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ولكن لن أنسى شقاؤهم يف ...  قد تغفل ذاكريت يف حلظة عما عانيت....  قد أنسى التعب
  :أهدي مثرة هذا العمل...  سبيل أن أكون دائما األفضل

  والديت الكرمية...  إىل من حتت قدميها اجلنة

  والدي العزيز...  أسري عليه إىل من جعل تعبه وجهده درباً

  إخويت و أخوايت األعزاء...  إىل من تسري يف عروقنا دماء واحدة

إىل كل العائلة واألصدقاء الذين حتملوا مشقة انشغايل عنهم بأعباء الدراسة وشجعوين على 
  ملواصلةاالستمرار وا

وأحب ...  وترسخت فيه املثل العليا... فتدىأواعتز بوطنه و... إىل كل من آمن بربه واهتدى
  العلم وأهل العلم

  .رض اجلزائر الطيبةأإىل الدماء الزكية اليت سقت 

  .إىل كل من ساهم يف إخراج هذا البحث من قريب أو بعيد أهدي مثرة جهدي

 

   

 

 



 
 

 

 

 

، وأسجد طروحةالواسعة يف إمتام هذه األ هوأخره على فضله ومنت احلمد والشكر هللا أولّه
علي ة والتوفيق إىل طريق العلم واملعرفة، وما توفيقي إالّ  محداً وشكراً أن منبنعمة الصح

  .باهللا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 واملوجه الدكتور   كما أتقدم بالشكر اجلزيل بعد اهللا سبحانه وتعاىل، إىل األستاذ املشرف 

 

دون تردد وعلى نصائحه وتوجيهاته القيمة  طروحةلى قبوله اإلشراف على هذه األع
  .وتسهيالته الكبرية

كما أتقدم بشكري ألعضاء حلنة املناقشة، على قبوهلم حتمل عبئ مناقشة و تصويب حمتوى 
 هذه األطروحة و فق ما يرونه مناسباً للموضوع املناقش

بشكري اجلزيل لكل األساتذة الذين تعبوا من أجل إيصال املعلومة ومل يبخلوا ا كما أتقدم 

املوىل عز وجل أن جيازيهم وأن يلبسهم ثوب الصحة  علينا طوال مشوارنا اجلامعي، داعياً

  .والعافية وأن يوفقهم ملا فيه اخلري
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  مقدمة
دف  اجلزائيةسي للنظام العقايب، حيث أنّ املالحقة الركن األسا اجلزائية املسؤوليةتشكّل 

أو ساعد أو حتى حرض على ارتكاا بغية  ،على عاتق من قام بارتكاب اجلرمية املسؤوليةإىل إقامة 
إيقاع العقاب به، ولن يتسنى ذلك إالّ بقيام الشخص املالحق بارتكاب خطأ يوجب عليه العقاب، 

  .تبعات خطأهو أن يكون أهالً لتحمل 
يف العصر احلديث، كانت  اجلنائيةكما أنّ النزعة اجلديدة اليت ميزت علمي العقاب والسياسة 

قد نادت بوجوب أن ال يقف اجلزاء عند حدود مساءلة الشخص الذي قام بارتكاب الفعل 
كن أن األخطاء اليت من اململضروري البحث عن خمتلف األنشطة وباشرة، بل صار من ااإلجرامي م

  .حتسب بأنها من قبيل األخطاء اليت سامهت بشكل كبري يف وقوع الفعل اإلجرامي
؛ قد خرج من رمحها تيار فقهي دعا اجلنائيةتلكُم النزعة اجلديدة يف علمي العقاب والسياسة 

ة مإىل فكّروه عالنيى ولو كان ذلك بطريقة مالحقة كل شخص قام بتسهيل ارتكاب اجلرمية، حت
غري مة أو املناخ العام الذي وفّروه، يتهم املاليد وجود هؤالء األشخاص أو ذمعتربون باشرة، فبمجر

مة سامهني غري مةباشرين يف ارتكاب اجلرمية، ووجب حينها إخضاعهم للمسؤولياجلزائي.  
، فمن لطبيعيأي إشكال يف تطبيقها على الشخص ا مل تلقا اجلزائية املسؤوليةكام إنّ أح

أنّ اإلنسان مسؤول عن حتمل تبعات خمتلف أفعاله سواٌء اإلجيابية منها أو  املسلّم به منذ القد
ز به والسلبية خمتارة، وهو ما وافقته وإراة، كونه كائن له عقل مييته خمتلدة حرف الشرائع أقر

  .على رأسها الدين اإلسالميوالديانات السماوية و
 املسؤوليةتفرقت املذاهب عند فكرة توسيع نطاق ظهر اجلدل الفقهي وأثري اخلالف وإنما 

إنما فرض نفسه كأمر واقع شخاص مل يتعارف عليه من قبل، و، لتشمل نوعاً أخر من األاجلزائية
  .حمقّق ال ميكن إنكاره وال حتى جتاهله

املعنوية، واليت تلك األشخاص احلديثة اليت أُطلق عليها مصطلح الشخص املعنوي أو الذات 
نية أي بأهلية اكتساب تعرف بأنها جمموعة من األشخاص أو األموال تتمتع بالشخصية القانو

ها بتقدم السنني قد انتشرت كانتشار النار يف اهلشيم، وزاد عدد. حتمل االلتزاماتاحلقوق و
  .اتسعت أنشطتها باتساع حاجيات اإلنسان وتقدم حضارة األممو
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تشكّل عصب  ،حت األشخاص املعنوية وبالتحديد منها ذات النشاط االقتصاديد أضلقف
سواء على املستوى الوطين أو العاملي، باعتبار املكانة اليت تبوأا اليوم، مستغلّة  االقتصاديةاحلياة 

  .هااإلمكانيات اليت حبوزا، وكذا احتكارها للخدمات الضرورية اليت ال غىن لإلنسان عناألموال و
قد حادت يف العديد من املرات،  االقتصاديةاألشخاص املعنوية وباألخص منها املؤسسات 

األهداف اليت سطّرت هلا، عن الغاية اليت أنشأت من أجلها ووخرجت يف الكثري من املواطن 
، موظّفة الوسائل اليت حتت يدها والقدرات اليت متلكها يف ارتكاب خمالفات جسيمة وجرائم خطرية

أكثر جسامة وخطورة من تلك اليت يرتكبها الشخص الطبيعي، أقلّ ما يقال عنها بأنها أشنع و
أثارها متسعة تشمل املئات بل اآلالف من البشر جرائمها مهلكة و االقتصاديةات كون املؤسس

  .االقتصاديةاملستفيدون من خدمات تلك املؤسسات 
كاد تفلت مؤسسة اقتصادية من ارتكاا، هي جرمية و لعلّ من بني أبرز اجلرائم اليت ال ت

الغش اجلبائي الذي يعترب تصرف غري مشروع ميثّل عدم احترام القانون، وهو عدم احترام إرادي 
  .إرادة املشرع اجلبائيالقانون وألنه يعترب انتهاك لروح 

، االقتصاديةملؤسسات هذه اجلرمية اليت تعترب من جرائم اخلطر قد عم انتشارها يف أوساط ا
ك السريع الختاذ خمتلف اإلجراءات الالزومل يعد هناك بمن التحر مة للحد من ارتكاب تلك د

انتشارها، كون أضرارها وخيمة على االقتصاديات الوطنية، فاجلباية تعترب أهم مصدر اجلرمية و
ة من مصادر متويلها يعترب جتاوزاً إنّ حرمان اخلزينة العموميويل اخلزينة العمومية للدول، ولتم

  .ال على مستوى معيشة الفرد فيهاالتنمية احمللية داخل الدول و خطرياً، ال ميكن توقّع أثاره على
خاصة إذا ما علمنا بأنّ الدول اليوم ومنها اجلزائر متر بأزمة مالية خانقة، بسبب اخنفاض 

ة، األمر الذي اضطرة يف اجلزائر إىل البحث عن  عائدات اجلباية البتروليمهندسي قوانني املالي
مصادر جديدة للتمويل، وهو ما مل يتوفّر لديهم إالّ بالعودة إىل اجلباية العادية أو التقليدية 
وتدعيمها مبصادر متويل أخرى، وكذا السعي إىل حتصيل املبالغ اجلبائية اليت امتنع املكلّفون 

  .شروعة يف ذلكاملغري خمتلف الوسائل واحليل  مستعملنيبالضريبة عن سدادها 
اليت يقدر وعائها الضرييب بآالف مليارات  االقتصاديةمن أبرز هؤالء املكلّفون املؤسسات و

الدنانري، وهو مبلغ ال ميكن تصور حجم املشاكل اليت سوف يساعد على حلّها يف حالة إذا ما متّ 
  .سداده وحتصيله
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كن تنقص النية الصادقة من قبل أطراف املنظومة القانونية سواء  تملواجهة ذلك اخلطر مل
عني أم فقهاء أم قضاة، ومل يكن ينقص هؤالء حجم اإلحساس باخلطر الذي تبه أكانوا مشرسب

، ولكن كان ينقصهم غطاء الشرعية القانونية االقتصاديةتلك اجلرائم املرتكبة من لَذُن املؤسسات 
طيعون التحرك لكبح مجاح تلك املؤسسات، وهو ما مل يتوفّر هلم يف بادئ الذي حتت ظلّه يست

يف أن تكون عرضة للمساءلة  االقتصاديةاألمر بسبب انقسام الفقه يف مسألة قدرة تلك املؤسسات 
، حيث تفرقت مذاهب الفقه و آرائه، بني فريق يرى بأنه ال جمال إلخضاع تلك املؤسسات اجلزائية

عن التصرفات اليت تصدر عنها، كون الشخص الطبيعي هو وحده  اجلزائيةللمسؤولية  يةاالقتصاد
الشخص القانوين القادر على إتيان كل التصرفات املشروعة وغري املشروعة، وهو الوحيد الذي له 

فرض وجماز  أنّ تلك املؤسسات ليست إالّ، واجلزائيةخالقية واملدنية واأل املسؤوليةاألهلية لتحمل 
 وهو أحد فقهاء ) gez ( جيزالفقيه عنه وخيال قانوين، ال تتمتع بأي إرادة أو أهلية، وهو ما عبر 

أنه مل يسبق يل أن تناولت الطعام مع  "بالقول  املسؤوليةإلقرار ذلك النوع من املعارض االجتاه 
   1". شخص معنوي

 يعد كافياً ملكافحة اجلرائم جمرد معاقبة وبالنقيض من هؤالء ظهر اجتاه فقهي يرى بأنه مل
، االقتصاديةالشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب اجلرمية أثناء تأدية عمله لدى تلك املؤسسات 

بل جيب مساءلة تلك املؤسسات اليت لوال اإلمكانيات والوسائل اليت وفّرا ووضعتها حتت تصرف 
جلرمية، بل إنّ ارتكاب اجلرمية مل يكن الغرض منه يف الشخص الطبيعي ملا جترأ على ارتكاب ا

 االقتصاديةأو دفع ضرر عنها، كما أنّ املؤسسات  االقتصاديةاحلقيقة إالّ جلب مصلحة للمؤسسة 
قد فرضت نفسها على أرض الواقع، وال ميكن اعتبارها جمرد فرض وجماز وخيال قانوين، حيث أنّ 

مل يفعل ذلك إالّ على سبيل االعتراف ا كأمر حتمي  ،عنوية هلاالقانون عندما منح الشخصية امل
  .واقع وليس على سبيل اخللق واإلنشاء

أمام موجة وكذا كثرة عددها، و االقتصادية أمام تزايد حجم اجلرائم اليت ترتكبها املؤسسات
ف التوصيات اليت جاءت املعاصرة، وكتنفيذ ملختل اجلنائيةاملراجعات القانونية اليت ميزت السياسة 

املؤمتر الدويل  نص عليهاا املؤمترات الدولية اخلاصة بقانون العقوبات، كالتوصية الثالثة اليت 
ب تتطلّب  – 3" أنه  جاء فيها، حيث 1953السادس لقانون العقوبات املنعقد يف روما سنة 

                                                             
1 - ZAALANI Abdelmadjid, La responsabilité pénale des personnes morales, revue 
Algérienne des sciences  juridiques Economiques et Politiques, N° 1, 1999, P 9. 
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إمكان وأمناط املسامهة اإلجرامية، ول توسعاً يف مفهوم الفاع االقتصاديةاملعاقبة على اجلرائم 
  1". تطبيق اجلزاءات على األشخاص املعنوية

، االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةفقد جنحت أغلب التشريعات إىل االعتراف ب
بغض النظر أكان ذلك االعتراف بشكل جزئي تضمنته بعض القوانني اخلاصة أم االعتراف ا 

  .احتوا القوانني العقابية للدولكقاعدة عامة 
املشرع اجلزائري باعتباره منخرطاً يف املنظومة القانونية الدولية فقد اعترف هو األخر بتلك 

بشكل جزئي من خالل العديد من القوانني اخلاصة، ليصل يف النهاية إىل حسم  اجلزائية املسؤولية
 مكرر 51عقوبات اجلزائري، وذلك مبوجب املادة موقفه واإلقرار ا كأصل عام ضمن قانون ال

باستثناء الدولة واجلماعات احمللية " ، اليت جاء فيها 152- 04املضافة مبقتضى القانون رقم 
واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، يكون الشخص املعنوي مسؤوالً جزائياً عن اجلرائم 

  .ثّليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلكترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو مماليتُ 
للشخص املعنوي ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي  اجلزائية املسؤوليةإنّ 

  ". أو كشريك يف نفس األفعال
ك سيكون حمور دراسة مفصلة من خمتلف اجلوانب، لتسليط الضوء بوضوح كل هذا وذا

عن جرمية الغش اجلبائي، فهو موضوع  االقتصاديةلمؤسسات ل اجلزائية املسؤوليةعلى موضوع 
تكمن يف  ةالعلمياحلالية، فإنْ كانت أمهيته  االقتصاديةمهم جداً وله عالقة وطيدة باملتغيرات 

باعتبارها شخص معنوي، وكذا تبيان  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةدارسة موضوع 
لقضاء والتشريع مبختلف توجهاته مع هذا النوع اجلديد من األشخاص، كيفية تعامل الفقه وا

للشخص  اجلزائية املسؤوليةدراسة كيفية تعامل املشرع اجلزائري مع يف  منفكذلك أمهيته تك
إىل غاية شكلها اليت  اجلزائية املسؤوليةاملعنوي، ال من حيث التسلسل التارخيي الذي مرت به تلك 

على جرمية الغش  املسؤوليةن يف التشريع اجلزائري، وال من حيث إسقاط أحكام تلك هي عليه اآل
  .اجلبائي

                                                             
  .218، ص 2008، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، يف القانون اجلنائي االقتصادي املسؤوليةحممود داوود يعقوب،  - 1
نون قا املتضمن، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 156-66لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 15-04القانون رقم  - 2

  .2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 71، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلزائري العقوبات
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هلذا املوضوع، فهي بدون شك مستوحاة من األزمة املالية اليت  يةملالعأما من حيث األمهية 
اكل اقتصادية تسببت فيه من مشمتر ا الدولة اجلزائرية نتيجة اخنفاض العائدات البترولية، وما 

مالية كبرية، فكان من الضروري العودة إىل املصدر التقليدي لتمويل اخلزينة العمومية والذي هو و
اجلباية الضريبية، هذه اجلباية الضريبية كانت ضحية عمليات غش كبري، انتهجها املكلّفون 

هذه اجلرمية من حيث  سةها، فوجب علينا كباحثني قانونيني درادبالضريبة من أجل عدم تسدي
جل احلد من انتشار صورها وآليات الوقاية والقمع اليت اعتمدها املشرع اجلزائري من أأركاا و

محاية حق اخلزينة العمومية من الضياع، وكذا تقدمي االقتراحات وحتليل النتائج اليت هذه اجلرمية و
  .ية للدولة تفادياً لعمليات الغش اجلبائيمن املمكن أن تكون سبباً يف إعادة تقومي السياسة اجلبائ

لعلّ البحث القانوين ليس استثناء عن ذلك، فال ينبغي ، وأن يكون لكل شيء غايةالبد و
للباحث أن خيوض يف عباب البحث، دون أن يسطّر لنفسه أهدافاً يسعى للوصول إليها من خالل 

دراسة  يف ثّل أهم هدف من البحث حبثه ودراسته، وهو ما مل خيرج عنه حبثنا هذا، حيث مت
عن جرمية الغش اجلبائي، ليتفرع عن تلك الغاية  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةإشكالية 

  :أهداف فرعية مؤدية يف دراستها للهدف الرئيسي واليت نذكر منها
ن موقف التشريع املقارن للشخص املعنوي وتبيا اجلزائية املسؤوليةدراسة اجلدل الفقهي حول  -1

  .منها
 املسؤوليةلألشخاص املعنوية بصفة عامة و اجلزائية املسؤوليةتبيان موقف املشرع اجلزائري من  -2

  .بصفة خاصة االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية
  . االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةحتديد نطاق  -3
  .أركاان خمتلف أوجهها سواء مفهومها وصورها وم دراسة جرمية الغش اجلبائي -4
للمشرع اجلزائري سواء من حيث الوقاية أو من حيث القمع جلرمية  اجلنائيةتبيان السياسة  -5

  . الغش اجلبائي
ال ميكن لألهداف وحدها أن توصل إىل الغاية الرئيسية املرجوة من البحث، ذلك ألنّ 

شكالية مطروحة، تثري فضول الباحث وجتعل منه يسطّر األهداف هي يف احلقيقة جواب إل
األهداف اليت توصل يف ايتها إىل كشف غموض اإلشكال والتساؤل املطروح، لذا وجب علينا 

إىل أي مدى وفّق املشرع اجلزائري يف إقرار : صياغة إشكالية هلذا البحث فكانت كالتايل
  .لغش اجلبائي ؟عن جرمية ا االقتصاديةمسؤلية املؤسسات 
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نظراً لطبيعة اإلشكال املطروح وكذا حتقيقاً لألهداف املسطّرة، فقد استلزم البحث استعمال 
 املسؤوليةللمشرع اجلزائري يف االعتراف ب اجلنائيةمنهج حتليلي بشكل أساسي لدراسة السياسة 

من حيث مفهومها  ش اجلبائي سواء، وكذا حتليل جرمية الغاالقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية
  .أركاا وصورها والنصوص القانونية اجلبائية اليت تطرقت لتلك اجلرميةو

 املسؤوليةطبيعة البحث استلزمت كذلك االستعانة باألسلوب املقارن باعتبار أنّ إشكالية 
من  للشخص املعنوي، هي إشكالية عامة ختص خمتلف التشريعات العاملية، فكان البد اجلزائية

  .مقارنة جتربة خمتلف األنظمة القانونية مع جتربة املشرع اجلزائري يف هذه املسألة
 املسؤوليةخاصة ب املوضوعلقد متّ حصر هذه الدراسة حبدود معينة هلا، فكانت من حيث 

للشخص املعنوي عن جرمية الغش اجلبائي، وكذا آليات الوقاية من هذه اجلرمية وسبل  اجلزائية
صت التشريع اجلزائري بصفة أكرب، مع اتساعها يف أحيان فقد خ املكانتها، أما من حيث مكافح

منذ  زمانياًعديدة لتتجاوز احلدود اجلغرافية إىل تشريعات الدول العربية والغربية، ليتم حصرها 
ا متّ جتاوز ، كم2017حصول الدولة اجلزائرية على استقالهلا إىل غاية صدور قانون املالية لسنة 

  .ذلك احليز الزماين فيما خيص التشريعات املقارنة كوا كانت سباقة يف دراسة هذه اإلشكالية
مبختلف الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع حبثنا، وهو  ؛كما قمنا باالستعانة كأي باحث أخر

داً للوقت واجلهد، أمر عادي وحممود باعتبار أنّ الباحث عليه أن يكمل ما بدأه اآلخرون اقتصا
عوض البداية من نقطة الصفر للوصول إىل نتائج وأحباث قد وصل إليها من كان قبله، فكانت أهم 

  :الدراسات اليت ساعدتنا يف هذا البحث بصورة كبرية ما يلي
، الطبعة األوىل، منشورات يف القانون اجلنائي االقتصادي املسؤوليةحممود داوود يعقوب،  -1

  .2008وقية، لبنان، احلليب احلق
يف القانون اجلنائي اإلقتصادي سواء  املسؤوليةدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن إشكالية        

صاحب البحث قد  أكان مرتكب اجلرمية هو الشخص الطبيعي أم الشخص املعنوي، حيث أنّ
كالقصد اجلنائي واخلطأ  االقتصاديةعن اجلرمية  املسؤوليةحاول من خالل دراسته تبيان أساس قيام 

من حيث األشخاص والذي تناول فيه الشخص  املسؤوليةغري القصدي، باإلضافة إىل نطاق تلك 
  .االقتصاديةشخص ميكن أن يتورط يف إرتكاب اجلرائم املعنوي كأبرز 
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  :أوجه الشبه واإلختالف
ال ميكن  إذد يعقوب، تتعدد أوجه االختالف بني دراستنا ودراسة األستاذ حممود داوو       

ز على بعض منها مثل مشول وإتساع موضوع األستاذ حممود حصرها يف هذا املقام، حيث نركّ
بصفة عامة مهما كان مرتكبها سواء أكان شخص  اجلزائية املسؤوليةداوود يعقوب، فهو يدرس 

للشخص  يةاجلزائ املسؤوليةلدراسة  موضوعناطبيعي أم شخص معنوي، بينما حنن ختصصنا يف 
ةسات املعنوي وبالتحديد منه املؤسكذلك دراسة األستاذ حممود داوود يعقوب تناولت االقتصادي ،

بصفة عامة بينما تناولنا حنن يف دراستنا نوع معني وخاص من اجلرائم  االقتصاديةاجلرائم 
ن دراسة األستاذ أال وهو جرمية الغش اجلبائي، من هنا ظهر لنا ضيق جمال دراستنا ع االقتصادية

  .حممود داوود يعقوب
، للشركات التجارية يف القانون اجلزائري والقانون املقارن اجلزائية املسؤوليةحممد حزيط،  -2

  .2014الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر، 
مىت : ل التايلىل اإلجابة عن التساءلقد سعى األستاذ حممد حزيط من خالل دراسته هذه إ      
، رغم كون ؟للشركات التجارية كشخص معنوي يف التشريع اجلزائري اجلزائية املسؤولية تقوم

حىت يف القانون املقارن  املسؤوليةعنوان الدراسة أمشل من اإلشكالية اليت يدرس فيه الباحث تلك 
الباحث قد حاول االجابة على ذلك التساؤل بدراسته ألساس قيام ة القانون اجلزائريمبعي ،
باإلضافة إىل  للشركات التجارية وخاض يف اجلدل الفقهي حول هذه املسألة، اجلزائية سؤوليةامل

تبيانه ملوقف التشريع والفقه من هذه القضية، ليخوض كذلك يف مسؤولية الشركة عرب خمتلف 
مراحل تأسيسها وكذا شروط قيام مسؤوليتها، إنتهاءا مبختلف العقوبات املفروضة على الشركات 

  .تجارية يف حالة إرتكاا للجرائمال
  أوجه الشبه واالختالف

فق دراستنا مع دراسة األستاذ حممد حزيط يف العديد من النقاط بل يغلب الشبه بيننا تتتكاد        
للشركات التجارية، فنحن كذلك  اجلزائية املسؤوليةيف الكثري من املواضع، سواء من حيث دراسة 

واليت هي يف  االقتصاديةللشركات التجارية ولكن حتت مسمى املؤسسات  ائيةاجلز املسؤوليةندرس 
أنّ اخلالف بيننا هو ختصص موضوعنا عن موضوع األستاذ حممد  النهاية شركات جتارية، إالّ

 االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةحزيط، فنحن من خالل دراستنا قد ختصصنا يف دراسة 
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للشركات التجارية  اجلزائية املسؤوليةبائي، بينما األستاذ حممد حزيط يدرس عن جرمية الغش اجل
  .دون اخلوض يف تفصيل اجلرائم املرتكبة من قبل تلك الشركات التجارية ،كمبدأ عام وفقط

، منشورات احلليب احلقوقية، املؤسسة االقتصاديةيف  اجلنائية املسؤوليةمصطفى العوجي،  -3
  .2015لبنان، 
املؤسسة يف  اجلنائية املسؤوليةف دراسة حياول األستاذ مصطفى العوجي من خالل هذا املؤلّ      

وكيفية قيام تلك للشخص الطبيعي  اجلزائية املسؤوليةز يف حبثه على ، حيث ركّاالقتصادية
ستاذ مصطفى ، ليدرس كذلك األاجلزائية املسؤوليةبالنسبه له، باإلضافة ملوانع قيام  املسؤولية

ع بعدها يف دراسة للذات أو اهليئة املعنوية، ليتوس اجلنائية املسؤولية ،فه هذاالعوجي من خالل مؤلّ
مسؤولية تلك املؤسسة من نشاطها وإلتزاماا وواجباا وسواء تأسيسها و  املؤسسة االقتصادية

  .ن اللبناينكل ذلك ضمن القانو مرحلة التأسيس إىل غاية مرحلة احلل، طبعاً
  أوجه الشبه واإلختالف

، كتلك املتعلقة تكاد ختتلف دراستنا مع دراسة األستاذ مصطفى العوجي يف الكثري من النقاط      
 وبصفة عامة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أ اجلزائية املسؤولية، فهو يدرس اجلزائية املسؤوليةب

للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةنقوم بدراسة الشخص املعنوي، بينما حنن يف دراستنا هذه 
عنوي، كذلك األستاذ مصطفى العوجي يدرس من خالل حبثه أساس قيام كشخص م االقتصادية
ز على الشخص للشخص الطبيعي والشخص املعنوي وجنده يف الغالب يركّ اجلزائية املسؤولية
بالذات املعنوية أو الشخص املعنوي والذي مل اخلاص  املسؤوليةنا إتفقنا معه يف شق أن ، إالّالطبيعي

خيصلة، كما يظهر اإلختالف بني حبثينا يف اإلطار املكاين ه األستاذ مصطفى العوجي بدراسة مفص
يف القانون اجلزائري، بينما  االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةللدراسة فنحن خنتص بدراسة 

ضمن القانون  املؤسسة االقتصاديةيف  اجلزائيةلمسؤولية لسته خيتص األستاذ مصطفى العوجي بدرا
  .اللبناين

، أطروحة دكتوراه االقتصاديةللشخص املعنوي عن اجلرمية  اجلزائية املسؤوليةبلعسلي ويزة،  -4
علوم ختصص قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة 

  .2014اجلامعية 
مىت يسأل الشخص  :ل يفلقد كان االشكال املطروح يف دراسة األستاذة بلعسلي ويزة يتمثّ       

، وهل يتعارض ذلك مع مبدأ ؟عن جرمية إقتصادية إرتكبها أعضاؤه أوممثلوه املعنوي جزائياً
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للشخص  اجلزائية املسؤوليةزت من خالل حبثها على مبدأ ، الباحثة قد ركّ؟شخصية العقوبة
باإلضافة  ،ونطاقها من حيث التجرمي أو األشخاص اجلزائيةعنوي من حيث أساس قيام مسؤوليته امل

ة تسيري الشخص و أثرها على الشخص الطبيعي الذي يتوىل عملي املسؤوليةإىل شروط قيام تلك 
رة للشخص املعنوياملعنوي، إنتهاءا مبختلف العقوبات املقر.  

  أوجه الشبه واالختالف 
أوجه الشبه بني دراستنا ودراسة األستاذة بلعسلي ويزة كثرية جداً، حيث تناولنا يف دراستنا        

دراستها سواء األسس العامة للمقت هلا الباحثة يفكل العناصر اليت تطر ةة سؤوليللشخص  اجلزائي
عقوبات باإلضافة إىل ال ،وشروطها وأثرها على الشخص الطبيعي املسؤوليةاملعنوي و نطاق تلك 

هو يف كون دراستها أعم  اإلختالف بني دراستنا ودراسة األستاذة أنّ رة للشخص املعنوي، إالّاملقر
للشخص املعنوي، بينما حنن تناولنا  اجلزائية املسؤوليةفهي تناولت موضوع  ،أمشل من دراستناو

األستاذة بلعسلي ، كذلك االقتصاديةمسؤولية نوع حمدد من األشخاص املعنوية وهو املؤسسات 
ةقت للمسؤولية ويزة تطرةللشخص املعنوي عن خمتلف اجلرائم  اجلزائيبينما ختصصت االقتصادي ،

   .دراستنا يف نوع واحد من تلك اجلرائم وهو جرمية الغش اجلبائي
، للشخص املعنوي يف القانون اجلزائري اجلزائية املسؤوليةاالعتراف مببدأ أمحد الشافعي،  -5

يوسف بن خدة، بن  ،01حة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر أطرو
2011/2012.  
املوضوعية  اجلنائيةالسياسة األستاذ أمحد الشافعي قد ختصص من خالل حبثه يف دراسة       

ةع اجلزائري بعد إعترافه بواالجرائية اليت إنتهجها املشرة املسؤوليصل للشخص املعنوي كأ اجلزائي
سةدة ملبدأ عام، سواء من حيث خمتلف القوانني اة املسؤوليللشخص املعنوي، وكذا  اجلزائي

ذا املوضوعدراسة خمتلف اإلشكاالت والتساؤالت اليت تسب ا االعتراف ب.  
  أوجه الشبه واالختالف

 املسؤوليةف مببدأ األستاذ أمحد الشافعي واسعة جداً يف دراستها لإلعترا أطروحةلقد كانت        
للشخص املعنوي يف القانون اجلزائري، فقد إستغرق األستاذ يف دراسة الشخص املعنوي  اجلزائية

منذ تاريخ نشأته إىل غاية الشكل الذي هو عليه اليوم، باإلضافة كذلك إىل تبيان أنواعه املختلفة 
 اجلزائيةألساس القانوين للمسؤولية اليوم، زد على ذلك اىل غاية إوتطور مسؤوليته من قبل امليالد 

للشخص املعنوي وخمتلف العقوبات املفروضة عليه، بينما دراستنا كانت متخصصة إىل حد كبري، 
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لصنف معني من األشخاص املعنوية وهو املؤسسات  اجلزائية املسؤولية بتناول موضوعحيث قمنا 
وهي جرمية الغش اجلبائي،  االقتصاديةجلرائم ، باإلضافة إىل دراستنا جلرمية معينة من ااالقتصادية

عنوي بصفة للشخص امل اجلزائية املسؤوليةبينما األستاذ أمحد الشافعي كانت دراسته متعلقة مببدأ 
  .نوع معين من اجلرائمعامة دون ختصيصها ب

يم موضوع ومن أجل اإلملام بشتى جوانب الدراسة ارتأينا إتباع اخلطّة التالية، من خالل تقس
  :البحث إىل بابني يتضمن كل باب فصلني، وكان على العموم هيكل الدراسة األساسي كما يلي

عن جرمية  االقتصاديةاألسس العامة ملسؤولية املؤسسات  الباب األولنتناول بالدراسة يف 
 اجلزائية وليةاملسؤتطور  الفصل األولنتناول يف  ،الغش اجلبائي، والذي بدوره ينقسم إىل فصلني

 اجلزائية املسؤولية، والذي تضمن مبحثني األول يتعلّق باجلدل الفقهي حول االقتصاديةللمؤسسات 
وقف التشريع اجلزائري واملقارن من مسؤولية املؤسسات مل تطرق، والثاين االقتصاديةللمؤسسات 

، االقتصاديةللمؤسسات   اجلزائية املسؤوليةنطاق  املتضمن الفصل الثاين، أما جزائياً االقتصادية
للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةوالذي بدوره انقسم إىل مبحثني األول نتطرق فيه إىل نطاق 

 االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةمن حيث األشخاص، أما الثّاين فيتناول نطاق  االقتصادية
  .من حيث التجرمي
عن  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةفيأيت حتت عنوان أحكام  اب الثاينالبأما عن 

 اجلزائية املسؤوليةيتطرق لشروط قيام  األول ،إىل فصلنيهو األخر جرمية الغش اجلبائي، وينقسم 
كمبحث أول  ي وأثرها على الشخص الطبيعي،عن جرمية الغش اجلبائ االقتصاديةللمؤسسات 

عن جرمية الغش اجلبائي  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةشروط قيام فيه لنا تناو
الفصل على مسؤولية الشخص الطبيعي، أما  املسؤوليةثر قيام تلك تطرقنا فيه ألكمبحث ثاين و

والذي  االقتصاديةفيتناول اآلليات القانونية ملكافحة جرمية الغش اجلبائي يف املؤسسات  الثاين
بدوره يتضمن عنوانني يف شكل مبحثني؛ األول عن األحكام الرقابية ملكافحة جرمية الغش اجلبائي 

اإلجرائية والقمعية ملكافحة جرمية الغش  اجلزائية، والثّاين عن األحكام االقتصاديةيف املؤسسات 
  .االقتصاديةاجلبائي يف املؤسسات 

وعة من النتائج واالقتراحات اليت إستنتجناها من خالل ليتوج حبثنا خبامتة تضمنت جمم
  .دراستنا هذه
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لالباب األو  
ةة للمسؤولية األسس العامةللمؤسسات  اجلزائيعن جرمية الغش اجلبائي االقتصادي  

و الذي ميكنه أن كان من السائد يف الفقه والقضاء والتشريع أنّ اإلنسان وحده ه
العقاب   أنّ االجتاهات احلديثة يف علمي، إال1ّاجلنائيةيتحمل مسؤوليتها يرتكب اجلرمية و

، استوجبت بأن ال يقف اجلزاء عند حد مساءلة الفاعل عن فعلته املباشرة اجلنائيةوالسياسة 
اليت يتمثّل فيه الفعل اإلجرامي فحسب، بل جيب أن يتم تتبع كل األنشطة واألخطاء املعتربة 

ر فعال يف وقوع اجلرمية، فكان ميثّل بطريقة أو بأخرى، كتلك األخطاء اليت أسهمت بدو
ذلك ظهور اجتاه جديد يسعى حنو مالحقة األشخاص الذين سهلوا بطريقة غري مباشرة 

د وجودهم أو بسبب ذم2.تهم املالية أو املناخ العام الذي خلقوهارتكاب اجلرمية بسبب جمر  
من األشخاص أطلق ، على نوع أخر اجلزائية املسؤوليةتلك االجتاهات مسحت بتقرير 

عليه األشخاص املعنوية، حيث أنّ زيادة األشخاص املعنوية يف السنوات األخرية أصبح 
  .يشكّل ظاهرة واقعية ال ينكرها أحد خاصة يف امليدان االقتصادي

تلك األشخاص املعنوية قد تورطّت يف ارتكاب جرائم خطرية جداً، مما استدعى 
 اجلزائية املسؤوليةيداها إسوة بالشخص الطبيعي، إالّ أن إقرار  ضرورة عقاا على ما اقترفته

مؤيد، فكانت الغلبة يف ولتلك األشخاص قد القى انقساماً وجدالً فقهياً كبرياً بني معارض 
النهاية ألنصار االجتاه املؤيد ملسؤولية تلك األشخاص املعنوية، حيث كرستها أغلب 

ا، رغم أنها مرت مبراحل عديدة قبل وصوهلا إىل اإلقرار الكامل التشريعات املقارنة يف قوانينه
  ). الفصل األول( للشخص املعنوي يف قوانينها  اجلزائية املسؤوليةوالتام لقواعد 

لألشخاص املعنوية،  اجلزائية املسؤوليةكذلك قامت خمتلف التشريعات بضبط نطاق 
، أو من حيث اجلرائم اليت من املسؤوليةلك سواء من حيث األشخاص املعنوية اخلاضعة لت

 ).  الفصل الثاين( املمكن أن تسأل عنها تلك األشخاص 

                                                             
، الدار اجلامعية، )اجلزاء اجلنائي . اجلنائية املسؤولية. نظرية اجلرمية( قانون العقوبات، القسم العام، عبد القادر القهوجي،  - 1

  .601، ص2000اإلسكندرية، مصر، 
  .217، ص مرجع سابقحممود داوود يعقوب،  - 2



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةتطور 



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةتطور                         :األول الفصل - الباب األول 

15 
 

لالفصل األو  
  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةتطور  

احملور األساسي الذي تقوم عليه فلسفة  اجلزائية وليةاملسؤال ميكن الشك أبداً يف كون 
 املسؤولية، وهو ما دلّت عليه خمتلف االجتاهات الفلسفية اليت تناولت نظرية اجلنائيةالسياسة 

 املسؤولية، وإن كان الفقه قد حسم موقفه قدمياً حول 1وسامهت على النهوض ا اجلنائية
أي صعوبات يف االعتراف ا وال يف تطبيقها على أرض  اقللشخص الطبيعي، ومل يل اجلزائية
لألشخاص املعنوية، هذا النوع  اجلزائية؛ فإنّ األمر مل يكن كذلك بالنسبة للمسؤولية 2الواقع

بل ظهر كفكرة منذ القدم وتعود جذوره إىل عهد  ،من األشخاص مل يكن حديث النشأة
لعديد من اجلمعيات بصفة ف للدولة واملدن والذي اعتر ،هيبالقانون الروماين يف عصره الذ

، ومع االنتشار الكبري للديانة املسيحية متَّ توسيع فكرة الشخصية املعنوية 3الشخصية املعنوية
، وتنتقل فيما بعد إىل 4لتشمل املؤسسات الدينية كاألديرة واجلماعات اخلريية كاملالجئ

ماين واليت تعترب مصدراً ألغلب التشريعات يف خمتلف األنظمة القانونية املعاصرة للقانون الرو
  .وقتنا احلايل

انقساماً نوية؛ قد شهد جدالً ولتلك األشخاص املع اجلزائية املسؤوليةإالّ أنّ االعتراف ب
فقهياً كبرياً بني مؤيد ومعارض هلا، ليحسم ذلك اجلدل الكبري لصاحل املؤيدين إلقرار 

نوي، كونه أصبح ظاهرة ملموسة تالزم اتمعات احلديثة، للشخص املع اجلزائية املسؤولية
وله قدرات وإمكانيات هائلة ميكن استغالهلا الرتكاب جرائم خطرية تتجاوز يف حجمها 

  ). املبحث األول( تلك اليت يرتكبها الشخص الطبيعي 
ينت خمتلف للشخص املعنوي تبا اجلزائيةبعد غلبة التيار الفقهي املؤيد للمسؤولية        

، بني من اعترف ا كأصل عام اجلزائية املسؤوليةالتشريعات املقارنة يف تناول موضوع تلك 

                                                             
ة ، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، كليللشخص املعنوي يف القانون اجلزائري اجلزائية املسؤوليةاالعتراف مببدأ أمحد الشافعي،  - 1

  .15، ص 2012-2011، بن يوسف بن خدة، ، 01احلقوق، جامعة اجلزائر 
  .املرجع نفسه - 2
، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ة يف التشريع املصريلألشخاص املعنوي اجلنائية املسؤوليةد عبد القادر العبودي، حمم - 3

  .08، ص2011
  .املرجع نفسه - 4
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ن من اجلرائم اليت تطلّبت سياسته يف قوانينه العقابيةة، وبني من حصرها يف نوع معياجلنائي 
  ).  املبحث الثاين( للشخص املعنوي فيها  اجلزائية املسؤوليةاالعتراف ب

  ملبحث األولا
  االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةاجلدل الفقهي حول 

ال تقع إالّ على الشخص  اجلزائية املسؤوليةلقد كانت القاعدة العامة تقول بأنّ 
الطبيعي، وال يسأل عن اجلرمية إالّ هو، ألنّ اإلرادة اليت تشكّل الركن املعنوي للجرمية ال 

، وبالتايل فإنّ متابعة مسريي ومديري املؤسسات 1ة الشخص الطبيعيتتوفّر إالّ يف حال
إذا ما قاموا بارتكاب جرائم ضمن ممارستهم ملهامهم باملؤسسات  ،أمر مسلّم به االقتصادية
، إالّ أنّ اإلشكال أثري فيما خيص 2اليت يتولّون مسؤولية إدارا وتسيريها أو متثيلها االقتصادية
خاصة بعد التطور الكبري الذي شهدته احلياة  ،االقتصاديةللمؤسسات  3ئيةاجلزا املسؤولية

، االقتصاديةالبشرية يف شىت ااالت، األمر الذي أدى إىل زيادة رهيبة يف عدد املؤسسات 
 االقتصادية، حيث أضحت املؤسسات 4بشكل أصبح يشكّل ظاهرة حمقّقة ال جيادل فيها أحد

بل إنّ حجم األموال اليت تتداوهلا تلك املؤسسات فاق يف  ،رك لههي عصب االقتصاد واحمل
، كل تلك األموال واإلمكانيات اهلائلة اليت متلكها 5كثري من األحيان ميزانيات بعض الدول

                                                             
  .71، ص 2010، مصر، ، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندريةللشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةمربوك بوخزنة،  - 1
، 2015، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، "شركة احملاصة  –الشخصية املعنوية للشركة " ، الشركات التجاريةسالم محزة،  - 2

  .80ص
3 - ف تةعرة املسؤوليا  اجلزائيلّ بتعهده مبا تعهد القيام به أو االمتناع عنه حىت إذا أخ) طبيعي أو معنوي ( التزام شخص " : بأ

لتشمل حتمل الشخص نتائج فعل أتاه بنفسه أو  اجلزائية املسؤوليةتعرض للمساءلة وبالتايل حتمل نتائج نكوته مبا تعهد به، وقد تتسع 
بواسطة غريه سواء كان ذلك الغري مفوضاً أو عامالً بامسه ليتسع املفهوم فيشمل التزام الشخص بتحمل نتائج فعل شخص تابع له أو 

، 2015، طبعة املؤسسة االقتصاديةيف  اجلنائية املسؤوليةأنظر مصطفى العوجي،  ".موضوع حتت رقابته أو إدارته أو واليته أو وصايته 
  .30 29، ص ص 2015منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 

  .219حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص - 4
ت اوشركة أحب wppالصادر عن شركة اإلعالنات  brandzتقرير املعروف باسم باالستناد إىل ال topsarabiaأفاد موقع  - 5

مليون من العمالء احلاليني واحملتملني موعة من  2والذي يتم فيه استخدام آراء حوايل  millward brownميلوارد براون  ،السوق
سلسلة مطاعم مكدونالدز قد  تجارية للشركة املعنية بالدراسة، فمثالًباإلضافة إىل البيانات املالية حلساب قيمة العالمة ال ،العالمات التجارية

مليار دوالر، وقد بلغت قيمة  115فقد بلغت قيمتها  microsoftمليار دوالر، أما شركة  81حوايل  2015بلغت قيمتها سنة 
ار دوالر، هذا احلجم الرهيب من ملي 247على املركز األول بقيمة   appleمليار دوالر، لتتربع شركة 174حوايل  googleشركة 

ه من وسائل وأموال تستطيع من خالهلا كاألموال يف يد تلك الشركات يؤكد اخلطر الكبري الذي متثله على البشرية مجعاء من خالل ما متل
على الساعة  2017أوت  25يوم  www.topsarabia.com القيام بسلوكات إجرامية، مت اإلطالع على هذه الدراسة يف موقع 

   .صباحاً 11:30
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قد وقعت يف عديد املرات بيد مسؤولني سيئي النية، حيث  االقتصاديةالكثري من املؤسسات 
و كان ذلك على حساب أمن وسالمة ول ،حيقّق مصاحلهم و أهدافهمقاموا باستغالهلا فيما 

  .استقرار الدول ومواطنيهاو
قبولة، تعالت األصوات من طرف بعض فقهاء القانون، من املغري أمام هذه الظاهرة 

، اليت مل تعد ختتلف عن االقتصاديةأجل البحث عن وسيلة قانونية لردع تلك املؤسسات 
بل وقد جتاوزته بكثري، إالّ أنّ تلك األصوات  م اجلرائم اليت يرتكبهايعي يف حجالشخص الطب

القت معارضة من فريق أخر من فقهاء القانون، أنكر بشدة القدرة على مساءلة تلك 
جزائياً عن اجلرائم اليت ارتكبت من طرفها، باعتبار أنّ الذي قام  االقتصاديةاملؤسسات 

  .1بيعي املسير لتلك املؤسساتبارتكاب تلك اجلرائم هو الشخص الط
 االقتصاديةأمام هذا الوضع انقسم الفقه بني اجتاه تقليدي ينكر قابلية املؤسسات 

، واجتاه فقهي حديث يرى بأنه ال إشكال من إخضاع ) املطلب األول(  اجلزائيةللمساءلة 
  ). املطلب الثاين(  اجلزائيةللمسؤولية  االقتصاديةاملؤسسات 

  ألولاملطلب ا
  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائيةاالجتاه الفقهي املنكر للمسؤولية 

للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةيذهب أصحاب هذا االجتاه من الفقه إىل إنكار 
جتعل من الصعب  املؤسسة االقتصاديةباعتبارها شخص معنوي، حيث أنّ طبيعة  االقتصادية

 املؤسسة االقتصاديةىت ولو قام بتلك اجلرمية ممثلوا وتابعوا وغري املمكن إسناد اجلرمية هلا، ح
املؤسسة على الشخص الطبيعي املسير لتلك  اجلزائية املسؤولية، وإنما تقع 2لصاحلها وحلساا

  .االقتصادية
انتشر طوال القرن التاسع عشر إىل غاية بدايات هذا االجتاه من الفقه الذي ساد و

ام باالعتماد على مجلة من احلجج واألسانيد واألدلّة اليت رأى أنصار ، ق3القرن العشرين
بأنها كفيلة بتأييد موقفهم  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائيةاالجتاه التقليدي املنكر للمسؤولية 

  .وتدعيمه
                                                             

ص القانون، ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ختصاالقتصاديةللشخص املعنوي عن اجلرمية  اجلزائية املسؤوليةبلعسلي ويزة،  - 1
كلي13، ص 2014ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ة احلقوق والعلوم السياسي.  

  .22حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص - 2
  .102، ص1980، دار املعارف، مصر، ةلألشخاص املعنوي اجلنائية املسؤوليةإبراهيم علي صاحل،  - 3
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، والبعض األخر ) الفرع األول(  املؤسسة االقتصاديةفمن تلك احلجج ما تعلّق منها بطبيعة 
، )الفرع الثاين (  االقتصاديةو خاص بالغاية اليت أنشئت من أجلها تلك املؤسسات ما ه

ةقة على وبعض من تلك احلجج ما هو متعلّق بالعقوبة املطبسة االقتصاديالفرع (  املؤس
  ).الثالث

  الفرع األول
  االقتصاديةالطبيعة االفتراضية للمؤسسات 

بأنّ تلك  ،االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية يقول فقهاء االجتاه املنكر للمسؤولية
ال إرادة لديها تعرب ي ال وجود هلا على أرض الواقع واملؤسسات باعتبارها شخص معنو

ما هي إالّ وهم جمرد من إرادة شخصية، بل هو جمرد  االقتصادية، وأنّ املؤسسات 1عنها
  .رورةافتراض وضعه القانون من أجل الوصول لغاية معينة فرضته الض

حيث تنقص تلك املؤسسات اإلرادة والتمييز وحرية االختيار، إذ أنه ال ميكن نسبة 
  .2فال وجود خلطأ دون إرادة آمثة تؤدي إىل ارتكابه ،اخلطأ هلا
اليت بدورها  اجلزائيةب توافر األهلية تتطلّ ،حسب أنصار هذا االجتاه اجلزائية املسؤوليةف

  .4" التمييز واإلرادة" ، أي 3اختيارتفترض وجود إدراك وحرية 
، باعتبارها شخص معنوي قد ثار حول شخصيتها املعنوية جدالً االقتصاديةاملؤسسات 

فقهياً واسعاً، اختلف فيه فقهاء القانون أيما اختالف، وتوزعت مذاهبهم وتفرقت مشارم 
ألشخاص أو األموال جمموعة من ا" الفقهية يف دراسة تلك الشخصية املعنوية واليت هي 

  5". تتمتع بالشخصية القانونية
                                                             

، 2014 ، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر،ة يف القانون اجلزائري واملقارنللشركات التجاري اجلزائية املسؤوليةحممد حزيط،  -  1
  52ص

، جملة التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقانون، العدد ة عن جرائم الغش التجاريللشركات التجاري اجلزائية املسؤوليةهندة غزيوي،  - 2
  .116، ص 2014، جامعة باجي خمتار عنابة،  سبتمرب 39

  .23حممود عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 3
، بأنّ 112ص ، 2006دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، الوجيز يف القانون اجلنائي العامرمحاين يف كتابه  يرى األستاذ منصور - 4
يفهم من تعبري األستاذ ، "اإلرادة هي اليت حتسم االختيار لدى الشخص اجلاين وتنقل اجلرمية من كوا جمرد فكرة إىل أرض الواقع " 

هن صاحبها، تلك األمهية لإلرادة يف ذل أو سلوك إجرامي ومن دوا تبقى اجلرمية جمرد تصور وخيال يف أنّ اإلرادة هي األساس يف أي فع
 املسؤوليةإىل القول بعدم قيام  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائيةهي اليت دفعت فقهاء االجتاه التقليدي املعارض للمسؤولية  اجلنائيةالسياسة 

  .ا ال تتوفر على أهم عنصر يف ارتكاب اجلرمية وهو اإلرادةلتلك املؤسسات كو اجلزائية
  .514، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص شرح قانون العقوبات ، القسم العامحممود جنيب حسين،  - 5
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عترب إالّ امتداد ال ي االقتصاديةهذا اجلدل القائم حول الطبيعة القانونية للمؤسسات 
للجدل الفقهي القدمي حول حقيقة وجود الشخص املعنوي، لذا فإنه من الواجب أن نعرج 

نية للشخص املعنوي، حىت يتسنى لنا على ذلك اخلالف الفقهي القائم حول الطبيعة القانو
، من االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةفهم احلجج اليت استند عليها دعاة إنكار 

  1.ما هي إالّ افتراض أو جماز صنعه القانون االقتصاديةحيث إدعائهم بأنّ املؤسسات 
إنكارهم للمسؤولية  اعتمد فقهاء االجتاه التقليدي على نظرية ااز أو الفرض يف

للشخص املعنوي على أساس طبيعته، حيث تقوم نظرية ااز أو االفتراض على  اجلزائية
 أنّإرادية، و ، وأنّ احلقوق هي سلطة2بديهية أساسية مفادها أنّ اإلنسان وحده صاحب احلق

على  صية ال يطلق إالّاإلرادة ال تكون إالّ للشخص الطبيعي، وبالتايل فإنّ وصف الشخ
فإنما  ،إن حدث وتدخل القانون من أجل منح تلك الشخصية لغري اإلنساناإلنسان، و

  .3يكون ذلك على سبيل الفرض وااز وليس على أساس احلقيقة
فالشخص املعنوي جمرد افتراض وجماز يتخيله املشرع القانوين، الذي دعته مقتضيات 

املعنوية موعات من األشخاص واألموال،  الضرورة العملية من أجل منح تلك الشخصية
حىت تستطيع من خالل ذلك القيام بتحقيق مصاحل عامة أو خاصة، لذا فإنّ اإلنسان وحده 

  .أصيلة مل يتدخل أي شخص ملنحه إياها 4من ميلك إرادة ذاتية
الشخص املعنوي تكون إرادته من إرادة الشخص الطبيعي الذي ميثّله وجيسده، ومنه 

أساسها اإلرادة  اجلزائية املسؤوليةألنّ  ،ستنبط بأنّ الشخص املعنوي ال يسأل جزائياًي
  .5اإلرادة يف حالة الشخص املعنوي غري موجودةو

                                                             
1 - ة" بدل مصطلح  "الشخص املعنوي " نا سوف نستعمل مصطلح نشري إىل أنسة االقتصادييد من املواضع، وذاك أمر يف العد " املؤس

تفرضه ومتليه علينا األمانة العلمية، كون أنّ اخلالف الفقهي القائم بني فقهاء القانون بكال اجتاهيهما التقليدي واحلديث، كان أصل 
املؤسسة  كون أنّ ،اخلالف فيه حول مدى حقيقة وجود الشخص املعنوي من عدمه، مت إنّ قضية املصطلحني لن تأثر على البحث يف شيء

 املؤسسة االقتصاديةهي شخص معنوي، ومجيع األحكام الواردة يف احلجج اليت يسوقها أنصار كال االجتاهني جائزة يف حق  االقتصادية
  .وليس كل شخص معنوي هو مؤسسة اقتصادية ،وتنطبق عليها، حيث ميكننا القول بأنّ كل مؤسسة اقتصادية هي شخص معنوي

  .40ص ،رجع سابقأمحد الشافعي، م - 2
  .221، ص 2005 املغرب، ، الطبعة الثالثة، دار النشر املغربية،مدخل لدراسة القانون اإلداري والعلوم اإلداريةعبد القادر باينة،  - 3
ة، الطبعة املدني املسؤولية، قانون املرافعات، اجلزائية، قانون اإلجراءات ة، قانون العقوباتحبوث قانوني ةجمموعإدوار غايل الذهيب،  -  4

  .16، ص 1978األوىل، دار النهضة العربية القاهرة، 
  .40أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 5
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از أو االفتراض من نتاج الفلسفة الرومانية وموروثهاتة احيث اعتنق 1عترب نظري ،
جيز الفقيه و )saviny(سافيين الفقيه تلك النظرية مجلة من الفقهاء القانونيني نذكر منهم 

)gez(،  ع على سبيل االفتراضة حسب هذين الفقيهني أقامها املشرة املعنويفالشخصي
واخليال فقط، حيث أنّ الشخص القانوين مل يكن معروفاً من قبل أو متصوراً لدى علماء 

ال غري الذي  الكنيسة ورجاهلا، فالشخص الوحيد الذي يعرفه هؤالء هو الشخص الطبيعي
  .2منحه اهللا اجلسد ونفخ فيه الروح

يف النصف الثاين من القرن العشرين، أنه  )Windsheid(فيند شايد  كما يرى الفقيه 
مل يعد يتصور وجود حق من دون صاحبه الذي يكتسبه، لذا فإنه تعين التفكري يف إجياد 

ية حىت نستطيع أن نسند له شخص افتراضي جمازي مينح كيان مصطنع من خالل عملية ذهن
  .3احلقوق ونطالبه بأداء الواجبات

ما يالحظ على أصحاب نظرية ااز أو االفتراض أنهم قد اعترفوا بالشخص املعنوي 
كواقع موجود، ولكنهم أنكروا إمكانية مساءلة ذلك الشخص املعنوي جزائياً، األمر الذي 

يستطيع  ،ملمنوحة موعة األشخاص واألموالجعلهم يؤكّدون بأنّ الشخصية املعنوية ا
  .املشرع تقييد أهليتها واحلد من حقوقها مىت رأى املشرع األمر ضرورياً لذلك

فال تتمتع تلك األشخاص املعنوية، إالّ باحلقوق اليت حيددها القانون، فالقانون هو 
صية املعنوية ملن الفيصل حسب أصحاب نظرية ااز أو االفتراض، فهو من يعطي الشخ

يشاء ومينعها عمن يشاء وينزعها عن من يريد، وهو وحده الذي يرسم هلا اال الذي 
تتحرك فيه واحلقوق اليت تتمتع ا، أي أنّ القانون الذي أوجد الشخص املعنوي هو الذي 

  .4مينحه حقوقه وحيددها له، حيث بإمكانه تضييقها والتوسيع فيها أو نزعها أبداً
استناداً على هذه النظرية قام املشرع بإنشاء األشخاص املعنوية إىل جانب الشخص و

الطبيعي صاحب احلق، فتلك األشخاص املعنوية اليت تتكون من جمموعة أشخاص أو أموال 
قام املشرع مبنحها صفة اخليال واالفتراض حىت تلعب دورها يف احلياة االجتماعية، لذا استغلّ 

                                                             
  .41ص مربوك بوخزنة، مرجع سابق،  - 1
  .43، صاملرجع نفسه - 2
ة مقارنة، الطبعة األوىل، دار ، دراسة تفصيليللشخص املعنوي يف القانون اللييب واألجنيب اجلنائية املسؤوليةحممود سليمان موسى،  - 3

58، ص 1985ة للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، اجلماهري .  
، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، حلق الشخص املعنوي يف الشرف واالعتبار اجلنائيةاحلماية أمحد عبد الظاهر،  - 4

  .22، ص 2005القاهرة، 
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ع نظرية املشرة املعنوياز وجعل منها الوسيلة والسند القانوين، من أجل منح الشخصية ا
   .1موعة األشخاص أو األموال، حىت تقوم بتحقيق مصلحة معينة

رت طويالً، لدرجة جيب التنويه يف هذا املقام إىل أنّ نظرياز أو االفتراض قد عمة ا
ه العاملي حىت وقت قريب وهي من أقدم النظريات أنها ظلّت منتشرة ورائجة وسائدة يف الفق

  2.ومسيت بالنظرية التقليدية كذلك
ا القضاء وخاص ة يف فرنسا، حيث أعتمد عليها القضاء ولقد اعتنقها الفقه وأخذ

الفرنسي كثرياً يف إصدار أحكامه القاضية بعدم مسؤولية األشخاص املعنوية جزائياً، عكس 
قف يف وجهها، بادالً جهوده من أجل إبطاهلا وتفنيدها وتغليب نظرية الفقه األملاين الذي و

أول من تولّى مهمة ذلك من األملان يف كتابه  )gierke( جريكاحلقيقة عليها، ولعلّ الفقيه 
)lathénie de l’association ( 1887.3الذي نشره سنة  

للشخص  اجلزائيةية كذلك يستند أنصار أو فقهاء االجتاه التقليدي املعارض للمسؤول
عترب الركن املعنوي، على القول بأنّ الركن املعنوي غري متوفّر لدى الشخص املعنوي، إذ ي

جهة إىل خمالفة املعنوي هو أحد أركان اجلرمية والذي ال تقوم بدونه، وقالوا بأنّ اإلرادة املت
الّ لدى الشخص الطبيعي، رة إالقانون اجلنائي واليت هي أساس الركن املعنوي، ال تكون متوفّ

  4.وذلك ألنّ الشخص املعنوي بسبب طبيعته املادية، يكون فاقداً لكل إرادة ذاتية ومستقلّة
يترتب على هذا القول أنه يستحيل تصور ارتكاب الشخص املعنوي للجرمية، وذلك 

ة، وبالتايل كذلك دام ال ميلك اإلرادة املشكّلة للركن املعنوي اليت جتعله يرتكب اجلرميا ألنه م
انعدام الركن املادي للجرمية، بسبب عدم وجود اإلرادة املؤدية إىل حدوث السلوك 

  5.اإلجرامي للجرمية، سواءاً أكان ذلك السلوك اإلجرامي إجيايب أو سليب عن طريق االمتناع

                                                             
1 - EL SAYED Kamel Mohamed, Le problème de la responsabilité pénale des personnes 
morales, volume I, Thèse de doctorat en droit, université de Paris I, Panthéon – 
Sorbonne, Paris, 14 Janvier 1988, p22. 

  .170، ص 1965القاهرة، ، الطبعة الثانية، مطبعة النهضة اجلديدة، ة احلقنظريعبد الفتاح عبد الباقي،  - 2
  .38إبراهيم علي صاحل، مرجع سابق، ص  - 3
  .198، ص 2006، مركز النشر اجلامعي، تونس، القانون اجلنائي العامفرج القصري،  - 4
  .24حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
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ة لدى والشخص املعنوي ليس لديه تلك اإلرادة املستقلة، فانعدام اإلرادة الذاتية احلقيقي
الشخص املعنوي جيعل من وجود الركن املعنوي لديه غري متصور، سواء أكان ذلك يف 

  1.صورة القصد اجلنائي أو اخلطأ، ألنّ الركن املعنوي يتطلب اإلرادة اإلجرامية
حملكمة النقض الفرنسية  اجلزائيةلنختم هذه احلجة باحلكم الصادر من طرف الغرفة 

 املسؤوليةذي بينت فيه جلياً موقف القضاء الفرنسي من ، وال1929جانفي  10بتاريخ 
: استنادها على نظرية الفرض أو ااز، حيث جاء يف ذلك احلكمللشخص املعنوي و اجلزائية

إالّ ضد أشخاص طبيعيني وهم  اجلنائيةال يصح أن تتخذ إجراءات عقابية أمام احملاكم " 
مما ال ميكن  ،لشركة التجارية فهي شخص معنويالذين يصح أن توقع عليهم عقوبة، أما ا

م معه أن تتحمل سوى مسؤولية مدنية، اللهم إالّ إذا نصت حاالت حمددة بقانون منظّ
  2." ملوضوعات خاصة

  يالفــرع الثانــ
  قاعدة ختصص الشخص املعنوي حتول دون إمكانية مساءلته جزائياً

للشخص املعنوي، على مبدأ  اجلزائيةلمسؤولية يستند فقهاء االجتاه التقليدي املعارض ل
ص الذي حيكم تلك املؤسةسات يف معارضتهم ملسؤوليتها التخصونفيها، فالشخص  اجلزائي

املعنوي كما أسلفنا هو جمموعة من األشخاص أو األموال اليت ترمي إىل حتقيق هدف معين، 
  3.بأن تتمتع باحلقوق وتلتزم بالواجبات ويعترف هلا القانون بالشخصية املعنوية ويصبح قابالً

فوجود الشخص املعنوي يبقى رهني احلدود اليت رمست له، والغاية اليت تأسس من 
دةأجلها واليت هي حتقيق و إجناز أهداف اجتماعية حمد.  

فال ميكن تصور وجود الشخص املعنوي خارج جمال النشاط املصرح واملرخص له 
صعالنشاط فيه، وهو ما ير عنه قانوناً مببدأ التخصد ما خيرج الشخص املعنوي عن 4بفبمجر ،

الغرض من إنشاءه يفقد وجوده، وبالتايل ال وجود لذلك الشخص املعنوي وال أهلية له إالّ 

                                                             
  .24حممد عبد القادر العبودي، املرجع السابق، ص  - 1
  .20سابق، ص  بلعسلي ويزة، مرجع - 2
  .113، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص ة للحقة العامالنظريرأفت حممد محاد،  - 3

4  - PRADEL Jean, VARINARD André, Les grands arrêts du droit criminel, tome I, 
les sources du droit pénal, l'infraction, Dalloz, Paris, 1995, P. 439. 



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةتطور                         :األول الفصل - الباب األول 

23 
 

يف حدود النطاق الذي يؤدي به الغاية اليت أنشأ من أجلها وتنفيذ املهمة املوكلة له، واليت ال 
  1.رام كوسيلة لتحقيقهاحتتاج لسلوكه اإلج

، إىل اجلزائيةكذلك يذهب فقهاء االجتاه التقليدي املعارض ملسؤولية الشخص املعنوي 
القول بأنّ ذلك الشخص ال يتصل باحلياة القانونية، إالّ من أجل حتقيق غاية حمددة قد أنشئ 

شرع وهو يعترف و أسس من أجلها، وبالطبع ليس من بينها ارتكاب اجلرائم، هلذا فإنّ امل
إنما كان اعترافه ذلك من أجل قيام الشخص املعنوي بأداء  ،للشخص املعنوي بالوجود

  2.املصاحل اخلاصة احملددة له
كما يذهب كذلك أصحاب النظرية التقليدية إىل القول بأنّ شخصية اجلماعة ليست 

ي حمددة بالغاية اليت على عكس الشخصية املقررة لألفراد، فه "  universelle" كونية 
رخص هلا القانون بوجودها وقيامها، وال ميكن تصور بأنّ من بني تلك الغايات واألغراض 

  3.هو ارتكاب اجلرائم، ومن أجل هذا تكون اجلماعة غري أهل الرتكاب اجلرمية
يترتب على مبدأ التخصص أنّ أهلية الشخص املعنوي تكون ناقصة، كون أهليته 

  .إنما تقررت يف نطاق ختصص معين قانوناًالقانونية 
مبختلف أنواعها إنما أسست لتحقيق غايات حمددة، فمنها ما  االقتصاديةفاملؤسسات 

هو جتاري هدفه البيع والشراء، ومنها ما هو خدمايت ومنها ما هو مصنع وهكذا، فاجلرمية 
روج تلك املؤسسات من مبدأ يترتب عليها خ االقتصاديةاملرتكبة من طرف املؤسسات 

  4.التخصص الذي أنشئت يف حدوده
دف إليها األشخاص املعنوي ة، و ألنّ ارتكاب اجلرمية ليس من ضمن األغراض اليت

هلذا فإنه يف حالة ما إذا أرتكب ممثلو الشخص املعنوي اجلرمية بامسه وحلسابه اخلاص استحال 
  5.حينئذ نسبة اجلرمية إليه

                                                             
  .310، ص 1995، الد األول، الطبعة الثالثة، دار صادر بريوت للطباعة والنشر، لبنان، اجلنائيةاملوسوعة فريد الزغيب،  - 1
، العدد 22ونية، الد والقان االقتصاديةة جامعة دمشق للعلوم ، جملّللشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةرنا إبراهيم سليمان العطور،  - 2

  .343، ص 2006الثاين، 
رة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف قانون العقوبات ، مذكّللمصرف يف ظل قانون مكافحة الفساد اجلزائية املسؤوليةفليح كمال،  - 3

  .21، ص 2014-2013ة احلقوق، جامعة قسنطينة، ، كلياجلنائيةوالعلوم 
ة مقارنة يف التشريعات األردنية ة تأصيلي، دراسة حتليلياالقتصاديةعن اجلرائم  اجلزائية املسؤوليةدة، أنور حممد صدقي املساع - 4

  .387، ص 2007والسورية واللبنانية واملصرية والفرنسية وغريها، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  .26حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
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اجلرائم هو اعتراف ضمين بوجود الشخص املعنوي يف غري اال الذي فنسبة تلك 
  1.حدد له من طرف القانون

للشخص املعنوي،  اجلزائيةكذلك صرح فقهاء االجتاه التقليدي املعارض للمسؤولية 
جيعل من املستحيل من  ،إدارة نشاطهم جمموعة أفراد بتأسيسه وبأنّ نشاط هذا األخري وقيا

خضوعه ملنظومة القيم واملبادئ السائدة يف اتمع مثله مثل  ظرية أن يتصورالناحية الن
  .األشخاص الطبيعيني

هلذا فإنّ قيام الشخص املعنوي بارتكاب جرمية ما، جيب أن يتجه فيها باللوم إىل 
األشخاص الطبيعيني الذين سامهوا يف ارتكاب تلك اجلرمية، إذ أنّ ارتكاب اجلرائم يكون من 

نفس حرة خمتارة مدركة تتمتع بكافّة القذرات واملؤهالت واملقومات اليت متكّنها من طرف 
  2.إدراك فعلتها ونتيجة تصرفاا، وهو ماال يتوفّر يف حالة الشخص املعنوي

حينما يسمح لألشخاص املعنوية بالوجود  ،فالقانون يضيف فقهاء االجتاه التقليدي
ليت تؤهلها للمطالبة باحلقوق وااللتزام بالواجبات، فهو خيصص ويكسبها الشخصية القانونية ا

هلا نتيجة ذلك أهداف اجتماعية مشروعة تعمل على حتقيقها بعيداً عن ارتكاب اجلرائم، ويف 
فإنه لن  ،حالة ما إذا خرجت تلك األشخاص املعنوية عن األهداف االجتماعية املسطّرة هلا

  .3املسؤولية، ولن يعود بإمكاننا أن نسند هلا يعود هلا وجود قانوين أو إرادة
إىل القول أنّ مبدأ التخصص أنشئ من أجل  ) Rassat( رسات يذهب الفقيه 

 4.احليلولة دون وقوع األشخاص املعنوية يف أخطاء يترتب عليها مساءلتها
متسك أنصار هذا االجتاه كذلك بعدم إمكانية توقّع خضوع الشخص املعنوي 

، باعتبار أنّ غاية نشأته هي مشروعة بعيدة كل البعد عن ارتكاب اجلرائم، اجلزائيةة للمساءل
فمبدأ التخصص يتوافق واألهداف اليت سطّرت يف القانون التأسيسي للشخص املعنوي، 

                                                             
  .26سابق، ص الرجع املحممد عبد القادر العبودي،  - 1
، أطروحة دكتوراه، "ة اجلرمية ة للتجرمي والبحث العلمي يف مادبني االعتبارات التقليدي"  اجلنائيةالسياسة سيدي حممد احلمليلي،  - 2

كلي232، ص 2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ة احلقوق والعلوم السياسي.  
3 - NIASS DIA Ibrahima, Réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, des 
causes d’exonération de responsabilité pénale, Thèse pour le doctorat en droit, faculté 
de droit et des sciences sociales, école doctorale, sciences juridiques, université de 
Portiers, France, 10 Juin 2006., p22. 
4 - RASSAT Michel-Laure, Droit pénal général, 2e édition, édition Markering, france, 
2006, p 466. 
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واليت التقت جمموعة إرادات األشخاص املؤسسة له من أجل حتقيقها، وال يتصور أن يكون 
من أجل اإلضرار بسالمة أفراد اتمع، وارتكاب اجلرائم عليهم،  تأسيس الشخص املعنوي

ألنّ ذلك سوف خيرجه من دائرة الغاية اليت أسس من أجلها، ويعد خرقاً للمبدأ الذي حيكم 
  1.وجوده

كما يضيف أنصار االجتاه التقليدي؛ بأنه مل يوجد ضمن العقد التأسيسي للشخص املعنوي 
لو وجد ذلك فرضاً ملا متّ املوافقة على تأسيسه إطالقاً من طرف ارتكاب أعمال إجرامية، و

  2.املشرع ملخالفته القانون وتنافيه مع أحكامه
  الفرع الثالث

  قة على الشخص املعنويقة بالعقوبة املطبحجج متعلّ
لقد ساق أنصار االجتاه التقليدي عدة حجج تؤكّد قوهلم حسب فقهائهم بنفي 

، 3سواء من حيث خرق قاعدة شخصية العقوبة ،للشخص املعنوي اجلزائية املسؤولية
باإلضافة لعدم إمكانية تطابق العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي مع طبيعته، زد على 

  .ذلك عدم قدرة العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي يف حتقيق الردع املأمول منه
  :يكل تلك العناصر سوف نتناوهلا على حدى فيما يل

ة ي إىل خرق مبدأ شخصيللشخص املعنوي يؤد اجلزائية املسؤوليةاالعتراف ب: أوالً
  العقوبة

إىل اعتبار أنّ التسليم  ،للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةيذهب املعارضون لتقرير 
سوف يترتب عليه إهدار قاعدة شخصية العقوبة اليت هي من الضمانات  ،املسؤوليةبتلك 
  4.ية يف القانون اجلنائي احلديثاألساس

                                                             
  .24بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .02، ص 2006، 4قارنة، نشرة احملامي، العدد ة مة تأصيلي، دراسة حتليليللشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةخلفي عبد الرمحان،  - 2
3 - العقوبة ال تطبق إال على مرتكب  ر يف النظام القانوين العلمي وهو مبدأ دستوري، حيث يعين أنّذعترب مبدأ شخصية العقوبة مبدأ متجي

تبعياً أي شريك فيها سواء بالتحريض أو  ، أو بوصفه فاعالً)وحده أو مع غريه ( أو مباشراً هلا  أصلياً اجلرمية ذاته سواء بوصفه فاعالً
االتفاق أو املساعدة، ومبدأ شخصية العقوبة من املبادئ السامية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي، حيث أكدت عليه العديد من اآليات 

سعيه سوف  وأَنَّ )39 (لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى وأَنْ )38 (أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى : القرآنية مثل اآليات التالية من سورة النجم
  ".  يجزاه الْجزاَء الْأَوفَى ثُمّ )40 (يرى

  .26حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 4
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بأنّ االعتراف للشخص  ،للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةكذلك يرى دعاة إنكار 
 سوف يعد خروج فاضح على مبدأ شخصية العقوبة اجلزائية املسؤوليةاملعنوي ب

)principede le personnalité(ه ال يلطبيعي سأل جزائياً إالّ الشخص ا، والذي يعين بأن
  1.الذي ارتكب اجلرمية وساهم يف ارتكاا

للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤوليةحسب دعاة مذهب إنكار  اجلزائية املسؤوليةف
  2.تستلزم لقيامها خطأً شخصياً يسند لصحابه

ليشمل  سوف ميتد ،اجلزائيةفتوقيع العقوبة إذا ما سلّمنا مبسؤولية الشخص املعنوي 
الطبيعيني املشكّلني للشخص املعنوي، سواء منهم من ارتكب اجلرمية أو من  مجيع األشخاص

مل يرتكبها، سواء منهم من علم باجلرمية أو من مل يعلم ا، سواء من كان مبقدوره إيقاف 
لذا فإنّ هذه احلالة تعد خرقاً صارخاً وغري مقبول  3اجلرمية أو من مل يكن مبقدوره ذلك،

  .ائيملبادئ القانون اجلن
عن اجلرائم اليت قام ممثّلوه بارتكاا،  اجلزائية املسؤوليةفتحميل الشخص املعنوي 

سوف يؤدي إىل توقيع العقوبات املقررة عليه، وهذا أمر سوف ينتج عنه انتهاك ملبدأ 
شخصية العقوبة، باعتبار أنّ إيالم العقوبة كما أسلفنا سيمتد ليشمل من مل يرتكب اجلرمية 

والذين هلم مصاحل ضمن ذلك الشخص املعنوي، وكذا أولئك الذين مل يسامهوا يف  أيضاً
  4.ارتكاا ال من قريب أو من بعيد

ة سوف يؤدي بنا إىل ازدواجي اجلزائيةباإلضافة إىل أنّ إقرار مسؤولية الشخص املعنوي 
ملعنوي عن العقاب، فمن غري املعقول معاقبة شخصني عن جرم واحد، أي معاقبة الشخص ا

  5.اجلرمية اليت ارتكبها وكذا معاقبة ممثّله أو من يعمل حلسابه عن نفس اجلرمية

                                                             
  .54حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1
 43، ص ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ديثوبات الفرنسي احلاالجتاهات احلديثة يف قانون العقو العال عقيدة، بحممد أ - 2

44.  
  .25بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
ة، واجلزاء، دار للمطبوعات اجلامعي املسؤولية، القسم العام، الكتاب الثاين، شرح قانون العقوباتفتوح عبد اهللا الشاذيل،  - 4

  .32، ص2001اإلسكندرية، 
  .22، ص 1969، دار الفكر العريب، القاهرة، عن فعل الغري اجلنائية املسؤوليةمشري حممود، عثمان اهل - 5
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ة يةواصل أنصار االجتاه املنكر للمسؤوليللشخص املعنوي تقدمي حججهم،  اجلزائي
سوف  ؛عاقبة الشخص املعنوي عن جرمية ارتكبها ممثّله القانوينأنّ مبحيث قالوا كذلك 

  1.عاقبة شخص بريءيؤدي بنا إىل م
 االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائيةيذهب أحد فقهاء االجتاه التقليدي املنكر للمسؤولية 

إىل القول بأنّ اجلرمية اليت يقوم الشخص املعنوي بارتكاا  ،)Garraud(جارو وهو الفقيه 
  :جيب أن ال خترج عن حالتني أال ومها

الطبيعيني املكونني للشخص املعنوي، وهنا تتم إما أن يرتكب اجلرمية مجيع األشخاص  -1
عاقبتهم مجيعاً حبسب مسامهتهم يف اجلرمية، وتوقّع عليهم العقوبات اليت تتناسب معهمم.  
ارتكاب اجلرمية من طرف بعض مكوين الشخص املعنوي فقط، يف هذه احلالة جيب أن  -2

يف ارتكاا فقط دون غريهم، يصيب العقاب األشخاص الذين ارتكبوا اجلرمية أو سامهوا 
  2.وعدم تعميم العقاب ليشمل من مل يساهم يف ارتكاب اجلرمية

سوف يؤدي إىل خلق نوع  ،للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةكذلك إنّ االعتراف ب
، الذي ال يتفق مع املبادئ املقررة يف القانون اجلنائي، واليت تعين اجلزائية املسؤوليةشاذ من 

  3.هي مسؤولية شخصية اجلنائية املسؤوليةأنّ ب
كما أنّ فرض العقوبة على الشخص املعنوي فيه احنراف عن الغرض الذي من أجله 

فضالً عن إمكانية االعتراف عن فعل واحد، حيث أنّ  4سنت العقوبة وهو تقومي اجلاين،
عاقبته عن الفعل الذي قام معاقبة الشخص الطبيعي باعتباره ممثالً للشخص املعنوي، ال ينفي م

  5.بارتكابه لصاحل الشخص املعنوي

                                                             
  .116هند غزيوي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - CASSIERS Willy, La responsabilité pénale des personnes morales : une solution en 
trompe l’oeil, Revue de droit pénal et de criminologie, N° 7 et 8 Juillet – Août 1999 ,
p831. 

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، )ظاهرة احلد من العقاب ( ة لقانون العقوبات ة العام، النظريأمني مصطفى حممد -  3
  .186، ص 1996

  .364ص  ،1970، اجلزء األول، دار املعارف، بغداد، شرح قانون العقوبات اجلديدمحيد السعدي،  - 4
  .107إبراهيم علي صاحل، مرجع سابق، ص  - 5
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وبالتايل فإنّ نكون قد أصبنا أشخاص أبرياء ليس هلم ذنب، إالّ أم كانوا قد سامهوا 
عاقب يف تأسيس ذلك الشخص املعنوي، بل إنّ البعض منهم ليس له أدىن علم باجلرمية اليت ي

  1.بسببها
دون توفّر عناصر الركن املعنوي لديه، هو أمر  فمحاسبة الشخص املعنوي جزائياً

خمالف ملبادئ العدالة واإلنصاف، وال ميت بأي صلة حتى ألبسط أسباب العقاب وهو إهدار 
  2.لقاعدة شخصية العقوبة

هلذا فإنّ اجلرمية اليت يرتكبها أعضاء الشخص املعنوي أو مديروه أو وكالؤه، ال ميكن 
ل تبعات فعلتهسأل عنها إالّ الذي أن ي3.ارتكبها شخصياً وهو وحده من يتحم  

فيه ال عدالة  اجلزائية، بأنّ إقرار مسؤولية الشخص املعنوي ) Roux( رو يرى الفقيه 
تسليط العقاب سواء على الذين قاموا بارتكاب  سوف يتم املسؤوليةوظلم، فمن خالل تلك 

وأثناء تدخله يف مؤمتر  روقيه ف للعدالة، الاجلرمية أو الذين مل يعلموا ا أصالً وهذا منايف
تقرير عقوبة الشخص املعنوي يعين " ، قال بأنّ 1929بوخارست برومانيا املنعقد سنة 

املساس باألشخاص املكونني له دون اعتداد باألشخاص الذين أجروا املداولة اليت حتدد 
دي إىل تعارضه مع مبدأ نشاطهم اإلجرامي، وتقرير جمازاة الذين مل يشاركوا فيه يؤ

، لذا جيب تقرير مسؤولية مرتكب الفعل وحده، وال يوجد استثناء هلذه " شخصية العقوبة
  4.عن فعل الغري اجلنائية املسؤوليةالقاعدة سوى 

عترب ت ،للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةلذلك ذهب الفقه التقليدي إىل القول بأنّ 
خصية العقوبة، ملساسها حبقوق األبرياء من املسامهني فيه مالياً، هلذا انتهاكاً جسيماً ملبدأ ش

ألعضاء الشخص  اجلزائية املسؤولية"  املسؤوليةطلق على تلك بأنّ ي ،اقترح بعض من الفقه
، قد أينا على هذا اجلدل )حسب أنصار النظرية التقليدية ( ، لنكون بذلك " املعنوي

املعنيني ا، عكس التسمية املعروفة و املسؤوليةإزاء مضمون ا الغموض العقيم، وكشفن

                                                             
  .505، ص 1964، الطبعة الثانية، دار النهضة، مصر، مبادئ القسم العام من التشريع العقايب املصريرؤوف عبيد،  - 1
  .364ص  ،2005 لبنان، سة احلديثة، طرابلس،، املؤساالقتصاديةمكانة الركن املعنوي يف اجلرائم جرجس يوسف طعمة،  - 2
  .482، ص 1976 مصر، ،االسكندرية منشأة املعارف،، االقتصاديةعن اجلرائم  اجلنائية املسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  - 3
  .258ص  ،1987، منشأة املعارف، اإلسكندرية، وجنائياً وإدارياً مدنياً -اته، قانوناً، الشخص املعنوي ومسؤوليحيي أمحد املوايف - 4
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واملتداولة، ملا تتسبب فيه من لبس يدفع البعض لالعتقاد بأنّ الشخص املعنوي يرتكب 
  1.اجلرائم ويعاقب عليها وحده

  مع طبيعة الشخص املعنوي اجلزائيةعدم تناسب تطبيق العقوبات : ثانياً
للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤوليةاعتبار أنّ إشكالية  تقوم هذه احلجة على أساس

  2.اجلزائيةتثور يف حالة الشخص الذي ميكن أن تطبق عليه العقوبات 
وهو أمر غري ممكن احلدوث بالنسبة للشخص املعنوي، على أساس أنّ املشرع حني 

  .نص على تلك العقوبات افترض أن تطبق على الشخص الطبيعي فقط
ميكن احلكم على الشخص املعنوي باإلعدام أو السجن أو احلبس، ألنه ليس حيث ال 

فطبيعة العقوبات املقررة من طرف املشرع يف القوانني  3له رأس يشنق أو جسد يسجن،
  4.العقابية غري مالئمة لطبيعة الشخص املعنوي مما جيعل أمر تطبيقها متعذراً

ع وهو يضع جمموعة العقوبات مل يكن ضيف أنصار هذا االجتاه القول أنّ امليشر
يتصور أن يتم تطبيقها على غري اآلدميني الذين تثبت إدانتهم، فمن تلك العقوبات ما هو 

ومنها ما هو مقيد  ،سالب للحرية كالسجن أو احلبس، ومنها ما هو سالب للحياة كاإلعدام
بداً أن تطبق على الشخص املعنوي ، وهي كلّها عقوبات ال ميكن أاجلنائيةللحرية كاملراقبة 

"nsont pas applicables a dés étres" . 
للشخص املعنوي  اجلزائيةوهو ما دفع فقهاء االجتاه التقليدي املنكر للمسؤولية 

  5.؟إعدام الشخص املعنوي أو حبسه يةكيفعن يتساءلون 
الغرامة  حىت بالنسبة للعقوبات اليت ميكن أن تطبق على الشخص املعنوي مثل

واملصادرة واإلغالق، سوف ينتج عنها خرق ملبدأ شخصية العقوبة ويؤدي إىل حدوث ظلم 
يث أنّ على أشخاص أبرياء كون الشخص املعنوي شخصية خيالية ومهية افتراضية، ح

                                                             
  .258ص  ،املرجع السابق، املوايفحيي أمحد  - 1
  .86مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 2
  .75، ص 1945، مطبعة جامعة فؤاد األول، القاهرة، مصر، اجلنائية املسؤولية، يف حممد مصطفى القللي - 3
لك حممد عبد ، أنظر كذ55، أنظر كذلك حممد حزيط، مرجع سابق، ص 388أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع سابق، ص  - 4

  .28القادر العبودي، مرجع سابق، ص 
  .344رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص  - 5
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عاقبته لن تؤثّر عليه، ومما سوف ميتدنني  إنني املكوأثر العقوبة إىل األشخاص الطبيعي
 1.املعنوي املعاقب، رغم أنهم مل يرتكبوا اجلرمية ومل يسامهوا فيهاللشخص 

ر النطق بالعقوبة، فهو يكون يضيف أنصار هذا االجتاه القول بأنّ القاضي عندما يقر
أمام أمرين، إما توقيع عقوبة سالبة للحرية أو غرامة مالية، ولكن األمر بالنسبة للشخص 

القاضي لن يعود أمامه خيار العقوبة السالبة للحرية وينحصر خياره املعنوي خمتلف متاماً، ألنّ 
فقط يف الغرامة، األمر الذي سوف يؤدي إىل اإلخالل مببدأ املساواة يف العقوبة بني الشخص 

  2.الطبيعي والشخص املعنوي
فإنّ  ،حتى يف حالة عدم قدرة الشخص املعنوي على سداد ما يف ذمته من غرامة مالية

ضي لن يستطيع احلكم بعقوبة اإلكراه البدين مثل ما يفعل مع الشخص الطبيعي املتخلّف القا
، ألنّ إجراء اإلكراه البدين هو أمر غري قابل للتطبيق ضد الشخص اجلنائيةعن دفع الغرامة 

  3.املعنوي
  عاقبة الشخص املعنوي ال حتقّق الغرض من العقوبةم: ثالثاً

القول بأنّ تطبيق العقاب على الشخص املعنوي، هو أمر  يذهب أنصار هذا االجتاه إىل
غري جمدي لعدم حتقّق الغاية من توقيع العقوبة واملمثّلة يف إصالح احملكوم عليه وإعادة 

ألنّ العقوبة يف جوهرها أمل يصيب من توقَع عليه لغرض إصالحه وردعه، وهو ما  4تأهيله،
ة تأهيله للحياة االجتماعيإصالح احملكوم عليه وف 5ال ميكن تصوره يف حالة الشخص املعنوي،

كون الردع يقتضي أن ال تطبق العقوبة إالّ على  6ال يكون إالّ بالنسبة للشخص الطبيعي،
  7.شخص يتمتع بالتمييز واإلرادة، وهو ما ال يتوفّر للشخص املعنوي

                                                             
1 - GARE Thierry, GINESTET Catherine, Droit pénal, procédure pénale, édition Dalloz, 
Paris, 2008., p 303. 

  .32، ص 2002ة احلقوق، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري، كلي، ةلألشخاص املعنوي اجلنائية املسؤوليةبشوش عائشة،  - 2
  .389أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع سابق، ص  - 3
ص القانون مة لنيل شهادة املاجستري ختصرة مقد، مذكّةة للشركات التجارية املعنويبة على الشخصياآلثار املترتسالمي ساعد،  - 4

ة احلقوق والعلوم ااخلاص، كلي32، ص2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، لسياسي.  
  .34فتوح الشاديل، مرجع سابق، ص  - 5
  .117هند غزيوي، مرجع سابق، ص  - 6
  .150، ص 1978، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوبات االقتصادي يف جرائم التموينأمال عثمان،  - 7
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رك الغاية اليت ده يرتدع، وبدون وجود عقل يفالعقوبة تتجه ملخاطبة عقل ارم لعلّ
ا العقوبة عليه كما هو حال الشخص املعنوي، فإنّ العقوبة والغاية منها يف هذه سلّطت بشأ

  1.احلالة تعود غري جمدية وبدون فائدة مرجوة منها ولن ينتج عنها أي أثر
هلذا ذهب بعض الفقه للقول بأنّ الشخص املعنوي يستطيع ارتكاب اجلرائم، ولكن ال 

ع العقوبة عليه مثله مثل األشخاص الطبيعيني عدميي األهلية الذين ال ينفع معهم نستطيع توقي
ه املؤمتر الدويل الثاين لقانون العقوبات يف اجتماعه يف بوخارست سنة العقاب، هذا الرأي أقر

1929.2  
للشخص املعنوي عن  اجلزائية املسؤوليةبعد كل تلك احلجج اليت ساقها دعاة إنكار 

سأل جزائياً عن تلك اجلرائم هو أنّ الذي يفها ممثّلوه أو العاملني لديه، واليت يقتراجلرائم 
الشخص الطبيعي املرتكب لتلك اجلرائم وفقط، توصل أصحاب االجتاه التقليدي إىل مجلة 

  :من النتائج متثّلت فيما يلي
اجلرائم  عن اجلزائيةال ميكن إخضاع الشخص املعنوي ألي شكل من أشكال املساءلة  -

  .اليت يرتكبها ممثّلوه أو القائمني على إدارته
- معاقبة كل شخص طبيعي ساهم يف ارتكاب جرائم باعتباره ممثالً للشخص  جيب أن يتم

  .املعنوي أو نائباً عنه، ولدى جيب أن تتعدد العقوبات املطبقة عليهم بتعدد الفاعلني للجرمية
، فإنه من غري املمكن كذلك اجلزائية املسؤوليةفاءه من مدام أنّ الشخص املعنوي قد متّ إع -

ة املسامهة يف تكوين الشخص  أن يتما على األشخاص الطبيعي حتميله الغرامات اليت حكم
  3.املعنوي

 اجلزائيةقهاء القانون أصحاب االجتاه التقليدي املعارض للمسؤولية بالرغم من شراسة فُ
موقفهم وجتنيد كافّة احلجج والدالئل املسامهة يف ذلك، إالّ  للشخص املعنوي يف الدفاع عن

أنهم قالوا بأنّ موقفهم ذلك ال يعين إطالق يد األشخاص املعنوية، وتقييد يد العدالة يف 
حقوق اتمع وحتفظها من االعتداء، و ترعى كيان ا  اليت حتمي القانونية استعمال الوسائل

                                                             
  .75، ص 1978، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، للشخص املعنوي اجلنائية املسؤولية، باسل عبد اللطيف حممد علي - 1
  .71، ص 1992، القاهرة، )بدون دار نشر ( ، دراسات يف قانون العقوبات املقارنإدوارد غايل الذهيب،  - 2
، الطبعة الثالثة، دار اجلنائيةات واإلجراءات يف قانون العقوب اجلنائية املسؤوليةعز الدين الدناصوري، عبد احلميد الشواريب،  - 3

  .72، ص 1998املطبوعات املصرية، مصر، 



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةتطور                         :األول الفصل - الباب األول 

32 
 

تمع ونظُامالشخص املعنوي إذ تبث لديها أنّ الشخص املعنوي قد كان أهالً من إجرام  ه
  1.الرتكاب اجلرائم

بإمكاا اختاذ التدابري املناسبة كحل الشخص املعنوي ووضعه ي استطاعة العدالة وفف
  2.حتت احلراسة وحظر بعض نشاطه ومصادرة أمواله

عنوي جزائياً ضرورة بينما ذهب فريق أخر من الفقه إىل القول بأنّ مساءلة الشخص امل
كون أنّ  ،للدولة االقتصاديةمن أجل ضمان جناح السياسة  االقتصاديةملحة يف اجلرائم 

اجلرائم اليت يرتكبها الشخص املعنوي دف إىل اإلثراء والكسب غري املشروع، واملستفيد 
عي وحده هو وبالتايل فإنّ معاقبة الشخص الطبي األول من تلك اجلرائم هو الشخص املعنوي

غري جمدي وغري عادل، فمثالً ال تكفي الذمة املالية للشخص الطبيعي من أجل جرب  أمر
   3.الضرر ألنّ ثروته ال تسمح بذلك

، مبقابل تغليب الركن االقتصاديةباإلضافة إىل أنّ الركن املعنوي يكاد ينعدم يف اجلرائم 
رائم املرتكبة من طرف الشخص املادي مما جيعل حجة عدم وجود ركن معنوي يف اجل

  4.املعنوي أمر جتاوزه الوقت
 اجلزائية املسؤوليةنتيجة هلذا االجتاه ظهرت بعض األحكام القضائية اليت أقرت ب

، غري املباشرةيف عديد من اجلرائم مثل املخالفات املتعلّقة بالضرائب  االقتصاديةللمؤسسات 
ب لقيامها وجود الركن املعنوي، فالركن املادي وحده كوا خمالفات مادية حبتة ال تتطّل

رة هلا ال ت5.عترب عقوبة بل جرب للضرر وفقطيكفي لذلك، كما أنّ الغرامات املقر  
فيفري  18بناءاً على ذلك صدر حكم من طرف حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

غرامة على شركة احلكم بعقوبة ال ،  والقاضي بنقض احلكم الذي رفض فيه القضاء1927
اخلمور عن خمالفة ضريبية وقعت من طرف عمال الشركة تتمثل بإخراجهم كميات من 

  .النبيذ واملشروبات الروحية من مستودعاا بدون ترخيص
                                                             

  .90مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 1
، اجلزء األول، الطبعة اجلزائيةيف قانون العقوبات واإلجراءات  اجلنائية املسؤوليةعز الدين الدناصوري، عبد احلميد الشواريب،  - 2

  .91، ص 2003، القاهرة، )ن دار نشر بدو( اخلامسة، 
  .31بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .املرجع نفسه - 4

5 - crim. 18 fevrier, 1927, cité par pradel ( jean ), varinard, ( andré ), op cit, p 436, et 
suite. 
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إن كان صحيحاً حبسب األصل ومراعاة " : وفيما يلي حكم حمكمة النقض الفرنسية
وهي شخص معنوي، ال ميكن أن تتحمل ملبدأ شخصية العقوبات، أنّ الشركة التجارية 

مسؤولية جنائية أو تلحق ا عقوبة، إالّ أنّ هذه القاعدة حتمل استثناءات مصدرها قوانني 
خاصة، وأنّ هذا هو الشأن يف خمالفة القوانني املتعلّقة بالضرائب غري املباشرة، وذلك أنّ 

عاقب ا ليست بعقوبة غرامات اليت ياملخالفات اليت من هذا النوع مادية حبتة، كما أنّ ال
من مرسوم  35صيب الدولة، هذا فضالً عن أنّ املادة بقدر ما هي تعويض عن ضرر ي

أول جويلية من السنة الثالثة عشر، قد نصت على أنّ أمالك مجيع األشياء اخلاضعة 
خيص اهلم أو وكالئهم فيما يكونون مسؤولني عن فعل عم –أي رسم الضريبة  –للرسم 

حقوق اخلزينة، وعما يقضي به من املصادرات والغرامات واملصاريف، وأنّ هذه املادة قد 
نائية، ومل تفرق بني ما إذا كان شخصاً حقيقياً أو جوضعت على عاتق املالك مسؤولية 

  ". شركة
للشخص املعنوي، بدأت شدة  اجلزائية املسؤوليةبعد هذا اجلدل الفقهي الكبري حول 

للشخص املعنوي تضعف وبدأ صوت املعارضني  اجلزائية املسؤوليةار املعارض إلقرار التي
  .خيفت

أمام ذلك التراجع الكبري يف املواقف الذي ميز القضاء والفقه بسبب بداية ظهور 
ر الظروف الواقعية للشخص املعنوي، باعتبار تغي اجلزائيةوتغلّب التيار املؤيد للمسؤولية 

اخنراط العامل يف ثورة صناعية ضخمة كانت من أبرز مظاهرها اآلالف من  للحياة و
اليت احنرف بعضها عن هدفه، متسببا يف التورط يف جرائم خطرية ضد  االقتصاديةاملؤسسات 

، اجلزائية املسؤوليةالبشر، هلذا صار من الضروري حسب فقهاء االجتاه احلديث إقرار ضابط 
  .املتوغّلة يف احلياة االجتماعية االقتصاديةاملؤسسات  من أجل كبح مجاح تلك

  املطلب الثاين
  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائيةاالجتاه املؤيد للمسؤولية 

شهدت بعض دول العامل يف منتصف القرن التاسع عشر، حتوالت اقتصادية وصناعية 
ربى والتجمعات اإلدارية هائلة، كان من نتائج ذلك التحول الكبري ظهور املشاريع الك
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واألهلية، ونشأة الشركات التجارية والصناعية واالستثمارية مبختلف أغراضها وشتى 
  1.أنشطتها

صفت ألنشطتها، فقد ارتكبت أفعاالً و االقتصاديةونتيجة ملمارسة تلك املؤسسات 
تلوث جماري املياه أصابتهم بالضرر، مثل ددت من خالهلا البلدان والبشر وباإلجرامية ه

، باإلضافة حلوادث التسمم االقتصاديةواحلرائق املشتعلة بسبب خملّفات تلك املؤسسات 
  2.املتعددة الناجتة عن األغذية واألدوية الفاسدة واملغشوشة

أمام هذا الوضع اخلطري، بدأ بعض من فقهاء القانون يبحثون ويدرسون السبل املناسبة 
وإخضاعها لسلطان القانون، ومحاية ضحاياها من املتضررين وضمان لضبط تلك املؤسسات 

  .االقتصاديةحقوقهم لدى تلك املؤسسات 
 ائمعن اجلر االقتصاديةاملؤسسات ذلك االجتاه احلديث املؤيد ملساءلة لليتبلور نتيجة 

رها باعتبا املؤسسة االقتصاديةوجوب وضرورة إخضاع باليت ارتكبتها، حيث يرى هؤالء 
، إىل جانب معاقبة الشخص الطبيعي ممثّل تلك املؤسسة أو اجلزائيةشخصاً معنوياً للمسؤولية 

  3.العامل حلساا، يف حالة ما إذا قام بارتكاب اجلرمية
ركّز هذا االجتاه احلديث من الفقه على تفنيد مجيع حجج االجتاه التقليدي املنكر لتلك 

مة مذهبهم، حيث قالوا بأنها حجج قدمية واهية قد مر عليها كأساس إلقا اجلزائية املسؤولية
  4.الزمن وجتاوزا األحداث

حيث قالوا أنّ الشخص املعنوي له وجود حقيقي وواقع ال ميكن نكرانه، بل ويتمتع 
عنوي ، باإلضافة إىل القول أنّ الشخص امل) الفرع األول( بإرادة مستقلّة عن إرادة أعضائه 

ال يعين خروجه عن مبدأ التخصص الذي يعمل وفقه فال حرج  ذاجرمية ما فهإذا ما ارتكب 
احلديثة قد كيفت أنظمتها العقابية مبا  اجلنائية، كما أنّ السياسة )الفرع الثاين(يف ذلك 

  ). الفرع الثالث( يتالءم مع طبيعة الشخص املعنوي حسب قول أصحاب االجتاه احلديث 

                                                             
يف القانون اإلجنليزي وقانون العقوبات لدولة اإلمارات للشخص االعتباري  اجلزائية املسؤوليةأسس وأنواع بطي سلطان املهريي،  - 1

ة املتحدة العربي "دراسة حتليلية الشريعة والقانون، العدد السادس والستون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ، جملّ" قارنةة م
  .23، ص 2016السنة الثالثون، 

  .24، ص املرجع نفسه  - 2
  .32قادر العبودي، مرجع سابق، ص حممد عبد ال - 3
  .32بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرع األول
  طبيعة االفتراضية للشخص املعنويتفنيد حجة ال

د افتراض، هو قول ال أساس له يرى أنصار االجتاه التقليدي بأنّ الشخص املعنوي جمر
من الصحة، خاصة مع احلقائق االجتماعية والقانونية الواقعية بسبب هجر أغلب الفقه 

قيقة للشخص املعنوي اليت والقضاء لنظرية ااز أو االفتراض القانوين، واعترافهم بنظرية احل
فال ميكن إنكار تلك احلقيقة اجتماعياً ألنها صارت من  1ال ميكن إنكارها أو التغاضي عنها،

كما أنّ تلك  2مكونات النسيج االجتماعي الذي يؤدي دوراً هاماً يف ضة وحياة اتمع،
أسلوب نشاطها وحدوده و نون وحيدد جمالاألشخاص املعنوية حقيقة قانونية يعترف ا القا

  3.وكيفيات ممارستها لذلك النشاط، كما يضمن هلا حقوقها ويبين هلا واجباا القانونية
الفقه احلديث يؤكّد بأنّ الشخص املعنوي هو شخص حقيقي ال افتراض فيه وال 
 خيال، بل هو حقيقة موجودة ويتمتع بإرادة خاصة ومنفصلة عن إرادة األشخاص الطبيعيني

املكونني له، فإرادته هي إمجاع آراء األعضاء واملسامهني فيه، وتربز تلك اإلرادة من خالل 
  4.خمتلف األوامر والتعليمات اليت يلتزم بتنفيذها القائمون بإدارة أعمال الشخص املعنوي

ق بنوع من التفصيل من أجل فهم أكثر تعمذ لدينا التطره من احملبقاً هلذه احلجة، فإن
رية احلقيقة للشخص املعنوي اليت استند عليها فقهاء االجتاه احلديث يف تأكيد رأيهم، لنظ

وهو نفس ما إنتهجناه عندما تطرقنا لنظرية ااز أو االفتراض، اليت استند عليها دعاة االجتاه 
  .للشخص املعنوي اجلزائيةالتقليدي املنكر للمسؤولية 

العتراف للشخص املعنوي بالوجود احلقيقي مضمون نظرية احلقيقة يكمن يف ا
وبالكيان املستقل املوجود على أرض الواقع، وله نظامه الذي يسري عليه ومصاحله اليت يسعى 

   5.لتحقيقها وليس كما يصوره البعض بأنه جمرد جماز أو فرض

                                                             
  .533، ص 2002 ،األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،دراسة مقارنة ،ة يف قانون العقوباتشرح األحكام العامكامل السعيد،  - 1
  .32حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .606، ص 2000، الدار اجلامعية، بريوت، قانون العقوبات القسم العام، علي عبد القادر القهوجي - 3
، دراسة تفصيلية مقارنة، الطبعة األوىل، دار للشخص املعنوي يف القانون اللييب واألجنيب اجلنائية املسؤوليةحممود سليمان موسى،  - 4

  .154، ص 1985اجلماهرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، 
  .47ك بوخزنة، مرجع سابق، ص مربو - 5
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 ،) Devareilles Sommiéres( دوفاغاي صومياغ و ينسب البعض مثل الفقيه 
الشخصية احلقيقية إىل مؤلّفات وكتابات فقهاء القانون العام الفرنسيني خالل  أصل نظرية

  1.القرن التاسع عشر
حيث يذهب أنصار نظرية الشخصية احلقيقية، إىل القول أنّ الشخص املعنوي هو 
الذي فرض نفسه على املشرع انطالقاً من كونه موجوداً على أرض الواقع، وال حيتاج ملن 

  .مينح له تلك الصفة خيلقه أو
فاألشخاص املعنوية موجودة ومتارس نشاطاا دون احلاجة لتدخل املشرع الذي ال 

وهو ما ذهبت  2يستطيع ضبطها وتوجيهها، إالّ بالقدر الذي ميلكه اجتاه الشخص الطبيعي،
إليه الغرفة املدنيخة يف قرارها ة حملكمة النقض الفرنسيع  1954،3جانفي  28يف  املؤرفاملشر

دوره يف هذه احلالة هو جمرد سن القواعد الضرورية الكفيلة بتنظيم قيام تلك األشخاص 
  .املعنوية بالغرض الذي أنشئت من أجله وحتقيق اهلدف املسطّر هلا

ويرى جانب من الفقه أنّ الشخص املعنوي كائن حقيقي وأنه ليس حقيقياً فحسب، 
  4.علّقتني بالقانونبل طبيعي وقدرته وحياته ليستا مت

لقد استفاض فقهاء االجتاه احلديث يف الدفاع عن الوجود احلقيقي للشخص املعنوي، 
 5فحاولوا جاهدين إقامة الربهان على أنّ الشخص االعتباري أو املعنوي له روح ونشاط،

  .مثله مثل الشخص الطبيعي، إالّ أا تتوافق مع طبيعته اخلاصة
ان قد تبنى نظرية احلقيقة يف أغلبه وقام بتقسيمها إىل ثالثة يذكر أنّ الفقه احلديث ك

، األول يفسر احلقيقة الواقعية للشخص املعنوي على أساس التشابه بينه وبني 6مذاهب
الشخص الطبيعي، مثل التكوين العضوي واإلرادة احلقيقية لكل منهما، والثاين يتبنى نظرية 

                                                             
  .57أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2

3 - Faivre Pierre, La responsabilité pénale des personnes morales, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1958, p 548. 
4 - devreilles-sommiéres, les personnes, morales – librairie générele de droit et de 
jurisprudence, paris, 1919, p 74. 

، 2013، العدد الثاين، 29ة، الد والقانوني االقتصاديةة دمشق للعلوم ، جملّفع الشخص االعتباري حبق املؤلّمتتالنا عابد شحفة،  - 5
  .400ص 

  .225عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص  - 6



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةتطور                         :األول الفصل - الباب األول 

37 
 

وهو ما سنتناوله  1، والثالث فيأخذ بنظرية املصلحة اجلماعيةالنظام أو النظرية االجتماعية
  :تباعا فيما يلي

الًأو :ة للشخص املعنوينظرية التكوين العضوي أو اإلرادة احلقيقي  
  .هذه النظرية هي األخرى تنقسم إىل قسمني النظرية العضوية ونظرية اإلرادة

رب الشخص االعتباري أو املعنوي شأنه شأن النظرية العضوية تعت :النظرية العضوية -1
الشخص الطبيعي، فإذا كان الشخص الطبيعي يتكون من خاليا عضوية، فالشخص املعنوي 

  2.ذين يكونونهكون خالياه من جمموعة األفراد الكذلك يتكون من خاليا، و إنما ت
ية الشخص املعنوي، فاألفراد املكونون للشخص املعنوي، ميثّلون اخلاليا اليت تشكّل بن

  .فكالمها إذاً يتشكّالن من خاليا جمتمعة
عترب جهاز كامل، شأنه يف ذلك شأن ويرى فقهاء آخرون أنّ الشخص املعنوي ي

الشخص الطبيعي، إذ أنّ حياة اموعة املشخصة تعترب مستقلّة عن حياة املكونني هلا، مثل 
 3.احد من خالياهحياة اإلنسان اليت تعترب مستقلّة عن حياة كل و

ين من طرف فقهاء القانون نظراً لغلوها الكبري والرواج االستجابة مل تلقاهذه النظرية 
  .وتطرفها الكبري، حيث ساوت الشخص املعنوي بالشخص الطبيعي وجعلته مشااً له متاماً

الفرض ويرى فقهاء القانون أنّ هذه النظرية لن تأيت إالّ كرد فعل على نظرية ااز أو 
بإطالقه ملقولته الشهرية  ،) jéze( جيز فقط ال غري، ومن أبرز الفقهاء الذين انتقدوها الفقيه 

 "4." ين مل أتناول أبدا الغذاء مع شخص معنويإن  
  :نظرية اإلرادة احلقيقية – 2

تنطلق هذه النظرية من كون أنّ احلق هو سلطة إرادية يعبر عنها الشخص املعنوي من 
ممثّليه الذين يعبرون بدورهم عن إرادة اجلميع من خالل التصويت، وتكون هذه خالل 

                                                             
  .59أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 2005، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، خص املعنويللش اجلنائية املسؤوليةأمحد حممد قائد مقبل،  - 2

10.  

3  - Marcel PLANIOL et Georges RIPEBT Traité pratique de droit civil fran ais tome XI 
Contrats civils deuxième partie 2e éd. par André 
ROUAST René SAVATIEBJean LEPABGNEUB André RESSON Paris Li brairie 
générale de droit et de jurisprudence 1954, p 66. 
4  - abdelmadjid zaalani, la responabilité pénale des personnes morals, op cit, p 09. 
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اإلرادة املشتركة املنضوية حتت لواء الشخص املعنوي متميزة عن اإلرادة الفردية لألشخاص 
ني الذي يكو1.نون الشخص املعنويالطبيعي  

وكذا الفقيه  ،) Zitelmann( زيتلمان تبنى هذه النظرية كل من الفقيه األملاين 
وغريهم من الفقهاء  ،) Jellivek( جيلليتيك ، والفقيه األملاين ) Jierke( جيريك األملاين 
  2.األملان

ة من اإلرادة أساس احلق مجعلت هذه النظرية عتمدة يف بعض حججها على نظري
رة تشبه إميانويل كانط يف احلق، فاحلق من أجل التمتع به جيب أن توجد إرادة شخصية ح

  .إرادة الشخص الطبيعي
  نظرية النظم أو النظرية االجتماعية: ثانياً

تدرس هذه النظرية تفسري الروابط القانونية انطالقاً من الروابط االجتماعية وليس من 
 3إجناز فكرة أو مشروع،مجاعات منظّمة دف إىل حتقيق و اإلرادة الفردية، فهي ترى وجود

  :النظم ويتفرع عن تلك النظم نوعان من أنواع روابط القانون وهو ما يطلق عليه
  .الروابط الداخلية بني األعضاء املشكّلني للمجموعة وأجهزا وأعضائها -1
  .الروابط اخلارجية بني أعضاء اموعة والغري -2

ة يعترب العميد موريس هوريو الفقيه الفرنسي هو من ساهم يف شرح وتطوير نظري
 4." املختصر يف القانون اإلداري" من خالل مقدمة كتابه النظم 

حسب الفقيه هوريو إنّ من أساس قيام النظام القانوين، هو وجود تنظيم يرمي إىل 
حتقيق غرض معين ويكون له وجود ذايت مستقل وحقيقي، يستطيع اكتساب احلقوق وحتمل 

  5.االلتزامات
  ملصلحة اجلماعيةنظرية احلقيقة القانونية أو ا: ثالثاً

يذهب أنصار هذا االجتاه إىل القول أنّ املصلحة املشتركة أو اجلماعية متميزة عن 
املصاحل الفردية، فاملصلحة هي جوهر احلق وال تكتسب احلقوق إالّ عند وجود مصلحة، 

                                                             
  .227در باينة، مرجع سابق، ص عبد القا - 1
  .61أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
  .66، ص املرجع نفسه - 3

4 - Maurice Hauriou, précis de droit administratif, ( ed. 1907 ), p 134, et suiv. 
  .412ص  ،2000، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، ة احلقاملدخل إىل القانون نظريحممد حسني منصور،  - 5
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أو وبالتايل فإنّ املشرع يتدخل إلقرار تلك املصلحة عن طريق منحها الشخصية القانونية 
  1.املعنوية

ومنطلق هذه النظرية أنّ احلقوق إذا كانت مصاحل حيميها القانون، فليس بالضرورة أن 
نكون أمام مصاحل فردية، حيث ميكن أن توجد مصاحل مجاعية تتكتل يف تنظيم معين من 

  .أجل الدفاع عن تلك املصاحل وحتقيقها واحملافظة عليها
يزاً عن املصاحل الفردية لألعضاء املكونني هلذا حيت يكتسب ذلك التنظيم كياناً متم

  2.التنظيم أو املنتفعني به، وبالتايل تكون مستحقّة ألن حتاط باحلماية القانونية
 Michaux( ليون ميشوذين تبنوا هذه النظرية ودافعوا عنها الفقيه من أبرز الفقهاء ال

Lyon (  اليت متثّلها اإلرادة، فاإلرادة ليست ، حيث يرى أنّ احلق ليس اإلرادة بل املصلحة
مصلحة " إالّ عنصراً ثانوياً للحق الشخصي، حيث يعرف ليون ميشو احلق فيقول بأنه 

إنسان أو مجاعة من الناس حيميها القانون بواسطة القوة اليت يعترف ا لإلرادة من أجل 
 3." متثيلها والدفاع عنها

على خمتلف النظريات اليت تنازعت الوجود  لقد حاولنا قدر اإلمكان تسليط الضوء
احلقيقي للشخص املعنوي، حىت يتسنى لنا من خالل ذلك معرفة القاعدة الفقهية القانونية 

 اجلزائية املسؤوليةاليت انطلق منها دعاة االجتاه احلديث، من أجل دعوم لالعتراف ب
  .للشخص املعنوي

ديث، أضحى حقيقة قائمة بذاا ال حتتاج فالشخص املعنوي حسب أنصار االجتاه احل
إىل دليل يثبت وجودها، بل أصبح الشخص املعنوي يشكّل مثله مثل األشخاص الطبيعيني 

فقدرة الشخص املعنوي على ارتكاب اجلرائم صار أمراً  4حقيقة إجرامية ال تقبل الشك،
نافسة وجرائم تزوير واقعاً، مثل ما يتعلّق مبخالفات القانون التجاري وكذا جرائم امل

املاركات والغش يف السلع واألغذية وسائر املنتجات، وكذا جرمية الغش اجلبائي اليت هي 

                                                             
  .230عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص  - 1
  .70أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص - 2

3 - Richier Georges, De la responsabilité pénale des personnes morales, Thèse de 
Doctorat en droit, Lyon, 1943, p 1264. 

، رسالة ةن غسل األموال، دراسة مقارنة بني القانون والشريعة اإلسالميع اجلنائية املسؤوليةحسني صالح مصطفى عبد اجلواد،  - 4
396، ص 2007ة احلقوق، قسم القانون اجلنائي، جامعة حلوان، القاهرة، دكتوراه، كلي.  
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حمل دراستنا وغريها الكثري، فكل تلك اجلرائم تقع من طرف الشخص املعنوي مثلما تقع من 
  1.طرف الشخص الطبيعي

  الفرع الثاين
  اب اجلرميةمبدأ ختصص الشخص املعنوي ال حيول دون ارتك

للشخص املعنوي على أصحاب  اجلزائيةيرد أصحاب االجتاه احلديث املؤيد للمسؤولية 
، يف حجتهم القائلة بأنّ الشخص املعنوي املسؤوليةاالجتاه التقليدي املعارض إلقرار تلك 

ها عترب قد خرج عن الغاية اليت أنشأ من أجلفبمجرد ارتكابه جلرمية ما ي ،حيكمه التخصص
قول أصحاب االجتاه احلديث رداً عليهم بأنّ هذه حيث يوبالتايل يصبح وجوده منعدماً، 

احلجة واهية وال تنهض ألنْ تكون مربراً لعدم مساءلة الشخص املعنوي جزائياً، فمبدأ 
التخصص ال صلة له إطالقاً بوجود الشخص املعنوي من عدمه، وإنما تكمن أمهّيته يف حتديد 

فال يعدو أن يكون مسألة  2ملصرح به للشخص املعنوي فقط ال أكثر وال أقل،النشاط ا
ة فحسبتنظيمي.  

كذلك يرى البعض بأنّ حجة التخصص اليت ساقها أنصار االجتاه التقليدي يف معرض 
فيها كثري من  ،للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةالدفاع عن موقفهم من رفض إقرار 

إذْ أنّ اإلنسان مل خيلق الرتكاب اجلرائم وليست من أسباب وجوده اإلفراط والتفريط، 
عليه، فكذلك هو األمر بالنسبة  اجلزائية املسؤوليةارتكاا، حيث رغم كلّ ذلك يتم تطبيق 

ق عليه نفس املنطق، فوجوده جاء لتحقيق هدف معين وبالتايل طبنيالذي للشخص املعنوي 
  3.رتكاب جرميةفهو ليس معدم من أن يقوم با

كذلك ميكن للشخص املعنوي أن يرتكب جرائم تدخل ضمن ختصص نشاطه مثل 
اليت تقوم بصناعة العجالت املطّاطية، فتلقي مبخلّفات صناعتها الكيميائية  املؤسسة االقتصادية

 يف األار أو املساحات ااورة لألماكن املأهولة بالسكّان متسببة عن طريق ذلك يف تلويث
  4.املياه اجلوفية واملياه اجلارية يف األار وكذا تلويث اجلو

                                                             
  .44ص  ،2004، دار النهضة العربية، القاهرة، االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنسي احلديثحممد أبو عال عقيدة،  - 1
  .35حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .77مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 3
  .25شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  - 4
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اليت سعياً منها لتحقيق الربح السريع، تقوم بعمليات الغش  املؤسسة االقتصاديةكذلك 
ها، كل باليت تقوم بتبييض األموال وري اجلبائي وعدم التصريح بأرقام أعماهلا، أو املؤسسات

شكّلون بتصرفام شخص املعنوي أداة يف يد جمموعة جمرمني يذلك وغريه سوف جيعل من ال
  2.أشد من خطر األشخاص الطبيعيني 1خطراً على أمن اتمع ومصاحله

 املسؤوليةكذلك يواصل فقهاء االتجاه احلديث يف مرافعتهم عن موقفهم من إقرار 
 اجلزائية املسؤوليةعاد أنّ اعتماد مبدأ التخصص الستب بالقولللشخص املعنوي،  اجلزائية

املدنية للشخص املعنوي ألنه  املسؤوليةللشخص املعنوي، سوف يترتب عنه كذلك استبعاد 
مل خيلق أو يوجد إلحداث الضرر بالبشر ومل يكن من بني أهداف الشخص املعنوي ارتكاب 

ام فلتان رهيب ، وبالتايل نكون يف هذه احلالة أم3أفعال ضارة ضد الغري تستوجب التعويض
ة الرتكاب ما تشاء من أضرار وجرائم دون حسابتطلق من خالله يد األشخاص املعنوي.  

رية حتدد يف إطار القانون اإلداري ما دافمبدأ التخصص ال يعدو أن يكون قاعدة إ
يدخل يف نطاق نشاط الشخص املعنوي وما ال يدخل فيه، وال عالقة هلا مبا ميكن أن يقوم به 

من نشاط، فإذا تدخل القانون اإلداري وحدد عن طريق مبدأ التخصص حدود النشاط  فعالً
الذي يسمح للشخص املعنوي التحرك ضمنه وقام هذا األخري باختراقه، فإنّ ذلك ال يعين 

إنما يعين فقط ارتكابه لفعل غري مشروع يستوجب املساءلة انتهائه وزوال وجوده القانوين، و
   4.بيعيإسوة بالشخص الط

                                                             
  .53أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
2 - عي سواء من حيث النتيجة أو اآلثار عترب أخطر من اجلرائم اليت يرتكبها الشخص الطبيإنّ اجلرائم اليت يرتكبها الشخص املعنوي ت

تعددة اجلنسيات يف القرن احلايل ماملترتبة عن تلك اجلرائم، فجرائم الشخص املعنوي ذات نتائج وخيمة و أثار خطرية، ولعل الشركات 
أمثلة ذلك ما  من خالل ما تسببت به من ضرر للبشرية مجعاء، عن طريق سعيها احلثيث واجلشع حنو املال، ومن ،أكرب مثال عن ذلك
، هذه الشركة حسب ما لة وراثياًوهي شركة متعددة اجلنسيات خمتصة يف البذور والكيماويات املعد" مونسانتو " تسببت به شركة 

هلا سوابق خطرية  ألف مزارع هندي بسبب منتجاا اخلطرية، كما أنّ 200كشفت عنه مدونة راديكال اإللكترونية قد تسببت يف انتحار 
بعد ثبوت خطر تلك الزيوت  1979كقيامها بتصنيع زيوت تربيد تستخدم يف األجهزة اإللكترونية، وقد مت وقف نشاطها سنة  من قبل

تسببت الشركة من خالل املواد اليت  ؛ألف مواطن أمريكي 20وقد مت رفع دعوى قضائية ضدها من طرف أكثر من  ،على البيئة والبشر
: اإلطالع أنظر موقع وكالة أونا عرب الرابط التايلمن ت بأطفاهلم، ملزيد قية حلتصنعها يف أمراض هلم وتشوهات خلق

http://onaeg.com/?p=2091537 هذا منوذج واحد من جرائم األشخاص املعنوية2017سبتمرب  16، تاريخ اإلطالع ،، 
عن الكوارث اليت تسببت ا تلك األشخاص  ،وال حتصى وال يسع اال لذكرها د أمثلة ال تعدولعلّ الباحث يف املواقع اإللكترونية جي

   .املعنوية بسبب رعوتنها وطيش مسؤوليها وجشعهم
  .38بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .36فتوح عبد اهللا الشاديل، مرجع سابق، ص  - 4
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فمبدأ التخصص ال يرسم حدود الوجود القانوين للشخص املعنوي، وإنما حيدد 
النشاط املصرح له، فإذا جاوز الشخص املعنوي جمال ختصصه يبقى له الوجود القانوين 

للشخص  اجلزائية املسؤوليةويوصف نشاطه بعدم الشرعية، لذا كان من املعقول أن تقوم 
  1.شروعاملغري  املعنوي عن النشاط

أنّ الدليل على ضعف حجة مبدأ  ،) Levasseur( ليفاسري  كما يرى األستاذ
احلديثة، إذ صار  االقتصاديةالتخصص هو سرعة اياره واويه يف العصر احلايل أمام اجلرائم 

من املمكن أن يتم نسبة اجلرائم على أساس مبدأ التخصص الذي حيكم الشخص املعنوي، 
لّطت على عترب ذات أمهية وجدوى إالّ إذا سضيف ليفاسري؛ ال تالعقوبة ذاا يكما أنّ 

أرباحاً طائلة أو أي رتكاب جرمية تدر عليه أمواالً والشخص املعنوي الذي استغلّ وسائله ال
 املسؤوليةمنفعة أخرى يسعى لتحقيقها من وراء اجلرمية، فالفقهاء قد أمجعوا على تقرير 

  2.االقتصاديةشخص املعنوي يف اجلرائم لل اجلزائية
لقد أدى االعتماد على مبدأ التخصص إىل إرهاق القضاء الذي وجد نفسه دائم 
 البحث والتحقيق عن إمكانية مساءلة الشخص املعنوي جزائياً ضمن النصوص القانونية، فإنْ

اءلة األشخاص لعدم وجود نص صريح يقضي مبس املسؤوليةمل جيدها فإنه يقضي بانتفاء 
وإنما جيب التقيد بالتفسري الضيق  3املعنوية جزائياً، ألنّ النص اجلنائي غري قابل للتأويل،

  .اجلنائيةللنص اجلزائي لعدم خرق مبدأ الشرعية 
، 2000أفريل  18ولعلّ القضاء الفرنسي قد صادف مثل هذه احلالة عندما قرر يف 

عن جرمية خمالفة أحكام قانون العمل  اجلزائية ملسؤوليةاإعفاء إحدى الشركات التجارية من 
املتعلّقة بالتسريح، باعتبار النص القانوين جاء بصيغة التعميم ومل يشر إىل مسؤولية الشخص 

 4.املعنوي
، )Perben(هذا الوضع جعل من املشرع الفرنسي يتدارك األمر ويصدر قانون بربان 

والذي مت مبوجبه إلغاء مبدأ التخصص وفتح  ،2004مارس  09الصادر يف  204- 2004رقم 
                                                             

  .517حممود جنيب حسين، مرجع سابق، ص  - 1
  .115هيم علي صاحل، مرجع سابق، ص إبرا - 2

3 - matsopoulou haritini, la généralisation de le responsabilité pénale des personnes 
morales revue des sociétés,n° 2 dalloz, paris, avril – juin 2004, p 285. 
4  - desportes frédérie ,et le gunehec francis responsabilité pénale des pesonnes morales ,
édition techniques juris classeur, paris, 1994, p 561. 
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للشخص املعنوي، بعيداً عن اجلدل الدائر حول مبدأ الشرعية  اجلزائية املسؤوليةاال أمام 
ختصص الشخص املعنوي، حيث صار مبوجب ذلك القانون يشار إىل الشخص مسألة و

 1.جمال القرض واألموالاملعنوي صراحة يف بعض اجلرائم املتعلّقة بالبيئة وكذا 
  الفرع الثالث

  للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةالنظام العقايب ليس عائقاً أمام إقرار 
يرى أنصار االجتاه التقليدي، بأنّ تطبيق العقوبات على الشخص املعنوي أمر 

ها فكرة غري صائبة إطالقاً،مإذ 2ستحيل، حبيث أن ف بعض أنّ النظام العقايب احلديث قد كي
أحكامه مبا يتالءم مع طبيعة الشخص املعنوي، حيث أقر عقوبات تتوافق مع طبيعة الشخص 

ى من تطبيقها ردع الشخص املعنوي، وفوق كل ذلك احملافظة على مبدأ املعنوي، واليت يتوخ
  .شخصية العقوبة وهو ما سنتناوله يف ما يلي من دراستنا هذه

  للشخص املعنوي مع شخصية العقوبة جلزائيةا املسؤوليةعدم تعارض : أوالً
للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤوليةذهب أنصار النظرية التقليدية إىل القول أنّ إقرار 

يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، وهو ما رد عليه فقهاء االجتاه احلديث، بأنّ العقوبة هلا 
صيب احمليطني به واملقربني منه  مباشرة تآثار مباشرة تقع على الفاعل نفسه وهلا أثار غري

  3.كعائلته
فمبدأ شخصية العقوبة يعين إيقاع العقوبة على مرتكب اجلرمية أو املساهم فيها، 
واإلخالل به يعين إيقاع العقوبة على أشخاص ليس هلم عالقة باجلرم املعاقب عليه، فال هم 

انتقلت آثارها لتصل إىل ذا وقعت اجلرمية وجلرمية، أما إفاعلني أصليني وال هم شركاء يف ا
عترب ذلك خرقاً للمبدأ، فمثالً إذا ما متّ تسليط عاقب، فال يشخص املاص يرتبطون بالأشخ

هم، فإنّ أثرها املباشر يقع عليه بسلبه حلريعقوبة السجن على املتاألثر  ته، بينما ميكن أن ميتد
  .4لها و ينقطع مصدر رزقهاباشر لعائلته اليت سوف تفقد معياملغري 

                                                             
1 - matsopoulou haritini, op cit, pp 285.286 

ة احلقوق ص القانون، كلي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ختصات جرمية الصرف يف القانون اجلزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 2
  .101، ص 2012ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لسياسيوالعلوم ا

  .75سابق، ص رجع ممربوك بوخزنة،  - 3
  .63حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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نفس األمر ينطبق على الشخص املعنوي، الذي يف حالة ما متّ احلكم عليه بغرامة مالية، 
فبطبيعة احلال سوف تتأثّر ذمته املالية واليت سوف يتداركها عن طريق تسريح بعض العمال 

خاص آخرين ال مثالً أو التخفيض من رواتبهم، وذا تكون أثار العقوبة قد انتقلت ألش
، فاإلخالل مببدأ شخصية العقوبة لن يكون إالّ يف حالة ما إذا 1عالقة هلم باجلرم املعاقب عليه

بل يذهب فقهاء االجتاه احلديث ألبعد من  2رضت العقوبة على غري املسؤول عن اجلرمية،فُ
اإلخالل إىل للشخص املعنوي، سوف يؤدي  اجلزائية املسؤوليةبقوهلم أنّ عدم تقرير  ،ذلك

وذلك ألنّ مساءلة األشخاص  3تفريد العقاب وليس العكس،بقاعدة شخصية العقوبة و
، )الشخص املعنوي ( الطبيعيني املمثّلني والقائمني على الشخص املعنوي دون مساءلته هو 

  4.سوف يؤدي إىل اإلفالت من العقاب وتشجيعاً للشخص املعنوي على اإلجرام
ر اجلرمية إذا تعدت إىل أعضاء الشخص املعنوي، فإنه أمر يف حكم زد على ذلك أنّ أثا

، فأثار 5الواقع وليس حكماً قضى به القانون، أي أنه نتيجة لواقعة وليس حكم بنص القانون
إمنا تتولّد عن العالقات القائمة بني من وقعت العقوبة بة ال تتولّد عنها يف حد ذاا والعقو

  6.ثارهاعليه ومن تعدت إليهم آ
للشخص املعنوي وشخصية العقوبة، هو  اجلزائية املسؤوليةلذا فإنّ القول بتعارض 

خلط يف الفهم بني أثار العقوبة احملكوم ا على الشخص املدان ذاته، وبني أثارها غري 
املباشرة وغري املقصودة؛ اليت ميكن أن تنتج عنها بالنسبة ألشخاص آخرين مل يسامهوا ومل 

  .7يف ارتكاب اجلرمية حمل العقوبة يشاركوا
ة العقوبة يكون عندما تفرض العقوبة على غري املسؤول عن فاإلخالل مببدأ شخصي

  8.ارتكاب اجلرمية

                                                             
  .392أنور صدقي املساعدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .117هندة غزيوي، مرجع سابق، ص  - 2
بات لنيل متطلّ مة استكماالًرة مقد، مذكّاالقتصاديةن اجلرائم للشخص املعنوي ع اجلزائية املسؤوليةرامي يوسف حممد ناصر،  - 3

19، ص 2010ة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطين نابلس، فلسطني، درجة املاجستري يف القانون العام بكلي.  
  .157حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 4
  ، 35، ص 1989، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ةة والتجارياجلرائم املاليعبد احلميد الشواريب،  - 5
  .608حممود جنيب حسين، مرجع سابق، ص  - 6
  .130أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 7
  .64حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 8
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كذلك انصراف أثار العقوبة اليت توقّع على الشخص املعنوي بطريقة غري مباشرة إىل 
ة وفائدة كبرية تنني له، سوف حيقّق مصلحة اجتماعيجى من العقوبة، باعتبار ذلك راملكو

يدعوهم إىل مراقبة الشخص املعنوي والقائمني على إرادته وحسن اختيارهم، حىت ال يلجأ 
هؤالء إىل استعمال وسائل غري مشروعة لتحقيق أغراض الشخص املعنوي ختتلف مع 

  1.أهدافه
  عدم تعارض العقوبات مع طبيعة الشخص املعنوي: ثانياً

حلديث إىل القول كذلك أنّ العقوبات املنصوص عليها قانوناً ذهب أصحاب االجتاه ا
وفقط، بل يوجد من العقوبات  طبيعيستلزم تطبيقها وجود الشخص الليست كلّها جسدية ي

ما هو غري جسدي ويتوافق مع طبيعة الشخص املعنوي، كالغرامات واملصادرات العينية 
  2.والتدابري االحترازية كالغلق واحلل

 له للشخص املعنوي، قد أقرت اجلزائية املسؤوليةت احلديثة وهي تعترف بفالتشريعا
كذلك يقول أصحاب  3كذلك العقوبات اليت تتوافق مع طبيعته وتؤدي الغاية املرجوة منها،

االجتاه احلديث أنّ موضوع السياسة العقابية هو موضوع متجدد ال خيضع للجمود، حيث 
رة للشخص الطبيعي قد حلقتها حتديثه كلّما استدعى ا يتمألمر ذلك، فمثالً العقوبات املقر

تطورات كثرية مل تكن معروفة من قبل، فما هو املانع من تطوير عقوبات تتالءم مع طبيعة 
  4.الشخص املعنوي

فحتى يف حالة تعذّر تطبيق نوع معين من العقوبات على الشخص املعنوي، ال يسوغ 
  5.املسؤوليةه جزائياً، بقدر ما يعين وجود هذا النوع من ذلك عدم إمكانية مساءلت

هلذا فقد يتعرض الشخص املعنوي لعقوبات تكون من حيث جسامتها وأثرها معادلة 
  6.ومساوية للعقوبة اليت يتعرض هلا الشخص الطبيعي

                                                             
  .37، أنظر كذلك حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص 37فتوح عبد اهللا الشاذيل، مرجع سابق، ص  - 1
  .62روال، مرجع سابق، ص جنيب ب - 2
  .102، مرجع سابق، ص ات جرمية الصرف يف القانون اجلزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 3
  .37بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 4
  .396أنور حممد صدقي املساعدة، مرجع سابق، ص  - 5
ة الدراسات بات درجة املاجستري يف القانون العام بكليطلّملت مة استكماالًرة مقد، مذكّاالقتصاديةجزاء اجلرمية مراد زياد، أمني تيم،  - 6

  .15، ص 2011العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 
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فمثالً عقوبة اإلعدام اليت يتذرع ا أنصار االجتاه التقليدي، للقول بعدم مالئمة 
عقوبات للشخص املعنوي، ميكن تطبيقها على الشخص املعنوي عن طريق عقوبة احلل، ال

  1.فحل الشخص املعنوي هو مبثابة إعدام له
فاجلزاءات تقرر دائماً إلعطاء نوع من املوازنة بني العقوبة املقررة ودرجة األمل اليت متّ 

تناسب مع طبيعة الشخص ية تإذ أنّ العقوبات السالبة للحر 2إيقاعها على مرتكب اجلرمية،
سبب له األمل، مما جيعله خيشاها ويحجم عن ارتكاب اجلرمية، نفس األمر ينطبق الطبيعي وت

يسبب له العقوبات ما يتوافق مع طبيعته و على الشخص املعنوي، فهو كذلك توجد له من
فخوفاً من اخلسائر اليت إيقاف النشاط ملدة معينة، لغرامة واملصادرة والغلق واحلل وإيالماً كا

   3.من املمكن أن يتكبدها نتيجة ذلك، سوف يتحرى مالئمة نشاطه مع القوانني واألنظمة
ال ميكن أن تستند إليها يف رفض عترب طبيعة الشخص املعنوي سبباً من األسباب اليت ي

ر الزمن، للشخص املعنوي، حيث أنّ العقوبة تتطور بتطو اجلزائية املسؤوليةاإلقرار ب
 4وباإلمكان تطويعها كلّما دعت الضرورة لذلك، حىت تتناسب مع الظروف الراهنة،

خصوصاً إذا ما علمنا بالتطور الذي عرفته العقوبات، فمعظم العقوبات احلالية مل تكن 
موجودة يف الوقت القريب فقط، باإلضافة إىل أنّ العقوبات التقليدية مل تعد حمل اتفاق بني 

وخاصة منها املطبق على الشخص الطبيعي كاإلعدام والسجن  ،لقانون واملشرعنيرجال ا
  5.عقوبات بديلة عنها ثتبعض األنظمة تلك العقوبات واستحدواحلبس، حيث ألغت 

  للشخص املعنوي ال تتعارض مع الغرض من العقاب اجلزائية املسؤولية: ثالثاً
للشخص  اجلزائية املسؤوليةيه منكري يرى أنصار االجتاه احلديث، بأنّ ما ذهب إل

 ؛املعنوي بالقول أنّ معاقبة الشخص املعنوي ال حتقّق الغرض من العقوبة من ردع وإصالح
  6.هو قول غري صحيح ومشكوك فيه

فالدور الريادي الكبري لألشخاص املعنوية يف اتمع جعلها تدخل يف حالة من التنافس 
أخالقية أو مشروعة، لذا فإنّ تطبيق أي عقوبة جزائية االقتصادي والتجاري وبطرق غري 

                                                             
  .30فليح كمال، مرجع سابق، ص  - 1
  .79مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 2
  .املرجع نفسه - 3
  .47بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
  .134، ص أمحد الشافعي، مرجع سابق - 5
  .24إدوارد غايل الذهيب، مرجع سابق، ص  - 6
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من قيمتها ويسئ إىل مسعتها، األمر الذي  سوف حيطّ االقتصاديةعلى أحد تلك املؤسسات 
األخرى، مما جيعل  االقتصاديةسوف يعرضها خلسائر فادحة أمام منافسيها من املؤسسات 

بة اجلرمية، أما الردع العام فيتمثّل يف خوف العقوبة قد حقّقت الردع اخلاص للمؤسسة مرتك
األخرى من ارتكاب اجلرائم خشية تسليط عقوبات قاسية عليها  االقتصاديةاملؤسسات 

  1.كتلك اليت سلّطت على املؤسسات اليت متّ معاقبتها قبلهم
حىت ولو متّ الفرض بصدق هذه احلجة، يبقى اإلشكال املطروح هو يف أغراض العقوبة 

  .مازالت حتقّق الغاية منها أم ال ؟هل 
هذا اإلشكال مل يعد خمتصاً به الشخص املعنوي، بل تعداه حتى إىل الشخص الطبيعي 
الذي مل تعد العقوبات جتدي معه، كمعتادي اإلجرام أو ذوي التكوين اإلجرامي، فهل يعين 

    2.نفعاً ذلك عدم مساءلتهم جزائياً ألنّ الغرض من العقوبة مل يعد جيدي معهم
االستناد كذلك على القول بأنّ معاقبة الشخص املعنوي ال حتقّق األغراض املستهدفة 

هو قول مردود عليه، ألنّ وظائف العقوبة ال تنحصر يف اإلصالح والتأهيل، بل  ،من العقوبة
  3.متتد إىل الردع و الوقاية واملنع

املعنوي هو إدعاء ليس إصالح الشخص ء بأنّ العقوبة ال جتدي يف ردع وفاإلدعا
القائمني عليه أكثر حرص من صحيح، ذلك أنّ توقيع العقوبة على الشخص املعنوي جيعل 

  4.احترام حقوق الغريذر وحمافظة على تنفيذ القوانني ووح
فالردع ميكن أن يتحقّق جتاه الشخص املعنوي بنفس الكيفية والدرجة اليت يتحقّق ا 

قام ذلك الشخص الطبيعي بارتكاب جرمية يصدر يف حقه  عند الشخص الطبيعي، فإذا ما
د أو حىت اإلعدام الغرامة أو احلبس، فإذا عاد تغلّظ العقوبة له لتصل إىل السجن أو املؤب

فإذا ما قام بارتكاب جرمية  ،حسب طبيعة اجلرمية، كذلك هو األمر بالنسبة للشخص املعنوي
اليت تراها مناسبة لردعه، فإن عاد الرتكاب  فسوف تصدر اجلهة القضائية اجتاهه العقوبة

  .5اجلرمية من جديد، فإنّ العقوبة تغلّظ له باعتبار العقوبة األوىل مل حتقّق الردع املطلوب
                                                             

  .22رامي يوسف حممد ناصر، مرجع سابق، ص  - 1
  .40بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 2
ة، ة احلقوق والعلوم السياسيص قانون جنائي، كليمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، ختص، أطروحة مقدغسيل األموالدليلة مباركي،  - 3

  .68، ص 2008-2007اج خلضر باتنة، جامعة احل
  .55أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 4
  .135أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 5
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كل هذه األسباب وغريها ذهبت جبانب كبري من التشريعات احلديثة، لالعتراف 
احملاكمة واجلزاءات مبا يتالءم للشخص املعنوي، خاصة مع تطور  اجلزائية املسؤوليةصراحة ب

وطبيعة الشخص املعنوي، هذا إىل جانب إخضاع الشخص الطبيعي ممثّل الشخص املعنوي 
ةة أو أحد العاملني لديه للمسؤولي1.، إذا توافرت أركان اجلرمية بالنسبة إليهاجلزائي   

التقليدي املنكر إىل جانب احلجج اليت رد ا فقهاء االجتاه احلديث على أنصار االجتاه 
للشخص املعنوي، فقد أضاف فقهاء االجتاه احلديث املؤيد إلقرار  اجلزائيةللمسؤولية 

للشخص املعنوي عدة اعتبارات علمية أخرى تستوجب االعتراف  اجلزائية املسؤولية
  2.للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةب

العصر احلديث، وملّا صار من املسلّم هلا  لقد فرضت األشخاص املعنوية نفسها بقوة يف -1
باالستقاللية عن أعضائها، وكذا نظراً للحجم الكبري الذي صارت تشكّله تلك األشخاص 

نظراً لضخامة اإلمكانيات املوضوعة حتت تصرفها، جعل من احنرافها عن أهدافها و ،املعنوية
ة ككل وليس على فئة معية إذا كان ذلك يشكل خطراً جسيماً على البشرينة فحسب، خاص

تعددة اجلنسيات، فأثر جرائم تلك املؤسسات يفوق مالشخص املعنوي يف مثل الشركات 
 اجلزائية املسؤوليةبكثري أثر اجلرائم اليت يرتكبها الشخص الطبيعي، لذا كان االعتراف ب

حتفّظ أو للشخص املعنوي ضروري، حىت يستطيع املشرع مكافحة ذلك اإلجرام بدون أي 
   3.تردد

إنفراده بشخصية و يعد اعتراف الفقه بوجود الشخص املعنوي والتسليم باستقالله -2
مستقلّة وذمة مالية قابلة لألداء والوجوب، ومتتعه بإرادة يعبر عنها ممثّله، وكذا االعتراف له 

 املسؤوليةعدم االعتراف له باملدنية، فإنه صار من غري العادل ومن املفارقة العجيبة  املسؤوليةب
استحواذه على الفائدة، وال نعترف به يف نعترف به يف التصرفات النافعة و، فكيف اجلزائية

تصرفاته اليت تنطوي على إحلاق ضرر باجلماعة اليت يعيش يف كنفها، خاصة إذا ما متّ تطويع 
للشخص املعنوي يتذرعون ا  اجلزائية املسؤوليةكل العقبات اليت كان معارضو االعتراف ب

   4.املسؤوليةلرفض اإلقرار بتلك 
                                                             

  .345رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص  - 1
  .41حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .69مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  - 3
  .42ادر العبودي، مرجع سابق، ص حممد عبد الق - 4
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رائم اليت تقع ضمن نطاق للشخص املعنوي عن اجل اجلزائية املسؤوليةجيب االعتراف ب -3
أعماله، وال جيب االقتصار على مساءلة الشخص الطبيعي باعتباره ممثّل عن نشاطه و

إرادة تأهله لتحمل ر يتمتع باستقاللية وملعنوي صاالشخص املعنوي أو تابعه، فالشخص ا
عندما ارتكب تلك اجلرمية إنما  طبيعية إذا ما علمنا أنّ الشخص ال، خاصاجلزائية املسؤولية

ارتكبها لصاحل وحساب الشخص املعنوي، فليس من العدالة واملساواة حماسبة الشخص 
  1.الطبيعي وترك الشخص املعنوي بدون عقاب

  املبحث الثاين
  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةموقف التشريع اجلزائري واملقارن من 

 القانونيني يف العامل، باختالف مذاهبهم وتعدد انتماءام، عن اجلدل نيمل يشذّ املشرع
للشخص املعنوي، حيث انعكس ذلك اخلالف الفقهي  اجلزائية املسؤوليةالفقهي الدائر حول 

والبعض األخر وهو  املسؤوليةعات احلديثة، بني البعض الذي رفض اإلقرار بتلك على التشري
، وذهبت طائفة أخرى من املشرعني 2الغالب الذي أقرها واعتمدها يف نصوصه القانونية،

كأصل عام واالعتراف ا ضمن بعض النصوص  املسؤوليةالقانونيني إىل السكوت عن تلك 
  3.االقتصاديةاجلرائم املتعلّقة بتلك اخلاصة ك

يف الواقع إنّ األمهية اليت صارت تكتسيها تلك األشخاص املعنوية، وتزايد دورها 
، هو الذي أذّى كذلك باملشرع يف 5، نتيجة اتساع نشاطها بتقدم السنني4وتعاظمه املستمر

حكام لتلك األشخاص املعنوية، وسن األ اجلزائية املسؤوليةخمتلف دول العامل، لدراسة 
  .والقواعد اليت تبقيها رهينة األهداف املسطّرة هلا

                                                             
  .70مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  - 1
  .46حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .94مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 3
  .220حممود داوود سليمان، مرجع سابق، ص  - 4
قة مبلتقى الشركات التجارية بعد تنقيحات والتوصيات املتعلّوصفها كل من األستاذ نذير بن عمر وعصام األمحر يف التقرير اخلتامي  - 5

" : ها، قاال بأن239، ص 2006، بتنظيم من طرف مركز الدراسات القانونية بتونس 2006فيفري  04و  03، املنعقد يومي 2005
التجارية اليت وصفها أحد الفقهاء ن أخطارنا، إا الشركات وهي اليت نودع فيها أموالنا وتؤم ،هي اليت تزودنا بالكهرباء واملاء

م وحتميها تتحكّالقانونيني بالسادة اإلقطاع، حيث أن، ا مل نعد نستطيع العيش ورمبا لن نستطيع حىت أن منوت، هذه املؤسسات وبدو
  ".ل عصب االقتصاد واألداة املثلى لألعمال سيها، هي اآلن تشكّبت حىت على أشخاص مؤساليت تغلّ
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سمح لتلك األشخاص بأن تستمر يف خمالفة القوانني وزعزعة ثقة حيث مل يعد ي
املواطنني وديد سالمتهم الصحية واجلسدية وتركها دون حماسبة، حتت ذريعة أنها خيال 

  1.اجلزائيةعي الذي يؤهلها للمساءلة وافتراض من صنع املشرع، وال تتمتع بالكيان الطبي
الذي  ،دراستنا من خالل هذا املبحث هذا التجاذب التشريعي سوف يكون حملّ

للشخص املعنوي، وكيف  اجلزائيةنتناول فيه نظرة خمتلف التشريعات املقارنة للمسؤولية 
ل عند وصولنا ، لنخصص الدراسة بنوع من التفصي)املطلب األول( تلك التشريعاتتناولتها 

  ).املطلب الثاين(للتشريع اجلزائري، باعتباره هو الذي يعنينا بصفة أهم يف حبثنا هذا 
  املطلب األول

  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةموقف التشريع املقارن من 
اختلفت املذاهب التشريعية يف القانون حول مدى إمكانية مساءلة الشخص املعنوي 

أصالً، متاماً مثل ما حدث مع فقهاء القانون يف جداهلم حول  املسؤوليةأو إنكار تلك  جزائياً
  2.نفس القضية

 املسؤوليةحيث ساهم اجلدل الفقهي كثرياً يف تأخر العديد من التشريعات يف تقرير 
 للشخص اجلزائية املسؤوليةومل تبدأ التشريعات يف إقرار  3لألشخاص املعنوية، اجلزائية

املعنوي ولو جزئياً، إالّ يف ايات القرن العشرين بعد العديد من التوصيات اليت دعت إليها 
للشخص املعنوي على  اجلزائيةاملؤمترات والندوات الدولية؛ اليت نادت بضرورة املساءلة 

أساس قدرته الرتكاب جرائم أخطر من تلك اليت يرتكبها الشخص الطبيعي كاجلرائم 
  4.االقتصادية

للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤوليةذلك اإلنكار والتردد تارة واالعتراف القانوين ب
تارة أخرى من طرف املشرع، هو حمل دراستنا يف هذا املطلب الذي نتطرق فيه ملوقف 

، وكذا موقف ) الفرع األول( للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤوليةالتشريعات الغربية من 
  ). الفرع الثاين( ربية من نفس املسألة نظريا الع

                                                             
  .273، ص 2015، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، املؤسسة االقتصاديةيف  اجلزائية املسؤوليةعوجي، مصطفى ال - 1
  .104، مرجع سابق، ص ات جرمية الصرف يف القانون اجلزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 2
  .25بطي سلطان املهريي، مرجع سابق، ص  - 3
  .50بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرع األول
  للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةموقف التشريعات الغربية من 

  التشريع االجنليزي: أوالً
للشخص  اجلزائية املسؤوليةع االجنليزي كونه كان سباقاً لالعتراف بشرمحيسب لل

متأثراً باالجتاه التقليدي الرافض إلقرار  ،ا، والذي كان من قبل يرفض االعتراف 1املعنوي
  .اجلزائية املسؤوليةتلك 

ايات القرن التاسع عشر، هي منطلق التأريخ إلقرار حيث ت ةعتربة املسؤولياجلزائي 
للشخص املعنوي باجنلترا، إذ جلأ القضاء االجنليزي يف بداية األمر إىل االعتراف مبسؤولية 

جلرائم السلبية، ومثال ذلك ما قضت به إحدى احملاكم اإلجنليزية سنة الشخص املعنوي عن ا
  2.، بإدانة إحدى الشركات على إخالهلا بااللتزام املفروض عليها1842

القضاء اإلجنليزي مل يتوقّف عند ذلك احلد، بل جتاوزه إىل االعتراف مبسؤولية 
على القضية األوىل،  الث سنواتحوايل ثالشخص املعنوي عن األفعال اإلجيابية بعد مرور 

، بإدانة شركة إلنشاء السكك احلديدية بإعاقتها للمرور أثناء 1846يونيو  12حيث قضى يف 
قيامها بإنشاء إحدى السكك احلديدية املكلّفة بإجنازها، حيث سجل احلكم بأنه ال يوجد 

ب الشركة أو مباشرة تفرقة بني الشركة والشخص الطبيعي، وليس متّت مبدأ حيول دون عقا
  3.اإلجراءات ضدها

ة، 1889من قانون التفسري الصادر سنة  22ة كما أكّدت املادة املسؤولياجلزائي 
للشخص املعنوي إسوة بالشخص الطبيعي، حيث أصبح من املألوف يف النظام القانوين 

عليها يف خمتلف  للشخص املعنوي عن اجلرائم املنصوص اجلزائية املسؤوليةاالجنليزي تقرير 
 05سأل كذلك عن اجلرائم اليت ال يوجد فيها نص تشريعي بناء على املادة يالقوانني، كما 

مع عدم اإلخالل بأي نص " : ، واليت نصت على1978من قانون التفسري لسنة  11و
صريح وارد يف التشريع، ينصرف مصطلح شخص أينما ورد يف أي تشريع أو الئحة إىل 

  4."اري كما الشخص الطبيعي الشخص االعتب
                                                             

  .47بد القادر العبودي، مرجع سابق، ص حممد ع - 1
  .242، ص 1980، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ) ، جنائياً، إدارياًمدنياً(  ته قانونياًالشخص املعنوي ومسؤوليحيي حممد موايف،  - 2
  .212إبراهيم علي صاحل، مرجع سابق، ص - 3
  .35بطي سلطان املهريي، مرجع سابق، ص  - 4
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لألشخاص  اجلزائية املسؤوليةنشري إىل أنّ هذه املادة قد قضت على اجلدل ائياً حول 
املعنوية يف القانون االجنليزي، بعدما أثار عدم حتديد من هو الشخص املخاطب يف القانون 

كة األدوية اليت يف جملس اللوردات، حني عرضت عليه قضية شر 1880بعد إثارة ذلك سنة 
من قانون التفسري لسنة  121و 32و 31طرحت مسوماً للبيع يف السوق، خمالفة ألحكام املواد 

، واليت كانت تنص على احلظر على كل شخص أن يبيع أو حيتفظ مبحل مفتوح للبيع 1889
  1.بالتجزئة أو توزيع أو حتضري مسوم

  التشريع الفرنسي: ثانياً
 اجلزائية املسؤولية، على 1810ن ينص يف قانون العقوبات لسنة التشريع الفرنسي مل يك
إالّ أنّ القوانني الفرنسية اخلاصة كانت قد تضمنت يف بعض  2للشخص املعنوي بشكل عام،

 12للشخص املعنوي عن جرائم الغش اجلبائي مثل قانون  اجلزائية املسؤوليةمنها اعترافاً ب

إنّ احلالة اليت " : منه على 08لضريبية، الذي نص يف املادة اخلاص باجلرائم ا 1938نوفمرب 
يكون فيها الدخل الذي أغفل التقرير به كلياً أو جزئياً واخلاص بإحدى الشركات أو أي 

اليت يتعين فرضها  اجلنائيةشخص معنوي من أشخاص القانون اخلاص، فإنّ الغرامات 
  3." ني القانونيني وضد الشخص املعنويحيكم ا على السواء ضد املديرين أو املمثّل

جويلية  15باإلضافة كذلك ملا نص عليه قانون شركات السكك احلديدية الصادر يف 
  4.لتلك الشركات اجلزائية املسؤوليةعلى  121واملادة  15إىل  12يف املواد من  1846

جلرائم الرتكاا بعض ا االقتصاديةكما أدان القضاء الفرنسي بعض املؤسسات 
   5.املنصوص عليها يف قانون العمل الفرنسي

للشخص املعنوي،  اجلزائية املسؤوليةلقد أى املشرع الفرنسي اجلدل الدائر حول 
، والذي بدأ 1992جويلية  22وذلك بإصداره لقانون العقوبات الفرنسي الصادر بتاريخ 

                                                             
  .98مرجع سابق، ص  مربوك بوخزنة، - 1
، وفتوح عبد اهللا 27، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، أنظر كذلك 55حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2

  .179، و إبراهيم علي صاحل، مرجع سابق، ص 41الشاديل، مرجع سابق، ص 
  .53بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .113ص  أمحد الشافعي، مرجع سابق، - 4

5  - arrét du 7 décembre 1935 ( g.p.1936.1-410 ), 30 décembre 1935 ( g.p.1936-1-410 ), 
georges, richier, op cit, p 90. 
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 املسؤوليةمنه على  02 -121، حيث نص صراحة يف املادة 1994مارس  01سريانه يف 
  1.للشخص املعنوي اجلزائية

فيما عدا " : من قانون العقوبات الفرنسي ما يلي 02 -  121حيث جاء يف نص املادة 
الدولة، تسأل األشخاص املعنوية جنائياً عن اجلرائم اليت ترتكب حلساا بواسطة أجهزا 

وذلك يف  07 – 121إىل غاية  04 – 121أو ممثليها، وفقاً للقواعد الواردة يف املواد 
احلاالت املنصوص عليها يف القانون أو الالئحة، ومع ذلك فإنّ اجلماعات اإلقليمية 
وجتمعاا، ال تسأل إالّ عن اجلرائم اليت ترتكب أثناء مزاولة األنشطة اليت ميكن أن تكون 

لألشخاص  زائيةاجل املسؤوليةحمالً للتفويض يف إدارة مرفق عام عن طريق االتفاق، و
  2." املعنوية ال تستبعد معاقبة األشخاص الطبيعيني الفاعلني أو الشركاء عن نفس األفعال

ع الفرنسي كذلك يع االجنليزي، حيث املشره سلك نفس سلوك املشرالحظ عليه أن
 أطلق يد العدالة يف متابعة األشخاص املعنوية جزائياً عن كل اجلرائم املنصوص عليها يف

ما خالف منها طبيعة املؤسسة املعنوية، حدث ذلك  قانون العقوبات والقوانني اخلاصة، إالّ
 2004مارس  09يف  املؤرخ 204-2004عندما قام املشرع الفرنسي بإصدار قانون بربان رقم 

  2005.3ديسمرب  31واملطبق إبتداءا من 
  التشريع السويسري: ثالثاً

ع السويسري يةهو عدم اعترافه بالحظ على املشرة املسؤوليللشخص املعنوي،  اجلزائي
فإنّ الذي يسأل عنها  ،فاملسلّم به يف هذا التشريع أنّ اجلرمية إذا وقعت من طرف املؤسسة

ذلك أنّ  4الشخص الطبيعي العامل لدى الشخص املعنوي باعتباره مسرياً أو مديراً أو عامالً،
ض أو ااز يف اعترافه بالشخص املعنوي، فهو ال املشرع السويسري قد أخد بنظرية الفر

يرى إمكانية تسليط العقوبات املوقّعة على الشخص الطبيعي عليه ألنه خيتلف معه يف 
  .التكوين

                                                             
  .119أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 1
  .55بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Bérenger tomrné, responsabilité pénale des personnes morales: un changement 
drastique de régime, la gazette du palais, 18 et 20 decembre 2005, p 02. 

ة احلقوق، جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراه، كلييف القانون املقارن االقتصاديةعن اجلرائم  اجلنائية املسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  - 4
  .442، ص 1974
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هذا املوقف مل مينع املشرع السويسري من احلكم على األشخاص املعنوية بالتضامن مع 
من  49عليه، ومن ذلك ما نصت عليه املادة الشخص الطبيعي يف تسديد الغرامة احملكوم ا 
على األشخاص  اجلزائيةطبق األحكام ت" قانون البنوك وصناديق التوفري واليت جاء فيها 

الذين قاموا أو كان جيب أن يقوموا بالعمل باسم الشخص املعنوي، ويكون الشخص 
  1." واملصاريفبالتضامن مع الشخص املخطئ عن دفع مبلغ الغرامة  املعنوي مسؤوالً

  1974.2د للجرائم اإلدارية لسنة من القانون احملد 07باإلضافة إىل ما جاءت به املادة 
  التشريع اهلولندي: رابعاً

، مل يكن 1951سنة  االقتصاديةاملشرع اهلولندي قبل صدور القانون اخلاص باجلرائم 
حيلة قانونية من طرف جمرد ا لألشخاص املعنوية، حيث يعتربه اجلزائية املسؤوليةيعترف ب

  3.الفقه القانوين
ر رأيه بعد صدور القانون سالف الذكر، إذ يه سرعان ما غيع اهلولندي إالّ أنعترب املشر

، حيث قام بإقرار االقتصاديةمن أشد املنادين مبسؤولية األشخاص املعنوية جزائياً عن اجلرائم 
  4.والشركات التجارية االقتصاديةللوحدات  املسؤوليةتلك 

الحظ املشرع اهلولندي أنّ معاقبة األشخاص الطبيعيني املشكّلني للمؤسسة إذ 
  5.االقتصاديةغري كايف يف حماربة اجلرائم  االقتصادية

للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤوليةاملالحظ كذلك على املشرع اهلولندي أنه قد قيد 
من القانون املتعلّق باجلرائم  15ب، حيث نص يف املادة فحس االقتصاديةيف اجلرائم 

إذا ارتكبت اجلرمية مبعرفة شخص معنوي أو بسببه، أو شركة " : على ما يلي االقتصادية
أو مجعية أشخاص أو مؤسسة، تتخذ اإلجراءات وتصدر العقوبات، إما على هذا 

ى من أمر بالواقعة، أو الذين الشخص املعنوي أو الشركة أو اجلمعية أو املؤسسة أو عل
  6." قاموا باإلدارة الفعلية يف الواقعة، أو االمتناع احملظور أو كليهما

                                                             
  .111نة، مرجع سابق، ص مربوك بوخز - 1
  .املرجع نفسه - 2
  .56بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .320حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 4
  .96حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 5
  .155د مقبل، مرجع سابق، ص ئأمحد حممد قا - 6
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كما نص القانون سالف الذكر على جمموعة من العقوبات اليت تطبق ضد األشخاص 
املعنوية، يف حالة قيامها بارتكاب جرائم ومن تلك العقوبات املصادرة، الغرامة، الغلق، 

  1.ضع حتت املراقبة، وكذا نشر احلكم الصادر باإلدانة ضد تلك األشخاص املعنويةالو
املشرع اهلولندي تدارك تقييد القضاء يف مساءلة األشخاص املعنوية عند ارتكاا 

 23لقانون العقوبات مبقتضى القانون الصادر يف  51جلرائم اقتصادية، حيث قام بإضافة املادة 

اجلرائم ميكن أن ترتكب سواء من األشخاص الطبيعيني " : اء فيها، حيث ج1976يوليو 
  .أو األشخاص املعنوية

وإذا ارتكبت اجلرمية من شخص معنوي فيجوز أن توقع العقوبات والتدابري املنصوص 
  :عليها قانوناً

  .ضد هذا الشخص املعنوي -1
رمية وكذلك ضد أو ضد األشخاص الطبيعيني الذين أصدروا األوامر بارتكاب اجل -2

  .الذين نفّذوا اجلرمية فعالً
  ." 2و 1أو ضد األشخاص املذكورين يف البندين  -3

  2.ويطبق هذا النص أيضاً على الشركات واجلمعيات اليت تتمتع بالشخصية القانونية
  التشريع البلجيكي: خامساً

للشخص  اجلزائية ليةاملسؤواملشرع البلجيكي كغريه من املشرعني األوربيني مل يعترف ب
  3.مل يشر إىل ذلك إطالقاً 1867املعنوي يف بدايته، فقانون العقوبات البلجيكي الصادر سنة 

إالّ ما تضمنته بعض القوانني اخلاصة من عقوبات ال ترقى ألن توصف بأنها عقوبات 
الذي  االقتصاديةة جلرمية جزائية، كاليت نص عليها القانون املتعلّق باحلماية من تعسف السلط

على احلكم على الشخص املعنوي بالتضامن مع أعضائه أو ممثّليه يف  ،20رقم ته جاء يف ماد
  4.اليت حيكم ا عليهم اجلزائيةدفع الغرامات 

                                                             
1 - trousse .p.e. sanctions et personnes morales reve de droit pénal comparé, 1976, p 
727. 

، كذلك حممد 53 52، أنظر كذلك حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص ص 47شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  - 2
  .113 112، وكذلك مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص ص 97 96حزيط، مرجع سابق، ص ص 

  .53بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 3
  .158مرجع سابق، ص  أمحد حممد قائد مقبل، - 4
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 29شروعة يف توزيع املنتجات الصادر يف املغري الوساطة باإلضافة للقانون اخلاص ب
توقيع عقوبة الغرامة واملصادرة وغلق املنشأة واحلظر من ، الذي جاء فيه إمكانية 1946جوان 

ممارسة املهنة أو النشاط التجاري الذي وقعت فيه اجلرمية، وكذا نشر احلكم الصادر باإلدانة 
  1.على كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف توزيع احلبوب والبضائع واملنتجات واملواد

البلجيكية، وما صارت تتورط  القتصاديةاولكن أمام اتساع دائرة نشاط املؤسسات 
استقرار اقتصاد الدولة، خضع املشرع البلجيكي جرائم خطرية دد حياة البشر و فيه من
 05من قانون  05للشخص املعنوي، وذلك من خالل نص املادة  اجلزائية املسؤوليةوأقر ب
صراحة، لتنهي اجلدل الفقهي  2للشخص املعنوي اجلزائية املسؤولية، اليت أقرت 1999ماي 

  .للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةوالتشريعي الكبري الدائر يف بلجيكا حول 
  الفرع الثاين

  ةالتشريعات العربيـ
للشخص  اجلزائية املسؤوليةلقد تباينت التشريعات العربية هي األخرى يف االعتراف ب

ينها العقابية، ومنها ما نص عليها يف القوانني صراحة يف قوان ااملعنوي، فمنها ما نص عليه
  3.اخلاصة

  التشريع املصري: أوالً
للشخص املعنوي يف قوانني خاصة، ومل يشر هلا  اجلزائية املسؤوليةأقر املشرع املصري ب

األمر الذي جعل بعض فقهاء القانون يف  1937.4لسنة  58يف قانون العقوبات املصري رقم 
بأنّ املشرع املصري ال يعترف مبسؤولية األشخاص املعنوية جزائياً، إالّ يف مصر يقولون 

  5.احلاالت اخلاصة اليت نصت عليها القوانني اليت تنظّمها

                                                             
  .158، أنظر كذلك أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص 99حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1

2  - " toutes personnes morales est pénalement responsable des infractions qui : 
sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet , ou à la défence de ses 
intérêts , ou de celles dont les faits 
concrets démontrent qu'elles ont été commises pour leur comptes ". 

  .70حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 3
ة، جامعة امعة ة واإلدارينية العلوم اإلنسا، دراسة مقارنة، جملّللشخص االعتباري اجلنائية املسؤوليةحممد نصر حممد القطري،  - 4

  .33، ص 2014السعودية، العدد اخلامس، 
  .61شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  - 5
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فاملالحظ على املشرع املصري حسب فقهاء القانون املصريني أنه تناول نوعني من 
  .مباشرة ومسؤولية مباشرة غريلألشخاص املعنوية، مسؤولية  اجلزائية املسؤولية

  لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري 1غري املباشرة اجلزائية املسؤولية -1
، اخلاص بالضريبة العامة على 1991لسنة  11نصت املادة األوىل من القانون رقم 

ه يالشخص الطبيعي أو املعنوي املكلّف بتحصيل و توريد" قصد باملكلّف املبيعات، على أن 
الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً خلدمة خاضعة للضريبة، 
بلغت مبيعاته حد التسجيل املنصوص عليه يف هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة 

   2." أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض االجتار مهما كان حجم معامالته
عن ألف  رمي املخالف ألحكامه بغرامة ال تقلّعلى تغ 31نفس القانون نص يف املادة 
  3.جنيه وال تتجاوز ألفي جنيه مصري

من نفس القانون كذلك على تسليط غرامة ال تقل عن ألف  43كما نصت املادة 
  .املتهربة ضريبياً االقتصاديةجنيه وال تتجاوز مخسة آالف جنيه بالنسبة للمؤسسة 

منه، يكون قد  46لقانون من خالل نص املادة إالّ أنّ املشرع املصري ويف نفس ا
نصت على مسؤولية الشريك املسؤول أو املدير أو عضو جملس  46، فاملادة 4ناقض نفسه

اإلدارة، ممن يتولّون اإلدارة الفعلية للشخص املعنوي املتهرب ضريبياً، فكيف باملشرع 
ة الشخص املعنوي يف املادة  املصري يقرمن نفس  46يتجاهلها يف املادة  مثّ، 41مبسؤولي

  .القانون
املتعلّق بالضريبة على الدخل  2005،5لسنة  91لقانون رقم ل بالنسبةاألمر خيتلف متاماً 

والذي نص يف مادته األوىل على مفهوم املمول وهو كل شخص طبيعي أو شخص معنوي 
من  136و 135و 133و 131خاضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون، كما نصت املادة 

                                                             
1  - ةقصد بية املسؤوليةغري املباشرة للشخص املعنوي، هي  اجلزائياليت تتحدد بالنظر إىل اجلرمية اليت تقع من طرف أحد العاملني  املسؤولي

إدانة الشخص الطبيعي العامل لدى الشخص  لذلك الشخص املعنوي، أي ميكن القول أنّ املسؤوليةليت تنتقل فيها لدى الشخص املعنوي وا
  .يف امتداد اإلدانة إىل الشخص املعنوي، وبراءة الشخص الطبيعي تؤدي إىل براءة الشخص املعنوي يف مثل هذه احلالة املعنوي تكون سبباً

  .112رجع سابق، ص حممد عبد القادر العبودي، م - 2
  .املرجع نفسه - 3
  .113، ص املرجع نفسه - 4
، الصادر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد القانون الضرييب على الدخل املتضمن 2005لسنة  91القانون رقم  - 5

  .2005يونيو  01يف  املؤرخ، 23
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للشخص املعنوي، اليت أدرجت مثالً مبلغ الضريبة يف  اجلزائية املسؤوليةنفس القانون على 
ومل جند يف هذا القانون ما يشري إىل  ،اإلقرار الضرييب بأقل من قيمة الضريبة املقدرة ائياً

لسنة  11ل القانون رقم ، مثاجلزائية املسؤوليةاستثناء املشرع املصري لألشخاص املعنوية من 
  1.اخلاص بالضريبة العامة على املبيعات 1991

  لألشخاص املعنوية يف التشريع املصري 2املباشرة اجلزائية املسؤولية -2
       ع املصري يف بعض نوقاص ملختلف النصوص الاملتفحن له إعتماد املشرنية املصرية، يتبي

  .ذلك باشرة ولكنه قد سلك اجتاهني يفامل اجلزائية املسؤوليةاألحيان على 
يف هذا االجتاه كان املشرع املصري ينص على مسؤولية الشخص بصفة : االجتاه األول -أ

   3.باألمر أو النهي الوارد يف القانون ، مىت كان ملتزماًعامة سواء أكان طبيعي أم معنوي
 1991لسنة  11نه القانون رقم ضميف القانون املصري ما ت املسؤوليةومن أمثلة هذه        

عاقبة الشخص منه على م 41ق بقانون الضريبة العامة على املبيعات، الذي نص يف املادة املتعلّ
لسنة  91املعنوي الذي خيالف أحكام قانون الضريبة على املبيعات، كذلك القانون رقم 

منه على معاقبة  131دة ق بقانون الضريبة على الدخل هو األخر نص يف املااملتعلّ 2005
  .الشخص املعنوي الذي يرتكب اجلرائم املبينة يف املواد املنصوص عليها ضمن هذا القانون

املخاطب بأحكام القانون  ع صراحة على أنّيف هذا االجتاه نص املشر: االجتاه الثاين -ب
  .هو الشخص املعنوي إذا ما إرتكب جرمية منصوص عليها

لسنة  26من القانون رقم  104ا االجتاه يف القانون املصري جند املادة ومن أمثلة هذ       
 املسؤوليةق بشركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املتعلّ 1954

احملدودة، اليت نصت على معاقبة كل شركة ختالف األحكام املقررة يف شأن نسبة املصريني 
لسنة  48ال، كذلك نص القانون رقم ملستخدمني أو العميف جمالس إدراا أو نسبتهم من ا

املضافة مبوجب القانون " أ "  1مكررالسادسة ق بقمع التدليس والغش يف املادة املتعلّ 1941
                                                             

، الصادر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، ة على املبيعاتيبة العامقانون الضر املتضمن 1991لسنة  11القانون رقم  -  1
  .1991مايو  02يف  املؤرخ، 18العدد 

اليت يكفي إلنعقادها وقوع اجلرمية من طرف الشخص الطبيعي الذي  املسؤوليةاملباشرة للشخص املعنوي هي تلك  اجلزائية املسؤولية -  2
نوي أو بامسه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه، دون إشتراط صدور حكم بإذانة الشخص الطبيعي عن هذه يعمل حلساب الشخص املع

غري  اجلزائية املسؤوليةاجلرمية، فمسؤولية الشخص املعنوي والشخص الطبيعي يف هذه احلالة مستقلتني عن بعضهما البعض، على عكس 
  .املباشرة

  .110بق، ص حممد عبد القادر العبودي، مرجع سا - 3
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ة الشخص املعنوي جنائياً عن اجلرائم املنصوص عليها ، على مسؤولي1994لسنة  281رقم 
ليه أو أحد العاملني واسطة أحد أجهزته أو ممثّيف هذا القانون إذا وقعت حلسابه أو بامسه ب

  .لديه
  التشريع السوري: ثانياً

للشخص  اجلزائية املسؤوليةأخد املشرع السوري بالنظرية احلديثة اليت تعترف ب
للشخص املعنوي  اجلزائية املسؤولية، حيث متيز املشرع السوري جبرأته يف قبول 1املعنوي

  2.املشرع الفرنسي بسنوات عديدةقبل  واالعتراف ا حىت
إنّ اهليئات " : من قانون العقوبات السوري على 02 – 209حيث نصت املادة 

االعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مسيريها و أعضاء إدارا وممثّليها وعماهلا عندما 
  3." يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها

د نصت لقعنوي عن جرمية الغش اجلبائي، فللشخص امل اجلزائيةسبة للمسؤولية أما بالن
املتعلّق باالستعالم  2003نوفمرب  13الصادر يف  25من القانون رقم  09عليها املادة 

 - أ" : ومكافحة التهرب الضرييب، حيث نص فيها املشرع الضرييب السوري على ما يلي
من اجلرائم  ،وص عليها يف املادة الثانية من هذا القانونحاالت التهرب الضرييب املنص

  .املخلّة بالثقة العامة املعاقب عليها مبقتضى أحكام قانون العقوبات
حترك الدعوى العمومية على املتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصاً  –ب 

  .اصةاعتبارياً أم طبيعياً مبا يف ذلك الشريك الظاهر يف شركات احمل
إذا كان املتهرب شخصاً اعتبارياً فتقام الدعوى العمومية عليه أو على ممثّليه أو  –ج 

  .أنظمته اخلاصة حسب األشكالوفق أحكام قانون التجارة واملفوضني بالتوقيع، 
ويعترب أفراد الشخص االعتباري مسؤولني بالتكافل والتضامن جتاه أي خمالفة ألحكام هذا 

 4." القانون

                                                             
  .59بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .225حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
  .املرجع نفسه - 3
موقع وزارة املالية السورية يوم ، أنظر املتعلّق باالستعالم ومكافحة التهرب الضرييب 2003نوفمرب  13الصادر يف  25القانون رقم  - 4
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 209ما العقوبات اليت حيكم ا على الشخص املعنوي أضافتها الفقرة الثالثة من املادة أ

، وكذا املصادرة العينية والكفالة )عقوبات ( وهي الغرامة واملصادرة ونشر احلكم 
، )تدابري احترازية ( تاً عن العمل وحل الشخص املعنوي االحتياطية، إقفال احملل، الوقف مؤقّ

1.ك العقوبات حسب درجة جسامة اجلرميةخذ تلتت  
  التشريع اللبناين: ثالثاً

، 2للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةاملشرع اللبناين هو من بني الدول السباقة إلقرار 
اإلمارايت كانوا أسبق من املشرع الفرنسي يف ه مثل املشرع السوري واألردين وفمثل

  3.املسؤوليةاالعتراف بتلك 
على  1943من قانون العقوبات اللبناين الصادر سنة  02 – 210جاء يف املادة  حيث

أعضاء جمالس إدارا وممثّليها أعمال مديريها واهليئات املعنوية مسؤولة جنائياً عن "
  4."وعماهلا، عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها

ه ييمن قانون  02 – 209تشابه حرفياً مع نص املادة الحظ على نص املادة أن
  .للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةالعقوبات السوري اليت أقر فيها 

 املسؤوليةالقضاء اللبناين مل يشذّ على ذلك، إذ واكب التشريع اللبناين يف اعترافه ب
بدئي صادر هلا للشخص املعنوي، حيث أوضحت حمكمة استئناف بريوت يف قرار م اجلزائية
بأنّ اإلدعاء جزائياً حبق اهليئة املعنوية، دون حتديد   -1"  1974ديسمرب  23بتاريخ 

  . الشخص الطبيعي الذي اقترف اجلرم بامسها ال يستقيم من الوجهة القانونية
إنّ اإلدعاء أو صدور احلكم حبق شخص طبيعي بصفته الشخصية ال يتناول سوى  -2

  .هذا الشخص بالذات
إنّ مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يقترف اجلرم باسم اهليئة املعنوية أو بإحدى  -3

وسائلها، ال تزول لتحل حملّها مسؤولية اهليئة املعنوية بل يبقى من الوجهة املبدئية كل من 

                                                             
  .202أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
  .101حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 2
  .225حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 3
  .34 ص حممد نصر حممد القطري، مرجع سابق، - 4
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الشخص الطبيعي واهليئة املعنوية مسؤوالً باالشتراك عن الفعل اجلرمي ويعاقب كل منهما 
  1."راد على إنف

إنّ " قضت فيه  1975فيفري  19نفس احملكمة عادت بقرار أخر صادر بتاريخ 
ني شخصياً سواء أتوا هذه مسؤولية األفراد الطبيعية جزائياً ال تنفي مسؤولية اهليئة املعنوي

املعنوية  املسؤوليةاألعمال اجلرمية باسم اهليئة أم ال يف حالة ثبوت ذلك عمالً مببدأ تالزم 
  2." والشخصية

من خالل هذا النص ميكن استنباط جمموعة أحكام جاء ا القضاء اللبناين من أجل 
  :للشخص املعنوي وهي اجلزائية املسؤوليةإقرار 

جاء احلكم ببيان الشروط الواجب توفّرها يف الشخص الطبيعي مرتكب اجلرمية والعامل  -
  .للشخص املعنوي يةاجلزائ املسؤوليةلدى الشخص املعنوي حىت تقع 

كذلك احملكمة قضت بعدم احلكم على الشخص املعنوي والشخص الطبيعي بنفس احلكم  -
  .إعماالً ملبدأ شخصية العقوبة

للشخص املعنوي عن جرمية الغش اجلبائي، فقد أقرها  اجلزائيةأما بالنسبة للمسؤولية 
قانون  املتضمن 1959جويلية  12ر يف الصاد 144املشرع اللبناين يف القانون اإلشتراعي رقم 

 اجلزائية، اليت تضمنت العقوبات املالية و110إىل غاية  107ضريبة الدخل، يف املواد من 
لوارد فيه بأنه كل للمخالفني ألحكام ذلك القانون، وعرف نفس القانون مصطلح املكلّف ا

سة املؤس –ارية املؤسسة التج –املؤسسة  –معنوي خاضع للضريبة شخص حقيقي و
  3...املؤسسة العامة واخلاصة  –سة غري الصناعية املؤس –الصناعية 

املالحظ على تلك النصوص، أنها تضمنت عقوبة الغرامة فقط وتركت أمر احلكم 
  .األخرى بيد القضاء املختص بناءاً على طلب وزارة املالية اجلزائيةبالعقوبات 

                                                             
  .280مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2
قانون ضريبة الدخل اللبناين، موقع وزارة املالية اللبنانية على  املتضمن 1959جويلية  12صادر يف  144إشتراعي رقم مرسوم  - 3

  www.fimance.gov.ldالرابط، 
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  التشريع األردين: رابعاً
 املسؤوليةملشرع الفرنسي يف االعتراف با سباقاً علىاملشرع األردين هو األخر كان 

الصادر سنة  16، حيث تناول قانون العقوبات األردين رقم 1للشخص املعنوي اجلزائية
دلت مبوجب اليت ع 74للشخص املعنوي ونص عليها يف املادة  اجلزائية املسؤولية 19602

  : ، حيث جاء فيها20113نة لس 08القانون رقم 

  .إرادةيكن قد أقدم على الفعل عن وعي و ال حيكم على أحد بعقوبة ما مل – 1" 
يعترب الشخص املعنوي باستثناء الدائرة احلكومية أو املؤسسة الرمسية أو العامة،  -2

ليه أو مسؤوالً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثّ
  .عماله، عندما يأتون هذه األعمال بامسه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً

ال حيكم على األشخاص املعنويني إالّ بالغرامة واملصادرة، و إذا كان القانون ينص  -3
على عقوبة أصلية غري الغرامة؛ أستعيض بالغرامة عن العقوبة املذكورة، وأنزلت 

  4."  من هذا القانون 23إىل  22يف احلدود املعينة يف املواد  باألشخاص املعنويني
من قانون العقوبات األردين، نصت على العقوبات اليت ميكن أن تطبق  37و 36املواد 

على الشخص املعنوي يف حالة إدانته وتراوحت تلك العقوبات بني الوقف عن العمل وحل 
  .املؤسسة وكذا املصادرة والغرامة

للشخص املعنوي عن جرمية الغش اجلبائي فقد اعترف  اجلزائيةنسبة للمسؤولية أما بال
املتعلّق بضريبة  2014لسنة  34من القانون رقم  02ا املشرع األردين صراحة يف املادة 

كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو " حيث عرفت املكلّف بأنه  5الدخل،
، كما عرفت نفس املادة الشخص املكلّف بالضريبة بأنه " نتوريدها وفق أحكام هذا القانو

  ". الشخص الطبيعي أو االعتباري" 
                                                             

  .225حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
، الصادر يف اجلريدة الرمسية األردين قانون العقوبات املتضمن، 1960جانفي  01يف  املؤرخ، 1960لسنة  16القانون رقم  - 2

  .1960جانفي  01يف  املؤرخ، 1487للمملكة اهلامشية األردنية، العدد 
 املتضمن، 1960لسنة  16املعدل لقانون العقوبات األردين رقم ، 2011ماي  02يف  املؤرخ، 2011لسنة  08القانون رقم  - 3

  .2011ماي  02يف  املؤرخ، 5090دة الرمسية للمملكة اهلامشية األردنية، العدد قانون العقوبات األردين، الصادر يف اجلري
  .103حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
 7390ة اهلامشية، العدد ، الصادر يف اجلريدة الرمسية للمملكة األردنيقانون ضريبة الدخل املتضمن 2014لسنة  34القانون رقم  - 5

  .2014ديسمرب  30يف  املؤرخ
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عاقب بغرامة ي" على أنه " أ " من نفس القانون يف فقرا  66كما نصت املادة 
تعويضية تعادل مثل الفرق الضرييب كل من قام بالتهرب الضرييب أو حاول التهرب أو 

  "  ...أتى أي فعل من األفعال التالية  ه على التهرب من الضريبة بأنساعد أو حرض غري
)  500( يعاقب بغرامة تعويضية ال تقل عن " على أنه " د"كما نصت الفقرة 

ألف دينار، كل من خالف أحكام هذا القانون )  1000( مخسمائة دينار وال تزيد عن 
  ".  فيما مل يرد عليه نص

بة على الدخل األردين، أنّ املشرع يف األردن حكم بعقوبة يتضح من قانون الضري
الغرامة على كل مؤسسة معنوية ختالف أحكام القانون املتعلّق بالضريبة على الدخل، وهو 

وأنها قابلة لتحمل العقاب على تبعات انتهاكها  اجلزائيةبذلك يكون قد اعترف مبسؤوليتها 
  .للقوانني واألنظمة املعمول ا

من  1 -74املادة " كما أنّ حمكمة التمييز األردنية قد قضت يف أحد أحكامها بأنّ 
قدم على أنّ من ي وهو املسؤوليةقانون العقوبات قد أرست قاعدة بينت فيها أساس 

إنّ البند الثاين منها بالعقوبة املقررة يف القانون و إرادة يعاقب على فعلهالفعل عن وعي و
عنوية مسؤولة جزائياً بامسها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً، عدت اهليئات امل

وقد قصد الشارع من ذلك وضع اجلدل الفقهي الذي كان يدور حول هل كانت 
للشخصية املعنوية إرادة كاإلنسان أم ال ؟ وهل يسأل جزائياً غري اإلنسان ؟ فأورد نصاً 

على أساس أنها تتمتع بوجود قانوين  ؤوليةاملسخاصاً على معاقبتها عند توافر عنصر 
ومتارس نشاطها ذه الصفة وعليها أن تتحمل مجيع اآلثار القانونية اليت تترتب على 
فعلتها، مبا يف ذلك إنزال العقوبة عليها وفق القواعد املقررة بالقانون فضالً عن مسؤولية 

  1"...الشخص الذي اقترف اجلرم 
ةاالحظ أنّ أحكام ية ملسؤولياجلزائي تطابقة بني كل من التشريع للشخص املعنوي م

السوري واللبناين واألردين، إالّ فيما خيص عقوبة نشر احلكم اليت خال منها التشريع األردين 
  2.ومل يقم بالنص عليها خبالف التشريعني السوري واألردين

                                                             
، نقال عن رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص www.quanoun.com، 1985سنة  178/1985متييز جزاء رقم  - 1

346.  
  .79حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
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  التشريع اإلمارايت: خامساً
للشخص املعنوي،  اجلزائية املسؤوليةعريب يف اإلقرار باختلفت تشريعات دول اخلليج ال

  1.فمنها ما أقره صراحة ومنها من أقر به يف إطار نصوص خاصة
 اجلزائية املسؤوليةالتشريع اإلمارايت كان السباق يف دول اخلليج العريب يف االعتراف ب

التحادي اإلمارايت من قانون العقوبات ا 65للشخص املعنوي، حيث حسم ذلك يف املادة 
األشخاص االعتبارية فيما عدا مصاحل احلكومة " املعدل اليت جاء فيها  1987لسنة  03رقم 

املؤسسات العامة، مسؤولة جنائياً عن اجلرائم اليت يرتكبها رمسية واهليئات وودوائرها ال
  .ممثّلوها أو مديروها أو وكالئها حلساا أو بامسها

املقررة للجرمية  اجلنائيةيها بغري الغرامة واملصادرة والتدابري وال جيوز احلكم عل
قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجرمية عقوبة أصلية غري الغرامة، اقتصرت العقوبة على 
الغرامة اليت ال يزيد حدها عن مخسني ألف درهم وال مينع ذلك من معاقبة مرتكب 

  2." هلا يف القانوناجلرمية شخصياً بالعقوبة املقررة 
للشخص  اجلزائية املسؤوليةأما بالنسبة جلرمية الغش اجلبائي، فقد أقر املشرع اإلمارايت ب

 07من القانون رقم  26املعنوي الذي أرتكب جرمية الغش اجلبائي، وذلك يف نص املادة 
قرا األوىل ، حيث جاء يف ف3القانون االحتادي لإلجراءات الضريبية املتضمن 2017لسنة 

بدون اإلخالل بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون أخر يعاقب باحلبس والغرامة اليت "
مخسة أضعاف مقدار الضريبة اليت متّ التهرب منها أو بإحدى هاتني )  05( ال تتجاوز 

  :العقوبتني كال من

                                                             
ي ضمن النصوص اخلاصة، للشخص املعنو اجلزائية املسؤوليةجتدر اإلشارة إىل أنّ بعض الدول اخلليجية قد سلكت منهج النص على  - 1

للشخص املعنوي كمبدأ عام يف قانونه العقايب بل جنده قد نص عليها ضمن  اجلزائية املسؤوليةومن هؤالء املشرع السعودي الذي مل يقر ب
السعودي وهو من نظام مكافحة غسيل األموال  19واملادة  03واملادة رقم  02جمموعة من القوانني اخلاصة، مثل ما جاءت به املادة رقم 

املتعلق مبكافحة غسيل األموال ، الذي نص  2002لسنة  35من القانون رقم  12ما انتهجه املشرع الكوييت كذلك عندما نص يف املادة 
 اجلزائية املسؤوليةفيه على مسؤولية األشخاص املعنوية اخلاصة دون العامة، أما املشرع القطري فقد سلك طريقا أخر وهو االعتراف ب

  .من قانون العقوبات القطري 37شخص املعنوي كأصل عام ضمن قانون العقوبات القطري وهو ما جاءت به املادة لل
  .26 ص بطي سلطان املهريي، مرجع سابق، - 2
، موقع وزارة 2017يونيو  11الصادر بتاريخ  قانون إحتادي يف اإلجراءات الضريبية، املتضمن، 2017لسنة  07القانون رقم  - 3
   .www.mof.gov.ae: الية اإلماراتية عرب الرابطامل
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تحقّة للدفع أو اخلاضع للضريبة الذي قام باالمتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مس –أ 
  .غرامات إدارية

اخلاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية ألعماله أو بعدم ضم  -ب
  .أعماله املرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إىل حد التسجيل املطلوب

الشخص الذي قام بفرض وحتصيل مبالغ من عمالئه مدعياً أنها ضريبة دون أن  –ج 
  .يكون مسجالً

الشخص الذي قام عمداً بتقدمي معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غري صحيحة  -د
  .للهيئة

  .الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتالف وثائق أو مواد أخرى يف حوزة اهليئة –ه 
الشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب يف إتالف وثائق أو مواد  –ز 

  .أخرى يف حوزة اهليئة
ص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة املستحقّة للدفع من خالل التهرب الشخ - ح

  ." ...الضرييب أو التواطؤ يف التهرب الضرييب 
يف القانون  الوارد"  الشخص" كما عرف نفس القانون يف مادته األوىل مصطلح 

   1.الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري: والذي هو
ما يت على الحظ على التشريعات العربيةة اليت نصة املسؤوليللشخص املعنوي اجلزائي، 

ها مل تكن متةفقة متاماً يف االعتراف بهو أنة املسؤوليللشخص املعنوي، حيث وجدنا  اجلزائي
صراحة ونصت عليها كمبدأ عام يف قانوا  املسؤوليةبعض التشريعات العربية تعترف بتلك 

لعربية كانت قد سبقت املشرع الفرنسي يف اعترافه العقايب، بل إنّ عديد من الدول ا
للشخص املعنوي، كاملشرع األردين واملشرع السوري واملشرع اللبناين  اجلزائية املسؤوليةب

ة مل يقرع اإلمارايت، إالّ أنّ البعض األخر من التشريعات العربيةصراحة ب واملشراملسؤولي 
ام يف قانون العقوبات، إالّ أنه اعترف ا ضمنياً يف بعض للشخص املعنوي كمبدأ ع اجلزائية

النصوص اخلاصة على سبيل املثال القوانني اجلبائية، حيث نصت أغلب التشريعات العربية 
   2.للشخص املعنوي عن جرمية الغش اجلبائي اجلزائية املسؤوليةعلى 

                                                             
  .اإلجراءات الضريبية املتضمن، 2017لسنة  07من القانون االحتادي اإلمارايت رقم  01املادة  - 1
  .144، ص 1998، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، ةعن األعمال البنكي اجلنائية املسؤوليةغادة موسى عماد الدين الشربيين،  - 2
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  املطلب الثاين
  للشخص املعنوي زائيةاجل املسؤوليةموقف املشرع اجلزائري من 

منظومته القانونية متأثّرة كثرياً باملنظومة أنّ املشرع اجلزائري هو األخر وباعتبار 
القانونية الفرنسية بسبب نتائج التاريخ االستعماري الفرنسي يف اجلزائر، قد شهد تدرجاً يف 

  .للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةاالعتراف ب
، الذي كان نسخة تقريباً عن 1966العقوبات اجلزائري الصادر سنة وتطبيقاً لقانون 

، فيما خيص املواقف الفقهية األساسية اليت تبناها ذلك 1810القانون الفرنسي الصادر سنة 
  1.القانون

  .للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةومن بني تلك األحكام عدم االعتراف الصريح ب
املنظومة القانونية اجلزائرية، ذهب املشرع اجلزائري لبدأ إعادة إالّ أنه وبعد استقرار 

 2للشخص املعنوي، ولكن بطريقة مرحلية كما أسلفنا، اجلزائية املسؤوليةالنظر يف إقرار 
إسوة باملشرع الفرنسي، ليمر بعدها إىل االعتراف  اجلزائية املسؤوليةبدأت باإلنكار لتقرير 

عن قانون  املنفصلةعن طريق النص عليها يف بعض القوانني اخلاصة  ليةاملسؤواجلزئي بتلك 
 اجلزائية املسؤوليةإقرار ديث ولينتهي به املطاف إىل تبني موقف الفقه احل 3العقوبات،

  4.للشخص املعنوي
للشخص املعنوي، ضمن  اجلزائية املسؤوليةحيث نص املشرع اجلزائري صراحة على 

، متاشياً مع التحوالت 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ 15-04من القانون  رمكر 51املادة 
 اجلزائية املسؤوليةللدولة، وبذلك يكون قد كرس تلك  االقتصاديةالسياسية واالجتماعية و

صراحة وبوضوح، مبا ال يدع جماالً للشك يف القانون العقايب العام مثل بقية التشريعات 
  5.املقارنة األخرى

                                                             
، دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري والفرنسي، دار اهلدى، عني ميلة، اجلزائر، للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةصمودي سليم،  - 1

  . 21ص ، 2006
اإلشارة إىل دراسة يف التشريع اجلزائري مع ( ة عن جرمية تبييض األموال لألشخاص املعنوي اجلزائية املسؤوليةعبد الرمحان خلفي،  - 2

  .17، ص 2011، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، 01ة للبحث القانوين، العدد الة األكادميي ،)الفقه والتشريع املقارن 
  .136أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
، نون العقوبات وقوانني البيئةث البيئة، دراسة يف أحكام قاللشخص املعنوي عن جرمية تلو اجلنائية املسؤوليةبن دريس حليمة،  - 4

  .268، ص 2015ة، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، العدد احلادي عشر، ة واإلدارية العلوم القانونيجملّ
  .69ص بلعسلي ويزة، مرجع سابق،  - 5
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 املسؤوليةوبذلك يكون املشرع اجلزائري قد مر مبرحلتني أساسيتني يف موقفه من 
لقانون  املعدل واملتمم 15-04للشخص املعنوي، ومها مرحلة ما قبل صدور القانون  اجلزائية

 املعدل واملتمم 15-04، ومرحلة ما بعد صدور القانون ) الفرع األول( العقوبات اجلزائري 
  ). الفرع الثاين( العقوبات لقانون 

  الفرع األول
  لقانون العقوبات املعدل واملتمم 15-04مرحلة ما قبل القانون 

للشخص املعنوي صراحة  اجلزائية املسؤوليةكرس املشرع اجلزائري ملوقفه الرافض من 
 08بتاريخ  156-66ضمن نصوص قانون العقوبات اجلزائري، الصادر مبوجب األمر رقم 

وحي على اعتراف املشرع ، حيث مل يوجد يف ذلك القانون أي أثر ميكن أن ي19661نيو يو
  2.للشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةاجلزائري ب

يان مفهوم بمن القانون سالف الذكر اليت جاءت ب 17باإلضافة كذلك لنص املادة 
ري من االستمرار يف العقوبة وشروط تطبيقها، تلك املادة نصت على منع الشخص االعتبا

ممارسته النشاط ومل تنص على عقوبة حلّه، زد على ذلك فعقوبة املنع من النشاط تعترب 
   3.عقوبة تكميلية، لذا فإنه ال جيوز احلكم ا إالّ إذا نص املشرع صراحة على ذلك

ل أنه مثّاألمر املالحظ كذلك يف هذه املرحلة أنها متيزت مبفترقني، األول ميكن القول ب
 املسؤوليةعترب هو بداية االعتراف ب، والثاين ياجلزائيةإنكار املشرع اجلزائري للمسؤولية 

  .للشخص املعنوي يف القوانني اخلاصة أي ما يعرف باالعتراف اجلزئي اجلزائية
  للشخص املعنوي من قبل املشرع اجلزائري اجلزائية املسؤوليةإنكار : أوالً

، 1966ن بأنّ املشرع اجلزائري ومن خالل قانون العقوبات الصادر سنة يرى القائلو
 املسؤوليةللشخص املعنوي يف هذه املرحلة، وذلك من خالل اعترافه ب اجلزائية املسؤوليةأنكر 

                                                             
اجلريدة الرمسية للجمهورية يف الصادر، املعدل واملتمم، قانون العقوبات املتضمن، 1966جوان   08 يف املؤرخ 156-66األمر  - 1

  .1966جوان  11بتاريخ  املؤرخ، 49اجلزائرية، عدد 
  .77حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 2
  .31فليح كمال، مرجع سابق، ص  - 3
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، 1للشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمية باسم و حلساب الشخص املعنوي وفقط اجلزائية
  . ي يف ذلك على مبدأ شخصية العقوبةحيث أعتمد املشرع اجلزائر

هذا املوقف من املشرع اجلزائري مل يكن غريب، بل هو نتاج قيامه باالعتماد على 
، والذي بقي سارياً إىل غاية صدور قانون 1810قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 

 اجلزائية سؤوليةاملب ، ذلك القانون الفرنسي الذي مل يكن يقر1966العقوبات اجلزائري سنة 
، وعليه فإنّ املشرع اجلزائري قد استقر به الوضع يف بداية نشأته، على أنه 2للشخص املعنوي

ال جيوز مساءلة األشخاص املعنوية جزائياً عن اجلرائم اليت ترتكب بامسها أو ملصلحتها، وإنما 
  3.لشخص املعنوياألشخاص الطبيعيني املكونني لذلك ا اجلزائيةخيضع للمساءلة 

كذلك يذهب أصحاب الرأي القائل بأنّ املشرع اجلزائري، قد انتهج النظرية التقليدية 
إىل  4ليس واقع؛عترب الشخص املعنوي جمرد خيال والرافضة ملساءلة الشخص املعنوي اليت ت

 09 القول بأنّ املشرع اجلزائري حىت وإن نص على عقوبة حل الشخص االعتباري يف املادة

، فهي حسب قوهلم ليست عقوبة مقررة للشخص املعنوي، 1966من قانون العقوبات لسنة 
  5.بل هي خاصة بالشخص الطبيعي الذي حيكم ا عليه كعقوبة تكميلية

كذلك يرى البعض أنّ املشرع اجلزائري حينما عرف العقوبات التكميلية املنصوص 
ون قد حاول تعريف حل الشخص املعنوي، ، يك1966عليها يف قانون العقوبات لسنة 

من نفس القانون اليت استعمل فيها املشرع عبارة ملتوية  176ويتضح ذلك من نص املادة 
  7.كما ورد يف العقوبات التكميلية األخرى "احلل " و ليس عبارة  "املنع " وهي 

                                                             
، 1988زائر، ، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل)اجلرمية  -القسم العام( حماضرات يف قانون العقوبات، عادل قورة،  - 1

  .141ص 
  .71جنيب بروال، مرجع سابق، ص  - 2
  .141مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 3
، ص 1970، )بدون دار نشر ( ، القسم العام، شرح قانون العقوبات اجلزائري، الكتاب األول، قانون العقوباترضا فرج،  - 4

312.  
  .139أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 5
منع الشخص االعتباري من " : كما يلي 1966من قانون العقوبات اجلزائري يف نسخته األوىل لسنة  17ة جاء نص املاد - 6

االستمرار يف ممارسة نشاطه، يقتضي أن ال يستمر هذا النشاط حىت ولو كان حتت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء جملس إدارة أو 
  ".افظة على حقوق الغري حسن نية مسريين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع احمل

  .139أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 7
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شروط كذلك يضيف أصحاب هذا الرأي بالقول أنّ املشرع اجلزائري مل ينص على 
 ا إالّ إذا نص ة، فال حيكم القاضية وليست أصليتطبيق عقوبة احلل وهي عقوبة تكميلي
القانون عليها صراحة كعقوبة جلرمية، وبالتايل فإنّ قانون العقوبات اجلزائري مل يتضمن 

  1.إطالقاً إجراء احلل كعقوبة أصلية جلناية أو جنحة
لألشخاص الطبيعية واخلروج عن  اجلزائية ؤوليةاملسفاملبدأ الذي أخد به املشرع هو 

 اجلزائية املسؤوليةذلك املبدأ، جيب أن يقره املشرع اجلزائري مبقتضى نص صريح يقضي ب
للشخص املعنوي ضمن قانون  اجلزائية املسؤوليةللشخص املعنوي، فال وجود للنص عن 

  .3وال جرمية وال تدابري أمن إالّ بقانونفاملبدأ يقول بأنه ال عقوبة  2العقوبات اجلزائري،
قانون  املتضمن 156-66من األمر  19يضيف كذلك القائلون ذا الرأي أنّ املادة 

 23ونفس القانون قد تضمن يف املادة  "املنع" ، قد نصت على عبارة 1966العقوبات سنة 
املنع من مزاولة مهنة أو جيوز احلكم ب"منه، بيان كيفيات احلكم باملنع، فنص على ما يلي 

نشاط أو فن على احملكوم عليه جلناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أنّ للجرمية اليت ارتكبت 
   ".أنه يوجد خطر من تركه ميارس أيا منهااولة املهنة أو النشاط أو الفن وصلة مباشرة مبز

ق على الشخص الية السابقة، أنّ تلك التدابري تطبطبيعي وليس فهم من نص املاد
  4.الشخص املعنوي

اجلزائري الصادر  اجلزائيةيف فقرا الثانية من قانون اإلجراءات  647كذلك نص املادة 
على فهرسة الشركات لدى وزارة العدل، حيث حيتوي ذلك  155،5-66مبوجب األمر رقم 

ت مجيع اإلخطارات اخلاصة باإلدانات واجلزاءا" على  647الفهرس وفق نص املادة 
الصادرة ضد األشخاص املعنوية اليت دف إىل الربح واألشخاص الطبيعيني الذين 

                                                             
  .218، ص 2004، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر، الوجيز يف القانون اجلزائي العامأحسن بوسقيعة،  - 1
  .71بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
 ال جرمية وال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانون" دأ الشرعية واليت جاء فيها نصت املادة األوىل من قانون العقوبات اجلزائري على مب - 3
، يقصد مببدأ الشرعية وفقا للدكتور عبد القادر القهوجي، بأن توكل مهمة حصر اجلرائم وحتديد عقوباا إىل السلطة التشريعية، حيث "

ر اجلزاء اجلنائي الذي الوحيدة اليت تقر يرائم، كما أن السلطة التشريعية هأا هي اجلهة الوحيدة اليت يعهد إليها بيان األفعال اليت تعد ج
نظرية اجلرمية، ( قانون العقوبات، القسم العام عبد القادر القهوجي، . يترتب على وقوع كل منها وذلك بصورة دقيقة وواضحة

  .65، ص 2000القاهرة،  ، الدار اجلامعية للطباعة والنشر،)، اجلزاء اجلنائي اجلنائية املسؤولية
  .71بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
الصادر يف اجلريدة ، املعدل واملتمم، اجلزائيةقانون اإلجراءات  املتضمن، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 155-66األمر رقم  - 5

  .1966يونيو  10يف  املؤرخ، 48، عدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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كذلك نصت نفس املادة على ختصيص واستخراج صحيفة للسوابق العدلية رقم  ،" يسيروا
خاصة بالشركات املدنية والتجارية، تتضمن كل إدانة جزائية يف احلاالت االستثنائية اليت  01

ها ضد الشركة كل تدبري أمن أو غلق حىت ولو كان جزئياً أو مؤقّتاً وكل مصادرة يصدر في
  .حمكوم ا على شركة حىت ولو كانت نتيجة جلزاء صادر على شخص طبيعي

قه هلذه املادةة الغامضة يف قانون اإلجراءات عند تطربتحرير صحيفة  اجلزائي اليت تقر
، قال البعض بأنّ املشرع من خالل نص تلك زائياًسوابق قضائية ضد الشركات املدانة ج

للشخص املعنوي وعدم االعتراف ا  اجلزائية املسؤوليةاملادة، يكون قد أقر صراحة باستبعاد 
كأصل عام، فاملادة جاءت لتقرير بعض األحكام يف احلاالت االستثنائية اليت تصدر 

  1.ألشخاص املعنويةل اجلزائيةخبصوصها نصوص خاصة توقع العقوبات 
للشخص املعنوي  اجلزائيةأخرياً ما ميكن به تأكيد إنكار املشرع اجلزائري للمسؤولية 

يف حالة عدم وجود " الذي جاء فيه  39608يف هذه الفترة، هو قرار احملكمة العليا رقم 
 أحكام خاصة يف القانون ال ميكن متابعة شخص معنوي وكذا الشركة التجارية بصفتها

شخصاً معنوياً والتصريح مبسؤوليتها جنائياً عن جرمية معينة، وأنّ مسير الشركة 
كشخص طبيعي هو الذي يتحمل العقوبات احملكوم ا عليه جنائياً ومدنياً، ذلك أنّ 
الشركة ال تتابع إالّ باعتبارها مسؤولة مدنياً وتبقى بسبب ذلك ملزمة خاصة بدفع 

  2." الغرامات الضريبية
ية االعتراف بالحظ على التةشريع اجلزائري فيما خيص قضية املسؤوليللشخص  اجلزائي

املعنوي يف تلك الفترة، أنه اتسم بالغموض والتناقض عديد املرات وذلك يعود للتقليد الذي 
تعود عليه املشرع اجلزائري للتشريعات األجنبية وخاصة الفرنسية منها دون البحث عن 

غامضة  املسؤوليةخاص به، وربما يعود ذلك كذلك إىل رغبة املشرع يف إبقاء تلك موقف 
حىت يترك ثغرة ميكنه من خالهلا مبعيد عن إصطدامه  ة جزائياًتابعة تلك األشخاص املعنوي

   3.مبدأ الشرعية

                                                             
  .112رح مينا، مرجع سابق، ص توفيق رضا ف - 1
صدرها ة تة قانونيالثانية، القسم الثاين، نشرة القضاء، جملّ اجلنائيةعن الغرفة  1986جوان  17الصادر بتاريخ  39608قرار رقم  - 2

  .116، ص 44وزارة العدل، العدد 
  .73بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
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  للشخص املعنوي من طرف املشرع اجلزائية املسؤوليةاالعتراف اجلزئي ب: ثانياً
، مل ينص صراحة 1966كان املشرع اجلزائري ومن خالل قانون العقوبات لسنة إذا 

 املسؤوليةللشخص املعنوي، فإنه وخالفاً لذلك قد نص على تلك  اجلزائية املسؤوليةعلى 
صراحة ضمن بعض القوانني اخلاصة، وهو ما اعترب اعتناقاً من طرف املشرع اجلزائري لنظرية 

  1.احلقيقة
خ 107-69من األمر رقم  55ت املادة حيث نصن 1969ديسمرب  31يف  املؤراملتضم 

عندما تكون املخالفات املتعلّقة بنظام الصرف مرتكبة " ، على أنه 19702قانون املالية لسنة 
من قبل متصريف وحدة معنوية أو مسيريها أو مديريها أو أحد هؤالء، عاملني باسم 

هذه األخرية نفسها وحيكم عليها بالعقوبات املنصوص وحلساب هذه الوحدة تالحق 
  ". عليها يف هذا األمر فضالً عن املالحقات اجلارية

ع اجلزائري قد اعترف بالنص املذكور أعاله يةعترب دليل قطعي على أنّ املشراملسؤولي 
ع قد أقر للشخص املعنوي، حيث يالحظ عليه أنه جاء سابقاً ألوانه، إذ أنّ املشر اجلزائية

للشخص املعنوي يف القوانني اخلاصة قبل أن يقرها يف قانون العقوبات  اجلزائية املسؤولية
كأصل عام، كما جاء النص السابق واسعاً دون تقييد أو تفريق بني األشخاص املعنوية، 

ا غري مساولة ومؤسة أنّ الدة، فحسب مفهوم املادة أو خاصمن  ستبعدةسواء كانت عام
  .3اجلزائية املسؤوليةنطاق 

منه على أنه  61، قد نص يف املادة 1975الصادر سنة  374-75كما جند األمر رقم 
مرتكبة من قبل القائمني بإدارة  ،عندما تكون املخالفات املتعلّقة بأحكام هذا األمر"

ا الشخص املعنوي أو مسيريه أو مديريه باسم وحلساب الشخص املعنوي، يالحق هذ
األخري بذاته وتصدر حبقه العقوبات املالية املنصوص عليها يف هذا األمر، فضالً عن 

  ."املالحقات اليت جتري حبق هؤالء يف حالة ارتكام خطأ عمدي
                                                             

  .144أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 1970قانون املالية لسنة  املتضمن، 1969ديسمرب  31يف  املؤرخ، 107-69األمر رقم  - 2

  . 1969، ديسمرب 31يف  املؤرخ، 110، العدد اجلزائرية
ة للبحث القانوين، جامعة عبد الرمحان دميي، الة األكاللشخص املعنوي يف جرائم الصرف اجلزائية املسؤوليةاإلقرار بشيخ ناجية،  - 3

  .25، ص 2011، 2مرية، جباية، العدد 
الصادر يف ، )ملغى ( ة باألسعار ق باألسعار و قمع املخالفات اخلاصاملتعلّ، 1975أبريل  29يف  املؤرخ، 37-75األمر رقم  - 4

  . 1975مايو  13يف  املؤرخ، 38، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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كذلك القوانني الضريبية قد نصت صراحة على مساءلة الشخص املعنوي عن جرمية 
- 76باشرة والرسوم املماثلة رقم الغش اجلبائي ضمن نصوصها، فنجد قانون الضرائب امل

عندما ترتكب املخالفة من شركة " : منه الفقرة التاسعة على أنه 303، نص يف املادة 1011
أو شخص معنوي أخر تابع للقانون اخلاص، ويصدر احلكم بعقوبات احلبس املستحقّة 

ني أو القانونيفني أو املمثّلني الشرعيني للمجموعة، ويصدر وبالعقوبات امللحقة ضد املتصر
ضد املتصرفني أو املمثّلني الشرعيني أو القانونيني وضد الشخص  اجلزائيةاحلكم بالغرامة 

  ." املنصوص على تطبيقها اجلنائيةاملعنوي دون اإلخالل فيما خيص هذا األخري بالغرامات 
ادة اخلامسة يف امل 3 01-03باألمر رقم  املعدل واملتمم 222- 96كذلك جاء األمر رقم 

 اجلزائية املسؤوليةيعترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاص دون املساس ب" منه على 
املرتكبة حلسابه من قبل أجهزته أو ) خمالفات الصرف ( ملمثّليه الشرعيني، مسؤوالً عن 

  ." ممثّليه الشرعيني
ديسمرب  31يف  ملؤرخا 107- 69جاء امتداداً لألمر  22- 96مع العلم أنّ األمر رقم 

، ويعترب أول تشريع صدر بعد االستقالل لتنظيم 1970الذي تضمن قانون املالية لسنة  1969
 55هي امتداد للمادة  22-96فاملادة اخلامسة من األمر رقم  4.جرمية الصرف تنظيماً شامالً

  .107-69من األمر 
ع اجلزائري قد أكّد على نطاق يةاملسؤوالحظ أنّ املشرة ليللشخص املعنوي يف  اجلزائي

اللتني نصتا على  22- 96من األمر  05، واملادة 36-90من األمر رقم  303كل من املادة 
عندما ترتكب املخالفة من شركة أو شخص "   :العبارات التالية، األوىل جاءت بعبارة

من  05سبة للمادة ، أما بالن36-90من األمر رقم  303املادة  " معنوي تابع للقانون اخلاص

                                                             
الصادر ، املعدل واملتممقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 101-76األمر رقم  - 1

مبوجب  تعديله قد متّ 303، مع العلم أن نص املادة 1976ديسمرب  22يف  املؤرخ، 102، العدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
  . 2012من قانون املالية لسنة  13ومبوجب املادة  2003من قانون املالية لسنة  28املادة 

ق مبخالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال املتعلّ، 1996يوليو  09يف  املؤرخ، 22-96األمر رقم  -  2
  . 1996يوليو  10يف  املؤرخ، 43، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائريةالصادر يف اجلريدة ، املعدل واملتمممن وإىل اخلارج 

ق بقمع املتعلّ، 1996جويلية  09يف  املؤرخ، 22-96لألمر  املعدل واملتمم، 2003فيفري  19يف  املؤرخ، 01-03األمر رقم  -  3
، الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ارجخمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخل

  .2003فيفري  23يف  املؤرخ، 12العدد 
  .73بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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، " عترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاصي"  :، فقد جاءت بعبارة22-96األمر 
بعدما كان املشرع يترك األمر مفتوح بدون ختصيص الشخص املعنوي املسؤول جزائياً أهو 

لقة طللشخص املعنوي بصفة م اجلزائية املسؤوليةمن القانون العام أم اخلاص، أي النص على 
 ،107-69من األمر  55بدون ختصيص، وهو مذهب قد سلكه املشرع اجلزائري يف املادة 

  .37-75من األمر رقم  61وكذا املادة 
للشخص  اجلزائية املسؤوليةمل يكتفي املشرع اجلزائري بتلك القوانني للنص على 

املخالفات اخلاصة املعنوي، بل أضاف هلا قانون أخر وهو املتعلّق باألسعار وقمع الغش و
عندما " منه على  61حيث نصت املادة  ،37- 75بتنظيم األسعار الصادر مبوجب األمر رقم 

تكون املخالفات املتعلّقة بأحكام هذا األمر مرتكبة من القائمني باإلدارة أو املسيرين أو 
املديرين لشخص معنوي، أو من أحدهم باإلضافة السم وحلساب الشخص املعنوي، 

إىل  49حق هذا األخري بذاته وتصدر حبقّه العقوبات املالية املنصوص عليها يف املواد من يال
  ". أعاله، فضالً عن املالحقات اليت جتري حبق هؤالء يف حالة اخلطأ العمدي 52

ة سالفة الذكريصراحة فيها  ،ستشف من نص املاد ع اجلزائري قد أقرأنّ املشر
، وقد بينت املادةّ شروط 1خص املعنوي ومل يعد هناك شك يف ذلكللش اجلزائية املسؤوليةب

للشخص  اجلزائية املسؤوليةللشخص املعنوي، حيث اشترطت النتقال  اجلزائية املسؤوليةقيام 
ويف هذه احلالة مل حلساب الشخص املعنوي وبامسه، املعنوي، أن يكون مرتكب اجلرمية يع

عفى من املتابعة الشخص الطبيعي خص املعنوي، كما ال يللش اجلزائية املسؤوليةتنتقل 
ه قام به عمداًمرتكب اجلرمية بنفس اجلرم يف حالة ما إذا ثبت أن.  

املالحظ على نص املادة أنها مل تفرق بني األشخاص املعنوية وجاءت على سبيل 
  .اإلطالق، فهل األشخاص املعنوية العامة تدخل ضمن أحكامها ؟

كفيلة باإلجابة على ذلك، حيث نصت وبدون  37-75من األمر  23دة كانت املا
غموض على أنّ األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص هي املقصودة بعبارة األشخاص 

   2.املعنوية الواردة يف األحكام اخلاصة ذا النص
                                                             

  .74ص  سابق،الرجع املبلعسلي ويزة،  - 1
2 - ملخالفات التالية واملرتكبة ختضع ألحكام الكتاب الثاين من هذا األمر ا" : ، على ما يلي37-75من األمر  23 رقم ت املادةنص

، يستشف من نص املادة أنّ اجلرائم اليت يرتكبها األشخاص الطبيعيني ال " ...طبيعيني التابعني للقانون اخلاص من طرف األشخاص ال
امساءلة األشخاص  ميكن أن يتماليت تضمن 61املادة  ة عنها إذا مل تكن ختضع للقانون اخلاص، ومن املعلوم أنّملعنويعاقبةت إمكانية م= 
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علّق باألسعار املت 37- 75جتدر اإلشارة إىل أنّ املشرع اجلزائري كان قد ألغى األمر 
املتعلق باألسعار، يف حني  121- 89وقمع املخالفات اخلاصة بتنظيم األسعار مبوجب القانون 

للشخص املعنوي عن اجلرائم  اجلزائية املسؤوليةمل يشر املشرع يف القانون اجلديد إىل 
   2.االقتصادية

 09يف  ملؤرخا 1023-76من األمر رقم  83كما نص املشرع اجلزائري يف املادة 
إذا كانت اجلرائم قد " ه ، على أنالرسوم على رقم األعمالاملتعلق بقانون  1976ديسمرب 

ارتكبت من قبل الشركة أو شخص اعتباري من القانون اخلاص، فإنّ العقوبات البدنية 
يتحملها ممثّل الشركة أو الشخص املعنوي، أما العقوبات املالية فيتحملها بالتضامن 

  ". لشخص املعنوي وممثّلها
ع قد ذكر عبارة  هذه املادة يالحظ عليها عدم التناسق يف الصياغة، حيث أنّ املشر "

ومن املعلوم أنّ الشركة تعترب شخص اعتباري، فماذا  " الشركة أو الشخص االعتباري
  .يقصد املشرع اجلزائري ذه الصياغة املتناقضة ؟

ة أنا على كذلك يالحظ على نص املاد دت حىت طبيعة العقوبات اليت حيكمها عد
الشخص املعنوي وممثّله، ففي العقوبات اليت حيكم ا على الشخص املعنوي وممثّله، جند 
العقوبات البدنية اليت حيكم ا على ممثّل الشخص املعنوي، بينما الغرامة يشتركان فيها 

  .بالتضامن
ص تلك املادة وما حتتويه من غموض اقترح بعض الباحثني بعد استقرائهم لن

إذا كانت اجلرائم قد ارتكبت من قبل الشخص " : وتناقضات، إعادة صياغتها كما يلي

                                                                                                                                                                                   
األشخاص املعنوية عن اجلرائم اليت ترتكب من طرف أحد مسرييها أو مديريها أو القائمني باإلدارة لديها بامسها وحلساا، هي مادة قد =

قد نصت صراحة على مسؤولية األشخاص الطبيعيني  37-75األمر رقم من  23مت النص عليها ضمن أحكام الكتاب الثاين، واملادة 
مسريي أو مديري أو القائمني بإدارة الشخص املعنوي واملرتكبني للمخالفات جيب أن يكونوا  اخلاضعني للقانون اخلاص، أي مبعىن أخر أن

  .خاضعني للقانون اخلاص
، 29، العدد ئريةالصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا، ق باألسعاراملتعلّ، 1989يوليو  05يف  املؤرخ، 12-89القانون رقم  - 1

، املتعلق 1995يناير  25يف  املؤرخ، 06-95، مع العلم أن هذا القانون قد مت إلغاءه مبوجب األمر رقم 1989يوليو  19يف  املؤرخ
  .1995فرباير  22يف  املؤرخ، 09، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةباملنافسة، 

  .109، مرجع سابق، ص ات جرمية الصرف يف القانون اجلزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 2
الصادر يف ، املعدل واملتممقانون الرسوم على رقم األعمال  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 102- 76األمر رقم  - 3

  .1976ديسمرب  26يف  املؤرخ، 103، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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االعتباري بواسطة ممثّليه بامسه وحلسابه، فإنّ العقوبات البدنية يتحملها ممثّلو الشخص 
  1."ي وممثّله املعنوي، أما العقوبات املالية فيتحملها بالتضامن الشخص املعنو

للشخص املعنوي يف  اجلزائية املسؤوليةقد نص على  032- 03كذلك جند األمر رقم 
يعاقب على املمارسات املقيدة للمنافسة كما هو " منه، واليت جاءت مبا يلي  56نص املادة 

من مبلغ رقم األعمال من غري  % 07أعاله، بغرامة ال تفوق  14منصوص عليها يف املادة 
وم، احملقّق يف اجلزائر خالل أخر سنة مالية خمتتمة، و إذا كان مرتكب املخالفة الرس

شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو منظّمة مهنية ال متلك رقم أعمال حمدداً، فالغرامة ال تتجاوز 
  ". )دج  3.000.000( ثالثة ماليني دينار 

املنافسة إقرار غرامة ال ميكن لس " من نفس األمر على أنه  59كما نصت املادة 
بناء على تقرير املقرر، ضد ) دج  500.000( تتجاوز مبلغ مخسمائة ألف دينار 

املؤسسات اليت تتعمد تقدمي معلومات خاطئة أو غري كاملة بالنسبة للمعلومات املطلوبة 
ملطلوبة يف أعاله، أو اليت ال تقدم املعلومات ا 51أو تتهاون يف تقدميها طبقا ألحكام املادة 

  .اآلجال احملددة من قبل املقرر
ديدية تقد ر غرامةر خبمسني ألف دينار كما ميكن للمجلس أيضاً أن يقر

  ." عن كل يوم تأخري) 50.000(
يعاقب الشخص املعنوي الذي " على أنه 093-03من األمر رقم  18كما نصت املادة 

أعاله بغرامة من  09ا يف املادة يرتكب جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليه
  .دج 15.000.000دج إىل  5.000.000

عاقب الشخص املعنوي الذي يرتكب جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها ي
من هذا القانون، بغرامة تعادل  17و  16و  15و  14و  13و  12و  11و  10يف املواد 

  .مخس مرات الغرامة املقررة للشخص الطبيعي

                                                             
  .112، مرجع سابق، ص ات جرمية الصرف يف القانون اجلزائريخصوصيناجية، شيخ  - 1
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، املعدل واملتممق باملنافسة املتعلّ، 2003جويلية  19يف  املؤرخ، 03-03األمر رقم  -  2

  .  2003جويلية  20يف  املؤرخ، 43، العدد اجلزائرية
قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وختزين  املتضمن، 2003جويلية  19يف  املؤرخ، 09- 03 القانون رقم - 3

 20يف  املؤرخ، 43، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، و استعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة
  . 2003جويلية 
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ملدة ال تتجاوز مخس  سة أو غلقها مؤقتاًمجيع احلاالت يتم احلكم حبل املؤس ويف
  ." سنوات) 05(

 ع اجلزائري، واليت أقرة اليت أصدرها املشرمن خالل دراستنا ملختلف القوانني اخلاص
للشخص املعنوي، يتضح لنا الغموض الذي لف تلك النصوص يف  اجلزائية املسؤوليةفيها 

نراه مرة أخرى يعترف مبساءلة  مثّيان، كعدم التفريق بني األشخاص املعنوية، بعض األح
املؤسسات املعنوية اخلاصة، كما نراه تارة أخرى يتخبط يف دوامة عدم ضبط املصطلح، ومل 
تظهر الصيغة احلقيقية إالّ يف ايات تسعينيات القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة، حيث أنّ 

  . ضبط يف املصطلحاتالفترة أتسمت بنوع من الدقّة و وانني الصادرة يف تلكالق
ذلك الغموض الذي شاب النصوص القانونية يف هذه املرحلة، تلقّفه القضاء اجلزائري 

للشخص املعنوي، ربما كان  اجلزائية املسؤوليةبسلبية، حيث قام يف كثري من القضايا بإنكار 
، حيث جتاهل جملس اجلزائيةمة يستند عليها يف إقراره للمسؤولية ذلك حلاجته لقاعدة عا

سبت إىل الديوان الوطين للحليب، أثناء نظره يف جرمية سوء التسيري اليت نقضية  ؛قضاء عنابة
ة كبرية من احلليب يف صهاريج تفوح املسؤول التجاري لذلك الديوان، عندما عثر على كمي

بالديدان يف مقرات ذلك الديوان، حيث مل يرتب القضاء عليه  ةتلئمنها رائحة كريهة، ومم
   1.أي مسؤولية ال جزائية وال حىت مدنية

املعتمد من  اجلزائية املسؤوليةرمبا كان أساس استبعاد الديوان الوطين للحليب من 
  .طرف جملس قضاء عنابة، هو كون ذلك الديوان خاضع للقانون العام

  :خمتلف النصوص اليت تناولناها سابقاً ما يلييظهر لنا من خالل 
1- عدم حتديد األشخاص املعنوية املسؤولة جزائياً بدقّة، وتاألمر مفتوح يف العديد من  رك

  .املرات
استعمال املشرع للفظ الوحدة املعنوية وهو لفظ غري مناسب وغري مستعمل للتعبري عن  -2

  2.يالفكرة اليت يقصدها وهي الشخص املعنو
على إدانة الشخص املعنوي بنوعيه العام  اجلزائيةكذلك نصت بعض تلك النصوص  -3

ها املطلق، فمنها ما نصما ، مثل على معاقبة الشخص املعنوي العام واخلاص وذلك بنص
                                                             

، أنظر كذلك بلعسلي ويزة، 21ة مقارنة ، ص ة تأصيلي، دراسة حتليليللشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةخلفي، عبد الرمحان  -  1
  .81 ص مرجع سابق،

  .145أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  -   2



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةتطور                         :األول الفصل - الباب األول 

77 
 

األخر ، والبعض22-96من األمر رقم  02و 01 رقم ادوامل ت عليهنص على م عاقبة نص
على مسؤولية كال من  األخرى فقط، كما نص يف بعض القواننيالشخص املعنوي اخلاص و

  .09- 03األمر رقم  ما جاء يف الشخصني العام واخلاص مثل
من القوانني اليت نصت على مسؤولية الشخص املعنوي اخلاص صراحة، األمر رقم 

 23املادة ق باألسعار وقمع املخالفات اخلاصة بتنظيم األسعار، حيث جاء يف املتعلّ 37- 75
التالية ) اجلرائم ( خيضع ألحكام الكتاب الثاين من هذا األمر املخالفات " : منه ما يلي

  1... "املرتكبة من طرف األشخاص الطبيعيني التابعني للقانون اخلاص
من قانون  303املادة  ضمن نصكما نصت خمتلف القوانني الضريبية على نفس املعىن، 

املعدلة  2الرسوم على رقم األعمالمن قانون  138املادة وم املماثلة، وئب املباشرة والرسالضرا
املادة كذا ، و1991لسنة  قانون املالية املتضمن 36-90القانون رقم من  65موجب املادة 

من قانون  36من قانون التسجيل واملادة  121املادة ئب غري املباشرة ومن قانون الضرا 554
  3.الطابع

 107- 66من األمر  55عدم انسجام النصوص مع بعضها، فمثالً املادة كذلك لوحظ  – 4
، نصتا على أنه يتابع الشخص املعنوي إذا ارتكبت اجلرمية من 37-75من األمر  61واملادة 

أن لشخص املعنوي أو من طرف أحدهم، وطرف القائمني باإلدارة ومسيري ومديري ا
، "حلسابه " الشخص املعنوي و  "باسم " صرفهم يكونوا قد ارتكبوا هذه اجلرائم مبناسبة ت

                                                             
ضع ألحكام الكتاب خت" : واليت جاءت كما يلي 37-75من األمر  23جتدر اإلشارة إىل أنه قد وقع خطأ يف صياغة نص املادة  -  1

حيث تغاضت عن النص ...." الثاين من هذا األمر املخالفات التالية واملرتكبة من طرف األشخاص الطبيعيني التابعني للقانون اخلاص 
وهي عبارة ال يستعملها املشرع  "التابعني للقانون اخلاص " رغم وجود عبارة  37-75على الشخص املعنوي اخلاضع ألحكام األمر 

ختضع ألحكام الكتاب الثاين من هذا األمر "  :الصياغة األصح تكون كما يلي عندما ينص على األشخاص املعنوية، لذا فإنّ زائري إالّاجل
  ...."املخالفات التالية واملرتكبة من طرف األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني التابعني للقانون اخلاص 

قانون املالية لسنة  املتضمن، 1990ديسمرب  31يف  املؤرخ، 36-90من القانون رقم   65ادة تعديل هذه املادة مبوجب امل متّ -  2
، حيث نص فيها املشرع اجلزائري 1990ديسمرب  31يف  املؤرخ، 57، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1991

خلاصة دون العامة عن املخالفات الواردة يف قانون الرسوم على رقم األعمال، حيث لألشخاص املعنوية ا اجلزائية املسؤوليةصراحة على 
عندما ترتكب املخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي أخر خاضع للقانون اخلاص، يصدر احلكم بعقوبات احلبس " جاء فيها 

  .الشرعيني أو القانونيني للشركة ة والعقوبات الثانوية التابعة هلا، ضد القائمني باإلدارة أو املمثلنياملستحقّ
املستحقة يف آن واحد، ضد القائمني باإلدارة أو املمثلني القانونيني أو الشرعيني وضد الشخص  اجلزائيةويصدر احلكم بالغرامات 

  ".االعتباري، وكذلك األمر بالنسبة للغرامات اجلبائية القابلة للتطبيق 
  .148أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
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اص تابع األشخفهل يعين أنه ال ت "ة عمدي" عبارة  37-75من األمر  61كما أضافت املادة 
1.عمديةالغري ة عن ارتكاب اجلرائم املعنوي  

عترب مسؤوالً عن املخالفات نصت على أنه ي 01- 03 رقم من األمر 05أما املادة 
ليها يف املادتني األوىل والثانية من هذا األمر واملرتكبة حلسابه من طرف أجهزته املنصوص ع

ني، يمبتابعة  "أجهزته " الحظ أنّ النص جاء دقيقاً مستعمالً عبارة أو ممثّليه الشرعي كما أقر
  2.الشخص الطبيعي كذلك

  ). Organes( وهو أول استعمال من قبل املشرع اجلزائري للفظة أجهزة 
للشخص  اجلزائية املسؤوليةالقوانني الضريبية اتفقت على صيغة واحدة يف إقرار 

 غري املباشرةمن قانون الضرائب  554املعنوي عن جرمية الغش اجلبائي، حيث نصت املادة 
 36من قانون التسجيل واملادة  121من قانون الرسوم على رقم األعمال و املادة  138واملادة 

من األمر رقم  55املادة و غري املباشرةمن قانون الضرائب  303بع و املادة من قانون الطا
للشخص املعنوي عن خمتلف اجلرائم املنصوص عليها ضمن  اجلزائية املسؤوليةعلى ، 69-107

  3.القوانني الضريبية
أما بالنسبة للعقاب فقد اختلفت أغلب القوانني يف مضموا، عكس القوانني الضريبية 

اتفقت كلّها على عقوبة الغرامة فقط، وهو ما سلكه املشرع اجلزائري كذلك يف األمر اليت 
  .61يف نص املادة  37- 75

من  18واملادة  22-96للقانون رقم  املعدل واملتمم 01-03من األمر رقم  05أما املادة 
  .نصت على عقوبات تتوافق مع خصوصية الشخص املعنوي فقد ،09-03األمر رقم 

ت بتة اليت أقرةعترب القوانني اخلاصة املسؤوليللشخص املعنوي، أكرب دليل على  اجلزائي
أخذ املشرع اجلزائري بنظرية احلقيقة للشخص املعنوي واعتناقه للمذهب احلديث يف 

للشخص املعنوي، بل إنّ تلك القوانني كانت هي الرحم اليت  اجلزائية املسؤوليةاالعتراف ب
لقانون العقوبات اجلزائري،  املعدل واملتمم 15- 04من القانون  مكرر 51املادة  خرجت منها

                                                             
  .149ص ، سابقالرجع املأمحد الشافعي،  - 1
  .املرجع نفسه - 2
3 - خ، 107-69من األمر رقم  55ت املادة نصة، 1969ديسمرب  31يف  املؤرة اجلزائرية للجمهوريالعدد الصادر يف اجلريدة الرمسي ،

يف وحدة معنوية أو رتكبة من قبل متصرصرف مقة بنظام العندما تكون املخالفات املتعلّ" ، على 1969ديسمرب  31يف  املؤرخ، 110
مسرييها أو مديريها، أو أحد هؤالء، عاملني باسم أو حلساب هذه الوحدة، تالحق هذه األخرية نفسها وحيكم عليها بالعقوبات املالية 

  ".عن املالحقات اجلارية حبق هؤالء  املنصوص عليها يف هذا األمر، فضالً
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مل يتم النص  جلرائم يف القوانني اخلاصة جرميةكوا مهدت هلا الطريق، حيث مل يبقى من ا
خيار إالّ أن من ع اجلزائري عليها مما ميكن فيه مساءلة الشخص املعنوي، فلم يبقى للمشر

اخلاص إىل اإلطار ينص عليها وينقلها من اإلطار صراحة، و اجلزائية ملسؤوليةايعترف بتلك 
جاءت متوافقة مع صياغة بعض املواد اليت أقرت  مكرر 51أنّ صياغة املادة العام، خاصة و

، 22-96من األمر  05للشخص املعنوي يف القوانني اخلاصة، مثل املادة  اجلزائية املسؤوليةب
  .  01-03يلها الذي جاء به األمر خاصة يف تعد

  الفرع الثاين
  لقانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم 15-04مرحلة ما بعد صدور القانون 

لقانون  املعدل واملتمم 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ 151-04لقد جاء القانون رقم 
للشخص املعنوي، وليضع  ةاجلزائي املسؤوليةالعقوبات اجلزائري، لينهي اجلدل الدائر حول 

حداً لتردد املشرع اجلزائري يف االعتراف ا والنص عليها كمبدأ عام، حيث جاءت املادة 
باستثناء الدولة "  :ما يلي موضحة لذلك، إذ نصت على 15-04من القانون  مكرر 51

املعنوي واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، يكون الشخص 
ني مسؤوالً جزائياً عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعي

  .عندما ينص القانون على ذلك
للشخص املعنوي؛ ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل  اجلزائية املسؤوليةإنّ 

  ." أصلي أو شريك يف نفس األفعال
خمتلف العقوبات اليت تتوافق مع طبيعة الشخص  كما قام املشرع اجلزائري بالنص على

احلكم ا  حيث نص على العقوبات األصلية اليت ميكن أن يتم 15-04املعنوي يف القانون 
كما قام كذلك  ،2 مكرر 18و 1 مكرر 18و مكرر 18على الشخص املعنوي يف املواد 

لقانون اإلجراءات  واملتمم املعدل 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ 142-04بإصدار القانون 

                                                             
، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 156-66لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2004نوفمرب  10يف  ؤرخامل، 15-04القانون رقم  - 1

  .2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 71، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون العقوبات اجلزائري املتضمن
، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 155-66لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 14-04القانون رقم  - 2

نوفمرب  10يف  املؤرخ، 71، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلزائري اجلزائيةقانون اإلجراءات  املتضمن
2004.  
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للشخص  اجلزائيةزمة للمتابعة اجلزائري، والذي جاء فيه خمتلف اإلجراءات الالّ اجلزائية
  1.اجلزائيةوما يليها من قانون اإلجراءات  مكرر 65املعنوي، يف املواد 

للشخص  اجلزائية املسؤوليةتعديل قانون العقوبات اجلزائري من أجل االعتراف ب
للشخص  اجلزائية املسؤوليةحركة موجة االجتاه احلديث لالعتراف باء متاشياً مع ج ؛عنويامل

   2.املعنوي، اليت شهدا خمتلف التشريعات العاملية وعلى رأسها التشريع الفرنسي
لقانون العقوبات  املعدل واملتمم 15-04حيث نالحظ التقارب الزمين بني القانون رقم 

للشخص املعنوي، وبني القانون  اجلزائية املسؤوليةباملشرع اجلزائري قر فيه اجلزائري الذي أ
لقانون العقوبات الفرنسي،  املعدل واملتمم 2004مارس  09يف  املؤرخ 204-2004رقم 

  3.للشخص املعنوي كأصل عام اجلزائية املسؤوليةوالذي أقر فيه املشرع الفرنسي 
ي عندما قرر تعديل قانون العقوبات اجلزائري لالعتراف أنّ املشرع اجلزائر نرىحيث 

جاء ذلك تقليداً وإتباعاً للمشرع الفرنسي يف إمنا للشخص املعنوي،  اجلزائية املسؤوليةب
ع شرملشرع اجلزائري متأثّر جداً باملللشخص املعنوي، باعتبار أنّ ا اجلزائية املسؤوليةاعترافه ب
  .الفرنسي

ةع اجلزائري حني اعترف بذلك النوع من كما أنّ املشركان بسبب التزاماته املسؤولي ،
الدولية اليت تقتضي منه االخنراط يف املنظومة القانونية العاملية حملاربة اجلرمية بشىت أنواعها 

، خاصة إذا علمنا تورط مؤسسات 4وأشكاهلا ومهما كان الشخص الذي قام بارتكاا
  .رائم خطرية هددت االستقرار واألمن الدولينياقتصادية كربى يف ج

للشخص املعنوي،  اجلزائية املسؤوليةجتدر اإلشارة إىل أنّ املشرع اجلزائري قد قيد 
حصرها يف العديد من إالّ أنّ املشرع  ،إن كانت كمبدأ عام يف قانون العقوباتفهي و

أضحى ينص صراحة ع ذلك املبدأ، وف مجيع قوانينه ميكياجلرائم وهو ما يدلّ عليه قيامه بت
على اجلرائم اليت يسأل عنها الشخص املعنوي جزائياً، حيث تلى تعديل قانون العقوبات 

                                                             
  .159أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .88ص قدور علي، مرجع سابق،  - 2
  .95حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .160أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 4
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 املسؤوليةب أقرت صراحة، صدور العديد من القوانني اخلاصة اليت اجلزائيةوقانون اإلجراءات 
  1.اجلزائيةاإلجراءات للشخص املعنوي اليت كرسها قانون العقوبات وقانون  اجلزائية

ة بجتدر اإلشارة كذلك إىل أنّ األشخاص املعنوية غري معنيةة العامة املسؤولياجلزائي ،
  2.كوا تتمتع حبصانة منحها إياها املشرع اجلزائري باعتبارها ختضع للقانون العام
خص املعنوي، املشرع اجلزائري وكما أسلفنا كان قد حدد اجلرائم اليت يسأل عنها الش

للشخص املعنوي يف التشريع  اجلزائية املسؤوليةلذا وبعد مرور بضع سنوات على إقرار 
ع نفسه يف موقف حرج أمام ظهور العديد من اجلرائم اخلطرية اليت اجلزائري، وجد املشر

دد أمن الدولة وسالمتها وتورط بعض األشخاص املعنوية فيها، دون أن تترتب عليها 
  .لية جزائية حبكم أنّ القانون مل ينص على ذلك يف مثل تلك اجلرائممسؤو

ونص على بعض اجلرائم اليت أغفل  ،حيث قام املشرع اجلزائري باستدراك خطأه
جمموعة من  إىل اجلزائية املسؤوليةوسع نطاق تلك ، لي153- 04ذكرها يف القانون رقم 
لقانون العقوبات اجلزائري، كما أضاف  تمماملعدل وامل 234-06اجلرائم مبوجب القانون 

اخلاص بالعقوبات  مكرريف الباب األول  036 مكرر 18واملادة  025 مكرر 18نص املادة 
  .اليت تطبق على الشخص املعنوي

                                                             
  .89بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Wilfrid jean Didier, la longue gestation de la responsabilité pénale des personnes 
morales, cahiers de droit de l’entreprise n° 1, janvier – lévrier, 2006, p 24. 

  .87بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 156-66املعدل واملتمم لألمر رقم ، 2006ديسمرب  20يف  املؤرخ، 23-06القانون رقم  - 4

  .2006ديسمرب  24يف  ؤرخامل، 84، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون العقوبات اجلزائري املتضمن
عندما ال ينص القانون على عقوبة " ، واليت جاء فيها 23-06لقانون العقوبات، مبوجب القانون  2 مكرر 18أضيفت املادة  - 5

 51دة للشخص املعنوي طبقا ألحكام املا اجلزائية املسؤوليةالغرامة بالنسبة لألشخاص الطبيعيني سواء يف اجلنايات أو اجلنح، وقامت 
  :رة للعقوبة فيما خيص الشخص املعنوي يكون كاآليتاحلد األقصى للغرامة احملتسب لتطبيق النسبة القانونية املقر ، فإنّمكرر

  .دج عندما تكون اجلناية معاقبا عليها باإلعدام أو بالسجن املؤبد 2.000.000 -
  .تدج عندما تكون اجلناية معاقبا عليها بالسجن املؤق 1.000.000 -
  . " دج بالنسبة للجنحة 500.000 -
عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو " ، واليت جاء فيها 23-06لقانون العقوبات، مبوجب القانون  3 مكرر 18أضيفت املادة  - 6

طرف شخص  خرق االلتزامات املترتبة على هذا احلكم من ، فإنّمكرر 18أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة 
  .دج 500.000دج إىل  100.000سنوات وبغرامة من )  05( إىل مخس )  01( طبيعي يعاقب عليه باحلبس من سنة 

للشخص املعنوي عن اجلرمية املذكورة أعاله، وذلك حسب الشروط املنصوص عليها  اجلزائية املسؤوليةوميكن كذلك التصريح بقيام 
  ". مكرر 18ه احلالة إىل عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف املادة ض يف هذ، ويتعرمكرر 51يف املادة 
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ع من نطاق اجلرائم اليت يع املشرسأل عنها الشخص املعنوي، ليشمل اجلرائم كما وس
، املتعلّقة باجلنايات واجلنح ضد أمن الدولة الواردة يف الباب 96 إىل 61الواردة يف املواد من 

  1.األول من الكتاب الثالث من اجلزء الثاين
اجلرائم الواردة يف الفصل الثالث من نفس  اجلزائية املسؤوليةكذلك مشل توسيع نطاق 

نح ضد األفراد، الباب والفصل السابع، والفصل األول من الباب الثاين اخلاص باجلنايات واجل
وكذا الفصل الثالث من الباب الثاين الذي تضمن مسؤولية الشخص املعنوي عن جرائم 

  .األموال وغريها من اجلرائم اليت ال يسع اال لذكرها هنا
ر 51ستشف من نص املادة يها جاءت مبجموعة  مكرمن قانون العقوبات اجلزائري، أن

  :من الضوابط نوردها فيما يلي
يف األشخاص املعنوية التابعة للقانون  اجلزائية املسؤوليةقيام املشرع اجلزائري حبصر  -1

  .اخلاص، ونص صراحة على استبعاد األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام
2- لصاحله من طرف ممثّله أو أجهزتهب اجلرمية حلساب الشخص املعنوي ورتكجيب أن ت، 

  .للشخص املعنوي زائيةاجل املسؤوليةحىت تنعقد 
للشخص املعنوي، عندما  اجلزائية املسؤوليةأنها قيدت  ،مكرر 51يتضح من نص املادة  -3

وبالتايل فإنّ أي جرمية مل يرد فيها النص  ،" عندما ينص القانون على ذلك" نصت على 
عفى من ي يللشخص املعنوي، فإنّ ذلك الشخص املعنو اجلزائية املسؤوليةصراحة على 

  .املتابعة عليها
كذلك على متابعة الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمية لصاحل  مكرر 51نصت املادة  -4

  .أو حساب الشخص املعنوي كفاعل أصلي أو شريك يف اجلرمية
للشخص املعنوي،  اجلزائية املسؤولية؛ واالعتراف صراحة ب15- 04بعد صدور القانون 

حركية كبرية جتسيداً لذلك، فصدرت العديد من القوانني اخلاصة  شهد التشريع اجلزائري
للشخص املعنوي عن بعض اجلرائم احملددة،  اجلزائية املسؤوليةاليت كرست هي األخرى من 

  :ومن أمثلة تلك القوانني اخلاصة ما يلي
االستعمال  املتعلّق بالوقاية من املخدرات واملؤثّرات العقلية وقمع 181-04القانون  -1

، حيث نصت على أنّ الشخص املعنوي يكون 25واالجتار غري املشروعني ا يف املادة 
                                                             

  .87بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  -   1
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 13مسؤوالً جزائياً يف حالة ارتكابه جلرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من 
  .من هذا القانون 21إىل 

يل اإلرهاب ومكافحتهما املتعلق  بالوقاية من تبييض األموال ومتو 012-05القانون  -2
من هذا القانون  34من املادة حيث نص يف الفقرة الثانية :  02- 12باألمر  املعدل واملتمم

يعاقب األشخاص املعنويون املنصوص عليهم يف هذه املادة بغرامة من " : على
  ." دج دون اإلخالل بعقوبات أشد 50.000.00دج إىل  10.000.000

ؤسسات املالية تدابري الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وهذا إذا ما خالفت امل
من نفس القانون، كعدم  14واملادة  02 مكرر 10إىل  07املنصوص عليها يف املواد من 

التأكّد من هوية الزبون قبل فتح حساب له وعدم االستعالم حول مصدر األموال ووجهتها 
  .سنوات 05وكذا عدم االحتفاظ بالوثائق ملدة 

منه على مسؤولية  24املتعلّق مبكافحة التهريب، نص يف املادة  063-05األمر رقم  -3
مسؤوليته  على أنّ الشخص املعنوي الذي قامتتلك املادة  ورد يفالشخص املعنوي، حيث 

يعاقب بغرامة قيمتها ثالثة أضعاف احلد ل ارمة يف هذا األمر الرتكابه األفعا اجلزائية
  .قصى للغرامة اليت يتعرض هلا الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس األفعالاأل
منه على  53املتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته نص يف املادة  014-06القانون رقم  -4

مسؤولية الشخص املعنوي عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون وفقاً  للقواعد املقررة 
  .يف قانون العقوبات

إىل  04املتعلّق حبماية املستهلك وقمع الغش، نص يف املواد من  031-09القانون رقم  -5
الشخص املعنوي بواجب احليطة واحلذر إزاء املستهلك يف  مالزعلى إ، 17وكذلك املادة  12

ضة لالستهالكعدم تعريض سالمته ملخاطر منتجاته املعر.  

                                                                                                                                                                                   
رات العقلية وقمع االستعمال واالجتار رات واملؤثّق بالوقاية من املخداملتعلّ، 2004ديسمرب  25يف  املؤرخ، 18-04القانون رقم  - 1

  .2004ديسمرب  26يف  املؤرخ، 83، العدد صادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةال، غري املشروعني ا
الصادر ، ق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهمااملتعلّ، 2005فيفري  06يف  املؤرخ، 01-05القانون رقم  - 2

  .2005فيفري  09يف  املؤرخ، 11، العدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ق مبكافحة التهريباملتعلّ، 2005أوت  23يف  املؤرخ، 06-05األمر رقم  - 3

  .2005أوت  28يف  املؤرخ، 59
، الصادر يف اجلرمية املعدل واملتممد ومكافحته ق بالوقاية من الفسااملتعلّ، 2006فيفري  20يف  املؤرخ، 01-06القانون رقم  - 4

  .2006مارس  08يف  املؤرخ، 14الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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املتعلّق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم  22- 96مر لأل املعدل واملتمم 032-10األمر رقم  -6
منه على  05اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، نص يف املادة 

ه تت على أنة الشخص املعنوي، إذ نصق على الشخص املعنوي الذي ارتكب مسؤوليطب
  .عرض لعقوبة الغرامة واملصادرةيتمن هذا األمر  2و 1املخالفات املنصوص عليها يف املادتني 

خمتلف القوانني  أقراعن جرمية الغش اجلبائي، فقد  اجلزائية لمسؤوليةلأما بالنسبة 
قانون  املتضمن 1053-76يف فقرا الرابعة من األمر  121املادة  يفورد اجلبائية، حيث 

 يف حالة إرتكابة املطبقة، تغرمي الشخص املعنوي باإلضافة إىل العقوبات اجلبائي ؛التسجيل
من طرف أحد أعضاء جمالس إدارته أو ممثّليه الشرعيني  ،األمر يف هذا املنصوص عليهااجلرائم 

  .أو مؤسسيه، باإلضافة إىل احلكم بعقوبة احلبس مع الغرامة على األشخاص الطبيعيني
، األعمال الرسوم على رقمقانون  املتضمن 102-76من األمر  138كذلك املادة 
من قانون التسجيل يف فقرا الرابعة، وهو نفس ما  121املادة  يف جاءنصت على نفس ما 

  .غري املباشرةقانون الضرائب  املتضمن 1044-76من األمر  554املادة  كذلك نصت عليه
 303قانون الطابع، واملادة  املتضمن 1035-76من األمر  36كذلك اشتركت املادة        

قانون الضرائب املباشرة والرسوم املباشرة، يف  املتضمن، 101-76قرة التاسعة من األمر الف
 .نفس املعىن الذي تضمنته املواد السابقة يف القوانني اجلبائية األخرى

                                                                                                                                                                                   
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، ق حبماية املستهلك وقمع الغشاملتعلّ، 2009فيفري  25يف  املؤرخ، 03-09القانون  - 1

  .2009مارس  08يف  رخاملؤ، 15، العدد اجلزائرية
ق ، واملتعل1996ّجويلية  09يف  املؤرخ، 22-96لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2010أوت  26يف  املؤرخ، 03-10األمر رقم  -  2

، زائريةالصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلبقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، 
  .2010سبتمرب  01يف  املؤرخ، 50العدد 

الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، املعدل واملتممقانون التسجيل  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 105-76األمر  - 3
  .1977ديسمرب  18يف  املؤرخ، 81، العدد اجلزائرية

الصادر يف اجلريدة ، املعدل واملتممقانون الضرائب غري املباشرة  املتضمن، 1976رب ديسم 09يف  املؤرخ، 104-76األمر  - 4
  .1977أكتوبر  02يف  املؤرخ، 70، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية

الرمسية  الصادر يف اجلريدة، املعدل واملتممقانون الطابع  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 103-76األمر رقم  - 5
  .1977ماي  15يف  املؤرخ، 39، العدد للجمهورية اجلزائرية



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاين
االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةنطاق 
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  الفصل الثاين
  االقتصاديةسات للمؤس ائيةاجلز املسؤوليةنطاق  

ة بأن ال ية والقانونيسات قضت االعتبارات العمليةسمح للمؤسختالف  بأن ؛االقتصادي
القوانني أو ختون ثقة املواطنني وجتعل أرواحهم ومصاحلهم عرضة للخطر وتبقى مبأمن من 

للمؤسسات  زائيةاجل املسؤولية، حيث اتفقت أغلب التشريعات على إقرار 1العقاب والردع
ال من حيث  اجلزائية املسؤوليةالنطاق الذي تشمله تلك  على، ولكنها مل تتفق االقتصادية

جزائياً،  االقتصاديةاألشخاص وال من حيث التجرمي، أي ال ميكن مساءلة مجيع املؤسسات 
قفه من ذلك ري مثالً قد حسم مو، فاملشرع اجلزائ2وال ميكن مساءلتها عن خمتلف اجلرائم

 51األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، إذ أنّ املادة  اجلزائية املسؤوليةاستثىن من تلك و
األشخاص املعنوية اخلاضعة  اجلزائية املسؤوليةمن قانون العقوبات اجلزائري، خصت ب مكرر

ة اخلاضعة للقانون أخرجت الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنويللقانون اخلاص، و
 اجلزائية املسؤوليةليتضح لنا موقف املشرع اجلزائري من  3.املسؤوليةالعام من نطاق تلك 

، أما بالنسبة ) املبحث األول( من حيث األشخاص بصفة عامة  االقتصاديةللمؤسسات 
ألخر قد نص عليه من حيث التجرمي، فهو ا االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةلنطاق 

من قانون العقوبات اجلزائري وحسم اجلدل فيه، عندما  مكرر 51املشرع اجلزائري يف املادة 
يكون الشخص املعنوي مسؤوالً جزائياً عن اجلرائم اليت " نص بصريح العبارة على 

، " ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك
يف عدد معين من اجلرائم احملددة،  اجلزائية املسؤوليةيظهر لنا أنّ املشرع اجلزائري قد حصر ل

إالّ  4،اجلزائية املسؤوليةوذلك طبعاً بعد استيفاء خمتلف الشروط املنصوص عليها لقيام تلك 
، فمنها من من حيث التجرمي اجلزائية املسؤوليةأنّ التشريعات املقارنة قد اختلفت يف نطاق 

ة بنوع حمدمها ومنها من جعلها خاصاملبحث الثاين( د من اجلرائم عم .(  
  

                                                             
  .273مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
  .208أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
، ص 2017، الطبعة السادسة عشر، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، اجلزائر، الوجيز يف القانون اجلزائي العامأحسن بوسقيعة،  - 3

274.  
  .208أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 4



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةنطاق                          :الثاين الفصل - الباب األول 

87 
 

  املبحث األول
  األشخاص حيث من االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةنطاق 

دون معرفة نطاق تطبيق  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةتكتمل دراسة ال 
  .يث األشخاص املعنوية اخلاضعة هلامن ح املسؤوليةتلك 

النوع األول يتضمن األشخاص املعنوية اخلاضعة  ،فاألشخاص املعنوية تنقسم إىل نوعني
ة اخلاضعة للقانون اخلاص، لذا فإنّ  للقانون العام، بينما الثاين يضماألشخاص املعنوي

صة يف أهدافها ووسائلها األشخاص املعنوية العامة ختتلف عن األشخاص املعنوية اخلا
  1.وأنشطتها

 املسؤوليةاجلدل حمسوم بالنسبة لألشخاص املعنوية اخلاصة يف خضوعها ألحكام 
للشخص املعنوي، كوا ختضع للقانون اخلاص ويؤسسها أشخاص طبيعيني من أجل  اجلزائية

  2.غاية جتارية أو حىت مدنية
لألشخاص املعنوية العامة نظراً ملا تتمتع  اجلزائية ةاملسؤوليبينما يبقى اجلدل قائماً حول 

به من خصوصية، حيث أنها تفوق األشخاص املعنوية اخلاصة يف املكانة، ولكن تلك 
وتتعامل وفقاً لقواعد  االقتصاديةاألشخاص املعنوية العامة أصبحت اليوم تتدخل يف األنشطة 

  3.القانون اخلاص
ال يتأتى إالّ ببيان املؤسسات  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية ؤوليةاملسلذا فإنّ دراسة 

من قانون العقوبات اجلزائري، سواء  مكرر 51املخاطبة مبوجب نص املادة  االقتصادية
، أو من صنف ) املطلب األول( العمومية  االقتصاديةأكانت من صنف املؤسسات 

  ). طلب الثاينامل( اخلاصة  االقتصاديةاملؤسسات 
  املطلب األول

  العمومية االقتصاديةاملؤسسات 
 االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةال نعتقد يف رأيينا أنه ميكن تناول إشكالية 

العامة، دون معرفة ماهيتها ومراحل تطورها وتكوينها واإلطار القانوين الذي تعمل وفقه، 

                                                             
  .96بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .233حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
  .247، ص املرجع نفسه - 3
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فكان لزاماً علينا التطرق ملفهوم املؤسسة العمومية  ،معرفة ماهيتهألنّ معرفة الشيء تستلزم 
الفرع (  اجلزائية التعريج بعدها لدراسة إشكالية مسؤوليتها مثّ، ) الفرع األول(  االقتصادية

  ). الثاين
  الفرع األول

  االقتصاديةمفهوم املؤسسة العمومية 
سوف نتناول تعريفها  ،العمومية القتصاديةاملؤسسة احىت نتمكن من اإلملام مبفهوم 

  .)اًثالث( وهياكل تسيريها  )اًثاني( ومراحل تطورها  )أوالً(
   االقتصاديةتعريف املؤسسة العمومية : أوالً

على  التعريج، وجب لزاماً علينا االقتصاديةقبل التطرق لتعريف املؤسسة العمومية 
  .عامبشكل  املؤسسة االقتصاديةتعريف 

بأنها "  M. Le Breton"  بروتون لوبصفة عامة حسب  املؤسسة االقتصاديةتعرف 
كل شكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً والذي يقترح نفسه إلنتاج سلع أو خدمات "

  1."للسوق
فت كما عةرسة االقتصاديها  املؤسكل تنظيم اقتصادي مستقل مالياً يف إطار " بأن

 /وتبادل سلع أو /ي معين، هدفه دمج عوامل اإلنتاج من اإلنتاج أوقانوين واجتماع
وخدمات مع أعوان اقتصاديني آخرين، بغرض حتقيق نتيجة مالئمة، وهذا ضمن شروط 

يوجد فيه وتبعاً حلجم ونوع اقتصادية ختتلف باختالف احليز املكاين والزماين الذي 
  2."نشاطه

ها كما تف كذلك بأنادي وتقين وقانوين واجتماعي لتنظيم العمل شكل اقتص" عر
املشترك للعاملني فيها، وتشغيل أدوات اإلنتاج وفق أسلوب حمدد لتقسيم العمل، بغية 
إنتاج وسائل اإلنتاج أو إنتاج سلع االستهالك أو تقدمي خدمات، وهي جمموعة من 

  3." ارجية اليت تعمل فيهاالفرعية املترابطة فيما بينها واملرتبطة أيضاً بالبيئة اخل األنظمة
                                                             

1 - M. Truchy, Cité dans Leo Chardonnet: la comptabilité supérieure, édition: Délmas et 
Cie, 1974, p 29. 

بدون سنة ( ، دار احملمدية العامة، اجلزائر، )موقعها يف االقتصاد، وظائفها، وتسيريها ( ، املؤسسة االقتصاديةاصر دادي عدون، ن -  2
  .12، ص )نشر 

  .30، ص 2013مة، اجلزائر، طبعة ، دار األسةاقتصاد وتسيري املؤس، رفيقة حروش - 3
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اختلفت باختالف توجهات  املؤسسة االقتصاديةجتدر اإلشارة إىل أنّ تعاريف 
اليت كانت سائدة،  االقتصاديةاملفكّرين، حيث تأثّرت تلك التعاريف مبختلف األنظمة 

ريف سعى كل مفكّر إىل إبراز انتمائه ومذهبه من خالل تع إذكاالشتراكية والرأمسالية، 
  .املؤسسة االقتصادية

تنظيم حياول حل التناقض "فيعرفها البعض بأنها  ،االقتصاديةأما املؤسسة العمومية 
  1".الدائم بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة، إلجياد نوع من التوازن بني املصلحتني

بياً أو عتمد أساساً ترابالذات العمومية الوحيدة اليت ال ت"كما تعرف كذلك 
  2."جغرافياً

فقد مر مبراحل عدة يف القانون  ،االقتصاديةأما التعريف التشريعي للمؤسسة العمومية 
  .اليت سلكتها اجلزائر االقتصاديةاجلزائري متماشياً مع خمتلف احملطّات 

، وذلك باعتبار االقتصاديةلإلشارة ال يوجد كذلك تعريف جامع مانع للمؤسسة العمومية 
مفهومها اقتصادي أكثر منه قانوين، حيث بقي ذلك املفهوم متأثّراً بسياسات اإلصالح أنّ 

  .االقتصادي اليت تبناها املشرع
، اليت جاء 043-88فها يف املادة الثانية من القانون حاول تعريملشرع اجلزائري، قد ا

انون التجاري وتؤسس ، أشخاص معنوية ختضع للقاالقتصاديةاملؤسسات العمومية " فيها 
  ." احملدودة املسؤوليةهذه املؤسسات يف شكل شركات مسامهة أو يف شكل شركة ذات 

، املتعلّق بتنظيم املؤسسات 044-01كما جند املشرع قد عرفها كذلك يف األمر رقم 
 وتسيريها وخوصصتها، وذلك يف املادة الثانية منه، حيث جاء فيها االقتصاديةالعمومية 

؛ هي شركات جتارية حتوز الدولة أو أي شخص معنوي االقتصاديةاملؤسسات العمومية "
                                                             

، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين ةة و اقتصادية قانونيكم الراشد االقتصادي، إشكالية باحلسة العموميعالقة املؤسمحيد محيدي،  - 1
ة، قسم ة احلقوق والعلوم السياسي، كلي"ة واحلكم الراشد ة يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات التشريعيسات العامخوصصة املؤس" حول 

  .04، ص 2011 أفريل 19و  18، قاملة، يومي 1945ماي  08احلقوق، جامعة 
، ص 2007، تونس، العدد الثالث، سبتمرب، ة والقانون اإلداري، املدرسة الوطنية لإلدارةسات اإلدارياملؤسمصطفى بن لطيف،  - 2

96.  
 املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59-75لألمر رقم  املعدل واملتمم، 1988يناير  12يف  املؤرخ، 04-88القانون رقم  - 3
، الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، االقتصاديةقانون التجاري، وحيدد القواعد اخلاصة املطبقة على املؤسسات العمومية ال

  .1988يناير  13يف  املؤرخ، 02العدد 
الصادر ، وتسيريها وخوصصتها ةاالقتصادية سات العموميق بتنظيم املؤساملتعلّ، 2001أوت  20يف  املؤرخ، 04-01األمر رقم  - 4

  . 2001أوت  22يف  املؤرخ، 47، العدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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أخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس املال االجتماعي مباشرة أو غري مباشرة، وهي 
  ."ختضع للقانون العام

  العمومية يف اجلزائر  االقتصاديةتطور النظام القانوين للمؤسسات : ثانياً
سات يؤرر املؤسني يف اجلزائر ملرحلتني من مراحل تطوخ خمتلف الباحثني االقتصادي
ومرحلة ما بعدها، حيث تعد تلك السنة فاصالً يف  1988، مرحلة ما قبل سنة االقتصادية

ومعايري تصنيفها بل وشكّلت تلك السنة العمل  االقتصاديةحتديد صورة املؤسسة العمومية 
 01-88وذلك من خالل إصدار القانون رقم  1لة التصورية القاعدية هلااملعياري واملرح

   2.باإلضافة موعة القوانني اليت صدرت متاشياً وذلك القانون
كل تلك احلركية جاءت بعد توجه اجلزائر حنو اعتناق نظام السوق وفتح اقتصادها أمام 

  .املبادرة الفردية
  1988قبل سنة  االقتصاديةات العمومية تطور النظام القانوين للمؤسس -1

تبلور وظهر خالل  الذي، االقتصاديةلقد تطور النظام القانوين للمؤسسة العمومية 
سنة، حيث  30مرحلة االقتصاد املخطّط أو االقتصاد املركزي املوجه الذي امتد إىل حوايل 

، خيتلف من فترة ألخرى ومن ةاالقتصاديجند املصطلح الدال على تلك املؤسسات العمومية 
تنظيم ألخر، فتارة جند مصطلح املؤسسة العمومية واإلدارية، وتارة أخرى تسمى املؤسسة 
العمومية الصناعية والتجارية، ليطلق عليها مرات أخرى الشركة الوطنية إىل غاية تسميتها 

  3.قتصاديةاالباملؤسسة االشتراكية ويف األخري املؤسسة العمومية 

                                                             
  .49، ص2003، دار هومة، اجلزائر، طبعة سة يف التشريع اجلزائري بني النظرية والتطبيقاملؤسرشيد واضح،  - 1
يف تنظيم  ة جداًزائري، فيما خيص إصدار جمموعة من القوانني اليت اعتربت مهميف التشريع اجل كبرياً حتوالً 1988لقد شهدت سنة  - 2

ةسات االقتصاد اجلزائري واملؤسةاجلزائرية، ولعل ذلك جاء نتيجة األزمة  االقتصاديا اجلزائر منذ سنة  االقتصادي1986الكبرية اليت شهد 
حيث مثلت تلك القوانني  اخلطرية، االقتصاديةة مواكبة لتلك اهلزة ة وسياسيماعينتيجة اخنفاض أسعار البترول، وما تبعه من إضرابات اجت

القانون : نذكر ما يلي 1988ل الدولة من النظام االشتراكي البحث إىل نظام السوق، ومن تلك القوانني اليت صدرت سنة وحبادرة لت
ق بالتخطيط، والقانون رقم املتعلّ 02-88، و القانون رقم قتصاديةاالة سات العموميق بالقانون التوجيهي للمؤساملتعلّ 01-88رقم 
د للقواعد ق بالقانون التجاري واحملداملتعلّ 59-75لألمر رقم  املعدل واملتمم 04-88ق بصناديق املسامهة، والقانون رقم املتعلّ 88-03

اخلاصة املطبقة على املؤسةة سات العموميم 05-88 ، والقانون رقماالقتصاديل واملتمق بقوانني املالية، املتعلّ 17-84للقانون رقم  املعد
  .ق بنظام البنوك والقرضاملتعلّ 12-86للقانون رقم  املعدل واملتمم 06-88والقانون رقم 

اخلوصصة والدور اجلديد  ، امللتقى الدويل، اقتصادياتة بني الطموح والواقعة اجلزائريسة العمومياإلصالحات يف املؤسبوهزة حممد،  - 3
ةة العلوم للدولة، كلي01، ص 2004أكتوبر  07إىل  03وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف من  االقتصادي.  
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ة مراحل أنتسب كل اسم تلك التسميات املختلفة وجدت أصالً متفرعاً هلا يف جمموع
  :معينة، حيث انقسمت إىل ثالثة مراحل منها ملرحلة زمنية

  ) 1971-1962( مرحلة التسيري الذّايت للمؤسسة العمومية : 1-1
ا املستعمر الفرنسي من شهدت اجلزائر بعد االستقالل مباشرة أزمة اقتصادية خلّفه

خالل هجرة خمتلف املعمرين الفرنسيني واألوربيني من املؤسسات الزراعية والصناعية 
واخلدمية، يف وقت مل يكن لدى الدولة اجلزائرية إالّ الفئة القليلة من اإلطارات اليت مل تكن 

   1.تكفي لسد العجز
كرهت عليه نتيجة األمر الواقع، حيث أُهذه املرحلة مل تكن خياراً جزائرياً حراً بل 

 االقتصاديةنفسها أمام املئات من املنشآت  وجدت الدولة اجلزائرية حديثة االستقالل
مارس  22واألمالك الشاغرة، مما جعلها تنتهج ج التسيري الذايت مبوجب املرسوم الصادر يف 

1963.2  
ن املؤسسات العامة اإلدارية والصناعية حيث تشكّلت املؤسسة العمومية يف تلك املرحلة م

ب من األمر رقم  مكرر 24نص املادة  هوالتجارية وكذا الشركات العامة، وهو ما يؤكّد
تشارك يف " املكمل لقانون املالية الذي نص على  19693جانفي  17يف  املؤرخ، 69-02

الصناعي املسيرة ذاتياً، مؤسسات القطاع مؤسسات الدولة و سامهة اخلاصة،هذه امل
  ". واملصاحل واملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
  .االقتصاديةحيث اُعتربت تلك املادة تعريفاً غري مباشر للمؤسسات العمومية 

ا مصطلح الشركة فقد وجاً جديداً 1965جد بعد سنة أم حيث انتهجت اجلزائر ،
بعد سلوك الدولة حنو سياسة التأميم  ،) S N( لح الشركة الوطنية ممثّالً يف استعمال مصط

                                                             
  .58رشيد واضح، مرجع سابق، ص  - 1

2 - le décret n° 63 – 168 du 09 mai 1963 relatif à la mise sou protection de l’état (…) 
contient une disposition similaire, l’article 4 précise que le bien appréhendé géré soit 
dans les conditions de l’autogestion «  soit selon des modalités conformes à sa nature et 
qui seront déterminées ultérieure ment » CF, Boussoumah l’entreprise socialiste en 
Algérie, op cit, p 130, ET, SS. 

 املتضمنو، 1968ديسمرب  30يف  املؤرخ، 654-68، املتمم لألمر رقم 1969جانفي  17يف  املؤرخ، 02- 69األمر رقم  - 3
  .1969يناير  17يف  املؤرخ، 05، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1969قانون املالية لسنة 
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ودمج الشركات الصغرية املسيرة ذاتياً ضمن الشركات الوطنية، وبالتايل انتقلت املبادرة إىل 
ولة، كون تلك الشركات تابعة للقطاع العام وت1.دار من طرف أعوان الدولةيد الد  

مكانة مميزة ضمن النظام االقتصادي اجلزائري، حيث احتلّت الشركات الوطنية 
  .2باعتبارها شكّلت األداة اليت تتدخل ا الدولة يف االقتصاد الوطين

النظام العام للمؤسسة العمومية احملرر من  املتضمنجتدر اإلشارة إىل أنّ مشروع األمر 
هو الذي أمر بدمج ، 1969قبل الس الوطين االقتصادي واالجتماعي يف شهر ديسمرب 

  3.مع املؤسسة الوطنية االقتصاديةاملؤسسة العمومية الصناعية و
كما أنّ الشركات الوطنية ال خيتلف تنظيمها وتركيبتها، عن املؤسسات العامة 

  4.الصناعية والتجارية، حيث تتكون من جهاز للمداولة وجهاز للتنفيذ
ة والتجاريسة الصناعيا املؤسفتتشكّل من ،ةأم ممثّلني عن الدولة،  جملس لإلدارة يظم

وختتلف اختصاصات وصالحيات جملس اإلدارة باختالف طبيعة املؤسسة العمومية ذات 
الطابع الصناعي والتجاري ونطاق نشاطها، كما تتشكّل من مدير يتم تعيينه مبوجب مرسوم 

  5.رئاسي
  ) 1987-1971( العمومية  مرحلة املؤسسة االشتراكية واملؤسسة: 2-1

وحظ يف هذه املرحلة انتقال الدولة اجلزائرية إىل اعتماد نظام جديد يف تسيري املؤسسة لُ
  6.العمومية، يعتمد على العمال يف تسيري املؤسسة والتكفّل مبهمة الرقابة وإختاد القرارات

سات رقم ياملرجع القانوين الذي ، هو 747-71عترب قانون التسيري االشتراكي للمؤس
ولعلّ سبب اتجاه املشرع  1986.8قنن هلذه الفترة، باإلضافة لقانون احملروقات الصادر سنة 

                                                             
  .02ة حممد، مرجع سابق، ص بوهز - 1
  .64رشيد واضح، مرجع سابق، ص  - 2
ة التابعة سة العموميات تأسيس وتنظيم وتسيري املؤسحتديد كيفي املتضمن، 1971ماي  26يف  املؤرخ، 139-71املرسوم رقم  - 3

  .1971جوان  01يف  املؤرخ، 44، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، للوالية
  .64رشيد واضح، مرجع سابق، ص  - 4
، املعهد الوطين للدراسات والبحوث القانونية، كتيب رقم يف التشريع اجلزائري االقتصاديةة سات العمومياملؤسحممد الصغري بعلي،  - 5

  .63 62عن رشيد واضح، مرجع سابق، ص ص  وما يليها، نقالً 15، ص 1988، ديسمرب 02
  .02حممد، مرجع سابق، ص بوهزة  - 6
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، ساتق بالتسيري االشتراكي للمؤساملتعلّ، 1971نوفمرب  16يف  املؤرخ، 74-71رقم  مراأل - 7

  .1971ديسمرب  13يف  املؤرخ، 101، العدد للجمهورية اجلزائرية
عمال التنقيب والبحث عن احملروقات و استغالهلا ونقلها ق بأاملتعلّ، 1986أوت  19يف  املؤرخ، 14-86القانون رقم  - 8

  .1986أوت  27يف  املؤرخ، 35، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، باألنابيب
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اجلزائري حنو اعتماد املؤسسة االشتراكية بدالً من املؤسسة العمومية، هو االعتماد على 
شارك يف تسيري الكادر البشري وحتويله من جمرد عامل يبحث عن أجره الشهري إىل م

وإدارة املؤسسة والرقابة عليها، حىت يتم ضمان حتقيق مردودية عالية من طرفه واحملافظة على 
املكتسبات املادية لتلك املؤسسات، حيث كانت متثّل تلك الطريقة الدميقراطية يف مفهومها 

  1.ل للثّروةة إشراك الطبقات الشعبية يف التسيري والتوزيع العاداملتضمناالشتراكي 
  1988بعد سنة  االقتصاديةتطور النظام القانوين للمؤسسات العمومية : ثانياً

االشتراكية، ونظراً لتدهور الوضع  االقتصاديةزيادة مشاكل املؤسسات أمام 
االقتصادي نتيجة اخنفاض أسعار البترول اليت أدى تراجعها حلدوث أزمة مالية مرعبة مست 

واالجتماعية وحىت السياسية يف البالد، وجدت القيادة السياسية  االقتصاديةمجيع النواحي 
سات للدة للمؤسة واملاليةولة نفسها أمام خيار واحد وهو إعادة اهليكلة العضوياالقتصادي ،

أوىل نتائج ذلك  ،01-88زمة لذلك، فكان صدور القانون من خالل إصدار التشريعات الالّ
   2.عه صدور جمموعة من القواننيتب مثّالتوجه 

إعادة صياغة قانونية شاملة للمؤسسة ضبط املفاهيم و 01-88حيث أعاد القانون 
ومنحها شكلني  االقتصاديةاالشتراكية، وأضحى يسميها باملؤسسات العمومية  االقتصادية

  :أساسين ومها
  طنيةالشركة ذات األسهم املخصصة للشركات ذات األمهية الو -1
  3.احملدودة املسؤوليةالشركة ذات  -2

ولكن املتفحص ملختلف النصوص الواردة يف هذا القانون، يرى أنّ املؤسسة العمومية 
من نفس القانون، فإنّ  02قد اشتملت على معنيني، حيث باملفهوم الضيق للمادة  االقتصادية

هوم القانون التوجيهي وكذا القانون هي اليت تعرف يف مف االقتصاديةاملؤسسة العمومية 
  4.احملدودة املسؤوليةالتجاري؛ بالشركة ذات األسهم والشركة ذات 

                                                             
  .03بوهزة حممد، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2
م لنيل درجة املاجستري يف قانون ، حبث مقد01-88قانون التوجيهي يف ال االقتصاديةة سة العمومياملؤسبن زيادة أم السعد،  -  3

املؤس21، ص20002- 2001ة احلقوق، جامعة اجلزائر، سات، كلي.  
4  - jean du bois de gaudusson, Madagascar: des entre prises publiques- aux entreprises 
socialistes in les entreprises publiques en Afrique noire Pedone, 1979, p 238. Et 243 . 
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 ،وباملفهوم الواسع تشمل كذلك األشكال األخرى املذكورة يف القانون التجاري
  1.واملؤسسات العمومية الصناعية والتجارية االقتصاديةكالشركات املدنية والتجمعات 

ة  ،01-88ر إىل أنّ القانون شايسة العمومين حيكمان املؤسقد نص على مبدأين أساسي
، ومها مبدأ االستقاللية ومبدأ املتاجرة، هاذين املبدأين جاء ما املشرع ضمن االقتصادية

  .01-88اليت نص عليها القانون  االقتصاديةاإلصالحات 
  :مبدأ االستقاللية

على جتسيد   منح املؤسسات مزيداً من املبادرة يف إطار العملاالستقاللية كانت تعين
على حرية املبادرة واختاذ القرار  االقتصاديةاعتماد املؤسسة العمومية نظام الالّمركزية، و

   2.والتعاقد حبرية وفقاً لقواعد القانون التجاري
 االقتصاديةة العمومية كما أنّ االستقاللية تعين وجود ذمة مالية مستقلّة للمؤسس

والتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، وهو ما يضفي على قواعد التسيري املرونة املطلوبة اليت 
ة يف ترجتى من تطبيق هكذا مبدأ، أو منح املبادرة يف اختاذ القرار فيما خيص املعامالت التجاري

  3.السوق
  :مبدأ املتاجرة

ألحكام القانون  االقتصاديةخضوع املؤسسات العمومية  يقوم مبدأ املتاجرة على أساس
  4.التجاري، سواء كان ذلك من حيث التنظيم أو األعمال أو األموال

  الفرع الثاين
  العمومية املسؤولة جزائياً االقتصاديةاملؤسسات 

خالفاً حاداً بني الفقهاء  اجلزائيةلقد شهد إخضاع املؤسسات العمومية للمساءلة 
ملشرعني القانونيني، فمنهم من يرى بعدم إمكانية متابعتها جزائياً نظراً ملا توفّره من وا

خدمات عمومية لصاحل اتمع، حيث أنّ اإلضرار ا سوف يؤدي إىل حدوث خلل يف تلك 

                                                             
  .22بن زيادة أم السعد، مرجع سابق، ص  - 1
 ، كلية احلقوق والعلوم السياسية بسكرة،فكر، جملة املةة اجلزائريالعمومي االقتصاديةسة ملؤساتقييم إعادة هيكلة الطيب داودي،  - 2

  .142ص  ،2008العدد الثالث، 
ة احلقوق، جامعة منتوري، مة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، كلي، أطروحة مقدوصصة يف اجلزائرقانون اخلحممود شحماط،  - 3

  .40، ص 2007قسنطينة، 
  .60، ص املرجع نفسه - 4



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةنطاق                          :الثاين الفصل - الباب األول 

95 
 

ا الدولة لضبط االقتصاد، إالّ أنّ طائفة ترى اخلدمات، كما ت لعترب هي األداة اليت تتدخ
معاقبة تلك املؤسسات جزائياً كون بعضها قد تورط يف جرائم خطرية هددت حياة  وجوب

  .البشر وأمنهم الصحي والبيئي واجلسدي
  العمومية االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةموقف الفقه من : أوالً

ها جزائياً ، ومساءلتاالقتصاديةيرى جانب من الفقه أنّ املساس باملؤسسات العمومية 
ي على مبادئ القانون العام ومبادئ العدالة يةعترب تعدة الكبرية اجلنائيزد على ذلك املهم ،

اليت تتكفّل ا تلك املؤسسات، حيث أنّ املساس ا سوف يؤدي إىل اإلخالل باملهام اليت 
    1.تقوم تلك املؤسسات بتأديتها

باملبدأين  العمومية أن خيلّ سة االقتصاديةاملؤسإذ أنه من شأن توقيع عقوبات على 
  2.استمرارية عملهاه، وربما سوف تؤثّر على تواصل واملذكورين أعال

رد بعض الفقهاء على هذا القول بأنّ اخلدمات اليت يقول هؤالء بأنها حكر على 
و مؤسسات فبإمكان أشخاص طبيعيني أ ،مل تعد كذلك اليوم االقتصاديةاملؤسسات العمومية 

لوجب إذاً إنكار  ؛اقتصادية خاصة القيام بتلك املهام، ولو كانت هذه احلجة صحيحة
اخلاصة ألنها هي األخرى توفّر خدمات  االقتصاديةكذلك على املؤسسات  اجلزائية املسؤولية

  3.ضرورية ومهمة للمجتمع
العامة،  االقتصاديةللمؤسسات  ائيةاجلز املسؤوليةاملشرع القانوين يف الدول اليت أقرت ب

كان قد وضع استثناءاً على تطبيق العقوبات على تلك املؤسسات، حيث استثىن العقوبات 
اخلطرية اليت تؤدي إىل إاء وجود تلك املؤسسات كاحلل والغلق أو التأثري على إمكانياا 

من ممارسة أنشطة أو الوضع حتت  كمصادرة الوسائل واآلليات أو املنع املؤقّت أو الدائم
  4.احلراسة القضائية

العمومية  االقتصاديةأضاف كذلك أصحاب االجتاه املعارض ملساءلة املؤسسات 
بعقوبة كالغرامة  االقتصاديةحجة أخرى مفادها أنّ معاقبة املؤسسة العمومية  ،جزائياً

                                                             
  .97لقمان بامون، مرجع سابق، ص  - 1
  .174مربوك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 2
  .105 ص بلعسلي ويزة، مرجع سابق، - 3
، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، لقانون العقوبات الفرنسي اجلديد ة وفقاًلألشخاص املعنوي اجلنائية املسؤوليةعمر سامل،  - 4

  .23، ص 1995القاهرة، 
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متوقّعة تؤثّر على ماليتها العامة واملصادرة، سوف يؤدي ا لتحمل نفقات إضافية غري 
وبالتايل لتدارك األمر سوف تقوم برفع أسعار اخلدمات والسلع والضحية يف هذه احلالة هو 

  1.املواطن
مببدأ املساواة أمام  العمومية خيلّ االقتصاديةكما أنّ القول بعدم متابعة املؤسسات 
ة القانون، هو قول مردود ألنّ الطبيعة القانونيسات العموميةة للمؤسة  االقتصاديواخلاص

  .خمتلفة، فاألوىل دف لتحقيق املنفعة العامة بينما الثانية دف لتحقيق املصلحة اخلاصة
للمبادئ األساسية للقانون  اجلزائية املسؤوليةمت الرد على هذه احلجة بالقول أنّ منافاة 
 املسؤوليةنع من إعفاء تلك املؤسسات من هو قول خاطئ، فال يوجد يف الدستور ما مي

، بل إنّ الدساتري قد نصت يف مبادئها على املساواة أمام القانون، وكذا فرض مبدأ اجلزائية
  2.سيادة القانون

تفترض املساواة والعدل بني األشخاص سواٌء من الناحية  اجلنائيةكما أنّ العدالة 
ة أو املعنوية، فلماذا يتم مالطبيعية وتة خاصسة اقتصادية عاقبة مؤسسة عموميعفى مؤس

  .اقتصادية على ارتكاب نفس اجلرمية، فأين هي العدالة يف هذه احلالة
  العامة االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةموقف التشريع من : ثانياً

للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةسوف نالحظ من خالل دراستنا ملوقف التشريع من 
، حجم اخلالف يف التشريعات نتيجة تأثّرها باآلراء الفقهية، حيث نبدأ االقتصاديةالعمومية 

  .خنتمها بالتشريع اجلزائري مثّدراستنا هذه بالتشريع املقارن 
  التشريع املقارن -1

      ة للمؤسة اجلزائيا ملوضوع املسؤولية سات تباينت التشريعات املقارنة يف نظراالقتصادي
وبني من أدخلتها ضمن طائفة املؤسسات  اجلزائية العامة، بني من إستثنتها من املسؤولية

  .اً، وهو ما سوف نتناوله بالدراسةاالقتصادية املسؤوة جزائي
  
  

                                                             
1 - PICARD Etienne, Les personnes morales de droit public, la responsabilité pénale des 
personnes morales de droit public : fondements et champ d’application, Revue des 
sociétés, édition Dalloz, Paris ,Janvier – Mars 1993.p 272. 

  .98 ص لقمان بامون، مرجع سابق، - 2
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  التشريع الغريب -أ
 االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةلقد تبنت أغلب التشريعات الغربية 

، فاملشرع اجلزائية املسؤوليةستثنية يف ذلك الدولة واجلماعات احمللية فقط من ، م1ميةالعمو
من قانون العقوبات الفرنسي، جنده أخرج الدولة  02-121الفرنسي ومن خالل نص املادة 
، يف حني ترك الباب مفتوحاً ملساءلة اجلزائية املسؤوليةواهليئات اإلقليمية من نطاق 

األشخاص " حيث نصت تلك املادة على أنّ  2األخرى، االقتصاديةات العمومية املؤسس
- 121إىل  04-121حمدد يف املواد املعنوية فيما عدا الدولة مسؤولة جنائياً، وفقاً ملا هو 

معاا ال تسأل جنائياً، إالّ عن اجلرائم اليت ومع ذلك فإنّ اجلماعات اإلقليمية وجت ،07
ء مزاولة األنشطة اليت ميكن أن تكون حمالً للتفويض يف إدارة مرفق عام عن ترتكب أثنا

  ". طريق االتفاق
ي يكون من خالل النص يتضح مبا ال يدع جماالً للشك أو التأويل، أنّ املشرع الفرنس

 جلميع األشخاص املعنوية مبا فيهم اخلاضعة للقانون اجلزائية املسؤوليةأقر قد حسم موقفه، و
  .العام، إالّ ما استثناه صراحة يف نص املادة سالفة الذكر

من  05أما بالنسبة للمشرع يف بلجيكا فقد نص يف الفقرتني األوىل واألخرية من املادة 
عترب كل شخص معنوي مسؤوالً جزائياً عن ي" : قانون العقوبات البلجيكي، على ما يلي

بين لدفاع عن مصاحله أو عن اجلرائم اليت تاجلرائم املرتبطة ذاتياً بتحقيق غرضه أو ا
  .وقائعها املادية أنها قد ارتكبت حلسابه

الدولة، : عترب كأشخاص معنوية مسؤولة جزائياً لتطبيق هذه املادةال ميكن أن ت
الفيدرالية، املناطق، الطوائف، أقاليم جتمعات بروكسل، البلديات، اهليئات اإلقليمية ما 

، جلنة الطائفة الفرنسية، جلنة طائفة الفالماند، جلنة الطائفة املشتركة بني البلديات
  3." واملراكز العامة للمساعدة االجتماعية

                                                             
  .214 ص أمحد الشافعي، مرجع سابق، - 1
  .106بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .210أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
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يف  1976يوليو  23زد على ذلك ما نص عليه قانون العقوبات اهلولندي الصادر يف 
ب سواء من اجلرائم ميكن أن ترتك" منه، اليت نصت يف الفقرة األوىل على أنّ  51املادة 

  ".  األشخاص الطبيعيني أو األشخاص املعنوية
ع اهلولندي قد ترك الباب مشرعاً على من خالل نص هذه املادة، نرى أنّ املشر

مصرعيه يف مساءلة مجيع األشخاص املعنوية، حىت ولو كانت عامة مثل الدولة والبلدية 
 ةوغريها، فهو أقرة املسؤولية أو على كال ال اجلزائية عموميسات اقتصادينوعني سواء مؤس

  .1خاصة
منه على أنه  34أما بالنسبة لقانون العقوبات لدولة لوكسمبورغ فقد نص يف املادة 

عندما ترتكب جناية أو جنحة باسم وملصلحة شخص معنوي من طرف أحد أجهزته "
ة، فإنة أعضاء من أجهزته الشرعية أو من طرف عضو أو عده ميكن التصريح الشرعي

إىل  35للشخص املعنوي وحتميله العقوبات املنصوص عليها باملواد  اجلزائية املسؤوليةب
37.  

لألشخاص  اجلزائية املسؤوليةلألشخاص املعنوية ال تستبعد  اجلزائية املسؤوليةإنّ 
  .الطبيعيني كفاعلني أو شركاء عن نفس اجلرائم

اتإنّ الفقرتني السابقتني ال تطب2."قان على الدولة والبلدي  
يبدو أنّ املشرع يف لوكسمبورغ هو األخر قد حدى حدو املشرع الفرنسي 

طبعاً  اجلزائيةوالبلجيكي واهلولندي يف عدم استثناء األشخاص املعنوية العامة من املساءلة 
  .سالفة الذكرباستثناء الدولة والبلديات كما جاء يف أخر فقرة من املادة 

  التشريع العريب -ب
، على أنه 19603- 16من قانون العقوبات  رقم  2-74نص املشرع األردين يف املادة 

"ة  ةائرتثناء الدعترب الشخص املعنوي باسية أو العامسات الرمسية أو املؤساحلكومي
أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثّليه أو  رئيسه مسؤوالً جزائياً عن أعمال

  ".عماله، عندما يأتون هذه األعمال بامسه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً
                                                             

  .106حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص أمحد  - 1
  .210أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
، املنشور يف اجلريدة الرمسية للمملكة اهلامشية األردنية، رقم لقانون العقوبات األردين املعد املتضمن 1960-16القانون رقم  - 3

  .1960جانفي  01ة بتاريخ املؤرخ، 1487
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ال حيكم على األشخاص " كما نصت نفس املادة ولكن يف الفقرة الثالثة منها على أنه 
املعنويين إالّ بالغرامة واملصادرة، وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غري الغرامة، 

مة عن العقوبة املذكورة وأنزلت باألشخاص املعنويني يف احلدود املعينة يف أستعيض بالغرا
  ".من هذا القانون  24إىل  22املواد من 

ميكن وقف  "من قانون العقوبات األردين على  36كما نص املشرع األردين يف املادة 
ة ما خال اإلدارات العامة وكل هيئة اعتبارية إذا اقترف كل نقابة وكل شركة أو مجعي

جنحة  جناية أو مديروها أو أعضاء إدارا أو ممثّلوها أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها
عاقب عليها بسنيت حبس على األقلمقصودة ي ."  

ة يع األردين تقييده للمسؤوليةالحظ على املشرسات  اجلزائيةللمؤساالقتصادي 
وهو بذلك يكون قد قيد تلك "  سات الرمسية أو العامةاملؤس... باستثناء " العمومية بقوله 

 "بعدما كان يعترف ا يف نص نفس املادة قبل تعديلها واليت جاء فيها  اجلزائية املسؤولية
ق بني املؤسسات العامة الرمسية ، حيث فر" ...اهليئات واملؤسسات الرمسية ... باستثناء 

  .وغريها
من قانون العقوبات  65ايت فقد نص هو األخر يف املادة بالنسبة للمشرع اإلمار

األشخاص االعتبارية فيما عدا " على أنّ  1املعدل 1987لسنة  03االحتادي اإلمارايت رقم 
مسؤولة جنائياً عن  ،مصاحل احلكومة ودوائرها الرمسية واهليئات واملؤسسات العامة

  .و وكالئها حلساا أو بامسهااجلرائم اليت يرتكبها ممثّلوها أو مديروها أ
املقررة للجرمية  اجلنائيةوال جيوز احلكم عليها بغري الغرامة واملصادرة والتدابري 

قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجرمية عقوبة أصلية غري الغرامة، اقتصرت العقوبة على 
معاقبة مرتكب  الغرامة اليت ال يزيد حدها عن مخسني ألف درهم، وال مينع ذلك من

  ". اجلرمية شخصياً بالعقوبات املقررة هلا يف القانون
بعا نفس الطريق يف عدم مساءلة نع األردين واإلمارايت كليهما، قد اتالحظ أنّ املشر

العامة جزائياً، حىت يف العقوبات احملكوم ا على املؤسسة العمومية  االقتصاديةاملؤسسات 

                                                             
، املنشور يف اجلريدة الرمسية لدولة اإلمارات العربية قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت املتضمن 1987لسنة  03القانون رقم  - 1

  .1987ديسمرب  20ة بتاريخ املؤرخ، السنة السابعة عشر،  182املتحدة، العدد 
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ل حب يرفضان اإلقرارأن تكون الغرامة فحسب، ربما ألنّ كال التشريعني  اقرر ،االقتصادية
  .تلك املؤسسات

 148من قانون العقوبات السوري رقم  209أما املشرع السوري فقد نص يف املادة 
إنّ اهليئات االعتبارية مسؤولة جزائياً عن " يف الفقرة الثانية والثالثة على  19491لسنة 

أعضاء إدارا وممثّليها وعماهلا، عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات  أعمال مديريها و
  .املذكورة أو بإحدى وسائلها

  .ال ميكن احلكم عليها إالّ بالغرامة واملصادرة ونشر احلكملكن و
ت الغرامة من العقوبة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غري الغرامة، أبدل

  ". 63و  60و  53يئة االعتبارية يف احلدود املعينة يف املواد أنزلت باهلاملذكورة و
 ميكن وقف كل نقابة وكل شركة أو " من نفس القانون على  108يف املادة كما نص

إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارا  ،ما خال اإلدارات العامة مجعية وكل هيئة اعتبارية
دى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها أو ممثّلوها أو عماهلا بامسها أو بإح

  ". بسنيت حبس على األقل
من املشرعني األردين واإلمارايت، فهو أطلق  يبدو أنّ املشرع السوري قد خالف كالً

 يد العدالة يف متابعة كل شخص معنوي يثبت تورطه يف جرائم، سواء كان عام أو خاص
اإلدارات العامة املؤسسات العامة يف مورد إستثناءه ملتابعة  باستثناء اإلدارات العامة ومل يذكر

قانون العقوبات األردين  هو تشاهمع السوري العقايب ع الحظ على التشري، ما يجزائياً
  .إالّ مع بعض التعديالت اخلاصة بالنظام يف سوريا، وهو ما تثبته مواد القانونني ،حرفياً

لسنة  340من قانون العقوبات اللبناين رقم  210املادة املشرع اللبناين كذلك نص يف 
أعضاء إدارا و ديريهاولة جزائياً عن أعمال مإنّ اهليئات املعنوية مسؤ" على  19432

  .وممثّليها وعماهلا عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها
الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غري 

  ". 63و  60و  53املذكورة وأنزلت باهليئات املعنوية يف احلدود املعينة يف املواد 

                                                             
  .قانون العقوبات السوري املتضمن 1949جوان  22يف  املؤرخ 148املرسوم التشريعي رقم  - 1
  . قانون العقوبات اللبناين املتضمن 1943مارس  01يف  املؤرخ، 340مرسوم اشتراعي رقم  - 2
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 ميكن وقف كل " على من قانون العقوبات  108يف املادة املشرع اللبناين كما نص
ا أقترف مديروها كل شركة أو مجعية وكل هيئة معنوية ما خال اإلدارات العامة إذنقابة و

إدارا أو ممثّلوها أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة،  أو أعضاء
  ". يعاقب عليها بسنيت حبس على األقل

يتضح أنّ املشرع اللبناين قد وافق كذلك املشرع السوري يف رأيه، وذهب لالعتراف 
، كذلك نرى نفس باستثناء اإلدارات العامة العامة ةاالقتصاديللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةب

التشابه بني القانون اللبناين والسوري ومن قبله األردين يف الصياغة، ومن املعلوم أنّ املشرع 
السوري واللبناين واألردين واإلمارايت كانوا أسبق من املشرع الفرنسي بل وأكثر جرأة منه 

  1.لذّات املعنوية، وذلك بإقرارها كمبدأ عام يف قانون العقوباتل اجلزائية املسؤوليةيف قبول 
  موقف املشرع اجلزائري -2

للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةاملشرع اجلزائري قد عرف مرحلة من التردد يف إقرار 
العمومية واخلاصة على حد سواء، فهو مل ينص عليها إالّ ضمن قوانني خاصة إىل  االقتصادية

  .، الذي أقرها كقاعدة عامة يف قانون العقوبات اجلزائري15-04ية صدور القانون غا
العمومية،  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةإذ جند املشرع اجلزائري يقر ب

ولكن بتخفيف يف العقوبات املطبقة عليها نتيجة اختالف طبيعتها القانونية، حيث نص يف 
شريع والتنظيم وحركة رؤوس األموال من اخلاص بقمع خمالفة الت 22-96األمر  من 05املادة 

ال تطبق على الشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام العقوبات " وإىل اخلارج على أنه 
ق املنصوص عليها يف النقطة الثالثة من الفقرة األوىل والفقرة الثانية من هذه املادة، وتتعلّ

رة وسائل النقل املستعملة يف الغش واملنع من الدعوة العلنية إىل هذه العقوبة مبصاد
  ". االدخار، فهذه العقوبات ال ميكن أن توقع على األشخاص املعنوية العامة

هي متعلّقة بالعقوبة وفقط وليست استثناء  05هذه االستثناءات الواردة يف نص املادة 
  2.اجلزائية املسؤوليةمن 

 االقتصاديةاجلزائري سرعان ما عاد يف رأيه وقرر استثناء املؤسسات إالّ أنّ املشرع 
املعدل  01- 03مبوجب األمر  05، وذلك بعد تعديل نص املادة اجلزائيةالعمومية من املساءلة 

                                                             
  .225حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .94عائشة بشوش، مرجع سابق، ص  - 2
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ولعلّ ذلك "  عترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاصي" ، الذي جاء فيه واملتمم
الذي جاء يف املادة الثانية من  االقتصاديةعريف املؤسسات العمومية التعديل جاء ليتوافق مع ت

وتسيريها وخوصصتها واليت  االقتصاديةاملتعلّق بتنظيم املؤسسات العمومية  04-01األمر رقم 
هي شركة جتارية حتوز فيها الدولة أو أي شخص  االقتصاديةاملؤسسة العمومية " جاء فيها 

قانون العام، أغلبية رأس املال االجتماعي مباشرة أو غري مباشرة معنوي أخر خاضع لل
  ". ختضع للقانون العاموهي 

لقانون العقوبات  املعدل واملتمم 15-04من القانون  مكرر 51وقد وافق ذلك املادة 
 اخلاضعةباستثناء الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية " اجلزائري، واليت جاء فيها 

رتكب حلسابه ، يكون الشخص املعنوي مسؤوالً جزائياً عن اجلرائم اليت تللقانون العام
  ". من طرف أجهزته وممثّليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك

من  02هذه املادة أت اجلدل الدائر وقضت عليه ائياً كوا توافقت مع املادة 
ختضع للقانون العام  االقتصاديةملؤسسة العمومية اليت تنص على أنّ ا ،04- 01القانون رقم 

تنص على أنّ األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام مستثناة من املساءلة  مكرر 51واملادة 
  .اجلزائية

يبقى أن نشري يف هذا املقام إىل أنّ هناك خالف فقهي يف اجلزائر بني الفقهاء 
، هل تطبق عليها قواعد االقتصاديةللمؤسسات العمومية  يةاجلزائ املسؤوليةحول  1القانونيني

كوا  طبق عليها قواعد القانون اخلاصالقانون اإلداري باعتبارها ختضع للقانون العام، أم ت
متارس أنشطة ينظّمها القانون اخلاص كالقانون التجاري، حيث قال البعض بأنها ختضع 

بأنها ختضع لقواعد القانون اخلاص باعتبارها تقوم للقانون اإلداري ورأى البعض األخر 
  2.اخلاصة االقتصاديةبنشاطات شبيهة بأنشطة املؤسسات 

                                                             
للقطاع العام؛ كاملؤسسات ، سواء كانت تابعة سأل جزائياًت االقتصاديةالتجمعات ذات املصلحة  يرى الدكتور أحسن بوسقيعة بأنّ - 1

 ،االقتصاديةر األستاذ أحسن بوسقيعة يف ذلك يعود إىل كون املؤسسات العمومية ، أو تابعة للقانون اخلاص، ولعلّ مرباالقتصاديةالعمومية 
زيد من اإلطالع أنظر شركات جتارية ختضع للقانون اخلاص، واملتمثل يف القانون التجاري وال ختضع يف معامالا للقانون اإلداري، مل

، ص 2017، الطبعة السادسة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الوجيز يف القانون اجلزائي العامأحسن بوسقيعة، 
  .285إىل  266

  .412، ص 1998 القاهرة، للطباعة والنشر، الفنية املؤسسة األوىل، الطبعة ،البيئة تلويث جرائمفرج صاحل اهلربش،  - 2
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حيث أنها تقوم بنشاطات اقتصادية ومصرفية وجتارية وغريها من األعمال اليت ميكن 
  .اجلزائيةوبالتايل خضوعها للمسؤولية  1أن ترافقها جرائم عند القيام ا

سات املشرةع الفرنسي مل يستثين تلك املؤسة من  االقتصاديةالعامة املسؤوليعن  اجلزائي
بلة اجلرائم املرتكبة من قثة ومضرا من مواد ملوخلّفه منشأة ما تنفثه مصانعها وما تا، خاصه

  2.باحلياة الطبيعية والبشرية بسبب نشاطها الصناعي والزراعي واخلدمي
ئري مل حيذو حذو املشرع الفرنسي يف ذلك، بل استثىن املؤسسات املشرع اجلزا

  .كما أسلفنا سابقاً اجلزائية املسؤوليةالعامة من  االقتصادية
  املطلب الثاين

  اخلاصة االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤولية
سات تةعترب مجيع املؤسة  االقتصادية خاضعة للمسؤوليةاخلاصاً كان شكلها اجلزائيأي ،

  .شركة ذات شخص وحيد حىت ولو كانت ،ومهما كان شكل إدارا وعدد املسامهني فيها
، ال ختتلف االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةكما أنّ مجيع التشريعات اليت اعترفت ب

ومن بني  3،زائيةاجللمساءلة التابعة للقانون اخلاص ل االقتصاديةإطالقاً يف إخضاع املؤسسات 
 51تلك التشريعات جند املشرع اجلزائري الذي نص على ذلك صراحة يف مضمون املادة 

باستثناء الدولة واجلماعات احمللية " من قانون العقوبات اجلزائري واليت جاء فيها  مكرر
عن  واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، يكون الشخص املعنوي مسؤوالً جزائياً

ني عندما ينص القانون اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعي
، أي أنه بأسلوب املخالفة تكون العبارة كاأليت باستثناء الدولة واجلماعات " على ذلك

  .احمللية تكون األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص مسؤولة جزائياً
قد أخطأ يف صياغة املادة، حيث كان من األجدر به النص  يرى البعض أنّ املشرع

أنّ خمتلف صة و، خااجلزائيةصراحة على خضوع األشخاص املعنوية اخلاصة للمساءلة 
تلك املؤسسات القوانني اخلاصة نصت على ذلك صراحة يف موادها اليت أقرت فيها مسؤولية 

يكون الشخص " : كما يلي  مكرر 51ة أن تكون صياغة املاد احوجزائياً، حيث اقتر

                                                             
  .121حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 1
  .110بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .88بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 3
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رتكب املعنوي اخلاص اخلاضع للقانون اخلاص وحده مسؤوالً جزائياً عن اجلرائم اليت ت
   1." حلسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك

تحقيق اخلاصة هي جمموعة أموال أو جمموعة أشخاص، تنشأ ل االقتصاديةاملؤسسات 
  2.مصلحة معينة تكون حسب اهلدف الذي أنشئت من أجله

 االقتصاديةتتكون املؤسسات : اخلاصة املكونة من جتمع أشخاص االقتصاديةاملؤسسات  -
من اجتماع جمموعة أشخاص، قصد حتقيق هدف حمدد يتمثّل يف حتقيق مصلحة خاصة 

مثل شركة التضامن وشركة التوصية  3هدفها الربح، وتسمى يف هذه احلالة بالشركة
  .البسيطة

تتكون هذه املؤسسات من جتمع : اخلاصة املكونة من جتمع أموال املؤسسة االقتصادية -
يتمثّل دائماً يف حتقيق مصلحة خاصة وهي الربح  4أموال لتحقيق هدف معين كذلك،

  .والفائدة مثل شركة املسامهة وشركة التوصية البسيطة
، ال يكون إالّ من تاريخ اجلزائية املسؤوليةاخلاصة ب املؤسسة االقتصاديةنّ متتع كما أ

 5.اكتساا للشخصية املعنوية
اخلاصة، وجب  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةومن أجل تفصيل أكرب حول 

الطبيعة القانونية دراسة طبيعة تلك املؤسسات ومكوناا، حىت نكون على دراية تامة ب
  ). الفرع الثاين(  اجلزائيةاليت جعلت منها حمل للمساءلة ) الفرع األول(

  الفرع األول
  )الشركات التجارية ( اخلاصة  االقتصاديةالطبيعة القانونية للمؤسسات 

سات تةعترب املؤسة مبفهوم املخالفة لنص املادة  االقتصادية شركات جتاريمن 02اخلاص 
وتسيريها وخوصصتها،  االقتصادية، املتعلّق بتنظيم املؤسسات العمومية 04-01 رقم القانون

، وقالت بأنها االقتصاديةحيث نصت املادة الثانية منه على تعريف املؤسسة العمومية 

                                                             
  .215 214أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .113بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .16فليح كمال، مرجع سابق، ص  - 3
  .17ص  املرجع نفسه، - 4

5 - delmaso  Thierry, responsabilité pénale des per sonnes morales, évaluation des 
risques et stratégie de défense, édition efe, paris, 1996, p 10. 
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القواعد اخلاصة املطبقة على  املتضمنامللغى  04-88 رقم القانون شركات جتارية، كذلك
على تأسيس منه  02، والذي نص هو األخر يف املادة االقتصادية ؤسسات العموميةامل

ة املؤسةسات العمومية حمدودة  االقتصادييف شكل مسامهة أو يف شكل شركة ذات مسؤولي
   1.االقتصاديةحبسب أمهّيتها 

شركات رية بتقسيمها إىل قسمني جمموعة سنقوم يف دراستنا للشركات التجا
  .شخاص وكذا جمموعة شركات األموال لدراسة كل طائفة على حدىاأل

  شركات األشخاص: أوالً
عترب كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من شركات األشخاص، نتيجة ت

دة، تأسيسها على اعتبار شخصي من طرف جمموعة من األشخاص هدفهم حتقيق غاية حمد
إىل  551جراءات املنظّمة لشركة التضامن يف املواد من حيث نص املشرع اجلزائري على اإل

، أما فيما خيص شركة التوصية البسيطة فقد تناولتها 592-75من القانون التجاري رقم  563
  3.من نفس القانون 10 مكرر 563إىل  مكرر 563املواد من 

  شركة التضامن -1
سأل فيها شخصني، يتعرف شركة التضامن بأنها تلك الشركة اليت تتشكّل من 

الشريك عن ديون الشركة شخصياً بالتضامن، حيث يكتسب فيها الشركاء صفة التاجر 
ة حصمبجرد انضمامهم لتلك الشركة، وتسمى بامسهم مجيعاً وال ميكن فيها التنازل عن 

  4.الشريك باعتبارها غري قابلة لالنتقال حىت ولو كانوا ورثته
الص اخلصائص اليت متيز هذه الشركة وهي من خالل هذا التعريف ميكن استخ

  5:كالتايل

                                                             
ة والرقابة على نشاطها العام االقتصاديةسات ة اجلديدة اليت حتكم عقود املؤسمالحظات حول األسس القانونيرياض عيسى،  - 1

عن حممد حزيط، مرجع سابق، ص  ، نقال19ً، ص 1989، مقال منشور مبجلة الفكر القانوين، العدد اخلامس، نوفمرب قتصادياال
114.  

الصادر يف اجلريدة الرمسية ، القانون التجاري معدل ومتمم املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59-75األمر رقم  - 2
  . 1975سبتمرب  19يف  املؤرخ، 101، العدد للجمهورية اجلزائرية

  .116حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .47، ص 2013، سلسلة مباحث يف القانون، الطبعة األوىل، دار بلقيس، اجلزائر، ةالشركات التجارينسرين شريقي،  - 4
  .145، ص 2014ر هومة، طبعة ، دادليل تأسيس الشركات التجارية يف القانون التجاري اجلزائريالسامل هاجم أبو قريش،  - 5
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مسيت بشركة التضامن كون مجيع الشركاء فيها مسؤولني عن ديون الشركة مسؤولية  - أ
ة ومة تضامنيطلقةشخصي.  

  .وجوب تسمية الشركة بأمساء الشركاء املكونني هلا -ب
حمل توريث لورثة الشريك  حصص الشركاء فيها غري قابلة للتنازل، وال ميكن أن تكون -ج

  .املتوىف
هي اليت نصت  551تلك اخلصائص مت استنباطها من نصوص القانون التجاري، فاملادة 

  .على اكتساب صفة التاجر وكذا التضامن يف تسديد ديون الشركة
اليت نصت على أنْ يتألّف عنوان الشركة من أمساء مجيع  552باإلضافة لنص املادة 

 560، كما نصت املادة ) أو شركائه( سم أحدهم أو أكثر متبوعاً بكلمة الشركاء أو من ا
  .على عدم قابلية حصص الشركة للتداول واالنتقال

ع اجلزائري مل يتصدما اكتفى ببيان خصائصها املشرى لتعريف شركة التضامن، إن
  .ضمن املواد اخلاصة ا يف القانون التجاري
ي عرفها يف املادة العاشرة من قانون الشركات على عكس املشرع الفرنسي الذ

 1.الفرنسي
شريكني أو أكثر، يسأل فيها  منالشركة اليت تتكون " إالّ أنّ التعريف املرجح هو 

الشريك عن ديون الشركة، مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، يكتسب فيها الشريك 
  2." صفة التاجر، وتسمى بأمساء الشركاء

، 3ة شركة التضامن، فقد نظّمها املشرع اجلزائري يف القانون التجاريبالنسبة إلدار
على أنّ مدير الشركة ي 4عترب هو املمثّل الشرعي هلا وهو الذي يعمل لصاحلهاحيث نص 
  .من قانون العقوبات اجلزائري مكرر 51وحلساا وتنطبق عليه أحكام املادة 

                                                             
1 - la société en nom collectif est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant ou 
prenant la qualité de commerçant en vne d’une exploitation commercial chacun des 
associes est tenu personnellement et tous sont solidaires entre eux ( coart.1221-1 l 1966. 
Art 10 ), cesont des commerçants associes. 

العدد اخلامس، مارس بسكرة، فكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جملة املة لشركة التضامنحتديد الطبيعة القانونيحورية لشهب،  - 2
  .229، ص 2010

  .117حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .من القانون التجاري اجلزائري 559إىل غاية  553اإلطالع يرجى مراجعة املواد من ملزيد من  - 4
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قيدها يف السجل التجاري،  من خالل كما أنّ الشركة تكتسب الشخصية القانونية
، وتنقضي 1بعد استيفائها لشروط إجراء اإلشهار يف الصحيفة الرمسية للسجل التجاري

، وتنقضي قبل انتهاء أجلها 2من القانون التجاري 546جلها املنصوص عليه يف املادة أبانتهاء 
أو حلّها من طرف  بإمجاع الشركاء فيها باإلضافة إىل األسباب األخرى كإفالس الشركة

  .القضاء أو هالك ماهلا وما إىل ذلك
  شركة التوصية البسيطة  -2

هذا النوع من الشركات مل يكن معروفاً يف القانون التجاري اجلزائري، حيث مل 
ي083-93من خالل املرسوم التشريعي رقم  1993ف يف التشريع اجلزائري إالّ سنة عر 

  1993.4أفريل  25يف  املؤرخ
النصوص  جاء يف شركة التوصية البسيطة يف القانون اجلزائري حسب ما وتعين

القانونية، بأا شركة أشخاص تقوم بأعماهلا حتت عنوان جتاري، وتشمل نوعني من 
ل يضمالشركاء املتضامنني الذين حيق هلم دون سواهم أن يقوموا  الشركاء، النوع األو

خصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون بإدارا، وهم كذلك مسؤولون بصفتهم الش
  .الشركة

أما الفئة الثانية فهم املوصون الذين يقدمون املال وال يلزم الواحد فيهم إالّ مبا قدمه من 
  .مال، أي حسب نسبة املال الذي قدمه للشركة من بني جمموع األموال املوجودة

بتعريف هذه الشركة، عكس كما جتدر اإلشارة إىل أنّ املشرع اجلزائري مل يقم 
الشركة " بأنها  18835من القانون الصادر سنة  23املشرع املصري الذي عرفها يف املادة 

وبني شريك واحد أو أكثر  ،عقد بني شريك واحد أو أكثر مسؤولني ومتضامننياليت ت
  ". يكونون أصحاب أموال وخارجني عن اإلدارة ويسمون موصني

  .الشركة فإنها تتميز بوجود نوعني من الشركاء أما بالنسبة خلصائص
                                                             

  .149السامل هاجم أو قريش، مرجع سابق، ص  - 1
سنة، وكذلك عنواا  99ا اليت ال ميكن أن تتجاوز د شكل الشركة ومدحيد" من القانون التجاري على أنه  546نصت املادة  - 2

  ". وضوعها ومبلغ رأمساهلا يف قانوا األساسيأو امسها ومركزها وم
سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59-75لألمر رقم  املعدل واملتمم، 1993أبريل  25يف  املؤرخ، 08-93مرسوم تشريعي رقم  - 3

  . 1993أبريل  27يف  املؤرخ، 57، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالقانون التجاري،  املتضمن، 1975
  .53نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 4
  .1883نوفمرب  13قانون التجارة املصري الصادر باألمر العايل يف  - 5
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  : الشركاء املتضامنون -أ
ة يف كل أمواله عن ديون الشركةية وتضامنية شخصيسأل الشريك املتضامن مسؤولي.  

درج أمساء مجيع الشركاء يف عنوان الشركة وميكنهم أن يديروا الشركة مجيعاً، كما ت
ا إالّ مبوافقة مجيع الشركاء، هذا باإلضافة إىل اكتساب كما ال جيوز تداول حصصهم أو نقله

  1.الشريك صفة التاجر
  :الشركاء املوصون -ب

ركة وال يسألون إالّ بالنسبة للشركاء املوصون هم أشخاص يقومون بدفع أموال للش
بقدر نسبة األموال اليت سامهوا ا، حيث إذا ترتب شهر إفالس الشركة فإنّ ذلك يؤدي 

ن فالس الشركاء املوصوية إىل إفالس الشركاء املتضامنون، وال يؤدي بطبيعة احلال إىل إبالتبع
  .حملدودية مسؤوليتهم عن ديون الشركة

كما جيب على املوصي تقدمي حصته وإالّ طولب بذلك من طرف مدير الشركة 
ك مبوجب دعوى باعتباره ممثّلها القانوين، زد على ذلك إمكانية دائين الشركة مطالبته بذل

  2.قضائية مباشرة على أساس رأمسال الشركة هو الضمان العام لدائنيها
أما بالنسبة لتكوين شركة التوصية البسيطة كما غريها من الشركات التجارية، فيتم 
بعد إجراء اإلشهار الضروري هلا ويف حالة عدم إشهارها فتعترب باطلة مع عدم التأثري على 

  .يبقى التزام ذلك الشريك حمدود بقدر حصته ن، حيثُة للشركاء املوصوملراكز القانونيا
ختضع إدارة شركة التوصية البسيطة لنفس األحكام اليت تنظّم إدارة شركة التضامن 

أو  اليت تطرقنا هلا سابقاً، فهما يشتركان يف نفس األحكام تقريباً من حيث تعيني املسير
من القانون  مكرر 563طبقاً لنص املادة  ن أعمال الشركةاملدير، وكذا مسؤولية الشركاء ع

  3.التجاري
كما ال ميكن للشريك املوصي أن يقوم بأي عمل تسيري خارجي ولو حىت مبقتضى 

، والعلّة من ذلك تكمن يف أنّ الشريك املوصي مسؤول يف حدود حصته وخيشى من 4وكالة

                                                             
   .10 مكرر 563إىل املادة  مكرر 563أنظر املواد من  - 1
  .107، ص 1982، اجلزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون التجاريحممود مسري الشرقاوي،  - 2
  .121حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .57نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 4
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إالّ على حصته منها وهذا  ،غري مسؤول فيها تولّيه اإلدارة، أن خياطر بأموال الشركة اليت هو
  1.أمر غري عادل

  شركات األموال: ثانياً
وال جمال فيها ألي اعتبارات  ،تقوم شركات األموال على االعتبار املايل وفقط

ة، فهي تثّر بالشريك عترب خمتلفة عن شركات األشخاص لدرجة التناقض، فهي ال تتأشخصي
فيها  املسؤوليةنها كما هو احلال يف شركات األشخاص، كما أنّ انتمائه هلا أو انسحابه مو

  2.على قدر حصة الشريك يف الشركة، وليست تضامنية مثل شركات األشخاص
املشرع اجلزائري نظّم األحكام املتعلّقة ذا الصنف من الشركات ضمن القانون 

، ونظام 132 مكرر 715ة إىل غاي 592التجاري، حيث تناول شركة املسامهة يف املواد من 
  .من نفس القانون 10ثالثا  715ثالثا إىل  715شركة التوصية باألسهم يف املواد من 

  شركة املسامهة-1
ف القانون التجاري شركة املسامهة يف املادة يها الشركة اليت 592عراليت تعتربها بأن ،

سائر إالّ بقدر حصتهم، وال ينقسم رأمساهلا إىل حصص، وتتكون من شركاء ال يتحملون اخل
أشخاص، من هذا التعريف ميكننا استنتاج خصائص هذه  07جيب أن يقلّ عدد أعضائها عن 

  .الشركة
قيام شركة املسامهة على رأمسال يقسم إىل أسهم متساوية، قابلة للتداول بالطرق  -

تأثّر الشركة التجارية، وميكن التصرف فيها بكل الطرق املعروفة يف التصرف دون أن ت
بذلك، باإلضافة حملدودية الشركاء الذين يتشجعون يف املسامهة فيها، كون مسؤوليتهم تكون 

  3.على أساس حصصهم يف تلك الشركة وفقط
من القانون التجاري عدد  02الفقرة  592لقد حدد املشرع اجلزائري مبوجب املادة  -

ألدىن، حيث جيب أن ال يقلّوا عن سبعة الشركاء املكونني لشركة املسامهة يف حدها ا
، كان يشترط 1975أشخاص، مع العلم أنّ القانون يف نسخته األوىل اليت صدر ا يف سنة 

                                                             
1 - ع اجلزائري قد أصاب حني منع الشركاء املوصون يف شركة التوصية البسيطة من تويل منصب حساس كإدارة الشركة، نرى بأنّ املشر

حجم   فقط، حيث ال تترتب عليهم أية مسؤولية أخرى تتجاوزكون الشركاء املوصون ال يسألون إال يف حدود حصصهم يف الشركة و
ملباالة احلصة اليت سامهوا ا يف الشركة، فتولية أمثال هؤالء اإلدارة ميكن أن يؤدي م إىل الرعونة وعدم االحتياط يف تسيريها، وكذا عدم ا

  .وهو أمر غري عادل وغري منطقيكوم لن يتحملوا نتائج قرارام أبدا إال يف حدود حجم حصصهم يف الشركة، 
  .141، ص 2006، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، شركات األموال يف القانون اجلزائرينادية فضيل - 2
  .256، ص 1983 العربية، القاهرة، النهضة دار ،التجارية الشركاتمسيحة القليويب،  - 3
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أشخاص، وتستطيع شركة املسامهة أن تستقبل حىت األشخاص املعنوية من بني  07عدد 
  1.املسامهني فيها

لة عكس شركات األشخاص، حيث حصة الشريك يف شركة املسامهة تكون قابلة للمداو -
يستطيع الشريك يف شركة املسامهة أن يتنازل عن أسهمه فيها حتى بدون موافقة املسامهني 

  2.اآلخرين
الشريك يف شركة املسامهة ال حيمل صفة التاجر، وذلك ألنّ مسؤوليته حمدودة ال تتجاوز  -

زام اجتاه الشركة يف حالة إفالسها عدد األسهم اليت إكتتبها يف الشركة، فهو ال يتحمل أي الت
  3.فال يؤدي ذلك إىل إفالسه

ألزم املشرع التجاري اجلزائري بوجوب أن تكون شركة املسامهة مسبوقة أو متبوعة بذكر  -
ذكر يف االسم الغرض الذي أنشئت من أجله وجيب أن ي ،" شكل الشركة ومبلغ رأمساهلا" 

مسنت اجلزائرية أو الشركة اجلزائرية للصناعات مثل شركة اال ،الشركة أو جمال نشاطها
  4.الغذائية وغريها، وال مانع من إدراج اسم أحد الشركاء أو أكثر يف تسمية الشركة

تتشكّل شركة املسامهة من جملس لإلدارة ومجعية عامة للمسامهني فيها، حيث نصت 
سامهة يتم إدارا من طرف من القانون التجاري اجلزائري، على أنّ شركة امل 610املادة 

جملس إدارة يتشكّل من ثالثة أعضاء على األقل، وال يتجاوز األعضاء اثين عشر عضواً على 
  .األكثر

حيث يتمتع جملس اإلدارة بالسلطة الفعلية يف تسيري شؤون الشركة، وهو يدخل يف مفهوم 
جلزائري، وهو أحد أعضاء من قانون العقوبات ا مكرر 51األجهزة الذي أشارت إليها املادة 

  5.الشركة املعبرين عن إرادا

                                                             
لثاين، الشركات التجارية، األحكام العامة، شركات التضامن، شركات ذات ، اجلزء االقانون التجاري اجلزائريأمحد حمرز،  - 1

  .232، ص 1979 مصر، احملدودة، شركة املسامهة، مطابع سجل العرب، املسؤولية
  .130بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .149 148نادية فضيل، مرجع سابق، ص ص  - 3
، ص 2010 اجلزائر، املعرفة، دار التجارية، الشركات التاجر، التجارية، األعمال ،اجلزائري التجاري القانون شرحعمورة عمار،  - 4

231.  
  .130بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 5
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نتخب من بني القانون التجاري، فإنه ي من 635أما جملس اإلدارة فطبقاً لنص املادة 
أعضاء الس رئيساً له، شريطة أن يكون شخصاً طبيعياً وحتت طائلة بطالن التعيني، كما 

  .لس اإلدارة صالحية حتديد أجر رئيسه
ها جاءت مبجموعة من الشروط اليت جيب توفّرها فيمن ية أنستشف من نص هذه املاد

، باإلضافة 1يرأس جملس إدارة شركة املسامهة، حيث جيب أن يكون من بني أعضاء الس
إىل وجوب كون الرئيس املنتخب لس اإلدارة شخصاً طبيعياً، باعتبار أنّ طبيعة العمل 

  2.يستطيع القيام به إالّ شخص طبيعي الذي يقوم به الرئيس ال
من القانون التجاري، نصت على أنّ مدة عهدة رئيس الس تكون  613املادة 

ته يف اإلدارة، وميكن أن ية عضويمتوافقة مع مدة أخرى ويعزل من طرف عاد انتخابه مر
  .جملس اإلدارة يف أي وقت يراه

 املعدل واملتمم 083-93 جاء به القانون رقم هذا النمط من التسيري: جملس املديرين -أ
ع الفرنسي للقانون التجاري، حيث ية تلقّفها املشرعترب هذا األسلوب من التسيري بدعة أملاني

، ويهدف هذا النظام اجلديد إىل الفصل 1966جويلية  24ونص عليها يف القانون الصادر يف 
م جملس املديرين بالتسيري فإنّ الرقابة تكون من بني إدارة الشركة والرقابة عليها، فإذا قا

صالحيات جملس املراقبة، وللعلم فإنّ جملس املراقبة له صالحية أوسع من جملس اإلدارة، 
حيث يستطيع هذا األخري اقتراح عزل أعضاء جملس املديرين على اجلمعية العامة، كما جيب 

ون األساسي للشركة سواء أثناء تأسيسها أو أن يتم النص على هذا النوع من التسيري يف القان
  4.بعده عن طريق تعديله وإضافته هلا

يعين رئيس جملس املديرين من طرف جملس املراقبة، حيث : رئيس جملس املديرين -ب
يتولّى رئيس جملس املديرين متثيل املؤسسة يف عالقتها مع الغري، كما ميكن أن يضم القانون 

                                                             
، "ة الشركات التجاري –احملل التجاري  –نظرية التاجر  –ة األعمال التجاري" مبادئ القانون التجاري عبد القادر البقريات،  - 1

  .141، ص 2012املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،  الطبعة الثانية، دار
، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )دراسة مقارنة ( ة، ة واخلاصالشركات التجارية، األحكام العامفوزي حممد ساسي،  - 2

  .452، ص 2005األردن، 
لتجاري اجلزائري، القسم الفرعي الثاين لكل من جملس املديرين للقانون ا املعدل واملتمم 08-93لقد أضاف املرسوم التشريعي رقم  - 3

  . 653إىل غاية  642وجملس املراقبة، وخصص الفقرة األوىل من هذا القسم لس املديرين، حيث تناولته املواد من 
  .258فضيل نادية، مرجع سابق، ص  - 4
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لس الرقابة، حىت يقوم مبنح سلطة متثيل الشركة لدى الغري  األساسي للشركة صالحية
 1.لعضو واحد أو عدة أعضاء من جملس املديرين

يتشكّل جملس املراقبة يف حالة إتباع املؤسسة للنظام احلديث يف تسيريها، : جملس املراقبة - ج
لس املراقبة ممارسة حيث يستحوذ جملس املديرين على صالحية تسيري اإلدارة، بينما يتولّى جم

  2.صالحية الرقابة على جملس املديرين وتسيريهم إلدارة الشركة
من القانون التجاري اجلزائري، على تكوين جملس املراقبة من  657كما نصت املادة 

عضو  24عضو على األكثر، كما ميكن أن يتوسع العدد ليشمل  12أعضاء على األقل و 07
أشهر  06ن يكون هؤالء األعضاء قد مارسوا صالحية الرقابة ملدة يف حالة االندماج، شرط أ

من القانون التجاري، كما أنّ رئيس الس  658يف الشركات املدجمة، بناءاً على نص املادة 
لس لالجتماع وإدارة يلس، حيث يتولّى الرئيس استدعاء أعضاء انتخب من بني أعضاء ا

  3.الرئيس مدةُ مهمة جملس املراقبة املناقشات، وتساوي مدة عهدة
عترب أعلى هيئة يف شركة املسامهة، فهي اليت ت: اجلمعية العامة التأسيسية للمسامهني -د

ل القانون األساسي للشركة وتصادق عليه، جتمع كل املسامهني يف الشركة، وهي اليت تعد
بني أعضائها، وهي اليت تعين  وهي اليت تصوت على تعيني جملس اإلدارة بعد اختيارهم من

    4.مراقب احلسابات وتعزله، كما متارس دور الرقابة على جملس اإلدارة واحملاسبني
أعضاء اجلمعية العامة التأسيسية للمسامهني ميكنهم االجتماع : اجلمعية العامة العادية -1:د

عترب مجعية روتينية ، فهي تمن القانون التجاري اجلزائري 676مرة كل سنة حسب نص املادة 
عادية جتتمع دورياً ملناقشة احلسابات املالية للشركة ومناقشة خمتلف أمورها، فهي مجعية 
تتولّى اختاذ القرارات العادية اليت تتجاوز سلطة جملس اإلدارة وغريه من اهليئات اإلدارية 

  5.للشركة، دون أن تتجاوز قانوا األساسي

                                                             
1 - Mahfoud lacheb, droit des affaires, « 3 éme édition office des publication 
universitaires, Algérie , 2006  , p 110. 

، دار املعرفة، " ةالشركات التجاري –التاجر  –ة األعمال التجاري" الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، عمار عمورة،  - 2
  .254، ص 2000اجلزائر، 

  .73نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 3
  .132جع سابق، ص بلعسلي ويزة، مر - 4
ة احلقوق، بات شهادة املاجستري، كليمة لنيل متطلّرة مقد، مذكّات املسامهني يف شركات املسامهةالنظام القانوين جلمعيهاللة نادية،  - 5

  .11، ص 2014-2013، 2جامعة سطيف 
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هذه اجلمعية غري عادية ال جتتمع إالّ يف احلاالت االستثنائية : العامة االستثنائية اجلمعية -2:د
مثل تعديل القانون األساسي، فهي الوحيدة اليت متلك صالحية تعديله واملصادقة عليه وحىت 

  .رفضه
عادية صفتها من طبيعة االختصاصات اهلامة املنوطة ا الغري تستمد اجلمعية العامة 

وهي تعديل النظام األساسي للشركة، وكذا النصاب القانوين الذي يتطلّبه القانون لصحة 
   1.قراراا وشرعيتها

  شركة التوصية باألسهم -2
وع من الشركات التجارية جديداً على القانون التجاري اجلزائري الصادر يعترب هذا الن
، إذ تضم هذه الشركة 08-93، حيث أضيف مبوجب املرسوم التشريعي رقم 1975سنة 

نوعني من الشركاء وهم الشركاء املتضامنون وشركاء موصون، حيث يتشابه النظام القانوين 
  2.هلذه الشركة مع ذلك املوجود يف شركة التضامن، وكذا شركة التوصية البسيطة

ية ثالثاً إىل غا 715نظّم املشرع اجلزائري األحكام اخلاصة ذه الشركة يف املواد من 
ثالثاً، أنها تلك الشركة اليت يقسم  715، حيث عرفت طبقاً لنص املادة 10ثالثاً  715املادة 

ن بني شريك متضامن أو أكثر هلم صفة التاجر، يسألون بالتضامن رأمساهلا إىل أسهم، وتتكو
 عن ديون الشركة وبني شركاء موصون هلم صفة املسامهني، وال يتحملون اخلسائر إالّ يف

  .حدود حصصهم اليت سامهوا ا، كما ال ميكن أن يقلّ عدد أعضاء هذه الشركة عن ثالثة
ثالثاً يتضح لنا جمموعة اخلصائص اليت متيز هذه الشركة فهي  715من خالل نص املادة 

  .تتكون من نوعني من الشركاء
قة يف شركة نفس األحكام اليت تتعلّق بالشركاء املتضامنون املطب: شركاء متضامنون -أ

التوصية البسيطة وشركة التضامن، تطبق على الشركاء يف شركة التوصية باألسهم، فهم 
متضامنون شخصياً عن ديون الشركة وهلم صفة التاجر مبجرد انضمامهم للشركة، وال 

إالّ إذا نص على ذلك القانون األساسي  ،ميكنهم نقل حصصهم ال بالوفاة وال بالتنازل
  3.للشركة

                                                             
  .559، ص 1996ر الذهيب للطباعة، مصر، س، النالنظام القانوين لشركة املسامهةأمحد حممد حمرز،  - 1
  .134ص حممد حزيط، مرجع سابق،  - 2
  .347نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 3
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كذلك األمر بالنسبة للشركاء املوصون يف شركة التوصية باألسهم : ركاء موصونش -ب
يشتركون يف نفس األحكام تقريباً مع نظرائهم يف شركة التوصية البسيطة، حيث ال يسألون 
إالّ يف حدود مسامهتهم يف رأمسال الشركة، كما أنهم ال يكتسبون صفة التاجر فيها، وال 

دارة الشركة، إالّ أنّ الفرق يكمن يف قدرة الشركاء املوصون على يسمح هلم بالدخول يف إ
نقل أمواهلم يف شكل سندات قابلة للتداول أو انتقاهلا بالوفاة لورثتهم، باعتبار أنّ شخصية 
املوصي يف شركات األموال ليس هلا أي اعتبار، كالذي هو موجود يف شركات 

   1.األشخاص
احد أو أكثر من الشركاء هم يتألّف من اسم والعنوان يف شركة التوصية باألس

ذكر  ثالثاً من القانون التجاري أوجبت ضرورة أن ال يتم 715ن، كما أنّ املادة املتضامنو
انتقل من صفة الشريك املوصي إىل صفة  إالّكاء املوصون ضمن عنوان الشركة، وأمساء الشر

  2.الشريك املتضامن
أسهم قليلة قابلة للتداول مثله مثل شركة املسامهة،  بالنسبة لرأمسال الشركة يقسم إىل

ويستطيع أي شخص أن يقوم بشراء األسهم املعروضة لالكتتاب، فهي تشبه شركة املسامهة 
  3.يف هذه اخلاصية

  :تتكون الشركة يف إدارا من ثالثة أجهزة هي: إدارة الشركة -
  اقبةالشركة واجلمعية العامة للمسامهني وجملس املرمدير 

يعين املسير األول أو "  :ثالثاً يف فقرا األوىل على 715نصت املادة : مدير الشركة -أ
املسيرون األولون مبوجب القانون األساسي، وينجزون إجراءات التأسيس اليت كلّف ا 

  ". مؤسسو شركات املسامهة
تعيينهم يف العقد  ة، يتمحيث يعين ذلك أنّ املسير األول أو املسيرون األولون للشرك

التأسيسي للشركة، فهم يسني للشركة وال يعزلون إالّ بتعديل القانون األساسي عتربون مؤس
  4.من طرف اجلمعية العامة للمسامهني

                                                             
  .348 347، ص ص سابقالرجع املنادية فضيل،  - 1
  .454، ص 2004، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، طبعة قانون األعمال والشركاتسعيد يوسف البستاين،  - 2
  .349نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 3
  .134بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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يف حالة تأسيس الشركة واكتساا للصفة املعنوية، تستطيع اجلمعية العامة ممارسة 
ن األولون للشركة حسب نظام ر األول، إىل املسيروعزل املسيصالحياا يف تعيني و

التصويت الذي تعتمده يف القانون األساسي للشركة، وذلك بتصويت أغلبية الشركاء 
  .املتضامنني يف الشركة

ثالثاً، نصت على أغلبية الثلثني يف مترير قرارات  715جتدر اإلشارة إىل أنّ املادة 
عزل املسير من طرف احملكمة بناءاً على سبب شرعي بطلب من اجلمعية العامة، كما ميكن 

  1.أحد الشركاء، وبتصويت ثلثي أعضاء اجلمعية العامة
متارس اجلمعية العامة للمسامهني دور الرقابة على أداء إدارة الشركة : اجلمعية العامة -ب

 يتطلّب متريرها مصادقة واملصادقة على القانون األساسي وتعديله، وكذا اختاذ القرارات اليت
اجلمعية العامة، كما أنها تتشكّل من مجيع األعضاء املسامهني، ومتارس نفس املهام املنوطة 

  2.بنظريا يف شركة املسامهة
من القانون التجاري، على أنّ جملس املراقبة  2ثالثاً  715نصت املادة  :جملس املراقبة - ج

تعيينهم من طرف اجلمعية العامة العادية طبقاً  قل، يتميتكون من ثالثة مسامهني على األ
ألحكام القانون األساسي للشركة، كما أنه طبقاً لنص املادة املذكورة فإنه يقع حتت طائلة 
البطالن؛ تعيني شريك متضامن ضمن ثالثة أعضاء يف جملس املراقبة، كما ال حيق للمسامهني 

  .وليسوا موصون؛ املشاركة يف تعيني أعضاء جملس املراقبةتبث أنهم متضامنون ما يف حالة 
من القانون التجاري، قد منحت صالحية الرقابة بشكل  7/1ثالثاً  715كما أنّ املادة 

ات املمنوحة ملندويب احلسابات، كما يتولّى جملس الرقابة رفع دائم ومستمر بنفس الصالحي
ة العادية العامتقرير سنوي إىل اجلمعيناً فيه مجيع األخطاء واملخالفات اليت صادفته ة، مضم

  .أثناء ممارسته لدوره الرقايب على الشركة، كما له احلق يف دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد
بالنسبة للمسؤولية فإنّ أعضاء جملس الرقابة معفون من حتمل أي مسؤولية ناجتة عن 

ليهم أعمال اإلدارة، إالّ أنّ مسؤوليتهم تقع يف خلل يف تسيري الشركة، كون أعضاءه ممنوع ع
حالة ما إذا اكتشفوا خمالفات مرتكبة من طرف إدارة الشركة ومل يبلّغوا عنها اجلمعية العامة 

                                                             
  .352نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 1
  .274عمورة عمار، مرجع سابق، ص  - 2
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للمسامهني، حتى تتخذ اإلجراءات الالّزمة، باإلضافة كذلك إىل حتملهم مسؤولية األخطاء 
  .09ثالثاً  715م طبقاً ألحكام املادة املرتكبة من طرفهم أثناء ممارسة مهامه

  الشركات املختلطة: ثالثاً
الشركات املختلطة هي مزيج من اخلصائص اليت جتمع بني خصائص شركات 
األشخاص وخصائص شركات األموال، أي أنها جتمع بني االعتبار الشخصي واملايل يف 

  1.نفس الوقت
ركات املختلطة وهو الشركة ذات املشرع اجلزائري نص على نوع واحد من تلك الش

  .احملدودة وذات الشخص الوحيد املسؤولية
من  564احملدودة يف املادة  املسؤوليةنص املشرع اجلزائري على تعريف الشركة ذات 

لت مبوجب األمر رقم القانون التجاري، واليت عخ 272-96د1996ديسمرب  09يف  املؤر ،
احملدودة من شخص واحد أو عدة  املسؤوليةذات ؤسس الشركة ت" حيث نصت على 

  .أشخاص ال يتحملون اخلسائر إالّ يف حدود ما قدموا من حصص
احملدودة املؤسسة طبقاً للفقرة السابقة، ال تضم  املسؤوليةإذا كانت الشركة ذات 

مؤسسة ذات الشخص " تسمى هذه الشركة " كشريك وحيد "  إالّ شخصا واحداً
  ".احملدودة  املسؤولية الوحيد وذات

ميارس الشريك الوحيد السلطات املخولة جلمعية الشركاء مبقتضى أحكام هذا 
  .الفصل

وتعين بعنوان للشركة ميكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر، على 
أو " شركة ذات مسؤولية حمدودة " أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

  ". وبيان رأمسال الشركة" م .م.ش" األوىل منها أي  األحرف
من خالل نص املادة سالفة الذكر ميكن استخالص جمموعة اخلصائص اليت متتاز ا 

  :هذه الشركة واليت هي

                                                             
  .21نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 1
 املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59-75م األمر رقم ل ويتم، يعد1996ديسمرب  09يف  املؤرخ، 27-96األمر رقم  - 2

  .1996ديسمرب  11يف  املؤرخ، 77، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ن التجاريالقانو
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شريك، إالّ  20حدد املشرع اجلزائري احلد األقصى لعدد الشركاء يف هذه الشركة وهو  -
وتتحول إىل مؤسسة ذات شخص واحد وذات مسؤولية  أنه رخص هلا بأن تقلّ عن اثنني

  1.حمدودة
من خصائص هذه الشركة أنّ حصصها غري قابلة للتداول بالطرق التجارية وال ميكن أن  -

تكون ممثّلة يف سندات قابلة للتداول، ولكن جيوز انتقال حصص الشركاء إىل الغري بشرط 
من القانون التجاري، كما أنها ال  571املادة  موافقة أغلبية الشركاء على ذلك، طبقاً لنص

تنحل بوفاة أحد الشركاء، بل تنتقل حصة كل شريك إىل ورثته بوفاته مع إمكانية إحالتها 
  2.بني األزواج واألصول والفروع

) دج  100.000( احملدودة عن مئة ألف  املسؤوليةال ميكن أن يقلّ رأمسال الشركة ذات  -
حيث ال تقل قيمة كل واحد من تلك احلصص عن ألف دينار جزائري  ويقسم بالتساوي،

  ).دج 1.000(
مسؤولية الشريك غري مطلقة يف هذه الشركة، فهي حمددة حبجم حصته يف الشركة، فال  -
ته فيهاي3.سأل عن ديون الشركة إالّ يف حدود حص   

كاء، ولكن تنتقل حصته إىل احملدودة بوفاة أحد الشر املسؤوليةال ميكن حل الشركة ذات  -
  .4ورثته، كما ميكن أن حتال إىل زوجه أو األصول أو الفروع

جيب  احملدودة املسؤوليةمن القانون التجاري، على أنّ الشركة ذات  564نصت املادة 
 ،أن يكون امسها مستمداً من غرضها، كما ميكن أن يذكر اسم شريك أو أكثر يف العنوان

أو  "شركة ذات مسؤولية حمدودة " وان على خاصية الشركة بعبارة ووجوب اشتمال العن
  ".م .م.ش" األحرف األوىل فيها 

  احملدودة املسؤوليةأجهزة إدارة الشركة ذات  -
احملدودة من جهازين يتولّيان إدارة شؤوا، ومها مسير  املسؤوليةتتكون الشركة ذات 

  .الشركة واجلمعية العامة للمسامهني

                                                             
  .136بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
جامعة ة احلقوق، م لنيل شهادة املاجستري يف القانون، كلي، حبث مقدفي ألموال الشركةجرمية االستعمال التعسزكري ويس ماية،  - 2
  .14، ص2005-2004إلخوة منتوري، قسنطينة، ا

  .27نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 3
  .140حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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  مسير أو مدير الشركة -أ
 املسؤوليةدير الشركة ذات ي" من القانون التجاري على أنه  576نصت املادة 

  .احملدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيني وجيوز اختيارهم خارجاً عن الشركاء
روط املنصوص وينهم الشركاء يف القانون األساسي أو بعقد الحق طبقاً للشعي

  ". 588ألوىل من املادة عليها يف الفقرة ا
ن بعد يا أن يعين مدير الشركة يف العقد التأسيسي هلا، فيكون مديراً نظامياً وإمعي

التأسيس باتفاق أعضاء اجلمعية العامة فيسمى مديراً غري نظامي، وميكن أن يكون أجنيب عن 
القانون على خالف الشركة، ويبقى ذلك املدير ميارس عهدته طيلة مدة الشركة، ما مل ينص 

  1.ذلك
مثل شركة املسامهة اليت يشترط فيها القانون  كما أنه ال يوجد عدد حمدد لعدد املديرين

  2.ثنا عشر عضواًاأالّ تقل عن ثالثة وأن ال تزيد عن 
  اجلمعية العامة -ب

احملدودة يف مجعية عامة يعقدوا،  املسؤوليةتصدر قرارات الشركاء يف الشركة ذات 
لكل شريك عدد من األصوات، يتوافق مع عدد احلصص املساهم ا يف  احيث يكون فيه
  3.رأمسال الشركة

ة مدير الشركة وتة العامعقد باستدعاء منه، أو من طرف املديرين أو من يرأس اجلمعي
طرف حمافظ احلسابات إن وجد يف الشركة، كما حيق لشريك أو أكثر ممن ميلكون ربع مال 

استدعاء اجلمعية العامة، كما ميكن للقضاء أن يعين مكلّفاً باستدعاء اجلمعية العامة الشركة 
   4.وحتديد جدول أعماهلا

ة واحدة يف السنة على األقلحيث تة مرة يف دورة عادية العاممن أجل  ،عقد اجلمعي
ون كشف فحص واعتماد حسابات الشركة، وتنظر يف نتائج أعمال املديرين الذين يقدم

ه تم، كما أنحساب هلا عن فترة إدارة وتصادق على صادق وتل القوانني األساسيعد
  .امليزانية وتوزع األرباح

                                                             
  .114السامل هاجم أبو قريش، مرجع سابق، ص  - 1
  .53نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 2
  .93نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 3
  .68 67نادية فضيل، مرجع سابق، ص ص  - 4
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املدير  احملدودة يكلّف فيها املسؤوليةبالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات 
دق عليها بعد إقرارها صاإعداد احلسابات السنوية ويبإصدار تقرير التسيري، وإجراء اجلرد و
أشهر من اختتام السنة املالية، وال خيول له القانون  06من طرف حمافظ احلسابات يف أجل 

  1.احلق يف تفويض سلطاته
  الفرع الثاين

  اخلاصة االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةبعض األحكام حول 
سم أمرها، خاصة اخلاصة قد ح يةاالقتصادللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةالشك أنّ 

إذا ما استوفت مجيع الشروط اليت تكسبها الشخصية املعنوية، ولكن أثار الفقه احلديث عن 
اخلاصة، يف  االقتصاديةلمؤسسات ل اجلزائية املسؤوليةقيام بعض اإلشكاليات حول مدى 

  .نفصالمرحلة التأسيس وكذا مرحلة التصفية ومرحلة االندماج أو اال
  اخلاصة يف مرحلة التأسيس االقتصاديةللمؤسسة  اجلزائية املسؤولية: أوالً

اخلاصة بالشخصية املعنوية،  االقتصاديةلقد اشترط أغلب الفقه ضرورة متتع املؤسسات 
ى يتمه يف حالة ما إذاح ،مساءلتها جزائياً حتة من طرف  يث أنارتكبت أفعال إجرامي

وتثبت عن املؤسسة  اجلزائية املسؤوليةتسقط  ؛ن بتأسيسها ولصاحل املؤسسةأشخاص يقومو
على من ارتكب اجلرمية شخصياً، إالّ يف حالة اجلرمية املستمرة اليت ميكن أن يتواصل نشاطها 

  2.اإلجرامي إىل ما بعد تأسيس الشخص املعنوي
للشخصية املعنوية، باعتبار  ةاالقتصاديلذا اهتم الفقهاء مبعرفة زمن اكتساب املؤسسات 

سند لشيء معدوم، فال بد من وجود شخص قانوين قام ال ميكن أن ت اجلزائية املسؤوليةأنّ 
  3.عليه اجلزائية املسؤوليةبارتكاب اجلرمية حىت يتم إيقاع 

، فذهب الفريق اجلزائية املسؤوليةالفقهاء إىل أربع اجتاهات حول هذه  انقسمولقد 
سة األوة تنشأ فور التوقيع على العقد املنشأ للمؤسة املعنويل إىل القول أنّ الشخصي

  4.وهو رأي ذهب إليه املشرع املغريب االقتصادية

                                                             
  .218، ص 1979اجلزء الثاين، مطابع سجل العرب، طبعة ، " ةالشركات التجاري"  ،، القانون التجاريأمحد حمرز - 1
  .91 90شريف السيد، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .260حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 3
امس يف النظرية العامة للشركات وشركات ، اجلزء اخلالوسيط يف القانون التجاري املغريب واملقارنأمحد شكري السباعي،  - 4

  .79، ص 1992األشخاص، دار نشر املعرفة، املغرب، طبعة 
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 ة حىت يعتدا أصحاب االجتاه الثاين فذهبوا إىل اشتراط إمتام إجراءات الشهر القانونيأم
 4741ما ذهب إليه املشرع السوري يف املادة أمام الغري، وفق  املؤسسة االقتصاديةبتصرفات 

  .من القانون املدين املصري 5062من القانون املدين، وكذا املشرع املصري يف املادة 
إالّ من تاريخ ، ال تقوم االقتصاديةاالجتاه الثالث يرى بأنّ الشخصية املعنوية للمؤسسة 

أي الذي أخد به املشرع اإلمارايت يف إمتام إجراءات اإلشهار، وهو الرصدور قرار إداري و
  3.من قانون الشركات التجارية اإلمارايت 11املادة 

 اجلزائية املسؤوليةاالجتاه الرابع واألخري، الذي أخذ به املشرع اجلزائري وهو اعترافه ب
اخلاصة من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، و أخذت ذا الرأي  االقتصاديةللمؤسسات 

من القانون املدين الفرنسي  549لب التشريعات األوروبية ومنها املشرع الفرنسي يف املادة أغ
من  21، الذي يكون قد وافقه املشرع اجلزائري يف هذا االجتاه عن طريق املادة 1842لسنة 

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل يف " القانون التجاري اجلزائري، اليت نصت على 
مكتسباً صفة التاجر إزاء القوانني املعمول ا، وخيضع لكل النتائج  عدالسجل التجاري، ي

  ". النامجة عن هذه الصفة

                                                             
1 - خ 84من القانون املدين السوري، الصادر باملرسوم التشريعي رقم  474ت املادة نص1" : على ما يلي 1949ماي  18يف  املؤر - 
ولكناعتبارياً عترب الشركة مبجرد تكوينها شخصاًت ، ذه الشخصية على الغري إال بعد استيفاء إجراءات النشر اليت يقر رها ال حيتج

  .القانون
2- رة أن يتمسك بشخصيتها ومع ذلك للغري إذا مل تقم الشركة بإجراءات النشر املقر."   
2 - 1" : ما يلياملتعلق بإصدار القانون املدين املصري، على  1948لسنة  131من القانون رقم  506ت املادة نص- عترب الشركة ت

  .رها القانونولكن ال حيتج ذه الشخصية على الغري إال بعد استيفاء إجراءات النشر اليت يقر اعتبارياً مبجرد تكوينها شخصاً
2- رة أن يتمسك بشخصيتها ومع ذلك للغري إذا مل تقم الشركة بإجراءات النشر املقر."  
املتعلق بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،  2015لسنة  02حتادي رقم من القانون اال 11نصت املادة  - 3

جيب على الشركة أن حتصل على كافة املوافقات والتراخيص اليت يتطلبها  -1" : ، على ما يلي2015مارس  25الصادر بتاريخ 
  .النشاط الذي متارسه يف الدولة قبل البدء يف ممارسة نشاطها

جيب على الشركة املؤسسة داخل الدولة أن تباشر أنشطتها الرئيسية يف الدولة، وجيوز هلا أن تباشر نشاطها خارج الدولة إذا  -2
  .نص عقد تأسيسها على ذلك

3- الت أعضاء جلان الرقابة الشرعية الداخلية واملراقب الشرعي للشركات يصدر جملس الوزراء قراراً حيدد فيه تشكيل ومؤه
د القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وعلى هذه ة داخل الدولة اليت تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وحيداملؤسس

  .الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها احلصول على موافقة جلان الرقابة الشرعية الداخلية
عمال التأمني، كما ال جيوز لغري شركات املسامهة استثمار األموال ال جيوز لغري شركات املسامهة العامة مزاولة أعمال املصارف وأ -4

  ".حلساب الغري 
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ال " من القانون التجاري اجلزائري، اليت نصت على  22كذلك ما نصت عليه املادة 
ميكن لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني للتسجيل يف السجل التجاري، والذين مل 

وا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين، أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى يبادر
  .الغري أو لدى اإلدارات العمومية إالّ بعد تسجيلهم

غري أنه ال ميكن هلم االستناد لعدم تسجيلهم يف السجل بقصد رم من 
  ".  املسؤوليات والواجبات املالزمة هلذه الصفة

بأي جرمية مرتكبة من طرف ممثّلي املؤسسات  اجلزائري ال يعتد مما يعين أنّ املشرع
من  548اخلاصة يف مرحلة التأسيس، و إنما يتم متابعتهم شخصياً وفقط، فاملادة  االقتصادية

جيب أن تودع العقود التأسيسية والعقود " القانون التجاري اجلزائري، نصت على أنه 
لدى املركز الوطين للسجل التجاري، وتنشر حسب املعدلة للشركات التجارية، 

  ". األوضاع اخلاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إالّ كانت باطلة
ل إجراءات الشهر رغم وجود اختالف يف اإلجراءات من شركة إىل أخرى فيما وتتمثّ

  :يلي
  .إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة يف السجل التجاري قصد قيده -1
 Bulletin Officiel( ر ملخص العقد يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية، يتم شه -2

des Annonces Légales  " ( B.O.A.L ."  
  1.شهر ملخص العقد يف جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثّل الشركة -3

  اخلاصة يف مرحلة التصفية االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤولية: ثانياً
اخلاصة حىت وإن حلّت فإنّ وجودها يضل قائماً حىت  االقتصاديةنّ املؤسسات إ

من  766وهو ما نصت عليه املادة  2،استكمال إجراءات التصفية اليت تستغرق وقتاً كبرياً
  3.القانون التجاري اجلزائري

                                                             
، ص 2015 ،، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر" شركة احملاصة –ة للشركة ة املعنويالشخصي" ة، الشركات التجاريسالم محزة،  - 1

  .34 33ص 
القاهرة،  العربية النهضة دار األوىل، الطبعة ،اجلديد الفرنسي العقوبات لقانون وفقاً ةاملعنوي لألشخاص اجلنائية املسؤوليةعمر سامل،  - 2

  .40، ص 1995
عترب الشركة يف حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب، ويتبع ت" : من القانون التجاري اجلزائري على أنه 766نصت املادة  - 3

   ،"كة يف حالة تصفية شر" عنوان أو اسم الشركة بالبيان التايل 
  = ،وتبقى الشخصية املعنوية للشركة قائمة الحتياجات التصفية إىل أن يتم إقفاهلا
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  يف مرحلة التصفية للشركة  اجلزائية املسؤوليةموقف التشريع من  -1
اخلاصة  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةاملشرعني إىل االعتراف ب ذهب بعض

يف مرحلة التصفية، خاصة إذا علمنا أنّ الشخصية املعنوية تبقى سارية املفعول إىل غاية انتهاء 
من قانون الشركات التجارية  291التصفية، مثل ما نص عليه املشرع اإلمارايت يف املادة 

تدخل الشركة مبجرد حلّها يف دور التصفية، وحتتفظ خالل مدة " اليت جاء فيها  ارايتاإلم
التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم ألعمال التصفية، وجيب أن يضاف إىل اسم 

  ". مكتوبة بطريقة واضحة" حتت التصفية " الشركة عبارة 
بعد " ن التجارة السوري على أنه من قانو 80كما نص املشرع السوري يف املادة 

زمة للتصفية وألجل االحنالل تبقى شخصية الشركة التجارية كأنها موجودة يف املدة الالّ
  "....حاجة التصفية فقط

اخلاصة ويعمل  املؤسسة االقتصاديةفهل اجلرائم اليت يرتكبها املصفّي باعتباره نائباً عن 
  .بة ؟بامسها قائمة على أعماله املرتك

يرى األستاذ حممود داوود يعقوب أنّ حتميل الشركة مسؤولية اجلرائم املرتكبة يف 
مرحلة التصفية غري وارد، باعتبار أنّ اجلرمية مهما كانت من غري املعقول أن تكون الزمة 

   1.إلمتام عملية التصفية
املؤسسة ة على إالّ أنّ املشرع الفرنسي قد سلك اجتاه أخر وهو إمكانية تسليط العقوب

اخلاصة، يف حالة ما إذا متّ اكتشاف جرمية يف مرحلة التصفية قد ارتكبت قبل حل  االقتصادية
 2.اجلديدة اجلزائيةالفقرة األوىل من الّة  1 -  131املؤسسة، ونص على ذلك يف الفصل 

  موقف الفقه -2
اخلاصة يف مرحلة  ةاالقتصاديذهب الفقه الفرنسي إىل تأييد مساءلة املؤسسات 

ة ال زالت قائمة، والتصفية، باعتبار أنّ شخصية التصفية هي اليت تها املعنويأنّ انتهاء عملي
  3.تعدمها وتؤدي إىل انقضاء الدعوى العمومية

                                                                                                                                                                                   
  ".وال ينتج حل الشركة آثاره على الغري إال ابتداء من اليوم التايل الذي تنشر فيه يف السجل التجاري = 

  .279حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2

3 - Thierry garé, Catherine, gineste, droit pénal procédure pénale, édition dallez, 2008 , 
p 170. 
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 االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةميكن القول أنّ املشرع اجلزائري يعترف ب
ل تصفيتها ائياً عن اجلرائم املرتكبة، سواء قبل احلل أو بعده، إذا اخلاصة، بعد حلّها وقب

من قانون العقوبات اجلزائري، فاملصفّي  مكرر 51توفّرت الشروط املنصوص عليها يف املادة 
ركة يف فترة تتوافق مع طبيعة يةعترب نائباً أو مديراً للشسة االقتصادية  املؤسأثناء عملي

  1.التصفية
  اخلاصة يف حالة االندماج االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤولية: ثالثاً

من القانون  764إىل  744املشرع اجلزائري نص على اندماج املؤسسات يف املواد من 
كانت املنافسة  ، حيثالتجاري اجلزائري، اندماج شركتني أو أكثر يف شركة واحدة جديدة

اندماج عملية تتطلّب حتتم واليت هي املتعددة  االقتصاديةالشرسة واألزمات  االقتصادية
  .لتلك املنافسة أو األزمات جمموعة مؤسسات من أجل جتاوزها

وحلول  ،ذلك االندماج الذي يعين انتهاء الشخصية املعنوية للشركتني املدجمتني
شريعي حول شخصية معنوية جديدة حتت مسمى أخر، خلّف حالة من اخلالف الفقهي والت

املدجمة عن اجلرائم املرتكبة قبل االندماج، ذهب الرأي الغالب  املؤسسة االقتصاديةمسؤولية 
نتيجة انعدام الشخصية املعنوية، فال ميكن  اجلزائية املسؤوليةمن الفقه والتشريع إىل انعدام 

يد القضاء إسناد جرمية لشخص غري موجود حىت ولو اندمج مع شخص معنوي أخر، ولقد أ
   2.الفرنسي هذا الرأي وسانده عن طريق خمتلف األحكام الصادرة من طرفه ذا اخلصوص

يف ختام هذا املبحث جيب التنويه إىل أنّ دراسة الشركات التجارية وخمتلف األجهزة 
عبارة د بممثّليها الشرعيني والقانونيني، إنما جاء ملعرفة املقصوطبيعة املكونة واملسيرة هلا وكذا 
من قانون  مكرر 51يف املادة  وممثّليه الشرعيني املنصوص عليهاأجهزة الشخص املعنوي 

العقوبات اجلزائري، والذين إذا ما قاموا بارتكاب جرمية حلساب وصاحل الشخص املعنوي 
  .تنتقل إليه اجلزائية املسؤوليةفإنّ 

  
  

                                                             
  .158حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1
  .164إىل  159ملزيد من االطالع أنظر حممد حزيط، مرجع سابق، ص ص  - 2
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  املبحث الثاين
  من حيث التجرمي االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةنطاق 

من حيث األشخاص،  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةبعد دراستنا لنطاق 
من قانون العقوبات  مكرر 51املخاطبة بأحكام املادةّ  االقتصاديةوتفصيلنا للمؤسسات 

 املسؤوليةلّق بنطاق اجلزائري، صار لزاماً علينا أن نتوجه بالدراسة إىل الشق األخر املتع
من حيث التجرمي، أي تبيان صور جرمية الغش اجلبائي اليت  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية

سات تةسأل عنها املؤسه وقبل اخلوض يف أركان جرمية الغش  االقتصاديجزائياً، لذا فإن
 اخلوض بعدها مثّ ،) ألولاملطلب ا( اجلبائي يتوجب علينا دراسة الناحية النظرية هلذه اجلرمية 

  ). املطلب الثاين( اليت تشكّل هيكل اجلرمية  ؛يف تبيان أركان جرمية الغش اجلبائي
  املطلب األول

  مفهوم الغش اجلبائي
اخلوض  ، مثّ) الفرع األول( عها اقبل دراسة مفهوم اجلباية يتعين تعريفها وتبيان أنو

  ). الفرع الثاين( بعد ذلك يف تعريف الغش اجلبائي وتصنيفاته 
  الفرع األول

  عهااتعريف اجلباية وأنو
  تعريف اجلباية: أوالً

جمموعة القواعد القانونية املتعلّقة بالضرائب،  ؛هي حسب فرع القانون العاماجلباية 
ني يف متويل حيث تني واملعنوية ومشاركة كل من األشخاص الطبيعينظّم املواضيع القانوني
  1.الدولة

جمموعة القواعد القانونية واإلدارية، اليت تنظّم خمتلف " عض بأنّ اجلباية هي يرى الب
الضرائب والرسوم، واليت جتىب لصاحل الدولة واجلماعات احمللية وهي أيضاً مبثابة وسيلة 

  2." واالجتماعية االقتصاديةضرورية للسياسة 
رائية املفروضة من طرف كما تعرف اجلباية كذلك بأنها جمموع االقتطاعات اإلج

ولة، واليت تضمة الد1.الضرائب والرسوم واإلتاوات واملسامهات االجتماعي  
                                                             

  .243، ص 2014، دار هومة، اجلزائر، ة الضريبيةشذرات من النظريرضا خالصي،  - 1
  .244، ص املرجع نفسه - 2



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةنطاق                          :الثاين الفصل - الباب األول 

125 
 

جمموعة القواعد القانونية واإلدارية اليت حتكم " كما تعرف اجلباية كذلك بأنها 
ة العالقة بني الدولة واملكلّف؛ فيما خيص خمتلف الضرائب والرسوم اليت جتىب لصاحل اخلزين

 2."العمومية واجلماعات احمللية 
من خالل مجلة التعاريف السابقة، يظهر لنا أنها قد اتفقت على رأي واحد تقريباً فيما 

خيص نات اجلباية، فاجلباية حسب التعاريف السابقة، تضمالضرائب والرسوم لذا ال  مكو
  .تستقيم الدراسة دون تعريف هذين النوعني من اجلباية

  الضريبة والرسمتعريف  -1
" ني بأدائهالضريبة هي اقتطاع مايل يني واملعنويلطات  لزم األشخاص الطبيعيللس

   3." العامة بصفة ائية دون مقابل مباشر بغرض حتقيق نفع عام
اقتطاع مايل إلزامي وائي حتدده الدولة ودون " كما تعرف الضريبة كذلك بأنها 

  4." عامةمقابل، بغرض حتقيق أهداف 
ه غري واسع ويحيث تغافل عن ذكر أهم شامالًليس الحظ على هذا التعريف أن ،

ف، ومل يتم اإلشارة له أبداً سواء أكان شخص طبيعي عنصر يف العالقة الضريبية وهو املكلّ
  .أو شخص معنوي

ا على حسب كما ت فرض على املكلّفنية تها مسامهة نقديعترب الضريبة كذلك بأن
ة، واليت تقوم من خالهلا السلطة بتحويل األموال احملصلة وبشكل ائي درام التسامهيق

ةودون مقابل حمددة من طرف السلطة العموميد، حنو حتقيق األهداف احملد. 
  :أما بالنسبة للرسوم فقد عرفها فقهاء املالية كذلك وفق ما يلي

الدولة أو غريها؛ مقابل انتفاعه خبدمة الرسم هو اقتطاع نقدي يدفعه الفرد إىل " 
  5." معينة يؤديها له، يترتب عليها نفع خاص

                                                                                                                                                                                   
  92حممد عباس حمرزي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Maurice Duverger, «  éléments de fiscalité », ( presse universitaire de France ), paris, 
1976, p 111. 

  .40رضا خالصي، مرجع سابق، ص  - 3
، "ة ة وتطبيقيدراسة نظري: ة للضريبة، الرسم على القيمة املضافةة العامة يف النظريليدراسة حتلي" سات جباية املؤسمحيد بوزيدة،  - 4

  .08، ص 2010الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 
  .17، ص املرجع نفسه - 5
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عبارة عن اقتطاع نقدي ميول اخلزينة العامة للدولة، وهو " كما عرف كذلك بأنه 
يدفع من كل شخص يكون حباجة إىل خدمة مقدمة من طرف الدولة وأنّ هذه اخلدمة 

  1."اخلاص تعود عليه بالذات بالنفع 
من خالل تعاريف الضريبة وتعاريف الرسم، ميكننا استخالص جمموعة اخلصائص 

  :والفروق اليت متيز كل واحد منها، فهما يلتقيان يف كوما
فرضان يف صورة نقدية وفقط، عكس ما كان متعارف عليه يف حيث ي: اقتطاع نقدي -1

  2.معينة أو تدفع عيناً على شكل سلعاألنظمة القدمية، من أدائها على شكل خدمة لفترة 
الضريبة والرسم يتميزان بالطابع اجلربي، حيث أنّ املكلّف : الطابع اجلربي لكليهما -2

ما ليس له خيار دفعهما من عدمه، فهو جمرب من طرف السلطة العامة على الوفاء ما، 
هما يا الدولحيث أن عة، فهي وحدها من هلا احلق عتربان من أعمال السيادة اليت تتمت
جتدر اإلشارة  3ا واملكلّف ما وطرق حتصيلهما دون استشارة املكلّف ما،بتحديد سعرمه

استفاد من اخلدمة، وال يعين إجبارية دفعه كالضريبة بصفة  الذيإىل أنّ الرسم جيرب بدفعه 
هي  ،د مرافقها العامةمطلقة، أي أنّ االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها الدولة من طرف أح
   .اليت تجرب الشخص على دفع رسوم مقابل استفادته من اخلدمات املقدمة

املكلّف بالضريبة ال ميلك حق املطالبة : الضريبة بدون مقابل بينما الرسم مبقابل -3
ها تما ينتفع بتعويض عن الضريبة اليت دفعها، ألندفع دون تلقّي أي خدمة مقابل ذلك، وإن

اليت يستفيد منها املكلّف بالضريبة مع اجلماعة  ،ضريبة يف االستفادة من النفقات العامةبال
حيث أنّ املكلّف به يدفعه مقابل  ،، بينما الرسم يكون عكس ذلك4اليت هو عضو فيها

املؤسسة خدمة تقدمها إحدى اهليئات العمومية، إذ يلتزم ا مقابل استفادته من نفع خاص ك
اليت تقوم مثالً بتسجيل أو تثبيت أمالكها يف سجالّت التسجيل العقاري، فالنفع ةاالقتصادي ،

  5.يف هذه احلالة يعود عليها يف احلفاظ على ملكيتها

                                                             
األول، الطبعة الثالثة، دار هومة، ، اجلزء "جباية األشخاص الطبيعيني واملعنويني " النظام اجلبائي اجلزائري احلديث رضا خالصي،  - 1

  .13، ص 2012
  .12محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  - 2
  .53، مرجع سابق، ص ةة اجلبائيشدرات من النظريرضا خالصي،  - 3
  .13 12، مرجع سابق، ص ص النظام اجلبائي اجلزائري احلديث، جباية األشخاص الطبيعيني واملعنوينيرضا خالصي،  - 4
  .21، ص 2011 اجلزائر، ، الطبعة الثانية، دار هومة،الضرائب على الدخل اإلمجايلرة منصور، بن اعما - 5
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حيث ال ينتظر املكلّف ما استرجاعهما يف مدة  :يتفقان كذلك كوا اقتطاع ائي -4
  .1ائية اخلزينة العمومية للدولة بصفة معينة، بل يدخال

5- هما خيتلفان يف كون الضريبة تدفع سنوياً، والرسم يتمد  إالّ أنتقدميه بشكل فوري مبجر
   2.االستفادة من اخلدمة موضوع الرسم

جتدر اإلشارة إىل أنّ التسمية مل تعد معيار للتفريق بني الضريبة والرسم، كون مصطلح 
ك ،طلق على العديد من الضرائبالرسم صار يسم على القيمة  سوم على رقم األعمالالروالر

  3.املضافة، والرسوم اجلبائية، وكلّها هي يف األصل ضرائب وليست رسوم
  االقتصاديةأنواع اجلباية املطبقة على املؤسسات : ثانياً

اجلباية، وجب عليها تأديتها مبناسبة  أنواع جلملة من االقتصاديةختضع املؤسسات 
  :تها نوجزها كما يليممارستها ألنشط

  ) I B S( الضريبة على أرباح الشركات  -1
 1990ديسمرب  31يف  املؤرخ 364 -90تأسيس هذه الضريبة مبوجب القانون رقم  متّ
، حيث حلّت هذه الضريبة حمل الضريبة املفروضة على 1991قانون املالية لسنة  املتضمن

اليت حتقّق أرباحاً يف  االقتصاديةيع املؤسسات األرباح الصناعية والتجارية، وتعىن ا مج
 االقتصاديةاجلزائر، وال فرق بني مؤسسة أجنبية أو وطنية يف تقدميها، حىت املؤسسات 

  5.اخلاصة االقتصاديةالعمومية جمربة بدفعها إىل جنب املؤسسات 
ئب املباشرة على قانون الضرا املتضمن 1016-76من األمر رقم  135حيث تنص املادة 

تؤسس ضريبة سنوية على جممل األرباح أو املداخيل اليت حتقّقها الشركات وغريها " أنه 

                                                             
  .12، مرجع سابق، ص "جباية األشخاص الطبيعيني واملعنويني " النظام اجلبائي اجلزائري احلديث، رضا خالصي،  - 1
  .21بن اعمارة منصور، مرجع سابق، ص  - 2
  .17 محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص - 3
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 1991قانون املالية لسنة  املتضمن، 1990ديسمرب  31يف  املؤرخ، 36-90القانون رقم  - 4

  .1990ديسمرب  31يف  املؤرخ، 57، العدد اجلزائرية
، ص 2009 اجلزائر، ة اجلزائرية بوداود،، الطبعة األوىل، مكتبة الشركحماضرات يف جباية املؤسساتمنور أوسرير،  محو، دحمم - 5

121.  
الصادر ، املعدل واملتممقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 101-76األمر رقم  - 6

  .1976ديسمرب  22 املؤرخ، 102، العدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  136من األشخاص املعنويني؛ املشار إليهم يف املادة 
  ". الضريبة على أرباح الشركات" املماثلة وتسمى هذه الضريبة 

من نفس القانون، نرى أنها نصت على جمال تطبيق  136املادة بالرجوع إىل نص 
  :الضريبة على أرباح الشركات وهو

الشركات مهما كان شكلها وغرضها، ويستثىن من ذلك شركات األشخاص وشركات  -
املسامهة مبفهوم القانون التجاري اجلزائري، إالّ إذا اختارت تلك الشركات اخلضوع هلذه 

  .احلالة جيب عليها تقدمي طلب بذلك ويف هذه ،الضريبة
الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركات أسهم، إالّ اليت اختارت اخلضوع  -

  .للضريبة على أرباح الشركات، يف هذه احلالة تقدم طلب بذلك
حسب األشكال والشروط لة املكونة واملعتمدة هيئات توظيف مجاعي للقيم املنقو -

  .املنصوص عليها
  .املؤسسات واهليئات العمومية ذات طابع صناعي وجتاري؛ خيضعون هلذه الضريبة كذلك -
- ات واملنتجات املذكورة يف املادة الشركات اليت تمن قانون الضرائب  12نجز العملي

  .املباشرة
 138ة الشركات التعاونية واالحتاديات التابعة هلا، باستثناء الشركات املشار إليها يف املاد -

  .من قانون الضرائب املباشرة
  :تتميز الضريبة على أرباح الشركات باخلصائص التالية

- فرض هذه الضريبة على جممل األرباح اليت متّ حتقيقها، دون متييز بني مصادر تلك ت
  .األرباح

- ة واحدة يف السنةتفرض هذه الضريبة مر.  
  .اضحة أي معدل ثابتختضع الضريبة على أرباح الشركات إىل نسبة و -
الضريبة على األرباح هي من الضرائب التصرحيية، اليت يجرب املكلّف فيها بتقدمي مجيع  -

الوثائق والدفاتر احملاسبية اليت يتم على أساسها حتديد حجم الضريبة اليت خيضع هلا الربح 
  1.أفريل من كل سنة 01احملقّق وتقدم تلك الوثائق قبل 

  
                                                             

  .122منور أو سرير، مرجع سابق، ص  حممد محو، - 1
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 )  TVA(  القيمة املضافةالرسم على  -2
القيمة املضافة هي الفرق بني اإلنتاج اإلمجايل، واالستهالكات الوسطية من مواد 
ولوازم وخدمات، فتلك االستهالكات الوسطية تعين العوامل اليت تدخل يف إنتاج السلع من 

   1.أجور، ضرائب، ورسوم ومصاريف مالية وغريها
ا الرسم فهو اقتطاع مايل يطبة أمائي ة جرباً وبصفةة واملعنويق على األشخاص الطبيعي

  2.من أجل تغطية املصاريف العامة وحتقيق األهداف املسطّرة من قبل الدولة ،وبدون مقابل
  :خصائص الضريبة على القيمة املضافة -أ

  3.عترب ضريبة على اإلنفاق يتحملها املستهلك فقطت ،الضريبة على القيمة املضافة -
- حيث أنّ جبايتها ال تكون من طرف غري املباشرةعترب هذه الضريبة من الضرائب ت ،

يف كل مرحلة من مراحل التصنيع  املكلّف مباشرة، بل جتىب بواسطة املؤسسات اخلاضعة هلا
تقوم بإضافة الضريبة إىل السعر النهائي للسلع  االقتصاديةالتوزيع واالستهالك، فاملؤسسات و

تقوم بعد ذلك بدفعها إىل اإلدارة الضريبية بعد  مثّاليت يشتريها املستهلك النهائي،  واخلدمات
  4.حسم ما قد متّ دفعه يف املراحل السابقة من العملية اإلنتاجية

- ها تعفي دخول العائالت من الضريبة على القيمة املضافة متتاز بأنة، تق بطرق عصريطب
يف األحيان خبصوص  خيلهم، حيث أنّ اإلعفاء من تسديدها يتمحتملها بصفة تؤثّر على مدا

  .املواد األساسية وذات االستهالك الواسع
  5.بغض النظر عن كميته ونوعيته وطبيعته ،حتسب هذه الضريبة على أساس قيمة املنتوج -
اد توسيع جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة ميكّن الدولة من السيطرة على االقتص -

بصفة فعالة نوعاً ما، باإلضافة إىل احلجم الكبري من املوارد الذي تدره هذه الضريبة على 
  6.اخلزينة العمومية

                                                             
  .123، اجلزء األول، مرجع سابق، ص جباية األشخاص الطبيعيني واملعنويني" النظام اجلبائي اجلزائري احلديث، رضا خالصي،  - 1
  .124، ص املرجع نفسه - 2
  .86محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  - 3
  .245، ص 2015، الطبعة األوىل، مكتبة زين احلقوقية، بريوت، والتشريع الضرييبة للضريبة ة العامالنظريعباس حممد نصر اهللا،  - 4
  .124، اجلزء األول، مرجع سابق، ص ، النظام اجلبائي اجلزائري احلديث، جباية األشخاص الطبيعيني واملعنوينيرضا خالصي  - 5

6 - Mohand Cherif ainouche: la fiscalité instrument de développement économique, 
thèse de doctorat d’état, université d’alger, 1991 , p 347. 
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تسديد هذه الضريبة بطريقة جمزأة يف مراحل خمتلفة، باعتبار أنّ املكلّفني ا يقومون بتأدية  -
ضمنة يف فواتري املشتريات أو الرسوم املطابقة؛ بعد خصم الرسوم القابلة للحسم منها املُ

 1.اخلدمات
  :األشخاص اخلاضعون للرسم على القيمة املضافة -ب

يقومون بنشاط صناعي أو  اخلاضعون للرسم على القيمة املضافة هم األشخاص الذين
حىت فني، حيث تكون تلك العمليات سبباً يف خضوعها للرسم على القيمة جتاري أو 

  :شخاص اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة يف التايلاملضافة، وميكن حصر األ
وهم األشخاص أو الشركات الذين يتمثّل دورهم األساسي أو الثانوي يف : املنتجون -

استخراج املواد أو صناعة املنتوجات، أو يتعهدون بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعاً أو 
  .إخل... مقاولني قصد منحها شكلها النهائي 

للقيام يف مصنعها أو خارجها بكل  ؛األشخاص أو الشركات اليت حتمل فعالً صفة الصانع -
  .األعمال املتعلّقة بصنع املنتوجات أو توضيبها التجاري

- اسنِاألشخاص أو الشركات الذين ي01ت املشار إليها يف الفقرتني دون لغريهم العملي 
  .02و
خرين من أجل إعادة البيع أو بنفس آبالبيع لتجار هم التجار الذين يقومون : جتّار اجلملة -

  .شروط السعر أو الكمية ملؤسسات أو مستثمرات أو مجاعات عمومية أو خاصة
  ).البيع والشراء ( هم الذين يقومون بنشاط التجارة بالتجزئة : جتار التجزئة -
  2.إداراهي كل شركة تكون يف تبعية لشركة أخرى أو حتت : الشركات الفرعية -
  ).T A P ( ضريبة الرسم على النشاط  -3

، حيث كان قبل ذلك 1996متّ النص على هذه الضريبة مبوجب قانون املالية لسنة 
سم على النشاط الصناعي والتجاري  القانون؛ يتمتطبيق الر )T.A.I.C (  ل02.55مبعد %   

  3.%  06.05 مبعدل ) T.A.N.C( تجاري الغري وكذا الرسم على النشاط 

                                                             
  .87محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  - 1
، كذلك محيد 168إىل  142ملزيد من اإلطالع على ضريبة الرسم على القيمة املضافة أنظر حممد محو، منور أوسرير، مرجع سابق،  - 2

، وكذلك خالصي رضا، النظام الضرييب اجلزائري احلديث، جباية األشخاص الطبيعيني 70إىل  11من الصفحة  بوزيدة، مرجع سابق
  .وما يليها 244، وكذلك عباس حممد نصر اهللا، مرجع سابق، ص 163إىل  123واملعنويني، مرجع سابق، ص 

  .131، ص 2010ائر، ، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزةالتقنيات اجلبائيمحيد بوزيدة،  - 3
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وتطبق هذه الضريبة وفقاً لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مبقتضى نص 
  :اليت تنص على 217املادة 

اإليرادات اإلمجالية اليت حيقّقها املكلّفون الذين ميلكون يف اجلزائر حمالً مهنياً دائماً،  -
اإلمجايل يف صنف األرباح غري وميارسون نشاطاً خيضع يف أرباحه للضريبة على الدخل 

التجارية، ما عدا املتعلّقة مبداخيل األشخاص الطبيعيني الناجتة عن استغالل األشخاص 
  .املعنويني أو الشركات اليت ختضع كذلك للرسم مبوجب هذه املادة

رقم أعمال حيقّقه يف اجلزائر املكلّفون بالضريبة، الذين ميارسون نشاطاً ختضع أرباحه  -
للضريبة على الدخل اإلمجايل يف صنف األرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح 

  1.الشركات
من قانون الضرائب  223أما بالنسبة للخاضعني هلذه الضريبة، فقد نصت عليهم املادة  -

  :املباشرة والرسوم املماثلة وهم
سب مكان ممارسة املهنة أو باسم املؤسسة املستفيدون من اإليرادات اخلاضعة للضريبة ح - أ

  .الرئيسية عند االقتضاء
سة على أساس رقم األعمال احملقّق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساا سكل مؤ -

  .الفرعية، أو وحدة من وحداا يف كل بلدية من بلديات مكان وجودها
ر جمموعات الشركات يؤسس الرسم يف الشركات مهما كان شكلها على غرا -ب

  .باملسامهة باسم الشركة أو اموعة
  والرسوم املماثلة غري املباشرةالضرائب  -4

  :موعة أخرى من الضرائب تتمثل يف االقتصاديةكما ميكن أن ختضع املؤسسات 
  )املرور ( حق التداول  -أ

ة واخلموتق على املنتجات الكحولينير، حيث خيضع له األشخاص املطبمن جتّار عنوي 
  :اجلملة، املستودع احملتكر األساس اخلاضع للرسم

  .هي الكمية املعبر عنها باهلكتولتر املوجهة لالستهالك :الكحول
  2.املوجهة لالستهالك) هكتولتر ( هي الكمية املعبر عنها باحلجم  :اخلمور

                                                             
  . قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املتضمن 101-76، من األمر 217أنظر نص املادة  - 1
  .169، مرجع سابق، ص ةالتقنيات اجلبائيمحيد بوزيدة،  - 2
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  حق الضمان والتعبري -ب
نية من الذهب والفضة والبالتني وتكون على حق الضمان يطبق على املنتجات املعد

 .أساس الكميات املباعة واملقدرة بالوزن
  الرسم على املنتجات البترولية  - ج

سم على يق الرة كالبنزين وطبغاز الربوبان والبوتان وغريهم من املنتجات البترولي
  1.املنتجات البترولية

  حقوق التسجيل والطابع -د
عين وت 2قانون التسجيل، املتضمن، 105-76نص عليها األمر رقم  :جيلحقوق التس -1:د

وباألخص منها تلك املتعلّقة بالعقود  ،اجلباية املدفوعة للدولة نتيجة تسجيل العقود املختلفة
ة للقرارات النهائية للعقود اإلدارية، وكذا عقود نقل امللكية وحق االنتفاع املتضمنالرمسية 

  .أو العقارات والتنازل عن حقوق اإلجيار وحقوق التأسيسباملنقوالت 
ق هذه احلقوق بالرسوم املفروضة على التداول واملعامالت تتعلّ: حقوق الطابع -2:د

  .املدفوعة يف شكل الطوابع اجلبائية أو الدمغة
  رسم التطهري -ه

ات  هو رسم يتمة املوجودة يف بلديات املبنيتعمل فيها مصلحة تطبيقه على كامل امللكي
مجع القمامات املنزلية، حيث يكون رسم التطهري باسم املالّك أو املنتفعني وعلى عاتق 

  3.املستأجر الذي يتضامن يف دفع قيمة الرسم، وحيصل هذا الرسم لفائدة البلديات
  .عترب هو املرجع واألساس القانوين هلذا الرسمي 124- 80من املعلوم أنّ القانون رقم 

  
  
  

                                                             
  .170، ص مرجع سابق ،ةالتقنيات اجلبائيمحيد بوزيدة،  - 1
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، املعدل واملتممقانون التسجيل  املتضمن، 1976يسمرب د 09يف  املؤرخ، 105-76األمر رقم  - 2

  .1976ديسمرب  18يف  املؤرخ، 81، العدد للجمهورية اجلزائرية
  .174، مرجع سابق، ص ةالتقنبيات اجلبائيمحيد بوزيدة،  - 3
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 1981انون املالية لسنة ق املتضمن، 1980ديسمرب  31يف  املؤرخ، 12-80القانون رقم  - 4

  .1980ديسمرب  31يف  املؤرخ، 54، العدد اجلزائرية
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  1قسيمة السيارات -و
سة مبوجب األمر رقم تق هذه الضريبة املؤسم 103-76طبل واملتمارات  املعدعلى السي

املرقّمة يف اجلزائر سواء كان مالكها شخص طبيعي أو معنوي، جتدر اإلشارة إىل أنّ القانون 
لقسيمة والسيارات من قانون الطابع، مجيع املعطيات اخلاصة مببلغ ا 300قد حدد يف املادة 

  2016.2من قانون املالية لسنة  09اخلاضعة هلا، وذلك مبوجب التعديل الذي جاءت به املادة 
  الفرع الثاين

  تعريف الغش اجلبائي وتصنيفاته
سنحاول من خالل هذا الفرع تبيان مفهوم جرمية الغش اجلبائي، من حيث تعاريفها 

املسجلة بني كل من التهرب اجلبائي والغش اجلبائي   التطرق للفروقمثّ، )أوالً(املختلفة 
  ). ثالثاً( ، منتهني مبختلف التصنيفات املعروفة للغش اجلبائي )ثانياً(

  تعريف الغش اجلبائي: أوالً
التعاريف لظاهرة الغش اجلبائي، واختلفت حسب نظرة كل باحث هلا  تلقد تعدد

ذكر بعض منها مما نراه مناسباً وشامالً  وغصت ا الكتب، لذا سنحاول يف هذا املقام
  .وكافياً لتعريف جرمية الغش اجلبائي

ف يلوسيان ميشالعر  "Lucien Mehl "  هخرق للقانون " الغش اجلبائي بأن
  3." اجلبائي دف التخلّص من الضريبة وختفيض وعائها

ل الغش واالحتيال خمالفة املكلّف لألحكام القانونية بوسائ" يعرف كذلك بأنه كما 
  4." للتخلّص من دفع الضريبة

كذلك يقصد به التخلّص من أداء الضريبة عن طريق املخالفة الصرحية للقوانني 
  1.اجلبائية

                                                             
قانون املالية  املتضمن، 1996ديسمرب  30يف  املؤرخ، 31-96من األمر رقم  46إضافة هذا النوع من اجلباية مبوجب املادة  متّ -  1

  .1996ديسمرب  31يف  املؤرخ، 85، العدد ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالصادر يف اجل، 1997لسنة 
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 2016قانون املالية لسنة  املتضمن، 2015ديسمرب  31يف  املؤرخ، 18-15القانون رقم  - 2

  .2015ديسمرب  31يف  املؤرخ، 72، العدد اجلزائرية
3 - Margairaz André, la fraude fiscales et ses succédanés comment on échappe à 
l’impôt, édition blonay, suisse, 1988, p 27. 

  .163، ص 2000، العدد الثاين، 16، جملة جامعة دمشق، الد ب الضرييبالتهرخالد اخلطيب،  - 4
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 ؛بأنه تلك السلوكات واملمارسات اليت تتم هلدف التحايل وجتنب الضريبة كما عرفه البعض
  2.بطرق غري مشروعة خارج القانون

بأنّ الغش اجلبائي هو كل تصرف اجيايب أو سليب يؤدي إىل  البعض األخربينما يرى 
  3.التهرب الكلّي أو اجلزئي من أداء الضريبة

شروع يف تعريفه املغري لى الغش اجلبائي مصطلح التهرب ع كذلك كما يطلق البعض
عدم  التهرب الضرييب هو حماولة الفرد الذي تتوفّر فيه شروط اخلضوع للضريبة؛"له 

  4."دفعها كلياً أو جزئياً مستعمالً يف ذلك وسائل خمالفة للقانون حتمل صفة الغش
سلوك غري مشروع يرتكبه شخص ذي صفة معينة " كما يعرف كذلك بأنه 

كلياً دف التخلّص من أداء الضريبة املستحقّة عليه، سواء كان ذلك التخلّص ) املمول(
  5." ق االحتياليةبالطرأم جزئياً ويتم يف الغالب 

الفقرة  303أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد تصدى لتعريف الغش اجلبائي يف املادة 
 هواجلبائي الغش  األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، حيث جاء فيها بأنّ

ة كل حماولة للتخلّص من الضريبة باستعمال طرق تدليسية يف إقرار أساس الضريب"
  ".والرسوم اليت خيضع هلا املكلّف أو تصفيتها كلياً أو جزئيا

نرى أنّ املشرع اجلزائري قد وفّق كثرياً يف تعريفه للغش اجلبائي كونه يتوافق مع 
عريفات األخرى اليت حصرته يف  تعريف اجلباية اليت تضمكل من الضريبة والرسم، عكس الت

  .الضريبة وفقط
ي كمصطلح يقودنا لتعريف قانوين جلرمية الغش اجلبائي، فهي إنّ تعاريف الغش اجلبائ

األخرى كانت حمل تعريف من طرف فقهاء القانون، حيث اختلفوا يف تعريفها كل حسب 

                                                                                                                                                                                   
ملتقى حول مداخلة مقدمة يف ، ييب كهدف جلهود القضاء على البطالةب الضرمكافحة التهربلواضح اجليالين، ميموين نبيلة،  - 1

ةة العلوم إستراتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، كلياالقتصادي ة وعلوم التسيري، جامعة حممد والتجاري
  .03، ص 2011نوفمرب  16-15بوضياف املسيلة، 

  .11 ، ص2013، دار اهلدى، اجلزائر، ة، اجلرمية الضريبية والتهريبشرح قانون العقوبات اخلاصالوسيط يف نبيل صقر،  - 2
ة، ، الطبعة األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية يف قانون الضريبة على الدخلالتسوية الصلحيحيدر وهاب عبود العنزي،  - 3

  .97، ص 2016القاهرة، 
  .130، ص 2015، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ة والتشريعات الضريبيةملالية العاماسامل حممد الشوابكة،  - 4
، الكتاب الثاين، الطبعة الثانية، دار الكتاب "اقتصاد الفساد " موسوعة جرائم الفساد االقتصادي صالح الدين حسن السيسي،  - 5

  .65، ص 2015احلديث، القاهرة، 
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كل خمالفة للقوانني الضريبية اليت " نظرته هلا، فقد عرفها األستاذ أمحد فتحي سرور بأنها 
  1". يد وعاء الضريبةتفرض على املمول عمالً أو امتناعاً لتحد

كل فعل أو امتناع يترتب عليه خمالفة " كما تعرف جرمية الغش اجلبائي بأنها 
  2." القانون الضرييب وقرر له القانون عقوبة

كل عمل أو امتناع يترتب عليه اإلخالل مبصلحة " كما تعرف كذلك بأنها 
  3." ضريبية يقرر القانون على ارتكاا عقاباً

ل التعاريف السابقة ملصطلح الغش اجلبائي وكذا جرمية الغش اجلبائي يتضح من خال
  :وهي يتصف مبجموعة من اخلصائص متيزه الغش اجلبائيلنا أنّ 

أي أنّ مرتكبه يعد مرتكباً جلرمية يعاقب : سلوك غري مشروع وفق القوانني اجلبائية هو -1
  .عليها القانون

رتكب جرمية الغش اجلبائي يف األغلب يقوم م: يةاستعمال طرق وأساليب تدليس -2
باستعمال طرق تدليسية كعدم تقدمي املكلّف القانوين تصريح ضرييب عن نشاطه اخلاضع 
للضريبة، أو إدخال سلع ومنتجات من اخلارج خفية وعدم التصريح ا لدى إدارة اجلمارك 

رة، وكذا تقدمي املكلّف تصريح ضرييب خاص إلدارة الضرائب باً من الضريبة اجلمركي
  4.خمالف للواقع

  .فطرق التدليس والتحايل واملناورة متعددة وخمتلفة ومتطورة بتطور الوسائل والوقت
عترب الغش اجلبائي خمالفاً ملا نصت عليه القوانني اجلبائية من ي: خمالفة التشريع اجلبائي -3

  ).لوك إجيايب أو سليب س( التزامات والقيام باالمتناع عن تأديتها 
كل تلك الطرق التدليسية دف يف األخري للتخلّص من اجلباية : التخلّص من الضريبة -4

  . بشكل كلّي أو جزئي أو تصفيتها

                                                             
  .36، ص 1990 القاهرة، ، دار النهضة العربية،اجلرائم الضريبيةفتحي سرور، أمحد  - 1
  .25، ص 2015، الطبعة األوىل، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، اجلرائم الضريبيةياسر نس،  - 2
  .13نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 3
  .153ناصر مراد، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرق بني التهرب اجلبائي والغش اجلبائي: ثانياً
ميتنع املكلّف  هو رب بوسائل مشروعة من الناحية القانونية، كأن التهرب اجلبائي        

بالضريبة من القيام بعمل يوجب عليه ضريبة، أو صرفه النظر عن تسجيل عقار لدى اجلهات 
  1.املعنية قصد اإلفالت من دفع الرسوم املفروضة يف هذا الشأن

تصرف سليب يقوم به املكلّف بالضريبة من أجل منع نشأة واقعة قانونية توجب هو أو 
  2.يبة كامتناعه عن البيع أو الشراءعليه االلتزام بدفع الضر

قيام املكلّف بالتخلّص من دفع الضريبة دون خمالفة أحكام التشريع " وهو أيضاً 
  3".الضرييب القائم 

ه سلوك مشروع عكس الغش اجلبائي، يب اجلبائي أنفهم من خالل تعريفات التهر
ب عليه أي متابعة قضائيب اجلبائي ال يترتالقول حيث أنّ املتهر ة نتيجة ذلك، فهو إن صح

قد استغلّ الثغرات املوجودة يف التشريع اجلبائي من أجل التهرب من دفع اجلباية املفروضة 
ب هو أعم وأمشل من الغش، حيث يعترب الغش اجلبائي يف نفس الوقت نوعاً من عليه، والتهر

كل رب ضرييب هو غش  أنوع التهرب الضرييب ولكنه غري مشروع، وال ميكن أن يعترب
  .القانون رتكب التهرب الضرييب باستعمالكن أن يجبائي، إذ مي

يرى بعض الفقهاء أنه ال وجود لفرق بني التهرب اجلبائي والغش اجلبائي، حيث 
ةوعتربان وجهني لعملة واحدة كليهما يب من الوفاء بااللتزامات الضريبي4.هي التهر  

كليهما بوسائل التضليل  هاء أيضاً أنّ التهرب والغش يتمكما يرى البعض من الفق
  5.واالحتيال من أجل جتنب املكلّف القانوين بالضريبة الوفاء ا

حيث أنّ كال السلوكني قد تسببا يف حرمان اخلزينة العمومية من إيراد مهم من 
ء كان مشروع أو غري ائي سوافالتهرب اجلب، إيراداا اليت تبىن املوازنة العامة على أساسها

اعتداء على مصلحة اخلزينة العمومية للدولة، عكس اجلرائم العادية اليت يتوقّف  مشروع، ميثّل
ن أو جمموعة أشخاص، فمة لشخص معيب من الوفاء أثرها عند مصلحة خاصر ن

                                                             
  .80هللا، مرجع سابق، ص عباس حممد نصر ا - 1
  .10نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Gaudemet Paul marie, précis de finances publique édition Montchrestien tome 2. 
Paris, 1970, 314. 

  .98حيدر وهاب عبود العنزي، مرجع سابق، ص  - 4
  .املرجع نفسه - 5
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من إيراد مهم يعود  وخائن لوطنه ألنه حرمه 1،بالتزاماته اجلبائية يعد سارقاً للمجتمع ككل
  .بالفائدة على تنميته واستقراره االقتصادي

  تصنيفات الغش اجلبائي: ثالثاً
ينقسم الغش اجلبائي لعدة تصنيفات، فمنها ما هو حسب طبيعته، ومنها ما هو حسب 

  . ، باإلضافة لتصنيفات فقهية أخرىنطاقه اجلغرايف
  تصنيف الغش اجلبائي حسب طبيعته -1

  .أخر معقّدبائي حسب طبيعته إىل غش بسيط وجلينقسم الغش ا
املكلّف بالضريبة بتقدمي إقرار خاطئ  مبوجبههو ذلك الغش الذي يقوم : الغش البسيط -أ

أو ناقص أو التأخر يف تقدميه أو عدم تقدميه كلياً أو جزئياً، وذلك دف التقليل من حجم 
ل إذاً ذلك التصرف أو اإلغفال املتعمد من الضريبة املُطالب بتقدميها للجهات املعنية، فهو ميثّ

   2.طرف املكلّف من أجل التخلّص من العبء الضرييب
ينتقل املكلّف بالضريبة يف هذه احلالة من الغش اجلبائي إىل درجة خطرية : الغش املعقّد -ب

جداً من اإلجرام، حيث يقوم باستعمال حيل ومهارات بارعة تدليسية من أجل التهرب من 
   3.دفع الضريبة وطمس كل املعامل اليت تدلّ على فعلته اإلجرامية

  تصنيف الغش اجلبائي حسب نطاقه اجلغرايف -2
) حملي(وطين  جبائي ميكن تصنيف الغش اجلبائي حسب اال الذي يتم فيه إىل قسمني غش

  .وغش جبائي دويل
انوين بالضريبة من أجل كل حماولة يقوم ا املكلّف القهو : الغش اجلبائي الوطين -أ

التهرب من الوفاء بالتزاماته اجلبائية املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي الوطين الذي يتبع له 
ريبة، مشروعة من أجل القيام املغري  طرق الغش والتدليس والوسائل ستعمالًاملكلّف بالض

  4.بذلك
                                                             

  .25ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 1
2 - martinez jean Claude, la fraude fiscale, Puf, paris, 1984, p 91. 

مة الستكمال رة مقد، مذكّ)حالة الوادي ( سات الصغرية واملتوسطة ب الضرييب للمؤسحماولة تشخيص ظاهرة التهررحال نصر،  - 3
، ص 2007-2006، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، صاديةاالقتة احلقوق والعلوم ، كلياالقتصاديةبات شهادة املاجستري يف العلوم متطلّ
19.  

، ص 2010، مطبعة سخري، اجلزائر، طبعة ، الغش والتهرب الضرييب يف النظام الضرييب اجلزائريعوادي مصطفى، رحال نصر - 4
08.  
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غري ؛ باستعمال الوسائل نوين بالضريبةقصد به قيام املكلّف القاي: الغش اجلبائي الدويل -ب
شروعة من أجل التملّص من الوفاء بالتزاماته اجلبائية يف موطنه، وقيامه بنقل أرباح مداخيل امل

إعفاءات ضريبية قصد التقليل أو التهرب من دفع إىل بلد أخر يتمتع بامتيازات وأنشطته 
  1.املبالغ املقتطعة

  يتصنيفات أخرى للغش اجلبائ -3
 يكون وفق طبيعة الغشيرى بعض الفقهاء بأنّ تصنيف الغش اجلبائي جيب أن ال 

بأنّ األستاذ نبيل صقر  يرى ثحيوجماله اجلغرايف، بل هو أكثر تعقيداً ومشوالً من ذلك، 
وي كل صنف على تثالثة أصناف حيتصنيف جرمية الغش اجلبائي جيب أن يكون وفق 

  يشترك فيها أو بينهم رابط مشتركجمموعة من صور الغش اجلبائي اليت 
يدخل ضمن هذا النوع كل أشكال التهرب من أداء الضريبة : جرائم التهرب الضرييب -أ

يف ميعادها القانوين أو التهرب من أدائها كلياً، باإلضافة الستعمال طرق احتيالية يف عدم 
  .التهرب اجلمركي يدخل هنا كما أنّأدائها 

يدخل ضمن هذا الصنف جمموعة األفعال اليت يؤدي ارتكاا إىل  :بالثقةاجلرائم املخلّة  -ب
نتيجة قيام املكلّف بتزوير اإلقرارات  ،ضرب الثقة بني املكلّف بالضريبة واإلدارة اجلبائية

الضريبية وخمتلف الوثائق املطلوبة يف ذمته إىل اإلدارة اجلبائية، قصد تقدير الوعاء الضرييب 
  .ضافة لتزوير وتقليد طوابع مصلحة الضرائباخلاص به، باإل

يدخل ضمن هذه الطائفة : اجلرائم املخلّة بوسائل الفحص والتقدير والتحصيل - ج
اإلخالل بواجب اإلقرار وواجب اإلخطار، وكذا االمتناع عن تقدمي خمتلف التفاسري 

ائي، وكذا القيام والسجالّت احملاسبية والوثائق األخرى املنصوص عليها يف التشريع اجلب
  2.بإتالفها وعدم التحقّق من سداد الضريبة

                                                             
طبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ، دار املات الدول الناميةب الضرييب الدويل وأثرها على اقتصاديظاهرة التهرسوزي عديل ناشد،  - 1

  .21، ص 1999
  .16نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2



 االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةنطاق                          :الثاين الفصل - الباب األول 

139 
 

  املطلب الثاين
  أركان جرمية الغش اجلبائي

عترب جرمية كسائر اجلرائم يف القانون العام، يتطلّب وقوعه توافر ركن الغش اجلبائي ي
اجلباية ، ينطوي على أفعال ومناورات تدليسية قصد التملّص من أداء ) الفرع األول( مادي 

، بعنصريه القصد اجلنائي ) الفرع الثاين( جزء منها أو كلّها، باإلضافة إىل الركن املعنوي 
العام املتمثّل يف علم املكلّف بالضريبة ارتكابه ألعمال تدليسية، وكذا قصد جنائي خاص 

يرادات متمثّل يف النية السيئة للمكلّف من أجل حرمان اخلزينة العمومية من حقّها يف اإل
    1.اجلبائية

  الفرع األول
  الركن املادي جلرمية الغش اجلبائي

عند حتليل الركن املادي جلرمية الغش اجلبائي يظهر جلياً قيامه على عنصرين أساسيني 
ق الواحد منها إالّ بوجود األخر، ومها القيام باستعمال طرق ومناورات تدليسية ال يتحقّ

  2.من الدفع الكلّي أو اجلزئي للجبايةاحتيالية من أجل التملّص 
لذا فإنّ الركن املادي جلرمية الغش اجلبائي ال يقوم، ما مل يستعمل املكلّف بالضريبة 

من أجل التملّص من دفع الضريبة،  ،) Manœuvres Frauduleuses( طرقاً تدليسية 
  .حيث أنّ الغش حنو القانون الضرييب هو ذو أسباب ضريبية حبتة

النشاط اإلجرامي : 3تقسيم الركن املادي جلرمية الغش اجلبائي إىل ثالثة عناصرميكن 
  .عالقة السببية بينهماوالنتيجة و

  النشاط اإلجرامي: أوالً
عترب السلوك اإلجرامي يف جرمية الغش اجلبائي هو العمل الذي يصدر عن املكلّف ي

د يكون ذلك السلوك إجيايب كما قد وق ،بالضريبة من أجل االعتداء على املصلحة الضريبية
  1.يكون سليب

                                                             
، 01مة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة رة مقد، مذكّمكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائرطورش بتاتة،  - 1

  .25، ص 2011-2012
ة احلقوق ، كلياجلنائيةمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي والعلوم درة مق، مذكّالغش الضرييبأوهيب بن ساملة ياقوت،  - 2

32، ص 2003-2002ة، جامعة اجلزائر، والعلوم اإلداري.  
  .16نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 3
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  :السلوك اإلجيايب -1
ة، يمته القوانني اجلبائيلوك اإلجيايب يف جرمية الغش اجلبائي هو كل فعل جرعترب الس

يصدر عن املكلّف بالضريبة ويؤدي إىل حدوث غش جبائي، أي بعبارة أخرى يتمثّل 
القيام باستعمال وسائل وطرق احتيالية  من خالل ئيالسلوك اإلجرامي يف جرمية الغش اجلبا

   2.احلصول على نتيجة واحدة، وهي التملّص الكلي أو اجلزئي من أداء الضريبة لغاية
ة اليت ية على األفعال االجيابيت خمتلف القوانني اجلبائيا ارتكاباً لقد نص عترب القيام

ك النصوص هو العمومية والشمولية والتشابه جلرمية الغش اجلبائي، وما يالحظ على أغلب تل
  .3التام تقريباً يف حترير املواد اليت تطرقت جلرمية الغش اجلبائي

عاقب كل من ي" على أنه  غري املباشرةمن قانون الضرائب  532حيث نصت املادة 
لضريبة يستخدم طرقاً احتيالية للتملّص أو حماولة التملّص؛ من جمموع أو جزء من وعاء ا

  "....أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع هلا
عترب حتايالً وفق ما من نفس القانون لتبيان جمموعة األفعال اليت ت 533كما جاءت املادة 

  .أعاله 532هو مذكور يف املادة 
كما نص نفس القانون على معاقبة كل مؤسسة اقتصادية، قامت بتنظيم أو حماولة 

، باإلضافة إىل جترمي كل فعل من 4نظيم بأي طريقة كانت رفض مجاعي من أداء الضريبةت
شأنه عرقلة قيام األعوان املؤهلني إلثبات املخالفات، وجعلهم غري قادرين على تأدية 

  5.وظائفهم
الفقرة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  303كما نص املشرع يف املادة 

عاقب كل من متلّص أو حاول فضالً عن العقوبات اجلبائية املطبقة؛ ي"  أنه لىاملماثلة ع
التملّص باللجوء إىل أعمال تدليسية يف إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له 

  "....أو تصفيته كلياً أو جزئياً 

                                                                                                                                                                                   
  .96ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 1
  .26طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 2
  .30رجع سابق، ص أوهيب بن ساملة ياقوت، م - 3
  من قانون الضرائب غري املباشرة 536املادة  - 4
  من قانون الضرائب غري املباشرة  537املادة  - 5
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نفس القانون على م فكما نصتصر عاقبة كل شخص مكلّف بالضريبة يقوم بأي 
  1.جيعل من قيام األعوان املؤهلني ملعاينة خمالفات تشريع الضرائب أمراً متعذّراً

ا قانون الرسوأمة  م على رقم األعمال هو األخر، فقد نصعلى األفعال التدليسي
عاقب طبقاً ي"  :ما يلي 117يف املادة  جاءحيث  ،املستعملة يف التملّص من أداء الضريبة

انون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، كل من متلّص أو حاول من ق 303للمادة 
التملّص بصفة كلية أو جزئية وباستعمال طرق تدليسية من أساس الضرائب أو احلقوق 

  ".أو الرسوم اليت خيضع هلا أو تصفيتها أو دفعها 
ية مبفهوم عترب أعماالً تدليسملا ي من نفس القانون، موضحة 118ادة كما جاءت امل

  .117املادة 
مل يكتفي املشرع يف قانون الرسوم على رقم األعمال، بالنص على معاقبة املكلّف 
الذي يستعمل األعمال التدليسية للتملّص من أداء جزء أو كل الضريبة املكلّف ا، بل 

لتشريع اجلبائي، عاقب كذلك على عرقلة مهمة األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات املتعلّقة با
  2.من خالل جعلهم يف وضع يستحيل عليهم من خالله القيام بأداء وظائفهم

نّ كل غش أو حماولة أ" على  هي األخرى من قانون الطابع، فقد نصت 33أما املادة 
للغش؛ وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة 

  "....04تعمال اآلالت املشار إليها يف املادة للشبهة، يتم عن طريق اس
كل من نقص أو " الفقرة األوىل من نفس القانون على معاقبة  34كذلك نصت املادة 

حاول اإلنقاص كلياً أو جزئياً من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم 
  ".املترتبة عليه باستعماله وسائل غش 

يف قانون الطابع كذلك على معاقبة كل من قام بعرقلة قيام نص املشرع اجلبائي 
األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات اجلبائية لتشريع الضرائب من خالل جعلهم يف حالة متنعهم 

  3.من القيام مبهامهم

                                                             
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 304املادة  - 1
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 122املادة  - 2
  .من قانون الطابع 37املادة  - 3
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يه مل يتضمالحظ على قانون الطّابع أنة وفقاً لنص املادةعترب أعماالً ن بياناً ملا يتدليسي 
إنما أشار فقط إىل حالة ارتكاب أعمال تقليد وتزييف وتزوير البصمات املزورة، ، و33

من قانون العقوبات  210و 209تطبق على مرتكبها العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
من النص على أنّ قيام املكلّف بتدبري  34باإلضافة كذلك ملا جاءت به املادة اجلزائري، 

عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل حتصيل كل ضريبة ورسم هو  إعساره، أو جعل
عترب من األعمال التدليسيةمدين له، ي.  

مل يشد قانون التسجيل عن خمتلف القوانني اجلبائية، بل سايرها فيما جاءت به من 
ص عاقب كل من متلّص أو حاول التملّي" اليت نصت على  01الفقرة  119خالل نص املادة 

كلياً أو جزئياً من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع 
  "....هلا باستعماله طرقاً تدليسية 

ة يف مفهوم هذا القانون هو األخر جاء خالياً من تبيان األفعال اليت تعترب طرقاً تدليسي
تنظيم  اعتبار قيام املكلّف بالضريبة بهذا القانون، إالّ ما جاءت به نفس املادة كإشارة إىل

إعساره أو القيام مبناورات أخرى، من أجل عرقلة حتصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم 
  1.اليت هو مدين ا؛ من قبيل األعمال التدليسية

ع اجلبائي ية املذكورة أعاله، أنّ املشرالحظ من خالل استقراء خمتلف النصوص اجلبائي
وضحاً فقط لألعمال اليت يرى أنها إنما جاء م يقم بتعريف الطرق التدليسية وي، ملاجلزائر

ةت2،عترب من قبيل األعمال التدليسي ع اجلزائري قد أورد تلك كما يالحظ كذلك أنّ املشر
األعمال التدليسية املنصوص عليها يف خمتلف القوانني اجلبائية على سبيل املثال ال احلصر، 

ه كان دائماً يستعمل عبارة خاصة أخرى" و  "على وجه اخلصوص" ة وأن3."طرق احتيالي  
أعمال التدليس زائري على اإلملام مبختلف صور ونرى بأنّ ذلك يعود لعجز املشرع اجل

ال الضرييب يريبة، خاصة إذا ما علمنا أنّ ااالت املستعملة من قبل املكلّف بالضعترب من ا
 بالضريبة إىل مواكبة التكنولوجيا التحكّم فيها، حيث يقوم املكلّفني اليت يصعبالتقنية 

احلديثة واستعمال طرق تدليسية جديدة للتملّص من األداء اجلزئي أو الكلي للضريبة، لذا 
بشرعية النص،  الركن املادي وعدم تقييدهفإنّ املشرع اجلبائي اجلزائري ومن قبيل التوسيع 

                                                             
  .من قانون التسجيل 01الفقرة  119املادة  - 1
  .26طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 2
  .27، ص املرجع نفسه - 3
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مرتكبوا ا وتضييقها، حىت ال يفلت إىل فتح جمال النصوص وعدم تقييدهعادة فهو يلجأ 
  .، حتت ذريعة شرعية النص اجلبائيمن املتابعة رمية الغش اجلبائيج

، األول يتم نوعنيميكن تقسيم كل تلك الطرق اليت نصت عليها النصوص اجلبائية إىل 
أما  من اإلدارة اجلبائية لتقدير الضريبة، بشكل بسيط من خالل تزوير خمتلف الوثائق املطلوبة

الثّاين فمركّب وغري حمصور باعتبار أنّ املكلّف فيه يقوم مبناورات خمتلفة من أجل ارتكاب 
  1.جرمية الغش اجلبائي

  األشكال البسيطة للطّرق االحتيالية املستعملة -أ
بالغ اخلاضعة للضريبة إخفاء امل يف ،هذه األشكال البسيطة للطّرق االحتيالية تتمثّل

  2.وكذا تنظيم اإلعسار وعرقلة التحصيل
  إخفاء املبالغ اخلاضعة للضريبة :1-أ

خاضعة قصد به إخفاء أو حماولة إخفاء مبالغ أو منتوجاتي ريبة، وتتمة  للضهذه العملي
ة يمن بقيها لنفسه يف الغالب من طرف املكلّف عند قيامه مبسك حماسبتني، واحدة حقيقي

 بتقليصأجل معرفة حجم أعماله وتطورها، والثّانية غري حقيقية، وهي اليت يقوم فيها املكلّف 
رييب اخلاضع له، وتتمة  رقم األعمال اخلاص به من أجل ختفيض الوعاء الضهذه العملي

  3.بتضخيم النفقات أو ختفيض املبيعات وهي اليت يستظهرها إلدارة الضرائب
بالضريبة يف هذه احلالة يقوم باستعمال الطّرق االحتيالية من أجل  حيث أنّ املكلّف

إخفاء احلقيقة عن اإلدارة اجلبائية، من خالل تقدمي الدفاتر املزورة اليت تتضمن بعض 
  4.إخفاء الدفاتر الصحيحةالبعض األخر والعمليات دون 
ريبة قيام املكلّف كذلك يعدم إظهار البيانات الالّزمة بعترب إخفاءاً للمبالغ اخلاضعة للض

املطلوبة من اإلدارة الضريبية من أجل إخضاع دخله للضريبة، مثل إخفاء استيفائه أي 
خصمها من الدخل  اليت متّة التحصيل يف السنوات السابقة، واملكلّف للديون املتعذّر

                                                             
مة لنيل شهادة املاجستري يف رة مقد، مذكّنة جلرمية الغش اجلبائي الدويلدور القاضي الوطين يف تقدير العناصر املكوأولعريب مجال،  - 1

القانون فرع القانون الدويل لألعمال، كلي66، ص 2013ة، جامعة مولود معمري، ة احلقوق والعلوم السياسي.  
  .املرجع نفسه - 2
  .28طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 3
  .33أوهيب بن ساملة ياقوت، مرجع سابق، ص  - 4
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من أجل عدم اإلمجايل، ويتستر على تلك الديون وال يصرح ا يف تقاريره الضريبية 
  1.إخضاعها للضريبة

حيث يسعى املكلّف بالضريبة من عملية اإلخفاء إىل إخضاع نفسه على سبيل املثال 
الذي يشترط فيه مثالً أن ال يتعدى رقم  ،) Le Régime Forfaitaire( للنظام اجلزايف 

النظام  ، أو يقوم بذلك من أجل إخضاع نفسه إىل2دج 30.000.000األعمال السنوي مبلغ 
والذي يعتمد فيه على التصرحيات، حيث يقوم بتضخيم  ،) Le Régime Réel( احلقيقي 

يقوم خبصمها من رقم  مثّالنفقات عن طريق إدخال مصاريفه اخلاصة ضمن تكاليف نشاطه، 
  3.أعماله، أو قيامه بتخفيض اإليرادات عن طريق البيع بدون فوترة

من قانون  118واملادة  4غري املباشرةقانون الضرائب من  533ومن املعلوم أنّ املادة 
، قد نصت على أفعال اإلخفاء العمدي للمؤشرات اليت تعطي 5الرسوم على رقم األعمال

  1.صورة على املستوى املعيشي للمكلّف بالضريبة
                                                             

  .81حيدر وهاب عبود العنزي، مرجع سابق، ص  - 1
  . املعدل واملتممالطابع ، املتعلق بقانون 103-76من األمر رقم  02الفقرة  08املادة  - 2
  .27طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 3
4 - من قانون الضرائب غري املباشرة على ما يلي 533ت املادة نص : "احتيالية من أجل تطبيق أحكام املادة املذكورة أعاله،  عترب طرقاًت

  :ما يلي
  .ق عليها الضرائب أو الرسوم اليت هي مفروضة عليهطباإلخفاء أو حماولة اإلخفاء من قبل أي شخص ملبلغ أو منتوجات ت -1
2- تقدمي األوراق املزوا على ختفيف الضرائب أو الرسوم أو ختفيضها رة أو غري الصحيحة كدعم للطلبات اليت ترمي إىل احلصول إم

أو اإلعفاء منها أو إرجاعها، و إمالفئات من املكلفني بالضريبة رة لصاحل بعضا على االستفادة من املنافع اجلبائية املقر.  
3- استعماهلا بعد، من أجل دفع مجيع الضرائب، وكذا البيع أو  رة أو اليت قد متّاستعمال الطوابع املنفصلة أو الطوابع املميزة املزو

  .حماولة بيع الطوابع املذكورة أو املنتوجات اليت حتمل تلك الطوابع
قل الكتابات غري الصحيحة أو الصورية يف دفتر اليومية أو يف دفتر اجلرود املنصوص اإلغفال عن قصد لنقل أو العمل على ن -4

بالنسبة لعدم صحة السنوات  ق هذا التدبري إالّمن قانون التجارة أو يف الوثائق اليت تقوم مقامه، وال يطب 10و  9عليها يف املادتني 
  .املالية اليت اختتمت كتاباا

لني إلثبات املخالفات لألحكام القانونية أو التنظيمية اليت تضبط الضرائب غري جلعل األعوان املؤه القيام بأي وسيلة كانت -5
  .املباشرة، غري قادرين على تأدية مهامهم

  ".ف به ف بالضريبة بتنظيم أسعار أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلّالقيام من قبل مكلّ -6
 عترب أعماالًمن هذا القانون، ت 117لتطبيق أحكام املادة " : من قانون الرسوم على رقم األعمال على ما يلي 118ت املادة صن - 5

ة على وجه اخلصوصتدليسي:  
1-  ا إخفاء أو حماولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو احلواصل اليت ينطبق عليها الرسم على القيمة املضافة الذي هو مدين

  .والسيما منها عمليات البيع بدون فاتورة
لطلبات ترمي إىل احلصول، إما على ختفيض أو ختفيف أو خمالصة، أو استرجاع الرسم  تقدمي وثائق خاطئة أو غري صحيحة إثباتاً -2

دينني بالضريبةا إىل االستفادة من املزايا اجلبائية املنصوص عليها لفائدة بعض الفئات من املعلى القيمة املضافة و إم.=  
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النظام اجلزايف يقوم املتهرب فيه بعدم التصريح اجلزئي أو الكلّي لإليرادات، أو قيامه 
بنقلها يف احلساب املايل للسنة القادمة لسنة النشاط، من أجل عدم جتاوز احلد األقصى الذي 

  .خيضع للنظام احلقيقي
  تنظيم اإلعسار وعرقلة التصريح :2-أ

عترب من األعمال التدليسية ي" أنه  لىالفقرة األوىل من قانون الطابع ع 34نصت املادة 
أو جعل عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل حتصيل  قيام املكلّف بتدبري إعساره،

  ". كل ضريبة ورسم هو مدين به
الفقرة األوىل من قانون التسجيل بنفس املعىن، حيث نصت  119كما جاءت املادة 

عترب على وجه اخلصوص كمناورات تدليسية قيام املكلّف بالضريبة بتنظيم ت" على أنه 
اورات أخرى؛ على عرقلة حتصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم إعساره أو القيام مبن

  ". اليت هو مدين ا
نصت هي األخرى يف فقرا من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  407املادة 

عترب على وجه اخلصوص طرق تدليسية، قيام املكلّف بالضريبة بتنظيم ت" الثانية على أنه 
دون حتصيل أية  من خالل اللّجوء إىل طرق أخرى؛ حتولع عراقيل إعساره أو وض

  ".ضريبة أو رسم مدين به 
... "نصت كذلك يف فقرا اخلامسة على  الضرائب غري املباشرةمن قانون  533املادة 

القيام بأي وسيلة كانت؛ كجعل األعوان املؤهلني إلثبات املخالفات لألحكام القانونية أو 
تأدية مهامهم رائب غري املباشرة، غري قادرين علىة اليت تضبط الضالتنظيمي."  

                                                                                                                                                                                   
اإلغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القيام بنقل أو السعي إىل نقل حسابات غري صحيحة ومهية يف الدفتر  -3=

ق هذا احلكم من القانون التجاري، أو الوثائق اليت حتل حملهما، وال يطب 10و  9اليومي أو دفتر اجلرد املنصوص عليهما يف املادتني 
  .قة بالسنوات املالية اليت أقفلت حساباا على خمالفات األصول املتعلّإال
  .اإلغفال عن التصريح مبداخيل املنقوالت أو رقم األعمال أو التصريح الناقص ما، عن قصد -4
ذلك بواسطة طرق ف بالضريبة إىل تنظيم عجزه عن الوفاء أو احليلولة دون حتصيل أي ضريبة أو رسم هو مدين به، وسعي املكلّ -5

  .أخرى
، إرادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم األعمال املستحقة أو كل عمل أو طريقة أو سلوك يقتضي ضمناً -6

   ".جزء منها، أو تأجيل دفعها، كما يتجلى ذلك من التصرحيات املودعة 
  .68أولعريب مجال، مرجع سابق، ص  - 1
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، اليت جاء الرسوم على رقم األعمالمن قانون  118د كذلك ما نصت عليه املادة زِ
سعي املكلّف بالضريبة إىل تنظيم عجزه عن الوفاء أو احليلولة دون حتصيل أي ... " فيها 

  ". طرق أخرىضريبة أو رسم هو مدين به، وذلك ب
صريح، من خالل قيام املكلّف بتقسيم ثروته على  تتمة تنظيم اإلعسار وعرقلة التعملي

 ،أبنائه يف شكل هبات، أو تسجيل عقاراته باسم زوجته من أجل اإلفالت من أداء الضريبة
مل عمالً مببدأ استقالل الذمة املالية للزوجني، هذه العمليات دف يف األخري لعرقلة ع

  1.مصاحل قباضة الضرائب يف حتصيلهم للضريبة
كما يسعى املكلّف بالضريبة من خالل عملية تنظيم إعساره إىل التهرب الكلّي من 

  2.أداء التزاماته الضريبية، وليس فقط التملّص من دفعها جزئياً
ة اليت متّ فيها متابعة خمتص يف اجلباية، استطاع احليصول على ستشهد يف ذلك بالقضي

ختفيضات لصاحل بعض الشركات يف ظروف مشبوهة، حيث فر إىل سويسرا اليت قام فيها 
قام بتحويل  ،بتنظيم إعساره، مع العلم أنّ مركز نشاطه متواجد يف فرنسا، مبساعدة كاتبته

الرأمسال االجتماعي للشركة الذي هو مؤسسها، مبساعدة وسيط إىل البلد الذي فر إليه، 
  3.متابعة الكاتبة اليت كانت على علم بالوضعية املالية للمتهم اجتاه اخلزينة العمومية كما متّ
ةيات  عترب من قبيل تنظيم اإلعسار العمل بأمساء مستعارة وشركات ومهيوبعناوين ملقر

بطرق احتيالية، مثل قيام مسير املؤسسة  املؤسسة االقتصاديةإعالن إفالس غري موجودة، و
  4.ويل األصول املتأتية من عمليات البيع ألحد األقارببتح

ع على يعليها املشر ات تنظيم اإلغفال، قد نصشار هنا يف هذا املقام، إىل أنّ عملي
  .سبيل املثال ال احلصر

  األشكال املركّبة اليت حتتوي على عمليات متعددة الرتكاب جرمية الغش اجلبائي -ب
احتيالية يقوم ا املكلّف بالضريبة، من أجل ات متعددة تدليسية وعنصر عملييتضمن هذا ال

التهرب من أداء التزاماته اجلبائية كلياً أو جزئياً، ومن تلك األشكال املركّبة جند قيامه مبا 
  :يلي

                                                             
  .28ص  طورش بتاتة، مرجع سابق، - 1
  .69أولعريب مجال، مرجع سابق، ص  - 2
  .70، ص املرجع نفسه - 3
  .29طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 4
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تقدمي وثائق خاطئة أو غري صحيحة إثباتاً لطلبات ترمي إىل احلصول على ختفيض أو  -
  1.، أو استرجاع الرسم على القيمة املضافة، أو االستفادة من املزايا اجلبائيةختفيف أو خمالصة

كذلك قيام املكلّف بإغفاله نقل حسابات يف الدفتر اليومي أو دفتر اجلرد، أو قيامه بنقل  -
من القانون  103و 092حسابات غري صحيحة يف تلك الدفاتر واملنصوص عليها يف املادتني 

  4.ائق اليت حتلّ حمل تلك الدفاترالتجاري أو الوث
- ة وميتها وقيمتها عند عدم تقدمي فاتورة قانونيطابقة لطبيعة البضائع املتنازل عنها، وكم

  5.كل عملية شراء
تقدمي األوراق املزورة أو غري الصحيحة، كدعم للطّلبات اليت ترمي إىل احلصول على  -

لرسوم، أو رغبة يف االستفادة من املنافع ختفيض أو ختفيف أو اإلعفاء من الضرائب وا
  6.اجلبائية

استعمال الطوابع املنفصلة أو الطوابع املزورة املميزة، أو استعمال الطوابع اليت قد متّ  -
استعماهلا بعد، من أجل دفع مجيع الضرائب، وكذا حماولة بيع أو بيع الطوابع املذكورة أو 

  7.املنتوجات اليت حتمل تلك الطوابع
 10و 09اإلغفال املتعمد لعدم نقل احلسابات يف الدفاتر التجارية املنصوص عليها يف املادة  -

من القانون التجاري، أو ما يقوم مقامهما من وثائق، أو القيام بنقل حسابات غري صحيحة 
  8.يف تلك الدفاتر

                                                             
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 118الفقرة الثانية من املادة  - 1
2 - من القانون التجاري اجلزائري على 09ت املادة نص : "كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر مد لزم مبسك دفتر لليومية يقي

بشرط أن حيتفظ يف هذه احلالة بكافة الوثائق اليت  أو أن يراجع على األقل نتائج هذه العمليات شهرياً ،بيوم عمليات املقاولة فيه يوماً
  ". ميكن معها مراجعة تلك العمليات يومياً

3 - وأن  ،لعناصر أصول وخصوم مقاولته جرداً أن جيري سنوياً ه أيضاًجيب علي" : من القانون التجاري اجلزائري على 10ت املادة نص
نسخ بعد ذلك هذه امليزانية وحساب النتائج يف دفتر اجلرد يقفل كافة حساباته بقصد إعداد امليزانية وحساب النتائج وت."  

  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 118الفقرة الثالثة من املادة  - 4
  .قانون الرسوم على رقم األعمال من 125املادة  - 5
   .من قانون الضرائب غري املباشرة 533الفقرة الثانية من املادة  - 6
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 533الفقرة الثالثة من املادة  - 7
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 533الفقرة الرابعة من املادة  - 8
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ا ملختلف األعمايبياة يف تة، اليت الحظ التشابه الكبري بني النصوص اجلبائيل التدليسي
، كذلك عن أداء إلتزاماته اجلبائية التهرب كلياً أو جزئياً أجل يقوم ا املكلّف بالضريبة من

ها جاءت على سبيل املثال ال احلصريالحظ عليها أن.  
  السلوك السليب -2

وجبه ل السلوك السليب يف اجلرمية بصفة عامة يف امتناع اجلاين عن فعل أو قول ما أيتمثّ
  1.عليه القانون

أما بالنسبة جلرمية الغش اجلبائي فيتمثّل السلوك السليب فيها، باالمتناع عن جمموعة 
االلتزامات اليت يوجب التشريع اجلبائي على املكلّف القيام ا، ومن أمثلة تلك السلوكات 

الكلية أو تقدميه يف وقت عدم تقدمي اإلقرار الضرييب ب، والسلبية عدم التبليغ يف امليعاد القانوين
خارج ميعاده القانوين، باإلضافة لعدم تقدمي خمتلف الوثائق والدفاتر املطلوبة من طرف 

  2.موظّفي مصلحة الضرائب وعدم أداء الضريبة
أي أنّ السلوك السليب، يتمثّل يف حالة ما إذا فرض القانون اجلبائي التزاماً على املكلّف 

  3.من مباشرة ذلك االلتزام مبوقف سليببالضريبة، فيمتنع عمداً 
كما أنّ جرمية الغش اجلبائي، تتحقّق مبجرد االمتناع التام عن مباشرة االلتزام الضرييب، 
كعدم تقدمي الدفاتر والوثائق املطلوبة من طرف اإلدارة اجلبائية، أو القيام بتأخري الوفاء 

إلقرار الضرييب يف التاريخ احملدد له أي القيام بااللتزام يف التاريخ احملدد له، مثل عدم تقدمي ا
  4.به بعد حلول هذا التاريخ

يها تنص على العديد من االلتزامات اليت يشريعات اجلبائية أنعترب الحظ على الت
  .االمتناع عن أدائها ارتكاباً جلرمية الغش اجلبائي

األوىل من قانون الضرائب  الفقرة 538من بني تلك األمثلة نذكر ما نصت عليه املادة 
كل شخص أو شركة ترفض تقدمي وثائق، يوجب عليها " املباشرة، اليت جاء فيها غري 

  ". القانون تنظيم أو إتالف هذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها

                                                             
  .94منصور رمحاين، مرجع سابق، ص  - 1
  .21نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2
  .98ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 3
  .21نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 4
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رائب بغرامة  اقب علىعياإلخالل بالتزام تقدمي الوثائق املطلوبة من طرف إدارة الض
دج 10.000دج إىل  1.000ة قدرها من جبائي.  

االمتناع عن نقل احلسابات اخلاصة بالنشاط يف الدفتر اليومي أو دفتر اجلرد املنصوص  -
  1.حملّهما من القانون التجاري، أو الوثائق اليت حتلّ 10و 09عليهما يف املادتني 

  2.االمتناع عن التصريح مبداخيل املنقوالت أو رقم األعمال عن قصد -
طابقة لطبيعة البضائع املتنازل عنها ن تقدمي فواتري قانونية معاالمتناع عند عملية الشراء  -

   3.وكميتها وقيمتها
 ،كما يقوم االمتناع بقيام املكلّف بالضريبة، بعدم تقدمي اإلقرار أي مل يقدمه إطالقاً

ريبة عن تقدمي اًعترب امتناعكما ير املكلّف بالضاإلقرار، أي قام بتقدميه بعد كذلك إذا تأخ 
، كما ال مينع من قيام جرمية الغش اجلبائي قيام 4املوعد احملدد له من قبل املشرع اجلبائي

  .بعد األجل القانوين احملدد 5الوفاء بالضريبة املفروضة عليه ؛املكلّف
قوم يف ي يتضح إذاً من أنّ السلوك السليب يف جرمية الغش اجلبائي بالنسبة لإلقرار

  :حالتني
  .عدم تقدمي اإلقرار الضرييب إطالقاً -
  6.تقدمي اإلقرار الضرييب بعد املدة القانونية احملددة -

  النتيجة: ثانياً
ب على السلوك اإلجراميتتيجة هي األثر املترتويرى بعض فقهاء القانون، 7عترب الن ،

حيث يعتربوا بأنها تتكون من عمل سليب  بأنّ جرمية الغش اجلبائي هي من اجلرائم السلبية،
ال يؤدي إىل حدوث تغيري يف العامل اخلارجي، أي ال يترتب عنها نتيجة وال حتدث غري وضع 

، ويعتربوا من جرائم اخلطر اليت 8سليب معين يتمثّل يف االمتناع عن مباشرة االلتزام الضرييب
                                                             

  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 118الفقرة الثالثة من املادة  - 1
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 118الفقرة الرابعة من املادة  - 2
  .ن الرسوم على رقم األعمالمن قانو 125املادة  - 3
  .143، ص 1980 ،، منشأة املعارف، اإلسكندريةاملرصفاوي يف قانون الكسب غري املشروعحسن صادق املرصفاوي،  - 4
، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، مكتبة السنهوري، لبنان، أحكام اإلقرار يف تشريع الضرائب املباشرةحيدر وهاب عبود العنزي،  - 5

  .316، ص 2016
  .318، ص املرجع نفسه - 6
  .97منصور رمحاين، مرجع سابق، ص  - 7
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م تقدمي اإلقرار الضرييب أو عدم تقدمي ذلك تعرض املصلحة الضريبية للخطر، كجرمية عد
اإلقرار يف وقته احملدد، أو االمتناع عن تقدمي الدفاتر واألوراق اليت يوجب القانون اجلبائي 

  1.تقدميها إلدارة الضرائب، أو من ينوب عنها قانوناً
ة، الية والتدليسيريبة، باستعمال الطّرق االحتياليعنصر الثاين عترب التملّص من دفع الض

يف الركن املادي جلرمية الغش اجلبائي، وال يقوم هذا العنصر إالّ إذا حدثت نتيجة يرغب 
املكلّف بالضريبة حتقيقها، وهي التخلّص الكلّي أو اجلزئي من الضريبة أو الرسم الواجب 

ريبة يفع، حيث أنّ التملّص من أداء الض2.ائيعترب نتيجة لقيام جرمية الغش اجلبالد  
  :و يكون التملّص املنصوص عليه يف خمتلف القوانني اجلبائية من خالل

التملّص الكلّي أو اجلزئي من أداء الضريبة، أي التهرب من حتديد أساس الضريبة وربطها،  -
ل أو بعض املادة اخلاضعة للضريبة، كتقدمي بإخفاء جمم مثال ذلك قيام املكلّف بالضريبة

، ) TVA( ري صحيحة، كما هو احلال يف الرسم على القيمة املضافة تصرحيات ووثائق غ
، الرسوم على رقم األعمالمن قانون  49إىل غاية  42حيث أنه وطبقاً لنصوص املواد من 

ه يتمات فإنريبة فيما خيص بعض العمليامتياز االستفادة من اإلعفاء من  ؛منح املكلّف بالض
عند تعامله مع شركة بترولية، حيث يستغلّ املكلّف ذلك االمتياز الرسم على القيمة املضافة 

ويقوم بتزوير وثائق ويقدمها إلدارة الضرائب، على أساس أنه قام بعملية جتارية مع مؤسسة 
إعفاءه من الرسم على القيمة املضافة املمنوح فيما خيص تلك  ، حتى يتممثالً سونطراك
  3.العمليات

أداء الضريبة كلياً أو جزئياً، قصد احلصول على إعفاء من أداء الضريبة أو التملّص من  -
، أو يقوم املكلّف بالضريبة القيام بأي فعل احتيايل تدليسي قصد التخلّص من 4التخفيف منها

  5.الضريبة املستحقّة كلّها أو جزء منها

                                                             
  .101ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 1
  .27رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .30طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 3
  .112أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  - 4
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كلّف بتنظيم إعساره أو قيامه التملّص الكلّي أو اجلزئي من أداء الضريبة، من خالل قيام امل -
بالعمل حتت اسم مستعار، أو قيامه بغلق الشركة وتغيري العنوان من أجل التدليس على إدارة 

  1.الضرائب، اليت سيتعذّر عليها االتصال به والتعرف على عنوانه
والقيام اإلنذارات، ية الضريبة، أي إعداد اجلداول وقيام املكلّف بالضريبة التملّص من تصف -

  .بإرساهلا إىل اجلهة املختصة بتحصيل الضريبة
ة وبني نع اجلبائي اجلزائري، قد ساوى بني اجلّرمية التامشري يف هذا املقام أنّ املشر

غري من قانون الضرائب  532احملاولة يف جرمية الغش اجلبائي، من خالل نصه يف املادة 
  "....للتملّص أو حماولة التملّصم طرقاً احتيالية عاقب كل من يستخدي"  أنه على املباشرة

الفقرة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على  303كما نص يف املادة 
  ".... متلّص أو حاول التملّصفضالً عن العقوبات اجلبائية املطبقة يعاقب كل من "

عاقب طبقاً ي" ، نصت على من قانون الرسوم على رقم األعمال 117كذلك املادة 
متلّص أو حاول من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة؛ كل من  303للمادة 
الفقرة األوىل من قانون التسجيل، نصت هي األخرى على  119كذلك املادة  "....التملّص

" ...األوىل من  الفقرة 34باإلضافة إىل املادة  "....متلّص أو حاول التملّصعاقب كل من ي
  "....نقص أو حاول اإلنقاصكل من " قانون الطابع، اليت نصت على 

يظهر من خالل النصوص سالفة الذكر، ومبا ال يدع جماالً للشك أو التأويل، أنّ 
املشرع اجلبائي اجلزائري، يعترب جمرد القيام مبحاولة التملّص من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً، 

يالية وتدليسية، جرمية تامة يعاقب عليها القانون اجلبائي اجلزائري بنفس باستعمال طرق احت
  .العقوبات املطبقة على مرتكب اجلرمية التامة

  وجود عالقة سببية بني السلوك اإلجرامي والنتيجة: ثالثاً
داء يذهب بعض الفقه للقول بضرورة وجود عالقة سببية بني فعل التملّص من أ

  2.استعمال خمتلف أعمال التحايل والتدليسأو جزئياً، و الضريبة كلياً
يرى البعض األخر من الفقهاء القانونيني أنّ طبيعة جرمية الغش اجلبائي اخلاصة واليت 

ة بني تشترط فيها وجود عالقة سببيعترب من جرائم اخلطر وليست من جرائم الضرر، ال ي

                                                             
  .30طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 1
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هذا النوع من اجلرائم يقع مبجرد ارتكاب أنّ  سلوك املكلّف بالضريبة والنتيجة، باعتبار
  1.السلوك ارم سواء حتقّقت النتيجة أم مل تتحقّق

 ذات النتيجة يف جرمية الغش اجلبائي ) حسب هؤالء الفقهاء(  كما تعد األفعال
جة، تصور فيها حتقيق النتييال اعتباراً لطبيعتها السلبية  اجلرائم األخرى اأم ،حمدودة العدد

  2.وبالتايل ال حمل الشتراط عالقة سببية
ه ال ية بني نذهب إىل موافقة أصحاب هذا االجتاه القائل بأنشترط وجود عالقة سببي

السلوك اإلجرامي والنتيجة يف جرمية الغش اجلبائي، وذلك لكون جرمية الغش اجلبائي من 
د احملاولة، وهو ما بياجلرائم اليت ياه بالنص والسند القانوين أثناء دراستنا عاقب عليها مبجرن

ى يتمع اجلبائي اجلزائري حدوث نتيجة حتمتابعة  لعنصر النتيجة، حيث ال يشترط املشر
املكلّف بالضريبة الذي قام باستعمال طرق ووسائل احتيالية وتدليسية من أجل التملّص 

إنّ افتراض وجود عالقة سببية بني الكلّي أو اجلزئي من أداء الضريبة املكلّف ا، لذا ف
السلوك اإلجرامي والنتيجة، هو أمر غري مطلوب يف جرمية الغش اجلبائي باعتبارها تأخذ 

  .وصف اجلرمية التامة مبجرد حماولة ارتكاا
  الفرع الثاين

  الركن املعنوي
دون توفّر  تذهب مجيع قوانني العقوبات احلديثة إىل اعتبار أنّ اجلرمية ال ميكن أن تقع

 اإلرادة اآلمثة لدى اجلاين، أي اجتاه إرادته ملخالفة القانون، وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوين
  3." ال جرمية وال عقوبة بغري خطأ" املعمول به 

فاملكلّف بالضريبة سيء النية البد أن يكون هدفه الوحيد الذي يسعى إليه هو التملّص 
شرعي لإلغفال أو التقليل يف التصرحيات أو الغري بالطابع من دفع الضريبة، وهو على علم 

  4.االمتناع عنها

                                                             
  .104ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 1
  .25نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2
  .29، ص املرجع نفسه - 3
رة تدخل ضمن ، مذكّ)حالة اجلزائر ( رييب وانعكاساا على االقتصاد الوطين ظاهرة الغش والتهرب الضكشاوي إلياس،  - 4

  .38، ص 2009-2008وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  االقتصاديةبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم متطلّ
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جرمية الغش اجلبائي هي من اجلرائم العمدية، فال بد أن يتوفّر فيها القصد اجلنائي، 
وجود جلرمية الغش  مثّةحيث بدون توفّر القصد اجلنائي لدى املكلّف بالضريبة فليس 

  1.اجلبائي
وم على عنصرين مها؛ العلم بالواقعة اإلجرامية وكذا القصد إىل والقصد اجلنائي يق
  2.إحداث السلوك والنتيجة

كما ميكن أن تتطلّب جرمية الغش اجلبائي باإلضافة إىل القصد اجلنائي العام، قصداً 
 جنائياً خاصاً، يتمثّل يف إظهار النية السيئة للمكلّف بالضريبة واملتمثّلة يف التملّص من أداء

  3.الضريبة كلياً أو جزئياً، وحرمان اخلزينة العمومية مورداً هاماً من مواردها
  القصد اجلنائي العام: أوالً

يقوم القصد اجلنائي العام على عنصر اإلرادة اليت تعين توجه إرادة املكلّف بالضريبة 
ا القانون، حنو ارتكاب الغش اجلبائي، وهو يعلم بتوافر أركان ذلك الغش اليت نص عليه

عترب تصرفه ال يقصد من ورائه إذ ي ،حيث أنه يف حالة الغلط يكون املكلّف حسن النية
  4.التخفيف من أعباءه الضريبية، أي أنّ إرادته مل تتجه لذلك

كما يتطلّب القصد اجلنائي العام، وجود علم مفترض لدى املكلّف بالضريبة، بقيامه 
  5.نصرف علمه بعدم مشروعية أعمالهبارتكاب أعمال تدليسية وأن ي

كما أنّ املتفحص ملختلف النصوص اجلبائية يف التشريع اجلزائري، يظهر له جلياً 
من قانون  533اشتراط املشرع اجلزائري للقصد اجلنائي، ومن ذلك ما نصت عليه املادة 

ومن قبيل  "...قصدعن اإلغفال ... "الضرائب غري املباشرة يف فقرا الرابعة، اليت جاء فيها 
" الفقرة الثالثة من قانون الرسوم على رقم األعمال  118ذلك كذلك ما نصت عليه املادة 

كل عمل أو " كما نصت الفقرة السادسة من نفس املادة على  "...قصداإلغفال عن 
باإلضافة للفقرة الرابعة من  ،"...واضحة للتملّص إرادةطريقة أو سلوك يقتضي ضمناً، 

                                                             
  .212ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 1
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اإلغفال عن التصريح مبداخيل املنقوالت أو رقم األعمال أو " س املادة اليت جاء فيها نف
  "....قصدالتصريح الناقص ما عن 

  القصد اخلاص: ثانياً
القصد اخلاص يلتقي مع القصد العام يف مجيع عناصره، إالّ أنه يزيد عليه يف حتديد 

  1.يدفعه الرتكاب اجلرمية اإلرادة اإلجرامية لدى اجلاين، أي الباعث الذي
ففي جرمية الغش اجلبائي يتمثّل القصد اجلنائي اخلاص يف كون اهلدف احلقيقي من 

  2.وراء استعمال املكلّف لكل تلك الطرق االحتيالية والتدليسية هو التخلّص من الضريبة
حيث يظهر لنا سوء النية لدى املكلّف بالضريبة يف قصد الغش الذي يقوم ذلك 

ي للسهو أو اإلخفاء، رادملكلّف باستعماله، حيث ميكن إثباته سواء أكان ذلك بالطابع اإلا
أو عن طريق أمهية اإلخفاء وتكراره، أي أنه جيب إثبات وجود إرادة ونية لدى املكلّف 

ريبة يف فعل الغش، حىت يتم3.التكييف القانوين لفعل التدليس بالض  
املكلّف يف اإلثراء، حيث تتجه إرادة اجلاين من أجل  فالتدليس يتمثّل عن طريق رغبة

التخلّص من كل الضريبة أو جزء منها، كما ميكن استخالص الركن املعنوي يف حالة القصد 
اجلنائي اخلاص من الركن املادي، كأن ال جييب املكلّف بالضريبة على اإلنذارات املوجهة له 

يكفي أن نقول بتوافر النية اآلمثة لدى اجلاين، من طرف إدارة الضرائب، ففي هذه احلالة 
  4.وذلك بإثبات قيام الصلة بينها وبني الركن املادي

كما قد تظهر إرادة اجلاين عند ختفيض عمليات البيع خالل السنة املالية، أو قيامه 
احلصول على قروض بنكية بغري مربر، وقيامه بإنشاء شركات ومهية وغريها، كل تلك ب

ة لدى املكلّف تثبت بأنّ هناك سوء ني ؛تنم عن مناورات احتيالية وتدليسيةاليت رفات التص
ة من حقّها يف تلك األموالريبة من أجل التملّص من دفعها وبالض5.حرمان اخلزينة العمومي  

نشري إىل أنّ الفقه القانوين كان قد اختلف حول أمهية الركن املعنوي يف جرمية الغش 
ي، بني من اعتربها جرمية مادية حبتة وبني من اعتربها جرمية عمدية، إالّ أنّ االجتاه اجلبائ

                                                             
  .112منصور رمحاين، مرجع سابق، ص  - 1
  .212ياسر حسني نس، مرجع سابق، ص  - 2
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أيده جرمية عمدية، وهو ما ذهب إليه والغالب يف ذلك اجلدل الفقهي مال إىل اعتبارها 
املشرع اجلبائي اجلزائري، باستعماله لعبارات تدلّ على ذلك أثناء تبيانه ملختلف األعمال 

ية املستعملة من طرف املكلّف بالضريبة، من أجل التملّص من دفعها كلياً أو جزئياً، التدليس
باللجوء "اليت استعملها املشرع يف عديد املرات، وكذا عبارة  " قصد" وهو ما أكّدته عبارة 

 من قانون الضرائب املباشرةالفقرة األوىل  303املنصوص عليها يف املادة  "تدليسية إىل أعمال
1.، وهو ما يدلّ على القصد  اخلاصاألخرىالنصوص اجلبائية وغريها من ، والرسوم املماثلة

                                                             
  .87أولعريب مجال، مرجع سابق، ص  - 1



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  الباب الثاين

عن جرمية الغش  االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةأحكام 
  اجلبائي

  

  ةروط ـش: الفصل األولة املسؤوليسات  اجلزائيةللمؤساالقتصادي  

  هايو أثرها على مسيري                  
  ة و :الفصل الثاينةاآلليات الرقابيملكافحة جرمية الغش  اجلزائي

  اجلبائي
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  الباب الثاين
  عن جرمية الغش اجلبائي االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةأحكام  

تلف التشريعات خم قيداطلقة، بل م االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةمل تكن 
لألشخاص املعنوية، سواء تلك اليت اعتمدا مبوجب نص  اجلزائية املسؤوليةاليت أخذت مببدأ 

مبجموعة من  وقيدا خاص، أو تلك اليت أقّرا بصفة استثنائية ضمن قوانينها اخلاصة
 ،ذاتهرتبطة مبرتكب اجلرمية يف حد بني شروط مما  الشروط، حيث تأرجحت تلك الشروط

على  اجلزائية املسؤولية رتبأنّ كل تلك القوانني ت إذرتبطة بطبيعة اجلرمية، بني شروط مما و
أساس أنّ الشخص الطبيعي هو الذي له الدور األساسي يف قيامها، لذلك كانت تلك 

  1.الشروط تتعلّق بالفاعل والفعل املرتكب
 اجلزائية املسؤوليةوبة إلقرار كذلك نصت خمتلف القوانني باإلضافة للشروط املطل

اليت تعين حتمل كل من و، اجلزائية املسؤوليةعلى قاعدة ازدواجية  االقتصاديةللمؤسسات 
عن اجلرمية نفسها بغض  اجلزائية املسؤوليةتبعات والشخص الطبيعي ل املؤسسة االقتصادية

عن اجلرمية نفسها، سواءاً  اجلزائية ليةاملسؤوالنظر عن مراكزهم القانونية، باإلضافة إىل صور 
  ). الفصل األول( كانت مسؤولية مباشرة أو غري مباشرة 

مل ختلوا خمتلف القوانني اجلبائية من جمموعة اآلليات املرصودة من قبل املشرع اجلبائي 
الرقابة ملكافحة جرمية الغش اجلبائي، سواءاً كانت تلك اآلليات رقابية تتمثّل أساساً يف 

اجلبائية، أو آليات جزائية متمثّلة يف خمتلف األحكام اإلجرائية اليت أقرها املشرع اجلبائي 
اجلزائري، حيث خص املشرع جرمية الغش اجلبائي ببعض اإلجراءات اخلاصة للمتابعة 

مما وذلك  ،اجلزائيةعن القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات  واملعاينة خارجاً
  .جاء متاشياً مع الطّبيعة اخلاصة هلذه اجلرمية، كوا جرمية ذات طابع فني وتقين فيه ريب ال

املشرع اجلبائي كذلك، قد أحاط جرمية الغش اجلبائي مبجموعة من اإلجراءات 
كذا ، واجلزائيةالقمعية، املتمثّلة يف نظام عقايب متنوع بني الغرامات اجلبائية والغرامات 

الفصل (  االقتصاديةالعقوبات التكميلية اليت حتقّق الردع املطلوب يف أوساط املؤسسات 
 ).  الثاين
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لالفصل األو  
وأثرها  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةشروط 

  يهاريمسيعلى 
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لالفصل األو  
  يهاريعلى مسيثرها وأ االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةشروط 

طلقة، حيث أنه لقيامها جيب توفّر ليست م االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤولية
الحظ على مجيع ي إذإالّ ا،  اجلزائية املسؤوليةجمموعة من الشروط اليت ال يستقيم إقرار 

لنص على جمموعة من للشخص املعنوي؛ قيامها با اجلزائية املسؤوليةالتشريعات اليت اعترفت ب
  .1اجلزائية املسؤوليةجيب توفّرها إلقامة تلك اليت الشروط 

ل من عملية إسناد عفطبيعة الشخص املعنوي كونه كائن غري ملموس وغري جمسد، ج
طلقة كما له ختتلف عن نظريا لدى الشخص الطبيعي، فهي ليست م اجلزائية املسؤولية

دة بشروط حمدالشروط  كة من أجل قيامها، إذ أنّ ختلّف أي شرط من تلدأسلفنا بل مقي
  2.أمراً غري ممكن االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةجيعل من عملية إقامة 

حيث أن تلك الشروط املنصوص عليها تتوافق وطبيعة الشخص املعنوي، كارتكاب 
  3.ئدتهله حلسابه أو لفاجرمية من طرف أجهزة الشخص املعنوي أو ممثّ

للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةتلف التشريعات اليت أقرت على خمظ حاملالَأنّ إالّ 
، سواء يف حتديد منهم أجهزة املسؤولية، هو اختالفها يف شروط قيام تلك االقتصادية

، باإلضافة الرتكاب ي الشخص املعنويممثلعبارة أو من يطلق عليهم  املؤسسة االقتصادية
ولصاحلها وحساا، حيث ظهرت إشكاالت عديدة  املؤسسة االقتصاديةباسم اجلرمية 

، ) املبحث األول( اختلفت من تشريع ألخر حول الفهم أو التفسري القانوين لتلك الشروط 
، االقتصاديةللمؤسسة  اجلزائية املسؤوليةباعتبار الشخص الطبيعي هو الركيزة اليت تقوم عليها 

عضواً يف  بإعتباره، املؤسسة االقتصاديةم بارتكاب اجلرمية باسم وحلساب كونه هو الذي يقو
على الشخص  املسؤوليةأحد أجهزا أو ممثالً هلا، مما يستوجب علينا دراسة أثر إقرار تلك 

  ). املبحث الثاين( ني مبوقف خمتلف التشريعات املقارنة فيما خيص ذلك الطبيعي، مستدلّ
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  املبحث األول
  عن جرمية الغش اجلبائي االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةط قيام شرو

ال يظهر أي إشكال يف حالة الشخص الطبيعي املرتكب جلرمية الغش اجلبائي، حيث 
ر أركان اجلرمية، إالّ أنّ األمر ليس كذلك بالنسبة ميكن حسمها سريعاً بناءاً على توفّ

ةسة للمؤساملرتكبة  االقتصادية شروط يتطلّللجرمية، نظراً لوجود عدسند ب توفّرها حىت ت
   1.عن اجلرمية االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤولية

قة ، ليست هي نفسها املطباالقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةفقواعد اإلسناد عن 
املؤسسة ف ،يف الطبيعة بينهماللشخص الطبيعي، حيث أنّ هناك اختالف  اجلزائية املسؤوليةيف 

عترب مشروطة فهي ت اجلزائية املسؤوليةليست كائن ملموس له جسم وروح، حىت  االقتصادية
ةر جمموعة الشروط املنصوص عليها لقيام طلقة، فبدون توفّليست مة املسؤولياجلزائي 

ةسة للمؤسةاملتلك  قيام إستحالة نكون حينها أمام فإنّ ؛االقتصادي2.ساساأل من سؤولي  
، كانت االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةكما أنّ مجيع التشريعات اليت أقرت 

قد أقرا بشروط جيب توفّرها يف مرتكب اجلرمية، ويف اجلرمية يف حد ذاا حىت ميكن إسناد 
ةسة اجلرمية للمؤس3.االقتصادي  

ى الشروط الواجب توفّرها حىت ميكن قيام واملشرع اجلزائري كان قد نص صراحة عل
من قانون  مكرر 51ت عليها املادة ، حيث نصاالقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤولية

ع الفرنسي يف ه اتبع املشر، ولعل15ّ- 04 رقم العقوبات اجلزائري املضافة مبوجب القانون
من قانون العقوبات  2-121ذلك، حني ذهب إىل إقرار تلك الشروط من خالل نص املادة 

  4.الفرنسي
  :ل تلك الشروط يف أنْحيث تتمثّ

1- رتكبة من طرف الشخص الطبيعي الذي ميلك حق التعبري عن إرادة تكون اجلرمية م
  .من ضمن أجهزة املؤسسة أو ممثليها الشرعيني ، أي أن يكون حصراًاملؤسسة االقتصادية

  .وبامسها املؤسسة االقتصاديةساب أن يرتكب الشخص الطبيعي اجلرمية حل -2
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ة إشكاالت كانت قد اعترضت مسار القضاء أثناء تصدقد يه لقضايا للعلم فإنّ عد
طتتور ةسات فيها املؤسمن حيث ظهور حاالت عديدة غري واضحة قد جعلت االقتصادي ،

  .من الشروط املنصوص عليها أعاله غامضة نوعاً ما
ض بالدراسة املفصلة جلميع الشروط املنصوص عرمن خالل هذا املبحث سوف نت

قة من قانون العقوبات اجلزائري، حيث قسمناها إىل شروط متعلّ مكرر 51عليها يف املادة 
  ). املطلب الثاين( قة باجلرمية نفسها ، وشروط متعلّ) املطلب األول( مبرتكب اجلرمية 

  املطلب األول
  قة مبرتكب اجلرميةشروط متعلّ

غري مباشرة بسبب إسنادها  مسؤولية هي االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية ؤوليةاملسإنّ 
سة وحتميلها للمؤس ،أال وهو الشخص الطبيعي ؛هلا من خالل ارتكاب شخص أخر للجرمية

م يعمل حلساب ، والشخص الطبيعي هو كائن جمس1كوا كائن غري جمسم االقتصادية
  .ولصاحلها املؤسسة االقتصادية

سأل إالّ أنّ التشريعات كانت قد اختلفت يف حتديد األشخاص الطبيعيني الذين ت
   2.عن اجلرائم اليت ارتكبوها بامسها وحلساا املؤسسة االقتصادية

ق لدراسة طبيعة الشخص املرتكب للجرمية من حيث كونه ممثالًقبل التطر سة للمؤس
  ). الفرع الثاين ( هافة بتسيريكلّاملأحد أجهزا أو عضواً يف  ،) الفرع األول(  االقتصادية

فإنّ سوف نعرج قبل ذلك لذكر االجتاهات التشريعية، بني من ذهبت إىل تضييق دائرة 
ةسأل األشخاص الطبيعيني الذين تسة االقتصاديعن اجلرائم اليت ارتكبوها، وبني من  املؤس

  .سة االقتصاديةاملؤسوسعها لتشمل حىت العمال الذين يعملون لدى 
- قاالجتاه املضي  

اعتنق هذا املذهب كل من املشرع الفرنسي، حيث نص كليهما ع اجلزائري واملشر
تقوم إذا ارتكب اجلرمية أحد أعضائها  اجلزائية املؤسسة االقتصاديةمسؤولية  على أنّ

                                                             
ة احلقوق مة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كليرة مقد، مذكّللشخص املعنوي عن تلويث البيئة اجلزائية املسؤوليةبامون لقمان،  - 1

112، ص 2011-2010ة، جامعة ورقلة، والعلوم السياسي.  
جامعة البعث،  ، دراسة مقارنة، جملةللشخص املعنوي عن جرائم البيئة اجلزائية املسؤوليةيوسف الرفاعي، أمحد منذر نعمان،  - 2
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هلا الًعترب ممثّالطبيعيني أو ممن ي، 2- 121ذلك يف املادة ع الفرنسي نص صراحة على فاملشر 
للتحديد الوارد يف  باستثناء الدولة وفقاً سأل األشخاص املعنوية جزائياًت" حني جاء فيها 

رتكب حلساا بواسطة أعضائها أو عن اجلرائم اليت ت ) 7 -121( إىل )  4- 121( املواد 
 1".... ممثليها

ر 51ت املادة كما نصمن قانون العقوبات اجلزائري عل مكريكون الشخص " ه ى أن
رتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه املعنوي مسؤوالً جزائياً عن اجلرائم اليت ت

  ". الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك
ل، حيث املشرع الفرنسي واملشرع اجلزائري بالتمييز بني العضو واملمثّمل يقم كل من 

  2.امهلافعأتبعات  صاديةاملؤسسة االقتأنّ كليهما ميكن أن تتحمل 
ل وفقاًفالعضو هو ذلك الشخص املعنوي املؤه ةسة للقانون األساسي للمؤساالقتصادي 

ف والتعاقد بامسها، إذ ميكن أن يكونوا جمموعة كمجلس اإلدارة أو مجعية املسامهني، بالتصر
  3.كما ميكن أن يكون فرداً كاملسري واملدير العام

كّل من و، فهو ماالقتصاديةسة منتمي للمؤسوكيالً خاصاً غري أما املمثّل قد يكون 
 .طرفها بتمثيلها لدى الغري وكاملتمتع بتفويض االختصاص

لني هلا مسؤولة حصراً عن تبعات أفعال أعضائها أو املمثّ املؤسسة االقتصاديةإذاً فإنّ 
  4.مسؤولة عن ما يرتكبه العمال اآلخرون من جرائمغري وفقط، أي 

- عاالجتاه املوس  
ع السوري واملشرع اللبناين واهلولندي وغريهم، حيث سلك هذا االجتاه كل من املشر

قوم حىت على أساس ي ؛االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةيذهبون إىل القول أنّ إقرار 
  .1اجلرائم اليت يرتكبها العمال وليس فقط األعضاء أو املمثل

                                                             
1  -  les personnes morales à l’exclusion de l’état, sont responsables pénalement, selon 
les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, 
par leurs organes ou représentants. 

  .303ص  حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، - 2
 اجلزائر، اهلدى، دار الفرنسي، والتشريع التشريع اجلزائري بني  مقارنة ، دراسة"املعنوي شخصلل اجلنائية املسؤولية"سليم صمودي،  - 3

  .42، ص 2008
،  2005سة مقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، ، دراللشخص املعنوي اجلنائية املسؤوليةأمحد حممد قائد مقبل،  - 4
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حيث نص الفقرة الثانية من قانون العقوبات اللبناين على  210للبناين يف املادة ع ااملشر
اهلا، ليها وعمأعضاء إدارا وممثّؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأنّ اهليئات املعنوية مس" 

  ". عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها
ع اللبناين حيث يع دائرة األشخاص اللذين إذا ارتكبوا جرمية الحظ أنّ املشرقد وس

، فهو مل يكتف باألعضاء واملمثلني بل املؤسسة االقتصاديةفإنّ تبعات ذلك سوف متتد إىل 
عها لتشمل حىت عمةال وسسة االقتصادي2.املؤس  

الفقرة الثانية من قانون العقوبات  209بالنسبة للمشرع السوري فقد نص يف املادة 
أعضاء إدارا ؤولة جزائياً عن أعمال مديريها واهليئات االعتبارية مس" سوري على أنّ ال

  ". عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلهااهلا وعمليها وممثّ
ع السوري واللبناين، مل يقصريني أنّ املشرة استفاد من كال النصة املسؤولياجلزائي 
ةة سللمؤسليها عن اجلرائم املرتكبة من قبل مدير املؤسسة أو أحد أعضائها أو ممثّ االقتصادي

ال العاديني لدى العم رلتشمل حىت تبعات أفعال سائ املسؤوليةبل متتد تلك  ،القانونيني
  3.املؤسسة االقتصادية

ه ال يصح أن ييرى األستاذ حممود داوود يعقوب أنيط أحد ف العامل البسعترب تصر
، حيث أنّ الذي يصح أن تكون تبعات تصرفاته جزائياً املؤسسة االقتصاديةأسباب مساءلة 

ع ، هو ذلك الشخص الذي يكون متمتاالقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةتعود ب
                                                                                                                                                                                   

  .149يوسف الرفاعي، أمحد منذر نعمان، مرجع سابق، ص  - 1
ع اللبناين أخطأ يف ترمجة النص الفرنسي للمادة املشر ، يرى األستاذ مصطفى العوجي أن285ّمصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 2

ل هلا، أو املمثّ agentقصد ا وكيل اهليئة املعنوية مصطلح عامل يف النص الفرنسي ي بات اللبناين، حيث أنّمن قانون العقو 210
اليت ميثلها أو  املؤسسة االقتصاديةة على ة جزائيل مسؤوليوبالتايل فمن املنطقي أن تترتب عن تصرفات وأعمال ذلك العامل الوكيل أو املمثّ

دت من قانون العقوبات اللبناين اليت عد 692وقد سبق للمشرع اللبناين أن استعمل نفس املصطلح يف نص املادة هلا، هذا  يكون وكيالً
، وذكر باإلضافة إىل من قانون العقوبات اللبناين عند إفالس الشركة احتيالياً 689األشخاص الذين يناهلم العقاب املنصوص عليه يف املادة 

ضون وأعضاء املراقبة ومفوضو احملاسبة؛ ذكر ملضاربة واملديرون وأعضاء جملس اإلدارة والوكالء املفوالشركاء ومديرو شركة اكل من 
سة ليس من األشخاص العامل مبفهومه كشخص بسيط يف املؤس ال الشركات املذكورة وشركات املسامهة، لذا فإنّوعم عبارة كذلك

ع اللبناين أن يعتمد تفسري مصطلح  نص املادة املذكورة أعاله، حيث جيب على املشرالذين ميكنهم وحدهم القيام مبثل األعمال املوصوفة يف
كلمة العمال مبفهومها العام املطلق صحيح وهذا مستبعد، فيجب أن  العمال وفقا للنص الفرنسي ألنه األقرب للواقع، حىت لو افترضنا أنّ

ن وظاهر للقيام وهو تفويض أو تكليف أصويل للعامل بي االقتصاديةسة للمؤس زائيةاجل املسؤوليةر يف هذه احلالة شرط أساسي إلقامة يتوفّ
ل القانوين ر هذا الشرط ارتقى ذلك العامل إىل درجة الوكيل أو املمثّسة أو بإحدى وسائلها أو ملصلحتها، فإذا توفّبأعمال باسم املؤس

ةسة للمؤساالقتصادي.  
  .149ان، مرجع سابق، ص يوسف الرفاعي، أمحد منذر نعم - 3
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 املؤسسة االقتصاديةنه من القول أنّ ما يقوم به، إنما قام به لصاحل بصالحيات وسلطات متكّ
  1.سةال املؤسر لدى سائر عموحلساا، وهو ما ال يتوفّ

  الفرع األول
  املؤسسة االقتصاديةل ارتكاب اجلرمية من طرف ممثّ

ةعترب تسة االقتصاديأو ارتكاب ال تستطيع مباشرة أعماهلا كائن غري ملموس و املؤس
ها أو أعضائها الذين ليمن خالل ممثّ بصفتها تلك، ولن يكون هلا ذلك إالّأي سلوك إجرامي 

املؤسسة رتكب بواسطتها اجلرائم من قبل وبالتايل نكون أمام أداة جديدة ت 2،جيسدون إرادا
  .وهو املمثل أو العضو االقتصادية

صطلح املمثّمه مل أو العضو يبدو أنع اجلزائري ضمن صطلح جديد مل يألفه املشر
ن، 22-96رقم ة، إالّ من خالل األمر منظومته التشريعيقمع خمالفة التشريع والتنظيم  املتضم

مصطلح  استعمالفيه الذي مت  ،إىل اخلارجاخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من و
 51ة ة ثانية يف املادستعمل مرلي ،ة يف التشريع اجلزائريل مركأو نصوصه ضمن العضو
  3.من قانون العقوبات اجلزائري مكرر

املؤسسة ف باسم الشخص الطبيعي الذي يستحوذ على سلطة التصر ل هو ذلكفاملمثّ
سة كالرئيس وحلساا، سواء أكان ذلك املمثّل حبكم القانون األساسي للمؤس االقتصادية

واملدير العام واملسري ورئيس جملس اإلدارة وغريها من التسميات العديدة، أو يكون ممثالً 
ةبإجراءات تصفية  ة القيامحبكم القضاء توكل له مهمسة االقتصادي4.املؤس  

ف املمثّعروالنل كذلك من طرف بعض الفقهاء القانونيني أمثال ر )C. Ruellan( ،
ح بأنّ املمثّالذي صرسة ف باسم ل هو ذلك الشخص الذي ميلك سلطة التصراملؤس
كاملسري  االقتصاديةة س؛ ممنوحة له عن طريق القانون أو القوانني الداخلية للمؤساالقتصادية

5.تالقضائي أو املؤقّو اإلداري فواملتصر 

                                                             
  .305حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .181بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .251أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
  .95قدور علي، مرجع سابق، ص  - 4

5  -  C . Ruellan la responsabilité pénale des administrateurs provisoires et judiciaires du 
fait de leur administration Dr, pén, 2000, n° 25. 
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أمنخرطاً يف إحدى أجهزة تسيري ا بالنسبة للعضو فهو ذلك الشخص الذي يكون م
رتكب اجلرمية حيمل صفة ع اجلزائري أن يكون م، لذا اشترط املشراملؤسسة االقتصادية

املؤسسة ، ومن املعلوم أنّ أجهزة قتصاديةاملؤسسة االحىت متتد تبعات فعلته إىل  العضو
ة للمسامهني وجملس اإلدارة وجملس املراقبني وغريها من دة كاجلمعية العاممتعد االقتصادية

ةسات األمناط األخرى لتسيري املؤستلك األجهزة تظم حسب حالتها وطبيعتها االقتصادي ،
اً كاملسري أو املدير العام أو الرئيس واحد وا شخصاًميكن أن يكون ،جمموعة أشخاص طبيعيني
أكثر من شخص طبيعي كمجلس اإلدارة واملكتب التنفيذي  وغريه، وميكن أن تضم

واجلمعية العامة وجملس الرقابة وغريها من اهليئات واالس، لذا فإنّ أي تصرف غري مشروع 
يتلك اهليئات  ره هؤالء األشخاص الطبيعيني وهم حيملون تلك الصفات أو يشغلونصد

مبفهوم أخر فإنّ أي وبالتايل ف، االقتصاديةسة فإنّ تبعاته تنتقل مباشرة للمؤس ؛واالس
تصرالس وال حيمل ف إجرامي يرتكب من طرف شخص طبيعي ال ينتمي لتلك اهليئات وا

تلك الصفات؛ فلن يترتةسة ب عليه مسؤولية جزائية للمؤسحىت ولو كان ذلك  االقتصادي
  1.لصاحلهاو املؤسسة االقتصاديةرتكب حلساب الفعل امل
عتربان تل هل املمثّلف يف تفسري كل من مصطلح العضو وأنّ الفقه كعادته اخت إالّ

  .فردة متتاز عن األخرى وتفترق عنها يف املعىنكل م مفردتني ملعىن واحد أو أنّ
عية العامة وجملس اإلدارة كلمة جهاز تعين اجلم فاألستاذ جان كلود صواييي يرى بأنّ
  2.واملكتب التنفيذي واملؤمتر أي تشكيلة مجاعية

3.ا املمثل فيعين الشخص الواحد كاملدير واملسري والرئيس وغريهمأم  
لني األجهزة هم املمثّ ا األستاذ ستيفاين ولوفاسري واألستاذ بولوك، فريون أنّأم

لون فهم ا املمثّأمة وغريها،  ومعية العامدارة واجلالقانونيني كالرئيس واملسري وجملس اإل
أشخاص طبيعيني ميتلكون سلطة قانونية أو تنظيميةف لصاحل ة للتصرسة االقتصادياملؤس 

                                                             
1  -  mestre  jacques, Blanchard-Sébastien Christine, Lamy. Sociétés, commerciales, 
paris. 1997, p 249. 
2  -  Soyer  Jean Claude, Droit pénal et procédure pénale, 12e Ed., DELTA – L.G.D.J., 
1995, p 133. 
3  -  idem, p 133. 
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ت واملدير اإلداري وبامسها، كاملدير العام ورئيس جملس اإلدارة واملدير اإلداري املؤقّ
 1.القضائي

سم أمرها، فالرأي الغالب يذهب إىل نرى أنّ الوقت قد جتاوز هذه اإلشكالية وح
قصد به املنتسبني للهيئات ذات هناك فرق بني كل من املصطلحني، فالعضو ي القول أنّ

كاملكتب التنفيذي وجملس  ،املؤسسة االقتصاديةالتشكيل اجلماعي اليت تصدر عنها إرادة 
اإلدارة واجلمعيا بالنسبة للممثّة وغريها من التسميات املختلفة اليت هلا ة العامل نفس املعىن، أم

، أو من طرف االقتصاديةسة لّف بناءا على القانون األساسي للمؤسفهو شخص واحد كُ
اهليئات اجلماعيةسة ة للمؤسها لتسيري االقتصاديا، وهذا هو الذي يطلق عليه مصطلح وقياد

ف من طرف القضاء عي املكلّل القضائي فهو ذلك الشخص الطبيا املمثّل القانوين، أماملمثّ
سةبتصفية املؤس.  

وهو ما ذهب إليه البعض الذين رجقصد به اهليئات حوا القول الذي يرى بأنّ اجلهاز ي
اجلماعيةسة ة للمؤساالقتصاديوي ،ل هو الشخص الطبيعي بينما املمثّ ،ناً أساسياً فيهاعترب مكو

ةسة املنتمي للمؤسعنها كمن يعني  لرئيس واملسري وقد يكون أجنبياًكاملدير أو ا ،االقتصادي
2.سةمن طرف القضاء لتصفية املؤس   

  مسألة التفويض -
ةة نتيجة احلركيالكبرية اليت شهدها ويشهدها العامل منذ القرن العشرون  االقتصادي

رغبة منها يف االقتراب أكثر من والعشرون، ونظراً لكثرة الطلب و ومطلع القرن الواحد
، نذكر االقتصاديةسات ق الطلب واالستهالك، ظهرت عدة أمناط أخرى لتسيري املؤسمناط

منها تفرعها إىل وحدات إنتاج أو ظهور مصانع وشركات فرعية مسة األم، فهل لحقة باملؤس
تفات املخالفة للقانون من طرف مسريي تلك الفروع والوحدات، تعود عترب التصر
  .زون بالتفويض ؟ة إذا علمنا أم يتميى املؤسسة األم خاصعل اجلزائية املسؤوليةب

 مريدكالل هلؤالء أمثال الربوفيسور ذهب بعض من الفقه إىل إضفاء صفة املمثّ
)Mercadal(، ّالذي قال بإمكانية منح صفة املمثل لذلك الشخص الطبيعي املفوه ض، ألن

                                                             
1  -  Stefanie  Gaston, Levasseur  Georges, Bouloc  Bernard, Droit pénal général, 19 éme 
, Ed, Dalloz, 2005, op cit. p 27. 

  .253أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
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ةيف ي إىل ختفحسب رأيه سوف يؤدة املسؤولينيطبيعيص اشخللمسريين كأ الشخصي، 
الفقيه  يضيف ،1االقتصاديةسات لمؤسبالنسبة ل اجلزائية املسؤولية من تلك يرفعو
)Desportes(، ض هو نائب وممثّبأنّ الشخص الطبيعي املفوةسة ل للمؤساألم يف  االقتصادي

من خالله حتو التفويض عندما متّ عه الفرعي، وبالتايل فإنّوحدته أم مصنات يل الصالحي
والسلطات اليت يؤهفإنّ ،ةل املعين بتسيري الوحدة الفرعي ب عنه نقل نفس التفويض يترت

ةض عن التمثيل للشخص الطبيعي املفوسة االقتصادي2.املؤس 
) Levasseur(لوفاسري و ) Stefani( إستيفاين أصحاب الرأي املعارض أمثال الفقيه 

هم، رفضوا القول بأنّ صاحب املصنع أو مدير الوحدة فلّمن خالل مؤ ) Bouloc( بولوك و
املفوض يترتةة على ب عن أعماله مسؤوليسة االقتصاديأجري  ، فهو يف األخري ليس إالّاملؤس

ةسة وتابع للمؤس3.االقتصادي 
، حيث ذهب هو األخر ) Mastsopoulou Haritini( كما أيدهم يف ذلك الفقيه 

، ال ميكن أن حيمل صفة املؤسسة االقتصاديةري أو العامل البسيط لدى إىل القول بأنّ األج
ذلك العامل البسيط  ه وهو أمر غري ممكن إطالقاً، ألنّعلى التفويض املمنوح ل املمثل بناءاً

عترب تا وفقط، فهو من مركزه ته ومهامه حمدودة يف إطار عمله ووظيفته املكلّاصالحي ف
أو  االقتصاديةسة رة على السري احلسن للمؤسأخطاءه مؤثّوراراته ذلك عاجز من أن تكون ق

  4.تغيري هيكلها
ل على الشخص الطبيعي د إضفاء صفة املمثّا التشريع فقد أيأم ؛هذا بالنسبة للفقه

ةض، حيث ذهبت الغرفة املفو1998حملكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر سنة  اجلزائي 
ع بتفويض السلطة يف جمال قواعد األمن والنظافة سة الذي يتمت املؤسأجري"  إىل القول أنّ

                                                             
1  -  ALREFAAI Youssef, La responsabilité pénales des personnes morales, étude 
comparée en droit arabes et français, Tome I, Thèse pour le doctorat en droit, faculté de 
droit et de science politique d’Aix-Marseille, université Paul CEZANNE Aix-Marseille 
III, France, 21 Janvier 2010.p 233. 
2  -  « Le délégataire de pouvoirs se substitue aux organes de la personne morale dont il 
exerce les prérogatives pour le compte de la société. La délégation opère en quelque 
sorte en même temps un transfert de pouvoir et un transfert de représentation ». Voir : 
MATSOPOULOU (Haritini), op cit, P. 292. 
3 - Stefani  Gaston, Levasseur  Georges, Bouloc  Bernard, droit pénal général, 15 éme 
édition, édition Dalloz, paris, 1994, p 252. 

  .190بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4



 وأثرها على مسيرييها االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةشروط  :األول الفصل-الباب الثاين

165 
 

فقرة أوىل من قانون العقوبات  2- 121للشخص املعنوي حبسب نص املادة  ممثالً يعد
  ". الفرنسي وبالتايل ميكن مساءلة الشخص املعنوي جزائياً

لشخص الطبيعي ا كما أنّ الفقه الفرنسي قد مال إىل هذا االجتاه، حيث اعترب أنّ
عاملرؤوس، أي األجري أو العامل البسيط ال يةسة ترب ممثالً للمؤسو ،االقتصاديلزمها أعماله ال ت

  1.املؤسسة االقتصاديةإذا حصل على تفويض صحيح من طرف رئيس أو مسري  إالّ
بالنسبة للمشريعيني ق يف تقييد األشخاص الطبع اجلزائري، قد التزم باملذهب الضي

، ويكون بذلك قد االقتصاديةسة ة للمؤسة جزائيأفعاهلم مسؤوليلذين يترتب عن تصرفام وا
من قانون العقوبات اجلزائري، لذا فإنّ القضاء اجلزائري  مكرر 51بنص املادة  التزم حرفياً
عند تصدة من هذا النوع، عليهيه لقضي يعتمد على مبدأ ق للنص وأن يلتزم بالتفسري الضي

 اجلزائيةة الشخص املعنوي ص، وليس مطالباً بأن يبحث عن شرط أخر إلقرار مسؤوليتخصال
من قانون العقوبات اجلزائري  مكرر 51من غري تلك الشروط املنصوص عليها يف املادة 

 2.وإضافته
ع اجلزائري التزم بذلك يف أحكامه ومل خيرج عنه والدليل على ذلك القضية اليت املشر
من غرفة اجلنح واملخالفات القسم  613327حتت رقم  2011أفريل  28بتاريخ فصل فيها 

، حيث قضت احملكمة العليا بقبول الطعن املرفوع ضد قرار الس 3الثالث باحملكمة العليا
حيث أنه بالرجوع إىل القرار " : ونقضه فكان نص حكمها ما يليلوالية اجلزائر القضائي 

لة يفيد بأنّ أحد من أجهزة بنك سوسييت جينرال اجلزائر املتمثّ املطعون فيه ال جند فيه ما
ة للمسامهني، ارتكب جرمية أعضاء جملس املراقبة واجلمعية العاميف رئيس جملس املديرين و

من جرائم الصرف حلساب البنك، كما أنه ال يوجد أيضا ما يفيد بأنّ جملس املراقبة 
القانون األساسي للبنك  ص املعنوي أو أنّفوض مدير وكالة الشراقة، لتمثيل الشخ

اليت  اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  2 مكرر 65فوضه هلذا الغرض كما تقتضيه املادة 

                                                             
  .304حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1

2  -  ZAALANI Abdelmadjid, MATHIS Eric, La responsabilité pénale, l’interdit pénal, 
l’infraction pénale, édition BERTI, Alger, 2009. P 251. 

 اجلزائر بنك لممثّ ضد اجلزائر النرجي بنك سوسييت قضية 613327ملف رقم  2011أفريل  28  بتاريخ الصادر العليا احملكمة قرار - 3
ة،والنيابة العام ةمسؤولي ة،جزائي مسؤوليمن رؤوس األموال وحركة بالصرف اخلاصني والتنظيم التشريع خمالفة املعنوي، للشخص ةة جزائي 

  .309إىل  298، من الصفحة 2011ة، ة والقضائيالقانوني والدراسات الوثائق قسم ،1 العدد العليا، احملكمة جملة اخلارج، وإىل
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ضاً مبوجب القانون أو القانون األساسي للشخص ل الشرعي مفوتشترط أن يكون املمثّ
  .املعنوي

لس يف قراره خمالف السبب الذي استند إلي ه عالوة على ما سبق فإنّوحيث أنه ا
 22- 96من األمر رقم  05من قانون العقوبات واملادة  مكرر 51للقانون السيما املادة 

للشخص املعنوي واللتني تشترطان أن  اجلزائية املسؤوليةسان  تكرنيتاللّ ،املعدل واملتمم
ين حيوزون على ليه الشرعيني الذرتكب اجلرمية من قبل أجهزة الشخص املعنوي أو ممثّت

سواء كان هذا التفويض مبوجب القانون أو مبوجب  ،تفويض من الشخص املعنوي
 ر يف قضية احلال باعتبار أنّوهو شرط غري متوفّ ،القانون األساسي للشخص املعنوي

رتكب ال من قبل تمل  ؛معنوياً بصفته شخصاً" سوسييت جنريال"املخالفة املنسوبة لبنك 
من قانون  05 مكرر 65، كما تقتضيه املادة نيليه الشرعيممثّأجهزته وال من قبل 

وكالة البنك ليست أجهزة الشخص املعنوي، وإمنا هي  ذلك أنّ ،اجلزائيةاإلجراءات 
د تقسيم داخلي للبنوكجمر، فليس للوكاالت ذمة مالية خاص اة وال شخصية، ة قانوني

 مكرر 65يني للشخص املعنوي مبفهوم املادة لني شرعمديري الوكاالت ليسوا ممثّ كما أنّ
  .اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  02

" سوسييت جينرال " الس الذي أذان يف قضية احلال بنك  ومىت كان ذلك فإنّ
مبخالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس  معنوياً باعتباره شخصاً

 09يف  املؤرخ 22-96 من األمر رقم 05ملادة بأحكام ا األموال من وإىل اخلارج عمالً
 18واملادة  01-03باألمر رقم  املعدل واملتمماملتعلق بقمع جرائم الصرف  1996جويلية 

دج  762.000.000و قضي عليه بغرامة مالية قدرها  ،22-91من نظام بنك اجلزائر رقم 
فرها وبدون إبراز شروط د من تواهم والتأكّبدون إبراز أركان اجلنحة املنسوبة للمت

د من توافرها يكون قد خالف القانون للشخص املعنوي والتأكّ اجلزائية املسؤوليةتطبيق 
  1."بالقصور  وقراره مشوباً

                                                             
1 - 196إىل  194بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص ات هذه القضية يرجى العودة إىل ملزيد من اإلطالع على حيثي.  
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  الفرع الثاين
  لارتكاب اجلرمية يف حدود اختصاص العضو أو املمثّ

تكاب لقد شهدت هذه املسألة خالفاً بني فقهاء القانون بني من يقول بوجوب ار
سة ل لة للشخص الطبيعي ممثّاجلرمية ضمن حدود الصالحيات واالختصاصات املخواملؤس

 ومساءلتها جزائياً املؤسسة االقتصاديةه ال حرج يف متابعة ، ومنهم من رأى بأناالقتصادية
  1.اختصاصاتهاته واوز فيه مرتكبه حدود صالحيحىت ولو كان الفعل قد جت

ميسترض ومن خالل األستاذ ل الراففالفريق األو  )mestre (  ح بأنّ الشخصقد صر
عترب عضواً بالشخص املعنوي، والقانون األساسي للشخص املعنوي قد رسم له الطبيعي ي

ة للشخص املعنوي حدود اختصاصاته وجمال صالحين له األهداف العاماته ودائرة عمله، وبي
لذلك ال ميكن إسناده للشخص املعنوي حىت ولو  اليت جيب عليه حتقيقها، لذا فإنّ أي جتاوز

  2.بأفعال جيرمها قانون العقوبات كان متعلقاً
هم حيتجون بنفس احلجة اليت استند عليها أنصار أنصار هذا االجتاه يالحظ عليهم أن

ةة االجتاه التقليدي الرافض للمسؤولياجلزائي ةسات للمؤسمن خالل استنادهم االقتصادي ،
ة قالوا أنّ الصفة التمثيليأصحاب هذا االجتاه وفق رأيهم و ص، حيث كيفهدأ التخصعلى مب

والعضويبه من أعمال تبقى مشروعة طيلة ما بقي ملتزماً ة للشخص الطبيعي وما ترت
باختصاصاته وحمترماً لصالحياته، لذا فإنّ أي جتاوز لذلك سوف يترتب عليه بطالن ذلك 

وبالتايل فال أثر يترتب عليها  ،رخص بهومل ت املؤسسة االقتصاديةق التصرف وخارج عن نطا
ل أو العضو هو الدفاع عن منه، كذلك ذهب أصحاب هذا االجتاه للقول أنّ دور املمثّ

سة وليس ارتكاب اجلرائم واملخالفات، فكل جرمية أو خمالفة يرتكبها ذلك مصاحل املؤس
  .دهل أثارها وحل يتحمالعضو أو املمثّ

عن األفعال اليت  املؤسسة االقتصاديةد ملساءلة املؤيوأما االجتاه الثاين وهو الغالب 
م ارتكبها العضو أو املمثل حىت ولو جاوز من خالهلا اختصاصاته وصالحياته، حيث تزع

ن ما يشري إىل هذا االجتاه الفقه الفرنسي الذي قال بأنّ النص القانوين صريح وال يتضم

                                                             
  .121، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ةلألشخاص املعنوي اجلزائية املسؤوليةشريف سيد كامل،  - 1
ر ة مقارنة، الطبعة األوىل، دا، دراسة تفصيليللشخص املعنوي يف القانون اللييب واألجنيب اجلنائية املسؤوليةحممود سليمان موسى،  - 2

  .240، ص 1985اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، 
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يف حالة ارتكاب جرمية من خارج  االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤولية داستبعا
، باإلضافة إىل أنّ القول بتحديد املؤسسة االقتصاديةل اختصاصات وحدود العضو أو ممثّ

ة ة يف جمال االختصاصات الوظيفيعلى القيام بأفعال إجرامي املؤسسة االقتصاديةدرة قُ
  1.روبدون مرب اجلزائية املسؤوليةي إىل استبعاد ميكن أن يؤدليه، ألعضائه وممثّ

بقدرا على ارتكاب  االقتصاديةسات دام الفقه احلديث قد اعترف للمؤسا فم
ليها حىت ولو ارتكبوها خارج ة جرائم أعضائها وممثّاجلرائم، فما املانع من حتميلها مسؤولي

م وصالحيل هلحدود اختصاصام املخوسة م العمل وفقها، فيجب عدم ربط قدرة ااملؤس
  2.ة جتاوز االختصاصعلى ارتكاب اجلرائم وتقييدها حبج االقتصادية

ومن جهة أخرى ميكن أن يكون  ها،هو رئيس املؤسسة االقتصاديةميكن أن يكون ممثّل 
مثيلها لدى ، إالّ أنه كلّف بتاملؤسسة االقتصاديةل عبارة عن وكيل خاص أجنيب عن املمثّ

ةال الغري أو قد يكون من بني عمسة االقتصادياملؤس من ه جمرب حبكم املهام املوكلة إليه فإن
3.سةعلى متثيل املؤس  

، وهل ؟هلذا وبناء على ذلك ما هي الوضعية القانونية للجرائم املرتكبة من طرف هؤالء
ةسأل عنها تسة االقتصاديجزائياً ؟ املؤس.  
  واقع أو املسري الفعليمسري ال -أ

، دون أن حيضى املؤسسة االقتصاديةهو ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بتسيري 
بصفة التسيري عن طريق القانون أو بالوسائل املتعارف عليها ضمن القوانني األساسية 

ةسات للمؤساالقتصادي رين هلا فال يمن أجل اختيار مسيكونه  4سة،عترب ممثالً شرعياً للمؤس
ة أو عدم كاكتمال نصاب اجلمعية العام ؛مل يستويف اإلجراءات املطلوبة يف تعيني املسيرين

  .ره على الشروط اليت تأهله للترشح للمنصبتوفّ

                                                             
1 - DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Responsabilité pénale des 
personnes morales, éditions techniques, juris-classeur Paris, 1994. P 16. 

  .267، ص 1980القاهرة،  املعارف، دار ،ملعنويةا لألشخاص اجلنائية املسؤولية صاحل، علي إبراهيم - 2
  .254أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
  .204بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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ه كذلك ير الفعلي بأنف املسيالشخص الذي يقوم مبمارسة مهام اإلدارة " عر
قد يكون املسير الفعلي أحد ، ف1" والتسيري، دون أن يكون حائزاً على سند قانوين

الذي يف العادة ما ميارس تأثري على املسير  ؛سة مالية كالبنك مثالًصفة مؤسله الشركاء أو 
عند حضوره يف اجتماعات جملس اإلدارة، وقد تصل إىل درجة النصح بعزل مسؤولني 

بالشركة، حيث أنّ الدر الفعلي، بولة ميكن أن تتفعل املساعدات خذ هي األخرى صفة املسي
ة اليت متنحها للشركة اليت هي يف أزمة مالية، إذ ميكن أن تستغلّ الدولة تلك املساعدات املالي

ملمارسة التسيري الفعلي على تلك الشركة، كما قد يكون املسير الفعلي يف صورة مندوب 
ه قريب جداً للتأثري على سياسة التسيري املتكة، وعامل بكل ما بعة يف الشراحلسابات، بفعل أن

ا من وسائل بشري ةحييط2.ة ووسائل مادي  
  :قد يكون املسير فعلياً يف إحدى احلالتني

يف هذه احلالة يكون املسير الفعلي شبيهاً باملسير القانوين، باعتباره : احلالة األوىل
حدى الشروط يتمتع بنفس الصالحيات اليت يتمتع ا املسير القانوين، إالّ أنه يفتقد إل

ة حينما يتمة وشرعياملطلوبة ملباشرة تلك املهام بصفة قانوني ه فقدها بعد تعيينه، تعيينه أو أن
ر من قبل اجلمعية، ولكن بدون توفّر النصاب مثل احلالة اليت يكون فيها تعيني املسية العام

ر، كما ميكن أن ة أو كليهما املنصوص عليهما النتخالقانوين أو األغلبية القانونياب املسي
يكون املسير فعلياً وذلك من خالل قيامه باستعمال القوة لالستيالء على منصب املسير 

3.نوةع  
يف هذه احلالة يقوم بعض األشخاص مبمارسة مهام التسيري واإلدارة : احلالة الثانية

وضاً عن اهلياكل ة عون تلك املهمواقعياً سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة، حيث يتولّ
شخص حيمل ميكن القول يف هذه احلالة بأنّ ال إذالقانونية املنوط ا مهمة التسيري واإلدارة، 

  :ر ثالثة شروط أال وهيفّصفة املسير الفعلي بتو

                                                             
   .228، ص 2013ة، العدد األول لعام ة الندوة للدراسات القانوني، جملّةهوية املسير يف ظل الشركة التجارينضرية شيباين،  - 1

2  - jean pierre casimir et autres, droit des affaires «  gestion juridique de l’entreprise, 
paris: Sirey, 1987, p 490. 

، ص 2014ص، تونس، ، اجلزء األول، الطبعة الثانية، جممع األطرش للكتاب املتخصةاملسري يف الشركات التجاريكمال العياري،  - 3
22.  
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يرتكز هذا املعيار على نقطتني مها، ممارسة إدارة الشركة : ممارسة نشاط إجيايب لإلدارة -1
والتصرف بدله، أما النقطة الثانية فتتمثّل يف أنه جيب أن تكون هذه حمل املسير القانوين 

املمارسة قد متّت بصفة إجيابية، فإبداء اآلراء أو االقتراحات البسيطة ال تشكّل ة وليس سلبي
من الضروري بروز تصرف املسير الواقعي أو الفعلي يف شكل عمل أنه إرادة إجيابية، حيث 
بعبارة أخرى جيب أن نلمح من املسير مشاركة فعلية وجدية يف إدارة  ملموس وفعال، أي

  1.الشركة
ال ميكن اعتبار شخص مكلّف : ةاستقاللية ودارة الشركة وتسيريها بكل حريممارسة إ -2

إدارته وتصرفه ليسا مستقلني  بإدارة فرع أو نقطة بيع للشركة، مبثابة املسير الفعلي باعتبار أنّ
  .وتعليمات املسريين القانونيني للشركة عن رقابة

مثل الشريك الذي يتمتع بأغلبية رأس املال والذي دون أن يكون عضواً يف جملس 
إدارة الشركة أو رئيساً مديراً عاماً هلا، ميلي دوماً قراراته على جملس اإلدارة الذي ينحين هلا 

ة الشخص الذي ة خوفاً، مثل اختاذ ذلك الشخص قراراً يف اجللسة العامبعدم جتديد عضوي
يعارض قراراته، أو إجالالً كمن يكون من املؤسسني الكبار للشركة وميتلك ذا نفوذاً 

  2.معنوياً هائالً ال يقف أمامه مال وال جاه
إنّ تكرار التدخل يف إدارة الشركة أمر مهم جداً حىت يكتسب املسير : تكرار العمل -3

أنّ وقوع التدخل مرة واحدة ليس أمر كايف، فعنصر التكرار هو املسير الفعلي، حيث  صفة
 طابق للحقيقة، والذي يعتمد عليه الغري من أجل التعاملاملغري الكاذب أو الذي ينشأ املظهر 

  3.الشركة مع
هناك بعض التدقيق اهلام املطلوب من أجل إسقاط القناع عن األشخاص الذين 

إدارا، دون تعرضهم أجل التحكم يف مصري الشركة ومن  ون صفة املسير الفعلييستغلّ
  :4لواجب املساءلة القانونية وفق ما يلي

جيب التمييز بني كل من املسير الفعلي واملسير الذي غادر دفّة التسيري، حيث يكون  - أ
اً مسؤوالً عن التصرفات اليت قام ا أثناء مدة تسيريه للشركة، فالقضاء يستطيع متابعته بناء

                                                             
  .229نضرية شيباين، مرجع سابق، ص  - 1
  .23كمال العياري، مرجع سابق، ص  - 2
  .229نضرية شيباين، مرجع سابق، ص  - 3
  .23كمال العياري، مرجع سابق، ص  - 4
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على املخالفات اليت ارتكبها أثناء فترة تسيريه، فالعربة هي بالصفة اليت كان حيوزها الشخص 
  . متاماً املتابع أثناء فترة ارتكابه للمخالفة، أهو مسير قانوين أو مسير فعلي أو ليس مسيراً

عنه  رنججيب كذلك التفريق بني أمرين يتمثّل األول يف التسيري الفعلي وما ميكن أن ي -ب
ا الثاين فهو حق الرقابة الذي ميارسه الشريك من آثار وخيمة على املؤسسة أو الشركة، أم

ة رأس مال الشركة، فهو يف هذه احلالة ميارس حقّه وباألخص إذا ما كان حيوز على أغلبي
اً عترب تسيريالرقايب يف االطمئنان على أمور الشركة اليت حيوز على أغلب رأس ماهلا، وال ي

ت من التصرف من حيث كونه رقابة قانونية أم تسيرياً يف هذه احلالة، لذا وجب التثب فعلياً
  .فعلياً

يستوجب من أجل التوصل إىل احلسم يف صفة املسير الفعلي، اعتماد جمموعة معايري  -ج
جمتمعة وفق كل حالة على حدة، حيث أنه من املفروض أن يكون التأويل واقعياً وليس 

وجود باالستنتاج  طلقةبصفة م ال ميكن معها ،ظرياً، فوجود جمموعة معايري دون أخرىن
صفة املسير الفعلي، حىت أنّ امتالك شركة أم ألغلبية رأس مال الشركة ومتثيلها يف جملس 

  .فعلياً للشركة األخرى اًلني، ال يعين بالضرورة أنّ الشركة األم مسيرإدارا من قبل ممثّ
اجلزائري اعترف بوجود املسير الفعلي، أو كما أطلق عليه مصطلح املدير املشرع 

إذا أسفر تدخله يف إدارة الشركة العديد من النصوص القانونية، و الفعلي، حيث نص عليه يف
العقوبات  يتحمل نفسو ،ملدير القانوينمع ااملركز القانوين  يفعن نتائج سلبية فهو يتساوى 

، قانونياً سرياًكما لو كان م رة اخلاطئة اليت أدت إىل اإلضرار مبصلحة الشركةالناجتة عن اإلدا
1.الحقته قضائياً عن طريق خمتلف الدعاوىوميكن م  

ن اربان مسيرتعكليهما ي املسير الفعلي، إالّ أنّافتراق كل من املسير القانوين ورغم 
تهما عن أخطاء عند قيام مسؤولي للشركة وهلم نفس املركز القانوين، مثال ذلك تساويهما

التسيري اليت ارتكبوها، وباألخص عند توقّف الشركة عن الدفع، حيث مل يتواىن املشرع عن 
متديد إجراءات اإلفالس أو التسوية القضائية حبق املسير الفعلي، وهو ما نصت عليه املادة 

ة التسوية القضائية لشخص يف حال" من القانون التجاري اجلزائري، اليت جاء فيها  224
على كل مدير قانوين أو واقعي ظاهري أو  ً،معنوي أو إفالسه، جيوز إشهار ذلك شخصيا

  ".  باطين مأجوراً كان أم ال
                                                             

  .229نضرية شيباين، مرجع سابق، ص  - 1
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املشرع اجلزائري مل يكتف باملساواة بينهما يف احلاالت االستثنائية، بل ساوى بينهما 
املدنية خبصوص  املسؤوليةن التجاري ألحكام كذلك يف احلاالت العادية، فعندما تطرق القانو

بنفس األحكام ، خص املسير الفعلي 8051احملدودة ضمن املادة  املسؤوليةالشركة ذات 
  .804إىل  800املواد من املنصوص عليها مبوجب  للمسير القانوين احلاالت العادية املطبقة يف

ة األضرار اليت ميكن أن تصيب شركة ليكما محل املشرع اجلزائري املسير الفعلي مسؤو
    2.املسامهة نتيجة تدخله

ستبعاد األعمال اليت يرتكبها املسري الفعلي من دائرة األعمال البعض من الفقه  يذهب
ا إىل مساءلة اليت يؤدةي ارتكاسة االقتصادين وفق القوانني  املؤسجزائياً، باعتباره مل يعي

عترب تحيث  ،، فهو مسري غري شرعي ومغتصب للتسيريسة االقتصاديةاملؤسواألنظمة اخلاصة ب
ي ة، ورمبا سوف يؤدألنه قد استوىل عليها بطريقة غري قانوني ،ضحية له املؤسسة االقتصادية

جزائياً عن  املؤسسة االقتصاديةا إىل االيار والفوضى، فمن غري العدل واإلنصاف مساءلة 
ا وفات مأفعال وتصرر مل ختتره أجهزما استوىل على سيبالغصب والتدليس هاتسيريإن.  

من قانون  مكرر 51كما ذهب هؤالء إىل القول بأنّ النصوص القانونية كمثل املادة 
على شروط  تامن قانون العقوبات الفرنسي، عندما نص 2- 121العقوبات اجلزائري واملادة 

لي الشخص املعنوي الشرعيني فهم قصدوا أجهزة وممثّ للشخص املعنوي، اجلزائية املسؤولية
  3.القانونيني ال غريهم

دون ملتابعة املؤسةسات أما املؤيجزائياً عن اجلرائم اليت يرتكبها عضو الواقع،  االقتصادي
من احلصانة لصاحل  شكالًحىت ال خنلق  املسؤوليةيرون ضرورة إقرار هذا النوع من 

ةسات املؤساالقتصادي روها القانونيني جمر4.د واجهة فقطاليت يكون فيها مسي   

                                                             
و ، على كل شخص قام مباشرة أ804إىل  800تطبق أحكام املواد من " من القانون التجاري اجلزائري على  805نصت املادة  - 1

  ".بواسطة شخص أخر، بتسيري شركة ذات مسؤولية حمدودة حتت ظل أو بدالً عن مسيرها القانوين 
تطبق أحكام هذا الفصل اخلاصة برئيس الشركة والقائمني بإدارا أو " من القانون التجاري اجلزائري على  834نصت املادة  - 2

ة تلك الشركات أو إدارا يف ظل حمل أو مكان شخص، مبمارسة مديري مديريها العامين، على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة
  ". نائبيهم القانونيني 

3 - Barbieri (J. F.), L’incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes 
morales, Petites Affiches, n° 120, 6 octobre 1993. P 22. 

  .97ق، ص قدور علي، مرجع ساب - 4
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كما يقول أنصار هذا االجتاه، بأنّ هذا التصور للعضو ليس مبالغ فيه إذا أثبت القاضي 
ر الفعلي يمن خالل الظروف احمليطة باحلالة، أنّ ذلك العضو أو املسي1.ر عن إرادة اجلماعةعب  

زاول النشاط املنوط به، يكون معرباً العضو حينما ينما ظهر اجتاه ثالث، يرى بأنّ يب
وجمسداً إلرادة الشخص املعنوي، وبالتايل فإنّ أي نشاط جياوز ذلك املسموح به للعضو، ال 

عليه  املسؤوليةقام تلك للشخص املعنوي كفاعل، وإمنا ت اجلزائية املسؤوليةميكن أن يقيم 
ةزمة لذلك، أو بوصف تلك لالّد شريك، بشرط توفّر الشروط ابوصفه جمرا  املسؤوليبأ

  2.نتجة عن فعل الغري، إذا ما توفّرت الشروط املطلوبة لذلك
نرى أنّ االجتاه الثاين هو األصح واألجنع يف مواجهة اجلرائم املرتكبة من طرف 

ةسات املؤساالقتصادييري ج بأنّ املسري الفعلي أو عضو الواقع قد استوىل على التس، فالتحج
ة، وكذا الزعم بعدم املساواة بني مسري قانوين ومسري غري قانوين يف اآلثار بطريقة غري قانوني
ة هو قول ال جيب دعمه، ذلك أنّ حالة املسري الفعلي قد زادت لدرجة واملراكز القانوني
ل معها ظاهرة، وبالتايل وجب وضع حد ألمثال هؤالء وعدم تركهم يعيثون أصبحت تشكّ

حبجة كوم  املسؤوليةديروا من إعفاء املؤسسات اليت ي مثّفساداً،  االقتصاديةسات سيف املؤ
، فمن يضمن أنّ ضحية دجمر عتربوأنّ املؤسسات اليت يقومون بتسيريها ت مسريو واقع وفقط

ةسات املؤساالقتصادي ا ال تقوم بتشجيع هذا النوع من ومن أجل التهرب من التزاما
عترب يول له هؤالء على اتمع واقتصاديات الدنّ اخلطر الذي يشكّأين، زد على ذلك املسري
ي باألرواح فهل نضح ،غري معقول ة مناصبهم أمراًجداً، جيعل مناقشة قانوني جسيم

 رتب عليكون هؤالء مسريين غري قانونيني، وال ميكن أن نذريعة ل بوباالقتصاد وبالبيئة مقا
ة اإلجرام وعدم احترام القوانني بادية لدى ثار مع املسري القانوين، كما أنّ نيم نفس اآلأفعاهل

عجزه أنّ من استوىل على التسيري بطرق غري مشروعة وغري قانونية، لن يبهؤالء، حيث نعتقد 
 املسؤوليةارتكاب اجلرائم واإلضرار باتمع عكس املسريين القانونيني، كما جيب ترتيب 

  .عترب وسيلة وأداة بيد هؤالء الرتكاب اجلرائمألنها ت االقتصاديةسات ى املؤسعل اجلزائية
  
  

                                                             
  .353أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
  .311حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
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- ةف باسم حالة إعطاء التوكيل ألحد األشخاص للتصرسة االقتصادياملؤس   
من أجل  املؤسسة االقتصاديةلي منح توكيل لشخص من غري أجهزة وممثّ يف حالة متّ

متثيل املؤسوقام ذلك الشخص بارتكاب  1،ف بامسها لدى القضاءسة لدى الغري والتصر
، كونه اكتسب صفة املؤسسة االقتصاديةفاته وأفعاله تعود تبعاا على فإنّ مجيع تصر ؛جرمية
من قانون العقوبات اجلزائري واضحة  مكرر 51على التوكيل، واملادة  ال الشرعي بناءاملمثّ

  2.اجلزائري اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  02مكرر 65يف ذلك باإلضافة إىل نص املادة 
تقوم يف حالة توكيل شخص من  االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةوبالتايل فإنّ 

ل قانوين لتلك الة ممثّباعتبار الوكيل يف هذه احل ،املؤسسة االقتصاديةلي غري أجهزة وممثّ
سة واملؤسةلشروط املنصوص عليها لقيام لزمها إذا ما توفّرت كافة اأفعاله تاملسؤولي 

  3.اجلزائية
  املطلب الثاين

  قة باجلرمية يف حد ذااشروط متعلّ
ارتكاب اجلرمية من طرف  االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةال يكفي لقيام 

رتكب تلك اجلرمية بواسطة وسائل ، بل جيب أن تاملؤسسة االقتصاديةل عن عضو أو ممثّ
  ). لالفرع األو( وحلساا  ،) الفرع الثاين(  املؤسسة االقتصادية

  الفرع األول
  وبامسها املؤسسة االقتصاديةارتكاب اجلرمية حلساب 

نصر 51ة ت املادمن قانون العقوبات اجلزائري، على وجوب أن تكون اجلرمية  مكر
-121هو ما نصت عليه كذلك املادة ، واملؤسسة االقتصاديةاملرتكبة قد مت ارتكاا حلساب 

  .4من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد 2
                                                             

  .208بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
2 - ر 65ت املادة نصةمن قانون اإلجراءات  02 مكرله القانوين يتم متثيل الشخص املعنوي يف إجراءات الدعوى من طرف ممثّ" اجلزائي

  .كانت له هذه الصفة عند املتابعةالذي 
  .لتمثيله له القانون أو القانون األساسي للشخص املعنوي تفوضاًل القانوين للشخص املعنوي هو الشخص الطبيعي الذي خيواملمثّ

  ." ا التغيريل القانوي أثناء سري اإلجراءات، يقوم خلفه بإبالغ اجلهة القضائية املرفوعة إليها الدعوى ذإذا مت تغيري املمثّ
 العربية، النهضة دار األوىل، ، الطبعةاجلديد الفرنسي العقوبات لقانونً وفقا ةاملعنوي لألشخاص اجلنائية املسؤولية سامل، عمر - 3

  .50، ص 5199، القاهرة
  .212حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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لذا فإنّ القاضي الذي يقوم للفصل يف جرمية متورط فيها مؤسة وجب عليه سة اقتصادي
ل أن يبحث يف كون الفعل اإلجرامي املرتكب من طرف الشخص الطبيعي العضو واملمثّ

ةسة للمؤساقد ارتكب حلسا االقتصادي.1  
يقترن مع شرط ارتكاب الحظ على بعض التشريعات املقارنة إضافتها لشرط أخر م

 املؤسسة االقتصاديةرتكب اجلرمية باسم ، وهو أن تاملؤسسة االقتصاديةاجلرمية حلساب 
  .كذلك

 إنّ" من قانون العقوبات السوري على  2 – 209حيث نص املشرع السوري يف املادة 
اهلا ليها وعمعن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثّ بارية مسؤولة جزائياًاهليئات االعت

، وهو نفس ما ذهب " اهليئة املذكورة أو بإحدى وسائلها باسمعندما يأتون هذه األعمال 
باإلضافة للمشرع األردين   ،من قانون العقوبات اللبناين 2- 208إليه املشرع اللبناين يف املادة 

ع اإلمارايت قد كذلك جند املشر، 2من قانون العقوبات األردين 2-77ادة املمن خالل نص 
من قانون  65األردين، عندما نص يف املادة عني السوري واللبناين ولوك املشرسلك نفس س

األشخاص االعتبارية فيما عدا "  على أنّ، 1987لسنة  03العقوبات االحتادي اإلمارايت رقم 
ة، مسؤولة جنائياً عن سات العامالرمسية واهليئات واملؤسمصاحل احلكومة ودوائرها 

  3". بامسهاأو  حلساالوها أو مديروها أو وكالئها اجلرائم اليت يرتكبها ممثّ
املتممة مبوجب القانون رقم  مكرر 06نفس الشرط نص عليه املشرع املصري يف املادة 

حيث  ،" حلسابه أو بامسه" ء فيها جا اليت 4ق بقمع الغش والتدليساملتعلّ 1941لسنة  48
يع املصري مجع الشرطني معاً باسم وحلساب الشخص املعنوي عكس بقية الحظ على املشر

أو ... باسم اهليئات " التشريعات العربية اليت انقسمت لطائفتني األوىل اكتفت بشرط 
كتفى االجتاه الثاين ، واي واللبناين واألردين واإلمارايتع السور، كاملشر" بإحدى وسائلها

  .ع اجلزائريكاملشر " حلساب" بشرط 
                                                             

  .277أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .226سابق، ص  حممود داوود يعقوب، مرجع - 2
، الصادر يف اجلريدة قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت املتضمن، 1987ديسمرب  08يف  املؤرخ، 1987لسنة  03القانون رقم - 3

خ، 182ة املتحدة، العدد الرمسية لدولة اإلمارات العربي1987ديسمرب  20يف  املؤر.  
، الصادر يف جريدة الوقائع قانون قمع الغش والتدليس املتضمن، 1941بتمرب س 16يف  املؤرخ، 1941لسنة  48القانون رقم  - 4

  .1941سبتمرب  18يف  املؤرخ، 125املصرية، العدد 
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ل تلك ، يعين أنّ عضو أو ممثّاملؤسسة االقتصاديةهلذا فإنّ ارتكاب اجلرمية باسم 
ف بامسها، ومنه نستنتج أنّ العضو أو املمثّاملؤسل سة عند ارتكابه للجرمية يكون قد تصر

ةة سالذي ارتكب اجلرمية بامسه ال ميكن للمؤسل االقتصادية، أن تتحمة املسؤولياجلزائي 
أو  املؤسسة االقتصاديةلتبعات فعلته، حىت ولو قام بارتكاب اجلرمية مبناسبة قيامه مبهامه يف 

 .أثنائها
  .له نفس املعىن ونفس املدلول ؟"  حلساب" و "  باسم" فهل مصطلح 

أنّ حتمل نفس املدلول واملصطلحات الرى األستاذ حممود داوود يعقوب أنّ تلك ي 
املصطلحني ليس فعالً واحداً يف التشريع السوري واللبناين واألردين واإلمارايت والقطري، 

، بينما يشترط املشرع املصري " باسم الذات املعنوية" حيث يشترط هؤالء ارتكاب اجلرمية 
ع اجلزائري ات املعنوية، ويشترط املشرالذّ"  حلساب" و "  باسم" ارتكاب اجلرمية 

، ويرى بأنّ توفّر أحد تلك " حلساب الشخص املعنوي" والفرنسي ارتكاب اجلرمية 
  1.االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةالشروط دون األخر، كايف إلسناد 

ا بالنسبة للمشر51ع اجلزائري والفرنسي، فإنّ مجيع الشروط املطلوبة يف نص املادة أم 
من قانون العقوبات الفرنسي، هي  2 – 121العقوبات اجلزائري واملادة من قانون  مكرر

شروط جمتمعة وليست شةر أحد الشرطني ال يكفي لقيام توفّ ة، أي أنّروط تداولياملسؤولي 
فتلك الشروط  ،ر الشرط األخر إىل جانبهبل البد من توفّ االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية

  2.االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةإسناد الزمة يف اجلرمية من أجل 
ع اجلزائري مبصطلح فماذا يقصد املشر ،نعود لدراسة الشروط وفق التشريع اجلزائري

  .؟من قانون العقوبات اجلزائري مكرر 51الواردة يف نص املادة " حلساب"
ع اجلزائري كان قد استعمل مصطلح ياملعنوي يف  الشخص"  باسم" الحظ أنّ املشر

باسم أو حلساب هذه " منه واليت جاء فيها  55يف املادة  عندما نص عليه 107- 69األمر رقم 
  ". الوحدة

                                                             
  .318حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .277أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
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وتركه ملصطلح  01-03واألمر رقم  22-96مبوجب األمر رقم  ليقوم حبذفها الحقاً
رمبا ألنّ املشرع اجلزائري رأى أنّ كل من يعمل حلساب الشخص املعنوي هو  ،"حلساب"
  .طبيعة احلال يعمل بامسه كذلكب

هو أوسع وأمشل من استعمال "  حلساب" كما يرى الفقه أنّ استعمال مصطلح 
  ". باسم" من لفظة  أرحب جماالًفهو أكثر اتساعاً و"  باسم" مصطلح 

يف "  باسم" املشرع الفرنسي كذلك هو األخر كان من قبل يستعمل مصطلح 
رتكب اجلرمية ، عندما اشترط أن ت1976ت الفرنسي لسنة املشروع التمهيدي لقانون العقوبا

د عليه كذلك يف املشروع التمهيدي لقانون ليؤكّ"  باسم وملصلحة كل أعضاء اموعة" 
رتكب منه على أنّ اجلرمية جيب أن ت 38، عندما نص يف املادة 1978العقوبات الفرنسي لسنة 

ة وللمصلحة اجلماعي بامسهوي من طرف اإلرادة الواعية ألجهزة الشخص املعن"
 1".ضائهعأل

ضمن نص املادة "  باسم الشخص املعنوي وحلسابه" ع اجلزائري قد استعمل مصطلح املشر
واخلاص باألسعار وقمع اجلرائم اخلاصة بتنظيم  1975الصادر سنة  33-75من األمر رقم  61

  .األسعار
"  باسم" فرنسي ملصطلح من تغيري كالً من املشرع اجلزائري وال سببولعلّ ال

هي  االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤولية، يعود إىل أنّ " حلساب" واستعمال مصطلح 
ر عند إسناد ة، ولتفادي ذلك كان جيب التحرالشخصي املسؤوليةاستثناء وخروج عن قاعدة 

سة مية للمؤسرج، فمن غري املعقول إسناد 2اجلرمية إليه وذلك باشتراط أن تكون حلسابه
  .رتكب حلساا أو مصلحتهامل ت االقتصادية

يترك للقاضي جماالً كبرياً من احلرية والتقدير يف استخراج "  حلساب" فمصطلح 
ةل بأنّ اجلرمية املرتكبة من طرف عضو أو ممثّ تبثالعناصر اليت تسة االقتصاديقد املؤس ،

وكسب، هذا يف ظل غياب التفسري التشريعي ارتكبت حلساا وأنها قد جرت عليها منفعة 

                                                             
1  - Les infractions commises «  par la volonté délibérée des organes de la personne 
morale, et en son nom, et dans l’intérét collectif de ses membres » 

 احلقوق، ةكلي دكتوراه، رسالة ،عامة إلقامة نظرية حماولة األغذية، غش من للمستهلك اجلنائية احلماية العريب، عمر درويش سيد - 2
  .313، ص 4200 الشمس، عني جامعة
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هلذا املصطلح، فما كان أمام القضاء إالّ االجتهاد يف البحث عن املعىن احلقيقي هلذا املصطلح 
  . ودالالته والغرض املقصود منه

وضبطه، فهذا املصطلح "  حلساب" أنّ الفقهاء اختلفوا يف حتديد مفهوم مصطلح  إالّ
ةأنّ بقول ي بنا إىل الميكن أن يؤدسة االقتصاديقد استفادت من اجلرمية املرتكبة من  املؤس

ليها أو العضو فيها عن طريق احلصول على ربح وفائدة، كما ميكن أن نفسرها طرف ممثّ
يف اخلسارة، فاملصلحة  املؤسسة االقتصاديةكذلك بأنّ اجلرمية ارتكبت من أجل منع وقوع 

مادية أو غري مادية، ولو أنّ أغلب الفقهاء القانونيني  ،رةميكن أن تكون مباشرة أو غري مباش
يرجفاجلرمية حسب  ،ة من اجلرمية هي ذات ربح وفائدةحون فكرة كون املصلحة املتأتي

   1.هؤالء جيب أن جتلب الربح
كما أنّ هناك من اجتهد يف حتديد احلاالت اليت إذا ارتكبت من طرف العضو أو 

، ومن تلك احلاالت ما املؤسسة االقتصاديةنّ اجلرمية ارتكبت لصاحل ل، استطعنا القول أاملمثّ
  2:جاء به األستاذ حيي أمحد موايف

1- أن تتم ةسة مداوالت يف إطار األجهزة املسرية للمؤساالقتصاديحيث ت ،خذ القرارات ت
لني القانوة احلاضرين من أجل القيام بأفعال غري مشروعة عن طريق املمثّبأغلبيسة نيني للمؤس

  .وحلساا االقتصادية
من طرف رئيسها أو مديرها أو مسريها أو أحد  املؤسسة االقتصاديةاستعمال وسائل  -2

أعضاء جملس إدارا من أجل ارتكاب جرمية أثناء مباشرم ملهامهم، وتكون تلك اجلرمية قد 
ةة من أعضاء أجهزة صدرت بإرادة مجاعيسة االقتصادياملؤس ،موعة  وتتملصاحل أعضاء ا

ةسة املسرية للمؤساالقتصادي.  
3- ارتكاب أفعال إجرامية من طرف أحد أعضاء األجهزة القانونيسة ة املسرية للمؤس

املؤسسة نفردة من طرف ذلك العضو، قصد حتقيق مصلحة لفائدة وبإرادة م االقتصادية
  .مباشرة أو غري مباشرةوال م تلك املصلحة سواء أكانت  االقتصادية

4- أفعال إجراميموعة وله صفة رمسية يف ة ترتكب من طرف عضو حيوز على صفة متثيل ا
  .املداولة والتنفيذ ويقوم بارتكاب تلك األفعال لصاحل اموعة

                                                             
  .283فعي، مرجع سابق، ص أمحد الشا - 1
  .263حيي أمحد موايف، مرجع سابق، ص  - 2
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يف حالة ارتكاب  جزائياً املؤسسة االقتصاديةسأل تهل : ولكن السؤال املطروح هو
سة لجرمية ومل تتحصعلى أي فائدة نتيجة ذلك ؟ تلك املؤس.  

سة مبفهوم أصحاب االجتاه الفقهي القائل بوجوب حدوث فائدة ومصلحة للمؤس
فإنّ املساءلة ال تقوم يف  ؛من جراء ارتكاب اجلرمية حىت نستطيع متابعتها جزائياً االقتصادية

حالة ارتكاب اجلرمية ومل يترتة سةب عنها مصلحة أو فائدة للمؤساالقتصادي.  
إنّ فكرة املصلحة أو الفائدة حتتاج لضبط هي األخرى وحتديد معايري ثابتة ميكن 

لصاحل االستناد عليها من أجل حتديدها، حيث أنه ميكن أن تكون الفائدة املتحصل عليها هي 
ة املؤسس، أكثر منها فائدة لصاحل االقتصاديةسة لني القانونيني للمؤساملمثّ األعضاء أو
  1.يف حد ذاا االقتصادية

 مكرر 51الوارد يف املادة "  حلساب" لذا انتقد بعض من الفقه حصر تفسري مصطلح 
 ؛من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد 2- 121من قانون العقوبات اجلزائري والوارد يف املادة 

ء بالغرض لإليفا ق وناقص وغري كافهذا التفسري حسبهم ضيعترب ييف الفائدة، حيث 
  2.املطلوب

  الفرع الثاين
  املؤسسة االقتصاديةارتكاب اجلرمية بواسطة وسائل 

ه مل ينص على هذا الشرط ضمن املادة يع اجلزائري أنر 51الحظ على املشرمن  مكر
ع  ،ة العربية منهاقانون العقوبات، إالّ أنّ أغلب التشريعات قد أخذت به وخاصأمثال املشر

  .ع اإلمارايتع األردين واملشرع اللبناين واملشررالسوري واملش
ولكن بالرجوع إىل القوانني اخلاصفيها املشر ةبع اجلزائري ة اليت أقرة املسؤولياجلزائي 

فيها تلك  جنده استعمل هذا الشرط يف النصوص القانونية اليت أقر ،للشخص املعنوي
  .املسؤولية

مة مبوجب األمر رقم املتم 22- 96من األمر رقم  05ة فمثال جنده قد ذكره يف نص املاد
واملرتكبة .... عترب الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاص ي" حيث نص على  01- 03

  ". وسائلهبامسه وحلسابه أو باستعمال إحدى 
                                                             

1  -  Jean-Claude, planque, op cit, p 285. 
2  -  Ibid. 
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 مكرر 51فلماذا تغافل املشرع اجلزائري عن النص على هذا الشرط ضمن نص املادة 
 2-121للنص الفرنسي الوارد يف املادة  طأم هو تقليد فق ،ات اجلزائري ؟قوبمن قانون الع

  .من قانون العقوبات الفرنسي والذي مل ينص هو األخر على ذلك الشرط ؟
ا الوسائل فتأمعترب هي جمموعة اإلمكانيات سواء املادية أو املعنوية اليت ة أو القانوني

ةنها تؤمسة االقتصاديالرئيس، املدير العام، املسري، جملس اإلدارة، ( ليها ها وممثّألعضائ املؤس
 يلثّممأو  أعضاءأي ضرورة وجود ارتباط بني عمل ، ...)س املراقبني، اجلمعية العامةجمل

سة لفائدم مبناسبة أدائهم را املؤسات اليت سخوبني الوسائل واإلمكاني املؤسسة االقتصادية
  1.ملهامهم

الفقرة الثانية من قانون العقوبات  210على هذا الشرط يف املادة  نص ايناملشرع اللبن
من قانون  744من قانون العقوبات السوري عليه واملادة  2093كذلك نصت املادة  ،2اللبناين

العقوبات األردين، كل تلك التشريعات قد اتفقت على تضمني شرط ارتكاب اجلرمية 
  .اجلزائيةتها تقوم مسؤولي حىت املؤسسة االقتصاديةبوسائل 

وفق األستاذ مصطفى العوجي حىت  االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةلذا فإنّ 
ام يف جيب أن يكون العمل من األعمال اليت يقوم ا املديرون ومن صالحي تأسست

ا اجلرمية من الوسائل اليت املؤس ا سة، وجيب أن تكون الوسيلة اليت ارتكبترسة سخاملؤس
فني بأدائها ضمن ة ومهامهم املكلّيف خدمتهم حىت يقوموا بأعماهلم الطبيعي االقتصادية

املؤسسة لوا ، األمر الذي يعين مبفهوم املخالفة أنّ اجلرائم اليت يقوم ا أعضاء أو ممث5ّاملؤسسة
ينفي عن  ؛واستعماهلارخص هلم التصرف فيها املغري سة بواسطة وسائل املؤس االقتصادية

ل املؤسةسة حتمة املسؤوليفات هؤالء، فليس من شأن كل وسيلة من وسائل  اجلزائيلتصر

                                                             
  .287مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
عن أعمال  سؤولة جزائياًة ماهليئات املعنوي إنّ" : الفقرة األوىل من قانون العقوبات اللبناين 210نص املشرع اللبناين يف املادة  - 2

  ... ". بإحدى وسائلهااهلا عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو ليها وعمإدارا وممثّ
3 - ع السوري يف املادة  نصإنّ" : الفقرة الثانية من قانون العقوبات السوري 209املشر عن أعمال  ة مسؤولة جزائياًاهليئات االعتباري

  ". بإحدى وسائلهااهلا عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو ليها وعمو أعضاء إدارا وممثّمديريها 
4 - ع األردين يف املادة  نصالفقرة الثانية من قانون العقوبات األردين على 74املشر : "ية عترب الشخص املعنوي باستثناء الدائرة احلكومي

سة الرمسية أوأو املؤس ة مسؤوالً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثّالعاماله عندما ليه أو عم
  ". بصفته شخصاً معنوياً  بإحدى وسائله يأتون هذه األعمال بامسه أو

  .287مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 5
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ا اجلرمية من طرف أعضاء أو ممثّاملؤس ةلي سة ارتكبتسة االقتصادياملؤسب عليها ، أن يترت
  1.االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةإقامة 

عترب من كذلك تةعة عن الوسائل خمتلف اهلياكل املتفرسة االقتصاديواليت املؤس ،
وضعت حتت تصرسة، كوسائل التموين والدعم وحىت الوسائل ف مسريي تلك املؤس

اللوجستيكيةلي ف أعضاء وممثّة املوضوعة حتت تصرسة االقتصادي2.املؤس  
 اتسؤسمفيها  ةطرهلذا وجب على القضاة الذين يقومون بالنظر يف قضايا متو

شخص الرتكب من طرف ، أن يسألوا أنفسهم إذا ما كانت اجلرمية سوف تاالقتصادية
من دون استعمال خمتلف الوسائل املوضوعة  أو عضو فيها؛ املؤسسة االقتصاديةل طبيعي ممثّال

سةفه من طرف حتت تصروهل ذلك العضو أو املمثّتلك املؤس ،ة ل قد قام بتسخري القو
االجتماعي3رمهة للكائن اجلماعي من أجل ارتكاب ج. 

يقصد بالقوة االجتماعيسة ة وامللموسة اليت وضعتها ة جمموعة الوسائل املادياملؤس
  4.سةل املؤسف العضو أو ممثّحتت تصر االقتصادية

هو "  الوسائل" ة ومن خالله تعريف مصطلح نرى بأنّ تعريف القوة االجتماعي
ة فقط املوضوعة حتت صر، حيث متّ تضييقه وقصره يف جمموعة الوسائل املاديتعريف قا

ةل ف عضو أو ممثّتصرسة االقتصاديفحسب رأيينا أنّ مفهوم الوسائل يشمل حىت املؤس ،
أثناء مدة تسيريه  املؤسسة االقتصاديةل الوسائل القانونية واملعنوية اليت حيوز عليها عضو أو ممثّ

ته يفوعضوي ر أجهزة تلك املؤسسة سة، حيث يستطيع الشخص الطبيعي مسياملؤس
سة حىت ة كمسير للمؤسد استعماله لصفته القانونيارتكاب جرائم خطرية مبجر االقتصادية

بدون حاجته الستعمال وسائل مادية، حيث تظهر هذه احلالة بصورة جلية يف املفاوضات 
ستغل للقيام مع جهات أخرى ميكن أن ت االقتصاديةسات سلوا املؤاليت يقوم ا أعضاء وممثّ

من أجل ستعمل ميكن أن تكذلك  ،جبرائم كتبييض األموال من خالل استعمال نفوذ

                                                             
  .287سابق، ص الرجع املمصطفى العوجي،  -   1

2  -  Jean-Claude blanque, op cit, p 549. 
3  -  pierre Faivre, la responsabilité pénale des personnes morales, Rev, sc, crim, 1958, p 
547 
4  -  pierre Faivre, op cit, p 549. 
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 اليت ترتكب بواسطة إستعمال الصفة من اجلرائم اارتكاب جرمية الغش اجلبائي وغريه
  .ملسيريها واالمتيازات املعنوية والقانونية اليت توفّرها املؤسسة

ويف رأيينا أنّ ذلك التضييق هو الذي دفع حمكمة التمييز اللبنانية يف إحدى قراراا اليت 
يها للفصل يف قضية متورا أثناء تصدأنّ "  إىل احلكم بـط فيها شخص معنوي أصدر

مها البنك ملدير يعمل عنده يف جمال قيامه مبهملة وسي(ته ليس يف عدادها الوسائل اليت يقد
عترب البنك مسؤوالً جزائياً عن عمل هذا املدير، إذا ما قام هذا األخري ، لكي ي)التزوير

مببادرته اخلاصة بارتكاب جرمية تزوير يف أعمال البنك، ليتمكن من احلصول على منفعة 
ة لهشخصي.  

توقيع وير تز( عليه قد قام ذه األفعال  ىعة باعتبارها أنّ املداهليئة اإلامي ومبا أنّ
؛ بوسائل البنك رد كونه مديراً عنه، )ر استعمال املزوأحد الزبائن على الشيكات و

  1."ضت قرارها للنقض عقوبات وعر 210تكون قد أخطأت يف تفسري أحكام املادة 
فاجلرمية هنا ارتكبت باستغالل مدير البنك ملنصبه من أجل التوقيع على الشيكات وتزويرها 

  .من أجل سحب املالاملتوفّرة يف البنك قام باستعمال الوسائل املادية بعد ذلك  مثّ
أنّ  بقوله، قرار حمكمة التمييز اللبنانيةينتقذ  األستاذ مصطفى العوجي ما جعلوهو 

فه من أجل استعمال مدير البنك ملركزه يف البنك واستخدام الوسائل املوضوعة حتت تصر
عترب استعمال وسيلة من وسائل بسحب األموال، ي اإلطالع على حساب الزبائن والقيام

   2.البنك
  املبحث الثاين

  على مسؤولية الشخص الطبيعي االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةأثر قيام 
 املؤسسة االقتصاديةارتكاب اجلرمية حلساب ومصلحة  يثور التساؤل حول ما إذا متّ

عاوتبث ذلك من طرف القضاء، فهل يرتكب اجلرمية لصاحل قب الشخص الطبيعي م
تسقط عنه  املعنويساءلة الشخص هل م عن اجلرمية؟، مثّ املؤسسة االقتصاديةوحساب 

                                                             
  .288مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
  .288 287ملزيد من اإلطالع راجع، مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص ص  - 2
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؟، و إذا ما متّ مساءلته جزائياً فهل يعين ذلك اجلمع بني ) الطبيعيالشخص (  اجلزائيةاملساءلة 
  1.؟املسؤوليتني عن اجلرمية نفسها

- 04 قانون رقممن قانون العقوبات اجلزائري املضافة مبوجب ال مكرر 51نصت املادة 

للشخص املعنوي ال متنع  اجلزائية املسؤوليةإنّ " لقانون العقوبات على  املعدل واملتمم 15
  ". مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك يف نفس األفعال

للشخص املعنوي،  اجلزائية سؤوليةامليتضح من خالل نص املادة سالفة الذكر أنّ قيام 
ل الشخص املعنوي عن اجلرمية نفسها، لن حيول دون مساءلة الشخص الطبيعي عضو أو ممثّ

  .سواء أكان فاعل أصلي أو شريك يف نفس اجلرمية
والشخص الطبيعي الذي يعمل  املؤسسة االقتصاديةزد على ذلك هل مساءلة كل من 

ات بني الشخصني يف اجلرمية املرتكبة؟، لك إىل توزيع املسؤوليي كذيؤد ؛حلساا وملصلحتها
ات بينهما وذلك من خالل منح كل واحد منهما ما تقسيم وتوزيع املسؤولي حيث متّ

 .هيستحقّ
ةة إالّ أنّ ما يعنينا يف هذه الدراسة هو تسليط الضوء على قاعدة ازدواجياملسؤولي 

رتكب اجلرمية حلساا ومصلحتها والشخص الطبيعي م يةاملؤسسة االقتصادلكل من  اجلزائية
 املؤسسة االقتصاديةاليت تقع على  اجلزائية املسؤولية، وكذا دراسة أشكال ) املطلب األول(

  ). املطلب الثاين( عن نفس اجلرمية املرتكبة 
  املطلب األول

  الطبيعيوالشخص  املؤسسة االقتصاديةبني  اجلزائية املسؤوليةازدواج 
من قانون  2-121من قانون العقوبات اجلزائري واملادة  مكرر 51لقد نصت املادة 

ةة العقوبات الفرنسي، على مبدأ ازدواجية املسؤوليعن اجلرمية نفسها بني كل من  اجلزائي
  .سةرتكب تلك اجلرمية حلساب املؤسوالشخص الطبيعي م املؤسسة االقتصادية

والشخص الطبيعي  املؤسسة االقتصاديةتابعة كل من هو م اجلزائية ةاملسؤوليفازدواج 
رن للجرمية، حيث أنّ إخضاع عن نفس الفعل اةم املكوسة االقتصادياملؤس ة للمسؤولي

                                                             
  .24عمرو إبراهيم الوقاد، مرجع سابق، ص  - 1
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املؤسسة يعين البتة إعفاء الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمية حلساب  ، الاجلزائية
  1.ولصاحلها االقتصادية

 املسؤوليةجتدر اإلشارة إىل أنّ الفقه قد اختلف كذلك حول مسألة ازدواج كما 
دها البعض ورفضها البعض والشخص الطبيعي حيث أي املؤسسة االقتصاديةبني  اجلزائية
  2.األخر

  الفرع األول
ةد الزدواج االجتاه املؤية املسؤولياجلزائي ةسات للمؤساالقتصادي  

املؤسسة ه ال ميكن أبداً تصور وقوع جرمية من طرف لفقه أنيرى هذا االجتاه من ا
  .دون وجود شخص طبيعي االقتصادية

فمن غري املنطقي ومن غري املعقول قيام مسؤولية جزائيةسات ة للمؤسدون  االقتصادي
عترب شرط أساسي يف ارتكاب اجلرمية ي 3ل الشخص الطبيعيتدخ وجود شخص طبيعي، ألنّ

   4.اجلزائية ؤوليةاملسلقيام 
، من بني املؤمترات اليت أوصت بضرورة 1929ؤمتر بوخارست املنعقد سنة م ديع

ةة اعتماد مبدأ ازدواجية املسؤولية، حيث ال جيب أبداً استبعاد اجلزائية املسؤولياجلزائي 
ا وحلساا لصاحله ؛املؤسسة االقتصاديةللشخص الطبيعي الذي قام بارتكاب اجلرمية بوسائل 

د قيام مسؤوليةة مبجرسة االقتصادي5.عن نفس اجلرمية املؤس  
ه من الناحية القانونيباإلضافة إىل أنةة ة فإنّ اعتماد مبدأ ازدواجية املسؤولياجلزائيعترب ، ي

تطبيقاً ملبدأ دستوري عريق وهو مبدأ املساواة أمام القانون، فما دام الفقه والقضاء والتشريع 
ة اليت تؤهلها ة املعنويواعترف هلا بالشخصي االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةب د أقرق

ل االلتزامات واملطالبة باحلقوق، فمن غري املنطقي أبداً التفريق بني تلك املؤسسات لتحم
ن والشخص الطبيعي يف املساواة عن جرمية ارتكبها كليهما مع غض النظر ع االقتصادية

ة إعفاء مسير شركة ذات مسؤولييتم املركز القانوين لكل واحد منهما يف اجلرمية، فهل مثالً 
                                                             

  .361أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
  .416فرج صاحل اهلريشي، مرجع سابق، ص  - 2
  362أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 3
  .328أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 4
  .227بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 5
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حمدودة من املساءلة حبجةوحتميل  ؛ه ارتكب اجلرمية حلساب الشركةة أنالكاملة  املسؤولي
  1.للشركة

كما أنّ املشرع هو الذي اشترط وجود شخص طبيعي الرتكاب اجلرمية حلساب 
 عقولاملغري فمن ، االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةحىت تقوم  2ة االقتصاديةاملؤسس

رمية حلساب اجلة ارتكاب حبج اجلزائية املسؤوليةإعفاء الشخص الطبيعي من  وغري املقبول
 عن اجلرمية اليت متّ املؤسسة االقتصاديةالغري، هلذا جيب مساءلة كل من الشخص الطبيعي و

  3.كااارت
ةة املعترفة بجتدر اإلشارة إىل أنّ النصوص التشريعية املسؤولياجلزائي سات للمؤس

 اجلزائية املسؤوليةمل تكن واضحة مبا فيه الكفاية، حيث اكتفت فقط بالقول أنّ  االقتصادية
ةسات للمؤساالقتصادي رتكب اجلرمية سواء بصفته ال متنع من متابعة الشخص الطبيعي م

ه ال جيب اعتبار إقراره ح فيه املشرع بأنوهو مبدأ عام يوض فاعل أصلي أو شريك،
ةة للمسؤولياجلزائي ةسات للمؤسذريعة من أجل إفالت األشخاص الطبيعيني من  االقتصادي
ة وجعلها وإعفائهم منها، فاملشرع جيب عليه تفصيل النصوص القانوني اجلزائية املسؤولية

حيث اتسمت باالقتضاب  مكرر 51عتمده يف صياغته لنص املادة ي مل وهو ما ،جامعة مانعة
 .واإلجياز ومل يسع اال ملزيد من التفصيل الدقيق فيها

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد جاءت صياغتها وجيزة  2 -121املادة  أنّحىت 
ومة"  ها على أنّقتضبة من خالل نصة املسؤولياص املعنوية ال تستبعد لألشخ اجلزائي

ة األشخاص الطبيعيني فاعلني أو شركاء على نفس األفعال مسؤولي."  

                                                             
1  -  Desportes Frédéric et le Gunehec Francis, Responsabilité des personnes morales, 
Editions Techniques, Juris-classeur, 1994. N° 618. 

2 - ر 51املادة  تنصة إنّ" الفقرة الثانية من قانون العقوبات اجلزائري على  ،مكرة املسؤوليللشخص املعنوي ال متنع مساءلة  اجلزائي
من قانون العقوبات الفرنسي، فقد  02 - 121أما بالنسبة للمادة  ،"ص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف نفس األفعال الشخ

ةإنّ " ...  ت علىنصة املسؤولياجلنائي ة، ال تستبعد خضوع األشخاص الطبيعيني، الذين اشتركوا يف نفس لألشخاص االعتباري
  ".  3 – 121حكام الفقرة الرابعة من املادة اجلرمية، كفاعل أصلي أو كشركاء، أل

، 1994، واملعمول به منذ أول مارس 1992تعليق على قانون العقوبات الفرنسي اجلديد الصادر سنة شريف سيد كامل،  - 3
  .114، مرجع سابق، ص القسم العام
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لى حيث ذهب البعض من الفقه إىل القول أنّ هذه املادة مل تنص بالصراحة الكافية ع
 1.ات وفقطت على مبدأ اجلمع بني املسؤوليإنما نص، واجلزائية املسؤوليةازدواج 
ر 51ادة الحظ على نص امليمن  2- 121من قانون العقوبات اجلزائري واملادة  مكر

أنهما جاءتا متشاتني يف صياغتهما ومضموما يف الفقرتني  ،قانون العقوبات الفرنسي
ع اجلزائري املزدوجة، فاالختالف الوحيد بينهما هو كون املشر املسؤوليةاخلاصتني بإقرار 

ع الفرنسي لفاعل األصلي أو الشريك، بينما املشراستعمل مصطلح املفرد يف النص على ا
   2.جاءت صيغته باجلمع بالنسبة للفاعلني األصليني والشركاء

ةة كذلك هل ازدواجية املسؤولياجلزائي 51على نص املادة  اًة بناءتقوم بصفة تلقائي 

  .؟من قانون العقوبات الفرنسي 2-121من قانون العقوبات اجلزائري واملادة  مكرر
من أجل اجلواب على هذا التساؤل، جيب دراسة طبيعة خمتلف اجلرائم اليت ميكن أن 

تةسات سأل عنها املؤسا وفهمها، ومن  االقتصاديضبط معيار ميكن من خالله  مثّواستيعا
ةة حتديد مسؤوليسة االقتصادياملؤس ةة الشخص الطبيعي يف الدعوى ومسؤوليولن اجلزائي ،
بني  اجلزائية املسؤوليةازدواج يف  بوجودمعيار ميكن االستناد عليه يف القول يكون هناك 

  .والشخص الطبيعي، إالّ من خالل التمييز بني خمتلف اجلرائم وأنواعها املؤسسة االقتصادية
وحسب  ،) أوالً( لذا سنحاول من خالل ما يلي التمييز بني اجلرائم حسب نوعها 

  ). ثانياً(  فيها والشخص الطبيعي القتصاديةاملؤسسة امسامهة كل من 
  )ة ة وغري قصديقصدي(  التمييز بني اجلرائم حسب نوع اجلرمية: أوالً

يف الركن املعنوي،  3ةة واجلرائم غري القصديالتمييز بني اجلرائم القصدييكمن جوهر       
والشخص  االقتصاديةاملؤسسة بني  اجلزائية املسؤوليةحيث يتم حتديد حاالت ازدواج 

  .الذي قام بارتكاب اجلرمية حلساا ومصلحتهال فيها والعضو أو املمثّ 1الطبيعي

                                                             
1  -  HENRI ROBERT Jacques, Responsabilité des personnes morales, Droit pénal, N° 8 
– 9, éditions du juris-classeur, Paris, Août – Septembre, 1998. P 16 

  .331أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
3  - بالنسبة للمشرف اجلرمية القصديالفقه  أنّ ة كمصطلح، و إمنا اكتفى فقط بالنص على مصطلح العمد يف اجلرائم، إالّع اجلزائري مل يعر

ه بذلك ه يقوم خمتاراً بارتكاب الفعل املوصوف جرمية يف القانون وعلمه أنعلم اجلاين بأن" حيث عرفت بأا  ،التعريفقد تصدى هلا ب
  :ب عنصرين مهاة تتطلّاجلرمية القصدي فهم من ذلك أنّأي ي ،"خيالف أوامره ونواهيه 

  =.اجتاه إرادة اجلاين حنو ارتكاب اجلرمية -1
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ةة فإنّ يف حالة اجلرمية العمدية املسؤوليةتقع على  اجلزائيسة االقتصاديوالشخص  املؤس
صني يف للشخ اجلزائية املسؤوليةالطبيعي على حد السواء، حيث ميكن التعبري عن ازدواج 

هذه احلالة ليس من خالل ارتكاب نفس الفعل مع الغري فحسب، بل ميتد ذلك حىت إىل فعل 
  .االشتراك يف اجلرمية

هذا الرأي سانده القضاء الفرنسي من خالل حمكمة النقض اليت ذكرت يف إحدى 
ه يتما أنقرارا إدانة الشخص املعنوي بتالطبيعي  إذا ثبت أنّ الشخص ،رهمة استعمال املزو

ة واملمثّل كاملدير العام للمؤسسة عند تقدميه الشهادات أمام القضاء  قد كان واعياً بعدم صح
الوقائع الواردة بتلك الشهادات، ويف حالة تبث ذلك مع العلم أنّ نفس الشخص الطبيعي 

الشخص  يكون قد قام بارتكاب األفعال املكونة للركن املادي للجرمية، فإنه ميكن إدانته مع
ضد كل من الشخص املعنوي  املتابعة تكون مبدئياً املعنوي يف آن واحد، فالقاعدة تعين بأنّ

 2.والشخص الطبيعي الفاعل األصلي أو الشريك لألفعال
 اجلزائية املسؤوليةأنّ بة فقد ذهب الفقه إىل القول عمديالغري أما بالنسبة للجرائم 

ةلها تتحمسة االقتصاديدها، ويكون شرط االزدواج الغي يف هذه احلالة لذا فقد وح املؤس
ميسة ل إثبات اخلطأ املرتكب من طرف العضو أو ممثّ زوا بني حالتني، يف حالة مل يتماملؤس

سة، حيث قد ل املؤسسة وحدها دون العضو أو ممثّتقع على املؤس املسؤوليةفإنّ  ،االقتصادية
ا و ارتكاب جرمية ولكن دون يقع ويتمإسنادها للشخص الطبيعي نتيجة عدم القدرة إثبا

  .على إثبات اجلرمية
ا احلالة الثانية فهي تلك اليت يتمفيها إثبات اخلطأ على الشخص الطبيعي ونسبته له،  أم

يف هذه احلالة، إذ يرى جانب من الفقه أنه ال جيب إعمال  ولكن يبقى اإلثبات ضعيف جداً

                                                                                                                                                                                   
، الطبعة الوجيز يف القانون اجلزائي العامملزيد من اإلطالع أنظر أحسن بوسقيعة، . بها القانونن اجلرمية كما يتطلّالعلم بتوافر أركا -2=

  .152إىل  142، مرجع سابق من الصفحة 2017السادسة عشر 
اريف متعددة، منها القول بأنّ اخلطأ هو فها املشرع اجلزائري، وإمنا عرفها القضاء بتعة، فهي األخرى مل يعرقصديالغري لجرمية أما بالنسبة ل

كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج مل يردها الفاعل مباشرة وال بطريق غري مباشر، ولكنبها، أنظر منصور رمحاين، ه كان بوسعه جتن
دي وجد يف نفس تقصري يف مسلك اإلنسان ال يقع من شخص عا" ، كذلك عرفها أحسن بوسقيعة بأا  118مرجع سابق، ص 
153، مرجع سابق، ص 2017، أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، الطبعة السادسة عشر " ةالظروف اخلارجي.  

  .336أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
2  -  Gérard couturier, répartition des responsabilités entre personnes morales et 
personnes physiques, revue des sociétés, 1993, dalloz, p 308, et 309. 
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وليس ، املؤسسة االقتصاديةاحلالة غري ، ولن حياسب يف هذه اجلزائية املسؤوليةمبدأ ازدواج 
ةة إالّ إثبات عدم وفاء على النيابة العامسة االقتصاديوخمالفتها، حىت تستطيع إقامة  املؤس

عليها، فهي ليست حباجة لتوفّر القصد اجلنائي إذ يكفي خمالفة االلتزامات  اجلزائية املسؤولية
ة الشخص الطبيعي إالّ وال تقوم مسؤولي 1،املؤسسة االقتصاديةإدانة  ء ا حىت تتموعدم الوفا

  .يف حالة تبث إمهاله حسب حالة اجلرمية
يرى البعض أنّ هذه احلالة تللنص احلَ طابقة متاماًعترب مر51ي الذي جاءت به املادة ف 

ون العقوبات الفرنسي من خالل من قان 2-121من قانون العقوبات اجلزائري واملادة  مكرر
إبرازه بوضوح يف بيان أسباب قانون فيفري  وهو ما متّ ،ع املوجود من نص املادةقصد املشر

  .2الفرنسي 1986
غري يف اجلرائم  اجلزائية املسؤوليةأما من حيث االستثناء فإنه ميكن إعمال مبدأ ازدواج 

ة، وميكن يف هذه احلالة إخضاع كل من يبصورة واضحة وجل اإثبا متّ إذا ماقصدية ال
  3.عن نفس اجلرمية اجلزائيةة والشخص الطبيعي للمسؤولي املؤسسة االقتصادية

يف حالة كمثل هذه يف عدم مراعاة الشخص  املؤسسة االقتصاديةوتربز مسؤولية 
  .الطبيعي اللتزاماته كالنظافة واألمن

  والشخص الطبيعي يف اجلرمية  قتصاديةاملؤسسة االحسب مسامهة كل من : ثانياً
  :يتضمن هذا العنصر حالتني تتمثل األوىل يف

  وحدها اجلزائيةة للمسؤولي املؤسسة االقتصاديةإخضاع  -1
سة اختاذ قرار مجاعي من طرف أحد األجهزة املسرية للمؤس متّما إذا يف حالة 

ة وغريها، فإنّ اجلرمية اليت اجلمعية العامكاملكتب التنفيذي أو جملس اإلدارة أو  االقتصادية
ا تقع مسؤوليةتها على اتفق كل هؤالء على ارتكاسة االقتصاديكون القرار  ،بحسف املؤس

اختذ باإلمجاع وال يوجد شخص طبيعي حمدةسند له د ميكن أن ت4.املسؤولي 
ة استعماالًكذلك النيابة العام لصالحيا وخاص؛مالئمة املتابعاتة إعمال مبدأ ا 

أم هو  املؤسسة االقتصاديةتستطيع أن تقرر الشخص الذي سوف ختضعه للمتابعة أهو 
                                                             

1  -  Jean-Claude soyer, op cit, p 135. 
2  -  idem, p 415. 
3  -  jean-Pradel, op cit, p 514. 
4  -  Jean-Claude blanque, op cit, p 392. 
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أن حتصر املتابعة يف ، وأجهزاأعضاء  أحدأو  سةلي املؤسممثّمن احملسوب الشخص الطبيعي 
  1.ةوفقط دون الشخص الطبيعي وذلك حسب ظروف القضي املؤسسة االقتصادية

  فقة الشخص الطبيعير اجلزائيةة للمسؤولي املؤسسة االقتصاديةإخضاع  -2
ةإعمال مبدأ  يتمة املسؤوليةلكل من  اجلزائيسة االقتصاديوالشخص الطبيعي، أي  املؤس

ةة تطبيق مبدأ ازدواجية املسؤوليكانت اجلرمية املرتكبة ناجتة عن أفعال ما إذا يف حالة  اجلزائي
ة هناك عالقة سببي حيث ،أي لوال تلك األفعال ملا وقعت اجلرمية ؛طبيعيقام ا الشخص ال

سة ومعامالا بعدم تقييد أرباح املؤس املؤسسة االقتصاديةقيام مسؤول  فمثالً ،بني األمرين
سة يف جرمية غش جبائي نتيجة وقوع املؤس إىلمباشرة غري يكون قد أدى بطريقة  ؛املالية
  .سةكن من خالهلا تقدير الوعاء الضرييب للمؤسوجود سجالّت ميعدم 

كذلك يتم ةة إعمال مبدأ ازدواجية املسؤوليكان قرار ارتكاب ما إذا يف حالة  اجلزائي
، أي أنّ املسؤول املؤسسة االقتصاديةل اجلرمية صادر من طرف الشخص الطبيعي عضو أو ممثّ

ة إلدارة الضرائب من قدمي املعطيات املاليقد أعطى أوامر بعدم ت املؤسسة االقتصاديةعلى 
أجل إعاقة عملها ومتويه حجم معامالت املؤسةة سة، ففي هذه احلالة تكون ازدواجياملسؤولي 

ال ميكن يف هذه  إذسة والشخص الطبيعي أمر واقع ال غبار عليه، وتوزيعها بني املؤس اجلزائية
  2.وحدها سة االقتصاديةاملؤساحلالة إسناد جرمية الغش اجلبائي إىل 

كذلك يتم ةة إعمال مبدأ ازدواجية املسؤولييف حالة قيام املسري بارتكاب  اجلزائي
ما إىل ة أو إخفائها ويق السجالت املاليكمن يقوم بتمز ،اجلرمية بنفسه أي قام ا مباشرة

ية إىل ارتكاب جرمية الغش اجلبائي، ففذلك من األفعال اليت تي هذه احلالة يكون عترب مؤد
املؤسسة قد ارتكب اجلرمية حلساب  املؤسسة االقتصاديةل الشخص الطبيعي عضو أو ممثّ

  3.ي هلاالفاعل املاد يف هذه احلالة هو عتربيو ،االقتصادية
بالنسبة للتةة شريع العريب فقد أخذ هو األخر مببدأ ازدواجية املسؤوليفمثالً اجلزائي ،

من قانون العقوبات السوري، ولكن  209ي مل ينص على ذلك ضمن املادة املشرع السور
ى إلحدى القضايا اليت تورط فيها االجتهاد القضائي السوري أجاب على ذلك عندما تصد

                                                             
1  -  François rousseau, op cit, p 816. 

  .350 أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص - 2
  .املرجع نفسه -3
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ة الشخص إقرار مبدأ أهلي" ، عندما قضت حمكمة النقض السورية بأنّ 1شخص معنوي
ةة االعتباري للمسؤوليةفي هذه ، ال يعين ناجلزائيعن األشخاص الطبيعيني الذين  املسؤولي

ة بامسها، وذلك أنّ هؤالء األشخاص يرتكبون اجلرمية عن وعي يقترفون األفعال اإلجرامي
هم هو الذي حيمل يف نفسه منوإرادة وعلم بكافة عناصر اجلرمية ووقائعها، والشخص 

فعل وإحداث النتيجة،  وهو يعلم جهة إىل ارتكاب الل يف اإلرادة املتالقصد اجلرمي املتمثّ
ماهية فعله وخطورته على احلق الذي يبتغي االعتداء عليه، وهو الذي أساء التصرف يف 
الوسائل اليت توجد لدى الشخص االعتباري إلحداث الضرر بالغري وهدر احلقوق اليت 

متوافرة يف ة اجلرمي املسؤوليةأضفاها اتمع على أفراده، األمر الذي جيعل كل أسباب 
إنّ مفهوم النصوص القانونية الواردة يف التجرمي و ،إليهم األشخاص الطبيعيني املشار

من قانون العقوبات، إنما يدلّ داللة واضحة  209ومفهوم نص الفقرة الثانية من املادة 
على أنّ عقاب األشخاص االعتباريني إنما نص عليه املشرع إليقاعه زيادة على عقاب 

ة اليت متت من هؤالء إنما متت بامسها ص الطبيعيني، ألنّ األفعال اإلجرامياألشخا
ذا زيادة ة من نشاطها، فاقتضى األمر مؤاخرة فيها وباألساليب املستمدوبالوسائل املتوفّ

   2". إجرامياً ليها وعماهلا الذين يرتكبون عمالًأعضاء إدارا وممثّعلى مؤاخذة مديريها و
بالنسبة للمشرةة ع املصري فقد نص على قاعدة ازدواجية املسؤوليضمن نص  اجلزائي

املعدل ق بقمع التدليس والغش املتعلّ 1941لسنة  48من القانون رقم  01 مكرر 06املادة 
ة الشخص الطبيعي املنصوص عليها يف دون اإلخالل مبسؤولي"  :عندما نص على واملتمم

عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون  ي جزائياًسأل الشخص املعنوهذا القانون ي
  ". ليه أو أحد العاملني بهإذا وقعت حلسابه أو بامسه بواسطة أحد أجهزته أو ممثّ

من املصري املشرع السوري و القضاءنفس موقف ل ذهبتقد حمكمة التمييز األردنية 
 املسؤوليةا ال يعفون من ة وأعضاء إدارمديري اهليئات املعنوي إنّ "على  هانص خالل

إحدى وسائلها، عليها باسم اهليئات املذكورة أو ب عاقباًم ، عندما يأتون أعماالًاجلزائية
ني ماداموا قد أقدموا على الفعل عن وعي عتربون مسؤولني كفاعلني مستقلّإنما يو

                                                             
  .342حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2
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ا أيضاً، ألنّ املة الشركة اليت ميثّوإرادة، باإلضافة إىل مسؤوليع مل يقصد عندما لوشر
نص ةة إخراج الفاعلني األصليني من على معاقبة اهليئة املعنوي1." املسؤولي  

  الفرع الثاين
  اجلزائية املسؤوليةة ظ على قاعدة ازدواجياالجتاه املتحفّ

ةة يذهب رأي من الفقه إىل رفض قاعدة ازدواجية املسؤوليسة بني  اجلزائياملؤس
شري فقهاء هذا االجتاه إىل القول ل هلا، حيث يخص الطبيعي العضو أو املمثّوالش االقتصادية

أنّ القاضي وحده مع النيابة العامة وسلطة التقدير الواسعة يف متابعة الشخص ة من هلم حري
  2.أو عدم متابعته املؤسسة االقتصاديةل الطبيعي عضو أو ممثّ

، ومنها التشريع البلجيكي الذي ذهب كما أنّ بعض التشريعات قد أخذت ذا الرأي
، إىل 1999ماي  04الفقرة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي الصادر يف  05يف املادة 
القول أنجلرمية أو اخلطأ األكثر ط يف ارتكاب اه ال ميكن إدانة إالّ الشخص الذي تور

ذي قام بارتكاب اخلطأ الأنه إذا كان الشخص الطبيعي املشخص أو احملدد هو خطورة، و
إرادة، ففي هذه احلالة ميكن أن تتم إدانته يف وقت واحد ر وعن قصد واختيار وعلم وتبص
 3.مع الشخص املعنوي املسؤول

ضح من خالل ما ذهب إليه املشره سلك اجتاهني يف سبيل األخذ يتع البلجيكي، أن
ةة بقاعدة ازدواجية املسؤوليمن عدمها، ففي  اجلزائيه ال ميكن متابعة  الفقرة األوىل نصبأن

إالّ الشخص الذي قام بارتكاب الفعل األكثر خطورة يف اجلرمية، وهو ذا يكون قد جعل 
معيار اخلطورة يف ارتكاب اجلرمية هو الفيصل الذي ميكن من خالله عدم تطبيق مبدأ 

ةة ازدواجية املسؤوليةبني كل من  اجلزائيسة االقتصاديل والشخص الطبيعي عضو أو ممثّ املؤس
جاءتمن قانون العقوبات البلجيكي قد  05سة، كما أنّ الفقرة الثانية من املادة تلك املؤس 

                                                             
 ،1438، اجلزء الثاين، ص اجلزائيةاملبادئ القانونية حملكمة التمييز يف القضايا  421ص  02عدد  1961لسنة / 31متييز جزاء رقم  - 1

  .343عن حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  نقالً
  .227سلي ويزة، مرجع سابق، ص بلع - 2

3  -  Jules Messinne , propos provisoires sur un texte curieux : la loi du 4 mai 1999 
instituant la responsabilité pénale des personnes morales, Revue de droit pénal et de 
criminologie, R.D.P. Revue mensuelle, n° 80ème Année, juin 2000. p.650.  
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ل، حيث أكّدت على قاعدة استبعاد ازدواجيةة مبعيار أخر لتأكّد املعيار األواملسؤولي 
 1.ون البلجيكينيدة يف ذلك ما ذهب إليه جزء هام من فقهاء القانمؤي ،اجلزائية

الفقرة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي، جيب على القاضي  05فمن نص املادة 
الذي يتصدى بالنظر للفصل يف قضية متورط فيها مؤستابعة شخص مبة، أن يقوم سة اقتصادي
ثر على معيار اخلطأ األك اًوذلك بناء ،أو الشخص الطبيعي املؤسسة االقتصادية ؛واحد فقط

 2.خطورة
ف جانب من الفقه البلجيكي عبارة يوذلك باعتباره "  اخلطأ األكثر خطورة" عر

األكثر ر احلاسم والتصرف الذي يقوم به أحد الشخصني املعنوي أو الطبيعي ويكون له األث
  3.تأثرياً يف ارتكاب الفعل اإلجرامي

ة مبدأ األخذ بقاعدة ازدوحيث ساندت حمكمة النقض البلجيكيةة اجية املسؤولياجلزائي 
نوفمرب  09يف  املؤرخت يف قراراها هلذا نصوالشخص الطبيعي، و املؤسسة االقتصاديةبني 

ه عند قيام من قانون العقوبات اليت تنص على أن 02فقرة  05ة ال املاد "إىل أنه  2004
ة الشخص املعنوي حصرياًمسؤولي ص أو حمبسبب تدخد، فإنّ ل شخص طبيعي مشخد

أنه إذا أرتكب ألكثر خطورة وحده ميكن إدانته، والشخص الذي ارتكب اخلطأ ا
إرادة، فإنه ميكن إدانته شخص أو احملدد اخلطأ عن قصد واختيار والشخص الطبيعي أو امل

وال مبدأ احلق يف حماكمة  ،دان فيه الشخص املعنوي املسؤوليف نفس الوقت الذي ي
ضد الشخص الطبيعي املشخص أو احملدد  اجلزائيةيام باملتابعة عادلة، يشترطان الق

  4". والشخص املعنوي يف آن واحد
ت على أصحاب االجتاه القائل أنّ وبذلك تكون حمكمة النقض البلجيكية قد رد

الفقرة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي، قد  05املشرع البلجيكي من خالل نص املادة 
ة وفقط، مثل ما ذهب عمديالغري عن اجلرائم  اجلزائية املسؤوليةة اد ازدواجيقصد من استبع

                                                             
1  -  Frédéric Lugentz et Olivier Klees, Le point sur la responsabilité pénale des 
personnes morales, Revue de droit pénal et de criminologie, n° 3 Mars 2008, la charte, 
p. 198 . 
2  -  Jules Messinne, op cit.p. 651. 
3  -  ibid, p 654. 

  .355، ورد يف مرجع أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص 2004نوفمرب  09خ يف قضت به حمكمة النقض البلجيكية مؤر قرار - 4
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يف فقرا الثانية  05الذي صرح بأنّ املادة ، ) Adrien Masset(  أدريان ماسيإليه األستاذ 
تكون قد أقرةة ت مبدأ ازدواجية املسؤولياجلزائي ة، حيث أنّ كل من يف حالة اجلرمية العمدي

إدانتهما معاً عن نفس اجلرمية يف آن واحد، أما  والشخص الطبيعي يتم سسة االقتصاديةاملؤ
فإنّ الشخص الذي قام  ؛نعدمة اإلرادة اجلرميةة مق األمر جبرمية غري عمدييف حالة ما تعلّ

بارتكاب اخلطأ األكثر خطورة هو الذي سيتم عاقبته سواء أكان شخص معنوي أو شخص م
   1.سيتم إدانة واحد منهما فقطأي  ،طبيعي

إىل القول أنّ املشرع البلجيكي يكون  ) M. Faure(  فوركما ذهب الفقيه الفرنسي 
من قانون العقوبات البلجيكي، قد ذهب إىل خلق  05من خالل نص الفقرة الثانية من املادة 

ةة استثناء لقاعدة عدم األخذ بازدواجية املسؤوليا يف الفقرة األوىل من املنصوص عليه اجلزائي
وذلك من خالل اشتراطه ملتابعة الشخص املعنوي والشخص الطبيعي يف آن  ،05املادة 
ت عن قد متّ 2أن تكون اجلرمية املرتكبة من طرف الشخص الطبيعي املشخص أو احملدد ؛وحد
 .إرادةد واختيار وقص

ن قانون العقوبات م 05ون أنّ النص القانوين للمادة كما يرى الفقهاء البلجيكي
ة يف حالة أوقع اجلهات القضائي 3البلجيكي، قد اتسم حبالة غموض وعدم أمن تشريعي خطري

  .من قانون العقوبات البلجيكي 05حول كيفية تطبيق نص املادة  ،من احلرج
والشخص الطبيعي  املؤسسة االقتصاديةاملزدوجة لكل من  اجلزائية املسؤوليةإقرار  إنّ -

كل من تسول له نفسه اإلفالت من سلطة العدالة،  4رعاً لردععترب دأو املمثل هلا يالعضو 
باعتبار أنّ اجلرمية قد  ،وفقط املؤسسة االقتصاديةحتت ذريعة وحجة أنّ املتابعة تقوم ضد 

  .ارتكبت لصاحلها وحلساا
ةة إالّ أنّ قاعدة ازدواجية املسؤولياجلزائي إعادة ض جيب أن يتمداً وحتديد بطها جي

ر 51عليها االستناد يف إقرارها، فنص املادة  معاملها وتبيان املعايري اليت يتممن قانون  مكر
ة العقوبات اجلزائري، جاء خالياً من أي معيار ميكن االعتماد عليه يف األخذ مببدأ ازدواجي

                                                             
1  -  Jules Messinne, op cit.p. 654 
2  -  M. Faure, «La responsabilité pénale des personnes morales : regard sur la 
jurisprudence » éd. KLUWER. 2004. n° spécial. P .148 
3  -  A. Misonne ,« Concours de responsabilités », in la responsabilité pénale des 
personnes morales en Belgique, op cit.p.141. 

  .101املهدي أمحد، الشافعي أشرف، مرجع سابق، ص  - 4
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طبيعي، حيث نصت على أنّ والشخص ال املؤسسة االقتصاديةبني كل من  اجلزائية املسؤولية
ساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو للشخص املعنوي ال متنع م اجلزائية املسؤولية"

  ".شريك عن نفس األفعال
للشخص الطبيعي باالشتراك  اجلزائية املسؤوليةفاملشرع اجلزائري مل يوضح هل تقوم 

سواء أكانت  املؤسسة االقتصاديةنها سأل عيف كل اجلرائم اليت ت املؤسسة االقتصاديةمع 
عمديةة أو غري عمدي.  

فمثالً هل ميكن مر شركة اقتصاديساءلة مسيم حدثت لزبائن الشركة ة عن جرمية تسم
ر الشركة قد وفّر مجيع بسبب عدم التزام العمال مبعايري احلفظ لتلك املواد، رغم كون مسي

أووضعها بني  زمة للحفظ والتربيدات الالّاإلمكانيم على يدي هؤالء العمال وكو
  .هؤالء العمال ؟ وعدم إحتياط ة إمهال ورعونةفهل يتحمل مسؤولي ،استعماهلا

هذا األمر جعل بعض القانونني اجلزائريني يدعون إىل ضرورة إعادة صياغة نص املادة 
اليت ميكن االستناد من قانون العقوبات اجلزائري مبا يكفل ويضمن ضبط املعايري  مكرر 51

 املؤسسة االقتصاديةبني كل من  اجلزائية املسؤوليةعليها من أجل األخذ بقاعدة ازدواجية 
  .والشخص الطبيعي املسري هلا

ر 51ة لنص املادة حيث اقترح األستاذ أمحد الشافعي الصياغة التاليمن قانون  مكر
ة نوي ال تستبعد بالضرورة مسؤوليللشخص املع اجلزائية املسؤوليةإنّ " العقوبات 

ةالشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك عن نفس األفعال بالنسبة للجرائم العمدي.  
 اجلزائية املسؤوليةة الشخص الطبيعي مبعي ،للمسؤول اجلزائية املسؤوليةتقوم  

عنوي، اولة عضو مجاعي للشخص املللشخص املعنوي، إالّ إذا كانت اجلرمية ناجتة عن مد
رتكبها ومنفّذها ي للجرمية أي مإذا مل يكن الشخص الطبيعي املسؤول؛ هو الفاعل املادو

د أو تقسيم مادياً بالنسبة للجرائم األخرى باستثناء اجلرائم العمدية منها، فإنّ حاالت تعد
بني الشخص املعنوي والشخص الطبيعي ليست ممكنة، إالّ إذا كان  اجلزائية املسؤولية

الشخص الطبيعي املسؤول قد ارتكب شخصياً تصرفات غري معيبة لذاا، ولكنها أدت 
  .مباشرة إىل ارتكاب اجلرمية، وذلك بسبب عدم أخد اإلجراءات اليت تسمح بتحاشيها

  .قد اختذ شخصياً وبكل وضوح قرار اللجوء إىل ارتكاب اجلرمية -
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- 1." للجرميةنة ارتكب عن قصد ودراية جمموع األفعال املكو   
  املطلب الثاين

  عن اجلرمية نفسها االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤولية
عن اجلرمية  االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةذهب الفقه املقارن إىل تقسيم 

ة مباشرة وأخرى غري مباشرة، حيث أنّ اجلرمية اليت يكون ثبوت نفسها إىل قسمني، مسؤولي
، فهي يف االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية املسؤوليةا إىل الغري أمراً الزماً والبد منه لقيام سبتهنِ

ا يف حالة ما إذا كانت هذه احلالة مسؤوليةة غري مباشرة، أميف اجلرمية املرتكبة ال  املسؤولي
صل إذاً بني باشرة، فالفية مسبتها إىل الغري فتعترب يف هذه احلالة مسؤوليف عند نِيتوقّ

باشرة أو باجلرمية املرتكبة من حيث كوا م اجلزائية املسؤوليةاملسؤوليتني يكمن يف عالقة 
2.باشرةغري م  

ستقلة ة غري مهي مسؤولي االقتصاديةسة باشرة للمؤساملغري  املسؤوليةأي مبفهوم أخر 
عن مسؤولية الشخص الطبيعي ة مرتكب اجلرمية، فوجودها من عدمه يدور مع مسؤولي

م3.تهرتكب اجلرمية أي تابعة ملسؤولي  
فهي اليت تكون فيها اجلرمية قد  ،االقتصاديةسة املباشرة للمؤس اجلزائية املسؤوليةأما 

 املسؤوليةنسب حلساا وبامسها، حيث ت املؤسسة االقتصاديةلي ارتكبت من قبل أحد ممثّ
ةسة املباشرة للمؤسعن االقتصادي اجلرمية املرتكبة باعتبار أنّ مر عن إرادة رتكبها يسة عباملؤس

  4.االقتصادية
، االقتصاديةسات باشرة للمؤساملغري  اجلزائية املسؤوليةالقول أنّ  من خالل ذلك ميكن

سأل بالتضامن ت املؤسسة االقتصاديةاليت تقوم إذا ما نص القانون على أنّ  املسؤوليةهي تلك 
الفرع ( كم به عليها الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمية عن تنفيذ اجلزاءات اليت حمع 
ا ) لاألوة، أمة املسؤولياجلزائي ةسة املباشرة للمؤسسة فهي اليت ترتكبها  ،االقتصادياملؤس

                                                             
  .363أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .838، ص 2015، ة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسن العقوبات، القسم العامالوسيط يف قانوأمحد فتحي سرور،  - 2
  .22بطي سلطان املهريي، مرجع سابق، ص  - 3
  .املرجع نفسه - 4
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شر بانني هلا ويكون إسناد اجلرمية مة عن األشخاص الطبيعيني املكوستقلّبصفة م االقتصادية
ةسة للمؤسالفرع الثاين(  االقتصادي .(  

لالفرع األو  
  غري املباشرة عن اجلرمية نفسها اجلزائية املسؤولية

بالنظر إىل اجلرمية املرتكبة  االقتصاديةسات للمؤس غري املباشرة اجلزائية املسؤوليةتقوم 
بسببها، حيث ال  القتصاديةاملؤسسة ادان واليت ت املؤسسة االقتصاديةلي من طرف أحد ممثّ

باشرة، املغري  اجلزائية املسؤوليةي حىت تقوم يكفي ارتكاب اجلرمية من طرف الشخص الطبيع
بل جيب أن ي1.عاقب الرتكابه اجلرميةدان الشخص الطبيعي وي  

ةقصد بوية املسؤولياملغري  اجلزائيةسات باشرة للمؤسة، هي تلك االقتصادياملسؤولي 
مسؤولة بالتضامن مع  املؤسسة االقتصاديةعندما ينص القانون على أن تكون  ؛قتتحقّاليت 

كم ا عليه كالغرامة ة اليت حلها القانوين من األشخاص الطبيعيني عن تنفيذ اجلزاءات املاليممثّ
  2.واملصادرة واملصاريف وغريها

عندما يرتكب  تصاديةاالقسة باشرة للمؤساملغري  اجلزائية املسؤوليةحيث تقوم 
سة بطريقة سأل املؤسفت ،اجلرمية املؤسسة االقتصاديةالشخص الطبيعي الداخل يف تكوين 

احلكم ا عليه كعقوبة عن  عن تنفيذ خمتلف اجلزاءات اليت متّ 3التضامن مع الشخص الطبيعي
اجلزاءات اليت  اجلرمية اليت ارتكبها، مثل الغرامة واملصادرة وتسديد املصاريف وغريها من

  4.وكذا الشخص الطبيعي املؤسسة االقتصاديةحيكم ا على 
، هي االقتصاديةسة باشرة للمؤساملغري  اجلزائية املسؤوليةإىل اعتبار يذهب بعض الفقه 

ستندين يف ذلك على فترضة، مة معن فعل الغري على أساس أنها مسؤولي املسؤوليةمن قبيل 
از للشخص املعنوي، حيث يرون بأنّ الشخص املعنوي شخص خيايل ة االفتراض نظريأو ا

                                                             
  .94 93حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص ص  - 1
، يف قانون العقوبات االقتصادي، دراسة مقارنة االقتصاديةائم للشخص املعنوي عن اجلر اجلنائية املسؤوليةبن جمرب حمي الدين،  - 2

  .145، ص 2002ة احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، رة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع قانون األعمال، كليمذكّ
، الطبعة األوىل، دار األوائل، األردن، جاريةللشركات الت اجلزائية املسؤوليةمجال حممود احلموي، أمحد عبد الرحيم حممود عودة،  -  3

  .79، ص 2004
 والتدريب، جامعة ةاألمني للدراسات العربية ةالّ ،اإلسالمي الفقه يف ةاملعنوي ةللشخصي اجلنائية املسؤوليةالشويعر،  السالم عبد - 4

  .20 ص ،2005، 40، عدد 20جملد  األمنية، للعلوم العربية نايف
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ع لدواعي اجتماعيافتراضي وحيلة حمبوكة ابتدعها املشرة، عكس الشخص الطبيعي ة اقتصادي
ن من حلم ودم، فالقانون تالذي يتكونشأة عترب أحكامه كاشفة للشخص الطبيعي وم
ة اليت أوجبت إنشاء الشخص املعنوي هي نفسها للشخص املعنوي، هلذا فإنّ نفس الضرور

 املسؤوليةأوجبت مساءلته جزائياً عن األفعال املرتكبة من طرف تابعيه كحالة من حاالت 
الختالف الشخص الطبيعي  باشرة هي مفترضة نظراًاملغري  اجلزائية املسؤوليةعل الغري، فعن ف

ت بسبب عدم القيام بواجبات الرقابة عن الشخص املعنوي، وكذا باعتبار اجلرمية قد وقع
  1.يف ارتكاب اجلرمية املؤسسة االقتصاديةعلى التابع الذي قام باستخدام وسائل وأدوات 

عترب من بني صورها عدم استقالل ي هؤالء الفقهاء؛ فنظرية ااز أو الفرض حسب
الغرامة اليت توقع ة الشخص املعنوي عن تابعه، هلذا كانت العقوبة يف العادة هي مسؤولي

ة للتابع، ففي حالة مل ة الشخص املعنوي بالظروف الشخصير مسؤوليتضامناً عليهما، وتتأثّ
تتم ةأنّ اعتبار ة الشخص املعنوي تنعدم، كما إدانة الشخص الطبيعي فإنّ مسؤولياملسؤولي 

ة لقانون العقوبات عامباشرة، ال تكون إالّ يف اجلرائم اليت تسمح القواعد الاملغري  اجلزائية
بافتراض اخلطأ فيها فهي مسؤولي2.ةة استثنائي  

 املسؤوليةي رأى بأنّ الذ، 3باإلضافة إىل ما ذهب إليه األستاذ عوض حممد عوض
عن فعل الغري، كون  املسؤوليةهي ضرب من  االقتصاديةسات باشرة للمؤساملغري  اجلزائية

الطبيعة اخلاصا ة اليت تتمت ةعسة االقتصاديحتول دون اعتبارها ممتنعة عن أداء واجب  املؤس
احليلولة دون وقوع املخالفة، ألنّ واجب احليلولة دون وقوع املخالفة ال ميكن القيام به إالّ 

، وبالتايل فإنّ املؤسسة االقتصاديةة إدارة وتسيري الذي يقوم مبهم الطبيعيمن طرف الشخص 
تابعة ، ويف حالة ما إذا متّ ماملؤسسة االقتصاديةاع غري ممكنة يف حالة نسبة قيام جرمية االمتن

  .جزائياً فإنّ ذلك ال يكون إالّ عن فعل الغري وفقط املؤسسة االقتصادية
، إالّ من االقتصاديةسة باشرة للمؤساملغري  اجلزائية املسؤوليةق لقول بتحقّال ميكن ا

لشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب اجلرمية، وهو خالل وجود طرف أساسي ومهم وهو ا
ت عليه خمتلف النصوص القانونيت ما نصةة، اليت أقرة املسؤولياجلزائي سات للمؤس

                                                             
ة شرطة ، دراسة مقارنة، جملة األمن والقانون، أكادمييللشخص املعنوي اخلاص اجلنائية املسؤوليةأساس وهاب عمر الربطاوي، عبد ال - 1

  .15، ص 2005، العدد األول، ، اإلمارات العربية املتحدةديب
  .18، ص املرجع نفسه - 2
  .451، ص 2000ة، اإلسكندرية، ني، املكتبة القانوقانون العقوبات، القسم العامعوض حممد عوض،  - 3
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سات جاءت نتيجة إسناد اجلرمية إليها وفقاً ة تلك املؤس، حيث أنّ مسؤولياالقتصادية
1.رة قانوناًللشروط املقر   

باشرة املغري  اجلزائية املسؤوليةقارنة على يعات امللقد نصت العديد من التشر
ةسات للمؤساق يف ذلك من حيث االقتصاديع االجنليزي الذي كان السبإبتداءا من املشر ،

ا ج اإلطار الزمين، حيث اعترفةة زئياً مثل ترتيبه للمسؤوليلصاحب العمل الذي  اجلزائي
تكاب جرمية اإلزعاج العام حىت لو وقعت تلك اجلرمية بار ؛قام أحد عماله يف الطريق العام
  2.مبخالفة تعليمات صاحب العمل

 املسؤوليةالقضاء االجنليزي ومنذ منتصف القرن التاسع عشر كان قد توسع يف تطبيق 
قة واجلرائم الواردة يف التشريعات الضي املسؤوليةقاً بني اجلرائم ذات باشرة، مفراملغري  اجلزائية

باشرة، إالّ أنّ القضاء املغري  اجلزائية املسؤوليةصرحية تقر ة، رغم عدم وجود نصوص نظيميالت
 اجلنائيةاالجنليزي قام بإقرارها من خالل إعمال نظريتني يف تفسري وتطبيق التشريعات 

اخلاصتني ل وقاعدة التفويض، حيث استعملت هاتني القاعدة، ومها قاعدة التفسري املفص
  3.باشرةاملغري  اجلزائية املسؤولية لتربير

 املسؤوليةساس اعتبار كل من نظرية التفسري املفصل ونظرية التفويض تقوم على أ
إنما ءا على نظرية الفرض أو ااز وفترضة ليس بناة مباشرة، بأنها مسؤولياملغري  اجلزائية

فترضة، باعتبارها جرائم ة مة هي مسؤوليقعن اجلرائم الضي اجلزائية املسؤوليةعلى أساس أنّ 
  4.ب نوعاً من اإلمث اجلنائي النعدام الركن املعنوي فيهاال تتطلّ
ةعترب جرائم تاملسؤولي نتيجة  5قة يف القانون االجنليزي حتوز على أكثر من نصفهالضي

ل الدولة من خالل التتدخشريع يف جمال أنشطة الرعاية التجاريومن أمثلة  ة،ة واالجتماعي

                                                             
1 - DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, 4e édition, 
édition ECONOMICA, Paris, 2008, p 568. 
2 - a .p. Simester, j r, Spencer, g .r, Sullivan and g. j, Virgo semester and Sullivan’s 
criminal law, theory and doctrine ( oxford: hart publisher lid, 15 th ed, 2013  ,)  p 269. 
3  - Andrew Ashworth, principles of criminal, law, ( oxford: oxford university press, 
2009 ), p 149. 

  .31بطي سلطان ملهريي، مرجع سابق، ص  - 4
5  - Janet, loveless, criminal law, text, cases and material ( oxford: oxford university 
press, 2014  ,) p 148. 
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ضمن القانون  1قةيف اجلرائم الضي االقتصاديةسات باشرة للمؤساملغري  اجلزائية املسؤولية
، حيث اعتربت 1990من قانون سالمة األغذية لسنة  08االجنليزي، ما نصت عليه املادة 

والشروط الشركة مسؤولة جزائياً يف حالة ما إذا ثبت قيامها ببيع أغذية خمالفة للمواصفات 
ر عنصر العلم أو اإلمهال أو الرعونة أو أية صورة ، حىت دون اشتراط توف08ّالواردة يف املادة 

أخرى للخطأ من جانب الشركة أو أحد العاملني لديها، باعتبار اجلرائم الضيقة ال تتطلّب 
  . إنما تقع مبجرد قيام ركنها املاديمعنوياً و ركناً

حيث  2القضاء االجنليزي يف قضية كرومب ضد جلمور بعهوهو نفس النهج الذي ات
ة الشركة والعامل الذي قام ببيع غذاء حتت قضت احملكمة يف قضية كوبن ضد مور؛ مبسؤولي

وصف جتاري غري صحيح خمالفاً للقانون من خالل ذلك، حيث استند القضاء يف تأسيس 
حتتاج إىل توفّر العلم أو اإلمهال أو  يف مثل هذه اجلرمية ال اجلزائية املسؤوليةحكمه على أنّ 

إنما يكفي قيام العامل ببيع الغذاء حتت وصف من طرف العامل أو حىت الشركة، و الرعونة
  3.جتاري خاطئ

ةجلرائم  4ة التفسري الشاملكما اعتمد القضاء اإلجنليزي على نظرياملسؤولي قة يف الضي
ةة إقراره للمسؤوليغري املباشرة اجلزائي ةسة للمؤسحيث اعترب السلوك اإلجرامي االقتصادي ،

كأنه هو من ارتكب إىل صاحب العمل، و املسؤوليةفيه املرتكب من طرف العامل تنتقل 

                                                             
1 - يقصد باجلرمية الضيا القانوين يف الركن املادي وفقط، حيث ال يهم توفّر الركن املعنوي من عدمه قة هي تلك اجلرمية اليت يختزل بنيا

د ارتكاب السلوك اإلجرامي سواء كان سلبياً أو إجيابياً، فإنّ اجلرمية تقوم فيها، سواء كان يتوفّر على القصد اجلنائي العام أم اخلاص، فبمجر
  .بناء على ذلك، ومن أمثلة هذا النوع يف القانون اجلزائري، جند اجلرائم اجلمركية

2 - هذه القضية تةة عترب دليالً على إقرار القضاء االجنليزي للمسؤوليا، وللوالدين عن إمهال أوالدمه اجلزائيقة يف هي مثال للجرائم الضي
ب ابنه عن القانون اإلجنليزي، حيث تعود تفاصيل القضية إىل قيام القضاء االجنليزي بإصدار حكم قضائي ضد الوالد، بسبب تكرار تغي
ست احملكمة حكمها ذلك على أساس أنّ هذه اجلرمية من جالدراسة، على الرغم من عدم علم الوالد بتغيةرائم ب ابنه، حيث أساملسؤولي 

الضيقة، واليت ال يب ولده عن مقاعد الدشترط فيها علم الوالد أو إمكان علمه بتغيالقاصر عن مقاعد  براسة، جتدر اإلشارة إىل أنّ تغي
عاقب عليه القانون االجنليزيالدراسة خالل مرحلة التعليم اإللزامي ي.  

3 - David Ormerod  , smith and Hogan’s criminal law (oxford: oxford university press 13 
th edition, 2011 ), p 282. 

4 - يةة التفسري الشامل إعمال قصد بنظرية املسؤوليةغري املباشرة، أي  اجلنائيعن فعل الغري، فمثالً يلجأ القضاء إىل سلوك منهج  املسؤولي
ل يف تفسري النصوص التشريعية املتعلّقة ببيان األفمفصنة للسلوك اإلجرامي لبعض اجلرائم، بناءا على وجود عالقة قانونية املكوة عال املادي

معينة تربط الفاعل األصلي للجرمية مع ذلك الغري، حيث يعتربه القضاء مسؤوالً جنائياً، كالسلوك اإلجرامي املرتكب من قبل العامل، 
الفعل احلقيقي، حيث ال يشترط هنا توفّر علم صاحب العمل بالسلوك  حيث يسأل عنه صاحب العمل جنائياً، و كأنه هو من ارتكب

  .يف ارتكابه اجلنائيةاإلجرامي الذي ارتكبه تابعه أو عدم مسامهته 
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من طرف  اجلنائيةالفعل حقيقة، حيث ال ميكن االستناد إىل عدم توافّر صور املسامهة 
فترضة نظراً ته م، ألنّ مسؤوليصاحب العمل أو عدم علمه بواقعة ارتكاب العامل للجرمية

ة بني العامل وصاحب العمللوجود عالقة التبعي.  
ع القضاء االجنليزي يف إعماله لنظرية التفسري الشاملكما توس ة يف تقريره للمسؤولي

سة باشرة للمؤساملغري  اجلزائية املسؤوليةباشرة، وذلك من خالل تقرير املغري  اجلزائية
لها أو النائب عنها، ومن ذلك ما قضت به حىت عن األفعال الواقعة من طرف ممثّ، االقتصادية

حمكمة االستئناف العليا بتأييد احلكم الصادر بإدانة شركة قامت بالتعاقد مع إحدى 
املستشفيات على توريد احلليب هلا، بسبب أنّ الزجاجات املستعملة يف توريد احلليب مل 

اته الصادرة سنة من الئحة احلليب ومشتقّ 25فة لنص املادة تكن نظيفة، وهو ما يعد خمال
ة تصنيع ومجع ، على الرغم من أنّ عملي1939إعماالً لقانون الغداء واألدوية لسنة  1949

وتعقيم وتعبئة وتوصيل احلليب للمستشفى قد متّت بواسطة شركة أخرى، حيث مل يكن 
دة أي إشراف أو رقابة على عمليللشركة املورادة، حيث ا، وهو ما دفعت به الشركة املور

ة الشركة، وذلك ألنّ الشركة املصنعة يف إقرار مسؤوليقضت احملكمة برفض الدفع املثار و
حكم الوكيلة عن الشركة املورعة لزجاجات غري دة، مما جيعل أفعال استعمال الشركة املصن

دة، حبنظيفة يف تعبئة احلليب تنصرف إىل الشركة املوريث تعد رتكبة معه أفعال االستعمال م
 1.كذلك من الشركة األخرية
ا بالنسبة للمسؤوليةة أمباشرة تطبيقاً لقاعدة التفويض أو اإلنابة، فهي املغري  اجلزائي

ق على نوع حمدةد من اجلرائم ذات تطباملسؤولي ب لقيامها توفّر وضع خاص قة اليت تتطلّالضي
  2.ص له مبزاولة نشاط فيهناء أو املالك له أو املرخمبرتكبها كاحلائز للب

حيث اعتمد القضاء االجنليزي على قاعدة التفويض بناءاً على احليل اليت يبتكرها 
لصاحب  اجلزائية املسؤوليةلثغرات القانون، حيث أقر القضاء ب أصحاب التراخيص استغالالً

لشروط الترخيص الصادر له، وذلك يف حالة الترخيص عن اجلرمية املرتكبة من غريه باملخالفة 
ما إذا صاحب الترخيص بتفويض غريه مبزاولة النشاط املرخص له، استنادا إىل أنّ تفويض أو 

                                                             
1 - quality dairies ( York ) ld, v, Pedley, ( 1952 ), 1 kb, p 275. 
2 - Richard card, card, cross – and Jones criminal law, ( oxford: oxford, university, 
press, 2014 ). P 855. 
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عترب قبول منه بتحمل مجيع تبعات ذلك غريه مبزاولة النشاط ي ؛إنابة صاحب الترخيص
ملفوض أو املناب تعود على ، فجميع تصرفات ااجلزائية املسؤوليةالتفويض مبا يف ذلك 

صاحب الترخيص حىت ولو كانت تلك اجلرائم واقعة بسبب مزاولة النشاط، حيث يكون 
ض بارتكاب السلوك صاحب الترخيص هو الفاعل األصلي للجرمية والعلم املتوافر لدى املفو

ح نّ كماً عاملاً بوقوع اجلرمية، حيث أاحملظور، ينصرف إىل صاحب الترخيص الذي يعد
بناءاً على قاعدة التفويض تقوم يف مواجهة كل من الشخص الطبيعي  اجلزائية املسؤولية

  1.على السواء املؤسسة االقتصاديةو
غري  اجلزائيةة يف تقريره للمسؤولي كما جتدر اإلشارة إىل أنّ استناد القضاء االجنليزي

ري الشامل لنصوص جرائم باشرة، سواء أكان ذلك االستناد على أساس قاعدة التفسامل
 املؤسسة االقتصاديةتقع على  املسؤوليةلقاعدة التفويض، فإنّ  قة أو إعماالًالضي املسؤولية

هي يف  االقتصاديةسات باعتبار أنّ املؤس ،لني هلا على حد السواءواألشخاص الطبيعيني املمثّ
م اليت يرتكبها األشخاص ة، لذا من املمكن أن يرتكبوا اجلرائاحلقيقة أشخاص قانوني

باشرة إعماالً املغري  اجلزائية املسؤوليةزي قد أقر الطبيعيني، وعليه فالنظام القضائي االجنلي
 2.عن فعل الغري اجلزائية املسؤوليةلقاعدة 

عن  املسؤولية، ال يعين إطالقاً نفي تلك االقتصاديةسة للمؤس اجلزائية املسؤوليةفإسناد 
إرادة والعلم بكافة عناصر اجلرمية ووقائعها، لذين يرتكبون اجلرائم عن وعي وااألشخاص 

ومعرفة ماهية الفعل وخطورته على احلق املعنوي عليه، األمر الذي جيعل كل أسباب 
  3.هرة حبقّمتوفّ اجلزائية املسؤولية

شرة عندما بااملغري  اجلزائية املسؤوليةهو األخر ب بالنسبة للقانون الفرنسي فقد أخذ
خ 1484-45من األمر رقم  56يف الفقرة الثالثة من املادة  نصمن  1945جوان  30يف  املؤر

سة أو نشأة أو مؤسكل م" قانون قمع اجلرائم ضد التشريع االقتصادي واألسعار على أنّ 

                                                             
1  -  ashworlh, supra, note, p 149. 
2 - William Wilson, criminal, law ( Edinburgh: Pearson education limited, fifth, edition, 
2014, p 177. 

، الطبعة األوىل، دار ادالوي، االحتيال املصريف –ثة ة واملستحدسلسلة اجلرائم املاليحسني حممد الشبلي، مهند فايز الديوكات،  - 3
  .90، ص 2008عمان، 
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ا مديريها مجعي ة تكون مسؤولة بالتضامن عن املصادرة والغرامة واملصاريف اليت حيكم
  ". و األشخاص الذين يعملون اأ

من خالل احلكم الذي  املسؤوليةكما أخذ القضاء الفرنسي بتطبيق ذلك النوع من 
، 2001ديسمرب  18حملكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا مؤرخ يف  اجلزائيةأصدرته الغرفة 

ت على مرمية تقليد عاقبة شركتني جتاريتني كشخصني معنويني مع مسرييهما عن جعندما نص
ة واليت متّأو تزييف العالمات التجاري ة للمنافسة اكتشافها من طرف أعوان اإلدارة العام

واالستهالك وقمع الغش إثر مة العطور املنتجة من قبل الشركتني، حيث متّ راقبتهم لنوعي
ر والشركة للمسؤوليةة إخضاع كل من املسياجلزائي، ا ل باعتباره ممثالً للشفاألوركة، أم

ااألخر باعتباره ما لصاحلها وحلسا 1.رتكب اجلرمية قد قام 
ا بالنسبة للتشريعات العربيةهي األخرى بة فقد أخذت أمة املسؤوليباشرة املغري  اجلزائي

ةسات للمؤساالقتصادي.  
ها املشرمن 442ع األردين يف قانون العقوبات يف املادة حيث أقرت علىه، اليت نص 

األشخاص املسؤولني يف الشركة بالتضامن يف حالة القيام بارتكاب اجلرمية مساءلة الشركة و
  .باسم وحلساب الشركة

، بأنّ 1962الصادر سنة  61- 31كما قضت حمكمة التمييز األردنية يف قرارها رقم 
أعضاء اهليئات املعنويةعفون من ة ال ية املسؤوليسم اهليئات ، عندما يأتون عمالً بااجلزائي

داموا أقدموا على الفعل ني ماعتربون كفاعلني مستقلّإنما يسائلها، واملذكورة أو بإحدى و
لوا، ألنّ املشرع عندما نص على ة الشركة اليت ميثّإرادة، باإلضافة إىل مسؤوليعن علم و

ته ؤوليبل تكون مس املسؤوليةمعاقبة الشخص املعنوي مل يقصد إخراج الفاعل األصلي من 
  2.بالتضامن مع األشخاص املعنويني

سات للمؤس غري املباشرة املسؤوليةأما بالنسبة للمشرع املصري فقد أقر نوعني من 
  :3ومها االقتصادية

                                                             
1  - cass: crim. 18 décembre 2001. Cité par Henri robert ( jacques ), contre façon, 
responsabilité pénale des personnes morales, droit pénal n° 5, édition juris–classeur, 
paris, mai 2002, p 17. 

  .359رنا إبراهيم العطور، مرجع سابق، ص  - 2
  .104حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 3
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1- ةة مسؤوليسة االقتصاديعلى حنو املؤس إدانة الشخص رتبط بالضرورة مبعاقبة وتابع وم
  .قتصاديةاملؤسسة االالطبيعي الذي يعمل لدى 

2- مسؤولياحلكم عليه، حيث تتضامن  سة بالتضامن مع الشخص الطبيعي الذي متّة املؤس
  .كم ا عليهمعه يف العقوبات املالية اليت ح املؤسسة االقتصادية

غري  اجلزائية املسؤولية، يرى بأنّ كما جتدر اإلشارة إىل أنّ الفقه والقضاء يف مصر
ة، ألنها جاءت خمالفة للقواعد العامة املعمول االستثنائياملفترضة و سؤوليةاملباشرة من قبيل امل

ر بأنّ الشخص ال يا، واليت تقرا فعالً، وسأل إالّ عن األفعال اليت ي ه قامأنّ إقرار ثبت أن
  1.عبنصوص صرحية من طرف املشر باشرة ال يكون إالّاملغري  اجلزائية املسؤولية

باشرة املغري  اجلزائية املسؤوليةة على ة اخلاصلعديد من القوانني املصريولقد نصت ا
ق بالبيئة، حيث املتعلّ 19942لسنة  04القانون رقم  جند ضمن نصوصها ومن تلك القوانني

من هذا القانون على 96ت املادة نص :أنّ املنشآت التجارية والصناعية والسياحية، ة واخلدمي
صيب أي شخص طبيعي  كل فيما خيصه بالتضامن عن مجيع األضرار اليت تيكونون مسؤولني

وسداد الغرامات اليت توقع تنفيذاً له وتكاليف إزالة  ،أو اعتباري من جراء خمالفة هذا القانون
  .أثار تلك املخالفة

يف  ، فقد نص3املتعلّق بتنظيم التعامل بالنقد األجنيب 1994لسنة  38أما القانون رقم 
يكون املسؤول عن اجلرمية يف حالة وقوعها من شخص اعتباري " منه على أنه  11املادة 

ة أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع األعمال، هو أو إحدى اجلهات احلكومي
مرتكب اجلرمية من العاملني لدى الشخص أو اجلهة أو الوحدة مع مسؤولية معه ة تضامني

  ". حيكم ا يف العقوبات املالية إىل

                                                             
 758، ص ص 2014، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوبات، القسم العامحممود جنيب حسين،  - 1

759.  
، الصادر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، ق بالبيئةاملتعلّ، 1994يناير  27يف  املؤرخ، 1994لسنة  04القانون رقم  - 2

  . 1994فيفري  03يف  املؤرخ، 05العدد 
، الصادر يف اجلرمية الرمسية ق بتنظيم التعامل بالنقد األجنيباملتعلّ، 1994جوان  06يف  املؤرخ، 1994لسنة  38القانون رقم  - 3

  .1994جوان  20يف  املؤرخ، 22بية، العدد جلمهورية مصر العر
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ق بإصدار املتعلّ 1992لسنة  95من القانون رقم  68ة وهو نفس ما ذهبت إليه املاد
عاقب املسؤول عن اإلدارة ي" ه ة على أنت تلك املاد، حيث نص1قانون سوق رأس املال

الفعلية للشركة، بالعقوبات املقررتكب باملخالفة ألحكام هذا رة عن األفعال اليت ت
  .القانون

يف مجيع األحوال للوفاء مبا حيكم به من غرامات  أموال الشركة ضامنةوتكون 
ق بإصدار قانون مكافحة املتعلّ 2002لسنة  80من القانون رقم  16وكذا املادة . "ةمالي

رتكب فيها اجلرمية بواسطة يف األحوال اليت ت" أنه ت على ، عندما نص2غسيل األموال
عاقب املشخص اعتباري، ية للشخص االعتباري املخالف؛ سؤول عن اإلدارة الفعلي

بذات العقوبات املقررتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون، إذا تبث رة عن األفعال اليت ت
  .علمه ا، وكانت اجلرمية قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته

ن عقوبات عن الوفاء مبا حيكم به م بالتضامنويكون الشخص االعتباري مسؤوالً 
ة وتعويضات، إذا كانت اجلرمية اليت وقعت باملخالفة ألحكام هذا القانون، قد مالي

  .ارتكبت من أحد العاملني به بامسه ولصاحله
وتأمر احملكمة يف احلكم الصادر باإلدانة بنشر احلكم على نفقة الشخص االعتباري 

قضي بوقف نشاط الشخص يف جريدتني يوميتني واسعيت االنتشار، وجيوز للمحكمة أن ت
ة ال تتجاوز سنة االعتباري ملد."  

يرى األستاذ علي عبد القادر القهوجي بأنّ املشرع املصري، يكون قد أراد أن تكون 
أموال الشخص املعنوي ضامنة للوفاء بالغرامات املاليا على ممثّ ة اليت ميكن أن يتم له احلكم

ا ميكن أن تكون كبرية ويعجز ذلك الشخص الطبيعي باعتبار أنّ قيمته ،أو مسيره شخصياً
عن الوفاء ا يف أغلب األحيان، مما حيول دون تنفيذها وبالتايل فإنّ املشرع ذهب إىل 

  3.إمكانية الرجوع على الشخص املعنوي من أجل تسديد الغرامة
                                                             

، الصادر يف اجلريدة الرمسية ق بإصدار قانون رأس سوق املالاملتعلّ، 1992جوان  22يف  املؤرخ، 1992لسنة  95القانون رقم  - 1
  .1992جوان  22يف  املؤرخ، مكرر 25جلمهورية مصر العربية، العدد 

، الصادر يف اجلريدة ق بإصدار قانون مكافحة غسيل األموالاملتعلّ، 2002ماي  22يف  خاملؤر، 2002لسنة  80القانون رقم  - 2
   .2002ماي  22يف  املؤرخ، مكرر 20الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد 

اجلنائي، الدار اجلامعية واجلزاء  اجلنائية املسؤولية، نظرية اجلرمية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، علي عبد القادر القهوجي -  3
  .783، ص 2000للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 
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سات ة للمؤسباشراملغري  اجلزائية املسؤوليةفقد أقر ب أما فيما خيص املشرع اجلزائري
الفقرة  04ة، حيث نص يف املادة يف كل من قانون العقوبات والقوانني اخلاص االقتصادية

خ 231-06لة مبوجب القانون رقم الرابعة املعدم  ،2006ديسمرب  20يف  املؤرل واملتماملعد
 تضامننيمعترب األشخاص احملكوم عليهم بسبب نفس اجلرمية ي" على أنه  لقانون العقوبات

يف رد األشياء والتعويضات املدنيت عليه املادتان ة واملصاريف القضائية مع مراعاة ما نص
ة يف هذه املاد ، مع العلم أنّ" اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  370و )  04الفقرة (  310

نصها األصلي مل تكن تنص على ذلك أبداً، حيث أضيفت الفقرة الرابعة مبوجب تعديل 
2006.  

أما فيما خيص قوانني اجلباية والضرائب يف اجلزائر، فقد نصت هي األخرى كذلك 
على مبدأ التضامن بني كل من الشخص املعنوي والشخص الطبيعي يف سداد خمتلف 

ا، حيث نص م على رقم ومن قانون الرس 135ت املادة الغرامات والعقوبات املالية احملكوم
لنفس  هم حكماًضد األشخاص أو الشركات الذين صدر لزمي" األعمال، على أنه 

، أما بالنسبة لقانون " همة الصادرة يف حقّللعقوبات املالي بالدفع املشتركاملخالفة، 
على نفس املعىن،  303الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، فقد نص هو األخر يف املادة 

إنّ األشخاص والشركات احملكوم "  ما يلي 303حيث جاء يف الفقرة السابعة من املادة 
، " ة الصادرة يف حقهم، العقوبات املالييدفعوا بالتضامنعليهم لنفس املخالفة، ينبغي أن 

ة األخرى يف عن مجلة القوانني الضريبي املباشرة هو األخر مل يشدغري كذلك قانون الضرائب 
إنّ األشخاص أو الشركات "  على ما يلي 551يف املادة  إقراره ملبدأ التضامن، حيث نص

 رةة املقر، العقوبات املالييدفعوا بالتضامناحملكوم عليهم بنفس املخالفة، ينبغي عليهم أن 
"ه  36ت املادة ، كذلك نصا األوىل على أنيكون األشخاص أو " من قانون الطابع يف فقر

ة الصادرة يف مات املالييف دفع الغرا تضامننيمالشركات احملكوم عليهم لنفس املخالفة، 
الفقرة األوىل من قانون التسجيل  121، لنختم القوانني اجلبائية مبا نصت عليه املادة " همحقّ

إنّ األشخاص أو الشركات احملكوم عليهم لنفس اجلرمية، جيب عليهم أن  "اليت جاء فيها 
تضامننييدفعوا م ا عليهمالعقوبات املالي ة احملكوم ."  

                                                             
، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب  20يف  املؤرخ، 23-06القانون رقم  - 1

  .2006ديسمرب  24يف  املؤرخ، 48، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون العقوبات املتضمن
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الحظي على كل القوانني اجلبائية مببدأ التضامن بني ة تطابقها يف نفس األحكام اخلاص
ا عليهم مبناسبة األشخاص أو الشركات يف تسديد الغرامات والعقوبات املالي ة اليت حيكم

  .ارتكام جلرائم منصوص عليها يف تلك القوانني
باشرة، ال تكون املغري  اجلزائية املسؤوليةة يف لعمومييبقى أن نشري إىل أنّ الدعوى ا

تضامناً مع كطرف أصلي فيها، وذلك لكوا طرفاً احتياطياً م املؤسسة االقتصاديةضد 
الشخص الطبيعي املمثّل هلا إذا تعلّق األمر بتغطية اجلزاءات املالية وليس مبسؤولية ة جزائي

ةحقيقي.  
 املسؤوليةه الفقه والقضاء يف إقرار وعليه ميكن أن نقول بأنّ األساس الذي قام علي

عي املمثّل هلا بشكل غري مباشر أي تضامين مع الشخص الطبي االقتصاديةسات للمؤس اجلزائية
ليها وهي اليت هي املسؤولة عن أعمال ممثّ املؤسسة االقتصاديةن يف أنّ مواملكون هلا، يك

1.ف اجلرمي املرتكبحتصل على النفع من التصر  
  الثاين الفرع

  عن اجلرمية نفسها االقتصاديةسات املباشرة للمؤس اجلزائية املسؤولية
تقوم نظرية احلقيقة على أساس وجود متاثل بني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي 

إن كان ميلك رأساً وعقالً شخص الطبيعي وسواء من ناحييت البيولوجيا أو القانون، فال
ميتلك األدوات والوسائل اليت متكّنه من القيام مبختلف  فالشخص املعنوي كذلك ،وأصابع

أصابعه هم جمموعة عماله ديره ولة إليه، فعقله هو جملس إدارته ورأسه هو ممهامه املوك
وبالتايل فإنّ إرادة  ،وظفيه، فالشخص املعنوي له القدرة على التعبري عن إرادته قوالً وفعالًوم
  2.يستطيع أن يقاضي ويقاضى متّ ليه هي إرادته بال فارق ومنممثّ

فمسؤولية احلقة الشخص املعنوي طبقاً لنظرييقة، هي مسؤولية شخصيال باشرة وة وم
ةعترب من تل الشخص املعنوي، عن فعل الغري، ألنّ اخلطأ الذي وقع من عضو أو ممثّ املسؤولي

                                                             
، الطبعة األوىل، دار األوائل، عمان، ةللشركات التجاري اجلزائية املسؤولية ،عوده حممود الرحيم عبد أمحد ،احلموي حممود مجال - 1

  .80، ص 2004
جملة األمن والقانون، أكادميية شرطة  ، دراسة مقارنة،للشخص املعنوي اخلاص اجلنائية املسؤوليةأساس عبد الوهاب عمر الربطاوي،  - 2

  .12، ص 2005، 01العدد  اإلمارات العربية املتحدة، ديب،
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ه وقع منه بسبب وجود تطابق بني الشخص املعنويي وممثّسأل عنه وكأنسأل كال له، حيث ي
الشخصني عن اجلرمية اليت يها جرمية واحدة مع تعد1.د املسامهني فيهانظر إليها بأن  

ةقصد بوية املسؤولياجلزائي ةسات املباشرة للمؤسة، هي تلك االقتصادياليت يتم  املسؤولي
ةسة فيها إسناد اجلرمية للمؤساالقتصادي بطريقة مباشرة، فيتم تابعتها باعتبارها فاعالً أصلياً م

  2.وحيكم عليها بالعقوبة
حيث يتم ة اليت تتناسب وطبيعتها، كالغرامة واحلل والغلق احلكم عليها بالعقوبة األصلي

الكاملة الناجتة عن  اجلزائية املسؤولية املؤسسة االقتصاديةحتميل  ، أي يتم3واملصادرة
املؤسسة الطبيعي، الذي ارتكبها باسم وحلساب التصرفات الصادرة من طرف الشخص 

املؤسسة ة الشخص الطبيعي الذي يتوىل إدارة ومتثيل ، بغض النظر عن مسؤولياالقتصادية
  4.االقتصادية

يكفي لوقوعها، ارتكاب اجلرمية من  االقتصاديةسات املباشرة للمؤس اجلزائية املسؤوليةف
، حىت ولو مل يصدر حكم بإدانة ؤسسة االقتصاديةاملطرف الشخص الطبيعي باسم وحلساب 

ب باشرة اليت تتطلّاملغري  اجلزائية املسؤوليةرمية، عكس الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجل
ذلك، فهناك استقاللية بني مسؤوليةة ة تامسة االقتصادياملؤس ة الشخص الطبيعي، ومسؤولي

  5.وال وجود ألي عالقة بني املسؤوليتني
 مة جزائياً واليت متّد ارتكاب األفعال اراملباشرة تنعقد مبجر اجلزائية املسؤوليةذ أنّ إ

ةسة املصادقة عليها من طرف األغلبية املنصوص عليها يف القانون األساسي للمؤساالقتصادي ،
   6.سةة العامة للمؤسلني للجمعيمن األعضاء املشكّ

                                                             
  .13، ص سابقالرجع املعبد الوهاب عمر الربطاوي،  - 1
والتدريب، جامعة ة ة العربية للدراسات األمني، الّة يف الفقه اإلسالمية املعنويللشخصي اجلنائية املسؤوليةعبد السالم الشويعر،  - 2

  .20، ص 2005، 40، عدد 20جملد  اململكة العربية السعودية، نايف العربية للعلوم األمنية،
  .245بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
ان، ، اجلزء األول، الطبعة األوىل، اجلزء دار الفكر للنشر، عميف التشريع األردين االقتصاديةاجلرائم نائل عبد الرمحان صاحل،  - 4

  .151، ص 1990
  .109حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
  .296أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 6
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مة جزائياً اليت ارتكبها أعضاء اإلدارة أو أحد أجهزة ارباإلضافة إىل أن تكون األفعال 
رتكب مبناسبة ممارسة ، وتاملؤسسة االقتصادية، قد ارتكبت باسم ولفائدة املؤسسة االقتصادية

  1.للمصلحة املباشرة له، وبوسائل التنفيذ التابعة له ونشاط الشخص القانوين
املؤسسة رتكبة من طرف عضو بمجزائياً رمة أن تكون األفعال اإىل باإلضافة كذلك 

، حيث يقوم ذلك العضو بوظيفة املداولة والتنفيذ يف نفس الوقت، وتكون تلك االقتصادية
رةمة، قد ارتكبت ملصلحة األفعال اسة االقتصاديوحدها، فإذا توفّرت كل تلك  املؤس

عتبارها فاعالً أصلياً با، االقتصاديةسة ؤساملباشرة للم اجلزائية املسؤوليةالشروط ميكن إسناد 
  2.وحدها أو فاعالً أصلياً مع غريها

 اجلزائية املسؤوليةاملباشرة قد أخذت ا مجيع التشريعات اليت أقرت ب اجلزائية املسؤولية
ةسات للمؤساالقتصادي، ا، حيث قضت حمكمة اللوردات  مثل القضاء االجنليزي الذي أقر

يتمتع الشخص الطبيعي بعقل يتضمن العلم  : "مبا يلي  3تيسكو سوبر ماركت يف قضية
واإلرادة أو اخلطأ، ولديه األيدي اليت متكّنه من تنفيذ تلك اإلرادة، يف حني أنّ الشخص 
االعتباري ال يتمتع بأي قدرة من هذه القدرات، غري أنه ميارس نشاطه بواسطة الشخص 

إنما قد يكونون أشخاصاً واحداً، و أن يكون شخصاً الطبيعي الذي ليس بالضرورة
متعددين، والشخص الطبيعي يف هذه احلالة ال يأيت نشاطه عن الشخص االعتباري، 
ولكن يأيت النشاط حبسبانه الشخص االعتباري ذاته، واحلالة الذهنية للشخص الطبيعي، 

ولية عن فعل الغري، وذلك لذا جيب أالّ ينظر إىل مسؤولية الشخص االعتباري، بأنها مسؤ
ثلي أو وكالء أو ممنشاط بصفته أحد عمال أو تابعي وألنّ الشخص الطبيعي ال يأيت ال

ما يأتيه جتسيداً لنشاط ومفوإرادة الشخص االعتباري، لذا ضي الشخص االعتباري، وإن
يف هذا الوضع تكون احلالة الذهنيا احلالة الذهنيشخص ة للة للشخص الطبيعي هي ذا

االعتباري، فإذا كانت تلك احلالة الذهنيسند إىل الشخص ة مؤمثة قانوناً، فإنّ هذا اإلمث ي
 4". االعتباري كذلك

                                                             
  .296 ص سابق،الرجع املأمحد الشافعي،  -   1
  .املرجع نفسه -   2

3 - Tesco supermarkets Ltd. V. nattrass. 1972. Ac. 153. 
4 - Ibid. 
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ع الفرنسي فقد نصا بالنسبة للمشرةعلى هذا النوع من  أمة املسؤولييف املادة  اجلزائي
إذا كانت " اء فيها اخلاص باألسعار اليت ج 1945جوان  30الفقرة الثانية من قانون  49

اجلرمية قد ارتكبت حلساب شخص معنوي من أشخاص القانون اخلاص، فإنّ املنع من 
ق مبمارسة املهنة ممارسة املهنة، ميكن أن حيكم به أيضاً ضد هذا الشخص املعنوي فيما يتعلّ

  ". اليت ارتكبت مبناسبتها اجلرمية
 1938نوفمرب  12رسوم الصادر يف أما فيما يتعلّق جبرمية الغش اجلبائي فقد نص امل

اإلخطار عنها  يف حالة ما إذا كانت الدخول اليت مل يتم اإلخطار عنها، أو اليت متّ: " على
على حنو غري كامل مملوكة لشركة أو شخص معنوي من أشخاص القانون اخلاص، فإنّ 

لني القانونيني أو مثّرة؛ حيكم ا يف الوقت نفسه ضد املديرين أو املاملقر اجلنائيةالغرامة 
مؤسة سي الشخص املعنوي، وضد الشخص نفسه، دون اإلخالل باجلزاءات الضريبي

  ". ق باألخريفيما يتعلّ
ع األردين يف املادة  بالنسبة للتشريعات العربية فقد نصالبند الثاين من قانون  74املشر

  .االقتصاديةسات املباشرة للمؤس اجلزائية املسؤوليةالعقوبات األردين على 
لسنة  73-69وهو ما ذهبت إليه كذلك حمكمة التمييز األردنية يف قرارها رقم 

حيث أنّ املشتكى عليه مل "  :الذي جاء فيه 2001لسنة  599/2001وقرارها رقم  ،20011
ة، بل أصدره بصفته بصفته الشخصي) املدعي باحلق الشخصي ( يصدر الشيك للمشتكي 

عليه ليس  ىاملشتك بين على ذلك أنّن، فإنّ ما يمسؤولية حمدودة ذات شركةممثالً ل
، بل اآلنف الذكر ل بقيمة الشيكمسؤوالً عن احلق الشخصي يف هذه الدعوى املتمثّ

وبالتلي تكون دعوى احلق الشخصي املقامة من  ،ذاا هي املسؤولة وهي اخلصم الشركة
على غري خصم ويتعين  ة الشيك قد أقيمتاملشتكي تبعاً للدعوى اجلزائية للمطالبة بقيم

 74/02أنّ ما ورد يف املادة و ،)املدعى عليه باحلق الشخصي ( ردها عن املشتكى عليه 
ه فيد عدم معاقبة الفاعل الذي أوقع اجلرم ولومن قانون العقوبات ال يأوقعه باسم  أن

                                                             
، هيئة عامة، 1273صفحة ، 73/69 ، متييز جزاء أردين رقم 2001سنة  285صفحة  599/2001 متييز جزاء أردين رقم - 1

: املوقع اإللكتروين للمحامي مصطفى حممد فراج عرب الرابط، 2001صادر سنة 
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=130  على الساعة  23/08/2018تاريخ اإلطالع

15:00.   
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قضى حني جديداً  إنما أضاف هذا النص حكماًلشخص املعنوي أو بإحدى وسائله، وا
  ". مبعاقبة الشخص املعنوي

ا املشرةع املصري فلم يتبىن أمة املسؤولياجلزائي ةسات للمؤسكمبدأ عام  االقتصادي
  1.ةاخلاص االقتصاديةه أقر ا يف بعض القوانني إال أن ،ضمن قانون العقوبات

ع املصريويه مل يسر يف اجتاه واحد ؛الحظ عليه أي املشرأن ة عند إقراره للمسؤولي
  .2إمنا سلك اجتاهني، واالقتصاديةسات املباشرة للمؤس اجلزائية

فيه على : لاألو ةنصة املسؤولياجلزائي ة، أي على الشخصني املباشرة بصفة عام
3.لتزماً باألمر أو النهي الوارد يف القانونالطبيعي واملعنوي بدون تفرقة مىت كان م  

يه املشرع صراحة على إيقاع العقوبة وتطبيق األحكام على الشخص نص ف: الثاين
  4.املعنوي إذا ما أرتكب اجلرمية أو اجلرائم املنصوص عليها

  .وفيما يلي بعض األمثلة يف التشريع املصري عن كل اجتاه
1- لاالجتاه األو:  

ة بة العامق بقانون الضرياملتعلّ 1991لسنة  11نص املشرع املصري يف القانون رقم 
عاقبة كل من الشخص الطبيعي والشخص املعنوي، منه، على م 41على املبيعات يف املادة 

ة عن مئة جنيه وال تتجاوز ألفي جنيه، باإلضافة إىل الضريبة والضريبة اإلضافي بغرامة ال تقلّ
انون تني، على كل من خالف أحكام اإلجراءات أو النظم املنصوص عليها يف هذا القاملستحقّ

ة، دون أن يكون عمالً من أعمال التهريب املنصوص عليها فيهوالئحته التنفيذي.  
من نفس القانون، ومن املعلوم أنّ مجيع األحكام  43باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة 

الصادرة يف هذا القانون تبِطَنق ةسات على املؤساالقتصادي كلفاً بالضريبة باعتبارها م
كل شخص طبيعي أو  "؛ هو  1991لسنة  11وفقاً لنص املادة األوىل من القانون واملكلّف 

  ". ...معنوي مكلّف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة 

                                                             
  .28رامي يوسف حممد ناصر، مرجع سابق، ص  -1
  .110حممد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .املرجع نفسه - 3
  .املرجع نفسه - 4
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كذلك يف  الضريبة على الدخل، فقد نصباخلاص  2005لسنة  91أما القانون رقم 
سات باشرة للمؤسامل اجلزائية املسؤوليةمن نفس القانون على  135و 133و 131املواد 

لنص املادة  ، يف حالة خمالفة أحكام القانون باعتبارها من املمولني املعرفني وفقاًاالقتصادية
بأنهم الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري اخلاضع للضريبة وفقاً  ؛األوىل من القانون

  .ألحكام هذا القانون
  :االجتاه الثاين -2

بشأن  19541لسنة  26نص عليه القانون رقم  نورد كأمثلة ضمن هذا االجتاه ما
احملدودة، عندما  املسؤوليةشركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف  "منه على أنه  104نصت املادة 
جاوز مخسمائة جنيه، كل عن مائة جنيه وال تت عاقب بغرامة ال تقلّالقوانني األخرى، ي

ا أو نسبتهم من شركة ختالف األحكام املقررة يف شأن نسبة املصريني يف جمال إدار
ال، وكل عضو منتدب لإلدارة أو مدير فيهااملستخدمني أو العم ."  

ة اخلاص بتنظيم الشركات السياحي 19772لسنة  38كذلك ما نص عليه القانون رقم 
  .ق بقمع التدليس والغشاملتعلّ 1941لسنة  48والقانون رقم 

املباشرة  اجلزائية املسؤوليةيف اعترافه ب تعن باقي التشريعا ذّمل يش املشرع اجلزائري
ر 51عترب قانون العقوبات من خالل نص املادة عن خمتلف اجلرائم املرتكبة، حيث يقد  ؛مكر

وي إذا ارتكبت اجلرمية من طرف أحد املباشرة للشخص املعن اجلزائية املسؤوليةأقر صراحة ب
ق املتعلّ 22-96من األمر  05املادة  ما جاءت به أجهزة أو ممثلي الشخص املعنوي، كذلك

بقمع خمالفات التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، 

                                                             
1 - خامل، 1981لسنة  159إلغاءه مبوجب القانون رقم  هذا القانون قد متّ شار إىل أنّين، 1981أكتوبر  01يف  ؤرقانون  املتضم

، الصادر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، احملدودة املسؤوليةشركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات 
لسنة  26ون رقم من القان 104من هذا القانون، حمل املادة  163، حيث حلّت املادة 1981أكتوبر  01يف  املؤرخ، 40العدد 

عاقب بغرامة مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني األخرى، ي" : ما يلي 194، حيث جاء يف املادة 1954
  "....عن ألفي جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه  يتحملها املخالف شخصياً  ال تقلّ

، الصادر يف اجلريدة الرمسية املتعلق بتنظيم الشركات السياحية، 1977جوان  23يف  املؤرخ، 1977لسنة  38القانون رقم  - 2
  . 1977جوان  30يف  املؤرخ، 26جلمهورية مصر العربية، العدد 
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ملخدرات واملؤثرات املتعلق بالوقاية من ا ،18-04من القانون رقم  251باإلضافة للمادة 
ق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل ، املتعل01ّ-05من القانون رقم  34املادة والعقلية، 

سات املالية نصت على معاقبة مسريو وأعوان البنوك واملؤساليت  اإلرهاب ومكافحتهما
ة األخرى، عندما يقوم هؤالء مبخالفة خمتلف التدابريواملؤسوااللتزامات  سات املالية املشا

من أجل الوقاية من تبييض األموال ومتويل  ،01- 05املفروضة عليهم مبوجب القانون 
ق املتعلّ ،06-05من األمر  24اإلرهاب ومكافحتهما، زد على ذلك ما جاءت به املادة 

مبكافحة التهريب، عندما نصةته ت على معاقبة الشخص املعنوي، الذي قامت مسؤولياجلزائي 
عاقبته بغرامة قيمتها ثالثة أضعاف م مة يف األمر املذكور، حيث يتمه األفعال ارالرتكاب

  . احلد األقصى للغرامة املفروضة على الشخص الطبيعي عند ارتكابه لنفس األفعال
ة الشخص املعنوي عن خمتلف هو األخر نص على مسؤولي ،01-06كذلك القانون 

 2،منه 53يف املادة  املسؤوليةقانون، حيث جاء إقرار تلك جرائم الفساد املنصوص عليها يف ال
ا بالنسبة للقوانني اجلبائيأمت كلّها على مسؤوليةة الشخص املعنوي ة فقد نصباشرة امل اجلزائي

من قانون  121ليه حلسابه ولصاحله، كاملادة رتكب من طرف أجهزته وممثّعن اجلرائم اليت ت
ئب من قانون الضرا 554، واملادة الرسوم على رقم األعمالانون من ق 138التسجيل، واملادة 

من قانون الضرائب املباشرة  303وأخرياً املادة  ،من قانون الطابع 36باشرة، واملادة املغري 
ةت صراحة والرسوم املماثلة، كل تلك القوانني أقرة املسؤولياملباشرة للشخص  اجلزائي

  . ة املنصوص عليها مبوجب تلك القواننيياملعنوي، عن املخالفات الضريب
غري املباشرة و اجلزائية املسؤولية جتدر اإلشارة يف األخري إىل أنّ التمييز بني كل من

  :ب عنه ما يلييترت االقتصاديةسات باشرة للمؤسامل

                                                             
عاقب بغض النظر عن العقوبات املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، ي" على  18-04من القانون  25نصت املادة  - 1

عادل من هذا القانون، بغرامة ت 17إىل  13رتكب جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من الشخص املعنوي الذي ي
  .رة للشخص الطبيعيات الغرامة املقرمر)  05( مخس 

ح من عاقب الشخص املعنوي بغرامة تتراومن هذا القانون، ي 21إىل  18ويف حالة ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من 
  .دج 250.000.000دج إىل  50.000.00

ة ال تفوق مخس سة أو غلقها مؤقّويف مجيع احلاالت، يتم احلكم حبل املؤسسنوات )  05( تاً ملد."  
يكون الشخص االعتباري مسؤوالً جزائياً عن " ق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ، املتعل01ّ- 06من القانون  53نصت املادة  - 2

  ".رة يف قانون العقوبات م املنصوص عليها يف هذا القانون، وفقاً للقواعد املقراجلرائ
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 القتصاديةاملؤسسة ارفع ضد ت اجلزائيةاملباشرة، فإنّ الدعوى  اجلزائية املسؤوليةيف حالة  -1
ليس كذاحلال باشرة، بينما مةة لك بالنسبة للمسؤولياملغري  اجلزائيرفع فيها باشرة واليت ت

دور الضامن لتنفيذ  املؤسسة االقتصاديةالدعوى على الشخص الطبيعي فقط، ويبقى دور 
  1.لة يف أغلب األحيان يف الغرامةالعقوبة املتمثّ

، معرفة الشخص الطبيعي االقتصاديةسة املباشرة للمؤس ئيةاجلزا املسؤوليةيكفي لقيام  -2
ة يفرتكب اجلرمية وموقعه مسة االقتصاديودوافع ارتكابه هلا، بغض النظر عن احلاجة  املؤس

املؤسسة لي د ارتكاب اجلرمية من طرف أحد أجهزة أو ممثّجمرأنّ إلدانته بالعقوبة، حيث 
 اجلزائية املسؤولية؛ كفيل بقيام شرط إدانة الشخص الطبيعي حلساا وبامسها دون االقتصادية

  2.ستقلتني عن بعضهماألنّ كال املسؤوليتني م املباشرة،
ا بالنسبة للمسؤوليةة أمباشرة، فيشترط إدانة الشخص الطبيعي، ألنّ املغري  اجلزائي

مسؤوليته غري مةة ستقلة عن مسؤوليسة االقتصادياليت يتبع هلا، حيث تتبعها وجوداً  املؤس
  3.وعدماً

جزائياً من متابعة  املؤسسة االقتصاديةتابعة املباشرة، ال مينع م اجلزائية املسؤوليةيف  -3
، وبالتايل ازدواج املؤسسة االقتصاديةالشخص الطبيعي املرتكب للجرمية باسم وحلساب 

ة، أما سة عن نفس اجلرميل املؤسيعي عضو أو ممثّوالشخص الطب املؤسسة االقتصاديةمسؤولية 
رفع على الشخص الطبيعي فقط، بينما فإنّ الدعوى ت ،باشرةاملغري  اجلزائية املسؤوليةيف 

  4.هو دور الضامن لتنفيذ العقوبة املقضي ا املؤسسة االقتصاديةيكون دور 
  

  

                                                             
  .87بطي سلطان املهريي، مرجع سابق، ص  - 1
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  الفصل الثاين
  ة واآلليةات الرقابيملكافحة جرمية الغش اجلبائي اجلزائي  

وىل املعاصرة ملكافحة اجلرمية بني الوقاية والقمع، فاُأل اجلنائيةلقد تأرجحت السياسة 
لعلّ أهم آلية اهلدف منها منع وقوع اجلرمية أو اكتشاف األسباب املؤدية إىل وقوعها، و

، أما الثانية فتتمثل يف مكافحة اجلرمية عن ة قبل وقوعها تتمثّل يف الرقابةوقائية ملكافحة اجلرمي
اطريق معاقبة من قام بإرتكا بتسليط خمتلف العقوبات املالية واجلسديحبق  ةة وحىت املعنوي

امرتكب اجلرمية لردعه عن العودة إىل إرتكا.  
نخرطاً ضمن املنظومة القانونية العاملية، قد انتهج نفس زائري باعتباره ماملشرع اجل

ة كأهم أداة يتماألسلوب ملكافحة جرمية الغش اجلبائي، وذلك باعتماده على الرقابة اجلبائي 
من خالهلا، منع وقوع جرمية الغش اجلبائي من طرف املكلّفني بالضريبة، وباألخص منهم 

تلك الرقابة دور املكتشف للجرمية قبل وقوعها أو  بع، باإلضافة إىل لَيةاالقتصاداملؤسسات 
  ).  املبحث األول( أثناء وقوعها كذلك 

وألن سياسة الوقاية من اجلرمية مل تكن ناجعة وحدها ملكافحة اجلرمية، كان البد من 
رمية الغش إرفاقها بسياسة القمع، ال من حيث وضع قواعد إجرائية تتالءم مع طبيعة ج

أدوات ارتكاا، هلذا استوجب األمر مية غري تقليدية من حيث وسائل واجلبائي، كوا جر
قة على مرتكب اجلرمية، إحاطتها بإجراءات ما، وال من حيث العقوبات املطب ةتابعة خاص

تطبيق  جتعل من ،كونه شخص غري طبيعي، يتسم بصفات خمتلفة عن الشخص الطبيعي
 االقتصادية املؤسسات اجلزائري املشرع خص هلذا ،أمراً غري ممكن التقليدية عليهالعقوبات 

  ).الثاين املبحث( اخلاصة طبيعتها مع يتالءم وعقايب إجرائي بنظام اجلبائي الغش جلرمية املرتكبة
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لاملبحث األو  
ة ملكافحة جرمية الغش اجلبائياألحكام الرقابي  

تة مكافحة عترب عمليةسات جرمية الغش اجلبائي سواٌء ضمن املؤسأو  االقتصادي
غريها، من بني أهم األولويات اليت تضطلع ا الدولة عن طريق خمتلف املصاحل ذات الشأن، 

سواء منها الضريبية أو اجلمركي1.ةة أو حىت التجاري  
ملختلف صور جرمية الغش اجلبائي  جل ضمان مكافحة فعالة وذات جدوىومن أ

ةسات املرتكبة من طرف املؤسعيها خمتلف االقتصاديرت الدولة عن طريق مشرفقد سخ ،
الوسائل واألجهزة، حتت إشراف وزارة املالية حىت تستطيع من خالهلا مكافحة هذه اجلرمية 

  2.اخلطرية
وألنّ الطرق األكثر شيوعاً لتحصيل الضريبة يف اجلزائر، هي طريقة التصرحيات 

تصرحيه لإلدارة  عن طريق يقوم املكلّف من خالهلا بتحديد وتقدير وعاء الضريبة ة اليتاجلبائي
ة ةالضريبية السنويفعادة ما يقوم املكلّف باللجوء إىل  3،مبختلف مداخيله ومصاريفه احلقيقي

ة طرق احتيالية لتغليط إدارة الضرائب حول تقدير وعائه الضرييب، هلذا جاءت الرقابة عد
ةاجلبائي ة من أجل التأكّد من خمتلف التصرحيات كأهم وسيلة موضوعة بيد اإلدارة اجلبائي

وتقوم بتصحيح وتقومي األخطاء املرتكبة من طرف  4،املكتتبة من طرف املكلّفني بالضريبة
  5.ق منهاذلك املكلّف بالضريبة والتحقّ

ولتمكني اإلدارة اجلبائية من القيام بعمليع  فقد ة،ات الرقابة اجلبائيتكفّل املشر
ات الغش اجلبائي، بوضع اإلطار القانوين والتنظيمي من أجل كبح عملي اجلبائي اجلزائري

ة، ومن ضمن تلك درم التسامهيفني حبسب قُوضمان توزيع عادل للعبء الضرييب بني املكلّ
                                                             

  .113كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 1
، 2008إىل  2003ة يف احلد من التهرب والغش الضريبيني، حالة اجلزائر من تفعيل الرقابة اجلبائي أسلوبقتال عبد العزيز،  - 2

ة وعلوم التسيري، املركز اجلامعي، التجارياالقتصادية وبات نيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، معهد العلوم مة ضمن متطلّرة مقدمذكّ
  .36، ص 2008/2009حيي فارس، املدية، 

رة ، مذكّة الضرائب لوالية الوادية، دراسة حالة مديرية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبيالرقابة اجلبائي دورسليمان عتري،  - 3
مة كجزء من متطلّمقدةة العلوم بات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، كلياالقتصادي ة وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر والتجاري

  .80، ص 2011/2012 بسكرة،
مة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ، أطروحة مقدب الضرييب، دراسة حالة اجلزائرطرق مكافحة الغش والتهردوداح رضوان،  - 4

  .72، ص 2014/2015ة وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، والتجاري االقتصاديةة العلوم ، كلياالقتصادية
  .80، ص سليمان عتري، مرجع سابق - 5
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األطر القانونيوجد دليل التحقيق يف احملاسبة، الذي يرتكز عليه أعوان اإلة ية يف دارة اجلبائي
  1.فني اممارسة الرقابة املكلّ

لذا سنحاول من خالل هذا املبحث دراسة اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي حيكم 
سري خمتلف مراحل عملية ة الرقابة اجلبائي )وكذا تبيان خمتلف أشكال ) لاملطلب األو ،

ا اإلدارة اجلبائي طلعاملطلب الثاين( الت الغش اجلبائي ة الكتشاف حاالرقابة اليت تض .(  
لاملطلب األو  

ةاإلطار التنظيمي والقانوين للرقابة اجلبائي  
اقعترب الرتة هي حامية النظام اجلبائي التصرحيي، من خالل ختفيفه لآلثار بة اجلبائي

  2.واملخاطر الناجتة عن الغش اجلبائي
فالرقابة اجلبائيخذة من قبل الدولة، لغاية اكتشاف ة هي من أهم امليكانيزمات املت

مواطن الغش اجلبائي، وبالتايل كانت جمموع عملية ات الرقابة اليت تنتهجها اإلدارة اجلبائي
إلجراء املقارنة بني املصرح به، وح به وبني ما جيب أن ياكتشاف النقائص واألخطاء صر

   3.ةينة العموميعلى اخلزسلباً واليت تؤثّر  ،املرتكبة عمداً من خالل ذلك
ى إالّ لالستفاضة يف دراسة اإلطار التنظيمي والقانوين للرقابة اجلبائية، فإنّ ذلك لن يتأت

ة من خالل تناول مفهوم الرقابة اجلبائي )الفرع (  القانوينوكذا إطارها  ،)ل الفرع األو
  ).الفرع الثالث (  تنظيميو إطارها ال ،)الثاين

لالفرع األو  
  ةرقابة اجلبائيمفهوم ال

ال ختتلف الرقابة اجلبائيا أو ة منهة عن غريها من أنواع الرقابة األخرى سواء املالي
4.أهدافها يف شكلها العامة، من حيث مفهومها واإلداري  

                                                             
  .69رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 1
مة لنيل شهادة الدكتوراه ، أطروحة مقد2002-1991، حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف الفترة رضا خالصي - 2

  .185، ص 2007/2008وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  االقتصاديةة العلوم ، كلياالقتصاديةيف العلوم 
بات نيل شهادة املاجستري يف علوم مة ضمن متطلّرة مقد، مذكّة لظاهرة الغش اجلبائي، حالة اجلزائردراسة حتليلياشور يوسفي، ع - 3

  .88، ص 2008/2009ة وعلوم التسيري، املركز اجلامعي حيي فارس، املدية، والتجاري االقتصاديةالتسيري، معهد العلوم 
  .81سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 4
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  ةتعريف الرقابة اجلبائي: أوالً
وفقاً ق مما إذا كان كل شيء يسري التحقّ" بأنها الرقابة بصفة عامة )  فايول(  عرف

ا موضوعها فهو تبيان نواحي للخطة املرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد املقررة، أم
  1". الضعف أو اخلطأ من أجل تقوميها ومنع تكرارها

كما تعرف كذلك بأنها جمموع التقنيات اليت من شأا تسهيل وحتسني أخد 
  .2االحنرافات القرارات، من خالل وضع معايري تقييم األداء وكذا معاجلة

 ما متّ كما تعرف كذلك بأنها األداة والوسيلة اليت ميكن من خالهلا التأكّد من أنّ
كذلك حتديد ، وتشمل أهداف، هو بالضبط ما كان جيب أن يتمإجنازه من أنشطة ومهام و
  3.أسباا وطرق عالجهااالحنرافات إن وجدت و

كويلفها كذلك عر  )M. Colin (، ها الفحصق من طرف اإلدارة  بأناحملاسيب املطب
اجلبائية، وهي عبارة عن م4.ةراقبة احترام القوانني اجلبائي 

ف الرقابة اجلبائيهاكما ميكن أن نعرفحص التصرحيات وكل السجالّت والوثائق : ة بأن
وة باملكلّفني بالضريبة اخلاضعني هلا، سواء أكانوا ذوواملستندات اخلاص أو ة شخصية طبيعي

ة الوسائل لالستعالم معنوياالستيضاح، عن  –االستفسار  –ة، وذلك بقصد التأكّد من صح
ا، وال يكتفي بدراسة وم ن بالتصرحيات والوثائق املرفقةراجعة التصرحياتكل ما هو مدو ،

بل عليه أن يقوم بعمليل عليها من مصادر  قارنةة مح به واملعلومات املتحصبني ما هو مصر
ة ة املاليخرى، وبالتايل التأكّد من مدى التطابق املوجود بينهما وكذلك النظر يف الوضعيأ

  5.للممول
يتضح من خمتلف التعريفات أنّ للرقابة اجلبائينوجزها  6ة وأخرى ثانويةة أهداف رئيسي
  :كما يلي

                                                             
  .13، ص 2010، الطبعة الثانية، دار الثقافة عمان، الرقابة اإلدارية واملالية على األجهزة احلكوميةمحدي سليمان القبيالت،  - 1
  .84، مرجع سابق، ص الضريبة على أرباح الشركاتبن أعمارة منصور،  - 2
  .55، ص 1993املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، ، تنظيم وإدارة األعمالو قحف، بعبد الغفار حنفي، عبد السالم أ - 3

4 - COLIN Philippe, la vérification fiscale, édition économica, paris, 1985, p 38. 
  . 46، ص 1992، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ةة والسياسات املالياملالية العامعبد املنعم فوزي،  - 5
امللتقى العلمي مداخلة مقدمة يف ، ة للحد من آثار األزمة، حالة اجلزائرات الرقابة اجلبائيقترح لتفعيل آليحنو إطار موعالم، وهلي ب - 6

ةة والدويل حول األزمة املالياالقتصادي الدولية واحلوكمة العامليةة العلوم ة، جامعة فرحات عباس، سطيف، كليوعلوم التسيري،  االقتصادي
  .04، ص 2009أكتوبر  20،21يام أ
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  األهداف الرئيسية -1
  .ةبالقوانني اجلبائي ةاالقتصاديسات ق من التزام املؤسالتأكّد أو التحقّ -
- ما عاجلة املشاكل ذات الطابع اجلبائي وفقاًراقبة شروط م 1.لإلجراءات املعمول  
2- ةاألهداف الثانوي  
  .تقييم اخلطر اجلبائي الناتج عن عدم االلتزام بالتشريع اجلبائي -
  2.االنتقاص منهجتنب العقوبات والزيادات الناجتة عن عدم التصريح أو التأخر فيه أو  -

ع اجلزائري للرقابة اجلبائيا بالنسبة لتعريف املشرق هلا ضمن قاأمنون ة، فقد تطر
ل ة اجلزائرياإلجراءات اجلبائيل والثاين والثالث من الباب األومن خالل الفصل األو ،

راقبة ق بإجراءات ماخلاص حبق اإلدارة يف الرقابة املنصوص عليه ضمن اجلزء الثاين املتعلّ
ستشف من خمتلف املواد املنصوص عليهم ضمن ذلك الباب، بأنّ الرقابة الضريبة، حيث ي

ا إلدارة الضرائب لتصحيح النقائص، اإلغفاالت أو األخطاء : ة تعيناجلبائي السلطة املعترف
  .فنياملرتكبة أثناء فرض الضريبة على املكلّ

  ةأهداف الرقابة اجلبائي: ثانياً
ة، تعاريف اليت تناولناها سابقاً يف معرض احلديث عن تعريف الرقابة اجلبائيمن خالل ال

احترام الواجبات تلك الرقابة يف نظام املتابعة و لهتبين لنا مدى الدور الكبري واملهم الذي متثّ
ة إىل حتقيق عدة أهداف كما تسعى الدولة من وراء اعتماد نظام الرقابة اجلبائي 3اجلبائية

  :فيما يلينوجزها 
1- ةاألهداف اإلداري  

ال خيفى الدور الكبري الذي تقوم به الرقابة اجلبائية، من خالل ة خدمة لإلدارة اجلبائي
ولعلّه  4ةأداء اإلدارة اجلبائية وساهم يف زيادة فاعليت واملعلومات اليت توفّرها هلا وتاخلدما

التايلة يف ميكن ضبط جمموعة األهداف من الناحية اإلداري:  

                                                             
  .04وهلي بوعالم، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2
  .186، مرجع سابق، ص 2002-1991حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف الفترة خالصي رضا،  - 3
ة الفترة ة الضرائب لوالية املديحالة مديرية يف ظل اإلصالح الضرييب، دراسة تفعيل دور الرقابة اجلبائيكحلة عبد الغين،  - 4
ة والعلوم التجاري االقتصاديةة العلوم ، كلياالقتصاديةبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم مة ضمن متطلّرة مقد، مذكّ) 2000-2010(

  .85، ص 2011/2012وعلوم التسيري، جامعة املدية، 
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1- ديةات املناسبة وساهم يف اختاذ القرارحتديد النقائص واألخطاء اليت ت1.إجياد احللول ا  
2- تساهم الرقابة اجلبائية يف تسخري كم هائل من املعطيات اإلحصائية من ة لإلدارة اجلبائي

  2.أجل معرفة حجم انتشار جرمية الغش اجلبائي
3- ساعد الرقابة اجلبائكما تية ة بإبراز أوجه القصور واخللل، اليت تعتري املنظومة القانوني

  3.اختاذ اإلجراءات الضرورية لذلكة من أجل سد الثغرات وئياجلبا
2- ةاألهداف القانوني  

ميكن حصر أهم األهداف القانونية يفة للرقابة اجلبائي:  
- تكلّفني بالضريبة، مبختلف القوانني د من مدى التزام املة من أن تتأكّمكّن اإلدارة اجلبائي

واألنظمة اجلبائية أثناء قيامهم بتصرم املالي4ةفا.  
ةة يف ذلك على مبدأ حيث تستند الرقابة اجلبائيواحملاسبة ملعاقبة املكلّفني  املسؤولي

عن أي خروقات وخمالفات قاموا بارتكاا بغية الغش اجلبائي يف وعائهم  ،بالضريبة
  5.الضرييب

- ة يف دفع املكلّفني إىل القيام بالتصريح الصحيح جتنباً للتدليس كما تساهم الرقابة اجلبائي
6.ةوعدم احترام القوانني والتنظيمات اجلبائي  

3- ةة واألهداف املالياالقتصادي   
يبدو أهم هدف تسعى الرقابة اجلبائيةة وة لتحقيقه من الناحية املاليهو يف االقتصادي ،

فظة على األموال العامة من تالعب وسرقة املكلّفني بالضريبة، عن طريق استعماهلم احملا
حلاالت الغش اجلبائي، فهي حتمي إيراد هام من إيرادات اخلزينة العمومي ة من كل ضياع بأي

درة ة، وقُ، األمر الذي سوف يؤدي إىل زيادة مداخيل اخلزينة العمومي7شكل من األشكال
ة اتمع من خالل حتسن مستوى االقتصاد، فاهلدف فاق وزيادة رفاهيأكرب على اإلن

ة يكمن ضمن العالقات املركّبة بني االقتصاد واجلبايةاالقتصادي للرقابة اجلبائي.  
                                                             

  .74دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .82يمان عتري، مرجع سابق، ص سل - 2
  .85كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 3
  .املرجع نفسه - 4
  .166، ص 2000، دار املسرية للنشر، عمان، ة والنظام املايل يف اإلسالمة العاماملاليحممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام،  - 5
  .186، مرجع سابق، ص 2002-1991اجلزائر يف الفترة  حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالةخالصي رضا،  - 6
  .85كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 7
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- احملافظة على أموال اخلزينة العمومية اليت متّة من خالل استرجاع املبالغ املالي ب من التهر
  1.أدائها

  ةجتماعياألهداف اال -4
حماربة احنرافات املكلّف بالضريبة مبختلف صوره كالسرقة واإلمهال أو التقصري يف أداء  -

تمعوحتم2.ل واجباته حنو ا  
- فني ة وذلك من خالل املساواة يف االقتطاعات بني مجيع املكلّحتقيق العدالة اجلبائي

  .والوقوف أمامهم على مسافة واحدة 3بالضريبة
ة لتشمل مجيع املتعاملني، من أجل ضمان منافسة شريفة ونزيهة ل الرقابة اجلبائيتوسيع جما -

  4.بينهم
  الفرع الثاين

ةاإلطار القانوين للرقابة اجلبائي  
البد من توفّر السند القانوين الذي حيمي مجيع تصرفات األعوان املكلّفني مبهمة الرقابة 

م وكذا تاجلبائية، من خالل تأدية واجباة اليت ميكن من خالهلا قدمي الضمانات القانوني
فني بالضريبة من أي شكل من أشكال التعسف أثناء قيام أعوان احملافظة على حقوق املكلّ

ةاإلدارة اجلبائي5.ة مبمارسة مهامهم الرقابي  
  صالحيات أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء مباشرم للرقابة اجلبائية: أوالً

ة، من أجل قيامها مبهمة ات لإلدارة اجلبائيزائري منح مجلة من الصالحياملشرع اجل
ة تتمثل فيما يليالرقابة اجلبائي:  

  
  
  

                                                             
  .186، مرجع سابق، ص 2002-1991حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف الفترة، خالصي رضا،  - 1
  .85كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 2
  .83سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 3
  .187، مرجع سابق، ص 2002-1991حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف الفترة، خالصي رضا،  - 4
بات نيل شهادة ماجستري يف العلوم مة وفقاً ملتطلّ، مذكّرة مقد)حالة اجلزائر ( ة يف مكافحة الغش دور الرقابة اجلبائيونادي رشيد،  - 5

  .48، ص 2001/2002وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  القتصاديةاة العلوم ، كلياالقتصادية
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  حق اإلطالع -1
ل القانون ألعوان اإلدارة الضريبية حق االطالع على خمتلف السجالّت لقد خو

القيام بربط من أجل  وذلك ،والدفاتر والوثائق اخلاصة باملكلّف بالضريبة وخمتلف ملفّاته
  1.ص من الضريبةاكتشاف أشكال الغش اجلبائي الرامية إىل التخلّالضريبة بشكل صحيح و

حيث تة التصرحيات واألعمال املنجزة من أجل تقدير كل ضريبة راقب اإلدارة الضريبي
ا صفة سات واهليئات اليت ليست هلأو حق أو رسم أو إتاوة، وميكن أن متتد رقابتها إىل املؤس

  2.التاجر، اليت تقوم بتسديد أجور ومرتبات مهما كانت طبيعتها
كما ية حبق اإلطالع، قصد تأسيس وعاء ضرييب ومراقبة سمح ألعوان اإلدارة الضريبي

خمتلف الوثائق واملعلومات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلبائيجمموعة  ة، واليت متس
3:سات التاليةمن اهليئات واملنشات واملؤس  

1- اإلدارات واهليئات العمومي46املادة ( سات ة واملؤس ة قانون اإلجراءات اجلبائي(  
2- قانون اإلجراءات  46املادة ( مة من طرف مصاحل الضمان االجتماعي املعلومات املقد

ة اجلبائي(  
3- املعلومات املقدقانون اإلج 47املادة ( ة مة من طرف السلطة القضائيةراءات اجلبائي(  
4- املؤسفني بالضريبة اآلخرينة واملكلّسات املالي:  
  )ة قانون اإلجراءات اجلبائي 51املادة ( ة سات املالياملؤس - أ

  )ةقانون اإلجراءات اجلبائي 57و 53املادة ( ة سات اخلاصحق االطالع على املؤس –ب 
  )ةقانون اإلجراءات اجلبائي 62و 59و 58املادة ( فني اآلخرين حق االطالع على املكلّ –ج 

2- قابةحق الر  
ة اجلزائري حق الرقابة، حيث ميكن من قانون اإلجراءات اجلبائي 18تناولت املادة 
مبوجبه لإلدارة اجلبائية، سواء منها املتعلّق بالرقابة على ة القيام بكل أشكال الرقابة اجلبائي

                                                             
  .325، ص 2003، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر، األردن، الضرائب وحماسبتهاعبد الناصر نور، حسن عدس نائل،  - 1
الصادر يف اجلريدة ، 2002 قانون املالية لسنة املتضمن، 2001ديسمرب  22يف  املؤرخ، 21-01من القانون رقم  58املادة  - 2

  .2001ديسمرب  23يف  املؤرخ، 79، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
  .86كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 3
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كما هو احلال  1ل تأسيس كل ضريبة أو رسمالتصرحيات أو املستندات، وذلك من أج
  .بالنسبة حلق اإلطالع
فحق الرقابة يلة لإلدارة الضريبيةعترب من أهم الصالحينظراً ملا يكتسيه من 2ات املخو ،

  ).ة قانون اإلجراءات اجلبائي 45و 18/2املادة ( أمهية 
  حق املعاينة واحلجز -3

ة، لرقابة املعمول به من طرف اإلدارة اجلبائيجاء هذا احلق من أجل دعم ترتيبات حق ا
مؤدية إىل ارتكاب جرمية الغش اجلبائي،  3يف حالة ما إذا تبين وجود حالة غش أو تدليس

ا حيث يستطيع أعوان اإلدارة الضريبية القيام مبكافحة التحقيقات واملعاينات اليت يرو
ة باملكلّضروري35و 34املواد ( 4.فني بالضريبةة يف احملالّت اخلاص ةقانون اإلجراءات اجلبائي(  

  حق االستدراك -4
هو حق استرجاع أو استدراك احلقوق الناجتة عن التسوية واملراقبة، وذلك من خالل 
تعديل االقتطاع أو إنشاءه من جديد، فالقانون أجاز استدراك كل خطأ يترتب من نوع 

 04لضرائب والرسوم يف أجل أقصاه الضريبة أو مكان فرضها، بالنسبة ألي نوع من ا
قانون  39املادة (  5.سنوات بالنسبة للضرائب املباشرة والرسوم على القيمة املضافة

ة اإلجراءات اجلبائي(  
  ةف بالضريبة اخلاضع للرقابة اجلبائياملكلّ وإلتزامات حقوق: نياًثا

زائري، من أجل منع أي كفلها له القانون اجلبائي اجلللمكلف بالضريبة عدة حقوق      
، مبقابل متتع الذي ميكن أن يطاله أثناء عملية الرقابة اجلبائيةالظلم  وأ شكل من التعسف

املكفولة له أثناء الرقابة اجلبائية؛ فقد محله القانون اجلبائي  املكلّف بالضريبة مبجموعة احلقوق
التصرحيات اجلبائية ختلف امه مبمثل قيكذلك جمموعة من اإللتزامات الواجب عليه تأديتها 

  .من أجل تسهيل مهمة اإلدارة اجلبائية يف تقدير وعائه اجلبائياملطلوبة منه يف وقتها احملدد 

                                                             
  .83سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 1
  .86كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 2
  .84سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 3
جيوز ألعوان اإلدارة اجلبائية القيام بكل التحقيقات " ة اجلزائري، على ما يلي ن قانون اإلجراءات اجلبائيم 22نصت املادة  - 4

   ".واملعاينات، اليت تبدو هلم ضرورية يف احملالت املهنية للمكلّفني بالضريبة 
  .190، مرجع سابق، ص 2002-1991، حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف الفترة، خالصي رضا - 5
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  1قة بالتحقيقاملتعلّ املكلّف حقوق -1
تضمن قانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائري، مجلة من احلقوق املتعلّقة باملكلّف 

 اجلبائية، ومن تلك احلقوق نذكر مترة التحقيق اخلاص بالرقابة ابالضريبة، وذلك أثناء ف
يف  20من قانون اإلجراءات اجلبائية، حيث نصت املادة  21واملادة  20نصت عليه املادة 

فقرا الرابعة على حق اإلشعار املسبق للمكلّف بالضريبة قبل إجراء عملية الرقابة، كذلك 
  . الستعانة مبستشارا ؛لّف بالضريبةنصت نفس الفقرة على حق املك

يف فقرا  21أما الفقرة السابعة والفقرة الثامنة من قانون اإلجراءات اجلباية واملادة 
ة يف حالة اإلقرار الصريح من طرف السادسة، قد تطرقوا إىل استحالة إعادة الرقابة اجلبائي

نةة يف فاملكلّف، باإلضافة إىل القيام بتحقيقات حماسبيا جمدداً  ؛ترة معيه مينع من إعادفإن
  .لنفس الغرض ويف نفس الفترة

اخلامسة، على حق املكلّف يف حتديد مدة يف فقرا الرابعة و 20كذلك نصت املادة 
إجراء التحقيق بشكليه؛ حتقيق مصوب أو حتقيق حماسيب، أما بالنسبة لتحديد مدة إجراء 

، أما التحقيق املعمق يف 37واملادة  23ة فقد نصت عليها املادة ميالتحقيق بالنسبة للمعاينة اليو
  .يف فقرا الرابعة، لتحديد مدة إجراء التحقيق 21الوضعية احملاسبية فقد تطرقت املادة 

من قانون اإلجراءات  65املادة و 38كذلك يلتزم أعوان الضرائب مبقتضى املادة 
  .اجلبائية بالسر املهين

على ضرورة  ايف فقرا اخلامسة، فقد نصت 21املادة يف فقرا السادسة و 20املادة 
من قانون  72و 71و 70إعالم املكلّف بنتائج التقومي، بالنسبة حلق الطعن فقد كفلته املادة 

ا املادة اإلجراءات اجلبائيت على حق التأجيل  74ة بالنسبة للطعن النزاعي، أمفقد نص
  .القانوين للدفع

الفقرة األوىل من قانون  79و 78و 76التحقيق يف الشكاوى، نصت عليه املادة حق 
  . اإلجراءات اجلبائية

من قانون اإلجراءات اجلبائية، نصت على حق املكلّف بالضريبة  81إىل  80املواد من 
لطعن ة، باإلضافة إىل حق الطعن أمام احملكمة اإلدارية، وحق االلجوء إىل جلنة الطعن املختصب

                                                             
 38و 37و 23و 21و 20املواد رقم  أنظرملزيد من اإلطالع على خمتلف احلقوق املتعلّقة بالتحقيق فيما خيص املكلّف بالضريبة،  - 1
  . من قانون اإلجراءات اجلبائية 93إىل  70واملواد من  65و
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ت عليه املادة أمام الغرفة اإلداريا بالنسبة حلق الطعن الوالئي فقد نص93ة للمحكمة العليا، أم 
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية

  فالتزامات املكلّ -2 
ت عليها مجلة من القوانني املتفرا التزامات املكلّف بالضريبة فقد نصاقة، نذكر منهأم 

591- 75، من األمر رقم 12و 11و 10و 09ملنصوص عليها يف املادة ة اااللتزامات احملاسبي.  
أما االلتزامات ذات الطابع الضرييب الواقعة على عاتق املكلّف بالضريبة، فقد نصت 

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، املتعلّقة بالتزام التصريح  183عليها املادة 
على التزام التصريح الشهري أو الثالثي  35ص يف مادته ، ن242- 06بالوجود، القانون رقم 

لرقم األعمال، كذلك التزام التصريح بالتنازل والتوقف عن النشاط أو الوفاة، فقد نصت 
  . من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 195عليه املادة 

  . 163- 05من القانون رقم  41أما التزام تدوين رقم التعريف اجلبائي، فقد نصت عليه املادة   
  الفرع الثالث

ةاإلطار التنظيمي للرقابة اجلبائي  
إنّ الترسانة القانونيع اجلزائري عملية الرقابة اجلبائيا املشر د  ؛ةة اليت أحاطتبقى جمر

حرب على ورق وجمرد عملية تنظري ال غري، ما مل تة صاحبها آليات ووسائل تتولّى عملي
ة فعالة وذات جدوى، فقد رقابة جبائيضمان على أرض الواقع، هلذا ومن أجل جتسيدها 

أحاطها املشرع اجلزائري مبجموعة من اهلياكل واألجهزة املخولة هلا مبقتضى القانون القيام 
الة من أجل الوصول إىل الغاية بذلك، حىت يتسىن هلا ممارسة عملها بطريقة منظّمة وفع

  4.تمثّل يف حماربة كل صور وأشكال الغش اجلبائيواهلدف املنشود، وامل

                                                             
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، قانون التجاري املعدل واملتمال املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59-75األمر رقم  -  1

  .1975ديسمرب  19يف  املؤرخ، 101، العدد للجمهورية اجلزائرية
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 2007قانون املالية لسنة  املتضمن، 2006ديسمرب  26يف  املؤرخ، 24-06القانون رقم  - 2

  .2006ديسمرب  27يف  املؤرخ، 85 ، العدداجلزائرية
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 2006قانون املالية لسنة  املتضمن، 2005ديسمرب  31يف  املؤرخ، 16-05القانون رقم  - 3

  .2005ديسمرب  31يف  املؤرخ، 85، العدد اجلزائرية
  .98كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 4
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حيث ميكن تقسيم جمموعة األجهزة واهلياكل املعنية الرقابة اجلبائية إىل مصاحل ة بعملي
أوالً( ة مركزي  (ة و أخرى غري مركزي )ًثانيا .(  

  ةاملصاحل املركزي: أوالً
ة األحباث واملراجعات تعترب مديري) D.R.V (1ك املركزي لعملية الرقابة ، هي احملر
ة، حيث متّاجلبائي تنظيمها ضمن املديريات املركزي2ةة لوزارة املالية ، إذ تتوىل هذه املديري

املركزية عمليات والسلطات على ة حماربة جرمية الغش اجلبائي، وهلا جمموعة من الصالحي
املستوى الوطين، وتتضماجعات ة للبحث واملرن ثالث مصاحل جهوي )S.R.V ( أربع و

مديري3.ةات فرعي  
  املراجعاتاملصلحة اجلهوية لألحباث و -

تتواجد هذه املصلحة بكل من والية اجلزائر ووهران وقسنطينة، حيث هلا صالحية 
  .التدخل على املستوى الوطين، للتحقيق يف الوضعية الضريبية لكبار املكلّفني ألمهية نشاطهم

  راجعاتهوية لألحباث واململصلحة اجلاأقسام  -1
4هذه املصلحة لصريورة عملها ثالثة أقسام تظم.  

يتوىل هذا القسم تنفيذ برامج املراقبة يف عني : قسم املراقبة واإلحصائيات والتقييم -أ
دها مديرياملكان اليت حتدة األحباث واملراجعات، مع إعداد الوضعية املتعلّقة ات اإلحصائي

ة، اليت تفيد مراقبة النشاطات تنفيذ برامج جتميع املعلومات اجلبائي بذلك، كما يتوىل
ات والقيام بالزيارات يف إطار ممارستها واملداخيل، باإلضافة لتنفيذ كل التحقيقات والتحري

  5.ملهامها على املستوى اجلهوي وما بني اجلهوي

                                                             
 15يف  املؤرخ، 55-95، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 1998جويلية  13يف  املؤرخ، 228 -98 فيذي رقمالتن املرسوم - 1

يف  املؤرخ، 51، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ةتنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املالي املتضمن، 1995فيفري 
  .1998جويلية  15

  .98لة عبد الغين، مرجع سابق، ص كح - 2
  .122كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
، احملدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياا، 2009فيفري  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  42املادة  -  4

  .2009مارس  20يف  خاملؤر، 20، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
  .د تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياااحملد، 2009فيفري  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  43املادة  - 5
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 يف إطار مهامهم قنييقوم هذا القسم مبساعدة احملقّ: قسم املساعدة على الرقابة -ب
م أثناء قيامهم بفحص احملاسبات اآلليا، وكذا مساعد 1.ةاملكلّفني  

ة لألحباث واملراجعات، ة إمداد املصلحة اجلهوييتوىل هذا القسم مسؤولي: قسم الوسائل - ج
لة هلا، وكذا تسيري الوسائلمبختلف الوسائل الضرورية اليت متكّنها من القيام باملهام املخو 

فني بالضريبة، وتصنيف ملفات املراجعة قني واملكلّوالدعائم واملطبوعات املوجهة للمحقّ
  2.وحفظها

ا بالنسبة للمديريأمت عليها املادة رقم ات الفرعيمن املرسوم  013ة، فهي اليت نص
من  نة وتتكوة كمصدر للرقابة اجلبائيات الفرعيعترب تلك املديريوت ،288-98التنفيذي رقم 

03 مديرية وهيات فرعي:  
- املديرية للربجمةة الفرعي.  
- املديرية للمعايري واملناهجة الفرعي.  
- املديرية الفرعيةة للرقابة اجلبائي.  
2- ة األحباث واملراجعات مهام مديري )D.R.V :( تم هذه املديرية مبا يلي: 
  .4الكشف عن التيارات الكبرية للتهرب الضرييب -
- ات الدائمة الواجب حتقيقها من أجل جتميع البحث باإلضافة إىل التعريف بالعملي

5.ةاالحتفاظ ومراقبة استعمال املعلومات اجلبائي  
- 1.فني بالضريبة أثناء عملية الرقابةة مع احلفاظ على حقوق املكلّجعل الرقابة أكثر شفافي  

                                                             
  .ة وصالحياائيد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبااحملد، 2009فيفري  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  44املادة  - 1
  .ة وصالحيااد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائياحملد، 2009فيفري  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  45املادة  - 2
املفتشية تتكون املديرية العامة للضرائب، زيادة على " : ، على ما يلي228-98نصت املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  - 3

  : العامة للمصاحل اجلبائية من
6- ة البحث واملراجعات، وتضممديري:  
  .ة الفرعية للتحقيقات والبحث عن املعلومات اجلبائيةاملديري -أ

  .ة للربجمةاملديرية الفرعي -ب
  .املديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية -ج
  .املديرية الفرعية للمقاييس واإلجراءات - د
  ".دد الوزير املكلّف باملالية بقرار، تنظيم هذه املديرية، واختصاصها اإلقليمي، وصالحياا حي
  .207حممد محو، منور أو سرير، مرجع سابق، ص  - 4
  .41قتال عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 5
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- إجراء سلسلة من العمليات إىل جانب املفتشية العامة، من أجل تقسيم ة للمصاحل اجلبائي
أداء املفتشيات احمللية، وحتسني املردودية اجلبائي2ةة العام.  

- توجيه وتعاون وتقييم نشاطات مصاحل التحقيقات احملاسبية املوجودة على ة واجلبائي
  3.املستوى الوالئي واحمللي

- هلذا  ،كشف عن مناطق التدليس ومكافحتهاال يبرز مهام هذه املديرية هعترب من أكما ت
ة للضرائب حىت تتوىل عملية التدقيق وحتديد كل ة العامإنشائها على مستوى املديري متّ

  4.مصادر الغش اجلبائي على املستوى الوطين
  ةركزياملغري املصاحل : ثانياً

ة لة يف املديريمثّة املتوهي مصاحل تابعة لإلدارة املركزي 5تسمى كذلك باملصاحل اخلارجية
6ة للضرائبالعامها تتميإالّ أن ،ات مستقلّز بصالحي7:ة عن اإلدارة املركزية وهية نسبي  

- املديرية للضرائب ة اجلهوي )D.R.I (.  
- املديرية للضرائب ة الوالئي )D.I.W (.  
- ة لألحباث واملراجعاتاملصلحة اجلهوي.  
  .يقاملركز اجلهوي لإلعالم والتوث -
- ات الضرائبمفتشي.  
  .قباضة الضرائب -
- مديريسات ة كربيات املؤس )D.G.E .(  
  ). C.D.I( مراكز الضرائب  -

                                                                                                                                                                                   
  .207حممد محو، منور أو سرير، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2
  .41زيز، مرجع سابق، ص قتال عبد الع - 3
الصادر يف اجلريدة ، 2009قانون املالية لسنة  املتضمن، 2008ديسمرب  30يف  املؤرخ، 21-08، من القانون رقم 45املادة  -  4

  .2008ديسمرب  31يف  املؤرخ، 74، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
، الطبعة الثانية، مكتبة بن موسى فني بالضريبة يف النظام اجلبائي اجلزائرياملكلّة على الرقابة اجلبائيعوادي مصطفى، زين يونس،  - 5

  .28، ص 2010السعيد للنشر والتوزيع، الوادي، اجلزائر ، 
  .99كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 6
، 60-91وم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم املرس2002سبتمرب  28يف  املؤرخ، 303- 02من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  - 7

الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، ااة لإلدارة اجلبائية وصالحيد تنظيم املصاحل اخلارجيالذي حيد، 1991فيفري  23يف  املؤرخ
  .2002سبتمرب  29يف  املؤرخ، 64، العدد اجلزائرية
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- ة مراكز الضرائب اجلواري )C.P.I .(  

1- اهلياكل التقليديةة للرقابة اجلبائي  
ات ومصاحل يرية، اخلاصة بالرقابة اجلبائية إىل مدة التقليديركزياملغري املصاحل  تنقسم

لهدة نمتعدا فيما يليفص:  
  ) D.R.I( ة للضرائب ة اجلهوياملديري - أ

ات يف كل من واليات اجلزائر ووهران وقسنطينة وعنابة والبليدة تتواجد هذه املديري
وسطيف والشلف وورقلة وبشار، حيث تات امتداد للمستوى احمللي لإلدارة عترب هذه املديري

فيفري  23يف  املؤرخ، 601-91 تنظيمها أول مرة مبوجب املرسوم رقم املركزية، حيث متّ
ة الضرائب الوالئية اليت ل دورها األساسي يف تنشيط ومتابعة نشاطات مديري، ويتمث1991ّ

ة راقبة نشاطات املصاحل اجلبائيف يف هذا اإلطار باإلنعاش والتوجيه وموتكلّ تتبعها إقليمياً
  2.نطاقها اإلقليمياملتواجدة يف حدود 

وتظم هذه املديرية أربع مديري3:ة هيات فرعي  
- املديرية للتكوينة الفرعي.  
- املديرية للتنظيم والوسائلة الفرعي.  
- املديرية الفرعية للعمليةات اجلبائي.  
- املديرية للمراقبة واملنازعاتة الفرعي :ة الفرعيختتص املديرية واملنازعات ة للمراقبة اجلبائي

ا على املستوى احمللي يف بتنفيذ توجيهات اإلدارة املركزي ة، وتكلّف كذلك باملهام املنوطة
ن هذه املديرية من جمال املراقبة اجلبائيمكتب متابعة : مكاتب هي 03ة واملنازعات، وتتكو

مكتب حتليل تقارير املراج ،ة والتقييمبرامج األحباث واملراجعات اجلبائية عات اجلبائي
   4.مكتب متابعة املنازعات ،والتقييمات

  
                                                             

، ة واختصاصااة لإلدارة اجلبائيد لتنظيم املصاحل اخلارجياحملد، 1991فيفري  23يف  املؤرخ، 60-91املرسوم التنفيذي رقم  - 1
  .1991فيفري  27يف  املؤرخ، 09، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

ة ة لإلدارة اجلبائييد لتنظيم املصاحل اخلارجاحملد، 2006سبتمرب  18يف  املؤرخ، 327-06من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة  - 2
  .2006سبتمرب  24يف  املؤرخ، 59، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وصالحياا

  .د لتنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياااحملد، 2009فيفري  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  25املادة  - 3
د لتنظيم احملد، 2009فيفري  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  41إىل  38يرجى مراجعة املواد من ملزيد من اإلطالع  - 4

املصاحل اخلارجياة لإلدارة اجلبائية وصالحيا.  
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  ة للضرائبيئة الوالاملديري -ب
تضم 05( ة مخس هذه املديري ( مديريات فرعية، من بينها املديرية للرقابة ة الفرعي

اجلبائيوهي1مكاتب 03 ة، وهذه األخرية تضم :ةمكتب البحث عن املعلومات اجلبائي، 
ات ومقارنة املعلوماتمكتب البطاقي، ةمكتب املراجعات اجلبائي.  

ةيتوىل مكتب البحث عن املعلومات اجلبائي:  
- إحداث بطاقية باجلماعات احمللية خاصة واإلدارات واألجهزة احملليسات ة واملؤس

ر لديهم املعلومات اليت ميكن االستناد عليها يف واألشخاص، الذين من املمكن أن تتوفّ
  2.وعاء الضريبة أو حتصيلهاتأسيس 

- القيام بربجمة التدخباشرة عن طريق فرق البحث والقيام جبمع الت اليت سيجريها املكتب م
  3.ف مبصلحة مقارنة املعلوماتاملعلومات وإرساهلا إىل املكتب املكلّ

  .متابعة تنفيذ برامج املراقبة واملراجعة -
  .ج املراقبةتسجيل املكلّفني بالضريبة يف خمتلف برام -
- إعداد الوضعيات اإلحصائية والتقارير الدوريةة التقييمي.  
 ات الضرائبمفتشي - ج

، حيث 1991فيفري  23يف  املؤرخ 60- 91ات مبوجب األمر رقم إنشاء هذه املفتشي متّ
ة الضرائب على تتوىل مفتشي" : منه على 12ت املادة والذي نص 1994بدأ سريانه يف سنة 

البحث ومجع ، مسك امللف اجلبائي اخلاص بكل خاضع للضريبة، فتقوم باخلصوص
ة التصرحيات واستغالهلا ومراقبة واملعلومات اجلبائية وكشوف إصدار اجلداول الضريبي

ات التسجيل العائدات وتنفيذ عملي."  
ات الضرائب إىل أربع مصاحلتنقسم مفتشي:  

- سات واملهن احلرةمصلحة جباية املؤس .  
  . مصلحة جباية مداخيل األشخاص الطبيعيني -
- ةمصلحة اجلباية العقاري .  

                                                             
ة ات الوالئيديرية واملات اجلهويد لالختصاص اإلقليمي للمديرياحملد، 1998جويلية  12يف  املؤرخمن القرار الوزاري،  52املادة  - 1

اللضرائب وتنظيمها وصالحية، اة اجلزائرية للجمهوريخ، 79، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسي1998أكتوبر  25يف  املؤر.  
  .82رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .املرجع نفسه - 3



 ات القانونية ملكافحة جرمية الغش اجلبائياآللي                           : ل الثاينفصال -الباب الثاين 

231 
 

- التمصلحة التدخ.  
ات الضرائب من خالل تلك املصاحل على اخلصوص مسك امللف اجلبائي تتوىل مفتشي

ة واستغالهلا البحث ومجع املعلومات اجلبائياخلاص بكل خاضع للضريبة، حيث تقوم ب
ات ة وكشوف العائدات وتنفيذ عمليصدار اجلداول الضريبيإومراقبة التصرحيات، و

  .1التسجيل
ه يف حالة وجود خطأ أو نسيان أو أي نقص ملحوظ يتمقة  كما أنالقيام مبراقبة معم

على  ، بناءاً)ف ة اليت تستلمها من املكلّة واخلاصة والسنويالشهري( وفحص التصرحيات 
ة اخلاص 2ئي ويف كشوفات الربط وبطاقات املعلوماتاملعطيات املوجودة يف امللف اجلبا

  .ف بالضريبةباملكلّ
ة فيما خيص عترب حجر األساس يف تنظيم اإلدارة اجلبائيات الضرائب تمفتشي كما أنّ

عملي3.ةة الرقابة وهي العنصر األكثر أمهية ضمن تلك العملي  
  قباضات الضرائب -د

ول الضرائب وسندات القبض وحتصيل اضات الضرائب خصوصاً، جبداتتكفّل قب
  5:، وتنقسم مصاحل التحصيل إىل قسمني4الضريبة

  .قباضة حتصيل الضرائب -
- قباضة التسيري املايل للبلديةات والقطاعات الصحي.  

  6.ل دور قباضات الضرائب يف دعم التنسيق مع مصاحل وعاء التحصيل القسريويتمثّ
  
  
  

                                                             
حملدد لتنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية ا، 1991فيفري  23يف  املؤرخ ،60-91من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة  -  1

  واختصاصاا
  .85رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .125كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
احملدد لتنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية ، 1991فيفري  23يف  املؤرخ ،60-91من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  -  4

  واختصاصاا
  .1998جانفي  13يف  املؤرخ، 1998-009من القرار  مكرر 28املادة  - 5
  .1998جانفي  13يف  املؤرخ، 1998-009من القرار  مكرر 29املادة  - 6
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  ة رقابة اجلبائياهلياكل اجلديدة املستحدثة لل -2
رات احلديثة وكذا التحكّمن أجل مواكبة التطوفني بالضريبة، ال يف تسيري املكلّم الفع

جلأت اإلدارة اجلبائية من أجل التكيتجانسة ف مع املعطيات اجلديدة إىل وضع قواعد سري م
وحديثة سواء من الناحية التشريعي1.ةة أو التنظيمي  

ة، لغاية الوصول إىل نظام جبائي نة املتبع من طرف اإلدارة اجلبائيط العصرملخطّ امتداداًو
ال، ومفعرات التكنولوجيةة احلديثة، وخمتلف األوضاع واكبة ملختلف التطواالقتصادي 

ة املستحدثة، جلأت إدارة الضرائب إىل وضع مشاريع إنشاء هياكل جديدة االجتماعيو
   2002.2ابتدأت منذ سنة 

  ) DGE( سات كربيات املؤس ةمديري -أ
تعترب مديرية كربيات املؤسسات حديثة النشأة مقارنة مع خمتلف املديرية ات اجلبائي

األخرى، حيث جاء إنشاءها تلبية ملتغيرات جديدة طرأت على االقتصاد اجلزائري، الذي 
ز بتمركز أكرب املداخيل اجلبائييتمي3.ربىسات الكة ضمن عدد حمدود من املؤس  

مديرية كربيات املؤسسات هي مديرية تابعة لإلدارة العامة ة للضرائب، تتوىل مهم
الرقابة اجلبائية للمؤسسات الكربى يف اجلزائر، كما تتوىل مسات الكبرية اليت ال تابعة املؤس

، وتشكّل مكان لدفع )دج  100.000.000( رقم أعماهلا عن مئة مليون دينار جزائري  يقلّ
  4.لتصاريح وتسديد الضرائبا

 املؤرخ 3035- 02سات مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ة كربيات املؤسإنشاء مديري متّ
  .ااة وصالحية لإلدارة اجلبائيد تنظيم املصاحل اخلارجي، الذي حيد2002سبتمرب  28يف 

تتكون مديري05سات من ة كربيات املؤس مديري6:ة وهيات فرعي  
                                                             

  .86رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه - 2
  .89سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 3
  .45قتال عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 4
د لتنظيم احملد، 60-91للمرسوم التنفيذي رقم  املعدل واملتمم، 2002سبتمرب  28يف  املؤرخ، 303- 02املرسوم التنفيذي رقم  - 5

ة وصالحية لإلدارة اجلبائيااملصاحل اخلارجية، اة اجلزائرية للجمهوريخ، 64، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسيسبتمرب  29يف  املؤر
2002.  

يف  املؤرخ، 60-91، املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2005ديسمرب  26يف  املؤرخ 494-05من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  - 6
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، املعدل واملتمماا ة وصالحية لإلدارة اجلبائيد تنظيم املصاحل اخلارجيالذي حيد، 1991فيفري  23

  . 2005سبتمرب  29يف  املؤرخ، 84، العدد ريةللجمهورية اجلزائ
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  ة جلباية احملروقاتة الفرعيياملدير -
- املديرية للتسيرية الفرعي  
- املديرية للرقابة والقوائمة الفرعي  
- املديرية للمنازعاتة الفرعي  
- املديرية للوسائلة الفرعي  

1: التالنينيفة املكلّخيضع لرقابة هذه املديري  
1- شكّلة بقوة القانون أو فعلياً عات األشخاص املعنويني املاألشخاص املعنويني أو جتم

: والعاملة يف ميدان احملروقات، وكذا الشركات التابعة هلا كما تنص عليه أحكام القانون رقم
ق بأعمال التنقيب واحملروقات واستغالهلا ونقلها املتعلّ 1986أوت  19يف  املؤرخ 142- 86

  .وكذا النشاطات امللحقة ا املعدل واملتممباألنابيب، 
شركات رؤوس األموال وشركات األشخاص، اليت اختارت النظام اجلبائي لشركات  -2

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  136رؤوس األموال املنصوص عليها يف املادة 
واليت ياية السنة املالي ة مئة مليون دينار جزائري ساوي أو يفوق رقم أعماهلا يف

  ).دج 100.000.000(
ساوي رقم أعمال أحد عات الشركات بقوة القانون أو فعلياً، واليت يفوق أو يمجت -3

  ).دج  100.000.000( أعضائها، مئة مليون دينار جزائري 
ة، وكذا الشركات اليت ليست عات األجنبيالعضو يف التجمالشركات املقيمة يف اجلزائر و -4

من قانون الضرائب  156/01يف املادة  ة يف اجلزائر، كما هو منصوص عليههلا إقامة مهني
  .املباشرة والرسوم املماثلة

تتوىل مديرية كربيات املؤسةسات املهام التالي :فيما خيص ال املؤس سات اخلاضعة
اختصاصها، تقوم مبهام الوعاء والتحصيل واملراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على 

عاتق األشخاص املعنويني، واعات املشكّلة بقولياً أو حىت الكيانات، مهما ة القانون أو فعم

                                                             
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، 2003قانون املالية لسنة  املتضمن، 2002ديسمرب  24يف  املؤرخ، 11-02من قانون رقم  60املادة  -  1

  .2002ديسمرب  25يف  املؤرخ، 86، العدد للجمهورية اجلزائرية
، ق بأعمال التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالهلا ونقلها باألنابيباملتعلّ، 1986أوت  19يف  املؤرخ، 14-86القانون رقم  - 2

  .1986أوت  27يف  املؤرخ، 35، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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ة أو مركزها تها الفعليستها الرئيسي أو مديريصبغتها القانونية وحمل مؤس كانت
  .1االجتماعي

  :فهي إذا تتوىل ما يلي
  2.تنفيذ برامج مراقبة احملاسبة ومتابعتها -
- غلّة وجتمعها وتستتبحث عن املعلومات اجلبائي3.راقب التصرحياتها وت  
- 4.ة دفع التصرحيات وحتصيل الضرائبتسهيل عملي  
- تعد وت5.فني بالضريبة وتقيم نتائجهاالت واملراقبة لدى املكلّنجز برامج التدخ   
- 6.ة للمراقبةاقتراح التسجيل يف الربامج السنوي  
  7.ف بالضريبةمسك ملف جبائي لكل مكلّ -
  ) C.D.I( مراكز الضرائب  -ب

عترب مراكز الضرائب من اهلياكل املستحدثة، حيث تقوم بالتسيري الكامل للضريبة ت
اخلاصة باملؤسطة، اخلاضعة للنظام احلقيقي وتشمل حىت أصحاب املهن سات الصغرية واملتوس
8.ةاحلر  

ة على املستوى احمللّفمراكز الضرائب هي مصلحة تنفيذيي مرتبطة مةباشرة باملديري 
الوالئية للضرائب، وهلا عالقة مباشرة فيما خيص مركزة اإلحصائية ات وبرجمة املراقبة اجلبائي

واألعمال التنازعي9لطة رئيسهاة اليت تفوق س.  
مراكز الضرائب يف جمال الوعاء والتحصيل والرقابة ومنازعات الضرائب  كما ختتص

  10.ةفني بالضرائب بعنوان نشاطام املهنيوالرسوم الواقعة على عاتق هذه الفئة، من املكلّ
ةتتوىل مراكز الضرائب املهام التالية يف جمال الرقابة اجلبائي:  

                                                             
  .208حممد محو، منور أوسرير، مرجع سابق، ص  - 1
  .79دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 2
  .94سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 3
  .45قتال عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 4
  .94سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 5
  .79دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 6
  .209حممد محو، منور أوسرير، مرجع سابق، ص  - 7
  .79دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 8
  .89رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 9

  .2006سبتمرب  18يف  املؤرخ، 327-06من املرسوم التنفيذي رقم  20ة املاد - 10
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  1.استغالهلا ومراقبة التصرحياتة وجتميعها ون املعلومات اجلبائيالبحث ع -
  .2إجناز برامج التدخالت واملراقبة لدى اخلاضعني للضريبة وتقييم نتائجهاإعداد و -

نّ مراكز الضرائب مكلّفة بإجراء مراقبة على أساس املستندات لتصرحيات أي أ
ة ة وحواصل تقييميإعداد جداول إحصائيريبة، التابعني ملراكز الضرائب واملكلّفني بالض

3.ةدوري  
  ) C.P.I( ة مراكز الضرائب اجلواري - ج

عترب هذه املراكز من املراكز املستحدثة يف النظام اجلبائي اجلزتعترب مبثابة ائري وهي ت
4.ر ملراكز الضرائبالنموذج املصغ   

ة ابعني للهيئات اجلبائيتالغري اورة، مسك ملفّات املكلّفني تتوىل مراكز الضرائب ا
سالفة الذكر، واخلاضعني للضريبة اجلزافيصة يف متابعة ة، باإلضافة إىل إقامة مراكز متخص

ة واملعادن النفاجلباية العقارييسة، الكحول والتبغ واجلباية احملليةة والفالحي .  
، 327- 06من املرسوم التنفيذي رقم  26ة للضرائب، وفقاً لنص املادة كز اجلوارياتتكفّل املر

  :بتسيري ما يلي
 "- املؤسسات الفرديظام اجلزايفة اخلاضعة للن.  
- ةاملستثمرات الفالحي.  
املفروضة على الدخل اإلمجايل أو على الذمم األشخاص الطبيعيني برسم الضريبة  -

املاليم العقاريةة، وكذا الرسوم املفروضة على ممتلكاة وغري املبنية املبني.  
- ات أو أي تنظيم آخر برسم املؤسة ذات الطابع اإلداري واجلمعيسات العمومي

جزء أخر من الضرائب أو الرسوم املفروضة على األجور والرواتب املدفوعة، أو أي 
  . نشاطهم اخلاضع للرسم

- املؤسة كربيات املؤسسات أو مراكز الضرائب، برسم الضرائب أو سات التابعة ملديري
  ". ....الرسوم غري املتكفّل ا من قبل اهلياكل اجلبائية اليت ختضع هلا

                                                             
  .107سليمان عتري، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه  - 2
  .ااة وصالحية لإلدارة اجلبائيد لتنظيم املصاحل اخلارجياحملد، 2009سبتمرب  21يف  املؤرخمن القرار الوزاري املشترك  90املادة  - 3
  .108ان عتري، مرجع سابق، ص سليم - 4
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أما بالنسبة ملهام املراكز اجلوارية الرقابة اجلبة للضرائب، فيما خيص عمليل يفة فهي تتمثّائي:  
- 1.ة وجتميعها واستغالهلاالبحث عن املعلومات اجلبائي  
- 2.التمراقبة التصرحيات وتنظيم التدخ  

كما أنّ للمراكز اجلوارية للضرائب، عدة مهام أخرى سواء فيما يتعلّق مبجال الوعاء 
  .االستقبال واإلعالمالضرييب، أو يف جمال حتصيل الضريبة أو يف جمال املنازعات وكذا جمال 

  املطلب الثاين
ةأشكال الرقابة اجلبائي  

ق فيه للتحقيق والرقابة عدة طرق ختتلف باختالف نوع النشاط املراقب واحملقّ
ني لنفس النشاط، قد ال يكون بنفس الطريقة رات احملاسبة، كما أنّ التحقيق يف ملفّومؤش

اء رقم أعماله أو جزء من أرباحه، هلذا فإنّ باعتبار املكلّف ال يستخدم طريقة واحدة يف إخف
احملقّق هو الوحيد الذي حيدد الطريقة اليت يتسنى له من خالهلا كشف حقيقة ما خيفيه 

  3.املكلّف
 ،إنّ اعتماد النظام الضرييب اجلزائري على التصرحيات اليت يقدمها املكلّفون بالضريبة

م على اإلدارة اجلبائيتتأكّد من مدى ى إطالقها وأن تتحفّظ منها وعل هاة أن ال تأخذحيت
صح4تها،تها ومصداقي اوذلك عن طريق خمتلف آلي ات الرقابة املنوطة.  

حث ختتلف صور الرقابة اجلبائية باختالف الطرق املتة بعة يف التحقيق والغاية املرجو
  5.منه

حيث سنخصنها ما ة، سواء مص هذا املطلب لدراسة خمتلف أشكال الرقابة اجلبائي
الرقابة على الوثائق ة وتعلّق بالرقابة الشكلي )الفرع (، أو مراقبة احملاسبة ) لالفرع األو

  ). الفرع الثالث( ة ات اجلبائي، أو الرقابة املعمقة ملختلف الوضعي)الثاين

                                                             
  .110سابق ، ص الرجع املسليمان عتري،  - 1
  .املرجع نفسه - 2
بات نيل شهادة ماجستري يف العلوم ملتطلّ مة وفقاً، رسالة مقد)حالة اجلزائر ( ة يف مكافحة الغش دور الرقابة اجلبائيونادي رشيد،  - 3

  .79، ص 2001/2002لتسيري، جامعة اجلزائر، وعلوم ا االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية
  .125كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .66ص قتال عبد العزيز، مرجع سابق،  - 5
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  الفرع األول
ة والرقابة على الوثائقالرقابة الشكلي  

تعترب كل من الرقابة الشكليا عون ة والرقابة على الوثائق، رقابة داخلي ة خيتص
ا يف مكتبه، حيث ت ها الضرائب الذي يقومجمموعة اإلجراءات اليت  "عترب هذه الرقابة بأن

ا املصاحل املكلّفة بالرقابة اجلبائي ة التصرحيات واملعلومات تقومة، وهذا للتأكّد من صح
دف إىل التقليل من الغش دة ريبة يف إطار قوانني حمدفني بالضاملقدمة من طرف املكلّ

  1."الضرييب
وتسمى هذه الرقابة كذلك بالرقابة العامة، حيث تتم ات على مستوى مفتشي

الضرائب، إذ يقوم رئيس املفتشيهذه  ة مبراقبة وفحص تصرحيات املكلّفني بالضرائب، وتتم
  2.ةل أو إجراء أحباث خاصاملراقبة على شكل فحص متهيدي من دون التنقّ

  ة الرقابة الشكلي: أوالً
الرقابة الشكليل عملية هي أوة متر ا التصرحيات املقدّفني بالضريبة، مة من طرف املكل

فهي تغطّي مجيع التدخالت اليت تتم من أجل تصحيح األخطاء املادياكتشافها أثناء  ة اليت يتم
عىن الإجراء التصرحيات، كما ت3.فني بالضريبةق يف هوية وعنوان املكلّة بالتحقّرقابة الشكلي  

حيث يقوم عون الضرائب من خالل هذا النوع من الرقابة بالقيام بتصحيحات مادية 
فني للتصرحيات والتحقّق من هوية وعنوان لألخطاء أو النقائص املرتكبة عند اكتتاب املكلّ

 توجد فيه نقائص، باإلضافة إىل التحقّق من خمتلف املكلّف، والتحقّق من أنّ امللف كامل وال
  5:ة حسب املراحل التاليةالرقابة الشكلي وتتم 4العناصر اليت تدخل يف حتديد الوعاء الضرييب،

ه اجلبائي الوثائق ن ملفّجيب على كل مكلّف بالضريبة أن يتضم: فبالنسبة للمكلّ -1
  6:التالية

  .السجل التجاري -

                                                             
1  -  pierre los mir, les sciences  de revenus, LGTDE, France, 1997, p 154. 

  .06وهلي بوعالم، مرجع سابق، ص  - 2
  .103كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 3

4  -  COLIN Philippe, la vérification, fiscale, édition économica, paris, 1979, p 07. 
  .90عاشور يوسفي، مرجع سابق، ص  - 5
  .103كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 6
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  .اهلويةبطاقة إثبات  -
  .شهادة اإلقامة -
  .شهادة التصريح بالوجود -
- ةالبطاقة اإلحصائي.  

  .فباإلضافة لكل مراسالت املكلّ
ه مبختلف الوثائق ن ملفّمضف بالضريبة أن يجيب كذلك على املكلّ: بالنسبة للنشاط -2

  :قة بالنشاط وهياملتعلّ
  .بطاقة التعريف اجلبائي -
- الثة والتصرحيات الشهريالثية مبجموع الضرائبة اخلاص.  
- صات أرقام األعمال لكل سنةملخ.  

  1.باإلضافة لوثائق أخرى هلا عالقة بالنشاط
3- ةاألخطاء املادي :ة، التأكّد من أنّ يقوم العون املكلّف بالضريبة أثناء قيامه بالرقابة الشكلي

إيداع التصرحيات الشهرية والثالثيد، كما يتأكّد كذلك من أنّ ة قد متّ يف أجله احملد
ات احلسابينة يف التصرحيات ومن دون وجود أخطاء فيها، باإلضافة إىل البيانات العملية مدو

  2.قة اأنّ كل بيان خيص اخلانة املتعلّملشار إليها يف اخلانة الصحيحة وا
  الرقابة على الوثائق: ثانياً

ة على اخلصوص بدقّة أكثر، حيث ت السنويق الرقابة على الوثائق مبراقبة التصرحياتتعلّ
يقوم العون املكلّف والذي له تكوين خاص يف تفحة مبقارنة تلك ص املعلومات احملاسبي

ة الضرائب مع التصرحيات املقدمة من طرف املكلّف رة لدى مفتشياملعلومات املتوفّ
  3.بالضريبة

يقوم العون املكلّف كما أسلفنا،  إذة، فالرقابة على الوثائق هي تكملة للرقابة الشكلي
مة من طرف املكلّبفحص مجيع التصرحيات اجلبائي4ف بالضريبةة املقدز الرقابة ، حيث تتمي

  1:على الوثائق باخلصائص التالية
                                                             

  .90عاشور يوسفي، مرجع سابق، ص  - 1
  .103كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 2
  .06ابق، ص وهلي بوعالم، مرجع س - 3
  .91دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 4
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- ف اجلبائي قصرية جداًة مراقبة املكلّمد.  
- حمدودية بالرقابةة السنوات والضرائب والرسوم املعني.  
  .ملراقبةباللعناصر املستهدفة  حتديد دقيق -

ع اجلبائي اجلزائري الرقابة على الوثائق كان قد نص عليها املشر جتدر اإلشارة إىل أنّ
األعمال إلدارة تقوم مبراقبة التصرحيات وا ة، حيث جاء فيه أنّيف قانون اإلجراءات اجلبائي

سات يتعين على املؤساملستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة، كما أنه 
واهليئات املعنيم لإلدارة اجلبائية، أن تقدة اليت ة بناءاً على طلبها الدفاتر والوثائق احملاسبي

  :من خالل ذلك ميكن استنتاج أهداف الرقابة على الوثائق كما يلي 2،حبوزا
- الت واهلوامش املختلفة للربحاكتشاف األخطاء يف احلسابات واملعد.  
  .ف كل سنةة للمكلّة املاليرفة الوضعيمع -
- مة التصرحيات باملقارنة مع ما هو متوفّراقبة مصداقية ر من معلومات لدى مفتشي

  .الضرائب
- 3.قةإعداد قائمة املكلّفني املقترحني للرقابة املعم  

ة إجراءات، بدءاً بالفحص الشكلي للم من املعلوم أنّ الرقابة على الوثائق مترلف بعد
ف بالضريبة، مروراً بالفحص املعمق لذلك امللف اجلبائي، إنتهاءاً مبراقبة اجلبائي اخلاص باملكلّ

ة أمور، كالوجود عناصر امليزانية باملكلّف بالضريبة، وذلك من خالل التأكّد من عدة اخلاص
اط االستغاليل قة بالنشالفعلي لالستثمارات والتأكّد من أنّ املصاريف مربرة بالوثائق ومتعلّ

للمؤسة عن طريق التحقّق من أنّ مجيع األعباء غري قابلة سة، وكذا التأكّد من النتيجة اجلبائي
ة وغريها، كما تنتهي هذه الرقابة بإرجاع امللف دون قد متّ إدراجها للنتيجة احملاسبي ؛للحسم
أي مطلب توضيحات  تابعة يف حالة ما إذا كانت التصرحيات صادقة، كما ميكن أن يتم

  4.يوم يف حالة وجود غموض 40عن  ة ال تقلّف يف مدوتربيرات من املكلّ

                                                                                                                                                                                   
  .104كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 1
  من قانون اإلجراءات اجلبائية 18/01املادة  - 2
  .06وهلي بوعالم، مرجع سابق، ص  - 3
  .96إىل  92ملزيد من اإلطالع يرجى العودة إىل دوداح رضوان، مرجع سابق، ص من  - 4
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هو عدم كفاءة أعوان  ،ة هذه الرقابةميكن القول أنّ أكرب ما يعترض ضمان فعالي
ذا النوع من الرقابة، باإلضافة إىل كثرة التصرحيات الواجب ة املكلّاإلدارة اجلبائي فني

  1.ةذلك لغياب املتابعة الدقيقة للسلطات الوصيباإلضافة ك ،فحصها
  الفرع الثاين
ةاملراقبة احملاسبي  

ساعد على التأكّد من تتمثّل هذه الرقابة يف سلوك جمموعة الطرق واألساليب اليت ت
صحة وتنظيم حماسبة املكلّف بالضريبة، وكذا إجياد األخطاء اليت جتردها من معيار النزاهة 

  2.لكشف عن الغش اجلبائي نتيجة التالعبات يف احملاسبةلعد عملية تساعد وفقاً ألسس وقوا
كما تعترب املراقبة احملاسبيمن حيث  ،3ةة من أهم الطرق ضمن تنفيذ الرقابة اجلبائي

اعتبارها جمموعة العمليفني ة من طرف املكلّتبة املكتات الرامية إىل مراقبة التصرحيات اجلبائي
 حتديدها وفقاً مثّد من أنّ النتيجة املتوصل إليها دف ذلك إىل التأكّبالضريبة، حيث يه

للقواعد احملاسبي4.ة السارية املفعولة واجلبائي  
جمموعة العمليات اليت هلا " ة بأنها اسبياملراقبة احمل Daniel Richerكما عرف 

رنة النتائج سة ما أو فحص شخص معني، ومقاغرض الفحص يف عني املكان حملاسبة مؤس
دف م ة التصرحيات املكتتبة وعند اقتضاء راقبة سالمة ودقّمع بعض املعطيات املادية

5." زمةة لوضع التعديالت الالّاحلال ميكن اللجوء إىل اإلجراءات الضروري  
ه يقوم بعمليكما أنة الرقابة احملاسبية املنتمني ملصلحة ة كل من أعوان اإلدارة اجلبائي

ة، من ة للرقابة اجلبائية الفرعيباإلضافة إىل أعوان املديريS.R.V (، ( ث واملراجعات األحبا
  6.ف اخلاضع للرقابةة على املكلّأجل ضمان رقابة جممل الضرائب والرسوم املستحقّ

ه إىل عني املكان ة تستدعي التوجاملراقبة احملاسبي من خالل هذا التعريف يتبني لنا أنّ
د من ف والتأكّات اليت دف إىل مراقبة حماسبة املكلّمبجموعة من العملي من أجل القيام

                                                             
  .06مرجع سابق، ص وهلي بوعالم،  - 1
  .106كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 2
  .125كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 20/01املادة  - 4

5  -  Daniel Richer, les procédures fiscales, PUF, France, 1990, p 25. 
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 20/02املادة  - 6
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نزاهة وصدق التصرحيات اجلبائية ة املكتتبة من طرف املكلّف، وهي عكس الرقابة الشكلي
1.على مستوى مكتب عون الضرائب والرقابة على الوثائق اليت تتم   

ة، كبرياً بتدقيق الوثائق والدفاتر احملاسبي تماماًجتدر اإلشارة إىل أنّ احملقّق اجلبائي يويل اه
وهذا مرده إىل االرتباط الوثيق بني املعطيات احملاسبية واجلبائينصران ة، فاحملاسبة واجلباية ع

الن لبعضهما البعض، فيما خيص احلالة التسيرييمكمسة، هلذا فإنّ حتقيق الوثائق ة للمؤس
احملاسبي2.أساسياًاليت جتعله أمراً ضرورياً و مهيةعترب من األة ي   

  ة للتحقيق احملاسيباإلجراءات األولي: أوالً
ه جيب القيام باإلجراءات األولية وفقاً للمراحل التاليةقبل انطالق التحقيق احملاسيب فإن:  

  إعداد برنامج التحقيق احملاسيب -1
تقوم اإلدارة اجلبائيات اليت سوف له اختيار امللفّمن خال ة كل سنة بتحضري برنامج يتم

إخضاعها للمراقبة، حيث تقوم مصاحل الوعاء بإرسال امللفّ يتمة ات املربجمة للرقابة إىل املديري
3.ة للضرائبالوالئي  

ة ات عند اية كل سنة بإرسال اقتراحات إىل املديرية الفرعيكلّف رؤساء املفتشيي إذْ
للرقابة اجلبائية، والة الوالئيد القائمة النهائية، حيث يت يقوم مديرها املعين بالتشاور معها وحيد

يؤخذ بعني االعتبار معايري االنتقاء وتوجهات املصاحل املركزية ومن ناحية أخرى اإلمكانيات 
  4.املتوفّرة

بعد ضبط قائمة برنامج املراجعات السنوي من طرف جلنة إعداد الربنامج السنوي 
ة حال من األحوال أن تكون أقل من 5ةللمراجعات اجلبائي150، واليت ال ميكن بأي %، رسلي 

                                                             
  .96دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
ة الضرائب مصلحة األحباث دراسة حالة مبديري" ب الضرييب ة التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرمسامهة فعالياز، مسرية بوعكّ - 2

ة وعلوم والعلوم التجاري اديةاالقتصة العلوم ة، كليمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجاريرسالة مقد ،"واملراجعات بسكرة 
  .174، ص 2014/2015التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

  .97دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 3
  .92رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 4
5 - تتكوات اجلبائية واملدير الفرعي للن هذه اللجنة من مدير والئي للضرائب كرئيس، وأعضاء هم املدير الفرعي للعملية، رقابة اجلبائي

ةورئيس مكتب التسديد ورئيس مكتب املراجعات اجلبائي.  
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وذلك قصد حتديد القائمة "  مديرية فرعية للربجمة" ة للضرائب ة العامإىل املديري الربنامج
النهائية، واليت ترسلها بدورها إىل املديري1.ة للضرائب للتنفيذات الوالئي  

وفق معايري حمددة، ولكن  ة الرقابة، ال يتمني اخلاضعني لعمليكما أنّ معيار انتقاء املكلّف
  :، حيث ميكن إمجاهلا فيما يلي2ق عموماً حباالت ظرفيةيتعلّ
- ات غش كبرية واألنشطة اليت ميكن أن تنطوي على عملي/ رتفعةأو فرص غش م.  
  .ة مع السلع املستوردةتنافسيالاألنشطة احملتكرة وغري  -
  .يف متوازن من أجل أن يسمح بتغطية إقليم الواليةتقييم جغرا -
- جممل األنشطة واملهن تقييم عادل ميس.  
كتشفة عند الرقابة ة للمكلّفني، حتتوي على أخطاء وحاالت نسيان خطرية مات جبائيملفّ -

راقبة يف عني املكانيف املكتب، ولكن مل تفهم بشكل مناسب إال بإجراء م.  
  ةاحملاسبيمراحل املراقبة  -2

       متس مراحل املراقبة احملاسبيقة أساساً بدراسة تعلّاملة، جمموعة من اإلجراءات ة األولي
ص سة، باإلضافة إىل تفحة للمؤساملعاينة امليداني مثّملف املكلّف اخلاضع هلذا التحقيق 

  3.قة بالنشاط املهيناستمارات التحقيق املتعلّ
ة انتظار أثناء عمليو حيث أنه ،راقبة احملاسبةة إلجراء مءات التمهيدياإلجرا تبدأ أوالً      

حتضري املكلّف حملاسبته بعد األجل املمنوح له من طرف احملقّق، يقوم هذا األخري بالبدء يف 
اإلجراءات التمهيدية، إلجراء عملي4:ة وفق ما يلية الرقابة احملاسبي  

لّف بالضريبة، سواء من ناحية كونه مفتوح باسم سحب ودراسة ملف املعين املك      
شخص معنوي أي باسم الشركة أو كونه مفتوح باسم شخص طبيعي، أي ملف شخصي 

5.سة أو الشركاءبالنسبة لصاحب املؤس  

                                                             
  .100عاشور يوسفي، مرجع سابق، ص  - 1
  .92رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .108كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  -3
  .128كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .109كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 5
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كما يقوم احملقّق مبراقبة تواريخ إيداع التصرحيات وفحص التصرحيات اجلبائية، ة السنوي
حيث  1ة املكتتبة عليه أن يأخذها بعني االعتبار،رحيات اجلبائيويف حالة إيداع متأخر للتص

واجه احملقّت2:ة ثالث حاالتق أثناء هذه العملي  
  .وبطريقة منتظمة التصرحيات املودعة قانوناً -
- دة قانوناًالتصرحيات املودعة بعد اآلجال احملد نتظمةوبطريقة غري م.  
  .التصرحيات مل تودع أصالً -

احملقّق بتجميع مجيع كشوف أرقام األعمال املتعلّقة بالفترة احملقّق فيها، يف كما يقوم 
ق بتغيريات رقم األعمال املعفى، شكل جدول حيتوي على املعلومات لكل سنة واملتعلّ

  3.ةباإلضافة إىل الرسم على القيمة املضافة املسترجع والرسم على القيمة املضافة املستحقّ
قارنتها عاينتها فعالً، وعليه كذلك مم تلك الكشوفات قد متّ د من أنّوعليه أن يتأكّ

  .4مع تصرحيات أرقام األعمال املكتتبة خبصوص الضرائب املباشرة
قة بالنشاط املهين، قبل البدء يف أعمال ة املتعلّكما يقوم احملقّق بدراسة الوثائق التقني

دمة يف ذلك، التكنولوجيا املعتمدة، ة تصنيع املنتج، اآلالت املستخكمراقبة عملي ،الرقابة
ل الضياع املسموح به يف املادة العالقة بني خمتلف املواد األولية املستخدمة يف اإلنتاج، معد

5.ة وغريهااألولي  
  إجراءات الشروع يف التحقيق: ثانياً

ن مرحلة الشروع يف التحقيق القيام بإرسال اإلشعار بالتحقيق ومأل استمارات تتضم
  6.قيق وكذا فحص احملاسبةالتح

ة حملاسبة املكلّف، قبل أن ة الرقابة اجلبائيال ميكن البدء يف عملي: إرسال إشعار بالتحقيق -1
إعالمه املسبق عن طريق إرسال إشعار بإجراء الرقابة مع وصل استالم يكون مرفقاً  يتم

  7.مبيثاق للتحضري إبتداءاً من استالم اإلشعار
                                                             

  .93، مرجع سابق، ص رحال نصر - 1
  .128ص كشاوي إلياس، مرجع سابق،  - 2
  .94رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 3
  .128كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .املرجع نفسه - 5
  .98دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 6
  .130كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 7
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  1:اإلشعار حتت طائلة البطالن على ما يلي كما جيب أن يتضمن
  .ف اخلاضع للضريبة مع العنوان الصحيحاسم أو املقر االجتماعي للمكلّ -
- ل يف عني املكانتاريخ وساعة بدء التدخ.  
- ف مبستشار من اختيارهة استعانة املكلّإمكاني.  
  .ق فيهاخمتلف الضرائب والرسوم احملقّ -
- ةالسنوات املعني.  

باشر ضافة إىل وجوب احتواء اإلشعار على العنوان كامالً وختم املصلحة اليت تباإل
وجيب أن يكون ممضياً من قبل احملقّق، ورئيس جمموعة التحقيق يذكر أمسائهم  ،الرقابة

  .وألقام ورتبهم
ة فاجئة ملعاينة العناصر املاديق القيام مبراقبة مكما جتدر اإلشارة إىل أنه بإمكان احملقّ

للمكلّف وحالة الوثائق احملاسبية، حيث ة، دون أن يقوم بإجراء فحص نقدي للوثائق احملاسبي
ة ملكافحة الغش الضرييبتبقى هذه الرقابة وسيلة استثنائي، ر احملقّوحيراية عملي ة ق حمضر

املراقبة املادي2.لهف أو ممثّمنح للمكلّة وي  
إجراء لقاء مع املكلّف من أجل بناء الثقة ملكان وللمحقّق التدخل يف عني اكما ميكن 

ا تسمح بإقامة فكرة حول ة كبرية باعتبارهاملتبادلة، حيث هلذا النوع من اللقاءات أمهي
  3.إقامة العديد من املالحظاتف واملكلّ

ري املؤسن اللقاء حمادثات مع مسيسة اخلاضعة للرقابة، حول التنظيم وجيب أن يتضم
سة ووسائلها وموضوعها بدقّة ومكانتها يف السوق، وكذا شروط االستغالل العام للمؤس

ق جبمع املعطيات اليت ت اليت تسمح للمحقّاملوضوعة، باإلضافة لزيارة املصانع واحملالّ
4.ستعمل يف فحص احملاسبة وغريهات  

  استمارات التحقيق -2
لى احملقّق القيام بفحص ة استالم احملاسبة من طرف احملقّق، جيب عقبل القيام بعملي

امللف الضرييب من خالل االعتماد على إعداد كشوفات موعة من الوثائق  ؛وبشكل مفصل
                                                             

  .95رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 1
  .96، ص املرجع نفسه - 2

3  -  Colin Philippe, la vérification, fiscale, édition économica, paris, 2000, p 40. 
  .96رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 4
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ف من ة حماسبة املكلّجل معرفة الشكل اخلارجي للمحاسبة واحلكم على مصداقيأمن 
  1.عدمها

  :ما يليق بإجنازها فيل الكشوفات اليت يقوم احملقّكما تتمثّ
  ). EN° 31( ات قارنة للميزانيكشف حالة امل -
  ). KN° 37( إعداد كشف احملاسبة  -
- ة املساعدةالتحقيقات اخلارجي.  
  فحص احملاسبة -3

تتم عملياملضمون مثّعلى مستوى الشكل  ة فحص احملاسبة على نوعني، حيث تتم:  
  فحص احملاسبة من حيث الشكل -أ

2:ر على الشروط التاليةأن تتوفّ نتظمة من حيث الشكل جيبحىت تكون احملاسبة م  
  .جيب أن تكون كاملة ومنتظمة -
  .جيب أن تكون متسلسلة وصحيحة -
  .جيب أن تكون مقنعة -

ه على احملقّق ممة للمراقبة وراقبة حاكما أن3:أن حيرص على ما يليلة السجالّت املقد  
ة مع تاريخ كتابات احملاسبية، وسجل اجلرد والة العامت اليوميتاريخ املصادقة يف السجالّ -

لة فيهمااحملاسبة املسج.  
  .ت املمسوكةاملظهر العام للسجالّ -

  مراقبة احملاسبة من حيث املضمون –ب 
ة املعلومات احملايهدف فحص احملاسبة من حيث املضمون، إىل التأكّد من مصداقية سبي

ت من ناحية ومراجعة احلسابات أشغال قيد التنفيذ وكذا املبيعاأي املشتريات واملخزونات، و
4.ة للميزانية وحسابات التسيري من ناحية أخرىالرئيسي  

ن عملية على عمليات وتتضمة مراقبة احملاسبة من حيث املضمون مراقبة الوثائق احملاسبي
وذلك من خالل مراقبة حاالت الغش اجلبائي اليت من املمكن أن تظهر على 1سةاملؤس ،

                                                             
  .99دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .131كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 2
  .97رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 3
  .132كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
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راقبة أشغال قيد مثل تضخيم قيمة املشتريات أو ختفيضها باإلضافة إىل محساب املشتريات، 
راقبة املبيعاتالتنفيذ باإلضافة إىل م.  

كما يقوم احملقّق يف هذا النوع من املراقبة من حيث املضمون، إىل مراقبة حسابات 
2حسابات التسيريمراقبة ة وامليزاني.   
  ةتبليغ نتائج املراقبة احملاسبي: ثالثاً

ل من عملية املراقبة احمليكمن اهلدف األواإلغفاالت ة، إىل إبراز كل األخطاء واسبي
من أجل التأكّد من صحة وعاء خمتلف الضرائب والرسوم  ؛ة يف حماسبة املكلّفاملتضمن
  3.متها احملاسبةة اليت قداملستحقّ

1- يلالتبليغ األو:  
ة املراقبة احملاسببعد االنتهاء من عملييا إىل حوايل ة واليت ميكن أن تصل مدتسعة 

يل، الذي ق بإعداد التبليغ األو، جيب أن يقوم العون احملق4ّعمليات سنة مالية واحدةلأشهر 
ة من أجل اإلطالع عليه والتأشري عليه قبل جيب تقدميه إىل املدير الفرعي للرقابة اجلبائي

ف اخلاضع للرقابة متضمناً التعديالت ارات، حيث إرساله إىل املكلّ باإلضافة إىل، 5إرساله
6.غ عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استالمبلّي  

7اًيوم ) 40(  أربعونمنح للمكلّف مدة ي د مع حق االستعانة مبستشار من اختياره، للر
أسس  غ األويل على الطرق اليت استعملت يف التقييم واليت أدت إىل تعديلالتبليحيث حيتوي 

  :ق حالتنييواجه العون احملقّ اً؛يوم ) 40(  أربعنية بعد انتهاء مد ،الضريبة
ة ف بالرد على اإلشعار يف املدة القانونية ويسجل مالحظاته اخلاصيف حالة ما قام املكلّ -

لةعلى نتائج التحقيق أو اعتراضه على األسس املعد ة ومربرة واليت ميكن أن تكون موضوعي
إن كانت غري مؤسسة فإنها ترفض، هلذا جيب على احملقّق أن يصوغ تبليغاً و ،قبلايل توبالت

  .ائياً وجيب أن يكون معلالً ومفصالً مبا فيه الكفاية
                                                                                                                                                                                   

  .113كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 1
  .134كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 2
  .124ص  كحلة عبد الغين، مرجع سابق، - 3
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 141املادة  - 4
  .124كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 5
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 142املادة  - 6
  قانون اإلجراءات اجلبائية من  20/06املادة  - 7
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- ة، ففي هذه احلالة فإنّ األسس املكلف ال يرد على اإلشعار أو يرد بعد الفترة القانوني
 وا مسؤولني عن إعالم املكلّف، ألم يعتربونه قبوالًقني ليساملعدلة تبقى على حاهلا واحملقّ

  .فمن قبل املكلّ ضمنياً
  :التبليغ النهائي -2

رة بشكل ، اًًيوم ) 40(  نية األربعبعد انقضاء مدرات جيب أن تكون مربالتعديالت ا
تلك  د من أجل التبليغ النهائي، حبيث جيب أن تكونوال يوجد تاريخ حمد ،لةكايف ومعلّ
  1.يف أجل معقول التعديالت

إرسال نسخة إىل كل من املديرية ات التحقيق، وفال ملف تقرير عمليصل يف األخري إلقنل
اجلهويحفظ يف ة للضرائب وامللف الضرييب للمكلّف لدى إدارة الضرائب التابع هلا لي

  2.األرشيف
  الفرع الثالث

التحقيق املعمق يف خمتلف الوضعي3ةات اجلبائي  
ة إىل رفع التحدي من خالل السعي املتواصل واحلثيث إىل حتسني عى اإلدارة اجلبائيتس

  .احترام القانون اجلبائي ومكافحة خمتلف صور الغش اجلبائي
الذين  لطبيعينياخيل األشخاص اهلذا قامت بوضع أحكام وتشريعات جديدة ملراقبة مد

طلق على هذه املراقبة باملراقبة ميارسون نشاط صناعي أو جتاري أو حىت خدمايت، حيث ي
املعممل الوضعي قة4.ةات اجلبائي  

كما يق يف جممل الوضعيعترب التحقيق املعمللتحقيق  اًة الشاملة امتدادات اجلبائي
قاً احملاسيب، إالّ أنه ميكن أن يكون مستقالً عنه، باإلضافة إىل كونه ميكن أن يكون متعلّ

  5.جبائياً ف ال ميلك ملفاًمبكلّ
                                                             

  .144كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 1
  .125كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 2
3 - ةة، أي أنّ هذا النوع من الرقابة أو التحقيق ختتص به األشخاص الطبيعية دون األشخاص املعنويسة االقتصادياملؤس ة به غري معني
باشرة، إالّ أننا نرى بأنّ ضرومق إليه باعتباره مكمالً للمراقبة احملاسبيم علينا التطرا من اجلهة الثانية فإنّ رة البحث حتتة هذا من جهة، أم

نرى كذلك بأنّ التحقيق املعمق يف خمتلف الوضعيات اجلبائيات تبييض أموال جرمية الغش اجلبائي ة، ميكن أن يقودنا إىل كشف عملي
  .ساتوبالتايل كشف حاالت الغش اجلبائي يف أوساط تلك املؤس االقتصاديةسات ريي و أعضاء املؤساملرتكبة من طرف مديري ومس

  .107رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 4
  .149كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 5
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ق يف خمتلف الوضعيالتحقيق املعمات اجلبائيعترب من أصعب أنواع التحقيقات اليت ة ي
ا اإلدارة اجلبائي ة نظراًتقوم للخصوصياة اليت يتمت 1.ع  

استحداث هذا النوع من التحقيقات، تبعاً لإلصالح اجلبائي الذي اعتمدته  حيث متّ
1992.2ة سنة الدولة اجلزائري  

فالتحقيق املعمق يق من نزاهة التصرحيات ات اهلادفة إىل التحقّعترب إذاً جمموعة العملي
 3.قة بالضريبة على الدخل اإلمجايلاملتعلّ

4.عترب هذا النوع من التحقيق خاص باألشخاص الطبيعيني دون املعنوينيي  
ق يف خمتلف الوضعيحيث يرمي التحقيق اجلبائي املعمىل الكشف عن ة، إات اجلبائي

أي املقارنة بني الدخل املصرح به مع 5ح بهالفارق بني الدخل احلقيقي والدخل املصر ،
  .ة به وبسائر أفراد أسرتهة اخلاصف املعيشيوضعية املكلّ

  قة للتحقيق املعماإلجراءات األولي: أوالً
ق ملختلف الوضعيال ميكن القيام بالتحقيق املعمرنامج من ري بة، دون تسطات اجلبائي

6:اختيار امللف اجلبائي املعين بالتحقيق بناءاً على املعايري التاليةة وطرف اإلدارة اجلبائي  
- وجود فروقات كبرية بني املداخيل السنويا والنفقات املستعملةة املصر ح.  
- ف مشكوك فيها وهذا عند مة من طرف املكلّاحلصول على دالئل جتعل التصرحيات املقد
  .قةلقيام باملراقبة املعما

- الحظة إستعمال احلساب اجلاري للشركاء عند اخلضوع للتحقيق احملاسيبم.  
راء مثل شراء السيارات الفخمة والعقارات وهذا بالنسبة لألشخاص غري ظهور صفات الثّ -

  .احملصني جبائياً
ق يف جممل الوضعيإذا فصريورة التحقيق املعمص يفة اجلبائية، تتلخة التحضري  عملي

باشرة التحقيق من خالل  ممثّاملبدئي له من خالل برجمة ملفّات املكلّفني اخلاضعني للتحقيق، 
                                                             

  .122دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .192، مرجع سابق، ص 2002-1991لفترة حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف اخالصي رضا،  - 2

3  -  Thierry, Lambert, vérification fiscale personnelle édition économica, paris, 1984, p 
08. 

  .149كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .192ص ، مرجع سابق، 2002-1991حتليل ظاهرة الغش اجلبائي، دراسة حالة اجلزائر يف الفترة خالصي رضا،  - 5
  .122دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 6
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اإلشعار بانطالق القيام بالتحقيق، وكذا انطالق فترة البحث عن املعلومة اجلبائييف  ة اليت تتم
  1.فترة التحقيق

  :الربجمة -1
تل خعترب الربجمة أوة طوة أوليحتضرييقة ملختلف ة إلجراء املراقبة اجلبائية املعم
الوضعيات اجلبائيفيها اختيار امللفّات اخلاضعة للرقابة من طرف احملقّق، مراعياً  ة، حيث يتم
   2.التصرحيات املكتتبة خالل السنة اجلارية باإلضافة إىل السنوات غري املتقادمة يف ذلك
ة الضرائب، من خالل ية كل سنة من طرف رئيس مفتشيعملية الربجمة قبل ا تتم مثّ

إعداده لقائمة متهيدية تتضمن املكلّفني الذين من احملتمل أن خيضعوا للرقابة املعمقة بعد 
ة للضرائب ة الوالئيرسل تلك القائمة إىل املديريت مثّدراسة كاملة لكل ملفّات املكلّفني، 

3.ة إقليمياً من أجل دراستهااملختص  
هذا وتقوم مديرية الضرائب الوالئيائي ة بإعداد قائمةسندها إىل رئيس مكتب ة ت

املراقبة اجلبائية اجلهوية للضرائب لإلعالم اليت ة من أجل تنفيذها، وترسل نسخة إىل املديري
4.ة من أجل املصادقة عليهاتقوم هي األخرى بإرساهلا إىل اإلدارة املركزي  

انتقاء األشخاص الطبيعيني املعنيني بعملية الرقابة يتم وفق معايري   أنّجتدر اإلشارة إىل
، اليت حتتوي على جممل املظاهر املتعلّقة 2000-135موضوعية حمددة عن طريق التعليمة رقم 

ذا الفرعباملراقبة املعم ا قد تطرقنا لتلك املعايري يف التمهيد اخلاصقة، وكن.  
  :سحب امللف اجلبائي -2

ة ف، وإن كان حمص جبائياً من قبل مفتشيق بسحب امللف اجلبائي للمكلّيقوم احملقّ
  5:وذلك من أجل الضرائب التابع هلا إقليمياً

- ف بالضريبة اخلاضع للرقابة وعلى األشخاص الذين حتت كفالتهة على املكلّف بدقّالتعر.  
  . ومراقبة تواريخ اكتتااة بالدخل اإلمجايلد من اكتتاب كل التصرحيات اخلاصالتأكّ -
- ف على طبيعة املداخيل املكوالتعرنة للدخل والذمفة للمكلّة املالي.  

                                                             
  .129كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 1
  .108رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .150كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
  .املرجع نفسه - 4
  .123دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 5
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- ا واملمتلكات اليت يف حوزة التأكّد من عدم وجود جتانس ما بني املداخيل املصر ح
  .ف ومنط املعيشةاملكلّ

  :اإلشعار بالتحقيق -3
ة الشاملة لشخص طبيعي فيما خيص ية اجلبائيال ميكن القيام بتحقيق معمق يف الوضع

الضريبة على الدخل اإلمجايل، دون إعالم املكلّف بالضريبة مسبقاً من خالل إرسال إشعار 
بالتحقيق أو تسليمه له، مع إشعار باالستالم يكون مرفوقاً حبقوق وواجبات املكلّف 

بالضريبة احملقّق يف وضعية، ومنحه أجالً أدىن ته اجلبائييوم  ) 15( ر خبمسة عشر للتحضري يقد
  . 1إبتداءا من تاريخ التسليم
ة باملمتلكات، يقوم املكلّف  كما جيب أن يتمإرفاق اإلشعار بالتحقيق باستمارة خاص

ف عدم مأل االستمارة للمكلّ من خالهلا بالتصريح باملمتلكات اليت هي حبوزته، كما حيق
  2.كوا ال حتوز على الطابع اإلجباري

  :مجع املعلومات -4
ة املتعلّقة على احملقّق أن جيري فحص لكل الوثائق اليت هي يف حوزة اإلدارة اجلبائي

رها، وميكّبأشخاص عائلته واملؤسن هذا الفحص التكميلي من مجع معلومات سات اليت يسي
3.ة عن بعض املصادر األخرى للدخلإضافي  

ة ة، باإلضافة إىل إمكانيلتربيرات الكتابيكما ميكن للمحقّق أن يطلب التوضيحات وا
ات واملعطيات موضوع الرقابة، كما طلب دراسة الوثائق احملاسبية املتعلّقة بالبيانات والعملي
قابلة املعنيني بالتحقيق من أجل االستماع إليهم، إذا كان ذلك ميكن للمحقّق أن يطلب م

م إجراء املقابلة من أجل تقدمي توضيحات ضرورياً للحصول على املعلومات أو إذا طلبوا ه
ستعمال كشوفات الربط والتأكّد من أا مستغلّة بإاحملقّق قيام ة ، باإلضافة إىل إمكاني4شفوية
ة صحيحةبكيفي.  

                                                             
  .131كحلة عبد الغين، مرجع سابق، ص  - 1
  .124جع سابق، ص دوداح رضوان، مر - 2
  .111رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 3
  .124دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 4
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كما ميكنه التدخة يف حالة ما إذا كانت ل يف عني املكان للبحث عن املعلومات اجلبائي
   1.ةة املاليوكشوفات الربط غري كافية ملعرفة الوضعيإجراءات بطاقة املعلومات للمكلّف 

  ة للتحقيقاإلجراءات النهائي: ثانياً
ق ملختلف الوضعيال خيتلف األمر بالنسبة للتحقيق املعمة فيما خيص ات اجلبائي

قة بالتحقيق احملاسيبة عن تلك املتعلّاإلجراءات النهائي.  
  :التبليغ النهائي -1

ةعند انتهاء عملي ة أن تقوم بإعالم املكلّف بالضريبة الرقابة جيب على اإلدارة اجلبائي
وصى عليه مع وصل اخلاضع للرقابة بالتعديالت اليت متّ إجرائها وذلك عن طريق تبليغ م

ل، ويتضمن إشارة إىل أنه ومعلّ ، كما جيب أن يكون التبليغ مفصل بشكل كاف2استالم
من أجل إرسال  اًيوم ) 40(  أربعون ر من اختياره وله أجلميكن للمكلّف االستعانة مبستشا

  4.دة قانوناًألنّ التبليغ يهدف إىل قطع فترة التقادم احملد 3موافقته وصياغة مالحظاته،
ف بعد تبليغه حاالت، ميكن أن تواجه املكلّ 03ه توجد جتدر اإلشارة كذلك إىل أن

ة وهيبصفة قانوني:  
ساله يف اآلجال القانونية وذلك بإصدار مالحظات واليت ميكن أن إرقيام املكلّف بالرد و -

ة ومربتكون موضوعيو ،قبلرة وبالتايل تها تسة فإنرفض، هلذا جيب على إن كانت غري مؤس
ائياً وجيب أن يكون معلالً ومفص ًالً مبا فيه الكفايةاحملقّق أن يصوغ تبليغا.  

ندما تكون احلجج يف هذه احلالة مقبولة، فإنه من يف حالة كان رد املكلّف متأخر وع -
  .بشكل دائم ضريبة إضايفأجل إقامة جدول فرض  األفضل أن تصحح األسس املبلّغة، من

عترب قبول ضمين للمكلّف باألسس املبلّغة سابقاً من يما يف حالة الغياب الكلّي للرد وهو  -
  .طرق احملقّق

  التبليغ النهائي -2
حظات والدالئل اجلديدة من طرف املكلّف على التقوميات اجلديدة بعد فحص املال

ف، من أجل املمنوحة للمكلّ اًيوم ) 40(  األربعنياملقترحة، فإنّ احملقّق يقوم بعد مرور مهلة 
                                                             

  .124دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 42املادة  - 2
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية الفقرة اخلامسة 21 املادة - 3
  .بائيةمن قانون اإلجراءات اجل 112املادة  - 4
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إرسال إشعار  عن طريقالرد بالتبليغ النهائي عن طريق األسس اجلديدة املقترحة، وهذا 
  1.موصى عليها، أو تسليمه له مباشرة مع إشعار باالستالمرسالة  من خالل بالتقومي ائي

ة التبليغ األون تنفيذ بعد االنتهاء من عملييل والنهائي، يقوم احملقّق بتحرير تقرير يتضم
د تات التحقيق، وهو منوذج موحودع نسخة منه يف امللف اجلبائي للمكلّف، وترسل عملي

نسخة أخرى إىل املديري2.ضرائب من أجل التحليل والتلخيصة للة اجلهوي  
كما يتم ة متثّإصدار جداول إضافياية عملي لة ويتم فيها حتديد احلقوق ة الرقابة اجلبائي

  .والعقوبات
  املبحث الثاين

  االقتصاديةاألحكام اإلجرائية والقمعية ملكافحة جرمية الغش اجلبائي يف املؤسسات 
كافحة جرمية الغش اجلبائي يف أوساط املؤسسات ملال تكفي سياسة التجرمي وحدها 

ناسبة ملكافحة جرمية إرفاق التجرمي بأحكام إجرائية فعالة وم ، بل جيب أن يتماالقتصادية
اليت متتاز ا جرمية  اخلاصيةالغش اجلبائي، كوا جرمية تتميز بالطابع الفني والتقين، تلك 

ستثنائية اليت جلزائري حييطها مبجموعة من اإلجراءات االالغش اجلبائي، جعلت من املشرع ا
ل(وذلك لضمان مكافحة ناجعة جلرمية الغش اجلبائي  ،تهاتتوافق مع خصوصياملطلب األو.(  

وحدها ملكافحة جرمية الغش اجلبائي،  هي األخرى املكافحة اإلجرائية ال تكفيكذلك 
سة ؤسيت حتقّق عنصر الردع واملكافحة لكل مبل البد من إرفاقها بسياسة العقاب والقمع ال

التورط يف ارتكاب جرمية الغش اجلبائي، كذلك متيزت  اقتصادية يفكّر ممثّلوها وأجهزا
ثل هذا النوع من اجلرائم ملد إالّ رصت ة الغش اجلبائي بعقوبات خاصة ملالسياسة العقابية جلرمي

  ).   املطلب الثاين( االقتصاديةذات اخلطورة 
لاملطلب األو  

ةاألحكام اإلجرائي  
ة اليت تتمية والفنيا جرمية الغش اجلبائي، جعلت من تطبيق القواعد إنّ الطبيعة التقني ز

ة مبعاينة اجلرمية ومة اخلاصة التقليدياإلجرائيرتكبيها أمراً صعب التطبيق على مثل جرمية تابعة م
ات ني يف تقنيخمتص أشخاصإالّ من طرف  رمية ال يتمالغش اجلبائي، كون ارتكاب هذه اجل

                                                             
  .130دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .املرجع نفسه -   2
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التهرب والغش اجلبائي، تلك الطبيعة اخلاصة للجرمية حتمت على املشرع اجلبائي اجلزائري، 
سواء من  ،القاعدة العامة نروجاً عوعة من اإلجراءات اخلاصة واالستثنائية خمإحاطتها مبج
يديني؛ أعوان اإلدارة اط الشرطة القضائية التقلضافة لضبكتوسيعها لتشمل باإل حيث املعاينة

ة ارتكاا ولصلتهم أعوان اجلمارك، باعتبارهم أكثر فهماً ملوضوع اجلرمية وكيفيالضريبية و
  .الوظيفية ا

 ا بالنسبة إلجراءات مع تقدمي  ،تابعة جرمية الغش اجلبائيأمفقد اشترط فيها املشر
ة، باإلضافة إىل جلبائية املختصة من أجل حتريك الدعوى العموميشكوى من طرف اإلدارة ا

ة يف االختصاص، واليت منح فيها املشرع احلرية إلدارة الضرائب يف القاعدة العام ناخلروج ع
ة باملتابعة، على أن يؤول اختصاص الفصل يف اجلرمية إىل احملكمة اليت متّحتديد احملكمة املختص 

  .سة املرتكبة جلرمية الغش اجلبائيز أو مقر املؤسيف دائرا احلج
كذلك املشرع اجلزائي خص جرمية الغش اجلبائي باستثناء أخر يف انقضاء الدعوى 
العمومية أال وهو املصاحلة، حيث أنّ القيام باملصاحلة بني املكلّف بالضريبة واإلدارة الضريبية، 

سبباً كافياً النقضاء الدعوى العمومي ة ووقف كل إجراءات املتابعة يف حق املكلّف املتابع يعد
  .قضائياً

  الفرع األول
  1معاينة جرمية الغش اجلبائي

ها متثّل  ؛عترب مرحلة املعاينة أو مرحلة االستداللتهي املرحلة اليت ميكن القول بأن
ة واملالبسات اليتة من أجل مجع خمتلف األدلّالطريق الذي تسلكه السلطات القضائيي  تؤد

عليهم أي مرتكيب  إىل اكتشاف مرتكيب اجلرمية أو على األقل الوصول إىل أثر ميكن أن يدلّ

                                                             
نة من اآلثار املتروكة من خذ عيأجل البحث و أه إيل مكان وقوع اجلرمية و احملافظة عليه من ة التوجيف مفهومها العام هي عملي املعاينة - 1

رتكب اجلرميةطرف م ،ىلوقد تقع ع ،مسرح اجلرمية ىة تنصب علفهي عملي الضحية أو ( حد أطراف اجلرمية أي أو جسم أو دليل ماد
اجلهات ني بالتصوير والرسوم ويساعده يف ذلك األخصائيون من األقسام الفنية مثل املختصاملعاينة ضابط الشرطة القضائية و، ويقوم ب)املتهم

املختصىف علة بالتعر ن موقع القانون الشامل الرابطع متّ نقل هذا التعريف ،ة بواسطة أثار البصماتالشخصي :
http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_740.html  على الساعة  02/10/2017تاريخ اإلطالع يوم

للقوانني اجلبائية القيام مبهام معاينة جرمية  ل هلم وفقاًقيام األشخاص املخو ،ا اخلاص جبرمية الغش اجلبائي، بينما تعين يف مفهومه22:00
ت عليه خمتلف عترب خمالفة ملا نصمن خالل االنتقال إىل خمتلف احملالت واألماكن اليت هلا عالقة بارتكاب األفعال اليت ت ؛الغش اجلبائي
القوانني اجلبائيملني كافّستعة مة الصالحيإلجراء املعاينة لة هلم قانوناًات والسلطات املخو.  
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فال ميكن اعتبارها أبداً من إجراءات )مرحلة املعاينة ( ة اجلرمية، فهي وإن كانت مهم ،
الدعوى العمومية وال تؤدذلكداً إلقامتها مىت لزم األمر ي إليها، وإمنا يبقى دورها ممه.  

وألنّ مرحلة املعاينة تةة جداً يف التمهيد إلقامة الدعوى عترب مهماجلزائي ة كما اجلبائي
مها نظراً لكون جرمية ع جبملة من اإلجراءات والضوابط اليت تنظّأسلفنا، فقد أحاطها املشر
ى بعض تقليدي، حيث كان لزاماً النص علالغري قين وتز بالطابع الالغش اجلبائي جرمية تتمي

اإلجراءات اخلاصة اليت تتماشى وطبيعة هذه اجلرمية، وكذا منحها بعض االستثناءات يف 
اإلجراءات خروجاً على القاعدة العامناقشه من خالل هذا الفرع، حيث ة، وهو ما سوف ن

م مهم ض بالدراسة لألشخاص املنوطسنتعرج على ة معاينة جرمية الغش اجلبائي، لنعر
  .ة مبعاينة جرمية الغش اجلبائيخلاصاألحكام ا

   ملعاينة جرمية الغش اجلبائينيلاألشخاص املؤه: أوالً
ة ميتوىل مهمعاينة اجلرائم يف القانون العام، ضبة املنصوص عليهم اط الشرطة القضائي

ت على واليت نص 1،املعدل واملتمماجلزائري  اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  15يف املادة 
"ع بصفة ضابط الشرطة القضائيةيتمت:  

- الس الشعبيرؤساء اة،ة البلدي  
- اط الدرك الوطين،ضب  
اط الشرطة لألمن ضبوة للمراقبني، وحمافظي فون التابعون لألسالك اخلاصاملوظّ -

  الوطين،
ذوو الرتب يف الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك الوطين ثالث  -
شترك صادر عن وزير العدل تعيينهم مبوجب قرار م ات على األقل والذين متّسنو) 03(

ة،ووزير الدفاع الوطين، بعد موافقة جلنة خاص  
اظ وأعوان الشرطة لألمن الوطين شني وحفّة للمفتفون التابعون لألسالك اخلاصاملوظّ -

تعيينهم  متّسنوات على األقل ذه الصفة والذين  )03(الذين أمضوا ثالث سنوات 

                                                             
 04مبوجب املادة  ةاملعدل اجلزائيةقانون اإلجراءات  ملتضمنا، 1966يونيو  08يف  املؤرخ، 155-66األمر رقم من  15املادة  - 1

الصادر يف اجلريدة الرمسية ، اجلزائري اجلزائيةاإلجراءات لقانون  املعدل واملتمم، 2015يوليو  23يف  املؤرخ، 02-15من األمر 
  .2015يو ليو 23يف  املؤرخ، 40، العدد للجمهورية اجلزائرية
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مبوجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية، بعد ة واجلماعات احمللي
ة،موافقة جلنة خاص  

- ضباط الصف التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيينهم خصيصا اط وضب
شترك صادر عن وزير الدفاع الوطين ووزير العدلمبوجب قرار م...."  
خذ هحيث يتسالفة الذكر، جمموعة  15اط املذكورين يف نص املادة ؤالء الضب

إجراءات البحث والتحري عن اجلرمية ملعرفة م1ة وقوعها وإسنادها إىل فاعلهارتكبيها وكيفي ،
ة يف البحث والتحري عن اجلرائم، إالّ أنّ جرمية الغش اجلبائي هذا بالنسبة للقاعدة العام
ة، ع اجلزائري فيها عن القاعدة العام، فقد خرج املشر2ابع تقينونظراً ملا تتميز به من ط

 ؛اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  15فباإلضافة إىل ضباط الشرطة القضائية املذكورين يف املادة 
مهمة معاينة جرمية الغش اجلبائي والبحث والتحري عنها موعة األشخاص كذلك أوىل 

تهم الوصول إىل همش اجلبائي حسب التشريع اجلبائي، تكون ماملؤهلني إلثبات جرمية الغ
دالئل مستعملني سم اليت خولطا3.اها القانون خبصوص هذا الشأنهلم إي  

ه يإالّ أنة يف حتديد األشخاص الحظ عدم وجود اتساق وانسجام بني القوانني اجلبائي
لني قانوناً القيام مبهما، حيث اختلفت النصوص ة معاينة جرمية الغش املخواجلبائي وإثبا

ة ة القانونيوتضاربت على الشكل اآليت4هؤالء األشخاص يف حتديد من هماجلبائي ،:  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .133 ، ص1986، دار اهلدى للطباعة والنشر، باتنة، اجلزائر، اجلزائري اجلزائيةشرح قانون اإلجراءات سليمان بارش،  - 1
ة احملكمة العليا، عدد خاص، الغش الضرييب ، جملّيف جمال الغش الضرييب اجلزائيةءات الدعوى ة إجراخصوصيمعاشو عمار،  - 2

  .133، ص 2009والتهريب اجلمركي، قسم الوثائق، 
ة، مة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونيرة مقد، مذكّكافحتها يف التشريع اجلزائريات مجرمية التملص وآليجنيب زروقي،  - 3

  .172، ص 2012/2013جامعة احلاج خلضر باتنة، 
 ، ص2011/2012مة لنيل شهادة املاجستري، جامعة قسنطينة، كلية احلقوق، رة مقد، مذكّب الضرييبمكافحة التهرطورش بتاتة،  - 4

141.  
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1- 2والطابع 1باشرةاملغري لمعاينة حسب قانوين الضرائب ل نيلاألشخاص املؤه:  
الضرائب  وكلت مهمة معاينة جرمية الغش اجلبائي حسب هذين القانونني ألعوانأُ

ع يتمت" : على مايلي 3من قانون الطابع 22وامللحقني دون سواهم، حيث نصت املادة 
ا موظّأعوان اجلمارك والضرائب املختلفة بنفس الصالحيات اليت يتمت فو اإلدارة ع

اجلبائية وذلك من أجل معاينة خمالفات الطابع بالنسبة للعقود أو احملرة ومن رات العرفي
 24جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه املادة قد ألغيت مبوجب املادة  " الوثائق املختلفة أجل حجز

نقل أحكامها إىل قانون اإلجراءات اجلبائية عن طريق املادة  ومتّ 2011من قانون املالية لسنة 
  . 4أ 09 مكرر 38

38ملادة من قانون الطابع امللغاة واملنقولة أحكامها إىل ا 22ضح من خالل نص املادة يت 
ة اجلزائري، أنّ أعوان اجلمارك والضرائب املختلفة أ من قانون اإلجراءات اجلبائي 09 مكرر
يفعون حصراً دون غريهم مع موظّيتمت ة، ملعاينة اجلرائم املنصوص عليها يف اإلدارة اجلبائي

ع قد اسقانون الطابع، حيث يظهر لنا من خالل نص املادة سالفة الذكر أنّ املشراط تبعد ضب
ةمن قانون اإلجراءات  15ة املنصوص عليهم يف املادة الشرطة القضائياجلزائري ملعاينة  اجلزائي

                                                             
، حيث جاء هذا عدل واملتممامل 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ 104-76إصدار قانون الضرائب غري املباشرة مبوجب األمر رقم  متّ - 1

ة ل لفائدة الدولة أو اجلماعات احملليقة بالدخل احملصة املتعلّلنص املادة األوىل منه من أجل النص على جمموعة األحكام القانوني القانون وفقاً
ى موضوع قانون الضرائب غري املباشرة يف املصطلح النوعي للضرائب غري املباشرة، كما نصت املادة الثانية من نفس القانون عل املتضمنو

  .باإلضافة إىل الرسم على القيمة املضافة: حيث جاء فيها
  .ختضع الكحول و واخلمور واملشروبات األخرى املشاة لرسم املرور -
  .ختضع مصنوعات الذهب والفضة والبالتني لرسم الضمان -

يتم لل ة الدولة، تبعاًحتصيل هذه الرسوم لصاحل ميزانيدها القانونقواعد اليت حيد.  
ختضع مصنوعات الذهب والفضة والبالتني إىل رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان وية الدولة حسب القواعد اليت دفع لفائدة ميزاني

دها قانون الضرائب غري املباشرةحيد  .  
ه ، حيث يعرف الطابع بأناملعدل واملتمم 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ 103-76إصدار قانون الطابع مبوجب األمر رقم  متّ - 2

الضريبة املفروضة على مجيع األوراق املخصصة للعقود املدنية والقضائيقانون  م للقضاء كدليل، أي أنّة وللمحررات اليت ميكن أن تقد
ة من استفادة األشخاص الطالطابع يهدف إىل حتصيل لفائدة خزينة الدولة مجيع الرسوم املتأتيبيعية واملعنويمها ة من خمتلف اخلدمات اليت تقد

اهليئات واملؤسسات العموميم هلاة فيما خيص الوثائق اليت تصدر عنها أو اليت تقد، عترب مع الضريبة يشكّالن الوعاء اجلبائي الذي والرسم ي
يتم ةمن خالله متويل اخلزينة العمومي.  

الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، املعدل واملتمم قانون الطابع املتضمن، 1976رب ديسم 09يف  املؤرخ، 103-76األمر  - 3
  .1977ماي  15يف  املؤرخ، 39، العدد اجلزائرية

الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 2011قانون املالية لسنة  املتضمن، 2010ديسمرب  29يف  املؤرخ، 13-10القانون رقم  - 4
  .2010ديسمرب  30يف  املؤرخ، 80، العدد جلزائريةا
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اط ع اجلزائري رمبا يكون قد استبعد هؤالء الضباملشر مثل هاته اجلرائم، حيث نرى بأنّ
لشكّبسبب طبيعة اجلرمية واليت ال ت شرطة اط الاخلطر الكبري الذي يستدعي تدخل ضب

ةمن قانون اإلجراءات  15ة املنصوص عليهم يف املادة القضائيباإلضافة إىل الطابع  ،اجلزائي
  .املوظفون الذي هلم عالقة االختصاص ا نهها إالّالتقين للمخالفات واليت ال يفقه كُ

باشرة فقد نص هو األخر على األشخاص املكلّفني املغري أما بالنسبة لقانون الضرائب 
إنّ مجيع أعوان إدارة " : جاء فيهامنه واليت  504ينة جرمية الغش اجلبائي يف املادة مبعا

ني الضرائب املفوضني واحمللّفني قانوناً، مكلّفون على اخلصوص إلثبات املخالفات للقوان
  باشرة، املغري قة بالضرائب واألنظمة املتعلّ

  :لني لتحرير احملاضرمؤه ويكونوا أيضاً
ة وكذا مستخدمو الدرك مارك وبصفة عامة مجيع مستخدمي إدارة املاليأعوان اجل -1

الوطين ومجيع أعوان مصاحل اجلسور والطرقات املأذون هلم مبوجب القانون بتحرير 
  :احملاضر

فيما خيص صناعة الكحول خلسة، خمالفة القوانني واألنظمة لنقل الكحول واألنابيق  -
  واملشروبات،

ة ونوام وحمافظو رؤساء االس الشعبية البلدي: و عوا أياإلدارة البلدية أ -2
لني للمصنوعات من الذهب فيما خيص املخالفات املرتكبة من قبل البائعني املتجو: الشرطة
  والفضة،

3- املندوبون الغابيفيما خيص املخالفات يف مادة التبغ،: ةون وأعوان الشرطة البلدي  
لون هلذا الغرض فيما خيص املخالفات يف ون املؤهلبلديأعوان الشرطة واألعوان ا -4

  .1" مادة الرسم الصحي على اللحوم
ع املشر باشرة؛ بأنّاملغري من قانون الضرائب  504يظهر لنا من خالل نص املادة 

من قانون  504اجلبائي اجلزائري يكون قد سعى إىل حتقيق نوع من االنسجام بني نص املادة 
اط اجلزائري، من حيث ضب اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  15باشرة واملادة املغري الضرائب 

معاينة ومتابعة جرمية الغش اجلبائي، طبعاً مع إضافة أعوان  ل هلم قانوناًالشرطة القضائية املخو
                                                             

الصادر يف اجلريدة ، املعدل واملتممقانون الضرائب غري املباشرة  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 104-76األمر رقم  - 1
  .1977أكتوبر  02يف  املؤرخ، 70، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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فني وكذا أعوان اجلمارك وغريهم من اجلهات اليت هلا تكوين فين ضني واحمللّالضرائب املفو
  .ها من معاينة ومتابعة مثل تلك اجلرائم حبكم تكوينها واختصاصهانوتقين ميكّ

األعوان املفوضني  من قانون الضرائب غري املباشرة على أنّ 505كذلك نصت املادة 
ا إىل دائرة ل هلم إثبات خمالفات املراقبات ووامللحقني املخو التحصيالت يف املراحل املعهود

د أمام القاضي يف غضون ؤكّطلب املدير العام للضرائب، وت الضرائب يف حماضر بناءاً على
، ثالثة أيام من تارخيها حتت طائلة البطالن، وميكن أن يتوىل مهمة حترير احملضر عون واحد

على حجية أمام القضاء ما مل يثبت العكس، ذلك العون ره رحيحيوز احملضر الذي حيث 
نني، ويف هذه احلالة حيوز حمضرهم على القوة جيوز حترير احملضر من طرف عونني اث كذلك
1.بالتزوير ة اليت ال يطعن يف صحتها إالّاحلجي   

2- 2م على رقم األعمالوحسب قانون الرسللمعاينة  نيلاألشخاص املؤه:  
يع نوعاً ما من قائمة األشخاص املؤهه وسلني إلثبات جرمية الحظ على هذا القانون أن

ميكن أن تثبت املخالفات لألحكام  ": منه على 112ت املادة الغش اجلبائي، حيث نص
عاين قة بالرسم على القيمة املضافة بكل وسائل اإلثبات التابعة للقانون العام، وتاملتعلّ

ها ضببواسطة حماضر يعدة أو أعوان إدارة الضرائب املختلفة اط الشرطة القضائي
، االقتصاديةك أو قمع الغش واملخالفات والضرائب املباشرة والتسجيل ومصاحل اجلمار

ة بكل واحدة من اإلدارات املكلّتفة الحق املخالفات وحيكم فيها طبقاً للقواعد اخلاص
  3".بتحصيل هذا الرسم 

يستشف من نص املادع بإشراك مجيع اهليئات املعنية بالتصدي ة السابقة قيام املشر
ة، مبناسبة ممارستها ملهامها باكتشاف جتاوزات جبائيجلرمية الغش اجلبائي أو تلك اليت تقوم 

                                                             
  .قانون الضرائب غري املباشرةمن  505املادة  - 1
ق بالرسم على القيمة املضافة ، يتعلّاملعدل واملتمم 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 102-76صدر هذا القانون مبوجب األمر رقم  - 2

   :واليت ختضع هلا
1- مجيع عمليات البيع واألعمال العقاريأو حرفياً أو جتارياً صناعياً كتسي طابعاًة اليت تة واخلدمات من غري تلك اخلاضعة للرسوم اخلاص 

ويتم إجنازها يف اجلزائر بصفة اعتيادية أو عرضيلنص املادة األوىل على الوضع القانوين لألشخاص  ق الرسم على القيمة املضافة وفقاًة، ويطب
الذين يتدختهم إزاء مجيع الضرائب األخلون يف اجناز األعمال اخلاضعة للضريبة أو وضعيل هؤالء رى وكذا شكل أو طبيعة تدخ
  .األشخاص

  .عمليات االسترياد -2
الصادر يف ، املعدل واملتمم قانون لرسوم على رقم األعمال املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 102-76األمر رقم  - 3

  .1976ديسمرب  26يف  املؤرخ، 103، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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حيث يسعى املشرع خللق نوع من التضافر والتنسيق واالنسجام بني تلك اهليئات قصد 
ةة، لكون أغلب املعامالت توحيد جهودهم لتفادي ضياع أموال اخلزينة العمومياالقتصادي 

ة متواملاليعدم احترام قواعد املنافسة وغريها حالةسات كاالسترياد ور عرب تلك املؤس.  
3- والرسوم املماثلة  1 للمعاينة حسب قانوين الضرائب املباشرةنيلاألشخاص املؤه

  :2والتسجيل
مل ينص هذين القانونني على األشخاص املؤهة املعاينة جلرمية الغش لني للقيام بعملي

  .يف معاينة جرمية الغش اجلبائي، ليترك القانونني فراغاً يف حتديد من هلم احلق 3اجلبائي
إالّ أنّ اإلشكال املطروح هو إغفال املشرع اجلبائي يف اجلزائر؛ النص على وضعية  

ضبةة املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اط الشرطة القضائياجلزائي ة معاينة جرمية يف مهم
ليهم صراحة يف نص املادة ع باشرة الذي نصاملغري باستثناء قانون الضرائب  ،جلبائيالغش ا

م على رقم األعمال اليت ذكرت مصطلح ومن قانون الرس 112منه باإلضافة للمادة  504
ضباط الشرطة القضائية يف إطار نصحماضر معاينة  ها على اجلهات اليت ميكن أن تعد

يهم، م على رقم األعمال دون التفصيل فوألحكام قانون الرس املخالفات املرتكبة انتهاكاً
حيث مل جند وال إشارة إليهم يف بقياح القانون حول ة القوانني اجلبائية، ليظهر جدل بني شر

عاينة ومتابعة جرمية الغش اجلبائيملاط إمكانية هؤالء الضب.  
                                                             

، حيث املعدل واملتمم 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ 101-76صدر قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة مبوجب األمر رقم  - 1
هدف املشرع اجلزائري من وراء إصدار هذا القانون إىل تأسيس ضريبة سنويطلق عليها ق على دخول األشخاص الطبيعيني أُة وحيدة تطب

 98إىل  85للمواد من  د وفقاًف بالضريبة، احملدق هذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلّلدخل، حيث تطباسم الضريبة على ا
ا فيما خيص لنص املادة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، أم وهذا وفقاً. من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة

نات الدخل الصايفمكوا تتكوفإ ن من األرباح املهنية، اإليرادات احملقّة، عائدات املستثمرات الفالحيقة من إجيار امللكية وغري ات املبني
42كما تنص عليها املادة  ،ةاملبني بات واألجور من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، عائدات رؤوس األموال املنقولة، املرت

  . ةريوع العمريواملعاشات وال
، حيث جاء هذا القانون من أجل املعدل واملتمم 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ 105- 76صدر قانون التسجيل مبوجب األمر رقم  - 2

حتصيل مجيع رسوم التسجيل سواء أكانت ثابتة أو نسبية أو تصاعديلثابت ة اخلاضعة هلذه الرسوم، فالرسم اة تبعاً لنوع العقود ونقل امللكي
هو ذلك الرسم الذي يطبق على العقود اليت ال تثبت نقل ملكية أو حق االنتفاع أو التمتع مدى احلياة أو ملددة ألموال منقولة أو ة غري حمد

عقارية يف شركة وال قسمة أموال منقولة أو عقاريةة وال حلص، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على مجيع العقود األخرى اليت تة قدم طواعي
إلجراء التسجيل حىت ولو كانت معفاة منه هذا ما نصت عليه املادة الثالثة من قانون التسجيل، أما بالنسبة للرسوم النسبية فقد ة والتصاعدي

الرابعة من نفس القانون واليت جاء فيها ت عليها املادة نص "أو حق االنتفاع أو ة يؤسس الرسم النسيب أو التصاعدي بالنسبة لنقل امللكي
التمتأدناه والعقود  221ة سواء بني األحياء أو عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود املشار إليها يف املادة ع باألموال املنقولة أو العقاري
املثبتةة إما حلصة يف شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقاري ".  

  .133 معاشو عمار، مرجع سابق، ص - 3
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اط الشرطة القضائية كامل احلق يف معاينة جرمية الغش اجلبائي ميكن القول أنّ لضب
ومل يرد يف القوانني اجلبائية ما  ،ة للتحقيقالقواعد العام كون القانون خول هلم ذلك ضمن

ينص على خالف ذلك، فعدم النص على ضبلني اط الشرطة القضائية ضمن األشخاص املؤه
ملعاينة جرمية الغش اجلبائي ال يعين استبعادهم من ذلك، إالّ أنّ هناك رأي يقول بعدم جواز 

قيام ضبتهاومعاينيف جرمية الغش اجلبائي  ة بالتحقيقاط الشرطة القضائي ة هذه نظراً خلصوصي
به إالّ  د والذي ال ختتصزها بالطابع التقين والفين املعقّقة بالوعاء الضرييب، ومتياجلرمية املتعلّ

ة ف بالضريبة، وبالتايل فاألولويللعالقة املوجودة بينها وبني املكلّ 1إدارة الضرائب دون غريها
عاينة ة بإثبات ومة إلثبات هذا النوع من املخالفات، وهي املختصبائيتكون لإلدارة اجل

  2.ة، طاملا هي اجلهة اليت تستطيع اكتشافهاقة باجلباية بصفة عاماجلرائم املتعلّ
ياط الشرطة القضائيه ال يوجد مانع من قيام ضبة مبعاينة وجد رأي وسط يقول بأن

ة دون لة امللف واحملاضر إىل إدارة الضرائب املختصشرط قيامهم بإحا ،جرمية الغش اجلبائي
شكوى أمام الاليت متلك حق تقدمي هي باعتبارها ة اجلبائي اجلزائيةسواها؛ لتحريك الدعوى 

اجلهات القضائي3.ةة املختص  
لكن تبقى الصالحية الكاملة لضبة يف معاينة اجلرائم املنصوص عليها اط الشرطة القضائي

عاقب باحلبس من ي" : من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته واليت جاء فيها 31يف املادة 
 1.000.000دج إىل  500.000سنوات وبغرامة من  ) 10( سنوات إىل عشر  ) 05( مخس 

دج، كل موظف عمومي مينح أو يأمر باالستفادة، حتت أي شكل من األشكال وألي 
ءات أو ختفيضات يف الضرائب أو سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفا

م جماناًة أو يسلّالرسوم العمومي مع العلم أنّ هذه املادة  4،" سات الدولةحماصيل مؤس
"   :اليت كانت تنص هي األخرى على 5من قانون العقوبات 122كانت قد ألغت املادة 

                                                             
  .24 ، ص1998، 01، الة القضائية، العدد املخالفات الضريبية والغش الضرييبقيعة أحسن، بوس - 1
  .114، ص 2011 ،، الطبعة األوىل، دار هومة، اجلزائرة يف التشريع والقضاء اجلزائي اجلزائرياملنازعات الضريبيفارس السبيت،  - 2
  .املرجع نفسه - 3
الصادر يف ، املعدل واملتمم قانون بالوقاية من الفساد ومكافحته املتضمن، 20/02/2006يف  املؤرخ، 01-06القانون رقم  - 4

  .2006مارس  08يف   املؤرخ، 14، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
 اجلريدة الرمسية الصادر يف، املعدل واملتمم، قانون العقوبات املتضمن، 1966جوان  08 يف املؤرخ 156- 66األمر رقم  - 5

  . 1966جوان  11ة بتاريخ املؤرخ، 49، العدد للجمهورية اجلزائرية
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أمر ة يعلى كل صاحب سلطة عمومي 121تطبق العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
دها القانون وكذلك كل بتحصيل ضرائب مباشرة أو غري مباشرة غري تلك اليت حد

  ف عمومي يضع جداوهلا أو يقوم بتحصيلها،موظّ
وتطبفني العموميني الذي ة أو املوظّق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومي

فاءات من ة صورة كانت وألي سبب كان وبغري تصريح من القانون إعمينحون على أي
مون جماناً ة أو يتجاوزن عن شيء منها أو يسلّالتكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومي

منتجات مما تنتجه مؤسعاقب املستفيد باعتباره شريكاًسات الدولة وي ."  
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أو  31هذه اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

من قانون العقوبات قبل إلغائها، هي اليت ميكن  122يها املادة تلك اليت كانت تنص عل
لضبعاينتها اط الشرطة القضائية أن تكون هلم كامل الصالحية يف البحث والتحري عنها وم

الوطين  د لالقتصادة عنها، كوا جرائم حتمل طابع جنائي مهدومجع االستدالالت واألدلّ
  1.من صور الفساد ل صورةتشكّولالستقرار االجتماعي، و

  عاينة جرمية الغش اجلبائيمل نيلصالحيات األشخاص املؤه: ثانياً
ع اجلبائي اجلزائري األشخاص الذين هلم احلق يف معاينة جرمية الغش اجلبائي منح املشر

ة صالحيعدتهم املتمثّات من أجل قيامهم مبهمي والكشف عن جرمية لة يف البحث والتحر
  .زمة للتحقيق فيهاع االستدالالت الالّالغش اجلبائي ومج

ومن أهم تلك الصالحي؛ ملعاينة جرمية الغش اجلبائينبلات املمنوحة لألشخاص املؤه 
من  508و 507و 506و 505هي حترير احملاضر إلثبات املخالفات طبقاً ملا نصت عليه املادة 

  .رقم األعمال م علىومن قانون الرس 112واملادة  غري املباشرةقانون الضرائب 
واملالحظ أنّ النصوص الضريبية مل تتعرة الواجب ض إىل اإلجراءات والبيانات الشكلي
من قانون الضرائب غري مباشرة، حيث  506توافرها يف حماضر املعاينة باستثناء نص املادة 

  :جاء فيها أنه يذكر يف احملضر مايلي
  .تاريخ حترير احملضر ونوع املخالفة -
  .روا احملضرة العون أو األعوان الذين حراسم وصف -
  .ف باملتابعةاسم الشخص املكلّ -

                                                             
  .114 فارس السبيت، مرجع سابق، ص - 1
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  1.وخيتم احملضر مبكان حتريره وساعة اختتامه
ا بالنسبة لصالحيهذا بالنسبة لتحرير احملاضر، أمى منها احملضر ة إجراء املعاينة واليت يتأت

ع اجلزائري مبجموعة من الشروطاحملرر فقد أحاطها املشر عترب إجراء الواجب توفّرها حىت ي
  :رها هي، ومن تلك الشروط اليت جيب توفّوسليماً املعاينة صحيحاً

- ة تتعلّضرورة وجود قرائن جدية غش جبائيق بعملي.  
  .احلصول على الترخيص املسبق من طرف اإلدارة -

34مارس حق املعاينة حسب نص املادة وال ي اجلزائري،  ةمن قانون اإلجراءات اجلبائي
لني من طرف املدير الوالئي إالّ من طرف أعوان ذوو رتبة مفتش على األقل واملؤه

ل عن عونني دون أن يتعدى عددهم عدد األعوان بالنسبة لكل تدخ للضرائب، وأن ال يقلّ
زون بكفاءة عالية اختيار إالّ األعوان األكثر تأهيالً والذين يتمي وال يتم ،األربعة أعوان

  2.ات املطلوبة منهمنهم من حتقيق املهممتكّ
ت عليها ة املعاينة، فقد نصواجب القيام ا قبل إجراء عمليأما بالنسبة لإلجراءات 

  :لة فيما يلية واملتمثّمن قانون اإلجراءات اجلبائي 38و 37و 35املواد 
- واقعة يف دائرة ة إقليمياً أو الضرورة احلصول على ترخيص من قبل رئيس احملكمة املختص

اختصاصه األماكن واألمالك اليت من املقرر مضه رئيس عاينتها أو من طرف قاضي يفو
ةاحملكمة املختص.  

- قيام وكيل اجلمهورية بتعيني ضابط الشرطة القضائيع التعليمات إىل األعوان عطي مجية، وي
  .ة يف هذه العملينياملشارك

  .لى طلب املدير الوالئي للضرائبع اًاختاذ الترخيص شكل أمر بناء -
- م اإلثبات املادي للمدير الوالئي جيب على العون الذي كشف فعل الغش اجلبائي أن يقد

  .للضرائب بواسطة تقرير مفصل
ستعمل لتخزين السلع، أو ة اليت ميكن أن تت املهنيميكن ممارسة املعاينة يف مجيع احملالّ

املصلحة،  االستعمال السكين اليت حتتوي على مستندات م ت ذاتيف وسائل النقل أو احملالّ
م ميلكون أو خيفون كما ميكن معاينة األماكن اململوكة من طرف الغري املشكوك يف أ

                                                             
  .00:30، على الساعة 19/10/2016، تاريخ اإلطالع www.startimes.comموقع ستار تاميز  - 1
  .175مرجع سابق، صجنيب زروقي،  - 2
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مثل مسريو الشركات و الشركاء احملاسبون أو أي شخص طبيعي أو  ،مستندات م املصلحة
  .معنوي

ة إجراء املعاينة املعاينة يف عني املكان عند عمليالبد من تبليغ األمر بالترخيص بإجراء 
له القانوين، أو أي شخص وجد يف تلك اللحظة شاغالً للمكان إىل الشخص املعين أو ممثّ

نسخة مقابل إشعار باالستالم واإلمضاء على له ة املعاينة، حيث تسلّم الذي جتري فيه عملي
م املبني باإلشعاربتاريخ االستال عترب التبليغ قد متّاحملضر، وي.  

 ماكن، يتمانوين أو أي شاغل لأليف حالة غياب الشخص املعين باملعاينة أو ممثّله الق
لتهريب  تبليغ األمر بعد إجراء املعاينة برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم وهذا تفادياً

ياب أي يف حالة غ 1ف بالضريبة،ة غش جبائي من طرف املكلّة على وجود عملياألدلّ
ة باستحضار شاهدين من خارج تعداد شخص عن األماكن يقوم ضابط الشرطة القضائي

ة، ويف حالة استحالة طلب الشاهدين يقوم ضابط التابعني لسلطته أو سلطة اإلدارة اجلبائي
ة باالستعانة مبحضر قضائيالشرطة القضائي.  

ة املعاينة إالّ يف األوقات الرمس ال ميكن أن تتمية املنصوص عليها قانوناً وإالّ وقعت عملي
القانون على أنّ املعاينة تبدأ من الساعة حتت طائلة البطالن وعدم الصح ة، حيث نص

له حترير حمضر حبضور املعين أو ممثّ السادسة صباحاً إىل غاية الساعة الثامنة مساءاً، ويتم
  .احملضر القضائيالقانوين أو الشاغل أو إتباع إجراءات إحضار الشاهدين أو 

وبعد عملية املعاينة وحترير احملضر تة إىل القاضي الذي منح الرخصة رسل نسخة أصلي
سخة من احملضر ن كذلك تسليم نت حتت رعايته ورقابته، ويتعيبإجراء املعاينة والذي متّ

  للقيامنيلؤهله أو أي شاغل للمكان، ويلتزم األعوان املللمعين باألمر أو يف حالة غيابه إىل ممثّ
ت حسب ما نص ضوا للعقوبات املنصوص عليها قانوناًتعر إالّباملعاينة بكتمان السر املهين و

  2.ةاجلبائيمن قانون اإلجراءات  65عليها املادة 
  
 

                                                             
  .169 فارس السبيت، مرجع سابق، ص - 1
من قانون  301لزم بالسر املهين، مبقتضى أحكام املادة ي" : ة الفقرة األوىل علىمن قانون اإلجراءات اجلبائي 65تنص املادة  - 2

العقوبات، ويتعراتض للعقوبات من نفس املادة، كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صالحيل يف إعداد أو حتصيل أو يف ه للتدخ
   ".قة بالضرائب والرسوم املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي املعمول به املنازعات املتعلّ
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1- 1تابعة جرمية الغش اجلبائيم  
  يتممن املتفّق عليه أنّ النص اجلزائي ال يرتب أثره وال يكون ذا مفعول ساري إذا مل

ته وحسن تطبيقه، كذلك النص اجلبائي ليس إحلاقه جبملة من اإلجراءات اليت تضمن فاعلي
ة اليت عن هذه القاعدة، فهو كذلك يستوجب إحلاقه بعديد من النصوص اإلجرائي استثناءاً

ة ممارسة الدعوى العموميةتنظّم إجراءات املتابعة وكيفي.  
جعل الكثري من  ،ة جرمية الغش اجلبائيخبصوصيق لكن قد ظهر إشكال إجرائي يتعلّ

مسايرة  على العامة اجلزائيةقدرة اإلجراءات  يفكون الفقهاء القانونيني اجلزائريني يشكّ
ة من  ،ة جرمية الغش اجلبائيخصوصيومدى اعتبارها كافية من أجل حتقيق النتيجة املرجو

ة النزاعات رتكبيها، كون خصوصيى ماملتابعة وهي قمع اجلرمية وتسليط أشد العقوبات عل
ة يف جمال املتابعة مبا  ،ة جتعل األمر صعباًاجلبائيا يتطلّب تدعيمها جبملة من النصوص اخلاصمم

ةيتوافق وطبيعتها التقني.  
  ةاجلبائي اجلزائيةحتريك الدعوى  -أ

باشر النيابة ت" : على اجلزائيةالفقرة األوىل من قانون اإلجراءات  29نصت املادة 
ة الدعوى العموميالعامتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي متثّل أمام كل جهة ة باسم ا

ة هي صاحبة احلق األصيل يف  29، من خالل نص املادة "ة قضائيميكن القول أنّ النيابة العام
حتريك الدعوى العموميا،ة وم2باشر على  اًبناء ة بقيد إالّوال ميكن تقييد تلك الصالحي

ة مثل تعليق حتريك الدعوى العمومية نص، ونظراً العتبارات اقتضتها الضرورة امللح
ا بناءاً على إذن أو طلب أو شكوىومباشر.  

ع اجلزائري حتريك جرمية الغش اجلبائي تد فيها املشرعترب من بني أبرز اجلرائم اليت قي
من طرف إدارة الضرائب حىت يتسىن للنيابة  ىشكوة، حيث قيدها بتقدمي العمومي الدعوى

العامةباشرة إجراءات حتريك الدعوى ة ماجلزائي ةاجلبائي.  
  
  

                                                             
1  - يفني بالضريبة الذين قاموا مبخالفة األحكام ة ضد املكلّقصد بإجراء املتابعة يف جرمية الغش اجلبائي هو حتريك الدعوى العمومي

  .رتكيب تلك املخالفاتباشرا أمام القضاء للفصل فيها و معاقبة مة وميف خمتلف القوانني اجلبائي املنصوص عليها
  .184 ، ص1963االسكندرية، مصر،  ،، منشأة املعارفالتجرمي يف تشريعات الضرائبحسن صادق املرصفاوي،  - 2
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  تقدمي شكوى من طرف إدارة الضرائب  -ب
املتابعات دف تطبيق  تتم" : ة علىمن قانون اإلجراءات اجلبائي 104نصت املادة 

ة بناءاً على شكوى من مدير نني اجلبائياملنصوص عليها يف القوا اجلزائيةالعقوبات 
  .الضرائب بالوالية

قة باملخالفات املتصلة حبقوق الضمان هذه الشكوى باستثناء تلك املتعلّ وال تتم
بعد احلصول على الرأي املوافق من اللجنة املنشأة هلذا الغرض لدى  وحق الطابع إالّ

املديرية اجلهويمديرية الضرائب بالوالية ة اليت تتبعهاة للضرائب املختص....  ."  
ها قد جعلت الشكوى شرطاً أساسياً من أجل حتريك يالحظ على نص هذه املادة أن

وال ميلك حق  ،ةة مبختلف القوانني اجلبائية ضد مجيع املخالفات املاساجلبائي اجلزائيةالدعوى 
إالّ ؛ةرفع تلك الشكوى للجهات املختص دون غريه  الوالية حصراًدير الضرائب بالسيد م

الغرض على مستوى املديرية اجلهوية للضرائب اليت  ذاجنة املنشأة هلك بعد موافقة اللّوذل
ة اليت حتيل على نص املادة متلك حق االختصاص، وفيما يلي خمتلف املواد يف القوانني اجلبائي

104 ةمن قانون اإلجراءات اجلبائي :  
ا األ 305ت املادة نصاملباشرة والرسوم املماثلة على  ائبالضروىل من قانون يف فقر

من  303املنصوص عليها يف املادة  اجلزائيةباشر املتابعات من أجل تطبيق العقوبات ت" : أنه
 104للشروط املنصوص عليها يف املادة  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وفقاً

ةمن قانون اإلجراءات اجلبائي ."  
تابع املخالفات ت" : هعلى أن غري املباشرةمن قانون الضرائب  534ت املادة نص كما

روط ، وفقاً للشاجلزائيةأعاله، دف تطبيق العقوبات  532املشار إليها يف املادة 
  ". ةمن قانون اإلجراءات اجلبائي 104املنصوص عليها يف املادة 
تابع ت" : هأنعلى قم األعمال من قانون الرسوم على ر 119كما نصت املادة 

من  104روط املنصوص عليها يف املادة للش وفقاً 117املخالفات املشار إليها يف املادة 
ةقانون اإلجراءات اجلبائي ."  
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ه من قانون التسجيل على 119ت املادة كذلك نصأن : "تابع املخالفات املشار إليها ت
ة، وفقاً ة املختصأمام اجلهة القضائي اجلزائيةالعقوبات يف املقطع األول أعاله، دف تطبيق 

 1". ةمن قانون اإلجراءات اجلبائي 104للشروط املنصوص عليها يف املادة 
الحق املخالفات املشار ت" : ت على مايليمن قانون الطابع، فقد نص 34أما املادة 

ل أعاله أمام اجلهة القضائية املإليها يف املقطع األوللشروط املنصوص عليها  ة وفقاًختص
  ". ةمن قانون اإلجراءات اجلبائي 104يف املادة 

ة على اجلبائي اجلزائيةعلى تعليق حتريك الدعوى  ةبائيهكذا اتفقت كل النصوص اجل
 كلّفنيشرط تقدمي الشكوى، والسبب يف ذلك يعود إىل ما جيب أن تقوم عليه العالقة بني امل

ة من التفاهم ال على اجلرب واإلكراهواإلدارة اجلبائي، ترك هلذه اإلدارة سلطة تقدير وأن ي
  2.الظروف واملالبسات يف كل جرمية على حدى

كما ية واليت أحالت مجيعها الحظ على مجيع تلك املواد التشابه يف الصيغة القانوني
  3.ة اجلزائريمن قانون اإلجراءات اجلبائي 104على املادة 

رة يف هذا املقام إىل أنّ اشتراط الشكوى ال يستوجب من إدارة الضرائب وجتدر اإلشا
القيام مم أو يكمل تصرحيه أو يسوسبقاً بإنذار املعين بأن يقدته إزاء التنظيم اجلبائيي وضعي، 

ا قد من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة و 305ت عليه املادة كما نصكناقنا هلتطر 
سبقاًم.   

ة ما يليومن أجل أن تكون الشكوى صحيحة، فقد اشترطت القوانني اجلبائي:  
1- أن تقدم م الشكوى من طرف من أعطاهم القانون صالحيه جيوز أن تقدة تقدميها، إالّ أن

من طرف من مسح هلم القانون بإنابة من له احلق يف تقدميها، وية فقط شترط اإلنابة العام

                                                             
، الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، التسجيلقانون  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 105-76األمر رقم  - 1

  .1977ديسمرب  18يف  املؤرخ، 81العدد 
  .191 190فارس السبيت، مرجع سابق، ص ص  - 2
3 - إن املتفحة اجلزائري يظهر له جلياًص لقانون اإلجراءات اجلبائي ع اجلزائري إىل توحيد مجيع اإلجراءات اجلبائنزعة املشرة اليت كانت ي

مبعثرة بني خمتلف النصوص اجلبائية، حيث بدأ املشرن جمموعة اإلجراءات ع اجلزائري يف مطلع األلفية الثالثة بنقل مجيع النصوص اليت تتضم
اجلبائية من القوانني اجلبائيةون اإلجراءات ة وذلك لتوحيدها و إعطائه نفس املكانة اليت حيوزها قانة إىل قانون اإلجراءات اجلبائياجلزائي ،

باإلضافة إىل النص فيه على مجيع األحكام اإلجرائية اخلاصعترب استثناءاًة اليت ت ة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات على القواعد العام
  .تهاخلصوصي ق على جرمية الغش اجلبائي نظراًواليت ال تصلح أن تطب اجلزائية
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ستنتج مبفهوم املخالفة أنّ تقدمي الشكوى من طرف بة كل جرمية، ومنه يدون اإلنابة مبناس
  .شخص غري خمتص بإصدارها يكون باطالً وال يعتد به

2- ات املنصوص عليها قانوناً كشرط الكتابة؛ ألنّ جيب أن تتوفّر الشكوى على الشكلي
  1.الشكوى املكتوبة تضمن وجود توقيع صاحبها

قهاء القانون الستعمال مصطلح الشكوى يف رف بعض فُهناك انتقاد موجه من ط
ه مصطلح غري سليم كون الشكوى ال تقدين النصوص الضريبية، وقالوا بأنم إالّ من طرف ا

هذا عندما متس اجلرمية مبصلحة الفرد أكثر مما متس  عليه الذي أصابه الضرر أي الضحية،
طلقمبصلحة اجلماعة، حيث كان من املفترض أن ي مه صطلح الطلب وليس الشكوى ألن

م من طرف اجلهة املتضريقدة رة، أي عندما متس اجلرمية مبصلحة عامة، وللشكوى عد
شروط وجب توفّرها حىت يعتد ا وهي اليت نص من قانون اإلجراءات  73ت عليها املادة

ة وهي كالتايلاجلبائي:  
  .ب وبامسهتقدمي الشكوى من طرف املدير الوالئي للضرائ -
  .عة من صاحب السلطة يف إصدارهاجيب أن تكون الشكوى مكتوبة وموقّ -
- قة بصاحب الشكوىن الشكوى البيانات املتعلّجيب أن تتضم.  
- ص من دفعهن قيمة مبلغ الضريبة اإلمجايل املتملّجيب أن تتضم.  
- الشكوىقة باجلرمية حمل ة املتعلّاإلشارة إىل النصوص القانوني.  

ة سوف ر بنا القول يف هذا املقام بأنّ سحب الشكوى من طرف اإلدارة اجلبائيجيد
ةي إىل انقضاء الدعوى يؤداجلزائي ع يف املادة اجلبائير 104ة، حيث مسح املشرمن  2مكر

قانون اإلجراءات اجلبائيري الضرائب سحب الشكوى يسات ومدة، ملديري كربيات املؤس
واكتتاب  اجلزائيةة والغرامات موضوع املالحقة حلقوق األصليمن ا % 50يف حالة تسديد 

  .جدول االستحقاق للتسديد
لنص  ة طبقاًوقف الدعوى العموميسحب الشكوى ي إذ نصت نفس املادة على أنّ

  .اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  06املادة 
                                                             

مة لنيل شهادة املاجستري يف رة مقد، مذكّاضي الوطين يف تقدير العناصر املكونة جلرمية الغش اجلبائي الدويلدور القأولعريب مجال،  - 1
39، ص 2012/2013ة احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون الدويل لألعمال، كلي.  

قانون املالية لسنة  املتضمن، 2011ديسمرب  28يف  خاملؤر، 16-11من القانون رقم  45استحداث هذه املادة مبوجب املادة  متّ - 2
  .2011ديسمرب  29يف  املؤرخ، 72، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2012



 ات القانونية ملكافحة جرمية الغش اجلبائياآللي                           : ل الثاينفصال -الباب الثاين 

268 
 

 ير 104ة ستنبط من نص املادمكر ة، من قانون اإلجراءات اجلبائية أنّ اإلدارة اجلبائي
متلك احلق يف أن تتصاحل مع املتهم مبجرتابعة د دفعه لكل احلقوق والغرامات اليت كان حمل م

  .1ةاجلبائي اجلزائيةمن أجلها، وال ميكن التمسك بالدعوى 
ضاة ة، بأنّ قُوهو ما أكّده االجتهاد القضائي من خالل حكم حمكمة النقض املصري

هم من أداء الضريبة ب املتبالصلح يف جرائم ر اجلزائيةفيه بانقضاء الدعوى احلكم املطعون 
وعدم تقدمي إقرارات األرباح عن نشاطه التجاري من دون موافقة وزير املالية أو من ينوب 

  .خطأ ؛عنه على التصاحل
جلسة  22172ة يف نفس القرار حتت رقم وأضافت حمكمة النقض املصري

ش الفني املكلّف مبكافحة ، بأنه مىت تصاحل املتهم مع املفتاجلنائيةفة الغر ،03/03/2002
ب الضرييب، وأنّ هذا التصاحل مل يتضمن موافقة وزير املالية أو من ينوب عنه على التهر

ه قد تصاحل مع مصلحة الضرائب تصاحلاً قانونياً، فإنّ الصلح، ومن مثة ال يكون املطعون ضد
   2.ه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يعيبه وينقضهاحلكم املطعون في

2- اجلهة القضائية بالفصل يف جرمية الغش اجلبائية املختص  
ة يف االختصاص احمللي واليت تع اجلزائري على القاعدة العامعترب من النظام خرج املشر

ختتص "  اليت جاء فيهاو اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  329ة املاد نصت عليها حيث ،العام
همني أو شركائهم أو حمل حملياً بالنظر يف اجلنحة حمكمة حمل اجلرمية أو حمل إقامة أحد املت

  ". القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر
إذ أخضع املشرع اجلزائري مسألة االختصاص يف جرمية الغش اجلبائي الختيار إدارة 

قع يف دائرة اختصاصها مكان احلجز ختصاص للمحكمة اليت يالضرائب، على أن يؤول اال
سةأو مقر املؤس.  

ه بعد استالم النيابة العامحيث أنة مللف القضية تقوم بإرساله إىل الضبطية من ة القضائي
أجل مساع أطراف القضية، ليتم إرجاع امللف رة واليت تقوم فقة حمضر مساع إىل النيابة العام

ى باستدعاء األطراف عن طريق التكليف باحلضور الذي جيب أن تتوفّر فيه خمتلف هي األخر

                                                             
  .186، ص سابق جنيب زروقي، مرجع - 1
، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ب الضرييب واالزدواج الضرييبات منع التهرموسوعة شرح اتفاقيعبد الفتاح مراد،  -  2

  .65 64، ص ص 2010مصر، طبعة 
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ةمن قانون اإلجراءات  439ة املنصوص عليها يف املادة الشروط الشكلي؛اجلزائي شري اليت ت
  .ةة واإلداريقانون اإلجراءات املدنييف بدورها إىل إجراءات التبليغ املنصوص عليها 

ع اجلزائري يف ترك اختيار ستخلص من كل ذلك ية أنّ غاية املشراجلهة القضائي
  :لإلعتبارات التاليةلإلدارة اجلبائية إنما كان املختصة 

سبب النص من قبل املشرع على اختصاص احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان  -1
ل على اإلدارة اجلبائية تدعيفرض الضريبة، يعود إىل رغبته يف أن يسهم للقضاء م طلبها املقد

ف واملوجودة على مستواها، املالحظ كذلك أنّ قة باملكلّبكل املعلومات واإلثباتات املتعلّ
ة على مستوى البلدية أو الدائرة أو الوالية، هذا مكان فرض الضريبة ميكن أن يكون املفتشي

بالنسبة للمديرية، وقد يكون االختصاص واسع من خالل املات الوالئيديريةات اجلهوي، 
وبالتايل يتم ا حملكمة املديرياالعتماد يف حتديد اختصاص مكان فرض الضريبة إمة أو ة اجلهوي

حمكمة املديرية الوالئية أو حمكمة املفتشيةات أو القباضات الضريبي.  
ف يعود إىل منع املكلّ ،سبب اختيار احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان احلجز -2

س وباجلرم املشهود واحلفاظ بض عليه يف حالة تلبمن اإلفالت من العقاب، السيما وأنه قد قُ
  .ةعلى موارد اخلزينة العمومياحلفاظ كذلك كذلك على األشياء احملجوزة وبالتايل 

3- يتم سة أي املركز الرئيسي لتلك اختيار احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مقر املؤس
ا باجلزائر إذا كان مركزها الرئيسي باخلارج، وذلك لتسهيل ربط املؤسسة أو ملركز إدار

الضريبة ومراقبة أعمال املؤسسة من الناحية اجلبائيب وبالتايل ة واكتشاف التحايل والتهر
ه وقع على مستواهاتسهيل مهمة اإلدارة يف إثباته ألن.  

  الفرع الثاين
  ة يف جرمية الغش اجلبائينقضاء الدعوى العمومياملصاحلة كشرط استثنائي ال

ع اجلزائري عن بقياملشر دحمل ية ة التشريعات من حيث اعتماده لنفس القواعد العام
ةة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات يف انقضاء الدعوى العموميه  اجلزائياجلزائري، إالّ أن

زة ميتة واليت فرضتها الطبيعة املالدعوى العمومينص على بعض االستثناءات اخلاصة بانقضاء 
ز بطابعها االقتصادي جرمية الغش اجلبائي واحدة منها، حيث تتميتعترب لبعض اجلرائم واليت 

يف اجلرمية  اجلزائيةي إىل انقضاء الدعوى ذا جاءت املصاحلة كسبب خاص يؤدواملايل، هل
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ات املفروضة عليه  كلّف بالضريبة للمستحقّة، كون املصاحلة تكون بعد سداد املاجلبائي
  .وتنفيذ التزاماته املالية حنو إدارة الضرائب

املصاحلة إجراء ختتص ا ال به إدارة الضرائب دون غريها ويعترب من صميم اختصاصا
نازعها فيه أحدي.  

  التعريف القضائي والفقهي والتشريعي للمصاحلة: أوالً
ع اإلدارة  فترض أن يكون إجراءال يفيها املشر املصاحلة إالّ يف اجلرائم اليت خص

حصراً بسلطة حتريك الدعوى العموميتلك اجلرمية املرتكبة مبصاحل  ة يف اجلرائم اليت متس
1فة تلك اإلدارة حبمايتهاكلّمة ، حيث تكون اإلدارة هي الوحيدة اليت متلك السلطة التقديري

صاحلة من أجل فض النزاع اجلبائي ووقف إجراءات حتريك ة اللجوء إىل امليف مدى إمكاني
ة أو رفض املصاحلة مع املتهم واملضي قدماً يف إجراءات حتريك الدعوى الدعوى العمومي

2ةالعمومي.  
ة وكلت مهملح املصاحلة، فقد أُطملص مانع ونظراً لصعوبة االتفاق على تعريف جامع

ق إىل قهاء، فمثالً جند أنّ املشرع اجلزائري مل يتطرتعريفه إىل االجتهاد القضائي وأراء الف
فقط على جواز اللّتعريف املصاحلة يف املادة اجلبائي ما نصجوء إليها واعتبارها سبباً يف ة، وإن

غري من قانون الضرائب  555ت عليه املادة ة، وهو ما نصاجلبائي اجلزائيةوقف الدعوى 
غري أنّ املصاحلات أو اإلعفاءات اليت تقبل ا اإلدارة ال " :  باشرة يف فقرا الثانية علىامل

عن مبلغ  ينبغي أن يكون من آثارها ختفيض الغرامة احملكوم ا على املخالف إىل رقم يقلّ
من هذا  540قت أحكام املادة تعويض التأخري الذي يكون واجب األداء ولو طب

  .3"القانون
ت صراحة على لتشريع اجلبائي اجلزائري اليت نصتبقى هذه املادة هي الوحيدة يف ا

جوء إىل إجراء املصاحلة من أجل رفع النزاع وفض اخلصومة بني إدارة الضرائب ة اللّإمكاني
واملتهرب من أداء الضريبة، وبالتايل فلم جند تعريفاً تشريعياً ملصطلح املصاحلة يف التشريع 

                                                             
  .12، ص 2003، )بدون دار نشر ( ، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، اجلنائيةالصلح يف املواد رأفت عبد الفتاح حالوة،  - 1
 القاهرة، مصر، مقارنة، دار النهضة العربية، ، دراسةاجلنائيةاإلجراءات املوجزة إلاء الدعوى مدحت عبد احلليم رمضان،  - 2

  .46، ص2000
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، املعدل واملتمم قانون الضرائب غري املباشرة املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ 104-76األمر  - 3

  .1977أكتوبر  02يف  املؤرخ 70، العدد للجمهورية اجلزائرية
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زائري الذي عرف مصطلح الصلح ضمن املادة القانون املدين اجلاجلبائي اجلزائري، عكس 
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقّيان به نزاعاً " : اليت جاء فيها 459

وهو نفس املعىن  1،"حمتمالً، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه 
نهي عقد ي" : ملصاحلة بأنهاا حني تصدى لتعريفاملشرع الفلسطيين  تقريباً الذي نص عليه

الطرفان مبقتضاه نزاعاً قائماً بينهما أو يتوقّيان به نزاعاً حمتمالً فيما جيوز التصاحل فيه 
وهو نفس التعريف 2" عائهوذلك بأن يرتل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إد ،

من القانون املدين الفرنسي 2044نته املادة الذي تضم.  
ا املشرأمعلى أنّ  1976من القانون األردين لسنة  647يف املادة  ع األردين فقد نص

  .املصاحلة عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة بني املتصاحلني بالتراضي
ة تعريف املصاحلة يف شكلها هذا بالنسبة لبعض التعريفات التشريعيت ملهمة اليت تصد

يز هذا األخري بكثرة التعريفات واليت ال يسع املقال العام، أما بالنسبة الجتهادات الفقه فقد مت
وإنما خنتص بذكر بعض منها فقط على سبيل التوضيح واملثال، ومنها  ،هنا لسردها كلّها

بأنها طريقة تؤدي إىل إاء الدعوى  الذي عرفها تعريف الفقيه القانوين أمحد فتحي سرور
جازها القانون يف نوع من اجلرائم للحد من إطالة غري الطريق الطبيعي إلائها، أ اجلنائية

  .3اإلجراءات
أما الفقيه علي زكي العرايب، فقد عرف املصاحلة بأنها ختلّص املتهم من الدعوى 

  4.إذا دفع مبلغاً معيناً خالل مدة معينة اجلنائية
نها يف قال هو األخر من خالل تعريفه للمصاحلة بأ املساعدة الفقيه أنور حممد صدقي

األساس وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى العموميعى ة يف حالة قيام كل من املدعي واملد
عليه بإجراء التصاحل على قيمة املطالبة القائمة بينهما، أي هي عقد يرفع النزاع ويقطع 

  .5اخلصومة بني املتصاحلني
                                                             

، الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية املعدل واملتممالقانون املدين  املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 58-75األمر رقم  -  1
  .1975سبتمرب  30يف  املؤرخ، 78، العدد اجلزائرية

ل على درجة املاجستري يف بات احلصوملتطلّ مة استكماالًرة مقد، مذكّاالقتصاديةالصلح يف اجلرائم سعادي عارف حممد صوافطة،  - 2
  .17، ص 2010القانون، جامعة النجاح الوطنية فلسطني، 

  .17، ص1977، دار النهضة العربية، القاهرة، اجلنائيةة واإلجراءات الشرعيأمحد فتحي سرور،  - 3
  .131، ص 1952 اهرة، مصر،الق ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة،اجلنائيةاملبادئ األساسية لإلجراءات علي زكي العرايب،  - 4
  .287، صمرجع سابق، املساعدة أنور حممد صدقي - 5
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عريف حمكمة النقض أما بالنسبة لتعريفات القضاء إلجراء املصاحلة فسوف نستشهد بت
ة والذي جاء فيهاملصري : "املصاحلة هي مبثابة نة عن حقّها يف زول اهليئة اإلدارية املختص

، 1" ة القانونقابل املبلغ الذي قام عليه الصلح وحيدث أثره بقوم اجلنائيةحتريك الدعوى 
صلت فيها حمكمة وكتأكيد على ذلك رأينا بأنه من الضروري تناول إحدى القضايا اليت ف

احلكم املطعون  ءضاق" : ق باملصاحلة واليت جاء نص حكمها مبا يلية فيما يتعلّالنقض املصري
هم من أداء الضريبة وعدم تقدمي ب املتبالصلح يف جرائم ر اجلنائيةفيه بانقضاء الدعوى 

ب عنه على إقرارات األرباح عن نشاطه التجاري من دون موافقة وزير املالية أو من ينو
  ".خطأ  ،التصاحل

جلسة 22172ة يف نفس القرار حتت رقم وأضافت حمكمة النقض املصري ،
ف مبكافحة ش الفني املكلّهم مع املفتبأنه مىت تصاحل املت" ، اجلنائيةالغرفة  ،03/03/2002

ن موافقة وزير املالية أو من ينوب عنهالتهرعلى  ب الضرييب، وأنّ هذا التصاحل مل يتضم
ه قد تصاحل مع مصلحة الضرائب تصاحلاً قانونياً، ومن مثة ال يكون املطعون ضد ،الصلح

  .2" فإنّ احلكم املطعون فيه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يعيبه وينقضه
من خالل كل ذلك ميكن القول بأنّ املصاحلة يف املادة اجلبائية غري ة هي وسيلة قانوني

ي إقضائية تؤدا إىل االتفاق مع املخالف بعد ىل ختلّي اإلدارة اجلبائية عن املتابعة أصالً، وإم
  .صدور حكم ابتدائي باإلدانة على قطع اخلصومة وانقضاء الدعوى مقابل دفع مبلغ مايل

ذا كانت املصاحلة يف اجلرمية الضريبيوة عليه من هم بأداء املبالغ املستحقّة بأن يقوم املت
ة بني نتج أثار قانونيمن خالل تعبريه عن إرادة ت إالّ عترب صحيحاًة، وال يرة اجلبائيطرف اإلدا

املتهم واإلدارة اجلبائية، ليةة للخصومة نهي يف األخري الرابطة اإلجرائي3.اجلزائي   
وهو ما قضت به كذلك احملكمة العليا يف اجلزائر من خالل قرارها الذي قضى بأنّ 

  4.ةة تؤدي إىل انقضاء الدعوى العموميمركياملصاحلة اجل

                                                             
  .15 سعادي عارف حممد صوافطة، مرجع سابق، ص - 1
  .65 64 صص ، مرجع سابقعبد الفتاح مراد،  - 2
  .262، ص مرجع سابقفارس السبيت،  - 3
عن  ، نقالً)قرار غري منشور ( ، 122072الثالث، رقم امللف  ، القسماجلزائية، عن الغرفة 06/11/1994القرار الصادر بتاريخ  - 4

  .192، ص2008، الطبعة الثالثة، دار هومة، اجلزائر، املنازعات اجلمركيةأحسن بوسقيعة، 
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عترب ضماناً حلقوق اإلدارة وفقاً ملا متلكه من سلطة وبالتايل فإنّ إجراء املصاحلة ي
  .أو إجراء املصاحلة اجلزائيةتقديرية يف املوازنة بني املتابعة 

وإجراء املصاحلة له تأثري كبري على الدعوى العموميحداً هلا من  ة، فهو يضعة اجلبائي
  .خاصاً النقضائها خالل كونه سبباً

  خصائص املصاحلة: ثانياً
من خالل خمتلف التعريفات التشريعية والفقهية إلجراء املصاحلة، ميكننا ة والقضائي

استخالص واستنتاج مجلة اخلصائص اليت يتميز ا إجراء املصاحلة، واليت ال تعدو أن تتجاوز 
ة اختصاص اإلدارة به دون غريها، وكذا كونه إجراء فعال خاصي: اخاصيتني اثنتني أال ومه

  :وذو جدوى إجرائية لإلدارة، وهو ما سنناقشه بالتفصيل فيما يلي
1- ةالصلح أساس قانوين لسحب االختصاص لصاحل اإلدارة اجلبائي  

ات ية من خالل العديد من الصالحمنحه لإلدارة اجلبائي يربز الدور الكبري الذي متّ
ة اجلبائي اجلزائيةوالسلطات اليت تستأثر ا دون غريها، بدءاً مبنحها صالحية حتريك الدعوى 

حصراً من خالل إجراء رفع الشكوى، مروراً بتأسيس إدارة الضرائب كطرف أصيل يف 
القضايا اجلبائيةة توقيف الدعوى ة، إنتهاءا مبنحها صالحياجلزائي طريق ة وانقضائها عن اجلبائي

سلوك إجراء املصاحلة وسحب الشكوى، وهو ما يعود باألساس إىل التميز الذي يكتنف 
1.ة القواننيالقانون اجلنائي االقتصادي عن بقي  

لإلدارة اجلبائية جبملة  اعتراف قدواملالحظ كذلك هو أنّ املشرع اجلبائي اجلزائري 
االمتيازات اليت ختتص ا يف جمال إجراءات مةوانقضاء الدعوى  تابعةاجلزائي فهو مل  ،ةاجلبائي

يا شرك معها أي سلطة يف تلك االمتيازات ومل جيعلها م هاما خصناصفة مع غريها وإن
وحدها دون غريها، وال تستطيع أي سلطة أخرى ال تشريعية وال حىت قضائية ة كالنيابة العام

ات نيابة عن اإلدارة اجلباممارسة تلك الصالحيويف رأيينا أنّ السبب األساسي والوحيد 2ةئي ،
ما يعود للطبيعة اخلاصة جلرمية الغش اجلبائي، يف اختصاص إدارة اجلباية بتلك اخلصائص إن

فهي جرمية تقنية ة اقتصادية سريعة ال ميكن ألي هيئة أو سلطة أخرى غري خمتصز حبركية تتمي
                                                             

سبتمرب  15تاريخ اإلطالع ، gurispedia.org/indx.php:http// االقتصاديةالصلح يف اجلرائم حسن عز الدين ذياب،  - 1
  .18:00لساعة ، على ا2016

، رسالة نيل شهادة ختم الدروس باملعهد األعلى للقضاء يف تونس، الفوج الثاين الصلح يف القانون اجلنائي االقتصاديصابر العياري،  - 2
  .27، ص2000/2001 عشر،
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مبتابعتها ومرتكبيها إالّ اإلدالحقة مة والعارفة خببايا تلك اجلرمية وكيفيات وآليات ارة املختص
  1.ةة هي اإلدارة الوحيدة اخلبرية مبثل تلك املسائل الفنيذا كانت اإلدارة اجلبائيارتكاا، هل

كذلك سحة مل يكن اعتباطاً، فقد جاء بسبب ب االختصاصات لصاحل اإلدارة اجلبائي
ع عن االستمرار يف التدخل يت يشهدها العامل، حيث عجز املشرالكبرية ال االقتصاديةاحلركية 

يف النشاط االقتصادي بنفس الوترية اليت كان عليها إبان الفترة االشتراكية، إذ أبانت العوملة 
ع ومن خالله النيابة العامةة يف مسايرة خمتلف اجلرائم والسيما عن عجز املشراالقتصادي 

ة، وارتدت لباس احلداثة ونزعت عنها ثوب التقليدي االقتصاديةمية ، فلقد تطورت اجلر2منها
والتطوة النظام العاملي اجلديد؛ الذي أملته العوملة وما وفّره من أدوات ستغلّر والسرعة م

أصبحت اجلرائم ذات طابع فين وتقين يصعب على غري ذوي حيث ة بارعة، تكنولوجي
للنيابة  األصيلة اإلختصاصاتل املشرع عن بعض من االختصاص اكتشافها ومعرفتها، ليتناز

ة باعتبارها األدرى باجلرائم واملخالفات املرتكبة يف قطاعها، وهو لصاحل اإلدارة املختص العامة
النهج الذي سار عليه املشرع من خالل اعترافه للعديد من اإلدارات ذات النشاط 

طات اليت كانت إىل وقت قريب حكراً االقتصادي ومن بينها إدارة الضرائب ببعض السل
على السلطة التشريعيةة أو القضائي.  

ة اليت خول هلا املشرع صالحية إجراء املختص اتوفيما يلي مناذج عن بعض اإلدار
باملصلحة اليت حتميها املصاحلة يف اجلرائم اليت متس.  

اجلمارك من خالل نص  منح املشرع اجلزائري سلطة املصاحلة إلدارة :إدارة اجلمارك -أ
ممن قانون اجلمارك  265ة املادل واملتماملعد حيال األشخاص املتابعون " : ت علىواليت نص

بسبب ارتكاب خمالفة مجركية قصد حماكمتهم طبقاًة على اجلهة القضائيألحكام  ة املختص
  .هذا القانون

                                                             
قة، جامعة تونس، مللحصول على شهادة الدراسات املع مقدمة رة، مذكّالصلح والقانون اجلنائي اإلسالميبسمة الورتالين،  -  1

  .47 ، ص1997
: تاريخ اإلطالع،  //barasy.com/index.php:http، اجلنائيةستحدثة ملواجهة أزمة العدالة وسائل بديلة ومعلي محادة،  - 2

 .22:00، على الساعة 2016أكتوبر  30يوم 
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الفات اص املتابعني بسبب املخغري أنه يرخص إلدارة اجلمارك بإجراء املصاحلة مع األشخ
1"...ة بناء على طلبهماجلمركي.  

فقد  االقتصاديةباعتبار جرائم الصرف من اجلرائم  :املخالفات املاسة بقانون الصرف -ب
أخضعها املشرع اجلزائري كذلك الستثناء خاص وهو إجراء املصاحلة، حيث نصت املادة 

تشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس من القانون املتعلّق بقمع خمالفة ال 09
يف خمالفات التشريع والتنظيم  اجلزائيةاملتابعة  ال تتم" : األموال من وإىل اخلارج على

على شكوى من  اًاخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج؛ إالّ بناء
  .لني لذلكليه املؤهالوزير املكلّف باملالية أو أحد ممثّ

كن للوزير املكلّف باملالية أو أحد ممثّليه املذكورين أعاله، إجراء املصاحلة إذا مي
أو ) دج 10.000.00(عن عشرة ماليني دينار جزائري  كانت قيمة حمل اجلنحة تقلّ

ساويهات.  
نحة عشرة ماليني دينار جزائري ال ميكن إجراء املصاحلة إذا جتاوزت قيمة حمل اجل

  .صدره جلنة املصاحلةطابق تعلى رأي م اًبناءإالّ ) دج 10.000.00(
د التنظيم تشكيلة جلنة املصاحلة وتنظيمها وسريهاحيد.  

03( املصاحلة يف أجل ثالثة  إذا مل تتم  (أشهر من يوم مرسل امللف إىل عاينة املخالفة ي
  2." وكيل اجلمهورية املختص إقليمياً

من قانون املنافسة  06نصت املادة  :ألسعارة بقانون املنافسة وااملخالفات املاس - ج
  .ةختضع خمالفات أحكام هذا القانون الختصاص اجلهات القضائي" : واألسعار على ما يلي

غري أنه ميكن للمدير الوالئي املكلّف بالتجارة أن يقبل من األعوان االقتصاديني املخالفني 
أو تساوي مليون دينار جزائري  تقلّ مبصاحلة إذا كانت املخالفة املعاينة يف حدود غرامة

  1." لنيفني املؤهاستناداً إىل احملضر املعد من طرف املوظّ) دج 1.000.00(

                                                             
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، عدل واملتممامل قانون اجلمارك املتضمن، 1979يوليو  21يف  املؤرخ، 07-79القانون رقم  - 1

  .1979يوليو  24يف  املؤرخ، 03، العدد للجمهورية اجلزائرية
ق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف القانون املتعلّ املتضمن، 1996يوليو  09يف يف  املؤرخ، 22-96األمر رقم  -  2

 10يف  املؤرخ، 43، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج
  .1996يوليو 
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لسحب االختصاصات لصاحل اإلدارة يف  كل تلك النصوص تضمن األساس القانوين
ةتابعة اجلرائم جمال مائها من خالل املصاحلة االقتصاديو إ.  

  ةئيحتقيق اجلدوى اإلجرا -2
ته وكما هو معلوم فإنّ عترب املصاحلة الطريقة املثلى لتحقيق جدوى إجرائية، إذ أن

اللجوء إىل الطرق اإلجرائيةة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات ة العاديب وقتاً يتطلّ اجلزائي
قيق، ليس بالقصري، إبتداءا مبرحلة البحث والتحري ومجع االستدالالت، مروراً مبرحلة التح

ة وغري الطرفني لطرق الطعن العادي من إنتهاءاً بصدور احلكم، هذا يف حالة عدم سلوك أي
ع اجلزائري لطريف النزاع من أجل تدارك هفوات العادية، وهي الضمانات اليت منحها املشر

القضاء وسوء تطبيق القانون من طرفهم، كل تلك اإلجراءات واخلطوات قد تتطلّب يف 
بشكل عام وجرمية الغش اجلبائي  االقتصاديةن وقتاً كبرياً يتناىف وطبيعة اجلرمية أغلب األحيا

ع إلجراء املصاحلة ذا جدوى إجرائية كبرية، كونه بشكل خاص، هلذا كان انتهاج املشر
ائي ويقتصد الوقت واملال واجلهد الذي كان سوف يضع حداً للمتابعة القضائي ة بشكل

ةالدعوى هدر يف حالة حتريك ياجلزائي ع اجلبائي اجلبائية أو االستمرار فيها، فغاية املشر
تابعته ة وليست غايته ماجلزائري هي حتصيل املبالغ املالية املستحقّة على عاتق املكلّف بالضريب

ة تفادياً سجنه، ففي حالة ما إذا طلب املتهم املتخلي عن التزاماته أداء واجباته اجلبائيقضائياً و
جيب على إدارة الضرائب املضي قدماً معه يف إجراء  ؛ةاجلبائي اجلزائيةريك الدعوى لتح

ت من أجلها القوانني اجلبائية قد حتقّقت بأقل األمثان املصاحلة، وذلك ألنّ الغاية اليت سن
  .وأقصر املسافات

 2كذلك يتميز إجراء املصاحلة كونه إجراء بات حيوز على قوة الشيء املقضي به،
ا بالنسبة  وبالتايل فال حيقلإلدارة أن ترجع فيه أو أن تطلب إلغاءه، هذا من جهة اإلدارة، أم

سلوك لة يف للمخالف فسوف يتنازل عن احلقوق والضمانات اليت منحها إياه القانون واملتمثّ
ة ة طرق الطعن العاديةاملنصوص عليها يف قانون اإلجراءات وغري العادي3.اجلزائي   

                                                                                                                                                                                   
الصادر يف ، املعدل واملتمم ةالقواعد املطبقة على املمارسات التجاري املتضمن، 2004يونيو  23يف  املؤرخ، 02-04القانون رقم  -  1

ة للجمهوريةاجلريدة الرمسيخ، 41، العدد ة اجلزائري2004يونيو  27يف  املؤر.  
، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه يف القانون، جامعة القاهرة، اجلنائيةدور اين عليه يف إاء الدعوى محدي رجب عطية،  - 2

  .449 ، ص1990مصر، 
  .22 سعادي عارف حممد صوافطة، مرجع سابق، ص - 3



 ات القانونية ملكافحة جرمية الغش اجلبائياآللي                           : ل الثاينفصال -الباب الثاين 

277 
 

  أحكام املصاحلة يف التشريع اجلبائي اجلزائري -:ثاًثال
فهي ليست إجراء استثنائي تلجأ إليه  ،للمصاحلة جمموعة من األحكام اليت تنظّمها

، وإنما فحسب ةاجلبائي اجلزائيةاإلدارة بطلب من املتهم من أجل إيقاف إجراءات الدعوى 
حاط مبجموعة من الشروط اليت جيب توفّرههي إجراء معترب املصاحلة صحيحةا حىت ت، 

وترتلزمة لطرفيهاب أثاراً م.  
  شروط املصاحلة -1

وأنّ إلجراء املصاحلة جمموعة من الشروط اليت بدون توفّرها ي عترب إجراءاً باطالً البد
به، وميكن استنباط تلك الشروط من خالل التعريف الذي ساقه األستاذ فارس  وغري معتد

بأنّ إجراء املصاحلة يف اجلرائم الضريبية إنما يكون بقيام املتهم " : فيهالسبيت والذي جاء 
ة، مثل املخل بالتزاماته الضريبية بالوفاء باملبالغ املستحقة عليه من طرف اإلدارة اجلبائي

احلقوق والرسوم اجلبائية الكاملة، ويشترط يف املصاحلة أن تتم هم بالغش اجلبائي بني املت
ة ويهدف إىل انقضاء ة وهو تعبري عن إرادة تنتج أثار قانونية املختصارة اجلبائيوبني اإلد

ةة للخصومة الرابطة اإلجرائي1." اجلزائي  
من خالل التعريف السابق نستنتج أن للمصاحلة شروط ال تستقيم بدون توفّرها أال 

  :وهي
مهمة  2012ملالية لسنة منذ صدور قانون القد أوكل املشرع  :ةصدوره من هيئة خمتص -أ

وذلك بعد  ة إىل املدير الوالئي للضرائبإجراء املصاحلة يف املنازعات والدعاوى اجلبائي
ة لدى املديرياحلصول على الرأي املوافق من طرف اللجنة اجلهوية للمخالفات اجلبائية املنشأة 

 قامت بإقتراح اللجوء إىل إجراء تتبعها املديرية الوالئية للضرائب اليتاجلهوية للضرائب اليت 
لة املعد 2،من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 305املادة هذا وقد كانت  املصاحلة،

تنص على ما يلي قبل تعديلها مبوجب قانون ، 2008من قانون املالية لسنة  13مبوجب املادة 
الشكوى يف حالة الدفع الكلي دير الضرائب للوالية سحب مل كنمي" : 2012املالية لسنة 

ة والغرامات موضوع املالحقاتللحقوق العادي.  

                                                             
  .262 سابق، صفارس السبيت، مرجع  - 1
الصادر ، املعدل واملتمم قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املتضمن، 1996ديسمرب  07يف  املؤرخ، 101-76األمر رقم  - 2

  .1976ديسمرب  22يف  املؤرخ، 102، العدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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من قانون اإلجراءات  06ة طبقاً للمادة إنّ سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومي
  1." اجلزائية

مة مبوجب املادة لة واملتم، املعد2من قانون الرسوم على رقم األعمال 119كذلك املادة 
كانت تنص على ما يلي قبل تعديلها مبوجب قانون املالية  2008ة لسنة من قانون املالي 21

يستطيع مدير الضرائب للوالية سحب الشكوى يف حالة الدفع الكلي " : 2012لسنة 
ة والغرامات موضوع املالحقاتللحقوق العادي.  

من قانون اإلجراءات  06إنّ سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية طبقاً للمادة 
  ". ائيةاجلز

من خالل نص املادتني سالفيت الذكر، نرى بأنّ املشرع اجلبائي اجلزائري قد حدد 
ة اليت متلك ساهليئة املختصلطة وصالحية؛ أال وهو املدير ة إجراء املصاحلة يف املادة اجلبائي

 اجلزائيةالوالئي للضرائب والذي منحه املشرع حق سحب الشكوى، وتوقيف الدعوى 
ة والغرامات ة بدفع احلقوق العادية يف حالة ما إذا قام املكلّف املخل بالتزاماته اجلبائيئياجلبا

الحظ على املادتني السالفتني أنّ املشرع اجلزائري مل يعد ، حيث يموضوع املالحقات
من أجل سحب الشكوى وإجراء املصاحلة بعدما كان  موافقة املدير العام للضرائب يشترط

  .2008 مبوجب قانون املالية لسنة ذلك قبل تعديل املادتنيينص على 
ع مل ينص صراحة على مصطلح املصاحلة يف املواد سالفة الذكريالحظ على أنّ املشر، 

ز عترفاً به، وما يعزاً ميوهو يف رأيينا قصور جيب تداركه كون املصاحلة صارت إجراءاً واقع
املعلوم بأنّ من جلبائي على سحب الشكوى، حيث من رأينا هذا هو النص من قبل املشرع ا

ةوقف الدعوى الشكوى تاجلزائي ة اليت اجلبائية إىل جانب املصاحلة، وهي من األسباب اخلاص
يف الفقرة الثالثة والرابعة، حيث جاء  اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  06نصت عليها املادة 

سحب الشكوى إذا كانت شرطاً الزماً  ة يف حالةتنقضي الدعوى العمومي"...: فيها

                                                             
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 1998قانون املالية لسنة  املتضمن، 1997سمرب دي 31يف  املؤرخ، 02-97القانون رقم  - 1

  .1997ديسمرب  31يف  املؤرخ، 89، العدد اجلزائرية
الصادر يف ، املعدل واملتمم قانون الرسوم على رقم األعمال املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 102-76األمر رقم  - 2

  .1976ديسمرب  26يف  املؤرخ، 103، العدد لرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلريدة ا
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ة باملصاحلة إذا كان القانون جييزها للمتابعة، كما جيوز أن تنقضي الدعوى العمومي
  1."صراحة

ت على إجراءين خاصني واستثنائيني النقضاء الدعوى العمومية، أال هذه املادة نص
فس الدرجة ونفس  هلما ننيصاحلة، أي أما إجراءين متوازيومها سحب الشكوى وامل

احلجية، لذا فإنّ من القصور واإلغفال ذكر سحب ة ونفس األثر يف انقضاء الدعوى العمومي
ما إجراءين مستقلّني الشكوى والتغاضي عن املصاحلة يف النصوص اجلبائية سالفة الذكر كو

صاحلة يف ، ولو أنّ إجراء املاجلزائيةمن قانون اإلجراءات  06عن بعضهما حسب نص املادة 
ايته يؤد ع توضيح تلك العالقة بني اإلجرائنيي إىل سحب الشكوى، هلذا كان على املشر

بالنص عليها صراحة يف النصوص القانونية مبدأ قانوين ة ذات الصلة باعتبار أنّ مبدأ الشرعي
قتضاها ةأصيل حيمي من كثرة التأويالت للنصوص القانونيواخلروج عن م.  

ة، حيث جيب ق بإجراء املصاحلة يف املادة اجلبائية فيما يتعلّللهيئة املختص هذا بالنسبة
ة األخرى اليت تنص على التذكري بأنّ نفس النهج سلكه املشرع اجلزائري يف القوانني اخلاص

إجراء املصاحلة، فمثالً يف املنازعات اجلمركية تة يف عترب إدارة اجلمارك هي اهليئة املختص
ق بالصرف وحركة رؤوس األموال من صاحلة، أما بالنسبة ملخالفات التشريع املتعلّإجراء امل

له، هو من خيتص بإجراء املصاحلة دون غريه ىل اخلارج، فإنّ الوزير املكلّف باملالية أو ممثّإو
وهو ما جه املشرع كذلك يف املخالفات املاسة بقانون املنافسة واألسعار، حيث خيتص 

  .ئي املكلّف بالتجارة مبهمة إجراء املصاحلة مع األعوان االقتصادينياملدير الوال
إجراء املصاحلة هو إجراء جوازي إلدارة الضرائب  :اتفاق الطرفني على املصاحلة -ب

ة يف اللجوء إليه من عدمه، فليس هلا احلق يف أن وليس وجويب، أي هلا كامل السلطة التقديري
ة، فهو جمرب بتأدية ما عليه من لّف املخل بالتزاماته اجلبائيتفرض مبلغ املصاحلة على املك

االتفاق على إجراء املصاحلة وتسوية  ة، أما يف حالة ما إذا متّات لفائدة اإلدارة اجلبائيمستحقّ
األمر ودياً، فلإلدارة اجلبائية يف اللجوء إىل إجراء املصاحلة من خالل جدولة ة السلطة التقديري

ة على املكلّف وضبطها يف رزنامة منحها املشرع للمكلّف بالضريبة من أجل ستحقّاملبالغ امل

                                                             
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، املعدل واملتمم اجلزائيةقانون اإلجراءات  املتضمن، 1966يونيو  08يف  املؤرخ، 155-66األمر رقم  - 1

  .1966يونيو  10يف  املؤرخ، 48، العدد للجمهورية اجلزائرية
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استحقّدفع ما عليه من ديون، نظراً للصعوبات اليت تعترضهم أثناء تسديد مبشرط دفع  ،ا
من مبلغ الديون املستحقّ % 50سبق قيمته مدفعة وفق الرزنامة التالية ة والباقي يتم:  
- دج 50.000.000ديون اليت ال تفوق أشهر لل 06ة مد.  
- دج 30.000.000عن  دج، وتقل20.000.000ّأشهر للديون عندما تتجاوز مبلغ  12ة مد  
- دج 30.000.000شهر للديون اليت تفوق  18ة مد.  

ة من أجل وبالتايل فإنّ قيام قابض الضرائب مبنح رزنامة الدفع للسيد وكيل اجلمهوري
ة أو إىل قاضي التحقيق أو أمام جهات احلكم املختصة ليتعين ائيطلب تأجيل الدعوى اجلب

بعدها على النيابة العامة إن كانت على مستواها أو التماس ة وقف حتريك الدعوى العمومي
1.ة إن كانت على مستوى قاضي التحقيق أو جهات احلكمالتأجيل للفصل يف القضي  

ئي املستحق يف إطار الرزنامة املوضوعة، يتعين ويف حالة التصفية النهائية للدين اجلبا
على املدير الوالئي للضرائب سحب الشكوى وانقضاء الدعوى العموميائي 2ةة بصفة ،

فيما خيص العقوبات الشيء املقضي فيهة وحيازة إجراء املصاحلة على قو.  
جيب التنويه إىل أنّ إجراء املصاحلة ليس حقاً يطالب به املتما يكون بناءاً على هم، وإن

ة يف االستجابة له أو رفضه ة كاملة لإلدارة اجلبائيلتبقى السلطة التقديري ،طلب منه
واالستمرار يف إجراءات الدعوى العمومي3.ةة اجلبائي   

من قانون  104اشترطت املادة : 4اللجنة اجلهوية للمخالفات اجلبائيةموافقة  - ج
يرية اجلهوية هلذا الغرض لدى املدافقة اللجنة اجلهوية املنشأة اإلجراءات اجلبائية وجوب مو

اللجنة اجلهوية وافقة م، هلذا جيب ديرية الضرائب بالواليةاليت تتبعها م للضرائب املختصة
إجراء املصاحلة الذي يقوم به املدير الوالئي للضرائب، حيث أنه على  للمخالفات اجلبائية

لجنةتلك الوافقة بدون مخذ من قبل املدير الوالئي وقيامه بناءاً عليه ، فإنّ إجراء املصاحلة املت
                                                             

بات احلصول على شهادة املاجستري، جامعة مة الستكمال متطلّرة مقد، مذكّب الضرييب يف اجلزائركافحة التهرمطورش بتاتة،  - 1
  .147 ، ص2011/2012قسنطينة، كلية احلقوق، 

  .1999ماي  31، الصادرة عن وزارة العدل اجلزائرية بتاريخ 1438-99رة رقم املذكّ - 2
  .265 جع سابق، صفارس السبيت، مر - 3
بعدما  2012من قانون اإلجراءات اجلبائية اليت متّ إعادا ضمن قانون املالية لسنة  104جنة مبوجب املادة رقم متّ إستحداث هذه اللّ - 4

مبوجب مقرر من  على إحداثهامن قانون اإلجراءات اجلبائية  104، هذه اللجنة اليت نصت املادة 2008ألغيت مبوجب قانون املالية لسنة 
إنشاء وتشكيلة وسري اللجنة اجلهوية  ، املتضمن2012فيفري  26يف  املؤرخ 216املدير العام للضرائب، وبالفعل صدر املقرر رقم 

  .للمخالفات اجلبائية
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اللجنة اجلهوية للمخالفات بسحب الشكوى هو إجراء باطل وغري صحيح كون موافقة 
  .جاءت على سبيل الوجوب واإللزام اجلبائية

  أثار املصاحلة -2
ئية عرب طريق إجراء املصاحلة من يف حالة مرور طريف النزاع أي املتهم واإلدارة اجلبا

فإنه يبدأ مباشرة يف  ،أجل فض النزاع بينهما، واستوىف كامل الشروط املنصوص عليها قانوناً
ض له ترتيب أثاره القانونية، سواء أكانت اجتاه طريف املصاحلة أو اجتاه الغري وهو ما سنتعر
  :ما يليباملناقشة من خالل 

إنّ أول أثر ينتج عن إجراء املصاحلة هو وقف إجراءات  :لطرفيها أثار املصاحلة بالنسبة -أ
إجراء املصاحلة  حرك بتاتاً ومتّة وانقضائها، ففي حالة مل تاجلبائي اجلزائيةالسري يف الدعوى 

ا يف حالة حتريكها فسوف يتمها تنقضي، أمإيقافها وإيقاف مجيع اآلثار الناجتة عن  فإن
ف العقوبات املالية والتعويض واملصادرة، وذلك يف حالة ما إذا دفع إجراءات التقاضي ووق

املتب عليه من حقوق جبائيةهم ما يترت.  
ولكن يبقى السؤال املطروح هو فيما يتعلّق جبواز املصاحلة بعد صدور حكم باإلدانة، 

  .فهل جتوز املصاحلة يف مثل هذه احلالة؟
ة ريق بني احلكم الصادر يف اجلرائم اجلبائيذهب رأي من الفقه إىل القول بوجوب التف

اليت تكون عقوبتها الغرامة فقط، وبني اجلرائم اجلبائيقوبتها سالبة للحرية، ة اليت تكون ع
تمع يف حالة اللجوء فيها إىل إجراء املصاحلة كون الغاية األوىل  حيث أنّ األوىل ال تضربا

ة اواألخرية هي حتصيل املبالغ اجلبائيا اجلرائم الثانية فإنّ املصاحلة فيها ملتهرب من أدائها، أم
قد تضر ة على من تسليط العقوبة املستحقّ بالنظام العام وتقلق األمن العام، وبالتايل ال مفر

في الضرائب اللجوء إىل الصلح يف مثل تلك القضايا وترك اجلاين، وليس من حق موظّ
رمني طلقاء دون ردع أو مساعدبني احلالتني مع العلم أن التمييز ،م على نيل احلريةا أمر 

فق مع كون الصلح ال ي1.سفر إالّ عن أداء مبلغ الرسوم واحلقوق املتملّص منهايت  
ثاين أثر يترتب على إجراء املصاحلة هو أنّ اللجوء إىل إجراء املصاحلة قبل صدور حكم 

قعة عليه من ضريبة، باإلضافة إىل الضريبة ات الواائي ينتج عنه أداء املتهم للمستحقّ

                                                             
  .265، ص 1960، دار النهضة العربية، القاهرة، ةة والنقدياجلرائم الضريبيأمحد فتحي سرور،  - 1
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والضريبة اإلضافية وتعويض يعادل ثالثة أمثال الضريبة ويتم مب ضاعفتها كلّما عاد إىل التهر
  .الضرييب

أما يف حالة احلكم النهائي البات احلائز على قوة الشيء املقضي فيه والذي استنفذ 
مجيع طرق الطعن العادين  يف هذه احلالةفال جيوز  ؛ةة وغري العاديإجراء املصاحلة وإمنا يتعي

1.ةتنفيذ احلكم لكونه حاصل على الصيغة التنفيذي  
ة إىل الغري، وإنما ال متتد أثار املصاحلة يف املادة اجلبائي :أثار املصاحلة بالنسبة للغري -ب

صرف أثارها للغري، ة العقود اليت ال تنتقتصر أثارها على طريف املصاحلة، مثلها مثل بقي
ا وال ي وبالتايل فاملصاحلة ال ينتفعة ضار منها الغري، واألصل أنّ املصاحلة يف املادة اجلبائي

للفاعلني اآلخرين الذين ارتكبوا اجلرم مع املتهم وإنما تقتصر  ال متتد ؛كما أسلفنا اجلزائية
2.ةفقط عليه أي املتهم وعلى اإلدارة اجلبائي  

  لثايناملطلب ا
  األحكام القمعية
من حيث كوا أشخاص  االقتصاديةاقتضت اخلصوصية اليت تتمتع ا املؤسسات 

، غري االقتصاديةمعنوية، إىل إقرار نظام جزائي عقايب خاص يتماشى وطبيعة تلك املؤسسات 
    3.ذلك النظام املطبق على الشخص الطبيعي

احلصول من وراء ارتكاا للجرائم هو  تصاديةاالقباعتبار أنّ أهم هدف للمؤسسات 
املال بقصد حتقيق أكرب الفوائد واألرباح، حيث تسعى تلك املؤسسات بناءاً على ذلك على 

إىل استعمال وسائل الغش والتدليس، من أجل االمتناع عن تسديد ما عليها من التزامات 
   4.الغرامة واملصادرة مالية للدولة، هلذا كان ذلك املال حمل عقاب عن طريق

                                                             
  .569 ، ص1996، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ةة والتجارياجلرائم املالياحلميد الشواريب، عبد  - 1
، ص 1998 اجلزائر، ،، دار احلكمةة يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء اجلديد يف قانون اجلماركاملنازعات اجلمركيأحسن بوسقيعة،  - 2

240.  
  .320حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 3
  .404أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 4
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ة للجزاءات اليت تفة األساسيحيث كانت الصسات تاملؤس ةخذ ضدهي االقتصادي ،
إضعاف ذمتها املالية؛ أي القضاء على الكسب الذي ارتكبت من أجله اجلرمية، وعند 

    1.االقتصاديةاالقتضاء احلد من دائرة نشاط تلك املؤسسات 
وانني اجلبائية اجلزائرية، أنها قد سلكت نفس النهج يف واملالحظ على خمتلف الق

  .تركيزها على العقوبات املالية أكثر من تركيزها على عقوبات أخرى
األول مسته بالعقوبات  ،حيث جند تلك القوانني قد نصت على نوعني من العقوبات

ة وهي اليت تة اجلبائيفرض من طرف اإلدارة اجلبائي )والنوع الثاين من ) لالفرع األو ،
ن احملاكم ضد ع، وهي تلك اليت تصدر اجلزائيةصطلح العقوبات طلق عليه مالعقوبات أُ

ة مالفرع الثاين( رتكيب املخالفات اجلبائي     .(  
  الفرع األول

  العقوبات اجلبائية
د زيادات يتمة إىل نوعني من اجلزاءات، قد تكون جمردفعها  تنقسم العقوبات اجلبائي

 ؛باإلضافة إىل الضريبة املفروضة، كما قد تكون غرامات مالية مفروضة ذات طابع إداري
اليت نصت عليها جممل القوانني )  Amendes Fiscales( تتمثّل أساساً يف الغرامات اجلبائية 

  2.اجلبائية
  الزيادات : أوالً

يويض الضرر الذي أصاب دفع من أجل تعقصد بالزيادات هي تلك اجلزاءات اليت ت
ريبة عن أداء ما هو مر املكلّف بالضاء تأخة جرستحق عليه من التزامات اخلزينة العمومي

ضريبية، حيث أنّ الزيادات متثّل نسبة ختتلف باختالف درجة املخالفة، ويتم تطبيقها يف حالة 
نون ويتم فرضها تلقائياً، عدم قيام املكلّف بتسوية وضعيته يف اآلجال احملددة مبقتضى القا

  3.حيث تنص عليها القوانني اجلبائية بنسب ثابتة ويف حاالت معينة
على  % 25فقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، نص على زيادة تقدر بنسبة 

  4.املكلّفني الذين مل يقدموا التصريح السنوي املفروض عليهم
                                                             

  .321حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .32رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .33، ص املرجع نفسه - 3
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 01الفقرة  192املادة  - 4
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سبة إىل وتصريح السنوي بعد تبليغ املكلّف يف يف حالة  % 35ضاعف النعدم تقدمي الت
  1.ظرف موصى عليه مع إشعار االستالم

أما بالنسبة للزيادة اخلاصة بنقص التصريح فقد حددها املشرع اجلبائي اجلزائري بنسبة 
  .دج أو يساويه 50.000يف حالة ما إذا كان املبلغ املتملّص منه يقل عن  10%

عن  دج ويقلّ 50.000ا إذا كان املبلغ املتملّص منه يفوق يف حالة م % 15ونسبة 
  .دج أو يساويه 200.000

  2.دج 200.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملّص منها يفوق  % 25ونسبة 
يف حالة ما إذا قام املكلّف بالضريبة باستعمال أعمال تدليسية من أجل تغيري األسس 

توافقة مع حصة ريبة، فإنّ نسبة الزيادة تكون مأو العناصر اليت تعتمد لتحديد وعاء الض
قارنة باحلقوق املستحقّة بعنوان نفس السنةاحلقوق اليت متّ إخفائها م.  

وعندما ال يدفع أي حق تكون تلك الزيادة  % 50كما ال ميكن أن تقلّ الزيادة عن 
قت احلقوق كذلك يف حالة إذا ما تعلّ ،% 100باإلضافة إىل تطبيق نسبة  ،% 100بنسبة 

    3.املتملّص منها باحلقوق الواجب مجعها عن طريق االقتطاع من املصدر
  الغرامة اجلبائية: ثانياً

ة، وتر تلك الغرامات هي نوع خاص من الغرامات منصوص عليه يف القوانني اجلبائيقد
ا مل ينة ممد بالنظر إىل ايف الغالب بنسب معيى من الضريبة، أو مببلغ حمدملخالفة املرتكبة، ؤد

"ة تة هي غرامة إضافيةالغرامة الضريبي4".لحق بالضريبة األصلي   
سوف نتطرق إىل خمتلف الغرامات اجلبائية املطبقة على املكلّفني بالضريبة بسبب 

  .إخالهلم بالتزامام اجلبائية وذلك حسب كل قانون على حدى
  ثلةقانون الضرائب املباشرة والرسوم املما -1

دج،  1.000نص قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على غرامة جبائية قدرها 
يف حالة مل يقدم املكلّف بالضريبة يف اآلجال احملددة أو عند إثبات تصرحيه؛ الوثائق 

                                                             
  .لرسوم املماثلةمن قانون الضرائب املباشرة وا 02الفقرة  192املادة  - 1
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 01الفقرة  193املادة  - 2
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 02الفقرة  192املادة  - 3
  .60، ص 1972، الطبعة األوىل، دار اجلامعة املصرية، اإلسكندرية، جرائم الضرائب والرسومالشورجبي البشرى،  - 4
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من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  180و 153و 152واملعلومات املطلوبة مبوجب املواد 
  1.سجل فيها إغفال الوثائق املقدمة أو عدم صحتهادفع تلك الغرامة يف كل مرة يوت املماثلة،

دج على املكلّف  500.000كما نص نفس القانون على تسليط غرامة قدرها 
من قانون  مكرر 169بالضريبة يف حالة مل يقدم الوثائق املطلوبة مبوجب أحكام املادة 

م بإيداع غري كامل لتلك الوثائق وذلك خالل أجل قدره ثالثون اإلجراءات اجلبائية، أو قا
  .يوماً من تاريخ التبليغ يف ظرف موصى عليه مع إشعار باالستالم) 30(

كما يتم ة ت25ساوي فرض غرامة إضافي % لة بطريقة غري مباشرة من األرباح احملو
وم املماثلة، يف حالة مل حيترم من قانون الضرائب املباشرة والرس مكرر 141مبفهوم املادة 

  2.املكلّف إلزامية التصريح وتعرض للمراقبة
على جمموعة من الغرامات املفروضة على املكلّفني بالضريبة  194كما نصت املادة 

  :وهي كالتايل
من قانون  183يف حالة مل يتم تقدمي تصريح بالوجود حسب ما نصت عليه املادة  -

  3.دج 30.000عاقب املكلّف بغرامة قدرها الرسوم املماثلة، يالضرائب املباشرة و
تطبق غرامة ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل اإلمجايل على املبالغ  -

اخلاضعة للضريبة على أرباح الشركات الذين  االقتصاديةاملدفوعة أو املوزعة على املؤسسات 
غ املذكورة يف هذه املادة إىل أشخاص ال يكشفون يدفعون مباشرة أو عن طريق الغري، املبال

  176.4عن هويتهم ضمن شروط املادة 
دج على املكلّفني بالضريبة الذين ينتمون للنظام اجلزايف أو  5.000تطبق غرامة قدرها  -

التقدير اإلداري، وال يقومون مبسك دفاتر مرقّمة ومسجلة وفق ما هو منصوص عليه يف 
   5.من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 30و 12و 15املادة 

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، على  1 مكرر 194نصت كذلك املادة 
س املنصوص عليه يف تطبيق جمموعة من الغرامات على املكلّفني بالضريبة يف حالة معاينة التلب

                                                             
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 02الفقرة  192املادة  - 1
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 31الفقرة  192املادة  - 2
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 01الفقرة  194املادة  - 3
  .اشرة والرسوم املماثلةمن قانون الضرائب املب 02الفقرة  194املادة  - 4
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 03الفقرة  194املادة  - 5
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 600.000جلبائية، وتكون تلك الغرامة قدرها من قانون اإلجراءات ا 03 مكرر 20املادة 
  1.دج

دج يف حالة جتاوز رقم األعمال أو اإليرادات  1.200.000رفع الغرامة إىل مبلغ كما ت
  2.دج عند إعداد حمضر التلبس اجلبائي 5.000.000اخلام مبلغ 

ة إىل مليوين دينار تاوز ، يف حالة جت)دج  2.000.000( رفع كذلك الغرامة اجلبائي
، املنصوص )دج  10.000.000( املبلغ لرقم األعمال أو اإليرادات اخلام عشرة ماليني دينار 

وذلك عند تاريخ إعداد حمضر  مكرر 20عليه يف جمال نظام الربح املبسط، مبقتضى املادة 
   3.التلبس اجلبائي
رامة جبائية من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، نصت على غ 228املادة 
دج يف حالة ما إذا متّ إثبات أخطاء أو إغفاالت أو عدم  10.000دج إىل  1.000قدرها من 

من  224صحة املعلومات الواردة يف اجلدول املفصل اخلاص بالزبائن املنصوص عليه يف املادة 
  4.قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة

دج، على كل  50.000دج إىل  5.000بائية من نصت نفس املادة على تطبيق غرامة ج
مكلّف قام بتقدمي معلومات غري صحيحة يف اجلدول املفصل اخلاص بالزبائن وذلك 

  5.بةيلّص من الوعاء أو من تصفية الضرباستعمال مناورات التم
قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، نص كذلك على تطبيق غرامة قدرها من 

دج، على كل مكلّف بالضريبة قام بأي طريقة كانت جلعل  30.000إىل  دج 10.000
  6.األعوان املؤهلني ملعاينة خمالفات تشريع الضرائب يف حالة يتعذّر فيها عليهم القيام مبهامهم

ة إىل تدج يف حالة ما إذا متّ التأكّد خالل املعاينة  50.000ضاعف نفس الغرامة اجلبائي
  7.أغلق بسبب منع املصاحل اجلبائية من إجراء الرقابةأنّ حمل املؤسسة 

03( ضاعف الغرامة ثالث وت ( ات يف حالة إجراء معاينتني خمتلفتنيمر.  
                                                             

  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 01الفقرة  01 مكرر 194املادة  - 1
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 02الفقرة  01 مكرر 194املادة  - 2
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 03الفقرة  01 مكرر 194دة املا - 3
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 01الفقرة  228املادة  - 4
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 02الفقرة  228املادة  - 5
  .رة والرسوم املماثلةمن قانون الضرائب املباش 01الفقرة  304املادة  - 6
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 02الفقرة  304املادة  - 7
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  قانون الضرائب غري املباشرة -2
دج،  25.000دج إىل  5.000نص هذا القانون على تسليط غرامة جبائية تقدر من 

الفة األحكام القانونية والتنظيمية املتعلّقة بالضرائب غري على مجيع املكلّفني الذين قاموا مبخ
  1.املباشرة، هذا بالنسبة للغرامات اجلبائية الثابتة

يف  523أما بالنسبة للعقوبات النسبية فيعاقب املكلّف بالضريبة املخالف ألحكام املادة 
ة تكون مرحالة متلّصه من احلقوق، بغرامة جبائيسم ساوية ملبلغ الضدة أو الريبة غري املسد

مبلغ  الذي كان حتصيله حمل شبهة، نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوين أو تنظيمي دون أن يقلّ
   2.دج 25.000الغرامة عن 

ا يف حالة استعمال طرق احتيالي3.دج 50.000ة فتكون الغرامة أم   
ما قام باستعمال  دج، إذا 100.000دج إىل  10.000عاقب املكلّف بغرامة قدرها من ي

أي وسيلة كانت ملنع األعوان املؤهلني إلثبات املخالفات اخلاصة بتشريع الضرائب وجعلهم 
  4.غري قادرين على تأدية وظائفهم

أما يف حالة قيام املكلّف برفض تقدمي وثائق مبقتضى القانون أو يقوم بإتالف تلك 
دج إىل  1.000بغرامة قدرها من قب ، فيعال انقضاء اآلجال احملددة حلفظهاالوثائق قب
  5.دج 10.000

ن عمن مبلغ احلقوق املتأخر  % 10هذا وتطبق غرامة التأخري عن دفع الضريبة بنسبة 
ل الذي يلي تاريخ استحقاق تلك احلقوقدفعها، وت6.ستحق من اليوم األو  

  م على رقم األعمالوقانون الرس -3
ة املتعلّقة عاقب على كل املخالفات لألحكام القية التطبيقية أو النصوص التنظيميانوني

  7.دج 2.500دج و  500بالرسم على القيمة املضافة، بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بني 

                                                             
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 523املادة  - 1
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 01أ الفقرة  524املادة  - 2
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 02أ الفقرة  524املادة  - 3
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 01الفقرة  537املادة  - 4
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 01الفقرة  538املادة  - 5
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 540املادة  - 6
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 01الفقرة  114املادة  - 7
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دج إىل  1.000أما يف حالة استعمال طرق تدليسية فتكون قيمة الغرامة اجلبائية من 
  .دج 5.000

الرسوم على من قانون  76نصوص عليه يف املادة أما التأخر عن إيداع رقم األعمال امل
  1.% 10، تطبق غرامة نسبتها رقم األعمال

ة بإعذار املدين بالضريبة عن طريق  % 25رفع الغرامة إىل تبعد قيام اإلدارة اجلبائي
  .رسالة موصى عليها مع وصل استالم

لسنوي املصرح به من ويف حالة ما إذا تبين بعد عملية التحقيق، أنّ رقم األعمال ا
ه يق اخلصم يف غري حملّه، فإنضاف إىل مبلغ الرسوم طرف املدين غري كاف أو إذا طب

  2:املتملّص منها النسب اآلتية
إذا كان مبلغ الرسوم املتملّص منها اموعة يف السنة املالية أقل أو تساوي مبلغ  % 10 -

  .دج 50.000
دج،  50.000تملّص منها يف السنة املالية يزيد عن مبلغ إذا كان مبلغ الرسوم امل % 15 -

  .دج 200.000أو يساوي مبلغ  لّويق
  .دج 200.000إذا كان مبلغ الرسوم املتملّص منها يف السنة املالية يزيد عن مبلغ  % 25 -

  3.على جممل احلقوق % 100يف حالة ما إذا متّ استعمال طرق تدليسية؛ تطبق غرامة بنسبة 
 1.000م على رقم األعمال هو األخر نص على غرامة جبائية قدرها من ولك قانون الرسكذ

دج على كل مكلّف بالضريبة، قام جبعل األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات  10.000دج إىل 
  .املتعلّقة بالتشريع اجلبائي يف وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم

  قانون التسجيل -4
التسجيل أنه يف حالة التملّص من رسوم التسجيل تطبق غرامة جبائية نص قانون 

  4.دج 5.000مساوية ألربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقلّ عن 
  
  

                                                             
  .لى رقم األعمالمن قانون الرسوم ع 01الفقرة  115املادة  - 1
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 116املادة  - 2
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 02الفقرة  116املادة  - 3
  .من قانون التسجيل 02الفقرة  120املادة  - 4
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  قانون الطابع -5
يف حالة التملّص من الرسوم اخلاصة بالطابع تساوي الغرامة مخسة مرات هذه الرسوم 

  1.دج  2.000عن  دون أن تقلّ
دج إىل  10.000ما يف حالة عرقلة املراقبة اجلبائية فإنّ الغرامة تتراوح ما بني أ  

  2.دج100.000
  الفرع الثاين

  اجلزائيةالعقوبات 
، باإلضافة إىل العقوبات اجلزائيةلقد نصت خمتلف القوانني اجلبائية على العقوبات 

عقوبات أصلية واملتمثّلة يف الغرامة إىل  اجلزائيةاجلبائية، حيث سوف نقوم بتقسيم العقوبات 
  .، وإىل عقوبات تكميليةاالقتصاديةكعقوبة أصلية وحيدة بالنسبة للمؤسسات 

  )الغرامة ( العقوبات األصلية : أوالً
يها اعتمدت عة أنالحظ على مجيع القوانني اجلبائيق ضد قوبة وحيدة أصلية تطب

سات االقتصاديوبة الغرامةأال وهي عق ةاملؤس.  
سات حيث أنّ الغرامة تةعترب أكثر إيالماً للمؤسا متس الغاية اليت  االقتصاديكو

ها ارتكبت بسببها اجلرمية، وهو حتقيق الفائدة والربح وتف الغرامة بأنإلزام احملكوم عليه  "عر
ولة مبلغاً مقد3".راً يف احلكم بأن يدفع إىل خزينة الد  

من قانون العقوبات اجلزائري، قد نصت على أنّ العقوبات  مكرر 18املادة ومن املعلوم أنّ 
ق على الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات واجلنح هياليت تطب:  

- ة الغرامة اليت ترة  ) 05( إىل مخس  ) 01( ساوي من مرات احلد األقصى للغرامة املقرمر
4.اجلرميةعاقب على للشخص الطبيعي يف القانون الذي ي  

                                                             
  .من قانون الطابع 35املاّدة  - 1
  .من قانون الطابع 37املادة  - 2
، نقالً عن حممود داوود يعقوب، 105، اجلزء اخلامس، دار إحياء التراث العريب، لبنان، ص اجلنائيةعة املوسوجندي عبد امللك،  - 3

  .322مرجع سابق، ص 
املعدل ، 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 15-04من قانون العقوبات اجلزائري، املضافة مبوجب القانون رقم  مكرر 18املادة  - 4

  .لقانون العقوبات واملتمم
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عند خرقها  االقتصاديةاملطبقة على املؤسسات  اجلزائيةوفيما يلي سوف نتطرق إىل الغرامات 
  .اللتزاماا اجلبائية، وذلك يف كل قانون جبائي على حدى

  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة -1
هذا القانون على أن ي اللجوء إىل أعمال عاقب كل من متلّص أو حاول التملّص بنص

تدليسية يف إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كلياً أو جزئياً مبا 
  1:يلي
- ر من غرامة تعندما ال يفوق مبلغ احلقوق املتملّص  ،دج 100.000دج إىل  50.000قد

  .دج 100.000منها 
وق مبلغ احلقوق املتملّص عندما يف ،دج 500.000دج إىل  100.000غرامة مالية من  -

  .دج 1.000.000دج وال يتجاوز  100.000منها 
عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملّص  ،دج 2.000.000دج إىل  500.000غرامة مالية من  -

  .دج 5.000.000دج وال يتجاوز  1.000.000منها 
- ة تر من غرامة ماليلغ احلقوق عندما يفوق مب ،دج 5.000.000دج إىل  2.000.000قد

  .دج 10.000.000دج وال يتجاوز  5.000.000املتملّص منها 
- ة تر من غرامة ماليعندما يفوق مبلغ احلقوق  ،دج 10.000.000دج إىل  5.000.000قد

  .دج 10.000.000املتملّص منها 
  قانون الضرائب غري املباشرة -2

دج، على  200.000 دج إىل 50.000نص هذا القانون على تسليط غرامة قدرها من 
كل من يستخدم طرقاً احتيالية للتملّص أو حماولة التملّص من جمموع أو جزء من وعاء 

   2.الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع هلا
  قانون التسجيل -3

و ل من متلّص أو حاول التملّص كلياً أو جزئياً من وعاء الضريبة أو تصفيتها أكعاقب ي
دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع هلا باستعماله طرقاً تدليسية، بغرامة جزائية تتراوح 

  1.دج 20.000دج إىل  5.000من 
                                                             

  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 01الفقرة  303املادة  - 1
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 532املادة  - 2
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  قانون الطابع -4
من هذا القانون، لغاية الغش أو  04يف حالة استعمال اآلالت املشار إليها يف املادة 

ها أو نتيجتها الغش، أو تعريض الضريبة حماولة الغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غايت
  2.دج على املخالف 10.000عن  للشبهة، فإنه تسلّط غرامة ال تقلّ

زئياً من وعاء الضريبة وتصفية أو لياً أو جكذلك كل من نقّص أو حاول اإلنقاص كُ
 5.000دفع الضرائب أو الرسوم املترتبة عليه باستعمال الغش تطبق عليه غرامة جزائية من 

  3.دج 20.000دج إىل 
  م على رقم األعمال وقانون الرس -5

ة يمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، كل من متلّص  303عاقب طبقاً للماد
ة أو جرائب أو أو حاول التملّص بصفة كلية من أساس الضة وباستعمال طرق تدليسيزئي
   4.تصفيتها أو دفعهااحلقوق أو الرسوم اليت خيضع هلا أو 

ضاعفتها يف حالة العود إىل يتم م اجلزائيةجتدر اإلشارة إىل أنّ الغرامات اجلبائية و
 الرسوم على رقم األعمالالفقرة األوىل من قانون  130وفق ما نصت عليه املادة  ،الضعف
من  303ثالثة من املادة الفقرة األوىل من قانون الضرائب غري املباشرة، والفقرة ال 546واملادة 

من قانون التسجيل،  120قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، والفقرة الثانية من املادة 
  .من قانون الطابع 35باإلضافة إىل الفقرة الثانية من املادة 

قانون العقوبات اجلزائري هو األخر قد نص على خمتلف األحكام اخلاصة بالعود 
   5.لشخص املعنوي بالتفصيلبالنسبة ل

  العقوبات التكميلية: ثانياً
ن له حجم الغموض الذي يلفة، يتبيص ملختلف النصوص اجلبائيتلك  إنّ املتفح

النصوص فيما يتعلّق بالعقوبات التكميلية املنصوص عليها، باإلضافة إىل العقوبات األصلية، 

                                                                                                                                                                                   
  .من قانون التسجيل 119املادة  - 1
  .من قانون الطابع 33املادة  - 2
  .من قانون الطابع 34املادة  - 3
  .من قانون الرسوم على رقم األعمال 117املادة  - 4
 23- 06من قانون العقوبات اجلزائري، املضافة مبوجب القانون رقم  09 مكرر 54إىل غاية املادة  05 مكرر 54أنظر املواد من  - 5

  .لقانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم 2006ديسمرب  20يف  املؤرخ
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ع من اإلشارة إىل تلك العقوبات ابالطمن قانون التسجيل وقانون الحظ خلو كل ي حيثُ
 ى اإلحالة إىل قانون العقوبات اجلزائري، باستثناء عقوبة نشر حكم اإلدانة الذي نصولو حت

  .عليه كال القانونني
م على رقم األعمال وقانون الضرائب املباشرة والرسوم وأما بالنسبة لقانون الرس

فيالحظ عليهم النص اخلجول على تلك العقوبات، املماثلة وقانون الضرائب غري املباشرة، 
حيث متّ النص على العقوبات التكميلية يف مادة واحدة وبالتحديد تلك اليت نصت على 

  .عنصر االعتياد على ارتكاب جرمية الغش اجلبائي
حيث مل تفصل تلك القوانني يف طبيعة العقوبات التكميلية املطبقة، مما ترك األمر 

لذا سنقوم مبناقشة خمتلف العقوبات التكميلية املطبقة على الشخص املعنوي  مفتوح،
  1.من قانون العقوبات اجلزائري مكرر 18واملنصوص عليها يف املادة 

  املصادرة -1
ال مقابل، إذا كانت املصادرة هي استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغري قهراً وب

  2.رمة قانوناًترفت أو أنها من األشياء اقأُذات صلة جبرمية تلك األموال 
مبوجب القانون رقم  2006وكانت املصادرة قبل تعديل قانون العقوبات اجلزائري سنة 

06 -23، ع اجلزائري بعد تعديل تة مثلها مثل الغرامة، ليجعل منها املشرعترب عقوبة عادي
  3.عقوبة تكميلية 2006قانون العقوبات سنة 

                                                             
لقانون العقوبات اجلزائري  املعدل واملتمم 23-06القانون رقم من قانون العقوبات اجلزائري املضافة مبوجب  مكرر 18نصت املادة  - 1

  :واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية... " على ما يلي 
  .حل الشخص املعنوي -
  .سنوات)  05( غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس  -
  .سنوات)  05( س اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخ -
)  05( املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر، ائياً أو ملدة ال تتجاوز مخس  -

  .سنوات
- صادرة الشيء الذي أستعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنهام.  
  .نشر وتعليق حكم اإلدانة -
سنوات، وتنصب احلراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إىل اجلرمية )  05( ملدة ال تتجاوز مخس  الوضع حتت احلراسة القضائية -

  ". أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء الثاين، اجلزاء اجلنائيعبد اهللا سليمان،  - 2

  .581، ص 1995
  .468أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
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من قانون العقوبات  15شرع اجلزائري املصادرة ضمن نص املادة كما عرف امل
، حيث جاء فيها 2006ديسمرب  20يف  املؤرخ ،23-06اجلزائري املعدلة مبوجب القانون رقم 

املصادرة هي األيلولة النهائية إىل الدولة ملال أو جمموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها " 
  ". عند االقتضاء

قوبة املصادرة، إالّ يف الحظ عليها أنها مل تنص على عبة للقوانني اجلبائية فإنه يبالنس
إنّ " من قانون الضرائب غري املباشرة، اليت جاء فيها  525موضع واحد فقط وهو نص املادة 

أعاله،  524و 523املخالفات اليت يتم قمعها ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادتني 
يع احلاالت إىل مصادرة األشياء ووسائل التزوير احملددة يف املقطع أدناه، تؤدي يف مج

قطري وغري املدموغة، أو اليت وتصة للتصادر كذلك األجهزة أو أجزاء من األجهزة املخص
  1."من هذا القانون  66و 64تكون حيازا غري شرعية طبقاً ألحكام املادتني 

  املؤسسة االقتصاديةحل  -2
، فتزول من عداد املؤسسات االقتصاديةل هو إعدام الوجود القانوين للمؤسسة احل

املؤسسة رخص هلا الدولة صراحة أو ضمناً مبمارسة نشاطها، ويستتبع حل اليت ت االقتصادية
  2.ها وممثّلها وعماهلا مراكزهم وصفام وتصفية أمواهلماختفاء امسها وفقد مدير االقتصادية

عقوبات من قانون ال 17املادة  لنسبة لقانون العقوبات اجلزائري، فقد عرفتأما با
منع الشخص االعتباري من االستمرار يف ممارسة نشاطه، يقتضي  " :احلل بأنه اجلزائري

أن ال يستمر هذا النشاط حىت ولو كان حتت اسم أخر أو مع مديرين أو أعضاء جملس 
على ذلك تصفية أمواله مع احملافظة على حقوق الغري  إدارة أو مسيرين آخرين، ويترتب

  ". حسن النية
وتة بالنشاط املهين للشخص املعنوي، وهي من أشد عترب عقوبة احلل من العقوبات املاس

   3.املؤسسة االقتصاديةالعقوبات اليت من املمكن أن يتم إيقاعها على 
ت بعض التشريعات املقارنة على شروط معينة ال ميكن حل الشخص املعنوي دون لقد نص

  :توفّرها وهي

                                                             
  .من قانون الضرائب غري املباشرة 525املادة  - 1
  .335حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
  .289بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
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  1.مةقد أنشئت من أجل ارتكاب األفعال ار املؤسسة االقتصاديةأن تكون : الشرط األول
، قد احنرفت عن الغرض الذي أنشئت من املؤسسة االقتصاديةوهو أن تكون : الشرط الثاين

  2.يق الغرض املشروع الذي أنشئت من أجلهأجله وحتولت إىل ارتكاب اجلرائم بدالً من حتق
ا تتجاوز هلذا جيب على القاضي أن يكون أكثر حاذه العقوبة، كون سلبي ذراً أثناء حكمه

 االقتصاديةإجيابياا من ناحية تسريح املئات من العمال الذين ال ذنب هلم، وزعزعة املنظومة 
  .ديةاالقتصايف بعض األحيان بسبب غلق املؤسسات 

 ما نصع اجلبائي اجلزائري مل ينص صراحة على مثل هذه العقوبة، وإنهلذا جند املشر
م على ومن قانون الرس 130مثل ما جاءت به املادة  ،عليها بنوع من الغموض يف بعض املواد

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يف فقرا الثالثة،  303املادة رقم األعمال و
  3.من قانون الضرائب غري املباشرة 546إلضافة إىل ما نصت عليه املادة با
  املؤسسة االقتصاديةغلق  -3

شاط الذي كانت متارسه قبل يسة أو أحد فروعها من ممارسة النقصد بغلق املؤس
احملكوم  االقتصاديةاحلكم بالغلق، والغاية من وراء هذه العقوبة هو عدم السماح للمؤسسة 

  4.االستعانة بظروف العمل يف املؤسسة من أجل ارتكاب جرائم جديدة يها منعل
ه يغلب استعماله يف قانون العقوبات  والغلق قلّما ينصعليه القانون العام، إالّ أن

 ته يف أنّ أثره ال يقتصر على اجلاين فحسب، بل ميتداالقتصادي، ولكن تكمن خطورته وسلبي

                                                             
  .474أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .251بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
3 - ت املادسوم على رقم األعمال على عبارة  130ة نصة املنصوص عليها يف نصوص " من قانون الردون اإلخالل بالعقوبات اخلاص

دون اإلخالل بالعقوبات اخلاصة املنصوص عليها " من قانون الضرائب غري املباشرة على عبارة أنه  546، كذلك نصت املادة " أخرى
، وهي نفس العبارة اليت جاءت ا "...من الوظيفة، املنع من مزاولة املهنة، غلق املؤسسة إخل مثل احلبس، العزل( يف أماكن أخرى 

الحظ على تلك العقوبات املذكورة على سبيل املثال، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، يف فقرا الثالثة، حيث ي 303املادة 
من قانون العقوبات اجلزائري، فهل املشرع اجلزائري  مكرر 09فق مع ما جاءت به املادة تتوا أنها ختص الشخص الطبيعي فقط، حيثُ

حيث نرى بأنها خاصة بالشخص الطبيعي فحسب ؟، أم أنها جاءت على سبيل املثال فقط ؟،  ؛قصد منها أنّ العقوبات التكميلية تلك
ط اليت تدلّ على تواصل الكالم، وبالتايل فإنّ العقوبات اعبارة إخل و النقخاصة أنّ املشرع اجلزائري استعمل  جاءت على سبيل املثال

  .التكميلية اخلاصة بالشخص املعنوي تدخل كذلك ضمن أحكام تلك املواد، حىت ولو مل ينص عليها املشرع صراحة
  .355حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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ممن سامهوا يف ارتكاب  املؤسسة االقتصاديةلغري من العاملني لدى إىل ا ةغري مباشر ةبطريق
  1.اجلرمية أم مل يسامهوا يف ارتكاا، األمر الذي خيالف مبدأ شخصية العقوبة

جتدر اإلشارة إىل أنّ عبارة غلق املؤسسة قد وردت مرات عديدة يف القوانني اجلبائية، 
 امن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يف فقر 303نذكر منها ما نصت عليه املادة 

ما نصت إىل الثالثة واخلاصة بأحكام االعتياد على ارتكاب جرمية الغش اجلبائي، باإلضافة 
من قانون الضرائب غري املباشرة، وهي كذلك خاصة بأحكام االعتياد على  546عليه املادة 

ما يا إالّفارتكاب جرمية الغش اجلبائي، م يف حالة  هم أنّ عقوبة الغلق ال ميكن احلكم
وال حيكم ا عند ارتكاب أول خمالفة  ،على ارتكاب اجلرائم املؤسسة االقتصاديةاعتياد 

  .ألحكام القوانني اجلبائية
من قانون اإلجراءات اجلبائية، على عقوبة اإلغالق املؤقّت  146كذلك نصت املادة 

تخذ القرار من طرف املدير املكلّف باملؤسسات الكربى ومدير الضرائب ي للمؤسسة، حيثُ
بالوالية، كل حسب جمال اختصاصه، بناءاً على تقرير يقدم من طرف احملاسب املتابع، وال 

  .  أشهر)  06 (ميكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة 
  املنع من ممارسة نشاط   -4

ة هذه العقوبة هي أكثر العقوبات اليت تةصدرها اجلهات القضائيسات  اجلزائيضد املؤس
  2.، نظراً ملالئمتها هلا وسهولة تطبيقها عليهااالقتصادية

ةاحليلولة بني  ؛قصد باملنع من ممارسة نشاطويسة االقتصاديوبني ممارسة نشاطها  املؤس
أو انتهاكاً  مىت أعترب سلوكها اإلجرامي ميثّل خروجاً عن أصول العمل التجاري ،االقتصادي

يترتب على احلكم ذه العقوبة حرمان املؤسسة احملكوم عليها من حق  لواجباا، حيثُ
مزاولة نشاطها االقتصادي، خشية أن ترتكب عن طريق ذلك النشاط أو مبناسبته جرائم 

هلذا باشرة املؤسسة لذلك النشاط هو مصدر خطورة إجرامية دد اتمع، أنّ م إذأخرى، 
   3.منعها من االستمرار يف ذلك العملنص املشرع على القضاء على تلك اخلطورة  من أجلو

                                                             
  .296بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .479ي، مرجع سابق، ص أمحد الشافع - 2
  .401أمحد حممد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 3
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يف مادته التاسعة على عقوبة املنع من ممارسة نشاط  20041لقد نص قانون املالية لسنة 
دون املساس باألحكام الواردة يف " بتهمة ارتكاب جرمية الغش اجلبائي، حيث جاء فيها 

ع األشخاص الذين متّت إدانتهم بصفة ائية بتهمة الغش اجلبائي، من نصوص أخرى، مين
غشت سنة  18يف  املؤرخ، 12- 90ممارسة النشاط التجاري، حسب مفهوم القانون رقم 

  ". املعدل واملتمم، واملتعلّق بالسجل التجاري 1990
  اإلقصاء من الصفقات العمومية -5

من كل  املؤسسة االقتصاديةمان واستبعاد اإلقصاء من الصفقات العمومية هو حر
مشاركة مة باشرة أو غري ما العامساولة أو مؤسباشرة يف املناقصات اليت تعرضها الد

  2.واجلماعات احمللية وفروعها، من أجل إجناز وتنفيذ أعمال أو مشاريع أو خدمات معينة
ةمنع أي تسة االقتصاديوبة من املشاركة يف مجيع األسواق اليت ختضع هلذه العق املؤس

ة، أي اليت تهالعامال  ادار بواسطة شخص معنوي عام، أو التوريد أو تقدمي اخلدمات، كما أن
، أي بواسطة التعاقد مع شركاء ةباشرغري م ةتستطيع املسامهة يف هذه الصفقات بطريق

  3.الشخص املعنوي العام
، على املنع من املشاركة يف الصفقات 19974ة من قانون املالية لسن 62نصت املادة 

منع من ي" العمومية، على كل من تبث تورطه يف جرمية غش جبائي، حيث جاء فيها 
كم عليه مبقرر سنوات، كل شخص ح)  10( املشاركة يف الصفقات العمومية ملدة عشر 

ائي ي طه يف الغش اجلبائيقضائيثبت تور ."  
  
  
  
  

                                                             
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 2004قانون املالية لسنة  املتضمن، 2003ديسمرب  28يف  املؤرخ، 22-03القانون رقم  - 1

  .2003ديسمرب  29يف  املؤرخ، 83، العدد اجلزائرية
  .494جع سابق، ص أمحد الشافعي، مر - 2
  .313بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، 1997قانون املالية لسنة  املتضمن، 1996ديسمرب  30يف  املؤرخ، 31-96األمر رقم  - 4

  .1996ديسمرب  31يف  املؤرخ، 85، العدد اجلزائرية
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  احلراسة القضائيةالوضع حتت  -6
ة، وضع يةقصد بالوضع حتت احلراسة القضائيسة االقتصاديحتت إشراف القضاء  املؤس

ملدة معينة دف منعها من العودة إىل ارتكاب اجلرمية، فهو يقترب من نظام الرقابة القضائية 
سة االأمر به أثناء مرحلة التحقيق القضائي ضد الذي من املمكن أن يةاملؤس1.قتصادي   

 وحيث حيقّق نظام الوضع حتت احلراسة القضائية املفهوم املزدوج للعقاب والوقاية، فه
، والوقاية من العودة إىل ارتكاب املؤسسة االقتصاديةيهدف إىل مراقبة سلوكات وتصرفات 

  2.اجلرائم وتكرارها
  نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة -7

كغريها إسوة باألشخاص الطبيعيني إىل تكوين مسعة ممتازة  املؤسسة االقتصاديةتسعى 
ولدى املتعاملني بصفة خاصة، وذلك من أجل حتقيق  عنها لدى اجلمهور بصفة عامة

   3.نشئت من أجلهااألهداف اليت أُ
سة حيث أنّ نشر حكم اإلدانة وتعليقه يديداً فعلياً للمؤس ةعتربفهو ميس االقتصادي ،

ضعت فيها من قبل الناس، باعتبار هذا اإلجراء يكشف عن انتها والثقة اليت وبسمعتها ومك
   4.صورا احلقيقية السيئة أمام الرأي العام

ت كلّها بدون استثنايها قد نصة أنء على عقوبة نشر احلكم الحظ على القوانني اجلبائي
باشرة والرسوم املماثلة، يف من قانون الضرائب امل 303إشهاره، حيث نصت املادة القضائي و

فقرا السادسة على إمكانية أن تأمر احملكمة بنشر احلكم بتمامه أو باختصار يف اجلرائد اليت 
  . تعينها وبتعليقه يف األماكن اليت حتددها والكل على نفقة احملكوم عليه

هو األخر على إمكاني ا بالنسبة لقانون الضرائب غري املباشرة فقد نصة أن تأمر أم
احملكمة يف املخالفات املتبوعة بعقوبات جزائية، بنشر احلكم بتمامه أو بتلخيص يف اجلرائد 

نها وينها والكل على نفقة احملكوم عليهاليت تعي5.علّق يف األماكن اليت تعي   
                                                             

  .367حممد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1
2 - HIDALGO Rudolph, SALOMON Guillaume, MORVAN Patrick, Entreprise et 
responsabilité pénale, Université Panthéon – Assas ( Paris 2 ), L.G.D.J, Paris, 1994, P 
70. 

  .497أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
  .327بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
  .ضرائب غري املباشرةمن قانون ال 550املادة  - 5
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منه على نفس األمر، وهو  134م على رقم األعمال كذلك نص يف املادة وقانون الرس
عينها وبتعليقه يف كامالً أو باختصار، يف اجلرائد اليت تأن تأمر احملكمة بنشر احلكم  يةإمكان

  .األماكن اليت حتددها، وذلك على نفقة احملكوم عليه
فقد  ،عن ما جاءت به القوانني اجلبائية األخرى قانون التسجيل هو األخر مل يشذّ

ليت تنطوي على عقوبات جزائية، تستطيع تضمن كذلك نصاً يقضي بأنه فيما خيص اجلرائم ا
اجلهة القضائية املختصة أن تأمر بأنّ قرارها جيب أن ينشر برمته أو مبلخص يف اجلرائد اليت 

نها وينها، والكل يكون على نفقة احملكوم عليهتعي1.لصق يف األماكن اليت تبي  
ة السادسة، حيث جاء فيها منه الفقر 35قانون الطابع نص على نفس األمر يف املادة 

ة عقوبات جزائية تستطيع أن تأمر بنشر املتضمناجلهة القضائية املختصة يف حالة املخالفة  بأنّ
القرار القضائي كلياً أو باختصار يف اجلرائد اليت تعينها، وبتعليقه يف األماكن اليت تشري إليها، 

كل ذلك على نفقة احملكوم عليه ويتم.  
ما  الحظ مدىيع اجلبائي اجلزائري على نشر حكم أو قرار اإلدانة، ربحرص املشر
املرتكبة جلرمية الغش اجلبائي، وكذا  االقتصاديةسات سبباً يف ردع تلك املؤسذلك يكون 

  .قانونيةالغري أن يقعوا ضحية لتصرفاا حتذير الناس من التعامل معها خشية 
  

      
  

  
  

                                                             
  .من قانون التسجيل 06الفقرة  120املادة  - 1
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  خامتة
غموضاً يف  املواضيع القانونية تعقيداً ود تطرقنا من خالل هذا البحث ألحد أكربلق

كان الفقه قد اتفق على القاعدة العامة اليت مفادها وجوب مساءلة أحكامه، حىت ولو 
أو أجهزا جزائياً عن التصرفات اخلاطئة اليت تصدر من طرف ممثّليها  االقتصاديةاملؤسسات 
أحكام ثابتة تنظّم فق بعد على بلورة صياغة موحدة وصاحلها، فهو مل يتساا والقانونية حل

ةزئيات تلك جشريعات على من  املسؤوليوال تفاصيلها، فال زال اخلالف قائم بني خمتلف الت
أو ماهي الشروط الواجب توفّرها إلقرار تلك  ،املسؤولة جزائياً ؟ االقتصاديةهي املؤسسات 

؟، وال زال اجلدل قائماً حلد الساعة على ذلك، وهو ما ملسناه بوضوح من  اجلزائية املسؤولية
  .اجلزائية املسؤوليةخالل دراستنا لنظرة كل تشريع على حدى هلذا النوع اجلديد من 

تعترب ال زالت  ؛االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةهذا األمر دفعنا للقول بأنّ 
التقومي، فمثالً املشرع اجلزائري للمناقشة والدراسة والتصويب و وجديداً قابالً موضوعاً دمساً

سنة مدة  14عترب ، فهل ت2017وحنن اليوم يف سنة  2004مل يعترف ا صراحة إالّ يف سنة 
ة ال ميكن حىت اعتبارها مرجعاً لتأريخ ما ؟، قطعاً تلك املدعتربة يف حياة األمم أو يف تشريعا
 ر لعشرات السنني دون حىت تعديلا، فهناك من القوانني من عمر تشريعاضة األمم أو تطو

يزال حمل دراسة وتبصر من قبل فقهاء ما يثبت لنا بأنّ هذا املوضوع ال ألحكامه، وهو 
عي رضة للتقومي وللتدعيم من طرف مشرأحكامه علت ثغراته قابلة للسد والقانون وال زا

  .االجتهاد يف أروقة القضاءال يزال كذلك حمالً للتجربة وو القوانني،
للشخص املعنوي مبختلف أشكاله، قد تشكّلت بعد أخد ورد  اجلزائية املسؤوليةإنّ 

دعم يف سبيل  حجج وأدلّةطويلني بني املذاهب الفقهية اليت حشدت كل ما لديها من 
 وي ال ميكن التصور أبداً بأنْذلك اخلالف، فمذهب يرى بأنّ الشخص املعنموقفعا من 

ةرضة إلقرار يكون عة و املسؤوليحمالً للعقاب، فهم مل يعترفوا له أصالً بصفة الشخصي
، ليواصل هؤالء القول بأنّ تصرفات ذلك اجلزائيةفما بالك قبوهلم مبسؤوليته املعنوية 

خص الطبيعي الذي رغبات الش األصل إالّ تعبرياً عن إرادة والشخص املعنوي ليست يف
ره ويال أهليةف لنا بعقاب شخص ال ميلك إرادة وديره، فكييسي، فالواجب أن يتم عاقبة م

  .املعنوي الشخص الشخص الطبيعي وليس
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فقد أعد حججه للرد على هؤالء، فكان املنطلق الذي  األخر واملخالفأما املذهب 
املعارض وتقويضها من يقول بوجوب دحض حجج الطرف  ؛يقوم عليه هذا املذهب

إبطاهلا، حيث رفض هدمها و على قواعده اليت متّبنيان املذهب املخالف األساس، حىت ينهار 
أنصار هذا االجتاه القول بأنّ الشخص املعنوي جمرد خيال وفرض قانوين، بل قالوا أنّ 
الشخص املعنوي هو أمر واقع ال مناص منه، فلقد أثبتت تلك األشخاص وجودها على 

  .االعتراف ا وتنظيمها عن طريق القانون فما كان من املشرع إالّ ،أرض الواقع
 ؛زد على ذلك أنّ خمتلف اجلرائم اليت ترتكب مبناسبة وجود تلك األشخاص املعنوية

عاقبتها على جرائم م أجهزا، فكيف ال يتممسها وحلساا من طرف ممثّليها وإنما ترتكب با
  .ب منفعة أو ربح هلا أو دفع ضرر أو خسارة عنها ؟ارتكبت من أجل جل

ظاهرة حمقّقة ال سبيل لنكراا أو  االقتصاديةبعدما أصبحت تلك املؤسسات 
طت يف إرتكابهحودها، وكذلك بعد تزجسات،  ايد نسبة اإلجرام الذي تورتلك املؤس

، ومن بينها املشرع ائيةاجلز املسؤوليةذهبت أغلب التشريعات املقارنة إىل االعتراف بتلك 
من قانون العقوبات اجلزائري،  مكرر 51اجلزائري الذي اعترف ا ضمن نص املادة 

  .2004نوفمرب  10يف  املؤرخ 15- 04املضافة مبوجب القانون رقم 
 اجلزائية املسؤوليةبأنّ املشرع اجلزائري قد اعترف ب ؛العلميةكما جيب التنويه لألمانة 

نت العديد من تضم حيث، 15- 04جزئياً قبل صدور القانون  االقتصادية للمؤسسات
للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةيفهم منها إقرار املشرع اجلزائري ب اًالقوانني اخلاصة أحكام

حضناه جلياً من خالل هذه الدراسة أنّ خمتلف بعض اجلرائم احملددة، ومما ال عن االقتصادية
للمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةبائية قد اعترفت قبل قانون العقوبات اجلزائري بالقوانني اجل
، وهذا أمر إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على حجم خطورة جرمية الغش اجلبائي، االقتصادية

 ،جرمية الغش اجلبائيإرتكاب يف  االقتصاديةوكذا حجم التورط الكبري للمؤسسات 
  .تلك املؤسسات تداوهلا من طرف يتمائلة اليت باإلضافة للمبالغ اهل

رتكبها، ملا سعى إىل مجلزائري حجم خطورة تلك اجلرمية وفلو مل يستشعر املشرع ا
للشخص املعنوي ضمن تلك القوانني بسنوات عديدة قبل  اجلزائية املسؤوليةاالعتراف ب

  .إقرارها كمبدأ عام ضمن قانون العقوبات اجلزائري
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وم ميكن استخالص الكثري من النتائج بعد دراستنا هلذا املوضوع، جنمل أمهّها على العم
  :فيما يلي

للشخص املعنوي،  اجلزائية املسؤوليةحضنا حجم اجلدل الكبري الذي رافق ظهور مبدأ ال -1
، حيث استند كل املسؤوليةحيث انقسم الفقهاء بني مؤيد ومعارض إلقرار ذلك النوع من 

إقامة مثل وعة من احلجج والرباهني اليت يرى بأنها كفيلة لتدعيم موقفه من طرف على جمم
  .أو نفييه اجلزائية املسؤوليةهذا النوع من 

للشخص املعنوي، وسطوع جنم املؤيدين  اجلزائيةأفول جنم املذهب الرافض للمسؤولية  -2
وكذا  ؛املعاصرة اجلنائيةسة هلا، حيث سامهت احلركة التصحيحية الكبرية اليت عرفتها السيا

قوبات يف املراجعات العديدة اليت تضمنتها توصيات املؤمترات الدولية اخلاصة بقانون الع
إبطال أسانيد املعارضني، باإلضافة إىل كون العامل قد شهد ثورة تدعيم حجج املؤيدين و

 إستدعىاألمر الذي  وضة صناعية كبرية صحبها ظهور الكثري من املؤسسات والشركات،
يكون قادراً على احتواء تصرفات تلك األشخاص  املسؤوليةالبحث عن نوع جديد من 

تمع من شرورها وخماطرهاومحاية ا.  
للشخص املعنوي، ليقتحم  اجلزائية املسؤوليةامتداد أفكار التيار الفقهي املؤيد إلقرار  -3

من كيفت خمتلف أحكامها مبا يضمن اعترافاً أسوار التشريعات اليت حذت حذو الفقه، و
  .االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةبطرفها 

زئياً يف بعض التشريعات ل كان جباشراً ببأنّ ذلك االعتراف مل يكن مكذلك ال حظنا  -4
سلكت منهج التدرج بدءاً يف أغلبها قد التشريعات  حيث أنّعاماً يف تشريعات أخرى، و

، وصوالً إىل االعتراف الكلي والكامل على سبيل احلصر دةانني خاصة وجرائم حمدبقو
فقد اكتفى باالعتراف اجلزئي فحسب،  القليل كقاعدة عامة يف قانون العقوبات، أما البعض

  .جبرائم معينة فحسب املسؤوليةحيث خص تلك 
البد  إذطلقة، ة مشروطة ولست مهي مسؤولي االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤولية -5

من توفّر جمموعة من الشروط سواء خاصة مبرتكب اجلرمية أو باجلرمية نفسها، حىت ميكن 
حظنا بعض االختالف بني ، كما الاجلزائيةللمسؤولية  االقتصاديةإخضاع املؤسسات 

  .اجلزائية املسؤوليةالتشريعات املقارنة يف شروط قيام 
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 حيث من أو ة،املوضوعي النصوص حيث من إن الغش اجلبائي جرمية قمع اتآلي تتميز -6
 غري العام، القانون جبرائم عىنت اليت النصوص باقي عن زهامتي اتخبصوصي ؛ةاإلجرائي النصوص

 إدارة خذتت أين ،اجلزائية واإلجراءات العقوبات قانوين يف دةاحملد ةالعام القواعد يف مألوفة
  . عليه تفرضه ما كل لويتقب املكلّف على تضغط جيعلهاً زامتمي ركزاًم الضرائب

املوارد املالية الكبرية  خالل من الوطين االقتصادي إنعاش يف فعاالً دوراً اجلباية تلعب -7
هلا،  املخطّط االقتصادية السياسة أهداف حتقيق ميكن خالهلا من اليتو الناجتة عن حتصيلها

 هذاو عتربة،م مالية بالغخلسائر مب العمومية اخلزينة تكبيد إىل اجلبائي غشحيث تؤدي جرمية ال
وسائل  الذي جيعل من الدولة تسعى إىل البحث عن املايل بالتوازن اإلخالل إىل يؤدي ما

مدى  والذي يعرف الكل  النقدي، اإلصدار أو كالديون اخلارجية لتمويل العجز، أخرى
 األجل يف سواء الوطين باالقتصاد يضر التمويل، فهو النوع من هذا اللّجوء إىل آثار خملّفات
  .البعيد أو املتوسط أو القريب

 إالّ ذلك  يتم وال اجلبائي بامتياز، الغش ملكافحة األوىل الوسيلة عتربت اجلبائية الرقابة إنّ -8
 واضحةوهلة سو بسيطة ضريبية وإجراءات نظام إىل ضافةباإل فءكُ إداري جهاز بوجود
 املكلّف بالضريبة، لدى مبسطةو ومفهومة املستويات، مجيع على الضرييب للعون بالنسبة
  .املالية وزارة يف لةممثّ املعنية السلطات حالياً عليه تعمل ما وهذا

9- ة أو ية سواء اجلبائيع اجلزائري على الغرامات املاليةالحظ تركيز املشراجلزائيفيما خيص ، 
قد املرتكبة جلرمية الغش اجلبائي، إالّ أنه  االقتصاديةقوبة األصلية املسلّطة على املؤسسات الع
حظنا حجم الغموض الذي يكتنف أغلب النصوص اجلبائية فيما يتعلّق بالعقوبات ال

أحالت إىل قانون حىت قد نصت عليها صراحة أو حيث مل جند أنّ تلك القوانني التكميلية، 
  .ضمن تلك القوانني اجلبائية ، إالّ بعض اإلشارات احملتشمة هلااجلزائري خبصوصها العقوبات

عن جرمية الغش  االقتصاديةللمؤسسات  اجلزائية املسؤوليةمل ختلو دراستنا ألحكام 
اجلبائي، من مصادفة بعض النقائص والثغرات اليت ميزت التشريع اجلزائري فيما خيص هذا 

، فكان من الواجب والضروري تقدمي بعض االقتراحات اليت اجلزائية ليةاملسؤومن  اجلانب
كفيلة بسد بعض اخللل وتدارك العديد من األخطاء اليت وقع فيها  ؛نراها وفق وجهة نظرنا

  :نوجزها فيما يلي واليتاملشرع اجلزائري 
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أجل القضاء  من قانون العقوبات اجلزائري، وذلك من مكرر 51إعادة صياغة نص املادة  -1
على الغموض الذي لف أحكام هذه املادة ال من حيث نطاق األشخاص املعنوية املسؤولة 

ا، فال جزائياً، وال من حيث األشخاص الذين تا بامسها وحلساسأل عن اجلرائم اليت يرتكبو
ون جرائم وما وضعية العمال البسطاء الذين يرتكبوضيح من هم املمثّلني الشرعيني بد من ت

هم ال يباإلضافة إىل عتربون ممثّلني لذلك الشخص املعنويحلساب الشخص املعنوي ولكن ،
ةسات التحديد الدقيق ملعيار إعفاء املؤسة من  االقتصاديةالعامة املسؤولياجلزائي.  

يق حتقالعامة، و االقتصاديةلمؤسسات ل اجلزائية املسؤوليةوضع حد للجدل القائم حول  -2
التناسق بني خمتلف النصوص القانونية، حيث الحظنا نص قانوين صريح يقضي باعتبار تلك 

يف مادته الثانية،  04-01ختضع للقانون العام وبالتحديد األمر رقم  االقتصاديةاملؤسسات 
ر 51ساءلتها جزائياً طبقاً ألحكام املادة وبالتايل ال جيوز ممن قانون العقوبات  مكر

ئري، إالّ أنه نص على أنها شركات جتارية ومن املعلوم أنّ الشركات التجارية ختضع اجلزا
  .بني النصوص ذا وجب على املشرع اجلزائري وضع حد هلذا التناقضللقانون اخلاص، هل

 وضعها يف شاركأن ت جيب اليتو جرمية الغش اجلبائي، ملكافحة ةوطني إستراجتية وضع  -3
 إال ذلكيتم  وال البنوك،و التجارة، اجلمارك،قطاع  بذلك ونقصد عنية،امل القطاعات مجيع

  .راغبة فعلياً يف مكافحة جرمية الغش اجلبائي قوية سياسية بإرادة
 املعنوية األشخاص رتكبهات جرمية الغش اجلبائي اليت يف للنظر متخصص قضاء إجياد -4

حىت  ومعقّدة حديثة وتقنيات أساليب تستعمل ةاألخري هذه أنّ حبكم العقاب، لفعالية تدعيماً
 درةقُباإلضافة إىل  األدلّة وإخفاء اإلثبات بصعوبة جرائمها متتاز كما العقاب، من تفلت

، مبا حتوزه من موراد مالية وإمكانيات املعنية السلطات على التأثري االقتصاديةاملؤسسات 
لدى موظّفي اإلدارة اجلبائية، التنفيذية أو مادية ضخمة ونفوذ واسع لدى أعضاء السلطة 

من النوع الضخم واملنتشر عرب التراب  االقتصاديةسات كانت تلك املؤسما خاصة إذا 
 .الوطين واحملتكر لبعض األشغال واخلدمات

املرتكبة جلرمية الغش  االقتصاديةتشديد الغرامات مبختلف أنواعها ضد املؤسسات  – 5
وهي  اجلرمية اإيالماً كوا متس الغاية اليت ارتكبت من أجله باعتبارها أشداجلبائي، وذلك 

، كما ندعو إىل النص صراحة على العقوبات التكميلية املطبقة على الربح وجين األموال
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املرتكبة جلرمية الغش اجلبائي أو على األقل اإلحالة لقانون العقوبات  املؤسسة االقتصادية
  .خيص تلك العقوباتاجلزائري فيما 

تابعة عاينة ومذلك من أجل مئية وأعوان اإلدارة اجلبائية وتكوين ضباط الشرطة القضا -6
رتكب بوسائل متطورة وحيل دة تعقّمباعتبارها جرمية تقنية وفنية وجرمية الغش اجلبائي، 

  .ذكية يصعب اكتشافها على غري أهل االختصاص
إعادة هيكلتها مبا يضمن مكافحة فعالة وسريعة ية الرقابة اجلبائية وتدعيم آل التأكيد على – 7

  .االقتصاديةجلرمية الغش اجلبائي يف أوساط املؤسسات 
ندعو ونلح كذلك على ضرورة رقمنة اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر وربط مجيع مصاحلها  -8

عاين منه د من النزيف الكبري الذي تتكفل احل ،متطورة وأعماهلا وملفّاا بشبكة رقمية وطنية
أسلوب رقمنة اإلدارة قد فاخلزينة العمومية بسبب األموال اجلبائية الضخمة غري احملصلة، 

رتكب من ة اليت كانت تيف القضاء على خمتلف األساليب املشينة واإلجرامي أثبت فعاليته
ن خدماا، ألنّ أسلوب الورقة ن ميارات أو املستفيدتلك اإلدل  التابعنيوظّفنياملطرف 
  .يعترب مشجعاً على الغش نظراً لسهولة التغيري والشطبوالقلم 

 وحمده اهللا وتوفيقه بعونتمت 
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صادرامل قائمة :الًأو 
  : اجلزائرية القوانني -1

  :القوانني العادية  - أ
املعدل  قانون اجلمارك تضمنامل، 1979يوليو  21يف  املؤرخ، 07-79القانون رقم  )1

 24يف  املؤرخ، 03، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، واملتمم
  .1979يوليو 

 ة لسنةقانون املالي املتضمن، 1980ديسمرب  31يف  املؤرخ، 12- 80القانون رقم  )2
 31يف  املؤرخ، 54العدد ، الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1981

  .1980ديسمرب 
ق بأعمال التنقيب املتعلّ، 1986أوت  19يف  املؤرخ، 14- 86القانون رقم  )3

الصادر يف اجلريدة الرمسية ، والبحث عن احملروقات واستغالهلا ونقلها باألنابيب
  .1986أوت  27يف  املؤرخ، 35، العدد للجمهورية اجلزائرية

- 75لألمر رقم  املعدل واملتمم، 1988يناير  12يف  املؤرخ، 04-88القانون رقم  )4
د القواعد القانون التجاري، وحيد املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59

اخلاصة املطبقة على املؤسةة سات العمومية ، االقتصاديالصادر يف اجلريدة الرمسي
  .1988يناير  13يف  املؤرخ، 02، العدد للجمهورية اجلزائرية

الصادر يف ، ق باألسعاراملتعلّ، 1989يوليو  05يف  املؤرخ، 12-89القانون رقم  )5
 .1989يوليو  19يف  املؤرخ، 29، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

قانون املالية لسنة  املتضمن، 1990ديسمرب  31يف  املؤرخ، 36- 90القانون رقم  )6
 31يف  املؤرخ، 57، العدد يدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالصادر يف اجلر، 1991

  .1990ديسمرب 
ة لسنة قانون املالي املتضمن، 1997ديسمرب  31يف  املؤرخ، 02- 97 رقم القانون )7

 31يف  املؤرخ، 89، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1998
  .1997ديسمرب 
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قانون املالية لسنة  املتضمن، 2001ديسمرب  22يف  املؤرخ، 21- 01القانون رقم  )8
 23يف  املؤرخ، 79، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2002

  .2001ديسمرب 
قانون املالية لسنة  املتضمن، 2002ديسمرب  24يف  املؤرخ، 11- 02قانون رقم ال )9

2003 ،ةالصادر يف اجلريدة الرمسية اجلزائريخ، 86، العدد ة للجمهوري25يف  املؤر 
  .2002ديسمرب 

قمع جرائم خمالفة  املتضمن، 2003جويلية  19يف  املؤرخ، 09- 03القانون رقم  )10
أحكام اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وختزين و استعمال األسلحة الكيميائية 

، 43، العدد هورية اجلزائريةالصادر يف اجلريدة الرمسية للجم، وتدمري تلك األسلحة
  . 2003جويلية  20يف  املؤرخ

قانون املالية لسنة  املتضمن، 2003ديسمرب  28يف  املؤرخ، 22- 03القانون رقم  )11
 29يف  املؤرخ، 83، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2004

  .2003ديسمرب 
قة على القواعد املطب املتضمن، 2004يونيو  23يف  املؤرخ، 02-04القانون رقم  )12

م ةاملمارسات التجاريل واملتمة، املعدة اجلزائرية للجمهوريالصادر يف اجلريدة الرمسي ،
  .2004يونيو  27يف  املؤرخ، 41العدد 

-66لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 14-04القانون رقم  )13
، اجلزائري اجلزائيةقانون اإلجراءات  املتضمن، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 155

نوفمرب  10يف  املؤرخ، 71، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
2004.  

-66لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 15-04القانون رقم  )14
الصادر يف ، قانون العقوبات اجلزائري املتضمن، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 156

  .2004نوفمرب  10يف  املؤرخ، 71، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
رات املتعلق بالوقاية من املخد، 2004ديسمرب  25يف  املؤرخ، 18- 04القانون رقم  )15

الصادر يف اجلريدة ، اة وقمع االستعمال واالجتار غري املشروعني رات العقليواملؤثّ
  .2004ديسمرب  26يف  املؤرخ، 83، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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ق بالوقاية من تبييض املتعلّ، 2005فيفري  06يف  املؤرخ، 01-05القانون رقم  )16
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

  .2005فيفري  09يف  املؤرخ، 11، العدد اجلزائرية
قانون املالية لسنة  املتضمن، 2005ديسمرب  31يف  املؤرخ، 16- 05القانون رقم  )17

 31يف  املؤرخ، 85، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2006
  .2005ديسمرب 

الوقاية من قانون ب املتضمن، 2006فيفري  20يف  املؤرخ، 01- 06القانون رقم  )18
، الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم الفساد ومكافحته

  .2006مارس  08يف   املؤرخ، 14العدد 
لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2006ديسمرب  20يف  املؤرخ، 23-06القانون رقم  )19

، وبات اجلزائريقانون العق املتضمن، 1966جوان  08يف  املؤرخ، 66-156
ديسمرب  24يف  املؤرخ، 84، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

2006.  
قانون املالية لسنة  املتضمن، 2006ديسمرب  26يف  املؤرخ، 24- 06القانون رقم  )20

 27يف  املؤرخ، 85، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2007
  .2006ديسمرب 

قانون املالية لسنة  املتضمن، 2008ديسمرب  30يف  املؤرخ، 21- 08القانون رقم  )21
 31يف  املؤرخ، 74، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2009

  .2008ديسمرب 
ق حبماية املستهلك وقمع املتعلّ، 2009فيفري  25يف  املؤرخ، 03- 09القانون  )22

 08يف  املؤرخ، 15، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،الغش
  .2009مارس 

قانون املالية لسنة  املتضمن، 2010ديسمرب  29يف  املؤرخ، 13- 10القانون رقم  )23
 30يف  املؤرخ، 80، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2011

  .2010ديسمرب 
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قانون املالية لسنة  املتضمن، 2011ديسمرب  28يف  املؤرخ، 16- 11انون رقم الق )24
 29يف  املؤرخ، 72، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2012

  .2011ديسمرب 
قانون املالية لسنة  املتضمن، 2015ديسمرب  31يف  املؤرخ، 18- 15القانون رقم  )25

 31يف  املؤرخ، 72، العدد ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالصادر يف اجل، 2016
  .2015ديسمرب 

  :األوامر  - ب
قانون اإلجراءات  املتضمن، 1966يونيو  08يف  املؤرخ، 155- 66األمر رقم  )1

، 48، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم اجلزائية
  .1966ونيو ي 10يف  املؤرخ

املعدل ، قانون العقوبات املتضمن، 1966جوان   08 يف املؤرخ 156- 66األمر  )2
بتاريخ  املؤرخ، 49، عدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، واملتمم

  .1966جوان  11
، 654- 68، املتمم لألمر رقم 1969جانفي  17يف  املؤرخ، 02-69األمر رقم  )3

الصادر يف ، 1969قانون املالية لسنة  املتضمنو، 1968ديسمرب  30يف  املؤرخ
  .1969يناير  17يف  املؤرخ، 05، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

قانون املالية لسنة  املتضمن، 1969ديسمرب  31يف  املؤرخ، 107-69األمر رقم  )4
، 31يف  املؤرخ، 110، العدد اجلزائرية الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية، 1970

  . 1969ديسمرب 
املتعلق بالتسيري االشتراكي ، 1971نوفمرب  16يف  املؤرخ، 74-71رقم  األمر )5

 املؤرخ، 101، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، للمؤسسات
  .1971ديسمرب  13يف 

ق باألسعار وقمع املخالفات املتعلّ، 1975يل أبر 29يف  املؤرخ، 37-75األمر رقم  )6
ة، )ملغى ( ة باألسعار اخلاصة اجلزائرية للجمهوريالعدد الصادر يف اجلريدة الرمسي ،

 . 1975مايو  13يف  املؤرخ، 38
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ل املعد املدينالقانون  املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 58- 75األمر رقم  )7
 30يف  املؤرخ، 101، العدد دة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالصادر يف اجلري، ممواملت

  .1975مرب بتس
القانون التجاري  املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59-75األمر رقم  )8

ل واملتاملعدة، ممة اجلزائرية للجمهوريخ، 101، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسياملؤر 
  .1975ديسمرب  19يف 

قانون الضرائب  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 101-76م األمر رق )9
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ، املعدل واملتمماملباشرة والرسوم املماثلة 

   .1976ديسمرب  22يف  املؤرخ، 102، العدد اجلزائرية
سوم على لراقانون  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 102-76األمر رقم  )10

، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم رقم األعمال
  .1976ديسمرب  26يف  املؤرخ، 103

املعدل قانون الطابع  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 103-76األمر رقم  )11
 15يف  املؤرخ، 39، العدد ريةالصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ، واملتمم

  .1977ماي 
غري قانون الضرائب  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 104- 76األمر رقم  )12

، 70، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم املباشرة
  .1977أكتوبر  02يف  املؤرخ

قانون التسجيل  املتضمن، 1976ديسمرب  09يف  املؤرخ، 105- 76األمر رقم  )13
 املؤرخ، 81، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم

  .1976ديسمرب  18يف 
الصادر يف ، ق باملنافسةاملتعلّ، 1995يناير  25يف  املؤرخ، 06-95األمر رقم  )14

  .1995فرباير  22يف  املؤرخ، 09العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
ق بقمع القانون املتعلّ املتضمن، 1996يوليو  09يف يف  املؤرخ، 22-96األمر رقم  )15

خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل 
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، 43لعدد ، االصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املعدل واملتمم اخلارج
  .1996يوليو  10يف  املؤرخ

-75م األمر رقم ل ويتم، يعد1996ديسمرب  09يف  املؤرخ، 27- 96األمر رقم  )16
الصادر يف اجلريدة ، القانون التجاري املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 59

  .1996ديسمرب  11يف  املؤرخ، 77، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
قانون املالية لسنة  املتضمن، 1996ديسمرب  30يف  املؤرخ، 31- 96قم األمر ر )17

 31يف  املؤرخ، 85، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1997
  .1996ديسمرب 

سات ق بتنظيم املؤساملتعلّ، 2001أوت  20يف  املؤرخ، 04-01األمر رقم  )18
ةة العمومية ، وخوصصتهاوتسيريها  االقتصادية للجمهوريالصادر يف اجلريدة الرمسي
  . 2001أوت  22يف  املؤرخ، 47، العدد اجلزائرية

، 22- 96لألمر  املعدل واملتمم، 2003فيفري  19يف  املؤرخ، 01- 03األمر رقم  )19
ق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني املتعلّ، 1996جويلية  09يف  املؤرخ

الصادر يف اجلريدة الرمسية ، وس األموال من وإىل اخلارجبالصرف وحركة رؤ
  .2003فيفري  23يف  املؤرخ، 12، العدد للجمهورية اجلزائرية

، املعدل واملتممق باملنافسة املتعلّ، 2003جويلية  19يف  املؤرخ، 03- 03األمر رقم  )20
جويلية  20يف  ؤرخامل، 43، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

2003  . 
، 155-66لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2015يوليو  23يف  املؤرخ، 02- 15األمر  )21

الصادر يف اجلريدة الرمسية ، اجلزائري اجلزائيةقانون اإلجراءات  املتضمن
  .2015يو ليو 23يف  املؤرخ، 40، العدد للجمهورية اجلزائرية

الصادر ، ق مبكافحة التهريباملتعلّ، 2005أوت  23يف  املؤرخ، 06- 05األمر رقم  )22
  .2005أوت  28يف  املؤرخ، 59، العدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

- 96لألمر رقم  املعدل واملتمم، 2010أوت  26يف  املؤرخ، 03- 10األمر رقم  )23
ع والتنظيم اخلاصني ، واملتعلق بقمع خمالفة التشري1996جويلية  09يف  املؤرخ، 22
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الصادر يف اجلريدة الرمسية بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج، 
  .2010سبتمرب  01يف  املؤرخ، 50، العدد للجمهورية اجلزائرية

  :املراسيم - ج
ات تأسيس حتديد كيفي املتضمن، 1971ماي  26يف  املؤرخ، 139- 71املرسوم رقم  )1

سةوتنظيم وتسيري املؤس ة ، ة التابعة للواليةالعموميالصادر يف اجلريدة الرمسي
  .1971جوان  01يف  املؤرخ، 44، العدد للجمهورية اجلزائرية

لألمر رقم  املعدل واملتمم، 1993أبريل  25يف  املؤرخ، 08- 93مرسوم تشريعي رقم  )2
يف  الصادرالقانون التجاري،  املتضمن، 1975سبتمرب  26يف  املؤرخ، 75-59

  . 1993أبريل  27يف  املؤرخ، 57، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
د لتنظيم املصاحل احملد، 1991فيفري  23يف  املؤرخ، 60- 91املرسوم التنفيذي رقم  )3

اخلارجياة لإلدارة اجلبائية ، ة واختصاصاة للجمهوريالصادر يف اجلريدة الرمسي
  .1991فيفري  27يف  املؤرخ، 09، العدد اجلزائرية

م املرسوم ، يعدل ويتم1998جويلية  13يف  املؤرخ، 228 - 98 التنفيذي رقم املرسوم )4
تنظيم اإلدارة  املتضمن، 1995فيفري  15يف  املؤرخ، 55-95التنفيذي رقم 

عدد ، الالصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املركزية يف وزارة املالية
  .1998جويلية  15يف  املؤرخ، 51

م املرسوم ل ويتم، يعد2002سبتمرب  28يف  املؤرخ، 303- 02املرسوم التنفيذي رقم  )5
د تنظيم املصاحل الذي حيد، 1991فيفري  23يف  املؤرخ، 60- 91التنفيذي رقم 

اخلارجية وصالحياة لإلدارة اجلبائية للجمه، اة الصادر يف اجلريدة الرمسيوري
 .2002سبتمرب  29يف  املؤرخ، 64، العدد اجلزائرية

م للمرسوم ، املتم2005ديسمرب  26يف  املؤرخ 494- 05املرسوم التنفيذي رقم  )6
د تنظيم املصاحل الذي حيد، 1991فيفري  23يف  املؤرخ، 60- 91التنفيذي رقم 

اخلارجية لإلدارة اجلبائيا ة وصالحيمال واملتمة ال، املعدصادر يف اجلريدة الرمسي
  . 2005سبتمرب  29يف  املؤرخ، 84، العدد للجمهورية اجلزائرية
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د لتنظيم احملد، 2006سبتمرب  18يف  املؤرخ، 327-06املرسوم التنفيذي رقم  )7
املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائياة وصالحية ، االصادر يف اجلريدة الرمسي

  .2006سبتمرب  24يف  املؤرخ، 59العدد ، للجمهورية اجلزائرية
  :ةالقرارات الوزاري -د

د لالختصاص اإلقليمي احملد، 1998جويلية  12يف  املؤرخالقرار الوزاري،  )1
للمديريات اجلهوية واملديريات الوالئياة للضرائب وتنظيمها وصالحيالصادر ، ا

  .1998أكتوبر  25يف  املؤرخ، 79 ، العدديف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
ة احملدد تنظيم املصاحل اخلارجي، 2009فيفري  21يف  املؤرخالقرار الوزاري املشترك  )2

لإلدارة اجلبائياة وصالحية، اة اجلزائرية للجمهوريالعدد الصادر يف اجلريدة الرمسي ،
 .2009مارس  20يف  املؤرخ، 20

يتضمن إنشاء تشكيلة وسري اللجنة ، 2012فيفري  26، املؤرخ يف 216املقرر رقم  )3
  .2012من قانون املالية  44اجلهوية للمخالفات اجلبائية املؤسسة مبوجب املادة 

  :االجتهادات القضائية -هـ
الثانية، القسم  اجلنائيةعن الغرفة  1986جوان  17الصادر بتاريخ  39608قرار رقم  )1

  .116، ص 44صدرها وزارة العدل، العدد ة تونيالثاين، نشرة القضاء، جملة قان
، القسم الثالث، رقم امللف اجلزائية، عن الغرفة 06/11/1994القرار الصادر بتاريخ  )2

، ةاملنازعات اجلمركيعن أحسن بوسقيعة،  ، نقالً)قرار غري منشور ( ، 122072
  .2008الطبعة الثالثة، دار هومة، اجلزائر، 

ة بنك ضيق 613327ملف رقم  2011أفريل  28  بتاريخ لصادرا العليا احملكمة قرار )3
 ة،جزائي ةمسؤولي ة،والنيابة العام اجلزائر بنك لممثّ ضد اجلزائر النرجي سوسييت
مسؤوليبالصرف اخلاصني والتنظيم التشريع خمالفة املعنوي، للشخص ةة جزائي 
 الوثائق قسم ،1 العدد ا،العلي احملكمة جملة اخلارج، وإىل من رؤوس األموال وحركة

  .2011القانونية والقضائية،  والدراسات
  :القوانني املقارنة -2

  .1883نوفمرب  13قانون التجارة املصري الصادر باألمر العايل يف  )1
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قانون قمع  املتضمن، 1941سبتمرب  16يف  املؤرخ، 1941لسنة  48القانون رقم  )2
 18يف  املؤرخ، 125ملصرية، العدد ، الصادر يف جريدة الوقائع االغش والتدليس

  .1941سبتمرب 
قانون العقوبات  املتضمن 1943مارس  01يف  املؤرخ، 340مرسوم اشتراعي رقم  )3

  . اللبناين
 ق بإصدار القانون املدين املصرياملتعلّ 1948لسنة  131القانون رقم  )4
ماي  18 يف املؤرخ 84القانون املدين السوري، الصادر باملرسوم التشريعي رقم  )5

1949  
قانون العقوبات  املتضمن 1949جوان  22يف  املؤرخ 148املرسوم التشريعي رقم  )6

  .السوري
قانون ضريبة  املتضمن 1959جويلية  12صادر يف  144مرسوم إشتراعي رقم  )7

  .الدخل اللبناين
قانون  املتضمن، 1960جانفي  01يف  املؤرخ، 1960لسنة  16القانون رقم  )8

، الصادر يف اجلريدة الرمسية للمملكة اهلامشية األردنية، العدد ردينالعقوبات األ
  .1960جانفي  01يف  املؤرخ، 1487

ق بتنظيم املتعلّ، 1977جوان  23يف  املؤرخ، 1977لسنة  38القانون رقم  )9
26، الصادر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد ةالشركات السياحي ،

  . 1977جوان  30يف  املؤرخ
قانون  املتضمن، 1981أكتوبر  01يف  املؤرخ، 1981لسنة  159القانون رقم  )10

 املسؤوليةشركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات 
يف  املؤرخ، 40، الصادر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد احملدودة

  .1981أكتوبر  01
، املنشور قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت املتضمن 1987لسنة  03القانون رقم  )11

، السنة السابعة عشر،  182يف اجلريدة الرمسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، العدد 
  .1987ديسمرب  20ة بتاريخ املؤرخ
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، الصادر ة على املبيعاتقانون الضريبة العام املتضمن 1991لسنة  11القانون رقم  )12
  .1991مايو  02يف  املؤرخ، 18اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد يف 

ق بإصدار قانون املتعلّ، 1992جوان  22يف  املؤرخ، 1992لسنة  95القانون رقم  )13
 25ة مصر العربية، العدد ة جلمهوري، الصادر يف اجلريدة الرمسيرأس سوق املال

  .1992جوان  22يف  املؤرخ، مكرر
، الصادر يف املتعلق بالبيئة، 1994يناير  27يف  املؤرخ، 1994لسنة  04نون رقم القا )14

خ، 05ة جلمهورية مصر العربية، العدد اجلريدة الرمسي1994فيفري  03يف  املؤر .  
ق بتنظيم التعامل املتعلّ، 1994جوان  06يف  املؤرخ، 1994لسنة  38القانون رقم  )15

 املؤرخ، 22ة جلمهورية مصر العربية، العدد مية الرمسي، الصادر يف اجلربالنقد األجنيب
  .1994جوان  20يف 

ق بإصدار قانون املتعلّ، 2002ماي  22يف  املؤرخ، 2002لسنة  80القانون رقم  )16
ة مصر العربية، العدد ة جلمهوري، الصادر يف اجلريدة الرمسيمكافحة غسيل األموال

   .2002ماي  22يف  املؤرخ، مكرر 20
، الصادر يف القانون الضرييب على الدخل املتضمن 2005لسنة  91قانون رقم ال )17

  .2005يونيو  01يف  املؤرخ، 23اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد 
، املعدل لقانون العقوبات 2011ماي  02يف  املؤرخ، 2011لسنة  08القانون رقم  )18

ن العقوبات األردين، الصادر يف اجلريدة قانو املتضمن، 1960لسنة  16األردين رقم 
  .2011ماي  02يف  املؤرخ، 5090الرمسية للمملكة اهلامشية األردنية، العدد 

، الصادر يف اجلريدة قانون ضريبة الدخل املتضمن 2014لسنة  34القانون رقم  )19
خ 7390ة للمملكة األردنية اهلامشية، العدد الرمسي2014ديسمرب  30يف  املؤر. 

ق بشأن الشركات التجارية لدولة املتعلّ ،2015لسنة  02القانون االحتادي رقم  )20
  .2015مارس  25، الصادر بتاريخ اإلمارات العربية املتحدة

 قانون إحتادي يف اإلجراءات الضريبية، املتضمن، 2017لسنة  07القانون رقم  )21
 .2017يونيو  11الصادر بتاريخ 
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  قائمة املراجع  :ثانياً
I – املراجع باللغة العربية  

  :الكتب -1
  :الكتب العامة  - أ

ة يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء اجلديد يف املنازعات اجلمركيأحسن بوسقيعة،  )1
  .1998 اجلزائر، ،، دار احلكمةقانون اجلمارك

، الطبعة السادسة عشر، دار الوجيز يف القانون اجلزائي العام، )ــــ،ــ( )2
  .2017اجلزائر،  هومة للطباعة والنشر والتوزيع،

، اجلزء الوسيط يف القانون التجاري املغريب واملقارنأمحد شكري السباعي،  )3
ة للشركات وشركات األشخاص، دار نشر املعرفة، املغرب، اخلامس يف النظرية العام

  .1992طبعة 
، حلق الشخص املعنوي يف الشرف واالعتبار اجلنائيةاحلماية أمحد عبد الظاهر،  )4

  .2005، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة
ة، ، الطبعة السادسالوسيط يف قانون العقوبات، القسم العامأمحد فتحي سرور،  )5

  .2015، دار النهضة العربية، القاهرة
، دراسة مقارنة، مبدأ عدم رجعية القرارات اإلداريةأمحد حممد فارس النوايسة،  )6

  .2012مد، األردن، الطبعة األوىل، دار احلا
ر الذهيب للطباعة، مصر، س، النالنظام القانوين لشركة املسامهةأمحد حممد حمرز،  )7

1996.  
، قانون اإلجراءات ة، قانون العقوباتجمموعات حبوث قانونيإدوار غايل الذهيب،  )8

، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية ةاملدني املسؤولية، قانون املرافعات، اجلزائية
  .1978القاهرة، 

، )بدون دار نشر ( ، دراسات يف قانون العقوبات املقارن، )ــــ،ــ( )9
  .1992القاهرة، 

، دار النهضة شرح قانون العقوبات االقتصادي يف جرائم التموينأمال عثمان،  )10
  .1978العربية، القاهرة، 
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، )بظاهرة احلد من العقا(ة العامة لقانون العقوبات ، النظريأمني مصطفى حممد )11
  .1996دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

 ، الطبعة الثانية، دار هومة،الضرائب على الدخل اإلمجايلبن اعمارة منصور،  )12
  .2011 اجلزائر،

، منشأة املرصفاوي يف قانون الكسب غري املشروعحسن صادق املرصفاوي،  )13
  .1980 ،اإلسكندرية املعارف،

 –سلسلة اجلرائم املالية واملستحدثة ديوكات، حسني حممد الشبلي، مهند فايز ال )14
  .2008، الطبعة األوىل، دار ادالوي، عمان، االحتيال املصريف

، الطبعة الرقابة اإلدارية واملالية على األجهزة احلكوميةمحدي سليمان القبيالت،  )15
  .2010الثانية، دار الثقافة عمان، 

، اجلزء األول، دار املعارف، بغداد، شرح قانون العقوبات اجلديدمحيد السعدي،  )16
1970.  

، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ةالتقنيات اجلبائيمحيد بوزيدة،  )17
2010.  

ة للضريبة، ة العامة يف النظريدراسة حتليلي" سات جباية املؤس، )ــــ،ــ( )18
الطبعة الثالثة، ديوان ، "ة ة وتطبيقيدراسة نظري: الرسم على القيمة املضافة

  .2010املطبوعات اجلامعية ، 
، دراسة أحكام اإلقرار يف تشريع الضرائب املباشرةحيدر وهاب عبود العنزي،  )19

  .2016مقارنة، الطبعة األوىل، مكتبة السنهوري، لبنان، 
، الطبعة ة يف قانون الضريبة على الدخلالتسوية الصلحي، )ــــ،ــ( )20

  .2016لإلصدارات القانونية، القاهرة ، األوىل، املركز القومي 
، دراسة مقارنة بالشريعة اجلنائيةالصلح يف املواد رأفت عبد الفتاح حالوة،  )21

  .2003، )بدون دار نشر ( اإلسالمية، 
، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار ة للحقالنظرية العامرأفت حممد محاد،  )22

  .النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر
  .2014، دار هومة، اجلزائر، شذرات من النظرية الضريبيةا خالصي، رض )23
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، شرح قانون العقوبات اجلزائري، الكتاب األول، قانون العقوباترضا فرج،  )24
  .)بدون دار نشر ( ، 1970القسم العام، 

، الطبعة الثانية، دار مبادئ القسم العام من التشريع العقايب املصريرؤوف عبيد،  )25
  .1964النهضة، مصر، 

، دار اهلدى للطباعة اجلزائري اجلزائيةشرح قانون اإلجراءات سليمان بارش،  )26
  .1986والنشر، باتنة، اجلزائر، 

ب الضرييب الدويل وأثرها على اقتصاديات ظاهرة التهرسوزي عديل ناشد،  )27
  .1999، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الدول النامية

اقتصاد " عة جرائم الفساد االقتصادي موسوصالح الدين حسن السيسي،  )28
  .2015، الكتاب الثاين، الطبعة الثانية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، "الفساد 

، الطبعة )اجلرمية  -القسم العام( حماضرات يف قانون العقوبات، عادل قورة،  )29
  .1988الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ةة والتجاريائم املالياجلرعبد احلميد الشواريب،  )30
1989.   

، املكتب العريب تنظيم و إدارة األعمالو قحف، بعبد الغفار حنفي، عبد السالم أ )31
  .1993احلديث، اإلسكندرية، 

، الطبعة الثانية، مطبعة النهضة اجلديدة، القاهرة، نظرية احلقعبد الفتاح عبد الباقي،  )32
1965.  

ب الضرييب واالزدواج ات منع التهرموسوعة شرح اتفاقيح مراد، عبد الفتا )33
  .2010، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، طبعة الضرييب

ة نظري –ة األعمال التجاري" مبادئ القانون التجاري عبد القادر البقريات،  )34
املطبوعات  ، الطبعة الثانية، دار"ة الشركات التجاري –احملل التجاري  –التاجر 

  .2012اجلامعية ، اجلزائر، 
ة اجلرمية، ، نظريشرح قانون العقوبات، القسم العامعبد القادر القهوجي،  )35

واجلزاء اجلنائي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،  اجلنائية املسؤولية
2000.  
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، الطبعة الثالثة، ةاريمدخل لدراسة القانون اإلداري والعلوم اإلدعبد القادر باينة،  )36
  .2005 املغرب، دار النشر املغربية،

شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء الثاين، عبد اهللا سليمان،  )37
  .1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اجلزاء اجلنائي

منشأة املعارف،  ، الطبعة األوىل،ةة والسياسات املالية العاماملاليعبد املنعم فوزي،  )38
  .1992اإلسكندرية، مصر، 

، الطبعة األوىل، دار الضرائب وحماسبتهاعبد الناصر نور، حسن عدس نائل،  )39
 2003املسرية للنشر، األردن، 

، دار الفكر العريب، عن فعل الغري اجلنائية املسؤوليةعثمان اهلمشري حممود،  )40
  .1969القاهرة، 

يف قانون  اجلنائية املسؤوليةلشواريب، الدين الدناصوري، عبد احلميد ا عز )41
، )بدون دار نشر ( ، اجلزء األول، الطبعة اخلامسة، اجلزائيةالعقوبات واإلجراءات 

  .2003القاهرة، 
، مطبعة جلنة التأليف اجلنائيةة لإلجراءات املبادئ األساسيعلي زكي العرايب،  )42

  .1952 القاهرة، والترمجة،
ة األعمال التجاري" ح القانون التجاري اجلزائري، الوجيز يف شرعمار عمورة،  )43

  .2000، دار املعرفة، اجلزائر، " ةالشركات التجاري –التاجر  –
فني بالضريبة يف النظام ة على املكلّالرقابة اجلبائيعوادي مصطفى، زين يونس،  )44

ادي، ، الطبعة الثانية، مكتبة بن موسى السعيد للنشر والتوزيع، الواجلبائي اجلزائري
  .2010اجلزائر ، 

، املكتبة القانونية، اإلسكندرية، قانون العقوبات، القسم العامعوض حممد عوض،  )45
2000.  

بعة الثانية، ، الطة يف التشريع اجلزائي اجلزائرياملنازعات الضريبيفارس السبيت،  )46
  .2011، دار هومة، اجلزائر

ام، الكتاب الثاين، ، القسم العشرح قانون العقوباتفتوح عبد اهللا الشاذيل،  )47
  .2001واجلزاء، دار للمطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  املسؤولية
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  .2006، مركز النشر اجلامعي، تونس، القانون اجلنائي العامفرج القصري،  )48
للطباعة  الفنية املؤسسة األوىل، الطبعة ،البيئة تلويث جرائمفرج صاحل اهلربش،  )49

  .1998 القاهرة، والنشر،
د األول، الطبعة الثالثة، دار صادر بريوت ، الّاجلنائيةاملوسوعة ، فريد الزغيب )50

  .1995للطباعة والنشر، لبنان، 
دراسة ( ة، ة واخلاصة، األحكام العامالشركات التجاريفوزي حممد ساسي،  )51

  .2005، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، )مقارنة 
، دار  دراسة مقارنة –ة يف قانون العقوبات ام العامشرح األحككامل السعيد،  )52

  .2002 األردن، الثقافة للنشر والتوزيع،
، اجلزء األول، الطبعة الثانية، جممع املسري يف الشركات التجاريةكمال العياري،  )53
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، الدار اجلامعية، بريوت، ة احلقاملدخل إىل القانون نظريحممد حسني منصور،  )56
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، اجلزء األول، دار النهضة العربية، القانون التجاريحممود مسري الشرقاوي،  )59
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  .1985واإلعالن، ليبيا، 
، منشورات احلليب املؤسسة االقتصاديةيف  اجلزائية املسؤوليةمصطفى العوجي،  )32

  .2015احلقوقية، لبنان، 



 قائمة املصادر واملراجع

323 
 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، األموال يف القانون اجلزائري ، شركاتنادية فضيل )33
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، رسالة االقتصاديةللشخص املعنوي عن اجلرمية  اجلزائية املسؤوليةبلعسلي ويزة،  )2
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مة لنيل شهادة دكتوراه علوم، ، أطروحة مقدغسيل األموالدليلة مباركي،  )5
ص قانون جنائي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة، ختص
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، طرق مكافحة الغش والتهرب الضرييب، دراسة حالة اجلزائردوداح رضوان،  )6
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، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم "والبحث العلمي يف مادة اجلرمية 
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الدكتوراه يف العلوم ختصة، جامعة مولود ص القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسي
  .2012معمري، تيزي وزو، 

يف القانون  االقتصاديةن اجلرائم ع اجلنائية املسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  )11
  .1974، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، املقارن

 حماولة األغذية، غش من للمستهلك اجلنائية احلماية العريب، عمر درويش سيد )12
  .4200 الشمس، عني جامعة احلقوق، كلية دكتوراه، رسالة ،ةعام ةنظري إلقامة 

، رسالة ةعن األعمال البنكي اجلنائية املسؤوليةالشربيين، غادة موسى عماد الدين  )13
  .1998دكتوراه، جامعة عني مشس، 
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مة لنيل شهادة ، أطروحة مقدقانون اخلوصصة يف اجلزائرحممود شحماط،  )14
  .2007الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  :رسائل املاجستري  - ب
نة جلرمية الغش اجلبائي ي الوطين يف تقدير العناصر املكودور القاضأولعريب مجال،  )1

مة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل لألعمال، كلية رة مقد، مذكّالدويل
  .2013- 2012احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مة لنيل شهادة املاجستري يف رة مقد، مذكّالغش الضرييبأوهيب بن ساملة ياقوت،  )2
ة احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، ، كلياجلنائيةنون اجلنائي والعلوم القا

2002 -2003.  
، رسالة للشخص املعنوي اجلنائية املسؤوليةباسل عبد اللطيف حممد علي،  )3

  .1978ماجستري، جامعة بغداد، 
مة مقدرة ، مذكّللشخص املعنوي عن تلويث البيئة اجلزائية املسؤوليةبامون لقمان،  )4

ة، جامعة ورقلة، لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسي
2010 -2011.  

للحصول على  مقدمة رة، مذكّالصلح والقانون اجلنائي اإلسالميبسمة الورتالين،  )5
1997قة، جامعة تونس، شهادة الدراسات املعم.  

ة ، رسالة ماجستري، كليةنويلألشخاص املع اجلنائية املسؤوليةبشوش عائشة،  )6
  .2002احلقوق، جامعة اجلزائر، 

، 01-88يف القانون التوجيهي  االقتصاديةة سة العمومياملؤسبن زيادة أم السعد،  )7
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف قانون املؤسة احلقوق، جامعة اجلزائر، سات، كلي

2001 -20002.  
يف  االقتصاديةللشخص املعنوي عن اجلرائم  جلنائيةا املسؤوليةبن جمرب حمي الدين،  )8

رة لنيل شهادة املاجستري يف ، مذكّقانون العقوبات االقتصادي، دراسة مقارنة
ة احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، القانون، فرع قانون األعمال، كلي
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جلرائم للشخص املعنوي عن ا اجلزائية املسؤوليةرامي يوسف حممد ناصر،  )9
بات درجة املاجستري يف القانون العام لنيل متطلّ مة استكماالًرة مقد، مذكّاالقتصادية

2010ة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطين نابلس، فلسطني، بكلي.  
سات الصغرية ب الضرييب للمؤسحماولة تشخيص ظاهرة التهررحال نصر،  )10

مذكّ)حالة الوادي ( طة واملتوس ،بات شهادة املاجستري مة الستكمال متطلّرة مقد
، جامعة قاصدي مرباح االقتصاديةة احلقوق والعلوم ، كلياالقتصاديةيف العلوم 

  .2007- 2006ورقلة، 
م لنيل ، حبث مقدفي ألموال الشركةجرمية االستعمال التعسزكري ويس ماية،  )11

منتوري، قسنطينة،  ة احلقوق،  جامعة اإلخوةشهادة املاجستري يف القانون، كلي
2004 -2005.  

مة رة مقد، مذكّاالقتصاديةالصلح يف اجلرائم سعادي عارف حممد صوافطة،  )12
ة بات احلصول على درجة املاجستري يف القانون، جامعة النجاح الوطنيملتطلّ استكماالً
  .2010فلسطني، 

رة ، مذكّةاريركات التجة للشة املعنويبة على الشخصياآلثار املترتسالمي ساعد،  )13
مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصة احلقوق والعلوم ص القانون اخلاص، كلي

2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، السياسي.  
ة، دراسة ة يف حتسني جودة املعلومات احملاسبيالرقابة اجلبائي دورسليمان عتري،  )14

رة م، مذكّة الضرائب لوالية الواديحالة مديريبات نيل مة كجزء من متطلّقد
ةة العلوم شهادة املاجستري يف علوم التسيري، كلياالقتصادي ة وعلوم التسيري، والتجاري

  .2012-2011جامعة حممد خيضر بسكرة، 
، رسالة نيل شهادة ختم الصلح يف القانون اجلنائي االقتصاديصابر العياري،  )15

  .2001-2000 وج الثاين عشر،الدروس باملعهد األعلى للقضاء يف تونس، الف
مة الستكمال رة مقد، مذكّب الضرييب يف اجلزائرمكافحة التهرطورش بتاتة،  )16

-2011ة احلقوق، بات احلصول على شهادة املاجستري، جامعة قسنطينة، كليمتطلّ
2012.  
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رة ، مذكّة لظاهرة الغش اجلبائي، حالة اجلزائردراسة حتليليعاشور يوسفي،  )17
ةبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، معهد العلوم طلّمة ضمن متمقداالقتصادي 

2009-2008ة وعلوم التسيري، املركز اجلامعي حيي فارس، املدية، والتجاري.  
رة ، مذكّللمصرف يف ظل قانون مكافحة الفساد اجلزائية املسؤوليةفليح كمال،  )18

ةوالعلوم  مة لنيل شهادة املاجستري يف قانون العقوباتمقداجلنائية احلقوق، ، كلي
  2014-2013جامعة قسنطينة، 

ب والغش ة يف احلد من التهرأسلوب تفعيل الرقابة اجلبائيقتال عبد العزيز،  )19
بات نيل مة ضمن متطلّرة مقدمذكّ ،2008إىل  2003الضريبيني، حالة اجلزائر من 

ة وعلوم التسيري، و التجاري ديةاالقتصااجستري يف علوم التسيري، معهد العلوم املشهادة 
 2009-2008املركز اجلامعي، حيي فارس، املدية، 

ة يف ظل اإلصالح الضرييب، دراسة تفعيل دور الرقابة اجلبائيكحلة عبد الغين،  )20
مذكّ) 2010-2000( ة الضرائب لوالية املدية الفترة حالة مديري ،مة ضمن رة مقد

والعلوم  االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةالعلوم بات نيل شهادة املاجستري يف متطلّ
2012-2011ة وعلوم التسيري، جامعة املدية، التجاري.  

ب الضرييب و انعكاساا على االقتصاد ظاهرة الغش والتهركشاوي إلياس،  )21
بات نيل شهادة املاجستري يف رة تدخل ضمن متطلّ، مذكّ)حالة اجلزائر ( الوطين 
  .2009-2008وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  ديةاالقتصاالعلوم 

بات ملتطلّ مة استكماالًرة مقد، مذكّاالقتصاديةجزاء اجلرمية مراد زياد، أمني تيم،  )22
درجة املاجستري يف القانون العام بكلية، ة الدراسات العليا جامعة النجاح الوطني

  .2011نابلس، فلسطني، 
رة ، مذكّات مكافحتها يف التشريع اجلزائريص وآليجرمية التملّجنيب زروقي،  )23

مقد2012ة، جامعة احلاج خلضر باتنة، مة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانوني -
2013.  

رة ، مذكّات املسامهني يف شركات املسامهةالنظام القانوين جلمعيهاللة نادية،  )24
مة لنيل متطلّمقد2013، 2ة سطيف ة احلقوق، جامعبات شهادة املاجستري، كلي -

2014.  
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، مذكّرة )حالة اجلزائر ( ة يف مكافحة الغش دور الرقابة اجلبائيونادي رشيد،  )25
ةاجستري يف العلوم املبات نيل شهادة مة وفقاً ملتطلّمقدكلية العلوم االقتصادي ،

  .2002- 2001وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  االقتصادية
  :املقاالت العلمية -3

للشخص االعتباري يف  اجلزائية املسؤوليةأسس و أنواع هريي، بطي سلطان امل )1
القانون اإلجنليزي وقانون العقوبات لدولة اإلمارات العربيدراسة " حدة ة املت

جملة الشريعة والقانون، العدد السادس والستون، كلية القانون، " ة مقارنةحتليلي ،
 .2016ون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، السنة الثالث

ث البيئة، للشخص املعنوي عن جرمية تلو اجلنائية املسؤوليةبن دريس حليمة،  )2
ة، ة واإلدارية العلوم القانوني، جملّدراسة يف أحكام قانون العقوبات وقوانني البيئة

  .2015جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، العدد احلادي عشر، 
، 01ة، العدد ة القضائي، الّوالغش الضرييب ةاملخالفات الضريبيبوسقيعة أحسن،  )3

1998.  
كلية ر، فكّة امل، جملّة لشركة التضامنحتديد الطبيعة القانونيحورية لشهب،  )4

  .2010مارس  ،العدد اخلامس، احلقوق والعلوم السياسية، بسكرة
الثاين،  ، العدد16ة جامعة دمشق، الد ، جملّب الضرييبالتهرخالد اخلطيب،  )5

2000.  
ة ة تأصيلي، دراسة حتليليللشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةخلفي عبد الرمحان،  )6

  .2006، 4مقارنة، نشرة احملامي، العدد 
ة جامعة ، جملّللشخص املعنوي اجلزائية املسؤوليةرنا إبراهيم سليمان العطور،  )7

  .2006، العدد الثاين، 22ة، الد والقانوني االقتصاديةدمشق للعلوم 
ة اجلديدة اليت حتكم عقود مالحظات حول األسس القانونيرياض عيسى،  )8

ةسات املؤساالقتصادي مقال منشور ة والرقابة على نشاطها االقتصاديالعام ،
  .1989ة الفكر القانوين، العدد اخلامس، نوفمرب مبجلّ

، صرفللشخص املعنوي يف جرائم ال اجلزائية املسؤوليةاإلقرار بشيخ ناجية،  )9
لة األكادميي2011، 2ة للبحث القانوين، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، العدد ا.  
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ة ، جملّةة اجلزائريالعمومي املؤسسة االقتصاديةتقييم إعادة هيكلة الطيب داودي،  )10
  .2008، العدد الثالث، ر، كلية احلقوق والعلوم السياسية بسكرةفكّامل

ة عن جرمية تبييض لألشخاص املعنوي اجلزائية يةاملسؤولعبد الرمحان خلفي،  )11
 ،)دراسة يف التشريع اجلزائري مع اإلشارة إىل الفقه والتشريع املقارن ( األموال 

لة األكادمييجامعة عبد الرمحان مرية، جباية،  01ة للبحث القانوين، العدد ا ،
2011.  

 ،اإلسالمي الفقه يف ةاملعنوي ةللشخصي اجلنائية املسؤوليةالشويعر،  السالم عبد )12
اململكة األمنية،  للعلوم العربية نايف والتدريب، جامعة ةاألمني راساتللد ةالعربي ةالّ

  2005، 40، عدد  20د جملّالعربية السعودية، 
، للشخص املعنوي اخلاص اجلنائية املسؤوليةأساس عبد الوهاب عمر الربطاوي،  )13

 اإلمارات العربية املتحدة، ة شرطة ديب،من والقانون، أكادميية األدراسة مقارنة، جملّ
  .2005العدد األول، 

ة دمشق للعلوم ، جملّفع الشخص االعتباري حبق املؤلّمتتالنا عابد شحفة،  )14
 .2013، العدد الثاين، 29د ة، الّوالقانوني االقتصادية

، دراسة مقارنة، عتباريللشخص اال اجلنائية املسؤوليةحممد نصر حممد القطري،  )15
  .2014ة، العدد اخلامس، ة، جامعة امعة السعودية واإلدارية العلوم اإلنسانيجملّ

ة ة والقانون اإلداري، املدرسة الوطنيسات اإلدارياملؤسبن لطيف،  مصطفى )16
  .2007، تونس، العدد الثالث، سبتمرب، لإلدارة

ة ، جملّيف جمال الغش الضرييب ئيةاجلزاة إجراءات الدعوى خصوصيمعاشو عمار،  )17
احملكمة العليا، عدد خاص، الغش الضرييب والتهريب اجلمركي، قسم الوثائق، 

2009.  
ة الندوة للدراسات ، جملّةهوية املسير يف ظل الشركة التجارينضرية شيباين،  )18

2013ة، العدد األول لعام القانوني.  
، ة عن جرائم الغش التجاريت التجاريللشركا اجلزائية املسؤوليةهندة غزيوي،  )19

، جامعة باجي خمتار عنابة،  39ة التواصل يف االقتصاد واإلدارة و القانون، العدد جملّ
  .2014سبتمرب 
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للشخص املعنوي عن  اجلزائية املسؤوليةيوسف الرفاعي، أمحد منذر نعمان،  )20
، 03، العدد 36د لّة جامعة البعث، سوريا، ا، دراسة مقارنة، جملّجرائم البيئة

2014.  
4- ةاملؤمترات العلمي:  

ب الضرييب كهدف جلهود القضاء مكافحة التهربلواضح اجليالين، ميموين نبيلة،  )1
ة احلكومة يف القضاء على لتقى حول إستراتيجيممداخلة مقدمة يف ، على البطالة

ةة العلوم البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، كليوالتجا االقتصادية وعلوم التسيري، ري
  .2011نوفمرب  16-15جامعة حممد بوضياف املسيلة، 

، ة بني الطموح والواقعة اجلزائريسة العمومياإلصالحات يف املؤسبوهزة حممد،  )2
ة ولة، كليات اخلوصصة والدور اجلديد للدامللتقى الدويل، اقتصاديمداخلة مقدمة يف 

 07إىل  03جامعة فرحات عباس، سطيف من وعلوم التسيري،  االقتصاديةالعلوم 
  .2004أكتوبر 

ة ة باحلكم الراشد االقتصادي، إشكاليسة العموميعالقة املؤسمحيد محيدي،  )3
قانونيةة واقتصاديداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول ، م "سات خوصصة املؤس
العامة واحلكم الراشد ة يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات التشريعي"ة احلقوق ، كلي

19و  18، قاملة، يومي 1945ماي  08ة، قسم احلقوق، جامعة والعلوم السياسي 
  .2011أفريل 

قة مبلتقى الشركات التقرير اخلتامي والتوصيات املتعلّ ،نذير بن عمر وعصام األمحر )4
بتنظيم من 2006فيفري  04و 03، املنعقد يومي 2005ة بعد تنقيحات التجاري ،

 .2006ة بتونس راسات القانونيطرف مركز الد
ة للحد من آثار ات الرقابة اجلبائيقترح لتفعيل آليحنو إطار موهلي بوعالم،  )5

ة ويل حول األزمة املاليامللتقى العلمي الدمداخلة ألقيت يف ، األزمة، حالة اجلزائر
العلوم ة، جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية ة و احلوكمة العامليالدولي االقتصاديةو

  .2009أكتوبر  21، 20وعلوم التسيري، أيام  االقتصادية
5- ةاملواقع اإللكتروني:  

1) http://www.farrajlawyer.com  
2) http://www.onaeg.com 
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3) http://www.barasy.com  
4) http://www.fimance.gov.ld 
5) http://www.gurispedia.org 
6) http://www.syrianf.gov.sy 
7) http://www.topsarabia.com 
8) http://www.mof.gov.ae 
9) http://www.droit7.blogspot.com 
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général, 4e édition, édition ECONOMICA, Paris, 2008. 
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Techniques, Juris-classeur, 1994.  
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15) MARGAIRAZ André, la fraude fiscales et ses succédanés 
comment on échappe à l’impôt, édition blonay, suisse, 1988. 

16) PRADEL Jean, VARINARD André, Les grands arrêts du droit 
criminel, tome I, les sources du droit pénal, l'infraction, Dalloz, 
Paris, 1995. 

17) RASSAT Michel-Laure, Droit pénal général, 2e édition, 
édition Markering, france, 2006. 

18) SOYER (Jean Claude), Droit pénal et procédure pénale, 12e 
Ed., DELTA – L.G.D.J., 1995. 

19) ZAALANI Abdelmadjid, La responsabilité pénale des 
personnes morales morales, revue Algérienne des sciences  
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B - Thèses 
1) ALREFAAI Youssef, La responsabilité pénales des personnes 

morales, étude comparée en droit arabes et français, Tome I, Thèse 
pour le doctorat en droit, faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, université Paul CEZANNE Aix-Marseille III, 
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2) EL SAYED Kamel Mohamed, Le problème de la responsabilité 
pénale des personnes morales, volume I, Thèse de doctorat en droit, 
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4) MOHAND Cherif ainouche: la fiscalité instrument de 
développement économique, thèse de doctorat d’état, université 
d’alger, 1991. 

5) NIASS DIA Ibrahima, Réflexions sur l’applicabilité aux personnes 
morales, des causes d’exonération de responsabilité pénale, Thèse 
pour le doctorat en droit, faculté de droit et des sciences sociales, 
école doctorale, sciences juridiques, université de Portiers, France, 
10 Juin 2006. 

C – Articles 
1) BARBIERI (J. F.), L’incidence de la réforme du code pénal sur la 

gestion des personnes morales, Petites Affiches, n° 120, 6 octobre 
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2) BERENGER tomrné, responsabilité pénale des personnes morales: 
un changement drastique de régime, la gazette du palais, 18 et 20 
decembre 2005. 

3) CASSIERS Willy, La responsabilité pénale des personnes morales : 
une solution en trompe l’oeil, Revue de droit pénal et de 
criminologie, N° 7 et 8 Juillet – Août 1999. 
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morales et personnes physiques, revue des sociétés, 1993, dalloz. 
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5) FAIVRE Pierre, la responsabilité pénale des personnes morales, Rev, 
sc, crim, 1958. 

6) HENRI ROBERT Jacques, Responsabilité des personnes morales, 
Droit pénal, N° 8 – 9, éditions du juris-classeur, Paris, Août – 
Septembre, 1998. 

7) LUGENTZ Frédéric et Olivier Klees, Le point sur la responsabilité 
pénale des personnes morales, Revue de droit pénal et de 
criminologie, n° 3 Mars 2008, la charte. 

8) M. Faure, «La responsabilité pénale des personnes morales : regard 
sur la jurisprudence » éd. KLUWER. 2004. n° spécial.  

9) MATSOPOULOU Haritini, la généralisation de le responsabilité 
pénale des personnes morales revue des sociétés,n° 2 dalloz, paris, 
avril – juin 2004. 

10) MESSINNE Jules , propos provisoires sur un texte curieux : la 
loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des personnes 
morales, Revue de droit pénal et de criminologie, R.D.P. Revue 
mensuelle, n° 80ème Année, juin 2000.  

11) MESTRE Jacques, Blanchard-Sébastien Christine, Lamy. 
Sociétés, commerciales, paris. 1997. 

12) PICARD Etienne, Les personnes morales de droit public, la 
responsabilité pénale des personnes morales de droit public : 
fondements et champ d’application, Revue des sociétés, édition 
Dalloz, Paris ,Janvier – Mars 1993. 

13) Ruellan C . la responsabilité pénale des administrateurs 
provisoires et judiciaires du fait de leur administration Revue Droit, 
pénal, 2000. 

14) TROUSSE .p.e. sanctions et personnes morales reve de droit 
pénal comparé, 1976. 

15) WILFRID Jean Didier, la longue gestation de la responsabilité 
pénale des personnes morales, cahiers de droit de l’entreprise n° 1, 
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D – Jurisprudence 
1) cass: crim. 18 décembre 2001. Cité par Henri robert ( jacques ), 

contre façon, responsabilité pénale des personnes morales, droit 
pénal n° 5, édition juris–classeur, paris, mai 2002. 

2- ةاملراجع باللغة اإلجنليزي: 
1) A .P. Simester, j r, Spencer, g .r, Sullivan and g. j, Virgo semester 
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  املسؤولية اجلزائية للمؤسسات االقتصادية عن جرمية الغش اجلبائي

 صملخ:  
عترب جرمية الغش اجلبائي من جرائم اخلطر ال الضرر، وذلك يعود إىل املصلحة العليا ت

ة ة بالتجرمي، واملتمثّلة أسااحملميساً يف محاية اخلزينة العموميولة من ضياع أهم مورد مايل للد
  .العاصفة اليت متر ا البالد االقتصاديةلتمويلها، خاصة يف ظل األزمة 

إنّ ارتكاب اجلرائم مل يعد اليوم حكراً على طائفة األشخاص الطبيعيني فحسب، بل 
طائفة أخرى من ارمني بات يصطلح على تسميتهم باألشخاص تعدى األمر ذلك ليشمل 

إمكانيات ضخمة، قد تسببت ية اليت حتوز على ثروات هائلة واملعنوية، تلك األشخاص املعنو
 حرمانباإلضافة إىل تسببها كذلك يف عمومية املفروضة عليها، يف ضياع حقوق اخلزينة ال

من تسديد اجلباية املفروضة عليها ولو ا نتيجة ر ة ضخمةمن إيرادات مالي خزينة الدولة
  .والتدليس واخلداع الغشإستعمال أساليب عن طريق 

هذا  الفقه والتشريع والقضاء أنفسهم عاجزين عن التعامل مع كل من جدحيث و
فقهاء القانون  تعارف عليه من قبل، األمر الذي جعلاملغري النوع اجلديد من ارمني 

ات القانونية اليت متكّنهم من التصدي يبحثون عن خمتلف اآللي ؛وقضاة احلكم فيهومشرعيه 
قابلية قيام االعتراف ب من خاللوقمعه، وهو ما حدث فعالً املعنوية إلجرام األشخاص 

ختلف ملتكييف ما تبعه من ، وعن اجلرائم اليت يرتكبها للشخص املعنوي اجلزائية املسؤولية
 تكون من املمكن اليوم بأنْصار  إذ، االعتراف مبا يتماشى مع ذلك اجلنائيةأحكام السياسة 

ارتكاا من طرف  ساءلة عن خمتلف اجلرائم اليت يتمتابعة ومحمل م املعنوية األشخاص
  .أجهزا وممثّليها بامسها وحلساا

قتصادية، غش املسؤولية اجلزائية، الشخص املعنوي، املؤسسات اال: الكلمات املفتاحية
  .جبائي، اخلزينة العمومية

  
  
  
  
  

  



 

 
 

The criminal liability of economic institutions for the crime of 
tax fraud 

Abstract: 
       The crime of tax evasion is considered a crime and not a harm, due to 

the higher interest protected by crime, mainly represented by the protection 
of the State treasury from the loss of the most important financial resource 
for its financing, especially in the light of the economic crisis experienced 
in the country. 

       Today, the commission of crimes is no longer limited to the range of 
natural persons alone, but goes beyond that to encompass another group of 
criminals who are now known as " legal persons ", those legal persons who 
possess enormous wealth and potential, which has resulted in the loss of the 
rights of the State treasury imposed on them, in addition to depriving the 
State treasury of enormous financial income by evading payment of the tax 
imposed on it, even by resorting to methods of cheating, fraud and 
deception. 

       Legislation and the judiciary have proved incapable of dealing with 
this new type of previously unrecognized criminal, which has made jurists, 
legislators and judges in its decision; They are seeking the various legal 
mechanisms that enable them to combat and punish the criminal offence of 
persons, which has indeed occurred by recognising the viability of the 
criminal liability of the legal person for the offences it commits, and the 
subsequent adaptation of the various provisions of criminal policy in 
accordance with that recognition, as it has become possible Today, legal 
persons should be monitored and held liable for the various crimes 
committed by their organs and representatives in their name and on their 
behalf. 

Keywords : 

     Criminal liability, moral person, economic institutions, tax fraud, public 
treasury. 

  
  
  
  



 

 
 

La responsabilité pénale des institutions économiques 
pour crime de fraude fiscal 

Résumé:  
      Le crime de fraude fiscale se considère comme crime du danger et non 
pas du tort. Vu qu’il est préjudiciable à l’intérêt suprême protégé par la 
criminalisation, principalement représenté par la protection du trésor public 
de l'État contre la perte de la ressource financière la plus importante pour 
son financement, en particulier à la lumière de la crise économique vécue 
dans le pays. 

      Aujourd'hui, la commission de crimes ne se limite plus à l'éventail des 
seules personnes physiques, mais va au-delà pour englober un autre groupe 
de criminels que l'on appelle désormais des « personnes morales », ces 
personnes morales qui possèdent d'énormes richesses et d'énormes 
potentiels, ce qui a entraîné la perte des droits du trésor public qui leur sont 
imposés, En plus de lui faire priver le trésor public d'énormes revenus 
financiers du fait qu'il se soustrait au paiement de la taxe qui lui est 
imposée, même en recourant à des méthodes de tricherie, fraude et 
tromperie. 

      la législation et le pouvoir judiciaire se sont révélés incapables de traiter 
ce nouveau type de criminels non reconnu auparavant, ce qui a rendu les 
juristes, les législateurs et les juges dans sa décision; Ils recherchent les 
différents mécanismes juridiques qui leur permettent de lutter contre et 
deréprimer le délit pénal des personnes, ce qui s'est effectivement produit 
en reconnaissant la viabilité de la responsabilité pénale de la personne 
morale pour les délits qu'il commet, et l'adaptation ultérieure des 
différentes dispositions de la politique pénale conformément à cette 
reconnaissance, dès lors qu'elle est devenue possible Aujourd'hui, les 
personnes morales devraient faire l'objet d'un suivi et d'une responsabilité 
pour les différents crimes commis par leurs organes et leurs représentants 
en leur nom et pour leur compte. 

Mots-clés:  

      Responsabilité pénale, personne morale, institutions économiques, 
fraude fiscale, trésor public. 

 

 


