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 :المقدمة

 كالمجتمعات، فيك الركيزة األساسية األفراديحتؿ النظاـ االقتصادم أىمية حاسمة كأساسية في حياة 
كالذم مف خاللو تحدد الكيفية التي يتـ بمكجبيا القياـ بالنشاطات االقتصادية  لتقدـ كرقي أم دكلة،

. (1)كاألسس التي تستند إلييا

كقد اختمفت النظـ االقتصادية عمى مر العصكر، فكاف لكؿ حقبة زمنية نظاميا االقتصادم كفمسفتيا 
، لعؿ أبرزىا النظاـ االقتصادم اإلسالمي الذم يشمؿ األحكاـ ك القكاعد الشرعية التي تتكلى (2)االقتصادية

تنظيـ كسب الماؿ كاإلنتاجية ك التكزيعية ك التبادلية كفؽ األحكاـ الشرعية، كمف األنظمة أيضا النظاـ 
كمبدأ المنافسة، كالنظاـ االشتراكي  ،اإلنتاجالرأسمالي القائـ عمى الحرية المطمقة كالممكية الخاصة لكسائؿ 

، كفيو يتـ تحريؾ االقتصاد، كفؽ مخطط مركزم، لكف اإلنتاجالذم يقـك عمى الممكية الجماعية لكسائؿ 
.   في الكقت الراىف كأماـ صعكبة االعتماد عمى نظاـ دكف اآلخر ظير نظاـ اقتصادم مختمط

 تبنت الكيانات السياسية أنظمة اقتصادية مختمفة، بغية تحقيؽ آماؿ األنظمةكأماـ ىذا التنكع في 
كطمكحات شعكبيا، كما تبنت أنظمة قانكنية كفيمة بالحفاظ عمى ىذه األنظمة االقتصادية، كإليقاع العقاب 

. عمى كؿ مف يخالؼ قكاعدىا
يطمؽ عمى مجمكع ىذه القكانيف المتفرقة تسمية القانكف العاـ االقتصادم، الذم ال يعد تقنينا مصدره 

نما مصطمح أك فكرة لإلطار القانكني الجامع لمنصكص كاألنظمة الخاصة بالماؿ كاألعماؿ  المشرع، كا 
كالتجار كالمشركعات االقتصادية كالمالية كالتجارية كالمعمكماتية كغيرىا، سكاء كانت تابعة إلى قكاعد 

. (3)القانكف العاـ أك القانكف الخاص

                                                           
 األردف، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، (اإلسالـالرأسمالية، االشتراكية، )فميح حسف خمؼ، النظـ االقتصادية- 1

 . 1، ص2008الطبعة األكلى، 
 ، منشكرات حمبي الحقكقية، بيركت،  بدكف طبعةاألساسيات،  األكؿمحمد دكيدار، مبادئ االقتصاد السياسي، الجزء - 2

 .  كما يمبيا107، ص2000
  سمير عالية كىيثـ عالية، القانكف الجزائي لألعماؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، بدكف طبعة-3

 . 53، ص2012
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كاشتممت ىذه القكانيف، نصكص تجـر األفعاؿ التي تشكؿ انتياكا لالقتصاد في أم دكلة كىك ما أطمؽ 
.  المخالفة لو بالجريمة االقتصاديةاألفعاؿ، كيطمؽ عمى (1)عميو بقانكف العقكبات االقتصادم

 ىذه األخيرة ىي ظاىرة اجتماعية كنتيجة حتمية لمقيكد االقتصادية التي كانت تعقب الحركب كاألزمات
كبدأ االىتماـ بيذه الجريمة منذ القرف التاسع عشر كأخذت النصكص القانكنية ذات الطابع االقتصادم 
مكانتيا في التشريعات الجنائية المقارنة، إال أنيا برزت بشكؿ كاضح خالؿ النصؼ الثاني مف القرف 
العشريف، ككانت أكثر حدة في الدكؿ التي نحت منحى االقتصاد المكجو كذلؾ بإضفاء المشرع صفة 
التجريـ عمى كؿ ضرر أك تيديد بالضرر يقع عمى السياسة االقتصادية لمدكلة كالتي تتمثؿ في إنتاج 

.    كاستيالؾ السمع كالخدمات كزيعكت

تحقيقا لألغراض المقصكدة اضطرت أغمب التشريعات إلى الخركج عف القكاعد العامة في التجريـ كالعقاب 
. كالمسؤكلية الجزائية كاإلجراءات المتبعة حياؿ ىذه الجرائـ

 يظير االىتماـ بالجرائـ االقتصادية كثيرا في الدكؿ التي انتيجت منحى االقتصاد الحر حيث كانت 
الجزائر مف بيف ىذه الدكؿ، فكانت الضركرة تحتـ عمييا إصدار تشريعات تحمي بيا التحكالت االقتصادية 

ألف الجرائـ االقتصادية تعتبر أشد خطرا عمى برامج ، التي تعيشيا آنذاؾ مف العبث كالفكضى كالتسمط
التنمية كالتقدـ الحضارم ألم مجتمع، حيث أنيا تعيؽ مف تقدمو االقتصادم السيما أماـ االنفتاح 

ة التكنكلكجية التي بدكرىا زادت مف انتشار التجارة االلكتركنية كعكلمة االقتصاد كبالتالي راالقتصادم كالثك
 .عكلمة النشاط اإلجرامي 

في ظؿ العكلمة كىيمنة  التجارة العالمية عمى األقطار كافة تعددت أنماط الجرائـ االقتصادية، كىي 
تختمؼ مف مجتمع ألخر باختالؼ نظمو االقتصادية كتطكره الحضارم إال أنو مع التطكر السريع الذم 

. يمر بو العالـ فإف ذلؾ أدل  إلى استحداث أنشطة إجرامية جديدة

مف ىنا مكمف الخطر ألثر ىذه الجرائـ ك تيديدىا لمنمك االقتصادم، األمر الذم يصعب حصر 
ك تداكؿ كاستيالؾ ألحؽ الضرر بعمميات الثركات كالتكزيع كالتجارة كالتصنيع منتائجيا ألنيا تشمؿ كؿ ما 

 كتزكير المنتجات االستيالكية كتزكير السمعالسمع ككذلؾ التنافس غير المشركع كإغراؽ السكؽ ك تقميد 
. العالمات التجارية ك احتكار السمع، باإلضافة إلى الجرائـ المعمكماتية

                                                           
1
-Alexander. A, « les fonctions du droit pénal économique dans les systèmes économique contemporains », thèse 

pour le doctorat d’état en droit, faculté de droit et des sciences économique, université de Nice, 1985, p7. 
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في ىذا اإلطار نجد المشرع أثناء تنظيمو الجانب االقتصادم متحمال لعبء  الكصكؿ إلى مقاربة متكازنة 
بيف متطمبات التنمية االقتصادية مف النجاعة كالفاعمية كبيف الثكابت األصكلية لمادة القانكف سعى جاىدا 
لتحقيؽ التكازف بيف ثكابت القكاعد المكضكعية كاإلجرائية لمقانكف الجزائي كمقتضيات السياسية االقتصادية 

التي ارتػأتيا الدكلة، إال أف ىذا السعي يبدكا كأنو لـ تتحقؽ منو الغاية المرجكة بدليؿ تميز الجريمة 
.    االقتصادية بعديد مف الخصائص

فعمى مستكل القكاعد الجزائية المكضكعية التي تيتـ بكصؼ ماديات السمكؾ اإلجرامي المحظكر الذم 
يفرض المشرع عمى األفراد عدـ إتيانو كذلؾ بتحديد األركاف المستكجبة لقياـ الجريمة كتقرير المسؤكؿ 

.  عنيا مف حيث عنصر اإلسناد

فمف أجؿ جعؿ قكاعد القانكف الجزائي في خدمة السياسة االقتصادية، آؿ األمر إلى تطكيع ىذه القكانيف 
في إطار الجريمة االقتصادية، كذلؾ لمكاكبة سرعة تقمبات الظكاىر االقتصادية دكف االلتزاـ بالقكاعد 

، سكاء مف حيث األركاف القانكنية التي تتطمبيا الجريمة (1)كالمعايير المحددة في القانكف الجنائي العاـ
االقتصادية أك مف حيث إسناد المسؤكلية الجزائية الناجمة عف ارتكاب الجريمة االقتصادية، كما أف 

العقكبة باعتبارىا خاضعة لقاعدة التناسب مع الجريمة  فإف العقكبات المقررة لمجرائـ االقتصادية تمتاز 
. بخصكصية عف الجزاءات في القكاعد العامة

لمكاكبة ىذه السياسة الجنائية، كضع المشرع سياسة إجرائية تتناسب مع ىذه الجرائـ، فخص ليا 
، كلـ يقتصر  الجزائيةأحكاـ خاصة، مما نتج عنيا تحكيرات تخرج عف ما ىك مألكؼ في قانكف اإلجراءات

نما في القكاعد العامة أيضا، كمرد ذلؾ رغبة المشرع في تفادم  ذلؾ عمى المسائؿ التفصيمية فحسب، كا 
البطء الذم يالـز اإلجراءات العادية بأف أسند ميمة معاينة كمتابعة كحتى المحاكمة لييئات متخصصة 

في الجرائـ االقتصادية، كليا مف الكفاءة كالخبرة كالكسيمة أكثر مالئمة لقمع ىذا النكع مف الجريمة، مراعيا 
. في ذلؾ الضمانات المقررة لممتيـ بمقتضى الدستكر كالقكانيف المعمكؿ بيا

   فإجراءات المتابعة في الجريمة االقتصادية تتميز بخصكصية تعكسيا أىمية حضكر اإلدارة بما ليا مف 
سمطات المتابعة كالقضاء في آف كاحد، ألنيا في مركز يتيح ليا تقدير ما إذا كانت المصمحة العامة 

                                                           
، جامعة مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، -"دراسة في المفيـك كاألركاف-خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،  -1

 .73، ص2012قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، العدد السابع، جكاف 
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 أـ ال، استنادا إلى كقائع القضية كظركفيا كمالبساتيا، ك بمقابؿ ذلؾ فإف النيابة اإلجراـتتطمب مثؿ ىذا 
العامة قد تككف في القضايا االقتصادية غير مممة بتفاصيميا الدقيقة، فال تممؾ نفس الرؤية التي تممكيا 

. (1)اإلدارة بحكـ مكقعيا كاختصاصيا

فنجد مثال في البند  ، عند إصداره تكصيات في ىذا الصدد،1953كىذا ما قصد إليو مؤتمر ركما سنة 
البحث في ىذه يجعؿ مف الضركرة إنشاء ىيئة خاصة يككف  يرل المؤتمر أف تشعب  "(ب)الخامس 

ألعضائيا مف التخصص كالمراف ما  يسمح بتحرير  المحاضر الالزمة، كمف الممكف أف يدخؿ عمى 
. (2)"إجراءات الدعكل الجنائية بعض التبسيط

زاء ما تكلده الجريمة االقتصادية مف مخاطر جاءت قكانيف متفرقة ىنا كىناؾ لمجابيتيا     مما تقدـ كا 
مستحدثتنا معيا زمرة جديدة مف األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية غير المألكفة في القانكف الجنائي، دفعت 

إلى الحديث عف نشكء أحكاـ مستحدثة في محيط القكانيف الخاصة بالجريمة االقتصادية في معرض 
 مف خالؿ طرح إشكالية عامة بيف ماىيتياتبمكر ىذه األحكاـ كتؿ رسالة اؿق ىذتدراستنا ىذه، حيث جاء

 :تتمثؿ في

  األحكاـ األصكلية في القانكف الجنائيىا فيدل تأثيركما ـ      مدل خصكصية الجريمة االقتصادية
 ككذلؾ في القكاعد اإلجرائية الجزائية؟ 

بالتالي جاءت ىذه الدراسة لتبحث في مكاطف الخركج في القكانيف الخاصة بالجرائـ االقتصادية عف     
األحكاـ العامة في قانكف العقكبات العاـ كقانكف اإلجراءات الجزائية فقط، دكف الخكض في األحكاـ العامة 

. األخرل، حيث ييكتفى فييا باإلحالة إلى النصكص كالمراجع العامة لقانكف العقكبات

                                                           
  عبكد السراج، شرح قانكف العقكبات االقتصادم في التشريع السكرم المقارف، جامعة دمشؽ، سكريا، بدكف طبعة-1

 .229، ص1989
حمكد محمكد ـ: نقال عف. 220-218 ص 1957 التي طبعت  في ميالنك بالفرنسية سنة مؤتمر ركما مجمكعة أعماؿ -2

كالكتاب الجامعي   مطبعة جامعة القاىرة،األحكاـ العامة كاإلجراءات الجنائيةمصطفى، الجرائـ االقتصادية، الجزء األكؿ، 
 .196ص، 1979الطبعة الثانية، 
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مف خالؿ التحديد السابؽ إلى ضبط القكاعد األصكلية كاألحكاـ العامة بيف مختمؼ الدراسة  سعىفت
جرائـ االقتصادية، كمحاكلة لتشييد لبنة أكلى في صرح القانكف الجزائي االقتصادم، الذم أخذ يعرؼ 

. الجزائر لمتدريس بكميات الحقكؽ في سائر دكؿ العالـ بما فييا طريقو

 كتكضيح الطبيعة الخاصة التي تميزىا عف ائـ   مف ىنا كانت الفكرة األساسية لدراسة ىذه الجر
برازىا  غيرىا مف الجرائـ، فالغرض مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ عمى خصكصية الجريمة االقتصادية كا 
كتسميط الضكء عمييا كمعرفة طبيعتيا كسماتيا كخصائصيا كأنكاعيا المختمفة كالجزاءات التي تقررت 

. حياليا

 في ىذه الدراسة عمى مكاطف الخركج في قانكف الجرائـ رسالتنا بدرجة أساسيةنصب اىتماـ م
االقتصادية عف األحكاـ العامة في قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية، كالبحث حكؿ مجمكعة مف 

األفكار القانكنية التي تدكر في مجمميا حكؿ بياف مظاىر األحكاـ المستحدثة في قانكف الجرائـ 
االقتصادية كمحاكلة شرح ىذه الجريمة كتبياف طبيعتيا الخاصة كما يميزىا عف باقي الجرائـ األخرل 

.  كالدكافع التي أدت بالمشرع إلى إعطائيا طبيعة خاصة كالغرض التشريعي مف كراء ذلؾ 

 في نفسي الحديثة النشأة كىذا ما دفعيعتبر مكضكع الجرائـ االقتصادية مف ضمف المكضكعات 
يستكؼ حقو مف البحث كالدراسة أسكة بالمكضكعات القانكنية عمما بأنو لـ الكتابة فيو،  الرغبة الشديدة في

 المشرع الجزائرم النصكص ة عند التطبيؽ كالسبب في ذلؾ بعثراإلشكاالتىك يثير الكثير مف . األخرل
.  في قانكف اقتصادم مستقؿ لياإجماليا كعدـ  االقتصاديةلجريمةاالقانكنية التي تنظـ 

  كؿ ما يتعمؽ بيذه الجريمة في ىذه الرسالة حتى يساىـ ىذا العمؿ في إثراءإجماؿلذا سنحاكؿ 
 .الدراسات المختمفة حكلو كىي في نفس الكقت مساىمة متكاضعة في مجاؿ البحث فيو

 المراجع  بالرغـ يما يخصؼ إال أنو كأثناء تناكلي لمكضكع ىذه الدراسة كاجيت بعض الصعكبات،
 متفرقة ىامف تكفر الدراسات القانكنية المتعمقة بالجريمة االقتصادية مف حيث الجانب المكضكعي لكف

، حيث لـ يتـ دراسةكمتعددة دكف أف تككف ىناؾ دراسات قانكنية جامعة كبصفة مباشرة بمكضكع اؿ
التكصؿ إلى بحث خاص يتعمؽ بخصكصية الجرائـ االقتصادية كمدل تأثيرىا عمى القانكف الجنائي العاـ 

مكضكع اؿبالجانب اإلجرائي في  بصفة مجممة، كما كجدنا صعكبة  في الحصكؿ عمى مراجع خاصة
كبالتحديد في التشريع الجزائرم، كنفس اإلشكاؿ قد صادؼ البحث مف خالؿ االجتياد القضائي، إذ أف 
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اجتيادات المحكمة العميا قميمة، كحتى كأف كانت فيي غير منشكرة فصعب ذلؾ الحصكؿ عمييا، مما 
يتعذر معو الكقكؼ عمى مكقؼ القضاء الجزائرم مف بعض المسائؿ االجتيادية المتعمقة بمكضكع 

. الدراسة

مكضكع كاسع كمتشعب، فالتعمؽ فيو يثبت لمباحث أنو ميداف صعب الكلكج فيو بسيكلة اؿ كما أف
جرائـ التي تسرم عمييا القكاعد األصكلية العامة، إال أف ذلؾ ال اؿكأنو يختمؼ في معظـ ثناياه عف باقي 

. أنو شيؽ  كممتع كفيو مف الحيكية ما تدفع الباحث إلى التعمؽ فيو دكف رغبة  في التكقؼ ينكر

كسعيا منا أف تككف الدراسة مكضكعية، اعتمدنا فييا عمى المنيج الكصفي التحميمي، مف خالؿ 
تحميؿ النصكص القانكنية كالتعديالت الالحقة ليا كالكقكؼ عمى المكاطف التي خرج فييا المشرع الجزائرم 

براز الغاية التي ييدؼ إلييا المشرع . عف القكاعد العامة في الجرائـ كا 

لظيكر الجريمة االقتصادية  ككذا المنيج التاريخي الذم كقفنا بمكجبو عمى المراحؿ المختمفة
.  االقتصادية المتبعة خاللياكاألنظمة

ف كانت ىذه الدراسة ال ترقى إلى مصاؼ الدراسات المقارنة، إال أنو تـ المجكء عمى المنيج  كا 
المقارف في بعض الجزئيات، كمف بيف ىذه الدراسات المقارنة التشريع الفرنسي كالتشريع السكرم كالمصرم 

. كاألردني مستعينتا في ذلؾ برأم الفقو كالقضاء

؟   الجريمة االقتصادية كالتي نعيد ذكرىا كالمتمثمة في مدل خصكصيةةـاع اإلشكالية اؿفانطالقا مف
قكاعد القانكف الجنائي ؟  في كما مدل تأثير ىذه الجريمة كتقمباتيا 

: مجمكعة مف األسئمة الفرعية يمكف إجماليا فيما يمي  عنيا اإلشكالية العامة انبثقتىذه 

؟  في مختمؼ األنظمة االقتصاديةما ىك المعيار لتحديد مفيـك الجريمة االقتصادية / أكال
؟ ىا  مظاىرما ىي/ثانيا

قكاعد القانكف الجنائي ؟ في  الجريمة  ىذهما مدل تأثير/ثالثا

؟ ة الجزائية قكاعد اإلجرائيفي اؿ ىاما مدل تأثير/رابعا
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 أف يككف ليذه الرسالة الخطة  ارتأيناالجزئية  التساؤالت ىذه اإلشكالية العامة كلكلإلجابة عؿ
 :التفصيمية التالية

. مظاىر خصكصية الجريمة االقتصادية: الباب األكؿ

. ماىية الجريمة االقتصادية: الفصؿ األكؿ

. الجريمة االقتصادية مظاىر: الفصؿ الثاني

 لمقانكف الجنائي  العامةتأثير الجريمة االقتصادية عمى النظرية : الباب الثاني

. التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد المكضكعية :الفصؿ األكؿ

 .التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثاني



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ديةمظاىر خصكصية الجريمة االقتصا: األكؿ البػػػػاب
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تحتؿ الجرائـ االقتصادية في عصرنا الحالي، مكانا كبيرا في نطاؽ التشريعات القانكنية، كيعزز مف 
كاف  دكرىا، ما عرفتو القطاعات االقتصادية كالسيما القطاع الصناعي، مف تطكر متصاعد بشكؿ سريع

. (1)نتيجة تدخؿ التكنكلكجية الحديثة في مجالت شتى كالتي مف بينيا المجاؿ االقتصادم
كقد صاحب ىذا التطكر ظيكر الكثير مف اآلراء كاألفكار لكثير مف الفالسفة كالمفكريف إضافة لما أتت بو 

 السماكية مف قكاعد كتشريعات اقتصادية، إال أف ىذه األفكار االقتصادية كانت متناثرة في الكثير األدياف
.   مف الكتب أك تمثؿ جزءا مف آراء كقكانيف أخرل تتصؿ بالسمكؾ اإلنساني كفمسفتو في الحياة

مف ىنا برزت الحاجة الممحة إلى تطكير التشريعات االقتصادية بما يتالئـ مع تطكر العصر لتككف 
كقد  (2)أحيانا سابقة لعصرىا، تفاديا لما قد يطرأ مف مشكالت محتممة، نتيجة االبتكارات المستقبمية المتكقعة
تنبيت ليذا األمر العديد مف دكؿ العالـ فقامت بكضع تشريعات اقتصادية تكفؿ الحفاظ عمى كيانيا 

". الجريمة االقتصادية"االقتصادم، بتجريـ كؿ ما يشكؿ انتياكا كمساسا بيذا الكياف تحت ما مسمى
 كبذلت محاكالت عديدة إلعطاء تعريؼ دقيؽ ليذه الجريمة سكاء عمى المستكل التشريع أك الفقو أك 
القضاء كالغاية مف ذلؾ ىك اإلحاطة بيذا الفعؿ المجـر حتى يتسنى مجابيتو، لكف لـ يكف ىنا إجماع أك 
اتفاؽ إلعطاء تعريؼ محدد، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى أف تسمية الجرائـ االقتصادية تطمؽ عمى 
الجرائـ المخالفة لمسياسة االقتصادية لمدكلة، كىذه األخيرة تختمؼ مف نظاـ اقتصادم إلى آخر، كما أف 
مخالفة السياسة االقتصادية ال تعد جريمة  اقتصادية في جميع األكقات، كفي مختمؼ الدكؿ، فما يعد 

.     جريمة اقتصادية عادة ىك الفعؿ الذم يسميو المشرع جريمة اقتصادية كيعاقب عميو بعقكبة جزائية
 كلقد عرؼ ىذا النكع مف الجرائـ انتشارا كبيرا كغدت مخاطره كأضراره تنتشر عمى المستكل 

االقتصادم كاالجتماعي محميا كدكليا، الذم ىك في تزايد خصكصا مع تحكليا إلى إجراـ متطكر كمنظـ 
. عابر لمحدكد الكطنية

 كالتي امتدت حتى سنة 1929كأماـ تعرض العالـ لمعديد مف األزمات االقتصادية خصكصا أزمة 
، قد زاد الدكؿ قناعةن، بكجكب التدخؿ لكضع حد ليذه األزمات كتأثيراتيا، مف خالؿ سف العديد مف 1939

التشريعات االقتصادية، التي استحدثت أنماطا جديدة مف الجرائـ لـ تكف معركفة مف قبؿ فرضتيا ىذه 
 خصكصا مع االحتكار كالمضاربة، كظيكر التكتالت الضارة باالقتصاد، كمنيا الشركات المتعدية األزمات

                                                           
 جرجس يكسؼ طعمة، مكانة الركف المعنكم في الجرائـ االقتصادية، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس -1

 .5، ص2005لبناف، 
 . نفس المرجع، نفس الصفحة-2
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 ذات المصادر الغير المشركعة، كمف األمكاؿالجنسيات، كالنشاطات المشبكىة التي تقـك بيا، مف تبييض 
تيرب مف دفع الضرائب، كتحكـ بقاعدة العرض كالطمب، كبالتالي باألسعار بما يؤمف مصالحيا، عمى 

. حساب مصمحة االقتصاد
، كالكيانات االقتصادية، كتشعب عالقاتيا كنشاطاتيا مف األسكاؽيضاؼ إلى ذلؾ ازدياد حركة 
إلى حصكؿ منافسات غير مشركعة كمضاربات في األسكاؽ مضرة  تصنيع كتركيج، كبيع كغيرىا، أدل

. باالقتصاد الكطني
  كؿ ذلؾ دفع بالدكؿ إلى زيادة تشريعاتيا االقتصادية، كبالتالي زيادة عدد الجرائـ االقتصادية التي 

 . تتضمنيا، كالتي تيدؼ إلى حماية االقتصاد الكطني كحسف تطبيؽ سياستيا االقتصادية
بناء عمى ما سبؽ كمف أجؿ بحث خصكصية ىذه الجريمة يقتضي بنا أف نحاكؿ تحديد المفاىيـ المككنة 

ليا كذلؾ حسب األيديكلكجيات كاألفكار الراسخة في أم نظاـ اقتصادم، كتتبع تطكرىا التاريخي في 
.(الفصؿ الثاني)، كمحاكلة معرفة مظاىرىا كأنماطيا المتعددة (الفصؿ األكؿ)التشريع الجزائرم 



 

 

 

 

 

 

 

 

.ػة الجػػريمة االقتصاديةمماه :الفصػػػػػؿ األكؿ
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عرفت الجرائـ االقتصادية منذ القديـ كنتيجة حتمية لحماية الماؿ العاـ مف العبث الذم يتعرض لو 
كقد كانت القكانيف التي تتضمف ىذه الجرائـ قميمة كمحدكدة التطبيؽ، مف حيث الزماف كالمكاف بحيث ال 
تكحي بالتفكير في أنيا تكٌكف نظاما مستقال، كلكف مع تطكر الزمف كاتساع نطاؽ التشريعات ظيرت 
الجرائـ االقتصادية بنظاـ مستقؿ كتشريعات خاصة انتظمت في مجمكعات مف القكانيف مثؿ قكانيف 

. (1)العقكبات االقتصادية أك القكانيف الجمركية أك الضريبية أك القكانيف المالية 
كلقد اعتبر البعض أف ظيكر الجرائـ االقتصادية كاحتالليا األىمية التي فاقت االعتداء عمى األشخاص 
ىك مف أىـ خصائص القرف العشريف، الذم شيد فيو حركبا تبعتيا أزمات اقتصادية كبيرة، نتج عنيا 
ضركرة تدخؿ الدكلة بشكؿ أكبر في الحياة االقتصادية، عف طريؽ فرض القيكد كتنظيـ السياسات 

كالتيديد بالعقكبات  (2)االقتصادية، مف خالؿ تجريـ بعض االنحرافات المخمة بالمصالح االقتصادية
. كاإلجراءات شديدة بحؽ المخالؼ

فقانكف العقكبات االقتصادم مالـز لمجرائـ االقتصادية كىك مكجكد في كؿ األكقات كلكنو كظاىرة 
 .(3)بشرية لو أكقات اتساع كلحظات ازدىار كفترات رككد

 فبالنظر التساع العالقات االقتصادية سكاء عمى الصعيد الخاص كالعاـ كأخذىا جزءا كاسعا مف 
البحث كالتحميؿ أصبحت عمى درجة عالية مف األىمية سكاء عمى الصعيد السياسي أك المالي كأصبحت 
تمؾ العالقات عمى رأس اىتمامات الدكؿ كحتى ال يحدث أم اضطراب في األمف االجتماعي أك تحدث 

ت الجريمة االقتصادية مكانا بارزا في ؿأية اختالالت عمى الصعيد المعيشي لمسكاف في ىذا المجاؿ، احت
ف اختمؼ مداىا تبعا لمنظاـ االقتصادم لمدكلة، كتبعا لذلؾ اختمؼ مفيكميا  (4)قكانيف العقكبات المعاصرة كا 

مف نظاـ اقتصادم آلخر، بحيث اختالؼ األنظمة السياسية يرتبط ارتباطا كثيقا باختالؼ ماىية الجريمة 
. االقتصادية

فالكيانات السياسية المختمفة تبنت أنظمة اقتصادية مختمفة، بغية تحقيؽ آماؿ كطمكحات شعكبيا 
كما تبنت أنظمة قانكنية كفيمة بالحفاظ عمى ىذه األنظمة االقتصادية، كإليقاع العقاب عمى كؿ مف يخالؼ 

                                                           
  دراسة في القانكف مقارف، دار األياـ لمنشر كالتكزيع- المسؤكلية كالجزاء– جميؿ عمي إزمقنا، الجريمة االقتصادية- 1

. 15 ص،2016 ،1طعماف، األردف، 
 1طأنكر محمد صدقي المساعدة، المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، - 2

. 85، ص2009
. 16، ص(ت.د)، (ط.د)، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، -الجرائـ المالية كالتجارية–عبد الحميد لشكاربي - 3
 .   16ص  جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ،-4
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قكاعدىا، كعمى ذلؾ فما يعد جريمة اقتصادية كفقا لنظاـ اقتصادم معيف، قد ال يعد جريمة كفقا لنظاـ 
. آخر تبعا لممصمحة التي يحمييا القانكف

ىذا ما يبادر في أذىاننا سؤاؿ، ما ىك المعيار الصحيح لتحديد مفيـك الجريمة االقتصادية؟ ككيؼ 
نحدد صفاتيا كسماتيا؟  

عمى ىذا التساؤؿ يقتضي بنا تحديد المفاىيـ المككنة لمجريمة االقتصادية كذلؾ حسب  كلإلجابة
األيديكلكجيات كاألفكار الراسخة في أم نظاـ اقتصادم كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو بشيء مف التفصيؿ في 

. المباحث الثالثة اآلتية
نتعرض في األكؿ لتعريؼ الجريمة االقتصادية، لننتقؿ بالبحث عف أثر األنظمة االقتصادية عمييا في 

 .الثاني كصكال إلى بحث تطكر ىذه الجريمة في التشريع الجزائرم في الثالث
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مفيـك الجريػػػمة االقتصادية  :المبحث األكؿ
إٌف البحث في فكرة الجريمة االقتصادية يعني البحث في مكضكع الحماية الجنائية في ىذا النكع مف 

الجرائـ، كما درج عميو الفقو ىك استعماؿ اصطالح قانكف العقكبات االقتصادم كمرادؼ لمجريمة 
االقتصادية كسكؼ نمجأ الستخداـ االصطالحيف كمترادفيف أيضا مسايرة لما درج عميو الفقو كلكف في 

 كالكاقع أف فكرة ،حدكد أنو ال يقصد بقانكف العقكبات االقتصادم سكل مفيـك فكرة الجريمة االقتصادية
 كتخصيص مضمكنيا (1)الجريمة االقتصادية ىي فكرة غامضة جدا كلـ يتـ التكصؿ إلى تحديد دقيؽ ليا

 .بطريقة مفصمة
ليذا تكجب عمينا البحث في أصكليا التاريخية كاتجاىاتيا لنصؿ إلى المعنى كالحدكد التي أعطاىا ليا 

عف طريؽ االتجاه التشريعي ليا  التشريع كالفقو كالقضاء كلذلؾ سكؼ نتناكؿ تعريؼ الجريمة االقتصادية
كمحاكلة معرفة سماتيا  (المطمب الثاني)لننتقؿ بعدىا إلى التحميؿ الفقيي كالقضائي ليا  (المطمب األكؿ)

. (المطمب الثالث)كأسباب تنامييا في 

تعريؼ الجريمة االقتصادية في التشريعات  : المطمب األكؿ

تحديدا جامعا مانعا، ذلؾ ألف  ال يكجد استقرار في الرأم عمى تعريؼ محدد لمجريمة االقتصادية،
نما كجدت فييا كنصكص مبعثرة في العدد مف  أغمب الدكؿ لـ تعتمد قكانيف مستقمة لمجرائـ االقتصادية كا 

القكانيف المنظمة لمحياة االقتصادية كلكف ىذا ال يعني أنيا لـ تعرفيا انطالقا، بؿ ىناؾ تشريعات أكلت ليا 
لننتقؿ  (الفرع األكؿ)أىمية كبيرة كقامت بكضع تعريؼ ليا مف بينيا التشريع الجزائر كىك ما سنتناكلو في 

كصكال إلى تعريؼ  (الفرع الثاني)بعدىا لتعريؼ الجريمة االقتصادية في بعض التشريعات المقارنة في 
 .(الفرع الثالث)ىذه الجريمة في المؤتمرات الدكلية كالعربية 

تعريؼ الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم  : الفرع األكؿ

المتضمف  (2)66/180كاف أكؿ ظيكر لمجرائـ االقتصادية في التشريع الجزائرم بمكجب األمر رقـ 
: إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائـ االقتصادية، حيث تنص المادة األكلى منو عمى ما يمي

                                                           
 (ط.ب)عبد الرؤكؼ ميدم، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، مطبعة المدني، القاىرة، - 1

. 38، ص1976
 كالمتضمف إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائـ االقتصادية 21/06/1966 المؤرخ في 66/180 األمر رقـ -2
 .   24/06/1966 في ةصادر، اؿ54العدد ، ج.ج.ر.ج
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ييدؼ ىذا األمر إلى قمع الجرائـ التي تمس بالثركة الكطنية كالخزينة العامة كاالقتصاد الكطني كالتي "
يرتكبيا المكظفكف كاألعكاف مف جميع الدرجات التابعكف لمدكلة كالمؤسسات العمكمية كالجماعات المحمية 
كالجماعات العمكمية كلشركة كطنية أك شركة ذات االقتصاد المختمط أك لكؿ مؤسسة ذات الحؽ الخاص 

 نالحظ أف المشرع عفمف خالؿ قراءة ىذه المادة بتـ". تقـك بتسيير مصمحة عمكمية، أك أمكاال عمكمية
كؿ جريمة مف شأنيا أف تمس بالثركة الكطنية لمبالد أك الخزينة " الجزائرم عرؼ الجريمة االقتصادية  بأنيا

كبالتالي جاء ىذا التعريؼ عاما كفضفاضا كلـ يحدد أنكاع ىذه الجرائـ كال " العامة أك االقتصاد الكطني
....". ييدؼ ىذا األمر إلى قمع الجرائـ التي تمس بالثكرة الكطنية"طبيعتيا، كنستنتج ذلؾ مف خالؿ عبارة 

لكف نجد أف المشرع الجزائرم استدرؾ ىذا النقص كبٌيف أنكاع الجرائـ االقتصادية التي مف شأنيا أف 
تمس بالثكرة الكطنية كالخزينة العامة كاالقتصاد الكطني، كالتي عددتيا المكاد الثالثة كالرابعة كالخامسة مف 

األمر السالؼ الذكر كالمتمثمة في الجرائـ التي يرتكبيا مكظفك القطاع المسير ذاتيا أك مف يماثميـ أك 
المستخدمكف فيو، الجرائـ المكصكفة كالغش كاالستغالؿ الجارم ضد الثكرة العمكمية، عمميات التزكير التي 

الذيف مف شأنيـ  ، كما أف ىذه المادة نصت عمى األفراد(1)مف شأنيا أف تمحؽ أضرارا بصحػة المستيمؾ
أف يرتكبكا ىذه الجرائـ المخالفة فكؿ فعؿ ال يمس بما ذكر في المادة ال يكيؼ عمى أساس أنو جريمة 

. 66/180اقتصادية طبقا لألمر 

تعريؼ الجريمة االقتصادية في التشريعات المقارنة : الفرع الثاني

كجدت الجريمة االقتصادية منذ العصكر القديمة، كلكنيا زادت تأثيرا عمى حياة الدكؿ كالشعكب في 
كقتنا الحالي، كلذلؾ سكؼ نتتبع تطكر ىذه الفكرة منذ العصكر القديمة مركرا بالعصر إسالمي كصكال إلى 

. (2)العصر الحديث

:   تطكر فكرة الجريمة االقتصادية في العصكر القديمة/ أكال

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعتبر البعض أف الجريمة االقتصادية جريمة حضارية كحديثة، مرتبطة بنشأة الدكلة كتطكره

                                                           
.  سالؼ الذكر66/180لمزيد مف التفصيؿ الرجكع إلى نص المكاد الثالثة كالرابعة كالخامسة مف األمر - 1
 1طأنكر محمد صدقي المساعدة، المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، - 2

. 85، ص2009
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لكف ىذا ال يعني أنيا مف صنع  .(1)كمرىكنة بنظاـ الدكلة عندما تبمغ درجة معينة مف التطكر الحضارم
. الحضارات الحديثة، فقد عٌرفت منذ العصكر القديمة كظيرت في جميع أحقاب التاريخ

تعتبر مصر الفرعكنية أكؿ مف عرفت استخداـ . لكف بالرغـ مف ذلؾ لـ يتـ كضع تعريؼ محدد ليا
فكانت الدكلة تتدخؿ في الجانب االقتصادم بدرجة كاسعة جدا كبالذات في  قانكف العقكبات في االقتصاد،

 كما اعتبرت أكؿ دكؿ العالـ التي كضعت نظاـ ضريبي (2)المسائؿ المتعمقة بنظاـ الرم كتكزيع المياه
 .(4) قبؿ الميالد أىـ التشريعػات االقتصادية1330الصادر سنة  (3)متكامؿ ككاف تشريع حكر محب

تتعمؽ  ع كتصديرىا كنصكص تيراد السؿكما عرفت الحضارة الركمانية تشريعات اقتصادية، كقكانيف اس
 .(7)تضمنت عقكبػات مختمفة تفرض عمى المخالفيف (6)، كىذه القكانيف(5)بتجارة الحبكب، كبارتفاع األسعار

تميزت ىذه الجرائـ في ىذا العصر بغياب الطابع المعنكم ليا، بمعنى أٌنيا كانت تعد جريمة قائمة 
ف لـ يتكفر فييا الركف المعنكم، فيك مفترض، كىذا ما كاف يميزىا عف الجرائـ الخاصة أيف كاف  حتى كا 

بعد ذلؾ ظيرت العديد مف القكانيف كالشرائع في التاريخ التي تنظـ مثؿ  ،(8)حضكر ىذا الركف ضركرم
 (أكر نمك)ىذه العالقات االقتصادية سكاء بيف الدكلة كاألفراد أك األفراد بيف بعضيـ البعض مثؿ شريعة 

 كقانكف (9)كالتي تعتبر مف أقدـ الشرائع المعركفة حاليا (السكمرم أكر نمك)التي أصدرىا الممؾ الياباني 
الذم يبمغ عدد نصكصو كاحد كستكف مادة كقانكف األلكاح اثني عشر في بيزنطة  ((10)مممكة إشنكنا)

                                                           
 .85صأنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، - 1
. 39عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص- 2
 إلى 1308 ككاف فرعكف مصر مف ،حكر محب كاف آخر فراعنة األسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديـ- 3

 .https://ar.wikipedia.org/wikiنظر أ.  قبؿ الميالد في عصر الدكلة الحديثة1338 أكاخر
. 86أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 4
. 87 صنفس المرجع،- 5
، لمزيد مف التفصيؿ انظر عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع (Cesar)الذم صدر في عيد lexjulia de Annou" "كقانكف - 6

. 40السابؽ، ص
مف بيف ىذه العقكبات المنع مف مزاكلة التجارة، كاإلبعاد كالنفي كالغرامة كمصادرة الذمة المالية كاألشغاؿ الشاقة كاإلعداـ - 7

. 87 صأنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ،: جكع لػراؿفي بعض الحاالت 
  (غير منشكرة)بف قمة ليمى، الجريمة االقتصادية في التشريع كالقضاء الجزائرم، مذكرة ماجيستر في قانكف األعماؿ- 8

 .7، ص1997 ،جامعة أبك بكر بمقايد تممساف معيد الحقكؽ
. 87أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 9

، كىك قانكف متقدـ عمى قانكف حمكرابي بحكالي نصؼ قرف مف (ـ. ؽ193)كمنيا قانكف إشنكنا  : مممكة إشنكنا- 10
. الزمف

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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  في العديد مف مكاده التي تضمنت بعضيا أسعار(1)حتى القرف العاشر كقانكف حمكرابي (جكستنياف)عيد 
إلى كجكد مكاد أخرل  المكاد كالخدمات  ككاف اإلخالؿ بيا يؤدم إلى نفس عقكبة السرقة مف المعبد إضافة

(2)تبيف ىذه العقكبات في المكح األكؿ اآلشكرية
. 

: تطكر فكرة الجريمة االقتصادية في العصر اإلسالمي/ ثانيا

أما في ظؿ العصر اإلسالمي فكانت ىناؾ مجمكعة مف الجرائـ متفشية في تمؾ اآلكنة، كمف بينيا 
تطفيؼ الكيؿ كالمكازيف، احتكار األسعار كاالمتناع عف دفع الزكاة كالضرائب كالسرقة مف بيت األمكاؿ 

 .(3)أما العقكبات المقررة ليا فكانت تعزيرية .كغير ذلؾ

ٍيؿه لٍِّمميطىفًِّفيفى  " فيقكؿ اهلل تعالى في ىذا الصدد بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مىى (1)كى  الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكٍا عى
كفى  (2)النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى  ـٍ ييٍخًسري نيكىي ـٍ أىٍك كَّزى ذىا كىاليكىي ـٍ شيعىٍيبنا قىاؿى يىا "  كيقكؿ أيضا (4 )"(3)كىاً  اىي ٍديىفى أىخى لىى مى كىاً 

سيكٍا النَّاسى  ـٍ فىأىٍكفيكٍا اٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى كىالى تىٍبخى بِّكي اءٍتكيـ بىيِّنىةه مِّف رَّ ٍيريهي قىٍد جى ٍف ًإلىػوو غى ا لىكيـ مِّ قىٍكـً اٍعبيديكٍا الٌموى مى
ٍؤًمًنيفى  ـٍ ًإف كينتـي مُّم ٍيره لَّكي ـٍ خى ـٍ كىالى تيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بىٍعدى ًإٍصالىًحيىا ذىًلكي  ق كأيضا ما نيى عف(5) "أىٍشيىاءىي

صحيح اإلماـ مسمـ، كأيضا قكلو عميو الصالة " مف غشنا فميس منا":رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
كىك مف أشير الحكاـ في تاريخ العراؽ  ( ؽ ـ1750-1792)ىك الممؾ السادس بيف ممكؾ دكلة بابؿ األكلى : حمكرابي- 1

 العصكر الحضارية لمعاصمة بابؿ أزىىكيعتبر عصره مف . القديـ بسبب ما حققو مف إنجازات عظيمة في المياديف كافة
ككاف يفرض . كأبدل اىتماما متزايدا بالزراعة ألنيا  كانت األساس االقتصادم لقكة المجتمع كرفاىيتو. كلبالد ما بيف النيريف

كما حرص عمى مبدأ تحقيؽ العدالة بيف . عقكبات صارمة عمى المكظفيف الميمميف كغير النزيييف في أداء كاجباتيـ
 بالمغة البابمية المكاطنيف، كىك يعد مف أشير المشرعيف في التاريخ، إذ كشفت التقنيات اآلثارية عف قانكف مف تشريعو مدكف

مادة قانكنية لتنظيـ حياة الفرد في المجتمع حف طريؽ تحديد حقكقو  (282)كالخط المسمارم عمى مسمة مف الحجر تحتكم 
كتخطى قانكف حمكرابي نظاـ المقايضة، كعرؼ النقكد، مما ساعد .ككاجباتو، كفرض العقكبات عمى المخالفيف كالمسيئيف

عمى تبادؿ األمكاؿ، كعرؼ الممكية الفردية، كحرية التعاقد، كعالج المسائؿ العامة في المجاؿ التجارم، فتناكؿ الشركات 
الرجكع في ىذا الشأف . كاستخداـ الشيكات، كخطابات الضماف، كحدد سعر الفائدة، كأسعار الحاصالت، كأجكر العماؿ

 2003لحسيف عبد الحميد رشكاف، القانكف كالمجتمع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األكلى، 
. 97ص

  1983، مجمة القانكف المقارف، "دكر الجميكر في الكقاية مف الجرائـ االقتصادية"فخرم عبد الرزاؽ الحديثي، - 2
. 166العراؽ، ص

. 167، صالمرجع نفسو- 3
 .03-02-01سكرة المطففيف، اآليات - 4
. 85سكرة األعراؼ، اآلية - 5
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 (2)أماـ كجكد ىذا النكع مف الجرائـ ظير نظاـ الحسبة .(1)أخرجو الترمذم كابف ماجة" زف كأرجح" :كالسالـ

عمى يد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف أجؿ مراقبة السكؽ كالتجارة كالصناعة فكاف الرسكؿ عميو أفضؿ 
الصالة كالسالـ يطكؼ في األسكاؽ يتفقد أمر الناس كيكجييـ كينذرىـ كينياىـ عف المنكر، أك يكلي ىذه 

 كتحديد األسعار كمنع (3)الميمة إلى بعض أصحابو كمف أىـ كظائؼ كالية الحسبة الرقابة االقتصادية
بئس العبد المحتكر، إذا سمع برخص " االحتكار كقمع الغش كفي ىذا يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

ف سمع بغالء فرح . (4)"ساءه، كا 

ذا كانت الشريعة اإلسالمية قد أسست المذىب االقتصادم بأطركحة تمتمؾ تصكرا لممشكمة  كا 
جراءات لحميا، كقكانيف لتنظيـ نشاط األفراد كحقكقيـ ككاجباتيـ، فإف مخالفات الفرد لما  االقتصادية كا 

(5)أسسو الشارع تعد أفعاال إجرامية بمقياس الشريعة، عمى مستكل القضاء الشرعي حدا أك تعزيرا
لذلؾ  

إف ماىية الجريمة االقتصادية ىي التصرفات المحظكرة لتنظيـ اإلسالـ لإلنتاج كالتكزيع "يمكننا القكؿ 
دارة اقتصاديات المجتمع مف خالؿ التنظيـ كالتنفيذ كالتخطيط كالرقابة . (6)"كاالستيالؾ كا 

كؿ فعؿ فيو مخالفة أك عصياف  " بذلؾ يمكف إعطاء تعريؼ لمجريمة االقتصادية مف منظكر إسالمي بأنيا 

                                                           
. 103-102، ص2005، (ط.ب)، دار التراث، القاىرة، مصر، 3جالسيد سابؽ، فقو السنة، - 1
 أما معنا ىا االصطالحي فقد ،ىي العد كالحساب كتأتي بمعنى طمب األجر كالمثكبة مف اهلل عز كجؿ: الحسبة لغة- 2

بمقتضاىا بتعييف مف يتكلى ميمة األمر بالمعركؼ إذا - الحاكـ-كالية دينية يقـك كلي األمر" :عرفيا جميكر الفقياء بأنيا
كلتكف "منيا قكلو تعالى  كأدلو مشركعيتيا في الكتاب الكريـ كثيرة  نذكر. أظير الناس فعمو، صيانة لممجتمع مف االنحراؼ

كأدلة مشركعيتيا مف السنة المظاىرة  قكؿ النبي عميو " منكـ أمة يدعكف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر
لمزيد " ق كذلؾ أضعؼ اإليمافبفإف لـ يستطع فبقؿ فإف لـ يستطع فبمسانو، مف رأل منكـ منكر فميغيره بيده،"الصالة كالسالـ 

منشكر عمى مكقع صيد " الحسبة في اإلسالـ"عبد القادر بف فالح الحجيرم السممي  :مف التفصيؿ حكؿ ىذا النظاـ أنظر
كممكف ، 26/05/2016: ، تـ نصفح ىذا المكقع يـكالفكائد يشمؿ عمى بحكث كأراء تنتمي إلى مدارس فكرية مختمفة

 .www.saaid.net :الكصكؿ إلى المكقع المذككر مف خالؿ ىذه الكصمة
. 88-87أنكر محمد صدقي المساعدة، ص- 3
. 116السيد سابؽ، المرجع السابؽ، ص- 4
، تـ تصفح ىذا المكقع 7، مقاؿ إلكتركني عمى مكقع،  مركز اإلعالـ األمني، صالجريمة االقتصاديةعادؿ األبيككي، - 5

 www.police mc gov.bh/report: نظرأ ،15/06/2016يـك 
 محمد عمى سكيمـ، القانكف الجنائي االقتصادم، األحكاـ المكضكعية كالجكانب اإلجرائية، دراسة مقارنة، دار المطبكعات -6

 . 103، ص2015، 1طالجامعية، اإلسكندرية، 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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بمعنى أف أم فعؿ فيو  (1)"ألمر اهلل أك نييو في ممكية كاستثمار األمكاؿ كاستغالؿ المكارد االقتصادية
مخالفة ألمر اهلل عز كجؿ أك نييو فيما يتعمؽ باألمكاؿ كالمكارد االقتصادية كفي أم مجاؿ مف مجاالت 

 أك استيالكا أك تبادال يعتبر سمككا إجراميا غير مرغكب فيو شرعا إنتاجاالنشاط االقتصادية استثمارا أك 
كما عرفت بأنيا الجرائـ المرتكبة ضٌد جميع أصناؼ المكارد االقتصادية أك الماؿ بأكسع  .كقانكنا كعقال

. (2)معانيو

مف خالؿ ما تـ الكقكؼ عنده في ظؿ التشريعات القديمة يستنتج أف الجرائـ اقتصادية تنصب في مجمميا 
. عمى نشاطات محددة تـ حصرىا في مخالفات الضرائب كالمعامالت التجارية ك نظاـ الرم

: تطكر فكرة الجريمة االقتصادية في العصر الحديث/ ثالثا

: تعريؼ الجريمة في التشريعات الغربية- 1

بتطكر الدكلة كبركز أنشطة اقتصادية جديدة، برزت الحاجة لكجكد قكاعد تحمي ىذه األنشطة 
فصدرت عدة تشريعات في دكؿ معاصرة كإنجمترا كفرنسا، ىذه األخيرة التي شيدت صدكر عدة نصكص 

Philippe le Bel) فيميب الكسيـ) تحت حكـ 1312 ك1311خاصة منظمة لمحياة االقتصادية منذ عاـ 
(3) 
صدر قانكف غريب نكعا ما يقضي بحضر تصدير الحبكب الغذائية مقترنة بعقكبات بدينة كمالية بحؽ 

  (5)1505 ، ثـ جاء بعد ذلؾ قانكف مراقبة األسعار الشيير في(4)المخالفيف منيا عقكبة فقد الجسد أك الماؿ

حيث كاف يعاقب بالغرامة عمى األشخاص الذيف يقكمكف بشراء السمعة بسعر يتجاكز الحد األقصى 
 قانكف يعاقب عمى مف يخزف مادة القمح لمدة تزيد عمى سنتيف مقترنا 1567كما صدر في سنة  لألسعار،

 .(6)بعقكبة مصادرة المحصكؿ كالنفي إلى الغابات

                                                           
خمؼ بف سميماف بف صالح النمرم، الجرائـ االقتصادية كأثرىا عمى التنمية في االقتصاد اإلسالمي، مؤسسة شباب - 1

. 7، ص1999، (ط.ب)الجامعة، اإلسكندرية، مصر، 
محمد ىاشـ عكض، خصائص كأبعاد الجريمة االقتصادية في الكطف العربي، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب - 2

. 17، ص1993، (ط.ب)، بالرياض، السعكدية
 ىك ممؾ فرنسا مف   كأك الممؾ الحديدم  فيميب الكسيـ   كلإلشارة.41عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص- 3

 .1314 غاية كفاتو في إلى1285
4
 - DAAGE .C , « La répression de la Hausse illicite », Thèse Doctorat, Paris, 1942, page 8. 

. 88المساعدة، المرجع السابؽ، ص، أنكر محمد صدقي- 5
 .41عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص- 6
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(Marie-Thérèse) أثناء حكـ  كفي القرف الثامف عشر في فرنسا
 1757 صدر مرسـك في سنة (1)

كنص عمى غرامات شديدة لمخالفة ىذا المرسـك تتبعيا مصادرة لبعض البضائع  حظر تصدير الحبكب،
كبعد قياـ الثكرة الفرنسية كنظرنا لالضطرابات التي سادت تمؾ الفترة صدر قانكف  ككسائؿ النقؿ المستعممة،

 الذم أقر بعقكبة اإلعداـ في حؽ كؿ مف يقـك بحبس سمعة ضركرية كاحتجازىا في 1793 يكليك سنة 26
. (2)مكاف دكف بيعيا لمناس

كما عاقب بنفس العقكبة كؿ مف يمتنع عف اإلخطار عف كجكد ىذه الكميات لديو أك يدلى ببيانات غير 
. (3)صحيحة عنيا

في القرف التاسع عشر الذم استميـ أفكار الثكرة الفرنسية حكؿ الحرية المطمقة لمفرد في االقتصاد 
 سكل نصكص 1810لكف بالرغـ مف ذلؾ إال أنو لـ تتضمف المجمكعة العقابية الفرنسية الصادرة سنة 

 كما 413قميمة التي تحظر كتمنع بعض المخالفات كالجرائـ في النطاؽ االقتصادم كمثاؿ ذلؾ المكاد 
 كانت تعاقب عمى مخالفة المكائح المتعمقة بالتجارة كالفنكف كتجريـ (4)بعدىا مف قانكف العقكبات الفرنسي

ػاؿ ذات الطبيعة الضارة بالصناعة الفرنسية كالمرتكبة ليذا الغرض مثؿ إفشاء أسرار ـبصفة خاصة األع
(5)إلخ....الصناعة لمخػػارج كتصدير بضائع رديئة الصنع

 .

كما بعدىا مف قانكف العقكبات الفرنسي  (6)414 صدر قانكف يعدؿ المادة 1864مام سنة  25   كفي 
التي كانت تعاقب عمى مخالفات أرباب األعماؿ كالعماؿ فجعؿ كؿ إضراب عمال غير مشركع كأعفى 

                                                           
1
 - Marie-Thérèse Walburge Amélie Christine de Habsbourg (Maria Theresia Walburga Amalia Christina 

von Habsburg), née le 13 mai 1717 à Vienne et morte dans la même ville le 29 novembre 1780, est 

une archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie, de Bohème et de Croatie, Consulter le 08/03/2018 dans le 

site :https://fr.wikipedia.org/wiki/MarieTh%C3%A9r%C3%A8se_d%27Autriche_(1717-1780)#Famille. 
. 88أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 2
. 24ص ،1972، العدد السابع، يكنيو مجمة القضاة مصطفى كامؿ كيره، التطكر التاريخي لمجريمة االقتصادية،- 3

4
 -CODE PÉNAL DE 1810 « Édition originale en version intégrale » publiée sous le titre : « CODE DES 

DÉLITS ET DES PEINES » Ce chapitre a été décrété le 17 février 1810, et promulgué le 27 du même mois.) 

§ V. VIOLATION DES RÈGLEMENTS RELATES AUX MANUFACTURES, AU COMMERCE ET 

AUX ARTS 
صالح الديف حسف السيسي، جرائـ الفساد، مكسكعة جرائـ الفساد االقتصادم، الكتاب األكؿ، دار الكتاب الحديث - 5

. 31-30 ص ،2015، 2طالقاىرة، مصر، 
6
 - La loi du 25 mai 1864, dont Emile Ollivier est le rapporteur ;Article 414 : « Sera puni d'un emprisonnement 

de six jours à trois ans et d'une amende de 16 fr. à 3.000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, 

quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener 

ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de 

porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. » Consulter le 08/04/2017 dans le 

site :https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:1864 

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1717
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1780
https://fr.wikipedia.org/wiki/1780
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:1864
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القانكف الجديد اإلضراب البسيط مف كؿ عقكبة جنائية كاستبدؿ تجريمو بتجريـ كؿ اعتداء عمى حرية 
(2)المنقكلة  أيضا التحالفات المضاربة عمى األسعار أك القيـ(1)419العمؿ كما تعاقب المادة 

. .

نتج عنيا  كمع بداية القرف العشريف كالحركب التي رافقتو، كما تبع ذلؾ مف أزمات اقتصادية كبيرة،
ضركرة تدخؿ الدكؿ بشكؿ أكبر في الحياة االقتصادية كفرض القيكد، كتنظيـ السياسات االقتصادية مف 
خالؿ التشريعات كالقكانيف االقتصادية التي تجـر ما يعد جرائـ اقتصادية مف أفعاؿ كىذا ما يدؿ عمى أف 

 (3 )(1919-1914)نمك قانكف العقكبات االقتصادم المعاصر لـ يبدأ إال خالؿ الحرب العالمية  األكلى 
 .بشكؿ كبير (1929)ات االقتصادية بعد األزمة العالمية االقتصادية عكازداد صدكر التشرم

ىذه األزمة التي دفعت الكثير مف دكؿ العالـ كمف بينيا الكاليات المتحدة األمريكية كالبالد األكركبية إلى 
تنظيـ اإلنتػاج كالتجارة الخارجية كعالج البطالة، كلـ يقؼ األمر كإصدار التشريعات الالزمة لحماية النقد 

 بؿ أغمب دكؿ العالـ التي تتبع سياسة التكجو االقتصادم فمـ يصبح اإلنتاجعند حد الدكؿ التي تدير 
 .( 4)التأميـ مقصكرا عمى الدكؿ الشيكعية بؿ تعداه إلى دكؿ تديف بالحرية االقتصادية كفرنسا كانجمترا

في فرنسا مثال بدأت ىذه التشريعات تأخذ منعطؼ خطير تماشيا مع ىذه األزمة في مجاؿ األسعار مثال 
ـ يسرم عمى األسعار السمع كالخدمات، أصبح يطبؽ 1810بعد أف كاف قانكف العقكبات الصادر في 

 أحكامو التعسفية فتح ىذاناحية  قانكف العرض كالطمب الذم أثار جدال كبيرا مف 1936عمييا ابتداء مف 

                                                           
1 - L’article 419 du Code pénal est toujours en vigueur en France. « Tous ceux qui, par des faits faux ou 

calomnieux semés à dessein dans le public, par des sous-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-

mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à 

ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’un certain prix, ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelconques, 

auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, au 

dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis 

d’un emprisonnement d’un an au moins et d’une  = = amende de 500 à 10,000 francs ».Consulter le 08/04/2017 

dans le site : https://fr.wikisource.org/wiki/Page:SayChailley- Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 

1.djvu/34. 
  (ط.ب)المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، - التقميدية، المستحدثة– نسريف عبد الحميد، الجرائـ االقتصادية- 2

. 36، ص2009
. 89أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 3
مطبعة - األحكاـ العامة كاإلجراءات الجنائية –،1جمحمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، - 4

 .11، ص1979، 2طجامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، 

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:SayChailley
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 ككذا المرسـك (1)01/07/1937القانكف المجاؿ لقكانيف أخرل ذات طبيعة خاصة كالمرسـك الصادر في
. (3)كغيرىا  المتعمقيف باألسعار كالمنافسة(2)09/09/1939الصادر في 

 التي األساسيةىذا ما دفع العديد مف الفقياء إلى اعتبار ىذه القكانيف كتشريعات تنتيؾ المبادئ 
(4)يقكـ عمييا القانكف الجنائي خاصة مبدأ شرعية العقكبة

بحيث أصبح تجريـ فعؿ رفع األسعار غير ، 
المبرر بدكف أساس، عمى اعتبار أف القانكف المذككر ترؾ سمطة تقدير الجزاء لإلدارة، كىك ما سماه 

Incriminations en blancالفقياء 
إضافة إلى المساس بمبدأ شخصية العقكبة كالمساس بالقكاعد  .(5)

العامة في التجريـ كعدـ اشتراط الركف المعنكم في ىذه الجرائـ كعدـ التناسب بيف المخالفة كالعقكبة 
(6)المقررة ليا بحيث تصؿ عقكبة بعض المخالفات إلى اإلعداـ

 .

 عمى ىذا األساس عٌرؼ الفقياء قانكف العقكبات االقتصادية استنادا إلى ارتباطو في تمؾ الحقب
 .(7)"بأنو مجمكعة القكاعد الردعية المكضكعة لمكافحة أثار األزمة االقتصادية"الزمنية باألزمة االقتصادية 

أما في التشريع اإلنجميزم، فتدكر عمميات السياسة االقتصادية عمى مستكيات مختمفة كلكف مفيكميا 
كمكضكع لمحماية فيما يختص بالجرائـ االقتصادية في إنجمترا ال يتعمؽ بأساس أك بنياف الحياة االجتماعية 

كلكنو يتعمؽ بالسياسة االقتصادية المحدكدة في آثارىا كمدتيا التي تعالج مشكالت آنية أك األنشطة 
تظير . الخاصة ببعض قطاعات المجتمع أكثر مما يتعمؽ بالغايات بعيدة المدل أك األىداؼ األساسية

السياسة االقتصادية عمى ىذا المستكل في الرقابة عمى األسعار كاألجكر، كالتغيرات في مستكل سعر 
الفائدة، كفي الرسـك كالتغيرات التي ال تنتيي في سائر المقاييس التي تحكـ النشاط االقتصادم في العالـ 

                                                           
1
 -le décret du 01 juillet 1937 portant prévention et répression  de toutes augmentations illégitimes des prix. 

JORF du 02 juillet 1937, page 7498. 
2
 - Décret loi du 09 septembre 1939 prohibant ou réglementant l’exportation des capitaux, les opérations de 

change et le commerce de l’or pendant la guerre. JORF du 09 septembre 1939. 
3
 - Alexandre. A, « Les fonctions du droit pénal  économique dans  les systèmes économiques contemporains »  

thèse  pour le doctorat d'état en droit, faculté de droit et des  sciences économique, université de Nice, 1985, p13-

14. 
مبدأ الشرعية أك مبدأ قانكنية الجرائـ كالعقكبات، كالذم يقضي ال جريمة كال عقكبة إال بنص كىك حصر مصادر التجريـ - 4

 كالعقاب في نصكص القانكف فتحديد األفعاؿ التي تعد جرائـ كبياف أركانيا، كتحديد العقكبات المقررة ليا سكاء مف حيث
. كىك مبدأ تحرص الدساتير عمى تأكيده كذلؾ لحماية الفرد كالمجتمع. نكعيا أك مقدارىا كؿ ذلؾ مف اختصاص الشارع

النظرية العامة لمجريمة كالنظرية العامة –الرجكع في ىذا الشأف إلى محمكد نجيب حسيف، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ 
. 71-70، ص1989 ،6طدار النيضة العربية، القاىرة، - لمعقكبات كالتدابير االحترازية

5
 - Alexandre . A, op.cit, p15. 

6
 - Les lois des 15 mars et 31 Décember 1942 qui punissaient certaines pratiques du marché noir de la peine de 

mort, p.15et 16. 
7
 - Le droit pénal économique de cette époque peut alors être défini comme étant l'ensemble des mesures 

répressives destinées à lutter  contre les effets de la crise.  Alexandre . A, op.cit, p17. 
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كقد ظيرت عكامؿ ىذه السياسة في إنجمترا مف خالؿ اإلنابة في التشريع، حيث أف الدكلة . (1)الحديث
عندما تبمغ درجة مف التطكر الحضارم، تظير جرائـ حضارية مرىكنة بنظاـ الدكلة، يصبح القانكف 

الجنائي أماميا عاجزا لحماية االقتصاد القكمي، فالمشرع يحمي سياستو االقتصادية بالتيديد بالعقكبات 
. كبإجراءات شديدة بحؽ المخالؼ

بالتالي قانكف العقكبات االقتصادم مالـز لمجرائـ االقتصادية كىك مكجكد في كؿ األكقات كلكنو كظاىرة 
 .(2)بشرية لو أكقات اتساع كلحظات ازدىار كفترات رككد

نجمترا  ما يؤكد ىذا الطرح صدكر تشريعات كثيرة كمتعددة في دكؿ أكركبية أخرل غير فرنسا كا 
تحمؿ في طياتيا ىذا الطرح كمف بينيا القكانيف االقتصادية االيطالية التي صدرت عقب الحرب العالمية 

، كاف أبرزىا قانكف (3)1930الثانية ك كانت سندا كدعما ىاما لقانكف العقكبات اإليطالي الصادر سنة 
 الذم جاء بقكاعد صارمة طبقت 08/07/1941 المتعمؽ بالتمكيف كتحديد األسعار الصادر في 1941

عمى المعامالت التجارية في إيطاليا كالذم جاء لمكاجية الجرائـ االقتصادية التي كثرت في تمؾ فترة 
. (4)كتميزت بالصرامة كانعكاس لممبادئ الفاشية السائدة أنداؾ

كمف بيف التشريعات الغربية أيضا التي لقي فييا قانكف العقكبات االقتصادم تنظيما شامال ألحكامو 
التشريع األلماني، الذم عرؼ لسنكات طكيمة تكجييا اقتصاديا مصحكب بقانكف عقكبات اقتصادم متقدـ 

. جدا

 كسمي فعال بقانكف العقكبات 1949صدر أكؿ قانكف ينظـ الجرائـ االقتصادية في ألمانيا سنة 
االقتصادم، كقد كانت التجريمات الكاردة فيو تيدؼ إلى مكافحة ضد األنشطة غير االجتماعية لممنشآت 

في حالة ندرة البضائع لضماف الحاجات الحيكية، كما تضمنت حظرا لالتفاقيات ضد السياسة النقدية 
كمنيا عمميات المقاصة، ككذلؾ كضع عقكبات عمى مخالفة قكانيف األسعار كجرائـ خاصة بحماية 

كتـ تعداد النصكص . (5)1962 حتى سنة 1952كقد استبدؿ ىذا القانكف بقانكف آخر سنة . التمكيف
                                                           

 .32 صالح الديف حسف السيسي، المرجع السابؽ، ص-1
 .16 جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ ، ص-2

3
 - Code pénal italien approuvé par le décret royal N° 1398 du 19  octobre 1930 entré en vigueur le 01 juillet 

1931.Site de l'organisation mondial de la propriété intellectuelle OMPI, site consulté le 21/07/2016  disponible a 

l'adresse suivante:  http:/www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp? id=2507. 
4
 - MUSIEDLAK. D, Parlementaires en chemise noire: Italie (1922-1943) (en ligne) Presses Universitaire de 

Franche-Comté, Besançon, France. 2007, p 376, ouvrage consulté le 22/07/2016 disponible a l'adresse suivante:  

http://books.google.dz/books?id=bDcHacPFDRYC&pg&=PA375&dq. 
. 53-52عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص- 5
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، كأىـ ما كرد فيو النصكص الخاصة 1954القانكنية التي تعتبر مخالفتيا جريمة اقتصادية في قانكف 
بالتمكيف ببعض األغذية األساسية في المادة األكلى منو، كما اختصت المادة الثانية بجرائـ مخالفة 

نصكص التسعيرة، كبعد تعديمو تـ إضافة المادة الثانية مكرر متضمنة االرتفاع الغير المشركع لألسعار 
 دكتشمارؾ 100.000كالعقكبات المنصكص عمييا ىي السجف مف خمسة سنكات فأكثر كالغرامة مف 

.    (1)فأكثر، باإلضافة إلى النصكص الخاصة بمصادرة كرد الربح غير المشركع

مٌما ىك جدير بالذكر يبقى التشريع الفرنسي عمى رأس التشريعات الغربية المعاصرة بتبنيو لفكرة 
 الجريمة االقتصادية بشكؿ مباشر ذلؾ بالرغـ أنو لـ يدكنيا في قانكف مكحد، بؿ أثارىا في مجمكعتيف مف

  الصادر في45/484كردت المجمكعة األكلى في األمر  (2)1945النصكص ابتداء مف سنة 
 كقد بيف ىذا ،تتعمؽ باإلثبات كالمالحقة كتجريـ التصرفات المخالفة لمتشريع االقتصادم (3)03/06/1945

. المرسـك في نصكصو الجرائـ االقتصادية كىي تمؾ المتعمقة باألسعار كجرائـ التمكيؿ
 مف قانكف اقتصاد اإلجراءات الجزائية الفرنسي كردت 706 إلى 704أٌما مجمكعة الثانية تضمنتيا المكاد 

 ."اإلجراءات المطبقة عمى الجرائـ الماسة بالنظاـ االقتصادم كالمالي"تحت عنكاف 
«  De la procédure applicable aux infractions en matière  économique et financière ». 

حيث أضاؼ ىذا القانكف مجمكعة مف اإلجراءات الجزائية  (4)1975/701كالتي أضيفت بمكجب القانكف 
 (5)13/11/2007 الصادر في 07/1598المتعمقة بيذا النكع مف الجرائـ كىك القانكف الذم عدؿ بالقانكف 

المتعمؽ بالرشكة كالذم عدلت أحكامو كؿ مف قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية فيما يتعمؽ 
. 3مكرر 706 مكرر إلى 706باألحكاـ المتعمقة بالفساد حيث أضاؼ المكاد 

: تعريؼ الجريمة االقتصادم في التشريعات العربية- 2
لقد عرفت التشريعات العربية المقارنة الجريمة االقتصادية كخصصت ليا نصكص قانكنية خاصة 

أعطى تعريفا لمجريمة االقتصادية في المادة الثالثة مف قانكف  بينيا نجد التشريع السكرم، بيا كمف

                                                           
. 30صالح الديف حسف السيسي، المرجع السابؽ، - 1
نائؿ عبد الرحماف صالح، جريمة االختالس، دراسة تحميمية مقارنة، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف - 2
 .11، ص1997 ،2ط

3
 - Ordonnance n°45 -1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Modifié par Loi 85-1408  30-12-1985 art, 3 Jorf 31 

décembre 1985, abrogé par Ordonnance 86-1243 01-12-1986 art. 1 Jorf  9 décembre 1986 en vigueur le 1
er

 

janvier 1987. 
4
 - Loi n°75-701 du 6 aout 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale, Jorf du 7 

aout 1975 p 8035. 
5
 - Loi 2007/1598 relative à la lutte contre la corruption qui a modifié le code de procédure pénale français et le 

code pénal français. Jorf du 14 novembre 2007. 
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التي مف  .(2)عمى أف الجرائـ االقتصادية بأٌنيا جميع األعماؿ (1)1966العقكبات السكرم الصادر سنة 
شأنيا إلحاؽ الضرر بعمميات إنتاج كتكزيع كتداكؿ كاستيالؾ السمع كالخدمات كتيدؼ إلى حماية األمكاؿ 
العامة كاالقتصاد القكمي كالسياسة االقتصادية كالتشريعات المتعمقة بالتمكيف كالتخطيط كالتدريب كالتصنيع 

كاالئتماف كالتأميف كالنقؿ كالتجارة كالشركات كالجمعيات التعاكنية كالضرائب كحماية الثركة الحيكانية 
. (3)كالنباتية كالمائية كالمعدنية

أف الجرائـ ىي التي تناؿ باالعتداء أك تيدد بالخطر الحقكؽ ذات القيمة "كما يرل القانكف المبناني 
كما ىك مالحظ مف  (4)"يدخؿ في نطاؽ ىذه الحقكؽ كؿ حؽ ذم قيمة اقتصادية أيا كانتكالمالية 

النصكص التشريعية المبنانية أف التعريؼ المعطى لمجريمة االقتصادية ال يختمؼ عف التعريؼ المعطى ليا 
فيك يعتبر جريمة اقتصادية حينما يككف الفعؿ المرتكب مف شأنو االعتداء  في سائر التشريعات األخرل،

. (5)عمى السياسة االقتصادية المكضكعة سمفا مف قبؿ الدكلة كمف أجؿ تنفيذ مشاريعيا
لسنة  11أٌما في التشريع األردني فقدت تطرقت المادة الثالثة مف قانكف الجرائـ االقتصادية رقـ

لمشتمالت الجريمة االقتصادية كما يدخؿ في نطاقيا فنصت المادة األكلى منو في فقرتيا األكلى  (6)1993
تشمؿ الجريمة االقتصادية، أم جريمة يسرم عمييا أحكاـ ىذا القانكف أك أم جريمة نص " :يمي عمى ما

قانكف خاص عمى اعتبارىا جريمة اقتصادية أك أٌم جريمة تحمؽ الضرر بالمركز االقتصادم لممممكة أك 
ذا  الكطنية أك األسيـ أك السندات أك األكراؽ المالية المتداكلة بالثقة العامة باالقتصاد الكطني أك العممة كا 

 ."كاف محميا الماؿ العاـ
في العراؽ امتد نطاؽ الجرائـ االقتصادية إلى منع االحتكار كالتالعب بأسعار السمع كتكفيرىا كالجرائـ 

 منو عمى 307  كمنيا ما نصت عميو المادة(7)1957الكاردة في قانكف الشركات التجارية كالصادر سنة
                                                           

 المتضمف قانكف العقكبات االقتصادم السكرم المعدؿ 16/05/1966 الصادر بتاريخ 37 المرسـك التشريعي رقـ -1
 .كالمتمـ

 سيد شكربجي عبد المكلى، مكاجية الجرائـ االقتصادية في الدكؿ العربية، مركز الدراسات كاألبحاث، جامعة نايؼ لمعمـك -2
 .12ص  ،2006، 1، طاألمنية، الرياض، السعكدية

 .  60 عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص-3
 .6 خمؼ بف سميماف بف صالح النمرم، المرجع السابؽ، ص-4
، الجريمة االقتصادية-5 ، 2015، 2طمنشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف،  ،-دراسة مقارنة-  ممحـ ماركف كـر

 .19ص
 .المتضمف قانكف الجرائـ االقتصادية 1993 الصادر في سنة 11 القانكف األردني رقـ -6
نقال عف . 1957جكاف 12، كالصادر 1957مام25، المؤرخ في21 قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي، رقـ-7

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=6315 :المكقع االلكتركني
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ذكر بيانات كاذبة بشأف األسيـ كالسندات أك في عقد الشركة، ككما تعاقب عمى تكزيع األرباح كالفكائد 
عمى خالؼ أحكاـ القانكف، كتضميف التقارير كقائع غير صحيحة، أك إغفاؿ كقائع ليا قيمتيا، أك إفشاء 

 منو عمى التصرؼ في األسيـ عمى خالؼ أحكاـ القانكف، كما تعاقب 308سر العمؿ، كتعاقب المادة 
مجمس اإلدارة الذم يتخمؼ عف تقديـ األسيـ التي خصصت لضماف إدارتو ككؿ مف يمتنع عف تمكيف 

. المراقبيف كالمدققيف كالمكظفيف مف االطالع عمى الدفاتر كاألكراؽ التي يككف ليـ حٌؽ االطالع عؿ
، كغيرىا (1)كتعاقب ىذه المادة أيضا كؿ مسئكؿ في شركة خالفت أحكاـ القانكف أك عقد الشركة أك نظاميا

. مف جرائـ الشركات
بتنظيـ شركات  (2)1960 لسنة 20كمف الجرائـ االقتصادية كذلؾ الجرائـ اٌلتي كردت في قانكف رقـ 

 بشأف (3)1960 لسنة 23 كككاالت السفر كالسياحة، كما نصت عميو في المادة السابعة مف القانكف رقـ
 لسنة 31بشأف مراقبة التحكيؿ الخارجي، كالقانكف  (4)1961  لسنة19تنظيـ الككاالت التجارية، كالقانكف 

.      بشأف التنمية الصناعية(5)1961
أٌما بالنسبة التشريع المصرم يتبع فيو نطاؽ الجرائـ االقتصادية المراحؿ االقتصادية التي مرت بيا 

البالد فنصكص قانكف العقكبات متناثرة في قكانيف عديدة مثؿ قانكف العمؿ، كالقانكف التجارم كالقانكف 
الزراعي، كقانكف الشركات، كبالتالي لـ يضع قانكف خاص بالتجريـ االقتصادم إاٌل أف محاكالت إدخاؿ 

فقد كضعت  ،1965الجرائـ االقتصادية في المدكنة العقابية قد بدأ في مشركع قانكف العقكبات في سنة 
جرائـ الماسة "المجنة مشركعا لمجرائـ االقتصادية خصصت لو الباب الثاني مف الكتاب الثاني بعنكاف 

 االستفادة بغير حؽ عمى حساب االقتصاد العاـ: كقسمتو إلى أربعة فصكؿ ىي" باالقتصاد الكطني
اإلخالؿ بتنفيذ االلتزامات االقتصادية كالتأثير في الثقة المالية العامة، كالفصؿ الرابع أحكاـ خاصة 

، قد رأت المجنة المختصة حينذاؾ عدـ كضع تعريؼ لمجرائـ االقتصادية في (6)بالجرائـ االقتصادية

                                                           
 .35المرجع السابؽ، ص- في القانكف المقارف-محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية - 1
نقال عف . 1960جانفي  25، الصادر 1960 ، لسنة20  قانكف تنظيـ شركات ككاالت السفر كالسياحة العراقي، رقـ-2

 .http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20.html :المكقع االلكتركني
:  نقال عف المكقع االلكتركني .1960 جانفي 28الصادر  ،1960، لسنة 23 قانكف تنظيـ الككاالت التجارية، رقـ- 3

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/ 
نقال عف المكقع . 1961 مارس 27، الصادر 1961، لسنة 19 قانكف مراقبة التحكيؿ الخارجي العراقي، رقـ -4

 http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=071120056258864: االلكتركني
:   نقال عف المكقع االلكتركني ،1961  أفريؿ23، الصادر 1961، لسنة 31 القانكف التنمية الصناعية العراقي، رقـ -5

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/383.html 
 .95أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص -6

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20.html
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=071120056258864
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=071120056258864
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المشركع نظرا لما جرل عميو العمؿ في قكانيف العقكبات مف عدـ تضمينيا تعريفيا لنكع أك طائفة مف 
.  (1)الجرائـ اجتزاء بمكضكع النص عنيا في القانكف

كقد .  تـ تشكيؿ لجنة عميا رئاسة كزير العدؿ لمراجع المشركع في صيغتو النيائية1966في عاـ 
كقد  (2)أفردت المشركع النيائي بابا في القسـ العاـ مف القانكف ضمنو أحكاما خاصة بالجرائـ االقتصادية

بأنيا كؿ عمؿ أك امتناع يقع بالمخالفة لمقكاعد المقررة لتنظيـ أك حماية "تضمف تعريفا لمجريمة االقتصادية 
. (3)"السياسة االقتصادية لمدكلة إذا نص عمى تجريمو في ىذا القانكف أك القكانيف الخاصة

 تعريؼ الجريمة االقتصادية في المؤتمرات الدكلية كالعربية: الفرع الثالث
تعرضت بعض المؤتمرات القانكنية الدكلية لتعريؼ الجريمة االقتصادية كبياف ماىيتيا كطرؽ 

 (4)1953معالجتيا كالتعامؿ معيا منيا المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات الذم عقد في ركما سنة 
: كجاء في تكصياتو

يتككف قانكف العقكبات االقتصادم كاالجتماعي مف النصكص الجزائية لمقانكف االجتماعي االقتصادم كىك 
جزء مف قانكف العقكبات الخاص كما ىك الشأف بالنسبة لقانكف العقكبات الضريبي أٌنو يشتمؿ عمى أحكاـ 

خاصة يتكقؼ نجاحو عمى مراعاتيا كفيما لـ يرد بشأنو نص خاص تطبؽ األحكاـ العامة في قانكف 
. العقكبات كاإلجراءات الجزائية بينما يتفؽ كخصائص المكضكع

كمف المؤتمرات الدكلية أيضا التي تعرضت لتعريؼ الجريمة االقتصادية المؤتمر السادس ألمـ 
، كانصبت أبحاثو عمى 1980سبتمبر5ك  أكت25المتحدة لمكقاية مف الجريمة التي انعقد في كراكاس بيف 

مكضكع المخالفات كالجرائـ الناتجة عف النشاط االقتصادم كاالجتماعي، فعالج النكاحي المختمفة ليذا 
المكضكع في مكضعيف، المكضع المخصص لدراسة جرائـ الشركات المتعددة الجنسية كذاؾ المخصص 
لدراسة كضع أصحاب النفكذ، الذيف ال تصؿ إلييـ يد العدالة بسبب النفكذ السياسي كاالقتصادم كحتى 

اإلرىابي  الذم يمارسكنو ضٌد السمطة فيما حاكؿ ىؤالء الكصكؿ إلييـ أك ألنيـ في مركز السمطة يسيئكف 
. استعماليا كيكظفكنيا لمصالحيـ الشخصية

                                                           
 .36صالح الديف حسف السيسي، المرجع السابؽ، ص -1
 .67عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص -2
 الدراسات كالبحكث جامعة زإبراىيـ بف محمد الزيف، المتغيرات التنمكية كالجرائـ االقتصادية في المجتمع السعكدم، مرؾ- 3

. 60-59، ص2012، 2طنايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية، 
 .47 جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص-4
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 كقد 1990 أكت كسبتمبر27كبحثت الجريمة االقتصادية في المؤتمر الدكلي الثامف المنعقد في ىافانا مف 
ركز ىذا المؤتمر عمى سبؿ مكاجية الجرائـ المتفشية عمى الصعيد الدكلي مف خالؿ نشاط بعض 

الشركات المتعدية الجنسية ككذلؾ مف قبؿ المافيا المسيطرة عمى بعض مصادر اإلنتاج كالتسكيؽ كالتكزيع 
باألسعار كالنكعية كالكمية، كما رٌكز المؤتمر عمى كجكب التصدم لنشاطات ذكم النفكذ اإلجرامية الذيف 
يكظفكف مراكزىـ في الدكلة كمراكز السمطة كالشركات كالمؤسسات االقتصادية  لتحقيؽ الصفقات التجارية 

فساد لمضمائر كلمكظيفة العامة . (1)غير القانكنية مع ما يتضمف ذلؾ مف رشاكم كفساد كا 
كما انصبت أبحاث المؤتمر الحادم عشرة لألمـ المتحدة لمنع الجريمة، كالعدالة الجنائية، المنعقد 

الجرائـ "في البند السادس مف جدكؿ األعماؿ المؤقت عمى . 2005 أفريؿ 25-18في بانككؾ 
 .(2)"تحديات تكاجو التنمية المستدامة :االقتصادية كالمالية

ككصؼ الجريمة االقتصادية كالمالية بأنيا جريمة غير عنيفة تؤدم إلى خسارة مالية، كىي تشمؿ طائفة 
، كمازاؿ "الجريمة االقتصادية"كاسعة مف األنشطة غير المشركعة، كمع ذلؾ فميس مف السيؿ تعريؼ فئة 

 (3)، مثال حددت المجنة الكزارية لمجمس أكربا1981ففي عاـ . كضع مفيـك محدد دقيؽ ليا يمثؿ تحديا
:  كىي (R(81)12 القرار رقـ)جريمة باعتبارىا جرائـ اقتصادية  17

 .جرائـ الكارتالت -1
 .الممارسات االحتيالية -2
 .استغالؿ الحالة االقتصادية مف جانب الشركات المتعددة الجنسية -3
الحصكؿ عمى المنح مف الدكؿ أك المنظمات الدكلية عف طريؽ االحتياؿ أك إساءة استعماؿ تمؾ  -4

 .المنح
 .الجرائـ الحاسكبية -5
 .الشركات الكىمية -6
 .تزكير ميزانيات الشركات كجرائـ مسؾ الحسابات -7
 .الغش بشأف الحالة االقتصادية لمشركات كحالة رأسماؿ الشركات -8
 .مخالفة الشركة لمعايير األمف كالصحة المتعمقة بالعامميف -9

                                                           
 .   47 جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص-1
 .  يمييا  كما39  صالح الديف حسف السيسي، المرجع السابؽ، ص-2
 دكلة مف االتحاد األكربي 28 دكلة مف بينيا 47 مجمس أكربا ىك منظمة دكلية ما بيف الحككمات األكربية، مككنة مف -3

 :رجكع لممكقع الرسمي ليذا المجمس 1949تأسست في عاـ 
http ://www.coe.int/fr/web /about-us/who-we-are.  
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 .االحتياؿ الذم يمحؽ الضرر بالدائنيف -10
 .االحتياؿ عمى المستيمكيف -11
 .المنافسة الجائزة بما في ذلؾ دفع الرشاكم كاإلعالف المضمؿ -12
 .جرائـ الضرائب كتيرب المنشآت التجارية مف سداد التكاليؼ االجتماعية -13
 .الجرائـ الجمركية -14
 .الجرائـ المتعمقة بالنقكد كلكائح العممة -15
 .جرائـ بكرصات المالية كالمصارؼ -16
. (1)الجرائـ ضد البيئة -17

الجريمة " تدرج في فئة أف يتبيف لنا العدد الكبير مف الجرائـ التي يمكف أعالهمف خالؿ القائمة الكاردة 
". االقتصادية كالمالية

لـ تكف الدكؿ العربية بمعزؿ عف ىذه النشاطات كالمؤتمرات الدكلية فإنو باإلضافة إلى ذلؾ تـ عقد 
 كتعرضت ىذه الحمقة لتعريؼ الجريمة 1960الحمقة العربية اإلفريقية لمدفاع االجتماعي في القاىرة سنة 

يعتبر جريمة اقتصادية كؿ عمؿ أك امتناع يقع بالمخالفة لمتشريع "االقتصادية عمى النحك التالي 
االقتصادم إذا نص عمى تجريمو في قانكف العقكبات أك التشريعات المتعمقة بخطط التنمية االقتصادية 

. (2)"المعبر عف رسميا  بكاسطة السمطة الخاصة لمشعب
 1966كما تعرضت المنظمة الدكلية العربية لمدفاع االجتماعي في حمقتيا األكلى في القاىرة سنة 

كؿ "لبحث كسائؿ الدفاع االجتماعي ضد الجرائـ االقتصادية، ككضعت تعريفا لمجريمة االقتصادية بأنيا 
عمؿ أك امتناع يقع بمخالفة التشريع االقتصادم إذا نص عمى تجريمو سكاء في قانكف العقكبات العاـ أك 
القكانيف الخاصة بخطط التنمية االقتصادية كالصادرة مف السمطة المختصة لمصمحة الشعب كال يجكز أف 

. (3)" كالمجازاة عنوقيككف محؿ جزاء غير ما نص القانكف عمى حظر
 بدعكة 1980 سبتمبر سنة 18-15كما تـ عقد المؤتمر العاشر لمدفاع االجتماعي في بغداد مف 

مف المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي التابعة لمجامعة العربية كخصصت أبحاث ىذا المؤتمر لمجرائـ 
الناشئة عف النمك االقتصادم كاتخذ المؤتمر عدة تكصيات منيا تحديد الجريمة االقتصادية بمفيكميا 

                                                           
1
 -Recommandation  n° R (81) 12 du Comité des Ministres de conseil de l'Europe, du Comité des Ministres aux 

états membres sur la criminalité des affaires, adoptée le 25/06/1981, lors de la 335 réunion des délégués des 

ministres. 
 . 48-47  جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص-2
 .  11-10  عادؿ األبيككي، المرجع السابؽ، ص-3
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تعتبر جريمة اقتصادية جميع االنتياكات التي تمس الممكية العامة " :الكاسع إذ قالت تكجيات المؤتمر
كالتعاكنية ككسائؿ اإلنتاج كتنظيـ اإلنتاج الصناعي كالزراعي كالحرفي بشكؿ يؤدم لإلضرار باالقتصاد 

 .(1)"الكطني أك يحقؽ منفعة شخصية غير مشركعة
كمف المؤتمرات العربية التي تعرضت لممكضكع االقتصادم كليس لمجريمة االقتصادية بالتحديد 

 الذم أقر معاىدة لالستثمارات العربية ضمف 1980مؤتمر القمة العربية الذم انعقد في عماف في نكفمبر
البمداف العربية مع ما يستتبع ذلؾ مف حرية نقؿ رؤكس األمكاؿ كاستثماراتيا بيف الدكؿ كالضمانات التي 
تعطى لممستثمريف، كما أكصى بإنشاء محكمة عدؿ عربية لمنظر في الخالفات الناشئة عف النشاطات 

 1987-04-14االقتصادية، كلقد أقر مجمس كزراء العدؿ العربية، اتفاقية عماف لمتحكيـ التجارم بتاريخ 
كالتي تـ تعديؿ بعض أحكاميا مف قبؿ مجمس كزراء العدؿ العرب في دكرتو الثامنة بمكجب القرار رقـ 

، كذلؾ تحقيقا لمتكازف العادؿ في ميداف حؿ النزاعات التي يمكف أف تتكلد 22/04/1992 في -8-8د-162
يجاد الحمكؿ العادلة في ميداف حؿ النزاعات التي يمكف أف تتكلد عف عقكد  عف عقكد التجارة الدكلية كا 

يجاد الحمكؿ العادلة كما جاء في مقدمة االتفاقية . (2)التجارة الدكلية كا 
ليا كجدناىا تعالج  كبعد استقرائنا، ىكذا كبعد التطرؽ إلى التعريفات التشريعية لمجريمة االقتصادية

كمف جية أخرل ، مكاضيع محددة مرتبطة بالسياسة االقتصادية المكجكدة في كؿ حقبة زمنية ىذا مف جية
كما تكصمنا إليو ىك أف ىذه التعريفات التشريعية لـ تستطع أف تأتي بتعريؼ مكحد ككاضح لمجرائـ 

االقتصادية كذلؾ مرٌده أف الجريمة االقتصادية تختمؼ مف مجتمع إلى أخر كمف دكلة إلى أخرل كذلؾ 
مف خالؿ ذلؾ ؿ ببالرغـ مف أنيا أكردت لنا أنكاع متعددة كمختمفة لمجرائـ االقتصادية لكف في مقا

مالحظتنا لمتشريعات الحديثة كجدناىا كسعت مف دائرة الجرائـ االقتصادية كىذا مقارنة بالتشريعات 
. القديمة

 تعريؼ الجريمة االقتصادية في الفقو ك القضاء: المطمب الثاني
بعد عرضنا لمكجو الذم تدخؿ بو المشرع الجنائي في الحياة االقتصادية يأتي دكر الفقو كالقضاء 

ٍيفىذيف   المذاف قاما بمحاكالت لتحميؿ فكرة الجريمة االقتصادية طبقا لما تفصح عنو النصكص اآلخرى
الجنائية االقتصادية، كلقد ظير في ىذا المجاؿ أفكار عديدة كمختمفة كمتشعبة، ليذا سكؼ نتطرؼ في 

                                                           
. 49جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص- 1
، المعدلة مف قبؿ مجمس كزراء العدؿ 1987 أفريؿ 14ك 11 اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجارم، المنعقدة خالؿ فترة -2

 .1992أفريؿ  22- 8-8د-162العربية في دكرتو الثامنة بمكجب القرار رقـ 
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ة ػلننتقؿ إلى تعريؼ الجريـ (الفرع األكؿ)ىذا المطمب إلى تعريؼ الجريمة االقتصادية فقييا في 
. (الفرع الثاني)االقتصادية قضائيا في 

تعريؼ الجريمة االقتصادية فقييا : الفرع األكؿ
لقد تعددت التعريفات الفقيية لمجريمة االقتصادية كاختمفت فيناؾ مف أعطى ليا تعريفا مكسع 

.  تعريفا ضيقاأعطاىاكىناؾ مف 
فاالتجاه المكسع لتعريؼ الجريمة االقتصادية لقي مساندة عديدة مف الٌشراح كالفقياء كتعددت تبعا 

كؿ ما يمس االقتصاد بصفة عامة فيشمؿ " :لذلؾ المحاكالت الفقيية لكضع تعريؼ ليا كمف بينيا ىي
بذلؾ الجرائـ المكجية ضد الذمة المالية كالتي ترتكب أثناء مباشرة النشاط االقتصادم أك ليا ضرر 

". (1)باالقتصاد الكطني كىذا مثؿ تزيؼ النقكد أك السرقات أك االختالسات في المنشآت االقتصادية
كؿ جريمة تمس بمصمحة اقتصادية أك بالدخؿ الكطني سكاء كقعت مف األفراد أك " :كما تـ تعريفيا بأٌنيا
(2)يف أك سكاء كقعت عمى ماؿ خاص أك العاـممف المكظفيف العمكـ

 ."

الكاضح مف ىذا التعريؼ أنو تعتبر جريمة اقتصادية كؿ جريمة ميما كاف نكعيا جناية أك جنحة أك 
مخالفة تمس مصمحة اقتصادية أك دخؿ الكطني، كسكاء كاف مرتكبيا مكظفا عمكمي أك غير ذلؾ كسكاء 

الميـ أٌنيا مست مصمحة اقتصادية أك  صدرت مف شخص طبيعي أك معنكم ماسة بماؿ عاـ أك خاص،
. الدخؿ الكطني

 كبالتالي الجريمة االقتصادية في ظؿ ىذا االتجاه ىي كؿ فعؿ يحظره القانكف كيمس السياسة 
 ".(4)كليـ بكنجير" العالـ اليكلندم اعتمده (3)االقتصادية لمدكلة، كىذا المفيـك الكاسع

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌما االتجاه الضيؽ لتعريؼ الجريمة االقتصادية، حدد ميادينيا في مجاالت محصكرة مف بينو
 

                                                           
 . 18 ص صالح الديف حسف السيسي، المرجع السابؽ،-1
إسحاؽ إبراىيـ منصكر، المسؤكلية الجنائية في الجريمة االقتصادية، محاضرات أعدت لقسـ الماجستير، القانكف - 2

. 1987الخاص، جامعة كىراف، 
3
 - BONGER.W, « Criminality and Economie conditions» , Indiana, Univ, press 1969, U.S.A  , P.91. 

نقال عف عمي محمد جعفر، المبادئ األساسية في قانكف العقكبات االقتصادم كحماية المستيمؾ، المؤسسة الجامعية 
 .13ص ،2009 ،1طلمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، 

4
 -BONGER Willem Adriaan  (6 septembre 1876, Amsterdam-15 mai 1940) était un criminologue et 

sociologuenéerlandais. Il est considéré comme un marxistischerCriminologie précoce et est devenu le premier 

professeur de sociologie et de criminologie aux Pays-Bas en 1922. consulté le 22/08/2016 disponible a l'adresse 

suivante https://de.wikipedia.org/wiki/Willem_Adriaan_Bonger 
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براداؿ "كرائد ىذا الرأم الفقيو  ،(1)حصر مفيكـ ىذه الجريمة عمى القكاعد التي تحكـ األسعار كالمنافسة
 بالسكؽ كالمبادالت"الذم عرض الجريمة االقتصادية بككنيا تمؾ المتصمة  PRADEL Jean "(2)جاف

مستيمؾ كسكاء كانت ىذه كبيف منتج كمكزع أك بيف مكزع  التجارية سكاء كانت ىذه المبادالت تجمع
، كبالتالي حصر مجاؿ تعريؼ الجريمة االقتصادية بعميمة المبادالت "(3)المبادالت تتعمؽ بمنتج أك خدمة

. في إطار السكؽ
 كبيف مفيـك الكاسع كالضيؽ أعطى ليا الفقياء تعاريؼ عديدة كمختمفة نذكر البعض منيا عمى سبيؿ

 :التكضيح 
الجريمة االقتصادية ىي الجريمة المكجية ضد إدارة االقتصاد " ANDRÉ Vitu))(4) تعريؼ الفقيو

(5)"المتمثمة في القانكف االقتصادم كالسياسة االقتصادية التي ترتبط بالنظاـ العاـ االقتصادم
كبالتالي  ، 

. ىذا الفقيو كسع مف تعريؼ الجريمة االقتصادية
تمؾ الجريمة التي تمحؽ ضرر مباشر أك غير مباشر أك تيدد مصالح "كما عرفيا البعض بأنيا 

(6)"االقتصاد الكطني أك النظاـ االقتصادم ذاتو بحيث يتضمف القانكف الجنائي عناصرىا
كما  عرفت  .

 .( 7)"كؿ األفعاؿ كاإلمتناعات التي مف شأنيا األضرار بأسس حماية النظاـ االقتصادم لمدكلة:"بأنيا
(8)الفاسير"أما 

LEVASSEUR"  األفعاؿ أك اإلمتناعات التي تمثؿ "قد عرؼ الجريمة االقتصادية بأنيا
يتضح لنا مف خالؿ ىذاف " اعتداء عمى النظاـ االقتصادم الذم رسمتو الدكلة تنفيذا لسياستيا االقتصادية

التعريفاف السابقاف لمجرائـ االقتصادية مدل اتفاقيما حكؿ أف الجريمة االقتصادية ىي كؿ فعؿ أك امتناع 
 .يعتدم أك يضر بالنظاـ االقتصادم لمدكلة

                                                           
 2008 ،1ط، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، االقتصادممحمكد داككد يعقكب، المسؤكلية في القانكف الجنائي - 1

. 19ص
2 -PRADEL Jean, né le 29 octobre 1933 à Châtellerault (Vienne), est un professeur de droit, 

spécialiste du   droit pénal. consulté le 23/08/2016 disponible a l'adresse suivante 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Pradel. 

3
 - PRADEL. J, « Droit pénal économique »,2

éme
 éd, Dalloz ,Paris, 1990, p3. 

4
 - ANDRÉ Vitu (1920-2013): Docteur en droit (Nancy, 1945). - Pénaliste. - Professeur émérite à la Faculté de 

droit et des sciences économiques de Nancy. 
5
 - ANDRÉ. v, « le Droit pénal économique »,  RIDP , n°3, 1953, p726. 

.20نقال عف محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص  

. 175، ص2004أحمد أنكر، اآلثار االجتماعية لمعكلمة االقتصادية، مكتبة األسرة، طبعة - 6
دار الفكر  ،-دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية- ، الجرائـ االقتصاديةإبراىيـحسف عبد السميع - 7

 .26، ص 2015، (ط.ب)،  مصراإلسكندريةالجامعي 
8- LEVASEUR. Georges (1907-2003) : Professeur à l’Université de Pari. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/29_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellerault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_p%C3%A9nal
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 :كقد ذىب األستاذ محمكد محمكد مصطفى إلى اعتبار أف لمجريمة االقتصادية معنياف
جريمة تضر بمصمحة اقتصادية أك بالدخؿ القكمي سكاء كقعت مف : "معنى اجتماعي يتسع ليشمؿ كؿ
فيدخؿ في ذلؾ  ".عمى ماؿ عاـ أك الخاص  مياميـ كسكاء كقعتتأديةاألفراد أك مف المكظفيف أثناء 

.  جريمة اختالس أمكاؿ الدكلة كاألضرار بمصمحتيا لمحصكؿ عمى ربح كغير ذلؾ
مجمكعة الجرائـ التي تمثؿ اعتداء عمى السياسػة : "أما المعنى الثاني لمجريمة االقتصادية فيك القانكني

ىا ػ، كالتي تتمثؿ في القانكف االقتصادم لمدكلة كىك مجمكعة النصكص التي تحمي ب(1)االقتصادية
 .(2)"سياستيا االقتصادية

بالتالي كؿ فعؿ إيجابي كاف أك سمبي استيدؼ بالمخالفة القكاعد القانكنية المكجية لحماية السياسة 
االقتصادية سكاء في أطار عالقات التعامؿ القتصادم الناشئة بيف األفراد أك في عالقات التعامؿ 

. االقتصادم بيف الخكاص كالدكلة سيكيؼ مف دكف شؾ عمى أنو جريمة اقتصادية
حيث تضع الدكلة في سبيؿ مباشرة سياستيا في المجاالت االقتصادية قانكف أك عدة قكانيف لتنظيميا كىك 

 لتنظيـ االقتصاد كلحماية القانكف ةما يسمى بالقانكف االقتصادم الذم ىك عبارة عف قكاعد تحكمية كتدخٌمي
. (3)االقتصادم كضماف كجكده فجاء قانكف العقكبات االقتصادم ألجؿ كضع جزاء جنائي عند كؿ مخالفة

القانكف الذم يعالج صكر التجريـ كالعقاب "ليذا يعٌرؼ البعض قانكف العقكبات االقتصادم بأنو 
 اـظأم االعتداءات التي تقع عمى الف ،(4)"المخصصة لضماف عدـ مراعاة قكاعد القانكف االقتصادم

، فيك القانكف الذم يعاقب عمى األفعاؿ التي (5)االقتصادم الذم قررتو السياسة االقتصادية لمدكلة

                                                           
فكرة السياسة االقتصادية كاف أكؿ ظيكر ليا في تعريؼ الجريمة االقتصادية عمى يد األستاذ اليكغكسالفي زالتاريتش  -1

 ، حيث عرؼ قانكف العقكبات1953في تقريره المقدـ لممؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات المنعقد في ركما سنة 
يسبب خطرا  (أك الشخص المعنكم)مجمكعة النصكص القانكنية التي تنص عمى تجريـ سمكؾ محدد لمفرد "االقتصادم بأنو 

أك يجمب اعتداء عمى السياسة االجتماعية كاالقتصادية الجديدة لدكلة ما، فكاف بذلؾ أكؿ مف ربط بيف فكرة ىذا القانكف  
 :الرجكع في ىذا الشأف إلى. فكرة السياسة االقتصادية

- BOUGDAN. Z, «  Le droit  pénal social et économique en égard spécialement à la législation yougoslave » 

R.I.D.P ,  N°4/1953, p102.. 
. 44محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص- 2
. 18بف قمة ليمى، المرجع السابؽ، ص- 3
. 21محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص- 4
 .25، ص1965سبتمبر ، ، مصر، العدد األكؿمجمة المحاماة، "المبادئ العامة في الجرائـ االقتصادية"عمي منصكر، - 5
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كؿ " بناء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ الجريمة االقتصادية بأنيا (1)تتعارض مع السياسة االقتصادية لمدكلة
. (2)"عمؿ أك امتناع يقع بالمخالفة لمقكاعد المقررة لتنظيـ أك حماية السياسة االقتصادية لمدكلة

بالتالي يقصد بالسياسة االقتصادية بصفة عامة، كؿ ما يتعمؽ باتخاذ القرارات الخاصة باالختيار 
كبالبحث عف  بيف الكسائؿ المختمفة التي يممكيا المجتمع لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية كاجتماعية معينة،

، فيي خير السبؿ كالكسائؿ التي يجب أف تتبعيا السمطات (3)أفضؿ الطرؽ المكصمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ
ىي إاٌل  كما يرل بعضيـ أف السياسة االقتصادية ما  .(4)العامة لمكصكؿ إلى ىدؼ معيف أك غاية محددة

كاف البد  الكجو األخر لبقاء الشعكب كديمكمتيا، فمع قمة المكارد ككثرة الحاجات البشرية كعدـ محدكديتيا،
 .مف إتباع أفضؿ الكسائؿ حكمة الستخداـ ىذه المكارد االستخداـ األمثؿ

ىي إال الكجو االقتصادم الذم ترسمو الدكلة، كتختمؼ ىذه األخيرة  بالتالي السياسة االقتصادية ما
باختالؼ النظاـ االقتصادم الذم تتبعو ىذه الدكلة ك مف ىنا تسعى األنظمة السياسية إلى اختيار النظاـ 

. (5)االقتصادم األمثؿ لتحقيؽ مجمكع األىداؼ كالتطمعات لشعكبيا
ىي كؿ عمؿ أك امتناع "كقد كانت عدة محاكالت لكضع تعريؼ خاص بالجريمة االقتصادية كمنيا 

 (6)".يقع بالمخالفة لمتشريع االقتصادم إذا نص عمى تجريمو سكاء في قانكف العقكبات أك القكانػيف الخاصة

ال جريمة كال عقكبة كال تدابير احترازية إال بنص كال عقكبة عمى األفعاؿ التي تسبؽ "ىذا عمال بمبدأ 
 كىك نفس المفيـك الذم جاء في تكصيات الحمقة األكلى  لمنظمة الدفاع االجتماعي (7)"تشريع القانكف

                                                           
. 14عبكد سراج، المرجع السابؽ، ص- 1
عبد الكىاب بدرة، جرائـ األمف  ،14عبكد سراج، المرجع السابؽ، ص :لقد تبنى ىذا التعريؼ عدة فقياء منيـ- 2

مكسكعة جرائـ األمف االقتصادم، الجزء  عبد الناصر سناف، ،20، ص1998، 1االقتصادم مطبعة الداكدم، دمشؽ، ط
. 35 ص ،1998األكؿ، مطبعة الحمامي، دمشؽ، 

  بيركت–أحمد زكي بدكم، معجـ المصطمحات االقتصادية، دار الكتاب المصرم، دار الكتاب المبناني، القاىرة - 3
.   83، ص1985

 .9، ص(ت.د)، (ط.ب)لبيب شقير، تاريخ الفكر االقتصادم، دار النيضة العربية، مصر، - 4
. 68أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 5
  جرائـ األمكاؿ العامة كالجرائـ االقتصادية الماسية باالقتصاد القكمي، دار الفكر لحديث، القاىرة، مصر حسف عككش،- 6

. 268، ص1970
جامعة نايؼ لمعمـك الجيكد كاالتفاقيات العربية كالدكلية لمكافحة الجرائـ االقتصادية، عبد القادر عبد الحافظ الشيخمي، - 7

 .5، ص2007، (ط.ب)األمنية، الرياض، 
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 03/02/1966ك /31/01  شيريفلجامعة الدكؿ العربية المنعقدة في القاىرة خالؿ الفترة الممتدة بيف
. ، سالفة الذكر(1)لبحث مكضكع كسائؿ الدفاع االجتماعي ضد الجرائـ االقتصادية

فعال كاف أك امتناع يرتب أضرارا بمصمحة اقتصادية يحمييا القانكف أك "في نفس المعنى تـ تعريفيا بأنيا 
يمثؿ اعتداء عمى المكارد االقتصادية المممككة أك التي يحكزىا األفراد كالمؤسسات كلدكلة بما يرتب عمييـ 

 .(2)"ضررا مباشرا أك غير مباشر في إطار النظاـ االقتصادم المطبؽ
كؿ فعؿ أك امتناع ضار لو مظير خارجي "كما كرد تعريؼ أخر في نفس المعنى كعرفيا بأنيا 

 يحضره القانكف كيفرض لو عقابا كيأتيو يخؿ بالنظاـ االقتصادم لمدكلة كبأىداؼ سياستيا االقتصادية،
، كفي ىذا اإلطار اعتبرىا البعض بأنيا مساس بالسير الحسف (3)"إنساف أىؿ لتحمؿ المسؤكلية الجنائية 

كىي أفعاؿ تمس االقتصاد ... لالقتصاد كخاصة في الجانب المالي منو كالغش اإلفالس، التزكير
.    (4)كمؤسساتو دكف المساس باألشخاص

إعطاء تعريؼ محدد لمجريمة االقتصادية  ((MARQUIS Jaquesكقد حاكؿ المحامي الكندم الشيير 
الجريمة "كتمثؿ في أف ( 5)كىذا بعد تجربتو العممية في عدة قضايا مرتبطة بيذا النكع مف الجرائـ

 التكزيع اإلنتاجاالقتصادية ىي التي ترتكب في أم مرحمة مف مراحؿ العممية االقتصادية سكاء في مرحمة 
: أك تجارة الممتمكات كالخدمات باستثناء

. الجرائـ ضد األشخاص - 
. لجرائـ ضد الممكية - 
. السرقة المكصكفة، القتؿ، االبتزاز، الجرائـ الجنسية- 
." الحرؽ العمدم، السرقة العادية ك السرقة بالكسر-

                                                           
  جرجس يكسؼ طعمة، مكانة الركف المعنكم في الجرائـ االقتصادية، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس- 1

. 5ص ،2005 ،(ط.ب)لبناف، 
. 99أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 2
   الرياضجامعة نايؼ لمعمـك األمنية،، "أىـ الظكاىر االقتصادية اإلنحرافية كاإلجرامية"محمد محيي الديف عكض، - 3
 .13، ص1998 ،(ط.ب)

4
 -" Le crime économique est une atteinte à la bonne conduite économique  et surtout financière: fraude, faillite. 

Délit d'initié, contrefaçon….. Ce sont des atteintes à l'économie et à ses institutions mais jamais les dommages 

occasionnés à la personne .voir  : FONGANG. D , « La criminalité économique et ses conséquences sur la PME 

africaine: cas de la fraude, la corruption et l'arnaque », édition l'Harmattan, Paris, 2011, p.20. 
5
 -Un crime commis dans l'une ou l’autre des étapes du processus  économique  soit dans la production, la 

distribution, le commerce de biens et services, à l'exclusion: a) crimes contre la personne ; b) crimes contre la 

propriété. c) Le vol qualifié, le meurtre, l'extorsion, les délits. d) L'incendie criminel, le vol simple et par 

effraction. MARQUIS. J, « le crime économique, revue la criminologie ». Vol,10; n°1/1977, pp; 79 à 93.Québec, 

Canada. 
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حدد لنا الجرائـ االقتصادية كذلؾ مف خالؿ استثناء الجرائـ التي ال  ((MARQUIS Jaques األستاذبالتالي 
. يمكف اعتبارىا جرائـ ماسة باالقتصاد الداخمي لدكلة

كما ذىب البعض إلى التفرقة بيف الجرائـ المالية كالجرائـ االقتصادية، فجعؿ األكلى تنصب عمى مالية 
 .الدكلة أما الثانية فتنصب عمى اقتصادىا

كالتشريع " لمالي عمى تجريموافعؿ أك امتناع ينص التشريع " :تعريؼ الجريمة المالية عمى أنيا كتـ
مجمكعة القكانيف كاألنظمة المالية التي تتبعيا الدكلة في شؤكنيا المالية مف إنفاؽ كجباية "المالي ىك 

الكاضح أف الجريمة المالية تتمثؿ في كؿ فعؿ قد ينجر عنو خسائر خزينة الدكلة أك ذلؾ الفعؿ  (1)"كمكازنة
الذم يؤثر عمى العممة الكطنية ألم دكلة كيضعؼ بذلؾ اقتصادىا لذلؾ تنحصر الجريمة المالية في 
جميع الجرائـ التي ليا عالقة بالدكلة كىيئاتيا إما بصفة مباشرة أك غير مباشرة كعميو كؿ الجريمة 

اقتصادية ىي بالضركرة جريمة مالية كيبقى التمييز بيف ىاتيف الجريمتيف تميزا نظريا فقط، أما مف الناحية 
إنما ىي تيدؼ إلى تنظيـ  العممية فيما متطابقتاف بحيث أف التشريعات المالية التي تصدرىا الدكلة،

 .شؤكنيا االقتصادية كتنعكس أثار ىذه التشريعات بشكؿ أك أخر عمى اقتصاد الدكلة
كما أف ىناؾ مف الفقياء مف يستعممكف مصطمح القانكف الجنائي لألعماؿ كمف بينيـ مختصيف في 
القانكف الجنائي في فرنسا نجد تعريفيـ لإلجراـ االقتصادم كالمالي مستمد كمستميـ مف القانكف الجنائي 

 بحيث يعتبركنو جامعا لمجرائـ التي تدخؿ ،(2)بصكرة كمفيـك كاسعيف"  "Droit pénal des affairesلألعماؿ
كمف أمثمة ىذه  .(3)ضمف القانكف الضريبي، كالقانكف االقتصادم،كقانكف العمؿ، كقكانيف التعمير كالبيئة

الغش المالي، خيانة األمانة، الفساد، جرائـ اإلعالـ اآللي، جرائـ البكرصة كتبييض  الجرائـ الغش الجبائي،
في األمف الفرنسي   كىي جرائـ ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر معيد الدراسات العميا(4)األمكاؿ

(IHESI)
، كذلؾ في سعيو مف خالؿ دراسة قاـ بيا إلى ضبط مفيـك اتفاقي لمجنكح 1999 سنة (5)

 .االقتصادم كالمالي العابر لألكطاف
سبؽ ذكره يتبيف لنا أف الجرائـ االقتصادية كالمالية تقع تحت طائمة القانكف الجنائي  عمى ضكء ما  

. (الياقات البيضاء)لألعماؿ، عمى اعتبار أف ىذه الجرائـ مرتكبكىا ىـ مف رجاؿ األعماؿ 
                                                           

 ،1985سبتمبر، األردف، العدد مئة كأربعكف، مجمة الشرطة األردنية، "الجرائـ االقتصادية"بشير صالح البمبيسي، - 1
 .15ص

2
 - PAUL POUSAERES_ V. R , «  La criminalité économique et financière en Europe », l’Harmattan , France  

2002 , p48. 
3
 - DÉFAUSSEZ .M, «la victime collective.en droit pénal des affaires», thèse de doctorat en Droit , Faculté de 

des Sciences Juridiques Politique et  Sociales, Lille, 1978, p17. 

4
 - DELMAS. M, « Droit pénal des affaires», éd, Thèmes , 1990, P15. 

5
 - IHESI =Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure. 
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 يرتكبيا (1)المؤسسة كصفة الفاعؿ بمعنى أف ىذه الجريمة: إف جرائـ األعماؿ تقكـ عمى معياراف ىما
  . كبمناسبة ممارستيـ لنشاطيـ الميني،أشخاص ذكم مكانة اجتماعية

يمكف أف ترتكب خارج أم : إاٌل أف الجريمة االقتصادية تجاكزت ليذيف المعياريف السابقيف حيث أنيا   
. (2)كما أنيا يمكف أف ترتكب مف طرؼ غير فئة األعماؿ إطار منظـ

بىٍيدى أنو ليس كؿ جريمة يرتكبيا رجاؿ األعماؿ تعد مف الجرائـ االقتصادية، فرجؿ األعماؿ يرتكب جرائـ 
.  (3)اقتصادية أك عادية، كمف ثـ ال يسكغ كصؼ جميع جرائـ األعماؿ بالجرائـ االقتصادية

كىك ما يجعمنا نتبنى اعتماد مصطمح القانكف الجنائي االقتصادم بدؿ القانكف الجنائي لألعماؿ كذلؾ في 
. تحديد القانكف الذم يحكـ الجرائـ االقتصادية كالمالية

 أماـ ىذا االختالؼ كالتعدد في اآلراء الفقيية يتشكؿ لنا صعكبة في الكصكؿ إلى تعريؼ كاضح كمحدد 
لمفيـك الجريمة االقتصادية يصمح لكؿ زماف كمكاف كيعالج جميع الحاالت بمختمؼ الظركؼ كما ىك 

: الحاؿ في بقية الجرائـ العادية، كيرجع سبب ىذه الصعكبة إلى العديد مف العكامؿ ىي
لكضع تعريؼ محدد دقيؽ لمجرائـ االقتصادية يجب أف يسبقو تعريؼ محدد لمفيـك السياسة  -

خاصة إذا عرفنا مسبقا عدـ كجكد اتفاؽ أك إجماع لتعريؼ كاحد كمحدد  كالنظاـ االقتصادم بشكؿ دقيؽ،
، فيذا ينعكس مباشرة كيثير صعكبة أكبر في الكصكؿ إلى تعريؼ كاضح محدد لمجريمة (4)لعمـ االقتصاد

االقتصادية، بالتالي فإف أم تعريؼ أك اجتياد لكضع محددات لمجريمة االقتصادية سيككف مشكبا 
بالغمكض كاالتساع كعدـ الكضكح كىذا بطبيعة األمر ال يتفؽ مع أسس كقكاعد التجريـ التي يجب أف 

                                                           
 جكاف، الككيت، السنة األكلى، العدد الثاني، مجمة الحقكؽ كالشريعة، "جرائـ أصحاب الياقات البيضاء"عبكد السراج، - 1

. 118-89، ص1977
. 19ص (1)محمد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، الرجكع إلى تيميش - 2
 (ط.ب)، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -في التشريعيف المصرم كاإلماراتي– محمد سمير، الجرائـ االقتصادية- 3

. 31ص ،2015
عمـ دراسة أساليب المجتمع "ق أفٌ عمى  (1929-1875) تعددت اآلراء في تعريؼ عمـ االقتصاد فقد عرفو شتايف فابمف -4

: أنظر في ذلؾ إلى" في االستفادة مف األشياء المادية
- GAMBS .J, «  Man, Money, and goods», Columbia University press,NewYork,1952. 

العمـ الذم يدرس السمكؾ اإلنساني كحمقة اتصاؿ بيف ألىداؼ كالحاجات المتعددة، كبيف "كما عرفو األستاذ ركبنز عمى أنو 
، كيرجع سبب عدـ اإلجماع عمى تعريؼ كاحد لعمـ االقتصاد إلى العديد مف "الكسائؿ النادرة ذات االستعماالت المختمفة 

- 3عالقة عمـ االقتصاد بالسمكؾ اإلنساني غير مستقر،-2تدخؿ عمـ االقتصاد بالعمـك األخرل، - 1: األسباب أىميا
نكر محمد الرجكع ألتطكر األكضاع المعيشية كالظركؼ كما رافقيا مف تطكر في مفاىيـ اإلنساف مف عصر إلى آخر 

. 69-67صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص
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تككف كاضحة كدقيقة ليست بالفضفاضة كال بالغامضة في ككنيا تفرض القيكد كتحد مف الحريات كتخرج 
. (1)"األصؿ في األمكر اإلباحة" عف القاعدة العامة في أف

التجريـ االقتصادم يرتبط مجالو مف حيث االتساع أك التضييؽ كمف حيث تحديد ما يعد جريمة - 
 "السياسة االقتصادية"اقتصادية بالنظاـ االقتصادم المطبؽ، كىذا النظاـ يمكف تنفيذ أىدافو مف خالؿ 

.  (2)كىذه السياسة تختمؼ مف نظاـ اقتصادم إلى نظاـ اقتصادم آخر
كمف تـ فإف ما يعد جريمة اقتصادية في إطار سياسة اقتصادية معينة قد ال يعد كذلؾ في ظؿ سياسة 

يصعب التكصؿ إلى مفيـك  اقتصادية أخرل كفي ظؿ ىذا التغير المستمر في السياسات االقتصادية،
 ثابت كمحدد لمجريمة االقتصادية كما أف االنتقاؿ المتكاصؿ مف مفيـك معيف إلى مفيـك آخر لمجريمة

االقتصادية يتعارض مع مفاىيـ القانكف الجنائي التي تستمـز قدرا مف الكضكح كالدقة كالتحديد 
. (3)كاالستقرار
 تختمؼ نظرة التشريعات في العالـ لممخالفات التي تقع خرقا لسياستيا االقتصادية التي تتبعيا- 

يترتب عمييا إما مسؤكلية إدارية أك مدنية  فيناؾ مف الدكؿ مف يكتفي باعتبارىا مخالفات إدارية أك مدنية،
في ىذه الدكؿ عنيا في الدكؿ التي ترتب " الجريمة االقتصادية"فقط دكف اقترانيا بجزاء كتبعا لذلؾ مفيـك 

. (4)عقكبات جزائية عمى مرتكبي ىذا النكع مف الجرائـ
تضع الصفة االقتصادية قيدا كصفيا لمجريمة االقتصادية كيؤدم ىذا القيد إلى تغميب المفيـك - 

كىكذا تتعدد  االقتصادم االجتماعي ليذه الجريمة مف ناحية أك تغميب المفيـك القانكني مف ناحية أخرل،
. (5)المفاىيـ المعطاة ليذه الجريمة 

الجرائـ االقتصادية المستحدثة التي جاءت مصاحبة لمتطكر المعاصر في نظـ المعمكمات  -
كاالتصاالت أصبحت تشكؿ صعكبة في كضع تعريؼ يشمؿ عمى ىذه الجرائـ كمثاؿ ذلؾ نجد جرائـ 

                                                           
. 69أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 1
ىناؾ بعض الجرائـ التي ال تكجد إال في نظاـ اقتصادم معيف، كجرائـ الشركات كجرائـ االتجار غير المشركع في - 2

 :جكع لػراؿ. البمداف التي تبيح قياـ لمؤسسات الحرة، ككذلؾ جرائـ عدـ احتراـ التخطيط كقكاعد اإلنتاج في البمداف االشتراكية
 مجمة القضاء كالتشريع، "دكر أجيزة العدالة الجنائية في الكقاية مف الجرائـ الناجمة عف النمك االقتصادم"السيد اليادم، 

. 13، ص 1983 العدد األكؿ، السنة الخامسة كالعشركف،،كزارة العدؿ تكنس
  2008، (ط.ب)عباس أبك شامة عبد المحمكد، عكلمة الجريمة االقتصادية، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، - 3

. 39ص
. 70أنكر محمد صدقي، المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 4
 .39عباس أبك شامة عبد المحمكد، المرجع السابؽ، ص- 5
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الحاسب اآللي تحكلت مف مجرد انتياكات فردية لمنظـ كالمعمكمات إلى ظاىرة تقنية عامة ينخرط فييا مف 
كأماـ ىذا الشكؿ الجديد لإلجراـ ال يبدك قانكف  تتكافر لدييـ الميارة كالمعرفة في مجاؿ الحسابات،

فيصبح مف الصعب تطبيؽ بعض  .العقكبات في حالتو الراىنة كافيا أك فعاال لمدرجة المطمكبة كالمرضية
 باإلضافة إلى أف ،نصكصو عمى األشكاؿ الجديدة لمجرائـ التي تستعير مف تقنيات الحساب اآللي

نصكص التجريـ التقميدية قد كضعت في ظؿ تفكير يقتصر إدراكو عمى الثكرة المممكسة كالمستندات ذات 
. (1)الطبيعة المادية مما يتعذر معو تطبيقيا لحماية القيـ غير المادية المتكلدة عف المعمكماتية

ىناؾ العديد مف الجرائـ التي يرتكبيا أشخاص معنكيكف كمؤسسات مالية ضخمة تؤدم إلى - 
اإلضرار بالنظاـ االقتصادم في الدكلة كىنا يثكر التساؤؿ حكؿ كضع تعريؼ دقيؽ يشمؿ الجرائـ 

االقتصادية المرتكبة مف قبؿ األشخاص الطبيعييف كالجرائـ المرتكبة مف قبؿ أشخاص معنكييف، كمدل 
. (2)قياـ المسؤكلية الجزائية اتجاه كؿ منيمػا كالعقكبة التي مف الممكف إيقاعيا عمييـ

تعريؼ الجريمة االقتصادية قضائيا : الفرع الثاني

: عٌرؼ بعض القضاء الجريمة االقتصادية كىذا نستشفو مف خالؿ بعض أحكاـ المحاكـ مف بينيا
 لتعريفيا القانكف االقتصادم كالذم 01/08/1949ما أقرتو محكمة النقص الفرنسية في حكميا الصادر 

مجمكعة النصكص القانكنية الجنائية التي تنظـ  "نستنتج منو تعريؼ الجريمة االقتصادية عمى أساس أنو 
إنتػاج كتكزيع كاستيالؾ كتداكؿ السمع كالخدمات ككذلؾ النصكص المتعمقة بكسائؿ الصرؼ كيدخؿ فييا 

".  (3)بصفة خاصة كسائؿ صرؼ النقكد المختمفة
بالرجكع إلى القضاء العربي نجده أىتـ بالجريمة االقتصادية كحاكؿ كضع تعريؼ ليا كىذا ما 

نستنتجو مف خالؿ أحد أحكاـ محكمة النقص السكرية حيث عرفت الجريمة االقتصادية مف خالؿ تحديد 
إٌف قانكف العقكبات االقتصادم ال يطبؽ إال عمى الحكادث  " :ماىية قانكف العقكبات االقتصادم فجاء فيو

التي تيدؼ إلى مقاكمة االقتصاد القكمي كتشكؿ عثرة في طريقو كتمنع نمكه كازدىاره فإذا كانت أسباب 

                                                           
1

 .40المرجع سابؽ، ص   عباس أبك شامة عبد المحمكد،-
2

 .7أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 
3
 - Chambre réunies, 1 er Aout 1949,j.c.p.1949, II  N°5033. S'appuyant sur la cour de Cassation Française. « Les 

infractions économiques sont d’une manière générale celles qui se rapportent notamment à la production, la 

répartition et la circulation et consommation des denrées et marchandises, ainsi qu’aux moyens d’échange 

consistant particulièrement dans la monnaie…les dites infractions portent une atteinte  dites infractions portent 

une atteinte directe à l’économie du pays dont l’Etat, en raison des circonstances, a assuré la direction et le 

contrôle».   
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الجريمة كأىدافيا ال تأثير ليا عمى االقتصاد الكطني اعتبرت الحادثة فردية تطبؽ عمييا أحكاـ القكانيف 
. (1)"النافدة

المالحظ ىنا أف تعريؼ القضاء السكرم جاء كاسعا حيث اعتبر الجريمة االقتصادية ىي كؿ ما مف 
شأنو المساس باالقتصاد كنمكه كازدىاره أما خالؼ ذلؾ فال يعتبر جريمة اقتصادية، كىذا بخالؼ القضاء 

. الفرنسي الذم كاف أكثر دقة كتحديد
كذلؾ نجد القضاء األردني، المجسد في محكمة التمييز األردنية كالتي لـ تتعرض لمفيـك الجريمػة 

نما نجد أنيا (2)االقتصادية ، حيث لـ تتصدل ليذه الجريمة مباشرة، سكاء في تعريفيا أك شرح أركانيا كا 
تعرضت لمجريمة في معرض بحث قضية تمس االقتصاد الكطني مثؿ قضايا اإلفالس أك البنكؾ أك 

. التمكيف كالتجار، قضايا االختالس
كالتي تعرضت لمجريمة االقتصادية بطريقة جانبية  مف بيف القرارات الصادرة عف محكمة التمييز األردنية،

استيفاء الضريبة مف الشركات بنسب مختمفة حسب نكع " : ما يمي1089/95ما كرد في القرار رقـ 
فالقانكف المالي كالقكانيف السابقة " الشركة ال يجعؿ الضريبة المفركضة تصاعدية خالفا ألحكاـ الدستكر

كانت تفرضيا بنفس الطريقة كال يغير مف ذلؾ أف المادة مف قانكف ضريبة الدخؿ رتبت ىذه النسبة بشكؿ 
 .(3)"تصاعدم

تكصؿ الخبراء إلى أف البضاعة : كما جاء بقرار آخر لمحكمة التمييز األردنية بمكضكع  جمركي ما يمي
المستكردة مف النكع المدرج في جدكؿ اإلعفاءات مف الضريبة عمى المبيعات، يمـز دائرة الجمارؾ برد 

 (4)".المبالغ التي استكفتيا كضريبة مبيعات عف ىذه البضاعة
 1485/96كمف بيف القرارات الصادرة عف محكمة التمييز األردنية في ىذا الصدد ما جاء بالقرار رقـ 

: يمي بخصكص إيقاع عقكبة الجريمة االقتصادية عمى الشخص االعتبارم إذ جاء في ىذا القرار ما
لمنائب العاـ أك مراقب الشركات حؽ طمب تصفية أم شركة إذا ارتكبت مخالفة جسيمة  لمقانكف أك "

                                                           
 1967  جانفي 23، الصادر بتاريخ 18، رقـ  السكريةصادر عف الغرفة الجنائية محكمة النقضاؿقرار الرجكع لؿ- 1

. 2240، ص2266المجمكعة الجزائية لقرارات محكمة النقض خالؿ ثالثيف عاما، الجزء الثالث، القاعدة 
. 100أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 2
 مجمة نقابة المحاميف، 1995 ، الصادر عاـ1089/95 األردنية،  رقـ صادر عف محكمة التمييزاؿحكـ لؿ الرجكع- 3

. 2716العدد الحادم عشر، ص
 مجمة نقابة المحاميف، 1996 ،  الصادر عاـ1213/96صادر عف محكمة التمييز األردنية، رقـ اؿحكـ لؿ الرجكع- 4

 .2979العدد العاشر، ص
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لنظاميا األساسي أك إذا عجزت عف الكفاء بالتزاماتيا كذلؾ استنادا إلى قانكف الشركات كليس إلى قانكف 
(1 )."دعاكل الحككمة

. 
مف خالؿ استعراضنا ليذه القرارات يتبيف لنا أف المشرع األردني لـ يتعرض لتعريؼ الجريمة 

نما تعرض ليا بصدد كقائع بحثت بيا الجريمة االقتصادية مف حيث االعتداء عمى  االقتصادية مباشرة كا 
.   الماؿ العاـ أك حمايتو سكاء مف قبؿ المكظؼ أك غير المكظؼ

أما في القضاء المبناني كمحكمة التمييز المبنانية عمى رأسو ككذلؾ محكمة االستئناؼ كمحكمة 
استئناؼ الجنح في كؿ محافظة فتعرضت لمجريمة االقتصادية عندما كانت تبحث أك تنظر في قضايا 
ضريبية أك جمركية أك نقدية أك مصرفية أك في جرائـ الغالء كاالحتكار، فمثال جاء في قرار لمحكمة 

إف كؿ : "يمي التمييز الجزائية المبنانية في مكضكع الجريمة االقتصادية كىي تنظر قضية تزييؼ نقد ما
محاكلة لتقميد األكراؽ النقدية تعتبر كتقميدىا بمعنى جريمة تامة، إذا لـ يحؿ دكف إتماـ التقميد سكل 

بذلؾ ترل المحكمة أنو كال كاحد مف المتيميف رجع عف فعمتو مختارا إذ  (2)"ظركؼ خارجة عف إرادة الفاعؿ
كالتي كانكا يقكمكف بتقميد أكراؽ نقد لبنانية بقصد -أف عدـ إتماـ المتيميف أفعاليـ في ىذه القضية 

كأخيرا خشية افتضاح أمرىـ بسيكلة ألٌف عمميـ ... يعكد لعدـ نجاحيـ رغـ المجيكد المبذكؿ- تركيجيا
 كاف غير متقف كخكفا مف افتضاح أمرىـ، لـ يسعكا إلى تركيج ما أعدكه بؿ قامكا بإتالفو بالتالي جريمتو

الظركؼ خارجة عف إرادتيـ، مما يشكؿ جرميـ ىذا الجناية المنصكص عمييا في المادة  ممـ يتـ إتمامو
 .(3)ع المبناني. ؽ443

 صريح ككاضح لمجريمة االقتصادية كلكنو أشار ان بالرجكع إلى القضاء الجزائرم نجده لـ يضع تعريؼ
يعد مرتكبا لجريمة التخريب االقتصادم : "يمي إلييا في أحد قرارات المحكمة العميا حيث عرفتيا بما

 سنة، كؿ مف أحدث أك حاكؿ أف يحدث متعمدا شغبا 20 سنكات إلى 10قت مف ؤكيعاقب  بالسجف الـ
. (4)"مف شأنو أف يعرقؿ األجيزة األساسية لالقتصاد الكطني، أك يخفض مف قدرة إنتاج الكسيمة االقتصادية

                                                           
 مجمة نقابة المحاميف، 1996، الصادر جكيمية 1485/96 الرجكع إلى الحكـ الصادر عف محكمة التمييز األردنية،- 1

. 3284العدد السابع، ص
، نقال عف غير منشكر، 1971 جكيمية 22، الصادر 204الرجكع إلى الحكـ الصادر عف محكمة التمييز المبنانية، رقـ - 2

. 65غساف رباح، قانكف العقكبات االقتصادم، المرجع السابؽ، ص
. 63-62جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص- 3
 .207، صالمجمة القضائية ،22/07/1999 الصادر بتاريخ 177988الرجكع لقرار الحكمة العميا رقـ - 4
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 جريمة التيريب الذم كرد فيو: كما أكرد بعض المفاىيـ المحددة لجرائـ اقتصادية معينة كتعريؼ مثال
 كما بعدىا مف قانكف الجمارؾ كؿ استيراد لمبضائع أك تصدير خارج 324يعتبر تيريبا في مفيكـ المادة "

. (1)"المكاتب الجمركية بصفة غير قانكنية أك بطريؽ الغش
: تتحقؽ جريمة اختالس بتكافر الشركط التالية" كما أكرد تعريؼ لجريمة االختالس الذم جاء فيو 

أف يككف الفاعؿ قاضيا، أك مكظفا أك مف في حكمو، أف يقع اختالس أك تبديد أك احتجاز بدكف  -
. حؽ أمكاال عامة أك خاصة

 .(2)"أف تككف ىذه األمكاؿ قد سممت إليو بمقتضى أك بسبب كظيفتو إضافة إلى القصد الجنائي -

سمات كأسباب تنامي الجريمة االقتصادية  :المطمب الثالث
تجعؿ ليا طابعا يميزىا عف  (الفرع األكؿ) الشٌؾ أٌف لمجرائـ االقتصادية سماتيا كخصائص معينة

كثير مف الجرائـ العادية التي يتـ دراستيا تحت مظمة النظرية العامة لمجريمة باعتبار أف الجريمة 
االقتصادية ظاىرة اجتماعية تأخذ دالالتيا مف المحيط البشرم كالمادم الذم تقع فيو، فال يمكف النظر 

بأم حاؿ إلى الجريمة دكف النظر إلى اإلطار المحيط بيا مف عكامؿ اقتصادية كأطر سياسة كنظـ تحكـ 
 .(الفرع الثاني)المجتمع تشريعيا كتنظيميا كىذا ما دفعنا في بحث في أسباب كدكافع تنامييا 

سمات الجرائـ االقتصادية : الفرع األكؿ
يمي أىـ ىذه  مف المعمـك أف لمجريمة االقتصادية سماتيا كخصائصيا كأحكاميا الخاصة بيا كفي ما

: السمات كالخصائص
فقد يبدك لممشرع أف سمككا معينا يمثؿ خطرا اجتماعيا إذ ييدد : الجريمة االقتصادية مف جرائـ الخطر- 

مصمحة جديرة باالعتبار فيقضي بتجريـ ىذا الفعؿ دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى إلحاؽ ضرر فعمي بمصمحة 
معينة، كتندرج الجريمة االقتصادية تحت طائفة جرائـ الخطر إذ ىي فعؿ ييدد النظاـ االقتصادم كبالتالي 

، كبالتالي تقـك الجريمة فييا لمجرد مخالفة النص (3)يجرمو المشرع منعا مف احتماؿ اإلضرار بيذا النظاـ
 .كما ىك الحاؿ مثال في المعاقبة عمى مجرد عدـ اإلعالف عف سعر السمعة المسعرة

                                                           
 كالقرار الصادر في 32926 في الطعف رقـ 03/07/1984قرار صادر عف القسـ الثاني لمغرفة الجنائية الثالثة ليـك - 1

جياللي البغدادم، االجتياد ؿ الرجكع. 1992عدد خاص، مارس  مجمة الجمارؾ، ،35881 في طعف رقـ 08/10/1985
. 28، ص2002، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، الجزائر، 1طالجزء األكؿ،  القضائي في المكاد الجزائية،

جياللي البغدادم المرجع ؿ  الرجكع،33184 مف الغرفة الجنائية األكلى الطعف رقـ 07/06/1983قرار صادر في - 2
. 48السابؽ، ص 

 .25-23صالح الديف حسف السيسي، المرجع السابؽ، ص- 3
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ال جريمة كال  "مبدأالجرائـ االقتصادية ال تخضع بصفة مطمقة ؿ: الجرائـ االقتصادية كمبدأ القانكنية -
ألٌف التشريع ىنا يتطمب العمـ بكافة مشكالت الحياة االقتصادية كأبعادىا المختمفة " عقكبة إال بنص

 .(1)كبالتالي فيي تخضع لممختصيف الذيف ىـ أكثر خبرة في ىذا المجاؿ
يتطمب التشريع في مجاؿ الجرائـ االقتصادية العمـ بكؿ مشاكؿ الحياة االقتصادية كأبعادىا المختمفة مما - 

 .( 2)يسيؿ تحقيؽ اليدؼ المنشكد لمسياسة االقتصادية
كالخطأ فييا  المعنكم، كتتميز بضعؼ ركنيا إنيا مف الجرائـ ذات المسؤكلية المطمقة أك دكف خطأ،- 

. (3)مفترض فرضا قابال إلثبات العكس
إٌف معظميا يقكـ عمى تجريـ الفعؿ الخطر بصرؼ النظر عف تحقيؽ الضرر مف عدمو، فتقكـ الجريمة - 

لمجرد مخالفة النص كما ىك الحاؿ مثال في المعاقبة عمى مجرد عدـ اإلعالف عف سعر السمعة المسعرة 
في حيف أٌف األصؿ المستقر في الجرائـ التقميدية أف التأثيـ ال يككف إال لمفعؿ كأحيانا لمفعؿ المبني 

. بالضرر
 كذلؾ في سبيؿ تحقيؽ ،أنيا مف الجرائـ ذات المسؤكلية عف فعؿ الغير كىي نكع مف المسؤكلية المطمقة- 

أىداؼ السياسة االقتصادية لمدكلة كيتـ فييا مسائمة الشخص االعتبارم كيضعؼ االعتداد بالركف المعنكم 
. في الجريمة كيساكم المشرع بيف الشركع كأحيانا المحاكلة المجردة عف الفعؿ التاـ

صعكبة اإلحاطة بكافة الجرائـ االقتصادية كىذا راجع لتعددىا كسرعة تغيرىا كتعقد الحياة المعاصرة  -
(4)كتعدد العالقات اإلنسانية كاستحداث أنشطة إجرامية بسبب التطكر التقني كاالقتصادم

 لكف يككف مف .
اليسير عمى مف يمارس نشاطا اقتصاديا معينا تتبع النصكص المنظمة لو كلكف العسير عميو تتبع 

النصكص المنظمة ألنشطة أخرل فالذم يعمؿ مثال في السيارات أك تجارتيا يككف مف العسير عميو تتبع 
القكانيف المنظمة لألغذية كاألدكية كالعمـ بالجرائـ متعمقة بيا كبالتالي ليست مف العدالة أخده بأحكاميا إف 

(5)جيميا
. 

                                                           
. 20سابؽ، صاؿمرجع  اؿإبراىيـ بف محمد الزبف،- 1
. 13سيد شكربجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص- 2
. 32عباس أبك شامة عبد المحمكد، المرجع السابؽ، ص- 3
. 33نفس المرجع، ص- 4
 .17، ص المرجع السابؽمحمد محي الديف عكض،- 5



 ػة الجػػريمة االقتصاديةمماه : الفصػؿ األكؿ                                      :األكؿ البػاب

- 42 - 

تتسـ معظـ الجرائـ االقتصادية بأٌنيا جرائـ تقكـ لمكاجية حاالت طارئة أك ظركؼ مؤقتة بظكاىر غير – 
 (1)دائمة أك لتغيير أسباب منيا تغير السياسة االقتصادية مف نظاـ إلى آخر أك التدرج في نفس النظاـ

كىذا مرده اختالؼ الضركرات االقتصادية أك األكلكيات االقتصادية بيف دكلة كدكلة أخرل كتتغير ىذه 
. األكلكيات مف زمف إلى زمف آخر في الدكلة الكاحدة

تتجو بعض التشريعات إلى إسناد سمطة التحقيؽ كالحكـ في بعض الجرائـ االقتصادية إلى لجاف إدارية - 
كليس إلى السمطة المختصة بالتحقيؽ في الجرائـ الجنائية عمى أساس أف ىذه الجرائـ أقرب إلى المخالفات 

كما إذا كقع الفعؿ المخالؼ مف مكظؼ في  ألكامر السمطة كبالتالي تشكؿ المخالفة الجنائية مخالفة إدارية،
 .اإلدارة ككاف الفعؿ مككنا لجريمة مف الجرائـ االقتصادية

إٌف العديد مف الجرائـ االقتصادية تنقضي بالتصالح أك المصالحة مع اإلدارة المختصة كالسيما في - 
. (2)القانكف الخاص بالجمارؾ كالتيرب الجمركي

العقكبة عمى ىذه الجرائـ تتسـ في األغمب بالقسكة بغية الكقاية، حتى إنيا قد  تصؿ حد اإلعداـ في - 
بعض البمداف ذات االقتصاد المكجو بالنسبة إلى بعض الجرائـ عندما تقترؼ عف عمد أك ينتج عنيا ضررا 

بميغا أك تجرم عمى سبيؿ االحتراؼ، لكما تحرص معظـ النصكص الخاصة بالعقاب عمى عدـ جكاز 
 العقكبة، كيخرج نفس قدر العقكبة المقررة أحيانا عف حده األقصى المفركض لنكع ذالحكـ لكقؼ تنفي

. الجريمة فتتجاكز مثال عقكبة الجنحة حد الحبس في الجنح كما ىك لحاؿ في الجرائـ النقدية
ال يعترؼ االتجاه الحديث لممتيـ في الجريمة بقاعدة األثر المباشر األصمح كلك كاف القانكف السابؽ - 

. غير محدد لفترة معينة
ف كانت المركنة كالحركة مف -  إٌف القكانيف الخاصة بالجرائـ االقتصادية قكانيف قابمة لمتغيير السريع كا 

مقتضياتيا حتى تكاجو دائما االحتماالت المضادة لمسياسة االقتصادية كىي قكانيف ال تحرص دائما عمى 
. الكحدة في سياسة التجريـ كالعقاب

مف أبرز خصائص القكانيف العائدة لمجرائـ االقتصادية النص كثيرا عمى التفكيض التشريعي، كمع أف - 
ىذا التفكيض محدد في القانكف العاـ بحيث ال يرد غالبا إال عمى المخالفات كفي غير ما يفرض قيكد 

نظرا لما يتطمبو  عمى الحرية الشخصية، إال أنو شائع في بعض الجرائـ االقتصادية كالتشريعات الجمركية،

                                                           
 الرياضمجمة األمف كزارة الداخمية،  ،"صكر الجرائـ االقتصادية في النظاـ الجنائي السعكدم"خياؿ كجيو محمد، - 1

. 24-23، ص1994 مارس السعكدية، العدد الثامف،
 .18عادؿ األبيككي، المرجع السابؽ، ص - 2
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التشريع في مجاليا مف خبرة فنية قد ال تتكافر لدل السمطة المفكضة باإلضافة إلى المركنة كالسرعة 
. المطمكبيف في عالج الظكاىر االقتصادية

فيما يخص أصكؿ المحاكمة كاإلجراءات المتخذة حياؿ الجرائـ االقتصادية فإنيا تسير كفؽ القكاعد - 
 فنذكر مثال (1)العامة كىذا في بعض منيا كيخرج عف حدكد ذلؾ البعض األخر مف الجرائـ االقتصادية

الدعكل العمكمية إٌنيا منكطة بالنيابة العامة تثيرىا كتباشرىا كليا الحؽ في تقدير جدكل تتبعيا  بخصكص
ككنيا ككيمة لممجتمع كلصالحو كمعبرة عف إرادتو، لكف كبالرغـ مف ىذا االختصاص األصيؿ ليا، إال أٌنيا 

 التي دفعت األخيرةلـ تعد تحتكره لكحدىا في مجاؿ الجرائـ االقتصادية، كىذا راجع لخصكصية ىذه 
فتؤكؿ ليا ميمة إثارة كتحريؾ الدعكل . بالمشرع الجزائرم إلى منح ىذه الصالحية لبعض الجيات اإلدارية

 .العمكمية كما يمكف ليذه الجية أف تنيي ىذه الدعكل بإحدل بدائميا كصمح مثال
إنيا مف جرائـ ذكم الياقات البيضاء ذات المسؤكلية المطمقة سكاء كقعت مف أفراد أك منشآت تجارية أك - 

شركات أك مصانع لذلؾ يقرر ليا الشارع غرامات مالية الف ارتكابيا مف جانب ىؤالء األفراد أك تمؾ 
الجيات إٌنما يبتغكف مف كراءىا الربح كلك مف طريؽ غير مشركع لذلؾ كانت عقكبة الغرامة ىي المناسبة 

. النشاط بخطأ أك قصد جنائيما اقترف ليا كىذا ال يمنع مف تشديد العقكبة إذا 
لسنة  (2)كتعتبر الغرامة ىي العقكبة المناسبة لألشخاص المعنكية كينص قانكف العقكبات الفرنسي

 في القسـ الثاني مف الباب الثالث مف الكتاب األكؿ عمى عقكبات أخرل لألشخاص المعنكية 1992
: كىي

. الحؿ -
. المنع النيائي أك المؤقت مف مباشرة كاحدة أك أكثر مف األنشطة المينية أك االجتماعية -
. الكضع تحت المراقبة القضائية -
. الغمؽ النيائي أك المؤقت لمنشأة المشركع المستخدمة في ارتكاب األفعاؿ المجرمة -
. ةاالستبعاد مف األسكاؽ العامة بصفة نيائية أك مؤقت -
. المنع النيائي أك المؤقت مف إصدار الشيكات -
المصادرة لمشيء الذم استخدـ أك خصص الستخدامو في ارتكاب الجريمة أك ما نجـ عنيا مع  -

.  حقكؽ الغيرةمراعا
                                                           

 .34-33 غساف رباح، المرجع السابؽ، ص-1
، الذم حؿ محؿ قانكف 1994، كالمطبؽ ابتداء مف أكؿ مارس 1992 جكيمية 22قانكف العقكبات الفرنسي الصادر في - 2

 .    ( مف ىذه الرسالة18 ص4 لتيميش رقـ الرجكع) الذكرسالؼ  1810 فبراير 06نابميكف الصادر في 
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 .نشر الحكـ -
عمما بأٌف العقكبات المنصكص عمييا في البنكد الثالثة األكلى ال تطبؽ عمى األشخاص المعنكية العامة 

. ككذلؾ األحزاب كالتكتالت السياسية كالنقابات المينة
بالنسبة لممشرع الجزائرم ىك أيضا كنظيره المشرع الفرنسي يعتبر الغرامة ىي العقكبة األصمية 

 (1)مف قانكف العقكبات الجزائرم مكرر 18لمشخص المعنكم المسؤكؿ جزائيا كىذا طابقا لنص المادة 

. باإلضافة إلى العقكبات التكميمية
تحرير الجريمة االقتصادية المعاصرة مف الخصكصية الزمانية كالمكانية لألبنية االجتماعية التي نشأت - 

فييا بحيث ترتكب كتمارس في  أبنية اجتماعية مختمفة عف تمؾ التي ظيرت فييا كارتبطت بيا بادئ ذم 
. بدء
تدكيؿ الجريمة االقتصادية فالصكر اإلجرامية المرتبطة بجماعات أك اتفاقات اجتماعية محمية اكتسبت - 

 .(2)الطابع الدكلي

أسباب تنامي الجريمة االقتصادية  : الفرع  الثاني
ألسباب كراء تنامي الجريمة االقتصادية كظكاىرىا اإلنحرافية كاختمفت سكاء عمى المستكل تعٌددت ا

: كمنيا (العالـ الغربي)أك عمى المستكل الدكلي  (العالـ العربي)المحمي 
ة لتنامي الجريمة االقتصادية ّيئاألسباب المحمية المو: أكال

 منيا ما ىي العربياختمفت كتعددت األسباب كالعكامؿ كراء تنامي الجريمة االقتصادية في العالـ 
ناتجة عف التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كمنيا ما ىك راجع إلى حاجة النشاط االقتصادم إلى التكجو 

االجتماعية كانعكست عمى األكضاع االقتصادية اٌلتي الحككمي ككثرة المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية، 
 :يمي كتتمثؿ ىذه األسباب فيما

أفرزت سياسة اإلصالح كالتحكالت  :التحكالت االقتصادية كأثرىا في تنامي الجرائـ االقتصادية- 1
االقتصادية كاالنفتاح االقتصادم في بعض الدكؿ العربية عمى العالـ العديد مف الجرائـ االقتصادية نذكر 

 : منيا

                                                           
 155-66، يعدؿ كيتٌمـ األمر رقـ 2004 نكفمبر10مؤرخ في  15-04القانكف رقـ  مكرر مف 18الرجكع لنص المادة - 1

 .10/11/2004 صادر في71 عدد،ج.ج.ر.، كالمتضٌمف قانكف العقكبات، ج1966  جكاف8المؤرخ في 
، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك ماجستيرمحمد بف لفا المطيرم، العكلمة كآثارىا عمى الجريمة االقتصادية، رسالة - 2

 .57، ص2005االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية، 
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 مف انعكاسات سياسة االنفتاح االقتصادم في بعض الدكؿ اإلفراط التشريعي كارتجالية القرارات حيث *
صدرت بعض القكانيف غير منسجمة مع الكاقع المعاش في ىذه البمداف، إلى ذلؾ صدكر عدة تعديالت 

. عمى ىذه القكانيف كفي فترات كجيزة
 أفراد ترتب عمى التحكالت االقتصادية السريعة العديد مف األزمات التي انعكست عمى سمككيات *

 جيد كبطرؽ بأقؿٌ  حيث اتجيت رأسمالية اإلصالح في سعييا إلى تجميع الثركة كتحصؿ الربح ،المجتمع
 كفي المقابؿ كانت الفئات المنتجة في المجتمع أكثر الفئات معاناة في ظؿ ىذا التحكؿ ،غير مشركعة

ة إلى سيادة القيـ الفردية كالالمباالة بمصالح ؼ باإلضا،كالذم أسيـ بدكره في تدىكر قيمة العمؿ المنتج
 .(1)دكف أم إسياـ في تحقيؽ قيمة مضافة لالقتصاد الكطنيكالمجتمعات 

ما أظيرتو التجارب العممية :  تدخؿ الشركات األجنبية في إحداث قدر مف الفساد في الدكؿ المضيفة*
 األجنبية في البمداف المضيفة، تستطيع المشاركة في الصراع السياسي تعمى مر السنيف أف الشركا

الداخمي، كذلؾ عف طريؽ إنشاء عالقات كثيقة مع الفئات المحمية ذات النفكذ المتمثمة في دكائر رجاؿ 
األعماؿ كالسمؾ السياسي كالدكائر العسكرية كالحككمية كتحاكؿ تمؾ الفئات تحقيؽ مصالحيا مف خالؿ 
كسائؿ متعددة بدءا بتقاضي الرشكة كاألعماؿ المشتركة مركرنا بالمساعدات المالية لألحزاب السياسية 
كتخطيط الدعاية االنتخابية كاستغالؿ السمطة لمحصكؿ عمى تراخيص كتقديـ التسييالت كبذلؾ الزج 

(2)بالماؿ العاـ في مشركعات غير مدركسة
. 

إٌف التطكر التكنكلكجي الذم عرفو العالـ شجع عمى :  التطكر التكنكلكجي كارتكاب الجرائـ المعمكماتية*
الجريمة االقتصادية إما بأصميا القديـ أك بشكميا الحديث لذلؾ فإف ىذه الرتكاب إبداع طرؽ جديدة 

 كالعصابات اإلجرامية حيث استفادت مف المافياالمعطيات العممية الحديثة أصبحت مطية في يد زعماء 
ت عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية ككذلؾ العمؿ فٌ تمؾ التقنيات في عمميات االحتياؿ كالتزكير كالتص

عمى ابتزاز المؤسسات المالية عف طريؽ التيديد باستخداـ األجيزة الحديثة لتدمير برامج تمؾ المؤسسات 
كالتعتيـ عمى الحسابات المصرفية كتدميرىا حيث أصبح متاحا لممنظمات اإلجرامية التعرؼ كالكصكؿ إلى 

ذلؾ بفصؿ التقنيػػات الحديثة كاستخداـ البرامج الحديثة الخبيثة بإدخاؿ  (3)أسرار تمؾ المؤسسات المالية
. أكامر غير معتمدة بقصد التدمير كاالبتزاز

                                                           
. 41سيد شكربجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص - 1
. 43نفس المرجع، ص - 2
 .44عباس أبك شامة عبد المحمكد، المرجع السابؽ، ص- 3
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ب في ككارث حقيقية إاٌل أنيا باتت تمثؿ خطرا عمى المصالح الحيكية بٌ مع أف فيركسات الحاسب لـ تتس
في البمداف الصناعية كالدكؿ النامية حيث يمكف لفيركس قاتؿ أف يعيب منظكمة لمتحكيؿ اإللكتركني 

لمكدائع كاألمكاؿ مما قد يترتب عمى ذلؾ مف انييار بعض المؤسسات المالية كالبنكية كيمكف أف يتسمؿ 
 .(1)الفيركس إلى برامج التحكـ في الصكاريخ كالمركبات الفضائية لتضؿ طريقتا أك تنفجر

خفاء الجريمة ما قاـ بو خبير الحسابات األمثمة كمف  عمى استخداـ برامج معدة خصيصا لتنفيذ كا 
الذم تمكف إباف عممو مع بنؾ الككيت التجارم لممشاركة في تحديث ، (2)"ميخائيؿ طكسكف"االلكتركنية 

كاطمع شقيقو المريض أنظمتو المعمكماتية مف استغالؿ فرصة سفر المشرؼ عمى عممو إلى باكستاف لزيارة 
تخير مف بينيا خمسة حسابات راكدة بخمسة فركع محمية مختمفة لمبنؾ كعمى حسابات المكدعيف األثرياء 
(3)كي يأخذ لنفسو بعض مبالغ منيا

 .

في  كتتعدد صكر التالعب حيث إمكانية استخداـ البرامج الجاىزة المخصصة لتخطي أنظمة الحماية الفنية
 كىذا ما قاـ بو خبير حسابات ،الحاالت الطارئة كالتالعب في نظـ المعالجة االلكتركنية لمبيانات عف بعد

 يراقب عمميات التحكيؿ ذمف دخكؿ حجرة األسالؾ البرقية المركزية لبنؾ في لكس أنجمكس بكاليفكرنيا كأخ
االلكتركني لألمكاؿ حتى التقط الشفرة التي يستخدميا البنؾ في إجراء ىذه التحكيالت كتمكف مف سحب 

 .(4) مميكف دكالر أضافيا إلى حسابو في نيكيكرؾ10.5
أف يزداد نشاط الجريمة االقتصادية في عصر العكلمة، ألسباب عدة منيا أف مف  مستقبالن ما ىك متكقع 

أىـ مظاىر العكلمة زكاؿ الحكاجز االقتصادية بيف الدكؿ، كشيكع النشاط االقتصادم العابر لمحدكد 
الكطنية مما يجعؿ سكؽ الجريمة عامة متعكلـ كخاصة سكؽ الجريمة االقتصادية، كالتي تستفيد مف 
 التطكرات في مجاؿ التقنيات كاالتصاالت عامة حتى غدت غالبية ىذه الجرائـ إلكتركنية أك فضائية

أصبحت تمثؿ تحديا لرجاؿ األمف في المنظكمة العربية حيث يصعب التحقيؽ فييا كيحتاج إلى خبرات 
 االلكتركني كغيره مف النشاط المستحدث ىك تحكؿ اإلجرامي فنية، كما أف األدلة الرقمية مرد ىذا النشاط

لكتركنية لى معمكماتية كا  . البنى االجتماعية كاالقتصادية إلى عالمية، كا 

                                                           
. 47سيد شكبجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص- 1
. ميخائيؿ طكسكف، خبير الحسابات االلكتركنية- 2
، مركز البحكث -مالجزء الثاف– صالح ىدل، الجريمة في مجاؿ نظـ المعمكمات، ندكة الجرائـ االقتصادية المستحدثة- 3

. 412 ص ،1993 ،االجتماعية، القاىرة، مصر
 .418 ص المرجع نفسو،- 4
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كالبناء التحتي المعمكماتي العالمي . كظيرت تبعا لذلؾ مسميات جديدة مثؿ الطريؽ السريع لممعمكمات
ككضع ضغكطا نحك عكلمة القانكف مستحدثة، فالنادم المعمكماتي ىك عالميا كليس كطنيا ما أفرز جرائـ 

. (1)كاألمف
ىكذا فإف الثركة العممية كالتكنكلكجية خمفت تأثيرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كأمنية كنفسية 

. عميقة امتدت لتشمؿ العديد دكؿ العالـ
تشٌتد الحاجة إلى تدخؿ الدكؿ في النشاط كالسياسات  :حاجة النشاط االقتصادم إلى التكجو الحككمي– 2

قامة  االقتصادية كذلؾ لضماف تحقيؽ أىدافيا االقتصادية مف خالؿ الحفاظ عمى النظاـ كاألمف كالقانكف كا 
الخدمات التعميمية كالصحية كاالجتماعية، كما يمكنيا تطبيؽ الرقابة المباشرة أك غير المباشرة مف خالؿ 

قامة المشركعات  التعريفات الجمركيػة الضرائب كالدعـ كاالئتماف كالرقابة عمى األسكاؽ كاألسعار كا 
. (2)الحككمية دكف اإلضرار بالفرص المتاحة أماـ القطاع الخاص في ممارسػة اختياراتو

كقد ينتج عف انسحاب الدكلة بعيدا عف العديد مف األنشطة االقتصادية كاالجتماعية ظيكر شركات 
 كبالتالي ىناؾ العديد مف الدكافع ،تكظيؼ األمكاؿ، كما تحدثو مف ضياع لمدخرات صغار المستثمريف

كراء تفشي ىذه الجريمة حيث حاجة الفرد المتزايدة لتحسيف دخمو مستقبال كعدـ إتاحة فرص استثمارية 
 .(3)الحككمية أكعية االدخارلممدخرات الفردية الصغيرة باإلضافة إلى أزمة الثقة في البنكؾ ك

باعتبار أف لكؿ دكلة نظاميا  :غياب التنسيؽ في السياسات االقتصادية بيف الدكؿ العربية- 3
االقتصادم الخاص بيا أحد أىـ األسباب لغياب التنسيؽ االقتصادم بيف ىذه الدكؿ بحيث لكؿ دكلة 

المقيد )المختمفة  النظـ االقتصاديةسياستيا االقتصادية كأىدافيا الخاصة بيا، كأماـ ىذه االختالفات في 
تكلدت سياسات اقتصادية مختمفة تماما، كؿ منيا يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ مختمفة عف  (حر، مختمط

 .األخرل
عدـ التمكف مف االستفادة بالمزايا النسبية أك بفكرة السكؽ   كأماـ ىذا التضارب في األىداؼ كالنتائج تكٌلد

 بكميات كبيرة بتكمفة اقتصادية تمكف مف المنافسة، في المقابؿ نجد اإلنتاجالكبير كالتخصص في 
الممارسات الجمركية تعيؽ انسياب السمع كالخدمات بيف الدكؿ العربية كفرض قيكد عمى انتقاؿ العمالة 

                                                           
. 46عباس أبك شامة عبد المحمكد، المرجع السابؽ، ص- 1
. 48سيد شكبجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص - 2
مجمة مصر ، "نطاؽ التدخؿ الحككمي في النشاط االقتصادم في ظؿ التخطيط التأشيرم"عبد السميع محمكد، - 3

 .54-53، ص1996، أكتكبر 444 العدد  مصر،، الجمعية المصرية لالقتصاد،المعاصرة



 ػة الجػػريمة االقتصاديةمماه : الفصػؿ األكؿ                                      :األكؿ البػاب

- 48 - 

بيف ىذه الدكؿ التي تمجأ بعضيا إلى العمالة األجنبية التي تأتي بأنماط سمكؾ اجتماعية تؤدم إلى 
. (1)الجريمة

تقـك كسائؿ اإلعالـ كخاصة المرئية بدكر كبير في تكحيد أفراد المجتمع  :عدـ ترشيد كسائؿ اإلعالـ- 4
كيسرم تأثيرىا بشكؿ كاضح نسبة كبيرة مف أفراد المجتمع خاصة بعد ظيكر األجيزة الفضائية كالبث 

 (2)المستمر لممكاد اإلعالمية غير المرشدة كغير النافعة كالتي ال تتفؽ مع مبادئ المجتمعات العربية
  لمظكاىر اإلجرامية مف الممكف أف تساعد عمى انتشارىاالسينمائيةكأحسف مثاؿ عمى ذلؾ تناكؿ األفالـ 

فإذا احتكل فمـ سينمائي عمى ظاىرة المخدرات ككيفية تعاطييا كالعنؼ، فإف ذلؾ يسيؿ انتشارىا بحيث 
يعرؼ الشباب كيفية استخداـ المخدرات ككيؼ يتـ الكصكؿ إلييا كيحدث ىذا في غياب التنشئة 
االجتماعية كالتفكؾ األسرل مع ضعؼ الكازع الديني باإلضافة إلى أفكار كثقافات بعض الفئات 

(3)االجتماعية حكؿ اليركب إلى عالـ المخدرات
. 

كما أٌنيا تساىـ بشكؿ كبير في الجرائـ االقتصادية مف خالؿ ما يقـ فييا مف دعايات لمتركيج لسمعة 
كقد تككف ىذه السمعة ليست عمى المستكل الرفيع مف الجكدة مما يؤدم إلى الغش التجارم، فينخدع  ػةيفمع

كالغش التجارم جريمة اقتصادية تيدد الصحة العامة كالسالمة الفردية كتمحؽ بالحياة  .األفراد بيا
(4)االقتصادية أضرار بالغة الخطكرة كينتج عنيا إىدار الثقة في بعض السمع كالخدمات

. 
ال يمكف حصر كافة األسباب  :المشكالت االقتصادية كاالجتماعية ك تنامي الجريمة االقتصادية- 5

: كالمشكالت االقتصادية كاالجتماعية المؤدية لتنامي الجريمة االقتصادية كلكف يمكف أف نذكر أىميا
يف  ػػػػػػػػػػبشكؿ كبير فيما ب (6) كاالستثمار(5)تفاكت معدالت االدخار : تكاضع معدالت االدخار كاالستثمار*

                                                           
. 54سيد شكبجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص - 1
. 11خمؼ بف سميماف صالح النمرم، المرجع السابؽ،  ص- 2
، المركز القكمي لمبحكث االجتماعية، القاىرة المجمة لجنائية ،"المخدرات كأزمة الشباب المصرم"حجازم أحمد مجدم، - 3

. 40، ص 2000، العدد األكؿ، مارس 45 المجمد ،مصر
  1996 ،(ب ط)،  نايؼ لمعمـك األمنية، الرياضجامعة،"مكافحة الجرائـ االقتصادية كالظكاىر اإلنحرافية"عبكد سراج، - 4

. 71ص
. معدؿ االدخار ىك ما تقتطعو الدكلة مف دخميا مف أجؿ استخدامو في تمكيؿ االستثمارات المحمية- 5
نيا زيادة الدخؿ كتحقيؽ اإلضافة الفعمية لرأس الماؿ األصمي، مف خالؿ أاالستثمار ىك مجمكعة التكظيفات التي مف ش- 6

امتالؾ األصكؿ التي تكلد العكائد، كذلؾ نتيجة لتضحية الفرد أك الدكلة، بمنفعة حالية لمحصكؿ عمييا مستقبال بشكؿ أفضؿ 
كبر، عف طريؽ الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية، أخذا بعيف االعتبار عنصرم العائد كالمخاطرة، سكاء كاف نكع أك

 2طكالتكزيع، األردف،  أحمد زكريا صياـ، مبادئ االستثمار، دار المناىج لمنشر:  لػالرجكع .االستثمار حقيقي أك مالي
. 19، ص2003
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كنظرا لمطاقة االستيعابية المحدكدة لالستثمارات بناء عمى  الدكؿ كاتساع نطاؽ التفاكت مف عاـ آلخر،
السكؽ الداخمية المحدكدة، فإف جانب ميـ مف مدخرات تمؾ البمداف يتسرب إلى الخارج، كما أٌف ضعؼ 

الحكافز السكقية كالمالية لالستثمارات تشكؿ بدكرىا عكائؽ أماـ تحسف معدالت االستثمار في الدكؿ العربية 
. (1)كبالتالي يشكؿ عائقا أماـ التقدـ االقتصادم

 أدل االنخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تراجع متكسط معدؿ  : انخفاض معدؿ النمك االقتصادم*
، كانعكس عميو سمبا مف خالؿ ثالثة قنكات تمثمت (2)النمك االقتصادم في الدكؿ العربية المصدرة لمنفط

األكلى في انخفاض العائدات النفطية كمف ثمة انخفاض أكبر مككنات الناتج المحمي اإلجمالي كمف ثـ 
معدؿ نمك الناتج، أما الثانية فتمثمت في انخفاض اإلنفاؽ العاـ كخاصة عمى مشركعات البنية األساسية 

كالتي تعد أحد محركات النمك بتمؾ الدكؿ، أما القناة الثالثة فتتمثؿ في انخفاض الحافز عمى االستثمار في 
ـٌ انخفض معدؿ  قطاع النفط نظرا النخفاض العائد المتكقع ككذلؾ عدـ كضكح الرؤيا المستقبمية، كمف ث

. (3)النمك في تمؾ المجمكعة
، كمازالت مستمرة إلى حد اآلف، حيث فقدت 2014كىذا خاصة بعد األزمة األخيرة كالتي بدأت بعد 

يعكد ىذا االنخفاض . (2015ديسمبر - 2014جكيمية )األسعار مف قيمتيا االسمية خالؿ فترة الممتدة بيف 
فإلى جانب الطمب قامت العديد . إلى مجمكعة مف العكامؿ المتشابكة معظميا لو عالقة بأساسيات السكؽ

مف الدكؿ األسيكية بتخفيض الدعـ المقدـ لمطاقة، األمر الذم نتج عنو انخفاض في الطمب المحمي بسبب 
ارتفاع األسعار المحمية لمطاقة، كذلؾ كخطكة مف ىذه الدكؿ الصناعية نتيجة تكقع انخفاض معدؿ النمك 

كما انخفض طمب مجمكعة الدكؿ الصناعية نتيجة تكقع . االقتصادم كتدىكر قيمة عمالتيا المحمية
انخفاض معدؿ النمك الصناعي في ىذه الدكؿ كمف ثمة انخفاض الطمب عمى مدخالت اإلنتاج كمنيا 

. النفط الخاـ
 كما ساىـ ارتفاع سعر صرؼ الدكالر مقابؿ العمالت الرئيسية األخرل مدعكما بتكقعات تحسف 

االقتصاد األمريكي في خفض مستكيات األسعار العالمية لمنفط الخاـ استنادا لمعالقة العكسية بيف 
أما عمى جانب العرض، فقد ارتفعت اإلمدادات النفطية العالمية، كخاصة إمدادات النفط مف . المتغيريف

                                                           
. 48سيد شكبجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص- 1
، عماف، البحريف، الجزائر، العراؽ، ليبيا، اليمف، أٌما الدكؿ رالسعكدية، اإلمارات، قط: الدكؿ العربية المصدرة لمنفط ىي- 2

 .مصر، سكريا، المغرب، تكنس، السكداف، األردف، لبناف، مكريتانيا، الصكماؿ، كجيبكتي: العربية المستكردة لمنفط فيي
3

التطكرات " ،2016، صندكؽ النقد العربي 2016 لمزيد مف التفصيؿ االطالع عمى التقرير االقتصادم العربي المكحد -
 :اإللكتركني المنشكر عمى المكقع.  25، ص"االقتصادية الدكلية

 http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9. 

http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9
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الدكؿ المنتجة مف خارج أكبؾ، كتحديدا النفط الصخرم مف الكاليات المتحدة األمريكية، كرماؿ النفط في 
كأماـ اختالؿ التكازف بيف الطمب . مف البرازيؿ (منطقة ما قبؿ الممح)كندا، كنفط المياه العميقة جدا 

كالعرض أدل إلى كجكد فائض في إمدادات النفط العالمية، كاٌلتي أدت بدكرىا إلى االنخفاض الكبير في 
. أسعار النفط الخاـ

 إلى اتفاؽ بشأف اإلبقاء عمى مستكل 2014بناء عمى ما تقدـ، تكصمت دكؿ أكبؾ بنياية عاـ 
. اإلمدادات دكف تخفيض بيدؼ الحفاظ عمى حصتيا السكقية

الجدير بالمالحظة، أٌف ىناؾ تشابيا كاضحا في األسباب الرئيسية الكامنة كراء األزمة الحالية التي تشيدىا 
أسعار النفط العالمية مع األزمة التي شيدتيا في منتصؼ الثمانينيات، مف حيث الزيادة في إمدادات النفط 

كالجدير . مف الدكؿ المنتجة مف خارج أكبؾ المتزامنة مع تباطؤ في نمك الطمب العالمي عمى النفط
باالىتماـ أيضا، أف جزء كبير مف الزيادة في اإلمدادات النفطية مف خارج أكبؾ جاءت مف المصادر غير 

. (1)التقميدية كالمتمثمة في األساس في النفط الصخرم األمريكي كرماؿ النفط كالنفط الثقيؿ جدا
 2009كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ الجزائر انخفضت صادراتيا النفطية إلى السكؽ األمريكية عاـ 

، ثـ أخذت باالنخفاض 2010في عاـ /  ألؼ برميؿ510بسبب األزمة العالمية، ثـ ارتفعت لتصؿ إلى 
كىذا ما انعكس سمبا عمى النمك  ،2014يـك فقط في عاـ  / ألؼ برميؿ110بعد ذلؾ لتصؿ إلى 
   .(2)االقتصادم الجزائرم

تعد مشكمة البطالة مشكمة اجتماعية سياسية اقتصادية تيدد األمف االجتماعي لممجتمع : البطالة- 
كمف أسباب البطالة سكء استغالؿ المكارد االقتصادية كاإلمكانيات البشرية كالمادية المتاحة  ،(3)قؿبكاـ

بالمجتمع استغالال كامال مما يؤدم إلى انخفاض عدد السمع كالخدمات التي ينتجيا كيتمتع بيا ىذا 
 االقتصاد كتعطيؿ المكارد االقتصادية كالشٌؾ أٌف ىذا التعطيؿ لممكارد كعدـ إنتاجيةالمجتمع، كانخفاض 

استغالليا جريمة اقتصادية فمثال نجد أنو تكثر بسبب البطالة الكثير مف الجرائـ االقتصادية كالغش 

                                                           
المصادر "، 2016، صندكؽ النقد العربي 2016لمزيد مف التفصيؿ االطالع عمى التقرير االقتصادم العربي المكحد - 1

:  المنشكر عمى المكقع اإللكتركني،"الكاقع كاآلفاؽ كاالنعكاسات عمى الدكؿ العربية - النفطية غير التقميدية
http://www. amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js. 

. 304، المرجع السابؽ، ص2016التقرير االقتصادم العربي المكحد - 2
 2014، 1ط ذياب مكسى البداينة، كاقع كأفاؽ الجريمة في الكطف العربي، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف، عماف، -3

 .71ص

http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js
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كبالتالي تزايد إعداد العاطميف يشكؿ إىدارا لطاقة عنصر العمؿ مف جية، كيشكؿ مف  .إلخ...كاالحتكار
. (1)جية أخرل تيديدا لالستقرار السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم مف جية ثانية

تتسـ حركة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى  : تدني تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة*
الدكؿ العربية بأٌنيا شديدة التذبذب مف سنة ألخرل ك يعكد ذلؾ إلى أف الجانب األكبر مف ىذه التدفقات 
 يتمثؿ في عمميات شراء أجنبية لألصكؿ العامة المممككة لمدكلة، أك تمؾ المطركحة لمبيع لمقطاع الخاص 

(2)المحمي أك األجنبي، كبالتالي فإنيا تزيد أك تقؿ تبعا لحركة برنامج الخصخصة في البمداف العربية
. 

معظـ الدكؿ العربية تتحمؿ عبئا ثقيال ممثال في الديكف الخارجية  :(3) تزايد حجـ الديكف الخارجية*
 .(4)ككنسبة مف حصيمة صادراتيا السمعية ك لخدمية

يؤدم انتشار الفقر كسكء تكزيع  :انتشار ظاىرة الفقر كتزايد الفكارؽ الطبقية كتنامي معدالت الجريمة* 
الثكرة بيف األفراد إلى تنامي معدالت الجريمة االقتصادية، فالتغيرات االقتصادية ذات تأثير عمى النسؽ 

يصبح المجتمع مككف مف طبقات مختمفة، كفي ظؿ عدـ تكفر األمف االقتصادم ، ؼالبنائي لممجتمع
كاالجتماعي كالفقر كتدني الرعاية االجتماعية، يؤدم ذلؾ إلى تككيف اتجاىات معارضة لممجتمع التمرد 

كقد انتيت دراسات في عمـ االجتماع  ،(5)عميو، فتظير السرقة كرشكة كغيرىا مف الجرائـ االقتصادية
حيث تشير نتائج كثيرة مف البحكث إلى زيادة معدالت   الجنائي إلى كجكد عالقة قكية بيف الفقر كالجريمة،

                                                           
 (غير منشكرة) أيمف عمي خشاشنة، آثار الجرائـ االقتصادية كعالجيا مف منظكر االقتصاد اإلسالمي، رسالة ماجستير -1

تخصص االقتصاد اإلسالمي، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، قسـ االقتصاد اإلسالمي، جامعة اليرمكؾ، األردف، سنة 
 .32، ص 2001

. 60سيد شكبجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص- 2
مية ف تككنت مجمكعة عمؿ تضـ كؿ مف الصندكؽ النقد الدكلي، كالبنؾ العالمي، كمنظمة التعاكف كالت1984في سنة - 3

 الديكف الخارجية في تاريخ إجماليإٌف " :كبنؾ التسكيات الدكلية قامت بكضع تعريؼ مكحد في تقريرىا السنكم كىك كالتالي
 معيف يككف مساكيا إلى مبمغ االلتزامات التعاقدية الجارية التي تؤدم إلى تسديدات مقيمي بمد ما اتجاه غير المقيميف بو

 مف دكنيا أك دفع الفكائد مع أك بدكف تسديد مبمغ األصؿ الرجكع في أككيشمؿ حتمية تسديد أصؿ الديكف مرفكقا بالفكائد 
 :                       ىذا الشأف لػ

        DEMBINSKI.M.P, «  l'endettemant international », OCDE. Paris,1988, p20-ػ                                     

 المحددة أكثر مف سنة كاحدة كىك مستكجب  أكالديف الخارجي الذم تبمغ مدة استحقاقو األصمية " :كما عرفيا البنؾ الدكلي
ألفراد أك لييئات مف غير المقيميف كتسدد بعمالت أجنبية أك بسمع كخدمات الرجكع في ىذا الشأف لصندكؽ النقد الدكلي 

 .40-39، ص 1991، كاشنطف INST21-XIII/6/11إدارة الديف الخارجي الكثيقة رقـ 
4

 .63 سيد شكبجي عبد المكلى، المرجع السابؽ، ص-
 األمنية سيد شكبجي عبد المكلى، الفكر االقتصادم كمكافحة جرائـ النمك االقتصادم، المركز العربي لمدراسات - 5

 .    42، ص1992، فيفرم (ط.ب)الرياض، السعكدية، 
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. اعدـ كفاية دخموؿ بيف المجرميف الذيف ينتمكف إلى الطبقات الفقيرة  الجريمة
  :األسباب الدكلية المييئة لتنامي الجريمة االقتصادية/ ثانيا

أدت التحكالت الكبيرة التي مر بيا االقتصادم الدكلي كالتي كانت مف سماتيا البارزة انحسار النظاـ       
االقتصادم االشتراكي كالتحكؿ العالمي الحديث نحك الميبرالية االقتصادية إلى تنامي الجريمة االقتصادية 

. كزيادة حدة المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية حيث أضرت كثيرا بالمشاريع التنمكية لمبمداف النامية
مف المبادئ األساسية لكؿ األنظمة الميبرالية حرية التجارة كالصناعة سكاء عمى المستكل الكطني أك 
عمى المستكل الدكلي كأماـ انفتاح أسكاؽ الماؿ العالمية تزايدت معدالت الجريمة، حيث أدل إلى تعميؽ 

مظاىر عدـ التػكازف كعدـ العدالة في العالقات االقتصادية الدكلية كتيريب األمكاؿ كجرائـ التجارة 
اإللكتركنية كاالنترنت، كما ساىـ في تنامي الجريمة االقتصادية، إفرازات تحرر أسكاؽ الماؿ العالمية 

كتزايد حركة رؤكس األمكاؿ كاألدكار المختمفة لمشركات الدكلية متعددة الجنسيات حيث تزايدت المخاطر 
الثركات الطبيعية كاستغالليا في  المصاحبة لحرية تدفؽ رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات كالسيطرة عمى إنتاج

، تفشي ظاىرة اليجرة غير الشرعية كتزايد أعداد اإلنتاجالدكؿ النامية كصاحب حرية انتقاؿ عناصر 
(1)العصابات اإلجرامية كتصاعد مكجات العنؼ كاإلرىاب الدكلي

. 
مف العكامؿ الدكلية التي ساىمت في تزايد الجريمة التطكر في التكنكلكجيا المعمكمات، كتزايد أعداد 

المحميات المصرفية اآلمنة في العديد مف مناطؽ العالـ، كما أحدثتو العكلمة مف تحديات مالية 
. كاقتصادية

ترتبط عممية الفساد بالبيئة الدكلية كالمناخ االقتصادم كالسياسي : المناخ االقتصادم كالسياسي العالمي-
العالمي كىذا خصكصا بعد انييار األنظمة االقتصادية االشتراكية، حيث عرؼ العالـ مع نياية األلفية 

الثانية تحكالت سياسية كاقتصادية عميقة، تمثمت في انييار االقتصاد السكفياتي كمعو دكؿ أكركبا الشرقية 
كعدد كبير مف دكؿ العالـ الثالث كبركز االقتصاد األمريكي كنمط عالمي جديد كقكم عمى الساحة 

أصبح يمثؿ لدل عدد كبير مف أكركبييف الشرقييف نمط جذاب يعكس التكافؽ  االقتصادية الدكلية، لدرجة
 بتطكر األكضاع االقتصادية (2)بيف اقتصاد السكؽ كاختيار اقتصادم كالسياسة الديمقراطية كنيض لمحكـ

الضركرم تكحيد تنقؿ رؤكس األمكاؿ بكؿ حرية في أم مكاف  كالمالية كتحرير التجارة الدكلية، أصبح مف
جؿ ضماف المردكدية كالربح ككاف ىذا ىك اليدؼ مف جكالت المفاكضات التجارية الدكلية أمف العالـ مف 

                                                           
 .76-75سيد شكربجي عبد المكلى، مكاجية الجرائـ االقتصادية في الدكؿ العربية، المرجع السابؽ، ص -1

2
 - ROBERT. B,  SOUYRI. P. F, « Mondialisation et régulations,  Europe et japon face à la singularité »  

Américaine Editions, "La découverte" France, 2001, P32 -33. 
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 التي ألغت الحكاجز في كجو تكحيد األسكاؽ كبيذا ظيرت لمكجكد (1)عرفت بجكلة ألكرغكام كالتي
            .(2)ـ1975سنة  (O.M.C)المنضمة العالمية لمتجارة 

 األسكاؽ المالية العالمية كتحرير التجارة الدكلية، برزت عنو عدة نتائج مف بينيا رفع القيكد عف بانفتاح
 عبر الحدكد، كنجـ عف ذلؾ تزايد نشاط عصابات اإلجراـ األمكاؿحركة األشخاص كالسمع كرؤكس 

المنظـ في الدكؿ المستقمة عف االتحاد السكفياتي سابقا، كأسيـ ذلؾ في تزايد حجـ تجارة المخدرات كتعقيد 
(3)مسارات تيريبيا

 .

في ظؿ تزايد خطى المنظمات اإلجرامية عمى المساحة العالمية كتمكنيا مف االستفادة مف التحكالت 
العميقة التي تمت عمى مستكل المجتمع الدكلي، قامت بربط عالقات كاتصاالت مع المؤسسات الشرعية 

 .كىذا ما مكنيا مف تكديس ثركات معتبرة
بالتالي ىناؾ دعما بيف السياسييف الفاسديف كالمسؤكليف النافديف كالشركات كىذا ما عبر عف 

ىكذا فرض اإلجراـ المنظـ نفسو بكاسطة المخاطر  (4)الجريمة المنظمة في مجاؿ الماؿ كاألعماؿ
كالتيديدات التي يسببيا، كالنشاط اإلجرامي صار يساير إيقاع العكلمة، كيتأقمـ مع الصعكبات الجديدة في 

. األسكاؽ

 سبعة قضاة أكربييف 1996كفي محاكلة لمكقكؼ في كجو ىذا اإلجراـ المتنامي اجتمع في جنيؼ سنة 
ساىـ  .(6) دعكا مف خاللو لمتعاكف بيف الحككمات الحتكاء ىذا اإلجراـ،(5)ككجيكا نداء عرؼ بنداء جنيؼ

الكبير بيف اإلجراـ المنظـ كبعض السمطات السياسية كالشركات متعدية الجنسيات في  التكاطؤ كالتعاكف

                                                           
، ككاف أخر اجتماع ليذه الجكلة في 1993 إلى غاية 1986ىي جكلة مفاكضات تجارية استمرت مف : جكلة األرغكام- 1

( OMC)، بدأ عمؿ 1995، كمع بداية جانفي 15/04/1994 النتائج الرسمية ك ذلؾ في إقرارحيث ثـٌ  مراكش بالمغرب،
بشكؿ رسمي باعتبارىا اإلطار القانكني لنظاـ التجارة متعدد األطراؼ، حيث يؤمف االلتزامات التعاقدية األساسية التي تحدد 

 عبارة عف منتدل يسعى إلى تنمية العالقات التجارية أٌنيا كالضكابط التجارية كما األنظمة ذلمحككمات كيفية صياغة كتنفي
الدكؿ، الرجكع في ىذا يف بيف الدكؿ مف خالؿ مناقشات كالمفاكضات الجماعية كاألحكاـ القضائية لممنازعات التجارية ب

، جامعة الباحث، مجمة "انعكاسات تحرير التجارة العالمية عمى اقتصاديات البمداف النامية" الشأف إلى، مقاؿ محمد قكيدرم،
. 19ص ، 2002عدد األكؿ، اؿاألغكاط، الجزائر، 

2
- MAILLARD. J, GREZAUD P. X, « Un monde sans loi » , stock, France – 2001. Page 26. 

 (ت.د) عيد محمد فتحي، غسيؿ األمكاؿ كالجكانب الفنية كالجنائية كالدكلية، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض،- 3
. 6ص

4
 - – CHASSUDOVSKY. M, « Comment les mafias gangrènent l’économie mondiale le monde diplomatique » 

(Décembre 1996), PP 24- 25. 
5
 - Appel de genéve (1 octobre 1996) un monde sans loi_ MAILLARD. J, GREZAUD P. X, op. cit ,  page 136. 

6
 - PIERRE. A, " L'ambiguité des états face au crime organisé", consulté le 22/19/2016, disponible à l'adresse: 

WWW.diploweb.com. géopolitique. 
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مجاؿ الماؿ كاألعماؿ في تسربو في مختمؼ قطاعات االقتصاد العالمي كفرض نظمو المرتشية بالمعب 
بذلؾ أصبح اإلجراـ المنظـ كآفة تيدد جميع  .عمى كتر شرعية الدكؿ التي أضحت بدكرىا عاجزة حيالو

. الدكؿ اليكـ كتمٌس قطاعاتيا العمكمية كحتى الشركات الخاصة الجديدة

، التي تمت عمى مستكل كاسع (1)ت سياسة اإلصالح االقتصادم الغير المدركس كالخكصصةذأخ
كالتحكالت الفاشمة في مجاؿ االقتصاد كالسياسة كالتنظيـ، كسطا مالئما لكؿ أنكاع األنشطة الالشرعية 

. كالمرتشية في القطاعيف العاـ كالخاص

كما أف التخطيط التشريعي كارتجالية القرارات التي ال تنسجـ مع الكاقع كضعؼ الرقابة، كؿ ذلؾ خمؽ جكا 
. مالئما لمعمميات اإلجرامية الغير مشركعة كالممارسات المشبكىة

أدل تحرير التجارة العالمية إلى انفتاح أسكاؽ  :كانفتاح أسكاؽ الماؿ العالمية (2)تحرير التجارة الخارجية- 
كالخدمات كسيؿ اندماج االقتصاد الكطني في االقتصاد العالمي كقد قممت ىذه السياسة نفكذ  السمع

باإلضافة إلى الحككمات كالدكؿ في االقتصاد، حيث أصبحت أرباحيا تصب في حسابات الدكؿ المتقدمة، 
 القيكد الحديثة التي تحد مف صادراتيا كتحمميا تكاليؼ إضافية الخسائر التي تعاني منيا الناتجة عف

إٌف  .كينجـ عف ذلؾ تعميؽ مظاىر عدـ التكازف كعدـ العدالة في العالقات الدكلية بكؿ صكرىا كأشكاليا
 ؤٌدم إلى ػػػػػػػػػػػػػػػػ م(3)عدـ العدالة كاالفتقار إلى التكازف بيف كؿ مف الدكؿ النامية كالتكتالت االقتصادية العالمية

                                                           
ىي تحكيؿ ممكية المؤسسات العمكمية إلى الخكاص كتعتبر ىذه العممية نتيجة منطقية لالنتقاؿ مف النظاـ : الخكصصة- 1

الرجكع في ىذا الشأف لمنصكرة  .االقتصادم االشتراكي المسير إداريا في إطار التخطيط المركزم إلى نظاـ اقتصاد السكؽ
، تخصص قانكف أعماؿ، كمية "غير منشكرة" دكتكراه أطركحةدكاد، اآلليات القانكنية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، 

. 4ص  ،2016-2015 الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة محمد خيضر بسكرة،
كذلؾ بإلغاء القيكد عمى الكاردات كالصادرات كتخفيض معدالت التعريفة الجمركية عمى : تحرير التجارة الخارجية- 2

إلزاـ الكاردات كالتخمص مف السبؿ األخرل لتقييد الكاردات كالقيكد غير التعريفية، الفنية أك الصحية كما إلييا، كعدـ 
المنتجيف المحمييف أك المستثمريف األجانب بشراء نسبة معينة مف مدخالت اإلنتاج مف المصادر المحمية أك عدـ إلزاميـ 

ىؿ حقا أف تحرير " الرجكع في ىذا الشأف لمنير الحمش،. الخ...الشركات األجنبية،ٌ أيضا بتصدير نسبة معينة مف إنتاجيا
، مقاؿ 3، جمعية العمـك االقتصادية السكرية، ندكة الثالثاء االقتصادية الثالثة كالعشركف، ص"التجارة الخارجية قاطرة لمنمك؟

 .www.mafhoum.com/syr/hemesh :الكصمةعمى . 22/10/2016إلكتركني تـ االطالع عميو يـك 

ىي مجمكعة الترتيبات التي تيدؼ إلى تعزيز حالة التكامؿ االقتصادم بيف مجمكعة مف : التكتالت االقتصادية العالمية- 3
الدكؿ مف خالؿ تحرير التبادؿ التجارم كتنسيؽ السياسات المالية كالنقدية، كتحقيؽ نكع مف الحماية لمنتجاتيا الكطنية اتجاه 

العالـ الخارجي، بفرض تعريفة مكحدة كالتفاكض كعضك كاحد عمى االتفاقيات التجارية العالمية، مف أجؿ تخفيض تكمفة 
 =بتكسيع دائرة التنمية عبر تخفيض تكاليؼ االستيراد كتحقيؽ االستقالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة، كتحسيف المناخ االستثمارم

http://www.mafhoum.com/syr/hemesh
http://www.mafhoum.com/syr/hemesh
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(1)االضطرابات كالفكضى كتيريب األمكاؿ كيساىـ في انخفاض متكسط دخؿ الفرد في الدكؿ النامية
.  

، يسيـ في العديد مف المشاكؿ في كاإلنترنتإٌف تحرير التجارة العالمية مف خالؿ التجارة اإللكتركنية       
البمداف النامية، حيث أف الكاليات المتحدة تتمقى المعمكمات التي تغدم شبكة اإلنترنت كتقـك بجمع كافة 

تقدمة التي تشترؾ ـالبيانات كالمعمكمات عف الدكؿ كعف كبريات المؤسسات العاممة في البمداف النامية، كاؿ
يمكف  بخدمة اإلنترنت، تـ تقـك الكاليات المتحدة بتصنيؼ كؿ معمكمة كبصكرة مبرمجة لتتعرؼ ما ال

 .(2)لمجكاسيس المدربيف الحصكؿ عميو مف معمكمات

نأتي إلى أخطار تحرير التجارة الدكلية في مجاؿ الخدمات المالية كالمصرفية كما ينتج عنو خسائر 
عديدة لمدكؿ النامية بما يعنيو مف إتاحة الفرصة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية، سكاء عبر الحدكد أك 

عف طريؽ إنشاء فركع ليا داخؿ الدكؿ النامية، ىذه الخسائر تتعمؽ بتأثير سياسة البنؾ األجنبي عمى 
فنجد . السياسة االقتصادية لمدكؿ كما يمكف أف تتأثر الصناعات المالية الكليدة بالمؤسسات الكطنية

المصاريؼ المحمية في عصر التجارة اإللكتركنية حيث المنافسة الخارجية كتحكؿ المستيمكيف إلى بنكؾ 
مٌما يؤدم بالبنكؾ إلى قبكؿ األمكاؿ دكف اإلنترنت، عالمية كتحصيؿ عمميات بطاقات االئتماف عبر 

. اإلفصاح عف مصدرىا

لقد أصبحت اقتصاديات الدكؿ مندمجة في االقتصاد العالمي كداخمو ضمف النظاـ الدكلي اٌلذم ال يعرؼ 
حدكد كطنية، كال يتطمب أٌم كالء إال الحصكؿ عمى الربح السريع المقترف بالمضاربة عمى العمالت 

 .(3)ةكاستقالؿ األسكاؽ المتحررة مف القيكد الالئحي
طالؽ حرية الحركة ألسعار الصرؼ كالفائدة كاألصكؿ المالية مع حرية تدفؽ إ ٌف التحرر مف القيكد كا 

رؤكس األمكاؿ الستثمارىا عبر الحدكد قد ساىـ في حدكث تقمبات حادة في األسكاؽ المالية، ككلد العديد 

                                                                                                                                                                                     

السكؽ كتكحيد أك تقارب الرسـك كالحكافز الخاصة باالستثمار كتنسيؽ السياسات االقتصادية المختمفة كالمساعدة عمى = 
عمى  "التكتالت االقتصادية في الدكؿ المتقدمة كالنامية" انظر فالح خمؼ الربيعي،. مكاجية المشكالت كاألزمات االقتصادية

مقاؿ إلكتركني تـ االطالع عميو : ، المحكر، اإلدارة كاالقتصاد2008 – 6/ 12 – 2310الحكار المتمدف، العدد : مكقع
 .www.ahewar.org/debat/shaw.art.aspsaid -137574 : عمى الرابط23/10/2016 يـك

كماؿ السيد، مركز األىراـ : ، ترجمة-تفنيد المخاكؼ مف التجارة المفتكحة-بيرتمس جارم، كآخركف، جنكف العكلمة - 1
. 123، ص1999، 1طالقاىرة،  لمترجمة كالنشر،

 .86سيد شكربجي عبد المكلى، مكاجية الجرائـ االقتصادية في الدكؿ العربية، المرجع السابؽ، ص- 2
األمنية  عكض محمد محي الديف، عمميات غسؿ األمكاؿ كطرؽ مكافحتو، المكسـ الثقافي الثالث، أكاديمية نايؼ لمعمـك -3

 .10، ص1996الرياض، السعكدية، 

http://www.ahewar.org/debat/shaw.art.aspsaid%20-137574
http://www.ahewar.org/debat/shaw.art.aspsaid%20-137574


 ػة الجػػريمة االقتصاديةمماه : الفصػؿ األكؿ                                      :األكؿ البػاب

- 56 - 

ـ، كانييار السكؽ المالي في 1982مف األزمات التي مر بيا العالـ، مف بينيا انييار سكؽ الماؿ الككيتي 
فالس كسقكط 2008 أكتكبر 06 بنيكيكرؾ في'' كاؿ ستريت''  المصارؼ كالشركات الكبرل في أالؼ، كا 

العالـ، خالؿ السنكات األخيرة، ما ىي إال نتيجة لكسائؿ غير مشركعة استخدميا أصحاب الثركة كالسمطة 
(1)االقتصادية

. 

ممارسات الغير مشركعة ىي في تزايد اؿباإلضافة إلى ذلؾ ما ىك مالحظ في عصرنا الحالي أف 
 الجنسية، دخمت في صفقات تجارية يةمستمر كبشكؿ سريع، فنجد المؤسسات الكبرل كمنيا الشركات متعد

مشبكىة كمشككؾ في نزاىتيا، دفعت خالليا مئات المالييف مف الدكالرات، كرشاكم كعمكالت غير 
مشركعة، إلى مسؤكليف في الدكؿ الغنية كالنامية عمى حد سكاء، كتتحكـ المافيا المسيطرة عمى أغمب 

المؤسسات االقتصادية في االقتصاديات المحمية كالعالمية كتتاجر بالمخدرات كالبضائع الميربة، كتغسؿ 
(2)األمكاؿ كتتالعب بأسعار األسيـ كالمستندات في األسكاؽ المحمية كالدكلية

   .

مف انعكاسات تردم األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في العديد مف الدكؿ النامية انتشار ظاىرة اليجرة 
الغير شرعية، كما أٌدل تردم األكضاع التي تعيشيا دكؿ العالـ الثالث مف حركب داخمية إلى زيادة المجكء 

البشرم مف مناطؽ أكثر تكثر إلى المناطؽ األكثر أمنا، مما ترتب عميو حدكث عدة مشكالت أمنية 
كاجتماعية ساىمت في ظيكر العديد مف الجرائـ، كارتفاع عدد العصابات اإلجرامية المنظمة كالمحترفة 

لكجيا، التي تمكنيا مف اختراؽ معظـ األجيزة كالمؤسسات كذات التفكير كالتخطيط كالتنظيـ كالتسمح كالتكف
الرسمية في بعض الدكؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات، كالتغطية عمى بعض أنشطتيا الغير المشركعة مف 

. (3)خالؿ تجنيد بعض العمالء

سكاء في " العكلمة"عرؼ العقد األخير مف القرف العشريف تدكيؿ مصطمح : (4)العكلمة االقتصادية- 
الخطاب االقتصادم أك السياسي كاإلعالمي بشكؿ كاسع، سكاء كانت ىذه الخطابات عمى شكؿ مقاالت 

                                                           
 (ط.ب) مصطفى العكجي، المسؤكلية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، -1

 .9-8 ص،2015
 .57، المرجع السابؽ، ص"مكافحة الجرائـ االقتصادية كالظكاىر االنحرافية" عبكد سراج، -2
. 86سيد شكربجي عبد المكلى، مكاجية الجرائـ االقتصادية في الدكؿ العربية، المرجع السابؽ، ص- 3
عندما تحدث عف مفيـك  (مارشاؿ ماؾ لكىاف)يقاؿ إٌف أكؿ مف أطمؽ مصطمح العكلمة ىك عالـ االجتماع الكندم - 4

، كعرفيا بأٌنيا الكسائؿ اإلعالمية كالثقافية كركز عمى ذلؾ أكثر مف تركيزه عمى الكسائؿ (القرية الككنية في نياية الستينات
ىانس ييتر كآخركف، فخ العكلمة "االقتصادية متأثرا بذلؾ، لككنو أستاذ اإلعالميات االجتماعية في جامعة تكرنتك الرجكع لػ

. 13، ص1998ككيت، اؿالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، : سمسمة عالـ المعرفة، ترجمة
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أك دراسات كندكات كمؤتمرات كمؤلفات عممية ال يمكف حصر عددىا ككممة العكلمة ىي مصطمح غامض 
لـ يجد لو استقرار، كبالذات في المغة العربية، كحتى لغة األـ اإلنجميزية، إاٌل أف الرؤية التي يقترب منيا 

 .    (1)العديد مف المفكريف، ىي أف العكلمة نظاـ عالمي جديد لو أدكاتو كعناصره

بذلؾ أصبح المفيـك الشائع لفمسفة العكلمة تعني تحكيؿ العالـ إلى قرية كاحدة بحيث يككف ىناؾ حرية 
، إف لمعكلمة أبعاد سياسية كاقتصادية (2)لمتجارة كالسكؽ كسيكلة انتقاؿ األشخاص كالبضائع بدكف قيكد

بالنسبة لمبعد السياسي فيك يرتكز عمى فكرة الديمقراطية، أما البعد االقتصادم فيقـك  .كاجتماعية كقانكنية
عمى الحرية المطمقة في انتقاؿ األمكاؿ كاألشخاص كالمعمكمات، أٌما البعد القانكني كاالجتماعي فإنو يشمؿ 

 .مفيـك الحرية كالمساكاة المطمقة

كما يعنينا في ىذا المقاـ ىك البعد االقتصادم أك كما يطمؽ عميو بالعكلمة االقتصادية كالتي اجتيد الكثير 
العكلمة  :مف الباحثيف في تعريفيا كلكنيـ لـ يتفقكا عمى تعريؼ مكحد كمحٌدد ليذه الظاىرة كنذكر منيا

الحرية االقتصادية كفتح األسكاؽ كترؾ : االقتصادية ىي نشر القيـ الغربية، في مجاؿ االقتصاد مثؿ
األسعار لمعرض كالطمب، كعدـ تدخؿ الحككمات في النشاط االقتصادم كربط اقتصاد الدكؿ النامية 

 باالقتصاد العالمي كتعكس ىذه الظاىرة زيادة حركة رؤكس األمكاؿ كتفسح المجاؿ كاسعا أماـ أصحاب
. (3)رؤكس األمكاؿ لجمع المزيد مف الماؿ

ىي تحكؿ العالـ إلى منظكمة مف العالقات "أٌف العكلمة االقتصادية " أحمد مصطفى عمر"كيرل 
االقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيؽ سيادة نظاـ اقتصادم كاحد يتبادؿ فيو العالـ االعتماد 
بعضو عمى بعضو األخر في كؿ مف الخامات كالسمع كالمنتجات كاألسكاؽ كرؤكس األمكاؿ كالعمالة 

ت  ػػػػػػػػػػػػػػػكما أعط، (4)"كالخبرة، حيث ال قيمة لرؤكس مف دكف استثمارات كال قيمة لمسمع دكف أسكاؽ تستيمكيا

                                                           
. 19عباس أبك شامة عبد المحمكد، المرجع السابؽ ص- 1
. 21ص ،المرجع نفسو- 2
، جامعة مجمة اإلدارة كاالقتصاد، "العكلمة االقتصادية كتأثيرىا عمى الدكؿ العربية" حمد عبد العزيز، كآخركف،أ- 3

 .66، ص2011المستنصرية، كمية اإلدارة كاالقتصاد، العراؽ، العدد السادس كالثمانكف، 
 مركز الدراسات الكحدة العربية ،مجمة المستقبؿ العربي ،"إعالـ العكلمة كتأثيرىا في المستيمؾ" أحمد مصطفى عمر،- 4

. 163، ص2000، سنة 256، العدد بيركت
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 ماتي لمعكلمة، خالي مف كؿ فمسفةغ مفيكما بر(1)(O.C.D.E)منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
يديكلكجيا بأٌنيا  االنفتاح التدريجي لمحدكد كنشر كتكزيع التقدـ التقني كتكثيؼ المنافسة في مجاؿ أسكاؽ "كا 

. (2)''الماؿ، كالتبادؿ المالي كتبادؿ الخدمات كاالتصاؿ

تسييؿ انتقاد القكل العاممة كالمعمكمات كالسمع كاألمكاؿ بيف '': كيمكف تعريؼ العكلمة االقتصادية بأٌنيا
. ''مختمؼ دكؿ العالـ كتخطي الحدكد اإلقميمية، كاندماج األسكاؽ في حقكؿ التجارة كاالستثمارات المباشرة

تأثر الجريمة االقتصادية بالتغيرات الحاصمة كاستفادتيا مما أتاحتو العكلمة االقتصادية خاصة في المجاؿ ت
المالي، كبالتالي عكلمة االقتصاد أنتج عكلمة الجريمة، كىي أخطر نتائج العكلمة كساىـ بشكؿ كبير في 

تنامي الجريمة االقتصادية كتطكرىا، كأٌدل إلى بركز جرائـ اقتصادية معقدة لـ تقترف فقط بالدكؿ 
ٌنماالصناعية   . أصبحت بمقدكر األفرادكا 

 

 :فشكر كتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿك مراكز األ-

  :لمراكز المالية األكفشكر بأنيا ا صندكؽ النقد الدكلي عرؼ:Les Zones offshore)) فشكرك مراكز األ*
مركز يقدـ الخدمات المالية عمى اختالؼ أشكاليا بكاسطة الكحدات المصرفية كغير المصرفية اٌلتي "

لى  تتكاجد بيا كخاصة إلى غير المقيميف بتمؾ المراكز، بما في ذلؾ عمميات االقتراض كاإلقراض مف كا 

                                                           
ىي منظمة دكلية تيدؼ إلى مساعدة أعضائيا بغية تحقيؽ نمك  (O.C.D.E)منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية  -1

كىي مككنة مف مجمكعة مف البمداف المتقدمة قدر عددىا في يكمنا . اقتصادم طكيؿ األجػػؿ كتحسيف مستكل معيشة السكاف
 لجنة كفريؽ عمؿ تستقطب زىاء أربعيف ألؼ خبير مف البمداف األعضاء في 200دكلة عضكا كتشمؿ عمى  34ىذا 

المنظمة كأيضا مف البمداف غير أعضاء، يعممكف عمى عدد ال يستياف بو مف المكضكعات كتؤدم المنظمة ثالث كظائؼ 
تأدية دكر ىيئة نشر لمقكاعد  إنتاج الدراسات كاإلحصاءات، تكفير فضاء لتبادؿ اآلراء كالتعمـ،- :تفيد أعضاءىا كىي

. كالمعايير
كتستند المنظمة في عمميا إلى طيؼ كاسع الصككؾ التقنية ككذلؾ التكصيات أك المبادئ التكجييية كآليات االستعراض 
مقاؿ . الندية كالمشكرة التي تكظفيا في تحميؿ السياسات الييكمية لمدكؿ كفي إتباع نيج مستعرض لمعالجة إشكاليات العكلمة

 .www.diplomatie gouv.fr/ar/politique: عمى الكصمة. 22/09/2016:إلكتركني تـ االطالع عميو يـك

مختار حسيف شبيمي، اإلجراـ االقتصادم كالمالي الدكلي كسبؿ مكافحتو، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض - 2
. 61، ص2007 ،(ط.ب)السعكدية، 
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المقيميف، كقد يكجو ذلؾ اإلقراض إلى الشركات كغيرىا مف المؤسسات المالية مف خالؿ التزامات 
 .(1)"المصارؼ في فركع أخرل أك إلى المتعامميف في المركز
ر انطالقا مف طبيعة نظامو المالي الذم يعرؼ كفشككبالتالي صندكؽ النقد الدكلي يعرؼ المركز المالي األ

. (2)حركة مالية خارجية غير متكازنة الحجـ مع التعامالت العادية في االقتصاد الداخمي
كىي تسمية  « les paradis fiscaux »الجناة الضريبية : مثؿ فشكر تسميات أخرل،كيطمؽ عمى مراكز األ
كتسمى أيضا بالمراكز المالية الحرة، كيطمؽ عمييا أيضا بالكاحات الضريبية التي ، مرادفة لمتدفؽ المالي

تحتضف برؤكس األمكاؿ الياربة مف دفع الضريبة في بالدىا، كقدر عددىا حكالي ما يقارب مائة منطقة 
 .(3)متناثرة في أنحاء العالـ

تكجد مجمكعة مف اإلعفاءات تكفرىا مراكز الجناة  : ركفشكالتسييالت المالية التي تكفرىا مراكز األ*
: الضريبة مف بينيا

(4)المحافظة عمى السرية البنكية كالخصكصية لمطمقة -
. 

 . اإلعفاء الضريبي عمى المداخيؿ -
 .عدـ كجكد ضكابط رقابية عمى التعامالت المالية -
 .االلتزاـ بعدـ كشؼ عف ىكية العميؿ كلك كاف الراغب في ذلؾ مؤسسة حككمية -
 .عدـ تجريـ فعؿ تبيض األمكاؿ -

 فشكر مالذا أمنا لألمكاؿ الياربة مفكتكفر مراكز األ :عالقة مراكز األكفشكر بالجريمة االقتصادية
مف تسييالت كتغطية تكفره لضرائب كاألمكاؿ المحصمة مف الجرائـ كيرغب أصحابيا في تبيضيا، لما ا

بالتالي أصبحت مراكز األكفشكر مقصدا لمرتكبي الجرائـ . عمى مصادر األمكاؿ المكدعة في بنككيا
. االقتصادية كالمالية

بيا ما يزيد عف خمس مئة  ، التابعة لمتاج البريطاني،"جزر الكيس" مناطؽ الجناة الضريبة يأتي في مقدمة
 غير الحككمية المشيكرة بمعاداتيا لمعكلمة، فإٌف الكدائع ATTACمصرؼ مسجؿ بيا كفي تقرير لمنظمة 

                                                           
 2008، (ط.ب)عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم، العكلمة المالية كتبيض األمكاؿ، دار الجامعة الجديدة، مصر، - 1

. 221ص
2

 - BRESSON. J, MONACORDA.S, et JOSSELIN. C, Les délinquances économiques et financières 

transnationales et globalisation," Collection études et recherches ", Institut des hautes études de la sécurité 

intérieure (France), Juillet 2001.Page 107. 
. 27عباس محمكد أبكشامة عبد المحمكد، المرجع السابؽ، ص- 3
عالء أحمد : ، ترجمة-الحقائؽ الغائية عف غسيؿ األمكاؿ حكؿ العالـ كالجريمة الدكلية كاإلرىاب-بيتر ليمي، الصفقات - 4

 .142-141-140، ص2005، 1طمجمكعة النيؿ العربية القاىرة، مصر، 
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كما يضيفو  ،(2000 ك1993) مميار دكالر، ما بيف سنتي 153 إلى 150في ىذه الجزر انتقمت مف 
الراغبيف في كضع  (في المجاؿ االقتصادم كالمالي)جزر تعتبر مأمف ىاـ لممجرميف اؿالتقرير أف ىذه 

(1)ثركاتيـ في مأمف كيرجع ذلؾ لمتسييالت كالمزايا التي تقدميا ليـ
. 

معيار  25 (2)(GAFI) ، ضبطت مجمكعة العمؿ المالي2000 فيفرم 14في تقرير أخر بتاريخ جاء كما 
كفي جكاف مف ، (3)لتحديد القكاعد كالممارسات الضارة بالتعاكف الدكلي في ميداف مكافحة تبيض األمكاؿ

 دكلة مشككؾ فييـ 31 أصدرت لنفس الييئة تقريرىا عف الييئات غير المتعاكنة كضمف 2000سنة 
 منيا كضعتيا في القائمة السكداء النيائية كأطمؽ عمييا اسـ الدكؿ  15بالتعامؿ مع عممية تبيض األمكاؿ، 

(4)كىك ما يعرؼ بالجناة الضريبية غير المتعاكنة،
. 

إٌف مالييف الدكالرات المحكلة مف قبؿ أنظمة فاسدة أك عصابات الجريمة المنظمة تمر عبر مراكز 
األكفشكر كيجرم تبيضيا لتعكد إلى مكاطنيا األصمية في أمريكا الالتينية أك في أكركبا أك آسيا لغياب 

، كىذا ما نجـ عنو ارتفاع في حجـ (5)مبادرات جارية لتنظيميا كمكافحة تبيض األمكاؿ عمى مستكاىا
 خسائر الدكؿ النامية بسبب إجمالي بأٌف 2014خسائر الدكؿ، حيث قدر تقرير التجارة كالتنمية لعاـ 

مميار دكالر سنكيا  66يتراكح بيف  التيرب الضريبي كالتدفقات المالية غير المشركعة خارج تمؾ البمداف،
مف صافي الثركة المالية لمدكؿ النامية يتـ االحتفاظ بو في  %15 ك%08كذكر التقرير أف ما يتراكح بيف 

، كبالتالي ال أحد يداخمو الشؾ اآلف في الدكر الذم تمعبو الجناة الضريبية، في (6)دكؿ المالذ الضريبي
. عممية انتشار كتنامي الجريمة االقتصادية

                                                           
 HttpM//France.attac-org.sit : عمى الكصمةATTACأنظر مكقع منظمة - 1

2 -(GAFI) : مجمكعة العمؿ المالية الدكلية ىي أىـ تنظيـ عالمي في مجاؿ غسؿ األمكاؿ، أنشأت خالؿ قمة مجمكعة
تعتبر ىذه المجمكعة تنظيـ كقائي ييدؼ إلى كضع إستراتيجية دكلية  1989 المنعقدة بباريس في جكيمية ،(7G)السبعة 

لمكافحة غسؿ ألمكاؿ قصد تشجيع دكؿ العالـ عمى تبني إجراءات صارمة لمكافحة ىذه الظاىرة كالتنسيؽ فيما بينيا أكال 
كتطبقا لذلؾ  (...صندكؽ نقد دكلي، بنؾ دكلي لإلنشاء كالتعمير، األنتربكؿ الدكلي الخ)كمع التنظيمات الدكلية األخرل ثانيا 

 :تقـك المجنة بدكريف رئيسيف ىما
 .كضع المعايير كالتكصيات المتعمقة بمكافحة غسيؿ األكؿ كتمكيؿ اإلرىاب -
مكافحة عمميات غسؿ  الرجكع في ىذه الشأف لسمير الخطيب،. تقييـ مدل التزاـ الدكؿ بتطبيؽ ىذه المعايير كالتكصيات -

. 96، ص2005، (ط.ب)، راألمكاؿ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مص
 .44ص المرجع السابؽ، مختار شبيمي،- 3

4
 - BRESSON. J, MONACORDA.S, et JOSSELIN. C, OP.CIT,  P 109. 

. 226عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم، مرجع سابؽ، ص- 5
بية مكعف المالذات الضر (األكفشكر)ماذا تعرؼ عف شركات " الرجكع لمكقع صحح خبرؾ، مقاؿ الكتركني، بعنكاف -6

 .www.saheh khabarak.com:، عمى الكصمة24/05/2016:، تـٌ االطالع عميو يـك04/05/2016، تاريخ نشر "ة؟ماألمف

http://www.saheh/
http://www.saheh/
http://www.saheh/
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لقد شيد مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ تطكرا في العقكد  :تكنكلكجيا المعمكماتية كاالتصاؿ- 
لقد أتاحت تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات . األخيرة ككاف ليذا التطكر آثاره عمى جميع نكاحي الحياة

، بالخصكص في (1)قدرات جديدة كقد مف حمكال ناجعة لممشاكؿ المتعمقة بالكقت كالجيد كاالتصاؿ كالسرعة
جراءات أكثر ردٌ الميداف االقتصادم، فقد تـ تكامؿ عالمي ألسكاؽ رأس الماؿ مف خالؿ كضع ت دات كا 

كمف أكثر المجاالت التي تأثرت بيذا التطكر . مركنة لضماف حركة رأس الماؿ عمى المستكل العالمي
ىذه األخيرة التي تنامت عبر االنترنت . (2)التجارة كالمعامالت التجارية إذ أظير فكرة التجارة االلكتركنية

كأصبح مناخا متاحا لتنقؿ األمكاؿ بسرعة كبحرية عبر التقنيات المصرفية الحديثة المستخدمة دكف عكائؽ 
. تذكر

لقد ساىمت ثركة تكنكلكجيا المعمكمات في  :لكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كالجريمة االقتصادية كالماليةكتكف-
تنامي الجريمة االقتصادية، فأصبح بمقدكر مبيضي األمكاؿ نقؿ كتحريؾ األمكاؿ إلى أم مكاف في العالـ 

نظرا لصعكبة التحقؽ مف ىكية الجيات المستخدمة لمتكنكلكجيا، كغياب المراقبة كالمتابعة لممعامالت 
(3)كاالحتفاظ بالسجالت الخاصة بيا

كتعد شبكة االنترنت أكثر الكسائؿ التي قدمت خدمة لدعـ الجرائـ  .
. االقتصادية، كتسييؿ التكاصؿ بيف منفذييا

 

 

 

 
                                                           

عدد  اؿ،مجمة الباحث، "أثر تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في دفع عجمة التنمية" ، بف بريكة عبد الكىاب، بف التركي زينب-1
 .251ص ،2009-2010 السابع،

 جميع المعامالت بأنيا عرفتيا منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ،(Le commerce electronique) التجارة االلكتركنية -2
التجارية التي تتـ بيف الشركات أك األفراد، كتقـك عمى أساس التبادؿ االلكتركني لمبيانات، ككذلؾ عرفتيا منظمة التجارة 

العالمية بأنيا مجمكعة عمميات عقد الصفقات كتأسيس الركابط التجارية كتكزيع كتسكيؽ كبيع المنتجات عبر كسائؿ 
 دكتكراه في القانكف الخاص أطركحة، (دراسة مقارنة)صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكتركنية : أنظر االلكتركنية،

 2013-2012، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، (غير منشكرة)
 .   1ص

-
3

PHILIPPE . B, «  L'argent sale » , Edition L' Harmattan, France, 2000, pp 30-35 .  
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أثر األنظمة االقتصادية عمى مفيـك الجريمة االقتصادية : المبحث الثاني

 كما لـ يتـ ،صعكبة في الكصكؿ إلى تعريؼ كاضح كمحدد لمجريمة االقتصادية الجنائي كاجو الفقو
االتفاؽ عمى مفيـك مكحد كمحدد ليا، صالح لكؿ زماف كمكاف، كما ىك الحاؿ في بقية الجرائـ األخرل ال 

تشريعيا كال قضائيا كما سبؽ تبيانو، كمرد ذلؾ إلى ارتباط الجريمة االقتصادية بالقانكف مف جية كمف 
منتيجة مف قبؿ أم دكلة، كتبعا لذلؾ تختمؼ ىذه السياسة اؿجية أخرل ارتباطيا بالسياسة االقتصادية 

. االقتصادية باختالؼ النظاـ االقتصادم الذم تتبعو الدكؿ

أماـ االختالؼ الكارد عمى األنظمة االقتصادية السائدة، سكؼ يؤدم بال محالة إلى اختالؼ في مفيـك 
لجريمة الخاصة، إذ أٌف السياسة االقتصادية كالحفاظ عمييا كعمى أطرىا ىك ما يسعى المشرع إلى الحفاظ 

(1)عميو
 .

ذلؾ أف ضابط التجريـ يختمؼ باختالؼ النظاـ االقتصادم المنتيج في أم دكلة، فما يعد فعؿ 
مجـر في نظاـ اقتصادم معيف، قد يعتبر فعؿ مباح في ظؿ نظاـ آخر مختمؼ عنو، مف ىذا المنطمؽ 

ـٌ النظاـ  ،(المطمب األكؿ)سكؼ نتعرض لألنظمة االقتصادية المختمفة في ىذا المبحث بدا بالنظاـ الحر  ث
كفي األخير  (المطمب الثالث)كصكال إلى النظاـ االقتصادم المختمط  (المطمب الثاني)االقتصادم المكجو 

. (المطمب الرابع)النظاـ االقتصادم اإلسالمي 

 

 

 

 

 

                                                           
. 71أنكر محمد صدقي، المساعدة، مرجع سابؽ، ص- 1
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 (1) في ظؿ النظاـ االقتصادم الحرةالجريمة االقتصادم: ب األكؿؿالمط
 (الرأسمالي)

ىك ذلؾ النظاـ االجتماعي الذم يتـٌ مف خاللو تنظيـ كرقابة النشاط "النظاـ االقتصادم الحر
، كقد جاء تعريفا لو في (2)"االقتصادم، مف خالؿ األسكاؽ التي تتميز بالمنافسة عند تحديد الثمف

مصطمح مستجد لكصؼ حركة اإلنتاج كالتكزيع كالتبادؿ كفؽ قكاعد االقتصاد "المكسكعة السياسة عمى أٌنو 
حيث يمعب األفراد أك الشركات الدكر األكبر في العممية االقتصادية الرأسمالية كمستكل العرض  الحر،

كما يقصد باالقتصاد الحر كذلؾ  .(3)"كالطمب كاألسعار بينما تقـك الحككمة بدكر ثانكم كمحدكد جدا
كالمبادرة  كمبدأ المنافسة، النظاـ االقتصادم القائـ عمى الحرية المطمقة كالممكية الخاصة لكسائؿ اإلنتاج"

الفرع )كيقكـ ىذا النظاـ عمى مجمكعة مف العناصر األساسية كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو في ( 4)"الذاتية
ـٌ ننتقؿ إلى ضكابط التجريـ االقتصادم فيو  ،(األكؿ .  (الفرع الثاني)ث

العناصر األساسية التي يقـك عمييا النظاـ االقتصادم الحر : الفرع األكؿ

يقـك النظاـ االقتصادم الحر أك كما يطمؽ عميو النظاـ االقتصادم الرأسمالي عمى مجمكعة مف 
: العناصر نذكر منيا

يقكـ ىذا النظاـ عمى أساس حرية الفرد في اختيار طريقة اإلنتاج كاالستيالؾ الخاصة بو دكف تدخؿ - أكال
اة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف قبؿ الدكلة، كيككف ذلؾ في حدكد فرص البيع كالشراء كالقدرة المالية عمى التدخؿ في الحي

                                                           
آدـ سميت : ظير المذىب الحر في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر في أكركبا كمف أشير دعاة ىذا المذىب- 1
، كىك أشير الكالسيكييف عمى اإلطالؽ، كمف أكائؿ مؤسسي عمـ االقتصاد الحديث، كعمـ مستقؿ بذاتو (1723-1790)

كانتشرت آراءه لفترة  طكيمة، كأعيد تأكيدىا (  (The Weallth of Nations في كتابو ثركة األمـ 1776كقد ضمف آراءه عاـ 
كتستند الفمسفة االجتماعية كاالقتصادية  (1920-1890)مف قبؿ ما يعرؼ باالقتصادييف الكالسيكييف الجدد خالؿ الفترة 

أف ظكاىر الثركة في المجتمع ترجع إلى أصؿ كاحد ىك رغبة الفرد في : التي جاء بيا سميت إلى فرضية أساسية كىي
 :الرجكع لػ. تحسيف ظركفو المعيشية، كبعبارة أخرل، أف دافع المصمحة الشخصية ىك المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادم

.  كما بعدىا17، ص2002، (ط.ب)عبد الكىاب األميف، مبادئ االقتصاد الكمي، الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 
 جماؿ لعمارة، اقتصاد المشاركة نظاـ اقتصادم بديؿ القتصاد السكؽ الطريؽ الثالث، مركز اإلعالـ العربي، القاىرة- 2

. 15، ص2000، (ط.ب)مصر، 
 1996، 3ط، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، (الجزء األكؿ)عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة - 3

. 238ص
 .237نفس المرجع، ص- 4
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 .(1)لذلؾ نجد أف المبدأ العاـ في ىذا النظاـ ىك حرية الصناعة كالتجارة االقتصادية،

بحيث ال يمكنيا أف تتصدل لمظكاىر االقتصادية، بؿ : دكر الدكلة يككف عمى نطاؽ محدكد جدا- ثانيا
تتركيا تحدث أثرىا الطبيعي كال تتدخؿ في النشاط االقتصادم لألفراد إاٌل إذا لجؤكا إلى أساليب مصطنعة 

(2)لتحكيؿ المجرل العادم لمنشاط االقتصادم
كقد لخص عمماء االقتصاد كعمى رأسيـ العالـ آدـ سميت  .

(3)نطاؽ تدخؿ الدكلة كقصره في ثالث محاكر تمثمت في الدفاع الخارجي، األمف الداخمي كالقضاء
. 

ككضع كؿ المقكمات لحمايتيا كما أنيا  :يقـك اقتصاد السكؽ الحر عمى تقديس حؽ الممكية الفردية- ثالثا
فبدكف ذلؾ لباعث عمى االدخار ال تتكافر األمكاؿ التي   األساسي عمى زيادة الثركة كتراكميا،ثتقدـ الباع

تكجو إلى االستثمار كال يعني إقرار المجتمع لحماية حقكؽ األفراد في التصرؼ فيما يممككف بالطريقة التي 
تحقؽ ليـ مصالحيـ الخاصة، أف يككف ىذه الحماية مطمقة كلكنيا في حدكد اإلطار القانكني كاالجتماعي 

كبناء عمى ذلؾ يصبح اإلنتاج الرأسمالي قائـ عمى الممكية  .لممجتمع بما ال يسبب ضررا لألخرييف
نماكىك ليس شيئا . الخاصة لكسائؿ اإلنتاج التي تصبح رأس ماؿ  ىك عالقة اجتماعية تتـ بكاسطة كا 

مؤداىا تمكيف طبقة في المجتمع مف أف تختص نفسيا بالفائض االقتصادم، األمر الذم . كسائؿ اإلنتاج
(4)يعني استبعاد غير المالكيف كتحكيميـ إلى عماؿ إجراء

. 

 حيث يعتبر اليدؼ األساسي كالمباشر مف النشاط االقتصادم :حافز الربح كتحقيؽ الكسب النقدم-رابعا
كالذم يعتبر الدافع األساسي لزيادة اإلنتاج في النظاـ الرأسمالي، كىك المحرؾ األساسي ألم قرار يتخذه 
المنتجكف، كبما أف الربح ىك الدافع األساسي بيف اإليرادات كالتكاليؼ، فإف المنتج في النظاـ الرأسمػالي 

يسعى إلى اختيار النشاط االقتصادم المالئـ لما يمتمكو مف المكارد االقتصادية بجانب األخذ بعيف 
كما أف  االعتبار إنشاء ىذا المشركع بتكمفة قميمة، كفي نفس الكقت تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األرباح،

الربح في ظؿ ىذا ليس عائدا فقط عمى المنظمكف فحسب كلكنو يعد أحد العناصر المسيرة لمنظاـ 

                                                           
. 72سابؽ، صاؿمرجع اؿأنكر محمد صدقي المساعدة، - 1
 .23سابؽ، صاؿمرجع اؿمحمكد داككد يعقكب، - 2

3
 -FOUAD. N, « Théorie du capitalisme mondiale », (en ligne) éditions L'harmattan, Paris,1997,pp.111,112,113, 

consulté le 15/10/2016 disponible a l'adresse: http:books.google.fr/books?id=_zKiN8Zcsb&pgPAlll&dq. 
 (ت.د)، (ط.د)، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف،-األساسيات-محمد دكيدار، مبادئ االقتصاد السياسي- 4
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االقتصادم التي تعمؿ عمى تنميتو، فعمى كؿ مف يرغب في الحصكؿ عمى المزيد مف األرباح عميو أف 
(1)يزيد مف اإلنتاج األمر الذم يؤدم إلى زيادة اإلنتاج الكمي لممجتمع

. 

المنافسة الحرة ىي مف أىـ العناصر األساسية التي يقـك عمييا االقتصاد الحر فال يمكف تصكر - خامسا
تنافس المصالح بيف التجار كالصناع كمحاكلة جدب الزبائف "منافسة لغة عمى أنيا  اؿفصميما، كتعرؼ

 ."الخ...إلييـ بأفضؿ األسعار كأحسف نكعية 

نظاـ المنافسة الحرة، نظاـ اقتصادم ال يحتكم عمى أم تدخؿ مف طرؼ الدكلة مف أجؿ تقييد حرية 
 ." التجارة ك الصناعة كالذم يعتبر تجمعات المنتجيف جنحا

"La concurrence: Compétition, rivalité entre personnes, entreprises, etc.; qui prétendent à un 

même avantage. Etre en  concurrence  avec Système de la libre  concurrence : système 

économique laissant  à chacun la liberté de produire et de vendre aux conditions qu'il 

souhaite- Un prix défiant toute concurrence:  très bas ".
( 2)
 

يستشؼ مف ىذا التعريؼ المستمد مف القامكس المغكم الفرنسي، أٌف المنافسة الحرة نظاـ اقتصادم يعبر 
عف مزاحمة بيف المنتجيف، كتجار دكف كجكد تدخؿ مف طرؼ الدكلة التي قد تحد مف حرية الصناعة 
كالتجارة، كسعي المنتجيف كالتجار لجدب الزبائف إلييـ بأفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف 

بذلؾ تعد المنافسة الحرة تعبيرا عف الحرية المعترؼ بيا لممؤسسات مف أجؿ الدخكؿ في مسابقة . األرباح
حرية التجارة : ، كبالتالي ىي تقكـ عمى مبدأيف ىما(3)مع بعضيا البعض بيدؼ الحصكؿ عمى الزبائف

. ية األسعارؼ ككذا شفا(4)كالصناعة

سعار السمع يتـ تحديدىا كفقا لرغبات المشترل  أما يميز ىذا النظاـ ىك أفٌ : آلية األسعار -سادسا
عمى المساكمة، دكف أم تدخؿ مف جانب الحككمة، كيقكـ جياز األسعار بكظيفة المرشد  كلبائعيف كقدرتيـ

                                                           
العالـ يبحث عف نظاـ اقتصادم جديد بعد فشؿ النظاـ االشتراكي كالرأسمالي، مقاؿ  عمرك عبد المؤمف ىاشـ، -1

 :، عمى الكصمة28/09/2016 :، أطمع عميو06/06/2011عمى مكقع مدكنات مباشرة نشر يـك  الكتركني،

www.blogs.mubasher.info. 
2
 - DICTIONNAIRE Hachette, «  Noms propres et noms communs interclassé » , Edition 2015,En France par 

Pollina ,  p198. 
3
 - FRISON-ROCHE .M.A, PAYET. M.S, Droit de la concurrence; Dalloz, Paris, 1

er
 éd, 2006, n° 12.., P.14. 

4
عقب الثكرة الفرنسية التي  "La liberté d'entreprendre "ظير في فرنسا باسـ حرية المبادرة:  مبدأ حرية التجارة كالصناعة-

 المشرع قكرس  كالتي مف بينيا حرية التجارة كالصناعة كىك المبدأ الذم1789 كالمكاطف سنة اإلنسافنادت باحتراـ حقكؽ 
مارس  17-14كقانكف  décret d'Allard ك المعركؼ باسـ مرسـك أالرد1791مارس  17-2الفرنسي أنداؾ بمكجب تشريع 

.   فيك النص الذم اعتمد عميو لصياغة مبادئ حرية التجارة كالصناعة Le Chapelier المعركؼ ب1791
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 مف أىـ العناصر في النظاـ الرأسمالي، كالتي يعتمد عمييا األسعارلممنتج كالمستيمؾ حيث يعتبر جياز 
 مف خالؿ تكزيع عناصر اإلنتاج إشباعيافي التكفيؽ بيف المكارد المتاحة في المجتمع كالحاجات المطمكبة 

عمى النشاطات المختمفة إلى جانب تكزيع إنتاج ىذه األنشطة مف السمع كالخدمات عمى المستيمكيف 
كيتحدد الثمف في النظاـ الرأسمالي بقكل العرض كالطمب كجياز السعر الذم يقصده ىنا ليس جياز 

ماديا، كلكنو عبارة عف مجمكعة مف العالقات التي تربط بيف الظكاىر المختمفة كالتي تحكـ سمكؾ األفراد 
(1)التي تبيف ردكد أفعاؿ لمتغيير في األسعار

. 

 ضكابط التجريـ االقتصادم في النظاـ االقتصادم الحر : الفرع الثاني

بالرغـ مف أف ىذا النظاـ يقكـ عمى أساس مبدأ التنافس الحر، إاٌل أف ىذا ال يعني عدـ كجكد قيكد 
ليذا النظاـ بكضع الضكابط الالزمة التي يتـ  كضكابط لممارسة ىذه الحرية، حيث تسعى الدكؿ المنتيجة

: (3) كمف أىـ ىذه الضكابط(2)مف خالليا ممارسة ىذا النشاط، فالسكؽ ليست فكضى

تسعى ىذه الدكؿ مف أجؿ حماية سياستيا االقتصادية كنظاميا االقتصادم مف أم انتياؾ أك / أكال 
تالعب يمس نظاميا كيؤدم بو لالنييار كذلؾ عف طريؽ سف ترسانة مف تشريعات المنظمة لمختمؼ 

كالجرائـ الجمركية أك تمؾ  القطاعات االقتصادية مجرمة مف خالليا األفعاؿ الماسة بيذه القطاعات
 مٌما يدؿ ذلؾ عمى أف دكؿ السكؽ ال تمجأ إلى كضع قكانيف خاصة (4)المتعمقة بالمنافسة غير المشركعة

بالجرائـ االقتصادية مكحدة مف الناحية المكضكعية أك اإلجرامية حيث نجد أف كؿ قانكف يعالج ناحية 
كمف األمثمة عمى ذلؾ نأخذ بعض الدكؿ  (5)معينة مف النكاحي االقتصادية يتضمف أحكاـ خاصة بو
. العربية التي تعتمد ىذا األسمكب كمصر كاألردف ك لبناف

بالنسبة لمصر نجد فييا الجرائـ االقتصادية تتناثر بيف سطكر قكانينيا رغـ أف مصر تبنت  :مصر- 1
النظاـ االقتصادم المكجو، في الستينات مف القرف الماضي كما أكد ذلؾ نص المادة الرابعة مف دستكر 

األساس االقتصادم لجميكرية مصر العربية ىك النظاـ االشتراكي القائـ عمى الكفاية " بنصيا 1971عاـ 

                                                           
. عمرك عبد المؤمف ىاشـ، المرجع السابؽ- 1
. 108محمد عمى سكيمـ، المرجع السابؽ، - 2
 .72 صأنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ،- 3

4
- DELMAS-MARTY. M, « criminalité économique et atteintes a la dignité de la personne », (en ligne) , 

éditions de la Maison des  Sciences de l'Homme (MSH), 2001,pp.7, 41,42 et 43, consulté le8/11/2016, 

disponible a l'adresse :http://books.google.fr/books?id=podfskf4c8p8=pp48aq. 
. 108 ،أنكر محمد صدقي لمساعدة، المرجع السابؽ- 5
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كأصدرت عدة قكانيف لتغيير  (1)"كالعدؿ بما يحكؿ دكف االستغالؿ، كييدؼ إلى تذكيب الفكارؽ بيف الطبقات
لكف بيد  .(2)سياستيا االقتصادية تحقيقا لمعدالة االجتماعية ما زاد مف تدخؿ الدكلة في الميداف االقتصادم

سياسة "ق في منتصؼ السبعينات مف القرف الماضي تحكلت الدكلة إلى سياسة اقتصادية عرفت باسـ إفٌ 
 كذلؾ مف أجؿ تييئة المزاياكالتي تقـك أساسا عمى تكفير الضمانات كالحكافز كمنح " االنفتاح االقتصادم

كبذلؾ أصبح  (3)المناخ المالئـ كالمشجع لجذب رؤكس األمكاؿ العربية كاألجنبية لالستثمار في مصر
 2007مارس 26بمنأل عف النظاـ االشتراكي تماما، لذلؾ تـ تعديؿ المادة الرابعة مف الدستكر في 

يقـك االقتصاد في جميكرية مصر العربية عمى تنمية النشاط االقتصادم "ليصبح نصيا عمى النحك التالي 
مما كاف لو أثره الكاضح "كالعدالة االجتماعية ككفالة األشكاؿ المختمفة لمممكية كالحفاظ عمى حقكؽ العماؿ 

(4)في االنفتاح االقتصادم عمى العالـ
. 

كمف بيف التشريعات القانكنية  ىذا ما أدل إلى تزايد كثيرة صدكر القكانيف المنظمة لألنشطة االقتصادية
 المتعمقة بتحرير 76/98 المتعمؽ بالتيريب النقدم، كالقانكف 57/98المصرية التي أثارت الجدؿ، قانكف 
 (5) المتعمؽ بتجارة األدكية كالكيماكيات كالمستمزمات الطبية61/133معامالت النقد األجنبي كالقانكف 
 المحمميف إلى اعتبار كضع قانكف عقكبات اقتصادم مستقؿ مف ضدفعت كثرة القكانيف في مصر بع

خاصة مع عكلمة الجرائـ كظيكر أخرل غير مألكفة  ،(6)الناحية اإلجرامية كالمكضكعية ضركرة حتمية
. سابقا كالجرائـ االلكتركنية

ت المممكة األردنية منذ خمسينات القرف الماضي النظاـ االقتصادم تفي نفس االتجاه ثب :األردف- 2
الحر، الذم تضبطو جممة مف التشريعات االقتصادية، كشممت ىذه القكانيف جزاءات جنائية تطبؽ عمى 

 1989 لسنة 1، كقانكف الشركات رقـ 1971سنة24 ىذه القكانيف قانكف البنكؾ رقـ ةمخالفييا كمف أمثؿ
 كقد تضمنت 1966سنة  12 كقانكف التجارة األردني، رقـ 1976 لسنة 52كقانكف أعماؿ الصرافة رقـ 

جميعيا أحكاما جزائية لمف يخرج عنيا كبمكجبيا يتـ تنظيـ الحياة االقتصادية كضبطيا، كمف مجمكعيا 
 11رقـ تشكؿ قانكف العقكبات االقتصادم في األردف في المرحمة السابقة لصدكر قانكف الجرائـ االقتصادية

                                                           
 .2011 فبراير 11، كتـ إلغاءه في 1971 سبتمبر 11، تـ إقراره بمكجب استفتاء شعبي في 1971 دستكر مصر -1
. 109-108 صأنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ،- 2
ككسيمة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، المركز القكمي لإلصدارات –القتصادية اأحمد عبد اهلل المراغي، المحاكـ - 3

. 52، ص2016 ،1طالقانكنية، 
. 2007 مارس 26التعديؿ الدستكرم المصرم في - 4
 .25صسابؽ، اؿمرجع اؿنائؿ عبد الرحمف، - 5
. 26ص، مرجعاؿ نفس- 6
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(1)29/03/1993بتاريخ 
 كٌالذم يعالج معظـ 2003  لسنة40كالذم عكض الحقا بالقانكف المؤقت رقـ  .

جكانب الجرائـ االقتصادية المكضكعية كالشكمية، كسرعاف ما تـ تعديؿ ىذا القانكف كصدر كقانكف دائـ 
. (2)01/06/2004 بتاريخ 2004 لسنة 20تحت رقـ 

قاـ لبناف بتبني النظاـ االقتصادم الحر منذ األربعينات كبداية الخمسينات مف القرف الماضي  :لبناف- 3
، كاف نمكذجا لالقتصاد (3)ككاف لبناف سباقا إقميميا كدكليا في تحرير اقتصاده، كأسكاقو التجارية كالمالية

 .الحر المنفتح عمى التجارة الدكلية
 كعمؿ عمى 1997كأقبؿ لبناف عمى االنضماـ إلى منظمة التجارة الحرة العربية التي أنشئت عاـ 

، كىذا ما زاد مف كثيرة صدكر القكانيف المنظمة (4)االنضماـ إلى منظمة التجارة الحرة البحر المتكسط
. لألنشطة االقتصادية

تعتبر التشريعات في الدكؿ الرأسمالية تشريعات عارضة، تسف لحؿ أزمة اقتصادية معينة كال / ثانيا 
 لذلؾ فإٌف التجريـ في ىذا النظاـ ال يسند عمى أساس ردكد الفعؿ األزمة أف تمغى بزكاؿ ىذه ثتمب

.  (5)االجتماعي، بؿ يستند عمى الظركؼ االقتصادية الراىنة ككنتيجة تنتيي بانتياء األزمة االقتصادية
 إف طبيعة العقكبة المفركضة عمى مرتكبي الجرائـ االقتصادية في ىذا النظاـ ىي عقكبات /ثالثا

مالية كغرامة التعكيض، الحجز، كالمنع مف مزاكلة المينة، كىذا يتماشى مع طبيعة ىذا النظاـ أٌما فيما 
التحقيؽ كالمحاكمة ليذه الجرائـ في ىذا النظاـ إنيا تتـ في أغمبيا مف جيات  يخص إجراءات المالحقة،

 لقكة  حائز كذلؾ عمى خالؼ األصؿ في أف تصدر األحكاـ بمكجب قرار قضائي(6)إدارية كليست قضائية
. شيء المقضي فيو

يؤدم نظاـ السكؽ إلى تركيز الثركة في أيد قميمة، مما يؤدم إلى لجكء العديد مف التجار إلى / رابعا
 كىذا ما دفع دكؿ عديدة كعمى رأسيـ الكاليات (7)مشركعةاؿارتكاب جرائـ االحتكار أك المنافسة غير 

كنجد مثال إنجمترا كضعت قيدا كالمتمثؿ في  المتحدة األمريكية إلى تجريـ المنافسة الغير المشركعة،

                                                           
. 29/03/1993 بتاريخ 11 رقـاألردني قانكف الجرائـ االقتصادية - 1
 بتاريخ 11 المعدؿ لقانكف الجرائـ االقتصادية األردني رقـ 01/06/2004 بتاريخ 2004 لسنة 20القانكف رقـ - 2

29/03/1993 .
. 24محمد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص- 3
. 25نفس المرجع، ص- 4
 .73أنكر محمد صدقي، المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 5
. 55، صسابؽاؿمرجع اؿنائؿ عبد الرحمف، - 6
 .74أنكر محمد صدقي، المساعدة، المرجع السابؽ، ص- 7
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ضركرة تسجيؿ العقكد التي تتضمف قيدا عمى حرية المنافسة مثؿ االتفاؽ بيف المنتجيف عمى تحديد 
(1)األسعار

 إلى تجريـ المنافسة غير المشركعة 1890كىذا أيضا ما دفع الكاليات المتحدة األمريكية منذ  
، الذم يجـر أم شخص يقدـ عمى عقد اتفاؽ يرمي إلى خمؽ تكتؿ (Sherman)عندما أصدرت قانكف 

 Clayton) قانكف كاليتكف1914 كما أصدر المشرع األمريكي عاـ ( (Trustاالقتصادم، ما يعرؼ بنظاـ

Act) (1)، جـر فيو المنافسة غير المشركعة. 
ما يمكف مالحظتو مف تحميؿ ىذا النظاـ أف الجرائـ االقتصادية في الدكؿ التي تأخذ بو، أقؿ تنكعا كقميمة 

مقارنة بالدكؿ التي تأخذ بأنظمة أخرل، كمرجع ذلؾ ىك أف الدكؿ الرأسمالية تفضؿ عدـ التدخؿ في 
 . االقتصاد كالحياة االقتصادية إال في المسائؿ التي تنظـ سيرىا

كؿ فعؿ أك امتناع "مٌما تقدـ يمكف إعطاء تعريؼ لمجريمة االقتصادية في ظؿ النظاـ الرأسامالي بأنيا 
يتضمف مخالفة السياسة القتصادية، القائمة عمى فكرة االقتصاد الحر كسيادة المستيمؾ كركح المبادرة 

". الذاتية كحرية المنافسة كاألسعار

 (2)الجريمة االقتصادية في ظؿ النظاـ االقتصادم المكجو: المطمب الثاني
. (االشتراكي )

 السياسة التي تسعى السمطة بكاسطتيا إلى تنظيـ االقتصاد كتحريكو كفقا "يقصد باالقتصاد المكجو 
 في االتحاد السكفياتي سابقا بعد الثكرة 1917النظاـ االشتراكي في سنة ، كظير ىذا(3)"لمخطط مركزم

ـٌ انتشر في أكركبا الشرقية كالصيف بعد الحرب العالمية الثانية  ، نتيجة ما (4 )(1945-1939)البمشكفية ث
خمفتو تمؾ الحرب مف دمار كفكضى كأزمات مما استكجب تدخؿ الدكلة بغية تنظيـ العالقات االقتصادية 

                                                           
1
 -Aux États-Unis, le Clayton Antitrust Act du 15 octobre 1914 fut voté pour remédier aux insuffisances du 

Sherman Antitrust Act de 1890, la première loi du droit moderne de la concurrence rendant illégales certaines 

pratiques anticoncurrentielles. 
يعتبر أحد أعظـ االقتصادييف في التاريخ، الطالعو  (1883-1818) (كارؿ ماركس): مف أشير ركاد ىذا المذىب- 2

" رأس الماؿ" ،1848سنة  "بياف الحزب الشيكعي"الكاسع في االقتصاد، كنشر العديد مف الكتب خالؿ حياتو أىميا 
كاستحكذت حككمات ثكرية اشتراكية تتبني " البرجكازية"كىذا الذم أطمؽ عمى الرأسمالية بفظ  دكتاتكرية  (1867-1894)

الفكر الماركسي عمى الحكـ في العديد مف البمداف في القرف العشريف، مٌما أدل إلى تككيف دكؿ اشتراكية كاالتحاد السكفياتي 
( ستاليف)ك (1924-1870) (لينيف)كمف بيف ركاد ىذا النظاـ أيضا . 1949، كجميكرية الصيف عاـ 1922عاـ 

  المكقع االلكتركني كالذم تـ االطالع عميو:الرجكع لػ، لمزيد مف التفصيؿ (1940()1879( )تركسكي)ك (1879-1954)
06/10/2016: https://ar.m.wikipedia.org.  

. 241ص عبد الكىاب الكيالي، المرجع السابؽ،- 3
، مركز دراسات الكحدة العربية إسماعيؿحيدر حاج : شكمبيتر، الرأسمالية كاالشتراكية كالديمقراطية، ترجمة. جكزيؼ أ- 4

. 344، ص2011 ،1طبيركت، لبناف، 

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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بيف األفراد، كحماية المصالح االقتصادية كذلؾ بفضؿ قكانيف التسعير كاالستيالؾ كتنظيـ السكؽ كاليد 
. ، كىي قكانيف خاصة بالجرائـ االقتصادية ثـ تضمينيا في نصكص قانكف العقكبات(1)العاممة

لمدكلة في ىذا النظاـ دكر رئيسي حيث ىي الالعب األساسي في العممية االقتصادية، فميا الممكية 
 (الخ...الصناعة، الزراعة الخدمات)الجماعية لكسائؿ اإلنتاج، كىي التي تييمف عمى كافة القطاعات 

 .بحيث تككف فيو إدارة كمراقبة كسائؿ اإلنتاج في يد السمطة المركزية
، لننتقؿ (الفرع األكؿ)ىذا النظاـ يقكـ عمى مجمكعة مف العناصر األساسية كىك ما سكؼ نتطرؽ إليو في 

. (الفرع الثاني)إلى ضكابط التجريـ االقتصادم فيو 

 .العناصر األساسية التي يقـك عمييا النظاـ االقتصادم المكجو: الفرع األكؿ
: يقكـ ىذا النظاـ عمى مجمكعة مف العناصر نذكر منيا

 بحيث ىي ليست ممؾ  لمفرد، أم أف الممكية الفردية في النظاـ :الممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج -أكال
االشتراكية تكاد تنحصر في أشياء بسيطة، مثؿ السمع االستيالكية، بذلؾ تـ إلغاءىا إلغاء تاما كال يعترؼ 

. (2)بيا النظاـ االشتراكي، فكافة األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة ىي ممؾ الشعب
بكصفيا ممثمة الشعب كؿ عناصر  الدكلة تمتمؾ :في ظؿ اإلطار النظرم لالقتصاديات االشتراكية -ثانيا

يط المركزم أسمكبا لمقياـ بكافة النشاطات االقتصادية كمدخال لحؿ المشكمة طكتتخذ مف التخ، اإلنتاج
. كبذلؾ يتحقؽ االستقرار القكمي (3)االقتصادية

ٌف تحديد الحاجات االجتماعية إفإذا كاف اإلنتاج االشتراكي ييدؼ إشباع الحاجات االجتماعية، ؼ
يعتبر مف أىـ مشكالت التخطيط، إذ يستمـز  (تغطييا الخطة القكمية)الكاجب إشباعيا في فترة زمنية 

التكفيؽ بيف احتياجات المجتمع في الزمف القصير كاحتياجات تطكره في الزمف الطكيؿ في الكقت الذم 
كبالتالي أداء مف إشباعيا، تتعدد فيو الحاجات االجتماعية تعددا ال تستطيع معو المكارد المحدكدة 

نما عف طريؽ  االقتصاد االشتراكي لتحقيؽ أىدافو، ال يككف عف طريؽ العمؿ التمقائي لقكل السكؽ كا 
.  (4)التخطيط الذم يعتبر مف أىـ الخصائص الجكىرية لمعممية االقتصادية االشتراكية

عادة البنياف   (5):ربط التجريـ باألمف الكطني كالدفاع عف كجكد الدكلة -ثالثا كىك بمثابة لتمكيؿ السكاف كا 

                                                           
. 106سابؽ، صاؿمرجع اؿمحمد عمى سكيمـ، - 1
 .26جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص - 2
 .   27 نفس المرجع، ص-3
 .   261-260 محمد دكيدار، المرجع السابؽ، ص-4
 .   59 ص المرجع السابؽ، نائؿ عبد الرحماف،-5
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االقتصادم لمدكلة، ذلؾ أف في ظؿ ىذا النظاـ يعاقب كؿ إىماؿ أك تعسؼ في استغالؿ الثركة الزراعية 
(1)أك عدـ تسميـ القدر المطمكب مف المنتجات أك عدـ إنجاز العمؿ المطمكب في الكقت المحدد

. 
 ال في العقكبة القانكنية فحسب بؿ : النظاـ االشتراكي يعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المساكاة بيف األفراد-رابعا

 كاالستيالؾ كما يمحؽ بذلؾ كمو عف طريؽ إلغاء الممكية  كاإلنتاجأيضا في الحقكؽ االقتصادية كالممكية 
مجرد "، عند تعريفو لالشتراكية بأٌنيا "االشتراكية"الفردية كفي ذلؾ يقكؿ األستاذ سالمة مكسى في كتابو 

إيجاد الحرية االقتصادية حتى تتساكل الفرص بيف الناس في الشراء فيمغى مبدأ اإلرث ألف كجكده ينافي 
ىذه الحرية االقتصادية التي تتطمب أف يكلد الناس متساكيف كال يمتاز أحدىـ عمى اآلخر إال بمميزاتو 

كبذلؾ جعؿ الناس طبقة كاحدة، فال غني كال فقير، بالتالي يمغي نظاـ حافر الربح، كيحؿ  (2)."الطبيعية
محمو الشعكر القكمي كالكطػػني كاإلحساس بالمسؤكلية، كالمشاركة في إشباع حاجات المجتمع كبذلؾ 

يتحكؿ المجتمع إلى طبقة كاحدة تعمؿ ضمف أىداؼ المجتمع كتنفى التعكيض العادؿ لقاء مساىمتيا في 
. اإلنتاج
 مف ركح االشتراكية إحالؿ التدبير العقمي مكاف التكازف العفكم الحر في الحياة االقتصادية كبذلؾ -خامسا

يحؿ التدبير العقمي المنظـ لمحياة االقتصادية مكاف الفكضى المبذرة لمكقت كالجيد كىذه كنتيجة مف نتائج 
(3)الحركة العقالنية

 .

 ضكابط التجريـ االقتصادم في النظاـ االقتصادم المكجو: الفرع الثاني
ميمة التشريعات االقتصادية في دكؿ االقتصاد المكجو، حماية النظاـ االقتصادم في الدكلة  :أكال

كتمٌد أيضا لحماية النظاـ السياسي كىي جزء مف السياسة العامة لمدكلة، بحيث تساىـ في تكفير األمف 
 .الكطني كالدفاع عف الدكلة

 التشريعات االقتصادية في ىذه الدكؿ، غالبا ما تككف مدمجة في قانكف العقكبات بحيث ال :ثانيا
يكجد فصؿ بيف قانكف العقكبات، كقانكف العقكبات االقتصادية، كذلؾ لككنيا جرائـ عادية تعالج أكضاعا 

 ىذا مف جية كمف جية أخرل سياسة التجريـ االقتصادم في (4)دائمة كليس مؤقتة أك أزمات اقتصادية
االختالس إتالؼ  ىذه الدكؿ ىدفيا ىي الحفاظ عمى الممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج كتجريـ فعؿ التبديد

 .الماؿ العاـ أك محاكلة امتالؾ المنشأة الصناعية بطريقة مخالفة لمقانكف
                                                           

 .31، ص1981، (ط.ب)عبد الرزاؽ الحديثي، قانكف العقكبات، الجرائـ االقتصادية، منشكرات جامعة بغداد، بغداد،  -1
 .18، ص2012، (ط.ب)سالمة مكسى، االشتراكية، مؤسسة الينداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، مصر،  -2
 .77 ص المرجع السابؽ، المساعدة،،أنكر محمد صدقي -3
 . 77 صالمرجع نفسو، -4
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مف المبادئ التي ليا أثر التشريعات االقتصادية، تخفيؼ الفارؽ بيف الطبقات كنستشؼ ذلؾ : ثالثا
جؿ تحقيؽ أىداؼ أمف خالؿ الدكر الذم يمعبو قانكف الضرائب في الدكؿ االشتراكية، فيك يعمؿ مف 

الدكلة اإليديكلكجية عف طريؽ تقريب الطبقة الفقيرة مف الطبقة الغنية، أكثر مف عممو عمى جمب مكرد 
مالي لدكلة كبذلؾ نجد التشريعات االقتصادية في ظؿ ىذا النظاـ جزء ال يتجزأ مف السياسة االقتصادية 

 .لمدكلة
 شدة كقسكة العقكبات المترتبة عمى الجرائـ االقتصادية في ظؿ األنظمة االشتراكية بحيث :رابعا

تصؿ بعض الحاالت إلى عقكبة اإلعداـ حيث نجد العقكبات في الدكؿ الرأسمالية تتسـ باالعتداؿ كغالبا 
. (1)ما تككف عقكبات مالية

يقاع : خامسا يعتبر القضاء صاحب االختصاص األصيؿ لمقياـ بإجراءات المالحقة كالتحقيؽ كا 
العقكبة في ظؿ ىذا النظاـ، لكف استثناء في بعض الحاالت يمكف القياـ بيذا األمر مف قبؿ بعض 

. األجيزة اإلدارية كما ىك الحاؿ في بعض  الدكؿ الرأسمالية
تنقسـ الجرائـ االقتصادية في الدكؿ االشتراكية إلى نكعيف جرائـ اقتصادية جزائية كجرائـ : سادسا

مؤسسة  اقتصادية إدارية كذلؾ نتيجة لعدـ كجكد قانكف اقتصادم مستقؿ، بؿ يعتبر أم قانكف ينظـ أمٌ 
إنتاجية أٌنو جزء مف القانكف اإلدارم، كعمى ذلؾ ال تقاـ المسؤكلية الجزائية ليذه المؤسسات عمى أساس 

نما تقع عمى األشخاص الطبيعييف القائميف عمى إدارة ىذه المؤسسات اإلنتاجية (2)أنيا إدارات عامة كا 
. 

 (كلياـ بكنجير)مف بيف الجرائـ االقتصادية الجزائية، جرائـ الياقات البيضاء أك كما أطمؽ عمييا الفقيو 
الجرائـ االقتصادية البرجكازية، يقـك باقترافيا أشخاص ليـ مكانتيـ العالية، اجتماعيا كاقتصاديا في معرض 

كمثاؿ عمى ذلؾ اإلفالس التجارم االحتيالي كالغش في البضائع كاألطعمة . قياميـ بأعماليـ المينية
كمف  ،(3)كالتالعب باألسعار كيرل ىذا الفقيو باف المجتمع الرأسمالي ىك المصدر األكؿ كالمسؤكؿ عنيا

الجرائـ االقتصادية أيضا جرائـ تقميد العممة كالسندات المالية، غش المشتريف الممارسات غير مشركعية 
لصناعة منتجات الصيد البحرم تيريب السمع خارج الحدكد منيا ما يأخذ كصؼ جنحة كمنيا ما يأخذ 

كصؼ جناية في حيف المخالفات االقتصادية تحتفظ بصبغتيا اإلدارية كتحدد بقرارات في مختمؼ 
 .(4)المياديف

: بناءن عمى ذلؾ يتضح لنا تنكع التجريـ في التشريعات الدكؿ االشتراكية إلى أربعة أنكاع
                                                           

 . 78المرجع السابؽ، صالمساعدة،   أنكر محمد صدقي-1
. 61سابؽ، صاؿمرجع  اؿنائؿ عبد الرحماف،- 2
، المرجع السابؽ، ص- 3 . 15ممحـ ماركف كـر
 .62المرجع السابؽ، ص نائؿ عبد الرحماف،- 4
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عادة البناء االقتصادم لمدكلة، بحيث يعاقب عمى اإلىماؿ في -  تجريـ يتعمؽ بضماف تمكيف السكاف كا 
الزراعة كتربية الحيكانات، كعدـ تسميـ القدر المطمكب مف المنتجات أك عدـ إنجاز العمؿ المطمكب في 

. الكقت المحدد لو
تجريـ يتعمؽ بحماية سياسة الدكلة في تممؾ كسائؿ اإلنتاج كىك جكىر السياسة االقتصادية في الدكلة - 

فكؿ ما يعيؽ تنفيذ ىذه السياسة يعد جريمة خطيرة تيدد كياف الدكلة، كيعاقب عمييا بعقكبات  الشيكعية،
. (1)صارمة كإقامة منشأة عمى غرار المنشآت الحككمية

تجريـ يقصد بو المحافظة عمى أمكاؿ الدكلة، فيذه األمكاؿ يعيد بيا إلى المؤسسات أك المنشآت - 
 .(2) بيا إلى تعريض السياسة االقتصادية لخطر كبيرثالعامة، كقد تككف ذات قيمة مالية كبيرة يؤدم العب

مف  تجريـ يراد بو ضماف حسف سير اإلدارة في المنشأة كالمؤسسات االقتصادية، كذلؾ بحضر كؿ ما - 
. (3)شأنو أف يؤدم إلى اإلىماؿ أك الغفمة التي قد تحصؿ مف مدير المنشأة

 في 1917ظيرت التشريعات االقتصادية في دكؿ ذات النظاـ االشتراكي، بشكؿ كاضح بعد ثكرة 
، اٌلذم شمؿ 1960االتحاد السكفياتي، كزادت كتيرتيا بعد صدكر قانكف العقكبات السكفياتي في سنة 

منيا جرائـ اإلخالؿ بالسير الطبيعي : الجرائـ االقتصادية عمى نطاؽ كاسع كأدرجيا في ثالث فصائؿ
لالقتصاد الركسي أك جرائـ ممارسة نشاط محظكر عمى األفراد، أك جرائـ مف يستخرج مف باطف األرض 

. ذىبا أك معادف أك أحجار كريمة كال يسمميا لمدكلة
تصؿ إلى عقكبة اإلعداـ في حالة تكرار  (4)لمجرائـ االقتصاديةمشددة كقد كضع القانكف عقكبات 

 بعد ذلؾ تكالت عدة (5)1962أكت 25 معدلة بقانكف 88كىذا ما نصت عميو مادة  كاتساع نطاؽ الجريمة،
. تدابير صارمة في الميداف االقتصادم خاصة خالؿ فترة الثمانينات دعمت قانكف العقكبات

ة عمى القانكف المتعمؽ بالمؤسسات الصغيرة كقكانيف أخرل في شتى ؽ تمت المصاد1983في سنة 
ىدؼ مف ىذه القكانيف الخاصة ىك ضركرة تكميؿ قانكف العقكبات بأحكاـ كتدابير اقتصادية  اؿ ك(6)المجاالت

                                                           
1
 - HOURIU. A, « Droit constitutionnel et institutions politiques », Montchrestien, ,4

eme
  édition, 1970, p 472-

475. 
ديكاف المطبكعات الجامعية  محفكظ لعشب، الكجيز في القانكف االقتصادم، النظرية العامة كتطبيقيا في الجزائر،- 2

. 47-46، ص1993، (ط.ب)جزائر، 
 . 87 محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص-3
 .29سابؽ، صاؿمرجع اؿ جميؿ عمي إزمقنا، -4
 .157 نفس المرجع، ص-5

-
6

 FAVAREL-GARIGUES. G, « La police des mœurs économique », de l'URSS à la Russie Paris, C.N.R.S 

éditions, 2007,P24. 
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. اٌلتي ال يمكف أف يشمميا
استناد عمى ما تـ ذكره كباعتماد الضكابط اإليديكلكجية التي يقكـ عمييا ىذا النظاـ يمكننا أف نكرد 

الجريمة االقتصادية ىي أم فعؿ إيجابي أك سمبي فيو إخالؿ  "تعريؼ لمجريمة االقتصادية كىك كالتالي 
السياسة االقتصادية لمدكلة القائمة عمى فكرة الممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج يمس كجكد الدكلة كنظاميا ب

". االقتصادم

الجريمة االقتصادية في النظاـ االقتصادم المختمط : المطمب الثالث
 بمغ مف الدقة كاألحكاـ ممبيا لحاجات اإلنساف، متماشيا  نظاـ اقتصادمال يكجدفي حقيقة األمر 

كركح كؿ زماف كمكاف، دكف أف يطرأ عميو تغيير في األصكؿ كالفركع، حيث أٌف معظـ النظـ االقتصادية 
التي عاشت طكيال كاستطاعت أف تتجاكز العقبات عبر الزماف كالمكاف بفضؿ خضكعيا لمتنقيح كالمراجعة 

كالتغيير المستمر كأحيانا األخذ ببعض مميزات األنظمة األخرل، كىذا كما قاؿ الدكتكر صالح الديف 
إٌف أم نظاـ اقتصادم سياسي ال يستطيع البقاء طكيال إال إذا اتسـ بمركنة ما، كباستعداد لمتعديؿ " نامؽ

اقتصادم نظاـ  إلى ميالد تدفع ىذه المركنة (1)"كالتسكية كالمالئمة بينو كبيف األحكاؿ المتغيرة مف حكلو
كلمخكض في ىذا النظاـ . جديد فيو مزج بيف النظاميف السابقيف كالمتمثؿ في النظاـ االقتصادم المختمط

، كمعرفة ضكابط التجريـ (الفرع األكؿ)الجديد، تكجب عمينا معرفة العناصر األساسية التي يقـك عمييا في 
. (الفرع الثاني)فيو 

العناصر األساسية التي يقـك عمييا النظاـ االقتصادم المختمط : الفرع األكؿ
: يقكـ ىذا النظاـ عمى مجمكعة مف العناصر نذكر منيا

 ككذلؾ كجكد الممكية لكسائؿ اإلنتاج كاستعماليا عف طريؽ مشركعات عامة، الممكية العامة لمدكلة /أكال
مشركعات استخداميا عف طريؽ  ك مف خالؿ امتالؾ الجيات الخاصة قدر ميـ مف كسائؿ اإلنتاجالخاصة
، كبالرغـ مف أىمية كؿ مف الممكية العامة كنشاط المشركعات العامة مف جية كأىمية الممكية خاصة

الخاصة كنشاط المشركعات الخاصة في عمؿ االقتصاد المختمط تختمؼ مف دكلة ألخرل، كحتى في 
   عمؿالدكلة الكاحدة تختمؼ أىمية كؿ كاحد منيما مف زمف آلخر حسب األكضاع التي تحكـ

 .(2)االقتصاد

                                                           
 .115، ص1969، (ط.ب)صالح الديف نامؽ، النظـ االقتصادية المعاصرة كتطبيقاتيا، دار المعارؼ، مصر،  -1
 2008، 1، عالـ الكتب الحديث، األردف، ط(الرأسمالية، االشتراكية، اإلسالـ)فميح حسف خمؼ، النظـ االقتصادية  -2

 . كما يمييا220ص
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االعتماد  مع ،كجكد قدر مف التخطيط أك التكجيو الحككمي لمنشاطات االقتصادية بمدل معيف/ ثانيا
  كالحرية في القياـ بالنشاطات االقتصادية رغـ االختالؼ في مدل كؿ منيـ، السكؽ آليةبحدكد معينة عمى

 .كىك األمر المعتمد في الدكؿ الرأسمالية المتقدمة
تستند عمييا المشركعات الخاصة كالتي ال ،  القياـ بالدكر الميـ في تكفير البنية التحتية لالقتصاد/ثالثا

إضافة إلخ ... كالطرؽ كالجسكر، القياـ بيا رغـ أىميتيا كمشركعات الماء كالكيرباءعامة اؿكالمشركعات
 .(1)إلى تكفير الخدمات العامة التي تؤمف الدفاع الخارجي كتضمف األمف الداخمي

 كذلؾ بتدخؿ الدكلة في تحسيف ،لمحافظة عمى حقكؽ العماؿ كتكفير العمؿيسعى النظاـ المختمط ؿ/ رابعا
 كممارسة ، كالحد مف استغالؿ العامؿ، كالتقميؿ مف ساعات العمؿ،الظركؼ العممية ككضع حد لألجكر

 .   ، كالتأميف االجتماعيكتكفير التأميف كالضماف االجتماعي لمعاطميف عف العمؿ، الطرد الكيفي
 بحيث يتـ اإلنتاج ، قياـ النظاـ االقتصادم المختمط كمف خالؿ الدكلة بتكفير الحرية لممستيمؾ/خامسا

 كما يحافظ النظاـ ،غير القادر عمى تمبية حاجاتو األساسيةلو خاصة اؿ كتكفير اإلعانات ،طبقا لرغباتو
 .التعاقد كحرية ، األسعارتحديد ك،السكؽ  كتكفير القكانيف لعمؿ، مف حقكؽ الممكية،عمى حقكؽ المنتج

 .ضكابط التجريـ في النظاـ االقتصادم المختمط: الفرع الثاني
نتيجة لمعكامؿ المتعددة التي تـ التطرؽ إلييا ظير نظاـ اقتصادم ثالث اتخذ مكقفا كسطا بيف 

السابقيف فيك يختمؼ عف السياسة الحرة في أف مقدار تدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية يككف  النظاميف
لو أثر أكبر كأىمية أكثر كلكف حسب حرية السكؽ، كالتنافس كميكانيكية األسعار ما يزاؿ مستعمال 

كاختالفو عف االقتصاد المكجو في عدـ كجكد سيطرة لمحككمة عمى النشاط االقتصادم بالرغـ مف كجكد 
(2)الخطط االقتصادية التي تنظـ حياة السكؽ

. 
لذلؾ فإف ضكابط التجريـ كالسياسة العقابية سكؼ تعتمد عمى مقدار طغياف االقتصاد المكجو أك غير 

المكجو عمى سياسة اقتصادية ما، فإذا سادت عناصر النظاـ المكجو فإف السياسة التجريمية سكؼ تميؿ 
إلى النظاـ االشتراكي، أما إذا سادت عناصر نظاـ الحر فإف السياسة التجريمية سكؼ تميؿ إلى ىذا 

تظير حقيقة ىذه السياسة كاضحة في دكؿ العالـ الثالث كمنيا الدكؿ العربية التي يسكدىا نظاـ . (3)النظاـ
 .تكنس كسكريا: مزدكج كلكف بدرجات متفاكتة نذكر مثال

                                                           
 .223، المرجع السابؽ، ص(الرأسمالية، االشتراكية، اإلسالـ)فميح حسف خمؼ، النظـ االقتصادية  -1
. 81-80 صالمرجع السابؽ، أنكر محمد صدقي المساعدة،- 2
. 81 صالمرجع، نفس- 3
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  تجارب متعددة كمختمفة حيث1961فبالنسبة لتكنس شيدت سياستيا االقتصادية، اعتبارا مف سنة
تميزت العشرية األكلى لمتنمية بمحاكلة تركيز االشتراكية في اإلنتاج، كسعى المسؤكلكف السياسيكف في 

 سيطرة الدكلة عمى مختمؼ قطاعات االقتصاد كتمثمت ىذه السياسة أساسا في زإتباع ىذه السياسة كتعزم
 1969في سنة  خطكتيف رئيسيتيف تأسيس كزارة التخطيط كالمالية مف جية كاعتماد مخطط تنمكم عشرم

 عمى اانتيت رسميا االشتراكية كتـ تبني الطابع الميبرالي المكجو خالؿ العشرية الثانية كالثالثة، مركز
انسحاب الدكلة في إطار برنامج تعديمي، كالمعتمد اآلف ىك سياسة اقتصاد السكؽ، باعتبار تكنس عضكا 

(1)1995في منظمة التجارية العالمية منذ 
. 

فالقكانيف التي تنظـ الحياة االقتصادية في تكنس اليـك ىي حكصمة لجميع القكانيف التي صدرت خالؿ 
العقكد الثالثة التي مر بيا االقتصاد التكنسي، لكف بالرغـ مف أف القكاعد الحالية تضمنت بعض بقايا 
مخمفات السياسة التكجييية إال أٌف الغالب المسيطر ىك القكاعد التي تراعى متطمبات السياسة الحمائية 

. (2)خاصة بعد سمسمة القكانيف التي صدرت مؤخرا كالتنقيحات التي أدخمت عمى القكانيف القديمة
أٌما السياسة االقتصادية السكرية فإنيا تختمؼ عف تكنس فإذا كاف التكجو في تكنس جعؿ الحرية 
ىي مبدأ كاالستثناء ىك التقييد فإف المبدأ في سكريا ىك التقييد كاالستثناء ىك الحرية، فمنذ االستقالؿ 
اتجيت سكريا نحك سياسة التكجيو االقتصادم لتصؿ بعد ذلؾ إلى سياسة اقتصادية اشتراكية ال تزاؿ 

(3)مستمرة حتى اليكـ
. 
دستكر اؿ مف 29 سياسة التكجيو االقتصادم فنجد مثال المادة 1962ك 1953ك 1950فمقد تبنت دساتير 

في -4 .قتكجو الحياة االقتصادية كفؽ مصالح الشعب بمجمكع-3"..... مثال تنص عمى  السكرم1953
المعدؿ ) 1969 ك1964أما دساتير ". إطار ىذه األىداؼ يضمف القانكف الحرية االقتصادية لكؿ مكاطف

مخطط إذ اؿ فمقد اعتمدت االقتصاد االشتراكي 1973-03-13كالدستكر الحالي الصادر في  (1971
                                                           

. 28محمد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص- 1
، متعمؽ بتنقيح 1994 فيفرم 24، مؤرخ في 1994 لسنة 38قانكف عدد : نذكر عمى سبيؿ المثاؿ مف بيف ىذه القكانيف- 2

تماـ القانكف عدد   لسنة 42كالقانكف عدد . ، المتعمؽ بتنظيـ تجارة التكزيع1991 المؤرخ في أكؿ جكيمية 1991 لسنة 44كا 
تنقيحو  كما كقع.  شركات التجارة الدكليةأنشطة المتعمؽ بالنظاـ المطبؽ عمى ممارسة 1994 مارس 07 المؤرخ في 1994
تمامو  يتعمؽ بإعادة 1994 لسنة 117كالقانكف عدد . 1998 نكفمبر 30 مؤرخ في 1998 لسنة 102 بالقانكف عدد كا 

 المتعمؽ بتدعيـ سالمة العالقات 2005 أكتكبر 18 بقانكف كأخيرىاتنظيـ السكؽ المالية كالقكانيف المتممة كالمنقحة لو 
 15 المؤرخ في 1999 لسنة 63 المنقح بالقانكف عدد 1995 أفريؿ 17 المؤرخ في 1995 لسنة 34كالقانكف عدد  .المالية
تماموكما كقع تنقيحو .  المؤسسات التي تمر بصعكبات اقتصاديةبإنقاذ المتعمؽ 1999جكيمية   لسنة 79 بالقانكف عدد كا 
 .2003 ديسمبر 29 مؤرخ في 2003

. 111 صسابؽ،اؿمرجع اؿمحمد عمي سكيمـ، - 3
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االقتصاد في الدكلة " :1973مف دستكر  (مبادئ اقتصادم)مف الفصؿ الثاني - 1-13جاء في المادة 
(1)...."اقتصاد اشتراكي مخطط

مع ذلؾ فإف السياسة االقتصادية السكرية ال تقكـ عمى االشتراكية المطمقة  .
ـٌ إعطاء القطاع الخاص دكرا في الحياة االقتصادية، كذلؾ في إطار ما أصبح يعرؼ بالتعددية  إذا ت

 .(2)االقتصادية مما يستكجب ىامشا مف الحرية
كمف الطبيعي أف نجد في ظؿ اقتصاد االشتراكي تشريعا خاصا بالجرائـ االقتصادية كىك قانكف 

يشمؿ : "اٌلذم حدد في المادة الثالثة منو ميداف انطباقو إذ جاء فييا 1966العقكبات االقتصادية لسنة 
قانكف العقكبات االقتصادية، مجمكعة النصكص التي تطاؿ جميع األعماؿ التي مف شانيا إلحاؽ الضرر 

باألمكاؿ العامة كبعمميات إنتاج كتكزيع كتداكؿ كاستيالؾ السمع كالخدمات كتيدؼ إلى حماية األمكاؿ 
أعطت ىذه المادة مفيـك شامال ككاسعا يشمؿ تقريبا ...." العامة كاالقتصاد القكمي كالسياسة االقتصادية
 .(3)جميع التشريعات االقتصادية النافدة في سكريا

كفقا ليذه السياسة نجد القانكف الجنائي االقتصادم ييدؼ إلى تحقيؽ النظاـ المركزم كالنظاـ الالمركزية 
: كبذلؾ يسعى إلى حقيؽ ىدفيف ىما

يسعى ىذا القانكف لحماية األشخاص كما تفرضو العالقات االقتصادية عمى : مف كجية نظر الميبرالية- 1
الخ كبالتالي ىناؾ ...ىؤالء األشخاص مثؿ الجرائـ المتعمقة بالتعدم عمى حقكؽ المستيمؾ، حرية المنافسة

. تطابؽ بيف القانكف الجنائي كالنظاـ العاـ الجنائي
. إف القانكف الجنائي االقتصادم يسعى لحماية السياسة االقتصادية العامة :مف كجية نظر تكجييية- 2

فحسب ىذه النظرية فإف القانكف الجزائي االقتصادم يقترب مف . مثؿ تجارة الذىب، تكزيع الطاقة كالصرؼ
(4)النظاـ العاـ التكجييي

. 
ىي كؿ سمكؾ "بناءا عمى ما سبؽ ذكره  يمكف إعطاء تعريؼ لمجريمة االقتصادية في ظؿ ىذا النظاـ 

خالؼ التشريعات التي تتعمؽ بالتمكيف كحماية المستيمؾ كسياسة األسعار كالصناعة كالزراعة كالبيئة م

                                                           
. 31محمد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص- 1
. 112 صسابؽ، اؿمرجعاؿمحمد عمي سكيمـ، - 2
المركز العربي لمدراسات األمنية، الرياض  عبكد السراج، دكر الشرطة في مكافحة الجرائـ االقتصادية كالمالية،- 3

 .16ص، 1987، (ط.ب)السعكدية، 
4
 - PRADEL. J, « Traité de droit pénal de science criminelle comparée », T.I introduction général, Droit pénal 

général, 12
éme

éd, Cujas , 1999.n°574, p.502. 
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كالتجارة كالمنافسة كقمع الغش كالتدليس كالتأميف كالنقؿ كالشركات كالضرائب كالجمارؾ كالسكؽ المالية 
". (1)كالبنكؾ

ىك مالحظ أف القانكف الجنائي دخؿ المياديف االقتصادية كافة ليعطي التشريعات التي تنظـ النشاط  كما
. االقتصادم الجزاء الرادع الكفيؿ بضماف احتراـ أحكاميا

الجريمة االقتصادية في النظاـ االقتصادم اإلسالمي : المطمب الرابع

كىك ينفرد بنظاـ ال يكجد لو نظير أك مثيؿ، كذلؾ ألف اهلل  لإلسالـ منيجو في الحياة الدنيا كاآلخرة،
ـٍ " :ىك الذم ارتضى لنا ىذا الديف اإلسالمي كجعمو نظاما دقيقا نسير عميو قاؿ تعالى اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ـى ًديننا ٍسالى ـي اإٍلً ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى  .(2)"ًدينىكي

 قيمتيا، كالجريمة أيا تمف منيج اإلسالـ محاربتو لمرذيمة أيا كاف نكعيا كمنو حثو عمى الفضيمة ميما كاف
كاف نكعيا ىي رذيمة منبكذة في كافة الديانات كاألنظمة القانكنية كاالقتصادية، كقد منع اإلسالـ الجريمة 

كمف بيف ىذه الجرائـ الكاقعية عمى الماؿ فكؿ اعتداء  .بكافة أنكاعيا ككضع السبؿ الكفيمة بعدـ الكقكع فييا
الخ، يعتبر جريمة كما أف استخدامو في طرؽ غير ....عميو باإلسراؼ أك التبذير كاالكتناز كعدـ اإلنفاؽ

مشركعة كالرشكة، كالربا مثال يعتبر جريمة كمف ىنا ظير مصطمح الجريمة االقتصادية التي يمكف 
تعريفيا مف منظكر إسالمي بأنيا كؿ فعؿ فيو مخالفة أك عصياف ألمر اهلل أك نييو في ممكو كاستثمار 

 .(3)"األمكاؿ، كاستغالؿ المكارد االقتصادية

بذلؾ نجد أف الشريعة اإلسالمية حثت عمى الحفاظ عمى األمف كفي المقابؿ قدست حرية الفرد في العمؿ 
فرع )العناصر األساسية التي يقكـ عمييا ىذا النظاـ المتكامؿ سنحاكؿ معرفة كالتممؾ، كعمى ىذا األساس 

.  (الفرع الثاني )  ضكابط التجريـ فيوكمعرفة (األكؿ

العناصر األساسية التي يقـك عمييا النظاـ االقتصادم اإلسالمي   :الفرع األكؿ

 النظاـ االقتصادم اإلسالمي ىك مجمكعة األحكاـ كالقكاعد كالكسائؿ التي تطبؽ عمى االقتصادم 

                                                           
. 13 صنائؿ عبد الرحماف، المرجع السابؽ،- 1
. سكرة المائدة، اآلية الثالثة- 2
 خمؼ بف سميماف بف صالح النمرم، الجرائـ االقتصادية كأثرىا عمى التنمية في االقتصاد اإلسالمي، المرجع السابؽ- 3
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في المجتمع المسمـ لحؿ مشاكمو االقتصادية في النكاحي اإلنتاجية كالتكزيعية كالتبادلية كما لتضمف 
. ىذا النظاـ بتكزيع الثركة كتممكيا كالتصرؼ فييا

 بمبادئ أصكلية معينة تنطكم عمى سياسة اقتصادية محكمة كمتميزة كقد جرل  بعناصرجاء اإلسالـ
تطبيؽ ىذه المبادئ كتمؾ السياسة، في عيد الرسكؿ عميو صالة كالسالـ بدقة كالتـز بيا بعده الخمفاء 

كتتمثؿ ىذه  (1)الراشدكف كما ارتبط بيا حكاـ كأئمة المسمميف خالؿ التاريخ اإلسالمي بدرجات متفاكتة
 :المبادئ في

النظاـ االقتصادم في اإلسالـ ىك مف إبداع الخالؽ عز كجؿ كىك نظاـ ثابت كمستقر كمتكامؿ كال  -أكال
. يماثمو أم نظاـ سكاء كاف قديما أك حديثا ألنو نظاـ كامؿ ال نقص فيو بأم كجو مف الكجكه

 بيف مصمحة الفرد كمصمحة المجتمع، الدكلة ىي جياز ضاالقتصاد اإلسالمي ال يكجد فيو تناؽ -ثانيا
يكمؼ بتنظيـ المجتمع كحمايتو، فال يقتصر دكرىا عمى الحفاظ عمى األمف فقط كما ىك في المذىب 

كما أٌنو قدست حرية الفرد في العمؿ كالتممؾ، كليس كما ىك معمكؿ بو في الفكر االقتصادم  الرأسمالي،
االشتراكي، فحرية الفرد االقتصادية، كتدخؿ الدكلة لمصالح العاـ، كالىما أصميف مف أصكؿ االقتصاد 

(2)اإلسالمي، ال يطغى أحدىما عمى األخر كقاعدة أك استثناء
 .

 عميو لرسكؿا في اإلسالـ يقكـ عمى النص اإلليي في القػرآف الكػريـ، فػإٌف :الجانب االقتصادم- ثالثا
فػالقرآف ىػك األصؿ بمثابة .  ال يصدر تشريعان أك سنة إال في إطار التخطيط الربانيالصالة كالسالـ،

في الجانب االقتصادم عمى  اشتممت حككمة الرسكؿ الدستكر، كالسنة النبكية ىي بمثابة القكانيف، كقد
كأحكاـ الصدقات كاإلنفاؽ كالزكاة كالفيء كالخراج كالجزية كالحسبة كالمكازنة بيف نفقات  األحكاـ العامة

 .جانباف الدكلة كمكاردىا كغير ذلؾ، كيمكف أف نقكؿ إف االقتصاد اإلسالمي لو

يتمثؿ في مجمكعة المبادئ أك األصكؿ السياسية كاالقتصادية التي جاءت بيا نصكص : الجانب األكؿ- 
ة ليمتـز بيا المسممكف في كؿ زماف كمكاف كنحكىا مف النصكص العامة التي تقرر بعض فالقرآف كالس

المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضكابط العامة كمبدأ تحقيؽ التكازف االقتصادم كمبدأ الممكية الخاصة 
ا المسممكف في كؿ زماف كفي كؿ مكاف كيالحظ قكغيرىا فيذه مبادئ ثابتة غير قابمة لمتغيػر، كيخضع ؿ

                                                           
:  عمى الكصمة13/11/2016مكقع اإلسالـ عمى االنترنت تـٌ االطالع عميو يـك : االقتصاد اإلسالمي -1

 www.alislam.com. 
. 81 صالمرجع السابؽ، أنكر محمد صدقي المساعدة،- 2
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عمييا أنيا قميمة، كأٌنيا عامة ال تجاكز الحاجات األساسية لكؿ مجتمع كىي تعتبر مػف سر عظمة 
طكره  تاالقتصاد اإلسالمي كخمكده حيث إنيا صالحة لكؿ زماف كمكاف بغض النظر عف درجة

. االقتصادم

فيك متغير يتمثؿ في األساليب كالخطكط العممية كالحمكؿ االقتصادية التي تتبناىا : أما الجانب الثاني-
كاقع مادم يعمؿ  السمطة الحاكمة في كؿ مجتمع إسالمي لكضع أصكؿ اإلسالـ كسياستو االقتصادية في

ربا أك صكر الفائدة المحرمة كمدل تدخؿ  المجتمع في إطاره كمف ذلؾ بياف العمميات التي تكصؼ بأنيػا
. (1)الدكلة

مجمكعة األسس األساسية الكمية "مفيكما شامال لالقتصاد اإلسالمي بأٌنو " حسف شحاتو"أعطى األستاذ 
المستنبطة مف مصادر الفقو اإلسالمي كالتي تحكـ المعامالت االقتصادية المختمفة في ظؿ نظاـ شامؿ  

متكامؿ مع األنظمة اإلسالمية األخرل بيدؼ تسيير النشاط االقتصادم إلشباع الحاجات المادية 
 .(2)"كالركحانية لمبشرية بما يحقؽ ليا الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا كالفكز برضى اهلل في اآلخرة

 اإلسالميضكابط التجريـ في النظاـ االقتصادم : الفرع الثاني

الجريمة االقتصادية عف طريؽ الكاليات التي عنيت بمكافحة  لقد عالج النظاـ االقتصادم اإلسالمي
. الفساد باعتباره منكرا في الشريعة اإلسالمية كالتي مف أىميا ديكاف المظالـ ككالية الحسبة

إف كالية : "بالنسبة لكالية المظالـ، يقكؿ فييا المرحـك الشيخ أبك زىرة في بحث لو عف كالية المظالـ
المظالـ ككالية القضاء ككالية الحرب، كككالية الحسبة، جزء مما يتكاله كلي األمر األعظـ كيقيـ فيو نائبا 

ف كاف  عنو، ممف يككف فيو الكفاية كاليمة ألدائو، كيسمى المتكلي ألمر المظالـ ناظرا، كال يسمى قاضيا كا 
لو مثؿ سمطاف القضاء، كمثؿ إجراءاتو في الكثير مف األحكاؿ، كلكف ليس قاضيا خالصا، بؿ ىك قضائي 
كتنفيذم فقد يعالج األمكر الكاضحة بالتنفيذ أك بالصمح أك بالعمؿ الخيرم يرد لصاحب الحؽ حقو، فيك 

. (3)"قضاء أحيانا كتنفيذ إدارم أحيانا

                                                           
 .المرجع السابؽ:  االقتصاد اإلسالمي-1
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 .10ص
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كيختص قاضي المظالـ لمفصؿ في كافة أنكاع المظالـ، كلو اختصاصات قضائية كأخرل غير قضائية 
 .كمف ذلؾ يقـك بالتصدم لكافة أنكاع الجرائـ االقتصادية، خاصة تمؾ التي يقـك بيا الحكاـ كاألمراء

مف المبحث مف المطمب األكؿ أٌما بالنسبة لكالية الحسبة كالتي سبؽ التطرؽ إلييا في الفرع الثاني 
 التي تتميز بخصكصيتيا الحضارية تعتبر مف أىـ أنظمة االقتصاد اإلسالمي .األكؿ مف ىذا الفصؿ

كتؤدم دكرا أساسيا في مجاؿ الرقابة اإلحتسابية التكجييية لمنشاط المجتمعي بصكرة تضمف األخمقة 
. المتنامية لمسمكؾ االقتصادم االجتماعي

 استطاعت الدكلة اإلسالمية سابقا حماية الماؿ العاـ عف طريؽ نظاـ الحسبة، ككانت كالية دلؽ
الحسبة مف الكاليات الشرعية العامة الخاضعة لسمطة الدكلة، حيث كانت تجب عمى اإلماـ بحكـ كظيفتو 

عرفيا ابف خمدكف ، في حفظ الديف عؿ أصكلو المستقرة كتنفيذ أحكامو، كرعاية حقكؽ الناس كمصالحيـ
كظيفة دينية مف باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم ىك فرض عمى القائـ بأمكر : "أٌنيا

بالتالي يمكف تعريؼ الحسبة عمى أٌنيا  .(1)"المسمميف، يعيف بذلؾ مف يراه أىال لو، فيتعيف فرضو عميو
رقابة إدارية تقـك بيا الدكلة عف طريؽ كاؿ مختص عمى أفعاؿ األفراد كتصرفاتيـ، كذلؾ أمرا كنييا عف 

. المنكر، كفقا ألحكاـ الشرع كقكاعده

، كتحديد األسعار كمنع االحتكار كقمع الغش (2)مف أىـ كظائؼ كالية الحسبة الرقابة االقتصادية
 .(3) أخرجو مسمـ" ال يحتكر إال خاطئ " كؿ صمى اهلل عميو كسمـسكفي ىذا يقكؿ الر

 سكاء مف حيث ،لقد رسخت الشريعة اإلسالمية العديد مف األسس كالقكاعد التي تنظـ الحياة االقتصادية  
الحرية الفردية أك مف حيث تدخؿ الدكلة كدخكليا مياديف التجارة كغيرىا أك فيما يتعمؽ بنظاـ الممكية في 

. اإلسالـ

كألٌف ىذا المقاـ ال يسع التفصيؿ في قكاعد كأسس النظاـ االقتصادم اإلسالمي سنكتفي ببعض المبادئ 
: األساسية التي ليا صمة بالمكضكع كالتي يقكـ عمييا ىذا النظاـ المتكامؿ تتمثؿ في
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 مستخمؼ  سبحانو كتعالى، كأف اإلنسافهلل كحدهأف الممكية في النظاـ االقتصادم اإلسالمي في  :أكال
اًلؾى اٍلميٍمؾ" : لقكلو تعالىكأمثاالعمى الماؿ، ألف اهلل ىك مالؾ الممؾ،  ا " :كقكلو تعالى (1)"قيًؿ المَّييَـّ مى ًلمًَّو مى

ا ًفي اأٍلىٍرضً  مى ًميفىةن " كقكلو تعالى ،(2)"ًفي السَّمىاكىاًت كى اًعؿه ًفي األىٍرًض خى بُّمؾى ًلٍممىالًئكىًة ًإنِّي جى ٍذ قىاؿى رى كعمى " كىاً 
اإلنساف أف يمتـز بميمة خالفة اهلل في ممكو عمى أرضو، كميما كاف شكؿ الممكية ىذه، كحس الضكابط 

كقد أقر اإلسالـ . كاألحكاـ التي تضمنتيا الشريعة اإلسالمية، كبما يحقؽ انتفاعو، كانتفاع المجتمع منيا
 .(3) استخداميا بما ىك حالؿالممكية الخاصة، أم ممكية األفراد، كالشركات، كبشرط أف تخضع في

العقائدية بأٌنو ممؾ هلل سبحانو كتعالى، إال أف الشريعة نظرة اإلسالـ لمماؿ مرتبطة مف الناحية  :ثانيا
مف خالؿ استقراء عدة اإلسالمية أقرت الممكية العامة لمماؿ كمسؤكلية الجماعة عف إدارة الماؿ العاـ، ك

 أف الماؿ ىك كسيمة لمكصكؿ إلى أداء الكاجبات كتحقيؽ الكفايات كالمندكبات اإلنفاؽ  تبيف(4)آيات قرآنية
ىذا التصكر يحدد استخدامات الماؿ كالثركة بالجانب اإليجابي البناء بعيدا عف  ،(5)المقتصد في المباحات

اقتراؼ الذنكب، فإنتاج المحـر كزراعة المخدرات، تصرؼ يصح سببا لرفع يد المالؾ عف استخداـ 
، حيث التعامؿ في المخدرات بدءا مف زراعتيا إلى استيالكيا يعد مف قبيؿ الجرائـ االقتصادية (6)المكرد

 .في اإلسالـ

أف النظاـ االقتصادم اإلسالمي يضمف تحقؽ العدالة عف طريؽ الحد مف التفاكت في تكزيع  :ثالثا
الدخكؿ كالثركات كرؤكس األمكاؿ، كمف ثـ الحد مف التفاكت في تكزيع السمع كالخدمات المنتجة عف 

طريؽ االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسالمية كضكابطيا كمقاصدىا األساسية كالتي تقـك عمى أساس التأكيد 
كبحيث يتاح لكؿ فرد قادر عمى . عمى العمؿ كالسعي، كالكسب، كبضماف فرص متكافئة لمجميع في ذلؾ

العمؿ كراغب فيو إمكانية الحصكؿ عمى دخؿ، كمف ال تتاح لو ىذه اإلمكانية بسبب عدـ كجكد فرصة 
عمؿ لو، أك مف ال يستطيع أداء العمؿ، فإف الدكلة كمف خالؿ كلي األمر تضمف لو حد الكفاية الذم 

يؤمف لمفرد كألسرتو العيش المناسب كالكريـ كبصكرة تتجاكز الحد األدنى في ذلؾ كاعتمادا عمى ظركؼ 
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مكاناتو، ككذلؾ مف خالؿ الفرائض التي تفرضيا الشريعة عمى القادريف لصالح المحتاجيف إلى  المجتمع كا 
، كالتي تتـ عف طريؽ زكاة الماؿ، ككذلؾ الفرائض الطكعية (1)كيطمؽ عمييا مصاريؼ الزكاة تحصيميا

كنظاـ الكقؼ الجبرم األىمي كنظاـ التكافؿ االجتماعي اإلسالمي كىذه تعد مف أىـ األساليب كالصدقات 
 ؿفيقككغيرىا  الفعالة لمعالجة الفقر ككافة األمراض كاألكجاع كاألزمات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسي

قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى  إ:"اهلل عز كجؿ ًفي الرِّ ـٍ كى لَّفىًة قيميكبييي مىٍييىا كىاٍلميؤى دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى ا الصَّ نَّمى
ًكيـه  ًميـه حى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السًَّبيًؿ فىًريضى كىذه المصارؼ اإلسالمية تمعب دكر . (2)"كى

، كىي مف أخطر الجرائـ االقتصادية كقد حـر الشرع جميع (3)ميـ في الصد عف ارتكاب جرائـ الربا
نيكا اتَّقيكا " " :المعامالت الربكية كأعمف اهلل عز كجؿ حربا عمى مف يتعاممكف بيا لقكلو تعالى يىا أىيُّميىا الًَّذيفى آمى

ٍؤًمًنيف بىا ًإٍف كينتيـٍ مي ا بىًقيى ًمفى الرِّ كا مى ذىري ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلوً  المَّوى كى ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى  .(4)"فىًإٍف لى

 اعتماد النظاـ اإلسالمي عمى الحرية في ممارسة النشاطات االقتصادية كالمقيدة بتحقيؽ مصمحة :رابعا
 .الفرد كالمجتمع

-بناء عمى ما سبؽ تختمؼ المفاىيـ في االقتصادم اإلسالمي عف المفاىيـ االشتراكية كالرأسمالية
ف شمؿ ميزاتيما بحيث تعتبر الرقابة الذاتية ىي العنصر الرئيسي في الكقاية كالعالج معا، فالفرد - كا 

 ربو في كؿ تصرفاتو كأنشطتو االقتصادية سكاء كجد دكر لمدكلة الرقابي أك لـ يجد، كذلؾ مف منطؽ قيراقب
 .أمني ىاـ في مكافحة الجرائـ االقتصاديةكعقائدم يصبح لو في ىذا المفيـك بعد اقتصادم 

 الشريعة الغراء، اتخذت منيجا اقتصاديا كسطا، يقكـ عمى االعتراؼ لإلنساف بمكتسباتو كيفتح كبالتالي
الباب عمى مصراعيو لمتنافس الحر، كالتميز في القدرات الفردية كالحؽ في التممؾ، كال تتدخؿ الدكلة إال 

. (5)إذا كاف ىناؾ ضركرة تقتضي ذلؾ

مف ىذا المنطمؽ يعتبر مفيـك الجريمة االقتصادية أكسع كأعـ في النظاـ االقتصادم اإلسالمي 
 .فيشمؿ أنكاع عديدة لمجرائـ االقتصادية

                                                           
 .429  فميح حسف خمؼ، المرجع السابؽ، ص-1
 .60 اآلية ،سكرة التكبة- 2
 .170ص  عبد األمير زاىد، المرجع السابؽ،- 3
 .278 ك277 سكرة البقرة، اآليات -4
 .84أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص-5
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الجريمة االقتصادية في الشريعة اإلسالمية تشمؿ التصرفات المحظكرة شرعا "بذلؾ يمكف القكؿ أف 
دارة اقتصاديات المجتمع في التنظيـ، التنفيذ، التخطيط كالرقابة  ". المرتبطة باإلنتاج، التكزيع، االستيالؾ كا 
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 التطكر التاريخي لمجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم : ثؿالمبحػث الثا

لـ يضع المشرع الجزائرم مفيـك محدد كمباشر لمجريمة االقتصادية، كلـ يفرد قانكف خاص كمستقؿ 
 1964ليا، إال أنو لـ يبقى بمنأل عف باقي القكانيف المقارنة، فأكرد تعريؼ لمجريمة االقتصادية منذ 

 المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية، لكف أماـ ضعؼ ىذا القانكف مف حيث (1)64/47بصدكر قانكف 
 كالتي تبيف مف خالليا أف ىذا القانكف لـ يحقؽ األىداؼ الالزمة ،الجزاءات كمقتضب مف حيث األحكاـ

 (2)66/180مما دفع ذلؾ إلى إلغاءه بعد مضي سنتيف مف صدكره بمكجب القانكف  كالغاية مف التجريـ،
كالمتضمف إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجريمة االقتصادية، كألغى ىذا األخير ضمنيا بصدكر 

المتضمف قانكف العقكبات، كذلؾ بإدماج جميع المخالفات ( 4)66/156المعدؿ لألمر  (3)75/47األمر 
االعتداءات " في الباب الثالث منو تحت عنكاف 66/180االقتصادية بما فييا تمؾ الكاردة في قانكف 
". األخرل عمى حسف سير االقتصاد الكطني

 الذم استحدث القسـ (5)75/46 تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب األمر  تـفي نفس السنة
 (6)90/24لكف ما فتى أف ألغى ىذا القسـ بالقانكف  االقتصادم إلى جانب القسـ العادم لمحكمة الجنايات
. كأصبحت ىذه الجرائـ مف اختصاص المحاكـ العادية

 تـ إصدار جممة مف القكانيف االقتصادية في الجزائر كتكاؿ تعديميا في فترات زمنية متقاربة 1975بعد 
إلى أف أصبح مف الصعب اإللماـ بيا خاصة بعد اإلصالحات االقتصادية التي قامت بيا الجزائر في 

                                                           
 في  الصادر،09  رقـ،ج.ج.ر. المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية، ج،27/01/1964م  ؼ الصادر64/47القانكف - 1

28/01/1964 .
. 12  مف الصفحة2، سالؼ الذكر في التيميش رقـ 66/180القانكف - 2

 الصادر في ،53 رقـ،ج.ج.ر. المتضمف قانكف العقكبات، ج،17/06/1975م ؼ الصادر 75/47القانكف  -3
04/07/1975 .
الصادرة ، 49 رقـ،ج.ج.ر. ج، المتضمف قانكف العقكبات،08/06/1966 الصادر 66/156 القانكف- 4
 الصادرة في ،07 رقـ ،ج.ج.ر. ج،04/02/1014 الصادر في 14/01 بالقانكف ، المعدؿ كالمتمـ،11/06/1966في
16/02/2014 .

 الصادرة في ،53ج، رقـ .ج.ر. ج، الجزائيةاإلجراءات المتضمف قانكف ،17/06/1975 الصادر في 75/46القانكف - 5
04/07/1975 .

  الصادرة في،36ج، رقـ .ج.ر. ج، الجزائيةاإلجراءات المتضمف قانكف ،18/08/1990م ؼ الصادر 90/24القانكف - 6
22/08/1990. 
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خالؿ حقبة التسعينات كالتي تعتبر بداية تراجع الدكلة عف سياستيا االقتصادية عمى تطبيؽ النمكذج 
 .لعممية تنمية كتنظيـ القطاع العاـ (1)االشتراكي كتطبيؽ نظاـ التخطيط كأداة رئيسية

عمى ضكء ما سبؽ يتبف لنا أف الجزائر مرت بمحطات اقتصادية مختمفة نتيجة التغيرات 
 االشتراكية كنظاـ اقتصادم بداية تـ اإليديكلكجية التي شيدتيا غداة االستقالؿ، فتجدىا تبنت اإليديكلكجية

تحممت منو لتبني خيار اقتصاد السكؽ كبديؿ لالقتصاد المكجو بداية التسعينات نتيجة األزمة الحادة التي 
 عمكما كاالقتصاد عمى كجو التشريعيةمٌرت بيا خالؿ الثمانينات، كىك ما انعكس عمى سياستيا 

. الخصكص

 تطكر الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم خالؿ حقبات زمنية بدراسة  مف ىذا المنطمؽ سنقـك 
( 1990-1975)، لننتقؿ إلى حقبة زمنية ما بيف (المطمب األكؿ )(1975- 1962 )ػمتتالية بدءا ب

(. الطمب الثالث)في  (1990) التسعينات  ما بعدكصكال إلى حقبة (المطمب الثاني)

(  1975-1962)الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم : ب األكؿلمطا

ار في تطبيؽ بعض القكانيف المكركثة مف حقبة ستمرإلى اال االستقالؿ اضطرت الجزائر غداة
  اٌلذم صدر سنة(2)62/157قانكف االستعمار الفرنسي كالتي كانت ال تتعارض كالسيادة الكطنية كمنيا اؿ

 كآخر أجؿ لمعػمؿ بالقكانيف الفرنسية أيف تـ صدكر األمر 05/07/1973كحدد تاريخ ، (3)31/12/1962

                                                           
عادة تنظيـ مسارىا في الجزائر، الجزء الثاني، ديكاف المطبكعات - 1 محمد بمقاسـ حسف بيمكؿ، سياسة تخطيط التنمية كا 

. 311، ص1999الجامعية، الجزائر، 
 المتضٌمف استمرار العمؿ بالتشريع الجارم إلى كقت الحؽ، ،1962 ديسمبر 31 المؤرخ في62/157القانكف رقـ - 2
 .1963 ،02 عدد،ج.ج.ر.ج
:  السالؼ الذكر62/157 مف بيف القكانيف الفرنسية اٌلتي مد العمؿ بيا بمكجب القانكف رقـ -3

 . كالزراعيةالغذائية المتضمف قمع الغش كالتدليس في السمع كالمكاد 1/8/1905قانكف  -
 . الخاص بتنظيـ أسعار45/1483أمر رقـ  -
 .األسعار المتضمف معاينة كمتابعة قمع المخالفات الكاقعة عمى تنظيـ 45/1484أمر رقـ -
 . المتضمف تجريـ المخالفات الكاقعة عمى التنظيـ الصرفي45/1088أمر رقـ  -
 .قانكف الجمارؾ الفرنسي -
. 74 بف قمة ليمى، المرجع السابؽ، ص:جكع لػراؿقانكف العقكبات الفرنسي،  -
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 كؿ التشريعات الفرنسية التي كاف معمكال بيا في الجزائر كبالتٌالي شكمت ىذه الفترة إلغاءقرر ؼ (1)73/29
. 05/07/1973 ةمرحمة استثنائية استمرت إلى غام

فكاف لزاما عمى القضاء الجزائرم خالؿ ىذه الفترة تطبيؽ األحكاـ الكاردة في القانكف الفرنسي عمى 
الجزائرم المتدىكر كالمتردم  كاقع االقتصادماؿالجرائـ االقتصادية المرتكبة أنداؾ في الجزائر، لكف أماـ 

ب قػكالالستقرار تبيف عجز ىذا القانكف أماـ أصكؿ الحكـ الثكرم كالمبادئ االشتراكية المتبناة ع
كؿ ذلؾ أدل إلى صدكر عدة قكانيف لمجابية الجريمة االقتصادية مف بينيا قانكف حماية   ،(2)االستقالؿ

كالقانكف المتعمؽ بإحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجريمة  (األكؿالفرع  )(64/47)الثركات الكطنية 
(.  الفرع الثاني )(66/180)االقتصادية 

الجريمة االقتصادية في ظؿ القانكف المتعمؽ بحماية الثركات  : الفرع األكؿ
الكطنية 

المتعمؽ بحماية الثركات  (64/47)كرد أكؿ نص اقتصادم جنائي في الجزائر في ديباجة القانكف 
الكطنية، تضمنت مجمكعة مف المبادئ التي عمى المكاطف احتراميا بداية مف أمالؾ الدكلة كثركاتيا 

 مف الكفاح المرير الذم قاـ بو الشعب مف أجؿ تحرير البالد، ثـ المبادئ امقدسة، كىذا مبدأ رسخ انطالؽاؿ
 الذم 1962ميثاؽ طرابمس سنة في  النظاـ  ىذااالشتراكية التي يقكـ عمييا النظاـ الجزائرم، بعد تبنيو

إلمكانيات االقتصادية الكطنية كسيطرة الدكلة عمى ؿالشامؿ ( 3)تضمف النص عمى ضركرة التخطيط
. (4)االقتصاد

                                                           
 المتضمف تمديد سرياف القانكف ،62/157 المتضمف إلغاء قانكف ،05/07/1973 الصادر في 73/29 القانكف -1

 .03/08/1973الصادر في ، 62 رقـ ،ج.ج.ر. ج،الفرنسي في الجزائر
2
 - GRIMAUD.N , « La politique extérieure de l'Algérie (1962-1978) ». (en ligne) Edition Karthala, Paris 

.France.1984, P.88, consulté le 01/07/2016, disponible a l'adresse::http://books.google.fr/books?id. 
تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا، كرسـ خط السير إلييا كتحديد كسائؿ "عرفو أستاذ محمد فكزم العشرم بأٌف : التخطيط -3

ذلؾ، مع كضكح التصكر لما يمكف أف يحدث أثناء العمؿ مف المستجدات كالتطكرات، ككضع ما يناسب ذلؾ مف طرؽ 
شرط أف يستيدؼ ذلؾ أكبر قدر ممكف مف المكاسب كأقؿ قدر  التعامؿ مما بات يسمى بالخطة كالخطة البديمة، البديمة،

 .https//:ar.Wikiprdia.org/wiki: عمى كصمة 16/12/2016 تـٌ مراجعتو يـك إلكتركنيمقاؿ " ممكف مف خسائر
 .37 بف قمة ليمى، المرجع السابؽ، ص-4
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نما ىي باعتبار  أٌف الدكلة منتيجة النظاـ االشتراكي فإنيا لـ تفرد قكانيف خاصة بالجرائـ االقتصادية كا 
 .(1)(75/47 المعدؿ بمكجب األمر 66/156 )كاردة ضمف نصكص قانكف العقكبات

الجرائـ بالتي سماىا ك االقتصادية ائـجرقاـ حدد لنا اؿ 64/47 القانكف بالرغـ مف أف المشرع في 
الماسة بالثركات الكطنية، لكف بالرغـ مف ذلؾ إال أف ىذا القانكف اعتنقو الغمكض كبعض القصكر في 

: النكاحي التالية

 قصر الجرائـ الماسة بالثركات الكطنية عمى األفعاؿ التي كردت عمى سبيؿ الحصر في المادة األكلى: أكال
ختالس االكالتي تشمؿ أفعاؿ التخريب التبديد ، المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية (2) (64/47)مف قانكف 

السندات العقكد، كالكثائؽ كأك تحكيؿ أمكاؿ الدكلة العامة أك الخاصة، إضافة إلى الصككؾ القابمة لمتداكؿ 
 حيث يكجد جرائـ أخرل لـ يأتي بيا ضيؽ ىذا القانكف مف دائرة اإلجراـ االقتصادمالتٌالي  ب،الرسمية
 .(3) جرائـ ماسة بالثركات الكطنية كبالتالي ال تعتبر جرائـ اقتصاديةلـ يعتبرىاالتيرب الضريبي كجريمة 

المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية تبنى رأم ( 64/47)ؿ قانكف  المشرع الجزائرم في ظالالمالحظ أف
عض مف حيث اعتبارىـ الجرائـ التجارية كالضريبية تخرج مف نطاؽ الجرائـ االقتصادية لتالـز األكلى باؿ

مع فكرة  النشاط الفردم كتالـز الثانية مع عمكمية الضريبة باإلضافة إلى أنو يمـز تفسيرىا عمى ضكء 
. (4)قاعدة التفسير الضيؽ

االختصار في األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية المطبقة عمى الجرائـ الماسة بالثركات الكطنية فقد : ثانيا
صالح الضرر  كردت بشكؿ مقتضب دكف تكضيحيا خاصة المتعمقة بالمحاكلة، التعكيض المدني كا 

الحرماف مف الحقكؽ المدنية كأحكاـ االشتراؾ في الجريمة عمما أف ىذا القانكف اشتمؿ عمى تسع مكاد 
.      (5)فقط

                                                           
 .85 مف الصفحة 4 ك3 الرجكع لتيميش رقـ -1
. 85 مف الصفحة 1 السالؼ ذكره في التيميش رقـ64/47القانكف  المادة األكلى مف -2
، تخصص القانكف العاـ، كمية (غير منشكرة)دكتكراه أطركحة  ابف خميفة سميرة، القاضي الجزائي كالجريمة االقتصادية، -3

 .39، ص4014/2015الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة الجياللي اليابس، 
 2004، (ط. ب) عمر محمد بف يكنس، الحماية الجنائية لمثركة النفطية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، -4

 . 308ص
 . سالؼ الذكر64/47أنظر المكاد الثانية كالثالثة كالرابعة كالسابعة مف القانكف - 5
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 ىاىدؼمما يقمؿ ذلؾ مف فعاليتيا كعدـ تحقيقيا  (64/47) شدة العقكبات التي جاء بيا القانكف عدـ: ثالثا
 تحقيؽ الردع العاـ كالخاص، فعمى سبيؿ المثاؿ  نجد أف مقدار الحد األدنى لمعقكبة كالمتمثؿ فياألساسي 

. الكطنييقدر بستة أشير كىك ماال يتناسب مع خطكرة ىذه الجرائـ التي تفتؾ باالقتصاد 

كثرة اإلحاالت في ىذا القانكف في عدة مكاضيع منو إلى القانكف العقكبات الفرنسي عمى اعتبار أنو : رابعا
 ما نتج ك تاريخ صدكر قانكف العقكبات الجزائرم سالؼ لذكر، كه1966كاف مطبقا في الجزائر إلى غاية 

.   (1)عنو عدـ التنسيؽ في األحكاـ بيف القانكنيف

ىذا القانكف لـ يحقؽ اليدؼ كالغاية المرجكة منو كالتي كضع مف أف مف ىذا المنطمؽ يتبيف لنا 
جميا لعدة أسباب كعكامؿ لعؿ أبرزىا كاف األساس الذم قامت عميو السياسة التشريعية في تمؾ الفترة أ

المرتبطة باإليديكلكجية المتبناة مف جية أخرل، إضافة إلى عدـ االستقرار السياسي الذم عانت منو 
.  االستقالؿبعدالجزائر 

الجريمة االقتصادية في ظؿ القانكف المتعمؽ بإحداث مجالس : الفرع الثاني
قضائية خاصة بقمع الجريمة االقتصادية 

  فيالصادر (2)180-66لقد نٌظـ المشرع الجزائرم الجرائـ االقتصادية كالعقاب عمييا باألمر رقـ 
كجاء ىذا األخير " إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائـ االقتصادية" الذم جاء معنكنا بػ 1966

مفصال مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية كلـ يقتصر عمى حد إنشاء محاكـ خاصة بالجرائـ االقتصادية 
.  خصصت لمجرائـ االقتصادية كالعقكبات المقررة ليا13 مادة منيا 43 اشتمؿ عمى بؿ

المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية نجد المشرع كسع دائرة  64/47بمقارنة ىذا القانكف مع ما جاء في قانكف 
تجريـ الجريمة االقتصادية ليشتمؿ عالكة عمى الجرائـ الماسة بالثركات الكطنية الجرائـ الماسة بالخزينة 

، كفي المقابؿ نجده ضيؽ مف دائرة تجريـ األشخاص المرتكبيف ليذه الجرائـ (3)العامة كاالقتصاد الكطني
لتقتصر فقط عمى مكظفيف كالعامميف في مؤسسات القطاع العاـ أك في مؤسسات القطاع الخاص، اٌلتي 

مصمحة عمكمية أك أمكاؿ العامة  بشرط أف تقـك بتسيير" مؤسسة ذات الحؽ الخاص"سماىا ىذا القانكف 
                                                           

. 40، المرجع السابؽ، ص ابف خميفة سميرة-1
في " الجرائـ االقتصادية" يعٌد ىذا النص التشريعي بمثابة أكؿ نص قانكني استثنائي في طبيعتو ظيرت فيو عبارة -2

. الجزائر
- KASDI. R, "Le régime pénal spécial des  infractions économiques", R.A.S.J.E.P , Faculté de Droit d’Alger, N °

4 , Alger, 1991, p 842 
. 12  مف الصفحة1، سالؼ الذكر في التيميش رقـ 66/180 المادة األكلى مف األمر -3
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ييدؼ ىذا القانكف إلى قمع الجرائـ االقتصادية  "66/180ألكلى مف قانكف اكىذا ما صرح بو في المادة 
التي تمس بالثركة الكطنية كالخزينة العامة كاالقتصاد الكطني كالتي يرتكبيا المكظفكف أك األعكاف مف 

كلممؤسسات العمكمية كالجماعات المحمية كالجماعات العمكمية كلشركة  جميع الدرجات التابعكف لمدكلة
كطنية أك شركة ذات االقتصاد المختمط أك لكؿ مؤسسة ذات الحؽ الخاص تقـك بتسيير مصمحة عمكمية  

 ."أك أمكاؿ عمكمية

 ربط الجرائـ االقتصادية بالمصمحة العامة 66/180 في قانكف زائرمعميو يككف المشرع الجك
كؿ " كاستعمالو عبارة ، الماسة باالقتصاد الكطني مف جيةلألفعاؿ في تجريمو نكع معيفالقتصاره عمى 

مف جية أخرل، رغـ أٌف ىنالؾ نكع مف " تقـك بتسيير مصمحة عمكميةالتي مؤسسة ذات الحؽ الخاص 
ىذه  (1) الفقياءبإتفاؽ مف الجرائـ االقتصادية نكع، تعتبر "بالجرائـ المضرة بالمصمحة العامة"الجرائـ يسمى 

الجرائـ تتميز بارتباط أحكاميا بما يرد مف تطكر عمى النظـ كالمؤسسات الدستكرية كاإلدارية 
العمكمية كجرائـ االتجار بالنفكذ يرتكبيا  ، كتشمؿ جرائـ الرشكة، االختالس، جرائـ الصفقات(2)كاالقتصادية

 الذكر فةىذا ما صرح بو المشرع الجزائرم صراحة في نص المادة األكلى ساؿ. (3)بالضركرة مكظؼ عاـ 
نما كؿ شخص يتمتع بسمطات خاصة ممنكحة لواؿال يقصد مف خالؿ المادة فقط ىك ك   مفمكظؼ، كا 

جؿ تفادم التياكف أمف  كير،م التستساعده عمى حسفطرؼ السمطات العمكمية التي تفرض عميو كاجبات 
. (4)في المسؤكليات التي قد تمحؽ أضرار خطيرة بمصالح الدكلة االقتصادية

 نجد أف المشرع 66/180قانكف اؿالمالحظ مف خالؿ استقراء نص المادة األكلى سالفة الذكر مف 
الجزائرم حصر الجريمة االقتصادية في دائرة الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة كىك ما نستشفو مف الفقرة 

تعتبر كغش كاستغالؿ مف شأنو أف يمس بمجمكع الثركة العمكمية  " التي جاءت فييا 4مادة اؿاألكلى مف 
صناعي أك حرفي أك مقاكؿ أك بصكرة  كأكحسف تسيير االقتصاد الكطني، الفعؿ اٌلذم يرتكبو أم تاجر 

عامة كؿ شخص يبـر كلك بصكرة عرضية عقدا أك صفقة مع الدكلة أك الجماعات العمكمية، أك 
المؤسسات العمكمية المستقمة أك ذات المنفعة العمكمية أك الشركات الخاصة باالقتصاد المختمط أك 

                                                           
 1988، (ط.ب) محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -1

 . 13،12،11ص
 .12، صنفس المرجع -2
 2004، 1ط صباح مصباح محمكد سميماف، الحماية الجنائية لممكظؼ العاـ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف، -3

 .52ص
 .25 بف قمة ليمى، المرجع السابؽ، ص-4
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مؤسسات القطاع المسير ذاتيا كيضع لمصمحتو سمطة أك نفكذ أعكاف الييئات المذككرة لزيادة األسعار 
 .(1)"ؿ التسميـحالتي يتعاممكف بيا عادة أك بصكرة طبيعية لتعديؿ صفة المكاد ـ

غير ذلؾ، بذكر فئات أخرل ارتكبت مخالفات اعتبرىا نالحظ  المادة ق في باقي فقرات ىذأٌنو بالتدقيؽغير 
  (2)ىذا القانكف جرائـ ماسة بالثركة الكطنية كىي بعيدة في تصرفيا عف األشخاص المعنكية المشار إلييا

تعتبر كغش كاستغالؿ مف "مثال ما كرد في الفقرات السادسة كالسابعة مف نفس المادة كالتي كردت كالتالي 
شأنو أف يمٌس بمجمكع الثركة العمكمية كحسف تسيير االقتصاد الكطني، كؿ عمؿ يقكـ بو التاجر أك 
صناعي أك حرفي باحتراز مخزكنات تزيد عمى الكمية التي يحتفظ بيا عادة كذلؾ مف أجؿ المضاربة 

 .(3) كىي األفعاؿ التي تمس االقتصاد الكطني بصفة غير مباشرة،"حكؿ ندرة المنتجات أك السمع

 بيف لنا أنكاع الجرائـ االقتصادية التي مف شأنيا أف تمس بالثركة زائرمإضافة لما تقدـ نجد أف المشرع الج
 66/180الكطنية كالخزينة العامة كاالقتصاد الكطني في المكاد الثالثة، الرابعة كالخامسة مف قانكف 

كالتي حصرىا في ثالثة أنكاع مف ، المتعمؽ بإحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجريمة االقتصادية
  كعناكيفتالمخالفات كرد

 ."في الجرائـ" لثالثة فصكؿ ضمنيا في الباب األكؿ مف ىذا القانكف تحت عنكاف 
كعقد كانجاز  : "الجرائـ التي يرتكبيا مكظفك القطاع المسير ذاتيا أك مف يماثميـ أك المستخدمكف فيو: أكال

، أك (4)"اتفاقيات أك صفقات تتجو بكؿ كضكح ضد مصالح الدكلة كالمؤسسات أك المنظمات المشار إلييا
 .(5)"منح رخص االسترداد أك التصدير بصفة  مخالفة لمقكاعد النظامية أك أخذ فكائد لقاء منحيا"

الجرائـ المكصكفة كالغش كاالستغالؿ الجارم ضد الثركة العمكمية، كحث الناس، أك دفعيـ : ثانيا
ف أداء الضريبة قصد التخريب العمدم أك تزكير العممة الكطنية، أك األجنبية عباإلجماع عمى االمتناع 

. (7)، أك ارتكاب أعماؿ التخريب قصد شؿ تسيير القطاعات الحيكية لالقتصاد الكطني(6)كتداكليا

                                                           
 . سالؼ الذكر66/180الفقرة األكلى مف المادة الرابعة مف القانكف - 1
 .42 ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ، ص-2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة- 3
.  سالؼ الذكر06/180مف المادة الثالثة مف القانكف " د"الفقرة - 4
. س القانكفؼمف المادة الثالثة مف ف" ق"الفقرة - 5
. القانكفنفس الفقرة العاشرة كالحادية عشر مف المادة الرابعة مف - 6
 .الفقرة الثالثة عشرة مف المادة الرابعة مف نفس القانكف- 7
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عمميات التزكير التي مف شأنيا أف تمحؽ أضرارا بصحة المستيمؾ، كعرض كبيع األدكية المغشكشة : ثالثا
. (1)زىا دكف عرضيا لمبيعاأك المكاد المكجية لالستيالؾ مع العمـ بفسادىا، كحتى لك ح

بعد تحميؿ ىذا القانكف كاستقراء نصكصو كالتمعف فيو تكصمنا إلى نتيجة كىي أنو ىذا األخير جاء 
ؿ كشامال لكافة الجرائـ الشائعة في تمؾ الحقبة الزمنية، مرسخا لسياسة الدكلة االقتصادية القائمة ـمتكا

عمى إنعػػاش كتنمية االقتصاد الكطني، كتطبؽ نظاـ التخطيط كأداة رئيسية لمعممة التنمكية كالتنظيمية 
 .بدرجة كبيرة، كما اٌنو كاف لو السبؽ في ىذا المجاؿ بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية األخرل

كاف كاف ال يخمكا مف قصكر انطالقا مف افتراض كظركؼ غير مستقرة كمتدىكرة كترٌدم المعيشة حيث 
. (2) كثيرا مف معالـ التخمؼ كدمار كبير في البنية االقتصادية كالمؤسساتاالستعماركرثت الجزائر عف 

 النصكص الكاردة في ىذا القانكف، العقكبات الصارمة المفركضة عمى مرتكبي ىذه الجرائـ ةما يؤكد ردعي
بحيث تتراكح بيف ثالثة سنكات إلى عشرة سنكات، كىي عقكبة مقررة عمى الجرائـ المنصكص عمييا في 

 الجرائـق، كالفقرة الثالثة، كتصؿ العقكبة عمى االرتكاب  ة لمفقرات التالية ب، ج، د،ثالمادة الثاؿ
، كتشدد العقكبة بالنسبة (3) إلى حد السجف المؤبد3 ك1المنصكص عمييا في المادة الثالثة، الفقرتاف 

في حيف تتراكح الغرامة ، (4)لمجرائـ الماسة بالمصالح العميا لمكطف بصفة خطيرة تصؿ إلى حكـ اإلعداـ
بالتقدير بيف ثالث أضعاؼ كخمسة أضعاؼ مبمغ المخالفة بحسب نكعيا إضافة إلى عقكبات تكميمية 

 .(5)أخرل

راف قك، الجزائر العاصمة: إضافة إلى إحداثو لثالث محاكـ خاصة كاف مقرىا في ثالث كاليات كىي
تتميز بنظاـ خاص    ،(6)كقسنطينة يمتد اختصاص كؿ كاحدة منيا إلى دكائر اختصاص المجالس المجاكرة

                                                           
.  سالؼ الذكر06/180المادة الخامسة مف القانكف - 1
 (ط.ب)، عبد الرحمف تكمي، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، الكاقع كاآلفاؽ، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع- 2

. 6، ص2011
.  سالؼ الذكر66/180المادة السادسة مف القانكف - 3
. نفس القانكف المادة الثامنة مف - 4
. المادة السادسة مف نفس القانكف- 5
يمتد اختصاص محكمة الجزائر الخاصة بقمع الجرائـ االقتصادية إلى دكائر المجالس القضائية لمبميدة، المدية، تيزم -6

كزك، األصناـ ككرقمة أما محكمة كىراف فيمتد اختصاصيا إلى دائرة المجالس القضائية لمستغانـ، سعيدة، تممساف، تيارت 
 مف نفس 14الرجكع إلى المادة . كبشار كما يمتد اختصاص قسنطينة إلى دكائر اختصاص عنابة، باتنة كسطيؼ، األكلى

 .القانكف
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مف طرؼ كزارة المالية  كيساعده مساعديف معينيف ،(1)سكاء مف حيث تشكيمة القضاة المحددة بمرسكـ
، أك مف حيث 21/06/1966مر األ حتى يككف ممما بالمبادئ االقتصادية مف أجؿ تطبيؽ (2)كالتخطيط

 إضافة إلى تطبيؽ ،(3)مراحؿ التحقيؽ كتكسيع دائرة اختصاص قاضي التحقيؽ لتشمؿ كؿ القطر الكطني
أضاؼ ىذا  66/180  مف القانكف20 قانكف اإلجراءات المحاؿ إليو بمكجب المادة  فياألحكاـ الكاردة

األخير أحكاـ أخرل خاصة، تتماشى مػع خطكرة ىذه الجرائـ كطبيعة أكامر أك قاضي التحقيؽ، كحتى 
عمما بأٌف طرؽ الطعف تعد إحدل الضمانات  (4) الطعفرؽالنائب العاـ غير قابمة ألم طريؽ مف ط

. األساسية التي تحفظ حقكؽ األفراد كحرياتيـ

كبذلؾ تضمف ىذا القانكف بعض األحكاـ الصارمة فييا نكع مف االنتياؾ كاإلىدار لبعض الحقكؽ 
 الطعف في ؽأم طريؽ مف طر (5)33 قانكنا كحؽ التقاضي عمى درجتيف، عندما منعت المادة المضمكنة

 العفك، ككذلؾ فيما يتعمؽ بحؽ المكاطف في عدـ لباألحكاـ الصادرة في ىذه القضايا إال ما تعمؽ منيا بط
 لقاضي التحقيؽ بإجراء التفتيش (6)23انتياؾ حرمة مسكنو، عندما سمح ىذا القانكف بمكجب المادة 

. كالحجز كلك في الميؿ

كما منح أيضا مدة ثالثة أشير لمقياـ بالبحث كالتحرم مع إمكانية تجديد ىذه المدة مف طرؼ كزير 
العدؿ إذا دعت الضركرة كبذلؾ ىذا القانكف كسع مف سمطات قاضي التحقيؽ كتتجمى سعو سمطاتو أيضا 

عدـ  في ككف أف ىذه المجالس الخاصة ال تحتكم عمى غرفة لالتياـ، كفي غياب ىذه األخيرة يفسر
 .(7)خضكع القاضي ألية مراقبة، الشيء الذم قد يؤثر سمبا عمى حقكؽ الدفاع

ٌنو يمكف إرجاع أعمى بعض األحكاـ التعسفية إال  66/180 اشتماؿ قانكف  مفرغـما يمكف قكلو ىك باؿ
ذلؾ إلى الطابع الذم تتميز بو ىذه الجرائـ مف الناحية التقنية، كما ينتج عنو مف صعكبة في اإلثبات 

                                                           
 ر. يتضمف تعييف أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجريمة االقتصادية، ج21/06/1966سـك مؤرخ في مر- 1
 .24/06/1966 الصادرة في ،54ج ج، رقـ .
، كمية الحقكؽ (غير منشكرة)ماجستير مذكرة ، "مبدأ الشرعية في قانكف العقكبات االقتصادم الجزائرم"صانغي منذر، - 2

. 205-204ص ،1984الجزائر، 
. سالؼ الذكر 66/180 مف القانكف 24المادة - 3
 . مف نفس القانكف27 المادة -4
 . مف نفس القانكف33المادة - 5
 . مف نفس القانكف33 المادة -6
 .134بف قمة ليمى، المرجع السابؽ، ص - 7
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 بالتالي خرج ىذاعالكة عمى الضرر كالخسائر الكبيرة التي تمحقيا ىذه الجرائـ باالقتصاد الكطني، ك
. القانكف عف القكاعد العامة في بعض األحكاـ لمتطمب ضركرم

-1975) الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم ما بيف: المطمب الثاني
1990 )

ق الجزائر انعكس عمى سياستيا التشريعية في منتصؼ السبعينات ت االشتراكي الذم تبفنظاـإٌف اؿ
 بتبياف االتجاه االقتصادم الجزائرم، فنص عمى أف السياسة ،(1)كقد تكفؿ الميثاؽ الكطني الجزائرم

االشتراكية لمتنمية، تستمـز تحكـ الدكلة في دكاليب االقتصاد كتستمـز تعبئة مكثفة لالدخار كالٌتراكـ المالي 
أك ما يعرؼ بالتأميـ ككسيمة السترجاع الثركة الكطنية ألٌنيا استرجاعيا كتجميعيا، ىك الطريؽ الكحيد 

اشتراكية كسائؿ اإلنتاج  (2)1976 مف دستكر13 المادة دت كبعد أف حد،إلحداث التراكـ المالي الضركرم
ة كدكر التخطيط، بالنص عمى أف تعمؿ الدكلة عمى تغيير ؿ بتبياف كظيفة الٌدك30ك 29تكفمت المادتيف 

عالقات اإلنتاج كتسير االقتصاد الكطني، كتحٌسف التنمية عمى أساس تخطيط عممي مفيكـ، ديمقراطي 
، جاءت القكاعد القانكنية لتسيير االقتصاد كفقا لمتطكر االشتراكي، كحددت (3)التصميـ حتمي التنفيذ

اليياكؿ التنظيمية لالقتصاد المركزم مفيـك التسيير اإلدارم لالقتصاد، فكانت أكثر صرامة في معاقبة 
أك في القكانيف  (األكؿ الفرع)الجريمة االقتصادية بكؿ أنكاعيا سكاء كانت متضمنة في قانكف العقكبات 

 .(الفرع  الثاني)األخرل كقانكف الضرائب كقانكف الجمارؾ 

دمج الجرائـ االقتصادية في قانكف العقكبات : فرع األكؿاؿ

 انعكس تبني الجزائر النيج االشتراكي خالؿ منتصؼ السبعينات عمى سياستيا التشريعية، فبصدكر
 الذم أفرده المشرع 66/180، ألغى القانكف 1966 المعدؿ لقانكف العقكبات الصادر في 75/47األمر 

الجزائرم لمجرائـ االقتصادية، كأصبحت الجرائـ الكاردة في ىذا األخير مدمجة في قانكف العقكبات، مع 
إلغاء الثالث محاكـ االقتصادية الخاصة، كقد تـ استبداؿ ىذه المحاكـ بأقساـ اقتصادية خاصة بالفصؿ 

                                                           
 .1976 جكيمية 5لػ المكافؽ 1396 رحب عاـ 7المؤرخ في ، 57-76 الميثاؽ الكطني الجزائرم، الصادر باألمر -1
ق المكافؽ 1396  ذم القعدة عاـ30مؤرخ في ، 97-76، الصادر بمكجب األمر رقـ 1976 دستكر الجزائر لسنة -2
 السنة الثالثة عشرة ،94  العد،ج.ج.ر. يتضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية الشعبية، ج،1976 نكفمبر 22ػؿ

 .1976 نكفمبر 24 لػ المكافؽ1396 ذك الحجة 2الصادرة 
 .1976 مف دستكر الجزائر 30 ك29الرجكع لنص المادة - 3
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ـٌ استبداؿ ىذه المحاكـ بأقساـ اقتصادية خاصة بالفصؿ في  في الجرائـ ذات الطبيعة الخاصة، كقد ت
 الذم عدؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الصادر 75/46الجرائـ ذات الطبيعة االقتصادية بمكجب القانكف 

تعتبر محكمة الجنايات ىي المحكمة المختصة بالفصؿ في "  منو عمى248، فنصت المادة1966في 
األفعاؿ المكصكفة قانكنا بأنيا جنايات كيجكز أف تقسـ محكمة الجنايات إلى قسميف، قسـ عادم كقسـ 

كأف قرارا مف كزير العدؿ حامؿ األختاـ، يحدد قائمة األقساـ االقتصادية كاالختصاص اإلقميمي . اقتصادم
 . لكؿ كاحدة منيا

لمقسـ االقتصادم لممحكمة الجنائية، االختصاص المانع لمفصؿ في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد 
 395مكرر ك 382 ك216 ك214 ك198 ك197 ك161 ك158 ك120 ك الفقرتاف الثانية كالثالثة119
 مف قانكف العقكبات 433 ك427 ك426 ك424 ك423 ك422 ك419 ك418 ك411 ك406 401إلى

 .(1)"ككذلؾ في الجرائـ كالجنح المرتبطة بيا

 إلى جانب القسـ 1975فرد قسـ خاص بالجرائـ االقتصادية ابتداء مف أالكاضح مف ذلؾ أٌف المشرع 
العادم بالجرائـ العادية في دائرة اختصاص كؿ محكمة جنايات، مما يعني مف جية زيادة عدد المحاكـ 

المختصة بالجرائـ االقتصادية لتشمؿ كؿ التراب الكطني، كاختصاصيا بالجريمة التي تأخذ كصؼ الجناية 
فقط مف جية أخرل، مما يجعمنا نتساءؿ عف الجية القضائية المختصة بالجرائـ االقتصادية التي تأخذ 

كصؼ الجنحة خاصة انو استثنى جرائـ الرشكة كجرائـ الصفقات مف اختصاص ىذا القسـ الكارد في المكاد 
 .(2 ) مف قانكف العقكبات128، 127 ،126

 لباب خاص تحت عنكاف 75/47مما ىك جدير بالمالحظة استحداث تعديؿ قانكف العقكبات 
فضال عف الجرائـ الكاردة فيو كالتي أشارت إلييا المادة  "االعتداءات األخرل عمى حسف سير االقتصاد"

.    عمى أنيا مف اختصاص القسـ االقتصادم. ج.ا. مف ؽ248

ة ػكنتيجة النتياج الدكلة لمنمط االشتراكي، فقد عزز المشرع عف طريؽ التشريع، مف الكسائؿ القانكني
نيا ألحماية الممتمكات االقتصادية كاالجتماعية العمكمية، كذلؾ بتجريـ جميع االعتداءات التي مف ش

يعٌد مرتكبا لجريمة " بنصيا 418المساس بحسف سير االقتصاد الكطني كتخريبو، كذلؾ مف خالؿ المادة 
 أفحدث أك حاكؿ أالتخريب االقتصادم كيعاقب بالسجف المؤقت مف عشرة إلى عشريف سنة كؿ مف 

                                                           
.  سالؼ الذكر75/46 مف القانكف 248المادة - 1
 .47 ص ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،-2
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نو أف يعرقؿ األجيزة األساسية  لالقتصاد الكطني، أك يخفض مف قدرة إنتاج أيحدث متعمدا شغبا مف ش
مس إلى عشر سنكات إذا ترؾ خ بنصيا يعاقب بالسجف المؤقت مف 422، كالمادة "الكسائؿ االقتصادية

  الجاني لمضياع أك التمؼ أك لمتبديد األمكاؿ المشار إلييا أعاله، بيدؼ إضعاؼ النظاـ االقتصادم
". 119كتككف العقكبة السجف المؤبد، إذا كاف الجاني مف احد األشخاص الكارد ذكرىـ في المادة 

الكاضح أف ىاتيف المادتيف صرحتا، عمى مف ترؾ عمدا لمضياع أك التمؼ أك التبديد، أمكاؿ الدكلة أك 
. الجماعات المحمية، كمعاقبة كؿ مف استعمؿ األمكاؿ العمكمية لألغراض الشخصية أك لفائدة الغير

كمف بيف الجرائـ االقتصادية أيضا التي أكلى ليا المشرع الجزائرم اىتماما بالغا في ىذه الفترة 
جريمة الصرؼ التي قاـ بمزجيا ضمف الجرائـ التي نظميا في قانكف العقكبات، بعد أف كاف ينظميا األمر 

 الممغى، كذلؾ في المكاد مف (1) المتضمف لقانكف المالية1969 ديسمبر31 المؤرخ في 107-69رقـ 
  سالؼ الذكر، كفي مضمكف ىذه النصكص أطمؽ عمى مخالفة أك75/47 مف األمر 426 إلى 424

".  مخالفة ضد التنظيـ النقدم"جريمة الصرؼ مصطمحا آخر يقيد المفيـك نفسو كىك 

 المشرع الجزائرم في نصكص قانكف العقكبات، كطبؽ عمييا عقكبة ىانظرا ألىمية ىذه الجريمة أدمجؼ
 .( 2)الجنحة المشددة التي تبمغ عقكبة الجنايات

نسكؽ ىذه المالحظة عمى اعتبار أف المشرع الجزائرم رغـ أنو حصر كؿ الجرائـ االقتصادية في 
قانكف العقكبات إال انو كسع في تمؾ الفترة مف نطاؽ التجريـ لكؿ األفعاؿ التي يمكف أف تشؿ الحركة 
االقتصادية، نستشؼ ذلؾ مف خالؿ كثرة العبارات المستعممة في ىذا المعنى، مثال تعبيره في كصفو 

يعرقؿ األجيزة السياسية لالقتصاد "عبارة  أك( 3)"بيدؼ إضعاؼ االقتصاد الكطني"لألفعاؿ المجرمة 
تضر ضررا فاحشا بالمصالح العميا " أك عبارة (4)"الكطني كيخفض مف قدرة إنتاج الكسائؿ االقتصادية

 .(5)"لألمة

                                                           
، الصادر بتاريخ 110ج، العدد .ج.ر.، يتضمف قانكف المالية، ج19699ديسمبر 31 مؤرخ في 69/107األمر رقـ - 1

. متمـاؿمعدؿ كاؿ، 1969 ديسمبر 31
، كمية الحقكؽ كالعمـك (غير منشكرة) دكتكراه  أطركحةشيخ ناجية، خصكصية جريمة الصرؼ في القانكف الجزائرم،- 2

. 22، ص2012السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
.  سالؼ الذكر75/47 مف القانكف 422المادة - 3
.  مف نفس القانكف418المادة - 4
 . مكرر مف نفس القانكف382- 5
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 الجريمة االقتصادية في ظؿ قانكف الضرائب ك قانكف الجمارؾ: الفرع الثػاني

إلى جانب قانكف العقكبات ظيرت في ىذه الفترة قكانيف أخرل خاصة ذات طابع اقتصادم، رغـ 
( 1)76/101أنيا كانت قميمة إال أنيا نظمت أىـ المجاالت االقتصادية مف أبرزىا قانكف الضرائب المباشرة 

 المؤرخ في 75/87 كالذم ثـ إنشاءىما بمكجب األمر رقـ (2)76/104كقانكف الضرائب غير مباشرة 
.  (4)1979 ككذا قانكف الجمارؾ (3)30/19/1975

إٌف كضع المشرع الجزائرم قكانيف منفردة كخاصة لمجرائـ المتعمقة بيذه المجاالت يرجع لطبيعتيا في حد 
 يرل أف فكرة تحديد قانكف العقكبات الضريبي، ترتبط بالنظاـ ٌلذما بعضاؿذاتيا كىي المسألة التي أثارىا 

العاـ الضريبي كبتشريع الضرائب، فيك يمثؿ جزء مف قانكف العقكبات الذم يضمف التطبيؽ العادم 
 المتمثمة في أف الضريبة (5)كالبدييي ألحكاـ النظاـ الضريبي، إضافة إلى المصمحة الخاصة التي يحمييا

مف أىـ مكارد ميزانية الدكلة، فكاف مف الضركرم حماية ىذا المكرد كضماف تحصيمو مف الممتزميف 
. بأحكاـ خاصة

مف ىنا كجد المشرع الجزائر ضآلتو في بركز فرع جديد مف فركع القانكف الجنائي، المتمثؿ في القانكف 
فكاف مف البدييي عدـ دمج األحكاـ المتعمقة بالتشريع الجنائي الضريبي في قانكف ( 6)الجنائي الضريبي

. العقكبات، كىك األمر المتبع في كافة الدكؿ المنتيجة النظاـ الميبرالي كاالشتراكي عمى حد السكاء

ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصدؽ تطبيؽ ىذا المبدأ عمى مجاالت أخرل تشريعية في الجزائر، فعالكة عمى قكانيف الضرائ

                                                           
، الصادر 76ج ج،  رقـ .ر.، ج09/12/1976، المتضمف قانكف الضرائب المباشرة، الصادر في 76/101 القانكف -1

 .22/12/1976في 
، الصادر 70ر ج ج، رقـ .،ج09/12/1976 المتضمف قانكف الضرائب غير المباشرة، الصادرة في 76/104 القانكف -2

 .02/10/1977في 
، يتضمف المكافقة عمى القكانيف 1975 المكافؽ ديسمبر سنة 1395 ذم الحجة عاـ 27 مؤرخ في 75/87 األمر -3

القانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة  :يكافؽ عمى القكانيف الجبائية التالية"الجبائية حيث تنص المادة األكلى منو عمى 
 ".ليا، قانكف الرسـك غير المباشرة، قانكف الرسـك عمى رقـ األعماؿ قانكف التسجيؿ، القانكف الطابع

، الصادر في 30ج، رقـ .ج.ر.، المتضمف قانكف الجمارؾ،ج12/07/1979 الصادر في 79/07 القانكف -4
24/07/1979. 

 .240-239غساف رباح، المرجع السابؽ، ص- 5
 .9ص ، 2005 ،1ط، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -1ج-  حسف الجندم، القانكف الجنائي الضريبي-6
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 كغيره، كما زاد (1)75/37كالجمارؾ، ظيرت تشريعات أخرل اقتصادية مماثمة مف بينيا قانكف األسعار 
حقبة الزمنية، سياسة إعادة الييكمة االقتصادية اٌلتي باشرتيا اؿمف حدة صدكر القكانيف االقتصادية في ىذه 

كالثانية  (1985-1980)الجزائر بداية الثمانيات مف القرف الماضي، فيذه الفترة شيدت مرحمتيف األكلى 
(1986-1989): 

الصدمة البتركلية "، حيث شيد العالـ خالؿ ىذه الفترة ما يسمى بػ 1985إلى 1980األكلى امتدت مف 
انا كما ميز ىذه المرحمة ىك م أحتجاكزه بؿ ت(2)1981 دكالر سنة40فجاكر سعر البرميؿ سقؼ " الثانية

: اجتماع ثالثة عناصر فييا بارزة تمثمت في

 .رغبة سياسية في التخمي عف التشٌدد األيديكلكجي -
 .ما كٌفر ماال غزيرا لالستيراد كلمفساد أيضاـ مالية مف العممة الصعبة بسب عائدات النفط رةكؼ -
 عف الشعب عبر سياسة مكثفة لتمكيؿ السكؽ بالتفريجسعى حثيث إلى بياف مزايا العيد الجديد  -

تكف تدخؿ لـ بكؿ ما يحتاج إليو الشعب مف المكارد الغذائية كغير الغذائية، كحتى الكماليات التي 
. (3)حتى ضمف تطمعات الشعب

 الجياز التنفيذم خالؿ ىذه الفترة نجك التكجو الميبرالي، كقاـ بإصالحات اتجوكعمى ىذا األساس 
عف  االقتصادية كتغييرات جذرية في السياسات االقتصادية الجزائرية، كاف اليدؼ منيا باألساس التخمي

النمط االقتصادم القديـ كالمتمثؿ في سياسة التصنع كالتكجو نحك تدعيـ القطاع الفالحي كاالىتماـ أكثر 
.  بجانب الخدمات

مف خالؿ ذلؾ ثـ تطبيؽ سياسة إعادة الييكمة العضكية كالمالية لممؤسسات العمكمية التي مف خالليا 
جرت عممية تفكيؾ كتفتيت ىياكؿ القطاع العاـ كالكحدات االقتصادية الضخمة التابعة لمدكلة إلى شركات 

 .1982 فعالية ككفاية أكبر عاـ ؽمصغرة بيدؼ خؿ

المالحظ أٌف ىذه العممية تعتبر أكؿ مؤشر عمى تكجو الجزائر نحك اقتصاد السكؽ كأىـ عامؿ الندثار 
فبينما كاف القطاع العاـ في شكؿ كحدة عامة ككاممة كذات ىيكؿ تنظيمي متناسؽ، تمت . القطاع العاـ

                                                           
  ج.ج.ر.ج األسعار، بتنظيـ الخاصة المخالفات كقمع باألسعار يتعمؽ ،29/04/1975 الصادر في 75/37 األمر -1

 .13/05/1975، الصادر في 38رقـ 
 .28عبد الرحمف تكمي، المرجع السابؽ، ص- 2
  2006، 2ط عمي بف محمد، الفساد كالحكـ الصالح في البالد العربية، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، -3

 .892ص
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أكثر لنيب مصدر تمكيميا بطرؽ ممتكية كمبررة ففسح المجاؿ عممية تقسيمو إلى فركع كمؤسسات صغيرة، 
، كنظرا االرتباط تمكيؿ المؤسسات المعاد (1)باسـ خمؽ الفعالية كاإلنتاجية كالجكدة في تمؾ المؤسسات

ىيكمتيا بمصدر كاحد كالمتمثؿ في عائدات البتركؿ، فإٌف انييار أسعاره في السكؽ الدكلية ابتداء مف سنة 
مفيـك المؤسسة "، أثرت تأثيرا كبيرا عمى نشاط المؤسسات العمكمية التي أصبحت بعيدة عف1983

إف انييار أسعار النفط في السكؽ العالمي  .(2)"االقتصادية التي تسعى إلى تحقيؽ الرشادة االقتصادية
. حقيقية لـ تشيدىا الجزائر منذ بداية استقالليا (3)أكقع االقتصاد الكطني في أزمة اقتصادية

الجزائر ثـ اتخاذ ، في بعد كقكع األزمة االقتصادية ،(4)(1989-1986)أٌما المرحمة الثانية الممتدة ما بيف 
إزالة الطابع االحتكارم لمختمؼ "عدة إجراءات جديدة مف قبؿ السمطة السياسة تيدؼ باألساس إلى 

". األنشطة

أدل إلى تكثيؼ القكانيف كالتشريعات الخاصة، بالمكازاة مع ك مما انعكس ذلؾ عمى المنظكمة التشريعية 
 7 المؤرخ في 89/02عدد كنكع الجرائـ المرتكبة ذات الطابع الخاص، كاف أبرزىا قانكف حماية لمستيمؾ 

المتعمؽ باألسعار  (6)89/12ؾ، كقانكف لػػة المستومالمتعمؽ بالقكاعد العامة لحما الممغى (5)1989 جكيمية
الذم أرسى نظاما جديد يقكـ عمى مقاييس معينة فيما يتعمؽ بالمنافسة االقتصادية كحاالت العرض 

كبذلؾ نجد ىذا القانكف قد اشتمؿ عمى مفاىيـ  .(7)كالطمب مثال، كمعاقبة الممارسات التجارية غير الشرعية

                                                           
، تخصص التنظيـ السياسي (غير منشكرة) محمد بمعسؿ، سياسة تكجو الجزائر نحك اقتصاد السكؽ، مذكرة ماجستير -1

-2007كاإلدارم، كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، جامعة يكسؼ بف خدة الجزائر، 
 .22، ص2008

، دراسات الممتقى الكطني حكؿ التحكيؿ الديمقراطي في "اآلثار السياسة لالنفتاح االقتصادم في الجزائر"فضيمة عكاش، - 2
 .89، ص2006، (ط.ب)الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، دار اليدل لمطباعة كالنشر، الجزائر، 

تعني كجكد خمؿ ما عمى مستكل مؤشرات االقتصاد الكمي، حيث تؤدم إلى فترة مف التباطؤ في : األزمة االقتصادية -3
النمك كبأكثر خطكرة تؤدم إلى التراجع االقتصادم مع مضاعفات جانبية تؤثر عمى المداخيؿ، كتسبب خسائر كتزيد مف 

 . كما يمييا40لمزيد مف التفضيؿ الرجكع ؿ عبد الرحمف تكمي، المرجع السابؽ، ص . الضغط االجتماعي
-25، ص1993، (ط.ب) حسف بيمكؿ، الجزائر بيف األزمة االقتصادية كاألزمة السياسية، دار حمب النشر، الجزائر، -4

26. 
 06ج، رقـ .ج.ر.ج ، المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ،1989 جكيمية 7، المؤرخ في 89/02 القانكف رقـ -5

 .08/02/1989الصادر في 
 .19/07/1989، الصادرة في 29ج، العدد .ج.ر. المتعمؽ باألسعار، ج05/05/1989، المؤرخ 89/12 القانكف -6
 . مف نفس القانكف26 المادة -7
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 الصراع بيف أنصار النظاـ يطبعوغير معركفة في التعبير القانكني الجزائرم، كصدر ىذا القانكف في جك 
 .(1)االشتراكي كأنصار التغيير كاإلصالح

تبنى فكرة  (1990ك 1962)عمى ذلؾ يمكننا القكؿ أف المشرع الجزائرم في الفترة الممتدة بيف 
الجريمة االقتصادية عمى نحك متميز كمستقؿ مقارنة بالتشريعات األخرل، بما أنو عالجيا تارة في قانكف 

ا بذلؾ السياسة التشريعية لمنظاـ الذم تبناه متمثال في االشتراكية، كعالجيا تارة أخرل ضمف ؼمستقؿ مخاؿ
قانكف العقكبات مع إفراد قكانيف خاصة لجرائـ أخرل كقانكف الضرائب كقانكف الجمارؾ كغيرىما مف 

 .القكانيف االقتصادية

 1990الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم ابتداء مف : المطمب الثالث

، (3) بالممارسة الكاقعية لمديمقراطية السياسيةتـ كصفو الذم ( 2)1989يعتبر الدستكر الجزائرم لسنة 
نقطة تحكؿ ىامة في سمسمة التحكالت االقتصادية التي مرت بيا الجزائر، حيث أقر صراحة في المادة 

كما يعتبر  . ، كبذلؾ يككف المشرع قد اعترؼ بمبدأ حرية التممؾ"الممكية الخاصة مضمكنة" منو أف 49
( 4)نقطة تحكؿ ىامة في تاريخ الجزائر مف الناحية السياسية، االقتصادية األيديكلكجية كاالجتماعية الحزبية

الذم يعتبر مف  ،(6)كاستقاللية القضاء، تكريسا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات (5)ضراباإلكحرية التعبير، ك
. المبادئ األساسية التي تقكـ عمييا دكلة القانكف

تخمي ب كذلؾ، م االقتصادالجانبانعكس ىذا التحكؿ عمى السياسة التشريعية في الجزائر خاصة في 
 إلعادة إستراتيجية إجاد االشتراكي كتبنييا مبدئيا نظاـ اقتصاد السكؽ، حيث حاكلت لنظاـالجزائر عف ا

                                                           
غير )  دكتكراه في القانكف فرع قانكف األعماؿأطركحة جالؿ مسعد، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسة التجارية، -1

 .3، ص2012كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،  ،(منشكرة
 المتعمؽ بنشر نص تعديؿ الدستكر المكاقؼ عميو في استفتاء ،28/02/1989 الصادر في 89/18المرسـك الرئاسي- 2

 .01/03/1989 الصادر في 09ج رقـ .ج.ر.، ج23/02/1989
3
 - LEVENUE.J, Algérie, "La démocratisation interdite" , (en ligne) Edition  L'Harmattan, Paris, 1993, page 11, 

consulté le 25/10/2016, disponible a l'adresse: :http://books.google.fr/books?id. 
 .1989 مف دستكر 40  المادة-4
 .1989 مف دستكر 54 المادة -5
 بفصؿ السمطات الثالث كاعتبار أٌف كؿ كاحدة قائمة بذاتيا في حيف كانت تعتبر في ظؿ 1989 قاـ دستكر -6

الفصؿ األكؿ مف ) الكظيفة السياسية:  كظائؼ إلى جانب كظائؼ أخرل ضمنيا في الباؿ الثاني منو كىي1976دستكر
 (الفصؿ الرابع)كظيفة القضائية  ،(الفصؿ الثالث) الكظيفة التشريعية ،(الفصؿ الثاني)، كالكظيفة التنفيذية (نفس الدستكر

مف " السمطة كتنظيميا"أنظر الباب الثاني بعنكاف  ،(الفصؿ السادس)، الكظيفة التأسيسية (الفصؿ الخامس) لمراقبةاكظيفة 
 ".تنظيـ السمطات" بعنكاف 1989 كالباب الثاني مف دستكر 1976دستكر 
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حماية " في المادة الثامنة منو أكد عمى 1989تكجيو االقتصاد الكطني لقكل السكؽ، خاصة كأف دستكر
االقتصاد الكطني مف أم شكؿ مف أشكاؿ التالعب، االختالس االستحكاذ أك المصادرة غير 

. (1)"المشركعة

تجسدت ىذه الحماية مف خالؿ عدد كبير مف التشريعات مست مختمؼ القطاعات االقتصادية 
مجرمة عدد مف األفعاؿ الماسة باالقتصاد الكطني، بالمكازاة مع القرارات اليامة التي اتخذتيا لتخفيض 

 الميزانية كإصالح النظاـ المصرفي، تحرير األسعار، إعادة تنظيـ التجارة الخارجية، فتح االستثمار عجز
فصدرت قكانيف عديدة منيا ما ىك جديد كمنيا ما أتى بأحكاـ جديدة ( 2)كخكصصة المؤسسات العمكمية

 المتعمؽ 03/11، كاألمر (الفرع األكؿ) المتعمؽ بالمنافسة 65/06ص بالذكر األمرخمغيرا المفاىيـ كف
. (الفرع الثاني)بالنقد كالقرض 

الجريمة االقتصادية في ظؿ قانكف المنافسة : الفرع األكؿ

عمى الجزائر في إطار سياسة االنفتاح االقتصادم تبني آليات قانكنية تتماشى كىذا ضركريا كاف 
 مف نظاـ االقتصاد المكجو إلى نظاـ االقتصاد السكؽ، كيعتبر قانكف باالنتقاؿالنيج الجديد، تسمح 

. المنافسة مف أىـ الكسائؿ القانكنية التي تجسد ذلؾ

 يعتبر قانكف المنافسة الجزائرم فتي كحديث النشأة ألف أكؿ نص يتعمؽ بالمنافسة في الجزائر صدر
، كقد اعترؼ بصفة ضمنية بحرية التجارة كالصناعة، حيث تمحكرت أحكاـ ىذا (3)95/06بمكجب األمر 

األكؿ حدد قكاعد كمبادئ المنافسة ككذا الممارسات المنافية لممنافسة في البابيف : القانكف حكؿ جانبيف
الثاني كالثالث، أٌما الجانب الثاني حدد قكاعد شفافية كنزاىة الممارسات التجارية في األبكاب الرابع 

. كالخامس كالسادس

 كبالتالي أقر ىذا القانكف مجمكعة مف المبادئ الميمة تتماشى مع النيج االقتصادم الجديد، عمى رأسيا
  كشرعيتيا، كاىـ مف ذلؾ مبدأ حرية(4)مبدأ حرية الصناعة كالتجارة، شفافية كنزاىة الممارسات التجارية

                                                           
. 1989الرجكع لنص المادة الثامنة مف دستكر - 1
. 51 ص  ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،-2
 .22/02/1995، الصادر 09ج، العدد.ج.ر.، المتعمؽ بالمنافسة، ج25/01/1995 الصادر في 95/06األمر - 3
لى تحديد قكاعد حمايتيا قصد " 95/06 المادة األكلى مف األمر -4 ييدؼ ىذا األمر إلى تنظيـ المنافسة الحرة كترقيتيا كا 

 ".كييدؼ أيضا إلى تنظيـ شفافية الممارسات التجارية كنزاىتيا .زيادة الفعالية االقتصادية كتحسف معيشة المستيمكيف
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تحدد بصفة حرة أسعار السمع "ص عمييا المشرع في المادة الرابعة مف ىذا األمر بنصيا فالتي ( 1)األسعار
كالخدمات اعتمادا عمى قكاعد المنافسة مما يعني ذلؾ أف الدكلة تخمت مبدئيا عف التقنيف اإلدارم 

. لألسعار

 المتعمؽ باألسعار، عقكبات مالية 89/12منو قانكف ( 2)97فرض ىذا القانكف الذم ألغى بمكجب المادة
 .(3)عمى مرتكبي بعض الممارسات التي تشكؿ انتياكا لالقتصاد الكطني

صحيح أٌف ىذا األمر ييدؼ إلى تنظيـ كترقيو المنافسة إال أنو ال يكفي لكحده لتجسيد التحكؿ إلى 
ف استطعنا مف خاللو المركر مف نظاـ أسعار النظػػاـ الميبرالي،  إلى نظاـ أسعار حرة  محددة إدارياكا 

تماما، إال أٌنو كبعد عشرية مف الزمف تقريبا مف سريانو تبيف انو يعاني العديد مف النقائص، األمر الذم 
دفع بالمشرع إلى تعديؿ ىذا النص بيدؼ مطابقتو مع المتطمبات االقتصادية كاالجتماعية التي اقتضتيا 

. العكلمة ككذا استدراؾ العراقيؿ كالنقائص المترتبة عف تطبيقو

:  عمى مرحمتيف65/06عمى ذلؾ كقصد التكمؼ بيذه االنشغاالت ثـ إلغاء األمر 

 65/06 المتمثؿ في الباب األكؿ كالثاني كالثالث مف األمر  منوثـ إلغاء الجزء األكؿ: المرحمة األكلى
 المتعمؽ بالمنافسة الذم تضمف مبادئ المنافسة كتنظيـ (4)03/03بالمنافسة، بمكجب األمر  المتعمؽ

                                                           
أٌف العكف االقتصادم لو حرية في تحديد أسعار السمع كالخدمات التي يعرضيا لمبيع، كعادة ما "  يقصد بحرية األسعار-1

: يتحدد السعر المعمف لمجميكر عمى ضكء جممة مف العناصر أىمما
. قديمة الشيء التي تحدد طبقا لقانكف العرض كالطمب -
ىامش الربح الذم يعكد عمى العكف االقتصادم، كىك المحرؾ الرئيسي لمنشاط االقتصادم، كيتكقؼ نطاقو عمى  -

. عكالـ كثيرة منيا ظركؼ السكؽ كميارة البائع كمركزه االقتصادم
 ".المصاريؼ المختمفة مثؿ الرسـك كنفقات التعبئة ك لتخزيف كالنقؿ كالدعاية -

 أطركحة دكتكراه عمـك في قانكف ، أحمد خديجي، قكاعد الممارسات التجارية في القانكف الجريمةػلمزيد مف التفصيؿ الرجكع ؿ
 .13، ص2016 ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، الجامعة الحاج لخضر باتنة،(غير منشكرة)الخاص 

 12-98تمغى جميع األحكاـ المخالفة ألحكاـ ىذا األمر السيما أحكاـ القانكف رقـ  "95/06 مف األمر 97المادة - 2
 ".ابتداء مف تاريخ دخكؿ ىذا األمر حيز التنفيذ . كالمتعمؽ باألسعار1989 يكليك سنة 5المؤرخ في 

. 51 ص ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،-3
، 20/07/2003، الصادر في 43ج، رقـ .ج.ر.ج ، المتعمؽ بالمنافسة،19/07/2003، الصادر في 03/03 األمر -4

 .07/07/2008، الصادر في 36ج رقـ .ج.ر.ج ،25/06/2008 الصادر في 08/12 المعدؿ بالقانكف
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 المحدد (1)04/02قانكف اؿ فقد استمر العمؿ بو إلى غاية صدكر قمجمس المنافسة أما الجزء الثاني مف
، حيث أخد 65/06لمرحمة الثانية إللغاء القانكف ؿد معمى الممارسات التجارية كىي تجس لمقكاعد المطبقة،

المشرع عند كضعو ليذا اإلطار القانكف الجديد بعيف االعتبار البنية المتنامية لتنظيـ السكؽ كالمؤسسات 
 (2)الحسف لألنشطة االقتصادية كاٌلتي مف شأنيا أف تعرقؿ السير كالممارسات التي يمكف أف ترافقيا
ييدؼ إلى تحديد قكاعد كمبادئ شفافية " فإٌف ىذا القانكف 04/02كبحسب المادة األكلى مف القانكف 

كنزاىة الممارسات التجارية التي تقـك بيف األعكاف االقتصادييف كبيف ىؤالء كالمستيمكيف، ككذا حماية 
عالمو كبذلؾ فقد أسس ىذا القانكف تنظيمو لمممارسات التجارية لمبدأم الشفافية كالنزاىة ". المستيمؾ كا 

كىما ركيزتاف مف ركائز اقتصاد السكؽ، بالنظر لما ليما مف دكر في إضفاء الكضكح عمى الممارسات 
في ىذا السياؽ أكدت . (3)التجارية كحماية مصالح أطرافيا، سكاء كانكا أعكانا اقتصادييف أـ مستيمكيف

المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، عمى منع الممارسات  04/02 مف القانكف 23المادة 
منيا القياـ بالتصريحات المزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى أسعار كالخدمات كالقياـ بأم ممارسة أك 

كحدد القانكف العقكبات المقررة ليذه الممارسات ، مناكرة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في األسعار
. دج200.000دج ك20.000بالغرامة المقدرة بيف 

 المتعمؽ بالمنافسة، كالتي لـ يشمميا التعديؿ تمنع كؿ تعسؼ 03/03كما نجد المادة السابعة مف األمر 
ناتج عف كضعية كىيمنة عمى السكؽ، أك احتكارىا، كذلؾ منع عرض األسعار أك ممارسة أسعار بيع 

 مقارنة بتكاليؼ اإلنتاج أك التحكيؿ أك التسكيؽ كيككف اليدؼ منيا ،منخفضة بشكؿ تعسفي لممستيمكيف
 قطع العالقات التجارية لمجرد رفض المتعامؿ الخضكع لشركط تجارية ،إبعاد مؤسسة معينة مف السكؽ

. (4)غير مشركعة

                                                           
 14ج، رقـ .ج.ر.ج ، المحدد لمقكاعد المطبقة عمى المعامالت التجارية،23/06/2004 الصادر في 04/02 القانكف -1

 الصادر في 46ج، العدد .ج.ر.، ج15/08/2010 الصادر في 10/06، المعدؿ بالقانكف 27/06/2004الصادر في 
18/08/2010. 

كمية الحقكؽ  ،(غير منشكرة) سميحة عالؿ، جرائـ البيع في قانكف المنافسة كالممارسات التجارية، مذكرة ماجستير- 2
 .8، ص2005-2004 كالعمـك السياسية، جامعة قسنطينة،

 .6 خديجي أحمد، المرجع السابؽ، ص-3
 . سالؼ الذكر03/03 المادة السابعة مف األمر -4



 ػة الجػػريمة االقتصاديةمماه : الفصػؿ األكؿ                                      :األكؿ البػاب

- 104 - 

كعميو يمكننا اعتبار الجرائـ االقتصادية بمفيـك قانكف المنافسة كاألسعار، األفعاؿ التي تعرقؿ حرية 
 شكؿ مف بأمالمنافسة أك عدـ احتراـ قكاعدىا، تقييد حرية التجارة كالمساس بالممارسات التجارية 

 .األشكاؿ، كاحتكار السكؽ

الجريمة االقتصادية في ظؿ قانكف النقد كالقرض : الفرع الثػاني

ـٌ بيا المشرع الجزائرم ،(1)طارئة ذات طبيعة عارضةاؿجرائـ مف اؿ القرض جرائـ النقد كتعد في  اىت
الذم يعتبر  (2) المعدؿ كالمتمـ90/10 التسعينات حماية لمسياسة االقتصادية لمدكلة، فأصدر القانكف بداية

باإلضافة أٌنو حمؿ معو أفكار جديدة فيما يتعمؽ . مف أبرز القكانيف التشريعية األساسية لإلصالحات
بتنظيـ الجياز المصرفي، كتميز بإعادة تنشيط كظيفة الكساطة المالية إضافة إلى إبراز دكر النقد 

 .10/04كالذم عدؿ بمكجب القانكف  (3)03/11 بمكجب القانكف 2003كالسياسة النقدية، الذم ألغى في 
 المجاؿ أماـ المنافسة الحرة بيف البنكؾ العمكمية ذات االستقالؿ 90/10كقد فسح قانكف النقد كالقرض 

المالي كذات اليدؼ التجارم المربح  كالمؤسسات ذات رأس الماؿ الخاص سكاء الكطني أك األجنبي 
كبمكجب ىذا القانكف سمح لمخكاص بإنشاء بنكؾ ليـ بجانب القطاع العاـ مثؿ بنؾ البركة، بنؾ 

منح ليا حرية العمؿ كاالستقاللية المالية بدكف رقابة حقيقية مف طرؼ السمطة، مما ك( 4)الخ....الخميفة
خمؽ نكع مف سكء التحكـ مف طرؼ بنؾ الجزائر عمى نشاط ىاتو البنكؾ، فحدثت عنو حاالت خطيرة 

تتعمؽ بالفساد المالي كغسيؿ األمكاؿ كتيريب األمكاؿ مف العممة الصعبة خارج الجزائر بطرؽ غير قانكنية 
. كغير مصرح بيا

ىذا الكضع الجديد حتـ عمى السمطات الكصية التفكير في كضع آليات قانكنية كرقابية جديدة تنظـ العمؿ 
 بمثابة التصكر الجدم كالحقيقي 2003 عاـ 03/11المصرفي مف جديد، فكاف األمر المعدؿ كالمتمـ 

لمتحكـ في النظاـ المصرفي كتجنيبو الكقكع في حاالت المالذ اآلمف لحاالت االختالسات كالفساد، كالجرائـ 
. المالية كغسيؿ األمكاؿ كتيريب العمالت الصعبة إلى الخارج

                                                           
 .75 غساف رباح، المرجع السابؽ، ص-1
 .18/04/1990 الصادر في 16 رقـ ،ج.ج.ر. المتعمؽ بالنقد كالقرض،ج14/04/1990 الصادر في90/10 القانكف -2

، الصادر في 52 رقـ ،ج.ج.ر.، المتعمؽ بالنقد كالقرض، ج26/08/2003 الصادر في 03/11 القانكف-3
 الصادر ،50ج ج، رقـ .ر.ج ،26/08/2010 الصادر في 10/04 المعدؿ كالمتٌمـ بالقانكف 27/08/2003
، الصادر بتاريخ 57ج، العدد .ج.ر.، ج11/10/2017 المؤرخ في 17/10، كالمتمـ بالقانكف 01/09/2010
12/10/2017. 

 .26 محمد بمعسؿ، المرجع السابؽ، ص-4
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 عمى اعتبار أف المصالح ،حيث جاء بحممة مف األحكاـ الردعية تطبؽ عمى مرتكبي المخالفات المصرفية
التي تتناكليا ىذه الجرائـ تختمؼ عف المصالح التي يحمييا قانكف العقكبات مف حيث أف جرائـ الصرؼ 

ذات طابع تقني كالختالؼ أحكاميا عف القانكف العاـ عمى أساس أٌف األشخاص مرتكبي المخالفات 
سكاء البنكؾ كالمؤسسات المالية أك المستخدميف فييا أك المتعامميف ( 1)يخضعكف ألحكاـ القانكف التجارم

. معيا

 مف نفس القانكف 76 كصفيا بالجرائـ االقتصادية ما كرد في المادة يمكفمف ضمف المخالفات التي 
قياـ شخص طبيعي كاف أك معنكم بالعمميات المنكطة بالبنكؾ كالمؤسسات المالية، كإصدار األكراؽ 

كالقطع النقدية في التراب الكطني، كتطبؽ عمى مرتكبي ىذه المخالفة العقكبات المقررة لجرائـ النصب، 
إضافة إلى غمؽ المؤسسة المرتكبة لمنصب، كتطبيؽ نفس العقكبات عمى المؤسسات التي تنتحؿ صفة 

 كما يعاقب عمى أساس جريمة اقتصادية كؿ مستخدـ أك عضك مجمس إدارة ،(2)المؤسسة المالية أك البنؾ
لـ يقدـ المعمكمات المطمكبة لمجنة المصرفية المكمفة بعممية الرقابة أك يعرقؿ نشاطيا إلخفاء تجاكزات أك 

دج إلى 100.000يقدـ معمكمات خاطئة بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كبغرامة مف 
 .(3)دج500.000

 مجمكعة عمى 03/11 منو لالستثمار كالسماح بإنشاء مصارؼ كطنية خاصة كأجنبية سمح قانكف تحفيزا
لى الجزائر كفرض  مف التدابير لتنظيـ سكؽ الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ المتعمقة باألجانب مف كا 

 مف قيمة االستثمار في المادة %20ػعقكبات لمف يخالفيا بالحبس مف شير إلى ستة أشير كغرامة تقدر ب
المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف ( 4)96/22 منو، كىي األحكاـ اٌلتي دعمت بالقانكف 139

.  المتعمؽ بتطكير االستثمار03/01 باألمر 2003بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ الذم عدؿ في 

ىذا األمر األخير الذم يعتبر مف بيف اإلصالحات االقتصادية اٌلتي باشرتيا الجزائر منذ سنكات 
كتمثمت غاية المشرع في إصالح ىذا القانكف، في تعميؽ ىذه اإلصالحات كتحسيف فعاليتيا كذلؾ مف 

 مع مرحمة التطكر االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي التي تتالءـخالؿ تكفير األدكات القانكنية التي 
                                                           

بنؾ الجزائر مؤسسة كطنية تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي كيعٌد تاجرا في  "03/11 مف القانكف 9 المادة -1
 ...".عالقاتو مع الغير كيحكمو التشريع التجارم ما لـ يخالؼ ذلؾ أحكاـ ىذا األمر

 . مف نفس القانكف134 المادة -2
 . مف نفس القانكف136 المادة -3
، المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس 09/07/1996 الصادر في 96/22القانكف - 4

 .10/07/1996، الصادرة في 43ج، رقـ .ج.ر. ج،األمكاؿ مف كالى الخارج
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كصمتيا الجزائر، كخمؽ المناخ المالئـ لدفع كتنشيط االستثمارات الكطنية كاألجنبية بطريقة تمكف مف 
تحفيز النشاط االقتصادم، ككرس ىذا األخير أىـ المبادئ لنجاح أم قانكف استثمارم كىي مبدأ حرية 

. (1)دـ المجكء إلى التأميـ ككذا حرية تنقؿ رؤكس األمكاؿ إضافة إلى إقرار التحكيـ الدكليعاالستثمار ك
يبدك أٌف كتيرة القكانيف تسارعت تزامنا مع ىذه الحقبة الزمنية التي تبنت فييا السمطة ألسمكب اإلنعاش 

الذم يعتبر إرساء مبادئو شرط مف شركط إحداث ( 2)االقتصادم، الذم اعتمد عمى نظرية الحكـ الراشد
كمجابية الجرائـ االقتصادية لكف بمكغ ىذه األىداؼ ال يككف إال عف طريؽ إتباع نظاـ ( 3)التنمية المستدامة

قانكني جديد كفعاؿ خاصة فيما يتعمؽ بأدكات الضبط االقتصادم، كمف أدكات الضبط االقتصادم التي 
 (4)05/06 سالؼ الذكر كالمتعمؽ بتطكير االستثمار كالقانكف 01/03أعدتيا السمطة إصدار األمر 

المتعمؽ بمكافحة التيريب، الذم أتى بآليات جديدة لمحد مف ظكاىر التيريب الجمركي، ككذا األمر 
 10/04كاألمر  خاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿاؿالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ  10/03

 . المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو(5)10/05كاألمر  المتعمؽ بالنقد كالقرض

 

    

 

 

 

                                                           
 كمدل قدرتو 2001 أكت 2 المتعمؽ بتطكير االستثمار المؤرخ في 01/03مضمكف أحكاـ األمر رقـ "محمد يكسفي، - 1

 .23-22، ص2002، العدد الثاني، مجمة اإلدارة ،"عمى تشجيع االستثمارات الكطنية كاألجنبية
، دار الخمدكنية -مف اشتراكية التسيير إلى الخكصصة- عجة الجياللي، قانكف المؤسسات العمكمية االقتصادية -2

 .571 كص570، ص2006، (ط.ب)الجزائر، 
( 2010-2000) شعباف فرج، الحكـ الراشد كمدخؿ حديث لترشيد اإلنفاؽ العاـ كالحد مف الفقر دراسة حالة الجزائر- 3

أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، تخصص نقكد كمالية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، قسـ العمـك 
 .3، ص2012-2011االقتصادية، 

، الصادر في  59ج، رقـ .ج.ر.ج ، المتعمؽ بمكافحة التيريب،23/08/2005 الصادر في 05/06 القانكف -4
28/08/2005. 

، الصادر في 50ج ج، رقـ .ر.ج ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو،26/08/2010 الصادر في 10/05 األمر -5
01/09/2010. 
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  خالصة الفصؿ األكؿ

حاكلنا مف خالؿ ىذا الفصؿ تحديد مفيـك الجريمة االقتصادية كالتعريفات التشريعية كالقضائية ليا 
إلى أٌف ىذه الجريمة اختمؼ مداىا تبعا لمنظاـ االقتصادم لمدكلة، كتبعا لذلؾ اختمؼ مفيكميا مف كتكصنا 

 اختالؼ األنظمة السياسية يرتبط ارتباطا كثيقا باختالؼ ماىية الجريمة فٌ نظاـ اقتصادم آلخر، ذلؾ أل
فما يعد جريمة اقتصادية كفقا لنظاـ اقتصادم معيف، قد ال يعد جريمة كفقا لنظاـ آخر، تبعا . االقتصادية

فكرة الجريمة االقتصادية ىي فكرة غامضة جدا كلـ يتـ  كاستنتجنا أفٌ . لممصمحة التي يحمييا القانكف
تخصيص مضمكنيا بطريقة مفصمة، ليذا تكجب عمينا البحث في أصكليا  التكصؿ إلى تحديد دقيؽ ليا أك

 .التاريخية كاتجاىاتيا لنصؿ إلى المعنى كالحدكد التي أعطاىا ليا التشريع كالفقو كالقضاء

فبالنسبة لتعريفيا التشريعي ال يكجد استقرار في الرأم عمى تحديدىا تحديدا جامعا مانعا، ذلؾ ألف 
نما كجدت فييا كنصكص مبعثرة في العدد مف  أغمب الدكؿ لـ تعتمد قكانيف مستقمة لمجرائـ  االقتصادية كا 

بؿ ىناؾ تشريعات أكلتيا  القكانيف المنظمة لمحياة االقتصادية كلكف ىذا ال يعني أنيا لـ تعرفيا إطالقا،
 66/180أىمية كبيرة كقامت بكضع تعريؼ ليا مف بينيا التشريع الجزائر الذم عرفيا بمكجب األمر رقـ 

المتضمف إحداث مجالس قضائية في نص المادة األكلى منو، لننتقؿ بعدىا إلى تتٌبع تطكر ىذه الفكرة منذ 
. العصكر القديمة مركرا بالعصر إسالمي كصكال إلى العصر الحديث لتعريؼ الجريمة االقتصادية

ليا كجدناىا تعالج مكاضيع محددة  بعد التطرؽ إلى التعريفات التشريعية لمجريمة االقتصادية كبعد استقرائنا
مرتبطة بالسياسة االقتصادية المكجكدة في كؿ حقبة زمنية ىذا مف جية كمف جية أخرل كما تكصمنا إليو 

تأتي بتعريؼ مكحد ككاضح لمجرائـ االقتصادية كذلؾ مرده   ىك أف ىذه التعريفات التشريعية لـ تستطع أف
أف الجريمة االقتصادية تختمؼ مف مجتمع إلى أخر كمف دكلة إلى أخرل كذلؾ بالرغـ مف أنيا أكردت لنا 
أنكاع متعددة كمختمفة لمجرائـ االقتصادية لكف في مقابؿ كما تكصمنا إليو مف خالؿ مالحظتنا لمتشريعات 

. الحديثة كجدناىا كسعت مف دائرة الجرائـ االقتصادية كىذا مقارنة بالتشريعات القديمة
بعد عرضنا لمكجو الذم تدخؿ بو المشرع الجنائي في الحياة االقتصادية انتقمنا إلى دكر الفقو كالقضاء في 
ذلؾ، ىذيف اآلخريف المذاف قاما بمحاكالت لتحميؿ فكرة الجريمة االقتصادية طبقا لما تفصح عنو النصكص 

فيناؾ مف أعطى ليا  الجنائية االقتصادية، كلقد ظير في ىذا المجاؿ أفكار عديدة كمختمفة كمتشعبة،
. تعريفا مكسع كىناؾ مف أعطاىا تعريفا ضيقا

ـٌ انتقنا بالبحث عف سمات كخصائص ىذه الجريمة، كتكصمنا أف ىذه األخير ليا طابعا يميزىا  ث
عف كثير مف الجرائـ العادية التي يتـ دراستيا تحت مظمة النظرية العامة لمجريمة كباعتبار أف الجريمة 
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االقتصادية ظاىرة اجتماعية تأخذ دالالتيا مف المحيط البشرم كالمادم الذم تقع فيو، فال يمكف النظر 
الجريمة دكف النظر إلى اإلطار المحيط بيا مف عكامؿ اقتصادية كأطر سياسة كنظـ تحكـ  بأم حاؿ إلى

كاختمفت سكاء  التي تعددت المجتمع تشريعيا كتنظيميا كىذا ما دفعنا في بحث في أسباب كدكافع تنامييا،
 .(العالـ الغربي)أك عمى المستكل الدكلي  (العالـ العربي)عمى المستكل المحمي 

مما سبؽ تبيف لنا انو كاجو الفقو الجنائي صعكبة في الكصكؿ إلى تعريؼ كاضح كمحدد لتعريؼ 
كما لـ يتـ االتفاؽ عمى مفيـك مكحد كمحدد ليا، صالح لكؿ زماف كمكاف، كما ىك . الجريمة االقتصادية

كمرد ذلؾ إلى ارتباط الجريمة االقتصادية بالقانكف  الحاؿ في بقية الجرائـ األخرل، ال تشريعيا كال قضائيا،
منتيجة مف قبؿ أم دكلة، كتبعا لذلؾ تختمؼ ىذه  مف جية كمف جية أخرل ارتباطيا بالسياسة االقتصادية

. السياسة االقتصادية باختالؼ النظاـ االقتصادم الذم تتبعو الدكؿ

أماـ االختالؼ الكارد عمى األنظمة االقتصادية السائدة، سكؼ يؤدم بال محالة إلى اختالؼ في مفيـك 
لمجريمة الخاصة، إذ أٌف السياسة االقتصادية كالحفاظ عمييا كعمى أطرىا ىك ما يسعى المشرع إلى الحفاظ 

 .عميو

ذلؾ أف ضابط التجريـ يختمؼ باختالؼ النظاـ االقتصادم المنتيج في أم دكلة، فما يعد فعؿ مجـر في 
تعرضنا  نظاـ اقتصادم معيف، قد يعتبر فعؿ مباح في ظؿ نظاـ آخر مختمؼ عنو، مف ىذا المنطمؽ

كصكال إلى النظاـ  لألنظمة االقتصادية المختمفة بدا بالنظاـ الحر، ثـ النظاـ االقتصادم المكجو
. االقتصادم المختمط، كفي األخير النظاـ االقتصادم اإلسالمي 

التطكر التاريخي لمجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم ككجدنا كختمنا ىذه الفصؿ بالبحث عف 
أف المشرع الجزائرم لـ يضع مفيـك محدد كمباشر لمجريمة االقتصادية، كلـ يفرد قانكف خاص كمستقؿ 

 1964ليا، إال أنو لـ يبقى بمنأل عف باقي القكانيف المقارنة، فأكرد تعريؼ لمجريمة االقتصادية منذ 
المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية، لكف أماـ ضعؼ ىذا القانكف مف حيث الجزاءات  64/47بصدكر قانكف 

كمقتضب مف حيث األحكاـ كالتي تبيف مف خالليا أف ىذا القانكف، لـ يحقؽ األىداؼ الالزمة كالغاية مف 
، كالمتضمف 66/180مٌما دفع ذلؾ إلى إلغػاءه بعد مضي سنتيف مف صدكره بمكجب القانكف  التجريـ،

 إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجريمة االقتصادية، كألغى ىذا األخير ضمنيا بصدكر األمر
 المتضمف قانكف العقكبات، كذلؾ بإدماج جميع المخالفات االقتصادية 66/156المعدؿ لألمر  75/47

االعتداءات األخرل عمى " في الباب الثالث منو تحت عنكاف 66/180بما  فييا تمؾ الكاردة في قانكف 
 75/46ثـ في نفس السنة تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب األمر  ".حسف سير االقتصاد الكطني
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الذم استحدث القسـ االقتصادم إلى جانب القسـ العادم لمحكمة الجنايات لكف ما فتى أف ألغى ىذا 
 . كأصبحت ىذه الجرائـ مف اختصاص المحاكـ العادية90/24القسـ بالقانكف 

 تـ إصدار جممة مف القكانيف االقتصادية في الجزائر كتكاؿ تعديميا في فترات زمنية متقاربة 1975بعد 
إلى أف أصبح مف الصعب اإللماـ بيا خاصة بعد اإلصالحات االقتصادية التي قامت بيا الجزائر في 
خالؿ حقبة التسعينات كالتي تعتبر بداية تراجع الدكلة عف سياستيا االقتصادية عمى تطبيؽ النمكذج 

االعتناء  .االشتراكي كتطبيؽ نظاـ التخطيط كأداة رئيسية لمعممية التنمية كالتنظيمية عمى القطاع العاـ
تباع سياستو حمايتو مكجية لمداخؿ باإلضافة إلى سياسة الدعـ الكاسع األمر  كالتركيز في عممية التنمية كا 

 .الذم نتج عنو اختالالت اقتصادية كبيرة

عمى ضكء ما سبؽ يتبف لنا أف الجزائر مرت بمحطات اقتصادية مختمفة نتيجة التغيرات 
اإليديكلكجية اٌلتي شيدتيا غداة االستقالؿ، فتجدىا تبنت اإليديكلكجية االشتراكية كنظاـ اقتصادم بداية تـ 
تحممت منو لتبني خيار اقتصاد السكؽ كبديؿ لالقتصاد المكجو بداية التسعينات نتيجة األزمة الحادة التي 

مرت بيا خالؿ الثمانينات، كىك ما انعكس عمى سياستيا التشريعية عمكما كاالقتصاد عمى كجو 
. الخصكص

مف ىذا المنطمؽ قمنا بمعالجة تطكر الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم خالؿ حقبات زمنية 
كصكال إلى حقبة  (1990-1975)، لننتقؿ إلى حقبة زمنية ما بيف (1990- 1962)دءنا بػ بمتتالية 

(. 1990)التسعينات 

تبعا لذلؾ تعددت أنماط الجرائـ االقتصادية كاختمفت مف حقبة زمنية ألخرل كمف مجتمع آلخر 
باختالؼ أنظمو االقتصػادية كتطكره الحضارم إال أٌنو مع التطكر السريع الذم يمر بو العالـ أدل ذلؾ إلى 
استحداث أنشطة إجرامية جديدة كعكلمة ألنشطتيا اإلجرامية، الذم أدل إلى ظيكر أنكاع جديدة لمجرائـ 

االقتصادية كمف ىنا مكمف الخطر ألثر ىذه الجرائـ كتيديدىا لمنمك االقتصادم، ىذا ما يدفعنا إلى البحث 
مف ىذه  في أنكاعيا كمعرفة خصكصية كؿ جريمة منيا، كىذا ما سنحاكؿ معالجتو في الفصؿ المكالي

 .الرسالة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في التشريع الجزائرماديةػر الجريمة االقتصػمظاه :انيػالث ؿػػالفص
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تعٌددت كتنكعت أنكاع الجريمة االقتصادية في ظؿ ظاىرة العكلمة االقتصادية كالمالية كانفتاح 
مجمؿ االقتصاديات عمى التجارة الدكلية غير أف ىذه الجرائـ قد تختمؼ مف مجتمع آلخر باختالؼ النظاـ 

 .االقتصادم المتبع كباختالؼ درجة التطكر الحضارم لمختمؼ المجتمعات

المجتمع الدكلي في المجاؿ االقتصادم كالمالي كالتجارم كالتكنكلكجي التطكر السريع الذم مر بو ىذا 
 . إجرامية جديدةكاإلعالمي، أستغؿ كذلؾ في استحداث أنشطة

ر ص األمر الذم يصعب ح، ىنا مكمف الخطر ألثر ىذه الجرائـ كتيديدىا لمنمك االقتصادممف
ك تداكؿ كاستيالؾ أبعمميات الثركات كالتكزيع كالتجارة كالتصنيع  نتائجيا ألنيا تشمؿ كؿ ما يمحؽ الضرر

 ر كتزكير المنتجات االستيالكية كتزكمالسمعالسمع ككذلؾ التنافس غير المشركع كإغراؽ السكؽ كتقميد 
 .المعمكماتية باإلضافة إلى الجرائـ ،العالمات التجارية كاحتكار السمع

 تـ تعداد مجمكعة  عف اتجاىات الجريمة المنظمة2012المسح الذم أجرتو األمـ المتحدة عاـ ظؿ ففي 
مف الجرائـ االقتصادية كغسيؿ األمكاؿ كتيريب المخدرات كاختراؽ قطاع األعماؿ المشركعة كاإلفالس 

كسرقة الممكيات الفكرية م  العمكمييف كجرائـ الحاسب اآلؿالمكظفيفبالتدليس كالغش كالفساد كرشكة 
 غير المشركع في األسمحة كفي النساء كاألطفاؿ كاالتجار غير المشركع في األعضاء البشرية االتجارك

مع التقدـ السريع كالثركة التكنكلكجية اليائمة سكؼ كميف، أكسرقة المقتنيات الفنية كالثقافية كالغش في الت
  .(1)تظير أنماط كصكر جديدة لمجرائـ االقتصادية

في مختمؼ التشريعات، كباألخص في التشريع الجزائرم في بمختمؼ مراحمو را لتعددىا كتطكرىا ظكف
مظاىر ىذه الجرائـ كالتي في نظرنا تشكؿ خطرا بالغا عمى فقد أثرنا االقتصار عمى بعض التاريخية، 

االقتصاد الكطني، ىذا ال يعني أف بقية الجرائـ ليست ذات خطكرة إال أف التطرؽ إلييا كافة قد يعتبره 
 .بعض القراء تحميؿ الرسالة أكثر مما ىك الـز

صكال المبحث الثاني كفي  جرائـ الماؿ كاألعماؿ ، لننتقؿ بالبحث فيالمبحث األكؿفي لفساد اجرائـ نبدأ ب
 .المبحث الثالثفي إلجراـ المعمكماتي كجرائـ التزكير ؿ

                                                           
، مقاؿ إلكتركني، منشكر "الجريمة االقتصادية أكثر مخاطر عمى البشرية"لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لحسف العالية،  -1

، تـ االطالع عميو يـك 1503، العدد 2014 أكت10 شكاؿ المكافؽ لػ 14عمى المكقع اإلعالمي دار اليـك بتاريخ األحد 
 .http://www.alyaum.com/article/4006123 : عمى الكصمة2016 جكيمية 15
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اد  ػػػجرائـ الفس :األكؿ المبحث

إٌف الفساد بمختمؼ أشكالو يعد مف المظاىر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع نتيجة الممارسات 
 نظاـ إتباعكعدـ  مر السنيف،  الخاطئة التي اتبعتيا الحككمات عمىتماعيةالسياسية كاالقتصادية كاالج

الشفافية كالمساءلة مما أكجد بنية خصبة لنمك الفساد حتى أصبح مف المظاىر العامة في المجتمع سكاء 
(1) عمى مستكل المؤسسات كاألنظمة كالحككماتأكعمى المستكل الفردم لألشخاص 

. 

ربما يعكد أىـ عامؿ لذلؾ تعدد األشكاؿ ،  تختمؼ في نظرتيا كطابعياة لمفساد تعريفات عديدأعطيتلقد 
 .، كالتي ىي في صكرة متنامية باستمرارالتي يظير فييا

ق تزه كسمطاكػػ مرالؿستغاسمكؾ غير سكم ينطكم عمى قياـ الشخص ب"مف بيف تمؾ التعاريؼ أٌنو 
األصدقاء كالمعارؼ  لنفسو أك لذكيو مف األقارب ك منفعةتحقيؽ، ؿفي مخالفة القكانيف كالمكائح كالتعميمات

كذلؾ عمى حساب المصمحة العامة، كيظير ىذا السمكؾ المخالؼ في شكؿ الجرائـ كالمخالفات كالرشكة 
كالتربح  الغير مشركع كالسرقة كسكء استخداـ الماؿ العاـ، كاإلنفاؽ غير القانكني لمماؿ العاـ مما ينتج 

عنو إىدار المكارد االقتصادية لمدكلة، كينعكس سمبا عمى عمميات التنمية االقتصادية مما يؤدم إلى عدـ 
 .(2)"االستقرار السياسي كاالجتماعي

فعمى الرغـ مف أف الفساد ظير بداية في القطاع العاـ، إذ كاف يعتبر آفة أك مظير مف مظاىر 
البيركقراطية اإلدارية، كأف جؿ الناس اعتبركىا خطيئة حككمية، إال أنو مكجكد اليـك في القطاع الخاص 
كذلؾ بتحكلو إلى سمكؾ إجرامي يمارس داخؿ مؤسسات ىذا القطاع، ارتباطا مف ممارستو مف قبؿ ذكم 

 .(3)الصفة كىـ المكظفيف

                                                           
 دكتكراه عمـك تخصص قانكف أطركحةكسكاس فاطمة لزىرة، آليات الرقابة القانكنية عمى جرائـ الفساد كتبيض األمكاؿ، - 1

-2015جامعة جياللي ليابس، سيدم بمعباس،  كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، ،(غير منشكرة)خاص 
. 8، ص2016

 (ط.ب)، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية مصر، -لغة المصالح-حسنيف المحمدم بكادم، الفساد اإلدارم- 2
. 13، ص2008

مصطمح المكظؼ العمكمي، ىك المصطمح الذم اعتمدتو اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في نسختيا بالعربية - 3
ف كاف المصطمح المعتمد في المنظمة  الذم يقصد بو عكف عمكمي، agent publicكيقابمو في النسخة الفرنسية مصطمح  كا 

كما جاء " المكظؼ العمكمي"كيشمؿ مصطمح  ،Fonctionnaire publicالقانكنية الجزائرية لتعبير عف المكظؼ العمكمي ىك 
  =فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكم المناصب التنفيذية كاإلدارية كالقضائية، ذكم الككالة النيابية، ـ: القانكف المتعمؽ بالفساد أربعة فئات كىي
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كجرائـ الفساد عمكما تدخؿ ضمف زمرة الجرائـ االقتصادية، كالتي كانت محددة في قانكف العقكبات 
كما يمييا، كنظرا  (الممغاة حاليا)ع .ؽ119في نصكص متفرقة منو، بدءا مف نص المادة  (1)الجزائرم

 كالمعتمدة داتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفسالمجيكد الدكلية في تأطير اتفاقات لمكافحة الفساد تـ تكثيؽ 
 .(3) اإلفريقي لمنع الفساد كالمعتمد في مابكتكاالتحادككذلؾ اتفاقية  (2)نيكيكرؾب

 كالذم كاف ييدؼ إلى دعـ التدابير الرامية إلى 06/01دعما لمتعاكف الدكلي لمكافحة الفساد شرع قانكف 
 .(4)الكقاية مف الفساد كتعزيز الشفافية كالنزاىة في تسيير القطاعيف العاـ كالخاص

:  كالمتمثمة في06/01كبناء عمى ذلؾ سكؼ نتناكؿ بعض جرائـ الفساد المحددة في القانكف رقـ 
جريمة  (المطمب الثاني)الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية  ،(المطمب األكؿ)ختالس الممتمكات كالرشكة ا

. (المطمب الثالث)تبيض األمكاؿ 

 الممتمكات ك الرشكة اختالس: المطمب األكؿ

  األخيرة أكبر الفضائح المالية مف خالؿ تسريبات ما يعرؼ بكثائؽةلقد شيد العالـ في اآلكف
أىـ ما كشفتو ىذه الكثائؽ ىك التٌنامي الالمحدكد لعمميات الفساد بمختمؼ أشكالو   كلعؿٌ (5)كيكيميكس

                                                                                                                                                                                     

لمزيد مف التفصيؿ  .كظيفة أ ككالة في مرفؽ عاـ أك في مؤسسة عمكمية أك في مؤسسة ذات رأس الماؿ المختمط يتكلى=
.  كما يمييا11الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ، ص  بكسقيعة،أحسف: الرجكع لػ

 ، الصادرة في49 ج، رقـ.ج.ر.ج  المتضمف قانكف العقكبات،،08/06/1966 الصادر 66/156 القانكف- 1
11/06/1966. 

 31/10/2003 بتاريخرؾيك بنيك اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحتو الفساد المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة-2
 26 ج، عدد.ج.ر..، ج19/04/2004 المؤرخ في 128-04 صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ

 .25/04/2004 الصادر
، مصادؽ عميا بمكجب مرسـك 2003 يكليك 11اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد كمكافحتو المعتمدة بمابكتك في - 3

. 2006 أفريؿ 16مؤرخ في  ،24 ج ج، عدد.ر.، ج2006 أفريؿ 10 مؤرخ في 06/137رئاسي، رقـ
، الصادرة 14ج، عدد ,ج,ر,، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، ج2006 فيفرم 20، المؤرخ في 06/01قانكف رقـ - 4
 المكافؽ 1431 رمضاف 16 المؤرخ في 10/05، المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر 2006 مارس 8ػ المكافؽ ؿ1427صفر  8
 2011 أكت 2 المكافؽ ؿ1432 رمضاف 02 المؤرخ في 11/15، كما عدؿ كتمـ بمكجب القانكف 2010 أكت 26ػؿ
. 2011، لعاـ 44ج، رقـ .ج.ر.ج
تنشر تقارير كسائؿ اإلعالـ الخاصة كالسرية مف مصادر صحفية كتسريبات  منظمة دكلية غير ربحية ىي كيكيميكس- 5

 تحت مسمى منظمة سف شايف الصحفية، كادعت بكجكد قاعدة 2006بدأ مكقعيا عمى اإلنترنت سنة . إخبارية مجيكلة
أكبر مجمكعة عمى اإلطالؽ مف الكثائؽ السرية  مميكف كثيقة خالؿ سنة مف ظيكرىا كما تعتبر 1.2بيانات ألكثر مف 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki: ، لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لممكقع اإللكتركني"لالستخبارات األمريكية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 كمحاكلة الكصكؿ إلى المادة بكؿ الطرؽ كالكسائؿ سكاء كانت مشركعة أك غير شقو المالياصة في خك
. (1)مشركعة

ذلؾ   تمثؿ أىـ األفعاؿ المككنة ليذه االنحرافات،قانكف بالرشكةاؿكمف ضمف ىذه الطرؽ ما يطمؽ عميو 
 بيف الرشكة كالفساد بطرم مف ذلؾ ىناؾ مف بات أكثرك (العامة كالخاصة)تجار بالكظيفة اأنيا تنطكم عمى 

 .( األكؿالفرع) مرادفة لمتالي األكلىمعتبر 

 مناحي تىكألف الماؿ العاـ ىك أحد أىـ مكارد الدكلة االقتصادية لتنفيذ خططيا كبرامجيا اإلنمائية في ش
الفرع ) مطمب كأكلكية ميمة ضد أم فعؿ يشكؿ اعتداء عميو باالختالس ،الحياة، كانت حمايتو كحفظو

 .(الثاني

الرشكة كما في حكميا : الفرع األكؿ

 الدكلة عمييا تقـك أف التي يجب األساسيةر اإلدارة الحاكمة كنزاىتيا مف المياـ م سفالشٌؾ أف حس
الميمة لقاء   أفرادىا مكظفيف يتكلكف القياـ بيذهبيفكفي سيبؿ الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ تختار الدكلة مف 

 أك طمبو أم مف دكف حصكلو كظيفتو ممـز بأداءبالتالي المكظؼ . اجر يحصمكف عميو في صكرة مرتب
كتعتبر  .(2)ك مصمحتو أليو لقضاء حاجتوإ لجأ متىمقابؿ إضافي مف صاحب المصمحة أك الحاجة 

 عمى مقابؿ لقضاء حاجتو عمال محاكلة المكظؼ استغالؿ كظيفتو كالحصكؿ مف صاحب الحاجةعع
ىا، كيجعؿ الحصكؿ عمى الخدمة ت في الصميـ، إذ يعرقؿ سيرىا، كيشكؾ في نزاهيصيب اإلدارة الحاكمة

.  ذلؾرا عمى القادريف مف أفراد المجتمع دكف صأك المصمحة قا

 مف ىيبة مكظفييا كاحتراميا باإلضافة إلى طيترتب عمى كؿ ذلؾ إفساد العالقة بيف الدكلة كأفرادىا كالح
.  يثرم عمى حساب غيره دكف سبب مشركعبيؿأف المكظؼ الذم يسمؾ ىذا الس

                                                           
 في العمـك تخصص قانكف أطركحة دكتكراهديف، جرائـ الفساد كآليات مكافحتيا في التشريع الجزائرم،  اؿالحاج عمي بدر- 1

. 156 ص2015/2016، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة تممساف، (غير منشكرة)خاص 
عمي عبد القادر القيكجي، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى المصمحة العامة، منشكرات الحمبي - 2

 .19ص ،2010 ،1طالحقكقية، بيركت، لبناف، 
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ليذه األسباب جميعيا تقرر تشريعات الدكؿ المختمفة عقاب المكظؼ الذم يتاجر في أعماؿ كظيفتو 
 بأف يطمب أك يقبؿ أك يحصؿ مف صاحب الحاجة عمى مقابؿ ألجؿ (1)كييبط بيا إلى مستكل السمع

 تأخذتعرؼ ىذه الصكرة مف األفعاؿ المعاقب عمييا بجريمة الرشكة كما في حكميا التي ك. قضاء حاجتو
 .(ثانيا)، كصكرىا المستحدثة (أكال)عدة أكصاؼ، متمثمة في الرشكة 

 :الرشكة/ أكال 

نتشرت ظاىرة الرشكة في كؿ الدكؿ كالداء الخبيث التي استكلى عمى منظكمة األخالؽ كاالقتصاد ا
. كالسياسة كتكسعت نطاؽ مفعكليا في الحياة اليكمية

 القانكني كـػمفواؿمف أجؿ ذلؾ كمراعاة لمقتضيات البحث، سنتطرؽ لدراسة ىذه الظاىرة التي تعني في 
ذلؾ اإلنجاز مف قبؿ المكظؼ في إعماؿ كظيفتو عف طريؽ اإلنفاؽ مع صاحب الحاجة أك التفاىـ معو "

يدخؿ ىذا العمؿ في   عنو، ماداـاالمتناععمى قبكؿ ما عرضو ىذا مف فائدة أك مزية مقابؿ أداء عمؿ أك 
اتفاؽ بيف شخصيف يعرض "كقد عرفيا الفقو الجنائي مف عدة كجكه فمنيـ مف عرفيا عمى أنيا  (2)"كظيفتو

، كمنيـ مف عرفيا "أحدىما عمى أخر فائدة ما فقبميا ألداء عمؿ أك امتناع عف عمؿ يدخؿ في كظيفتو
 يطمب مقابال نظير قيامو أك أك يقبؿ لتتحقؽ حينما تسكؿ نفس المكظؼ العاـ لو أف يتقاض"عمى أنيا 

 .(3)"بعمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك امتناعو منو

فالرشكة عمى حد تعبير األستاذة فادية قاسـ بيكض تتسبب في إفساد العالقة بيف الدكلة كمكاطنييا 
كالنيؿ مف أىميتيا كتحكيؿ الكظيفة إلى تجارة كالخدمة المقدمة إلى سمعة، تؤدم إلى إثراء غير مشركع 

 .(4)لممكظؼ عمى حساب المكاطف

كنظرا لخطكرة ىذه الظاىرة سعى المشرع الجزائرم عمى غرار باقي التشريعات إلى تجريـ الرشكة، حماية 
إاٌل أنو كنتيجة . (5) المتضمف قانكف العقكبات66/156لنزاىة الكظيفة العامة، ككاف ذلؾ بمكجب األمر 

                                                           
  1988، 1طدار النيضة العربية، القاىرة مصر، - القسـ الخاص–محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات - 1

. 14ص
2
 -SOYER . J.C, "Droit pénal et procédure pénale" , 12

éme 
édition , Delta L.G.D.J, 1995, P84. 

. 15ص محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ،- 3
 1996، 1ط، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، - كسبؿ المعالجةاآلثار–فاديا قاسـ بيضكف، الفساد أبرز الجرائـ - 4

 .27ص
. ـ.ؼ.ك.ع الممغاة بمكجب ؽ. ؽ134- 126المكاد - 5
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اتخاذ منحى آخر كعدـ قدرة النصكص القانكنية المجرمة ليا ضمف نصكص قانكف العقكبات عمى 
التصدم ليا، كاف البد مف سف قانكف يعيد تنظيـ ىده الجريمة بما يتكافؽ كالتطكرات الحاصمة في جميع 

 (.2)، كالخاص (1)ـ الذم جـر الرشكة في القطاعيف العاـ .ؼ.ك.المياديف، كىك ما تـ فعال بمكجب ؽ

 تاريخية عمى جريمة الرشكة، نجد المشرع الجزائرم سمؾ سبال بإلقاء نظرة :الرشكة في القطاع العاـ- 1
عمى الرغـ مف تصنيفيا مف الجرائـ التقميدية حيث خصيا متميزة في زجر كردع ىذا النكع مف الجرائـ، 

 ضمف القسـ الثاني تحت عنكاف الرشكة كاستغالؿ 134-126 بالتجريـ في المكاد 1966قانكف عقكبات 
 عرض عمى المكظؼمالراشي الذم ) صكرتيف الرشكة اإليجابية ذع تأخ.كانت الرشكة في ظؿ ؽالنفكذ ؼ
 .(2)(طمب المكظؼ المقابؿ عف قياـ بعمؿ)كالرشكة السمبية  ،(1)(المقابؿ

 بو معظـ تأخذ، كالذم (3)(ـ.ؼ.ك.ؽظؿ ازدكاجية الرشكة في )كأبقى المشرع الجريمة عمى ىذا النظاـ 
 الذم يميز السمكؾ اإلجرامي االختالؼعكس م بتجزئتو الرشكة إلى جريمتيف، قإذ أف (4)التشريعات الجنائية

 أركاف كؿ مف  المكضكعي بيفاالستقالؿ الذم يتكلد عنو نكع مف األمر. لكؿ مف المرتشي كالراشي
، حيث قضى النحكجريمتي الرشكة اإليجابية كالرشكة السمبية، حتى االجتياد القضائي يسير عمى ىذا 

 عدـ متابعة الراشيبة إلى الفاعميف يسمح بدكف صعكبة بالفصؿ بيف الجرائـ المنسك"ف أمجمس األعمى، باؿ
ل ػمػق عحكالمرتشي في كقت كاحد، كال يمكف  ألحد الفاعميف أف يعرقؿ ممارسة الدعكل العمكمية بإلحا

 .(5)"متابعة الفاعؿ اآلخر في كقت كاحد معو

                                                           
. ع.مف ؽ (الممغاة)129المادة - 1
. ع.، ؽ(الممغاة) 127مكرر،  125-126المكاد - 2
   لقد تعرض ىذا التقسيـ إلى نقد حاد مف بعض الفقو عمى أساس أٌف جريمة الرشكة كاحدة كطرفاىا الراشي كالمرتشي- 3

غير أٌف ىذا النقد مردكد عميو عمى أساس التميز بيف الجريمتيف يسمح بالمعاقبة عمى بعض الحاالت التي ال يمكف المعاقبة 
عمييا لك اعتبرت الجريمة كاحدة كذلؾ كأف يقٌدـ الراشي الرشكة دكف أف يالقي ىذا العرض قبكال مف المكظؼ، ففي ىذه 

  في ذلؾ الرجكع.الحالة ال يمكف مالحقة الراشي عمى أساس الشركع إال إذا كاف القانكف يميز بيف جريمة الراشي كالمرتشي
، كمية الحقكؽ (غير منشكرة) دكتكراه أطركحة حاجة عبد العالي، اآلليات القانكنية لمكافحة الفساد اإلدارم في الجزائر، : لػ

. 142ص ،2013كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة بسكرة، 
مف بيف التشريعات المقارنة التي تبنت ازدكاجية التجريـ في الرشكة، التشريع الفرنسي، التشريع األلماني، التشريع - 4

   إبراىيـ حامد طنطاكم، جرائـ االعتداء عمى الكظيفة كالماؿ العاـ الرشكة ك التربح:الرجكع لػالنمساكم، التشريع العراقي، 
 .17ص ،2000، (ط.ب) مصر، المكتبة القانكنية، القاىرة،

5
 .84، ص1971، نشرة القضاة، العدد األكؿ، 05/01/1971ج، بتاريخ . المجمس األعمى، غ قرار أنظر-
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رشكة ـ .ؼ.ك. مف ؽ25جابية في نص كاحد في المادة ماإلككقد جمع المشرع بيف صكرتي الرشكة السمبية 
 مميزة لرشكة ا خصص أحكاـدالمكظؼ العمكمي كىك ما يفرض عمييا دراسة كؿ صكرة عمى حدل، كؽ

(. ـ.ؼ.ك. ؽ28 المادة) ةف األجانب كمكظفي المنظمات الدكلية العمكميمالمكظفيف العمكمي

 في صكرتيف المكظفيف العمكمييفذكر تظير رشكة اؿكما سمؼ  : العمكمييفجريمة رشكة المكظفيف- أ
كعميو سيتـ التطرؽ ليا  (جريمة الراشي)جابية م كالرشكة اإل(جريمة المكظؼ المرتشي)كىما الرشكة السمبية 

: بيف الصكرتيف مف أجؿ بياف أركاف كؿ منيما

كىك الفعؿ المنصكص عميو  La corruption passive (جريمة المكظؼ المرتشي): الرشكة السمبية* 
كؿ مكظؼ .... يعاقب بالحبس ":ـ التي جاء في مضمكنيا.ؽ.ك. مف ؽ25كالمعاقب عميو في مادة 

عمكمي طمب أك قبؿ، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، مزية غير مستحقة سكاء لنفسو أك لصالح شخص 
بعد ما كاف ىذا الفعؿ مدرجا في " آخر أك كياف آخر ألداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو

 .اة مف ؽ عغمكرر المؿ 126كاة غ المؿ126المادة 

 كالركف المادم الركف المفترض: يستفاد مف ىذه الفقرة أف الرشكة السمبية تقتضي تكافر ثالثة أركاف ىي
. كالركف المعنكم

 القانكف أقرىاتعٌد جريمة الرشكة السمبية مف الجرائـ التي تقع مف ذكم الصفة كما  لركف المفترضؿ بالنسبة
 تنتفي إذا كاف ،كألف فكرة المتاجرة بالكظيفة كأساس لمتجريـ ،(1)كىي صفة المكظؼ العاـ المختص

 بالعمؿ المطمكب كبالتالي فال تقـك الجريمة، كاختصاص المكظؼ بالعمؿ (2)العاـ غير مختص المكظؼ
ال فال تقع الجريمةمكىريٍكف في جريمة الرشكة   .(3)تعيف عمى الحكـ القضائي إثباتو، كا 

                                                           
1

، دار ىكمة (جرائـ التزكير- جرائـ الماؿ كاألعماؿ-جرائـ الفساد)الكجيز في القانكف الجزائي الخاص أحسف بكسقيعة، - 
 .59 ص ،2014/2015، 15لمطباعة كالنشر، الجزائر، ط

يقصد باالختصاص في القانكف اإلدارم الصفة القانكنية أك القدرة القانكنية التي تعطييا القكاعد القانكنية المنظمة - 2
لالختصاص في الدكلة لشخص معيف يتصرؼ كيتخذ قرارات إدارية باسـ كلحساب الكظيفة اإلدارية في الدكلة عمى نحك 

 القرارات اإلدارية بيف عمـ اإلدارة كالقانكف اإلدارم ، دار ىكمة  ،يعتد بو قانكنا ، لمزيد مف التفصيؿ أنظر عمار عكابدم
. 59ص ،1999، (ط.ب)الجزائر، 

محمد نعيـ فرحات، األحكاـ التعزيرية لجرائـ التزكير كالرشكة في المممكة العربية السعكدية، دراسة مقارنة، دار النيضة - 3
. 228، ص1994العربية، القاىرة مصر، 
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 مف 02 كالمكظؼ العمكمي ىك الشخص الذم يشغؿ إحدل المناصب عمى النحك الذم بينتو المادة 
 . (1)ـ. ؼ.ك.ؽ

 أك قبكلو مزية غير ،(المكظؼ العمكمي) في طمب الجاني  عناصرهصمخؿأٌما الركف المادم، فيمكف ت   
فأما طمب الرشكة فيك تعبير عف إرادة . (2) عنواالمتناع أك تو نظير قيامو بعمؿ مف أعماؿ كظيؼةمستحؽ

منفردة صادرة عف المكظؼ بغية الحصكؿ عمى مقابؿ نظير قيامو بعمؿ معيف أك امتناعو عف القياـ 
أٌما العنصر األخر المككف لمركف المادم كالمتمثؿ في محؿ النشاط اإلجرامي، حيث تعد . (3)بعمؿ معيف
رتكابو لمسمكؾ المادم االفائدة أك المقابؿ مكضكع النشاط اإلجرامي الذم يقـك بو المكظؼ عند أك المنفعة 

 مف 25/02لمجريمة كىي الباعث عمى ارتكاب الجريمة كعبر عنيا المشرع الجزائرم في المادة 
كىك مصطمح أكسع مف العبارات التي كانت كاردة في نصكص المكاد " المزية غير المستحقة"بػ .ـ.ؼ.ك.ؽ

 أية أك ىدية أك ىبة أكىا  بالعطية أك كعد " مف قانكف العقكبات التي كانت تستعمؿ العبارات127 ك126
 ."منافع أخرل يستفيد منيا المرتشي

 كؿ ما يشبع حاجة النفس، كيستكم أف تككف ىذه الحاجة ذات طبيعة مادية أك غير "المقصكد بالمزية ك
 يستكعب "المزية غير المستحقة"ر مكبالتالي تعب، (4)"مادية صريحة أك مستترة مشركعة أك غير مشركعة

 أك الكظيفي أيا كاف طابعيا العيني أك النقدمق  المكظؼ بعمؿالتجارشتى الصكر التي تصمح مقابال 
كيككف مقابؿ ىذه المزية ىك قياـ المكظؼ بأداء عمؿ أك االمتناع  ،(5)المصالح كالمنافع األخرل المستترة

 .عف عمؿ يندرج ضمف أعماؿ كظيفتو

جرائـ القصدية، فيي تتطمب كقصد جنائي عنصرم اإلرادة كالعمـ أم اؿ أٌف الرشكة السمبية مف باعتبار
ادم كيجب  ػ أحد المظاىر السمككية المشار إلييا أعاله، كالمككنة لمركف الـإثباتاتجاه إرادة المرتشي إلى 

                                                           
كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك - ":مكظؼ عمكمي"يقصد في مفيـك ىذا القانكف، " : مف ؽ ك ؼ ـ2تنص المادة - 1

   تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا أك في أحد المجالس الشعبية المحمية المنتخبة، سكاء كاف معينا أك منتخبا، دائما أك مؤقتا
 ".مدفكع األجر أك غير مدفكع األجر، بصرؼ النظر عف رتبتو أك أقدميتو

. 75أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
 1999، (ط.ب)شريؼ طو، جريمة الرشكة معمقا عمييا بأحكاـ محكمة النقض، دار الكتاب الذىبي، القاىرة، مصر، - 3

 .35ص
، عنابة، الجزائر، - 4   2012، (ط.ب)منصكر رحماني، القانكف الجنائي لمماؿ كاألعماؿ، الجزء األكؿ، دار العمـك

.  73ص
دراسة في مدل مكاءمة - سميماني عبد المنعـ، الجكانب المكضكعية كاإلجرامية في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد- 5

. 36، ص2015، (ط.ب)، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، -التشريعات العربية ألحكاـ االتفاقية
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. االنتفاع عمى المزية غير المستحقة بقصد التممؾ أك االستيالء تنصرؼ نية الفاعؿ إلى أف

إظيار العناصر المككنة  في منطكؽ حكميـ،  قضاة المكضكعكما ننكه إليو ىنا، ىك أنو يجب عمى
ال كاف قرارىـ مستكجبا لمنؽ، لمجريمة  كال، فقد نقضت المحكمة العميا قرار لـ يكضح مف ىك الراشي، ضكا 

 .(1)ؾالعطية أك اليبة التي أعطاىا المرتشي، كال مقابؿ ذؿ

 ـ.ؼ.ك.ؽاألكلى  الفقرة 25كىك الفعؿ المعاقب عميو بمكجب المادة : (جريمة الراشي)الرشكة اإليجابية *
 الجريمة أف يتكفر لدل الفاعؿ صفة معينة ذلؾ انو  في لـ يشترط المشرعكفي ىذا النكع مف الجـر

أك كعد المكظؼ العمكمي بمزية غير مستحقو أك يمنحو إياىا ب المصمحة الذم يقـك إما أكصاحب الحاجة 
 .عرضيا عميوب

يجدر الذكر أٌف المشرع يعتبر جريمة الرشكة اإليجابية كاممة بمجرد عرض الرشكة كلك لمتصادؽ قبكال مف 
 القانكف المصرم يكجب أف يعاقب عرض الرشكة بعدـ ف نجد بعض التشريعات منياالمرتشي، في حي

:  بنصيا(2) مكرر مف قانكف العقكبات المصرم109قبكليا مف المكظؼ العاـ كىذا ما نصت عميو المادة 
مف عرض رشكة كلـ تقبؿ منو يعاقب بالسجف كبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة جنيو كال تزيد عمى ألؼ جنيو "

كذلؾ إذا كاف العرض حاصال لمكظؼ عاـ، فإذا كاف العرض حاصال لغير مكظؼ عاـ تككف العقكبة 
كبالتالي المشرع المصرم اعتبر عرض . " ال تزيد عمى سنتيف أك غرامة ال تجاكز مائتي جنيولمدةالحبس 

نما اعتبرىا جريمة خاصة ليا ذاتيتيا المستقمة  .(3)الرشكة كعدـ قبكليا ال يعتبر جريمة رشكة، كا 

الذم يتطمب قياـ الراشي بعرض المزية غير المستحقة أك  الركف المادمتتمثؿ في أركاف ىذه الجريمة 
ية األمـ المتحدة لمكافحة ؽاؼتالممكظؼ، كىي العبارات نفسيا التي تضمنتيا،  منحة أك حتى كعده بيا

 .(4)الفساد

                                                           
  ة القضائية لممحكمة العمياجؿ، الـ4745ممؼ رقـ ، 27/10/1987مؤرخ في  .ج.غالرجكع لػقرار المجمس األعمى - 1

. 238ص ،4عدد ،1990سنة 
 .2003 لسنة 95 كالقانكف 1937 لسنة 58 مف قانكف العقكبات المصرم المعدؿ بالقانكف رقـ109المادة - 2
األضرار -الغدر– التربح - التسييؿ–االستيالء -أنكر العمركسي، أمجد العمركسي، الشرح كالتعميؽ عمى االختالس- 3

. 276ص ،2005 ،4طمعمؽ عمييا بأحدث أحكاـ النقص دار العدالة، القاىرة، مصر، - العمدم
 مف ىذه 111 مف ص 2السالؼ ذكرىا في تيميش ، مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 150 الرجكع نص مادة- 4

 .األطركحة
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كقانكف الكقاية مف الفساد نظما عقكبات اؿقانكف كؿ مف ما يمكف التنكيو إليو في ىذا المقاـ أف 
أك " كسيط"ىك " جريمة الفساد"شريؾ ىذا األخير في ىذا النكع مف الجـر جـر فعؿ اؿكص تشريعية تنص

 بؿ ربما لك ال سعيو بينيما لما نجحا  إذ دكره ال يقؿ خطكرة عنيـ،،متدخؿ بيف طرفيف الراشي كالمرتشي
يعني خضكعو لمعقاب كفقا لمقكاعد العامة لمتجريـ، فيك يعتبر شريكا في ما  كىذا ،رتكاب ىذه الجريمةافي 

تطبؽ ": يمي ـ بنصيا عمى ما.ؼ.ك.ؽ 52 المادة عمييا أحالت ماٌلتع . ؽ42الجريمة كفقا لممادة 
األحكاـ المتعمقة بالمشاركة المنصكص عمييا في قانكف عقكبات عمى الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا 

شتراكا مباشرا ايعتبر شريكا في جريمة مف لـ يشترؾ "ٌنو أ قانكف عقكبات عمى 42 كتنص المادة ،"القانكف
 األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع ارتكابكلكنو ساعد بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ عمى 

يقكـ بو أك يقدمو  عممو بأف ما فأساس اعتبار الكسيط شريكا في جريمة الرشكة ىك تكفر ". بذلؾعممو
ألصمي كفقا لمفاعؿ امسيؿ لجريمة الرشكة أك منفذ ليا، كيعاقب الشريؾ في الجنحة بنفس العقكبة المقررة 

 .ع. ؽ44لممادة 

ف المزية غير المستحقة، كىك حمؿ المكظؼ ـرض كاليدؼ غتتفؽ جريمة الرشكة مع سابقتيا في اؿ
العمكمي ألداء عمؿ أك االمتناع عف أدائو يككف مف ضمف أعماؿ كظيفتو كمف محاسف صياغة المادة 

 المزية لشخص أك كياف أخر غير المكظؼ، ماداـ ىذا أعطيتـ أف جريمة تتحقؽ كلك .ؼ.ك.ؽ 25
أك   عف أداء عمؿ مف كاجباتو نظير تمؾ المقدمة لغيره مف األشخاص الطبيعييفامتنعألخير قاـ بعمؿ أك ا

 .(1)المعنكييف، بؿ كيعاقب الراشي عف فعؿ اإلرشاء حتى كلك لـ يتحقؽ المقصكد مف تقديـ المزية

 ىذه الجريمة العمدية فيي تتفؽ مع عناصر الركف المعنكم المتطمب فيأما بخصكص الركف المعنكم 
 تكافر القصد الجنائي العاـ المتككف مف عنصرم العمـ  مفال بد لقياميابحيث لجريمة الرشكة السمبية 

منح كىك عالـ بكافة عناصر اؿكاإلرادة أم تتجو إرادة الراشي إلى فعؿ اإلعطاء أك العرض أك الكعد أك 
 عمى ارتكاب االراشي ال يعفي مف العقاب إال إذا كاف مضطر"الجريمة كفي ىذا قضت المحكمة العميا بأٌف 

 عف العقكبات ماأ .(2)العقكبات  مف قانكف48ىا كفقا ألحكاـ المادة تالجريمة بقكة ليس في استطاعتو مقاكـ
كتتمثؿ في الحبس  (الرشكة اإليجابية، الرشكة السمبية)فقد كحدىا المشرع في كمتا الصكرتيف مف التجريـ 

                                                           
  ، عدد السادس  المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، "الرشكة في قانكف مكافحة الفساد" معمر فرقاؽ،- 1

. 43ص، 2011
 ، العدد األكؿ1994 المجمة القضائية، ،77162، ممؼ رقـ 12/04/1992 ـ، تاريخ.ج.محكمة العميا غاؿقرار - 2

. 27ص
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دج ىذا إذا كاف الفاعؿ شخصا 1000.000دج إلى 200.000مف سنتيف إلى عشر سنكات، كبغرامة مف 
عقكبات اؿمكرر في قانكف  18 طبيعيا أما إذا كاف شخصا معنكيا، فيعاقب بالعقكبة المقررة في المادة

 الحد األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي تكالمتمثمة في الغرامة التي تساكم مرة إلى خمس مرا
  .عقكبات التكميمية الكاردة في نص المادةاؿإضافة إلى جكاز الحكـ ب

  في القطاع العاـ بالنظرانتشارا بصكرتييا السابقتيف األكثر العمكمييفكعميو تككف جريمة رشكة المكظفيف 
بناه المشرع يت الذم المظيرلككنيا تتصؿ بسير المرافؽ العمكمية، غير أنو ثمة صكرة أخرل كضمف نفس 

 .الجزائرم، تتعمؽ برشكة المكظفيف العمكمييف األجانب كمكظفي المنظمات العمكمية الدكلية

ق لمرشكة ثدحىي صكرة مست : األجانب كمكظفي المنظمات الدكلية العمكمييف جريمة رشكة المكظفيف-ب
األخرل دكؿ اؿزدياد تعامميا التجارم مع اتفتح الجزائر عمى الشراكة الدكلية ك كاكبت ـ.ؼ.ك.بمكجب ؽ
، فقد االنكع مف الجرائـ يمس الدكلة كاألفراد مع، حيث أٌف ىذا  الصفقات الكبرلإبراـ طكركدخكليا 

 لأجؿ التعاكف الدكلي في محاربة الفساد رأ كمف  طابعا دكليا،ذتجاكزت ىذه الجريمة حدكد الدكلة لتأخ
 مف قبؿ ة المتحدة لمكافحتو الفساد المعتمداألمـالمشرع الجزائرم تجريـ ىذا الفعؿ كفقا لما تتضمنو اتفاقية 

 .10/2003/ 31 الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ

 الذم يقـك بو كؿ مف التصرؼ يتمثؿ ىذا النكع مف الرشكة في (1)ـ.ؼ.ك. مف ؽ28 مادةاؿحسب نص 
كعد مكظفا عمكميا أجنبيا أك مكظفا في منظمة دكلية، بمزية غير مستحقة أك عرضيا عميو أك منحو 
مف  إياىا، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، سكاء كاف لصالح المكظؼ أك لصالح شخص أخر أك كياف أخر

تناع  عف عمؿ مف كاجباتو، كذلؾ بغرض الحصكؿ أك المحافظة عمى صفقة أك ـأجؿ أف يقكـ بعمؿ أك ا
. امتياز غير مستحؽ لو صمة بالتجارة الدكلية

 مكظؼ منظمة دكلية بطمبو أك قبكلو أك فيما يقـك بو كؿ مكظؼ عمكمي أجنبي التصرؼكما يتمثؿ ىذا 
 . عمؿ مف كاجباتوأداءمزية غير مستحقة بنفس الشكؿ لمقياـ بأداء عمؿ أك االمتناع عف 

                                                           
. ـ.ؼ.ك. مف ؽ28الرجكع لنص المادة - 1
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مف اتفاقية األمـ المتحدة " ب"كبالتالي المشرع الجزائرم قد تبنى ما جاء في المادة الثانية في البند 
المشرع الجزائرم في مجاؿ التجريـ إلى المعامالت الدكلية بعد أف كاف ، كبذلؾ كسع (1)لمكافحة الفساد

 .(2)ا عمى أعماؿ الفساد كحفاظا عمى الماؿ العاـؽمضيتا في المعامالت الكطنية، محصكر

ككف مكظفا عمكميا أجنبيا أك ميتطمب ىذا النكع مف الجرائـ تكافر صفة معينة في الجاني، كىي أف 
نجدىا " ج" ـ في فقرتيا.ؼ.ك. ؽ2كبالرجكع إلى المادة . مكظؼ في أحدل المنظمات الدكلية العمكمية

كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا " بأنو األجنبيتعرؼ المكظؼ العمكمي 
لدل بمد أجنبي، سكاء كاف معينا أك منتخبا، ككؿ شخص يمارس كظيفة عمكمية لصالح بمد أجنبي بما في 

مف نفس المادة مكظؼ المنظمة الدكلية " د"كتعرؼ الفقرة " ذلؾ لصالح ىيئة عمكمية أك مؤسسة عمكمية
ٌف يتصرؼ نيابة أ لو مؤسسة مف ىذا القبيؿ بتأذفكؿ مستخدـ دكلي أك كؿ شخص " كاآلتيالعمكمية 

 ."عنيا

 فإما تككف رشكة سمبية : بدكرىا صكرتيفقانكف مكافحة الفساد تأخذمستحدثة بمكجب اؿىذه الجريمة 
 عمؿ أك امتناع عف عمؿ بأداء في قياـ المكظؼ العمكمي األجنبي أك مكظؼ المنظمة الدكلية ةكمتمثؿ

  كالمتمثمة فيجابيةمإ، أك تككف رشكة (3)مف كاجباتو التي قد تختمؼ عف كاجبات المكظؼ العمكمي الكطني
بيذا  .  ذم صمة بالتجارة الدكلية أك غيرىا،الحصكؿ أك المحافظة عمى صفقة أك أم امتياز غير مستحؽ

ة التعاكف كالتنمية ـ منظباتفاقيةت ذميز عف التشريعات األكربية التي أخ الجزائرم قد تيككف المشرع
 ىذه التشريعات معظـ اقتصرت ، حيث(4)االقتصادية لمكافحة الرشكة في المعامالت التجارية الدكلية

                                                           
يقصد بتعبير مكظؼ عمكمي أجنبي أم شخص " :ـ المتحدة لمكافحة الفسادـمف اتفاقية األ" ب" البند 2تنص المادة - 1

يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا لدل بمد أجنبي، بما في ذلؾ لصالح جياز عمكمي أك منشأة 
...". عمكمية

مجمة االجتياد لمدراسات ،  "06/01صكر الرشكة في القطاع العمكمي المستحدثة بالقانكف رقـ "رمزم بف الصديؽ، - 2
 .260،  ص2015جكاف ،  العدد الثامف  مركز الجامعي تامنغست، الجزائر،،قتصاديةالقانكنية كاال

كزارة العدؿ ، نشرة القضاء، "الكقاية مف الفساد كمكافحتو في التشريع الجزائرم عمى ضكء القانكف الدكلي"ىالؿ مراد، - 3
. 113، ص2006، 60  العددالجزائر،

التعاكف  منظمة معاىدة اتفاقية مكافحة رشكة المكظفيف العمكمييف األجانب في المعامالت التجارية الدكلية ىي- 4
 غير ك الدكؿكاٌلتي تبنتيا دكؿ األعضاء فييا ،الدكؿ النامية في الفساد كالتي تيدؼ إلى الحد مف االقتصادم كالتنمية
، التي تـ التكقيع عمييا 1997 نكفمبر 11  في(األرجنتيف كالبرازيؿ كبمغاريا كشيمي كجميكرية سمكفاكيا) األعضاء الخمسة

، الرجكع في ىذا الشأف لمحمد أحمد غانـ محمد اإلطار 1999  كدخمت حيز التطبيؽ في فيفرم1997 مارس 17في 
 .2011، (ط.ب) مصر، رشكة المكظفيف العمكمييف األجانب، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية-القانكني لمرشكة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 كةش الر دكفةمجابية في المعامالت الدكؿمريـ الرشكة اإلجعمى ت، (1)كبالخصكص المشرع الفرنسي
 .(2)السمبية

 ـ.ؼ.ك. ؽ28  مف المادة2 أف تجريـ المشرع لمرشكة السمبية كفقا لمفقرة ما يمكف اإلشارة إليو
 لمبدأ داخؿ إقميـ الجميكرية الجزائرية كفقا ةرتكب، كالـيقتضي المتابعة الجزائرية ليذا النكع مف الجرائـ

 كأيضا المتابعة الجزائية لتمؾ الجرائـ التي يرتكبيا ع.ؽ مف 3 اإلقميمية المنصكص عمييا في المادة
 شخصية قانكف العقكبات، كذلؾ كفؽ الشركط المنصكص عمييا لمبدأجزائرم خارج إقميـ الجميكرية تطبيقا 

 .(3)ج، كتطبيقا لمقكاعد العامة لالختصاص.ا. ؽ588ك 583في المادتيف 

اؿ كاألعماؿ ـبعالـ اؿ، الرتباطيا  لالقتصاد كفتاكة مف أخطر جرائـ الفسادتعتبر جريمة الرشكة
كاف مف الضركرم تدخؿ المشرع لكضع تنظيـ  مختمفة كمتغيرة، ؼ أبعاد كبذلؾ أصبحت تأخذخاصة،

  كىي الكاقعة فيقانكني محكـ لمكاكبة ىذا الكضع كىك ما يتبيف مف خالؿ استحداث صكرة جديدة لمرشكة 
 .لخاصالقطاع ا

: الرشكة في القطاع الخاص- 2

الذم ،تطكر القطاع الخاصإذ بقطاع الخاص، اؿفي تفشييا الرشكة لجريمة مف األشكاؿ الجديدة 
 في الماضي يقع تقميديا في نطاؽ  ىذا الدكر ما كافبعدماأصبح يمعب دكر متزايد في الحياة االقتصادية، 

 ارتأللذلؾ  نتيجة، ك ينتقؿ عمى نحك متزايد إلى القطاع الخاصاآلفصالحيات القطاع العاـ أصبح 
  مف بينيا جريمةقالمشرع ضركرة حمايتو جزائيا كذلؾ مف خالؿ تجريـ بعض األفعاؿ المرتكبة داخؿ

، فكاف ذلؾ تطابقا مع ما جاء في اتفاقية األمـ الرشكة، كالتي تيدد استمراريتو كبقائو كتطكره االقتصادم

                                                           
1
 - Article 435-3 (Créé par Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 2 JORF 1er juillet 2000): "Pour l'application de 

la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales 

internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 

d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, 

des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité 

publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou 

au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa 

fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir 

ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international Est puni des mêmes peines le 

fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou 

indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou 

s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa…". 

2
 - VERON. M , "Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts , favoritisme", Revue de jurisprudence 

commerciale , numéro spécial, colloque de la Baule, Paris, France, 2001, n° 11, p.37. 

. 261ص رمزم بف الصديؽ، المرجع السابؽ،- 3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=028683B35C4483AF5AEE0C535CBB337B.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000000386448&idArticle=LEGIARTI000006493504&dateTexte=20011231&categorieLien=id#LEGIARTI000006493504
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جريمة الرشكة أف . (2)ـ.ؼ.ك. ؽ40المادة   فكما جاء في نص .(1)12المتحدة لمكافحة الفساد في مادتيا 
 تأخذ عف جريمة رشكة المكظؼ العمكمي إال في صفة الجاني، كعميو  ال تختمؼفي القطاع الخاص

.  كىما الرشكة السمبية كالرشكة اإليجابية40الجريمة الصكرتيف حسب المادة 

 40المادة كىك الفعؿ المنصكص عميو في فقرة الثانية مف نص  :الرشكة السمبية في القطاع الخاص- أ
لجاني صفة معينة كأف يقكـ بسمكؾ معيف بحيث تككف أركاف ؿكتقتضي ىذه الجريمة أف يككف ـ، .ؼ.ك.ؽ

 :كاآلتية ىذه الجريـ

لمقطاع الخاص كيراد مكظفا  تقتضي جريمة الرشكة في القطاع الخاص أف يككف الجاني: صفة الجاني*
 باإلضافة إلى كؿ شخص يعمؿ لدل ذلؾ الكياف أم يجب  المدير التنفيذمأكمنو المسير أك المدير العاـ 

عامال أك كاف يككف مرتبطا بعالقة تبعية مع مشركع خاص ممؾ شخص طبيعي أك معنكم سكاء أف 
كالكياف ىك مجمكعة مف ، (3)مكظفا أك مديرا، كسكاء كاف عممو مؤقتا أك دائما طبقا لمقانكف العمؿ

 أك االعتبارييف المنظميف بغرض بمكغ ىدؼ الطبيعييفالعناصر المادية أك غير المادية أك مف األشخاص 
 .(4)معيف

ة كالمالية م لـ يحصر نشاط الكياف في المجاالت االقتصادالجزائرمالمشرع ا يستنتج مف ىذا التعريؼ أف ـ
ات بالنقا  أك شركاتبؿ ترؾ مجالو مفتكحا بما يسمح بتطبيؽ الجريمة عمى كؿ مف يدير، (5)كالتجارية

 . الخ...كاالتحادات كالتعاكنيات

                                                           
تتخذ كؿ دكلة طرؼ، كفقا لممبادئ األساسية  "ٌنو أ مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عمى 12 تنص المادة- 1

لقانكنيا الداخمي، تدابير لمنع ضمكع القطاع الخاص في الفساد، كلتعزيز معايير المحاسبة كمراجعة الحسابات في القطاع 
الخاص، كتفرض عند االقتضاء عقكبات مدنية أك إدارية أك جنائية تككف فعالة كمتناسبة كرادعة عمى عدـ االمتثاؿ ليذه 

". التدابير
 . سالؼ الذكرـ.ؼ.ك. مف ؽ40الرجكع لنص المادة - 2
 17، العدد1990 لسنة ،ج.ج.ر.، يتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ كمتمـ،ج1990 أبريؿ 21 مؤرخ في 90/11 القانكف- 3

يعتبر عماال أجراء في مفيـك ىذا القانكف كؿ األشخاص الذيف يؤدكف عمال "كتنص المادة الثانية مف ىذا القانكف عمى أٌنو 
". يدكيا أك فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ كلحساب شخص أخر طبيعي أك معنكم أك خاص يدعى المستخدـ

.  سالؼ الذكرـ.ؼ.ك. فقرة ىػ مف ؽ2المادة - 4
 منيا المجرمة لمرشكة في القطاع 21عمى عكس اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كالتي جاءت في نص المادة - 5

تنظر كؿ دكلة طرؼ في اعتماد ما قد يمـز مف تدابير تشريعية كتدابير أخرل لتجريـ األفعاؿ التالية عندما "الخاص عمى 
..." ترتكب عمد أثناء مزاكلة أنشطة اقتصادية أك مادية تجارية
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ة أميانا تابعا لمقطاع الخاص أك يعمؿ بؾيتمثؿ في طمب أك قبكؿ المكظؼ الذم يدير : النشاط اإلجرامي*
  مستحقة ميما كاف نكعيا سكاء لصالح نفسو أك لصالحغيرشكؿ مباشر أك غير مباشر مزية ب،  فيوصفة

ف يككف ، يجب أقطاع الخاصاؿرشكة السمبية في اؿكلكي يعتد بالطمب في جريمة  .شخص أك كياف أخر
ذا لـ يكف سمكؾ الجاني محددا فال نككف إمحددا بالنسبة لمعمؿ الكاجب األداء أك االمتناع عف أدائو ؼ

 .(1)لب مككف لمجريمةطيصدد 

قطاع الخاص مثميا مثؿ الرشكة السمبية في القطاع العاـ اؿإف جريمة الرشكة السمبية في  :القصد لجنائي*
 الذم يعمـ أنو يعبث بكظيفتو بأداء الفعؿ أك ، تثبت بتكافر القصد الجنائي لمفاعؿعمديوفيي جريمة 
 أحد مظاىر بثبكت ىذا القصد يثبت ك، مقابؿ المزية غير المستحقة التي يطمبيا أك يقبميا،االمتناع عنو
خر آ فإف القصد الجنائي ينقسـ إلى قصد عاـ كؼارعإما طمب أك القبكؿ ككما ىك مت، الركف المادم

 .(2)خاص

 دكف القصد الخاص عمما  القصد العاـفي جريمة الرشكة السمبية في القطاع الخاص يكفي لقيامياإال أنو 
 بالكظيفة أك استغالليا تدخؿ في عنصر العمـ كيشترط تكافر القصد الجنائي لحظة الطمب االتجارأٌف نية 
 .أك القبكؿ

 كتككف ،مؤسسات إلى جانب األشخاص الطبيعيةاؿفي ىذا المكضكع يجب مساءلة األشخاص المعنكية ؾ
 أك الحوا إذا كانت الرشكة لصالحيا سكاء قبضيا أحد المكظفيف لصثابتةمسؤكلية األشخاص المعنكية 

ا مف المسؤكلية داخؿ بمصأف يككف لممكظؼ ف: عضك بالمؤسسة عمى أساس ثالثة معايير بصفتو
 .أف تككف لو سمطة لممراقبة الداخمية، ك القرار داخؿ مؤسسةاتخاذأف تككف لو سمطة ، كالمؤسسة

فعؿ المنصكص كالمعاقب عميو بمكجب الفقرة األكلى مف اؿىك : الرشكة اإليجابية في القطاع الخاص- ب
الرشكة اإليجابية تختمؼ عف السمبية، ككف ىذه األخير تتعمؽ بالشخص المرتشي ك. ـ.ؼ.ك. ؽ40المادة 

 ىذا األخير ال يشترط فيو صفة معينة عكس جريمة ،(3)أما الرشكة اإليجابية فيي تتعمؽ بالشخص الراشي

                                                           
المكسكعة الشاممة في شرح قانكف عقكبات في ضكء الفقو كأحكاـ محكمة النقص، النجـ لمنشر  محمكد صالح العائمي،- 1

 .51ص ،2000، 1طكالتكزيع، القاىرة، مصر، 
القصد العاـ يتمثؿ في انصراؼ إرادة الجاني نحك القياـ بفعؿ كىك يعمـ أف القانكف ينيي عنو، أما القصد الخاص فيتمثؿ - 2

. في الغاية التي يقصدىا الجاني مف ارتكاب الجريمة فضال عف إرادتو الكاعية لمخالفة القانكف الجزائي
3
 - LARGUTER.J, LARGUTER.A, « Droit pénal Spécial », 9

éme
 Edition, Dalloz Paris, France,1996, p260. 
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 المدعك الراشي عمى المدير أك كالمرتشي، فيي تتمثؿ في العرض الذم يتقدـ بو صاحب المصمحة كه
 .كفرىا لومالمستخدـ داخؿ الكياف مف مزية غير مستحقة نظير كمقابؿ حصكلو عمى منفعة 

يتحقؽ الركف المادم في جريمة الراشي بكعد المدير أك المستخدـ داخؿ الكياف الخاص  :الركف المادم
بمزية غير مستحقة أك عرضيا عميو أك منحيا إياه، مقابؿ قيامو بعمؿ أك امتناع عف عمؿ مما يشكؿ 

مسؤكؿ في إدارة عمكمية تقديـ تسييالت مف كأف يطمب أحد المقاكليف مف : إخالال بكاجباتو كمثاؿ ذلؾ
 . بسيارةؿ أف يستفيد ابف ىذا المسؤكؿمقابأجؿ الحصكؿ عمى مشركع، 

 أما القصد الجنائي في ىذه الجريمة ىك نفس القصد الذم تتطمبو جريمة الرشكة في صكرتيا السمبية
 تحقؽ النتيجة فعال، كيستدؿ عمى تكافره ذلؾ بتكافر إرادة كقت تنفيذ الركف المادم لمجريمة كقكيشترط تكافر

 .(1) سمكؾ كمالبساتمفبكافة طرؽ اإلثبات 

الراشي ال يعفى مف العقاب إال إذا كاف مضطر عمى ارتكاب " :كلقد قضت المحكمة العميا بأف
 كفيما يخص العقكبات (2)"ع. مف ؽ48الجريمة بقكة ليست في استطاعتو مقاكمتيا كفقا ألحكاـ المادة 

ىا، فقد جاءت مخففة مقارنة مع ما قرره المشرع في جريمة الرشكة في مالمقررة ليذه الجريمة في صكرت
 دج 50.000 سنكات كغرامة مف 5 أشير إلى 6القطاع العاـ، حيث قررىا المشرع عقكبة الحبس مف 

 فإنو ج.ا. مكرر ؽ612 مكرر ك8 دج، كتطبيقا لمقكاعد العامة المشار إلييا في مادتيف 500.000إلى 
 . الخاصال تنقضي الدعكل العمكمية كال العقكبات المقررة لجريمة الرشكة في القطاع

استكماال لدائرة الحماية مف جرائـ الفساد التي سنيا المشرع جاء نكع أخر : المستحدثة صكر الرشكة /ثانيا
تتمثؿ في سمككيات ، كىي مستحدثة لـ تكف معركفة في ظؿ قانكف العقكبات، كمف الجرائـ الممحقة بالرشكة

 كاستحدثيا السيما  القانكف تتميز بككنيا قائمة عمى القياـ بأفعاؿ منعياذ بالكظيفة إاالتجارتعتبر مف قبؿ 
ساءة استعمؿ الكظيفة.ؼ.ك.ؽ  .ـ منيا جريمة اإلثراء غير المشركع ك جريمة تمقى اليدايا كا 

أستحدث نسؽ تنظيمي قائـ بذاتو، نظـ الشبكات الرشكية بضماف استمراريتو  :جريمة تمقى اليدايا- 1
كمف ىذا المنحى برزت جرائـ ممحقة بالرشكة إذ تضمنت أفعاال يكجد بينيا كبيف الرشكة نكع مف الشبو إذ 
 38كالىما يخؿ بنزاىة الكظيفة العامة كيندرج في ىذا الصدد جريمة تمقى اليدايا التي نصت عمييا المادة 

                                                           
. 97أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
جمة ، الـ(ـ ضد النيابة العامة. د) قضية 1992-4-12، قرار بتاريخ (غرفة الجنح كالمخالفات)المحكمة العميا - 2

. 271، ص1995القضائية، العدد األكؿ، 
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ؿ الكظيفة العامة مصدرا لإلثراء غير المشركع لمصالح جعم عمى طك تفخيرةىذه األ، (1)ـ.ؼ.ك.ؽ
 قىعتبار أف المكظؼ ممـز بأداء أعماؿ كظيفتو مقابؿ تمقى أجر كليس لو الحؽ في أف يتؿاالخاص، كب
.  (2)مقابؿ ألداء ىذا العمؿ مف األفراد

كلكف نجد " تمقى اليدايا"ىذه الجريمة تحت عنكاف تـ تحديد  أنو نجدك. ؼ.ك. ؽ38لمادة ؿ باستقرائنا نص
نما تعاقب أيضا أم شخص يقدـ اليدية مف أجؿ التأثير في سير إجراء إالمادة ال تجـر فعؿ التمقي فقط ك

 معاممة ليا صمة بمياـ المكظؼ، كعميو حبذ لك يقـك المشرع الجزائرم بتعديؿ طفيؼ عمى ىذه أكما 
ىا مف الجرائـ العمدية التي كغير ك."جريمة تمقي اليدايا كتقديميا"المادة كذلؾ بتغير تسمية ىذه الجريمة بػ

: ـ البد أف تتكافر أركاف الجريمة كىي.ؼ.ك.نص عمييا ؽ

 .(3)ـ.ؼ.ك. ؽ2ال بد أف يككف الجاني مكظفا عاما حسب المادة  :(صفة الجاني) الركف المفترض *

قبكؿ ىدية أك أية مزية غير " بعبارة 38يتمثؿ في تمقى اليدايا كجاء في نص المادة :  الركف المادم*
، كأف يككف مف شأف تمؾ  يتمقى المكظؼ العمكمي ىدية أك مزيةأف: كيتحمؿ بدكره إلى عنصريف" مستحقو

 .اليدية السير عمى إجراء معاممة ليا صمة بمياـ المكظؼ

م العاـ حيث يجب أف ائجريمة تمقي اليدايا مف الجرائـ العمدية التي تتطمب القصد الجف :الركف المعنكم*
 ت، فإذا تحقؽ كقبكليايككف الجاني عالما بأف مقدـ اليدية لو حاجة، كاتجاه إراداتو رغـ ذلؾ إلى تمقييا

كقد عاقب المشرع في الفقرة .  عمى السكاءااألركاف السابقة قامت الجريمة في حؽ متمقي اليدية كمقدمو
 . مقدـ اليدية بنفس العقكبة المقررة لممكظؼ العاـ التي يتمقى ىذه اليدية38الثانية مف المادة 

ـ يكف ؿ ؼةتعتبر جريمة اإلثراء الغير المشركع مف الجرائـ المستحدث :جريمة إلثراء الغير المشركع-2
فكرة اإلثراء   جاءتمف ىنا (4)"مف أيف لؾ ىذا؟"  كىي تكريس لمبدأ قؼ،معاقب عمييا في قانكف العقكبات

حيث كانت مف بيف المبادئ التي تضمنتيا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كقد نصت ، المشركع غير

                                                           
.  سالؼ الذكرـ.ؼ.ك.مف ؽ 38الرجكع لنص المادة - 1
 .176ديف، المرجع السابؽ، ص الحاج عمي بدر- 2
 . مف األطركحة117ص 1لتيمش رقـ  الرجكع -3
. 106 بكسقيعة، المرجع السابؽ، صأحسف- 4
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تخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتجريـ امنيا كأكدت عمى الدكؿ إلزامية كضركرة  (1)20عمييا في المادة 
 .ذلؾ

 نص تشريعي الذم يعاقب باستحداثقاـ المشرع الجزائرم االتفاقية  ىذا المبدأ الذم تضمنتو تكريسكؿ
يعاقب بالحبس " : منيا عمى أنو1ـ حيث تنص ؼ.ؼ.ك. ؽ37راء غير المشركع بمكجب المادة ثعمى اإل

دج، كؿ مكظؼ عمكمي ال 1000.000دج إلى 200.000مف سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة مف 
 ." المشركعةبمداخميو المالية مقارنة توالتي طرأت في ذـ يمكنو تقديـ تبرير معقكؿ لمزيادة المعتبرة

مف التعديؿ الدستكرم  23المادة في نص  مف خالؿ تضمينو أكفؿ ىذا المبد  (2)الدستكر الجزائرمكما أٌف 
اء كال كسيمة لخدمة ثرؤسسات الدكلة مصدر لؿـ في اتال يمكف أف تككف الكظائؼ كالعيد"األخير عمى أنو 
 ."المصالح الخاصة

جاء قد خمؽ جرائـ مستحدثة طبقا لما كبيذا يككف المشرع مف خالؿ قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو 
. ية ىذا النقصغط لت37بنص المادة 

ذمة المالية لممكظؼ العاـ ال يمكنو تقديـ اؿكؿ زيادة معتبرة في : "يعرؼ اإلثراء غير المشركع بأٌنو
زاقيـ التي ارتضكىا لقاء القياـ بأعماليـ سكاء رد عمى أزمالدكلة ما م ماؿع أك ىك إصابة ،تبرير معقكؿ ليا

 .(3)"كاف ىذا الكسب ألنفسيـ أك لغيرىـ

:  تفترض األركاف التاليةالجريمةكىذه 

  فالجاني يجب أف يككف37كباقي جرائـ الفساد ككما ىك ظاىر مف نص المادة : الركف المفترض*
 .ـ.ؼ.ك. ؽ02مكظفا عاما حسب المادة 

                                                           
تنظر كؿ دكلة طرؼ، رىنا بدستكرىا كالمبادئ " مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عمى أٌنو 20تنص المادة - 1

األساسية لنظاميا القانكني، في اعتماد ما قد يمـز مف تدابير تشريعية كتدابير أخرل لتجريـ تعمد مكظؼ عمكمي إثراء غير 
 ".مشركع، أم زيادة مكجكداتو زيادة كبيرة يستطيع تعميميا بصكره معقكلة قياسا إلى دخمو

 كالصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1996 نكفمبر 28دستكر الجزائر المصادؽ عميو مف قبؿ الشعب في االستفتاء - 2
 المؤرخ في 16/01، المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 76،1996 ج، عدد,ج,ر, ديسمبر، ج07 المؤرخ في 96/438
. 2016  مارس7، الصادر14ج، عدد .ج.ر.، يتضمف التعديؿ الدستكرم، ج2016  مارس06
  القاىرة تريا عبد الرزاؽ، جريمة الكسب غير المشركع، دار الحقانية لخدمات الطباعة كالتسكيؽ كالنشر، شعباف العجمي-  3

 .13ص ،2011، 1 طمصر،
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 زيادة معتبرة في الذمة المالية  عمىحصكؿاؿيتمثؿ في السمكؾ اإلجرامي الذم يتحقؽ ب: الركف المادم*
استمرارية جريمة اإلثراء ، كأف تككف الزيادة معتبرة مقارنة بمداخؿ المكظؼ المشركعة، كلممكظؼ العمكمي

 .غير المشركع

 اإلثراء غير المشركع  مف الجرائـ العمدية التي تتطمب القصد الجاني العاـ جريمةتعد  : الركف المعنكم*
 بتحقؽ الزيادة المعتبرة في ذمتو المالية مقارنة ق عمـسعيو أكحيث يككف الجاني عمى عمـ بأنو مكظؼ ك

 فال تقـك الجريمة إذا حصمت الزيادة في ةـث المشركعة كعجزه عف تبريرىا بصكرة قانكنية كمف بمداخمو
كما يجب أف تتجو إرادة الجاني رغـ . الذمة المالية لممكظؼ دكف عممو أك نتيجة إىمالو أك بدكف قصد

. ككذا عجزه عف تبريرىا عممو بذلؾ إلى تمقي ىذه الزيادة المعتبرة،

 ة قرر ليا المشرع الجزائرم عقكبات صاـر، كلقمعيافإذا ما تحققت األركاف التي تـ ذكرىا قامت الجريمة
دج كما 1000.000دج إلى 200.000تتمثؿ في الحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات، كبغرامة مف 

يعاقب بنفس العقكبة كؿ شخص ساىـ عمدا في التستر عمى المصدر غير المشركع لألمكاؿ بأية طريقة 
 .كانت

مجمكع األشخاص العامميف تحت : "تعرؼ الكظيفة العامة عمى أنيا: جريمة إساءة استغالؿ الكظيفة-3
تصرؼ السمطة العامة مف أجؿ تحقيؽ خدمات عمكمية، كبيذا يدخؿ في مفيـك الكظيفة العمكمية كؿ 

 .(1)"أشخاص اإلدارة العمكمية الذيف تربطيـ بيا شركط قانكنية

 االلتزامات كىي التزاـ مف أىـ مرتبطة بنزاىة المكظؼ العاـ نفسو العامة السمطة نزاىة كباعتبار
 .ا معاقب عميوجـرلذلؾ أم في استغالؿ مف ىذا األخير يشكؿ ، (2)الكظيفية

كؿ مكظؼ سمطة يمارسيا في حدكد اختصاصات كظيفتو، كىذه السمطة التي قد يساء ؿالمتعارؼ عميو أٌف 
ككف أماـ إساءة إضراب اآلخريف ففشخصية أك يتعسؼ في استخداميا ق اؿ ألغراضتستخدـ ؼاستعماليا

 .عماؿ الكظيفةتاس

                                                           
1
 - TAIB. E," Droit de la fonction publique", édit. Houma, Alger, 2003, p.11. 

 جمادل الثانية 19 المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية المؤرخ في 06/03 مف قانكف 41 تنص المادة -2
، العدد 2006 جكيمية 16 المكافؽ 1427 جمادل الثانية 20ج، الصادر في ,ج,ر.، ج2006 جكيمية 15ػ المكافؽ ؿ1427

 ".يجب عمى المكظؼ ألٌف يمارس ميامو بكؿ أمانة كبدكف تحيز" :، ما يمي46
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 جريمة المكظؼ العاـ الذم خكلو النظاـ: " تعريؼ جريمة إساءة استغالؿ الكظيفة عمى أٌنياكعميو يتـ
 .(1)" فأىدر حقكقا يحمييا القانكف،ليا عمى غير النحك الذم حدده القانكفـسمطة عمى األفراد فاستع

تقتضي ىذه بناء عمى ىذا كـ .ؼ.ك.ؽ مف 33كقد جٌرـ المشرع الجزائرم ىذا الفعؿ في نص المادة 
: الجريمة األركاف التالية

كؿ ... يعاقب كؿ مف: " التي تنص عمى أٌنو06/01. مف ؽ33طبقا لنص المادة : صفة المكظؼ* 
، فإٌنو يتكجب تكافر صفة المكظؼ العاـ كركف مفترض في ىذه ..."مكظؼ عمكمي أساء استغالؿ كظيفتو

كالمكظؼ . التي تخضع ألحكاـ خاصة" ذكم الصفة"الجريمة، التي تدخؿ في ىذا المعنى طائفة جرائـ 
 .ـ.ؽ.ك. ؽ2العمكمي ىك الشخص الذم يشغؿ إحدل المناصب عمى النحك الذم بينتو المادة 

أداء عمؿ  :نستخمص عناصره المتمثمة فيـ، .ؼ.ك.ؽ 33 نص المادة ءمف خالؿ استقرا :المادم الركف*
 أف ييدؼ المكظؼ الحصكؿ عمى منافع ، كيجبأك االمتناع عف أداء عمؿ يخرؽ القكانيف كالتنظيمات

. (2) معنكياكاف أكشخص غيره طبيعيا ؿغير مستحقة سكاء لنفسو أك 

، إذ ال يشترط المشرع في النفكذ استغالؿ الكظيفة عف جريمة استغالؿ إساءةالذم يميز جريمة  كىذا
الجريمة محؿ الدراسة، يطمب الجاني أك يقبؿ المزية أك الكعد بيا، بؿ تقـك الجريمة بمجرد أداء عمؿ أك 

بغرض الحصكؿ مف صاحب حاجة عمى منافع ، خرؽ القكانيف كالتنظيماتم عف أداءه عمى نحك االمتناع
 .غير مستحؽ

تقتضي ىذه الجريمة العمدية تكافر القصد الجنائي العاـ مف عمـ بحيثيات الجريمة مع : الركف المعنكم*
إساءة استغالؿ كظائفو أك منصبو : "... احيث جاء فيو 33كرد في المادة  ما إرادة ارتكابيا، عمى اعتبار

". كذلؾ بغرض الحصكؿ عمى منافع غير مستحقة... عمدان 

اتيا كاستحؽ الجاني العقكبة المتمثمة في الحبس مف ذفإذا اكتممت جميع األركاف اعتبرت الجريمة قائمة ب
.  دج1.000.000دج إلى 200.000 مفسنتيف إلى عشر سنكات كغرامة مالية

                                                           
  سميماف بف محمد الجريش، الفساد اإلدارم كجرائـ إساءة استعماؿ السمطة الكظيفية، مطابع الشرؽ األكسط، الرياض-1

 .131، ص2003، (ط.ب)السعكدية، 
.  كما يمييا108أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
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استيعاب ما تبقى مف ـ، .ؼ.ك.ؽ 33نية المشرع باتت كاضحة في ككنو أراد مف خالؿ المادة كبالتالي 
 .صكر ال يشمميا كصؼ الرشكة

 جريمة اختالس الممتمكات أك استعماليا عمى نحك غير شرعي: الفرع الثاني

أىـ مكارد الدكلة االقتصادية لتنفيذ خططيا كبرامجيا في مختمؼ مناحي الحياة ىك الماؿ العاـ 
كلذلؾ فإف االعتداء عمى الماؿ العاـ يعتبر مف الجرائـ االقتصادية التي تؤثر سمبا عمى دكر الدكلة 

 .(1)االقتصادم كاالجتماعي في تحقيؽ التقدـ كالرفاىية كالعدالة بيف طكائؼ الشعب المختمفة

كمف أىـ صكر االعتداء عمى الماؿ العاـ في الكقت الحاضر جريمة اختالس األمكاؿ العامة التي تتصؿ 
بأمانة الكظيفة، فالمكظؼ الذم تأمنو جية عممو عمى أمكاليا كعمى األشياء التي تككف بيف يديو بحكـ 
كظيفتو يجب عميو أف يحافظ عمييا كأف يرعى ىذه األمانة، كتفرض ىذه الجريمة أف المكظؼ يحكز 

فال تخمك الجرائد اليكمية مف . بمقتضى كظيفتو أمكاال، يقـك باالستحكاذ عمييا بيدؼ حرماف الدكلة منيا
 .(2)نشر العديد مف حاالت االختالس مف قبؿ مكظفي الدكلة أك حتى القائميف عمى إدارة مرافقيا الحيكية

كنظرا لخطكرة ىذه الجريمة، كاتصاليا الكثيؽ باالقتصاد الكطني كما مف شأنيا إضعاؼ النمك كالتأثير 
عمى استقرار االستثمار تحتـ عمى المشرع الجزائرم اتخاذ أنجع الكسائؿ لمكقاية منيا كمكافحتيا فكاف 

مكقؼ المشرع الجزائرم متشددا كي يتحدل ىذه الجريمة كيمنع كقكعيا، كحتى يحقؽ الردع في نفكس كؿ 
بيذا كاف مف الطبيعي أف تنمك نظرية متكاممة لمكاجية ىذه . مف تسكؿ لو نفسو مف المكظفيف فعؿ ذلؾ

الجريمة كىذا تماشيا مع تنامي دكر الدكلة كىياكميا العامة في المجتمعات المعاصرة ككذا تكفير الحماية 
 .(3)الالزمة لألمكاؿ التي تسمـ ليؤالء المكظفيف

 

 

                                                           
 .51صالح الديف حسف السيسي، مكسكعة جرائـ الفساد، الكتاب الثاني، المرجع السابؽ، ص- 1
إطارات بالبنؾ الكطني " نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما نشرتو جريدة الشركؽ في أحد أعدادىا تحت عنكاف- 2

 رصيدا 74حيث تمكف المتكرطكف مف اختالس "  مميار15، تتكرط في اختالس 2013 ك2002الجزائرم في الفترة الممتدة 
.  عممية إيداع كسحب73خاصا بالزبائف مف خالؿ التالعب في حساباتيـ المالية كتحكيميا مف حساب إلى آخر مف خالؿ 

. 27/06/2015اريخ بت مميار، جريدة الشركؽ 15إلياـ بكثمجي، إطارات في البنؾ الكطني الجزائرم تكرطا في اختالس 
3
 - DELMAS- MARTY. M, "Droit pénal des affaires", Tome.02, P.U.F, 1990, p.157. 
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 : كقد عرفت جريمة االختالس في التشريع الجزائرم مرحمتيف أساسيتيف

ضمف  (1)119نشأت المادة : ع. ؽ119 مرحمة تطكر جريمة االختالس في ظؿ أحكاـ المادة أكليما-
 عمى إثر االستقالؿ مباشرة بقصد حماية االقتصاد 155-66قانكف العقكبات الصادر بمكجب األمر 

الكطني كمجاؿ تطبيؽ ىذه المادة في ظؿ ىذه المرحمة يمكف كصفو مبدئيا بأنو مطاطي، يضيؽ كيتسع 
بحسب الظركؼ السياسة االقتصادية الفاشمة التي مرت بيا البالد مف الحرية الالمحدكدة إلى االشتراكية 
االحتكارية، كمنيا إلى إعادة الييكمة ثـ إلى اقتصاد السكؽ ضمف مخططات العكلمة كسيطرة أصحاب 

 .رؤكس األمكاؿ

لجريمة  (صفة المكظؼ)كما شيدتو ىذه المرحمة ىك تذبذب المشرع الجزائرم في ضبط الركف المفترض 
االختالس، متأثرا في ذلؾ بمختمؼ التعديالت التي طرأت عمى قانكف العقكبات كبالخصكص في نص 

 عمىمكظؼ إلى أشخاص آخريف كاؿ تكسعت في مفيـك منيـ في حكـ ، ىذه األخيرة(2) منو119المادة 
 نجد المشرع قد تدرج في 119ختالس المنصكص عمييا في المادة االصعيد الكصؼ الجزائي لجريمة 

جعمو فعؿ االعتداء عمى الماؿ العاـ أك الخاص بيف الجنحة كالجناية، متكخيا في ذلؾ غاية تتمثؿ في 
حماية الماؿ لضماف ثقة أفراد المجتمع في الييئات المككمة ليا ميمة التعامؿ في ىذه األمكاؿ بما يدعـ 

 .الثقة أكثر فأكثر في االقتصاد الكطني

 ىذه األخيرة ،ؼ ـ. ؽ ك29ضيا بالمادة كمكتع، ع. ؽ119التي شيدت إلغاء المادة : المرحمة الثانية
لجزائي فقد جعمت جميع جرائـ االختالس جنحا اتكسعت في مفيـك المكظؼ، أما مف جية الكصؼ 

                                                           
  2ط، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، -القسـ الخاص-محمد صبحي نجـ، شرح قانكف العقكبات الجزائرم- 1

.  كما يمييا19، ص1990
لقد مرت ىذه المادة بعدة محطات بدءا بتحريرىا ثـ التعديالت كصكال إلى إلغاءىا، فثـ تحريرىا في ظؿ األمر - 2

 16 المؤرخ في 69/74ع، ثـٌ عدلت الفقرة الثانية منيا باألمر رقـ . المتضمف ؽ1966جكاف 08 المؤرخ في 66/156
 17 المؤرخ في 75/47، كبعد ذلؾ عدلت المادة بمكجب األمر رقـ (.119ص ،80.،ع1969.ر.ج) 1969سبتمبر 
 جكاف  12 المؤرخ في 88/26، كثـ تعديميا أيضا بمكجب القانكف رقـ (753ص ،53ع ،1975.ر.ج) 1975جكاف

 2001.ر.ج) 2001 يكنيك26 المؤرخ في 01/09ثـ عدلت بالقانكف رقـ  ،(1033، ص28،ع1988.ر.ج) 1988
منو  29 كعكضت بالمادة 2006 فبراير20 المؤرخ في 06/01، كصكال إلى إلغائيا بمكجب القانكف رقـ(15ص ،34ع
 ،44ع ،2011.ر.ج (2011 أكت 02 المؤرخ في 11/15، ثـ عدلت بمكجب القانكف رقـ (09ص ،14.ع ،2006.ر.ج)

(. 04ص
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بعقكبات متفاكتة أضؼ إلى ذلؾ تخصيص المشرع في ىذا القانكف لجريمة االختالس في القطاع 
. (1)الخاص

االىتماـ البالغ الذم يكليو  يتبيف لنا  تطكر السيرة التاريخية لجريمة االختالس،ءمف خالؿ استقرا
ثـ التعرض  (أكال)كتعريفيا ألخيرة، ىذا ما يدفعنا البحث فييا كمحاكلة رصدىا المشرع الجزائرم ليذه ا

 في القطاع في ىذه الجريمة كىي االختالسكيمييا المستحدث  (ثانيا)لجريمة االختالس في القطاع العاـ 
 (.ثالثا)الخاص 

 المكظؼ بدكف كجو حؽ عمى استيالءىك : " بأٌنو" مميكةىناف" الدكتكرة قعرفت :تعريؼ االختالس/ أكال
ـ أك مف في اأمكاؿ عامة أك خاصة كجدت في عيدتو بسبب أك بحكـ كظيفتو أك ىك قياـ المكظؼ الع

حكمو بإدخاؿ أشياء ذات قيمة ميما كانت ىذه القيمة، كجدت في حيازتو بحكـ كظيفتو العامة التي شغميا 
. (2) الخاصة دكف كجو حؽتوإؿ ممكي

 الجزائرم بالرجكع إلى المشرع الجزائرم نجده استعمؿ مصطمح االختالس في مكاضع عدة في التشريع
كفي الحقيقة فإف مصطمح  .(3)بصفتو تعبيرا عف الركف المادم في بعض جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ

 :يستعمؿ لمداللة عمى معنييف

م ف انتزاع الحيازة المادية لمشيء مف يد صاحبو إلى يد الجاإلىفالمعنى العاـ لالختالس ينصرؼ - 
  مككنا لمركف المادم في جريمةإجراميا المشرع بكصفو سمككا قصدهىذا المفيـك ىك الذم بكاالختالس 

 .(4)السرقة

أٌما المعنى الخاص لالختالس ىك الذم يفترض كجكد حيازة لمجاني سابقة أك معاصرة لمحظة ارتكاب 
السمكؾ اإلجرامي، ىذه الحيازة تككف ناقصة حيث يككف لمحائز العنصر المادم دكف المعنكم، بمعنى أف 

الماؿ تحث يد الجاني إال أنو ليس لو أية سمطة يباشرىا عميو إال ضمف شركط حيازتو لو، كيتكفر 

                                                           
 .193ديف، المرجع السابؽ، ص الحاج عمي بدر- 1
ىناف مميكة، الرشكة كاالختالس كتكسب المكظؼ العاـ مف خالؿ كظيفتو في الفقو اإلسالمي، كقانكف مكافحة الفساد - 2

. 92، ص2010، 1ط،  مصراإلسكندرية، مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة– الجزائرم 
 ؽ ع، ككذا 376ع ككذا خيانة األمانة في المادة . ؽ350فنجد استخدـ ىذا المصطمح عند تعريؼ لمسرقة في المادة - 3

. ـ.ؼ.ك. مف ؽ41 ك29في المادتيف 
  نكفؿ عمى عبد اهلل صفكة الدايمي، الحماية الجزائية لمماؿ العاـ، دراسة مقارنة، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر- 4
 .210، ص2005، 1ط
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االختالس بيذا المعنى بإتياف الجاني لسمكؾ يضيؼ بو الماؿ مكضكع الحيازة إلى سيطرتو الكاممة عميو 
. ، كيتحقؽ ىذا المفيـك في جريمتي خيانة األمانة كاالختالس(1)كما لك كاف ممكا لو كذلؾ باستخفاء

 11/15  مف القانكف29في المادة عقكبة ىذا الجـر جاءت  : جريمة االختالس في القطاع العاـ/ثانيا
يعاقب بالحبس مف " كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو عمى أنو 06/01المعدؿ كالمتيـ لمقانكف رقـ 

دج كؿ مكظؼ عمكمي يبدد أك يختمس 1000.000دج إلى 200.000سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة مف 
أك يتمؼ أك يحتجز بدكف كجو حؽ أم ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية عمكمية أك خاصة أك أم أشياء 

 لنا أف ىذه الجريمة  ىذه المادة يتضحباستقراءك. "أخرل ذات قيمة عيد بيا إليو بحكـ كظيفتو أك بسببيا
 :كىي (2)تقكـ عمى األركاف ثالثة كالتي يجب عمى المحكمة أف تبرزىا في قراراتيا

 تعد مف جرائـ ذكم ،إف جريمة االختالس بسبب النمكذج القانكني ليا: (صفة الجاني)الركف المفترض -1
 .الصفة فيي ال تقع إال مف مكظؼ، كىذه الصفة تعد كصفا قانكنيا يجب كجكده سمفا قبؿ كجكد الجريمة

األحكاـ حالة ما لـ يتـ ثبكت صفة قضى ببطالف معمى المحكمة أف تتأكد مف تكفر ىذا الركف، حيث ك
 ككذا (3)الجاني، إذ كاف مكظؼ أثناء اقترافو الجـر كىذا األمر الذم تـ األخذ بو في قرارات المحكمة العميا

 .(4)ـ، إذ العبرة بثبكت الصفة كقت ارتكاب الفعؿ.ؼ.ك.ؽ مف 02لمادة ما نصت عميو ا

تالفيا أك  :المادم الركف-2 يتمثؿ في اختالس الممتمكات التي عيد بيا الجاني بحكـ كظائفو أك بسببيا، كا 
   :كيقـك الركف المادم في ىذه الجريمة عمى ثالث ركائز كىي، تبديدىا أك احتجازىا بدكف كجو حؽ

أخذ  مـ بأف النشاط اإلجرامي لجريمة االختالس.ؼ.ك. ؽ29يستفاد مف نص المادة : السمكؾ اإلجرامي* 
كبيذا . االستعماؿ عمى نحك غير شرعي– االحتجاز دكف كجو حؽ– التبديد- االختالس:  صكر كىي5

 حفظو يككف المشرع قد جمع كؿ الصكر التي يمكف بكاسطتيا االعتداء عمى الماؿ المككؿ لممكظؼ
. لحساب الدكلة

                                                           
 .91ىناف مميكة، مرجع السابؽ، ص- 1
، قرار غير منشكر، نقال 0588392، ممؼ رقـ 27/06/2013ـ، القسـ الثالث، الصادر في .ج.قرار المحكمة العميا غ- 2

حيث أف قضاة المكضكع لـ يبرزكا في قرارىـ أركاف جريمة اختالس : "200حمكدم عبد الرزاؽ، المرجع السابؽ، ص: عف
". األمكاؿ العمكمية المتابع بيا الطاعنيف السيما الركف المتعمؽ بالماؿ العمكمي

، عدد 2003 ، االجتياد القضائي،225559، ممؼ رقـ 26/10/1999ـ، المؤرخ في .ج.غ قرار المحكمة العميا،- 3
. 433خاص، ص

. 158فاديا قاسـ بيضكف، المرجع السابؽ، ص- 4
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 مف بشيءكنظرا لخطكرة كأىمية ىذه األفعاؿ المادية في تككيف الجريمة فإننا سنقكـ بشرحيا 
 :التفصيؿ
ىك إضافة الجاني الماؿ الذم بحكزتو بسبب الكظيفة إلى ممكو " :عرفو أحمد أبك الركس بقكلو: االختالس

ير نية حائز الماؿ مف المكظفيف غيت: "كما عرفو محمد جعفر بأنو .(1)"الخاص كتصرفو فيو تصرؼ المالؾ
حيازة ناقصة بحكـ الكظيفة إلى حيازة كاممة، أم اتجاه النية إلى تممؾ الماؿ كالتصرؼ فيو عمى اعتبار 

بالتالي ىك فعؿ يعبر في صكرة قاطعة عف تحكيؿ الحيازة الناقصة إلى الحيازة .(2)"أنو مممكؾ لممكظؼ
كال يشترط العتبار الفعؿ اختالسا أف يككف قد سبؽ تكميؼ المكظؼ برد الماؿ المختمس، كالعمة  .الكاممة

رد الماؿ المختمس فكر  أف يككف المتيـ في ذلؾ مرٌده إلى أف االختالس جريمة كقتية، ال يؤثر في قياميا 
 .(3)قالمطالبة ب

أك كفقداف قيمة الشيء كقد يتحقؽ اإلتالؼ بطرؽ شتى كاإلحراؽ كالتمزيؽ الكامؿ كالتفكيؾ التاـ : اإلتالؼ
 قانكف عقكبات التي تعاقب 158جـر كمعاقب عميو أيضا في المادة ـكىذا الفعؿ ، (4)صالحيتو نيائيا

 عشرة سنكات كؿ مف يتمؼ أكراقا أك سجالت أك عقكد أك سندات محفكظة في لبالحبس مف خمسة إؿ
المحفكظات أك أقالـ الكتاب أك المستكدعات العمكمية أك مسممة إلى أميف عمكمي بيذه الصفة، فإذا كقع 

مف األميف العمكمي أك بطرؽ العنؼ ضد األشخاص فيككف الحبس مف عشرة إلى عشريف ... اإلتالؼ
 كصؼ جنحة كالمادة اإلتالؼ كاٌلتي أعطت ،ـ.ك. مف ؽ29كبالتالي يكجد تداخؿ بيف المادتيف ، "سنة

 ؟م قانكف العقكبات التي اعتبرىا جناية إذ كقعت مف أميف عمكمي، فأٌم النص يطبؽ القاض158
 32كاإلجابة ىي أنو باعتبار أننا أماـ تعدد األكصاؼ التي تقتضي تطبيؽ الكصؼ األشد طبقا لممادة 

 .(5)قانكف العقكبات

                                                           
أحمد أبك الركس بسيكني، المكسكعة الجنائية الحديثة، جرائـ التزكير كالرشكة كاختالس الماؿ العاـ مف الكجية القانكنية - 1

 .843، ص1997الحديث، اإلسكندرية، مصر،  كالفنية، الجزء الخامس، المكتب الجامعي
عمي محمد جعفر، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، الجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة كبالثقة العامة كالكاقعة عمى - 2

. 49، ص2006، 1ط األشخاص كاألمكاؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت،
. 169، ص1999، 1ط، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، -جرائـ القسـ الخاص-سيس بيناـ، قانكف العقكباتـر- 3
. 107، كىناف مميكة، المرجع السابؽ، ص33المرجع السابؽ، ص أحسف بكسقيعة،- 4
.  الجزائرم قانكف العقكبات32الرجكع لنص المادة - 5
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 بإنفاقو  كمي أك جزئيالماؿ الذم أؤتمف عميو أك التصرؼ فيو عمى نحك المكظؼ بإخراجيتحقؽ : التبديد
 . (1)أك إفنائو

 احتجاز الشيء صكرة مف صكر االختالس كمف قبيؿ االحتجاز  المشرعاعتبر :االحتجاز بدكف كجو حؽ
 إيداع المكثؽ أمكاؿ الزبائف في حسابو الخاص بدؿ إيداعيا في حساب الزبائف في الخزينة ،دكف كجو حؽ

 .(2)العمكمية

 ضرر فعمي لمدكلة أك لألفراد، كمف ثـ فإف رد الماؿ المختمس اإلجراميكال يشترط أف يترتب عمى النشاط 
 .(3)أك المحتجز بدكف كجو حؽ أك الذم كاف محؿ تبديد أك رد قيمتو ال ينفي قياـ الفعؿ

، فإف محؿ الجريمة ىك الممتمكات أك األمكاؿ أك األكراؽ ـ.ؼ.ك.ؽ 29حسب المادة : محؿ الجريمة*
. المالية العمكمية كالخاصة أك أشياء أخرل ذات قيمة

األشياء المختمسة قد تككف في حكزة المكظؼ كعيدتو إما بحكـ : ـرجالعالقة بيف الجاني كالفعؿ الـ*
. ية بيف حيازة المكظؼ الماؿ كبيف الكظيفةبكظيفتو أك بسببيا، أم بتكافر عالقة سب

أم انتقاؿ الماؿ إلى الحيازة الناقصة لممكظؼ التي تتحقؽ بسيطرتو : دخكؿ الماؿ في حيازة المكظؼ*
 .(4)الفعمية عميو، كأف تككف ليذه السيطرة الصفة القانكنية مف جية أخرل

كتشدد المحكمة العميا رقابتيا بالنسبة ليذه النقطة بالذات، حيث قضى المجمس األعمى في القرار المؤرخ 
 مف قانكف العقكبات، بؿ يجب أف 119 بأٌنو ال يكفي معرفة الجاني لتطبيؽ المادة 1984 أفريؿ 03في 

 .(5)"يككف الماؿ محؿ الجريمة مكضكع تحت يد المكظؼ بحكـ كظيفتو أك بسببيا

                                                           
. 86، ص1993، (ط.ب)عبد الحميد الشكاربي، جريمة التبديد، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، - 1
 .33أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
عمى  (14ع.ر.ج) المتضمف تنظيـ مينة المكثؽ 20/02/2006 المؤرخ في 06/02 مف قانكف رقـ 40تنص المادة - 3
". ينبغي عمى المكثؽ زيادة عمى ذلؾ فتح حساب كدائع لدل الخزينة العمكمية، تكدع فيو المبالغ التي يحكزىا: "أنو

. 218نكفؿ عمي عبد اهلل صفك الدليمي، المرجع السابؽ، ص - 4
عدد األكؿ، الجزائر  اؿ،1989، المجمة القضائية، 03/04/1989الصادر بتاريخ . ـ.ج.غ قرار المحكمة العميا- 5

. 277ص



  الجػػريمة االقتصاديةظاىرـ :ثاني الفصػػؿ اؿ                                       :األكؿ الباب

- 136 - 

 الماؿ مف إتالؼالمقصكد بيذا أف يككف : حيازة المكظؼ الماؿ المختمس بحكـ الكظيفة أك بسببيا
مقتضيات عمؿ المكظؼ كيدخؿ في اختصاصو الكظيفي بناء عمى نص قانكني أك الئحة أك أمر إدارم 

. كمثالو الجاني الذم يختمس األمكاؿ المسددة مف الزبائف لمجزائرية لممياه

 المشرع الجزائرم لـ يفرؽ بيف استالـ المكظؼ لمماؿ بحكـ  أف، نجدـ.ؼ.ك.ؽ 29كبالرجكع لنص المادة 
 .كظيفتو أك بسببيا كرتب عمييا نفس اآلثار كذلؾ تكسيعا لنطاؽ الحماية الجزائية لمماؿ العاـ كالخاص

مف حيث أف الجاني مكظؼ عاـ  االختالس، لجريمة كيجب عمى المحكمة أف تبيف في حكميا أركاف
كقاـ بفعؿ االختالس لمممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية عمكمية عيد ـ .ؼ.ك.ؽ مف 02حسب المادة 

ال تعرض الحكـ إلى اؿ  .(1) فيو نقضبيا إليو بحكـ كظيفتو أك بسببيا كا 

فييا، حيث يتعيف عمى الجاني أف  االختالس جريمة عمدية يجب تكافر القصد الجنائي :الركف المعنكم-3
يككف عمى عمـ مسبؽ بأف الماؿ الذم بيديو ممؾ لمدكلة أك الخكاص، كصؿ إليو عمى سبيؿ مؤقت كمع 

ال  . عمى نحك غير شرعيق أك استعماؿإتالفو حؽ أك كجوذلؾ تتجو إرادتو إلى تبديده أك احتجازه دكف 
ٌنما يجب أف يتكافر  (قصد العاـ)يكفي العمـ كاإلرادة  قصد الجاني كالمتمثؿ في نية تممؾ اؿلقياـ الجريمة، كا 

 . حؽ الدكلة عمى الماؿإنكارالماؿ المختمس كأف نية المتيـ تتجو إلى 

ـ .ؼ.ك.ؽ 29فإذا ما تحققت أركاف الجريمة استحؽ المتيـ العقكبة التي قدرىا المشرع في نص المادة 
 دج، كلإلشارة جريمة1000.000دج إلى 200.000مف سنتيف إلى عشرة سنكات كبغرامة مف بالحبس 

 08االختالس ال تتقادـ سكاء بقيت الممتمكات المختمسة بالداخؿ أك تـ تحكيميا إلى الخارج طبقا لممادة 
كتمؾ ... قضي الدعكل العمكمية بالتقادـ في الجنايات كالجنحتفال : " التي تنص عمى أٌنوج.ا.ؽمكرر 

 ".المتعمقة باختالس األمكاؿ العمكمية

 (2) مكرر6كبالخصكص في نص المادة ج .ا.ػؽكما نشير أف المشرع الجزائرم في التعديؿ األخير ؿ
، قيد تحريؾ الدعكل العمكمية عندما يتعمؽ األمر (1)ج.ا.ؽ المتضمف تعديؿ 15/02مف األمر رقـ 

                                                           
د األكؿ ، العد2012، ، مجمة المحكمة العميا17/02/2001، الصادر بتاريخ 654684قرار المحكمة العميا رقـ - 1

 .372ص
ال تحرؾ الدعكل العمكمية ضد المؤسسات العمكمية االقتصادية، اٌلتي تممؾ كؿ " ج.ا.مكرر مف ؽ 6تنص المادة - 2

رأسماليا أك ذات الرأسماؿ المختمط، عف أعماؿ التسيير التي تؤدم إلى سرقة أك اختالس أك تمؼ أك ضياع أمكاؿ عمكميٌة 
 إال بناء عمى شككل مسبقة مف الييئات االجتماعية لممؤسسة المنصكص عمييا في القانكف التجارم كفي ،أك خاصة

". التشريع السارم المفعكؿ
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مف بينيا جريمة االختالس المرتكبة مف قبؿ مسيرم ك المادة  ىذهبجريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في
تحرؾ الدعكل ، إذ ال م تممؾ الدكلة رأسماليا أك ذات رأسماؿ المختمطتالمؤسسات العمكمية االقتصادية اؿ

العمكمية فييا إال بناء عمى شككل مسبقة مف الييئات االجتماعية لممؤسسة المنصكص عمييا في القانكني 
 يككف المشرع الجزائرم قد أعاد  التعديؿىذابالتجارم كفي القانكف المتعمؽ بتسيير األمكاؿ التجارية لمدكلة 

 إلغائيا قبؿ 26/06/2001 المؤرخ  في (2)01/09 مف قانكف 119/3ما كاف سائد في ظؿ أحكاـ المادة 
كسيتـ التفضيؿ في ذلؾ الحقا عند بحث تحريؾ الدعكل العمكمية . التي كانت تشترط كجكد شككل مسبقة

 .في الجريمة االقتصادية في الفصؿ الرابع مف ىذه األطركحة

جاء قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو بحكـ مميز :  جريمة االختالس في القطاع الخاص/لثاثا
 مف اتفاقية األمـ 22 منيما تضمنتو المادة 41الختالس الممتمكات في القطاع الخاص تضمنتو المادة 

تنظر كؿ دكلة طرؼ في اعتمادىا قد يمـز مف تدابير تشريعية كتدابير أخرل  : "لمكافحة الفساد بنصيا
لتجريـ تعمد شخص يدير كيانا تابعا لمقطاع الخاص، أك يعمؿ فيو بأم صفة أثناء مزاكلة نشاط اقتصادم 

 ذات لأك مالي أك تجارم اختالس أم ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية خصكصية أك أم أشياء أخر
 .(3)"قيمة عيد بيا إليو بحكـ مكقعو

إٌف المشرع الجزائرم أدرؾ مخاطر الفساد كما مف شػأنو إفساد قكاعد اقتصاد السكؽ كتأثيره السمبي عمى 
ضعافو االستثمار، ك  في السنكات األخيرة، كذلؾ مند أف بدأت تواشتدت خطكرجكدة المنتجات كالخدمات كا 

ت ككاالت القطاع ػالحككمات في تحكيؿ العديد مف الكظائؼ كالخدمات إلى القطاع الخاص، بعد أف كاف
. (4)ىي المسؤكلة عف تنفيذىا في السابؽالعاـ 

اقتصادية، كما كانت لو مضارة كما تـ تبيانو في الفصؿ إيجابيات كالشٌؾ في أف ىذا التحكؿ كانت لو 
األكؿ مف ىذه الرسالة، حيث أدل انتياج ىذه السياسات االقتصادية الجديدة إلى استيداؼ المنافسة كالربح 

 فأصبحت تأخذ أبعادا مختمفة ،في القطاع االقتصادم كارتبطت الجريمة بعالـ الماؿ كاألعماؿ الخاصة
                                                                                                                                                                                     

 المؤرخ في 155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2015 جكيمية 23 المكافؽ1436شكاؿ عاـ  07مؤرخ في  02-15أمر - 1
.  كالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية1966 جكاف8ػ المكافؽ ؿ1386 صفر عاـ 18

-66 يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2001 سنة جكاف 26 المكافؽ 1422ربيع الثاني عاـ  04مؤرخ في اؿ 01/09القانكف - 2
 5، الصادرة 34ج، العدد.ج.ر. كالمتضمف قانكف العقكبات، ج1966  جكاف8 المكافؽ 1386 صفر 18 المؤرخ في 156

 .2001جكاف 27لػػ المكافؽ 1422ربيع الثاني 
. 64سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص- 3
. 193ديف، المرجع السابؽ، ص الحاج عمي بدر- 4
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التي كاف مف الضركرم تدخؿ المشرع لكضع تنظيـ قانكني محكـ لمكاكبة ىذا الكضع كىك ما يتبيف مف 
فما ىي أركاف ىذه الجريمة كالعقكبات المقررة ليا؟ . خالؿ استحداث صكرة االختالس في القطاع الخاص

 :      بالنسبة ألركاف ىذه الجريمة  تتمثؿ في

ختالس في القطاع الخاص عف صفة الجاني في االتختمؼ صفة الجاني في جريمة  :الجاني صفة -
 أف يككف ـ.ؼ.ك.ؽ 41جريمة االختالس في القطاع العاـ، حيث تقتضي صفة الجاني في نص المادة 

 أك اقتصادمشخصا يدير كيانا تابعا لمقطاع الخاص أك يعمؿ فيو بأية صفة كانت، أثناء مزاكلة نشاط 
رض تحقيؽ الربح أم الشركات غمالي أك تجارم، كىذا يعني حصر مجاؿ الجريمة في كياف الذم ينشط ب

 .(1)التجارية كبعض الشركات المدنية كالتعاكنيات

:        بدكره إلى ثالثة عناصريتحمؿك: الركف المادم-

ختالس دكف باقي الصكر األخرل التي االفي . ـ.ؼ.ك.مف ؽ 41حصرتو المادة : السمكؾ المجـر*
 .ـ.ؼ.ك. ؽ29عددتيا المادة 

تشترؾ جريمة االختالس في القطاع الخاص مع نظيرتيا المرتكبة مف قبؿ مكظؼ :  محؿ الجريمة*
عمكمي في محؿ الجريمة، كالذم يتمثؿ في الممتمكات كاألمكاؿ كاألكراؽ المالية أك أم أشياء أخرل ذات 

. قيمة مع التشديد عمى الطابع الخاص لألمكاؿ محؿ الجريمة

 يجب أف يككف الماؿ المسمـ إلى الجاني قد سمـ لو بحكـ كظيفتو أم : ؿ الجريمةح عالقة الجاني بـ*
 .(2)ـ.ؼ.ك.مف ؽ 29بمقتضاىا فقط كليس بسببيا، كما ىك كارد في المادة 

 أعاله لتحقؽ جريمة االختالس في ـ.ؼ.ك. مف ؽ41اشترط المشرع في المادة :  مناسبة االختالس*
. القطاع الخاص أف يرتكب الركف المادم لمجريمة أثناء مزاكلة نشاط اقتصادم أك مالي أك تجارم

 القصد الجنائي العاـ كالمتمثؿ طمبتبر االختالس في القطاع الخاص جريمة عمدية تتيع :الركف المعنكم-
كأف تٌتجو إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعؿ  (1)في عمـ الجاني بكافة عناصر الركف المادم ليذه الجريمة

  . الركف المعنكم الخاص كالمتمثؿ في نية التممؾ لمحؿ الجريمة إلىباإلضافة .(االختالس)المحـر 

                                                           
 .57أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
. 60، صالمرجع نفسو- 2



  الجػػريمة االقتصاديةظاىرـ :ثاني الفصػػؿ اؿ                                       :األكؿ الباب

- 139 - 

عمى عاقب  06/01مف قانكف 41 المادة      أما بالنسبة لمعقكبة المقررة ليا نجد المشرع الجزائرم في
 إلى 50.000 سنكات كبغرامة مف 5 أشير إلى 6اختالس الممتمكات في القطاع الخاص بالحبس 

 كبيذا ساكل المشرع بيف جريمة الرشكة كاالختالس المتاف تطاالف القطاع الخاص مف حيث دج500.000
العقكبات، كال يشترط المشرع لتحريؾ الدعكل العمكمية في جريمة االختالس في القطاع الخاص أم 

ج .ا. مكرر ؽ06فالقيد الذم نصت عميو المادة .  طبيعيا أك معنكياشككل سكاء كاف الجاني شخصا
 .يخص فقط الجرائـ التي يرتكبيا مسيرك المؤسسات العمكمية االقتصادية

 جرائـ الفساد المتعمقة بالصفقات العمكمية: المطمب الثاني

 األداة اإلستراتيجية التي كضعيا المشرع في أيدم السمطة العامة إلنجاز (2)تعد الصفقات العمكمية
العمميات المالية المتعمقة بإنجاز، تسيير كتجييز المرافؽ العامة، إذ أٌف االقتصاد الجزائرم يعتمد بصفة 
أساسية عمى ضخ األمكاؿ العامة مف أجؿ تنشيط العجمة االقتصادية كذلؾ بزيادة حجـ النفقات العمكمية 

 .كبالتالي يعد نظاـ الصفقات الكسيمة األمثؿ لتسيير األمكاؿ العامة كاستغالليا

كبما أٌف مجاؿ الصفقات العمكمية يشكؿ أىـ مسار تتحرؾ فيو األمكاؿ العامة، كبالتالي قد يعد مجاال 
كفي الحقيقة بالدنا ىي األخرل عمى غرار باقي دكؿ العالـ، لـ تسمـ مف عدكل . حيكيا لمفساد بكؿ أنكاعو

                                                                                                                                                                                     
. 846سابؽ، صاؿمرجع اؿالركس أحمد بسيكني،  أبك- 1
 المؤرخ في 67/90 عرؼ النظاـ القانكني لمصفقات عدة تطكرات منذ االستقالؿ إلى يكمنا ىذا، فصدر األمر رقـ -2

 المؤرخ في 82/45، تاله المرسـك رقـ (52ع.ر.ج.ج) المتضمف قانكف الصفقات العمكمية 17/06/1967
، كعمى إثر التحكؿ االقتصادم الذم عرفتو (15ع.ر.ج.ج)  المتضمف تنظيـ صفقات المتعامؿ العمكمي10/04/1982

كما تـ تبيانو في الفصؿ األكؿ -الجزائر مطمع التسعينات بتخمييا عف النظاـ االقتصاد المكجو كتبنييا لنظاـ اقتصاد السكؽ 
 المؤرخ في 91/434استمـز األمر إعادة النظر في نظاـ الصفقات فصدر المرسـك التنفيذم رقـ - مف ىذه الرسالة

 02/250، كبعد ىذه الفترة صدر المرسـك الرئاسي (57ع.ر.ج.ج) كالمتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمكمية 09/11/1991
 المؤرخ 03/301 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية المعدؿ المتمـ بمكجب المرسـك الرئاسي 24/06/2002المؤرخ في 

، كتالىا صدكر (62ع.ر.ج.ج) 2008 أكتكبر 26 المؤرخ في 08/338 كالمعدؿ، بالمرسـك رقـ 11/09/2003في 
، 58العدد. ج.رج. المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية، ج2010 أكتكبر 7 المؤرخ في 236-10المرسـك الرئاسي رقـ 

كنظرا لمفراغ القانكني المكجكد في النصكص السابقة قاـ المشرع بإصالحات كتعديالت في . 2010 أكتكبر 7الصادر
، معدؿ متمـ بمرسـك رئاسي (14ع.ر.ج.ج) 2011مارس 1  مؤرخ في11/98النصكص أكردىا في المرسـك الرئاسي رقـ 

 18 مؤرخ في 12/23، معدؿ كمتمـ بمرسـك رئاسي رقـ (34ع .ر.ج.ج )(2011 جكاف 16 مؤرخ في 11/222رقـ 
 2013يناير 13 مؤرخ في 13/03كالذم عدؿ كتمـ ىك اآلخر بمكجب مرسـك رئاسي رقـ  (04ع.ر.ج.ج) 1012جانفي

 المتضمف 2015سبتمبر16 المؤرخ في 15/247 مف المرسـك الرئاسي رقـ 215كالممغى بمكجب المادة  (2ع.ر.ج.ج)
 .208ديف، المرجع السابؽ، ص الحاج عمي بدر(.50.ع.ر.ج.ج)تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ 
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الفساد الذم مٌس عدة قطاعات كعمى رأسيا قطاع الصفقات العمكمية، كيتجمى ىذا في حجـ الفضائح 
 اٌلتي كانت كال تزاؿ في تعاقب مف سنة إلى أخرل، كبسببو سمبت أمكاؿ كبيرة مما كاف ليا  (1)االقتصادية

 .األثر السمبي عمى االقتصاد الكطني

ىي مف أخطر الجرائـ التي تنخر المجتمع كمؤسسات الدكلة عمى حد سكاء  (2) فجرائـ الصفقات العمكمية
 .(3)ذلؾ بأخذىا منحى تصاعديا مستمرا السيما أثناء التحكالت التي يعرفيا االقتصاد الكطني

كلتجسيد دكلة القانكف كفؽ مقتضيات الحكـ الراشد، استدعى األمر إيجاد آليات فعالة كمحكمة بغرض 
حماية المصمحة العامة، فالقضاء عمى الفساد مف شأنو تمكيف الدكلة مف تحقيؽ بيئة اقتصادية قكية مبنية 

كباألخٌص أماـ تعٌدد أشكاؿ الصفقات العمكمية منيا . (4)عمى السير الحسف كالشفافية في كؿ القطاعات
، صفقات تقديـ الخدمات، صفقات إنجاز الدراسات . صفقات انجاز األشغاؿ العامة، صفقات اقتناء المكاـز
أماـ ىذا التعدد في أشكاؿ الصفقات العمكمية، تعٌددت تبعا لذلؾ طرؽ اإلجراـ لمد اليد عمى الماؿ العاـ 

حيث تعتبر الصفقات العمكمية المجاؿ المفضؿ كالخصب لمفساد بكؿ صكره، كتأتي في صدارة ىذه 
الصكر جريمة المحاباة أك كما عٌبر عنيا المشرع الجزائرم بمنح االمتيازات غير المبررة في مجاؿ 

 . (الفرع األكؿ)الصفقات العمكمية 

كمف خالؿ القضايا المعركضة عمى القضاء، تظير إمكانية تالـز جرائـ الصفقات مع جرائـ أخرل 
، كقبض العمكالت في (الفرع الثاني)كاستغالؿ نفكذ األعكاف العمكمييف لمحصكؿ عمى امتيازات غير مبررة 

 .(الفرع الثالث)الصفقات العمكمية أك كما يطمؽ عمييا الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية 

                                                           
عبد الكىاب بككركح، نيب الماليير كمئات الصفقات  خارج القانكف في شركة نافطاؿ، مقاؿ : نذكر عمى سبيؿ المثاؿ- 1

 لمظفر بصفقات مشبكىة، جريدة ػؿ" رشكة" مميكف دكالر10، أيضا صينيكف منحكا 08/10/2012منشكر بجريدة الشركؽ، 
 .02/10/2015الشركؽ، 

عقكد مكتكبة في مفيـك " سالؼ الذكر بأٌنيا 15/247 مف األمر 2 الصفقات العمكمية في المادة زائرمعرؼ المشرع الج- 2
التشريع المعمكؿ بو، تبـر بمقابؿ مع متعامميف اقتصادييف كفؽ الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف لتمبية حاجات 

 ".المصمحة المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ كالمكاـز كالخدمات كالدراسات
غير ) دكتكراه في العمـك تخصص قانكف أطركحةتياب نادية، آليات مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية، - 3

 .10، ص2013، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، (منشكرة
4
 - GHEWOPO. A, "Corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en développement", Thèse pour 

l’obtention du titre de docteur en sciences économiques, centre d’études et de recherche sur le développement 

international (CERDI) , Faculté des sciences économiques et de gestion , Université d’Auveryne Clermont  

Ferrand 1 , 2007 ,p10. Publié sur le site : http://tel.Archives-ouvertes,fr. 

http://tel.archives-ouvertes,fr/
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(1)جنحة المحاباة: الفرع األكؿ
 

ـ كالتي عدلت كتممت بمكجب القانكف .ؼ.ك. مف ؽ26نظـ المشرع أحكاـ ىذه الجريمة في المادة 
يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات " سالؼ الذكر، حيث تنص ىذه المادة عمى أٌنو 11/15رقـ 

دج كؿ مكظؼ عمكمي يمنح عمدا لمغير امتيازا غير مبرر 1.000.000دج إلى 200.000كبغرامة مف 
عند إبراـ أك تأشير عقد أك اتفاقية أك صفقة أك ممحؽ مخالفة لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المتعمقة بحرية 

 ."الترشح كالمساكاة بيف المترشحيف كشفافية اإلجراءات

 .(ثانيا)ثـ قمع الجريمة  (أكال)كلبحث ىذه الجريمة سكؼ نبدأ بدراسة أركانيا 

 :أركاف جريمة المحاباة في الصفقة العمكمية/ أكال

 :أٌف ىذه الجريمة تقكـ عمى األركاف التالية. ـ.ؼ.ك. مف ؽ26يستفاد مف نص الفقرة األكلى مف المادة  

 أك صفة المكظؼ العاـ، كىي الصفة المطمكبة في كؿ جرائـ الفساد، التي أعطى :الركف المفترض-1
ـ، كيجب أف يككف ىذا المكظؼ العاـ مختصا .ؼ.ك.ب مف ؽ/2المشرع ليا معنى كاسع كفقا لممادة 

 .بالعمؿ المسند إليو المتمثؿ في إبراـ أك تأشير عقد أك اتفاقية أك صفقة أك ممحؽ

 : كيتحمؿ إلى العنصريف التالييف: الركف المادم-2

  (1)أك ممحؽ (4)أك صفقػػػة (3) أك اتفاقية(2)كىك قياـ المكظؼ العاـ  بإبراـ أك تأشير عقد: السمكؾ اإلجرامي-أ

                                                           
 حسيف مذككر، الرشكة في الفقو اإلسالمي :الرجكع لػ. يقصد بالمحاباة لغة العطية، أم إعطاء الشيء بغير عكض- 1

 .130، ص1948، (ط.ب)مقارنة بالقانكف، دار النيضة العربية، القاىرة، 
ىك تكافؽ إرادتيف بيف شخصيف أك أكثر بغية إحداث آثار قانكنية معينة، كالعقكد التي تبرميا اإلدارة العامة إما : العقد- 2

ما عقكد تخضع لقكاعد القانكف الخاص   .عقكد إدارية كا 
في العقكد التي تبرميا الدكلة أك  "اتفاقي"أٌنو عمميا، يستعمؿ مصطمح  كتأخذ نفس مفيـك العقد، غير:  االتفاقية-3

المؤسسات، أك الييئات اإلدارية التابعة ليا، مع شخص آخر أك طبيعي خاص أك عاـ، كالمتعمقة بإنجاز أشغاؿ أك خدمات 
 مف قانكف 6كىذا كما ىك محدد في المادة  .لصالحيا، عندما ال يرقى المبمغ المخصص ليا إلى مبمغ الصفقة العمكمية

 . المعدؿ كالمتمـ 10/236 تنظيـ الصفقات العمكمية
 مف قانكف 6ىي تمؾ العقكد في العقكد المكتكبة التي تبرميا المؤسسات، كالييئات العمكمية المحددة في المادة : الصفقة- 4

تنظيـ الصفقات العمكمية، كالمتعمقة بإنجاز أشغاؿ كاقتناء المكاـز كالخدمات كالدراسات كذلؾ في حدكد المبالغ المحددة في 
 . مف قانكف تنظيـ الصفقات العمكمية13المادة 
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مخالفا بذلؾ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية المتعمقة أساسا بحرية الترشح كالمساكاة بيف المترشحيف كشفافية 
 .اإلجراءات

فأما إبراـ الصفقة فيقصد بو التكقيع عمى الكثيقة التي يفرغ فييا مضمكف العقد بمفيكمو الكاسع الذم يشمؿ 
الصفقة كاالتفاقية كالممحؽ، كاألمر ىنا يتعمؽ برئيس المصمحة المتعاقدة المؤىؿ قانكنا لمتعاقد مع غيره 

كأما التأشير عمى الصفقة فيقصد بو  .(2)باسـ الييئة أك المؤسسة التي يمثميا أك ككيمو المعتمد مف قبمو
، كىذا حسب نص (3)تتكيج الرقابة التي تمارسيا لجنة الصفقات العمكمية عمى صفقة المصمحة المتعاقدة

كما تقتضي ىذه الجريمة أف يرتكب الجاني أفعالو خالفا .  مف قانكف الصفقات العمكمية178المادة 
 .لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المتعمقة بحرية الترشح كالمساكاة بيف المترشحيف كشفافية اإلجراءات

كمف األمثمة التي يمكف أف نسكقيا ىنا، لجكء المصمحة المتعاقدةٌ إلى تجزئة الصفقة بقصد تفادم تطبيؽ 
قكاعد تنظيـ الصفقات العمكمية، غالبا ما تككف تجزئة الصفقة مرتبطة بتحرير ممحقات تحتكم قياـ 

 . بالتزامات مقابميا المالي يفكؽ بكثير ما كجب تكافقو مع كاقع االلتزاـ

كمف األمثمة الكاقعية عف تجزئة الصفقات العمكمية، ما قاـ بو أحد رؤساء بمدية كالية جيجؿ، حيث قاـ 
بتجزئة مشركع تكسعة مقر البمدية إلى سبع مشاريع كمنح كؿ مشركع إلى مقاكؿ بمكجب سند ألمر حتى 
ال يجد نفسو ممزما باإلعالف عف مشركع كطرحو لممنافسة، لذا قاـ بمنح الصفقة لمقاكليف مف اختياره كمف 

 .(4)ىنا تظير إفادة الغير بامتيازات غير مبررة كعمى إثرىا تمت متابعتو جزائيا

 يجب أف ييدؼ الجاني مف كراء ىذا كمو أف يمنح امتيازات غير مبررة :الغرض مف النشاط اإلجرامي- ب
لمغير سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا كليس لنفسو، فالمحاباة كتفضيؿ أحد المتنافسيف إخالال بمبدأ 

 .شفافية اإلجراءات، إعداد مسبؽ لدفتر الشركط لينطبؽ عمى أحد المرشحيف

                                                                                                                                                                                     
كيبـر في جميع الحاالت إذا كاف ىدفو  كثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة،"ع ىك .ص. مف ؽ136طبقا لنص المادة : الممحؽ- 1

 ".أك تعديؿ بند أك عدة بنكد تعاقدية في الصفقة/زيادة الخدمات أك تقميميا ك

 .157أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
، عنابة ، -3  .64، ص2005، (ط.ب) محمد الصغير بعمي، العقكد اإلدارية، دار العمـك
 (النيابة)، قضية 03/10/2010، مؤرخ في 3562، فيرس رقـ 1994/2010محكمة جيجؿ، قسـ الجنح، حكـ رقـ - 4

 .42مقتبس عف نادية تياب، المرجع السابؽ، ص. (حكـ غير منشكر)، (ت ج)ضد 
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كما يجب أف تككف ىذه االمتيازات غير مبررة قانكنا، ألٌف ىناؾ حاالت تمنح فييا امتيازات لمبعض حددىا 
 .(1) مف قانكف تنظيـ الصفقات العمكمية المعدؿ كالمتمـ83القانكف كتمؾ التي ذكرتيا المادة 

تعتبر ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية التي تتطمب تكافر القصد الجنائي العػػاـ : الركف المعنكم- 3
ب، حيث يحب أف يككف الجاني .ـ.ؼ.ك. مف ؽ26/1كىذا ما تؤكده المادة  ،(2)بعنصريو العمـ كاإلرادة

عالما بأنو مكظؼ عاـ مختص بإبراـ العقد أك الصفقات أك االتفاقيات أك المالحؽ، كأف تتجو إرادتو عمى 
كال تقـك الجريمة إذا تبث أف المكظؼ منح امتياز غير مبرر تحت . (اإلبراـ، التٌأشير)إتياف الفعؿ المجـر 

 .تأثير اإلكراه أك التيديد بالقتؿ

باإلضافة إلى القصد الجنائي العاـ، تقتضي ىذه الجريمة تكافر القصد الجنائي الخاص المتمثؿ في منح 
 .االمتيازات  لمغير مع العمـ أنيا غير مبررة

 : قمع الجريمة/ ثانيا
تطبؽ عمى جريمة المحاباة في الصفقات العمكمية نفس العقكبات المقررة لجريمة الرشكة المكظفيف      

دج إلى 200.00 سنكات كغرامة مف 10العمكمييف كتتمثؿ في الحبس مف سنتيف إلى 
 .(3)دج1.000.000

استغالؿ نفكذ األعكاف العمكمييف لمحصكؿ عمى امتيازات غير : الفرع الثاني
 مبررة

تمثؿ ىذه الجريمة الصكرة الثانية لجريمة منح االمتيازات غير المبررة، نصت عمييا الفقرة الثانية 
ـ، كاٌلتي تجـر كتعاقب عمى استغالؿ المتعاقد لنفكذ األعكاف العمكمييف .ؼ.ك. مف ؽ26مف المادة 

 .لمحصكؿ عمى امتيازات غير مبررة
 .(ثانيا)ثـ العقكبات المقررة ليا  (أكال)كمف أجؿ الكقكؼ عمى دراسة ىذه الجريمة، نستعرض أركانيا 

مف خالؿ نص المادة : أركاف جريمة استغالؿ نفكذ األعكاف العمكمييف لمحصكؿ عمى امتيازات/ أكال 
 : يتضح لنا أف ىذه الجريمة تقكـ عمى األركاف التالية26/2

                                                           
يمنح ىامش لألفضمية بنسبة خمسة كعشريف في " : مف قانكف تنظيـ الصفقات العمكمية عمى أٌنو1ؼ/83تنص المادة - 1

أك لممؤسسات الخاضعة لمقانكف الجزائرم، التي يحكز أغمبية رأسماليا جزائريكف  / المائة لممنتجات ذات المنشأ الجزائرم
 ".  أعاله29مقيمكف، فيما يخص جميع أنكاع الصفقات المذككرة في المادة 

 .118حاجة عبد العالي، المرجع السابؽ، ص- 2
 .160 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-3
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 أف يككف الجاني تاجرا أك صناعيا أك حرفيا 26/2اشترطت المادة : (صفة الجاني)الركف المفترض - 1
أك مقاكال مف القطاع الخاص، أم أف يككف عكنا اقتصاديا مف القطاع الخاص، غير أٌنيا ما لبثت أف 
ألغت ىذه الصفة كاكتفت بعمـك أف يككف الجاني شخصا طبيعيا أك معنكيا مف القطاع الخاص، كبيذه 

اإلضافة يككف المشرع قد عدؿ عف اشتراط صفة معينة في الجاني، فالمطمكب ىك أف يككف عكنا 
 .(1)اقتصاديا خاصا، كال ييـٌ بعد ذلؾ إف كاف شخصا طبيعيا، أك معنكيا يعمؿ لحسابو، أك لحساب غيره

يتحقؽ بإبراـ الجاني عقد أك صفقة مع الدكلة أك إحدل الييئات التابعة ليا، كيستفيد : الركف المادم- 2
مف سمطة كتأثير أعكاف ىذه الييئات لمحصكؿ عمى امتيازات غير مبررة  تتمثؿ في الزيادة في األسعار 

 .(2)التي يطبقيا الجاني عادة، أك تعديؿ لصالحو في نكعية المكاد كالخدمات أك آجاؿ التسميـ أك التمكيف

 كغيرىا مف جرائـ الفساد تتطمب جريمة استغالؿ نفكذ األعكاف العمكمييف إلبراـ :الركف المعنكم- 3
صفقات عمكمية تكافر القصد الجنائي العاـ المتمثؿ في عمـ الجاني بأنو يستغؿ نفكذ األعكاف كيريد يذلؾ 
تحقيؽ الفائدة، كبذلؾ تستكجب ىذه الجريمة إضافة القصد الجنائي الخاص المتمثؿ في نية الحصكؿ عمى 

 .امتيازات غير مبررة

تطبؽ عمى جريمة استغالؿ نفكذ األعكاف العمكمييف نفس األحكاـ المقررة لجنحة : قمع الجريمة/ ثانيا
 .المحاباة سكاء تعمؽ األمر بإجراءات المتابعة، أك العقكبات

 قبض العمكالت مف الصفقات العمكمية: الفرع الثالث

:  مف قانكف مكافحة الفساد كالتي تنص عمى أٌنو27ىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو في المادة 
دج 2.000.000دج إلى 1.000.000يعاقب بالحبس مف عشرة سنكات إلى عشريف سنة كبغرامة مف "

كؿ مكظؼ عمكمي يقبض أك يحاكؿ أف يقبض لنفسو أك لغيره بصفة مباشرة أك غير مباشرة، أجرة أك 
منفعة ميما يكف نكعيا بمناسبة تحضير أك إجراء مفاكضات قصد إبراـ أك تنفيذ صفقة أك عقد أك ممحؽ 
باسـ الدكلة أك الجماعات المحمية أك المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم أك المؤسسات العمكمية 

كيطمؽ عمى ىذه الجريمة كصؼ ". ذات الطابع الصناعي كالتجارم، أك المؤسسات العمكمية االقتصادية

                                                           
 أكتكبر المعدؿ كالمتمـ 07عمار بكضياؼ، شرح تنظيـ الصفقات العمكمية كفؽ المرسـك الرئاسي المؤرخ في - 1

 .54، ص2011، 3ط الجزائر، ،كالنصكص التطبيقية لو، جسكر لمنشر كالتكزيع
 .169 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
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الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية، كىي الجريمة التي كاف ينص عمييا قانكف العقكبات في المادة 
 .تعتبر مف جرائـ المتاجرة بالكظيفة (1) كالممغاة بمكجب قانكف الكقاية مف الفساد1مكرر128

نجدىا تشترؾ مع جريمة رشكة المكظفيف العمكمييف في صكرة . ـ.ؼ.ك. مف ؽ27كباستقراء نص المادة 
.   مف نفس القانكف كتختمؼ عنيا في بعض أحكاميا25/2الرشكة السمبية المنصكص عمييا في المادة 

(2)تتطمب ىذه الجريمة تكافر القصد الجنائي العاـ المتمثؿ في قبض العمكلة مع العمـ بأنيا غير مشركعة
  

كتطٌبؽ عمى جريمة قبض عمكالت مف الصفقات العمكمية نفس األحكاـ المقررة لرشكة المكظؼ سكاء 
كأيضا فيما . بشأف الظركؼ المشددة كاإلعفاء كتخفيؼ العقكبة كالعقبات التكميمية كالمشاركة كالشركع

 .ـ.ؼ.ك. ؽ54/1،2يتعمؽ بالتقادـ كما كرد في المادة 

 التستر عمى جرائـ الفساد: المطمب الثالث

يترٌتب عمى جرائـ الفساد آثار خطيرة، تنعكس عمى المجتمع بأسره، كيكاجو مف خالليا األمف 
تحديات تحد مف قدرتو عمى مكاجية الجريمة في المجتمع، نظرا لتدني المستكيات المعيشية، كحيث أف 

أمف البالد مسؤكلية أفراده، يتطمب منيـ التصدم لتمؾ الجرائـ جنبا إلى جنب مع السمطات العامة، إذ أف 
سف القكانيف كمالحقة المفسديف ليست بالقدر الكافي لتمكف السمطات العامة بالعمؿ عمى انفراد لمقضاء 
عمى المفسديف، كبصفة خاصة المكظفيف العاميف المعنييف بالفساد المالي، إذ البٌد أف يتحمؿ المجتمع 

 كبالذات (4)"كمكـ راع كمسئكؿ عف رعيتو"، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ (3)مسؤكلياتو مف خالؿ أفراده
المكظفيف المطمعيف منيـ عمى تمؾ الجرائـ، فالصمت كتجنب إبالغ السمطات العامة عنيا يعد تسترا 

ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً "عمييا، لقكلو تعالى  مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرِّ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى  .(5)"كى

                                                           
 لـ تشترط صراحة صفة المكظؼ في الشخص الذم يأتي فعؿ القبض أك محاكلة قبض 1  مكرر128إف كانت المادة ك- 1

 .......".كؿ مف يقبض أك يحاكؿ أف يقبض لنفسو أك.... يعاقب بالحبس"رشكة أك فائدة إذ جاء النص عمى عمكمو بعبارة 

 .172 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
 عبد اهلل راجح المشيخي، المسؤكلية عف التستر عمى جرائـ الفساد المالي في النظاـ السعكدم دراسة تأصيمية، رسالة -3

 .4، ص2013ماجستير، تخصص العدالة الجنائية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 
 1999، 2، طأبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي، صحيح البخارم، دار السالـ لمنشر كالتكزيع،الرياض- 4

 .387ص
 .سكرة المائدة اآلية الثانية- 5
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كمف جممة السمككيات التي يجب عمى المكظفيف العمكمييف االلتزاـ بكاجب اإلبالغ عف تعارض 
كمف صكر التستر عمى جرائـ الفساد . (الفرع الثاني)كضركرة التصريح بالممتمكات  (الفرع األكؿ)المصالح 

خفاؤىا  ، إذ ييدؼ ىذا السمكؾ إلى تحكيؿ ىذه (الفرع الثالث)أيضا جريمة تبييض عائدات جرائـ الفساد كا 
المكتسبات في أرصدة بنكية محصنة كىك ما مف شأنو أف يعرقؿ العدالة كيحكؿ دكف الكشؼ عف الحقيقة 

 .كالعثكر عمى العائدات غير المشركعة

 جريمة عدـ اإلبالغ عف تعارض المصالح: الفرع األكؿ

بالرجكع إلى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر، نجدىا تشير 
 في 08كلكنيا لـ تجرمو، كىذا كاضح مف خالؿ المادة " تعارض المصالح"في إحدل بنكدىا عمى فعؿ 

تسعى كؿ دكلة طرؼ، عند االقتضاء كفقا لممبادئ األساسية لقانكنيا الداخمي : "فقرتيا الخامسة بنصيا
إلى كضع تدابير كنظـ تمـز المكظفيف العمكمييف بأف يفصحكا لمسمطات المعنية عف أشياء منيا ما ليـ 
مف أنشطة خارجية كعمؿ كظيفي كاستثمارات كمكجكدات كىبات أك منافع كبيرة، قد تفضي إلى تضارب 

 .(1)"في المصالح مع مياميـ كمكظفيف عمكمييف

تجسيدا لما جاء في بنكد ىذه االتفاقية، قاـ المشرع الجزائرم في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو مف 
يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف " بتجريـ تعارض المصالح بنصو عمى أٌنو 34خالؿ المادة 
 مف ىذه 9كؿ مكظؼ عمكمي خالؼ أحكاـ المادة دج 200.000دج إلى 50.000كبغرامة مف 

 أعاله لتحديد مجمكع االلتزامات كالكاجبات 34 كالتي تحيؿ إلييا المادة 09كبالرجكع إلى المادة ". القانكف
كالتي يشٌكؿ خرقيا مف قبؿ المكظؼ جريمة تعارض المصالح، كجدنا في محتكاىا تتناكؿ أسس إبراـ 

 كمضمكنيا يتبٌيف لنا أف المشرع كاف يقصد 34لكف كبالرجكع إلى عنكاف نٌص المادة . الصفقات العمكمية
يمتـز المكظؼ العمكمي بأف يخبر السمطة الرئاسية التي يخضع ليا : " باإلحالة كالتي تنص08نص المادة 

إذا تعارضت مصالحو الخاصة مع المصمحة العامة، أك يككف مف شأف ذلؾ التأثير عمى ممارستو لميامو 
ٍف كاف . ـ.ؼ.ك. مف ؽ08بيذا يككف المقصكد بتعارض المصالح ىك خرؽ أحكاـ المادة ". بشكؿ عاد كا 

 .(2) مف نفس القانكف09نص التجريـ قد أشار خطأ إلى المادة 

 :كعمى ىذا األساس تتحقؽ جريمة تعارض المصالح بتكافر األركاف التالية
                                                           

 . السالؼ ذكرىا مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد5 المادة الثامنة فقرة- 1
 .187أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
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يستكجب لقياـ ىذه الجنحة أف يككف الجاني مكظفا عمكميا : (صفة الجاني)الركف المفترض / أكال
 المعدؿ 06/01 مف القانكف رقـ 2 مف المادة 2بالمفيـك السابؽ إيضاحو حسب التعريؼ الكارد في الفقرة 

 .كالمتمـ

 ىك خرؽ أحكاـ 34سبؽ اإلشارة بأف المقصكد بتعارض المصالح حسب المادة : الركف المادم/ ثانيا
ـ كبيذه اإلحالة يككف النشاط اإلجرامي يتمثؿ في كجكد المكظؼ العمكمي في .ؼ.ك. مف ؽ8المادة

كضعية تعارض المصالح كأف يككف لممكظؼ العمكمي أنشطة أخرل أك عمؿ كظيفي آخر أك استثمارات 
 .  (1)أك مشاريع أك مكجكدات أك ىبات تنتفي مع النشاط العمكمي الذم يزاكلو

كيشترط أف يككف مف شأف تعارض مصالح المكظؼ التأثير عمى ممارستو لميامو، فالتقاء المصالح 
كتطابقيا غير كاؼ لكحده لقياـ الجريمة، كتبقى مسألة تقدير تأثير ىذا التطابؽ في المصالح عمى سير 

 .(2)مياـ المكظؼ مسألة مكضكعية تخضع لتقدير قاضي المكضكع

كالشرط الجكىرم الذم تقـك عميو الجريمة ىك عمـ المكظؼ بتعارض في المصالح كعدـ إخباره أك إعالمو 
بمفيـك المخالفة إذا تـ إعالـ المكظؼ سمطتو الرئاسية، تسقط متابعتو بجـر تعارض . السمطة الرئاسية

المصالح، حتى كلك كاف ىناؾ حقيقة تقاطع لممصمحة الخاصة مع المصمحة العامة ككاف مف شأف ىذا 
 .التقاطع التأثير السيئ عمى أداء المكظؼ العاـ لميامو الكظيفية ألنو سينحاز لمصمحتو ال محالة

إٌف جريمة عدـ التصريح بتعارض المصالح ىي جريمة عمدية يشترط فييا تكافر : الركف المعنكم/ثالثا
يعمـ بكجكد  (المكظؼ)العمـ يقتضي أف يككف الجاني . القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة

تعارض المصالح، كمف شأف ىذا التعارض التٌأثير عمى سير ميامو بشكؿ عادم، كما يجب أف يككف 
 .عالما بأٌنو مطالب بإخبار السمطة الرئاسية كرغـ ذلؾ امتنع عف إبالغيا

أما اإلرادة فيشترط فييا أف تككف حرة كمختارة كقد اتجو إلى ارتكاب السمكؾ المادم كالمتمثؿ في مخالفة 
 .(3)كاجب اإلبالغ بتعارض المصالح

دج 50.000غرامة مف  (02) أشير إلى سنتيف 06كلقد خص المشرع ىذه الجريمة بعقكبة الحبس مف 
 .(1)دج200.000إلى 

                                                           
 .188أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
. 125ديف، المرجع السابؽ، ص الحاج عمي بدر- 2
 .225حاجة عبد العالي، المرجع السابؽ، ص- 3
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 جريمة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات: الفرع الثاني

 مف اتفاقية األمـ 52/5أكجب التصريح بالممتمكات كإجراء كقائي استجابة لما أكصت بو المادة 
تنظر كؿ دكلة طرؼ في إنشاء نظـ فعالة إلقرار الذمة "المتحدة لمكافحة الفساد كالتي نصت عمى أٌنو 

المالية، كفقا لقانكنيا الٌداخمي بشأف المكظفيف العمكمييف المعنييف، كتنص عمى عقكبات مالئمة عمى عدـ 
 .(2)..."االمتثاؿ

كىك ما جسده المشرع الجزائرم فعال في قانكف الكقاية مف الفساد مكافحتو، بترتيبو المسؤكلية الجنائية في 
عمى كؿ مكظؼ عمكمي خاضع قانكنا لكاجبات التصريح بالممتمكات، كلـ يقـ . ـ.ؼ.ك. ؽ36المادة 

بذلؾ عمدا بعد مضي شيريف مف تذكيره بالطرؽ القانكنية، أك قاـ بتصريح غير كامؿ أك غير صحيح، أك 
 5 أشير إلى 6أدل عمدا بمالحظات خاطئة، حيث يعاقب مرتكب ىذا السمكؾ المجـر بعقكبة الحبس مف 

 .دج200.000دج إلى 50.000سنكات، كبغرامة مف 

إٌف إلزاـ المكظفيف العمكمييف بالتصريح بالممتمكات ىك نظاـ استحدثو المشرع الجزائرم لمحد مف 
كقد سبؽ . مختمؼ صكر الفساد اإلدارم كالمتاجرة بالكظيفة العامة التي انتشرت في أجيزة اإلدارة العامة

كأف نص المشرع عمى إخضاع المكظفيف العمكمييف لكاجب التصريح بالممتمكات كىذا بمكجب األمر رقـ 
 المتعمؽ بالتصريح بالممتمكات كالذم ألغي بمكجب قانكف الكقاية 1997 جانفي 11 المؤرخ في (3)97/04

 .مف الفساد كمكافحتو

نجده نص عمى إلزامية التصريح  (4) بالرجكع إلى التعديؿ األخير لمدستكر الجزائرم السالؼ ذكره
يجب عمى كؿ شخص يعيف في كظيفة سامية : " منو بنصيا23بالممتمكات في الفقرة الثانية مف المادة 

في الدكلة، أك ينتخب في مجمس محمي، أك ينتخب أك ىيئة كطنية، أف يصرح بممتمكاتو في بداية كظيفتو 
 ".أك عيدتو كفي نيايتيما

يعٌد التصريح بالممتمكات إجراء ييدؼ مف خاللو متابعة الذمة المالية لممكظفيف العمكمييف كمعرفة 
مختمؼ التغيرات التي تطرأ عمييا، كذلؾ بيدؼ حماية الماؿ العاـ كتعزيز الثقة بأجيزة الدكلة كمكظفييا 

                                                                                                                                                                                     
 .225، صنفس المرجع- 1
.  مف ؽ ك ؼ ـ 34الرجكع لنص المادة - 2
  .08 ص،03،1997، عددج.ج.ر.، المتعمؽ بالتصريح بالممتمكات، ج1997يناير  11 المؤرخ في 97/04األمر رقـ - 3
 .127  مف الصفحة2 الرجكع لمتيميش رقـ- 4



  الجػػريمة االقتصاديةظاىرـ :ثاني الفصػػؿ اؿ                                       :األكؿ الباب

- 149 - 

كصكف كرامة الكظيفة العامة، كمكافحة الكسب غير المشركع كالحد مف العبث بقيـ كأخالقيات الكظيفة 
العامة، كتعزيز الرقابة عمى كؿ مف يتكلى كظيفة عامة كيخضع ليذا القانكف الذم يسرم عمى كافة 

 .العامميف في كظائؼ السمطة كاإلدارة كالكظائؼ المالية

 مف 06، ك05، 04عمى ىذا أساس  ألـز المشرع المكظؼ العمكمي بالتصريح بممتمكاتو بمكجب المكاد 
 سالؼ الذكر، كىذا قصد ضماف الشفافية في الحياة السياسية كالشؤكف العمكمية 06/01القانكف رقـ 

كحماية الممتمكات العمكمية، كصكف نزاىة األشخاص المكمفيف بالخدمة العمكمية، بحيث يتعيف عمى كؿ 
مكظؼ عمكمي التصريح بممتمكاتو العقارية كالمنقكلة التي يحكزىا ىك كأكالده القصر سكاء كانت في 

 .أك في الخارج مع تحديد التصريح فكر كؿ زيادة معتبرة في ذمة المالية/الجزائر ك

 سالؼ الذكر محتكل التصريح بالممتمكات 06/01كقد نظـ المشرع الجزائرم مف خالؿ القانكف 
 .(ثانيا)، كما نظـ أيضا الفئات الممزمة بالتصريح بالممتمكات كالييئات الممزمة بتمقييا (أكال)

ـ، أصدر .ؼ.. مف ؽ6، 5، 4إلى جانب نصكص المكاد : محتكل كميعاد التصريح بالممتمكات/ أكال
، ففي نص (1) الذم يحدد نمكذج التصريح بالممتمكات06/414المشرع الجزائرم المرسـك الرئاسي رقـ 

يشمؿ التصريح بالممتمكات جردا لجميع األمالؾ العقارية كالمنقكلة التي يممكيا المكظؼ " منو 2المادة 
 ".أك في الخارج، كيعد التصريح كفقا لمنمكذج الممحؽ بالمرسكـ/العمكمي كأكالده القصر في الجزائر ك

يحتكم التصريح بالممتمكات جردا لألمالؾ العقارية كالمنقكلة اٌلتي يحكزىا  :محتكل التصريح بالممتمكات-
(2)المكظؼ العمكمي أك أكالده القصر كلك في الشيكع في الجزائر أك في الخارج

. 

ـ عمى أٌنيا المكجكدات بكؿ .ؼ.ك. مف ؽ2كسبؽ اإلشارة بأٌف المشرع عرؼ الممتمكات في المادة 
 سالؼ الذكر مضمكف التصريح بالممتمكات في الجزء 06/414أنكاعيا، كما حدد المرسـك الرئاسي رقـ 

الخاص بالممحؽ، حيث نص عمى أربعة أصناؼ مف الممتمكات، كالتي يكتتب المكظؼ العاـ تصريحا بيا 
األمالؾ العقارية المبنية كغير المبنية، األمالؾ المنقكلة، السيكلة النقدية كاالستثمارات األمالؾ : كىي

 .األخرل

                                                           
ج، الصادر .ج.ر. يحدد نمكذج التصريح بالممتمكات، ج2006 نكفمبر 22 المؤرخ في 06/414المرسـك الرئاسي رقـ - 1

 .20ص ،74 ، عدد2006
 .ؽ ك ؼ ـ مف 05الرجكع لنص المادة - 2
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 عمى ضركرة إلزاـ المكظفيف العمكمييف الذيف ليـ (1)ـ.ؼ.ك. مف ؽ61كما حرص المشرع بمكجب المادة 
مصمحة في حساب مالي أجنبي أك حؽ أك سمطة تكقيع أخرل عمى ذلؾ الحساب، بأف يبمغكا السمطات 

المعنية عف تمؾ العالقة، كأف يحتفظكا بسجالت مالئمة تتعمؽ بتمؾ الحسابات كذلؾ تحت طائمة الجزاءات 
 .التأديبية كدكف اإلخالؿ بالعقكبات الجزائية المقررة

باإلضافة إلى ذلؾ يحتكم التصريح بالممتمكات عمى ىكية المكتتب ككظيفتو، أك العيدة االنتخابية التي 
كيحرر التصريح بالممتمكات طبقا . باإلضافة إلى مقر سكناه (تاريخ التعييف، كتاريخ انتياء المياـ)يشغميا 

 في نسختيف يكقعيا المكتتب كالسمطة المكدع لدييا 06/414لمنمكذج المحدد في المرسـك الرئاسي رقـ
 .(2)كتسمـ نسخة لممكتتب

 أكجب عمى المكظؼ أف يقـك 04/02أٌما عف آجاؿ التصريح بالممتمكات، فنص المادة : آجاؿ التصريح-
باكتتاب تصريح بالممتمكات خالؿ الشير الذم يعقب تاريخ تنصيبو في كظيفتو أك تاريخ بداية عيدتو 

االنتخابية، كيجٌدد ىذا التصريح فكر كؿ زيادة معتبرة في الذمة المالية لممكظؼ العاـ بنفس الكيفية التي تـ 
أٌما بالنسبة لمقضاة، فإٌنو يتكجب عمييـ أف يجددكا . (ـ.ؼ.ك. مف ؽ04/03المادة )بيا التصريح األكؿ 

كما يجب التصريح بالممتمكات  .(3) سنكات، كعند كؿ تعييف في كظيفة نكعية05التصريح بالممتمكات كؿ 
كفي إطار . بالنسبة لممنتخبيف كباقي المكظفيف (4)عند نياية العيدة االنتخابية أك عند انتياء الخدمة

الحديث عف جريمة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات، كبناءن عمى ما سبؽ، فإف السمكؾ 
المادم ليذه الجريمة يقـك عمى اإلخالؿ بكاجب التصريح عمى الكجو المبيف أعاله، كىك يأخذ إما  صكرة 

 .(5)عدـ التصريح بالكامؿ بعد انقضاء ميمة شيريف، أك التصريح الكاذب

أقتصر التصريح بالممتمكات عمى فئات معينة مف مكظفيف : الفئات الممزمة بالتصريح بالممتمكات/ثانيا
ـ كجعؿ ميمة تمقي ىذه التصريحات، كاختصاص أصمي أماـ .ؼ.ك. مف ؽ04حددت طبقا لنص المادة 

                                                           
 .ؽ ك ؼ ـ مف 61 المادة الرجكع لنص- 1
 . سالؼ الذكر06/414 مف المرسـك الرئاسي رقـ 3المادة - 2
 21 المؤرخ في 04/11 مف القانكف العضكم رقـ 50حددت الكظائؼ القضائية النكعية عمى سبيؿ الحصر في المادة - 3

 .، المتضمف القانكف األساسي لمقضاء2004  سبتمبر سنة6 المكافؽ 1425رجب عاـ 
 ".يجب التصريح بالممتمكات عند نياية العيدة االنتخابية أك عند انتياء الخدمة "...  فقرة األخيرة عمى أٌنو4تنص لمادة - 4

 .186ص أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،- 5
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سمطة إدارية مستقمة، كىي الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو لكف لـ يضمف االختصاص المانع 
ـٌ اقتساـ ىذه الميمة مع الرئيس األكؿ لممحكمة العميا  .ليا، إذ ت

 06/2كفقا لممادة : الفئات الممزمة بالتصريح أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو- 1
 (البمدية كالكالية)ـ يككف التصريح بممتمكات لرؤساء كأعضاء المجالس الشعبية المحمية المنتخبة .ؼ.ك.ؽ

أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو، كيككف محتكل ىذا التصريح محؿ نشر في لكحة 
 .اإلعالنات بمقر البمدية أك الكالية حسب الحالة خالؿ شير

 المحدد لكيفيات التصريح بالنسبة لممكظفيف العمكمييف غير 06/415كلقد أضاؼ المرسـك الرئاسي رقـ 
ـ فئة أخرل مف المكظفيف المعنييف بالتصريح بالذمـ المالية .ؼ.ك. مف ؽ06المنصكص عمييـ في المادة 

بالنسبة لممكظفيف العمكمييف : (1)أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كذلؾ عمى النحك التالي
أٌما بالنسبة . (2)الذيف يشغمكف مناصب أك كظائؼ عميا في الدكلة، تصريحيـ يككف أماـ السمطة الكصية

لممكظفيف العمكمييف الذيف تحدد قائمتيـ بقرار مف السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية تصريحيـ يككف أماـ 
حيث تقـك كال مف السمطة الكصية، كالسمطة السميمة بإيداع التصريح عند . (3)السمطة السممية المباشرة

 مف 2/4الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو، كذلؾ في آجاؿ معقكلة كذلؾ حسب نص المادة 
 .06/415المرسـك الرئاسي رقـ 

ـ عمى أٌنو .ؼ.ك. ؽ6نصت المادة : الفئات الممزمة بالتصريح أماـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا-2
يككف التصريح بالممتمكات الخاص برئيس الجميكرية كأعضاء البرلماف، كرئيس المجمس الدستكرم "

كأعضاءه، كرئيس مجمس المحاسبة، كمحافظ بنؾ الجزائر، كالسفراء القناصؿ، كالكالة، أماـ الرئيس األكؿ 
لممحكمة العميا، ينشر محتكاه في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خالؿ الشيريف 

 ".المكالييف لتاريخ انتخاب المعنييف أك تسميـ مياميـ

                                                           
 .06/414 الفقرة الثانية كالثالثة مف المرسـك الرئاسي رقـ 2المادة - 1
، المحدد لقائمة الكظائؼ العميا التابعة لمدكلة 1990 يكليك 25 المؤرخ في 90/225، المرسـك الرئاسي رقـ 1المادة - 2

ك مكؿم 25 المؤرخ في 90/227 مف المرسـك التنفيذم رقـ 1، المادة 1023ص ،31العدد، ر.بعنكاف رئاسة الجميكرية، ح
 .1028، ص31ع ،1990، ر. المحدد الكظائؼ العميا في الدكلة، بعنكاف اإلدارة كالييئات المؤسسات العمكمية، ج1990

ج .ج.ر. اٌلذم يحٌدد قائمة األعكاف العمكمييف الممزميف بالتصريح بالممتمكات، ج2007 أفريؿ 2القرار المؤرخ في - 3
 .16-15، ص25عدد
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إٌف قراءة محتكل النص، تجعمنا نقؼ عمى مالحظة ميمة، مفادىا أف المشرع ألـز المكظفيف المعنييف 
بالتصريح بممتمكات أماـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا كينشر خالؿ الشيريف المكالييف لتاريخ تسمميـ 
مياميـ أك انتخابيـ، إال أنو يمزميـ بنفس اإلجراء عند نياية عضكيتيـ أك مياميـ مثمما كاف عميو 

، األمر الذم يجعمنا نقكؿ أف عدـ نشر التصريح بالممتمكات عند نياية العضكية أك (1)97/04األمر
 .المياـ يفرغ إجراء التصريح مف محتكاه

ليذه الجريمة فيي عمدية، تقكـ عمى تعمد المكظؼ العمكمي عدـ لمركف المعنكم أما بالنسبة 
 .التصريح أك التصريح الكاذب

ـ بالحبس مف .ؼ.ك. مف ؽ36كلقمع ىذه الجريمة حدد العقاب عمييا مف قبؿ المشرع الجزائرم في المادة 
 .دج 500.000إلى  50.000 أشير إلى خمس سنكات كبغرامة مف 6

خفاءىا: الفرع الثالث  تبيض عائدات جرائـ الفساد كا 

كؿ مف جريمة تبييض عائدات الفساد أك جريمة إخفاء األمكاؿ تشتركاف في العديد مف العناصر 
حيث في كمتا الحالتيف البد مف كقكع جريمة أصمية سابقة عمييما، ىي التي يتحصؿ منيا األمكاؿ أك 

لكف بالرغـ مف ذلؾ فإف خصكصية جريمة تبييض . الممتمكات التي يتـ إخفاءىا أك التي يتـ تبييضيا
عائدات الفساد تتمثؿ في أنيا تستكعب الفركض التي تتـ بكسائؿ التمكيو كالتقنيات المصرفية كىي فركض 

 .(2)قد ال تندرج بالضركرة ضمف حرفية النمكذج القانكني لتبييض األمكاؿ

كال يقٌؿ إخفاء عائدات جرائـ الفساد خطكرة عف سابقاتيا، لذلؾ إف تجريمو ضركريا ليس فقط باعتباره 
اعتداء عمى ممكية الغير، بؿ ألف إخفاء شيء متحصؿ عف جريمة يعرقؿ العدالة كيحكؿ دكف كشؼ 

 .الحقيقة كالعثكر عمى أمكاؿ غير مشركعة

 :كلعؿ أىـ ما يميز نطاؽ تجريـ إخفاء األمكاؿ المتحصمة مف إحدل جرائـ الفساد أمراف

                                                           
يتـ نشر التصريح بالممتمكات حسب نفس األشكاؿ خالؿ الشيريف الذيف يعقباف  "97/04، مف األمر رقـ 12المادة - 1

 ".أك مياميـ/انتياء عضكيتيـ ك
 .78سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص- 2
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أف كضع ىذا النمكذج الجرمي مكضع التطبيؽ ال يخؿ بإعماؿ نمكذج غسؿ أمكاؿ  الفساد، ىذا ما أكليما 
 . (1) مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد24نصت عميو صراحة المادة 

 الذم يميز النمكذج القانكني إلخفاء أمكاؿ الفساد فيك أف ىذه الجريمة ال تتحقؽ مف األمر الثانيأٌما 
الناحية القانكنية إال مستقمة عف الجريمة األصمية التي تحصمت منيا األمكاؿ التي يتـ إخفاءىا، كيعني 

ىذا االستقالؿ اعتبار جريمة إخفاء أمكاؿ الفساد صكرة مف صكر االشتراؾ أك المساىمة في جريمة الفساد 
 (أكال)بناء عميو سيتـ التطرؽ لجريمة تبييض عائدات جرائـ الفساد . (2)ذاتيا التي تحصمت منيا األمكاؿ

 .(ثانيا)يميو جريمة إخفاء عائدات جرائـ الفساد 

إٌف جريمة تبييض عائدات جرائـ الفساد مف أخطر الجرائـ : جريمة تبييض عائدات جرائـ الفساد/ أكال
االقتصادية، فيي كما يدٌؿ عمييا اسميا تيدؼ إلى إضفاء طابع الشرعية عمى أمكاؿ متحصؿ عمييا مف 

ـ كاٌلتي تنص .ؼ.ك. مف ؽ42لذلؾ جٌرميا المشرع الجزائرم كعاقب عمييا في المادة . مصدر إجرامي
ييعاقب عمى تبييض عائدات الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف بنفس العقكبات المقررة في : "عمى

كىي جريمة تبعية تقتضي كقكع جريمة أصمية مف جرائـ الفساد ". التشريع السارم المفعكؿ في ىذا المجاؿ
 .المنصكص عمييا في قانكف الفساد كمكافحتو كالتي تـ التفصيؿ فييا سابقا

ـ يككف قد أحاؿ إلى تطبيؽ القكاعد العامة المنصكص .ؼ.ك. ؽ42كالمشرع مف خالؿ المادة 
عما يمييا، كعميو .  مكرر ؽ389عمييا في قانكف العقكبات في مجاؿ تبييض األمكاؿ الكاردة في المادة 

يثكر التساؤؿ حكؿ جدكل مف تقرير ىذا النص ماداـ أف جريمة تبييض األمكاؿ المنصكص عمييا في 
قانكف العقكبات تستكعب تبييض عائدات جرائـ الفساد؟ كعمى ىذا األساس كنظرا لخطكرة جريمة تبييض 

 .األمكاؿ سيتـ التفصيؿ فييا الحقا

ـ، حيث .ؼ.ك. مف ؽ43كىذه الجريمة نصت عمييا المادة : جريمة إخفاء عائدات جرائـ الفساد/ ثانيا
دج كٌؿ شخص 1000.000 إلى 200.000يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة مف "تنص 

                                                           
تنظر كؿ دكلة طرؼ في اعتماد ما يمـز مف تدابير  " مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عمى 24تنص المادة - 1

تشريعية، تدابير أخرل لتجريـ القياـ عمدا، عقب ارتكاب أم فعؿ مف األفعاؿ المجرمة كفقا ليذه االتفاقية دكف المشاركة في 
ف تمؾ الممتمكات متأتية أ مكاصمة االحتفاظ بيا عندما يككف الشخص المعني عمى عمـ بكتمؾ الجرائـ، بإخفاء ممتمكات أ

 ".مف أم فعؿ مف األفعاؿ المجرمة كفقا ليذه االتفاقية
 .79 سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص-2
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أخفى عمدا كال أك جزء مف العائدات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا 
 ".القانكف

كٌؿ عمؿ مف شأنو منع كشؼ الحقيقة لممصدر غير المشركع، كبأم شكؿ كاف سكاء : "يعرؼ اإلخفاء بأٌنو
كاف ىذا اإلخفاء مستكرا أك عمنا، كما ال ييـ سبب اإلخفاء، كلك كاف بطريقة غير مشركعة كشراء 
 .(1)"لممتحصؿ عف الجريمة أك اكتساب األمكاؿ غير المشركعة بطريقة اليبة أك المعاكضة أك غير ذلؾ

ع كالسؤاؿ . مف ؽ387الجدير باإلشارة أٌنو ىناؾ تطابؽ بيف ىذه الجريمة كمع ما جاء في نص المادة 
اٌلذم يطرح نفسو ما جدكل إقرار ىذا النص طالما كاف مكجكد في قانكف العقكبات؟ كتقتضي ىذه الجريمة 

 :تكافر األركاف التالية

ـ، كأف .ؼ.ك. ؽ06/01تكافر جريمة مسبقة مف جرائـ الفساد المنصكص عمييا بمقتضى قانكف -
 .يقـك الجاني بإخفاء العائدات

 .كىك الٌشيء المخفي المتمثؿ في العائدات المتحصؿ عمييا مف إحدل جرائـ الفساد: محٌؿ الجريمة-

سكاء كاف التمقي المباشر مف مرتكب الجـر أك الكسيط أك : (2)كيأخذ فعؿ اإلخفاء إحدل الصكرتيف-
 .بحيازة الشيء بالرغـ مف العمـ بمصدره اإلجرامي

 جريمة اإلخفاء عمدية، كمجرد عمـ الجاني بمصدر األشياء المخفية كاؼ لقياـ  :القصد الجنائي    -
 .الجريمة في حقو، كال ييـ عممو بتاريخ ارتكابيا كال بمكانيا كال مرتكبيا

ـ تتمثؿ في الحبس مف سنتيف .ؼ.ك. ؽ43أٌما بالنسبة لمعقكبات المقررة ليذه الجريمة فيي حسب المادة 
دج أما إذا كاف الجاني شخصا معنكيا 1000.000دج إلى 200.000إلى عشر سنكات، كبغرامة مف 

 .  (3)ع.مكرر ؽ18فتطبؽ العقكبات المقررة في المادة 

 

 

 
                                                           

 .44، ص2001، (ط.ب)نادر عبد العزيز شافي، تبييض األمكاؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، - 1
 .182ص أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،- 2
 .ع. مكرر مف ؽ18الرجكع لنص المادة - 3
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 جرائـ الماؿ كاألعماؿ: المبحث الثاني

عرؼ العالـ تحكالت جذرية مست كافة المجاالت خصكصا ما يتعمؽ منيا بجانب الماؿ كاألعماؿ 
 .ذلؾ كنتيجة حتمية لييمنة العكلمة االقتصادية

كالجزائر عمى غرار باقي دكؿ العالـ السائرة في طريؽ النمك عرفت خالؿ المرحمة األخيرة ثكرة حقيقية 
بيدؼ حماية المجتمع مف جية كردع المخالفيف لقكاعده مف . ىيمنت عمى الترسانة القانكنية بشكؿ عاـ

جية أخرل، لكف الحياة البشرية ال تقؼ عند الفعؿ كالردع، ىناؾ مياديف أخرل يحتاجيا اإلنساف لمعمؿ 
كالبقاء، خصكصا عند دخكلو ميداف األعماؿ كالمبادالت التجارية التي يحكميا القانكف التجارم بكجو عاـ 
ككذلؾ ما يعرؼ حاليا بقانكف األعماؿ، الذم تطكر مفيكمو كاتسع بحسب المياديف التجارية، فمف القانكف 

إلى القانكف االقتصادم كاىتمامو - التجار-التجارم الذم كاف يطبؽ عمى فئة معينة مف األشخاص
بالمياديف االقتصادية بكجو عاـ، كأخيرا قانكف األعماؿ الذم يعد أكسع مف حيث المضمكف، إذ يتضمف 

 .الجمع بيف القانكف التجارم كالقانكف االقتصادم عمى حد سكاء
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فقانكف األعماؿ ال ينظـ األشخاص تبعا لمينتيـ، بؿ ينظـ بدرجة أكلى العمميات نظرا لطبيعتيا أك 
غرضيا االقتصادم كما أف قانكف األعماؿ يجمع بيف العديد مف القكانيف المرتبطة بو كالقانكف التجارم 

 .الخ.....كقانكف حماية المستيمؾ كقانكف النقد كالقرض كقانكف البكرصة

نظرنا التساع المجاؿ المخٌصص لمماؿ كاألعماؿ كالدكر الذم يمعبو في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي 
 .استدعى األمر كضع مجمكعة مف القكاعد القانكنية بغرض حماية كضماف استقرار الحياة االقتصادية

كما يجدر اإلشارة إليو ىك أف الجريمة في إطار قانكف األعماؿ تتصؼ بالتنكع، كجرائـ الشركات 
الخ مف ىنا تظير ...التجارية، كجرائـ البكرصة كجرائـ الجمركية، إضافة إلى اإلجراـ المالي كالضريبي

أىمية تأطير ىذه الجريمة حتى يتـ تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ المادية الخاضعة لمقانكف الجنائي العاـ 
كما أف ارتباطيا بمجاؿ الماؿ كاألعماؿ جعميا تتميز عف باقي الجرائـ بمجمكعة مف الخصكصيات التي 

تنعكس عمى السياسة الجنائية العامة لمتجريـ كالعقاب، ما يجعؿ الباحث في نطاؽ القانكف الجنائي 
ىؿ لمقانكف الجنائي لألعماؿ نظاما زجريا مستقال؟ أـ أف ىذا األخير : لألعماؿ  يطرح عدة إشكاالت منيا

 .ما ىك سكل فرع داخؿ الميداف الجنائي العاـ؟ خصكصا مع تعدد اإلحاالت عمى ىذا األخير

لى أٌم حد استطاع ىذا التكجو  كىؿ كفؽ المشرع الجزائرم في ضبط جرائـ الماؿ كاألعماؿ؟ كا 
 تصدم مستجدات جرائـ األعماؿ؟

لإلجابة عمى ىذه التساؤالت يقتضي بنا التطرؽ إلى أىـ جرائـ الماؿ كاألعماؿ بدأ بالجرائـ المتعمقة بإدارة 
، لننتقؿ (المطمب الثاني)، ثـ جرائـ تبييض األمكاؿ كالصرؼ (المطمب األكؿ)كتسيير الشركات التجارية 

كصكال إلى جرائـ حماية المستيمؾ  (المطمب الثالث)بالبحث عف جرائـ البكرصة كجرائـ المنافسة كاألسعار 
 .(المطمب الرابع)كالجريمة الضريبية كالجمركية 

 الجرائـ المتعمقة بإدارة كتسيير الشركات التجارية : المطمب األكؿ

كجدت الدكلة نفسيا اليـك تحت ضغط التحكؿ الشامؿ في المياديف االقتصادية كالتجارية أماـ 
ظكاىر سمبية كسمككيات مشينة يقـك بيا بعض المسيريف مستغميف في ذلؾ الثغرات المكجكدة في المنظكمة 

 .(1)القانكنية كالتنظيمات القانكنية قصد الحصكؿ عمى الربح السريع كالثراء غير المشركع

                                                           
 .29، ص1992، أكتكبر 49الجزائر، العدد  مجمة الشرطة،، "الجرائـ االقتصادية"رشيد خالدم، - 1
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ىذا ما أدل بأغمب التشريعات إلى تأطير ىذه الظكاىر السمبية بسف نصكص عقابية، لجممة الجرائـ 
 .المتعمقة بالشركات نظرا لما يكتسيو دكر ىذه األخيرة مف أىمية في االقتصاد الكطني

كمف بيف الممارسات الغير  المشركعة المنصكص عمييا في التشريع الجزائرم كالتي احتمت صدارة اىتماـ 
الباحثيف لما تثريو مف إشكاالت قانكنية كعممية، جريمة التعسؼ في استعماؿ ممتمكات أمكاؿ الشركة 

، إضافة إلى الجرائـ التي تيدـ الثقة كاالئتماف كتمؾ المرتكبة مف قبؿ التاجر بكجو عاـ (الفرع األكؿ)
 .(الفرع الثاني )كالشركات التجارية بكجو خاص كالمتمثمة في جريمة التفميس

 جريمة التعسؼ في استعماؿ ممتمكات أمكاؿ الشركة: الفرع األكؿ

لـ ينص المشرع الجزائرم عمى جريمة التعسؼ في استعماؿ ممتمكات أمكاؿ الشركة في قانكف 
 811 كالمادة 05-04 الفقرتيف 800المادة  "(1)العقكبات الجزائرم كلكف نص عمييا في القانكف التجارم

عمى ىذه الجريمة " (2)كما نص القانكف المتعمؽ بالنقد القرض  كذلؾ اقتداء بالمشرع الفرنسي،4-3الفقرتيف 
عندما يتعمؽ األمر بالرئيس أك أعضاء مجمس اإلدارة أك المدريف العاميف لمبنكؾ كالمؤسسات المالية 

(3)العمكمية
. 

يمكف تعريؼ ىذه الجريمة بأنيا حالة قياـ المسير بسكء نية، بفعؿ استعماؿ أمكاؿ كممتمكات الشركة أك 
 .يستغؿ سمطاتو اتجاه الشركة بما يخالؼ مصمحتيا لتحقؽ أىدافو الشخصية

 ما يمكف اإلشارة إليو ىك أٌف ىذه الجريمة تتعمؽ بالشركات التجارية التي تأخذ عدة أشكاؿ، لكف نجد 
لشركات ا: المشرع الجزائرم، أسكة بالمشرع الفرنسي حصر مجاؿ تطبيقيا في نكعيف مف الشركات ىما

 .بناء عمى ذلؾ سكؼ تككف دراستنا قاصرة عمييما. (4) المساىمةاتشرؾ كذات المسؤكلية المحدكدة

                                                           
، المعدؿ كالمتمـ 101 العدد،ج.ج.ر. يتضمف القانكف التجارم ج1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59األمر رقـ - 1

 كالقانكف 1996 المؤرخ في ديسمبر 96/27، كباألمر رقـ 1993 أفريؿ 25 المؤرخ في 93/08بالمرسـك التشريعي رقـ 
 .2005 فبراير 9 الصادر في ،11 العدد ،ج.ج.ر. ج،2005  فبراير 6 المؤرخ في 05/02رقـ 

 المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 16رقـ . ر.ج. المتعمؽ بالنقد كالقرض ج1990 أفريؿ 14 المؤرخ في 90/10القانكف رقـ - 2
ج ر .ر.ج. ج2003 أكت 26 المؤرخ في 03/11 كاألمر رقـ 14ج رقـ .ج.ر. ج2001 فيفرم 27 المؤرخ في 01/01
 .52رقـ 

 . المعدؿ كالمتمـ90/10ف القانكف رقـ  ـ131لمادة ا- 3
 .215ص أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،- 4
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 :تقتضي ىذه الجريمة تكافر ثالثة أركاف المادم، كالمعنكم، فضال عف صفة الجاني: ركاف الجريمةأ/ كالأ
 شكؿ الشركة باختالؼلؼ تإذ تشترط ىذه الجريمة أف تتكافر في الجاني صفة تخ: صفة الجاني-1

 بحيث دارة كتسيير الشركات التجارية،اإلالمعنية بالجريمة، كقد حصر المشرع صفة الجاني في القائميف ب
 .(1)يتحممكف المسؤكلية بصفة شخصية

كقد يككف المسير شخصا ، (2)دكف سكاىـ فيسأؿ مسيركىا لمشركات ذات المسؤكلية المحدكدة، فبالنسبة
خارج الشركات كقد يككف معينا مف مف كاحدا أك عدة أشخاص طبيعييف، كقد يككف شريكا، أك تـ اختياره 

. قبؿ الشركاء في القانكف األساسي، أك بعقد الحؽ

رئيس الشركة كالقائميف بإدارتيا ، المتابع بيذا الجـر فييا يتمثؿ في بالنسبة لشركة المساىمةأٌما 
 مف قانكف النقد 133 ك131 المادتاف م، مف القانكف التجار04 ك03 فقرة 811المادة "كالمديريف العاميف

 .كالقرض

الشركة مف أجؿ  (3) لمشركات التجارية المنصكص عمييا في القانكف التجارم، فيسأؿ مصفيؿبالنسبة لؾ
 .(4)جريمة التعسؼ في استعماؿ ممتمكات الشركة أيا كاف شكؿ تمؾ الشركة

 يتمثؿ في استعماؿ الممتمكات، أك االعتماد المالي، أك السمطات، أك األصكات: الركف المادم- 2
 . منافيا لمصحة الشركةاستعماال

 فقرة الثالثة يتبيف أف جريمة 811 الفقرة الرابعة كالمادة 800رجكعا لنص المادتيف : الركف المعنكم- 3
 .التعسؼ في استعماؿ أمكاؿ الشركة مف الجرائـ القصدية التي تقتضي قصدا عاما، قصدا خاصا

                                                           
1
 - LEMARCHAND. G. C, PANSIER . F. J, « Droit pénale spécial  » , éd , Librairie Vuibert  , 2007, n°664 , 

p321, «  les dirigeants des sociétés commerciales engagent leur responsabilité personnel. .... ». 
 . سالؼ الذكر75/59 مف األمر رقـ 05 ك04 فقرة 800 المادة -2
ذا اقتضى الحاؿ بيع أصكليا - 3 ىك الشخص المكمؼ بعممية التصفية التي تيدؼ إلى تسديد ديكف الشركة المنحمة، كا 

 765الرجكع لنص المكاد . ككضع الحسابات بيف الشركاء مع بقاء الشخصية المعنكية لمشركة قائمة لغاية إقفاؿ التصفية
 .ج.ت. ؽ795إلى 

باستعماؿ أمكاؿ ائتماف الشركة التي تجرم تصفيتيا ىك يعمـ " .سالؼ الذكر 75/59 مف األمر رقـ 01فقرة  840 المادة -4
أٌنو مخالؼ لمصالح الشركة تمبية ألغراض شخصية أك لتفضيؿ شركة أخرل أك مؤسسة لو فييا مصالح مباشرة أك غير 

 ".مباشرة
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رادة (1) يتحقؽ بتكافر سكء النيةفأما القصد العاـ،   ألغراض شخصيةقفعؿب أم إتياف الجاني عف كعي كا 
 مع عممو بمخالفة مصمحة الشركة، أما القصد الخاص ، بصفة مباشرة أك غير مباشرةسكاء كاف فعمو

 .(2)فيتمثؿ في تحقيؽ مصمحة شخصية

تعاقب المادة  ؼ العقكبات الجزائية المقررة لممدير القانكني لممؤسسة،أما فيما يخص:  قمع الجريمة/ثانيا
دج إلى 20.000مف القانكف التجارم بالسجف لمدة سنة إلى خمس سنكات، كبغرامة مف  800

 :(3)بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط دج، أك200.000

أك ة  مسيرم الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة الذيف استعممكا عف سكء نية أمكاال، أك قركضا لمشرؾ -
. مؤسسة أخرل ليـ فييا مصالح مباشرة، أك غير مباشرة

مسيرم الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة الذيف استعممكا عف سكء نية الصالحية التي  أحرزكا عمييا - 
تمبية  أك األصكات التي كانت تحت تصرفيـ بيذه الصفة استعماال يعممكف أنو مخالؼ لمصالح الشركة

. يؿ شركة، أك مؤسسة أخرل ليـ فييا مصالح مباشرة، أك غير مباشرةضألغراضيـ الشخصية، أك لتؼ
دج 20.000 بالحبس مف سنة كاحدة إلى خمس سنكات، كبغرامة مف ؽ ت ج، مف 811كتعاقب المادة 

: (4) بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط،دج، أ200.000إلى 

يس شركة المساىمة، كالقائميف بإدارتيا، أك مديرييا العاميف الذيف يستعممكف عف سكء نية، كبيذه رئ-
 لمصالح الشركة الصفة ماليـ مف سمطة، أك حؽ في التصرؼ في األصكات استعماال يعممكف أنو مخالؼ

 .لبمكغ أغراض شخصية أك لتفضيؿ شركة أك مؤسسة أخرل ليـ فييا مصالح مباشرة أك غير مباشرة

أٌما بالنسبة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية العمكمية في حالة ما استعمؿ القائميف بإدارتيا أمكاليا 
استعماال منافيا لمصالح المؤسسة ألغراض شخصية أك لتفضيؿ شركة أخرل ليـ فييا مصالح مباشرة أك 

يتعرضكف لعقكبة الحبس التي تصؿ إلى عشر سنكات أك المؤبد . غير مباشرة بصكرة عمدية كبسكء نية
لى عقكبة الغرامة التي تصؿ إلى  03/11 مف األمر رقـ 133دج كىذا حسب المادة 50.000.000كا 

 : السالؼ ذكره، كالتي نكردىا كما يمي90/10المتعمؽ بالنقد كالقرض كالمعدؿ لمقانكف 

                                                           
1
 - VERON. M, «  Droit pénal des affaires », éd Dalloz, 9

eme  
éd , 2011 , p321. «  il exige a la fois que le coupable 

ait agi de mauvaise fois » 
 .222 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
 .225 نفس المرجع، ص-3
 .226أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 4
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 مف قانكف النقد 132 ك131يككف العقاب المستكجب في الحاالت المنصكص عمييا في المادتيف - 
كالقرض، إذ كانت قيمة األمكاؿ المختمسة أك المبددة أك المحجكزة عمدا بدكف كجو حؽ تعادؿ عشرة 

، أك تفكقيا السجف المؤبد، كغرامة مف عشريف مميكف دينار (10.000.000)مالييف دينار 
 (.50.000.000)إلى خمسيف مميكف دينار  (20.000.000)

 مف قانكف النقد كالقرض كالمشابو لنص المكاد 131النص الذم ييمنا في ىذه الدراسة ىك نص المادة
 . مف القانكف التجارم الجزائرم840 ك811 ك800

 10سنكات إلى 5يعاقب بالحبس مف : "كامال (1) مف قانكف النقد كالقرض131لذلؾ نكرد نص المادة 
دج دكف المساس بتطبيؽ عقكبات أكثر 10.000.000دج إلى 5.000.000سنكات، كبغرامة مف 

جسامة، الرئيس أك أعضاء مجمس اإلدارة، أك المذريف العامكف لبنؾ، أك مؤسسة مالية، إذا استعممكا ممؾ  
المؤسسة بسكء نية كعمدا أمكاليا، استعماال منافيا لمصالح ىذه المؤسسة ألغراض تفيد مصمحتيـ 
 .الشخصية أك لرعاية شركة أخرل أك مؤسسة كانت ليـ فييا مصالح بصفة مباشرة أك غير مباشرة

كيعاقب بالعقكبات نفسيا دكف المساس بتطبيؽ عقكبات أكثر جسامة، الرئيس أك أعضاء مجمس 
اإلدارة، أك المدرييف العامكف لبنؾ، أك مؤسسة مالية، إذا استعممكا بسكء نية السمطات أك األصكات 

المخكلة ليـ بحكـ ىذه الصفة، استعماال منافيا لمصالح ىذه المؤسسة ألغراض تفيد مصمحتيـ الشخصية 
أك لرعاية شركة أخرل أك مؤسسة كانت ليـ فييا مصالح بصفة مباشرة أك غير مباشرة، كيمكف أف 

 مف قانكف 14يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة عمى ذلؾ، لمحرماف مف أحد الحقكؽ  المنصكص عمييا في 
 سنكات عمى 5العقكبات أك العديد مف ىذه الحقكؽ كمف المنع مف اإلقامة، كذلؾ لمدة سنة عمى األقؿ ك

 ". األكثر

 مف القانكف التجارم أٌف 840 ك811 ك800المالحظ عمى ىذا النص بالمقارنة مع نصكص المكاد 
المشرع شدد العقكبات المقررة لمديرم، كمسيرم المؤسسات المالية بالمقارنة مع العقكبات المقررة لمديرم 
 10كمسيرم باقي الشركات التجارية، كالتي تشكؿ جناية كليست جنحة بالنظر لمعقكبة التي قد تصؿ إلى 

 .سنكات كالمؤبد كذلؾ حسب قيمة األمكاؿ المختمسة

كما أٌف المشرع ربط بيف مقدار الماؿ المختمس، كالضرر الذم لحؽ المؤسسة عمى خمفية أف التعسؼ في 
 .استعماؿ أمكاؿ المؤسسة المالية ىك شكؿ مف أشكاؿ تبديد األمكاؿ

                                                           
  . المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ بالنقد كالقرض سالؼ الذكر1990 أفريؿ 14 المؤرخ في 90/10 القانكف رقـ -1
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قد أشار المشرع في القانكف التجارم بأنو ىناؾ مف يدير الشركة دكف أف يكلى : مسؤكلية المدير الفعمي- 
بطريقة قانكنية مف طرؼ ىياكؿ الشركة بسمطة تمثيميا أم دكف أف يككف حائزا عمى سند قانكني كىك مف 

 805يدعى بالمدير الفعمي، كقد أشار إليو المشرع في الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة، فقد نصت المادة 
 المتضمنة العقكبات المطبقة عمى مسيرم الشركات ذات 804 ك800منو عمى تطبيؽ أحكاـ المكاد 

مسؤكلية محدكدة الذيف يرتكبكف جريمة اإلفراط في استعماؿ أمكاؿ الشركة، عمى كؿ شخص قاـ مباشرة، 
، (1)أك بكاسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤكلية محدكدة تحت ظؿ أك بدال عف مسيرىا القانكني

 . مف ؽ ت ج834كما أشار إليو في شركة المساىمة كذلؾ طبقا لنص المادة 

أٌما عف جريمة إخفاء أمكاؿ الشركة، فتقتضي تكافر ركف مادم كركف معنكم، فالركف المادم يتحقؽ عف 
طريؽ االحتجاز، كيتعمؽ األمر بالحيازة المادية التي تككف عادة شخصية، كلكف مف الجائز أف تخفي 

األشياء عند ككيؿ  في حسابو المصرفي مثال، كاإلخفاء بدافع المصمحة، يقصد بو االستفادة مف محصكؿ 
 .الجريمة

أٌما بالنسبة لقمع ىذه . أٌما الركف المعنكم، فتقتضي ىذه الجريمة العمـ بأف الشيء متحصؿ مف جريمة
 مف قانكف العقكبات كىي الحبس 387الجريمة، تطبيؽ عمييا العقكبات المقررة لجنحة اإلخفاء في المادة 

دج مع إمكانية رفع مبمغ الغرامة حتى 100.000 إلى 20.000مف سنة إلى خمس سنكات، كغرامة مف 
كيجكز عالكة عمى ذلؾ الحكـ عمى الجاني بالحرماف مف الحقكؽ . تصؿ إلى ضعؼ قيمة األشياء المخفاة

 .الكطنية لمدة تتراكح بيف سنة كخمس سنكات

 جريمة التفميس: الفرع الثاني

تعتبر ىذه الجريمة عمى غرار باقي الجرائـ التي تـ ذكرىا خطرا جميا عمى االقتصاد الكطني ألنيا 
مف أكثر الجرائـ التي تيدـ الثقة كاالئتماف كخاصة إذا ما ارتكبت  في إطار شركة متكقفة عف الدفع األمر 

عمى ىذا . الذم يؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني، عمى اعتبار الشركات التجارية  تشكؿ العمكد الفقرم لو
 ؽ ع، كما نص عميو في 384 ك383األساس قاـ المشرع بتجريـ ىذا الفعؿ كالمعاقبة عميو في المادتيف 

 . قانكف التجارم380 ك379 ك378 ك374 ك371 ك369المكاد 

                                                           
 .227أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
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مف مميزات القانكف التجارم أٌنو أراد فصؿ مصير المؤسسة االقتصادية عف المصير الشخصي لمف 
أساءكا تسييرىا، كبناء عمى ذلؾ نص القانكف التجارم عمى نكعيف مف التفميس الذم مف المحتمؿ أف 

، كنص في فصؿ آخر عمى الجنح الشبيية بالتفميس كالتي يمكف (أكال)يرتكبو التاجر كشخص طبيعي 
 . (ثانيا)إسنادىا لمديرم الشخص المعنكم 

 

 

 

 

 : جريمة التفميس المرتكبة مف قبؿ التاجر باعتباره شخصا طبيعيا/أكال

 (1)تأخذ الجريمة في ىذه الحالة صكرتيف التفميس بالتقصير، أك التفميس البسيط، كالتفميس بالتدليس

تكقؼ عف بحالة كف ػكالجريمة في مختمؼ صكرىا تقـك عمى عنصريف ىما أف يككف الجاني تاجرا، كأف يؾ
.  ؽ ع مف383 المادة  ديكنو، كفقا لنصدفع

م  يشترط أف يككف الجاني تاجرا، كالتاجر بمفيكـ المادة األكلى مف القانكف التجارلصفة الجانيبالنسبة 
 ما لـ يقض القانكف .كؿ شخص طبيعي أك معنكم يباشر عمال تجاريا، كيتخذه مينة معتادة لو: "ىك

، كليككف الشخص محترفا لألعماؿ التجارية،  يجب أف يباشر عمى كجو االعتياد، أم بصفة "بخالؼ ذلؾ
، إضافة إلى تمتعو (2)منتظمة كمستمرة، مصحكبا بنية االتجار، عمى أف يتـ ذلؾ باسمو كلحسابو الخاص

 .بأىمية ممارسة التجارة

باإلضافة لذلؾ اشترط المشرع الجزائرم لقياـ جريمة التفميس، أف يككف التاجر في حالة تكقؼ عف 
الدفع، إاٌل انو عمى غرار باقي المشرعيف لـ يبيف المقصكد بحالة التكقؼ عف الدفع كلـ يعط أم تعريؼ 

 . ليا

                                                           
 .235 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1
 ، ديكاف المطبكعات الجامعية(األعماؿ التجارية، التاجر، المحؿ التجارم)نادية فكضيؿ، القانكف التجارم الجزائرم - 2

 .122، ص1992الجزائر، 
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 ائيض الخاص بالتقكيـ الؽ(1)1985 يناير25لى غاية صدكر قانكف إككاف األمر كذلؾ في فرنسا 
 :تياآل منو ؾ(2) الفقرة األكلى03الذم عرؼ التكقؼ عف الدفع في المادة كالتصفية القضائية لمشركات، 

". االستحالة التي يككف فييا التاجر لمكاجية الديكف كاجبة األداء باألصكؿ القابمة لمصرؼ"

د باألصكؿ كقص أما الـ،"الديكف المستحقة كاجبة األداء، كالمطالب بيا: "يقصد بالديكف كاجبة األداءك
" النقكد"الحاضرة، كيشمؿ مجمكع األمكاؿ السائمة : األصكؿ الجائز الصرؼ فييا، أمىي : "القابمة لمصرؼ

سفتجة " ة لمصرؼ كاألكراؽ التجاريةػالمكجكدة في الصندكؽ، كالبنؾ، كما يمكف تحكيمو حاال إلى نقكد قابؿ
 .(3)..."شيكات

القانكف  القاضي التجارم، كفي ىذا الصدد رسـق تثبت حالة التكقؼ عف الدفع بحكـ قضائي يصدر
 أماـ القاضي التجارم إلثبات حالة التكقؼ عف الدفع كما يترتب عنيا إتباعياالتجارم اإلجراءات الكاجب 

: كاآلتيمف نتائج، كىي 

يتعيف عمى كؿ تاجر، أك شخص معنكم خاضع لمقانكف الخاص، كلك لـ يكف تاجرا، إذا تكقؼ  -
 يكما قصد افتتاح إجراءات التسكية القضائية أك 15عف الدفع أف يدلي بإقرار لممحكمة في مدة 

 .(4)اإلفالس
يمكف أف تفتتح كذلؾ التسكية القضائية، أك اإلفالس بناء عمى تكميؼ الدائف بالحضكر كيفما  -

 .كانت طبيعة دينو
 .مديف، أك استدعائو قانكنامف اؿيمكف لممحكمة أف تتسمـ القضية تمقائيا  -
لرئيس المحكمة أف يأمر بكؿ إجراءات التحقيؽ لتمقي جميع المعمكمات عف كضعية المديف  -

فكر إثبات التكقؼ عف الدفع تحدد المحكمة تاريخو، كما تقضي بالتسكية القضائية أك  كتصرفاتو
 .(5)"اإلفالس

                                                           
1

- Loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires 

desentreprises. 
2
 -Article 3/1 de la loi n° 98/85:"La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, 

mentionnée à l'article 2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible". 
 .237أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 3
 .ج السالؼ الذكر.ت.ؽ مف 215الرجكع لنص المادة - 4
 .ج سالؼ الذكر.ت.ؽ مف 222 ك221الرجكع لنص المادتاف - 5
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كقد أكضح القانكف أنو ال يترتب إفالس، كال تسكية قضائية عمى مجرد التكقؼ عف الدفع بغير صدكر 
حكـ مقرر لذلؾ، أم أف تقرير التكقؼ عف الدفع بحكـ شرط أكلي مف أجؿ القضاء بالتسكية القضائية أك 

. باإلفالس

كبالمقابؿ تجكز اإلدانة مف أجؿ التفميس البسيط، أك التدليسي دكف حاجة إلى حكـ قضائي مقرر لمتكقؼ 
 .(1)عف الدفع

يتميز التفميس بالتقصير ، قصير، كالتفميس بالتدليستالتفميس باؿ: يميز القانكف بيف نكعيف مف التفميسك
المديف أك عنايتو بأكضاعو  ناتج عف إىماؿ كعدـ احتياط غير مقصكد عف التفميس بالتدليس ككف األكؿ

في حيف أف الثاني  (2)المالية العناية المطمكبة كاٌلتي يجب أف تتناسب مع األكضاع االقتصادية السائدة
.  كاالحتياؿناتج عف التدليس

. التفميس بالتقصير اإلجبارم، كاالختيارم:  لو صكرتافتفميس بالتقصيرلؿبالنسبة 

تككف المحكمة في ىذه الصكرة ممزمة بالتصريح بالعقكبة بمجرد  (3)بالنسبة لمتفميس بالتقصير اإلجبارم
، فيككف لمقاضي الجزائي في ىذه الصكرة الخيار (4)االختيارمأٌما التفميس بالتقصير  .إثبات قياـ الجنحة

أك إخالء سبيمو، كذلؾ إٌما بسبب تفاىة األخطاء المنسكبة إليو  اني، أك الحكـ عميو بعقكبةجبيف إدانة اؿ
ما بسبب كضعيتو . (5)كا 

في حيف  ..." يجكز أف يعتبر مرتكبا لمتفميس: " عبارةباستعماؿكقد عٌبر المشرع الجزائرم عف ىذه الصكرة 

 ...."يعد مرتكبا لمتفميس: "قصير اإلجبارم عبارةتاستعمؿ في صكرة التفميس باؿ

 مف القانكف التجارم الحاالت 374المادة  المشرع الجزائرم عدد في لمتفميس بالتدليسأما بالنسبة 
: م ثالثقالتي يككف فييا التاجر في كضع التفميس بالتدليس، ك

                                                           
 .ج.ت.ؽ مف 225الرجكع لنص المادة - 1
 .186نبيؿ صقر، المرجع السابؽ، ص- 2
 .، كاٌلتي حددت لنا الحاالت التي يككف فييا التفميس بالتقصير إجبارمج.ت.ؽ مف 370الرجكع لنص المادة - 3
 .، كاٌلتي حددت لنا الحاالت التي يككف فييا التفميس بالتقصير اختيارمج.ت.ؽ مف 371الرجكع لنص المادة - 4
 .241 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-5
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 توأك أقر بمديكنيتو بمبالغ ليست في ذـ، أك بدد، أك اختمس كؿ، أك بعض أصكلومف أخفى حساباتو، 
 .توسكاء كاف ىذا في محرراتو بأكراؽ رسمية، أك تعيدات عرفية، أك في ميزاني

 الجريمة في صكرة التفميس بالتقصير ال يشترط فييا سكء القصد، فيي تقـك عمى مجرد :الركف المعنكم-
نطكم عمى  ت اٌلتيبالتدليسالخطأ في صكرة عدـ االحتياط، ذلؾ ألٌنيا أقؿ خطكرة مف جريمة التفميس 

كافترض المشرع الجزائرم في ىذه األخيرة كجكد التدليس كبالتالي سكء النية لدل التاجر ، (1)غش كتضميؿ
 . اختالس كؿ جزء مف أصكلوكالتبديد أك الحسابات إخفاء المتكقؼ عف الدفع لمجرد قيامو بأفعاؿ 

اٌلذيف تثبت  عمى األشخاصع .ؽمف  الفقرة أكلى 383كتطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادة 
 تعاقب عمى التفميس البسيط بالحبس مف شيريف إلى سنتيف، كغرامة مف ، كىيإدانتيـ بالتفميس بالتقصير

. دج200.000 إلى 25.000

عمى األشخاص الذيف تثبت ع . الفقرة الثانية مف ؽ-383تطٌبؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادة ك
. (2)أك بالتدليس صير،ؽإدانتيـ بالت

 05، فإنيا تعاقب عمى التفميس بالتدليس بالحبس مف سنة إلى  الفقرة الثانية383بالرجكع إلى المادة 
 .دج5.000.000لى  إ100.000سنكات، كغرامة مف 

 يجكز عالكة عمى ذلؾ أف يقضي عمى المفمس بالتدليس بالحرماف مف حؽ، أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة
 مف قانكف العقكبات يعاقب 384كطبقا لنص المادة  .سنكات 05 لمدة سنة إلى 01 مكرر 09في المادة
. (3) لـ تكف لو صفة التاجر بنفس العقكبات المقررة لمفاعؿلكالشريؾ، ك

 

: جرائـ التفميس المرتكبة مف قبؿ مديرم الشركات/ ثانيا

ىذه الجريمة تقتصر عمى مسيرم كممثمي أك مفكضي شركتي المساىمة أك المسؤكلية المحدكدة 
ككنيـ ال يتمتعكف بصفة التاجر، كمنو إذا تكقفت شركة قائمة عمى رأس الماؿ عف دفع ديكنيا، فإٌف عقكبة 

                                                           
 2009، (ط.ب)كردة دالؿ، جرائـ المفمس في القانكف الجزائرم كالقانكف المقارف، دار الجامعة الجديدة لمنشر، الجزائر، - 1

 .157ص
 .ج.ت.ؽ مف 369مادة اؿ- 2
 .243أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 3
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ـٌ تبيانو مف خالؿ عرضنا ألركاف ىذه الجريمة . التفميس تطاؿ القائميف عمى إدارة ىذه الشركة كىذا ما سيت
 .كالجزاء المقرر ليا

 :أركاف ىذه الجريمة- 1

يشترط أف يككف الجاني مديرا لمشركة، كأف يقـك بعمؿ مف األعماؿ المنصكص عمييا في : الركف المادم*
كيجب أف يككف الجاني مديرا قانكنيا لمشركة، أك مديرا فعميا .  مف القانكف التجارم380 إلى 378المكاد

 :  األشخاص المعنييف، كيتعمؽ األمر بػػ380 إلى المكاد 378كقد عددت المكاد 

 .القائميف باإلدارة كالمديريف كالمصفيف في شركة مساىمة -
 . المسيريف كالمصفيف في شركة ذات المسؤكلية محدكدة -
 .المفكضيف مف قبؿ الشركة، أيا كاف شكميا -

 مف القانكف 380، 379، 378يجب أف يرتكب الجاني فعال مف األفعاؿ المنصكص عمييا في المكاد 
ما إعسارا ما تفميسا بالتدليس كا   .التجارم، كاٌلتي تشكؿ إٌما تفميسا بالتقصير كا 

بالنسبة لمتفميس بالتقصير ىي تقريبا نفس األخطاء التي تؤدم إلى التدليس بالتقصير بالنسبة لمتاجر 
أما بالنسبة لمتفميس بالتدليس فيي كذلؾ تقريبا نفس األخطاء المؤدية لمتفميس بالتدليس بالنسبة . (1)العادم

 .(2)لمتاجر العادم

أما تنظيـ اإلعسار، ففي حالة تصفية أمالؾ الشركة أجاز القانكف التجارم لمقاضي التجارم إذا تبيف أف 
كحتى ". األصكؿ"مدير الشركة ارتكب أخطاء جسيمة أف يحممو مسؤكلية النقص المسجؿ في ماؿ الشركة 

يتفادل التسديد مف مالو الشخصي يمجأ مدير الشركة إلى تنظيـ إعساره سعيا منو إلى سبؽ أثر الحكـ 
 . الصادر عف القاضي

 مف القانكف التجارم عمى تطبيؽ العقكبات المقررة لمتفميس المكاد 380كلمحيمكلة دكف ذلؾ نصت المادة 
 . مف القانكف التجارم380 إلى 378

                                                           
 .ج.ت.ؽ 378 الرجكع لنص المادة -1
 .ج.ت.ؽ 379الرجكع لنص المادة - 2
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بالتقصير عمى القائميف باإلدارة، كالمديريف، أك المصفي في شركة مساىمة، كمسيريف، أك المصفي في 
شركة ذات المسؤكلية المحدكدة، كبكجو عاـ كؿ المفكضيف مف قبؿ الشركة يككنكف عف سكء قصد اختمسكا 

 .أك أخفكا جانبا مف أمكاليـ أك أقركا تدليسا بمديكنيتيـ بمبالغ ليست في ذمتيـ

أما بالنسبة لمقصد الجاني في ىذه الجريمة نجد المشرع اشترط قصدا عاما يتمثؿ في كعي الفاعؿ *
بالكضعية الصعبة التي تعيشيا المؤسسة، كقصدا خاصا يختمؼ باختالؼ صكر التفميس كىي االختالس 

 .(1)كالتبديد كالزيادة بالتدليس في الخصكـ

يخضع مديرك الشركات لنفس لعقكبات المقررة لمتاجر عف التفميس : الجزاء المقرر ليده الجريمة-2
كبكجو عاـ تضمف القانكف التجارم في باب الجزاء أحكاما مميزة تطبؽ . بالتقصير، أك التفميس بالتدليس

 (2).عمى جريمة التفميس في مختمؼ صكرىا

 جرائـ تبييض األمكاؿ كجرائـ الصرؼ : المطمب الثاني

تعٌد جرائـ تبييض األمكاؿ مف بيف أخطر جرائـ عصر االقتصاد الرقمي، كأىـ التحديات الحقيقة 
كىي مف الجرائـ االقتصادية المستحدثة اٌلتي أخذت أبعادا جديدة في  ،(3)أماـ مؤسسات الماؿ كاألعماؿ

ظؿ العكلمة، ناجمة عف كؿ فعؿ أك سمكؾ يعاقب عميو القانكف نظرا لمخالفتو السياسة االقتصادية لمدكلة 
كتأخذ ىذه الجريمة طابعا دكليا ال حدكد ليا، بذلؾ تيٌدد االستقرار االقتصادم سكاء عمى المستكل المحمي 

كمف صكر الجرائـ االقتصادية أيضا الجريمة المصرفية التي صنفيا المشرع الجزائرم ضمف . أك العالمي
كنظرا لخطكرة ىاتيف الجريمتيف ارتأينا التفصيؿ فييما كذلؾ بتقسيـ ىذا . الجرائـ ذات الطابع االقتصادم

المطمب إلى فرعيف األكؿ تحت عنكاف جريمة تبييض األمكاؿ، أما الفرع الثاني فخصصناه لجرائـ 
 . الصرؼ

 جريمة تبييض األمكاؿ: الفرع األكؿ

                                                           
 .247أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
 .ج.ت.ؽ كما يمييا مف 380الرجكع لنص المادة - 2
غير )، أطركحة دكتكراه، تخصص القانكف الجنائي كعمـ اإلجراـ -دراسة مقارنة- جاللية دليمة، جريمة تبييض األمكاؿ -3

 .1، ص2014-2013، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، (منشكرة
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 اٌلتي تداكلت  كثيرا في كافة التعابيرمف  ىا أك الجريمة البيضاء،غسؿ األمكاؿ أك  تبييضيعتبر
 االجتماعي كاالقتصادم، باعتبار أٌف عممية غسيؿ اآلمنيفالمحافؿ الدكلية الميتمة بالجرائـ االقتصادية ك

حٌد كبير بأنشطة غير مشركعة تككف في الغالب خارج حدكد سرياف القكانيف المناىضة  األمكاؿ ترتبط إلى
اٌلتي كانت  لمفساد المالي ثـ تحاكؿ العكدة مرة أخرل بصفة شرعية معترؼ بيا مف قبؿ نفس القكانيف

. (1)تجرميا
كيحظى مكضكع تبييض األمكاؿ في الكقت الراىف باىتماـ كبير سكاء مف جانب الدكؿ كالحككمات كمف 

مف خالؿ . جانب األفراد، كذلؾ نظرا لخطكرتو، كتأثيره الٌسمبي عمى جميع نكاحي الحياة في أنحاء العالـ
 .(بعاار)ليا العقكبات المقررة  ثـ (ثالثا)كأركانيا  (ثانيا)كمراحميا  (أكال)ىذا الفرع سنحاكؿ التطرؽ لتعريفيا 

 
 

 : تبييض األمكاؿتعريؼ جريمة/ أكال
أصبح غسيؿ األمكاؿ مف المفاىيـ التي أخذت تستحكذ عمى اىتماـ صانعي السياسات االقتصادية 

، كرغـ ذلؾ ا أك عالمياإقميميأك كبالتحديد القائميف عمى السياسات النقدية كالمصرفية سكاء محميا،  كالمالية
ع كبسبب تعدد مصادر األمكاؿ غير المشركعة، كتف (2)إيجاد تعريؼو متفؽو عميو لغسيؿ األمكاؿ ال يمكف

طرؽ ككسائؿ الغسيؿ، كتبايف كجيات النظر حكؿ المصادر التي يجب أف تككف ىدؼ التجريـ في إطار 
. المكافحة

مف مصطمحات الحديثة اختمؼ الرأم بشأف blanchiment d’argent كلما كاف مصطمح تبييض األمكاؿ 
، بؿ امتد ليشمؿ التشريعات سكاء كانت كطنية أـ الفقوتحديد المقصكد بو كلـ يقتصر الخالؼ عمى 

 .دكلية
االتفاقيات الدكلية التي تضمنت تعريفا عمميا مف بيف : تعريؼ غسيؿ األمكاؿ في االتفاقيات الدكلية-1

 اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية لغسيؿ األمكاؿ،

                                                           
عبد القادر عبد الحافظ الشيخمي، الجيكد كاالتفاقيات العربية كالدكلية لمكافحة الجرائـ االقتصادية، الدكرة التدريبية - 1

 2008االقتصادية، كمية التدريب، قسـ البرامج التدريبية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ـ الجرائة مكافح
 .22ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 .232، ص2001عبد المطمب عبد الحميد، العكلمة كاقتصاديات البنكؾ، دار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، - 2
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التي جرمت األعماؿ التي مف شأنيا تحكيؿ األمكاؿ أك نقميا مع العمـ  (1)1988المنعقدة في فينا ديسمبر 
أٌنيا مستمدة مف أية جريمة مف جرائـ المخدرات، أك مف فعؿ مف أفعاؿ االشتراؾ في مثؿ ىذه الجريمة 

بيدؼ إخفاء، أك تمكيو المصدر غير المشركع لألمكاؿ لمساعدة أم شخص متكرط في ارتكاب مثؿ ىذه 
كعقب ىذه االتفاقية بادرت بعض الدكؿ إلى . الجرائـ عمى اإلفالت مف العقاب القانكني نتيجة أفعالو

تجريـ عمميات تبييض األمكاؿ المتأتية مف جرائـ المخدرات عمى المستكل اإلقميمي كاتفاقية المجمس 
 .(2) حيث بينت صكر تبييض األمكاؿ08/11/1990األكركبي المكقعة في ستراسبكرغ 

الخاصة  (FATE)كما تضمنت التكصية الرابعة مف التكصيات األربعكف لمجمكعة العمؿ المالي الدكلي 
أف عمى كؿ دكلة اتخاذ اإلجراءات الالزمة، بما في ذلؾ التشريعية التي تجـر عممية  ،(3)بغسؿ األمكاؿ

غسيؿ األمكاؿ كما ىي مكضحة في اتفاقية فينا، كما يجب عمى كؿ دكلة األخذ بعيف االعتبار تكييؼ 
 كفي مدينة باليرمك 2000كفي منتصؼ ديسمبر . جريمة غسيؿ األمكاؿ عمى أنيا مف الجرائـ الخطرة

عاصمة صقمية جنكب إيطاليا انعقد مؤتمر األمـ المتحدة الخاص بتكقيع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة 
، أٌما اتفاقية (4)عبر الكطنية، كاٌلتي أفصحت عف تعريؼ مكسع لمجريمة غير محصكر في جرائـ المخدرات

، فقد عددت جرائـ الفساد مف بينيا جريمة تبييض األمكاؿ بكصفيا 2003األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 
 .(5)مف طائفة الجرائـ االقتصادية المنظمة

 

                                                           
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية المنعقدة في فيينا في األكؿ مف - 1

  بعد أف1990 مادة مسبكقة بمقدمة عف االتفاقية، كبدأ العمؿ بتطبيؽ ىذه االتفاقية عاـ 34، كتتألؼ مف 1988ديسمبر 
 دكلة، كتشمؿ عمى مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد القانكنية التي تجـر األنشطة 130تـ التصديؽ عمييا مف أكثر مف 

المتعمقة بغسؿ األمكاؿ القذرة، كما تحتكم عمى إجراءات لمكافحة كمعاقبة المجرميف، كقد صادقت عمييا الجزائر بمكجب 
 .1999  سنة،07 رقـ،ج,ر.ج.، ج1995 يناير 28 المؤرخ في 41-95المرسـك الرئاسي رقـ 

بف األخضر محمد، جريمة تبييض األمكاؿ بيف المنظكر الدكلي كالكطني، دار أسامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر - 2
 .12، ص2013طبعة 

 (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، الياباف، كندا) مف الدكؿ الصناعية الكبرل 1989تـ إنشاء ىذه المنظمة في عاـ - 3
انظر  جماؿ احمد زيد الكيالني، المكقؼ . ( دكلة منيا دكؿ مجمس التعاكف الخميجي31كتضـ اآلف في عضكيتيا نحك 

، الجامعة -عمـك الشريعة كالقانكف–مجمة دراسات مف ظاىرة غسيؿ األمكاؿ، - لبعض الدكؿ العربية–الشرعي كالقانكني 
 .890، ص2009 ،(ممحؽ)، 36األردنية، المجمد 

، الكتاب األكؿ، دار الكتاب الحديث -جرائـ الفساد- صالح الديف حسف السيسي، مكسكعة جرائـ الفساد االقتصادم- 4
 .76، ص2015، 2طالقاىرة، 

 .2005 ديسمبر 14، كالتي دخمت حيز النفاذ في 2003 أكتكبر31اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في - 5
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لـ يتكقؼ تعريؼ تبييض األمكاؿ عند حد الكثائؽ : تعريؼ التشريعات المقارنة لجريمة غسؿ األمكاؿ-2
مف قانكف العقكبات الفرنسي المعدؿ  (1)324/1الدكلية بؿ امتد إلى التشريعات المقارنة، إذ أٌف المادة 

ىك التسييؿ بأية كسيمة غير مشركعة لمتبرير الكاذب ألصؿ : " عمى أٌنوض عرفت تبيي1996كالمتمـ في 
 ". أك مصدر األمكاؿ التي حصؿ عمييا مرتكب جناية أك جنحة التي جمبت فائدة مباشرة أك غير مباشر

 الذم كاف أكؿ (2)2001 لسنة 318كمف التشريعات العربية نجد المشرع  المبناني أصدر القانكف رقـ 
التشريعات العربية في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتضمف القانكف مجمكعة مف األحكاـ الميمة اٌلتي 
 : " تتعمؽ بالمسائؿ الخاصة بجريمة غسؿ األمكاؿ كعرؼ جريمة غسؿ األمكاؿ غير المشركعة بأنو ىك

إخفاء المصدر الحقيقي لألمكاؿ غير المشركعة أك إعطاء تبرير كاذب ليذا المصدر بأٌم كسيمة  -
 .كانت

 .تحكيؿ األمكاؿ أك استبداليا مع العمـ بأنيا أمكاؿ غير مشركعة لغرض إخفاء مصدرىا -
تممؾ األمكاؿ غير المشركعة أك حيازتيا أك استخداميا أك تكظيفيا لشراء أمكاؿ منقكلة أك غير  -

 .(3)"منقكلة

ترجـ المشرع الجزائرم رغبتو في تجريـ عمميات : تعريؼ جريمة تبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم-3
صادقت  كما F.A.T.F الصادرة عف فرقة العمؿ المالي 01تبييض األمكاؿ مف خالؿ العمؿ بالتكصية رقـ 

ؤكد بذلؾ عمى معمى العديد مف االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالعربية كالخاصة بمكافحة تبييض األمكاؿ ؿ
ظاىرة تبييض األمكاؿ كحماية البنكؾ  ؿمناىضة، اؿتعاكنو في إطار التضامف مع الجيكد العالمية المبذكلة

 .كالمؤسسات المالية مف احتماالت استغالليا في عمميات تبييض األمكاؿ

كفي ظؿ التطكر الدائـ ليذا النكع مف الجـر المنظـ، اقتضت الضركرة التشريعية تجريـ ىذا النشاط 
كقد سايرت الجزائر التطكر التشريعي الدكلي لتجريـ ىذا النشاط في  ،"األمكاؿجريمة تبييض "تحت اسـ 

قانكنيا الجزائي، كدعمت ذلؾ بقكانيف خاصة نظرا لمقتضيات خطكرة ىذا اإلجراـ المنظـ كتعزيز 
.  اإلجراءات في مكافحتو

                                                           
1
- Article 324/1 Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art . 1 journal Officiel du14 mai 1996 « Le blanchiment est le fait 

de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un 

crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect». 
 أفريؿ 26، الصادر بتاريخ 20 الخاص بمكافحة تبييض األمكاؿ، الجريدة الرسمية المبنانية، عدد 318القانكف رقـ - 2

2001. 
 .، سالؼ الذكر318المادة الثانية مف القانكف رقـ - 3
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جٌرـ المشرع الجزائرم فعؿ تبييض األمكاؿ في : تجريـ نشاط تبييض األمكاؿ بمقتضى قانكف العقكبات *
  مف قانكف العقكبات07 مكرر 389 مكرر إلى المادة 389خصص لو المكاد مف كمكٌرر  القسـ السادس

كحدد لنا مف خالؿ ىذه المكاد األفعاؿ التي تشكؿ ىذه الجريمة عمى سبيؿ الحصر، كما حدد العقكبات 
مف قانكف  ،"(1) مكرر389كعٌرؼ تبييض األمكاؿ في نص المادة . (األصمية كتكميمية)المقررة ليا 

 : يعتبر تبييضا لألمكاؿ"العقكبات حيث تنص عمى أنو 

تحكيؿ الممتمكات أك نقميا مع عمـ الفاعؿ بأٌنيا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أك تمكيو المصدر غير - 
 المشركع لتمؾ الممتمكات، أك مساعدة أم شخص متكرط في ارتكاب الجريمة األصمية التي تأتت منيا ىذه

.  لممتمكات عف اإلفالت مف اآلثار القانكنية لفعمتوا
إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية أك مصدرىا أك مكانيا أك كيفية التصرؼ فييا أك حركتيا أك الحقكؽ - 

 . المتعمقة بيا مع عمـ الفاعؿ أنيا عائدات إجرامية
اكتساب الممتمكات أك حيازتيا أك استخداميا مع عمـ الشخص القائـ بذلؾ كقت تمقييا أنيا تشكؿ -

. عائدات إجرامية
المشاركة في ارتكاب أم مف الجرائـ المقررة كفقا ليذه المادة أك التكاطؤ أك التآمر عمى ارتكابيا - 

سداء المشكرة بشأنو .  "كالمساعدة كالتحريض عمى ذلؾ كتسييمو كا 
كبالٌرغـ مف أٌف المشرع الجزائرم قد جٌرـ ىذا الفعؿ في نصكص قانكف العقكبات إال انو قد أقر قانكنا 

خاصا بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما، حيث نٌص في مادتو األكلى في فصؿ 
 القانكف جاء مكمال كمتمما لقانكف العقكبات، كأدرج في مادتو الثانية تعريؼ ااألحكاـ العامة عمى أف ىذ

كجاء ذاؾ مف باب التأكيد .  مف قانكف العقكبات389تبييض األمكاؿ كىك نفس التعريؼ الذم أقرتو المادة 
 .عمى ىذا النكع مف الجـر الخطير

صدرت قكانيف خاصة تجـر أنشطة تبييض العائدات  :تجريـ تبييض األمكاؿ في القكانيف الخاصة* 
 :ة نجداإلرىاب، كجرائـ الفساد، كمف ىذه القكانيف الخاص اإلجرامية المتأتية مف جرائـ المخدرات كتمكيؿ

كجاء متماشينا  26/08/2003 المؤرخ في 03/11صدر األمر رقـ: القانكف المتعمؽ بالنقد كالقرض* 
كنص في فحكل الكتاب  مع السياسة المالية كالجزائية لمدكلة كخصكصا في ظؿ اإلصالحات البنكية،

حكـ عميو لعٌدة أسباب كمنيا كؿ مخالفة يمكف شخص  الثالث عمى مجمكعة المكانع التي مف خالليا ال
                                                           

 المتضمف قانكف 66/156 المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ 04/15 كما يمييا مف القانكف رقـ 389نظر المادة مكررأ- 1
 .(سالؼ الذكر)العقكبات 
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مرتبطة بتبييض األمكاؿ أف يؤسس بنكا أك مؤسسة مالية أك يككف عضكا في مجمس إدارتيا كما ال 
 .بنؾ أك مؤسسة مالية أك تسييرىا أك تمثيميا بأم صفة كانتيجكز لو إدارة 

 مف ىذا األمر عمى أٌنو لمحصكؿ عمى الترخيص الالـز إلنشاء بنؾ أك 91كما نصت المادة رقـ 
مؤسسة مالية متعمقة باألمكاؿ فالبد أف يككف مصدرىا مبٌرر، فيتضح لنا مف خالؿ استقراء أحكاـ ىاتيف 

.       في ىذا القانكفالفعؿالمادتيف أف ىناؾ إشارة كاضحة لتجريـ ىذا 

 2006 فبراير 20 المؤرخ في 01/06جٌرـ القانكف رقـ : القانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو* 
 متحصالت الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف الفساد، كنٌص في ،المتعمؽ بالفساد كمكافحة تبييض

 عمى العقاب عمى تبييض عائدات الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف بنفس العقكبات 42المادة 
المقررة في التشريع السارم المفعكؿ أم المقصكد مف ذلؾ العقكبات المقررة في قانكف تبييض األمكاؿ 

 .لممبحث األكؿ مف ىذا الفصؿالحديث عنيا في معرض حديثنا  سبؽ الذمك
: (1)تجريـ تبييض األمكاؿ بمقتضى قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما* 

استكعب المشرع الجزائرم جيدا خطكرة جريمة تبييض األمكاؿ سكاء عمى االقتصاد الكطني أك عمى 
 2005 فبراير 06 المؤرخ في 05/01 القانكف رقـ كعميو كاف صدكرالمؤسسات المالية كالمصرفية، 

حيث أف ىذه الجريمة تتصدر جميع . كالمتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما
 .األمر الذم أعطاىا أىمية خاصة في التجريـ" جرائـ الفساد، كتتالمس كثيرا مع ظاىرة اإلرىاب

نٌص األمر  :(2)القانكف المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ*
المتعٌمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة  06/07/1996 المؤرخ في 22/96رقـ 

لى الخارج في مادتو األكلى عمى أنو يعتبر مخالفة أك محاكلة مخالفة التشريع  رؤكس األمكاؿ مف كا 
لى الخارج بأم كسيمة كانت إذا انطكت الممارسة  كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

عدـ الحصكؿ  عدـ استرداد األمكاؿ إلى الكطف، عمى تصريح كاذب أك عدـ مراعاة التزامات التصريح،
 .عمى الترخيصات المشترطة، عدـ االستجابة لمشركط المقترنة بيده الترخيصات

                                                           
1

 يتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما 2005 فبراير 06 مؤرخ في 05/01 القانكف رقـ-
، المعدؿ 8ح العدد.ج.ر.، ج2012فبراير 13 مؤرخ في 12/02، المعدؿ المتمـ باألمر 11، العدد2005ج لسنة .ج.ر.ج

 .08، العدد2015 ج لسنة.ج.ر.،ج2015فبراير 15 المؤرخ في 15/06المتمـ بالقانكف رقـ 
المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس  06/07/1996 المؤرخ في 22/96األمر رقـ - 2

لى الخارج  .األمكاؿ مف كا 
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كبالتالي فالمشرع ىنا يككف قد جـر التصريح الكاذب لألمكاؿ المكدعة لدل البنكؾ أك المؤسسات المالية 
أم جعؿ عمى المصرؼ التزاـ التحرم عف مصدر األمكاؿ المكدعة لديو ألف ىذه المرحمة ىي أكلى 

.         عمميات تبييض األمكاؿ

ق يمكف تقسيميا أفٌ إٌف مراحؿ تبييض األمكاؿ كرغـ اختالؼ المسميات إاٌل :  مراحؿ تبييض األمكاؿ-ثانيا
تيدؼ إلى إخفاء المصدر اإلجرامي لألمكاؿ ؼإلى ثالث مراحؿ أساسية كىي اإليداع كالتمكيو كالدمج، 
 :القذرة كمحاكلة دمجيا في االقتصاد المشركع كتتمثؿ في

كىي المرحمة التمييدية لتبييض األمكاؿ، كييدؼ مف خالليا مبيضك األمكاؿ التخمص : مرحمة اإليداع- 1
. (1)بغرض التستر كرفع الشبيات المؤسسات المالية بكضعيا في أحدمف األمكاؿ 

كفي خالؿ ىذه المرحمة قد يتحقؽ تنظيؼ األمكاؿ المشبكىة بتكظيفيا داخؿ المؤسسات المالية كذلؾ إما 
مكظفي البنؾ الذيف يتستركف عمى ما  بتزكير بعض المستندات، أك إخفاء بعضيا، أك بمساعدة بعض

 الماؿ القذر عف طريؽ استثماره في محالت المجكىرات تحت مسمى استغالؿكقد يقـك الجاني  .(2)يجرم
. (3)شركات الكاجية أك تحكيميا إلى أكراؽ تجارية قابمة لمتداكؿ أك أكامر دفع

تبييض األمكاؿ كىي أقؿ المراحؿ تعقيدا لكف تقتضي حرصا شديدا ؿإذف مرحمة اإليداع ىي أكؿ عممية 
. لكي يتمكف مبيضي األمكاؿ مف تمكيو األمكاؿ القذرة، كىذه ىي المرحمة الثانية

 المراد غير المشركعة كيقصد بيا إخضاع األمكاؿ :"الترقيد أك التغطية أك التعتيـ: "مرحمة التمكيو- 2
تبييضيا لعمميات مالية معقدة بإجراء عدة تحكيالت مف حساب بنكي ألخر، كغالبا ما يتـ التحكيؿ عف 

 ذلؾ العمؿ كتزكيد عف مصدرىا بعدة عمميات معقدة ، بقصد التمكيو، غير المشركعةطريؽ فصؿ األمكاؿ 
 .(4)بمستندات مضممة لجيات الرقابة لمحيمكلة دكف معرفة مصدر تمؾ األمكاؿ

                                                           
، دار النيضة العربية لمنشر المكاجية التشريعية لظاىرة غسؿ األمكاؿ المتحصمة مف جرائـ المخدراتمصطفى طاىر، - 1

 .80، ص2002، (ط.ب)،  مصرالتكزيع، القاىرة
 (ط.ب) اإلسكندرية، مصر، ،دار الجامعة الجديدة لمنشر، جالؿ كفاء محمديف، دكر البنكؾ في مكافحة غسيؿ األمكاؿ- 2

 .50ص ،2001
 .25ص ،2007 ،(ط.ب) اإلسكندرية، ، جريمة غسؿ األمكاؿ، دار المطبكعات الجامعيةالسيد عبد الكىاب عرفة،- 3
 .30، صالمرجع نفسو- 4
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كتعتبر مرحمة التمكيو مف أكثر المراحؿ تعقيدا، كاليدؼ منيا تضميؿ الجيات الرقابية كاألمنية كالقضائية 
 . (1)عف معرفة المصدر غير المشركع لألمكاؿ القذرة

ففي ىذه المرحمة يعاد ضخ األمكاؿ التي تـ تبييضيا في دائرة التعامؿ االقتصادم  :مرحمة الدمج- 3
كأمكاؿ عادية سميمة كيقـك باستثمارىا في أنشطة اقتصادية كتجارية مشركعة خاصة،  كالمالي المشركع

لؾ يصعب الفصؿ بيف الماؿ المتحصؿ مف المصدر الغير المشركع كالماؿ ذتكتسي مظيرا قانكنيا، كب
المتحصؿ مف مصدر شرعي، كبالتالي يعاد ظيكر األمكاؿ غير المشركعة التي تـٌ غسميا مختمطة 

 .(2)كمندمجة في النظاـ الشرعي تبدكا ككأنيا ناتجة عف أمكاؿ مشركعة كنظيفة

ف تعذر إثبات سكء نية المصرؼ أك  كعادة ما تككف المصارؼ طرفا أصميا مشاركا في ىذه العمميات كا 
 .(3)التكاطؤ مع أصحاب الدخكؿ غير المشركعة

بيذه المراحؿ الثالث تتـ عممية تبييض األمكاؿ عبر البنكؾ مف خالؿ إيداع األمكاؿ كضخيا في 
كبعد استخراجيا عمى شكؿ ليا، مكيو المصدر الجرمي تحد المصارؼ ثـ القياـ بعمميات مالية معقدة ؿأ

.  حسابات في أكراؽ مكثقة ليتـ إدماجيا في مشاريع اقتصادية

لجريمة تبييض األمكاؿ ثالثة أركاف ركف شرعي كالذم تـ التطرؽ  :أركاف جريمة تبييض األمكاؿ/ ثالثا
إليو مف خالؿ النصكص التشريعية التي تـ عرضيا، كركف مادم كركف معنكم الذم سكؼ نتطرؽ إلييما 

: فيما يمي

السمكؾ اإلجرامي :  الركف المادم ليذه الجريمة يشمؿ عنصريف:الركف المادم لجريمة غسيؿ األمكاؿ-1
. باإلضافة إلى األمكاؿ الغير المشركعة

 مف القانكف 02 مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم ككذا المادة 389كفقا لممادة : السمكؾ اإلجرامي-أ
د  ػػػػػػػػػػ المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما، فإننا نستطيع القكؿ أف تكج05/01

                                                           
 ( 2ط)، مصر  المكاجية الجنائية لجرائـ غسؿ األمكاؿ، دار الفكر كالقانكف، القاىرةحمد الميدم، أنكر شافعي،أ- 1
 .22، ص (ت.د)
 المجمة األكاديمية لمبحث القانكني، "تبييض األمكاؿ"لعكاـر كىيبة، البنياف القانكني لمجريمة البيضاء جريمة العصر - 2

 .239، ص2011، 01كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، عدد 
القطاع المصرفي غسيؿ األمكاؿ، عالـ الكتب لمنشر -صالح الديف حسف السيسي، القطاع المصرفي كاالقتصاد الكطني- 3

 .152، ص2003، 1طكالتكزيع، القاىرة، مصر، 
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: يمي أربعة صكر نكجزىا في ما
. تحكيؿ أمكاؿ أك نقميا مع عمـ الفاعؿ أنيا عائدات إجرامية -
يعتبر البعض عف السمكؾ المككف لمركف المادم لجريمة التبييض لألمكاؿ  :اإلخفاء أك التمكيو -

 ر ػػػػػػػػػػػػبمفظ اإلخفاء لمصدر األمكاؿ الغير المشركعة، كىذا يعني الحيمكلة دكف كشؼ الحقيقة في أـ
. (1)الجريمة األصمية التي تحصؿ عمييا األمكاؿ محؿ اإلخفاء

 .اكتساب أك حيازة أك استخداـ عائذات إجرامية -
المشاركة في تمؾ الصكر مف السمكؾ اإلجرامي أك التكاطؤ أك التآمر أك حتى المحاكلة في ذلؾ  -

 .(2)أك المساعدة أك التحريض عمى ذلؾ كتسييمو

إٌف جريمة تبيض األمكاؿ  كما سبؽ كاف ذكرنا ىي جريمة  :المصدر غير المشركع لألمكاؿ المبيضة- ب
تبعية، تفترض بالضركرة  كقكع جريمة سابقة عمييا ىي التي تحصمت عنيا األمكاؿ غير المشركعة لذلؾ 

. يجب أف تككف األمكاؿ محؿ التبييض كالتطيير ذات مصدر غير مشركع
تجسد في الـ القصد الجنائي القائمة بناء عمى مف الجرائـ العمدية  تعتبر ىذه الجريمة:الركف المعنكم-2

رادة السمكؾ المككف لركنيا المادم كمف ثـ إٌنو  ضركرة العمـ بالمصدر الجرمي لألمكاؿ غير المشركعة كا 
كالمشرع الجزائرم استكجب تكفر   ،(3)ال يتصكر كقكع ىذه الجريمة بطريؽ الخطأ غير العمدم أك اإلىماؿ

 05/01 مف قانكف 02مف المادة " أ "الفقرةالقصد الجنائي العاـ لقياـ جريمة تبييض األمكاؿ حيث تنص 
عمى " ب "الفقرةكفي "  الفاعؿ أنيا عائدات إجراميةعمـتحكيؿ الممتمكات أك نقميا مع "سالؼ الذكر عمى 

فقد " ج"كفي النقطة " عائدات إجرامية  الفاعؿ أٌنياعمـمع ... إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية لمممتمكات"
 الشخص القائـ بذلؾ أنيا تشكؿ عائدات عمـ مع... اكتساب الممتمكات أك حيازتيا أك"نص عمى 

". إجرامية
 أٌف المشرع الجزائرم أكد ذلؾ مف د مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم نج389كبالرجكع أيضا إلى المادة 

في صكر السمكؾ اإلجرامي في " مع عمـ الجاني بأنيا عائدات إجرامية"خالؿ استعمالو لمعبارة التالية 
. الفقرات الثالث الكاردة في نص المادة

                                                           
 .34، ص2001 ،1طنادر عبد العزيز شافي، تبييض األمكاؿ دراسة مقارنة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، - 1
 (ط.ب)، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، -دراسة مقارنة- ليندا بف طالب، غسؿ األمكاؿ كعالقتو بمكافحة اإلرىاب -2

 .282، ص2011
 1998، (ط.ب)ىدل حامد قشقكش، جريمة تبييض األمكاؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، - 3

 .28ص
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 1  مكٌرر389بمكجب المادة لقمع ىذه الجريمة عاقب عمييا : لقمع ىذه الجريمةالعقكبات المقررة / بعاار
 :يمي ع كما يمييا بما.ؽ
 :تتمثؿ في العقكبات األصمية كالتكميمية:  العقكبات المقررة لألشخاص الطبيعييف-

 سنكات كبغرامة مف 10 إلى 05يعاقب كؿ مف قاـ بتبييض األمكاؿ بالحبس مف  :العقكبات األصمية
يعاقب كؿ مف يرتكب " عمى أف 2 مكرر 389دج، كتنص المادة 3.000.000دج إلى 1.000.000

 جريمة تبييض األمكاؿ عمى سبيؿ االعتياد أك باستعماؿ التسييالت التي يمنحيا نشاط ميني أك في إطار 
". دج 8.000.000 إلى 4.000.000 سنة كبغرامة مف15 إلى 10 بالحبس مف إجراميةجماعة 

عمى  يطٌبؽ: " سالؼ الذكر بأٌنو04/15 مف قانكف 5 مكرر389لقد نصت المادة : العقكبات التكميمية
 2كمكٌرر 1 مكرر389الشخص الطبيعي المحككـ عميو الرتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 

. (1)" مف ىذا القانكف9عقكبة كاحدة أك أكثر مف العقكبات التكميمية المنصكص عمييا في المادة 

حٌدد المشرع الجزائرم العقكبات التي يمكف تكقيعيا عمى الشخص : العقكبات المقررة لألشخاص المعنكية-
يعاقب الشخص المعنكم الذم يرتكب جريمة تبييض : " بنصيا07 مكرر389المعنكم في نص المادة 

:  بالعقكبات التالية2 مكرر389 ك1 مكرر389األمكاؿ طبقا لنص المادتيف 

 مرات الحد األقصى لمغرامة المنصكص عمييا في المادتيف السالفتيف 04غرامة ال يمكف أف تقؿ عف - 
مصادرة الكسائؿ كالمعدات التي استعممت في  مصادرة الممتمكات كالعائدات التي تـ تبييضيا؛ الذكر؛

 .ارتكاب الجريمة
إذا تعذر تقديـ أك حجز الممتمكات محؿ المصادرة، تحكـ الجية القضائية المختصة بعقكبة مالية تساكم 

. قيمة الممتمكات
:  كيمكف الجية القضائية أف تقضي باإلضافة إلى ذلؾ بإحدل العقكبتيف اآلتيتيف

.  نشاط اجتماعي لمدة ال تتجاكز خمس سنكاتأكالمنع مف مزاكلة نشاط ميني  -
." حؿ الشخص المعنكم -

الجريمة المصرفية : الفرع الثاني

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم09بالنسبة لمعقكبات التكميمية الرجكع إلى نص المادة - 1
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مف صكر الجرائـ االقتصادية أيضا الجريمة المصرفية التي صنفيا المشرع الجزائرم ضمف الجرائـ 
 السياسة االقتصادية لمدكلة إذ تمسذات الطابع االقتصادم، كذلؾ نظرا لطبيعة المصالح اٌلتي تيددىا 

كأيضا بالرجكع إلى محؿ ىذه المخالفات الذم ال يخرج عف دائرة النقكد كاألحجار كالمعادف النفيسة التي 
 .تعد بمثابة شرياف اقتصاد أية دكلة

الذم يعد أحد أىـ كسائؿ الدكلة لممارسة فما مف دكلة في العالـ إال كليا نقدىا الرسمي الخاص بيا، 
كتكمؿ أىمية ىذه العمكالت ، (1)سيادتيا فيك العممة التي تصدرىا الدكلة بنفسيا كطابع رسمي خاص بيا

فيي كحدة لمحساب كمقياس . الكظائؼ التي تؤذييا كالدكر الذم تضطمع بو في النظاـ االقتصادم"في 
". (2)لممدفكعات المؤجمة لمقيـ، ككسيط لممبادلة، كأداة الختزاف القيـ، كقاعدة

، كمعرفة أركػانيا (أكال)لتعدد صكرىا، يقتضي بنا تػعريفػيا كنظرا ألىمية ىذه الجريمة كخصكصيػاتيا 
. (ثالثا)كالجزاءات المقررة لمرتكبييا   (ثانيا)

 بجرائـ الرقابة المباشرة عمى النقد ىي أيضا جرائـ الصرؼ أك كما تسمى :تعريؼ جرائـ الصرؼ/ أكال
 كما يمكف تعريؼ .(3)أفعاؿ غير مشركعة تمثؿ انتياكا لكؿ أك لبعض أحكاـ الرقابة المباشرة عمى النقد

مصطمح الرقابة عمى النقد أك الصرؼ أٌنيا مجمكعة مف األنظمة كالقكانيف اٌلتي تصدرىا الدكلة بغية 
 .(4) تكفؿ الصالح العاـأٌنياإخضاع معامالت األفراد كالييئات مع الخارج لمسياسة اٌلتي تراىا 

في الحماية التي فرضيا األمر  (5)كفي الجزائر تتجسد حماية العممة النقدية جنائيا خارج قانكف العقكبات
 كالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ 1996 جكيمية 09 المؤرخ في 22-96رقـ 

                                                           
. 7ص، 1،2015ط، منشكرات حمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، -دراسة مقارنة-سامر عبد اهلل، جرائـ الرقابة عمى النقكد- 1

محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، الجزء الثاني، جرائـ الصرؼ، مطبعة جامعة القاىرة - 2
 .3ص ،1979، 2طكالكتاب الجامعي، القاىرة، مصر، 

 .161سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص- 3
، دار ىكمة  لمطباعة كالنشر -كاألحكاـ القضائية عمى ضكء أحدث التعديالت- ككد طارؽ، آليات مكافحة الصرؼ،- 4

 .6، ص2014، 2طكالتكزيع، الجزائر، 
الجزائر مف قبيؿ الدكؿ التي تأخذ بأنظمة مشتركة بشأف تأطيرىا القانكني لجريمة الصرؼ، إذ تدمج ما بيف قانكف - 5

، ككذا بالتشريع المتعمؽ بالصرؼ كحكة رؤكس األمكاؿ الذم يتسـ بالمركنة -مف جية-العقكبات المعركؼ بالديمكمة
 .-مف جية أخرل–كالحركية 
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لى الخارج   فبػراير19 المؤرخ في 01-03 المعدؿ كالمتٌمـ باألمر رقـ (1)كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
ـٌ باألمر رقـ  2003  الحالي، كذلؾ مف خالؿ تجريـ بعض األفعاؿ يطمؽ عمييا جريمة 03-10السابؽ، ث
. الصرؼ

، فيقصد بالصرؼ كؿ تبادؿ بيف العمالت الصعبة (2)07-91كبالرجكع لممادة األكلى مف النظاـ رقـ 
. كالدينار أك العمالت الصعبة فيما بينيا

تكافر الركف - كما سبؽ تبيانو في باقي الجرائـ– يتطمب لقياـ أٌم جريمة :أركاف جريمة الصرؼ /ثانيا
 كانت ىذه األركاف الثالثة سيمة التطبيؽ عمى الجرائـ إذاالشرعي كالركف المادم كالركف المعنكم، لكف 

العادية المألكفة التي تخضع لمقانكف العاـ، فإٌف الطبيعة الخاصة التي تتسـ بيا جرائـ الصرؼ كظيكرىا 
في الكاقع بأنماط كسمككيات تختمؼ عف األنماط التقميدية لمجرائـ الطبيعية قد جعؿ أمر تطبيؽ تمؾ 

كىذا ما سيتـ .  بطريقة تتماشى مع جريمة الصرؼ كصكرة مستحدثة مف الجرائـ االقتصاديةاألركاف
. تكضيحو عند تحميؿ كؿ ركف مف ىذه األركاف

: الركف المادم-1

 01-03باألمر رقػـ  المعدؿ كالمتٌمـ 96/22 مف األمر رقـ 04ك 02ك 01لممكاد طبقا: محؿ الجريمة-
 األحجارخرج عف دائرة النقكد كالقيـ، أك ت، فإف محؿ جرائـ الصرؼ ال 03-10كالمتمـ باألمر رقـ 
. كالمعادف النفيسة

 المتعمؽ بالنقد 2003-08-26 مؤرخ في 11-03 مف األمر 2كتتمثؿ حسب المادة : العممة النقدية-
كالقرض سالؼ الذكر في أكراؽ نقدية كقطع نقدية معدنية، كقد أكردت الفقرة الثانية أٌف ىذه النقكد أك 

العممة تصدر فقط عف الدكلة كأٌف حؽ امتيػاز إصدار ىذه العممة فكضتو لمبنؾ المركزم دكف سكاه كىك 
. بػنؾ الجزائر

. (3)كقد تككف العممة جزائرية كما يمكف أف تككف عممة أجنبية قابمة لمتحكيؿ

                                                           
 المعدؿ 19/02/2003 المؤرخ في 03/01 المعدؿ كالمتمـ باألمر 09/07/1996 المؤرخ في 22- 96األمر رقـ - 1

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة 09/07/2010 المؤرخ في 10/03كالمتمـ باألمر 
لى الخارج  .رؤكس األمكاؿ، مف كا 

تاريخ ب، صادر 24ج، عدد .ج.ر.، يتعمؽ بقكاعد الصرؼ كشركطو، ج1991 أكت 14 مؤرخ في 91/07نظاـ رقـ - 2
 .1992 مارس 29

 .244نبيؿ صقر، المرجع السابؽ، ص- 3
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تشمؿ باقي كسائؿ الدفع األخرل السيما الشيكات السياحية كالمصرفية، بطاقات الدفع : النقكد المصرفية-
.     كالسحب، رسائؿ االعتماد، األكراؽ التجارية

تعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ ـ اؿ22-96إف كاف األمر 
لى الخارج فيك ال يقتصر عمى  ٌنما يشمؿ كذلؾ " الصرؼ"مف كا  لى الخارج"كا  " حركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

لى الخارج"كييفيػـ مف عبارة  أٌف القانكف يتطمب عندما يتعمؽ األمر بالعممة  "حركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
. (1)األجنبية غير القابمة لمتحكيؿ أف تكتسي العممية طابعا تجاريا أم أف تككف ذات أىمية

: األحجاـ الكريمة كالمعادف النفيسة -

 .(2)كىي المعادف ذات القيمة الكبيرة كالمقصكد بيا الماس، الزمرد، السفير كالياقكت:  الكريمةاألحجار
كىي الذىب، الفضة، البالتيف، كقد تأخذ أشكاال كصكرا متنكعة أشار القانكف بالنسبة  :المعادف النفيسة

. (3) المصكغات مف الذىب كالفضة كالبالتيفل إؿباإلضافة، كاألكسمةلمذىب إلى السبائؾ كالقطع النقدية 

 مف القانكف 30 مكرر 715 عرفتيا المادة كقد تشكؿ محال لجريمة الصرؼ، األخرلإف القيـ ىي  :القيـ-
كتككف مسعرة  القيـ المنقكلة سندات قابمة لمتداكؿ، تصدرىا شركات المساىمة: "ص أفٌ كالتي تف (4)التجارم

........." في البكرصة
أٌنو   المذككر غير96/22 األمر مف 4 أدخميا المشرع الجزائرم كمحؿ لجريمة الصرؼ بمكجب المادة كقد

كؿ مف قاـ بعممية متعمقة بالنقكد أك القيـ المزيفة التي تشكؿ بعناصرىا "ربطيا بالقيـ المزيفة فقط بنصو 
...."  األمكاؿاألخرل مخالفة لمتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس 

ىـ األحكاـ المتعمقة أجريمة الصرؼ ذات خصكصية متميزة تمتاز بغياب تقنيف مكحد ؼ :السمكؾ المجـر-
لى الخارج مقيدة في نصكص األمكاؿبمخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كبحركة رؤكس   مف كا 

 .مبعثرة كمتقمبة تقمب الظركؼ االقتصادية كالمالية في الفترة المعينة
 كمجمؿ ىذه النصكص يغمب عمييا الطابع التنظيمي كىي صادرة أساسا مف البنؾ المركزم الذم خصو  

                                                           
 .244نبيؿ صقر، المرجع السابؽ، ص- 1
 .22ككد طارؽ، المرجع السابؽ، ص- 2
 .320أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 3
 93/08 يتضمف القانكف التجارم كمتمـ بالمرسـك التشريعي رقـ 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59 األمر رقـ -4

 فيفرم 06 المؤرخ في 05/02 كالقانكف 1996 ديسمبر 09 المؤرخ في 96/27 كباألمر رقـ 1993 أبريؿ 25المؤرخ في 
2005. 
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 .(1)المتعمؽ بالنقد كالقرض، بسمطات تنظيمية في مجاؿ الصرؼ المعدؿ كالمتٌمـ 11-03 رقـ األمر
نما ىي عد   المعدؿ كالمتمـ22-96 رقـ األمرة، كقد حصر يدكالكاقع أٌف جريمة الصرؼ ليست كاحدة كا 

. (2)ختمؼ مظاىر ىذه الجريمة ككؿ مظير يشكؿ في حد ذاتو جريمةـ

محاكلة مخالفة أك  مخالفة  السالؼ ذكره، المعدؿ كالمتمـ22-96 رقـ األمر مف األكلىتعتبر المادة 
 :لتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كغمى الخارج، بأية كسيمة كانت، ما يأتي

عدـ مراعاة ، عدـ استرداد األمكاؿ إلى الكطف، عدـ مراعاة التزامػات التصريح، التصريح الكاذب
عدـ الحصكؿ عمى التراخيص المشترطة أك عػدـ ، اإلجراءات المنصكص عمييا أك الشكميات المطمكبة

 .احتراـ الشركط المقترنػة بػيا

يعتبر " عمى 03-10 معدلة باألمر رقـ 2بينما تنص المادة  كال يعذر المخالؼ عمى حسف النية
 األفعاؿ اآلتية لى الخارج،إ مف كاألمكاؿأيضا مخالفة لمتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس 

: ا المعمكؿ بيـدكف مراعاة التشريع كالتنظيـ

تصدير  شراء أك بيع أك تصدير أك استيراد كؿ كسيمة دفع أك قيـ منقكلة أك سندات محررة بعممة أجنبية
كاستيراد كؿ كسيمة دفع أك قيـ منقكلة أك سندات محررة بعممة الكطنية، تصدير أك استيراد السبائؾ الذىبية 

". أك القطع النقدية الذىبية أك األحجار الكريمة أك المعادف النفيسة

 رقـ األمرالسمكؾ المنصكص عميو في المادة األكلى مف : كتبعنا لذلؾ يميز المشرع بيف نكعيف مف السمكؾ
، كىك جكىر جريمة الصرؼ كينصرؼ أساسا إلى األفعاؿ ذات الصمة بعمميات التجارة الخارجية 96-22

 كينصرؼ إلى األفعاؿ التي يرتكبيا 03-10 المعدلة باألمر 2كالسمكؾ المنصكص عميو في المادة 
. (3)المسافركف كعامة الناس كأفراد أك جماعات

يتميز الركف المعنكم في جريمة الصرؼ بالضعؼ كالضآلة، حيث تقـك الجريمة  :الركف المعنكم-2
 بمجرد الخطأ المتمثؿ في خرؽ أحكاـ التشريع أك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف

 مف األكلى مف المادة األخيرةإلى الخارج، كال يعذر المخالؼ عمى حسف نيتو، كىذا ما نصت عميو الفقرة 
 ".ال يعذر المخالؼ عمى حسف نيتو: " عمى أٌنو22-96 المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ 01-03 رقػـ األمر

                                                           
 .321أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
 .23ككد طارؽ، المرجع السابؽ، ص- 2
 .322أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 3



  الجػػريمة االقتصاديةظاىرـ :ثاني الفصػػؿ اؿ                                       :األكؿ الباب

- 181 - 

، أم األصمي السابؽ الذكر، إذ لـ تكف كاردة في النص 01-03 رقـ األمركىي فقرة مستحدثة بمكجب 
، كالتي يقصد منيا عدـ السماح لممخالؼ التذرع بحسف نيتو لإلفالت مف العقكبة 22-96في األمر رقـ 
. المقررة عميو

كأحد عناصر الركف " العمـ" اكتفى باإلشارة إلى عنصر قد 22-96تجدر اإلشارة إلى أٌف األمر رقـ 
ق الحالة ذ، مما يجعؿ الركف المعنكم في ق"اإلرادة"المعنكم، ميمال تماما لمعنصر اآلخر المتمثؿ في 

ناقصا كغير مكتمؿ لعناصره، كمف ثمة فال جدكل لمبحث عف ثبكت الركف المعنكم مف عدمو في مثؿ 
. 01-03ىذا القانكف السابؽ في الظيكر لألمر رقـ 

-96 المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ 01-03يككف المشرع المصرفي، كطبقا لمتعديؿ المدرج في األمر رقـ 
، قد ميز بيف صكرة جريمة الصرؼ المتعمقة بالنقكد، كبيف الصكرة األخرل التي يككف محميا معادف 22

. (1)ثمينة أك أحجارا كريمة أك سندات ديف

بناءن عمى ذلؾ، يككف المشرع الجزائرم قد أضفى عمى الجريمة التي يككف محميا نقكدا طابع الجريمة 
. (2)المادية البحثة، التي ال تستمـز لقياميا تكافر القصد الجنائي كال الخطأ الجزائي

في المقابؿ، تككف الصكرة الثانية مف الجرائـ المنصبة عمى األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة أك سندات 
 01-03الديف غير معنية كغير مقصكدة بما نصت عميو الفقرة األخيرة مف المادة األكلى مف األمر رقـ 

.  22-96المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ 

 التي يكفي لكقكعيا مجرد اقتراؼ الفعؿ المادم البحثةبالتالي تعتبر مخالفات الصرؼ مف الجرائـ المادية 
. المخالؼ لمقانكف، كدكف أية حاجة لمبحث عف كجكد النية أك إثباتيا

ىذا لككنيا مف جرائـ خطر ال ضرر، كىك ما أٌدل إلى إسباغ نكع مف الخصكصية عمى ركنيا 
المعنكم بجعمو ضعيفا كضئيال جدا أماـ خطكرة ىذا السمكؾ المقترؼ، كدكف الحاجة لمبحث عف نية 

 اإلضرارالمخالؼ، إف كانت تكمف في حرماف الدكلة مثال مف النقد؟ أك تيريبو إلى الخارج؟ أك في تعمد 
 غيرىا مف األسباب، ىذا مف جية، كمف جية أخرل، يككف البحث عف الدكافع أك... بمصالح الدكلة

                                                           
، كمية الحقكؽ كالعمـك (غير منشكرة) دكتكراه أطركحةشيخ ناجية، خصكصيات جريمة الصرؼ في القانكف الجزائرم، - 1

 .88، ص2012السياسية ، جامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك، الجزائر، 
 .57ككد طارؽ، المرجع السابؽ، ص- 2
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 عسير مف شانو عرقمة التنفيذ الفعمي كالسميـ لمقكانيف المنظمة أمركالبكاعث في ىذا الصنؼ مف الجرائـ 
. (1)القتصاديات الدكؿ، كالتي يككف قانكف الصرؼ كاحد منيا

 مف 01-03 رقـ رباألـ المعدؿ كالمتمـ 22-96يميز األمر رقـ  :الجزاءات المقررة لمرتكبييا /ثالثا
حيث الجزاء بيف الحالة التي يككف فييا المجني عميو شخصا طبيعيا كالحالة التي يككف فييا شخصا 

 :(2)معنكيا كما يأتي تبيانو

إذا كاف مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا فإف  :العقكبات المقرر تطبيقيا عمى الشخص الطبيعي -1
العقكبات التي يتعيف عمى القاضي أف يحكـ بيا إذا ما ثبتت التيمة في حؽ المخالؼ ىي الحبس الغرامة، 

 .أخرل تكميمية كالمصادرة كعقكبػة أصمية كعػقكبات
تتمثؿ العقكبات األصمية المطبقة عمى الشخص : العقكبات األصمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي -أ

 :            الطبيعي في الحبس، الغرامة كالمصادرة
 مف أك، مف ارتكب جريمة الصرؼ 01-03تعاقب المادة األكلى مكرر مف األمر : عقكبة الحبس-

.  حاكؿ ارتكابيا بالحبس مف سنتيف إلى سبع سنكات
 العاـ األقصى كالمالحظ ىنا أٌف الحد األقصى لمعقكبة المنصكص عمييا في ىذه المادة تجاكز الحد 

، بذلؾ يككف المشرع يخالؼ ما جاء بو القانكف العاـ، مما يؤدم إلى تأكيد فكرة خركج (3)المقرر لمجنح
المشرع الصرفي الجزائرم عف القكاعد المعركفة بخصكص تحديد الحد األقصى المقرر لمحبس في الجنح 
كىي خاصية أخرل ليذا النكع مف الجرائـ، مع احتفاظو بكصؼ الجنحة ليذه الجريمة كلـ يعطييا كصؼ 

 في ىذا النكع مف الجرائـ، كلعٌؿ اليدؼ مف (4)الجناية، بذلؾ يككف المشرع المصرفي اتبع سياسة التجنيح
.  لمعقكبةاإلصالحيذلؾ ىك تحقيؽ األثر 

: كتتػمثؿ في الغرامة كالمصادرة: الجزاءات المالية- 

المالحظ عمى الغرامة المقررة جزاء لجريمة الصرؼ ىك أف المشرع لـ يحدد قيمتيا بمقدار معيف   :ةـالغرا

                                                           
 .91شيخ ناجية، المرجع السابؽ، ص- 1
 .366أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم05الرجكع لنص المادة - 3
ىذا ما أخذت بو بعض التشريعات المقارنة ، كمشرع األلماني، كالبمغارم، الكندم، الشيمي كالفرنسي، حيث تصؿ عقكبة - 4

محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، الجزء الثاني : نقال عف. الحبس فييا إلى خمس سنكات
 .92جرائـ الصرؼ، المرجع السابؽ، ص
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كيفيـ مف ىذا النص أٌنو بإمكاف . كاكتفى بذكر حدىا األدنى كىك ضعؼ قيمة البضاعة محؿ المخالفة
القاضي الحكـ بما يفكؽ ىذه القيمة، كىك أمرا غير سائغ لمخالفتو مبدأ الشرعية الذم يفرض أف يككف 

 .  (1)الحد األقصى لمعقكبػة محدد بنػص القػانكف
 تحدد الحد األقصى 01-03 قبؿ تعديميا بمكجب األمر رقػـ 22-96ككانت المادة األكلى مف األمر رقـ 

أسمـ مف المسمؾ  لمعقكبة كىك ضعؼ قيػمة البضاعة محؿ المخالفة دكف تحديد حدىا األدنى كىذا المسمؾ
  .(2)الجديد الذم اتبعو المشرع الجزائرم عندما حدد الحد األدنى دكف تحديد الحد األقصى

أٌما عف مسألة تطبيؽ الظركؼ المخففػة بالنسبة لمغرامة فإٌنو يبدك مف صياغة النص أٌف نية المشرع ىي 
استبعاد تطبيؽ الظركؼ المخففة عمى الغرامة كىك األمر الذم جعمو يشدد عمى أف ال تقؿ الغرامة عف 

 المعدؿ كالمتٌمـ 01-03ضعؼ قيمة محؿ المخالفة كليذا االستنتاج ما يدعمو في عرض أسباب األمر 
 إذ جاء فيو أف أسباب تعديؿ النص األكؿ ىك تبني نظاـ عقابي رادع يستبعد فيو 22-96لألمر رقـ 

ع . مف ؽ53 المادة أحكاـ، كبالتالي استبعاده لتطبيؽ (3)تطبيؽ الظركؼ المخففة عمى العقكبات المالية
. كالخاصة بالظركؼ المخففة

 عمى ارتكاب جرائـ الصرؼ في غالبية األصميةتعتبر عقكبة المصادرة إحدل العقكبات : المصادرة- 
 كالمبالغ النقدية التي كانت  األشياء كاألدكات، حيث تنص ىذه التشريعات عمى مصادرة (4)تشريعات الدكؿ

 .(5)مستعممة أك مستخدمة في الجريمة
 سالؼ الذكر 22-96 األمركبيذا االتجاه أخذ المشرع الجزائرم في نص المادة األكلى مكرر مف 

. عمى أٌنو الحكـ بمصادرة محؿ الجنحة ك بمصادرة كسائؿ النقؿ المستعممة في الغش أمر إلزامي

                                                           
 .367أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة- 2
 .368أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 3
 لسنة 97 مف قانكف رقـ14 مف بيف ىذه التشريعات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ التشريع المصرفي المصرم في المادة- 4

، كالتشريع المصرفي 1994 الصادر سنة 94-38 المتضمف قانكف تنظيـ التعامؿ بالنقد المعدؿ بالقانكف رقـ 1976
 المعدؿ كالمتضمف تنظيـ انتقاؿ 21/04/1952 الصادر بتاريخ 208/52 مف الرسـك التشريعي رقـ 19السكرم في المادة 

حداث مكتب القطع، كالتشريع المصرفي الفرنسي في المادة    مف القانكف المصرفي16األمكاؿ كالقيـ بيف سكريا كالخارج كا 
 كالمختص بردع مخالفات الصرؼ لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لسامر عبد اهلل، 1945  مام سنة30الفرنسي الصادر في 
 . كما يمييا165المرجع السابؽ، ص

 .103منتصر سعيد حمكدة، الجرائـ االقتصادية، المرجع السابؽ، ص- 5
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أما حينما يتعذر النطؽ بالمصادرة عينا بسبب عدـ سبؽ حجز محؿ الجنحة ككسائؿ النقؿ المستعممة في 
الغش أك عدـ تقديميا مف طرؼ الشخص المسؤكؿ عف الجريمة، يتعيف عمى الجية القضائية أف تقضى 

.  (1)بعقكبة مالية تقـك مقاـ المصادرة ك تساكم قيمة ىذه األشياء
فمٌما كانت المصادرة مشركطة بكجكب سبؽ ضبط األشياء إلمكاف الحكـ بمصادرتيا، كلما كاف ىذا 
الشرط يحكؿ دكف مصادرة األمكاؿ في حالة عدـ تحققو، فقد كاف مف البدييي أف يمجأ المشرع إلى فرض 

غرامة تحدد قيمتيا عمى أساس قيمة األمكاؿ التي فات عمى الخزينة العمكمية الحصكؿ عمييا بطريؽ 
عقكبة  المصادرة بسبب عدـ تمكف السمطات مف ضبط تمؾ األشياء، كىك الشرط الالـز إلمكاف تكقيع

. (2)المصادرة
بالنسبة لمعقكبات التكميمية التي ىي جزاءات  :العقكبات التكميمية المطبقة عمى لمشخص الطبيعي -ب

 مف األمر 03جكازيو تترؾ السمطة التقديرية في الحكـ بيا لمقاضي كتشمؿ طبقا لمقتضيات نص المادة 
 : المعدؿ كالمتمـ ما يمي96-22
 كؿ شخص حكـ عميو بمخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف         *

لى الخارج يمكف أف يمنع كذلؾ لمدة أقصاىا    : سنكات مف تاريخ صيركرة الحكـ القضائي نيائيا مف05كا 
 .كؿ مزاكلة عمميات التجارة الخارجية -
 .ممارسة كظائؼ الكساطة في عمميات البكرصة أك عكف في المصرؼ -
 .أف يككف منتخبا أك ناخبا في الغرؼ التجارية أك مساعدا لدل الجيات القضائية -

إصدار أمر بنشر الحكـ القاضي باإلدانة كذلؾ مف طرؼ الجية القضائية المختصة سكاء بأف ينشر * 
. كامال أك مستخرج منو كذلؾ عمى نفقة المحككـ عميو في جريدة أك أكثر تعينيا

: العقكبات المقررة لمشخص المعنكم- 2
أف المشرع الجزائرم قد خطى خطكة كبيرة لما اتخذ مكقؼ اإلقرار بالمسؤكلية الجزائية لمشخص 

كلك كاف ذلؾ بمناسبة قكانيف خاصة قبؿ أف يعترؼ بيا في قانكف العقكبات، فكاف إلقرار  (3)المعنكم
خص المعنكم في جرائـ الصرؼ ال يتماشى كالقكاعد العامة المقررة في قانكف شبالمسؤكلية الجزائية لؿ

                                                           
 .66ككد طارؽ، المرجع السابؽ، ص- 1
، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب –قانكف الرقابة عمى النقد كالتيريب القكاعد العامة –الدكتكر عبد المنعـ عبد الرحيـ - 2

 .175ص ، 1977، 1طالجامعي، القاىرة، 
ما سيتـ التفصيؿ فيو في الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني مف ىذه األطركحة، عند دراسة المسؤكلية الجزائية لمشخص ىذا - 3

 .المعنكم عف الجرائـ االقتصادية
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 المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات الذم نص صراحة عمى 15-04العقكبات إلى غاية صدكر القانكف رقػـ 
، كقد استثنت كؿ مف الدكلة 51 مكرر كالمادة 18قياـ المسؤكلية الجزائيػة لمشخص المعنكم في المادة 
كيككف  .(1)انكف العاـ مف المسؤكلية الجزائيةؽكالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية الخاضعة لؿ

الشخص المعنكم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف 
 .عندما ينص القانكف عمى ذلؾ

 نجد المشرع الجزائرم أقر المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم بمكجب 22-96 األمركبالرجكع إلى 
يعتبر الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص، دكف المساس بالمسؤكليػة " :منو بنصيا 5المادة 

الجزائيػة لممثميػو الشرعييف، مسؤكال عف المخالفػات المنصكص عميػيا في المادتيف األكلى كالثانية مف ىذا 
كعميو حتى تقـك المسؤكلية الجزائية  ".األمػر كالمرتػكبػة لحسابػو مف قبؿ أجيزتػو أك ممثميػو الشرعييف

لمشخص المعنكم في جريمة الصرؼ البد أف يككف الشخص المعنكم خاضعا لمقانكف الخاص كأف ترتكب 
كتبعا لذلؾ يتعرض الشخص المعنكم لمعقكبات  .الجريمة لحسابو كمف قبؿ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف

: اآلتية

 . غرامة ال يمكف أف تقؿ عف أربػع مرات عف قيػمػة محؿ المخالفػة أك محاكلػة المخالفة -
 .مصادرة محؿ الجنحة ككسائؿ النػقؿ المستػعممػة في الغػش -

 تصدر إحدل العقكبات التكميمية أك جميعيا عمى الشخص المعنكم لمدة ال أفكما يمكف لمجية القضائية 
:  سنكات كتتمثؿ في5تتجاكز 
 .المنع مف مزاكلػة عمميػات الصػرؼ كالتػجارة الخارجيػة -
 .اإلقصاء مف الصفقػات العػمكميػة -
 .المنع مف الدعػكل العمنيػة إلى االدخػار -
 .المنع مف ممارسػة نػشاط الكسػاطػة في البكرصػة -

 كجرائـ حماية كاألسعارائـ البكرصة كجرائـ المنافسة جر: المطمب الثالث
 المستيمؾ

كالخمؿ في التسيير بسبب ىيمنة القطاع العاـ كتذبذب - سابقا-نظرا لألزمة التي عاشتيا الجزائر 
كتيرة النمك االقتصادم كالتبعية لمخارج، عرفت الجزائر تحكالت ىامة بغرض معالجة كتدارؾ الكضعية 

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم51ك  مكرر18الرجكع إلى نص المادة - 1
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 فاتجيتكتييئة المحيط رغبة منيا في ربح الكقت ، (1)الحالية فسارعت باإلصالحات لتحرير االقتصاد
 إلى إيجاد آلية لنظاـ السكؽ جسدت في إنشاء بكرصة الجزائر ىذه األخيرة التي تعد السمطات العمكمية

 يتـ إذقكل االستثمار المختمفة كليا دكر فعاؿ في تكجيو االقتصاد كتنشيطو أداة فعالة كمكاف الرتقاء 
. عـ كأكسع لممشركع االقتصادم الحضارمأإعطاءه قكة دفع أكبر كشمكلية 

نظرا ألىمية دكر البكرصة في الحياة االقتصادية، ارتقت إلى اىتماـ المشرعيف كذلؾ عف طريؽ بسط 
 األجيزةالحماية الجنائية ليا، بسف ترسانة مف النصكص التشريعية التي تعد قكاعد تحكـ  مجمكعة مف 

بداخميا كتككف ىيكميا التنظيمي، فإلى أم مدل كفؽ المشرع الجزائرم لتحقيؽ ذلؾ؟ كىذا ما سنحاكؿ 
كمف بيف الضابطة االقتصادية أيضا، كالتي تستند إلى  .عميو في الفرع األكؿ مف ىذا المطمباإلجابة 

النظاـ العاـ االقتصادم، قانكف المنافسة كالذم ييدؼ إلى تنظيـ النشاطات االقتصادية ككضع حدكد 
 التي تعرقؿ حرية المنافسة أك عدـ احتراـ قكاعدىا، أك تقيد التجارة األفعاؿلمحرية االقتصادية، كمجابية 

كمف بيف المكاضيع المرتبطة بالمنافسة ىك . كاحتكار السكؽ كىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في الفرع الثاني
 تكفير السمع كالخدمات ال يككف إاٌل مف أعكاف أفحماية المستيمؾ، كالذم تبرره عدة عكامؿ أىميا 

 ىذه المعادلة كأماـاقتصادية تنشط في السكؽ كتتنافس عمى تقديـ األحسف كاألجكد لممستيمؾ، 
االقتصادية، التي يعتبر الطرؼ الضعيؼ فييا ىك المستيمؾ في مكاجية العكف االقتصادم القكم، استمـز 

ذلؾ تدخؿ المشرع لحماية الطرؼ الضعيؼ في ىذه العالقة بكضع قانكف حماية المستيمؾ كالذم مف 
 .حماية االقتصاد الكطني، كىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في الفرع الثالثتتـ كراءه 

 ةجرائـ البكرص: الفرع األكؿ

المؤرخ  (2)10-93 مف المرسكـ التشريعي رقـ 60 في المادة ةتناكؿ المشرع الجزائرم جرائـ البكرص
-03 كالقانكف رقـ 1996-01-14 المؤرخ في 10-96 المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 23/05/1993في 
 المتعٌمقة ببكرصة القيـ المنقكلة كالذم ينظـ سكؽ األكراؽ المالية كقد 2003-02-17 المؤرخ في 04

                                                           
لمزيد مف التفصيؿ الرجكع إلى المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ ليذه األطركحة، كالمعنكف بالتطكر - 1

 .كما يمييا 85 التاريخي لمجريمة االقتصادية في التشريع الجزائرم، ص
 34ج، العدد .ر.ج.المتعمقة ببكرصة القيـ المنقكلة، ج 23/05/1993 المؤرخ في 10-93المرسـك التشريعي رقـ - 2

 04-03 كالقانكف رقـ 1996-01-14 المؤرخ في 10-96 كالمعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 25/05/1993الصادر بتاريخ 
 .2003- 02-17المؤرخ في 
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تضمف ىذا المرسكـ تجريـ بعض السمككيات غير المشركعة التي قد تقع في بكرصة القيـ المنقكلة، كقد 
.  نص عمى تكقيع بعض الجزاءات الجنائية عمى مرتكبييا

 المالية مف األكلكيات األساسية لبناء اقتصاد كطني قكم خاصة أف ىذه األسكاؽ األكراؽفحماية بكرصة 
قد أصبحت عرضة لتقمبات كثيرة بسبب اتجاىيا إلى العالمية، كاستخداميا الكثيؼ لمعطيات ثكرة 

جريمة العالـ بأسرار : كتأخذ جرائـ البكرصة ثالثة صكر نص عمييا المشرع الجزائرم كىي. المعمكمات
الشركة، جريمة نشر المعمكمات الخاطئة أك المظممة، كجريمة القياـ بأعماؿ غير مشركعة في سكؽ 

لى غاية تعديميا بمكجب القانكف رقـ . البكرصة  المذككرة تنص عمى صكرة 60، كانت المادة 04-03كا 
كاحدة كىي جنحة جريمة العالـ بأسرار الشركة ثـٌ أضاؼ القانكف المذككر صكرتي القياـ بأعماؿ غير 

 القيـ المنقكلة في ةففيما تتمثؿ صكر جرائـ بكرص .(1)شرعية في سكؽ البكرصة كنشر معمكمات خاطئة
ىي العقكبات المقررة لمجابيتيا؟  التشريع الجزائرم؟ كما

 قيـ المنقكلة، البٌد أكال تعريؼ القيـ ةؿ الخكض في تعريؼ بكرصب ؽ:تعريؼ بكرصة القيـ المنقكلة/ أكال
  .المنقكلة

 ىي سندات قابمة لمتداكؿ تصدرىا أشخاص معنكية عمكمية أك خاصة كيخكؿ :تعريؼ القيـ المنقكلة- 1
.  القانكف لمدكلة كالجماعات كذلؾ استعماؿ ىذه الكسيمة لحشد االدخار

القيـ المنقكلة ىي سندات " : مف القانكف التجارم، القيـ المنقكلة كاآلتي30 مكرر 715ت المادة ؼكقد عر
قابمة لمتداكؿ تصدرىا شركات المساىمة كتككف مسعرة في البكرصة أك يمكف أف تسعر، كتمنح حقكقا 
مماثمة حسب الصنؼ كتسمح بالدخكؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في حصة معينة مف رأس ماؿ 

كسندات  (3)أسيـ: إذا القيـ المنقكلة عبارة عف". (2)الشركة المصدرة أك حؽ مديكنية عاـ عمى أمكاليا
 .(4)االستحقاؽ

                                                           
 .249 صأحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ،- 1
 .(سالؼ الذكر )  المتضمف القانكف التجارم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/95 مف األمر 30 مكرر 715 المادة -2

سند قابؿ لمتداكؿ تصدره شركات المساىمة كتمثيؿ لجزء مف "ت السيـ عمى أٌنو . مف ؽ40 مكرر715 عرفت المادة -3
 ".رأسماليا

سند قابؿ لمتداكؿ يخكؿ بالنسبة لإلصدار الكاحد نفس "عمى أٌنو  ت. مف ؽ81 مكرر 715سند االستحقاؽ عرفتو المادة - 4
 ".حقكؽ الديف بالنسبة لنفس القيمة االسمية
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 المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة المعدؿ 10-93 عرفيا المرسكـ التشريعي رقـ :بكرصة القيـ المنقكلة -2
تعد بكرصة القيـ المنقكلة إطارا لتنظيـ كسير العمميات فيو يخص القيـ : " منواألكلىكالمتمـ، في المادة 

كتشمؿ . "المنقكلة التي تصدرىا الدكلة كاألشخاص اآلخركف مف القانكف العاـ كالشركات ذات األسيـ
شركة تسيير ، لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا :(1)بكرصة القيـ المنقكلة عمى الييئتيف اآلتيتيف

 .بكرصة القيـ المنقكلة

كتعتبر لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا سمطة ضبط مستقمة لتنظيـ عمميات البكرصة 
 04تتككف مف رئيس كستة أعضاء يعينكف لمدة . كمراقبتيا، تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي

تتكلى المجنة ميمة تنظيـ سكؽ القيـ المنقكلة كمراقبتيا، بالسير خاصة عمى حماية االدخار  ك.(2)سنكات
 .(3)المستثمر في القيـ المنقكلة كحسف سير سكؽ القيـ كشفافيتيا

رائـ جتأخذ : التشريع الجزائرم كالجزاءات المقررة لياصكر جرائـ بكرصة القيـ المنقكلة في / ثانيا
 :يمي البكرصة ثالث صكر نكردىا فيما

 المتتبع لألزمات العالمية التي حدثت في البكرصات العالمية، يجد أف :جنحة العالـ بأسرار الشركة- أ
أسكاؽ الماؿ  ، ألجؿ ذلؾ كانت جؿ قكانيفاالمتيازيةسببيا الرئيسي يعكد إلى استغالؿ المعمكمات 

كقد ارتبط مفيـك . المعاصرة تجـر ىذا السمكؾ كتفرض عقكبات رادعة مف أجؿ الحفاظ عمى كفاءة السكؽ
   .(4) المالي في ىذه السكؽ اإلفصاح المالية بمدل تكفراألكراؽسكؽ 

يعاقب " : مف المذككرة بنصيا60نٌص المشرع الجزائرم عمى ىذه الصكرة في الفقرة األكلى مف المادة 
 عف منظكر مصدر امتيىازيةكؿ شخص تتكفر لو بمناسبة ممارستو مينتو أك كظيفتو، معمكمات ....بػ

سندات أك كضعية أك منظكر تطكر قيمة منقكؿ ما، فينجز بذلؾ عممية أك عٌدة عمميات في السكؽ أك 
يعتمد السماح بإنجازىا، إما مباشرة أك عف طريؽ شخص مسخر لذلؾ، قبؿ أف يطمع الجميكر عمى تمؾ 

 ".المعمكمات

                                                           
 .251 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1
 . المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة المعدؿ كالمتمـ10-93 مف المرسـك التشريعي 20الرجكع لنص المادة - 2
 .251أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 3
، (غير منشكرة) دكتكراه أطركحةحمزة عبد الكىاب، الحماية الجنائية ألكراؽ البكرصة في التشريع الجزائرم كالمقارف، - 4

 .96ص ،2014كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، 
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 ، يتبيف لنا أٌف ليذه الجنحة أربعة عناصر أساسية  المذككرة أعاله60مف نص المادة  :أركاف الجريمة-1
 : تتمثؿ في

لـ يحٌدد المشرع الجزائرم األشخاص الذم  :(الصفة الخاصة في الجاني) صفة العالـ بأسرار الشركة -
 المذككرة دكف 60/01في المادة ..." كؿ...يعاقب"يقعكف تحت طائمة العقاب، كاكتفى باستخداـ لفظ 

 .، كىك ما يحتاج إلى تحديد دقيؽ لصفة الجاني"بمناسبة ممارسة مينتو أك كظيفتو"تحديد سكل بعبارة 

: كينقسمكف إلى طائفتيف: المطمعكف عمى أسرار الشركة -

تشمؿ ىذه الطائفة مديرم الشركات كرئيس الشركة : المطمعكف األكلكف عمى األسرار/ الطائفة األكلى
كالمديركف العمكميكف، كأعضاء في مجمس الرقابة، ككذلؾ الممثمكف الدائمكف عف األشخاص المعنكية 

" المطمعكف األكؿ عمى األسرار"كيطمؽ عمى ىؤالء األشخاص . الذيف يزاكلكف الكظائؼ المذككرة
premières mains"  أك"par nature"(1) . كيفترض فييـ أيضا العمـ كالمعرفة بالمعمكمات المميزة المتعمقة

ف كانكا إكال يدخؿ ضمف ىذه الطائفة الشركاء، حتى ك. بالشركة، كبسبب أعماليـ التي يمارسكنيا فييا
 .(2)يحكزكف عمى األغمبية، كال محافظ الحسابات

تشمؿ ىذه الطائفة كؿ األشخاص الطبيعييف الذيف :  عمى األسرار الثانكييفالمطمعكف/ الطائفة الثانية
المطمعكف " كيطمؽ عمييـ مصطمح. يحكزكف معمكمات سرية مميزة بمناسبة أدائيـ لكظائفيـ أك مينيـ

 par"، أك بالمصادفة "de fait" "، أك المطمعكف في الكاقع"les initiés secondaire" " عمى األسرارالثانكييف

occasion" بطريقة غير مباشرة"، أك" "Indirect." 

- كال يحمؿ كاىؿ ىذه الطائفة بقرينة مفترضة بمعرفة المعمكمات السرية المميزة، كيتعيف عمى المحكمة
إقامة الدليؿ عمى أف - عند إدانة أحد أشخاص المنتميف إلييا بجريمة استغالؿ معمكمات سرية مميزة

 .(3)المعمكمات السرية المميزة كانت في نطاؽ كظيفتو، كاتصؿ عممو بيا قبؿ الجميكر

 ال يجـر القانكف كال يعاقب مف يقـك بعمميات غير شرعية بناء عمى المعمكمات التي تمقاىا :المستفيد-
. (1) يعاقب العالـ بالسر الذم سمح لغيره القياـ بعمميات غير شرعيةإنماك خارج أم نشاط ميني،

                                                           
مجمة االجتياد ، "جرائـ بكرصة القيـ المنقكلة في التشريع الجزائرم أشكاليا كالعقكبات المقررة ليا" كردة شرؼ الديف، -1

 .223، ص11، مخبر أثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد القضائي
 .255أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
 .224 كردة شرؼ الديف، المرجع السابؽ، ص-3
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 تجدر اإلشارة إلى أٌف القضاء الفرنسي كسع مف نطاؽ تطبيؽ الجريمة إذ أجاز تطبيؽ حكـ: اإلخفاء-
 جنحة العالـ بأسرار الشركة عمة مف استغؿ، كىك يعمـ بذلؾ، معمكمات تمقاىا مف عالـ بأسرار ء اإلخفا

 (2)الشركة، كىذا يقتضي بالضركرة أف يككف المخفي عالما بالمصدر التدليسي لممعمكمات التي استغميا

بأسرار ىا مف عالـ كفي ظٌؿ التشريع الجزائرم، يصمح تطبيؽ حكـ اإلخفاء عمى مف استغؿ معمكمات تمقا
. كىك يعمـ بذلؾ الشركة

 الجاني، يجب أف تنصب لدلبالنسبة لمضمكف المعمكمات المتكفرة  :المعمكمات المتكفرة لدل الجاني- 
أك عمى منظكر تطكر قيمة .  المذككرة عمى منظكر مصدر سندات أك كضعيتو60حسب نص المادة 
 .امتيازيةكيجب أف تككف ىذه المعمكمات . منقكؿ في السكؽ

كيتمثؿ في انجاز عمميات في السكؽ عف طريؽ البيع أك الشراء ألم : (الركف المادم) اإلجراميالنشاط - 
 أك قيـ منقكلة يمكف تداكليا في السكؽ بالتدليس أك السماح لمغير بإنجاز عممية في السكؽ المالي أسيـ
 العالـ بأسرار الشركة الذم يسمح لغيره أعماؿ القانكف يفرض كتماف السر كعميو جـر المشرع أفذلؾ 

بإنجاز عممية في السكؽ  بصكرة متعمدة أما الغير المستفيد يبقى خارج دائرة التجريـ كالعقاب كال عذر في 
. (3 ).....ف لمضركرة المينيةانقؿ المعمكمات إال إذا ؾ

أٌما الركف المعنكم في ىذه الجريمة ال يعتد بو مما يدخؿ ىذا الفعؿ في نطاؽ جرائـ الخطر حيث ال دخؿ 
 لعالـ بأسرار الشركة اإلجرامية لـ تتطمب تكافر النية األكلى في فقرتيا 60ف المادة أ فييا، كاإلجراميةلمنية 

 السببية بيف العمـ بالمعمكمة كعممية ةكلـ تيتـ بالباعث في حد ذاتو كما لـ تنص عمى كجكب تكفر عالؽ
 يحكز عمى معمكمات بأنوق يشترط في الجاني في ىذه الجريمة أف يككف كاعيا إفٌ البكرصة محؿ النزاع بؿ 

. غير معركفة بالنسبة لمعامة ة امتيازم
 بإنجاز عممية أك تبميغ األمر كاف إاٌل إذاأما بالنسبة لكقت ارتكاب الجريمة، فإنيا ال ترتكب الجريمة 
كيبدأ . ا عمى الجانيم كتماف السر سارأكالمعمكمات قد تـ خالؿ الفترة التي كاف فييا كاجب االمتناع 

                                                                                                                                                                                     
 .256أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1

2
 - Crim.06-10-1995,n° H94-83.780. 

 .257نقال عف أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص
عمر سالـ، الحماية الجنائية لممعمكمات غير المعمنة لمشركات المقيدة بسكؽ األكراؽ المالية، دار النيضة العربية - 3

 .47، 1999، 1طالقاىرة، مصر، 
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سرياف ىذه الفترة مف تمؾ المحظة التي تصبح فييا المعمكمات االمتيازية دقيقة كمؤكدة كتسرم مادامت 
 .(1)المعمكمات لـ تنتو بعد إلى الجميكر

 كالجزاءات الجزائية نكعيف مف الجزاءات، العقكبات إلىيتعرض مرتكب الجريمة  :قمع الجريمة- 2
 :اإلدارية

 سالؼ الذكر عمى الجريمة 10-93 مف المرسكـ التشريعي 60تعاقب المادة :  الجزائيةالعقكبات -
كيمكف . دج أك بإحدل العقكبتيف فقط30.000رىا د سنكات كبغرامة مالية ؽ5 أشير إلى 6بالحبس مف 

 أكثر مف المبمغ المذككر حتى يصؿ إلى أربعة أضعاؼ مبمغ الربح المحتمؿ تحقيقو إلىرفع مبمغ الغرامة 
 . دكف أف تقؿ ىذه الغرامة عف مبمغ الربح نفسو

عالكة عمى العقكبات القضائية كالتي تـ ذكرىا، يتعرض مرتكب الجريمة إلى :  اإلداريةتاالجزاء- 
جزاءات إدارية تصدرىا الغرفة التأديبية التابعة لمجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا المنصكص عمييا 

، التكبيخ، حظر النشاط كمو أك اإلنذار: كتتمثؿ في:  مف المرسكـ التشريعي سالؼ الذكر51في المادة 
أك فرض غرامات يحدد مبمغيا بعشرة مالييف دينار أك بمبمغ /جزئو مؤقتا أك نيائيا، سحب االعتماد، ك

 .(2)يساكم الربح المحتمؿ تحقيقو بفعؿ الخطأ المرتكب، كتدفع المبالغ لصندكؽ الضماف
 في فقرتيا الثالثة مف المرسـك 60نصت المادة  :ةصالقياـ بأعماؿ غير شرعية في سكؽ البكر-  ب

 المتعمؽ ببكرصة القيـ 17/02/2003 المؤرخ في 04-03 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 10-93التشريعي 
كؿ شخص يككف قد مارس أك حاكؿ أف يمارس، مباشرة أك عف طريؽ شخص آخر : "المنقكلة بنصيا

 ".مناكرة ما بيدؼ عرقمة السير المنتظـ لسكؽ القيـ المنقكلة مف خالؿ تضميؿ الغير
كقد يشكؿ نفس فعؿ جريمة المضاربة الغير المشركعة المنصكص كعمييا كالمعاقب عمييا في المادة 

. ع. ؽ172/04
كيقصد بالتالعب باألسعار قياـ المضارب بأفعاؿ، مف شأنيا إحداث ارتفاع، أك انخفاض مصطنع في 
األسعار، بغرض االستفادة مف فركؽ األسعار، باالعتماد عمى طرؽ احتيالية، مف التدليس، كالغش 

 .(3) مصطنعة، تؤثر عمى التكازف االقتصادمفي األسعاركالنصب، تحدث فكارؽ 

                                                           
 .259أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 1
 .260 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
3

، عمى 05/05/2017أحمد بف محمد الخميؿ، جرائـ البكرصة النظامية كأحكاميا الفقيية، مقاؿ الكتركني، أطمع عميو يـك - 
 /http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011: الكصمة
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 كركف مادمكؽ البكرصة تكافر ركف تقتضي جريمة القياـ بأعماؿ غير شرعية في س :أركاف الجريمة -1
 :معنكم

: (1)كيتككف مف العناصر التالية:  الركف المادم-

 .مناكرات بيدؼ عرقمة السير المنتظـ لسكؽ القيـ المنقكلة -
. المناكرات التي تضمؿ الغير -

 المعدؿ 10-93 مف المرسكـ التشريعي رقـ 60لـ ينص المشرع الجزائرم في المادة : الركف المعنكم- 
 المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، عمى عنصر العمد في تككيف جريمة القيـ 04-03كالمتمـ بالقانكف رقـ 

نو ال يتطمب قصدا جنائيا لقياـ ىذه أبأعماؿ غير المشركعة في سكؽ البكرصة، فيؿ ذلؾ يدؿ عمى 
الجريمة؟ 

 لقياـ ىذه الجريمة أف يقكـ مرتكبيا بمناكرة بيدؼ عرقمة  سالفة الذكر يتبيف لنا60باستقراء نص المادة 
عند استخداـ الطرؽ التدلسية كاالحتيالية ىك السير المنتظـ لمسكؽ، كىذا داللة عمى أمر قصدم، ككذلؾ 

. أيضا أمر صادر عف قصد
أسمكب الردع في ىذا النكع مف الجرائـ ىك نفسو الذم شرع لقمع جريمة العالـ بأسرار  :قمع الجريمة- 2

 المعدؿ كالمتمـ 10-93رقـ  مف 60المادة الشركة إذ المتابع بيا تطبؽ عميو العقكبة المحددة بنٌص 
 . المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة04-03بالقانكف رقـ 

أكرد المشرع الجزائرم ىذه الصكرة في  :جريمة نشر معمكمات خاطئة أك مغالطة كسط الجميكر- ج
 سالفة الذكر، حيث أضيفت إلييا فقرتاف، كما سبؽ 60قانكف بكرصة القيـ المنقكلة إثر تعديؿ المادة 

 الفرنسي األمر مف 1-10الفقرة  مطابقة لما جاء في كىي.  إلى ذلؾ، إحداىما جاءت بيذه الصكرةاإلشارة
 .(2) المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة833-67رقـ 

شخص يككف قد تعمد "كبمقتضى ىذا التعديؿ، يعاقب بالعقكبات المقررة لجنحة العالـ بأسرار الشركة كؿ 
معمكمات خاطئة أك مغالطة كسط الجميكر بطرؽ ككسائؿ شتى، عف منظكر أك كضعية مصدر تككف 

سنداتو محؿ تداكؿ في البكرصة، أك عف منظكر تطكر سند مقبكؿ لمتداكؿ في البكرصة مف شأنو التأثير 

                                                           
 .262 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1
2

بكسقيعة،  نقال عف أحسف. ، المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة28/09/1967 المؤرخ في 833-67األمر الفرنسي رقـ - 
 .226المرجع السابؽ، ص
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كقد يشكؿ نفس فعؿ جريمة المضاربة الغير المشركعة المنصكص كعمييا كالمعاقب عمييا ". األسعارعمى 
 .(1)ع. ؽ 172/01في المادة 

: أركاف الجريمة- 1
.  يتمثؿ في نشر معمكمات غير صحيحة  كخاطئة بطرؽ ككسائؿ شتى:الركف المادم-
لؾ مف ذتقتضي الجريمة في ىذه الصكرة قصدا عاما يتمثؿ في التعمد كما يتجمى : الركف المعنكم-

".  تعمد نشر معمكمات"النص الذم أشار إلى 
 :قمع الجريمة- 2

 نكعيف مف الجزاءات، منيا عقكبات ذات طالع إلىجريمة نشر معمكمات كاذبة، يتعرض مرتكب 
-93  مف المرسكـ التشريعي60 التي قررتيا المادة جزائي كأخرل ذات طابع إدارم، كىي نفس العقكبات

كالتي سبؽ جريمة القياـ بأعماؿ غير مشركعة  العالـ بأسرار الشركة، ك سالؼ الذكر عمى جريمة10
. ذكرىما

 كاألسعارجرائـ المنافسة : الفرع الثاني

ككذلؾ  (2)03-03قانكف المنافسة التي تضمنيا  بيف الجرائـ االقتصادية ىي مفجرائـ المنافسة 
 مبدأ حرية المنافسة ال يعني التصرؼ في السكؽ دكف أف، حيث (3)02-04قانكف الممارسات التجارية 

قيكد أك ضكابط، بؿ يعتبر مسؤكلية في نطاؽ الشفافية كالمكضكعية كلضماف منافسة حرة كممارسة تجارية 
جؿ المحافظة عمى مصمحة كؿ المتدخميف في الحركة االقتصادية، تضمف قانكف المنافسة أشرعية كمف 

 .كالممارسات التجارية مجمكعة مف النصكص العقابية تطبؽ عمى المؤسسة المخالفة

                                                           
1

 .266أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 
 2003 جكيمية 20لصادر  ا،43 ج، عدد.ج.ر. المتعمؽ بالمنافسة، ج2003 جكيمية 19 المؤرخ في 03-03 األمر-2

 02، الصادرة في 36 ج، عدد.ج.ر. المتعمؽ بالمنافسة، ج2008  جكاف25المؤرخ في 12-08المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 
 46 ج، العدد.ج.ر.، المتعمؽ بالمنافسة، ج2010 أكت 15 المؤرخ في 10/05، كالمعدؿ كالمتمـ بقانكف 2008جكيمية 

 .2010  أكت18الصادرة في 
3

 41ج، العدد .ج.ر.، يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج2004 يكنيك23 مؤرخ في 02-04القانكف - 
 .03، الصفحة 2004 جكاف 27الصادر بتاريخ 
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كجكد مؤسسات في السكؽ كممارستيا لنشاطيا التجارم عمى مستكاه مف شأنيا أف يجعميا تبـر عقكدا قد ؼ
كمف أجؿ كضع حد ليذه الممارسات تضمف كؿ . (1)يؤدم بعضيا إلى ظيكر ممارسات يحظرىا القانكف

مف قانكف المنافسة كالممارسات التجارية عمى حد سكاء جممة مف الجرائـ الرامية إلى تحديد الممارسات 
: يمي  الردعية كالتي سنتناكليا في ماأحكامياالمحظكرة جزائيا كتبياف 

 المعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بالمنافسة 03/03 األمر إلىبالرجكع :الممارسات المنافية لقكاعد المنافسة/أكال
 :(2)يمكف حصر صكر الممارسات المنافية لقكاعد المنافسة في فئتيف

 .الممارسات المقيدة لممنافسة -
. التجمع غير المرخص بو -

 

 

 

  الممارسات المقيدة لممنافسة: الفئة األكلى

، الممارسات  المعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بالمنافسة03/03لقد حصر المشرع الجزائرم ضمف األمر 
 كالتعسؼ الناتج عف المقيدة لممنافسة في جممة تصرفات جسدت في األعماؿ كاالتفاقات الغير المشركعة

 .كضعية التبعية االقتصادية، كالبيع بثمف أقؿ مف سعر التكمفة

تعتبر االتفاقات غير المشركعة، أكلى الممارسات المقيدة :  كاالتفاقات غير المشركعة األعماؿ-1
 المتعمؽ 03-03 رقـ 06لممنافسة التي تناكليا قانكف المنافسة الجزائرم، تـٌ حظرىا بمكجب المادة 

تحظر الممارسات كاألعماؿ المدبرة كاالتفاقات كاالتفاقيات : "بالمنافسة المعدؿ كالمتمـ، حيث جاء فييا أنو
الصريحة أك الضمنية عندما تيدؼ أك يمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة أك الحد منيا أك اإلخالؿ 

 :بيا في نفس السكؽ أك في جزء جكىرم منو، السيما عندما ترمي إلى

 .الحد مف الدخكؿ في السكؽ أك مصادر التمكيف -
                                                           

 ، جامعة قسنطينة(غير منشكرة)سميحة عالؿ، جرائـ البيع في قانكف المنافسة كالممارسات التجارية، مذكرة ماجستير- 1
 .9ص ،2005-2004 الجزائر،

 .274 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
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 . منافذ التسكيؽ أك االستثمارات أك التطكر التقنياإلنتاج أكتقميص أك مراقبة  -
 . أك انخفاضيااألسعارعرقمة تحديد األسعار حسب قكاعد السكؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع  -
تطبيؽ شركط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارييف، مٌما يحرميـ مف منافع  -

 .المنافسة
إخضاع إبراـ العقكد مع الشركاء لقبكليـ خدمات إضافية ليس ليا صمة بمكضكع ىذه العقكد سكاء  -

 . حسب األعراؼ التجاريةأكبحكـ طبيعتيا 
 المشرع أكردىاكىي أفعاؿ ". السماح بمنح صفقة عمكمية لفائدة مرتكبي ىذه الممارسات المقيدة -

. عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 المتعمقة باالتفاقات المحظكرة نكعيف 6 مف نطاؽ تطبيؽ المادة 03-03مف األمر  (1)9كتستبعد المادة 
كتمؾ التي تؤدم إلى تطكر ، تمؾ الناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي أك تنظيمي :مف االتفاقات كىما

. اقتصادم
ؤدم ػإف التعسؼ الناتج عف كضعية الييمنة م : أك االحتكار(2) التعسؼ الناتج عف كضعية الييمنة-2

 (3) المتعمؽ بالمنافسة، إلى ىيمنة المؤسسة عمى السكؽ كمو أك احتكار03-03 مف األمر 7حسب المادة 

لو أك عمى جزء منو، كقد ذكرت لنا المادة بعض األعماؿ اٌلتي تدؿ عمى أف ىناؾ تعسفا ناتجا عف 
كضعية ىيمنة عمى السكؽ، كالتي يمكف تصنيفيا إلى ممارسات تمس بالمنافسة في مجاؿ األسكاؽ كأخرل 

 .تمس بالمنافسة في مجاؿ األسعار، كأخيرا ممارسات تمس بالمنافسة في مجاؿ الشركط التعاقدية
 03-03تعتبر ىذه الممارسة جديدة في األمر  :التعسؼ في استغالؿ كضعية التبعية االقتصادية-3

ٌنما أدرجيا ضمف التعسؼ في كضعية  الممغى،06-95 فمـ يذكرىا األمر ،المتعمؽ بالمنافسة  منفردة كا 
استغالؿ "أم جاءت بمفيـك جديد المتمثؿ في ، 03-03 األمر الييمنة، كتـ استحداثيا بشكؿ مستقؿ في

 ".كضعية التبعية االقتصادية

                                                           

 .(سالؼ الذكر )  المتعمؽ بالمنافسة03/03 مف األمر 9الرجكع لنص المادة - 1
الكضعية اٌلتي تمكف مؤسسة ما مف الحصكؿ عمى مركز "، كضعية الييمنة بأنيا 03/03ج مف األمر -3عرفت المادة - 2

قكة اقتصادية في السكؽ المعني مف شأنيا عرقمة قياـ منافسة فعمية فيو كتعطييا إمكانية القياـ بتصرفات منفردة إلى حد 
 ". زبائنيا أك ممكنيياأكمعتبر إزاء منافسييا، 

 االحتكار كمصطمح اقتصادم، ىك انفراد مشركع كاحد بعرض سمعة ليس ليا بديؿ، أك حبس سمعة معينة تربصا لمغالء -3
الرجكع في ىذا الشأف لمحمد عمى سكيمـ، المرجع . كشرط كجكد االحتكار اختفاء المنافسة التي يعرض بيا احتكار السمعة

 .808السابؽ، ص
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العالقة : " المتعمؽ بالمنافسة كضعية التبعية االقتصادية بأنيا03-03د مف األمر /3تعرؼ المادة ك
بالشركط التي تفرضيا  التعاقد التجارية التي ال يككف فييا لمؤسسة ما حؿ بديؿ مقارف إذا أرادت رفض

". عمييا مؤسسة أخرل سكاء كانت زبكنا أك ممٌكنا

 المتعمؽ بالمنافسة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الحاالت 03-03 مف األمر 11كقد بينت المادة 
: التي تعتبرىا تعسفا في استغالؿ التبعية كىي

رفض البيع بدكف مبرر شرعي، حيث البائع يرفض تمبية الطمب الذم يقدمو لو المشترم المتكاجد  -
 .(1)في كضعية تبعية اقتصادية إزاءه

ذلؾ األسمكب التجارم الذم تمجأ إليو " كيعرؼ البيع المتالـز عمى أنو: البيع المتالـز أك التمييزم -
المؤسسة الممكنة كالتي تككف في مركز قكة مف أجؿ إلزاـ المؤسسات التابعة ليا اقتصاديا عمى 

لمنتكج آخر، كالذم يككف مف نكع مرافؽ  في بيع أحد المنتكجات قبكؿ شركطيا التعسفية كالمتمثمة
مخالؼ بحيث تككف ىذه األخيرة في غالب األحياف ليست بحاجة إليو، مما يسمح لممؤسسة 

 .(2)"الممكنة مف تحقيؽ عممية ممتازة تتحصؿ مف كرائيا عمى أرباح طائمة

ع الذم تعطى بمكجبو المؤسسة المتبكعة لممؤسسة التابعة ليا اقتصاديا م البيع التمييزم ىك ذلؾ البأٌما
كالتي تربطيما عالقة تجارية، مجمكعة مف االمتيازات تخص بيا ىذه المؤسسة التابعة دكف غيرىا مف 

.   مما يجعميا في كضعية أفضؿ مف غيرىااألخرلالمؤسسات 

 .البيع المشركط باقتناء كمية دنيا -
 .اإللزاـ بإعادة البيع بسعر أدنى -
 .قطع العالقات التجارية لمجرد رفض المتعامؿ الخضكع لشركط تجارية غير مبررة -

 03-03 مف األمر12 تضمنت ىذه الممارسة المقيدة لممنافسة المادة :البيع بسعر منخفض تعسفيا -4
بشكؿ عرض أسعار أك ممارسة أسعار، : المتعمؽ بالمنافسة كالعناصر المككنة ليذه الممارسة تتمثؿ في

 العركض أك الممارسات تيدؼ  إذا كانت،مقارنة بتكاليؼ اإلنتاج كالتحكيؿ كالتسكيؽلمستيمكيف، تعسفي ؿ
 . (3)أك يمكف أف تؤدم إلى إبعاد مؤسسة أك أحد منتكجاتيا مف الدخكؿ إلى السكؽ

 : التجمع غير المرخص بو: الفئة الثانية

                                                           
 .278 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1

2
 - LE GALL. J.P, « Droit commercial, les activités  commerciales », Dalloz, 7

éme
 édition, Paris, 1987, p97. 

3
 - LUC. B, « Droit commerciale, Répertoire de droit commerciale », TOME 7 Dalloz, paris, 2001, p13. 
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  المتعمؽ بالمنافسة في بابو الثاني المتعمؽ بمبادئ المنافسة فصال ثالثا عنكانو 03-03أكرد األمر 
كيظير ألكؿ كىمة . 22 إلى 15 كأكاله أىمية خاصة إذ خصص لو المكاد مف (1)"التجمعات االقتصادية"

أٌف ىذا الفصؿ يرمي إلى فرض رقابة عمى المؤسسات تقيد حريتيا في ممارسة النشاط االقتصادم 
تقيد حرية السكؽ، إال أف أحكامو تبيف أنو كضع مف أجؿ حماية السير الحسف لمسكؽ كمف أجؿ  كبالتالي

فاليدؼ مف تنظيـ التجمعات عف طريؽ مراقبتيا ىك منع ما يمكف أف ينجـ عنيا . حماية حرية المنافسة
 .مف مخالفات تقيد المنافسة

كؿ تجميع مف شانو المساس  " بنصيا  المتعمؽ بالمنافسة03-03 األمر مف 17كىذا ما أكدتو المادة 
 إلى مجمس أصحابوبالمنافسة كالسيما بتعزيز كضعية ىيمنة مؤسسة عمى سكؽ ما، يجب أف يقدمو 

، تطبؽ كمما كاف 17 المادة أٌف أحكاـ 18كأكضحت المادة ". المنافسة الذم يبت فيو في أجؿ ثالثة أشير
كبينت  .(2) مف المبيعات أك المشتريات المنجزة في سكؽ معينة%40التجميع يرمي إلى تحقيؽ حد يفكؽ 

 المتعمؽ بالمنافسة أف التجميع يتـ بطريقتيف أساسيتيف كىما االندماج 03-03 مف األمر 15 المادة لنا
 .لمراقبةاك

 مف المبيعات أك المشتريات المنجزة %40بالتالي يعد أم تجميع لممؤسسات يرمي إلى تحقيؽ حد يفكؽ 
 .(3)في سكؽ معينة يشكؿ مخالفة إذا تـ دكف الحصكؿ عمى ترخيص مسبؽ مف مجمس المنافسة

 كالكسائؿ القانكنية، التي األدكات جؿ  المتعمؽ بالمنافسة03-03اآلمرق الجريمة، سخر ليا ذكلمجابية ق
عادلة لمقضايا المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة، إذ تدكر رحاىا بيف مجمس اؿقانكنية كاؿتسكية اؿتكفؿ 

 المتعمقة بالمنافسة كالييئة 03-03 األمر مف 23 حسب تعبير المادة اإلداريةالمنافسة، ىذه السمطة 
. لى حماية المنافسة كترقيتيا، كبيف القضاء الضامف لحقكؽ األشخاص كالعدالةعالفتية الساىرة 

كبناء عمى ذلؾ يصدر كؿ مف مجمس المنافسة قراره بفرض عقكبات المنصكص عمييا في قانكف المنافسة 
لى جانب ىذا  ( كالتدابير المؤقتةاألكامرغرامات مالية، )  عقكبات أيضا تصدر الجيات القضائية األخيركا 

. في ىذا المجاؿ كالمنصكص عمييا في قانكف العقكبات
 :مخالفات القكاعد المتعمقة بشفافية الممارسات التجارية ك نزاىتيا/ ثانيا

                                                           
ظاىرة اقتصادية تتـ بنمك حجـ المؤسسات مف جية كبانخفاض عدد المؤسسات " قأفٌ  يعرؼ التجميع االقتصادم عمى -1

، نقال عف جالؿ مسعد زكجة محتكت، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات "التي تعمؿ في السكؽ مف جية أخرل
 .187، ص2012، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، (غير منشكرة) في القانكف أطركحة دكتكراهالتجارية، 

 .279أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -3
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 الذم يحدد القكاعد المطبقة عمى  (2)06-10المعدؿ كالمتمـ بالقانكف  (1)02-04كرس القانكف رقـ 
فيما  االقتصادييف األعكافالممارسات التجارية كقكاعد الشفافية كالنزاىة في الممارسات التجارية بيف 

. بينيـ كبيف المستيمكيفك
ييدؼ إلى تحديد قكاعد " المعدؿ كالمتمـ فإف ىذا القانكف 02-04فبحسب المادة األكلى مف القانكف 

 االقتصادييف كبيف ىؤالء كالمستيمكيف، األعكافكمبادئ شفافية كنزاىة الممارسات التجارية التي تقـك بيف 
عالمو ، كبذلؾ أسس ىذا القانكف تنظيمو لمممارسات التجارية عمى أساس مبدأم "ككذا حماية المستيمؾ كا 

 ركائز اقتصاد السكؽ، بالنظر لما ليما مف دكر في إضفاء الكضكح ، عمى اعتبار أنيـالشفافية كالنزاىة
كبناءن عميو .  اقتصادييف أك مستيمكيفأعكاناعمى الممارسات التجارية كحماية مصالح أطرافيا، سكاء كانكا 

مخالفة قكاعد نزاىة ، كقكاعد شفافية الممارسات التجارية مخالفة :نميز بيف طائفتيف مف المخالفات كىما
. الممارسات التجارية

: كيأخذ ىذا الفعؿ صكرتيف: مخالفة قكاعد شفافية الممارسات التجارية- 1
.  باألسعاراإلعالـعدـ  -
 .عدـ الفكترة -

 : (3) بالسعار كالتعريفات كشركط البيعاإلعالـعدـ - أ
: يميز القانكف بيف حالتيف : بالسعار كالتعريفاتاإلعالـ عدـ *
 قصد األسعار، البائع بإشيار 02-04 مف القانكف 4تمـز المادة :  لممستيمؾ بالبيعاألمرعندما يتعمؽ - 

. إعالـ المستيمؾ بأسعار كتعريفات السمع كالخدمات كشركط البيع
 مف القانكف 7عندما يتعمؽ األمر بالعالقات بيف األعكاف االقتصادييف فيما بينيـ، حيث تمـز المادة - 
 المعدؿ كالمتمـ البائع في العالقات  بيف األعكاف االقتصادييف بإعالـ الزبكف باألسعار 04-02

 .كالتعريفات عند طمبيا
 البائع، قبؿ اختتاـ  02-04مف القانكف  8تمـز المادة : (1) عدـ اإلعالـ بمميزات المنتكج كبشركط البيع*

                                                           
 مف ىذه 192 ص3  المحدد لقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية السالؼ ذكره في تيميش رقـ 04/02القانكف  -1

 .الرسالة
 الذم يحدد القكاعد المطبقة عمى 02-04 ، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ2010-08-15 المؤرخ في 06-10القانكف - 2

 .11 ، الصفحة2010 أكت 18، الصادر بتاريخ 46ج، العدد .ج.ر.الممارسات التجارية، ج
 .290 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-3
 291 صنفس المرجع،- 1
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عممية البيع، بإخبار المستيمؾ بالمعمكمات النزيية كالصادقة المتعمقة بمميزات ىذا المنتكج أك الخدمة 
 .كشركط البيع الممارس ككذا الحدكد المتكقعة لممسؤكلية التعاقدية لعممية البيع أك الخدمة

 أف تتضمف شركط البيع إلزاميا كيفيات الدفع 9 باألعكاف االقتصادييف، تفرض المادة األمركعندما يتعمؽ 
 بشركط البيع جنحة تعاقب عمييا اإلعالـكيعد أم خالؿ بكاجب . كـخصكعند االقتضاء التخفيضات كاؿ

 .02-04مف القانكف  32المادة 
عمى أف يككف  (مف نفس القانكف) 10تنص المادة : "عدـ الفكترة "عدـ الفكترة كعدـ مطابقة الفاتكرة- ب

 . االقتصادييف مصحكبا كجكبا بفاتكرة أك كثيقة تحؿ محميااألعكافكؿ بيع سمع أك تأدية خدمات بيف 
الكيفيات  كالفاتكرة المقصكدة ىنا ىي التي يتـ تحريرىا دكف احتراـ الشركط ك:  عدـ مطابقة الفاتكرةأما

. (1)المقررة قانكنا كالتي تحدد عف طريؽ التنظيـ
: كتأخذ ىذه المخالفة الصكر اآلتية: مخالفة قكاعد نزاىة الممارسات التجارية- 2
لقد حظر المشرع جممة مف الممارسات التجارية غير الشرعية بيدؼ : الممارسات التجارية غير شرعية- أ

 االقتصادييف ككذا المستيمكيف، كفي ىذا  األعكافتكفير مناخ تجارم نزيو كشريؼ، بما يعكد بالمنفعة عمى 
 دكف الخدمة ضمف الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث رفض البيع أك تقديـ 04/02اإلطار حظر القانكف 

. (2)كالبيع بالخسارة كالبيع التمييزم كالبيع المشركط كالبيع بالمكافأة مبرر شرعي
 22تأخذ ممارسة أسعار غير شرعية، المنصكص عمييا في المكاد : ممارسة أسعار غير شرعية -ب
 المقننة التصريح األسعار خفض أكرفع : ، الصكر اآلتية36 كالمعاقب عمييا في المادة 23 مكرر ك22ك

. األسعارالمزيؼ بأسعار التكمفة كالممارسات كالمناكرات الرامية إلى إخفاء زيادة أك خفض في 
 25ك 24الممارسات التجارية التدلسية تأخذ ىذه الممارسات، المنصكص عمييا في المادتيف - ج

 كحيازة فئة 24، صكرتيف، القياـ بممارسات معينة كردت في المادة 37كالمعاقب عمييا في المادة 
. (3) مف نفس القانكف25البضائع محددة في المادة 

المشرع لـ يحصر كؿ الممارسات التجارية غير النزيية إاٌل أنو قد : الممارسات التجارية غير النزيية -د
 ، كىي متمثمة في الممارسات38، كالمعاقب عمييا في المادة 28 ،27 ،26عدد بعضيا في المكاد 

، كالممارسات 26 التجارية غير النزيية أصال، المخالفة لألعراؼ التجارية النظيفة، جاءت بيا المادة

                                                           
 . المحدد لقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية سالؼ ذكر02-04 مف القانكف 12الرجكع لنص المادة - 1
 . سالؼ الذكر04/02مف القانكف  19 ك18 ك17 ك16 ك15 الرجكع لنص المكاد -2
 . سالؼ الذكر04/02  مف القانكف25ك 24الرجكع لنص المادة - 3
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م ذ، كاإلشيار غير الشرعي التضميمي اؿ27التجارية غير النزيية بحكـ القانكف، التي عددتيا المادة 
 .(1)28 جاءت بو المادة

، كىي عبارة عف (2)29 كىي الممارسات المنصكص عمييا في المادة: الممارسات التعاقدية التعسفية -ق
. بنكد كشركط تعسفية في العقكد بيف المستيمؾ كالبائع

أما بالنسبة لمجزاء فإف الجرائـ المتعمقة بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية تتميز بثالثة خصائص 
في حالة تعدد الجرائـ تسرم ، ال تطبؽ عمييا العقكبات السالبة لمحرية، كؿ الجرائـ جنح :أساسية كىي

ع، كعمى ذلؾ نصت المادة . مف ؽ36عمييا كميا قاعدة الجمع بيف الغرامات المنصكص عمييا في المادة 
 .(3) الغرامات تجمع ميما كانت طبيعة المخالفات المرتكبةأف عمى 04/02مف القانكف  64

 
 
 

جرائـ حماية المستيمؾ : الفرع الثالث
شكمة لتكريس ضمانات لحماية المستيمؾ كقمع الغش بعد إدراكو اتساع ـ المشرع الجزائرم سارع

الذم يممؾ القكة االقتصادية  (5)الضعيؼ اقتصاديا، كبيف المتدخؿذك المركز  (4)التكازف بيف المستيمؾ
ضمانات قانكنية  ترسيخ رض المنتكجات لالستيالؾ، كذلؾ مف خالؿعكالكفاءة التقنية في جميع مراحؿ 

                                                           
 . سالؼ الذكر04/02 مف القانكف 28 ،27 ،26الرجكع لنص المكاد - 1
 . سالؼ الذكر04/02 مف القانكف 29 الرجكع لنص المادة -2
 .311 بكسقيعة، المرجع السابؽ، صأحسف- 3
 سمعة أك يستأجر الخدمة أك السمعة أك أكالمستيمؾ ىك الشخص الطبيعي أك الشخص المعنكم الذم يقـك بشراء خدمة - 4

 عمى محمد جعفر، المبادئ :الرجكع لػ. يستعممو أك يستفيد منيا كذلؾ ألغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطو الميني
  األساسية في قانكف العقكبات االقتصادم كحماية المستيمؾ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت

 .49ص 2009، 1ط
المتدخؿ ىك كؿ منتج أك صانع أك كسيط أك حرفي أك تاجر أك مستكرد أك مكزع كعمى العمـك كؿ متدخؿ ضمف إطار - 5

لمزيد مف التفصيؿ الرجكع إلى صياد الصادؽ، حماية المستيمؾ في ظؿ ... مينتو في عرض المنتكج أك الخدمة لالستيالؾ
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص قانكف أعماؿ 09/03القانكف الجديد رقـ 

 .49، ص2013/2014، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة، الجزائر، (غير منشكرة)
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المتعمؽ  (1)09/03 قانكفات أك الخاصة بحماية المستيمؾ عف طريؽ إصدار بعامة مثؿ قانكف العقك
تصؼ بالطابع الكقائي كالعالجي كالردعي يستند إليو  تحمائيةبجعمو أداة بحماية المستيمؾ كقمع الغش، 

. طائفة المستيمكيف
 الكاقعة عمى أمف كسالمة  كاالعتداءاتاألفعاؿ سكؼ نحاكؿ حصر كتصنيؼ األساسكعمى ىذا 

، أك المنصكص عمييا في قانكف حماية (أكال)حاؿ فييا إلى قانكف العقكبات مالمستيمؾ سكاء التي 
. (ثانيا) المستيمؾ

ذاتدخؿ المشرع بقمع ممارسات الغش التجارم كالخداع  :الجرائـ المحاؿ فييا إلى قانكف العقكبات/ أكال  كا 
كانت الغاية مف ىذه النصكص بث األماف كالثقة في التعامؿ، إاٌل أنيا ليا دكر رئيسي في حماية 

 .(2)المستيمؾ مف جميع األضرار
كؿ مف جريمة الخداع كالغش تعد آفة مف آفات االجتماعية المعاصرة اٌلتي : جريمة الخداع كالغش -1

استفحمت في مختمؼ مجاالت الحياة كجب التصدم إلييما ضمانا ألمف كسالمة المستيمؾ فكاف لممشرع 
 مف قانكف 429 سالؼ الذكر كقبميا المادة 09/03 مف قانكف 68مف خالؿ المادة ؼ أف ينظـ ىذه الجرائـ،

نجد المشرع أشار إلى العناصر التي تنصب عمييا جريمة الخداع، لكف لـ يعطي تعريفا . (3)العقكبات
لمخداع إنما اكتفى بتبياف نطاقيا كعقكبتيا كتدخؿ الفقو الجنائي مف خالؿ اجتياداتو لسد الفراغ التشريعي 

عطاء مفيكـ لمخداع عمى غير حقيقتو، أك  قياـ بأعماؿ أك أكاذيب مف شأنيا إظيار الشيءاؿعمى أٌنو  (4)كا 
(5)إلباسو مظيرا يخالؼ ما ىك عميو في الحقيقة كالكاقع

 . 
: كىذه الجريمة ىي كباقي الجرائـ تقكـ عمى األركاف التالية

كؿ فعؿ يصدر مف الجاني إليقاع المتعاقد اآلخر في غمط حكؿ : الركف المادم لجريمة الخداع -
المنتكج، صفاتو، مصدره، مقداره، قابمية االستعماؿ، تاريخ كمدد الصالحية، طرؽ كاحتياطات االستعماؿ 
ذا  كغيرىا، كلـ يشترط المشرع كسيمة معينة في ذلؾ، الميـ أف ينصب عمى إحدل الحاالت المذككرة، كا 

                                                           
، يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 2009 فبراير سنة 25 المكافؽ 1430 صفر عاـ 29 مؤرخ في 03-09القانكف رقـ - 1

 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف ،2009مارس 08 الصادر ،15، العدد46 الغش، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، السنة
 .2018 جكاف 13، الصادر 35ج، العدد.ج.ر.، ج2018 جكاف10 المؤرخ في 18/09

 .الجزائرم. ع. مف ؽ434 إلى المادة 429المكاد مف - 2
كسائؿ الحماية منيا كمشكالت التعكيض - ثركت عبد الحميد، األضرار الصحية الناشئة عف الغداء الفاسد أك الممكث- 3

 .8، ص2007عنيا، دار الجامعية الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 
4
 - WILFRID. J. D, « Droit des affaires », 2

éme
édition , Paris, 1996, p228. 

 محمد بكدالي، شرح جرائـ الغش في بيع السمع كالتدليس في المكاد الغذائية كالطبية، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، الجزائر -5
 .9، ص2006، 1ط
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 يعتبر ظرفا 03-09 مف قانكف 69اقترنت ىذه الجريمة بكاحد أك أكثر مف الظركؼ المذككرة في المادة 
مشددا لمعقكبة، كاستعماؿ مكازيف، أك مقاييس، أك أدكات أخرل مزكرة أك غير مطابقة، أك طرؽ ترمي إلى 
التغميط في عمميات التحميؿ، المقدار، الكزف، استخداـ إشارات أك ادعاءات تدليسيو، كتيبات أك منشكرات 

. (1)معمقات أك إعالنات كغيرىا
أٌما بالنسبة لمركف المعنكم ليذه الجريمة فيي مف الجرائـ العمدية التي ينبغي تكافر القصد الجنائي العاـ  -

. كالمتمثؿ في انصراؼ إرادة الجاني إلى تحقيؽ الكاقعة اإلجرامية مع العمـ بتكافر أركانيا
ع كالتي . مف ؽ429 مف قانكف حماية المستيمؾ إلى نص المادة 68أحالت المادة : الجزاء الجنائي-

دج إلى 20.000نصت عمى معاقبة المتدخؿ بالحبس مف شيريف إلى ثالثة سنكات كبغرامة مف 
 اقترف الخداع بأحد إذادج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كترفع مدة الحبس إلى خمس سنكات، 100.000

ع . مف ؽ430 مف قانكف حماية المستيمؾ كالمادة 69الظركؼ المشددة المنصكص عمييا في المادة 
.  المستعممةكاألدكاتباإلضافة إلى عقكبة تكميمية ىي مصادرة المنتكجات 

 431عمييا في المادة  لـ يعطي تعريفا لمغش المنصكص  المشرع الجزائرم     أما بالنسبة لجريمة الغش
جابي ينصب عمى المنتكج فيككف ىذا مخالفا لما ممف قانكف العقكبات، كيعرؼ عمى أنو كؿ فعؿ عمدم إ

  ىك كارد في النصكص القانكنية كالتنظيمية التي تحدد معايير لممنتكجات لكي تعد صالحة لالستيالؾ
فيك يتحقؽ بإضافة مادة غريبة عف المنتكج مما قد تؤدم إلى تغيير كظيفتو أك بانتزاع عنصر مف 

ظياره في صكرة حسنة حكؿ أغذية اإلنساف أك  كما قد يككف الغش .(2)عناصر المنتكج أك بإخفاء رداءتو كا 
الحيكاف أك العقاقير الطبية أك الحاصالت الزراعية أك المنتجات الطبيعية، أك أم مكاد أخرل مع العمـ 
بغشيا كفسادىا، أك باستعماؿ مكاد سامة مما يؤدم إلى تسميـ المستيمؾ، كالمشرع في قانكف حماية 

يمكف تصنيؼ الغش  كق مف (3)70المستيمؾ أحاؿ في عقاب المتدخؿ عمى ىذه المادة بمكجب المادة 
 .(4) شبيية بالغشكأعماؿكفقا ليذه المكاد إلى جريمة الغش بحد ذاتو، 

                                                           
 .ع. مف ؽ430، كالمادة  بحماية المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ 03-09 مف القانكف 69الرجكع لنص المادة - 1
  (ط.ب)عمر عيسى الفقي، جرائـ قمع الغش كالتدليس، المكتب الفني لممكسكعات القانكنية، بكر سعيد، مصر، - 2

 .80، ص1998
 . بحماية المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ 09/03 مف قانكف 70ع كالمادة . مف ؽ431الرجكع لنص المكاد - 3
لحرارم كيزة، حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة، مذكرة ماجستير في القانكف - 4

جامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك  ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،(غير منشكرة)فرع قانكف المسؤكلية المينية 
 .128، ص2011/2012
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اشترط قانكف العقكبات أف ينصب الغش عمى مكاد مخصصة لغرض غدائي : الغش في حد ذاتو -
كصحي، في حيف قانكف حماية المستيمؾ يجعؿ الغش يقع عمى أم منتكج مخصص لالستيالؾ أك 

. لالستعماؿ البشرم أك الحيكاني دكف تحديد الغرض
ف لـ يرتكب صاحبيا غشا عمى أنيا غش : األعماؿ الشبيية بالغش - اعتبر المشرع بعض األعماؿ كا 

: كالغاية مف ذلؾ مكافحة الغش كاألفعاؿ المسيمة لحدكثو كانتشاره، كتتمثؿ في
يعرض أك يضع لمبيع أك يبيع منتكجا يعمـ أنو مزكر أك فاسد أك ساـ أك خطير لالستعماؿ البشرم أك * 

 .الحيكاني
يعرض أك يضع لمبيع أك يبيع، مع عممو بكجيتيا، مكاد أك أدكات أك أجيزة أك كؿ مادة مف شأنيا أف * 

. (1)"تؤدم إلى تزكير أم منتكج مكجو لالستعماؿ البشرم أك الحيكاني
فيي مف الجرائـ العمدية التي ينبغي تكافر القصد الجنائي أٌما بالنسبة لمركف المعنكم لجريمة الغش، 

العاـ كالمتمثؿ في انصراؼ إرادة الجاني إلى تحقيؽ ىذا التزييؼ كالتزكير كيتـ بالتالعب بالمستيمؾ مع 
بمصالح  مساس عممو بالطريقة التي عمد إلييا لجعؿ المنتكجات مغشكشة، كرغبة مف المتدخؿ في

. (2)المستيمؾ بحصكلو عمى فائدة غير مشركعة
 المنصكص عمييا في قانكف العقكبات الجزاءاتيحيؿ قانكف حماية المستيمؾ إلى : جزاء جريمة الغش

العقكبة مف  ، كترفع(3)دج100.00 إلى 20.000كىي الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات كغرامة مف 
إذا تسبب الغش في مرض دج 1.000.000 إلى 500.000إلى عشر سنكات كبغرامة مف خمس سنكات 

دج إلى 1.000.000 بعقكبة مف عشرة إلى عشريف سنة كبغرامة مف الجناةأك عجز مف العمؿ، كيعاقب 
دج إذا تسبب تمؾ المادة في مرض غير قابؿ لمشفاء أك في فقد استعماؿ عضك أك في 2.000.000

 .(4) في حالة ما إذا تسبب المنتكج في مكت المستيمؾلمجانيعاىة مستديمة، كتككف عقكبة السجف المؤبد 
تشمؿ ىذه الطائفة مخالفة المتدخؿ لاللتزامات  :المخالفات المعاقب عمييا بقانكف حماية المستيمؾ /ثانيا

قو، كاٌلتي جعميا المشرع مف النظاـ العاـ بحيث ال يجكز االتفاؽ عمى تالتي يضعيا القانكف عمى عا
 :كىي مخالفتيا لحماية صحة كأمف المستيمؾ

                                                           
، كيكجد  بحماية المستيمؾ كقمع الغش المتعمؽ03-09  مف القانكف70الرجكع لمفقرتيف الثالثة كالرابعة مف المادة - 1

 . في فقرتيا الثانية كالثالثة431حاالت أخرل الرجكع إلييا في المادة 
  ، كمية الحقكؽ(غير منشكرة)  دكتكراه دكلة في القانكفأطركحةالعيد حداد، الحماية القانكنية في ظؿ اقتصاد السكؽ، - 2

 .212، ص2002 بف عكنكف، الجزائر،
 .ع. ؽ431الرجكع لممادة - 3
 .ع. ؽ432الرجكع لممادة - 4
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يقع عمى عاتؽ المتدخؿ أثناء كضع : جريمة مخالفة إلزامية سالمة المادة الغذائية كنظافتيا الصحية-1
 المنتكجات الغذائية لالستيالؾ، السير عمى ضماف سالمتيا بأف ال تضر بصحة المستيمؾ فمنعو قانكف 

 .(1)الحيكانية حماية المستيمؾ كقمع الغش مف تأثير ىذه المكاد الغذائية عمى الصحة البشرية ك
 

دج إلى 200.000الجزائرم يعاقب المتدخؿ المخالؼ ليذا االلتزاـ بغرامة مالية مف  كالمشرع
. (2)دج500.000

 مف قانكف حماية المستيمؾ، التزاـ بتحقيؽ النظافة 7 ك6تمقي المادتيف : جريمة مخالفة إلزامية النظافة -2
كالنظافة الصحية، كؿ مف يخرؽ ىاتيف المادتيف يسمط عميو جزاء يتمثؿ في غرامة يتراكح قدرىا مف 

. (3)دج1000.000دج إلى 50.000
كما ىك معركؼ أٌف مخالفة المتدخؿ ألم التزاـ مف التزامات : جريمة مخالفة إلزامية أمف المنتكج -3

 األمف قائـ بذاتو يتمثؿ في التزاـقانكف حماية المستيمؾ، قد يمس بأمف المستيمؾ، كال يمكف القكؿ بتكفر 
 باإلعالـ مثال ينقص مف أمف المنتكج، كيعاقب عمى ىذه المخالفة بغرامة االلتزاـفمخالفة غرامة مالية 

. (4)دج كالقضاء بمصادرة المنتكج500.000دج إلى 200.000مالية مف 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ 03-09 مف قانكف 74تنص المادة : جريمة مخالفة إلزامية الرقابة المسبقة -4

 (دج500.000) إلى خمس مائة ألؼ دينار (دج50.000)يعاقب بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار " :عمى أنو
كتتمثؿ ".  مف ىذا القانكف12كؿ مف يخالؼ إلزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصكص عمييا في المادة 

ىذه المخالفة في عدـ تكفر المتدخؿ عمى شيادة مطابقة المنتكج أك الترخيص لإلنتاج أك عدـ اعتماد نظاـ 
. لمرقابة الذاتية، كغيابيا يشكؿ الركف المادم لمجريمة

 تقديـ الضماف أك تنفيذه، عاقبو القانكف التزاـإذا خالؼ المتدخؿ : جريمة مخالفة إلزامية الضماف -5
. (1)(دج500.000)إلى خمس مائة ألؼ دينار  (دج100.000)بغرامة مف مائة ألؼ دينار 

                                                           
 . بحماية المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ 03-09 مف قانكف 04الرجكع لممادة - 1
 . بحماية المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ 03-09مف قانكف  71الرجكع لممادة - 2
 .قانكفنفس اؿ مف 72الرجكع المادة - 3
 .قانكفنفس اؿ مف 73الرجكع المادة - 4
 .قانكفنفس اؿ مف 75الرجكع لممادة - 1
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 بإلزامية تجربة اإلخالؿيعاقب القانكف عمى : جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتكج كخدمة ما بعد البيع -6
إلى مائة ألؼ دينار  (دج50.000)المنتكج بغرامة مالية تتراكح ما بيف خمسيف ألؼ دينار 

. (1)(دج100.000)
متى أخؿ المتدخؿ بالتزامو بكسـ المنتكج، كاف جزاء ىذه المخالفة غرامة : جريمة مخالفة كسـ المنتكج -7

 78كذلؾ بمكجب المادة  (دج1000.000)إلى مميكف دينار  (دج100.000)مالية مف مائة ألؼ دينار 
. (2)، باإلضافة إلى مصادرة المنتكج(سالؼ الذكر) 03-09مف قانكف 

يشكؿ القرض االستيالكي صكرة مف صكر الخدمات : جريمة مخالفة التزامات القرض االستيالكي -8
 .(3)دج1.000.00دج إلى 500.000ككؿ إخالؿ بالتزامات ىذه الخدمة يعرض صاحبيا إلى غرامة مف 

الجريمة الجمركية ك الضريبية : المطمب الثالث
مكاكبة لمتغيرات االقتصادية الدكلية سعت الدكلة جاىدة لحماية كرقابة حدكدىا، مما استكجب 

الكقكؼ عمى جرائـ معينة تعتبر مف أخطر الجرائـ االقتصادية أال كىي الجرائـ الجمركية ككذا الجرائـ 
 كعمى ىذا األساس سنتطرؽ .(4)الضريبية، كبذلؾ تشكيميا تحدل األنظمة المالية كاالقتصادية لمدكؿ

. (الفرع الثاني) ، ثـ لمجريمة الجمركية(الفرع األكؿ)لجريمة ضريبية لػ

 
الجريمة الضريبية : الفرع األكؿ

، ىذا الجبر أك كما  العامةكاألعباءالتكاليؼ يفرض عمى كؿ شخص في الدكلة المساىمة في تحمؿ 
 تقرره ليا سيادتيا عمى إقميميا كعمى سكاف ذلؾ ، حؽ مف حقكؽ الدكلة ىك عبارة عف الضريبةتسمى
 .(1)اإلقميـ
 الدكتكر فضيؿ أٌنو ال فرض لضريبة إال بقانكف، كال يعفى أحد منيا إال في األحكاؿ المبينة في كأكد

. (1)القانكف، كيظؿ المكمؼ بالضريبة ممتزما بيا

                                                           
 .قانكفنفس اؿ مف 76الرجكع لممادة - 1
 .قانكفنفس اؿ مف 82الرجكع لممادة - 2
 . سالؼ الذكر بحماية المستيمؾ كقمع الغشالمتعمؽ 03-09  مف قانكف81الرجكع لممادة - 3
 دكتكراه في القانكف أطركحة بف الطيبي مبارؾ، األحكاـ اإلجرائية الخاصة بجرائـ التيريب في التشريع الجزائرم، -4

 .2، ص2016-2015 ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف،(غير منشكرة)ص االخ
 .122عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص- 1
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 الضرائب المفركضة عمى أنكاع تعدد األنشطة كتطكر القطاع الصناعي كالتجارم أدل إلى تعدد إفٌ 
دكؿ اؿاألفراد، كىذا ما نتج عنو ظاىرة خطيرة أال كىي التيرب الضريبي التي أصبحت تيدد اقتصاديات 

. المختمفة بصكرة متفاقمة
: كقد تعددت التعريفات المتعمقة بالتيرب الضريبي، كنكرد مف بينيا

التيرب الضريبي ىك كؿ التصرفات المادية ككؿ العمميات المحاسبية، ككؿ المحاكالت التي يمجأ إلييا "
 .(2)"المكمؼ بالضريبة أك غيره مف أجؿ التخمص مف الضريبة

 التيرب مف الضريبة ىي ظاىرة يحاكؿ المكمؼ بالضريبة عدـ دفعيا كميا : "كما عرفو الدكتكر فميح العمي
 كؿ نشاط إيجابيا كاف أك سمبيا ينطكم عمى بأنياكما تـ تعريفيا  .(3)"أك جزئيا بعد تحقؽ كاقعتيا المنشئة

 .(4)"إىدار لمصمحة الضريبة أك تعريضيا لمخطر يرتب لو القانكف جزاء جنائيا
غير  التي ىي كقانكف الضرائب ، (5)جرائـ قانكف الضرائب المباشرة: كتنكعت الجرائـ الضريبية نذكر منيا

 .(2)قانكف التسجيؿ، (1)، قانكف الطابع(7)قانكف الرسكـ عمى رقـ األعماؿ، (6)مباشرة
. الركف المادم كالركف المعنكم: مف ىذه التعاريؼ يتبيف لنا أركاف ىذه الجريمة كىي

الركف المادم لجريمة التيرب الضريبي يتركز عمى اإلخالؿ بااللتزامات الضريبية  :الركف المادم/ أكال
 .(3)كعدـ االلتزاـ بيا عمى الكجو الذم رسمو القانكف

                                                                                                                                                                                     
 فضيؿ ككسة، منازعات التحصيؿ الضريبي في ضكء اجتيادات مجمس الدكلة، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع -1

 .07، ص2011، (ط.ب)الجزائر، 
2
 - MARGAIREZ. A, « La fraude fiscal et ses succédanées », Suisse, Corrigé, 2

éme
 édition; 1977, p11. 

 2003 ،1ط،  األردفعادؿ، المالية العامة كالتشريع المالي كالضريبي، دار الحامد النشر كالتكزيع، عماف  فميح العمي-3
 .123ص

 .243غساف رباح، قانكف العقكبات االقتصادم، المرجع السابؽ، ص- 4
 المتضمف قانكف الضرائب 09/12/1976ػ المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 101-76األمر رقـ - 5

 .1976 ديسمبر 22ػ المكافؽ ؿ1397 محـر أكؿ، الصادر 102ج، العدد.ج.ر.المباشر كالرسـك المماثمة، ج
 المتضمف قانكف الضرائب 09/12/1976ػ المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 104-76 األمر رقـ -6

 .1976 ديسمبر 26ػ المكافؽ ؿ1397 محـر 05، الصادر 105ج، العدد.ج.ر.المباشر كالرسـك المماثمة، ج
 المتضمف قانكف الرسـك عمى رقـ 09/12/1976لػ المكافؽ 1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 102-76األمر رقـ - 7

 .1976 ديسمبر 26لػ المكافؽ 1397 محـر 05، الصادر 103ج، العدد.ج.ر.األعماؿ، ج
  المتضمف قانكف الطابع09/12/1976ػ المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 103-76 األمر رقـ -1
 .1976 ديسمبر 26ػ المكافؽ ؿ1397 محـر 05، الصادر 105 ج، العدد.ج.ر.ج
 05 الصادر في 106ج، العدد .ج.ر. المتضمف قانكف التسجيؿ، ج9/12/1976 المؤرخ في 105-76األمر رقـ - 2

 .1976 ديسمبر 26ػ المكافؽ ؿ1397محـر 
، دار الجامعات المصرية، مصر، -3  .233، ص1972، 1ط الشكاربجي البشرل، جرائـ الضرائب كالرسـك
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السمكؾ الجرمي : كالقاعدة العامة في جميع الجرائـ يشتمؿ الركف المادم عمى ثالثة عناصر ىي
 في الجريمة الضريبية، الركف المادم فييا أما.  كالعالقة السببية بيف السمكؾ كالنتيجةاإلجراميةكالنتيجة 

يظير غالبا مكتفيا بمظير السمكؾ مف دكف حاجة إلى بحث النتيجة، كبالتالي إلى بحث تكافر العالقة 
.  غمب الجرائـ الضريبية غير محددة النتائج، كىذا راجع لطبيعتيا الخاصةأٌف أالسببية ذلؾ 

تيرب الجاني مف أداء إحدل الضرائب المنصكص في  في الجريمة الضريبية يتمثؿ اإلجراميكالسمكؾ 
أك  بكسائؿ الرقابة الضريبية اإلخالؿعمييا قانكنا كالمفركضة عميو عف طريؽ الطرؽ االحتيالية، ككذلؾ 

 مف قانكف 57 ، إذ نصت المادة"التزكير الضريبي"تقديـ بيانات كاذبة، أك إخفاء معمكمات صحيحة 
مف يثبت عميو أماـ المحاكـ المختصة أنو استعمؿ الغش، أك االحتياؿ : "... أفضريبة الدخؿ عمى 

".  لمتخمص مف أداء الضريبة المفركضة بمكجب ىذا القانكف كميا، أك بعضيا
-523 مف قانكف الرسكـ عمى رقـ األعماؿ، كالمكاد 115-114ما جاء في نص المكاد  أيضا ىذاك

 .(1) مف قانكف الضرائب غير المباشرة524-526-527-528
 الجريمة الضريبية مف الجرائـ العمدية، يتعيف تكافر القصد الجنائي العاـ الذم :الركف المعنكم/ ثانيا

 يتككف مف عنصرم العمـ كاإلرادة، كفضال عف ذلؾ اشترط المشرع قصدا خاصا كىك قصد التيرب
 .(2)كالتخمص مف الضريبة

يتضٌمف التشريع الجبائي الجزائرم كما ىائال مف الضرائب التي قاـ  :قمع الجريمة الضريبية/ ثالثا
 مجمكعات مف القكانيف الجبائية كالتي سبؽ ذكرىا، كىي في مجمميا لـ تحدد تصنيؼ 05بتصنيفيا في 

  .الجرائـ أك تكييفيا، بؿ عمدت إلى تقرير عقكبات ألفعاؿ مجرمة
كأخرل كالقكانيف الجبائية تضمنت عقكبات ردعية لمرتكبي جريمة التيرب الضريبي إلى عقكبات جزائية 

الحبس كالغرامة، إذ يعٌد الحبس مف أىـ العقكبات في : ، فبالنسبة لمجزاءات الجنائية فتتمثؿ فيجبائيو
 التشريع العقابي الضريبي، كنجد جؿ النصكص الجبائية تتفؽ كميا عمى عقكبة الحبس في الجنح مف سنة

 مف قانكف 303دج فيما يتعمؽ بالمكاد 20.000إلى  5.000إلى خمس سنكات، كبغرامة مالية قدرىا 
 مف 117 مف قانكف التسجيؿ، 119 مف قانكف الضرائب غير المباشرة، كالمادة 532الضرائب المباشرة، 

 . مف قانكف الطابع34قانكف الرسـ عمى رقـ األعماؿ، ك

                                                           
 فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع كالقضاء الجزائي الجزائرم، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع الجزائر -1
 .58، ص2008، (ط.ب)
 .129نسريف عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص- 2
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 مف قانكف الضرائب المباشرة 303 منو عدؿ المادة 28كبمكجب المادة  (1)إال أف قانكف المالية
كأصبحت العقكبة عمى التممص، أك محاكلة التممص باستعماؿ طرؽ تدليسية في إقرار كعاء ضريبة أك 

 عندما ال 100.000 إلى 50.000مف " الغرامة"حؽ، أك رسـ خاضع لو، أك تصفيتو كميا، أك جزئيا 
. دج100.000يفكؽ المبمغ المتممص منو 

المنع : العقكبات، كتتمثؿ في كما نصت القكانيف الجبائية عمى فرض عقكبات تكميمية عمى غرار قانكف
االعتبارم غمؽ   مف اإلقامة، الحرماف مف مباشرة بعض الحقكؽ، المصادرة الجزئية لألمكاؿ، حؿ الشخص

. (2)المؤسسة أك الحؿ المؤقت

الجريمة الجمركية : الفرع الثاني
 تعتبر الجرائـ الجمركية عينة مف الجرائـ االقتصادية الكاقعة عمى الدكلة كالميددة لكيانيا االقتصادم 

سكاء تعمؽ األمر بعمميات التيريب أك المخالفات التي تضبط بمناسبة استيراد البضائع كتصديرىا عبر 
كتتمثؿ ىذه العمميات أساسا في إدخاؿ البضائع مف أم نكع إلى البالد أك إخراجا منيا . المكاتب الجمركية

نظـ المنع المعمكؿ بيا  إلى بطرؽ غير مشركعة، دكف أداء الضرائب الجمركية المستحقة، أك جزء منيا
كتنكعت الجرائـ الجمركية كتعددت، حيث يمكف أف نصنفيا حسب معياريف، إما  .(3)في النظاـ الجمركي

ما عمى أساس تكييفيا الجزائي . باالستناد إلى طبيعة الجريمة، كا 
أعماؿ التيريب كالمخالفات :  تقسـ الجرائـ الجمركية إلى مجمكعتيف رئيسيتيف ىمااألكؿفحسب المعيار 

. التي تضبط بمناسبة استيراد البضائع، كتصديرىا عبر المكاتب الجمركية
 المتضمف قانكف 2005 أكت 23 المؤرخ في (1)06-05 رقـ األمركالتيريب ىك مصطمح قانكني، تناكلو 

 دكف تحديد مفيكمو محيال ذلؾ لمتشريع كالتنظيـ 02مكافحة التيريب في الجزائر ضمف أحكاـ المادة 
: التيريب ىك"أٌف  (1) مف قانكف الجمارؾ324الجمركي، بحيث كرد في نص المادة 

                                                           
 2003، يتضمف قانكف المالية لسنة 2002 ديسمبر 24 المكافؽ 1423 شكاؿ 20 المؤرخ في 11-02لقانكف ا- 1
 .2002  ديسمبر25 الصادر ،86ج، العدد.ج.ر.ج
 .317فارس السبتي، المرجع السابؽ، ص- 2
 دكتكراه في القانكف أطركحةبف الطيبي مبارؾ، األحكاـ اإلجرائية الخاصة بجرائـ التيريب في التشريع الجزائرم، - 3

 .2، ص2016-2015، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد ، تممساف، (غير منشكرة)الخاص 
 59 ج، العدد.ج.ر.، يتعٌمؽ بمكافحة التيريب، ج2005 أكت 23 المكافؽ 1426 رجب 18 المؤرخ في 06-05ألمر ا- 1

 .2005 أكت 28الصادر 
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 .استيراد كتصدير البضائع خارج مكاتب الجمارؾ -
مف ىذا  226ك مكرر 225-225-223-221-222-62-64-51-60-25خرؽ المكاد  -

 .القانكف
 .تفريع كشحف البضائع غشا -
 .(2)......."اإلنقاص مف البضائع المكضكعة تحت نظاـ العبكر -

 أك إخراجيا منيا بطرؽ غير الكطفكبالتالي تتمثؿ جريمة التيريب الجمركي في إدخاؿ البضائع إلى أرض 
 .(3)مشركعة بدكف أداء الضرائب الجمركية المستحقة كميا، أك بعضيا

 06-05 رقـ األمركتكيؼ الجرائـ الجمركية حسب المعيار الثاني إلى جنح، كمخالفات، كأضاؼ إلييا 
. المتعمؽ بمكافحة التيريب كصؼ جناية بالنسبة لبعض صكر التيريب

ينقسـ التيريب الجمركي إلى عدة أصناؼ كأنكاع حسب طبيعتو ككفقا لمحمو أك طبقا لمحؽ المعتدل 
: (4)إلخ كىذا ما سنكضحو بإيجاز...عميو أك نظرا لمكضكعو

: مف حيث محمو أك الحؽ المعتدل عميو أك مكضكعو ىناؾ نكعيف مف التيريب -
كىك ما يرد عمى الحقكؽ كالرسـك الجمركية المفركضة عمى السمع كما : التيريب الجمركي الضريبي *

يمحؽ بيا بقصد التخمص مف أدائيا كميا أك بعضيا كذلؾ بطريؽ إدخاليا إلى إقميـ الدكلة أك إخراجيا منو 
  أكبطرؽ غير مشركعة أك الشركع في ذلؾ كىي تشمؿ جميع صكر التيريب، سكاء كانت تيريبا حقيقيا

. (1)حكميا

                                                                                                                                                                                     
 30ج، العدد ,ج,ر.، المتضٌمف قانكف الجمارؾ المعدؿ كالمتمـ، ج1979 جكيمية 21 المؤرخ في 07-79قانكف - 1

، المعدؿ 1998أكت  22، المؤرخ في 10-98كأىـٌ تعديؿ لو كاف بمكجب القانكف  1979 جكيمية 24الصادر بتاريخ 
 .1998 أكت 23، الصادرة بتاريخ 61 ج، عدد.ر.كالمتٌمـ لقانكف الجمارؾ، ج

العدد الثاني مجمة الشرطة، الجزائر، ، "التيريب جريمة منظمة"ساعد إلياـ، قراءة في قانكف مكافحة التيريب في الجزائر - 2
 .103-102، ص2014جكيمية  22كالعشركف، صادر 

 .05 ص،)ت.د(، (ط.ب)كماؿ حمدم، جريمة التيريب الجمركي كقرينة التيريب، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، - 3
منقحة كفقا ألحدث " نصكص تشريعية كأخرل تنظيمية" مكسى بكدىاف، النظاـ القانكني لمكافحة التيريب في الجزائر- 4

 . كما يمييا39، ص2007 ،1طتعديالتيا، دار الحديث لمكتاب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 أنكار أحمد باطح العنزم، اإلجراءات الجزائية لجريمة التيريب في نظاـ الجمارؾ المكحد لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي  -1

، كمية العدالة الجنائية تخصص شريعة كقانكف، جامعة نايؼ لمعمـك (غير منشكرة)مذكرة ماجستير في الشريعة كالقانكف 
 .31، ص2015األمنية، الرياض، 
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 كىك ما يرد عمى السمع الممنكع استيرادىا أك تصديرىا، كذلؾ بقصد : التيريب الجمركي غير الضريبي *
 .(1)خرؽ الحظر المطمؽ الذم يفرضو القانكف

: مف حيث أركانو كعناصره ينقسـ التيريب الجمركي إلى نكعيف -
خاؿ بضائع يستحؽ عمييا ضريبة جمركية إلى إقميـ ديقع بإ: التيريب الجمركي الحقيقي الفعمي أك التاـ *

راد بضاعة مالدكلة أك بإخراجيا منيا بطريقة غير مشركعة دكف أداء الضرائب المستحقة أك تصدير أك است
. حظر القانكف استيرادىا

يجـر المشرع مجمكعة مف األفعاؿ ال تعد في حد ذاتيا تيريبا، غير أنو : التيريب الحكمي أك االعتبارم* 
تقديـ مستندات أك فكاتير : اعتبرىا المشرع كذلؾ بحكـ القانكف لذا يطمؽ عمييا التيريب الحكمي نذكر منيا

 بضائع أك عالمات أك ارتكاب أم فعؿ بقصد إخفاءمزكرة أك مصطنعة أك كضع عالمات كاذبة أك 
التخمص مف الضرائب المستحقة كميا أك بعضيا أك بالمخالفة لنظـ المعمكـ بيا في شأف البضائع 

في فقرتيا الثانية صكر التيريب  جمركي.  ؽ324كالمشرع الجزائرم أكرد في نص المادة  (2).الممنكعة
 225 ،223 ،222 ،221 ،25 التي يمكف اعتبارىا تيريبا بحكـ القانكف، كتتمثؿ في خرؽ أحكاـ المكاد،

.   (3) مف قانكف الجمارؾ226مكرر ك 225
 
 
:  مف التيريبأنكاعىناؾ ثالثة : مف حيث درجة شدتو أك خطكرتو -
 كىك الذم يقترفو شخص كاحد مف دكف كسائؿ النقؿ، كيقع عمى البضائع الغير : التيريب البسيط -

. محظكرة حظرا مطمقا كمف غير استعماؿ أم تيديد أك عنؼ
 يحصؿ عندما يقترفو ثالثة أشخاص فأكثر، أك عندما تكتشؼ البضائع الذمكىك : التيريب الشديد -

 ترتكب أفعاؿ أك أخرل مييأة خصيصا لغرض التيريب، أماكفالميربة داخؿ مخابئ أك تجكيفات أك أم 
 .الخ....التيريب باستعماؿ كسيمة نقؿ، أك مع استعماؿ السالح

                                                           
 .40 مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص-1
 .  89نسريف عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص- 2
 .(سالؼ الذكر ) مف قانكف الجمارؾ 226مكرر ك 225، 225 ،223 ،222 ،221 ،25الرجكع لنص المكاد - 3
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كىك الذم يحصؿ عندما تتكافر فيو الظركؼ األكثر شدة كخطكرة مف : التيريب األكثر شدة كخطكرة -
 الكطني أك االقتصاد الكطني أك الصحة اآلمفالظركؼ المشار إلييا في التيريب الشديد، مما تيدد 

. (1)العامة
تيريب النقدم أك المالي كتيريب المخدرات كتيريب العتاد اؿكيكجد أنكاع أخرل لمتيريب ؾ

. (2)إلخ...العسكرم
.  تقكـ عمى ركنيف أساسييف ركف مادم كركف معنكماألخرلكالجريمة الجمركية ىي كباقي الجرائـ 

 المحظكرة كاألفعاؿيتكافر الركف المادم لجريمة التيريب بثبكت ارتكاب السمككيات  :الركف المادم/ أكال
 األفعاؿ المتعمؽ بمكافحة التيريب جاء خاؿ مف تحديد ىذه 06-05بنصكص قانكنية، كككف األمر 

استيراد : كأحاؿ بيذا الشأف إلى نصكص قانكف الجمارؾ كما سمؼ الذكر، كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ
ج، نقؿ بضائع في النطاؽ . مف ؽ51أك تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية حسب نص المادة 

ج، عدـ االلتزاـ بالبيانات الكاردة في رخصة التنقؿ . ؽ221الجمركي بدكف رخصة تنقؿ كفؽ لف المادة 
 في جريمة التيريب الجمركي قد يحقؽ آثارا خارجية ؾ اإلجراميكالسمك. إلخ....ج. ؽ225 حسب المادة

كقد ال يحقؽ أم أثر خارجي كبالتالي ال يحقؽ نتيجة إجرامية، كتسمى اصطالحا الجريمة الشكمية كذات 
حيازة مخزف أك كسيمة نقؿ مخصصة لمتيريب دكف اشتراط : السمكؾ المجرد، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

ضبط البضاعة محؿ الغش في المخزف أك عمى متف كسيمة النقؿ مجرد رفع بضائع في المنطقة البرية مف 
النطاؽ الجمركي بدكف رخصة تنقؿ، ىذه الحاالت ىي مجرد أعماؿ تحضيرية كرغـ ذلؾ شمميا المشرع 

 .(3)ألٌنيا جرائـ خطر. بالتجريـ
 العاـ في جريمة التيريب الجمركي كذلؾ بتقريره األصؿالمشرع الجزائرم خرج أف  :الركف المعنكم/ثانيا

م دكف الحاجة إلى دالمسؤكلية الجزائية بمجرد بركزىا إلى حيز الكجكد مكتفيا بتكافر الركنيف القانكني كالما
 .(4)البحث عف تكفر النية أك إثبات الركف المعنكم

ال يجكز لمقاضي تبرئة المخالفيف : " مف قانكف الجمارؾ كالتي تنص عمى أٌنو281/1فبقراءة نص المادة 
يتبيف خركج المشرع في المجاؿ الجمركي عف القكاعد العامة في مجاؿ التجريـ التي " استنادا إلى نيتيـ

. تقكـ عمى الركنيف المادم كالمعنكم، فيقيـ المسؤكلية بدكف قصد كبدكف خطأ

                                                           
 .42مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص- 1
 . كما يمييا43لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لمكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص- 2
 . المتعمؽ بمكافحة التيريب06-05 مف األمر 11الرجكع لنص المادة - 3
 . كما يمييا18، ص2014 ،7طأحسف بكسقيعة، المنازعات الجمركية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، - 4
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نما تقتضي ركنا معنكيا كلكف ضعيؼ  لكف ال يعني ىذا غياب الركف المعنكم في الجرائـ الجمركية تماما كا 
ينص عميو القانكف بصرؼ النظر عما  يتمثؿ فيما يسمى بخطأ المخالفة الذم يقكـ بمجرد مخالفة مكجب

.  (1)ـ االحتياط أك بحسف نية أك عف جيؿدإذا كانت ىذه المخالفة قد صدرت عف قصد أك بسبب ع
 األحكاـ بالقصد الجنائي، حيث يكجد بعض األخذ تضمف قانكف الجمارؾ استثناء لقاعدة عدـ دكؽ

اشترط فييا تكافر النية لقياـ الجريمة كلكف في حاالت معدكدة نذكر منيا مثال ما يستفاد مف نص المادة 
تطبيؽ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف العقكبات بالنسبة " التي تنص عمى 06-05 األمر مف 26

". لممساىميف في الجريمة كفي قانكف الجمارؾ بالنسبة لممستفيديف مف الغش
 مف قانكف العقكبات أحكاـ الشريؾ، كىما تشترطاف الركف المعنكم لقياـ 43 ك42كقد تضمنت المادتاف 

. المسؤكلية في حؽ الشريؾ في الجريمة
 06-05أٌما بالنسبة لقمع ىذه الجريمة كنظرا لمطابع الذم يميزىا تضمف قانكف الجمارؾ، كاألمر رقـ 

تشمؿ عمى السكاء الجزاءات  .المتعمؽ بمكافحة التيريب أحكاما خاصة غير مألكفة في القانكف العاـ
.  المقررة لمجرائـ الجمركية، بما فييا أعماؿ التيريب، كالمسؤكلية عف ىذه الجرائـ

الجزاءات المالية، الجزاءات السالبة لمحرية : تطبؽ عمى الجرائـ الجمركية ثالثة أنكاع مف الجزاءات
. الجزاءات التكميمية

بالنسبة لمجزاءات المالية فيي تتمثؿ في الغرامة كالمصادرة كىما تطبقاف عمى كافة الجرائـ الجمركية كلكف 
. بصفة متفاكتة حسب طبيعتيا

 أٌما الجزاءات الشخصية، فتطبؽ عمى شخص مرتكب المخالفة الجمركية، خالفا لمجزاءات المالية التي
الجمركي الجزائرم  كاف التشريع  المتعمؽ بمكافحة التيريب06-05 غاية األمر لؿإك. تنصب عمى مالو

متمثمة في الحبس، كبصدكر األمر المذككر أضاؼ : يحصر الجزاءات الشخصية في عقكبة سالبة الحرية
السجف المؤبد، فضال عف العقكبات السالبة لمحقكؽ متمثمة : المشرع عقكبة أخرل سالبة لمحرية المتمثمة في

. في العقكبات التكميمية
 التشريع الجزائرم يميز مف حيث الجزاءات الشخصية بيف أعماؿ التيريب، كباقي الجرائـ حكبذلؾ أصب

الجمركية ليتـ عرض العقكبات المقررة ألعماؿ التيريب، ثـ العقكبات المقررة لمجرائـ التي تضبط بمناسبة 
. استيراد، أك تصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية

                                                           
 .20 صنفس المرجع، -1
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العقكبات السالبة لمحرية، كعقكبات التكميمية : بالنسبة لمعقكبات المقررة ألعماؿ التيريب، كتتمثؿ في
عقكبة الحبس بالنسبة لمجنح، كعقكبة السجف : كتتمثؿ العقكبات السالبة لمحرية المقررة ألعماؿ التيريب في

(1) البدني االحتياطياإلكراهالمؤبد بالنسبة لمجنايات، فضال عف 
 .

كتختمؼ مدة العقكبات السالبة لمحرية باختالؼ طبيعة الجريمة، كدرجة خطكرتيا، فمثال نجذ جنحة 
 كتقابميا 06-05 األمر مف األكلى فقرة 10التيريب البسيط، كىك الفعؿ المنصكص عميو في المادة 

 قبؿ إلغاءىا، عقكباتيا الحبس مف سنة إلى خمس سنكات، ككانت القانكف الجمركي مف 326المادة 
أٌما بالنسبة لعقكبة السجف، فيي مقررة  .شيرا 12 إلى 6عقكبتيا في ظؿ التشريع السابؽ الحبس مف 

تتعٌمؽ األكلى بتيريب :  منو(2)15ك 14 في المادتيف 06-05لجناية التيريب التي نص عمييا األمر 
أما بالنسبة لمعقكبات  .األسمحة كالثانية بالتيريب الذم يشكؿ تيديدا خطيرا كعقكبتيا السجف المؤبد

تحديد  : منو كىي تتمثؿ في19في المادة  بمكافحة التيريبالمتعمؽ  06-05 األمرالتكميمية نص عمييا 
اإلقصاء  ، المنع مف اإلقامة المنع مف مزاكلة المينة أك النشاط، إغالؽ المؤسسة نيائيا أك مؤقتاإلقامة

 أك إلغائيا مع المنع مف استصدار رخصة السياقةمف الصفقات العمكمية، سحب أك تكقيؼ رخصة 
. جديدة، سحب جكاز السفر

 إلى أف قانكف الجمارؾ يجيز المصالحة في الجرائـ الجمركية مع كجكد استثناء كرد في اإلشارة كتجدر 
 كالمتعمؽ بالجرائـ المتعمقة بالبضائع المحظكرة عند  في البند الثالث مف القانكف نفسو265نص المادة 

 .(3)االستيراد، أك التصدير، كأضاؼ التنظيـ كالقضاء استثناءات أخرل

 
 

اإلجراـ المعمكماتي كجرائـ التزكير  : المبحث الثالث
ىي األخرل ال تقؿ خطكرة عمى  المعمكماتي أك كما يطمؽ عميو بالجريمة اإللكتركنية، اإلجراـ

تأثيرا عمى االقتصاد العالمي، خاصة كأف ىذا األخير أصبح يعتمد عمى شبكات سابقيا مف الجرائـ كمدل 
المعمكمات، اعتمادا مطمؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات، كالتكاصؿ بيف البنكؾ كالييئات بعضيا البعض 

                                                           
 .352 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1
 . المتعمؽ بمكافحة التيريب06-05 مف األمر15ك 14 الرجكع لنص المادتيف -2
أحسف بكسقيعة، المصالحة في المكاد الجزائية بكجو عاـ كفي المادة الجمركية بكجو خاص، دار ىكمة لمطباعة كالنشر - 3

 .52، ص2008، 2طكالتكزيع الجزائر، 



  الجػػريمة االقتصاديةظاىرـ :ثاني الفصػػؿ اؿ                                       :األكؿ الباب

- 214 - 

كبطبيعة الحاؿ . ىدفنا لممتمصصيف كالمخترقيف -بتكاصميا كانفتاحيا عمى العالـ–مٌما يجعؿ ىذه الشبكات 
فإف الييئات المالية كاالقتصادية تتأثر بالتكقعات كالتكينات كالتشكيؾ في صحة المعمكمات، كبالتالي فإف 

يؤدم إلى نتائج مدمرة، كيؤدم إلى إضعاؼ الثقة في - قد يحدث في ىذه المعمكمات-أم تخريب بسيط 
 .(1)النظاـ االقتصادم لتمؾ المؤسسات

بذلؾ باتت ىذه الجرائـ تيدد اقتصاد الدكؿ بشكؿ خطير جدا، كمف المالحظ أف تمؾ الجرائـ تتزايد 
 فنا مف الفنكف لو قكاعده كقكانينو أصبحت، كلألسؼ مالتكنكلكجبشكؿ متسارع يجارم كيكازم التسارع 

؟ كىك ما ىا؟ ككيفية قمعأنكاعياىي أركانيا؟ كما ىي أبرز  فما ىك مفيكـ ىذه الجريمة؟ كما (2)الخاصة
. عميو في المطمب األكؿ مف ىذا المبحثاإلجابة سنحاكؿ 

كمف الجرائـ المخمة بالثقة كالماسة بسيادة الدكلة كمصالحيا االقتصادية، جرائـ التزكير كىي تقـك 
ف مجرد تغيير الحقيقة كاؼ لتحققيا، بصرؼ النظر عمى استعماؿ الشيء فيما  عمى تغيير الحقيقة، كا 

غيرت الحقيقة مف أجمو كعما إذا كاف قد لحؽ مف تغيير الحقيقة ضرر فعمي بأحد، كأف استعماؿ الشيء 
الثاني مف  كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو في المطمب. (3)الذم كقع عميو التغيير يعتبر جريمة قائمة بذاتيا

. ىذا المبحث

 اإلجراـ المعمكماتي : المطمب األكؿ
تعددت مسميات الجرائـ المعمكماتية إذ يطمؽ عمييا بجرائـ الكمبيكتر كاالنترنت، الجريمة 

كيعتبر مكضكع الجريمة المعمكماتية حديث الساعة كمشكؿ . اإللكتركنية، جرائـ إساءة استخداـ المعمكمات
 (4)االنترنتا الجزائر، كتزداد أىمية تمؾ المسألة أماـ الطابع الدكلي كالعالمي لشبكة ـكؿ دكؿ العالـ كالسي

 إال أنو األفرادفيذه األخيرة سالح ذك حديف، فيك كسيمة لمربط كالتقارب كتبادؿ المعمكمات كالمنافع بيف 

                                                           
 دكتكراه في أطركحة، -دراسة مقارنة- درا نسيمة، األمف المعمكماتي كسبؿ مكاجية مخاطره في التعامؿ اإللكتركني-1

 .84، ص2016-2015، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، (غير منشكرة)القانكف الخاص 
الكتاب الثاني، دار الكتاب الحديث - اقتصاد الفساد-صالح الديف حسف السيسي، مكسكعة جرائـ الفساد االقتصادم- 2

 .244، ص2015، 2طالقاىرة، مصر، 
 .377أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ، ص- 3
ىي شبكة عالمية دكلية، ككسيمة مف كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الشبكات، تجمع مجمكعة مف أجيزة : األنترنت- 4

كىي بنؾ شائع . الحاسب اآللي المرتبطة ببعضيا البعض، إما عف طريؽ خطكط التميفكف، أك عف طريؽ األقمار الصناعية
–لمزيد مف التفصيؿ الرجكع ليركاؿ ىبة نبيمة، جرائـ االنترنت . مف المعمكمات ككسيمة اتصاؿ مباشرة كأداة متعددة الكسائؿ

-2013، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، (غير منشكرة) دكتكراه أطركحة، -دراسة مقارنة
 . كما يمييا3، ص2014
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 يككف أداة تزكير كتضميؿ كتعدم عمى حقكؽ اآلخريف، لذا ظيرت الحاجة الماسة في الحد مف أفيمكف 
الفرع )كالكقكؼ عمى أركانيا  كىذا ما يستكجب التعرؼ عمى ىذه الجريمة الخطيرة. ىذا الجانب المظؿ

. (الفرع الثاني) كمجاؿ قمعيا ،(األكؿ

  كأركانياالجريمة المعمكماتية: الفرع األكؿ
إٌف التنقير في الكثائؽ التي تعالج جرائـ الحاسكب، يظير أف التعريفات التي صيغت لبياف حدكدىا 

المتسارعة   مف مرة عمى يد مشرعييـ، بسبب التغيراتأكثردكدىا حقد عانت مف عمميات إعادة صياغة 
فعال " التعريفات قبكال في ىذا المضمار، ىك الذم يعتبرىا أكثرفي ميداف تقنيات المعمكماتية، كالكاضح أف 

القتراؼ إساءة أك  ة الحاسكب كالمعمكماتيةمغير مشركع، يكظؼ المعرفة العممية السائدة في ميداف تقف
 مف القانكف (أ) في فقرتيا عرفيا في المادة الثانيةنجد لمشرع الجزائرم  كبالرجكع ؿ.(1)"ىجـك عمى الغير

 المتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة 2009 أكت 05 المؤرخ في (2)09/04رقـ 
 :يقصد في مفيكـ ىذا القانكف بما يأتي" :بتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتيا بنصو

رائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ج: الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ- أ
المحددة في قانكف العقكبات كأم جريمة أخرل ترتكب أك يسيؿ ارتكابيا عف طريؽ منظكمة معمكماتية أك 

 ".نظاـ لالتصاالت اإللكتركنية
يمكف أف نحصي ثالثة أنكاع مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ مف خالؿ ىذا التعريؼ 

 394كىي الجرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات المحددة في قانكف العقكبات في المكاد 
:  كالمتمثمة في7مكرر 394مكرر إلى 

أفعاؿ الدخكؿ أك البقاء عف طريؽ الغش في منظكمة لممعالجة اآللية لممعطيات، ككذلؾ فعؿ  -1
 .اإلدخاؿ أك اإلزالة أك التعديؿ بطريؽ الغش لمعطيات في نظاـ لممعالجة اآللية

 .االنترنتاألشكاؿ التقميدية المجرمة كالغش كالنصب عف طريؽ شبكة  -2
الجرائـ المرتبطة بالمحتكل بالكمبيكتر كجرائـ التزكير كاالحتياؿ كالقذؼ كالسب كتحريض القصر  -3

". الدعارةكعمى الفسؽ 
 :كجرائـ المعمكماتية ىي كباقي الجرائـ األخرل تقكـ عمى ركنيف ىما

                                                           
1
 - Thomas . M, « The Growing Threat Of Computer Crime», DETCTIVE-US Army, Summer 1990, pp6-11. 

، يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ 2009أكت 5 المكافؽ 1430 شعباف 14 مؤرخ في 04-09 قانكف -2
 16 المكافؽ لػػ   1430شعباف  28 الصادر في 47ج، العدد.ج.ر.المتصمة بتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتيا، ج

 .2009أكت 
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 كجكد اإلجراميجرائـ المعمكماتية يتطمب القياـ بالسمكؾ  في :الركف المادم لمجريمة المعمكماتية/ أكال
 كما يتطمب أيضا معرفة بداية ىذا االنترنتحاسب آلي كأحيانا تتطمب الجريمة أف يككف متصال بشبكة 

 .النشاط كالشركع فيو كنتيجتو
ببرامج  فمثال قد يقكـ مرتكب الجريمة بتجييز الحاسب اآللي لكي يحقؽ لو حدكث الجريمة، فيقـك بتحميمو

اختراؽ، أك يقـك بإعداد ىذه البرامج بنفسو، كما يمكف أف يقكـ بجريمة إعداد برامج فيركسات تمييدا 
. (1)لبثيا

 في الجرائـ المعمكماتية يختمؼ حسب نكع الجريمة، فأحيانا يككف نشاطا كاحدا في اإلجراميكالسمكؾ 
الجرائـ البسيطة كفعؿ الدخكؿ غير المصرح بو إلى نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات الذم يتحقؽ بفعؿ 
الدخكؿ غير المشركع، إذ أف عدـ مشركعية الفعؿ تقترف بككف الدخكؿ غير مصرح بو، بينما يككف 

 العمدم لممعمكمات كالبرامج، أك جريمة القرصنة كاإلتالؼ في جريمة السرقة المعمكماتية اإلجراميالسمكؾ 
 متعددا ينطمؽ مف الدخكؿ غير المصرح بو، بينما يككف السمكؾ إجرامياأك االحتياؿ المعمكماتي سمككا 

 العمدم لممعمكمات كالبرامج، أك جريمة القرصنة أك كاإلتالؼ في جريمة السرقة المعمكماتية اإلجرامي
 متعددا ينطمؽ مف الدخكؿ إلى نظاـ الحاسب اآللي أك إلى مكقع ما إجراميااالحتياؿ المعمكماتي سمككا 

 بكجو غير شرعي ثـ القياـ بالتالعب بمحتكياتو، ىذا التالعب الذم ينطكم عمى عدة االنترنتعمى شبكة 
 لبيانات غير صحيحة أك محك أك تدمير لمحتكيات ىذا النظاـ، أك نشر لمكاد إدخاؿ مف أنشطة إجرامية

. مخمة بالنظاـ كاآلداب العاميف
جرائـ المعمكماتية ىي في أغمبيا جرائـ عمدية، حيث يستكجب  :الركف المعنكم لمجريمة المعمكماتية/ ثانيا

، إذ يجب أف تتجو إرادة المجـر إلى ارتكاب سمكؾ كاإلرادةلـ عالمشرع فييا تكفر القصد الجنائي بركنيو اؿ
بما يشممو مف صكر كفعؿ دخكؿ  ،(2)يحظره القانكف، كاالعتداء عمى نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات

 النسخ  أك التعديؿ أك لبيانات أك المحك أك اإلدخاؿمنظكمة معالجة آلية لممعطيات عف طريؽ الغش، 
أك   يقـك القراصنة أك الياكر بفؾ شيفرة المكقعأيفالبرامج بكجو غير شرعي مف مكقع عمى شبكة االنترنت 

 .تخريبو لمحصكؿ عمى البرمجيات إما لممنفعة المادية أك إليقاع الضرر بالشركة المعتدل عمى منتجيا
يختمؼ الركف المعنكم في الجرائـ المعمكماتية مف جريمة إلى أخرل، فجريمة الدخكؿ غير المصرح بو ك

إلى نظاـ الحاسب اآللي تتطمب قصدا جنائيا عاما يتمثؿ في عمـ الجاني بعناصر الركف المادم لمجريمة 
                                                           

  2007، 2ط ، أماؿ قارة، الحماية الجزائية لممعمكماتية في التشريع الجزائرم، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر-1
 .95ص

 .ع. مكرر مف ؽ394 الرجكع لنص المادة -2
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 العمـ بأف الكلكج إلى داخؿ النظاـ المعمكماتي بشكؿ غير مصرح بو يعد جريمة باعتبار حماية المشرع أم
 كىك جياز الحاسب اآللي يتضمنو مف معمكمات كبرامج، كعمى ىذا النحك فدخكلو إلى نظاـ لمحؿ الحؽ

الحاسب اآللي خطأ أك سيكا ينفي عنو شرط القصد الجنائي بشرط المغادرة فكر عممو بدخكلو غير 
. الشرعي

كفي جريمة االحتياؿ المعمكماتي التي ىي بدكرىا جريمة عمدية، يتطمب المشرع قصدا جنائيا عاما 
كخاصا لقياـ مسؤكلية الجاني، فالجاني في ىذه الجريمة يعمـ بأنو يخالؼ القانكف بسمككو مع اتجاه نيتو 
. إلى تحقيؽ ربح غير مشركع لو أك لمغير أك تجريد شخص أخر  مف ممتمكاتو عمى نحك غير مشركع

 المعمكمات فاف المشرع اشترط تكفر القصد الجنائي العاـ فقط حيث يكفي عمـ إتالؼأٌما في جريمة 
.  محكىاأك تؤدم إلى إتالؼ المعمكمات أف يقـك بإعماؿ مف شانيا بأنوالجاني 

مجاؿ قمع الجريمة المعمكماتية : انيالفرع الث
أما بالنسبة لقمع ىذه الجريمة، نجد المشرع الجزائرم قد سٌف عقكبات تطبؽ عمى الشخص الطبيعي 

.  تطبؽ عمى الشخص المعنكمأخرلكعقكبات 
 :العقكبات المقررة لمشخص الطبيعي/ أكال

يخػػػٌص  المشرع كضع تدرج فيما أفٌ استقراء النصكص المتعمقة بالجرائـ المعمكماتية يتبيف لنا ب
أف  ليذا النكع مف الجرائـ، مع العمـ اإلجرامية، كىذا التدرج في العقكبات يعكس الخطكرة العقكبات األصمية

  ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جريـثـجريمة الدخكؿ أك البقاء بالغش، أكليا ، (1)المشرع كضع سمـ خطكرة يتضمف ثالثة درجات
. الدخكؿ كالبقاء المشددة كفي األخيرة نجد الجريمة الخاصة بالمساس العمدم بالمعطيات

دج بمكجب 200.000دج إلى 50.000قرر عقكبة الحبس مف ثالثة أشير إلى سنة كغرامة مف ؼ
 في صكرتيا أٌمالجريمة الدخكؿ كالبقاء كالغش في صكرتيا المبسطة،  ع. مكرر مف ؽ394المادة 

 حذؼ أك تغيير لمعطيات المنظكمة كنص عمى األفعاؿالمشددة تضاعؼ العقكبة إذا ترٌتب عف ىذه 
دج إذا ترتب عف 300.000دج إلى50.000عقكبة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف، كغرامة مف 

 .الدخكؿ أك البقاء غير المشركع تخريب لنظاـ أشغاؿ المنظكمة
 عقكبة 2 مكرر 394في حيف أنو قرر لجريمة االعتداء العمدم عمى المعطيات بمكجب نص المادة 

دج إذا كقع 10.000.000دج إلى 1.000.000الحبس مف شيريف إلى ثالثة سنكات كبغرامة مف 
االعتداء العمدم عمى معطيات مكجكدة داخؿ النظاـ سكاء كاف االعتداء عمديا أك عف طريؽ الغش  

                                                           
 .127، صالمرجع السابؽ أماؿ قارة، -1
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كذلؾ بتصميـ أك بحث أك تجميع أك تكفير أك نشر أك استعماؿ ألم غرض كاف المعطيات المتحصؿ 
. عمييا مف إحدل الجرائـ المنصكص عمييا قانكنا

 (1)6 مكرر394باإلضافة لمعقكبات األصمية نص المشرع الجزائرم عمى عقكبات تكميمية بمكجب المادة 
غالؽ المحؿ أك مكاف االستغالؿ غالؽ المكاقع كا     .إلخ... كعقكبة المصادرة كا 

  مف قانكف العقكبات أف عقكبة4 مكرر394لقد نصت المادة  :العقكبات المقررة لمشخص المعنكم/ ثانيا
الشخص المعنكم الذم يرتكب إحدل الجرائـ الماسة باألنظمة المعمكماتية ىي الغرامة التي تعادؿ خمس 

. مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة لشخص الطبيعي

جرائـ التزكير   : المطمب الثاني
تعتبر جرائـ التزكير مف أخطر الجرائـ  التي  تخؿ بالثقة العامة التي يضعيا أفراد المجتمع في 

، كىي ماسة بسيادة الدكلة (2) أك المستندات التي يضفي عمييا النظاـ القانكني أىمية خاصةاألشياءبعض 
ف مجرد تغيير الحقيقة كاؼ (3)كمصالحيا االقتصادية بحيث تقكـ ىذه الجرائـ عمى تغيير الحقيقة ، كا 

لتحققيا، بصرؼ النظر عمى استعماؿ الشيء فيما غيرت الحقيقة مف أجمو كعٌما إذا كاف قد لحؽ مف 
 .(4)تغيير الحقيقة ضرر فعمي بأحد، كأف استعماؿ الشيء الذم كقع عميو التغيير يعتبر جريمة قائمة بذاتيا

 241 إلى 197كىي مف الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، أكردىا المشرع بجميع أنكاعيا في المكاد 
: ع، كقد قسميا إلى ثالثة مجمكعات أساسية.مف ؽ
 ، كقد نص عمييا القانكف في القسـ األكؿ مف الفصؿ(الفرع األكؿ)تزكير النقكد كما يتصؿ بيا  -

. 204 إلى 197السابع المكاد مف 
، كقد نص عمييا القانكف في (الفرع الثاني)تقميد أختاـ الدكلة، كالدمغات، كالطكابع، كالعالمات  -

. 213 إلى205القسـ الثاني مف نفس الفصؿ المكاد 
، كقد نص عمييا المشرع في القسميف الثالث، كالرابع (الفرع الثالث) التزكير في المحررات -

.  229 إلى 214كالخامس مف نفس الفصؿ المكاد 

تزكير النقكد كما يتصؿ بيا : الفرع األكؿ
                                                           

 .6 مكرر394 الرجكع لنص المادة -1
 .171فتكح عبد اهلل الشاذلي، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، المرجع السابؽ، ص- 2
 ( 4ط) ، ديكاف المطبكعات الجزائرية، الجزائر،"القسـ الخاص" محمد صبحي نجـ، شرح قانكف العقكبات الجزائرم -3

 .23، ص2003
 .377ص أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ،- 4
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 . ع .  مف ؽ204 إلى 197 المجرمة كالمعاقب عمييا في المكاد مف األفعاؿكىي 
كؿ اصطناع لعممة تقميدا لعممة صحيحة، ككؿ تالعب في قيمة "  :يمكف تعريؼ تزكير النقكد بأٌنو

عممة صحيحة، ككؿ تركيج، أك إدخاؿ مف الخارج لعممة مزيفة إذا تمت بقصد طرح العممة المزيفة 
 .(1)"لمتداكؿ

كيعتبر المشرع الجزائرم تزكير النقكد كما يتصؿ بيا مف أخطر الجرائـ بكجو عاـ، كجرائـ التزكير بكجو 
اة األكلى لمتعامؿ بيف الناس، كقد تأميف الثقة بيا دخاص، كذلؾ بالنظر إلى طبيعة النقكد كالتي ىي األ

 .(2)إلى احتكار الدكؿ لسكيا كتجريـ تزكيرىا كتسميط أشد العقكبات عمى العابثيف بيا
 كالتي عاقب عمييا بعقكبة الجسيمة،كجرائـ التزكير منيا ما صنفيا المشرع الجزائرم في زمرة الجرائـ 

:  أك السجف المؤبد، كأخرل صنفيا في زمرة الجنح كالتي سنتناكليا في ما يمياإلعداـمشددة كىي 
كيتعمؽ األمر أساسا بتقميد النقكد، كسندات القرض العاـ، كقسائـ أرباح السندات  :الجرائـ الجسيمة/ أكال

 :كتتمثؿ أركاف ىذه الجريمة في ما يمي. أك تزكيرىا أك تزييفيا
تقتضي الجريمة في ىذه الصكرة تكافر الركف المادم، كالركف المعنكم، كتقتضي قبميما شرطا أكليا يتمثؿ 

 يككف إما نقكدا، أك سندات قرض عاـ، أك قسائـ أرباح ىذه قد محؿ ىذه الجريمة أففي محؿ الجريمة، إذ 
عمى أٌف العممة النقدية تتككف   المتعمؽ بالنقد كالقرض11-03 مف األمر 02السندات، كقد أكردت المادة 

النقدية مف األكراؽ النقدية كمف النقكد  مف أكراؽ نقدية كقطع نقدية معدنية، كتبعا لذلؾ تتككف العممية
كال يقتصر المشرع عمى حماية النقكد الجزائرية، بؿ تشمؿ ىذه الحماية القطع المعدنية . (3)المعدنية

. ع. مف ؽ197كاألكراؽ النقدية الصادرة عف المؤسسات المالية األجنبية طبقا لممادة 
كما يشترطو القانكف ىك أف تككف ىذه النقكد ذات سعر قانكني سكاء في الجزائر أك في الخارج، أم تككف 

ال تعرض حكميا . متداكلة قانكنا في الجزائر أك في الخارج ك عمى المحكمة أف تشير إلى ذلؾ في قرارىا كا 
 في السؤاؿ إلى العنصر اإلشارةإف عدـ  : " قراراتيا بنصوإحدللمبطالف كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في 

كذلؾ  الثاني لجريمة تزكير أكراؽ نقدية كىك ككنيا أكراقا ذات سعر قانكني في الجزائر أك في الخارج

                                                           
تزييؼ العممة كما يرتبط بيا مف جرائـ تزييؼ األختاـ كالدمغات – المستشار عمرك عيسى الفقى، جرائـ التزييؼ كالتزكير -1

 2000، 1طمعمقا عميو بأحدث أحكاـ محكمة النقض، المكتب الفني لإلصدارات القانكنية، - كالعالمات، تزكير المحررات
 .17ص

 .379 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
 .380 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-3
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 لتمييزه عف األكراؽ التي لـ يبؽ ليا سعر نظرا لسحبيا مف السكؽ يجعؿ األسئمة المطركحة ناقصة مما 
 .(1)"يؤدم إلى بطالنو

عبارة عف أكراؽ مالية تمثؿ قيما ألصكؿ كخصكـ تطرحيا الدكلة "أٌما بالنسبة لسندات القرض العاـ فيي 
كيشمؿ التجريـ فضال عف سندات القرض العاـ، قسائـ أرباح ىذه السندات . (2)"لتغطية عجز في الميزانية

 .سكاء كانت سندات، أك أسيـ
أٌما بالنسبة لمركف المادم في ىذه الجريمة، فقد نٌص قانكف العقكبات عمى عدة أنكاع مف األعماؿ 
 اٌلتي تشكؿ الركف المادم ليذه الجريمة يأتي عمى رأسيا التقميد كفي المقاـ الثاني التزكير، يميو التزييؼ، ثـ

 في إصدار، أك تكزيع، أك بيع، أك إدخاؿ النقكد، أك السندات غير الصحيحة إلى أراضي اإلسياـ
. الجميكرية

كيتمثؿ . (3)أٌما عف الركف المعنكم، فتقتضي الجريمة في مختمؼ صكرىا قصدا عاما، كقصدا خاصا
أٌما القصد الخاص يتمثؿ في انصراؼ إرادة . القصد العاـ في عمـ الجاني بعدـ صحة النقكد، أك السندات

. الجاني إلى غاية معينة، كىي طرح النقكد، أك السندات غير الصحيحة في التداكؿ
كىكذا ففي صكرة التكزيع، أك البيع، أك التركيج يتطمب القانكف أف يككف الجاني عالما بأف ما يركجو ليس 

 .(4)نقكدا صحيحة كقت تسميميا، ثـ تعامؿ بيا عمى ىذا األساس
كذلؾ  كلقمع ىذه الجريمة فإٌف المشرع قرر عقكبات تختمؼ في كؿ صكرة مف صكر ىذه الجريمة،

 إذا كاف كانت ىذه المؤبدفنجده قرر عقكبة . االختالؼ يكمف في قيمة النقكد أك السندات محؿ الجريمة
المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة كتككف العقكبة السجف  .دج500.000القيمة تساكم أك تفكؽ 

 كمف (5)دج500.000 إذا كانت ىذه القيمة تقؿ عف دج2.000.000دج إلى 1.000.000كغرامة مف 
دج 500ىا األدنى دع عمى تطبيؽ غرامة عمى الجناة التي يككف ح.ؽ 231جية أخرل، نصت المادة 

دج، كيمكف رفع مبمغ ىذه الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشركعة التي جمبيا 15.000كاألقصى 
لى شركائيـ أك مف استعممكا القطعة المزيفة أك اٌلتي كاف مقررا  التزكير إلى مرتكبي الجناية أك الجنحة كا 

. يجمبيا التزكير إلييـ
                                                           

، المجمة  303167، ممؼ رقـ 31/12/2002قرار لممحكمة العميا الجزائر، غرفة الجنح كالمخالفات، الصادر في - 1
 .421، ص01، العدد2003القضائية لسنة 

 .381أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
 .29المستشار عمرك عيسى الفقى، المرجع السابؽ، - 3
 .386أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 4
 .ع. مف ؽ197الرجكع  لنص المادة - 5
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إلى جانب الجرائـ الجسيمة التي خصيا المشرع بأشد العقكبات نص قانكف  :الجرائـ األخرل/ ثانيا
 تشكؿ الصكر األخرل لمنقكد المزكرة، كقد حرص عمى حصر محميا األفعاؿالعقكبات عمى مجمكعة مف 

: كتتمثؿ في (1)ىذه المرة في النقكد دكف السندات
ع عرض عالمات نقدية لمتداكؿ بقصد .ؽ  مف202حيث تجـر المادة : عرض عممة منافسة -

. إحالليا محؿ النقكد ذات السعر القانكني أك القياـ مقاميا
. ع. مف ؽ201طرح نقكد معيبة لمتداكؿ عمدا كىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو في المادة  -

تقميد أختاـ الدكلة، كالدمغات، كالطكابع، كالعالمات  : الفرع الثاني
 ع. ؽ213 إلى 205عمييا في المكاد  يمكف تقسيـ ىذا النكع مف الجرائـ المنصكص كالمعاقب

 :(2)إلى قسميف نكع األشياء التي يحمييا القانكف بحسب
. تقميد كتزكير األختاـ كالدماغات كالعالمات الرسمية -
. تقميد كتزكير المطبكعات الرسمية -

 يأخذ ىذا النكع مف الجرائـ عدة صكر يمكف  :تقميد كتزكير األختاـ كالدمغات كالعالمات الرسمية /أكال
تقميد أك تزكير – (ع. ؽ205المادة )تقميد خاتـ الدكلة : حصرىا بناء عمى طبيعة محؿ الجريمة كاآلتي

 206المادة )طابع كطني أك عالمة الغابات أك الدمغة المستخدمة في دمغ المكاد الذىبية أك الفضة 
كسنتناكؿ كؿ . (ع.ؽ 209المادة ) تقميد كتزكير خاتـ، أك طابع أك عالمة أحد ممثمي السمطة – (ع.ؽ

: صكرة مف ىذه الصكر عمى حدل
عمى ركف مادم  ع. ؽ205تقكـ ىذه الجريمة المنصكص كالمعاقب عمييا في : تقميد خاتـ الدكلة- 1

: كركف معنكم
 لختـ صحيحاصطناع ختـ مزيؼ تقميدا : "يتككف مف عنصريف كىما التقميد كيقصد بو: الركف المادم-

.  ، كمحؿ الجريمة كىك خاتـ الدكلة، الذم ىك شعار الدكلة الرسمي(3)"سكاء كاف التقميد متقنا أـ غير متقف
تتطمب جريمة تقميد خاتـ الدكلة تكافر القصد الجنائي العاـ، كيتمثؿ في انصراؼ إرادة : الركف المعنكم-

 .(1)الجاني عند التقميد إلى استعماؿ الشيء المقمد استعماال ضارا بمصمحة الدكلة

                                                           
 .389 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1
 .29محمد صبحي نجـ، المرجع السابؽ، ص- 2
 .68المستشار عمركا عيسى الفقى، المرجع السابؽ، ص- 3
 .395 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-1
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بالسجف المؤبد عمى مف قمد خاتـ الدكلة فضال عف مصادرة الخاتـ المقمد  ع. مف ؽ205تعاقب المادة 
 .(1)ع. مف ؽ213طبقا لنص المادة 

تقميد أك تزكير طابع كطني أك عالمة الغابات أك الدمغة المستخدمة في دمغ المكاد الذىبية أك - 2
 عمى ركف مادم، كركف معنكم ع. مف ؽ206تقكـ ىذه الجريمة المنصكص عمييا في المادة : الفضة

 :النسبة لمركف المادم فيتككف مف عنصريفب
الطكابع )ع . ؽ206محؿ الجريمة كالذم يجب أف يككف شيئا مف األشياء الكاردة في نص المادة  -

. (العالمات، دمغات الذىب أك الفضة -الكطنية
. الفعؿ المادم كيتمثؿ في التقميد أك التزكير -

. أٌما بالنسبة لمقصد الجنائي فيك نفس القصد الذم تتطمبو جريمة تقميد خاتـ الدكلة
كىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو : تقميد خاتـ أك طابع أك عالمة أحد ممثمي السمطات العمكمية -3

 :ع كتتمثؿ أركاف ىذه الجريمة في.مف ؽ 02 ك01ع فقرة .ؽ 209في المادة 
الركف المادم كيتككف مف عنصريف أكليما الفعؿ المجـر كالمتمثؿ في التقميد، كمحؿ الجريمة كالمتمثؿ  -1

. في العالمات أك األختاـ أك طكابع السمطات العمكمية
 الجاني عند إرادةتقتضي ىذه الجريمة تكافر القصد الجنائي كالمتمثؿ في انصراؼ : الركف المعنكم -2

التقميد أك التزكير إلى استعماؿ الشيء المقمد أك المزكر استعماؿ ضارا بمصمحة الحككمة أك إحدل 
. الييئات أك أحد األفراد

 عمى ىذا الفعؿ بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة مف 209لقمع ىذه الجريمة تعاقب المادة 
. دج، فضال عف مصادرة الشيء محؿ الجريمة10.000 إلى 500

لى جانب ىذه الصكر تكجد صكر أخرل نذكر منيا استعماؿ الخاتـ أك ما في حكمو المقمد أك  :(2)كا 
صنع خاتـ كما في حكمو خاص بالدكلة أك بأية سمطة بدكف - إساءة استعماؿ األختاـ الحقيقية، المزكر

ترخيص صنع أك االحتفاظ أك تكزيع أك شراء أك بيع خاتـ كما في حكمو شبيو بالخاتـ الخاص بالدكلة أك 
. تقميد كتزكير عالمات مصمحتي البريد كالضرائب كتركيجيا- بأية سمطة

يعاقب قانكف العقكبات عمى تقميد األكراؽ : الجرائـ المتعمقة باألكراؽ المعنكية كالمطبكعات الرسمية /ثانيا
المعنكية كالمطبكعات الرسمية المستعممة في المؤسسات كاإلدارات العمكمية أك في مختمؼ الجيات 

دج فضال عف مصادرة الكثائؽ 10.000 إلى 500 سنكات كبغرامة مف 5ة إلى فالقضائية بالحبس مف س
                                                           

 .ع. مف ؽ213 ك205الرجكع لنص المادة - 1
 . كما يمييا401الرجكع أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص- 2
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كيسرم نفس الحكـ عمى بيع، كتركيج، كتكزيع، كاستعماؿ ىذه األكراؽ، أك المطبكعات . محؿ التزكير
 .  (1)المقمدة

تزكير المحررات : لثالفرع الثا
، كتختمؼ كؿ صكرة عف األخرل في محميا األركافتشترؾ جميع صكر التزكير في المحررات في 

:    سنتناكؿاألساسعمى ىذا 
تشترؾ جرائـ تزكير المحررات في كؿ صكرىا  :األركاف المشتركة لتزكير المحررات في كؿ صكرىا /أكال

 .ركف مادم كركف معنكم: كالمعنكم، كفي اشتراط الضرر لمتزكير في المحررات ركناف في الركنيف المادم
محرر بكسيمة يشكؿ سند بإحدل الطرؽ التي نص عمييا القانكف اؿركف مادم كىك تغيير الحقيقة في  -1

. تغييرا مف شأنو أف يسبب ضررا
:  كتبعا لذلؾ يمكف تقسيـ الركف المادم إلى أربعة عناصر كىي

يجب أف يككف  ع. ؽ229 إلى 214المحرر باعتباره محؿ جريمة التزكير، بحيث طبقا لنص المكاد  -
ية أك  ػػػػػػػػػػػمحرر يشكؿ سندا، أم يجب أف يككف التزكير كاقع عمى المحررات العمكـاؿالتغيير حاصال في 

. الرسمية أك في المحررات العرفية أك التجارية أك المصرفية أك في الكثائؽ اإلدارية كالشيادات
تغيير - 

، بحيث ال تقكـ جريمة التزكير إاٌل إذا حدث تغيير الحقيقة في المحرر، اإلجرامي الحقيقة باعتباره النشاط 
نما تقكـ الجريمة كلك كاف التغيير في جزء مف الحقيقة . كال يشترط القانكف تغيير الحقيقة بأكمميا كا 

نما : طرؽ التزكير-  ذلؾ أف الركف المادم لمتزكير ال يتحقؽ بمجرد تغيير الحقيقة بأية طريقة مف طرؽ كا 
.  يجب أف يككف ىذا التغيير قد حدث بإحدل الطرؽ التي حددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر

كلك تكافرت كؿ  الضرر كىك عنصر أساسي في جريمة التزكير، فإذا تخمؼ الضرر انتفى التزكير- 
 حؽ أك مصمحة يحمييا إىدار يتمثؿ في الذم، كالضرر المقصكد ىنا ىك الضرر الفعمي المباشر األركاف
 .(2)القانكف

جريمة التزكير في المحررات مف الجرائـ القصدية التي يمـز لقياميا تكافر القصد : الركف المعنكم-2
الجنائي لدل المزكر، كما أٌنيا، مف جية أخرل مف جرائـ القصد الخاص التي تقتضي تكافر القصد 

                                                           
 .ع. مف ؽ209/3الرجكع لنص المادة - 1
 .412 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص-2
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تقتضي تكافر القصد الخاص باعتباره نية، أك غاية يتكخاىا الجاني مف جراء ارتكابو لمركف  الخاص التي
. المادم لمتزكير

أٌما القصد العاـ، فتقتضي جريمة التزكير أف تتكافر لدل الجاني إرادة تغيير الحقيقة مع عممو بأف ىذا 
التغيير يتـ في محرر، كبإحدل الطرؽ التي نص عمييا القانكف، كأف مف شأنو أف يرتب لمغير ضرر فعميا 

قيقة حلى إرادة تغيير اؿإكزيادة . كتطبيقا لذلؾ ينتفي القصد العاـ النتفاء إرادة تغيير الحقيقة. أك محتمال
.  يقتضي القصد العاـ تكافر عمـ الفاعؿ ببقية عناصر الجريمة

لـز أف يتكفر لدل الفاعؿ القصد الخاص أم اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيؽ غاية مكعالكة لمقصد العاـ 
. معينة مف ارتكاب الركف المادم

: صكر التزكير /ثانيا
 كالتزكير في المحررات العمكمية (1)يفرؽ القانكف بيف التزكير في المحررات العمكمية أك الرسمية

، كالتزكير في المحررات العرفية أك التجارية أك (2) كالشياداتاإلداريةكتزكير في بعض الكثائؽ -األخرل 
فجعؿ األكؿ جناية كالثاني جنحة، كيرجع ذلؾ إلى ثقة الناس بالمحررات العمكمية الرسمية  - (3)المصرفية

. كمف ىذا المنطمؽ فإٌف الضرر الذم ينتج عف تزكيرىا أشد كأبمغ التي يعتبركنيا عنكانا لمحقيقة
: استعماؿ المحررات المزكرة/ثالثا

فصؿ المشرع تزكير المحررات عف استعماليا فجعؿ مف كؿ منيما جريمة قائمة بذاتيا، كقد نص 
كعمى استعماؿ األكراؽ العرفية أك ع . مف ؽ218عمى استعماؿ األكراؽ العمكمية، أك الرسمية في المادة 

 فقرة 222، كالشيادات في المكاد اإلدارية، كعمى استعماؿ الكثائؽ 221التجارية، أك المصرفية في المادة 
كيستفاد مف ىذه النصكص أف ىذه الجريمة تقتضي . ع. مف ؽ3 فقرة 228 ك2  فقرة229ك 223 ك01

كركف معنكم، يتمثؿ في عمـ الجاني كقت االستعماؿ . تكافر ركف مادم يتمثؿ في استعماؿ كرقة مزكرة
. بتزكير الكرقة

 بالنسبة لمجزاء المقرر ليذه الجريمة فإنو ال تختمؼ العقكبات المقررة لمتزكير في المحررات العرفية أك أٌما
 5التجارية أك المصرفية عف تمؾ المقررة الستعماؿ المزكر فيي في الجريمتيف الحبس مف سنة إلى 

.  في المحررات عرفية2.000 إلى 500ج أك مف د2.000 إلى 500سنكات كغرامة مف 

                                                           
 .ع. مف ؽ216 إلى 214 الرجكع لنص المكاد مف -1
 .ع. ؽ228 إلى 222الرجكع لنص المكاد مف - 2
 .ع. ؽ219الرجكع لنص المادة - 3
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أٌما استعماؿ المحررات الرسمية أك العمكمية المزكرة فعقكبتيا تختمؼ عف تمؾ المقررة لمتزكير إذ يعاقب 
ع . مف ؽ218 سنكات كىذا طبقا لنص المادة 10سنكات إلى  5عمى االستعماؿ بالسجف المؤقت مف 

 .(1)كتسرم عمى استعماؿ المزكر العقكبات التبعية كالتكميمية التي تسرم عمى تزكير المحررات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

خالصة الفصؿ الثاني  
في ختاـ ىذا الفصؿ كبعد محاكلة رصد غالبية صكر الجريمة االقتصادية، يمكف القكؿ أف ىذه 

األخيرة أصبحت ذات خطكرة كبيرة مستغمة عكلمة االقتصاد كالثكرة التي عرفيا مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاؿ، كانفردت بخصائص تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ، لعؿ أبرزىا أف غالبية مرتكبييا رجاؿ أعماؿ 

 أضرارىا كبيرة مقارنة  بغيرىا مف الجرائـ، كتمثؿ عكائدىا مصدرا أفمتخصصكف في مياديف ميمة، كما 
 .ميما لعمميات تبيض األمكاؿ

                                                           
 .ع.ؽ 438 بكسقيعة، المرجع السابؽ، المادة أحسف -1
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، دفعت مختمؼ التشريعات لسف جممة مف القكانيف الرادعة يسند اإلجراـكنظرا لممخاطر الكبيرة ليذا 
تطبيقيا لمييئات القضائية التي تعمؿ جاىدة لقمع ىذه الجرائـ بمختمؼ صكرىا، كفي مقدمة ىذه القكانيف 

عمى مظاىر   شرع أصال لمقضاءاألخير، ىذا بو كالذم بدئنا بحثنا قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو
الفساد في الحياة العمكمية، المتمثمة أساسا في االتجار بالكظيفة العمكمية كالتالعب بالماؿ العاـ فنص 
عمى تجريـ كقمع كؿ إخالؿ بكاجب النزاىة الذم يستكجب عمى المكظؼ العمكمي أف يتحمى بو ككؿ 

إخالؿ بكاجبات األمانة الممقاة عمى عاتؽ المكظؼ العمكمي، كما تضمف أحكاما مميزة جـر فييا اختالس 
الممتمكات كالرشكة في القطاع الخاص فضال عف رشكة المكظفيف العمكمييف كاألجانب كمكظفي 

 ..المؤسسات الدكلية العمكمية

كلـ يكتؼ قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو بردع جرائـ الفساد عمى اختالؼ صكرىا مف رشكة كاختالس 
بؿ تعدل إلى مكافحة جرائـ الصفقات العمكمية مف محاباة كاستغالؿ نفكذ أعكاف الييئات كالمؤسسات 

 .بعدما كاف يتكلى ردعيا قانكف العقكبات كغيرىا العمكمية لمحصكؿ عمى امتيازات غير مبررة

ق الجرائـ في عرقمة ذ تمعبو قالذمكذلؾ لمدكر . كختمنا ىذا المبحث بالتعرض لجرائـ التستر عمى الفساد
. العدالة كتحكؿ دكف الكشؼ عف الحقيقة كالعثكر عمى العائدات غير المشركعة

كنظرا التساع المجاؿ المخصص لمماؿ كاألعماؿ كالدكر الذم يمعبو في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي 
استدعى األمر حماية ىذا الجانب مف المياديف، بكضع مجمكعة مف القكاعد القانكنية تعاقب مف يمس 

.  باستقرار الحياة االقتصادية، ىذا ما خصصناه بالدراسة في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ

كتكٌصمنا إلى أٌف الجريمة في إطار قانكف األعماؿ تتصؼ بالتنكع، كجرائـ الشركات التجارية جرائـ 
تبييض األمكاؿ كالصرؼ، كجرائـ البكرصة كجرائـ المنافسة كاألسعار، كجرائـ الجمركية إضافة إلى اإلجراـ 

. إلخ...المالي كالضريبي

حد أخطر أ المعمكماتي أك كما يطمؽ عميو بالجريمة اإللكتركنية، اإلجراـ كختمنا ىذا الفصؿ بدراسة
 ىذا النكع مف الجرائـ ييدد أصبحت بحيث ،الجرائـ االقتصادية األكثر تأثيرا عمى االقتصاد العالمي

اقتصاد الدكؿ بشكؿ خطير جدا، كمف المالحظ أف تمؾ الجرائـ تتزايد بشكؿ متسارع يجارم كيكازم 
.  فنا مف الفنكف لو قكاعده كقكانينو الخاصةأصبحت، كلألسؼ مالتكنكلكجالتسارع 
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 المخمة بالثقة كالماسة بسيادة الدكلة كمصالحيا االقتصادية، جرائـ التزكير  أحد الجرائـثـ انتقمنا بدراسة
بمختمؼ صكرىا مف تزكير لمنقكد، تقميد أختاـ الدكلة كالدمغات كالطكابع كالتي قاـ قانكف العقكبات بقمعيا 

. كالعالمات ككذا التزكير في المحررات
في األخير نستخمص أف مف خالؿ ىذه الدراسة، الطابع الكاسع كالعاـ كالمتنكع الذم تميزت بو الجريمة 
االقتصادية أك باألحرل الذم فرضو المشرع الجزائرم عمييا نتيجة لتزايد كتفاقـ عددىا مف أجؿ حماية 

 .اقتصاد الدكلة مف جية، كلتشعبيا كعدـ استقرارىا بسبب مميزاتيا الخاصة

 الجزائية التي اإلستراتيجيةىذا ما يدفعنا إلى التشعب في البحث كالغكص في ىذه الجريمة لمعرفة 
تبناىا المشرع الجزائرم لمكافحة ىذه الجريمة الخطيرة، كالتي مف خالليا سنحاكؿ تتبع آليات القانكف 
الجنائي كدكرىا في مكاجية الجريمة االقتصادية كذلؾ لف يتأٌتى إال باستعراض السياسة الجنائية التي  

. اتبعيا المشرع الجزائرم في الباب الثاني مف ىذه األطركحة



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لمقانكف الجنائيعامةتأثير الجريمة االقتصادية عمى النظرية اؿ: الباب الثاني
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ال يخفى عمى أحد أف العصر الحديث كالعكلمة ككينكنة العالـ قرية صغيرة، كانت عكامؿ شديدة 
التأثير عمى السياسة التشريعية في الدكؿ المختمفة، بؿ أف ليا أثر كبير عمى السياسة الجنائية التي يتبعيا 
المشرع، لذلؾ كاف البد مف مكاكبة ىذا التطكر الذم شيده االقتصاد في العالـ، مف ناحية، كلمحفاظ عمى 

 .(1)اقتصاد الدكؿ مف االنييار مف ناحية أخرل

الجدير بالذكر أف العديد مف دكؿ العالـ قد تنبيت ليذا األمر فكضعت التشريعات االقتصادية التي 
أصبحت ىذه األخيرة كسيمة فعالة لحماية كتحقيؽ سياسة الدكلة ؼ ،كفمت الحفاظ عمى كيانيا االقتصادم
. في النكاحي االقتصادية كاالجتماعية

فمـ تكتؼ بالقكاعد العامة في قانكف العقكبات لتنظيـ ىذه المكاضيع االقتصادية بؿ أقرت ليا قكانيف 
. مستقمة متكاممة، خاصة في تمؾ الدكؿ التي تتبع نيج االقتصاد المكجو كما سبؽ تبيانو في الباب األكؿ

اعة تدخؿ القانكف الجنائي في المادة االقتصادية ال يؤخذ عمى إطالقو إذ أنو يبقى رىيف جغير أف القكؿ بف

. (2)مالئمة قكاعد القانكف الجزائي مع آليات الظكاىر االقتصادية كتقمباتيا

فالقانكف الجنائي العاـ كانت لو ضركرات الصبغة األخالقية لعصره التي كانت مرتبطة بالقيـ 
فإف كظيفتو في المجاؿ االقتصادم الذم يؤسس أخالقيات  كاألخالؽ كالفضيمة كاحتراـ الذات البشرم

.  التعامؿ االقتصادم تختمؼ عف ذلؾ

األمر الذم يؤدم إلى القكؿ بتطكر كظيفة القاعدة الجزائية إذا ما تأقممت مع خصكصيات المادة 
 يككف بالنتيجة (3)االقتصادية التي ال تحتكـ إلى االستقرار كالثبات بقدر ما ىي عمى حركية كتغير مستمر

لممجاالت  القانكف الجزائي بمثابة السالح في يد الدكلة، إذ اقتضت الحماية الجزائية التي أقرىا المشرع

                                                           
 .19أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .19ص  ،1987، (ط.ب)محمد عيد الغريب، الحماية الجنائية لمنظاـ العاـ في العقكد المدنية، مكتبة غريب، القاىرة،   -2

 .12عبد الرؤكؼ ميدم، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، المرجع السابؽ، ص  -3
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 فحتى تضمف الدكلة تحقيؽ سياستيا التشريعية .(1)االقتصادية تغير في المفيـك التقميدم لمقانكف الجزائي

 .(2)تمجأ إلى القانكف الجزائي االقتصادم باعتباره يمثؿ األداة المثمى لتحقيؽ النيكض االقتصادم

 القكاعد المكضكعية ثكابت بيف التكازف تحقيؽ االقتصادية ا مجاؿ الجريمةذ ق فيالمشٌرع فسعى
إال أٌنو ذا السعي يبدك إنو  .تأتيا الدكلةرا كمقتضيات السياسة االقتصادية التي الجزائي لمقانكف اإلجرائيةك

 .(3)الخصائص مف ادية بعديد صلـ يحٌقؽ منيا ليدؼ المرج ك بدليؿ تمٌيز الجريمة االقت
الشٌؾ أف الجريمة االقتصادية مف حيث بنائيا العاـ عمى مستكل القكاعد المكضكعية كالقكاعد 

 .(4)اإلجرائية  تقابؿ قكاعد كأحكاـ القانكف الجزائي العاـ ككذلؾ القانكف الجزائي الخاص
ىذا التقابؿ أظير تفرد الجريمة االقتصادية بعديد الخصائص التي تخرج عف جممة المبادئ 

إال أنو البٌد مف أف تككف ليذه الخصائص مف  الشمكلية كالتناسؽ الداخمي . األصكلية لمقانكف الجزائي
 .(5)كالتنكع ما يبمكر استقاللية الجريمة االقتصادية عف جريمة الحؽ العاـ

إٌف خصكصية الجريمة االقتصادية ارتبطت أساسا بالمصمحة مكضكع الحماية الجزائية في المادة 
 االقتصادية كنقصد بذلؾ خيارات الدكلة في المجاؿ االقتصادم المجسدة في السياسة االقتصادية التي

 غير أف ىذه المصمحة ال ترتقي حٌجة لكضع نظاما قانكنيا متكامال أك إحداث فرعا قانكنيا جديدا ،تتبعيا

 .(6)يضاؼ إلى فركع القانكف األخرل

فالمشٌرع عند سٌنو لمقكاعد االقتصادية، كالتي مف خالليا برزت خصائص الجريمة االقتصادية، لـ يكف 
. ىدفو يرمي إلى إرساء فرع قانكني جديد بقدر ما كاف ىدفو ضماف نجاح السياسة االقتصادية

                                                           

-1   KLAUS. T, « La criminalité des affaires, dans l'économie moderne », R.I.C.P.T, 1975, p148. 
العربية  حسيف أحمد الجندم، القانكف الجنائي لممعامالت التجارية، الكتاب األكؿ القانكف الجنائي لمشركات، دار النيضة -2

 .13.، ص1989 ،(ط.ب)القاىرة، 
، جامعة مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، -"دراسة في المفيـك كاألركاف-خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،   -3

 .  73، ص2012قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر العدد السابع، جكاف 
، سبتمبر 46العدد األكؿ، السنة  ،مصر مجمة المحاماة،، "المبادئ العامة في الجرائـ االقتصادية" عمي منصكر، -4

 .25 ص،1965
جماؿ العطيفي، فكرة الجريمة االقتصادية، الحمقة العربية األكلى لمدفاع االجتماعي، مجمكعة األعماؿ، دار النشر  -5

 .47، ص1967، (ط.ب)لمجامعات المصرية، مصر، 
 .78إيياب الركساف، المرجع السابؽ، ص -6
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ة فكاف حينئذ مف أثار البحث عف فاعمية القكاعد المنٌظمة لمماٌدة االقتصادية أف اضطٌر المشٌرع إلى أقمـ
.  مبادئ القانكف الجزائي العاـ مع الكظائؼ كالمجاالت االقتصادية الجديدة

. يبدك أٌف القانكف الجزائي االقتصادم يبرز جدية كخصكصية تؤكد استقالليتو عف القانكف الجنائي العاـ
فخصكصيتو تجعؿ مف الصعب جدا قبكلو في التمشي التقميدم لمقانكف الجزائي ك اإلجراءات الجزائية 

كما إف تكحيد قانكف العقكبات العاـ كاالقتصادم إنما يعيؽ الطبيعة المميزة لمجرائـ االقتصادية كما تتطمبو 
.  مكاجيتيا مف مركنة

بالتالي يتبيف لنا أف دخكؿ القانكف الجنائي الميداف االقتصادم لف يمر دكف إحداث تأثيرات عمى 
 .لمقانكف الجنائيالعامة النظرية 

ا  فما مدل تأثير ىذه الجريمة ك تقمباتيا عمى قكاعد القانكف الجنائي العاـ؟ لإلجابة عمى ىذ
ارتأينا  تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف يتمحكر الفصؿ األكؿ حكؿ التأثيرات المؤدية إلى التحكير التساؤؿ 

في القكاعد المكضكعية، أما الفصؿ الثاني يتمحكر حكؿ التأثيرات المؤدية إلى  التحكير في القكاعد 
. اإلجرائية
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تحقيؽ مقاربة متكازنة بيف متطمبات السياسة االقتصادية كاألمف العاـ قاـ المشرع في إطار 
االقتصادم مف جية، كحماية المبادرة الفردية التي تمثؿ منطمؽ المشاريع االقتصادية مف جية ثانية 

 عدد مف الخصائص عمى الجريمة االقتصادية تتفٌرد بيا عف جريمة الحؽ العاـ، كنتيجة لمبحث إضفاء
عف فاعمية القكاعد القانكنية كالتنظيمية الخاصة بالتعامؿ االقتصادم المتسـ بالتقنية كالتعقيد، اضطر 
المشرع إلى أقممة المبادئ األصكلية التي ظؿ تاريخيا يعتٌد بيا في إطار القانكف الجنائي العاـ، مع 

كقد ال نستغرب منو الخركج عنيا كالتضحية بيا ضمانا لنجاعة . الكظائؼ كالمجاالت االقتصادية الجديدة
. قكاعد التجريـ في إطار الجريمة االقتصادية 

تصنؼ قكاعد التجريـ ضمف القكاعد الجزائية المكضكعية كىي تيتـ بكصؼ ماديات السمكؾ 
اإلجرامي المحظكر الذم يفرض المشرع عمى األفراد عدـ إتيانو كذلؾ بتحديد األركاف المستكجبة لقياـ 

لقد أصبحت قكاعد القانكف الجزائي في خدمة . الجريمة كتقرير المسؤكؿ عنيا مف حيث عنصر اإلسناد
السياسة االقتصادية كآؿ األمر إلى تطكيع القكانيف في إطار الجريمة االقتصادية لمكاكبة سرعة تقمبات 

، سكاء مف حيث (1)الظكاىر االقتصادية دكف االلتزاـ بالقكاعد كالمعايير المحددة في القانكف الجنائي العاـ
أك مف حيث إسناد المسؤكلية الجزائية  (المبحث األكؿ)األركاف القانكنية التي تتطمبيا الجريمة االقتصادية 

، كما أف العقكبة باعتبارىا خاضعة لقاعدة (المبحث الثاني)الناجمة عف ارتكاب الجـر االقتصادم 
التناسب مع الجريمة  فإف العقكبات المقررة لمجرائـ االقتصادية تمتاز بخصكصية عف الجزاءات في 

. (المبحث الثالث)القكاعد العامة كىك ما نخصو بالدراسة في 
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التحكيرات الكاقعة عمى أركاف الجريمة االقتصادية : األكؿ المبحث
اتفقت أغمب التشريعات عمى أٌف الجريمة ىي سمكؾ إجرامي بارتكاب فعؿ جرمو القانكف، أك 

االمتناع عف فعؿ أمر بو القانكف، فالجريمة كاقعة متكاممة العناصر يترتب عمى كقكعيا اعتداء عمى 
المصالح األساسية في المجتمع، كعند القياـ بدراستيا البد مف النظر إلييا ككحدة متماسكة األجزاء كاٌلتي 

. بدكنيا ال تقـك ليا قائمة في القانكف

يتـ إال بتكفر األركاف القانكنية لمجريمة فعمال  ذلؾ ألٌف قياـ الجريمة كتسميط العقاب عمى المجـر ال
بمبدأ الشرعية  إلجريمة كال عقكبة إال بنص قانكني سابؽ الكضع، كىك ما اصطمح عمى تسميتو بالركف 

الشرعي لمجريمة، كما إف العقاب الجزائي ال يككف إال بكجكد الفعؿ أك السمكؾ اإلجرامي الذم نٌص القانكف 
 . عمى تجريمو، كىك ما يمثؿ الركف المادم لمجريمة

ف كانا ال يعتبراف مف مميزات القانكف الجزائي االقتصادم  بما  ٌنو البد مف تكفرىما في أىذاف الركناف كا 
تسمح بالقكؿ . كؿ الجرائـ في القانكف الجزائي العاـ، إال أنيما يتضمناف في محتكاىما بعض الخصكصية

 (المطمب الثاني)ككذلؾ غمكض لمركف المادم  (المطمب األكؿ)بأف ىناؾ تغيير لمالمح الركف الشرعي 
. (المطمب الثالث)كتقمص الركف المعنكم 

 الجريمة االقتصاديةتغيير مالمح الركف الشرعي في إطار : المطمب األكؿ

 (1)"ال جريمة كال عقكبة كال تدبير أمف إال بنص قانكني"يعبر عف الركف الشرعي في الجريمة بمبدأ 

، فاألكامر كالنكاىي الجنائية كجزاءاتيا ال ترجع إال إلى (2)الذم مفاده أف التجريـ كالعقاب مف عمؿ المشرع
مصدر كاحد مكتكب، كالقاضي ال يممؾ التجريـ فيما لـ يرد نص بتجريمو، كال يقضي بغير العقكبة 

 في مجاؿ التجريـ كالعقاب، فالمصدر الكحيد لمتجريـ ىك (3)المقررة، كمؤدل ذلؾ أف القياس غير جائز

                                                           
 .المعدؿ كالمتمـ( 156-66األمر )الرجكع لنص المادة األكلى مف قانكف العقكبات الجزائرم  -1
 .89، ص2016، (ط. ب)الجزائر، ، دار بمقيس  لمنشر، -دراسة مقارنة–عبد الرحماف خمفي، القانكف الجنائي العاـ  -2
حظر القياس، يجعؿ القاضي ميمتو تنحصر في تطبيؽ القانكف ال خمؽ الجرائـ، فال يجكز لمقاضي أف يجـر فعال لـ يرد  -3

نص بتجريمو قياسا عمى فعؿ كرد النص بتجريمو بحجة تشابو الفعميف، أك بككف العقاب في الحالتيف يحقؽ نفس المصمحة 
ال يقررىا  فالجرائـ االجتماعية مما يقتضي تقرير عقكبة الثاني عمى األكؿ، ألف في ذلؾ اعتداء صريح عمى مبدأ الشرعية،
عبد اهلل  :الرجكع لػ. إال المشرع، كالقاضي ال يممؾ ذلؾ قانكنا فإذا فعؿ نصب عمى نفسو مشرعا كىك ما ال يسمح بو القانكف

الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر - القسـ العاـ–سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم 
 .85، ص1995، (ط.ب)
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كبالتالي المشرع ىك الذم يحتكر سمطتي التجريـ كالعقاب في المجتمع، لذلؾ فضركرة . (1)النص المكتكب
النص عمى الجريمة كالعقكبة في الجانب االقتصادم أمر يفرضو مبدأ الشرعية مما أدل إلى عدـ خركج 

 .التشريع االقتصادم عف ذلؾ

إال أٌنو كنظرا لسرعة كتغيير الجريمة االقتصادية كمف أجؿ حماية السياسة االقتصادية لمدكلة فإف الكاقع 
فرض عمى السمطة التشريعية أف تفكض بعض الصالحيات في مجاؿ التشريع االقتصادم إلى السمطة 

كأعطى سمطة كاسعة لمقضاء في تفسير  (الفرع األكؿ )التنفيذية كخصكصية تميز الجريمة االقتصادية 
كنص عمى تطبيؽ النص الجزائي في الجانب االقتصادم ليمتد تطبيقو إلى  (الفرع الثاني)ىذه النصكص 

  .(الفرع الثالث)خارج إقميـ الدكلة أك ما يعرؼ بمبدأ عينية النص الجزائي 

إحالة سمطة التجريـ لمسمطة التنفيذية في مجاؿ الجريمة : الفرع األكؿ
االقتصادية 

يعتبر مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات مف أىـ المبادئ الدستكرية، فقد تضمنتو أغمب الدساتير لما لو 
قميمية  .(2)مف أىمية دكلية كا 

ال  "2016 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 58كىك ما أكد عميو الدستكر الجزائرم في نص كؿ مف المادة 
تخضع "  مف نفس التعديؿ160، كنص المادة "إدانة إال بمقتضى قانكف صادر قبؿ ارتكاب الفعؿ المجـر

 .(1)"العقكبات الجزائية إلى مبدأم الشرعية كالشخصية

                                                           
الجزء األكؿ، األحكاـ العامة كاإلجراءات الجنائية - في القانكف المقارف–محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية    -1

 .70المرجع السابؽ، ص
أكدت العديد مف االتفاقيات كالبركتكككالت عمى أىمية ىذا المبدأ، فقد جاء النص عميو في كثيقة العيد األعظـ المجنا   -2

نجمترا إلى فيالدلفيا بأمريكا الشمالية، كأدرجكه في كثيقة إعالف الحقكؽ  ، كنقمة معيـ مياجر1256كارتا في انجمترا عمـ  كا 
كما تأكد النص عميو في كثيقة إعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الصادرة غداة الثكرة الفرنسية . 1774األمريكي عاـ 

1789  .
كال يداف أم شخص : "2-11كقد تبنى ىذا المبدأ المجتمع الدكلي في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف حيث نصت المادة 

بجريمة بسبب عمؿ أك امتناع عف عمؿ لـ يكف في حينو مجرما بمقتضى القانكف الكطني أك الدكلي، كما ال تكقع عميو أية 
عبد القادر عدك، مبادئ قانكف  :انظر". عقكبة أشد مف تمؾ التي كانت سارية في الكقت الذم ارتكب فيو الفعؿ الجرمي

  2طنظرية الجزاء الجنائي، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، - نظرية الجريمة- القسـ العاـ- العقكبات الجزائرم
 .49، ص2013
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االختصاص ال يقرر إال لمسمطة التشريعية في  فالقانكف يعتبر المصدر الكحيد كالمباشر لمتجريـ، كىذا
 بالتالي ال تممؾ .(2)الدكلة ابتداء، مف منطمؽ اعتبار التشريع العادم المصدر الرئيسي لمقانكف الجزائي

السمطة التنفيذية مباشرة ىذا االختصاص إال مف خالؿ تفكيض يستجيب لمقكاعد العامة كركح النص 
كما أف المبدأ شرط أساسي لألمف كالحريات الفردية كمف الضمانات الجكىرية لمحقكؽ . التشريعي المفكض

األساسية، فأنماط السمكؾ البشرم ليس ليا أف تطاليا العقكبة أك الجزاء إال بنص قانكني يحدد ماديات 
كما يحدد العقكبة المقررة عمى مرتكبو حتى يككف الفرد عمى بينة . الفعؿ اإلجرامي كيبيف عناصره كأركانو

 .(3)مف خطر سمككو كعمى عمـ سابؽ بنص التجريـ كالعقاب الذم يمنعو مف إتياف الفعؿ المجـر

ارتباط كثيؽ ليا  (4)  فقاعدة أف ال جريمة كال عقكبة إال بنص كأىـ مبدأ يقيد ممارسة الدكلة لحؽ العقاب
بمبدأ فصؿ السمطات، كيترتب عمى ىذا االرتباط عدـ اقتصار ىذه القاعدة عمى ما تنص عميو بؿ تتعداىا 

. (5)لتشمؿ كؿ القكاعد، ككذلؾ تنفيذ العقكبات

مف ذلؾ يتبف لنا أف أساس قاعدة الشرعية الجزائية ىك ضماف لمحريات الفردية ضد تجاكز 
فيذه القاعدة ال تسمح لمسمطة التنفيذية باتخاذ أم . السمطتيف القضائية كالتنفيذية الختصاص كؿ منيما

إجراء في حؽ األفراد ما لـ يككنكا قد ارتكبكا أفعاال مجرمة بنص القانكف، كال أف تصدر نصكص جزائية 
 دنعقاال كما أف المبدأ يعتبر مف الشركط األكلية. تجـر بمقتضاىا أفعاؿ لـ تجرميا السمطة التشريعية

أك التمادم  (الركف الشرعي)اختصاص القاضي الجزائي، فيك الذم يقرر عمى أساسو إما الكقكؼ عنده 
فبانعدامو تنعدـ الجدكل  التي تقـك عمييا الجريمة، (الركف المادم كالمعنكم)في البحث عف بقية األركاف 

. مف مكاصمة البحث عف بقية األركاف القانكنية

 فيؿ حافظ المبدأ عمى مكقعو كمكضعو الذم ظؿ تاريخيا. كلما كاف ذلؾ مقتضى قاعدة الشرعية الجزائية
يعتد بو في إطار الجريمة االقتصادية؟ 

                                                                                                                                                                                     
تيميش  سالؼ ذكره في 16/01، المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف 1996دستكر الجزائر   مف160 كالمادة 58 المادة -1

 .األطركحة ىذه مف 127 ص 2رقـ 
 .57 ص  ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،-2
، دار النيضة (دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنكم في الجرائـ العمدية)نجيب حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائي  -3

 .73، ص1988، 3ط،  مصرالعربية، القاىرة
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة (منشكرة) دكتكراه غير أطركحةإيياب الركساف، تقييد حؽ الدكلة في العقاب،  -4

 .20 ص،2009_2008المنار، تكنس، 
 .80، المرجع السابؽ، ص "خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،  -5
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لقد سبؽ الذكر بأٌف الحماية الجزائية في المادة االقتصادية قد اتجيت أكثر إلى تمبية حاجيات 
السياسة االقتصادية كضماف فاعميتيا كنجاعتيا، ككاف ذلؾ عمى حساب ميمة حماية الحريات الفردية 

فما يالحظ في إطار الجريمة . فتغيرت تبعا لذلؾ مالمح قاعدة الشرعية الجزائية. كالحقكؽ األساسية
االقتصادية ىك عدـ تقيد المشرع بالضكابط القانكنية العامة، تجاكزا منو لمصرامة التقميدية التي نتجت 

. عمييا قاعدة الشرعية الجزائية

فالميداف االقتصادم يتمٌيز بالحركٌية كالتغٌير كلالستقرار إضافة إلى التعقيد كالتشعب كالذم يتطمب 
كىك األمر الذم أرغـ المشرع عمى . دراية فنية، متكفرة لدل اإلدارة كالسمطة المتدخمة في ىذا المجاؿ

التنازؿ عف صالحياتو كامتيازات سمطتو كذلؾ بمقتضى التفكيض الصادر عنو، ككنتاج لذلؾ تراجع دكر 
المشرع في نطاؽ التجريـ في المادة االقتصادية الذم ليس مف الممكف أف تسايره جمكد القاعدة الجزائية 

، كلقد استتبع ذلؾ تغٌير كظيفة مبدأ الشرعية الجزائية الذم حاد عف كظيفتو األصمية التي شرع (1)التقميدية
مف أجميا، كأصبحت لو كظيفة مستحدثة تمثمت أساسا في تطكيع معايير النص الجزائي لحماية السياسة 

. االقتصادية

حٌتى يتمٌكف المشٌرع مف تحقيؽ الجدكل االقتصادية في نطاؽ سياسة التجريـ لجأ إلى تقنية 
كترتب عف ىذا أف تقنية التفكيض  .(2)التفكيض، ككسيمة تخٌكؿ لسمطة معينة منح صالحياتيا لسمطة أخرل

. كجدت ليا ميدانان كاسعان في ميداف الجرائـ االقتصادية

كتطبيقات تغير مالمح الركف  (أكال) الجريمة االقتصادية التفكيض التشريعي فيبناء عميو سكؼ نتناكؿ  
. (ثانيا)الشرعي في الجريمة االقتصادية 

 :التفكيض التشريعي في الجريمة االقتصادية /أكال

كنتيجة لمبدأ الشرعية ىي أف القكانيف كحدىا قادرة عمى تحديد العقكبات بالنسبة لكؿ جريمة كىذه 
القدرة ال يمكف أف تعطى إال لممشرع الذم عميو كضع بعض الضكابط العامة كالخاصة التي تقيد السمطات 

بذلؾ تعتبر السمطة التشريعية صاحبة االختصاص األصيؿ  .(3)األخرل مف بينيا ضكابط التجريـ كالعقاب
في النص عمى التجريـ كالعقاب كىذا تطبيؽ المبدأ الفصؿ بيف السمطات كما سمؼ الذكر، إاٌل أف لكؿ 

. مبدأ استثناء
                                                           

  .81، المرجع السابؽ، ص "خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،  -1
 .نفس الصفحةالمرجع، نفس  -2
 .351، ص2000 ،(ط.ب)سميماف عبد المنعـ، النظرية العامة لمقانكف العقكبات، دار الجامعة الجديدة، مصر، -3
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ففي الحاالت االستثنائية يمكف الخركج عمى ىذا المبدأ كتصبح السمطة التنفيذية تتمتع بصالحيات السمطة 
، كما يمجأ إلى التفكيض في (1)التشريعية كىذا مثؿ حالة الحرب أك تككف الدكلة تمر بظركؼ استثنائية

الحاالت العادية، فتفكض السمطة التشريعية السمطة التنفيذية، إصدار القرارات كالمراسيـ كالمكائح التي ليا 
قكة القانكف، شريطة أف يككف ىذا التفكيض محددا في نطاقو كزمانو، كأف ال يؤدل إلى المساس بالحرية 

 .(2)الشخصية

يقصد بالتفكيض التشريعي، تفكيض السمطة التشريعية لبعض جيات السمطة التنفيذية إلصدار 
في  تفاصيميا الدقيقة كيترؾ تحديدالمكائح كىك ما مؤداه أف يحدد القانكف الخطكط العريضة لمتجريـ 

 .(4)"ظاىرة التفكيض عمى بياض"كقد أطمؽ الفقو المقارف عمى ذلؾ  (3)المكائح

كالتفكيض بكجو عاـ، لو مبرراتو، عمى اعتبار أف القانكف الجنائي، ييدؼ إلى ضماف االستقرار 
االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع، كالبد ليذا القانكف أف يككف مسايرا ليذا التطكر، كبالتالي يقتصر دكر 
المشرع في إصدار النصكص المبدئية، فيقـك المشرع في بعض الحاالت بتحديد مجاؿ التجريـ كيترؾ 
تحديد عناصر التجريـ لجية أخرل، يككف لدييا مف المركنة كالسرعة في مكاجية المتغيرات ما يؤىميا 

 كأٌف ينص المشرع مثال عمى االلتزاـ باألسعار المحددة (5)بالقياـ بيذا عمى نحك أفضؿ مف المشرع نفسو
 .(6)كيترؾ لمكزير المختص تحديد عناصر الجريمة

كيؤيد معظـ الفقو الجنائي، التفكيض التشريعي في التجريـ في الميداف االقتصادم، ذلؾ أف التشريع في 
ىذا المجاؿ، يتطمب دراية فنية قد ال تتكافر إال لدل السمطة  المفكضة، فضال عف ضركرة تكفير المركنة 

في األداة التشريعية حتى يتسنى ليا مكاجية مفاجئات الظكاىر االقتصادية، مما يحقؽ نجاح السياسة 
. االقتصادية

                                                           
 .2016  مف التعديؿ الدستكرم110 كالتي تقابميا المادة 1996 مف تعديؿ دستكرم 96لنص المادة  الرجكع -1
 2012، 1، ط، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف-الحماية الجزائية- سيؼ إبراىيـ المصاركة، تداكؿ األكراؽ المالية -2

 .89ص
 .37المرجع السابؽ، ص محمد سمير، -3

- 
4

  PRADEL. J, «  Droit Pénal économique », mémentos Dalloz,1982,p8. 
 1طنظرية الجريمة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، - القسـ العاـ-أميف مصطفى محمد، قانكف العقكبات -5

 .38، ص2010
الجزء األكؿ، األحكاـ العامة كاإلجراءات الجنائية - في القانكف المقارف–الجرائـ االقتصادية محمكد محمكد مصطفى،  -6

 .72المرجع السابؽ، ص
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 لذلؾ قد يعيد بو إلى المجمس الكزارم أك إلى الكزير المختص أك إلى نقابة مينية أك حرفية أك إلى
 .(1)مؤسسة عامة أك ىيئة خاضعة لرقابة الحككمة

عمييا  لكي يككف التفكيض قانكنيا، يجب أف يككف صادرا كفقا لمشركط الشكمية كالمكضكعية التي ينص
 .(2)قانكف التفكيض، فإذا خالفو القرار تعيف عدـ تطبيقو 

 مف طرؼ السمطة المراسيـفبالنسبة لمشركط الشكمية فيي متمثمة في إصدار القرارات كالمكائح ك
.  التنفيذية، كفي قالب رسمي أك شكؿ معيف

، مطابقا لمكضكع التفكيض التشريعي كال يخالفو فمثال المرسكـكما أنو يجب أف يككف القرار أك الالئحة أك 
ال يجكز أف تقـك السمطة التنفيذية بإنشاء أك خمؽ جريمة مخالفة لما جاء في التفكيض التشريعي أك تخرج 

 .(3)عف نطاقو

كتبعا لذلؾ يجب أف تككف العقكبة مطابقة لما ىك منصكص عميو في التفكيض التشريعي، فال يمكف 
لمسمطة التنفيذية خمؽ عقكبة أك عدـ تطبيؽ عقكبة مقررة في التفكيض التشريعي أك تتجاكز العقكبة الحد 
األقصى أك تخفض أقؿ مف الحد األدنى المنصكص عميو في التفكيض، أك تقـك السمطة التنفيذية بكقؼ 

 .(4)تنفيذ العقكبة رغـ أف التفكيض يمنع كقفيا

لكف السؤاؿ الذم يطرح في ىذا المقاـ، ىك إذا كاف التفكيض التشريعي في مجاؿ الجرائـ االقتصادية لو 
مبرراتو، فإلى أم مدل يمكف أف يصؿ إليو ىذا التفكيض؟ 

: مبررات التفكيض التشريعي في نطاؽ الجرائـ االقتصادية-

، بحيث يقتصر دكر السمطة (1)إف إعماؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ضماف مف ضمانات شرعية العقاب 
. (1)كذلؾ بمالحقة مرتكبي الجرائـ، كتقديميـ لمقضاء التنفيذية، عمى مباشرة تنفيذ نصكص القانكف،

                                                           
 .74صالمرجع السابؽ، محمكد محمكد مصطفى،  -1
 .48، ص1985مصر،  عبد الغني بسيكني عبد اهلل، التفكيض في السمطة اإلدارية، الدار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية -2

 .25محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص -3
، دار الجامعة -المبادئ الشرعية كالقانكنية كاآلراء الفقيية–محمكد محمد عبد العزيز الزيني، جرائـ التسعير الجبرم  -4

 .146، ص2004 ،(ط.ب)،  مصرالجديدة لمنشر، اإلسكندرية
 .  64-63الرجكع لعبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص -1
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(2)إال أف الكاقع العممي لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم قصده مكنتسكيك
نفسو، ىك الفصؿ المتكازف بيف  

 كأحد ،السمطات العامة الثالثة في الدكلة مع قياـ قدر مف التعاكف بينيا لتنفيذ كظائفيا في تكافؽ كانسجاـ
حيث تفكض السمطة التشريعية السمطة التنفيذية بسمطة إصدار . ىذه الصكر ىك التفكيض التشريعي

كأف يمارس رئيس الجميكرية السمطة التنظيمية في المسائؿ ، مراسيـ كأنظمة كلكائح ذات طبيعة تشريعية
 .(3)غير المخصصة لمقانكف بمكجب لكائح

كالعمة في التفكيض أنو يكفؿ نكعا مف المصالح القابمة لمتغير بما يجعؿ مف المالئـ أف يخصص ليا 
المشرع نصكصا مستقمة عف قانكف العقكبات، حتى يضمف لألخير قدرا مف االستقرار كالثبات فال تصبح 

جعميا المشرع في تشريعات خاصة بيا كانتشر بشأنيا . نصكصو عرضة لمتعديؿ مف كقت إلى آخر
. (4)التفكيض التشريعي لعدـ إجراء التعديؿ عمى التشريع اكتفاء بالالئحة في الغالب

  لكف السؤاؿ الذم يمكف طرحو ىنا ىؿ يمكف ليذه السمطة التنظيمية أف تغطي المجاؿ الجزائي؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نفرؽ بيف الجريمة العادية كالجريمة االقتصادية مف حيث نطاؽ اختصاص ىذه 
 .(5)السمطة عندما يككف ضيؽ كعندما يككف ىذا االختصاص متسع

: االختصاص الضيؽ لمسمطة التنفيذية في إصدار المكائح الجزائية-

تشرع السمطة التنفيذية نصكص جزائية تجـر فييا أفعاال اقتصادية كىذا كاستثناء عف القاعدة 
. ة التي كضعتيا ليا السمطة التشريعيةمالعامة، لكف عمييا عند القياـ بذلؾ، التقيد بالحدكد التجريـ

(1)بتجريميا  معنى ذلؾ أف السمطة التنفيذية ال تقـك بإصدار نصكص جزائية، لـ تبادر السمطة التشريعية
 

 كالتي 2016 مف التعديؿ الدستكرم 140 التي تقابميا المادة 1996 مف دستكر 122استنادا لنص المادة 
                                                                                                                                                                                     

 . 43نابؿ عبد الرحماف، المرجع السابؽ،  -1
مكنتسكيك ىك كاحد مف أىـ فالسفة عصر التنكير في القرف الثامف عشر، كأكؿ مف ناد بتطبيؽ نظاـ الفصؿ بيف  -2

( 1755-1689)كلد بجنكب غرب فرنسا " مكنتسكيك"المعركؼ باسـ " شارؿ لك دم سيككندا"السمطات، اسمو األصمي 
لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لممكقع المكسكعة العربية الذم تـ االطالع عميو يـك ". ركح القكانيف"كمف أشير مؤلفاتو كتاب 

 http://www.arab-ency.com:  عمى الكصمة9/11/2017
يمارس " : عمى أنو2016 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 143 كالتي تقابميا المادة 1996 مف تعديؿ 125/01المادة  -3

 ".رئيس الجميكرية السمطة التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانكف
 .37محمد سمير، المرجع السابؽ، ص -4
 .57 صبف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،ا -5
 .59 ص خميفة سميرة، المرجع السابؽ،ابف -1
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يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستكر ككذا في المجاالت "جاء في فقرتيا السابعة بنصيا 
اآلتية،  قكاعد قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية السيما تحديد الجنايات كالجنح كالعقكبات المطابقة ليا 

". كالعفك الشامؿ، كتسميـ المجرميف، كنظاـ السجكف

كبالتالي في حالة ما إذا أرادت السمطة التنظيمية ممارسة اختصاصاتيا فإف األمر يقتصر عمى المخالفات 
. في المجاؿ الجزائي بغض النظر عف المجاؿ اإلدارم

بذلؾ يمكف لمسمطة التنظيمية ممارسة التشريع في مجاؿ المخالفات الجزائية كىي القاعدة التي استكحاىا 
، الذم قصر التشريع الفرعي في مجاؿ التجريـ (1)1958المؤسس الدستكرم مف الدستكر الفرنسي لسنة 

. عمى المخمفات

فميما يكف مف أمر فإف التشريع الفرعي يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع العادم كيبقى األصؿ العاـ 
كبالتالي عدـ قدرتو عمى إنشاء قكاعد في مجاؿ التجريـ كالعقاب إال في نطاؽ  بشأنو في المجاؿ الجزائي،

ىذا المبدأ يسرم عمى كؿ الجرائـ عمكما ميما . (2)المخالفات كالتي ال تزيد العقكبة فييا عف شيريف حبس
كانت طبيعتيا كلكف السؤاؿ المطركح ىنا ىك ىؿ ىذا المبدأ احتفظ بمقكماتو في إطار الجريمة 

االقتصادية؟ 

 :االختصاص الكاسع لمسمطة التنفيذية في إصدار المكائح الجزائية في المجاؿ االقتصادم-

إذا كاف األصؿ أف تصدر نصكص التجريـ كالجزاء بقانكف مف السمطة التشريعية غير أنو قد تطرأ 
ظركؼ استثنائية تستدعي تحركان تشريعيان سريعان لسد النقص في القانكف أك التشريع، مما تضطر معو 

السمطة التنفيذية أف تطمب مف السمطة التشريعية أف تصدر ليا تفكيضان قانكنيان محددان في زمانو كنطاقو 
فإذا ما استجابت السمطة التشريعية لذلؾ كأصدرت قانكنا . لمكاجية الظركؼ الطارئة بالسرعة الممكنة

 الزمف المحدد كفيفي بالتفكيض لإلدارة في اإلطار المطمكب، فيككف مف حؽ األخيرة أف تقـك 
. (1)المكضكعات المحددة أف تصدر أكامر ليا ذات قكة قانكف التفكيض

ذا كاف األصؿ ىك استئثار السمطة التشريعية بمجاؿ التجريـ كالعقاب بكضع نصكص قانكنية  كا 
مجرمة لألفعاؿ كمحددة لتدخؿ السمطة التنفيذية في مجاؿ تطبيؽ كتكميؿ ىذه النصكص مف جية  كتاركة 

                                                           
 .1958أكتكبر  04دستكر الجميكرية الفرنسية الخامسة الصادر بتاريخ  -1
 .59 ص ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ، -2
 .81، المرجع السابؽ، ص "خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،  -1
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اختصاص التشريع في مجاؿ المخالفات لمسمطة التنفيذية مف جية أخرل، فإنو استثناء تغيرت ىذه القاعدة 
في المجاؿ الجنائي االقتصادم كأصبح مبدأ الشرعية يفرض تكازم النص التنظيمي مع النص التشريعي 

 (.1)مف حيث التجريـ كالعقاب

مرجع ىذا التكازم ىك اعتراؼ المؤسس الدستكرم الجزائرم لرئيس الجميكرية بسمطة تنظيمية كاسعة كغير 
مكضكعات الكاردة عمى سبيؿ الحصر لمبرلماف مف خالؿ اؿمحددة، بحيث تشمؿ كؿ ما يخرج عف 

 مف التعديؿ الدستكرم 141 ك140 كالتي تقابميا المادتيف 1996 مف تعديؿ دستكر 123 ك122المادتيف 
كمنو فإف رئيس الجميكرية أصبح مف خالؿ ذلؾ يقؼ في مجاؿ .   كمكاد أخرل متفرقة منيما2016

التشريع عمى قدـ المساكاة مع البرلماف، كيتقاسـ معو الكظيفة التشريعية، إف لـ يكف يفكقو، كىك كذلؾ مداـ 
أنو صاحب الكالية العامة في كضع القكاعد العامة المجردة المنظمة لحياة األفراد، بسبب اتساع مجاالت 

.  (2)تدخمو مقارنة بالمياديف الكاردة عمى سبيؿ الحصر لمبرلماف

" عمى بياض"مرٌد ذلؾ ىك أف لمسمطة التشريعية دكر محدكد يقتصر فقط في إصدار النصكص القانكنية 
كيعيد بممئيا إلى سمطات ثانكية، ذلؾ ألف سمطة التشريع في المجاؿ االقتصادم تتطمب دراية فنية قد ال 
تتكفر لمسمطة التشريعية، فضال عف ضركرة تكفير المركنة في األداة التشريعية حتى يتسنى لو مكاجية 

كىك الذم يتناسب مع النصكص التنظيمية  .(3)الظكاىر االقتصادية بما يكفؿ النجاح لمسياسة االقتصادية
صدارىا مقارنة  التي تتميز بسيكلة كضعيا كتعديميا حيث ال تحتاج إلى إجراءات معقدة لكضعيا كا 

، خاصة في الشؽ الجزائي، فالسمطة التنفيذية تضطمع بدكر (1)بالنصكص القانكنية التي تمتاز بالجمكد
كبير في ضبط اآلليات االقتصادية بحكـ إشرافيا عمى األجيزة القائمة في ىذا المجاؿ كىك األمر الذم 

. (2)يفرض عمى المشرع التنازؿ عف اختصاصو لمسمطة التنفيذية

                                                           
- 

1
  DIDIER. L, ROMI. R , « Droit publique économique » , Lexis Nexis, Paris 7

eme 
Edition 2012,p 54. 

دراسة مقارنة في تحديد مجاؿ كؿ )عبد الرحمف عزاكم، ضكابط تكزيع االختصاص بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية  -2
 ضكابط تكزيع االختصاص  بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في النظرية العامة، دار الغرب ،1ج، (مف القانكف كالالئحة

 .270، ص2009لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 .63-62، جرائـ الصرؼ، المرجع السابؽ، ص2ج- في القانكف المقارف–الجرائـ االقتصادية محمكد محمكد مصطفى،  -3

 (ط.ب)عمار عكابدم، نظرية القرارات اإلدارية بيف عمـ اإلدارة كلقانكف اإلدارم، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر،  -1
 .بعدىا  كما118، ص 2003

 1981 ،(ط.ب) فخرم عبد الرزاؽ الحديثي، قانكف العقكبات، الجرائـ االقتصادية، منشكرات جامعة بغداد، العراؽ، -2
 .4ص
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يجب أف يككف مبدأ الشرعية في ىذا النكع مف الجرائـ مبدأ لينان يسمح باتساع مفيكـ السمطة لذلؾ 
ف اإلدارة ىي التي تختص بتنظيـ االقتصاد في  كاضعة نص التجريـ بما يتماشى كجميع االحتماالت، كا 
كافة المياديف، كىي الجياز الكحيد الذم يتمتع باحتكاؾ دائـ بالمسائؿ االقتصادية كيتطمع ألىـ التغييرات 

كىذا ما جعؿ المشٌرع يقرر تدخميا لكضع القرارات . التي ستطرأ مستقبالن عمى السكؽ في جميع المياديف
الالزمة لمكاجية الظاىرة االقتصادية الجديدة، كما ىذه العممية إال كسيمة ناجعة تيدؼ إلى حماية أفضؿ 

 .(1)كأسرع لمسياسة االقتصادية

صدار التفكيض التشريعي، المشرع الجزائرم لتقنية لجأ  حماية منو لمسياسة االقتصادية ىذا مف جية كا 
 1996 مف دستكر 124العديد مف النصكص التنظيمية في المجاؿ االقتصادم، استنادا لنص المادة 

. 2016 مف التعديؿ الدستكر 142كالتي تقابميا المادة 

 حؽ تجريـ أفعاؿ تتعمؽ بالنشاط االقتصادم ليس فقط التي ليا  لمسمطة التنفيذيةبذلؾ يككف المشرع أحاؿ
نما أيضا في مجاؿ الجنح كالجنايات رغـ أف السمطة التنظيمية بحسب األصؿ ال  كصؼ المخالفات، كا 

. يحؽ ليا كضع العقكبات السالبة الحرية

مف انعكاسات التفكيض التشريعي في المجاؿ االقتصادم تنكع مصادر التجريـ بيف السمطة التشريعية 
كالسمطة التنفيذية، كىك ما ينتج ظاىرة التضخـ التشريعي، مما يؤدم إلى صعكبة التحكـ في مختمؼ 

القكانيف سكاء عمى مستكل التشريع العادم، أك التشريع الفرعي عمى كجو الخصكص، بؿ أكثر مف ذلؾ 
. (2)لشرعية مف محتكاهايتعدد التشريع الفرعي ليشمؿ أيضا القرارات الكزارية األمر الذم يفرغ مبدأ 

نستنتج مما سبؽ ذكره أف المشرع أفرط في اعتماد تقنية التفكيض التشريعي في تحديد نطاؽ 
التجريـ في المادة االقتصادية، كذلؾ ال دليؿ عمى خركجو عف المبادئ األصكلية لمقاعدة الجزائية كىي 

خاصية تتميز بيا الجريمة االقتصادية عف بقية جرائـ القانكف الجزائي التقميدم أيف يككف التفكيض 
إال أنو ال يجب في ىذا المستكل إىماؿ الجانب السمبي ليذه الخاصية التي تتميز  .التشريعي نادرا حصكلو

. (1)بيا الجريمة االقتصادية كالمتمثمة في اإلفراط في اعتماده تقنية التفكيض التشريعي

                                                           
 .82، المرجع السابؽ، ص "خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،  -1

-
2
  GARRABOS. V, « le domaine et l'autorité de la loi et du règlement en matière pénale », thèse de doctorat en 

droit, Faculté de Droit et de Sciences Economique de Paris, 1970, p67.    
 .83، المرجع السابؽ، ص"خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف،  -1
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باإلضافة لذلؾ أف كثرة تدخؿ السمطة التنظيمية أك اإلدارة في نطاؽ التجريـ، استنادا إلى 
صالحياتيا في إصدار القرارات كالمناشير كاألكامر التنظيمية كنصكص تطبيقية لتكممة كممئ النصكص 

 . القانكنية عمى بياض، مف شأنو أف يككف دافعان إلى تعسفيا

المبررات التي فرضت أف يككف مبدأ الشرعية لٌينان يسمح باتساع مفيكـ المشرع بما يتالءـ لكف نظرا لجممة 
مع كافة المتغيرات، فاإلدارة تعتبر الجياز الكحيد الذم يتمتع بدراية متكاصمة بالمياديف االقتصادية، كىي 

كىذا ما يمثؿ تأكيدان لمبدأ الشرعية طالما أف . تبدك الكسيمة الناجعة لضماف فاعمية السياسة االقتصادية
اختصاص اإلدارة بكضع محتكل التجريـ يستمد شرعيتو مف النصكص القانكنية التفكيضية كىك أمر يؤكد 

باعتبار أف المشرع تراجع دكره  .(1)الكظيفة المستحدثة لمبدأ الشرعية الجزائية في ميداف الجرائـ االقتصادية
في نطاؽ التجريـ، كتغٌيرت تبعا ليذا كظيفة مبدأ الشرعية الجزائية فأصبح مف الممكف التفكير في إيجاد 
مفيـك جديد لممبدأ في إطار الجريمة االقتصادية، كىذا لتفردىا بخصكصية تجاكزت الصرامة التقميدية 

. (2)لممبدأ ذاتو

 :تطبيقات تغير مالمح الركف الشرعي في الجريمة االقتصادية/ ثانيا

يتسع نطاؽ التفكيض التشريعي في الجرائـ االقتصادية بحيث تعمؿ السمطة التشريعية عمى كضع 
كيرجع ذلؾ . المبادئ العامة أم تحديد العقكبة ك تترؾ لمسمطة التنفيذية تحديد صكر الجريمة كأشكاليا

لعدـ قدرة السمطة التشريعية عمى متابعة الحركية االقتصادية كبالتالي حصر كتحديد الجرائـ االقتصادية 
كالتي تمتاز بالسرعة كالتغير كالمركنة كىذا بحسب الظركؼ االقتصادية التي تعيشيا الدكلة، كما أف 
التشريع في المجاؿ االقتصادم يتطمب دراية فنية قد ال تتكفر إال لدل السمطة المفكضة، بشرط أف ال 
يؤدم التفكيض الكاسع إلى كضع قيكد عمى الحرية الشخصية لألفراد، كأف يككف في إطار الشرعية 

كبناء عميو سنحاكؿ أف نتعرض لتغيير مالمح الركف الشرعي في جريمة االقتصادية في القانكف .الجزائية
(.  2)كالقانكف الجزائرم  (1)المقارف 

 :جريمة االقتصادية في القانكف المقارفاؿتغيير مالمح الركف الشرعي في - 1

ألفعاؿ الماسة بالنشاط االقتصادم ابالرجكع إلى القكانيف االقتصادية المقارنة نجد الكثير منيا يجـر 
كالمكيفة بأنيا جرائـ بمراسيـ صادرة مف السمطة التنفيذية، مف ذلؾ القانكف المصرم في مجاؿ قانكف رأس 

                                                           
 .84، ص نفس المرجع -1
 .85، صنفس المرجع -2
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مع  "عمى أنو مف القانكف المذككر 67كالئحتو التنفيذية، فقد نصت المادة  (1)1992 لسنة 95الماؿ رقـ 
عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد منصكص عمييا في أم قانكف آخر يعاقب بغرامة ال تقؿ عف ألفي جنيو كال 

". تزيد عمى مميكف جنيو كؿ مف يخالؼ أحد األحكاـ المنصكص عمييا في الالئحة التنفيذية ليذا القانكف
. (2)ةبالتالي المشرع ىنا حدد العقكبة كترؾ تحديد الجرائـ كاألركاف إلى الالئحة التنفيذم

نجد مف ذلؾ أيضا القانكف المبناني في مجاؿ التيريب النقدم كالصرؼ أيف صدر مرسـك مف السمطة 
 7271التنفيذية، يكمؿ قانكف العقكبات المبناني كيجـر أفعاؿ أخرل في نفس المجاؿ كىك المرسـك رقـ 

. (3) المتعمؽ باستيراد العممة المبنانية08/01/1952الصادر في 

إف الشيء الممفت لمنظر في القانكف المبناني ىك التشريع في المجاؿ الجمركي بمراسيـ تنظيمية 
 9 كيحمؿ 15/12/2000 الصادر بتاريخ (4)4461حيث صدر قانكف الجمارؾ الجديد بمرسـك رقـ 

نما كؿ المجاؿ الجمركي كىك . أبكاب كىنا لـ يكتفي المشرع بإحالة مجاالت معينة لمسمطة التنظيمية كا 
 .(5)الذم يعتبر استثناء في ىذا المجاؿ بالنسبة لمقكانيف األخرل

 الفرنسي السالؼ ذكره تسمح لسمطة 1958 مف دستكر 37 ك34أما في القانكف الفرنسي، نجد أف المادة 
 صراحة صدكر قانكف مف السمطة التشريعية 34التنفيذية بإنشاء المخالفات، كذلؾ حيف تطمبت المادة 
  عمى منح تحديد ما ىك ليس بالجنحة أك الجناية 37لتحديد الجنايات كالجنح، ثـ نصت بعد ذلؾ المادة 

كبمكجب ذلؾ أصبح ليذه األخيرة الحؽ في إصدار  .(1)لمسمطة التنفيذية- أم المخالفات كجزاءاتيا-

  .(2)تشريع يتضمف عقكبات ذات طابع جزائي في عدة مجاالت لـ يتناكليا التشريع العادم

                                                           
 .1992 لسنة 95الالئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ المصرم رقـ  -1
 .37محمد سمير، المرجع السابؽ، ص   -2
 .تصدير العممة المبنانية ك  المتعمؽ باستيراد08/01/1952 الصادر في 7271رقـ  المرسـك   -3
 . المتضمف قانكف الجمارؾ المبناني15/12/2000 الصادر بتاريخ 4461المرسـك رقـ    -4
 .232غساف رباح، المرجع السابؽ، ص   -5

-1 Art. 34const."la loi est votée par le parlement. La loi fixe les règles concernant…la détermination des crimes 

et délits ainsi que les peines que leur sont applicables,..Art 37const."les matières autres que celle qui  sont du 

domaine de la lor ont un caractère réglementaire." 
2
– LEMOINE. E, « La répression de l'indifférence social en droit pénal français », L'harmattan , Paris; 2002 

p260. 
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ما يمكف استنتاجو بخصكص تغير مالمح الركف الشرعي في الجريمة االقتصادية، أنو ضركرة تكجب 
التعامؿ معيا بذىنية حديثة تتماشى مع طبيعة الميداف االقتصادم، لكف ىذا ال يعني أف مبدأ الشرعية 

. (1)الجزائية قد اندثر نيائيا في ىذا النكع مف الجرائـ كلكنو أخذ مفيكما جديدا

: تغيير مالمح الركف الشرعي في جريمة االقتصادية في القانكف الجزائرم- 2

مف خالؿ االطالع عمى نصكص قانكف العقكبات كالقكانيف المكممة لو نجد أف المشرع الجزائي 
الجزائرم نص عمى التفكيض التشريعي في الجانب االقتصادم حيث فكض لمسمطة التنفيذية في مجاؿ 

 مف 58 ،61 ،62الجرائـ االقتصادية أف تفرض جزاءات عمى المخالفيف، كىذا ما نصت عميو المكاد 
 كالمتعمؽ بالمنافسة، حيث يمكف لمجمس المنافسة كىك ىيئة إدارية تابعة لرئاسة 03/03األمر رقـ 

 الحككمة في حالة عدـ احتراـ الشركط كااللتزامات المنصكص عمييا ىذا القانكف إذ يقرر جزاءات مالية
إجراءات ردعية في حالة مخالفة األفراد  كما نص المشرع الجزائرم عمى تفكيض السمطة التنفيذية باتخاذ

 كالمتعمؽ بتحديد القكاعد المطبقة عمى الممارسات 04/02 كما يمييا مف القانكف رقـ 11 ك10لممكاد 
 .التجارية

كيبرز بشكؿ كبير اختصاص السمطة التنظيمية في إصدار النصكص التجريمية في المجاؿ االقتصادم 
 06-05في القانكف الجزائرم في شكؿ األكامر التي تأخذ صكرة القانكف بعد المصادقة عميو، فنجد األمر 

 1996 مف دستكر 124المتعمؽ بمكافحة التيريب كالذم أصدره رئيس الجميكرية استنادا لنص المادة 
.  كالذم صادؽ عميو البرلماف2016مف التعديؿ الدستكرم  142كالتي تقابميا المادة 

كما يجدر اإلشارة إليو في ىذا المقاـ ىك أنو سكاء تـ تجريـ المخالفات االقتصادية في القانكف 
الجزائرم بقكانيف أك أكامر فإف المجاؿ التنظيمي لتطبيؽ كتفسير كتكميؿ القكاعد المتعمقة بيا أثرت بو 
السمطة التنظيمية في شكؿ مراسيـ بحسب القكاعد العامة نجد منيا إصدار رئيس الجميكرية لكؿ مف 

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف 22-96األمر رقـ 

                                                           

-
1
 Un décret en conseil  d'état est un texte réglementaire de droit français élaboré selon une procédure différente 

de celle d'un décret simple. (v) L'article 37 de la constitution française et  l'article121-1 du code de la justice 

administrative modifié par ledécret n°2012-1088 du 28 septembre 2012, Jorf n 0227 du 29/09/2012 p15338. 
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لى الخارج  ، فإنو -مف جية أخرل– المعدؿ كالمتمـ لألمر األكؿ (1)10/03ككذا لألمر رقـ - مف جية–كا 
 .لـ يبؽ أدنى شؾ في منح ىذا االختصاص لمثؿ ىذه السمطة

تطبؽ عمى مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ " : منو التي نصت أنو6كبالعكدة إلى المادة 
لى الخارج، العقكبات المنصكص عمييا في ىذا األمر، دكف سكاىا مف  كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

بذلؾ يتـ التأكد مف أف ىذا النص التشريعي بمثابة القانكف العقابي الكحيد المطبؽ عمى مخالفة ". العقكبات
الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ، مما يؤٌدم إلى الحكـ أف ىذه األكامر الصادرة مف رئيس الجميكرية ىي 

.  لقانكف الصرؼ( 2)المصدر األصمي

تتحكؿ األكامر، تبعا ليذا التحميؿ، كبمجرد مكافقة البرلماف عمييا إلى تشريعات شأنيا في ذلؾ شأف 
. التشريعات الصادرة عف البرلماف بكؿ ما يترتب عف ذلؾ مف نتائج كآثار

كالمالحظ في مجاؿ الصرؼ كما تـ تبيانو عند دراسة الجريمة المصرفية في الفصؿ الثاني مف 
أف نصكص قانكف الصرؼ عادة ما تككف كاردة بصيغة عامة - خالفا لمقكاعد العامة-الباب األكؿ، 

كمجممة حيث تحتاج إلى كضع القكاعد التفصيمية الالزمة لتنفيذ تمؾ القكانيف كالتي تصدر الحقا في شكؿ 
نصكص تنظيمية تطبيقية، نذكر منيا مثال ما جاء تطبيقا  لقانكف الصرؼ كحركة رؤكس 

(4)11/34كالمرسـك التنفيذم  (3)03/01األمكاؿ
المتعمؽ بضبط أشكاؿ محاضر معاينة مخالفات تشريع  

. الصرؼ

                                                           
، يتعمؽ بقمع 1996 جكيمية 06 المؤرخ في 22-96، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2010 أكت 26 مؤرخ في 10/03أمر  -1

لى الخارج، ج ، الصادر بتاريخ 50ج، العدد .ج.ر.مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
 .2010 سبتمبر 01

إف ىذا التقدير يعني بالضركرة كجكد مصادر أخرل لقانكف الصرؼ، كالتي يمكف القكؿ أنيا مصادر احتياطية ثانكية  -2
كقانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية كالتي يتـ الرجكع إلييا كمما كاف ىناؾ فراغ قانكني في النص القانكني األصمي 

 .كالمتمثؿ في األكامر
 . سالؼ الذكر22-96، يعدؿ كيتمـ األمر 2003 فيفرم 23 الصادر في 03/01أمر رقـ  -3
 المتعمؽ بضبط أشكاؿ محاضر معاينة مخالفات تشريع الصرؼ 29/01/2011 الصادر في 11/34المرسـك التنفيذم  -4
 .06/02/2011 الصادر في ،08 رقـ ،ج.ج.ر.ج
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(1)90/39كمف النصكص التطبيقية نجد أيضا المرسـك التنفيذم 
لمتعمؽ بقمع الغش الذم جاء تنفيذا  

 . سالؼ الذكر09/03 الذم ألغي بالقانكف 89/02لقانكف حماية المستيمؾ

 79/07أما فيما يخص قانكف الجمارؾ فإف األمر تجاكز التطبيؽ إلى تفصيؿ أحكاـ قانكف الجمارؾ 
 منو أنكاع البضائع محؿ الحظر كترؾ لمتنظيـ التفصيؿ في 21المعدؿ كالمتمـ حيث جاء في المادة 

 .(2)92/126طبيعة ىذه البائع ككيفية الحظر كذلؾ بمكجب المرسـك التنفيذم 

 المتعمقة بحماية البيئة في 03/10 مف القانكف رقـ 82كما اعتمد المشرع عمى ىذه التقنية في المادة 
إطار التنمية المستدامة، كالتي عاقبت كؿ مف يستغؿ مؤسسة لتربية حيكانات مف أصناؼ غير أليفة كيقـك 
ببيعيا أك إيجارىا، أك لعرض أصناؼ حية مف الحيكانات المحمية أك األجنبية دكف الحصكؿ عمى ترخيص 

 مف ذات القانكف، كالتي أحالت بدكرىا إلى التنظيـ مف أجؿ تحديد كيفية 43المنصكص عميو بالمادة 
كشركط منح ىذا الترخيص، ككذا القكاعد التي تطبؽ عمى المؤسسات المكجكدة؛ كفي السياؽ  جاءت 

. كغيرىا مف نفس القانكف...98ك 90ك 88ك 84المكاد 

 المحدد لمقكاعد التي تنظـ نشاط 04-11كما انتيج المشرع الجزائرم نفس األسمكب في القانكف رقـ 
. منو74ك 72ك 70ك 69 كذلؾ بمكجب المكاد (3)الترقية العقارية

الكاضح مما سبؽ أف المشرع قد أفرط في اعتماد تقنية التفكيض التشريعي، فيك لـ يمتـز بالمعايير 
األصكلية لمقاعدة الجزائية المكضكعية، حيث ينص عمى العقاب كيفكض مسألة بياف كتحديد عناصر 

تكييؼ الفعؿ اإلجرامي لمسمطة التنفيذية، األمر الذم أنتج  فصال فعميا بيف شقي التجريـ كالجزاء كنتيجة 
لذلؾ تككف مراسيـ أك قرارات أك مناشير تتكلى بمكجبيا كضع النصكص الجزائية بما يتماشى كمقتضيات 

. (4)السياسة االقتصادية

                                                           
 05رقـ ، ج.ج.ر. ج، المتعمؽ بمراقبة الجكدة كقمع الغش30/01/1990 الصادر في 90/39المرسـك التنفيذم    -1

 .31/01/1990الصادرة 
ج  .ج.ر. ج، مف قانكف الجمارؾ21 المتعمؽ بتطبيؽ المادة 28/03/1992 الصادر في 92/126المرسـك التنفيذم    -2

 .29/03/1992 الصادرة ،24رقـ 
، يحدد القكاعد التي تنظـ نشاط 2011 فبراير17ىػ المكافؽ ؿ 1430 ربيع األكؿ 14 المؤرخ في 04-11القانكف رقـ    -3

 .  12، ص2011 ، الصادر سنة14ج، عدد .ج.ر.الترقية العقارية، ج
أم التطكر، جندكبة : حسف عز الديف دياب، تدخؿ القاضي الجزائي في النشاط االقتصادم، ممتقى العدالة الجزائية   -4

 .118، ص2007 مارس 10-9-8طبرقة، تكنس، أياـ
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لسمطة التنظيمية في المجاؿ ؿكما يمكف استنتاجو مما سبؽ يتبيف لنا المشرع الجزائرم خكؿ 
: ، كىك مكقؼ يجد مبرراتو في"قانكنية الجرائـ كالعقكبات "االقتصادم حرية كاسعة في الخركج مف مبدأ 

 .تحكؿ الحياة االقتصادية المستمر، كتعقيدىا المتزايد -
عدـ إلماـ أعضاء البرلماف كدرايتيـ الناقصة باألمكر الفنية في مختمؼ الجكانب االقتصادية  -

 . مقارنة باألبعاد المختمفة لكؿ جزئية مف المشاكؿ االقتصادية
ككذا في السرعة كالمركنة المطمكبتيف لمكاجية مثؿ ىذه المخالفات، مما يتطمب إنشاء سمطات  -

 .أخرل مكازية لسمطة التشريعية

ال جريمة كال عقكبة كال تدابير "ليذه األسباب كمف أجميا لـ يبؽ لممشرع الجزائرم إال أف يميف مف مبدأ 
، كذلؾ بتخميو عف بعض صالحياتو كمنحيا لسمطات أخرل تممؾ الخبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "أمف بغير قانكف

كىذا ما يجسد تغير مالمح الركف الشرعي في إطار الجريمة . كالكسائؿ الالزمة كالمالئمة لذلؾ
.  االقتصادية

   :التفسير الكاسع لنصكص التشريع الجزائي االقتصادم: الفرع الثاني

عادة ما تككف النصكص الجنائية كاضحة كمعبرة عف معنى محدد في ذىف المشرع، ألف غاية ىذا 
األخير اإللماـ بمضمكف القاعدة الجنائية، عمى النحك الذم يككف فييا المفظ كاضح الداللة صريح البياف 

 .(1)في الكشؼ عف إرادتو كفي تمؾ الحالة ال يطرح أم إشكاؿ تفسير النص الجنائي

ثبت التطبيؽ العممي لمنصكص أف ىناؾ حاجة لمتفسير، خاصة إذا جاءت مشكبة بالغمكض عندئذ ألكف 
 مف خالؿ ضبط الكاقعة التي تطبيقا سميماة ليا حتى يمكف تطبيقيا مالبد مف البحث عف الداللة الحقيؽ

. (2)تسرم عمييا كاألشخاص الذيف يخضعكف ليا

كيقصد بتفسير النص القانكني، البحث عف المعاني الحقيقية التي يقصدىا المشرع مف كراء النص الجنائي 
غامضا كيجعمو صالحا لمتطبيؽ، عمى نحك يحقؽ إرادة المشرع مف تقرير ىذا النص بشأف تمؾ  الذم يبدك

. المصمحة التي قصد المشرع حمايتيا

                                                           
 .5، ص1984، 4 طمصر، ، دار الفكر العربي، القاىرة-القسـ العاـ–مأمكف محمد سالمة، قانكف العقكبات  -1
 .97عبد الرحماف خمفي، القانكف الجنائي العاـ، المرجع السابؽ، ص -2
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فاألصؿ أف المشرع يمتـز طبقا لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات أف يصدر النص الجنائي كاضح كما سبؽ 
الذكر، مف أجؿ أف يتمكف الشخص العادم مف فيمو كالكقكؼ عمى ما يحظره النص تحديدا كبالتالي 
تجنبو حتى ال يقع تحت طائمة الجزاء المقرر في حالة مخالفتو، كما أف كضكح النص الجنائي يمكف 
 القاضي مف تطبيقو بيسر عمى نحك يسيؿ لو عممية تكييؼ سمكؾ المتيـ، كمدل خضكعو ليذا النص

. كبالتالي الحكـ بإدانتو أك ببراءتو

 ذلؾ يؤدم إلى  ألفىذا ما دفع قكؿ بعض فقياء القانكف الجنائي بعدـ جكاز تفسير قانكف العقكبات،
 عف الجرائـ كالعقكبات (1)"بيكاريا"لـ يقصد المشرع تجريمو، كقد ظير ىذا التخكؼ في كتاب  تجريـ ما

 ككاف لو أثره في (2) تعسؼ القضاة في دكؿ أكربا عمكما كفرنسا تحديدا فيوككاف ما يبرره في عيد ساد
 التي حاكلت أف تجعؿ نصكصيا شاممة لكؿ ما يحتاجو القاضي مف تعريفات كأمثمة (3)بعض التشريعات

إال أف ىذه االستفاضة بالتفسير التشريعي منتقدة في فف الصياغة التشريعية، إذ ليس مف كظيفة المشرع 
ككف  النصكص ميما بذؿ فييا مف  ، بؿ إنو يستحيؿ عميو ذلؾ،(4)أف يعرؼ كيضرب أمثمة في التشريع

ؿ بصكرة جامعة مانعة لميدؼ المتكخي منيا، كمف ثمة اعناية كجيد تبقى عاجزة عف الكصكؿ إلى الكـ
كقيؿ أف التفسير يجب أف يككف تفسير ضيقا منعا لما قد يؤدم إليو االجتياد في . يككف التفسير ضركريا

التفسير كالتكسع فيو مف خمؽ جرائـ تخرج عف نطاؽ النص، كعند الشؾ يفسر لصالح المتيـ ألف األصؿ 
. (5)فيو البراءة

                                                           
فيمسكؼ كسياسي ايطالي اشتير بأطركحتو حكؿ الجرائـ كالعقكبات  (1794-1738)بكنيزانا  سيزار ماركيز بكاريا -1
لمزيد مف التفصيؿ الرجكع . التي أدانت التعذيب كعقكبة اإلعداـ ككاف عمال مؤسسا في مجاؿ معاممة المجرميف (1764)

 ..https//ar.m.wikipedia.org: عمى الكصمة24/09/2017لممكقع االلكتركني الذم تـ االطالع عميو بـك 
كذلؾ في إطار ما كاف يعرؼ بالبرلمانات القضائية المشكمة مف طبقة النبالء الذيف كانكا ينافسكف سمطات الممؾ بفرض  -2

 حركة اإلصالح التي يسعى إلييا الممؾ لكيس السادس ؿرقابتيـ القبمية عمى إصدار القكانيف مع سمطة رفضيا، مما يعرؽ
 .عشر، كرفضيـ اقتراح فرض الضرائب عمى النبالء كرجاؿ الديف لمخركج مف األزمة المالية التي مرت بيا البالد آنذاؾ

: الرجكع لػ. كالتشريعات األنجمكسكسكنية التي قامت بكضع  نصكص شاممة لكؿ ما يحتاجو القاضي مف تعريفات كأمثمة -3
، األحكاـ العامة كاإلجراءات الجنائية، المرجع 1ج- في القانكف المقارف–الجرائـ االقتصادية محمكد محمكد مصطفى، 

 .82السابؽ، ص
سمير عالية كىيثـ عالية، القانكف الجنائي لألعماؿ التجارية كالمالية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  -4

 .109، ص2012، (ط.ب)بيركت، 
 .51نابؿ عبد الرحماف صالح، المرجع السابؽ، ص -5
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يثار البحث فيما إذا كانت نصكص قانكف العقكبات االقتصادم تخضع ألحكاـ التفسير المقررة 
لقانكف العقكبات العاـ، أـ ىناؾ خالفا في ذلؾ؟ 

يميؿ الفقو القانكني، إلى ضركرة قبكؿ فكرة تفسير أحكاـ النصكص الجزائية لمقكانيف االقتصادية، عمى 
 .المجتمع تصدر عمى كجو السرعة، لمكاكبة التطكرات االقتصادية المفاجئة داخؿ األخيرةأساس أف ىذه 

كما داـ العبرة بالكقت الذم يطبؽ فيو القانكف، فقد يظير الكاقع أف ىذه النصكص مشكبة باألخطاء كعدـ 
. الدقة بالمقارنة مع الكضكح كالصياغة المعيكدة في القكانيف األخرل

فال يسكغ لمقاضي أف يتبع بشأنيا التفسير الحرفي أك التحقيؽ، ألف القكؿ بذلؾ سيؤدم إلى عدـ مكاجية 
كال يمكف . كافة األنماط السمككية المخالفة لمسياسة االقتصادية، مما يفقد النص الجزائي اليدؼ منو

صياغة نصكص قانكف العقكبات االقتصادم بنفس الدقة التي تصاغ بيا نصكص قانكف العقكبات 
فالقانكف االقتصادم يتميز بالمركنة كالحركة كيتطمب . العادم، بالنظر الختالؼ مكضكع كؿ منيما
في  (1)66/180 المشرع الجزائرم بمكجب األمر رقـ  عميواستعماؿ تعريفات عامة، كىذا مثؿ ما نص
فيذه المادة جاءت عمى سبيؿ المثاؿ كليس " األفعاؿتعتبر مف "المادة الثالثة منو، فالمشرع عندما استعمؿ 
كاسعة في تفسيرىا عندما يقـك بتطبيقيا عمى الكقائع  الحصر مما يعطي لمقاضي الجزائي سمطة

المعركضة عميو، فكؿ ما مف شأنو أف يمس بالثركة الكطنية أك يعرض مصالح الخزينة العامة أك حسف 
كما أف . سير االقتصاد الكطني إلى الخطر يعتبر جريمة اقتصادية، كىذا بحسب السمطة التقديرية لمقاضي

ما نصت عميو المادة جاء عمى سبيؿ المثاؿ كليس عمى سبيؿ الحصر، كىذا يعطي سمطة تقديرية كاسعة 
 .في تفسير ىذا النص، كمف شأف ذلؾ أف يمس بمبدأ الشرعية الجزائية

 متعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف 22-96كما نجد أف المشرع في ظؿ األمر 
لى الخارج، كبمكجب المادة األكلى منو نص عمى انو يعتبر :" بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

لى الخارج بأية رمخالفة أك محاكلة مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاص بالص ؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
.....". كسيمة كانت

                                                           
 ، كالذم يعتبر أكؿ (سالؼ الذكر)  المتضمف إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائـ االقتصادية66/180األمر  -1

تعتبر مف األفعاؿ التي تضر " :تشريع جزائرم ظيرت فيو الجريمة االقتصادية، حيث نصت المادة الثالثة منو عمى أنو
 ...".بالثركة الكطنية كتعرض بصفة خطيرة مصالح الخزينة العامة كحسف سير االقتصاد الكطني كمؤسساتو
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 قاـ بعممية متعمقة بالنقكد أك القيـ المزيفة التي تشكؿ كؿ مف" مف األمر نفسو أف 04كأضافت المادة 
كىك ما تكرر ..."  مخالفة لمتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿبعناصرىا األخرل

 :- المعدؿ كالمتمـ لألكؿ كذلؾ في نصكص متفرقة فيو كيذكر مف بينيا03/01الحقا في ظؿ األمر 
ثر التمعف في ..."األشياءإذا لـ تحجز ...." - "... المستعممة في الغشكسائؿ النقؿكمصادرة "... عميو، كا 

طبيعة العبارات المصاغة أعاله، يفيـ أنيا جاءت كاسعة النطاؽ في مدلكليا، إذ تحتمؿ أكثر مف تأكيؿ 
. كاحد

 :عػػ، التي عرفت البضائ(1)مف قانكف الجمارؾ (5)كمف األمثمة كذلؾ، ما نصت عميو المادة الخامسة 
".  بأنيا كؿ المنتجات كاألشياء التجارية كغير التجارية كبصفة عامة، جميع األشياء القابمة لمتداكؿ كالتممؾ"

 القضاء إلعطاء ـمما فسح المجاؿ أما" البضائع"مالحظ ىنا أٌف المشرع لـ يعرؼ المقصكد مف عبارة 
 .(3)كالمكاشي بضاعة، (2)مدلكؿ لمعبارة،  تطبيقا لذلؾ، اعتبر االجتياد القضائي، كسيمة النقؿ بضاعة

كمما الشؾ، ىك إصباغ ىذه النصكص بالعمكمية كالشمكلية ال يثير أم إشكاؿ، خاصة أف الكاقع العممي 
أثبت أف االلتزاـ بكضع نصكص دقيقة ىك الذم مف شأنو أف يشكؿ عائقا في تطبيؽ نصكص القانكنية 

عمى الكقائع المجرمة، كأف مثؿ ىذا التحديد كالدقة في النصكص ىك مف يفسح مجاال كاسعا أماـ مجرمي 
األعماؿ األذكياء لإلحاطة الكاممة بدائرة التجريـ، كمف ثمة مساسيـ بالمصالح المحمية كىـ في مأمف مف 

(4)أية متابعة قضائية
. 

يعتبر عدـ الدقة في نصكص الجرائـ االقتصادية كتكسع القضاء في تفسيرىا مف األمكر الممحكظة في 
 لسنة 80التشريع كالقضاء المقارف، فنجد مثال قضى في مصر، في تفسير المادة األكلى مف القانكف رقـ 

1947(5)
التي كانت تحظر التعامؿ في عمميات النقد األجنبي، حالة أك مؤجمة، ما لـ تستكفي  الممغى، 

                                                           
 10-98، المتضمف قانكف الجمارؾ المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف 1979 جكيمية 21 المؤرخ في 07-79قانكف  -1

 .1998أكت  22المؤرخ في 

، مصنؼ االجتياد القضائي في المنازعات الجمركية الصادرة 1993-10-17، قرار 91808 ممؼ 3ؽ. ـ.ج.غ -2
 .6المديرية العامة لمجمارؾ، ص

، مصنع االجتياد القضائي في المنازعات الجمركية الصادرة 1994-04-17، قرار 108116 ممؼ 3ؽ. ـ.ج.غ -3
 .5المديرية العامة لمجمارؾ، ص

 .77صائغي منذر، مبدأ الشرعية في قانكف العقكبات االقتصادم، المرجع السابؽ، ص -4
 يحظر:" الخاص بتنظيـ الرقابة عمى عمميات النقد المصرم بأنو1947 لسنة 80 تنص المادة األكلى مف القانكف رقـ -5

= ككؿ مقاصة التعامؿ في أكراؽ النقد األجنبي أك تحكيؿ النقد مف مصر أك إلييا، كما يحظر كؿ تعيد مقـك بعممة أجنبية،



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد المكضكعية: الفصؿ األكؿ:                    ثانياؿ الباب

- 249 - 

الشركط المحددة مف كزير المالية، كعميو قضى بأنو يعد عمال محظكر اتفاؽ المتيـ عمى بيع النقد 
أم أف التعامؿ يعد تاما بمجرد قياـ االلتزاـ . األجنبي، كاف في متناكؿ يده، كلك لـ  يحصؿ تسممو بالفعؿ

. (1)بالبيع

(2) مف قانكف العقكبات4-111أما في فرنسا، فقد نصت المادة 
أف القانكف الجنائي يخضع لمتفسير  

 بؿ التفسير الذم يكشؼ ،(3)المحكـ لمنصكص الجنائية، كال يقصد بالتفسير الضيؽ ىنا، التفسير الحرفي
. (4)عف قصد المشرع مف كضع النص

كفي حالة كجكد غمكض أك إبياـ حكؿ قصد المشرع، ال يمكف في ىذه الحالة، التطبيؽ اآللي لمنص مما 
يجعؿ القاضي في كضعية بدؿ الجيد في تحديد األسباب المقبكلة في اتخاذ القرار، كأف الجريمة المحددة 

. (5)ىي التي قصدىا المشرع، لتكقيع ىذه العقكبة عمى مف ارتكبيا
يستخمص مما سبؽ، أف المشرع أصاب، حقا في سنو لعبارات مرنة كمطاطية في المجاؿ 

االقتصادم إذ يجعؿ مفيكميا عاما يتسع إلدخاؿ حاالت جديدة مف االنحرافات االقتصادية التي قد تظير 
 كمف ثمة منح المشرع لمقاضي سمطة أكسع بكثير مف تمؾ الممنكحة لو في .مع النمك االقتصادم السريع

.  القكاعد العامة عند تفسيره لمنصكص الغامضة
عدـ اكتفاء "بأٌنو  ":محمكد محمكد مصطفى"كيمكف إجماؿ ىذه الفكرة في المفيـك الذم جاء بو األستاذ 

القاضي باستخالص إرادة المشرع كقت كضعو لنص التجريـ، إذ قد ال يمكنو حينيا اإلحاطة بكؿ صكر 
نما الكشؼ عف األىداؼ المقصكدة مف النص البعيدة منيا  التيرب مف إطاعة القكانيف االقتصادية ، كا 
كليس القريبة فحسب، شريطة أال تتعدل تمؾ األىداؼ إلى خمؽ كقائع قانكنية جديدة، أم المجكء إلى 

القياس المنشئ لمنصكص، إذا فالمقصكد بالتفسير المكسع لمنصكص القانكنية ىك كشؼ القاضي عف ركح 
. (6)"القانكف ال أكثر

                                                                                                                                                                                     

منطكية عمى تحكيؿ أك تسكية كاممة أك جزئية بنقد أجنبي، كغير ذلؾ مف عمميات النقد األجنبي، سكاء أكانت حالة أـ =
 ".  كانت ألجؿ إال بالشركط كاألكضاع التي تحدد بقرار مف كزير المالية، كعف طريؽ المصارؼ المرخص ليا في ذلؾ

  ، نقال عف محمكد محمكد مصطفى25، ص7، مجمكعة أحكاـ نقض سنة الثامنة، رقـ 1957 جانفي 14نقض  -1
 .84، األحكاـ العامة كاإلجراءات الجنائية، المرجع السابؽ، ص1ج- في القانكف المقارف–الجرائـ االقتصادية 

-2
Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal,  Article 111-4" 

La loi pénale est d'interprétation stricte". 
3
- SOYER . J.C, "Droit pénal et procédure pénale", Delta L.G.D.J, 12

éme 
édition, 199, p81. 

 -
4

G.STEFANI, G.LEVASEUR, B.BOULOC: "Droit pénal général", Dalloz, 16
 éme 

 édition, 1997, p125. 

-
5

 DESPORTES .F, LEGUNEHEC. F, « Le nouveau droit pénal général », Tom 1, droit pénal général, 

Économico, 6
éme 

édition 1999, p160. 
 .86الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص- في القانكف المقارف–الجرائـ االقتصادية  مصطفى، محمكد محمكد   -6
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غير أٌف اجتياد القاضي في تفسيره لمنصكص ال يعطي مفيكمو السميـ إال إذا كاف ىذا األخير ممما بشتى 
المسائؿ االقتصادية الفنية بمعنى أخر يككف قاضي متخصص في المجاؿ االقتصادم، مما يسمح لو ذلؾ 

بتحديد عناصر التجريـ التي تحتكم عمييا القاعدة الجنائية، ليتمكف بعدىا مف تطبيقيا عمى الكقائع 
المعركضة أمامو، كىذا كمو ال يتأتى إال بإدخاؿ عنصر جديد إلى الميمة الكالسيكية لمقاضي أال كىك 

. (1)التككيف في الميداف، بمعنى التككيف االقتصادم

نطاؽ السرياف الزماني كالمكاني لنصكص التجريـ عمى الجريمة : الفرع الثالث
 :االقتصادية

ال يكفي لتجريـ الفعؿ كجكد نص قانكني يجـر الفعؿ كيعاقب عميو تطبيقا لمبدأ الشرعية الجزائية 
نما يجب أف يككف ىذا النص ساريا عمى الزماف الذم ارتكب فيو السمكؾ  ، كأيضا عمى المكاف (أكال)كا 

. (ثانيا)الذم ارتكبت فيو الجريمة 

 :سرياف التشريع االقتصادم مف حيث الزماف: أكال

عمال بمبدأ الشرعية الجزائية، فإف القانكف الجزائي كالقكانيف المكممة لو ال تسرم إال عمى األفعاؿ 
التي تقع بعد نفاده كسريانو مف الناحية الزمانية، كعميو فإف القانكف الجزائي ال يطبؽ بأثر رجعي عمى 

الكقائع السابقة لنفاده، إال إذا كاف أصمح لممتيـ، فيؿ ىذا المبدأ يتـ تطبيقو في نطاؽ الجريمة 
 االقتصادية، أـ أف ليا مف الخصكصية ما يميزىا عف غيرىا؟

، ثـ نطاؽ (1)بناء عمى ذلؾ سكؼ نقـك بدراسة القكاعد العامة لسرياف نصكص قانكف العقكبات زمانيا 

. (2)(2)تطبيؽ ضكابط الصالحية الزمانية لنصكص التجريـ عمى الجريمة االقتصادية
   :القكاعد العامة لسرياف نصكص قانكف العقكبات زمانيا/- 1

إف النصكص الجنائية ليست أبدية فيي تخضع لمتعديؿ كاإللغاء مف حيف آلخر تبعا إلرادة المشرع 
(3)كتقديره في مكاجية ظاىرة اإلجراـ

. 
صالحية النص الجنائي لمتطبيؽ تتحدد في الفترة التي تمي لحظة نفاده حتى تاريخ إلغاءه، كيعني ذلؾ أف 

 كىك ما عدـ رجعية النص الجنائيالنص الجنائي ال يسرم عمى الكقائع التي سبقتو، كىذا ما يعرؼ بمبدأ 

                                                           

- 
1

BEZARD. P, "Le juge de l'économie ", Revue de jurisprudence commerciale, N° 11, Paris, 2002, p95. 
 .134أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ،  -2
 .323، ص2006، (ط.ب)مصطفى العكجي، القانكف الجنائي، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  -3
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يقصد بو سرياف النصكص الجزائية بأثر الفكرم، كالذم يعد مف أىـ النتائج المترتبة عمى مبدأ شرعية 
. الجرائـ كالعقكبات، كما ال يسرم عمى الكقائع الالحقة عمى إلغاءه

كالحكمة مف عدـ رجعية النص الجنائي إلى الماضي، ىي عدـ معاقبة الفرد عمى أفعاؿ كانت مباحة كقت 
، أك الحكـ عميو بعقكبات أشد مف تمؾ التي كانت مقررة في ذلؾ الكقت، كبالتالي عدـ رجعية (1)إتيانيا

كاألخذ بالرجعية . القكانيف مقررة إذف لمصمحة المتيـ، كليذا يككف مف المنطقي عدـ التمسؾ بعدـ الرجعية
حيث تككف قكاعد التجريـ كالعقاب أصمح لممتيـ، كىذا ما نصت عميو المادة الثانية مف قانكف العقكبات 

". كال يسرم قانكف العقكبات عمى الماضي إال ما كاف منو أقؿ شدة" الجزائرم
عميو فإذا كاف المبدأ العاـ عدـ رجعية النص الجنائي فإف القاعدة االستثنائية ىي الرجعية، كعميو نتناكؿ ك

. نطاؽ تطبيؽ األثر الفكرم لمنصكص الجزائية، كاالستثناء كىك األثر الرجعي لمنصكص الجزائية
ال يسرم النص الجنائي عمى الكقائع التي سبقت كجكده، كىذا ما :  األثر الفكرم لمنصكص الجزائية-أ

 معنى ذلؾ إذا صدر قانكف جديد يعاقب عمى الفعؿ كاف (2)يعرؼ بمبدأ عدـ رجعية النصكص الجنائية
مباحا، أك يشدد العقاب عمى فعؿ كاف مجرما، أك يسيء إلى مركز المتيـ مف ناحية التجريـ كالجزاء عمى 

 . نحك ما، فإف ىذا القانكف ال يسرم عمى الماضي
كالنص الكاجب التطبيؽ ىك النص القائـ كالسارم المفعكؿ كقت ارتكاب الجريمة كليس كقت محاكمة 

 .(3)مف المبادئ الراسخة في التشريعات العقابية- عدـ رجعية النص الجزائي- فاعميا، كيعتبر ىذا المبدأ
كلحرص التشريعات المختمفة عمى ىذه القاعدة، فقد تـ النص عمييا في اإلعالنات العالمية كالمكاثيؽ 

، كجعميا مف المبادئ الدستكرية األساسية لو (5)، كما تـ النص عمييا في تشريعات معظـ الدكؿ(4)الدكلية

                                                           
 .52المرجع السابؽ، ص ،-القسـ العاـ–مأمكف محمد سالمة، قانكف العقكبات  -1
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر "الجريمة "،1ج، -القسـ العاـ-عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم،  -2
 .90، ص1995 ،(ط.ب)
 .134أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ،  -3
 مف العيد الدكلي 15، كالمادة 1948 مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر سنة 11/2المادة : الرجكع لػ -4

  جكيمية10 الرجكع لنص المادة الرابعة مف دستكر المغرب الصادر في .1966الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 
 مف النظاـ األساسي العماني الصادر 21، كالمادة 1998 سبتمبر 3 مف الدستكر السكداني الصادر في 32كالمادة  1996

 مف الدستكر اليمني الصادر 47، المادة 1973  مارس3 مف الدستكر السكرم الصادر في 30، المادة 1996جكاف 11
 مف الدستكر التكنسي 13 كالمادة 1962 نكفمبر 11 مف الككيتي الصادر في 178 كالمادة 32، المادة 1994  جانفي10

 .1959 جانفي 6الصادر 
 مف الدستكر السكداني 32، كالمادة 1996  جكيمية10الرجكع لنص المادة الرابعة مف دستكر المغرب الصادر في  -5

 = مف30، المادة 1996جكاف  11 مف النظاـ األساسي العماني الصادر 21، كالمادة 1998 سبتمبر 3الصادر في 
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 مف التعديؿ الدستكرم 58 كالتي تقابميا المادة 46في نص المادة  1996نص عمييا الدستكر الجزائرم 
كنجد مصدر ىذه القاعدة أيضا ". ال إدانة إال بمقتضى قانكف صادر قبؿ ارتكاب الفعؿ المجـر" :2016

العقكبة شخصية كال جريمة كال عقكبة إال بناء عمى قانكف " بنصيا (1) مف الدستكر المصرم66في المادة 
 مف 187كالمادة " كال تكقيع إال بحكـ قضائي، كال عقاب إال عمى األفعاؿ الالحقة لتاريخ نفاذ القانكف

ال تسرم أحكاـ القكانيف إال عمى ما يقع مف تاريخ العمؿ بيا، كال يترتب عمييا " :الدستكر ذاتو جاء فييا
".  أثر فيما كقع قبميا

ال " : كجاء فييا ما يمي(2)كما تـ النص عمى ىذا المبدأ في المادة الثالثة مف قانكف العقكبات األردني
". جريمة إال بنص كال يقضي بأم عقكبة أك تدبير لـ ينص القانكف عمييما حيف اقتراؼ الجريمة

ف مبدأ النفاذ الفكرم لمقكاعد القانكنية كعدـ رجعيتيا إلى الماضي، يتمثؿ في األثر المباشر لمنصكص  كا 

ليستمر العمؿ ، (3)القانكنية عند صدكرىا، حيث تككف سارية المفعكؿ مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية
الجزائرم كالتي  (4) مف القانكف المدني4كىذا تطبيقا لمقاعدة العامة المقررة في المادة . بيا إلى حيف إلغاءىا

تطبؽ القكانيف في التراب الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء مف يكـ نشرىا : "تنص عمى أف
تككف نافذة المفعكؿ بالجزائر العاصمة بعد مضي يـك كاحد مف تاريخ نشرىا كفي . في الجريدة الرسمية

النكاحي األخرل في نطاؽ كؿ دائرة بعد مضي يـك مف تاريخ كصكؿ الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة 
". كيشيد عمى ذلؾ تاريخ ختـ الدائرة المكضكع عمى الجريدة

كتطبيقا عمى ذلؾ فإف القكاعد الجنائية ال تسرم عمى الكقائع التي ترتكب قبؿ نفادىا حتى لك استمرت 
كىك ما يتفؽ مع ضمانات مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات كأىميا .المحاكمة بشأنيا بعد صدكر ىذه القكاعد

                                                                                                                                                                                     

 32، المادة 1994  جانفي10 مف الدستكر اليمني الصادر 47، المادة 1973 مارس3الدستكر السكرم الصادر في =
 .1959 جانفي 6 مف الدستكر التكنسي الصادر 13 كالمادة 1962 نكفمبر 11 مف الككيتي الصادر في 178كالمادة 

 .1971 نكفمبر 9الدستكر المصرم الصادر  -1
 كالمعدؿ بآخر 01/01/1960 بتاريخ 1487 المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 16/1960قانكف العقكبات األردني رقـ  -2

 .02/05/2011 بتاريخ 5090 كالمنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 8/2011قانكف رقـ 
 2003، (ط.ب)رحماني منصكر، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  -3

 .103ص
 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 20/06/2005 المؤرخ في 05/10القانكف رقـ  -4

 .26/06/2005 الصادرة بتاريخ 44المتضمف القانكف المدني، المعدؿ ك المتمـ الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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ضماف إحاطة األشخاص بالقاعدة الجنائية قبؿ مخالفتيا، كىك ما ال يتحقؽ إال في القانكف السابؽ عمى 

 .(1)السمكؾ اإلجرامي، ال عمى تحقؽ النتيجة
يعد مبدأ عدـ رجعية القكانيف الجزائية مف النتائج المباشرة لمبدأ  :األثر الرجعي لمنصكص الجزائية- ب

شرعية الجرائـ كالعقكبات كالذم يشكؿ ضمانة ىامة لحماية الحرية الفردية لممكاطنيف، كالذم يقضي 
لكف ك بالنظر إلى أف ىذه القاعدة تقررت فقط لمصمحة . بسرياف القانكف الذم يحكـ الجـر كقت ارتكابو

الفرد كصيانة لحريتو فإف المنطقي ىك جكاز سرياف النص الجديد بأثر رجعي إذا كاف ىذا النص أصمح 
 .(2)كبالتالي ظير مبدأ آخر يحد مف مدل مبدأ عدـ رجعية النصكص الجزائية.لممتيـ

كيقصد بذلؾ  النصكص التي تمغى الجرائـ كالعقكبات المقررة لمجرائـ أك تخففيا أك تنشئ منعا مف 
أم ىي مجمكعة النصكص التي تخمؽ مركزا أك كضعا قانكنيا  (3)تككينيا، أك إيجاد إم عذر يعفي منيا
 .يككف فيو المتيـ في أحسف الحاالت

كلقد نص المشرع الجزائرم في المادة الثانية مف قانكف العقكبات عمى رجعية القكانيف التي تككف أقؿ شدة 
بمعنى أف قانكف العقكبات إذا كاف أصمح لممتيـ، ينطبؽ عمى أفعاؿ كقعت قبؿ نفاده . (4)بالنسبة لممتيـ

، كمؤدل ىذه القاعدة أف النص الجديد  كيستبعد بالتالي القانكف الذم كاف ساريا كقت كقكع الفعؿ المجـر
نما كذلؾ  المتعمؽ بالتجريـ كالعقاب يسرم ليس فقط عمى ما يقع في ظؿ كقت سريانو كفقا لألصؿ العاـ كا 

يسرم عمى الجرائـ التي كقعت قبؿ بداية العمؿ بو طالما أف النص الجديد يفيد المتيـ أكثر مف النص 
 .القديـ

. كتبرير ىذه القاعدة يرجع إلى اعتبارات متعمقة بالعدالة كاعتبارات متعمقة بمصمحة كؿ مف الفرد كالمجتمع
فأما اعتبارات العدالة تقتضي إفادة المتيـ مف النص الجديد األصمح حتى ال يحدث خمؿ في ميزاف العقاب 

                                                           
   . 84ص عبد القادر عدك، المرجع السابؽ، -1
كقد ثار جدؿ كبير بيف الفقياء انقسـ إلى تياريف كالسيكي كحديث، فاألكؿ نادل بعدـ رجعية القانكف الجديد إال استثناء  -2

كذلؾ تمسكا بالمبدأ المعمف في القانكف المدني، في حيف ذىب التيار اآلخر إلى اعتبار تطبيؽ القانكف الجديد بأثر فكرم ىك 
األصؿ أك المبدأ ألف القانكف الجديد يفترض فيو تفكقو عمى القانكف القديـ، كلكف استبعاد ىذا المبدأ يككف القانكف الجديد 

مدل صحة استبعاد مبدأ التطبيؽ الفكرم لمقانكف الجديد "عبد المجيد زعالني، :  الرجكع لػ. أكثر شدة احتراما لمبدأ  الشرعية
، العدد الثاني 36.، جامعة الجزائر، جالمجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كالسياسية، "األقؿ شدة في المجاؿ الجمركي

 .09 ص،1998
 . 198صمحمكد محمد عبد العزيز الزيني، المرجع السابؽ،  -3
 .ج.ع.ؽالرجكع لنص المادة الثانية مف  -4
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حينما يظؿ الجاني خاضعا لمنص القديـ األشد، بينما يخضع مرتكب ذات الفعؿ بعد العمؿ بالقانكف 
. الجديد ليذا القانكف فيتفاكت مصير كؿ منيما رغـ تطابؽ فعمييما

السياسة الجديدة في التجريـ كالعقاب بما في أما االعتبارات المتعمقة بمصمحة الفرد كالمجتمع فتتمثؿ 
تعكسو مف تغير في القيـ كما يعبر عنيا النص الجديد، طالما أف ىذا الفعؿ الذم كاف مجرما أصبح سكاء 
فعؿ مباح أك أف العقكبة المقررة لو قد خفضت أم أف ىذا الفعؿ أصبح ال يشكؿ خطر عمى أمف المجتمع 

 .(1)كاستقراره

 سرياف القانكف الجديد عمى الماضي إذ كاف ىذا األخير أصمح لممتيـ فإنو تقرركإلعماؿ حكـ القاعدة التي 
ينبغي التحقؽ مف أفضمية القانكف الجديد ك يتسنى تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ المقارنة بيف حكـ القانكف القديـ 

 . كىي مسألة مكضكعية تدخؿ ضمف السمطة التقديرية لقاضي محكمة المكضكع،كحكـ القانكف الجديد
 :الشركط التاليةكحتى يتـ تطبيؽ ىذا المبدأ كيككف لمقانكف أثر رجعي يجب تكافر 

. (2)أف يككف القانكف الجديد أصمح لممتيـ مف القانكف الذم كقعت الجريمة في ظمو -
ال يستفيد المتيـ مف القانكف الجديد األصمح لو إذا صدر في : عدـ صدكر حكـ نيائي عمى المتيـ -

حقو حكـ نيائي قبؿ صدكر القانكف، كىك ما يتماشى مع مبدأ احتراـ حجية األحكاـ القضائية 
. كالحكـ النيائي ىك الحكـ الفاصؿ كغير القابؿ لمطعف فيو بطرؽ الطعف. باعتبارىا عنكانا لمحقيقة

كعمى خالؼ المشرع الجزائرم فقد نص قانكف العقكبات الفرنسي الجديد عمى حالة صدكر قانكف جديد 
إذا : " عمى أنو4-122يزيؿ صفة الجريمة عف  السمكؾ  بعد صدكر حكـ نيائي، حيث نص في المادة 

صدر قانكف بعد الحكـ بالعقكبة يمحك صفة الجريمة الجنائية عف الفعؿ الذم بني عميو الحكـ يكقؼ تنفيذ 
. (3)"العقكبة

                                                           
 .29محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص -1
 .69، ص2008، 6طبكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي العاـ ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  أحسف -2

-
3

   Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, Article 112-

4: " L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à 

la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en 

vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale". 
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كفي غياب أم نص مماثؿ في التشريع الجزائرم فإف الحؿ الكاجب اعتماده في مثؿ ىذه الحالة ىك 
 . (1)صدكر قرار مف رئيس الجميكرية يتضمف العفك عف العقكبة

تستبعد القكانيف المؤقتة مف قاعدة رجعية القانكف األصمح : شرط أف ال يككف القانكف القديـ محدد المدة- 
لممتيـ، كتبقى القكانيف المؤقتة سارية المفعكؿ عمى الجرائـ التي ترتكب خالؿ نفاده، حتى لك صدر قانكف 

األكؿ ىك أف : كمرد ذلؾ لسبباف اثناف. جديد أصمح لممتيـ، سكاء ألغى التجريـ كمية، أك خفؼ العقكبة
القانكف المؤقت يصدر لمكاجية ظركؼ معينة يرم المشرع لزاما تخصيصيا بسياسة جنائية معينة خالؿ 

كمف الضركرم إعماؿ القانكف المؤقت عمى الكقائع التي حدثت أثناء سريانو بعد انتياء . فترة زمنية محددة
فالت الجناة مف عقابو كالسبب الثاني ىك أف إعماؿ  .(2)العمؿ بو ك إال أذل ذلؾ إلى عدـ احتراـ القانكف كا 

مبدأ رجعية القانكف األصمح لممتيـ يؤدم إلى تعطيؿ أحكاـ ىذه القكانيف في الكثير مف األحياف، كىك ما 
يتعارض مع ىدؼ المشرع مف إصداره مثؿ ىذه القكانيف، إذ يكفي أف يرتكب المتيـ جريمتو قبؿ إلغاء ىذه 

كليس مف . القكانيف بفترة قصيرة حتى يتمكف مف اإلفالت مف أحكاميا استنادا إلى صالحية القانكف الجديد
المستبعد أف يعمؿ المتيـ عمى إطالة أمد المحاكمة عمى قدر اإلمكاف حتى تنتيي المدة المحددة كيفمت 

كيشترط استبعاد تطبيؽ رجعية القانكف األصمح لممتيـ بالنسبة لمجرائـ  .(3)مف تطبيؽ القانكف المؤقت
المرتكبة في ظؿ القكانيف المؤقتة أف تككف الجريمة قد حركت بصددىا الدعكل العمكمية في ظؿ القانكف 
ذا الدعكل لـ تكف قد حركت فال مناص مف تطبيؽ مبدأ رجعية القانكف األصمح لممتيـ . المحدد المدة، كا 

 :لزمانية لنصكص التجريـ عمى الجريمة االقتصاديةانطاؽ تطبيؽ ضكابط الصالحية -2

كغيرىا مف الجرائـ تخضع لقاعدة سرياف النص الجزائي بأثر فكرم كعدـ الجرائـ االقتصادية كانت 
رجعيتو إال إذا كاف أصمح لممتيـ، إال أنو كنتيجة لتطكر التشريعات االقتصادية مف جية كلمسايرة التطكر 
اليائؿ لمجرائـ االقتصادية مف جية أخرل، كحتى ال تقؼ ىذه التشريعات مكتكفة األيدم حياؿ العديد مف 
الجرائـ التي ترتكب كينفذ فاعمييا مف العقاب لتطبيؽ القكاعد العامة، فقد بدأ الفقو ينادم بضركرة التضييؽ 

بؿ كقد أخذت التشريعات الحديثة بيذه القاعدة  مف تطبيؽ قاعدة سرياف النص األصمح لممتيـ بأثر رجعي،

                                                           
 .88عبد القادر عدك، المرجع السابؽ، ص  -1
 .65-64صمأمكف محمد سالمة، المرجع السابؽ،  -2
 .91عبد القادر عدك، المرجع السابؽ، ص -3
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 القاعدة فحسب، بؿ أنيا لـ تطبقيا البتة في نطاؽ الجرائـ ىذهيؽ متضب  تكتفي لـأكثر مف ذلؾ
. (1)االقتصادية

مبرراتو فالنصكص الجزائية االقتصادية تتصؼ بخصكصية تميزىا عف غيرىا، ذلؾ ألنيا كقد كاف لذلؾ 
التغير كالتطكر مف ناحية، كما أٌنيا الكاجية المعبرة عف السياسة االقتصادية لمدكلة تنظـ عالقات سريعة 

مف ناحية أخرل، كىذه بدكرىا تتغير بيف لحظة كضحاىا كضركرة الحفاظ عمييا كعمى عدـ الخركج عمى 
أسسيا كقكاعدىا المنظمة ليا أمر في غاية مف األىمية كالخطكرة، كقد يمجأ مرتكب كالجرائـ االقتصادية 

، كفي ذلؾ (2)إلى إطالة أمد التقاضي أمال في تغير التشريعات االقتصادية، كبالتالي اإلفالت مف العقاب
أف كال مف مبدأ قانكنية الجرائـ كالعقكبات كقاعدة عدـ رجعية قانكف العقكبات قد " ليفاسير"يرل األستاذ 

كضع لحماية الحرية الفردية كلحماية المجتمع في الكقت ذاتو، فالمشرع ىك الذم يقرر كقت كضع القانكف 
 .الجديد ما إذا كانت مصمحة المجتمع تقضي بتطبيؽ ىذا القانكف عمى الكقائع السابقة عمى صدكره

فبالتالي تطبيؽ قاعدة عدـ رجعية القانكف، كالقانكف األصمح لممتيـ يشكؿ خطرا عمى السياسة 
االقتصادية لمدكلة كخاصة في مكاضيع التمكيف كتحديد األسعار كغيره ذلؾ ألف ىذه القكانيف سريعة 
التغيير، كتتبع الظركؼ االقتصادية المتغيرة إذ أف القانكف قد يفرض سعرا معينا لسمعة معينة نتيجة 

أكضاع اقتصادية محددة ثـ يعكد ليمغي ذلؾ القانكف، كقد ال يصؿ األمر إلى حد اإللغاء بؿ التعديؿ في 
الشركط التجريـ مما يترتب عميو أف األفعاؿ التي كانت مجرمة في السابؽ لـ تعد كذلؾ في القانكف الجديد 
فإذا طبقت قاعدة األثر المباشر لمقانكف األصمح لممتيـ تعرضت السياسة االقتصادية لمخطر كنجا كثير 

 .(3)مف الذيف يستغمكف ثغرات القانكف إلطالة أمد المقاضاة لالستفادة مف القانكف الجديد

 مف األمر رقـ 39  الجزائرم في الجرائـ االقتصادية، ككاف ذلؾ جميا في المادةىذا ما جرل عميو التشريع
:  الممغى الخاص بإحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائـ االقتصادية كجاء فييا ما يمي66-180
بالرغـ مف جميع األحكاـ المخالفة، يطبؽ ىذا األمر أيضا عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نشره باستثناء الجرائـ "

، المالحظ عمى ىذا النص أنو يشكؿ خركجا عمى "التي صدر عنيا قرار بإحالتيا عمى المحكمة المختصة
مبدأ الشرعية، خاصة كأٌف عقكبات الجرائـ المنصكص عمييا ضمف ىذا القانكف أشد مف نظيراتيا في 

 .القانكف العاـ
                                                           

 .140 صأنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، -1
 .95، المرجع السابؽ، ص1ج- في القانكف المقارف–الجرائـ االقتصادية ، محمكد محمكد مصطفى   -2
 .189جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص -3
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(1)ما سار عميو أيضا المشرع السكرم كجاء كاضحا في قانكف العقكبات االقتصادم السكرمؾ
مف خالؿ  

تطبؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي عمى جرائـ الرشكة كسرقة كاختالس :  منو بنصيا27نص المادة 
األمكاؿ العامة كتيريب األمكاؿ خارج البالد المرتكبة قبؿ صدكره إذا لـ يكف صدر بيا حكـ مبـر قبؿ 

يعاقب باألشغاؿ الشاقة مف : "قانكف ذاتو عمى ما يمياؿمف  (ب/10)كما نصت المادة  ،"التاريخ المذككر
". خمس إلى خمسة عشرة سنة مف سرؽ أك اختمس األمكاؿ العامة أك أساء االئتماف عمييا

مف قانكف العقكبات السكرم قد حدد عقكبة االختالس كنصت عمى  (349) فكيؼ بنا إذا عرفنا أف المادة
كؿ إليو" :يمي ما  أمر إدارتو أك جبايتو أك صيانتو بحكـ  الكظيفة مف نقكد أك كؿ مكظؼ اختمس ما كي

". عكقب بالحبس مف سنة إلى ثالثة سنكاتأشياء أخرل لمدكلة أك ألحد الناس 

مما يعني أف العقكبة المنصكص عمييا في القانكف العقكبات االقتصادم، أشد بكثير مما ىك عميو الحاؿ 
في قانكف العقكبات، فمك قاـ شخص بارتكاب ىذه الجرائـ قبؿ صدكر قانكف العقكبات االقتصادم كلـ يكف 

قد صدر بحقو حكـ نيائي، فإف العقكبة سكؼ تتشدد عميو لتصبح أضعافا مضاعفة، بالرغـ مف أف 
. (2)األفعاؿ قد تمت قبؿ العمؿ بالقانكف الجديد

مبدأ رجعية النص األصمح لممتيـ في  )كالسؤاؿ الجدير بالذكر ىنا ما مكقؼ القضاء مف ىذا المبدأ
؟ (الجرائـ االقتصادية

لقد جرل القضاء في بادئ األمر عمى تطبيؽ قاعدة رجعية القانكف الصمح لممتيـ في القانكف الجزائي 
االقتصادم، إال أنو تبيف أف ذلؾ قد يشكؿ خطر عمى السياسة االقتصادية كاألمف االقتصادم، بالنظر 

. (3)لسرعة تطكر القكانيف االقتصادية

كسار عمى ذلؾ القضاء الفرنسي، حيث كانت محكمة النقض الفرنسية في بادئ األمر تفرؽ بيف نصكص 
، حيث قضت (4)الغاية كنصكص الكسيمة في مجاؿ الجرائـ االقتصادية خالؿ الحرب العالمية األكلى

استنادا إلى قصد الشارع، بعدـ تطبيؽ القرار الجديد الذم رفع سعر السمعة عمى مف خالؼ القرار السابؽ 

                                                           
مف ىذه  23 ص 1تيميشفي   سالؼ الذكر16/05/1966 الصادر بتاريخ 37قانكف العقكبات االقتصادم السكرم رقـ  -1

 .األطركحة

 .142أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -2
 .93محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص   -3
 .96، صنفس المرجع    -4
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إذا كاف سعر المبيع يدخؿ في الحدكد المسمكحة في القرار الجديد، بؿ كلك أطمؽ ىذا القرار حرية بيع 
نما تعديؿ السعر مع بقاء  (1)السمعة بأم سعر ذلؾ أف المشرع لـ يقصد تعديال في السياسة االقتصادية، كا 

. السياسة االقتصادية عمى حاليا

أما إذا ألغى القرار الجديد التسعير الجبرم كميا، اعتبر قانكنا أصمح لممتيـ لككنو أدل إلى إلغاء التكميؼ 
كبالتالي يتـ تطبيقو بأثر فكرم عمى  ،(2)الكارد بالقاعدة الجزائية، أم عدـ تجريـ الفعؿ كفقا لمقانكف الجديد

. جميع األحكاـ التي لـ يصدر بشأنيا حكـ نيائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو

 مف قانكف العقكبات المصرم لسنة (3)101كما أخذ القضاء المصرم بيذا الرأم مستدؿ بنص المادة 
القرار الخاص بتخفيض كزف الرغيؼ ال يتحقؽ بو معنى القانكف األصمح لممتيـ "  إذ قررت أف 1966

ذلؾ انو يستيدؼ اعتبارات اقتصادية بحثو تتصؿ بسياسة الحككمة فال تتأثر بيذا التعديؿ في الكزف 
مصمحة ألصحاب المخابز بؿ يظؿ الكضع بالنسبة إلييـ ثابتا ال يتغير سكاء أكاف ىذا التعديؿ بالزيادة أك 

 .(4)"النقصاف

إال أف ىذا الرأم ىجرتو محكمة النقض الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية، كذىبت في أحكاميا الحديثة 
إلى سرياف القانكف الذم كاف معمكال بو كقت ارتكاب الجريمة، حتى كلك كاف النص الجديد  يعدؿ في 

دكف تمييز بيف نصكص الغاية أك الكسيمة كىذا كمو  ،(5)العقكبة، أك حتى يجعؿ الفعؿ غير مجـر بتاتا
. بيدؼ حماية السياسة االقتصادية لمدكلة

                                                           
 .96 ص،محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ: ، مقتبس عف1948 مام 11نقض جزائي فرنسي، بتاريخ    -1
 .122أحمد فتحي سركر، القانكف الجنائي الدستكرم، المرجع السابؽ، ص -2
عمى . 2003 الصادر سنة 95، المعدؿ  بالقانكف 1937 الصادر سنة 58 المصرم رقـ. ع.ؽ  مف101تنص المادة  -3
إذا صدر قانكف الحؽ لمجريمة ككاف أصمح لممتيـ أك المحكـك عميو فال يستفيد منو إال إذا قصد بو العدكؿ عف " أنو

 ."السياسة االقتصادية التي كاف يستيدفيا القانكف السابؽ
 محمد :مقتبس عف .39، ص13، رقـ 5، مجمكعة أحكاـ النقض، س1953 أكتكبر 19نقض جزائي مصرم، بتاريخ  -4

 .44 المرجع السابؽ، ص،سمير
أنكر محمد : مقتبس عف. 129، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض، ص1953 افريؿ21نقض جزائي فرنسي، بتاريخ  -5

 .149صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص
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يتصرؼ ببعض الحرية باستبعاد تطبيؽ - الفرنسي خصكصا كالقضاء الجزائرم تبعا–ىذا ما جعؿ القضاء 
إلخ ...قاعدة رجعية القانكف األصمح لممتيـ في بعض المياديف االقتصادية، كميداف الجبائي كالجمركي

 .(1)التشريعي الذم كاف مكجكدا أنداؾ في المجاؿ الجمركيكذلؾ تحت تبريرات مختمفة، منيا الفراغ 

در عف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنقض القرار الص (2)في إحدل قراراتيا (المجمس األعمى سابقا)كىذا ما أكدتو المحكمة العميا 
مجمس قضاء الجزائر كالذم رفض بمكجب الحكـ بمصادرة كسائؿ النقؿ المستعممة في التيريب لتدخؿ 
ؾ ػػػقانكف جديد اعتبره بمثابة قانكف أقؿ شدة، كأسس نقضو عمى الطابع التعكيضي لمغرامة الجمركية كذؿ

لكف رجعية القكانيف األكثر ليكنة : "...إذ قرر أف (3) مف قانكف الجمارؾ القديـ4 فقرة 259بناء نص المادة 
مف سابقتيا كالمختصة بالقضايا الجمركية غير مطبقة إال عمى العقكبات ذات الميزة الخاصة بعقكبة 

 المفركضة تشكؿ عمى األقؿ  عقكبة تمثؿ عنصر تعكيض عمى الخسارة المترتبة عف ارتكاب الغش ةجبائي
حيث أف المجمس األعمى قد سار في اتجاه معاكس لما تقتضيو  ".ألنيا ال تمثؿ طابع عقاب جزائي

 مف قانكف الجمارؾ القديـ أثرا رجعيا ككانت نتيجة ذلؾ 259/4المبادئ العامة، إذ أعطى لنص المادة 
. استبعاد القانكف األقؿ شدة

كعمكما يتضح مف كؿ ما سبؽ ذكره أف سرياف النص الجزائي مف حيث الزماف يتصؼ بأحكاـ خاصة في 
الجرائـ االقتصادية عنيا في باقي الجرائـ، إذ النص الجزائي األصمح لممتيـ يسرم بأثر رجعي في األحكاـ 

العامة، كلكنو ال يسرم بأثر رجعي في الجرائـ االقتصادية، بؿ إف النص الذم كاف نافذا كقت ارتكاب 
الجريمة ىك األكلى بالتطبيؽ، حماية لمسياسة االقتصادية، كمنعا إلحداث فجكة يمكف النفاذ منيا كالتالعب 
بالنظاـ االقتصادم في الدكلة، لعمـ الجميع أف القكانيف االقتصادية سريعة التغير تبعا لمتطكر الحاصؿ في 

يككف مبدأ  بذلؾ الحياة االقتصادية، كىذا ما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ معظـ فقياء القانكف الجنائي،
".   بيكاريا"الشرعية الجزائية في إطار الجرائـ االقتصادية قد خرج عف أصكلو العامة، التي رسميا لو الفقيو 

 : سرياف التشريع االقتصادم مف حيث المكاف: ثانيا

                                                           
 .11المرجع السابؽ، ص عبد المجيد زعالني، -1
عبد المجيد زعالني : مقتبس عف. 1981 مارس 28، بتاريخ 23242، الممؼ رقـ 3.، ؽ2.ج.قرار المحكمة العميا، غ -2

 .15المرجع السابؽ، ص
تشكؿ الغرامات الجمركية التي فرضتيا أحكاـ ىذا القانكف "... :(سالؼ الذكر) 07-79 مف القانكف 4 فقرة 259المادة  -3

 ".تعكيضات مدنية
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مف المبادئ المسمـ بيا في التشريعات الدكلية، أف قانكف عقكبات أم دكلة ىك الذم يسرم داخؿ 
إقميميا كعمى مكاطنييا، حتى صار ىذا األمر معركؼ بمبدأ إقميمية قانكف العقكبات، كسبب تكريس ىذا 

المبدأ ىك أف حؽ التجريـ كالعقاب مف خصائص السمطة العامة كيعد مظيرا مف مظاىر السيادة، كعميو ال 
يجكز التنازؿ عنو ألم ىيئة أك سمطة أجنبية ميما كانت، كما أف القاضي ممـز بتطبيؽ القانكف الذم 

 .تصدره الدكلة التي ينتمي إلييا

كالتساؤؿ الذم يتبادر في أذىاننا في ىذا المجاؿ، ىك ىؿ القكاعد التي تحكـ سرياف النص الجزائي مف  

 

حيث المكاف في األحكاـ العامة، ىي ذاتيا المطبقة عمى النصكص الجزائية االقتصادية، أـ أف ىناؾ 
خصكصية معينة ليذه النصكص؟ 

األحكاـ العامة التي تحكـ سرياف النص الجزائي  كلإلجابة عمى ذلؾ يجدر بنا أكال كبإيجاز التعرؼ عمى
، ثـ نتناكؿ ما تتميز بو النصكص الجزائية االقتصادية مف خصكصية في ىذا (1)مف حيث المكاف 

(.  2)المضمار

: سرياف النص الجزائي مف حيث المكاف في األحكاـ العامة-1

كيعبر عنو . كقاعدة عامة ال يسرم قانكف العقكبات إال عمى الجرائـ التي ترتكب عمى إقميـ الدكلة
بمبدأ إقميمية القاعدة الجنائية، كىك منبثؽ مف مبدأ سيادة الدكلة عمى إقميميا، كتأكيد ىيمنتيا عمى كؿ ما 
يمسيا في نطاؽ ىذا اإلقميـ، باعتبار أنيا ىي التي يرجع إلييا أمر المحافظة عمى مصالح المجتمع الذم 

 .(1)تمثمو كتممؾ السيادة عميو

أف القانكف الجنائي يبسط سمطانو عمى جميع " :ىككعمى ىذا األساس يتبيف لنا المقصكد مف ىذا المبدأ 
كاف  الجرائـ التي ترتكب عمى اإلقميـ الخاضع لسيادة الدكلة سكاء كاف مرتكبيا مكاطنا أـ أجنبيا، كسكاء

المجني عميو مكاطنا أـ أجنبيا، كسكاء ىدد الجاني بجريمتو مصالح الدكلة صاحبة السيادة عمى اإلقميـ أـ 
 .(2)"نالت مف مصمحة دكلة أجنبية

                                                           
 .155أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص -1
 .84عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص -2
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الشؾ أف كؿ دكلة ىي أقدر مف غيرىا في تحديد صكر السمككيات التي يمكف تجريميا ك كذا العقكبات 
المناسبة ليا، كما أف مبدأ الشرعية الجزائية يحتـ العمؿ بإقميميو القكانيف حتى ال يتفاجأ األشخاص بالعقاب 
بقانكف ال عمـ ليـ بو، ذلؾ أف الشخص إذا كاف ال يعذر بجيؿ القانكف بعد سريانو كنفاده فإف ىذا يككف 

. في الدكلة المتكاجد بيا ك ليس في دكلة ال يقيـ عمى أرضيا

كغيره مف التشريعات الدكلية، عمى ىذا المبدأ في المادة الثالثة مف قانكف العقكبات  نص التشريع الجزائرم
كيقصد ". يطبؽ قانكف العقكبات عمى كافة الجرائـ التي ترتكب في أراضي الجميكرية الجزائرية: "بنصيا

السياسية لمدكلة  بأراضي الجميكرية، إقميـ الدكلة الجزائرية كيتمثؿ في اإلقميـ البرم الذم تحدده الحدكد
كاإلقميـ البحرم الذم يشمؿ المياه اإلقميمية، كاإلقميـ الجكم كالذم يشمؿ الجك الذم يعمك اإلقميميف البرم 

. كالبحرم لمدكلة، كىذا طبقا لممبادئ العامة في القانكف الدكلي العاـ

 (1)586كقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية عمى بياف كقكع الجريمة استنادا عمى مبدأ اإلقميمية في المادة 
كطبقا لمقكاعد العامة في قانكف اإلجراءات، فإٌف ىذا المبدأ مطبؽ كذلؾ بالنسبة لمجرائـ االقتصادية . منو

. التي ترتكب في إقميـ الدكلة الجزائرية ك ضد مصالحيا االقتصادية كالسياسية

غير أف المقتضيات العممية في مجاؿ مكافحة الجرائـ أثبتت قصكر ىذا المبدأ عف قمع الجرائـ التي     
كعميو تـ األخذ ببعض المبادئ المكممة قصد مكافحة الجرائـ التي ترتكب خارج . ترتكب خارج إقميـ الدكلة

كأخذت بعض القكانيف، عمى . إقميـ الدكلة كىي مبدأ شخصية النص الجنائي كمبدأ عينية النص الجنائي
. خالؼ القانكف الجزائرم بمبدأ أكثر شمكلية كىك مبدأ عالمية القاعدة الجنائية

أف يسرم القانكف : "فبالنسبة لمبدأ شخصية القاعدة الجنائية ىك مبدأ مكمؿ لمبدأ اإلقميمية كمعناه    
الجنائي الكطني عمى الجرائـ التي يرتكبيا في الخارج مف يتمتع بجنسية الدكلة، كيخاطب ىذا المبدأ 

. (2)"الجاني دكف األخذ بعيف االعتبار جنسية المجني عميو أك حتى طبيعة الجريمة المرتكبة

:  كلتطبيؽ ىذا المبدأ يجب تكفر الشركط التالية

أف يككف مرتكب الجريمة متمتعا بالجنسية الجزائرم كقت ارتكاب الجريمة سكاء أصمية أك  -
. (1)مكتسبة، كما يسرم النص عمى مزدكج الجنسية

                                                           
تعد مرتكبة في اإلقميـ الجزائرم كؿ جريمة يككف عمؿ مف األعماؿ " :(سالؼ الذكر) ج.ج.ا. مف ؽ586نص المادة  -1

 ".        المميزة ألحد أركانيا المككنة ليا قد تـ في الجزائر
 .149عبد الرحماف خمفي، القانكف الجنائي العاـ، المرجع السابؽ، ص -2
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 .(2)ازدكاج التجريـ في القانكف الكطني كاألجنبي -
بحيث ال يجكز محاكمتو غيابيا، كأال يككف الجاني قد حكـ  ،(3)عكدة الجاني إلى أرض الكطف -

. نيائيا في حالة متابعتو في اإلقميـ األجنبي عميو

مبدأ العينية، كالذم يقصد بو تطبيؽ قانكف العقكبات عمى  كمف المبادئ أيضا المكممة لمبدأ اإلقميمية    
أم أف . كؿ شخص يحمؿ الجنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح األساسية لمدكلة

الدكلة تمد نطاؽ قانكنيا الجزائي إلى بعض الجرائـ التي تقع خارج حدكدىا حتى كلك كانت ىذه الدكؿ ال 
ألٌف ىذه الجرائـ حتى كاف كقعت في الخارج إال أنيا تنتيي أثار نتيجتيا في  .تعاقب عمى ىذه األفعاؿ

كىذا ما نصت عميو المادة . اإلقميـ الكطني بحكـ أف ىذه النتيجة تمس مباشرة بالمصالح الكطنية لمدكلة
. (4)ج.ا. ؽ588

أك جنحة ضد أمف الدكلة أك - أف تككف الجريمة جناية: -كلتطبيؽ ىذا المبدأ يجب تكفر الشركط التالية
كأف تقع ىذه الجريمة خارج إقميـ . كأف يككف مرتكب الجناية أك الجنحة أجنبي الجنسية. أمكاليا
. كأف ال يككف قد حكـ عمى الجاني نيائيا أك قضى العقكبة.الجزائر

إلى جانب المبدأيف السالؼ ذكرىما يكجد مبدأ آخر عرؼ بمبدأ عالمية النص الجنائي، كىك مف المبادئ 
كيعني ىذا المبدأ بشكؿ مكسع أف يككف لكؿ دكلة كالية  .(5)االحتياطية المكممة لمبدأ الصالحية اإلقميمية

كما  .(6)القضاء في أم جريمة بصرؼ النظر عف مكاف كقكعيا أك مساسيا بمصالحيا أك جنسية مرتكبيا
يقصد بو تطبيؽ النص الجنائي الكطني عمى أم فعؿ يككف جريمة في القانكف الكطني كيككف مرتكبيا 

كالمشرع . متكاجد بالكطف ككقع عميو القبض، ميما كانت جنسيتو كالمكاف الذم كقعت فيو الجريمة
. الجزائرم لـ يرد نص قانكني يأخذ فيو بيذا المبدأ

لكف ليذا المبدأ استثناء يخص الجرائـ االقتصادية كىك ما يعرؼ بمبدأ عينة النص التجريمي كىذا ما 
 مف قانكف العقكبات 65 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كما نصت المادة 588نصت عميو المادة 

                                                                                                                                                                                     
 .ج.ج.ا. ؽمف 584الرجكع لنص المادة  -1
 .ج.ج.ا. مف ؽ583ك 582الرجكع لنص المادتيف  -2
 .ج.ج.ا. ؽ مف582/2الرجكع لنص المادة  -3
 .(سالؼ الذكر) ج.ا. ؽمف 588الرجكع لنص المادة    -4
 .157أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -5
 .159عبد الرحماف خمفي، القانكف الجنائي العاـ، المرجع السابؽ، ص   -6
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جرائـ المرتكبة تمس بأمف كسالمة الدكلة الجزائرية اؿالجزائرم عمى نفس األمر يطبؽ ىذا األخير إذا كانت 
. أك تمس بالسياسة االقتصادية ليا

: سرياف النص الجزائي مف حيث المكاف في الجرائـ االقتصادية-2

نظرا لمتطكرات التي استجدت في الحياة كميا، كالتي سيمت انتقاؿ األفراد بيف دكلة كأخرل، مما أدل 
إلى كثرة الجرائـ المتجاكزة الحدكد الجغرافية كالسياسية لمدكؿ، فأصبح بذلؾ سرياف النص الجزائي عمى 

غير كافي، لمحفاظ عمى أمف كسالمة الدكلة مف األخطار " الصالحية اإلقميمية"إقميـ الدكلة أك مبدأ 
الداخمية كالخارجية التي تيدد أمنيا، كلذلؾ البد مف تفعيؿ مبدأ الصالحية الذاتية عمى ىذا النكع مف 

كىك بمثابة استثناء يخص الجرائـ االقتصادية، كىك ما يعرؼ بمبدأ عينية النص الجنائي كالذم  (1)الجرائـ
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي جاء في مضمكنيا بأنو يسرم 588سبؽ تناكلو، نصت عميو المادة 

قانكف العقكبات الجزائرم عمى الجرائـ التي ترتكب خارج إقميميا كالتي تشكؿ اعتداء عمى مصالحيا كىذا 
حيث كقعت  بصرؼ النظر عف جنسية مرتكبيا كسكاء كاف فاعال أصميا أك شريكا كسكاء كاف معاقبا عمييا

أك لـ يكف، كىذا في الجنايات كالجنح الماسة بسالمة الدكلة الجزائرية كجريمة تزييؼ النقكد أك األكراؽ 
المصرفية الكطنية المتعامؿ بيا قانكنا بالجزائر، حيث يتابع كيحاكـ كفقا ألحكاـ قانكف العقكبات الجزائرم 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى 65إذا ألقى القبض بالجزائر أك تـ تسميمو إلييا، كما نصت المادة 
جرائـ المرتكبة تمس بأمف ك سالمة الدكلة الجزائرية أك تمس اؿنفس األمر يطبؽ ىذا األخير إذا كانت 

. بالسياسة االقتصادية ليا 

حيث كىناؾ مف التشريعات المقارنة مف حددت الجرائـ التي يسرم عمييا ىذا القانكف، فنجد منيا المصرم 
كالتي ارتكبت خارج اإلقميـ  (2)حدد عمى سبيؿ الحصر الجرائـ التي يسرم عمييا قانكف العقكبات المصرم

الجنايات المخمة بأمف الحككمة كالتي نص عمييا البابيف األكؿ كالثاني مف الكتاب الثاني : المصرم كىي
، جناية تقميد أك تزييؼ أك ( العقكبات المصرمانكف مف ؽ206 المادة)مف قانكف العقكبات، جناية التزكير 

، كجناية إدخاؿ تمؾ العممة ( العقكبات المصرمانكف مف ؽ202المادة )تزكير عممة كرقية أك معدنية 
الكرقية أك المعدنية المقمدة أك المزيفة أك المزكرة إلى مصر أك إخراجيا منيا أك تركيجيا أك حيازتيا بقصد 

                                                           
 .159أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .2003 الصادر سنة 95، المعدؿ  بالقانكف 1937 الصادر سنة 58 قانكف العقكبات المصرم رقـ   -2
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 العقكبات انكفمف ؽ 203المادة )التركيج كالتعامؿ بيا بشرط أف تككف العممة متداكلة قانكنا في مصر 
. (1) (المصرم

يتضح لنا مما سبؽ، كعمى إثر البحث في الركف الشرعي لمجريمة االقتصادية أف ىذه األخيرة 
تحظى بنمكذج قانكني أك ببنياف قانكني خاص بيا، كىك ما يجعميا تنفرد كتتميز عف باقي الجرائـ األخرل 

. المألكفة العادية ك

كىذا البنياف أك التحكؿ في مالمح الركف الشرعي فرضتو اعتبارات حماية السياسة االقتصادية، كىي نفس 
 أثرت في ركني الجريمة المادم كالمعنكم، مما انجر عنو بركز خصكصية في بعض  التياالعتبارات

 .عناصرىما كىك ما سنحاكؿ تكضيحو في مايمي

 

 

 غمكض الركف المادم في الجرائـ االقتصادية: المطمب الثاني

 ليا أم أنيا ال ككنةالجريمة االقتصادية شأنيا شأف أم جريمة أخرل ال تقـك إال بتكافر العناصر الـ
تقـك دكف كجكد الركف المادم، إال أنو نظرا لمطبيعة الخاصة ليذه الجريمة فإنيا تتميز بأحكاـ خاصة في 

. ركنيا المادم مما يعني بالنتيجة الخركج عف القكاعد العامة لقانكف العقكبات في ىذا المجاؿ

كتتعدد صكر ىذا الخركج عف تمؾ القكاعد األصكلية في القانكف الجزائي االقتصادم، فعمى مستكل الركف 
  المادم نالحظ خصكصية في عناصر الركف المادم مف حيث السمكؾ المؤدم لمجريمة كحتى نتيجتيا

كبالتالي غمكض الركف  .مما أسفر عف تحكيؿ القانكف الجنائي مف الدكر الحمائي إلى الدكر التكجييي
. المادم لمجريمة االقتصادية، كالذم يعد مف إحدل السمات البارزة لمقكاعد الجزائية في المادة االقتصادية

 .(الفرع ثاني )، كصكره (الفرع األكؿ )كتضـ دراسة الركف المادم بياف عناصره 

عناصر الركف المادم في الجريمة االقتصادية : الفرع األكؿ

                                                           
 .159أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
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 انو ال يمكف تصكر نشأة الجريمة كقياميا في غياب (1)"ال جريمة بدكف ركف مادم"يقصد بمبدأ 
 عميو فإف كاف مف الممكف االستغناء ،(2)كىذا ما يعرؼ بمبدأ مادية الجريمة. سمكؾ إجرامي يقترفو المعني

مي، كمف ااإلجر عف العناصر األخرل المككنة لمجريمة السيما عنصرم القصد كاإلرادة في ارتكاب السمكؾ
 لكنيا قائمة، فإف العكس لف يككف صحيحا، إذ ال يمكف تصكر قياـ ةثمة تككف الجريمة مادية بحث

 .الجريمة عند انتفاء عنصر الفعؿ اإلجرامي فييا الذم يعتبر بمثابة العمكد الفقرم لنشأتيا

السمكؾ : كيتحمؿ الركف المادم لمجريمة مف ثالثة عناصر أساسية بيا تككف الجريمة تامة، متمثمة في
. (ثالثا)، كالعالقة السببية (ثانيا)، كالنتيجة (أكال)اإلجرامي

: خصكصية السمكؾ اإلجرامي في النمكذج القانكني لمجريمة االقتصادية/ أكال

  (3)يعتبر السمكؾ اإلجرامي أىـ مككنات الجريمة كأكثرىا إفصاحا عف مخالفة الجاني لنكاىي القانكف

ظكاىر اؿإذ أف المشرع ال يعاقب إال عمى ما يصدر عف الشخص مف أفعاؿ آثمة جرميا القانكف، ؼ
النفسية التي تتكاجد داخؿ النفس البشرية ال يتحقؽ بيا السمكؾ الالـز لقياـ الجريمة طالما أنيا لـ تتجسد 

ىذا السمكؾ ىك النشاط الذم يقكـ بو الفاعؿ بغية  .(4)في شكؿ سمكؾ مادم يظير في العالـ الخارجي
كلو صكرتاف األكلى إيجابية يمثميا الفعؿ، كأخرل سمبية يمثميا االمتناع أك . تحقيؽ نتيجة إجرامية معينة

كىك األمر في . كيتألؼ الركف المادم بمعظـ جرائـ القانكف العاـ مف ارتكاب فعؿ يحظره القانكف .(5)الترؾ
كؼ عف إتياف فعؿ اؿالجرائـ اإليجابية التي تمثؿ السكاد األعظـ، أما االستثناء أف يتألؼ الركف المادم مف 

يأمر بو القانكف، كبالتالي الفعؿ المجـر في ىذه الحالة أخذ المظير السمبي كالمتمثؿ في امتناع الجاني 
كىذا ما يشكؿ طغياف السمكؾ السمبي لمنشاط اإلجرامي عمى . عف القياـ بسمكؾ أمر القانكف القياـ بو

. حساب السمكؾ اإليجابي
                                                           

 (ط.ب)، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، -لقسـ العاـ-عمى عبد القادر القيكجي، قانكف العقكبات  -1
 .307، ص2000

 (ط.ب)، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، -دراسة مقارنة–سميماف عبد المنعـ، النظرية العامة لقانكف العقكبات  -2
 .458ص ،2003

 .469سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  -3
 1979، (ط.ب)، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، -قانكف العقكبات–مأمكف محمد سالمة، قانكف العقكبات  -4

 .113ص
 2007، (ط.ب)مبادئ القسـ العاـ لقانكف العقكبات، ديكاف المطبكعات الجامعية، كىراف، الجزائر،  باسـ شياب، -5

 .82ص
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المالحظ في الميداف االقتصادم ىك سيطرة الجرائـ السمبية، خالفا لمقانكف الجزائي الحمائي مكضكع 
، حيث نجذ مجاال كاسعا لتجريـ األفعاؿ اإليجابية، فالقكانيف الجزائية في الميداف (1)الجريمة التقميدية

لمجمكعة الشخص االقتصادم، تغمب عمييا ظاىرة األفعاؿ السمبية، كالتي تقـك أساسا في حالة عدـ تنفيذ 
كتبعا لذلؾ كثرت في . (2)مف االلتزامات أك إتباع اإلجراءات التي ضبطيا المشرع عمى كجو التحديد

فبالرجكع مثال  . (3)القانكف الجزائي االقتصادم ظاىرة تجريـ األفعاؿ السمبية خالفا لمقانكف الجزائي العاـ
يمكف  لمركف المادم في جرائـ الشركات بالنسبة لممشرع الفرنسي كالتشريعات المتأثرة بو كالتشريع الجزائرم

مقارنة بالجنح اإليجابية، سكاء ما تعمؽ األمر منيا  مالحظة أف جنح االمتناع البسيطة تعتبر كثيرة نسبيا
 .(4)أك حيف انقضاء حياتيا بتأسيس الشركة أك أثناء سيرىا،

 نجده قانكف ذك كظيفة تكجييية بمفيـك كقائي حيث ةبالرجكع إلى القانكف الجزائي لمشركات التجارم
إف صرامتو ككثافة نصكصو التجريمية تنبئ بأنو يكاد أف يككف مكجيا في ظؿ اقتصاد يزعـ أنو حر 

كيبرر ذلؾ الحاجة إلى دفع األفراد إلى تصرؼ معيف، حيث يفيـ االمتناع حاليا كفي فركض كثيرة عمى 
. (5)أنو خركج عمى مقتضيات كاجب لـ تعد تتقبمو التشريعات

أكليا إتياف فعؿ إيجابي، كثانييما أف يككف : كلكي تتحقؽ الجريمة باالمتناع البد مف تكافر ثالثة عناصر
 .ية لالمتناعاداالمتناع اإلخالؿ بكاجب قانكني؛ كآخرىا تكافر الصفة اإلر مف شأف

فيو  االقتصادم في إطار يتكامؿمف ذلؾ يبدكا أف ىدؼ المشرع في الجرائـ االقتصادية ىك تكجيو النشاط 
 (6).مع سياسة الدكلة المالية، مف خالؿ استعماؿ الدكلة تقنيات تحكمية تحقيقان لمصالح العاـ االقتصادم

كتتنكع الجرائـ االقتصادية بيف الجرائـ االيجابية كالجرائـ السمبية، إال أف نسبة كؿ منيا تختمؼ مف قانكف 
إلى آخر نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ فقط ألف سبؽ كأف بحثنا في أنكاع الجرائـ االقتصادية بشيء مف 

جرائـ التزكير كالجرائـ  :التفصيؿ في الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ، فمف الجرائـ االيجابية نذكر مثال
. إلخ...التيريب الجمركي
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أما الجرائـ السمبية نذكر منيا مثال جرائـ الصرؼ كالتي يغمب عمييا الطابع السمبي كىي متمثمة في 
االمتناع المخالؼ كعدـ االمتثاؿ لكاجب يفرضو القانكف، حيث تظير ىذه الفكرة بكضكح مف خالؿ الفقرات 

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ 22-96الكاردة في المادة األكلى مف األمر رقـ 
: (1)كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج

عدـ مراعاة اإلجراءات المنصكص   عدـ استرداد األمكاؿ إلى الكطف؛ عدـ مراعاة التزامات التصريح؛-

عدـ االستجابة لمشركط المقترنة  عدـ الحصكؿ عمى الترخيصات المشترطة؛ عمييا أك الشكميات المطمكبة؛
. بيذه الترخيصات

، التي تفيد معنى االمتناع عف أداء "عدـ"ىكذا بالرجكع إلى مقدمة كؿ ىذه النشاطات المستميمة بعبارة 
 .كاجب قانكني ممـز

إضافة إلى التنكع بيف السمكؾ اإليجابي كالسمكؾ السمبي في الجريمة االقتصادية، فإف الركف المادم فييا 
يتسـ ببعض الخصائص المميزة التي تكسبو طبيعة خاصة كتعكس تنكع ككثافة الجرائـ االقتصادية، نذكر 

: منيا

 (2)أكثر ما يتصؼ بو ىذا النشاط ىك الدقة، مف ناحية كتطمب الخبرة الفنية كالدراية مف ناحية أخرل- 
مما يمكف أف يثير بعض المشاكؿ التي تتعمؽ بتفسير الكاقعة المككنة لمماديات اإلجرامية، كالمعيار الذم 

، كبالتالي تظير صعكبة تحديد أم األفعاؿ أك األنشطة يعتبر (3)يستند إليو في التقديرات الحسابية
مشركعا، كأييا يعتبر خركجا عمى القكاعد االقتصادية أك التجارية أك المالية، مما يشكؿ عبئا ثقيال 

إذ أف  كمسؤكلية ثقيمة جدا، عمى عاتؽ القاضي لمكصكؿ إلى قناعتو  الكافية مف أجؿ النطؽ بالحكـ،
دانة أم شخص بجـر اقتصادم يعني  األحكاـ الجزائية تبنى عمى اليقيف، كال تبنى عمى الشؾ كالتخميف، كا 

، كفي ظؿ الدقة المطمكبة كمف . (4)أف القاضي قد كصؿ إلى القناعة األكيدة بأنو مرتكب لذلؾ الجـر

                                                           
 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة 22-96المادة األكلى مف األمر رقـ  الرجكع لنص -1

 . سالؼ الذكررؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج
 .171أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص -2
، مطبعة جامعة القاىرة -القانكف الجنائي لمشركات – 1جحسني أحمد الجندم، القانكف الجنائي لممعامالت التجارية،  -3

 .104-103، ص1989، (ط.ب)كالكتاب الجامعي، مصر، 
 .172أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص -4
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األمثمة عمى ذلؾ في ىذا المجاؿ في جرائـ الشركات مثال جريمة تكزيع أرباح صكرية بدكف جرد أك بجرد 
 .(1)مغشكش أك تقديـ ميزانية مزكرة كغير صحيحة لمشركاء

كالمتعمؽ بتحديد القكاعد المطبقة  04/02 مف القانكف رقـ (2)10/1كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في نص المادة 
فالمشرع في ىذه المادة يمـز كيجبر البائع عمى تسميـ فاتكرة لممشترم ك في  .عمى الممارسات التجارية

. حالة االمتناع عف القياـ بذلؾ يعتبر سمككا سمبيا مف بائع

لى الخبرة كالدراية لمكقكؼ عمى نكعية ذلؾ النشاط  - ىذا النكع مف األنشطة يحتاج إلى الدقة المتناىية، كا 
كىؿ يعتبر النشاط المقترؼ مف قبؿ الفاعؿ عممية غير سميمة، أـ عكس ذلؾ كبالتالي الصعكبة في 

. الكصكؿ إلى إثبات الركف المادم في الجريمة

يتميز الركف المادم ليذا النكع مف الجرائـ بنكع مف الخصكصية كذلؾ : خصكصية الصياغة-
بفعؿ االعتبارات الخاضعة لمتطمبات المادة االقتصادية، حيث عمد المشرع إلى استعماؿ معاني 
غير محددة تشتمؿ عمى مفاىيـ غامضة كمطمقة تتسع ألكثر مف معنى، كىذا ما يسمى في فف 

، كمف األمثمة عمى ذلؾ في مجاؿ الممارسات التجارية ما "التجريـ المفتكح"الصياغة بتقنية 
كالمتعمؽ بتحديد القكاعد المطبقة عمى الممارسات  04/02  مف القانكف رقـ 05 تضمنتو المادة

يجب أف " :التجارية، كالتي يترتب عمى مخالفتيا جنحة عدـ اإلعالـ باألسعار إذ تنص عمى أنو
 مف نفس القانكف 15، كما نصت عميو المادة "تبيف األسعار كالتعريفات بصفة مرئية كمقركءة

 كىذا النكع مف الصياغة يترؾ مف بمنع رفض بيع سمعة أك تأدية خدمة بدكف مبرر شرعي
حيث التطبيؽ سمطة تقدير كاسعة لألعكاف المكمفيف بضبط المخالفات في تحديد مدل تحقؽ 
ذلؾ المفيـك الغامض كغير محدد عند تحريرىـ لمحضر المخالفة، كما يترؾ سمطة تقدير 

كاسعة لقضاة المكضكع عند تحديدىـ لمدل تحقؽ الركف المادم لممخالفة محؿ المتابعة، حيث 
قضاة المكضكع  كعادة ما تصرح بأنيا ال تراقب تقديراتا أف سمطة رقابة النقض تتقمص كثير

تكلى المشرع تعريفيا كاكتفى فقط فيحصرىا معندما يتعمقا ألمر بقياميـ بتقدير مسائؿ قانكنية لـ 
 .(3)في مفيـك قانكني غير معركؼ

                                                           
 .ج.ت. ؽ800 األفعاؿ المنصكص عمييا -1
  الممارسات التجارية القكاعد المطبقة عمى المتعمؽ بتحديد04/02 فقرة األكلى مف القانكف 10الرجكع لنص المادة  -2

 .سالؼ الذكر
- 

3
 D’AMBRA. D, « L’objet de la fonction juridictionnelle : le droit et trancher les litiges », LGDJ, Paris, p140. 
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كمف الخصائص المميزة لمجرائـ االقتصادية أيضا، أف أغمب الجرائـ تدخؿ في طائفة الشكمية فالجريمة -
ا، ألف المشرع يأخذ فييا بعيف االعتبار مجرد خطكرة قالشكمية ىي التي ال تحتاج إلى نتيجة لتحقؽ

 .(1)النتيجة، كبمعنى آخر مجرد احتماؿ أف تؤدم النتيجة إلى كقكع فعؿ مضر بالسياسة االقتصادية
كىك ما سيتـ التفصيؿ فيو في الفقرة . (2)كيتساكل فييا الشركع بالجريمة التامة، كتعرؼ بجرائـ الخطر

. المكالية

 :النتيجة/ ثانيا

تعتبر النتيجة العنصر الثاني مف العناصر المتطمبة لقياـ الركف المادم، كيمكف تعريفيا بأنيا األثر 
كلمنتيجة . الخارجي كالذم يتمثؿ في االعتداء عمى الحؽ أك مصمحة يحمييا القانكف كيقرر ليا عقكبة

 مدلكؿ مادم كيتمثؿ في التغير الذم يحدث في العالـ الخارجي كىذا كتأثير لمسمكؾ اإلجرامي: (3)مدلكالف
 .(4)مدلكؿ قانكني يتمثؿ في االعتداء عمى الحؽ الذم قدر المشرع جدارتو بالحماية كالرعاية الجزائيةك

كبيف المدلكليف عالقة كثيقة، فاالعتداء عمى الحؽ أك المصمحة المحمية قانكنا ما ىي إال تكييؼ قانكني 
، كيتحقؽ ىذا االعتداء في صكرتيف، إما في صكرة ضرر (5)لما كقع مف سمكؾ إجرامي مف طرؼ الجاني

كتقسـ الجرائـ . يمس بالحؽ أك المصمحة المحمية قانكنا، أك في صكرة تيديد ليذا الحؽ أك المصمحة
 فتعرؼ األكلى بأنيا الجرائـ التي تمحؽ ضررا (6)بالنظر إلى عنصر النتيجة إلى جرائـ ضرر كجرائـ خطر

عدكاف محتمال أك في تمثؿ مبالمصمحة العامة محؿ الحماية الجزائية، أما جرائـ الخطر آثار السمكؾ فييا 
 .(7)ا لمحؽ أك المصمحة التي يحمييا القانكفمتيديدا حقيؽ

                                                           
 .198سامر عبد اهلل، جرائـ الرقابة عمى النقكد، المرجع السابؽ، ص   -1
 .17باسـ شياب، المرجع السابؽ، ص   -2
    .41غساف رباح، المرجع السابؽ، ص -3
 .173محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص أنكر -4
 .34 محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص-5
 قسـ بعض فقياء القانكف الجنائي، الجرائـ بالنظر إلى عنصر النتيجة إلى جرائـ مادية ذات نتيجة كجرائـ شكمية ال -6

تتطمب تحقؽ النتيجة اإلجرامية، إال أف ىناؾ جانب مف الفقو الجنائي رفض األخذ بيذا التقسيـ عمى أساس أف جميع 
الجنائي كمف  كانت ىذه النتيجة معنكية، كلذلؾ فقد اتجو جانب مف الفقو الجرائـ تترؾ نتيجة في العالـ الخارجي، حتى لك

إلى االستعاضة عف التمييز بيف الجرائـ الشكمية كالجرائـ المادية بدال منو بالتمييز بيف " أستاذ محمكد نجيب حسني"بينيـ 
 .174نكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، صجرائـ الضرر كجرائـ الخطر، الرجكع أل

 1طالرحماف صالح، الجرائـ االقتصادية في القانكف األردني، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  نائؿ عبد -7
 .98، ص 1990
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كالغالب في القانكف العاـ ىك تجريـ النتائج الضارة، أما تجريـ النتائج الخطرة فيك أمر قميؿ جدا إف لـ 
يكف نادرا، أما الجرائـ االقتصادية فإف النتائج الخطرة ىي التي تغمب عمييا، إذ أف األفعاؿ التي تـ 

 . (1)تجريميا اقتصاديا كانت بقصد منع أم تيديد قد يمحؽ بالنظاـ االقتصادم لمدكلة

مف ىذا المنظكر صٌنفت الجريمة االقتصادية ضمف طائفة جرائـ الخطر أك ما يعبر عنو بالجرائـ 
 الجريمة مقترفة كحاصمة ربتالشكمية التي يقع فييا االكتفاء بالٌسمكؾ اإلجرامي الذم بمجٌرد حصكلو تع

بغض النظر عف مدل تحقؽ النتيجة اإلجرامية التي  يصبك إلييا الجاني كبالتالي تمكح خاصية الجريمة 
 .(2)االقتصادية في انصراؼ إرادة المشرع إلى تجريـ النتائج الخطرة

المالحظ أف السياسة الجزائية االقتصادية تقـك عمى الخكؼ مف أم نشاط قد يؤدم إلى نتائج تمحؽ 
. الضرر بالمصالح االقتصادية كالتجارية كالمالية التي تبنى عمييا السياسة االقتصادية لمدكلة

بأنو تحظر األفعاؿ سكاء كانت  المتعمؽ بالمنافسة، 03/03 مف األمر(3)6تضمنتو المادة مثاؿ ذلؾ ما 
 مخالفة لما تككف عرقمة المنافسة أك الحد منيا أك اإلخالؿ بيا كايجابية أك سمبية تؤدم أك قد تؤدم إلى

ىك منصكص عميو في القانكف، فاليدؼ مف تجريـ ىذه األفعاؿ ىك الحفاظ عمى السياسة االقتصادية التي 
. تتبعيا الدكلة

فالنتيجة ما ىي إال أثار خارجية لمسمكؾ اإلجرامي الذم كقع عمى حؽ أك مصمحة يحمييا القانكف كانطباؽ 
ىذه اآلثار عمى ما ىك منصكص عميو القانكف، كلكف النتيجة ليست دائما عنصرا لقياـ الجريمة حتى 

يككف معاقب عمييا، فالشركع معاقب عميو كىذا بالرغـ مف عدـ تحقيؽ النتيجة اإلجرامية كيصؿ التجريـ 
في الجانب االقتصادم إلى مجرد الكقاية مف تحقؽ الضرر كىذا مثؿ تجريـ عدـ اإلعالف عف 

. (4)األسعار

: العالقة السببية/ ثالثا

                                                           
 .174أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص -1
 .86يياب الركساف، المرجع السابؽ، صإ -2
تحظر الممارسات كاألعماؿ المدبرة كاالتفاقيات : "سالؼ الذكر  المتعمؽ بالمنافسة03/03 مف األمر 6 تنص المادة -3

كاإلنفاقات الصريحة كالضمنية عندما تيدؼ أك يمكف ألف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة أك الحد منيا أك اإلخالؿ بيا في 
 ."نفس السكؽ أك في أم جزء جكىرم منو

 .35محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص -4
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ىي الرابطة التي تصؿ ما بيف الفعؿ المجـر كالنتيجة، كتثبت أف حدكث الفعؿ يرجع إلى ارتكاب 
، فيي تقرر بذلؾ شرطا أساسيا لقياـ المسؤكلية الجزائية لمرتكب الفعؿ  .الفعؿ المجـر

ثبات عالقة السببية مف الناحية العممية يرجع إلى األمكر الفنية في اإلثبات، فمثال إثبات عالقة السببية  كا 
في جريمة االختالس ألمكاؿ عمكمية يتطمب المجكء إلى خبير في المحاسبة لتحديد األمكاؿ المختمسة ككذا 

. الفترات التي تـ فييا االختالس

كعالقة السببية أمر ميـ في إثبات العالقة بيف الفعؿ كالنتيجة، فإذا انتفت فإف مسؤكلية مرتكب الجريمة 
في ىذه الحالة تقتصر عمى الشركع في الجريمة إذا كانت جريمة عمدية، أما إذا كانت جريمة غير عمدية 
فال شركع فييا، كتكيؼ عمى أساس أنيا مف جرائـ اإلىماؿ كتقـك المسؤكلية الجزائية في حالة كقكعيا مف 

. (1)طرؼ الجاني

كعالقة السببية مسألة مكضكعية ينفرد قاضي المكضكع بتقديرىا فيي تدخؿ في إطار سمطة التقدير لو 
. بشرط أف تككف مبنية عمى أسباب مكضكعية

 سكاء  ف مكضكع الرابطة السببية ال يثير أم خصكصية في النصكص الجزائية االقتصاديةفإكفي الحقيقة 
في الجرائـ ذات النتيجة التي البد لقياميا مف تكفر العالقة السببية بيف السمكؾ المادم كالنتيجة الضارة، أك 
بالنسبة لمجرائـ الشكمية التي ال ينتظر تحقؽ نتيجة لكقكعيا، بحيث ال يثكر بشأنيا مشكمة الرابطة السببية 

. (2)تبعا لككنيا تقـك باتخاذ السمكؾ اإلجرامي فقط

كال تتكقؼ خصكصية الركف المادم لمجريمة االقتصادية عند عناصر الجريمة التامة، فكثرة الجرائـ السمبية 
كعدـ اشتراط تحقؽ النتيجة الجرمية في معظـ الجرائـ االقتصادية يطرح إشكاال كغمكضا آخر، يتعمؽ 
بمسألة الشركع كاالشتراؾ كالمساىمة الجزائية في ىذه الجرائـ، فيؿ يمكف تصكر الشركع كالمحاكلة في 
 الجرائـ االقتصادية الكاقعة باالمتناع أك القائمة عمى افتراض الخطر؟ كنفس الشيء بالنسبة لالشتراؾ

. كالمساىمة؟

ىذا ما يدعكنا إلى البحث في الصكرة الخاصة بالركف المادم لكشؼ مدل تطبيؽ أحكاـ القانكف الجنائي 
ف كاف ىناؾ مجاؿ لتطبيؽ أحكاـ خاصة فرضتيا خصكصية القانكف الجزائي  العاـ في ىذا الشأف، كا 

. االقتصادم خركجا عف تمؾ األحكاـ العامة، كذلؾ كمو خصصناه ضمف الفرع المكالي
                                                           

 .17، ص1996، 4طاإلسكندرية، مصر،  عبد الحميد الشكاربي، الجرائـ المالية كالتجارية، منشأة المعارؼ، -1
 .177 محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، صأنكر -2
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 صكر الركف المادم في الجريمة االقتصادية: الفرع الثاني

يتخذ الركف المادم لمجريمة صكرا مختمفة، فقد تتكافر جميع عناصر الركف المادم كىنا نككف أماـ 
عناصر الركف المادم كيغيب بعضيا اآلخر، كأف تتكقؼ الجريمة عند  جريمة تامة، كما قد تتحقؽ بعض

 لحظة كال يتمكف فاعميا مف إتماميا، فتبقى في مرحمة الشركع، كتسمى ىذه الصكرة بالشركع أك المحاكلة
كقد يرجع تحقؽ بعض عناصر الركف المادم أك كميا إلى عدة أشخاص ال إلى شخص كاحد، مما يثير 

العقاب الذم  التساؤؿ عف مدل مسؤكلية كؿ كاحد منيـ، كعف األحكاـ الني يخضعكف ليا كعف مقدار
بيذا يمكف ك يمحؽ بكؿ منيـ، كيطمؽ عمى ىذه الصكرة تعبير المساىمة الجزائية أك االشتراؾ الجرمي

القكؿ أف ىناؾ صكرا خاصة لمجرائـ االقتصادية تخرج عمى نحك ما في بنائيا القانكني العادم عف 
فنظرا لخصكصية الركف المادم في الجرائـ االقتصادية كما  .(1)الجريمة في نمكذجيا المكتمؿ كالعادم

. تثيره ىذه الخصكصية مف إشكاالت مكضكعية، كالتي بات البحث فييا أمر ضركريا

فمعؿ مف أىـ ىذه المشكالت ىك مدل تصكر الشركع في ىذا النكع مف التجريـ كمقدار عقكبتو، كىذا ما 
سنحاكؿ البحث فيو أكال، لننتقؿ بالبحث في المساىمة كاالشتراؾ كالتي تكسع مفيكميما في ظؿ ىذه 

. ثانيا الجريمة كذلؾ كاف استجابة لمتطمبات المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات

: النمكذج القانكني لمشركع في الجريمة االقتصادية/ أكال

تعاقب أغمب التشريعات في أحكاميا العامة عمى الشركع في الجريمة االقتصادية، ككضعت ليا 
عقكبة تقؿ عف عقكبة مرتكب الجريمة بكافة أركانيا، إال أف أحكاـ الشركع في النمكذج القانكني لمجريمة 

. االقتصادية تتميز عف باقي الجرائـ

، كلبياف (2)الشارع في ارتكابيا كفقد ساكت معظـ التشريعات الجزائية في العقكبة بيف مرتكب الجريمة
بعد أف  (1)خصكصية الشركع في الجرائـ االقتصادية سكؼ نتطرؽ إلى مدل إمكانية تحقؽ الشركع فييا 

(. 2)نتعرض في بادئ األمر لمشركع في القكاعد العامة 

: الشركع في الجريمة طبقا لمقكاعد العامة-1

                                                           
 .588-587سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص   -1
 .178 محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، صأنكر -2
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إذا كاف القانكف الجنائي ال يعاقب عمى األفكار كالنكايا، كال يعاقب كقاعدة عامة عمى مرحمة 
التحضير فإنو يتدخؿ بالعقاب إذا بدان الجاني في تنفيذ الركف المادم لمجريمة، فإذا تحققت النتيجة مف 

جراء العمؿ اإلجرامي الذم قاـ بو ك كانت ىناؾ عالقة سببية كنا أماـ جريمة تامة، أما إذا تخمفت النتيجة 
.  أك كما يطمؽ عمييا المشرع الجزائرم المحاكلةةفي ىذه الحالة كنا أماـ جريمة ناقص

البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جناية أك جنحة أكقؼ أك خاب أثرىا ألسباب ال دخؿ " كعرؼ الشركع بأنو
البدء في فعؿ كأفعاؿ ترمي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة كلكف " عرفو البعض بأنوكما .  "إلدارة الفاعؿ فييا

 مف قانكف 30كقد نص عمى ذلؾ في المادة  (1)"يحكؿ دكف تماميا ظركؼ خارجة عف إرادة الفاعؿ
ىك البدء في فعؿ أك أفعاؿ ): ، كمف خالؿ نص المادة يمكف تعريؼ الشركع كما يمي(2)العقكبات الجزائرم

. (3 )(ترمي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، كلكف تحكؿ دكف إتماميا ظركؼ خارجية عف إرادة الفاعؿ

ب مإٌف الشركع في الجريمة يعتبر مثؿ ارتكاب الجريمة، كيمـز لتكافره تحقؽ البدء في التنفيذ ك يكقؼ أك يخ
أثره بسبب ال دخؿ إلرادة الجاني فييا كيككف ىناؾ قصد جنائي الرتكابو، كاعتبار القصد الجنائي ركنا في 
الشركع يجعمنا نستبعد الجرائـ غير العمدية مف نطاقو فال شركع في الجرائـ غير العمدية ك ال شركع في 

.  (4)الجرائـ المتعدية القصد

كيقتضي المبدأ الجكىرم في فقو القانكف الجزائي العاـ أف المحاكلة ال يمكف تصكرىا في كؿ 
. الحاالت، ذلؾ أف بعض الجرائـ ال تحتمؿ المحاكلة، بسبب مانع متعمؽ بالركف المادم لمجريمة ذاتيا

كىكذا فإف ما أجمع عميو الفقو الجنائي ىك أنو ال يتصكر كجكد المحاكلة في الجرائـ السمبية أك جرائـ 
االمتناع، بحجة أنيا جرائـ تحصؿ بمجرد فعؿ االمتناع دكف التكقؼ عمى نتيجة محددة أك ضرر معيف 

 .(5)بذاتو

                                                           
 .347عمي عبد القادر القيكجي، المرجع السابؽ، ص -1
كؿ محاكالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشركع في التنفيذ أك " :يمي  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى ما30تنص المادة  -2

بأفعاؿ ال لبس فييا تؤدم مباشرة إلى ارتكابيا تعتبر  كالجناية نفسيا إذا لـ تكقؼ أك لـ يخب أثرىا إال نتيجة لظركؼ 
 ."مستقمة عف إرادة مرتكبيا حتى كلك لـ يكف بمكغ اليدؼ المقصكد بسبب ظرؼ مادم يجيمو مرتكبيا

دار المطبكعات  ،-ة كالجزاءمالمسؤكؿ-، الكتاب الثاني، -القسـ العاـ-فتكح عبد اهلل الشاذلي، شرح قانكف العقكبات،  -3
 .395، ص1997 ،(ط.ب)الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

 .416فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ، ص -4
 .86إيياب الركساف، المرجع السابؽ، ص -5
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إال أف المشرع في إطار الجريمة في الميداف االقتصادم لـ يكف كفيان لتمؾ القاعدة، إذ قصد تكريس 
بناء عميو سنحاكؿ التعرؼ عمى مبررات كاف كنا قد فصمنا في معظميا عند   .المحاكلة في الجرائـ السمبية

. دراسة أسباب تنامي الجريمة االقتصادية في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ ذلؾ في الفقرة المكالية

 :الشركع في الجريمة االقتصادية-2

يسكم التشريع  يختمؼ الشركع في الجريمة االقتصادية كثيرا عنو طبقا لمقكاعد العامة، فكثيرا ما
، كيرجع ذلؾ إلى أسباب دفعت بالمشرع (1)االقتصادم في التجريـ كالعقاب بيف الجريمة التامة كالشركع

خركج عف ىذه القكاعد التي تحكـ اؿاالقتصادم أثناء كضعو لمنصكص المنظمة لمجريمة االقتصادية إلى 
. جريمة الشركع، كىذا بيدؼ حماية السياسة االقتصادية لمدكلة

 أف جؿ الجرائـ االقتصادية جرائـ شكمية أم جرائـ السمكؾ المجرد التي ال اعتباركمف أىـ مبررات ذلؾ 
كىدؼ . (2)نتيجة فييا، فيرل البعض أنيا في جكىرىا تعد شركعا، كال يمكف تصكر الشركع في الشركع

المشرع الجزائي مف ذلؾ ىك تأثيـ كافة المراحؿ المؤدية إلى ارتكاب الجريمة الماسة بالمصالح االقتصادية 
كالتجارية كالمالية، كسبب ذلؾ راجع لكثرة الجرائـ الشكمية كما سبؽ تبياف ذلؾ، بما يكحي أف المشرع 
عاقب عمى أفعاؿ تعد مف قبيؿ الشركع عمى أنيا جرائـ تامة كليس لككنيا شركعا في الجريمة، كىذا 

 .(3)في إطار ما أصبح يعرؼ بالسياسة الجزائية الكقائية. تحقيقا ألقصى قدر مف الحماية لتمؾ المصالح
 التي سبؽ التعرض إلييا (4)كمف أمثمة بارزة في ىذا المجاؿ نجد مثال جريمة إساءة استعماؿ أمكاؿ الشركة

في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة، يمكف اعتبارىا مف قبيؿ الشركع في اختالس أمكاؿ الشركة، أك في 
. إفالسيا كمع ذلؾ فالمشرع قد نص عمى تجريميا معتبرا كؿ فعؿ منيا جريمة تامة كمستقمة بذاتيا

يفيـ بشكؿ  كمف األمثمة أيضا جريمة الصرؼ، ساكل فييا المشرع بيف الشركع كالجريمة التامة كىذا ما
 مخالفةتعتبر " : بنصيا01-03المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر  (5)96/22كاضح  المادة األكلى مف األمر 

                                                           
 .104محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -1
 .589سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص -2
، تخصص (غير منشكرة) أطركحة دكتكراهرشيد بف فريحة، خصكصية التجريـ كالعقاب في القانكف الجنائي لألعماؿ،  -3

 1017-2016قانكف خاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ القانكف الخاص، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، 
 .133ص

 .ج سالؼ الذكر.ج.ت.ؽ مف 4-3 الفقرتيف 811 كالمادة 05-04 الفقرتيف 800الرجكع إلى المادة  -4
 سالؼ لى الخارجإ المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف ك96/22األمر  -5

 .الذكر
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لى الخارج بأية كسيمة محاكلةأك   مخالفة لمتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
...".  كانت ما يأتي

كما تجدر اإلشارة إليو ىك أنو فكرة المساكاة بيف الشركع كالجريمة التامة ليست بالفكرة الجديدة، إذ سبؽ 
بإحداث  المتعمؽ 180 -66كأف تـ تكريسيا بمقتضى المادة الثالثة في فقرتيا األكلى مف األمر رقـ 

الفعؿ الذم يرتكب أم : "المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائـ االقتصادية التي كانت تنص أنو 
 بمناسبة  الشركع أك يحاكؿيشرعمكظؼ أك مف يماثمو أك أم مستخدـ في القطاع المسير ذاتيا، كذلؾ بأف 

...".  حيف ممارسة كظيفتو أك مينتوكأ

ف كاف المشرع جريمة المصرفية كجرائـ اؿ ضيؽ مف نطاؽ الشركع في بعض الجرائـ االقتصادية، ؾ قدكا 
إلخ، السالؼ ذكرىما، إذ ال يعتد فييا كال يؤخذ بالشركع إال في األفعاؿ اإليجابية كذلؾ ...الشركات

في مقابؿ ذلؾ نجده قد كسع مف نطاؽ الشركع في جرائـ أخرل ، باعتبارىا جرائـ ذات سمككيات سمبية
كالجرائـ الجمركية كجرائـ الفساد حيث أكرد نصكصا عامة تجـر الشركع في جميع صكر تمؾ الجراـ دكف 

تعد كؿ محاكلة الرتكاب جنحة جمركية كالجنحة : " ج.ج. مكرر ؽ318استثناء، فنص في المادة 
 المتعمؽ بالكقاية مف 06/01 في فقرتيا الثانية مف قانكف 52كما جاء في منطكؽ نص المادة ..." ذاتيا

".  يعاقب عمى الشركع في الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف بمثؿ الجريمة نفسيا" :الفساد كمكافحتو

   بذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد كسع مف نطاؽ الحماية في ىذه الجرائـ بالتجريـ المطمؽ لمشركع فييا   
رغـ أف بعض تمؾ الجرائـ ال يمكف تصكر الشركع فييا لألسباب التي تـ تكضيحيا سابقا، كذلؾ سعيا منو 
لتأميف السياسة االقتصادية، مف أم خطر قد ييدد المصالح المحمية، تفاديا ككقاية مف األضرار التي قد 
يصعب جبرىا في حاؿ تحقؽ الجريمة التامة كقد صاحب ىذا التكسع في نطاؽ الشركع تشديد العقكبة 

، حتى يتسنى ردع كؿ مف تسكؿ لو نفسو العبث (1)المرصكدة لو المقارنة بعقكبة الشركع في الجرائـ العادية
. أك المعب باالقتصاد الكطني لمدكلة

اعتبار الشركع كجريمة -كفي حقيقة األمر أف  ىذه الخصكصية التي تتميز بيا الجريمة االقتصادية
نما حذت بيا معظـ التشريعات األجنبية  ، في العقكبة-التامة ال ينفرد بو القانكف الجزائرم فحسب، كا 

يعتبر :" منو عمى أنو31الذم نصت المادة  (2)األخرل كالتي  مف بينيا قانكف العقكبات االقتصادية السكرم

                                                           
 .135رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص  -1

 . سالؼ الذكر16/05/1966 الصادر بتاريخ 37قانكف العقكبات االقتصادم السكرم رقـ  -2
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كبذلؾ ساكل بيف الجريمة التامة كالشركع، ككذلؾ قانكف  "الشركع في الجريمة االقتصادية كالجريمة التامة
بيف صنع المسككؾ الذىبي أك الفضية الزائفة كبيف ( 1)246العقكبات األردني الذم ساكت فيو المادة 

  .الشركع فقط فييا

يستتبع ىذا التكسع في  تجريـ األفعاؿ تكسيعا لدائرة الفاعميف كالمساىميف في جرائـ األعماؿ بنكع مف 
 .الخصكصية، خركجا عف األحكاـ العامة، كىذا ما سيتـ تناكلو في الفقرة المكالية

 :النمكذج القانكني لممساىمة الجنائية في الجريمة االقتصادية/ ثانيا

قد تككف الجريمة ثمرة جيد شخص بمفرده، يفكر فييا كيصمـ عمييا كينفذىا بدكف مساعدة أحد  

فيي مشركعو اإلجرامي كحده كيتكافر في حقو كحده ركنيا المادم كركنيا المعنكم، فيككف ىك 
. المسؤكؿ الكحيد جزائيا عنيا كىك الفاعؿ دكف مساىمة أحد معو في ارتكابيا

قد تككف الجريمة ثمرة جيكد أكثر مف شخص يتعاكنكف فيما بينيـ عمى تحقيقيا، فيصدر عف كؿ كما 
كاحد منيـ فعال أك أفعاال تتجو إلى تحقيقيا، فيي مشركعيـ اإلجرامي كيساىـ كؿ كاحد منيـ بدكره في 

. كيسأؿ كؿ مساىـ في تمؾ الجريمة، كىذا ما يعرؼ بالمساىمة الجنائية. سبيؿ قياـ ىذا المشركع

ارتكاب عدة أشخاص "أك " حالة تعدد الجناة الذيف يرتكبكف نفس الجريمة" :كتعرؼ المساىمة الجنائية بأنيا
. (2)"لجريمة كاحدة كاف يمكف ألم منيـ أف يرتكبيا بمفرده

 ىذا طبقا لمقكاعد العامة، فيؿ ينطبؽ األمر عمى ما ىك منصكص عميو بالنسبة لممساىمة طبقا لمقكاعد
 ةػكالمساىـ (1)لذلؾ سأتناكؿ المساىمة الجنائية طبقا لمقكاعد العامة . التي تحكـ الجريمة االقتصادية

  (.2)الجنائية طبقا لمقكاعد التي تحكـ الجريمة االقتصادية 

: المساىمة الجنائية طبقا لمقكاعد العامة- 1

تقـك المساىمة الجنائية، عمى تضافر نشاط عدة أشخاص الرتكاب جريمة كاحدة، كىذا يعني أف 
أم كال منيـ قاـ بفعؿ . يقـك سكاء الفاعؿ المباشر أك المحرض أك الفاعؿ المعنكم بارتكاب جريمة كاحدة

                                                           
 بتاريخ 1487 المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 16/1960 مف قانكف العقكبات األردني رقـ 246المادة - 1

 .سالؼ الذكر 8/2011 كالمعدؿ بآخر قانكف رقـ 01/01/1960
  1996 ،(ط.ب)محمد سامي الشكا، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، - 2

 .429ص
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أك مجمكعة مف األفعاؿ أدت إلى نتيجة كاحدة، كىي تحقؽ الجريمة، ككانت ترتبط ىذه األفعاؿ بتمؾ 
النتيجة بعالقة السببية، أم أف كحدة الجريمة كتعدد الفاعميف، كبذلؾ الجريمة لـ تكف ثمرة نشاط شخص 
نما كانت نتاج تعاكف بيف نشاط أشخاص عديديف لكؿ منيـ دكره  كاحد، كلـ تكف كليدة إرادتو كحده، كا 

رادتو الجرمية . (2)كحتى معنكيا تنصرؼ إرادة ىؤالء إلى تحقيؽ النتيجة ذاتيا  .(1)المادم كا 

تعدد الجناة ككحدة الجريمة؛ كتتحقؽ لمجريمة : يتضح بذلؾ أف المساىمة الجنائية تقكـ عمى ركنيف كىما
كحدتيا بكحدة ركنييا المادم كالمعنكم، كىذا طبقا لمنمكذج القانكني المنصكص عميو في قانكف 

. (3)العقكبات

كما أف المساىمة الجنائية تقتضي في حاالت عديدة أف نميز بيف المساىمة األصيمة التي تقـك بيا 
الفاعمكف األصميكف، إذ يضطمع أكثر مف شخص في تنفيذ الركف المادم لمجريمة، بحيث يؤدم سمكؾ كؿ 

فيتكلى ( 5)، كبيف المساىمة التبعية التي تقكـ بيا الشركاء(4)كاحد منيـ إلى تحقيؽ الجريمة كميا أك جزئيا
فييا شخص تنفيذ الجريمة كيسيـ معو آخركف في ارتكابيا، كيتضح مف ذلؾ أف الشريؾ ىك مساىـ تبعي 

، يقتصر دكره عمى القياـ بنشاط ىك غير مجـر لذاتو ك ىذا لمساعدة الفاعميف عمى (6)في ارتكاب الجريمة
نما اكتسب صفتو اإلجرامية  نظرا  ارتكاب الجريمة، فيذا النشاط يكيؼ عمى أساس أنو عمؿ تحضيرم، كا 

. الرتباطو بالفعؿ اإلجرامي الذم قاـ بو الفاعمكف األصميكف

يرل األستاذ رمسيس بيناـ، أف معيار  التفرقة بيف الفاعؿ كالشريؾ ينحصر في تحديد طبيعة السمكؾ 
، كما رسمو القانكف، فإف ذلؾ السمكؾ يتطابؽ (7)الصادر مف المتيـ، كالمقابمة بينو كبيف نمكذج الجريمة

كلك جزئيا مع منظكر القانكف، أما إذا كاف سمكؾ المتيـ ال يطابؽ السمكؾ المحدد في النمكذج، كيخرج 

                                                           
 .185أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .185عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص   -2
ما يميز المشرع الجزائرم عف باقي التشريعات السيما المشرع الفرنسي كالمشرع المصرم ىك اعتبار المحرض فاعال    -3

لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لعبد الرحماف خمفي، القانكف  ج.ع. ؽ41أصميا كليس شريكا، كذلؾ كفقا لما  كرد بنص المادة 
 .                  كما بعدىا244الجنائي العاـ، المرجع السابؽ، ص

 . مف قانكف العقكبات الجزائرم سالؼ الذكر43 ك41الرجكع إلى نص المادتيف    -4
 .ج.ع. ؽ42كقد اعتبر المشرع الجزائرم الشريؾ مساىما تبعيا كفقا لممادة    -5
 .189عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص   -6
 .802، ص1997رمسيس بيناـ، النظرية العامة لمقانكف الجنائي، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة،    -7
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عف نطاقو، فال يمثؿ إال اتفاقا أك تحريضا أك مساعدة عميو، فإف المتيـ  يعتبر  في ىذه الحالة شريكا ال 
 .(2)كيطمؽ عمى المساىـ التبعي اسـ المتدخؿ، أك الشريؾ في قانكف العقكبات الجزائرم. (1)فاعال

بأنو مف المقرر قانكنا أنو  "يتفؽ مع ما ذىبت إليو المحكمة العميا في الجزائر، إذ قضت  كىذا ما
يعتبر شريكا في الجريمة، مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا، كلكنو ساعد بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك 

الفاعميف، عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا، مع عممو يذلؾ، كالقضاء بما يخالؼ 
. ىذا النص، يعد مخالفا لمقانكف

كلما كاف مف الثابت، أف غرفة االتياـ لما أعطت الكقائع كصفا جنائيا، دكف أف تبرز األركاف المككنة 
لمجريمة المنسكبة لممتيـ،  كنكع المساعدة التي يقدميا الطاعف لمفاعؿ، أك الفاعميف األصمييف، فأف تعميميا 

  .(3) "  مف قانكف العقكبات الجزائرم42جاء ناقصا كىك ما يخالؼ مقتضيات المادة 

ك لكي تقـك مسؤكلية الشريؾ يكفي أف يككف الفعؿ المرتكب معاقبا عميو لذاتو، حتى ك لك كاف فاعمو ال 
، مع عمـ ك إرادة الشريؾ القياـ بيذه (4)يعاقب لظرؼ خاص بو، ك ىذا عمال بمبدأ استقالؿ المساىميف

. األعماؿ اإلجرامية، فجريمة الشريؾ جريمة عمدية

 مف قانكف 44كقد ساكل المشرع الجزائرم بيف عقكبة الفاعؿ األصمي ك الشريؾ ك ىذا ما نصت المادة 
". يعاقب الشريؾ في جناية أك جنحة بالعقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة"العقكبات الجزائرم بنصيا 

: المساىمة الجنائية طبقا لمقكاعد التي تحكـ الجريمة االقتصادية-2

كتميزت عف األحكاـ العامة في ،  المساىمة الجنائية أىمية كبيرة بالنسبة لمجريمة االقتصاديةتأثار
التشريعات الجزائية مف حيث العقاب الذم تفرضو عمى المساىميف بالجريمة، فقد قامت بالمساكاة ما بيف 

كافة المشتركيف بالجريمة االقتصادية مف حيث العقكبة، سكاء كاف الفاعؿ أصميا أـ شريكا، كىذا ما نصت 
 1953عميو التكصية الثالثة مف تكصيات المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات المنعقد بركما سنة 

تتطمب المعاقبة عمى الجرائـ االقتصادية تكسعا في فكرة الفاعؿ ): حيث جاء في البند الثالث منو ما يمي
، كىذا يعني (كأشكاؿ المساىمة الجنائية، ك إمكاف تطبيؽ الجزاءات الجناية عمى األشخاص المعنكم

                                                           

-
1

   SOYER .J.C, op.cit, p92 et 93. 
 .ج.ع. مف ؽ44ك43ك42المكاد    -2
، مذككر في يكسؼ دالندة، قانكف العقكبات، معدؿ كمزكد باالجتيادات 28/10/1997 بتاريخ 10 رقـ 1860قرار    -3

 .28، ص2002القضائية، دار ىكمة، الجزائر، 
 .214عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص   -4
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تكسيع دائرة المسؤكليف عف الجرائـ االقتصادية لتشمؿ أشخاص غير منصكص عمييـ في األحكاـ العامة 

، كىذا ما سيتـ التفصيؿ فيو الحقا عند معالجة المسؤكلية الجزائية في الجرائـ (1)لقانكف العقكبات
. االقتصادية

كتبعا لخصكصية الركف المادم في الجرائـ االقتصادية عمى النحك الذم سبؽ تبيانو، كخاصة كثرة الجرائـ 
السمبية أك كما يطمؽ عمييا بجرائـ االمتناع، ككذا اشتراط الصفة في مرتكب بعض األفعاؿ المجرمة، مما 

الجرائـ  ؛ كمدل تأثير اشتراط الصفة في بعض(2)يثير معو إمكانية تصكر المساىمة الجزائية عبر االمتناع
االقتصادية عمى مفيـك المساىمة الجزائية مما يؤدم إلى المساكاة في العقاب بيف الفاعؿ األصمي 

. .كالشريؾ في الجرائـ االقتصادية

 عمى تكافر االمتفؽ عميو فقيا كتشريعا ك قضاء: مدل تصكر المشاركة باالمتناع في الجرائـ االقتصادية-
لمساىمة ؿالمساىمة الجنائية في الجرائـ المرتكبة عف طريؽ فعؿ إيجابي، لكف األمر يختمؼ بالنسبة 

 رفض اإلقرار بكجكدىا، كالبعض اآلخر أقٌرىا مع  مفالسمبية، حيث اختمؼ المكاقؼ بشأنيا، فمنيا
 .(3)اختالؼ فيما إذا كانت المساىمة أصمية أـ تبعية

فبالرجكع إلى المذىب التقميدم نجده يرل أف المساىمة الجنائية تتطمب نشاطا إيجابيا صادر عف  
كيرل أف االمتناع عدـ كفراغ ال يتكلد عنو سكل العدـ كالفراغ، كبالتالي ال يصمح أف يككف  المساىـ،

 .(4)فضال عف صعكبة إثبات الركف المعنكم  كصكرة لممساىمة في الجريمة،

تجاه بكجكد ىذه المساىمة حتى في الحالة التي يككف فييا الشخص ممزما االكقد رفض أصحاب ىذا 
فال يكفي مجرد معرفة أك  .(5)قانكنا بمنع كقكع الجريمة ككاف في استطاعتو منعيا كلكنو امتنع عف ذلؾ

نما بأفعاؿ  عدـ منع الجريمة ليككف الممتنع فاعال كباألحرل شريكا، فالمشاركة ال تنتج مف مجرد امتناع كا 
 .(6)إيجابية سابقة أك معاصرة لمجريمة

                                                           
 .191أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .141رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -2
 .193، ص2009، (ط.ب)مرىز جعفر عبد، جريمة االمتناع، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،    -3
 .142رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -4
 .210مرىز جعفر عبد، المرجع السابؽ، ص    -5
دار السالـ لمطباعة كالنشر  ،-تأصيؿ كتفصيؿ-رضى بف خذة، محاكلة في القانكف الجنائي لمشركات التجارية،    -6

 .312، ص2012، 2طكالتكزيع، الرباط، المغرب، 
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لقد كجيت عدة انتقادات ليذا المذىب، ككف المساعدة ال يشترط أف تككف عف طريؽ إمداد الفاعؿ 
بالكسائؿ كاإلمكانات التي لـ تكف متكفرة لديو فحسب، بؿ إنيا تتحقؽ كذلؾ بإزالة العقبات التي كانت 

تعترض تنفيذ الجريمة، فيذه المساعدة السمبية قد تككف في بعض الظركؼ أجدل لمفاعؿ مف المساعدة 
 .(1)اإليجابية

كما أف االمتناع ىك أيضا جريمة ذك كياف إيجابي كذك عناصر مادية كليس عدما، حيث تظير عناصره 
كبذلؾ ال يكجد . في اإلرادة المتجو عمى نحك معيف، كبالتالي يعد كسيمة لبمكغ غاية في العالـ الخارجي

اختالؼ بيف التبعية السمبية كاإليجابية، فمتى كاف لالمتناع التأثير الكافي في إحداث الجريمة فإنو يصمح 
. (2)بذاتو فعال لالشتراؾ

قرار بإمكانية تصكر االشتراؾ بطريؽ االمتناع، بشرط أف يككف اإلكيذىب بعض الفقو الجنائي إلى 
ىناؾ التزاـ قانكني عؿ عاتؽ الممتنع بالتدخؿ لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة، كيستخمص ىذا الكاجب مف 

 كيشترط أف يككف (3)ذات المصادر التي يستخمص منيا الكاجب القانكني الذم يعد أحد عناصر االمتناع
 .(4)قصد بيذا االمتناع تسيير كقكع الجريمة كالمساعدة عمييا

المتضمف إحداث  66/180 كقد تبنى المشرع الجزائرم ىذا الرأم في نص المادة الثانية مف األمر 
كيعتبر في كؿ األحكاؿ سككت :" مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائـ االقتصادية الممغى حيث جاء فييا

كأيضا ".  الرئيس التدريجي المبمغ بطريقة قانكنية باألفعاؿ التي يرتكبيا مرؤكسكه مماثال لالشتراؾ الجرمي
(5)83/03بالرجكع لقانكف حماية البيئة  رقـ 

 منو اعتبر صاحب سفينة أك 68الممغى نجد في نص المادة  
طائرة أك آلية أك قاعدة أك عائمة أك مشرؼ عمييا لـ يعط أمرا مكتكبا لمرباف أك قائد الطاقـ أك لمشخص 
المشرؼ عمى القياـ بعمميات الغمر مف اآللية أك القاعدة العائمة باالمتثاؿ ألحكاـ الفصؿ الثالث مف 

". الباب الثالث، يجكز متابعتو باعتباره مشاركا في ارتكاب المخالفات المنصكص عمييا

                                                           
 .143رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .214مرىز جعفر عبد، المرجع السابؽ، ص    -2
 دكتكراه في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ العمـك السياسية جامعة أطركحةختير مسعكد، النظرية العامة لجرائـ االمتناع،   -3

 .116-115، ص2014-2013تممساف،  أبك بكر بمقايد
 .774رمسيس بيناـ، النظرية العامة لمجريمة، المرجع السابؽ، ص   -4
 عدد  ج.ج.ر.، المتعمؽ بحماية البيئة، ج1983فيفرم  5ػ  المكافؽ ؿ1403 ربيع الثاني 22 المؤرخ في 03-83األمر  -5

 المتعمؽ بحماية البيئة 03/10، الممغى بالقانكف 1983 فبراير 8ق المكافؽ ؿ1403 ربيع الثاني25السادس، الصادر في 
 .في إطار التنمية المستدامة
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 كعميو يمكف تحقؽ المساىمة الجزائية السمبية أك باالمتناع، كبالنتيجة يمكف القكؿ بتصكر المساعدة 
باالمتناع في الجرائـ االقتصادية متى أحجـ المخكؿ قانكنا بمنع أك كشؼ الجريمة عف أداء كاجبو 

القانكني، قاصدا بذلؾ مساعدة أك معاكنة الجناة في الجريمة األصمية، كيككف بذلؾ شريكا ليـ 
.  (1)باالمتناع

 كانت فكرة المساىمة إذا :المساكاة في العقاب بيف الفاعؿ األصمي كالشريؾ في الجرائـ االقتصادية- 
الجنائية تعرؼ تكسعا في أشكاليا كأشخاصيا فإنيا تعرؼ تكسعا في مجاؿ العقاب عمى مساىمييا كذلؾ 

 .(2)خالفا لمقكاعد العامة المألكفة

كلعؿ الحكمة التشريعية كاضحة كجمية مف كراء ذلؾ، لما لمجرائـ االقتصادية مف خطكرة كبيرة عمى 
االقتصاد الكطني، كلكي يعمـ كؿ مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب ىذه الجرائـ، انو سكؼ يعاقب عمييا بعقكبات 
شديدة، كأف عقكبتو سكؼ تككف كعقكبة مف ارتكبيا تامة ميما كاف دكره، رئيسي أك ثانكم، كميما كانت 

 . (3)درجة مساىمتو في الجريمة

كىذا ما حثت عميو معظـ التشريعات االقتصادية المقارنة، كجعمت عقكبة الفاعؿ كالمحرض كالمتدخؿ 
 مف قانكف العقكبات االقتصادية 32المادة في كاحدة فنجد مثال المشرع السكرم نص صراحة عمى ذلؾ 

 .(4)السكرم يحكـ بعقكبات متشابية عمى كؿ مف الفاعميف األصمييف كالشركاء كالمتدخميف

يعاقب "  بأنو ة االقتصادمالجرائـد قانكف /4ككذلؾ الحاؿ في القانكف األردني حيث جاء في نص المادة 
. (5)"المحرض كالمتدخؿ بعقكبة الفاعؿ األصمي

كبالرجكع إلى المشرع الجزائرم  كفي سياؽ معاقبة الشريؾ نجده قد جاء بحكـ فريد مف خالؿ ما جاء في 
المتضمف إحداث المجالس القضائية  خاصة بقمع الجرائـ االقتصادية  66/180المادة العاشرة مف األمر 

 كجد المزيد مف الحماية كالمجاممة 3،4،5إذا ثبت أف مف اقترؼ إحدل الجرائـ المقررة في المكاد : " مايمي

                                                           
 .145رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -1
 مف قانكف العقكبات، حيث صرحت باستقاللية الفاعؿ عمى الشريؾ مف حيث العقاب متى 44التي نصت عمييا المادة    -2

 .تكافرت الظركؼ الشخصية أك المكضكعية المبررة ليذا األمر
 .191أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -3
 .ر سالؼ الذؾ16/05/1966 الصادر بتاريخ 37 مف  قانكف العقكبات االقتصادم السكرم رقـ 32المادة    -4
 .المتضمف قانكف الجرائـ االقتصادية 1993 الصادر في سنة 11القانكف األردني رقـ د مف /4المادة     -5
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لدل الشخص سمحت لو صفتو أك ميامو بتقديـ ىذه الحماية أك المجاممة، تككف حتما العقكبة المطمكبة 
". في حؽ ىذا الشخص المالحؽ بسبب التكاطؤ أشد مف العقكبة المعمف عنيا في حؽ صاحب المخالفة

نما شدد مف عقكبة المتدخؿ أك م ـكبالتالي يتبف لنا أف ىذا القانكف ؿ ساكل فقط بيف الفاعؿ كالشركاء، كا 
المحرض عف عقكبة الفاعؿ األصمي كىذا بيدؼ تحقيؽ الردع لمف يحاكؿ تقديـ أم عكف أك مساعدة 

. لمرتكب جريمة تتعمؽ باالقتصاد

ككمظير آخر لممماثمة بيف الشريؾ كالفاعؿ األصمي، كالتي تبرز خصكصية القانكف الجزائي 
االقتصادم، المماثمة بيف المديريف أك المسريف القانكنييف المعينيف طبقا لمقكانيف أك المكائح أك بقرار مف 

 .(1)الجمعية العامة ك المدريف الفعمييف الذيف يقكمكف بإدارة الشركة مف الناحية الفعمية

حيث طبؽ  ،(2)ج.ت.ؽ  مف836 ك834 ك805كالمشرع الجزائرم نص عمى ذلؾ صراحة في المكاد     
األحكاـ المتعمقة بالجرائـ المرتكبة مف قبؿ المسير كالمدراء القانكنييف عمى كؿ شخص يقـك بمباشرة أك 

بكاسطة شخص بممارسة مديرية أك إدارة أك تسيير الشركة تحت ظؿ أك مكاف مسيرييا أك نائبييـ 
، كبذلؾ يعتبر خركجا (4)كمف مظاىر المماثمة أيضا اعتبار الشريؾ فاعال في جريمة مستقمة .(3)القانكنييف

. عف األحكاـ العامة المألكفة ، مما يبيف  خصكصية القانكف الجزائي االقتصادم

بالتالي تبيف لنا مما سبؽ أف خصكصية القانكف الجزائي جاءت تصديا لمصعكبات كالعكائؽ التي      
أفرزىا الطابع الخاص لمركف المادم في الجريمة االقتصادية، خصكصا ما تعمؽ منيا بكثرة الجرائـ السمبية 
كتطمب الصفة في معظميا، مما نتج عنو الخركج عف المبادئ العامة المقررة في القانكف الجنائي التقميدم 

في مكاطف عديدة، سكاء ما تعمؽ بعناصر الجريمة التامة التي طغى عمييا ثبكت الشكمية؛ أك بالشركع 
كعقابو كقاية مف أم خطر ييدد أك يطاؿ المصالح االقتصادية المحمية، كحتى بالنسبة االشتراؾ أك 

المساىمة الجنائية كما صاحبيا مف تكسع لحد اعتبار الشريؾ فاعال أصميا مستقال كذلؾ تفاديا إلفالت 
الجاني مف العقاب تحت غطاء انتفاء الجريمة بالنسبة لمفاعؿ األصمي، أك صعكبة إثبات القصد الجنائي 

. المتطمب لمعقاب عمى المشاركة

                                                           

-1  DELMAS. M. M, «  Droit pénal des affaires »,  3
éme 

éd, P.U.F, Paris, 1981, p53. 
 المتعمقة بشركة المساىمة، كالمادة ج.ت. ؽ834 المتعمقة بشركة المسؤكلية المحدكدة، كالمادة ج.ت.ؽ  مف805المادة    -2

 . المتعمقة بإصدار األسيـج.ت. ؽ836
 .145رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -3
 .107محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص محمكد   -4
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تقمص مكانة الركف المعنكم في الجريمة االقتصادية : المطمب الثالث

 فالجريمة ثمرة ،مف المبادئ األساسية في التشريعات المعاصرة أنو ال جريمة بدكف ركف معنكم
لكيانيف، أحدىما مادم كاآلخر معنكم، كىما الزماف لقياـ الجريمة، فإذا تخمؼ أحدىما انيارت الجريمة 

كاألصؿ أف الركف المعنكم يتخذ صكرة القصد الجنائي ما لـ ينص المشرع عمى كقكع الجريمة . برمتيا
. بخطأ صراحة

  فالركف المعنكم عالقة تربط بيف ماديات الجريمة كشخصية الجاني، ىذه العالقة محؿ لمـك القانكف 
تتمثؿ في سيطرة الجاني عمى الفعؿ كآثاره، كجكىرىا اإلرادة، كمف ثمة فيي ذات طبيعة نفسية، كال بد لقياـ 

كغيرىا مف الجرائـ تتطمب  جريمة البد مف تكافر ىذا الركف، بشقيو العمـ كاإلرادة، كالجرائـ االقتصاديةأم 
. ىذا الركف

  إال أف دراسة الركف المعنكم في ىذه الطائفة مف الجرائـ  فيو صعكبة كبيرة، ىذا راجع  لطبيعتيا 
الخاصة التي استكجبت  الخركج عف القكاعد العامة المقررة لمركف المعنكم في غيرىا مف الجرائـ، كتطمبت 
إضعاؼ الركف المعنكم كعدـ التشدد في إثباتو خشية أف يؤدم تحرم ىذا الركف، في بعض الحاالت إلى 

–ك ىكذا افترضت بعض النصكص التشريعية . عدـ تطبيؽ النصكص االقتصادية كتركيا حبرا عمى كرؽ
. (1)قياـ الركف المعنكم- خالفا لمقكاعد العامة

بيد أنو يثكر التساؤؿ عف طبيعة ىذا الركف في الجرائـ المذككرة، فيؿ تطبؽ عميو القكاعد العامة في  
  البحث فيارتأيناالركف المعنكم أـ أنو يتميز بطبيعة خاصة تحكؿ دكف ذلؾ؟ كلمعالجة ىذه اإلشكالية 

صكر الركف المعنكم في الجريمة االقتصادية في الفرع األكؿ، ثـ تكضيح مسألة ضآلة كضعؼ الركف 
. المعنكم في الجريمة االقتصادية في الفرع الثاني

صكر الركف المعنكم في الجريمة االقتصادية : الفرع األكؿ

                                                           

، المرجع السابؽ، ص   -1  .21ممحـ ماركف كـر
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العناصر النفسية ليا élément psychologique de l'infraction) )يضـ الركف المعنكم لمجريمة 

، كتستمد ىذه الصفة مف جرميو، كالركف المعنكم إرادة (1)كيعني ذلؾ أف الجريمة ليست كيانا نفسي
اتجاىيا إلى ماديات غير مشركعة، كىي الماديات التي تقـك عمييا الجريمة، كبذلؾ تعد اإلرادة جكىر 

إما صكرة اإلرادة الكاعية كالتي تقصد إحداث : الركف المعنكم كىي تأخذ صكرة مف الصكرتيف التاليتيف
النتيجة طبقا لما ىك منصكص عميو في قانكف العقكبات، كتسمى في ىذه الحالة بصكرة القصد الجنائي 

ما صكرة اإلرادة الميممة كالتي تقكـ بالفعؿ فتقع النتيجة عف غير قصد كتسمى بصكرة الخطأ   . كا 

بدءان  بصكرة القصد الجنائي في . لكعميو سنتناكؿ بدراسة كؿ صكرة مف ىاتيف الصكرتيف عمى حد
. (ثانيا)، ثـ تمييا صكرة الخطأ في الجريمة االقتصادية (أكال )الجريمة االقتصادية 

: صكر القصد الجنائي في الجريمة االقتصادية: أكال

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم القصد الجنائي عمى غرار غالبية التشريعات كاكتفى بالنص في الجرائـ 

كأماـ  صمت التشريعات الجزائية اجتيد الفقو في إعطاء تعريفات مختمقة تصب في . (2)عمى العمد
تتمثؿ األكلى في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة، أما النقطة : مضمكف كاحد يدكر حكؿ نقطتيف

 (العمـ كاإلرادة)فإذا اجتمعا ىذاف العنصراف معا  ،(3)الثانية فتتمثؿ في أف يككف الفاعؿ عمى عمـ بأركانيا
. قامت صكرة القصد الجنائي، كبانتفائيما أك انتفاء أحدىما ينتفي ىذا األخير

رادة متجية إلى تحقيؽ ىذه : " عمى ذلؾ يمكف تعريؼ القصد الجنائي بأنو بناء عمـ بعناصر الجريمة كا 

. العمـ كاإلرادة: كبذلؾ عنصرم القصد الجنائي ىما  (4)"العناصر أك القبكؿ بيا

الجريمة االقتصادية ىي كغيرىا مف الجرائـ األخرل، تقـك عمى عنصرم العمـ كاإلرادة، أم ضركرة 
ف ىذه الطائفة مف الجرائـ ألتكفر الركف المعنكم في صكرة القصد، لكف برجكع لمكاقع نجد األمر يختمؼ، 

                                                           
مخمد إبراىيـ الزغبي، حماية الماؿ العاـ في ظؿ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم، الدار العممية الدكلية لمنشر  -1

 .272 ص،2016كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، 
 .106أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي العاـ، المرجع السابؽ، ص   -2
 .249عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص   -3
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ال تتقيد باألحكاـ العامة ذاتيا التي تحكـ الجريمة في القكاعد العامة،  ففي كثير مف األحياف يتـ افتراض 

(. 2)أك عنصر اإلرادة  (1)سكاء في عنصر العمـ . (1)القصد الجنائي

:  افتراض العمـ بالجريمة في الجريمة االقتصادية-1

 المألكؼ في القانكف الجنائي أنو ال يكفي إلدانة الشخص بجريمة معينة ارتكاب الركف المادم ليا
، بذلؾ يجب أف (2)بد التحقؽ مف عمـ الجاني بمكضكع المصمحة محؿ االعتداء، كالمحمية قانكناالبؿ 

يشمؿ عمـ الجاني ما يتطمبو القانكف لبناء الجريمة كاستكماؿ كؿ ركف منيا عناصره كي يقاؿ بأف عنصر 

 كيقكـ ىذا العنصر عمى عمـ بالكقائع كعمـ بالقانكف، كبعبارة أخرل يجب أف ،(3)العمـ قائـ في القصد

 .(4)ينصرؼ عمـ مرتكب الجريمة إلى العمـ بماديات الجريمة، كالعمـ بعدـ مشركعية ىذا النشاط

لكف إذا كاف األصؿ أف العمـ بالكقائع يخضع لألحكاـ العامة في القانكف، فاألمر مختمؼ في الجريمة 
ا العمـ، كمرد ذلؾ أف ذاالقتصادية حيث فيو خركج عف المبادئ العامة كذلؾ باالتجاه نحك افتراض ق

اقتصادية، ىذه العالقات ىي في تغير مستمر كىذا كالقكانيف االقتصادية تنظـ عالقات تجارية كمالية 
حسب الظرؼ التي تعيشيا الدكلة مف جية، كمف جية أخرل أف الجرائـ االقتصادية التي تنص عمييا ىذه 

. القكانيف ال تككف في الغالب متعارضة مع األخالؽ ك القيـ السائدة في المجتمع

كأماـ ضركرات تطبيؽ السياسة االقتصادية كتنفيذ أحكاميا كحمايتيا، دفع ذلؾ أغمب التشريعات إلى 
إضعاؼ الركف المعنكم كعدـ التشدد في إثباتو كذلؾ عف طريؽ افتراض العمـ بالكقائع كالعمـ بالقانكف لمحد 

يقكـ ىذا العنصر عمى العمـ بالكقائع  كالعمـ . (5)مف إفالت الجناة مرتكبي الجرائـ االقتصادية مف العقاب
. بالقانكف

ال يكفي إلدانة  المتيـ بارتكاب جريمة أف يفيـ الكقائع  :افتراض العمـ بماديات الجريمة االقتصادية-
المرتكبة كما فيميا المشرع، بؿ يحب عميو أف يعمـ بالتجريـ القانكني ليا كالشركط القانكنية التي تجعؿ مف 
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أم  (1)عمـ بالتكييؼ القانكني لمكقائع كعمـ بالتكييؼ الجنائي ليا: ىذه الكقائع جريمة، فالعمـ ىنا نكعاف
ا عائشافتراض العمـ بالقانكف، كىك مكضكع ينطكم عمى صعكبة مبدئية، فإذا كاف القكؿ بيذا المبدأ 

بالنسبة لما يسمى بالجرائـ الطبيعية، فتغيب الحكمة مف ىذا المبدأ إذا ما طبقناه عمى الجرائـ مكضكع 
 األفعاؿ كاالمتناع عنيا التي يجرميا القانكف بيدؼ تنظيـ بعض المصالح التي ىي عبارة عفالبحث 

فيذا االفتراض يجعؿ مف فكرة القصد الجنائي . ال يتكافر العمـ بالتجريـ لدل األفرادكغالب فييا االقتصادية 
. (2)في جانب أساسي منيا تقكـ عمى محض مجاز مما يشكه ىذه الفكرة

  بالتالي يجب النظر إلى الجرائـ االقتصادية مف عدة أكجو تحتـ افتراض العمـ كتتمثؿ ىذه األكجو في
صعكبة إثبات العمـ في ىذا النكع مف ك ،خطكرة ىذه الجرائـ كآثارىا الكخيمة عمى االقتصاد الكطني لمدكلة

افتراض ، باإلضافة لذلؾ الجرائـ، مما سيؤدم إلى إفالت العديد مف المجرميف كتشجيع الغير عمى ارتكابيا
العمـ يتطابؽ مع الكاقع، إذ أف مف يقـ بتحصيؿ أمكاؿ الدكلة ال يمكف لو أف يدفع بأف ال يعمـ أف ىذه 

. (3)األمكاؿ أمكاؿ عامة أك أنو ال يحمؿ صفة المحاسب

مف المبادئ األساسية في التشريع أف العمـ  :افتراض العمـ بعدـ المشركعية في الجرائـ االقتصادية -
الجيؿ بالقانكف ليس "أخذا بالقاعدة الشييرة  بالقانكف مفترض بقرينة قاطعة ال تقبؿ إثبات العكس،

 . كالتي تشكؿ جزء مف المبادئ العامة لمقانكف التي فرضتيا ضركرات النظاـ االجتماعي،(4)"عذرا

  تـ ذكرىا  كلقد لقي ىذا االفتراض في النظاـ االجتماعي، كفي قانكف العقكبات نقدا شديدا كمع ذلؾ فقد
بما  في تبريرىا في النطاؽ الجنائي أنو إذا كاف المشرع يضمف لألفراد عدـ معاقبتيـ دكف إخطارىـ  مسبقا

 .(5)ىك ممنكع أك بما يأمر بو، فإنو في مقابؿ ذلؾ يفرض عمييـ التزاما بالعمـ قيؿ العمؿ

 إلى القكؿ اكفيما يتعمؽ بالجرائـ االقتصادية فال يكجد أم نص تشريعي يميزىا عف غيرىا، مما يدعك
بأف العمـ بيذه النصكص القانكنية مفترض كمتطابؽ مع القكاعد العامة، كنظرا لما تتميز بو التشريعات 
االقتصادية مف كثرة كتنكع كما أنيا سريعة كمتغيرة، زد عمى ذلؾ أنيا ال تتناكؿ أكضاعا يفترض عمى 
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الشخص العادم معرفتيا بما فييا مف فنيات تحتاج إلى دراية خاصة مف قبؿ  مختصيف كذكم خبرة 
بالمسائؿ االقتصادية، لذلؾ فقد اتجو البعض إلى إقامة العمـ بالقكانيف االقتصادية عمى أساس التفرقة بيف 
مف يقتضي عممو بأف يمـ بالقكانيف فعميو أف يعمـ بيا كال يعذر بجيميا كتككف القرينة بحقو قاطعة ال تقبؿ 
إثبات العكس، كبيف غيره لمف تعتبر القكانيف االقتصادية بالنسبة لو عارضة، كالمستيمؾ مثال، فإنو يككف 

 (1)فتككف القرينة بحقو بسيطة قابمة إلثبات العكس معذكر إذا لػػـ يتسنى لو العمـ بالقكانيف االقتصادية،

. (2)كليست قاطعة كىذا ما يتالءـ مع االتجاىات الحديثة  لمسياسة الجنائية

 :افتراض اإلرادة في الجريمة االقتصادية-2

تعتبر اإلرادة العنصر الثاني المككف لمقصد الجنائي، فيي عبارة عف نشاط نفسي كاع يتجو اتجاىا 
جديا نحك غرض معيف، كيسيطر عمى الحركات العضكية كيدفعيا إلى بمكغ ىذا الغرض، كيقصد بيا إرادة 

رادة النتيجة، حيث يتصكر الشخص الغرض الذم يسعى إلى بمكغو، ثـ يتصكر الكسيمة التي  السمكؾ كا 
بذلؾ تشكؿ  .(3)تؤدم إلى بمكغ ىذا اليدؼ، كيفرغ ذلؾ كمو في النشاط المجـر تحقيقا لمنتيجة الجرمية

لمجرائـ ذات السمكؾ  اإلرادة المحرؾ األساسي نحك اتخاذ السمكؾ اإلجرامي سكاء كاف سمبيا أك إيجابي
  المحض، كىي المحرؾ نحك تحقيؽ النتيجة باإلضافة إلى السمكؾ اإلجرامي بالنسبة لمجرائـ ذات النتيجة
كلإلدارة أىمية قصكل في نطاؽ القانكف الجنائي، فيؿ ينطبؽ نفس األمر عمى الجريمة االقتصادية؟ 

 أنو ال يكجد دكر كبير لإلرادة في (4)يرم جانب مف الفقياء:  تقمص اإلرادة في الجرائـ االقتصادية-

الجرائـ االقتصادية، كيكفي الحديث عف ركف العمـ فقط ، كىذا سكاء اتجيت إرادة الجاني إلى تحقيؽ 
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 في إطار السمكؾ،  بالتالي ىذا  االتجاه يقرر بأف الجريمة مقصكدة بالرغـ مف حديثيـ عف بقيةالنتيجة أك 

غفاليـ الحديث عف اإلرادة  .(1)ركف العمـ فقط، كا 

رادة كالعمـ اإل، ؼقال يمكف أف تقـك المسؤكلية عمى العمـ كحد :مدل قياـ الجريمة االقتصادية بالعمـ فقط- 
مرتبطاف ببعضيما ارتباطا كثيقا غير قابؿ لالنفصاؿ، كتعتبر اإلرادة العنصر األساسي في القصد الجنائي 

كفي الركف المعنكم عمى كجو العمكـ، فال يتصكر أف يقـك أحد بتصرؼ ما عف عمـ دكف إرادة فاإلرادة 
 (2)أساس المسؤكلية تقـك كجكدا كعدما معيا، فإذا انتفت اإلرادة انتفت المسؤكلية فاإلرادة جكىر المسؤكلية

كلذلؾ فمف المتفؽ عميو أنو بتكافر العمـ فإف اإلرادة مفترضة، كبذلؾ نجد عبء إثبات اإلرادة ال يقع عمى 
. النيابة العامة

 كعميو فإف القكؿ بأف الجريمة االقتصادية  تقـك عمى العمـ فقط أمر غير مقبكؿ يخالطو الشؾ

فميس مف المتصكر قياـ القصد بالعمـ دكف اإلرادة التي تسبقو، فال يتصكر قياـ أحد  (3)كبجانبو الصكاب
.  بتصرؼ ما عف عمـ ما لـ يكف ذلؾ مرده إلى اإلرادة

بذلؾ يتـ تعديؿ قكاعد اإلثبات في ظؿ الجرائـ االقتصادية بنقؿ عبئ اإلثبات إلى المتيـ لينفي القصد 
فطبيعة معظـ الجرائـ أدت العتبار بعض التصرفات في حاالت معينة كظركؼ معينة قرينة  (4)الجزائي

فإثبات العمـ لدل مرتكب  ،(5)عمى اقتراؼ الجرائـ إلى إف يثبت العكس كجرائـ الغش في المكاد الغذائية
 .جريمة الغش التجارم مثال فيو صعكبة بمكاف رغـ قياـ اليقيف الكامؿ بعمـ مرتكب الغش بفعمو

بالرجكع إلى النصكص  :مكقؼ القانكف الجزائرم مف افتراض القصد في الجريمة االقتصادية– 3
التشريعية االقتصادية، نالحظ أف المشرع لـ يذكر إال العمـ في عدد مف الجرائـ، مثال ما كرد في المادة 

 المتعمؽ بقمع الجرائـ االقتصادية، حينما اعتبر 66/180مف القانكف(6)الخامسة في فقرتيا األكلى كالثانية
                                                           

 .285-284عبد الرؤكؼ ميدم، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، المرجع السابؽ، ص -1
 .217-215عمي عبد القادر القيكجي، المرجع السابؽ، ص   -2
 .228أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -3
 .77محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -4
 .925رمسيس بيناـ، المرجع السابؽ، ص   -5
 المتعمؽ بإحداث مجالس قضائية خاصة 19/06/1966  الصادر في 66/180جاء في المادة الخامسة مف القانكف    -6

عرض أك –يعتبر تزكيرا أك غشا مف شأنيما أف يمحقا أضرارا بصحة المستيمؾ األعماؿ التالية "  لقمع الجرائـ االقتصادية
 بيع المكاد الصالحة لتغذية اإلنساف أك الحيكانات كالمشركبات المنتجات الفالحية الطبيعية التي تعرؼ عنيا أنيا مغشكشة
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تزكيرا كغشا مف شأنيا إلحاؽ الضرر بصحة المستيمؾ، الحيازة بدكف سبب شرعي أك عرض أك بيع مكاد "
 ."مكجية لتغذية اإلنساف أك الحيكاف كالمشركبات كالمنتجات التي تعرؼ عنيا مغشكشة فاسدة أك مسممة

المتعمؽ بقكاعد حماية المستيمؾ كقمع الغش كالتي (1)09/03 مف قانكف 70كتقابؿ ىذه المادة، المادة 
أشارت إلى نفس المعنى لكف مع ظيكر اإلرادة بشكؿ كاضح في فعؿ البائع أك العارض إلى جانب عممو 

ج كؿ مف .ع. مف ؽ431يعاقب بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة " بفساد المنتكج فجاء فييا 
 ساـ أك خطير لالستعماؿ البشرم أك كنو مزكرا أك فاسد أأيعرض أك يضع لمبيع أك يبيع منتج يعمـ 

 كبالتالي يكفي ىنا عمـ عارض أك حائز المنتجات بأف المنتجات المعركضة لمبيع أك التي ،"الحيكاني
ستعرض أنيا فاسدة كمضرة بصحة المستيمؾ لتقـك الجريمة في حقو، كعميو تبمغ أىمية العمـ ذركتيا 

تجارة كالصناعة، كلكف اؿبالنسبة لمجرائـ االقتصادية، إذ أنيا تجـر أفعاال بحسب األصؿ مشركعة، ؾ
كلكف . القانكف يدخؿ عمييا تنظيمات معينة استيدافا لسياسة معينة ىي  تحقيؽ صالح الدكلة االقتصادم

بالرجكع إلى الجرائـ  الكاقعة عمى المعامالت التجارية، نجد المشرع  اعتمد عمى اإلرادة بشكؿ كبير فنجد 

الممارسات التي  تمنع" المتعمؽ بالممارسات التجارية نص عمى أنو (2)04/02 مف القانكف 23مثال المادة 
ترمي إلى القياـ بتصرفات مزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى أسعار السمع  كالخدمات غير الخاضعة 
لنظاـ حرية األسعار، كتقرر ليذا الفعؿ الذم يصؼ بالممارسة غير الشرعية العقكبات المقررة في المادة 

".  مف نفس القانكف36

كبعد ىذا التحميؿ ليذه النصكص، نرل بأف عدـ ذكر المشرع لإلرادة أحيانا ال يؤثر عمى قياـ الجريمة 
العمدية بالعمـ كحده، بمعنى قد يكفي العمـ بالفعؿ لتقـك الجريمة حتى كلك لـ يريد ذلؾ الجاني  كحائز 

المكاد الفاسدة في مستكدعو، فاإلرادة يمكف أف تككف مكجكدة عند الجاني بمجرد عممو بكقائع الفعؿ كلك لـ 
المكاد  يرد ذلؾ بداية،  فدكف شؾ فعؿ الحيازة في ذاتو يستطيع أف يؤكلو القاضي إلى كجكد إرادة في بيع

ج التي .ع.مف ؽ (3)433كدليؿ عمى ذلؾ أيضا ما نصت عميو المادة . الفاسدة كعمى البائع إثبات العكس
تنص عمى افتراض قياـ القصد بمجرد الحيازة التي يقكـ بيا الركف المعنكم، أم أف المشرع الجزائرم 

                                                                                                                                                                                     

الحيازة بدكف سبب شرعي إما عمى مكاد صالحة لتغدية اإلنساف أك  الحيكانات كالمشركبات كالمنتجات –. فاسدة أك مسممة
 ".  الفالحية الطبيعية التي تعرؼ عنيا أنيا مغشكشة، فاسدة أك مسممة

 . سالؼ الذكر المتعمؽ بقاعد حماية المستيمؾ كقمع الغش25/02/2009 الصادر في 09/03القانكف    -1

 . المحدد لمقكاعد المطبقة عمى المعامالت التجارية سالؼ الذكر23/06/2004 الصادر في 04/02القانكف رقـ   -2
 .ج.ع.ؽ مف 433الرجكع إلى نص المادة    -3
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افترض قياـ القصد الجنائي بمجرد الحيازة ليذه المكاد كالمكاييؿ الخاطئة أك المنتكجات المستكردة أك 
. المصنعة بصفة غير شرعية أك حيازة مخزكف مف المنتجات بيدؼ تحفيز االرتفاع غير المبرر لألسعار

: صكر الخطأ في الجريمة االقتصادية: ثانيا

احتمت الجرائـ الغير العمدية مكانة بارزة  في الجرائـ االقتصادية، فيي ال تخضع لألحكاـ العامة 
التي تخضع ليا الجرائـ غير العمدية نظرا لمطبيعة الخاصة لمخطأ في الجرائـ االقتصادية ىذا مف جية 

(1)كاف الغالب مف الجرائـ االقتصادية  ىي جرائـ غير عمدية
 .مف جية أخرل  

كيقـك الركف المعنكم في الجرائـ االقتصادية غير العمدية عمى أساس الخطأ، ىذا األخير يحتؿ مكانة 
بارزة في الجرائـ االقتصادية بكصفو ركنا معنكيا ليا، تفكؽ مكانة القصد، كذلؾ نتيجة لمتطكر الصناعي 

اليائؿ ك التساع استعماؿ اآلالت التي باتت تشكؿ تيديدا كخطرا محدقا بالناس، كخصكصا العامميف 
األمر الذم استدعى سف العديد مف النصكص العقابية التي تجـر كتعاقب عمى األفعاؿ تضر . عمييا

بالسياسة االقتصادية لمدكلة، كقد رأل المشرع كجكب االكتفاء بالخطأ الجزائي لدل الفاعؿ بمفيكمو 
 الضيؽ، كركف معنكم لمجريمة، مع التأكيد عمى كجكب تكفره لقياميا، في الكثير مف الجرائـ االقتصادية
خكفا مف أف يؤدم اشتراط تطمب القصد الجرمي إلى عدـ تجريـ العديد مف األفعاؿ الضارة باالقتصاد 

فالت الكثيريف مف المجرميف مف العقكبة لصعكبة إثبات تكفر النية الجرمية لدييـ  .(2)كا 

انطالقا مف ذلؾ، برزت ظاىرة ميمة في التشريع الجزائي االقتصادم المعاصر، تتمثؿ في إشغاؿ الخطأ 
في الجرائـ االقتصادية حيزا ميما باعتباره ركنا معنكيا ليا ال تقـك بدكف تكفره، عمى نحك أكرث االعتقاد 
بأف الركف المعنكم في الجرائـ االقتصادية يطغى عميو طابع الخطأ غير المقصكد، كبذلؾ يتميز عف 

الركف المعنكم في قانكف العقكبات العاـ، حيث القصد ىك األصؿ، األمر الذم يدفع إلى االستنتاج بأف 
في حيف نجد . القصد الجرمي غير متطمب في ىذه الجرائـ كيكفي لقياميا تكفر الخطأ غير المقصكد

 البعض نادل بالمساكاة بيف القصد كالخطأ غير المقصكد مف حيث العقكبة، فاحتفظ بذلؾ بمكانة القصد
إال أنو رفع مف مكانة الخطأ بحيث ساكاه بالقصد الجرمي لناحية تشديد العقاب عميو، كذلؾ بخالؼ 

 .(3)المعيار الذم كاف يؤخذ كقرينة عمى تطمب القصد الجرمي لقياـ الجريمة في حاؿ كانت العقكبة ضئيمة

                                                           
 .247أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص    -1
 .139جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص    -2
 .140، صنفس المرجع   -3
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مف ىنا تبرز المكانة الميمة التي يحتميا الخطأ في الجريمة االقتصادية، كىذا يستدعي منا الكقكؼ عمى 
، بعد التطرؽ إلى تعريؼ الخطأ كطبيعتو كفقا لألحكاـ (1)الطبيعة القانكنية لمخطأ في الجريمة االقتصادية

( . 2)العامة 

: التعريؼ بالخطأ كطبيعتو القانكنية كفقا لألحكاـ العامة- 1

الحذر كإخالؿ الجاني عند تصرفو بكاجبات الحيطة "يمكف تعريؼ الخطأ عمى أنو : تعريؼ الخطأ-
التي يفرضيا القانكف، كعدـ حيمكلتو تبعا لذلؾ دكف أف يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة اإلجرامية، في 

عدـ " بأنو « MERLE et VITU » كما عرفو الفقيياف. (1)"حيف كاف ذلؾ في استطاعتو ككاف كاجبا عميو

التنبؤ بالنتائج المضرة لمفعؿ الذم يقع ارتكابو، أك عدـ التيقف مف إمكانية كقكعيا كذلؾ نتيجة عدـ اتخاذ 

فنجد أف  أما بخصكص التعريؼ التشريعي لمخطأ، (2) "االحتياطات الالزمة لمنع حدكثيا أك تفادييا

. (3)المشرع الجزائرم أشار إلى صكر الخطأ دكف تعريفو

: الطبيعة القانكنية لمخطأ في الجريمة االقتصادية-2

تتميز الجرائـ االقتصادية غير العمدية بطبيعة خاصة كمرد ذلؾ يرجع إلى العقاب في جرائـ القانكف 
الجرائـ  العاـ يرتكز عمى درجة تكافر القصد الجنائي لدل الفاعؿ كعمى نتيجة الفعؿ الذم قاـ بو، أما في

االقتصادية غير العمدية فإف المشرع يكتفي فييا بكقكع النتيجة اإلجرامية أك بسمكؾ الجاني، ىذا دكف 
 .(4)الحاجة أف يقترف ذلؾ بقصد جنائي

ف األكلى تتطمب تكافر الخطأ أيفيـ مف ذلؾ أف الفرؽ بيف الجرائـ العادية كالجرائـ االقتصادية، ىك 
. الخطأ غير القصدمب فييا لالقصدم أما الثانية ال يشترط بالضركرة تكافر القصد الجزائي، فقد يكتؼ

اقتصادية عمدية، ىناؾ جرائـ اقتصادية غير عمدية كقعت بسبب إىماؿ أك عدـ   جرائـيكجدبالتالي مثمما 
. لذلؾ سنخص بدراسة كؿ نكع مف األخطاء .احتياط أك عدـ مراعاة األنظمة

                                                           
 .121محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -1

- 
2

  MERLE. R et VITU. A, « Traité de droit criminel », Tome 1, 6 
éme

. éd, Dalloz Paris 1988. n°730. 

 .121نقال عف محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص-
 . مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم405الرجكع إلى المادة  -3
، دار الجامعة –المبادئ الشرعية كالقانكنية كاآلراء الفقيية - محمكد محمد عبد العزيز الزيني، جرائـ التسعير الجبرم  -4

 .163، ص2004 ،(ط.ب)، الجديدة لمنشر، اإلسكندرية مصر
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يتطمب فييا القصد الجزائي التي  ىناؾ مف الجرائـ االقتصادية :الخطأ القصدم في الجريمة االقتصادية-
المتطمب في الجرائـ العادية، كجرائـ التزييؼ كالتقميد النقدم، نظرا لمخطكرة الكبيرة كالضرر األكبر الذم 
. (1)تحدثو ىذه الجرائـ عمى العممة كعمى مالية الدكلة كالذم ينعكس سمبا عمى السياسة االقتصادية لمدكلة

ف العممة متداكلة أكىي جرائـ عمدية تتطمب تكافر القصد الجنائي لدل مرتكبيا، كالمتمثؿ في عمـ الجاني ب
ف تتجو إرادتو أفي الداخؿ كالخارج كعالما كمدركا بالفعؿ المجـر الذم قاـ بو كالمتمثؿ في تزييؼ العممة ك

. إلى تحقيؽ النتيجة  كالمتمثؿ في إنتاج عممة مزكرة

 إلى بعض التشريعات المقارنة بالرجكعكج، .ع. مف ؽ197كىذا ما يمكف استخالصو مف نص المادة 
كتشريع المبناني مثال نجده اشترط القصد الخاص إلى جانب القصد العاـ في ىذه الجريمة، كالمتمثؿ في 

 .(2)نية إدخاؿ العممة غير صحيحة في التعامؿ باألمكاؿ

المشرع الجزائرم فصؿ بيف جريمتي تزييؼ العممة كتركيجيا، مما يعني تكافر القصد العاـ لكال  لكف
الجريمتيف، فاعتبر المشرع الجزائرم أف خطكرة جريمة التزكير كمدل مساسيا باالقتصاد الكطني تكمف في 

 فعؿ التقميد أك التزكير دكف الحاجة إلى اشتراط نية التركيج في ىذا الفعؿ، بؿ أنيا كامنة أساسا حسب
 .(4)مف نفس القانكف في حيازة المكاد أك األدكات المستعممة في التزكير(3) 203المادة 

كمف بيف الجرائـ أيضا التي تحتاج إلى تكافر القصد الجزائي جرائـ الصرؼ أك كما يطمؽ عمييا بالجرائـ 
لى الخارج كىذا راجح لمخطكرة  الماسة بالتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

. (5)الكبيرة التي تحدثيا عمى الجانب المالي لمدكلة مما ينعكس بالسمب عمى اقتصادىا الكطني

 فرؽ بيف جرائـ مخالفة التشريع المتعمؽ  مف حيث الركف المعنكمكلإلشارة ىنا بالنسبة لممشرع الجزائرم
 محميا النقكد معدنية أك كرقية كما  التيبالصرؼ مف حيث ىذا الركف فاعتبر أف جرائـ مخالفة الصرؼ

ال يتطمب فييا فاألكلى   كبيف معادف ثمينة أك أحجارا كريمة، سمؼ تبياف ذلؾ عند دراسة ىذه الجريمة،

                                                           
 .26جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .27غساف رباح، المرجع السابؽ، ص  -2
كؿ مف صنع أك حصؿ أك حاز مكاد أك أدكات معدة لصناعة أك تقميد أك تزكير "ج عمى .ع.ؽ  مف203تنص المادة   -3

نقكد أك سندات قرض عاـ أك حصؿ عمييا أك احتفظ بيا أك تنازؿ عنيا يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات 
 ".دج ما لـ يشكؿ الفعؿ جريمة أشد5000 إلى 500كبغرامة مف 

 .225 ص ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،  -4
 .225 ص ،نفس المرجع  -5
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الركف المعنكم كتدخؿ ضمف الجرائـ المادية البحثو، التي ال تستمـز لقياميا تكافر القصد الجنائي كال الخطأ 
أما تمؾ التي محميا أحجار كريمة  الجزائي، حيث يمنع مرتكب المخالفة منعا باتا مف إثارة مثؿ ىذا الركف

.  كمعادف نفيسة يحب تكافر فييا القصد الجزائي كجكبا

المشرع الجزائرم ميز بيف صكرة الصرؼ المتعمقة بالنقكد، كبيف الصكرة األخرل التي يككف محميا معادف  
 المعدؿ كالمتمـ 01-03ثمينة أك أحجار كريمة أك سندات ديف، بمكجب التعديؿ المدرج في األمر رقـ 

.  السالؼ ذكرىما22-96لألمر رقـ 

جرائـ تبييض األمكاؿ، ىذه األخير التي أيضا مف مظاىر الجرائـ االقتصادية المقترنة بالخطأ القصدم 
فصمنا فييا في الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ، عرفيا المشرع الجزائرم في نص المادة  أف سبؽ ك
أك نقميا إخفاء أك تمكيو طبيعتيا  األمكاؿ تحكيؿ"اعتبر تبيضا لألمكاؿ  ك ج.ع.مف ؽ(1)مكرر389

".  بأنيا عائدات إجراميةعمـ الفاعؿ كمع كمصدرىا ككذا استعماليا،
الكاردة في نص المادة سالفة الذكر يتبيف لنا أف ىذه الجريمة عمدية " مع عمـ الجاني"مف خالؿ عبارة 

باإلضافة إلى  قكاميا اتجاه إرادة الجاني إلى إتياف السمكؾ اإلجرامي مع عممو بكافة العناصر المككنة لو
ذلؾ عمـ الجاني بأف مصدر األمكاؿ ىك غير مشركع، ككما سبؽ الذكر ىذه  جريمة ذات طبيعة خاصة 
كذلؾ لككنيا تابعة لجريمة أكلية ىي مصدر األمكاؿ مكضكع التبييض، فيجب  أف يككف الجاني عمى 

 .(2) األخير اعمـ بيذ
 المبرمة 1988ىذا ما صرحت بو اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات لسنة 

مستمدة مف ا كذلؾ بتجريميا األعماؿ التي مف شانيا تحكيؿ األمكاؿ، أك نقميا مع العمـ أنو، (3)"فينا"في 
أية جريمة مف جرائـ المخدرات، أك مف فعؿ مف أفعاؿ االشتراؾ في مثؿ ىذه الجريمة، بيدؼ إخفاء، أك 

لمساعدة أم شخص متكرط في ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ في أك تمكيو المصدر غير المشركع لألمكاؿ 
آخر إلى جانب القصد العاـ، كىك القصد   بالتالي يكجد قصد.اإلفالت مف العقاب القانكني نتيجة أفعالو

 .الخاص المتمثؿ في إخفاء المصدر الحقيقي لألمكاؿ غير المشركعة

                                                           
 .ج.ع.ؽ مكرر مف 389لرجكع لنص المادة ا   -1
 .254نبيؿ صقر، المرجع السابؽ، ص   -2
   . مف ىذه الرسالة168 ص3لتيميش رقـ، الرجكع "فينا"اتفاقية    -3
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كمف ذلؾ يتبف لنا الطبيعة العمدية ليذه الجريمة فال يمكف تصكر كقكعيا  بطريؽ الخطأ غير العمدم أك 
 .(1)اإلىماؿ

كلإلشارة ىنا مف خالؿ دراستنا ليذه الجريمة يتبيف لنا أف ليذه الجريمة خصكصية تتميز بيا عف باقي 
  عنصر العمـ فييا يشكؿ عنصرا أساسيا أفالجرائـ أخرل كالجرائـ االقتصادية بالخصكص، تتمثؿ في

ف لـ نقؿ في غالبية الجرائـ االقتصادية تقمصا لو، نظرا إلى  بالمقابؿ أف ىذا األخير شيد في معظـ كا 
سيادة القرائف كاالفتراضات التي أفضت جميعيا إلى تكريس فعمي لممسؤكلية المادية التي تطاؿ فييا إلى 

 .(2)حد بعيد دكر الركف المعنكم لتطمب ذلؾ معرفة العمـ بالقانكف كالعمـ بالكقائع
: الخطأ غير القصدم في الجريمة االقتصادية-2

، كىك إخالؿ الجاني عند  (3)ىك جكىر المسؤكلية عف الجرائـ غير القصدية الخطأ الغير القصدم
تصرفو بكاجبات الحيطة كالحذر التي يفرضيا القانكف، كعدـ حيمكلتو تبعا لذلؾ دكف أف يفضي تصرفو 

. (4)إلى إحداث النتيجة اإلجرامية، في حيف كاف ذلؾ في استطاعتو ككاف كاجبا عميو
حماية الحقكؽ كاألمكاؿ ،  الجرائـ غير المقصكدةفيفي حقيقة األمر يعتبر أساس المسؤكلية الجزائية 

 التي تتطمب المصمحة العامة تكفير قدر معيف مف الحماية ليا سكاء مف إىدارىا أك تعريضيا لخطر
، عصر العكلمة كاستعماؿ الكثيؼ راإلىدار، فالجرائـ غير القصدية كبالخصكص في كقتنا الحاض

كمف صكر التي  .كاختمفت صكرىا كأصبح مف الصعب حصرىا تنكعت كتعددت لألجيزة اإلليكتركنية
  اإلىماؿ في مكاد مختمفة كمتفرقة مف قانكف العقكبػات(5)تبنيا المشرع الجزائرم أسكة بالمشرع الفرنسي

 .(6)عدـ االحتياط، عدـ االنتباه، الرعكنة، كعدـ مراعاة األنظمة
 قد اكتفتلعديد مف التشريعات اكقد عرؼ ىدا النكع مف الخطأ تكسعا في الجرائـ االقتصادية، لذلؾ نجد 

كركف معنكم لمجريمة، مع التأكيد - الخطأ غير القصدم- بالخطأ الجزائي لدل الفاعؿ، بمفيكمو الضيؽ
عمى كجكب تكفره لقياميا، في الكثير مف الجرائـ االقتصادية، خكفا مف أف يؤدم اشتراط القصد الجرمي 

                                                           
 .56جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .227 صابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،   -2
 .930رمسيس بيناـ، المرجع السابؽ، ص   -3
 .121محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -4

-
5

   le législateur vise précisément certaines fautes, toutefois les termes employés sont suffisamment généraux 

pour permettre de sanctionner une majorité de faute. Ces fautes sont prévus à l'article  -213du code pénal, cet 

article prévoir la maladresse, l' imprudence, l'inattention, la négligence le manquement à une obligation  de 

sécurité, ou de prudence, imposé par la loi ou par les règlements. GENNET. B, « L'indispensable du droit 

pénal », Levallois-Perret , Studyrama, 2004, p.136. 
 .377احمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات، المرجع السابؽ، ص   -6
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فالت الكثير مف المجرميف مف العقكبة لصعكبة  إلى عدـ تجريـ العديد مف األفعاؿ الضارة باالقتصاد كا 
مف ىنا تبرز أىمية ىذا الخطأ ، كىذا خاصة كنحف في عصر العكلمة (1)إثبات تكفر النية الجرمية لدييـ

غير العمدم في سيكلة تحديد المخاطر التي تنتج عف استعراض التطكر العممي كالتكنكلكجي كمف تـ 
 .(2)سيكلة قياـ المسؤكلية الجزائية في حؽ مرتكب ىذا الخطأ في ظؿ نشاط اقتصادم معيف

مف ىنا يسيؿ عمى قاضي المكضكع ميمة تكسيع سمطتو في تقدير األدلة المتعمقة بيذا الخطأ، ككذا في 
 إلخ...تقرير العقكبة، كىذا راجع كمو لمعكاقب الكخيمة الناتجة عف اإلىماؿ أك الرعكنة كعدـ االحتياط

ا المجاؿ في إطار ذالقتصاد الكطني  كاف كاف يبدكا في ظاىرىا أنيا بسيطة كابرز مثاؿ في قؿ مدمرك
الجريمة المعمكماتية التي  سبؽ  كاف قمنا بدراستيا في الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ ليذه الرسالة، فإذا 
. قاـ عمى سبيؿ المثاؿ مكظؼ في شركة قاـ بإفشاء السرية المعمكماتية بدكف أف يقصد ذلؾ لشريؾ أجنبي

إذا استعمؿ  في ىذه الحالة كاف كاف خطأ بسيط ككاف عف حسف نية لكف تعتبر نتائجو خطيرة كىذا خاصة
، كبالتالي لوىذه المعمكمات لصالح شركتو مما أسفر عمى ذلؾ السبؽ التجارم كالصناعي  ىذا أخير

 جد كخيمة عمى تنتائجو كافأف إال  بالرغـ مف أف ىذا الخطأ غير قصدم كبسيط ككاف عف حسف نية
الخطأ عف قصد أك  عمى ىذا األساس يجب معاقبة الجاني سكاء ارتكب. (3)الشركة كباالقتصاد الكطني

 .بدكنو، كبذلؾ تكسيع مف نطاؽ التجريـ الذم أصبح مف الضركرات في ىذا العصر

كرد في نص المادة  كاألمثمة كثيرة في ىذا المجاؿ فنجد مثال بعض جرائـ الغش التجارم نذكر منيا ما
إنو كؿ مف قصر في تطبيؽ :"  بنصيا09/03 الممغى بالقانكف 89/02 مف قانكف حماية المستيمؾ 29

كؿ أك جزء مف العناصر المذككرة في المادة الثالثة مف ىذا القانكف كتسبب في عجز جزئي أك دائـ أك 
ف كاف ىذا التقصير في المنتكج ك. كفاة تطبؽ عميو العقكبات الكاردة في قانكف العقكبات أك الخدمة /كا 

 كما .(4)" مف قانكف العقكبات432ناتجا عف إرادة متعمدة تطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادة 
. نالحظو مف خالؿ الفقرة الثانية مف ىذه المادة الصفة الغير العمدية لمخطأ

                                                           
 .139جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .229 صابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،   -2
 .145جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص -3
إذا ألحقت المادة الغذائية أك الطبية المغشكشة أك الفاسدة : " مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى432تنص المادة    -4

بالشخص الذم تناكليا، أك الذم قدمت لو، مرضا أك عجزا عف العمؿ، يعاقب مرتكب الغش ككذا الذم عرض أك كضع 
 لمبيع أك باع تمؾ المادة كىك يعمـ أنيا مغشكشة أك فاسدة أك سامة، بالحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مف 

 ".دج 1.000.000دج إلى  500.000
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كعمى العمـك كما يمكف الكصكؿ إليو في ىذا المقاـ ضركرة المعاقبة عمى جميع صكر الخطأ غير 
عمدم، سكاء كانت رعكنة أك عدـ االحتياط، أك إىماؿ أك عدـ االحتراز أك عدـ مراعاة األنظمة، كذلؾ 

كىك ما أصبح قاعدة عامة في الجرائـ االقتصادية برغـ أنو يشكؿ . حتى كأف لـ يترتب عمييا ضررا
في القكاعد العامة لقانكف العقكبات، كىك ما كسع مف رقعة التجريـ في الجرائـ االقتصادية غير  استثناء

. العمدية بصفة أساسية

 ضعؼ مكانة الركف المعنكم في الجريمة االقتصادية ضآلة ك: الفرع الثاني

يفترض تكفر الركف المعنكم في جميع الجرائـ سكاء كانت جنايات، جنح، أك مخالفات، كىك يتجسد 
إما بتكافر الخطأ غير القصدم كما سبؽ  ك إما بتكافر القصد الجنائي لدل الجاني عند ارتكابو لمفعؿ

ث ػػػػػػػػفبح ، (1)تبيانو لكف الكاقع يثبت أف الكضع في الجرائـ االقتصادية يختمؼ عف غيره مف بقية الجرائـ
 .(2)الركف المعنكم في ىذه الجرائـ يكتنفو الكثير مف الصعكبة

كقد ثار خالؼ فقيي حكؿ تحديد طبيعة ىذه الجرائـ، كمدل ضركرة تكافر ىذا الركف في بعض أنكاعيا؟ 
كبذلؾ تصبح ذات المسؤكلية المطمقة أك دكف (3)حيث يرل البعض بعدـ لزـك الركف المعنكم فييا نيائيا

كقد تككف ىذه الجرائـ ذات ركف معنكم  ،(5)، كبصرؼ النظر عف ما يشكب إرادة الجاني مف خطأ(4)خطأ
فالمشرع ال يتشدد عادة في إثبات الركف  .(6)ضعيؼ، أك الخطأ فييا مفترض فرضا قابال إلثبات العكس

الحاالت إلى عدـ تطبيؽ النصكص  المعنكم في الجرائـ االقتصادية خشية منو أف يؤدم تحريو في بعض

                                                           
. 858رمسيس بيناـ، المرجع السابؽ، ص -1

 
 .145سمير العالية كىيثـ عالية، المرجع السابؽ، ص  -2
 .383، ص1997، (ط.ب)محمد عمي الحمبي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، -3

مف األنظمة التي أخذت بفكرة جرائـ المسؤكلية المطمقة كعدـ تطمب الركف المعنكم فييا، النظاـ ألنجمك أمريكي، لمزيد  -4
 . كما بعدىا267جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، صلػ مف التفصيؿ الرجكع  

 (ط.ب)أحمد عكض بالؿ، الجرائـ المادية كالمسؤكلية الجنائية بدكف خطأ، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  -5
 .9، ص1993

مف األنظمة التي أخذت بفكرة افتراض الركف المعنكم، األنظمة الالتينية، لمزيد مف التفصيؿ الرجكع جرجس يكسؼ  -6
 . كما بعدىا224طعمة، المرجع السابؽ، ص
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الركف في  فتراض كجكد ىذا ما لذات. (1)الخاصة بيا، مما قد يضر بالمصالح التي قصد المشرع حمايتيا
عدد مف تمؾ الجرائـ، بؿ تجاكز األمر ذلؾ فاعتبرت بعضيا جرائـ مادية يكفي لقياميا ارتكاب الفعؿ 

 .(2)المجـر دكف بحث في قصد أك خطأ

، ثـ نعطي نماذج مف إقصاء (أكال) (الجريمة المادية) نتناكؿ فكرة إقصاء الركف المعنكم بناء عمى ذلؾ
(3)الركف المعنكم في التشريع الجزائرم كالتشريعات المقارنة

(. ثانيا) 

: (الجريمة المادية)إقصاء الركف المعنكم /أكال

 فبالنسبة ظيرت فكرت الجريمة المادية بداية في اجتياد القضاء، كقد القت تأييدا مف قبؿ الفقو
ترجع فكرة إقصاء الركف المعنكم كاالكتفاء بالركف المادم في  لمصدر القضائي لفكرة الجريمة الماديةؿ

بعض  ، حيث اعتبرت(4)األصؿ إلى مجمكعة القرارات القضائية الصادرة عف محكمة النقض الفرنسية
يمـز النيابة العامة إثبات ارتكاب الفعؿ  بما مف قبيؿ الجرائـ المادية،- كخصكصا المخالفات–الجرائـ 

. المادم مف قبؿ المتيـ،  دكف االلتزاـ بإثبات أم نكع مف الخطأ

عمى إثر اجتياد محكمة النقض الفرنسية الذم كرس ىذه ؼ ،التأييد الفقيي لنظرية الجريمة الماديةأما 

 (6)"ىكريك" كيعتبر العميد .(5)الفكرة، فقد برزت عدت نظريات فقيية لمساندتيا كدعميا بالحجج كالبراىيف

الرائد في شرح الجريمة المادية كأقاـ نظريتو عمى أساس أف ىذه الجرائـ يكتفي فييا بكجكد رابطة سببية 
يككف الخطأ  بيف السمكؾ المادم لمفاعؿ كمخالفة القانكف، كىك بذلؾ يرل إبعاد العنصر النفسي الذم

فتخمؼ سكء النية أمر ال أىمية لو، كال أىمية كذلؾ لعدـ كجكد خطأ إىماؿ أك عدـ حرص، كال أىمية 
 .(7)لألعذار كالبكاعث، بؿ إف ممكة اإلرادة كالفيـ ال تمعب دكرا

                                                           
لقد سبؽ التطرؽ ليذه الفكرة عند دراسة سمات الجرائـ االقتصادية في الفصؿ األكؿ مف ىذه األطركحة، الرجكع أيضا  -1

 .15إلى محمد محي الديف عكض، المرجع السابؽ، ص
 .152رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص  -2
 .251أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -3
 .252أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -4
عبد الرؤكؼ ميدم، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية، المرجع السابؽ : لمتفصيؿ في ىذه النظريات الرجكع ؿ  -5

 . كما بعدىا177ص
-

6
 André Hauriou, né le 23 juillet 1897 et mort le 20 septembre 1973, Juriste. - Professeur a la Faculté de droit 

de paris (1954) -. - Professeur de droit constitutionnel a la faculté de droit de Toulouse, Consulter le17/08/2017 

dans le site:http://data.bnf.fr/12367512/andre_hauriou/. 
 .253أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -7

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://data.bnf.fr/12367512/andre_hauriou/
http://data.bnf.fr/12367512/andre_hauriou/
http://data.bnf.fr/12367512/andre_hauriou/
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، كىي قكاعد (1)نظريتو في ككف ىذه الجرائـ تخالؼ فقط قكاعد الضبط أك البكليس" ىكريك"كقد برر األستاذ 
ال تربطيا بالنظاميف القانكني كاألخالقي سكل صمة كاىية، فيي تتفؽ مع ضركرة  اجتماعية ىي مراعاة 

 .(2)حالة كاقعية، كلك بصكرة مؤقتة

ىذه الفكرة عمى أساس افتراض الخطأ مف جانب الفاعؿ، ثـ جاء بعده (3)"فستاف ىيمي"كما برر األستاذ 
اتجاه ليقيميا عمى أساس أف الركف المعنكم في ىذه الجرائـ ينتج مف كجكد الفعؿ ذاتو، أم أف المخالفة 
ىي في ذاتيا خطأ فميس لممتيـ أف يثبت أنو لـ يرتكب خطأ بؿ يتعيف إدانتو بمجرد ارتكابو لممخالفة 

 .(4)فمرتكب المخالفة ال يفترض أنو مخطئ بؿ ىك مخطأ فعال

أما في الفقو العربي نجد الفقو المصرم أيد ىذا االتجاه بحيث أقر عدـ تطمب ركف الخطأ في 
 الذم يرل أف الجرائـ االقتصادية التي  (5)"سعيد مصطفى السعيد"بعض الجرائـ االقتصادية، كمنيـ 

تتضمنيا التشريعات الخاصة، كالتي اعتبرىا تؤلؼ ما يسمى بالتشريع االقتصادم المرف كالمتطكر،ىي 
.  (6)جرائـ مادية ال عبرة فييا لمركف المعنكم، بؿ  تقكـ بمجرد حصكؿ الفعؿ

كقد برركا مكقفيـ عمى أساس أف الشارع ييدؼ مف الجرائـ المادية الحفاظ عمى أكضاع رآىا ضركرية 
 .(7)بتجريـ كؿ ما مف شأنو المساس بيا كلك لـ يقترف بإرادة جرمية لتنظيـ المجتمع عمى نحك معيف، كذلؾ

كبالتالي تعتبر ىذه الجرائـ  مف صنؼ الجرائـ مصطنعة كعميو فيي جرائـ مادية بحثو، ال مجاؿ لمبحث 
عف الخطأ فييا، يخمقيا القانكف حتى يضمف قدرا كافيا مف الحماية لألنظمة المختمفة التي تحدثيا الدكؿ 

. في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاإلدارية كالصحية كغير ذلؾ مف شؤكف سياسة المجتمع

 مف بالتالي ال جدكل مف البحث عف الخطأ كأساس لممساءلة عنيا، بؿ إنو يتعارض مع الغاية األساسية ك
إدانة المتيـ ثـ تقدير  كبذلؾ يجعؿ كظيفة القاضي في ىذه الجرائـ تقتصر عمى مجرد إثبات. إقرارىا

                                                           
  .177عبد الرؤكؼ ميدم، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية، المرجع السابؽ، ص   -1
 .331أحمد عكض بالؿ، المرجع السابؽ، ص   -2

- 
3

Faustin Hélie, né à Nantes le 31 mai 1799 et mort à Passy le 22 octobre 1884, est un magistrat, criminaliste et 

jurisconsulte français. Il fut vice-président du Conseil d'État de 1879 à 1884.Consulter le17/08/2017 dans le 

site:https://fr.wikipedia.org/wiki/Faustin_H%C3%A9lie. 
 .253أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -4
الدكتكر السعيد مصطفى السعيد، ىك مف أساتذة القانكف الجنائي كمف المحاميف المعركفيف، كتقمد مناصب عدة مف    -5

 .15/09/2017يـك . https://books.google.dz/books?id:تـ االطالع عميو عمى الكصمة. رئيسا لجامعة القاىرة بينيا
 .234الرجكع  جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص   -6
 .253أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -7

https://books.google.dz/books?id
https://books.google.dz/books?id
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، ذلؾ ألف االضطراب االقتصادم الذم يريد المشرع اجتنابو متماثؿ أيا كانت (1)العقاب الذم يستحقو
تقكد إلى  االقتصادية مقاصد أكلئؾ الذيف يرتكبكف الجريمة ماديا، فالرغبة في تكفير عقاب رادع لمجريمة

االكتفاء بالخطأ غير العمدم، ذلؾ ألف تطمب القصد الجنائي ىك مقياس شدة النظاـ العقابي، فكمما كاف 
 .(2)النظاـ شديدا كمما كاف القصد الجنائي غير مطمكب

 :نماذج مف إقصاء الركف المعنكم في التشريعات المقارنة ك التشريع الجزائرم/  ثانيا

عف الجريمة االقتصادية بطبيعتيا شيدت تطبيقات قضائية عمى فكرة الجريمة المادية، كنتيجة 
كىذا راجع أيضا لكصؼ الكثير منيا بكصؼ المخالفات في القكانيف .خصكصية التجريـ كالعقاب فييا

ك تظير الجريمة االقتصادم المادية بشكؿ كبير في قانكف الجمارؾ، فمالحظ . (3)المنظمة ليذه الجرائـ
أف معظـ التشريعات المقارنة لـ تمـز تكافر الركف المعنكم في الجرائـ الجمركية بصريح العبارة، فالمادة 

حظرت صراحة عمى القضاة تبرئة المخالؼ استنادا (4)1791 مف قانكف الجمارؾ الفرنسي لسنة 369/2
. لنكاياه

أ مف /2244األردني نص في المادة  كىذا ما أخذت بو بعض التشريعات العربية، نذكر منيا المشرع 
(5)1983قانكف الجمارؾ لسنة 

تتككف المخالفة كما تترتب المسؤكلية المدنية في جرائـ :" عمى مايمي  
التيريب بتكافر األركاف المادية ليا، كال يجكز الدفع بحسف النية أك الجيؿ، إال أنو يعفى مف المسؤكلية مف 

اثبت أنو كاف ضحية قكة قاىرة ككذلؾ مف أنو لـ يقدـ عمى ارتكاب أم فعؿ مف األفعاؿ التي ككنت 
، كفي ذلؾ داللة ال تدع أم مجاؿ "المخالفة أك جريمة التيريب أك تسبب في كقكعيا أك أدت إلى ارتكابيا

جرائـ الجمركية تقع بمجرد ثبكت الركف المادم، كيعد ذلؾ إقرارا صريحا بتيني فكرة الجريمة اؿلمشؾ في أف 
 .(1)المادية في الجرائـ الجمركية

                                                           
 .155محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -1
 .49غساف رباح، المرجع السابؽ، ص   -2
 .258 صابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،   -3

-
4

 Code des douanes français 1791 Article 369/2 " Il est expressément interdit au juge d'excuser les 

contrevenants sur l'intention." 
 .(الممغى) 1983 الصادر سنة 16قانكف الجمارؾ األردني رقـ   -5
 ك صدكر قانكف الجمارؾ 1983بإلغاء ىذه المادة بإلغاء قانكف الجمارؾ  إال أف المشرع األردني تراجع عف مكقفو ىذا -1

تتككف المخالفة كما تترتب المسؤكلية المدنية في جرائـ " أ منو عمى أنو/215كالذم نصت فيو المادة 1998 لسنة 20رقـ 
، كبذلؾ قرر ضركرة " بتكافر أركانيا"كاستبدليا بعبارة " أركانيا المادية"فالمشرع قاـ بحذؼ عبارة ..."  بتكافر أركانياالتيريب 
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مف بيف التشريعات العربية التي جاءت أكثر كضكحا كتفصيال بشأف إقصاء الركف المعنكم، التشريع كذلؾ 

ليس :" الممغى عمى ما يمي(1)1945 مف قانكف الجمارؾ المبناني لسنة 342المبناني فنص في المادة 
لممحاكـ في تطبيؽ العقكبات المنصكص عمييا في ىذا القرار كفي النصكص الجمركية، أف تأخذ بعيف 
 االعتبار النية، بؿ الكقائع المادية فقط فالجيؿ أك حسف النية ال يعتبراف عذرا، كعميو يجب عمى المحاكـ

 ".فقط إنزاؿ العقكبات المبينة أعاله لمجرد األعماؿ التي تقمعيا ىذه العقكبات، أك مجرد المباشرة بيا
كاضح مف ظاىر النص أف المشرع لـ يشترط تكافر الركف المعنكم لقياـ الجريمة الجمركية كاكتفى بتحقؽ 

. (2)األفعاؿ المادية التي تشكؿ الركف المادم ليذه الجرائـ

 ةأما بالنسبة لممشرع الجزائرم  ىك اآلخر جعؿ األصؿ في الجرائـ الجمركية أنيا جرائـ مادية بحث
كيقرر فييا المسؤكلية الجزائية بمجرد بركزىا إلى حيز الكجكد، مكتفيا بتكافر الركنيف القانكني كالمادم دكف 

كىذا كاضح مف خالؿ قراءة نص المادة . (3) تكفر النية أك إثبات الركف المعنكممالحاجة إلى البحث ؼ
". ال يجكز لمقاضي تبرئة المخالفيف استنادا إلى نيتيـ ":نوأ مف قانكف الجمارؾ التي تنص عمى 281/1

 يقيـ المسؤكلية بدكف قصد كبدكف خطأ، كبذلؾ اعتبرىا  بأنوكبذلؾ يتبف لنا المشرع في المجاؿ الجمركي
.  ال تتطمب لقياميا إثبات الركف المعنكمةجرائـ مادية بحث

، إضافة إلى قانكف الجمارؾ في المخالفات الكاقعة ضد التشريع كالتنظيـ المتعمؽ  الماديةتبرز الجريمة 
 بمكجب 96/22كرد في تعديؿ المادة األكلى مف قانكف الصرؼ بالصرؼ كذلؾ استنادا إلى ما

كال يعذر المخالؼ عمى "  ، أيف أضاؼ المشرع فقرة أخيرة عمى المادة األكلى جاء فييا،03/01القانكف
، التي قصد بيا أنو رغـ أف الجاني ىك حسف النية في تصرفو كلـ يقصد أم جريمة كلـ يقـ "حسف النية

بأم فعؿ مف أفعاؿ اإلىماؿ أك الرعكنة، إال أنو يحاسب عمى فعمو الذم يكيؼ فقط بأنو خالؼ أحد 
.  األحكاـ التنظيمية لنشاط معيف

                                                                                                                                                                                     

ألنكر محمد صدقي المساعدة : لمزيد مف التفصيؿ الرجكع. تكافر أركاف الجريمة كاممة كعدـ إصرارىا عمى الركف المادم
 .260-259المرجع السابؽ، ص

 4461، الممغى بمكجب قانكف الجمارؾ الجديد، الصادر بالمرسـك رقـ 1945 الجمارؾ المبناني لسنة قانكف -1
 .5/12/2000بتاريخ

 .245جرجس يكسؼ طعمة، المرجع السابؽ، ص   -2
  ، الطبعة األكلى الجزائرأحمد خميفي، تيريب البضائع كالتدابير الجمركية الكقائية، ديكاف المطبكعات الجامعية، كىراف -3
 .26-25، ص(ت.د)
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في األخير، ىك أف الصفة المادية لمجريمة االقتصادية ىي استثناء عمى المبدأ الذم  ما يجدر اإلشارة إليو
االستثناء  يكجب تكافر الركف المعنكم فييا لقياىما، لكف إف كانت استثناء فيؿ يفترض أف يككف ىذا

محصكر في نص اقتصادم معيف أم نستطيع اعتبار أم جريمة اقتصادية أنيا مادية مف خالؿ طبيعتيا 
. فقط أك مف حيث طبيعة المصمحة المحمية بيا

كمف ىنا كجب التمييز بيف الجرائـ التي تتالـز طبيعتيا مع الجرائـ العادية كجرائـ تبييض األمكاؿ، جرائـ 
إلخ، كبيف تمؾ التي يمكف إسقاط عمييا فكرة الجريمة المادية كمنيا المخالفات ...الصفقات العمكمية

 (1)الجمركية، المخالفات الضريبية كبعض الجرائـ الصرؼ

كصفكة القكؿ أف الجرائـ االقتصادية ذات طبيعة خاصة في ركنيا المعنكم، الذم يتميز باإلقصاء      
في بعض الجرائـ، ك بالضعؼ كالضآلة كصعكبة إثباتو في البعض اآلخر، مما أدل إلى افتراض الخطأ 

 ركنيا المادم ينيض عمى مخالفة التزامات تنظيمية فيترتب عمى مخالفتيا تعريض المصالح أف فييا ك
خرج عف األحكاـ العامة المقررة في القانكف الجنائي كيرجع ت االمحمية لمخطر، ىذه الخاصية تجعمو

السبب في ذلؾ ىك أف القكانيف االقتصادية مف األىمية ما يقتضي تطمب منتيى اليقظة في مراعاتيا 
ال تعذر تنفيذ السياسة االقتصادية لمدكلة غالؽ سبيؿ الخركج عمييا  كا   .كا 

كأماـ ضركرات تطبيؽ السياسة االقتصادية كتنفيذ أحكاميا، تطمبت إضعاؼ الركف المعنكم كعدـ التشدد 
في إثباتو كافتراض قيامو، كىذه الفكرة أخذت بيا جؿ التشريعات  الجنائية الحديثة ككانت أحد األسباب 
األساسية التي كسعت مف نطاؽ  التجريـ في الجرائـ االقتصادية كذلؾ بتكسيع المسؤكلية الجزائية في 

. كىذا ما سيتـ تكضيحو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ. القانكف الجزائي االقتصادم

 

 

 

 

 

                                                           
 .261 صابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،   -1
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التحكيرات الكاقعة عمى نظرية المسؤكلية الجزائية : المبحث الثاني

أدل تطكر الحياة االجتماعية ك االقتصادية، في مختمؼ المجتمعات إلى زيادة الحاجة لقياـ 
. لقياـ بيا، لمحدكدية إمكانياتوا قمشركعات اقتصادية كبيرة كضخمة، يعجز الفرد الطبيعي لكحد

كلقد كاف ليذه المشركعات أثار كبيرة جدا في جميع المجالت، خاصة المجاؿ االقتصادم الذم يعتبر 
ارتفاع مستكل الدخؿ كبحيث ساعدت عمى ازدىاره . عصب الحياة في أم دكلة، ك المحرؾ األساسي ليا

الفردم كما أدت في المقابؿ إلى زيادة االنتياكات االقتصادية كالمجكء إلى األساليب الغير القانكنية في 
إدارة مختمؼ النشاطات االقتصادية لذلؾ كاف مف ضركرم سف ترسانة مف التشريعات االقتصادية في 

مختمؼ المياديف لحماية ك تنظيـ ىذه المشركعات مف جية ك حماية النظاـ االقتصادم كبالتالي المجتمع 
.  مف أخطارىا مف جية أخرل

ضركرية التكسع في نطاؽ التجريـ ك المسؤكلية في ىذا النكع مف اؿمف بيف أىـ كسائؿ الحماية 
أف تمتد بؿ عمى الشخص الطبيعي فقط (1)الجرائـ، كذلؾ مف كجية أف ال تقتصر المسؤكلية الجزائية

. أثناء ممارسة النشاط االقتصادم باسمو (1)لتشمؿ الشخص المعنكم

باإلضافة إلى الشخص المعنكم تمتد المسؤكلية الجزائية لتشمؿ أرباب األعماؿ عف األخطاء التي 
 ك ىذا المنطؽ يفرضو االتجاه الحديث في (1)يرتكبيا متبكعييـ بالرغـ مف أنيـ لـ يشارككا شخصيا فييا

                                                           
المسؤكلية الجزائية ىي االلتزاـ بتحمؿ اآلثار القانكنية المترتبة عمى تكافر أركاف الجريمة كمكضكع ىذا االلتزاـ ىك    -1

الرجكع في ىذا الشأف لعبد الرحماف .  حددىا المشرع في حالة قياـ مسؤكلية أم شخص،العقكبة أك التدبير االحترازم
األردف، المجمد مجمة دراسات عمـك الشريعة كالقانكف، ، "المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير في القانكف األردني"صالح، 

 .32،33، ص1990، العدد الرابع، سنة17
الشخصية المعنكية ىي مجمكعة مف األشخاص تستيدؼ تحقيؽ غرض مشترؾ أك مجمكعة مف األمكاؿ ترصد لتحقيؽ    -1

 اكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات كمباشرة ىدؼ محدد، كيعترؼ ليا القانكف بالشخصية القانكنية فتصبح قادرة عمى
 (ط.ب)أنظر محمد عبد اهلل حمكد، مبادئ القانكف اإلدارم، جامعة العمـك التطبيقية، البحريف، . التصرفات الالزمة لذلؾ

 . 68، ص2007
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عممي العقاب ك السياسة الجنائية، الذم يستكجب أال يقؼ الجزاء عند حد مساءلة الفاعؿ عف فعمتو 
المباشرة، بؿ يدخؿ في دائرة المسؤكلية الجزائية كفاعؿ أصمي أشخاص لـ يساىمكا ماديا في اقترافيا 

كلكنيـ سيمكا بطريقة غير مباشرة ارتكاب الجريمة بسبب مجرد كجكدىـ أك بسبب ذمتيـ المالية أك المناخ 
. (2)الذم خمقكه

ىذا التكسع في نطاؽ المسؤكلية الجزائية رحبت بو العديد مف المؤتمرات الدكلية كأقرتو في تكصياتيا     
، حيث جاء في 1953كعمى رأسيا المؤتمر الدكلي السادس لمقانكف الجزائي المنعقد في ركما عاـ 

تستمـز المعاقبة عمى الجرائـ االقتصادية تكسعا في فكرة الفاعؿ ك أشكاؿ المساىمة  (ب): "التكصية الثالثة

، كىك التكجو نفسو الذم اعتمده (3)''الجنائية ك إمكاف تطبيؽ الجزاءات الجنائية عمى األشخاص المعنكية
المؤتمر العربي العاشر لمدفاع االجتماعي الذم خصص لدراسة الجرائـ الناجمة عف النمك االقتصادم 

فضال عف مسؤكلية ممثؿ الشخص المعنكم  عمى تقرير المسؤكلية الجزائية لألشخاص المعنكية الخاصة
 .شخصيا، كما أقر مبدأ المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير

االتجاه الحديث ضكابط جديدة في التجريـ كفي إسناد المسؤكلية الجزائية ك تكسع نطاقيا  كعميو انتيج    
كأماـ ىذا كمو ال بد مف البحث في مدل اتساع  .كبيذا خرج عف القكاعد األصكلية لمقانكف الجزائي العاـ

نطاؽ التجريـ كمدل خركج المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية عف األحكاـ العامة لمقانكف الجزائي 
؟ العاـ

ان ءىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عميو في معرض دراستنا لممسؤكلية الجزائية عف الجريمة االقتصادية بد 
ثـ المسؤكلية الجزائية لألشخاص  بالمسؤكلية الجزائية لمغير عف الجريمة االقتصادية في المطمب األكؿ

المعنكية في الجريمة االقتصادية في المطمب الثاني كمحاكلة معرفة مكقؼ التشريع الجزائرم كالتشريعات 
. المقارنة مف فكرة المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في المطمب الثالث

 إسناد المسؤكلية الجزائية لمغير في الجرائـ االقتصادية: المطمب األكؿ

                                                                                                                                                                                     
 .324أنكر محمد صدقي المساعدة ، المرجع السابؽ، ص   -1
 .217محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -2
مخمد إبراىيـ الزغبي، حماية الماؿ العاـ في ظؿ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم، دار العممية الدكلية لمنشر   -3

 .113، ص2016كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى، 
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 كىذه تستند إلى المبدأ" شخصية المسؤكلية الجنائية"القاعدة في التشريعات الجنائية الحديثة      

كذىبت إليو معظـ التشريعات (1)ك ىك مبدأ تكصؿ إليو الفقو الجنائي"شخصية العقكبة "الدستكرم 

،  ك مف مقتضيات تطبيقيا إثبات أف مف يسأؿ عف جريمة البد أف يككف قد صدر عنو فعؿ (2)الحديثة
، لكف يكجد استثناءات عمى ىذه القاعدة إلى ذلؾيجعمو فاعال أك شريكا ك أف تككف إرادتو قد اتجيت 

تخص المديريف كالمسريف في المنشآت االقتصادية تمثمت في مسؤكلية رئيس المؤسسة عف الجرائـ التي 
 .يرتكبيا التابعكف ك بذلؾ يسأؿ جزائيا عف فعؿ غيره

     كعميو يجدر بنا التعرؼ عمى نطاؽ إسناد المسؤكلية عف فعؿ الغير كخصكصية تميز الجريمة 
االقتصادية في الفرع األكؿ ثـ حدكد تطبيؽ إسناد المسؤكلية الجنائية إلى الغير في الجرائـ االقتصادية في 

.  التشريع ك القضاء في الفرع الثاني

إسناد المسؤكلية الجزائية لمغير في الجرائـ االقتصادية   نطاؽ :الفرع األكؿ

إذا كاف مف المعقكؿ في التشريعات المدنية فتح مجاؿ لمساءلة شخص عف أفعاؿ مرتكبة ماديا مف 
 نذكر منيا مسؤكلية متكلي الرقابة عف أعماؿ الخاضع لرقابتو كذلؾ في حاالت محصكرة قانكنا الغير

 في القانكف الجنائي خاصة  أف يككف األمر كذلؾ، فإنو غير منطقيكمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ التابع
، كىك ما جعؿ التشريعات المقارنة ال تضع نصا عاما ليذا "الغير"عندما تكقع جزاءات شديدة عمى ىذا 

المبدأ ك إنما أخضعكه لمبدأ التخصيص فضمنكه في تشريعات خاصة كقد كانت أغمب ىذه التشريعات 
اقتصادية، كذلؾ راجع لخطكرة الجريمة االقتصادية عمى النظاـ االقتصادم لمدكلة كمصالح األفراد فدفع 
ذلؾ إلى ضركرة إنزاؿ العقاب عمى الرأس التي سيمت ارتكاب الجريمة المرتكبة ماديا مف طرؼ الغير 

كيكجد في إسناد المسؤكلية الجزائية لمغير خطكرة كبيرة مف حيث خركجو عف قاعدتي شخصية العقكبة ك 
شرعيتيا لذلؾ فإف تطبيقيا في الجرائـ االقتصادية يجب أف يستند إلى أسس قانكنية ك حجج قكية ك مقنعة 

. ك ىذا ما يدفعنا بالبحث عف أساس ىذه المسؤكلية، كضكابطيا

                                                           
 1991 كماؿ الديف أماـ، المسؤكلية الجنائية أساسيا ك تطكرىا، المؤسسة الجامعية، بيركت، طبعة الثانية،حمدـ  -1

 .206 –205ص
تخضع العقكبات الجزائية إلى  "(سالؼ الذكر) المتضمف التعديؿ الدستكرم 16/01 مف القانكف رقـ 160جاء في المادة   -2

 ".مبدأم الشرعية كالشخصية
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بررت العديد مف النظريات : أساس إسناد المسؤكلية الجزائية إلى الغير في الجرائـ االقتصادية / أكال
إمكانية إسناد المسؤكلية الجزائية لمغير مف منطمقيف، منطمؽ مكضكعي قكامو طبيعة النشاط االقتصادم 

ك سيتـ تناكؿ كؿ منطمؽ  كمنطمؽ شخصي قكامو الخطأ المفترض مف قبؿ مسؤكؿ الكياف االقتصادم
: عمى حدل

يقكـ ىذا المذىب عمى أساس طبيعة :  المذىب المكضكعي المستند إلى طبيعة النشاط االقتصادم-1

النشاط االقتصادم كالتجارم، دكف النظر إلى كجكد خطأ قد تـ ارتكابو مف طرؼ مدير المنشاة  
غير عند  ىذا المذىب فقد تـ النظر اؿ، ك عند تبرير المسؤكلية الجزائية عف فعؿ  قاالقتصادية أك تابعي

إلى النشاط االقتصادم عمى أساس أنو يقكـ عمى مجمكعة مف األسس التي تميزه عف غيره مف المياديف 
كسنتناكؿ ىذه (1)كلذلؾ فإف كقفا ليذه النظريات فإف الخطأ مفترض افتراضا غير قابؿ إلثبات العكس

عطاء المبررات التي جاءت بيا كؿ نظرية . النظريات كا 

 ك نقصد بيا أف مف أنشأ مخاطر ينتفع منيا فعميو تحمؿ األضرار الناتجة عنيا: نظرية المخاطر- 

كبالتالي كؿ مف يتكلى مشركع مف المشركعات، ككؿ مف يباشر مينة مف الميف المختمفة، إنما يرتضي 
سمفا الخضكع لما تفرضو عميو القكانيف مف التزامات تتصؿ بيذا النشاط، كتبعا لذلؾ يقبؿ تحمؿ النتائج 

كتعددت صكر نظرية المخاطر بيف . (2)المترتبة عف ىذا اإلخالؿ بيذه االلتزامات أك عدـ الكفاء بيا
كيرل البعض مف الفقياء أف في المسؤكلية  مخاطر المنشأ كمخاطر المنفعة ك ىذه ذات مفيـك اقتصادم

الجنائية لرئيس المؤسسة تطبيقا لنظرية المخاطر عمى أساس أف رئيس المؤسسة الخاضع لمكاجبات 
القانكنية لمينتو يككف بخضكعو ليا قد قبؿ بخطر عدـ تنفيذىا، كذلؾ األمر فيما يتعمؽ بما يرتكبو ىؤالء 
العماؿ ك المستخدميف مف مخالفات  ألحكاـ القكانيف االقتصادية في سبيؿ تحقيقيـ ألرباح تجارية يستفيد 

 تبعة ىذه األعماؿ، ك ما ينتج عنيا مف جزاءات ـفع ك عميوف باؿـمنيا رب العمؿ، فعمميـ يعكد عميو
مدنية ك جزائية، فمف يجازؼ لمحصكؿ عمى ربح مف الطبيعي جدا بؿ كمف المنطقي أيضا أف يتكقع كمنذ 

كىذا ما يعرؼ بنظرية التربح، التي تككف فييا المسؤكلية ناتجة عمى  ،(1)البداية نتائج سمبية، كمخاطر

                                                           
 345أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
، تخصص عمـ اإلجراـ  (غير منشكرة)نجيب بركاؿ، األساس القانكني لممسؤكلية عف فعؿ الغير، مذكرة ماجستير    -2

 .115، ص2012/2013كالعقاب، جامعة الحاج لخضر باتنة، جامعة الحاج لخضر بباتنة، 
 .410محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -1
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بحيث تشكؿ المسؤكلية الكجو اآلخر لمربح الذم يحققو صاحب المؤسسة مف نشاطو مما . أرباح المؤسسة
 .(1)يمزمو تحمميا عمى أنيا المقابؿ لربحو

كقد اعتنؽ ىذا التفسير مف قبؿ القضاء الفرنسي في القرف الماضي، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية 
نظرا ألف المكائح البكليسية تفرض عمى كؿ مف يباشر مينتو : بإدانة أحد رؤساء المنشأة معممة حكميا بأنو

كرغبة مف . (2)"الخضكع ليا بمجرد ممارستيـ لمينتيـ ىذه، فإنو يجكز معاقبتيـ عمى انتياؾ ىذه المكائح
المشرع في الحفاظ عمى النظاـ العاـ مف شتى األخطار الناجمة عمى انتشار الصناعات الحديثة كتعدد 

أضرارىا عمى الغير، تقرر القكانيف كاألنظمة في غالبية الدكؿ، تنظيـ بعض األنشطة الصناعية كالمشاريع 
كالميف كالحرؼ، تكجب إلزاـ رب العمؿ بتنفيذ كاجبات ك التزامات معينة، يترتب عمى اإلخالؿ بيا أك 

؛ ذلؾ ألنو يكفي لقياـ (3)خرقيا مسؤكلية جزائية بحقو حتى كلك كاف الفاعؿ عامال أك مستخدما لديو
المسؤكلية الجزائية لرئيس المنشأة أف يككف ىناؾ تنظيـ مفركض عميو كأال يحتـر ىذا التنظيـ، كال يغير 

 .(4)مف ذلؾ أف يككف مرتكب المخالفة شخصا خالفا لممدير

فالمسؤكلية الجزائية كخاصة في الجرائـ االقتصادية، ىي غالبا مسؤكلية مادية أك مكضكعية مناطيا 
كحدكث الكاقعة اإلجرامية مف الغير بمناسبة   (أكال)ثبكت الصفة كمالؾ أك مستغال أك مدير المحؿ : أمراف

 .(5)القياـ بنشاط المحؿ ثانيا، قامت المسؤكلية الجزائية بغير الحاجة إلى ثبكت الخطأ أك افتراضو

بيذا يعتبر البعض أنو يعد إدخاال لمسؤكلية تقـك عمى المخاطر في قانكف العقكبات، فكؿ جريمة تنتج عف 
تسيير المنشأة، تؤدم إلى قياـ المسؤكلية الجنائية لمديرىا، كىذه المسؤكلية تقـك عمى نظرية المخاطر التي 
 (1)لـ تكف مقبكلة في القانكف المدني حتى كقت قريب، كما تزاؿ مع تحفظات كذلؾ حتى بعد المكافقة عمييا

بالرغـ مف التأييد كالقبكؿ الذم حظيت بو ىذه النظرية مف قبؿ العديد مف الفقياء، إال أنيا في مقابؿ ذلؾ 
مخالفتيا لمبادئ قانكف العقكبات، فيذا القانكف يعتد فقط بإرادة : كجيت إلييا عدة انتقادات نذكر منيا

                                                           
 .209رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -1

- 
2

  Cass. Crim, 07/12/1870, Bull Crim n°315. 

 .116مقتبس عف نجيب بركاؿ، المرجع السابؽ، ص- 
 .413محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -3
 .368عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص   -4
 .413محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -5
 دكتكراه قانكف، جامعة القاىرة، مصر أطركحةخالد السيد عبد الحميد مطحنة، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير،  -1

 .227، ص2001
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ارتكاب الجريمة دكف إرادة تحمؿ المسؤكلية الجنائية عنيا، فالمسؤكلية الجنائية ال تتكقؼ عمى قبكؿ 
نما تكقع عميو بمجرد ارتكابو الجريمة فيناؾ فرؽ بيف اتجاه إرادة الفاعؿ إلى الجريمة كىك . (1)الجاني ليا كا 

أمر الشؾ فيو أف القانكف يعترؼ بو، كاتجاه ىذه اإلرادة  إلى تحمؿ المسؤكلية الجنائية عف ىذه الجريمة 
 .(2)كىك أمر ليست لو أدنى قيمة قانكنية

حتى بالنسبة لفرضية قياـ المسؤكلية عمى أساس نظرية الربح كما سبؽ الذكر، كالتي فحكاىا أف رئيس 
تعارضيا مع : المشركع يسأؿ عف جرائـ تابعيو باعتباره ىك المستفيد منيا، تعرضت النتقادات عديدة منيا

 .(3)قكاعد قانكف العقكبات كالذم ال يعرؼ نظاـ المخاطر فيذا النظاـ مجالو القانكف المدني

كما أف اعتبار الربح ىك العنصر األساسي لقياـ المسؤكلية يتنافى مع الكاقع، ذلؾ ألف المسؤكلية الجزائية 
أنو ليس في جميع الحاالت  ىي قائمة دكف النظر إلى الفائدة التي يجنييا الفاعؿ مف كراء عممو، كما

يحقؽ المتبكع ربحا مف جراء ىذا الفعؿ، خاصة المؤسسات الكبرل التي يساىـ فييا العديد مف األشخاص 
كال يستفيد المدير مف أرباحيا إال بنسبة ضئيمة، فيشاركو الربح مساىمكف آخركف دكف أف تمحقيـ 

 .(4)المسؤكلية الجزائية

أماـ ىذه االنتقادات التي ىدمت نظرية المخاطر في تأسيس المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير في الجرائـ 
 .االقتصادية، ذىب أنصار المذىب المكضكعي إلى اعتماد نظرية أخرل تسمى بنظرية السمطة

مفاد ىذه النظرية أف مدير المنشأ االقتصادية يتمتع بالسمطة، كىذه السمطة تتيح لو :نظرية السمطة -

صالحيات كبيرة، فمدير المؤسسة أك صاحبيا يككف مسؤكال جزائيا عف الجرائـ االقتصادية المقترفة مف 
قبؿ مستخدميو، ال بسبب قبكلو تحمؿ المخاطر كال ألنو يجني منفعة مف مشركع، كلكنو يسأؿ لككنو 

يحتفظ بالسمطة، كىي سمطة تتيح لو منع ارتكاب الجرائـ كبيذا تككف المسؤكلية الجزائية لمدير المؤسسة 
 .(1)كمسؤكلية كظيفية، أم كمقابؿ حتمي لما يتمتع بو مف سمطة

                                                           
 .369عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص   -1
 .117نجيب بركاؿ، المرجع السابؽ، ص   -2

-
3
 VARINARD. A, PRADEL. J, « Les grands arrêt du droit criminel », Tom1, les sources du droit pénal, Dalloz 

1995, p 351. 
 .211رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -4
مصر  محمد سامي الشكا، المسؤكلية الجنائية عف المشركعات االقتصادية الخاصة، دار النيضة العربية، القاىرة -1

 .138 -137ص ،1999
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مف المبادئ البدييية في عمـ اإلدارة ك في مجاؿ القانكف اإلدارم أف فرض الكاجبات الثقيمة عمى المدير 
كالمسير يقابمو التمتع بصالحيات كاسعة كىذا ما يمكنو القياـ بيذه الكاجبات عمى الكجو المقبكؿ كلذلؾ 

فإف ىذه الصالحيات أك السمطة ىي التي تمكف المتبكع مف تحقيؽ فرض السمطة الفعمية عمى تابعيو مف 
. (1)ناحية كما أنيا ىي التي تمكنو ك تممي عميو كاجب التكجيو ك الرقابة مف ناحية أخرل

فمسؤكلية المدير الجزائية  تنطمؽ مف ككنو رقيبا عمى مف يعمؿ تحت إشرافو كسمطتو، كأنو مسؤكؿ عف 
مراقبة سير العمؿ في إدارتو كفقا لما تقتضي بو األنظمة كالقكانيف، كيقع عمى عاتقو منع كقكع الجريمة 

إذا كاف المبدأ ىك عدـ "بأنو  ليذا قضت محكمة النقض الفرنسية. (2 )التي يقترفيا مف لو الحؽ عميو
 الحكـ جزائيا عمى شخص إال إذا ارتكب فعال شخصيا كفي أف ال يحكـ عمى أحد جزائيا عف فعؿ الغير

إال أف المسؤكلية الجزائية يمكف أف تترتب عف فعؿ الغير في حاالت استثنائية، حيث تمـز بعض 
المكجبات القانكنية إجراء مراقبة مباشرة عمى فعؿ الغير، كحيث أنو في الصناعات الخاضعة لألنظمة 

 لنشاطاتيا، السيما تمؾ الخاصة بالنقؿ، المسؤكلية الجزائية تقع عمى عاتؽ رئيس المؤسسة ألف المنظمة
 (3)"شركط االستثمار كمكصفاتو مفركضة عميو شخصيا كأنو التـز بكاجب شخصي بتنفيذ تمؾ الشركط

. كبالنتيجة فإف مف يممؾ ىذه الصالحيات ك تمؾ السمطة يككف مسؤكال عما يقـك بو تابعكه مف أعماؿ 

لقد انتقدت ىذه النظرية ىي األخرل كىذا راجع التساع نطاقيا، فيي تصمح كسيمة لتبرير أم حكـ 

؛ حيث يصبح المديركف كنكع مف (4)باإلدانة يصدر في حؽ رئيس المشركع أك في حؽ مدير المؤسسة

 .(1)الرىائف يعاقبكف عمى أخطاء لـ يستطيعكا تكقعيا كال منعيا، األمر الذم سيؤدم إلى شمؿ في اإلدارة
. مما ينعكس سمبا عمى التنمية االقتصادية

إلى جانب ىذه النظريات التي تعرضنا إلييا سابقا، يمكف أف نشير كذلؾ إلى ما يسمى بنظرية التتابع في 
المسؤكلية، كنظرية النيابة القانكنية، كغيرىا مف النظريات كالتي ىي بدكرىا كجيت ليا العديد مف 

                                                           
 .347أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .416محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -2

- 
3

  Cass. Crim, 07/05/1870, S. 1870.1.439  

 416مقتبس عف محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص- 
- 

4
  DELMAS. M. M, «  Droit pénal des affaires », op cit , p.94. 

 .418محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص    -1
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االنتقادات ذلؾ ألف ىذه النظريات في مجمميا ارتكزت عمى الفعؿ المادم أكثر مف تركيزىا عمى الصمة 
. (1)النفسية بيف الفعؿ كالشخص الذم يسأؿ عنو

 فأماـ ىذه االنتقادات التي كجيت لممذىب المكضكعي المستند إلى طبيعة النشاط االقتصادم، ظير 
عتبر أنصار المذىب الشخصي كالذم قكامو الخطأ المفترض مف قبؿ مسؤكؿ أك كأالمذىب الشخصي 

. سكؼ نخصو بالدراسة في الفقرة المكالية ىك ما ك مدير المنشأة االقتصادية

 اعتبر أنصار المذىب الشخصي أف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير تسند:   المذىب الشخصي-2

إلى الشخص المسير أك رب العمؿ ك ليس نشاط رب العمؿ،  فاالتجاه ينظر إليو عمى أساس أنو شريؾ  
بالمخالفة المرتكبة كاتجاه آخر ينظر إليو عمى أساس  أنو فاعؿ معنكم ك ثالث ينظر إليو عمى أساس 

. الخطأ مفترض في حقو ك سأتناكؿ ذلؾ تباعا

ىناؾ فاعؿ  تقكـ ىذه النظرية عمى أساس كحدة الجريمة ك تعدد الجناة،: نظرية االشتراؾ اإلجرامي-
أصمي يقـك بالركف المادم لمجريمة ك ىك في ىذه الحالة التابع، بينما يساعده المتبكع في تنفيذ جريمتو ك 
يقـك بدكر ثانكم مما يجعمو شريكا تبعيا لو ك تتمثؿ صكرة اشتراؾ المتبكع أك رب العمؿ في الجريمة في 
ىذه الحالة أنو كانت باالمتناع، حيث كاف قادر عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع كقكع الجريمة ك لكنو 

. بذلؾ يعد شريكا في جريمة المتبكع. لـ يقـ بذلؾ رغبة في تحقيؽ الجريمة

   غير أنو كجيت انتقادات ليذه النظرية مف بينيا أف االشتراؾ يفترض مساىمة تبعية أما المسؤكلية 
الجنائية عف فعؿ الغير فتفترض مساىمة أصمية، كذلؾ االشتراؾ الجرمي غير متصكر في الجرائـ غير 
العمدية أما المسؤكلية عف فعؿ الغير فيي ممكنة ككاردة في مضمار الجرائـ االقتصادية الغير العمدية 
أيضا االشتراؾ الجرمي ال يككف إال في الجنح ك الجنايات، أما المسؤكلية عف فعؿ الغير فقد تككف في 

. (1)المخالفات أيضا

جاءت ىذه النظرية عمى أنقاد نظرية االشتراؾ اإلجرامي كأساس لتبرير : نظرية الفاعؿ المعنكم -

المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير، كأصحاب ىذا االتجاه اعتبركا رب العمؿ فاعال لمجريمة ك لكنو ليس 
فاعال ماديا، أم أنو لـ يرتكب الجريمة بيده، ك لكنو بكاسطة غيره، كبذلؾ فيك يعتبر فاعؿ معنكم لمجريمة 

                                                           
 . كمايمييا418محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص : ػلمزيد مف التفصيؿ الرجكع ؿ   -1
 .349أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
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يرل  (Roux(1)سركؾ)التي تـ ارتكابيا مف طرؼ مستخدمو، ك صاحب ىذه النظرية ىك الفقيو الفرنسي 
أف االفتراض الذم يقصده ليس افتراض الخطأ، ك إنما افتراض إرادة ارتكاب الجريمة مف طرؼ رب العمؿ 

 تأك مدير المنشأة االقتصادية ك أماـ التطكر الكبير الذم حدث في المنشآت االقتصادية ك الذم عبر
عنو ضخامة المشاريع االقتصادية مما أدل إلى كثرة المستخدميف فييا كتشعب العمؿ ك بالتالي كثرة 

 كلحماية االقتصاد مف ىذه الجرائـ  ارتكاب المخالفات االقتصادية مف أجؿ المحافظة عمى ىذه المنشآت
رادة عمى عاتؽ مدير أك مسير المؤسسة يفترض فيو أنو اإلالمرتكبة فإف المشرع نص عمى إقامة قرينة 

. (2)أراد بنفسو إحداث ما أدل إىمالو إلى ارتكابو بكاسطة عمالو

بأف ىذه النظرية تحافظ عمى مبدأ شخصية المسؤكلية كالعقكبة، ذلؾ ألف الجريمة " رككس"كيرل الفقيو 
  تسند إلى فاعميا، كال تعاقب شخصا عمى فعؿ لـ يرتكبو؛ فرب العمؿ ىك فاعؿ الجريمة لـ تقترفيا يداه

كما أف فكرة الفاعؿ المعنكم ليست غريبة عمى القانكف الكضعي الذم  .(3)بؿ ارتكبيا بكاسطة مستخدميو
يكجد بيف نصكصو ما يعاقب بصفة فاعؿ لمجريمة إلى جانب فاعميا المادم، ذلؾ الذم أمر الغير 

 .(4)الرتكابيا أك تركو بإىمالو يرتكبيا

كيمكف تعريؼ الفاعؿ المعنكم بأنو مف يدفع شخصا حسف النية أك غير ذم أىمية جزائية إلى ارتكاب 
الجريمة أك ىك مف يسخر غيره في تنفيذ الجريمة فيككف في يده بمثابة آلة أك أداة يستعيف بيا في تحقيؽ 

الجريمة أك  العناصر التي يقكـ عمييا كياف الجريمة، كبعبارة أخرل الفاعؿ األصمي ىك مف يقـك بماديػػات 
األفعاؿ المككنة لمجريمة، أما الفاعؿ المعنكم فيك الشخص الذم دفع غيره أك ىذا الفاعؿ األصمي 

 . لتنفيذىا مف قبؿ الفاعؿ المعنكم(1) عف طريؽ كضع المخططات اإلجراميةةالرتكاب الجريمة خفي

ككي تتكفر صفة الفاعؿ المعنكم لدم صاحب المشركع الجرمي، يجب أف تككف قد تكفرت لديو النية 
 .(2)الجرمية كفكرة تحقيؽ مشركعو الجرمي، بكاسطة الغير بعمؿ إيجابي قاـ بو في ىذا السبيؿ

                                                           

1-   Roux : رككس رجؿ قانكف كمحامي مرمكؽ في فرنسا. 
 .379عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص   -2
 .219رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -3
 1969محمد عثماف اليمشرم، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، دار الفكر العربي، القاىرة مصر، الطبعة األكلى،    -4

 .116-115ص
 .422 ك421محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص    -1
 .245المرجع السابؽ، ص مصطفى العكجي،   -2
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، أف إرادة مسير المؤسسة مفترضة، ذلؾ ألنو أراد إحداث ما "رككس"كحسب رأم صاحب ىذه النظرية 
أدل إىمالو إلى كقكعو، كمصدر ىذا االفتراض ىك القانكف نفسو، ذلؾ أف المشرع ىك الذم يضع 

االلتزامات المفركضة مباشرة عمى مسير المؤسسة بنفسو نظرا لمتطكر الذم حدث في حجـ المؤسسات 
عمالو أك مرؤكسيو، فإف المشرع كمف أجؿ عدـ االعتداء بيذه  كالمنشآت، كالذم أدل إلى أف ينيب عنو

اإلنابة تحقيقا لألمف االجتماعي رأل مف المالئـ إقامة قرينة إرادة عمى عاتؽ رئيس المنشأة بفضميا 
كبالتالي االفتراض الذم يقصده  .(1)يفترض فيو أنو أراد بنفسو ما أدل إىمالو إلى ارتكابو بكاسطة عمالو

. ىك افتراض اإلرادة الرتكاب الجريمة  كليس الخطأ" رككس"

مف النقد ىي أيضا، كاعتبرت نظرية معقدة كفييا الكثير مف البعد عف الكاقع   " ROUX"لـ تسمـ نظرية 
النقد، أنيا غير منطقية، ففكرة الفاعؿ المعنكم تفترض  ق النظرية كيجعميا عرضةذكأىـ ما يكجو مف نقد لو

أف شخصا سخر آخر في ارتكاب النشاط اإلجرامي مستغال في ذلؾ انعداـ أىميتو أك حسف نيتو، كالفرض 
المادم لمجريمة، كيتطمب  ػؿعالذم نعالجو في مسؤكلية رئيس المنشأة يفترض تكافر األىمية لدل الفا

. (2)الخطأ في حقو

مف طرؼ مشركع اؿ الرتكاب الفعؿ الغيرأما بالنسبة إلقامة المشرع قرينة تقتضي بافتراض إرادة المتبكع 
بإىمالو كما سبؽ تبياف ذلؾ، يدحضو أف المتبكع لـ يرد الفعؿ الذم اقترفو التابع حقيقة، مما التابع، 

يتطمب نصا صريحا مف المشرع إلقرار ىذه القرينة كالتصريح بيا، كىك ليس لو كجكد عمى أرض 
 .(3)الكاقع

بعد االنتقادات العديدة التي كجيت إلى النظريتيف السابقتيف برزت ىذه  :نظرية الخطأ الشخصي- 3

النظرية كالتي يعتبر أنصارىا أف الخطأ المفترض، صكرة مف صكر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير 
فالقانكف يفترض مباشرة ك بصفة شخصية . فالخطأ الشخصي الذم ارتكبو المدير أك المسير ىك مفترض

عمى رب العمؿ تنفيذ االلتزامات التي ينص عمييا ك في حالة اإلخالؿ بذلؾ فإنو يجعؿ نفسو مسؤكال 

                                                           
 .353أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .221رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -2
 .27، ص 1989، (ط.ب)،  مصر اإلسكندرية،عبد الحميد الشكاربي ،الجرائـ المالية كالتجارية، منشأة المعارؼ   -3
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  .(1) أك مف طرؼ عمالو أك مستخدميو مسؤكلية جزائية عف كؿ مخالفة ليذه النصكص سكاء كقعت منو

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىك اإلخالؿ بما عميو مف كاجب الرقاب " (2)كالخطأ المفترض حسب األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم

فالمفترض ىك عدـ قياـ متكلي الرقابة بيذا الكاجب بما ينبغي عميو العناية، كالخطأ قد يككف في الرقابة أك 
  .(3)"مستخدميو أك فييا جميعاؿفي تكجيو أكفي حسف االختيار 

 ك بالتالي ىذه النظرية لـ تخرج عف القكاعد العامة لممسؤكلية الجزائية، فالمسؤكلية الجزائية عف فعؿ 
 .(4)الغير إنما تقرر مسؤكلية عف سمكؾ كخطأ شخصييف

 أنو عمى عكس ما يقع ادعاؤه غالبا مف Stefani  et Levasseur"(5)ستيفاني ك لكفاسير"كيرل األستاذاف 
ككف ىذه المسؤكلية استثناء حقيقا مف مبدأ شخصية المسؤكلية كالعقاب كالذم يقتضي أف العقاب ال يقع 
إال عمى الفاعؿ الذم ارتكب المخالفة فإف االستثناء ىنا ما ىك إال ظاىرم ألف المسؤكؿ جزائيا عف فعؿ 

كبالتالي المسؤكلية ىنا عمى حد  .(6)"الغير لـ يقع عقابو إال لككنو قد ارتكب كبصفة شخصية خطأ جزائيا

 ىي مسؤكلية مزعكمة عف فعؿ الغير فال مجاؿ إذا لمحديث عف استثناء أك خرؽ (1)تعبير بعض الفقياء
. ذلؾ ألف الخطأ ىك مفترض. لمبدأ شخصية المسؤكلية كالعقاب

                                                           
 .25محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص   -1
 أكت 11أحد أعالـ الفقو كالقانكف في الكطف العربي كلد في  (ـ1971-ـ1895)عبد الرزاؽ السنيكرم  -2

حيث حصؿ عمى  بالقاىرة  ثـ التحؽ بمدرسة الحقكؽ1913كحصؿ عمى الشيادة الثانكية عاـ  باإلسكندرية 1895
لمحصكؿ عمى  فرنسا ثـ سافر 1920 ككاف ككيالن لمنائب العاـ عاـ ـ1919 ثكرة  كتأثر بفكر 1917ـ الميسانس عا

لمزيد مف التفصيؿ  1936 عاـ ليعمؿ مدرسان لمقانكف المدني بالكمية ثـ انتخب عميدان ليا 1926 الدكتكراه كالعكدة سنة
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8:عمى الكصمة. 11/09/2017الرجكع لمكقع كيكيبيديا كالذم تـ االطالع عميو يـك 

 1966، (ط.ب)دار النيضة العربية، القاىرة،  ،1جعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكجيز في شرح القانكف المدني،  -3
 .426ص

 .427محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -4
- 

5
 STEFANI. G. : Juriste, Professeur honoraire à l'Université de droit , d'économie et de sciences sociales de 

Paris (en1987). Consulter le24/08/2017 dans le site.http://data.bnf.fr/11925463/gaston_stefani/. 

-LEVASSEUR .G : Juriste, Professeur honoraire à l'Université de droit , Université de Paris. 
 .427محمكد داككد يعقكب ، المرجع السابؽ، ص   -6
، نقال عف محمكد داككد Bouloc(B)- Pradel (J)-wilfrid(-G )Stefani  (G) et Levasseur،   مف بيف ىؤكالء الفقياء   -1

 .428، المرجع السابؽ، ص يعقكب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://data.bnf.fr/11925463/gaston_stefani/
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كفي سبيؿ تحديد الخطأ المفترض كجب أكال تحديد مككنات كاجب الحرص المنكط بمدير المشركع كالتي 
: (1)يمكف حصرىا في مايمي

الكسائؿ الالزمة لحسف أدائيـ لعمميـ؛ بتزكيد عمالة  -
 العناية في اصدر أكامره كتعميماتو؛ -
 عمى عمؿ تابعيو؛ لإلشراؼ اإلشراؼ الشخصي أك بتكميؼ مختصيف -
". يجب أف يحسف اختيار عمالو بدقة -

إف تقصير رب العمؿ أك مدير المنشأة االقتصادية بالقياـ بيذه الكاجبات المكككلة إليو، إنما يعتبر خطأ 
مفترض يتبعو مسؤكليتو الجزائية عما يتـ ارتكابو مف مخالفات ألحكاـ القكانيف االقتصادية المنظمة ليذه 

 .(2)المشركعات

كالمسؤكلية الجزائية بيذا الشكؿ ال تشكؿ خركجا عمى مبدأ شخصية العقكبة، ألف القانكف ال يقرر مسؤكلية 

نما يقررىا بسبب فعؿ ارتكبو غيره جزائية  كمعنى ذلؾ أنيا مسؤكلية، (3)شخص عف فعؿ ارتكبو غيره، كا 

  (4)عبر الغير كليس عف فعؿ الغير، ففعؿ الغير لـ يكف سكل إظيارا لممخالفة الحاصمة مف قبؿ المتبكع
لـ تسمـ ىذه النظرية أيضا مف النقد كذلؾ لككنيا خرجت عف مبدأ قرينة البراءة بافتراضيا لمخطأ 

الشخصي، لكف كمع ذلؾ تعتبر ىذه النظرية  بالمقارنة مع نظيراتيا مف النظريات السالفة الذكر األصح 
كأكثر كاقعية كمنطقية كأقرب مالئمة لمبادئ القانكف الجزائي، إذ ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ استساغة 

. مؤاخذة شخص ميما كانت صفتو بفعؿ ارتكبو شخص آخر ميما كانت العالقة التي تربطيما

ف تـ قبكؿ فكرة المسؤكلية الجزائية لمسيرم المؤسسات عبر فعؿ المستخدميف، بناء عمى نظرية  كما أنو كا 
األشراؼ كالرقابة لمنع ارتكاب الجرائـ بمؤسساتيـ أك بمناسبة نشاطيا مف  الخطأ الشخصي، كالذم مصدره

قبؿ المستخدميف، فإنو يرل مف باب العدالة عدـ إثقاؿ كاىؿ المسيريف بزخـ مف المسؤكلية إلى أف تثبط 

                                                           
 .378-386عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص   -1
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لدييـ ركح المبادرة كالمخاطرة، كيتعطؿ نشاط المؤسسة بسبب الحرص الشديد مف قبؿ المسيريف في الرقابة 
 .(1)كاإلشراؼ عمى كؿ كاردة كشاردة، كىك أمر في الكاقع يكاد يككف مستحيال

: ضكابط إسناد المسؤكلية الجزائية إلى الغير في الجريمة االقتصادية / ثانيا

ال يمكف تصكر قياـ المسؤكلية الجزائية لممتبكع عف كافة المخالفات التي يرتكبيا التابع،  كما ال 
يمكف تصكر قياـ مسؤكلية التابع كحده، أك المتبكع كحده دائما، بؿ البد مف كجكد مجمكعة مف الضكابط 
كاألسس التي تنظـ ىذه العالقة كتحدد أبعادىا، كعمى ىذا األساس سكؼ نتناكؿ شركط إسناد المسؤكلية 

، ثـ نتعرض لمكضكع التخفيؼ مف حدة  ىذا المبدأ في إسناد المسؤكلية الجزائية (1)الجزائية إلى الغير 
 .(2 )(2)إلى الغير

: شركط إسناد المسؤكلية الجزائية إلى الغير-1

نظرا لخطكرة تطبيؽ المسؤكلية الجنائية لممتبكع أك المسيريف عف فعؿ الغير ك ذلؾ نظرا لخركجيا 
عف مبدأ شخصية المسؤكلية ك العقكبة فإف القضاء كالفقو كضع مجمكعة مف الشركط لتطبيؽ ىذه 

:  المسؤكلية تمثمت في شرطيف أساسيف يتمثالف فيمايمي

 .كجكد عالقة تبعية ما بيف التابع ك المتبكع  -
. ارتكاب مخالفة مف قبؿ التابع بمناسبة تأدية الكظيفة أك بسببيا -

تقـك عمى عنصريف أكليما عنصر السمطة الفعمية، فال :  كجكد عالقة تبعية ما بيف التابع ك المتبكع*
يمكف القكؿ بكجكد عالقة التبعية ما لـ تكف لممسير أك رب العمؿ سمطة فعمية عمى التابع ميما كاف 

مصدر ىذه السمطة سكاء عقد أك عالقة كظيفية كسكاء كاف ىذا العمؿ بأجر أك بدكنو ككيفما كاف نكع 
العمؿ مقصكر عمى مدة معينة أك دائـ، فتقـك عالقة التبعية  إذا تكافرت لممتبكع عمى التابع سمطة 

فعمية،كبالتالي عالقة التبعية ترتبط بكجكد المتبكع الذم يتحمؿ المسؤكلية الجزائية عما يرتكبو التابع مف 
كليس مف الضركرم أف تككف السمطة شرعية، بؿ يكفي أف تككف فعمية، سكاء كانت ىذه . انحرافات

السمطة مستمدة مف عقد باطؿ أك عقد غير مشركع أك غير ذلؾ، فماداـ باستطاعتو استعماليا أك حتى لـ 
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، ذلؾ الف القانكف الجزائي يأخذ بالمراكز (1)يستعمميا فعال، فإف عالقة التبعية تبقى مكجكدة كقائمة

. ، فنجد مثال في إطار الشركات يكجد ما يسمى بالمسير الفعمي كما سبؽ شرحو سابقا(2)الفعمية

كأف تككف لو الرقابة (3)كثانييا أف يككف لممتبكع، السمطة في أف يصدر لتابعو أكامر يكجيو بيا في عممو
عميو في تنفيذ ىذه األكامر، أم تككف لو الرقابة مف الناحية اإلدارية، كلك لـ يكف قادرا عمى الرقابة 

 .(4)كالتكجيو مف الناحية الفنية

ال يكفي أف تككف الكظيفة أك :  ارتكاب المخالفة مف قبؿ التابع بمناسبة تأدية الكظيفة أك بسببيا*
 أف العامؿ يثبتالعمؿ قد سيؿ ارتكاب الجريمة أك ساعد عمييا أك ىيأ الفرصة الرتكابيا، حيث يجب أف 

أك التابع ما كاف يستطيع ارتكاب المخالفة أك الخطأ أك ما كاف يفكر في ارتكابيا لكال الكظيفة، أك العمؿ 
 (5)أك بمناسبتيما، كقد يتحقؽ ذلؾ عف طريؽ اإلساءة في استعماؿ ىذه الكظيفة أك عف طريؽ استغالليا

كيستكم أف يككف خطأ التابع قد أمر بو المتبكع أك لـ يأمر بو، عمـ بو أك لـ يعمـ بو، عارض فيو أك لـ 
 .(6)يعارض، ارتكبو رغبة في خدمة المتبكع أك لباعث شخصي

كبالتالي المتبكع لـ يكف قادرا عمى ارتكاب المخالفة لكال الكظيفة أك العمؿ الذم يقـك بو، كبذلؾ تقـك 
.  مسؤكلية التابع كالمتبكع

: التخفيؼ مف حدة  المبدأ في إسناد المسؤكلية الجزائية إلى الغير-2

الضركرات االقتصادية، إسناد المسؤكلية الجزائية لمغير كالمتمثؿ في المتبكع عما اقترفو التابع  مف
مف مخالفات جزائية، كىي مسؤكلية مفترضة، لكف ىذا المبدأ ال يمكف أخذه عمى إطالقو، إذ أف في ذلؾ 
طالؽ أليدييـ في ارتكاب ما زعمكا إليو مف مخالفات،  ما داـ أنيـ غير مسؤكليف عما  تشجيع لمتابعيف كا 

 .(7)اقترفت أيدييـ، كأف المسؤكلية سكؼ يتحمميا المتبكع

                                                           
 .1148عبد، الرزاؽ أحمد السنيكرم، المرجع السابؽ، ص   -1
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 .220، ص1990، (ط.ب)،  مصرعبد الناصر تكفيؽ العطار، مصادر االلتزاـ، مؤسسة البستاني، القاىرة   -6
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كلمتخفيؼ مف حدة ىذه المسؤكلية الجزائية الممقاة عمى عاتؽ المتبكع، اقتضت الضركرة أف يقـك إلى جانب 
رككس "مسؤكلية المتبكع أف أفعاؿ تابعيو، مبدأ المسؤكلية الجزائية الشخصية لمتابع، ىك ما أكد عميو الفقيو 

ROUX" حيف أشار إلى معاقبة الفاعؿ المعنكم لجريمة يجب أف ال تؤدم إلى إىماؿ الفاعؿ المادم ،
. (1)ليا

لذلؾ فإف مسؤكلية المتبكع الجزائية ال تنفي مسؤكلية التابع  في جميع الحاالت، فقد تقـك مسؤكلية المتبكع 
دكف التابع، كما قد تقـك مسؤكلية التابع دكف المتبكع، كفي حالة ثالثة قد تقـك مسؤكلية التابع كالمتبكع معا 

: (2)كىك ما سكؼ نتناكلو فيما يمي

األفعاؿ  حاالت قياـ مسؤكلية المتبكع جزائيا عف تزداد : قياـ المسؤكلية الجزائية لممتبكع دكف التابع*
في التشريعات االقتصادية، برغـ  المرتكبة مف قبؿ التابع، دكف أف يتحمؿ ىذا األخير أية مسؤكلية جزائية

مف أف الفعؿ المادم لمجريمة ىك مرتكب مف التابع، ألنو مف جية ليست لو أم تجربة، كمف جية أخرل 
 إثبات إىمالو ة المتبكعكيجب لقياـ مسؤكلي .(3)فإف المدير ال يطمعو دائما عمى مجريات سياستو التجارية 

أك عدـ تقيده باألنظمة، كبالتالي إذا لـ تقـ الصمة السببية بيف عدـ التقيد باألنظمة كبيف الحادث ال تقـك 
 .(4)المسؤكلية

عف فعؿ لمغير ليست مطمقة أك  إف المسؤكلية الجزائية : قياـ المسؤكلية الجزائية لمتابع دكف المتبكع*
نما ىي قابمة لمطعف كاالنتفاء مف الشخص المعتبر مسؤكال، األسباب العامة  فإف إلى جانب مفترضة كا 

النافية لممسؤكلية تكجد مكانع أخرل لممسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير، تفرضيا خصكصيات ىذه 
 الخطأ لدل المسؤكؿ جزائيا عف فعؿ كانتفاءتفكيض السمطة؛ : المسؤكلية، كيمكف حصرىا في سببيف

 .(5)الغير

تنازؿ عف سمطات معينة تقع عادة ضمف  أك اؿتفكيض  الصالحياتبالنسبة لتفكيض السمطة يعني 
مسؤكلية شخص معيف ممثؿ في مسير شركة أك رئيس مؤسسة، أك ىيئة معينة، كمجمس اإلدارة إلى 

قصد بو أف يتـ نفي  مالخطأ ، أما بالنسبة النتفاءأك رؤساء األقساـ أك ألحد المكظفيف المدرييف الفنييف
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القصد كالخطأ عف المتبكع فيثبت أنو لـ يكف طرفا كال شريكا في ارتكاب الجـر قصدا، كما يثبت أنو لـ 
يرتكب أم صكرة مف صكر الخطأ  حتى تعتبر ىذه الجريمة بحقو جريمة خطأ، كبذلؾ تنتفي مسؤكليتو 

كبالتالي إذا ما انتفى الخطأ انتفت معو ىذه المسؤكلية  .(1)عف ىذه الجريمة كال يسأؿ عنيا إال فاعميا

 .(2)بصفة آلية 

 ىذا المبدأ ال يسرم عمى إطالقو، ذلؾ أنو ال يتحمؿ : المسؤكلية الجزائية المزدكجة بيف المتبكع كتابعو*
المسؤكلية عف فعؿ غيره فقد تتقرر أحيانا مسؤكلية مزدكجة لمتابع كالمتبكع معا فالقاعدة '' المتبكع''دائما 

أف ىذا األخير ال  مسؤكال، كما األساسية في ذلؾ أف خطأ الفاعؿ المادم ال يحجب خطأ مف اعتبر
، كبيذا التخفيؼ مف حدة مبدأ إسناد المسؤكلية الجزائية لمغير تككف قد عدنا (3)يحجب خطأ الفاعؿ المادم

. لألصؿ

تطبيقات إسناد المسؤكلية الجزائية إلى الغير في الجرائـ  :الفرع الثاني
: االقتصادية

، كما سبؽ الذكر، كرسخت (4)ظيرت في القضاء الفرنسي،فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير
ىذه المسؤكلية فيما يتعمؽ بالجرائـ االقتصادية دكف غيرىا أم مسؤكلية أراب العمؿ ك مدير المشركعات 
االقتصادية عف المخالفات التي يرتكبيا التابعكف، كما استقر عميو القضاء ىك أنو الدعكل الجزائية في 
المخالفات الصناعية يجب أف تكجو مباشرة ضد رب العمؿ ك أف أصحاب العمؿ ك المديريف مسؤكلكف 
شخصيا عف الجرائـ االقتصادية التي ترتكب في مشركعيـ كعمييـ يقع ضماف تنفيذ القكانيف ك األنظمة 

أما بالنسبة لمقضاء في الدكؿ العربية فمكقفو غالبا . كالمكائح حتى لك جيمكا المخالفة التي يرتكبيا تابعكىـ
بعض  كقد نص عمى ىذه المسؤكلية. صريح ىك الرفض مثؿ ىذه المسؤكلية ما لـ يكف ىناؾ نص

كىك ما سنحاكؿ تناكلو أكال ثـ نحاكؿ  العمؿ بيا كتطبيقيا مف طرؼ قضاءىا تـ التشريعات المقارنة ك
. معرفة مكقؼ المشرع  الجزائر مف ذلؾ ثانيا

: مجاؿ تطبيؽ المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير في التشريع كالقضاء المقارف/أكال
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حرصا عمى الحفاظ عمى السياسة االقتصادية لمدكلة كمصالح األفراد دأب المشرع في بعض  
كتـ تطبيقيا مف  (1)التشريعات المقارنة عمى النص صراحة عمى المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير 

: كىك ما سيتـ تناكلو عمى النحك التالي (2)طرؼ قضائيا 

:   ف فعؿ الغيرعنص التشريعات المقارنة عمى المسؤكلية الجزائية - 1

كجد في التشريع الفرنسي العديد مف  :المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير في التشريع الفرنسي*
التي تقرر المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير، كتمثمت المسؤكلية الجزائية إضافة لممسؤكلية  النصكص

المدنية ألرباب العمؿ كمديرم الشركات كالمؤسسات االقتصادية عف الجرائـ التي ترتكب بكاسطة 
كقد حدد المشرع الفرنسي حاالت مسؤكلية مدير المشركع االقتصادم . المستخدميف أك التابعيف أك العماؿ

 مف القانكف رقـ 56 نذكر منيا ما نصت عميو المادة (1)عف الجرائـ االقتصادية التي يرتكبيا عمالو

تكقع ''  كالمتعمؽ بضبط مخالفات التشريع االقتصادم، حيث نصت عمى ما يمي (2)1945 لسنة 1484
العقكبات كالجزاءات المقرر في ىذا القانكف عمى مف يعيد إلييـ بأية صفة بإدارة منشأة أك مؤسسة أك 

شركة أك جمعية، إذا خالفكا أحكاـ القانكف المذككر أك ترككا المخالفة تقع مف شخص يخضع لسمطتيـ أك 
، ك ىك ما يعبر عنو بمسؤكلية مسيرم المؤسسات أك كما يسمييا البعض مسؤكلية الغير عف (3)''إشرافيـ

فعؿ الذكات المعنكية كىذا نتيجة إىمالو بكاجبو في اإلدارة ك اإلشراؼ، مما يكفؿ عدـ مخالفة أحكاـ ىذه 
. القكانيف االقتصادية

، كالتي فرضت عقكبة عمى (4)مف قانكف العمؿ الفرنسي (2-263)نجد أيضا ما نصت عميو المادة  ك
رؤساء المؤسسات كالمدريف كالككالء أك التابعيف الذيف يخالفكف بأخطائيـ الشخصية أحكاـ ىذا القانكف 

. (5)"كأنظمة اإلدارة العامة الممزميف بتنفيذىا

                                                           
 .373سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص   -1
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4-   L'article 263-2 du Code de travail française, Modifié par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 

10 JORF 31 mars 2001" Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute 

personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres 

personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, 

L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour 

leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros". 
 .374أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص  -5

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2DA132AD1B5721A02A17352271CA3C85.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000588334&idArticle=LEGIARTI000006698281&dateTexte=20060402&categorieLien=id#LEGIARTI000006698281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2DA132AD1B5721A02A17352271CA3C85.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000000588334&idArticle=LEGIARTI000006698281&dateTexte=20060402&categorieLien=id#LEGIARTI000006698281
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يكجد نصكص كثيرة في القكانيف االقتصادية تنص عمى مسؤكلية المتبكع جنائيا  :  في التشريع المصرم*

(1)1945 لسنة95 مف مرسـك بقانكف رقـ 58المادة  عف الجرائـ التي يرتكبيا أحد أتباعو، نذكر منيا
 

 يككف صاحب المحؿ مسئكؿ مع مديره أك القائـ عمى إدارتو :"المتعمؽ بشؤكف التمكيف تنص عمى ما يمي
عف كؿ ما يقع في المحؿ مف مخالفات أحكاـ ىذا المرسـك بقانكف، كيعاقب بالعقكبات المقررة ليا فإذا 

أثبت أنو بسبب الغياب أك استحالة المراقبة لـ يتمكف مف منع كقكع المخالفة اقتصرت العقكبة عمى الغرامة 
 مف ىذا المرسـك بقانكف كتككف الشركات كالجمعيات كالييئات مسئكلة 56 إلى 50في المكاد مف . المبينة

 فيي مسؤكلية مفترضة تقكـ عمى أساس افتراض ."بالتضامف مع المحككـ عميو بقيمة الغرامة كالمصاريؼ
دارتو لممحؿ، سكاء تـ ذلؾ بكاسطة عقد رضائي أك قاـ بإدارة الفعمية فقط . (2)إشرافو كا 

 الخاص بشؤكف التسعير 163 مف القانكف المصرم رقـ 15كما كرد مثؿ ىذا النص أيضا في المادة 

يككف صاحب العمؿ مسئكال مع مديره أك القائـ :"  عمى ما يمي(3)1950الجبرم كتحديد األرباح لسنة 
عمى إدارتو عف كؿ ما يقع في المحؿ مف مخالفات ألحكاـ ىذا المرسـك بقانكف كيعاقب بالعقكبات المقررة 

ثبت أنو بسبب الغياب أك استحالة المراقبة لـ يتمكف مف منع كقكع المخالفة اقتصرت العقكبة عمى  فإذا.ليا
  ".13ك9الغرامة المبينة في المادتيف 

 :في القضاء المقارف- 2

لقد طبؽ القضاء المقارف فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير بالنسبة الرتكاب الجرائـ 
االقتصادية كىذا تماشيا مع التشريعات المقارنة، كيأتي عمى رأس القضاء المقارف، القضاء الفرنسي الذم 
يعتبر أكؿ مف رسخ فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير، فيما يتعمؽ بالجرائـ االقتصادية دكف غيرىا 
كذلؾ منذ القرف التاسع عشر كحرص عمى إظيار طابعيا االستثنائي ألنيا تشكؿ خركجا عمى شخصية 
المسؤكلية كالعقكبة، بؿ كيجب أف نؤكد في ىذا المقاـ بأف إقرار المسؤكلية الجزائية عف الجريمة إلى غير 

مرتكبيا ماديا في القانكف الفرنسي كاف مف خالؿ االجتياد القضائي، كيعكد تحديدا إلى قرار محكمة 

                                                           
 4 الخاص بشؤكف التمكيف، المنشكر بتاريخ 1945 لسنة 95 المصرم، المرسـك بقانكف رقـ 1945 لسنة45قانكف رقـ  -1

 .1945أكتكبر 
 .218محمكد عبد العزيز الزيني، المرجع السابؽ، ص  -2
-10-05، المنشكر بتاريخ 1950 الخاص بشؤكف التسعير الجبرم كتحديد األرباح لسنة 163القانكف المصرم رقـ   -3

1950. 
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، حيث قبمت بمسؤكلية صاحب مخبز بسبب ما (1)1839 سبتمبر 27النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

كأقرىا أيضا في أحد أحكامو الذم يعتبر . (2)ارتكبو عمالو مف بيع خبز بسعر أعمى مف السعر المقرر

 1945 لسنة 1484 مف األمر رقـ 56المادة :" صادر عف محكمة النقض الفرنسية، بأف (3)حديث نسبيا
تقيـ قرينة عمى مسؤكلية الجزائية في حؽ مدير المشركع، كال ينفييا سكل إثبات أنو كاف في ظرؼ 

 .(4)"استحالة ألف يحكؿ دكف كقكع الجريمة مف قبؿ تابعيو

قر مسؤكلية مدير المنشأة عف المخالفة التي يرتكبيا غيره، كبذلؾ ىك أ نجد انو (5)كبالرجكع ليذا النص
اإلشراؼ بما يكفؿ عدـ مخالفة  ك مسؤكؿ عف الجريمة العتبارىا ثمرة قعكده عف أداء كاجبو في اإلدارة

ك تبعا لذلؾ حكـ بإدانة مدير فندؽ عف مخالفة ارتكبيا أحد عماؿ الفندؽ . (6)أحكاـ القكانيف االقتصادية 
كلـ يقبؿ دفاعو بأنو تسمـ إدارة الفندؽ حديثا كال تصح مساءلتو عف عادة كانت متبعة في الفندؽ قبؿ أف 

. (7)"يتسمـ إدارتو

عدة أحكاـ قضائية مصرية تـ تطبؽ فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير  يكجد: في القضاء المصرم-
إذا كقعت جريمة اقتصادية في محؿ فيسأؿ عنيا مف ارتكبيا '' : ما جاء في الحكـ التالي فييا، نكرد منيا

كصاحب المحؿ كمديره، كال يقبؿ دفع صاحب المحؿ بأنو لـ يشرؾ في إدارتو فعال، ألف أعمالو األخرل 
كما أف مجرد تعييف مدير لممحؿ ال يعفي صاحبو  ،(8)''بحيث يتعذر معيا مساىمة في إدارتو. مف الكثرة

كقد أقامت المحكمة ىذه المسؤكلية عمى خطأ مفترض غير . (9)"مف المسؤكلية، عما يقع فيو مف مخالفات
إف مسؤكلية :" قابؿ إلثبات العكس، كقررت ذلؾ في أكثر مف حكـ ليا نذكر منيا ما جاء في أحد أحكاميا

                                                           
 .395محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص    -1

-
2

   Cass. Crim , 27/09/1839, S.1839/781. 
 .361أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -3

-
4

   Cass. Crim , 17/01/1948, Gaz. Pal, 1984, p.1308. 
 . التي تـ ذكرىا1945 لسنة 1484القانكف رقـ   مف56تنص المادة   -5
 .125-124، المرجع السابؽ، صاألكؿمحمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية، الجزء   -6

-
7

   Cass. Crim ,20-04-1945, Dalloz, 1945, p37. 
نقال عف أنكر محمد . 413، ص138، رقـ1، مجمكعة أحكاـ النقض، سنة14/03/1950نقض مصرم، صادر بتاريخ  -8

 .375صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص
نقال عف أنكر محمد . 627، ص233، رقـ3، مجمكعة أحكاـ النقض، سنة24/03/1952نقض مصرم، صارد بتاريخ  -9

 .376صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص
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صاحب المحؿ  كمديره إنما تقـك عمى افتراض قانكني، ىك إشرافيما عمى المحؿ الذم كقعت فيو 
. (1)"المخالفة، كىي قائمة سكاء عرؼ مرتكب الجريمة أك لـ يعرؼ، كسكاء عكقب أك قضي ببراءتو 

 :مكقؼ المشرع الجزائرم مف فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير/ ثانيا

بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم نص عمى المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير في القكاعد العامة، إال 
أنو كمف خالؿ اطالعنا عمى بعض  النصكص التشريعية المنظمة لمجانب االقتصادم نجدىا تكاد تنعدـ 

قرارات جزائية في ىذا  في ىذا المجاؿ، ككنتيجة منطقية لذلؾ فإف القضاء الجزائرم لـ يصدر أحكاـ أك
النكع مف المسؤكلية الجزائية، كىذا مايدؿ عمى احتراـ المشرع الجزائرم لمبدأ شخصية العقكبة، كربما لككف 

 .(2)ىذه المسؤكلية الشاذة تمثؿ إزعاجا لممسيريف الحقيقييف لممؤسسات االقتصادية العمكمية

بالرغـ مف ذلؾ إال إنو تكجد بعض تطبيقات المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير بالنسبة لرؤساء كمديرم 
 5م المؤرخ ؼ83/03مف القانكف رقـ (3)71ما جاء في نص المادة : المؤسسات كمسيرىا، نذكر منيا

 المتضمف حماية البيئة كالممغى، كالتي قررت مسؤكلية مالؾ أك رباف السفينة عف الحادث 1983فيفرم 
الذم يرتكبو رباف السفينة بسبب إىماؿ  أك سكء تصرؼ، يؤدم إلى تدفؽ مكاد تمكث المياه اإلقميمية 

، حيث اعتبرت المالؾ أك 03/10 مف قانكف حماية البيئة الجديد رقـ 92كتقابميا المادة . (4)الجزائرية
المستغؿ شريكا في ارتكاب المخالفات في حالة ما لك يعط أمرا كتابيا لرباف السفينة أك قائد الطائرة أك 

ألحكاـ ىذا القانكف المتعمقة  شخص المشرؼ عمى عمميات الغمر مف اآللية أك القاعدة العائمة، لالمتثاؿ

                                                           
نقال عف أنكر محمد . 239، ص94، رقـ4، مجمكعة أحكاـ النقض، سنة15/02/1952نقض مصرم، صارد بتاريخ  -1

 .376صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص
 .532-531، ص2000 ،(ط.ب)أحمد مجحكدة، أزمة الكضكح في اإلثـ الجنائي،الجزء األكؿ، دار ىكمة، الجزائر،  -2
، المتعمؽ بحماية 1983 فبراير5 المكافؽ 1403 ربيع الثاني 22 مؤرخ في 03-83مف  القانكف رقـ  71تنص المادة    -3

. 1983 فبراير 8 المكافؽ1403 ربيع الثاني 25ج، الصادر .ج.ر.ج البيئة، العدد السادس لمسنة العشركف،
 دج الرباف الذم يتسبب بسكء تصرفو أك تيكره أك غفمتو أك إخاللو 500.000 إلى 50.000يعاقب بغرامة مف "...مايمي

بالقرانيف كاألنظمة في كقكع حادث بالبحر أك لـ يتحكـ فيو أك لـ يتفاداه، كأسفر عف ىذا الحدث تدفؽ مكاد لكثت المياه 
. التابعة لمجزائر

 70ك69 كتطبؽ نفس العقكبات عمى صاحب السفينة أك مستغميا أك كؿ شخص آخر غير الرباف المشار إليو في المادتيف 
 ...". مف ىذا القانكف كالذم تسبب في تدفؽ مكاد في الظركؼ المكصكفة في الفقرة أعاله

 .535أحمد مجحكدة، المرجع السابؽ، ص   -4
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فالمشرع اعتبر المالؾ أك المستغؿ شريكا في الجريمة كلـ يحممو كحده المسؤكلية الجزائية . بحماية البحر
. عف فعؿ غيره كرباف أك القائد أك المشرؼ

إال أنو في الفقرة األخيرة مف المادة  السابقة قد ألقى المسؤكلية عمى عاتؽ الممثميف الشرعييف أك المسيريف 
. (1)المستغؿ شخصا معنكيا الفعمييف الذيف يتكلكف اإلدارة ككؿ مف فكض مف طرفيـ، إذا كاف المالؾ أك

كىذا ما يعبر عنو بمسؤكلية مسيرم المؤسسات أك كما يسمييا البعض مسؤكلية الغير عف فعؿ 
 .كالقانكف بطريقة صريحة أك ضمنية يسند فييا المسؤكلية لرب العمؿ، أك الرئيس، (2)الذكات المعنكية

  .(3)كيرم البعض أف ىذا النكع مف المسؤكلية  ىي التطبيؽ الحقيقي لممسؤكلية عف فعؿ الغير

مسؤكلية رب العمؿ عف - بالرجكع إلى المشرع الجزائرم نجده أقر ىذا النكع مف المسؤكلية الجزائية  ك
االعتداءات   " في الباب الثالث تحت عنكاف 1975في قانكف العقكبات الجزائرم -  أعماؿ مرؤكسييـ

 لكف سرعاف 428 إلى 418، في المكاد "األخرل عمى حسف سير االقتصاد الكطني كالمؤسسات العمكمية
 الذم عدؿ قانكف العقكبات 82/04ما شمميا تعديؿ جزئي، بشأف جريمة سكء التسيير، بمكجب القانكف 

. (4) 88/26تماما بالقانكف  كالتي ألغي

 الممغاة مف نفس القانكف بنصيا يفيـ منيا أف سكء التسيير يككف في حالتيف 421كبالرجكع لنص المادة 
الحالة األكلى بفعؿ يقـك بو المسير كاإلىماؿ الجسيـ  كالمتعمد الذم يظير في التسيير كينتج عنو ضرر 

 فيسأؿ المسير في الحالة األخيرة (5)لممؤسسة، كالثانية بمجرد تركو ألمكاؿ المؤسسة تيمؾ أك تبدد بإرادتو
أما الحالة األكلى يمكف اعتبار المسير . عف جريمة سكء التسيير عف فعمو ىك الذم ارتكبو عف قصد

مما أدل  مسؤكال جزائيا عف ارتكاب جريمة سكء التسيير عمى أساس اإلىماؿ  في مراقبة أعماؿ التسيير،
ذلؾ إلى كقكع فعؿ مف احد العامميف تسبب ضررا، كتتمثؿ  مراقبة التسيير، في العممية التي تسمح لنا مف 

                                                           
 .248رشيد بف فريحة، المرجع السابؽ، ص   -1

 .366محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص    -2

-
3

DAOUD. E, « Gérer le risque pénal en Entreprise », éditions  Rueil-Malmaison,  Lamy, 2011, p38. 
 28 رقـ،ج.ج.ر.، جالجزائرم المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات 12/07/1988 الصادر في 88/26القانكف رقـ    -4

 .13/07/1988الصادر في 

 .83ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ، ص   -5
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خالليا التأكد مف استعماؿ المكظفيف أك التابعيف لألمكاؿ كجميع المكارد المادية كالبشرية لممؤسسة 
استعماال عقالنيا، حتى يتسنى تدارؾ جميع االنحرافات غير المسمكح بيا مف اجؿ الحفاظ عمى المؤسسة 

كلكف . االقتصادية كتحقيؽ أىدافيا، كيتـ ذلؾ عبر مختمؼ الكسائؿ كالتقنيات التي تمكنو مف القياـ بذلؾ
ىذا األمر يبدكا غير عقالني كغير شرعي، فمف غير المعقكؿ يحاسب المسير كتترتب عميو المسؤكلية 

ال تدخؿ ضمف  قد تككف ىذه المخالفات مف جراء جرائـ يجيميا، بؿ أكثر مف ذلؾ الجزائية عميو
 . اختصاصاتو

في ىذا المقاـ يمكف اإلشارة بأف رئيس الجميكرية أصدر تعميمات لمحككمة بالنسبة لرفع التجريـ عف  ك
االقتصادية، ذلؾ ألف مساءلة المسيريف جزائيا عف أخطاء التسيير يشكؿ  فعؿ التسيير في المؤسسات

عائقا ليؤالء المسيريف في تسيير المؤسسة مما يؤثر سمبا عمى المؤسسة العمكمية االقتصادية كاالقتصاد 
قضية قديمة كقد أثارت الكثير مف الجدؿ كمست الكثير مف  الكطني بصفة عامة، كىي في حقيقة األمر

كاف ذلؾ مف خالؿ  اإلطارات في السنكات الماضية، ليذه األسباب تقرر رفع التجريـ عف فعؿ التسيير ك
اجتماع مجمس الكزراء حيث ثـ تكميؼ الحككمة بإعداد األحكاـ التشريعية المكاتية بغية رفع التجريـ عف 

 سالؼ الذكر، الذم تمـ قانكف اإلجراءات الجزائية بالمادة 15/02كبالفعؿ صدر القانكف . (1)فعؿ التسيير

 فيما يتعمؽ بتحريؾ الدعكل العمكمية ضد مسيرم المؤسسات العمكمية االقتصادية ال تككف إال (2) مكرر6
عمى شككل مسبقة مف الييئات االجتماعية، ىذه األخير التي تتمثؿ في كؿ مف مثال الجمعية العامة  بناء

نما ىك ...كمجمس المديريف كمجمس المراقبة إلخ، كىذا في حقيقة األمر كحسب رئينا ليس برفع التجريـ كا 
. قيد لتحريؾ الدعكل العمكمية 

                                                           
ادعكا  :" 1432 صفر 29 المكافؽ ؿ2011 فيفرم 03قاؿ رئيس الجميكرية في مجمس الكزراء المنعقد يـك الخميس    -1

بمياميـ كاضعيف الثقة في الدكلة كفي - أم كضع الثقة في الدكلة_اإلطارات كالمسيركف العمكميف لالطالع بطمأنينة 
 . تـ تنصيب لجاف لتدرس كيؼ يتـ رفع التجريـ عف التسيير 2011كمنذ سنة " العدالة المستقمة

ال تحرؾ الدعكل العمكمية ضد مسيرم :" 23/07/2015 المؤرخ في 15/02 مكرر  المضافة باألمر رقـ 6المادة    -2
المؤسسات العمكمية االقتصادية، التي تممؾ الدكلة كؿ رأسماليا أك ذات الرأسماؿ أك ذات الرأسماؿ  المختمط، عف أعماؿ 
التسيير التي تؤدم إلى السرقة أك االختالس، أك تمؼ أك ضياع أمكاؿ عمكمية أك خاصة إال بناء عمى شككل مسبقة مف 

 يتعرض أعضاء الييئات . الييئات االجتماعية لممؤسسة المنصكص عمييا في القانكف التجارم كفي التشريع السارم المفعكؿ
"  السارم المفعكؿ االجتماعية لممؤسسة الذيف ال يبمغكف عف الكقائع ذات الطابع الجزائي لمعقكبات المقررة في التشريع

 نجيمي جماؿ، قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء االجتياد القضائي، الجزء األكؿ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر
 .47، ص2016الجزائر، الطبعة الثانية، 
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كما يمكف قكلو بعد تحميؿ فكرة المسؤكلية الجزائية لجزائية عف فعؿ الغير، ىك أف ىذه األخيرة 
كجدت ميدانا رحبا في الجرائـ االقتصادية، ذلؾ الف حماية اقتصاد الدكلة، كفرض رقابة كافية عمى سير 

عجمة االقتصاد في الدكلة كتطبيؽ مقتضيات السياسة الجزائية عف األفعاؿ التي يرتكبيا العماؿ 
المكظفكف في المنشاة االقتصادية، لتشمؿ رب العمؿ كالمدير المكمؼ باإلشراؼ كالرقابة  كالمستخدمكف ك
 بمساءلتو عف أفعاؿ تابعيو كحكمة ىذا التكسع ىي أنو إذا عمـ صاحب المنشأة االقتصادية. عمى المنشاة

   لحسف أداء عمميـ، كيشرؼ عمييـ  بالكسائؿ المناسبة يزكدىـمدنيا كجزائيا، فسكؼ يحسف اختيارىـ، ك
. أك يكمؼ أشخاصا مختصيف لمقياـ بيذه الميمة

نقترح مف ىذا المقاـ كضع نصكص التجريـ بصكرة كاضحة كدقيقة في محتكاىا تبيف المظاىر  لذلؾ ك
. اإلجرامية المتصكر ارتكابيا مف طرؼ المتبكع كالتابع عمى حد سكاء لتسييؿ ميمة القاضي عند التطبيؽ

كلقد ميد ىذا االتجاه الحديث لممسؤكلية الجزائية السبيؿ أماـ قياـ مسؤكلية الييئة المعنكية الجنائية نفسيا 
كالمشرع الجزائرم عمى إثر بعض التشريعات الجزائية المقارنة، قد أقر صراحة ىذا النكع مف المسؤكلية 
الجزائية، كالمتمثمة في المسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم، كىي تعتبر كمظير مف مظاىر التكسع في 

. المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية، كىك ما سنتناكلو بالدراسة في المطمب المكالي

المعنكية في الجريمة  إقرار المسؤكلية الجزائية لمذكات: المطمب الثاني
. االقتصادية

مجمكعة مف األشخاص أك األمكاؿ يعترؼ ليا القانكف بالشخصية الشخص المعنكم عبارة عف 
تبدأ حياة الشخص المعنكم مف  ،(1)المستقمة، فتككف قابمة الكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات القانكنية

لحظة االعتراؼ بو مف قبؿ المشػػرع كتنتيي حياتو بانتياء األجؿ المحدد لو بالسند المنشئ لو أك بتحقؽ 
. الغرض الذم أنشئ مف أجمو، أك عندما يصبح ىذا الغرض مستحيال أك بالحؿ

 فقيا ك قانكنا مسائمة األشخاص المعنكية مدنيا عف أفعاليا التي تسبب ضررا لمغير قكمف المتفؽ عمي
 فتمتـز بالتعكيض عف الضرر الذم تحدثو أثناء ممارسة نشاطيا كالضرر الذم يحدثو األفراد التابعيف ليا

لكف التساؤؿ الذم يثكر ىك مدل إمكانية مساءلة . كقد يرتكب ىذا األخير جرائـ يعاقب عمييا قانكف
أكال؟  (التابع)الشخص المعنكم جزائيا عف ىذه الجرائـ؟ ك ىؿ يمكف مسائمة الشخص الطبيعي 

                                                           
 2، ص2001، (ط.ب)مصر،  فتكح عبد اهلل الشاذلي، المسؤكلية الجزائية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية -1
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ىذا ما سكؼ نتناكلو بالدراسة في ىذا المطمب، بدءا مف اآلراء الفقيية المختمفة حكؿ إقرار أك إنكار 
لطبيعة  ، تـ نتعرض(الفرع الثاني )، ك شركط قياـ ىذه المسؤكلية (الفرع األكؿ)المسؤكلية الجزائية 

 .(الفرع الثالث)مسؤكلية الشخص المعنكم الجزائية

:  الجدؿ الفقيي حكؿ فكرة المسؤكلية الجزائية لمذكات المعنكية: الفرع األكؿ

لـ يجمع الفقياء عمى رأم كاحد حكؿ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم، فيناؾ جانب مف الفقو 
. (1)معارض كىك التقميدم كفقو الحديث المؤيد

 التحفظات  مجمكعة مف، البعضلقد أكرد : االتجاه المعارض لممسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم-أكال

عف مساءلة األشخاص المعنكية جزائيا ذلؾ أف المسؤكلية الجزائية تبنى عمى عناصر ذىنية ال تتكافر إال 
: كيستند أصحاب ىذا االتجاه لمجمكعة مف الحجج ك البراىيف أىميا. (2)في األشخاص الطبيعييف

ال كجكد لو في  ،(3)استحالة إسناد الجريمة إلى الشخص المعنكم لككنو محض خياؿ ك افتراض قانكني-1
الكاقع ك ال إرادة لديو يمكف أف يعبر بيا عف نفسو أك تككف محال لمكـ، فيك غير قادر عمى مباشرة أم 

يمتمؾ  الذىف الذم يكازف بيف األمكر كبالتالي ال يمكف إسناد المسؤكلية الجزائية ، ألف ال (4)نشاط قانكني
ىي إال خياؿ، كالقانكف الجزائي ال يعرؼ الخياؿ، إذ تحت ىذا الخياؿ يكجد  إليو، كمسؤكليتو الجزائية ما

 .(5)أشخاص حقيقيكف يجب أف يقع عمييـ أثر العقكبة

المسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم تتعارض مع مبدأ شخصية العقكبة الذم يعتبر مف إحدل -2
الضمانات األساسية في القانكف الجنائي الحديث، كبحكـ أف الشخص المعنكم ضرب مف الخياؿ فإف مف 

                                                           
 .203احسف بكسقيعة، القانكف الجزائي العاـ، المرجع السابؽ، ص   -1

-  2 PLANQUIN. J. C, « La détermination de la personne morale pénalement responsable », l’Harmattan, Paris, 

édition 2003, P.20.24. 
، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية (غير منشكرة) دكتكراه أطركحةأسامة عبد العزيز، نحك سياسة جنائية لحماية البيئة،    -3

 .226-225، ص2005
 .33،34، ص2005أحمد قائد مقبؿ، المسؤكلية الجنائية لشخص المعنكم دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، مصر،    -4

 .386أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -5
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الناحية القانكنية ال يمكف إسناد الخطأ إليو، ألنو غير قادر عمى ارتكاب الجريمة بنفسو، فتكقيع العقاب 
. (1)عميو يككف مستحيال، ألنيا شخصية ك ال يكجد ضامنيف فييا

رضاء   كما أف لمعقكبة أىدافا في إلصالح ك الردع فالفمسفة الحديثة بمعنى العقكبة ىي إلصالح الجاني كا 
 . (2)المجتمع ك ىك ما ال يمكف تكافره لدل الشخص المعنكم

 كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف طبيعة العقكبات الجنائية تنفي المسؤكلية الجنائية عف األشخاص المعنكية
كىـ يركنيا أنيا ال يمكف تطبيقيا إال عمى أشخاص الطبيعييف، ذلؾ ألنو إذا تصفحنا العقكبات المقررة في 

ذا  (3)المجاؿ الجزائي نجد أف بعضيا ال يمكف تكقيعو عمى الشخص المعنكم كاإلعداـ كالعقكبات البدنية كا 
أمكف تطبيؽ بعض العقكبات كالغرامة ك المصادرة فإف تكقيعيا يؤدم إلى اإلخالؿ لمبدأ شخصية العقكبة 
إذ أف ىذه العقكبة ستصيب األشخاص الحقيقييف مف مساىميف أك أعضاء ك قد يككف منيـ مف لـ يشترؾ 

 .(4)في الفعؿ المعاقب عميو ك قد يجيمو

قاعدة تخصص الشخص المعنكم تحكؿ دكف إمكانية ارتكابو الجريمة، فكجكد الشخص المعنكم مف - 3
الناحية القانكنية محددا بالغرض الذم أنشئ مف أجمو، كالذم عمى أساسو تـ منحو الشخصية القانكنية 
كىذا ما يطمؽ عمية بمبدأ تخصص الشخص المعنكم كالذم يترتب عميو منح ىذا الشخص المعنكم 

األىمية القانكنية كلكف ناقصة تقررت لو في نطاؽ تخصص محدد قانكنا فنجد مثال الشركات كالنقابات 
كبالتالي إف الشخص المعنكم ليس إال ذمة مالية بغير  فمكؿ منيا ىدؼ معيف أنشئ مف أجؿ تحقيقو،

 .(5)صاحب، ألف كجكد الحؽ دكف صاحب ىك تناقض في حد ذاتو

بعد استقراء النصكص القانكنية المتضمنة العقكبات : استحالة تطبيؽ العقكبات عمى الشخص المعنكم- 4
في التشريع الجنائي، يبيف أف الشخص المقصكد بتطبيقيا عميو ىك الشخص الطبيعي كليس المعنكم كما 

                                                           
1
-"Tous les délits sont personnels, en crime il n'y a pas de garant", MESTRE . J, BLANCHARD . S. C. L, 

«sociétés commerciales »,  LAMY, Paris, 1996, p244. 
  "المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في حالة انتفاء الصفة التمثيمية لمعضك مرتكب الجريمة" حمد المحاسنو، أمحمد    -2

 .143، ص2015، 1، العدد 42، األردف، المجٌمد مجمة دراسات عمـك الشريعة كالقانكف
مجمة المنتدل ، "المسؤكلية الجنائية لشخص المعنكم في التشريع الجزائرم"شركف حسنية، كبف مشرم عبد الحميـ،  -3

 .14، ص2005، قسـ الكفاءة المينية لممحاماة، جامعة خيضر بسكرة، العدد الثاني، جكاف القانكنية
 .203أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص   -4
 (غير منشكرة)رامي يكسؼ محمد ناصر، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ االقتصادية، مذكرة ماجستير  -5

 .22، ص2010فمسطيف، - تخصص القانكف العاـ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية ، نابمس
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سمؼ الذكر، كىذا إف دؿ عمى شيء ىك عدـ اتجاه إرادة المشرع الجنائي إلى مساءلة الشخص 

فقد كضعت العقكبات، كذلؾ قصد تطبيقيا عمى األشخاص الطبيعية التي تثبت إدانتيـ كىي إما (1)المعنكم
تككف عقكبات سالبة لمحياة مثؿ اإلعداـ، كمنيا ما ىك سالب لمحرية مثؿ عقكبة الحبس كمنيا ما ىك مقيد 

ك بالنتيجة ال يمكف إال إيقاع العقكبات المالية عمى الشخص المعنكم، ك لكف حتى بالنسبة ليذا . لنشاطو
ألنو في حالة عدـ التقيد في دفع الغرامة، فإنو يتـ  النكع مف العقكبات قد يتعذر تنفيذىا عميو أحيانا،

المجكء إلى كسائؿ اإلكراه البدني عمى المحككـ عميو كىذا اإلجراء ال يمكف اتخاذه ضد الشخص 
 .(2)المعنكم

معاقبة الشخص المعنكم ال تحقؽ أىداؼ السياسية العقابية التي تيدؼ بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ الردع - 5
لى تحقيؽ الردع العاـ لممجتمع حتى  الخاص كىك إيالـ المجـر حتى ال يعكد إلى جريمتو مرة أخرل كا 

. (3)يككف عبرة لغيره 

:  االتجاه الحديث المؤيد إلقامة المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم- ثانيا

يتبنى ىذا االتجاه الفقو الجنائي الحديث إذ يعترؼ أنصاره بإمكانية مساءلة الشخص المعنكم جزائيا 
كيركف أف الحجج التي ساقيا أنصار الرأم السابؽ ليست قاطعة في رفض المسؤكلية الجزائية لألشخاص 

:  كيستندكف عمى الحجج اآلتية . (4)ةالمعنكم

الشخص  يرل أنصار ىذا االتجاه عدـ التسميـ بأف: تصكر الكجكد القانكني كالفعمي لمشخص المعنكم- 1
المعنكم مجرد مجاز أك افتراض مف صنع المشرع بؿ ىك  حقيقة ذات كجكد يتمتع بإرادة خاصة كمستقمة 

عف إرادة أعضائو المككنيف لو، كتعتبر إرادتو عبارة عف إجماع آراء أعضاءه، كمظيرىا األكامر 
. (5)عماؿ الشخص المعنكمأكالتعميمات التي يقـك بتنفيذىا القائمكف بإدارة 

                                                           
 .13، المرجع السابؽ، صرامي يكسؼ محمد ناصر   -1
 .16ص شريؼ سيد كامؿ، المرجع السابؽ،   -2
 .389أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -3
 .605، ص2000عمي عبد القادر القيكجي، قانكف العقكبات القسـ العاـ، الدار الجامعية، لبناف،    -4
 .71جماؿ محمكد الحمكم ، أحمد عبد الرحيـ محمكد عكدة، المرجع السابؽ، ص   -5
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   ك باعتبار أف الشخص المعنكم لو إرادة قانكنية مستقمة ك متميزة عف إرادات األفراد المككنيف لو التي 
تتككف مف التقاء ىذه اإلرادات جميعيا تحت مظمة الشخصية المعنكية، ىذا ما يترتب عميو تصكر قياـ 

. (1)المسؤكلية الجزائية كتصكر تكافر الركف المعنكم لدل الشخص المعنكم
ككف أف العقكبات التي تصيب : عدـ تعارض مسؤكلية الشخص المعنكم مع قاعدة شخصية العقكبة- 2

الشخص المعنكم مباشرة تككف آثارىا غير مباشرة عمى األعضاء المككنيف لو كامتداد أثر عقكبة األب 
إلى أفراد أسرتو، مف ناحية أخرل فإف تطبيؽ الجزاء عمى الشخص المعنكم ىك مف األمكر الضركرية 
لحممو عمى الحيطة كالحذر في تصرفاتو، كحتى ال يمجأ الشخص المعنكم إلى كسائؿ غير مشركعة 

. (2)لتحقيؽ أغراضو

يرل أنصار المذىب الحديث بأف ما  : إمكانية ارتكاب الشخص المعنكم لجرائـ تتفؽ كطبيعتو القانكنية-3

ذىب إليو االتجاه المعارض لمساءلة الشخص المعنكم باعتبار أىميتو محددة بالغاية التي مف اجميا أنشئ 
الرأم يؤدم إلى  بأنو قكؿ غير سميـ ك فيو كثير مف اإلفراط، إذ أف التمشي مع ىذا- مبدأ التخصص- 

عدـ مساءلة الشخص المعنكم عف التعكيض ك بالتالي انعداـ مسؤكليتو المدينة عف األفعاؿ  الضارة التي 
ف مبدأ التخصص ال يرسـ حدكد الكجكد القانكني ؿ .(3)تمحؽ باآلخريف شخص المعنكم ك إنما يرسـ ؿكا 

مف كحدكد النشاط المصرح لو، فإف تجاكز مجاؿ تخصصو فمازاؿ لو كجكد، لكف يعد نشاطو غير مشركع 
تـ تقـك المسؤكلية الجزائية عمى نشاطو الغير المشركع، فضعؼ ىذه الحجة يكمف في أف ىناؾ طائفة مف 

الجرائـ االقتصادية كالجرائـ الضريبية ك جريمة غسؿ األمكاؿ تحظى بأىمية بالغة يستغميا الشخص 
 .(4) الذم ىك ىدؼ المؤسسة االقتصاديةمف أجؿ تحقيؽ الربح المعنكم في تخصصو الرتكاب الجرائـ

خالفا لممبدأ العاـ السائد في قانكف : إمكانية إيقاع عقكبات مف نكع خاص عمى الشخص المعنكم- 4
العقكبات، الذم مفاده عدـ األخذ بالمسؤكلية الجزائية بشخص المعنكم، نجد عكس ذلؾ  في التشريعات 
كالقكانيف االقتصادية، التي نادت بضركرة األخذ بالمسؤكلية الجزائية لألشخاص المعنكية، ك إيقاع العقكبة 

كالتي كاف ليا  عمييا خاصة بعد االنتشار الكاسع ك كثرة الجرائـ المرتكبة مف طرؼ األشخاص المعنكم،
                                                           

 .391أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .37مخمد إبراىيـ الزغبي، المرجع السابؽ، ص   -2
، تخصص القانكف "غير منشكرة" ماجستير مذكرةباسؿ عبد المطيؼ محمد عمي، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم،    -3

 .42، ص1978العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة بغداد، 
 .334المرجع السابؽ، ص ،مصطفى العكجي، المسؤكلية الجنائية في المؤسسة االقتصادية   -4
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جد سمبية عمى االقتصاد الكطني، ك أماـ ىذا كضعت التشريعات الحديثة عقكبات تتالءـ مع طبيعة  أثار
الشخص المعنكم، تمثمت في العقكبات المالية مثؿ عقكبة الغرامة ك عقكبة المصادرة، فشخص المعنكم 
يخشى مف إيقاؼ نشاطو لمدة معينة مما يكقع بو خسائر كبيرة ك يخشى كذلؾ مف حمو ك ىي أشد ما 

 . (1)يككف  شبييا بعقكبة اإلعداـ

أصحاب االتجاه الحديث يرل : فعالية الجزاء المقرر لمشخص المعنكم مع أىداؼ السياسية العقابية- 5
أف فرض العقكبة عمى الشخص المعنكم يؤدم إلى دفع القائميف عميو ليككنكا أكثر حرصا ك حذرا ب

 ك أف الغرض مف العقكبة ليس فقط اإلصالح كالتيذيب ،(2)لممحافظة عمى احتراـ القكانيف كحقكؽ الغير
بإيقاع العقكبة عمى أم شخص معنكم ؼبؿ أيضا تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض أساسية مف الردع كالكقاية، 

سكؼ يؤدم إلى نشر فكرة سيئة عميو ك التي سكؼ تمحؽ بو أضرار كخسائر جسيمة، كبذلؾ يتحقؽ الردع 
الخاص أما الردع العاـ فإنو يتحقؽ لباقي األشخاص المعنكييف الذيف يركف أف ىناؾ قكانيف تطبؽ عمى 
كؿ مف تسكؿ لو نفسو العبث بأمف ك اقتصاد الدكلة، ك ارتكاب الجرائـ االقتصادية التي أدت إلى حؿ 
 .(3 )أشخاص معنكية، أك فرض عقكبات جزائية رادعة بحقيـ كبذلؾ فإف العقكبة سكؼ تؤدم الغرض منيا

 كيتضح مما سبؽ أف غالبية المبررات المقدمة إلقرار المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ال تخمك مف 
المبس، كلعؿ ذلؾ راجع إلى انسياؽ المؤيديف كراء حجج المعارضيف محاكليف بذلؾ الرد عمييا، كالمبنية 

عمى أساس مكازنة بيف الشخص الطبيعي كالشخص المعنكم، دكف مراعاة خصكصية ىذا األخير؛ كلعمو 
كاف مف األجدر االنطالؽ مف ىذه الخصكصية كخصكصية القانكف الجزائي االقتصادم، البتكار مسؤكلية 
جزائية تتالءـ كطبيعة الشخص المعنكم، حيث ال تقـك عمى العناصر النفسية التي عرفت ضعفا كتالشي  

في إطار الجريمة االقتصادية كما تـ تكضيح ذلؾ،  أك تأسيسيا عمى فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ 
. الغير التي تعد مسؤكلية الشخص المعنكم أبرز تطبيؽ ليا

 كبذلؾ أصبحت المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم، كاقعا قانكنيا في مختمؼ األصعدة الكطنية كالدكلية
كذىب جانب كبير مف التشريعات الحديثة إلى االعتراؼ بيا، مع تطكير إجراءات المحاكمة الجنائية بما 

. يتفؽ مع طبيعة ذلؾ الشخػػػػػص 

                                                           
 .394أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص    -1
 .22، المرجع السابؽ، صرامي يكسؼ محمد ناصر   -2
 .395أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص    -3
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شركط قياـ المسؤكلية الجزائية لذات المعنكية في الجريمة : الفرع الثاني
االقتصادية 

 الشركط التي يجب تكافرىا عددتجميع التشريعات التي أقرت المسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم 
في الفعؿ ك الفاعؿ حتى نتمكف مف إسناد الجريمة إلى الشخص المعنكم، كنجد المشرع الجزائرم خطى 

 قاـ بضبط شركط المسائمة الجزائية المكقعة، فالرجكع إلى أحكاـ المادة حيثخطك المشرع الفرنسي 

 الفرنسي الجديد .ع.ؽمف (2)121/02مف قانكف العقكبات الجزائرم ك المقابمة لنص المادة (1)مكرر51
يثبت بأف شركط قياـ مسؤكلية الشخص المعنكم محددة في شرطيف اثنيف، أف ترتكب الجريمة لحساب 

. (ثانيا) ق، ك أف ترتكب الجريمة مف طرؼ أجيزة الشخص المعنكم أك ممثمي(أكال)الشخص المعنكم

:  أف ترتكب لحساب الشخص لمعنكم/ أكال

يككف ."...الج بنصيا .ع . مكرر مف ؽ 51عبر المشرع الجزائرم عف ىذا الشرط في المادة 
ما يقابمو التشريع الفرنسي المادة  كىك..." الشخص المعنكم مسؤكال جزئيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو

، ك مفاده أف تككف الجريمة ارتكبت بيدؼ تحقيؽ مصمحة الشخص المعنكم كتحقيؽ الربح أك 121/2
تجنب إلحاؽ الضرر بو، ك يستكم في ذلؾ أف تككف المصمحة مادية أك معنكية مباشرة أك غير مباشرة 

كبيذا يجعؿ الشخص المعنكم غير مسؤكؿ عف الجرائـ التي ترتكب (3)أك المؤجمة ةمحققة أك محتممة حاؿ
 المسير أثناء تأدية ميامو أك بمناسبتيا، إذا تصرؼ أك ارتكب الجريمة لحسابو الخاص ؼمف طر

 .(1)كمف باب أكلى إذا ما ارتكبيا إضرارا بالشركة أك بالشخص المعنكم الذم يمثمو. كلمصمحتو الشخصية

                                                           
باستثناء الدكلة ك الجماعات المحمية ك األشخاص المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ، يككف الشخص " مكرر 51المادة    -1

المعنكم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى 
 ".إف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمى أك كشريؾ في نفس األفعاؿ.ذلؾ

-2
L’article 121-2 al 1 du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont 

responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur 

compte, par leurs organes ou représentants.... » 
إبف خدة  رضا، محاكلة في القانكف الجنائي لمشركات التجارية، تأصيؿ ك تفصيؿ، دار السالـ لمطباعة النشر، كالتكزيع   -3

 .186، ص2010، (ط.ب) المغرب،  الرباط
1- PENCIER. F. J, «  Droit pénal des affaires », P.u.f, 1992, p11. 
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 المعدؿ كالمتمـ لألمر 03-10 مف األمر رقـ 5كما نص عمى ذلؾ المشرع الجزائرم أيضا في المادة 
لى الخارج 96/22  المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص مسؤكؿ عف المخالفات المنصكص عمييا في المادتيف " بنصيا 
الشرعييف دكف المساس  ممثميو األكلى ك الثانية مف ىذا األمر ك المرتكبة لحسابو مف قبؿ أجيزتو أك

ما ىك مالحظ أف ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنكم ". بالمسؤكلية الجزائية لممثميو الشرعييف
يختمؼ عف ارتكابيا باسمو أك بإحدل كسائمو، فالمشرع لـ يحدد مضمكف ىذه الفكرة مما يعطي سمطة 

لكف يجب أف يفيـ منيا أف األضرار التي يسببيا أعضاء أك ممثمي (1)تقديرية كاسعة لمقاضي عند التطبيؽ
حكـ أف الخطأ المسبب لمضرر قد ارتكب في نطاؽ بالشخص المعنكم، يجب أف يتحمميا ىذا األخير 

 .(2)تنظيـ ك تسيير الشخص المعنكم ك بحثا عف تحقيؽ فائدة معينة

بيذا نجد المشرع الجزائرم يشترط صراحة حتى تقـك مسؤكلية الشخص المعنكم جزائيا أف يقـك     
الشخص الطبيعي بالفعؿ لحساب الشخص المعنكم الذم يمثمو ، كلكف لـ يشترط أف يحتـر في ذلؾ 

إف تـ لحساب الشخص المعنكم  ف فعمو ىذاإؼ. الشخص الطبيعي حدكد اختصاصاتو المخكلة لو قانكنا
  .المسؤكلية الجزائية يتحمميا ىذا األخير ػإفؼ

 : كجكب ارتكاب الجريمة مف قبؿ عضك أك ممثؿ الشخص المعنكم- ثانيا

 يجب أف يككف مرتكب الفعؿ يممؾ التعبير عف إرادة الشخص المعنكم حتى يمكف إسناد التيمة إلى ىذا 

، ك ىذا الشرط ضركرم فبدكنو يعفى الشخص المعنكم مف المسؤكلية الجزائية كقد حصر (3)األخير
 الذم يترتب عمى جرائيـ قياـ مسؤكلية الشخص شخاصمكررمف ؽ ع األ51المشرع الجزائرم  في مادة 

:  المعنكم في 

، كيذىب الفقو الجنائي إلى التميز بينيما représentant légaux ك المتمثميف الشرعييف l’organeالجياز 
أعضاء مجمس المدير العاـ كالمسير ك ىك الشخص الذم يمكنو اتخاذ القرارات ؾ الجيازحيث يرل بأف

                                                           

-1 ANTONA . J, COLIN . P, LENGLART. F, « La responsabilité pénal des cadres et de dirigeants dans le 

monde des affaires », édition Dalloz, Paris, 1996, p.26. 
- 2 ZAALANI. A, MATHIS. E, « La responsabilité pénale, l'interdit pénale », édition BERTI, Alger, 2009  

p251. 
 .282ص ، المرجع السابؽخمفي عبد الرحماف،   -3
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يناط بو مجرد كظيفة بسيطة ك ال تعد قراراتو صادرة مباشرة مف  الذم ، ك ممثميف الشرعييف(1)اإلدارة

 .كىـ أحد أجيزة التسيير فيو، (2)الشخص المعنكم

في الحقيقة ىذه التفرقة مرجعيا قكاعد القانكف التجارم فيما يتعمؽ بأحكاـ الشركات التي تميز بيف أعضاء 
غمب التشريعات في ىذا المجاؿ لـ تعر أم أك المالحظ أف  ،(3)مجمس اإلدارة كمسيرم ىذه الشركات

أىمية ليذا التمييز، كاعتبرت أف كالىما يعتبر تصرفو صادر مف الشخص المعنكم كيتحمؿ عمى أساسو 
 ىذا األخير المسؤكلية، مف منطؽ أف بإمكانو اتخاذ القرار بمكجب النظاـ الداخمي لمشخص المعنكم

نما ىي  كمسؤكلية الشخص المعنكم عف أعماؿ مديره ليست مف قبيؿ  المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير كا 

كىذا الجمع بيف (4)في الكاقع مسؤكلية شخصية قد ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى الشخص الطبيعي
المسؤكليتيف يسمى بالمسؤكلية المزدكجة عف نفس الجريمة كىك أمر ضركرم لمكافحة الجريمة االقتصادية 

. ك معاقبة الفاعميف

 عف الجريمة االقتصادية طبيعة المسؤكلية الجزائية لذات المعنكية: الفرع الثالث

  بعد أف تـ إقرار المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجريمة االقتصادية كاالعتراؼ بيا
إلى التساؤؿ عف طبيعة ىذه المسؤكلية ك نطاقيا، فيؿ ىي محصكرة في حدكد الشخص  يدعكنا ذلؾ

كليذا درج الفقو نحك التميز بيف ىذيف  المعنكم أـ تتعداه إلى مرتكب الفعؿ ك الشخص المعنكم معا؟
النكعيف مف المسؤكلية في نطاؽ مسائمة الشخص المعنكم، كسميت األكلى بالمسؤكلية الجزائية المباشرة 

. (5)أما الثانية فسميت بالمسؤكلية الجزائية غير المباشرة

يقصد بالمسؤكلية الجزائية المباشرة لمشخص المعنكم، إسناد الجريمة  :المسؤكلية الجزائية المباشرة- أكال
إليو بطريقة مباشرة فتقاـ عميو الدعكل القضائية ك يحكـ عميو بعقكبة، ك بذلؾ يتحمؿ الشخص المعنكم 

  كحده كافة المسؤكلية الجزائية في الجرائـ االقتصادية الناتجة عف التصرفات الصادرة باسمو كلحسابو

                                                           
- 

1
 DESPORTES. F, GUNEHEC. F, « Droit pénale général, Economica »  10

éme 
éd, Collection, Corpus droit 

privé , 2003, p605.   
 .302محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص     -2
 . كما يمييا مف قانكف التجارم الجزائرم60الرجكع لنص المادة    -3
 .75إبف خميفة سميرة، المرجع السابؽ، ص  -4
 .398أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص  -5
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كفي ىذه الحالة تككف  . (1)كىذا بغض النظر عف مسؤكلية الشخص الطبيعي الذم يتكلى إدارتو أك تمثيمو

 (2)مسؤكلية الشخص المعنكم مستقمة عف مسؤكلية الشخص الطبيعي

 مكرر مف قانكف العقكبات كما سبؽ 51عمى ىذا االتجاه، فنصت عمى ذلؾ المادة  سار المشرع الجزائرم
 المتعمؽ 96/22 مف األمر 5ذكر ذلؾ، كما نجده نص عمى ذلؾ في القكانيف الخاصة نذكر منيا المادة 

بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج التي تنص 
  ممثمو الشرعيمف خالؿالخاص الخاضع لمقانكف عمى مباشرة الدعكل العمكمية ضد الشخص المعنكم 

فعاؿ نفسيا أك أفعاؿ مرتبطة بيا كمف تـ يسأؿ الشخص األ محؿ متابعة جزائية عف ك اآلخر يكف قما لـ
المعنكم جزائيا بصكرة مباشرة كمستقمة إذا ارتكب جريمة مف جرائـ صرؼ دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى إدانة 

. (3)الشخص الطبيعي

أما في التشريع االقتصادم الفرنسي فقد تـ األخذ بيا النكع مف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في 
 (4) الخاص باألسعار1945 جكاف 30 مف القانكف 2 فقرة 49أكثر مف نص قانكني مف بينيا المادة 

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لحساب شخص المعنكم مف أشخاص القانكف '' كالتي نصت عمى أنو 
الخاص، فإف المنع مف ممارسة المينة يمكف أف يحكـ بو أيضا ضد ىذا الشخص المعنكم فيما يتعمؽ 

. ''بممارسة المينة التي ارتكبت بمناسبتيا الجريمة 

تقـك المسؤكلية عندما ينص القانكف عمى أف الشخص المعنكم  :مباشرةغير المسؤكلية الجزائية -  ثانيا
الطبيعي عف تنفيذ الجزاءات المحكـك بيا مف غرامة أك مصاريؼ يككف مسؤكال بالتضامف مع الشخص 

 كمصادرة كغيرىا،كتتفؽ المسؤكلية الجزائية غير المباشرة مع القكاعد العامة التي يتضمنيا قانكف العقكبات
 . (5)بؿ إف النتائج كاألىداؼ التي تحققيا ىي نفسيا النتائج التي تحققيا المسؤكلية الجزائية المباشرة

                                                           
 .398أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص  -1
 .122مخمد إبراىيـ الزغبي، المرجع السابؽ، ص   -2
 .119ككر طارؽ، المرجع السابؽ، ص   -3

-4 Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des 

infractions à la législation économique: Article 49/2 . "…Si l'infraction a été commise pour le compte d'une 

personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale quant à 

l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction été commise…". 
 .136، المرجع السابؽ، ص1ج، (في القانكف المقارف)محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية    -5
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 كىذا ما نصت ،كال تتحقؽ المسؤكلية الجزائية غير المباشرة إال بكقكع جريمة مف طرؼ الشخص الطبيعي
قكؿ بأف الشخص المعنكم اؿعميو النصكص القانكنية التي كرست المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم، ك

نو ارتكبيا، بؿ إف المسؤكلية الجزائية عف الجريمة أسندت إليو أمسؤكؿ جزائيا عمى الجريمة، ىذا ال يعني 
كمسؤكلية الشخص المعنكم ليست مستقمة عف مسؤكلية الشخص الطبيعي . (1)كفقا لشركط محددة قانكنا

بؿ ىي تابعة لو تدكر معو كجكدا كعدما؛ فإذا انتفت مسؤكلية الشخص الطبيعي لمانع مف مكانع 
. المسؤكلية انتقت معيا المسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم

ىذا ما دفع البعض مف فقياء القانكف الجنائي في تفسير لممسؤكلية الجزائية غير المباشرة عف ارتكاب 
الجرائـ االقتصادية عمى أساس فكرة الضماف كليس الخطأ كما كاف سائدا مف قبؿ، فمسؤكلية المتبكع عف 
دفع ما يحكـ بو عمى تابعو مف تعكيضات يبنى عمى أساس ككنو  ضامنا لو،كليس عمى أساس كقكع خطأ 

(2)شخصي مف جانبو يسأؿ عنو بتقصيره في الرقابة
 .

كلقد أخد بيذا النكع مف المسؤكلية الجزائية غير المباشرة لشخص المعنكم المشرع الجزائرم في كؿ مف 
 فقرة الرابعة منو 4 المادة ع نصت. ؽفيؼ ة المعدؿ كالمتمـ، ككذا القكانيف الخاص2006قانكف العقكبات 

يعتبر األشخاص المحككـ عمييـ بسبب نفس الجريمة متضامنيف في رد األشياء كالتعكيضات '' عمى أنو 
المالحظ عمى ىذه المادة أف المشرع الجزائرم بالتعديؿ الذم أدخمو  .''... المدنية كالمصاريؼ القضائية

 حذؼ كممة الغرامة مف المادة كأفسح التضامف بيف المحككميف فقط عمى التعكيضات 2006في 
. كالمصاريؼ

نيا مثال ما فرضو المشرع الجمركي في كجكب التضامف في  ـأما النصكص القانكنية الخاصة نذكر
 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ 98/10 مف القانكف 317 ك 316في المادة  العقكبات الجبائية بحيث ينص

 كالمتضمف قانكف الجمارؾ، بأف الغرامات كالمصادرات تفرض كتحصؿ بالتضامف مف كؿ 79/07
المتيميف، ميما كانت درجة مساىمة كؿ منيـ في تنفيذ أك إتماـ الغش، بؿ كيفرض تحصيميا بالتضامف 

 .(3)حتى مف أصحاب البضائع محؿ الغش الذيف ال شأف ليـ بالمخالفة

                                                           

- 1 DESPORTES. F, GUNEHEC. F, op.cit. p568. 
 (ط. ب)، القاىرة، رنبيؿ لكقابياكم، جرائـ التيريب النقد بيف القانكف ك الكاقع، دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنش   -2

 .274 ، ص 1993
  .33أحسف بكسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، ص    -3
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في الفقرة األخيرة  (1)56أما القانكف الفرنسي فقد أخد بالمسؤكلية الجزائية غير المباشرة بصراحة في المادة 
 مف قانكف قمع الجرائـ ضد التشريع االقتصادم 1945 جكاف 30 المؤرخ في 45/1484مف األمر رقـ 

جمعية تككف مسؤكلية بالتضامف عف المصادرة ك الغرامة  كؿ منشأة أك مؤسسة أك'' عمى أف  كاألسعار
". كالمصاريؼ التي يحكـ بيا

المتعمؽ بالمنافسة كاألسعار  (2)1986 مف األمر المؤرخ في األكؿ ديسمبر54كما نصت عمى ذلؾ المادة 
 إذا ما ارتكبكا المحكـك بيا عمى المديريف عمى المسؤكلية التضامنية لمشخص المعنكم عف دفع الغرامات

كما يميز ىذه (3)االتفاقيات غير المشركعة ا األمر ك مثالياذإحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ق
المسؤكلية، ىك أف الشخص المعني فييا يككف دائما مسؤكال مسؤكلية تضامنية مع ممثمو القانكني المدير 

ىذا ما يطمؽ عميو الفقو الفرنسي  .(4)أك أحد العامميف لديو عف تنفيذ الغرامات المالية التي يحكـ بيا
. كسط، بيف المسؤكلية المدنية ك المسؤكلية الجنائية بالمسؤكلية شبو جنائية أم الكاقعة في مكاف

مكقؼ التشريعات الجنائية مف فكرة المسؤكلية الجزائية لذات : المطمب الثالث
المعنكية في الجريمة االقتصادية 

االختالؼ الفقيي في تبني فكرة مساءلة الشخص المعنكم جزائيا انعكس عمى مكاقؼ التشريعات 
ك مف بيف التشريعات التي أنكرت قياـ مسؤكلية جزائية لشخص . د كمعارض إزاء ىذه المسؤكلية مبيف مؤ

معنكم التشريع األلماني ك التشريع البمجيكي،إضافة إلى تشريعات اإلسكندنافية ك المتمثمة في السكيد 
في مقابؿ ذلؾ نجد بعض التشريعات تجيز مساءلة األشخاص المعنكية كقاعدة  ،(5)كالنركيج ك دنمارؾ

عامة ك يأتي عمى رأس ىذه التشريعات التشريع اإلنجميزم الذم يعتبر مف أقدـ القكانيف التي أقرت ىذا 
. فرنسيكاؿالنكع مف المسؤكلية تميا القانكف األمريكي ك القانكف اليكلندم ك أخير اإليطالي 

                                                           

- 1
loin°45-1484 du 30 juin 1945:Article 56/3:"…L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la 

collectivité répondent solidairement du montant des confiscations, amendes et frais que ces délinquants ont 

encourus." 
- 2
Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence: Article 

54 "La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées 

contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son 

application". 

- 3 PRADEL. J, « Droit pénal économique », 2
éme

 éd, Dalloz , Paris, 1990,P.39.     
 .137-136، المرجع السابؽ، ص1ج، (في القانكف المقارف)محمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية    -4
 .401أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -5
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 فسكؼ نتناكؿ مكقؼ حكـ التأثر التاريخي بو،بك باعتبار التشريع الفرنسي أقرب إلى تشريعنا الكطني 
، ثـ (الفرع األكؿ)التشريع الفرنسي مف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم كبعض التشريعات العربية 

نتناكؿ مكقؼ التشريع الجزائرم كالذم مر بعدة محطات في إقراره المسؤكلية الجزائية كىك ما سيتـ 
 . (الفرع الثاني)تكضيحو 

شخص ؿ المسؤكلية الجزائية ؿمكقؼ التشريعات المقارنة مف: الفرع األكؿ
المعنكم 

جاءت المعالجة التشريعية لمكضكع المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنكية، مختمفة كمتباينة  لقد
لكف ىذا . فيما بينيا فمنيا مف أقرت ىاتو المسؤكلية كمنيا مف عزفت عف إقرارىا كاكتفت بمسائمة ممثمييا

 ذه ػػػػػػػػػػػػػػرار قػػػػػػبإؽ ، كىك ما يعكس ترحيب المؤتمرات الدكلية(1)التبايف تخؼ حدتو بالنسبة لمجرائـ االقتصادية

 

. (2)المسؤكلية صراحة منتصؼ القرف العشريف

مف بيف التشريعات التي تجيز مساءلة األشخاص المعنكم التشريع الفرنسي كبعض التشريعات      
. تشريع السكرم كالتشريع المصرم كغيرىا مف التشريعات كالذم سنتناكليا عمى سبيؿ المثاؿاؿالعربية ؾ

كاف القانكف الفرنسي قبؿ الثركة الفرنسية يقرر المسؤكلية الجزائية لألشخاص  :مكقؼ المشرع الفرنسي/أكال
 غير مباشرة  كاستثنائية كفي حدكد معينة تضمنتيا بعض القكانيف الخاصة، التي ةالمعنكية  كلكف بصؼ

كبيف ، الذم قرر مساءلة بعض األشخاص المعنكية 1670 مف أبرزىا ما جاء في المرسـك الصادر سنة

                                                           
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، طبعة األكلى -الحماية الجزائية-سيؼ إبراىيـ المصاركة، تداكؿ األكراؽ المالية   -1

 .163، ص 2012
مف تكصيات المؤتمر السادس لقانكف العقكبات المنعقد في " ب"نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما جاءت بو التكصية الثالثة    -2

تتطمب المعاقبة عمى الجرائـ االقتصادية تكسعا في فكرة الفاعؿ كأشكاؿ المساىمة الجزائية :"  عمى أنو1953ركما سنة 
مكاف تطبيؽ الجزاءات الجنائية عمى األشخاص المعنكية  ".كا 
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 جاء خالي مف أم 1810أما في ظؿ تقنيف نابميكف ، (1)إجراءات محاكمة الجماعات ك العقكبات الالزمة
 .الكيانات المعنكية جزائيا  نص يجـر أك يسأؿ

في ظؿ غياب النص، ظؿ فقو القرف التاسع عشر يرفض مالحقة الشخص المعنكم أك معاقبتو عف 

إال (2)الفعؿ الذم يرتكبو ككيمو أك مديره، بحيث يتـ االكتفاء بالمسؤكلية الشخصية لمرتكب الفعؿ المباشر
أف ىذا المكقؼ تعرض لمعدد مف االنتقادات عمى أساس أف الكاقع أثبت أف األشخاص المعنكية التي 
ترتكب جرائـ اقتصادية تجمب االعتداء عمى المصمحة العامة لمبالد، ككنيا تتجو إلى تعطيؿ السياسة 

الشركات التجارية، نظرا ألىمية الدكر الذم  االقتصادية التي كضعتيا السمطات العامة، مثاؿ عمى ذلؾ
بدأ التساؤؿ عما إذا كاف مف األفضؿ  مسائمة كمعاقبة  ارتكابيا لجرائـ مضرة باالقتصاد، تمعبو ك إمكانية

قرار المسؤكلية   إلفظيرت جيكد عديدة مع بداية القرف العشريف، .(3)ىذه األشخاص عمى الصعيد الجنائي

كردت في شكؿ نصكص متناثرة عمى سبيؿ االستثناء كىي محدكدة ؼ، (4)الجزائية لألشخاص المعنكية
 في نطاؽ الجرائـ ،حيث ظيرت أىمية االعتراؼ بالشخصية المعنكية في القانكف الفرنسي أكثر فيما بعد

 المتعمؽ باألسعار ك التشريع 1945 جكاف عاـ 30الصادر في  1484-45االقتصادية ك كاف األمر رقـ 
 منو كالتي سبؽ ذكرىا، عمى أنو إذا ارتكبت الجريمة 49 الثانية مف المادة ةقد نص في الفقر االقتصادم

 ا أك نيائيا مؤقتقاالقتصادية لحساب الشخص المعنكم الخاص يجكز لممحكمة أيضا أف تقضي بحرماف
 ىذا النص باألمر الصادر في أكؿ مفيما بعد ألغ .مف مزاكلة النشاط الذم كقعت الجريمة بمناسبتو 

منو ، أنو يمكف إلزاـ  54 المتعمؽ بحرية األسعار ك المنافسة الذم نص في المادة 1986ديسمبر عاـ 
. األشخاص المعنكية بدفع الغرامات المحكـك بيا مف مسير ىـ بالتضامف كما سبؽ تكضيح ذلؾ

رتكب العديد مف تيمكف أف  تماشيا مع االتجاه الحديث الذم يرل أف األشخاص المعنكية حقيقة قانكنية،
 عمى مبدأ 1934الجرائـ في كثير مف المجاالت، نص المشركع الذم اعد لتعديؿ قانكف العقكبات عاـ 

 عمى العقكبات ك تدابير األمف التي تطبؽ 116ك 89المسؤكلية الجزائية لألشخاص المعنكية في المادة 
أقر ىذه المسؤكلية لكف قصرىا عمى  1978 عمى ىذه األشخاص لكنو لـ ينفد،ك بعد ذلؾ مشركع قانكف

                                                           
ترفع الدعكل الجزائية عمى مجالس أحياء :"  عمى أنو1670حيث نصت المادة األكلى مف المرسـك الفرنسي  الصادر    -1

، سيؼ إبراىيـ "المدف كالمراكز كالقرل التي ترتكب عصيانا أك ىيجانا أك تقـك بأعماؿ العنؼ أك بارتكاب أم جريمة أخرل
 .166المصاركة، المرجع السابؽ، ص

-2   GASTON. S, LEVASSEUR. G, BOULOC. B, op.cit., p274. 
 .466-465عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص   -3

-4 GASTON. S, LEVASSEUR. G, BOULOC. B, op.cit., p275. 
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األشخاص المعنكية ذات الغرض التجارم أك الصناعي أك المالي، كذلؾ بمناسبة الجرائـ المرتكبة باسميـ 
 تضمف نصا عاما 1986تـ صدر مشركع قانكف العقكبات  .منو 38ك37مكاد اؿك تحقيقا لمصمحتيـ، في 

. (1)، أم كانت طبيعتيا ما عدا الدكلة2-121 بمقتضاه ىذه المسؤكلية في المادة تقررت

، كالذم دخؿ حيز التطبيؽ في أكؿ مارس (2)1992 جكيمية 22العقكبات الجديد  بتاريخ  بصدكر قانكف 
 فيما عدا الدكلة تسأؿ:" منو بنصيا2-121أقر صراحة عمى ىذه المسؤكلية في المادة  ،1994عاـ 

األشخاص المعنكية جنائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابيا بكاسطة أجيزتيا أك ممثمييا، كفقا لمقكاعد 
 كذلؾ في الحاالت المنصكص عمييا في القانكف أك الالئحة، كمع 7-121 إلى 4-121الكاردة في المكاد 

ذلؾ، فإف الجماعات اإلقميمية كتجمعاتيا ال تسأؿ إال عف الجرائـ التي ترتكب أثناء مزاكلة األنشطة التي 
كالمسؤكلية الجزائية لألشخاص . يمكف أف تككف محال لمتفكيض في إدارة مرفؽ عاـ عف طريؽ االتفاؽ

".  المعنكية ال تستبعد معاقبة األشخاص الطبيعييف الفاعميف أك الشركاء عف نفس األفعاؿ

في  " "le Principe de spécialitéتبنى مبدأ التخصيص الفرنسي مشرع اؿيتضح مف خالؿ ىذا النص أف  
إال في الجرائـ التي نص عمييا قانكف العقكبات بنص  إسناد ىذه المسؤكلية بمعنى أنو ال يمكف اعتمادىا

قانكني خاص، كىك ما يعني أف تطبيقيا محدكد، لكف المشرع الفرنسي قيما بعد تخمى عف مبدأ التخصص 
(3)2004/204بمكجب القانكف 

 قاك أقر ىذه المسؤكلية كمبدأ عاـ تحقي، 2004مارس 9المؤرخ في  
. لممساكاة أماـ القانكف مع األشخاص الطبيعييف عف كؿ الجرائـ إال ما كاف يتعارض مع طبيعتو الخاصة

نبدأ بالمشرع المبناني الذم حسـ كؿ جدؿ فقيي ، كأقر بالمسؤكلية  :مكقؼ بعض التشريعات العربية/ثانيا
 2فقرة اؿ 210الجزائية لمييئات المعنكية عف الجرائـ التي يتسبب بيا ممثمكىا أك تابعييا بنصو في المادة

الييئات المعنكية مسؤكلة جزائيا عف أعماؿ مديرىا كأعضاء : " عمى أف(4)مف قانكف العقكبات المبناني
 ".إدارتيا كممثمييا كعماليا عندما يأتكف ىذه األعماؿ باسـ الييئات المذككرة أك بإحدل كسائميا

                                                           
 .28مرجع السابؽ، صاؿعمي عبد القادر القيكجي،    -1

-  
2
  Code pénale fronçait, 109

éme
 édition, Dalloz, Paris, 2012. 

-3
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, article 54, Jorf du 10 mars 2004, portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité entrée en vigueur le 31 décembre 2005. 
 .1/3/1943صادر في -340العقكبات المبناني، الصادر بمكجب المرسـك االشتراعي رقـ  قانكف   -4



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد المكضكعية: الفصؿ األكؿ:                    ثانياؿ الباب

- 339 - 

الييئات االعتبارية مسؤكلة "عمى أف  (1) مف قانكف العقكبات209كذلؾ في سكريا، فقد نصت المادة 
جزائيا عف أعماؿ مديرييا كأعضاء إدارتيا كممثمييا كعماليا عندما يأتكف ىذه األعماؿ باسـ الييئات 

. (2)"المذككرة أك بإحدل كسائميا

 مف قانكف 74 أما بالنسبة لممشرع األردني فقد أقر المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في المادة 
.  ، كلكنو استثنى الدكائر الحككمية كالمؤسسات العامة كالرسمية(3)العقكبات األردني

أما بالنسبة لممشرع المصرم لـ يتضمف قانكف العقكبات المصرم أم نص عاـ يقرر المسؤكلية الجزائية 
لألشخاص المعنكية، بؿ أكثر مف ذلؾ فيك ال يعترؼ بيا، إال ما كاف استثناء كيتعمؽ بالمسؤكلية الجزائية 

.  (4)لألشخاص المعنكية عف الجرائـ االقتصادية كالتي تضمنتيا التشريعات االقتصادية

 

 

 

 المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم مكقؼ المشرع الجزائرم مف: الفرع الثاني

أخذت تشريعات عديدة نفس مكقؼ المشرع  الفرنسي، في إقرار المسؤكلية الجزائية لمشخص 
خطا خطكة كبيرة في ىذا المجاؿ كسكؼ نتعرض إلى ذلؾ مف خالؿ الذم المعنكم منيا التشريع الجزائرم 

: ك الثانية بعد التعديؿ 2004مرحمتيف األكلى قبؿ تعديؿ قانكف العقكبات لعاـ 

 رفض البدايةتميز المرحمة األكلى بتبايف مكقؼ المشرع لجزائرم مف ىذه المسؤكلية ك عدـ كضكحو في ت-
إقرارىا كىذا كاف كاضحا مف خالؿ قصكر نصكصو في إسناد التجريـ لشخص المعنكم بصكرة كاضحة 

                                                           
 .16/05/1966 الصادر بتاريخ 37قانكف العقكبات االقتصادم السكرم رقـ    -1
 .380سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص   -2
 .01/01/1960الصادر  16 رقـ األردنيقانكف العقكبات    -3
 .415أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص   -4
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كصريحة، غير أنو لـ يستبعدىا صراحة، حيث أكرد ضمف العقكبات التكميمية التي جاءت في نص المادة 
(1) المتضمف قانكف العقكبات156-66، مف أمر 9

". حؿ الشخص االعتبارم "بنصيا  

أف تدابير األمف الشخصية، المنع " مف األمر سالؼ الذكر 3 بند 19كما نص المشرع أيضا في المادة 
كلكف لـ يكف المشرع صريح بأف الشخص المقصكد في ىذه الفقرة ىك '' مف ممارسة مينة أك نشاط أك فف

 .الشخص المعنكم
غالؽ ''  مف نفس األمر تنص عمى تدابير األمف العينية المتمثمة في 20كما أف المادة  مصادرة األمكاؿ كا 

ك ىنا أيضا المشرع لـ يكف كاضحا في قصده أف المخاطب بيذه العقكبات ىك الشخص '' المؤسسة 
المعنكم ك ىذا ما دفع جانب مف الفقو الجنائي إلى االعتقاد أف المشرع الجزائرم اعترؼ ضمنيا 

. شخص المعنكمؿبالمسؤكلية الجزائية ؿ

بالرجكع إلى القضاء الجزائرم نجده استبعد صراحة في عدة مناسبات المسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم 
تفريدىا، الحكـ عمى الشخص المعنكم بالجزاءات الجنائية  حيث رفض بناءا عمى مبدأ شخصية العقكبة ك

محكـك بيا اؿ، كما رفض تحميؿ الكحدة االقتصادية مسؤكلية دفع الغرامة (2)المقررة عمى قانكف الجمارؾ

. (3)عمى مديرىا مف أجؿ ارتكابو جنحة إصدار شيؾ بدكف رصيد باسـ ك لحساب الشركة

بعد ىذا الجدؿ جاء النص الذم يدلي بأف المشرع قد احتاط لممسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم 
، الذم جاء فييا (4)1966 مف الباب الخامس مف قانكف اإلجراءات الجزائية 2 فقرة 647ىك نص المادة 

كؿ عقكبة جنائية في - 2/. كؿ عقكبة ضريبية صادرة ضد الشركة/1: يجب تحرير بطاقة عامة '' أنو 
ك يفيـ مف ىذا النص أف تكقيع عقكبة جنائية '' ...األحكاؿ االستثنائية التي يصدر فييا مثميا عمى شركة

عمى الشخص المعنكم ال يككف إال في حاالت استثنائية، أم في الحاالت التي يصدر فييا نص خاص 

 مف قانكف 648، ككذلؾ نص المادة (5)ع ىذه العقكبة كالتي تتمثؿ بطبيعة الحاؿ في عقكبة الغرامةمبتكؽ

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم9الرجكع لنص المادة    -1
 .، غير منشكر155884، ممؼ 22/12/1997الغرفة الجزائية لممحكمة العميا، قرار    -2
 .، غير منشكر122336، ممؼ 04/12/1994الغرفة الجزائية لممحكمة العميا، قرار    -3
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 1966 يكنيك سنة8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156-66األمر    -4

 . ، المعدؿ كالمتمـ1966 جكاف 10صادر في ، 48الجريدة الرسمية، عدد 
كمية الحقكؽ ، (غير منشكرة)ماجستير مذكرةزكرم كيس مايك الكىاب، جريمة االستعماؿ التعسفي ألمكاؿ الشركة،    -5

    . 127، ص2005-2004كالعمـك السياسية جامعة قسنطينة، 
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إذا حكـ بعقكبة عمى شركة أك عمى شخص طبيعي  بصفتو  '' التي تنص عمى أنو اإلجراءات الجزائية
. ''بطاقة خاصة بالشركة / 1:مدير الشركة فيجب تحرير

 تحرير بطاقة عامة كصحيفة لمسكابؽ القضائية تسجؿ فييا العقكبات إلزامية ىاتيف المادتيف مفيتضح 
 أعاله تقيد تكقيع ىذه المذككرة 647الجزائية التي تصدر عمى إحدل الشركات ىذا إف كانت المادة 

العقكبة بأحكاؿ استثنائية كمف تـ نستنتج أف المشرع الجزائرم كضع ىذه الصحيفة بالرغـ مف عدـ اعترافو 
. بالمسؤكلية الجزائية لألشخاص المعنكية بنص صريح

لشخص المعنكم في قانكف  ؿ    عمى الرغـ مف عدـ إقرار المشرع الجزائرم صراحة لممسؤكلية الجزائية
 74/37العقكبات نجد ىذه المسؤكلية مكرسة في بعض القكانيف االقتصادية الخاصة نخص بالذكر األمر 

(1)المتعمؽ باألسعار كقمع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعار
عندما '' :  منو التي جاء فييا61مادة اؿفي  

تككف المخالفات المتعمقة بأحكاـ ىذا األمر مرتكبو مف القائميف بإدارة الشخص المعنكم أك مسيريو باسـ 
. ''كلحساب الشخص المعنكم، يالحؽ ىذا األخير بذاتو

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس 96/22ككذا األمر 
صرح  ،(2)2003 فيفرم عاـ 19 المؤرخ في 03/01مر األالمعدؿ بمكجب  األمكاؿ مف ك إلى الخارج

يعتبر '': بيذه المسؤكلية لمشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص في المادة الخامسة منو التي جاء فييا
الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص، دكف المساس بالمسؤكلية الجزائية لممثميو الشرعييف  مسؤكال 
عف المخالفات المنصكص عمييا في المادتيف األكلى كالثانية مف ىذا األمر كالمرتكبة لحسابو مف قبؿ 

، ك المالحظ ىك أنو تـ النص عمى المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في "أجيزتو أك ممثميو الشرعييف
نصكص خاصة قبؿ أف يتـ النص عمييا صراحة في قانكف العقكبات كذلؾ لدليؿ عمى أىمية الشخص 

المعنكم في ارتكاب الجريمة االقتصادية بالمكازاة مع أىمية فرض عقكبات عميو في مجابية ىذا النكع مف 
.  اإلجراـ

                                                           
، يتعمؽ باألسعار ك قمع المخالفات الخاصة  بتنظيـ األسعار 1975 أفريؿ 29 المؤرخ في 37-74أمر رقـ    -1
 . 1975 مام 13 صادر في ،38 عددج، .ج.ر.ج
 1996 جكيمية 09 المؤرخ في 22-96، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2003 فيفرم 19 مؤرخ في 01-03أمر رقـ    -2

 . سالؼ الذكر كالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج
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 كقانكف اإلجراءات 10/11/2004المؤرخ في  (1)04/15بعد تعديؿ قانكف العقكبات  : المرحمة الثانية- 

  الصادر بذات التاريخ، حيث تـ إقرار صراحة المسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم(2)04/14الجزائية 
مكرر 18 تحت عنكاف العقكبات المطبقة عمى الشخص المعنكم في مكاد  مكررتضمنيا الباب األكؿ

 .1مكرر18ك

باستثناء الدكلة كالجماعات المحمية كاألشخاص  " بنصيا 04/15 مف قانكف مكرر51 في المادة ىا ككرس
يككف الشخص المعنكم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو ، المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ

إف المسؤكلية الجزائية لمشخص . مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى ذلؾ
ك تبدك  "المعنكم ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمى أك كشريؾ في نفس األفعاؿ 

: خصكصية كأىمية ىذا النص مف خالؿ كضع المشرع الجزائرم ضكابط ليذه المسؤكلية ك المتمثمة في 

تحديد األشخاص المعنكية المسؤكلية جزائيا، كيستند ىذا التحديد إلى تقسـ األشخاص المعنكية  -
 .خاصةإلى أشخاص معنكية عامة ك أشخاص معنكية 

شخص المعنكم مسؤكلية مشركطة يجب أف ترتكب الجريمة مف طرؼ ؿالمسؤكلية الجزائية ؿ  -
 .ممثمية ك لحسابو أجيزتو أك

قانكف )شخص المعنكم محصكرة في الحاالت التي ينص عمييا القانكف ؿالمسؤكلية الجزائية ؿ -
 .(العقكبات ك القكانيف الخاصة 

شخص المعنكم ال تستبعد مسؤكلية الشخص الطبيعي سكاء فاعال أصميا ؿإف المسؤكلية الجزائية ؿ -
. أك شريكا بالنسبة لألفعاؿ 

 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 06/22كقد تال ىذيف التعديميف تعديؿ آخر بمكجب القانكف رقـ 
 لكؿ مف قانكف العقكبات ك اإلجراءات الجزائية ليكرس أكثر 2006ديسمبر 20  المؤرخ في 06/23كرقـ 

. مبدأ المساءلة الجزائية لشخص المعنكم

                                                           
   1966 جكاف8 المؤرخ في 155-66، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 2004 نكفمبر10مؤرخ في  15-04قانكف رقـ    -1

 .  سالؼ الذكركالمتضمف قانكف العقكبات
، كالمتضمف 1966جكاف  8المؤرخ في156-66 ، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ2004نكفمبر 10مؤرخ في 14-04قانكف    -2

 .سالؼ الذكر قانكف اإلجراءات الجزائية
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 بيذا يككف المشرع الجزائرم كاكب غالبية التشريعات الحديثة التي أقرت بالمسؤكلية الجزائية لمشخص 
المعنكم، استجابة العتبارات عممية، كحماية لممصالح االقتصادية مف االعتداءات التي تتـ باسـ كلحساب 

 .ىذه األشخاص المعنكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزاء المقرر لمجريمة االقتصادية :المبحث الثالث
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عمى  العقكبة ىي جزاء ينطكم عمى إيالـ مقصكد، يحدده القانكف، كيطبقو القضاء باسـ المجتمع
. (1)كؿ مف تثبت مسؤكليتو عف فعؿ يعد جريمة

كنظرا لتميز الجريمة االقتصادية بطابع خاص، فالجاني يتجو نحك االعتداء عمى الماؿ العاـ أك عمى 
سياسة الدكلة االقتصادية كىك يختمؼ عف غيره ممف يرتكب جرائـ االعتداء عمى النفس، أك المجرميف 

كىـ ممف أطمؽ عمييـ بالمجرميف ذكم الياقات البيضاء، فالجرائـ االقتصادية نكع مختمؼ  معتادم اإلجراـ،

 (2)مف اإلجراـ، كمف ثـ فيك يستمـز معاممة عقابية خاصة، يتعيف  أف يككف فييا الجزاء مف جنس العمؿ
كعمى ىذا األساس تسعى السياسة العقابية الحديثة في الميداف االقتصادم إلى تحقيؽ ىدفيف أساسيف 

.  ردع األفراد كحماية النظاـ العاـ االقتصادم: ىما

كيتحقؽ مثؿ  .(3)فالردع العاـ يراد منو منع الجاني مف العكد إلى الجريمة كالحيمكلة دكف اقتداء غيره بو
ىذا اليدؼ مف خالؿ حرص التشريعات االقتصادية عمى التشديد في مقدار العقكبة، أما حماية النظاـ 

تكجيات العامة اؿالعاـ االقتصادية، فيقصد بيا مف جية أكلى تصحيح المعامالت النقدية في اتجاه التقيد ب
، كمف جية أخرل إعادة التكازف إلى الكضع المالي المتدىكر بفعؿ الجريمة عبر (4)لمسياسة المالية لمبالد

تغذيتيا عف  تمكيف اإلدارة المالية بتقدير كضبط مبالغ الخطايا باعتبارىا تتمتع بذمة مالية تسعى إلى
 .(5)طريؽ سياسة ردعية تعتمد التنكع في العقكبات لمكصكؿ إلى استخالص األداءات

يتكخى سياسة ردعية تعتمد التنكع في العقكبات لمكصكؿ إلى تحقيؽ غايات  فكاف بذلؾ عمى المشرع أف
. السياسة الجزائية

الكاضح مف السياسة الجزائية الحديثة أنيا تفرض تنكعا في كسائؿ التصدم لمظاىرة اإلجرامية التي ال 
تنطمؽ مف نفس الدكافع، كال تسعى إلى تحقيؽ نفس الغايات، كلذلؾ فإف أغمب الدراسات العممية تؤكد أف 

                                                           
 (ط.ب)،  مصر، دار النيضة العربية، القاىرة-القسـ العاـ-أحمد عكض بالؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم   -1

 .713 ص،2006
 .86محمد سمير، المرجع السابؽ، ص    -2
 .61ص ،2004، (ط.ب)نبية صالح، النظرية العامة لمقصد الجنائي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،    -3
  محمد عبد العزيز السيد الشريؼ، مدل مالئمة الجزاءات الجنائية االقتصادية في ظؿ السياسة الجنائية المعاصرة   -4

 .124-123، ص1998 دكتكراه، جامعة القاىرة، أطركحةدراسة تحميمية تأصيمية مقارنة، 
-  5 SYR J.H.," La nature de la transaction économique", Dalloz, Paris, 1994, p228. 
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لذلؾ فإف السياسة الردعية المعتمدة تكشؼ  التعامؿ مع الجرائـ االقتصادية يجب أف يككف بصيغ مختمفة،
. (1)عف خصكصيتو مقارنة بالقانكف الجنائي الكالسيكي

: كتشمؿ القكانيف االقتصادية عمى جزاءات متنكعة يمكف القكؿ بتدرجيا مف حيث الجسامة كما يأتي
ىذه . ، جزاءات إدارية، ك جزاءات جنائية(فنية)جزاءات مدنية، جزاءات تأديبية، جزاءات اقتصادية 

. (2)األخيرة ىي مكضكع الدراسة، كلكف يمـز قبؿ اإلحاطة بيا أف نعطي فكرة عف الجزاءات األخرل
كلبحث ذلؾ سكؼ نتناكؿ أنكاع الجزاءات المقررة لمجريمة االقتصادية في المطمب األكؿ، لننتقؿ بعدىا 
إلى معرفة أىميتيا كالخصائص التي تميزىا في المطمب الثاني، بعدىا نتناكؿ تطبيؽ ىذه الجزاءات مف 

. خالؿ  مظاىر التفريد العقابي في الجريمة االقتصادية في المطمب الثالث

أنكاع الجزاءات المقررة لمجريمة االقتصادية  : المطمب األكؿ

تتصؼ العقكبات المقررة لمجرائـ االقتصادية عادة بالتنكع حيث يكجد عدد مف العقكبات غير 
الجزائية إلى جانب العقكبات الجزائية، كىذه ميزة تجعؿ المشرع قادرا عمى اختيار العقكبة المناسبة لكؿ 
جريمة اقتصادية عمى كثرة ىذه الجرائـ كاختالفيا كتنكعيا، لذلؾ سنحاكؿ دراسة ىذه الجزاءات بأنكاعيا 

كالجزاءات  (األكؿ الفرع)الجنائية في الجريمة االقتصادية  الجزاءات غير: كالتي نقسميا إلى نكعيف 
 .(الفرع الثاني)الجنائية في الجريمة االقتصادية 

الجزاءات غير الجنائية في الجريمة االقتصادية : الفرع األكؿ

الجزاءات غير الجنائية  التي تفرضيا القكانيف االقتصادية في الجرائـ االقتصادية أىمية تزيد  تكتسي      
اتجاه الجزاءات غير الجنائية إلى القضاء  عمى أىميتيا في الطكائؼ األخرل مف الجرائـ، كذلؾ بسبب

عمى العكامؿ الدافعة إلى اإلجراـ االقتصادم أكثر اتجاىيا إلى التعبير عف المـك القانكني إزاء السمكؾ 
تختص بتكقيعيا مف كترجع أىمية الجزاءات غير الجنائية إلى ما تحظى بو الييئات  ،(3)غير المشركع

مركنة إجرائية كخبرة فنية، ك الجزاءات غير الجنائية المعركفة في التشريعات االقتصادية ىي الجزاءات 

                                                           
 .101إيياب الركساف، المرجع السابؽ، ص   -1
 .143-142، المرجع السابؽ، ص1ج، (في القانكف المقارف)محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية  محمكد   -2
غير )مراد زياد أميف تيـ، جزاء الجريمة االقتصادية، أطركحة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير، في القانكف العاـ،    -3

 .57، ص2011فمسطيف، - ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية في نابمس(منشكرة
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ك الجزاءات التأديبية  ،(ثالثا)، كالجزاءات االقتصادية الفنية (ثانيا)، ك الجزاءات اإلدارية (أكال)المدنية 
. (رابعا)

: (1)أىميا تشمؿ القكانيف االقتصادية عمى جزاءات متنكعة:الجزاءات المدنية/ أكال

إف القكانيف االقتصادية أحكاميا آمرة تتعمؽ : بطالف االتفاؽ أك العمؿ المخالؼ لمقانكف االقتصادم-

كالجرائـ االقتصادية ىي في أغمبيا . (2)بالنظاـ العاـ ككؿ اتفاؽ أك عمؿ يخالفيا يعد باطال حكما
تصرفات مخالفة لقكاعد القانكف االقتصادم، مثال تغيير في التزامات رئيس مجمس إدارة الشركة المكجكدة 
تحت التصفية، أـ في مجاؿ ممارسات التجارية نجد أيضا البيع أك اإليجار بسعر يفكؽ ما تحدده القكاعد 

بإتياف ىذه المخالفات يبطؿ االتفاؽ كالبطالف مف النظاـ العاـ، فيجكز . القانكنية كغيرىا مف المخالفات
. لكؿ ذم مصمحة أف يتمسؾ بو، كلممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا

إذا تسبب الفعؿ الذم قامت عميو المخالفة : تعكيض الضرر الذم لحؽ أحد الطرفيف مف المخالفة-
ثاني فمو دكف شؾ حؽ في تعكيضو عف الضر الذم لحقو، كغالبا ما يككف   االقتصادية ضرر لطرؼ

الشخص ىك المتعاقد الثاني في العقد المخالؼ لقكاعد التنظيـ االقتصادم، أك ناتج عف المسؤكلية 
 كالمحدد لمقكاعد 04/02 مف القانكف 46/3التقصيرية لمف قاـ بالعمؿ، كىذا ما نصت عميو المادة 

. (3)المطبقة عمى الممارسات التجارية

بحيث قد يفرض القانكف االقتصادم عمى الشخص القياـ بأعماؿ معينة فيخؿ : االلتزاـ بإتماـ العمؿ-
 .(4)بالتزاماتو كعندئذ يقرر لو جزاء مدنيا، كالمتمثؿ في إتماـ األعماؿ

نظرا لخصكصية المادة االقتصادية بصفة عامة، كفي إطار سياسة تشريعية  : الجزاءات اإلدارية/ثانيا
تبررىا عدة مقتضيات كمعطيات اقتصادية باألساس، فقد خكؿ المشرع إمكانية تجاكز مبدأ قضائية العقكبة 

كأخرجيا مف المبادئ األصكلية لمنظاـ العقابي التقميدم كما سبؽ تبياف ذلؾ سابقا، كذلؾ بأف أعطى 
لبعض اإلدارات في مادة الجرائـ ذات البعد االقتصادم كالمقترفة في حؽ القطاعات التي تسير عمى 

التراتيب المنظمة لمجاؿ  حمايتيا كاإلشراؼ عمييا صالحية تكقيع العقكبات ضد المخالفيف لمتشريع ك

                                                           
 . كما يمييا142، المرجع السابؽ، ص1ج، (في القانكف المقارف)محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية  محمكد -1
 .197عبكد سراج، المرجع السابؽ، ص   -2
 .67محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص   -3
 .144جميؿ عمي إزمقنا، المرجع السابؽ، ص    -4
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تدخميا االقتصادم، كذلؾ  بالنظر  إلى كفاءة تمؾ اإلدارات كقدرتيا عمى التدخؿ السريع لكضع حد لمحالة 
باعتبارىا المؤىمة كالمخكلة ليا سمطة مراقبة القطاعات االقتصادية المعنية بالحماية الجزائية  اإلجرامية 

كىك ما يؤدم إلى بركز نظاـ العقكبة اإلدارية لتحؿ محؿ العقكبة القضائية استنادا إلى طبيعة السمطة التي 
 .(1)تكقعيا كتنطؽ بيا

كتختمؼ الجزاءات اإلدارية عف العقكبات الجنائية، في أف األكلى تنفذىا السمطة اإلدارية، أما الثانية فيي 
كمف أمثمة الجزاءات اإلدارية ما نصت عميو المادة  تصدر عف القاضي كتككف بمقتضى حكـ ينطؽ بو،

، يطبؽ مجمس المنافسة غرامات تيديدية عمى المخالفيف لما ىك  المتعمؽ بالمنافسة03/03 مف األمر 58
أيضا العقكبات المالية التي  كمثاؿ عمى ذلؾ  مف ىذا األمر،46ك 45منصكص عميو في المادتيف 

المنافسة عمى المؤسسة المخالفة في حالة متابعة ىذه األخيرة بسبب ارتكابيا لجرائـ البيع  يفرضيا مجمس
 سالؼ الذكر، كىما التعسؼ في استغالؿ 03/03 مف أمر 12ك11المنصكص عمييا في المادتيف 

الضرر الحاصؿ  جؿ جبرأكضعية التبعية أك جريمة البيع بالخسارة، حيث تدفع ىذه الغرامات المالية مف 
 (2) مرتكبكىا إرباحا غير مشركعةكسبلالقتصاد الكطني مف جراء الممارسات المخمة بقكاعد السكؽ التي 

أيضا ما منح لمكالي في إطار تسيير اإلدارة المحمية أف يتدخؿ لكضع  الجزاءات اإلدارية األمثمة عمى كمف
حد لمممارسات المنافية لمتجارة التي مف شأنيا المساس بصحة كامف المستيمؾ كالمنافسة النزيية، فمنحت 

 لمكالي المختص محميا التدخؿ 04/02مف القانكف (3)46لو السمطة القمعية حيث نص المشرع في المادة 
في المجاؿ االقتصادم كمساىمتو أيضا  إلى جانب مجمس المنافسة في ضماف استقرار المعامالت 
التجارية  كالسير الحسف لمسكؽ كذلؾ بمكجب اتخاذه لقرار الغمؽ ضد كؿ مؤسسة ترتكب جرائـ البيع 

 .  المخمة بشرعية الممارسات التجارية

 ليا جزاءات فنية ينص التشريع االقتصادية ىي كبقية  فركع التشريعات :الجزاءات االقتصادية الفنية/ثالثا
عمييا في صمب القانكف لمف يخالؼ أحكامو لردع المخالؼ، إذ أف القانكف االقتصادم يحتكم عمى حقكؽ 

تقابميا التزامات، كمف العدؿ أف مف يخؿ بالتزامو أف تسقط الحقكؽ التي يطالب بيا، كىي بذلؾ قائمة 

                                                           
 .104إيياب الركساف، المرجع السابؽ، ص   -1
 .8ككسر عثامنية، المرجع السابؽ، ص   -2
 . المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية سالؼ الذكر04/02 مف القانكف 46الرجكع لنص المادة    -3
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، كمثاؿ عمى (1)عمى فكرة التكازف القانكني، حيث ينبني عمى عدـ الكفاء بااللتزامات الحرماف مف الحؽ

أخؿ  بأنو في حالة ما إذا، (2) كالمتعمؽ بالنقد كالقرض03/11 مف األمر 144ذلؾ ما نصت عميو المادة 
بنؾ أك مؤسسة مالية بأحد األحكاـ التشريعية أك التنظيمية فيمكف لمجنة أف تقضي بإحدل العقكبات 

 .الخ...سحب االعتماد-المنع مف ممارسة بعض العمميات-اإلنذار- تكبيخ: اآلتية

ظيرت ىذه الجزاءات بظيكر الييئات كالتنظيمات النقابية في الدكلة، ىذه :الجزاءات التأديبية / رابعا 
يعترؼ ليا كتحت إشرافيا، بسمطة تنظيـ نشاطيا االقتصادم، كمف قبيؿ ىذه المنظمات نقابات  األخيرة

.  (3)العماؿ كالغرؼ التجارية كاتحاد الصناعات  كاتحاد المنتجيف كغيرىا مف المنظمات

ىذه الجزاءات ىي عبارة عف إجراءات تتخذ في مكاجية الشخص الذم يخالؼ األحكاـ االقتصادية 
كفي إقرار ىذا النكع مف الجزاءات ميزة خاصة تتمثؿ في تحقيؽ . كالقكاعد المنظمة لممارسة الميف
كذلؾ عف طريؽ تكقيع الجزاء عمى كؿ شخص ينتمي إلى ىيئة أك تنظيـ ، االستقرار في الحياة االقتصادية

 قريبة مف المخالفيف باعتبارىـ بتكقيعياكالسمطات التي تختص . بارتكاب خطأ تأديبي كقاـ قانكني ما
أعضاء في النقابة كفي كسعيا أف تعمـ عمى نحك يتسـ بالسرعة بارتكاب الجريمة كأف تنطؽ بالجزاء عمى 
كجو يككف فيو ردعا، كىذه السمطات يسعيا أف تعمـ بظركؼ المخالفيف كدكافعيـ إلى الجريمة فيأتي الجزاء 

األحكاـ التي تنطؽ بيا تمقى قبكال حسنا مف طرؼ الرأم العاـ  الذم تنطؽ بو أقرب إلى العدالة، كما أف
في النقابة أك المنظمة، باعتبار أف ىذه السمطات كليدة االنتخاب كمحؿ ثقة كذات خبرة بمصالح 

 .(4)النقابة

الجنائية في الجريمة االقتصادية  الجزاءات: الفرع الثاني

فمف المسمـ بو أف تعتبر الجزاءات الجنائية  أىـ الجزاءات المقررة لمخالفة القكانيف االقتصادية، 
التيديد بالعقكبة يصرؼ الكثير عف السمكؾ اإلجرامي، كما أف في تكقيعيا يحكؿ في أغمب األحياف دكف 

كالعقكبة في الجرائـ االقتصادية قد تصيب الجاني في حريتو كىي ما تعرؼ . عكدة الجاني إلييا مرة أخرل

                                                           
 11عددالمجمة العربية لمدفاع االجتماعي، ، "الجزاءات غير الجنائية في الجرائـ االقتصادية"محمكد نجيب حسني،    -1

  .105، ص1981 جانفي
 . سالؼ الذكر المعدؿ كالمتمـ كالمتعمؽ بالنقد كالقرض03/11 األمر مف 144الرجكع لنص المادة    -2
 .144، المرجع السابؽ، ص1ج، (في القانكف المقارف)محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية  محمكد   -3
 .111-110محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص   -4
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، أك في (الفرع الثاني)، أك في مالو كتسمى بالعقكبات المالية لمجاني (أكال)بالعقكبات السالبة لمحرية 
. (ثالثا)نشاطو الميني أك الحرفي كتدعى بالعقكبات المينية 

إف العقكبات السالبة لمحرية ليست قميمة في قانكف العقكبات االقتصادم  :العقكبات السالبة لمحرية/ أكال
كيزيد عددىا كتبرز  شدتيا بحسب جسامة الجرائـ االقتصادية المرتكبة كدرجة األثر الذم تخمفو عمى 

 .(1)النظاـ االقتصادم

فأغمب تشريعات الدكؿ نصت عمى العقكبات السالبة لمحرية، ك ىذا بحسب الفمسفة التشريعية المتبعة     
بعقكبة الحبس كجزاء لمجريمة االقتصادية  في تحديد المدة، كمف بينيا التشريع الجزائرم حيث اعترؼ

.  في المجاؿ االقتصادمةكاعتبره عقكبة أصمية ك كجكبي

عميو يمكف التساؤؿ عف خصكصيات عقكبة الحبس المطبقة عمى مقترفي الجرائـ االقتصادية، بمعنى     ك
آخر ىؿ تتساكل عقكبة الحبس المقررة في التشريعات االقتصادية مع تمؾ الكاردة في القانكف العاـ؟ أـ ثمة 

اختالفات جكىرية بينيا، كبالتالي تظير الضركرة في الكقكؼ عندىا كتكضيحيا؟ 

يستخمص مف التمعف في النصكص االقتصادية كالتي تـ تناكليا بالدراسة عند الكقكؼ عمى مظاىر ىذه 
الجريمة كتعداد أنكاعيا كالعقكبات المقررة ليا في الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ، أف عقكبة الحبس في 

: المجاؿ االقتصادم، خالفا لمقكاعد العامة، تككف متسمة بالشدة كالقسكة سكءا كاف بالنظر إلى

فبرجكعنا لمقكاعد العامة :حدىا األقصى الذم يككف مجاكزا بكثير لذلؾ الحد األقصى في القانكف العاـ-
 مف قانكف العقكبات 27في تقسيميا لمجرائـ، نجدىا تعتمد عمى معيار الخطكرة اإلجرامية، عمال بالمادة 

 مف نفس القانكف 5كنجد المادة . الجزائرم التي صنفيا إلى ثالثة أنكاع كىي الجنايات، الجنح، كالمخالفات
. ىي مف اىتمت بتعداد كحصر العقكبات المختمفة المطبقة عمى كؿ طائفة مف الجرائـ

كباعتبار أف عقكبة الحبس ىي كاحدة مف بيف العقكبات، كىي جكىر الدراسة ىنا، فإنو ال تفكت اإلشارة 
في مادة الجنايات ىي السجف : إلى اختالؼ مدتيا باختالؼ نكعيا، حيث حدد المشرع العاـ كما يمي

                                                           
، فرع (غير منشكرة)القبي حفيظة، النظاـ القانكني لمجرائـ االقتصادية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير    -1

 .154، ص2007قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة تيزم كزك،



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد المكضكعية: الفصؿ األكؿ:                    ثانياؿ الباب

- 350 - 

المؤقت لمدة تتراكح بيف خمس سنكات كعشريف سنة، أما في مادة الجنح ىي الحبس مف مدة شيريف إلى 
 .(1)خمس سنكات، كفي مادة المخالفات ىي الحبس مف يـك كاحد عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر

ما نستشفو مف خالؿ القكانيف المنظمة لمجانب االقتصادم ك عمى السبيؿ المثاؿ، نص المادة األكلى      
 ك المتعمقة بقمع مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة 03/01المكرر مف األمر رقـ 

رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج نجدىا تقرر عقكبة الحبس مف سنتيف إلى سبع سنكات، كذلؾ في حالة 
ما إذا اقترنت جريمة الصرؼ بجريمة أخرل تماثميا مف حيث خطكرتيا أك ربما أخطر منيا كجريمة 

إلخ ىي أكثر الحاالت التي تستكجب رفع ...تبييض األمكاؿ أك االتجار غير المشركع بالمخدرات أك الفساد
يستخمص . سنكات التي تعد في األصؿ مقررة لمجنايات دكف الجنح (7)عقكبة الحبس إلى ما يعادؿ سبع 

سنكات  5لحد األقصى لعقكبة الحبس المقررة لمجنح االقتصادية مفامف ىنا أف المشرع االقتصادم رفع 
سنكات، كىك يخالؼ ما جاء بو القانكف العاـ، مما يؤدم إلى تأكيد فكرة خركج المشرع االقتصادم 7إلى 

ة مصكالجنح، كىي خص الجزائرم عف القكاعد المعركفة بخصكص تحديد الحد األقصى المقرر لمحبس في
 كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو  06/01القانكف رقـ  كذلؾ ما جاء بو. أخرل ليذه الجرائـ

عمى عقكبة الحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات   منو29نصت المادة  بعقكبات الجنحة المغمظة، حيث
كعقكبة عمى اختالس الممتمكات مف قبؿ المكظؼ عمكمي أك استعماليا عمى نحك غير شرعي ككذلؾ ما 

 كالمتعمقة بمكافحة التيريب سالؼ ذكرىا بكصفيا جنح 06-05 مف األمر رقـ 11 ك10نصت المادتيف 
مغمظة كالمتعمقة بأعماؿ التيريب عندما تقترف بظرؼ التعدد، أك بظرؼ إخفاء بضائع عف التفتيش أك 

المراقبة، عالكة عمى أفعاؿ التيريب، التي ترتكب باستعماؿ أم كسيمة نقؿ داخؿ النطاؽ الجمركي 
مخصصا لمتيريب، كعقكبتيا الحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات ككاضح ىنا أيضا المشرع رفع الحد 

 المادة ةكنفس الشيء بالنسب. سنكات10سنكات إلى5األقصى لعقكبة الحبس المقررة لمجنح االقتصادية مف 
 .(2) مف نفس القانكف13ك12

انتيج المشرع االقتصادم نفس النيج : رفع الحد األدنى لمحبس عف الحد المقرر في القكاعد العامة- 
الذم سار عميو بخصكص تحديده لمحد األقصى لمحبس، إذ جعؿ ىذا الحد األدنى يتسـ باالعتداؿ 

المتعمؽ بقمع  96/22ر رجكع لنص قانكف الصرؼ نجد المشرع في ظؿ األـاؿكالمعقكلية في مقداره،  فب

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم5الرجكع لنص المادة    -1
 . ك المتعمقة بمكافحة التيريب سالؼ ذكره06-05 مف األمر رقـ 13ك12ك11ك10الرجكع لنص المكاد    -2
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 حدد الحد األدنى ،مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج
. بثالثة أشير، كىك ما ال يختمؼ كثيرا عف القانكف العاـ

 01-03إال أف االختالؼ الممحكظ بخصكص ىذا المقدار، ىك ما جاء في مضمكف كؿ مف األمر رقـ 
 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ 22-96، المعدليف كالمتمميف لألمر رقـ 03-10ككذا األمر رقـ 

 أيف نص كؿ منيما عمى أف الحد األدنى ،الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج
لمحبس ىك سنتيف، أم أف الحد األدنى الذم قرره مشرع الصرؼ لجنح الصرؼ ىك سنتيف بدال مف 

.  شيريف، كىي حالة شاذة أخرل ال يعرفيا القانكف العاـ

كمالحظ ىنا أف المشرع بالرغـ مف رفع الحد األقصى كاألدنى لعقكبة الحبس في ظؿ بعض الجرائـ     
االقتصادية كالتي تـ ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ، إال أنيا لـ يعطييا كصؼ جناية كأبقى عمى كصفيا جنحة 

كتبعا لذلؾ لـ يبقى أم مجاؿ لمشؾ في تجنيح المشرع االقتصادم . بغض النظر عف مقدار عقكبتيا
الجزائرم لمثؿ ىذا النكع مف الجرائـ، مع مساىمتو في رفع كؿ مف الحد األدنى كاألقصى لمعقكبة أماـ 

 ىذا النكع مف العقكبة عدـ جدكل ككفاية عقكبات الجنحية البسيطة في تحقيؽ الردع، ظنا منو أف يساىـ
 . تحقيؽ الردع ككفايتو في تحقيؽ األثر اإلصالحي لمعقكبةفي

إذا كانت العقكبات السالبة لمحرية ىي أبرز العقكبات في : العقكبات الماسة بالذمة المالية لمجاني/ ثانيا
القانكف العاـ، فإف العقكبات المالية ىي أىـ العقكبات بالنسبة لمجرائـ االقتصادية، كيرجع ذلؾ أف غالبية 

غمب التشريعات االقتصادية أ، ك عميو فإف (1)ىذه العقكبات ترتكب بدافع الطمع ك الربح غير المشركع
المقارنة لجأت إلى تطبيؽ مبدأ الغنـ بالغـر في ىذا المجاؿ لمحاربة ىذه  الظاىرة اإلجرامية ك الحد منيا 

كالعقكبات  .كاتجيت إلى األخذ بالعقكبات المالية، كرد مناسب كعممي عمى مخالفي أحكاـ ىذه التشريعات
 .(2)الغرامة ك استرداد الربح غير المشركع ك عقكبة المصادرة المالية المعركفة في التشريع االقتصادم ىي

 عمى الرغـ مف تنكع العقكبات المالية التي تقررىا القكانيف، فإف الغرامة ىي العقكبة :عقكبة الغرامة-

، كيمكف تعريفيا (3)األصمية الكحيدة مف بينيا، ذلؾ راجع لجدكاىا في الردع العاـ كالخاص ليذه الجرائـ

                                                           
 .38مراد زياد أميف تيـ، المرجع السابؽ، ص   -1
 .353سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص   -2
 .91محمد سمير، المرجع السابؽ، ص   -3
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مف  كىي. (1)"إلزاـ المحكـك بأف يدفع إلى خزينة الدكلة مبمغا مف الماؿ مقدرا في الحكـ القضائي"بأنيا 
. قبيؿ العقكبات الجنائية غير المكمفة لمدكلة، بؿ عمى العكس تعتبر مصدر مكرد لمخزينة العامة

عميو، فإذا كانت عقكبة الغرامة مف أىـ الجزاءات المقررة في الجرائـ المنظمة بقكانيف خاصة السيما ك
االقتصادية، كىذه األخيرة يعاقب عمييا  المشرع بالغرامة منفردة كجزاء الرتكاب الجريمة، يمكف أف ينص 

 .عمييا كعقكبة مضافة إلى الحبس، ك يمكف أف تككف  تخييرية ما بيف عقكبة الحبس ك الغرامة
مرد ذلؾ كاضح، كىك أف غالبية ىذه الجرائـ إنما يرتكب بدافع كبير مف الطمع ك الرغبة في الحصكؿ 

أف تككف الغمبة لمعقكبات المالية، إذ ىي كحدىا  المناسب كمف ثمة أصبح مف عمى الكسب غير المشركع

. (2)التي تصيب الجاني في ذمتو المالية 
الغرامة بمختمؼ مظاىرىا ك حاالتيا، ىي عقكبة اقتصادية يقصد بيا استيداؼ نفسية الجاني عف  بالتالي

نقاص ذمتو المالية  . (3)طريؽ إيالمو، بيدؼ إفقار كا 
ذا كانت قكانيف العقكبات العامة تسير عادة عمى مبدأ تحديد الغرامة ككضعيا بيف حديف أدنى كأعمى  كا 

فيستعمؿ القاضي سمطتو في فرضيا كفؽ ذات الضكابط التي يسترشد بيا حينما يطبؽ عقكبة أخرل، إال 
 .(4)أننا نجد في بعض التشريعات االقتصادية، اتجاىا نحك األخذ بالغرامة النسبية

بذلؾ تنقسـ الغرامة إلى نكعيف مف الغرامات الجنائية، الغرامة المحددة كىي العقكبة الغالبة في نصكص 
القانكف العاـ ، كالغرامة النسبية كالتي قمما يأخذ بيا، بعكس ذلؾ المشرع االقتصادم كفي إطار مجابيتو 
 .(5)الجرائـ االقتصادية يأخذ بعقكبة الغرامة النسبية بشكؿ كاسع ألنيا أبمغ تأثيرا ك أقرب إلى تحقيؽ العدالة
كالغرامة النسبية ىي التي يتحدد مقدارىا بالقياس إلى عنصر معيف، مثؿ قيمة الماؿ محؿ الجريمة، أك 

كسميت بالنسبية ألنيا تتناسب مع . (6)عدد السمع أك حجميا أك كزنيا، أك مساحة األرض، أك أياـ التأخير

 .(1)الضرر أك النتيجة المترتبة عمى الجريمة أك المحتممة منيا

                                                           
 .322محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -1
 .322، صنفس المرجع   -2
 .465عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص   -3
 .354سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص   -4
 .157مرجع السابؽ، صاؿمحمكد محمكد مصطفى،    -5
 .354سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص   -6
مجمة جامعة الككيت تكريت لمعمكـ القانكنية ، "التعكيض كالغرامة كطبيعتيما القانكنية“ بيرؾ فارس حسيف،    -1

 .92 العدد السادس، سنة الثانية، ص الككيت،،كالسياسية
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لذلؾ فإف المشرع يقـك بتحديد مقدار الغرامة النسبية بطريقة تتناسب مع مقدار الكسب المالي الذم  حققو 
الجاني مف مخالفتو أك أراد تحقيقو أك مقدرا الضرر الناجـ عف المخالفة كأف تككف الغرامة ضعؼ أك 

، كعميو تعددت معايير تحديد الغرامة بحسب نكع (1)نصؼ المبمغ الذم تحصؿ عميو الجاني مف مخالفتو
. الجريمة االقتصادية المرتكبة، ك بحسب نكع الشخص المطبقة عميو عقكبة الغرامة

مثمة مف بعض الجرائـ التي سبؽ كاف تناكلناىا األفبالنسبة لنكع الجريمة االقتصادية المرتكبة، نذكر بعض 
بالدراسة باعتبارىا تشكؿ مظيرا مف مظاىر الجريمة االقتصادية، فنجد مثال ما نص عميو المشرع 

 مف قانكف العقكبات بخصكص جرائـ تزكير النقكد، إذ أجازت لمقاضي زيادة 231الجزائرم في المادة
لى  الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشركعة التي جمبيا التزكير إلى مرتكبي الجناية أك الجنحة، كا 

 06/05 مف القانكف رقـ 10، كمف األمثمة أيضا نص المادة (2)شركائيـ أك مف استعمؿ القطعة المزيفة
، ك التي تنص عمى جريمة تيريب 2007 ك المعمؽ بقانكف المالية لسنة 06/24المعدؿ ك المتمـ بالقانكف 

البضائع، بحيث تساكم قيمة الغرامة خمس مرات قيمة البضائع المصادرة ك إذا اكتشفت البضائع الميربة 
داخؿ مخابئ أك تجكيفات أك أم أماكف أخرل مييأة لذلؾ، تككف الغرامة مساكية لعشرة مرات قيمة 

البضائع المصادرة، أما إذا استعممت المخازف أك كسائؿ نقؿ مييأة خصيصا لغرض التيريب، فإف الغرامة 
تتضاعؼ لعشرة مرات مف مجمكع قيمتي البضاعة المصادرة ككسيمة النقؿ، ك ىذا ما نصت عميو المادة 

. مف نفس القانكف السابؽ11

 المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات 02-04 مف القانكف 33لمادة اأيضا ما نص عميو المشرع في 
 بالمائة مف المبمغ الذم كاف يجب فكترتو ميما بمغت 80التجارية، عمى أنو يجب أف ال تقؿ الغرامة عف 

. (3)قيمتو

مثمة أيضا عف عقكبة الغرامة النسبية  ما نص عميو المشرع الصرفي في الجنح المنصكص عمييا األكمف 
 المتعمؽ بقمع مخالفات الصرؼ المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 22-96 مف األمر رقـ 02ك01في المادتيف 

، كالتي تصؿ نسبة الغرامة فييا إلى أربعة أضعاؼ قيمة محؿ المخالفة أك المحاكلة فييا، كىك 10-03
دار  ػػػػػػػػػػػػػػاألسمكب نفسو الذم اتبعو المشرع الجزائرم في تحديده لمقدار الغرامة الجمركية عند ربطو ليذا المؽ

                                                           
 .93بيرؾ فارس حسيف، المرجع السابؽ، ص   -1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم231الرجكع لنص المادة   -2
 .سالؼ الذكر المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02 مف القانكف 33الرجكع لنص المادة    -3
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 .(1)بقيمة البضاعة محؿ الغش  الذم يختمؼ باختالؼ طبيعة الجريمة المرتكبة

  أما بخصكص نكع الشخص المطبقة عميو عقكبة الغرامة، فقد يككف شخص طبيعي أك شخص معنكم  
  24نسبية كعقكبة لشخص المعنكم ما أكرده في المادة اؿالغرامة  كمف األمثمة التي نص فييا المشرع عمى

 06/24 كبالقانكف 06/09 المتعمؽ بمكافحة التيريب  المعدؿ كالمتمـ باألمر 06/05مف األمر 
يعاقب الشخص المعنكم الذم قامت "  السالؼ ذكرىما بنصيا 2007كالمتضمف قانكف المالية لسنة 

مسؤكليتو الجزائية الرتكابو األفعاؿ المجرمة في ىذا األمر بغرامة قيمتيا ثالثة أضعاؼ الحد األقصى 
ك كذلؾ ما نصت عميو المادة  ،".لمغرامة التي يتعرض ليا الشخص الطبيعي الذم يرتكب نفس األفعاؿ

 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف 03/01 المعدؿ ك المتمـ باألمر 96/22مف األمر 05
يعتبر الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف :" بنصيا بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج

مسؤكال عف مخالفات الصرؼ المرتكبة لحسابو مف قبؿ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف، كتبعا ... الخاص
غرامة ال يمكف أف تقؿ عمى أربع مرات عف قيمة محؿ :-لذلؾ يتعرض الشخص المعنكم لمعقكبات اآلتية

 ..".المخالفة أك محاكلة المخالفة

المالحظ مف خالؿ النصكص سالفة الذكر أف المشرع فسح المجاؿ أماـ القاضي في بسط سمطتو 
التقديرية بشكؿ كاسع مما شكؿ خركجا عف القكاعد العامة في تحديد مقدار الغرامة في الجرائـ االقتصادية 

لمماؿ بطرؽ غير  كلعؿ السبب في ذلؾ أف ىذا النكع مف الجرائـ ترتكب بيدؼ تحقيؽ الربح السريع
 الذم دفع الجاني الرتكاب الجريمة، كبيذه الفعؿمشركعة، كبالتالي جاءت تمؾ العقكبة كجزاء في نفس 

الصكرة تككف رادعة لو كلغيره مف األشخاص الذيف تسكؿ ليـ  أنفسيـ القياـ بأعماؿ مف شأنيا تيديد 
كعمى ىذا األساس قاـ المشرع الجزائرم بتشديد الغرامات المالية في غالبية الجرائـ  .(2)اقتصاد الدكلة

االقتصادية كىك مسعى مالئـ لردع المجرميف في ىذه المجاؿ، كما نجد المشرع حاكؿ المكازنة بيف 
الشخص المعنكم كالشخص الطبيعي مف حيث العقاب، فضاعؼ مبالغ الغرامة المحكـك بيا عمى 

الشخص المعنكم،باعتبار أف الشخص الطبيعي  المداف في الجرائـ االقتصادية تطبؽ عميو عقكبتيف 
أحداىما سالبة لمحرية ك أخرل تمس ذمتو المالية، في حيف الشخص المعنكم ال يمكف أف تكقع عميو 

العقكبة السالبة لمحرية، فرأل المشرع أنو تطبيقا لمقتضيات المساكاة تشديد العقكبة المالية عمى الشخص 
. المعنكم

                                                           
 .بعدىا  كما298حسف بكسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، صا   -1
 44مراد زياد أميف تيـ، المرجع السابؽ، ص   -2
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نما ىي عبارة عف :عقكبة دفع الربح غير المشركع-  ىذه العقكبة ليست تعكيض يسمـ لممجني عميو كا 
 المتحصؿ عميو لصالح الخزينة العامة، ك ىذا كتعكيض عف ربحعقكبة متمثمة في  إلزاـ الفاعؿ بدفع اؿ

كالمشرع االقتصادم الجزائرم اخذ بيذا النكع مف . (1)الضرر الالحؽ بالصالح العاـ مف جراء مخالفتو
 كالمتعمؽ بالكقاية 06/01 مف القانكف 51العقكبة في بعض المكاطف نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ المادة 

مف الفساد ك مكافحتو، حيث ذكر فييا المشرع بكجكب حكـ القاضي برد ما تـ اختالسو كقيمة ما تحصؿ 

 .(2)أك ربح  عميو مف فائدة
الفقرة  (3)9 في نص المادة ةأكرد المشرع الجزائرم عقكبة المصادرة كعقكبة تكميمية كجكبي :المصادرة-

األيمكلة النيائية إلى الدكلة لماؿ :"  مف نفس القانكف بأنيا15الرابعة مف قانكف العقكبات، كعرفتيا المادة 
مقابؿ  نزع الممكية جبرا عف صاحبيا بغير: "، كبذلؾ يمكف تعريفيا بأنيا"أك مجمكعة أمكاؿ معينة

ضافتيا إلى ممؾ الدكلة نما ىي عقكبة تكميمية كجكبيو.(4)"كا  إلى جانب   كىي ليست مجرد جزاء مالي كا 
ذا لـ  الحبس كالغرامة، تككف كاقعة عمى ما ىك متحصؿ عميو مف الجريمة، فيحكـ القاضي بمصادرتيا، كا 

اإلمكاف الحكـ بمصادرتيا، فيحكـ القاضي بغرامة إضافية، تحدد قيمتيا عمى أساس قيمة  يتـ ضبطو
األمكاؿ التي فات عمى الخزينة العمكمية الحصكؿ عمييا بطريؽ المصادرة بسبب عدـ تمكف السمطات 

 .(5)العمكمية مف ضبط األشياء كىك الشرط الالـز إلمكاف تكقيع عقكبة  المصادرة

  كعقكبة المصادرة في التشريعات االقتصادية ليا أىمية خاصة، لمالئمتيا لطبيعة الجرائـ االقتصادية
كبأف تتكسؿ  ،1953كليذا أكصى بيا المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات، المنعقد في ركما عاـ 

 .(1)التشريعات إلييا في مجابية الجرائـ االقتصادية 

  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعقكب بالرجكع إلى النصكص المنظمة لمجانب االقتصادم في الجزائر، نجد أف المشرع نص عمى

                                                           
 .161مرجع السابؽ، صاؿمحمكد مصطفى،  محمكد   -1
 .(سالؼ الذكر)كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو  06/01 مف القانكف 51الرجكع لنص المادة   -2
 . الفقرة الرابعة مف قانكف العقكبات الجزائرم9الرجكع لنص المادة    -3
 .704، ص1962، (ط.ب)السعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، القاىرة،    -4
عبد المنعـ عبد الرحيـ العكضي، قانكف الرقابة عمى النقد كالتيريب القكاعد العامة، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب  -5

 .175ص ،1977الجامعي، الطبعة األكلى، 
 1987، مطبعة التعميـ العالي، بغداد، الطبعة الثانية، -الجرائـ االقتصادية-، قانكف العقكباتفخرم عبد الرزاؽ الحديثي -1

 .195ص
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 22-96 المادة األكلى مكرر مف األمر ، ك ىذا مثؿ ما نصت(1)المصادرة في أغمب ىذه النصكص
بالنسبة لمجريمة المصرفية، عمى الحكـ بمصادرة محؿ الجنحة ك ، المتعمؽ بقمع مخالفات الصرؼ

 مف 44المادة   كأيضا نص عمييا المشرع في .(2)بمصادرة كسائؿ النقؿ المستعممة في الغش أمر إلزامي
 المتعمؽ بتحديد القكاعد المطبقة عمى الممارسات 04/02 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 06-10قانكف رقـ 

التجارية ، عمى أنو القاضي يحكـ زيادة عمى العقكبات المنصكص عمييا في ىذا القانكف، بمصادرة السمع 

كأيضا نص المشرع الجزائرم عمى المصادرة كعقكبة لجريمة الغش التدليس المضرة بسالمة  ،(3)المحجكزة 
المستيمؾ كأمف المجتمع، ىذه األخيرة التي تعتبر مف أخطر أنكاع الجرائـ االقتصادية الماسة بالمصمحة 

 مف قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش سالؼ ذكره، حيث نص 82العامة ككؿ، كنص عمييا في المادة 
المشرع عمى كجكب مصادرة المنتكجات كاألدكات ككؿ كسيمة أخرل استعممت الرتكاب المخالفات 

 .(4)المنصكص عمييا في ىذا القانكف

 06/09 ك المتعمؽ بمكافحة التيريب المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ 06/05كبالرجكع إلى األمر رقـ 
 المتضمف قانكف المالية 01-10 كاألمر 2007 ك المتضمف قانكف المالية لسنة 06/24كبالقانكف رقـ

(1)16نجد أف المشرع نص ىذه العقكبة نذكر مثال نص المادة . (5)2010التكميمي لسنة 
مف نفس  

القانكف، التي نصت عمى أنو تصادر لصالح الدكلة، البضائع الميربة كالبضائع المستعممة إلخفاء 
 .إلخ...التيريب ككسائؿ النقؿ إف كجدت

ف كانت تطابؽ القكاعد العامة  بعد أف تناكلنا المصادرة كعقكبة في الجرائـ االقتصادية يتبيف لنا أنيا كا 
المعتادة في القانكف العاـ ، كتشترؾ معيا في بعض العناصر المتمثمة في إحالة الماؿ المحتجز عف 

مقترفي ىذه الجرائـ إلى خزينة الدكلة العامة، كفي ككنيا تطبؽ عمى األشخاص الطبيعية كالمعنكية عمى 

                                                           
كىذا كما سبؽ تبياف ذلؾ عند البحث في ىذه الجرائـ كمحاكلة تحديد العقكبات المقررة ليا في الفصؿ الثاني مف الباب    -1

 .األطركحةاألكؿ مف ىذه 
 .(سالؼ الذكر)المتعمؽ بقمع مخالفات الصرؼ  22-96لمادة األكلى مكرر مف األمر الرجكع لنص ا   -2
 المتعمؽ بتحديد القكاعد المطبقة 04/02 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 06-10 مف قانكف رقـ 44المادة  الرجكع لنص   -3

 .(سالؼ الذكر)عمى الممارسات التجارية 
 . مف قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش سالؼ ذكره82الرجكع لنص المادة    -4
 2010، المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة 2010 أكت 26 المكافؽ 1431 رمضاف 16 مؤرخ في 01-10أمر    -5
 .2010 أكت 29المكافؽ ؿ 1431 رمضاف 19، الصادر49عدد. ج.ج.ر.ج
 . سالؼ الذكر ك المتعمؽ بمكافحة التيريب المعدؿ ك المتمـ06/05  مف القانكف رقـ16الرجكع لنص المادة    -1
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حد سكاء، لكنيا في إطار ىذا النكع مف الجرائـ  تظير بطابع متميز جديد مخالؼ تماما عف طابعيا في 
القانكف العاـ، كذلؾ مف جكانب مختمفة، السيما مف عند النظر إلييا كجزاء عف ىذه الجرائـ، فالقالب الذم 

رسمتو القكاعد العامة لممصادرة ال يبدكا مالئما مع ما يمـز تطبيقو في مجاؿ الجرائـ االقتصادية الذم 
استثنائية جكازيو كما  باألصالة، كخير دليؿ عمى ذلؾ المشرع لـ يعتبرىا في إطار ىذه الجرائـ تتميز فييا

نما اعتبرىا عقكبة تكميمية كجكبيو في جميع األحكاؿ .  ىك معركؼ في القكاعد العامة، كا 

كىي مف أكثر الجزاءات الجزائية تأثيرا كخطكرة، سكاء كقعت عمى الشخص : التكميميةالعقكبات -
 ىي عبارة عفالطبيعي أك الشخص المعنكم، كىي تحمؿ معنى العقكبة كذلؾ عف طريؽ إيالـ الجاني، ك

 كيجب عمى القاضي عند إصداره لمثؿ ىذه العقكبة يجب أف تككف تكميمية ،تدابير احترازية أك تدابير أمف
حؿ - المنع المؤقت مف ممارسة مينة أك نشاط-غمؽ المؤسسة: مضافة إلى عقكبة أخرل كىي متمثمة في

. (1)الكضع تحت الحراسة القضائية- نشر كتعميؽ حكـ اإلدانة-الشخص المعنكم

يعتبر غمؽ المؤسسة مف التدابير االحترازية الفعالة في مكافحة الجرائـ : (اإلقفاؿ)غمؽ المؤسسة *
، لذلؾ يكثر النص عميو كجزاء تكميمي، كمعناه منع المؤسسة  أك الشخص المعنكم مف (2)االقتصادية

مزاكلة نشاطو الذم كاف يمارسو عادة، كىي عقكبة أمنية عينية تقع عمى ذات المؤسسة أك فرع أك أكثر 
 .(3)مف فركعيا بصفة مؤقتة طيمة المدة المحددة في الحكـ الصادر باإلدانة

كتعتبر ىذه العقكبة مف العقكبات الفعالة في مجابية الجرائـ االقتصادية كمنع تكرارىا، ذلؾ ألنو يضع حدا 
لألنشطة الخطرة عمى االقتصاد الكطني كالصحة كسالمة العامة، كتعتبر عقكبة الغمؽ بالنسبة لمشخص 
المعنكم شديدة، فيي بمثابة عقكبة اإلعداـ لشخص الطبيعي، كىي تمعب دكرا كبيرا في تحقيؽ العدالة ، 

 .(1)كتعيد التكازف بيف المراكز االقتصادية لممؤسسات المتشابية

  االقتصادم نص التشريع الجزائرم عمى ىذه العقكبة في قانكف العقكبات ك في القكانيف المنظمة لمجانب
فرض المشرع عقكبة الغمؽ في الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات  ك عمى سبيؿ المثاؿ

                                                           
 .167محمكد محمكد مصطفى، مرجع السابؽ، ص   -1
 .91محمد سمير، الجرائـ االقتصادية، المرجع السابؽ، ص   -2
 .300 الزغبي، المرجع السابؽ، صإبراىيـمخمد    -3
 .155، ص 1999مرفت عبد المنعـ صادؽ، الحماية الجنائية لممستيمؾ، بدكف دار نشر، القاىرة،    -1
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مف قانكف العقكبات الجزائرم،  أما في نطاؿ القكانيف الخاصة، نذكر  (1)6مكرر394كذلؾ في نص المادة 
   المعدؿ كالمتمـ01-06مثال في جرائـ الفساد نجد أف المشرع نص عمى ىذه العقكبة في القانكف 

مف األمر 19كما نصت المادة  .(2) عقكبة تكميمية تقرر كفؽ القكاعد المقررة في قانكف العقكباتكاعتبرىا

 .(3) ك المتعمؽ بمكافحة التيريب سالؼ الذكر عمى عقكبة غمؽ المؤسسة06/05رقـ 

المالحظ بالنسبة ليذه العقكبة كبالرغـ مف أىميتيا الفعالة في مكافحة الجرائـ االقتصادية خاصة تمؾ  ك
المرتكبة مف طرؼ األشخاص االعتبارية، إال أف المشرع الجزائرم لـ يأتي لنا بنصكص كافية كمتعددة 

تتضمف ىذه العقكبة التي ليا  تأثير كبير عمى مرتكب األفعاؿ المخالفة ليذه القكانيف،  خاصة في بعض 
المجاالت الحساسة الماسة بالمصمحة العامة، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ في قانكف حماية المستيمؾ 

 الذم يحدد لنا القكاعد المطبقة عمى الممارسات 02-04أيضا في القانكف  ، ك03-09كقمع الغش 
.  المتعمؽ بحماية البيئة السالؼ ذكرىـ10-03التجارية، كقانكف رقـ 

تمعب ىذه العقكبة دكرا ميما في مكافحة الجرائـ : المنع المؤقت مف ممارسة المينة أك النشاط  *
االقتصادية،كىي عبارة عف تدبير مؤقت، يرمي إلى حرماف الشخص الطبيعي أك الشخص المعنكم مف 

مباشرة نشاطيـ المعتاد، كىذا الحتماليـ ارتكاب جرائـ  أخرل، فيمنع عمييـ مباشرة  نشاطيـ المعتاد خالؿ 
كبالرجكع النصكص التشريعية يتبيف لنا أف المشرع  ،(1)فترة مؤقتة دكف المساس بكجكدىـ القانكني

الجزائرم قد كحد في طبيعة كتكييؼ مثؿ ىذه الجزاءات الفنية في كؿ مف القانكف الجنائي العاـ كالقكانيف 
االقتصادية، كجعميا تسرم عمى الشخص الطبيعي كالشخص المعنكم عمى حد سكاء،كذلؾ بحظرىـ مف 

. اإلقداـ عمى بعض النشاطات االقتصادية

                                                           
مع االحتفاظ بحقكؽ الغير : " مف قانكف العقكبة عمى عقكبة الغمؽ بنصيا6 مكرر 394جاء في منطكؽ نص المادة    -1

 التي تككف محال لجريمة مف الجرائـ إغالؽ المكاقعالبرامج كالكسائؿ المستخدمة، مع  حسف النية، يحكـ بمصادرة األجيزة ك
 ". االستغالؿ إذا الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكياإغالؽ  المحؿ أك مكافالمعاقب عمييا، عالكة عمى 

 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو سالؼ 01-06 مف القانكف 50كالدليؿ عمى ذلؾ ما جاء في منطكؽ نص المادة    -2
في حالة اإلدانة بجريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف، يمكف الجية القضائية أف  : "الذكر بنصيا

 ".تعاقب الجاني بعقكبة أك أكثر مف العقكبات التكميمية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات
في حالة اإلدانة مف أجؿ إحدل الجرائـ : " المتعمؽ بمكافحة التيريب سالؼ الذكر05-06مف األمر 19تنص المادة    -3

إغالؽ المؤسسة :"...-المنصكص عمييا في ىذا األمر عاقب الجاني كجكبا بعقكبة تكميمية أك أكثر مف العقكبات اآلتية
 ...".نيائيا أك مؤقتا

 .335محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -1
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مف األمر 03كلـ يخمك التشريع االقتصادم الجزائرم مف ىذه العقكبة التكميمية ،حيث حظرت المادة 
 كؿ شخص حكـ عميو عمى بمخالفة ىذا القانكف مف اإلقداـ عمى بعض األنشطة االقتصادية مف 96-22

بينيا منع مف مزاكلة عمميات التجارة الخارجية مف تصدير كاستيراد لمسمع كالبضائع كالمنتجات، أك 
 سنكات،كما 5إلخ كىذا لمدة ال تتجاكز ...ممارسة كظائؼ الكساطة في عمميات البكرصة ك الصرؼ

 المتعمؽ بمكافحة كالتي سبؽ كأف  ذكرناىا 06/05 مف أمر رقـ  19نصت عمى ىذه العقكبة أيضا المادة 
مف (1)5كىذا ما جاء في الفقرة الثانية مف المادة ،كما يمكف تطبؽ ىذه العقكبة عمى الشخص المعنكم 

 سالؼ الذكر حيث نصت بأنو يمكف لمجية القضائية أف تصدر إحدل  العقكبات التكميمية 22-96األمر 
المنػع مف مزاكلػة عمميػات :- سنكات كتتمثؿ في5أك جميعيا عمى الشخص المعنكم لمدة ال تتجاكز 

المنػع مف الدعػكل العمنيػة إلى .-الصفقػات العػمكميػة اإلقصػاء مف.-الصػرؼ ك التػجارة الخارجيػة
. المنػع مف ممارسػة نػشاط الكسػاطػة في البكرصػة.-االدخػار

المقررة عمى الشخص  تعتبر ىذه العقكبة مف أقصى العقكبات التكميمية الجكازية: حؿ الشخص المعنكم*
نياء :" المعنكم كىي ماسة بالكجكد القانكني لو، كيقصد بيا منع الشخص المعنكم مف ممارسة نشاطو، كا 

بالنسبة لمشخص الطبيعي  كىي تؤدم إلى إنياءه، حيث تقابؿ عقكبة اإلعداـ، (2)"كجكده القانكني كالفعمي

مكرر مف 18كقد أكرد المشرع الجزائرم ىذه العقكبة في نص المادة . (3)ألنيا تمس بكيانو كجكدا كعدما
 مف نفس القانكف أما في 26 مكرر303قانكف العقكبات سالفة الذكر، كما نص عمييا في المادة 

 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو 01-06 مف قانكف 53التشريعات االقتصادية فنذكر مثال  المادة 
، كفي حقيقة  أمر  كما يمكف مالحظتو عمى ىذه العقكبة ىي جد خطرة كليس مف السيؿ فرضيا عمى (1)

الجرائـ االقتصادية، كىذا راجع لمنتائج جد سمبية التي قد تخمفيا سكاء عمى الجانب االقتصادم أك 
االجتماعي، كليذا يجب عمى القاضي أخذ الحيطة عند النطؽ بيا كالتأكد مف أف الشخص المعنكم فعال 

. ارتكب جرائـ جد خطيرة كغير مشركعة عند مزاكلتو نشاطو

                                                           
 .سالؼ الذكرالمتعمؽ بقمع مخالفات الصرؼ  22-96مف األمر  5الرجكع لمفقرة الثانية مف المادة    -1
 عمر سالـ، المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنكية كفقا لقانكف العقكبات الفرنسي الجديد، دار النيضة العربية، القاىرة   -2

 .58، ص1995الطبعة األكلى، 
-3
BOULOUC.B, «Généralité sur les sanctions », Revue des sociétés, édition  Dalloz, Paris, Janvier/Mars 1993, 

P.328. 
 مف القانكف 53 مف قانكف العقكبات الجزائرم، كالمادة26 مكرر 303مكرر كالمادة18الرجكع لنص المكاد    -1

 .المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو سالؼ الذكر06/01
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تعتبر ىذه العقكبة مف العقكبات النفسية، ألنيا تمس المحكـك عميو في : نشر ك تعميؽ حكـ اإلدانة*

عالـ الجميكر بحقيقتو، كبالتالي (1)اعتباره دكف أف يككف مساس ببدنو أك حريتو أك مالو ، كذلؾ بتشييره كا 

المشرع الجزائرم عمى ىذه العقكبة في نص المادة  كقد نص .(2)تمحؽ السمعة السيئة بمركزه االجتماعي
 السالؼ ذكرىما حيث نص المشرع عمى نشر حكـ اإلدانة، كما أف القكانيف 2مكرر18كالمادة 18

 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد 06/01 مف قانكف 53االقتصادية لـ تخمك مف ىذه العقكبة، فنجد مثال المادة 
كمكافحتو تحيمنا إلى تطبيؽ القكاعد العامة في حالة ارتكاب الشخص المعنكم ألم جريمة مف الجرائـ 

 مكرر مف قانكف العقكبات 18ك بذلؾ عند رجكعنا إلى نص المادة . المنصكص عمييا في ىذا القانكف
. يمكف الحكـ بيذه العقكبة عمى الشخص المعنكم

المالحظ عمى ىذه العقكبة أنيا تمعب دكر ميـ في تحقيؽ الردع كفي مجابية الجرائـ االقتصادية، ألنيا 
بشكؿ مباشر إلى سمعة كنشاط الشخص المعنكم، كتسقط الثقة فيو لدل الرأم العاـ، مما ييدد  تسيء

 عمى ذمتو المالية، كبذلؾ تجعمو عبرة لكؿ مف قمركزه التجارم كدخمو، كقد يكلد لو خسائر جد باىض
تخكؿ لو نفسو العبث بأمف كاقتصاد الدكلة ،كليذا حبذا لك أف المشرع يجعؿ ىذه العقكبة تكميمية كجكبية 

.  تطبؽ عمى جميع الجرائـ االقتصادية

ىذه العقكبة ىي شبيية بإجراء كضع المحككـ عميو : الشخص المعنكم تحت الحراسة القضائية  كضع*
تحت الرقابة القضائية كىك تدبير احترازم، يتـ فيو كضع الشخص المعنكم تحت  (الشخص الطبيعي)

 مكرر فقرة أخيرة مف 18كأكرد المشرع الجزائرم ىذه العقكبة في المادة . (3)المراقبة القضائية لفترة محددة
قانكف العقكبات، حيث يتـ إقرار ىذه العقكبة عمى األشخاص المعنكية المرتكبة الجنايات أك الجنح، كذلؾ 

. لمدة معينة ال تتجاكز خمس سنكات، منصبة عمى النشاط الذم أدل الرتكاب الجريمة

المالحظ عمى ىذه العقكبة أنيا تعتبر عقكبة بديمة عمى عقكبة الغمؽ كىي عقكبة كقائية تكميمية       
كتظير أىميتيا خاصة بالنسبة لألشخاص المعنكية التي تممؾ نشاطا اقتصاديا ضخما يساىـ في تنمية 

االقتصاد بشكؿ كبير، حيث يحبذ كضعيا تحت الحراسة القضائية أفضؿ مف تكقيفيا، الذم يرتب آثار جد 
. مضرة عمى المصمحة العامة

                                                           
 .358سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص   -1
 .330-329محمكد داككد يعقكب، المرجع السابؽ، ص   -2
 .81مراد زياد أميف تيـ، المرجع السابؽ، ص   -3
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أىمية الجزاءات الجنائية كخصائصيا في الجريمة االقتصادية : المطمب الثاني

تعتبر الجزاءات الجنائية األثر المباشر الذم يتحممو الجاني لمخالفة التكميؼ المتضمف في القاعدة 

، كتتضمف االنتقاص مف بعض (1) بعد محاكمة جزائيةاالجنائية كالمنصكص عمييا قانكنا، كالمقدر قضاء
كنظرا ألىميتيا البالغة في التشريعات العامة كالقكانيف الخاصة . حقكؽ المحككـ عميو كما سبؽ تبياف ذلؾ

أضفى عمييا المشرع جممة مف الخصائص أفردت ليا تميزا عف بقية الجزاءات األخرل، كعمى ىذا 
 األساس نتناكؿ أىمية الجزاءات الجنائية في الجريمة االقتصادية في الفرع األكؿ، ثـ نتناكؿ خصائص

. الجزاءات الجنائية في الجريمة االقتصادية في الفرع الثاني

أىمية الجزاءات الجنائية في الجريمة االقتصادية  : الفرع األكؿ

كاف القانكف الجزائي مف أنجع كسائؿ حماية الحياة االقتصادية، فإف استمرارية تذرع المشرع 
 لضبط السمككيات الصادرة مف األشخاص كمسائمتيـ عنيا سكاء كانت (2)بجزاءات صارمة كشديدة كقاسية

إيجابية أك سمبية، ساىـ في إنجاح كتطكيع السياسة الجنائية العقابية، كما يفسر تغميب ىذا النكع مف 
الجزاءات في التشريعات االقتصادية عف الجزاءات األخرل، كالتي تيدؼ دائما إلى تحقيؽ الردع لعدـ 

. العكدة لمجريمة

لكف كنظرا لسرعة تزايد اإلجراـ ك اتخاذه أشكاال متعددة، السيما مع التطكر التكنكلكجي الحاصؿ، كما 
  صاحب ذلؾ مف تغير في األسس الثقافية كاالجتماعية ك االقتصادية كالسياسية في أغمب المجتمعات

بضركرة التخفيؼ مف شدة بعض العقكبات في بعض  (1)بناء عمى ذلؾ رأل جانب مف الفقو الجنائي
الجرائـ االقتصادية التي ال تشكؿ خطكرة إجرامية لدل فاعميا، ك االكتفاء بالجزاءات غير الجنائية 

 .إلخ ...كالغرامات كالمصادرة 

 حتى بالنسبة الجزاءات الجنائية دعت السياسة العقابية الحديثة التخفيؼ مف حدتيا كدعت إلى تغيير مف 
عطاءىا كصؼ آخر، كابرز مثاؿ في ىذا المقاـ جرائـ الفساد لمجابيتيا رأل  كصؼ بعض الجرائـ كا 

                                                           
لمزيد مف التفصيؿ عف الجزاء الجنائي، الرجكع نظير فرج مينا، المكجز عي عمـ اإلجراـ كالعقاب، ديكاف المطبكعات    -1

 .161ص ، 1993 الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،
 .149محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص   -2
الرجكع إلى . كاألستاذ محمكد محمكد مصطفى فقيو في القانكف الجنائي ككاف عميد كمية الحقكؽ بجامعة القاىرة سابقا   -1

 .149مرجعو السابؽ، ص
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 حيث ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو01-06المشرع بضركرة تجنيحيا، كىذا ما تضمنو القانكف 
تخمى فيو المشرع عف العقكبات الجنائية كاستبدليا بعقكبات الجنحة المغمظة تفكؽ الحد األقصى العادم 
المقرر لمجنح كما سبؽ تبياف ذلؾ سمفا فنجد في ظؿ ىذا القانكف الجديد جريمة  االختالس مثال أخذت 

. الجناية كذلؾ بحسب قيمة الماؿ المختمس كصؼ جنح في حيف كانت في ظؿ قانكف العقكبات كصؼ

كسياسة التجنيح في ىذا المجاؿ ليا عدة مزايا مف بينيا، عرض الجرائـ عمى محكمة الجنح بدال مف 
عرضيا عمى محكمة الجنايات، كىذا ما يؤدم إلى اختصار الكقت كاإلجراءات، بخالؼ ذلؾ لك تـ 

 كما أف غالبية الجرائـ االقتصادية .(1)طرحيا أماـ محكمة الجنايات كالتي إجراءاتيا معقدة كمدتيا طكيمة
يغمب عمييا الطابع المالي كالتقني تحتاج إلى السرعة في الفصؿ فييا ألنيا تمس االقتصاد الكطني 

كتحتاج إلى عرضيا عمى ىيئة قضائية متخصصة في ىذا المجاؿ يفصمكف فييا بناء عمى الدليؿ، كىذا 
ما ال يمكف تحققو في محكمة الجنايات ألنيا محكمة شعبية يشترؾ فييا المحمفكف كأحكاميا قائمة عمى 

 .(2)مبدأ االقتناع الشخصي

خصائص الجزاءات الجنائية في الجريمة االقتصادية  : الفرع الثاني

العقكبة جزاء مكقع في حؽ مقترفي الجرائـ االقتصادية يتميز بميزتيف، تتعمؽ األكلى بنكع العقكبة 
: (1)م تتعمؽ بتطبيقياقالثانية ؼ أما

فبالنسبة لنكع العقكبة، ،فمف خالؿ دراسة الجزاء في الجرائـ االقتصادية تبيف أنيا تتسـ بالتكسع، فيي 
تشمؿ العقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات، كأيضا المنصكص عمييا في التشريعات الخاصة 

سالبة لمحرية كأخرل ماسة بالذمة المالية لمجاني  المتعمقة بالجانب االقتصادم، ك رأينا بأف منيا ما ىي 
أك في نشاطو الميني أك الحرفي كتدعى بالعقكبات المينية كعقكبة غمؽ مؤسسة أك محؿ تجارم  كالتي 

كتبيف لنا ببحث ذلؾ أف . غالبا ما تككف مفكضة لبعض الجيات اإلدارية لتطبيقيا، كما سبؽ التعرض ليا

                                                           
  2008، ، كمية الحقكؽ، جامعة جيجؿ(غير منشكرة) ماجيستر مذكرةبكزبرة سييمة، مكاجية الصفقات العمكمية،  -1

 .133ص
كزارة العدؿ  ،نشرة القضاة، "الكقاية مف الفساد كمكافحتو في التشريع الجزائرم عمى ضكء القانكف الدكلي"ىالؿ مراد،    -2

 .90، ص2006، 60العدد
 .149محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص   -1
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الجزاءات كالتدابير المتخذة لمجابية الجريمة االقتصادية متنكعة كمتعددة ككاسعة  كال نظير ليا في قانكف 
. العقكبات

نجد القانكف الجزائي مف أنجع كسائؿ حماية الحياة االقتصادية، فإف :أما مف حيث تطبيؽ العقكبة
لضبط السمككيات الصادرة مف األشخاص (1)استمرارية تذرع المشرع بجزاءات صارمة كشديدة كقاسية

كمسائمتيـ عنيا سكاء كانت إيجابية أك سمبية، ساىـ في إنجاح كتطكيع السياسة الجنائية العقابية،  كبذلؾ 
نجد أف أغمب الجزاءات في ىذا اإلطار تتسـ بالصرامة ك الشدة، كبذلؾ تنفى إحدل الصفات المصيقة 

بالعقكبة، كالمتمثمة في التقيد بمبدأ التناسب بيف جسامة الجريمة كعقكبتيا مما يؤدم ذلؾ إلى تضيؽ مف 
خراج ، نطاؽ كسائؿ التفريد العقابي كالقضائي كبالتالي حرمانو مف االستفادة مف ظركؼ التخفيؼ، كا 

. العقكبة عف حدىا األقصى المقرر ليا قانكنا كما سمؼ تبياف ذلؾ عند طرح سياسة التجنيح

مظاىر التفريد العقابي في الجريمة االقتصادية : المطمب الثالث

 مف مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة تخكيؿ القاضي ميمة تفريد الجزاء الجنائي، كلحقيؽ ذلؾ 
منحت لو سمطة تقديرية ، تتسع أحيانا كتضيؽ أحيانا أخرل كذلؾ طبقا إلرادة المشرع، كبالتالي إذا أراد 
المشرع أف يضيؽ مف ىذه السمطة التقديرية كضع حدا كاحد لمعقكبة، أما إذا أراد أف يكسع منيا كضع 
حديف لمعقكبة، حد أدنى كحد أعمى، كدلؾ إلفساح المجاؿ أماـ القاضي إلعماؿ سمطتو التقديرية لفرض 

، كمف ىنا برز ما (2)في الحدكد الشرعية لمعقكبة(1)العقكبة التي يراىا مناسبة عمى الكاقعة المعركضة
. يسمى بمفيـك تفريد العقكبة

غير أنو قد تتكافر أسباب تؤدم إلى الخركج عف ىذه الحدكد المقررة لمعقكبة، حيث تدفع بالقاضي إلى 
الحكـ بأكثر مف الحد األعمى كحالة العكد إلى اإلجراـ، أك أقؿ مف الحد األدنى، كىذا تبعا لظركؼ 

الفرع )كتظير خصكصية الجزاءات المقررة لمجرائـ االقتصادية في الظركؼ المشددة. التشديد أك التخفيؼ
. (الفرع الثاني )المخففة  الظركؼ ، ك(األكؿ

 

                                                           
 .149 ص،محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ   -1
 .308أنكر محمد صدقي المساعدة ، المرجع السابؽ، ص   -1
 العقكبة األدنى كاألقصى، لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لمأمكف حدمىك مصطمح يطمؽ عمى " الحدكد الشرعية لمعقكبة"   -2

 .94، ص1985، (ط. ب)محمد سالمة، حدكد سمطة القاضي الجنائي في تطبيؽ القانكف، دار الفكر العربي، القاىرة، 
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تشديد العقكبة في الجريمة االقتصادية  : الفرع األكؿ

يقتضي تفريد الجزاء الجنائي أحيانا تشديد العقكبة، بحسب ظركؼ محددة قانكنا، كمتصمة بالجريمة 
ما بتطبيؽ  أك بالجاني، كيترتب عمييا إما تجاكز الحد األقصى لمعقكبة  المقرر أصال لمفعؿ المجـر كا 
 عقكبة مف نكع أشد مما يقرره القانكف لمجريمة، كىذه الظركؼ تككف دائما قانكنية ال تككف إال بنص

ال خيار أماـ القاضي  في االمتناع عف األخذ بيا أك التكسع عند تطبيقيا في غير الحاالت  كبالتالي
 .(1)المحددة قانكنا، شأنيا شأف األعذار القانكنية المعفية مف العقاب أك المخففة لو

عناصر تبعية لمجريمة  يحددىا القانكف كتجعؿ الجريمة جسيمة : "تعرؼ أسباب التشديد عمى أنيا 
  .(2)"كتكشؼ عف خطكرة مرتكبيا كينتج عنيا تشديد العقكبة

كتنقسـ الظركؼ المشددة إلى عدة أقساـ، بحسب الزاكية التي ينظر إلييا، فتنقسـ إلى ظركؼ شخصية 
. كظركؼ مادية كىي ظركؼ مشددة خاصة، كظركؼ العكد ىي مف قبيؿ الظركؼ المشددة العامة

ىي الظركؼ التي تتعمؽ بمرتكب الجريمة شخصيا أك الشريؾ كمف شأنيا   :الظركؼ الشخصية/ أكال
 مف 48مف األمثمة التي اعتبرىا المشرع مف قبيؿ ظركؼ التشديد نص المادة  ك تشديد ذنب مف تتصؿ بو

قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، حيث اعتبر المشرع صفة الجاني ظرؼ مشددة لمعقكبة كأف يككف 
أيضا تعدد الفاعميف يعتبر ظرؼ مشدد كمف . إلخ...مكظفا ساميا  كالقاضي أك احد أعضاء الشرطة

، كأيضا صفة المجني 2مكرر389األمثمة عمى ذلؾ كممارسة تبييض األمكاؿ في جماعة إجرامية، المادة
 جاءت لنا بظرؼ مشدد يتعمؽ بمركز المجني 3 مكرر394عميو ظرؼ مشدد فعمى سبيؿ المثاؿ المادة 

عميو فمتى كانت الضحية المستيدفة إحدل الييئات كالمؤسسات الخاضعة لمقانكف العاـ فتطبؽ عمى 
. الجاني العقكبة المشددة

 كىي ظركؼ متعمقة بالفعؿ اإلجرامي، كظركؼ ارتكابو، قد تككف في الكسيمة التي :الظركؼ مادية/ثانيا 

،  أك المكاف الذم  (1)لجأ إلييا الجاني عند ارتكاب جـر كأف يستعمؿ الجاني السالح عند ارتكاب الجريمة

 
                                                           

 .445رجع السابؽ، صـعمي حسيف الخمؼ كسمطاف عبد القادر الشاكم، اؿ   -1
 .270 اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص عبد -2
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم2مكرر389الرجكع لنص المادة    -1
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. (1)كأف يتـ استعماؿ تسييالت يمنحيا النشاط الميني في جريمة تبييض األمكاؿ تمت فيو

 ظرؼ العكد ىك صفة تقـك في الشخص الذم يرتكب جريمة أك أكثر بعد أف يككف قد :ظركؼ العكد/ثالثا

كجعؿ المشرع مف ىذه الصفة سببا لتشديد العقاب مف أجؿ  .(2)حكـ عميو نيائيا مف أجؿ جريمة سابقة
مجابية الخطكرة اإلجرامية التي ينـ عمييا إصرار الجاني عمى مخالفة أحكاـ القانكف كتيديد أمف 

 .(3)المجتمع

الكصؼ القانكني الذم يمحؽ بشخص عاد إلى : "بأنو "العكد"قد عرؼ الدكتكر عبد اهلل سميماف مصطمح 
مف ىذا  .(4)"اإلجراـ بعد الحكـ عميو بعقكبة بمكجب حكـ سابؽ بات ضمف الشركط التي حددىا القانكف

صدكر حكـ بات بعقكبة معينة في مكاجية : بأف لظرؼ العكد شرطيف أساسييف ىما التعريؼ يتبيف لنا
. الجاني، ك ارتكاب نفس الجاني لجريمة جديدة بعد صدكر الحكـ السابؽ

كيختمؼ ظرؼ العكد مف تشريع إلى آخر كىذا بحسب طبيعة الجرائـ كجسامتيا كأىمية العقكبة، كبالرجكع 
 .إلى التشريعات االقتصادية، نجدىا بكثرة كيصعب حصرىا، ليذا سنحاكؿ ذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ

 المحدد لمقكاعد المطبقة الممارسات 10/06 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 04/02نأخذ مثال القانكف رقـ 
 يعتبر في حالة العكد كؿ عكف اقتصادم يقـك بمخالفة أخرل ليا عالقة بنشاطو رغـ صدكر ،التجارية

عقكبة في حقو منذ مدة أقؿ مف سنة ،كفي حالة العكد تضاعؼ العقكبة  كما يمكف لمقاضي أف يمنع  

. (1) سنكات10العكف االقتصادم المحككـ عميو مف ممارسة نشاطو بصفة مؤقتة لمدة ال تتجاكز

ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، نص صريح يقرر فيو حالة العكد في جرائ(2) المتعمؽ بمكافحة التيريب06-05كما أكرد األمر 

                                                           
ال يستفيد الشخص المداف الرتكاب أحد :"  المتعمؽ بتعديؿ قانكف المالية سالؼ الذكر05/06 مف األمر 22المادة    -1

إذا ......- مف قانكف العقكبات،53األفعاؿ المجرمة في ىذا األمر مف ظركؼ التخفيؼ المنصكص عمييا في المادة 
 ".استخدـ العنؼ أك السالح في ارتكاب الجريمة

 (ط.ب)سيد حسف البغاؿ، الظركؼ المشددة كالمخففة في قانكف العقكبات فقيا كقضاء، دار الفكر العربي، القاىرة،    -2
 .14، ص1982

-  3
 GASTON. S, LEVASSEUR. G, BOULOC. B, op.cit., p475-476. 

  .377عبد اهلل سميماف، المرجع السابؽ، ص   -4
 المحدد 10/06 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 04/02 الفقرة الثانية كالثالثة كالرابعة مف القانكف رقـ 47الرجكع لنص المادة    -1

 .لمقكاعد المطبقة الممارسات التجارية
 . سالؼ الذكر  المتعمؽ بمكافحة التيريب05/06 مف االمر 29الرجكع لنص المادة    -2
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التيريب، غير  أنو اقتصر عمى بياف اآلثار المترتبة عنو دكف تحديد تعريؼ لو أك شركطو، تاركا ذلؾ 
المادة  لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات، كحدد لنا فقط اآلثار المترتبة عنو، فنصت

 عمى مضاعفة عقكبة الجاني الذم يرتكب جريمة مف جرائـ التيريب في حالة 06-05 مف األمر 29
ىذه أمثمة عف العكد بالنسبة لمشخص الطبيعي، أما الشخص المعنكم، فقد نظـ المشرع الجزائرم  .(1)العكد

، ك يميز المشرع الجزائرم بيف العكد (2)9 مكرر54 إلى 5 مكرر54أحكاـ العكد المطبقة عميو في المكاد 
. في مكاد الجنايات كالجنح كالمخالفات

يعد خطكة إيجابية مف طرؼ المشرع لمتصدم لإلجراـ بصفة " العكد" ما يمكف استخالصو ىك أف ظرؼ 
عامة كاإلجراـ االقتصادم بصفة خاصة، ىذا األخير الذم تضاعؼ فيو العقكبة  في حالة العكد مثمو مثؿ 
اإلجراـ العادم، لكف نجد المشرع االقتصادم في بعض األحياف كلمكاجية العكد في ىذه النكع مف اإلجراـ 

المضاعفة يشدد العقكبة ألكثر مف الضعؼ، بؿ كفي بعضيا اآلخر ينص عمى عقكبة الحبس كالغرامة 

 المعدل والمتمم بالقانون 04/02 الفقرة الرابعة من القانون 47معا، وهذا مثل ما جاء في نص المادة 

فضال عن ذلك، يمكن أن تضاف إلى :"...  المحدد للقواعد المطبقة الممارسات التجارية بنصها10/06

 . "هذه العقوبات، عقوبة حبس من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة

 في الجريمة االقتصادية  (1)تخفيؼ العقكبة: الفرع الثاني

بعد أف رأينا سابقا سياسة تشديد كتغميظ العقكبة، التي انتيجيا المشرع الجزائرم لمكاجية الجرائـ 
االقتصادية كىذا ما نؤيده في ىذا المجاؿ، لكف في المقابؿ نجده تبنى أيضا خصكصية عمى مستكل 

 مف قانكف العقكبات 52تخفيؼ العقكبة، فجاء لنا بنظاـ اإلعفاء مف العقكبة كتخفيضيا بمكجب المادة 
. (ثانيا) جاءت لنا بالظركؼ المخففة53، كالمادة  (أكال)الجزائرم كالتي احتكت األعذار القانكنية 

                                                           
 .355-354أحسف بكسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، ص    -1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم9 مكرر54 إلى 5 مكرر54الرجكع لنص المكاد   -2
 تعرؼ قكانيف العقكبات كميا نظاـ الظركؼ المخففة، كىي كظركؼ تمحؽ بالجريمة، فتقمؿ مف جسامتيا أك تكشؼ عف   -1

ضآلة خطكرة فاعمييا، مما يستتبع تخفيؼ العقكبة إلى دكف الحد المعيف في نص التجريـ كالعقاب، كقد تككف كجكبية، أم 
يتكلى المشرع تحديدىا عمى سبيؿ الحصر، كيمـز القاضي بالتخفيؼ متى ثبت كجكدىا كتعرؼ باألعذار المخففة، كقد تككف 

عماؿ أثرىا القانكني عمى العقكبة، كتعرؼ بالظركؼ  جكازيو، أم يترؾ المشرع لمقاضي السمطة التقديرية في تطبيقيا كا 
 .كمايمييا 470لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لعبد القادر عدك، المرجع السابؽ، ص. المخففة
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 (1)األسباب الخاصة القانكنية حصرىا المشرع كبينيا في القانكفكىي جممة مف : األعذار القانكنية/ أكال
: كىي نكعاف

شخصا  تعفي مف العقكبات، كىي ظركؼ ينص عمييا القانكف :األعذار القانكنية المعفية مف العقاب-
ك العمة في إقرار المشرع ىذه األعذار المعفية مف العقاب  خاصة  .(2)ثبت قضائيا أنو ارتكب جريمة ما

في التشريعات االقتصادية، إلى عدة اعتبارات تتعمؽ في مجمميا بالسياسة العقابية، مف خالؿ المكازنة بيف 
الفائدة التي تعكد عمى المجتمع مف خالؿ تكقيع الجزاء عمى المحككـ عميو مف ناحية كالفائدة التي تتحقؽ 

 حفيرج ،(4)بإعفاء بعض األشخاص مف العقاب كما في ذلؾ مف اعتبارات نفعية كاضحة كفائدة اجتماعية
الثانية عمى األكلى حيث يقررىا المشرع إما رغبة منو اكتشاؼ بعض الجرائـ الخطيرة عمى المجتمع كأمف 
البالد نتيجة دقة تخطيطيا كتنفيذىا األمر الذم يجعؿ اكتشافيا صعب لمغاية كنتائجيا كخيمة فيجعؿ ىذا 
العذر مف أجؿ فائدة الشخص الذم يبمغ السمطات عنيا كيساىـ في ضبط بقية المساىميف، كىك ما يطمؽ 

مف قانكف الكقاية مف الفساد (3) فقرة األكلى49، كمف األمثمة عميو نص المادة"عذر المبمغ"عميو ب
كمكافحتو، كالتي تعفي مف العقاب الشخص الذم يبمغ السمطات عف جريمة مف جرائـ الفساد كساعد في 
الكشؼ عف ىكية المتكرطيف فييا، كيككف ذلؾ قبؿ مباشرة إجراءات المتابعة، أم قبؿ تحريؾ الدعكل 

. العمكمية فييا

المالحظ ىنا أف المشرع  لـ يشترط لقاء االستفادة مف ىذا العذر، التبميغ عف الجريمة يككف قبؿ البدء في 
تنفيذىا أك الشركع فييا مثؿ ما ىك معمكؿ بو في القكاعد العامة كحتى في بعض التشريعات 

، لعؿ سعي المشرع في ذلؾ ىك الكشؼ عف الجريمة كمرتكبييا، إال أنو حبذا لك تدارؾ ذلؾ (1)االقتصادية

                                                           
 .245أحسف بكسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، ص   -1
  عبد المالؾ، المكسكعة الجنائية، رشكة، ظركؼ الجريمة، الجزء الرابع، مكتبة العمـ لمجميع، بيركت، لبناف جندم   -2

 .643، ص2005الطبعة األكلى، 
يستفيد مف األعذار المعفية :" المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو سالؼ الذكر06/01 مف القانكف 49/1تنص المادة   -3

مف العقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كؿ مف ارتكب أك شارؾ في جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا 
في ىذا القانكف، كقاـ قبؿ مباشرة إجراءات المتابعة بإبالغ السمطات اإلدارية أك القضائية أك الجيات المعنية، عف الجريمة 

 ".كساعد عمى معرفة مرتكبييا
يعفى مف المتابعة كؿ :" المعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بمكافحة التيريب05/06  األمرمف 27نذكر عمى سبيؿ المثاؿ المادة    -1

 "مف أعمـ السمطات العمكمية عف جرائـ التيريب قبؿ ارتكابيا أك محاكلة ارتكابيا



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد المكضكعية: الفصؿ األكؿ:                    ثانياؿ الباب

- 368 - 

كاشترط أف يككف التبميغ قبؿ البدء فييا أك الشركع فييا، كظرؼ معفي مف العقاب، لمكقاية مف الجرائـ قبؿ 
.   كقكعيا أسكة  بالقكاعد العامة

ىي ظركؼ ككقائع تقترف بالجريمة فتخفؼ مف مسؤكلية مف ثبتت في : األعذار المخففة مف العقاب-
حقو، كمف تكافرت فيو الشركط المطمكبة، كجب عمى القاضي اليبكط بالعقكبة إلى الحد المحدد مف طرؼ 

المشرع، كقد حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر كحدد نطاؽ التخفيؼ فييا فال يجكز القياس عمييا كال 
 مف القانكف 28التكسع فييا، كقد أخذ التشريع االقتصادم باألعذار القانكنية المخففة، نذكر مثال المادة 

، كالتي نصت عمى  تخفيض عقكبة مرتكب (1) المعدؿ كالمتمـ05/06المتعمؽ بمكافحة التيريب رقـ 
الجريمة أك الشريؾ إلى النصؼ إذا ساعد السمطات بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض عمى 

 06/01 في فقرتيا الثانية مف القانكف 49كىذا ما نصت عميو أيضا المادة . المساىميف في الجريمة

. (2)المتعمؽ بالفساد ك مكافحتو

كما يمكف التنكيو إليو في ىذا المقاـ أف المشرع استثنى مف تطبيؽ اإلعفاء كالتخفيض مف العقكبة بعض 
الجرائـ الخطيرة كالفتاكة باالقتصاد الكطني، كجريمة تبييض األمكاؿ كالجرائـ الماسة باألنظمة المعالجة 

. لممعطيات

ىناؾ بعض الظركؼ المخففة لـ يحددىا لنا القانكف مسبقا كما فعؿ بالنسبة  :الظركؼ المخففة/ثانيا
لألعذار، بؿ تركيا لمسمطة التقديرية لمقاضي، فيستنبطيا مف الكقائع المعركضة عميو، كالتي تستدعي 

، فينزؿ بالعقاب إلى ما ىك دكف الحد األدنى المقرر، أك يحكـ بتدبير يناسب ضآلة خطكرة  الرأفة بالمجـر
.  فاعمييا

كتعرؼ التشريعات العقابية نظاـ الظركؼ المخففة، فنجد المشرع العقابي الجزائرم مثال أشار إلييا في 
 حيث أضاؼ ،23-06 منو كالتي عرفت عدة تعديالت آخرىا التعديؿ الذم جاء بو القانكف رقـ 53المادة 

لشخص المعنكم ؿكذلؾ بعد إقرار المسؤكلية الجزائية  (7 مكرر53 إلى المادة 53مف المادة )عدة مكاد 
كما سبؽ تبياف ذلؾ عند بحث إقرار المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في الجرائـ االقتصادية في 

. المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ

                                                           
  . المعدؿ كالمتمـ05/06 مف القانكف المتعمؽ بمكافحة التيريب رقـ 28الرجكع لنص المادة    -1
 . المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو06/01 مف القانكف 49/2لنص المادة الرجكع   -2
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نما اكتفت بالنص عمى  األخذ بيا " جكازيو"كيستشؼ مف ىذه المادة أنيا لـ تحدد الظركؼ أك مضمكنيا كا 
مف طرؼ القاضي، كبالتالي ىي غير ممزمة لو، يمكف أف يأخذ بيا، كما يمكف أف يستبعدىا حتى كلك 

كما بينت لنا المادة الحدكد التي يصح لمقاضي أف ينزؿ إلييا عند قياـ الظركؼ . طالب بيا المتيـ
. المخففة

كقد أخذ التشريع االقتصادم في بعض الجرائـ االقتصادية بيذا النظاـ، فنجد عمى سبيؿ المثاؿ المادة 
الجرائـ   مف قانكف الجمركي، دلت عمى إمكانية إفادة المخالفيف بالظركؼ المخففة في جميع281

 مف 22الجمركية، بما فييا جرائـ التيريب، كيستثنى مف مجاؿ االستفادة مف ىذه الظركؼ حسب المادة 
:  المتعمؽ بمكافحة التيريب المعدؿ كالمتمـ05/06األمر رقـ 

 كؿ مف كاف محرض عمى ارتكاب الجريمة، " -
المجـر الذم يمارس كظيفة عمكمية أك مينة ذات صمة بالنشاط المجـر كارتكب الجريمة أثناء  -

 ،تأدية كظيفتو أك بمناسبتيا
 ".إذا استخدـ الجاني السالح أك العنؼ في ارتكاب الجريمة -
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 ممخص الفصؿ األكؿ 

االقتصادية في القكاعد المكضكعية  الجريمة حاكلنا مف خالؿ ىذا الفصؿ البحث في مدل تأثير
 مف أثار البحث عف فاعمية القكاعد المنٌظمة لمماٌدة االقتصادية أنيا اضطٌرت الجنائية العامة، كتبيف لنا أف

فتبيف لنا مف .   مبادئ القانكف الجزائي العاـ مع الكظائؼ كالمجاالت االقتصادية الجديدةةالمشٌرع إلى أقمـ
الجنائي  البداية أف القانكف الجزائي االقتصادم يبرز جدية كخصكصية تؤكد استقالليتو عف القانكف

تكحيد قانكف  أف كما فخصكصيتو تجعؿ مف الصعب جدا قبكلو في التمشي التقميدم لمقانكف،.العاـ
.  العقكبات العاـ كاالقتصادم إنما يعيؽ الطبيعة المميزة لمجرائـ االقتصادية كما تتطمبو مكاجيتيا مف مركنة

تغيير مالمح الركف فبدأنا بحثنا في مجاؿ التجريـ،  ككجدنا أف ىذه الخصكصية  تتجسد في 
السمطة التشريعية صاحبة االختصاص األصيؿ في التشريع بعض الصالحيات الشرعي عف طريؽ تفكيض

 أفرط المشرع في اعتماد تقنية التفكيض التشريعي المجاؿ  االقتصادم إلى السمطة التنفيذية، كقد منو في
في تحديد نطاؽ التجريـ في المادة االقتصادية، ك ذلؾ لدليؿ عمى خركجو عف المبادئ األصكلية لمقاعدة 
الجزائية، كىي خاصية تتميز بيا الجريمة االقتصادية عف بقية جرائـ القانكف الجزائي التقميدم القائمة عمى 

. أيف يككف التفكيض التشريعي نادرا حصكلو"قانكنية الجرائـ كالعقكبات"مبدأ

ة االقتصادية، كىي ما تحرص   كلما كاف الغرض مف النصكص الجزائية االقتصادية ىك تأميف السياس
باعتبار أف ىذه   إعطاء سمطة كاسعة لمقضاء في تفسير ىذه النصكص،عميو الدكلة فإف المصمحة تقتضي

.  األخيرة تصدر عمى كجو السرعة، لمكاكبة التطكرات االقتصادية المفاجئة داخميا

كما تبيف لنا مف خالؿ بحث سرياف ىذه النصكص الجزائية مف حيث الزماف أنيا تتصؼ بأحكاـ    
خاصة في الجرائـ االقتصادية عنيا في باقي الجرائـ، إذ النص الجزائي األصمح لممتيـ يسرم بأثر رجعي 
في األحكاـ العامة، كلكنو ال يسرم بأثر رجعي في الجرائـ االقتصادية، بؿ إف النص الذم كاف نافذا كقت 
ارتكاب الجريمة ىك األكلى بالتطبيؽ، حماية لمسياسة االقتصادية، كمنعا إلحداث فجكة يمكف النفاذ منيا 
كالتالعب بالنظاـ االقتصادم في الدكلة، لعمـ الجميع أف القكانيف االقتصادية سريعة التغير تبعا لمتطكر 
الحاصؿ في الحياة االقتصادية، كىذا ما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ معظـ فقياء القانكف الجنائي، كبذلؾ 

يككف مبدأ الشرعية الجزائية في إطار الجرائـ االقتصادية قد خرج عف أصكلو العامة، التي رسميا لو الفقيو 
كما تقتضي المصمحة مد سرياف ىذه النصكص عمى الجرائـ االقتصادية التي تقع خارج الدكلة ". بيكاريا"

. بمبدأ عينية النص الجزائي  كىك ما يعرؼ 
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يتضح لنا مما سبؽ، كعمى إثر البحث في الركف الشرعي لمجريمة االقتصادية أف ىذه األخيرة تحظى 
بنمكذج قانكني أك ببنياف قانكني خاص بيا، كىك ما يجعميا تنفرد كتتميز عف باقي الجرائـ األخرل العادية 

. كالمألكفة

ىذا البنياف أك التحكؿ في مالمح الركف الشرعي فرضتو اعتبارات حماية السياسة االقتصادية، كىي نفس 
االعتبارات أثرت في ركني الجريمة المادية كالمعنكم، مما انجر عنو بركز خصكصية في بعض 

 صكر ىذا الخركج عف القكاعد األصكلية في القانكف الجزائي االقتصادم، فعمى ت كتتعدد،عناصرىما
مستكل الركف المادم نالحظ خصكصية في عناصر الركف المادم مف حيث السمكؾ المؤدم لمجريمة 

كبالتالي . كحتى نتيجتيا، مما أسفر عف تحكيؿ القانكف الجنائي مف الدكر الحمائي إلى الدكر  التكجييي
غمكض الركف المادم لمجريمة االقتصادية، كالذم يعد مف إحدل السمات البارزة لمقكاعد الجزائية في 

.   المادة االقتصادية

 كتبيف لنا أف خصكصية ىذه القكاعد الجزائية جاءت تصديا لمصعكبات كالعكائؽ التي أفرزىا الطابع 
الخاص لمركف المادم في الجريمة االقتصادية، خصكصا ما تعمؽ منيا بكثرة الجرائـ السمبية، كتطمب 
الصفة في معظميا، مما نتج عنو الخركج عف المبادئ العامة المقررة في القانكف الجنائي التقميدم في 

مكاطف عديدة، سكاء ما تعمؽ بعناصر الجريمة التامة التي طغى عمييا ثبكت الشكمية؛ أك بالشركع كعقابو 
 أك المساىمة لالشتراؾكقاية مف أم خطر ييدد أك يطاؿ المصالح االقتصادية المحمية، كحتى بالنسبة 

 كذلؾ تفاديا إلفالت الجاني مف ،الجنائية كما صاحبيا مف تكسع لحد اعتبار الشريؾ فاعال أصميا مستقال
العقاب تحت غطاء انتفاء الجريمة بالنسبة لمفاعؿ األصمي، أك صعكبة إثبات القصد الجنائي المتطمب 

. لمعقاب عمى المشاركة

ثـ انتقمنا بالبحث في  الركف المعنكم في الجرائـ االقتصادية كتبيف لنا أنو ذك  طبيعة خاصة، حيث 
يتميز باإلقصاء في بعض الجرائـ، ك بالضعؼ كالضآلة كصعكبة إثباتو في البعض اآلخر، مما أدل إلى 

افتراض الخطأ فييا، كاف ركنيا المادم ينيض عمى مخالفة التزامات تنظيمية فيترتب عمى مخالفتيا 
تعريض المصالح المحمية لمخطر،  ىذه الخاصية تجعمو يخرج عف األحكاـ العامة المقررة في القانكف 
الجنائي كيرجع السبب في ذلؾ ىك أف القكانيف االقتصادية مف األىمية ما يقتضي تطمب منتيى اليقظة 

ال تعذر تنفيذ السياسة االقتصادية لمدكلة غالؽ سبيؿ الخركج عمييا  كا   .في مراعاتيا كا 



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد المكضكعية: الفصؿ األكؿ:                    ثانياؿ الباب

- 372 - 

   كأماـ ضركرات تطبيؽ السياسة االقتصادية كتنفيذ أحكاميا، تطمبت إضعاؼ الركف المعنكم كعدـ 
التشدد في إثباتو كافتراض قيامو، كىذه الفكرة أخذت بيا جؿ التشريعات  الجنائية الحديثة ككانت أحد 

األسباب األساسية التي كسعت مف نطاؽ  التجريـ في الجرائـ االقتصادية كذلؾ بتكسيع المسؤكلية الجزائية 
في القانكف الجزائي االقتصادم، كىذا ما تـ تناكلو بالبحث  المفصؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ 

االتجاه الحديث ضكابط جديدة في التجريـ كفي إسناد المسؤكلية الجزائية ك تكسع  كتكصنا إلى أنو انتيج
ك بيذا خرج عف القكاعد  نطاقيا لمغير كالمسؤكلية الجزائية لألشخاص المعنكية في الجريمة االقتصادية

. األصكلية لمقانكف الجزائي العاـ 

ا ىذا الفصؿ بدراسة خصكصية الجزاءات المقررة لمجريمة االقتصادية، فبالنظر لتميز ىذه فختـ
األخيرة بطابع خاص، كالجاني فييا يتجو نحك االعتداء عمى الماؿ العاـ أك عمى سياسة الدكلة االقتصادية 

كىـ ممف   اإلجراـ،مكىك يختمؼ عف غيره ممف يرتكب جرائـ االعتداء عمى النفس، أك المجرميف معتاد
أطمؽ عمييـ بالمجرميف ذكم الياقات البيضاء، فالجرائـ االقتصادية نكع مختمؼ مف اإلجراـ، كمف ثـ فيك 
يستمـز معاممة عقابية خاصة، يتعيف  أف يككف فييا الجزاء مف جنس العمؿ، كعمى ىذا األساس تسعى 

ردع األفراد كحماية : السياسة العقابية الحديثة في الميداف االقتصادم إلى تحقيؽ ىدفيف أساسيف ىما
.  النظاـ العاـ االقتصادم

كما تـ التكصؿ إليو ىك أف أغمب الدراسات العممية تؤكد أف التعامؿ مع الجرائـ االقتصادية يجب أف 
يككف بصيغ مختمفة، مما نتج عمى ذلؾ تنكع في الجزاءات التي تضمنتيا القكانيف االقتصادية كتتدرج مف 

، جزاءات إدارية (فنية)جزاءات مدنية، جزاءات تأديبية، جزاءات اقتصادية : حيث الجسامة كما يمي
بذلؾ يتبف لنا أف السياسة الردعية المعتمدة تكشؼ عف خصكصية ىذه الجزاءات مقارنة  .كجزاءات جنائية
. بالقانكف الجنائي

باعتبارىا . جنائيةاؿكقمنا بإعطاء فكرة عف الجزاءات المختمفة، كركزنا في ىذه الدراسة عمى الجزاءات 
مكضكع الدراسة، فاستخمصنا أف عقكبة الحبس في ىذا النكع مف الجرائـ كخالفا لمقكاعد العامة، تككف 

متسمة بالشدة كالقسكة سكءا كاف بالنظر إلى حدىا األقصى الذم يككف مجاكزا بكثير لذلؾ الحد األقصى 
. كرفع الحد األدنى لمحبس عف الحد المقرر في القكاعد العامة ،في القانكف العاـ

ىذا بالنسبة لمعقكبات التي تصيب الجاني في حريتو أك السالبة لمحرية، أما بخصكص العقكبات المالية 
ك ىي أىـ العقكبات بالنسبة لمجرائـ االقتصادية، كيرجع ذلؾ أف غالبية ىذه العقكبات ترتكب بدافع  لمجاني
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غمب التشريعات االقتصادية لجأت إلى تطبيؽ مبدأ الغنـ أالطمع ك الربح غير المشركع، ك عميو فإف 
كالعقكبات المالية المعركفة في .بالغـر في ىذا المجاؿ لمحاربة ىذه  الظاىرة اإلجرامية ك الحد منيا

. الغرامة ك استرداد الربح غير المشركع ك عقكبة المصادرة التشريع االقتصادم ىي

ببحث ىذه العقكبات كعقكبة الغرامة بالخصكص  تبيف لنا أف المشرع فسح فييا المجاؿ أماـ القاضي 
لبسط سمطتو التقديرية بشكؿ كاسع عند تحديد مقدارىا مما شكؿ خركجا عف القكاعد العامة كلعؿ السبب 
في ذلؾ أف ىذا النكع مف الجرائـ ترتكب بيدؼ تحقيؽ الربح السريع لمماؿ بطرؽ غير مشركعة، كبالتالي 
جاءت تمؾ العقكبة كجزاء في نفس العيب الذم دفع الجاني الرتكاب الجريمة، كبيذه الصكرة تككف رادعة 

. لو كلغيره مف األشخاص الذيف تسكؿ ليـ  أنفسيـ القياـ بأعماؿ مف شأنيا تيديد اقتصاد الدكلة

كتكصمنا أيضا إلى أف عقكبة المصادرة في إطار ىذا النكع مف الجرائـ  تظير بطابع متميز جديد 
مخالؼ تماما عف طابعيا في القانكف العاـ، كذلؾ مف جكانب مختمفة، السيما عند النظر إلييا كجزاء عف 
ىذه الجرائـ، فالقالب الذم رسمتو القكاعد العامة لممصادرة ال يبدكا مالئما مع ما يمـز تطبيقو في مجاؿ 
الجرائـ االقتصادية الذم تتميز فييا باألصالة، كخير دليؿ عمى ذلؾ المشرع لـ يعتبرىا في إطار ىذه 

نما اعتبرىا عقكبة تكميمية كجكبيةالجرائـ استثنائية جكازم  في ة كما ىك معركؼ في القكاعد العامة، كا 
.  جميع األحكاؿ

لى جانب ىذه العقكبات جاءنا المشرع الجزائرم بعقكبات تكميمية مضافة إلى عقكبة أخرل كمتمثمة في : كا 
نشر كتعميؽ حكـ -حؿ الشخص المعنكم- المنع المؤقت مف ممارسة مينة أك نشاط-غمؽ المؤسسة

ىك أنو بالرغـ مف أىميتيا الفعالة في  الكضع تحت الحراسة القضائية، لكف المالحظ عمييا- اإلدانة
مكافحة الجرائـ االقتصادية خاصة تمؾ المرتكبة مف طرؼ األشخاص االعتبارية، إال أف المشرع الجزائرم  

لـ يأتي لنا بنصكص كافية كمتعددة تتضمف ىذه العقكبة التي ليا  تأثير كبير عمى مرتكب األفعاؿ 
كبعد ىذا انتقمنا . المخالفة ليذه القكانيف،  خاصة في بعض المجاالت الحساسة الماسة بالمصمحة العامة

. ببحث أىمية الجزاءات المقررة لمجرائـ االقتصادية كذكر أىـ خصائصيا

مظاىر التفريد العقابي في الجريمة االقتصادية، كتبيف لنا أنو لخصكصية ىذه كختمنا ىذا المبحث 
الجريمة كنظرا لتكفر أسباب ما قد يؤدم ذلؾ إلى الخركج عف الحدكد المقررة لمعقكبة، حيث تدفع بالقاضي 
إلى الحكـ بأكثر مف الحد األعمى كحالة العكد إلى اإلجراـ، أك أقؿ مف الحد األدنى، كىذا تبعا لظركؼ 

 . التشديد أك التخفيؼ
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بعد أف تناكلنا خصكصية الجريمة االقتصادية عمى مستكل قكاعد التجريـ، سنحاكؿ معرفة خصكصيتيا 
 .عمى مستكل قكاعد التتبع كالمؤاخذة كىذا ما سيككف مكضكع بحثنا في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب
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تعتبر الجرائـ االقتصادية مف الجرائـ الخطيرة كذات مضار كبيرة عمى الدكلة، كاستفحمت العالـ 
خاصة بعد الثكرة العممية كتكنكلكجية اٌلتي أدت إلى ظيكرىا في أشكاؿ متنكعة كمتشابكة في جميع مياديف 

 .الحياة كمجاالتيا  ككميا تشكؿ تيديدا فعميا لألمف الكطني كاإلقميمي كالدكلي

كالتي سبؽ - كلمتصدم ىذا النكع مف اإلجراـ بادر المشرع بكضع مجمكعة مف األحكاـ المكضكعية 
 .  مف خالؿ تجريـ كعقاب كؿ أنكاع السمكؾ المككف ليا–تناكليا بالدراسة

لمكاكبة ىذه السياسة الجنائية، كضع المشرع سياسة إجرائية تتناسب مع ىذه الجرائـ، فخص ليا أحكاـ 
خاصة، مما نتج عنيا تحكيرات تخرج عف ما ىك مألكؼ في قانكف اإلجراءات التقميدم، كلـ يقتصر ذلؾ 

نما في القكاعد العامة أيضا كمرد ذلؾ رغبة المشرع في تفادم . (1)عمى المسائؿ التفصيمية فحسب، كا 
البطء الذم يالـز اإلجراءات العادية بأف أسند ميمة معاينة كمتابعة كحتى المحاكمة لييئات متخصصة 
في الجرائـ االقتصادية، كالتي ليا مف الكفاءة كالخبرة كالسبؿ أكثر مالئمة لقمع ىذا النكع مف الجريمة 

 .مراعيا في ذلؾ الضمانات المقررة لممتيـ بمقتضى الدستكر كالقكانيف المعمكؿ بيا

فإجراءات المتابعة في الجريمة االقتصادية تتميز بخصكصية تعكسيا أىمية حضكر اإلدارة بما ليا 
، عند إصداره 1953مف سمطات المتابعة كالقضاء في آف كاحد،كىذا ما قصد إليو مؤتمر ركما سنة 

يرل المؤتمر أف اكتشاؼ الجرائـ االقتصادية  "(ب)تكصيات في ىذا الصدد،فنجد مثال في البند الخامس 
يتطمب اإلحاطة بكثير مف المعمكمات مما يقتضي إعداد ىيئة مف المتخصصيف تقـك بالبحث عف ىذه 
الجرائـ كضبطيا، كمف الممكف في مباشرة الدعكل عف ىذه الجرائـ أف يدخؿ عمى اإلجراءات شيء مف 

كفي البند الثامف مف التكصيات يشير المؤتمر بإنشاء ىيئة تنسيؽ تضـ مندكبيف عف ". المركنة كالتبسيط
اإلدارة كالنيابة العامة لتضع خطط مشتركة لمعمؿ، عمى أنو يمـز أف يراعى في القكاعد الخاصة لإلجراءات 

 .(2)..."أف ال ينتقص مف الضمانات المقررة لممتيميف

مف ذلؾ يتبف لنا الطابع االستثنائي ليذا النكع مف الجرائـ مما دفعنا القكؿ باستقاللية الجانب اإلجرائي في 
القانكف الجنائي االقتصادم، ىذا األخير الذم يتميز بخصكصية كتميز مقارنة باإلجراءات الجزائية 

المطبقة في الجرائـ العادية، نمتمس ىذه الخصكصية في جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعكل العمكمية 

                                                           
. 196، المرجع السابؽ، ص1جمحمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية، - 1
حمكد محمكد : نقال عف. 220-218 ص1957مجمكعة أعماؿ المؤتمر التي طبعت في ميالنك بالفرنسية سنة - 2

 .196مصطفى، الجرائـ االقتصادية، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص
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فنظرا لمطبيعة الفنية ليذه األخيرة تقتضي إجراءات فريدة مف نكعيا سكاء بخصكص . الخاصة بيذه الجرائـ
تحريكيا كمباشرة الدعكل العمكمية فييا كالقيكد الكاردة عمييا، كانقضائيا بإحدل بدائؿ الدعكل العمكمية 

المبحث )، أك بخصكصية الضبط كالتحقيؽ كالتحرم كاإلحالة عف الجريمة االقتصادية(المبحث األكؿ)
 (.المبحث الثالث)، ككذا نطاؽ االختصاص القضائي كالمحاكمة كاإلثبات في ىذه الجريمة (الثاني
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 الدعكل العمكمية في الجريمة االقتصادية: المبحث األكؿ

يحرص المشرع الجزائرم عمى تنظيـ الحياة االقتصادية، عف طريؽ كضع إطار ليف لمسياسة 
عمى ىذا األساس لـ . التجريمية حتى يضمف التكيؼ مع المعطيات االقتصادية المتغيرة بشكؿ مستمر

يتقيد بالنصكص التقميدية الجامدة، عند تنظيمو مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ، كلـ يمتـز بالقكاعد األصكلية 
المعركفة في القانكف الجنائي العاـ، كتمثؿ خركجو في العديد مف المسائؿ القانكنية، كالتي تمثؿ جكىر ىذا 

البحث، كذلؾ مف خالؿ دراسة خصكصية ىذه اإلجراءات في ىذه الجريمة المتميزة، مع مقارنتيا  بتمؾ 
 . اإلجراءات المألكفة في الجرائـ العادية الخاضعة لمقانكف العاـ

تشكؿ الدعكل العمكمية كاحدة مف المسائؿ القانكنية الميمة التي تعرؼ قكاعد خاصة كاستثنائية 
مممكسة عند ارتباطيا بالمجاؿ االقتصادم، حيث إذا كاف األصؿ في ىذه األخيرة أنيا منكطة بالنيابة 
العامة تثيرىا كتباشرىا كليا الحؽ في تقدير جدكل تتبعيا، ككنيا ككيمة لممجتمع كلصالحو كمعبرة عف 

إرادتو، كلكف كبالرغـ مف ىذا االختصاص األصيؿ، إاٌل أنيا لـ تعد تحتكره لكحدىا، كىذا راجع 
لخصكصية المياديف االقتصادية التي دفعت بالمشرع الجزائرم إلى منح ىذه الصالحية لبعض الجيات 

فتؤكؿ ليا ميمة إثارة كتحريؾ الدعكل العمكمية كما يمكف ليذه الجية أف تنيي ىذه الدعكل . اإلدارية
 .إلخ...بإحدل بدائميا كالصمح أك الكساطة

إلى أم حد تتمتع ىذه الجيات اإلدارية بحؽ : كعمى ىذا األساس يتبادر في أذىاننا عدة تساؤالت مف بينيا
 إثارة الدعكل العمكمية؟ كما ىك ك دكر النيابة العامة فييا؟ 

المطمب )كلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ارتأينا معرفة كيفية إثارة الدعكل العمكمية في ىذا النكع مف الجرائـ 
 (.المطمب الثالث)، كمعرفة بدائؿ ىذه الدعكل الجنائية (المطمب الثاني)، كمف لو سمطة مباشرتيا (األكؿ

 إثارة الدعكل العمكمية في الجريمة االقتصادية: المطمب األكؿ

الدعكل العمكمية ىي إجراء يتخذ مف قبؿ السمطة القضائية المكمفة بمالحقة مرتكبي الجرائـ بغية " 
كمف المعركؼ طبقا . (1)"جمع األدلة بحقيـ كتقديميـ لممحاكمة إلدانتيـ كنيؿ العقاب المناسب بحقيـ

لمقكاعد العامة أف النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص في تحريؾ ىذه الدعكل، باعتبار أف ليا كحدىا 
                                                           

 2003 ،(ط.ب)مصطفى العكجي، دركس في أصكؿ المحاكمات الجزائية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، - 1
. 43ص



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 377 - 

عماال لذلؾ خصيا . (1)سمطة االدعاء العاـ كضماف لمحفاظ عمى حقكؽ المجتمع كمعاقبة المجرميف كا 
ىذا ما نصت . (3)، فيككف ليا الحؽ في تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا مف عدمو(2)بمبدأ المالئمة
تباشر النيابة العامة : " بنصيا(4) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ كالمتمـ29عميو المادة 

كىي تمثؿ أماـ كؿ جية قضائية، كيحضر . الدعكل العمكمية باسـ المجتمع كتطالب بتطبيؽ القانكف
 ".ممثميا المرافعات أماـ الجيات القضائية المختصة بالحكـ

ف كاف ىذا ىك األصؿ، إاٌل أنو يرد عميو استثناء، حيث مقابؿ ذلؾ نجد المشرع خكؿ منح ىذه  لكف كا 
الصالحية لبعض اإلدارات، كخاصة في الميداف االقتصادم مما يحد مف سمطات النيابة العامة في 

كلبحث ذلؾ سنحاكؿ معرفة كيفية . مباشرة اختصاصاتيا، كىذا ما يجسد خصكصية الجريمة االقتصادية
، كالقيكد الكاردة عمى تحريكيا (الفرع األكؿ)تحريؾ الدعكل العمكمية الناشئة عف الجريمة االقتصادية 

 .(الفرع الثاني)

 تحريؾ الدعكل العمكمية الناشئة عف الجريمة االقتصادية: الفرع األكؿ

طرحيا عمى القضاء الجزائي لمفصؿ في مدل حؽ الدكلة "المقصكد مف تحريؾ الدعكل العمكمية 
كيتـ ىذا اإلجراء إٌما بحضكر أطراؼ الدعكل بإرادتيـ، أك عف طريؽ تكميؼ الخصـ . (5)"في تكقيع العقاب

ما بإجراءات المثكؿ .ا. مف ؽ333لمحضكر إلى الجمسة طبقا لألحكاـ التي جاءت في نص المادة  ج، كا 

                                                           
محمد حزيط، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة - 1

. 13، ص2015العاشرة، 
مف الخصائص المميزة لدعكل العمكمية المالئمة كىذه السمطة تتمتع بيا النيابة العامة، فميا صالحية المالئمة في - 2

اختيار اإلجراء المناسب، إما تحرؾ دعكل العمكمية أك تأمر بعدـ المتابعة بإصدار أمر بحفظ األكراؽ، كىك ما نصت عميو 
ذلؾ ألٌنيا تممؾ حؽ تحركيا كال . ج، لكف في حالة ما إذا حركت الدعكل ليس ليا الحؽ أف تتراجع فييا.إ. مف ؽ36المادة 

لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لعبد اهلل أكىايبيو، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية . تممؾ حؽ التصرؼ بعد دخكليا كالية المحكمة
.  كما يمييا47، ص2004، (ط.ب)الجزائرم، التحرم كالتحقيؽ، دار ىكمة، لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

عبد الرحماف خمفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم كالمقارف، دار بمقيس لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة - 3
. 188، ص2017الثالثة، 

 66/155، يعدؿ كيتٌمـ األمر 2017 مارس 27 المكافؽ 1438 جمادل الثانية 28  المؤرخ في17/07قانكف رقـ - 4
 01، الصادر 20  كالمتضمف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، العدد1966 جكاف 8 المكافؽ 1386 صفر 18المؤرخ في 

 .2017 مارس29 ػ المكافؽ ؿ1438رجب 
مأمكف محمد سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم، الجزء األكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر - 5
 .179، ص2004/2005، (ط.ب)
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ج كالتي ال تقتضي إجراء تحقيؽ .ا. مكرر مف ؽ339الفكرم في الجنح المتمبس بيا طبقا لنص المادة 
ٌما بإجراءات األمر الجزائي طبقا لنص المادة  ج، كلإلشارة ىذيف .ا. مكرر مف ؽ380قضائي، كا 

 المتضمف تعديؿ قانكف اإلجراءات (2)02-15 بمكجب األمر (1)اإلجرائييف األخيريف تـ استحداثيما
الجزائية، أك يككف بناء عمى طمب مف ككيؿ الجميكرية يقدمو لقاضي التحقيؽ لفتح تحقيؽ كىذا طبقا 

 .ج.ا. مف ؽ67ألحكاـ المادة 

 (3)مف ىذا يتبٌيف لنا أف تحريؾ الدعكل العمكمية ىك البدء في أكؿ إجراء مف إجراءاتيا بصفة عامة
كبحسب األصؿ النيابة العامة ىي المختصة بيذا اإلجراء في كافة الجرائـ كىذا طبقا لنص المادة األكلى 

الدعكل العمكمية لتطبيؽ العقكبات يحركيا كيباشرىا :  بنصيا17/07مكرر المضافة بمكجب القانكف 
كالمقصكد برجاؿ القضاء في المادة ... "رجاؿ القضاء أك المكظفكف المعيكد إلييـ بيا بمقتضى القانكف
كما يجكز أيضا لمطرؼ . (4)ج.ا. مف ؽ31المذككرة أعاله، أعضاء النيابة العامة كىذا طبقا لنص المادة 

المضركر أف يحرؾ الدعكل العمكمية كفؽ الشركط المحددة قانكنا كىذا طبقا لمفقرة الثانية مف نص المادة 
 .ج.ا.األكلى مف ؽ

فتبمغ النيابة العامة بالجرائـ عف طريؽ المحاضر التي تتمقاىا مف ضباط الشرطة القضائية، أك عف 
طريؽ الشكاكل أك اإلخطارات كيقرر كفؽ لسمطتيا التقديرية تحريؾ الدعكل العمكمية مف عدمو، تجسيدا 

( 2015/02عدلت بمكجب األمر رقـ )ج .ا. مف ؽ36لمبدأ مالئمة المتابعة كىك ما نصت عميو المادة 
تمقي المحاضر كالشكاكل كالبالغات كيقرر ما يتخذه بشأنيا :... -يقـك ككيؿ الجميكرية بما يأتي" بنصيا

كيخطر الجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ أك المحاكمة لمنظر فييا أك يأمر بحفظيا بمقرر يككف قابال 

                                                           
أمر اإلحالة مف قاضي التحقيؽ أك قرار اإلحالة مف -1: ىي 2015كانت طرؽ اإلحالة عمى محكمة الجنح قبؿ تعديؿ - 1

تكميؼ بالحضكر إٌما مف طرؼ النيابة أك مف -3المثكؿ اإلرادم بناء عمى إخطار بسيط مف النيابة، -2غرفة االتياـ، 
كبمكجب التعديؿ تـٌ استبداؿ إجراءات التمبس بإجراءات المثكؿ الفكرم، كما تـ . التمبس بالجنحة-3طرؼ المدعي المدني، 

الرجكع لنجمي جماؿ، قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ضكء االجتياد . إضافة إجراءات األمر الجزائي في مادة الجنح
 2017  إلى نياية القانكف، دار ىكمة لمطباعة النشر، الجزائر، الطبعة الثانية،248 القضائي، الجزء الثاني، مف المادة

. 147ص
 18 المؤرخ في 155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2015جكاف 23 المكافؽ 1436شكاؿ 7 مؤرخ في 15/02األمر - 2

شكاؿ  7 ، الصادر40 العددج،.ج.ر.ج، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية،1966جكاف 8 المكافؽ لػ 1386صفر 
. 2015 جكاف 23، المكافؽ لػ1436

. 50عبد اهلل أكىايبيو، المرجع السابؽ، ص- 3
 .16نجمي جماؿ، المرجع السابؽ، ص- 4
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أك الضحية إذا كاف معركفا في أقرب اآلجاؿ، كيمكنو أيضا إجراء /دائما لممراجعة، كيعمـ بو الشاكي ك
، كفي حالة ما إذا قررت النيابة العامة تحريؾ الدعكل العمكمية، كحركتيا ليس ليا ..."الكساطة بشأنيا

الحؽ التنازؿ عنيا أك كقؼ اإلجراءات ألٌم سبب مف األسباب ألٌنيا خاضعة لمبدأ الشرعية الجزائية 
، كما ال يجكز لممحكمة أف تستجيب لطمب التنازؿ عنيا، كىذا ما أقرتو المحكمة (1)كالشرعية اإلجرائية

مف : "بنصو (2)14/02/1993العميا في إحدل قراراتيا الصادرة عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ 
المقرر قانكنا أف تباشر النيابة العامة الدعكل العمكمية باسـ المجتمع كتطالب بتطبيؽ القانكف، كمف ثـ 
فميس لمنائب العاـ الحؽ في التنازؿ عف الطعف بعد رفعو أماـ المحكمة العميا، كىذا استنادا إلى مفيـك 

المبدأ القانكني الذم مفاده أف النيابة العامة ال تممؾ الدعكل العمكمية بؿ ىي ممؾ لممجتمع، حيث 
 ".  تمارسيا باسمو ال غير، كبالنتيجة فإف تنازليا عف الطعف الحالي ال يككف لو أم أثر

في قانكف اإلجراءات الجزائية، السؤاؿ الذم " ككيؿ الجميكرية"ك" النيابة العامة"كأماـ تردد تسميات
 .يطرح نفسو ما ىي طبيعة كؿ كاحد مف ىما؟ كما ىي العالقة التي تربط بينيما؟ 

ىيئة قضائية خاصة أنيط بيا تحريؾ الدعكل العمكمية : "النيابة العامة حسب األستاذ محمد حزيط ىي
كمباشرتيا أماـ القضاء الجزائي بقصد السير عمى حسف تطبيؽ القكانيف كمالحقة مخالفييا أماـ المحاكـ 

 . (3)"كتنفيذ األحكاـ الجزائية

                                                           
يجب أف يككف القانكف مصدر لقانكف اإلجراءات الجزائية، كيفترض ىذا األخير البراءة لممتيـ في جميع إجراءات - 1

األصؿ في المتيـ البراءة، كال يجكز اتخاذ أم " :متابعتو كىذا ما يطمؽ عميو بالشرعية الجزائية، الذم عرفيا البعض بأنيا
،  كىي "إجراء في مكاجيتو إال بناء عمى قانكف، كيجب أف يكفؿ ىذا األخير حماية الحرية الشخصية تحت إشراؼ القضاء

سالؼ ذكره  2016  مف التعديؿ الدستكرم56 إحدل المبادئ المنبثقة عف المحاكمة العادلة المضمكنة دستكريا في المادة
 سالؼ ذكره 2017/07ج المعدلة بمكجب القانكف .ا.ككرسيا المشرع الجزائرم صراحة في نص المادة األكلى مف ؽ

يقـك ىذا القانكف عمى مبادئ الشرعية كالمحاكمة العادلة كاحتراـ كرامة كحقكؽ اإلنساف كيأخذ بعيف االعتبار، عمى : "بنصيا
أٌنو ال يجكز -أف كؿ شخص يعتبر بريئا ما لـ تثبت إدانتو بحكـ قضائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو، - :الخصكص

أف تجرل المتابعة -متابعة أك محاكمة أك معاقبة شخص مرتيف مف أجؿ نفس األفعاؿ كلك تـ إعطاؤىا كصفا مغايرا، 
أف  التي يككف فييا المتيـ مكقكفا كاإلجراءات التي تمييا في آجاؿ معقكلة كدكف تأخير غير مبرر كتعطى األكلكية لمقضية

أف يفسر الشؾ - السمطة القضائية تسير عمى إعالـ ذكم الحقكؽ المدنية كضماف حماية حقكقيـ خالؿ كافة اإلجراءات، 
أف لكؿ شخص حكـ عميو -كجكب أف تككف األحكاـ كالقرارات كاألكامر القضائية معممة، -في كؿ األحكاؿ لصالح المتيـ، 

". الحؽ في أف تنظر في قضيتو جية قضائية عميا
. 267، مجمة المحكمة العميا، العدد الثالث، ص88720، ممؼ رقـ 14/02/1993ـ، بتاريخ .ج.قرار محكمة العميا غ- 2

. 30محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 3



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 380 - 

أطمؽ عمييا كصؼ القضاء الكاقؼ، كىي خصـ شريؼ ، (1)ج.ا. مف ؽ29كىذا ما جاء في نص المادة 
نما ىي تيدؼ إلى تحقيؽ الدفاع  في الدعكل العمكمية، ألٌنيا ال تيدؼ لتحقيؽ مصمحة خاصة ليا، كا 

 .االجتماعي بحماية القانكف كالشرعية كحسف سير العدالة

أٌما بالنسبة لككيؿ الجميكرية فيك يمثؿ النيابة العامة لدل المحاكـ، كيساعده في ذلؾ ككيؿ جميكرية كاحد 
أك أكثر، كىك يمعب دكر ميـ في كظيفة المتابعة كاالتياـ باتخاذ جميع اإلجراءات التي يراىا مناسبة، كىذا 

يمثؿ ككيؿ الجميكرية النائب العاـ لدل المحكمة بنفسو : "ج بنصيا.ا. مف ؽ35ما جاء في نص المادة 
فمككيؿ ". أك بكاسطة أحد مساعديو، كىك يباشر الدعكل العمكمية في دائرة المحكمة التي بيا مقر عممو

الجميكرية مياـ ميمة، فيك يمثؿ النيابة العامة عمى مستكل المحكمة، فيقـك بميمة االدعاء العاـ أصالة 
عف المجتمع، كتبعا لذلؾ يقـك بتحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا كما سبؽ تبياف ذلؾ ككفقا لما جاء في 

ج، كما يمكف لو إجراء الكساطة بيف الضحية كالمشتكى منو كىذا طبقا لنص .ا. مف ؽ36نص المادة 
ج في فقرتيا الخامسة، كيبدل ما يراه مناسبا مف طمبات أماـ الجيات القضائية  .ا. مف ؽ36المادة 

كيعمؿ عمى تنفيذ قرارات التحقيؽ كجيات الحكـ، كما يقرر بالتشاكر مع السمطات المختصة اتخاذ التدابير 
المناسبة قصد ضماف الحماية الفعالة لمشاىد أك الضحية أك لمخبير المعرض لمخطر كدرء أم تيديد ليـ 

 قانكف اإلجراءات  تعديؿ المتضمف02-15 المستحدثة بمكجب األمر 22 مكرر 65كىك ما أقرتو المادة 
 .(2 )الجزائية

إلى جانب ىذه المياـ العادية أنيط بككيؿ الجميكرية مياـ أخرل استثنائية أعطي ليا كصؼ التحقيؽ 
حيث أٌنو بالرغـ مف أف بحسب األصؿ ككيؿ الجميكرية سمطة اتياـ إال إف المشرع الجزائرم منح لو 

في حدكد معينة كقبؿ اتصاؿ قاضي التحقيؽ بممؼ الدعكل - عمى سبيؿ االستثناء-بعض مياـ التحقيؽ 
كذلؾ في أحكاؿ التمبس خشية ضياع الحقيقة، كتتمثؿ ىذه المياـ في إجراء االستجكاب في جرائـ التمبس 

ج .ا. مف ؽ3 مكرر339 ك2 مكرر 339حيف يريد تقرير إجراءات المثكؿ الفكرم طبقا لنص المادة 
ج، كمف المياـ أيضا اٌلتي أنيط .ا. مف ؽ110كأيضا إصدار األمر باإلحضار، كذلؾ طبقا لنص المادة 

 مكرر االستعانة بمساعديف 35 في المادة 15/02بيا ككيؿ الجميكرية كالمستحدثة بمكجب األمر 
متخصصيف في المسائؿ الفنية ككاف مف األسباب الرئيسة لظيكر ىذه الفكرة، تطكر الجريمة االقتصادية 
كتشعبيا، كىذا راجع لطابعيا الخاص كالفني الذم يحتاج لخبراء فنييف كذك دراية في ىذا المجاؿ، يعممكف 

                                                           
 .ىذه األطركحة مف 378  ص2لتيميش رقـالرجكع - 1
 .يمييا  كما203 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-2
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تحت تصرؼ النيابة تستعيف برأييـ كخبرتيـ في المسائؿ الفنية ذات الطابع التقني، كالجرائـ المالية 
، كمف المياـ االستثنائية المسندة إليو أيضا ميمة إصدار أمر المنع مف مغادرة (1)إلخ...كالمعمكماتية

 .15/02 المستحدثة بمكجب األمر 1 مكرر36التراب الكطني طبقا ألحكاـ المادة 

لكف بالرغـ مف االختصاص األصيؿ لمنيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية، إاٌل إٌنو ككاستثناء ال 
يمكف ليا اتخاذ أم إجراء إال بناء عمى شككل في الحاالت المحددة قانكنا، كمف بينيا ما جاءت بو بعض 
النصكص المنظمة لمجانب االقتصادم، بعدـ جكاز تحريؾ الدعكل العمكمية إال بناء عمى طمب أك شككل 

، كىي بمثابة قيكد عمى سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية كىك (2)مف الجية المختصة بذلؾ
 .ما سنفصؿ فيو في الفرع المكالي

القيكد الكاردة عمى تحريؾ الدعكل العمكمية في الجريمة : الفرع الثاني
 االقتصادية

نما يمحؽ بالمصمحة  باعتبار أٌف الضرر الذم تمحقو الجريمة االقتصادية ال يصيب فردا، كا 
االقتصادية كىي مف المصالح العامة التي دفعت بالمشرع فسح المجاؿ أماـ اإلدارة، مف أجؿ بسط رقابتيا 
عمى مدل تطبيؽ القكانيف االقتصادية، كذلؾ باعتبار أٌف ليا مف الدراية الفنية ما يمكنيا مف تقدير مباشرة 

 عمى شككل أك طمب مقدـ مف أطرافيا أك ممثميا القانكني كيككف ذلؾ بناء، (3)الدعكل العمكمية مف عدمو
 .كىك ما يعتبر بمثابة إعطاء اإلدارة حؽ المالئمة في التتبع لمجرائـ االقتصادية

كبالتالي تعتبر الشككل كالطمب الصادر عف اإلدارة بمثابة قيكد كاردة عمى تحريؾ الدعكل العمكمية في 
بعض الجرائـ االقتصادية، كىك ما يجسد خصكصية ىذه األخيرة مما يجعميا تنفرد بأحكاـ خاصة تختمؼ 

ليذا يجدر بنا التعرؼ عمى ىذه اإلجراءات الخاصة بدءان . عف اإلجراءات المطبقة في القكاعد العامة
 .(ثانيا)، ثـ الطمب (أكال)بإجراء الشككل 

 :الشككل كاإلجراءات التي تحكميا في الجريمة االقتصادية/ أكال

 تعتبر الشككل قيد مف قيكد مباشرة الدعكل العمكمية، كىي إجراء يباشره المجني عميو أك ككيؿ 

                                                           
. 206عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 1
. 198 المرجع السابؽ، ص،1جمحمكد محمكد مصطفى، - 2
 .101، صالمرجع السابؽمأمكف محمد سالمة، - 3
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خاص عنو، يطمب فيو مف القضاء تحريؾ الدعكل العمكمية في جرائـ معينة يحددىا القانكف عمى سبيؿ 
، كيرجع أساس تقرير ىذا القيد (1)الحصر، إلثبات مدل قياـ المسؤكلية الجزائية في حؽ المشكك في حقو

عمى حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية لممصمحة المحمية قانكنا كالمراد تحقيقيا مف عدـ 
السير في اإلجراءات، إال بناء عمى حصكليا عمى شككل مف المجني عميو، كبذلؾ يككف المشرع أعطى 
ليذا األخير األكلكية كاالعتبار في تقدير ظركفو الخاصة، عف طريؽ المكازنة بيف تقديـ الشككل كتحريؾ 

 .الدعكل العمكمية، كبيف عدـ تقديميا كبالتالي عدـ تحريكيا

كقد أخضع المشرع الشككل إلجراءات خاصة يجب إتباعيا، كجعؿ ليا آثار قانكنية تنتج عنيا في حالة 
، كاإلجراءات القانكنية التي تحكميا في (1)سحبيا، كفي سبيؿ دراسة ذلؾ كاف البد مف تحديد مفيكميا 

 .(3)، كاآلثار المترتبة عمى سحبيا (2)الجريمة االقتصادية 

بالرجكع إلى التشريعات نجد أف جميا لـ تأتي لنا بتعريؼ لمشككل تاركة ذلؾ لمفقو : تعريؼ الشككل-1
تعبير عف إرادة : "يعرفيا بأنيا (2)فبالرجكع لمفقو الجنائي نجد مثال البعض. حيث أعطى ليا عدة تعريفات

المجني بحيث يرتب عميو أثرا قانكنيا في نطاؽ اإلجراءات الجنائية، كذلؾ برفع القيد المفركض عمى  
". النيابة العامة لحقيا في تحريؾ الدعكل العمكمية كالسير في إجراءاتيا حتى صدكر حكـ بات فييا

تعبير المجني عميو عف إرادتو في أف تتخذ اإلجراءات الجنائية الناشئة عف : " بأنيا(3)كيعرفيا آخركف
إجراء يعبر بو المجني عميو في جرائـ معينة عف إرادتو في رفع : " بأنيا(4)كما يعرفيا البعض". الجريمة

العقبة اإلجرائية التي تحكؿ دكف ممارسة السمطات المختصة لحريتيا في المطالبة بتطبيؽ أحكاـ قانكف 
: (5)(BOULOC )كبكلكؾ( LEVASEUR )ركلفاسك( STEFANI )كما عرفيا كؿ مف الفقيو ستيفاني" العقكبات

لشككل ىي عبارة عف بالغ صادر مف ضحايا الجريمة، كيتـ تكجيييا إلى ضابط الشرطة قضائية أك ا"

                                                           
. 96عبد اهلل اكىايبية، المرجع السابؽ، ص- 1
الدعكل الجنائية كالدعكل المدنية -سميماف عبد المنعـ كجالؿ ثركث، أصكؿ المحاكمات الجزائية، القاعدة اإلجرائية- 2

. 113، ص1996 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت لبناف، الطبعة األكلى، ،-التابعة ليا
 1995محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة الثالثة، - 3

. 119ص
  2005محمكد زكي أبك عامر، اإلجراءات الجنائية،  دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، الطبعة السابعة، - 4

 .378ص
5
 -« La Plainte est une dénonciation émanant de la victime de l’infraction, elle peut être adressée soit à un officier 

de police judiciaire, soit même directement au procureur de la république sans être astreinte à des formes= 

=déterminées, et elle peut être adressée au juge d’instruction accompagnée d’une constitution de partie civile » 

STEFANI.G, LEVASEUR.G, BOULOC. B, Procédure pénale, précis Dalloz, 16
éme 

 édition, 1996, p311. 
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مباشرة إلى ككيؿ الجميكرية، دكف أف تككف مقيدة بشكميات محددة، كما يمكف تقديميا إلى قاضي التحقيؽ 
 ". مصحكبة بادعاء مدني

بالغ يقدـ مف طرؼ : " منيـ عرفيا عمى أنيا(1)كبالرجكع إلى الفقو الجنائي الجزائرم نجد البعض
المجني عميو شخصيا أك مف ككيمو الخاص إلى الجيات المختصة بيدؼ تحريؾ الدعكل العمكمية، كىذه 
الجيات ىي الضبطية القضائية كالنيابة العامة، كالقانكف لـ يشترط شكؿ معيف لمشككل، فقد تككف شفاىة 

 ".  أك كتابة

كمف خالؿ ىذه التعريفات نستنتج أف الشككل ىي عبارة عف تصرؼ قانكني صادر عف المجني عميو إلى 
الجية المختصة قانكنا، كالممثمة في النيابة العامة أك الضبطية القضائية ألجؿ رفع القيد عمى الدعكل 

 .(2)العمكمية كتحريكيا، كذلؾ في جرائـ محددة قانكنا عمى سبيؿ الحصر

بالرجكع لممشرع الجزائرم نجده لـ يأتي لنا بتعريؼ لمشككل كلـ ينظـ أحكاميا، فال نجد إال مادة كاحدة في 
 التي تنص عمى انقضاء الدعكل العمكمية عف طريؽ 6/3قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ىي المادة 

 .(3)سحب الشككل إذا كانت ىذه األخيرة شرطا الزما لممتابعة

 المتضمف تعديؿ قانكف اإلجػػػػراءات الجزائية 15/02كما استحدث المشرع الجزائرم بمكجب األمر 
مكرر التي قيد فييا تحريؾ الدعكل العمكمية ضد مسيرم المؤسسات العمكمية  (4)6سالؼ ذكره، المادة 

                                                           
. 19 ص،2002، (ط.ب)عمر خكرم، محاضرات في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، - 1
لقد حدد المشرع الجزائرم  جرائـ الشككل في نصكص متناثرة، بعضيا جاءت في قانكف العقكبات كىي جنحة الزنا - 2
، جنحة النصب (ج.ع. ؽ369)، جنحة السرقة بيف األقارب كالحكاشي كاألصيار حتى الدرجة الرابعة (ج. ؽ ع339)

، جنحة إخفاء أشياء (ج.ع. ؽ373،377) كخيانة األمانة التي تقع بيف األقارب كالحكاشي كاألصيار حتى الدرجة الرابعة
 1/2 فقرة 330)، جنحة ترؾ األسرة (2. فقرة329) مسركقة التي تقع بيف األقارب كالحكاشي كاألصيار حتى الدرجة الرابعة

بعاد القاصر (ج.ع.ؽ مخالفة الجركح  (ج.ع.ؽ329-328)، جنحة عدـ تسميـ محضكف (ج.ع. ؽ326)، جنحة خطؼ كا 
، كأيضا ما جاء بو (ج.ع. ؽ583)، الجنح المرتكبة مف الجزائرييف في الخارج (ج.ع. ؽ02  فقرة442)غير العمدية 

كىنا جرائـ أخرل   (ج.ا.مكرر ؽ 6المادة )المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائرم الجرائـ المتعمقة بأعماؿ التسيير
.  في عرض المكضكع منيااشترط فييا المشرع قيد الشككل في نصكص قكانيف خاصة سكؼ نتناكؿ بعضا

. 258عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 3
ال تحرؾ الدعكل العمكمية ضد المؤسسات العمكمية االقتصادية، التي تممؾ كؿ " ج.ا.مكرر مف ؽ 6تنص المادة - 4

 =رأسماليا أك ذات الرأسماؿ المختمط، عف أعماؿ التسيير التي تؤدم إلى سرقة أك اختالس أك تمؼ أك ضياع أـ كالعمكمية 
خاصة إال بناءان عمى شككل مسبقة مف الييئات االجتماعية لممؤسسة المنصكص عمييا في القانكف التجارم كفي أك = 

". التشريع السارم المفعكؿ
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االقتصادية التي تممؾ الدكلة كؿ رأسماليا أك ذات الرأسماؿ المختمط، بشأف أعماؿ التسيير التي تؤدم إلى 
سرقة أك اختالس أك التمؼ أك ضياع  أمكاؿ عمكمية أك خاصة إال بناء عمى شككل مسبقة مف الييئات 

 .االجتماعية لممؤسسة المنصكص عمييا في القانكف

ع، التي تـ تعديميا بمكجب . ؽ(1) الممغاة 119الظاىر مف نص المادة أف المشرع أحيا المادة 
 بإدراج شرط الشككل المسبقة مف طرؼ أجيزة المؤسسات العمكمية االقتصادية لتحريؾ (2)01/09القانكف 

كفي الحقيقة األمر بالرغـ مف أف المشرع نص في الفقرة الثانية . الدعكل العمكمية مف أجؿ أعماؿ التسيير
عمى أف عدـ التبميغ عف الكقائع ذات الطابع الجزائي تعرض  (ج.ج.ا. مكرر ؽ6المادة )مف ىذه المادة 

أعضاء الييئات االجتماعية لممؤسسة إلى الجزاءات المقررة قانكنا، إال انو بيذا التعديؿ يفتح مجاؿ كاسع 
أماـ تكاطؤ المسيريف فيما بينيـ لتيرب مف المسؤكلية الجزائية الناشئة عف أعماؿ تسيير األمكاؿ العمكمية 

 . مداـ أنو قيد الدعكل العمكمية بشككل مسبقة مف ىذه الييئات 

 سبؽ كأف قمنا بأف حينما يستمـز المشرع شرط :اإلجراءات التي تحكـ الشككل في الجريمة االقتصادية- 2
الشككل في إحدل الجرائـ االقتصادية، يترتب عنو أثر إجرائي معيف، كىك النيابة العامة ال تككف ليا حرية 

اتخاذ ما تشاء مف إجراءات تتعمؽ بالجريمة مكضكع الشككل إال بعد التقدـ بيا، كفي حالة ما إذا قامت 
النيابة العامة بأم إجراء مف  إجراءات الدعكل يككف الجزاء ىك البطالف، كما بني عمى باطؿ فيك باطؿ 
كبالتالي جميع اإلجراءات التي تمي ىذا اإلجراء ىي باطمة، لكف ىذا األثر ال يترتب عمى اإلجراءات التي 

تسبؽ تحريؾ الدعكل العمكمية، أم التي تتـ في مرحمة البحث كالتحرم التي يقـك بيا ضباط الشرطة 
 .(3)القضائية بحيث يجكز القياـ بيذه اإلجراءات حتى كلك لـ يتقدـ الشاكي بشككاه

ماداـ المشرع الجزائرم لـ يحدد شكال معينا لتقديـ الشككل، يمكف أف تككف كتابية أك شفيية، كيتـ 
تقديميا أماـ ككيؿ الجميكرية ممثؿ النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ أك أماـ الشرطة القضائية، كيككف 

                                                           
مف  119كلما كاف مؤدم المادة "... :31/12/2008تيا الصادر في اكىك ما أكدتو المحكمة العميا في إحدل قرار- 1

تخضع  قانكف العقكبات بأٌف الجرائـ المرتكبة إضرارا بالمؤسسة العمكمية التي تممؾ الدكلة رأسماليا أك ذات ماؿ المختمط
ال تحرؾ إال ، كأٌف الدعكل العمكمية 1 مكرر 128 أك 1مكرر 119مكرر أك  119لمعقكبات المنصكص عمييا في المكاد 

 مف أجيزة الشركة المعنية المنصكص عمييا في القانكف التجارم كفي القانكف المتعمؽ بتسيير رؤكس بناءا عمى شككل
ـ، بتاريخ .ج.قرار محكمة العميا غ..." األمكاؿ التجارية لمدكلة كاعتبارا باف المدعى عمييا مؤسسة عمكمية اقتصادية

 .412، مجمة المحكمة العميا، العدد الثاني، ص450220، ممؼ رقـ 31/012/2008
 . مف األطركحة131 ص2الرجكع لتيميش رقـ -2
. 378محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص- 3
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كعادة في . ذلؾ بمكجب شككل عادية أك شككل مصحكبة بادعاء مدني أك بمكجب تكميؼ مباشر لمجمسة
الجرائـ العادية يتـ سماع المشتكي عمى محضر سماع يحرر كيتـ اإلمضاء عميو كبعد ذلؾ يقـك ضابط 

 .الشرطة القضائية أك قاضي التحقيؽ إذا كاف ادعاء مدني بتقديمو إلى النيابة العامة لمنظر فيو

كبالرجكع لمنصكص القانكنية المنظمة لمجانب االقتصادم نجد أف المشرع اشترط لتحريؾ الدعكل 
 (1)العمكمية في بعض الجرائـ االقتصادية تقديـ شككل مف الجية اإلدارية المخكؿ ليا قانكنا تقديـ ذلؾ

فعمى سبيؿ المثاؿ في جريمة الغش الضريبي، اشترط المشرع الجزائرم لتحريكيا كجكب الحصكؿ عمى 
 مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك 305كىذا ما نصت عميو المادة . شككل مف إدارة الضرائب

 303تباشر المتابعات مف أجؿ تطبيؽ العقكبات الجزائية المنصكص عمييا في المادة : " بنصيا(2)المماثمة
 مف قانكف 104مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة كفقا لمشركط المنصكص عمييا في المادة 

 ".  اإلجراءات الجبائية

 نجدىا تنص عمى إجراءات المتابعة في (3) مف قانكف اإلجراءات الجبائية104كبالرجكع إلى نص المادة 
جرائـ الغش، كأف المتابعات بشأنيا تككف بناء عمى شككل مف مدير الضرائب لمكالية كىذا ىك الكاضح مف 

تتـ المتابعات بيدؼ تطبيؽ العقكبات الجزائية المنصكص عمييا في : "-المادة كالتي جاء في نصيا أف
 .القكانيف الجبائية بناء عمى شككل مف مدير كبريات المؤسسات أك المدير الكالئي لمضرائب

كال تتـ الشككل التي يحب عمى المدير الكالئي لمضرائب الشركع فييا، باستثناء تمؾ المتعمقة بالمخالفات - 
المتصمة بالضرائب غير المباشرة كحؽ الطابع، إاٌل بعد الحصكؿ عمى الرأم المكافؽ مف المجنة المنشأة 

يحدد . ليذا الغرض لدل المديرية الجيكرية لمضرائب المختصة التي تتبعيا المديرية الكالئية لمضرائب
 ".إحداث المجنة الجيكية كتشكيميا كسيرىا بمكجب مقرر مف المدير العاـ لمضرائب

مف خالؿ نص المادة المذككرة أعاله يتبيف لنا أف الشككل المقدمة مف المدير الكالئي لمضرائب 
شرط لتحريؾ الدعكل العمكمية بالنسبة لجريمة الغش الضريبي، كأٌنو يترتب بطالف إجراءات المتابعة 

كما أنو يجب أف تككف ىذه الشككل مكتكبة كمكقعة مف صاحب . (4)الجزائية عند غياب تمؾ الشككل

                                                           
. 94 المرجع السابؽ، ص،محمد خميخـ- 1
. 2018قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة، الصادر عف كزارة المالية سنة - 2
 .2018قانكف اإلجراءات الجبائية  الصادر عف كزارة المالية سنة - 3
. 21محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 4
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، مف تاريخ تحريرىا كختـ اإلدارة (1)السمطة في إصدارىا، كأف تشمؿ عمى جميع البيانات الضركرية
 . الصادرة عنيا

كمف ىذا يتبيف لنا أف الشككل ىي قيد تحريؾ الدعكل العمكمية في جرائـ الغش الضريبي التي 
تعتبر مف الجرائـ االقتصادية، كىك ما أقرتو المحكمة العميا صراحة في منطكؽ العديد مف قراراتيا، نذكر 

منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في منطكؽ القرار الصادرة عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ 
إف إدارة الضرائب بصفتيا صاحبة الدعكل الجبائية غير ممزمة بتقديـ : "...بنصو (2)31/12/2008

قياميا بإنذار المتيـ  بظرؼ مكصى عميو كما ىي غير مطالبة كذلؾ باستظيار محضر معاينة الجنحة 
أك الجداكؿ الضريبية ألف األمر يتعمؽ بتيريب جبائي لـ يصرح بو كفي ىذه الحالة يجكز إلدارة الضرائب 

 ...".الشككلالمجكء إلى تغريـ المخالفيف تمقائيا كتحريؾ الدعكل العمكمية ضدىـ بمجرد تقديـ 

كمف الجرائـ أيضا التي قيد فييا المشرع سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية في 
لى الخارج، إال  الجرائـ المتعمقة بمخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
بناء عمى شككل مقدمة مف الكزير المكمؼ بالمالية أك محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما المؤىميف ليذا 

 .الغرض قبؿ إلغاء ذلؾ

 المتعمؽ بقمع بمخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ 96/22 مف األمر رقـ (3)9حيث كانت المادة 
لى الخارج تقيد سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية ضد مرتكبي  كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
ىذا النكع مف الجرائـ، عمى ضركرة تقديـ شككل مف الكزير المكمؼ بالمالية أك أحد ممثميو المؤىميف ليذا 

 أضيؼ 19/02/2003 المؤرخ في 03/01الغرض، بعد ذلؾ تـ تعديؿ ىذا القانكف بمكجب األمر رقـ 
 المذككرة أعاله بمكجب 9، لكف المشرع الجزائرم قاـ بإلغاء نص المادة (4)إلييـ محافظ البنؾ المركزم

                                                           
. 395حسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، صا- 1
  ، مجمة المحكمة العميا، العدد الثاني430229 ، ممؼ رقـ31/12/2008 ـ، بتاريخ.ج.قرار محكمة العميا غ- 2

. 399ص
ال تتـ المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع كالتنظيـ الخاصيف " : عمى أٌنو92/22 فقرة األكلى مف األمر9تنص المادة - 3

لى الخارج إال بناء عمى شككل مف الكزير المكمؼ بالمالية أك أحد ممثميو المؤىميف  بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
 ".لذلؾ

ال تتـ المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع " :  عمى أٌنو03/01 مف األمر 12 بعد تعديميا بالمادة 9أصبحت المادة - 4
لى الخارج إال بناء عمى شككل مف الكزير المكمؼ بالمالية أك  كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

". محافظ بنؾ الجزائر أك أحد ممثمييما المؤىميف ليذا الغرض
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 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع 22- 96رقـ  المتضمف تعديؿ األمر 10/03 مف األمر رقـ 4المادة 
لى الخارج كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ ، كبمكجب ذلؾ يككف المشرع قد عزز  مف كا 

دكر النيابة العامة في متابعة ىذا النكع مف الجرائـ بالتحريؾ كالمباشرة فييا دكف الحاجة لحصكليا عمى 
 .شككل مف الييئات سالفة الذكر

يعتقد أف تبرير مكقؼ المشرع مف ىذا اإللغاء، راجع إلى األضرار الجسيمة التي يحدثيا ىذا النكع 
الخطير مف الجرائـ الماسة بالمصمحة االقتصادية لمكطف، كالتي تعتبر مف المصالح العامة الجديرة 

 .كفيؿ بذلؾ، باإلضافة إلى الجزاء الذم يقرره القانكف- النيابة العامة-بالحماية مف جياز 

كما يمكف استنتاجو ىك أف الجيات اإلدارية المختصة ىي التي تقـك بتحريؾ الدعكل العمكمية في 
بعض الجرائـ االقتصادية، كىذا فيو خركج عف القاعدة العامة الذم يككؿ فييا ميمة تحريؾ الدعكل 

 .العمكمية إلى النيابة العامة

ىذا ما درجت إليو بعض التشريعات المقارنة، فنجد عمى سبيؿ المثاؿ أف المشرع الفرنسي عمؽ تحريؾ 
الدعكل العمكمية في بعض الجرائـ االقتصادية عمى تقديـ شككل مف الجية اإلدارية المختصة كىذا مثؿ 

مف القانكف الجمركي بأف المتابعة  في مخالفات تشريع كتنظيـ العالقات المالية  (1)458ما جاء في المادة 
مع الخارج غير ممكنة إال بشككل مف كزير المالية كاالقتصاد، أك مف أحد ممثميو المفكضيف ليذا 
الغرض، كتعتبر المتابعة فييا بدكف الشككل باطمة كؿ ما يبنى عمييا باطال  كىذا ما أكده االجتياد 

 .(2)القضائي الفرنسي في العديد مف قراراتو

كذلؾ المشرع المبناني ذىب إلى ىذا االتجاه، حيث نصت المادة الثامنة مف قانكف السرية المصرفية 
كؿ مخالفة عف قصد ألحكاـ ىذا القانكف يعاقب مرتكبيا بالحبس مف : "عمى أنو (3)1956الصادر عاـ

ال يتحرؾ الحؽ العاـ إال بناء شككل . كالشركع بالجريمة معاقب عميو بنفس العقكبة. ثالثة أشير حتى سنة
 ".المتضرر

                                                           
1
 - Article 458(Créé par Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 JORF 6 mai 1972) : « La poursuite des infractions à la 

législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte 

du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ». 
2
 - Cass. Crim. 02 mai 1988. Bulletin. Criminel . N°186, de jean pannier ,Article sous titre : « La mise en 

mouvement de L’action public en matière de change », Enc. Dalloz, 1990, p267,268. 
 .1956  سبتمبر3 قانكف السرية المصرفية المبناني الصادر في -3
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كالسؤاؿ الجدير بالطرح في ىذا المقاـ ىك ماذا عف السحب أك التنازؿ عف الشككل في الجرائـ 
 االقتصادية بعد إثارتيا؟ أك ما ىك األثر المترتب عف سحب الشككل عمى الدعكل العمكمية االقتصادية؟

إٌف االعتبارات التي قيد فييا : اآلثار القانكنية المترتبة عمى سحب الشككل في الجريمة االقتصادية- 3
المشرع حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية في الجريمة االقتصادية عمى شككل مف الجيات 
اإلدارية المختصة، ىي نفسيا التي مكف مف خالليا ىذا األخير مف سحب شككاه إذا رأل أف مصمحتو قد 

 .(1)تتعارض كالسير في إجراءات الشككل

عبارة عف تصرؼ قانكني صادر مف جانب كاحد يعبر فيو صاحبو عف "كالتنازؿ عف الشككل ىك 
إرادتو في أال تتخذ ىذه اإلجراءات، أك كقؼ األثر القانكني لشككاه، أم كقؼ السير في إجراءات 

بأنو تصرؼ قانكني مف جانب المجني عميو بمقتضاه يعبر عف " ، كما يعرفو مأمكف سالمة(2)"الدعكل
: ، كتـ تعريفو أيضا بأنو(3)"إرادتو في كقؼ األثر القانكني لشككاه، أم كقؼ السير في إجراءات الدعكل

عمؿ قانكني يصدر مف صاحب الحؽ في الشككل، كيترتب عميو انقضاء ىذا الحؽ كلك كاف ميعاد "
 .  (4)"استعمالو الزاؿ ممتدا

يتبيف لنا مف ذلؾ أف سحب الشككل ىك حؽ أصيؿ لصاحب الشككل، كىك جائز في أم مرحمة كانت 
عمييا الدعكل إلى غاية صدكر حكـ نيائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو ، كيترتب عمى سحب الشككل 
ذا تـ أماـ الضبطية القضائية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ  صدكر حكـ بانقضاء الدعكل العمكمية، كا 

الممؼ، كفي حالة ما إذا تـ أماـ قاضي التحقيؽ أك غرفة االتياـ أصدر قرارا بانتفاء كجو الدعكل، فبالتالي 
لمشاكي الحؽ في أف يتنازؿ عف شككاه في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل، مما يترتب عميو إنياء الدعكل 

  .(5)العمكمية مف أساسيا

 في فقرتيا الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجزائية 6ىذا ما أقره المشرع الجزائرم صراحة في نص المادة 
تنقضي الدعكل العمكمية في حالة سحب الشككل إذا كانت شرطا الزما : "السالؼ ذكرىا عمى أنو

                                                           
. 139مأمكف محمد سالمة، المرجع السابؽ، ص- 1
إدكار غالي الذىبي، اإلجراءات الجنائية  في التشريع المصرم، مكتبة غريب لمنشر، القاىرة، مصر، طبعة الثالثة - 2

. 97، ص1990
. 130مأمكف محمد سالمة، المرجع السابؽ، ص- 3
 (ط.ب)حمد فتحي سركر، أصكؿ قانكف اإلجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، أ- 4

 .14ص ،1970
5
 - STEFANI.G, LEVASEUR.G, BOULOC. B, Op cit, p13 
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: بنصيا (1 )1997 في فقرتيا الثانية مف قانكف المالية سنة119، كىذا مثؿ ما نصت عميو المادة "لممتابعة
يستطيع مدير الضرائب لمكالية سحب الشككل في حالة الدفع الكمي لمحقكؽ العادية كالغرامات مكضكع "

 6إف سحب الشككل يكقؼ الدعكل العمكمية طبقا لممادة . المالحقات كبعد مكافقة المدير العاـ لمضرائب
 مف قانكف الضرائب المباشرة المعدلة 305كما نصت عمى ذلؾ المادة ". مف قانكف اإلجراءات الجزائية

يمكف لمدير الضرائب بالكالية سحب الشككل في حالة دفع كامؿ : "بنصيا (2)2007بمكجب قانكف المالية 
تنقضي الدعكل العمكمية بسحب الشككل طبقا ألحكاـ . الحقكؽ العادية كالغرامات مكضكع المالحقات

 ".  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 6المادة 

 لمدير كبريات المؤسسات كمديرم 2018 مف قانكف اإلجراءات الجبائية (3) مكرر104كما أجازت المادة 
 مف الحقكؽ األصمية كالغرامات مكضكع المالحقة %50الضرائب بالكالية سحب الشككل في حالة تسديد 

الجزائية كاكتتاب جدكؿ االستحقاؽ لمتسديد، كما نصت عمى أٌف سحب الشككل يؤدم إلى انقضاء الدعكل 
 ". مف قانكف اإلجراءات الجزائية6العمكمية طبقا لنص المادة 

فبالتالي سحب الشككل إذا كاف شرطا لممتابعة، يؤدم إلى انقضاء الدعكل العمكمية كلك كاف عمى 
 كىذا ما أقرتو المحكمة العميا في قراراتيا نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في (4)مستكل المحكمة العميا

إنو يبيف مف أكراؽ الطعف : "بنصو (5)15/07/2009منطكؽ القرار الصادرة عف الغرفة الجنائية بتاريخ 
 إلى رئيس الغرفة 19/04/2009أف النائب العاـ لدل المحكمة العميا كبمكجب إرساؿ لو مؤرخ في 

المؤرخة في ...الجنائية بالمحكمة العميا طمب الضـ بالممؼ مراسمة مدير الضرائب لكالية إليزم
 ضد 28/05/2008 المتضمنة سحب الشككل المتعمقة بالتيرب الضريبي المقدمة بتاريخ 28/03/2009
 بو، كحيث أف ؿنظرا الستيفاء المكمؼ بالضريبة كالشركط المنصكص عمييا في القانكف المعمك (ع.ت)

                                                           
، المتضمف قانكف المالية لسنة 1997 ديسمبر31ىػ المكافؽ 1418 رمضاف عاـ 2 مؤرخ في 97/02قانكف رقـ - 1

 .12، ص1997 ديسمبر31ق المكافؽ لػ1418رمضاف 2، الصادرة 89 ج، العدد.ج.ر.، ج1998
، المتضمف قانكف المالية لسنة 2007  ديسمبر30ىػ المكافؽ 1428 ذم الحجة 21  مؤرخ في07/12قانكف رقـ - 2

 .12، ص2007 ديسمبر31ىػ المكافؽ 1428 ذم الحجة 22 ، الصادرة في82 ج، العدد.ج.ر.، ج2008
 المؤرخ 16-11 مكرر المستحدثة بمكجب قانكف اإلجراءات الجبائية إثر التعديؿ الذم مسو بمكجب القانكف 104المادة - 3

 .16، ص2011  ديسمبر29، الصادرة 72 ج، العدد.ج.ر.، ج2012 المتضمف قانكف المالية لسنة 2011-12-28في 

 . 42 ص،نجمي جماؿ، المرجع السابؽ- 4
نقال عف  (غير منشكر)، مجمة المحكمة العميا، 604314، ممؼ رقـ15/07/2009ج ، بتاريخ.قرار محكمة العميا غ- 5

 .  43نجمي جماؿ، المرجع السابؽ، ص
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 مف قانكف 305شككل إدارة الضرائب شرط أساسي لتحريؾ الدعكل العمكمية طبقا ألحكاـ المادة 
مف قانكف الضرائب المباشرة المعدلة بمكجب قانكف  305كحيث أف أحكاـ المادة . الضرائب المباشرة

 تجيز لمدير الضرائب 31/12/2007 بتاريخ 82 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 2007المالية لسنة 
بالكالية سحب الشككل في حالة دفع كامؿ الحقكؽ العادية كالغرامات مكضكع المالحقات كتنص أيضا 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كحيث أنو كبناء 06عمى انقضاء الدعكل العمكمية طبقا ألحكاـ المادة 
عمى ذلؾ كدكف كجو الحاجة إلى مناقشة األكجو المثارة مف الطاعف يتعيف عمى المحكمة العميا الغرفة 

 مف قانكف اإلجراءات 06الجنائية التصريح بانقضاء الدعكل العمكمية بسحب الشككل طبقا ألحكاـ المادة 
 ."الجزائية

نظرا لخصكصية الجريمة االقتصادية  :الطمب كاإلجراءات التي تحكمو في الجريمة االقتصادية /ثانيا
كألجؿ ضماف المصمحة االقتصادية لمدكلة، كضع المشرع قيد آخر عمى حرية النيابة العامة في تحريؾ 

 الدعكل العمكمية، يتمثؿ في تقديـ طمب مف اإلدارة لتحريؾ ىذه األخيرة باعتبارىا األقرب لتقدير تمؾ
كلمعرفة اإلجراءات القانكنية التي تحكـ الطمب، يتعيف عمينا أكال . (1)المصالح مف أم سمطة أخرل

 (.2)، ثـ اإلجراءات التي تحكمو (1)التعرض لتعريؼ الطمب 

البالغ الذم تقدمو ىيئة معينة بغرض تحريؾ الدعكل العمكمية ضد " : يعرؼ بأٌنو:تعريؼ الطمػب -1
كما عرفو البعض . (2)"شخص ارتكب جريمة يشترط القانكف بشأنيا اإلفصاح كتابة عف رغبتيا في ذلؾ

كؿ ما يصدر عف إحدل ىيئات الدكلة سكاء بكصفيا المجني عميو في جريمة أضرت بمصمحتيا أك : "بأٌنو
 .(3)"بصفتيا ممثمة لمصمحة أخرل أصابيا االعتداء

بالتالي الطمب ىك عبارة عف بالغ صادر عف جيات إدارية ممثمة لمدكلة إلى جانب النيابة العامة مف أجؿ 
تحريؾ الدعكل العمكمية في بعض الجرائـ االقتصادية كالتي تشكؿ اعتداء عمى المصالح الحيكية لمدكلة 
سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كنظرا لخصكصية ىذه الجرائـ تقتضي أف يككف التقاضي عنيا في 

عمى ىذا . ظركؼ معينة كالعتبارات تقدرىا الجية اإلدارية المختصة التي كقعت عمييا إحدل ىذه الجرائـ

                                                           
 .329 ص،سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ- 1
 . 265 ص،عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ- 2
 عدلي أمير خالد، إجراءات الدعكل الجنائية في ضكء المستحدث مف أحكاـ النقض، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية- 3
 . 277، ص(ط.ب)
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األساس رأل المشرع تعميؽ تحريؾ الدعكل في مثؿ ىذه الجرائـ عمى طمب مف الجيات اإلدارية 
  .(1)المختصة

اليدؼ مف اشتراط المشرع تقديـ الطمب مف جيات إدارية معينة، ىك حماية أجيزة الدكلة، ألف ثمة حاالت 
لمجريمة يككف فييا آثار سياسية كاقتصادية يحسف معيا أف يككف رفع الدعكل خاضعا لتقرير جية أكثر 

 .(2)إدراكا لصدل ىذه اآلثار كخطكرتيا

لكف بالرجكع إلى المشرع  الجزائرم كبعد استطالع النصكص االقتصادية كجدنا أنو لـ يأخذ بيذا 
نما أخذ بنظاـ الشككل في تحريؾ الدعكل العمكمية في الجرائـ االقتصادية كما سبؽ تبياف ذلؾ   القيد كا 
كفي حقيقة األمر يبدكا أف المشرع لـ يكف سديدا في التعبير مف الناحية القانكنية، كاف األجدر بو عندما 

 كمثاؿ عمى ذلؾ شككل الزكج الشككليريد حماية الفرد أم حماية مصمحة شخصية، يستعمؿ لفظ 
إلخ، أما عندما يريد حماية ...ع. مف ؽ339المضركر مف جريمة الزنا المنصكص عمييا في المادة 

 . الطمبمصمحة اقتصادية عامة تمس المجتمع بأكممو يستعمؿ مصطمح 

فمثال عندما نككف أماـ ىيئة عمكمية اقتصادية كمصمحة الضرائب المباشرة مثال، ىي مصالح تابعة لكزارة 
المالية، فإنو مف غير المعقكؿ أف نقكؿ أف الجيات اإلدارية الممثمة ليا تقدـ شكاية إلى القضاء لتأميف 
حماية خاصة، فيي مؤسسة ذات سمطة تمارس مياميا ضمف مرفؽ عاـ، كفي حالة ما إذا كقع عمييا 

اعتداء تتقدـ بطمب مكتكب يتضمف كافة كقائع الجريمة لممثؿ النيابة العامة، كبذلؾ يرفع القيد عمى حرية 
   (3)ىذه األخيرة في تحريؾ كمباشرة الدعكل العمكمية ضد مرتكبي الجريمة الكاقعة ضد ىذه الييئة العامػػػػػػػػػػة

 .فمف ذلؾ يتبف لنا أنو يكجد فرؽ بيف المصطمحيف

                                                           
 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع(شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية)محمد سعيد نمكر، أصكؿ اإلجراءات الجزائية - 1

 . 202، ص2013األردف، الطبعة الثالثة، 
 1990، (ط.ب) مصر، اإلسكندريةعكض محمد، قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، دار المطبكعات الجامعة، - 2

 .64-63ص
 (ط.ب)، الجزائر،  لمطباعة كالنشرعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعكة الجزائية ذات العقكبة الجنحية، دار ىكمة- 3

 . 41-40ص 2010
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 124كمف التشريعات الجنائية التي عبرت عمى ىذا القيد صراحة المشرع المصرم مثال في المادة 
ال يجكز رفع الدعكل الجنائية في جرائـ التيريب : "بنصيا (1)1963 لسنة 66مف قانكف الجمارؾ رقـ 

كما " إلخ...المنصكص عمييا في المكاد السابقة إال بناء عمى طمب كتابي مف رئيس مصمحة الجمارؾ
 الخاص بتنظيـ التعامؿ بالنقد األجنبي (2)1994 لسنة 38نصت المادة التاسعة مف القانكف المصرم رقـ 

ال يجكز رفع الدعكل الجنائية بالنسبة إلى الجرائـ التي ترتكب بالمخالفة ألحكػػاـ ىذا القانكف أك : "بأنو
 ". القرارات المنفذة لو أك اتخاذ إجراء فييا إال بناء عمى طمب مف الكزير المختص أك مف ينيبو

 في فقرتيا األكلى مف قانكف 22كذلؾ مف التشريعات التي تقر ذلؾ أيضا المشرع السكرم فنص في المادة 
 (3)208/52انتقاؿ األمكاؿ كالقيـ بيف سكريا كالخارج كتنظيـ مكتب القطع الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ 

مٌما يعنى أف ال يمػػكف لمنيابة العامة أف " تجرل المالحقات بناء عمى طمب مدير مكتب القطع: "عمى أٌنو
تحرؾ أك تباشر الدعكل العمكمية في مكاجية مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ إال بناء عمى طمب خطي مف 

 .مدير القطع

 المشرع لـ يشترط أف يصدر الطمب في صيغة محددة أك في :اإلجراءات التي تحكـ تقديـ الطمب- 2
شكؿ معيف، كما لـ يشترط أف يككف مكتكب، لكف كبما أنو يصدر مف جية إدارية ىامة إلى النيابة العامة 

. (4)مف أجؿ تحريؾ دعكل الحؽ العاـ نتيجة كقكع جريمة ضد مصالحيا يككف بناء عمى شككل مكتكبة
كبمجرد تقديمو تتكلى النيابة العامة سمطتيا األصمية في تحريؾ . كيجب أف يككف ىذا الطمب مؤرخ كمكقع

كيقدـ مف الممثؿ القانكني لمجية اإلدارية التي حددىا القانكف، كفي حالة ما إذا . كمباشرة الدعكل العمكمية

                                                           
 كالقانكف 1998 لسنة 175 كالقانكف 1980 لسنة 75 المعدؿ بالقكانيف ،1963  لسنة66قانكف الجمارؾ المصرم رقـ - 1

 . 2000  لسنة160
 . 1994  لسنة38القانكف المصرم الخاص بتنظيـ التعامؿ بالنقد األجنبي رقـ -2
 1952 لسنة 208قانكف انتقاؿ األمكاؿ كالقيـ بيف سكريا كالخارج كتنظيـ مكتب القطع الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ -3

 103  كالمرسـك التشريعي رقـ1956  لسنة279 كالقانكف رقـ 1953 لعاـ 111 كالمعدؿ بمكجب المرسـك التشريعي رقـ
 .1964لعاـ 

  2005، (ط.ب)محمد عمي سالـ الحمبي، الكجيز في أصكؿ المحاكمات، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، - 4
 . 107ص
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تـ تقديـ الطمب مف جية غير مختصة قانكنا ال يجكز تحريؾ الدعكل العمكمية أك اتخاذ أم إجراء فيػػػػػػػػػػػػػيا 
 .(1)ك إال كاف باطال بطالنا مطمقا، تقضي بػػو المحكمة مف تمقاء نفسيا

أما بالنسبة لمتنازؿ عف الطمب، فقد أجازت بعض التشريعات المقارنة التنازؿ عف الطمب في أم 
مرحمة كانت عمييا الدعكل العمكمية إلى أف يصدر فييا حكـ نيائي، كبو تنقضي الدعكل العمكمية كىذا 

لمف قدـ الشككل أك : "بنصيا (2) مف ؽ ا ج المصرم10ما أخذ بو مثال المشرع المصرم في نص المادة 
الطمب في األحكاؿ المشار إلييا في المكاد السابقة كلممجني عميو في الجريمة المنصكص عمييا في المادة 

 مف 3 فقرة 8 ك3 فقرة 6 ك3 فقرة 2 مف قانكف العقكبات كفي الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد 185
القانكف المذككر إذا كاف مكظفا عاما أك شخصا ذا صفة نيابية عامة أك مكمفا بخدمة عامة ككاف ارتكاب 
الجريمة بسبب أداء الكظيفة أك النيابة أك الخدمة العامة أف يتنازؿ عف الشككل أك الطمب في أم كقت 

 ...". إلى أف يصدر في الدعكل حكـ نيائي كتنقضي الدعكل الجنائية بالتنازؿ

ك يشترط أف يككف التنازؿ مكتكب كأف يصدر مف الجية التي تممؾ حؽ تقديـ الطمب، كبيذا التنازؿ 
 .تنقضي الدعكل العمكمية كفي أم مرحمة كانت عمييا

  مباشرة الدعكل العمكميػة: المطمػػب الثػاني

سبؽ القكؿ بأف تحريؾ الدعكل العمكمية يعني البدء في أكؿ إجراء مف إجراءاتيا  بصفة عامة أماـ 
الجيات القضائية الجنائية، أما مباشرة الدعكل العمكمية يختمؼ عنو في أف ىذه األخيرة تعني جميع 

كالسؤاؿ الجدير بالطرح . (3)اإلجراءات كاألعماؿ التي المتخذة مف فترة التحقيؽ إلى مرحمة محاكمة المتيـ
ىنا ىؿ نفس اإلجراءات المتبعة في الدعكل العمكمية في الجرائـ العادية ىي نفسيا المتبعة في الجرائـ 

بدء بمباشرة الدعكل . االقتصادية؟ سنحاكؿ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ بإعطاء عرض مكجز لكمييما
، ثـ نتناكؿ مباشرة الدعكل العمكمية في الجرائـ االقتصادية (الفرع األكؿ)العمكمية طبقا لمقكاعد العامة 

 .(الفرع الثاني)

                                                           
 أحمد شكقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم، الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية- 1

 . 51، ص1999، (ط.ب)الجزائر، 
 لسنة 16 آخر تعديؿ لو بمكجب قانكف 1950 لسنة 150 قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم الصادر بالقانكف رقـ -2

2015 . 
 . 107محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 3
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 مباشرة الدعكل العمكمية طبقا لمقكاعد العامة : الفرع األكؿ

يقصد بمباشرة الدعكل العمكمية جميع إجراءات الدعكل العمكمية المتبعة عبر مراحميا المختمفة بدأ 
تباشر النيابة : " بنصيا29مف تحريكيا، إلى غاية مرحمة  المحاكمة النيائية، كىذا ما نصت عميو المادة 

كيكجد عدة كسائؿ تتـ بمكجبيا مباشرة ...". العامة الدعكل العمكمية باسـ المجتمع كتطالب بتطبيؽ القانكف
 :الدعكل العمكمية تتمثؿ في

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم التحقيؽ  (1)66 حسب المادة :طمب إجراء تحقيؽ قضائي- أكال
كجكبي في مكاد الجنايات، أما الجنح فيككف اختيارم، كبالتالي يمكف لمنيابة العامة االستغناء عنيا إذا 

كجدت أدلة كافية تديف المتيـ ، كما ال يمكف لقاضي التحقيؽ أف يجرم تحقيقا فييا إال بعد حصكلو عمى 
 .ج.ا. ؽ67طمب مف ككيؿ الجميكرية، كىذا كما جاءت بو نص المادة 

 يمنح القانكف لمنيابة العامة إمكانية إحالة :(االستدعاء المباشر) عف طريؽ تكميؼ بالحضكر-ثانيا
الدعكل مباشرة إلى المحكمة لمحكـ فييا دكف الحاجة إلجراء تحقيؽ في القضية عف طريؽ إجراء تكميؼ 

 .(2)بالحضكر

   كيمكف تعريؼ التكميؼ بالحضكر بأنو إجراء يمارسو ممثؿ النيابة العامة ألجؿ تمكيف المتيـ الحضكر 
كيسمـ التكميؼ بالحضكر بناء . إلى الجمسة المعدة لمحاكمتو كتمكينو مف إعداد كسائؿ الدفاع عف نفسو

عمى طمب النيابة العامة كمف كؿ إدارة مرخص قانكنا بذلؾ كيذكر في التكميؼ بالحضكر المحكمة التي 
رفع أماميا النزاع كمكاف كتاريخ الجمسة كتعيف فيو صفة المتيـ كالمسؤكؿ مدنيا أك صفة الشاىد عمى 

ككاف .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية394 ك334 ك333الشخص المذككر، كيحكـ ىذا اإلجراء المكاد 
ىذا الطريؽ ىك األصؿ الذم تمر عميو أغمب القضايا الجزائية لكف بعد استحداث نظامي األمر الجزائي 

 .(3)كالمثكؿ الفكرم سيتـ حتما التقميؿ مف المجكء ليذا الطريؽ

                                                           
التحقيؽ كجكبي في مكاد الجنايات، أما في مكاد الجنح اختيارم ما لـ يكف ثمة :" ج عمى أف.ا. ؽ66تنص المادة - 1

 ." كما يمكف إجراءه في مكاد المخالفات إذا طمبو  ككيؿ الجميكرية. نصكص خاصة
 (ط.ب)العيش فضيؿ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي مع آخر التعديالت، دار البدر، الجزائر، - 2
 .  137ص، (ت.د)
 .464عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-3



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 395 - 

حمت إجراءات المثكؿ الفكرم محؿ إجراءات التمبس  بحيث : (1)عف طريؽ إجراءات المثكؿ الفكرم- ثالثا
يعتبر ىذا اإلجراء بديؿ ألحد أىـ تمؾ الطرؽ المعركفة منذ قياـ اإلجراءات الجزائية كىك التمبس بالجـر 

فبالتالي ىك طريؽ جديد مف طرؽ إخطار المحكمة الجنحية بالدعكل العمكمية استحدثو المشرع الجزائرم 
، بعد ما كانت تحكميا (السالؼ ذكره) المتضمف تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية 02-15بمكجب األمر 

ج المتاف تـ إلغاءىما، بحيث كانتا تسمحاف لككيؿ الجميكرية إيداع المتيـ .ا. مف ؽ338 ك59المادتيف 
أياـ، كلعؿ مف أبرز أسباب إلغاء ىذا اإلجراء ىك ضماف 8رىف الحبس إلى حيف محاكمتو خالؿ أجؿ 

، كجعؿ أمر الكضع في الحبس مف اختصاص قاضي الحكـ كليس مف طرؼ (2)حيادية أكثر لمقضاء
، كبيذا قاـ المشرع بتقكية كتعزيز السمطة (3)ككيؿ الجميكرية الذم لو مركز الخصـ في الممؼ الجزائي

 .القضائية في شقيا المتعمؽ بالحكـ

يعتبر المثكؿ الفكرم إجراء مف إجراءات المتابعة القضائية تتخذىا النيابة العامة كفؽ مالئمتيا 
اإلجرائية في إخطار المحكمة بالقضية، تيدؼ إلى تبسيط إجراءات المحاكمة يخص الجنح المتمبس بيا 

 مػف 07 مكرر 339 مكرر إلى غاية المادة 339بيدؼ تخفيؼ العبء عمى القضاء، كتحكميا المكاد 
ج، كتككف في الجرائـ التي تأخذ كصؼ جنحة، بشرط أال تككف القضية تقتضي إجراء تحقيؽ قضائي .ا.ؽ

كال تككف مف الجرائـ التي تخضع المتابعة فييا كما يجب أف تككف الجريمة ليا كصؼ جنحة متمبس بيا، 
 . (4)إلجراءات خاصة

                                                           
 7-397  إلى المادة393 في المكاد 2004 مارس 9 المؤرخ في 204-04نظمو المشرع الفرنسي بمكجب القانكف -1
 جكاف لقانكف اإلجراءات الجزائية كذلؾ 10 في تعديؿ 1983ج، كلإلشارة المشرع الفرنسي أخذ بيذا اإلجراء منذ سنة .ا.ؽ

 :  لػعندما يرل ككيؿ الجميكرية أف التحقيقات ليست الزمة، لمزيد مف التفصيؿ الرجكع
-2 BOULOC. B, MATSOPOULOU. H, Droit pénal général et procédure pénale, Sirey, 17

éme
éd, 2009, p343. 

، مجمة دراسات لجامعة عمار ثميجي األغكاط، "المثكؿ الفكرم كبديؿ لمنظكمة التمبس بالجـر"نقال عف بكصيدة فيضؿ، 
 .222، ص2017، أكت 57 الجزائر، العدد

يعتبر الحياد مبدأ قانكني أك قاعدة قانكنية عامة تتعمؽ بالفصؿ في القضايا المعركضة عمى القاضي دكف التحيز ألحد  -2
ذا كاف استقالؿ القضاء مف التأثير الخارجي مف  أطرافيا أك ضد مصمحتو مستيدفا إنزاؿ حكـ القانكف عمى كقائعيا، كا 

جانب سائر السمطات لضماف إنزاؿ حكـ القانكف، فإٌف حياد القضاة يكمؿ استقالليـ كيجعؿ أحكاميـ غير خاضعة لمتعسؼ 
كالتحكـ أك الميؿ كاليكل، كىك ما يضفي قيمة مكضكعية عمى القانكف، فيذه القيمة تتكقؼ إلى حد بعيد عمى التطبيؽ 

لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لمرزكؽ محمد، الحؽ في المحاكمة العادلة، أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ . المحايد لمقانكف
 . كما يمييا98ص، 2016-2015، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، (غير منشكرة)
 .464عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-3
 .465عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-4
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يجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو كحسب رئينا يعتبر استحداث المشرع لنظاـ المثكؿ الفكرم 
كاألمر الجزائي مكسبا ىاما لممنظكمة القضائية الجزائية، كخطكة ميمة نحك ترشيد المتابعة الجزائية 

استقاىا المشرع الجزائرم مف التقنيف الفرنسي بعد ما يزيد عف قرنيف مف تطبيؽ منظكمة التمبس التي لـ 
تساىـ  في تحقيؽ السرعة في اإلجراءات الجنائية، لكف كبالرغـ مف ذلؾ إاٌل أٌنو يمكف التعقيب في ىذه 

النقطة، ىؿ يعقؿ القاضي الذم يقرر أف المشتبو فيو يبقى طميقا أك إيداعو رىف الحبس المؤقت أك يضعو 
تحت تدابير الرقابة القضائية، ىك نفسو الذم سيحاكـ أمامو؟ ألنو القاضي إذا قرر مثال عف قناعة إيداع 
المشتبو فيو رىف الحبس المؤقت باعتبار الكقائع خطيرة ىذا الفعؿ يمكف اعتباره بمثابة يعتبر حكـ مسبؽ 

أف يتراجع عف حكمو فيكٌكف قناعة أخرل، كيقكـ - بالرغـ مف أف لو السمطة التقديرية-فمف الصعب 
باإلفراج عنو، ليذا حبذا لك المشرع الجزائرم كضع بيف ككيؿ الجميكرية كقاضي الحكـ، قاضي آخر 

 مثؿ ما ىك معمكؿ بو في التشريع الفرنسي (1)محايد يثمف تكريس حريات األفراد،  كقاضي الحريات
 .باعتبار أف في األصؿ إجراء المثكؿ الفكرم ىك مستميـ مف التشريع الفرنسي

 : عف طريؽ إجراءات األمر الجزائي-رابعا

    يعد األمر الجزائي أحد أىـ اإلجراءات التي تستيدؼ إلى اختصار إجراءات المتابعة التي تتخذىا 
النيابة العامة كفؽ مالئمتيا اإلجرائية عند إخطار المحكمة بالقضية، كىي تعتبر بديال ال يستياف بو كىذا 
راجع لمفائدة التي يحققيا في التقميص مف تضخـ القضايا عمى مستكل المحاكـ، كما تفيد المتيـ في عدـ 

 كسكؼ نخصصو (2)تعرضو لمخاطر المحاكمة كسرعة الفصؿ بالنسبة إليو كلكؿ أطراؼ الخصكمة
 . بالبحث كالدراسة الحقا

 

                                                           
1
-Le juge des libertés et de la détention (dit « JLD » en pratique), en procédure pénale française, est 

un magistrat du siège « spécialement chargé de statuer sur la mise en détention provisoire d’une personne mise 

en examen, et sur ses éventuelles demandes de mise en liberté »1. Il est aussi chargé d'autoriser éventuellement 

le Parquet à accomplir certains actes dans certains types d'enquêtes. Il est chargé de statuer sur la rétention 

administrative des étrangers et sur les demandes de prolongation d'hospitalisations psychiatriques sous 

contrainte. » Consulter le 09/02/2018 dans le site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert. 

Article 137-1 du code de procédure pénale : « La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des 

libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. 

Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. 

Il peut alors faire application de l'article 93. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires 

pénales dont il a connu… » 
، دار النيضة (دراسة مقارنة)حمد محمد براؾ، العقكبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية كاألنظمة الجنائية المعاصرة أ- 2

 .468، ص2010العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat_du_si%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tention_provisoire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_examen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_examen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_examen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s_et_de_la_d%C3%A9tention#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575475&dateTexte=&categorieLien=cid
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 مباشرة الدعكل العمكمية في الجريمة االقتصادية: الفرع الثاني

بمباشرة الدعكل العمكمية في القانكف العاـ يقصد بيا جميع إجراءات الدعكل سبؽ كأف بينا بأف 
العمكمية المتبعة عبر مراحميا المختمفة ابتداء مف تحريكيا إلى غاية مرحمة المحاكمة النيائية، كفؽ ما 

 سالفة الذكر، كتتـ مباشرة الدعكل العمكمية إما بطمب إجراء تحقيؽ قضائي أك 29نصت عميو المادة 
جراءات األمر (االستدعاء المباشر)كفؽ التكميؼ بالحضكر ، أك عف طريؽ إجراءات المثكؿ الفكرم، كا 

 .الجزائي

أماـ عدـ كجكد نص قانكني خاص صريح في القكانيف االقتصادية يتعمؽ بمباشرة الدعكل العمكمية 
في الجرائـ االقتصادية يدؿ عمى خالؼ ذلؾ فإٌف ىذه الطرؽ ىي التي تطبؽ في ىذا المجاؿ، ككما ذكرت 

سابقا قيد المشرع الجزائرم تحريؾ بعض الجرائـ االقتصادية بكجكب حصكؿ النيابة العامة عمى شككل 
كبحصكليا . مسبقة أك طمب مف الجيات اإلدارية المختصة المنصكص عمييا قانكنا كما سبؽ تبياف ذلؾ

عمى الشككل أك الطمب يرفع القيد كتصبح النيابة العامة صاحبة االختصاص في مباشرة ما بقي مف 
 . إجراءات إلى غاية صدكر الحكـ النيائي في الدعكل الجنائية

ما يمكف استخالصو مما سبؽ أف تحريؾ الدعكل العمكمية في بعض الجرائـ االقتصادية قيدىا 
المشرع بضركرة تقديـ شككل مف الجيات اإلدارية المختصة، أما مباشرتيا فيي اختصاص أصيؿ لمنيابة 

كالسؤاؿ الجدير بالطرح في ىذا المقاـ عمى مف تمارس الدعكل . ج.ا. مف ؽ29العامة طبقا لنص المادة 
 العمكمية في الجرائـ االقتصادية؟

اعتبارا لمبدأ شخصية العقكبة، فإف الدعكل العمكمية ىي دعكل شخصية أيضا، أم تمارس ضد 
ذا كاف يجكز تحريؾ الدعكل العمكمية  مرتكب الجريمة سكاء كاف الفاعؿ أصمي أك شريؾ في ارتكابيا، كا 
ضد مجيكؿ في مرحمة التحقيؽ بقصد الكصكؿ إلى معرفة الفاعؿ، فإنو ال يجكز إحالة شخص مجيكؿ 

لممحاكمة، كفي حالة كفاة الفاعؿ ال يمكف تحريؾ الدعكل ضد الكرثة، باعتبار أف الدعكل العمكمية 
 .(1)ج.ا.  مف 6انقضت بكاقعة الكفاة كىذا طبقا لنص المادة 

                                                           
 .15محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 1
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إلي جانب الشخص الطبيعي، فإٌف التشريعات الحديثة أقرت المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم كأخذت 
كبالتالي أصبحت فكرة . (1)بيا كما سبؽ بحث ذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب

المتابعة الجزائية في مكاجية الشخص المعنكم ممكنة، فيتـ متابعة الشخص المعنكم كشركات مثال أماـ 
الخ كما سبؽ تبياف ذلؾ سابقا، كقد ...المحاكـ كيصدر في حقيا عقكبات جزائية كعقكبة الغرامة كالحؿ

ع سالفة الذكر أنكاع األشخاص المعنكية التي تسأؿ . مكرر مف ؽ51حدد لنا المشرع الجزائرم في المادة 
جزائيا كالمتمثمة في األشخاص المعنكية الخاصة، كشركات التجارية أك المدنية كالجمعيات ذات الطابع 

 .االجتماعي كاستبعدت األشخاص المعنكية العامة

 04/14، المستحدثة بمكجب التعديؿ القانكني رقـ (2)ج.ا. مف ؽ2 مكرر 65كحددت لنا المادة 
الشخص الطبيعي الذم يقـك بتمثيؿ الشخص المعنكم أماـ الجيات القضائية، متمثؿ في الممثؿ القانكني 
الذم كانت لو ىذه الصفة أثناء المتابعة، يخكؿ لو القانكف أك النظاـ األساسي لمشخص المعنكم تفكيضا 

 .(3)لتمثيمو، كالمدير العاـ، أك رئيس مجمس اإلدارة في شركة األسيـ، كالمدير في شركة التضامف

كفي حالة ما إذا كانت المتابعة الجزائية مزدكجة أم في حؽ الشخص المعنكم كالشخص الطبيعي في 
غير أنو إذا تمت متابعة أشخاص : "... 1 مكرر65نفس الكقت كما جاء في الفقرة الثانية مف نص المادة 

بذلؾ نككف أماـ تضارب المصالح بينيما، ألٌنو مف غير ..." طبيعية في الكقت ذاتو مع الشخص المعنكم
المعقكؿ أف يدافع الشخص الطبيعي عف الشخص المعنكم باعتباره ممثال قانكنيا لو، كيضر بنفسو، عمى 

إذا تمت متابعة الشخص المعنكم : " مف نفس القانكف عمى أٌنو3 مكرر65ىذا األساس صرحت المادة 
ذا لـ يكجد أم شخص مؤىؿ لتمثيمو، يعيف رئيس المحكمة بناء  كممثمو القانكني جزائيا في نفس الكقت، كا 

  كىذا ما صرح بو المشرع (4)"عمى طمب النيابة العامة ممثال عنو مف ضمف مستخدمي الشخص المعنكم

                                                           
 .األطركحة كما يمييا مف ىذه 302 لصفحة الرجكع- 1
يتـ تمثيؿ الشخص المعنكم في إجراءات الدعكل العمكمية مف " :ج عمى أٌنو.ج. مف ؽ ا2 مكرر 65تنص المادة - 2

 الممثؿ القانكني لمشخص المعنكم ىك الشخص الطبيعي الذم. طرؼ ممثمو القانكني الذم كانت لو الصفة عند المتابعة
إذا تـ تغيير الممثؿ القانكني أثناء سير اإلجراءات .  لمشخص المعنكم تفكيضا لتمثيمواألساسييخكلو القانكف أك القانكف 

 ".يقـك خمفو بإبالغ الجية القضائية المرفكعة إلييا الدعكل بيذا التغيير
 .16محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 3
مجمة دراسات ، "إجراءات متابعة الشخص المعنكم جزائيا في أحكاـ قانكف العقكبات الجزائرم المعدؿ"فياللي بكمديف، - 4

 . 121، ص2010سنة  ،17 ، جامعة صفاقس، كمية الحقكؽ، عددقانكنية
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 .     (1) مف قانكف اإلجراءات الفرنسي43-706الفرنسي أيضا في المادة 

 بدائؿ الدعكل الجنائية في الجريمة االقتصادية: المطمب الثاني

بمجرد كقكع الجريمة االقتصادية، نشأ حؽ الدكلة بمعاقبة مرتكبيا إال أٌف حؽ ىذه األخيرة في 
العقاب ليس مطمقا بؿ البد مف كسيمة لتنظيـ ذلؾ، كىي الدعكل الجنائية التي تتكالىا النيابة العامة 

صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريكيا إال ما كاف منيا مقيدا بشككل أك طمب مف الجيات المختصة 
كما سمؼ تبياف ذلؾ، إاٌل أف سعي الدكلة في استخداـ حقيا في العقاب أدل إلى نشكء ما يعرؼ بظاىرة 

، فنتيجة ليذه األزمة اتجيت السياسة الجنائية الحديثة إلى التخفيؼ مف عقكبة السجف (2)التضخـ العقابي
كالبحث عف بدائؿ ليا في الكقت اٌلذم برز فيو دكر المجني عميو كأصبح مف أىـ المحاكر التي ترتكز 
عمييا، لذلؾ اتجيت ىذه األخيرة في إطار القانكف الجنائي االقتصادم إلى تشديد الجزاء عمى المخالفيف 

خرل كقع التفكير في تفعيؿ كتكثيؼ دكر كسائؿ أخرل بديمة لمدعكل الجنائية في الجرائـ أإاٌل أنو مف جية 
، فأصبحت الدكلة تجيز لبعض الييئات اإلدارية (3)"بالتحكؿ عف اإلجراء الجزائي"االقتصادية أك ما يعرؼ 

تقدير مآؿ الشكاكل كالبالغات التي تتمقاىا عف طريؽ إجراء المصالحة، أك الكساطة أك األمر الجزائي 
إلخ، كتطبيقا لذلؾ نجد المشرع الجزائرم حرص عمى تكريس ىذه األنظمة في العديد مف التشريعات ...أك

                                                           

1
-Article 706-43 du code de procédure pénale Français « L'action publique est exercée à l'encontre de la 

personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la 

personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des 

faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du  

tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne 

morale. La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la 

loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. La personne chargée de représenter la personne 

morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal 

en cours de procédure.  En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les 

conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du 

ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter ». 
 2002 ،(ط.ب) لمزيد مف التفصيؿ الرجكع إلى أحمد فتحي سركر، القانكف الجنائي الدستكرم، دار الشركؽ، مصر، -2

 . كما يمييا151ص
كؿ كسيمة يستبعد بيا اإلجراء الجنائي العادم " :التحكؿ عف اإلجراء الجزائي بأٌنو" أميف مصطفى محمد "يعرؼ األستاذ - 3

كتتكقؼ بيا المتابعة الجنائية، كذلؾ لتجنب صدكر حكـ باإلدانة، حيث يخضع المذنب كبمكافقتو لبرنامج غير جنائي 
 في المجتمع، أك يحؿ النزاع الذم كاف سببا لجريمتو، أم بصفة عامة يجنبو الخضكع أخرليساعده إما عمى االندماج مرة 

، أميف مصطفى "لجزاء جنائي، كذلؾ كعرض األمر لمصمح أك التكفيؽ أك االستعانة بكسائؿ العالج الطبي أك التربكم
 .34-33، ص2008، (ط.ب)، اإلسكندريةمحمد، النظرية العامة لقانكف العقكبات اإلدارم، دار الجامعية الجديدة، 
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ىذا خاصة أماـ فشؿ العقاب التقميدم في . االقتصادية إدراكا منو ألىمية ىذه األخيرة في الحياة العممية
كعميو سكؼ نتناكؿ بالبحث ألىـ ىذه البدائؿ كالمتمثمة في . مكاجية الظاىرة اإلجرامية االقتصادية المتزايدة

الفرع )، كنظاـ األمر الجزائي (الفرع الثاني)، كنظاـ الكساطة (الفرع األكؿ)نظاـ المصالحة الجزائية 
 .(الثاني

 نظاـ المصالحة في الجريمة االقتصادية: الفرع األكؿ

األصؿ أف الدعكل الجنائية ال تتأثر بإرادة الخصكـ، باعتبارىا تتعمؽ بالحؽ العاـ ال بحقكؽ 
األشخاص؛ إال أنو نظرا لخصكصية الجريمة االقتصادية تـ الخركج عمى ىذا األصؿ، بإدارة الدعكل 

 الجزائية التقميدية، عف طريؽ اعتراؼ معظـ التشريعات المعاصرة بإرادة اإلجراءاتالعمكمية خارج نطاؽ 
أطراؼ الدعكل العمكمية في تحديد مصيرىا، مٌما أصبح الصمح مف األسباب الخاصة النقضاء الدعكل 

. العمكمية في بعض الجرائـ

 نظاـ المصالحة في الجرائـ االقتصادية يقـك عمى فكرة تغميب المصمحة المالية لمدكلة، كالحفاظ عمى 
أمنيا االقتصادم، حيث تتـ التضحية بحؽ المجتمع في معاقبة المتيـ مقابؿ قيامو برد الماؿ الذم أخذه 
عمى أساس أف مف المصمحة الحصكؿ عمى الماؿ لمخزينة، كجبر الضرر الذم لحؽ باقتصاد الدكلة 
نتيجة خرؽ قكاعده، إضافة إلى ما يكفره ىذا النظاـ لمخزينة العمكمية مف مداخيؿ في شكؿ غرامات 

. صمح، في فترة قصيرة كبتكمفة قصيرة

 تنازؿ الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعكل الجزائية، أك كقؼ تعرؼ المصالحة الجزائية بأنيا
، كبالتالي الصمح الجنائي كسيمة (1)مقابؿ المبمغ الذم تـ عميو الصمح– األحكاؿحسب – العقكبة تنفيذ

 المختصة قانكنا بعرض الصمح أك قبكلو مف المخالؼ اإلدارةإلدارة الدعكل الجنائية، تقـك مف خاللو 
. مقابؿ مبمغ مف الماؿ يدفعو المتيـ( 2)بمناسبة ارتكاب جريمة اقتصادية قابمة لمصمح

                                                           
 .215، ص1992 ،(ط.ب)مجدم محب حافظ، جريمة التيرب الجمركي، دار الفكر الجامعي، القاىرة، - 1
، بكمية (غير منشكرة)سعادم عارؼ محمد صكافطة، الصمح في الجرائـ االقتصادية، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ  - 2

 .7، ص2010الدراسات العميا ، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، 
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نزكؿ مف الييئة االجتماعية عف حقيا ): بأٌنياصدر حكـ عف محكمة النقض المصرية يعرؼ المصالحة 
. (1)( بقكة القانكفأثرهفي الدعكل الجنائية مقابؿ الجعؿ الذم قاـ عميو الصمح ك يحدث 

الدكتكر أحسف بكسقيعة في المكاد  أٌما بالنسبة لفقياء القانكف قامكا بإعطاء تعريؼ لممصالحة فنجد مثال
. (2)الجزائية، فيرل أنو يمكف تعريؼ المصالحة أك الصمح بكجو عاـ بأنيا تسكية لنزاع بطريقة كدية

أٌما التعريؼ القانكني لنظاـ المصالحة، بعد تصفح النصكص القانكنية نجد المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ 
 مف 4 فقرة 6المادة إليو بؿ اكتفى فقط باإلشارة إليو كسبب النقضاء الدعكل العمكمية بو، كىك ما أكدتو 

 ".كما يجكز أف تنقضي الدعكل العمكمية بالمصالحة إذا كاف القانكف يجيزىا صراحة ..." ؽ ا ج  بنصيا
مف نص المادة يتبف لنا أٌف المصالحة ال تجكز مف دكف كجكد النص القانكني الذم يحدد أثارىا كنطاقيا 
كالجرائـ التي يجكز إجرائيا فييا، كمرد ذلؾ أنو ماداـ أف ىذه اآللية تعتبر استثناء عمى القكاعد العامة في 

كمف . قانكف اإلجراءات الجزائية، كبالتالي البد مف كجكد النص التشريعي الذم يقر بإمكانية المجكء إليو
 المعٌدؿ 10/03صكر اإلجازة التشريعية لممصالحة في بعض القكانيف االقتصادية فنجد مثال القانكف 

 المتعمؽ بقمع مخالفات التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس 93/22كالمتمـ لألمر رقـ 
لى الخارج في التشريع الجزائر ، أجاز المصالحة في  المادة  تنقضي : " منو بنصيا09األمكاؿ مف كا 
، كما أجازىا القانكف رقـ "الدعكل العمكمية بالمصالحة بتنفيذ المخالؼ لجميع االلتزامات المترتبة عمييا

 منو، كما نص (3)60 المتضٌمف تحديد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية في المادة 04-02
في الباب الخامس تحت "  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش عمى إجراء المصالحة 09/03القانكف 
 منو، كما نص القانكف الجمركي في بادئ األمر 93 إلى 86غرامة الصمح كنظميا في المكاد مف "عنكاف 

 بمكجب قانكف 1991، اٌلتي تطكرت بعد ذلؾ إلى كصمت إلى المصالحة سنة (4)عمى التسكية اإلدارية
                                                           

، نقال 927 ص166 ، رقـ14 النقض، س أحكاـ مجمكعة 16/12/1963:حكـ محكمة النقض المصرية الصادر في- 1
نبيؿ لكقابباكم، جرائـ تيريب النقد بيف القانكف كالكاقع، دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، مصر، القاىرة : عف
 .239، ص 1993 ، (ط.ب)
 (ط.ب) الجزائر،ة، أحسف بكسقيعة، المصالحة في المكاد الجزائية يكجو عاـ كفي المادة الجمركية بكجو خاص، دار ىـك-2

 .03، ص2005
كفي حالة إذا كانت المخالفة المسجمة في حدكد غرامة تفكؽ مميكف "... :02-04 مف القانكف رقـ 60 تنص المادة -3

، يمكف الكزير المكمؼ بالتجارة أف يقبؿ مف (دج3.000.000)كتقؿ عف ثالثة مالييف دينار  (دج1.000.000)دينار 
األعكاف االقتصادييف المخالفيف بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد مف طرؼ المكظفيف المؤىميف كالمرسؿ مف طرؼ 

 ". المدير الكالئي المكمؼ بالتجارة
 . ىي عبارة عف إجراء إدارم يتـ بمكجبو حؿ النزاع كديا دكف المجكء إلى القضاءاإلدارية التسكية -4
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 ة في فقرتيا الثانية مف قانكف الجمارؾ عمى الترخيص إلدار265 كما نصت المادة (1)،1992المالية لسنة 
 .الجمارؾ بإجراء المصالحة مع األشخاص المتابعيف بسبب المخالفات الجمركية بناء عمى طمبيـ

كمما سبؽ يتبيف لنا أف نظاـ المصالحة عبارة عف تسكية كدية رضائية بيف اإلدارة كالمتعامؿ االقتصادم 
 .، فإٌنيا تؤدم إلى انقضاء الدعكل العمكمية(2)كبمجرد حصكليا كاستيفائيا لجميع الشركط المحددة قانكنا

 نظاـ الكساطة في الجريمة االقتصادية: الفرع الثاني

تعتبر الكساطة الجزائية إحدل بدائؿ الدعكل الجنائية، كتمثؿ تكجيا نحك فسح مجاؿ أكبر لمعدالة 
 فتحكؿ دكف تحريؾ الدعكل العمكمية ضد الجاني، مقابؿ تمكيف ،(3)التفاكضية التي تقكـ عمى التراضي

 ثـ انتقؿ إلى أمريكا 1974المجني عميو مف تعكيض عادؿ، ككاف أكؿ ظيكر ليذا النظاـ في كندا عاـ 
كبعدىا امتد لمعظـ دكؿ أكربا، كبعض الدكؿ العربية كالتي مف بينيا الجزائر، التي استحدثتو بمكجب 

 المتضمف تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، كىك ما يدفعنا 2015 في سنة 02-15األمر 
لمتساؤؿ عف حقيقة دكر آلية الكساطة كبديؿ لممتابعة الجزائية في حؿ النزاعات الجزائية ذات الطابع 

 االقتصادم؟

ذلؾ اإلجراء الذم يتـ قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية بمقتضاه : "يعرفيا الدكتكر رامي متكلي القاضي بأٌنيا
الجاني كالمجني )تخكؿ النيابة العامة جية كساطة أك شخص تتكفر فيو شركط خاصة كبمكافقة األطراؼ 

لتسكية اآلثار الناجمة عف طائفة مف الجرائـ التي تتسـ ببساطتيا أك بكجكد عالقات دائمة بيف  (عميو
أطرافيا، كتسعى لتحقيؽ أىداؼ محددة نص عمييا القانكف، كيترتب عمى نجاحيا عدـ تحريؾ الدعكل 

، كما عرفيا البعض بأٌنيا كسيمة لحؿ النزاعات الجنائية، كالتي تؤسس عمى فكرة التفاكض بيف "(4)الجنائية
الجاني كالمجني عميو عمى اآلثار المترتبة عمى كقكع الجريمة، كالتي تقـك عمى تعكيض المجني عميو 

                                                           
 المعدؿ كالمتمـ لقانكف 1992 المتضمف قانكف المالية لسنة 1991 ديسمبر 18 المؤرخ في 91/25القانكف رقـ  -1

 .1991، الصادر 25ج، العدد .ج.ر.الجمارؾ، ج
 عمى الصمح المكافقة تصدر أف االقتصادية الجائز الصمح فييا، ك تتمثؿ ىذه الشركط في أف تتعمؽ بجريمة مف الجرائـ-2

أف يقـك بدفع الحد األدنى لمقابؿ الصمح، كأف مف الجية التي حددىا القانكف، كأف يتـ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى الصمح، ك
 .يككف في الميعاد المحدد قانكنا

 جامعة آكمي محند أكلحاج ،مجمة معارؼ، "النظاـ القانكني لمكساطة الجزائية في القانكف الجزائرم"حمكدم ناصر، - 3
 .  29، ص2016، جكاف 20البكيرة، عدد 

رامي متكلي القاضي، أنظمة التسكية في الدعكل الجنائية في القانكف الفرنسي، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة -4
 .68-67، ص2011األكلى، 
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كتأىيؿ الجناة، كىي تعتبر مف أىـ بدائؿ الدعكل الجنائية التي تعني بيا السياسة الجزائية لمحد مف ظاىرة 
 .(1)التجريـ كالعقاب

 مف شخص يحاكؿ بمكجبو اٌلذم اإلجراء أنيا ":مف الفقو الفرنسي الجنائي عمى كما عرفيا البعض 
ق عمي لمجني حصكال مقابؿ ، نتجت عف الجريمةالتي األطراؼ كضع حد لمفكضى اتفاؽ عمى بناءالغير 
مف ىذه التعاريؼ يتبٌيف . (2)"الجاني يؿقتأ إعادة عف فضاللو  حدث اٌلذم الضرر عف كاؼو  تعكيض عمى

لنا أٌف الكساطة ىي إجراء يدخؿ في منظكمة الحمكؿ الرضائية لممنازعات، في قانكف اإلجراءات الجزائية 
. (3)نظرا لما يتمتع بو مف نظاـ قانكني جنائي يميزه عف اإلجراءات الجزائية التكفيقية أك اإلجراءات المدنية

أٌما بالنسبة لمكقؼ التشريعات مف مدلكؿ إجراء الكساطة، فقد خمت جميا مف تعريؼ ىذه اآللية، إال قمة 
 المعدؿ لقانكف اإلجراءات الجزائية عرفيا في 2005منيا نذكر عمى سبيؿ المثاؿ القانكف البمجيكي لسنة 

عممية تسمح لألطراؼ المتنازعيف المشاركة بفعالية في حاؿ مكاقفيـ : " في فقرتيا الثانية بأٌنيا2المادة 
عمى ذلؾ بحرية كفي سرية تامة، عمى حؿ الصعكبات الناجمة عف الجريمة بمساعدة طرؼ محايد مف 

 .(4)... "الغير

كما اٌتجيت العديد مف المؤتمرات الدكلية كالندكات العممية إلى تناكؿ مكضعيا بالبحث كالدراسة 
 الصادرة عف CE/2008/52نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ االتحاد األكربي الذم عرفيا في التعميمة رقـ 

 المتعمقة بالكساطة في المادة الثالثة في فقرتيا األكلى عمى 2008 مام 21البرلماف األكربي كعف مجمس 
إجراء منظـ، ميما كانت الطريقة التي يسمى بيا كالذم بمقتضاه يقكـ طرفيف أك أكثر في النزاع : "أٌنيا

كتحاكؿ بنفسيا كبإرادتيا الكصكؿ إلى اتفاؽ لحؿ النزاع بمساعدة كسيط، ىذا اإلجراء يمكف أف يتـ بطمب 

                                                           
 232 عبد الرحمف خمفي، المرجع السابؽ، ص-1

2
- LAZERGES. C, « Médiation pénale ,Justice pénale et politiqué criminelle » , Revue de science criminelle 

1997,  p186. 
 2006، لسنة 04 ، جامعة الككيت، العددمجمة الحقكؽ، "الكساطة في حؿ المنازعات الجنائية"عادؿ عمي المانع، - 3

 .  47ص
 كعرؼ الكساطة المادة الثانية في  الجزائيةاإلجراءات المعدؿ لقانكف 2005 جكاف 22القانكف البمجيكي، الصادر في -  4

 . فقرتيا الثانية
Art. 2 : "... La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y 

consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec 

l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la 

communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les 

conditions permettant l'apaisement et la réparation..." 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2005062235&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1
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. (1)"مف أطراؼ النزاع أك  باقتراح مف السمطة القضائية أك مقرر في قانكف دكلة عضك في التحاد األكربي
بالرجكع إلى المشٌرع الجزائرم، جاء متأخرا في إقراره آللية الكساطة، فبعد أف أقرتو غالبية التشريعات 

الجنائية الحديثة حذا حذكىا، كامتطى بذلؾ عربة عكلمة التشريعات الجنائية المعاصرة، كىك عمى غرار 
ـٌ تعريؼ ىذا اإلجراء في نص صريح كاكتفى فقط  بعض التشريعات المقارنة كالمشرع الفرنسي مثال لـ يت

جراءاتيا كاآلثار المترتبة عمييا، كنظميما بمكجب األمر رقـ   المشار إليو 02-15بذكر أطراؼ الكساطة كا 
جراء التحقيؽ، في الباب األكؿ الخاص  سابقا، في الكتاب األكؿ الخاص بمباشرة الدعكل العمكمية كا 

 مكٌرر 37مف المادة " في الكساطة"بالبحث كالتحرم عف الجرائـ، في الفصؿ الثاني المكٌرر تحت عنكاف 
، أٌما بالنسبة لممشرع الفرنسي الذم كاف سباؽ في تتبني ىذا النظاـ كأقره صراحة 9 مكرر37إلى المادة 

 ت مف قانكف اإلجراءا41، كذلؾ بإضافة الفقرة السابعة لممادة 1993 بتاريخ 2-93بمكجب القانكف رقـ 
 الدعكل العمكمية اتخاذ قرار بشأفيجكز لمنيابة العامة قبؿ : "، كالتي جاء في نصيا(2)الجزائية الفرنسي

كبمكافقة أطراؼ النزاع أف تقٌرر المجكء إلى الكساطة متى تبيف ليا أف ىذا اإلجراء مف شأنو تعكيض 
عادة تأىيؿ الجاني ال يمكف ". الضرر الذم لحؽ المجني عميو، ككضع حٌد لمضرر الناجـ عف الجريمة، كا 

المجكء إلى الكساطة الجزائية إاٌل إذا تكافرت جممة مف الشركط القانكنية كالتي مف بينيا أف تككف الجريمة 
مكضكع الشككل مف الجرائـ التي يجكز فييا الكساطة، ألف المشرع الجزائرم حدد لنا عمى سبيؿ الحصر 
الجرائـ التي تككف محال لمكساطة كقصرىا عمى بعض الجنح البسيطة، كالمخالفات كىذا طبقا لنص المادة 

 عمى أمكاؿ الشركة المنصكص عمييا في ء، فمف بيف ىذه الجرائـ جريمة االستيال(3)ج.ج. ؽ ا2 مكرر37
 في فقرتيا الثانية مف قانكف العقكبات كجريمة إصدار شيؾ بدكف رصيد، التي تعد مف جرائـ 363المادة 

                                                           
 .3مغني دليمة، المرجع السابؽ، ص- 1

2
-Article 41 ) Modifié parLoi n°93-2 du 4 janvier1993-art 5JORF 5 janvier1993( :"Le procureur de la 

République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de 

recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage 

causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de 

l'infraction." 
يمكف أف تطبؽ الكساطة في مكاد " :( السالؼ ذكره02-2015المستحدثة بمكجب األمر رقـ ) 2مكرر 37تنص المادة - 3

الجنح عمى جرائـ السب كالقذؼ كاالعتداء عمى الحياة الخاصة كالتيديد كالكشاية الكاذبة كترؾ األسرة كاالمتناع العمدم عف 
 اإلرث قبؿ قسمتيا أك عمى أشياء مشتركة أك أمكاؿ أمكاؿ بطريؽ الغش عمى االستيالءتقديـ النفقة كعدـ تسميـ طفؿ ك

صدار شيؾ بدكف رصيد كالتخريب أك اإلتالؼ العمدم ألمكاؿ الغير كجنح الضرب كالجركح غير العمدية كالعمدية  الشركة كا 
 كالترصد أك استعماؿ السالح، كجرائـ التعدم عمى الممكية الفكرية العقارية كالمحاصيؿ اإلصرارالمرتكبة بدكف سبؽ 

كما . الزراعية كالرعي في ممؾ الغير كاستيالؾ مأككالت أك مشركبات أك االستفادة مف خدمات أخرل عف طريؽ التحايؿ
 ".يمكف أف تطبؽ الكساطة في المخالفات
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األعماؿ التي تدخؿ في زمرة الجرائـ االقتصادية كما سبؽ بحث ذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني 
 .(1)مف الباب األكؿ مف ىذه األطركحة

كما يجب أف تتكافر كافة أركاف الجريمة، كال يكجد أم مانع مف المكانع اإلجرائية أك المكضكعية التي 
تحكؿ دكف السير في الدعكل، كأف ال تككف الدعكل العمكمية قد حركت، باإلضافة إلى قبكؿ المشتكي منو 
كالضحية إجراء الكساطة، كيجب أف تؤدم الكساطة إلى تحقيؽ الغرض الذم شرعت ألجمو، كالمتمثؿ في 

كيتـ المجكء إلى الكساطة الجزائية . كضع حد لإلخالؿ الناتج مف الجريمة كجبر الضرر المترتب عمييا
 . تمقائيا مف طرؼ ككيؿ الجميكرية، أك بناء عمى طمب الضحية أك المشتكي منو

مف ذلؾ يتبف لنا أف إجراء الكساطة ىك مف بدائؿ الدعكل الجزائية يقع بيف األمر بحفظ األكراؽ البسيط 
. كتحريؾ الدعكل العمكمية، فيي تدخؿ في مجاؿ تقرير النيابة العامة مالئمة تحريؾ الدعكل العمكمية

كليا طبيعتيا الخاصة التي تميزىا عف باقي األنظمة القانكنية المشابية ليا كالصمح مثال، كىي كسيمة 
لمحد مف إثقاؿ كاىؿ المحاكـ، كىي مف اإلجراءات التي تقكـ عمى الرضائية في إنياء المنازعات الجزائية 
كتحقؽ سرعة الفصؿ في القضايا البسيطة،  كفي رئينا كمف ىذا المنظار نرل حبذا لك المشرع يفكر جديا 

 الكساطة تعمؿ تحت تصرؼ ءفي إيجاد جيات إدارية خاصة في النزاعات ذات الطابع االقتصادم، إلجرا
 .النيابة العامة، فتخفؼ العبء عمى النيابة العامة، كتشجع أفرادىا عمى قبكليا

 نظاـ األمر الجزائي: الفرع الثالث

مف إحدل بدائؿ الدعكل الجزائية األمر الجزائي، كىك مف ضمف اإلجراءات التي تيدؼ إلى 
االختصار في اإلجراءات كتبسيطيا كدكف مرافعة في القضايا ذات األىٌمية البسيطة، مٌما ييسر الحسـ في 

، فيفصؿ (2)الدعكل كاإلسراع فييا دكف أف تسبقو إجراءات المحاكمة المألكؼ إتباعيا كفقا  لمقكاعد العامة
 .(3)فييا قاضي مختص دكف مرافعة شفكية كدكف مناقشة كجاىية كفي غياب المتيـ

                                                           
 .ىاميؿ  كما155الرجكع لمفصؿ الثاني مف الباب األكؿ مف ىذه الرسالة، ص - 1
 .379بف فريحة رشيد، المرجع السابؽ، ص- 2
 .496عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 3
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 مف تعتبر اٌلتي  ألمانيا    عرؼ ىذا النظاـ في تشريعات كثيرة  لما لو مف أىمية عممية ، فعرؼ في
، كذلؾ إليجابيات ىذا النظاـ كالتي في مقدمتيا (1)1871 منذ سنةالنظاـ ىذايؽ طبم تؼ الرائدة البمداف

ف اختمفت  التخفيؼ مف عبء القضايا المعركضة أماـ القضاء، كما عرؼ في كثير مف الدكؿ العربية كا 
" األمر الجنائي"، كتارة ...كما في الجزائر كالعراقي" األمر الجزائي"مسمياتو مف تشريع آلخر، فيسمى بػػ

كما في التشريع األردني " األصكؿ المكجزة"كما في التشريع المصرم كالميبي، بينما سمتو تشريعات أخرل بػػ
 .(2)"األمر القضائي"كالسكرم، كانفرد التشريع المغربي بتسميتو 
 ا  مكرر ؽ392، كالذم بمكجبو أضيفت المػػػادة (3)01-78أدخمو المشرع الجزائرم بالقانكف رقـ 

ـٌ أعاد تنظيمو بمكجب األمر (4)ج  المتضمف تعديؿ قانكف 2015 في سنة 02-15 المنظمة ليذه اآللية، ث
، ضمف الكتاب الثاني، المتضمف "في إجراءات األمر الجزائي"اإلجراءات الجزائية الجزائرم، تحت عنكاف 

ج، كىك ما يدؿ عمى رغبة المشرع الجزائرم في .ج.ا. مف ؽ7 مكرر380 مكرر إلى 380المكاد مف 
تكريس ىذه اآللية كتكسيع تطبيقيا، ضمانا لسرعة الفصؿ في القضايا البسيطة التي ال تستدعي اإلطالة 

 .في اإلجراءات
أمرا قضائيا يفصؿ في : "لقد كردت عدت تعريفات لألمر الجزائي كقد تباينت، فقد عرؼ بأٌنو

مكضكع الدعكل الجزائية دكف أف تسبقو إجراءات المحاكمة الجارية كفقا لمقكاعد العامة، كترىف قكتو بعدـ  
قرار يصدر بالعقكبة الجنائية مف : "، كما عرفو البعض بأٌنو(5)"االعتراض عميو خالؿ الميعاد المحدد قانكنا

 القاضي أك مف أحد ككالء النيابة العامة بعد االطالع عمى األكراؽ في غيبة الخصـك بال تحقيؽ أك
 .(6)"مرافعة

                                                           
 .14، ص2005، (ط.ب)خالد منير حسف الشعير، األمر الجنائي دراسة تحميمية مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  -1

غير ) دكتكراه أطركحةأحمد محمد يحيى محمد إسماعيؿ، األمر الجنائي كالصمح في األنظمة اإلجرائية المقارنة، - 2
 .  .536، ص1985، جامعة القاىرة، مصر، (منشكرة

، المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات 1978 يناير 28ػ المكافؽ ؿ1398 صفر 19 المؤرخ في 01-78القانكف رقـ - 3
 .140، ص1978فيبراير 7 ػ، المكافؽ ؿ1398 صفر 29ج، العدد السادس، الصادرة .ج. ر. الجزائية، ج

يبت القاضي في ظرؼ عشرة أياـ ابتداء مف تاريخ رفع " : بأنو01-78 مكرر مف القانكف رقـ 392تنص المادة - 4
الدعكل دكف مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمف الحكـ بغرامة ال يمكف أف تككف في أم حاؿ مف األحكاؿ أقؿ مف 

 ."ضعؼ الحد األدنى المقرر لممخالفة
 .97، ص1988محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة الثانية، - 5
 . 849، ص1985طبعة األكلى، اؿرؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم، دار الجبؿ، مصر، -6
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إجراء مف إجراءات المالحقة التي تتخذىا النيابة العامة كفؽ : "مٌما سبؽ يمكف تعريؼ األمر الجزائي بأنو
مالئمتيا اإلجرائية عند إخطار المحكمة بالقضية، يتضمف األمر بعقكبة الغرامة يصدرىا قاضي الجنح أك 

 ".  المخالفات بناء عمى محضر جمع االستدالؿ المقدـ مف الضبطية القضائية

ج، بالجنح المعاقب عمييا .ج.ا. مكرر مف ؽ380كقد حدد نطاؽ تطبيؽ نظاـ األمر الجزائي في المادة 
،  كذلؾ عندما تككف ىكية المتيـ معمكمة؛ كالكقائع الحبس لمدة تساكم أك تقؿ عف سنتيفأك /بالغرامة ك

كىي  ..." المنسكبة إليو بسيطة كثابتة عمى أساس معاينتيا المادية كليس مف شأنيا أف تثير مناقشة كجاىية
ما ينطبؽ عمى الجرائـ المادية ىك الكصؼ الذم يطمؽ عمى الكثير مف الجرائـ االقتصادية كما سمؼ 
 (1)بحث ذلؾ في المطمب الثالث مف المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني مف ىذه األطركحة

باعتبارىا جرائـ مصطنعة بسيطة، ال مجاؿ لمبحث عف الخطأ فييا، كال تستكجب استظيار القصد 
الجنائي، كال تؤثر الظركؼ المكضكعية أك الشخصية عمى مسؤكلية الجاني أك عمى مقدار العقكبة 

المكقعة، كىدؼ المشرع مف ىذا التكسع ىك ضماف قدر كافي مف الحماية لألنظمة المختمفة التي تحدثيا 
 .الدكؿ في مجاالت مختمفة كالتي مف بينيا المجاؿ االقتصادم

 ءكما يجب أف ال يككف ثمة أكثر مف متيـ كاحد في الكاقعة محؿ تطبيؽ األمر الجزائي، باستثنا
المتابعات التي تككف ضد الشخص كالطبيعي كالشخص المعنكم مف أجؿ نفس األفعاؿ كما مبيف مف 

 سالؼ ذكره، كىي ما تمثؿ خصكصية لمجرائـ 15/02 مف األمر رقـ 7 مكرر308خالؿ نص المادة 
 .االقتصادية التي يسأؿ عنيا الشخص المعنكم

، كبالتالي عدـ جكاز تحريكيا مرة أخرل يترتب عمى إصدار األمر الجزائي انقضاء الدعكل العمكمية
بخصكص نفس الكقائع، كبذلؾ يحكز ىذا النظاـ حجية الشيء المقضي فيو، كلكف ىذه الحجية معمقة 

سكاء مف طرؼ  أياـ بعد صدكره 10أجؿ عمى شرط عدـ االعتراض عميو، ففي حالة االعتراض عميو في 
النيابة العامة أك المتيـ، فيتـ عرضو عمى المحكمة كفقا اإلجراءات العادية، كالتي تفصؿ فييا بحكـ غير 

دج بالنسبة لمشخص الطبيعي 20.000قابؿ ألم طعف، إاٌل إذا قضت بعقكبة سالبة لمحرية أك غرامة تفكؽ 
أما في حالة عدـ االعتراض أك في حالة تنازؿ المتيـ عف اعتراضو  .(2)دج لمشخص المعنكم100.000ك

صراحة كقبؿ البدء في المرافػعة يصبح ىذا األمر نيائي كحائز لقكة الشيء المقضي فيو كبمثابة سند 

                                                           
 .ىذه األطركحة مف  كما يمييا282صفحة ؿالرجكع ؿ- 1
 .ج.ج.ا. ؽ5 مكرر 380  الرجكع لنص المادة-2
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المادة )تنفيذيا كال يككف قابال ألم طعف كتباشر النيابة العامة إجراءات تنفيذه طبقا لقكاعد التنفيذ الجزائية 
.  (1)( 6 مكرر 380، 4 مكرر 380

ما يمكف التكصؿ إليو مما سبؽ ذكره أٌنو نظرا لخصكصية الجريمة االقتصادية التي ال تماثؿ جرائـ 
القانكف العاـ، حيث ال تعتبر بمثابة انتياؾ لمنظاـ االجتماعي فحسب، بؿ تقتصر عمى التعدم عمى 

مصالح الدكلة كذمتيا المالية كعمى ىذا األساس فيرض عمى المشرعيف انتياج سياسة جزائية تتنكع فييا 
العقكبات المقررة لردع المخالفيف، حتى يتاح لمقاضي اختيار ما يراه مناسبا مف العقكبات التي تتالءـ مع 
الظركؼ الشخصية لمجاني مف جية كجسامة األضرار مف جية أخرل، كىذا في إطار حماية السياسة 

االقتصادية لمدكلة، لكف أماـ سعي الدكلة في استعماؿ حقيا في العقاب أدل إلى نشكء ما يعرؼ بظاىرة 
التضخـ العقابي فنتيجة ليذه األزمة اتجيت السياسة الجنائية الحديثة إلى التخفيؼ مف عقكبة السجف 
كالبحث عف بدائؿ ليا كتطبيؽ العقكبات المالية المتمثمة في الغرامة المالية، ككسيمة إلثراء الخزينة 
الصمح –العمكمية، ككاف السبيؿ لذلؾ عف طريؽ تفعيؿ كتكثيؼ دكر كسائؿ أخرل بديمة لمدعكل الجنائية 

في الجرائـ االقتصادية تتالءـ كخصكصية الجريمة االقتصادية كتساىـ إلى -الكساطة، األمر الجزائي 
" ظاىرة التحكؿ عف اإلجراء الجزائي"بشكؿ كبير في الحد مف ظاىرة التضخـ التشريعي، كىذا ما يجسد 

كما سمؼ ذكر ذلؾ، ككسيمة  لمفضؿ في النزاعات ذات الطابع االقتصادم بسرعة كجبر الضرر، كمف 
 .ثمة الحفاظ عمى الماؿ العاـ الضائع

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .515 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-1
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 الضبط كالتحقيؽ كاإلحالة في الجريمة االقتصادية: المبحػث الثاني
 الجزائية عادة سيرىا بأعماؿ الضبطية القضائية، كمرحمة تمييدية يتـ فييا البحث تتبدأ اإلجراءا

، كالقياـ بأعماؿ المعاينة كأخذ العينات كالبصمات ككؿ ما لو عالقة  (1)عف الجريمة، كجمع االستدالالت
باآلثار المادية لمجريمة، كقد يتعدل األمر في بعض الحاالت كالسيما في الجريمة المشيكدة، إلى القبض 

 . (2)عمى األشخاص المشتبو فييـ، كتفتيشيـ كتفتيش منازليـ
كىذه اإلجراءات تتـ تحت إشراؼ النيابة العامة، كبانتياء التحقيقات األكلية، يتـ تحكيؿ محاضر الضبطية 

القضائية مرفقة بجميع األدلة كاإلثباتات المادية المتحصمة عمييا إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا، إما 
برفع الدعكل عمى المشتبو بو إذا كجدت في األدلة ما يبرر ذلؾ، أك بحفظ األكراؽ، إذا تبيف ليا عدـ 

 .(3)كجكد كجو إلقامة الدعكل
في حالة ما إذا قررت النيابة العامة رفع الدعكل العمكمية، تكجو طمب لقاضي التحقيؽ بفتح تحقيؽ في 

 .                                                                                 (4)القضية المطركحة عميو،  كىك ما يعرؼ بالتحقيؽ االبتدائي
 (5)بعد استنفاذ الممؼ المعركض عمى قاضي التحقيؽ جميع اإلجراءات الالزمة كالتي تمكف القياـ بيا

تنتيي ىذه المرحمة، فيصدر قاضي التحقيؽ قرار بانتفاء كجو الدعكل في حالة ما إذا رأل الكقائع المتابع 
مف أجميا المتيـ ال تيككف جريمة، أك األدلة غير كافية، أك يصدر أمر باإلحالة عمى المحكمة إذا تبيف لو 
بأف الكقائع تحمؿ كصؼ جنحة أك مخالفة، أك أمرا بإرساؿ المستندات إلى النائب العاـ إذا كانت الكقائع 

 .تحمؿ كصؼ جناية
لكف ككما رأينا نظرا لخصكصية الجريمة االقتصادية التي تختمؼ في طبيعتيا عف الجريمة العادية 
مف حيث انعكاس نتائجيا عمى الحياة االقتصادية، كالنشاط االقتصادم، ذلؾ باعتبار أف مكضكعيا يتعٌمؽ 

                                                           
 يقصد بجمع االستدالالت، جممة مف األعماؿ التي يقـك بيا رجاؿ الضبط القضائي تيدؼ إلى جمع معمكمات عف -1

فمرحمة االستدالؿ عمى ىذا النحك . تراه الجريمة التي كقعت، ثـ تقديـ ىذه المعمكمات لجية التحقيؽ لتتصرؼ فييا كفؽ ما
لمزيد مف التفصيؿ الرجكع لرايز بف سالـ الحقباني، ميارات البحث كالتحقيؽ في . تعد مرحمة تحضيرية لمتحقيؽ االبتدائي

أطركحة  ،-دراسة تحميمية لميارات البحث كالتحقيؽ في الجرائـ المعمكماتية لدل ضباط مدينة الرياض-الجرائـ المعمكماتية، 
 2013، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، كميو الدراسات العميا، قسـ العمـك الشرطية، الرياض، (غير منشكرة)دكتكراه 

 .يمييا    كما12ص
 .515 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-2
 .225 عبكد السراج، المرجع السابؽ، ص-3
 .111 محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص-4
 .61 رؤكؼ عبيد، المرجع السابؽ، ص-5
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بقضايا فنية دقيقة متخصصة، تتطمب دراستيا إسناد النظر فييا إلى جيات متخصصة، سكاء لجية  
، أك بخصكص اإلحالة إلى المحكمة (المطمب الثاني)، أك التحقيؽ (المطمب األكؿ)الضبط القضائي 

 .(المطمب الثالث)المختصة 

 الضبط القضائي كدكره في الكشؼ عف الجريمة االقتصادية: المطمب األكؿ
يقصد بالضبط عمكما كؿ ما يؤخذ مف التدبير لحفظ األمف العاـ كالسكينة العامة كىك نكعاف ضبط 

، األكؿ مكمؼ بالمحافظة كاالحتياط  قبؿ كقكع الجريمة، أٌما الثاني ميمتو تأتي (1)إدارم كضبط قضائي
بعد كقكع الجريمة، فيقـك بفحصيا كجمع دالئميا كالقبض عمى فاعميا كتسميمو إلى المحكمة المختصة 

 .(2)بمحاكمتو، كبذلؾ تككف أعماؿ الضبطية اإلدارية كقائية في حيف أعماؿ الضبطية القضائية ردعية
أنيط بميمة الضبط القضائي في غالبية التشريعات، إلى الشرطة القضائية ذات االختصاص العاـ 

لكف مع انتشار الجرائـ االقتصادية ظير نكع خاص مف الضبط سمي بالبكليس االقتصادم، يختص 
بالبحث كالتحرم عف ىذا النكع الخاص مف الجرائـ، كيرل البعض أف ىذا النكع مف الضبطية كاؼ في 
الدكؿ التي ال تتشعب فييا الجرائـ االقتصادية، لكنو غير كاؼ  كمما عرفت الدكلة تنكعا في مخالفاتيا 

 . (3)االقتصادية
االقتصادية الكاحدة ال يمكف ليا أف تككف قادرة عمى التحرم كالتحقيؽ في جميع أنكاع ىذه الجرائـ  
ىذا ما استمـز ضركرة تخصيص جيات خاصة، منكطة بميمة الضبط لكؿ نكع مف الجرائـ االقتصادية 
كعمى ىذا األساس كلتمييز كؿ ضبطية عمى حدل كمعرفة اختصاصاتيا  يقتضي بنا التطرؽ لسمطات  

، كأساليب (الفرع األكؿ)كصالحيات الضبطية القضائية أثناء البحث األكلي في الجريمة االقتصادية 
 .(الفرع الثاني )التحرم الخاصة 

إلى جانب الضبطية القضائية كفي سبيؿ مجابية بعض األنكاع الخطيرة مف الجرائـ االقتصادية منح 
المشرع لجيات سمطة الرقابة عمى المؤسسات المالية  التي تعتبر مالذ المجرميف، باعتبار أٌف الضبطية ال 

يمكنيا بمفردىا كشؼ جميع عمميات الجرائـ االقتصادية خاصة منيا المالية، كاعتبرت ىذه األخيرة 
 . (الفرع الثالث)كييئات مساعدة عمى التحرم كالتحقيؽ في بعض الجرائـ االقتصادية 

                                                           
 .183عبد اهلل اكىايبية، المرجع السابؽ، ص -1
-264، ص2010 الجنائية، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة الثانية، اإلجراءاتفكزية عبد الستار، شرح قانكف - 2

265. 
 .265سامر عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص -3
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سمطات كصالحيات الشرطة القضائية أثناء البحث األكلي في : الفرع األكؿ
 الجريمة االقتصادية

قبؿ الخكض في صالحيات كسمطات الشرطة القضائية في البحث كالتحرم عف الجريمة 
االقتصادية تكقفنا إشكالية ىامة مفادىا مف ىـ األشخاص المؤىميف كالمنكطة بيـ ميمة البحث كالتحرم 
عمى ىذا النكع مف اإلجراـ المتميز؟ كىؿ يخضعكف في تنظيميـ إلى نفس القكاعد العامة المقررة في 

 .قانكف اإلجراءات الجزائية؟
، ثـ ننتقؿ إلى سمطات (أكال)لإلجابة نقترح دراسة تنظيـ جياز الشرطة القضائية في الجرائـ االقتصادية 

 .(ثانيا)كصالحيات الضبطية القضائية في البحث كالتحرم عف الجريمة االقتصادية 
 : في الجرائـ االقتصادية(1)تنظيـ جياز الشرطة القضائية/ أكال

ج ثالثة أصناؼ يطمؽ عمييـ تسمية الشرطة .ا. مف ؽ14حدد لنا المشرع الجزائرم في المادة 
القضائية، كىـ ضباط الشرطة القضائية، كأعكاف الضبط القضائي، كالمكظفكف كاألعكاف المنكط بيـ قانكنا 

 (.1)بعض مياـ الضبط القضائي كبيذا تككف قد ثبتت ليـ ىذه الصفة بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية 
ج فقد تثبت ىذه الصفة أيضا لبعض المكظفيف كأعكاف اإلدارات .ا. مف ؽ27كما أنو كطبقا لنص المادة 

 (. 2)كالمصالح العمكمية بمكجب قكاعد كقكانيف خاصة، كذلؾ لمباشرة بعض سمطات الضبط القضائي 
 :تحديد صفة الشرطة القضائية بمكجب ؽ ا ج-1
الفئات التي  ج،.إ. المتضمف تعديؿ ؽ15/02 مف األمر 15كفؽ نص المادة : ضباط الشرطة القضائية-

 :تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية ىي

 ىي الفئة التي تتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية بقكة القانكف كىـ رؤساء المجالس :الفئة األكلى
، كضباط الدرؾ الكطني كالمكظفكف التابعكف لألسالؾ الخاصة لممراقبيف كأعكاف إدارة (2)الشعبية البمدية

الضرائب كأعكاف الضبط المركزم كمكظفك المفتشية العامة لممالية المكمفكف بعميمة الرقابة كالتدقيؽ لتسيير 
المؤسسات العمكمية التابعة لمدكلة، كمحافظي كضباط الشرطة لألمف الكطني، كىؤالء يحممكف صفة 

 .ضابط دكف أف يشترط فييـ أم شرط سكل حمميـ ليذه الصفة

                                                           
 27 المؤرخ في 07-17، كفؽ القانكف رقـ "لشرطة القضائية"بػ " الضبطية القضائية" استبدؿ المشرع الجزائرم مصطمح -1

 .  السالؼ ذكره2017مارس 
، المؤرخة 37، ج ر ج ج، العدد 2011 جكاف 22 المؤرخ في 10-11 مف قانكف البمدية رقـ 92 كما صرحت المادة -2

 .   بتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدم بصفة ضابط الشرطة القضائية2011 جكيمية 3في 
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 1 مكرر15، كبمكجب المادة 07-17لكف بعد التعديؿ األخير لقانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب القانكف 
- باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البمدية–المستحدثة، أصبح مف غير الممكف لضابط الشرطة القضائية 

الممارسة الفعمية لمصالحيات التي تخكليا ليـ ىذه الصفة إال بعد تأىيميـ بمكجب مقرر مف النائب العاـ 
 .(1)بناء عمى اقتراح مف السمطة اإلدارية التي يتبعكنيا

 ىي الفئة التي تترشح لمتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية بناء عمى قرار كبعد مكافقة :الفئة الثانية
ذكم الرتب في الدرؾ كرجاؿ الدرؾ الذيف أمضكا في السمؾ الدرؾ الكطني : -لجنة خاصة كىي متمثمة في

 . كالذيف تـ تعيينيـ بمكجب قرار مشترؾ مف كزير العدؿ ككزير الدفاع. ثالث سنكات عمى األقؿ
فاظ كأعكاف الشرطة لألمف الكطني الذيف تثبت ليـ -  المكظفكف التابعيف لألسالؾ الخاصة لممفتشيف كحي

 سنكات عمى األقؿ بيذه الصفة، كالذيف تـ تعيينيـ بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير العدؿ 03أقدمية 
 .ككزير الداخمية كالجماعات المحمية

متمثمة في مستخدمك مصالح األمف العسكرم، كىي منتمية إلى الجيش الكطني الشعبي : الفئة الثالثة
بشرط تكفر فييـ صفة ضابط أك ضابط صؼ تابعيف لألمف العسكرم، كيتـ تعيينيـ خصيصا بمكجب 

قرار مشترؾ بيف كزير العدؿ ككزير الدفاع دكف اعتبار لألقدمية أك مكافقة لجنة خاصة، كىؤالء يتـ 
تأىيميـ لممارسة مياميـ مف طرؼ النائب العاـ لدل مجمس قضاء الجزائر بناء عمى اقتراح مف السمطة 

 .(2)التي يتبعكنيا
 تـ حصر ميمة ضباط كضباط الصؼ التابعيف لممصالح 07-17تجدر اإلشارة أٌنو بمكجب القانكف 

العسكرية لألمف لمعمؿ االستخباراتي لحماية الدكلة كنظاميا، كأصبح ما يدخؿ في اختصاصيـ الجرائـ 
الماسة بأمف الدكلة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كالجرائـ المتصمة بأمف اإلقميـ، اإلرىاب 

كيككف بذلؾ استثنى جرائـ الفساد كالجرائـ االقتصادية مف مجاؿ تدخميا مع   .(3)التخريب، الجريمة المنظمو
 .أنو اختصاص تكفمت بو مصالح األمف العسكرم منذ االستقالؿ

لكف في الكقت الحالي كحسب رأم الباحثة أف كؿ ما يمس األمف االقتصادم يمس بأمف الدكلة 
فساده، كبالتالي إذا  فمثال الجريمة المنظمة تجمع بيف العنؼ كالتنظيـ كتعمؿ عمى استغالؿ االقتصاد كا 
أرادت أم دكلة تحطيـ دكلة أخرل كالمساس بيا تضرب اقتصادىا، بذلؾ أصبح أمف الدكلة بمفيكمو 

لذلؾ حبذا لك المشرع الجزائرم كضح بشكؿ صريح الجرائـ التي تمس . الحديث ىك األمف االقتصادم
                                                           

 . 91 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-1
 . ج.ج.ا. مف ؽ1 مكرر 15 الرجكع لنص المادة -2
 .ج.ج.ا. مكرر  مف ؽ15 الرجكع لنص المادة -3
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بأمف الدكلة، كأدرج ضمنيا الجرائـ االقتصادية باعتبارىا فتاكة القتصاد الدكلة كمدمرة ألمنيا الداخمي 
أٌف أمف الدكلة يقصد بو تعبئة : " كالخارجي، كفي ىذا االتجاه كرد تعريؼ لألستاذ صباح محمكد محمد

المكارد االقتصادية كالبشرية كتييئة جميع إمكانياتيا، المتالؾ القكة بما يحقؽ أىدافيا كالحفاظ عمى 
 .(1)"استقالليا ككيانيا كردع العدكاف الخارجي

يعٌد مف أعكاف : "ج، أعكاف الضبط القضائي بنصيا.إ. ؽ19حددت لنا المادة : أعكاف الضبط القضائي- 
الضبط القضائي مكظفك مصمحة الشرطة كذك الرتب في الدرؾ كمستخدمك مصالح األمف العسكرم الذم 

 ".ليست ليـ صفة الشرطة القضائية

ج بمعاكنة ضباط الشرطة القضائية في   .إ. ؽ20يتمثؿ دكر أعكاف الشرطة القضائية حسب المادة 
ع ممتثميف في ذلؾ ألكامر رؤسائيـ كخاضعيف لنظاـ الييئة .مباشرة كظائفيـ كيثبتكف الجرائـ المقررة في ؽ

 .التي ينتمكف إلييا كيقكمكف بجمع كافة المعمكمات الكاشفة عف مرتكبي تمؾ الجرائـ

ج بالقياـ بالتحقيقات االبتدائية تحت رقابة الشرطة القضائية بمجرد .إ. ؽ63كما سمحت ليـ المادة 
ما مف تمقاء أنفسيـ، كما يقكمكف بتمقي  عمميـ بكقكع الجريمة بناء عمى التعميمات مف ككيؿ الجميكرية، كا 

 .أقكاؿ األشخاص الذيف تـ استدعاءىـ تحت رقابة ضبط الشرطة القضائية

في إطار التحقيؽ في بعض الجرائـ االقتصادية كجرائـ الفساد كجريمة تبييض األمكاؿ كالجرائـ 
كالتي عددتيا ... المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات

ج القياـ بعمميات التسرب تحت مسئكلية ضابط الشرطة القضائية ضمف .إ. ؽ11 مكرر 65المادة 
 .(2)ج .إ.الشركط الشكمية كالزمنية المنصكص عمييا في ؽ

نظرا لخصكصية الجرائـ االقتصادية البحث : تحديد صفة الضبط القضائي بناءن عمى نصكص خاصة- 2
فييا يتطمب تخصصا مستمدا مف تككيف خاص، كىك ما يمكف تكفره عند أعكاف الضبط القضائي الذيف 
ليـ االختصاص الخاص كالتجربة المنبثقة مف المعرفة العميقة بالتنظيـ الصناعي كالتجارم كاالقتصادية 

 27كاألمني، كقد تـ تحديدىـ في نصكص قانكنية خاصة، كقد أشارت إلى ذلؾ الفقرة األكلى مف المادة 
يباشر المكظفكف كأعكاف اإلدارات كالمصالح العمكمية بعض سمطات الضبط القضائي : "ج بنصيا.إ.ؽ

 ". اٌلتي تناط بيـ بمكجب قكانيف خاصة كفؽ األكضاع كالحدكد المبينة بتمؾ القكانيف

                                                           
 .25، ص1981 ،(ط.ب)،، بغداد(ف.د. د) صباح محمكد محمد، الصراع الجيكبكلتيكي في الخميج العربي، -1
 .ج.ا. مف ؽ11مكرر 65 ك5 مكرر 65 الرجكع لنص المادة -2
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بالتالي يجب الرجكع ليذه القكانيف الخاصة كالتي منيا المنظمة لمجانب االقتصادم لتحديد المكظفيف الذيف 
يتمتعكف ببعض سمطات الشرطة القضائية بالنسبة لمجرائـ االقتصادية المنصكص كالمعاقب عمييا في تمؾ 

 :النصكص الخاصة، كالتي نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

استحدث المشرع الجزائرم ىذا الديكاف بمكجب األمر : الضباط التابعيف لمديكاف المركزم لقمع الفساد- 
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، حددت ميامو  06/01 الذم يتمـ القانكف رقـ (1)10/05رقـ 

ينشأ ديكاف مركزم لقمع الفساد، يكمؼ بميمة البحث كالتحرم عف الجرائـ : " مكرر منو بنصيا24المادة 
 المحدد لتشكيمة الديكاف المركزم (2)426-11 مف المرسـك الرئاسي رقـ 02، كطبقا لنص المادة "الفساد

الديكاف مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية، تكمؼ بالبحث  "لقمع الفساد كتنظيمو ككيفيات سيره، 
عف الجرائـ كمعاينتيا في إطار مكافحة الفساد، كالقياـ بالمياـ المنكطة بو بمكجب التشريع، كىي تتمثؿ 

في جمع كؿ معمكمة تسمح بالكشؼ عف أفعاؿ الفساد كمكافحتو، كجمع األدلة كالقياـ بتحقيقات في كقائع 
حالة مرتكبييا لممثكؿ أماـ الجية القضائية المختصة، مع تطكير التعاكف كالتساند مع ىيئات  الفساد، كا 

مكافحة الفساد، كتبادؿ المعمكمات بمناسبة التحقيقات الجارية، كأيضا يمكف ليـ اقتراح كؿ إجراء مف شأنو 
 06كقد حددت المادة . (3)"المحافظة عمى حسف سيػػػر التحريات التي تتكالىا كؿ السمطات المختصة

 : كىي"تشكيمة ىذا الديكاف 

 .ضباط كأعكاف الشرطة القضائية التابعة لكزارة الدفاع الكطني -
 .ضباط كأعكاف الشرطة القضائية التابعة لكزارة الداخمية كالجماعات المحمية -
 .أعكاف عمكمييف ذكم كفاءات أكيدة في مجاؿ مكافحة الفساد -
التي - ، كتقع مسؤكلية التحرم كالتحقيؽ في مجاؿ جرائـ الفساد"مستخدمكف لمدعـ التقني كاإلدارم -

 .(4)"مديرية التحريات باألبحاث ك التحقيقات" –تدخؿ في مياـ الديكاف 

                                                           
 21 المؤرخ في 01-06، يتمـ القانكف رقـ 2010 أكت 26لػ المكافؽ 1431 رمضاف16 مؤرخ في 05-10 أمر رقـ -1

 22، الصادر 50 ج، العدد.ج.ر.، كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، ج2006 فبراير20المكافؽ  1427محـر 
 .16، ص2010 سبتمبر 01لػ  المكافؽ 1431رمضاف 

تشكيمة الديكاف المركزم  ، يحٌدد2011 ديسمبر8 المكافؽ 1433 محـر عاـ 13 مؤرخ في 426-11مرسـك رئاسي رقـ  -2
 .2011 المكافؽ ديسمبر1433  محـر19 الصادر في 68ج، العدد.ج.ر.لقمع الفساد كتنظيمو ككيفيات سيره، ج

  .426 -11  مف المرسـك الرئاسي رقـ 5 المادة -3
تكمؼ مديرية التحريات باألبحاث كالتحقيقات في مجاؿ جرائـ " :426-11مف المرسـك الرئاسي رقـ  16 تنص المادة -4

 ".الفساد
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 المؤىميف إلجراء المعاينة كالتحقيؽ بمكجب المادة األعكافيحدد المشرع الجمركي : أعكاف الجمارؾ- 
 :في كؿ مف، قانكف الجمارؾ المعدؿ كالمتمـ المتضمف 07-79 القانكف  مف241

أعكاف  ضباط كأعكاف الشرطة القضائية المنصكص عمييـ في قانكف اإلجراءات الجزائية، أعكاف الجمارؾ،
 األعكاف المكمفيف بالتحريات االقتصادية كالمنافسة مصمحة الضرائب دكف التمييز في الرتب كالكظائؼ،

الغش، كالمنصكص عمى مياميـ بمكجب التنظيـ، أعكاف المصمحة الكطنية كاألسعار كالجكدة كقمع 
 مف نفس القانكف حؽ البحث كالتحرم عف الجرائـ 49 ك44 ك41كخكلت ليـ المكاد . لحراس الشكاطئ

الجمركية كمنحيـ حؽ تفتيش البضائع ككسائؿ النقؿ كالبحث عف مكاطف الغش كتفتيش األشخاص إذا 
تبيف أف الشخص يخفي بنية الغش بضائع الكسائؿ لمدفع عند اجتياز الحدكد كفي نفس السياؽ سمح 

 المتعمؽ بمكافحة التيريب السالؼ ذكره ألعػكاف إدارة الجمارؾ حؽ البحث كالتحرم 06-05القانكف 
 .(1)كمعاينة جرائـ التيريب المنصكص عمييا في ىذا القانكف

أعكاف إدارة الضرائب المفكضيف كالمحمفيف المكمفيف بالبحث عف المخالفات التي تمس بالنظاـ - 
ثباتيا  المؤىمكف لتحرير المحاضر الذيف يحممكف صفة الضبط حدد المشرع قائمة األعكاف :الجبائي كا 

 (2)104-76 مف قانكف الضرائب غير المباشرة الصادر بمكجب األمر رقـ 504 في المادة القضائي

 :، كىـ كاآلتيالمعدؿ كالمتمـ

 .أعكاف إدارة الضرائب المفكضيف كالمحمفيف قانكنا -
أعكاف الجمارؾ كبصفة عامة جميع مستخدمي إدارة المالية، ككذا مستخدمك الدرؾ الكطني كجميع  -

 .... بتحرير المحاضرأعكاف مصالح الجسكر كالطرقات المأذكف ليـ بمكجب القانكف
إدارة البمدية أك عكنيا، أم رؤساء المجالس الشعبية البمدية كنكابيـ كمحافظ الشرطة فيما يخص  -

 . كالفضةالمخالفات المرتكبة مف قبؿ البائعيف المتجكليف لممصنكعات كالذىب
 .المنتدبكف الغائبكف كأعكاف الشرطة البمدية فيما يخص المخالفات في مادة التبغ -
 رسـمادة اؿأعكاف الشرطة كاألعكاف البمديكف المؤىمكف ليذا الغرض فيما يخص المخالفة في  -

 ".الصحي عمى المحكـ

                                                           
 .87 محمد خريط، المرجع السابؽ، ص-1
 يتضمف قانكف الضرائب غير المباشرة 1976 ديسمبر9ػ  المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة 17 المؤرخ في 104-76 األمر -2
 .، المعدؿ كالمتمـ1976 ديسمبر 22، الصادرة 70ج، عدد.ج.ر.ج
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 كأف يفكضكا العمؿ طبقا لإلجراءات التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ ،كيمتـز كؿ ىؤالء المكظفيف بأداء اليميف
بيا، كما يجب أف يبينكا كظيفتيـ، كأف يعرفكا بمحؿ تحقيقيـ بكؿ كضكح كدكف المساس بحقكؽ األفراد 

 .(1)كحرياتيـ، كدكف استعماؿ الحيؿ كالطرؽ غير المشركعة في البحث عف كسائؿ اإلثبات

المستخدمكف المنتمكف إلى األسالؾ الخاصة بالمراقبة التابعكف لإلدارة المكمفة بالتجارة كأعكاف  -
 عمى األقؿ المعينكف ليذا الغرض المنصكص عمييـ 14بالتجارة  المرتبكف في الصنؼ  :اإلدارة المكمفة

 المعٌدؿ كالمتمـ الممارسات التجارية المحدد لمقكاعد المطبقة عمى 02-04 مف القانكف رقـ 49في المادة
 :فيالسالؼ ذكره بنصيا 

 . ضباط كأعكاف الشرطة القضائية المنصكص عمييـ في قانكف اإلجراءات الجزائية" -
 .المستخدميف المنتمكف إلى األسالؾ الخاصة بالمراقبة التابعكف لإلدارة المكمفة بالتجارة -
 .األعكاف المعينكف التابعكف لمصالح اإلدارة الجبائية -
،  حيث " عمى األقؿ المعينكف ليذا الغرض14أعكاف اإلدارة المكمفة بالتجارة المرتبكف في الصنؼ  -

خٌكؿ القانكف ليذه الفئة سمطة البحث كالقياـ بتحقيقات بشأف الجرائـ ذات الكصؼ الجنحي 
المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كتحرير محاضر بشأنيا كجنحة عدـ االعالـ باألسعار كجنحة 

رفض البيع أك أداء خدمة كليتـ إرساليا بعد ذلؾ عف طريؽ المدير الكالئي لمتجارة إلى ككيؿ 
 .الجميكرية  المختص محميا لتحريؾ الدعكل العمكمية بشأنيا

-09المنصكص عمييـ ضمف القانكف : أعكاف قمع الغش التابعيف لمكزارة المكمفة بحماية المستيمؾ- 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، كبالخصكص في المادة 2009 فبراير 25 المؤرخ في (2)03
 منو، حيث خكلتيـ سمطة البحث كمعاينة الجرائـ الماسة بالمستيمؾ المنصكص كالمعاقب عمييا في (3)25

 .(4)إلخ...ىذا القانكف، كجنحة الخداع في كمية أك نكعية المنتجات كجنحة عرض لمبيع منتكجا فاسد

فؽ إلى حد بعيديستنتج مٌما سبؽ، أٌف المشرع الجزائرم قد   في إنشاء فكرة الضبطية الخاصة إلجراء كي
، خاصة كنحف في عصر عكلمة الجريمة االقتصادية، اٌلتي أصبح مف سبؿ مجابيتيا المعاينات كالتحريات

                                                           
 .192 شيخ ناجية، المرجع السابؽ، ص-1
 . سالؼ الذكرالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09القانكف -2
 المرخص ليـ اآلخريفباإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية كاألعكاف : " مف نفس القانكف عمى أٌنو25 تنص المادة -3

لمكزارة المكمفة  بمكجب النصكص الخاصة بيـ يؤىؿ لمبحث كمعاينة مخالفات أحكاـ ىذا القانكف أعكاف قمع الغش التابعة
 ".بحماية المستيمؾ

 .88-87 محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص-4
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 كجمع الجريمة االقتصاديةمف يعيد إلييـ بالبحث كالتحرم، فال نزاع أٌف اكتشاؼ   الدقيؽ فيالتخصص
الت  الخبرة كالمعرفة بالمجلدل ضباط الشرطة القضائية،االستدالالت عنيا ال يتأتى إاٌل إذا تكافرت 

كىكذا، حيث تككف ىذه . .. أك الصرفيبالمجاؿ الجمركيبيا سكاء تكافر الفنيات الخاصة ك، ةماالقتصاد
، لكف بالرغـ مف ذلؾ المعرفة أىـ بكثير مف الفف البكليسي البدائي الذم يتعممو أعضاء الضبطية العادية

فنجد عمى إاٌل أٌف المشرع لـ يعمـ فكرة تخصص ضباط الشرطة القضائية في جميع الجرائـ االقتصادية 
 جرائـ المعمكماتية ىي مف أخطر الجرائـ الفتاكة باالقتصاد الكطني، كالتي يعكد اختصاص سبيؿ المثاؿ

التحرم فييا إلى أعضاء الشرطة القضائية العادييف السالؼ ذكرىـ كفؽ ؽ ا ج، كالذيف غالبا ما يككف 
لدييـ نقص في الخبرة الفنية كالحنكة في ىذا العالـ االفتراضي الذم طغى عميو قراصنة محترفكف في ىذا 
المجاؿ، فمف ىذا المقاـ ندع إنشاء أجيزة مختصة في كؿ نكع مف أنكاع الجرائـ االقتصادية، كالذم يبقى 

 . عمى سبيؿ المثاؿ أماـ العدد اليائؿ منيا

جدير باإلشارة إلى أٌف المشرع الجزائرم لـ يتكقؼ أبدا عند حد التعييف الدقيؽ اؿكأكثر مف ذلؾ، ؼ
نما ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بكثير، حيث خكؿ ليـ سمطات لمجرائـ االقتصاديةلألشخاص المعاينيف  ، كا 

ىذه تتمثؿ كاسعة كميمة عند تدخميـ في ىذا المجاؿ، ليتـ التساؤؿ إثرىا عف ىذه األخيرة، فيما 
 الصالحيات كما ىك نطاؽ تطبيقيا في القانكف الجزائرم؟

 : سمطات كصالحيات الضبطية القضائية أثناء البحث كالتحرم عف الجريمة االقتصادية/ ثانيا

 قكاعد احتراـ يتطمب ىـ في البحث كالتحرمأٌف عمؿبقبؿ تحديد سمطات الضبطية القضائية، نشير 
 يةضركرات معينة قد قرر قانكف اإلجراءات الجزائية إمكاف، لكف كؿ(1) المقررة نكعيا كمحميااالختصاص

 مف القانكف رقـ 07 فقرة 16لمادة ؿامتداد االختصاص المحمي ألعضاء الضبطية القضائية، كذلؾ طبقا 
غير أنو فيما يتعمؽ ببحث كمعاينة جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة ": ، التي تنص عمى أٌنو(2)06-22

عبر الحدكد الكطنية أك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب 
ككذا الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامؿ 

يمكف لضباط الشرطة القضائية، كتحت سمطتيـ ":  مكرر بأٌنو16 المادة  كما تضيؼ."اإلقميـ الكطني
عبر أعكاف الشرطة القضائية ما لـ يعترض عمى ذلؾ ككيؿ الجميكرية المختص بعد إخباره، أف يمددكا 

                                                           
 .99-98 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-1
 جكاف 8 المؤرخ في66/155، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2006 ديسمير20، المؤرخ في 06/22القانكف رقـ -2

 .84، العدد 2006ج، الصادرة .ج.ر.كالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، ج1966
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كامؿ اإلقميـ الكطني عمميات مراقبة األشخاص الذيف يكجد ضدىـ مبرر مقبكؿ أك أكثر يحمؿ عمى 
 ".... أعاله16االشتباه فييـ بارتكاب الجرائـ المبينة في المادة 

نطاقيا فجعؿ ، الجرائـ االقتصاديةقكاعد االختصاص في مٌما سبؽ يتبف لنا أٌف المشرع حدد 
تكسيع نطاؽ  كقاـ بالشخصي في ضباط الشرطة القضائية كتحت سمطتيـ أعكاف الشرطة القضائية،

االختصاص اإلقميمي لألعكاف ليمتد إلى كامؿ التراب الكطني، كبالتالي يككف االختصاص كطنيا بعد أف 
تضييؽ نطاؽ االختصاص النكعي لضباط الشرطة القضائية كأعكانيـ، حيث  ب كما قاـكاف إقميميا فقط،

جعمو المشرع اختصاصا محدكدا يتحدد بنطاؽ جرائـ معينة جاءت عمى سبيؿ الحصر، كىي الجرائـ 
 22-06 مف القانكف رقـ 16 مف المادة 07الخطيرة الماسة باالقتصاد الكطني المستحدثة في الفقرة 

 .(1)السابؽ كدكف غيرىا

أما بالنسبة اختصاصات ضابط الشرطة القضائية فيي متعددة كمتنكعة بحسب السمطة المخكلة ليـ 
 .(2)(2)أك اختصاصا استثنائيا  (1)قانكنا كبحسب ما إذا كاف اختصاص عاديا 

 ثٌمة جممة كاجبات حددىا المشرع عمى ضباط :اختصاص الضبطية القضائية في األحكاؿ العادية- 1 
ٌنما  الشرطة القضائية، كىذه الكاجبات مفركضة عمييـ ليس باعتبارىـ مف أعضاء سمطة التحقيؽ، كا 

باعتبار كظيفتيـ األساسية في التحرم كجمع االستدالالت كىذا ما صرح بو المشرع الجزائرم في نص 
يناط بالشرطة القضائية ميمة البحث كالتحرم عف الجرائـ المقررة في : " في فقرتيا الثالثة بنصيا12المادة 

، كما نصت "قانكف العقكبات كجمع األدلة عنيا كالبحث عف مرتكبييا ما داـ لـ يبدأ فييا تحقيؽ قضائي
يباشر ضباط الشرطة القضائية السمطات المكضحة في : "ج عمى أٌنو.ا. مػػف ؽ2 ك1 فقرة 17المادة 
جراء التحقيقات االبتدائية13 ك12الماديف ...  كيتمقكف الشكاكل كالبالغات كيقكمكف بجمع االستدالالت كا 

يتعيف عمى ضباط الشرطة : "ج عمى أٌنو.ا. مف ؽ18، بينما تنص المادة "...تنفيذ اإلنابات القضائية
 بغير تميؿ إلى إخطار ككيؿ الجميكرية بالجنايات  بأعماليـ كأف يبادركاحاضركا ـحررمالقضائية أف 

 ".كالجنح التي تصؿ إلى عمميـ

كمف الصالحيات التي خكليا المشرع لضابط الشرطة القضائية تكقيؼ الشخص المشتبو فيو، في مقر 
سا، لكف بشرط تكاجد دالئؿ تحمؿي عمى االشتباه في ارتكاب 48الشرطة أك الدرؾ، لمدة ال تزيد عف 

الجناية أك الجنحة ذات العقكبة السالبة لمحرية، كيجب عميو تقديـ ىذا الشخص لككيؿ الجميكرية قبؿ 
                                                           

 .205 شيخ ناجية، المرجع السابؽ، ص-1
 . كما يمييا94 محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص-2
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 48انقضاء المدة لقانكنية المذككرة أعاله، فيقكـ ىذا األخير باستجكابو، كما يمكف أف يمدد مدة حجزه إلى 
تعمؽ األمر بالجرائـ كما يمكف تمديد المدة ألكثر مف ذلؾ إذا . ساعة أخرل بعد فحص ممؼ التحقيؽ

 ثالثة مرات إذا تعمؽ األمر –مرتيف إذا تعمؽ األمر باالعتداء عمى أمف الدكلة-المحددة قانكنا، فتمدد 
بجرائـ المتاجرة بالمخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كجرائـ تبييض األمكاؿ كالجرائـ المتعمقة 

خمسة مرات إذا تعمؽ األمر بجرائـ مكصكفة بأفعاؿ اإلرىابية أك - بالتشريع الخاص بالصرؼ كالفساد
 .(1)تخريبية

بعد االنتياء مف أعماؿ جمع االستدالالت يقكمكف بتحرير محاضر يدكف فييا كؿ األعماؿ التي قامكا بيا 
، كيقـك بمكافاة ككيؿ الجميكرية المختص مباشرة بأصكؿ المحاضر مصحكبة بنسخ  (2)في ىذه المرحمة

 .  (3)مطابقة لألصؿ كبجميع األشياء المضبكطة كجميع المستندات كالكثائؽ المتعمقة بيا

كىي عبارة عف إجراءات كأعماؿ استثنائية يتمتع بيا ضباط  : السمطات االستثنائية لمضبطية القضائية/2
ذلؾ لحريات الفردية، بتقييدىا أك الحد مف استعماليا،  لمحقكؽ كاتعرضالشرطة القضائية، بنكع مف اؿ

في أحكاؿ معينة خالفا لمقاعدة العامة  إلييـ عمى تحكيؿ جزء مف سمطة التحقيؽ ص المشرع  فبمكجب
 :كتتمثؿ ىذه السمطات االستثنائية في. اٌلتي تقرر أف التحقيؽ مف اختصاص السمطة القضائية

يعتبر التمبس حالة مف الحاالت اٌلتي يؤسس عمييا : اختصاص الضبط القضائي في حالة التمبس -
كالتمبس، أك كما يطمؽ عميو قانكف اإلجراءات الجزائية السمطات االستثنائية لضباط الشرطة القضائية، 

بالجريمة المشيكدة يتمتع بماىية تختمؼ عف باقي الجرائـ، ذلؾ ألنيا تشاىد عند كقكعيا أك يتـ القبض 
 .(4)عمى فاعميا أثناء ارتكابيا كذلؾ في أحسف حاالتيا

كيباشر ضابط الشرطة القضائية مجمكعة مف األعماؿ إذا تعمؽ األمر بحالة مف حاالت التمبس الكاردة 
 :كىي متمثمة في (5) مف ؽ ا ج41في المادة 

                                                           
 .ج.ا. مف ؽ65 الرجكع لنص المادة -1
 .7، ص2007، (ط.ب) أسامة عبد اهلل قايد، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة مصر، -2
 . مف ؽ ا ج18 الرجكع لنص المادة -3
 .22، ص2005، 1ط، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، (دراسة مقارنة) سميـ عمي عبده، الجريمة المشيكدة -4
تكصؼ الجناية أك الجنحة بأنيا في حالة تمبس، ذا كانت مرتكبة "  :ج حاالت التمبس ىي.ج. مف ؽ ا41 حسب المادة -5

في الحاؿ أك عقب ارتكابيا  كما تعتبر الجناية أك الجنحة متمبس بيا إذا كاف الشخص المشتبو في ارتكابو إياىا في كقت 
 =قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو العامة بالصياح أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت آثار أك دالئؿ تدعك إلى



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 420 - 

 يجب عمى ضابط الشرطة القضائية المبمغ بجناية أك جنحة المتمبس بيا أف يخطر ككيؿ الجميكرية -
ـٌ يتنقؿ(1)كيعمـ رؤساءه فكرا بذلؾ مؤسسة  إلى مكاف الجريمة، كما إذا تعمؽ األمر مثال باختالس أمكاؿ ، ت

كما كشؼ الحقيقة، في  كاألشخاص ككؿ ما يفيد مكاف الجريمة أف يثبت حالة يو، فعؿة كالبنؾ مثالعمكمي
ج في فقرتيا .ا. ؽ50كما خكلت لو المادة ، يسمع أقكاؿ جميع الحضكر المكجكديف في مسرح الجريمة

 .دكنيا في محضرم حتى ينتيي مف إتماـ تحرياتو كتومف مغادر حؽ منعيـ (2)األكلى

 مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي مكتكبالقبض عمى متيميف كتفتيشيـ، بعد الحصكؿ عمى إذف - 
كيجب أف يككف  .التحقيؽ، مع كجكب االستظيار بيذا اإلذف قبؿ الدخكؿ إلى المنزؿ كالشركع في التفتيش

 مف 47، كفي الميقات المقرر ليا بمكجب المادة (4) كفؽ األكضاع التي يقررىا القانكف(3)إجراء التفتيش
ج كالذم يجب أف يككف بعد الساعة الخامسة صباحا، كقبؿ الساعة الثامنة مساءن، إال أنو كنظر .ا.ؽ

ـٌ فييا إطالؽ يد ضابط الشرطة القضائية في بعضيا عند تفتيش  لخصكصية كخطكرة الجرائـ االقتصادية ت
 مف ؽ ا ج 47كذلؾ بمكجب الفقرة الثالثة مف نص المادة - باستثناء قيد االذف–المساكف مف كؿ قيد 

أك الجرائـ الماسة كعندما يتعمؽ األمر بجرائـ المخدرات أك الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية : "بنصيا
بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب، ككذا الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص 
بالصرؼ فإٌنو يجكز إجراء التفتيش كالمعاينة كالحجز في كؿ محؿ سكني أك غير سكني في كؿ ساعة مف 

 ".ساعات النيار أك الميؿ كذلؾ بناء عمى إذف مسبؽ مف ككيؿ الجميكرية المختص

                                                                                                                                                                                     

كتتسـ بصفة التمبس كؿ جناية أك جنحة كقعت كلك في غير الظركؼ . افتراض مساىمتو في الجناية أك الجنحة=
المنصكص عمييا في الفقرتيف السابقتيف، إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ ككشؼ صاحب المنزؿ عنيا عقب كقكعيا كبادر 

 ".في الحاؿ باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلثباتيا
 أحمد غام، الكجيز في تنظيـ كمياـ الشرطة القضائية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة الثانية -1

 .36، ص2006
يجكز لضابط الشرطة القضائية منع أم شخص مف مبارحة مكاف الجريمة : " عمى أنو50تنص الفقرة األكلى مف المادة -2

 ".ريثما ينتيي مف إجراء تحرياتو
 التفتيش ىك البحث في داخؿ سر األفراد عمى دليؿ الجريمة مرتكبة كىك إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي، الذم -3

 لمزيد مف. يخكلو القانكف لقاضي التحقيؽ أصال، استثناء خكؿ لصالح ضابط الشرطة القضائية في الجرائـ المتمبس بيا
التفصيؿ الرجكع لػ العيش فضيؿ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، بيف النظرم كالعممي، دار البدر، الجزائر، بدكف طبعة 

 .113، ص2008
 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية48 إلى 44 ينظـ المشرع الجزائرم أحكاـ التفتيش في المكاد -4
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فبالتالي يككف التكسع في االختصاص في التفتيش كالضبط في أم كقت ليال أك نيارا مرىكف 
أف تككف الجريمة مف إحدل الجرائـ المنصكص في فقرة السابقة كأف يأذف ككيؿ الجميكرية : بشرطيف ىما

المختص بذلؾ، أك أف يصدر قاضي التحقيؽ أمرا لضابط الشرطة القضائية لمقياـ بتمؾ اإلجراءات عمال 
 مف ؽ ا ج، كال يقتصر التفتيش عمى األماكف بؿ أجاز أيضا تفتيش 47بالفقرة الرابعة مف المادة 

في : " مف قانكف الجمركي سالؼ الذكر نص عمى أف42األشخاص، فمثال المشرع الجزائرم في المادة 
إطار التحقيؽ الجمركي، يجكز ألعكاف الجمارؾ أف يقكمكا بتفتيش األشخاص، في حالة ما إذا ظف أف 

 ".الشخص يخفي بنية الغش بضائع أك كسائؿ لمدفع عند اجتياز الحدكد
 مف ؽ ا ج، كعميو أف يبمغ 50 شخص أك عدة أشخاص ممف أشار إلييـ المادة (1)تكقيؼ لمنظر- 

، كقد حدد المشرع (2)الشخص المعني بيذا القرار كيطمع فكرا ككيؿ بذلؾ كيقدـ تقريرا عف تكقيؼ لمنظر
 ساعة، كما يمكف لككيؿ الجميكرية  48 مف ؽ ا ج مدة التكقيؼ بػػ51الجزائرم في الفقرة الثانية مف المادة 

، إاٌل أنو كرد (3) ساعة أخرل بعد فحص ممؼ التحقيؽ48بعد استجكاب المكقكؼ يمدد مدة حجزه إلى 
مف ضمنيا بعض )عمى ذلؾ استثناء بمكجبة يجكز تمديد التكقيؼ لمنظر في حالة المتعمقة بالجرائـ 

التي أكردىا في  (سالفة الذكر...الجرائـ االقتصادية كجريمة تبييض األمكاؿ كجرائـ الصرؼ كجرائـ الفساد
مف ؽ ا ج كمكف مف تمديده ألكثر مف مرة نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ كمساسيا بأمف كاقتصاد  (4)65المادة 
 الدكلةػ 

                                                           
إجراء بكليسي، يقـك بو ضابط الشرطة القضائية بكضع شخص يريد التحفظ عميو فيكقفو : "يعرؼ التكقيؼ لمنظر بأنو -1

الرجكع ؿ عبد اهلل أكىايبية ".  ساعة، كمما دعتو مقتضيات التحقيؽ لذلؾ 48في مركز الشرطة أك الدرؾ الكطني لمدة 
 .250المرجع السابؽ، ص

إذا رأل ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيؽ أف يكقؼ لمنظر " عمى أنو 02/15 مف األمر 51تنص المادة  -2
شخصا أك أكثر تكجد ضدىـ دالئؿ تحمؿ عمى االشتباه في ارتكابيـ جناية أك جنحة يقرر ليا القانكف عقكبة سالبة لمحرية 

 ".فعميو أف يبمغ الشخص المعني بيذا القرار كيطمع فكرا ككيؿ الجميكرية بذلؾ كيقدـ تقريرا عف دكاعي التكقيؼ لمنظر
بعد أف يقـك ككيؿ الجميكرية باستجكاب الشخص المقدـ :"... مف ؽ ا ج عمى أنو 65تنص الفقرة الثانية مف المادة  -3

 ". ساعة أخرل بعد فحص ممؼ التحقيؽ48إليو، يجكز بإذف كتابي، أف يمدد حجزه إلى مدة ال تتجاكز 
غير أنو يمكف تمديد المدة األصمية لمتكقيؼ لمنظر بإذف  : " ...02/15 مف األمر 65تنص الفقرة الثالثة مف المادة - 4

 األمرثالثة مرات إدا تعمؽ –  تعمؽ األمر باالعتداء عمى أمف الدكلة إذامرتيف :-كتابي مف ككيؿ الجميكرية المختص
بجرائـ المتاجرة بالمخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كجرائـ تبييض األمكاؿ كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص 

 ..."  تعمؽ األمر بجرائـ مكصكفة بأفعاؿ اإلرىابية أك تخريبيةإذاخمسة مرات - بالصرؼ كالفساد
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مف ؽ ا ج لضابط الشرطة  (1)49االستعانة بالخبراء حيث أجاز المشرع  الجزائرم طبقا لنص المادة - 
 . القضائية مف أجؿ إجراء معاينات ال يمكف تأخيرىا االستعانة بذكم الخبرة  الفنية بعد أداء اليميف  كتابة

 02-2015المضافة بمكجب األمر  1 مكرر 36طبقنا لنص المادة  المنع مف مغادرة اإلقميـ الكطني- 
يمكف لككيؿ الجميكرية لضركرة التحريات، كبناء عمى تقرير مسبؽ مف ضابط الشرطة القضائية، أف يأمر 

 3 لمدة بمنع كؿ شخص تكجد ضده دالئؿ ترجع ضمكعو في جناية أك جنحة مف مغادرة التراب الكطني
ثالثة أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة كفي حالة ما إذا كاف األمر يتعمؽ بجرائـ اإلرىاب كالفساد يمكف تمديد 

 .(2 )المنع إلى غاية االنتياء مف التحريات

 أساليب التحرم الخاصة : الفرع الثاني
االقتصادية خاصة أنيا أصبحت ترتكب جرائـ مكاجية اؿ قادرة عمى ، أساليب التحرم التقميديةتعدلـ 

بات مف الضركرم لمعدالة أف تتسمح ؼ يصعب عمى السمطات القضائية إثباتيا، مماتطكرة، ـديثة كحطرؽ ب
بالكسائؿ الالزمة لمكافحتيا، عف طريؽ تبني نظاـ إجرائي فعاؿ، كمف أجؿ ىذا الغرض تـ تعديؿ قانكف 

 تعزيز كفي ظمو تـ سالؼ الذكر، 2006ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 بالقانكف اإلجراءات الجزائية
اختصاصات الشرطة القضائية، عف طريؽ كضع أساليب كآليات جديدة لمتحرم كالتحقيؽ في بعض 

محاكلة منو كالجرائـ الكاردة عمى سبيؿ الحصر، تماشيا مع التطكر التكنكلكجي الذم لحؽ بالجريمة، 
 .تطكيقيا كالعمؿ عمى القضاء عمييا، كالحد مف انتشارىا

، اعتراض المراسالت كاألصكات كالتقاط (أكال)التسميـ المراقب : كيمكف تصنيفيا إلى ثالثة صكر ىي
 .(ثالثا)، التسرب (ثانيا)الصكر 

 يمكف لضباط الشرطة القضائية القياـ ج عمى أنو.إ. مكرر مف ؽ16 المادة نصت: التسميـ المراقب/ أكال
بعممية مراقبة األشخاص كتنقؿ األمكاؿ كاألشياء اٌلتي تصمح كأدلة إثبات كالمتحصالت مف جرائـ الفساد 
أك األمكاؿ التي حكلت المتحصالت أك بدلت بيا، أك ما يعادؿ قيمة المتحصالت إذا اختمطت بأمكاؿ 

، كيشترط المشرع أف تككف ىذه المراقبة كفؽ (3)مشركعة ككذلؾ اإليرادات أك غيرىا مف المستحقات
 . الشركط المحددة قانكنا

                                                           
 . مف ؽ ا ج49الرجكع لنص المادة  -1
 . مف ؽ ا ج1 مكرر 36الرجكع لنص المادة - 2

، كمية (غير منشكرة)ركاب أمينة، أساليب التحرم الخاصة في جرائـ الفساد في القانكف الجزائرم، مذكرة ماجستير - 3
 .2015-2014الحقكؽ كالعمـك السياسية،  جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
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 المتعمؽ بالكقاية مف 06/01بالرجكع إلى النصكص الخاصة نجد مثال المشرع الجزائرم في القانكف 
 مف أجؿ  الخاصةكأسمكب مف أساليب التحرمق، كاعتبرتو  مف56 عميو المادةنصت الفساد كمكافحتو 

 في 2المادة كما عرفتو .  المنصكص عمييا في ىذا القانكفجرائـ الفسادبيؿ جمع األدلة المتعمقة قتس
اإلجراء الذم يسمح لشاحنات غير مشركعة أك مشبكىة بالخركج مف " مف نفس القانكف بأنو (ؾ)فقرتيا 

اإلقميـ الكطني أك المركر عبره أك دخكلو بعمـ مف السمطات المختصة كتحت مراقبتيا، بغية التحرم عف 
 ".جـر ما، ككشؼ ىكية األشخاص الضالعيف في ارتكابو

 عف طريؽاألمكاؿ غير المشركعة، تتبع أف التسميـ المراقب ييدؼ بطريقة مباشرة إلى مما سبؽ يتبيف لنا 
ما كىك . التحرم عف مصدرىا كضبطيا، كمف ثـ السيطرة عمييا كالحيمكلة دكف إمكانية التصرؼ فييا

 . التسميـ المراقبةمبتغىكىذا ىك يساعد عمى كشؼ جميع المشتركيف في الجريمة 

الحصكؿ عمى إذف مف ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا لمقياـ بيذا اإلجراء المستحدث يجب 
بصفتو مديرا لمضبط القضائي، كفي حالة تمديد ضباط الشرطة القضائية اختصاصيـ لكامؿ التراب 

، طبقا لما نصت عميو كالحصكؿ عمى مكافقتوالكطني كجب عمييـ إخطار ككيؿ الجميكرية المختص 
. ج إ مکرر ؽ 16المادة 

بعد االنتياء مف المراقبة أك خالليا البد مف تدكيف ما تـ التكصؿ إليو ضمف محاضر تحقيؽ لمرجكع إلييا 
 .(1)كالستعماليا أثناء جميع مراحؿ الدعكل العمكمية

 :(الترصد اإللكتركني)اعتراض المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر / ثانيا

ثباتيا، استحدث  في مجاؿ مكافحة الجريمةتيا التشريعات المختمفة لتطكرات التي عرؼلمكاكبة ا كا 
بعض الجرائـ المشرع الجزائرم أسمكب الترصد اإللكتركني كأسمكب مف أساليب التحرم خاصة في 

 كجرائـ الماسة –جريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية- جريمة الصرؼ- تبييض األمكاؿ)االقتصادية 
 مكرر 65- 5 مكرر 65المادة )قانكف اإلجراءات الجزائية ضمف  (بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات

(. 56المادة )ـ .ؼ.ك. ؽكمف النصكص خاصة( 10

 كخاصة منيا االقتصادية                                                                                                                                                                                        جرائـاؿكالجدير باإلشارة أف المجكء إلى الترصد اإللكتركني لمحد مف 
فرضو التطكر الحاصؿ في مجاؿ الجريمة كالتقنيات المتطكرة المستعممة فييا، إال أنو في المقابؿ يعتبر 

                                                           
 .141عبد الرحماف خمفي، الرجع السابؽ، ص - 1
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لكف . (1)مف صميـ أىداؼ المبادئ الدستكرية الحديثة، التي تعتبر انتياؾ لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة
 .المشرع بذلؾ يككف قد غمب المصمحة العامة عمى الخاصة

 كىي اعتراض التي تتـ بوكسائؿ اؿصراحة مصطمح الترصد اإللكتركني، إال أنو ذكر   لـ يذكركالمشرع
 فيا ترل ماذا يقصد بيذه الكسائؿ؟. المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر

ىك عبارة عف عممية مراقبة سرية لممراسالت السمكية كالالسمكية في إطار البحث  :اعتراض المراسالت-1
كبالرجكع إلى نص . عف الجريمة كجمع االستدالالت مف أدلة أك معمكمات عف األشخاص المشتبو فييـ

عتراض، كىي تمؾ التي تتـ تخضع لالج، فإٌف المشرع حدد نكع المراسالت التي .إ. ؽ5 مكرر 65المادة 
الكسائؿ البريدية  كبالتالي استبعد ،(اإللكتركنيةأم المراسالت ) بكاسطة كسائؿ االتصاؿ السمكية كالالسمكية

 كيجب أف يتـ ىذا اإلجراء بمكجب إذف مف ككيؿ .(2) الخطابات الخطية التي تتـ عف طريؽ البريدأمٌ 
الجميكرية كيخص فقط الجريمة المتمبس بيا، أك التحقيؽ االبتدائي باستعماؿ اعتراض المراسالت التي تتـ 

 .عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ السمكية كالالسمكية في الجرائـ الخطيرة التي سبؽ ذكرىا

ع الجزائرم في البحث كالتحرم رمف التقنيات التي استخدميا المش :التقاط الصكرتسجيؿ األصكات ك- 2
. ج.إ.ؽ5 مكرر 65 في نص المادة ارعنو بٌ عالتقاط الصكر، ك الجرائـ الخطيرة تسجيؿ األصكات كفي

كضع الترتيبات التقنية دكف مكافقة المعنييف، مف أجؿ التقاط كتثبيت كبت كتسجيؿ الكالـ : "... بنصيا
المتفكه بو بصفة خاصة أك سرية مف طرؼ شخص أك عدة أشخاص في أماكف خاصة أك عمكمية أك 

كيككف تسجيؿ األصكات، عف ...". التقاط صكر لشخص أك عدة أشخاص يتكاجدكف في مكاف خاص
طريؽ كضع رقابة عمى اليكاتؼ كتسجيؿ األحاديث اٌلتي تتـ عف طريقيا، كما يتـ أيضا عف طريؽ كضع 

ميكركفكنات حساسة تستطيع التقاط األصكات كتسجيميا عمى أجيزة خاصة، كقد يتـ أيضا عف طريؽ 
 . (3)التقاط إشارات السمكية أك إذاعية

                                                           
. ال يجكز انتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة، كحرمة شرفو، كيحمييا القانكف"  مف الدستكر عمى أٌنو46 تنص المادة- 1

 ".سرية المراسالت كاالتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكنة
 دكتكراه في القانكف أطركحة بف الطيبي مبارؾ، األحكاـ اإلجرائية الخاصة بجرائـ التيريب في التشريع الجزائرم، - 2

 .117، ص2016-2015، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، (غير منشكرة)الخاص 
 .78، ص1990، 2ط، مصر، اإلسكندرية حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في المحقؽ، منشأة المعارؼ -3
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 شخص أك عدة أشخاص مشتبو في أمرىـ عمى الحالة اٌلتيأما التقاط الصكر يككف بالتقاء صكرة ؿ
 كمادة إثبات كدليؿ ىذه الصكرلغرض استخداـ في مكاف عاـ أك خاص، كانكا عمييا كقت التصكير 

. مادم

يشكؿ الجرائـ الخطيرة  في التحرم كالتحقيؽ في الحديثة األساليب ا النكع مف استخداـ ىذكباعتبار
 كالتي  عمؽ عميو المشرع الجزائرم بعض الضمانات كالشركط القانكنية،انتياكا لحرمة الحياة الخاصة
 :، كىك ما سنبينو عمى النحك التالي(1)يتعرض مف يخالفيا بالجزاء

قبؿ  الحصكؿ عمى إذف قضائي مف الجيات القضائية المختصة،  ضباط الشرطة القضائيةيجب عمى- 
، متضمنا كؿ العناصر التي تسمح بالتعرؼ عمى مباشرة أساليب الترصد اإللكتركني بمختمؼ أنكاعيا

االتصاالت المطمكب التقاطيا كاألماكف المقصكدة كالجريمة التي تبرر المجكء إلى ىذه اإلجراءات 
كيجب أف يككف محدد  لمدة أقصاىا أربعة أشير قابمة لمتجديد حسب مقتضيات التحرم أك . (2)كمدتيا
 .التحقيؽ

 التي االقتصاديةأف يككف مصدره مختصا نكعيا كمكانيا أصال بالبحث أك التحقيؽ في إحدل جرائـ - 
 .صدر اإلذف بشأنيا

 ال تباشر إجراءات المراقبة اإللكتركنية إال مف طرؼ ضباط الشرطة القضائية دكف غيره مف رجاؿ -
، كبالتالي استثنى أعكاف الشرطة القضائية مف ممارسة ىذه األساليب، كىذا نظرا (3)الضبطية القضائية

 .لحساسية كخطكرة اإلجراء الذم يمس بحرية كحرمة الحياة الخاصة

أجاز القانكف لككيؿ الجميكرية كلقاضي التحقيؽ، ككذلؾ لضابط الشرطة القضائية التسخيرة حيث - 
المأذكف لو مف ككيؿ الجميكرية أك بناء عمى إنابة مف قاضي التحقيؽ، أف يسخر كؿ عكف مؤىؿ لدل أٌم 
مصمحة عامة أك خاصة مكمفة بالمكاصالت السمكية كالالسمكية لمتكفؿ بالجكانب التقنية لمعمميات المتعمقة 

.  بالتحريات الخاصة

                                                           
 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 06/23ع المعٌدلة كالمتٌممة بمكجب القانكف . مكرر مف ؽ303 الرجكع لنص المادة- 1
 .2006 ديسمبر 24، الصادر في 84 ج، العدد.ج.ر.ج
  2006، 1طسميـ عمي عبده، التفتيش في ضكء أصكؿ المحاكمات الجزائية الجديد، منشكرات حمبي الحقكقية، بيركت، - 2

 .91ص
. ج.إ. ؽ9 مكرر 65 كالمادة 8 مکٌرر 65نص المادة الرجكع ؿ- 3
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 عمى ضابط الشرطة القضائية المأذكف لو أك المناب مف 9 مكرر 65استكجب المشرع في المادة - 
، كيذكر بالمحضر إجراء مف اإلجراءات السالؼ ذكرىاطرؼ القاضي المختص تحرير محضر عف كؿ 
 .(1)تاريخ كساعة بداية ىذه العمميات كاالنتياء منيا

يعتبر التسرب تقنية جديدة أدرجيا المشرع في تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية  :(االختراؽ)التسرب /ثالثا
الخطيرة عندما تقتضي ضركرات التحرم كالتحقيؽ في إحدل الجرائـ  يتـ المجكء إلييا ،(2)2006سنة 

 12/1 مكرر 65لمادة كطبقا ؿ، ج.ا. مف ؽ كخصص لو المشرع الجزائرم الفصؿ الخامسسالؼ ذكرىا
التسرب ىك قياـ المأذكف لو بالتحقيؽ في الجريمة بمراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيـ جريمة، أك 
التكغؿ داخؿ جماعة إجرامية بإيياميـ أٌنو شريؾ ليـ، كيسمح لضباط كأعكاف الشرطة القضائية بأف 
يستعممكا ليذا الغرض ىكية مستعارة كأف يرتكب عند الضركرة بعض الجرائـ، دكف أف يككف مسؤكال 
 .(3)جزائيا، كذلؾ بيدؼ مراقبة أشخاص مشتبو فييـ ككشؼ أنشطتيـ اإلجرامية، بإخفاء اليكية الحقيقية

كنظرا لخطكرة ىذا اإلجراء عمى أمف الشرطة كتطمبو لجرأة ككفاءة كدقة العالية، أخدعو المشرع 
 : لضكابط كشركط قانكنية تمثمت في

يجؿ أف ك ج.إ. ؽ11 مكرر 65استنادا لنص المادة : صدكر إذف مف السمطة القضائية المختصة- 
كنكع الذم تتـ العممية تحت مسؤكليتو يذكر فيو ىكية ضابط الشرطة القضائية  كما.  كمسببمكتكبككف م

الجريمة اٌلتي تبرر المجكء إلى ىذا اإلجراء كالمدة الزمنية المحددة لمعممية كاٌلتي ال يمكف أف تجاكز مدة 
كيجكز ،  أشير قابمة لمتجديد حسب مقتضيات التحرم أك التحقيؽ ضمف نفس الشركط الشكمية كالزمنية04

 كىذا طبقا لنص .لمقاضي الذم رخص بإجرائيا أف يأمر في أم كقت بكقفيا قبؿ انقضاء المدة المحددة
. 15 مكرر 65المادة 

                                                           
 .147عبد الرحماف خمفي، الرجع السابؽ، ص- 1
سـ إ منو تحت 56في نص المادة  (06/01)كردت ىذه التقنية ألكؿ مرة في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو - 2
كتحديد مفيكمو " التسرب" أيف تـ ضبطو باسـ 22-06لكف بقي ىذا المصطمح غامضا حتى جاء القانكف " االختراؽ"

جراءاتو في نص المادة   .147نقال عف بد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص. يمييا  كما11، ص مكرر65كا 
 .150-149، صنفس المرجع- 3
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يجب عمى ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ عممية التسرب يكضع تقرير مفصؿ يشمؿ جميع  - 
جكانب العممية، مع ذكر األسماء كاألماكف بدقة، ككذا الكسائؿ المستعممة كاألشياء ذات الصمة كالكيفيات 

.  (1)اٌلتي تتـ مف خالليا مخادعة الفاعميف

في نياية مرحمة التحقيؽ األكلي، يجب عمى ضابط الشرطة القضائية تحرير محاضر يدكف فييا 
جميع اإلجراءات التي قامكا بيا كيحدد فييا كقت اتخاذ اإلجراء كمكاف حصكلو، مع كجكب اشتماؿ ىذه 

المحاضر عمى تكقيع ضباط الشرطة القضائية كالشيكد كالخبراء الذيف تـ سماعيـ أك أخذت خبرتيـ 
الفنية، تـ يتـ إرساؿ ىذه المحاضر إلى النيابة العامة  مف جميع المستندات كاألدلة المضبكطة خالؿ ىذه 
المرحمة، لتتخذ كفؽ سمطة المالئمة  ما تراه مناسبا إما البث فييا كمباشرتيا، أك تأمر بأال كجو لممتابعة 

 . كبالتالي يحفظ ممؽ القضية

الييئات المساعدة عمى التحرم كالتحقيؽ في بعض الجرائـ : الفرع الثالث
 االقتصادية

دفعت خصكصية الجريمة االقتصادية كصعكبة اإلثبات في بعضيا، بالمشرع إلى منح بعض 
الجيات اإلدارية سمطة البحث كالتحرم فييا، ذلؾ ألٌف الضبطية القضائية ال يمكف ليا بمفردىا كشؼ 

، المجنة المصرفية (أكال)جميع الجرائـ االقتصادية، كلعٌؿ أبرز ىذه الييئات خمية معالجة االستعالـ المالي 
 .(خامسا)، ىيئة مكافحة الفساد (رابعا)، مجمس المحاسبة (ثالثا)المفتشية العامة لممالية  (ثانيا)

 في إطار مكافحة الجريمة االقتصادية كاٌلتي مف بينيا جريمة تبييض : خمية معالجة االستعالـ المالي/أكال
استجابة  األمكاؿ ذات الخطكرة الكبيرة خاصة في العصر الحديث الرتباطيا بتمكيؿ الجماعات اإلرىابية، ك

 15/11/2000 المؤرخة في (2)التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية
، تماشيا مع 02/55 بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 05/02/2002اٌلتي صادقت عمييا الجزائر بتحفظ في 

ـٌ إنشاء جياز لدل الكزير المكمؼ بالمالية تسمى بخمية معالجة االستعالـ المالي   االتفاقية المذككرة أعاله ت

                                                           
 .343تياب نادية، المرجع السابؽ، ص- 1
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة - 2

 5 المؤرخ في 02/55مرسـك الرئاسي رقـ اؿ، المصادؽ عمييا بتحفظ مف طرؼ الجزائر بمكجب 2000 نكفمبر 15يـك 
 .03، ص2002 فبراير10، المؤرخة في 09ج، العدد .ج.ر.، ج2002فبراير 
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 (1)127-02التنفيذم المرسـك  بمكجب يؤكؿ إلييا ميمة البحث كالتحرم عف العمميات المالية المشبكىة،

 .كىي تختٌص بمكافحة نكع معيف مف الجرائـ االقتصادية كىي جرائـ تبييض األمكاؿ

 حيث نصت الشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي،مف أجؿ ضماف فعالية ىذا الجياز منحو المشرع 
 ة كاالستقالؿالخمية مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكم" أٌف عمىنفس المرسـك المادة الثانية مف 

يدير الخمية رئيس كتسيرىا : " مف نفس المرسـك تشكيمة ىذه الخمية بنصيا09، كحددت لنا المادة "المالي
 مف المرسـك التنفيذم 10كحسب المادة ". المجمس، األمانة العامة، المصالح:أمانة عامة، تتككف مف 

رئيس؛ أربعة أعضاء يتـ اختيارىـ نظرا لكفاءتيـ في المجاالت البنكية : المذككر أعاله مف سبعة أعضاء
 ."قاضييف اثنيف يعينيما كزير العدؿ، حافظ األختاـ، بعد رأم المجمس األعمى لمقضاءكالمالية كاألمنية؛ 

 مف نفس المرسـك كىي (2)04أٌما بخصكص صالحيات خمية معالجة االستعالـ المالي حددتيا المادة 
 :متمثمة في

المتعمقة بكؿ عمميات تمكيؿ اإلرىاب أك تبييض  (اإلخطار بالشبية)تتسٌمـ تصريحات االشتباه  -
 .األمكاؿ التي ترسميا إلييا، الييئات كاألشخاص الذيف يعينيـ القانكف

 معالجة تصريحات االشتباه بكؿ الكسائؿ أك الطرؽ المناسبة عف طريؽ التحرم كالتحميؿ باإلضافة -
 .التحميؿ القانكني لممعطيات إلى

 إرساؿ الممؼ المتعمؽ بذلؾ عند االقتضاء إلى ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا، كمما كانت -
 .الكقائع المعاينة قابمة لممتابعة الجزائية

 .اقتراح كٌؿ نص تشريعي أك تنظيمي يككف مكضكعو مكافحة تمكيؿ اإلرىاب كتبييض األمكاؿ -
 .كضع اإلجراءات الضركرية لمكقاية مف كؿ أشكاؿ تمكيؿ اإلرىاب كتبييض األمكاؿ -
التعاكف الدكلي مف خالؿ إمكانية تبادؿ المعمكمات التي تحكزىا مع ىيئات أجنبية، بمعمكمات  -

ة المعاممة بالمثؿ، كما تعمؿ عمى جمع كؿ البيانات الخاصة بكحدات االستخبارات طمماثمة شرم
 .ة في العالـ كالقكانيف المتعمقة بالتعاكف الدكليػػالمالي

                                                           
، يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي كتنظيميا 07/04/2002 المؤرخ في 02/127المرسـك التنفيذم رقـ - 1

 المؤرخ 08/275، المعدلة كالمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 16ص ، الصادرة بتاريخ،23 ج، العدد.ج.ر.كعمميا، ج
 ، كالمعدؿ كالمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ18، ص 2008، الصادرة 50ج، العدد .ج.ر.، ج06/09/2008في 
. 6، ص2013، الصادرة 23ج، العدد .ج.ر.، ج15/04/2013، المؤرخ في 13/157

 . ذكراؿ المعدؿ كالمتمـ سالؼ 02/127 مف المرسـك التنفيذم رقـ 4الرجكع لنص المادة - 2
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تعمؿ مصمحة التكثيؽ لمخمية عمى جمع كحفظ كؿ الكثائؽ كالدراسات كاألدكات البيداغكجية  -
 عمى كؿ ما يجرم في العالـ في مجاؿ الكقاية االطالعلمتدريب في مجاؿ عمميا، كما تعمؿ عمى 

خبار المجمس كالمصالح بذلؾ، كذلؾ باستعماؿ كؿ  مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كا 
 .الكسائؿ التقنية كالتكنكلكجية الحديثة

 لمقكاعد حكؿ مدل احتراميا البنكؾ ميمة الرقابة عمى المصرفية ل المجنةؿ تتك:المجنة المصرفية/ ثانيا
 استغالؿ الشركط المحددة لمقياـ بالعمميات المالية كتفادم احتراـ بدأ مف مراقبة ،القانكنية المتعمقة بتسييرىا

البنؾ اٌلذم أغفؿ كاجب اإلخطار بالشبية عف ك تبييض األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، عممياتالبنؾ في 
 .(1)العمميات المالية المشبكىة يعتبر متكاطأ في تبييض األمكاؿ

 المتمـ، في الباب  المتعمؽ بالنقد كالقرض(2)11-03نظـ المشرع عمؿ ىذه الييئة بمكجب القانكف 
 مف نفس 106/1الخامس مف الكتاب السادس المعنكف بػ مراقبة البنكؾ كالمؤسسات المالية كحددت المادة 

 :تتككف المجنة المصرفية مف: "القانكف تشكيمة ىذه المجنة بنصيا

 رئيسا؛ ثالثة أعضاء يختاركف بحكـ كفاءتيـ في المجاؿ المصرفي كالمالي محافظ البنؾ المركزم- 
كالمحاسبي؛ قاضياف ينتدباف مف المحكمة العميا يختارىما الرئيس األكؿ ليذه المحكمة بعد استشارة 

 ".المجمس األعمى لمقضاء

 النصكص القانكنية احتراـميمة السير عمى أككمت إلييا ، مف نفس القانكف (3)105 المادة كبمكجب
كالتنظيمية المفركضة عمى  المالية، كما تضطمع بميمة التحرم كالتحقيؽ في العمميات المالية المعقدة أك 

ـٌ في ظركؼ غير عادية، كذلؾ بفحص الكثائؽ كالمعمكمات كالتصرؼ بصفة  غير المبررة أك التي تت
كما ليا أف تباشر إجراءات  .جراميةاإل العمميات اكتشاؼمستعجمة بإخطار الييئة المختصة في حالة 

                                                           
  ، كمية الحقكؽ(غير منشكرة) دكتكراه أطركحةالعيد سعدية، المسؤكلية الجزائية لمبنؾ عف جريمة تبييض األمكاؿ، - 1

 . 284، ص2016جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
، الصادر في 52ج رقـ .ج.ر.، المتعمؽ بالنقد كالقرض، ج26/08/2003 الصادر في 03/11 القانكف- 2

الصادر  ،50ج، رقـ .ج.ر.ج ،26/08/2010 الصادر في 10/04 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 27/08/2003
، الصادر بتاريخ 57ج، العدد .ج.ر.، ج11/10/2017 المؤرخ في 17/10، كالمتمـ بالقانكف 01/09/2010
12/10/2017. 

 .ذكراؿ المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ سالؼ 105الرجكع لنص المادة - 3
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البنكؾ كالمؤسسات المالية التي تثبت عجزا في ممارسة الرقابة أك إخطار الييئات المختصة  التأديب ضد
 .(1)المشبكىة بالعمميات

الرتكاب بعض الجرائـ االقتصادية الخطيرة  حاكؿ المشرع بسط السيطرة عمى جميع المنافذ المتاحة بالتالي
ات باإلخطار عنيا، إما بإخطار خمية معالجة ىيئ كألـز جميع األشخاص كاؿ مثالتبييض األمكاؿكجريمة 
ما بإخطار السمطة القضائية مباشرةاالستعالـ .  المالي، كا 

 المفتشية العامة لممالية ىيئة لممراقبة الدائمة تعمؿ تحت السمطة المباشرة :المفتشية العامة لممالية/ ثالثا
، كتبعا لإلصالحات االقتصادية التي عرفتيا (2)53-80لكزارة المالية، تـ إنشاءىا بمكجب المرسـك رقـ 
 .(3)البالد تـ تحديث ىذا الجياز بمكجب عدة مراسيـ

كتعمؿ  08/273 تشية العامة لممالية ألحكاـ المرسـك التنفيذم رقـؼيخضع تنظيـ اليياكؿ المركزية لمـ
، كيسير عمى حسف (4)كميا تحت سمطة رئيس المفتشية العامة لممالية الذم يعيف بمكجب مرسـك رئاسي

 .(5)كيضمف إدارة كتسيير المستخدميف كالكسائؿ بالمفتشية العامة لممالية سير اليياكؿ المركزية كالجيكية،
يديرىا  )العممية الكحدات، ىياكؿ عممية الرقابة كالتدقيؽ كالتقييـ: مف (6)كتتككف المفتشية العامة لممالية

 . ىياكؿ الدراسات كالتقييس كاإلدارة كالتسيير،(بعثات كمكمفكف بالتفتيش مديرك

 :المفتشية العامة لممالية المياـ التالية كتتكلى 

 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04ك 03 تشمؿ ىذه الميمة مجاالت متعددة حددتيا المكاد: ميٌمة التقييـ- 
التقييـ االقتصادم كالمالي لنشاط شامؿ أك  تقييـ أداء أنظمة الميزانية؛ :كىي المذككر أعاله 08/273

                                                           
الغش الضريبي كتبييض األمكاؿ –كاسطي عبد النكر، المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ االقتصادية - 1

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف (غير منشكرة) دكتكراه أطركحة، -نمكذجا
 .308، ص2016-2017

 ج، عدد.ج.ر.، يتضمف إنشاء المفتشية العامة لممالية، ج1980 مارس 1، مؤرخ في 80/53المرسـك التنفيذم رقـ - 2
. 349، ص1980، الصادرة 10

 الذم يحدد صالحيات المفتشية العامة لممالية 06/09/2008 المؤرخ في 08/272الرجكع لممرسـك التنفيذم رقـ - 3
 اٌلذم يتضمف تنظيـ اليياكؿ المركزية المفتشية 06/09/2008 المؤرخ في 08/273كمجاؿ تدخميا، لممرسـك التنفيذم رقـ 
 الذم يحدد تنظيـ المفتشيات الجيكية لممفتشية 06/09/2008 المؤرخ في 08/274العامة لممالية، لممرسـك التنفيذم رقـ 

(.  16-15-08، ص2008، الصادرة 50ج، عدد .ج.ر.ج، (العامة لممالية كصالحياتيا
 .  سالؼ الذكر08/273 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02الرجكع لنص المادة - 4
 . سالؼ الذكر08/273 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03الرجكع لنص المادة - 5
 . سالؼ الذكر08/273 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05الرجكع لنص المادة - 6
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تقييـ شركط تسيير كاستغالؿ المصالح العمكمية مف طرؼ  قطاعي أك فرعي أك لكياف اقتصادم؛
نظاميا؛ تقييـ السياسات العمكمية ككذا النتائج المتعمقة بيا، كىذا بغية   ميما كافةالمؤسسات االمتيازم

ـٌ ىذا مف خالؿ  البحث في مدل تحقيؽ الميزانية األىداؼ االقتصادية كالمالية كاالجتماعية المسطرة، كيت
 .انجاز دراسات، كتحاليؿ مالية اقتصادية لتقدير فعالية التسيير كنجاعتو

المفتشية العامة لممالية رقابة تمارس " 272-08 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2لمادة طبقا ؿ: ميمة الرقابة- 
عمى التسيير المالي كالمحاسبي المصالح الدكلة، كالجماعات اإلقميمية، ككذا الييئات كاألجيزة كالمؤسسات 

 :كتمارس الرقابة أيضا عمى .الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية

 .المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم -
 الطابع الضماف االجتماعي التابعة لمنظاـ العاـ كاإلجبارم ككذا كؿ الييئات ذات ىيئات -

 . االجتماعي كالثقافي التي تستفيد مف مساعدة الدكلة أك الييئات العمكمية
. "كؿ مؤسسة عمكمية أخرل ميما كاف نظاميا القانكني -

لمالية استعماؿ المكارد التي جمعتيا ؿتراقب المفتشية العامة " بأنو نفس المرسكـ مف 3 في المادة كما جاء
 ...".الييئات أك الجماعات ميما كانت أنظمتيا القانكنية

مراقبة التسيير المالي ييدؼ ؿالمفتشية العامة لممالية ليا مجاؿ تدخؿ كاسع بذلؾ يتبف أٌف 
لمصالح الدكلة كالجماعات اإلقميمية، ككذا الييئات كاألجيزة كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد كالمحاسبي 

 .المحاسبة العمكمية

 ميمة حماية الماؿ العاـ كمحاربة أناط المشرع لفساد، في إطار مكافحة ؿ: مجمس المحاسبة/ رابعا
كمف أىـ ىذه المؤسسات ، مؤسسات مكمفة بالرقابة إلى عٌدة المخالفات المالية كاإلضرار بالخزينة العمكمية

كحمايتيا مف التبديد كسكء التسيير تـ ،  المكمؼ بالرقابة البعدية لألمكاؿ العمكمية"مجمس المحاسبة"
 (2)80/05 بمكجب القانكف رقـ 1980، كتـ تنصيبو عاـ (1)1976التنصيص عمى إنشائو بمكجب دستكر 

يكضع مجمس المحاسبة تحت السمطة العميا لرئيس الجميكرية "حيث جاء في المادة الثالثة منو عمى أٌنو 

                                                           
يؤسس مجمس المحاسبة، مكمؼ " :ذكر بنيااؿ سالؼ 1976 مف دستكر الجزائرم لسنة 190نصت عمى إنشاءه المادة - 1

بالمراقبة الالحقة لجميع النفقات العمكمية لمدكلة كالحزب كالمجمكعات المحمية كالجيكية كالمؤسسات االشتراكية بجميع 
 ...". أنكاعيا، يرفع مجمس المحاسبة تقريرا سنكيا إلى رئيس الجميكرية

 ج، عدد.ج.ر.، المتعمؽ بممارسة المراقبة مف طرؼ مجمس المحاسبة، ج1980 مارس 1 المؤرخ في 80/05القانكف - 2
 .338، ص1980، الصادرة 10
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دارية مكمفة بمراقبة مالية الدكلة كالحزب كالمؤسسات المنتجة  كىك ىيئة ذات صالحيات قضائية كا 
ككاف بعد إنشائو يتمتع باختصاص إدارم ". كالمجمكعات المحمية كالمؤسسات االشتراكية بجميع أنكاعيا
 .كقضائي لممارسة الرقابة الشاممة عمى جميع المؤسسات

 (1)23-90بمكجب القانكف رقـ  تـ تضييؽ مجاؿ رقابة مجمس المحاسبة، كذلؾ 1990بعد سنة 
ـٌ تجريده مف كما أخرج مف ،  القضائية كجعمو مجرد ىيئة إدارية مستقمة لمرقابة الالحقةق صالحياتحيث ت

، حيث غير أف ىذه االنتكاسة لـ تدـ طكيال.(2)دائرة اختصاصو رقابة المؤسسات العمكمية االقتصادية
أعاد المشرع  (4)02-10 السارم المفعكؿ حاليا، المعدؿ بمكجب األمر رقـ (3)20-95األمر رقـ بصدكر 

 ليذا الجياز، حيث بمكجبو أصبح يتمتع القضائيةتنظيـ مجمس المحاسبة بشكؿ يكرس الطبيعة 
 .رقابيةق اؿاختصاصاتباختصاصات قضائية شاممة إلى جانب 

 كحدد النظاـ (5)95/337أما بالنسبة لتشكيمة مجمس المحاسبة حددىا المرسـك الرئاسي رقـ 
دارية، فتشكيمتو ذات طابع متميز فيي متككنة مف ىياكؿ  الداخمي لممجمس، كباعتباره ىيئة قضائية كا 
رئيسية أنشأت لتقـك بالمياـ القضائية ىذا مف جية، كمف جية أخرل يتضمف ىياكؿ إدارية مساعدة 

 .لألجيزة القضائية الرئيسية

، غرؼ (6) المجمس تتككف مف، رئاسة اليياكؿ الرئيسية رئاسةالمتمثمة فيألجيزة القضائية فبالنسبة ؿ
 .(9)النظارة العامة، (8) كتابة ضبط المجمس،(7)المجمس

                                                           
  53 عدد ج،.ج.ر.ج، المتعمؽ بتنظيـ كسير مجمس المحاسبة، 1990 ديسمبر 4، مؤرخ في 23-90قانكف رقـ - 1

 .80/05  أحكاـ القانكف رقـإلغاء منو تـٌ 74بمكجب المادة . 1690 ص،1990 ديسمبر 5بتاريخ الصادر 
ال تخضع الختصاص مجمس المحاسبة العمميات الخاصة باألمكاؿ " عمى أٌنو 32 /90 مف القانكف رقـ 04تنص المادة  -2

 ".اٌلتي تتداكليا طبقا لمقانكف المدني كالقانكف التجارم، كالمؤسسات العمكمية االقتصادية
 23، الصادر بتاريخ 39ج، عدد .ج.ر.، يتعمؽ بمجمس المحاسبة، ج1995 جكيمية 17، المؤرخ في 20-95أمر رقـ - 3

 . المعدؿ كالمتمـ1995 جكيمية
ج .ج.ر. المتعمؽ بمجمس المحاسبة ،ج95/20، يعدؿ كيتمـ األمر 2010 أكت 26، مؤرخ في 02-10األمر رقـ - 4

 .4، ص2010 سبتمبر 01، الصادر بتاريخ 50عدد 
 ج.ج.ر.، يحٌدد النظاـ الداخمي لمجمس المحاسبة، ج1995 نكفمبر 20 المؤرخ في 95/377 المرسـك الرئاسي رقـ -5

 .05، ص1995، الصادر 72عدد 
 .ذكراؿ المعدؿ كالمتمـ سالؼ 95/20 األمر مف 4 ك3الرجكع لنص المادة - 6
 .ذكراؿ سالؼ 95/377 مف المرسـك الرئاسي 12 ك09الرجكع لنص المادة - 7
 .95/377 مف المرسـك الرئاسي 4 ك3الرجكع لنص المادة - 8
 .95/377 مف المرسـك الرئاسي 20الرجكع لنص المادة - 9
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المياـ يقـك المجمس ب  جرائـ الفساد بمكافحةليا عالقةفي إطار الصالحيات المخكلة لممجمس التي 
: التالية

حيث يقـك مجمس المحاسبة بالتدقيؽ في شركط استعماؿ المكارد كاألمكاؿ العمكمية مف  :رقابة التدقيؽ -
 .(1)أجؿ المحافظة عمى اإليرادات كالمكجكدات كالتأكد مف سالمة األرقاـ كالبيانات الكاردة في الميزانية

تيدؼ إلى ، فيي المجمس جميع أكجو نشاط الييئات الخاضعة لرقابتو تشمؿ رقابة :رقابة نكعية التسيير -
التأكد مف أف جميع اإلجراءات تتـ كفؽ السياسات المرسكمة، كأف األىداؼ المقررة تتحقؽ بصكرة فعالة 

مف  (2)69 نص المشرع عمى اختصاص مجمس المحاسبة برقابة نكعية التسيير في المادة، ككبكفاءة عالية
 . المذككر أعاله20-95األمر رقـ 

يتأكد مجمس المحاسبة مف احتراـ قكاعد االنضباط في  :رقابة االنضباط في تسيير الميزانية كالمالية -
مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية، كفي ىذا اإلطار يختص بتحميؿ المسؤكلية ألٌم مسؤكؿ أك عكف يرتكب 

 .(3)مخالفة لقكاعد االنضباط في تسيير الميزانية كالمالية

ال تقتصر تدخالت مجمس المحاسبة عمى رقابة نكعية التسيير  :مراجعة حسابات المحاسبيف العمكمييف -
فحسب، فمف جية أخرل يقكـ بمراجعة حسابات المحاسبيف العمكمييف كمدل مطابقتيا لألحكاـ التشريعية 

 .(4)بشأنوكالتنظيمية المطبقة كيصدر أحكاما 

  يختـ المجمس رقابتو بإصدار تقرير يكجو إلى مسؤكلي الييئات التي كانت محؿ رقابتو ككذلؾ إلى 
دارية  السمطات المعنية، كما لو سمطة إصدار قرارات قضائية باعتبار أٌنو يتمتع باختصاصات قضائية كا 
كيمكف لو إصدار عقكبات في حؽ العكف أك المخالؼ لكف شريطة أف ال تتجاكز عقكبات مالية كالغرامة 

 .(5)مثال

 

 

                                                           
 .ذكراؿ المعدؿ كالمتمـ سالؼ 20/ 95 األمر مف 6الرجكع لنص المادة - 1
 . المعدؿ كالمتمـ20/ 95 األمر مف 65الرجكع لنص المادة - 2
 . المعدؿ كالمتمـ20/ 95 األمر مف 30الرجكع لنص المادة - 3
 . المعدؿ كالمتمـ20/ 95 األمر مف 75-74الرجكع لنص المادة - 4
 .420الحاج عمي بدر الديف، المرجع السابؽ، ص- 5
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أنشئت الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بمقتضى القانكف رقـ : ىيئة مكافحة الفساد/ خامسا
، كىي 2013 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، كشرعت في ممارسة مياـ عمميا في جانفي 06/01

 (2)، تتشكؿ مف رئيس كستة أعضاء(1)سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي
في قضايا الفساد البحث كالتحرم  بميمة - سياسة الكقاية مف الفسادىا في تنفيذدكرإلى جانب –تتكلى 

 في سبيؿ مكافحة الفساد، لذا لياأىـ االختصاصات الممنكحة باالستعانة بالنيابة العامة، كالتي تعتبر مف 
مف أجؿ أف يككف . اٌلتي تساىـ في الكشؼ عف جرائـ الفساد (3)ت صالحية جمع المعمكماالمشرعخكليا 

طمب المعمكمات كالكثائؽ كالحصكؿ عمى  ييعينيا عمى اكتشاؼ جرائـ الفساد منحيا المشرع سمطة لمييئة ما
 21المادة ، فبمكجب عمؿ عمى تجريـ كؿ رفض متعمد في تزكيد الييئة بالمعمكمات كالكثائؽاؿالمستندات ك

 لمييئة صالحية تكجيو طمب لإلدارات كالمؤسسات كالييئات التابعة لمقطاع العاـ أك الخاص ـ.ؼ.ك.ؽمف 
الطالع عمى الكثائؽ كالمعمكمات التي تراىا مفيدة في ا، بيدؼ كمف كؿ شخص طبيعي أك معنكم
 .(4)تحرياتيا لمكشؼ عف جرائـ الفساد

 حتى االطالعلمييئة حؽ نفس القانكف صرحت بأٌف مف  (5)في فقرتيا األكلى 19بالرجكع إلى نص المادة 
 الحصكؿ عمى أكبر قدر مف المعمكمات أجاز  كما أٌنو كفي سبيؿ.عمى المعمكمات المتسمة بالطابع السرم

 .(6) عالقة بالفسادالتي لياكقائع اؿليا القانكف االستعانة بالنيابة العامة في جمع األدلة كالتحرم في 

 تو الكفيحدد المشرع طبيعلـ ،  ليالمعمكمات كالكثائؽ التي يجكز لمييئة طمبيا كترؾ تقديرىابالنسبة ؿ
قيدىا بقيد كحيد ىك أف تككف ىذه الكثائؽ كالمعمكمات مفيدة في الكشؼ عف أفعاؿ الفساد، كتعكد سمطة 

 .تقدير مدل فائدة ىذه المستندات لمييئة نفسيا

                                                           
 .ـ.ؼ.ك. مف ؽ18الرجكع لنص المادة - 1
، يحدد تشكيمة الييئة  2006 نكفمبر 22 المؤرخ في 413-06تـٌ تحديد تشكيمة الييئة بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ - 2

 17ص ،2006 نكفمبر 22 الصادر 74ج، العدد .ج.ر.الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كتنظيميا ككيفيات سيرىا، ج
 . 2012، الصادر 08 ج، العدد.ج.ر.، ج04/02/2012 المؤرخ في 12/64المعدؿ كالمتمـ بمكجب، الرسـك الرئاسي رقـ 

مف بيف اختصاصات الييئة الكطنية لمكافحة الفساد جمع المعمكمات بيدؼ البحث كالتحرم كصرح بذلؾ المشرع في - 3
جمع كمركزة كاستغالؿ كؿ المعمكمات التي يمكف أف تساىـ في الكشؼ "-  :ـ.ؼ.ك. مف ؽ20 الفقرة الرابعة مف المادة مؼ

 ."عف أعماؿ الفساد كالكقاية منيا
 .13سكماتي شريفة، المرجع السابؽ، ص- 4
 .ذكراؿـ سالؼ .ؼ.ك. مف ؽ19الرجكع لنص المادة - 5
 .ـ.ؼ.ك. في فقرتيا السابعة مف ؽ20الرجكع لنص المادة - 6
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كطمب الييئة لممعمكمات كالكثائؽ يكتسي طابعا إلزاميا ككؿ رفض متعمد كغير مبرر في تزكيد الييئة 
  لمشرع كىذا ما يدؿ عمى أف ا،(1)بالمعمكمات كالكثائؽ المطمكبة يشكؿ جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة

 .اعتبرىا مف األجيزة التي ليا عالقة مباشرة بالقضاء

 التحقيؽ االبتدائي في الجريمة االقتصادية: المطمب الثاني

مجمكعة مف اإلجراءات اٌلتي تباشرىا سمطات التحقيؽ بالشكؿ "التحقيؽ االبتدائي ىك عبارة عف 
 .(2)"المحدد قانكنا بغية تمحيص األدلة كالكشؼ عف الحقيقة قبؿ المحاكمة

 يتبيف لنا مف ىذا التعريؼ أٌف اليدؼ مف التحقيؽ ىك جمع األدلة بطرؽ مكضكعية كشرعية، حتى يتـ 
التأٌكد مف مدل صحة االتياـ المكجو مف طرؼ النيابة العامة بشأف الكاقعة اإلجرامية المعركضة عمييػػػا 
كالتحقيؽ االبتدائي ىك مرحمة الحقة عف مرحمة التحقيؽ األكلي المناط بيا لرجاؿ الضبطية القضائية 

 .كسابقة عف مرحمة المحاكمة المناط بيا ىيئة الحكـ

ج كجكبي في مكاد الجنايات، أٌما إذا كانت األفعاؿ اإلجرامية .ا. مف ؽ66كىك حسب نص المادة 
المعاقب عمييا تأخذ كصؼ جنحة فيك اختبارم، كبالتالي يمكف لمنيابة أف تستغني عف التحقيؽ فييا إذا 

 .كجدت بالممؼ أدلة كافية تديف المتيـ

بذلؾ يعتبر التحقيؽ تمييدا لمطريؽ أماـ قضاة الحكـ، كالذم ال يتأتى إال باتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات 
 . القضائية الضركرية لمكشؼ عف الحقيقة

تحقيؽ في الجرائـ االقتصادية، بؿ تركيا  خاصة لؿتمع العمـ أف المشرع الجزائرم لـ يقرر أم إجراءا
 .لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية

كعميو سكؼ نحاكؿ بحث ذلؾ بإيجاز عف طريؽ التعرض لكيفية انعقاد االختصاص لقاضي التحقيؽ في 
، ثـ التطرؽ اإلجراءات (الفرع الثاني)، كمعرفة األعماؿ التي يقـك بيا (الفرع األكؿ)الجريمة االقتصادية 

 . (الفرع الثالث)االحتياطية  لجمع األدلة في الجريمة االقتصادية 

                                                           
 .ـ.ؼ.ك. في فقرتيا الثانية مف ؽ21الرجكع لنص المادة - 1
  (ط.ب)عكض محمد، قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، - 2

 .441، ص1990
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 انعقاد االختصاص لقاضي التحقيؽ في الجريمة االقتصادية: الفرع األكؿ
 سمطة التحقيؽ، ىذه األخيرة تربطيا عالقة تكاممية بسمطة االتياـ، حيث يقع  قاضي التحقيؽيمٌثؿ

عمى عاتؽ النيابة العامة تييئة الدعكل العمكمية كتحديد إطارىا العاـ الذم يدكر في فمكيا التحقيؽ 
االبتدائي، فال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يفتح التحقيؽ في الدعكل العمكمية مف تمقاء نفسو إال بإحالتيا 

 في فقرتيا 38 كىذا ما جاءت بو المادة (1)إليو مف النيابة العامة كأصؿ عاـ كاستثناء مف المدعي المدني
كيختص بالتحقيؽ في الحادث بناء عمى طمب مف ككيؿ الجميكرية أك شككل مصحكبة : "الثالثة بنصيا

 ". 73 ك67بادعاء مدني ضمف الشركط المنصكص عمييا في المادة 

بالتالي مف خالؿ ىذا النص يتبيف لنا أف قاضي التحقيؽ يتصؿ بممؼ الدعكل إما عف طريؽ ككيؿ 
 أك عف شككل جزائية مف المضركر تدعى شككل التحقيؽ،افتتاحي إلجراء  طمب الجميكرية بمكجب

 .(2)مصحكبة بادعاء مدني

 ألكؿ باتصالو سكاء بإرجاع الممؼ إليو أك االٌتياـ عف طريؽ غرفة كما يمكف لو أف يتصؿ بممؼ الدعكل
 مف قانكف اإلجراءات 191ك 190مرة، كذلؾ بيدؼ إجراء تحقيؽ تكميمي كىذا ما نصت عميو المادتيف 

. (3)االستثنائيذا ىك الشكؿ قالجزائية، ك

ج بمكاف كقكع الجريمة أك .ا. مف ؽ40ينعقد اختصاص قاضي التحقيؽ محميا طبقا لنص المادة 
محؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في اقترافيا أك بمحؿ القبض عمى أحد ىؤالء األشخاص 

إاٌل أنو كبعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية، فإٌف المشرع . حتى كلك كاف القبض قد حصؿ لسبب آخر
أجاز تمديد االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ إلى دائرة اختصاص محاكـ أخرل كىذا عف طريؽ 

 المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك 2006 أكتكبر 05 المؤرخ في 348-06المرسـك التنفيذم كذلؾ طبقا التنظيـ، 
 كالمتضمف تمديد، االختصاص المحمي لبعض (4)2016 أكتكبر 17 المؤرخ في 267-16التنفيذم رقـ 

                                                           
عمي شمالؿ، المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، الكتاب الثاني التحقيؽ كالمحاكمة، دار ىكمة لمطباعة - 1

 . 41، ص2017، 2طكالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 .345عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 2
 . 121محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص- 3
، يعدؿ المرسـك التنفيذم رقـ 2016 أكتكبر 17لػ  المكافؽ 1438 محـر 15 مؤرخ في 267-16مرسـك تنفيذم رقـ - 4

 كالمتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكـ 2006 أكتكبر 5 المكافؽ 1427 رمضاف 12 المؤرخ 06-348
 . 2016 أكتكبر 23 المكافؽ 1438 محـر 17الصادر ، 62ج، العدد .ج.ر.كككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ، ج
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كذلؾ في الجرائـ التي حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر المحاكـ كككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ، 
كالجريمة المنظمة كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية كالتي مف بينيا بعض الجرائـ االقتصادية 

 .لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كجرائـ لصرؼ

يتحتـٌ عمى قاضي التحقيؽ التقيد بالتحقيؽ في الكقائع كاألشخاص المحددة بناء عمى الطمب 
االفتتاحي، فإذا ظيرت لو أثناء التحقيؽ كقائع إجرامية جديدة  فإٌنو يتعيف عميو أف يعرض ممؼ القضية 

 . عمى ككيؿ الجميكرية، كىك يقدـ إثر ذلؾ طمبا إضافيا لمتحقيؽ في الكقائع الجديدة

ىذا في حالة إذا كانت الكقائع منفصمة عف التيمة األصمية المبينة في الطمب االفتتاحي، كفي حالة ما إذا 
رفض ككيؿ الجميكرية ىذا الطمب ال يمكف لو التحقيؽ في الجريمة الجديدة كىذا راجع لسمطة المالئمة 

أما إذا كانت الكقائع مف طبيعة التيمة األصمية المبينة في الطمب . التي تتمتع بيا النيابة العامة
االفتتاحي، فإنو يسكغ لقاضي التحقيؽ أف يكاصؿ التحقيؽ فييا بدكف الحاجة إلى عرض الممؼ عمى 

لى طمب إضافي  . (1)النيابة كا 

صدار الحكـ  .بعد انتياء قاضي التحقيؽ، يقكـ بإحالة الدعكل عمى قضاة الحكـ مف أجؿ النظر فييا كا 

 في الجريمة االقتصادية أعماؿ التحقيؽ: الفرع الثاني

أعماؿ التحقيؽ متنكعة كمتعددة لـ يذكرىا القانكف عمى سبيؿ الحصر، بؿ ترؾ أمر تحديدىا إلى 
جية التحقيؽ التي ليا سمطة اتخاذ أم إجراء مف شأنو الكشؼ عف الحقيقة بشرط عدـ الخركج عمى 

، فسح (2)ج.ا. مف ؽ68المشركعية الجزائية، فبالرغـ مف أف المشرع بمكجب الفقرة األكلى مف المادة 
المجاؿ أماـ قاضي التحقيؽ سمطة تقديرية كاممة التخاذ ما يراه مناسبا مف اإلجراءات الضركرية لمكشؼ 
اٌل  عف الحقيقة، إال أٌنو ال يجكز لو مباشرة أم إجراء يمنعو القانكف، كلك كاف مف شأنو إظيار الحقيقة، كا 
اعتبر ما قاـ بو باطال لعدـ المشركعية اإلجرائية، كبالتالي لديو سمطة تقديرية كاممة في حدكد ما يفرضو 

إلخ كالغاية مف ذلؾ ىي الكصكؿ إلى ...القانكف مف شركط  كاحتراـ حقكؽ الدفاع أك كقت ككيفية التفتيش
جمع أدلة اإلثبات الكافية إلحالة المتيـ أماـ جية الحكـ أك التأكد مف عدـ كجكدىا أك عدـ كفايتيا كاألمر 

                                                           
 .127محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 1
يقـك قاضي التحقيؽ كفقا لمقانكف، باتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التي : " في فقرتيا األكلى عمى أٌنو68تنص المادة - 2

 ".يراىا ضركرية لمكشؼ عف الحقيقة، كبالتحرم عف أدلة االتياـ كأدلة النفي
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عندئذ النتفاء كجو الدعكل، فميمة قاضي التحقيؽ ليست ىي الفصؿ في الدعكل كىذا ما أكدتو المحكمة 
قضاء التحقيؽ ال يبحث فيما إذا كاف المتيـ مدانا بالجـر المنسكب إليو : "العميا في إحدل قراراتيا بنصو

يتعيف عمى غرفة االتياـ . مف باب أف ترجيح األدلة ىك مقياس االتياـ كالجـز باليقيف ىك مقياس الحكـ
 .          (1)"استعماؿ صيغة اإلمكاف كالترجيح، كليس ما يفيد اليقيف كالفصؿ في المكضكع

كعدد لنا القانكف مجمكعة مف األعماؿ اٌلتي يباشرىا قاضي التحقيؽ كأحاطيا بجممة مف الضمانات 
 :فيالقانكنية حتى ال يتـ التعسؼ في استعماليا، كىي متمثمة 

التي يقـك بيا القاضي االبتدائي  مف أىـ إجراءات التحقيؽ االستجكابيعتبر :  كالمكاجيةاالستجكاب/ أكال
، بمكجبو يسمح لممتيـ بنفي التيمة عنو كباإلدالء بأقكالو بكؿ حرية دكف ضغط أك تأثير عمى المحقؽ
 :، كقد تعددت تعريفات االستجكاب نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ(2)إرادتو

ىك مناقشة المتيـ في التيمة المنسكبة إليو، كمكاجيتو باألدلة القائمة ضده بغرض استظيار الحقيقة إما "
ـٌ تعريفو بأنو " بإنكار التيمة كدحض ىذه األدلة أك االعتراؼ بالجريمة المنسكبة إليو مناقشة المتيـ "كما ت

 . (3)"بالتيمة المكجية إليو كمكاجيتو باألدلة القائمة ضده

ج، نجد أف قاضي التحقيؽ مف خالؿ قيامو .ا. كما يمييا مف ؽ100كبالرجكع لنص المادة 
االستجكاب عند الحضكر األكؿ، كاالستجكاب في المكضكع :  يتبع ثالثة مراحؿ كىيبباالستجكا

 .كاالستجكاب اإلجمالي

ىك الخطكة األكلى التي يخطكىا قاضي التحقيؽ في مجاؿ التحقيؽ : االستجكاب عند الحضكر األكؿ- 
كالعممية األكلى التي يتعرؼ مف خالليا عمى شخصية المتيـ كىكيتو كمدل خطكرتو، فبعد أف يتحٌقؽ مف 
ىكيتو يحيطو عمما بالكقائع المنسكبة إليو كيخطره بأنو حر في اإلدالء أك عدـ اإلدالء بأم إقرار حكؿ 

ذا أراد المتيـ أف يدلي بأقكاؿ  الكاقعة المنسكبة إليو دكف مناقشتو فييا أك مكاجيتو باألدلة القائمة ضده، كا 

                                                           
، مجمة المحكمة العميا، العدد 764099، ممؼ رقـ 17/11/2011قرار محكمة العميا غرفة الجنائية، بتاريخ - 1
. 407، ص1/2012
. 147، ص1999، 1ط، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، (دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية)جياللي بغدادم، التحقيؽ - 2
. 41، ص1989، (ط.ب)عدلي خميؿ، استجكاب المتيـ فقيا كقضاء، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، - 3
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مف تمقاء نفسو يتمقاىا قاضي التحقيؽ كما ىي سكاء تضمنت االعتراؼ أك اإلنكار دكف الضغط أك التأثير 
 .(1)عمى إرادتو

كما يجب عمى قاضي التحقيؽ خالؿ االستجكاب عند الحضكر األكؿ أف يخطر المتيـ بأٌنو لو 
الحؽ في االستعانة بمحامي لمدفاع عنو، كيمكف أف يمنحو ميمة إلعداد دفاعو، كفي حالة تعذر عمى 
المتيـ اختيار محامي يمكف لقاضي التحقيؽ بناء عمى طمب المتيـ تعييف محامي لو، كبمكجب المادة 

كفي حالة إذا قبؿ المتيـ . (2)ج يجب عمى قاضي التحقيؽ أف ينكه عف ذلؾ في المحضر.ا. مف ؽ100
 .التصريح دكف حضكر محاـ يأمر قاضي التحقيؽ كاتبو بأف ينٌكه في محضر التحقيؽ عمى ذلؾ

ج كذلؾ في حالة .ا. مف ؽ100إاٌل أٌنو يمكف لقاضي التحقيؽ أف يستغني عف مقتضيات المادة 
يجكز لقاضي التحقيؽ عمى الرغـ مف : "ج بنصيا.ا. مف ؽ101االستعجاؿ، كىك ما صرحت بو المادة 

 أف يقـك في الحاؿ بإجراء استجكابات أك مكاجيات 100مقتضيات األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 
. تقتضييا حالة استعجاؿ ناجمة عف كجكد شاىد في خطر المكت، أك كجكد إمارات عمى كشؾ االختفاء

 ".كيجب أف تذكر في المحضر دكاعي االستعجاؿ

في األخير إذا انتيى قاضي التحقيؽ مف تمقي أقكاؿ المتيـ يقرر إما إبقاء المتيـ طميقا، كفي ىذه 
الحالة يجب أف ينبو المتيـ إلى كجكب إخطاره بكؿ تغيير يطرأ عمى عنكانو، كيجكز لممتيـ اختيار مكطف 

 .لو في دائرة اختصاص المحكمة ، كأف يمثؿ أمامو كمما تـ استدعائو

كما قد يرل قاضي التحقيؽ ضركرة تقييد حرية المتيـ، فيصدر في حقو أمرا بكضعو تحت الرقابة 
ج، أٌما إذا رأل ضركرة سمب حرية المتيـ لحسف سير .ا. مف ؽ1 مكرر125القضائية طبقا لممادة 

 المعدؿ 02-15 مف األمر 123التحقيؽ أصدر ضده أمرا بكضعو في الحبس المؤقت طبقا لممادة 
 .كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية السالؼ ذكره

                                                           
. 53عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 1
. ج.ج.ا. مف ؽ100الرجكع لنص المادة - 2
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ففي ىذه الحالة كجب عمى قاضي التحقيؽ أف ينبو المتيـ بأٌف لو أجؿ ثالثة أياـ الستئناؼ أمر 
 سالؼ الذكر، كفي األخير كجب عمى قاضي 02-15 مف األمر 123الكضع في الحبس طبقا لممادة 

اٌل اعتبر المحضر باطال  . (1)التحقيؽ أف يشير في المحضر إلى كؿ إجراء مف اإلجراءات السالفة الذكر كا 

 يتميز االستجكاب في المكضكع عف االستجكاب عند الحضكر األكؿ أنو :االستجكاب في المكضكع- 
. يتمثؿ في مكاجية المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو كمناقشتو فييا تفصيميا، كمجابيتو باألدلة القائمة ضده
ذا كاف التحقيؽ بصدد النظر في جناية فيككف االستجكاب في المكضكع إجبارم، أما إذا كاف بصدد  كا 
جنحة فيك إجراء جكازم، كيمجأ إليو عادة في حالة إنكار المتيـ لمكقائع المنسكبة إليو، عند الحضكر 

 .(2)األكؿ أك في حالة تعقد الممؼ كتشابكو

    االستجكاب كإجراء جكىرم يجمع في ككنو أىـ الطرؽ لمكصكؿ إلى الحقيقة، كفي نفس الكقت أحد 
 مف 105أىـ ضمانات المتيـ، ليذا أكجب المشرع جممة مف الشركط قبؿ المجكء إليو نص عمييا المادة 

ج كمف أىميا كجكب حضكر محامي الدفاع عف المتيـ في االستجكاب، كيتـ استدعاه بمكجب رسالة .ا.ؽ
مكصى عميو يتـ إرساليا إليو قبؿ إجراء االستجكاب بيكميف عمى األقٌؿ ما لـ يتنازؿ المتيـ عف ذلؾ 

كما يحؽ لككيؿ الجميكرية حضكر االستجكاب إذا كاف لو رغبة في ذلؾ، كيقـك كاتب ضبط   (3)صراحة
. ج.ا. مف ؽ106قاضي التحقيؽ بإخطاره بتاريخ االستجكاب بيكميف عمى األقؿ كىذا طبقا لنص المادة 

ـٌ االستجكاب عف طريؽ قياـ قاضي التحقيؽ بسؤاؿ المتيـ عف التيمة المنسكبة إليو، كعف تفاصيؿ  كيت
كقائع القضية كيتـ تسجيؿ كؿ األجكبة التي تفيد التحقيؽ في محضر التحقيؽ، ثـ تعطى الكممة لككيؿ 

الجميكرية إذا كاف حاضرا ككانت لو رغبة في طرح األسئمة، كيكجو ىذا األخير السؤاؿ مباشرة إلى المتيـ 
عمى خالؼ المحامي الذم ال يجكز لو طرح األسئمة إال بإذف مف قاضي التحقيؽ، كليذا األخير أف 

، كىذا (4)يرفض ىذه األسئمة، كلكف بشرط أف يتـٌ تضميف ىذه األسئمة المرفكضة بالمحضر أك ترفؽ بو
 .  ج.ا. مف ؽ107طبقا لنص المادة 

                                                           
. 54عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 1
 .345عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 2
 .ج.ا. مف ؽ105الرجكع لنص المادة - 3
 .158محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص- 4
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بعد االنتياء مف االستجكاب يتـ تالكة المحضر مف طرؼ كاتب الضبط عمى المتيـ ثـ يكقع عميو قاضي 
ـٌ اإلشارة إلى ذلؾ  ٌنما يت ذا رفض ىذا األخير التكقيع فال يجبر عمى ذلؾ كا  التحقيؽ مع الكاتب كالمتيـ، كا 

 .(1)في المحضر

لقاضي التحقيؽ في مكاد الجنايات إجراء استجكاب إجمالي قبؿ إقفاؿ الٌتحقيؽ : االستجكاب اإلجمالي- 
ج في فقرتيا الثانية نجد االستجكاب اإلجمالي ىك إجراء جكازم مف .ا. مف ؽ108كبالرجكع لنٌص المادة 

بما يعني أف االستجكاب اإلجمالي جكازم في الجنايات قبؿ إقفاؿ ..." يجكز لقاضي التحقيؽ"خالؿ عبارة 
 .باب التحقيؽ

براز األٌدلة اٌلتي تـٌ جمعيا  عطاء ممخص عنيا، كا  ييدؼ التحقيؽ اإلجمالي إلى مراجعة الكقائع كا 
كماؿ أم نقص يرل القاضي أنو الزما أك ضركريا في التحقيؽ كيختـ قاضي . خالؿ مراحؿ التحقيؽ كا 

ىذا ىك استجكابؾ األخير كىؿ لديؾ ما تضيفو مف : "التحقيؽ االستجكاب اإلجمالي بالعبارة التالية
 .(2)"تصريحات

يجكز ":  مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ما يمي79نصت المادة : االنتقاؿ لممعاينة/ ثانيا
 إلى أماكف كقكع الجرائـ إلجراء جميع المعاينات الالزمة أك لمقياـ بتفتيشيا  االنتقاؿيؽػػػالقاضي التحؽ

 مف نص المادة يتبيف لنا أٌف المعاينة ىي عبارة ،"...كيخطر بذلؾ ككيؿ الجميكرية الذم لو الحؽ بمرافقتو
عف إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي، يتطمب فييا انتقاؿ قاضي التحقيؽ لمكاف اقتراؼ الجريمة 
لمعاينة حالة األمكنة كاألشياء كرٌبما األشخاص ككؿ ماديات الجريمة التي يمكف إثبات حالتيا قبؿ أف 

 إذ يمـز القانكف االبتدائي،كالمعاينة شأنيا شأف إجراءات التحقيؽ . تتعرض لمتمؼ أك لممؤثرات الخارجية
قاضي التحقيؽ تحرير محضر بما تـ مف إجراءات التحقيؽ بمساعدة كاتب مخصص لذلؾ، كىذا ما 

 . سابقة الذكر79نصت عميو المادة 

 التفتيش ىك انتقاؿ إلى المسكف المراد تفتيشو بيدؼ البحث عف أشياء تتعمؽ : التفتيش كالضبط/الثثا
كالتفتيش كإجراء مف إلجراءات التحقيؽ . بجريمة كقعت فعال تفيد في كشؼ الحقيقة عنيا أك مرتكبيا

يسمح لقاضي التحقيؽ بالبحث في أم مكاف مف المسكف بغرض الحصكؿ عمى ما يفيد في إظيار 

                                                           
 .359عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 1
. 57عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 2
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كليذا يعتبر التفتيش مف أىـ إجراءات التحقيؽ، ألنو قد ينتيي بضبط األدكات اٌلتي استعممت في . الحقيقة
 .(1)ارتكاب الجريمة، أك محصالتيا، أك ضبط أم شيء آخر يفيد في كشؼ الحقيقة

االبتدائي، كليس إجراء مف إجراءات جمع إجراء مف إجراءات التحقيؽ بيذا يعتبر التفتيش 
االستدالؿ، بمعنى آخر ال يمكف لضابط الشرطة القضائية القياـ بيذا اإلجراء ما لـ يكف قد حصؿ عمى 
تفكيض أك رخصة مف السمطات المعنية، كذلؾ لما في ىذا اإلجراء مف مساس لحياة األفراد الخاصة 

تضمف : " مف الدستكر بنصيا47كحرياتيـ كانتياؾ لحرمة مسكنيـ المضمكنة دستكريا في نص المادة 
الدكلة حرمة المسكف، كال تفتيش إال بمقتضى القانكف، كفي إطار احترامو، كال تفتيش إال بأمر مكتكب 

قد نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ التفتيش كشركط إجرائو في  ك".صادر عف سمطات القضائية المختصة
 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية83 إلى 81 كالمكاد مف 47 إلى 44المكاد مف 

 أف يككف ثابتا بالكتابة كمؤرخا كمكقعا حتى يكتسب قكتو القانكنية، شأنو شأف سائر كمف شركطو
إجراءات التحقيؽ مشتمال عمى بياف اسـ ككظيفة مف أصدره كتكقيعو كاسـ المتيـ كالتيمة المنسكبة إليو 

، حيث أجاز المشرع ج.ج.ا.ؽ مف 44، كىذا ما نصت عميو المادة (2)كاألعماؿ المطمكب إجراؤىا
لميؿ االجزائرم التفتيش كالمعاينة في كؿ محؿ سكني أك غير سكني كفي كؿ ساعة مف ساعات النيار ك

الجريمة المنظمة كجريمة تبييض األمكاؿ كجرائـ الصرؼ كجرائـ )االقتصادية إذا تعٌمؽ األمر بالجرائـ 
 مف 47 المنصكص عمييا في الفقرة الثالثة مف المادة (المساس باألنظمة المعالجة اآللية لممعطيات

في ىذه الجرائـ كامؿ التراب  اإلقميمي لقاضي التحقيؽ يتكسع ليشمؿ االختصاص، كما أٌف ج.ج.ا.ؽ
 مف طرؼ اكتشافيا الكطني كسرعة تنفيذىا كصعكبة االقتصاد كىذا نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ عمى الكطني

. السمطات القضائية المختصة

 قاضي التحقيؽ بإجراء التفتيش بنفسو أك بكاسطة مف يندبو لذلؾ مف ضباط الشرطة القضائية يتكلى
 كما يمييا مف قانكف 138أك أم قاضي مف قضاة المحكمة التي يتبعيا قاضي التحقيؽ، كىذا طبقا لممكاد 

 .اإلجراءات الجزائية

                                                           
. 63، صنفس المرجع- 1
ىيثـ عبد الرحمف البقمى، األحكاـ الخاصة بالدعكل الجنائية الناشئة عف الجرائـ المالية، دار النيضة العربية، القاىرة - 2

. 204، ص2005، (ط.ب)مصر، 
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تقرير يصدر عف شخص مف غير الخصـك في الدعكل العمكمية الشيادة  يقصد ب:سماع الشيكد/ رابعا
في شأف كاقعة جرمية أدركيا مباشرة بالرؤية أك بالسماع، كىي بيذا المعنى تعد دليال عف أدلة اإلثبات في 
الدعكل العمكمية، كىي دليؿ مباشر ألٌنيا تنصب عمى الكاقعة أك الفعؿ مباشرة، كما أنيا دليؿ شفكم ألف 

 .(1)الشاىد يدلي بشيادتو أماـ قاضي التحقيؽ شفييا

األصؿ أف ترد الشيادة عمى الكاقعة اإلجرامية مكضكع التحقيؽ، غير أٌنو يمكف أف تنصب عمى أية كاقعة 
أخرل تساىـ في تككيف الجريمة سكاء سبقتيا أك عاصرتيا أك تمتيا أك عمى ظركؼ أك مالبسات ليا تأثير 

 .في ثبكت الكاقعة أك تقدير العقكبة

كأجاز المشرع الجزائرم لقاضي التحقيؽ سماع شيادة كؿ شخص يرل فائدة في سماع شيادتو، سكاء كاف 
يستدعي :  مف قانكف اإلجراءات الجزائية بنٌصيا88شاىد نفي أك شاىد إثبات، كىذا طبقا لنص المادة 

 ...".قاضي التحقيؽ أمامو بكاسطة أحد أعكاف القكة العمكمية كؿ شخص يرل فائدة في سماع شيادتو

ج، بعد ذلؾ .ا. مف ؽ93كييدلي الشاىد بشيادتو بعد أف يؤدم اليميف القانكنية بالصفة التي قررتيا المادة 
يكقع عمى كؿ صفحة مف صفحات المحضر قاضي التحقيؽ كالكاتب كالشاىد الذم لو الحؽ في االطالع 

 .عميو كقراءة فحكل شيادتو قبؿ التكقيع عميو

 المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية، مجمكعة مف تدابير 02-15قد قرر المشرع مف خالؿ  األمر 
الحماية لمشيكد كالخبراء تناكليا في الفصؿ السادس مف الكتاب الثاني لقانكف اإلجراءات الجزائية كخٌصص 

 .(2)28 مكرر65 إلى غاية 19 مكرر65ليا المكاد مف 

 مف شخص مختص فنيا في شأف مسألة أك كاقعة ذات  الخبرة ىي إبداء رأم فٌني: ندب الخبراء/خامسا
أىمية في الدعكل العمكمية، كيتـ المجكء إلى الخبرة، إذا أثيرت أثناء التحقيؽ مشكمة فنية يتكقؼ عمى 

كمف ، (3)حسميا استمرار التحقيؽ، كبمكغ غرضو في التنقيب عف أدلة الجريمة قصد التصرؼ في التحقيؽ
 تعييف خبير محاسب لمعرفة قيمة األمكاؿ المختمسة أك قيمة األمكاؿ المتممص منيا في جريمة :أمثمة ذلؾ

ج في القضايا .ا. مف ؽ143 كأجاز المشرع لقاضي التحقيؽ نذب خبير بمكجب المادة .التممص الضريبي
التي تستكجب ذلؾ كالتي تككف ذات طابع فني تقني اقتصادم، إما مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب مف 

                                                           
. 57عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 1
. 59عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 2
. 530محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص- 3
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ـٌ اختيار الخبير مف جدكؿ الخبراء الذم تعده  ككيؿ الجميكرية أك بناء عمى طمب أطراؼ الخصكـ، يت
، كما يجكز اختيار الخبير مف غير المقيديف في (1)المجالس القضائية بعد استطالع رأم النيابة العامة

 .   (2)جدكؿ الخبراء

 إجراء مف إجراءات التحقيؽ، ييدؼ إلى الكشؼ عف الحقيقة بشأف كقكع الخبير ىكاألمر بندب بالتالي 
جريمة اقتصادية كمسؤكلية الجاني عنيا، كلذلؾ فإنو يصدر مف طرؼ قاضي التحقيؽ كيحرؾ الدعكل 

 .العمكمية التي استيؿ بيا المحقؽ إجراءات التحقيؽ

 عف ذلؾ إذا كاف مف المعينيف بصفة االستغناء بعد أدائو اليميف القانكنية، كيجكز تو الخبير خبريباشر
 بيـ مف أخصائييف في مسائؿ خارجة عف نطاؽ لالستعانةدائمة، كما يجكز لو االستعانة بمف يرل حاجة 

تخصصو بناء عمى طمب يقدمو إلى قاضي التحقيؽ الذم لو حؽ الترخيص لو بضـ فنييف بأسمائيـ 
تقرير بنتائج خبرتو في الميعاد الذم يحدده لو قاضي  يقـك بتقديـ  الخبير عند انتياء.(3)كيؤدكف اليميف

التحقيؽ أك الذم حدده بناء عمى طمب الخبير، كيكدع التقرير لدل كتابة ضبط الجية القضائية التي 
 .(4)أمرت بالخبرة كيثبت ذلؾ اإليداع بمحضر

بعد أف تطرقنا لبعض أعماؿ التحقيؽ التي يقـك بيا قاضي التحقيؽ، نشير بأنو يكجد أعماؿ تحقيؽ 
استثنائية في بعض الجرائـ الخطيرة كالتي مف بينيا بعض الجرائـ االقتصادية التي سبؽ ذكرىا كالمتمثمة 

في جرائـ الصرؼ كتبييض األمكاؿ كالجرائـ الماسة باألنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كالجريمة 
كالتي ذكرىا المشرع عمى سبيؿ الحصر، لمجابيتيا مكف المشرع قاضي التحقيؽ مف أف يعيد ... المنظمة

إلى أحد ضباط الشرطة القضائية كتحت إشرافو القياـ باعتراض المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط 
جراء عممية التسرب كاٌلتي سبؽ كأف تناكلناىا بالبحث سابقا  .الصكر كا 

 اإلجراءات االحتياطية لجمع األدلة في الجريمة االقتصادية: الفرع الثالث

 بغيره  بالتيمة المنسكبة إليو كمالقاتومكاجيتوك حضكر المتيـ الستجكابو االبتدائي التحقيؽ يقتضي
 .ليقكـ ىك بدكره بالدفاع عف نفسو كفقا لمضمانات المقررة تشريعيامف المتيميف أك الشيكد، 

                                                           
. ج.ج.ا.مف ؽ 1 /144 الرجكع لنص المادة -1
 .ج.ج.ا. مف ؽ144/2 الرجكع لنص المادة -2
 .ج.ج.ا. مف ؽ149 الرجكع لنص المادة -3
 .ج.ج.ا.مف ؽ1 الرجكع لنص المادة -4
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لكف قد يخشى في بعض األحياف ىركب المتيـ خاصة إذا تـ استدعاءه كلعدة مرات لكف لـ يحضر كما 
يخشى مف تأثيره عمى باقي المتيميف أك الشيكد، ففي ىذه الحالة خكؿ المشرع لقاضي التحقيؽ بعض 

 األمر بالحبس ،(ثانيا)األمر بالقبض ، )أكال )ألمر باإلحضار اإلجراءات االحتياطية كىي متمثمة في ا
 .)ثالثا )المؤقت 

ذلؾ األمر اٌلذم يصدره : "ج األمر باإلحضار بأٌنو.ا. مف ؽ110عرفت لنا المادة : ألمر باإلحضارا/ أكال
 109المادة  كبالرجكع لنص .(1)"قاضي التحقيؽ إلى القكة العمكمية القتياد المتيـ كمثكلو أمامو عمى الفكر

يجب أف يشتمؿ عمى اسـ المتيـ كلقبو كمينتو فإنو كباقي األكامر األخرل، مف قانكف اإلجراءات الجزائية، 
مضاء قاضي التحقيؽ كالختـ الرسمية، كيستخدـ عادة  كمحؿ إقامتو كالتيمة المنسكبة إليو، كتاريخ األمر كا 

 .في الجنايات كالجنح الخطيرة

ـٌ إرساؿ األمر باإلحضار إلى أحد ضباط أك أعكاف الضبط القضائي، أك أحد أعكاف القكة العمكمية  يت
ذا رفض المتيـ االمتثاؿ ألمر  لمبحث عف المتيـ في المكطف المبيف في األمر كتسميمو نسخة منو، كا 

ج، لحامؿ أمر .ج.ا. مف ؽ 116اإلحضار، يجب إحضاره بكاسطة القكة العمكمية، حيث أجازت المادة 
عند تنفيذ أمر اإلحضار كامتثاؿ . إلحضار في ىذه الحالة االستعانة بالقكة العمكمية لممكاف األقرب إليو

عمى الفكر بحضكر محاميو، فإذا لـ يكف استجكابو المتيـ أماـ قاضي التحقيؽ، يجب عمى ىذا األخير 
ـٌ تقديمو إلى كفي حالة ،  ككيؿ الجميكرية المختص كاٌلذم يطمب مف قاضي التحقيؽ المكمؼمكجكدا فيت

اٌل أيخميى سبيمولكيمف أم قاض أخر مف قضاة المحكمة ؼغيابو   يقكـ باستجكاب المتيـ في الحاؿ، كا 
(2). 

 كاف المتيـ خارج دائرة المحكمة التي يعمؿ بيا قاضي التحقيؽ األمر باإلحضار فقد في حالة ما إذا
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، عمى أٌنو يساؽ إلى ككيؿ الجميكرية بالمكاف الذم كقع 114نصت المادة 
ىذا األخير كيثبت ذلؾ في محضر التحقيؽ ثـ يحيمو إلى حيث يكجد قاضي يستجكبو فيو القبض، ك

 . (3)التحقيؽ المنظكرة أمامو القضية

                                                           
 .369عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 1
 .ج.ج.ا.ؽ مف 112الرجكع لنص المادة - 2
 .ج.ج.ا.ؽ مف 114الرجكع لنص المادة - 3
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لبحث ؿأمر يصدره قاضي التحقيؽ إلى القكة العمكمية : "يعرؼ األمر بالقبض بأٌنو:  األمر بالقبض/ثانيا
، كىك التعريؼ (1)" كحبسواألمر، حيث يجرم تسميموبعف المتيـ كسكقو إلى المؤسسة العقابية المنكه عنيا 

 يصدر قاضي التحقيؽ ىذا األمر في حؽ . مف قانكف اإلجراءات الجزائية119المادة المطابؽ مع نص 
ذا  كاف المتيـ ىاربا أك مقيـ خارج إقميـ . متيـ غير ماثؿ أمامو بعد استطالع رأم ككيؿ الجميكرية كا 

الجميكرية، فإنو يجكز لقاضي التحقيؽ بعد استطالع رأم ككيؿ الجميكرية، أف يصدر ضده أمر بالقبض 
إذا كاف الفعؿ جنحة معاقبا عمييا بعقكبة الحبس أك كاف الفعؿ يشكؿ جناية، كما يجكز لقاضي التحقيؽ 
إصدار أمر بالقبض دكلي ضد المتيـ اليارب إلى الخارج بعد استطالع رأم ككيؿ الجميكرية، كذلؾ في 

 .(2)حالة كجكد اتفاقية بيف الجزائر كالدكلة التي لجأ إلييا المتيـ الفار

فإف اكتممت المدة ، القبض المتيـ خالؿ مدة ثماف كأربعيف ساعة مف عمى قاضي التحقيؽ استجكابيجب 
 يقدمو بدكره إلىأماـ ككيؿ الجميكرية الذم ق يجب عمى رئيس المؤسسة العقابية أف يقدمو لـ يستجكبك

 قاض أخر مف قضاة الحكـ ليقـك باستجكابو يقدـ إلى كفي حالة غيابو ،(3)إف كاف مكجكداقاضي التحقيؽ 
اٌل  إذا بقي المتيـ في المؤسسة العقابية أكثر مف المدة القانكنية دكف استجكاب  ك،أطمؽ صراحةفي الحاؿ كا 

 .(4)كيعرض السمطة المصدرة ليذا األمر لممسؤكلية التأديبية كالجزائيةاعتبر محبكسا تعسفيا، 

القبض أف يدخؿ مسكف أٌم مكاطف قبؿ الٌساعة الخامسة صباحا كال بعد  األمر بال يجكز لممكٌمؼ بتنفيذ
 كباستقراء ىذه المادة   مف قانكف اإلجراءات الجزائية122الساعة الثامنة مساء، كىذا ما نصت عميو المادة 

اٌلتي حددت الكقت القانكني الذم يجب الدخكؿ فيو إلى مسكف المتيـ مف أجؿ إلقاء القبض عميو، نجدىا 
لـ يرد استثناء عمى ىذا الكقت ماداـ أكرده عمى إجراء التفتيش بالنسبة لبعض الجرائـ االقتصادية الخطيرة 

فكاف األجدر بالمشرع أف يعدؿ تكقيت أمر القبض كذلؾ كىذا نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ كالتي سبؽ ذكرىا، 
. كسرعة تنفيذىا كصعكبة إثباتيا

 أك االحتياطي كما تسميو بعض التشريعات كالمشرع الحبس المؤقت يعرؼ : األمر بالحبس المؤقت/ثالثا
أمر مف أكامر التحقيؽ يصدره عمف منحو المشرع ىذا الحؽ متضمنا كضع المتيـ : "المصرم مثال بأنو

                                                           
 .371عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 1
. 85عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 2
 1992-1991، 1طمحمد محده، ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ، الجزء الثالث، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، الجزائر، - 3

. 413ص
. ج.ج.ا. في فقرتيا الثالثة مف ؽ123الرجكع لنص المادة - 4
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، كما يمكف تعريفو بناء عمى "في مؤسسة إعادة التربية لبعض التحقيؽ أك كمو قاصدا سالمة التحقيؽ
إجراء مف إجراءات التحقيؽ ذك طابع : "النصكص القانكنية اٌلتي جاء بيا المشرع الجزائرم بأٌنو

حرية المتيـ بجناية أك جنحة معاقب عمييا  (3)بقرار مسبب (2)، يسمب بمكجبو قاضي التحقيؽ(1)استثنائي
بالحبس بإيداعو في المؤسسة العقابية بناء عمى مذكرة إيداع لمدة محددة قابمة لمتمديد كفقا لمضكابط التي 

 .(4)"قررىا القانكف

 إجراء خطير مف إجراءات التحقيؽ، إذ بمقتضاه تقيد حرية المتيـ كيكدع المؤسسة العقابية قبؿ الحكـ كىك
نما بإدانتو،  إجراء مف إجراءات التحقيؽ قصد بو المشرع كىك ليس بعقكبة يكقعيا قاضي التحقيؽ كا 

  . العبث بأدلة نع المتيـ مف االتصاؿ بالشيكد كمحاكلةمصمحة التحقيؽ ذاتو، كـ

 مكٌرر المعٌدلة 123أٌما بالنسبة لشركط كضع المتيـ رىف الحبس المؤقت طبقا لما جاءت بو المادة 
 السالؼ ذكره، فإنو يجب أف ال يككف لممتيـ مكطف مستقر، أك عدـ تقديمو 02-15بمكجب األمر 

ضمانات كافية لمثكلو أماـ القضاء، أك كانت األفعاؿ التي ارتكبيا جد خطيرة، كما يجب يككف قاضي 
التحقيؽ قد استجكب المتيـ عند الحضكر األكؿ، ثـ يبمغو شفاىة بأنو سكؼ يتـ إيداعو الحبس، كما يبمغو 

 .أيضا بأف لو ميمة ثالثة أياـ الستئنافو، كيشار إلى ىذا التبميغ في محضر االستجكاب

يشترط عمى قاضي التحقيؽ تسبيب أمر الكضع في الحبس المؤقت، كما يجب أف تككف الجريمة التي مف 
ـٌ اتخاذ ىذا اإلجراء تأخذ عمى األقؿ كصؼ جنحة عقكبتيا تتجاكز   سنكات، بمعنى أنو في 03أجميا ت

كىي أىـ العقكبات الجرائـ االقتصادية كىي كثيرة  التي تقؿ عقكبتيا عف ثالثة سنكات أك عقكبتيا الغرامة، 
أك المخالفات ال يمكف  -كما سبؽ تبياف ذلؾ في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب  -لجرائـ االقتصاديةبالنسبة ؿ

م التيريب الجمركي تجريـاتخاذ فييا إجراء الكضع رىف الحبس المؤقت ألنو ال فائدة منو فمثال في 
الحزينة العمكمية ألمكاليا المستحقة كىك  تحصيؿ كالغش الضريبي ال يحقؽ مبرراتو، فما ييـ في ذلؾ ىك 

رىف الحبس  أك التصالح معو كسداد ما ىك مستحؽ ال كضعو عمى الجانيما يتحقؽ بإنزاؿ العقكبة المالية 
 .المؤقت

                                                           
 .ج.ج.ا.ؽ الفقرة الثالثة مف 70الرجكع لنص المادة - 1
 .ج.ج.ا.ؽ مف 123الرجكع لنص المادة - 2
 .ج.ج.ا.ؽ فقرة الرابعة كالخامسة مف 118الرجكع لنص المادة - 3
 2010، كمية الحقكؽ جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة، (غير منشكرة)عمارة فكزم، قاضي التحقيؽ، أطركحة دكتكراه - 4

 .288ص
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بالرغـ مف ىذه المبررات، فإٌف المشرع الجزائرم يعتبره إجراء استثنائي كال يمكف المجكء إليو إال إذا ؼ
 مف قانكف اإلجراءات 1/123 الرقابة القضائية غير كافية، كىذا ما نصت عميو المادة التزاماتكانت 

الجزائية كال يجيزه التشريع الجزائرم إاٌل في الجنايات كالجنح المعاقب عمييا بالحبس كىذا ما نصت عميو 
، كما أنو يجب عمى قاضي التحقيؽ اإلسراع في إنياء  مف قانكف اإلجراءات الجزائية125 ك124المادة 

اٌل انتيكت باإلطالة فيو، حؽ المتيـ في سرعة اإلجراءات أك في المحاكمة في آجاؿ المعقكلة  (1)التحقيؽ كا 
 27 المؤرخ في 07-17 في فقرتيا الرابعة المضافة بمكجب القانكف (2)المقررة بمكجب نص المادة األكلى

 .2017مارس 

حدد المشرع مدة الحبس المؤقت بالنسبة لمجنح التي تفكؽ عقكبتيا مدة ثالث سنكات، بأربعة أشير 
، أٌما بالنسبة لمكاد (ج.ا.ؽ مف 125المادة )قابمة لمتجديد مرة كاحدة بعد استطالع رأم ككيؿ الجميكرية 

الجنايات حددىا بأربعة أشير قابمة لمتمديد مرتيف أك ثالث مرات في الجنايات التي تساكم أك تفكؽ مدة 
 (.ج.ا.ؽ مف 1-125المادة )عقكبتيا عشريف سنة 

كما أٌنو إذا تقرر إجراء خبرة أك اتخاذ إجراءات جمع األٌدلة أك تمقي شيادات خارج التراب الكطني ككانت 
في أجؿ شير قبؿ انتياء المدة القصكل - قاضي التحقيؽ–نتائجيا تبدكا حاسمة إلظيار الحقيقة يمكنو 

 مف المادة 8،7،6،5لمحبس، أف يطمب مف غرفة االتياـ كفقا لألشكاؿ المنصكص عمييا في الفقرات 
 .   تمديد الحبس المؤقت125-1

يجكر لغرفة االتياـ تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشير قابمة لمتجديد أربعة مرات بنفس األشكاؿ 
المذككرة في الفقرة األكلى المبينة أعاله، ككؿ تمديد لمحبس المؤقت ال يمكف أف يتجاكز أربعة أشير في 

 . (3 )ج.ا.ؽ مف 1-125 مف المادة 12ك11كتطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ الفقرتيف . كؿ مرة

 

 

                                                           
 .391عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص- 1
 :ذكراؿسالؼ  2017 مارس 27 المؤرخ في 07/2017عٌدلة بمكجب القانكف ـتنص الفقرة الرابعة مف المادة األكلى اؿ- 2
أف تجرل المتابعة كاإلجراءات التي تمييا في آجاؿ معقكلة كدكف تأخير غير مبرر كتعطى األكلكية لمقضية التي يككف فييا "

 ...".المتيـ مكقكفا
. 97عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 3
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األمر باإلحالة إلى المحكمة المختصة بالفصؿ في الجريمة : المطمب الثالث
 االقتصادية

رأل قاضي التحقيؽ أف األدلة كافية عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ، فإنو يصدر أمران إذا 
 ، فاإلحالة عمى ىذا الكصؼ تعني مف الناحية االنتقاؿ مف طػػػػػػػػػػػػػػكربإحالتيا إلى الجية القضائية المختصة

 .(1)االتياـ كالتحقيؽ إلى طكر المحاكمة، كما أنيا تعد كسيمة النعقاد كالية المحكمة بنظر الدعكل

بخصكص  إلى مرحمة المحاكمة، االبتدائيإذف فاألمر باإلحالة يعني نقؿ الدعكل مف مرحمة التحقيؽ     
 . القكاعد العامةاالقتصادية تطبؽ نفسالجرائـ 

كذلؾ عف  األمر بالتصرؼ في التحقيؽ، قتخرج الدعكل العمكمية مف حكزة قاضي التحقيؽ بإصدار   ؼ
حتى المتيـ  ممؼ القضية إلى ككيؿ الجميكرية، مشيرا فيو إلى إتماـ إجراءات التحقيؽ ضدٌ ق ؿإرساؿطريؽ 

 أياـ، دكف أف يككف قاضي 10يبدم ىذا األخير رأيو في أمر اإلحالة كتقديـ طمباتو المكتكبة في أجؿ 
 .التحقيؽ ممزما بيذه الطمبات بشرط أف يفصؿ فييا بأمر مسبب

    بعد انتياء اإلجراءات المتعمقة بتمكيف ككيؿ الجميكرية مف إبداء طمباتو يأمر قاضي التحقيؽ بإحالة 
 باإلحالة األمر أك (الفرع األكؿ)إلى محكمة الجنح المتيـ عمى المحكمة المختصة، إما بإحالة مرتكبيا 

الفرع )اـ إلى محكمة الجنايات تو مف طرؼ غرفة االتوإحاؿأك  (الفرع الثاني)إلى القطب القضائي 
 .(الثالث

 كمخالفاتاألمر باإلحالة إلى محكمة الجنح : الفرع األكؿ

 مخالفة أك جنحة، يأمر إذا تبيف لقاضي التحقيؽ أف الفعؿ اإلجرامي المرتكب يكيؼ عمى أساس أنو
إذا رأل القاضي أف : " فقرة األكلى بنصيا164بإحالة الدعكل إلى المحكمة كىذا ما جاء في المادة 

ال  تكييفيا القانكني كيجب أف يككف، "الكقائع تكٌكف مخالفة أك جنحة أمر بإحالة الدعكل إلى المحكمة
الماسة  كالجرائـ في جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية)قائمة الجرائـ يندرج ضمف 

اص ػالخ بأنظمة المعالجة اآللية المعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع

                                                           
 سميماف عبد المنعـ، إحالة الدعكل الجنائية مف سمطة التحقيؽ إلى قضاء الحكـ، دار الجامعية الجديدة لمنشر- 1

. 05، ص1999، (ط.ب)، مصر، اإلسكندرية
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في فقرتيا  329كالمادة فقرة الثانية  40 كالمادة فقرة الثانية 37في المكاد المنصكص عمييا ( بالصرؼ
 .ج.ا.ؽ مفاألخيرة 

  مدة حبسو ، كبانتياء يظؿ المتيـ محبكسا عمى ذمة التحقيؽ، فإنوج.ا.ؽ مف 124لنص المادة طبقا 
 قاضي التحقيؽ بأمر اإلفراج عنو فكرنا، كيقكـ بإرساؿ الممؼ مع أمر اإلحالة إلى ككيؿ الجميكرية يقكـ

ليرسمو بغير تميؿ إلى قمـ كتابة المحكمة، كيقـك ككيؿ الجميكرية تنفيذا ألمر اإلحالة بتكميؼ المتيـ 
. (1)اـ المحكمة المحاؿ عمييا الممؼ مع مراعاة مكاعيد الحضكرـبالحضكر في أقرب جمسة قادمة أ

ذا كاف المتيـ في الحبس المؤقت كلـ تنتو مدة حبسو، يجب أف تنعقد الجمسة في أجؿ ال يتجاكز  كا 
 إلى محكمة الجنح بعد إعادة تكييؼ القضية، كىذا بناء عمى االتياـكما يمكف أف تحيؿ غرفة ، (2)شيرا

 إلى محكمة الجنح بعد إعادة تكييؼ القضية االتياـكما يمكف أف تحيؿ غرفة  .قرار اإلحالة التي تصدره
 .كىذا بناء عمى قرار اإلحالة التي تصدره

 األمر باإلحالة إلى القطب القضائي: الفرع الثاني

:  بأٌنو2004 نكفمبر10المؤرخ في  (3)04/14 مكرر المضافة بمكجب القانكف 40 المادة نصت
تطبؽ قكاعد ىذا القانكف المتعمقة بالدعكل العمكمية كالتحقيؽ كالمحاكمة أماـ الجيات القضائية التي تـ "

 40 مف ىذا القانكف، مع مراعاة أحكاـ المكاد مف 329 ك40، 37تكسيع اختصاصيا المحمي طبقا لممكاد
 ".5 مكرر 40 إلى 1مكرر 

في بعض الجرائـ االقتصادية كالتي ذكرىا المشرع عمى سبيؿ الحصر مف ضمف الجرائـ الستة 
بمقتضى المادة ، ىذه األخيرة التي تعتبر مف الجرائـ االقتصادية مسيا التعديؿ جرائـ الفسادالسالفة ذكرىا ك

مختص قاضي التحقيؽ فييا يتكلى المعدؿ كالمتمـ لقانكف الفساد،  (1)10-05 مف األمر رقـ 1 مکرر 24
أخرل، كىك استثناء عمى القاعدة  يجكز فييا تمديد االختصاص المحمي إلى محاكـاٌلتي كبذلؾ، لمقياـ 

                                                           
 .ج.ج.ا.ؽ فقرة األكلى مف 165الرجكع لنص المادة - 1
 .ج.ج.ا.ؽ فقرة الثانية مف 165الرجكع لنص المادة - 2
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2004 نكفمبر10 المؤرخ في 04/14 القانكف - 3
 . 2004 نكفمبر 10، الصادرة في 71 ج، العدد.ج.ر.ج
 كالمتعمؽ 2006 فيفرم 20 المؤرخ 06/01، يعدؿ كيتمـ القانكف 2015 أكت 26 المؤرخ في 10/05 األمر رقـ -1

 . 2010، الصادرة في 50 ج، العدد.ج.ر.بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، ج
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 حيث بعد االنتياء مف -كالتي سكؼ نفصؿ فييا الحقا -العامة المطبقة في مجاؿ االختصاص المحمي
التحقيؽ كقفؿ الممؼ يقـك قاضي التحقيؽ بإحالة ممؼ القضية كقائمة بأدلة اإلثبات إلى ىيئة المحاكمة 

 . ىذه الييئة القضائية ظيرت رسميا مع صدكر القانكف المذككر أعالهبالقطب القضائي المختص إقميميا
 تـ تقسيـ التراب اإلقميمي إلى 2006 أكتكبر 05 المؤرخ في (1)06/348المرسـك التنفيذم رقـ كبمكجب 

 :أربعة أقطاب قضائية كىي

يمتد االختصاص لمحكمة سيدم محمد كككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ ": قطب محكمة سيدم محمد- 
الجزائر، الشمؼ، األغكاط، البميدة، البكيرة، تيزم كزك، الجمفة : ػجالس القضائية ؿـبيا إلى محاكـ اؿ

 .المسيمة، المدية بكمرداس، تيبازة، عيف الدفمى

يمتد االختصاص المحمي لمحكمة قسنطينة كككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ " :قطب محكمة قسنطينة- 
قسنطينة، أـ البكاقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجؿ، سطيؼ : ػإلى محاكـ المجالس القضائية ؿ اقب

 .سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بكعريريج، الطارؼ، الكادم، خنشمة، سكؽ أىراس، ميمة

ا قيمتد االختصاص المحمي لمحكمة كرقمة كككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ ب": قطب محكمة كرقمة - 
 .كرقمة، أدرار، تمنراست، إيميزم، تندكؼ، غرداية: إلى محاكـ المجالس القضائية لػ

ا قيمتد االختصاص المحمي لمحكمة كىراف كككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ ب": قطب محكمة كىراف- 
كىراف، بشار، تممساف، سيدم بمعباس، سعيدة، تيارت، مستغانـ غميزاف : ػإلى محاكـ المجالس القضائية ؿ

 ".معسكر، تيسمسيمت، البيض، النعامة، عيف تمكشنت

كحسف المشرع بكضع ىذه اآللية القضائية المتخصصة لمنظر في بعض القضايا كالتي مف بينيا 
إلخ مما يضمف لنا محاكمة ...بعض الجرائـ االقتصادية كجرائـ الفساد كجرائـ الصرؼ كتبييض األمكاؿ

لممتيميف أماـ جياز قضائي كؼء، يممؾ إمكانيات قانكنية متخصصة، تسمح لو لمكصكؿ إلى استنباط 
 .األحكاـ السميمة سكاء بالبراءة أك اإلدانة 

 

 

                                                           
، المتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكـ 2006 أكتكبر05 المؤرخ في 06/348 المرسـك التنفيذم رقـ -1

 . 2006 أكتكبر 08 ، الصادرة في63 ج، العدد.ج.ر.كككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ، ج
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  قرار اإلحالة مف طرؼ غرفة االتياـ إلى محكمة الجنايات: الفرع الثالث

إذا رأل قاضي التحقيؽ أف الكقائع تككف : "ج بأٌنو.ج.ا. في فقرتيا األكلى مف ؽ166تنص المادة 
جريمة كصفيا القانكني جناية يأمر بإرساؿ ممؼ الدعكل كقائمة بأدلة اإلثبات بمعرفة ككيؿ الجميكرية 
بغير تميؿ، إلى النائب العاـ لدل المجمس القضائي التخاذ اإلجراءات كفقا لما ىك مقرر في الفصؿ 

 ...".الخاص بغرفة االتياـ

 يتضح لنا أٌنو في حالة ما إذا تبيف لقاضي الكقائع تحمؿ كصؼ 166/1مف خالؿ نص المادة 
جناية فإٌنو ال يحيميا عمى محكمة الجنايات ألٌف التحقيؽ في الجنايات كجكبي عمى درجتيف، أم البد أف 

، كماداـ األمر كذلؾ فأنو عمى قاضي التحقيؽ إصدار أمر بإرساؿ ممؼ اـق االتيمر الممؼ عمى غرفة
 االتياـ لتنظر في الدعكل ككؿ ما يحتكيو مف مستندات إلى النائب العاـ اٌلذم بدكره يجدكلو أماـ غرفة

حالة الممؼ إلى محكمة الجنايات االبتدائية  الكاقعة مف جديد، فتقكـ ىذه األخيرة بعدىا بتكجيو االتياـ كا 
، كجاء ىذا التعديؿ 2017 مارس 27 المؤرخ في 17/07 المعدلة بالقانكف (1)197طبقا لنص المادة 

ليتكافؽ مع استحداث محكمتيف لمجنايات إحداىا ابتدائية كالثانية استئنافيو تطبيقنا لمبدأ التقاضي عمى 
 . (2)درجتيف

نفس الشيء لك كاف الممؼ فيو كاقعتيف أك أكثر، ككانت الكاقعة جناية كالثانية جنحة، فإٌف قاضي 
التحقيؽ يصدر أمرر بإرساؿ المستندات إلى النائب العاـ، ليحٌكؿ الممؼ إلى غرفة االتياـ ثـ إلى محكمة 

الجنايات االبتدائية، كذلؾ باعتبار إف محكمة الجنايات ليا اختصاص الفصؿ في الجنايات كالجنح 
المرتبطة، كما أنو يجب أف تككف محكمة الجنايات كاقعة في دائرة  اختصاص المجمس القضائي التابعة 
لو، كىذا ما قررتو المحكمة العميا بمناسبة عرض قضية عمى غرفة االتياـ بعد النقض كاإلحالة، فالغرفة 

، (1)المحاؿ عمييا ال يجكز ليا أف تحيؿ عمى محكمة الجنايات التابعة لمجية القضائية لما قبؿ اإلحالة
 :كىك ما أكدتو في أحد قراراتيا بنصو

                                                           
 غرفة االتياـ أف كقائع الدعكل المنسكبة إلى المتيـ رأتإذا :"ذكراؿسالؼ  17/07 المعدلة بالقانكف 197 تنص المادة -1

إلى  تككف جريمة ليا قانكنا كصؼ جناية، فإنيا تقضي بإحالة المتيـ أماـ محكمة الجنايات االبتدائية، كليا أيضا أف ترفع
 ".تمؾ المحكمة قضايا الجرائـ المرتبطة بتمؾ الجناية

 .319-318 نجمي جماؿ، المرجع السابؽ، ص-2
 .319، صالمرجع السابؽ -1
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حيث أنو يبيف فعال أف قرار غرفة االتياـ بمجمس قضاء قالمة قد تضمف في أسبابو كفي منطكقو  "
مخالفة لمقانكف تمثمت في تعييف محكمة الجنايات بمجمس قضاء تبسة الخارجة عف اختصاص مجمس 

كحيث أف غرفة االتياـ بمجمس قضاء قالمة . قضاء قالمة عكض تعييف محكمة الجنايات ليذا المجمس
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كقكاعد االختصاص المحمي التي 197كبفعميا ذلؾ قد خالفت أحكاـ المادة 

 .(1)"ىي مف النظاـ العاـ كتجاكزت سمطتيا

كما يجب أف يتضمف قرار اإلحالة تحت طائمة البطالف، بياف الكقائع مكضكع االتياـ ككصفيا 
 ، مع تحديد المحكمة 2017/07 المعدلة بمكجب القانكف 198القانكني كىذا ما نصت عميو المادة 

المحاؿ عمييا، كيجب أف يناقش قرار اإلحالة الكاقعة المجرمة كيبرز القرائف كاألعباء اٌلتي تبعث عمى 
نسبة الجـر لممتيـ، مبينا ألركاف ىذه الكاقعة اإلجرامية، كىك ما أكدتو المحكمة العميا في أحد قراراتيا 

 :بقكليا

يجب أف تحدد غرفة االتياـ في منطكؽ قرارىا الكاقعة المتابع بيا المتيـ بالضبط بجميع أركانيا  "
حتى تتمكف محكمة الجنايات مف طرح سؤاليا بصفة سميمة، كالقرار المطعكف فيو الذم أشار فقط إلى 

 مف قانكف العقكبات يككف قد أخطأ في تطبيؽ 214تزكير محرر رسمي دكف ذكر طريقة ذلؾ كفقا لممادة 
 .(2)"القانكف

 

 

 

 

 

 
                                                           

 2013/2، المجمة القضائية، العدد 882755، ممؼ رقـ 22/11/2012قرار محكمة العميا غرفة الجنائية، بتاريخ - 1
. 359ص

، المجمة القضائية، عدد خاص 270083، ممؼ رقـ 26/06/2001قرار محكمة العميا غرفة الجنائية، بتاريخ - 2
. 287، ص2003 باالجتياد القضائي لمغرفة الجنائية
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كالمحاكمة كاإلثبات في الجريمة االختصاص القضائي نطاؽ : المبحث الثالث
 االقتصادية

تعتبر مرحمة المحاكمة المرحمة الحاسمة في الدعكل العمكمية، كالتي يتحدد مف خالليا مصير 
المتيـ بالجريمة، كىي في الكاقع تحقيؽ يجريو قضاة الحكـ المختص، مف خالؿ المناقشات كاالستجكابات 

التحقيؽ "كالمكاجيات كاألسئمة كالمرافعات التي تتـ أثناء جمسة المحاكمة، لذلؾ سميت ىذه المرحمة بػ 
 ، كباعتبارىا المرحمة الختامية في الدعكل العمكمية، كتتطمب ىذه األخيرة مجمكعة مف الضػػػػػمانات "النيائي

 .(1)تكفؿ في ىذا الفصؿ الكصكؿ إلى الحقيقة الكاقعية كالقانكنية محققا بيا العدالة القضائية 

كيقكدنا الحديث عف محاكمة الجرائـ االقتصادية إلى البحث عف الجية التي تنظر في ىذه الجرائـ 
فبالرجكع إلى التشريعات الجزائية نجدىا اختمفت في تحديد الجية المختصة بالفصؿ في ىذا النكع الخاص 

مف الجرائـ، فمنيا مف أسندت االختصاص فييا إلى المحاكـ العادية كمنيا مف أسندتيا إلى محاكـ 
 .استثنائية خاصة بالفصؿ بالجرائـ االقتصادية

 في االختصاص القضائيتطكرا سريعا بخصكص كبالرجكع إلى المشرع الجزائرم نجده شيد 
 فبعد أف كاف االختصاص األصيؿ في نظر الجرائـ االقتصادية يعكد إلى محاكـ ،المجاؿ االقتصادم

بيذه التكقؼ عف العمؿ ، تـ  الجرائـ ذات الطابع االقتصادملمجابية بعد االستقالؿ ىا إنشاء، تـٌ استثنائية
يؤكؿ اختصاص شأف الجرائـ المألكفة، بعد ذلؾ الجرائـ االقتصادية شأنيا لتصبح المحاكـ االستثنائية 

 .النظر فييا إلى المحاكـ العادية

 في المحاكـ االبتدائية كمحاكـ الجنايات كٌؿ في دائرة  كالمخالفاتتختص محاكـ الجنحؼ
 ليا، كما قاـ كتكقيع الجزاءات المقٌررةاالقتصادية،  بنظر الدعاكل العمكمية الخاصة بالجرائـ اختصاصو
تدعيـ قطاع العدالة بجياز قضائي ذك اختصاص مكسع يطمؽ عميو باألقطاب الجزائية المشرع ب

 .يسند لو اختصاص بعض الجرائـ االقتصاديةالمتخصصة 

كبالتٌالي تظير مرحمة المحاكمة عدة مسائؿ أساسية تتعمؽ األكلى باالختصاص أم السمطة التي يخكؿ ليا 
، أٌما المسألة الثانية تتعمؽ بإجراءات المحاكمة كالحكـ (المطمب األكؿ)إلييا حؽ الٌنظر في ىذه الجرائـ 

 .(المطمب الثالث)، كالمسألة الثالثة  تتعمؽ بقكاعد اإلثبات الخاصة بيا (المطمب الثاني)فييا 

                                                           
. 161عمي شمالؿ، المرجع السابؽ، ص- 1
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أحكاـ االختصاص بالفصؿ في الجريمة االقتصادية في التشريع : المطمب األكؿ
 الجزائرم

االختصاص القضائي ىك تمؾ الصالحية التي يمنحيا القانكف لمحكمة مف المحاكـ لمفصؿ في 
 . ، فيك سمطة مخكلة لمقضاء لمنظر في الدعاكل عمى النحك المحدد في القانكف(1)قضايا محددة

كالٌتخصص القضائي في الجرائـ االقتصادية معناه تخصص فئة معينة بالنظر في ىذا النكع مف الجرائـ 
مؤىمة تأىيال عمميا خاصا بالعمـ القانكني المعمؽ في ىذا المجاؿ، كالمعرفة الكاسعة كالخبرة بفف تطبيقو 

 في  (2)كالتككيف العممي الخاص عف طريؽ التدريب كالتأىيؿ كالممارسة كالتجربة التي تكسب الخبرة
 .(3)المجاؿ االقتصادم، مٌما يكفر الكثير مف الجيد كالكقت كيكفؿ تحقيؽ عدالة أفضؿ

القضاء يفرض مف جية مقابمة تخصص الييئات القضائية التي تنظر في بعض القضايا  تخٌصص
 .قتصاديةقضايا االاؿالنكعية، منيا عمى كجو الخصكص 

حيث تبمكرت ىذه الفكرة إثر التطكرات التي لحقت النظاـ العاـ االقتصادم في قانكف العقكبات، إذ سارع 
ثـ جاءت ىذا النكع مف الجرائـ المشرع الجزائرم بعد االستقالؿ إلى إنشاء جيات قضائية خاصة لمكاجية 

، فعميو مرت أحكاـ االختصاص القضائي في التشريع األقساـ االقتصادية عمى مستكل محاكـ الجنايات
كاقتناعا بأىمية التخصص سعت الدكلة الجزائرية إلى اإلسراع ، (الفرع األكؿ)الجزائرم بمراحؿ متعددة 

ىذه األخيرة التي تكجت بجممة مف اإلصالحات منيا عمى كجو بكامؿ ق بعممية إصالح جياز العدالة
الخصكص تدعيـ قطاع العدالة بجياز قضائي ذك اختصاص مكسع يطمؽ عميو باألقطاب الجزائية 

 .(الفرع الثاني) (1)المتخصصة

 

                                                           
 1988، 2ط الجزائية الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، اإلجراءات محمد  صبحي نجـ، شرح قانكف -1

. 84ص
 (ط.ب)، مصر، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقارنة-حسف حسف الحمدكني، تخصص القاضي الجنائي-2

 . 39، ص2013
 2ط الجزائية، الجزء الثاني، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، اإلجراءاتأشرؼ تكفيؽ شمس الديف، شرح قانكف -3

. 704، ص2012
 .304ص حاج عمي بدر ديف، المرجع السابؽ، -1
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أحكاـ االختصاص القضائي لمفصؿ في :مراحؿ التي مرت بيا: الفرع األكؿ
 الجرائـ االقتصادية في التشريع الجزائرم

ىذا النكع مف سارع المشرع الجزائرم بعد االستقالؿ إلى إنشاء جيات قضائية خاصة لمكاجية 
، كعميو مرت أحكاـ االختصاص ثـٌ جاءت األقساـ االقتصادية عمى مستكل محاكـ الجناياتالجرائـ 

 :القضائي في التشريع الجزائرم بمراحؿ متعددة نكردىا في ما يمي

 :المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائـ االقتصاديةإنشاء / أكال

القاعدة العامة أف المحاكـ ىي صاحبة الكالية العامة في نظر جميع الجرائـ بما فييا الجرائػػػػػـ 
االقتصادية كالفصؿ فييا طبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية المعمكؿ بو في كؿ دكلة كىذا طبقا لما جاء في 

تختص المحاكـ الجنائية : " التي جاء فييا أٌنو1953مف تكصية مؤتمر ركما لسنة  (أ)البند الخامس 
العادية بالنظر في الجرائـ االقتصادية، كتكقيع الجزاءات المقررة عمى أف تراعي في كؿ محكمة تخصيص 

 .(1)"لذلؾعدد مف قضائيا 

دفعت بعض كالصبغة الفنية التي تتميز بيا االقتصادية جرائـ ؿلطبيعة القانكنية الخاصة ؿؿإاٌل أٌنو كنظرا 
المشرع التشريعات إلى إنشاء محاكـ اقتصادية تتكلى التصدم ليذا النكع مف الجرائـ، كعمى رأسيا 

ىذا النكع الخاص مف استثنائية متخصصة لمنظر كالفصؿ في مجالس استحداث اٌلذم قاـ بالجزائرم 
 كالمتضمف إحداث مجالس 1966 جكاف 21 المؤرخ في 66/180 كذلؾ بإصداره لألمر رقـ الجرائـ،

 قمع الجرائـ التي تمس بالثركة الكطنية كالخزينة العامة  بيدؼ.قضائية خاصة لقمع الجرائـ االقتصادية
 المكظفكف أك األعكاف مف جميع الدرجات التابعكف لمدكلة كلممؤسسات ، كالمرتكبة مفكاالقتصاد الكطني

العمكمية كالجماعات المحمية كالجماعات العمكمية، كلشركة كطنية أك شركة ذات االقتصاد المختمط، أك 
كقد أنشأت بمكجب . (2)لكؿ مؤسسة ذات الحؽ الخاص تقـك بتسيير مصمحة عمكمية أك أمكاال عمكمية

كىراف، تختٌص  قسنطينة،  الجزائركاف مقرىا في، التراب الكطنيىذا األمر ثالث مجالس قضائية عبر 
بالنظر في الجرائـ المقررة في ىذا األمر، بحيث يككف ليا اختصاص محمي مكسع يمتد إلى عدة مجالس 

 .قضائية

                                                           
. 247، المرجع السابؽ، ص1ج محمكد محمكد مصطفى، -1
. األطركحة مف ىذه 12 ص 2 تيميش رقـ  السالؼ ذكره في66/180المادة األكلى مف األمر -2



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 457 - 

المتضمف تحديد أعضاء المجالس القضائية  (1)66/181 كمف أجؿ تنفيذ ىذا األمر صدر المرسـك رقـ
كٌؿ مجمس قضائي يتككف مف رئيس : "في المادة األكلى منو بنصياالخاصة بقمع الجرائـ االقتصادية، 

كرة، كمساعديف أحدىما رسمي يختاره كذلؾ رئيس مجمس الثكرة، كعند تعذر ثرسمي يختاره رئيس مجمس اؿ
حضكر المساعد الرسمي يقـك النائب مقامو، كمف قاضييف مساعديف أحدىما رسمي يقـك مقامو، كعند 

يمثؿ النيابة  ."تعذر حضكر المساعد النائب فالمجمس القضائي يتشكؿ مف رئيس كمساعد كقاض مساعد
العامة لدل المجمس القضائي الخاص لقمع الجرائـ االقتصادية نائب عاـ يجكز لو االستعانة بأحد أك عٌدة 
ف تعذر عميو األمر  ككالء النكاب العاميف، كيحضر الجمسة في المجمس القضائي النائب العاـ بعينو، كا 

 .(2)ينكب عنو أحد ككالء النكاب العاميف لدل المجمس القضائي الخاص

ـٌ  لنيابة العامة لدل المجمس القضائي الخاص بناء عمى  مف طرؼ اتحريؾ الدعكل العمكميةيت
مدة التحقيؽ مختصرة، ال تتعدل ثالثة أشير ميما كاف -  مف طرؼ كزير العدؿ صادرةتعميمات كتابية

 بيا ىذهتتمٌيز ىناؾ مجمكعة مف اإلجراءات االستثنائية الخاصة ك .(3 )خطكرةاؿكصؼ الجريمة أك درجة 
 : كالمتمثمة في لقمع الجرائـ االقتصادية المخصصةالمجالس

يجكز لمنائب العاـ لدل المجمس الخاص إصدار أكامر القضاء، كاستجكاب المٌتيميف قبؿ إخطار  -
 .(4)التحقيؽ قاضي

 .(5 )تيامدة التحقيؽ مختصرة، ال تتعدل ثالثة أشير ميما كاف كصؼ الجريمة أك درجة خطكر -
 .إف رئيس المجمس ليس قاضيا محترفا، بؿ يعيف مف طرؼ رئيس مجمس الثكرة -
 .(6)األحكاـ الصادرة مف طرؼ المجالس الخاصة غير قابمة لمطعف -
 األكامر الصادرة بحبس المتيـ تبقى سارية المفعكؿ إلى حيف الفصؿ في الدعكل دكف الحاجة إلى -

 .(1)تحديده

                                                           
، المتضمف تحديد أعضاء المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائـ 1966  جكيمية21 المؤرخ في 66/181مرسـك رقـ  -1

. (ممغى) 1966 جكيمية 24، الصادرة 54ج، العدد.ج.ر.االقتصادية، ج
 .ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 18المادة -2
. ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 19المادة -3
. ذكر اؿ سالؼ 66/180 مف األمر 22المادة -4
. ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 25المادة - 5
. ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 33 المادة -6
. ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 27 المادة -1
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بالنسبة لمقضايا التي لـ يتـ التحقيؽ فييا مف طرؼ جيات قضائية عادية، ترفع الدعاكل إلى  -
مف قبؿ النائب العاـ لدل المجمس القضائي الخاص بناء عمى طمبات  القضائي الخاص المجمس

 .كزير العدؿ كتابية مف طرؼ
ـٌ إخطار جيات قضائية عادية بقضية تدخؿ ضمف اختصاص المجمس القضائي الخاص  - إذا ت

االقتصادية فيمكف لمنائب العاـ لدل المجمس الخاص المطالبة بالتكفؿ بالقضية بعد  بالجرائـ
إصدار تعميمات كتابية مف طرؼ كزير العدؿ، كفي ىذه الحالة يتـ التنازؿ عف الدعكل بقكة 

القانكف بمجرد ما يبمغ لمنيابة العامة لدل المحكمة المحاؿ عمييا الدعكل قرار النائب العاـ لدل 
 .(1)المجمس القضائي الخاصة

 .(2) بأثر رجعي66/180تطبيؽ أحكاـ األمر رقـ -

 فكرة القضاء المتخصص مف حيث نجد منيا ما تبنت اإلجرائية المقارنة كبالرجكع إلى التشريعات
 قانكف المحاكـ االقتصادية رقـ حيث تـٌ إصدار المصرم نذكر مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ التشريعالمبدأ، 

 إلى إزالة العكائؽ اٌلتي تحكؿ دكف فاعمية القضائية اليادفة، كإحدل أىـ اآلليات (3)2008 لسنة 120
ـٌ تحديد ماىية المحاكـ االقتصادية بصفة عامة، بقكليا(4)األداء االقتصادم : ، كبمكجب ىذا القانكف ت

قضاء متخٌصص يتكلى نظر المنازعات ذات العالقة بالنشاط االقتصادم كاالستثمارم، كتضمف سرعة "
الفصؿ في المنازعات المنصكص عمييا في المشركع، بكاسطة قضاة مؤىميف، كمتخصصيف يتفيمكف دقة 

بما يحقؽ كصكؿ - محميا كعالميا-المسائؿ االقتصادية، كتعقيداتيا في ظؿ نظاـ العكلمة، كتحرير التجارة 
 . (5)" مػع كفالة حقكؽ الدفاع كاممةحالحقكؽ ألصحابيا عمى نحك ناج

كحددت المادة الرابعة مف ىذا القانكف عمى سبيؿ الحصر الجرائـ االقتصادية التي تنظر فييا 
تختص الدكائر االبتدائية كاإلستئنافية بالمحاكـ االقتصادية، دكف غيرىا  : "المحاكـ االقتصادية بنصيا

قانكف : نكعيا كمكانيا بنظر الدعاكل الجنائية الناشئة عف الجرائـ المنصكص عمييا في القكانيف اآلتية
                                                           

. ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 34 المادة -1
. ذكراؿ سالؼ 66/180 مف األمر 39 المادة -2
 مام 22، تابع بتاريخ 21، الجريدة الرسمية المصرية، العدد 2008 لسنة 120 قانكف إنشاء المحاكـ االقتصادية رقـ -3

2008 .
 (ط.ب) أسامة حسنيف عبيد، المسؤكلية الجنائية المصرفية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -4

.  130-128، ص2008
 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، (دراسة مقارنة) محمد محمد المتكلي الصعيدم، المحاكـ االقتصادية الجنائية -5

 . 193، ص2015، (ط.ب)مصر، 
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قانكف شركات - قانكف اإلشراؼ كالرقابة عمى التأميف في مصر-العقكبات في شأف جرائـ التفاليس 
قانكف - قانكف سكؽ رأس الماؿ- المساىمة كشركات التكصية باألسيـ كالشركات ذات المسؤكلية المحدكدة

قانكف -  كالقيد المركزم لألكراؽ الماليةعقانكف اإليدا- قانكف التأجير التمكيمي-ضمانات كحكافز االستثمار
قانكف - قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية قانكف البنؾ كالجياز المصرفي كالنقد- التمكيؿ العقارم

- قانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي كالنقد- الشركات العاممة في مجاؿ تمقي األمكاؿ الستثمارىا
قانكف حماية االقتصاد القكمي مف اآلثار - قانكف التجارة في شأف جرائـ الصمح الكاقي مف اإلفالس

قانكف حماية المنافسة كمنع - الناجمة عف الممارسات الضارة في التجارة الدكلية قانكف حماية المستيمؾ
نشاء ىيئة تنمية صناعة - الممارسة االحتكارية قانكف تنظيـ االتصاالت قانكف تنظيـ التكقيع االلكتركني كا 
 .(1)"تكنكلكجيا المعمكمات

مٌما سبؽ يتبف لنا أٌف المحاكـ االقتصادية في مصر تتشكؿ مف دكائر ابتدائية كدكائر إستئنافية 
كتختص دكف غيرىا، نكعيا أك مكانيا بنظر الدعاكل الناشئة عف الجرائـ االقتصادية التي ىي محددة عمى 

سبيؿ الحصر في القكانيف المشار إلييا في المادة المذككرة أعاله، كقد تككف ىذه الدعاكل الجنائية إما 
جنح فتختص بنظرىا الدكائر االبتدائية لممحاكـ االقتصادية، كقد تككف جنايات تختص بنظرىا الدكائر 

، ىذه األخيرة تباشر اختصاصيف األكؿ النظر في الجنايات كالثاني (2)اإلستئنافية بالمحاكـ االقتصادية
يتمثؿ في اختصاصيا بنظر فيما يرفع إلييا مف استئناؼ في األحكاـ الصادرة عف الدكائر االبتدائية في 

 .(3)الجنح االقتصادية 

فعميو اعتبرىا البعض عمى أٌنيا آلية ذات أىمية كبرل بالنسبة لالقتصاد الكطني، كضمانة كبرل 
 .(4)كقكية لممستثمريف األجانب في حاؿ نشكب نزاع يتعمؽ بنشاطيـ االقتصادم في مصر

ا نجد المشرع الفرنسي، أخذ بمبدأ تخصص قضاة الحكـ في الجرائـ  كمف التشريعات المقارنة أيضن
  704، المكاد (1) المعٌدؿ كالمتمـ1975 لسنة 701االقتصادية كالمالية، حيث أضاؼ بمكجب القانكف رقـ 

                                                           
. ذكراؿ المحاكـ االقتصادية المصرم، سالؼ بإنشاء المتعمؽ 2008 لسنة 120 المادة الرابعة مف القانكف -1
  فتحي محمد أنكر عزت، اختصاص المحاكـ االقتصادية في المسائؿ الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر-2

. 13 ص،2010-2009الطبعة األكلى، 
. 13، ص2008، 1ط فير عبد العظيـ صالح، شرح قانكف المحاكـ االقتصادية، مطبعة الصفا، القاىرة، مصر، -3
أحمد عبد اهلل المراغي، المحاكـ االقتصادية ككسيمة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، المركز القكمي لإلصدارات - 4

 . 82-81، ص2016القانكنية، القاىرة، مصر، الطبعة األكلى، 
-

1
Loi n°75-701 du 6 août 1975 Modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale, 

J.O.D.R.F ,  page 8035, du  7 août 1975. 
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 ".االتياـ كالتحقيؽ كالحكـ في الجرائـ االقتصادية كالمالية" تحت عنكاف 705إلى 

دائرة كؿ محكمة عمى أٌنو كمع مراعاة أحكاـ االختصاص المحمي تنشأ في  (1)704كنٌصت المادة 
استئناؼ محكمة جنح أك أكثر لمتحقيؽ كالحكـ في الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة، كيختار لذلؾ 

قضاة متخصصكف في المكاد االقتصادية كالمالية بعد أخذ رأم الجمعية العمكمية لممحكمة المذككرة 
الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف التجارم : كعٌددت لنا ىذه األخيرة أنكاع مف الجرائـ االقتصادية منيا

جرائـ اإلفالس كالنصب، الجرائـ بمكجب القانكف النقدم كالمالي، الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف 
مكررا مف المدكنة العامة  1753 إلى 1741 الممكية الفكرية، الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد

لمضرائب، الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف الجمارؾ، الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف المستيمؾ 
 . الخ......جرائـ غسيؿ األمكاؿ

بالتالي المالحظ بالنسبة المشرع الفرنسي أٌنو أناط ميمة النظر في الجرائـ االقتصادية لجيات قضائية 
عادية كليست استثنائية، كالنص عمى كجكد القضاء المتخصص ال يعني أٌنو قضاء استثنائي، بالرغـ مف 
إعطاءه العناية الشديدة في ضماف قدرة القاضي ككفاءتو عمى نظر مثؿ ىذا النكع مف القضايا فإنو يطبؽ 

 . (2)نفس اإلجراءات المطبقة في القضاء العادم

، كبالرجكع إلى القانكف لما سبؽ ذكرهتبعا : األقساـ االقتصادية بمحاكـ الجناياتمرحمة إنشاء / ثانيا
 180-66 استمر كتكاصؿ العمؿ بمكجب األمر رقـ نجد المشٌرعالجزائرم دائما، ككنو جكىر الدراسة، 

 46-75 بمكجب األمر رقـ ؽ ا ج جمف   248أيف تـ إلغاؤه كتعديؿ المادة ، 1975إلى غاية ديسمبر 
اٌلذم بمكجبو عمد المشرع الجزائرم إلى استحداث أقساـ اقتصادية عمى  (1)1975 جكاف 17المؤرخ في 

نفس األمر  مف 248مستكل محاكـ الجنايات لمنظر في الجرائـ االقتصادية كقمعيا، إذ نٌصت المادة 
                                                           

1
 - Article 704Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 17 :"Dans les affaires qui sont ou 

apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de 

victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande 

instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il 

s'agit de délits, le jugement des infractions suivante :Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,313-1 et 313-

2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 

442-8 et 321-6-1 du code pénal ;Délits prévus par le code de commerce  ; Délits prévus par le code monétaire et 

financier; Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation; Délits prévus par le code de la propriété 

intellectuelle; Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; Délits prévus par le 

code des douanes Délits prévus par le code de l'urbanisme; Délits prévus par le code de la consommation; Délits 

prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 

relative aux jeux de hasard; Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme  ; Délits prévus par 

la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse..."  
. 229 أنكر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابؽ، ص-2
 اإلجراءات، المتضمف قانكف 155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 1975 جكاف 17 المؤرخ في 46-75 األمر رقـ -1

. متمـاؿمعدؿ كاؿ، 1975 جكيمية 04، صادر بتاريخ 53ج، العدد .ج.ر.الجزائية، ج

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7EB05EB5FE1C385842EF176148E6227B.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000029754374&idArticle=LEGIARTI000029755267&dateTexte=20141115
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تعتبر محكمة الجنايات ىي المحكمة المختصة بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة  ": عمى أٌنوالمذككر أعاله
 ...".قانكنا بأنيا جنايات، كيجكز أف تقسـ محكمة الجنايات إلى قسـ عادم كقسـ اقتصادم

لى جانب األقساـ االقتصادية لدل المحاكـ الجنائية، فثمة قضاء استثنائي أخر لو  كما تجدر اإلشارة أنو كا 
 327اختصاص نكعي كينظر في بعض الجرائـ االقتصادية، كىك مجمس أمف الدكلة، إذ نصت المادة 

يختص مجمس أمف  ":بنصيا عمى االختصاص النكعي لمجمس األمف 46-75 مف األمر رقـ 18فقرة 
 مف 64 إلى 61الجناية كالتجسس المنصكص عمييا في المكاد : الدكلة بالنظر في الجرائـ كالجنح اآلتية

قانكف العقكبات، كفي الجرائـ التي تتعمؽ بالمساس بالدفاع كاالقتصاد الكطنييف المنصكص عمييما في 
 ." مف قانكف العقكبات75 إلى 74 كمف 72 إلى 69المكاد مف 

كابتداء مف سنكات التسعينات أيف صدر إال أنو ، مؤخراتبعا لذلؾ، إف كاف ىذا الكضع ىك المعمكؿ بو 
المعٌدؿ كالمتمـ، تـ التكقؼ عف العمؿ بالفصؿ  (1)1990 أكت سنة 18 المؤرخ في 24-90القانكف رقـ 

نظر في مسألة تحديد الجيات المختصة بالنظر ة اؿ إعادكبذلؾ تـبيف الجرائـ العادية كالجرائـ االقتصادية، 
لمحاكـ االستثنائية كاعتبار الجرائـ ء ا مكقفا حاسما بشأنيا كذلؾ بإلغاكاتخذفي الجرائـ االقتصادية، 

 الجنح بالمحاكـ بينما أصبحت ـ، فأصبحت الجنح تخضع ألقسااالقتصادية كالجرائـ العادية تمامنا
الجنايات تخضع لمحاكـ الجنايات لدل المجالس القضائية، أم أقساميا العادية، كالمالحظ أف الجرائـ التي 

تحاؿ إلى محكمة الجنايات قميمة بالمقارنة مع التي تحاؿ إلى محكمة الجنح، كىذا راجع كما سبؽ ذكر 
-06ذلؾ إلى سياسة التجنيح التي تبناىا المشرع الجزائرم، خاصة بعد تجنيحو أغمب الجرائـ  بالقانكف 

 السالؼ ذكره 2004 نكفمبر 10 المؤرخ في 14-04ج بمكجب القانكف .ا.، كأيضا بعد تعديؿ ؽ01
جازة تمديد االختصاص المحمي في جرائـ محددة عمى سبيؿ الحصر لكؿ  بإنشاء أقطاب متخصصة، كا 
 .مف ككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ ككذا تمديد اختصاص المحكمة كما سيتـ تبيانو في الفقرة المكالية

استبعاد المشرع الجزائرم لممحاكـ االقتصادية التساؤؿ الذم يتبادر في أذىاننا ىك حكؿ سبب 
لغائيا؟ ىؿ   .الجرائـ؟ أـ ماذا؟ ىذا النكع الخطير كالخاص مف  مف شأفال تقمييمكف اعتبارهكا 

 تبني ىذا المكقؼ بناء عمى طبيعة  الجزائرمٌف المشرعحسب رئينا أنو ال يعد انتقاصا مف أىميتيا أليعتقد 
النظاـ القضائي الجزائرم، الذم يكرس االزدكاجية القضائية المتمثمة في القضاء العادم المتكفؿ بالنظر 

                                                           
 اإلجراءات، المتضمف قانكف 155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 1990 أكت 18 المؤرخ في 24-90 القانكف رقـ -1

. ، معدؿ كمتمـ1990 أكت 26، صادر بتاريخ 36ج، العدد .ج.ر.الجزائية، ج
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في كافة الجرائـ كبغض النظر عف طبيعتيا، كالقضاء اإلدارم المتخصص فقط بالقضايا كالنزاعات ذات 
ذات الطبيعة خر مف أجؿ المتابعات متخٌصص آ قضاء ءكبالتالي ال داعي إلنشا اإلدارية، الطبيعة

 قضاء ينظر فييا ذك متميزة عف باقي الجرائـ العاديةاؿأماـ ىذه الجرائـ لكف حبذا لك يككف االقتصادية، 
 يككف عاديا بالنظر إلى طبيعتو أم أٌف ال يككف اقتصاديا، بحيث  في الكقت نفسوة كاستثنائيةعادمطبيعة 

كاستثنائيا بالرجكع إلى تخصصو، أيف يقترح أف تككف مثال مرحمة البحث كالتحرم التمييدم مممة 
ضبط الفنية المميزة ليذا النكع مف الجرائـ ؿبالضبطية االقتصادية اٌلتي تتمتع بالقدر الكافي مف الدراية 

 المرحمة القضائية، حبذا لك اشتممت عمى قضاة تحقيؽ اقتصادييف، كنيابة فيكأيضا الجريمة االقتصادية 
عامة اقتصادية، كىك ما ال يتـ تحقيقو إال بتكفير التأىيؿ الالـز ليؤالء في معاىد خاصة كلفترة مناسبة 

 .تكفؿ اكتسابيـ لمخبرة الكافية قبؿ الممارسة الفعمية ألعماؿ النيابة أك التحقيؽ أك المحاكمة

 تكسيع االختصاص المحمي لممحاكـ المتخصصة: الفرع الثاني

 كالية القضاء في حسـ الخصكمات المرفكعة إليو، فإف اختصاص المحكمة  العاـ ىكمبدأاؿإذا كاف 
 ، فتتحد الكالية لمقضاء حسب جسامة يعني تقييد الكالية العامة لمقضاء، حسب الحدكد التي رسميا المشرع
ا محاكـ الجنح كالمخالفات، أٌما إذا قالجريمة المرتكبة فإذا كانت مف نكع الجنحة أك المخالفة اختصت ب

 القضائي، كما أنو يتحدد كانت مف نكع جناية اختصت بيا محكمة الجنايات المنعقدة بمقر المجمس
اختصاص المحاكـ الجزائية بالمكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة أك المكاف الذم يقيـ فيو المتيـ أك الذم 

محاكـ مجالس قضائية أخرل كذلؾ في نكع مف ألقي فيو القبض عميو، إال أنو يتسع االختصاص إلى 
 كالتي مف بينيا بعض الجرائـ االقتصادية كىذا طبقا الجرائـ المتميزة بالخطكرة كالتعقيد كالطبيعة الخاصة

 لككيؿ الجميكرية ، فيٌتسع اختصاص المحمي(1) مف ؽ ا ج ج329لنص الفقرة األخيرة مف نص المادة 
 (.ثالثا  )، كجيات الحكـ لعدد مف المحاكـ (ثانيا )كقاضي التحقيؽ  (أكال)

تتشكؿ النيابة العامة مف مجمكعة مف قضاة تختص :  تكسيع االختصاص المحمي لككيؿ الجميكرية/أكال
بكظيفة المتابعة كاالتياـ ضمف اختصاص إقميمي محدد بنص القانكف، كاالختصاص األساسي لمنيابة 

، كأف تقـك بعمميا المحددة ليا قانكنا الحدكد اإلقميمية فيالعامة ىك تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا 

                                                           
يجكز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة إلى دائرة اختصاص محاكـ : "  عمى أنواألخيرة في فقرتيا 329 تنص المادة -1

أخرل عف طريؽ التنظيـ، في جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة 
". اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ
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  مقتضيات المصمحة العامة كفؽ الحقيقة بحث عف باعتبارىا جياز مف أجيزة الدكلة يسعى إلى
 قاـ المشرع  كالتي مف بينيا بعض الجرائـ االقتصاديةكالعتبارات تتعٌمؽ أساسا بخطكرة بعض الجرائـ

استحدثيا ىذا الجزائرم بتكسيع االختصاص اإلقميمي لككيؿ الجميكرية ليشمؿ اختصاص محاكـ أخرل 
 كذلؾ في الجرائـ المحددة عمى سبيؿ الحصر 2006 كسنة 2004األخير تعديؿ قانكف العقكبات لسنة 

 كالجرائـ  الكطنيةكىي جرائـ المخدرات، كالجريمة المنظمة عبر الحدكد في فقرتيا الثانية، 37في المادة 
الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب، كالجرائـ المتعمقة بالصرؼ 

المعدؿ كالمتمـ لقانكف  (1)05-10 مكررة مف األمر 24ككذا جرائـ الفساد طبقا لما نصت عميو المادة 
 .الفساد

، كيبمغ  االقتصادية كقكع الجريمةمكافا قككيؿ الجميكرية لدل المحكمة الكائف بفبمجرد إخطار 
التمييدية المتعمقة بإحدل الجرائـ االقتصادية الخطيرة التي ذكرىا المشرع عمى سبيؿ بإجراءات التحقيؽ 

 نسخة ثانية إلى النائب العاـ لدل المجمس  مف ؽ ا ج، يقـك بإرساؿ37الحصر في فقرة الثانية المادة 
  القياـ بجميعلو المطالبة، اٌلذم يمكف القضائي الذم تقع باختصاصو المحكمة ذات االختصاص المكسع

 .أثناء جميع مراحؿ الدعكلالتي يراىا مناسبة اإلجراءات 

ينعقد اختصاص قاضي التحقيؽ محميا طبقا لنص :  تكسيع االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ/ثانيا
 بمكاف كقكع الجريمة أك محؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في (1) مف ؽ ا ج40المادة 

إاٌل أنو . اقترافيا أك بمحؿ القبض عمى أحد ىؤالء األشخاص حتى كلك كاف القبض قد حصؿ لسبب آخر
كبعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية، فإف المشرع أجاز تمديد االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ إلى 

 كذلؾ في الجرائـ التي حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر كالتي كمف بينيا دائرة اختصاص محاكـ أخرل 
كالجريمة المنظمة كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كجرائـ بعض الجرائـ االقتصادية 

 .تبييض األمكاؿ كجرائـ لصرؼ جرائـ الفساد كما سبؽ تبياف ذلؾ 

                                                           
  2006 فيفرم20  المؤرخ في 06/01المتضمف تعديؿ كتتميـ القانكف  2010 أكت 26  المؤرخ في10/05األمر رقـ -1

 11/15 ، كالمعدؿ كالمتمـ بمكجب  القانكف رقـ 2010 لسنة 50، ج ر ج ج ، العدد المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو
 .2011 لسنة 44 ، ج ر ج ج ، العدد 2011 أكت 02المؤرخ في 

يجكز تمديد االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ إلى دائرة : "   مف ؽ ا ج عمى أنواألخيرة في فقرتيا 40 تنص المادة -1
اختصاص محاكـ أخرل عف طريؽ التنظيـ، في جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كالجرائـ الماسة 

". بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ
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 40  كما سبؽ الذكر كبناء عمى نص المادة : تكسيع االختصاص المحمي لمحاكـ األقطاب الجزائي/ثالثا
جرائـ مكرر مف ؽ ا ج بعض الجرائػػـ االقتصادية كالتي ذكرىا المشرع عمى سبيؿ الحصر باإلضافة ؿ

المعدؿ كالمتمـ لقانكف   05 /10 مف األمر رقـ 1مكرر 24بمقتضى المادة التي مسيا التعديؿ الفساد 
ـٌ الفساد،  أخرل، كىك استثناء عمى القاعدة العامة المطبقة  فييا تمديد االختصاص المحمي إلى محاكـيت

حيث بعد االنتياء مف التحقيؽ كقفؿ الممؼ يقـك قاضي التحقيؽ بإحالة ، في مجاؿ االختصاص المحمي
 .ممؼ القضية كقائمة بأدلة اإلثبات إلى ىيئة المحاكمة بالقطب القضائي المختص إقميميا

األقطاب الجزائية المتخصصة أك المحاكـ الجزائية ذات ب جياز قضائي، يسمى  المشرعخمؽحيث 
 المتعمؽ (1)11/05، كذلؾ بمكجب القانكف العضكم رقـ - منوكما تبياف ذلؾ -االختصاص المكسع
 مطابقة بمراقبة تعمؽالـ 1مف رأم المجمس الدستكرم رقـ ) 24  المادةحيث نصتبالتنظيـ القضائي، 

يمكف إنشاء أقطاب قضائية متخصصة  "أٌنو ب (2 )(لمدستكر القضائي بالتنظيـ المتعمؽ العضكم القانكف
ذات اختصاص إقميمي مكسع لدل المحاكـ، يتحدد االختصاص النكعي ليذه األقطاب حسب الحالة في 

 ".قانكف اإلجراءات المدنية أك قانكف اإلجراءات الجزائية

تتشكؿ : " بنصيا مف القانكف العضكم المذككر أعاله تشكيمة ىذه المحاكـ،25 المادة كما حددت لنا
األقطاب القضائية المتخصصة مف قضاة متخصصيف، يمكف االستعانة عند االقتضاء بمساعديف، تحدد 

 ".كيفيات تعيينيـ عف طريؽ التنظيـ شركط ك

 26أٌما فيما يخص تحديد الكسائؿ البشرية كالمادية لسير األقطاب الجزائية المتخصصة، فقد نصت المادة 
تزكد األقطاب القضائية المتخصصة بالكسائؿ البشرية كالمادية الالزمة "مف نفس القانكف عمى أٌنو 

 . التنصيب الرسمي لألقطاب الجزائية المتخصصةتـ 2008 سنة ، كفي"لسيرىا

المشرع قد حسـ مسألة االختصاص المحمي لألقطاب الجزائية لكؿ  يتبيف لنا أف ، ما سبؽ ذكرهكبناء عمى 
 اإلسراع في حسـ القضايا  بيدؼ،-كما سبؽ تبيانو–مف محكمة سيدم محمد، قسنطينة، كرقمة، كىراف

لقاضي المتخصص مف بحث  ا كما أٌنو يمكف،كالتخفيؼ عف القضاة الذيف يشتغمكف في القضايا الجنائية
                                                           

، يتعمؽ بالتنظيـ 2005 جكيمية 17 المكافؽ 1426 جمادل الثانية 10 المؤرخ في 11-05 القانكف العضكم رقـ -1
. 2005 جكيمية 20 المكافؽ ؿ1426 جمادل الثانية 13، الصادر 51ج، ، العدد.ج.ر.القضائي، ج

 بمراقبة يتعمؽ ،2005 سنة يكنيك 17 المكافؽ 1426 عاـ باألكؿل جماد 10 في مؤرخ 05 /مد/ع.ؽ.ر/ 01 رقـ رأم-2
 مف 24 المادة بفحص المتعمؽ المكضكع مف الثاني البند لمدستكر، القضائي، بالتنظيـ المتعمؽ العضكم القانكف مطابقة
 .4، ص2005 ، 51 عدديدة، جر اإلخطار، العضكم محؿ القانكف
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الخطأ مما يضمف قٌمة حدكث كدراسة القضايا التي تدخؿ ضمف نطاؽ اختصاصو، كاكتساب الخبرة فييا 
 . المطركحة القضاياكتحقيؽ السرعة في فصؿ

نما ىي عبارة  كما يمكف التنكيو إليو في ىذا المقاـ أف ىذه المحاكـ ىي ليست بمحاكـ استثنائية، كا 
عف جيات قضائية عادية ال تختمؼ إجراءات المحاكمة فييا عف الجرائـ أخرل، ككضعيا المشرع بيدؼ 

تحقيؽ تنظيـ أكثر لمجياز القضائي، عف طريؽ كضع تخصص كظيفي متطمب خبرة كافية باإلضافة إلى 
 . تخصص القضاة القائميف عمى ىذه الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع

 سير المحاكمة الناشئة عف الجريمة االقتصادية : المطمب الثاني
تمثؿ المحاكمة المرحمة األخيرة مف مراحؿ الدعكل الجزائية، كىي عمى جانب مف األىمية 

 .(1)كالخطكرة، إذ فييا يتقرر مصير المتيـ كيقكؿ القضاء كممتو الفاصمة في شأنو

أما المحاكمة الناشئة عمى ارتكاب جريمة اقتصادية ىي نفسيا المحاكمة المطبقة في القكاعد العامة 
كالمقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية، القائمة أساس نظاـ المحاكمة العادلة، حيث تعٌد تعبيرا صادقا عف 
 .عدالة النظاـ اإلجرائي الذم تخضع لو الدعكل العمكمية، كيتـ في إطاره الفصؿ في الخصكمة الجزائية

كتتميز المحاكمة أماـ جيات الحكـ الجزائية ميما كانت درجتيا بخصائص مشتركة، كليس ليا 
مطمؽ الحرية أثناء المحاكمة، بؿ ىي تتقيد بقكاعد معينة كبإجراءات معينة حسب المحكمة التي تنظر 
الدعكل، كلذلؾ قٌرر المشرع مجمكعة مف الضمانات خالؿ كافة مراحؿ الدعكل كسياج لإلحاطة بمبدأ 

 " .األصؿ في اإلنساف البراءة"

ـٌ (الفرع األكؿ)كعمى ىذا األساس نتطرؽ إلجراءات المحاكمة الناشئة عف جريمة االقتصادية  ، ث
 .(الفرع الثاني)نحاكؿ معرفة  المبادئ العامة التي تحكـ ىذه المحاكمة 

 إجراءات المحاكمة الناشئة عف جريمة االقتصادية: الفرع األكؿ

تقـك النيابة العامة بمباشرة الدعكل العمكمية أماـ المحكمة المختصة كما ىك الشأف في جرائـ 
القانكف العاـ، كفيما يتعمؽ بالطرؼ المتيـ ال تكجد أحكاـ خاصة بذلؾ، إال إذا كاف ىذا األخير شخصا 

ـٌ تعييف ممثؿ قانكني لومعنكيا  ، كىذا طبقا لمقكاعد العامة  كما سبؽ بحث ذلؾترفع الدعكل ضده كيت

                                                           
. 179 محمد سمير، المرجع السابؽ، ص-1
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ح كاألقطاب القضائية نػمحاكـ الجكيؤكؿ االختصاص ؿ. المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية
 الخاصة بالفصؿ في الدعاكل العمكمية المرفكعة أماميا كاختصاصوكمحاكـ الجنايات كٌؿ في دائرة 

كتتميز المحاكمة أماـ ىذه المحاكـ الجزائية بالرغـ مف اختالؼ درجتيا بخصائص ، بالجرائـ االقتصادية
جراءات مشتركة في الجرائـ االقتصادية،  عف  الٌناشئة محكمةاؿإجراءات المحاكمة أماـ عف ال تختمؼ كا 

المشتركة بينيـ بدءا بتحديد تشكيمة كؿ جية جراءات كباختصار ىذه اإللذلؾ سأتناكؿ ، جرائـ القانكف العاـ
ـٌ إعطاء مكجز عف سير الجمسات  (أكال)قضائية عمى حدل   .(ثانيا)ث

 يتشكؿ قسـ الجنح كالمخالفات عمى (1) مف ؽ ا ج340 طبقا لممادة :تشكيمة المحاكـ الجزائية- أكال
أٌما . مستكل المحكمة مف قاضي فرد كيساعده كاتب ضبط كبحضكر ككيؿ الجميكرية أك أحد مساعديو

الغرفة الجزائية عمى مستكل المجمس القضائي التي يتـ أماميا استئناؼ أحكاـ محكمة الجنح كالمخالفات 
كالتشكيمة فييا ثالثية، أم تتشكؿ مف رئيس غرفة كمستشاريف اثنيف باإلضافة إلى كاتب ضبط كبحضكر 

 .(2)النائب العاـ أك أحد مساعديو

أما تشكيمة محكمة الجنايات االبتدائية كمحكمة الجنايات االستئنافية فيي سباعية فييا ثالثة قضاة كأربع 
محمفيف، ماعدا قضايا اإلرىاب كالمخدرات كالتيريب فالتشكيمة تككف مف القضاة المحترفيف فقط كىـ ثالثة 

  .2017 مارس 27 المؤرخ 17/07 مف ؽ ا ج المعدلة بمكجب القانكف 258كىذا طبقا لنص المادة 

 المتعمؽ بالتنظيـ 11/05 رقـ  مف القانكف العضكم25أٌما تشكيمة القطب القضائي فقد نصت المادة 
يمكف االستعانة، ىنا االقتضاء . تتشٌكؿ األقطاب المتخصصة مف قضاة متخصصيف: "القضائي بنصيا

 .."بمساعديف

 الجرائـ االقتصادية الجمسة في اليـك المحدد لكؿ قضية تخص جريمة مف نعقدت:  سير الجمسات/ثانيا 
ـٌ المناداة عمى أطراؼ كتبدأ  باإلعالف أكال عف افتتاحيا بالقكؿ باسـ الشعب الجزائرم الجمسة مفتكحة، ث

الخصكمة بداية بالمتيـ كالضحية كالشيكد كالمسؤكؿ المدني كالتأكد مف حضكرىـ أك غيابيـ، كيتـ تدكيف 

                                                           
يساعده المحكمة كاتب ضبط، يقـك بكظيفة النيابة . مف قاض فرد تحكـ الحكمة  " : مف ؽ ا ج 340  تنص المادة -1

. "العامة ككيؿ الجميكرية أك أحد مساعديو
يفصؿ المجمس القضائي في استئنافات مكاد الجنح كالمخالفات مشكال مف ثالثة عمى :" مف ؽ ا ج 429  تنص المادة -2

كيقـك النائب العاـ أك أحد مساعديو بمباشرة مياـ النيابة العامة، كأعماؿ قمـ الكتاب يؤدييا كاتب . األقؿ مف رجاؿ القضائي
...".  الجمسة
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ذلؾ في محضر الجمسة المعد مف طرؼ كاتب الضبط، ثـ يتـ التحقيؽ مف ىكية المتيـ كتبميغو بالتيمة 
 .(1)المنسكبة إليو كالمادة القانكنية المتابع بيا

دارة المرافعة، فيحدد ترتيب األدلة،  ذا حدث بالجمسة كترتيبيتكلى رئيس الجمسة ضبط كا   سماع الشيكد، كا 
ـٌ (2)لرئيس أف يأمر بإبعاده مف قاعة الجمسةؿأف أخؿ أحد الحاضريف بالنظاـ بأية طريقة كانت، ؼ ، فيت

ف اعترؼ عمى فعمو  مكاجية المتيـ بيذه األدلة، كعمى القاضي مناقشتو عف كؿ كاقعة بالتفصيؿ حتى كا 
ىـ  عف األسئمة التي كجيت إليكايجيبكبعدىا يقـك بسماع شيكد اإلثبات ثـ النفي إف كجدكا، كىـ بدكرىـ 

 أٌما بالنسبة لدفاع المتيـ أك  مف الرئيس أك مف النيابة العامة أك مف أطراؼ الدعكل اآلخريف،مباشرة
الضحية فيتـ طرح األسئمة بكاسطة رئيس الجمسة ليككف لو الحؽ في االعتراض عمى أٌم سؤاؿ، باستثناء 
محكمة الجنايات االبتدائية كمحكمة الجنايات االستثنائية فيمكف لممحامي طرح أسئمة مباشرة مثؿ النيابة 

ـٌ يدلي ،(3) السالؼ ذكره17/07 مف ؽ ا ج المعدلة بمكجب القانكف 288العامة كىذا طبقا لنص المادة   ث
 .الخبراء كحتى ضباط الشرطة بتصريحاتيـ كآرائيـ حكؿ مسائؿ متعمقة بالقضية

، كيؤشر عمى ىذه (1) ختاميةمذكراتكما يجكز لممتيـ كألطراؼ الدعكل اآلخريف كمحامييـ إيداع 
المذكرات مف الرئيس كالكاتب، كينكه ىذا األخير أٌف ىذا اإليداع قد تـ بالجمسة، كتمـز المحكمة باإلجابة 

 أماميا ةعف ىذه المذكرات المكدعة عمى ىذا الكجو، كما يتعيف عمييا ضـ المسائؿ الفرعية كالدفكع المبدا
 .كالفصؿ فييا بحكـ كاحد

بعد االنتياء مف التحقيؽ تقـك النيابة العامة بالمرافعة كتقدـ التماساتيا في الشؽ الجزائي، كبعدىا 
يقكـ دفاع المتيـ بتقديـ مرافعتو كتقديـ التماساتو، كيككف بعدىا لمنيابة العامة كالمدعى حؽ الٌرد عمى 

 .(2)مرافعة محامي المتيـ، كتعطى الكممة األخيرة بعدىا لممتيـ كمحاميو

                                                           
. 473 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-1
. سالؼ الذكر 07-2017 مف ؽ ا ج المعدلة بمكجب القانكف 295 الرجكع لنص المادة -2
يجكز لممثؿ النيابة العامة ككذلؾ دفاع المتيـ أك الطرؼ المدني تكجيو األسئمة مباشرة :" مف ؽ ا ج 288 تنص المادة -3

 اإلجابةإلى كؿ شخص يتـ سماعو في الجمسة بعد إذف الرئيس كتحت رقابتو، الذم لو أف يأمر بسحب السؤاؿ أك عدـ 
".  عنو

كيؤشر عمى . يجكز لممتيـ كألطراؼ الدعكل اآلخريف كمحامييـ إيداع مذكرات ختامية :" مف ؽ ا ج 352 تنص المادة -1
...."    بمذكرات الجمسةاإليداعىذه المذكرات مف الرئيس كالكاتب، كينكه ىذا األخير عف ىذا 

. 475 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-2
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ـٌ يعمف رئيس الجمسة إقفاؿ باب المرافعات كيصدر حكمو في نفس الجمسة أك يحدد تاريخ الحؽ لمنطؽ  ث
بالحكـ، أيف يبنى ىذا الحكـ كفقا لقناعتو الشخصية الخالصة، كحتى يككف ىذا الحكـ صحيحا يجب أف 
يككف مؤسسا عمى أدلة سميمة كصحيحة، كمبنيا عمى العدؿ كمعتمد عمى ضمير القاضي كمدل قناعتو 

عمى كجو اليقيف في الكصكؿ إلى النتيجة التي انتيى إلييا باإلدانة أك البراءة دكف تحفظ أك تردد 
 .(1)بشأنيا

المبادئ العامة التي تحكـ المحاكمة الناشئة عف الجريمة : الفرع الثاني
 االقتصادية

مف الحقكؽ األساسية التي يتمتع بيا اإلنساف ىك الحؽ في محاكمة عادلة، ىذا األخير ينطكم عمى 
جممة مف الضمانات كالمبادئ اإلجرائية، تكفؿ التكازف بيف أطراؼ الخصكمة فيما يتمتعكف بو مف حقكؽ 
ككاجبات إجرائية ميما كاف نكع الدعكل التي انعقدت بشأنيا ىذه الخصكمة، كجكىر ىذا التكازف ىك أف 
يحظكا مف القضاء بمعاممة متكافئة كأف تتاح ليـ فرصة الدفاع عف مصالحيـ عمى نحك يحقؽ المساكاة 
 .(1)بينيـ في محاكمة عمنية كشفكية بكاسطة محكمة مختصة كمستقمة كحيادية كقائمة استنادا إلى القانكف

االستدالالت  كتقـك المحاكمة عمى مبادئ ىامة تجعميا مختمفة عف تمؾ القكاعد التي تحكـ مرحمتي جمع
 حؽ ،(ثالثا)، حضكر الخصكـ(ثانيا) ، شفافية المرافعات(أكال) كالتحقيؽ االبتدائي أىميا عمنية الجمسات

 . (خامسا)  التدكيف،(رابعا)الدفاع 

 : عمنية الجمسات/ أكال

يعتبر مبدأ عمنية جمسات المحاكمة مف الضمانات اليامة لممحاكمة العادلة كذلؾ بفضؿ أثره البالغ      
 في تجسيد مقتضيات حسف سير العدالة، كتعزيز الثقة لدل المتقاضيف في نزاىة القضاء، فحضكر

 .المحاكمةالعيف المراقبة لحسف سير كيشكؿ نكعا مف الرقابة الشعبية  الجميكر

                                                           
 جماؿ إبراىيـ عبد الحسيف، تصحيح الخطأ في الحكـ الجزائي، منشكرات حمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، طبعة األكلى -1

.  13، ص2011
 (غير منشكرة)، أطركحة دكتكراه في العمـك -دراسة مقارنة- يحيى عبد الحميد، المحاكمة العادلة في الخصكمة الجزائية-1

  .  1، ص2015-2014كمية الحقكؽ، جامعة جياللي اليابس بسيدم بمعباس، 
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تمكيف جميكر الناس بغير تمييز مف مشاىدة جمسات المحاكمة، كمتابعة : "يعرؼ البعض ىذا المبدأ بأٌنو
 .(1)"ما يدكر فييا مف مناقشات كمرافعات، كما يتخذ فييا مف إجراءات كما يصدر فييا مف قرارات كأحكاـ

 المادة  نذكر منيا حرص المشرع الجزائرم عمى تضميف ىذه القاعدة الميمة ضمف نصكصو الجزائية،
المرافعات عمنية ما لـ يكف في عالنيتيا خطر عمى النظاـ " : مف قانكف اإلجراءات الجزائية تقرر أٌف 285

العاـ أك اآلداب، كفي ىذه الحالة تصدر المحكمة حكميا القاضي بعقد الجمسة سرية في جمسة عمنية غير 
ذا تقررت سرية الجمسة تعيف صدكر الحكـ في  أٌف لمرئيس أف يحظر عمى القصر دخكؿ الجمسة كا 

كز مقاطعة المرافعات كيجب مكاصمتيا إلى أف تنتيي القضية بحكـ جكال ت .المكضكع في جمسة عمنية
 ."المحكمة

، فإٌنو استثناء تككف سرية، عمنية الجمساتمف نص المادة المذككرة أعاله يتبيف لنا أٌنو إذا كاف األصؿ ىك 
.  خطر عمى النظاـ العاـ، غير أف الحكـ في المكضكع يككف في جمسة عمنيةإذا كاف في ىذه العمنية

 : شفاىية المرافعات/ ثانيا

المبادئ األساسية التي تخضع ليا إجراءات المحاكمة في المجاؿ مف المحاكمة شفكية يعٌد مبدأ     
ة، حيث يدلي الخصـك كالشيكد كالخبراء مأف يتحرل كافة إجراءات المحاكمة شفاه " كمؤداه الجزائي،

ـٌ مناقشتيـ فييا بذات الكيفية، كتقدـ الطمبات كالدفكع كتجرل مرافعة االدعاء  بأقكاليـ أماـ القاضي، كتت
كالدفاع كذلؾ بنفس الطريقة، كالغرض منيا ضماف المناقشة الحضكرية لكي يحكـ القاضي بما يقع تحت 

 .(1)"بصره، كيصؿ سمعو مف أقكاؿ الخصكـ

ـٌ  ـٌ التحقيؽ فييا يجب عمى اكمف ث لمحكمة أف تبني حكميا عمى أدلة يتـ مناقشتيا حضكريا في المرافعة كت
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية أٌنو كأماـ جيات 212بصفة شفكية، حيث نصت الفقرة الثانية مف المادة 

ال يسكغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات كالتي حصمت " الحكـ
 ".المناقشة فييا حضكريا أمامو

 إجراءات المحاكمة بحضكر الخصكـ، كيعد ذلؾ أىـ الضمانات كتكممة لمبدأ تتـٌ : حضكر الخصـك/ ثالثا
 حضكر الخصـك كككالئيـ جمسات المحاكمة يعني منحيـ الفرصة لمكاجية  ألفٌ شفاىية المرافعات،

                                                           
 2010، (ط.ب) عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصـك أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية، دار الخمدكنية، الجزائر، -1

. 389ص
غير ) سميمة بكلطيؼ، ضمانات المتيـ في محاكمة عادلة في المكاثيؽ الدكلية كالتشريع الجزائرم، مذكرة ماجستير -1

.  70، ص2005-2004، كمية الحقكؽ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، (منشكرة
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تاحة الفرصة  رأيو كتقديـ األدلة التي ليدلي ببعضيـ البعض، كمناقشة األدلة المقدمة مف كؿ كاحد منيـ كا 
تككف في صالحو كالدفاع عف نفسو، فالقاضي ال يعتمد إاٌل عمى األدلة التي طرحت في الجمسة كأتيحت 

 .لمخصـك مناقشتيا

إذا لـ يحضر المتيـ رغـ إعالنو قانكنا   "بنصياج ا  ؽ 294في نص المادة كأٌكد عمى ذلؾ المشرع 
 كجو إليو الرئيس بكاسطة القكة العمكمية إنذار بالحضكر، فإذا رفض جاز لمرئيس أف ،كدكف سبب مشركع

يأمر إٌما بإحضاره جبرا عنو بكاسطة القكة العمكمية أك باتخاذ إجراءات المرافعات بصرؼ النظر عف 
كفي الحالة األخيرة تعتبر جميع األحكاـ المنطكؽ بما في غيبتو حضكرية كيبمغ بيا مع الحكـ . تخمفو

".  الصادر في المكضكع

كبالتالي ال يجكز إجراء المحاكمة دكف حضكر الخصكـ إاٌل إذا تـ استدعاءىـ بطريقة قانكنية كتـ التأكد 
 . (1)مف اتصاليـ باالستدعاء كرفضكا الحضكر، في ىذه الحالة يتـ الحكـ في غيبتيـ

. ضمانة لحقكؽ المتقاضيف الركائز الجكىرية لممحاكمة العادلة، كيعتبر حؽ الدفاع مف:  حؽ الدفاع/رابعا
تمؾ المكنات المستمدة مف طبيعة العالقات اإلنسانية كالتي ال يممؾ المشرع سكل : "عرفو البعض بأٌنو

إقرارىا بشكؿ يحقؽ التكازف بيف حقكؽ األفراد كحرياتيـ كبيف مصالح الدكلة، كىذه المكنات تخكؿ لمخصـ  
 كالرد عمى كؿ دفاع مضاد في ظؿ محاكمة عادلة لكفميا النظاـ ،إثبات ادعاءاتو القانكنية أماـ القضاء

 .(1)"القانكني

الحؽ في ": مف الدستكر الجزائرم بنصيا 151 المادة كىك مف الحقكؽ المكفكلة دستكريا، فقد نصت عميو
الحؽ في الدفاع مضمكف في القضايا :" ليضيؼ في الفقرة الثانية مف نفس المادة". الدفاع معترؼ بو

 .الخ... مكرر68، 100 كما نصت عميو العديد مف نصكص ؽ ا ج نذكر منيا المكاد "الجزائية

ىذا األخير كباعتباره أىـ حقكؽ الدفاع المضمكنة في القضايا الجزائية، فإنو يككف كبصفة أصيمة 
عمى  فيككف لممتيـ االستعانة بمحامي لمدفاع عنو، ة القضايا الناشئة عف الجرائـ االقتصادممضمكف في

يككف فييا المتيـ مصابا بعاىة تفكؽ التي إلزاميا في مكاد الجنايات أك في الحالة ككجو الجكاز في الجنح، 

                                                           
، مصر، الطبعة األكلى اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، األحكاـ بكرب يكسؼ بكرم، المحاكمة كطرؽ الطعف في -1

. 75، ص2011
اإلسكندرية ، كمية الحقكؽ، جامعة (غير منشكرة)  دكتكراهأطركحة حاتـ بكار،  حماية المتيـ في محاكمة عادلة، -1

. 229، ص1996



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 471 - 

كيجب عمى المحكمة في حالة استعانة المتيـ بمحاـ، أف تمكف المحامي مف الدفاع عف مككمو . (1)دفاعو
 . كالدستكربكؿ حرية كراحة كفي إطار القانكف

 ميمة تدكيف اإلجراءات ، تؤكؿ لو الضبطال تنعقد الجمسة إال بكاتب الجمسة يدعى أميف : التدكيف/خامسا
ـ، ككؿ ما يدكر في بالجمسة بيدؼ تثبيت كؿ المعمكمات التي تفيد القاضي كاألطراؼ خالؿ كاألحكا

المحاكمة، كما تسيؿ عممية بناء الحكـ عمى ضكء األدلة التي جرل تدكينيا خاصة ما تعمؽ باإلقرار 
كالشيادة، كما يجب أف يساىـ في تبياف مدل احتراـ المحكمة لمقكاعد اإلجرائية الكاردة في القانكف، كما 
يمكف المجمس القضائي باعتباره جية استئناؼ مف تتبع ما جرل عمى مستكل المحكمة كمراقبة عمميا 

عند تحرير الحكـ يجب عمى الكاتب مراعاة جميع اإلجراءات الشكمية، كما . (2)كبالتبعية النظر في سالمتو
 . ج ا  ؽ314يجب أف يحتكم عمى تمؾ البيانات التي نصت عمييا المادة 

  المحاكـالناشئة عف الجريمة االقتصادية كغيرىا مفتمؾ ىي المبادئ التي تقكـ عمييا إجراءات المحاكمة 
. فيي قكاعد تشترؾ فييا كؿ المحاكـ باختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا

 اإلثبات في الجريمة االقتصادية: المطمب الثالث

إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ القانكنية التي حددىا القانكف عمى كجكد كاقعة " اإلثبات ىك 
تأكيد حؽ متنازع فيو لو أثر قانكني بالدليؿ الذم أباحو القانكف إلثبات "، أك ىك (1)"قانكنية ترتبت آثارىا

 .(2)"ذلؾ الحؽ

يكتسي اإلثبات أىمية كبيرة في المجاؿ الجنائي، فيك يرمي إلى إثبات كاقعة إجرامية حدثت في 
الماضي، عف طريؽ كسائؿ محددة قانكنا يتـ بمكجبيا إعادة صكرة الجريمة أماـ القضاء حتى يتمكف ىذا 
ظيار الحقيقة، إذف ىذه األخيرة ال يمكف أف تظير إال  األخير مف الفصؿ في الدعكل المطركحة أمامو كا 

                                                           
 . ج مف ؽ ا ج351 الرجكع لممادة -1
. 480-479 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-2
 2007 ككتر أحمد خالد، اإلثبات الجنائي بالكسائؿ العممية، مكتب التفسير لمنشر كاإلعالف، مصر، الطبعة األكلى،-1

. 30ص
  محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في االقتناع اليقيني كأثره في تسبيب األحكاـ الجنائية، دار النيضة العربية -2

. 5، ص1997-1996، (ط.ب)القاىرة، مصر، 
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بعد البحث عنيا كثبكتيا باألدلة، فاإلثبات عمى ىذا النحك ىك العصب الرئيسي لمحكـ الجنائي إذ فيو 
 .(1)كحده يكمف السبب الذم يقكد القاضي إلى إصدار الحكـ باإلدانة أـ بالبراءة 

أٌما في المجاؿ االقتصادم فمإلثبات أىمية ال تقؿ عف تمؾ التي يحظى بيا في المجاؿ الجنائي 
بصفة عامة، فقد اعتنى بو المشرع في المجاؿ االقتصادم عناية خاصة، مما جعمو أىـ ما يميز الجريمة 

كقد دعت ضركرة أقممت قكاعد القانكف االقتصادم مع طبيعة المصالح التي يحمييا، الخركج .االقتصادية
عف المبادئ األصكلية كتجاكز الثكابت التقميدية لمقانكف الجنائي العاـ، كتكريس قكاعد مستحدثة تؤسس 

.  لخصكصية الجريمة االقتصادية، كىذا الخركج مس القكاعد التي يخضع ليا عبء اإلثبات الجنائي
ـٌ البحث عف خصكصيتو في (الفرع األكؿ)كعميو سكؼ نحاكؿ أكال معرفة المبدأ العاـ في اإلثبات  ، ث

 .(الفرع الثاني)الجريمة االقتصادية 

 المبدأ العاـ في اإلثبات : الفرع األكؿ
، كيقصد "عبء"إٌف عممية جمع أدلة اإلثبات ىي عممية ثقيمة كبالغة الصعكبة، كليذا أطمؽ عمييا 

بعبء اإلثبات تحمؿ عممية جمع الدليؿ كتقديمو لمجية القضائية الناظرة في النزاع، كيعد التكميؼ باإلثبات 
أمرنا ثقيال ألف مف كمؼ بو قد ال تتكفر لديو الكسائؿ التي يتمكف بيا مف إقناع القاضػػي

 بصدؽ ما (1)
 .(2)يدعيو

بقرينة " ، كيعبر عنو"األصؿ في اإلنساف البراءة"المبدأ العاـ الذم يييمف عمى عبء اإلثبات ىك 
 (3)"افتراض براءة كؿ فرد ميما كاف كزف األدلة أك قكة الشككؾ التي تحـك أك تحيط بو: "، كمعناىا"البراءة

مف ) 56فالشخص برمء في كؿ مراحؿ الدعكل، كىك مبدأ أكد عميو الدستكر الجزائرم في نص المادة  
كؿ شخص يعتبر بريئا حٌتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو، في إطار : " (2016التعديؿ الدستكرم 

، كىك ما أكدتو المادة األكلى مف ؽ ا ج "محاكمة عادلة تؤمف لو الضمانات الالزمة لمدفاع عف نفسو

                                                           
. 475 عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص-1
حالة ذىنية يمتاز بككنو ذك خصكصية ذاتية نتيجة لتفاعؿ ضمير القاضي عند تقديره لألمكر : " يعرؼ االقتناع بأنو-1

كبالتالي يككف متأثرا بمدل قابمية الشخص لمتأثر كاالستجابة لمدكافع المختمفة، فاالقتناع يعبر عف ذاتية كشخصية القاضي 
، زبدة مسعكد، القرائف القضائية، دار األمؿ لمطباعة كالنشر "ألنو مف تقييـ ضميره الذم يخضع بدكره لممؤثرات المختمفة

. 121 ، ص2011، (ط.ب)كالتكزيع، 
. 215، ص2007، (ط.ب) مركؾ نصر الديف، محاضرات في اإلثبات الجنائي، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، -2
. 23، ص2013، الطبعة األكلى، األردف جياد الكسكاني، قرينة البراءة، دار كائؿ لمنشر، عماف -3
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أف كؿ شخص يعتبر بريئا ما لـ يثبت إدانتو بحكـ قضائي : " بنصيا07-17المعدلة بمكجب القانكف 
 ".حائز لقكة الشيء المقضي فيو

كتأسيسا عمى ذلؾ ال تنتفي قرينة البراءة عف أم شخص طيمة مراحؿ الدعكل العمكمية إلى حيف صدكر 
حكـ قضائي يقرر إدانتو، كعميو ال يصح أف يكمؼ المتيـ بإثبات ىذا األصؿ، كعمى مف يدعي عكسو 

 العامة برفعيا الدعكل العمكمية عمى المتيـ، كالتماسيا الحكـ عميو، كجب عمييا  ادعائو، كالنيابةإثبات
بالفعؿ، حيث يستفاد : "إقامة الدليؿ عمى ما تدعيو، كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في إحدل قراراتيا بقكليا

مف تالكة القرار المطعكف فيو أف قضاة المجمس أٌسسكا قرارىـ بإدانة المتيـ عمى ككنو لـ يقدـ أٌية حجة 
كافية لتبرئتو، كبذلؾ يككف المجمس قد عكس قاعدة  عبء اإلثبات، ذلؾ أف عبء اإلثبات في الكاد 

 .(1)"الجزائية يقع عمى عاتؽ النيابة العامة ما لـ ينص القانكف صراحة عمى خالؼ ذلؾ

 عبء اإلثبات عمى سمطة االتياـ، فإنيا ممزمة بإثبات كجكد كافة العناصر المككنة ءكنتيجة إللقا
ذا لـ تقدـ الدليؿ القاطع عمى إدانتو فال يجكز الحكـ عميو بعقكبة ما، بؿ يجب الحكـ عميو لمجريمة،  كا 
 .بالبراءة

  عمى الجـز كاليقيف ال عمى الظف األحكاـ كجكب أف تبنى  في اإلثبات أيضامف القكاعد األصكلية
 شؾ في إسناد الفعؿ إلى المتيـ كجب القضاء ببراءتو، كمف ىنا جاءت القاعدة فإذا كاف ىناؾكاالحتماؿ، 

 فبالرغـ مف أف القاضي حر في تقديره لألدلة في الدعكل ،التي تقضي باٌف الشؾ يفسر لصالح المتيـ
المطركحة أمامو، إال أنو ال يمكف لو بناء حكمو باإلدانة إال عمى التثبيت كاليقيف، كعمى األدلة كالقرائف 

 .(1)التي تؤدم إلى اليقيف كالجـز بحكـ المنطؽ كالعقؿ

يجكز إثبات " ج التي نصت عمى أٌنو  ا ؽ212كقد عني المشرع بالنص عمى ىذه القاعدة في المادة 
لقاضي ، كؿالجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات ما عدا الحاالت التي ينص فييا القانكف عمى غير ذلؾ

كبذلؾ يككف المشرع منح لمقاضي السمطة التقديرية المطمقة ، "أف يصدر حكمو تبعا القتناعو الخاص
 .لتقدير األدلة أك القرائف المعركضة عميو كمدل كفايتيا في اإلثبات كقاعدة عامة

                                                           
، مجمة المحكمة 71886، فصال في الطعف رقـ 26/06/1994قرار محكمة العميا غرفة الجنح كالمخالفات، بتاريخ - 1

. 259، ص1995/1العميا، العدد 
. 194 زبدة مسعكد،  المرجع السابؽ، ص-1
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 يجكز أف يككف عماد قضائو مجرد قرائف تتضافر متى كاف القاضي حرا في تككيف عقيدتو، فإٌنوؼ
كترتقي في نظره إلى دليؿ مقنع عمى صحة الكاقعة المسندة إلى المتيـ أك نفييا، فيي أدلة غير مباشرة 

. (1)يصح االعتماد عمييا كحدىا في اإلدانة، كىي مف طرؽ اإلثبات األصمية في المكاد الجزائية

كاالعتراؼ كشيادة الشيكد كاستجكاب  إلى طرؽ إثبات مباشرة الجنائيةتنقسـ طرؽ اإلثبات في المكاد 
  في الجريمة االقتصادية كالمعاينة كالخبرة كالتي سبؽ تناكليا عند الحديث عمى أعماؿ التحقيؽ،المتيـ
 تتعمؽ بالكاقعة اإلجرامية المراد إثباتيا مباشرة، بحيث تككف كتتضمف الدليؿ في حد ذاتو الذم لو قكة كىي

لى طرؽ إثبات غير مباشرة . (2) كالمتمثمة في القرائفاإلثبات، كا 

ـٌ في ق، طالما أفاالبتدائي أك سمطة التحقيؽ االستدالالتكيستكم أف تقـك بيا المحكمة أك سمطة جمع  ا تت
إطار القانكف، كبما أف لمقاضي الجزائي دكر إيجابي في كشؼ الحقيقة، لذلؾ خكلو القانكف سمطة األمر 

. (1)باتخاذ أٌم إجراء مف إجراءات اإلثبات يراه مناسبا

 خصكصية اإلثبات في الجريمة االقتصادية: الفرع الثاني
نظرا لخصكصية الجريمة االقتصادية، كخطكرتيا التي تكمف أساسا في المساس باالقتصاد الكطني 
كنظرا لتنكعيا كتعددىا مما جعميا تأخذ أشكاؿ مختمفة، ىذا االختالؼ جعؿ اإلثبات فييا يختمؼ باختالؼ 

كؿ شكؿ منيا، فمنيا ما تتسـ بصعكبة إثباتيا كجريمة المعمكماتية كجرائـ الصرؼ كجريمة تبييض 
                                                           

. 326الديف، المرجع السابؽ، ص  الحاج عمي بدر-1
القكؿ إف اإلثبات بالقرائف في الدعكل الجزائية عبارة عف استنتاج يستخمص مف كاقعة معمكمة استنتاج "  القرائف ىي-2

ككمما قكيت الصمة  بيف الكاقعتيف صمة تؤدم إلى معرفة مرتكب الجريمة كنسبتيا إلييا، بحيث يقـك لمعرفة كاقعة مجيكلة،
كبيف األصمية المراد إثباتيا كىي الكاقعة المجيكلة،كانت  أم الكاقعة المعمكمة، بيف الكاقعة التي دلت عمييا القرينة مباشرة،

، سير الدعكل 2جبارعة القدسي، أصكؿ المحاكمات الجزائية، : ػالرجكع ؿ. القرينة صالحة العتبارىا دليال عمى ىذه الكاقعة
 .150، ص2011،(ط.ب)العامة جامعة دمشؽ، سكريا، 

ىي التي ينص عمييا القانكف ، فيي مف كضع المشرع كال : القرائف القانكنية: كالقرائف نكعيف إما قرائف قانكنية أك قضائية
كجكد ليا بدكف نص قانكني يتضمنيا كينص عمييا صراحة، لذلؾ ال يجكز لمقاضي أف يضيؼ إلييا أك يقيس عمييا، فيك 
ممـز بأف يستنتج منيا دائما، كالقرائف القانكنية  تنقسـ إلى قرائف مطمقة ال تقبؿ إثبات العكس مثؿ افتراض العمـ بالقانكف  

 .84-83عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص. كقرائف بسيطة يمكف إثبات عكسيا
لقرينة القضائية ىي التي القاضي باجتياده مف خالؿ كقائع الدعكل المعركضة عف طريؽ إعمالو ا: ػػ القرائف القضائية

الممكنات العقمية، كىذه القرائف كثيرة ال يمكف حصرىا ، كقد ترؾ تقديرىا لمقاضي يستنبطيا مف ظركؼ الكقائع المعركضة 
أمامو بعد التحميؿ كالربط بينيا بما يقتضيو المنطؽ كالتعميؿ العممي، كلمقاضي أف يعتمد عمييا كحدىا ماداـ الرأم يستخمصو 

 .152بارعة القدسي، المرجع السابؽ، ص. منيا سائغا كلكنيا ليست ممزمة لمقاضي
. 140 محمد خميخـ، المرجع السابؽ، ص-1



 التأثيرات المؤدية إلى التحكير في القكاعد اإلجرائية: الفصؿ الثانيثاني                       اؿ الباب

- 475 - 

األمكاؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ ىذه الجريمة األخيرة يصعب فييا ميمة إثبات كلكج األمكاؿ داخؿ البنؾ باسـ 
، ىذه (1)مرتكب الجريمة السابقة عمى جريمة التبييض، كخركجيا بعد ذلؾ بصفة شرعية بعد القياـ بغسميا

عطاءه سمطة  كاسعة في تقدير أدلة اإلثبات  الصعكبة منحت حرية أكبر لمقاضي في تمحيص األدلة، كا 
فييا، مما جعؿ المشرع يمنح فييا لمقاضي سمطة تقديرية مطمقة الستمداد قناعتو مف أم دليؿ يطمئف إليو 

 مف ؽ ا ج المذككرة أعاله كىذا ىك 212دكف تقييده بدليؿ محدد، كىذا طبقا لما جاء في نص المادة 
المعمكؿ بو في األصؿ، إاٌل أنو كنظرا لخصكصية بعض اآلخر، قيد سمطتو في تقدير األدلة كلـ يترؾ لو 
حرية في ذلؾ، لدرجة التساؤؿ فييا عف دكر القاضي فييا؟ كىي قميمة تكاد تنحصر في الجرائـ المادية 
االقتصادية التي تتميز بضعؼ الركف المعنكم ىذا مف جية، كمف جية أخرل الجرائـ المقيدة باألدلة 

المرتبطة بيا التي تحصر سمطة القاضي، مما دفعت بالمشرع كضع ليا قكاعد خاصة إلثباتيا تختمؼ عف 
كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ الجرائـ الجمركية .  جرائـ القانكف العاـتالقكاعد األصكلية المتبعة إلثبا

 .كجرائـ الغش التجارم

لبحث خصكصية اإلثبات في بعض الجرائـ االقتصادية نخص عمى سبيؿ المثاؿ الجريمة الجمركية 
 . (ثانيا)، كجرائـ الغش التجارم (أكال)

 :الجريمة الجمركية/ أكال

أىـٌ ما يميز المنازعات الجمركية مقارنة بالمنازعات الجزائية بكجو عاـ، ىك ما أضفاه المشرع عمى       
دارة  المحاضر التي تحرر طبقا ألحكاـ قانكف الجمارؾ مف قكة إثباتيو، بحيث أعفى النيابة العامة كا 

 .(1)الجمارؾ مف عبء اإلثبات

فضال عف المعاينات التي تتـ بكاسطة : " مف ؽ ج ج السالؼ الذكر بنصيا258فالرجكع لممادة 
ف لـ يتـ أم حجز  المحاضر، يمكف إثبات المخالفات الجمركية كمتابعتيا بجميع الطرؽ القانكنية، حتى كا 

يتبف لنا مف نص ". كأف البضائع التي تـ التصريح بيا لـ تكف محال ألم مالحظة خالؿ عمميات الفحص
، يمكف إثباتيا بجميع الطرؽ -أم المتمبس بيا-المادة أف في الجرائـ الجمركية غير المحرر فييا محاضر 

القانكنية، مما يعني أف القاعدة العامة في ىذا النكع مف الجرائـ ىك تقييد اإلثبات كاالستثناء ىك حرية 
 .اإلثبات مف منطمؽ أف معظـ الجرائـ الجمركية ىي جرائـ متمبس بيا تحرر فييا المحاضر

                                                           
.  37 ، ص2008، (ط.ب) في التشريع الجزائرم، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، الجزائر، األمكاؿ نبيؿ صقر، تبييض -1
.  37 بكسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابؽ، صأحسف -1
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المبني عمى قاعدة " البينة عمى مف ادعى"ىذا ما دفع بالتشريع الجمركي الخركج عمى قاعدة 
، ألٌنو األصؿ يقع عبء اإلثبات عمى سمطة االتياـ -كما سمؼ تبياف ذلؾ" -األصؿ في اإلنساف البراءة"

قرار المسؤكلية الجزائية  الممثمة في النيابة العامة، عف طريؽ البحث عف األدلة التي تثبت إدانة المتيـ كا 
 االقتصادية عمى المتيـ ـعميو، لكف كاستثناء عمى ذلؾ يقع عبء اإلثبات في الٌنكع الخاص مف الجرائ

 مف ؽ ج ج حيث بمكجبيا تـ إعفاء النيابة العامة مف (1)286كىذا ما ىك كاضح مف خالؿ نص المادة 
لقاء عمى عاتؽ المحجكز عميو عبء إثبات براءتو، كباعتبار أف  عبء إثبات الدعاكل المتعمقة بالحجز، كا 
جؿ الجرائـ الجمركية تتعمؽ أساسا بالحجز الجمركي، يككف المتيـ في كؿ الدعاكل الجمركية ممقى عمى 

كما نجد أيضا المشرع الجمركي الجزائرم نيج النيج فيما يخص المحاضر . عاتقو عبء إثبات براءتو
 منو اعتبرت المحاضر الجمركية صحيحة إلى غاية إثبات عدـ صحتيا مف 254الجمركية فنجد المادة 

 .(2)المتيـ عف طريؽ الطعف فييا بعدـ التزكير

بذلؾ يتبف لنا أف سمطة القاضي الجزائي في اإلثبات مقيدة بالحجية المطمقة لممحاضر الجمركية ما 
 .لـ يتـ بطالف المحررات لثبكت تزكيرىا ألف بطالف المحررات يؤدم مباشرة إلى بطالف المحاضر

ما يمكف استنتاجو مٌما سبؽ أف المشرع تعامؿ مع ىذا النكع مف الجرائـ عمى أنيا جرائـ مادية بحثة 
كمستبعدة لعنصر القصد في المتيـ كما سبؽ بحث ذلؾ في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب، كىك ما أدل 

دارة الجمارؾ مف إثبات ىذه الجريمة، كاالكتفاء فقط بالركف المادم، مما يؤدم  إلى إعفاء النيابة العامة كا 
إلى تحكيؿ عبء اإلثبات إلى المتيـ إلثبات براءتو، ألف إدانتو مفترضة، كىذا ما يشكؿ خرقا لقاعدة 

 ". األصؿ في اإلنساف البراءة"

مف خصكصية اإلثبات أيضا اعتماد المشرع الجزائرم عمى القرينة المطمقة التي ليا أثر في إثبات 
 ىذا النكع مف الجرائـ، كبذلؾ قيدت سمطة القاضي في استنباط األدلة، كمف أمثمة عمى ذلؾ نص المػػػػػػػػػػػػادة 

                                                           
نات عمى عدـ اكؿ دعكل تتعمؽ بالحجز تككف البي:"   مف قانكف الجمركي المعدؿ كالمتمـ عمى أف286 تنص المادة -1

". ارتكاب المخالفة عمى المحجكز عميو
تبقى المحاضر الجمركية المحررة مف طرؼ عكنيف : "  مف قانكف الجمركي المعدؿ كالمتمـ عمى أف254 تنص المادة -2

 مف ىذا القانكف، صحيحة ما لـ يطعف فييا بتزكير 241محمفيف عمى األقؿ مف بيف األعكاف المذككريف في المادة 
..." المعاينات المادية الناتجة عف استعماؿ محتكاىا أك بكسائؿ مادية مف شأنيا السماح بالتحقؽ مف صحتيا

 كاف الطعف إذا منو 536  يطبؽ عمى الطعف بالتزكير  القكاعد العامة الكاردة في ؽ ا ج كالمنصكص عمييا في المكاد 
ذا كاف أماـ المحكمة العميا نطبؽ أحكاـ المادة  المدنية المحاؿ اإلجراءات مف قانكف 293أماـ المحكمة أك أماـ المجمس، كا 

يخضع طمب الطعف بالتزكير في مستند مقدـ أماـ  المحكمة العميا  لمقكاعد : "مف ؽ ا ج بنصيا537إلييا بمكجب المادة 
".   المدنيةاإلجراءاتالمنصكص عمييا بخصكص المجمس المذككر في قانكف 
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 .   مف نفس القانكف تيريبا(2)225 مف ؽ ج ج التي تعتبر خرؽ أحكاـ المادة (1)324

 :جرائـ الغش التجارم/ ثانيا

يتميز اإلثبات في ىذا النكع مف الجرائـ بخصكصية ترجع إلى أف كسائؿ اإلثبات فييا تشمؿ عالكة     
عمى كسائؿ اإلثبات الكاردة في القكاعد العامة، كسائؿ إثبات أخرل تضمنتيا نصكص خاصة متعمقة 

 .(3)بالمعامالت التجارية

تككيف اقتناعو بيف التقييد كاإلطالؽ، فتتقيد سمطتو في تقدير المحاضر  في تتأرجح حرية القاضي
المتضمنة لممخالفات التجارية، المقدمة مف طرؼ األعكاف المؤىمكف لذلؾ،  كالتي أضفى عمييا المشرع قكة 

ثبكتية خاصة أسكة بالمحاضر الجمركية، مٌما جعميا تحد مف السمطة التقديرية لمقاضي كمبدأ حرية 
اقتناعو باألدلة المطركحة أمامو، كيمنع عميو استبعادىا ما لـ يتـ الطعف فييا بالتزكير كىذا ما نصت 

تككف لممحاضر المنصكص عمييا في : " المتعمؽ بقمع الغش بنصيا09/03 مف القانكف 31عميو المادة 
 مف القانكف 58كىك الذم يتطابؽ مع مضمكف المادة " الفقرات السابقة حجية قانكنية حتى يثبت العكس

 219 إلى 214 المتعمؽ بالممارسات التجارية السالؼ ذكره بنصيا، مع مراعاة أحكاـ المكاد مف 04/02
 مف ىذا القانكف يككف لممحاضر كتقارير التحقيؽ حجية 57 ك56مف ؽ ا ج ج، ككذا أحكاـ المادتيف 

كبذلؾ يعتبر كؿ ما تضمنتو المحاضر صحيحا كيجب عمى القاضي " قانكنية حتى يطعف فييا بالتزكير
 . الجزائي األخذ بيا، كفي المقابؿ أطمؽ المشرع حرية القاضي  في تقدير باقي األدلة كالخبرة مثال

 

 

 

                                                           
لتطبيؽ اإلحكاـ القمعية المكالية يقصد بالتيريب ما : " مف قانكف الجمركي المعدؿ كالمتمـ عمى أف324 تنص المادة -1

..."   مف ىذا القانكف226 مكرر ك225ك225ك223ك222ك221ك64ك62ك60ك60ك51ك25خرؽ أحكاـ المكاد :" ...يأتي
يجب عمى الناقميف أف يمتزمكا بالتعميمات الكاردة في :"  مف قانكف الجمركي المعدؿ كالمتمـ عمى أف225 تنص المادة -2

حالة  رخص التنقؿ كخاصة فيما يتعمؽ بالمسمؾ كالمدة التي يستغرقيا التنقؿ الٌمذيف ينبغي مراعاتيما بمنتيى الدقة، باستثناء
يمكف ألعكاف الجمارؾ أف يطالبكا باالطالع عمى البضائع المنقكلة برخصة التنقؿ . القكة القاىرة أك الحادث المثبتيف قانكنا

". طيمة مدة نقميا
 .296 ص ابف خميفة سميرة، المرجع السابؽ،-3
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 خالصة الفصؿ الثاني 

في ختاـ ىذا الفصؿ كبعد محاكلة بحث خصكصية المتابعة اإلجرائية في الجريمة االقتصادية، تبيف 
المشرع الجزائرم في سبيؿ سعيو لتنظيـ الحياة االقتصادية الحديثة، قاـ بكضع إطار ليف لمسياسة أف لنا 

.   حتى يضمف التكيؼ مع المعطيات االقتصادية المتغيرة بشكؿ مستمراإلجرائية

عمى ىذا األساس لـ يتقيد  بالنصكص التقميدية الجامدة، عند تنظيمو مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ كلـ 
يمتـز بالقكاعد األصكلية المعركفة في القانكف الجزائي العاـ، فقد جاءت النصكص القانكنية الخاصة بيذا 

 متميزة في صياغتيا كمضمكنيا لتساعد في تحقيؽ الغرض مف كجكدىا، كقد أخذ ىذا اإلجراـالنكع مف 
.  التميز  كالخركج عف القكاعد العامة المألكفة  في مختمؼ  المراحؿ التي تمر بيا الدعكل العمكمية

فنظرنا لمطبيعة الفنية لمجريمة االقتصادية فرضت إجراءات فريدة مف نكعيا، سكاء بخصكص تحريؾ 
الدعكل العمكمية كمباشرتيا كالتي ىي مف االختصاص األصيؿ لمنيابة العامة في كافة الجرائـ، فإذا كاف 

ىذا ىك األصؿ، إاٌل أنو يرد عميو استثناء، في الجريمة االقتصادية أيف تـ تحكيؿ ىذه الصالحية أك 
 لما ليا مف الدراية الفنية ما تمكنيا مف تقدير مباشرة الدعكل اإلداريةاالختصاص لبعض الجيات 

 عمى شككل أك طمب مقدـ مف أطرافيا أك ممثميا القانكني كىك ما كيككف ذلؾ بناء ،العمكمية مف عدمو
كىك ما  يجسد خصكصية ىذه يعتبر بمثابة إعطاء اإلدارة حؽ المالئمة في التتبع لمجرائـ االقتصادية، 

 .األخيرة كجعميا تنفرد بأحكاـ خاصة تختمؼ عف اإلجراءات المطبقة في القكاعد العامة

فإذا كاف تحريؾ الدعكل العمكمية في بعض الجرائـ االقتصادية يككف بضركرة تقديـ شككل مف الجيات 
اإلدارية المختصة، فمباشرتيا ىي اختصاص أصيؿ لمنيابة العامة، كأماـ عدـ كجكد نص قانكني خاص 
صريح في القكانيف االقتصادية يتعمؽ بمباشرة الدعكل العمكمية في الجرائـ االقتصادية يدؿ عمى خالؼ 

 عف طريؽ حضكر أطراؼ الدعكل مباشرة الدعكل العمكمية كالتي تتـذلؾ، نرجع لتطبيؽ القكاعد العامة ؿ
، أك عف (االستدعاء المباشر)كفؽ التكميؼ بالحضكرعف طريؽ طمب إجراء تحقيؽ قضائي أك بإرادتيـ، أك

جراءات األمر الجزائي .  طريؽ إجراءات المثكؿ الفكرم، كا 

ككما قمنا سابقا قيد المشرع الجزائرم تحريؾ بعض الجرائـ االقتصادية بكجكب حصكؿ النيابة العامة عمى 
شككل مسبقة أك طمب مف الجيات اإلدارية المختصة المنصكص عمييا قانكنا، كبحصكليا عمى الشككل 
أك الطمب يرفع القيد كتصبح النيابة العامة صاحبة االختصاص في مباشرة ما بقي مف إجراءات إلى غاية 

 . صدكر الحكـ النيائي في الدعكل الجنائية
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إاٌل أنو أدل سعي استخداـ الدكلة حقيا في العقاب عف طريؽ الدعكل الجنائية إلى نشكء ما يعرؼ 
 اتجيت السياسة الجنائية الحديثة إلى تخفيؼ مف عقكبة األزمةبظاىرة التضخـ العقابي فنتيجة ليذه 

السجف كالبحث عف بدائؿ لو في الكقت الذم برز فيو دكر المجني عميو كأصبح مف أىـ المحاكر التي 
 في إطار القانكف الجنائي االقتصادم إلى التفكير في تفعيؿ األخيرةترتكز عمييا، لذلؾ اتجيت ىذه 

بالتحكؿ عف "كتكثيؼ دكر كسائؿ أخرل بديمة لمدعكل الجنائية في الجرائـ االقتصادية أك ما يعرؼ 
، فأصبحت الدكلة تجيز لبعض الييئات اإلدارية تقدير مآؿ الشكاكل كالبالغات التي "اإلجراء الجزائي

، كتطبيقا لذلؾ نجد المشرع الخ...تتمقاىا عف طريؽ إجراء المصالحة، أك الكساطة أك األمر الجزائي
 في العديد مف التشريعات االقتصادية إدراكا منو ألىمية ىذه األنظمةالجزائرم حرص عمى تكريس ىذه 

 في الحياة العممية نص عمى مثميا في معظـ تشريعاتو االقتصادية، ىذا كخاصة أماـ فشؿ العقاب األخيرة
التقميدم في مكاجية الظاىرة اإلجرامية االقتصادية المتزايدة، كتمثمت أىـ ىذه البدائؿ في نظاـ المصالحة 

 الجزائي، كتكصمنا أٌف ىذه البدائؿ تتالءـ مع خصكصية الجريمة األمرالجزائية كنظاـ الكساطة كنظاـ 
ظاىرة التحكؿ عف "االقتصادية كتساىـ بشكؿ كبير في الحد مف ظاىرة التضخـ التشريعي، كىذا ما يجسد 

كما سمؼ ذكر ذلؾ، ككسيمة  لفض النزاعات ذات الطابع االقتصادم بسرعة كجبر " اإلجراء الجزائي
 .الضرر، كمف ثمة الحفاظ عمى الماؿ العاـ الضائع

لخصكصية الجريمة االقتصادية التي تختمؼ في طبيعتيا عف الجريمة العادية، مف أيضا أف كما رأينا 
 باعتبار أٌف مكضكعيا يتعمؽ بقضايا فنية دقيقة ككذاحيث انعكاس نتائجيا عمى الحياة االقتصادية، 

متخصصة، تتطمب دراستيا إسناد النظر فييا إلى جيات متخصصة، سكاء لجية  الضبط القضائي أك 
 .التحقيؽ أك بخصكص اإلحالة إلى المحكمة المختصة

لفئات معينة تتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية فبالنسبة لميمة الضبط في الجريمة االقتصادية أنيطت 
كلمعرفة اختصاصاتيا، اقتضى بنا األمر التطرؽ لسمطات كصالحيات الضبطية القضائية أثناء البحث 

التسميـ المراقب األكلي في ىذه الجريمة كمحاكلة معرفة أساليب التحرم الخاصة بيا كالمتمثمة في 
 منحيا ليا المشرع لتحرم عف ىذا النكع اعتراض المراسالت كاألصكات كالتقاط الصكر، التسرب، حيث

 .المتميز كالخطير مف الجرائـ

إلى جانب الضبطية القضائية كفي سبيؿ مجابية بعض األنكاع الخطيرة مف الجرائـ االقتصادية 
 أفٌ منح المشرع لجيات خاصة سمطة الرقابة عمى المؤسسات المالية التي تعتبر مالذ المجرميف، باعتبار 

الضبطية ال يمكنيا بمفردىا كشؼ جميع عمميات الجرائـ االقتصادية خاصة منيا المالية، كاعتبرت ىذه 
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كلعؿ أبرز ىذه الييئات األخيرة كييئات مساعدة عمى التحرم كالتحقيؽ في بعض الجرائـ االقتصادية، 
المفتشية العامة لممالية، مجمس المحاسبة، ىيئة مكافحة خمية معالجة االستعالـ المالي، المجنة المصرفية، 

 .الفساد

 خاصة بو أٌما بالنسبة لمتحقيؽ االبتدائي في الجريمة االقتصادية المشرع الجزائرم لـ يقرر أم إجراءات
 . الجزائيةاإلجراءاتتركيا لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف ك

بعد االنتياء مف التحقيؽ االبتدائي يأمر قاضي التحقيؽ بإحالة المتيـ عمى المحكمة المختصة، إٌما بإحالة 
مرتكبيا إلى محكمة الجنح أك األمر باإلحالة إلى القطب القضائي أك إحالتو مف طرؼ غرفة االتياـ إلى 

 .محكمة الجنايات 

كختمنا ىذا الفصؿ بالحديث عف محاكمة الجرائـ االقتصادية كمحاكلة معرفة الجية التي تنظر في ىذه 
الجرائـ فبالرجكع إلى التشريعات الجزائية  نجدىا اختمفت في تحديد الجية المختصة بالفصؿ في ىذا النكع 

 االختصاص فييا إلى المحاكـ العادية كمنيا مف أسندتيا إلى أسندتالخاص مف الجرائـ، فمنيا مف 
. محاكـ استثنائية خاصة بالفصؿ بالجرائـ االقتصادية

تطكرا سريعا بخصكص االختصاص القضائي في المجاؿ كبالرجكع إلى المشرع الجزائرم نجده شيد 
 االقتصادم، فبعد أف كاف االختصاص األصيؿ في نظر الجرائـ االقتصادية يعكد إلى محاكـ استثنائية، تـ

التكقؼ عف العمؿ بيذه المحاكـ إنشاءىا بعد االستقالؿ لمجابية الجرائـ ذات الطابع االقتصادم، تـ 
االستثنائية لتصبح بعد ذلؾ الجرائـ االقتصادية شأنيا شأف الجرائـ المألكفة، يؤكؿ اختصاص النظر فييا 

 .إلى المحاكـ العادية

فتختص محاكـ الجنح كالمخالفات في المحاكـ االبتدائية كمحاكـ الجنايات كؿ في دائرة اختصاصو 
بنظر الدعاكل العمكمية الخاصة بالجرائـ االقتصادية، كتكقيع الجزاءات المقررة ليا، كما قاـ المشرع 

بتدعيـ قطاع العدالة بجياز قضائي ذك اختصاص مكسع يطمؽ عميو باألقطاب الجزائية المتخصصة يسند 
. لو اختصاص بعض الجرائـ االقتصادية كالتي حددىا عمى سبيؿ الحصر

المحاكمة الناشئة عمى ارتكاب جريمة اقتصادية ىي نفسيا المحاكمة المطبقة في القكاعد العامة ك
 الجزائية، القائمة عمى أساس نظاـ المحاكمة العادلة، حيث تعٌد تعبيرا صادقا اإلجراءاتكالمقررة في قانكف 
 الذم تخضع لو الدعكل العمكمية، كيتـ في إطاره الفصؿ في الخصكمة اإلجرائيعف عدالة النظاـ 

 .الجزائية
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يعتقد حسب رئينا حبذا لك يككف أماـ ىذه الجرائـ المتميزة عف باقي الجرائـ العادية قضاء ينظر فييا 
ذك طبيعة عادية كاستثنائية في الكقت نفسو، بحيث يككف عاديا بالنظر إلى طبيعتو أم أف ال يككف 

كاستثنائيا بالرجكع إلى تخصصو، أيف يقترح أف تككف مثال مرحمة البحث كالتحٌرم التمييدم  اقتصاديا،
مممة بالضبطية االقتصادية التي تتمتع بالقدر الكافي مف الدراية الفنية المميزة ليذا النكع مف الجرائـ 

 في المرحمة القضائية، حبذا لك اشتممت عمى قضاة تحقيؽ اقتصادييف كأيضالضبط الجريمة االقتصادية 
كنيابة عامة اقتصادية، كىك ما ال يتـ تحقيقو إال بتكفير التأىيؿ الالـز ليؤالء في معاىد خاصة كلفترة 

. مناسبة تكفؿ اكتسابيـ لمخبرة الكافية قبؿ الممارسة الفعمية ألعماؿ النيابة أك التحقيؽ أك المحاكمة

في األخير حاكلنا بحث خصكصية اإلثبات في الجريمة االقتصادية اٌلذم يكتسي أىمية ال تقؿ عف 
تمؾ التي يحظى بيا في المجاؿ الجنائي بصفة عامة، فقد اعتنى بو المشرع في المجاؿ االقتصادم عناية 

 .خاصة، مما جعمو أىـ ما يميز الجريمة االقتصادم

 قكاعد القانكف االقتصادم مع طبيعة المصالح التي يحمييا، الخركج عف المبادئ أقممتكقد دعت ضركرة 
األصكلية كتجاكز الثكابت التقميدية لمقانكف الجنائي العاـ، كتكريس قكاعد مستحدثة تؤٌسس لخصكصية 

 .  الجنائياإلثباتالجريمة االقتصادية، كىذا الخركج مس القكاعد التي يخضع ليا عبء 

فإذا "  البراءةاإلنسافاألصؿ في "   المبنية عمى قاعدة، "البينة عمى مف ادعى"كمف بيف ىذه القكاعد قاعدة 
 الممثمة في النيابة العامة، عف طريؽ البحث عف األدلة االتياـ عمى سمطة اإلثباتكاف األصؿ يقع عبء 
قرارالتي تثبت إدانة المتيـ   المسؤكلية الجزائية عميو، لكف نظرا لخصكصية بعض الجرائـ االقتصادية تـ كا 

إلثبات براءتو، ألف إدانتو   إلى المتيـ،اإلثباتالخركج عمى ىذه القاعدة العامة، حيث تـ تحكيؿ عبء 
 ".  البراءةاإلنساف في األصؿ"مفترضة، كىذا ما يشكؿ خرقا لقاعدة 

مف خصكصية اإلثبات أيضا اعتماد المشرع الجزائرم عمى القرينة المطمقة اٌلتي ليا أثر في إثبات ىذا 
 . التي تساعد في بناء قناعتو الشخصيةالنكع مف الجرائـ، كبذلؾ قيدت سمطة القاضي في استنباط األدلة
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في ختاـ دراستنا اتضح لنا أف الجريمة االقتصادية تتمتع بذاتية خاصة تميزىا عف غيرىا مف 
كذلؾ مف حيث التجريـ كالعقاب كالمتابعة، نظرا لخركجيا عف معظـ القكاعد كالمبادئ األصكلية  الجرائـ

لمقانكف الجنائي العاـ، فخصكصية القكاعد المنظمة ليذه الجريمة يعني بداىة أف ليا مف العناصر 
كالصفات ما يميزىا عف غيرىا مف جرائـ الحؽ العاـ، كحتى كاف اشتركت معيا في بعض األحكاـ كالقكاعد 

. فإنما يككف بشكؿ عارض كغير أصيؿ

لكف رغـ ىذا الخركج عف األحكاـ كالقكاعد األصكلية لمقانكف الجنائي العاـ، الذم غدا ينخر بصالبتو      
كجؿ التشريعات المقارنة حافظت لمقانكف الجزائي االقتصادم عمى انتمائو  كشدَّتو، إال أف التشريع الجزائرم

كتبعيتو إلى القانكف الجنائي، بؿ عمدت إلى تعديؿ القكاعد العامة بما يتكافؽ مع خصكصية القانكف 
، تمسكا منيا بكحدة األصؿالجنائي االقتصادم، بإدراج العديد مف االستثناءات التي ىي تطغى عمى 

.  القانكف الجنائي

كقد خمص البحث في مكضكع خصكصية الجريمة االقتصادية كتأثيرىا في القانكف الجنائي العاـ 
: إلى مجمكعة مف النتائج تمثمت في

يختمؼ مفيـك الجريمة االقتصادية، كضكابطيا مف دكلة إلى األخرل، كمرد ذلؾ إلى اختالؼ -  
المصمحة التي يحمييا القانكف، كىذه المصمحة تختمؼ في مدل ما تستحقو مف حماية جزائية، فمكؿ كياف 

سياسي النظاـ الذم ينظـ حياتو كيسيرىا سكاء كاف ىذا النظاـ رأسمالي أك اشتراكي أك مختمط، أك 
اإلسالمي، كعند كضع القاعدة الجزائية فإنيا تيدؼ إلى حماية مصمحة معينة يحرص ىذا الكياف عمى 
الحفاظ عمييا، سكاء مف الناحية االجتماعية أك السياسية أك االقتصادية أك غيرىا  كىذا ينطبؽ عمى 

. الجريمة االقتصادية كالقانكف االقتصادم
المشرع الجزائرم لـ يضع مفيـك محدد كمباشر لمجريمة االقتصادية، كلـ يفرد قانكف خاص  -

 1964كمستقؿ ليا، كمف خالؿ استقراء بعض النصكص القانكنية التي تعرضت لمجريمة االقتصادية منذ 
المتضمف إحداث 66/180المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية، الذم تـ إلغاءه بقانكف 64/47كقانكف 

 المعدؿ 75/46مجالس قضائية خاصة بقمع الجريمة االقتصادية، كالذم ألغي ضمنيا بمكجب األمر 
   الجزائية الذم استحدث القسـ االقتصادم إلى جانب القسـ العادم لمحكمة الجناياتاإلجراءاتلقانكف 

    كأصبحت ىذه الجرائـ مف اختصاص المحاكـ العادية90/24لكف ما فتى أف ألغى ىذا القسـ بالقانكف 
 التي شيدتيا غداة اإليديكلكجيةيتبيف لنا أف الجزائر مرت بمحطات اقتصادية مختمفة نتيجة التغيرات 

 االشتراكية كنظاـ اقتصادم بداية، تـ تحممت منو لتبني خيار اقتصاد اإليديكلكجيةاالستقالؿ، فتجدىا تبنت 
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السكؽ كبديؿ لالقتصاد المكجو بداية التسعينات نتيجة األزمة الحادة التي مرت بيا خالؿ الثمانينات، كىك 
. ما انعكس عمى سياستيا التشريعية عمكما كاالقتصاد عمى كجو الخصكص

نظرا لتعدد أنماط الجريمة االقتصادية كاختالفيا مف حقبة زمنية ألخرل كمف مجتمع آلخر - 
باختالؼ نظمو االقتصػػػػػػػػػػػػػادية ك تطكره الحضارم، كمع التطكر السريع الذم يمر بو العالـ أدل ذلؾ إلى 

ة، مما أدل إلى بركز جرائـ معاصرة تتصؼ في الجزء األخطر ـ إجرامية جديدة معكؿأنشطةاستحداث 
 الفساد كجرائـ الماؿ منيا، بأنيا جرائـ منظمة كمتقنة، فكاف البد مف معالجتيا، كىي متمثمة في جرائـ

ىا فتبيف لنا أف لكؿ كاحدة منيا نمكذج كاألعماؿ كاإلجراـ المعمكماتي كجرائـ التزكير كجريمة البيئية،
. القانكني الخاص بيا

االقتصادم يتميز بالحركية كالتغيير كعدـ االستقرار كىك الذم يتناسب مع النصكص  الميداف -
صدارىا مقارنة ، كضعيا كتعديمياةالتنظيمية كسيكؿ  حيث ال تحتاج إلى إجراءات معقدة لكضعيا كا 

.  بالنصكص القانكنية التي تمتاز بالجمكد كالصالبة خاصة في الميداف الجزائي

السمطة التشريعية تغيير مالمح الركف الشرعي في إطار الجريمة االقتصادية عف طريؽ تفكيض  -
بعض الصالحيات في المجاؿ االقتصادم إلى السمطة التنفيذية ؿصاحبة االختصاص األصيؿ في التشريع 

   أفرط المشرع في اعتماد تقنية التفكيض التشريعي في تحديد نطاؽ التجريـ في المادة االقتصاديةكقد
كذلؾ ال دليؿ عمى خركجو عف المبادئ األصكلية لمقاعدة الجزائية، كىي خاصية تتميز بيا الجريمة 

 أيف يككف "قانكنية الجرائـ كالعقكبات" االقتصادية عف بقية جرائـ القانكف الجزائي التقميدم القائمة عمى مبدأ
. التفكيض التشريعي نادرا حصكلو

إعطاء سمطة كاسعة لمقضاء في تفسير النصكص الجزائية االقتصادية، باعتبار أف ىذه األخيرة - 
.  تصدر عمى كجو السرعة، لمكاكبة التطكرات االقتصادية المفاجئة داخميا

  يتصؼ سرياف النصكص الجزائية مف حيث الزماف بأحكاـ خاصة في الجرائـ االقتصادية عنيا -
كاف النص الجزائي األصمح لممتيـ يسرم بأثر رجعي في األحكاـ العامة، فإنو ال  في باقي الجرائـ، فإذا

يسرم بأثر رجعي في الجرائـ االقتصادية، بؿ إف النص الذم كاف نافذا كقت ارتكاب الجريمة ىك األكلى 
بالتطبيؽ، حماية لمسياسة االقتصادية، كمنعا إلحداث فجكة يمكف النفاذ منيا كالتالعب بالنظاـ االقتصادم 
في الدكلة، لعمـ الجميع أف القكانيف االقتصادية سريعة التغير تبعا لمتطكر الحاصؿ في الحياة االقتصادية 
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كىك ما . كما تقتضي المصمحة مد سرياف ىذه النصكص عمى الجرائـ االقتصادية التي تقع خارج الدكلة
. يعرؼ بمبدأ عينية النص الجزائي

خصكصية الركف المادم في الجريمة االقتصادية مف حيث السمكؾ المؤدم لمجريمة كحتى - 
نتيجتيا، مما أسفر عف تحكيؿ القانكف الجنائي مف الدكر الحمائي إلى الدكر  التكجييي، كبالتالي غمكض 
الركف المادم لمجريمة االقتصادية، خاصة مع تميز ىذه األخيرة بكثرة الجرائـ السمبية، كتطمب الصفة في 
معظميا، مما نتج عنو الخركج عف المبادئ العامة المقررة في القانكف الجنائي التقميدم في مكاطف عديدة 
سكاء ما تعمؽ بعناصر الجريمة التامة التي طغى عمييا ثبكت الشكمية؛ أك بالشركع كعقابو كقاية مف أم 

 أك المساىمة الجنائية كما لالشتراؾخطر ييدد أك يطاؿ المصالح االقتصادية المحمية، كحتى بالنسبة 
صاحبيا مف تكسع لحد اعتبار الشريؾ فاعال أصميا، كذلؾ تفاديا إلفالت الجاني مف العقاب تحت غطاء 
. انتفاء الجريمة بالنسبة لمفاعؿ األصمي، أك صعكبة إثبات القصد الجنائي المتطمب لمعقاب عمى المشاركة

في البعض منيا  تميز الركف المعنكم في الجرائـ االقتصادية بطبيعة خاصة، حيث تـ إقصاءه -
ضعافو كضآلتو كصعكبة إثباتو في البعض اآلخر، مما أدل إلى افتراض الخطأ فييا، كاف ركنيا المادم  كا 

ينيض عمى مخالفة التزامات تنظيمية فيترتب عمى مخالفتيا تعريض المصالح المحمية لمخطر، ىذه 
الخاصية تجعمو يخرج عف األحكاـ العامة المقررة في القانكف الجنائي كيرجع السبب في ذلؾ أف القكانيف 

ال تعذر  االقتصادية ذات أىمية كبيرة، غالؽ سبيؿ الخركج عمييا كا  كتتطمب منتيى اليقظة في مراعاتيا كا 
 .تنفيذ السياسة االقتصادية لمدكلة

تكسيع المسؤكلية الجزائية في القانكف الجزائي االقتصادم لتشمؿ الغير، كما تـ تكسيع المسؤكلية  -
الجزائية لتشمؿ األشخاص المعنكية في الجريمة االقتصادية، كبيذا خرج عف المبدأ العاـ المتمثؿ في 

. شخصية العقكبة كالمسؤكلية 

خصكصية الجزاءات المقررة لمجريمة االقتصادية، كذلؾ بالنظر لتميز ىذه األخيرة بطابع خاص - 
فنجد مثال عقكبة الحبس في ىذا النكع مف الجرائـ كخالفا لمقكاعد العامة، تككف متسمة بالشدة كالقسكة 
كرفع ، سكاء كاف بالنظر إلى حدىا األقصى الذم يككف مجاكزا بكثير لذلؾ الحد األقصى في القانكف العاـ

. الحد األدنى لمحبس عف الحد المقرر في القكاعد العامة

ىذا بالنسبة لمعقكبات التي تصيب الجاني في حريتو أك السالبة لمحرية، أما بخصكص العقكبات 
المالية لمجاني كىي أىـ العقكبات بالنسبة لمجرائـ االقتصادية، كيرجع ذلؾ أف غالبية ىذه العقكبات ترتكب 
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غمب التشريعات االقتصادية لجأت إلى تطبيؽ مبدأ الغنـ أبدافع الطمع كالربح غير المشركع، كعميو فإف 
كالعقكبات المالية المعركفة في التشريع . الحد منياكبالغـر في ىذا المجاؿ لمحاربة ىذه الظاىرة اإلجرامية 

. االقتصادم ىي الغرامة ك استرداد الربح غير المشركع ك عقكبة المصادرة

 ىذه العقكبات كعقكبة الغرامة بالخصكص تبيف لنا أف المشرع فسح فييا المجاؿ أماـ  يتبيف مف-
القاضي لبسط سمطتو التقديرية بشكؿ كاسع عند تحديد مقدارىا مما شكؿ خركجا عف القكاعد العامة كلعؿ 
السبب في ذلؾ أف ىذا النكع مف الجرائـ ترتكب بيدؼ تحقيؽ الربح السريع لمماؿ بطرؽ غير مشركعة 
كبالتالي جاءت تمؾ العقكبة كجزاء في نفس العيب الذم دفع الجاني الرتكاب الجريمة، كبيذه الصكرة 
تككف رادعة لو كلغيره مف األشخاص الذيف تسكؿ ليـ  أنفسيـ القياـ بأعماؿ مف شأنيا تيديد اقتصاد 

. الدكلة

 الجرائـ االقتصادية، بالرغـ منى أنيا عقكبة  أغمباعتبار المصادرة عقكبة تكميمية كجكبية في- 
. استثنائية جكازيو في القكاعد العامة

غمؽ :  تكميمية أخرل كمتمثمة فيإضافة إلى عقكبة المصادرة نص المشرع عمى عقكبات- 
- نشر كتعميؽ حكـ اإلدانة-حؿ الشخص المعنكم- المنع المؤقت مف ممارسة مينة أك نشاط- المؤسسة

الكضع تحت الحراسة القضائية، لكف بالرغـ مف أىميتيا الفعالة في مكافحة الجرائـ االقتصادية خاصة 
تمؾ المرتكبة مف طرؼ األشخاص االعتبارية، إال أف المشرع الجزائرم لـ يأتي لنا بنصكص كافية 

كمتعددة تتضمف ىذه العقكبة التي ليا  تأثير كبير عمى مرتكب األفعاؿ المخالفة ليذه القكانيف، خاصة في 
.  بعض المجاالت الحساسة الماسة بالمصمحة العامة

خصكصية المتابعة اإلجرائية في الجريمة االقتصادية،  فالمشرع الجزائرم في سبيؿ سعيو لتنظيـ - 
 حتى يضمف التكيؼ مع المعطيات اإلجرائيةالحياة االقتصادية الحديثة، قاـ بكضع إطار ليف لمسياسة 

نظرا لمطبيعة الفنية لمجريمة االقتصادية فرضت إجراءات متابعة فريدة ك. االقتصادية المتغيرة بشكؿ مستمر
مف نكعيا، سكاء بخصكص تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا كالتي ىي مف االختصاص األصيؿ 

لمنيابة العامة في كافة الجرائـ، فإذا كاف ىذا ىك األصؿ، إال أنو يرد عميو استثناء، في الجريمة 
 لما ليا مف الدراية الفنية اإلداريةاالقتصادية أيف تـ تحكيؿ ىذه الصالحية أك االختصاص لبعض الجيات 

 عمى شككل أك طمب مقدـ مف ،كيككف ذلؾ بناءما تمكنيا مف تقدير مباشرة الدعكل العمكمية مف عدمو
أطرافيا أك ممثميا القانكني كىك ما يعتبر بمثابة إعطاء اإلدارة حؽ المالئمة في التتبع لمجرائـ االقتصادية 
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كىك ما  يجسد خصكصية ىذه األخيرة كجعميا تنفرد بأحكاـ خاصة تختمؼ عف اإلجراءات المطبقة في 
 .القكاعد العامة

تفعيؿ كتكثيؼ دكر كسائؿ أخرل بديمة لمدعكل الجنائية في الجرائـ االقتصادية أك ما يعرؼ  -
، فأصبحت الدكلة تجيز لبعض الييئات اإلدارية تقدير مآؿ الشكاكل "بالتحكؿ عف اإلجراء الجزائي"

إلخ، ككسائؿ  لفض ...كالبالغات التي تتمقاىا عف طريؽ إجراء المصالحة، أك الكساطة أك األمر الجزائي
. النزاعات ذات الطابع االقتصادم بسرعة كجبر الضرر، كمف ثمة الحفاظ عمى الماؿ العاـ الضائع

نظرا لخصكصية الجريمة االقتصادية، كباعتبار أف مكضكعيا يتعمؽ بقضايا فنية دقيقة   -
تطمبت دراستيا إسناد النظر فييا إلى جيات متخصصة، سكاء لجية الضبط القضائي أك  متخصصة

 .التحقيؽ أك بخصكص اإلحالة إلى المحكمة المختصة

 تطكرا سريعا بخصكص االختصاص القضائي في المجاؿ االقتصادم شيد المشرع الجزائرم -
 إنشاءىا بعد فبعد أف كاف االختصاص األصيؿ في نظر الجرائـ االقتصادية يعكد إلى محاكـ استثنائية، تـ

التكقؼ عف العمؿ بيذه المحاكـ االستثنائية لتصبح االستقالؿ لمجابية الجرائـ ذات الطابع االقتصادم، تـ 
بعد ذلؾ الجرائـ االقتصادية شأنيا شأف الجرائـ المألكفة، يؤكؿ اختصاص النظر فييا إلى المحاكـ العادية 
فتختص محاكـ الجنح كالمخالفات في المحاكـ االبتدائية كمحاكـ الجنايات كؿ في دائرة اختصاصو بنظر 

الدعاكل العمكمية الخاصة بالجرائـ االقتصادية، كتكقيع الجزاءات المقررة ليا، كما قاـ المشرع بتدعيـ 
قطاع العدالة بجياز قضائي ذك اختصاص مكسع يطمؽ عميو باألقطاب الجزائية المتخصصة يسند لو 

. اختصاص بعض الجرائـ االقتصادية كالتي حددىا عمى سبيؿ الحصر

تحكيؿ عبء  في الجريمة االقتصادية، كتجسدت ىذه الخصكصية في اإلثباتخصكصية  -
البينة عمى مف "إلثبات براءتو، ألف إدانتو مفترضة، كىذا ما يشكؿ خرقا لقاعدة   إلى المتيـ،اإلثبات
مف خصكصية اإلثبات أيضا اعتماد المشرع ، ك" البراءةاإلنسافاألصؿ في " المبنية عمى قاعدة،" ادعى

الجزائرم عمى القرينة المطمقة التي ليا أثر في إثبات ىذا النكع مف الجرائـ، كبذلؾ قيدت سمطة القاضي 
 .في استنباط األدلة التي يبني عمييا اقتناعو الشخصي

 كغيرىا مما األطركحةعميو يمكف القكؿ أف جميع النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ مكضكع ك
 تدؿ فعال عمى خصكصية الجريمة االقتصادية كتميز الكثير مف األحكاـ الدراسة  ىذهلـ نضمنو في
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المكضكعية كاإلجرائية المرصكدة لمكافحة الجريمة االقتصادية كىي خصكصية تفرضيا طبيعة القكانيف 
كالتنظيمات التي تحكميا عمى اعتبار أنيا مف بيف القكانيف ذات الطبيعة التقنية كذات أبعاد حمائية جزائية 

. اقتصادية كمالية

لى حد بعيد الغرض الذم شرعت مف أجمو كاإلجرائية المكضكعية األحكاـ إف ىذه   تحقؽ كا 
: خصكصا إذا ما تـ تمحيصيا كتذليميا ببعض االقتراحات التي نرل ضركرتيا نكردىا فيما يمي

ضركرة أف يتبنى المشرع الجزائرم تعريفا عامان جامعان منضبطان لمجريمة االقتصادية في قانكف -
، ليككف مرجعا اصطالحيا يمتاز بالدقة كالمكضكعية كالشمكؿ . العقكبات، كفؽ معيارو محٌددو

التأكيد عمى ضركرة استقاللية القانكف الجزائي االقتصادم، كذلؾ بإحداث نصكص خاصة ضمف - 
تقنيف مستقؿ عف تقنيف قانكف العقكبات، كىذا لمحفاظ عمى القانكف الجنائي العاـ الذم أصبح يتأثر بمركنة 

. قكاعد القانكف الجزائي االقتصادم في بعض أحكامو

ضركرة النص عمى آلية التفكيض التشريعي في تحديد عناصر السمكؾ اإلجرامي في بعض  -
الجرائـ االقتصادية، ضمف الدستكر الجزائرم، تتالئـ طريقة إحالة سمطة التجريـ لمسمطة التنفيذية مع 

. أحكاـ الدستكر

ضركرة االىتماـ بكضع أنظمة قانكنية متطكرة تحكـ استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة، خاصة  -
 في الجريمة االقتصادية بمختمؼ مظاىرىا اإلجراميشبكة االنترنت، لما ليا مف أثر عمى تطكير السمكؾ 

. خاصة منيا الجريمة المعمكماتية كجرائـ الغش التجارم اإللكتركني كالتزكير العممة كغيرىا

لما كاف الغرض مف القكانيف الجزائية االقتصادية ىك تأميف السياسة االقتصادية، كىي أىـ ما  -
تحرص عميو الدكلة، فإف المصمحة تقتضي مٌد سرياف ىذا القانكف عمى الجرائـ االقتصادية التي تقع في 

. بتزييؼ كتزكير النقكد الخارج، كالسيما عند تعٌمقيا

التفسير المكسع لنصكص الجزائية االقتصادية، ككنيا صدرت عمى كجو السرعة، مما ال يسكغ  -
لمقاضي أف يتبع بشأنيا التفسير الحرفي أك الدقيؽ، يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى اختالؼ كجيات النظر عند 

 !شرعية الجرائـ كالعقكبات، مما يجعمو محال لمنظر"القضاة، مما يشكؿ خرقا كخطرا عمى قاعدة 
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المشرع الجزائرم بتكسيع المسؤكلية الجزائية لتشمؿ الشخص المعنكم، لـ يحدث انسجاما بيف  -
مف  مكرر 18العقكبات التي تحكـ الجرائـ المتابع بيا فيما بينيا كبيف القاعدة العامة التي تضمنتيا المادة 

  ىا كىي متمثمة في عقكبة الحؿ أك الغمؽدراست متنكعة كمتعدد كما سبؽ ج بالرغـ مف أنيا جاءت.ع.ؽ
ىي عقكبة جد خطيرة  أك الكضع تحت الحراسة القضائية أك غيرىا مف الجزاءات، فنجد مثال عقكبة الحؿ

كليس مف السيؿ فرضيا عمى الجرائـ االقتصادية، كىذا راجع لمنتائج جد سمبية التي قد تخمفيا سكاء عمى 
الجانب االقتصادم أك االجتماعي، كليذا يجب عمى القاضي أخذ الحيطة عند النطؽ بيا كالتأكد مف أف 

كحبذا لك المشرع يقـك الشخص المعنكم فعال ارتكب جرائـ جد خطيرة كغير مشركعة عند مزاكلتو نشاطو، 
   التي يرتكبيااألفعاؿبتضميف نص صريح في قانكف العقكبات ينص عمى أنو ال يسأؿ الفرد إال عمى 

 .كيضع سمـ جزاءات يتناسب كطبيعة الشخص المعنكم

ضركرة ىجر فكرة المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير لعدـ تكافقيا مع مبدأ شخصية المسؤكلية  -
. الجزائية شخصيا

حرص المشرع عند مجابيتو الجريمة االقتصادية عمى تطبيؽ العقكبات المالية المتمثمة أساسا في - 
 الضائعة لمخزينة العمكمية، مع كجكب تحصيميا في األمكاؿعقكبة الغرامة كذلؾ لما ليا مف مزايا في 

آجاؿ قصيرة، كىذا شيء إيجابي لذا حبذا لك المشرع يؤكد عمى كجكب استفائيا حتى في حالة كفاة المتيـ 
. عف طريؽ رفع الدعكل عمى التركة

أف االنتقاؿ بالقضاء إلى التخصص أمر في غاية مف األىمية، لما لو مف فكائد جمة في مكافحة  -
  ىذه الجرائـ التي تحتكل عمى الكثير مف الجكانب الفنية التي يجب عمى الييئات القضائية اإللماـ بيا
فكاف لزاما أف يكجد قاضي متخصص في الجرائـ االقتصادية، كقد يدفع البعض بأنو يمكف لمقاضي 

االستعانة بأىؿ الخبرة في أية مجاؿ، فيستطيع أف يطمب خبرتيـ كيقرر عمى أساسيا دكف الحاجة إلى 
قضاء متخصص، إال أنو ميما بمغ عدد الخبراء الذيف يستعيف بيـ القاضي، فأف القاضي يبقى الخبير 

األكؿ الذم يقرر بناء عمى قناعتو الكجدانية، كبما يمميو عميو ضميره، كلذلؾ كجكد القاضي المتخصص 
 بدءا مف النيابة العامة إلى قضاة الحكـ المتخصصيف في المجاؿ االقتصادم أمر ،في المجاؿ االقتصادم

، بؿ أكثر مف ذلؾ يجب أف يككف التخصص القضائي في جميع مراحؿ الدعكل، بحيث األىميةفي غاية 
يقترح أيضا في مرحمة البحث كالتحرم التمييدم أف تككف مممة بالضبطية االقتصادية التي تتمتع بالقدر 
الكافي مف الدراية الفنية المميزة ليذا النكع مف الجرائـ لضبط الجريمة االقتصادية، كىك ما ال يتـ تحقيقو 
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إال بتكفير التأىيؿ الالـز ليؤالء في معاىد خاصة كلفترة مناسبة تكفؿ اكتسابيـ لمخبرة الكافية قبؿ 
. الممارسة الفعمية ألعماؿ النيابة أك التحقيؽ أك المحاكمة

ضركرة حث القضاة عمى السعي إلى بدائؿ العقكبة كمما أمكف ذلؾ، كىذا لتخفيؼ العبء عمى  -
.  القضاء بتخفيؼ حجـ القضايا المعركضة عميو، كتفادم العقكبات السالبة لمحرية خاصة قصيرة المدة

دعكة المشرع عند كضع تقنيف خاص بالجرائـ االقتصادية، النص فيو صراحة عمى مبدأ  -
المصالحة كأحد المبادئ التي تتالئـ مع ىذا النكع مف الجرائـ، كما يتضمف في نصكصو تنظيـ إجراءات 

المصالحة بشكؿ دقيؽ حتى يتـ التمكف مف مراقبة ىذه اإلجراءات مف قبؿ جية قضائية لضماف عدـ 
. استبداد السمطة اإلدارية كعدـ الخضكع ألم ضغط أك إكراه

نشاء  -  الرقابية التي تحقؽ الحماية الجنائية لمماؿ العاـ، كأف األجيزةضركرة إصدار التشريعات كا 
.  تتكامؿ جيكد السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية لتحقيؽ ىذا اليدؼ

عصرنة آليات الرقابة كالمكافحة بما يتكافؽ مع التطكرات الحديثة، ككف أف الجريمة االقتصادية - 
. تتميز بالتطكر السريع  في أساليبيا

االبتعاد عف تقييد القاضي بأدلة معينة في بعض الجرائـ االقتصادية كتقييده بمحاضر المخالفات  -
. يف، لكي ال تككف حجة قاطعة عمى ما تضمنتو تقيد اقتناعو بيامالمحررة مف طرؼ األعكاف الجمرؾ

تأثيرىا في ك  ىذا ما انتيت إليو األطركحة، كأف كانت آفاؽ مكضكع خصكصية الجريمة االقتصادية
. القانكف الجنائي العاـ مفتكحة لمبحث كالتعمؽ فيو أكثر

.كأخيرا أسأؿ اهلل تعالى التكفيؽ فيما قدمت، كنتمنى أف يككف ىذا العمؿ المتكاضع قد حقؽ مقاصده
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 .1990األردف، الطبعة األكلى، 

نبيؿ لكقابياكم، جرائـ التيريب النقد بيف القانكف ك الكاقع ، دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر - 97
 .1993، (ط.ب)القاىرة ، 

نكفؿ عمى عبد اهلل صفكة الدايمي، الحماية الجزائية لمماؿ العاـ، دراسة مقارنة،  دار ىكمة لمطباعة -98
 .2005كالنشر،  الجزائر، الطبعة األكلى، 

نائؿ عبد الرحماف صالح، جريمة االختالس، دراسة تحميمية مقارنة، دار الفكر لمطباعة كالنشر -99
 .1997 كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة الثانية،

 (ط.ب) في التشريع الجزائرم، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، الجزائر، األمكاؿنبيؿ صقر، تبييض -100
2008. 

المكتب الجامعي الحديث - التقميدية، المستحدثة– نسريف عبد الحميد، الجرائـ االقتصادية-101
 .2009، (ط.ب)اإلسكندرية، 
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ىيثـ عبد الرحمف البقمى، األحكاـ الخاصة بالدعكل الجنائية الناشئة عف الجرائـ المالية، دار -102
 .2005، (ط.ب)النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

القاىرة ، ىدل حامد قشقكش، جريمة تبييض األمكاؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي، دار النيضة العربية-103
 .1998، (ط.ب)

 ىناف مميكة،  الرشكة ك االختالس كتكسب المكظؼ العاـ مف خالؿ كظيفتو في الفقو اإلسالمي-104
مقارنة ببعض التشريعات العربية ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية – كقانكف مكافحة الفساد الجزائرم 

 .2010، األكلىالطبعة 

كردة دالؿ، جرائـ المفمس في القانكف الجزائرم كالقانكف المقارف، دار الجامعة الجديدة لمنشر -105
. 2009، (ط.ب)الجزائر، 

: األطركحات كالمذكرات- رابعا

 :األطركحات- 

أحمد محمد يحيى محمد إسماعيؿ، األمر الجنائي كالصمح في األنظمة اإلجرائية المقارنة، أطركحة -1
 .1985، جامعة القاىرة، مصر، (غير منشكرة)دكتكراه 

أطركحة دكتكراه عمـك في قانكف . أحمد خديجي، قكاعد الممارسات التجارية في القانكف الجريمة-2
  باتنة، ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، الجامعة الحاج لخضر(غير منشكرة)الخاص 
2016. 

إبف خميفة سميرة، القاضي الجزائي كالجريمة االقتصادية، أطركحة دكتكراه تخصص  القانكف العاـ - 3
 ، سيدم بمعباس، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة الجياللي اليابس(غير منشكرة)

4014/2015. 

 دكتكراه أطركحةبف الطيبي مبارؾ، األحكاـ اإلجرائية الخاصة بجرائـ التيريب في التشريع الجزائرم، -4
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف (غير منشكرة)في القانكف الخاص 

2015-2016. 
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كيزة، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجريمة االقتصادية، أطركحة دكتكراه في  بمعسمي- 5
 .2014،  تيزم كزك،، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم(غير منشكرة)العمـك 

 دكتكراه في العمـك تخصص أطركحةتياب نادية، آليات مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية، -6
 .2013، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، (غير منشكرة)قانكف 

جالؿ مسعد، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسة التجارية، أطركحة دكتكراه في القانكف فرع قانكف -7
 .2012كمية الحقكؽ ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،  ،(غير منشكرة)األعماؿ

، أطركحة دكتكراه، تخصص القانكف الجنائي -دراسة مقارنة-جاللية دليمة، جريمة تبييض األمكاؿ -8
-2013 ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف،(غير منشكرة)كعمـ اإلجراـ 

2014. 

 دكتكراه في أطركحةجالؿ مسعد زكجة محتكت، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، -9
. 2012، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، (غير منشكرة)القانكف 

، كمية الحقكؽ، جامعة (غير منشكرة) حاتـ بكار،  حماية المتيـ في محاكمة عادلة، أطركحة دكتكراه -10
 .1996، سنة اإلسكندرية

غير )حاجة عبد العالي، اآلليات القانكنية لمكافحة الفساد اإلدارم في الجزائر، أطركحة دكتكراه -11
 .2013، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة بسكرة، (منشكرة

الحاج عمي بدرديف، جرائـ الفساد كآليات مكافحتيا في التشريع الجزائرم، أطركحة دكتكراه في العمـك  -12
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة تممساف (غير منشكرة)تخصص قانكف خاص 

2015/2016. 

حمزة عبد الكىاب، الحماية الجنائية ألكراؽ البكرصة في التشريع الجزائرم كالمقارف، أطركحة دكتكراه -13
 .2014 عنابة، ،، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باجي مختار(غير منشكرة)

حمزة عبد الكىاب، الحماية الجنائية ألكراؽ البكرصة في التشريع الجزائرم كالمقارف، أطركحة دكتكراه -14
 .2014، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، (غير منشكرة)

غير )خالد السيد عبد الحميد مطحنة، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، أطركحة دكتكراه قانكف-15
 .2001، جامعة القاىرة، مصر، (منشكرة
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  (غير منشكرة)ختير مسعكد، النظرية العامة لجرائـ االمتناع، أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص-16
 .2014-2013كمية الحقكؽ العمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، 

  -دراسة مقارنة-درا نسيمة، األمف المعمكماتي كسبؿ مكاجية مخاطره في التعامؿ اإللكتركني-17
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد (غير منشكرة) دكتكراه في القانكف الخاص أطركحة
 .2016-2015تممساف، 

رشيد بف فريحة، خصكصية التجريـ كالعقاب في القانكف الجنائي لألعماؿ، أطركحة دكتكراه تخصص -18
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ القانكف الخاص، جامعة أبك بكر بمقايد (غير منشكرة)قانكف خاص 

 .1017-2016تممساف، 

شعباف فرج، الحكـ الراشد كمدخؿ حديث لترشيد اإلنفاؽ العاـ كالحد مف الفقر دراسة حالة -19
، أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، تخصص نقكد كمالية، كمية العمـك (2010-2000)الجزائر

. 2012-2011االقتصادية كعمـك التسيير، قسـ العمـك االقتصادية، 

، كمية (غير منشكرة) شيخ ناجية، خصكصية جريمة الصرؼ في القانكف الجزائرم، أطركحة دكتكراه -20
 .2012الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم ، تيزم كزك، 

، أطركحة دكتكراه في القانكف (دراسة مقارنة)صالح شنيف، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكتركنية -21
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف (غير منشكرة)الخاص 
.    2013-2012الجزائر، 

 ، كمية الحقكؽ جامعة اإلخكة منتكرم(غير منشكرة)عمارة فكزم، قاضي التحقيؽ، أطركحة دكتكراه - 22
 .2010قسنطينة، 

 ف لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكأطركحةالعيد حداد، الحماية القانكنية في ظؿ اقتصاد السكؽ، -23
 .2001،، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، الجزائر(غير منشكرة)

دراسة تحميمية لميارات -لرايز بف سالـ الحقباني، ميارات البحث كالتحقيؽ في الجرائـ المعمكماتية، -24
 (غير منشكرة)أطركحة دكتكراه  ،- البحث كالتحقيؽ في الجرائـ المعمكماتية لدل ضباط مدينة الرياض

 .2013، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، كميو الدراسات العميا، قسـ العمـك الشرطية، الرياض

غير "منصكرة دكاد، األليات القانكنية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، أطركحة دكتكراه -25
، تخصص قانكف أعماؿ ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة محمد خيضر "منشكرة
 .2016-2015 بسكرة،
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، جامعة (غير منشكرة)مرزكؽ محمد، الحؽ في المحاكمة العادلة، أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ -26
 . 2016-2015أبي بكر بمقايد تممساف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 

، كمية الحقكؽ (غير منشكرة) دكتكراه أطركحة، -دراسة مقارنة–ىركاؿ ىبة نبيمة، جرائـ االنترنت -27
 .2014-2013كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، 

الغش الضريبي –كاسطي عبد النكر، المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ االقتصادية -28
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ (غير منشكرة)، أطركحة دكتكراه -كتبييض األمكاؿ نمكذجا

 .2017-2016جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، 

، أطركحة دكتكراه في -دراسة مقارنة-يحيى عبد الحميد، المحاكمة العادلة في الخصكمة الجزائية-29
 .2015-2014، كمية الحقكؽ، جامعة جياللي اليابس بسيدم بمعباس، (غير منشكرة)العمـك 

كسكاس فاطمة لزىرة ، آليات الرقابة القانكنية عمى جرائـ الفساد ك تبيض األمكاؿ، أطركحة دكتكراه -30
كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، جامعة جياللي  ،(غير منشكرة)عمـك تخصص قانكف خاص 

. 2016-2015ليابس، سيدم بمعباس، 

:  الماجستيرمذكرات-

 الجزائية لجريمة التيريب في نظاـ الجمارؾ المكحد لدكؿ مجمس اإلجراءاتأنكار أحمد باطح العنزم، -1
، كمية العدالة الجنائية تخصص (غير منشكرة)ر  في الشريعة كالقانكف مالتعاكف الخميجي، مذكرة ماجست

 .2015شريعة كقانكف، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، 

 مذكرةأيمف عمي خشاشنة، آثار الجرائـ االقتصادية كعالجيا مف منظكر االقتصاد اإلسالمي، -2
، تخصص االقتصاد اإلسالمي، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، قسـ (غير منشكرة)ماجستير 

 .2001االقتصاد اإلسالمي، جامعة اليرمكؾ، األردف، سنة 

 (غير منشكرة) ماجستير مذكرة، ,باسؿ عبد المطيؼ محمد عمي، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم-3
 .1978تخصص القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة بغداد، 

 في التشريع كالقضاء الجزائرم، مذكرة ماجستير في قانكف األعماؿ االقتصاديةبف قمة ليمى، الجريمة -4
 .1997، معيد الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، سنة(غير منشكرة)
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حركاتي جميمة، المسؤكلية الجنائية لمسيرم المؤسسة العمكمية االقتصادية، مذكرة ماجستير في القانكف -5
 .2013-2012، 01، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة(غير منشكرة)العاـ 

رامي يكسؼ محمد ناصر، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ االقتصادية، مذكرة - 6
- ، تخصص القانكف العاـ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس(غير منشكرة)ماجستير
 .2010فمسطيف، 

غير )سعادم عارؼ محمد صكافطة، الصمح في الجرائـ االقتصادية، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ-7
. 2010، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية نابمس، فمسطيف، (منشكرة

 (غير منشكرة)سميحة عالؿ، جرائـ البيع في قانكف المنافسة كالممارسات التجارية، مذكرة ماجستير-8
 .2005-2004جامعة قسنطينة، الجزائر،

 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 09/03صياد الصادؽ، حماية المستيمؾ في ظؿ القانكف الجديد رقـ -9
، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة، الجزائر (غير منشكرة)الغش، مذكرة ماجستير تخصص قانكف أعماؿ 

2013/2014 .

غير ) ماجستير مذكرة، "مبدأ الشرعية في قانكف العقكبات االقتصادم الجزائرم"صانغي منذر، -10
 .1984، كمية الحقكؽ، الجزائر، (منشكرة

عميكر خديجة، جرائـ الفساد في القطاع الخاص في ظؿ التشريع الجنائي الجزائرم، مذكرة - 11
 .2012-2011، كمية الحقكؽ، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، (غير منشكرة)ماجستير في قانكف الجنائي 

لحرارم كيزة، حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة،  مذكرة -12
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  جامعة (غير منشكرة)ماجستير في القانكف فرع قانكف المسؤكلية المينية 

 .2011/2012مكلكد معمرم بتيزم كزك، 

، تخصص (غير منشكرة)محمد بمعسؿ، سياسة تكجو الجزائر نحك اقتصاد السكؽ، مذكرة ماجستير -13
التنظيـ السياسي كاإلدارم، كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، جامعة 

 . 2008-2007يكسؼ بف خدة الجزائر، 
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 (غير منشكرة)مراد زياد أميف تيـ، جزاء الجريمة االقتصادية، مذكرة ماجستير، في القانكف العاـ، -14
 .2011، فمسطيف،كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية في نابمس

:  القكانيف/خامسا

 :التشريع األساسي-

 1996 ديسمبر 07 مؤرخ في 438_96، الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي 1996دستكر الجزائر لسنة -1
 ديسمبر 08ؿ76.ر.، ج1996 نكفمبر سنة 28ك المتعمؽ بنص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء 

 أبريؿ 14 ؿ25.ر.، ج2002 أبريؿ 10 المؤرخ في 03-02 المعدؿ بمكجب القانكف رقـ 06، ص1996
 نكفمبر سنة 16 ؿ63.ر.، ج2008 نكفمبر 15 المؤرخ في 19-08، ك القانكف رقـ 13، ص 2002سنة 

ج، عدد .ج.ر.، يتضمف التعديؿ الدستكرم، ج2016 مارس06 المؤرخ في 16/01، كالقانكف رقـ 2008
 .2016 مارس7، الصادر14
ق 1396 ذم القعدة عاـ30مؤرخ في 97-76، الصادر بمكجب األمر رقـ 1976دستكر الجزائر لسنة -2

 السنة 94ج العدد.ج.ر. يتضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية الشعبية، ج1976 نكفمبر 22المكافؽ ؿ
. 1976 نكفمبر 24 المكافقؿ1396 ذك الحجة 2الثالثة عشرة الصادرة 

: المكاثيؽ-
 جكيمية 5ػ  المكافؽ ؿ1396 رحب عاـ 7 المؤرخ في 57-76الميثاؽ الكطني الجزائرم، الصادر باألمر -1

1976 .

: االتفاقيات الدكلية - 
 األمـ اتفاقية بتحفظ عمى التصديؽ   يتضمف2004أفريؿ 19في  المؤرخ: 04/128رقـ  الرئاسي المرسكـ-1

 ،ج 2003  أكتكبر31في بنيكيكرؾ المتحدة لألمـ العامة الجمعية قبؿ مف الفساد،المعتمدة لمكافحة المتحدة
 .  2004 لسنة 26 عدد ج .ج.ر.
 ، المعدلة  مف قبؿ1987 أفريؿ 14ك11 اتفاقية عماف  العربية لمتحكيـ التجارم، المنعقدة خالؿ فترة -2

. 1992أفريؿ 22- 8-8د-162مجمس كزراء العدؿ العربية في دكرتو الثامنة بمكجب القرار رقـ 
، مصادؽ عميا 2003يكليك 11اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو المعتمدة بمابكتك في -3

مؤرخ في  ،24 ج ج،عدد.ر.، ج2006 أفريؿ 10 مؤرخ في 06/137بمكجب مرسـك رئاسي، رقـ
. 2006أفريؿ16
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اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية المنعقدة في فينا  في -4
 مادة مسبكقة بمقدمة عف االتفاقية،  كبدأ العمؿ  بتطبيؽ ىذه 34، كتتألؼ مف 1988األكؿ مف ديسمبر 

 دكلة،  كتشمؿ عمى مجمكعة مف المبادئ 130 بعد أف تـ التصديؽ عمييا مف أكثر مف 1990االتفاقية عاـ 
كالقكاعد القانكنية التي تجـر األنشطة المتعمقة بغسؿ األمكاؿ القذرة، كما تحتكم عمى إجراءات لمكافحة 

 يناير 28 المؤرخ في 41-95كمعاقبة المجرميف، كقد صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
 .1999 لسنة07ج رقـ,ر.ج.، ج1995

 14، كالتي دخمت حيز النفاذ في 2003 أكتكبر31اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في -5
 .2005ديسمبر 

اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمد مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بنيكرؾ، يـك -6
 19 مؤرخ في 128-04 مصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 2003اكتكبر 31
 .2004أفريؿ25 ، مؤرخ في 26ج ج، عدد.ر.،ج2004أفريؿ

منظمة  معاىدة اتفاقية مكافحة رشكة المكظفيف العمكمييف األجانب في المعامالت التجارية الدكلية ىي-7
كالتي تبنتيا دكؿ  ،الدكؿ النامية في الفساد  كالتي تيدؼ إلى الحد مف OECD))التعاكف االقتصادم كالتنمية

  (األرجنتيف ك البرازيؿ ك بمغاريا ك شيمي كجميكرية سمكفاكيا)ك الدكؿ غير األعضاء الخمسةاألعضاء فييا
 ك دخمت حيز التطبيؽ في 1997 مارس 17، التي تـ التكقيع عمييا في 1997 نكفمبر 11 في 
 .1999فيفرم

:  القكانيف العادية- 
 المتضمف استمرار العمؿ بالتشريع الجارم إلى كقت 1962ديسمبر 31 المؤرخ في 62/157القانكف رقـ  -1

. 1963 السنة ،02 عدد،ج.ج.ر.الحؽ، ج
 09 رقـ،ج.ج.ر. المتعمؽ بحماية الثركات الكطنية، ج27/01/1964 الصادر قي 64/47القانكف  -2

    .28/01/1964الصادرفي

  الصادرة في49ج رقـ.ج.ر. المتضمف قانكف العقكبات ج08/06/1966 الصادر 66/156القانكف -3
 53ج رقـ.ج.ر. ، ج17/06/1975م ؼ الصادر 75/47، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 11/06/1966

 28ج رقـ.ج.ر.، ج12/07/1988 الصادر في 88/26، كالقانكف رقـ 04/07/1975الصادر في 
 ج.ج.ر. ، ج2001 جكاف سنة 26 مؤرخ في 01/09،  ك القانكف 13/07/1988الصادر في 

مؤرخ في 15-04 ، كالقانكف رقـ 2001 يكنيك 27 المكافؽ ؿ1422 ربيع الثاني 5، الصادرة 34العدد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 الصادر في 14/01، القانكف 10/11/2004 صادر في71ج عدد.ج.ر. ، ج2004 نكفمبر10
 .16/02/2014 الصادرة في 07ج رقـ .ج.ر. ج04/02/1014

 53ج، رقـ .ج.ر. الجزائية جاإلجراءات المتضمف قانكف 17/06/1975 الصادر في 75/46القانكف  -4
. ر. ، ج1978 جانفي 28 المؤرخ 01-78المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ .   04/07/1975الصادرة في 

  24-90رقـ  ، كالقانكف1978فيبراير7، المكافؽ ؿ 1398 صفر 29ج، العدد السادس، الصادرة .ج

: القانكف رقـ، ك1990 أكت 26، الصادر بتاريخ 36ج، العدد .ج.ر.، ج1990 أكت 18المؤرخ في 

 84 المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية ،ج رج ج، عدد20/12/2006 المؤرخ في 60/22
 01، الصادر 20ج، العدد.ج.ر.، ج2017 مارس 27 المؤرخ في 17/07رقـ ، كالقانكف2006
 ج.رج.، ج2018 جكاف 10 المؤرخ في 18/06، كالقانكف رقـ 2017 مارس29 المكافؽ ؿ 1438رجب
 . 2018جكاف 10 الصادر ،34العدد

ر ج ج رقـ .،ج09/12/1976 المتضمف قانكف الضرائب غير المباشرة، الصادرة في 76/104القانكف  -5
 .02/10/1977، الصادر في 70

ج   .ج.ر.ج، ، المتضمف قانكف الجمارؾ المعدؿ كالمتمـ1979 جكيمية 21 المؤرخ في 07-79قانكف - -6
، المؤرخ في 10-98كأىـ تعديؿ لو كاف بمكجب القانكف . 1979 جكيمية 24، الصادر بتاريخ 30العدد 

 23، الصادرة بتاريخ 61، عدد. ج.ر.، المعدؿ كالمتمـ لقانكف الجمارؾ، الصادر في ، ج1998أكت 22
 .1998أكت 

ج .ج.ر.، المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ ج1989جكيمية7، المؤرخ في 89/02القانكف رقـ  -7
 .08/02/1989، الصادر في 06رقـ 

، الصادرة في 29ج، العدد .ج.ر. المتعمؽ باألسعار ،ج05/05/1989، المؤرخ 89/12القانكف  - -8
19/07/1989. 

 17ج، العدد .ج.ر.، المتضمف مجمس أمف الدكلة، ج1989 أفريؿ 25 المؤرخ في 06-89القانكف رقـ -9
 .1989 أفريؿ 27الصادر بتاريخ

، المتعمؽ بتنظيـ كسير مجمس المحاسبة، ج ر ج 1990 ديسمبر 4، مؤرخ في 23-90القانكف رقـ  -10
  .1990 ديسمبر 5،  الصادر بتاريخ 53ج، عدد 

 المعدؿ 1992 المتضمف قانكف المالية لسنة  1991 ديسمبر 18 المؤرخ في 91/25القانكف رقـ  -11
 .1991، الصادر 25ج، العدد .ج.ر.كالمتمـ لقانكف الجمارؾ، ج
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، المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف 09/07/1996 الصادر في 96/22القانكف  -12
. 10/07/1996، الصادرة في 43ج، رقـ .ج.ر.بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج ج

، المتضمف 1997 ديسمبر31ىػ المكافؽ 1418 رمضاف عاـ 2 مؤرخ في 97/02قانكف رقـ  -13
 31ق المكافؽ لػ1418رمضاف2، الصادرة 89ج، العدد.ج.ر.، ج1998قانكف المالية لسنة 

. 1997ديسمبر
، يتضمف قانكف 2002 ديسمبر 24 المكافؽ 1423 شكاؿ 20 المؤرخ في 11-02القانكف  -14

 .2002 ديسمبر25 الصادر 86ج، العدد.ج.ر.، ج2003المالية لسنة 
  52ج رقـ .ج.ر.، المتعمؽ بالنقد كالقرض، ج26/08/2003 الصادر في 03/11القانكف -15

ج .ر.،ج26/08/2010 الصادرفي10/04 المعدؿ ك المتمـ بالقانكف 27/08/2003الصادر في 
، ج ر ج 11/10/2017 المؤرخ في 17/10، كالمتمـ بالقانكف 01/09/2010،الصادر 50ج، رقـ 

 .12/10/2017، الصادر  بتاريخ 57ج ، العدد 
 ، المحدد لمقكاعد المطبقة عمى المعامالت التجارم23/06/2004 الصادر في 04/02القانكف  -16

 الصادر في 10/06، المعدؿ بالقانكف 27/06/2004 الصادر في 14ج، رقـ .ج.ر.ج
 .18/08/2010 الصادر في 46ج، العدد .ج.ر.، ج15/08/2010

 26 المؤرخ في 58-75 يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 20/06/2005 المؤرخ في 05/10القانكف رقـ  -17
 44 المتضمف القانكف المدني، المعدؿ ك المتمـ الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1975سبتمبر 

 .26/06/2005الصادرة بتاريخ 
 59ج ج، رقـ .ر.، المتعمؽ بمكافحة التيريب، ج23/08/2005 الصادر في 05/06القانكف  -18

 .28/08/2005الصادر في
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، الجريدة 2006 فيفرم 20 المؤرخ في 06/01القانكف رقـ  -19

  10/05 المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر رقـ2006 لسنة 14الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 
 ، كالمعدؿ كالمتمـ بمكجب  القانكف 2010 لسنة 50 ، ج ر ج ج ، العدد 2010 أكت 26المؤرخ في

  .2011 لسنة 44 ، ج ر ج ج ، العدد 2011 أكت 02 المؤرخ في 11/15رقـ 
 جمادل الثانية 19 المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية المؤرخ في 06/03قانكف  -20

 المكافؽ 1427 جمادل الثانية 20ج ، الصادر في ,ج,ر.، ج2006 جكيمية 15 المكافؽ ؿ1427
 .2006 جكيمية 16
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، المتضمف 2007 ديسمبر30ىػ المكافؽ 1428 ذم الحجة 21 مؤرخ في07/12قانكف رقـ اؿ -21
ىػ المكافؽ  1428 ذم الحجة 22، الصادرة في82ج، العدد.ج.ر.، ج2008قانكف المالية لسنة 

 .2007ديسمبر31
، يتعمؽ 2009 فبراير سنة 25 المكافؽ 1430 صفر عاـ 29 مؤرخ في 03-09القانكف رقـ  -22

 ، المعدؿ كالمتمـ 2009 مارس 8 ،الصادر15،العدد 46بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السنة
 . 2018 جكاف 13، الصادر 35ج، العدد.ج.ر.، ج2018 جكاف10 المؤرخ في 18/09بالقانكف 

، يتضمف القكاعد الخاصة 2009أكت 5 المكافؽ 1430 شعباف 14 مؤرخ في 04-09قانكف  -23
 الصادر 47ج، العدد.ج.ر. اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتيا، جبتكنكلكجيالمكقاية مف الجرائـ المتصمة 

 .2009أكت16 المكافؽ ؿ1430شعباف 28في 
 الذم يحدد 02-04، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ2010-08-15 المؤرخ في 06-10القانكف  -24

 .2010 أكت 18، الصادر بتاريخ 46ج، العدد .ج.ر.القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج
، المتعمؽ بميف الخبير 2010 جكاف 29 المكافؽ ؿ1431 رجب 19 المؤرخ في 10/01القانكف  -25

 .2010،سنة 42ر،ج ،ج، عدد .المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد، ج

، يحدد 2011 فبراير17ىػ المكافؽ ؿ 1430 ربيع األكؿ 14 المؤرخ في 04-11القانكف رقـ  -26
 .2011، الصادر سنة14ج، عدد .ج.ر.القكاعد التي تنظـ نشاط الترقية العقارية، ج

 3، المؤرخة في 37، ج ر ج ج ، العدد 2011جكاف22 المؤرخ في 10-11قانكف البمدية رقـ  -27
 .  بتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدم بصفة ضابط الشرطة القضائية2011جكيمية 

ج، .ج.ر.، ج2012 المتضمف قانكف المالية لسنة 2011-12-28 المؤرخ في 16-11القانكف  -28
 .2011 ديسمبر29، الصادرة 72العدد

 يتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ 2005 فبراير 06 مؤرخ في 05/01القانكف رقـ -29
 مؤرخ في 12/02، المعدؿ المتمـ باألمر 11، العدد2005ج لسنة .ج.ر.اإلرىاب كمكافحتيما، ج

 المؤرخ في 15/06، المعدؿ المتمـ بالقانكف رقـ 8ح العدد.ج.ر.، ج2012فيبراير 13
 .08، العدد2015ج لسنة.ج.ر.،ج2015فبراير15

 .2018قانكف اإلجراءات الجبائية ، الصادر عف كزارة المالية سنة  -30
 .2018قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة، الصادر عف كزارة المالية سنة  -31
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 :القكانيف العضكية
، يتعمؽ 2005 جكيمية 17 المكافؽ 1426 جمادل الثانية 10 المؤرخ في 11-05القانكف العضكم رقـ -

 جكيمية 20 المكافؽ ؿ1426 جمادل الثانية 13، الصادر 51ج، ، العدد.ج.ر.بالتنظيـ القضائي ، ج
2005 .

: األكامر-
 كالمتضمف إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائـ 21/06/1966 المؤرخ في 66/180األمر رقـ -1

.  24/06/1966 الصادرة في 45ج العدد رقـ .ج.ر.االقتصادية، ج
 المتضمف قانكف 1966 يكنيك سنة8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156-66األمر - 2 

 . ، المعدؿ كالمتمـ1966 جكاف 10 صادر في 48اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، عدد 
   11ج، العدد .ج.ر.، يتضمف قانكف المالية، ج1969ديسمبر31 مؤرخ في 69/107األمر رقـ -3

.   ، معدؿ كمتمـ1969 ديسمبر 31الصادر بتاريخ 
 ، يتعمؽ باألسعار كقمع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعار29/04/1975 الصادر في 75/37األمر -4
 .13/05/1975، الصادر في 38ج، رقـ .ج.ر.ج
 101ج العدد.ج.ر. يتضمف القانكف التجارم ج1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59األمر رقـ  -5

 المؤرخ 96/27، كباألمر رقـ 1993 أفريؿ  25 المؤرخ في 93/08المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التشريعي رقـ 
 الصادر في 11ج العدد .ج.ر. ، ج2005  فبراير 6 المؤرخ في 05/02  كالقانكف رقـ 1996في ديسمبر 

. 2005 فبراير 9
 المتضمف قانكف 09/12/1976 المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 104-76األمر رقـ - 6

 26 المكافؽ ؿ1397 محـر 05، الصادر  105 ج، العدد.ج.ر.الضرائب المباشر كالرسـك المماثمة، ج
 .1976ديسمبر

 المتضمف قانكف 09/12/1976 المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 101-76األمر رقـ -7
 22 المكافؽ ؿ1397، الصادر  اكؿ محـر 102ج، العدد.ج.ر.الضرائب المباشر كالرسـك المماثمة، ج

 . 1976ديسمبر 
 المتضمف قانكف  09/12/1976 المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 102-76األمر رقـ -8

 ديسمبر 26 المكافؽ ؿ1397 محـر 05، الصادر 103 ج، العدد.ج.ر.الرسكـ عمى رقـ األعماؿ ، ج
1976. 
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 المتضمف قانكف 09/12/1976 المكافؽ ؿ1396 ذم الحجة عاـ 17 المؤرخ في 103-76األمر رقـ -9
 .1976 ديسمبر 26 المكافؽ ؿ1397 محـر 05 ، الصادر  105ج، العدد.ج.ر.الطابع ،ج

 106ج، العدد .ج.ر. المتضمف قانكف التسجيؿ، ج9/12/1976 المؤرخ في 105-76األمر رقـ -10
 .1976 ديسمبر 26 المكافؽ ؿ1397 محـر 05الصادر في 

 ، المتعمؽ بحماية البيئة1983فيفرم  5 المكافؽ ؿ1403 ربيع الثاني 22 المؤرخ في 03-83األمر -11
، الممغى بالقانكف 1983 فبراير 8ق المكافؽ ؿ1403 ربيع الثاني25ج، عدد السادس، الصادر في .ج.ر.ج

 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10
 39، يتعمؽ بمجمس المحاسبة، ج ر ج ج، عدد 1995 جكيمية 17، المؤرخ في 20-95مر رقـ األ-12

 2010 أكت 26، مؤرخ في 02-10 المعدؿ كالمتمـ مكجب األمر رقـ 1995 جكيمية 23الصادر بتاريخ 
 .2010 سبتمبر 01، الصادر بتاريخ 50العدد 

، الصادر 09ج، العدد.ج.ر.، المتعمؽ بالمنافسة، ج25/01/1995 الصادر في 95/06رقـ مر األ-13
، الصادر في 43ج، رقـ .ج.ر.، ج19/07/2003، الصادر في 03/03، المعدؿ باألمر 22/02/1995
، الصادر في 36ج رقـ .ج.ر.،ج25/06/2008 الصادر في 08/12، كالمعدؿ بالقانكف20/07/2003
07/07/2008. 
 المؤرخ في 03/01 المعدؿ كالمتمـ باألمر 09/07/1996 المؤرخ في 22- 96األمر رقـ -14
 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع 09/07/2010 المؤرخ في 10/03 المعدؿ كالمتمـ باألمر 19/02/2003

لى الخارج  . كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ، مف كا 
  1997 ج،.ج.ر.، المتعمؽ بالتصريح بالممتمكات، ج1997يناير 11 المؤرخ في 97/04األمر رقـ --15
 .03عدد
، يتعمؽ بمكافحة التيريب 2005 أكت 23 المكافؽ 1426 رجب  18 المؤرخ في 06-05  رقـمراأل-16
  .2005 أكت 28 الصادر 59ج، العدد.ج.ر.ج

، المتضمف قانكف المالية 2010 أكت 26 المكافؽ 1431 رمضاف 16 مؤرخ في 01-10  رقـمر األ-17
 .2010 أكت 29المكافؽ ؿ 1431 رمضاف 19، الصادر49عدد. ج.ج.ر.، ج2010التكميمي لسنة 

 جكيمية 06 المؤرخ في  22-96، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2010 أكت 26 مؤرخ في 10/03  رقـمراأل-18
لى الخارج1996  ، يتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

 .2010 سبتمبر 01، الصادر بتاريخ 50ج، العدد .ج.ر.ج
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  المؤرخ في 06/01المتضمف تعديؿ كتتميـ القانكف  2010 أكت 26  المؤرخ في10/05األمر رقـ- 19
، كالمعدؿ 2010 لسنة 50، ج ر ج ج ، العدد ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو2006 فيفرم20

 .2011 لسنة 44 ، ج ر ج ج ، العدد 2011 أكت 02 المؤرخ في 11/15كالمتمـ بمكجب  القانكف رقـ 
 155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2015جكاف23 المكافؽ 1436شكاؿ7 مؤرخ في 15/02  رقـاألمر-20

 40، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، العدد1966جكاف8 المكافؽ لػ 1386 صفر 18المؤرخ في 
 .2015 جكاف 23، المكافؽ لػ1436شكاؿ 7الصادر

: المراسيـ الرئاسية
 المتعمؽ بنشر نص تعديؿ الدستكر المكاقؼ 28/02/1989 الصادر في 18/ رقـ 89المرسـك الرئاسي-1

 .01/03/1989 الصادر في 09 رقـ ،ج.ج.ر.، ج23/02/1989عميو في استفتاء 

 ، المحدد لقائمة الكظائؼ العميا التابعة 1990 يكليك 25 المؤرخ في 90/225المرسـك الرئاسي رقـ -2
 .102ص ،31العددج، .ج.ر.جلمدكلة بعنكاف رئاسة الجميكرية، 

  ، يحدد النظاـ الداخمي لمجمس المحاسبة1995 نكفمبر 20 المؤرخ في 95/377المرسـك الرئاسي رقـ -3
. 05، ص1995، الصادر 72ج ر ج ج، عدد 

، المتضمف التصديؽ بتحفظ عمى اتفاقية األمـ 2002 فبراير 5 مؤرخ في 02/55مرسـك رئاسي رقـ - 4
 المتحدة األمـالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة 

 .03، ص2002 فبراير10، المؤرخة في 09، ج ر ج ج، العدد2000 نكفمبر 15يـك 

ج .ر.ج.ج، المتعمقة ببكرصة القيـ المنقكلة23/05/1993 المؤرخ في 10-93المرسكـ التشريعي رقـ -5
-01-14 المؤرخ في 10-96 ك المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 25/05/1993، الصادر بتاريخ 34العدد 
 .2003-02-17 المؤرخ في 04-03 كالقانكف رقـ 1996

 يحدد نمكذج التصريح بالممتمكات 2006 نكفمبر 22 المؤرخ في 06/414المرسـك الرئاسي رقـ -6
 .20،ص74، عدد2006.ر.ج

، يحدد تشكيمة الييئة  الكطنية لمكقاية مف 2006 نكفمبر 22 المؤرخ في 413-06المرسـك الرئاسي رقـ -7
 17ص ،2006 نكفمبر 22 الصادر ،74ج، العدد .ج.ر.ج سيرىا، الفساد كمكافحتو كتنظيميا ككيفيات

 08ج، العدد.ج.ر. ، ج04/02/2012 المؤرخ في 12/64المعدؿ كالمتمـ بمكجب، الرسـك الرئاسي رقـ 
 . 2012الصادر 
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، يحدد تشكيمة الديكاف المركزم لقمع الفساد 2011 ديسمبر8مؤرخ  اؿ 426-11رئاسي رقـ اؿمرسـك اؿ-8
 .2011 ديسمبر19 الصادر في  ،68كتنظيمو ككيفيات سيره، ج ر ج ج، العدد

، المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 2015 سبتمبر16 المؤرخ في 15/247المرسـك الرئاسي رقـ -9
 .2015، الصادرة 53ج، العدد.ج.ر.كتفكيضات المرفؽ العاـ، ج

: المراسيـ التنفيذية

 يتضمف تعييف أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجريمة 21/06/1966مرسـك مؤرخ في -1
. 24/06/1966 الصادرة في 54االقتصادية، ج ر، ج ج، رقـ 

، يتضمف إنشاء المفتشية العامة لممالية 1980 مارس 1، مؤرخ في 80/53المرسـك التنفيذم رقـ -2
 .1980، الصادرة 10ج، عدد.ج.ر.ج

 المتعمؽ بمراقبة الجكدة كقمع الغش 30/01/1990 الصادر في 90/39المرسـك التنفيذم -3
 .31/01/1990 الصادرة 05جرقـ .ج.ر.ج

  المحدد الكظائؼ العميا في الدكلة1990 بكلبك 25 المؤرخ في 90/227المرسـك التنفيذم رقـ - 4
 .1028.، ص31،ع1990.ر.بعنكاف اإلدارة كالييئات المؤسسات العمكمية، ج

 مف قانكف 21 المتعمؽ بتطبيؽ المادة 28/03/1992 الصادر في 92/126المرسـك التنفيذم -5
. 29/03/1992 الصادرة 24ج  رقـ .ج.ر.الجمارؾ ج

، يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ 07/04/2002 المؤرخ في 02/127المرسـك التنفيذم رقـ -6
، المعدلة كالمتمـ بمكجب 16بتاريخ ،ص، الصادرة 23ج، العدد.ج.ر .المالي كتنظيميا كعمميا، ج 

 2008، الصادرة 50ج، العدد .ج. ر.  ، ج06/09/2008 المؤرخ في 08/275المرسـك التنفيذم رقـ 
ر . ، ج15/04/2013، المؤرخ في 13/157كالمعدؿ كالمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 18ص 
 .2013، الصادرة 23ج، العدد .ج
 المتعمؽ بضبط أشكاؿ محاضر معاينة 29/01/2011 الصادر في 11/34المرسـك التنفيذم -7

 .06/02/2011 الصادر في ،08 رقـ ،ج.ج.ر.مخالفات تشريع الصرؼ ج

، يعدؿ المرسـك 2016 أكتكبر 17 المكافؽ 1438 محـر 15 مؤرخ في 267-16مرسـك تنفيذم رقـ - 8
 كالمتضمف تمديد 2006 أكتكبر 5 المكافؽ 1427 رمضاف 12 المؤرخ 348-06التنفيذم رقـ 

 الصادر 62االختصاص المحمي لبعض المحاكـ كككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ، ج ر ج ج ، العدد 
 . 2016 أكتكبر 23 المكافؽ 1438 محـر 17
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 :نصكص أخرل-

 المكافؽ 1426 عاـ باألكؿل جماد 10 في مؤرخ 05 /مد/ع.ؽ.ر/ 01 رقـ المجمس الدستكرم رأم -1
 البند لمدستكر، القضائي، بالتنظيـ المتعمؽ العضكم القانكف مطابقة بمراقبة يتعمؽ ،2005  سنة يكنيك  17
 51 عدديدة، جر اإلخطار، العضكم محؿ القانكف مف 24 المادة بفحص المتعمؽ المكضكع مف الثاني

2005. 

 الذم يحدد قائمة األعكاف العمكمييف الممزميف بالتصريح بالممتمكات 2007 أبريؿ 2القرار المؤرخ في -2
 .16-15.، ص25عدد.ر.ج

 24ج، عدد .ج.ر.، يتعمؽ بقكاعد الصرؼ كشركطو، ج1991 أكت 14 مؤرخ في 91/07نظاـ رقـ -3
 .1992 مارس 29صادر يتاريخ 

:  بالغة العربيةاألجنبيةالقكانيف -
 .1/3/1943 صادر في 340قانكف العقكبات المبناني، الصادر بمكجب المرسـك االشتراعي رقـ - 1
، الممغى بمكجب قانكف الجمارؾ الجديد، الصادر بالرسـك رقـ 1945قانكف الجمارؾ المبناني لسنة -2

. 15/12/2000، بتاريخ 4461
.  المتعمؽ باستيراد كتصدير العممة المبنانية08/01/1952 الصادر في 7271المرسـك رقـ -3
 .1956 سبتمبر3قانكف السرية المصرفية المبناني الصادر في -
، الصادر 20 الخاص بمكافحة تبييض األمكاؿ، الجريدة الرسمية المبنانية، عدد 318القانكف رقـ -4

 .2001 أفريؿ 26بتاريخ 

 بتاريخ 1487 المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 16/1960قانكف العقكبات األردني رقـ -5
 بتاريخ 5090 كالمنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 8/2011 كالمعدؿ بآخر قانكف رقـ 01/01/1960
02/05/2011 .
. (الممغى) 1983 الصادر سنة 16قانكف الجمارؾ األردني رقـ -6
 المتضمف قانكف الجرائـ االقتصادية كالمعدؿ بالقانكف 1993 الصادر في سنة11القانكف األردني رقـ - 7

 .01/06/2004 بتاريخ 2004 لسنة 20رقـ 
 12الصادر  ،1957مام25، المؤرخ في21رقـ قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي،-8

 . 1957جكاف
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جانفي 25، الصادر 1960 ، لسنة20قانكف تنظيـ شركات ككاالت السفر كالسياحة العراقي، رقـ- 9
1960. 

 .1960 مارس 27، الصادر 1961، لسنة 19قانكف مراقبة التحكيؿ الخارجي العراقي، رقـ - 10

. 1961 أفريؿ23، الصادر 1961، لسنة 31القانكف التنمية الصناعية العراقي، رقـ -11
قانكف انتقاؿ األمكاؿ كالقيـ بيف سكريا كالخارج كتنظيـ مكتب القطع الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ - 12

 279 كالقانكف رقـ 1953 لعاـ 111 كالمعدؿ بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ1952 لسنة 208
. 1964 لعاـ 103 كالمرسكـ التشريعي رقـ1956لسنة
المتضمف قانكف العقكبات االقتصادم 16/05/1966 الصادر بتاريخ 37المرسكـ التشريعي رقـ - 13

 .السكرم المعدؿ كالمتمـ
. 2003 الصادر سنة 95، المعدؿ  بالقانكف 1937 الصادر سنة 58قانكف العقكبات المصرم رقـ-14

 الخاص بشؤكف التمكيف 1945 لسنة 95 المصرم، المرسـك بقانكف رقـ 1945 لسنة45قانكف رقـ -15
. 1945 أكتكبر 4المنشكر بتاريخ 

، المنشكر 1950 الخاص بشؤكف التسعير الجبرم كتحديد األرباح لسنة 163القانكف المصرم رقـ -16
. 1950-10-05بتاريخ 

 آخر تعديؿ لو بمكجب 1950 لسنة 150قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم الصادر بالقانكف رقـ -17
  .2015 لسنة 16قانكف 

 175 كالقانكف 1980 لسنة 75المعدؿ بالقكانيف .  1963 لسنة66قانكف الجمارؾ المصرم رقـ -18
  .2000 لسنة160 كالقانكف 1998لسنة 

 .1994 لسنة38القانكف المصرم الخاص بتنظيـ التعامؿ بالنقد األجنبي رقـ -19

 .1992 لسنة 95الالئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ المصرم رقـ -20

 11، كتـ إلغاءه في 1971 سبتمبر 11، تـ اقراره بمكجب استفتاء شعبي في 1971دستكر مصر -21
 .2011فبراير 
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  21، الجريدة الرسمية المصرية، العدد 2008 لسنة 120قانكف إنشاء المحاكـ االقتصادية رقـ - 22
 .2008 مام 22تابع بتاريخ 

 .1958 أكتكبر 04دستكر الجميكرية الفرنسية الخامسة الصادر بتاريخ -23

،  المتعمؽ بضبط مخالفات التشريع 1945 جكاف 30 المؤرخ في 45-1484القانكف رقـ -24
 .االقتصادم الفرنسي

 المتضمف تمديد سرياف 62/157 المتضمف إلغاء قانكف 05/07/1973 الصادر في 73/29قانكف -25
 .03/08/1973 الصادر في 62ج رقـ .ج.ر.القانكف الفرنسي في الجزائر ج

: المقاالت العممية- سادسا

مجمة اإلدارة ، "العكلمة االقتصادية كتأثيرىا عمى الدكؿ العربية"حمد عبد العزيز، كآخركف،  أ -1
 .2011 كاالقتصاد، العراؽ، العدد السادس كالثمانكف، اإلدارة، جامعة المستنصرية، كمية كاالقتصاد

كمية بغداد لمعمـك  مجمةإياد خمؼ محمد جكيعد، المسؤكلية الجزائية عف إفشاء السرية المصرفية، - 2
 .2010بغداد، العدد الثالثة كالعشركف ، االقتصادية، 

مجمة دفاتر السياسة ، -"دراسة في المفيـك كاألركاف-خصائص الجريمة االقتصادية"إيياب الركساف، -3
 .2012، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، العدد السابع، جكاف كالقانكف

 مميار، جريدة الشركؽ بتاريخ 15إلياـ بكثمجي، إطارات في البنؾ الكطني الجزائرم تكرطا في اختالس -4
27/06/2015  .

العدد مئة كأربعكف، سنة مجمة الشرطة األردنية ، األردف، بشير صالح البمبيسي، الجرائـ االقتصادية، -5
1985. 

 بف بريكة عبد الكىاب ، بف التركي زينب أثر تكنكلكجيا اإلعالـ ك االتصاؿ في دفع عجمة التنمية-6
 .2009 -2010، 7 عدد جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر،مجمة الباحث، 

 ، األردف، العدد مئة كأربعكفمجمة الشرطة األردنية، "الجرائـ االقتصادية"بشير صالح البمبيسي، - 7
1985 .
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مجمة جامعة الككيت تكريت لمعمـك ، "التعكيض كالغرامة كطبيعتيما القانكنية"بيرؾ فارس حسيف، -8
. سنة الثانيةاؿ، العدد السادس، القانكنية كالسياسية

مجمة دراسات لجامعة عمار ثميجي ، "المثكؿ الفكرم كبديؿ لمنظكمة التمبس بالجـر" بكصيدة فيضؿ، -9
 .2017، أكت 57، الجزائر، العدداألغكاط

مف ظاىرة غسيؿ - لبعض الدكؿ العربية–المكقؼ الشرعي كالقانكني " جماؿ احمد زيد الكيالني، -10
 .2009، (ممحؽ) ، 36، المجمد األردنية ، الجامعة -عمـك الشريعة كالقانكف–مجمة دراسات   ،"األمكاؿ

مجمة األمف كزارة  ،"صكر الجرائـ االقتصادية في النظاـ الجنائي السعكدم"خياؿ كجيو محمد، -11
.  ىػ 1414رمضاف  الرياض ، السعكدية، العدد الثامف،الداخمية 

لمعمـك  مجمة جامعة دمشؽ، "المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم" ،رنا إبراىيـ سميماف العطكر-12
 .2006، العدد الثاني، 22، المجمد سكريا، دمشؽاالقتصادية كالقانكنية

 .1992، أكتكبر 49الجزائر، العدد مجمة الشرطة، ، "الجرائـ االقتصادية" رشيد خالدم، - 13

مجمة ،  "06/01صكر الرشكة في القطاع العمكمي المستحدثة بالقانكف رقـ "رمزم بف الصديؽ، -14
 جكاف ، العدد الثامف المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر،،قتصاديةاالجتياد لمدراسات القانكنية كاال

2015. 

لمدراسات  المجمة العربية،  "العامؿ االقتصادم في الظاىرة اإلرىابية" سعد بف عمي الشيراني، -15
 .2014، العدد التاسعة كالخمسكف،30المجمد  ، الرياض، السعكديةاألمنية كالتدريب،

مجمة الشرطة ، "التيريب جريمة منظمة" قراءة في قانكف مكافحة التيريب في الجزائر " ساعد إلياـ،-16
. 2014جكيمية 22العدد الثانية كالعشركف، صادر ، الجزائر

 "دكر أجيزة العدالة الجنائية في الكقاية مف الجرائـ الناجمة عف النمك االقتصادم" السيد اليادم، -17
 .1983 العدد األكؿ،  السنة الخامسة ك العشركف، تكنس، كزارة العدؿ  ،مجمة القضاء ك التشريع

" المسؤكلية الجنائية لشخص المعنكم في التشريع الجزائرم "شركف حسنية، كبف مشرم عبد الحميـ ، -18
، قسـ الكفاءة المينية لممحاماة، جامعة خيضر بسكرة، العدد الثاني، جكاف مجمة المنتدل القانكنية

2005. 
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المجمة األكادمية ، "اإلقرار بالمسؤكلية الجزائية لشخص المعنكم في جرائـ الصرؼ"شيخ ناجية، - 19
 . 2011، األكؿكمية الحقكؽ جامعة بجاية، الجزائر، العدد لمبحث القانكني، 

" نطاؽ التدخؿ الحككمي في النشاط االقتصادم في ظؿ التخطيط التأشيرم" عبد السميع محمكد، -20
 .1996، أكتكبر 444 العدد  مصر، ، الجمعية المصرية لالقتصاد،مجمة مصر المعاصرة

، الككيت، السنة األكلى مجمة الحقكؽ كالشريعة، "جرائـ أصحاب الياقات البيضاء"عبكد السراج، -21
 .1977العدد الثاني، يكنيك 

  العدد األكؿ ،مصرمجمة المحاماة، ، "المبادئ العامة في الجرائـ االقتصادية" عمي منصكر، -22 
. 1965، سبتمبر 46السنة 

 04، جامعة الككيت، العددمجمة الحقكؽ، "الكساطة في حؿ المنازعات الجنائية"عادؿ عمي المانع، -23
. 2006لسنة 

عبد السالـ  الشكيعر، المسؤكلية الجنائية لشخصية المعنكية في الفقو اإلسالمي، المجمة العربية -24 
. 2005، 40، عدد20لمدراسات األمنية كالتدريب، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية،  مجمد 

مجمة القانكف ، "دكر الجميكر في الكقاية مف الجرائـ االقتصادية"فخرم عبد الرزاؽ الحديثي، -25
 .1983، العراؽ، المقارف

إجراءات متابعة الشخص المعنكم جزائيا في أحكاـ قانكف العقكبات الجزائرم "فياللي بكمديف، -26
 .2010، لسنة 17، جامعة صفاقس، كمية الحقكؽ، عددمجمة دراسات قانكنية، "المعدؿ

 مجمة الفقو كالقانكف، "المخالفات الجمركية في إطار الشركات التجارية"فاطمة أيت الغازم، -27
 .2013العدد الرابع، فبراير، المغرب

، المغرب، العدد مجمة الفقو كالقانكف، "التفتيش في الجريمة الجمركية"قكادرم صامت جكىر، - 28
  .2013 الثالث،

المجمة ، "-تبييض األمكاؿ-البنياف القانكني لمجريمة البيضاء جريمة العصر" لعكاـر كىيبة، -29
 01 بجاية، عدد ،، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرةاألكاديمية لمبحث القانكني

2011. 
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دراسة –طرؽ خكصصة المؤسسات العامة االقتصادية في التشريع الجزائرم "منية شكايدية، - 30
كمية الحقكؽ جامعة قالمة، الجزائر، العدد مجمة التكاصؿ في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، ، "-مقارنة

 .2012الثاني كالثالثكف، 

 الباحث مجمة، "انعكاسات تحرير التجارة العالمية عمى اقتصاديات البمداف النامية"محمد قكيدرم ،-31
 .2002جامعة األغكاط، الجزائر، عدد األكؿ، 

المجمة العربية لمدفاع ، "الجزاءات غير الجنائية في الجرائـ االقتصادية"محمكد نجيب حسني، -32
. 1981، يناير 11عدد، القاىرة  مصراالجتماعي، 

المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في حالة انتفاء الصفة التمثيمية لمعضك "محمد احمد المحاسنو، -33
 .2015، 1، العدد 42، األردف، المجٌمد مجمة دراسات عمـك الشريعة كالقانكف، "مرتكب الجريمة

نشرة ، "الكقاية مف الفساد ك مكافحتو في التشريع الجزائرم عمى ضكء القانكف الدكلي"ىالؿ مراد، -34
 .2006،  60 ، مديرية الدراسات القانكنية ك الكثائؽ، الجزائر، العددالقضاء

" جرائـ بكرصة القيـ المنقكلة في التشريع الجزائرم أشكاليا كالعقكبات المقررة ليا"كردة شرؼ الديف، -35
 ، مخبر أثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرةمجمة االجتياد القضائي

 .العدد  الحادم عشر

: االجتيادات القضائية/ سابعا
. 166، رقـ14 النقض، س أحكاـ مجمكعة 16/12/1963:حكـ محكمة النقض المصرية الصادر في-
غير )، مجمة المحكمة العميا، 604314، ممؼ رقـ15/07/2009ج ، بتاريخ.قرار محكمة العميا غ-

 . (منشكر

 1967 جانفي 23 ، الصادر بتاريخ 18القرار صادر عف الغرفة الجنائية محكمة النقض، رقـ -
. 2266المجمكعة الجزائية لقرارات محكمة النقض خالؿ ثالثيف عاما، الجزء الثالث، القاعدة 

. 1971 العدد األكؿ، الجزائر،، نشرة القضاة، 05/01/1971المجمس األعمى، غ،ج، بتاريخ - 

 .، غير منشكر1971 جكيمية 22،  الصادر 204الحكـ الصادر عف محكمة التمييز المبنانية، رقـ -

 .33184 الطعف رقـ األكلى، الجزائر، مف الغرفة الجنائية 07/06/1983 قرار صادر في -

 كالقرار 32926 في الطعف رقـ 03/07/1984قرار صادر عف القسـ الثاني لمغرفة الجنائية الثالثة ليـك -
. 1992عدد خاص، مارس  الجزائر،،مجمة الجمارؾ ،35881 في طعف رقـ 08/10/1985الصادر في 
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لة القضائية لممحكمة ج، الـ4745ممؼ رقـ ، 27/10/1987مؤرخ في . ج.غ  الجزائرالمجمس األعمى-
. 4، عدد1990العميا سنة 

،عدد 1989، المجمة القضائية، سنة 03/04/1989 الصادر بتاريخ ،ـ.ج.غ قرار المحكمة العميا-
. 277األكؿ،  الجزائر ، ص

ـ ضد . د) قضية 1992-4-12، قرار بتاريخ (غرفة الجنح ك المخالفات) الجزائرالمحكمة العميا -
. 1995ة القضائية، العدد األكؿ، جؿ، الـ(النيابة العامة

 ، مجمة المحكمة العميا88720، ممؼ رقـ 14/02/1993ـ، بتاريخ .ج. غ الجزائرقرار محكمة العميا- 
. العدد الثالث

االجتياد  ،225559 ، ممؼ رقـ26/10/1999ـ، المؤرخ في .ج.غ الجزائر، قرار المحكمة العميا-
. ، عدد خاص2003القضائي،

، ممؼ رقـ 31/12/2002قرار لممحكمة العميا الجزائر، غرفة الجنح كالمخالفات، الصادر في -
 .، العدد كاحد2003 ، المجمة  القضائية لسنة 303167

العدد  الجزائر، المجمة القضائية، ،77162، ممؼ رقـ 12/04/1992ـ، تاريخ.ج.قرار محكمة العميا غ-
 .1994، األكؿ

، مصنؼ االجتياد القضائي في المنازعات الجمركية 1993-10-17، قرار 91808 ممؼ 3ؽ. ـ.ج.غ-
 .الجزائر، الصادرة المديرية العامة لمجمارؾ

، مصنؼ االجتياد القضائي في المنازعات 1994-04-17، قرار 108116 ممؼ 3ؽ. ـ.ج.غ-
 .الجزائر، الجمركية الصادرة المديرية العامة لمجمارؾ

 .غير منشكرالجزائر، ، 122336، ممؼ 04/12/1994الغرفة الجزائية لممحكمة العميا، قرار - 

 71886، فصال في الطعف رقـ 26/06/1994قرار محكمة العميا غرفة الجنح كالمخالفات، بتاريخ - 
. 259، ص1995/1 العدد  الجزائر،مجمة المحكمة العميا،

 ، مجمة نقابة المحاميف1995، الصادر عاـ1089/95حكـ صادر عف محكمة التمييز األردنية، رقـ-
. العدد الحادم عشر

، مجمة نقابة المحاميف 1996، الصادر عاـ1213/96حكـ صادر عف محكمة التمييز األردنية، رقـ -
 .العدد العاشر
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، مجمة نقابة المحاميف 1996الصادر جكيمية  ،1485/96 الحكـ الصادر عف محكمة التمييز األردنية،-
 .العدد السابع 

.  غير منشكرالجزائر،، 155884، ممؼ 22/12/1997الغرفة الجزائية لممحكمة العميا، قرار - 

 .،  الجزائر المجمة القضائية،22/07/1999 الصادر 177988حكمة العميا رقـ ـقرار اؿ- 

العدد  ، المجمة القضائية270083، ممؼ رقـ 26/06/2001قرار محكمة العميا غرفة الجنائية، بتاريخ - 
. 2003، خاص باالجتياد القضائي لمغرفة الجنائية

  ، الجزائر، مجمة المحكمة العميا17/02/2001، الصادر بتاريخ 654684قرار المحكمة العميا رقـ - 
 .2012األكؿ، العدد 
  الجزائر، مجمة المحكمة العميا،430229، ممؼ رقـ31/12/2008ـ، بتاريخ.ج.قرار محكمة العميا غ- 

 .2009العدد الثاني،

  الجزائر، مجمة المحكمة العميا،450220، ممؼ رقـ 31/12/2008ـ، بتاريخ .ج.قرار محكمة العميا غ-
.   412العدد الثاني، ص

 03/10/2010، مؤرخ في 3562، فيرس رقـ 1994/2010محكمة جيجؿ، قسـ الجنح، حكـ رقـ -
. (حكـ غير منشكر)، (ت ج)ضد  (النيابة)قضية 

 ، مجمة المحكمة العميا764099، ممؼ رقـ 17/11/2011قرار محكمة العميا غرفة الجنائية، بتاريخ - 
 .407، ص2012األكؿ، العدد  الجزائر،

  ، المجمة القضائية882755، ممؼ رقـ 22/11/2012قرار محكمة العميا غرفة الجنائية، بتاريخ - 
. 359، ص2013  الثاني، العددالجزائر،

، 0588392، ممؼ رقـ 27/06/2013ـ، القسـ الثالث، الصادر في .ج. غالجزائرقرار المحكمة العميا -
 .قرار غير منشكر

: مكاقع االنترنت/ثامنا
الكصمة   عمى23/10/2016 مقاؿ إلكتركني تـ االطالع عميو يكـ: اإلدارة كاالقتصاد-1
:WWW.ahewar.org/debat/shaw.art.aspsaid -137574 .

 

http://www.ahewar.org/debat/shaw.art.aspsaid%20-137574
http://www.ahewar.org/debat/shaw.art.aspsaid%20-137574
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 أحمد بف محمد الخميؿ، جرائـ البكرصة النظامية كأحكاميا الفقيية، مقاؿ الكتركني، أطمع عميو يـك -2
 : ، عمى الكصمة05/05/2017

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011 

، مقاؿ إلكتركني، منشكر عمى المكقع "الجريمة االقتصادية أكثر مخاطر عمى البشرية"حسف العالية، -3
، تـ االطالع عميو 15031، العدد 2014 أكت10 شكاؿ المكافؽ لػ 14اإلعالمي دار اليـك بتاريخ األحد 

  : عمى الكصمة2016 جكيمية 15يـك 

http://www.alyaum.com/article/4006123 

التطكرات االقتصادية " ،2016، صندكؽ النقد العربي 2016التقرير االقتصادم العربي المكحد -4
 :الكصمة عمى 13/05/2016 يـك المنشكرتـ  االطالع عمى ىذا .  25، ص"الدكلية

 http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8% 
المصادر النفطية غير "، 2016، صندكؽ النقد العربي 2016التقرير االقتصادم العربي المكحد -5

 يـك المنشكرتـ  االطالع عمى ىذا " الكاقع كاآلفاؽ كاالنعكاسات عمى الدكؿ العربية - التقميدية
: عمى الكصمة 13/05/2016

. http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js  

 عمى يشمؿ الفكائد صيد مكقع عمى منشكر" اإلسالـ في الحسبة "السممي الحجيرم فالح بف القادر عبد-6
  عمى12/06/2016،تـ  االطالع عمى ىذا المكقع يـك  مختمفة فكرية مدارس إلى تنتمي كأراء بحكث
: الكصمة

www.saaid.net. 
، تـ 7عادؿ األبيككي، الجريمة االقتصادية، مقاؿ إلكتركني عمى مكقع،  مركز اإلعالـ األمني، ص-7

:  ، عمى الكصمة15/06/2016تصفح ىذا المكقع يـك 

www.police mc gov.bh/report 

 العالـ يبحث عف نظاـ اقتصادم جديد بعد فشؿ النظاـ االشتراكي عمرك عبد المؤمف ىاشـ،- 8
 :، أطمع عميو06/06/2011عمى مكقع مدكنات مباشرة نشر يـك  كالرأسمالي، مقاؿ الكتركني،

  :، عمى الكصمة28/09/2016

www.blogs.mubasher.info 

 

http://www.alyaum.com/article/4006123
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js
http://www.blogs.mubasher.info/
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 المالذات كعف ( األكفشكر )شركات عف تعرؼ ماذا "بعنكاف الكتركني، مقاؿ خبرؾ، صحح مكقع-9
: الكصمة عمى ،24/05/2016:يكـ عميو االطالع تـ ،04/05/2016 نشر تاريخ ،"األمنة؟ الضربية

www.saheh khabarak.com. 

  ، جمعية العمـك االقتصادية السكرية"ىؿ حقا أف تحرير التجارة الخارجية قاطرة لمنمك؟" منير الحمش،-10
 22/10/2016، مقاؿ إلكتركني تـ االطالع عميو يـك 3ندكة الثالثاء االقتصادية الثالثة كالعشركف، ص 

 .www.mafhoum.com/syr/hemesh :                                                   الكصمةعمى 

 مناصب كتقمد المعركفيف، المحاميف كمف الجنائي القانكف أساتذة مف ىك السعيد، مصطفى سعيد -11
: عمى الكصمة15/09/2017يوم  عميو االطالع القاىرة تـ الجامعة رئيس بينيا مف عدة

https://books.google.dz/books?id 

-12 Didier MUSIEDLAK, Parlementaires en chemise noire: Italie (1922-1943) (en ligne) 

Presses Universitaire de Franche-Comté, Besançon, France. 2007, p 376, ouvrage consulté le 

22/07/2016 disponible a l'adresse suivante:  

http://books.google.dz/books?id=bDcHacPFDRYC&pg&=PA375&dq. 

13-GRIMAUD. N, « La politique extérieure de l'Algérie (1962-1978) ». (en ligne) Edition 

Karthala, Paris. France.1984, P.88, consulté le 01/07/2016, http://books.google.fr/books?id. 

 :المعاجـ/تاسعا 
أحمد زكي بدكم، معجـ المصطمحات االقتصادية، دار الكتاب المصرم، دار الكتاب المبناني، القاىرة -1
. 1985بيركت، –

: محاضرات/ عاشرا
إسحاؽ إبراىيـ منصكر، المسؤكلية الجنائية في الجريمة االقتصادية، محاضرات أعدت لقسـ -1

 1987الماجستير، القانكف الخاص، جامعة كىراف، 

: األجنبيةقائمة المراجع بالغة 

I –Ouvrages en français 

1- ouvrages généraux: 

1-ANTONA. J, COLIN. P, LENGLART. F, « La responsabilité pénal des cadres et de 

dirigeants dans le monde des affaires », édition Dalloz, Paris, 1996. 

-2 BOULOC. B, MATSOPOULOU. H, « Droit pénal général et procédure pénale », Sirey, 

17
éme

éd, 2009. 

http://www.mafhoum.com/syr/hemesh
http://www.mafhoum.com/syr/hemesh
http://books.google.dz/books?id=bDcHacPFDRYC&pg&=PA375&dq
http://books.google.fr/books?id
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3- BOUZAT. P, PINATEL. J, « Traité de droit pénal et de criminologie », Tome 1 Droit pénal 

général, 2
e 
édition , Dalloz, 1970. 

4- BRESSON. J, MONACORDA.S, et JOSSELIN. C, « Les délinquances économiques et 

financières transnationales et globalisation »,  Collection études et recherches, Institut des 

hautes études de la sécurité intérieure (France), Juillet 2001. 

5- Code pénale français, 109
éme

 édition, Dalloz, Paris, 2012. 

6-DEMBINSKI. M. P, « L'endettement international », OCDE. Paris,1988. 

7-Dictionnaire H , «Noms propres et noms communs interclassé » Edition 2015, France par 

Pollina . 

8-D’AMBRA. D, « L’objet de la fonction juridictionnelle : le droit et trancher les litiges », 

LGDJ, Paris. 

9- DESPORTES .F, LEGUNEHEC. F, « Le nouveau droit pénal général », Tom 1, droit pénal 

général, Économico, 6
éme 

édition 1999. 

10-FRISON-ROCHE. M. A, PAYET M. S, « Droit de la concurrence » , Dalloz, Paris, 1
er

 éd, 

2006, n° 12. 

11- GENNET. B, « L'indispensable du droit pénal », Levallois-Perret ,Studyrama, 2004. 

12-GASTON. S, LEVASSEUR. G, BOULOC. B, « Droit Pénal général », 16
éme

 éd, Dalloz, 

1997. 

13-HOURIU. A, « Droit constitutionnel et institutions politiques », Montchrestien, ,4
eme

  

édition, 1970. 

14- LEMARCHAND. G. C, PANSIER . F. J, « Droit pénale spécial » , éd Librairie Vuibert 

2007, n°664 . 

15-LEMOINE. E, « La répression de l'indifférence social en droit pénal français » 

L'harmattan , Paris, 2002 . 

16- LARGUTER. J, LARGUTER. A, « Droit pénal Spécial », 9
éme

 Edition, Dalloz Paris 

France, 1996.. 

17-LUC. B, « Droit commerciale, Répertoire de droit commerciale », TOME 7 Dalloz, paris 

2001.  

18- LE GALL. J.P, « Droit commercial, les activités  commerciales », Dalloz, 7
éme

 édition, 

Paris, 1987. 

19- LEVENUE. J, « Algérie, La démocratisation interdite » , (en ligne) Edition  L'Harmattan, 

Paris, 1993. 

20-MAILLARD. J, GREZAUD P. X, « Un monde sans loi » , stock, France , 2001. 

21-MARGAIREZ. A, « La fraude fiscal et ses succédanées », Suisse, Corrigé, 2
éme

 édition; 

1977. 
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22-MERLE. R et VITU. A, « Traité de droit criminel », Tome 1, 6 éme.éd. Dalloz Paris 1988. 

n°730. 

23-MESTRE. J, BLANCHARD. S. C. L, «sociétés commerciales »,  LAMY, Paris, 1996, 

p244 

24-PHILIPPE . B,  « L'argent sale » , Edition L' Harmattan, France, 2000.  

25-PRADEL. J, « Traité de droit pénal de science criminelle comparée », T.I introduction 

général, Droit pénal général  12
éme

éd .Cujas , 1999.n°574. 

26-ROBERT. B,  SOUYRI. P. F, « Mondialisation et régulations,  Europe et japon face à la 

singularité »  Américaine Editions, La découverte  France, 2001 . 

27-STEFANI.G, LEVASEUR.G, BOULOC. B, « Droit pénal général », Dalloz, 16 édition  

1997. 

28- STEFANI.G, LEVASEUR.G, BOULOC. B, «  Procédure pénale », précis Dalloz, 16
éme 

 

édition, 1996. 

29- SOYER . J.C, "Droit pénal et procédure pénale", Delta L.G.D.J, 12
éme 

édition, 1995. 

30-TAIB. C. f. E, « Droit de la fonction publique », édit. Houma, Alger, 2003. 
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 :ممخص  

تتمتع الجريمة االقتصادية بذاتية خاصة تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ كذلؾ مف حيث التجريـ 
لكف رغـ  .كالعقاب كالمتابعة، نظرا لخركجيا عف معظـ القكاعد كالمبادئ األصكلية لمقانكف الجنائي العاـ

، إال أف التشريع الجزائرم كجؿ التشريعات المقارنة  ة ىذا األخير كشدَّ بصالبةىذا الخركج الذم غدا ينخر 
حافظت لمقانكف الجزائي االقتصادم عمى انتمائو كتبعيتو إلى القانكف الجنائي، بؿ عمدت إلى تعديؿ 

القكاعد العامة بما يتكافؽ مع خصكصية القانكف الجنائي االقتصادم، بإدراج العديد مف االستثناءات  التي 
.   العاـ، تمسكا منيا بكحدة القانكف الجنائياألصؿىي تطغى عمى 

التحكيرات المكضكعية  -  الخصكصية–  الجريمة االقتصادية-القانكف الجنائي: الكممات المفتاحية
 .التحكيرات  اإلجرائية

Résumé :  

Le crime économique dispose d’un caractère spécifique qui  le distingue des autres crimes de 

droit commun, en termes d'incrimination, de poursuite judicaire et de sanction.  Ce dernier s’éloigne 

un tant soit peu de  la plupart des règles et principes de base régissant le droit pénal général.  

Cependant, malgré ce distinguo qui en somme, donne au crime économique cette particularité, 

il en demeure que la législation algérienne et la plupart des législations comparatives ont maintenu 

l’affiliation et la subordination du crime économique au droit pénal général, tout en acceptant 

d’apporter certaines modifications aux règles générales afin de les adaptées au particularisme de ce 

crime en inscrivant certaines exceptions. 

Mots clés : droit pénal - crime économique- - particularisme – exceptions de fond-  exceptions 

de procédure. 

          Abstract : 

Economic crime has a specific character that distinguishes it from other common law crimes, 

in terms of criminality, judicial prosecution and sanction.  The latter is far away from most of the basic 

rules and principles governing general criminal law.  

However, despite this distinction, which in sum gives the economic crime this peculiarity, it 

remains that the Algerian legislation and most of the comparative legislations have maintained the 

affiliation and subordination of the economic crime to the criminal law General, while agreeing to 

make some changes to the general rules in order to adapt them to the particularism of this crime by 

making certain exceptions. 

Key words: Criminal law -economic crime--particularism – Substantive exceptions-pro 

cedural exceptions. 

 


