر  371و 370المادتين . 219، ص  مرجع سابقأحسن بوسقيعة ، -  
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يمــــي بســــمعتها  أنتقلــــص مــــن قــــدرة الشــــركة علــــى االقتــــرا  ومــــن شــــأنه أيضــــا  أنهــــاعلــــى أســــاي 

 ومن صور االستعمال:  1ف  «و ذمتها المالية

 . و األصواتإساءة استعمال الصالحيات *

 . إساءة استعمال الصالحيات -أ

الشـــــركة أو ممثلهـــــا اســـــتعمال الصـــــالحيات الممنوحـــــة  تتمحـــــور هـــــذه الجريمـــــة حـــــول إســـــاءة  مـــــدير  

لـــــه قانونـــــا أو بالنظـــــام األساســـــي للشـــــركة ومثـــــال ذلـــــ  إدانـــــة مـــــدير إحـــــدى الشـــــركات بجريمـــــة إســـــاءة 

هـــــذه الصـــــالحيات التـــــي كـــــان مـــــن الواجـــــب  اســـــتعمالاســـــتعمال الصـــــالحيات فـــــي الشـــــركة المتناعـــــه 

 . 2فاستعمالها 

ال الصــــالحيات التــــي كــــان مــــن الواجــــب اســــتعمالها أو كــــان و هــــذا فــــإن االمتنــــا  عــــن القيــــام باســــتعم

اســــــتعمالها مســــــيئا أمــــــر يشــــــكل جريمــــــة إســــــاءة اســــــتعمال الصــــــالحيات فــــــي الشــــــركة ، وتعتبــــــر مــــــن 

الجــــــــرائم المخلــــــــة بــــــــإدارة الشــــــــركة تمامــــــــا كجريمــــــــة اســــــــتعمال أمــــــــوال وموجــــــــودات الشــــــــركة وجريمــــــــة 

 .استعمال أصوات الشركة 

دم طلـــــب مـــــدير الشـــــركة المبـــــال  المســـــتحقة لهـــــذه األخيـــــرة علـــــى ومـــــن أمثلـــــة هـــــذه الجريمـــــة نـــــذكر عـــــ

ــــــادرة مــــــن مــــــدير  شخصــــــية.شــــــركة أخــــــرى تر طــــــه بهــــــا مصــــــالح  ــــــل بمب ــــــر  دون مقاب أو إعطــــــاء ق

                                                
ـــــة قســـــنطينة  -1 ـــــوان المطبوعـــــات الجامعي ـــــري ، دي وفـــــاء شـــــيعاوي ، اإلفـــــالي والتســـــوية القضـــــائية فـــــي القـــــانون التجـــــاري الجزائ

 . 88-87، ص  2007، الجزائر ، الجزء األول ، الطبعة ، 
ة ،منشــــــورات الحلبــــــي وجـــــدي ســــــلمان الحــــــاطوم ، دور المصــــــلحة الجماعيـــــة فــــــي حمايــــــة الشــــــركة التجاريـــــة  دراســــــة مقارنــــــ -2

 .   602،ص  2007الحقوقية ، فبيروت  لبنان ، الطبعة األولى ، 
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صــــعوبات ماليــــة تر طــــه بهــــا مصــــالح شخصــــية غيــــر مباشــــرة تعــــاني مــــن شــــركة أخــــرى  إلــــىالشــــركة 

 بسبب صلة قرابة مع مدير الشركة المستقرضة

 : استعمال األصوات إساءة -ب

 يفــــــاجئون مــــــديري الشــــــركات قــــــد  إلــــــىإن الشـــــركاء الــــــذين يفوضــــــون مهــــــام االقتــــــرا  مكــــــانهم  

بإســــــاءة اســــــتعمال األصــــــوات مــــــن قبــــــل مــــــن فوضـــــــوه ، و هــــــذا فــــــإن المــــــدير الــــــذي يمتلــــــ  غالبيـــــــة 

ـــــذي يحـــــوز  ـــــه إســـــاءة اســـــتعمالها ، فالمـــــدير فـــــي شـــــركة محـــــدودة المســـــ ولية مـــــثال ال األصـــــوات، يمكن

والـــــذي يـــــتمكن بواســـــطة هـــــذه  فيســـــتخدمها لمصـــــلحته الشخصـــــية بزيـــــادة األصـــــوات يـــــة األصـــــواتغالب

ــــــىاألغلبيــــــة اتخــــــاذ قــــــرار بزيــــــادة مكاف تــــــه  الضــــــع  ويمكــــــن مالحقتــــــه بجريمــــــة  إســــــاءة اســــــتعمال  إل

ــــي اإلدارة التــــي يوجــــه  بعــــ   إلــــىأصــــوات الشــــركاء.  هــــذا الوضــــع أيضــــا فــــي تصــــر  رئــــيي مجل

ــــــا  النعقــــــادجيــــــه دعــــــوة المســــــاهمين فــــــي نفــــــي الوقــــــت تو  ــــــة برســــــالة شخصــــــية طالب الجمعيــــــة العمومي

ــــى بيــــا  فــــي حــــين أنهــــم أبلغــــوا اوكــــو إعطــــاء مــــنهم تأكيــــد الثقــــة والعطــــاء  أن لهــــم كامــــل » الت عل

ـــــاراتهم  ـــــين مـــــدير وفـــــق خي ـــــة أو تعي ـــــة العمومي ـــــة فـــــي االشـــــترا  شخصـــــيا فـــــي الجمعي ـــــد و «.الحري الب

ريمتين كمـــــا فـــــي جريمـــــة إســـــاءة اســـــتعمال األمـــــوال مـــــن التـــــذكير أن الفعـــــل المرتكـــــب فـــــي هـــــاتين الجـــــ

 .  1فوموجودات الشركة البد أن يكون مخالفا لمصلحة الشركة أي للمصلحة الجماعية

    .الركن المعنوي الفرع الثاني :

بـــــل  الـــــنص الجنـــــائي بالفعـــــل المـــــادي الصـــــادر مـــــن الجـــــاني فقـــــ  والمعاقـــــب عليـــــه ،يهـــــتم  ال

ـــــين العمـــــل المـــــادي والقصـــــد  ـــــي تجمـــــع ب ـــــ  الرابطـــــة الت ـــــ  بتل ـــــإرادة الفاعـــــل ويعـــــر  ذل يهـــــتم أيضـــــا ب

                                                
603.1- 602مرجع سابق ، ص ص لمان الحاطوم ، وجدي س -  



 .األحكام الموضوعية لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة الفصل األول :
   

   

40 
 

 

الــــذي ينتــــاب الفاعــــل ويتجســــد فــــي صــــورة عمــــل عمــــدي وقــــد يكــــون الفعــــل المــــادي صــــادرا عــــن غيــــر 

 .  1فقصد

ـــــب عليـــــه ال  ـــــة أن يصـــــدر عـــــن الفاعـــــل ســـــلو  إجرامـــــي معاق ـــــام المســـــ ولية الجزائي ـــــي لقي يكف

إتبـــــا  هــــذا المســـــل   إلــــىبــــد لقيامهـــــا تــــوفر ركـــــن معنــــوي يعبـــــر عــــن اتجــــاه إرادة الجـــــاني قانونــــا ، فال

وارتكــــاب الفعــــل المعاقــــب عليــــه قانونــــا إذ يجــــب أن يكــــون هنــــا  تــــالزم بــــين القصــــد الجنــــائي والــــركن 

المـــــادي فــــــال يصــــــح العقــــــاب علــــــى اســــــتعمال أمـــــوال الشــــــركة إال إذا اقتــــــرن بالقصــــــد الجنــــــائي ويقــــــوم 

ــــــى اإلرادة ا ثمــــــة التــــــي وجهــــــت الــــــركن المعنــــــوي  لجريمــــــة االســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال الشــــــركة عل

 الـــــــذي صـــــــدرت عنـــــــه والـــــــذي يعتبـــــــره القـــــــانون  اإلنســـــــانالمخـــــــال  للقـــــــانون ، فهـــــــذا  انيســـــــلو  الجـــــــ

 .   2فعنها مسئوال

ــــ   ــــة أذل ــــة أعضــــائها وتظهــــر الشخصــــية المعنوي ــــي فيهــــا هوي ــــه بمجــــرد تأســــيي الشــــركة تنتف ن

ــــة مســــتقلة عــــن ذمــــم الشــــركاء ممــــا يحــــول دون تصــــر  الشــــري  فــــي  للشــــركة وتصــــبح لهــــا ذمــــة مالي

أن  إلــــىكمـــا أشـــرنا ســـابقا ،و  3فذمـــة الشـــركة  إلـــىالحـــق المســـاهم فيـــه والـــذي ســـق  مـــن ذمتـــه وتحــــول 

مــــــن القــــــانون التجــــــاري الجزائــــــري ، قــــــد عرفــــــت  1فقــــــرة  840و 3ة فقــــــر  811و 4فقــــــرة  800المــــــواد 

اســــتعمال المســــيرين عــــن ســــوء نيــــة أمــــواال أو قــــرو  للشــــركة يعلمــــون أنــــه مخــــال  »الجريمــــة بأنهــــا 

ــــــة ألغراضــــــهم الشخصــــــية أو لتفضــــــيل شــــــركة أو م سســــــة أخــــــرى لهــــــم فيهــــــا  لمصــــــلحة الشــــــركة تلبي

 .  4ف« مصالح مباشرة أو غير مباشرة 

                                                
،  2001فتــــــون عبـــــــد هللا الشـــــــادلي ، المســـــــ ولية الجنائيـــــــة ، الجـــــــزء الثـــــــاني ، دار المطبوعـــــــات الجامعيـــــــة ، اإلســـــــكندرية ،  -1
 . 275ص
 . 79، صمرجع سابقيي ، ماية زكري و  -2
 .  133، ص  2007مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، بدون طباعة ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، مصر ،  -3
79.4ماية زكري ويي ، المرجع نفسه ، ص  -  
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يتضـــــح مـــــن هـــــذه النصـــــوص أن جريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة تنـــــدرج حيـــــظ       

ــــة حيــــظ يتشــــابهان  ضــــمن الجــــرائم التــــي يتطلــــب فيهــــا قصــــد جنــــائي مثلهــــا مثــــل جريمــــة خيانــــة األمان

تمثـــــــل فـــــــي اتجـــــــاه إرادة المـــــــتهم وانصـــــــرافها الرتكـــــــاب مفـــــــي مـــــــدى ضـــــــرورة تـــــــوفر القصـــــــد العـــــــام وال

درا  غيــــــر أن االخــــــتال  يكمــــــن فــــــي القصــــــد الخــــــاص ففــــــي الجريمــــــة بكامــــــل أركانهــــــا عــــــن علــــــم وا  

جريمــــة خيانــــة األمانــــة والمتمثــــل فـــــي نيــــة الجــــاني فــــي التملــــ  وحرمـــــان مالــــ  المــــالي الحقيقــــي منـــــه 
ـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة إذ أن   1ف ـــــي جريمـــــة التعســـــ  ف ـــــوفره بالضـــــرورة ف .وهـــــو مـــــاال يشـــــترط ت

مـــــال بغيـــــة تحقيـــــق مصـــــلحة شخصـــــية ولقـــــد الباعـــــظ الحقيقـــــي لهـــــذه الجريمـــــة يكـــــون فـــــي اســـــتعمال ال

مهنيــــة بـــــل  أوتوســــع القضــــاء فـــــي تفســــيره للمصــــلحة الشخصـــــية وتتمثــــل فــــي فائـــــدة قــــد تكــــون ماليـــــة 

   2فوحتى ولو فخرية  

 .تعريف المصلحة الشخصية أوال: 

إن جريمـــــة االســـــتعمال التعســـــفي ألمـــــوال الشـــــركة ال تقتصـــــر علـــــى إرادة ارتكـــــاب الفعـــــل مـــــع 

ال  للمصــــلحة االجتماعيــــة للشــــركة ، بــــل يجــــب أيضــــا وحســــب التعريــــ  الـــــوارد العلــــم بطابعــــه المخــــ

تلبيــــــة أغــــــرا  شخصــــــية أو لتفضــــــيل شــــــركة أو » فــــــي القــــــانون أن يكــــــون هــــــذا االســــــتعمال قــــــد تــــــم 

ــــــر مباشــــــرة  ــــــي « الم سســــــة تكــــــون للمســــــير فيهــــــا مصــــــالح مباشــــــرة أو غي وهــــــذا مــــــا جــــــاء واضــــــحا ف

 من القانون التجاري الجزائري.  1فقرة  840و 3فقرة  811،  4فقرة  800نصوص المواد 

ـــــق هنـــــا بشـــــرط البا    ظ المـــــدرج فـــــي النيـــــة المجرمـــــة التـــــي ال تتواجـــــد إال بـــــه ، وهـــــذه عـــــفـــــاألمر يتعل

تفســـــــر  إذن بأنهـــــــا إرادة ارتكـــــــاب فعـــــــل مـــــــع العلـــــــم  النيـــــــة المجرمـــــــة لجـــــــرائم التعســـــــ  فـــــــي التســـــــيير

                                                
 .408، ص  مرجع سابقأحسن بوسقيعة ، ،  -1
 .222، صسابق أحسن بوسقيعة ، ، مرجع -2
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ـــــــى مصـــــــلحة شخصـــــــية ســـــــواء كانـــــــت  بطابعـــــــه المخـــــــال  لمصـــــــلحة الشـــــــركة بغـــــــر  الحصـــــــول عل

غيــــــــر مباشــــــــرة ، ومنــــــــه يصــــــــبح الباعــــــــظ أو النيــــــــة الخاصــــــــة المتمثلــــــــة فــــــــي المصــــــــلحة  أومباشــــــــرة 

 .  1فالشخصية عنصر من عناصر الجريمة داخال في تكوين القصد الجنائي 

 . المصلحة الشخصية صور ثانيا:

ــــة لحة الماليــــة اصــــالم-1 وتتجســــد غالبــــا فــــي إمكانيــــة الحصــــول علــــى فائــــدة ســــواء تــــم ذلــــ  : لمادي

بــــإثراء مباشــــر كــــاألجور المبــــال  فيهــــا أو بعــــدم اإلنقــــاص مــــن الثــــروة كتكفــــل الشــــركة بــــدون وجــــه حــــق 

 بالمصاري  الشخصية لمدير الشركة.

ســــــواء القضــــــي فــــــي فرنســــــا بــــــأن القصــــــد الجنــــــائي الخــــــاص يعنــــــي علــــــى :  الفائــــــدة المعنويــــــة -2

ـــــة ال ـــــة والبحـــــظ عـــــن مصـــــلحة معنوي ـــــأن    2فبحـــــظ عـــــن مصـــــلحة مادي وفـــــي هـــــذا الصـــــدد ، قضـــــي ب

 تشكل البحظ عن مصلحة شخصية ذات طابع مهني أو معنوي : ا تيةالتصرفات 

 الطمون في حماية سمعة األسرة . -

 ب اعترا  المستفيدين من التعس  .ذالرغبة في ج-

 في اتقاء شر الغير . األمر -

 . 3ففي حماية مصالح انتخابية  األمر -

                                                
 .92، ص مرجع سابق،  ماية زكري ويي-1
 .222، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة ، ،  -2
 .222، ص  مرجع سابقأحسن بوسقيعة ،   -3
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قـــــوم بهـــــا مـــــدير الشـــــركة لصـــــالح يالتـــــي  األعمـــــالويتســـــع مفهـــــوم األغـــــرا  الشخصـــــية ليشـــــمل علـــــى 

عائلتــــه وذويــــه وأقار ــــه وهكــــذا قضــــي فــــي فرنســــا بقيــــام الجريمــــة فــــي حــــق مــــدير الم سســــة الــــذي أفــــاد 

 وأخاه بل وحتى خليلته. أبنه

 .مباشرة وقد تكون هذه المصلحة مباشرة أو غير  -3

تكـــــون مصــــــلحة مــــــدير الم سســــــة مباشــــــرة عنــــــدما يمكــــــن هــــــذا األخيــــــر االســــــتفادة مــــــن فوائــــــد 

شخصــــية بــــأي عنــــوان كــــان ســــواء فــــي الشــــركة ذاتهــــا بصــــفته مــــديرا أو شــــريكا أو أجيــــرا أو فــــي إطــــار 

 العالقـــــات مـــــع شـــــركات أخـــــرى التـــــي يكـــــون فيهـــــا المعنـــــي مـــــديرا أيضـــــا أو مســـــاهما فيهـــــا باألغلبيـــــة. 

محـــــــل  الســـــــلوكياتوتكـــــــون مصـــــــلحة مـــــــدير الم سســـــــة غيـــــــر مباشـــــــرة عنـــــــدما يكـــــــون المســـــــتفيد مـــــــن 

فـــــي حالــــة مـــــا إذا كــــان للمســـــتفيد مصـــــالح  خصوصـــــاالمتابعــــة هـــــو أحــــد ممـــــن هـــــو علــــى صـــــلة بهــــم 

 . 1فمشتركة مع ذل  المدير 

علــــــى المــــــدعي وهــــــو النيابــــــة العامـــــــة ، وال  الجنــــــائي  يقـــــــع اإلثبــــــات إنقاعــــــدة عامــــــة فــــــك و

ـــــانون  ـــــنص عليهـــــا الق ـــــي الحـــــاالت االســـــتثنائية ي ـــــة إال ف ـــــى كاهـــــل النياب ـــــى هـــــذا العـــــبء عل ـــــع عل يرتف

ـــــيي  ـــــع أركـــــان الجريمـــــة ، فل ـــــة العامـــــة يشـــــمل جمي ـــــى عـــــاتق النياب ـــــى عل صـــــراحة وهـــــذا العـــــبء الملق

ــــز  نمــــا تلت ــــ  ، وا  ــــركن المــــادي فق ــــات ال ــــة عليهــــا إثب ــــركن المعنــــوي صــــحيحا أن النياب م أيضــــا بإثبــــات ال

 .   2ف اإلباحةكما تلتزم بإثبات انتفاء أسباب 

                                                
 .223ص  سابق، أحسن بوسقيعة  ، مرجع  -1
ـــــــان ،  -2 ،  1981جنـــــــدي عبـــــــد الملـــــــ  ، الموســـــــوعة الجنائيـــــــة ، الجـــــــزء األول ، الطبعـــــــة الثانيـــــــة ، دار العلـــــــم للجميـــــــع،  لبن

129. 
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ــــــت بــــــأن التعســــــ    ــــــوفر القصــــــد الخــــــاص ، فعليهــــــا إذن أن تثب ــــــى النيابــــــة عــــــبء إثبــــــات ت ويقــــــع عل

ــــــه ــــــة  لغــــــر  ارتكب ــــــام قرين ــــــر أن القضــــــاء الفرنســــــي أق المصــــــلحة الشخصــــــية لمــــــدير الم سســــــة ، غي

 ين : توافر المصلحة الشخصية في حالت

 كافيا.المصاري  غير مبررة تبريرا -

 الخفية.العمليات  -

 وفي كل األحوال يتعين على القضاة الحكم إثبات سوء النية في حكمهم .

ولقــــــد قضــــــى فــــــي فرنســــــا أنــــــه بــــــأن موافقــــــة الجمعيــــــة العامــــــة للشــــــركاء ولــــــو كانــــــت باإلجمــــــا  ، ال -

 .   1فالمعنوي  سيما فيما يخص الركن ينتز  عن الفعل طابعه اإلجرامي ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 224، ص  سابق مرجععة ، أحسن بوسقي -  
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 خالصة الفصل :

تبـــــــــين فـــــــــي هـــــــــذا الفصـــــــــل أن جريمـــــــــة االســـــــــتعمال التعســـــــــفي ألمـــــــــوال الشـــــــــركة ال تتطبـــــــــق  

ــــــ  علــــــى شــــــركة األمــــــوال منهــــــا الشــــــركة ذات  أحكامهــــــا علــــــى جميــــــع الشــــــركات فإنهــــــا اقتصــــــرت فق

ـــــدة وشـــــركة المســـــاهمة  ، أمـــــا شـــــركة األشـــــخاص فإنهـــــا تخـــــرج عـــــن نطـــــاق جريمـــــة  المســـــ ولية الوحي

تـــــم اإلســـــتعمال التعســـــفي ألمـــــوال الشـــــركة ألنهـــــا تخضـــــع لجريمـــــة خيانـــــة األمانـــــة أو اإلخـــــتالي كمـــــا 

ـــــــركن المـــــــادي لجريمـــــــة االســـــــتعمال التعســـــــفي ألمـــــــوال الشـــــــركة وباإلضـــــــافة تحديـــــــد  ـــــــى الســـــــلو  ال إل

صــــفة متعينــــة فــــي الجــــاني والتــــي تتمثــــل فإنــــه يشــــترط فــــي هــــذه الجريمــــة تــــوافر االجرامــــي المكــــون لــــه 

 في المدير أو المسير ... الد .

أمــــــا الــــــركن المعنــــــوي للجريمــــــة فلــــــم يقتصــــــر علــــــى القصــــــد العــــــام المتمثــــــل فــــــي اإلرادة أو العلــــــم بــــــل 

  يتطلب وجود نية خاصة ينوي من ورائها الجاني تحقيق مصلحة معينة .
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ـــــوا   ـــــاقي أن ـــــة وب ـــــة للشـــــركة التجاري ـــــةإن إقـــــرار المســـــ ولية الجزائي ـــــة المعني  األشـــــخاص المعنوي

 إجرائيــــة  بتطبيــــق أحكــــام المســــ ولية الجزائيــــة عليهــــا قــــد اســــتوجب علــــى المشــــر  عمومــــا وضــــع قواعــــد

 بالمتابعة أو المحاكمة. ما تعلق  خاصة تتالءم مع طبيعة هذا الشخص سواء

كمــــا أحاطهــــا بحمايــــة قانونيــــة عــــن طريــــق مجموعــــة مــــن النصــــوص التــــي جــــاء ذكرهــــا فــــي القــــانون 

تكييــــــ  التعســــــ  فــــــي  و مــــــا يليهــــــا بــــــأن أعطــــــى لهــــــا 800التجــــــاري الجزائــــــري بدايــــــة مــــــن المــــــادة 

ـــــــي يظهـــــــر فيهـــــــا عمـــــــل الجـــــــاني مخـــــــال  لمقاصـــــــد الشـــــــركة. ـــــــأن  اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة و الت ب

 .  1فصالحه الخاصةيستعمل أموال الشركة لتحقيق م

لكــــن اإلشــــكال يطــــرن إذا مــــا ارتكــــب المســــير أو مــــدير الشــــركة جرمــــا مســــتقال عــــن جريمــــة التعســــ  

ـــــه مـــــن خـــــالل  ـــــة يحـــــاول الجـــــاني الـــــتملص مـــــن جريمت ـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة فـــــي هـــــذه الحال ف

ارتكـــــــاب الجريمـــــــة تحـــــــت غطـــــــاء الشـــــــركة، علمـــــــا أن تحديـــــــد إجـــــــراءات المتابعـــــــة و المحاكمـــــــة فـــــــي 

ـــــات  االســـــتعمال التعســـــفي ألمـــــوال الشـــــركة  التـــــي يشـــــر  عليهـــــا ، جريمـــــة فـــــإن أحكـــــام قـــــانون العقوب

أوال معرفـــــة مـــــن لوحـــــدها غيـــــر كافيـــــة لقمـــــع جريمـــــة االســـــتعمال التعســـــفي ألمـــــوال الشـــــركة لـــــذا وجـــــب 

ــــابعتهم ،و بعــــدها  ــــتم مت ــــذين ت ــــي تســــتنتس مــــن ظــــرو   هــــم األشــــخاص ال ــــة الت شــــروط التجــــريم واألدل

.غيـــــر أن  هنالـــــ  بعـــــ  الصـــــعوبات التـــــي ق والتـــــي علـــــى أساســـــها يـــــدان الجـــــاني المتابعـــــة والتحقيـــــ

تكتنـــــ  اإلجـــــراءات الجزائيـــــة فـــــي ظـــــل عـــــدم وجـــــود وســـــائل بديلـــــة للتقليـــــل مـــــن اللجـــــوء إلـــــى القضـــــاء 

لحـــــل النزاعـــــات المتعلقـــــة بتســـــيير الشـــــركات خاصـــــة أن الكثيـــــر مـــــن القضـــــايا تعترضـــــها مشـــــاكل فـــــي 

يتم تقســــــيم هــــــذا الفصــــــل إلــــــى مبحثــــــين حيــــــظ ســــــتــــــم األســــــاي وعلــــــى هــــــذا  اإلثبــــــات و اإلجــــــراءات .

                                                
دار الجامعة الجديدة للنشر  النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري و المقارن، معمر خالد، -1

 .182ص ، 2015مصر ، ،اإلسكندرية،
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أمــــــا فــــــي المبحــــــظ الثــــــاني  ، ا ثــــــار المترتبــــــة عــــــن هــــــذه الجريمــــــة تطــــــرق فــــــي المبحــــــظ األول إلــــــىال

 في جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة. جراءات المتابعةإل:  يخصصف

 .المبحث األول : اآلثار المترتبة عن جريمة التعسف

إجــــــراءات المتابعــــــة بمجــــــرد ارتكــــــاب الــــــركن المــــــادي لجريمــــــة التعســــــ  فــــــي ال يمكــــــن اتخــــــاذ 

أهليـــــــة تســـــــمح لـــــــه بتحمـــــــل المســـــــ ولية  اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة فـــــــال بـــــــد أن تتـــــــوفر فـــــــي الجـــــــاني 

ــــــة ، ولــــــذل  فــــــإن المســــــ ولية الجزائيــــــة تشــــــكل جســــــرا وهمــــــزة وصــــــل بــــــين الجريمــــــة والعقــــــاب  الجزائي

ــــ ــــى عن ــــر شــــرطا ال غن ــــة تعتب ــــة  كمــــا أن جــــوهر المســــ ولية فاألهليــــة الجزائي ه لتحمــــل التبعــــات الجزائي

ـــــرر فـــــي  ـــــي المق ـــــدبير األمن ـــــة أو الت ـــــى تحمـــــل العقوب ـــــواعي عل ـــــدرة الشـــــخص ال ـــــي ق ـــــل ف ـــــة يتمث الجزائي

ــــي المطلــــب األول  النصــــوص العقابيــــة . ــــد قســــم هــــذا المبحــــظ إلــــى مطلبــــين ف  يــــتم التطــــرق وعليــــه فق

أمـــــوال الشـــــركة .أمـــــا المطلـــــب الثـــــاني  : األشـــــخاص المســـــ ولون فـــــي جريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال

 إلعفاء من المس ولية المترتبة عن هذه الجريمة .حاالت افقد خصص 

 . ولون عن جريمة التعسفؤ المطلب األول : األشخاص المس

جريمـــــــة التعســـــــ  فـــــــي اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة معاقـــــــب عليهـــــــا  فـــــــإن ســـــــبق القـــــــول كمـــــــا 

مــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري، وقــــــــد حــــــــددت هــــــــذه المــــــــواد علــــــــى ســــــــبيل  811و 800بموجــــــــب المــــــــادتين 

الحصــــــر هويــــــة األشــــــخاص المــــــرتكبين لهــــــذه الجريمــــــة دون ســــــواهم علــــــى اعتبــــــار أن صــــــفة الجــــــاني 

خــــرى الشــــبيهة بهــــا كخيانــــة األمانــــة تعــــد بمثابــــة العنصــــر المميــــز لهــــذه الجريمــــة عــــن بقيــــة الجــــرائم األ

ـــــة معينـــــة مـــــن األشـــــخاص  واالخـــــتالي. ـــــإن هـــــذه الجريمـــــة تكـــــون محصـــــورة فـــــي فئ ـــــي الغالـــــب ف و ف

يتولــــــون مناصــــــب نوعيــــــة وقياديــــــة فــــــي م سســــــاتهم وشــــــركاتهم ، نظــــــرا لمــــــا يتمتعــــــون بــــــه مــــــن خبــــــرة 
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ــــى النفــــوذ وهــــذا مــــا ذه الجريمــــة يفســــر حصــــر هــــ ميدانيــــة وتكــــوين علمــــي رفيــــع المســــتوى باإلضــــافة إل

  .على فئة معينة

ـــــه ســـــ ـــــى فـــــرعين يتم وعلي ـــــب إل ـــــد صـــــفة الفاعـــــل  يشـــــارتقســـــيم هـــــذا المطل ـــــى تحدي ـــــي الفـــــر  األول إل ف

خصـــــص لتحديـــــد فاألصـــــلي فـــــي جريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة، أمـــــا الفـــــر  الثـــــاني 

 صفة الشري  في جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة.

 اعل األصلي في جريمة التعسف.الفرع األول : صفة الف

 .شركة المساهمة أوال :

ــــــأل  مــــــن  ــــــي إدارة يت ــــــولى إدارة شــــــركة المســــــاهمة مجل ــــــل ومــــــن  3األصــــــل أن يت ــــــى األق عل

ـــــانون التجـــــاري، 610المـــــادة حســـــب  عضـــــوا علـــــى األكثـــــر 12 ـــــتم انتخـــــابهم مـــــن و الـــــذين  مـــــن الق ي

حديـــــد مـــــدة عضـــــويتهم فـــــي القـــــانون قبـــــل الجمعيـــــة العامـــــة التأسيســـــية أو الجمعيـــــة العامـــــة العاديـــــة وت

مــــــن  611 المــــــادة طبقــــــا  بنــــــاءا علــــــى اقتــــــران الــــــرئيي  ســــــنوات 6األساســــــي دون أن يتجــــــاوز ذلــــــ  

 . 1ف القانون التجاري 

                                                
ـــــــولى إدارة شـــــــركة المســـــــاهمة  »ق ت :   610المننننننن     .212   211ص ص  سننننننن     مرجننننننن  أحسنننننننع  ،سننننننن        -1 يت

ــــى األقــــل ومــــن  3مجلــــي إدارة يتــــأل  مــــن  ــــدمس يجــــوز رفــــع العــــدد الكامــــل  12أعضــــاء عل ــــى األكثــــر. وفــــي حالــــة ال عضــــوا عل

ــــذ أكثــــر مــــن ســــتة أشــــهر دون تجــــاوز  ــــاإلدارة الممارســــين من ــــى العــــدد الكامــــل للقــــائمين ب ــــائمين بــــاإلدارة إل عضــــوا .وعــــدا  24للق

نـــــه ال يجـــــوز أي تعيـــــين للقـــــائمين الجـــــدد بـــــاإلدارة وال إســـــتخال  مـــــن تـــــوفى مـــــن القـــــائمين بـــــاإلدارة أو حالـــــة الـــــدمس الجديـــــد ، فإ

تنتخــــب  »ق ت :  611المــــادة  «عضــــوا   12فإســــتقالل أو عــــزل مــــدام عــــدد القــــائمين بــــاإلدارة لــــم يخفــــ  إلــــى إثنــــي عشــــرة 

ة . وتحـــــدد مـــــدة عضــــــويتهم فـــــي القـــــانون األساســــــي الجمعيـــــة العامـــــة التأسيســـــية أو الجمعيــــــة العامـــــة العاديـــــة القــــــائمين بـــــاإلدار 

 «  سنوات 06دون أن يتجاوز ذل  ستة ف
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شـــــركة المســـــاهمة إدارة  يتـــــولى رئـــــيي مجلـــــي اإلدارة :  رئـــــيس مجلـــــس اددارة والمـــــدير العـــــام -1

كمــــــا يجــــــب أن يكــــــون ،مهــــــام عملــــــه كممثــــــل الشــــــركة لــــــدى الغيــــــر وأمــــــام جميــــــع الجهــــــات القضــــــائية 

بيعيــــــا ، وذلــــــ  حتــــــى توقــــــع عليــــــه العقوبـــــات الجزائيــــــة نتيجــــــة لمــــــا يرتكبــــــه مــــــن مخالفــــــات طشخصـــــا 

 باسم الشركة. 

 سلطات أو اختصاصات رئيس مجلس اددارة.-

 و عليــــــه  ســــــلطات رئــــــيي مجلــــــي اإلدارة ككــــــل، مــــــن القــــــانون التجــــــاري  638حــــــددت المــــــادة 

ــــه أن يقــــوم  ــــه الســــلطة الواســــعة للتصــــر  باســــم الشــــركة ، فل وفقــــا لهــــذه المــــادة فــــإن رئــــيي المجلــــي ل

ــــــــى  ــــــــنص عل ــــــــي يتطلبهــــــــا غــــــــر  الشــــــــركة ، بشــــــــرط أن ال ي بجميــــــــع أعمــــــــال اإلدارة والتصــــــــر  الت

ـــــانون األساســـــي للشـــــركة ك ـــــي الق ـــــ  ف ـــــرار بإجمـــــاإشـــــتراط إخـــــال  ذل ـــــي ، تخـــــاذ الق    أعضـــــاء المجل

باإلضـــــافة إلــــــى القيـــــود الــــــواردة علـــــى تصــــــرفاته بــــــنص القـــــانون بشــــــأن التصـــــرفات الهامــــــة والخطيــــــرة 

يجــــوز القيــــام بهــــا مــــن تلقــــاء نفســــه ، بــــل البــــد مــــن الحصــــول علــــى إذن بشــــأنها مــــن مجلــــي  التــــي ال

 642اإلدارة ، كالكفــــــــاالت والضــــــــمانات االحتياطيــــــــة والضــــــــمانات المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي المــــــــادة 

 .  1فمن القانون التجاري 

                                                
ــــــي اإلدارة تحــــــت »ق ت :  638المنننننن     .162-161 ص    ص مرجنننننن  سنننننن   فت حنننننن  ،منننننن ر     -1 ــــــيي مجل ــــــولى رئ يت

ــــرئيي بســــلطات وا ســــعة للتصــــر  باســــم مســــ وليته ، اإلدارة العامــــة للشــــركة ويمثــــل الشــــركة فــــي عالقاتهــــا مــــع الغيــــر . يتمتــــع ال

الشــــــركة فــــــي كــــــل الظــــــرو  مــــــع مراعــــــات الســــــلطات التــــــي يخولهــــــا القــــــانون صــــــراحة لجمعيــــــات المســــــاهمين وكــــــذا الســــــلطات 

 «...المختصة بكيفية خاصة لمجلي اإلدارة وفي حدود موضع الشركة 
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ومــــا يليهــــا مــــن القــــانون التجــــاري الجزائــــري ، توجــــب علــــى  642إن المــــادة  مجلــــس المــــديرين :-2

  . 1فالمساهمين في شركة المساهمة أن يتفقوا على النظام األساسي للشركة 

 لــــذيوعلــــى تبنــــي نظــــام إدارة الشــــركة عــــن طريــــق مجلــــي المــــديرين بــــدال مــــن نظــــام مجلــــي اإلدارة، ا

ــــر ــــي شــــركة  يعتب ــــد مــــن التســــيير ف ــــذي يعــــد نمــــ  جدي ــــي المــــديرين ال ــــى عكــــي نظــــام مجل ــــديا عل تقلي

وهــــــو  1966جويليـــــة  24صـــــادر فــــــي القــــــانون الالمســـــاهمة ، أدخلـــــه المشــــــر  الفرنســـــي عــــــن طريـــــق 

ـــــة  مســـــتوحى مـــــن القـــــانون األلمـــــاني ، ويهـــــد  هـــــذا التســـــيير إلـــــى الفصـــــل بـــــين إدارة الشـــــركة والمراقب

فتكـــــــون الرقابـــــــة مـــــــن اختصـــــــاص مجلـــــــي المراقبـــــــة  ،م بكالهمـــــــا مجلـــــــي اإلدارةوهـــــــي وظـــــــائ  يقـــــــو 

ويمكـــــن للشـــــركة أن تتبنـــــى هـــــذا النـــــو  مـــــن التســـــيير فـــــي بدايـــــة تأسيســـــها أو مـــــن بعـــــد  ، كمـــــا يمكـــــن 

الــــــنم  التقليــــــدي عــــــن طريــــــق  تغييــــــره إذا قــــــرر المســــــاهمون تعــــــديل القــــــانون األساســــــي للرجــــــو  إلــــــى

 .  2فمجلي اإلدارة

 المديرين :تشكيلة مجلس -

مــــــن القــــــانون  643و الــــــذي يــــــدير شــــــركة المســــــاهمة حســــــب المــــــادة إن مجلــــــي المــــــديرين هــــــ

خمســــة أعضــــاء علــــى األكثـــــر ،  إلــــى، وهــــو عبــــارة عــــن تنظــــيم جمــــاعي يتكـــــون مــــن ثالثــــة التجــــاري 

، ويشــــترط أن يكـــــون جمـــــيعهم و الـــــذي يمــــاري تحتـــــه الرقابـــــةيــــتم تعييـــــنهم مــــن قبـــــل مجلـــــي المراقبــــة 

مــــــن القــــــانون التجــــــاري هــــــذا وأن  2و 1فقــــــرة  644هــــــذا تطبيقــــــا لــــــنص المــــــادة أشخاصــــــا طبيعيــــــين و 

                                                
ـــــنص فـــــي القـــــانون األساســـــي لكـــــل »ق ت :  642المننننن     .130  ص  مرجننننن  سننننن   محمننننن  حننننن       -1 شـــــركة  يجـــــوز ال

ــــر عاديــــة أثنــــاء  ــــة العامــــة الغي مســــاهمة ، علــــى أن هــــذه الشــــركة تخضــــع ألحكــــام هــــذا القســــم الفرعــــي . يمكــــن أن تقــــرر الجمعي

 «وجود الشكة إدراج هذا الش  في القانون األساسي أو إلغائه 

257.2  ص مرج  س   ،م ر ،م،ر     -  
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ضـــــمن حـــــدود تتـــــراون بـــــين عـــــامين إلـــــى القـــــانون األساســـــي للشـــــركة هـــــو الـــــذي يحـــــدد مـــــدة العضـــــوية 

، كمــــا  ســــتة ســــنوات و عنــــد عــــدم وجــــود أحكــــام قانونيــــة صــــريحة تقــــدر مــــدة العضــــوية بــــأر ع ســــنوات

 . 1فددها عقد التعيين أن كيفية دفع أجر األعضاء ومبلغها يح

ال يمكــــــن أن نــــــتكلم عــــــن مجلــــــي المــــــديرين دون إغفــــــال مجلــــــي المراقبــــــة الــــــذي يشــــــر        

علــــــى المراقبــــــة الدائمــــــة لتســــــيير الشــــــركة مــــــن قبــــــل مجلــــــي المــــــديرين ، حيــــــظ تتطلــــــب هــــــذه الرقابــــــة 

مـــــن القـــــانون التجـــــاري فـــــإن مجلـــــي  1/ 656التأكـــــد المســـــبق مـــــن الحســـــابات وطبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

عــــن طريــــق تلقيــــه تقريــــرا مــــرة كــــل ثالثــــة أشــــهر علــــى األقــــل ، وعنــــد نهايــــة كــــل ســــنة  يراقــــبمراقبــــة ال

تقريـــــرا حـــــول تســـــيير الشـــــركة مـــــن طـــــر  مجلـــــي المـــــديرين ، كمـــــا يقـــــدم هـــــذا األخيـــــر بعـــــد قفـــــل كـــــل 

مـــــن  2و  1فقـــــرة 716 ســـــنة ماليـــــة لمجلـــــي المراقبـــــة وثـــــائق الشـــــركة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة 

ــــان والميزانيــــة كمــــا القــــانون التجــــاري  ــــة فــــي حســــاب االســــتغالل العــــام وحســــاب الخســــائر واألر  المتمثل

ـــــى  ـــــاء عل ـــــة المنصـــــرمة و ن ـــــاء الســـــنة المالي ـــــة الشـــــركة ونشـــــاطها أثن ـــــا عـــــن حال ـــــرا مكتوب يصـــــفون تقري

 . 2فذل  يقوم مجلي المراقبة بتقديم مالحظاته إلى الجمعية العامة 

                                                
 ننن  ر ةنننرس  المسننن مم  مج نننو مننن  ر ع  تسننن،ع منننع  »ق ت :   643المننن    .163  ص مرجننن  سننن   فت حننن  ال مننن ر     -1

 644المـــادة  «( أ،ضننن   . ، مننن رو مج نننو المننن  ر ع ،ا ة نننس تحنننت ر   ننن  مج نننو مرا  ننن   05( إلنننم ةمسننن   03ثالثننن   

يعــــــين مجلــــــي المراقبــــــة أعضــــــاء مجلــــــي المــــــديرين ويســــــند الرئاســــــة ألحــــــدهم . وتحــــــت طائلــــــة الــــــبطالن ، يعتبــــــر  »ق ت : 

 .«بيعيين أعضاء المجلي أشخاصا ط

يقـــــدم مجلـــــي المـــــديرين مـــــرة كـــــل ثالثـــــة  »ق ت :  655/1المننننن     . 168-167فت حننننن  ال مننننن ر    مرجننننن  سننننن      ص  -2

ــــل ف ــــى األق ــــة حــــول تســــييره 03أشــــهر عل ــــي المراقب ــــرا لمجل ــــة ، تقري ــــة كــــل ســــنة مالي ــــد نهاي  »ق ت :   716المــــادة . «...  وعن

ــــديون الموجــــودة عنــــد قفــــل كــــل ســــنة ماليــــة ، يضــــع مجلــــي اإلدارة أو ال قــــائمون بــــاإلدارة ، جــــردا بمختلــــ  عناصــــر األصــــول وال

ــــة  ــــا عــــن حال ــــرا مكتوب ــــائس والميزانيــــة ويضــــعون تقري ــــاريد . ويضــــعون أيضــــا حســــاب اإلســــتغالل العــــام وحســــاب النت ــــ  الت فــــي ذل
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ــــقأمــــا فيمــــا  ــــة ، ب يتعل ــــي المراقب ــــين مجل ــــل و تعي ــــى األق  12المتكــــون مــــن ســــبعة أعضــــاء عل

فيكــــون مــــن قبــــل الجمعيــــة التأسيســــية أو الجمعيــــة العامــــة العاديــــة ويمكــــن إعــــادة عضــــو علــــى األكثــــر 

ســـــنوات إذا  6لمـــــدة ال تتجـــــاوز   1ف يـــــنص القـــــانون األساســـــي علـــــى خـــــال  ذلـــــ .  لـــــم انتخـــــابهم  مـــــا

ن بموجــــــب القــــــانون األساســــــي كــــــان التعيــــــين مــــــن طــــــر  الجمعيــــــة العامــــــة و ثــــــالظ ســــــنوات إذا كــــــا

  من القانون التجاري. 662طبقا للمادة 

ــــس المــــديرين :-3 ــــس اددارة ومجل ــــيس مجل جريمــــة التعســــ   تقــــوم المســــ ولية عــــن  مســــؤولية رئ

ـــــــىفـــــــي اســـــــتعمال ممتلكـــــــات شـــــــركة المســـــــاهمة ،  أعضـــــــاء  فرئـــــــيي الشـــــــركة والقـــــــائمين بإدارتهـــــــا عل

 مـــــــــن القـــــــــانون التجـــــــــاري  4و  3فقـــــــــرة  811حســـــــــب المـــــــــادة  العـــــــــامين   مجلـــــــــي اإلدارة والمـــــــــديرين

  .من قانون النقد والقر  133و  131والمادة 

أنــــه يتمتــــع بســــلطات واســــعة للتصــــر  فــــي كــــل الظــــرو  باســــم و بمــــا أمــــا مجلــــي المــــديرين 

ــــــي اإلدارة ونظــــــرا لوجــــــوب أن يكــــــون أعضــــــاء مجلــــــي المــــــديرين  ــــــل رئــــــيي مجل الشــــــركة ، مثلــــــه مث

مــــــن القــــــانون  2فقــــــرة  644حــــــت طائلــــــة الــــــبطالن حســــــب نــــــص المــــــادة أشــــــخاص طبيعيــــــين وذلــــــ  ت

التجــــــاري ، فإنــــــه مــــــن المنطقــــــي والمعقــــــول تطبيــــــق أحكــــــام جريمــــــة التعســــــ  فــــــي اســــــتعمال أمــــــوال 

                                                
ت تصــــــر  الشــــــركة ونشــــــاطها أثنــــــاء الشــــــركة الماليــــــة المنصــــــرمة . وتوضــــــع المســــــتندات المشــــــار إليهــــــا فــــــي هــــــذه المــــــادة تحــــــ

 «مندو ي الحسابات خالل األر ع أشهر على األكثر وبالتالية لقفل السنة المالية 

تنتخــــب الجمعيـــــة العامـــــة التأسيســـــية والجمعيـــــة العامـــــة  »ق ت :  662المننننن     .251  ص مرجننننن  سننننن   ال  نننننل   ،لننننن    -1

ساســــي علــــى خــــال  ذلــــ  . وتحــــدد فقــــرة العاديــــة ، أعضــــاء مجلــــي المراقبــــة . ويمكــــن إعــــادة إنتخــــابهم مــــا لــــم يــــنص القــــانون األ

ــــانون األساســــي  دون تجــــاوز ف ــــة العامــــة ، ودون تجــــاوز 06وظــــائفهم بموجــــب الق ــــين مــــن الجمعي ــــة التعي ــــي حال   ســــتة ســــنوات ف

   ثـــــالظ ســـــنوات فـــــي حالـــــة التعيـــــين بموجـــــب القـــــانون األساســـــي . غيـــــر أنـــــه اليمكـــــن فـــــي حالـــــة الـــــدمس أو اإلنفصـــــال أن 03ف

 «ة العامة الغير عادية . ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت  يتم التعيين من الجمعي
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ـــــي بـــــنص ـــــم يخـــــص هـــــذا المجل ـــــى هـــــ الء األشـــــخاص مـــــع العلـــــم أن المشـــــر  الجزائـــــري ل  الشـــــركة عل

 . 1فجريمة ال بهذه  فيما يتعلق خاص 

 .ذات المسؤولية المحدودة ثانيا : الشركات 

تعتبــــــر اإلدارة فــــــي الشـــــــركة ذات المســــــ ولية المحـــــــدودة بمثابــــــة الجهـــــــاز الرئيســــــي ، ويتـــــــولى 

 . 2فاإلدارة في هذه الشركة مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو الغير

 أجهزتها :-1

مــــا ورد  يعــــد المســــير أو المــــدير فــــي الشــــركة ذات المســــ ولية المحــــدودة علــــى نحــــو المــــدير العــــام :

هـــــو يعــــين حســـــب و مــــن القـــــانون التجــــاري ، أحـــــد أجهزتهــــا وممثلهـــــا الشــــرعي  577فــــي نــــص المـــــادة 

و مــــــن القــــــانون التجــــــاري فــــــي عقــــــد تأسيســــــي للشــــــركة أو بعقــــــد الحــــــق  576مانصــــــت عليــــــه المــــــادة 

ــــــين يعــــــين مــــــن طــــــر  ال ــــــر مــــــن نصــــــ  رأســــــمال الشــــــركة ، ويجــــــوز تعي ــــــون أكث ــــــذين يمثل شــــــركاء ال

 . 3فالمدير من الشركاء كما يجوز أن يكون أجنبيا عن الشركة 

                                                
المت  نننن    لو نننن  ،ال ننننر     2003ا،ت  26المننننفر  فنننن   11-03م  نننن   سننننر  ، ننننو   مرجنننن  سنننن      ص . ا مننننر  -1

   2010 ا،ت 26الصنننن  ر فنننن   04- 10الم نننن ل ،المننننتمر  نننن  مر ر ننننر  2003ا،ت  27  الصنننن  ر فنننن   52ج ر   ال نننن   

 .2010لسو   50ج ر   ال    

248.2  ص  مرج  س   فت ح  ،م ر     -  

ــــــانون األساســــــي ســــــلطات  »ق ت :  577المنننننن     . 143   142  ص ص  مرجنننننن  سنننننن   محمنننننن  حنننننن       -3 يحــــــدد الق
ـــــد ســـــكوت  القـــــانون األساســـــي تحـــــددها المـــــادة  ـــــين الشـــــركاء وعن ـــــات ب ـــــي العالقـــــات مـــــع  554المـــــديرين فـــــي العالق أعـــــاله . وف

الغيـــــر ، للمـــــدير أوســـــع الســـــلطات للتصـــــر  فـــــي جميـــــع الظـــــرو  باســـــم الشـــــركة مـــــن دون اإلخـــــالل بالســـــلطات التـــــي يمنحهـــــا 
ــــم القــــانون صــــراحة للشــــركاء . فــــإن  ــــم تــــدخل فــــي نطــــاق موضــــو  الشــــركة مــــا ل لشــــركة نفســــها ملزمــــة بتصــــرفات المــــدير التــــي ل

تثبــــت أن الغيــــر كــــان عالمــــا أن التصــــر  بتجــــاوز ذلــــ  الموضــــو  أو أنــــه لــــم يخــــ  عليــــه ذلــــ  نظــــرا للظــــرو  وذلــــ  بقطــــع 
ـــــات .  ـــــ  اإلثب ـــــى أن نشـــــر القـــــانون األساســـــي كـــــافي وحـــــده لتكـــــوين ذل ـــــدير الشـــــركة ذات  »ق ت :  576المـــــادة  «النظـــــر عل ي

ـــــي  ـــــنهم الشـــــركاء ف المســـــ ولية المحـــــدودة شـــــخص أو عـــــدة أشـــــخاص طبيعيـــــين . ويجـــــوز إختيـــــارهم خـــــارج عـــــن الشـــــركاء . ويعي
 «582القانون األساسي أو بعقد الحق حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 
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ـــــي حـــــال تعـــــددهم أمـــــا إذا كـــــان   ـــــد الشـــــركة هـــــو مـــــن يحـــــدد عـــــادة ســـــلطة المـــــدير أو المـــــدريين ف فعق

يتمتـــــع  قانونـــــا،كرســـــة ألنـــــه وحســـــب الصـــــيغة الم إشـــــكاال،التســـــيير مـــــن طـــــر  واحـــــد فهـــــذا ال يطـــــرن 

 . 1فالمسير بأوسع السلطات للتصر  في جميع الظرو  باسم الشركة 

 للشركاء : امةالجمعية الع

 ،تعــــــد الجمعيــــــة العامــــــة للمســــــاهمين فــــــي الشــــــركة ذات المســــــ ولية المحــــــدودة أحــــــد أجهزتهــــــا 

ــــي المــــادة  ــــري ف ــــد أوجــــب المشــــر  الجزائ ــــة ت 580وق ضــــم مــــن القــــانون التجــــاري ضــــرورة وجــــود جمعي

جمعيــــة عامــــة  وعلــــى ضــــرورة انعقــــاد ،ن ســــلطات المــــديرعــــالشــــركاء جميعــــا تخــــتص بكــــل مــــا يخــــرج 

ويـــــــرأي جلســـــــات  ،واحـــــــدة علـــــــى األقـــــــل فـــــــي كـــــــل ســـــــنة ماليـــــــة لفحـــــــص واعتمـــــــاد حســـــــابات الشـــــــركة

كمــــــا يجـــــوز لشــــــري  واحــــــد أو أكثـــــر يمثلــــــون حصصــــــا ، الجمعيـــــة العموميــــــة للشــــــركاء مـــــدير الشــــــركة

 . 2فى األقل أن يطلبوا عقد الجمعية العامةتساوي ر ع رأسمال الشركة عل

 

 

                                                
248.1  ص  مرج  س   فت ح  ،م ر     -  

ــــــات »ق ت :  580المنننننن     . 143، 142  ص  سنننننن   مرجنننننن  محمنننننن  حنننننن       -2 ــــــي جمعي ــــــرارات الشــــــركاء ف تصــــــدر ق

يعقــــدونها . غيــــر أنــــه يســــوا أن يشــــترط فــــي عقــــد التأســــيي بــــأن تتخــــذ جميــــع القــــرارات أو بعضــــها إستشــــارة مكتوبــــة مــــن طــــر  

بيـــــان جـــــدول  يومـــــا علـــــى األقـــــل مـــــن إنعقـــــاد الجمعيـــــة بكتـــــاب موصـــــى عليـــــه يتضـــــمن 15الشـــــركاء . يســـــتدعى الشـــــركاء قبـــــل 

ــــوا علــــى األقــــل ر ــــع رأي مــــال الشــــركة أن يطلبــــوا عقــــد جمعيــــة . ويعتبــــر كــــل  األعمــــال . يجــــوز لواحــــد أو عــــدة شــــركاء أن يمثل

ـــــ  بإســـــتدعاء الشـــــركاء  ـــــين وكيـــــل مكل ـــــم يكـــــن . يســـــوا لكـــــل شـــــري  أن يطلـــــب مـــــن القضـــــاء تعي ـــــذل  كـــــأن ل شـــــرط مخـــــال  ل

 «للجمعية وتحديد جدول األعمال 
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 مسؤولية المديرين أو المدير :-2

يســـــــأل المـــــــديرون عـــــــن أخطـــــــائهم فـــــــي اإلدارة ، وهـــــــذه المســـــــ ولية بوجـــــــه عـــــــام قـــــــد تكــــــــون 

ـــــــة  ـــــــة  ، كمـــــــا أن موضـــــــو  المســـــــ ولية 1فإذا تجـــــــاوز الخطـــــــأ الحـــــــد المـــــــألو   مســـــــ ولية جزائي  الجزائي

ــــــــــه المــــــــــادتين  مــــــــــن القــــــــــانون  801و  800لمســــــــــيري الشــــــــــركات ذات المســــــــــ ولية المحــــــــــدودة تناولت

التجــــاري فـــــي البـــــاب الثــــاني الفصـــــل األول تحـــــت عنـــــوان  مخالفــــات تتعلـــــق بالشـــــركة ذات المســـــ ولية 

 المحدودة .

التـــــي  800مـــــن القـــــانون التجـــــاري  مـــــن المـــــادة  5و 4بالدرجـــــة األولـــــى الفقـــــرة  يهـــــم ومـــــا     

دج إلــــــــى  20.000'' يعاقــــــــب بالســــــــجن لمــــــــدة خمــــــــي ســــــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــن أنــــــــه : ى تــــــــنص علــــــــ

اســــــتعملوا عــــــن ســــــوء نيــــــة أمــــــواال أو  ندج أو بإحــــــدى هــــــاتين العقــــــو تين المســــــيرون الــــــذي 200.000

قروضـــــــا للشـــــــركة تلبيـــــــة ألغراضـــــــهم الشخصـــــــية أو لتفضـــــــيل شـــــــركة أو م سســـــــة أخـــــــرى لهـــــــم فيهـــــــا 

ــــــــإن "مصــــــــالح مباشــــــــرة أو غيــــــــر مباشــــــــرة ــــــــة  و منــــــــه ف ــــــــذين اســــــــتعملوا عــــــــن ســــــــوء ني المســــــــيرون ال

ــــت تحــــت تصــــرفهم بهــــذه الصــــفة اســــتعمال ــــي كان ــــي أحــــرزوا عليهــــا أو األصــــوات الت  الصــــالحيات الت

أنـــــــــه مخـــــــــال  لمصـــــــــلحة الشـــــــــركة تلبيــــــــة ألغراضـــــــــهم الشخصـــــــــية أو لتفضـــــــــيل شـــــــــركة أو يعلمــــــــون 

ــــق جري عليــــه .و  ''2فم سســــة أخــــرى لهــــم فيهــــا مصــــالح مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة  مــــة التعســــ  فــــي تتعل

مـــــا يتمتعـــــون بـــــه مـــــن ســـــلطات واســـــعة  لن دون ســـــواهم نظـــــرا ياســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة فـــــي المســـــير 

وأن هـــــــذا ،ومنهـــــــا تمثيـــــــل الشـــــــركة أمـــــــام القضـــــــاء ،للتصـــــــر  فـــــــي جميـــــــع الظـــــــرو  باســـــــم الشـــــــركة 

االتســـــا  للصـــــالحيات فـــــي األصــــــل مســـــخر لتحقيـــــق أغـــــرا  الشــــــركة وتلبيـــــة مصـــــالحها غيـــــر أنــــــه 

                                                
253.1  ص  رج  س   مفت ح  ،م ر     -  

254.2فت ح  ال م ر    المرج  و سس   ص  -  



 . الشركة أموال استعمال في التعسف لجريمة الجزائية األحكام : الثاني الفصل
   
 

57 
 

 
ــــــي المقابــــــل أن  ــــــا مــــــاذهــــــف يســــــتغلها المســــــيرون ويســــــو ون اســــــتخدامها لتحقيــــــق  ه الصــــــالحيات غالب

 . 1فأهدافهم الشخصية البحتة 

  .ثالثا : المصفي

ــــــــى انتهاءهــــــــا و انقضــــــــاءها،      ــــــــة  إن القــــــــول بتصــــــــفية الشــــــــركة يــــــــدل مباشــــــــرة عل غيــــــــر أن عملي

ــــى زوالهــــا، ــــ دي إل ــــد  االنقضــــاء تســــتلزم إجــــراءا شــــكليا ي أمــــا المصــــفي  ميالدهــــا،كمــــا كــــان الشــــأن عن

علـــــى يـــــد جميـــــع  التصـــــفية تـــــتم ،وهـــــو الشـــــخص أو األشـــــخاص الـــــذين يعهـــــد إلـــــيهم تصـــــفية الشـــــركة 

ـــــم تـــــتم التصـــــفية بهـــــذه الطريقـــــة وجـــــب علـــــى الشـــــركاء تعيـــــين مصـــــفي  ـــــة مـــــا إذا ل الشـــــركاء وفـــــي حال

ذ فســــلطة تعيـــــين هـــــذا األخيــــر تعـــــود إلـــــى أغلبيـــــة الشــــركاء ولهـــــم فـــــي ســــبيل ذلـــــ  مطلـــــق الحريـــــة ، إ،

  .تفاق الحق الكيفية التي تتم بها تعيين المصفىايحق لهم أن يدرجوا في عقد الشركة أو في 

ـــــى بعـــــ  أو كـــــل   ـــــاإلدارة أو إل ـــــى القـــــائمين ب ـــــة الشـــــركاء أن التصـــــفية يعهـــــد بهـــــا إل ـــــرر أغلبي فقـــــد يق

ـــــــىالشـــــــركاء أو  ـــــــه  إل ـــــــاق وجـــــــب تطبيق ـــــــل هـــــــذا االتف ـــــــى وجـــــــد مث ـــــــر فمت ـــــــد ،الغي أمـــــــا إذا ســـــــكت العق

ــــــي اتفــــــاق ال حــــــق ، التأسيســــــي  ــــــنظم الشــــــركاء تعيــــــين المصــــــفي ف ــــــ  أو لــــــم ي جــــــب علــــــى و عــــــن ذل

بعــــ   و ذهبــــت إليــــهبعــــ  الفقــــه  اهيــــر هــــذا مــــا مــــوطن الشــــركة و  ةالمحكمــــة تعيــــين مصــــفي فــــي دائــــر 

ـــــين المصـــــفي مـــــا ـــــب تعي ـــــي الشـــــركة طل ـــــر حـــــق دائن ـــــى تقري ـــــى  األحكـــــام إل ـــــب إل ـــــذل  الطل ـــــدم ب ـــــم يق ل

  من الشركاء . ةالمحكم

                                                
110.1-109 ص    ص مرج  س   م     سر  ، و    -  
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ـــــذك ـــــة فـــــي الشـــــركة ذات المســـــ ولية المحـــــدودة، و و الجـــــدير بال ـــــين المصـــــفي يكـــــون باألغلبي ر أن تعي

  . 1ف بشروط النصاب القانوني بالنسبة لشركة المساهمة

 سلطات المصفي :-1

ــــه مــــن  ــــرار الصــــادر بتعيين تتحــــدد ســــلطات المصــــفي فــــي العقــــد التأسيســــي للشــــركة أو فــــي الق

ـــــــانون  مـــــــن  788و حســـــــب المـــــــادة  المحكمـــــــة ـــــــواردة علـــــــى الســـــــلطات التجـــــــاري  الق ـــــــإن  القيـــــــود ال ف

، فـــــال يعتبـــــر المصـــــفي الناتجـــــة عـــــن القـــــانون األساســـــي أو أمـــــر التعيـــــين ال يحـــــتس بهـــــا علـــــى الغيـــــر

نمـــــا يعتبـــــر نائبـــــا قانونيـــــا عـــــن الشـــــركة التـــــي تكـــــون تحـــــت  وكـــــيال عـــــن الشـــــركاء و ال عـــــن الشـــــركة وا 

ر يتمتــــــــع بجميــــــــع الســــــــلطات التــــــــي ويشــــــــبه مركــــــــزه مركــــــــز المــــــــدير إزاء الشــــــــركة والغيــــــــ ،التصــــــــفية 

 . 2فيستطيع عن طريقها تحقيق الغر  المقصود من تعيينه وهو تصفية الشركة

غيــــــر أن المشــــــر  الجزائــــــري قــــــد ضــــــيق كثيــــــرا علــــــى المصــــــفي وخاصــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بمباشــــــرة       

كاء أو القضـــــاء ر ســـــواء مـــــن الشـــــالقضـــــائية حيـــــظ ألزمـــــه بضـــــرورة حصـــــوله علـــــى إذن لـــــذل  ى الـــــدعو 

ـــــه المـــــادة  مـــــا ، وهـــــو مـــــن القـــــانون التجـــــاري "ال يجـــــوز للمصـــــفي متابعـــــة  3الفقـــــرة  788نصـــــت علي

                                                
  83.1 ص  مرج  س   و     فض ل  -

ــــه الســــلطات الواســــعة  يمثــــل المصــــفي »ق ت :  788المنننن     .86و   نننن  فضنننن ل   مرجنننن  و سننننس   ص   -2 الشــــركة وتخــــول ل

لبيــــع األصــــول ولــــو بالتراضــــي . غيــــر أن القيــــود الــــواردة علــــى هــــذه الســــلطات ناتجــــة عــــن القــــانون األساســــي أو أمــــر التعيــــين 

ــــة  ــــدعوة الجاري ــــه متابعــــة ال ــــديون وتوزيــــع رصــــيد البــــاقي . وال يجــــوز ل ــــه األهليــــة لتســــديد ال ــــى الغيــــر . وتكــــون ل ال يحــــتس بهــــا عل

م بــــــدعاوي جديــــــدة لصــــــالح التصــــــفية مــــــا لــــــم يــــــأذن لــــــه بــــــذل  مــــــن الشــــــركاء أو بقــــــرار القضــــــاء إذا تــــــم تعيينــــــه بــــــنفي أو القيــــــا

  «الطريقة



 . الشركة أموال استعمال في التعسف لجريمة الجزائية األحكام : الثاني الفصل
   
 

59 
 

 
ـــــام بـــــدعو  أوالـــــدعوى الجاريـــــة  ـــــذل  مـــــن الشـــــركاء ى القي ـــــم يـــــ ذن لـــــه ب جديـــــدة لصـــــالح التصـــــفية مـــــا ل

 تعيينه بنفي الطريقة ". إذا تم وبقرار قضائي 

ـــــع العملـــــي بـــــين ضـــــرورة صـــــدور هـــــذا اإلذن أو القـــــرار القضـــــائ ي للتصـــــريح للمصـــــفي بمباشـــــرة والواق

ألن هــــــذه اإلجــــــراءات القضــــــائية ،رفــــــع دعــــــوى جديــــــدة التــــــي تســــــتلزمها أعمــــــال التصــــــفية  أوالــــــدعوى 

  1فيفته .ظليست من حقوق المصفي بل من واجباته التي تقتضيها و 

 مسؤولية المصفي :-2

تجــــــــاه الشــــــــركة والغيــــــــر عــــــــن النتــــــــائس الضــــــــارة الحاصــــــــلة عــــــــن ا وال  المصــــــــفي مســــــــيعتبــــــــر 

تجـــــاه كافـــــة الشـــــركات إو تقـــــوم مســـــ ولية المصـــــفي رتكبهـــــا أثنـــــاء ممارســـــته لمهامـــــه .يالتـــــي  ءاألخطـــــا

ـــــانون التجـــــاري، ـــــة المنصـــــوص فـــــي الق ـــــا لـــــنص المـــــادة  التجاري ـــــرة  840وهـــــذا طبق مـــــن القـــــانون  3فق

عــــن جريمــــة االســــتعمال التعســــفي ألمــــوال الشــــركة فــــي حالــــة  التجــــاري، كمــــا تقــــوم مســــ ولية المصــــفي

ـــــي األصـــــل بالمســـــيرين دون  ـــــق ف ـــــت هـــــذه الجريمـــــة تتعل إســـــاءة اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة بعـــــد أن كان

 سواهم.

مـــــــن القـــــــانون  840و الجـــــــدير بالـــــــذكر أن إقـــــــرار المشـــــــر  بقيـــــــام مســـــــ ولية المصـــــــفي طبقـــــــا للمـــــــادة 

ـــــة األنـــــوا  الشـــــركات ســـــواء و هـــــو مـــــا يوقعنـــــا  شـــــركات األشـــــخاص أو األمـــــوال، التجـــــاري اتجـــــاه كاف

ــــه المــــواد مــــن  ــــاق   مــــع مــــا نصــــت علي ــــى  800فــــي التن ــــرت  811إل ــــانون التجــــاري التــــي أق مــــن الق

 و حددت نطاق الجريمة في بع  الشركات دون أخرى. 

                                                
ة لننننن  م منننننر   الواننننن ر ال ننننن و،و  لمصننننن   الةنننننرس ت التج ر ننننن  فننننن  التةنننننر   الج اةنننننر     ار الج م ننننن  الج  ننننن      -1

 . 103-102   ص   2015اإلسسو ر    مصر(   
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علـــــــى اعتبـــــــار أن الشـــــــركات المـــــــذكورة أعـــــــاله هـــــــي شـــــــركات خارجـــــــة عـــــــن نطـــــــاق تطبيـــــــق جريمـــــــة 

أمــــــــوال الشــــــــركة ويعاقــــــــب فيهــــــــا المصــــــــفي دون المســــــــيرين علــــــــى خــــــــال  التعســــــــ  فــــــــي اســــــــتعمال 

  . 1فالعادة

 رابعا : مسؤولية المدير الفعلي :

ـــــه  ـــــي دون أن تكـــــون ل ـــــى وجـــــود إشـــــكال حـــــول مســـــ ولية المســـــير الفعل ـــــر نشـــــير إل فـــــي األخي

 صفة المدير أو المسير القانوني هل تقوم مس وليته أم ال  

 يلي:  لإلجابة على هذا التسا ل نعر  لما

المســــير هـــــو مـــــن يـــــدير الشـــــركة دون أن يتـــــولى بطريقـــــة شـــــرعية مـــــن طـــــر  هياكـــــل الشـــــركة بســـــلطة 

ــــى يمثلهــــا، ولقــــد أ ــــي فــــي شــــكل واحــــد مــــن الشــــركات مســــ ولية المســــير شــــار القــــانون التجــــاري إل الفعل

منـــــه علـــــى تطبيـــــق أحكـــــام المـــــواد  805نصـــــت المـــــادة ، إذ وهـــــي الشـــــركة ذات المســـــ ولية المحـــــدودة 

ــــــى 800 ــــــى مســــــيري الشــــــركات ذات المســــــ ولية المحــــــدودة  840إل ــــــات المطبقــــــة عل المتضــــــمنة العقوب

 تحت ظل أو بدال عن مسيرها القانوني.

وهكــــــذا يكــــــون المشــــــر  الجزائــــــري قــــــد حصــــــر مفهــــــوم اإلدارة الفعليــــــة فــــــي الشــــــركات ذات المســــــ ولية 

 . 2فالمحدودة دون سواها 

أن  أيســـــــة نشــــــاط إدارة الشــــــركة بطريقــــــة مســـــــتقلة ممار  وتقتضــــــي اإلدارة الفعليــــــة المعــــــايير التاليــــــة :

ـــــي مســـــتقال ـــــيي   يكـــــون المـــــدير الفعل ـــــى أوامـــــر رئ ـــــه ســـــلطة التصـــــر  كمـــــا يشـــــاء دون الخضـــــو  إل ل

                                                
 .115،116ص ص  و   مرج  س      م     سر  ، -1

 .227  ص مرج  س   أحسع  ،س       -2
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ممارســــــة نشــــــاط  و تــــــدريجي أو إطاعتــــــه ، وهــــــذا خــــــال  األجيــــــر الــــــذي يكــــــون فــــــي وضــــــع تبعيــــــة .

 إيجـــــابي لــــــإلدارة أي التـــــدخل فــــــي التســـــيير اليــــــومي للشــــــركة علـــــى الــــــدوام وتعـــــد مجمعــــــات الشــــــركات

لقضـــــاء الفرنســـــي عـــــن اإلدارة االمجـــــال المفضـــــل لنمـــــو اإلدارة الفعليـــــة  ومـــــن األمثلـــــة التـــــي جـــــاء بهـــــا 

قــــــــدم ي الشـــــــري  صـــــــاحب األغلبيـــــــة الـــــــذي يســـــــتفيد مـــــــن األجـــــــرة األكثـــــــر ارتفاعـــــــا والـــــــذي الفعليـــــــة :

ــــه نشــــاطها االجتمــــاعي،بالتفــــاو  مــــع الز ــــائن باســــم الشــــركة  ــــولى توجي ــــذي  الشــــري   ،ويت ــــر ال األجي

يتمتـــــع بســـــلطات واســـــعة لـــــإلدارة والتنظـــــيم واتخـــــاذ القـــــرار ويتقاضـــــى أجـــــرا فـــــي مســـــتوى يجعلـــــه مـــــديرا 

 .   1ف فعليا

 . الفرع الثاني : صفة الشري  في جريمة التعسف

ــــي الجريمــــة ــــر عمــــل الشــــري  ف ــــام بمســــاعدة  يعتب ــــى القي ــــي ارتكابهــــا ويقتصــــر دوره عل ــــا ف تبعي

نمــــــا اكتســــــب صــــــفته اإلجراميــــــة بنــــــاءا ،الفاعــــــل األصــــــلي  واألصــــــل فــــــي عملــــــه أنــــــه مبــــــان لذاتــــــه ، وا 

ـــــــق للفاعـــــــل  ـــــــد يمهـــــــد الطري ـــــــه ق ـــــــى اتصـــــــاله بالفاعـــــــل األصـــــــلي والمباشـــــــر للجريمـــــــة ، فهـــــــو بفعل عل

 . 2فن والزمان الذي وقعت فيه األصلي فلواله لما وقعت الجريمة على األقل في المكا

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات ثـــــم أضـــــا   42  ـــــين المشـــــر  الجزائـــــري معنـــــى الشـــــري  فـــــي المـــــادة و 

ــــــظ ورد فــــــي المــــــادة  ،مــــــا أعتبــــــره فــــــي حكــــــم الشــــــري   43فــــــي المــــــادة  ــــــي  42حي ــــــر شــــــريكا ف '' يعتب

فـــــاعلين عـــــاون الفاعـــــل أو ال الجريمـــــة مـــــن لـــــم يشـــــتر  اشـــــتراكا مباشـــــرا ولكنـــــه ســـــاعد بكـــــل الطـــــرق أو

 . 3فعلى ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة مع علمه بذل  ''

                                                
 .228 -227صص     س   أحسع  ،س       مرج   -1

 .196  ص 2006موص،ر رحم و    ال،ج   ف  ال  و،ع الجو ة  ال  ر    ار ال  ،ر ل وةر ،الت،      الج اةر    -2

    مرج  س    . 156  – 66ا مر مع  42 الم    -3
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ـــــــة         ـــــــم يرتكـــــــب العناصـــــــر الماديـــــــة و المعنوي ـــــــذي ل فالشـــــــري  فـــــــي الجريمـــــــة هـــــــو الشـــــــخص ال

مـــــن قـــــانون  43أمـــــا المـــــادة ، للجريمـــــة لكنـــــه شـــــار  فـــــي ارتكـــــاب هـــــذه الجريمـــــة وفقـــــا لشـــــروط معينـــــة 

ــــا لالجتمــــا  العقوبــــات فقــــد حــــددت حكــــ ــــاد أن يقــــدم مســــكنا أو ملجــــأ أو مكان م الشــــري   وهــــو مــــن اعت

لواحــــــد أو أكثــــــر مــــــن األشــــــرار الــــــذين يمارســــــون اللصوصــــــية أو العنــــــ  ضــــــد أمــــــن الدولــــــة أو ضــــــد 

 األشخاص و األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي.

 تنفيـــــذها،ويفهـــــم مـــــن خـــــالل المـــــادتين الســـــابقتين أن الشـــــري  فـــــي الجريمـــــة ال يشـــــتر  فـــــي       

ولكـــــن عملـــــه محصـــــور فـــــي مســـــاعدة المجـــــرم الـــــذي نفـــــذ الجريمـــــة بـــــأن يقـــــوم بعمـــــل يســـــهل الجريمـــــة 

   1فويحقق تنفيذها

 وهي:وعادة يكون هذا السلو  المادي منحصر في ثالظ صور 

 للجريمة.أعمال مساعدة أو معاونة واألعمال التحضيرية واألعمال المسهلة أو المنفذة 

فر القصـــــــد الجنـــــــائي القـــــــائم علـــــــى ايكـــــــون الشـــــــخص شـــــــريكا إال بتـــــــو  ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى ال      

جريمــــــة االشــــــترا  أن يكــــــون عالمــــــا بكــــــل األعمــــــال التــــــي تــــــ دي إلــــــى  لقيــــــام  فيجــــــب ،اإلرادة والعلــــــم

ارتكــــاب الجريمــــة ، وأن عملــــه حلقــــة مــــن حلقــــات أخــــرى يســــاهم بهــــا غيــــره لتحقيــــق نتيجــــة معينــــة فــــإذا 

 . 2فكا شري يعدكان جاهال أو وقع في غل  فال 

                                                
ـــــــاد أن »ق   :  43المـــــــادة . 198،  197، ص ص  مرجـــــــع ســـــــابق رحمـــــــاني منصـــــــور ، -1 يأخـــــــذ حكـــــــم الشـــــــري  مـــــــن إعت

ـــــا لإلجتمـــــا  ـــــدم مســـــكنا أو ملجـــــأ أو مكان ـــــ  ضـــــد أمـــــن  يق ـــــذين يمارســـــون اللصوصـــــية أو العن ـــــر مـــــن األشـــــرار ال لواحـــــد أو أكث

 «الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي 

201.2،  198، ص ص  سابقمرجع   منصور رحماني ، -  
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جريمــــــة التعســــــ  فــــــي اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة يخضــــــع لــــــنفي األحكــــــام  وعليــــــه فــــــإن الشــــــري  فــــــي

مــــــن قــــــانون العقوبــــــات  مثلــــــه مثــــــل بــــــاقي الشــــــركاء فــــــي الجــــــرائم  43و 42والمــــــواد المــــــذكورة أعــــــاله ف

 العقوبات.األخرى المنصوص عليها في قانون 

ــــى ضــــرورة تــــوفر ــــم فــــي االشــــترا  وعــــدم  هــــذا وقــــد وجــــدنا أن المشــــر  قــــد ركــــز أكثــــر عل عنصــــر العل

ذكــــــره عنصـــــــر اإلرادة ذلـــــــ  ألن اإلرادة عنصـــــــر يكـــــــون بالضــــــرورة متالزمـــــــا وموجـــــــود بتواجـــــــد العلـــــــم 

 . 1فالجريمة  ارتكابوقت 

 لكن هل يقع االشترا  بعمل سلبي فاالمتنا    

 يــــــرى الــــــرأي الــــــراجح فــــــي الفقــــــه أن االمتنــــــا  ال يصــــــلح أن يكــــــون ســــــببا لالشــــــترا  حتــــــى ولــــــو كــــــان

الممتنـــــع ملزمـــــا بالعمـــــل الـــــذي امتنـــــع عنـــــه وعليـــــه ال يعـــــد شـــــريكا مـــــن علـــــم بوجـــــود جريمـــــة ولـــــم يقـــــم 

عنهـــــا وفـــــي هـــــذين المثـــــالين يعاقـــــب القـــــانون المـــــتهم باعتبـــــاره فـــــاعال أصـــــليا ال شـــــريكا علـــــى  بـــــالتبلي 

 . 2فجريمة خاصة منصوص عليها ، هي جريمة االمتنا  عن التبلي  

أداة لتجميع المدخرات الوطنية  على إعتبار أنها شركة المساهمة  فيومثال ذل  مندوب الحسابات 

ووسيلة قانونية لتنظيم المشروعات االقتصادية الكبرى التي تنتس سلعا وتقدم خدمات تشبع حاجة السوق, 

جانب هذا الدور  إلى ،من رسوم وضرائب تعتبر مموال هاما للخزينة العامة عن طريق ما تدفع أنهاكما 

توفر كثيرا من فرص العمل للمواطنين  إذاالقتصادي فان شركة المساهمة تلعب دورا اجتماعيا خطيرا 

يتدخل  أن الالزمدائرة المصالح الخاصة ومن ثم صار من  أثرهيتعدى  إدارتهاولذل  فان أي خلل في 

                                                
1. 124، ص  سابق مرجعماية زكري  ويي ،  -  

200.2، ص  نفسهمرجع ، المنصور  رحماني  -  
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أن الشركة والتي من شانها  أمرى المشر  فيفر  جزاءات رادعة للمخالفات التي يرتكبها القائمون عل

 . 1فتمي كيان الشركة ذاته 

وقد حددت هذه  واإلنذار واإلعالميماري مهام التصديق  الذيولما كان مندوب الحسابات هو الرقيب 

 . 2فمن القانون المتعلق بمهنتهم 28المهام في قانونهم األساسي و في القانون التجاري وكذا المادة 

جريمة خيانة األمانة وان كان  أوالمهنية,  اإلسرار إفشاءفمندوب الحسابات قد يسأل جزائيا عن جريمة  

ليست في  عادةن أموال الشركة في هذه الجريمة ألأصليا من الصعب تصور مندوب الحسابات فاعال 

  أصلياعتباره فاعال ال يمكن ا  إذكذل  الشيء ذاته في جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة ،حيازته 

نماوالتصر   نه ال يقوم بأعمال اإلدارة أعلى اعتبار  غالبا ما تنعقد مس وليته عن الجريمتين السابقتين  وا 

قضي  إذ ،الشركة على اختالي أموالها   كشري  ساعد مديرواإلختالي  الذكر فجريمة خيانة األمانة

على  ،مكتوبة أكذوبةمندو ي الحسابات مجرد في نطاق العقوبات يعتبر عر  بيان المقدم من  بأنه

خال  الحال لتقديم ميزانية مخالفة للحقيقة ومنشورات معتمدة من قبل مندو ي الحسابات و مصادق 

يجب  إذ ، 3فتعتبر وسيلة احتيالية تتحقق بها جنحة النصب  إذعليها من الجمعية العمومية للمساهمين 

يخبروا وكيل الجمهورية باألعمال المجرمة  التي اطلعوا عليها بمناسبة مهام  أنعلى مندو ي الحسابات 

                                                
علـــــي الســـــيد قاســـــم ، مراقـــــب الحســـــابات ، دراســـــة قانونيـــــة مقارنـــــة لـــــدور مراقـــــب الحســـــابات فـــــي شـــــركة المســـــاهمة ، دار  -1

 .250، ص  1991الفكر العر ي ، مصر ، 

264.2الطيب بلولة ، مرجع سابق ، ص -  

252.3-251، ص  علي سيد القاسم  ، مرجع سابق-  
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الرقابة التي يمارسونها وهذا االلتزام باإلبالا عن أفعال مجرمة مقترن بعقوبة جزائية على درجة كبيرة من 

 .  1فسنوات 05لى خمسة إذ تتراون بين سنة إالشدة, 

 أنهممن قائمة الفاعلين األصليين على اعتبار لذل  تعمدنا عدم ذكر مندو ي الحسابات ض

يصنفون في خانة االشترا  في جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة أكثر منه في الفاعل األصلي 

 في الجريمة. 

أنـــــــه قـــــــد يكيـــــــ  التصـــــــر  الســـــــلبي الـــــــذي يتميـــــــز بـــــــالموق  الســـــــلبي أو بـــــــرف   و الجـــــــدير بالـــــــذكر

إدارة الشــــركة عــــالم بوقــــو  أفعــــال تشــــكل بــــإذا كــــان القــــائم  امــــالتــــدخل كمســــاعدة أو معاونــــة فــــي حالــــة 

تـــــدخل  أورئيي وتركـــــه يرتكبهـــــا دون أي اعتـــــرا  الـــــتعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة مـــــن قبـــــل 

ذا كـــــان ذلـــــ  يـــــدخل ضـــــمن الصـــــالحيات التـــــي يخولهـــــا لـــــه القـــــانون  لوضـــــع حـــــد لهـــــذه الممارســـــات وا 

   .2فوطبيعة وظيفته

ـــــــرة  44المـــــــادة  فنصـــــــت  أمـــــــا بالنســـــــبة للظـــــــرو  الشخصـــــــية ـــــــات   02فق مـــــــن قـــــــانون العقوب

 أوتخفيـــــ  العقوبـــــة  أونـــــه " ال تـــــ ثر الظـــــرو  الشخصـــــية التـــــي ينـــــتس عنهـــــا التشـــــديد أنصـــــت علـــــى 

ـــــاء ـــــه نجـــــد  أومنهـــــا إال بالنســـــبة للفاعـــــل  اإلعف ـــــذي تتصـــــل بـــــه هـــــذه الظـــــرو  " ، ومن  أنالشـــــري  ال

ة علــــــى أصــــــحابها فقــــــ  ســــــواء المشــــــر  الجزائــــــري يــــــرى مــــــن العــــــدل أن تقتصــــــر الظــــــرو  الشخصــــــي

وعليـــــه قـــــد يكـــــون لـــــدى الفاعـــــل األصـــــلي ،معفيـــــة مـــــن العقـــــاب  أومخففـــــة  أوكانـــــت ظـــــرو  مشـــــددة 

كـــــراه ، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة ال تقـــــوم مســـــ وليته ، إال إلا وأصـــــغر الســـــن كمـــــانع مـــــن موانـــــع المســـــ ولية 

ـــــع  أن الشـــــري  ال يســـــتفيد مـــــن هـــــذا المـــــانع ، كمـــــا قـــــد يكـــــون لـــــدى الفاعـــــل األصـــــلي مـــــانع مـــــن موان

                                                
266.1، ص مرجع سابقطيب بلولة ،  -  

  .77،األردن ،ص  2005نشأت األخرص، الصلح الواقي من اإلفالي فدراسة مقارنة  ، دار الثقافة، - 2
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ـــاء الفاعـــل مـــن العقـــاب  ـــى هـــذا الفعـــل رغـــم إعف ـــه فـــإن شـــريكه يعاقـــب عل العقـــاب كمـــن يســـرق مـــال أبي

، كمــــــا قــــــد يكــــــون لــــــدى الفاعــــــل األصــــــلي ظــــــر  مشــــــدد كــــــالعود أو صــــــفة الفــــــر  فــــــي جريمــــــة قتــــــل 

  1فوال يكون كذل  بالنسبة للشري  . إليهقوبة بالنسبة األصول بحيظ تشدد الع

علـــــى" يعاقــــب الشـــــري  فـــــي الجنايـــــة والجنحــــة بالعقوبـــــة المقـــــررة للجنايـــــات أو  44كمــــا نصـــــت المـــــادة 

الجــــنح وتعنــــي هــــذه المــــادة أن عقوبــــة الشــــري  نفســــها عقوبــــة الفاعــــل". وهــــذا مــــا ينطبــــق أيضــــا علــــى 

 .جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة 

  .من المسؤوليةالشركة عفاء إالمطلب الثاني : 

ـــــــه ال يســـــــأل عـــــــن الجريمـــــــة اال الشـــــــخص الطبيعـــــــي ،  إن القاعـــــــدة العامـــــــة الســـــــائدة هـــــــي ان

ال للشــــخص الطبيعــــي غيــــر أنــــه مــــع اتســــا  دائــــرة إفــــاإلرادة التــــي تعــــد قــــوام الــــركن المعنــــوي ال تكــــون 

الــــــــذي حــــــــدظ فــــــــي كافــــــــة  النشــــــــاط  األشــــــــخاص المعنويــــــــة فــــــــي العصــــــــر الحــــــــديظ بفعــــــــل التطــــــــور

المجــــــاالت االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والتكنولوجيــــــة ، االمــــــر الــــــذي أصــــــبحت معــــــه تلــــــ  األشــــــخاص 

ــــد مــــن الجــــرائم ف كــــالجرائم اإل ــــان مصــــدرا للعدي قتصــــادية ومخالفــــات قــــانون العمــــل   فــــي بعــــ  األحي

زاولــــة نشــــاطها ، ممــــا اقتضــــى التفكيــــر فــــي تقريــــر مســــائلتها جنائيــــا عــــن الجــــرائم التــــي تقــــع بمناســــبة م

ـــــــذين  ـــــــين ال ـــــــة األشـــــــخاص الطبيعي ـــــــى معاقب وخاصـــــــة األنشـــــــطة االقتصـــــــادية ، وعـــــــدم االقتصـــــــار عل

  2فيرتكبون هذه الجرائم أثناء تأديتهم أعمالهم لدى الشخص المعنوي .

                                                
ــــــر   ،   -1 ــــــة ف الجزائ ــــــائي العــــــام ، دار الهــــــدى ، عــــــين مليل ــــــانون الجن ــــــي الق ــــــد الرحمــــــان ، محاضــــــرات ف ،  2010خلفــــــي عب

 ، مرجع سابق . 66/156ق   من األمر  44المادة  .131ص 

 2010، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ،  1بوخزنة ، المس ولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري ، ط مبرو   - 2
  .71، ص 
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قســــم هـــذا المطلــــب يإال أنـــه قـــد صــــاحب هـــذا التقريــــر جـــدل فقهــــي كبيـــر حـــول هــــذه المســـألة ومــــن ثـــم 

 : الى الفرعين التاليين 

ـــــــــوي ف  ـــــــــة للشـــــــــخص المعن ـــــــــد والمعـــــــــار  حـــــــــول المســـــــــ ولية الجزائي ـــــــــر   األول : االتجـــــــــاه الم ي الف

 الشركة  والفر  الثاني :  موق  المشر  الجزائري من هذه المس ولية .

 لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ) الشركة(.لالفرع األول : االتجاه المؤيد والمعارض 

 أوال : االتجاه المعارض : 

ففـــــي العصـــــور القديمـــــة كانـــــت مســـــ ولية بعـــــ  األشـــــخاص االعتباريـــــة مقـــــررة منـــــذ القـــــانون 

م مرســـــوما يبــــين اإلجـــــراءات التــــي تتبـــــع فـــــي  1670الرومــــاني باألقـــــل وصــــدر فـــــي فرنســــا منـــــذ ســــنة 

 محاكمة المقاطعات والمدن والقرى جنائيا بوضع العقوبات التي يحكم عليها بها، مثل : 

زالـــــة المبـــــاني واألالغرامــــة والحرمـــــان مـــــن اال- ســــوار ، وقـــــد طبـــــق بعــــ  الملـــــو  عقوبـــــات متيــــازات وا 

جماعيـــــة علـــــى بعـــــ  المـــــدن فـــــي أحـــــوال نـــــاذرة ويـــــرى الجانـــــب األكبـــــر اليـــــوم انـــــه ال ســـــبيل لمســـــألة 

 هذا الشخص محتجين بما يلي : 

 إن طبيعة الشخص المعنوي تجعل من المستحيل اسناد الجريمة اليه :  -1

الشـــــخص االعتبــــــاري او المعنــــــوي هــــــو افتــــــرا  قـــــانوني اقتضــــــته الضــــــرورة فهــــــو عــــــديم اإلرادة ال  -

 . 1فيستطيع ان يصدر منه نشاط ذاتي 

                                                
  211.1، ص  مرجع سابقمنصور رحماني ،   -
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فتـــــرا  جـــــاء لضـــــرورات عمليـــــة لكـــــي يتـــــان لشـــــخص المعنـــــوي أن يتملـــــ  األمـــــوال ومـــــن ثـــــم فهـــــذا اإل

اء ممارســـــته لنشـــــاطه ، ثنـــــأضـــــرار التـــــي يســـــببها للغيـــــر ويتعاقـــــد وحتـــــى يكـــــون مســـــ وال مـــــدنيا عـــــن األ

ـــــــي ولكـــــــن هـــــــذا اإل ـــــــائي ال يبن ـــــــانون الجن ـــــــى نطـــــــاق المســـــــ ولية الجنائيـــــــة ألن الق ـــــــرا  ال يمتـــــــد ال فت

نما الحقيقة والواقع   . 1فأحكامه على االفترا  او المجاز وا 

عـــــدم قابليـــــة تطبيـــــق العقوبـــــات الجزائيـــــة علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي ألن غالبيـــــة العقوبـــــات الجنائيـــــة -2

ـــــــر صـــــــالحة ألن ـــــــول  غي ـــــــيي لهـــــــا أجســـــــام تســـــــجن وال ر وي تشـــــــنق كمـــــــا أن الق ـــــــه ، فل ـــــــق علي تطب

ن هــــــذه العقوبــــــة  تصــــــيب جميـــــــع أبالمســــــ ولية الجنائيــــــة يتعــــــار  مــــــع مبــــــدأ شخصــــــية العقوبــــــة إذ 

 . ن كان البع  منهم بريئا ا  األشخاص الطبيعيين الم سسين للشخص االعتباري و 

ة مــــــن العقوبــــــة فالــــــرد    :إن وظيفــــــة معاقبــــــة الشــــــخص المعنــــــوي ال تحقــــــق األغــــــرا  المســــــتهدف-3

العقوبـــــة هـــــي إصـــــالن المـــــذنب وزجـــــر غيـــــره . ومعاقبـــــة الشـــــخص االعتبـــــاري ال تحقـــــق هـــــذا الهـــــد  

 .  2فإذ ليي له إرادة مستقلة يرجى إصالحها ، وال إرادة مماثلة يرجى زجرها 

لـــــه ومـــــن ثـــــم فهـــــي ليســـــت ذات جـــــدوى بالنســـــبة للشـــــخص المعنـــــوي ، فإصـــــالن المحكـــــوم عليـــــه وتأهي

   3فجتماعية غر  أساسي من أغرا  العقاب إذا كان الجاني شخص طبيعي في الحياة اإل

                                                
 .83ص مبرو  بوخزنة ، مرجع سابق   -1

  211.2، ص  مرجع سابقمنصور رحماني ،   -

  89.3ص ،  مرجع سابقمبرو  بوخزنة ، -
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رتكــــاب بعــــ  الجــــرائم التــــي تتفــــق مــــع طبيعتــــه وأهدافــــه ، وهــــو لــــيي إفبمقــــدور الشــــخص االعتبــــاري 

أهــــــال للمســــــ ولية عنهــــــا ، فهــــــو أشــــــبه مــــــا يكــــــون بــــــالمجنون او المعتــــــوه الــــــذي ال يصــــــلح أن يعاقــــــب 

نما يصلح أن   . 1فتتخذ ضده بع  التدابير الوقائية وا 

طلــــق هــــذا الجانــــب مــــن الفقــــه الــــذي يقــــرر المســــ ولية الجزائيــــة للشــــخص إنثانيــــا : االتجــــاه المؤيــــد : 

ـــــــي أدت  ـــــــوي مـــــــن طبيعـــــــة الحيـــــــاة المتطـــــــورة ، والعالقـــــــات االقتصـــــــادية المتشـــــــابكة ، والت لـــــــى إالمعن

ــــةظهــــور األ ــــرة مــــن األشــــخاص المعنوي ــــر حجــــم هــــ الء األشــــخاص وســــعة إمتــــ عــــداد الكبي دادها ، وكب

 . 2فاإلقليمي،  وقدراتها الضخمة 

 ويمكن تلخيص حجس الم يدين لعقوبة الشخص االعتباري فيما يلي : 

ان الجـــــزاء يمكـــــن تطبيقـــــه علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي حســـــب طبيعتـــــه كالحـــــل و المراقبـــــة ، والغلـــــق -1

م مــــع طبيعتــــه ، كمــــا يمكــــن تطبيــــق نــــو  مــــن ئوتضــــييق نطــــاق عملــــه ، وكلهــــا تــــدابير احترازيــــة تــــتال

 العقوبات كالغرامة والمصادرة .

ــــــه مــــــا يماثلــــــه فــــــي عقوبــــــة -2 قــــــالو أيضــــــا بــــــأن التــــــدر  فــــــي إصــــــابة العقوبــــــة لجميــــــع المســــــاهمين ل

 الشخص الطبيعي ، فعقاب االب مثال تعود ب ثار سلبية على جميع افراد العائلة . 

ئن لـــــه وجـــــود فـــــي عـــــالم القـــــانون ، ولـــــه ذمـــــة ماليـــــة ، الشـــــخص االعتبـــــاري حقيقـــــة واقعـــــة  ، وكـــــا-3

كمـــــا أن لــــــه إرادة مســــــتقلة عــــــن كــــــل فــــــرد فيــــــه ، فإرادتــــــه هــــــي مجموعــــــة أراء أعضــــــائه  والمســــــاهمين 

 فيه ومظهرها األوامر والتعليمات التي ينفذها القانون بإدارة أعماله .
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ن يكـــــاف  هـــــذا أيمكـــــن قـــــالو أيضـــــا أن عقابـــــه ال يخـــــرج الجريمـــــة عـــــن إطارهـــــا وطبيعتهـــــا ، وكمـــــا -4

 .   1فعماله عكي ذل  أ ذا كانت إن يعاقب كذل  أالشخص عن أعماله الجيدة ، يمكن 

 :  الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من هذه المسؤولية

مكــــرر مــــن قــــانون العقوبــــات علــــى مــــايلي  51وهــــو مــــا جســــده المشــــر  الجزائــــري فــــي المــــادة 

ـــــــة والجماعـــــــات المح ـــــــانون العـــــــام يكـــــــون :" باســـــــتثناء الدول ـــــــة الخاضـــــــعة للق ـــــــة لألشـــــــخاص المعنوي لي

 همجهزتـــــه كـــــونأالشـــــخص المعنـــــوي مســـــ وال جزائيـــــا عـــــن الجـــــرائم التـــــي ترتكـــــب لحســـــابه مـــــن طـــــر  

ـــــــانون .  ـــــــع إممثليـــــــه الشـــــــرعيين عنـــــــدما يـــــــنص الق ن المســـــــ ولية الجزائيـــــــة للشـــــــخص المعنـــــــوي ال تمن

عـــــال " وقـــــد جـــــاء تكـــــريي مبـــــدأ و شـــــري  فـــــي نفـــــي األفأمســـــاءلة الشـــــخص الطبيعـــــي كفاعـــــل أصـــــلي 

ن أليــــــه مختلــــــ  اللجــــــان التــــــي ســــــبق إالمســـــ ولية الجزائيــــــة للشــــــخص المعنــــــوي تتويجــــــا لمــــــا وصـــــلت 

صــــالن إ، ولمــــا أوصــــت بــــه لجنــــة  1997ليهــــا بإعــــداد مشــــرو  تعــــديل قــــانون العقوبــــات منــــذ إعهــــد 

 . 2000العدالة في تقريرها سنة 

التـــــــي دفعـــــــت المشـــــــر  الجزائـــــــري إلقـــــــرار مبـــــــدأ المســـــــ ولية الجزائيـــــــة  عتبـــــــاراتومـــــــن أهـــــــم اإل

لألشــــخاص فــــي قــــانون العقوبــــات ، علــــى نحــــو مــــا جــــاء فــــي كلمــــة وزيــــر العــــدل عنــــد تقديمــــه مشــــرو  

ــــــوطني ، هــــــو أتعــــــديل قــــــانون العقوبــــــات  جــــــرام عترافــــــه بحقيقــــــة اإلإ مــــــام النــــــواب المجلــــــي الشــــــعبي ال

ــــــي العصــــــر  ــــــة ف ــــــد عــــــددها وضــــــخامة إالحــــــديظ ، نظــــــرا المرتكــــــب مــــــن األشــــــخاص المعنوي ــــــى تزاي ل
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ر لإلعتـــــداء علـــــى البيئـــــة دجتماعيـــــة ، جعلتـــــه مصـــــا  قتصـــــادية و إمكانياتهـــــا والـــــى مـــــا تمثلـــــه مـــــن قـــــوة إ

 .   1فوعلى النظام االقتصادي

مــــــن خــــــالل هــــــذا اإلقــــــرار للمســــــ ولية الجزائيــــــة للشــــــخص المعنــــــوي هــــــل يمكــــــن أن ترتكــــــب جريمـــــــة 

 من قبل الشركة   التعس  في استعمال أموال الشركة 

ـــــة مصـــــالح الشـــــركاء إ- ـــــأتي لحماي ـــــم ي ن الهـــــد  مـــــن تجـــــريم االســـــتعمال التعســـــفي ألمـــــوال الشـــــركة ل

موالهــــا ككــــل ألنــــه يفتــــر  أن تكــــون الشــــركة هــــي الضــــحية أفقــــ  بــــل جــــاء لحمايــــة إئتمــــان الشــــركة و 

رتكابهــــــا مــــــن طــــــر  ســــــتحالة إلإاألولــــــى المتضــــــررة مــــــن هــــــذه الجنحــــــة وبالتــــــالي نقــــــول بــــــأن هنــــــا  

الشــــركة ناهيــــ  عــــن أن هــــذه الجريمــــة تتطلــــب لقيامهــــا أن تكــــون مرتكبــــة مــــن قبــــل شــــخص طبيعـــــي 

والــــــــذي يشــــــــغل منصــــــــب إداري فعــــــــال فــــــــي صــــــــورة مــــــــدير أو مســــــــير وعليــــــــه فــــــــإن الشــــــــركة تعفــــــــى 

 مس وليتها من إرتكاب جريمة التعس  في استعمال أموال الشركة .

 . المبحث الثاني : إجراءات المتابعة لجريمة التعسف

كــــــل جريمــــــة دعــــــوى تســــــمى بالــــــدعوى العموميــــــة ، غايتهــــــا توقيــــــع العقوبــــــة ضــــــد  نشــــــأ عــــــني

مرتكــــب الجريمــــة ســــواء ارتكبــــت فــــي حــــق المجتمــــع الــــذي أخــــل بنظامــــه وأمنــــه واســــتقراره أو فــــي حــــق 

،و المجنــــــي عليــــــه فــــــي جريمــــــة االســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال الشــــــركة هــــــو الشــــــركة المجنــــــي عليــــــه 

ــــــديرها أو الغيــــــر المتعــــــام ــــــي ي ــــــون حســــــن،لين مــــــع هــــــذه الشــــــركة الت ــــــة ال يعلمــــــون  يوالــــــذين يكون الني

ناهيـــــ  عـــــن تضـــــرر بقيـــــة شـــــركاءه أو المســـــاهمين  ،المســـــير أوتصـــــرفات غيـــــر المشـــــروعة للمـــــدير الب

فــــــي الشــــــركة وبالتــــــالي قــــــد تلحقهــــــم أضــــــرار ماديــــــة فيتولــــــد عنهــــــا دعــــــوى مدنيــــــة وهــــــي تهــــــد  إلــــــى 
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تعــــــوي  هــــــ الء عــــــن الضــــــرر الــــــذي لحــــــق بهــــــم ، والــــــدعوى العموميــــــة إذن هــــــي دعــــــوى للمصــــــلحة 

العامـــــة وهـــــي مـــــن النظـــــام العـــــام علـــــى خـــــال  الـــــدعوى المدنيـــــة التـــــي هـــــي ذات مصـــــلحة شخصـــــية 

وعليــــه ســـــنتطرق فيمـــــا يلــــي إلـــــى متابعــــة مرتكبـــــي جنحـــــة التعســــ  فـــــي اســـــتعمال .  للفــــرد المتضـــــرر 

والتـــــي تنشـــــأ عـــــن ى فيـــــه كـــــل دعـــــوى علـــــى حـــــد تـــــذكرلـــــب األول فالمط أمـــــوال الشـــــركة فـــــي مطلبـــــين

  1ف هذه الجريمة وفي المطلب الثاني الجزاءات المقررة لها قانونا.

 .  المطلب األول: الدعاوى الناشئة عن جريمة التعسف

فــــــي حــــــين أن أســــــاي نشــــــوء الــــــدعوى  إن أســــــاي وجــــــود الــــــدعوى العموميــــــة هــــــو الجريمــــــة ،

المدنيــــــة هــــــو الضــــــرر الــــــذي أحدثــــــه المجــــــرم بــــــالطر  المتضــــــرر ، فمخالفــــــة التشــــــريع الجنــــــائي هــــــو 

ســــــــبب وجــــــــود الــــــــدعوى العموميــــــــة فيمــــــــا أن الضــــــــرر المــــــــادي أو المعنــــــــوي هــــــــو مصــــــــدر الــــــــدعوى 

  .المدنية

ـــــــدعوى العموميـــــــة غايتهـــــــا توقيـــــــع العقـــــــاب ـــــــدعوى   2ف فال ـــــــى المجـــــــرم فيمـــــــا أن ال المدنيـــــــة غايتهـــــــا عل

ـــــالتعوي  ن الـــــدعوى العموميـــــة هـــــي دعـــــوى ذات مصـــــلحة عامـــــة وهـــــي مـــــن  ،الحكـــــم للمتضـــــرر ب وا 

ــــــذي  ــــــي هــــــي ذات مصــــــلحة شخصــــــية للضــــــحية ال ــــــة الت النظــــــام العــــــام علــــــى خــــــال  الــــــدعوى المدني

يكــــون دائمــــا الشــــركة أو الغيــــر حســــن النيــــة وكــــل مــــن لــــه مصــــلحة كمــــا يجــــوز التنــــازل عنهــــا وعليــــه 

تحريــــــ  الــــــدعوى العموميــــــة فــــــي  لــــــب إلــــــى فــــــرعين فــــــالفر  األول يخصــــــص لمســــــألةالمط يقســــــم هــــــذا

 خصص للدعوى المدنية .يجريمة التعس  في استعمال أموال الشركة أما الفر  الثاني ف

                                                
محمد علي الســــــالم عياد الحلبي، شــــــرن قانون العقوبات قســــــم عام، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشــــــر و التوزيع، عمان األردن -1

  .305ص ،2007،

.48ص ،2012عبد هللا أوهايبية ،شرن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،دار هومة، الطبعة الثالثة ، -2  
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 . الفرع األول : تحري  الدعوى العمومية في جريمة التعسف

ا دعـــــــوى أن جريمـــــــة التعســـــــ  فـــــــي اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة ينـــــــتس عنهـــــــ كمـــــــا قيـــــــل ســـــــابقا

  عموميــــــة تقــــــوم النيابــــــة بتحركيهــــــا باعتبــــــاره أول اإلجــــــراءات التــــــي تباشــــــر أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية،
كمـــــــا يمكـــــــن للطـــــــر  المتضـــــــرر تحريـــــــ  الـــــــدعوى العموميـــــــة طبقـــــــا للمـــــــادة األولـــــــى مـــــــن قـــــــانون   1ف

ـــــــات يحركهـــــــا و  ـــــــق العقوب ـــــــة لتطبي ـــــــدعوى العمومي ـــــــه ال ـــــــىف أن ـــــــنص عل ـــــــي ت ـــــــة الت اإلجـــــــراءات الجزائي

 رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون... يباشرها 

وقـــــــد جعـــــــل المشـــــــر  الجزائـــــــري مـــــــن النيابـــــــة العامـــــــة ســـــــلطة االدعـــــــاء العـــــــام للحفـــــــا  علـــــــى حقـــــــوق 

ـــــه المـــــادة  جـــــاءت المجتمـــــع ومعاقبـــــة المجـــــرمين وهـــــو مـــــا مـــــن قـــــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــــة أن  29ب

ى النيابـــــة العامــــة فقـــــ  يجــــوز للطـــــر  المتضـــــرر حــــق تحريـــــ  الــــدعوى العموميـــــة غيــــر مقصـــــور علــــ

    .2فمن الجريمة أن يقوم بتحريكها 

ــــــدو ي الحســــــابات ،  ــــــي يكتشــــــفها من ــــــ  األخطــــــاء الت ــــــال ذل مــــــن  13مكــــــرر 715فنصــــــت المــــــادة ومث

يعــــر  منــــدو و الحســــابات علــــى أقــــرب جمعيــــة عامــــة مقبلــــة، المخالفـــــات  »القــــانون التجــــاري علــــى 

ــــ ــــي الحظوهــــا أثن ــــل الجمهوريــــة و األخطــــاء الت ــــ  وكي ــــى ذل اء ممارســــة مهــــامهم و يطلعــــون عــــالوة عل

  3ففيما يتعلق بشركة المساهمة  «باألفعال الجنحية التي أطلعوا عليها 

                                                
  56.1،ص عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق -

ــــــة ، مرجــــــع ســــــابق ، ص  -2 ــــــة الجزائري ــــــانون اإلجــــــراءات الجزائي ــــــي ق ــــــم .10حــــــزي  محمــــــد ، مــــــذكرات ف  66/155األمــــــر رق
يونيـــــو  23المـــــ رخ فـــــي  15/02يتضـــــمن قـــــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــــة آخـــــر تعـــــديل األمـــــر رقـــــم  1966يونيـــــو  08المـــــ رخ فـــــي 

 . 2015-07- 23م رخة في  40، ج ر  2015سنة 
3، مرجع سابق . 75/59ق ت األمر رقم  13مكرر 715المادة  .203، ص  مرجع سابقعماري ،  مولود فتيحة  -  
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مكــــــرر مــــــن قــــــانون العقوبــــــات علــــــى " ال تحــــــر  الــــــدعوى العموميــــــة ضــــــد  06كمــــــا تضــــــي  المــــــادة 

مالهــــــا أو ذات رأي مــــــال مســــــيري الم سســــــات العموميــــــة االقتصــــــادية التــــــي تملــــــ  الدولــــــة كــــــل رأي 

أو تلـــــــ  أو ضـــــــيا  أمـــــــوال  اخـــــــتالي أوالســـــــرقة  إلـــــــىمخـــــــتل  عـــــــن أعمـــــــال التســـــــيير التـــــــي تـــــــ دي 

ت االجتماعيـــــــــة للم سســـــــــة ئـــــــــامســـــــــبقة مـــــــــن الهي إال بنـــــــــاءا علـــــــــى شـــــــــكوى عموميــــــــة أو خاصـــــــــة 

 المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول .

االجتماعيــــــــة للم سســــــــة الــــــــذين ال يبلغــــــــون عــــــــن الوقــــــــائع ذات الطــــــــابع ت ئــــــــايتعــــــــر  أعضــــــــاء الهي

 .  1ف الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول

كــــــذل  يمكــــــن أن للشــــــري  الوحيــــــد فــــــي الم سســــــة ذات الشــــــخص الواحــــــد وذات المســــــ ولية المحــــــدودة 

لم سســـــــات ذات أن يرفـــــــع الـــــــدعوى باســـــــمه الشخصـــــــي ، كمـــــــا يمكنـــــــه أن يرفعهـــــــا باســـــــم ولحســـــــاب ا

 الشخص الواحد وذات المس ولية المحدودة .

باإلضــــــافة إلــــــى كــــــل شــــــخص تعــــــر  لضــــــرر مــــــن تصــــــر  المــــــدير بصــــــفة عامــــــة قــــــد يكــــــون هــــــذا 

بــــــأن يتقـــــدم بشــــــكوى مصــــــحوبة بإدعــــــاء   2فالشـــــخص إمــــــا الشــــــري  الوحيـــــد  أو الغيــــــر ذو المصــــــلحة 

 .  3فمن قانون اإلجراءات الجزائية 72المادة  إليهمدني كما أشارت 

باإلضـــــافة إلــــــى أنــــــه يمكــــــن تحريــــــ  الــــــدعوى العموميــــــة عــــــن طريــــــق التبليغــــــات المقدمــــــة مــــــن إدارات 

مـــــن ق اإلجـــــراءات  27خاصــــة مـــــن قبــــل مـــــوظفين معهـــــود إلــــيهم بـــــذل  وفقـــــا لمــــا جـــــاءت بـــــه المــــادة 

الجزائيــــــة وهــــــم مكلفــــــون بــــــبع  مهــــــام الضــــــب  القضــــــائي ومــــــن هــــــ الء المــــــوظفين وأعــــــوان اإلدارات 

                                                
 ، مرجع سابق.  02- 15من األمر  06المادة -1
 . 101ليلى بلحاصل منزلة ، مرجع سابق ، ص  -2
يجــــــوز لكــــــل شــــــخص متضــــــرر مــــــن جنايــــــة أو جنحــــــة  »ق إ ج :  72المــــــادة  .10ي  ، مرجــــــع ســــــابق ، ص حــــــز  محمــــــد -3

 «أن يدعي مدنيا أن يتقدم بشكواه أما قاضي التحقيق المختص 
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مصــــــــلحة  اوالــــــــذين يتمتعــــــــون بــــــــبع  ســــــــلطات الضــــــــب  القضــــــــائي موظفــــــــو  ،يــــــــةوالمصــــــــالح العموم

األســـــــعار واألبحـــــــاظ االقتصـــــــادية بالنســـــــبة لـــــــبع  الجـــــــرائم والســـــــيما منهـــــــا جـــــــرائم التمـــــــوين ورجـــــــال 

الجمــــــار  حيــــــظ يعتبــــــرون مــــــأمورون بالضــــــب  القضــــــائي فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالجرائم الجمركيــــــة واالتجــــــار 

ــــة  وكــــذا موظفــــو  الضــــرائب باعتبــــارهم مــــن مــــأموري الضــــب  القضــــائي  مصــــلحة اغيــــر مشــــرو  بالعمل

هــــو جــــدير بالــــذكر فـــــي مجــــال جريمــــة االســــتعمال التعســـــفي  .ومـــــا 1ففــــي الجــــرائم الضــــريبية وغيــــرهم 

ألمـــــــوال الشـــــــركة هـــــــو الـــــــدور الـــــــذي يلعبـــــــه هـــــــ الء المـــــــوظفين اإلداريـــــــين خاصـــــــة موظفـــــــو مصـــــــلحة 

تهــــــرب الضــــــريبي أو فحــــــص الضـــــرائب فــــــي الكشــــــ  عنهــــــا عـــــن طريــــــق المراقبــــــة أو التحقيــــــق فـــــي ال

يمكنهــــا القيــــام بــــه هــــو تبليــــ  الملــــ   المطابقــــة غيــــر أنهــــا ال تمتلــــ  الحــــق فــــي رفــــع الــــدعوى فكــــل مــــا

 .إلى النيابة العامة 

 .الفرع الثاني : الدعوى المدنية 

ــــــة المــــــتهم أو المســــــ ول  ــــــي حــــــق المتضــــــرر مــــــن الجريمــــــة فــــــي مطالب ــــــة تعن ــــــدعوى المدني فال

ــــذي لحقــــه نتيجــــة الجريمــــة التــــي ارتكبهــــا وهــــذا المــــدني عنــــه أمــــام القضــــاء الجز  ــــر الضــــرر ال ائــــي بجب

 . 2فمن قانون اإلجراءات الجزائية  2نصت عليه المادة  ما

                                                
يباشـــــــــر الموظفـــــــــون وأعـــــــــوان اإلدارات »ق إ ج :  27المـــــــــادة  .139-138مايـــــــــة زكـــــــــري ويـــــــــي ، مرجـــــــــع ســـــــــابق ، ص  -1

ــــاط بهــــم بموجــــب قــــوانين خا ــــة بعــــ  ســــلطات الضــــب  القضــــائي التــــي تن صــــة وفقــــا األوضــــا  وفــــي الحــــدود والمصــــالح العمومي
مــــن هــــذا  13المبينــــة بتلــــ  القــــوانين . ويكــــون خاضــــعين فــــي مباشــــرتهم مهــــام الضــــب  القضــــائي الموكولــــة إلــــيهم ألحكــــام المــــادة 

 «القانون 
يتعلــــــــق الحــــــــق فــــــــي الــــــــدعوى المدنيــــــــة للمطالبــــــــة  »ق إ ج :  02المــــــــادة  . 35محمــــــــد حــــــــزي  ، مرجــــــــع ســــــــابق ، ص  -2

عــــن جنايــــة أو جنحــــة أو مخالفــــة بكــــل مــــن أصــــابهم شخصــــيا ضــــرر مباشــــر تســــبب عــــن جريمــــة وال بتعــــوي  الضــــرر النــــاجم 

يترتــــب علــــى التنــــازل عــــن الــــدعوى المدنيــــة إيقــــا  أو إرجــــاء مباشــــرة الــــدعوى العموميــــة وذلــــ  مــــع مراعــــات الحــــاالت المشــــار 

 « 06من المادة  3إليها في الفقرة 
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إال أن المشــــــر  قــــــد أجــــــاز رفعهــــــا أمــــــا  ،فاألصــــــل أن ترفــــــع الــــــدعوى المدنيــــــة أمــــــام المحــــــاكم المدنيــــــة

دني للمضــــرور أمــــام القضــــاء المحــــاكم الجزائيــــة شــــرط أن يتــــوافر فــــي الفعــــل الــــذي يبــــيح االدعــــاء المــــ

 :  1فهي طين الجزائي شر 

، جنحــــــة ، مخالفــــــة    أن تنشــــــأ الــــــدعوى المدنيــــــة التبعيــــــة عــــــن كــــــل فعــــــل يعــــــد جريمــــــة ف جنايــــــة-1

 800وهنـــــا جريمـــــة االســـــتعمال التعســـــفي ألمـــــوال الشـــــركة هـــــي جنحـــــة منصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــواد 

 من القانون التجاري الجزائري . 1فقرة  840،  3فقرة  811،  4فقرة 

كمــــا يشــــترط القــــانون لإلدعــــاء مــــدنيا عــــن واقعــــة جزائيــــة أن يــــنجم عنهــــا ضــــرر قــــد يكــــون ماديـــــا -2

، فهـــــو شخصـــــي ومباشـــــر بالنســـــبة للشـــــركة أو  اترط أن يكـــــون شخصـــــيا ومباشـــــر أومعنويـــــا ولكـــــن يشـــــ

 . 2فالمساهمين 

 األشخاص الذين يحق لهم ممارسة الدعوى المدنية بالتبعية -

ــــــوي : -أوال إن جريمــــــة االســــــتعمال التعســــــفي ألمــــــوال الشــــــركة الناتجــــــة عــــــن عمــــــل الشــــــخص المعن

ة أو إلـــــى خطـــــر الخســـــارة ،فالشـــــركة مخـــــال  لمصـــــلحة الشـــــركة ، تعـــــر  هـــــذه األخيـــــرة إلـــــى خســـــار 

ــــنص المــــادة  ذكرهــــاكمــــا ســــبق  ــــا ل ــــ  طبق هــــي الضــــحية المباشــــرة مــــن الجريمــــة إذ تتحمــــل ضــــرر وذل

فموضــــو  الــــدعوى البــــد أن يكــــون تعويضــــا لضــــرر عــــام لحــــق  3مــــن قــــانون اإلجــــراءات الجزائيــــة  2

ة حتـــــى ولـــــو كـــــان الشـــــركة ، فـــــإذا لـــــم يقـــــع عليهـــــا ذاتهـــــا الضـــــرر فـــــال وجـــــه لهـــــا باإلدعـــــاء بالمســـــ ولي

                                                
1163 عبد هللا أوهايبية ، مرجع سابق، -  

2151زكري ويي ، مرجع سابق ، ص  ماية -  

3164 عبد هللا أوهايبية ، مرجع سابق ،ص  -  
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الخطـــــأ الـــــذي ارتكبـــــه المســـــير أو المجلـــــي كلـــــه أو بعضـــــه يرتـــــب ضـــــررا فرديـــــا ألحـــــد المســـــاهمين أو 

 الشركاء.

 الــــذي يســــتعمل أمــــواال مملوكــــة للشــــركة يكــــون قــــد ارتكــــب جريمــــة االســــتعمال التعســــفي  فالمســــير

ــــة  ــــى أســــاي قواعــــد المســــ ولية المدني ــــذل  أيضــــا مســــ ولية عل ــــام ب المطبقــــة ألمــــوال الشــــركة ، وأق

 في القانون المدني.

ــــا :  : لقــــد ســــبقت اإلشــــارة إلــــى أن المســــاهمين أو شــــركائهم لهــــم الحــــق فــــي  دعــــوى المســــاهمينثاني

رفـــــع الـــــدعوى المدنيـــــة ضـــــد المســـــيرين المـــــرتكبين لجريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال نيابـــــة عـــــن 

حــــق للشــــركاء الشــــركة لمــــا أصــــابها مــــن ضــــرر عــــن طريــــق رفــــع دعــــوى غيــــر مباشــــرة ، كمــــا يكــــون ال

والمســـــــاهمين للشـــــــركة إذا ثبـــــــت أن ضـــــــررا قـــــــد لحـــــــق بهـــــــم شخصـــــــيا ، ذلـــــــ  أن جريمـــــــة االســـــــتعمال 

نمـــــــا  التعســـــــفي ألمـــــــوال الشـــــــركة مـــــــن طبيعتهـــــــا أن تســـــــبب ضـــــــررا مباشـــــــرا لـــــــيي للشـــــــركة فحســـــــب وا 

لضـــــرر الـــــذي نتيجـــــة ل هـــــاللشـــــركاء والمســـــاهمين دعـــــوى فرديـــــة ال تعـــــار  دعـــــوى الشـــــركة التـــــي ترفع

 .  1فلحق بها

 قمع الجريمة. : نيالمطلب الثا

بعــــــــد مــــــــا تــــــــتم معاينــــــــة جريمــــــــة االســــــــتعمال التعســــــــفي ألمــــــــوال الشــــــــركة وتحريــــــــ  الــــــــدعوى 

العموميـــــة ، ينطــــــق القاضـــــي الجزائــــــي بالعقوبـــــات المقــــــررة حيـــــظ يتعــــــر  المـــــتهم إلــــــى نـــــوعين مــــــن 

صــــر  العقوبــــات إحــــداها جزائيــــة واألخــــرى مدنيــــة فأمــــا عــــن األولــــى فهــــي تشــــكل رد فعــــل المجتمــــع لت

ــــز الجريمــــة وت ســــي خاصــــية القــــانون الجزائــــي ، وأمــــا  الشــــخص وهــــي العقوبــــات ، فهــــذه األخيــــرة تمي

                                                
158.1ماية زكري ويي ، مرجع سابق ، ص  -  
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ـــــم ينجـــــر عنـــــه  ـــــة فموضـــــوعها إصـــــالن الضـــــرر المتســـــبب للضـــــحية إذا كـــــان التصـــــر   ل عـــــن الثاني

معنـــــوي أو جســـــماني اتجـــــاه الشـــــخص فهـــــذا  أوفقـــــ  إخـــــالل بالنظـــــام العـــــام بـــــل أيضـــــا ضـــــرر مـــــادي 

لبــــــــة بــــــــالتعوي  مــــــــن المســــــــير ســــــــواء أمــــــــام الجهــــــــات القضــــــــائية المدنيــــــــة أو األخيــــــــر يمكنــــــــه المطا

الجهـــــات القضــــــائية الجزائيــــــة وفــــــي هــــــذه الحالــــــة األخيــــــرة ستفصــــــل المحكمــــــة فــــــي المصــــــالح المدنيــــــة 

فــــــي نفــــــي الوقــــــت وفــــــي نفــــــي الحكــــــم الــــــذي تفصــــــل فيــــــه فــــــي الــــــدعوى العموميــــــة ، فتكــــــون دعــــــوى 

 الضحية إذن بالتبعية للدعوى العمومية .

 الجريمة.مسألة تقادم  األول:ع الفر 

األصـــــل أن يبـــــدأ حســـــاب مـــــدة التقـــــادم مـــــن يـــــوم ارتكـــــاب الجريمـــــة ، غيـــــر أن ثمـــــة حـــــاالت  

خاصـــــة ي جـــــل فيهـــــا بـــــدء حســـــاب مـــــدة التقـــــادم ، وجريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال ممتلكـــــات الشـــــركة 

ـــة وســـرية إذ كثيـــرا مـــا يلجـــأ الجـــاني ـــى حســـابات  واحـــدة مـــن هـــذه الجـــرائم نظـــرا لمـــا يكتنفهـــا مـــن خفي إل

خفيــــــة وفــــــواتير مــــــزورة مــــــن ناحيــــــة ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى يكــــــون الجنــــــاة فــــــي مثــــــل هــــــذه الجــــــرائم فــــــي 

داخـــــل الشـــــركة ،ولهـــــذه  وضـــــعية مالئمـــــة داخـــــل الشـــــركة تســـــمح لهـــــم بتغطيـــــة التصـــــرفات التدليســـــية 

األســــباب قــــرر القضــــاء الفرنســــي فــــي مرحلــــة أولــــى بــــأن التقــــادم يبــــدأ حســــابه مــــن اليــــوم الــــذي ظهــــرت 

 الجريمة وأمكن فيه إثباتها ولكن ما هو تاريد اكتشا  الوقائع المجرمة  فيه 

بالوقـــــائع ،  يأخــــذ القضـــــاء عمومـــــا بتـــــاريد إخطـــــار األشـــــخاص المـــــ هلين لتحريـــــ  الـــــدعوى العموميـــــة 

فبالنســــــبة للنيابـــــة العامـــــة : يكـــــون هـــــذا التـــــاريد مــــــن   أي ممثلـــــي النيابـــــة العامـــــة والمـــــدعي المـــــدني .
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أو عـــــن طريـــــق المصـــــالح الضـــــريبية .وبالنســـــبة للمـــــدعي  محـــــافأل الحســـــابات يـــــوم تلقيـــــه عـــــن طريـــــق

 . 1فالمدني يكون هذا التاريد من اليوم الذي مكن فيه المدعي المدني من التصر  

 .ات المقررة لهذه الجريمة الجزاءالفرع الثاني :

ــــــــــة المقــــــــــررة للمــــــــــدير القــــــــــانوني للم سســــــــــة قبــــــــــل          التطــــــــــرق  نتنــــــــــاول أوال العقوبــــــــــات الجزائي

 لمس ولية المدير الفعلي.

 : العقوبات األصلية 

خمـــــي ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن  إلـــــىالقـــــانون التجـــــاري بالســـــجن لمـــــدة ســـــنة  مـــــن   800تعاقـــــب المـــــادة 

 دج أو بإحدى هاتين العقو تين فق : 200.00 إلىدج  20.000

مســــــيري الشــــــركات ذات المســــــ ولية المحــــــدودة الــــــذين يســــــتعملون اســــــتعماال يعلمــــــون أنــــــه مخــــــال  -

ــــــة ألغراضــــــهم الشخصــــــية أو لتفضــــــيل شــــــركة أو م سســــــة أخــــــرى لهــــــم فيهــــــا  لمصــــــلحة الشــــــركة تلبي

 . 2فمصالح مباشرة أو غير مباشرة 

ات التــــــي مســــــيري الشــــــركات ذات المســــــ ولية المحــــــدودة الــــــذين اســــــتعملوا عــــــن ســــــوء نيــــــة الصــــــالحي-

ــــــت تحــــــت تصــــــرفهم بهــــــذه الصــــــفة اســــــتعماال يعلمــــــون أنهــــــا ــــــي كان  أحــــــرزوا عليهــــــا أو األصــــــوات الت

لمصــــــالح الشـــــــركة تلبيــــــة ألغراضـــــــهم الشخصــــــية أو لتفضـــــــيل شــــــركة أو م سســـــــة أخــــــرى لهـــــــم فيهـــــــا 

 مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

                                                
1. 225-422 ص مرجع سابق ، ص، أحسن بوسقيعة  -  

2، مرجع سابق . 75/59من األمر رقم  800المادة -  
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ات وبغرامـــــة خمــــي ســــنو  إلـــــىمـــــن ســــنة واحــــدة  فتعاقــــب بــــالحبي مــــن ذات القـــــانون  811المــــادة  أمــــا

 دج أو بإحدى هاتين العقو تين فق  . 200.00 إلىدج  20.000من 

رئــــــيي شــــــركة المســــــاهمة والقــــــائمين بإدارتهــــــا مــــــديريها العــــــامين الــــــذين يســــــتعملون عــــــن ســــــوء نيــــــة -

ات يعلمــــــون أنهــــــا مخالفــــــة لمصــــــلحتها ألغــــــرا  شخصــــــية أو غايــــــأمــــــوال الشــــــركة أو ســــــمعتها فــــــي 

 .  1ففيها مصالح مباشرة أو غير مباشرةلتفضيل شركة أو م سسة أخرى لهم 

ــــم :  ــــق بالنقــــد والقــــر  الصــــادر بموجــــب األمــــر رق ــــانون المتعل ــــص الق المــــ رخ  11-03ومــــن جهــــة ن

ـــــــرئيي  2003-08-26فـــــــي  ـــــــى ال ـــــــق عل ـــــــي تطب ـــــــات الت ـــــــى العقوب ـــــــي اإلدارة أو  أوعل أعضـــــــاء مجل

يمـــــــة التعســـــــ  فـــــــي المـــــــديرين العـــــــامين للبنـــــــو  والم سســـــــات الماليـــــــة العموميـــــــة الـــــــذين يرتكبـــــــون جر 

 استعمال أموال الم سسة وهي كا تي : 

عشـــــــرة  إلـــــــىدج  5.000.000ســـــــنوات وغرامـــــــة مـــــــن خمســـــــة ماليـــــــين  10 إلـــــــىالحـــــــبي مـــــــن ســـــــنة 

الســـــجن مـــــن قـــــانون النقـــــد و القـــــر  علـــــى  131دج و تـــــنص  المـــــادة  10.000.00ماليـــــين دينـــــار 

ـــــــــــد وغرامـــــــــــة مـــــــــــن ـــــــــــى خمســـــــــــون دج   20.000.000عشـــــــــــرين الم   ـــــــــــار   50.000.000 إل دج دين

 دج أو تفوقها. 10.000.00

عــــالوة علــــى العقوبــــات الســــالبة للحريــــة نــــص القــــانون المتعلــــق بالنقــــد والقــــر  علــــى حرمــــان الجــــاني 

 سنوات. 5 إلىمن أحد الحقوق الوطنية أو من العديد منها ومن المنع من اإلقامة من سنة 

ت الماليـــــة أشـــــد بكثيـــــر مـــــن يالحـــــأل هنـــــا هـــــو أن العقوبـــــات المقـــــررة لمـــــديري ومســـــيري الم سســـــا ومـــــا

كمـــــا أن المشــــر  ر ـــــ  بــــين مقـــــدار العقوبـــــة ،العقوبــــات المقـــــررة لمــــديري ومســـــيري الشــــركات التجاريـــــة 

                                                
1. ، مرجع سابق  75/59من األمر  811المادة -  
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والضــــرر الــــذي لحــــق الم سســــة علــــى خلفيــــة أن التعســــ  فــــي اســــتعمال أمــــوال الم سســــة الماليــــة هــــو 

 .  1فشكل من أشكال تبديد المال

 *العقوبات التكميلية :

إضــــــافة إلــــــى العقوبــــــات األصــــــلية المــــــذكورة أعــــــاله فقــــــد نــــــص المشــــــر  علــــــى عقوبــــــات تكميليــــــة ورد  

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات، و التـــــي يمكـــــن تطبيقهـــــا علـــــى   1مكـــــرر 9مكـــــرر،  9و 9ذكرهـــــا فـــــي المـــــواد 

المســـــير أو المـــــدير المحكـــــوم علـــــيهم بجريمـــــة التعســـــ  فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة ، مثـــــل الحجـــــر 

 الم سسة ، اإلقصاء من الصفقات العمومية ...الد . القانوني ، إغالق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1. 227-226، المرجع نفسه  ، ص  أحسن بوسقيعة-  
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 خالصة الفصل : 

أو بعبارة  بعد معرفة الشركات التي يمكن خضوعها لجريمة التعس  في استعمال أموال الشركة،    

تناولنا في هذا الفصل الجانب  أخرى بعد تحديد نطاق الجريمة و كذا أركانها سواء المادية أو المعنوية ،

اإلجرائي لجريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة ابتداء من األشخاص الذين هم محل متابعة بالجريمة 

 و المتمثلين في المديرين و المسيرين المدير الفعلي و الشري .

أين تم تحديد من  إلى أن كل جريمة تنشأ عنها دعوى عمومية و دعوى مدينة ، م التطرق كما ت 

باإلضافة إلى النيابة العامة التي تعتبر صاحبة  لهم تحري  الدعوى العمومية، هم األشخاص المنوط 

طلب التعوي  نتيجة  ااألطرا  المتضررة و التي يحق له كما تم تحديداالختصاص كأصل عام ، 

العقوبات المقررة بموجب القانون التجاري و قانون النقد و  اإلشارة إلىو في األخير  الجريمة المرتكبة ،

سواء ما  تم توضيحها بالرغم من أن األصل في تحديد العقوبات يكون بموجب قانون العقوبات و  قر ال

 تعلق بالعقوبات األصلية السالبة للحرية أو الغرامة و العقوبات التكميلية.
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 : الخاتمـــــــــة

فـــــي موضــــو  جريمـــــة التعســـــ  فــــي إســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة  ســــبق معالجتـــــه مــــن خـــــالل مـــــا    

يتبــــــين أن المشــــــر  الجزائــــــري علــــــى غــــــرار التشــــــريعات األخــــــرى لــــــم  وهــــــي مــــــن الجــــــرائم اإلقتصــــــادية

يهـــــتم فقـــــ  بحمايـــــة الشـــــركة التجاريـــــة مـــــن األفعـــــال التـــــي قـــــد تلحـــــق الضـــــرر بهـــــا مـــــن الغيـــــر ،ولكـــــن 

 وسع هذه الحماية لتلحق تجريم بع  األفعال التي تصدر من مسيري هذه الشركات.

ولــــم يــــنص عليهــــا فــــي قــــانون العقوبـــــات  وقــــد أطلــــق عليهــــا جريمــــة إســــاءة إســــتعمال امــــوال الشــــركة 

ولكــــن جــــاء الــــنص عليهــــا فــــي القــــانون التجــــاري كمــــا أســــلفنا الــــذكر ويبــــدو هــــذا مــــن بــــاب إبـــــراز أن 

الممارســــــات التجاريــــــة تحمهــــــا قواعــــــد ذات طبيعــــــة خاصــــــة تــــــتالئم ودورهــــــا فــــــي إقتصــــــاد المجتمعــــــات 

 والدولة وتأثيرها على النظام العام . 

أنـــــــه حتـــــــى الم سســـــــات العموميـــــــة اإلقتصـــــــادية يخضـــــــع  صـــــــل إلـــــــىتـــــــم التو وفـــــــي نفـــــــي اإلطـــــــار   

مســــــيروها لهــــــذه الجريمــــــة فــــــي حالــــــة إســــــاءة إســــــتعمال أموالهــــــا ولكــــــن فــــــي المجــــــال العملــــــي تخضــــــع 

األفعــــــــال المتعلقــــــــة بإســــــــاءة إســــــــتعمال الشــــــــركة لتكييفــــــــات  مختلفــــــــة نصــــــــت عليهــــــــا قــــــــوانين أخــــــــرى 

 منه .بإعتبار أن رأي مال هذه الم سسات يعود للدولة أو جزء 

ولــــو أن هــــذا قــــد يخــــرج عــــن المــــألو  حيــــظ أن األصــــل أن الجــــرائم تحــــدد وتجــــرم وفقــــا لمــــا تقتضــــيه 

ـــــدأ الشـــــرعية ، كـــــذل  يســـــتنتس مـــــن خـــــالل هـــــذه  ـــــه أيضـــــا مب ـــــات وهـــــذا ماجـــــاء ب ـــــانون العقوب أحكـــــام ق

ــــــة  ــــــز بخصوصــــــيات مكاني الدراســــــة أن جريمــــــة التعســــــ  فــــــي إســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة جريمــــــة تتمي

ي نـــــو  معـــــين الشـــــركات   وأخـــــرى تتعلـــــق فـــــي شـــــكل الجريمـــــة وأركانهـــــا ف ضـــــرورة فكونهـــــا ترتكـــــب فـــــ

تـــــوفر صـــــفة الجـــــاني  مـــــا جعلهـــــا تســـــتقل بمميزاتهـــــا عـــــن بـــــاقي الجـــــرائم األخـــــرى الشـــــبيهة بهـــــا ، أمـــــا 

فــــي الجانــــب اإلجرائــــي فقــــد تــــم التوصــــل إلــــى أن تحريــــ  الــــدعوى العموميــــة فــــي هــــذه الجريمــــة يكــــون 
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المختصــــة فــــي هـــــذه الشــــركة وهــــذا مــــا ال نجـــــده فــــي بــــاقي الجـــــرائم  مقيــــدا بشــــكوى مــــن قبـــــل األجهــــزة

األخـــــــرى الشـــــــبيهة بهـــــــا لكـــــــن بـــــــالرغم مـــــــن هـــــــذه الخصوصـــــــية التـــــــي تكتنـــــــ  هـــــــذه الجريمـــــــة إال أن 

ــــى  ــــإجراءات المتابعــــة أي أنــــه إعتمــــد عل ــــق ب ــــى األحكــــام العامــــة فيمــــا يتعل المشــــر  الجزائــــري أبقــــى عل

 أحكام قانون اإلجراءات الجزائية .

ـــــا ي ـــــي وهن ـــــة الت ـــــد و توضـــــيح  ســـــيما لألحكـــــام الجزائي ـــــا  توحي ـــــه مـــــن االجـــــدر أن يكـــــون هن تضـــــح أن

ــــة  ــــة إســــاءة إســــتعمال أمــــوال الشــــركة بالنســــبة للم سســــات العمومي وهــــذا االقتصــــادية ، تطبــــق فــــي حال

ـــــظ أن هـــــذه الجريمـــــة ال نجـــــد لهـــــا وجـــــود  ـــــي هـــــذا المجـــــال حي ـــــات القضـــــائية ف ـــــة التطبيق ـــــي ظـــــل قل ف

 إال ما ندر جدا. فعلى أمام ساحة القضاء

لمجــــــالت المحكمــــــة العليــــــا لــــــم نجــــــد مــــــن القــــــرارات المنشــــــورة مــــــا يتعلــــــق بهــــــذه   وكــــــذل  بإســــــتطال  

 الجريمة وهذا إلستقراء اإلجتهاد القضائي في هذا المجال.

ــــركن  ــــذ لــــو أن المشــــر  الجزائــــري كــــان أكثــــر تفصــــيال فــــي العناصــــر التكوينيــــة لل هــــذا وأنــــه مــــن المحب

المــــــادي للجريمــــــة وكــــــذل  بــــــالنص علــــــى صــــــور هــــــذه الجريمــــــة خاصــــــة فــــــي مســــــألة الســــــلو  الــــــذي 

 يكون في صورة إمتنا  .

ا أو وكــــذل  لـــــو يوســـــعها لبـــــاقي أنـــــوا  الشـــــركات األخــــري علـــــى إعتبـــــار ان الشـــــركة مهمـــــا كـــــان نوعهـــــ

 نظامها القانوني هى وسيلة لتحقيق الصالح والمصلحة الجماعية .

وفــــــي ذلــــــ  التوســــــيع حمايــــــة للكيــــــان المعنــــــوي اال وهــــــو الشــــــركة مــــــن طمــــــع عــــــديمي الضــــــمير مــــــن  

 المسيرين .

هــــذا وانــــه مــــن المهــــم أن يراعــــي المشــــر  الجزائــــري مســــألة وضــــع طــــرق اخــــرى للحفــــا  علــــى   

المســــير فــــي بجريمــــة إســــاءة إســــتعمال امــــوال الشــــركة وذلــــ  بــــأن ابعــــة تإســــتمرار الشــــركة فــــي حالــــة م
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يــــــنص مــــــثال علــــــى إمكانيــــــة إجــــــراء وســــــاطة بــــــين أجهــــــزة الشــــــركة والمســــــير المتــــــابع بشــــــرط ان يقــــــوم 

ــــى غــــرار بعــــ  الجــــرائم األخــــرى التــــي كــــري فيهــــا  بجبــــر الضــــرر وتعــــوي  مــــا يمكــــن تعويضــــه عل

ـــــ  تفضـــــيل لمصـــــلحة الشـــــركة،  المشـــــر  فكـــــرة الوســـــاطة ـــــان إقتصـــــادي  وفـــــي ذل ـــــا بإعتبارهـــــا كي العلي

 من مصلحة المجتمع إستمراره.     
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