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 شكر وتقدير
 

شكر خاص لألستاذ  و  ؛الحمد والشكر هلل الذي وفقنا إلنجاز وإتمام هذا العمل
على ومالحظاته   وكذا متااضع.لقباله اإلشراف على هذا العمل ال "باومعزة رشيد"

 .واإلرشادبالنصح   َّيوتاجيهاته القيمة، إذ لم يبخل عل
القسم، وكل األساتذة بفريق  كما أتقدم بالشكر للسيدين عميد الكلية ورئيس  

 التكاين، الذين قدوماا لي يد المساعدة.وميدان  
 العربي   بجاومعة ال يفاتني أن أشكر كل أساتذتنا الكرام بقسم الحقاقو 

 ومهيدي بأم البااقي.  بن
ال أنسى الفضل وتقديم الشكر ألستاذي "باالعة ومحمد" الذي ساندني عبر    أيضا

 ومساري الدراسي الجاومعي.
 ي ولا بكلمة طيبة ومن قريب أو ومن بعيد.وكذا الشكر إلى كل ومن ساعدن
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 ومقالة وعبرة
 
 

أد األومانة    وسلم:أبي هريرة رضي هللا عنه ق ال: ق ال رسال هللا صلى هللا عليه  عن  

 .الصغير(الجاومع    042إلى ومن ائتمنك وال تخن ومن خانك. )

أربع إذا    وسلم:ق ال: ق ال رسال هللا صلى هللا عليه    اعن ابن عمر رضي هللا عنه

كن فيك ف ال عليك وما ف اتك ومن الدنيا، صدق الحديث وحفظ األومانة وحسن الخلق  

 الجاومع الصغير(.  578) ومطعم.وعفة  
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 اإلهداء
 

 إلى والدي الكريمين
 وأخااتيإلى إخاتي  

 أضيعهم  أالإلى ومن عرفت كيف أجدهم وعلماني  
 سليم سلطاني ،هشام دحدوح ة،عماد بادباز  ،حسام يحياوي

 "وماسيليا" الصغيرة  ابنتيإلى ومالكي في الحياة  
 الحياة،إلى رفيقة دربي في هذه  

 زوجتي
 إلى كل ومن سقط ومن ق لمي سهاا

 أهدي هذا العمل
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 ةــــــمقدم

تصنادةة  فهني تعتبنر عمنودا أساسنيا من المعلوم أن الشركات التجارية تمثل أهمية بالغة منن النايينة االق 
ةحنندد منندة قننوة النندول و منندة تقنندمها ألاصننة فنني دننل األيمننات االقتصننادةة التنني مننر بهننا العننال  عبننر مرايننل 
تقدمه و ألصوصنا فني وقتننا الحنالي  وهنذا منا ا نر علنال واقنذ بجدننا دذ نجند أن دور الشنركات التجارينة ة هنر 

منهننا و كننذا األجنبنني  دذ تعننير الجزائننر فنني ا ونننة األأليننرة فنني مجننال االسننتثمار فنني مختلننط صننور  الننوطني 
و تمر بمريلة انتقالية هامة من االقتصاد الموجه دلال االقتصاد الذي ةعتمد علال دع  و  دصجيات اقتصادةة

المشكجت  تنمية روح المبادرة لدة الفرد و الجماعات  غير انه و في السنوات األأليرة أييح الِستار عن ديدة
سنية واقتصنادةة واجتماعينة  أال بدأت تؤرق المهتمين بالمجالين التشريعي والقانوني لمنا لهنا منن أبعناد سياالتي 

المنالي منن ِقب نل القنائمين علنال ددارة الشنركات التجارينة واالقتصنادةة  وي هنر ذلن  جلينا  مشنكلة االنحنراف يوهن
ركة بمننا لهننا مننن شخصننية اعتباريننة وذمننة يننال اتخنناذ الشننركة يقننج  ومجنناال  لممارسننة هننذا النشننا  يينن  أن الشنن

مالية وكيان اعتباري تسمح أن يرتذ ألجلها كل من لنه نزعنة لتينوين الثنروات الطائلنة منن ألنجل تسنييره  لهنذا 
الييننان وعبننر الممارسننات الغيننر أألجقيننة المرتيبننة مننن قننبله   دذ تمنننح لهنن  سننلطته  الوقننو  فيمننا ةعننرف بجريمننة 

 الشركة.التعسفي ألموال  ستعمالاال

 أهمية موضوع الدراسة

ةكتسي مودو  الدراسة أهميته من ألجل درورة تدألل المشر  في ميدان الشركات بدع  يرية المبادرة  
 ويماةة االدألار تشجيعا لجستثمار المنو  به تحري  عجلنة االقتصناد النوطني  كمنا تتصنل فني جانبهنا ا ألنر

ين األننتجف أصنننافه  مننن منتجننين  علننالجاريننة والت االقتصننادةةالمتنندأللين فنني العمليننة بحماةننة  ومننويِععين ومننوردِع
 .الفاعلين االقتصاديين وعمال وغيره  من

فصار تدألل المشر  الجنائي في مجال تن ي  الشركات أمنرا مسنلاما بنه فني جنل التشنريعات الحديثنة ن نرا  
له ميدان المال و األعمال كمجال ألصب لننو  جديند منن الجنرائ   و  ال جنرائ  األعمنال و تسنما  لما أصبح ةشكِع

 ترتينننب هنننذ  الجنننرائ  منننن طنننرف أشنننخاا يبحثنننون عنننن الغننننال السنننريذ اعتمنننادا علنننال ودنننعيات قانونينننة تغنننري 
علننال اعتبننار  دافنذ كسننب المنال بارتينا  نننو  معنيان مننن الجنرائ  التنني غالبنا مننا ةقننذ فيهنا المسننيرون منن ألننجل 

مثنل فني اإل نراء ال ةخنر  عنن الهندف الرئيسني للشنركة هنذا ن هدفه  المتأه  ةمليون جزءا من مال الشركة  و أن
من جهة و من جهة أألرة فهو ةستعمل المال انطجقا من وظيفته كمسير أو مدير  وهنو منا يدفعنه بالرنرورة 

 للخلط بين ماله و مال الشركة.
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 :جلأل التعسفي ألموال الشركة من ستعمالجريمة اال لمودو  األتيارنا دن أهميةالقول  ونخلص دلال
 يسنن سنير وتعرقنل النوطني باالقتصناد تمنس ألنهنا الوطنينة السناية علنال تنث ير لهنا الجريمنة هنذ  أن - 

 بينها. فيما بين الشركات أو التجارية والشركات األفراد بين تبرم التي والتجارية االقتصادةة المعامجت
 التشنريذ والتني ةسنعال للدولنة التجارينةو  المالينة واألهداف بالسياسة و يق ارتبا  له المودو  هذا أن كما - 

 لها. يماةة أكبر تثمين دلال المعاصر الجزائري 

 التعسفي ألموال الشركة. ستعماللجريمة اال المن   القانوني اإلطار بيان في البح  هذا أهمية تبري كما -

 أسباب اختيار موضوع البحث

 اهتمنامي التعسنفي ألمنوال الشنركة هنو سنتعمالجريمنة اال لمودنو  األتيناري  سنبب ةعنود : ذاتيـة أسباب -

 الجنائي. القانون  ومادة الشركات التجارية قانون  مودو  ألاصة التجاري  القانون  بمادة اليبير

فهنو يثينر   هو راجذ ألهمية وألصوصية المودو  الذي ال ينزال يتسن  بالدقنة : الموضوعي السبب أما -
مننن  العمننل القرننائي فنني مجننالاس دلننال عنندم معرفتهنا العديند مننن المشنناكل عننند التطبيننق وهني راجعننة فنني األسنن

 .قراة ومحامينوكجء جمهورية و 
فمننن منطلننق مننا هننو معمننول بننه فهننناه أللننط كبيننر بينهننا وبننين بعنن  الجننرائ  كجريمننة التفلننيس وأليانننة  

األمانننة  وهننذ  األأليننرة التنني أصننبحم تشننمل جريمننة االسننتعمال التعسننفي ألمننوال الشننركة  بننل ويمكننن أن نقننول 
باإلدافة دلال ميل سلطة التيييط دلال سهولة فه   ؛بوجود نص تشريعي ألاا بها وذل  جهج  ا تستغرقهادنه

  .وقانوناعدم الخرو  عن المثلوف عرفا لالفصل  وسعي سلطةالواقعة  
وكنذا   التجريمينةوهذا ما دفعنا أةرنا لمحاولنة التعرينا بالجريمنة منعنا لوقنو  المسنيرين دنمن نصوصنها 

 فننيوالنمطيننة  مننن نطنناق الرتابننة ودفعهنن  للخننرو اللننبس عنهننا وحةرننايها ليافننة ممارسنني القرنناء محاولننة رفننذ 
 تطبيق النصوا.

 إشكالية موضوع البحث

التعسننفي ألمننوال الشننركة  وعلننال  سننتعمالالاألهميننة الدراسننة لجريمننة  ومننن تحدينندناانطجقننا ممننا سننبق   
بنذل   منتهجنا  والقنانون التجناري العقوبنات   قنانون  العلن جوهرينة تعنديجت من الجزائري  المشر  دوء ما جاء به

 المعاصرة  ةمكن لنا صياغة دشكالية الدراسة كما يلي: التشريعات سائر تبنته ما
 وترتينب التعسنفي ألمنوال الشنركة سنتعمالاال وحبنراي جريمنةتحديند  الجزائنري فني المشنر  وفق مدة أي دلال

 التسناالالت منن مجموعنة علنال اإلجابنة مننا األمر ةقتري إلشكاليةا هذ  علال لإلجابةو  منها؟ تحد التي الجزاءات
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 اإلجراءات أركان قيامها؟ وما هي هي وما التعسفي ألموال الشركة؟ ستعمالمفهوم جريمة اال ما :أهمها الفرعية

 ؟بها الخاصة والعقوبات ددها الجزائية المتبعة

 السابقة الدراسات

علننال مجموعننة مننن الدراسننات السننابقة نننثت علننال  االطننج  مننن ألننجل اتصننالنا بمودننو  البحنن  تسنننال لنننا
 ذكر بعرها فيما يلي:

مايـــةذ مـــذكرة مقدمـــة لنيـــ  شـــ ادة  ويـــ  زكـــر    التعســـألي ألمـــوا  الشـــركة ســـتعما اال جريمـــة-10
يينننن  اهتمننننم الدراسننننة بتحدينننند األيكننننام الخاصننننة بتطبيننننق جريمننننة : -قســــنطينة– 6112الماجســــتير لســــنة 

 بة عنها.تتطبيقها كما تطرقم دلال الجزاءات المتر  وكذا مجاالتالشركة  التعسفي ألموال ستعمالاال
الجنائية لمسير  المؤسسات العمومية االقتصاديةذ حركاتي جميلةذ مذكرة لني  ش ادة  المسؤولية-16

هنننذ  الدراسنننة بتودنننيح المسنننؤولية الجزائينننة لمسنننيري المؤسسنننات  وقننند اهتمنننم: 6102قســـنطينة –الماجســـتير 
 وكنذا تحديندالعمومية دون غيرها  من ألجل توديح الجرائ  التي من الممكن أن ةقذ المسير فيها االقتصادةة 

 المترتبة عنها. وتحديد الجزاءاتأركانها 
 2102  يادي صفية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير  سطيط الشركات التجارية جرائ -12

فني ينق الشنركات التجارينة سنواء منن  يي  سلطم الروء علال أه  الجرائ  التني منن الممكنن أن ترتينب
 مسيريها أو بصفتها شخص معنوي.

 الصعوبات التي واجهم الباي : 
 واجهتنا مجموعة من الصعوبات في انجاي هذا البح  لعل أهمها: 

  الممنوية للبح .  وقصر المدةعدم توفر الوقم اليافي 
  أو التني تخندم مودنو  البحن   الصنادرة  والقرارات القرنائية واستخرا  األيكام االطج صعوبة

سننبقم  التننيالجننرائ   والتباسننها بننبع وكننذا قلتهننا فنني المجننال التطبيقنني ن ننرا لخصوصننية البحنن  
 .ااإلشارة دليه

 الدراسة في المتبع المن ج

الخاصنة  وتحديند المفناهي منن ألنج ل وصنط الجريمنة  الوصـألي المـن ج :منهجنين علنال اعتمد انجناي    
التعسنفي ألمنوال الشنركة منن ألنجل  سنتعماللبيانات والمعلومات الخاصنة بجريمنة االألجل جمذ ا وهذا منبها 

 القانونية النصوا تحليل من ألجل التحليلي كما اعتمدنا المنهج والمذكرات والقوانين والمججت العلميةاليتب 

 .الدراسة في عليها سنعتمد التي لها والمتممة الجيقة والتعديجت التي تن مها



 مقدمة                 الشركة والألم اإلستعمال التعسفيجريمة 

2 

 

 طة البحثتقسيم خ

 فصنلين  دلنال المودنو  تقسني  السنابقة تطلنب مننا واإلشنكاالت الفرعينةلإلجابنة علنال اإلشنكالية الرئيسنية 

بندور   والنذي تنناولالتعسفي ألموال الشنركة  ستعماللجريمة اال لمألاهيميا اإلطاراألول دلال  في الفصل تطرقنا
 أركــان جريمــة الثــا يوالمبحنن  للجريمننة   ةالمألــاهيم الخاصــمبحثننين أساسننين يينن  أوردنننا فنني المبحنن  األول 

 .التعسفي ألموال الشركة ستعمالاال
 سنننتعماللجريمنننة اال المقـــررة والجــءاتاتالجنائيـــة  قيـــام المســـؤولية اآلليـــاتالفصننل الثننناني  وتناولنننا فننني

 والمبحنن  الثنناني مجــاالت تطبيــج الجريمــةتننناول األول  رئيسننين التعسننفي ألمننوال الشننركة يينن  دنن  مبحثننين 
 عن الجريمة. والدعاوى الناشئة الجءاتاتددنا فيه ي



 

 

 
 
 

 :الألص  األو 
ألموا   لتعسأليا ستعما المألاهيمي لجريمة االاإلطار 

 الشركة
 
 

 الشركة المبحث األو : المألاهيم الخاصة لجريمة االستعما  التعسألي ألموا 

 المبحث الثا ي: أركان جريمة االستعما  التعسألي ألموا  الشركة
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 ألموا  الشركة التعسألي ستعما المألاهيمي لجريمة اال اإلطار: األو  ص الأل

الشنركة  ذلن   ألمنوال التعسنفي سنتعمالتحديد المفاهي  الخاصة بجريمنة اال الفصل سنحاول من ألجل هذا
 نجد بها النصوا المتعلقة بالتمعن في أنه يي  عنها  اليشط وتسهيل عملية الجريمة مفهوم تحديد من ألجل

 المكوننة والعناصنر الرنحاةا  أي األمنوال صنايبة بالشنركات يتعلنق فيمنا دشنكاالت عندة تطنرح األألنرة  هنذ أن 

 ومميزاتها. للجريمة

 الجزائري  المشر  أن درادة يتبين   الشركة ألموال التعسفي ستعمالاال بجريمة المتعلقة النصوا ألجل فمن

 سنلطات و أصنوات ائتمنان  أمنوال  النذين ةسنتعملون  المسنيرين ألعمنال واسنعة بمتابعنة السنماح دلنال اتجهنم قند

 لمصلحة مخالط شخصي هدف تحقيق قصد دليه  عهدت التي الوكالة القانون أو بموجب ةمليونها التي الشركة

منن  والمستشنفة الجريمنة تعرينا فني المسنتعملة المصنطلحات ألنجل منن اإلرادة هنذ  يين  ت هنر الشنركة 
 مخنالط ةعلن  أننه اسنتعماال الشنركة ائتمنان أو ألمنوال نينة بسنوء المسنير  اسـتعما :بثنهنا القانونينة النصنوا

 .الشخصية ألغراده هذا تلبية و االجتماعية لمصلحتها

 أيكنام تطبينق ويسنهل يتسننال ويتنال وتحديند معالمهنا الجريمنة هنذ  عنن الغمنو  رفنذ أجنل ومنن وعلينه

 األماننة  ألياننة جريمنة السنيما األألنرة  الجنرائ  وبنين بينهنا الموجنود التنداألل وتفنادي مرتيبيهنا  علنال المسنؤولية

 :مبحثين دلال الفصل هذا فيقس 

التعسننفي ألمننوال الشننركة   سننتعمالالمفنناهي  الخاصننة جريمننة اال دلننال منننه األول المبحنن  سيخصننص
 .هذ  الجريمة أركان دراسة دلال منه الثاني وبخصوا المبح 
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 التعسألي ألموا  الشركة  ستعمااألو : المألاهيم الخاصة لجريمة اال المبحث

وذلن  مننن  التعسننفي ألمنوال الشننركة سنتعماللجريمننة االذا المبحنن  لجنل المفنناهي  الخاصنة هنسننتطرق فنني 
 ايهنمرتيب علنال ةيالمسنؤول أيكنام تطبينق ويسنهل ويتنال اهنب واإلياطنة منةيالجر  ذ هن عنن امهناإلبو  اللنبس رفذ أجل

 األمانة. انةيأل مةيجر  مايالس لمتداأللة معهاالجرائ  ا بع  وبين اهنيب الموجود التداألل وتفادي

  يطلب األو : المأل وم اللغو  والألقالم

ةساعد المفهوم اللغوي علال يتحد أصل المصطلحات المستعملة في تركيب هذ  الجريمنة منن يين  اللغنة 
كننل  ألنننه ةعتبننر أصننلوذلنن  لفهنن  المقصننود منهننا بدقننة  لمننا تودننح التعننارف الفقهيننة المعنننال النندقيق الشننرعي 

 عليها. االطج المفاهي  التي ةجب 
 ويتناول فرعين هما:

 التعسألي ألموا  الشركة ستعما اللغو  لجريمة اال المأل ومالألرع األو : 

 نثتي من ألجلها دلال شرح أه  األلفاظ األساسية.

 التعسف لغةتعريف 

ننط  لغنننة مشنننتقة مننن الفعنننل الثج ننني   ننط  " ت ع سا ْسنننطو هنننو السننير بغينننر ع س  هداةنننة  واألألننذ علنننال غينننر  والع 
ننط  أي ظلنن   وهننو مننن  ننط  وت ع سا ننط  السننلطان ة ْعِسننطو واْعت س  ْسننف ا أي ظلمننه  وع س  ننط  فننجن فجنننا ع  الطريننق  وع س 

  1ذل   وفي الحدي : ال تبلغ شفاعتي دماما عسوفا  أي جائرا ظالما."

 تعريف الجريمة لغة

نْرمو هن  م   الج  نر  نهو ة ْجِرمونهو هي مشنتقة منن الفعنل الثج ني ج  م  ر  نا:و القطنذ  وج  ْرم  نةي أي  ج  ِريم  قطعنه  وشنجرة ج 
نا  ْرم  م  ةوْجنِرمو ج  نر  ومي  وهو الجريمة  وقد ج  رو ْرمو بمعنال التعدي أو الذنب والجمذ أ ْجر امي وجو نامقطوعة  والجو   واْجِتر ام 

م   فهو موْجِرمي  ِري ي وأ ْجر  منن سنثل عنن شنيء لن  ةجنرعم  3ين جرمنا وفي الحدي : أع   المسلمين فني المسنلم 2 وج 
 ".عليه فجرعم من أجل مسثلته  قال تعالال: "يتال يلج الجمل في س  الخيا  وكذل  نجزي المجرمين

                                           
  الصنفحة 33لند الرابنذ  الجنزء ابن من ور  لسان العر   دون طبعة  دار صنادر  دار الفينر  بينروت لبننان  دون سننة  المج 1

2443. 

  .312-314 ابن من ور  المرجذ السابق  ا 2



 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة اإلستعمال التعسفي ألموال الشركة                  الشركة جريمة اإلستعمال التعسفي ألموال

4 

 

 لغة الشركة تعريف 

 4بثنصبة. الشريكين مخالطة هي الشركة 

 التعسألي ألموا  ستعما الألرع الثا ي: المأل وم الألق ي لجريمة اال

 اإلسالمي الألقه لدى التجارية الشركة تعريف

 5.''الشيو  جهة علال فثكثرال نين  شيء في الحق  بوت هي'‘ الشافعية فقهاء لدة تعريفها ت  :

 القا و ي الألقه لدى التجارية الشركة تعريف

 أن دال ن ام ةعتبرها الحدي  والفقه عقد أنها علال التقليدي الفقه عرفها دذ الشركة تعريا في الفقه األتلط"  

 ننو  الشنركة بحنس ةختلنط ذلن  أن دال الشنركة داألنل والن نام العقند فيرتني بنين التعناةر دلنال ةشنير لتوفيقيا الفقه

 يتنوارة  التعاقندي المفهنوم فننن األمنوال شنركات فني أما بسلطانه التعاقدي المفهوم ةحتفظ األشخاا شركات ففي

 6الن ام." فيرة أمام الطريق ليفسح ينعدم  أن دون 

 الشركة التعسألي ألموا  االستعما  لجريمة أل وم القا و يالم :طلب الثا يمال

 المشرع الألر سي() القا و يالألرع األو : التعريف 

 جويلينة 24 منن قنانون  15 المادة في" الشركة ألموال التعسفي ستعمالاال جريمة علال النص ت  فقد وبذل  

 الفرنسني التجناري  القنانون  منن 6 رةفقن 242المنادة  فني عليهنا يين  ننص  1935 أوت 8 بقنانون  المعندال 1867

 وقند المحندودة  المسنؤولية ذات للشنركة بالنسنبة القنانون نفسنه منن 3 فقنرة 241 والمنادة المسناهمة لشنركة بالنسنبة

 يند أكبنر دلنال التوسنيذ هنو الشنركات مسنيري  منن المرتيبنة للجريمنة وراء ودنعه منن الفرنسني المشنر  هندف كنان

 .7التسيير." أ ناء المرتيبة الجرائ  كل معاقبة وبهذا اإلداريين من المرتيبة االيتيالية متابعة األفعال ممكن

                                                                                                                                        
الحناك   قبنل منن تقندير  تعزينر وينت  أو بحند عنهنا تعالال هللا يجر شرعية مح ورات أنها ْم ف  رِ عو  :اإلسجمي الفقه في الجريمة تعريا 3

 اإلسجمية الشريعة في السياسية الجريمة ييتون  عرفات ذرمنأن ر بهما(  المحيطة ل روفاأو  المجرم الجريمة ويال يال بحسب

 .13 ا  2003 األردن  للنشر  مجدالوي  دار  1   والقانون 

 .448  ا ابن من ور  المرجذ السابق 4

 .34  ا 2012األردن   النفائس  دار   1  اإلسجمي  والفقه الودعي القانون  في المساهمة شركة يناكي  فتحي 5

 .247ا  2112 لبنان  الحلبي  منشورات   .د التجاري  القانون  الفقي  السيد محمد العريني  فريد محمد 6
7 Poursuite .Dalloz -tection éD –vention édina : Abus de Biens Sociaux. PréAnnie M  

  جريمنة نقنج عنن يكنري وينس ماةنة  .Référence Droit de L’entreprise éditions Dalloz 2001, p : 14أن نر
 .14 ا  2112االستعمال التعسفي ألموال الشركة  مذكرة ماجستير في القانون  جامعة اإلألوة منتوري قسنطينة  



 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة اإلستعمال التعسفي ألموال الشركة                  الشركة جريمة اإلستعمال التعسفي ألموال

01 

 

 ةعنود التجنري  هنذا أصنل أن علنال الفرنسية " La Val " يكومة أعراء طرف من الجنحة هذ  ودذ '' ت 

تج االقتصاد المنر  اإلجراءات إلعادة أألد جهة من ةجب كان يي  وسياسية اقتصادةة طبيعة من األول  :لسببين
 Sataviskyفرنائح منن بخاصنة المتخنوفين المدألرين غرب تهدئة أألرة  جهة ومن االقتصادةة  جراء األيمة

& Oustric "  "   عبنر 8الهندف'' هنذا ةحقنق أن ةجنب كنان الشنركات مسنيري  ألاصنة بصنفة تهن  جريمنة أللنق 

 ةفتنر  وكنان شنركة ال بمصنالح ددنرارا مصالحه  وفق للتصرف سلطاته  استغجل عن )المسيرين( هؤالء رد 

 9''.المدألرين طمثنة دلال أةرا التجري  هذا يؤدي أن
ظنل القنانون  فني مجرمنة كاننم كمنا األماننة ألياننة جنحنة بنطناق يتعلق قانونية طبيعة فمن الثاني السبب أما
 منن 338 الفصنل دنمن المحنددة العقنود بنين منن ةكنن لن  ألاصنة وبصنفة الشنركة فعقند القندة   الفرنسني الجننائي

 جنحنة وتوقينذ المندألرين غرنب لتهدئنة سنريذ تجريمني ننص أألنذ دذن ةجنب كنان  10الفرنسني الجننائي انون القن
 واسذ. التطبيق جعل مجال مما بشدة  معاقبة

 تعريف المشرع الجءائر  للجريمة الثا ي:الألرع 

  يين  الشنركة أمنوال اسنتعمال فني التعسنط جنحنة بتبنيه الفرنسي النهج علال السير الجزائري  المشر  فرل
 أيكنام ألاصنة وفنق الجريمة هذ  تن ي  ت  أين 0433 سنة غاةة دلال الجزائر في الفرنسي بالتيييط العمل استمر

 البنا  الثناني المتعلنق فني وذلن  الجريمنة هنذ  أركنان التجناري  القنانون  ليحدد  0472 سنة غاةة دلال الفقه وانت ر

 فقنرة 841 المنادة وكنذل  13 فقنرة 811 والمنادة 14 فقنرة 811 المنواد بموجنب التجناري  للقنانون  الجزائينة باأليكنام

 13رقن   والقنر  النقند قنانون  منن 033 و 030 المنواد فني عليهنا نص كما  11الجزائري  التجاري  القانون  من 10
 بطريقنة تعسنفية الشنركة أمنوال منن مالينة باقتطاعنات الشنركة مسنير قينام عند  23/18/2113المؤرخ في  00-

 الحصنول بهندف العمومينة الصفقة مجال في التدألل في واستغجلها الخاصة أمواله كثنها ارهاواعتب شرعية  وغير
 .أو تسييرها ددارتها علال القائ  الشركة أموال استعمال في متعسفا بذل  ةكون  األأليرة  هذ  علال

 أو قنانون  التجناري  القنانون  في سواء الشركة أموال استعمال في التعسط جريمة ةعرف ل  الجزائري  والمشر 

 المنواد السنابقة بمقترنال وذلن  الشنركة أمنوال استعمال في تعسفا تشكل التي األفعال بتحديد اكتفال بل العقوبات 

 :بثنها 12الفقرة  811يسب المادة  القانونية النصوا ألجل من تعريفها ةمكن لذا الذكر 

                                           
 ا   2010الربنا   السنجم  دار   11   وتفصنيل تثصنيل -- التجارينة للشنركات الجننائي القنانون  فني محاولنة  ألندة ردنال بنن 8

333 . 

 .2يكري ويس ماةة  مرجذ سابق  ا  9

 . 15ا الربا    2102 يناير   11العدد القصر  مجلةالشركة   أموال استعمال دساءة جريمة  فوناني منير 10
 المعدل والمتم  للقانون التجاري الجزائري. 0472سبتمبر 23الموافق لن  0342رمران  21المؤرخ في  24-72األمر رق   11
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تلبينة  الشنركة لمصنلحة مخالفنا أننه ةعلمنون  للشنركة  قنرو  أو أمنوال نينة سنوء عنن المسنيرين اسنتعمال "
 ." مباشرة غير أو مباشرة مصالح فيها له  أألرة  مؤسسة أو شركة لتفريل أو الشخصية  ألغراده 

 األخرى  وبعض الجرائمالتعسألي ألموا  الشركة  ستعما الألرق بين جريمة اال المطلب الثالث:

قاعنندة  وانطجقننا مننن في ألمننوال الشننركةالتعسنن سننتعمالتودننيح المفهننوم الحقيقنني لجريمننة االاسننتمرارا فنني 
عن بع  الجرائ  التي ةمكن أن تتداألل معها  هذ  األأليرة أجد نفسي مرطرا لتميزها "بالرد تتميز األشياء" 

 الشنركة التعسنفي ألمنوال االسنتعمال جريمنة التميينز بنين علنال البنايثون  دذ نهنج أو ةمكنن يتنال أن تسنتغرقها.
 هنذ  بنين التشنابه أوجنه لنبع  وذلن  أألنرة  جهنة من التفليس وجريمة وبينها جهة  األمانة من أليانة وجريمة
 الجرائ .

 األما ة وجريمة خيا ةالتعسألي ألموا  الشركة  ستعما التميء بين جريمة اال الألرع األو :

أجند  وجنو  ة منن عند األماننة وجريمنة ألياننةالتعسنفي ألمنوال الشنركة  االسنتعمالةمكن التميز بين جريمنة 
 يلي: لزما لتبيان ذل  بشيء من التفصيل كمانفسي م

 من حيث النص التشريعي
 دن المتثمل في الجريمتين يترح له أنهما تختلفان من يي  مصدر النص التشريعي دذ من الوادح أن 

 373 منن المنواديسنب  0433سننة  الصنادر الجزائري  العقوبات قانون  دمن نطاق توجد أليانة األمانة جريمة

الشنركة يسنب  أمنوال اسنتعمال فني التعسنط جريمنة فننه بالمقابل ننص القنانون التجناري علنال 1 مكرر 382 دلال
 030 المواد في عليها نص كما  1012 فقرة 841 المادة وكذل  13 فقرة  811والمادة 14 فقرة 811 لموادالمادة 

 .23/18/2113المؤرخ في  00- 13رق   والقر  النقد قانون  من 133و
أنهمننا مننن الجننرائ  المتداأللننة والتنني ةصننعب تميزهننا عننن بعرننها دذن أنهننا تتحنند فنني ومننن المجيننظ كننذل  

 عليهنا المعاقنب األفعنال كنون  ألنجل منن ةفسنر النذي األمنر المسنيرين األمنوال الغينر  وهنو معاقبنةهندف وايند 

 عندم لينن األماننة ألياننة جريمنة دطنار تحنم السنابق فني داأللنة كاننم الشنركة أمنوال استعمال في التعسط جريمة

أدت بالمشنر  دلنال سننها منن ألنجل  بعند فيمنا للشنركات تسييره  في المسيرين تعسط لمعاقبة األأليرة مناسبة هذ 
  13نصوا القانون التجاري.
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 من حيث مجا  التطبيج
 فني التعسنط بجريمنة أشنمل منن يين  االسنتيعا  دذا منا قورننم األماننة ألياننة أن مجنال جريمنة كمنا 

 فني اليقنا سننبريها والتني (التجارينة الشركات بع  في منحصرة األأليرة هذ  كانم ذافن الشركة  أموال استعمال

 االعتبارينة واألشنخاا الشنركات مختلنط ليشنمل نطاقهنا يتسنذ األماننة ألياننة جريمنة فننن  ) بحثننا نطناق

 .االقتصادي النفذ ذات والمجموعات والنقابات كالجمعيات

 من حيث الضرر
 ةكون  أن ةمكن يي  لقيامها  وأساسيا دروريا عنصرا األمانة أليانة جريمة في لقد اعتبر المشر  الررر 

 عليهنا وقنذ دنحية وجنود ةعني وهو الوقو  درر محتمل مجرد ةكون  أن ةكفي كما معنويا  أو مادةا الررر هذا

 فرد   الشيء رد علال القدرة له الفاعل ليون  ةقذ لن الررر نثب االيتجا  ةمكن  ال وعليه الجاني فعل من درر

 وهذا  المسؤولية وتحمل الجريمة قيام في يؤ ر وال لحق بالرحية الذي الررر ينفي ال الجريمة وقو  بعد للشيء

منن قنانون  373وذلن   ابنم منن ألنجل ننص المنادة   14متابعنة أي وقبنل الطنرفين باتفاق الرد هذا وقذ نحو  يتال
بمالييهنننا أو  إضـــرارامنننن األنننتلس أو بننندد...العقوبنننات الجزائنننري ييننن  ورد ذكنننر تحقنننق الرنننرر كمنننا يلننني:" كنننل 
 .  15وادعي اليد عليها أو يائزيها ةعد مرتيبا لجريمة أليانة األمانة..."

 فمنا الشنركةالتعسنفي ألمنوال  االسنتعمالبالنسنبة لجريمنة  الررر يلحق أن ةشتر  لقيامها في يين أنه ال 

فقنط دون ذكنر تحقينق  االسنتعمالوي هنر ذلن  منن ألنجل توظينط المشنر  لمصنطلح   فقنطالتصنرف  هنو يهن 
منن  14فقنرة  811 المنادة:أدلنل علنال ذلن  بننص سابقا في جريمنة ألياننة األماننة  و الررر صرايتا  كما أشرنا 

 اســـتعماالعنننن سنننوء نينننة أمنننواال أو قرودنننا للشنننركة   اســـتعملواالقنننانون التجننناري الجزائنننري " المسنننيرون النننذين 
 .16لمصلحة الشركة..." ةعلمون أنه مخالط

من القانون نفسنه اسنتخدام المشنر  للفنظ اسنتعمال  0فقرة  841والمادة   3فقرة  800دافتا لنص المادة د
 دون اشترا  وقو  الررر.

 جريمة مرتكب من حيث طبيعة
منن  تحديند طبيعنة مرتينب الجريمنة الشنركة دلنال التعسنفي ألمنوال االستعمال لقد تطرق المشر  في جريمة 
أو شنر   افترادنيركنن  ةثابنبمفهنو و  مصـألياأو  مـدرر أو قـا و ي مسـير دمنا وفهن  التشنريعية النصنوا ألنجل

الصننفة منن القننانون التجنناري الجزائننري التنني تقننر بهننذ   12فقننرة  811  وهننو يسننب المننادة ألناا بهننذ  الجريمننة
                                           

 .73ا   2112 اإلسكندرية   الجديدة الجامعة دار د    األمانة  أليانة ئ اجر  الحميد  عبد المنشاوي   14
 .373قانون العقوبات الجزائري، المادة   15
 .14فقرة  811ئري، المادة القانون التجاري الجزا  16
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 تلبية ألغراده  الشركة لمصلحة مخالفا أنه ةعلمون  للشركة  قرو  أو أموال نية سوء عن المسيرين استعمال“

 ." مباشرة غير أو مباشرة مصالح فيها له  أألرة  مؤسسة أو شركة لتفريل أو الشخصية 
علننال ذكننر عبننارة " رئننيس الشننركة...أو مننديروها  4و 3و 2و 0فقننرة فنني فقراتهننا  800كمننا نصننم المننادة 

 العامون...".
 ".نية:"...المصفي الذي ةقوم عن سوء  10فقرة  841المادة  ذكر كما 

أن ةقنذ منن أي شنخص  وبالتنالي ةمكنن غينر محندد  ةكنون  قند األماننة ألياننة جريمنة رتينبم فننن بالمقابنل 
 يـة  بسـوت أو بـدد اخـتل  مـن كـ  " وهنذا منا تودنحه المنادة طبيعني بغن  الن نر عنن شخصنيته أو صنفته 

 كـ "فيلمنة " 17 «تجارية أو  قـودا أو بضـائع أو أوراقـا ماليـة أو مخالصـات أو أ  محـررات أخـرى ... أوراقا
 ي اللغة لفظ شامل وهو من ألفاظ العموم دذ تستغرق كافة أفراد الشركة من المسير يتال األجير.ف

 من حيث القصد الجنائي
 فني أألنرة  عناصنر اشتر  قد فننه الجريمتين  في "النية سوء" اشتر  قد كان دذا المشر  أن أةرا ويجيظ 
 الحنائز  أو اليند وادنذ أو بالمال  يت  اإلدرار أن مانةاأل أليانة جريمة علال للعقا  استلزم فقد الجريمتين  بنيان

 تحقينق فني الرغبنة وهنو ألناا بقصند أن ترتينب الشنركة التعسنفي ألمنوال االستعمال جريمة علال للعقا  واستلزم
 المسير فاستعمال .مباشرة غير أو مباشرة مصالح فيها له  أألرة  مؤسسة أو شركة لتفريل أو أغرا  شخصية

 يترنح ومنا للجريمنة يتنال تثبنم سنوء النينة  مودنوعا ةكنون  أن ةمكنن لمصلحتها مخالفا تعماالاس الشركة أموال

 تتطلنب التني الجنرائ  دنمن أنهنا تنندر  الشنركة أمنوال اسنتعمال فني التعسنط جريمة علال المعاقبة النصوا من

 وأن نينة  بسنوء سنيرينالم منن االسنتعمال ةكون  أن الجريمة هذ  لقيام اشتر  المشر  نجد دذ الجنائي  القصد فيها

 أغنرا  تحقينق هنو االسنتعمال هنذا منن الهندف ةكنون  أن أو الشنركة  مصنالح منذ بتعاردنه علن  علنال ةكوننوا

 شخصية.

 من حيث تكوين الجريمتين
 فني المنادي النركن ةمثنل النذيوالتبديند معنا  فناالألتجس  والمعننوي  المنادي النركنين ة هنر االألنتجف فني 

محندد بتحقينق نتيجنة ملخصنة فني المصنطلحين السنابقين  ألننه ضـيقا مأل وما بكونه ةمتاي أليانة األمانة جريمة
التعسنفي  االسنتعمال جريمنة بنه تتحقنق النذي" ا االسـتعم" طلحصنبم قنورن  منا ذاهنذا د  والتبديندألنتجس أي اال
ا لمنهنو مخنالط  لفنظ عنام  لينن منا ةعنا  فني هنذا األألينر سنتعمالألن اال فهنو شنامل وواسنذ  الشنركة  ألمنوال

 الياملة.  دذ ةجب أن تتوفر النية ستعمالاال في تعسط العتبار  بذاته كاف غير تفق عليهأ
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 العقابي شدة النصمن حيث 
 ألياننة جريمنة عقوبنة أن نجندشندة التعسنفي ألمنوال الشنركة أقنل  سنتعماليي  أن العقوبنة فني جريمنة اال 

 211.111 والغرامة دلال سنوات 01 دلال نسج مدة أشد يي  يددها المشر  أنها ةمكن أن تصل جاءت األمانة

 دلنال د  21.111 منن وغرامة سنوات ألمس دلال سنة من الحبس األولال الجريمة في العقوبة أن يين في 18 د 

ينين  والغرامنة فنيففي جريمة ألياننة األماننة أقنر المشنر  الحنبس  19 العقوبتين هاتين بنيدة أو د  211.111
 الشركة. عسفي ألموالالت االستعمالألير بينهما في جريمة 

 وجريمة التأللي  التعسألي ألموا  الشركة ستعما بين جريمة اال التميءالألرع الثا ي: 

 من حيث مجا  التطبيج
 التعسنفي ألمنوال االسنتعمال منن جريمنة تطبيقهنا نطناق يين  منن اتسناعا أكثنر التفلنيس جريمنة تعتبنر 

 جريمنة أن دلنال اإلشنارة وتجندر والحنرفيين  التجنار مننالتجارية كنل  الشركات دلال ةشمل ددافة فنطاقها الشركة 

-370-334  وفني المنواد 20قنانون العقوبنات منن 384-383 المنادتين فني علهنا ومعاقنب منصنوا التفلنيس
 قند الشنركة التعسنفي ألمنوال االسنتعمال جريمنة فني ينين أن القنانون التجناري  منن 374-378-374-381

 .سلفا أشرنا له كما فقط التجاري  القانون  في المشر  عالجها

 من حيث مجا  الضرر     
 جريمة في ستعما اال عنصر من اتساعا أقل التفليس جريمة في االختالس أو التبدردأو  اإلخألات عنصر ةعد 

 اء كان دةجابيا أو سلبيا و لفظ شامل ليل تصرف س ستعمالالشركة  ألن اال التعسفي ألموال االستعمال
لفظ مقصور في يدود  في جريمة التفليس االألتجسفي يين أن  فقط  عمالاالستالررر هنا ةقذ بمجرد 

من قانون العقوبات الجزائري عناصر  473ولقد يددت المادة  21التصرف الواقذ علال الذمة المالية للشركة.
كل أو بع   اختل أو  بدديسابات أو  أخألىالررر " ةعد مرتيبا للتفليس بالتدليس كل تاجر... قد 

 .أصوله..."

                                           
 المرجذ السابق. من قانون العقوبات الجزائري. 10الفقرة  378المادة  18

  المترننمن 0427سننبتمبر  23الموافننق ل  0م رمرننان عننا 21المننؤرخ فنني   24-72  مننن األمننر 841  800  811المننواد  19
 القانون التجاري الجزائري.

 .041ا  المرجذ السابق  قانون العقوبات الجزائري  20

 جندة -الحقنوق  كلينة وأعمنال  تجنارة قنانون  ماسنتر  منذكرة  مقارننة اسنةر د للتصنفية الخادنعة الشركة أموال يماةة محمد  بجرجي 21
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 أو تسيير  في أألطاء ارتيا  المدين بسبب دما التفليس  في جريمة ترتبط اإلدانة من حيث القصد الجنائي

 بالتقصنير التفلنيس جريمنة :همنا صنورتان هنذ  الجريمنة تتخذ لذا قصد اإلدرار بدائنيه  وااليتيال بالغر لقيامه

 بالتدليس. التفليس وجريمة

 والقرناء هنو النذي يثبنم النتيجنة تحقنق دذ ةكفني النينة سنوء فينه  ةشنتر  فنج بالتقصنير للتفلنيس وبالنسنبة

 تدليسيا بقصند عمج عمدا المدين ارتيا  فهي بالتدليس التفليس جريمة أما بالتفليس  ويقري المرتيبة األألطاء

 22والمادي. المعنوي  العنصرين توفر أي المدين  نية سوء وفيها ةشتر  ديونه  تسديد من التهر 

 علنال وننص النينة سنوء تنوفر الجزائنري  المشنر  اشنتر  فقند الشنركة التعسنفي ألمنوال االستعمال جريمة بينما

 .الجريمة لقيام ذل  صراية

 من حيث النص العقابي
يسنب  تختلنط التفلنيس جريمنة فني العقوبنة أن نجند الجنريمتين منن لينل المخصصنة فيمنا ةخنص العقوبنة 

العقوبات  وأقنر  قانون  من 10 فقرة 383 المادة نص عليها في أن المشر  نجد بالتقصير التفليس ففي صورتيها 
 بالتندليس التفلنيس عنن أمنا د  211.111 دلنال د  22.111 منن وبغرامنة سننتين دلنال شنهرين الحبس منن عقوبة

 د . 211.111 دلال د  011.111 من وبغرامة سنوات 2 دلال سنة الحبس من فالعقوبة التي قررها هي
 منذ عقوبنة بالمقارننة أشند سنابقا  نجندها أوردننا وكمنا الشنركة  لتعسنفي ألمنوالا االسنتعمال جريمنة أمنا فني

 الغرامنة تقدر يي  المالية الغرامة يي  من منها فعقوبته أقصال بالتدليس التفليس أما بالتقصير  التفليس جريمة

 ةرناأ المشنر  وكنون    د  211.111 دلنال د  21.111منن  الشنركة أمنوال اسنتعمال فني التعسنط جريمنة فني

 منن هنذا تخييرينة فتينون  الشنركة التعسنفي ألمنوال االسنتعمال فني أما كعقوبة  معا والغرامة  الحبس عقوبة ودذ

والغرامة كما أورد المشر  في جريمة التفليس  الحبس عقوبة دلال ددافة أجاي المشر  نجد أألرة  جهة ومن جهة 
 بالتدليس بالحرمان من الحقوق.

 ريممن حيث النألع المرجو من التج
 الجنائينة  بالحماةنة المشنمولة المصنالح صنعيد علنال الجنريمتين بنين األتجفنا هنناه أن أألينرا يجينظ يين  

 تيمن بينما الخصوم  من والتقليل الشغل وفرا الشركة نشا  علال الحفاظ في التفليس تجري  الغاةة من فتتمثل

للشنركة  واالجتماعية االقتصادةة المصلحة ةةيما في الشركة التعسفي ألموال االستعمال لجريمة بالنسبة المنفعة
  23ومتعامليها.
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 التعسألي ألموا  الشركة. ستعما الثا ي: أركان جريمة اال المبحث

 التعسألي ألموا  الشركة ستعما المطلب األو : الركن الشرعي لجريمة اال

 علنال هنذ  ةعاقنب قنانوني ننص وجنود اإلجرامني للفعنل القنانوني السنند وهنو الشنرعي النركن تنوافر ةقترني 

 "24قانون  بغير أمن تدابير أو عقوبة وال جريمة ال  "دذ الجريمة
التعسنفي  سنتعمالكمنا سنبق ذكنر  فننن المشنر  الجزائنري لن  ةجنرم صنراية فني قنانون العقوبنات جريمنة اال 

 مكنرر 382 دلنال 373 من الموادألموال الشركة  وحنما أوردها سابقا فقط مشمولة في جريمة أليانة األمانة في 

يسنب القنانون التجناري  فني الجزائينة باأليكنام المتعلنق الثناني البنا    دلنال أن ننص علنال تجريمهنا اليقنا فني0
 ستعمالاال جريمة علال الجزائري  المشر  نص فقد هكذاو 10 فقرة 841و 13فقرة  800و 14فقرة  811المادة 

 25الشركة. ألموال التعسفي
وهننو مننا  بهننا ركنننا شننرعيا ألنناا  لتعسننفي ألمننوال الشننركةا سننتعمالاالذلنن  تترننح أن لجريمننة وألجصننة 

مننن أللطهننا بجريمننة أليانننة األمانننة  لننذل  فننننه بننات مننن الرننروري تطبيننق هننذ  النصننوا  ةعكننس ألطننث كننل
  األألرة.الصريحة التي تميز هذ  األأليرة عن غيرها من الجرائ  

 كةالتعسألي ألموا  الشر  ستعما لجريمة االالماد   الثا ي: الركنالمطلب 

 الجزائري قد استعمل المشر  أن يتبين الشركة ألموال التعسفي االستعمالبجريمة  المتعلقة المواد من ألجل

 تشنريعية مروننة لتحقينق مقصنود األمنر هنذا أن غينر  دلنال اللفنظ المسنتعملألفناظ عامنة غينر دقيقنة بنالن ر 
 التقليدةنة النصنوا علينه تنطبنق المنا فني ألاصنة المنالي االنحنراف أشنكال منن شكل ألي الفعال الرد  تستهدف

 النصنوا منن ة هنر كمنا وهني الجريمنة  بمادةنات سنواء التشنريعية المروننة هنذ  وتتعلنق األمنوال ئ راجن فني
الشركة فني الفنر   مصلحة ةخالط بما المال واستعمال األول الفر في  الشركة أموال استعمال أولهما عنصرين
 الثاني.

 الما  استعما الألرع األو : 

 وتحديند منامن يي  التعريا والمقصود مننه  دشكاالةفري ُو  الذي االستعمالمفهوم  حدد في هذا الفر سن
سنحاول دةرايه في الفقرتين  وهذا ماوبيان مدلوله  وما ةشملهةشمله اللفظ بدقة  كما سندقق في مفهوم المال 

 التاليتين لهذا الفر . 

                                           
 .2113ةسمبر د 21  المؤرخ في 23-13  قانون العقوبات الجزائري  األمر رق  10المادة  24
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 ستعما أوال: مأل وم اال
 اسنتعمال قند تعمند الجزائنري  المشنر  أن نرة   الدراسة محل بجريمتنا المتعلقة يةالقانون النصوا ألجل من

 ةكفي يي  أموال الشركة  علال ةقذ تصرف بثنه: " كل ستعمالاال مصطلح عرف لذا غير   دون  المصطلح هذا

 للمصنالح شخصني ومخنالط غنر  لتحقيق للشركة المالية الذمة عناصر من عنصر استعمالب المسير ةقوم أن

 .26للشركة." االقتصادةة
 دلنال سننة لمندة بالسنجن عاقنبة " :هأنن علنال نص قد الجزائري  التجاري  القانون  من 4 فقرة 800 المادة من ألجل

 رون يالمسن...  فقنط نيالعقنوبت نتياهن بنيندة أو د  200.000 دلنال  د  20.000 منن وبغرامنة سننوات ألمنس

 " .ةللشرك قرودا أو أمواال ةين سوء عن استعملوا نيالذ

 دلنال وايندة سننة منن بنالحبس عاقنبة " :هأنن علنال القنانون  نفنس منن 3 فقنرة 811 المنادةم نص في وكذل        

 شنركة سيرئن... فقنط نيالعقنوبت نيھنات بنيندة أو د  200.000 دلنال د  20.000 منن وبغرامنة سننوات ألمنس

 "... اهسمعت أو الشركة أموال ةين سوء عن ستعملون ة نيالذ العامون  اهرو يمد أو بندارتها والقائمون  مةهالمسا
 وايندة سننة منن بالسنجن عاقنبة " :هأن علال التجاري الجزائري  القانون  من 1 فقرة 840 المادة في نص كما     

 الذي المصفي فقط  نيالعقوبت نياته بنيدة أو د  200.000 دلال د  20.000 من وبغرامة سنوات ألمس دلال

  " الشركة ئتمانا أو أموال باستعمال :ةين سوء عن قومة
 بشكل للشركة مملوه مال استخدام عنية وهذا“ ما شيء باستخدام اميالق " :بثنه االستعمال مصطلح عرعفةو 

 ألموال التعسفي االستعمال مةيلجر  مكون  هكونة  ةيشخص أغرا  ةيتلب أجل ومن رةياألأل ذ ه لمصلحة مخالط

 .الشركة
 استعماال فيعتبر اإلرجا   بنية مؤقتة بطريقة ولو "ستخداماال" هو المشر  ةقصد  الذي ستعمالفاال     

الستعانة  أو أو معداتها الشركة لسيارات مبرر غير االستخدام أو المالية التسهيجت أو القر  من الستفادة
أمواال  شخصيا المدير استعمل لو يتال أةرا ويقوم بل المسير  أو المدير لفائدة شخصية بخدمة بثجرائها للقيام

 27ه لها.استعمال بعد األأليرة لهذ  دعادتها دلال نيته انصراف مذ للشركة ملييتها تعود ال
فاألصنل  الجريمنة  ارتينا  بوقنم تتعلنق سنتعمالاال عنصنر في مهمة مسثلة هناه ذكر   تقدم ما دلال ددافة

عنند  تطنرأ مالسنتعاال وقنم تحديند فني الصنعوبة أن غينر وايند  وقنم فني يتحقنق فنوري  طنابذ لنه أي آنينا ةكنون  أن
 تثألذ الشركة ما عند ستعمالاال تاريخ تحديد ذل : في ومثال األألير  هذا ونتيجة ستعمالاال قرار بين فارق  وجود

                                           
 .341 ا السابق  المرجذ  ألدة بن ردال 26

  منايعات قانون  ماستر  التجعب من الشركة أموال يماةة في فعالية أةة الشركة أموال استعمال دساءة جنحة هشام  األعر  27

 .24 ا  2100  الربا  بفاس الحقوق  كلية لألعمال 
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 عنند أي) القنرار أألنذ وقنم تحقنق قند سنتعمالاال ةعتبنر فهنل المسنير  لطائرة الشخصية التذكرة نفقات عاتقها علال

 التذكرة؟ ن م تسديد وقم أو السفر( لوكالة الطلب تقدة 

النذي  الشنركة لمندير بالنسنبة النذكر السنابق المثنال فني الحنال هنو كمنا مسنتمرا ةكنون  أن الجنائز منن أننه كمنا
 28العقار. شغل طيلة ستعمالاال ةستمر الحالة هذ  ففي مقابل  بدون  للشركة تابعا مسكنا ةشغل

 تحقنق بمجنرد وبذل  .واإلألفاء االشتراه مسثلة في ألاصة رةيكب ةيمهأ  االستعمال وقم ديتحد كتسية  يي

 عنصنرا أو اهناميلق شنرطا 5 الررر عتبرة ال وبالتالي الشركة ألموال التعسفي االستعمال مةيجر  تقوم االستعمال

 دنشاء وراء من دفهال كان فقد هومن متابعة  محل كون ة أن مكنة أألطارا تجري  الشركة جعل أن ريغ ا هل مكونا

 معاقنب رينغ تصنرف متابعنة قينطر  عنن وذلن  جزائني شنغور رفنذ وهن الشنركة لألمنوا التعسنفي االسنتعمال مةيجر 
 لنو كمنا الشنركة ألمنوال نير يالمسن اسنتعمال فني تمثنلي والنذي األماننة  اننةيوأل النصنب متنييجر  أسناس علال يهعل

 فني المتمثنل دينالوي الفعنل ذاهنف مسنتحقة  رينغ ألألطنار رةيناألأل ذ هن بنذل  نيمعردن الخناا  هنملي كاننم

 .المعنوي  الشخص الشركة لمصالح مخالفا كون ة والذي االستعمال

 ستعما اال مح  الما  :ثا يا
 منذ بالمقارننة العملينة  النايينة منن شنيوعا األكثنر الشنركة أمنوال ألمنوال التعسنفي االسنتعمال جريمنة تعتبنر

 اسنتعمال فني التعسنط وجريمنة الشنركة  اعتمناد اسنتعمال فني التعسنط جريمنة فني المتمثلة األألرة  جرائ  التسيير

 يي  من تختلط جرائ  أربعة أمام نيون  وعليه األصوات  استعمال في التعسط جريمة سلطات المسيرين  وكذا

 بينها. التمييز معه ةستحيل بشكل األألرة  العناصر جميذ في اتفاقها المودو  رغ 
 دلنال نتعندا   وال الشنركة ألمنوال التعسنفي االسنتعمال جريمنة فني سنتعمالاال مودنذ علنال دراسنتنا وسنقصنر

 جريمتني بنين تتمينز الجنرائ  هنذ  علنال المعاقبنة النصنوا جمينذ أن دلنال اإلشنارة منذ الجنرائ  األألنرة  موادنيذ

 جهنة منن واألصنوات السلطة استعمال في التعسط وجريمة جهة من الشركة واعتماد أموال استعمال في التعسط

 29التوأم. تسميان بالجرائ  لذل  أألرة 
قيمنة  كنل فهنو الواسنذ  " بمعننا  يؤألنذ الشنركة أمنوال اسنتعمال في التعسط جريمة في لمالفا ذل  علال وبناء

فني  ال ناهر معنوينا  أو مادةنا مناال أو عقنارا  أو منقنوال مناال كنان سنواء  30للشنركة" المالينة الذمنة فني اةجابينة

                                           
الطنب  التزوينر   رائجن واألعمنال المنال  رائجن الفسنادرائ  جن   12الجنزء الخناا  جزائنيال القنانون  فني النوجيز  بوسنقيعة أيسنن28
 .217 ا  2103ئر زاالج هومه  دار  03عة

 .321ا  2100 تونس  األطرش  مجمذ االس   ألفية الشركات   2جزء التجارية  الشركات في المسير العياري كمال   29

 ةأطروي  مقارنة تثصيليةراسة  د السعودي ن امال في التجارية للشركات الجنائية الحماةة القحطاني  شاةذ محمد بن سعد 30

 .034 ا  2102 الريا   العربية  ناةا جامعة والقانون  الشريعة قس  الجنائية العدالة كلية األمنية  العلوم في دكتورا  
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 للخنواا  تابعنا ألاصنا أو للدولنة تابعنا عامنا المنال هنذا ةكنون  أن ذلن  فني ويستوي  المستتر  أو يسابات الشركة

 المالية للذمة المكونة والصناعية األدبية والمليية والمنقولة الثابتة األموال مجمو  تشمل الشركة أن أصول بمعنال

 اسنتثناء ودون  وااليتياطنات  المنال رأس بنين تميينز هنناه ةكنون  أن دون  بغردها للوفاء تخصص للشركة والتي

 ومسناكنها مخزونهنا سنلعها  عتادهنا  منقوالتهنا  عقاراتهنا  كنل أي للشنركة كنةالمملو  غيرهنا أو لندفاتر المحاسنبية

 31وبراءات. عجمات من المعنوية األموال وكذل  وحةجارات ويقوق  من ديون  ومالها
 العنصنر مثلنون ة نيالنذ الشنركة يبنائن الشركة  ألموال التعسفي لجستعمال محج كون ة أن مكنة هأن عن فرج  

  يي المجال  ذاه في اينسب رايفق جاء الفرنسي القراء أن ريغ ة يالمال الذمة من وجزء تجاري ال للمحل األساسي
 االسنتعمال ذاهن لقنرارات بعن  طينتي ولنذا االسنتعمال ذاهن مثنل عنن النناتج الرنرر  ينيتق صنعوبة دلنال ذلن  عنودة

  .الشركة لسلطات بالتعسفي

 كوسنائل ةيشخصن وألغنرا  مقابنل دون  كاالسنتعمال المنال  اسنتخدام مجنرعد علنال االسنتعمال قتصنرة الكمنا    

 منةيلق اهنتحمل أو ريللمسن ةيالشخصن للنفقنات الشنركة لينكتمو  لينالتمو  قيطر  عن كذل  كون ة وحنما للشركة  تابعة

 التعسنفي االسنتعمال منةيلجر  منايموق عتبنرةو  ذلن   دلنال ددنافة ةيلشخصنا اهأغرادن قينلتحق مسنتعملة ارةيسن كنراء

 محل كشراء ا هلنشاط اليما كون ة وال الشركة علال بفائدة عودة ال نيمع مال اكتسا  أو تمل  قرار الشركة ألموال

 .32ريالمس لفائدة تجاري 
 كنون   الجزائنري  التجناري  القنانون  من 1 فقرة 811 و 4 فقرة  3  800 فقرة 800 المواد لنصوا ووفقا ذاه    

 ن ينيالتع بقنرار هلن المخولنة رييالتسن سنلطات بموجنب ريللمسن اينقانون للشنركة ةينالمال للذمنة المشكلة األموال  يتسل

 قنانون  منن 376 المنادة فني المنذكورة األماننة عقنود أيند بمقترنال األماننة اننةيأل منةيجر  فني  يتسنل كنون ة نمنايب

 منن ةةنالغا أن أي محندد بقصند المنال  يتسنل تن  دذا دالع  نيمتيالجنر  تتحقنق اله أنن عنن فرنج الجزائنري  العقوبنات

دة منايهف التسنلي   ألمنوال التعسنفي االسنتعمال منةيجر  فني هأنن بمعننال ة ينالبن لمصنلحة االسنتعمال فني وتتمثنل محندع
 ري يمسن تصنرف تقنود التني الشنركة مصنلحة أي اهلمصنلحت الشنركة أمنوال رييبتسن ريالمسن قنومة أن جنبة الشنركة

 العقند وفنق  ينهدل المسنل  لمنالا سنتعملة أن ا ألنر وهن األماننة انةيأل مةيجر  في الجاني علال جبة كما الشركات 

 .العقد ذاه يدود تجاويي ال وأنيه عل المتفق
 منةيالجر  أن بمعننال محندد  وبقصند ننةيمع ةبصنف الشنيء  يتسنل تن  دذا دالع  األماننة اننةيأل منةيجر  تتحقنق ال هأنن أي

 بصنفة ةنهلد د المنو  دلنال يهعل ديال وادذ أو يائز  أو هصايب دي من المنقول للمال  يتسل ناهه كون ة أن تقتري

                                           
 تاريخ  دون  بلد  ون د العربي  الفير دار مقارنة  دراسة التجارية  الشركات في المديرين ومسؤوليات سلطات لقمان  فاروق  ويي 31

 .43 ا
32  38 , p :op.cit. Baumgartner:-JolyEva Joly et Caroline   ،20ص  نقال عن زكري ويس ماية، المرجع السابق. 
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 بصنفة  يالتسنل ذاهن ت ين أن جنبة كمنا المجننون  أو ريالصنغ أو المكنر   يبتسنل عتندة فنج ا ينار ياألت تن ع  سنواء ةةندراد

 القر   ذ يكالب التامة ايةيالح من مكنة والذي  يالتمل ليسب علال ت ي الذي  يكالتسل ةيائهن بصفة ت  فنذا مؤقتة 

 .األمانة انةيأل مةيجر  اهأساس علال تقوم أن مكنة فج ا هر يوغ

 المتعارض مع مصلحة الشركة ستعما الألرع الثا ي: اال

 الشركة مصلحة تعريف :أوال

 تعريا مصلحة يول متقابجن تصوران أو ن ريتان و مة  للفه  صعبا يبقال ذاته الشركة مصلحة مفهوم دن

 وهاتان الن ريتان تتعاةشان للشركة  يةالقانون الطبيعة يول مختلفين بتصورين الحقيقة في تتعلقان وهما الشركة 

 .األألرة  عن ديداهما تستقل كانم وحن معا

التعاقند  لحرينة ةخرنعون  فينه والشنركاء العقنود  فني العامنة القواعند علينه تطبنق عقندا الشركة اعتبرت فاألولال
دلنال دبنراي  ينؤدي عننه نشنثت الذي العقد ألن 34 عقد منها أكثر قانونيا ن اما اعتبرتها الثانية أما 33 اإلرادة وسلطان

علنال  الشنركة مصنلحة ينددت لنذل  وتبعنا تشنكله  التني والمادةنة البشنرية العناصنر عنن مسنتقل جديند قانوني كائن
 .تصورات ن رية عدة

المسناهمين  بمصنلحة الشنركة مصنلحة فيها تختلط عقد الشركة أن فيرة علال المؤسسة التعاقدةة الن رية ففي
 .المساهمين مصلحة غير مصلحة أألرة  درداء أجل من ثشتن ل  األصل في الشركة ألن

 العليا للشخص المصلحة هي الشركة مصلحة اعتبرت قانونيا  ن اما الشركة تعتبر والتي الثانية الن رية أما

 والشنركة همنا المؤسسنة منن فينج الشنركاء  مصنلحة عنن مختلفنة مصنلحة لنه تينون  والنذي ذاتنه يند فني المعننوي 

 35لها. القانوني الن ام هي والشركة اقتصادةة يقيقة هي فالمؤسسة الن ام  لنفس وجهان
فهنو  مخنتلط  تصنور وهنو الشنركة مصنلحة مفهنوم دلنال تنذهب  الثنة ن رية هناه الن ريتين هاتين عن فرج

الشنركة  أنشنووا النذين هن  الشنركاء أن ذلن  وأسناس المؤسسنة  مصنلحة أألنرة  وتنارة الشنركاء مصنلحة تنارة ةغطني
مصنلحة  أةرنا هني الشنركة مصنلحة أن دال الشنرعية  هنذ  االعتبنار بعنين األألنذ الطبيعني منن ويبند وبالتنالي
 36بالشركاء. المتعلقة تل  عن والمتميزة ذاته يد في المعنوي  الشخص

                                           
شننركات -الشننركات ذ م م-شننركات الترننامن –األيكننام العامننة -أيمنند محننري  القننانون التجنناري الجزائننري  الشننركات التجاريننة 33

  .18 ا  2 جزء  0481 ئر زاالج نشر  انمك دون   12 طبعةالمساهمة  

 . 2ا تاريخ  دون  بيروت  للموسوعات  العربية الدار العربية  للدولة والفقه القراء موسوعة   روة الريي  عبد  34

 .342 ا السابق  المرجذ  ألدة بنردي   35

36  Annie Médina, op.cit., p 91 24يكري ويس ماةة  المرجذ السابق  ا :   نقج عن . 
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ن رينة  القرناء اعتمند فقند لنذل  وايند  أن فني والشنركاء الشنركة مصنلحة مراعناة ةجنب الن رينة هنذ  فحسنب
الشنركاء  يماةة دلال ترمي ال الشركة أموال استعمال في التعسط جريمة بثن قرال يي  الشركة  لمصلحة واسعة
 معها. المتعاقدين الغير ومصالح للشركة المالية الذمة يماةة دلال أةرا وحنما فحسب

 الشركة المخالف لمصلحة االستعما  :ثا يا

محنل  األفعنال كاننم دذا منا وتقندير الودنعية تقندير فني الصنفة صنايب ويند  الجزائنري  القادني ةعتبنر
الشنركات  مسنيري  ةقدمنه النذي بالتقندير األألنذ ةمكن ال لذل  لها  مخالفة غير أم الشركة لمصلحة المتابعة مخالفة

 .الجزائري  القادي أمام مناقشة محل ذاته يد في التقدير هذا أن باعتبار

منا  دذا وتقندير الشنركة حةمصنل لتعرينا منؤهلين وينده  الشنركاء أن اعتبنار دلنال الفقهناء منن قلينل عندد ذهب
  37:لسببين راجذ وهذا الشركة  لمصلحة مخالفا أو مطابقا المسير من المرتيب الفعل كان

 األو : السبب
 ما دذا الذين ةقررون  وه  الشركاء  درادة هي فنرادة الشركة الشركاء من ةكون  الشركة رادة د عن التعبير أن 

 ودذ علال ه  القادرين الشركاء أن دلال باإلدافة الشركة  بمصلحة ةمس ال المسير قبل من المرتيب الفعل كان

 منا دذا ذلن  بعند المعننوي  ال يهن  الشنخص ورفاهينة بايدهنار مصنلحته  الألنتج  وذلن  الشنركة  لمصنلحة يندود

 أو قبلنم بهنذ  األألطنار قند الشنركاء جماعنة مادامنم الشنركة ألسنارة عننه تنجنر أو أألطنار ةحتمنل الفعنل كنان

 .الخسائر
   :الثا ي لسببا

 الجمعينة قنرارا دلغناء يالنة فني فنننه لنه وتثكيندا "شنركة تسنيير فني التندألل ةمكننه ال القادي"مبدأ  ألجل من

   باسنتيان. د أبندة الصندد هنذا وفني القادني  ولنيس القنرار علينه سنيكون  ما تحديد المختص للعرو ةعود العامة
(Bastian)  سير في تعسفية بصفة تتدألل ال أن ةجب المحاك  أن  رالن عن ةغيب ال أن ةجب بثنه قائج رأةه 

 .H) لوني :األستاذ أةرا دليه ذهب ما هذا و بالشركاء  الخاصة تل  محل تصوراتها تحل أن أجل من الشركات

Launais ) النذي االتجنا  تحديند ويند  القادني لعناةنة التنره فني الجعقجنينة منن نوعنان هنناه" أن اعتبر يي 

 ةمكننه كينط ذكينا  كان ومهما الشركة عن تماما أجنبي فالقادي الشرو  هذ  في  ....الشركة مصلحة فيه توجد

 38."الحقيقية مصلحته  هي أين عنه  رغما ربما له  ليبين نفسه  المصلحة ذوي  محل نفسه ةحل أن

                                           
37  Annie Média, op.cit., p118 42يكري ويس ماةا  المرجذ السابق  ا :   نقج عن. 

 . 71ا المرجذ نفسه  38
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 التعسألي ألموا  الشركة ستعما لجريمة االالمطلب الثالث: الركن المعنو  

م قانوننا أننه لقينام الجريمنة ةجنب أن تتنوفر األركنان الثج نة للجريمنة  فجبند كني ةعند الفعنل دنه من المعلنو       
 المسنل  ذاهن دتبنا  دلنال الجناني درادة عنن النذي ةوعبنر معننوي ال ركنال وافريت أن قانونا يه عل معاقب اراميدج سلوه

 علنال العقنا  صنحة فج المادي الركنو  الجنائي القصد نيب تجيم ناهه كون ة أن جبة دذ  الموجرم الفعل وارتيا 

 ألمنوال التعسنفي االسنتعمال منةيلجر  المعننوي  النركن قنوميو  الجنـائي بالقصـد اقترن  دذا دال الشركة أموال استعمال

 نيبن الوصنل يلقنة يهن رةيناألأل ذ هنف للقنانون  المخنالط الجناني سنلوه ينددت التني العمدةنة اإلرادة علنال الشنركة
 مسنؤوال بالتنالي القنانون  عتبنر ة والنذي هعنن صندرت النذي اإلنسنان نيوبن ألنارجي انينك اهنل ةةنماد كواقعنة منةيالجر 
 .اهعن

 المجنرم الفعنل هنذا ةصندر أن البند القانون بل عليه ويعاقب ينص مادي عمل ارتيا  ةكفي ال الجريمة لقيام
 مودنوعا كنون ة أن ةمكنن لمصنلحتها مخالفنا اسنتعماال الشنركة أمنوال المسنير اسنتعمالف 39 الجناني ردة د عنن

التعسنفي  سنتعماللجريمنة اال جريمنة علنال المعاقبنة النصنوا منن يترنح ومنا للجريمنة يتنال تثبنم سنوء النينة 
 هنذ  لقينام اشنتر  المشنر  نجند دذ الجننائي  القصند فيهنا تتطلنب التني الجنرائ  دنمن أنهنا تنندر  ألمنوال الشنركة

 أن أو الشنركة  مصنالح منذ بتعاردنه عل  علال واةكون وأن نية  بسوء المسيرين من ستعمالاال ةكون  أن الجريمة

 شخصية. أغرا  تحقيق هو ستعمالاال هذا من الهدف ةكون 

 الما  بسوت  ية استعما الألرع األو : 

العنام  الجننائي القصند تنوافر لقيامهنا تتطلنب عمدةنة جريمنة الشنركة أمنوال استعمال في التعسط جريمة تعتبر
 .الرتيابه الجاني إرادة واتجا  شرو م غير الفعل بثن العلمبعنصريه  أي 

 الفعنل بارتينا  مختنارا ةقنوم أننه الجناني علن » :بثننه NORMAND " نورمنان "األسنتاذ عرفنه وقند

 ."ونواهيه أوامر  ةخالط أنه وعلمه القانون  في الموصوف جريمة

درادة  هنو وأ بامتننا   أو بعمنل القنانون  علنال الخنرو  درادة :بثننه GARRAUD " جنارو " األسنتاذ وعرفنه
 40."الفاعل. عند به العل  ةفتر  الذي القانون  ةحميها بمصلحة اإلدرار

النينة  " تعنرف يين   الشنركةالتعسنفي ألمنوال  سنتعمالاال جريمنة فني أساسنيا عنصنرا "النينة سنوء" ةعتبنر
ألنرق  منن لتنيقنا منذ فعنل ارتينا  فني اإلرادة بثنهنا أو النتيجنة  دلنال الوصنول فني الرغبنة أو اإلرادة بثنهنا المجرمنة
 41الجزائي". القانون 

                                           
 .012 ا  2118 ئر از جال هومه  دار  17   العام  جزائرال القانون  في الوجيز بوسقيعة  أيسن 39

 .87 ا  0480 بيروت  بناني لال اليتا  ردا العام  القس  ئري زاالج العقوبات شرح في الوجيز  الشياسي اهي ر دب  40
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  ...وبسوء نية عالما  درادةا  قصد  عن عمدا  :في تتمثل مصطلحات عدة عادة ةستعمل الجزائري  والمشر 
 ارتينب المسنير النذي أن بدقنة 0فقنرة  841  3فقنرة  800  4فقنرة  811المنواد  منن كنل ينددت اإلطنار هنذا فني

 النذين المسيرون «عبارة:  به أدلم ما وهذا ارتيابها  درادة له كانم قد التعسفي ألموال الشركة ستعمالاال جريمة

 لمصنلحة بالطنابذ المخنالط المسنبق ددراكنه تفتنر  كمنا» للشنركة... قرودنا أو أمنواال  يـة سـوت عنن اسنتعملوا

 42"..الشركة . مخالط لمصلحة انه يعلمون  استعماال «بثنه:  نفسها المواد جاءت يي   ستعمالاال لهذا الشركة
واإلشننكال الننذي ةطننرح نفسننه  هننو صننعوبة  دن لنن  نقننل اسننتحالة  د بننات سننوء النيننة لنندة الشننركاء فنني هننذ  
الجريمة  كون مصلحة الشنركاء تتنداألل غالبنا ومصنلحة الشنركة  كنون هنذ  األألينرة الغنر  منن دنشنائها د نراء 

 الذمة المالية للشركاء.

 أوال: تعريف سوت النية
المسنير  علن  كنذل  تسنتلزم وحنمنا الفعنل درادة ارتينا  فني فقنط تيمنن ال النينة سنوء فننن األسناس هنذا وعلنال

أغنرا  شخصنية  لتحقينق بفعلنه وحرادتنه وعينه بكامنل المسنير ةقنوم أن أي علينه  المؤاألنذ للفعنل التعسنفي بالطنابذ
 الشركة. لمصلحة فعله بمخالفة ةعل  وهو مباشرة غير أو مباشرة بصفة

 يةالن سوت وجود معارنة :ثا يا
أغلنب  فني يجينظ يين  النينة  وسنوء الشنركة لمصنلحة المخنالط بالطنابذ العلن  بنين التميينز ةصنعب عنادة  
بمعايننة  القرناة عنادة ةكتفني دذ العلن   شنر  عنن مسنتقلة بصنفة النينة سنوء شنر  معايننة دمكانينة عندم األيينان
 والعكنس  فهنذ  المعايننة العلن  دون  لنينةا سنوء وجود بمعاينة كاالكتفاء معا  بهما صراية األألذ دون  للنية أيادةة

  43.والعل  النية سوء أي بعنصريها النية استخجا من مكنم دذا دال بها يرألص ال الجزئية

 المادةنة األفعنال منن دنروريا لينن دنمنيا النينة سنوء تستشنط أن ةكفني الفرنسنية" الننق  محكمنة ويسب  

 المسنير نينة سنوء إل بنات ةكفني المرتينب للفعنل الشنركة لمصنلحة المخنالط بالطنابذ العلن  أن أي محنل المتابعنة 

 كاالقتطاعات به  عال  وهو ارتيبه الشركة لمصلحة مخالط مادي فعل أمام نيته بحسن االيتجا  الذي ال ةمكنه

 االقتطاعنات هنذ  أن يؤكند النذي الشيء ألفي  صندوق  دنشاء قصد ألفية بطريقة الشركة مسير بها قام مثج التي

  44شخصية من شثنها دعاقة مصالح الشركاء. مصلحة يقلتحق قد تمم

                                                                                                                                        
   التعنديجت  أيند  وفنق األمنوال علال الواقعةرائ  الج الخاا القس  ئري زاالعقوبات الج قانون  شرح أيمد  توفيق الريمن عبد 41
 .42ا  2102 األردن  الثقافة  دار  10

 القانون التجاري الجزائري  المرجذ السابق.  42

 .88  السابق ذالمرج ماةة  ويس يكري   43

 . 355ا السابق  المرجذ ألدة  ابن ردال 44
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دن تحديد سوء النية دائما ما ةرذ القادي في دشكاال كبير من يي  د باته ألنه يتنال ولنو فردنا وجنود 
فاإلشكال دائما يبقال غير قطعني  لنذل  أننه منن رأي عندم التقيند بنركن سنوء  النية علال سوء  ودالئل قويةأدلة 

  مرد قيام الفعل فقط لتحقيق الجريمنة  ألنننا لسننا مطنالبين بالبحن  عنن شنيء ال ةمكنن النية بل ةكتفي في ذل
 د باته صريتا.

 الما  للمصلحة الشخصية استعما : الثا يالألرع 

ين علنال اسنتعماله  ر يالمسن تعاقب اهنجد الشركة  ألموال التعسفي االستعمال مةيبجر  المتعلقة المواد دلال بالرجو 
 األكثنر وهن منةيللجر  المكنون  العنصنر ذاهنو الشنركة  لمصنلحة مخالفنا االسنتعمال ذاهن جناء دذا الشنركة ألمنوال

ريو  الذي وهف  هب اإلياطة  يي من صعوبة  . هومب غام  ومهمف هأن دال مةيالجر  وجود برع

 أوال: تعرف المصلحة الشخصية
 الشخصنية ةالمصنلح فننن  0فقنرة  841  3فقنرة  800  4فقنرة  811المنواد  نصنوا فني جناء منا يسنب

 للمسير تيون  أألرة  مؤسسة أو شركة تفريل أو شخصية أغرا  لتلبية ت  قد األموال استعمال ةكون  أن تتطلب

 .مباشرة غير أو مباشرة مصالح فيها

عناصنر  منن عنصنر هني الشخصنية المصنلحة فني المتمثلنة الخاصنة النينة أو الباعن  أن نسنتنتج ذلن  ومنن
العمدةة  الجرائ  كل في المطلوبين النية وسوء العل  عنصري  دلال ةراف ائيالجن القصد تيوين في داألل الجريمة
 45.المجرمة للنية مكون   ال  كعنصر

هندف  لتحقينق الشنركة أمنوال سنتعمالال المسنير منن المتبعنة األسناليب تجنري  علنال ةقتصنر ال فالقنانون 
المصنلحة  تحجنب يتنال وسنيطة كنلبهيا المنرور فني والمتمثلنة وتعقيندا اتقاننا األكثنر تلن  وأةرنا بنل فقنط شخصني

أغرادنه  لتلبينة الفاعنل بتصنرف المباشنرة الشخصنية المصنلحة بنين التميينز ةجنب وعلينه المباشنرة  الشخصنية
 .أألرة  مؤسسة أو شركة لحسا  بتصرفه المباشرة وغير الشخصية 

لصنالحه  الشنركة منال المسنير ةسنتغل عنندما بوجودهنا القنول ةمكنن المباشنرة الشخصنية للمصنلحة بالنسنبة
 46.المعنوية والمصالح المادةة المصالح :المصالح من نوعين بين نميز الشثن هذا وفي مباشرة 

فني  سنواء شخصنية  فوائند منن االسنتفادة ةمكنن عنندما مباشنرة تينون  المسنير مصنلحة أن نسنتنتج هننا ومنن
 .فيها باألغلبية مساهما أو أةرا مديرا فيها ةكون  التي أألرة  شركات مذ العجقات دطار في أو ذاتها الشركة
 

                                           
 .44ا السابق  المرجذ  الشياسي هي را دب  45

 .287 ا السابق  المرجذ لقمان  فاروق  ييو  46
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 ثا يا: إثبات المصلحة الشخصية
 أو معنوينة  مادةنة المصنلحة هنذ  كاننم دذا منا بحسنب تختلنط الشخصنية المصنلحة وجنود د بنات طريقة دن

 ةقوم بتسديد كثن بالشركة  ذل  في مررا ادألار  أو د راء تحقيق وراء ةسعال المسير كان دذا مادةا الهدف فيكون 

 الشخصنية المادةنة المصنلحة وجنود علنال الندليل تقدة  ةكون  ما وعادة العتماداتها  هاستعمال أو لهاأموا من ديونه

 د باتهنا سنيكون  فنن محرة معنوية طبيعية ذات المسير طرف من المتابعة المصلحة كانم دذا أما صعوبة  أقل

 سفاتج والصورية أو الوهمية االمصاري تل  هي الجريمة تحديد علال ةساعد ما أنه دال األولال  من صعوبة أكثر

 .لفائدته  عائلته أو أصدقائه لصالح المسير ةحررها التي المجاملة

المعايننات  ألنجل منن وذلن  العامنة  النيابنة عناتق علنال ةقنذ الشخصنية المصنلحة وجنود د بنات عنبء ولينن
ومثنال  عنهنا  العنبء هذا دسقا  الجزائية الغرفة فيها تقبل ياالت وجود ينفي ال ذل  أن دال بها  تقوم التي المادةة

غينا   د بنات علنال ملنزم هننا فالمسنير مجهنول  النهنائي هااسنتعمال مصنير أمنوال األنتجس عنن أدلنة وجنود ذلن 
 فهننا لويندها الشنركة لمصنلحة هااسنتعمال تن  المقتطعنة األمنوال أن علنال دليلنه قندم فننذا الشخصنية  المصنلحة

 47.التعسفي ألموال الشركة ستعمالريمة االج أساس علال المتابعة من اإلفجت سيتمكن من
التعسنننفي ألمنننوال  االسنننتعمالمننن ألنننجل منننا سنننبق يترنننح أن المشنننر  الجزائنننري بعينند عنننن تطبينننق جريمنننة 

الشركة مقارنة بن ير  المشر  الفرنسي لذا أجند نفسني محصنورا بنالرجو  دائمنا دلنال االجتهناد القرنائي الفرنسني 
   ي.الجزائر محاوال في ذل  دفادة القراء 

 لجريمة االستعما  التعسألي ألموا  الشركةالمطلب الرابع: الركن المألترض لجريمة 

ألجل ما سبق من دافة دلال األركان المؤلفة السابقة التي تشتر  في أي جريمة من جرائ  الن ام العام باإل
 في جاء ما يسبفي  وما أقر  القانون التجاري   الشركةالتعسفي ألموال  ستعماللجريمة اال أركان بيانه من

مرتيب الجريمة ةجب أن ةكون شخصا  فنن  0فقرة  841  3فقرة  800  4فقرة  811المواد  نصوا
 ونعتبر  ركناوهذا ما نحاول أن نبينه  المصفي موصوفا بحد ذاته  أي تتوفر فيه صفة المدير أو المسير أو 

 لجريمة.مفتر  من بين األركان األألرة الذي ةجب أن يتوفر لقيام هذ  ا

                                           
47   fracois Langlart, la prévention du risque pénal en droit des  -Jean Paul Antona-Philipe Coline

affaires, dalloz1997 avec le soutien de la fondation HEC, p35 –   نقج عن يكري ويس ماةة  المرجنذ السنابق
 .24ا 
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 أو المدرر الألرع األو : صألة المسير

االستعمال في جريمة  لمجرمأن ا الجزائري  التجاري  القانون  من 4 فقرة 800 المادة نص لقد أقر المشر  في   
ا واسعة بسلطات األألير هذا يتمتذ يي  سوا   دون  المسير هو التعسفي ألموال الشركة جميذ  في للتصرف جدع

الشخص المسؤول عن ارتيا  هذ  الجريمة    لذل  فهوالقراء أمام الشركة تمثيل منهاو  الشركة باس  ال روف
 .الصفة باعتبار

 :ھما هيوتان عليها والرقابة الشركة ددارة علال ةقوم هذا األألير أي المدير ومنه   

 تعتبنر التني ة العامنةالجمعين فني الثانينة الهيونة وتتمثنل المالينة  اإلدارة أعمنال مباشنرة ويتنولال المنديرين أو المندير

 الشنركة يندير الجزائنري  التجناري  القنانون  منن 576 المنادة أليكنام وطبقنا هنذا .الشنركة في العامة السلطة مصدر

ة أو شنخص المحندودة ذات المسنؤولية  نينيتع جنوية كمنا الشنركاء  منن األتيناره  ةجنوي طبيعينين أشنخاا عندع
 نيالحالت في رياألأل ذاه كون ن ةأ جبة لين " الشركة ألار " ريالغ من ريالمد

 ةيالمسنؤول ذات للشنركة رايمند معننوي  شنخص نينيتع جنوية ال هأنن المخالفنة ومهنبمف عننية ذاهنو  اينعيطب شخصنا
 .المحدودة

 المسناهمين وكثنرة بسنبب طبيعتهنا الشنركات منن غيرهنا عنن تتمينز فهني المسناهمة  شنركة بنندارة يتعلعنق فيمنا أمنا 

 اإلدارة فني دشنراكه  وجنو  وبالتنالي لنرأس المنال  منجه جمنيعه  ةكنون  يين  ا الف دلنال ةصنل قند النذي وفيهنا

 آمرة بنصوا الشركات هذ  بتن ي  الجزائري  المشر  تدألل فقد أجل ذل  ومن للشركات العامة للقواعد وفقا وذل 

 .48الجزائري  التجاري  القانون  من 685دلال 610 المواد من

 لفعلي(الواقعي للشركة )ا المسير صألة الألرع الثا ي:

 في ذكري  الواقعي أو للمسير الفعلي ورد قد أنه الجزائري  التجاري  القانون  نصوا مراجعة ألجل من يترح

القرنائية لشنخص  التسنوية يالنة علنال أننه " فني 1 فقنرة 224 المنادة تننص يين   مننه 262و 224 المنادتين
 أم كنان منثجورا بناطني أو ظناهري  واقعي أو قانوني مدير علال كل شخصيا ذل  دشهار ةجوي دفجسه  أو معنوي 

 معنوي  لشخص اإلفجس شهر أو القرائية بالتسوية القادي الحك  من اعتبارا"أنه:  علال 262 والمادة  "...ال

 49الحصص......". ةحولوا أن الواقذ أو القانون  بحك  ةجوي للمديرين ال

 شنهر تمديند بمناسنبة القنانون الجزائنري  في الواقعي المدير أو المسير مسؤولية تطرح المواد هذ  أن ويجيظ

 المشنر  أن النصوا هذ  ألجل من فيتبين باإلدارة والتسيير  القائ  الفرد شخص علال المعنوي  الشخص دفجس

                                           
   280ص  السابق، المرجع :محرز أحمد 48

 .232  10فقرة  224القانون التجاري الجزائري المواد   49



 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة اإلستعمال التعسفي ألموال الشركة                  الشركة جريمة اإلستعمال التعسفي ألموال

27 

 

 أو بمعرفنة يتعلنق السنياق هنذا فني المطنروح فاإلشنكال ذلن  ورغن  المسنير النواقعي بن رينة اعتنرف قند الجزائنري 

 .قانوني بتعريا األألرة  التشريعات من كغير  الجزائري  المشر  فهةعر  ل  األألير الذي هذا بتعريا
 أو األساسني بموجنب الن نام أو قانونيا تنصيبه  عدم رغ  الذين األشخاا علال تنطبق الصفة فهذ  ولذل 

 هنذا ةكون  ما فغالبا  .الشركة وسير ومراقبة نشا  والتسيير اإلدارة سلطة الواقذ في ةمارسون  للسلطات  بتفوي 

 ةوعتبر أنه يتال التسيير في يتدألل لينه بصفة قانونية  يديرها وال ةسيرها ال التي الشركة في شريكا الفعلي مسيرال

 الغينر أمام ظاهرة واجهة سوة  الحالة في هذ  القانوني المسير ال ةكون  يي  األعمال في الموتصرف الحقيقة في

 50.الحقيقي القرار هو صايب ةكون  أن دون 

 صأليصألة الم: الثالثالألرع 

 تت  التي الشركة ةيلتصف الجيمة اتيالعمل بمباشرة  يهدل دهتعي نيالذ األشخاا أو الشخص هبثن المصفي عرفة

 المحكمنة منن أو الشنركاء قبنل من هنييتع ت ي الذي المصفي دي فعلال كذل  تت  ل  وحذا الشركاء  ذيجم دي علال دمعا

 متطابقنة تينون  المصنفي وسنلطات امهنفم هننيتع قنةيطر  كانم ماهوم الجزائري  التجاري  القانون  من 782  783 

 قينتحق علنال همتنهم تقتصنر وحنمنا الشنركة رييبتسن قنومة ال وهنف نير يالمس ألجف فعلال ن ييالتع ياالت ذيجم في
  51.الخصوم ديوتسد األصول

 القانون  من 1 رةفق 840 المادة تنص نة يمع التزامات بمخالفة المرتبطة ةيالجزائ العقوبات علال ادةيوي  ذاه

 استثناء عتبرة ما وهو  المصفي دد الشركة ألموال التعسفي االستعمال مةيجر  قيتطب علال 52الجزائري  التجاري 

ريو و  الشركات ري يبمس األصل في تتعلق مةيالجر  ذ ه وأن ألاصة ماهم  ألجل من االستثناء ذاه فسا

 في واسعة تصرف ةيير  هتمنح التي ةيالتصف مريلة ألجل المصفي اهمارسة التي امهوالم االألتصاصات

 اهبارتياب هل تسمح وظروف ةيودع في تواجد  من دايمستف الشركة واعتماد أموال استعمال
 
 
 
 
 

                                           
50  021 François Langlart, Philippe colin : op.cit., p  Antona,Jean Paul   ماةنة ري وينس نقنج عنن يكن 

  .007المرجذ السابق  ا 
 .84المرجع نفسه، ص  51
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 خالصة الألص  األو 

تعد جريمة االسنتعمال التعسنفي ألمنوال الشنركة منن الجننح التني ةعاقنب عليهنا القنانون الجزائنري؛ وبنالرغ  
دم تعريفننا لهننذ  الجريمننة دال أنننه قنند ودننح األفعننال التنني تعتبننر تعسننفا فنني أمننوال لمشننر  الجزائننري لنن  ةقننامننن أن 

منن القنانون التجناري  أصنبح ةفنرق بنين كنل  14الفقنرة  811الشنركة؛ كمنا أن القنانون الجزائنري بموجنب المنادة 
ان األساسنية من جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة وجريمة أليانة األماننة؛ كمنا بنين هنذا القنانون األركن

لقيننام الجريمننة يينن  تشننمل كننج مننن الننركن المننادي المتحقننق بشننرطين أساسننيين وهمننا اسننتعمال المننال ألغننرا  
 شخصية ومخالفة لمصالح الشركة  مذ نية اإلدرار بمصالح الشركة كركن معنوي.

 

 



 

 

 
 

 :الثا يالألص  
 لجريمة الجنائيةالمسؤولية آليات قيام 

الجءاتات و  لشركةا االستعما  التعسألي ألموا 
  ل ا المقررة
 
 

 المبحث األو : مجاالت تطبيج جريمة االستعما  التعسألي ألموا  الشركة

والدعاوى الناشئة عن جريمة االستعما  التعسألي  الجءاتاتالمبحث الثا ي: 

 ألموا  الشركة
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الشركة  وا االستعما  التعسألي ألم لجريمة الجنائيةالمسؤولية ات قيام ــآليالألص  الثا ي: 
 ل ا المقررةوالجءاتات 

 دينتحد منن الشنركة التعسنفي ألمنوال االسنتعمال اإلطنار المفناهيمي لجريمنة األول الفصل في تناولنا ما بعد      
ا لينات  دلنال الفصنل ذاهن فني فسننتطرق   وكنذا تميزهنا عنن بعن  الجنرائ  المشنابهة لهنا لمفهومهنا وكنذا أركانهنا 

من ألجل  الشركة ألموال التعسفي االستعمال مةيجر الجنائية و كذا الجزاءات المقررة التي تحدد قيام المسؤولية 
 تعلنقي منايف ةينالجزائ اإلجنراءات قنانون  قواعند وعلنال بالعقوبنة  تعلنقي منايف الجزائني القنانون  قواعند علنال التركينز

 شنر  علنال معلنق رينغ قينتطب محنل فتينون  األألنرة  الجنرائ  عن مةيالجر  ذ ه تختلط ال  يبح مة يالجر  بمتابعة

 منن  يالتجنر  شنر  تنوافر مندة فني بالبحن  رةيناألأل ذ هن ت هنت  يني ة ينالجزائ واإلجنراءات الجزائني القنانون  لقواعند

 العملي  قيالتطب دائرة دلال  يالتجر  دائرة من نتقلي ليي العقوبات لقانون  الفعال المحره يهف العقا   قيتطب أجل

 ينال دلنال السنكون  ينال منن العقوبنات قنانون  نقنله يأنن  يني منن ةيالجزائ تاإلجراءا قانون  يةمهأ  رهت  ناه ومن

 .الحركة

 ألمنوال التعسنفي االسنتعمال مةيبجر  تعلقي مايف ةيالجزائ اإلجراءات تيتنط التي الصعوبات بع  ناهه أن ريغ

 سننتطرق  منا ذاهنو  ا هنعن اليشنط دجنراءات منن عقندة ممنا اهناقتراف فني ةيوسنر  ةينفن وسنائل الستخدام ن را   الشركة 

 .الشركة ألموال التعسفي االستعمال مةيجر  تقادم بمجال تعلقي مايف السيما ةيالتال التطورات دوء علال يهدل

االسنتعمال  مجناالت تطبينق جريمنة األول فني سننتناول نيمبحثن دلنال الفصنل ذاهن قسن يفس ذلن  منن وانطجقنا
ناشننوة عننن جريمننة االسننتعمال التعسننفي ألمننوال والنندعاوة ال الجننزاءات الثنناني وفنني الشننركة  ألمننوال لتعسنفيا

 .الشركة
 

 مجاالت تطبيج جريمة االستعما  التعسألي ألموا  الشركة األو :المبحث 

 ذ هنف  ايهر يمسن أفعنال منن ةينالتجار  الشنركات ةةنيما دلنال دفهنت الشنركة ألمنوال التعسنفي االسنتعمال منةيجر  دن

 .قينتطب أي منةيالجر  ذ هنل كنون ة ال اهبندون والتنيينه عل لمعاقنبا للتعسنط واألساسية األولال اةالرحا تمثل رةياألأل
 الشركات ري يمس بمتابعة سمحة هأن  يبح واسذ الشركة ألموال التعسفي االستعمال مةيجر  مجال كان دذا هأن دال

 عاقنبة لهنف  ةيشخصن أغنرا  قينتحق دفهنب اهلمصنلحت مخالفنا اسنتعماال الشنركة أمنوال باسنتعمال قناموا متنال

 الشركات؟ أنوا  ذيجم في مةيالجر   ذه ارتيا 
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 دذ كنذل   سيلن الحنال أن دالع  الشنركات أنوا  ذيجم في مةيالجر  ذ ه قمذ ت ي أن الحال عةيبطب المنطقي من كون ة

 المتعلقنة ةينالقانون النصنوا فني اهنميتجر  تن  دنمنا و الجزائني القنانون  فني ايهنعل الننص ت ين لن  منةيالجر  ذ هن أن

 دطنار فني اهنارتياب يصنر قند الجزائنري  المشنر  أن ذلن  منن ترنحي  يين التجناري  ون للقنان ةينالجزائ باأليكنام

 ةينمحم الشنركات ذينجم تينون  ال وبذل  قايد القانوني اهدطار  جاء دذ ن ييمعن أشخاا قبل ومن نةيمع شركات
 ةينالمعن الشنركات علنال المطبقنة ةينالقانون النصنوا دنمن صنراية ايهنعل الننص شنر  تتطلب ةةالحما ذ ه ألن

 تتمتنذ اهنذات يند فني ةينالمعن الشركة تيون  أن لشر  ألادعة اهنفس يه ةيالقانون اإلشارة ذ ه أن  يي مة يبالجر 

 .ةيالمعنو  ةيبالشخص أي قانوني بوجود

 اينجل رهن ة الجزائنري  التجناري  القنانون  منن 3 فقنرة 811 و 4 فقنرة 800 المنواد نصنوا دلنال فبنالرجو  ادذ
 ذينجم دلنال منددة لن  اهنمجال أن ذلن  منن سنتنتجيف  ةينالتجار  الشنركات فني لسنلطاتا ملن ة بمن ألاصة مةيجر  اهبثن

 نتطرق     ج ة مطالب دلال المبح  ذاه نقس يف األساس ذاه علال و ؛ شخصي طابذ اهل التي ةيالتجار  الشركات

 عنن خارجنةال الشنركات والثانيالشركات التي تشملها جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة  دلال األول في

 مجنال عنن الخارجنة الشنركات الثالن و  الشنركة باعتبنار الشنكل ألمنوال التعسفي االستعمال جريمة تطبق مجال

 .الشركة باعتبار القانون  ألموال التعسفي االستعمال جريمة تطبق

 التعسألي ألموا  الشركة االستعما الشركات التي تشمل ا جريمة  األو : المطلب

 المساهمة شركات مسيري  علال التجاري  الجريمة من ألجل القانون  هذ  تطبيق ئري الجزا لقد يصر المشر 

تتعلنق بالشنركات  التني بالمخالفنات الخناا األول الفصنل فني مبنين كما هو المحدودة  المسؤولية ذات والشركات
 وحدارتها مساهمةال شركات المتعلقة بمديري  للمخالفات الثاني الفصل من الثاني والقس   المحدودة المسؤولية ذات

 الشنري   بشخصنية فيهنا ةعتند فنج المنالي  االعتبنار علنالاألموال دذ تقوم هذ  األألينرة  بس  شركات تعرف والتي

و هنذا منا نحناول دبنراي  فني الفنرو   وكنذا شنركة التوصنية باألسنه ؛  منال منن شري  كل ةقدمه بما فيها العبرة بل
 الثج ة التالية:

 

 مسؤولية محدودة الألرع األو : الشركة ذات

ةعننود أصننل هننذا النننو  مننن الشننركات مننن يينن  ظهننور  فنني أواألننر القننرن التاسننذ عشننر فنني ألمانيننا  وذلنن  
  وهنذ  الشنركة تجئن  Geselshaft mit beschrankter  Haftung وقند سنميم 0842بصدور قانون عام 
دودة حنالشركة ذات المسؤولية الم ةولقد عورفها محدود   ذل  ألن عدد الشركاء فيوالمتوسطةالمشاريذ الصغيرة 
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علنننال  حننندودة هننني شنننره ال يزيننند عننندد الشنننركاء فيهنننابثنهنننا " الشنننركة ذات المسنننؤولية الم فننني القنننانون المصنننري 
 .53كل منه  مسؤوال  دال بقدر يصته" وال ةكون ألمسين شريكا 

 المحندودة المسنؤولية ذات الشنركة أن " من القانون التجناري  244المادة  في الجزائري  المشر  اعتبر لقد   

 الشنكل معينار ليونهنا تتخنذ التعلني   أو كالزراعنة أصنج مدنينة بثعمال تقوم ولو كانم القانون  بحك  تجارية شركة

 يند أبعند دلنال توسنذ قد الجزائري  المشر  أن ذل  من ويترح هذ  الشركات  علال التجارية الصفة إلدفاء أساسا

 الشركة نشا  مودو  أهمية دعط يبين ما وهذا نشاطها  مودو  كان وأةا شكلها بحسب الشركات تجارية في

 54" .بحتا  انويا ةشكل دورا العنصر هذا أصبح يي  تجاريتها  تحديد في

 المحدودة المسؤولية ذات الشركة طبيعة :أوال
 المعندل بالمرسنوم التجناري  القنانون  منن 591 دلنال 564 منن المنواد فني جزائنري ال المشنر  عليهنا ننص
 فيهنا مسنؤوليتهن وتينو  شنريكا 20 دلنال شنريكين منن تثسسنم التني الشنركة فهني   08-93 رقن  التشنريعي
 بالعمنل  يصنة تينون  أن وال ةمكنن نقدةنة أو عينية وتيون  المقدمة  الحصة بقدر ديونها عنمحدودة  مسؤولية

 حصنةال قيمنة اسنمية يصنص دلنال ويقس   د  100.000 عن سمالهارأ ةقل ال أن البد الشركة تثسيس وعند
 القانون  علال تعديج المشر  أدألل ولقد للتداول  قابلة تيون  وال التثسيس عند بقيمتها الوفاء من والبد د  100

 دذ 564 المنادة فني المحندودة المسنؤولية ذات الشركة تعريا بموجبه وغير  27-96 األمر ببموج التجاري 
 المحندودة المسنؤولية وذات الوييند الشنخص ذات المؤسسنة شنكل بذل  وتتخذ وايد شخص من تثسيسها مكن

 في الشركاء عدد أصبح وبالتالي  فثكثر شريكين من تثسسم دذا المحدودة المسؤولية ذات الشركة شكل وتتخذ
 55.شريكا  20دلال  1شري  بين محدود الشركة هذ 

 لهنا ةخرنذ التني العقوبنات عنن التجناري  القنانون  منن 805 دلنال 800 منن المنواد فني المشنر  ننص كمنا
 منا دذا المحندودة المسنؤولية ذات الشنركة دون  ئينةاالجز  بالمسناءلة وينده  وينفنردون  الشركة  ومسيري  سسيمؤ 

 المنادة ننص فني أشار قد المشر  أن كما األأليرة هذ  يدين نص النعدام الشركة لهذ  التثسيسية القواعد ألالفوا
 الشركة هياكل طرف من شرعية طريقةب يولال أن دون  الشركة يدير من وهو للشركة الفعلي المدير دلال  805

                                           
الطبعرة السادسرة، دار الاقافرة، عمران،  –دراسرة مقارنرة  –عامرة والااةرة فوزي محمد سامي، الشرركات التجاريرة اكحكرال ال 53

 .074،080، ص 2102اكردن، سنة 

 .18ص   1980  المرجذ السابق  االااني الجزء الجزائري، التجاري القانون محرز، أحمد 54

  567.المادةو   564المادةالقانون التجاري الجزائري    55
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 ذات شنركة وهني الشنركات منن وايند شنكل فني الفعلينة اإلدارة المشنر  و بالتنالي قند يصنر تمثيلهنا بسنلطة
 57.المحدودة المسؤولية ذات شركة دون  جزائيا 56 "الفعلي المدير" ويسثل سواها  دون  المحدودة المسؤولية

 ودةالمحد المسؤولية ذات الشركة خصائص ا:ثا ي
 ذمتنه دون  المنال فني يصنص رأس منن قدمنه منا بقندر فيهنا الشنري  مسنؤولية تتحندد أن ألصائصنها منن
 تتحندد الجزائنري  التجناري  منن القنانون  567 المنادة يسنب دذ الشنركة  هنذ  فني هامنة وهني ألاصنية المالينة 
 الجزائنري  المشنر  أوجنب ولنذل  المنال  رأس يصنته فني قدمنه منن بمنا الشنركة دينون  عنن شنري  كنل مسؤولية

 .للدائنين العام الرمان يتيون  الشركة يتال تثسيس الحصص عند بكامل الوفاء
 ألط موة عن رأسمال الشركة ةقل أال علال القانون  نفس من 566 المادة في الجزائري  المشر  أوجب كما

 الحند ةكنون  أن علنال أعنج   القنانون المنذكور منن 590 المنادة فني أوجب كما د   011.111 جزائري  دينار
 .شريكا فيها عشرون  الشركاء لعدد األقصال

 المسنؤولية ذات تقنوم الشنركة أن الجزائنري  المشنر  ألنزم فقند التجناري  القنانون  منن 548 المنادة ويسنب
 للسنجل النوطني المركنز ديداعها لندة الشركاء  ويجب كافة يوقعه رسمي محرر في ةكون  عقد علال المحدودة
 .باطلة الشركة كانم وحال التجاري 

 أساسنية  بصنفة ينرة التنداول ليسنم فيهنا الشنركاء يصص أن أةرا الشركة هذ  ألصائص كذل  ت هر
 يننص النذي التجناري  القنانون  منن 569المنادة  ننص منن تبنين منا وهنذا التجارينة بنالطرق  التنداول تقبل ال فهي
 انتقال ةجوي نولي للتداول  قابلة سندات في ممثلة أن تيون  ةمكن وال اسمية الحصص تيون  أن وجو  علال

 لإلجنراءات طبقنا وذلن  الشنركاء أغلبينة موافقنة بشنر  عنهنا للغينر أي التننايل الغينر دلنال الشنركاء يصنص
 .الجزائري  التجاري  القانون  من 571 المنصوا عليها في المادة

                                           
 فعناال اةجابينا نشناطا السنتغجل سنيادة بكنل ةمنارس الذي الشخص هو أو العمل  ر  أو الفعلي المسير هو :أو المدير المسير 56
 صنفة لوجنود ةشنتر  و سنند  أي دون  ويتصنرف سنلطاته ويمارس القانوني الوكيل بعمل ةقوم فهو   المؤسسة قبةاومر  يرتسي في

 منذ المتعامل الغير أمام ال هور ةكفي فج واستقجل يرية بكل الشركة بندارة المتعلقة االةجابية أعماله ةمارس أن الفعلي المدير
 أعمناال ينؤدي أن يلنزم بنل الخطابنات  علنال كنالتوقيذ فيهنا التصنرف بصناي هنو أو شنركةال أمنور بزمنام الحناك  هنو أننه الشنركة
 فني ويتصنرف للشنركة الحقيقني المندير هنو كثنه ة هر تجعله بثعمال ةقوم أي للشركة القانوني المدير من دال تصدر ال اةجابية
 سننة  جزائنرال جامعنة  ماجسنتير منذكرة الخاصنة  التجارينة الشنركة لمندير الجزائينةالمسنؤولية   الريمنان عبند صنيدي (. أموالهنا
 (.01 ا  2010

 .178ا   8112  9   ئر االجز  هومه  دار الخاا  ئياالجز  القانون  في الوجيز بوسقيعة  أيسن  57
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 الألرع الثا ي: شركة الساهمة

 ينقسن  التني فهني التجناري نون المعندم و المنتم  للقنا 18-93 التشنريعي المرسوم بمو  أيكامها المشر  ن  
 أداء علنال فيهنا المسناه  مسنؤولية وتقتصنر القنانون  يدد  لما وفقا تداولها يت  القيمة متساوية أسه  دلال سمالهارأ

 و البد لتثسيس ا عند 7 عن شركائها عدد ةقل ال و أن محدودة  مسؤولية وتيون  فيها  بأكتت التي األسه  قيمة

 منن مسنتمد عنوانهنا ويكنون  لنه  تلجنث لن  دذا ملينون  1 و لجدألنار لجنثت دذا مجينين 12عنن  سنمالهارأ ةقنل ال أن

 أكثنر أو وايند شنري  اس  درا د المشر  أجاي كما سمالها رأ ومبلغ الشركة شكل بذكر مسبوقا ةكون  وأن غردها

ب مرتين الطبيعني للشنخص والشخصنية ئينةاالجز  بالمسنؤولية المشنر  أوقنر   58الشنركة تسنمية فني الشنركاء منن
 يواجه ول  التجاري  القانون  من 810 دلال 806 المواد في المساهمة شركة تثسيس بقواعد والمتعلقة فقط المخالفات

 . يدينها صريح قانوني نص انعدام أي ئ راالج هذ  عن ذاتها للشركة مساءلة منها أي في

 مجلنس ون نام اإلدارة مجلنس ن نام بنين تسنييرها نمنط بناألتجف المسناهمة شنركة ددارة أجهنزة وتختلنط

 .الحسابات ومندوبو للمساهمين العامة الجمعية النمطين بين المشتركة األجهزة ولين المديرين 

 المساهمة شركة عريفت :أوال

 رأسنمالها ينقسن  التني الشنركة" :بثنهنا المسناهمة شنركة الجزائري  التجاري  القانون  من 592 المادة عرفم لقد

 عنن أقنل الشنركاء عندد ةقنل أن ةمكنن والبقندر يصنته   دال الخسنائر يتحملنون  ال شنركاء منن وتتينون  أسنه   دلنال

 ".سبعة

 العصنر فني للتطنور االقتصنادي أداة  فهني األمنوال  لشنركات النمناذ  أيسنن منن المسناهمة شنركة وتعتبنر

 طنرح طرينق عنن وذلن   المسناهمين منن رالوس األمنوال تجمينذ علنال »الشنركات أننوا  أقندر ألنهنا وذل  الحدي  

 بنين الشخصني االعتبنار يترناءل ينين فني نشاطها  في كبيرة المال أهمية لرأس ويكون  العام  لجكتتا  أسهمها

 أو المسناهمين أيند لوفناة أ نر فنج ذلن  وعلنال التجارينة بنالطرق  الشنركة ييناة أ نناء تنداول األسنه  بسنبب الشنركاء

 59".استمرارهاو  الشركة بقاء علال دفجسها أو الحجز عليها

  اإلدارة مجل   ظام في اإلدارة أج ءة ثا يا:

 للمسناهمين  العامنة والجمعينات العنام  لمنديرا أو اإلدارة  مجلنس ورئنيس اإلدارة  مجلنس فني األجهنزة هنذ  تتمثنل

 .الحسابات بيومندو 
 

                                           
 .394و 594و  592الموادالقانون التجاري الجزائري  58

 .80المرجذ نفسه  ا 59
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 اإلدارة مجل  (0

قنرارات ال ذوتتخن المسناهمة  شنركة ددارة تتنولال التني الرئيسنية الهيونة باعتبارهنا الشنركة أجهنزة أيند هنو      
 الدمج يالة وفي األكثر علال عروا 12 ومن األقل علال أعراء 3 من تتثلط   الشركة غر  لتحقيق األساسية

 المجلس أعراء أيد وفاة يالة وفي أشهر  6 من ألكثر الممارسين باإلدارة للقائمين عروا 24 دلال عدده  يرفذ

 العامنة الجمعينة قبنل منن انتخنابه  وينت  عرنوا  12 نعن العندد يننخف  ل  دذا استخجفه وال غير  تعيين ةجوي ال

 ذات المسناهمة شنركة كاننم دذا أمنا سننوات  6 تتجناوي أن دون  األساسني القنانون  فني عرويته  وتحدد العادةة 

 بتن ني  المتعلنق  04-01 األمنر منن 5 أشارت المادة فلقد اقتصادةة عمومية مؤسسة نو  من عمومي مال سأر 

 لصنالح مقعندين علنال اإلدارة مجلنس ةشنتمل أن علنال وألوصصنتها وتسنييرها القتصنادةةا العمومينة المؤسسنات

 .ءجرااأل العمال

 العام والمدرر اإلدارة مجل  رئي  (6

 أن ويشتر  اإلدارة مجلس أعراء بين من جينت دذ  1 أجهزتها أيد من ةعتبر كما للشركة قانونيا ممثج ةعتبر    

 قبنل منن وقنم أي فني ةعنزل أن ةجنوي كمنا  بناإلدارة كقنائ  نيابتنه مندة تتجناوي ال لمندة ةعنين طبيعي شخص ةكون 

 وال المسناهمين  لجمعينات القنانون  ألولهنا التني بالسنلطات المساس دون  ولين واسعة سلطات وله اإلدارة  مجلس

 علنال العنام المندير النرئيس تسنمية وتطلنق الشنركة  مودنو  يندود فني دومنا ويبقنال  اإلدارة لمجلنس المخصصنة

 أراد دذا لينن؛ اإلدارة مجلنس ورئاسنة الشنركة  ددارة مهنام هنفسن الوقنم فني تولال دذا يالة في اإلدارة مجلس رئيس

 ليسناعد  ا ننين أو وايند طبيعني شنخص فينه ةقتنرح بطلن ةقندم أن لنه وجب الوظيفتين بين الفصل المجلس رئيس

 وأعرنائه  المجلنس رئنيس قبنل منن  سنلطاته تحديند وينت  للشنركة العامنة بناإلدارة ةكلفنون  يين  عنامين  كمنديرين

 العنامون  ومنديروها بندارتهنا والقنائمون  المسناهمة  شنركة رئنيس منن كل بموجبها يتحمل التي النصوا بين ومن

  .60التجاري  القانون  من  813دلال  811المواد لشخصيةا   أوئيةزاالج المسؤولية

 للمساهمين العامة الجمعيات (2

 بمجلنس التسنيير ن نام فني أو اإلدارة بمجلنس التسنيير ن نام فني واءسن المسناهمة شنركة أجهنزة أيند هني    

 مخالفناته  عنن للمسناهمين العامنة للجمعينات لشخصنيةا أو جزائيةال المسؤولية علال المشر  نص ولقد المديرين 

 .التجاري  القانون  من 827 دلال 822 ومن 820 دلال 814 المواد في الواردة
 : خصائص شركة المساهمةاثالث

 كنون ة منا غالبنا د ن  ةميزهنا المسناهمة لشنركة ةكنون  أن علنال التجناري  القنانون  منن 593 دت المنادةلقند أكن

 " عبنارة أي الشنركة شنكل بنذكر متبوعنا أو الشنركة مسنبوقا اس  كون ة أن المشر  أوجب كما الشركة  غر  من مستمدا

                                           

 . 641و  639و  638و 636 و  635المواد القانون التجاري الجزائري  60
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 أكثنر أو وايند شنري  اسن  ددرا  ر المشن أجناي وقند الشنركة رأسنمال هنا مبلنغيف ذكرين أن أوجب كذل   "مةهمسا شركة

 التجناري كمنا أقنر كنذل  المشنر  القنانون  منن الثانينة الفقنرة 593 للمنادة وفقنا الشنركة فني تسنمية الشنركاء منن

 لمخالفنات ارتينابه  يالنة فني مديريها أو بنداراتها والقائمين المساهمة رئيس شركة علال جزائية عقوبات الجزائري 

 األينوال األفعنال أغلنب فني تحند  ألاصنة بصنفة الشنركات منن الننو  هنذا ففني الشنركات  هنذ  تتعلنق بنندارة

 .اإلجرامية

 التعسفي االستعمال متابعين بجريمة أنفسه  ةجدوا أن ةمكن بندارتها  القائمون  ومن ألجل ذل  فاألشخاا

 علنال عناقبون ة يين  الجزائنري  التجناري  القنانون  منن 13 الفقنرة 811 المنادة فني عليهنا المنصنوا الشنركة ألموال

 منرر  تحقينق قصند وذلن  الشنركة لمصنلحة المخنالط بالطنابذ والعلن  سوء النية اقتران مذ الشركة أموال استعمال

 ألاصة ترر بمصلحة الشركة.

 الألرع الثالث: شركة التوصية باألس م

 نونيالقا الن ام لنفس ةخرعون  مترامنين شركاء فوة تر  18-93 التشريعي المرسوم ببموج المشر  ن مها

 مسنؤولية لهن  مسناهمين موصنين شنركاء وفونة البسنيطة  التوصنية شنركة فني المترنامنين الشنركاء ةحكن  النذي

 عندد ةقنل أن ةجنوي وال  فقنط نيالمترنامن الشنركاء علنال تقتصنر بنل الشنركة عننوان فني اسنمه  ينذكر ال محندودة

 المنواد باستثناء المساهمة وشركة طةالبسي التوصية بشركة المتعلقة للقواعد الشركة هذ  وتخرذ 3 عن الموصين
 .61ه باألس التوصية لشركة المن مة األيكام مذ تتطابق دامم ما التجاري  القانون  من  673دلال 610

 ومجلس للمساهمين العامة الجمعية  ) المسير (الشركة مدير في باألسه  التوصية شركة ددارة أجهزةتتشكل 

 .المراقبة

  ) المسير (الشركة أوال: مدرر
 قند أو الموصنين  دون  المترنامنين الشنركاء منن ةكنون  يين    62أجهزتهنا وأيند للشنركة القنانوني الممثنل هنو

 قبنل منن ةعين قد أو العقد  ةعدل عزله ت  وحذا للشركة األساسي العقد في دما ويعين الشركة عن أجنبي ةكون 
 وقند للشنركة  األساسني العقند فني ةغينر ال وعزلنه المترنامنين الشنركاء بموافقنة اليقنا العادةنة العامنة الجمعينة

 ويتمتنذ   الشنركة منن أو شنري  أي بطلن علنال وبنناء متنوفر شنرعي سنب كنان دذا المحكمنة قبنل منن ةعنزل
 سنلطاته  فننن المسنيرون  تعندد يالنة وفني ال نروف  كنل فني الشنركة باسن  للتصنرف واسنعة بسنلطات المسنير

                                           
 .14فقرة  702 المادة: الجزائري،القانون التجاري  61

 الجزائر، هومة، دار ، 2ط المقارن، والقانون الجزائري القانون في التجارية للشركات الجزائية ،المسؤولية حزيط محمد  62
 .812 818  ص ص ،3201



 للجريمة والجزاءات المقررة لها الجنائيةآليات قيام المسؤولية  الفصل الثاني:           كةالشر  اإلستعمال التعسفي ألموالجريمة 

37 

 

 اإلدارة بثعمنال راداالنفن مننه  لينل ةحنق فنننه ذلن  دةحند لن  ذاحو  للشنركة  األساسني العقند فني محنددة تينون 
 .63ةاإلدار  عمل دجراء قبل ا ألر المسير أعمال علال را االعت مسير ليل ويحق الشركة بعنوان والتوقيذ

 للمساهمين العامة الجمعيةثا يا: 
 علال للمصادقة السنة في األقل علال وايدة مرة العادةة العامة الجمعية تنعقد يي    الشركة أجهزة أيد هي

 الجمعينة وتنؤدي الرقابنة  مجلنس أعرناء وتقرينر المنديرين وتقرينر والخسنائر األربناح  بحسنا تقنوم كمنا نينةاالميز 

 منن  673  دلنال 610 منن المنواد أيكنام باسنتثناء المسناهمة شنركة فني بهنا تعمنل التني بنالطرق  مهامهنا العامنة
 ومجلنس للشنركة  المسنيرون  أو المسنير بتعينين تقنوم هناأن التالينة التخصصنات دلنال باإلدنافة التجناري  القنانون 

 العقند فني عليهنا المنصنوا تلن  رللمسنير غين األجنرة بتحديند تقنوم كمنا للحسنابات أكثنر أو وايندا ومندوبا الرقابة

 علنال ةقتصنر وايندا دورا المشنر  لها ذكر فقد العادةة غير العامة الجمعية أما   64المترامنين بنجما  األساسي

 شنركة دلنال باألسنه  التوصنية شنركة بتحوينل يتعلنق فيمنا وهنذا المترنامنين الشنركاء أغلبينة بموافقنة ارقنر  دصندار

 . 65محدودة مسؤولية ذات شركة أو المساهمة

 قبةار الم مجل  ثالثا:
 ةحررها وال األقل علال مساهمين 3 من يتيون  العادةة العامة الجمعية قبل من ةعين الشركة  أجهزة أيد هو 

 المساهمين وأن ألاصة منطقي أمر وهذا فيها عروا المترامن ةكون  وال تعيينه  عند لمترامنينا الشركاء
 دال له  يبقال وال الشركة ددارة من ممنوعين البسيطة التوصية شركة في الموصين شثن شثنه  الشركة هذ  في

 يراتقر  ويقدم الدائمة الرقابة المجلس ويتولال المترامن  الشري  وهو المدير تصرفات علال الرقابة ممارسة
 استدعاء له ويحق الحسابات مندوبي تصرف تحم دوعةالمو  الو ائق يتلقال كما العادةة  للجمعية سنويا

 التسيير  بثعمال تتعلق مسؤولية أةة يتحمل ال الرقابة مجلس أعراء أن كما للمساهمين  العامة الجمعية
 لشركة راقبةالم مجلس وجود وأن لمساهمين ا عن وكجء بوصفه  الشخصية أألطائه  عن ةسثلون  ولين

 66مهامه عن مهامها الألتجف الحسابات مراقب تعيين من العامة الجمعية ةعفي ال باألسه  التوصية

                                           
 .12فقرة  702القانون التجاري الجزائري، المادة : 63

 .818 ص ، السابق المرجع ، حزيط دمحم 64

  355ص ، السابق المرجع ، ضيلوف نادية 65
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 الشك  باعتبارالشركة  ألموا  التعسألي االستعما  جريمة تطبج مجا  عن الخارجة الشركات الثا ي: المطلب
 )شركات األشخاص(

 أيكنام المشنر  ن ن  ولقند الشنركاء بنين المتبادلنةوالثقنة  الشخصني  االعتبنار علنال اااألشنخ شنركات تقنوم

 فني ن مهنا فقند البسنيطة التوصنية شنركة أمنا التجناري  القنانون  منن 563 دلنال 551 منن المواد في الترامن شركة

 795 منن المنواد في ن مها فقد المحاصة شركة أما القانون  نفس من 10 مكرر 563 دلال مكرر 563 من المواد

 التجاري الجزائري. القانون  من 5 مكرر 795 دلال 1 مكرر
البسنننيطة  وكنننذا شنننركة  وشنننركة التوصنننيةهنننذ  األألينننر قسنننمم منننن ألنننجل شنننكلها دلنننال شنننركات الترنننامن      

التعسنفي  االسنتعمالمجملها تخر  عن مجال الشركات التي ةمكن أن تطبنق فيهنا جريمنة  والتي فيالمحاصة  
 شركات ألارجة عن مجال األموال. بارهاباعتألموال الشركة 

 التضامن شركةالألرع األو : 

 أوال: تعريأل ا
أهنننن  أنننننوا  شننننركات األشننننخاا وقنننند سننننميم بشننننركة الترننننامن بسننننبب ترننننامن الشننننركاء  الشننننركة هننننذ  

ومسؤوليته  غير المحدودة عن ديون الشركة دال أن )المصطلح الفرنسي في تسنميم الشنركة ال ينؤدي المعننال 
 باسن دنما ةعني " الشركة ذات االس  الجماعي" أي أن مباشنرة نشنا  الشنركة ةكنون  العربية التسمية  المراد في

 .67في القانون األردني اس  "الشركة العادةة العامة"( ويطلق عليهاالشركاء جميعا  

 لويسنث وشنركائه   عبنارة ددنافة منذ أينده  ذكنر ينت  أو الشنركاء جمينذ أسنماء منن الشنركة عننوان يتينون  
 وتينون  األهلينة كامنل كنان دذا التناجر صنفة فيهنا بةكتسن كمنا وشخصنية  ترنامنية مسنؤولية ديونهنا عنن الشري 

 ينؤدي الشنركة دفنجس دن كمنا  العقند فني الواردة للشرو  وفقا دال للتداول  قابلة غير قبله  من المقدمة الحصص

 .الشركاء دفجس دلال

 ةعند كمنا لهنا القنانوني الممثل والمدير هو الشركاء وجمعية كةالشر  مدير قبل من الترامن شركة ددارة ويتم

 أو الينق اتفناق ببموجن دمنا ةعنين دذ شنري   غينر أو شنريكا ةكنون  وقند  أكثنر أو وايندا كنان سنواء أجهزتهنا أيند

 تحدد  الشركاء ليافة تعود الشركة ددارة فنن المدير ةعين ل  ذاأو  للشركة  األساسي العقد في ألاا بنص

 له ةحدد ل وحذا  التعيين به ت  الذي اليق اتفاق ببموج أو للشركة  األساسي العقد في المدير تاألتصاصا

 منن الشنركة قامنم النذي الغنر  طبيعنة منذ تتفنق التني التصنرفات كافنة ولنه اإلدارة أعمنال بكافنة ةقنوم فهنو ذلن 

                                           
 .73ص المرجع السابق ، فوزي محمد سامي،  67
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 دذا أمنا الجينق  االتفناق أو ة للشنرك األساسني العقند فني منه  كل األتصاا فيحدد ن يرو المد تعدد دذا أما أجله 

 علنال  ااالعتنر  ينق لنه مدير وكل 68 الشركة بعنوان لتوقيذأو  اإلدارة بثعمال منه  كل فينفرد ذل  له  ةحدد ل 

 شخصية مصلحة تحقيق منها قصد التي تصرفاته عن جزائيا المدير ويسثل 69.القيام به قبل ا ألر المدير عمل

  عة.مشر  غير منافسة عنها ينتج دق والتي لصجيياته  كتجاوي ؛ له

  الشركة إدارة ثا يا: أج ءة
   الشركاء وجمعية الشركة مدير قبل من الترامن شركة ددارة يت   

 المدرر (0

 شنري   غير أو شريكا ةكون  وقد   أكثر أو وايدا كان سواء أجهزتها أيد ةعد كما لها القانوني الممثل هو  

 ددارة فننن المندير ةعنين لن  دذا و للشنركة  األساسني العقند فني ألناا بننص أو الينق اتفناق ببموجن دمنا ةعنين دذ

 الذي اليق اتفاق ببموج أو للشركة  األساسي العقد في المدير األتصاصات تحدد   الشركاء ليافة تعود الشركة

 الغر  طبيعة مذ تتفق التي التصرفات كافة وله اإلدارة أعمال بكافة ةقوم فهو ذل  له ةحدد ل  وحذا التعيين به ت 

 أو للشنركة  األساسني العقند فني مننه  كنل األتصناا فيحنددديرون الم تعدد دذا أما أجله  من الشركة قامم الذي

 لنه مندير وكنل الشنركة  بعننوان لتوقينذوا اإلدارة بثعمنال مننه  كنل فينفرد ذل  له  ةحدد ل  دذا أما الجيق  االتفاق

 التني تصنرفاته عنن ئينازاج المندير ويسنثل   اإلدارة عمنل ءجنراد أي قبنل ا ألنر المندير عمنل علال  ترااالع قي

  مشروعة غير منافسة عنها ينتج قد والتي لصجيياته  كتجاوي  له شخصية مصلحة تحقيق منها قصد

 الشركات جمعية (6

 الميزانينة الجنردو  المالينة السننة تقنارير عليهنا ةعنر  المنديرين غينر الشنركاء منن يتينون  لشنركةجهناي ا هنو 

 تعنر  القنرارات أن دال  المالينة السنة غلق من أشهر 6ألجل عليها المصادقة أجل من المديرين من دوعةالمو 

 لحساباتوا التجارة سججت علال االطج  يق وله  الجمعية اجتما  من يوما 15 قبل الشركاء علال
نه قد يتابذ جزائيا عن مثل علما أ الشركة وبالتالي ال ةمكن متابعة المدير بجريمة االستعمال التعسفي ألموال 

 من قانون العقوبات الجزائري. 373هذ  التصرفات تحم تييط جريمة أليانة األمانة وفق المادة 
 

                                           
 . 1 فقرة 333القانون التجاري الجزائري المادة  68

 . 78ا  8     1999 لبنان للنشر  عويدات    د.  )التجارية الشركات (التجارة قانون  في اليامل  ناصيط الياس 69
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 البسيطة التوصية : شركةالألرع الثا ي

 أوال: تعريأل ا

 منن ننوعين ترن  فهني التجناري  للقنانون  والمنتم  المعندل 18-43 التشنريعي المرسنوم ببموجن تن يمهنا تن 

 ةكتسنبون  كمنا وترنامنية  شخصنية مسنؤولية الشنركة دينون  عنن أمنواله  فني ةسثلون  منه  فالمترامنون  الشركاء

 مسنووليته تحندد الذي الموصي الشري  أما الموصي  الشري  دون  الشركة بندارة ويده  ويستث رون  التاجر صفة

 أو وايند علنال أو فقنط المترنامنين أسنماء علنال عنوانهنا ويحتنوي  70  التناجر صنفة بةكتسن وال فقنط يصنته بقدر

  وترنامنية شخصنية مسنؤولية يتحمنل الموصني اسن  ظهنر ذادأو   "وشنركائه  " كلمة دليه  ويراف منه  أكثر
 قابلة غير الشركة هذ  في حصةوال الموصين دون  المترامنين الشركاء دفجس دلال يؤدي الشركة دفجس أن كما

 71.يموصوال المترامنين الشركاء باقي بموافقة دال للتداول
 بمقترنال ولو فيها هااالشتر  أو الشركة ددارة من منعه وهو ألاا بحك  الموصي الشري  المشر  أفرد ولقد

 ةكنون  وقند شنريكا كنان دذا وهنذا المترنامنين  الشنركاء من أكثر أو وايد  مدير قبل من ددارتها يت  أنه بل وكالة 

 الموصني الشنري  تجناوي أو دذا الترنامن  شنركة دارةد أيكنام دلنال ددارتها في تخرذ وبالتالي الشركة عن أجنبيا

 الشنركة دينون  عنن المسنؤولية المترنامنين الشنركاء منذ وبالترنامن يتحمنل فنننه للقنانون  وفقنا المحندد المننذ
 72.عليه الممنوعة األعمال عنوالتزاماتها 

 الشركة إدارة أج ءة ثا يا:

 التعينين  يين  منن الترنامن شنركة إلدارة المن منة األيكنام نفنس دلنال البسنيطة التوصية شركة ددارة تخرذ    

 .الشركاء جمعية وجود دلال ددافة التجاري  القانون  من مكرر 563 المادة لنص وفقا لسلطاتوا

 المدرر (0

 وكالة  بمقترال ولو فيها هااالشتر  أو الشركة ددارة من منعه وهو ألاا بحك  الموصي الشري  المشر  أفرد لقد

 أجنبينا ةكنون  وقند شنريكا كنان دذا وهنذا المترنامنين  الشنركاء منن أكثنر أو وايد  مدير قبل من ددارتها يت  أنه بل

 المننذ الموصني الشنري  تجناوي وحذا الترنامن  شنركة ددارة أيكنام دلنال ددارتهنا فني تخرنذ وبالتنالي الشنركة عنن

 عن والتزاماتها الشركة ن ديو  عن المسؤولية المترامنين الشركاء مذ وبالترامن يتحمل فننه للقانون  وفقا المحدد

 .والمستندات الدفاتر علال واالطج  الرأي دبداء في الحق له ولين  عليه الممنوعة األعمال

                                           

 .0 مكرر 563و مكرر  563المواد القانون التجاري الجزائري  مرجذ سابق  70 
 .02  ا 8103يادي صفية  جرائ  الشركات التجارية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير  سطيط   71

 .09ا   المرجذ نفسه  72
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 الشركات جمعية (6

 الشنركة  منال سأر  ربنذ ةمثلنون  النذين الموصنون  الشركاء أو المترامن الشري  بها بطال دذا الجمعية هذ  تنعقد

 .العقد في الواردة للشرو  وفقا تقراراال وتتخذ

 صنفة تتمثنل دذن ومسنتنداتها الشنركة دفناتر علنال االطنج  السننة فني منرتين ةطنالبوا أن الموصنين للشركاء ويحق

 الفعنل بمرتين الشنركاء وجمعينة الشنركة مندير البسنيطة التوصنية وشنركة الترنامن شنركة منن كنل فني الجناني

 ميزانية غير مطابقة للحقيقة. علال الجمعية كمصادقة لحسابها
ن ألننننجل مننننا سننننبق نخلننننص دلننننال أن شننننركة التوصنننية البسننننيطة ال ةمكننننن أن تطبننننق علننننال مسننننيرها جريمننننة مننن  

االسننتعمال التعسننفي ألمننوال الشننركة  باعتبننار أن هننذ  األأليننرة ال تشننملها  كمننا ةمكننن أن نطبننق أيكننام جريمننة 
 أليانة األمانة في يالة وقوعها من طرف المسير أو أيد الشركاء.

 محاصةال : شركةالألرع الثالث

 القتسنام أكثنر أو شخصنين بين تنعقد   وهيمعنوية شخصية لها ليسم مستترة شركة أنها علال الفقه عرفها

 أدرجهنا ولقند   الخناا باسنمه الشنركاء أيند بنه ةقنوم أكثنر  أو وايند تجناري  عمنل عنن الناشنوة والخسنائر األربناح

 1 مكرر 795 من مواد 12 في وذل  له  والمتمالمعدل  18-43جب التشريعي بمو  التجاري  القانون  في المشر 

 دال تينون  ال وأنها لإلشهار  تخرذ وال المعنوية  بالشخصية تتمتذ ال أنها المشر  و أشار 5 مكرر – 795 دلال

 تمتعهنا وعندم أكثنر  أو نيطبيعين شخصنين بنين تؤسنس أنهنا كمنا للغينر تيشنط و ال الشنركاء  بنين العجقنات فني

 .ئيةزاج مساءلة محل تيون  فج وبالتالي الجاني  صفة من تجردها المعنوية بالشخصية
شركة المحاصة شركة يقيقية  رغ   اعتبارالدكتور بن يار  رابح أنه "ال مجال للجدل اليوم يول  ولقد اعتبر  

تعبر عن طبيعتها الخاصة مقارنة منذ بقينة الشنركات األألنرة  فهني علنال  وأيكام استثنائيةأنها تخرذ لقواعد 
لمشنننر  شنننركة ردنننائية محرنننة  ال تخرنننذ ألي دجنننراء شنننكلي ةفنننر  عنننند تثسيسنننها كاليتابنننة أو يننند تعبينننر ا

 .73الشهر"

 شنركة أليكنام تخرنذ تجارينا مودنوعها كنان دذا المحاصنة شنركةومن ألجل ما سبق ذكر  نتوصل دلنال أن    

 شنركات من كونها األأليرة هذ  علال تطبق ال الشركة موالأل التعسفي االستعمال جريمة فنن ذل  ومن الترامن

 قام فنذا المعنوية  بالشخصية تتمتذ ال الشركة هذ  أألرة  جهة ومن جهة  من هذا أعج  ودحنا كما األشخاا

 االسنتعمال جريمنة أسناس علنال فنننه لنن يتنابذ بمصنلحتها ترنر بطريقنة الشنركة أمنوال باسنتعمال الشنركاء أيند
 .األمانة أليانة جريمة أساس علال يتابذ وحنما ؛الشركة موالأل التعسفي

                                           
قضاء، الجزء اكول، د ط، دار العلرول للنشرر والتوزيرع، عنابرة، الجزائرر، د  -فقها -رابح بن زارع، شركة المحاةة، تشريعا  73

 .43س ن، ص 
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الشركة  ألموا  التعسألي القا ون  ا االستعم جريمة تطبج مجا  عن الخارجة الشركات الثالث: المطلب
 باعتبار القا ون 

 (الشركة غير النظامية): الشركة الألعلية األو الألرع 

الننق  مصطلح الشركة الفعلية أستعمل ألول مرة في فرنسا في يك  صادر من الدائرة الجنائية لمحكمنة 
وكان بشثن شركة أسسم بغير كتابة عقدها وبغير دشهارها. كما   0422نيسان )أفريل( عام  18الفرنسية في 

 74 ."الشركة غير الن امية" سماها المشر  اإلةطالي بعبارة 
 درادة دليها التي تنصرف الودعية عن للتعبير الفعلية الشركة مصطلح استعمال دلال الفقه القانون  ينصرف

 ببطجنهنا  الحكن  قبنل الواقنذ فني وباشنرت نشناطها القنانون  ن ر في باطلة تعتبر لينها شركة دنشاء دلال اءالشرك

 كل م هرها في استجمعم شركة هي الفعلية الشركة أن إلعمالها بمعنال محل فج وحال األساسي الشر  هو وهذا

  75.الن امية غير بالشركة اأييان توصط ولذل  فاسد عقد دلال تستند الصحيحة لينها الشركة مقومات

يناالت  جمينذ فني القرناء يسنب الفعلينة الشنركة ن رينة إلعمنال مجنال منن ألنجل منا سنبق يترنح أننه ال
 فني نطناق ال نطناق القنانون  فني ال الشنركة بوجنود فيهنا االعتنراف ةجنوي ال للنبطجن أسنبابا هنناه ألن النبطجن 

 العندم يك  الشركة في واعتبار بصفة مطلقة البطجن في امةالع القاعدة تطبيق الحاالت هذ  في ةجب دذ  الواقذ

 :يلي فيما الحاالت هذ  وتتجلال

 ا دا  أو العنام مخالفنا للن نام الشنركة نشنا  ةكنون  كنثن السنبب  أو المحل مشروعية لعدم الشركة بطجن .0

 غينر بالنشنا  االعتنراف ةعنني الفعلني للشنركة بنالوجود االعتنراف أن دذ  المخندرات فني كاالتجنار العامنة

 .القانون  أو المنطق مذ يتنافال دطجقا وهذا الشركة  أجله من قامم الذي المشرو 

 تخلنط أو االشنتراه نينة كعدم وجود الشركة  بعقد الخاصة المودوعية األركان توافر لعدم الشركة بطجن .2

 للشركة. فعلي وجود عندئذ ةكون  فج الحصص  تقدة  ركن
 من التي تنشث والشركة الواقذ شركة الفعلية الشركة بين الخلط عدم عاته هومرا  " كما ننو  علال شيء ةجب

 مفهنوم هني وحنمنا قانوننا  المنصوا عليهنا الشركات أشكال من شكج ليسم األأليرة فهذ  الواقذ  بحك  أو الواقذ

 التني لودنعيةا عنن للتعبينر الواقنذ من تنشث الشركة التي مصطلح الفقه ةستعمل يي  الواقذ  من ناتج تصور أو

  76"الشركة هذ  إلنشاء درادته  عن ةعبروا أن دون  شركاء لين وكثنه  أكثر أو شخصان فيها يتصرف

                                           
الطبعة اكولر،، منشرورات الحلبري الحقوقيرة، بيرروت، لبنران،  –دراسة مقارنة  –سليم عبد هللا أحمد الجبوري، الشركة الفعلية  74

 .24.28ص ص  ،2100سنة 

 .92طبعة  ا  بدون العربي   الفير دارالمقارن   المصري  القانون  في التجارية الشركاتردوان   ييد أبو 75
 .53ص  ،المرجع السابق: ليفوض ةيناد 76
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 الشنثن ذوي  سنلوه تلقائينة التحناد بطريقنة تنشنث مقصنودة  غينر شركة دذن هي الواقذ من تنشث التي فالشركة

 لنيس أةرنا الشنركة فهنذ  وعلينه منا  كةشنر  نيته  دنشاء في ةكون  أن دون  معين مشرو  استغجل بصدد وتعاونه 

 القانوني. بالمعنال شركة تيوين نية مؤسسيها لدة توفر الواقذ لعدم فرده وجودها وحنما قانوني وجود لها

 التجار   السج  في المقيدة ريغ الشركة الألرع الثا ي:

 السنجل فني قيندها دال بعند دجنراء المعنوينة الشخصنية التجارينة ال تيتسنب الشنركة منن المعلنوم قانوننا أن

 في القيد دجراء المعنوية وحنما للشخصية المنشئ هو ليس ألن هذا األألير الشركة عقد يتال و لو أبرم التجاري 

 عنن مسنتقل كينان و قنانوني للشنركة وجنود فيصنبح الشخصنية  هنذ  الشنركة ةكسنب النذي هنو التجناري  السنجل

 التجناري  القنانون  منن 549 نصنم علينه المنادة منا وهنذا  التزامنات تتحمنل و يقنوق  صنايبة فتينون  الشنركاء 

 اإلجراء هذا دتمام وقبل التجاري  السجل في  قيدها تاريخ من دال المعنوية ةيبالشخص الشركة تتمتذ الجزائري" ال

 قبلنم دذا دال أمنواله  فني غينر تحديند منن مترنامنون  ولحسنابها الشنركة تعهندوا باسن  النذين األشنخاا ةكنون 

 تعهندات بمثابنة التعهندات المتخنذة فتعتبنر التعهندات عاتقهنا علنال تتخنذ أن قانونينة بصنفة اتثسيسنه بعند الشنركة 

 77".تثسيسها منذ الشركة
 ما يالة في الشركة ألموال التعسفي االستعمال جريمة وليس األمانة جريمة أليانة تطبيق دلال يؤدي ما وهذا

 تتمتذ الشركة ال أن وبما ا ألرين  يسا  وعلال الشخصية لمصلحته الحصص باستعمال أيد المؤسسين قام دذا

 العقنود دطنار فني تندألل لهنا فهني المؤسسنين األطنراف بين وكالة عقد بمثابة هنا توعتبر وحنما المعنوية بالشخصية

 عقنود"فني  وتتمثنل األماننة  بخياننة الجزائنري المتعلنق العقوبنات قنانون  منن 376 المنادة فني عليهنا المنصنوا

 أن ذل  بغير أجرة "  "أو بثجر عمل ألداء أو" االستعمال" عارية " أو"الرهن أو" الوكالة" أو" "الودةعة" أو اإلجاية"

 الجناني بمقترنا  ةسنتل   األماننة عقود من عقد في وجود تتمثل لقيامها مسبقة شرو  وجود تفتر  األأليرة  هذ 

 العقود التني سنبق ذكرهنا  من عقد سبقها دذا دالع  تقذ ال األمانة أليانة أن جريمة ذل  من ويوستفاد برد   يلتزم ماال

 الجريمنة هنذ  عنن البحن  ةجنب ال األسناس هنذا وعلنال بالحماةنة  المشنر  جنديرة اعتبرهنا التني ويندها العقنود فهذ 

 تسنلي  األمنوال فيهنا ةكنون  التني الشنركة ألمنوال التعسنفي االسنتعمال جريمنة عكنس وذل  هذ  العقود  دطار ألار 

 .التعيين المخولة له بقرار التسيير سلطات بموجب وذل  للمسير قانونيا للشركة ةالمالي للذمة المشكلة

                                           
 .244القانون التجاري الجزائري، المادة  77
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 444 المنادتين فاستنادا  لنصي تصفيتها  عملية انتهم التي بالشركة تتعلق يالة دلال اإلطار هذا في ونشير
 التني أو نقرنيةالمو  الشنركة تبقنال التجناري الجزائنري  القنانون  منن 2 فقنرة 766و الجزائنري  المندني القنانون  منن

 78.انتهائها غاةة وحلال التصفية إلجراء بالقدر الجيم المعنوية بشخصيتها محتف ة للحل تعردم

 عن جريمة االستعما  التعسألي ألموا  الشركة والدعاوى الناشئة الجءاتات الثا ي:المبحث 

علينه وهنذا منا ترتينز للعقوبنة بالنسنبة للجريمنة  الجننائي هني التني تثسنس القنانون  منن المعلنوم أن قواعند 
 بمتابعنة الجريمنة  يتعلنق فيمنا الجزائينة اإلجنراءات قنانون  قواعد وعلال  الشركة ألموال التعسفي االستعمال جريمة

 التجنري  شنر  تنوافر فني مندة بالبح  األأليرة هذ  تهت  يي  األألرة  الجرائ  عن الجريمة هذ  تختلط ال بحي 

 التطبينق دائنرة دلنال التجنري  دائنرة منن ليني ينتقنل العقوبنات لقنانون  الالفعن المحنره فهني العقنا   تطبينق أجنل منن

اإلجننراءات الجزائيننة فهننو المحننره الفاعننل لقننانون العقوبننات. دال أن  قننانون  أهميننة ت هننر هنننا ومننن العملنني 
 اليشنط الشنركة تجعلهنا تتلنبس منن ألنجل صنعوبة دجنراءات ألمنوال التعسنفي االسنتعمال ألصوصنيات جريمنة

المنرتيبين  وصنفة األشنخاا وكنذا طبيعنةما سنحاول تفصيله من ألجل التطرق للعقوبنات المقنررة وهذا  عنها 
 تقادم الجريمة. بمجال الناشوة عن الجريمة ما يتعلق وكذا الدعاوة للجريمة  

الناجمنة  المسنؤولية األول فني سننحاول أن نفصنل  ج ة مطالب دلال المبح  هذا وانطجقا مما سبق  قسمنا
 وألتامنا نفصنلالجريمنة   هنذ  الندعاوة الناشنوة عنن الثناني وفني الشنركة  ألمنوال التعسنفي االسنتعمال جريمة عن

 الشركة. ألموال التعسفي االستعمال في العقوبات المقررة لجريمة

 عن جريمة االستعما  التعسألي ألموا  الشركة  المسؤولية الناتجة :األو المطلب 

اسنتعمال أمنوال أو  "فنة بثنهنا و ركة أوال وقبنل كنل شنيء جنحنة معر جريمة االستعمال التعسفي ألمنوال الشن
اعتمنناد الشننركة مننن المسننير بسننوء نيننة اسننتعماال مخالفننا لمصننلحة الشننخص المعنننوي مننن أجننل تحقيننق مصننلحته 

 79."الشخصية سواء كانم مباشرة أو غير مباشرة
هنذ   تقنوم وال قانوننا لهنا العقوبنة المقنررة يتحمنل أن فعلينة معيننة جريمنة ةقتنرف منن أن مفناد  فمفهومهنا

 الباع  المعنوي  الركن التجري   نص يدد  كما المادي للجريمة الركن لها المنشوة العناصر بتوافر دالع  المسؤولية

 الجنائينة مسنؤوليته لتقرينر األهلينة شنخص تتنوافر فينه دلنال الجريمنة دسنناد ذكر  وأألينرا سبق كما الجريمة لمادةات

   ومن متال ةكون معفال من الجريمة.وشركااله شخاا الذين تقذ عليه  المسؤولية فمن ه  األ

                                           
 .33يكري ويس ماةة  المرجذ السابق  ا  78

 القانون التجاري الجزائري. 79
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 لجريمة  صألة األشخاص المرتكبين ل األو :الألرع 

الجنرائ  التني ةطبنق نصنها المجنرم  منن ليسنم الشنركة  ألمنوال التعسنفي االسنتعمال جريمنة أن ة هنر جلينا
 امتنداد ةمننذ النذي الجزائني للقنانون  وأنع  اعلينالفن يصنرية يندعدت وبصنفة أنهنا قند نجند يين  شنخص  علني أي

 ألنص للجريمنة  وقند أصنليين كفناعلين متابعته  ال ةمكن الذين األشخاا هؤالء غير دلال الجريمة تطبيق مجال

 مهامنه بموجنب يتمتنذ دذ رأسنها  علنال لوجنود  الندائ  ن نرا   الجريمنة بهنذ  الشنركة ومصفي مسير الجزائري  المشر 

 ذمتنه بنين الخلنط عندم دنرورة بنذل  متناسنيا الخاصنة وكثنهنا أموالنه الشنركة أمنوال تعماللنه باسن تسنمح بسنلطات

للشنخص المعننوي وتخنص  ملن  ألنهنا عليهنا ويحنافظ بها ةعتني من المفرو  أن كان التي الشركة وذمة المالية
 كافة الشركات.

الصنفة ينددت  ألاصنة وهنذ  صنفة الفاعنل فني تسنتلزم الشنركة ألمنوال التعسفي االستعمال جريمة فنن وهكذا
 لنه تينون  أن هني الجزائنري  القانون التجاري  من 1 فقرة 840 و 4 فقرة 800و المادة  3 فقرة 800 المواد بموجب

 عليهنا التعسنط وقنذ التني بالشنركة مصنفي أو بناإلدارة أو قائ  عام مدير أو اإلدارة مجلس رئيس أو المسير صفة

 ألموال التعسفي االستعمال جريمة بصدد نيون  فج الصفة له تل  سملي الفاعل فنذا كان االستعمال  طريق عن

 الوظيفنة تينون صنفة أن ةشنتر  كمنا األيوال  يسب األمانة أليانة أو نصب أو سرقة جنحة بصدد الشركة وحنما

 .نحو  أو بعزل الجريمة ارتيا  وقم الفاعل عن تزل ل  قائمة

 الشركة ألموا  عسأليالت االستعما  جريمة في األصلي أوال: الألاع  

الشننركة مخصصنة فنني شننركات  ألمنوال التعسننفي منن ألننجل منا ألصنننا دلينه سننابقا أن جريمنة االسننتعمال
 غيرها  فهي تختص: وال تشمل وشركة المساهمةاألموال وهي الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 للشركة القا و ي المسير (0

 باعتبنار الشنركة هنذ  المحندودة طبيعنة المسنؤولية ذات ةالشنرك إلدارة تن يمه في الجزائري  المشر  راعال لقد

 نايية من وأقام أكثر  أو مديرا رأسها علال ولذل  جعل األشخاا شركات من كبير يد دلال تقتر  نايية من أنها

 .األموال شركات من بع  الشيء بهذا وتقتر  العامة هي الجمعية والرقابة لإلشراف أجهزة أألرة 
 أنع  نجند 80 المسنؤولية المحندودة ذات الشنركة فني الشنركة ألمنوال التعسنفي سنتعمالاال بجريمنة يتعلنق وفيمنا

 هنذا يتمتنذ يين  سنوا   دون  المسير لها ةخص هذا المجرم الجزائري  التجاري  القانون  من 4 فقرة 800 المادة نص

ا واسعة بسلطات األألير  81.قراءال أمام الشركة تمثيل ومنها الشركة باس  جميذ ال روف في للتصرف جدع
                                           

 014ري ويس ماةة  المرجذ السابق  ا يك  80

 .4الفقرة  811القانون التجاري الجزائري  المادة  81
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المساهمين  وكثرة بسبب طبيعتها الشركات من غيرها عن تتميز فهي المساهمة  شركة بندارة يتعلعق فيما أما
 وذل  اإلدارة في دشراكه  وجو  وبالتالي لرأس المال  مجه جميعه  ةكون  يي  ا الف دلال ةصل قد الذي فيها

 منن آمنرة بنصنوا الشنركات هذ  بتن ي  الجزائري  ر المش تدألل فقد أجل ذل  ومن للشركات العامة للقواعد وفقا

 بندارةةقوم  دذ متعددة هيوات بين اإلدارة توييذ بهدف وذل   الجزائري  التجاري  القانون  من 685دلال  610 المواد

 .وهيوة المراقبين المساهمين جمعية في اإلدارة  مجلس في تتمثل 82 هيوات  ج  المساهمة شركة

 )الألعلي( الواقعي للشركة المسير (6

 في ذكري  الواقعي أو للمسير الفعلي ورد قد أنه الجزائري  التجاري  القانون  نصوا مراجعة ألجل من يترح

القرنائية لشنخص  التسنوية يالنة علنال أننه " فني 1 فقنرة 224 المنادة تننص يين   مننه 262و 224 المنادتين
 أم كنان منثجورا بناطني أو ظناهري  قعيوا أو قانوني مدير علال كل شخصيا ذل  دشهار ةجوي دفجسه  أو معنوي 

 معنوي  لشخص اإلفجس شهر أو القرائية بالتسوية القادي الحك  من اعتبارا"أنه:  علال 262 والمادة  "...ال

 83الحصص......". ةحولوا أن الواقذ أو القانون  بحك  ةجوي للمديرين ال

 شنهر تمديند بمناسنبة القنانون الجزائنري  في الواقعي المدير أو المسير مسؤولية تطرح المواد هذ  أن ويجيظ

 المشنر  أن النصوا هذ  ألجل من فيتبين باإلدارة والتسيير  القائ  الفرد شخص علال المعنوي  الشخص دفجس

 أو بمعرفنة يتعلنق السنياق هنذا فني المطنروح فاإلشنكال ذلن  ورغن  المسنير النواقعي بن رينة اعتنرف قند الجزائنري 

 .قانوني بتعريا األألرة  التشريعات من كغير  الجزائري  المشر  ةعرفه ل  األألير الذي هذا بتعريا
 أو األساسني بموجنب الن نام أو قانونيا تنصيبه  عدم رغ  الذين األشخاا علال تنطبق الصفة فهذ  ولذل 

 هنذا ةكون  ما فغالبا  .الشركة وسير ومراقبة نشا  والتسيير اإلدارة سلطة الواقذ في ةمارسون  للسلطات  بتفوي 

 ةوعتبر أنه يتال التسيير في يتدألل لينه بصفة قانونية  يديرها وال ةسيرها ال التي الشركة في شريكا الفعلي المسير

 الغينر أمام ظاهرة واجهة سوة  الحالة في هذ  القانوني المسير ال ةكون  يي  األعمال في الموتصرف الحقيقة في

 84.الحقيقي القرار هو صايب ةكون  أن دون 
 من الشركة ةسير ذل  الذي هو ال ل  مدير اإلنجليزي  القانون  عليه في ةطلق ما أو الفعلي يرفالمس بذل و 

 وادح له تث ير الذي الشخص ذل  عادة فهو متعددة ومختلفة  ألسبا  الصورة في ة هر ال لينه الفعلية النايية

 األصوات ألغلبية مثج كاستحواذ  ةالشرك في نفوذ من له لما راجذ وهذا مجلس اإلدارة يتخذها التي القرارات علال

                                           
 .28السابق، ص  المرجع  محرز أحمد 82

 .232  10فقرة  224القانون التجاري الجزائري المواد   83

84 Jean Paul Antona, François Langlart, Philippe colin : op.cit., p : 1 س ماةنة   المرجنذ نقنج عنن يكنري وين
 .007السابق  ا 
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 فيها القائمين باإلدارة بين من ةكون  أن دون  النزا  محل الشركة علال شركته سيطرة بسبب أو الجمعية العامة في

 85.رسمية بصفة
 منن المرتيبنة الشنركة ألمنوال التعسنفي االسنتعمال جريمنة فننننا نتوصنل دلنال أن" ذكنر  ومن ألجل ما سنبق 

 عن أو كفاعل أصلي الجريمة بارتيا  ةق  ل  الذي القانوني المسير دلال تونسب أن ةمكن ال د  وي المسير الفعلي

 قد عليها المؤاألذ التصرفات أو أن القرار ةجهل األألير هذا كان ما دذا مثج كذل  الحال ويكون  االشتراه  طريق

 .مةالته من لإلعفاء كعاملالجهل  عنصر ةعتبر يي  الفعلي المسير من اورتيبم

فنننه  الشنركة  التعسنفي ألمنوال االسنتعمال لجريمنة بارتيابنه العلن  اسنتطاعته فني كنان أو علمنه يالنة فني أمنا
 بارتينا  علمنه منذ التندألل ألنجل امتناعنه عنن منن الموجرمنة اإلرادة هذ  وتوستخلص الفعلي للمسير كشري  يتابذ

 86.المجرم" الفعل

 موا  الشركةالتعسف أل االستعما ثا يا: الشريك في جريمة 
 ةشنتره لن  منن فني الجريمنة شنريكا بثننه:" ةوعتبنر الشنري  الجزائنري  العقوبنات قنانون  منن 42 المنادة تعنرف

 أو التحرنيرية األفعنال ارتينا  علنال أو الفناعلين الفاعنل عناون  أو الطنرق  بكنل سناعد وليننه مباشنرا  اشنتراكا

 87بذل  ". علمه مذ لها المنفذة أو المسهلة
 للجريمنة  المنادي التينوين فني يندألل  نانوي  بندور ةقنوم منن هو دذن الفرنسي فالمساه  " فحسب القراء   

ليننه  والمعنوينة للجريمنة المادةنة العناصنر يرتينب لن  النذي الشخص بثنه الجريمة في الشري  تعريا ولذل  ةمكن
 األصنلي لالفعن ةكنون  أن اشنتراه ةجنب هنناه ةكنون  فحتنال معيننة  شنرو  وفنق األألينرة ارتينا  هنذ  فني شناره

 88"له معاصرا   أو األصلي للفعل أي سابقا الستعمال المعاونة أو للمساعدة المادي الفعل ةكون  عليه وأن معاقب
 شناره الذي الشركة المدير ألموال التعسفي االستعمال جريمة في شريكا ةعتبر أن ةمكن ومن هذا المنطلق

 وكان المجرمة العملية أصل كان الذي   الحساباتمندو  وكذا النزا   محل اإلدارة مجلس مداوالت في يرر أو

 بثننه دفنذ المو ق عند مسجل عقد في يورا شهد الذي الغير تجا  باالشتراه أةرا أوألذ كما ارتيابها  علال الموحفز

النذي  الغينر أو االيتينالي  التسنيير تركيب ةرمن الذي القانوني المستشار أةرا شريكا كما ةعتبر أمواال  للشركة
 االألتجسنات هنذ  للشركة دنحية أ رسل والذي الشركة ألموال األتجسات بفرل محقق بناء دنشاء في ماليا ساه 

                                           
 .20ص  1993 ،النهضة دار اإلفالس، جرائم عن الشركة ريومد للتاجر ةيالجنائ ةيالمسؤول  غنال محمد غنال 85

 .22 ، صالمرجع نفسه 86

 .42قانون العقوبات الجزائري  المادة  87

88    43 :Denis: op.cit. p-Bernard bosquet -Jean -   022ماةة  المرجذ السابق  ا نقج عن يكري ويس. 
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 رغن  النذي الحسنابات لخبينر بالنسنبة وكذل  الحنال األعمال  في تقدم هناه كان كلما الدفذ الواجبة المبالغ مقدار

 . العامة للجمعيات لمحادر ير وتحر  الشركة علال أموال الواقعة االألتجسات وستر بنألفاء قام علمه

 وذلن  الشنري   ارتينب الفعنل النذي ذلن  قبنل منن األصنلية باألفعنال العلن  علنال الندليل دقامنةدائمنا لين يلزم 

 لجشنتراه القصندةة الطبيعنة عنن ناتج هذا الشر  أن ويبدو  ومقبولة صحيحة بطريقة مكيفا االشتراه ةكون  يتال

 يتوافر أن ةمكن فج عمدةا فعج أنه ةعد أي الغير  جريمة في اركة اإلرادةةالمش علال تعاقب والتي ذكر  سبق كما

 الخطث. بطريق االشتراه
 كنان متنال الشنركة التعسفي ألموال االستعمال جريمة ارتيا  في متابعته باالشتراه ةمكن ال أنه ةعني وهذا

 قند الجزائنري  المشنر  أن نجند يين  النينة  ةفتنر  سنوء االشنتراه أن اعتبنار علنال لألفعنال المجنرم الطنابذ ةجهنل

 علن  أن وقتِونذ ق ندار المشنر  ألن اإلرادة  كلمنة وحغفالنه العل  للفظ اإلرادة واستخدامه فقط دون  العل  باشترا  اكتفال

 هنايف درادة االشنتراه تنوافر معننال بالرنرورة يترمن ارتيابها وسائل بتقدة  فيها ةشتره التي بهذ  الجريمة الجاني

  89مة.الجري وتحقق

 الجنرائ  منن أن تينون  ةمكنن وال اإلةجابينة الجنرائ  منن االشنتراه جريمنة بنثن" القول دلال نخلص وفي األألير

 أن علنال السنائد النرأي جنرة  لنذا نشناطا دةجابينا  كلهنا تتطلنب البينان السنالفة االشنتراه طنرق  أن ذلن  السنلبية 

  90.الفاعل من بحم لبيس اتخاذ موقط فيه ةكفي فج دائما دةجابي بفعل ةكون  االشتراه

 الشركة أموا  استعما  في التعسف جريمة : اإلعألات من المسؤولية عنالثا يالألرع 

 الشركة  أموال استعمال في التعسط جريمة عن المسوولين األشخاا دلال السابق الفر  في تعردنا أن بعد

 بهنا ينتحجج التني األسبا  لال   د كةللشر  بالنسبة المسؤولية هذ  من اإلعفاء أسبا  دلال الفر  هذا في سنتعر 

 .المسؤولية هذ  من واإلفجت للتخلص المسير

 الشركة أموا  استعما  في التعسف جريمة عن جءائيا الشركة مساتلة أوال:

 دعمنال مندة دلال التطرق     من المعنوي  الشخص مسؤولية من ئري زاالج المشر  موقط سنحاول أن نبري

 .الشركة أموال استعمال في التعسط جريمة عن المسؤولية
 للشنخص ئينةاالجز  المسنؤولية دقنرار تن  2114 سننة ئينةزاالج ءاترااإلجن وقنانون  العقوبنات قنانون  تعنديل بعند
 71 عندد رسنمية جريندة  2114 ننوفمبر 01 فني المنؤرخ 14-15 رقن  القنانون  فني وصريح وادح بنص المعنوي 

                                           
 . 341، صالشركة الوطنية للنشر والتوييذ  الجزائر  د س ن-القس  العام -  شرح قانون العقوبات الجزائري فرج رضا 89

  15.السابق، ص المرجع  الشباسي ميإبراه 90
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 لألشنخاا ئينةاالجز  المسنؤولية مبندأ يةراصن ئري جزاال المشر  كرس يي  العقوبات  لقانون  المعدل 2114 سنة

 .القانون  هذا من مكرر 51 المادة ألجل من المعنوية

 المشنر  اسنتحد ها التي القواعد أه  دمن من ةعد الذكر السالفة مكرر 51 المادة هب جاءت الذي المبدأ هذا

 غينر راأمن كنان األوقنات منن قنمو  فني المسنؤوليةب دقنرار أن باعتبنار العقوبنات قنانون  نصنوا فني زائنري الج
 91.لمقبو 

 التنالي النحنو علنال 2114 العقوبنات قنانون  تعنديل ترنمنها والتني مكنرر 51 المنادة صنياغة جناءت يين 
 .ذلن  علنال القنانون  يننص عنندما الشنرعيين ممثلينه أو أجهزتنه طنرف منن لحسنابه ترتينب التي الجرائ  عن جزائيا«
 نفس في شري  أو أصلي كفاعل الطبيعي الشخص مساءلة من تمنذ ال المعنوي  للشخص ئيةزاالج المسؤولية دن

 .» األفعال

 الشركة أموا  استعما  في التعسف جريمة في الشركة عن الجءائية المسؤولية  ألي :ثا يا

 علنال تنطبنق أنهنا يتبنين الشنركة  أموال استعمال في التعسط بجريمة المتعلقة القانونية النصوا ألجل من
 .طبيعيين أشخاا يصرا وه  فقط ددته ع الذين األشخاا

 تحقيق قصد مسيريها طرف من بها المعنية الشركات في ترتيب الشركة أموال استعمال في التعسط جريمة

 العقوبنات دلال تتعر  وال ئيةزاالج المسؤولية عليها تنطبق ال ذل  ومن الشركة  لحسا  وليس شخصية  غراأ 

 بجريمنة للمتابعنة محنج تيون  أن ةمكن ال هنا معنوي  كشخص فالشركة اساألس هذا وعلال الجريمة  لهذ  المقررة

 وبالتالي الجريمة  لهذ  واألساسية األولال الرحية تعتبر األأليرة هذ  أن كون  الشركة أموال استعمال في التعسط

 92.وايد آن في للجريمة ومرتيبة دحية الشركة تيون  أن المعقول غير من ةكون 
 النذي القنانوني الح نر بسنبب الحناالت منن اليثينر فني مسنتبعد األمنر هنذا أن لنالد من ألجل ما سبق نشنير

 ذات الشنركة فني للمسنير بالنسنبة كنذل  األمنر ويكنون  معيننة ددارينة مناصنب شنغل منن المعننوي  الشنخص ةمننذ
 افيهن المسنير ةكنون  أن ةجنب التني المحدودة المسؤولية وذات الوييد الشخص ذات والشركة المحدودة  المسؤولية

 الحنال كنذل  و ذكنر   تقندم كمنا ئنري زاالج التجناري  القنانون  منن 564 و 576 المنادة بموجنب وهنذا طبيعيا شخصا

 القنانون  منن 334 و 635 للمنواد وفقنا وذلن  المسناهمة شنركة فني العنام والمندير اإلدارة مجلنس لنرئيس بالنسنبة

                                           
 العقوبنات لقنانون    المعندل8113 سننة   71عندد رسنمية جريندة  8113 ننوفمبر 01 فني المنؤرخ 14-03 رقن  القنانون  91

 .30الجزائري  المادة 

  12ا سابق  مرجذ  ماةة ويس يكري  92
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 في الشر  هذا تدر  التي المساهمة لشركة بالنسبة المديرين مجلس ألعراء ةمكن ال أنه كما ري زائالج التجاري 

 93.ئري زاالج التجاري  القانون  من 2 فقرة  644المادة يسب ذاهو  معنوية أشخاصا ةكونوا أن األساسي قانونها 
 الشركة ألموا  التعسألي االستعما  جريمة عن الناشئة الثا ي: الدعاوى  المطلب

 التعسنفي االستعمال جريمة ينطبق علال مدنية وهذاو من المعلوم أن الجريمة ينشث عنها دعويين عمومية 

 تلقائينة تتحنره بصنفة ال الندعوة  هنذ  أن غير الجريمة  ارتيا  وقم منذ العمومية الدعوة  وتنشث الشركة ألموال

 تحرينات هنناه تينون  أن دذ ةجنب الشنركة ألمنوال التعسنفي االسنتعمال لجريمنة المكوننة العناصنر اجتمنا  بمجنرد

 ينت  أن أو لنذل  المختصنة للسنلطات تبلينغ شنكوة أو علينه المجنني ةقندم أن لنذل  فيجنب  بعن  العملينات ينول

 94.الجزائية اإلجراءات قانون  من  29للمادة وهذا طبقا علمها باألفعال شر  العامة النيابة طرف من تحريكها

 الشركة ألموا  التعسألي االستعما  جريمة في العمومية الدعوى  كياألو : تحر  الألرع

 للفصنل المختصنة للمحكمنة الجزائينة وتقدةمها تسيرها أو فيها السير بداةة العمومية الدعوة  بتحري  دقصيو 

 األشنخاا الفنر  ومننه سننبين فني هنذا فني الندعوة  الجزائينة اإلجنراءات منن األولنال المريلنة فالتحره هنو فيها 

 .العمومية تقادم الدعوة  دلال    الجريمة أوال  عن التبليغ ةمكنه  الذين

 ألمنوال التعسنفي جريمنة االسنتعمال عن الناجمة األدرار عن بالتعويرات تطالب أن للرحية ةمكن كما 

القرناء الجزائني منن ألنجل تقندة  طلنب التثسنيس  أو المندني القرناء أمنام المدنينة الندعوة  برفنذ دمنا الشنركة 
 ي التحقيق.مدني أمام السيد قاد بادعاء مصحوبة لشكوة  تقدةمه طريق عن وكذل  كطرف مدني

 الجريمة عن للتبليغ المؤهلين األشخاص :أوال

 المنته  معاقبنة للوصول دلنال االتهام وتوجيه الدعوة  تحري  يق العامة للنيابة كان الجريمة وقعم متال    

 بصفتها تمثل العمومية يق في تحري  الدعوة  صايبة هي العامة النيابة أن العامة والقاعدة للجريمة  المقترف

 .العقوبة وتطبيق القانون  بتطبيق في والمطالبة يق العام تهاماال سلطة
تطبينق  بهندف ودند المسنير الشنركة باسن  العمومينة الندعوة  تحنره العامنة النيابنة فنن ذل   ألجل ومن    
 توخب نر أن ةجنب الشنركة  ألمنوال التعسنفي جريمنة االسنتعمال فني العمومينة الندعوة  تحرين  منن وللنتمكن القنانون 

 مصنادر عندة الغنر  لهنذا تمل  يي  العامة القواعد ذل  في ويوتبذ مكونة لها  أفعال بوجود العامة النيابة وتوعل  

                                           
 ا بسنكرة  أليرنر محمند جامعنة  8112 األول  العندد المفينر  مجلنةالمعنوي   للشخص ئيةاالجز  المسؤولية   محدة دمحم 93

32. 

 دعوة العمومية.تتحد  عن األتصاا النيابة في مباشرة ال  24 قانون اإلجراءات الجزائري  المادة  94
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لهنا  المسنلمة والشنكاوة  التبليغنات طرينق عنن ةكنون  تحريكهنا في والغالب األه  لين ووسائل اإلعجم  كاإلشاعات
 .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة

 علن  دلنال دةصنال ألبرهنا مجنرد فهنو عنهنا  المختصنة السنلطات دألبنار الجنرائ   عنن بنالتبليغ والمقصنود

 لينل مقنرر ينق وهنو كتابنة  أو شنفاهه معلنوم  أو مجهنول مصندر منن اإلألبنار ذلن  ةكنون  وقند العامنة السنلطات

 95.ذل  في له مصلحة ليسم أم مصلحة ذا ال  أم عليه مجنيا كان سواء دنسان
 فني جناء منا وهنذا ألاصنة  منن ددارات المقدمنة التبليغات يقطر  عن العمومية الدعوة  تحري  ويمكن كذل  

 في"   :عنوان تحم القانون  هذا من الرابذ القس  المنصوا عليها في الجزائية  اإلجراءات قانون  من 27 المادة

 اإلدارات وأعنوان الموظفنون  يباشنر"  :أننه  علنال 96 "القرائي مهام الربط ببع  المكلفين واألعوان الموظفين

وفني  األودنا  وفنق ألاصنة قنوانين بموجنب بهن  تننا  التني القرنائي الرنبط سنلطات العمومية بعن  لحوالمصا
أليكنام  دلنيه  الموكولنة القرنائي الرنبط مهنام مباشنرته  فني ألادنعين القنوانين ويكوننون  بتلن  المبيننة الحندود
 ".القانون  هذا من عشر الثالثة المادة

 واألبحنا  األسنعار مصنلحة موظفنو القرنائي  لرنبطا بنبع  سنلطات يتمتعنون  ومنن المنوظفين النذين

بالربط  مثمورون  ةعتبرون  يي  الجماره ورجال التموين  جرائ  منها والسيما لبع  الجرائ  بالنسبة االقتصادةة
 الرنرائب  موظفنوا مصنلحة وكنذا بالعملنة  المشنرو  غينر واالتجنار الجمركينة بنالجرائ  يتعلنق فيمنا القرنائي

 97.الجرائ  الرريبية في القرائي الربط مثموري  من ون ا ألر  ه  باعتباره 

 المكونة األفعال اكتشاف أن ةكون  ةجب فننه والجماره الررائب بالنسبة إلدارة أنه دليه  كما تجدر اإلشارة

 المصنالح هنذ  موظفنوا ةعمل أو يذهب أن دون  بصفة عردية  ت  قد الشركة ألموال التعسفي االستعمال لجريمة

 .الجريمة عنه واليشط الوصول بهدف المسيرين أعمال وتصرفات في لتحري وا البح  دلال
 ألموال الشنركة التعسفي االستعمال جريمة في المجرم الفعل عن اليشط يت  ما كثير من الحاالت لين في

 رت هن دفجسنها عنن توعلنن هنذ  األألينرة عنندما فعنادة الشنركة  دفنجس أو القرنائية التسنوية دجنراءات افتتناح أ نناء
 أفعناله  إلألفناء ناجعنة ايتيالينة بوسنائل عنن اإلفنجس اإلعجن يين دلال يتمتعون  كانوا الذين المسيرين تصرفات

                                           
 ص، 0442، طبعرة الجزائررللكتراب،  الوطنيرة المؤسسة الجزائري، التشريع في الجزائية اإلجراءات  بغدادي انييمل موالي 95

070.071 
 .030المرجذ نفسه   96

 .033السابق، ص المرجذ  بغدادي انييمل موالي  97
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 الشركاء شخص في والممثلة الرحية الشركة أن يي  معه   الغير المتعاملين عن وألاصة أنفسه  الشركاء عن

 98 الشركة. ألموال فيالتعس االستعمال جريمة باكتشاف لها تسمح بحويتها وسائل تين ل 

 الشركة ألموا  التعسألي االستعما  جريمة في العمومية الدعوى  تقادم :ثا يا
 أو تحركهنا منن تمننذ مؤبعندة مواننذ فبهنا تقنوم التني الحناالت تل   العمومية الدعوة  انقراء بثسبا  قصدي"و 

 العمومينة الدعوة  مباشرة استوناف  األسبا هذ  أيد توافر عند ةمكن ال دذ دائمة  بصفة فيها الحك  مباشرتها أو

 علنال النواردة القينود عنن تختلنط األسنبا  وهنذ  األينوال  منن ينال بنثي المنته  دند منن الجنرائ  جريمنة أي فني

 العقلينة العاهنة وهنو العنام المؤقنم المنانذ وعنن جهنة منن اإلذن  الطلنب العمومينة مثنل الشنكوة  الندعوة  تحرين 

 99.ة أألرة"جه من الجريمة ارتيا  بعد الطارئة
 100وبالرجو  للتقنادم فيها  بات   يك  بصدور العامة النيابة من المباشرة العمومية" الدعوة  عادة تنقري كما

 وتل  الجريمة  ارتيا  الزمن علال من فترة تعريفه بثنه مرور ةمكن العمومية الدعوة  انقراء في وهو مودوعنا

دها قند الزمنينة الفتنرة  الندعوة  بسنقو  عننه ةعبنر منا وهنو الندعوة العمومينة  ءانقرنا عليهنا ورتنب القنانون  يندع

 101.قانونا" لها المقررة المدة بمري العمومية
 في التقادم فهي تخرذ لقاعدة وعليه بالجنحة  الشركة التعسفي ألموال االستعمال جريمة وباعتبار وصط

 منن تبندأ كاملنة سننوات 03 روربمن الجزائنري  ذلن  الجزائينة اإلجنراءات قانون  من 8 المادة لنص وفقا الجنح مواد

 .اتخاذ ت   دجراء آألر تاريخ من أو ارتيا  الجريمة يوم
 آألر تاريخ من أو ارتيا  الجريمة يوم من تبدأ كاملة سنوات 03 دذن القاعدة العامة في التقادم هي بمرور

 كمنا صنفة للتصنرف ب يتمتنذ المسنير أن طالمنا مستمرة الجريمة   لين في بع  الحاالت تعتبراتخاذ ت   دجراء

مثنل اسنتعمال المندير المسنتمر  متجنددة  دذن تينون  فالجريمنة السنلطات اسنتعمال عندم يالنة تندوم طالمنا تسنتمر

                                           
98  0100 it. pPièrre Mabilat: op.c –François Térré  –Hemard  Jean    نقرال عرن زكرري ويرس مايرة ، المرجرع

 .041السايق ، ص 
 ديرواند ط،  الجزائري، ةيالجزائ اإلجراءات قانون في ةياكساس المبادئ منصور، ميإبراه إسحاق :أنظر ليالتفص من ديلمز 99

 .31، ص 0443الجزائر، س  الجامعية المطبوعات
 المرتهم، وفراة :ب الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من  06المادة احصرته قد هذه :االنقضاء الدعوى العمومية أسباب  100

العامرة،  باكسرباب عرر ي مرا وهريالمقضري،  الشريء لقروة حرائز حكرم ةردورالعقوبرات،  قرانون وإلغراءالشرامل،  والعفروالتقرادل، 

 381 مرن المرواد فري هيعل نصوصالم القانوني الصلح أو للمتابعة، الزما شرطا كانت إذا كالشكوى خاةة إل، أخرى باإلضافة

 .الااةة اكسباب وغيرها من الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من389 إل،
 المطبوعات  ديواناكول،  الجزء ،الجزائري عيالتشر في ةيالجزائ اإلجراءات مبادئ  الشلقاني شوقي أحمد  101

 .78 .ط، ص دة، الجزائر، يالجامع
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 الحالنة هنذ  فني العمومية الدعوة  تقادم سريان مدة أن ذل  عن وينتج للسيارة في أغراده الشخصية دون توقط

 102.االستعماليوم توقط  من يبدأ
فاء الجريمة عن النيابة العامة بحي  ةصعب كشنفها و لن  ةصنل دلنال علمهنا فننن ةمكن كذل  في يال دأل
 جريمنة علنال بعند فيمنا طبقنم قند المجنال هنذا فني القرنائية الجهنات لينن اكتشنافهامندة التقنادم تسنري منن ينوم 

 ال مما لنةأفعن علال المطبقة األمانة أليانة بجريمة المتعلق القرائي االجتهاد الشركة ألموال االستعمال التعسفي

 الننق  محكمنة يين  اعتبنرت   الجنريمتين هناتين بنين الموجنود للتشنابه راجنذ وهنذا األشنخاا  شنركات فني

 تمم الذي الوقم من أو الجريمة أو الفعل يوم اكتشاف من تبدأ" األمانة أليانة جريمة في التقادم مدة أن الفرنسية

 المشنتره المنادي الطنابذ ألنجل من االألتيار هذا ويوفسر أعج   القاعدة المذكورة عن بذل  ألارجة فيه"  معاينتها

 االسنتعمال جريمنة أن دذ  دألفاالهنا  لمرتيبيهنا ةمكنن منا غالبنا أفعنال علنال كنل منهمنا توعاقنب يين  للجنريمتين 

 وغالبنا منا ايتيالينة جريمنة هي التي األمانة  أليانة جريمة من مشتقة هي ذكر  سبق كما ألموال الشركة التعسفي

 من تجعل التي و الفواتير المزيفة الخفية الحسابات استعمال دلال المسير يلجث ما كثيرا دذ والسرية  الخفية تيتنفها

 جيدة مناصب في عموما المتهمين تواجد ددافة دلال صعبا  شيوا الجرائ  من النو  لهذا المكونة األفعال اكتشاف

 االيتيالية. ه تصرفات وتغطية له  بستر تسمح الشركة داألل مجئمة وودعيات
 باعتبارهننادن المتتبننذ لهننذ  الجريمننة عبننر محنناك  القطننر الجزائنني ةجنندها أنهننا ملتبسننة علننال رجننال القرنناء 

سنلطة التيينط أي النيابنة العامنة علنال  اعتمنادنبعم من جريمة أليانة األمانة كما أشنرنا سنابقا  باإلدنافة دلنال 
 يمتين.أركان الجر  وكذا تداأللالرتابة في فه  الصفة الجريمة 

 العقنا  منن هنذ  الجريمنة مرتيبنو ةفلنم أن تجننب وبغنر  الخاصنية  هنذ  منذ التيينط أجنل ومنن  مة ومن

 دلال انطجق التقادم نقطة بتثجيل وذل  العقوبة وتعزيز تقوية دلال القراة اتجا  ةفسر ما هو طويج   مجهولة لبقائها

 النذي 1967 دةسنمبر 07 في الصادر القرار في جاء ام وهذا تت  معاينته أو الم خفي الفعل فيه ة هر الذي اليوم

 103.دروريا األمر كان كلما به وتثألذ النق  الفرنسية محكمة تعيد  مرجعا الذي أصبح هذا المبدأ كرعس

 الشركة ألموا  التعسألي االستعما  جريمة عن الناشئة المد ية الثا ي: الدعوى  الألرع

 هنذا تعنوي  الجريمنة ةطلنب منن دنرر لحقنه منن ةقيمهنا لتنيا الندعوة  بثنهنا المدنينة الندعوة  تعرينا ةمكن

 للمطالبة المدنية الدعوة  في الحق يتعلق "أنه: علال الجزائية اإلجراءات قانون  من 02 المادة نصم وقد الررر 

 عنن تسنبب مباشنر دنرر شخصنيا أصنابه  منن بكنل أو مخالفنة جنحنة أو جناةنة عنن النناج  الرنرر بتعنوي 

                                           
102   324 Baumgartner: op.cit. p   –Joly Eva Joly et Caroline  -  ،نقال عن زكري ويس ماية ، المرجرع السرابق

 .044ص 
103  322 Delga: op.cit. p :  Jaques  -   042نقال عن زكري ويس ماية ، المرجع السابق، ص. 
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 للمترنرر يوبنرر ممنا ألسنارة بنه تننزل أو كسنب الشخص ةفوتوأن  درر عن الجريمة نشثي فقد وعليه  "الجريمة

 .بالتعوي  المدني ةوطالب الفاعل أن

 وقت في العامة مع الدعوى  المد ية الدعوى  مباشرة يجوز" أنه: علال نفسه القانون  من 03 المادة وتنص

 مـد يا مسـؤوال المعتبر المعنو   أو المد ي صالشخ كان أيا مقبولة وتكون  . ألس ا القضائية الج ة أمام واحد

 104".عن الضرر
 أجاي قد المشر  استثناء  ألنالمدنية  لين ليل قاعدة  المحاك  أمام المدنية ترفذ الدعوة  ومن المعلوم أن

 أمنام القرناء للمرنرور المندني االدعناء يبنيح النذي الفعنل فني يتنوافر أن شنر  الجزائينة  المحناك  رفعهنا أمنام

  ج ة شرو  وهي علال التوالي: بتوفر الجزائي

 االسنتعمال وهننا جريمنة مخالفنة  جنحنة جناةنة  جريمنة ةعند فعنل عنن التبعينة المدنينة الندعوة  تنشنث أن .0

والمنادة  3فقنرة  800المنادة  4فقنرة 800 المنواد فني منصنوا عليهنا جنحنة هي الشركة ألموال التعسفي
 .الجزائري  التجاري  القانون  من 0فقرة  841

 ولينن أدبينا أو ةكنون مادةنا قند دنرر عنهنا يننج  أن جزائينة واقعنة عنن مندنيا لجدعاء القانون  ة شتر  اكم .2

 .المساهمين أو والشركاء بالنسبة للشركة ومباشر شخصي فهو ومباشرا  شخصيا ةكون  أن ةشتر 

 نناتج فننن الرنرر الحالنة هنذ  وفني الجريمنة عنن تسنبب قند المباشنر الرنرر هنذا ةكنون  أن ةوشنتر  كمنا .3

 105.الشركة أموال استعمال عن مباشرة

 دذ فيهنا  ةسنتطيذ الفصنل ال ذلن  ومنذ التبعينة المدنينة بالندعوة  مختصنا الجزائني القرناء ةكنون  قند أنه غير

 تنوافر علنال يتوقنط الجزائي أمام القراء المدنية الدعوة  وقبول القراء  هذا أمام القراةا هذ  قبول مشكلة تثور

 فني المندعي ينق واسنتمرار الجريمنة  منن فني المرنرور توافرهنا الواجنب الصنفة يأ ألصنومها فني معيننة شنرو 

 بالتعوي . الجزائي للمطالبة أو المدني الطريق األتيار
ةكننون الطننرف المترننرر مننن  أالويمكننن أن تباشننر النندعوة عننن طريننق النندعوة المدنيننة بالتبعيننة بشننر  

كمنا ةمكننه اللجنوء مباشنرة للقرناء عنن طرينق  ائينة جز دعنوة  وتوجد بمناسنبتهاللقراء المدني  لجثالجريمة قد 
 المدني أمام قادي التحقيق بشر  أن يتثسس طرفا مدنيا للمطالبة بالتعوي . االدعاء

 وكننذا كافننةكمننا ةمكننن أن ننننو  علننال أن النندعوة المدنيننة تخننص كننج مننن الشننركة بصننفتها شخصننا معنويننا 
 ي:يل ما سنحاول توديحه كما والمساهمين  وهذاالشركاء 
 

                                           
 .3و2قانون اإلجراءات الجزائري  المادة  104

 .57  58السابق، ص  المرجذ  بغدادي انييمل موالي 105
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 حج الشركة في الدعوى المد ية :أوال
القاعدة العامة أن كل شخص متررر من جريمة له الحق فني المطالبنة بنالتعوي  و منا دام أن الشنركة 
تتمتذ بالشخصية المعنوية  فج ش  أنها تتمتذ بهنذا الحنق أمنام القرناء و هنذا منا سننحاول اإلجابنة علينه ألن 

 أو ألسنارة دلال األأليرة هذ  توعرِع  مصلحة الشركة  تنتج دررا ةمس شركةال ألموال التعسفي االستعمال جريمة

و هنو منا نصنم  للجريمنة المباشنرة الرنحية هني دذن فالشنركة بهنا دنررا  يولحنق أن طبيعته من ألسارة ألطر دلال
  يةالدعوى المد في الحج رتعلج"أنه :  علال نصم التي الجزائية اإلجراءات قانون  من 1 فقرة  02عليه المادة 

 تسبب مباشر ضرر أصاب م شخصيا من بك  مخالألة أو جنحة أو جناية عن الناجم الضرر بتعويض للمطالبة

 106".الجريمة عن
 لدةه الررر توافر فنذا هذ  الجريمة  بسبب لحقه الذي الررر عن مدنيا يدعي أن المعنوي  للشخص ةجوي

عناءاال الحنق فني القنانون  لنه ةمننح الجريمنة بسنبب المباشنر الشخصني  فالندعوة  الجزائني  القرناء أمنام مندنيا دع

 وعلينه معننوي  لشنخص مملوكنة كونهنا فني تيمنن الشنركة دعنوة  وحن ألاصنية نفسنها للشنركة دذن مملوكنة المدنية

 االدعناءسنلطة  باعتبنار أن القرناء  أمنام المعننوي  الشنخص هنذا بتمثينل يتعلنق المينزة هنذ  النناتج عنن فاإلشنكال

 أن مننذ أجنل منن أننه رئيسنه للمسنير  غينر أو ومسنؤوله مدير  وهو لممثله تعود أليراأل هذا ولحسا  أمامه باس 

 باس  المدنية الدعوة  برفذ فرديا المتصرفين للشركات القا ون  أعطال فقد الشركة  دعوة  األألير هذا تخاذل ةعيق

  .مجتمعين الدعوة  مباشرة ةمكنه  المعنوي   كما الشخص ولحسا 

 فني عليه وهو مواجهة المدعال في المدنية الدعوة  مباشرة قانونيا  شخصا تبارهاباع الشركة تستطيذ وعليه

 أن دمعا وذل  أعرائه والمسيرين  أيد أو من أعرائه بع  كله أو دمعا اإلدارة مجلس وأعراء رئيس الحالة هذ 

 كلنه فني تعوي بنال أينده  توطالنب أن ةجنوي كمنا الشنركة  أمنام ن نرا لترنامنه  وايندة دعنوة  جميعنا عليه  تورفذ

 .أموالها استخدام دساءة عند الحال هو كما للشركة مباشرة أدرارا فيها تترتب األيوال التي جميذ

 أن منن األسناس التثكند هنذا فني ويجنب الشنركة ممثلني قبنل منن الندعوة  هنذ  توباشنر أن المفنرو  ومنن

 المسنؤولية ذات الشنركات فني ن وهن  المسنيرو  للتقادني  الجيمنة بالصنفة يتمتنذ الشنكوة  علنال المووقِعنذ الشنخص

 .107المساهمة شركة في العاملون  ومديروها والقائمون بندارتها المساهمة شركة ورئيس المحدودة
 
 

                                           
 .0فقرة   12نون اإلجراءات الجزائية الجزائري  قا 106

 .038السابق، ص  المرجع :رضوان ديز أبو 107
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 الشركة في حالة تصألية (0

 ألننه تعنود للمصنفي الشركة باس  مدني كطرف التثسس سلطة فنن 108 التصفية يالة في دذا كانم الشركة

 التثسيسي العقد في المصفي سلطة وتتحدد مدعال عليها  أو مدعية نمكا سواء الشركة تمثيل في الصفة صايب

 الجزائنري  التجاري  القانون  من 788 المادة به تقري ما وهذا المحكمة بتعيينه من الصادر القرار في أو للشركة

 تحم تيون  تيالشركة ال عن قانونيا نائبا ةوعتبر وحنما الشركة عن وال الشركاء عن وكيج المصفي ال ةوعتبر وبذل 

 109.التصفية

 اإلفالس أو تسوية قضائية حالة في الشركة (6

 تعنود الشركة باس  ولحسا  القراء أمام التمثيل سلطة فنن 111 القرائية التسوية أو 110اإلفجس يالة في

 في الحق صايب ويد  ويكون  التقادي  يقها في الشركة فقدت دفجسها ألنه بشهر القرائي المتصرف للوكيل

 يترتنب "أننه :  علنال تننص التني الجزائنري  التجناري  القنانون  منن  244المنادة  بموجنب وذلن   الندعوة  رفنذ تقرينر

 فيها بما التصرف فيها  أو أمواله ددارة عن المفلس تخلي تاريخه  ومن اإلفجس  بشهر علال الحك  القانون  بحك 

 ودعاوة  يقوق  جميذ التفليسة وكيل سويمار  يالة اإلفجس  في دام وما كان  سبب بثي ةكتسبها قد التي األموال

 الدائنين. بتمثيل مهمته مذ تجيما ذل  ويكون  " التفليسة  طيلة مدة بذمته المتعلقة المفلس

 حج الشركات في الدعوى المد ية :ثا يا
 المسنيرين المدنينة دند الندعوة  رفنذ فني الحنق الشنركاء أو للمسناهمين فني يالنة وجنود الرنرر ةكنون 

 جريمنة أن ذلن  دنرر  منن عمنا أصنابها الشنركة عن نيابة الشركة ألموال التعسفي االستعمال لجريمة المرتيبين

                                           
جميذ العملينات الجارينة للشنركة وتسنوية المرتينز القانونينة باسنتيفاء يقوقهنا هي دنهاء نها تعرف التصفية بث التصفية: تعريا 108

 .الصافية بين يدي الشركاء األموالودفذ ديونها تمهيدا لودذ 

الننذي يننوي  علننال الشننركاء بطريننق  أموالهنناكافننة العمليننات الجيمننة لتحدينند صننافي  "اليامننل للتصننفية هنني دن التعرينناةمكننن القننول 
 ".القسمة بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيذ مال الشركة منقوال أو عقارا

 .   030السابق  المرجع :محرز أحمد 109

من طرق التنفيذ علال أموال المدين الذي ةخرذ لهذا الن نام طبقنا أليكنام القنانون  "ةعتبر اإلفجس طريق تعريا اإلفجس:  110
التجاري ويتوقط عن دفذ ديونه المستحقة ا جال  فيشهر دفجسه قصد تصفية أمواله تصفية جماعية  ويوي  الناتج عنها توييعا 

  دينننننوان المطبوعنننننات 2لقنننننانون الجزائنننننري   .عنننننادال بنننننين دائنينننننه". أن نننننر وفننننناء شنننننيعاوي  اإلفنننننجس والتسنننننوية القرنننننائية فننننني ا
 .03  ا 2103الجامعية 

يومنا منن  02هي طريق لمنذ التنفيذ ةقوم التاجر المدين منن ألجلهنا بتقندة  طلنب للمحكمنة ألنجل  تعريا التسوية القرائية: 111
 .07نفسه  ا وفاء شيعاوي  المرجذ  رتوقفه عن الدفذ لمنح فرصة  انية لتحقيق األرباح ولتسديد ديونه. أن 
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 للشركاء أةرا وحنما فحسب للشركة ليس مباشرا دررا تسبب أن من طبيعتها الشركة ألموال التعسفي االستعمال

 والمساهمين.
 لحقهنا منن النذي الرنرر عنن اتعويرن تتابذ التي الشركة دعوة  تعار  ال الفردةة الشركاء كما أن دعوة  

 ةجنوي»بثننه:  التجناري الجزائنري  القنانون  منن 24 مكنرر 715 علينه لمنادة نصنم منا وهنذا الجريمنة هنذ  جنراء

شخصنيا أن ةقيمنوا دعنوة مجتمعنين أو  لحنق بهن  النذي الرنرر عنن التعنوي  دعنوة  دلنال باإلدنافة للمساهمين
 منفردين علال الشركة ..."

 الشنري  أو المسناه  بصنفة التمتنذ علنال شنر  معلقنة ليسنم الشركاء أو مساهمينلل المدنية الدعوة  قبول دن

 ة نل أن ةشنتر  ال أننه ةعنني وهنذا الشنركة  ألمنوال االسنتعمال التعسنفي لجريمنة المكوننة األفعنال ارتينا  وقنم

 أطرافا ينالمتثسس المساهمين يلزم نص يوجد ال دذ فيها  الحك  يتال أو الدعوة  وقم رفذ سواء شريكا أو مساهما

 أن مسيريها المورتيبة من الشركة ألموال التعسفي االستعمال جريمة جرعاء من أصابه  الذي الررر مدنية بسبب

 يرفنذ أن الشنركة منن ألنر  النذي مهللمسناةجنوي  يين  الموجرمنة  األفعنال تناريخ لسننداته  ينائزين كنانوا أنه  يوثبتوا

 الرنرر تعنوي  فني المتمثلنة مصلحته الشخصنية هو للدعوة  رفعه في األساس أن اعتبار علال الفردةة الدعوة 

 .112عليه شخصيا وقذ الذي

 الشركة ألموا  التعسألي االستعما  لجريمة المقررة العقوبات :الثالث المطلب

 زاءجن" أنهنا علنال بوسنقيعة أيسنن الندكتور قبنل منن تعريفها ت  فقد 113 الجنائي جزاءال أنوا  أيد هي العقوبة

 الجناني دينجم فني العقوبنة وتتمثنل الجريمنة ارتينا  فني مسنؤوليته تثبنم منن علنال القادني عنهويوق المشنر  ةقنرر 

 114."الحرية في والحق الحياة في الحق وأهمها الشخصية يقوقه بع  من باإلنقاا
عقوبننة هنني المقابننل للجريمننة يتحملننه الننذي تثبننم مسننؤوليته جنائيننا أمننام المحنناك  مننن المقننرر قانونننا أن ال 

وهني تسنتند دلنال ألطنورة ي قد تتجسد فني شنكل مقيند للجريمنة كنالحبس أو قيمنة منن المنال كالغرامنة الجزائية وه
كة جنحننة أمننوال الشننر  اسننتعمالأن جريمننة التعسننط فنني  وجناةننة وباعتبنناروجنحننة   مخالفننة الفعننل فتقسنن  دلننال 
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 .024السابق ، ص 
 وتطبقنه القرناء  بنه وينثمر القانون  عليه ينص الجنائية  القاعدة انتهاه علال االجتماعي الفعل رد ":الجنائي زاءالج تعريا 113

 كافنة للنناس بالقنانون  المقنرر علينه للمحكنوم الشخصنية الحقنوق  محنيط تقييند أو دنقناا أو دهندار فني ويتمثنل ة العامن السنلطات
 قنانون  شنرحسنليمان   هللا عبندراجنذ  ."والتندابير بثنواعهنا العقوبنات فني ءزاالجن صنور وتتمثنل مجنرااإل منن المجتمنذ وقاةنة بهندف

 ا  2002  الجزائر الجامعية  المطبوعات ديوان  2 الطبعة  ) زاء الجنائيلجا (الثاني الجزء العام  القس  ئري زاالج العقوبات
406. 

 . 217ا  السابق المرجذ  العام زائيالج القانون  في الوجيز  بوسقيعة أيسن 114
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بننالتعوي  عننن أن مرتيبهننا مطالننب  باعتبننارسننواء جزائيننة أو مدنيننة  لهننا المقننررة الجننزاءات يلصننتف سنننحاول
 الررر الذي ألحقه بالغير شخصا طبيعيا

 الجءائية العقوبات :األو  الفرع

 حدد نو  العقوبة بالن ر دلال الحرمان الذي ةقذ علال أيد الحقوق المشرو  لإلنسان قبنل أندن المشر  ة 
شنطة عملنه يلحقه وصط المجرم فقد يتمثل الحرمان المحكوم علينه فني ينق الحيناة أو ينق مباشنرة جنزء منن أن

 الجزائري. عقوباتمن قانون ال 14أما من وجهة ن ر المشر  فقد عدد أنوا  العقوبات في المادة 

 األصلية العقوبة أوال:

 فـي أصـلية تتمثـ  بعقوبات علي ا يعاقب" :جنحة الشركة  ألموال التعسفي االستعمال أن جريمة باعتبار

 هاايين بإحـدى أو دج 200.000إلـى  دج 20.000 مـن ماليـة وبغرامـة سـنوات خمـ  إلـى سنةلمدة الحب  

 115".فقط العقوبتين

 منن 4 فقنرة 800 بموجنب المنادة المحندودة المسنؤولية ذات الشنركات موسنِيري  منن لينل المقنررة العقوبنة وهني

 3 فقنرة 811 المنادة يسنب وذلن  ومنديروها والقنائمون بندارتهنا المسناهمة شركة ورئيس الجزائري  التجاري  القانون 

 الشركات جميذ في لألموال التعسفي االستعمال بجريمة المتابذ للمصفي الحال بالنسبة وكذل  انون نفسه الق من

منن  1 فقنرة 840 للمنادة وفقا وذل  المسيرين دد مقررة الجريمة فيها تيون  التي الشركات في فقط التجارية وليس
 القانون التجاري الجزائري.

علية العقوبة السالبة للحرية في تحقيق النرد ؟ ألاصنة أن الجريمنة من اإلشكاالت المثارة هي ما مدة فا 
مننن  التقليننل ةعننرف بثصننحا  اللياقننة البيرنناء يينن  ذهننب األسننتاذ مصننطفال العننوجي دلننال ممنناترتيننب غالبننا 
نل  فني ةقفنون  النذين األشنخاا منن ةكوننون  منا غالبنا الجريمنة هنذ  مرتيبني" أن أسناس أهميتهنا علنال  أعلنال السل

 دلال تسعال التي أه  األهداف من ةوعتبر الذي االجتماعي التقوي  دعادة دلال ياجة في ليسوا بذل   وه االجتماعي 

 116.للحرية المقيدة العقوبات تحقيقها
 ألنه  التثهيل االجتماعي  دعادة دلال ياجة في ليسوا الجريمة من الفقه أن مرتيبي هذ  االتجا ويرة هذا  

جنراء  منن المزاةنا فقندان بسنبب كثينرا يتنث رون  ال النذين المجرمين العناديين  نم يريته  بفقدان تث را أكثر سيكونون 
 للحرية.تطبيق العقوبة السالبة 

                                           
 .4الفقرة  811القانون التجاري الجزائري  المادة  115
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 االستعمالأنها ردعية ما دام مرتيبو جريمة  أوالا وفي ن ري أن العقوبة السالبة للحرية فعالة من ألجل:  
وبالتنالي ةمكنن أن تينون يجرينة ألن األصنل فني  للحرينة التعسفي ألموال الشركة ال يتقبلنون العقوبنات السنالبة 

ويسنند كجمني هنذا  بالعقوبنة منن ألنجل الوعند  مسنبقا تشريذ العقا  هو المنذ من الوصول دلال الفعل المجنرم 
 117."َتتَُّقونَ  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي اأَلْلَباِب َلَعلَُّكمْ " بقوله تعالال: 
وبالتنالي تخص مرتيب الجريمة ويد  فهي تتعندا  دلنال الغينر  وألن عقابنه يزجنر غينر  أن العقوبة ال  ثا يا

 الغر  من العقوبة. يتحقق
 شنثنه منن التقلينل ينبغني ال هنذ  األألينرة فندور المالينة هذا بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية  ددافة للعقوبنة 

 بهندف تورتينب الجريمنة هنذ  ألن الشنركة  ألمنوال ياالستعمال التعسنف جريمة في فعاال جزاء األأليرة هذ  باعتبار

 بندفذ المسنير دلنزام فني تتمثنل تتناسنب معهنا وتحقنق النرد . يين  المالية فالعقوبة ولذل   الربح أو الفائدة تحقيق

 .الرحية الشركة لحسا  د  200.000 عن يزيد وال د 20.000 عن ةقل ال معين مبلغ

 التكميلية ثا يا: العقوبات
 3"  اإلقامنة منن "المننذ 2 اإلقامنة"  تحديند 1 " بثنهنا: الجزائنري  العقوبنات منن قنانون  9 المنادة عليها نصم

" نشنر  6"  الشنخص االعتبناري  "ينل 5 لألمنوال"  الجزئينة "المصنادرة4"  بعن  الحقنوق  منن مباشنرة الحرمنان“
  ".الحك 

قنانون  منن 4 فقنرة 4المنادة  يسنب ةاألصنلي العقوبنة عنن مسنتقلة بصنفة بهنا ةوحكن  التيميلينة العقوبنات وهنذ 
 الحكن  عندم أو بها الحك  في الحرية الياملة وله يكمه  في صراية القادي بها ينطق أن ةجب يي  العقوبات 

 118.بنص ألاا عليها نص القانون  دذا دالع  والجنح والمخالفات الجناةات علال التيميلية العقوبات تنطبق وال بها

 يةالمد  الجءاتات: الثا ي الألرع

 الرنرر عنن بنالتعوي  المطالبنة هنو الجزائينة المحكمنة أمنام المرفوعنة بالتبعية المدنية الدعوة  مودو  دن

 ارتي نب منا دذا بهنا ةقرنال التني المدنينة الجزاءات صور أه  أيد هو األألير هذا أن فاألصل الجريمة  عن الناج 

 الجريمنة  عنن الناشنئ الرنرر دصنجح " ثنهب العام المفهوم وفق التعوي  ذل   ويوعرعف ةستوجب ألطث المخالط

 مصاريا تيبد  من ما بدفذ وحمعا فيه  الحق صايب دلال الشيء برد وحمعا الررر عن مالي مقابل بدفذ وذل  دمعا

 119.الدعوة  مودو  يقه علال للحصول مختلفة
 ومنه همين المسا للشركاء أو للشركة تعود التعسفي ألموال الشركة االستعمال جريمة في المتررر دن  

                                           
 .074القرآن اليري   سورة البقرة  ا ةة  117

118 0103  Pièrre Mabilat: op.cit. p –François Terré -Jean Hemard  نقنج عنن : يكنري وينس ماةنة   المرجنذ
 .033السابق  ا

 .32 المرجع السابق، ص  بغدادي ملياني موالي 119
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 لقبنول دنروريا شنرطا تشنكل والتني المسناه  أو الشنري  بصنفة يتمتعنون  ال النذين األشخاا الدائرة هذ  من ةخر 
 القرناء أمنام الجريمنة هنذ  عنن الناجمنة ردنرااأل بتعنوي  المطالبنة ةمكننه  هنؤالء أن غينر المدنينة  الندعوة 
  .المدني

 عنن الناشنئ المعنـو   األدبني أو مانيالجسن أو المـاد  رالرنر  جبنر   أيالتعنوي ويتمثنل الجنزاء المندني فني 

 المادة فتنص الجنائي  القراء أمام المدني بالتعوي  للمطالبة سندا تيون  أن تصلح ررااألد كل ألن الجريمة 

 مانيةسنج أو مادةنة كاننم سنواء الرنرر أوجنه كافة عن المدنية المسؤولية دعوة  تقبل"  علال أنه 4 فقرتها في 3

 الذمنة منن يننقص منا كنل هنو المنادي فالرنرر   " ئينةزاالج الندعوة  مودنو  الوقنائذ عنن ناجمة مادامم أدبية أو

 منا كنل هنو مانيسنالج والرنرر فاتنه  النذي اليسنب أو لحقته التي للخسارة تبعا تحديد  ويمكن  للمررور المالية

 عنن فتعيقنه فنهراأط تلحنق لتنيا كالعاهات العادةة  مهامه أداء عن الجس  تعيق رراأد من اإلنسان جس  ةصيب

 أو سنمعته أو شنعور  فني المرنرور ةصيب درر كل فهو المعنوي  أو األدبي الررر أما العادي  نشاطه ولةزام

 .120 المعنوي  الجانب ةصيب درر كل هو أألرة  وبعبارة يريته  أو شرفه
 دال تيون  أن ةمكن ال شركةال أموال استعمال في التعسط لجريمة المشكلة الوقائذ عن الناجمة راراألد أن غير

 والررر .الجريمة هذ  دطار في تدألل ال كونها مانيةسالج راراألد بذل  مستبعدة معنوية  أو مادةة ردراأ

 دلال ألموالها التعسفي االستعمال يؤدي عندما وذل  المالية ذمتها ةصيب ما هو الشركة علال الواقذ المادي

 تجاريا باراادط ةشكل أن ةمكن كما أرباح  تحقيق أمام عائق ةشكل وأ المالية  ذمتها من اإلفقار أو اإلنقاا

 دعوة  فهدف دذن ها.ةرعف ما وذل  وسمعتها  صورتها تشويه دلال وبالتالي عجماتها بشهرة المساس دلال يؤدي

 ةالمختلس المبالغ فقط ةعو  ال عليه المحكوم فالمسير لهذا المالية  ذمتها دنشاء دعادة وه باألساس الشركة
 .ددافية بتعويرات عليه ةحك  قد ولين

 علنال أساسنا ةقذ والذي ةصيبها الذي المعنوي  الررر عن بالتعوي  المطالبة في الحق للشركة ةكون  وكذل    

علنال  ينراألط ةكنون  أن ةمكنن الذي مشهورة شركة وعجمة بصورة كالمساس التجارية  وسمعتها األأليرة هذ  ائتمان
 كنان سنواء كسنب منن فاتهنا ومنا ألسنارة منن لحقهنا عمنا غالبنا ةكنون  الحالنة هنذ  يفن الشنركة تعنوي  لنذاسنمتها. 

 ا.متوقع غير أو امتوقع الررر
 قيمنة منن التخفني  وفني الشنركة  فوائند منن جنزء من الحرمان في المساهمين أو للشركاء المادي الررر ويتمثل

 اكتسنبوا قند المسناهمين أو كاءالشنر  كنان دن و يتنال هنذا الشنركة  أصنول منن اإلنقناا عنن النناج  السنندات
 ةكنون  أن بشنر  لينن الشنركة  أمنوال اسنتعمال فني التعسنط لجريمنة المكوننة األفعنال عنن اليقنة بصنفة يصصه 

 التني للسنندات الحقيقينة بالقيمنة عنالمين غينر دذن فيكوننون  األفعنال  هنذ  اكتشناف قبنل وقنذ قند االكتسنا  هنذا
 الشركة ترييذ عن الناج  الشركاء يصص قيمة من اإلنقاا في اأةر المادي الررر هذا يتمثل كما اشتروها 

 تعنوي  أن القنول ةمكنن وعلينه المويعنة  الحصنص منن اإلنقناا أو وجوهرينة أساسنية عملينة تحقينق فرصنة
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 فالرنرر السنندات قيمنة تحسنين فرصنة ألسنارة عنن النناج  الرنرر أسناس علنال ةكنون  الرنرر هنذا عنن الشنركاء
 الشنري  دنرر بثن بيقين التثكيد دذن المستحيل من فليس فرصة  ترييذ عن ناتج الشركة طرف من به المتمس 

 العكنس علنال أو قيمنة ذات ألسنارة ألطنر علنال دذن ةقنوم أن ةمكنن فالرنرر يصصنه قيمنة انخفنا  علنال ةقنوم
 .األأليرة هذ  تحسين فرصة ترييذ

 ولنيس يقيقينا ةكنون  أنو  للتعنوي  قنابج ليكنون  المسناهمين أو الشنركاء ةصنيب النذي الرنرر فني ويشنتر     
 كافية  بصفة تقدير  عناصر وتوافرت للجريمة اليمة نتيجة كان دذا محققا الررر ةكون  أن بمعنال  ايتماليا

 كله أو بعره الوقو  مؤكد الررر كان أو الدعوة  رفذ وقم نهائية بصورة مدا   وتحدد فعج فوقذ ياال كان سواء

 .مستقبج

 عنند منثج الحنال هنو كمنا أصنابه  النذي المعننوي  الرنرر بتعنوي  المطالبنة ه المسنا أو للشنري  ةجنوي وكنذل  
 ةكنن لن  النذي الشري  أو فالمساه  الشركة  تعرفها الذي العجز ودعية بسبب للتوييذ قابلة تين ل  مبالغ األتجس

  .الحاصل المعنوي  الررر بتعوي  المطالبة بنمكانه المقابل في كان قد المادي بالررر التمس  دمكانه في
 األتجس عند مثج الحال وه كما  هأصاب الذي المعنوي  الررر  يبتعو  المطالبة  هالمسا أو  يللشر  جوية كما

 فني كننة لن  النذي  يالشنر  أو  هفالمسنا الشنركة  اهنتعرف التني العجنز ةيودنع بسنبب ذينللتوي  قابلنة تينن لن  مبنالغ

  .المعنوي  الررر  يبتعو  المطالبة هنبنمكا المقابل في كان قد المادي بالررر التمس  هدمكان

 أو الشركة كانم سواء ةيالرح أصا  الذي الررر  يتقو  أو ريتقد فنن" السابقة  الحاالت كل وفي رياألأل وفي

 المقررة راتيالتعو  ريبتقد تعلقي مايفف كذاهو  المودو   لقادي ةير يالتقد للسلطة تخرذ الشركاء أو نيمهالمسا

 اعتبنرت فقند الشنركة  ألمنوال التعسنفي االسنتعمال منةيجر  عنن المترتنب الرنرر نعو  عك المودو  قراة من

  ".121النق  محكمة رقابة من تفلم أفعال بمسالة تعلقي األمر بثن ةيالفرنس ةيالجزائ الغرفة
 
 
 

                                           
121 Didier Rebut : loc.cit, p : 27   073نقال عن زكري ويس ماية، المرجع السابق،ص. 
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 خالصة الألص  الثا ي

عنن  بينننا مننن ألننجل هننذا الفصننل أن جريمننة االسننتعمال التعسننفي ألمننوال الشننركة ال تطبننق سننوة علننال ب
الشنركات منهنا الشنركة ذات المسنؤولية المحنندودة وشنركة المسناهمة  وهنو منا ةختلننط منذ جريمنة ألياننة األمانننة 
األكثر شموال؛ وتحره الدعوة العمومية في هذ  الجريمة من ألجل وصول المعلومة دلال مسامذ النيابة العامة 

ي الننذي بننات منوطننا بثهميننة كبيننرة؛ كمننا بننثي طريقننة  باعتبارهننا جنحننة مننن الجننرائ  التنني تمننس االقتصنناد الننوطن
ةمكن أن تنجر عنها دعاوة مدنية بالتبعية من قبل األطراف المترررة؛ ويعاقب القانون كنل منن  بنم ارتيابنه 

د  كعقوبنة أصنلية  211.111د  دلنال  21.111لهذ  بالحبس منن سننة دلنال ألمنس سننوات وغرامنة مالينة منن 
التيميليننة؛ أمننا بالنسننبة لتقننادم النندعوة الجزائيننة فتسننري عليهننا القاعنندة ددننافة دلننال العقوبننات التبعيننة والعقوبننات 

 العامة لتقادم الجنح أي  ج  سنوات من تاريخ وقوعها.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 ــاتمـةخـ
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 خاتمة

ر التعسفي ألموال الشركة يترح لنا أن المشر  الجزائري فرنل السني االستعمالمن ألجل دراستا لجريمة 
 0433علال المنهج الفرنسي بتبنيه هذ  الجريمنة  يين  اسنتمر العمنل بنالتييط الفرنسني فني الجزائنر مننذ سننة 

أيننن تنن  تن نني  هننذ  الجريمننة وفقننا أليكننام ألاصننة تتعلننق بجريمننة أليانننة األمانننة  التنني يننددها قننانون العقوبننات 
  يين   0472هنذ  الجريمنة سننة   دلنال غاةنة تن ني   0مكنرر  382دلنال  373الجزائري من ألجل المنواد منن 

فقنرة  811ت  تحديد أركانها وذل  في البا  الثاني المتعلق باأليكنام الجزائينة للقنانون التجناري بموجنب المنواد: 
مننن القننانون التجنناري الجزائننري   كمننا نننص عليهننا فنني  10فقننرة  841وكننذل  المننادة  13فقننرة  800والمننادة  14

عنننند قينننام مسنننير   23/18/2113المنننؤرخ فننني  00- 13والقنننر  رقننن  منننن قنننانون النقننند  033و  030المنننواد 
الشننركة باقتطاعننات ماليننة مننن أمننوال الشننركة بطريقننة تعسننفية وغيننر شننرعية  واعتبارهننا كثنهننا أموالننه الخاصننة 
واستغجلها للتدألل في الصفقات العمومية بهدف الحصول علال هذ  األأليرة   ومن  ألجل الدراسنة و التحلينل 

 عليها الفقه والقراء. استقرة  توصلنا دلال مجموعة من النتائج من ألجل ما لهذ  الجريم
أمننوال الشنركة فنني قننانون العقوبننات وال  اسننتعمالدن المشنر  الجزائننري لنن  ةعنرف جريمننة التعسننط فني      

أمننوال الشننركة؛ ومننن ألننجل  اسننتعمالالقننانون التجنناري  بننل اكتفننال فقننط بتحدينند األفعننال التنني تشننكل تعسننفا فنني 
الدراسات السابقة أللصنا دلال أن أيسن تعريا فقهي للجريمة هو " استعمال المسيرين عن سوء نية أمنوال أو 
قرو  للشركة  ةعلمون أنه مخالفا لمصلحة الشركة تلبية ألغراده  الشخصية  أو لتفريل شركة أو مؤسسة 

 أألرة له  فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ".
أمننوال الشنننركة منننن جننرائ  األعمنننال ألن لهنننا عجقننة مباشنننرة أو غينننر  تعمالاسنننوتعنند جريمنننة التعسننط فننني 

وجنرائ  أألنرة لنذل  فهني أشنمل وأعن  منن أن تينون جنرائ   اقتصنادةةمباشرة بمجال األعمال فهي ترتيب جرائ  
 فقط  فيمكن أن يتررر األفراد العملين بالشركة واألشخاا المدينين لها من جراء هذ  الجريمة. اقتصادةة
خص جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة تل  الشركات التي ةكون فيها رأس المنال مسنتقج عنن وت

الذمة المالية للماليين كمنا هنو الحنال بالنسنبة للشنركات ذات المسنؤولية المحندودة وشنركات المسناهمة؛ ويتمينز 
مننن يينن  نننو  الشننركات التنني  هننذا النننو  مننن الجننرائ  عننن جريمننة أليانننة األمانننة بكننون هننذ  األأليننرة أشننمل منننه

ةمسننها التشننريذ الجزائننري وعقوبتهننا أشنند مننن األولننال؛ وتختلننط جريمننة االسننتعمال التعسننفي ألمننوال الشننركة عننن 
جننرائ  التفلننيس فننني كونهننا أقنننل اتسنناعا  ييننن  أن جريمننة التفلننيس تشنننمل جميننذ أننننوا  المؤسسننات االقتصنننادةة 

يمننة تتعلننق بمسننؤولية المؤسسننة تجننا  األطننراف الخارجيننة أي المننذكورة فنني القننانون التجنناري  كمننا أن هننذ  الجر 
 الدائنين فيما تختص جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة في العجقة بين الماليين والمسيرين.
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كمنا اسننتقر الفقننه والقرناء علننال أن جريمننة االسنتعمال التعسننفي ألمننوال الشنركة تتحقننق بمجننرد االسننتغجل 
شركة يتال لو ت  استعادتها أو كاننم هنناه نينة إلرجاعهنا  مسنتندا فني ذلن  لينون هنذا غير المشرو  ألموال ال

االسننتعمال ةمكننن أن ةعننر  الذمننة الماليننة للشننركة دلننال أدننرار ومخنناطر؛ وهننذا مننا ةشننكل عائقننا أمننام القادنني 
النذي  إل بات القصند الجننائي النذي يرتينز علنال اسنتعمال المنال بسنوء النينة وللمصنلحة الشخصنية؛ وهنو األمنر

انعكس سلبا علال أداء المسيرين من ألجل تقييده  وعدم تره الحرية التخاذ القرارات الجريوة والفورية والتي قد 
 تيون مصيرية بالنسبة للشركة.

ويكون اإلبنج  عنن هنذ  الجريمنة وفنق القاعندة العامنة وذلن  بنةصنال المعلومنة للنيابنة العامنة بنثي وسنيلة 
تعند منن الجنرائ  التني تمنس الن نام العنام وذلن  باعتبارهنا تمنس الشنركة والتني هني من وسال التبليغ يي  أنهنا 

ديدة ركائز االقتصاد الوطني؛ كما ةمكن اليشط عن هذ  الجريمة بواسطة الشركاء والمساهمين غير أنه في 
 كثير من الحاالت ترتيب منن طنرف المسنؤول المباشنر النذي يتنوفر لدةنه الوقنم والصنجييات لتغطينة وطمنس
آ ار الجريمة ألاصة وأنها تعتبر جنحة وبالتالي فهي تخرنذ لقاعندة تقنادم الندعوة الخاصنة بنالجنح أي  نج  
سنوات بدء من تاريخ ارتيابها؛ باإلدافة دلال الدعوة العمومية  ةمكن أن تنشث دعاوة مدنية منن قبنل الشنركة 

ء والمنندينين بشخصننه  الطبيعنني أو بشخصننها المعنننوي العتبارهننا المترننرر األول مننن الجريمننة  وكننذا الشننركا
 المعنوي وفق مبدأ أن كل من تررر من الجريمة له الحق في التعوي .

وقد أقر المشر  الجزائري مجموعة من عقوبات تشمل الحبس من سنة دلنال ألمنس سننوات باإلدنافة دلنال 
  مدة نجاعة هذ  غرامات مالية كعقوبة أصلية؛ وهناه األتجف في وجهات الن ر بين فقهاء القانون من يي

العقوبات في تحقيق الرد  والحد من الجريمة  يي  يرة البع  أنها مبالغ فيها ن را دلال المكانة االجتماعية 
والمسننتوة التعليمنني لمرتيبيهننا  وليننن هنالنن  مننن ةخننالفه  الننرأي باعتبننار أن العقوبننة ردعيننة لمنننذ وقننو  جننرائ  

 مما لة مستقبج.
ال أن جميننذ األفننراد المنتمننين للشننركة ةمكننن أن يتننابعوا قرننائيا فنني يننال وقنند نننص القننانون الجزائننري علنن

ارتيابه  لهذ  الجريمة بغ  الن ر عن مكانته  في الشركة أو توصيفه  النوظيفي؛ بيند أننه منن المفنرو  أن 
ملين األفراد من الشركة الذين ةمتليون سلطة تنفيذةة علال أموالها  يي  أن بقينة العنا أولو تمس هذ  الجريمة 

 والموظفين من الصعب د بات تورطه .
والمجيننظ فنني جريمننة االسننتعمال التعسننفي ألمننوال الشننركة أن أغلبهننا ال يتجننه للقرنناء بننل تحننل ودةننا عننن 
طريننق التنننايل وذلنن  للحفنناظ علننال مصننالح الشننركة مننن تشننويه السننمعة وايتمننال تعردننها للتفلننيس؛ وتلنن  التنني 

ألياننننة األماننننة وذلننن  راجنننذ دلنننال رتابنننة التييينننط باتبنننا  العنننرف تصنننل دلنننال القرننناء غالبنننا منننا تصننننط كجريمنننة 
القرائي الجاري العمنل بنه ن نرا التسنا  المن ومنة العقابينة وكثنرة القنوانين الخاصنة؛ وهنذا فني رأيني منا يوجنب 
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دةجاد قراء متخصص ةسمح لسلطة التيييط وسلطة الفصل باالطج  والتدقيق في القوانين الخاصة وكل ما 
 هو جديد. 

بالرجو  دلال منا أقنر  المشنر  الجزائنري فني تقنادم جريمنة االسنتعمال التعسنفي ألمنوال الشنركة  يترنح أن و 
منندة  ننج  سنننوات مننن تنناريخ ارتيننا  وقننائذ الجريمنننة هنني منندة تسننمح لمرتيبهننا بتغطيننة الحقننائق ناهينن  عنننن 

قنننادم بننندء منننن ينننوم صنننعوبة اكتشنننافها لخصوصنننية مرتيبيهنننا؛ ومنننن الجننندير بنننالتطبيق أن ينننت  ايتسنننا  مننندة الت
اكتشافها ووصول العل  دلال النيابة العامة  وهو ما ةحد من قدرة مرتيب الجريمنة علنال تغطينة األدلنة والوقنائذ  

 كما قد تحد من دقدامه  علال ارتيابها بسبب انعدام أي سبيل لإلفجت منها.
جزائرية التي تحك  العجقات وفي األألير ةجدر بنا أن نشير االنتبا  دلال أن مع   التشريعات القرائية ال

العامة والخاصة  كما هو الحال بالنسبة لجريمنة االسنتعمال التعسنفي ألمنوال الشنركة  هني قنوانين مسنتمدة منن 
التشننريذ الفرنسنني القنندة  وهننو مننا يتعننار  مننذ ألصننائص القاعنندة القانونيننة التنني ةفتننر  أن تنشننث مننن الواقننذ 

ةجننب أن تواكننب التطننورات الحاصننلة بسننرعة وكفنناءة؛ وهننو األمننر المعنناش واإلشننكاالت الفعليننة للمجتمننذ  كمننا 
المجيظ في القوانين والتشريعات التي تحك  جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة  يي  أنه وبنالرغ  منن 
صدور هذ  القوانين منذ أكثنر منن أربعنة عقنود دلنال أنهنا لن  تجند طريقهنا بعند دلنال القرناء الجزائنري  لنذل  منن 

دعننادة الن ننر فيهننا وتعننديلها وفقننا لمننا يتماشننال وواقننذ قطننا  األعمننال فنني الجزائننر مننذ دشننراه رجنناالت  األفرننل
 القراء والقانون ن را لخبرته  في الميدان.

 

 



 

 

 

 

  
قائمة المصادر  

 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: القرآن الكريم
  ثا يا: القوامي 

العنر  دون طبعنة   لسنان  المصنري  يبن مكرم ابن من ور اإلفريق محمد مام ابي الفرل جمال الديناإل
 بيروت لبنان  دون تاريخ. دار الفير   دار صاد

 ثا يا: الجرائد الرسمية والقوا ين
  0488 سننة ينناير 02 ل الموافنق 0418 عنام األولنال جمنادة 23 فني منؤرخ 1 88-1 رقن قنانون  .0

 23 فني مؤرألنة 12 عندد رسنمية جريندة االقتصنادةة  مينةالعمو  للمؤسسات التوجيهي القانون  المترمن

 .0488 ةسن يناير 03 ل الموافق 0418 عام األولال جمادة

 0488 سننة ينناير 02 ل الموافنق 0418 عنام األولنال جمنادة 22 فني المنؤرخ14-88 رقن  القنانون  .2
 مينةالعمو  المؤسسنات علنال المطبقنة الخاصنة القواعند ويحندد التجناري  للقنانون  والمنتم  المعندل

 يناير 03 ل الموافق 0418 عام األولال جمادة 23 في مؤرألة  12 عدد رسمية جريدة االقتصادةة 
 .0488 سنة

 المعندل  2114 سننة ننوفمبر 01 ل الموافنق 0422 عنام رمرنان 27 فني المنؤرخ 02-14 القنانون  .3
 01 ل الموافق 0422 عام رمران 27 في مؤرألة  71 عدد رسمية جريدة التجاري  للقانون  والمتم 

 .2114سنة نوفمبر

ل المعند  2113 سننة دةسنمبر 21 ل الموافنق 0427 عنام القعندة ذو 24 في المؤرخ 23-13 قانون ال .4
ل  الموافنق 0427 عنام الحجنة ذو 14 فني مؤرألنة  84 عندد رسنمية جريندة التجناري  للقانون  والمتم 

 .2113 سنة دةسمبر 83

 قانون  المترمن 0433 سنة يونيو 8 ل فقالموا 0383 عام صفر 18 في المؤرخ02-33 رق  األمر .2
 عنام صنفر 21 فني مؤرألة  322 عدد رسمية جريدة والمتم   المعدل ائري ز الج ئيةاز جال تاإلجراءا
 0433 سنة يونيو 01 ل الموافق  0383
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 المترنمن 0433 سننة يونينو 8 ل الموافنق 0383 عنام صنفر 18 فني المنؤرخ023-33 رقن  األمنر .3
 ل الموافق  0383 عام صفر 201 في مؤرألة  812 عدد رسمية جريدة  ئري از جال العقوبات قانون 
 .0433 سنة يونيو 18

  0472 سننة سنبتمبر 23 ل الموافنق 0342 عنام رمرنان 21 فني رخالمنؤ  28-72 رقن  األمنر .7
 رمران 24 في مؤرألة  78 عدد رسمية جريدة والمتم   المعدل ئري از الج المدني القانون  المترمن

 .0472 سنة دةسمبر 31 ل الموافق 0493 عام

  0472 سننة سنبتمبر 23 ل الموافنق 0342 عنام رمرنان 21 فني المنؤرخ 24-72 رقن  األمنر .8
 ذو 03 في مؤرألة  0313 عدد رسمية جريدة والمتم   المعدل ئري جزاال التجاري  القانون  المترمن

 0472 سنة دةسمبر 04 ل الموافق 0493 عام الحجة
  0442 سننة سنبتمبر 22 ل الموافنق 0403 عنام الثناني ربينذ 31 فني المنؤرخ 22-42 رقن  األمنر .4

 0442 سنة سبتمبر 27 ل الموافق 0403 عام األولال جمادة 2 في مؤرألة  22 عدد رسمية جريدة

 المعندل  0443 دةسنمبر 14 ل موافنقال 0407 رجنب 28 فني المنؤرخ 27-43 رقن  األمنر .01
 الموافق 0407 عام رجب 31 في المؤرألة  77عدد رسمية جريدة الجزائري  التجاري  للقانون  والمتم 

 .0443 سنة دةسمبر 11 ل

  2110 سنة غشم 21 ل الموافق 0422 عام الثانية جمادة 10 في المؤرخ 14-10 األمر .00
 47 عندد رسنمية جريندة وألوصصنتها  وتسنييرها االقتصنادةة العمومينة المؤسسنات بتن ني  المتعلنق

 2110 سنة غشم 22 ل قالمواف 0422 عام الثانية جمادة 13 في مؤرألة

  2113 سننة غشنم 23 ل الموافنق 0424 عنام الثانينة جمنادة 27 منؤرخ 00-13 األمنر .02
 عام الثانية جمادة 28 في مؤرألة 22 عدد رسمية جريدة والمتم   المعدل والقر  بالنق  المتعلق
 .2113 سنة غشم 27 ل الموافق 0424

 المتعلنق  2113 سننة ينناير 13 ل الموافق 0427 عام محرم 20 في المؤرخ 10-13 األمر .03
 8 ل الموافق 0427 عام صفر 8 في مؤرألة  04 عدد رسمية جريدة ومكافحته  الفساد من بالوقاةة

 .2113 سنة مارس

 سننة أبرينل 22 ل الموافق 0403 عام القعدة ذي 13 المؤرخ 18-43 رق  التشريعي المرسوم .04
 الموافنق 0403 عنام القعدة ذي في مؤرألة يةرسم جريدة التجاري  للقانون  والمتم  المعدل  0443-
 .0443 سنة أبريل 27 ل

   المؤلألاترابعا: الكتب و 
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 اللبنناني  اليتنا  دار-العنام القسن -الجزائنري  العقوبنات قنانون  شنرح فني النوجيز  الشياسني دبنراهي  .0

 .2112  يروت الحقوقية  الحلبي

 .طبعة بدون العربي   الفير دارارن  المق المصري  القانون  في التجارية الشركاتردوان   ييد أبو .2

 واألعمال المال جرائ  جرائ  الفساد  12 الجزء الخاا  الجزائي القانون  في الوجيز  بوسقيعةأيسن  .3

 .2103الجزائر  هومه  دار  03 عةالطب التزوير  جرائ 

 .2113ر الوجيز في القانون الجزائي العام  الطبعة السابعة  دار هومه  الجزائ بوسقيعة أيسن  .4
 .2118 الجزائر  هومه  دار  17   العام  الجزائر القانون  في الوجيز قيعة سبو  أيسن .2

 .2118  4هومه  الجزائر     دار الخاا  الجزائي القانون  في الوجيز بوسقيعة  أيسن .3

 دينوان األول  الجنزء ئنري اجز ال التشنريذ فني الجزائينةاإلجنراءات  مبنادئ  الشنلقانيشنوقي  أيمند .7
 .1998ر لجزائا الجامعية ات بوعالمط

 دينواناألول   الجنزء  الجزائنري  التشنريذ فني الجزائينة اإلجنراءات مبنادئالشنلقاني   شنوقي أيمند .8

 .د  الجامعية  الجزائر  المطبوعات 

شركات -الحكام العامة-القانون التجاري الجزائري  الجزء الثاني  الشركات التجارية    يمحر يمد أ .4
شركات المساهمة  الطبعة الثانية  دون مكان نشنر  -المسؤولية المحدودة الشركات ذات-الترامن
 .0481الجزائر 

-الترنامنشنركات  –العامنة  األيكنام-التجارينةأيمد محري  القانون التجاري الجزائري  الشركات  .01
 .2جزء   0481 الجزائر  نشر  مكان دون   12 طبعةالمساهمة   شركات-مذ م  الشركات

 دينوان   د  الجزائنري  الجزائينة اإلجنراءات قنانون  فني األساسنية المبنادئ صنور من دبنراهي  دسنحاق .00

 .0443س  الجزائر  الجامعية المطبوعات

 دينوان د    ئرينة از جال القنوانين فني وتطبيقاتهنا والحنق ون انالقن ن ريتنا منصنور  هي ا دبنر  دسنحاق .02

 .0487الجامعية الجزائر  المطبوعات

الثقافنننة للنشنننر والتويينننذ  عمنننان  ر  دا-دراسنننة مقارننننة–الشنننركات  القنننانون التجننناري  ةنننامليي أكنننرم  .03
 2101. 
  لبننان للنشنر  عويندات    د. ) التجارينة الشنركات (التجنارة قنانون  فني اليامنل  ناصنيط دليناس .04

1999   2. 
جمال محمود وأيمد عبد الريي  عودة  المسؤولية الجزائية للشركات التجارية  الطبعة األولنال  دار  .02

 .2114نشر  األردن  وائل لل
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  الجننننزء األول  د    دار العلننننوم للنشننننر قرنننناء-فقهننننا-تشننننريعارابننننح بننننن يار   شننننركة المحاصننننة   .03
 والتوييذ  عنابة  الجزائر  د س ن.

اإلفننجس والتسننوية القرننائية فنني القننانون التجنناري الجزائننري  سلسننلة –راشنند راشنند  األوراق التجاريننة  .07
 ات الجامعية  الجزائر  دون تاريخ.القانون والمجتمذ  ديوان المطبوع

بنننندون بلنننند  دار هومننننه  التشننننريذ الجزائننننري بننننين الن ريننننة والتطبيننننق  يالمؤسسننننة فنننن وادننننح رشننننيد  .08
 .2112نشر 

الشنركة الوطنينة للنشنر والتويينذ  الجزائنر  -القسن  العنام-شرح قنانون العقوبنات الجزائنري  فر  ردا  .04
 بدون تاريخ.

الجزائنر   والتويينذ الوطنينة للنشنر  الشنركة-العنام  القسن -جزائري الفر   شرح قانون العقوبات  ردا .21
 .د س ن

  2100 بيروت  الحقوقية  الحلبي منشورات والشركات  األعمال قانون   البستانييوسط  سعيد .20

الطبعنة األولنال  منشنورات الحلبني  –دراسنة مقارننة  –سلي  عبد هللا أيمد الجبوري  الشنركة الفعلينة  .22
 2100لبنان  سنة  الحقوقية  بيروت 

 منشنثة  -واالسنتثمار واألمنوال األشخاا شركات التجارية الشركات موسوعة الحميد  عبد الشواربي .23

 .2113 اإلسكندرية  المعارف 

 المطبوعنات  دينوان الثالثنة  الطبعنة التجارينة  الشنركات-التجناري  القنانون   المننزالوي يلمني  عبناس .24
 .0448 ر الجزائ

  الجزائنر الجامعينة المطبوعنات دينوان  التجارينة الشنركات  التجناري  القنانون   المننزالوي  يلمني عبناس .22
 .1988  الثانية الطبعة

 .2112 اإلسكندرية  الجديدة  الجامعة دار د    األمانة  أليانة جرائ   المنشاوي الحميد  عبد .23

-األمنوالعلنال  ةالجنرائ  الواقعن–القس  الخناا  –عبد الريمان توفيق ايمد  شرح قانون العقوبات  .27
 .2102وفق أيد  التعديجت  الطبعة األولال  دار الثقافة  األردن  

موسوعة القراء والفقه للدولة العربية  الدار العربينة للموسنوعات  بينروت  بندون   روة عبد الريي   .28
 تاريخ.

 .2114  الجزائر هومه  دار   د   اإلجراءات الجزائية الجزائري  قانون  شرح  أوهايبيةهللا  عبد .24
 الطبعة  ) الجنائيالجزاء  (الثاني الجزء القس  العام  الجزائري  العقوبات قانون  شرحسليمان   هللا عبد .31

 .2002  الجزائر الجامعية  المطبوعات ديوان  2
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 .2111قانون العقوبات الخاا  دار هومه  دون بلد  يعجني عبد المجيد  .30
جس  دار النهرننة  فننن جننرائ  اإلعننر الشننركة غنننام محمنند غنننام  المسننؤولية الجنائيننة للتنناجر ومنندي .32

 .0443بدون بلد 
األردن  النفنائس   دار  1   اإلسنجمي  والفقنه الودنعي القنانون  فني المسناهمة شنركة ينناكي  فتحني .33

2012. 

 األولنال  الطبعنة  اإلسنجمية والشنريعة الودنعية القنوانين فني التجارينة الشنركات  العطنوي فنويي  .34

 2112 بيروت   الحقوقية الحلبيمنشورات 

الطبعننننة  –دراسننننة مقارنننننة  –فننننويي محمنننند سننننامي  الشننننركات التجاريننننة األيكننننام العامننننة والخاصننننة  .32
 .2102السادسة  دار الثقافة  عمان  األردن  سنة 

 األطنرش  مجمنذ االسن   ألفينة الشنركات الثاني  الجزء التجارية  الشركات في المسير  العياري كمال  .33
 .2100 تونس 

دار الفينر -دراسنة مقارننة-سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارينة فاروق لقمان ويي  .37
 العربي  بدون تاريخ.

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريذ الجزائري  مكتبة الوفاء القانونية   بوألزنة مبروه  .38
 .2101مصر  

دارة الشننركة المسنناهمة عننن المسننؤولية المدنيننة والجزائيننة ألعرنناء مجلننس د سننعودي محمنند توفيننق  .34
 .2110أعمال الشركة  دار األمين  بدون بلد 

  2    المقنارن  والقنانون  الجزائنري  القانون  في التجارية للشركات ئيةزاالج المسؤولية  يزيط محمد .41
 3201  الجزائر هومة  دار

 .نانلب الحلبي  منشورات   .التجاري  د القانون  الفقي  السيد محمد العريني  فريد محمد .40

 بندون  األولنال  الطبعنة  نوفل مؤسسة االقتصادةة المؤسسة في الجنائية المسؤولية  العوجيمصطفال  .42
 .0482لب نان نشر  مكان

شنننننركات -األيكنننننام العامنننننة فننننني الشنننننركات التجارينننننة-مصنننننطفال كمنننننال طنننننه  الشنننننركات التجارينننننة .43
 .0448شركات األموال  دار الجامعة الجديدة  اإلسكندرية  -األشخاا

لليتنا    الوطنينة المؤسسنة الجزائنري  التشنريذ فني الجزائينة بغندادي  اإلجنراءات مليناني منوالي .44
 .0442الجزائر  طبعة 
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أيكنننام الشنننركة طبقنننا للقنننانون التجننناري الجزائنننري شنننركات األشنننخاا دار هومنننه   دنننيل و فنادةنننة  .42
 .2112الجزائر  

ثنة دينوان المطبوعنات الجامعينة  شركات األموال فني القنانون الجزائنري  الطبعنة الثال ديل و فنادةة  .43
 .2118جزائرال
 .2103الجزائر  للنشر  بلقيس دار  0 الطبعة القرائية  والتسوية اإلفجس  شريقينسرين  .47

الطبعنننة الثانينننة  دينننوان المطبوعنننات   ةالجزائريننن ن ينننر فنننر  ميننننا  المنننوجز فننني اإلجنننراءات الجزائينننة .48
 .0442 رالجامعية  الجزائ

المطبوعننننات    ديننننوان2فنننني القننننانون الجزائننننري   . والتسننننوية القرننننائيةوفنننناء شننننيعاوي  اإلفننننجس  .44
 .2103الجامعية 

موسننوعة الشننركات التجارينننة  الجننزء األول  األيكننام العامننة للشننركة  دون مكنننان  ناصننيط ةاسننين  .21
 .2113 تنشر  بيرو 

 خامسا: الرسائل العلمية

االقتصادةة  منذكرة ماجسنتير  قنانون المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية  يركاتي جميلة  .0
 .2103عام  فر  تن ي  اقتصادي  جامعة قسنطينة 

يكننننري ويننننس ماةننننة  جريمننننة االسننننتعمال التعسننننفي ألمننننوال الشننننركة  مننننذكرة ماجسننننتير فنننني القننننانون   .2
 .2112قسنطينة  

 دراسنة      السعودي الن ام في التجارية للشركات الجنائية الحماةة القحطاني  شاةذ محمد بن سعد .3
 والقننانون  الشننريعة قسنن  الجنائيننة العدالننة كليننة األمنيننة  العلننوم فنني دكتننورا   أطرويننة مقارنننة  تثصننيلية
 .2102 الريا   العربية  ناةا جامعة

المسنؤولية الجزائينة لألشنخاا المعنوينة فني ظنل التشنريذ الجزائنري  منذكرة ماسنتر   يمجوي سهيلة  .4
 .2104:-بسكرة-قانون جنائي  جامعة محمد أليرر

 .2102 سطيط الماجستير  شهادة لنيل مذكرة التجارية  الشركات جرائ  يادي صفية  .2

 ماجسنتير  جامعنة منذكرة الخاصنة  التجارينة الشنركة لمندير المسؤولية الجزائية صيدي  الريمان عبد .3
 .2101 سنة الجزائر 

ماسنننتر  قنننانون  ةذكر   مننن-دراسنننة مقارننننة–يماةنننة أمنننوال الشنننركة الخاشنننعة للتصنننفية  بجرجننني محمننند  .7
 .2102 -الربا -التجارة وأعمال كلية الحقوق وجدة



 قائمة المصادر والمراجذ             الشركة اإلستعمال التعسفي ألموالجريمة 

74 

 

فعالينننة فننني يماةنننة أمنننوال الشنننركة منننن  آلينننةجنحنننة دسننناءة اسنننتعمال أمنننوال الشنننركة   األعنننر  هشنننام  .8
 .2100-الربا –التجعب مذكرة ماستر  قانون منايعات ألعمال  كلية الحقوق بفاس 

 سادسا: الدوريات والنشرات

 جامعنننة  2113 األول  العننندد المفينننر  المعننننوي  مجلنننة للشنننخص الجزائينننة المسنننؤولية محننندة محمننند  .0
 .بسكرة أليرر محمد

  2118  ينننناير 04  العننندد رمجلنننة القيصننن "جريمنننة اسنننْاة اسنننتعمال أمنننوال الشنننركة "  منينننر فونننناني: .2
 الربا .

مجلننة المنتنندة  " ي ريذ الجزائننر شنن"جريمننة التعسننط فنني اسننتعمال أمننوال الشننركة فنني الت هننناء نننوري: .3
 محمد أليرر  بسكرة. ة  جامع2102القانوني  العدد السادس  
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:صـــــــــــــــــــــــملخ

الشــركة مــن اخطــر الجــرائم التــي تــؤثر علــى ســیر الشــركات ألمــوالتعتبــر جریمــة االســتعمال التعســفي 

العمــود الفقــري القتصــاد الــدول ، و نظــرا الرتبــاط جریمــة االســتعمال التعســفي األخیــرةالتجاریــة، باعتبــار هــذه 

التي باتت ال تستوعبها مما سهل على األخیرةهذه األمانةالشركة بالنصوص التجریمیة لجریمة خیانة ألموال

75-59األمـــرالمشـــرع الجزائـــري تعـــدیال بموجـــب أصـــدرمـــن العقـــاب، و مـــن اجـــل ذلـــك اإلفـــالتالمســـیرین 

المعدل و المتمم للقانون التجاري الجزائري، حیث اعتبرها جریمة خاصة مسـتقلة بـذاتها و بشـروطها الخاصـة، 

الرتابـةإلـىائري بعیدا كل البعد عـن تفعیـل هـذه النصـوص الردعیـة و میلـه و لكن رغم ذلك یبقى القضاء الجز 

. التشریعات الكالسیكیةاالقتصار علىوو النمطیة

:الكلمات المفتاحیة

.، الشریكات التجاریةاالستعمال، التعســــــــــــــــــف

:Le résumé

L'infraction d'usage arbitraire des fonds de la société des crimes les plus graves qui
touchent la conduite des affaires, comme ce dernier pilier de l'économie des pays,
et en raison du lien au crime d'utilisation arbitraire des fonds textes de la société
incriminante pour le crime d'abus de confiance de celle-ci, qui ne sont pas absorbés
en le rendant plus facile pour les gestionnaires de l'impunité et pour qui a délivré le
législateur algérien modifié par l'ordonnance 59-75 modifiée et complétée le droit
algérien commercial, où il a considéré comme un crime privé indépendant seul sur
ses propres termes et propres, mais néanmoins la justice algérienne reste loin de
l'activation de ces textes et la dissuasion Sa tendance à la monotonie et les

stéréotypes et se limite à la législation classique.

Affaires.Arbitraire, Usage,:Mots Clés
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