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  قدمــــةم

تعد الشركات التجارية من أهم ركائز االقتصاد في الدولة المعاصرة، فظهور هذا     

الهيكل القانوني، الذي تمارس األعمال التجارية في إطاره، دفع الكثير من األشخاص إلى 

المساهمة في المشاريع التجارية في شكل شركات واستثمار أموالهم فيها من خالل 

    .  تخصيص جزء منها للمشروع

ومن أكثر أشكال الشركات انتشارا الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ذلك لكون     

الشركاء مسؤولين عن الخسائر المحتملة بقدر حصصهم، وأيضا لعدم اشتراط رأسمال 

كبير لتكوينها، فمن السهل مقارنةً مع أنواع الشركات األخرى، السيما شركة المساهمة، 

المحدودة حيث ال يحتاج األمر إلى أموال ضخمة، وال إلى تأسيس شركة ذات المسؤولية 

  .     جعل كل أموال الشريك ضامنة لديون الشركة كما هو الحال في شركة التضامن

وحتى تزدهر الشركة وتحقق أرباحا البد أن يكون على رأسها جهاز إداري محكم     

  .على تحقيق مصالحهافلعلّه أهم هيئة في الشركة، حيث يقوم بتسيير شؤونها ويسهر 

وتتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدة هيئات تتدرج فيها السلطات، يقوم     

  .بعضها باإلدارة المباشرة أي التنفيذ وتتجسد هذه الهيئة في شخص المدير أو المديرين

في األحكام العامة للشركة ذات  »مدير الشركة«وقد استعمل المشرع مصطلح     

المسؤولية المحدودة الواردة في القانون التجاري، بينما استعمل ذات المصطلح أحيانا 

في أحكام الجرائم المتعلقة بهذه الشركة، ونجد  »مسير الشركة«وأحيانا أخرى مصطلح 

   .نفس االختالف في النصوص القانونية األخرى كقانون العقوبات

، أما التسيير فله مفهوم )1(»اإلشراف على أعمال أو أموال معينة«هي  فاإلدارة    

مجموعة من العمليات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا التخطيط،  «اقتصادي وهو 

.)2(»التنظيم، التوجيه والرقابة

روحي البعلبكي، صالح مطر، موريس نخلة، القاموس القانوني الثالثي، الطبعة األولى، منشورات  -)1

  .111، ص 2002لبنان،  -الحلبي الحقوقية، بيروت

التسيير والتنظيم والمنشأة، : ، الجزء األول)أساسيات، وظائف، تقنيات(محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير  -)2

  .21، ص 2006الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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وقد  ومن الناحية القانونية ليس هناك اختالف في مجال الشركات بين اإلدارة والتسيير،

ألنه وارد في األحكام العامة للشركة ذات المسؤولية  »مدير «اخترنا استعمال مصطلح 

  .المحدودة

والبعض اآلخر من هيئات اإلدارة يتولى اإلدارة غير المباشرة أي الرقابة واإلشراف،     

  .وتمارس هذه األخيرة من طرف الجمعية العامة للشركاء ومحافظ الحسابات

العامة بوصفها تضم كل الشركاء تعتبر أعلى هيئة في إدارة الشركة الجمعية إن     

ويرأسها المدير، حيث تراقب وتشرف على أعمال هذا األخير ولها صالحية تقرير كل ما 

رير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ايعود لمصلحة الشركة، فتنظر في نتيجة تق

، وتتخذ كل القرارات المهمة بعد إجراء الجردخالل السنة المنصرمة وتقرير الميزانية 

   .المتعلقة بحياة الشركة

وعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قليل، حيث ال يتجاوز عشرين     

شريكا، مما يمكّنهم من ممارسة الرقابة على أعمال الشركة من خالل انعقاد الجمعيات 

  . لحسابيةالعامة، وإطالع الشركاء على الوثائق ا

أضف إلى ذلك أنه البد من تعيين محافظ حسابات يقوم بالرقابة المطلوبة من خالل     

متابعة عمليات الشركة ووضع تقارير محاسبية، حيث يستعين به الشركاء لممارسة حقهم 

  . في االطالع والرقابة على مالية الشركة والتحقق من حساباتها

لشركاء تمثّل السلطة العليا في الشركة من الناحية وباعتبار أن الجمعية العامة ل    

فللشركاء داخلها سلطة اتخاذ . القانونية، فلها كل السلطات المتعلقة بحياة وإدارة الشركة

القرارات، وسلطة الرقابة على أعمال المدير، وسلطة الموافقة على قراراته باإلذن المسبق 

ارسة سلطات اإلدارة نيابة عن الشركاء والمدير وجد من أجل مم. أو التصديق الالحق

  .وعليه في كل األحوال السعي لتحقيق مصالح الشركة وبالتالي مصالح الشركاء

لكن األمر من الناحية الفعلية خالف ذلك فعادة ما يترك الشركاء جل األمور المتعلقة     

كة، وال يقوم بالشركة للمدير وحده نظرا للثقة التي منحوها إياه بتعيينه إلدارة الشر

الشركاء من خالل الجمعية العامة إال بالموافقة على األعمال والتوصيات التي يقدمها 

المدير ماداموا يحصلون في نهاية السنة على األرباح، دون ممارسة رقابة فعلية ودراسة 

كل ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام المدير سيئ النية الستغالل . دقيقة لما عرض عليهم
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اب الشركاء واالنحراف بما خُول له من سلطات وأموال لتحقيق أغراض خاصة ال غي

عالقة لها بمصلحة الشركة، بل إن أفعال المدير هذه تؤثر سلبا على الشركة، فابتعاده عن 

السعي وراء تحقيق مصالحها يؤدي إلى إفقار ذمتها المالية، وعلى الخصوص االبتعاد عن 

من أجله أال وهو تحقيق الربح للشركاء وفقا للقانون وليس له الهدف األساسي الذي أنشئت 

  .شخصيا

تبعا لذلك قد يكون المدير أهم هيئة في التنظيم اإلداري للشركة ذات المسؤولية     

المحدودة، فهو محرك الشركة حيث يتولى إدارتها بصفة مباشرة فيقوم بالتنفيذ، وله 

ك المقصورة على الجمعية العامة للشركاء، فهو السلطات الواسعة في اإلدارة باستثناء تل

ممثل الشركة، يتعامل مع الغير ويعقد الصفقات ويبرم العقود باسمها ولحسابها، وعليه في 

ذلك أن يحترم حدود السلطات التي يرسمها له القانون أو العقد التأسيسي للشركة وأن 

بتصرفاته تجاه الغير في  يعمل عند تنفيذ مهامه على تحقيق غرضها ألن الشركة ملزمة

  .أغلب األحيان حتى تلك التي تخرج عن موضوعها

فنجاح الشركة يتوقف على كفاءة المدير ونزاهته وعلى اليقضة التي يتسم بها في     

  .مباشرة أعماله، لذا فهو ملزم بالواجبات التي تمليها عليه مبادئ حسن التسيير

الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأهمية  ويتطلب الدور الهام الذي يلعبه مدير    

السلطات المخولة له ضرورة وضع أحكام تخص مسؤوليته القانونية في حالة إخالله 

والمسؤولية القانونية هي حالة الشخص الذي ارتكب فعال نتج عنه ضرر للغير . بالتزاماته

.)1(مما يرتب توقيع الجزاء عليه

عامة للمسؤولية، بل أوجد إلى جانبها قواعد خاصة ولم يكتف المشرع بالقواعد ال    

وأحكام منظمة لمسؤوليته سواء المدنية أو الجزائية وذلك بالنظر إلى خصوصية مركزه 

  .القانوني واالستراتيجي في الشركة

وأهمية مركز مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي حدت بنا إلى اختيار     

ؤوليته بجانبيها المدني والجزائي باعتباره أساس إدارة الشركة، هذا الموضوع ومعالجة مس

الشركات التجارية، دراسة مقارنة، رسالة للحصول  وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في -)1

، 1998ي، ـة الدكتوراه في القانون التجاري، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائـعلى درج

  .26ص 
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وبهذا يخرج من نطاق الدراسة هيئات اإلدارة األخرى أي الجمعية العامة للشركاء 

ومحافظو الحسابات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دراسة هذا الموضوع وجدناها 

مدير الشركة ذات المسؤولية  متشعبة وتطرح الكثير من الصعوبات لكون أحكام مسؤولية

المحدودة لم تنظم في قانون واحد، بل أن مسؤوليته قد تثار بسبب مخالفة أحكام واردة في 

عدة قوانين منها القانون التجاري، قانون العقوبات، القوانين الجبائية، قانون الجمارك، 

لمدير متعلقة بكل هذه قانون العمل، قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، إذ أن أعمال ا

وهذا ما . المجاالت وغيرها، ويمكن أن يرتكب أخطاء مدنية وأفعال مجرمة في إطارها

يلقي على الباحث عبء التنقيب عن النصوص المتعلقة بالموضوع في مختلف القوانين 

  .للتمكن من اإلحاطة بالجوانب المختلفة لمسؤولية المدير

سة كل أوجه مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية وإذا كان المجال ال يتسع لدرا    

المحدودة في كافة القوانين، وأن موضوع الدراسة يتناول المسؤولية المدنية والجزائية 

لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن دراستنا هذه ستقتصر على مسؤوليته طبقا 

بات والقوانين الجبائية، ولن للقانون التجاري باعتباره القانون األساسي، وقانون العقو

  .       نتطرق لهذه القوانين إال في حدود ما يستلزمه البحث

ورغم ما يترتب على أحكام مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نتائج     

بالغة األهمية، إال أنها لم تحظ بعناية كافية في الفقه العربي على العموم والفقه الجزائري 

الخصوص، فتكاد الدراسات الفقهية حول الموضوع تنعدم فال نجد باللغة العربية إال على 

القليل النادر من الدراسات حول مسؤولية مديري الشركات عموما، وقلّما يشغل هذا 

  .الموضوع بال الفقه الجزائري

مباشرة أما بالنسبة لالجتهاد القضائي فإن قرارات المحكمة العليا المنشورة المتعلقة     

بمسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكاد تنعدم على حد علمنا، ولعل ذلك 

راجع لعدم وصول القضايا المتعلقة بهذا الموضوع إلى المحكمة العليا، وبقائها على 

مستوى المحاكم والمجالس القضائية، لذلك لجأنا إلى االجتهاد القضائي المصري واالجتهاد 

نسي وأدرجنا بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض المصرية وعن القضائي الفر

بعض المحاكم ومحكمة النقض الفرنسية لمحاولة إثراء الموضوع، على اعتبار أن أحكام 

  . التشريعين المصري والفرنسي قريبة من التشريع الجزائري
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  :ومن خالل كل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية    

هل وفّق المشرع الجزائري في وضع نظـام قـانوني محكـم للمسـؤولية المدنيـة       -

  والمسؤولية الجزائية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ 

لإلجابة عن هذه اإلشكالية يقتضي البحث في الموضوع أن تكون دراستنا وصفية     

زائية لمدير الشركة ذات إلعطاء نظرة عامة ألحكام المسؤولية المدنية والمسؤولية الج

  .    المسؤولية المحدودة، وتحليلية من خالل تحليل موقف المشرع في عدة مواضع

  :وفي هذا اإلطار قسمنا البحث إلى مقدمة، فصلين وخاتمة    

بينا في المقدمة أهمية موضوع مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وسبب 

  .  شكاليةاختياره، وأنهيناها بطرح اإل

المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومن  الفصل األولنتناول في 

خالله نتطرق إلى األحكام العامة للمسؤولية المدنية بتحديد المدير المسؤول وأركان 

مسؤوليته ثم بيان آثار هذه المسؤولية المتمثلة في الدعوى المقامة ضده والجزاء الناتج 

  . عنها

في المسؤولية الجزائية بتناول األحكام العامة على غرار ما  الفصل الثانيبينما نبحث في 

قمنا به في الفصل األول وذلك بدراسة األركان العامة لجريمة المدير ووسائل دفع 

المسؤولية الجزائية، ثم نورد نماذج ألهم الجرائم التي يرتكبها مدير الشركة ذات 

لتي قد تثير مسؤوليته وحده، وبعض الجرائم األخرى التي تثير المسؤولية المحدودة وا

  . مسؤولية الشركة أيضا إلى جانب مسؤوليته

وأنهينا البحث بخاتمة أوردنا فيها حوصلة عن أهم النقاط التي تمت دراستها في 

  .الموضوع
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  الفصل األول

  المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ثار المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة كلما صدر عنه خطأ ت    

  .  ترتب عنه ضرر أصاب الشركة أو الشركاء أو الغير

فقد يرتكب المدير أخطاء أثناء أدائه لمهام اإلدارة وذلك بمخالفته أحكام القانون     

في اإلدارة، وقد ينتج عن خطئه التجاري، أو القانون األساسي للشركة، أو الرتكابه خطأ 

وقوع الشركة في خسارة أو حتى إفالسها في بعض الحاالت، ومع ذلك يكون للمدير 

التخلص من المسؤولية أو تخفيفها متى أثبت أن أنه قام بالمعارضة في حالة صدور الخطأ 

دخل خطأ عن مدير آخر، أو أثبت بذله للعناية الالزمة في قيامه بمهام اإلدارة، أو أثبت ت

  .الشركاء في حدوث الضرر

وعلى كلٍّ يكون للمضرور رفع دعوى ضد المدير لجبر الضرر، فإذا رفعت من     

طرف الشركة أو الشركاء لتعويض الشركة نكون بصدد دعوى الشركة، أما إذا رفعت من 

طرف الغير أو من طرف أحد الشركاء للحصول على تعويض شخصي تسمى الدعوى 

         .    الفردية

وتختلف درجة الجزاء المدني المطبق على مدير الشركة حسب درجة جسامة الخطأ     

الذي صدر عنه، فقد يحكم عليه بالتعويض أو تسديد بعض أو كل ديون الشركة في حالة 

عجزها عن دفع ديونها بسبب خطأ المدير، كما قد تُمد إليه إجراءات إفالس الشركة 

  .       عض الحاالتوتسويتها القضائية في ب

ونتطرق بدايةً في هذا الفصل إلى النظام القانوني لمسؤولية مدير الشركة ذات     

المسؤولية المحدودة من خالل تحديد المدير المسؤول وأحكام مسؤوليته المدنية ثم إلى آثار 

  . هذه المسؤولية من دعاوى وجزاء
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  المبحث األول

  النظام القانوني للمسؤولية المدنية  

  لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لمساءلة مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة البد أن تتوافر فيه الشروط الالزمة     

الكتساب هذه الصفة وبذلك تطبق عليه األحكام العامة للمسؤولية مع بعض األحكام 

  .الخاصة الواردة في القانون التجاري، ونقوم بتناول هذه النقاط تباعا

  المطلب األول 

  تحديد المدير المسؤول 

قبل البحث في أحكام المسؤولية المدنية البد بداية من تحديد الشخص الذي تطبق عليه    

  .  هذه األحكام

  المدير القانوني: الفرع األول

في مجال المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تطبق األحكام     

يعين من طرف الشركاء لتمثيل  الواردة في القانون التجاري على المدير القانوني الذي

  .نتطرق أوال إلى كيفية تعيين المدير وثانيا إلى صفته. الشركة

  تعيين مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة : أوال

من القانون  576أسند المشرع إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة     

الطبيعيين حيث يتم اختيارهم من  إلى مدير أو عدة مديرين من األشخاص )1(التجاري

  .الشركاء أو من غيرهم في القانون األساسي أو في عقد الحق

فالمدير هو الممثل القانوني للشركة، يعمل باسمها ولحسابها، وإذا تضمن القانون     

، وعادة ما يحرص الشركاء »المدير النظامي أو االتفاقي«األساسي اسم المدير يسمى 

ر عدد .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، ج 1975رسبتمب 26المؤرخ في  59-75األمر رقم  -)1

101.
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كة على تعيين شخص يكون محل ثقتهم جميعهم، فمستقبل الشركة ومدى عند تأسيس الشر

وغالبا ما يكون المدير من الشركاء المؤسسين حرصا . نجاحها يتوقف على هذا االختيار

منهم على االحتفاظ بإدارة الشركة لضمان حسن سيرها، كما يمكن أن يتم تعيين المدير 

  .بد من تعديل القانون األساسيمن غيرهم، وإذا تم تغييره في هذه الحالة ال

ت يمكن أن يعين المدير في عقد .ق 576ورغم أهمية هذا البيان إال أنه طبقا للمادة     

الحق على القانون األساسي، غير أنه من الناحية العملية ال نجد تطبيقا لهذه الحالة إذ أنه 

يشترط لقبول ملف تأسيس شركة في المركز الوطني للسجل التجاري أن يتم تعيين المدير 

  .األساسي، وال يقبل تعيينه الحقا، وفي ذلك مخالفة للنص القانوني الصريحفي القانون 

والجهة التي تملك التعيين هي الشركاء، فإذا تم تعيين المدير عند تأسيس الشركة فـي      

القانون األساسي يعتبر أن ذلك قد تم باإلجماع، وإن لم يكن الزما، حيث يجـب أن يوقّـع   

ما إذا تم تعيينه الحقا فال يشترط اإلجماع وإنما يكفي أن يتـوفر  أ. كل الشركاء على العقد

النصاب القانوني المشروط التخاذ قرارات الجمعية العامة، أي أن يتخذ قرار التعيين مـن  

طرف واحد أو أكثر من الشركاء الممثلين ألكثر من نصف رأسـمال الشـركة، وإذا لـم    

ب دعوة الشركاء ثانيةً، ويصدر القـرار هـذه   تتحقق هذه األغلبية في المداولة األولى، يج

ومع ذلـك يمكـن أن يـورد    . المرة باألغلبية العددية دون اعتبار للحصة في رأس المال

). ت.ق 582المادة (الشركاء شرطا مخالفا لذلك فيما يتعلق بالنصاب في القانون األساسي 

  ). ت.ق 579المادة ( ويتم عزل المدير بنفس الطريقة أو عن طريق القضاء 

ويكون تعيين المدير لمدة محدودة أو غير محدودة، فإذا تم االتفاق مسبقا علـى مـدة       

معينة قابلة للتجديد، له أن يواصل مهامه وإن انتهت المدة ولم يعارض الشركاء يعد ذلـك  

أما إذا تم تعيينه في العقد التأسيسي دون تحديد للمدة يكون ذلك لمدة بقـاء  . تجديدا ضمنيا

.)1(شركة، ما لم يتفق الشركاء على خالف ذلكال

وحتى يعتبر الشخص المعين مديرا للشركة يشترط قبوله للمنصب صراحة كأن يوقع     

على العقد التأسيسي للشركة، أو ضمنا من خالل تقلده للوظيفة واإلقدام على ممارسة 

.)2(المهام الموكولة له

1)- Véronique MAGNIER, Droit des sociétés, 2e édition, Dalloz, 2004, p .190
2)- Deen GIBIRILA, Droit des sociétés, 2e édition, Ellipses, 2003, p 225.
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شخصا طبيعيا، فتستبعد إدارة الشركة ذات واشترط المشرع أن يكون المدير     

المسؤولية المحدودة من طرف شخص معنوي، وقد يكون ذلك تحسبا لوقوع مثل هذه 

الشركات تحت سيطرة شركات أخرى مما يجعلها قائمة لخدمتها على حساب مصالحها 

الخاصة، وكذلك للحرص على تعيين المدير من طرف الشركاء لكفاءته وصفاته 

ونشير إلى أنه يمكن أن يعين مسير شخص معنوي شريك في شركة ذات . )1(الشخصية

وإنما ) الشخص المعنوي(مسؤولية محدودة مديرا لهذه األخيرة ليس بصفته ممثال للشريك 

  .بصفة مستقلة

وقد يلجأ الشركاء إلى تعيين عدة مديرين متى اقتضت طبيعة وحجم األعمال ذلك،     

، لكن من األحسن تقسيم )ت.ق 577/4المادة (طات بانفراد ولكّل منهم ممارسة نفس السل

¡)2(العمل بين المديرين لتفادي تداخل المهام ويكون ذلك حسب اختصاص كل واحد منهم

فيمكن مثال تعيين مدير للتسويق، مدير للعمال، مدير فني، مدير مكلف بالعالقات مع 

ك الحرية في ذلك للشركاء وعادة ولم يحدد المشرع عددا أقصى للمديرين وإنما تر. الغير

.)3(ما يكون متناسبا وحجم العمل

وعلى العموم للشركاء وضع الشروط التي يرونها مناسبة في القانون األساسي لتعيين     

المدير كشرط كونه شريكا أو متحصال على شهادة معينة أو خبرة مهنية في مجال 

.)4(محدد

  صفات المدير: ثانيا

شركة ممثال لها يقوم بكل األعمال والتصرفات التي تدخل في اإلدارة، يعد مدير ال    

سنة حسب  19بالغا سن (فالبد أن يكون أهال للقيام بهذه المهمة وذلك بأن يكون راشدا 

1)- Pierre BEZARD, Sociétés à responsabilité limitée : Gérance, organisation, statut
social, Jurisclasseur sociétés, Volume 4, février 1984, Fascicule 74-1, p 7.
2)- Alexis CONSTANTIN, Droit des sociétés : Droit commun et droit spécial des
sociétés, 2e édition, Dalloz, 2005, p 135.

فقد حدد عدد أعضاء مجلس اإلدارة حيث ال يقل  شركة المساهمةوهذا خالفا لما ذهب إليه المشرع في  -)3

، وإذا كانت الشركة تدار من طرف مجلس )ت.ق 610/1المادة (عن ثالثة وال يزيد عن اثني عشر عضوا 

  ). ت.ق 643/1المادة (المديرين فإن عدد أعضائه يكون من ثالثة إلى خمسة 

4)- Francis LEMEUNIER, SARL Société à responsabilité limitée, Création, gestion,

évolution, 25e édition, Delmas, Paris, 2006 , p 173.
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باإلضافة إلى . ومتمتعا بكامل قواه العقلية )2()ت.ق 5المادة (أو مرشّدا ) )1(م.ق 40المادة 

اإلدارة لسبب معين كالحكم عليه بعقوبة جزائية أو إفالسه،  ذلك يجب أال يكون ممنوعا من

وأال يخضع لحالة من حاالت التنافي حيث أن صفة مدير الشركة ال تتوافق مع بعض 

، محضرا )4(، موثقا)3(المهن باعتبار أن له صفة التاجر، فال يجوز مثال أن يكون محاميا

.)6(أو موظفا عاما )5(قضائيا

ويتمتع المدير باعتباره ممثال قانونيا للشركة بأوسع السلطات في العالقات مع الغير     

ت، وكل األعمال التي تصدر عنه بهذه الصفة تنسب .ق 577/2وهذا حسب المادة 

للشركة وتثير مسؤوليتها في حالة وقوع ضرر، فيغلب في الشركة ذات المسؤولية 

باعتبار أن الشركاء ليسوا مسؤولين إال في حدود  )7(المحدودة الطابع الحمائي للغير

، ومع ذلك يجوز للشركة التخلص من المسؤولية متى )ت.ق 564/1المادة (حصصهم 

أثبتت سوء نية الغير أي علمه بأن التصرف الذي قام به المدير خارج عن موضوع 

  .الشركة، أو لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف التي تم فيها التعامل

في عالقات المدير مع الشركاء فعادة ما يحدد القانون األساسي سلطاته، وعند أما     

سكوت هذا األخير يجوز له أن يقوم بكافة أعمال اإلدارة لصالح الشركة ولتحقيق 

ر عدد .، ج، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -)1

78.

يمكن للشخص أن يطلب الترشيد لممارسة األعمال التجارية ببلوغ سن ثمانية عشر سنة كاملة، والحصول  -)2

.على إذن مسبق من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة

المحاماة،  المعدل، المتضمن تنظيم مهنة 1991جانفي  8المؤرخ في  04-91من القانون رقم  16المادة  -)3

  .2ر عدد .ج

ر .، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج2006فيفري  20المؤرخ في  02- 06من القانون رقم  22المادة  -)4

  . 14عدد 

، المتضمن تنظيم مهنة المحضر 2006فيفري  20المؤرخ في  03-06من القانون رقم  24المادة  -)5

  . 14ر عدد .القضائي، ج

العام  القانون األساسي المتضمن ،2006سنة  ةليجوي 15مؤرخ في ال 03-06مر رقم من األ 43المادة  -)6

.46ر عدد .، جللوظيفة العمومية

7)- Bruno AU PETIT, Droit des sociétés, 3e édition, Lexis nexis- Litec, Jurisclasseur,
2006, p 62.
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، ما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في نظام )ت.ق 577/1المادة (أغراضها 

  . ص الجمعية العامة للشركاءالشركة من أعمال وتصرفات تدخل في اختصا

وبالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية يمكن أن نستنتج أن مدير الشركة يعد وكيال     

م المتعلقة بعزل المدير .ق 427/2لها ويفهم ذلك من بعض المواد، حيث جاء في المادة 

توكيال من  أي أن إدارة الشركة تعد »التوكيل العاديكما في «الشريك أنه يجوز العزل 

ت حيث يمكن للمدير .ق 578نوع خاص، كذلك األمر بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 

الوكيل المأجورما يبذله  «التخلص من المسؤولية المدنية بإثباته أنه بذل في إدارة الشركة 

ت .ق 25مكرر715، ووردت أيضا في الفقرة الثانية من المادة »من النشاط والحرص

دعوى المسؤولية المقامة ضد القائمين باإلدارة في شركة المساهمة العبارة التالية المتعلقة ب

، ويمكن قياس ذلك على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة »بوكالتهمأثناء قيامهم ...«

  .حيث أن المدير والقائم باإلدارة لهما نفس المركز القانوني بالنسبة للشركة

عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر «: م الوكالة بأنها.ق 571وقد عرفت المادة     

، وهذا التعريف ينطبق تماما على مدير »للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

  .     الشركة

الشريك الذي يدير شؤون الشركة  «أن  )1(وجاء أيضا في قرار لمحكمة النقض المصرية 

، وتبعا لذلك على المدير عند ممارسة مهامه احترام حدود وكالته »...الوكيلشأنه شأن 

والتصرف في إطار الصالحيات الممنوحة له تحقيقا لغرض الشركة والحرص على عدم 

  . الخروج عن موضوعها

غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن وكالة مدير الشركة وكالة من نوع خاص، ذلك ألن     

وجود إرادتين، إرادة الموكل وإرادة الوكيل، بينما في مجال  األحكام العامة للوكالة تقتضي

الشركات ال وجود إلرادة الشركة، إذ أنها ميزة يتمتع بها الشخص الطبيعي ال المعنوي، 

كما أنه في الوكالة العادية يمكن لألصيل التصرف دون حاجة للوكيل، غير أن األمر 

  . المدير ويتصرف لصالحهيختلف بالنسبة للشركة فهي شخص افتراضي يمثله 

سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في : ، قرار وارد في1951جوان  7، جلسة 19سنة  69رقم الطعن  -)1

.138، ص 1999، منشأة المعارف، االسكندرية، )1998 -1931(المواد التجارية 
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ويجب أن يكون مدير الشركة حسن النية ويتميز بالنزاهة واألمانة، فعليه احترام     

األحكام التشريعية والتنظيمية، وااللتزام بالقانون األساسي ومراعاة التوازن بين حقوق 

  .والتزامات الشركة في العقود والصفقات التي يبرمها باسمها

عند تعيين المدير الحرص على إيجاد الشخص المناسب لهذا المنصب، وعلى الشركاء     

فيجب أن يتمتع المدير بالمهارة والكفاءة الالزمتين لممارسة مهامه، حتى ال تؤدي عدم 

  .  خبرته إلى سوء تسيير الشركة والتسبب في إحداث خسائر لها

ونشير إلى أنه قد يكون مدير الشركة مرتبطا بها بعقد عمل للقيام بمهام أخرى غير     

مهمة اإلدارة، ولم يتعرض القانون التجاري لهذه الحالة أي الجمع بين صفة مدير الشركة 

ذات المسؤولية المحدودة وصفة المأجور فيها، فقد تكون بين المدير والشركة عالقة عمل 

لتقلده منصب اإلدارة مع استقاللها عن مهمة التسيير، كأن يكون عمله سابقة أو الحقة 

تقنيا، ويكون المدير في هذه الحالة تابعا للشركة، ويمكن تصور هذه الحالة إذا كان المدير 

غير شريك، أو كان شريكا ال يمثل أغلب الحصص، أما إذا كان مالكا ألغلبية رأس المال 

وقد اشترط المشرع لقبول تعيين المساهم . )1(للشركةفهنا يصعب تصور عالقة تبعيته 

األجير في شركة المساهمة كقائم باإلدارة أن يكون عقد عمله سابقا بسنة واحدة على األقل 

، وبعد تعيين القائـم باإلدارة )ت.ق 615/1المادة (لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي 

، ونرى أن اتجاه المشرع )ت.ق 616دة الما(ال يجوز له أن يقبل عقد عمل من الشركة 

صائب في هذا المقام نظرا إلمكانية تعارض المصالح بين صفة المدير وصفة العامل في 

  .الشركة، ويا حبذا لو تبنى نفس القاعدة بالنسبة لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

سؤولية المحدودة ولم يرد في القانون التجاري ما يمنع قيام مدير الشركة ذات الم    

باإلدارة في شركات أخرى، عكس ما هو عليه الحال في شركة المساهمة حيث ال يمكن 

لشخص طبيعي االنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس إدارة لشركات 

  ).ت.ق 612المادة (مساهمة مقرها في الجزائر 

تتطلب أن يوجه المدير كل  والواقع أن طبيعة العمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اهتمامه إلدارتها وأن يتفرغ لتسيير شؤونها، خاصة وأنه عادة ما يكون المدير منفردا أي 

1)- Philippe MERLE, Droit commercial : Sociétés commerciales, 10e édition, Dalloz,
2005, p 210.
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يقوم وحده بكافة مهام اإلدارة خالفا لشركة المساهمة، ويتعين على المدير أال يمارس 

ذلك أعماال مماثلة في شركة أخرى خاصة إذا كانت منافسة للشركة األولى ألن في 

.)1(تعارض في المصالح

المعدلة  )2(المتعلق بالسجل التجاري 22-90من القانون رقم  31وحسب المادة     

يعد أعضاء مجالس اإلدارة والرقابة في  )3(07-96من األمر رقم  3بموجب المادة 

الشركات التجارية تجارا، وقد استعمل المشرع عبارة أعضاء مجلس اإلدارة، ويغلب الظن 

¡)4(الشركة ذات المسؤولية المحدودة ألن المادة عدلت كما سبق ذكره ن ذلك يشمل مديرأ

مدير الشركة ذات المسؤولية ورغم اعتبار . واألجدر استعمال عبارة هيئات اإلدارة

المحدودة تاجرا فإنه ال يعمل باسمه الخاص، وإنما باسم ولحساب الشركة، وال يؤدي 

.)5(حاالت خاصةإفالسها إلى إفالسه إال في 

  المدير الفعلي: الفرع الثاني

قد يقوم بإدارة الشركة في الواقع شخص غير المدير دون أن يتم تعيينه بطريقة قانونية     

، وأساس هذه الفكرة »المدير الفعلي أو الظاهر«للقيام بذلك، ويسمى هذا الشخص بـ 

  .حسن النية الذي تعامل مع الظاهرهي نظرية الظاهر التي أوجدها القضاء لحماية الغير 

وال تطبق بعض أحكام المسؤولية المدنية للمدير القانوني الواردة في القانون التجاري     

على المدير الفعلي للشركة ذات المسؤولية المحدودة، غير أن ذلك ال يعني تملصه من 

أما بالنسبة ألحكام . دنيالمسؤولية وإنما تطبق عليه األحكام العامة الواردة في القانون الم

  .المسؤولية الجزائية فإنها تطبق عليه في الكثير من الحاالت

اللطيف غطاشة، الشركات التجارية، دراسة تحليلية، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع،  أحمد عبد -)1

  .186هـ، ص 1420 -م1999عمان، 

  .36ر عدد .ج ،المتعلق بالسجل التجاري 1990أوت18المؤرخ في  22-90القانون رقم  -)2

  .3ر عدد .ج 22-90المعدل للقانون رقم  1996جانفي 10المؤرخ في  07-96األمر رقم  -)3

يتمتع جميع أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة ومجالس : "قبل التعديل كما يلي 31حررت المادة  -)4

  ". مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة التاجر

  .من المذكرة 64انظر ص  -)5
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ولمعرفة مفهوم المدير الفعلي البد من تحديد األشخاص الذين يتخذون هذا المركز     

  .ومعايير تحديده

  التعريف بالمدير الفعلي: أوال

مكن أن نرجع في ذلك إلى لم تحدد النصوص القانونية مفهوم المدير الفعلي، وي    

وعلى العموم . القضاء حيث يقدر القاضي حسب الحالة إن كان الشخص مديرا فعليا أم ال

يعد مديرا فعليا كل شخص يباشر بحرية واستقالل اختصاصات وسلطات اإلدارة على 

وجه عاد ومضطرد مما يحمل الغير المتعامل مع الشركة على االعتقاد بأن هذا الشخص 

سلطة التصرف باسم الشركة في الواقع المادي والقانوني دون أن يكون له في يملك 

، ويعرف أيضا المدير الفعلي بأنه الشخص )1(الحقيقة والواقع سلطة التعامل نيابة عنها

، فال يكفي أن يظهر بمظهر )2(الذي يمارس نشاطا إيجابيا في اإلدارة بكل حرية واستقالل

فقط وإنما البد أن تصدر عنه أعماال إيجابية ال تصدر عادة إال القائم على إدارة المشروع 

ونستنتج من . من المدير القانوني كاتخاذ القرارات المهمة والتوقيع على المعامالت البنكية

أن يمارس : ذلك أنه حتى يعتبر الشخص مديرا فعليا البد أن تتوفر فيه الشروط التالية

مال باإلدارة، وأن يمارس هذه األعمال بكل حرية أعماال إيجابية، أن تتعلق هذه األع

.)3(واستقالل

ولم يشر المشرع صراحة إلى عدم تطبيق القواعد الخاصة بمسؤولية مدير الشركة     

ت على المدير الفعلي، غير أنه .ق 578/1ذات المسؤولية المحدودة الواردة في المادة 

عن ...«أن المديرين مسؤولون  يمكن أن نستنتج ذلك من مضمون النص حيث جاء فيه

مخالفات أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة القانون األساسي أو األخطاء التي يرتكبونها 

والشخص الملزم باحترام القانون التجاري والقانون األساسي  ».في قيامهم بأعمال إدارتهم

شخص ملزم باحترام  والقيام بأعمال اإلدارة هو المدير القانوني ال الفعلي، وإن كان أي

وضرورات الحياة العملية، دار  سعودي سرحان، فكرة ممثل الشركة الظاهر بين المنطق القانوني المجرد -)1

  .16، ص 2000ياسر للطباعة، طنطا، 

2)- Renard SALOMON, Les conditions de répression du dirigeant de fait, Droit des
sociétés, décembre 2005, n° 12, commentaire 229.

حالة إفالس الشركة، دار الحقانية هاني سمير عبد الرزاق، مسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة في -)3

.309، ص 2008لإلصدارات القانونية، الطبعة الثانية، القاهرة، 
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كذلك األمر بالنسبة للفقرة الثالثة من نفس المادة حيث يمكن للمدير . القانون عموما

التخلص من المسؤولية بإثبات أنه بذل عناية الوكيل المأجور وهذه الصفة تنطبق على 

بين المدير القانوني، بينما ال تنطبق على المدير الفعلي حيث ال توجد عالقة قانونية بينه و

  .الشركة فيما يخص اإلدارة

وذهب القضاء الفرنسي إلى نفس االتجاه أي تطبيق األحكام الخاصة بمسؤولية مدير     

الشركة ذات المسؤولية المحدودة على المدير القانوني ال الفعلي، حيث نقضت محكمة 

ى النقض الفرنسية قرار المجلس الذي قضى بإمكانية رفع دعوى الشركة التي تقوم عل

الخطأ في اإلدارة مـن طرف الشركاء ضد المدير الفعلي، على الوجه المأخوذ من 

والتي تطبق على المدير  1966جويلية  24من قانون  52مخالفـة المجلس ألحكام المادة 

.)1(القانوني فقط

عل ويرى البعض أنه ما دام المدير الفعلي يقوم بأعمال اإلدارة في الواقع تماما كما يف    

المدير المعين وإن لم يكن له سند قانوني، فالبد من المساواة في المساءلة أي أن تطبق 

عليه كل القواعد الخاصة بمسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في 

القانون التجاري، وعدم االكتفاء بالقواعد العامة، تماما كما هو الحال في المسؤولية 

ومع ذلك فإن المدير الفعلي ال يمكنه التملص من المسؤولية حيث يخضع . )2(الجزائية

1)- Alinéas 1, 2 et 3 de l’article 52 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales j.o du 26 juillet 1966 : « Les gérants sont responsables, individuellement
ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions
aux dispositions du présent chapitre, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent,
soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter
l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à
poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas
échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
- Cass.com 21 mars 1995, La Semaine Juridique, Notariale et Immobilière, n°17, 26
avril 1996, p 631.
2)- Isabelle BON-GARCIN et Yves REINHARD, Les dirigeants de fait doivent-ils
être assimilés aux dirigeants de droit ? La Semaine Juridique, Edition générale, n°10, 6
mars 1996, II 22603.
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لألحكام العامة متى نتج عن فعله ضرر للغير، فيكون مسؤوال وملزما بجبر الضرر في 

  . كل الحاالت التي تثبت فيها مسؤوليته

ال وعادة ما تكون للمدير الفعلي عالقة بالشركة، فقد يكون من مؤسسيها فيقوم بأعم    

اإلدارة حرصا منه على مصالح الشركة دون الخضوع لاللتزامات والمسؤولية التي 

يخضع لها المدير القانوني، قد يكون أيضا مديرا قانونيا سابقا انتهت مدة وكالته أو فقد 

إمكانية كونه مديرا قانونيا كأن يمنع من اإلدارة لكنه رغم ذلك يواصل تسيير الشركة، 

دارة أيضا من له عقد عمل في الشركة أو كان مأجورا سابقا فيها مع يمكن أن يقوم باإل

ولعل الصورة األكثر شيوعا هي الشريك الحائز على . انتفاء تعيينه قانونا للقيام بذلك

أغلبية الحصص الذي يهدف إلى التخلص من المسؤولية بتعيين مدير ال يقوم بعمله إال 

.)1(عليبأمر منه، ويكون الشريك هنا المدير الف

  صور اإلدارة الفعلية: ثانيا

هناك عدة معايير قد يلجأ إليها القاضي لتحديد المدير الفعلي، وهذه المعايير تعكس     

  :الحاالت أو الصور التي تكون فيها إدارة الشركة فعلية، ولعل من أهم هذه الصور ما يلي

  ممارسة سلطة اإلدارة والرقابة  - 1

كان المعني يشارك في اإلدارة بكل استقالل ويقوم برقابة فعلية  يبحث القاضي فيما إذا    

¡)2(ودائمة على سير الشركة، ويظهر ذلك من خالل قيامه بتصرفات إيجابية تلزم الشركة

.)3(أو تمتعه بسلطات واسعة كأن تكون له وكالة عامة أو وكالة خاصة بالحسابات البنكية

مديرا فعليا، حيث يبدو ذلك أساسا من تصرفاته  ولكن هذا ال يكفي وحده العتبار المعني

  .وليس من خالل االمتيازات التي يحوزها

قد يظهر أيضا أن الشخص مدير فعلي إذا كان يقوم بالتسيير المحاسبي والمالي والتسيير 

التجاري كأن يتعامل مع الزبائن والممونين، ويتخذ القرارات بشأن الطلبيات والمصاريف، 

عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة االقتصادية الخاصة، دراسة مقارنة،  -)1

ل للطباعة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، الطبعة األولى، دار الني

  .433و 432، ص 1999

2)- CA Paris 9 avril 1996, 3° ch.
3)- Cass. crim , 14 juin 1982, n° 81-93.878.
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العمـال فيتخـذ القرارات المتعلقة بالتعيين، العـزل وإعطاء األوامـر ويقـوم بتسيير 

ويمكن أيضا أن يكون مديرا فعليا الشخص الذي تكون له سلطة تمثيل . )1(والتعليمات

  .الشركة في العقود المبرمة مع الغير

الظهور بمركز ودور المدير القانوني - 2

يقوم المدير الفعلي بأعمال المدير القانوني، حيث يعتبر نفسه ممثل الشركة، ويظهر     

أمام العمال والغير بهذه الصفة، فقد يستعمل اسم المدير القانوني فقط، أما من الناحية 

الفعلية هو الذي يقوم باإلدارة ويكون ذلك مثال إذا كان المدير القانوني ال يتمتع بالخبرة 

.)2(للقيام بمهامه أو غائبا، أو كان هذا األخير تابعا سابقا للمدير الفعلي الكافية

  االستثمار الشخصي في الشركة - 3

تتمثل هذه الصورة في مشاركة المدير الفعلي شخصيا واستثمار أمواله الخاصة في     

ن أجره الشركة، فقد يقدم أمواال للشركة كمحل تجاري أو يكفل التزاماتها أو يقبل أن يكو

.)3(حسب القدرات المالية للشركة

  الحصول على أجر كبير - 4

يأخذ القضاء الفرنسي في بعض الحاالت بضخامة أجر المدير الفعلي مقارنة مع أجر     

، ونشير إلى أن هذا المعيار ال يكفي عادة وحده للحكم بوجود إدارة )4(المدير القانوني

  .ودة إلى جانبهفعلية، وإنما قد تكون معايير أخرى موج

ونشير في آخر هذه النقطة أن الصور المذكورة ما هي إال أمثلة عن حاالت اإلدارة     

الفعلية حيث ال يمكن حصرها، وتبقى للقاضي السلطة التقديرية حسب النزاع المطروح 

  .أمامه لمعرفة ما إذا كان المدعى عليه مديرا فعليا أم ال

1)- Cass. crim , 13 juin 1983, n° 82-92.527.
2)- Cass. com , 16 mars 1999, n° 597, RJDA, mai 1999, n° 557.
3)- Francis LEFEBVRE (Editions), SARL, Levallois, 2000, p 567.
4)- Cass.crim, 19 décembre 1994, n° E 94-81.823, Bull Joly 1995, p 340.
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  المطلب الثاني

  المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودةأحكام المسؤولية 

تخضع المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لألحكام العامة،     

فلمساءلته البد من ارتكابه خطأ يلزم على المدعي إثبات صلته بالضرر الذي لحقه بسبب 

ؤولية المدير بتوضيح ونركز في الدراسة على األحكام الخاصة بمس. تصرف المدير

  .أركان هذه المسؤولية وطبيعتها ثم نبحث في أسباب قيامها ووسائل دفعها

  أركان المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية : الفرع األول

  المحدودة وطبيعتها              

يسأل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا أساء في استعمال سلطاته أو قصر في     

تنفيذ مهامه تجاه الشركة أو الغير، وتختلف طبيعة هذه المسؤولية باختالف صفة 

  .المضرور

  أركان المسؤولية المدنية للمدير: أوال

مدير الشركة ذات وصفت نصوص القانون التجاري معالم المسؤولية المدنية ل    

المسؤولية المحدودة، إال أن المشرع اعتد في تحديدها باإلحالة إلى القواعد العامة من 

ت، حيث أنه لقيام المسؤولية البد من صدور خطأ من طرف المدير .ق 578خالل المادة 

  .ولتعويض المدعي يجب إثبات وجود الضرر وعالقة السببية بينهما

رف المدير ال يكفي وحده لقيام مسؤوليته، وإنما البد من فمجرد ارتكاب الخطأ من ط

تسببه في ضرر سواء أكان مصدر المسؤولية العقد أو الفعل غير المشروع، فيجب إثبات 

الضرر الذي يصيب حقوق أو مصالح الشركة أو الغير لقبول الدعوى، ونبدأ في البحث 

  .بدراسة عنصر الخطأ فالضرر ثم عالقة السببية بينهما

  الخطأ - 1

يعد الخطأ أساس مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويعتبر الخطأ ركنا     

لقيام المسؤولية بصفة عامة ما لم يقمها المشرع على أساس المخاطر أو تحمل التبعة، 
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خطأ واجب : ، ويتخذ مظهرين)1(»مخالفة التزام قانوني أو عقدي«ويعرف الخطأ بأنه 

وخطأ مفترض، وينقسم الخطأ واجب اإلثبات بدوره إلى خطأ تعاقدي وخطأ اإلثبات 

  .تقصيري

بالمسؤولية المقررة قبل الشـركة، فيكـون المـدير      -الخطأ التعاقدي -يتعلق األول    

مسؤوال تجاه الشركة بوصفه وكيال عنها عن تقصيره في تنفيذ وكالته كمـا جـاءت فـي    

أو قرار تعيينه، وذلـك بمخالفتـه ألحكـام القـانون      القانون األساسي للشركة أو في عقد

التجاري أو النظام األساسي أو بارتكابه خطأ في اإلدارة، ويقع على الشركة عبء إثبـات  

  .الخطأ والضرر وعالقة السببية بينهما

بمسؤولية المدير تجاه الغيـر، واألصـل تطبيقـا     -الخطأ التقصيري -ويتعلق الثاني     

نه ال يمكن متابعة المدير من طرف الغير بسبب ممارسته لسلطاته تمثـيال  لقواعد الوكالة أ

. للشركة فهي وحدها المسؤولة، والمدير ليس إال مجرد ممثل لها يعمل باسمها ولحسـابها 

لكن قد يسأل شخصيا تجاه الغير ويتحمل آثار المسؤولية المدنيـة علـى أسـاس الخطـأ     

غير الذي لحقه ضرر إثبات ارتكـاب خطـأ   الشخصي المنفصل عن مهامه، فيكون على ال

.)2(من المدير يخرج عن االتفاق أو العقد المبرم مع الشركة

ويذهب القضاء والفقه في هذا الصدد إلى التمييز بين أخطاء المدير المتعلقـة بممارسـة   

مهمة تمثيل الشركة واألخطاء الخارجة عنها، وهذه التفرقة يعتمدها القانون اإلداري بـين  

وعلى ذلك إذا كان خطـأ  . طأ المرفقي والخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة الوظيفةالخ

المدير مجرد خطأ في اإلدارة دون مخالفة القانون وال نظام الشركة ودون استعمال وسائل 

الغش ال تقوم مسؤوليته تجاه الغير مادام يعمل باسم ولحساب الشركة وتكون هذه األخيرة 

ر، كما هو الحال بالنسبة لإلدارة العامة فـي حالـة الخطـأ    هي الملزمة بتعويض الضر

أما إذا انطوى عمل المدير على غش أو على مخالفة القانون أو نظـام الشـركة   . المرفقي

يسأل شخصيا تجاه الغير كما يسأل الموظف العام عن خطئه الشخصي، وتكون الشـركة  

قع الضرر من المـدير حـال   مسؤولة عنه أيضا مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه متى و

نظرية االلتزام بوجه عام، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد األول،  -)1

.778، ص 1952 النشر للجامعات المصرية، القاهرة،، دار مصادر االلتزام

2)- Jean- François CLEMENT, La faute personnelle du dirigeant social et la fin de
l’impunité à l’égard des tiers, Gazette du Palais, 7 février 2004 n° 38, p22.
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136الفقرة األولى من المـادة  (تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها تطبيقا للقواعد العامة 

.)1()م.ق 137المادة ( ، وللشركة أن ترجع عليه بالتعويض بعد ذلك)م.ق

ومن أمثلة المسؤولية الشخصية للمدير تجاه الغير تعامله مع الغير على أنه صـاحب      

لمشروع وليس كممثل للشركة، أو عدم تبليغ البنك بحل الشركة واستمراره في اسـتعمال  ا

  . حساب هذه األخيرة وتبديد خصومها

وما تجدر اإلشارة إليه أنه من الصعب عمليا إيجاد تطبيق للمسؤولية الشخصـية للمـدير   

ـ  ...«:ت.ق 577تجاه الغير، حيث جاء في نص المادة  رفات الشركة نفسها ملزمـة بتص

فال يسأل المدير شخصيا تجاه الغير  »...المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة

إال إذا أثبتت الشركة أن المتعامل معها كان يعلم بتجاوز المدير لسلطاته أو أنه كان بإمكانه 

  .أن يعلم ذلك نظرا للظروف

عن تسـديد الـديون    قد تقوم مسؤولية المدير أيضا في حالة إفالس الشركة وعجزها    

وعالوة على مـا تقـدم،   «: ت على ما يلي.ق 578حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 

يجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس الشركة عن عجز فيما لها من األموال، أن تقرر بطلب من 

وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه إمـا علـى كاهـل    

على كاهـل  ين، سواء أكانوا من الشركاء أم ال، أو من أصحاب األجور أم ال وإماالمدير

.»...الشركاء أو بعض الشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدونه

يتبين من النص أن المشرع أراد حماية الدائنين، فإذا الحظ الوكيل المتصـرف القضـائي   

وجود عجز مالي في حالة إفالس الشركة بسبب خطأ المدير يكون لـه   )2()وكيل التفليسة(

أن يطلب من المحكمة التي تنظر في اإلفالس حمل ديون الشركة أو بعضها على المـدير  

وفي ذلك تشديد في مسؤولية . ولها السلطة التقديرية حيث أن الحكم بتسديد الديون جوازي

أن قرينة خطأ المدير قرينة بسـيطة قابلـة    مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، غير

فوزي عطوي، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى، منشورات  -)1

  .425، ص2005لبنان،  –الحلبي الحقوقية، بيروت 

بموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان، المسؤولية الجنائية والمدنية لمسيري شركات المساهمة، المجلة  -

  .39، ص 2007، 01القتصادية والسياسية، عدد الجزائرية للعلوم القانونية وا

جويلية 9المؤرخ في  23-96القضائي بموجب األمر رقم وكيل التفليسة يسمى بالوكيل المتصرف  أصبح -)2

  .43ر .، المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي ج1996
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ت، فإن أراد المدير .ق 578إلثبات العكس وأقر المشرع ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 

التخلص من المسؤولية وإعفائه من المساهمة في تغطية خسائر الشركة عليه أن يثبت أنه 

جور وأن العجز المالي يرجع قام بعمله كما يجب وبذل في إدارة الشركة عناية الوكيل المأ

إلى أسباب خارجة عن إرادته، كأن تؤثر الظروف االقتصادية على نشاط الشـركة ومـن   

  .ذلك عدم قدرتها على منافسة الشركات التي تنشط في نفس المجال لضعف قدراتها المالية

ويرى البعض أن مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشـركة      

في حالة اإلفالس تقوم على الخطأ المفترض، أي غير واجب اإلثبات، ومجرد وجود حالة 

، غير أنه يؤخذ على هـذا  )1(العجز المالي تفترض أن المدير قد ارتكب خطأ أدى إلى ذلك

الرأي أنه مجحف في حق المدير حيث ال يعقل أن يتحمل بصفة مطلقة عبء تسديد ديون 

ا عن دفع الديون، فقد يعود فشل المشروع كما تقـدم إلـى   الشركة بحجة إفالسها وعجزه

  . أي تدخل سبب أجنبي في إحداث الضرر ظروف بعيدة تماما عن تحكّم المدير

أثار المشرع أيضا مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفقرة الثانيـة      

واألشـخاص الـذين   يكون مديرو الشـركة  «: ت فنصت على ما يلي.ق 574من المادة 

اكتتبوا بزيادة رأس المال مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير بقيمة التقدمات 

فإذا تقررت زيادة رأسمال الشركة بتقديمات عينية يعتبـر األشـخاص الـذين    . »العينية

. اكتتبوا بهذه الزيادة مسؤولين بالتضامن مع المدير لمدة خمس سنوات بقيمة تلك التقديمات

وإن كانت مساءلة الشركاء في هذه الحالة مبررة حماية للغير الذي تعامل مع الشركة فإن 

الهدف من تحميل المدير المسؤولية غير واضح، خاصة وأنه ال يمكن تطبيق فكـرة قيـام   

مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض ألن قرار رفع رأس المال ليس من أعمـال اإلدارة  

586إنما يعود القرار إلى الجمعية العامة للشركاء حسب المادة وال يدخل في اختصاصه و

  . ت بموافقة األغلبية الممثلة لثالثة أرباع رأس المال.ق

  .وما يليها 41، ص سابقبموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان، مرجع  -)1

سعودي، المسؤولية المدنية والجنائية ألعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة عن أعمال محمد توفيق  -

  .وما يليها 67، ص 2001الشركة، الطبعة األولى، دار األمين للنشر والتوزيع، القاهرة، 

- Andrée BRUNET, Règlement Judiciaire et liquidation des biens, Effets à l’égard des
dirigeants sociaux, Jurisclasseur sociétés, Volume 3, février 1981, Fascicule 41-E, p10.
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ونالحظ أن المشرع إنما سلك موقف المشرع الفرنسي في هذا الموضوع حيث جاء فـي  

ليـا أو  إذا تم رفع رأس المال إمـا ك  «:من القانون التجاري الفرنسي L223-33المادة 

يعـين المنـدوب   . L223-9جزئيا بحصص عينية، تطبق أحكام الفقرة األولى من المادة 

  .المختص بالحصص بقرار قضائي بطلب من المدير

إذا لم يعين المندوب المختص بالحصص أو إذا كانت القيمة المأخوذ بها مختلفة عـن      

الشركة واألشـخاص  تلك المقترحة من طرف المندوب المختص بالحصص، يكون مديرو 

الذين اكتتبوا بزيادة رأس المال مسؤولين بالتضامن لمدة خمس سنوات، تجاه الغير، بقيمة 

يتبين من نص المادة أن المدير يسأل تجاه الغير إذا أخـل بالتزامـه   . )1(»تلك التقديمات

بطلب تعيين المندوب المختص بالحصص، أو إذا قُدرت الحصص من طرف األخير على 

ونشير في هذه النقطة أن عقد الشركة في فرنسـا ال تشـترط فيـه    . قيمتها الحقيقية غير

الرسمية، وذلك ما قد يؤدي إلى إغفال المدير القيام بإجراء طلب تعيين المندوب المختص 

بالحصص من طرف المحكمة لتقييم الحصص العينية، وبالتالي تبرير مسـاءلته، األمـر   

ر ألن الرسمية الزمة في عقد الشركة وكل ما يلحقه مـن  الذي يستبعد حصوله في الجزائ

، وفي حالة رفع رأس المال من المسـتبعد  )ت.ق 545م والمادة .ق 418المادة (تعديالت 

أال يطلب الموثق تقرير الخبرة المتضمن تقييم الحصص العينية الذي يحـرره المنـدوب   

. ت.ق 568لمـادة  المختص بالحصص والمعين بأمر من المحكمـة والـذي اشـترطته ا   

وبالتالي ال يمكن تصور قيام مسؤولية المدير في هذه الحالة باعتبار أن زيـادة رأسـمال   

الشركة ال تتم إال بصدور قرار من الجمعية العامة للشركاء، وتقرير المندوب المخـتص  

بالحصص الذي يحرره هذا األخير تحت مسؤوليته ويتضمن تحديد قيمة الحصص العينية 

1)- Article L 223-33 de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la
partie Législative du code de commerce j.o du 21 septembre 2000 : « Si
l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en
nature, les dispositions du premier alinéa de l’article L223-9 sont applicables. Toute
fois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un
gérant.

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et
les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement
responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits
apports ».
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ت .ق 574وبهذا نستطيع القول إنه على المشرع تعديل نص المادة . ن الشركاءالمقدمة م

  .وجعله أكثر وضوحا وتفصيال حتى يمكن تطبيقه على الوضع في الجزائر

  الضرر - 2

لم يعرف المشرع الضرر، وعرفه جمهور الفقهاء بأنه ما يصيب الشخص في حق أو     

معنويا ، واألول هو األكثر شيوعا في ، وقد يكون الضرر ماديا أو )1(مصلحة مشروعة

الشركات التجارية بسبب إدارة مصالحها من طرف مفوضيها، ويمكن تعريفه بأنه إخالل 

، فقد يتمثل في تفويت الكسب أو في الخسائر المالية )2(بحق أو بمصلحة مالية مشروعة

ستعمال، التي تترتب عن اإلهمال في استعمال موجودات الشركة أو التعسف في هذا اال

ولكن في . فهو في هذا المعنى بمثابة إصابة لحق عيني يستطيع القاضي تقديره بكل سهولة

مجال تسيير الشركات قد يؤدي خطأ المدير إلى المساس باسمها التجاري، وفي ذلك ضرر 

ينصب على حقوق عينية من نوع خاص وهي حقوق الملكية الفكرية التجارية، ويصعب 

الحالة ألنه ال يظهر عند قيام التصرف وإنما بعد مرور مدة على  تقدير الضرر في هذه

ومن أمثلة اإلخالل بمصلحة الشركة امتناع المدير عن منافسة مؤسسة أو شركة . ذلك

ثانية له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، أو الحد من موارد الشركة نتيجة منافسة 

.)3(غير مشروعة

ئ للمدير ضرر معنوي وهو الضرر الذي يصيب اإلنسان قد ينتج عن التصرف الخاط    

ويظهر الضرر . )4(في كيانه االجتماعي والنفسي وبالتالي يمس بحقه في االستقرار النفسي

المعنوي في مجال الشركات في فقد الشركة لثقة المتعاملين معها بسبب تصرفات المدير 

في حالة إساءة المدير سمعته وقد يصاب الشريك أيضا بضرر معنوي . وفقدها الئتمانها

  . مثال في تقرير يقدمه للجمعية العامة أو في بيان أو إعالن ينشره

1 )- François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les
obligations, 8e édition, Dalloz, Paris, 2002, p 684.
2)- Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, Droit civil, 7e édition, Dalloz
Sirey, Paris, 2003, p 258.
3)- Laurent GORDON, Responsabilité du gérant de SARL pour concurrence déloyale,
Bull Joly Sociétés, 1er décembre 1999, n° 12, p 1223.

.وما يليها 864مرجع سابق، ص الرزاق السنهوري،  عبد -)4
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وإن كان األصل أن الضرر المعنوي ال يرتب خسائر مالية إال أن التأثير على سمعة     

الشركة يؤدي بالضرورة إلى المساس بمصالحها المالية وقد يصل األمر إلى انهيار 

صادي باعتباره متعلقا أساسا بالعالقات مع الغير الذين فقدوا ثقتهم بإدارة المشروع االقت

  .الشركة

ورغم اختالف القضاء والفقه بداية حول إمكانية تعويض الضرر المعنوي ألنه يصيب     

مصلحة غير مالية من جهة، ويصعب تقديره من جهة ثانية إال أنه حاليا انعقد اإلجماع 

كالضرر المادي، فإن كان التعويض على األخير سهل التقدير على أنه قابل للتعويض 

باعتباره مساسا بحق أو بمصلحة مالية ذات قيمة محددة فإن تعويض الضرر المعنوي يتم 

.)1(تقديره جزافا لصعوبة تحديد المصلحة المصابة

  عالقة السببية - 3

حدودة البد أن يكون حتى تقوم المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية الم    

الخطأ الذي ارتكبه مسببا للضرر الذي لحق المضرور سواء كان الشركة أو الشركاء أو 

ويكون األمر واضحا في حالة كون خطأ المدير السبب الوحيد الذي أدى إلى . الغير

وقد . إحداث الضرر، أما إذا ساهمت في ذلك عدة أسباب وظروف فإن األمر يختلف

القة السببية عند تعدد األسباب عدة نظريات ال مجال لشرحها في هذا ظهرت في تفسير ع

، غير أنه عادة ما يؤخذ بالسبب المنتج الذي أدى إلى إحداث الضرر وكان له )2(المقام

  .الدور الفعال في تحقيقه

ونشير إلى أنه إذا تعدد المديرون في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكانوا كلهم     

نفس سلطات اإلدارة يعد الخطأ قد صدر منهم جميعا أي أن الخطأ في هذه يمارسون 

الحالة مشترك ويكون السبب الفعال في إحداث الضرر، غير أنه يمكن للمدير الذي أثبت 

  .وما يليها 51بموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان، مرجع سابق، ص  -)1

، )األخير(نظرية تعادل األسباب، نظرية السبب المباشر : النظريات التي قيلت في عالقة السببية أهم -)2

  . نظرية السبب المنتج

   :وما يليها، وانظر أيضا 904مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري، : انظر في ذلك -

-Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMON, Droit civil, 7e édition, Dalloz Sirey,
Paris, 2003, p .262
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أنه لم يساهم في الخطأ أن ينفي مسؤوليته كأن يثبت أنه كان غائبا لسبب مشروع عند 

  .   اتخاذ القرار الذي تسبب في الضرر

  طبيعة المسؤولية المدنية للمدير      : ثانيا

يعد المدير كما سبق بيانه وكيال عن الشركة، وتبعا لذلك فإن مسؤوليته عن أعمال     

اإلدارة التي يقوم بها باسم الشركة ولحسابها تحدد في ضوء القواعد العامة للوكالة، 

مسؤوليته عن مخالفة أحكام باإلضافة إلى القواعد التي وردت بشأن الشركات خاصة منها 

الفقرة األولى (الشركة وقانونها األساسي وكذا المسؤولية الناجمة عن أخطائه في اإلدارة 

  ) .ت.ق 578من المادة 

وللتوصل إلى معرفة ما إذا كانت مسؤولية المدير تجاه الشركة قانونية أم عقدية يجدر     

  .أن نفرق بين الوكالة فيما إذا كانت قانونية أم اتفاقية

يذهب البعض إلى أن وكالة المدير قانونية، وذلك لعدم وجود رابطة عقدية بينه وبين     

تزامات التي يسأل عنها المدير إلى ذلك العقد، الشركة بالمفهوم الضيق حتى يمكن رد االل

كما يستند أيضا هذا الرأي إلى أن القانون هو الذي يتطلب أن تكون حدود سلطة المدير 

  . هي تنفيذ غرض الشركة أي أنه يحدد آثار الوكالة

ويذهب رأي آخر وهو الراجح إلى أن وكالة المدير وكالة عقدية، حيث تم اختياره من     

جمعية العامة للشركاء لينوب عنها في أعمال اإلدارة، ويمثل ذلك إيجابا في عقد طرف ال

الوكالة يقابله قبول من المدير لتقلد تلك المهام إما إيجابا بالتوقيع على سند التعيين، أو 

أما كون سلطات المدير مقصورة على غرض الشركة ال . ضمنا بممارسة سلطات اإلدارة

تحديد آثار الوكالة، وإنما يتعلق األمر بأهلية الشخص المعنوي يعني تدخل القانون في 

ومنْح القانون . التي تنحصر في الغرض الذي أنشئ من أجله والمبين في عقد تأسيسه

للمدير سلطات واسعة ال يمنع من تضمين نظام الشركة قيودا عليها، إضافة إلى أن حق 

وحقها في عزل المدير في أي وقت يؤكد الجمعية العامة في إصدار قرارات ملزمة للمدير 
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أن وكالة المدير وكالة عقدية وبالتالي فإن مسؤوليته تجاه الشركة هي مسؤولية عقدية 

.)1(باعتبارها في مركز الموكل بالنسبة له

واألصل أن األخطاء الصادرة عن المدير في إطار مهامه تنسب للشركة في منظور     

هه، فالغير تعامل قانونا مع الشركة كشخص قانوني ال مع الغير وال تثير مسؤوليته تجا

المدير شخصيا، وآثار عمل المدير تؤول إلى األصيل أي الشركة، مع اإلشارة إلى أن ذلك 

ال يمنع الشركة من الرجوع على المدير لتعويضها هي األخرى عن الضرر الذي لحقها 

  .بسبب تصرفاته

ه الغير وتكون مسؤوليته تقصيرية، حيث ال غير أنه يمكن أن يسأل المدير تجا    

 .تربطهما عالقة عقدية، وذلك بإثبات الغير أن المدير ارتكب خطأ منفصال عن مهامه

ويكون المدير الذي ارتكب خطأ منفصال عن مهام التسيير على علم أو يفترض علمه بأنه 

ث ال يتعلق سيتسبب في إلحاق ضرر بالغير، ويتميز هذا الخطأ بقدر من الجسامة حي

، وكثيرا ما اعتبر القضاء أن هناك خطأ منفصل إذا كان )2(بالممارسة العادية لمهام التسيير

، رغم أن ذلك غير متناسب في كل الحاالت، أيضا )3(فعل المدير معاقب عليه جزائيا

اعتبر أنه ارتكب خطأ منفصل مدير الشركة الذي شارك شخصيا وعلى علم في أفعال 

.)4(غير مشروعة تقليد ومنافسة

ونشير إلى أن مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصية إذا كان     

منفردا وال جدال في هذه الصورة، إذ أن المدير يكون الوحيد القائم بإدارة الشركة، 

  . وصدور خطأ عنه يؤدي بالضرورة إلى مساءلته شخصيا

غير أنه قد يقوم بإدارة الشركة أكثر من مدير تناسبا مع حجم نشاطها، ويكون كل      

واحد من المديرين مسؤول عن األخطاء التي يرتكبها وتقوم مسؤوليته الشخصية تجاه من 

وما  272، ص مرجع سابقفاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية،  وحي -)1

  .يليها

2)- Francis LEMEUNIER, op cit, p 187 et 188.
3)- CA Paris, 13 novembre 1996, Droit des Sociétés 1997, n° 39, obs. T.Bonneau :
escroquerie et faux. Cass. 1re civ, 6 octobre 1998, RJDA 1998, n° 1362 : corruption de
fonctionnaire.
4)- Cass. Com, 7 juillet 2004, Bull. Joly 2004 , p 1531, note H. Le Nabasque. Cass
com, 25 janvier 2005, Bull. Joly 2005, p 599, note B. Le Bars.
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أصابه الضرر، خاصة إذا وزع القانون األساسي سلطات اإلدارة بين المديرين، حيث يقوم 

. لة وبالتالي تكون األخطاء التي يرتكبها متعلقة بالمهام الموكولة لهكل مدير بأعمال مستق

أما إذا كانت سلطات اإلدارة تمارس من قبل مديري الشركة بشكل جماعي، تكون 

مسؤوليتهم المدنية قبل المضرور مشتركة وعلى وجه التضامن عند وقوع ضرر نتيجة 

رفات مدير آخر تجاه الغير، أي أن خطئهم المشترك، وال أثر لمعارضة أحد المديرين لتص

ذلك ال يعفيه من المسؤولية إال إذا أقام الدليل على علم الغير بتلك المعارضة أو إمكانية 

  .ت.ق 577علمه بذلك نظرا للظروف، وهذا ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 

مع الشركة عن  وقد أقر القانون التجاري مبدأ حماية الغير حسن النية ممن يتعاملون    

غير علم بعدم احترام نصوص العقد التأسيسي لها أو بتجاوز المدير لسلطاته، فتعتبر 

الشركة ملزمة بأي عمل أو تصرف يصدر عن مديرها لكونه ممثلها القانوني وذلك إعماال 

وفي العالقات «: ت التي نصت فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي.ق 577لحكم المادة 

الغير، للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون مع 

إخالل بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فإن الشركة ملزمة بتصرفات 

المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت أن الغير كان عالما أن 

عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بقطع التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف 

  .النظر على أن نشر القانون األساسي كاف وحده لتكوين ذلك اإلثبات

ال احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون األساسي والمحددة لسلطات المديرين 

.»الناتجة عن هذه المادة

في كل الظروف واألحوال التي  بذلك يستطيع المدير دائما إلزام الشركة في مواجهة الغير

يتعاقد فيها باسمها ولحسابها ولو تجاوز االختصاصات المرسومة له سلفا في العقد، بل 

ولو تجاوزت تصرفاته غرض الشركة ما لم يكن هذا الغير يعلم بذلك أو كانت هذه 

.)1(التصرفات تخالف نصا من نصوص القانون

لح الغير الذي يتمسك بالتصرف المشوب بالعيب وقد أقام المشرع قرينة قانونية لصا    

أو بالنقص، حيث افترض حسن النية لديه، ولكنها قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس، 

، 1988ر العربي، ـارية في القانون المصري المقارن، دار الفكـد رضوان، الشركات التجـو زيـأب -)1

  .391ص 
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فيكون للشركة إثبات علم الغير بأن التصرف يتجاوز موضوعها أو إمكانية علمه بذلك 

سلطات المدير  نظرا للظروف، وال يجوز لهذا األخير حال علمه بالقيود الواردة على

التمسك بعدم سريانها عليه إعماال لمبدأ األثر النسبي للعقود، فال مجال لتطبيقه في هذا 

المقام، كذلك األمر إذا كانت تلك القيود مستمدة من القانون وليس من النظام األساسي 

ومثال ذلك ما استثني من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة 

.)1(ال يعذر الغير بجهل القانونللشركاء، ف

  قيام المسؤولية المدنية للمدير : الفرع الثاني

تقوم مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا توافرت أسبابها، غير أن     

هناك بعض الحاالت تستبعد فيها مسؤوليته لتوفر ظروف معينة ونتناول ذلك بالتفصيل 

  :فيما يلي

  م المسؤولية المدنية للمديرأسباب قيا: أوال

باإلضافة إلى المسؤولية المدنية حسب القواعد العامة وردت أهم أسباب قيام مسؤولية     

ت، وهي مخالفة القانون .ق 578الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة  مدير

.)2(التجاري، مخالفة القانون األساسي للشركة وارتكاب خطأ في اإلدارة

مخالفة القانون التجاري      - 1

إن االلتزام األساسي الذي يقع على عاتق كل مدير شركة هو احترام القوانين بصفة     

عامة، وخاصة منها أحكام القانون التجاري المتعلقة بإدارة الشركة ذات المسؤولية 

أن ت .ق 578ونالحظ من خالل نص المادة . المحدودة باعتبارها موجهة أساسا إليه

محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد  -)1

  .وما يليها 469، ص 2006األشكال، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، 

ت أنه يمكن أن يحكم على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة .ق 578الثانية من المادة في الفقرة  جاء -)2

في حالة إفالسها ووجود عجز في أصولها، وال يعد اإلفالس في هذه الحالة سببا لمسؤولية بتسديد ديون الشركة 

المدير وإنما مسؤوليته في هذه الحالة تقوم بسبب ارتكابه لخطأ يكون قد أدى إلى إفالس الشركة، وسنتطرق 

  .    من المذكرة 57لهذه الحالة الحقا، انظر ص 
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المشرع أورد في أسباب المسؤولية مخالفة القانون التجاري دون أن يتعرض إلى 

715المادة (النصوص التشريعيـة والتنظيمية عموما كما فعل في شركات المساهمة 

، غير أن ذلك ال يعني تخلص المدير من الجزاء عند مخالفته للقوانين )ت.ق 23مكـرر 

ة عليه القيام بواجبات اإلدارة لصالحها، ومن المبادئ األخرى، فباعتباره ممثال عن الشرك

األولية لإلدارة أن يسهر على مصالح الشركة ويحافظ عليها وأال يقل حرصه عن عناية 

الوكيل المأجور فيلتزم بمراعاة أحكام القوانين المتعلقة بسير الشركة كقانون الضمان 

ى العمال ودفع االشتراكات على االجتماعي مثال من ضرورة اتخاذ إجراءات التأمين عل

أساس األجور الحقيقية والنظافة والوقاية وأمن العمل وقانون الضرائب حيث عليه دفع 

الضرائب المستحقة على الشركة، وإذا خالف المدير هذه األحكام كان مسؤوال على ذلك 

  .   تجاه الشركة

وع نالحظ أن مدير الشركة ومن خالل دراسة أحكام القانون التجاري المتعلقة بالموض    

ذات المسؤولية المحدودة ملزم بمجموعة من الواجبات كلما أخل بها قامت مسؤوليته، 

وتنشأ التزاماته منذ تأسيس الشركة حيث يقع على عاتق الشركاء التزام إيداع العقد 

التأسيسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشـر ملخصه في النشرة الرسمية 

، وعادة ما يتحقق المدير من )ت.ق 548المادة (ت القانونية وفي جريدة يومية لإلعالنا

هذه اإلجراءات فور تعيينه لتكفله بإدارة الشركة، وإخالله بهذه المهمة يؤدي إلى تعرض 

الشركة للبطالن خاصة إذا استمر ذلك اإلخالل دون تصحيح، مما يضر بالشركاء لقيام 

وقد تعرض المشرع إلى . ير الذي تعامل مع الشركة الفعليةمسؤوليتهم التضامنية تجاه الغ

ت، وإن .ق 549مسؤولية من تعهد باسم الشركة قبل قيدها في السجل التجاري في المادة 

لم يحدد صفة المتعهد إال أنه يدخل في هذا اإلطار كل من الشركاء والمديرين ألن كال 

ون الشركاء والمديرون مسؤولين منهم قد يعمل باسم الشركة ولحسابها، وعلى هذا يك

بالتضامن عن التعهدات التي أنشؤوها باسم الشركة إال إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها 

  .   بصفة قانونية أن تتحمل آثار تلك التعهدات

على المدير أيضا أن يحرص على ذكر اسم الشركة ونوعها مع بيان رأسمالها في كل     

إلعالنات والنشرات وكافة الوثائق التي تصدر عنها، وذلك العقود والفواتير واألوراق وا

حماية للغير من الوقوع في اللبس، فإذا أغفل المدير هذه األحكام تسبب في إلزام الشركاء 
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تجاه الغير الذي يجهل نوع الشركة ولم يتعامل معها على أنها شركة ذات مسؤولية 

لمدير ولهم الرجوع عليه لمطالبته محدودة، فيكون الشركاء في مركز المضرور من فعل ا

وكان من األحسن لو أن المشرع . بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم حسب القواعد العامة

بين بوضوح جزاء اإلخالل بهذا االلتزام، وجعل كل من تدخّل باسم الشركة في أي 

هذا تصرف دون احترام هذه األحكام مسؤوال في ماله الخاص عن االلتزامات الناشئة عن 

  .التصرف، وفي ذلك بال شك ضمان للغير وحماية له من التحايل

من واجبات المدير كذلك احترام قواعد سير الشركة، فعليه العمل في حدود سلطاته     

دون المساس بسلطات الشركاء التي أقرها القانون ومن ذلك تعديل القانون األساسي 

له المشرع من اختصاص الجمعية العامة كزيادة رأسمال الشركة، وألهمية هذا القرار جع

للشركاء حيث ال يتم ذلك إال بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثالثة أرباع رأس المال 

  ).ت.ق 586المادة (

ويحظر على المديـر االقتراض لحساب الشركة عن طريـق االكتتاب العام، ألن     

لى شكل سندات قابلة للتداول حصص الشركاء يجب أن تكون اسمية وال يمكن أن تكون ع

  . ، وإذا قام بذلك يتعرض للمسؤولية)ت.ق 569المادة (

يسأل المدير أيضا إذا قصر في استدعاء الشركاء أو بعضهم قبل انعقاد الجمعية     

ة ـمن أرباح الشرك) ت.ق 721المادة (العامة، أو لم يقم باقتطاع االحتياطي القانوني 

الشركاء، وتقوم مسؤوليته أيضا إذا تقاعس في تقديـم التقرير  السنوية قبل توزيعها على

الصادر عن عملية السنة المالية وإجراء جـرد بمختلف عناصر األصول والخصوم 

وحساب االستغالل العام وحساب الخسائر واألرباح والميزانية وعرضه على جمعية 

584المادتين (ة المالية الشركاء للمصادقة عليه في أجل ستة أشهر اعتبار من قفل السن

  ).ت.ق 716و

ونشير إلى أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة له أن يسير الشركة ويستثمر     

أموالها في أي نشاط يدخل في موضوعها مع احترام النصوص القانونية المنظمة للنشاط 

عامة، وااللتزام خاصة إذا كان من النشاطات المقننة، واحترام النظام العام واآلداب ال

  .باألعراف التجارية
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مخالفة القانون األساسي للشركة - 2

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يلتزم باحترام ما جاء في العقد     

التأسيسي للشركة من شروط وقيود، وأال يعمل إال في حدود الغرض الذي أنشأت من 

أو اندماجها أو التنازل عن أصولها ألن ذلك ال  أجله، فيمتنع عليه أن يقرر انقضاء الشركة

فسلطات المدير في العالقات مع الشركاء تكون . )1(يتفق والغرض الذي قامت من أجله

محددة سلفا في القانون األساسي وإال فله أن يقوم بكافة أعمال اإلدارة لصالح الشركة 

أما في العالقات . ساءلة، وإذا تجاوزها يكون محل م)ت.ق 554والمادة  577/1المادة (

مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة وال يسأل في هذه الحالة 

تجاه الغير كما سبق قوله، حيث تتحمل الشركة نتائج أعماله التي قام بها باسمها ولحسابها 

مه حتى وإن كانت ال تدخل في نطاق موضوعها إال إذا ثبت علم الغير أو إمكانية عل

بتجاوز التصرف لموضوع الشركة، فال يحتج بالقيود االتفاقية التي ترد على سلطة المدير 

تجاه الغير حسن النية الذي تعامل مع الظاهر، فتكون الشركة مسؤولة أمامه عن تصرف 

، وتقتصر هذه القيود على العالقة )ت.ق 577الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (المدير 

والمدير، غير أن ذلك ال يعفيه من المسؤولية، فخروجه عن غرض الشركة بين الشركة 

يرتب مسؤوليته الشخصية أمامها، ويكون لها الرجوع عليه بالتعويض عما لحقها من 

  .ضرر

ويقاس مركز المدير في هذه الحالة على مركز الوكيل الذي خرج على حدود وكالته،     

باحترام حدود المهام التي وكل بها في القانون ومدير الشركة بصفته وكيال عنها ملزم 

األساسي فال يخرج عنها إال إذا تعذر عليه إخطار الموكل أي الشركة سلفا، وكان الشركاء 

سيوافقون حتما على تصرف المدير نظرا للظروف، وعلى المدير إخبارهم حاال بتجاوزه 

ال يسأل تجاه الغير وال حتى  ، نستنتج من ذلك أن المدير)م.ق 575المادة (لحدود سلطاته 

تجاه الشركة لو تجاوز سلطاته إذا توافر شرطان هما وجود ظروف يفترض معها 

بالضرورة موافقة الشركاء على تصرف المدير، واستحالة إخطارهم بخروجه عن حدود 

. سلطاته قبل إتيان التصرف ألنه لو تراخى في القيام به لضاعت الفرصة على الشركة

، 2003في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شركات األموال ة فوضيل،ـنادي -)1

  . 57ص 
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حالة ال ينصرف أثر تصرف المدير إلى الشركة على أساس الوكالة الظاهرة، وفي هذه ال

فقد يكون الغير الذي تعامل مع المدير عالما بمجاوزة هذا األخير لوكالته، وإنما تتحمل 

الشركة نتيجة التصرف لوجود وكالة أضفاها القانون على المدير فيما جاوز فيه حدود 

، وإذا لم تتوفر الشروط المذكورة يسأل )1(المفترضةالوكالة على أساس إرادة الشركة 

  .المدير على النحو الذي سبق بيانه

وما يقال بالنسبة للمدير المنفرد يطبق على المديرين إذا تعددوا، فلكل منهم ممارسة     

وفي . السلطات التي يمنحها القانون والعقد التأسيسي للمدير مع مراعاة غرض الشركة

حالة التعدد قد يتضمن عقد الشركة حدود سلطات كل منهم مما يقتضي احترام كل مدير 

االتفاق مثال على أن تتخذ قرارات المديرين باإلجماع أو بأغلبية معينة هذه الحدود، فإذا تم 

.)2(ال يجوز الخروج عن ذلك

ونشير إلى أنه حتى تؤخذ على المدير مخالفة القانون األساسي للشركة يجب أال تكون     

أحكامه مأخوذة مباشرة من النصوص القانونية، ألن المدير في هذه الحالة يكون قد خالف 

لقانون، ويجب أيضا أال تكون األحكام الخاصة الواردة في القانون األساسي مخالفة ا

.)3(لقواعد قانونية آمرة

ويوسع بعض الفقه تطبيق أحكام مخالفة القانون األساسي على مخالفة القانون الداخلي     

اردة في ، حيث أن بعض القواعد الو)4(للشركة خاصة فيما يتعلق بعالقة المدير بالشركاء

القانون التجاري في هذا الخصوص ليست قواعد آمرة، وإنما هي مكملة يجب تطبيقها إذا 

لم يتفق الشركاء على خالفها، غير أنه يجوز لهم وضع أحكام معينة في القانون األساسي 

مخالفة لها كاشتراط إخضاع بعض تصرفات المدير التي تدخل عادة ضمن األعمال 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد األول، العقود الواردة على العمل،  -)1

  . وما يليها 454، ص 1964لبنان،  -المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  .312لقمان، مرجع سابق، ص  فاروق وحي -)2

3)-Pierre BEZARD, Sociétés à responsabilité limitée : Gérance, pouvoirs,
responsabilité, Jurisclasseur sociétés, Volume 4, novembre 1975, Fascicule 74-2, p 12.
4)- Philippe CONTE, Daniel GUTMANN et Michel GERMAIN (dirigé par), Le
dirigeant de société : Risques et responsabilités, Groupe Lexis nexis, Jurisclasseur,
2002, p731.
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مسبق من الجمعية العامة، وعلى المدير في هذه الحالة االلتزام بهذه العادية إلى اإلذن ال

  .القواعد وعدم تجاوزها

الخطأ في اإلدارة - 3

يعد الخطأ في اإلدارة أهم األخطاء المؤدية إلى قيام مسؤولية مدير الشركة ذات     

ضرار المسؤولية المحدودة، حيث يسأل عنه تجاه الشركة ألنها أول من تعود عليها األ

الدائنين (الناتجة عن تصرفاته الخاطئة، ويمكن أن يلحق خطؤه أيضا ضررا للغير 

ألنه قد يرتب إنقاص الضمان العام أي رأسمال الشركة مما يؤثر ) والمتعاملين مع الشركة

  .في مركزها المالي

يكون «: ت ما يلي.ق 578وفي هذا اإلطار ورد في نص الفقرة األولى من المادة     

يبرز  »...األخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم...عن...ديرون مسؤولينالم

أعمال اإلدارة التي ينصب عليها الفعل : من خالل النص مصطلحان يستلزمان التوضيح

  . الضار، واألخطاء أو الخطأ

لم تعرف نصوص القانون التجاري أعمال اإلدارة وال نصوص القانون المدني، لكن     

بالرجوع إلى أحكام الوكالة نجد أن المشرع أورد بعض األمثلة عنها في الفقرة الثانية من 

)3(اإليجار لمدة ال تزيد عن ثالث ...«م حيث اعتبر من أعمال اإلدارة .ق 573المادة 

فظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع أعمال التصرف سنوات وأعمال الح

يسرع إليها التلف وشراء ما يستلزم كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنقوالت التي

.)1(»الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه والستغالله

من أجله دون وعلى كلٍّ فإن أعمال اإلدارة تقتصر على استعمال المال للغرض الذي أعد 

أن يترتب على ذلك العمل المساس بالعناصر الرئيسية كبيع العقارات وال تعديل الغرض 

، فللمدير استغالل ما بيده من مال الشركة )2(الحقيقي له مثل تحويل مستودع إلى محالت

  .في وجوه االستغالل المختلفة مما يدخل في إطار اإلدارة الحسنة

استعمله في  قداستعمل المشرع عبارة العقود اإلدارية غير أن المصطلح األصح هو أعمال اإلدارة و -)1

actesللتعبير عن نفس المفهوم، واستعمل مصطلح ) م.ق 574المادة ( المادة الموالية administratifs  في

  .574و  573المادتين النص الفرنسي في 

.278سابق، ص  وحي فاروق لقمان، مرجع-)2
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وفيما يخص الخطأ تجدر المالحظة بداية أن الخطأ في اإلدارة البد أن يتميز عن     

األخطاء العادية البسيطة التي تدخل ضمن مخاطر المشروع والتي عادة ما تتحملها 

الشركة وهو ما يسمى بالغلط المعذور أو الغلط في اإلدارة، ويشترط فيه أن تكون توقعات 

أسس التسيير واإلدارة كالزيادة في اإلنتاج بهدف تحقيق ربح  المدير معقولة ومبنية على

أكبر مع عجز السوق عن استهالك المنتوجات المعروضة لظهور منافسين مما يوقع 

فاتخاذ قرار في التسيير يشكل خطر اقتصادي متخذ بعد اطالع أو . )1(الشركة في خسارة

تائج القرار سيئة تبعا لظروف اختيار بعض األخطار من بين مجموعة منها، وإذا كانت ن

  . الحقة غير مناسبة للشركة ال يعني ذلك بالضرورة أن القرار يشكل خطأ في اإلدارة

فالخطأ في اإلدارة يكمن في مخالفة القواعد التي تحدد سلوك مدير الشركة العادي،     

أن  حيث يقوم المدير بعمل فني يتطلب خبرة معينة وحتى تقوم مسؤوليته على المدعي

يثبت أن الخطأ المرتكب من األخطاء التي ال يقع فيها الرجل الفني المعتاد في مثل 

.)2(الظروف التي وجد فيها المدير

وقد يتمثل الخطأ في اإلدارة في أعمال إيجابية كاللجوء إلى طرق غير مشروعة عند     

. تكون غير صحيحة التعاقد تدفع الغير إلى إبرام العقد عن طريق إيهامه بمعلومات معينة

قد يظهر الخطأ أيضا من خالل سوء البرامج وسوء تسيير الشركة ومن ذلك قرض أموال 

الشركة في ظرف يجعل تسديدها غير مؤكد، تأجيل دفع المبالغ التي تكون الشركة مدينة 

  . ، دفع مصاريف غير متناسبة مع مداخيل الشركة)3(بها

لشركة فال يجوز له طبقا لمبادئ اإلدارة الحسنة أن وعلى المدير أن يكون أمينا تجاه ا    

يتولى إدارة شركة منافسة تقوم بنفس النشاط وال أن يقوم لحساب الغير بصفقات أو عقود 

في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة وإال كان للشركاء عزله وإلزامه بالتعويض 

مدير خطأ في اإلدارة عند منافسته ، فقد قُضي بارتكاب ال)4(على أساس الخطأ في اإلدارة

¡)5(للشركة ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة والتأثير على زبائنها لفائدة مصلحته الخاصة

  .35، مرجع سابق، ص بموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان -)1

2)- Dominique VIDAL, Droit des sociétés, 5e édition, LGDJ, 2006, p 219.
3)- Cass.com 12 janvier 1993, n° de pourvoi 91-11558, www.legifrance.gouv.fr.

  .396، مرجع سابق، ص زيد رضوان أبو -)4

5)- Cass.com 24 février 1998, n° de pourvoi 95-21730, www.legifrance.gouv.fr.
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كذلك عند تحويله غير القانوني للمحل التجاري للشركة التي كان سيستقيل منها إلى شركة 

لمصلحة  أخرى أنشأها، فيكون بذلك قد تصرف لتحقيق مصلحته الشخصية مخالفا

.)1(الشركة

يظهر من خالل ما سبق أن القضاء اعتبر منافسة المدير للشركة خطأ في اإلدارة في     

بعض الحاالت، كذلك الفقه اعتبر أن االلتزام باألمانة، والذي ينعكس من خالل التزام 

أن المدير بعدم المنافسة، التزام قانوني يقع على عاتق المدير تجاه الشركة، وال يشترط 

.)2(يكتب في نص القانون األساسي المحدد لواجباته، ومخالفته ترتب مسؤولية المدير

ال يقتصر الخطأ في اإلدارة على األفعال اإليجابية، فيعتبر كل من عدم التبصر،     

اإلهمال، امتناع المدير عن تنفيذ مهامه وعدم االهتمام بشؤون الشركة أخطاء في اإلدارة 

وعادة ما يسأل مدير الشركة عن السلبية إذ أنها تعكس عدم . داث ضررمتى تسببت في إح

كفاءته، فالغياب المتكرر وتفويض المهام لمساعدين غير مؤهلين يشكل خطأ في 

، كذلك غياب مراقبة العمال مما يسهل اختالس أموال الشركة، يسأل المدير )3(اإلدارة

اب الهياكل التي تسمح بمعرفة واقع أيضا في حالة عدم تنظيم التسيير في الشركة وغي

.)4(الشركة ومركزها المالي

يتبين من األمثلة المذكورة أن الخطأ في اإلدارة غير محدد المعالم ويخضع لتقدير     

القاضي، فإذا كانت مسؤولية المدير لمخالفة القانون التجاري أو مسؤوليته لمخالفة القانون 

في التطبيق، حيث يسهل إثبات الخطأ فيهما بمجرد األساسي للشركة ال تثيران إشكاال 

والتأكد من خرق المدير لألحكام، ) نص القانون أو نص عقد الشركة(الرجوع للنصوص 

فإن المسؤولية القائمة على الخطأ في اإلدارة، عكس ذلك، قد يصعب إثباتها لعدم خضوع 

كلٍّ فإن عبء اإلثبات وعلى . تقدير الخطأ لضوابط دقيقة وصعوبة حصره في حدود معينة

يقع على المدعي، رغم أنه في الواقع قد يتعسر عليه الحصول على الوثائق المتعلقة 

1)- Cass.com 7 octobre1997, Bull Joly Sociétés, Décembre 1997 n° 12, p 1074, § 385,
note Jean Jaques Daigre.
2)- Philippe CONTE, Daniel GUTMANN et Michel GERMAIN (dirigé par), op it,
p 732.
- Laurent GORDON, L’obligation de non-concurrence du dirigeant social et
l’émergence d’une obligation de fidélité , Revue des sociétés, 2002, p 702.
3)- Cass.com 7 juillet1992, n° de pourvoi 90-21728, www.legifrance.gouv.fr.
4)- Cass.com 14 décembre1993, n° de pourvoi 91-20839, www.legifrance.gouv.fr.
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بالشركة والتي يظهر من خاللها خطأ المدير، وفي هذه الحالة يكون له رفع دعواه أمام 

.)1(القضاء الجزائي الذي يفتح مجال التحقيق متى كان فعل المدير مكونا لجريمة

ويظهر من خالل أحكام القضاء أنه كثيرا ما يحدث تداخل بين مفاهيم الخطأ في     

اإلدارة ومخالفة القانون أو مخالفة القانون األساسي، فبعض هذه المخالفات تشكل بحد 

ذاتها خطأ في اإلدارة، فقد اعتبر خطأ في اإلدارة اقتراح المدير على الجمعية العامة غير 

، وقُضي بارتكاب )2(الشركة رغم أن الزيادة كانت غير قانونية العادية زيادة رأسمال

رغم أن ) شراء قطعة أرض(المدير خطأ في اإلدارة لتجاوز سلطاته بإبرام عقد استثنائي 

.)3(القانون األساسي يحدد سلطاته في األعمال العادية لتسيير الشركة

د الخطأ في اإلدارة هو معيار ولعل أهم معيار اعتمدت عليه األحكام القضائية لتحدي    

مصلحة الشركة، فمتى تنافت أفعال المدير مع هذه األخيرة وجد خطأ في اإلدارة بغض 

النظر عن توافر نية اإلضرار أو غيابها، ذلك ما يدفعنا إلى البحث عن مفهوم مصلحة 

  .الشركة

ت المتعلقة .ق 554في الفقرة األولى من المادة  مصلحة الشركةأشار المشرع إلى     

بسلطات المدير في شركة التضامن، فإذا لم يحدد القانون األساسي سلطاته له أن يقوم 

بكافة أعمال اإلدارة لصالح الشركة، ونفس الحكم يطبق على مدير الشركة ذات المسؤولية 

أن المشرع لم يحدد مفهوم ت، غير .ق 577المحدودة تطبيقا للفقرة األولى من المادة 

  .مصلحة الشركة وإنما اكتفى باإلشارة إليها فقط

من جهته لم يهتم االجتهاد القضائي بتعريف مصلحة الشركة، ألن من شأن ذلك     

  .التضييق من سلطة القاضي في تقدير الخطأ واكتفى بذكرها في العديد من أحكامه

ت حول الموضوع ركزت على البحث فيما إذا أما بالنسبة الفقه فقد تمت بعض الدراسا    

كانت مصلحة الشركة تتمثل في مصلحة الشخص المعنوي ككيان مستقل أم هي مصلحة 

  .  مجموع الشركاء المكونين له

1)- Olivier GUTKES, La responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes en France,
RDAI, n° 6, 1996, p 731.
2)- CA Paris, 20 février 1998, Bull Joly Sociétés, juin 1998 n°6, p 613, note Hervé
PISANI.
3)- CA Paris, 4 février 2000, Bull Joly Sociétés, 2000, p 817.
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اعتمد الرأي األول على نظرية الشخصية المعنوية، ومن أهم أسسها أن االعتراف     

ة عن المصالح الفردية واعتبر الشركة بالشخص المعنوي ال يتم إال بوجود مصلحة مميز

نظام أي القالب القانوني للمشروع، فمصلحة الشركة هي مصلحة المشروع التي ينظر 

  .إليها منظور اقتصادي

أما الرأي الثاني فقد اعتمد على فكرة نية االشتراك، فالغرض الذي يتوخاه الشركاء     

وبذلك تكون مصلحة الشركة هي من إنشاء شركة هو االشتراك في الربح والخسارة 

مصلحة الشركاء، فيحدد هؤالء من خالل القانون األساسي األهداف التي يريدون تحقيقها 

والتي تعكس مصلحتهم وبالتالي مصلحة الشركة، والمدير مسؤول تجاههم من خالل تقديم 

.)1(تقارير الحسابات التي تعكس مدى التزامه بتلك األهداف

الجدال الفقهي النظري فإن الهدف من فكرة مصلحة الشركة هو حماية وبعيدا عن ذلك     

الشركة والعمل على إبقائها وضمان استمراريتها ويكون ذلك من خالل اعتبارها شخص 

قانوني مستقل له من يمثله ويحافظ على مصالحه، فيكون المدير ملزما ببذل العناية الكافية 

تحقيق مصلحة الشركة، وال يكفي لمساءلته عدم من خالل استعمال كل الوسائل الممكنة ل

توصله للنتيجة المتوخاة، وإنما يجب أن يكون قد بذل العناية المطلوبة، وعادة ما يؤخذ 

بمعيار المدير المتوسط الذي يتصف بالحيطة والحذر العاديين والموجود في نفس 

.)2(الوضع

الحدود وإنما خرق قاعدة تتمثل في فالخطأ في اإلدارة ال يمثل مخالفة التزام مرسوم     

ومهما كان . اتخاذ السلوك الذي يعكس حسن اإلدارة، ويرجع في ذلك إلى تقدير القاضي

المدير يقضا وحريصا على إدارة الشركة على أحسن وجه قد يقع في أخطاء في تقدير 

دير فمهام اإلدارة تقتضي تمتع الم. مدى نجاح العمليات التي خاض فيها باسم الشركة

بروح المبادرة واتخاذ بعض القرارات في التسيير التي تكون نتيجتها غير محتملة رغم 

التخطيط المسبق، وبالتالي فإن إثارة مسؤوليته في كل الحاالت يؤدي إلى تخوفه المستمر 

1)- Benoit DELECOURT , l’intérêt social, DEA droit des contrats, l’Université de
Lille 2, 2001, p 8 et s.
2)- Jean-Pierre CASIMIR et Michel GERMAIN, Dirigeants de sociétés : Juridique,
fiscal, social, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2006, p 406.
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من الوقوع في الخطأ وتهديد حرية تصرفه وبالتالي التأثير على التطور االقتصادي 

.)1(للشركة

جب عدم التوسيع في تفسير الخطأ في اإلدارة، وعلى القاضي أن يراعي مدى تقدير في    

المدير للظروف، ومدى تطابق تصرفه مع مبادئ حسن اإلدارة، وعليه أيضا عند تقدير 

الخطأ االهتمام بالجانب القانوني دون إهمال الجانب االقتصادي واألخطار المحيطة بميدان 

ختيار إستراتيجية لم تكن في مصلحة الشركة نظرا ألحوال األعمال، فمجرد الغلط أو ا

السوق ال يعني وجود خطأ في اإلدارة، حيث أن تسيير الشركة أمر يتعلق بالمالءمة ال 

  .  بالمشروعية

  وسائل دفع أو تخفيف المسؤولية المدنية للمدير: ثانيا

عدم : قانون المدني وهيوردت الوسائل العامة لدفع المسؤولية المدنية وتخفيفها في ال    

المادة (، الحادث المفاجئ، القوة القاهرة، خطأ المضرور وخطأ الغير )125المادة (التمييز 

المادة (وحالة الضرورة ) 129المادة (أمر الرئيس ) 128المادة (، الدفاع الشرعي )127

130.(

وال مجال في هذا البحث للتطرق إلى الوسائل العامة لدفع المسؤولية المدنية، وإنما     

  . نقتصر على التعرض إلى بعض الوسائل الخاصة المتعلقة بمسؤولية مدير الشركة

ونشير إلى أنه لم ترد في القانون التجاري الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها مدير الشركة 

دودة لدفع مسؤوليته المدنية سوى ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة ذات المسؤولية المح

ت والمتعلقة بمعارضة المدير لتصرفات مدير آخر، وكذا الفقرة األخيرة من .ق 577

حيث يمكن للمدير أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أنه بذل في إدارة  578المادة 

ن النشاط والحرص في قيامه بمهامه، ونضيف شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور م

الذي قد يؤدي في بعض الحاالت إلى انتفاء ) المضرور(إلى هذه الوسائل خطأ الشركاء 

  .مسؤولية المدير

ونتناول الوسائل المذكورة بالترتيب الذي ذكرناه أي المعارضة، إثبات بذل العناية ثم     

  .خطأ الشركاء

1)- Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général et sociétés,
Paris, 9e édition, Economica, Paris, 2003, p 523.
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  المعارضة - 1

ديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال يعني أنهم يشكلون جهازا إن تعدد الم    

جماعيا كما هو الحال بالنسبة لمجلس اإلدارة أو مجلس المديرين في شركات المساهمة 

حيث تكون المسؤولية جماعية ألن القرارات والتصرفات تنسب إلى المجلس ال إلى 

  . األعضاء المكونين له

يختلف األمر بالنسبة للمديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث أن كل مدير     

يتمتع بأوسع السلطات لتمثيل الشركة والتصرف باسمها، ما لم يحدد القانون األساسي 

الصالحيات الخاصة بكل مدير، وفي هذه الحالة يسأل المدير في إطار الحدود المرسومة 

ا يقوم به المديرين اآلخرين، غير أنه إذا لم يتم تحديد السلطات له وال يعد مسؤوال عم

فلكل مدير ممارسة سلطات اإلدارة منفردا ويكون مسؤوال عن تصرفات باقي المديرين، 

إذ يفترض أن يكون على علم بها بل يجب عليه أن يتابعها حتى يضمن السير الحسن 

  . للشركة

لى أثر معارضة المدير على تصرف مدير ت ع.ق 577وقد نص المشرع في المادة     

آخر بالنسبة لمسؤولية الشركة تجاه الغير، حيث ال يمكن االحتجاج ضده بتحديد السلطات 

الوارد في القانون األساسي للشركة، غير أنه يمكن للمدير تقديم معارضة على تصرفات 

جاه الغير، بشرط مدير آخر، وتكون هذه المعارضة وسيلة إلعفاء الشركة من المسؤولية ت

  . أن تثبت أنه على علم بها وإال فال أثر لها تجاهها

ولم ينص المشرع على أثر المعارضة على مسؤولية المدير تجاه الشركة، لكن يمكن 

القول إنه إذا كان في تصرف أحد المديرين مساس بصالحيات الشركاء أو بمصلحة 

آلخرين التخلص من المسؤولية الشركة أو خروج عن غرضها، كان لكل من المديرين ا

ويشترط في المعارضة أن تكون صريحة وثابتة، حيث يجب . بإثبات معارضته على ذلك

. أن تصدر عن المدير قبل إتمام العملية وبصورة واضحة ليس فيها لبس حول موقفه

ويمكن إثباتها بكل وسائل اإلثبات، وهو المعمول به في المواد التجارية، فعلى المدير 
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حافظة على سند إثبات ثابت التاريخ كمحضر المحضر القضائي، رسالة مكتوبة، أو الم

.)1(حتى تصريح أمام شهود

  إثبات بذل العناية - 2

ت يمكن لمدير الشركة ذات المسؤولية .ق 578حسب الفقرة الثالثة من المـادة     

ؤون الشركة ما يبذله المحدودة التخلص من المسؤولية بشرط أن يثبت أنه بذل في إدارة ش

الوكيل المأجور من النشاط والحرص، وذلك تطبيق للقواعد العامة حيث جاءت نفس 

م حيث أنه يجب أال يقل حرص مدير الشركة على عناية الرجل .ق 432الفكرة في المادة 

  .المعتاد

فمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعمل باسمها ولحسابها وهو ملزم في أداء     

أعماله باعتباره وكيال عنها ببذل الجهد والعناية لتحقيق أغراض الشركة، حيث جاء في 

م المتعلقة بالوكالة أنه يجب أن يبذل الوكيل في تنفيذ وكالته عناية الرجل .ق 576المادة 

العادي، وعلى المدير أيضا مراعاة مبادئ األمانة وحسن النية واألعراف التجارية 

.)2(السائدة

لتزام المدير تجاه الشركة هو التزام ببذل عناية، وإن كانت بعض األعمال تتطلب فا    

تحقيق نتيجة كالبيع واإليجار، فإن أغلب مهام المدير تقوم على بذل ما في وسعه 

واستعمال كل الوسائل المادية والقانونية لتحقيق الغرض األول من إنشاء الشركة أال وهو 

ام المدير لمجموعة من الواجبات التي تتطلبها اإلدارة الربح، وذلك متناسب مع احتر

كمتابعة نشاط الشركة، إعداد التقارير المالية، المحافظة على أموال الشركة من خالل 

دراسة الصفقات التي يبرمها باسمها وعدم إساءة استعمال أصولها، المحافظة على السرية 

منافسة الشركة التي يديرها، وتقديم  في معامالت الشركة، عدم القيام بنشاطات من شأنها

  .مصالح الشركة على المصالح الشخصية غير المشروعة

1)- Francis LEFEBVRE (Editions), Dirigeants de sociétés commerciales 2006-2007,
juridique, fiscal, social, Levallois, 2005, op cit, p744.
- Gérard LESGUILLIER, SARL, Le gérant, statut juridique, fiscal et social, éditions
GLN JOLY, Paris, 1996, p 37.

عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون األردني، دراسة مقارنة مع قوانين الشركات في كل من  -)2

.493، ص1995ة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، العراق وسوريا ولبنان والسعودية ومصر، مكتب
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وإن كان بذل العناية التزام على المدير في مواجهة الشركة فإنه ينعكس على التزام     

األخيرة تجاه الغير، ذلك ألن القرارات التي يتخذها المدير في التسيير واألعمال التي يقوم 

  .     ا تنسب للشركة وبالتالي تثير مسؤوليتهابها إنم

أما إذا أثبت مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنه بذل في تنفيذ مهام اإلدارة     

ومعيار الرجل المعتاد هو معيار موضوعي . عناية الرجل المعتاد، فال تقوم مسؤوليته

ما يفعل شخص آخر في وليس شخصي، فعلى المدير أن يثبت أنه قام بشؤون الشركة ك

نفس المركز أي مدير شركة آخر موجود في نفس الظروف، وهذه العناية الزمة في 

.)1(الوكيل المأجور تماما كما هو الحال بالنسبة لمدير الشركة

وال يؤخذ على المدير عدم تحقق النتيجة في أغلب الحاالت، خاصة وأن التجارة     

في ذلك عدة عوامل إلى جانب مهارة المدير، كحالة تحتمل الربح والخسارة، وتدخل 

السوق وأوضاع المنافسة، والمدير غير مسؤول عن كل المخاطر التي قد تعترض نشاط 

  .الشركة

  خطأ الشركاء - 3

قد ال يحدث الضرر نتيجة لخطأ المدير وحده وإنما يكون أثرا الجتماع عدة أخطاء،     

ركاء إلى جانب خطأ المدير شارك في إحداث ويتحقق ذلك مثال إذا صدر خطأ من الش

الضرر، ومثال ذلك أن يوكّل الشركاء المدير للقيام ببعض المهام الصعبة التي تحتاج إلى 

خبرة معينة ال يتمتع بها المدير، ويتمثل خطأ الشركاء هنا في إساءة تقدير كفاءة المدير 

ه خطأ في ذلك لنقص كفاءته وعدم للقيام ببعض األعمال، فإذا نفّذ المدير أعماله وصدر من

تمكنه من تحقيق النتيجة المرجوة لعدم توفر القدرات الالزمة لديه، كان مسؤوال عن الخطأ 

الذي ارتكبه، غير أن مسؤوليته تكون مخففة وال يتطابق التعويض المفروض على المدير 

1(- لزم إال بالعناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة وهي يختلف األمر بالنسبة للوكيل غير المأجور، حيث ال ي

   .عناية أقل من عناية الرجل المعتاد

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح / د: المأجور رالوكيل المأجور والوكيل غيانظر في تفصيل عناية  -

القانون المدني، المجلد األول، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، مرجع سابق، 

.وما يليها 464ص 
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وإنما تخفف  مع كامل الضرر ألن هذا األخير ناتج عن خطأ المدير وخطأ الشركاء معا،

  .مسؤوليته

يمكن أيضا أن يقوم المدير بعمل معين في إطار مهامه تنفيذا لقرار الشركاء ويتسبب     

ذلك في إحداث ضرر، فهنا ال تقوم مسؤوليته تجاه الغير، كما أنه ال يمكن للشركة 

 والشركاء مؤاخذته عن النتائج الضارة ألنه اكتفى باالمتثال ألوامر الشركاء، غير أن

  .الشركة تكون في هذه الحالة مسؤولة عن أعمال المدير في مواجهة الغير
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  المبحث الثاني

  آثار المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ينتج عن خطأ المدير المحدث للضرر آثار، يتمثل أولها في الدعوى المقامة ضده     

والتي قد ترفعها الشركة أو الشركاء أو الغير، ويترتب عن هذه الدعوى توقيع الجزاء 

  .   المدني على المدير متى ثبتت مسؤوليته، ونتناول ذلك بتفصيل

  المطلب األول

  ير الشركة ذات المسؤولية المحدودةدعاوى المسؤولية المدنية ضد مد

إن الدعوى المدنية ضد مدير الشركة هي الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها صاحب     

لمطالبة المدير بجبر الضرر الذي لحقه من جراء ) الشركة أو الشركاء أو الغير(الصفة 

  .     اعتدائه على حق أو مركز قانوني معين

ينص على دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة ذات المسؤولية ونالحظ أن المشرع لم     

المحدودة، غير أنه نص على الدعوى المقامة ضد القائمين باإلدارة في شركة المساهمة، 

ت للمساهم أن يرفع دعوى التعويض ضد القائمين باإلدارة .ق 24مكرر715فحسب المادة 

تمعين الحق في رفع ما يسمى عن الضرر الشخصي، كما يكون للمساهمين منفردين أو مج

  .التي تهدف أساسا إلى تعويض الشركة)1(»دعوى الشركة«بـ 

ونالحظ أن المشرع فيما يخص دعوى المسؤولية في شركة المساهمة اقتصر على     

المديرين القانونيين فقط دون المديرين الفعليين، غير أن ذلك ال يعني إفالت األخيرين من 

المسؤولية وإنما يمكن اللجوء إلى القواعد العامة في المسؤولية، حيث أنه كل من ارتكب 

  ).  م.ق 124المادة (غير كان ملزما بالتعويض خطأ وتسبب في ضرر لل

وهو تعبير غير دقيق ¡»دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين باإلدارة«في النص عبارة  وردت -)1

كما جاء في النص الفرنسي »دعوى الشركة«ألن الدعوى مرفوعة لصالح الشركة ال عليها، واألصح هو 

« l’action sociale ».
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ونشير إلى أن الدعاوى الخاصة بالقائمين باإلدارة في شركة المساهمة إنما تعد تطبيقا     

للقواعد العامة مع إضفاء بعض الخصوصيات التي تتطلبها أحكام الشركات، ويمكن أن 

  .لمسؤولية المحدودةنقيس عليها دعوى المسؤولية المدنية ضد مدير الشركة ذات ا

وتبعا لذلك قد تكون الدعوى المدنية ضد مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوى     

الشركة عندما ترفع من طرف األخيرة أو من طرف الشركاء بسبب إخالل المدير بوكالته 

كما يمكن أن تكون دعوى فردية ترفع من طرف الغير أو من طرف . في التسيير

ف إلى تعويض ضرر شخصي خارج عن تنفيذ عقد الشركة، وتخضع هذه الشريك، تهد

  . الدعوى للقواعد اإلجرائية كاالختصاص والتقادم

  دعوى الشركة: الفرع األول

عندما يتسبب خطأ المدير في إلحاق ضرر بالشركة، تكون لألخيرة الصفة لرفع     

لدعاوى التي ترمي إلى وباعتبار الشركة شخص معنوي فإنه عادة ما ترفع ا. دعوى ضده

، أي المدير بالنسبة للشركة ذات المسؤولية )1(حماية مصلحتها من طرف ممثلها القانوني

  . في أغلب األحيان )2(المحدودة

ويعد تمثيل الشركة أمام القضاء من السلطات العادية للمدير فله أن يتخذ قرار رفع     

عية العامة للشركاء، فهو يعمل لحماية دعوى الشركة دون الخضوع إلى اإلذن المسبق للجم

لكن ال يعقل أن يرفع المدير دعوى باسم الشركة ضد نفسه، وإنما الحالة . مصلحة الشركة

التي يمكن تصورها هي قيام الشركاء بعزل المدير المخطئ وتعيين مدير جديد يمثل 

  . الشركة

دير الذي صدر عنه أيضا في حالة تعدد المديرين قد ترفع دعوى الشركة ضد الم    

الخطأ من طرف بعض أو كل المديرين اآلخرين، وإذا صدر الخطأ من كل المديرين 

ت المتعلقة بشركة الساهمة إلى إمكانية رفع دعوى الشركة من طرف .ق 24مكرر715أشارت المادة  -)1

، غير أنه يمكن الجديد طرف رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العامالمساهمين، ولم تشر إلى حالة رفعها من 

  . تصور هذه الحالة عمال بالقواعد العامة

الممثل الشرعي في الحالة العادية هو المدير بالنسبة لكل من شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة  -)2

 رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام، وهو والشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما بالنسبة لشركة المساهمة فهو

  .المسير في شركة التوصية باألسهم
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للشركاء عزلهم وتعيين مدير جديد أو تعيين وكيل يقوم بمهمة تمثيل الشركة أمام 

.)1(القضاء

من الممثلين الشرعيين للشركة أيضا إذا كانت في حالة التصفية المصفي، فله بيع أصولها، 

تسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي على الشركاء، غير أنه ال يجوز له من تلقاء نفسه أن 

يتابع الدعاوى الجارية أو رفع دعاوى جديدة لمقتضيات التصفية، وإنما يخضع فـي ذلك 

المـادة (اء أو إلى قـرار قضائي إذا تـم تعيينه عـن طريق القضاء إلى إذن الشرك

أي أنه في حالة التصفية ليس للمصفي تمثيل الشركة أمام القضاء من أجل ). ت.ق 788

رفع دعوى تعويض ضد المدير إال إذا كان ذلك بناء على إذن مسبق من الشركاء أو بناء 

  .   المحكمة حكمعلى 

ا كانت الشركة في حالة إفالس يمكن للوكيل المتصرف القضائي ونشير إلى أنه إذ    

أن يقدم طلبا للمحكمة من أجل تحميل المدير عبء كل أو بعض الديون ) وكيل التفليسة(

المترتبة على الشركة، وذلك إذا ظهر من خالل التفليسة أن هناك عجز فيما لها من أموال 

القضائي هي إدارة أموال الشركة على ، فمهمة الوكيل المتصرف )ت.ق 578/2المادة (

نحو يضمن الحفاظ عليها تحقيقا لمصلحة الشركة ودائنيها في آن واحد، وله فـي ذلك 

المـادة (ممارسة جميع حقوق ودعاوى الشركة المتعلقة بذمتها طول مـدة التفليسة 

 لكن السؤال الذي يطرح في هذا اإلطار هل يجوز للوكيل المتصرف. )2()ت.ق 244/1

القضائي رفع دعوى ضد مدير الشركة على أساس األحكام العامة للمسؤولية؟ أي إذا 

صدر خطأ عن المدير وتسبب في وقوع ضرر للشركة هل يمكن رفع دعوى التعويض 

  ضده من طرف الوكيل المتصرف القضائي؟

 ال توجد في النصوص القانونية إجابة عن هذا التساؤل، ونشير إلى أن مهام الوكيل    

المتصرف القضائي تتمثل أساسا في تحصيل الديون التي تكون للشركة، وبيع المنقوالت 

، )ت.ق 351و 268المادتين (والعقارات، واالستمرار في االستغالل عند االقتضاء 

1)- Benoit LE BARS, Responsabilité civile des dirigeants sociaux, Encyclopédie
Dalloz, Répertoire Sociétés, Tome V, Editions Dalloz, Avril 2004, p 16.

تسوية قضائية، فإن الوكيل المتصرف القضائي ال يمثل الشركة وال يباشر إذا كانت الشركة في حالة  -)2

   ).ت.ق 273المادة (في إدارة أموالها ) المدين(الدعاوى باسمها، ويقتصر عمله على مساعدة الشركة 
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. والهدف من وراء ذلك هو جمع األموال من أجل الوفاء بالديون التي تكون على الشركة

  .قضائي رفع دعاوى من أجل نفس الغرضيمكن أيضا للوكيل المتصرف ال

غير أنه إذا وقع من مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة خطأ سبب ضررا للشركة     

فإن ذلك ال يمثل دينا محققا على عاتقه، وإنما الدعوى التي قد يرفعها الوكيل المتصرف 

وهو مبلغ التعويض القضائي في هذه الحالة هي التي تنشئ دينا على المدير تجاه الشركة 

وأمام غياب الحكم في القانون فيما . الذي تقضي به المحكمة في حالة ثبوت المسؤولية

يخص هذه الصورة، وأيضا عدم تمكننا من الحصول على أحكام أو قرارات قضائية 

  .جزائرية في هذا الموضوع، نلجأ إلى القضاء الفرنسي لمحاولة توضيح هذه النقطة

لقضاء الفرنسي أن الدعوى المرفوعة ضد مدير الشركة من طرف أحد كان مسلما به في ا

ال يمكن أن يكون سببها إال تسديد ) كوكيل التفليسة والمصفي(هيئات اإلجراء الجماعي 

، وال يمكنه رفع دعوى )1(الديون الناتجة عن عجز أصول الشركة في حالة اإلفالس

إال  )2(ث ال يمكن الجمع بين الدعويينالتعويض عن الضرر الذي ألحقه المدير بالشركة حي

غير أنه صدر قرار من . )3(إذا أصيب دائن بضرر شخصي من جراء عدم الوفاء بدينه

قضى بإمكانية قبول 2000مارس  28الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

صفي، متابعة الدعوى المقامة ضد مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف الم

والتي رفعت من طرف مدير الشركة الجديد الذي عين قبل دخول الشركة في حالة 

التصفية وُأسست على األحكام العامة للتعويض الواردة في القانون المدني بشرط عدم 

.)4(إثارة العجز في األصول

 واألصل كما تقدم أن دعوى الشركة التي تهدف إلى حماية حقوقها ترفع من طرف    

المدير الذي يعمل على تسيير شؤونها، وهو الشخص األدرى بمصالحها نظرا لطبيعة 

عمله، غير أنه للشريك الحق في ممارسة هذه الدعوى رغم أنه ال يعد ممثال قانونيا لها، 

1)- Cass.com 28 février 1995. Bull.civ. IV, N°60, D.1995, p 390, note F.Derrida;
11avril 1995, Bull.Joly 1995, p684, note J-J Daigre.
2)- Cass.com 20 juin 1995. Bull.civ. IV, N°186, D.1995, p 448, Bull.Joly 1995, p 988,
note B.Saintourens.
3)- CA Paris 10 mars 1998, Rev. Sociétés 1998, p 438, obs Y.Guyon.
4)- Cass.com 28 mars 2000. Bull.civ.IV, N°70, Bull .Joly 2000, p 606, note J-J Daigre.
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، نظرا ألن الضرر ناتج عن ممثلها الشرعي )1(فله في هذه الحالة أن يمثلها أمام القضاء

هذا األخير دعوى ضد نفسه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وال يتصور أن يرفع 

تعيين مدير جديد ال يسقط حق رفع دعوى الشركة من طرف الشريك، فيبقى له هنا أيضا 

.)2(رفع دعوى التعويض ضد المدير السابق لصالح الشركة

قل والضرر المترتب عن خطأ المدير له طابع جماعي، فإذا كانت الشركة كيان مست    

عن الشركاء المكونين لها ومصلحتها ال تختلط مع المصالح الفردية للشركاء، غير أنها 

ليست منفصلة عنها، بل إن الغاية من إنشاء الشركة هو تحقيق هدف اقتصادي ذو منفعة 

، والضرر الذي يصيب الشركة يؤثر أيضا على )م.ق 416المادة (مشتركة للشركاء

ألرباح التي تحققها الشركة تعود لهم، وبعض األموال الشركاء بصفة غير مباشرة، فا

المكونة ألصولها تشكل حصصهم فيها، وتبعا لذلك يحق للشريك أو لمجموعة من الشركاء 

رفع دعوى الشركة ضد المدير لتعويض الضرر الذي لحقها حيث تتوفر فيهم الصفة 

فع الدعوى عن عمد أو والمصلحة، وقد يحدث ذلك في حالة ما إذا لم يقم ممثل الشركة بر

.)3(تقصير

غير أن صورة إقامة دعوى الشركة من طرف الشريك قد ال تكون الصورة األكثر     

شيوعا، ففي هذه الحالة يتولى الشريك كل تكاليف الدعوى مع عدم ضمان استرجاعها، 

ن ، فال يحقق مصلحته الشخصية إال بطريقة غير مباشرة م)4(بينما يدفع التعويض للشركة

  .385، ص 2000لبنان،  -عدنان خير، القانون التجاري اللبناني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس -)1

، 2002لبنان،  -ة، بيروت ـاري، منشورات الحلبي الحقوقيـد الفقي، مبادئ القانون التجـمحمد السي -)2

  .347ص 

زينة منير قبيسي، حماية حقوق المساهمين بين هيمنة مجلس اإلدارة وتعسف األكثرية، رسالة أعدت لنيل  -)3

ماجستير، الجامعة اللبنانية، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم  -شهادة دبلوم في قانون األعمال

  .وما يليها 62، ص 2009السياسية واإلدارية واالقتصادية، 

ت يحق للمساهمين الذين يرفعون دعوى الشركة ضد القائمين باإلدارة .ق 24مكرر 715ب المادة حس -)4

الحصول على تعويض الضرر الذي أصاب الشركة، باإلضافة إلى أنه يمكن للقاضي أن يحكم بتعويضهم 

  .شخصيا عند االقتضاء
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خالل الشركة، ومع ذلك له الرجوع عليها بعد حصولها على التعويض السترجاع 

.)1(المصاريف التي دفعها ومن ذلك المصاريف القضائية

والمنطق القانوني يفرض عدم إمكانية االتفاق على اإلعفاء من المسؤولية المدنية     

ل شرط وارد في القانون األساسي ، حيث يبطل كلمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يتضمن إخضاع ممارسة الدعوى المقامة لمصلحة الشركة ضد مديرها الستشارة الجمعية 

كما أنه إذا . العامة للشركاء أو إذنها، أو يقضي بالعدول عن ممارسة هذه الدعوى مبدئيا

ار الجمعية رفعت الدعوى ضد المدير بسبب ارتكابه خطأ أثناء قيامه بمهامه ال يؤثر قر

ت المتعلقة بالقائمين .ق 25مكرر715 المادةالعامة في انقضائها، وقد ورد هذا الحكم في 

بإدارة شركة المساهمة، وال نجد نصا مماثال في أحكام المسؤولية المدنية لمدير الشركة 

  .                ، وذلك في نظرنا نقص البد من تداركه)2(ذات المسؤولية المحدودة

  الدعوى الفردية: الثانيالفرع 

قد يكون الضرر المترتب عن فعل المدير والذي يصيب الشريك مستقال عن الضرر     

الذي لحق الشركة، مما ينتج عنه مصلحة خاصة للشريك مغايرة لمصلحة الشركة، 

وبالتالي يكون له رفع دعوى مستقلة ولو تماثل الضرر الذي أصابه مع الضرر الذي لحق 

اآلخرين، مع اإلشارة إلى أنه في الحالة األخيرة يمكن أن يتفق الشركاء  بعض الشركاء

على رفع نفس الدعوى ضد المدير لتشابه األضرار التي لحقتهم مع تميزها عن الضرر 

ويمكن للشركاء رفع الدعوى جماعيا أو توكيل أحدهم، ومع ذلك . الذي أصاب الشركة

الفردية لكل شريك وليس مصلحة  تبقى هذه الدعوى فردية ألنها تخص المصلحة

، وعادة ما يلجأ الشركاء إلى هذه الصورة، أي رفع الدعوى جماعيا، لتعويض )3(الشركة

  .    األضرار الفردية من أجل تقاسم تكاليف الدعوى والمصاريف القضائية إن اقتضى األمر

1)- Michel COPIEL, Droit des sociétés : Les sociétés privées à responsabilité limitée,
Larcier, 1997, p271.

ك أو ـرد لها مثيل في الدعوى الفردية المقامة من طرف الشريـتتعلق هذه القاعدة بدعوى الشركة ولم ي -)2

  . الغير

.333و 332وحي فاروق لقمان، مرجع سابق، ص  -)3
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العامة لعدم ومن أمثلة الضرر الشخصي للشريك عدم تمكنه من المشاركة في الجمعية     

  .      استدعائه من طرف المدير مما أدى إلى اتخاذ قرار أضر به شخصيا

والبد من توضيح الفرق بين دعوى الشركة المقامة من طرف الشريك والدعوى     

  :الفردية التي يرفعها لحماية مصلحته الخاصة، ونبين نقاط االختالف األساسية فيما يلي

ويض الشركة، بينما الدعوى الفردية هدفها تعويض ضرر دعوى الشركة ترمي إلى تع -

  . شخصي أصاب الشريك

في دعوى الشركة يجب أن يكون المدعي شريكا في الشركة المضرورة وقت رفع  -

الدعوى، وإن انتفت هذه الصفة، لتنازله مثال عن حصصه، ال يكون له الحق في رفع 

ع ذلك يمكن متابعة الدعوى من الدعوى لعدم توافر شرط من شروطها وهو الصفة، وم

أما في الدعوى الفردية فيجوز للشريك رفع دعوى . طرف شريك أو شركاء آخرين

، ألن الضرر الذي أصابه غير متعلق )1(التعويض ضد المدير ولو انسحب من الشركة

  .بضرر الشركة ويبقى المدير ملزما تجاهه بالتعويض

لشركة يعود لألخيرة، مع إمكانية تعويض التعويض الذي يحكم به القاضي في دعوى ا -

الشريك استثناء وذلك حسب تقدير القاضي، أما في الدعوى الفردية فإن المدير يدفع 

  .    التعويض للشريك شخصيا

قد يتسبب خطأ المدير أيضا في اإلضرار بالغير، واألصل أن دعاوى المسؤولية     

ودة بهذه الصفة ترفع من طرف الشركة أو المقامة ضد مدير الشركة ذات المسؤولية المحد

الشريك كما تقدم، وللغير الذي لحقه ضرر بسبب فعل المدير أن يعود على الشركة ألن 

المدير يتصرف باسمها وليس باسمه الشخصي فهو ممثلها القانوني ويعمل لحسابها، ولها 

  . بعد ذلك الرجوع عليه

تماما عن بقية األضرار التي تكون قد غير أنه قد يحدث ضرر شخصي للغير مستقل     

لحقت بالشركة أو الشركاء، فهنا يكون للغير أن يرفع دعوى فردية ضد المدير نفسه وليس 

فدعوى التعويض التي ترفع من طرف الغير ضد الشركة تفترض أن . )2(ضد الشركة

أي في إطار  الخطأ الذي ارتكبه المدير وقع أثناء قيامه بمهامه في اإلدارة أو بمناسبتها

1)- Francis LEFEBVRE (Editions), Dirigeants de sociétés commerciales, op cit, p847.
2)- Groupe Revue Fiduciaire (éditions), Le mémento de la SARL et de l’EURL, Paris,
2006, p136.
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النشاط العادي للشركة، وفي هذه الحالة يمكن أن ينسب الخطأ لها، فإذا صدر الخطأ من 

  .المدير عند تنفيذه لمهامه كانت الشركة مسؤولة مدنيا تجاه الغير

ومع ذلك إذا تسبب خطأ المدير في إلحاق ضرر بالغير، يجوز لألخير رفع دعوى     

ثبت أن خطأ المدير كان خارجا عن إطار التسيير التعويض ضد المدير شخصيا إذا أ

¡)1(الذي سبق أن أشرنا إليه »الخطأ المنفصل عن المهام«العادي للشركة، وهو ما يسمى

ويخضع تقديره . ويعد المعيار الفاصل بين مسؤولية الشركة ومسؤولية المدير تجاه الغير

وإنما جاء به االجتهاد  وهذا المعيار ال نجده في التشريع. لسلطة قاضي الموضوع

.)2(القضائي، وعلى الخصوص محكمة النقض الفرنسية

ويكون خطأ المدير منفصال إذا كان أجنبيا عن مهام اإلدارة أو إذا كان يمثل تعسفا أو     

.)3(عدم نزاهة المدير بالنظر إلى العمل الموكول له وغرض ومصلحة الشركة

قانونية ما يبين الفرق بين أخطاء المدير التي تثير ونالحظ أنه لم يرد في النصوص ال    

مسؤولية الشركة حيث يكون للغير رفع دعوى ضدها، واألخطاء المنفصلة عن مهمة 

اإلدارة والتي تثير مسؤولية المدير وحده دون الشركة ويكون للغير في هذه الصورة رفع 

سي نجد أنه اعتبر من غير أنه بالرجوع إلى القضاء الفرن. دعوى التعويض ضد المدير

عدم االنتباه، : قبيل األخطاء المنسوبة للشركة والتي ال يسأل عليها المدير تجاه الغير

غير تلك المتعلقة بإدارة الشركة والمتضمنة (اإلهمال وعدم مراعاة القوانين واألنظمة 

نفيذ ، وكذلك األخطاء الصادرة عن المدير حسن النية عند إبرام أو ت)التزامات المدير

بينما اعتبر من األخطاء المنفصلة عن مهام التسيير والمثيرة للمسؤولية . )4(االتفاقيات

¡)5(األخطاء الصادرة عن تدليس، واستعمال طرق احتيالية: الشخصية للمدير تجاه الغير

.وما يليها من المذكرة 20انظر ص  -)1

2)- Bernard SAINTOURENS, Réaffirmation de l’exigence d’une faute détachable des
fonctions pour la mise en jeu de la responsabilité du gérant par des tiers, Bulletin Joly
Sociétés, 01 juillet 1999, n° 7, p 812.
3)- Jean-François BARBIERI, De l’utilité du concept de « faute séparable » pour
distinguer la responsabilité propre d’une société de la responsabilité personnelle de ses
dirigeants : sur quelques difficultés d’application, Bulletin Joly Sociétés, 01 octobre
2001, n° 10, p 995 et s.
4)- Cass. 2e civ, 19 février 1997 : Bull. civ, II, n°53.
5)- Cass. Soc, 9 avril 1975 : Bull. civ, V, n° 174.
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، وكذا األخطاء المستوحاة من وتميز المدير بسوء النية الظاهر عند إبرام أو تنفيذ العقد

.)1(شخصية كالعداوة واالنتقام والتي تستبعد تماما الممارسة العادية للمهامأغراض 

  االختصاص القضائي : الفرع الثالث

نتناول في هذا الفرع االختصاص القضائي لمعرفة الجهة القضائية التي يجب أن ترفع     

أمامها دعوى المسؤولية المدنية ضد المدير، ويتطلب ذلك تحديد االختصاص النوعي ثم 

  . المحلي

  االختصاص النوعي: أوال

مدني للمحكمة األصل أن الدعاوى التي تهدف إلى التعويض المدني ترفع أمام القسم ال    

االبتدائية، غير أنه بالنسبة للدعاوى المقامة ضد مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا 

رفعت من طرف شريك أو مجموعة شركاء ضد المدير الشريك يعود االختصاص للقسم 

كذلك . التجاري في المحكمة، ألن النزاع يعد من قبيل النزاعات بين الشركاء في الشركة

ذا رفعت من طرف الشركة أو الشركاء أو الغير ضد المدير غير الشريك، أو من األمر إ

طرف المدير الجديد ضد المدير السابق غير الشريك، باعتبار أن األفعال محل الدعوى 

من  531المادة (ترتبط مباشرة بتسيير الشركة، ويدخل النزاع ضمن المنازعات التجارية 

).)2(ريةقانون اإلجراءات المدنية واإلدا

غير أنه إذا كان فعل المدير يشكل جريمة فإن االختصاص يعود لقسم الجنح     

، وبالنسبة للجنايات )3من قانون اإلجراءات الجزائية 328المادة (والمخالفات في المحكمة 

من قانون اإلجراءات  252المادة (إلى محكمة الجنايات على مستوى المجلس القضائي 

، وينظر القاضي الجزائي أيضا في الدعوى المدنية التبعية المقامة ضد المدير، )الجزائية

  .  إذا تأسس المضرور كطرف مدني في الدعوى

1)- Jean-François BARBIERI, op cit, p996.

ر .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج2008فيفري25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -)2

  .  21عـدد 

، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66األمر رقم  -)3

  . 48ر عدد .ج
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  االختصاص المحلي: ثانيا

امة هي أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في القاعدة الع    

  ).إ.م.إ.ق 37المادة (دائرة اختصاصها 

غير أنه إذا رفعت الدعوى من طرف الشركاء أو أحدهم ضد المدير الشريك فإن     

الجهة القضائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر االجتماعي 

ويمكن للشركاء االتفاق على ). إ.م.إ.ق 3-40المادة (ألنها من منازعات الشركاء  للشركة

  . خالف ذلك أي تحديد المحكمة المختصة

إذا رفعت الدعوى ضد المدير من طرف الغير فهنا يعود االختصاص إلى المحكمة     

بين  التي وقع الفعل الضار في دائرة اختصاصها، حيث أنه ليست هناك عالقة تعاقدية

المدير والغير، وكذلك األمر إذا كان فعل المدير مشكّال لجناية أو جنحة أو مخالفة، فهنا 

ترفع دعوى التعويض على المدير أمام المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها 

  ).إ.م.إ.ق 39/2المادة (

عالقة تعاقدية أما إذا رفعت الدعوى ضد المدير باسم الشركة ففي هذه الحالة هناك     

بين الشركة والمدير تتمثل في عقد الشركة أو العقد الالحق الذي تضمن تعيينه وتحديد 

صالحياته، فعدم االلتزام بهذا العقد واإلخالل بصالحيات التسيير يعد منازعة تجارية 

فيمكن أن تنظر فيها المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدير : تحتمل حالتين

، أو المحكمة التي يجب أن يتم الوفاء أو تنفيذ االلتزام في دائرة )إ.م.إ.ق 37ادة الم(

وال ينعقد االختصاص هنا إلى المحكمة التي يقع مقر ). إ.م.إ.ق 4-39المادة (اختصاصها 

الشركة أو أحد فروعها في دائرة اختصاصها ألنها ليست منازعة بين الشركاء وال ضد 

  ).إ.م.إ.ق 3-40و  4-39المادة (الشركة 

  التقادم : الفرع الرابع

تقضي القواعد العامة بسقوط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة عن وقوع     

ولم ينص المشرع على دعوى المسؤولية المدنية ضد ). م.ق 133المادة (الفعل الضار 

  . مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وال على تقادمها
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 715كام المسؤولية المدنية في شركة المساهمة نجد أنه حسب المادة بالرجوع إلى أح    

ت تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين على اإلدارة مهما كان المدعي فيها .ق 26مكرر 

بمرور ثالث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ صدور الفعل الضار، أو من تاريخ العلم به إذا 

ية فإن تقادم دعوى المسؤولية المدنية يكون بمرور تم إخفاؤه، وإذا كان الفعل يشكل جنا

  .عشر سنوات

وال نجد مثل هذا الحكم في النصوص القانونية المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية     

المحدودة، فإذا طرح أمام القاضي نزاع يتعلق بمسؤولية مديرها قد يلجأ إلى تطبيق 

القواعد العامة أي التقادم بمرور خمسة عشر سنة من وقوع الفعل الضار، غير أن في 

ة بمتابعته على أفعال يكون ارتكبها منذ مدة طويلة وقد ذلك تهديد مستمر لمدير الشرك

تكون نتجت عنها مراكز قانونية، وقد يكون الضرر زال، كما أن ذلك ال يتوافق مع طبيعة 

ونرى أنه يمكن القياس هنا إذ أن النزاع يتعلق بمسؤولية . األعمال في ميدان التجارة

النقطة بالنسبة للشركة ذات المسؤولية  جهاز إدارة الشركة واألمر سواء فيما يتعلق بهذه

  .المحدودة وشركة المساهمة

وكان من األصوب أن يوجد المشرع أحكاما خاصة بدعاوى المسؤولية المدنية ضد     

مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقادمها كما فعل بالنسبة للقائمين باإلدارة في 

  .ة أنواع الشركات التجاريةشركة المساهمة، أو تعميم الحكم على كاف

  المطلب الثاني

  جزاء المسؤولية المدنية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

إذا ثبتت مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تصدر المحكمة حكما     

بالتعويض لصالح المضرور، وقد تقضي بحمل ديون الشركة على المدير في حالة إفالسها 

وعجزها عن تسديد الديون، كما قد تحكم بمد إجراءات التسوية القضائية وإفالس الشركة 

  . الت في ثالثة فروعإلى مديرها، وندرس هذه الحا
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  التعويض: الفرع األول

ينتج عن الدعوى المدنية ضد مدير أو مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة     

  . صدور حكم بالتعويض متى ثبتت المسؤولية

 المادةيكون المديرون مسؤولين منفردين أو بالتضامن كما جاء في الفقرة األولى من     

ت، واألمر بين إذا كان مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة منفردا، حيث يتم .ق 578

  . الحكم عليه بالتعويض بالتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي ألحقه بالشركة

بينما يختلف األمر إذا تعدد المديرون، حيث يمكن أن تقوم مسؤولية المدير الشخصية     

ديرين أو بعضهم، فقد يصدر الحكم بالتعويض على بعضهم أو بالتضامن مع باقي الم

  .بانفراد كما قد تقضي المحكمة بالتضامن بينهم إذا اشتركوا في الخطأ

إذا كان المدير الوحيد للشركة : يلزم المدير بدفع التعويض شخصيا وبانفراد في حالتين    

خطأ مدير واحد من بين  وثبتت مسؤوليته، أو إذا كان الضرر الذي لحق الشركة ناتجا عن

مجموع المديرين في حالة التعدد، هنا يكون المدير المنسوب إليه الخطأ وحده ملزما بدفع 

كامل مبلغ التعويض، ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت صالحيات كل مدير محددة سلفا 

ن في القانون األساسي للشركة أو في عقد أو قرار التعيين، فقد يكون الخطأ صادرا ع

المدير ومتعلقا بالمهام الموكلة له شخصيا في اإلدارة، وبالتالي فإنه الوحيد المسؤول 

كذلك األمر إذا تجاوز أحد المديرين حدود الوكالة أو تعسف فيها . والملزم بالتعويض

جميع المديرين عن األخطاء التي ارتكبها أحدهم أو  ، فال يسأل)م.ق 579/1المادة (

  .بعضهم

ض الشركات إلى تعيين مجموعة من المديرين للقيام بشؤون التسيير ويكون تلجأ بع    

ذلك عادة إذا كان حجم النشاط كبيرا أو يشمل عدة مناطق، فإذا وقع ضرر بسبب خطأ في 

اإلدارة وكان الخطأ صادرا عن مجموع المديرين تقوم مسؤوليتهم جميعا ويكونون ملزمين 

م والتي تقضي .ق 126المادة العامة الواردة في بالتعويض بالتضامن تطبيقا للقاعدة 

المادة بالتضامن بين المسؤولين عن الفعل الضار في االلتزام بتعويض الضرر، وكذا 

والتي تنطبق عليها صورة تعدد (س القانون والتي تتعلق بحالة تعدد الوكالء من نف 579

ة غير قابلة لالنقسام أو حيث يكونون مسؤولين بالتضامن إذا كانت الوكال) مديري الشركة

عن خطئهم المشترك، وقد يحدث ذلك مثال ) الشركة(إذا نتج الضرر الذي لحق الموكل 
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في حالة تعيين عدة مديرين مع اشتراط اإلجماع في القرارات التي يتخذونها، تكون نتيجة 

القرار التي يتخذونه هنا صادرة عنهم جميعا وإذا كان في ذلك ضرر للشركة ُألزموا 

  .     بتعويضه بالتضامن

غير أنه ال يمكن مساءلة كل المديرين تلقائيا وإلزامهم بتعويض الضرر على وجه     

التضامن، وإنما البد من إثبات أن الخطأ كان مشتركا وجماعيا، واألصل أن يحكم القاضي 

بالتعويض على المديرين بالتساوي، ومع ذلك يمكنه تحديد نصيب كل منهم في هذا 

والتضامن يفترض أن يكون كل مدير ملزما بدفع كامل مبلغ ). م.ق 126المادة (تزام االل

التعويض، أي إذا تخلف مدير واحد أو بعض المديرين عن دفع المبلغ المطالب به كأن 

يكون معسرا على المديرين اآلخرين دفع كامل المبلغ بدال عنه، بل يمكن أن يدفع كامل 

ط وهذا هو المقصود من التضامن حيث يكون كل مدير المبلغ من طرف مدير واحد فق

ويكون للمدير . متضامن مسؤول شخصيا وفي أمواله الخاصة عن مبلغ التعويض كامال

الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على باقي المديرين السترجاع ما دفعه بدال عنهم، كل 

.)1(حسب النصيب الذي حدده له القاضي

 182، 131 المواد(ونشير إلى أن كيفية تقدير التعويض تتم طبقا للقواعد العامة     

الشركة، الشركاء أو (، حيث يقدره القاضي حسب ما لحق المضرور )م.قمكرر  182و

. من خسارة وما فاته من كسب، مع مراعاة الظروف المحيطة التي وقع فيها الخطأ) الغير

الذي يصيب الذمة المالية للمضرور، والضرر المعنوي  ويشمل التعويض الضرر المادي

أيضا والذي يتمثل في المساس بالحرية أو الشرف أو السمعة، وتعد هذه األخيرة من أهم 

مكونات الشركة، فإذا تسبب خطأ المدير في إساءة سمعة الشركة فإن ذلك يحدث ضررا 

أن سمعة الشركة هي التي كبيرا لها قد يفوق الضرر المادي في بعض األحيان، خاصة و

تدفع الغير على التعامل معها، فإذا تم المساس بها يؤدي ذلك إلى االستنفار من التعامل 

  .               معها، والتأثير سلبا على وضعها في السوق، وبالتالي تدهور وضعها المالي

1)- Francis LEFEBVRE (Editions), SARL, Levallois, 2000, op cit, p615.



57

  تسديد ديون الشركة: الفرع الثاني

يجوز للمحكمة إذا أسفر «: ت على ما يلي.ق 578نصت الفقرة الثانية من المادة     

تفليس شركة عن عجز فيما لها من األموال، أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل 

الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه إما على كاهل المديرين، سواء أكانوا 

الشركاء أو بعض  من الشركاء أم ال، أو من أصحاب األجور أم ال وإما على كاهل

.»بدونهالشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو

من خالل نص المادة يتبين أنه من الجزاءات المدنية الناتجة عن قيام مسؤولية المدير 

تسديد ديون الشركة أو بعضها، ويشترط هذا الجزاء توفر حالة إفالس بالنسبة للشركة أو 

، وعجز في أصولها، وإذا تحقق ذلك يكون للوكيل )1(»الشركةتفليس «كما جاء في المادة 

المتصرف القضائي طلب حمل ديون الشركة على المدير وللمحكمة السلطة التقديرية في 

  :   الحكم بذلك، ونشرح تلك الشروط فيما يلي

  إفالس الشركة: أوال

خاضع يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي «ت على أنه .ق 215نصت المادة     

للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة 

».عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس

  :يستخلص من المادة أن شهر اإلفالس يتطلب توافر شرطين موضوعيين

  .صأن يكون الشخص تاجرا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الخا -

  .أن يتوقف عن الدفع -

ال يترتب إفالس وال تسوية «ت على أنه .ق 225كما نصت الفقرة األولى من المادة 

.»قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك

»استعمال مصطلح اإلفالس الذي يقابله باللغة الفرنسية مصطلح األصح -)1 faillite والتفليس يطلق ، «

»التفليس بالتقصيـر: علـى الجرائـم المتعلقة باإلفـالس la banqueroute simple والتفليس بالتدليس  «

« la banqueroute frauduleuse ».

لم يأخذ المشرع بإمكانية تطبيق جزاء تسديد ديون الشركة على المدير في حالة تسويتها القضائية رغم أنه  -

  . ألخيرة أيضا ناتجة عن خطأ المدير، وقد يكون موقف المشرع مبررا نظرا لخطورة اإلفالسقد تكون هذه ا
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يستفاد من هذه المادة أنه باإلضافة إلى الشروط الموضوعية يجب توفر شرط شكلي لشهر 

  :اإلفالس وهو

  .        كم يقضي باإلفالسصدور ح -

وما يهمنا في هذا الموضوع هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن تكون متمتعة 

ونشرح هذه . بالشخصية القانونية، وأن تتوقف عن الدفع وأن يصدر حكم بإفالسها

  :الشروط فيما يلي

  تمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية - 1

غني عن الذكر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية بحسب الشكل     

، كما أنها تخضع )ت.ق 2-19المادة (، وهي تتمتع بصفة التاجر )ت.ق 544/2المادة (

ألحكام القانون المدني وأحكام القانون التجاري، فهي بذلك خاضعة للقانون الخاص، أي 

يبقى لنا أن نوضح متى تنشأ . ت.ق 215في المادة  تدخل ضمن األشخاص المذكورين

  .   شخصيتها المعنوية حتى يمكن تطبيق نظام اإلفالس عليها

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب عقد يتمثل في قانونها األساسي وذلك     

ي العامة الممثلة في الرضا، المحل والسبب، والخاصة وه: بتوافر األركان الموضوعية

واألركان الشكلية  لخسائر،تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة واقتسام األرباح وا

  .والمتمثلة في الكتابة والتسجيل والنشر

وال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال بإتمام إجراءات القيد في السجل التجاري     

سجل التجاري، ونشر ملخصه ويكون ذلك بإيداع العقد التأسيسي لدى المركز الوطني لل

، )ت.ق 548،549المادتين (في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية وفي جريدة يومية 

أما إذا لم تتم تلك اإلجراءات فال تكون للشركة شخصية معنوية وبالتالي ال يمكن شهر 

  .إفالسها

عند تكوين  إذا تخلف أحد األركان الشكلية أو أحد األركان الموضوعية الجوهرية    

  . الشركة تعد هذه األخيرة باطلة

م إذا لم يكن عقد الشركة مكتوبا تعد الشركة باطلة، وال يحتج .ق 418حسب المادة     

على الغير بهذا البطالن إال من تاريخ طلب بطالنها، أي أنه إذا توقفت الشركة عن الدفع 
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ذلك، أي التوقف عن  قبل طلب بطالنها تكون خاضعة لنظام اإلفالس، أما إذا حصل

الدفع، بعد تقديم طلب بطالنها ولم يصحح الوضع أي لم يتم تصحيح اإلجراءات الشكلية، 

تعتبر الشركة في هذه الحالة عديمة الشخصية المعنوية وبالتالي ال يمكن شهر إفالسها، 

ونكون هنا بصدد شركة فعلية أي مجموعة من األشخاص يتعاملون باسم شركة دون 

للغير الرجوع على بطريقة قانونية، ورغم عدم إمكانية شهر اإلفالس إال أن تأسيسها 

األشخاص الذين تعهدوا باسم ولحساب الشركة للحصول على ديونهم، ويكون هؤالء 

األشخاص مسؤولين بالتضامن على تلك الديون، ويمكن للشركة بعد تأسيسها بطريقة 

     ).ت.ق 549المادة (قانونية أن تقبل تحمل تلك الديون 

كالغلط، (تكون الشركة قابلة لإلبطال إذا شاب رضا الشركاء عيب من عيوب الرضا     

أو عارضا من عوارض األهلية كقصر السن أو نقص في األهلية ) التدليس واإلكراه

، إذا شملت هذه العيوب كافة الشركاء أثناء تكوين الشركة تكون باطلة )السفهكالغفلة و(

ويكون ذلك بأثر رجعي أي تصبح كأنها لم تكن وال ) ت.ق 733مادة ال(بطالنا مطلقا 

يجوز شهر إفالسها، وبالعكس يجوز ذلك إذا تعلق العيب في الرضا أو نقص األهلية بأحد 

الشركاء فقط، ويمكن إبطال العقد في هذه الحالة بالنسبة لهذا الشريك فقط كما يمكن 

  .   بقى الشركة محتفظة بشخصيتها المعنويةتصحيح العيب متى أمكن ذلك، وفي الحالتين ت

وتعد الشركة باطلة أيضا إذا كان محلها أو سببها غير مشروعين، وهذا البطالن هو     

بطالن مطلق له أثر رجعي فال يكون للشركة وجود قانوني وال يطبق عليها نظام 

  . اإلفالس

ية المحدودة واجتمعت إذا تخلف ركن تعدد الشركاء بالنسبة للشركة ذات المسؤول    

الحصص في يد واحدة ال تبطل وإنما تحول إلى مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية 

، وإذا تم االتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في )ت.ق 1مكرر 590المادة (المحدودة 

  ).ت.ق 733المادة(الخسائر واألرباح ال تبطل الشركة وإنما يبطل الشرط فقط 

لشركة المنحلة فإنها تبقى متمتعة بالشخصية المعنوية وذلك للضرورة التي بالنسبة ل    

  . ، وبالتالي يمكن شهر إفالسها متى توقفت عن الدفع)م.ق 444المادة (تقتضيها التصفية 
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  التوقف عن الدفع - 2

يقصد بالتوقف عن الدفع عدم دفع دين عند حلول أجل استحقاقه، وهو مختلف عن     

عسر ال يفي بديونه ألنها تفوق ما له من أموال، أي أن الجانب السلبي اإلعسار، فالم

، أما المتوقف عن الدفع فال يكون معسرا )1(تجاوز الجانب اإليجابي في ذمته المالية

بالضرورة وإنما قد يكون ميسورا لكن عدم دفعه لما عليه من ديون عند حلول تاريخ 

  .أدائها يجعله معرضا لإلفالس

ولم يحدد المشرع طبيعة الديون التي يتم التوقف عن دفعها، هل هي مدنية أم تجارية؟     

والراجح فقها إذا تعلق األمر بتاجر أو بشركة تجارية أن يكون محل التوقف عن الدفع 

نظـرا ألهمية الديون التجارية وتأثيرها على حيـاة التاجـر أو الشركة  )2(دين تجاري

تحدث نتيجة عدم الوفاء بها عند حلول أجل استحقاقها، كما أنه ال واالضطرابات التي 

  . يعقل بقاء التاجر مهددا باإلفالس بسبب عدم دفعه لدين مدني

بعد إثبات حالة التوقف عن الدفع تقوم المحكمة بتحديد تاريخه وتقضي باإلفالس، وإذا     

المادة (صدور الحكم باإلفالس  لم يتم تحديده فإن تاريخ التوقف عن الدفع يعد نفسه تاريخ

ونشيـر إلى أنـه ال يجوز للمحكمة أن تحدد تاريخ التوقف عن وفاء ). ت.ق 222

الفقرة األخيرة من المـادة (الديـن بأكثر مـن ثمانية عشر شهرا سابقة لصدور الحكم 

ة الماد(ولها أن تعدله بقرار يتلو حكم اإلفالس ويسبق قفل قائمة الديون ). ت.ق 247/3

، غير أنه ال يجوز ذلك بعد القفل النهائي لكشف الديون حيث يصبح تاريخ )ت.ق 248

  ).   ت.ق 233المادة (التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنين وال يمكن تغييره 

راشد راشد، األوراق التجارية اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، الطبعة  -)1

  .227، ص 2004الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

، مطبعة الكاهنة، الجزائر، )اإلفالس والتسوية القضائية(عرب، محاضرات في القانون التجاري  صبحي -)2

  .55و 54، ص 2000

نادية فضيل، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

  .14، ص 2007الجزائر،



61

  صدور حكم اإلفالس - 3

بعد التحقق من تمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية وتوقفها عن     

الدفع، يبقى شرط آخر يتمثل في صدور حكم اإلفالس، فحسب الفقرة األولى من المادة 

ت ال يترتب اإلفالس بمجرد التوقف عن الدفع وإنما البد من صدور حكم مقرر .ق 225

  .   لذلك

د من تحديد المحكمة المختصة في النظر في دعاوى إفالس الشركة، وهي بدايةً الب    

إ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح  .م.إ.ق 3-40حسب المادة 

.)1(اإلفالس، أو مكان المقر االجتماعي للشركة

  : ونشير إلى أن شهر اإلفالس قد يتم    

أي الشركة ويقدمه ) ت.ق 215المادة (بناء على تصريح مقدم من طرف المدين   -

  .المدير باسمها خالل خمسة عشر يوما من التوقف عن الدفع

  ).ت.ق 216/1المادة (أو بطلب من طرف أحد دائني الشركة  -

  ).ت.ق 216/2المادة (أو بصدور حكم بذلك من المحكمة من تلقاء نفسها  -

سجل التجاري ويجب إعالنه ت في ال.ق 228ويسجل الحكم باإلفالس حسب المادة     

لمدة ثالثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة، كما ينشر ملخصه في النشرة الرسمية لإلعالنات 

القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة خالل خمسة عشر يوما من النطق بالحكم، 

 ويتضمن هذا النشر بيان اسم الشركة ومركزها. وكذلك في مقر الشركة وكافة فروعها

الرئيسي ورقم قيدها بالسجل التجاري وتاريخ حكم شهر اإلفالس ورقم عدد صحيفة 

  .اإلعالنات القانونية التي شهر فيها ملخص الحكم

  العجز في األموال: ثانيا

بعد صدور الحكم بشهر إفالس الشركة يقوم الوكيل المتصرف القضائي بجرد أموال     

المـادة (ل الشركة وتحصيل الديون التي لها ، ثم ببيع أموا)ت.ق 264المادة (المدين 

ركزها الرئيسي في الخارج ويكون لها نشاط في الجزائر فإن مركزها بالنسبة للشركات التي يكون م -)1

، ويعتد به لتحديد المحكمة المختصة في حالة اإلفالس أو التسوية )م.ق 50المادة (الرئيسي هو مركز نشاطها 

     .القضائية



62

، ثم تصفيتها حيث توزع )ت.ق 280المواد (وتحقيق الديون التي عليها ) ت.ق 268

المصاريف، مصاريف اإلفالس، اإلعانات، المبالغ : أصول الشركة حسب الترتيب التالي

الدائنين بنسبة وأخيرا بين جميع ) بما فيها حقوق الدولة(المدفوعة للدائنين الممتازين 

ديونهم المحققة والمقبولة، وكذلك يتم االحتفاظ بالحصة المطابقة للديون التي لم يتم التحقق 

  ).ت.ق 353المادة (منها وعلى الخصوص أجور مديري الشركة

وعند قيام الوكيل المتصرف القضائي بمهامه يمكن أن يالحظ من خالل عمليات     

ل أي أن هناك عدم كفاية في أموال الشركة لتغطية التفليسة أن الخصوم تفوق األصو

جميع ديونها، وذلك ما يسمى بالعجز في األموال، وهو وجود فارق سلبي بين أصول 

ويجب أن يكون العجز مؤكدا، ويتم التحقق منه في مرحلة تسوية . الشركة وخصومها

المتوفرة األصول ووضع كشف الديون، حيث يتجلى من خالل طرح الديون من األموال 

  . أن هناك عدم كفاية في األصول

وعادة ما يقوم القاضي بتحديد مبلغ العجز رغم أن ذلك غير مشروط في كل الحاالت،     

وأن فقد يحكم القاضي على المدير بتسديد بعض ديون الشركة طالما أن العجز مؤكد

، ويتضح األمر من خالل )1(المبلغ الذي يكون المدير مطالب بتسديده أقل من مبلغ العجز

  : المثال اآلتي

يقوم الوكيل المتصرف القضائي بجرد أموال الشركة وتحصيل ما لها من ديون ثم بيع 

ممتلكاها وعلى العموم تسوية كافة أصولها، وعليه في نفس الوقت وضع كشف الديون 

نين التي عليها ويمكنه اكتشاف أن هناك عجز في األصول حتى لو كانت قائمة الدائ

أي خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور الحكم بإشهار اإلفالس (وديونهم لم تكتمل بعد 

، فيتبين مبدئيا من خالل العمليات التي يقوم بها أن الخصوم )ت.ق 283/2حسب المادة 

تفوق األصول وإن كان هذا الفارق في المبلغ غير نهائي حيث يمكنه أن يزيد كلما ظهر 

  .خالل األجل القانونيدائنون آخرون للشركة 

والديون المأخوذة بعين االعتبار لحساب مبلغ العجز في األصول هي الديون الناشئة     

، وال المصاريف المتعلقة بتسوية )2(قبل فتح إجراءات اإلفالس وليست الديون الالحقة له

1)- Francis LEFEBVRE (Editions), Dirigeants de sociétés commerciales, op cit, p851.
2) - Cass.com 28 avril 1998 n° 974 : RJDA août/ septembre 1998 n° 1000.
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¡)1(الديون كأتعاب محافظ البيع بالمزاد العلني الذي نظم إجراءات بيع أموال الشركة

ونشير أيضا إلى أنه ال تدخل في الديون المحسوبة تلك التي تم الوفاء بها وإنما يعتد فقط 

  .بالديون الموجودة والمحققة

ت لم تنص صراحة على وجوب وقوع .ق 578من المادة ونشير إلى أن الفقرة الثانية     

شركة، غير أنه خطأ في اإلدارة من طرف المدير حتى يمكن الحكم عليه بتسديد ديون ال

يمكن استنتاج ذلك بمفهوم المخالفة من الفقرة األخيرة من نفس المادة، حيث يمكن للمدير 

أن يتخلص من المسؤولية بإثباته أنه بذل في إدارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور 

من النشاط والحرص، فمتى لم يتمكن من إقامة الدليل على ذلك وثبت خطؤه في اإلدارة 

  . قامت مسؤوليته

ويجب أيضا أن تتوفر عالقة السببية بين خطأ المدير في اإلدارة والعجز في أموال     

استعمال المدير أموال الشركة في مصاريف شخصية مما نتج عنه : الشركة وأمثلة ذلك

، عدم إمساك المدير حسابات الشركة لعدة أشهر مما أدى إلى )2(نقص كبير في أصولها

على أداة مهمة في التسيير وهي الوثائق الحسابية لمعرفة مدى مردود  عدم الحصول

الشركة، ومواصلة النشاط الخاسر عوض إعالن التوقف عن الدفع وبالتالي وقوع الشركة 

.)3(في خسارة كبيرة

وإذا كان خطأ المدير سببا من مجموعة من األسباب التي أدت إلى عدم كفاية األصول     

  .يجوز للقاضي أن يحكم عليه بتسديد جزء فقط من الديون بالتناسب مع جسامة خطئه

ومن جهة أخرى ال تقوم مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا انتفت     

العجز في األموال عن أزمة اقتصادية في قطاع نشاط الشركة ال عالقة السببية، كأن ينتج 

، في هذه الحالة ال تقضي المحكمة بتسديد ديون الشركة من طرف )4(عن خطأ المدير

  .المدير إذ ال يد له في حالتها المالية المتدهورة

1)- Cass.com 16 février 1993 n° 292 : RJDA JUIN 1993 n° 571
2)- Cass. Com 5 janvier 1999 n° 17. www.legifrance.gouv.fr.
3)- Cass. Com 16 octobre 2001 n° 1728. www.legifrance.gouv.fr.
4)- Cass. Com 17juillet 2001 n° 1489. www.legifrance.gouv.fr.
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 ونشير إلى أنه بعد تقديم الطلب من طرف وكيل التفليسة للقاضي السلطة في تقدير    

الحكم على المدير بتسديد ديون الشركة أم ال، حتى لو توافرت الشروط أي إفالس الشركة 

هذا من جهة، ومـن  »يجوز«والعجز فيما لها من أموال، حيث استعمل المشرع عبارة 

جهة أخرى له أيضا السلطة التقديرية في تحديد المبلغ الذي يكون المدير مطالبا بدفعه، فقد 

الشركة أو بعضها، وعادة ما يرتبط ذلك بمدى خطورة الخطأ، كما له أن يشمل كافة ديون 

  .يصدر الحكم على المديرين إذا تعددوا على وجه التضامن أو بدونه

ولم ينص المشرع صراحة على تطبيق جزاء تسديد الديون على المدير الفعلي، غير     

مسؤولين سواء كانوا  ت، حيث اعتبر المديرين.ق 578/2المادة أنه يظهر ذلك من نص 

من الشركاء أم ال وسواء كانوا مأجورين أم ال، أي يطبق هذا الجزاء على الشخص الذي 

قام بإدارة الشركة دون اعتبار لصفته القانونية تجاه الشركة، ويتأكد ذلك من خالل قيام 

ة مسؤولية الشركاء أيضا أو بعضهم في هذه الحالة بشرط أن يكونوا قد شاركوا في إدار

.      الشركة، وينطبق هذا مع مفهوم المدير الفعلي

  اإلفالس أو التسوية القضائية: الفرع الثالث

إن إعالن إفالس مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبعا إلفالس الشركة ال يتم     

بصورة تلقائية، إال أن هذه القاعدة لو كانت مطلقة لضمنت للمديرين في كثير من الحاالت 

التملص من المسؤولية، فكثرة التعسفات التي تحصل تحت ظل الشخصية المعنوية للشركة 

د إجراءات شهر إفالس الشركة وتسويتها القضائية إلى المدير إذا دفعت المشرع إلى م

وقد نصت . توافرت شروط معينة ليس باعتباره تاجرا فعليا ولكن باعتباره مدير الشركة

في حالة التسوية القضائية لشخص «: ت على ما يلي.ق 224الفقرة األولى من المادة 

كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو معنوي أو إفالسه، يجوز إشهار ذلك شخصيا على 

  :باطني مأجورا كان أم ال

إذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته  -

  .بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة

ؤدي إال إلى توقف أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغالل خاسر ال يمكن أن ي -

.»الدفعالشخص المعنوي عن
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من المادة يتضح أن المشرع لجأ إلى إمكانية مد إفالس الشركة أو تسويتها القضائية إلى 

الفقرة الثانية (مديرها، ويكون عليه أن يتحمل باإلضافة إلى ديونه الشخصية ديون الشركة 

بإدارة الشركة سواء أكان مديرا  ، ويطبق هذا الحكم على كل من قام)من المادة المذكورة

قانونيا أو مديرا فعليا إذا قام تحت ستار الشركة بأعمال تجارية لصالحه الخاص أو 

تصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة أو استغل أموالها استغالال خاسرا من 

المشرع تحقيقا لمصلحته الخاصة، ولم يشترط  عن الدفع شأنه أن يؤدي حتما إلى توقفها

وجود عالقة قانونية بين الشركة والقائم بهذه التصرفات نظرا لخطورة هذه األخيرة على 

  .كيان الشركة

وحتى يحكم القاضي بمد إفالس الشركة أو تسويتها القضائية إلى المدير البد من شهر     

دور إفالس الشركة أو تسويتها القضائية وقد تقدم شرح هذه النقطة في الفرع السابق وص

  .تصرف من المدير يؤدي إلى مد اإلفالس أو التسوية القضائية

سبق أن ذكرنا أن المشرع حدد التصرفات التي تؤدي إلى مد التسوية القضائية     

  :للشركة أو إفالسها إلى المدير، ونتناولها ببعض التفصيل فيما يلي

  قيام المدير بأعمال تجارية في ظل الشخص المعنوي لتحقيق مصلحتـه : أوال

  الخاصة     

ال تؤدي كل األعمال التي يقوم بها المدير لحسابه الخاص وتحت ستار الشركة إلى مد     

والعمل التجاري . اإلفالس أو التسوية القضائية إليه، وإنما البد أن تكون أعماال تجارية

فه في القانون إال أن المشرع اهتم بإيراد مجوعة من األمثلة عنه في المواد رغم عدم تعري

  .األولى، الثانية والثالثة من القانون التجاري

ت هو األعمال .ق 224وقد يكون العمل التجاري أصليا أو تبعيا، والمقصود في المادة 

لصدورها عن  التجارية األصلية وليست التبعية، ألن هذه األخيرة تكتسب صفتها هذه

  . تاجر

  مما يوحي أن قيام المدير بعمـل  »أعمال تجارية«وقـد استعمل المشرع صيغة الجمـع 
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، وهذا ما ذهب إليه القضاء )1(تجاري منفرد ال يؤدي إلى مساءلته، وإنما يشترط التكرار

.)2(الفرنسي

ويشترط أن يقوم المدير باألعمال التجارية في ظل الشركة لمصلحته الخاصة، أي أنه     

يستخدم الشركة كوسيلة للسعي وراء مصالحه مما يتنافى مع طبيعة مهامه والهدف منها 

  .والمتمثل في العمل على تحقيق مصلحة الشركة

  اصةتصرف المدير في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخ: ثانيا

يقوم هذا السبب على الفكرة القائلة باستقالل ذمة الشخص المعنوي عن ذمة الشركاء     

المكونين له وعن ذمة القائمين على إدارته، فتصرف المدير في أموال الشركة على أنها 

أمواله الشخصية يؤدي إلى تداخل ذمته المالية مع الذمة المالية للشركة مما يلزمه تحمل 

  . لبية لذلك وهي إفالسه الشخصي أو خضوعه للتسوية القضائيةالنتيجة الس

وتتكون أموال الشركة باإلضافة إلى رأس المال من كل األموال التي تملكها سواء     

األموال النقدية أو العقارات كالبنايات واألراضي، أو المنقوالت المادية كاآلالت والسلع، 

.ية وبراءة االختراعأو المنقوالت المعنوية كالعالمة التجار

ولم يشترط المشرع أن يهدف المدير إلى تحقيق مصلحة خاصة، فيكفي أن يتعامل في     

والتداخل هنا ال يصل إلى حد اندماج الذمم ألن هذا األخير . أموال الشركة كأنها أمواله

 يعد سببا مستقال لشهر اإلفالس، فذلك دليل على صورية الشركة وممارسته للتجارة

.)3(لحسابه الخاص مما يؤدي إلى شهر إفالسه تبعا لذلك وفق القواعد العامة

ونشير في األخير إلى أنه إذا تم إقفال التفليسة دون أن ترفع دعوى مد إجراءات     

اإلفالس أو التسوية القضائية على المدير، ال يكون للوكيل المتصرف القضائي الذي انتهت 

1)- Arlette MARTIN-SERF, Redressement et liquidation Judiciaire des entreprises,
Effets à l’égard des dirigeants sociaux, Jurisclasseur sociétés, Volume 3, mai 1989,
Fascicule 41-F, p 8.
2)- CA Paris 13 octobre 1954, Dalloz 1955, p 41.

.244، صهاني سمير عبد الرزاق، مرجع سابق -)3

- Francis LEFEBVRE (Editions), SARL, op cit, p 756.
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الصالحية، ويكون لمن له المصلحة رفع دعوى المسؤولية على مدير مهامه ممارسة هذه 

.)1(الشركة طبقا للقواعد العامة

  قيـام المدير لمصلحته الخاصة باستغالل تعسفي خاسر يؤدي إلى توقف : ثالثا

  الشركـة عن الدفع      

را بهدف مؤدى هذا السبب هو استغالل المدير لمشروع الشركة المالي استغالال خاس     

تحقيق مصالح خاصة بعيدا عن مصلحة الشركة ومن شأن ذلك استنزاف أموالها وبالتالي 

وقد تكون المصالح الخاصة . توقفها عن دفع ديونها ومن ثم إفالسها أو تسويتها القضائية

للمدير متعلقة به شخصيا كما قد تتعلق باألغيار ممن يهمه أمرهم كشركة أخرى منافسة 

  .ريكا فيهايكون المدير ش

ما نالحظه بعد هذا التحليل أن المشرع جعل مد اإلفالس أو التسوية القضائية للمدير     

جزاء لالنحراف بالشخصية االعتبارية للشركة عن الغاية التي أوجدت من أجلها، بهدف 

حماية مصالح الدائنين من تهرب المدير من المسؤولية، غير أن المشرع اكتفى بذكر 

لجزاء دون االهتمام بتوضيح كيفية تحصيل الشركة لديونها التي في ذمة أسباب هذا ا

المدير، فهل تتقاسم الشركة وباقي دائني المدير األموال قسمة غرماء أم أن هناك امتياز؟ 

وهل تعد الشركة دائنة ممتازة أم أنها دائنة عادية؟ وهل يعتبر تاريخ دينها ذاته تاريخ 

أو التسوية القضائية أم أنه يوافق تواريخ دائني الشركة؟ ال الحكم على المدير باإلفالس 

نجد لكل هذه التساؤالت جوابا في القانون، غير أنه من المنطق أن تعتبر الشركة دائنة 

عادية حيث ينشأ دينها عند الحكم على المدير باإلفالس أو التسوية القضائية، ذلك ألنه لم 

أن قيمة ديون الشركة تدخل في التفليسة وتقسم بين يكن مدينا لها قبل تاريخ الحكم، كما 

  .دائنيها حسب االمتياز وتاريخ الدين

إذا حصلت الشركة على صلح واق من اإلفالس، ال ونشير في آخر هذا الفرع أنه     

يقضى بإفالس المدير أو تسويته القضائية ولو كانت الشركة متوقفة عن الدفع وطُلب شهر 

1)- Bachir LATROUS, La responsabilité des dirigeants de sociétés en cas de faillite,
Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, n° 1/ 2, 1992,
p169.
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ت حالة توقف الشركة عن الدفع قبل أن يصبح حكم اإلفالس نهائيا، وإذا ُأزيل. إفالسها

يلغى هذا الحكم، وال يمكن تبعا لذلك مد اإلفالس إلى المدير باعتبار أن دعوى المد فقدت 

.)1(أهم شرط من شروطها وهو الحكم بإفالس الشركة

ية ما لم يرد اعتباره، والجدير بالذكر أن إفالس المدير يستتبعه حتما فقد األهلية التجار    

وذلك ما يمنعه من ممارسة التجارة أو أن يكون مديرا لشركة أو عضوا في مجلس اإلدارة 

  . وال في مجلس المراقبة

.207هاني سمير عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -)1
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  الفصل الثاني

 المسؤولية الجزائية لمدير الشركة ذات المسؤولية

  المحدودة

إن التطور االقتصادي وازدياد االنحرافات والتعسفات في مجال إدارة الشركات أظهر     

قصور قواعد المسؤولية المدنية عن دفع المديرين إلى احترام االلتزامات القانونية الواقعة 

عليهم، ذلك ما فرض حتمية تدخل القانون الجنائي واستحداث أحكام جزائية خاصة 

األفعال المرتكبة في هذا المجال، سواء من طرف الشريك أو  بالشركات وتجريم بعض

المدير أو من طرف الشركة ذاتها، والهدف من ذلك هو حماية الشركة والشركاء 

فاألحكام العامة للمسؤولية المدنية غير كافية وحدها لفرض احترام االلتزامات . والدائنين

  .رتكبيهاالقانونية، ومتى وقعت أخطاء جنائية وجبت معاقبة م

وفي إطار سعي المشرع إلى حماية المعامالت التجارية والمحافظة على ما تتسم به     

التجارة من ائتمان فقد جرم مجموعة من األفعال التي قد يقوم بها مديرو الشركات ذات 

المسؤولية المحدودة في القانون التجاري، كما حدد بعض الجرائم التي يرتكبها مسيرو 

األشخاص المعنوية في قانون العقوبات، وفي قوانين أخرى، ونحاول توضيح الشركات أو 

األحكام العامة للمسؤولية الجزائية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خالل تناول 

نورد بعض الجرائم  ، وبعدهاالجزائية تهوسائل دفع مسؤوليتحديد أركان جريمة المدير ثم 

مجال إدارة الشركات في القانون التجاري وقانون العقوبات األكثر انتشارا وخطورة في 

  .والقوانين الجبائية
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  المبحث األول

  األحكام العامة للمسؤولية الجزائية لمدير  

  الشركة ذات المسؤولية المحدودة

إن الجريمة التي يرتكبها مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة كغيرها من الجرائم     

ركن شرعي، ركن مادي وركن معنوي، ومتى توفرت : يشترط لقيامها توافر ثالثة أركان

هذه األركان قامت الجريمة، غير أنه للمدير أن يدفع مسؤوليته بأحد وسائل دفع 

  .  المسؤولية

  المطلب األول

  أركان الجريمة المسندة إلى المدير

تتكون جريمة مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ركن شرعي، ركن مادي     

  .وركن معنوي، ونخصص فرعا لكل ركن

  الركن الشرعي: الفرع األول

يعد الركن الشرعي أول أركان الجريمة وغيابه يعني انعدامها، ويقوم هذا الركن على     

حيث  )1(ة الذي يعتبر من الركائز األساسية التي يقوم عليها قانون العقوباتمبدأ الشرعي

.»ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون«نص في مادته األولى على أنه 

والركن الشرعي معناه أن الجريمة ال تنشأ إال بوجود نص قانوني مع عدم توفر سبب     

دأ شرعية الجرائم والعقوبات أي حصرها في نصوص من أسباب اإلباحة، ويقوم على مب

التجريم التي تحدد صور الفعل الذي يعطيه المشرع وصف الجريمة واألركان التي يجب 

  . توافرها والعقوبة المقررة متى اكتملت تلك األركان

ويأتي في صدارة النصوص التجريمية قانون العقوبات الذي يحتوي على األحكام     

التي ون الجنائي وعلى أغلب صور الجرائم، باإلضافة إلى القوانين المكملة له العامة للقان

، ج ر المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966جوان 08المؤرخ في  156-66األمر رقم   -)1

  .49دد ـع
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غير أن ذلك ال يستبعد االستعانة . تحتوي على بعض الجرائم المتعلقة بمواضيع محددة

بقواعد غير جنائية لتحديد معالم بعض الجرائم كما هو الحال مثال في جريمة خيانة 

لمادة يشترط المشرع وجود أحد العقود المذكورة في ا األمانة، فحتى تتحقق هذه الجريمة

كالوديعة والوكالة والرهن ولتفسير هذه العقود البد من االستعانة بأحكام  ع.ق 376

  .القانون المدني

ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أن تفسير النص التجريمي له أهمية بالغة وذلك حتى     

أجله، ويرجع تفسيره إما إلى المشرع ذاته وذلك يطبق حكمه وفق الغرض الذي وضع من 

بوضع نص الحق يوضح النص الذي جاء فيه غموض، وإما إلى القاضي عند فصله في 

ومن أهم أحكام التفسير عدم . الوقائع المعروضة عليه على أن يكون ذلك في إطار ضيق

ى فعل لم يرد القياس في النصوص الجنائية فال يجوز تطبيق أحكام خاصة بفعل مجرم عل

نص يجرمه، وكذلك قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم، فمتى تميز النص بالغموض 

  .      وجب على القاضي تفسيره بما يحقق مصلحة المتهم

وحتى يطبق النص القانوني المتعلق بالتجريم البد أن يكون ساري المفعول من حيث     

  . الزمان ومن حيث المكان

تشريعية ومنها الجنائية وتبدأ في السريان منذ نشرها في الجريدة تنشأ النصوص ال    

الرسمية وتبقى نافذة إلى أن يتم إلغاؤها إما صراحة بصدور نص جديد يقضي بإلغاء 

. النص القديم، أو ضمنا بصدور نص جديد يتضمن أحكام مخالفة ألحكام النص القديم

ن معين تطبق عليها أحكامه حتى لو تم فاألفعال المجرمة المرتكبة خالل فترة سريان قانو

إلغاؤه الحقا، في حين ال يطبق القانون الجديد على األفعال السابقة له وهذا ما يسمى 

بقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي التي جاءت بها المادة الثانية من قانون العقوبات، غير 

يتمثل في رجعية النص إذا أن هذه القاعدة ليست مطلقة فقد ورد استثناء في نفس المادة 

كان أصلح للمتهم أي أقل شدة من النص الذي كان ساري المفعول أثناء وقوع الجريمة، 

ولتطبيق هذا االستثناء على القاضي التحقق من أن تطبيق القانون الجديد أصلح للمتهم كأن 
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ي على تكون العقوبة مخففة، وأن هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ قبل صدور حكم نهائ

.)1(المتهم

  : أما بالنسبة لسريان النص الجنائي من حيث المكان فإنه يقوم على المبادئ التالية    

أي تطبيق القوانين الجزائرية على كل الجرائم التي ارتكبت على : إقليمية النص الجنائي -

  .إقليم الدولة الجزائرية وأي إقليم خاضع لسيادتها بغض النظر عن جنسية الجاني

على كل جريمة مرتكبة من ومعناه تطبيق القوانين الجزائرية: شخصية النص الجنائي -

  .شخص يحمل الجنسية الجزائرية مما كان مكان ارتكابها

ويقصد به تطبيق القوانين الجزائرية على الحقوق األساسية : عينية النص الجنائي -

  .ة ومكان وقوعهاالمتعلقة بالدولة الجزائرية، بغض النظر عن مرتكب الجريم

أي تطبيق القوانين الجزائرية على مرتكب الجريمة المقبوض : عالمية النص الجنائي -

.)2(عليه في إقليم الدولة أيا كانت جنسيته ومكان ارتكاب الجريمة

باإلضافة إلى المبادئ التي تقدم ذكرها فإنه حتى تطبق أحكام التجريم يجب أال يدخل     

المبررة الواردة في قانون العقوبات وهي أمر وإذن القانون والدفاع األفعال الفعل ضمن 

وأال يكون هناك مانع من موانع المسؤولية وهي حالة ) 40و 39المادتين (المشروع 

  ، أو عذر مـن)3()49المادة (وصغر السـن ) 48المادة (، اإلكـراه )47المادة(الجنـون 

عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  -)1

لجزائري، القسم العام، عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اوأيضا  .وما يليها 123، ص 2009الجزائر، 

.وما يليها 92، ص 2005الجريمة، الطبعة السادسة،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : الجزء األول

  : انظر في تفصيل الركن الشرعي للجريمة -)2

للنشر رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، األحكام العامة للجريمة، الطبعة الثانية، الشركة الوطنية  -

  .وما يليها 101، ص 1976والتوزيع، الجزائر، 

 ة، دار النهضة العربية، القاهرة،دساس، الطبعة الماعشرح قانون العقوبات، القسم ال ،محمود نجيب حسني -

  .63، ص 1989

النظرية العامة للجريمة، الطبعة األولى، مؤسسة : مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، الجزء األول -

  . وما يليها 280، ص1984لبنان،  -فل، بيروتنو

سنة، أما بين  13المقصود بصغر السن الذي يعد مانعا للمسؤولية أن يكون المتهم دون سن التمييز أي  -)3

ادة ـالم(سنة فإن صغر السن ال يعد في كل الحاالت مانعا للمسؤولية فيكون مخففا لها فقط  18ة وـسن 13

 =ة المدير الجزائية ال يمكن تصور التمسك بصغر سن المدير لدفع المسؤوليةوفي إطار مسؤولي). ع.ق 50
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.)1()52المادة (األعذار القانونية وهي حاالت واردة في القانون على سبيل الحصر  

إن الحاالت التي تثار فيها مسؤولية المدير الجزائية واردة في فيما يخص موضوعنا ف    

قوانين عدة، منها الجرائم التي يرتكبها وتثير مسؤوليته وحده دون مسؤولية الشركة كتلك 

المنصوص عليها في الفصل األول من الباب الثاني ضمن الكتاب الخامس من القانون 

المواد في  »ت ذات المسؤولية المحدودةمخالفات تتعلق بالشركا«التجاري تحت عنوان 

والجرائم الواردة في قانون العقوبات ونقتصر على تناول جريمة  ،805إلى  800

كما قد تكون جريمة المدير مرتبطة . التزوير، جريمة النصب وجريمة خيانة األمانة

مكرر من قانون العقوبات على ما  51تنص المادة بجريمة الشركة، وفي هذا المجال 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، «: يلي

يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

إن المسؤولية الجزائية . أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

لشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة ا

، يفهم من نص المادة أن جميع الجرائم التي ترتكب من طرف الشخص المعنوي »األفعال

عند نص القانون على مساءلته، قد ) الشركة ذات المسؤولية المحدودة في موضوعنا(

، وفي هذا )الذي قد يكون المدير(تؤدي إلى مساءلة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة 

العديد من القوانين التي تنص على الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي أو  المجال هناك

الشركة كقانون العقوبات، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون التسجيل 

  .وقانون الطابع وغيرها، وسيكون لنا المجال لتفصيلها الحقا

دا م أو مرشّ.من ق 40سنة حسب المادة  19ذلك ألنه يجب أن يكون كامل األهلية عند تعيينه أي بالغا سن =

  .  ت.ق 5حسب المادة 

يبلغ السلطات اإلدارية أو ...« اإلعفاء من العقوبة لمن: الواردة في قانون العقوبات القانونية من األعذار -)1

، يستفيد )92/1المادة ( »القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

األشرار المكونة الرتكاب أيضا من العذر المعفي من العقوبة الجاني الذي يبلغ السلطات باالتفاق أو جمعية 

، كذلك األمر بالنسبة لجرائم )179المادة (جناية بشرط أن يتم ذلك قبل الشروع في الجريمة وقبل بدء التحقيق 

، 373، 368المواد (السرقة، النصب، خيانة األمانة وإخفاء األشياء التي تتم بين األصول والفروع واألزواج 

377¡389.(
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مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تناول  وسنقتصر في دراستنا لجرائم    

الركنين المادي والمعنوي لكل جريمة دون الركن الشرعي باعتباره قائما بوجود النص 

  .التجريمي

  الركن المادي: الفرع الثاني

الركن المادي للجريمة هو الفعل أو االمتناع الذي ال تقوم الجريمة بدونه، عناصر     

  .نتيجة وعالقة السببية بينهما، فعل: ثةالركن المادي ثال

  الفعل: أوال

الفعل هو سلوك إرادي يأتيه الشخص مع كون هذا السلوك غير مشروع ومعاقب عليه     

قانونا، حيث تتشكل لدى الجاني اإلرادة الرتكاب الجريمة، وتعد مصدر الفعل، فهي القوة 

النفسية التي تدفع الشخص إلى القيام بالفعل مع إدراكه لتصرفه، أما السلوك فهو كل ما 

  .، سواء أكان إيجابيا أو سلبيا)1(تصرف يصدر عن اإلنسان من

بالنسبة للسلوك اإليجابي فهو حركة أو مجموعة حركات إرادية صادرة عن أعضاء     

جسم اإلنسان بهدف تحقيق أثر مادي معين، وال اعتبار باألفكار التي تكون في نفس 

ة السرقة، مثال في جريم(الجاني دون تجسيد مادي لها بحركة اليد أو الرجل أو الرأس 

  ).كجريمة السب وجريمة القذف(أو حركة اللسان ) جريمة الضرب والجرح

وال يكفي السلوك اإليجابي وحده الكتمال الركن المادي ولكن البد من توفر عنصر     

اإلرادة المكون من إدراك الجاني للفعل الذي سيقدم عليه مع حرية اختياره، فال تقوم 

الفعل مسيطرا على حركاته كأن يغمى عليه مثال فيقع على  الجريمة إذا لم يكن مصدر

.)2(شخص ويصيبه بجروح، أو كأن يكره ماديا أو معنويا على ارتكاب الجريمة

: ومن جرائم الفعل التي ترتكب من طرف مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة    

ساءة استعمال أموال خيانة األمانة، تقديم ميزانية غير صحيحة، توزيع أرباح صورية وإ

  .210ق، ص رضا فرج، مرجع ساب -)1

  .227و 226مرجع سابق، ص عبد اهللا أوهايبية، : في السلوك اإلجرامي اإليجابي التفصيل انظر -)2
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أو قروض الشركة، فأفعال االختالس والتبديد، التقديم، التوزيع واالستعمال المنحرف كلها 

  .تتطلب حركات عضوية صادرة عن المدير بهدف تحقيق نتيجة معينة

واألصل في التجريم أنه يقع على األفعال اإليجابية، غير أنه قد يعاقب الشخص على     

فالسلوك السلبي هو االمتناع أو إحجام الجاني . ى نص القانون على ذلكالسلوك السلبي مت

عن القيام بفعل إيجابي معين كان البد من القيام به في ظروف معينة يحددها المشرع، مع 

ورغم المظهر السلبي لالمتناع إال . وجود التزام قانوني بهذا الفعل وإمكانية قيام الممتنع به

  . ابيةأنه يؤدي إلى نتائج إيج

وفيما يخص مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد نص المشرع على مجموعة    

من الجرائم التي تقوم بامتناع المدير عن القيام بأعمال معينة تدخل في مهامه الرئيسية 

كعدم وضع الجرد وحساب االستغالل العام وحساب النتائج والميزانية في كل سنة مالية، 

نعقاد جمعية الشركاء في اآلجال القانونية، إغفال التأشير على جميع عدم العمل على ا

العقود أو المستندات الصادرة من الشركة بتسمية الشركة مسبوق أو متبوع بلفظ شركة 

  .  ذات مسؤولية محدودة أو مختصرها مع ذكر رأسمالها وعنوان مقرها الرئيسي

كات المكونة للجريمة، كما قد يكون وقتيا وقد يكون سلوك المدير وحيدا أو تتعدد السلو    

.)1(أو مستمرا في الزمن

  النتيجة: ثانيا

حتى تقوم الجريمة البد من تحقق النتيجة التي تتمثل في أثر السلوك اإلجرامي، فمثال     

في خيانة األمانة يكون المال في حيازة الشركة ثم يصبح في حيازة المدير بعد ارتكاب 

توزيع أرباح صورية بعد قيام المدير بفعل التوزيع تصير األرباح الفعل، وفي جريمة 

والتغيير المادي الذي يكون أثر الجريمة يشكل ما يسمى . الصورية تحت تصرف الشركاء

  .بالمدلول المادي للنتيجة

، فعدم قيام )2(أما المدلول القانوني للنتيجة فيتمثل في االعتداء على الحق المحمي قانونا    

الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإعداد الوثائق الحسابية للشركة يعد اعتداء على  مدير

1)- Francis LEFEBVRE (Editions), Dirigeants de sociétés commerciales, op cit, p 863.

  .213رضا فرج، مرجع سابق، ص  -)2
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حق الشركاء في الحصول على الحسابات المتعلقة بالجرد وحساب االستغالل وحساب 

النتائج والميزانية والتقرير عن عمليات السنة المالية، وإغفال التأشير على العقود والوثائق 

بالشركة يشكل اعتداء على حق الغير في التعرف على من يتعامل  بالمعلومات المتعلقة

  .معه أي حقه في معرفة شكل الشركة مثال ورأسمالها

ونشير إلى أن النتيجة بمفهومها القانوني هي التي تمثل عنصرا البد من توافره لقيام     

الركن المادي، أي تحقق االعتداء على الحق الذي يحميه القانون، وال يشترط تحقق 

، فامتناع المدير عـن توجيه )1(المفهوم المادي لها أي حدوث أثـر مادي في الواقع

جال المحددة قانونا يؤدي إلى التعدي على حقه في الحضور في استدعاءات للشريك في اآل

  .اجتماعات الجمعية العامة، ولو لم يترتب أي أثر مادي على ذلك

  عالقة السببية: ثالثا

قيام الركن المادي وجود عالقة سببية  يستلزمفضال عن عنصري الفعل والنتيجة     

وال يثار أي . لنتيجة وتأثيره في وقوعهابينهما، أي ارتباط الفعل الذي يأتيه المدير با

إشكال في إثبات عالقة السببية إذا كان فعل المدير الجاني وحده المؤدي للنتيجة، لكن متى 

  .تدخّلت عدة عوامل لتحقيقها إلى جانب فعل المدير يطرح إشكال ربط هذا األخير بالنتيجة

دة آراء فقهية اختلفت من حيث ولتحديد عالقة السببية بين الفعل والنتيجة ظهرت ع    

أهمية دور فعل الجاني في تحقيق النتيجة، هل يعادل العوامل األخرى أم يجب أن تكون 

نظرية : للفعل المرتبط بالنتيجة أهمية خاصة؟ وأهم النظريات التي برزت في هذا المجال

ما فيها فعل تعادل األسباب التي تقوم على كون كل العوامل المتدخلة في إحداث النتيجة ب

الجاني متكافئة، نظرية السبب األقوى أو الفعال أي أن العوامل التي تتدخل في تحقيق 

النتيجة تختلف من حيث قوتها ويجب أن تنسب النتيجة للسبب األقوى، ونظرية السبب 

المالئم ومؤداها أن السلوك الذي يعتد به والذي يعتبر سببا للنتيجة هو السلوك الذي كان 

.)2(وقع أن يحدث النتيجة اإلجرامية حسب السير العادي لألمورمن المت

 - ابراهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت -)1

  .  وما يليها 69، ص 1981لبنان، 

  :=انظر في تفصيل هذه النظريات -)2
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ونشير في هذا المقام إلى أن عالقة السببية يجب أن تتوفر أيضا بين الفعل ولو كان     

سلوكا سلبيا والنتيجة حتى تقوم الجريمة، فالمدير الممتنع يعلم بتوفر ظروف معينة تفرض 

عليه قانونا القيام بالتزام معين وأن امتناعه فيه توجيه لتلك الظروف بهدف تحقيق مصالح 

  .    أن سلوكه يؤدي إلى ارتكاب الجريمةمعينة رغم 

  الركن المعنوي: الفرع الثالث

إلى جانب الركن الشرعي والركن المادي للجريمة يجب الكتمال هذه األخيرة وقيام     

المسؤولية الجزائية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة توفر الركن المعنوي، فال 

يكفي أن يصدر عن المدير فعل مجرم قانونا، بل البد من توفر ركن معنوي يتمثل في 

  .      اب الجريمة وأهليته للمساءلةاتجاه إرادة الجاني الرتك

وتوفر اإلرادة وحده غير كاف بل البد أن تكون صالحة وأن تتجسد في أرض الواقع     

وتتجه إلى ارتكاب الفعل، سواء أكان ذلك عن تعمد وبسوء نية أو بدون تعمد وبسبب 

في الجرائم  اإلهمال، وهذا ما يقودنا إلى تقسيم صور الركن المعنوي إلى القصد الجنائي

  . العمدية والخطأ الجنائي في الجرائم غير العمدية

واإلرادة المقصودة في الركن المعنوي والمأخوذة بعين االعتبار هي اإلرادة اآلثمة     

التي أثرت في الجاني ووجهت سلوكه إلى القيام بالركن المادي للجريمة، مع توفر حرية 

  .ائي أو مخالفتهااختياره لالنصياع ألحكام القانون الجن

استعمال قدراته الذهنية  منفتتحدد المسؤولية الجزائية على أساس إمكانية الجاني     

لالختيار بين إطاعة القانون، أو إتيان الفعل غير المشروع مع إدراكه للضرر الذي 

وتبعا لذلك تنتفي المسؤولية . )1(سيحققه للمجتمع والجزاء الذي سيوقع عليه نتيجة لسلوكه

  . إذا انعدمت حرية االختيار وتخفف إذا انتقصت

  .وما يليها 234عبد اهللا أوهايبية، مرجع سابق، ص = 

، ص 1990في شرح قانون العقوبات، القسم العام، المطبعة الجديدة، دمشق،  عبد الوهاب حومد، المفصل -

  .وما يليها 217

  .وما يليها 137، ص 1979مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

.وما يليها 234مرجع سابق، ص  حومد، عبد الوهاب -)1
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ونالحظ في مواد قانون العقوبات أن المشرع يذهب إلى انتفاء المسؤولية متى انتفت     

المتعلقة بكون مرتكب الجريمة في حالة جنون  47حرية االختيار كما هو الحال في المادة 

49ة تحت تأثير اإلكراه، والمادة المتعلقة بارتكاب الجريم 48وقت إتيان الفعل، والمادة 

التي تقضي بعدم توقيع العقوبة إذا كان مرتكب الفعل قاصرا دون سن التمييز أي لم يبلغ 

سن ثالثة عشر سنة، غير أن ذلك ال يعني عدم اتخاذ أي إجراء حيالهم بل يمكن توقيع 

  .  تدابير أمن ضد المجنون وتدابير الحماية والتربية ضد القاصر

ا أخذ المشرع بتخفيف المسؤولية إذا انتقصت حرية االختيار ومن ذلك الفقرة الثانية كم    

حيث تخفف العقوبة على القاصر المميز الذي يتراوح سنه بين  50، والمادة 49من المادة 

  .ثالثة عشر وثمانية عشر سنة

رادة التي وخالصة القول بالنسبة ألساس الركن المعنوي للجريمة هو أنه يقوم على اإل    

  .تتطلب بدورها توفر عنصري التمييز وحرية االختيار

فيقصد بالتمييز قدرة الشخص على تقدير الفعل الذي يقدم عليه وفهم طبيعته واآلثار     

المترتبة عليه والخطورة التي تكمن في القيام به، أي إدراك الجاني العناصر المادية للفعل 

  . واآلثار الناتجة عنه

اءلة مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تستلزم تمتعه باألهلية الجنائية، أي ومس    

صالحيته للمساءلة عن أفعاله بتوفر التمييز لديه كما سبق القول باإلضافة إلى عدم إصابته 

  .  بالجنون وقت ارتكاب الجريمة

و اإلرادة وقد سبقت اإلشارة فيما تقدم إلى أن أساس الركن المعنوي للجريمة ه    

فإذا قامت هذه األخيرة على . اإلجرامية التي تتجسد في النشاط اإلجرامي النفسي للجاني

سوء نية وروح العدوان ونية اإليذاء واتجهت في ارتكاب ماديات الجريمة إلى القيام 

أما إذا . ى أيضا بالعمدبالفعل للحصول على النتيجة، كنا بصدد القصد الجنائي أو ما يسم

اإلرادة إلى إتيان الفعل المجرم دون قصد، حيث يكون الجاني مسيطرا على  انصرفت

السلوك المادي دون نتيجة هذا السلوك، وإرادته لم تتجه لتحقيق تلك النتيجة، فنكون أمام 

  .وتبعا لذلك تقسم الجرائم بدورها إلى عمدية وغير عمدية. الخطأ غير العمدي
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  القصد الجنائي: أوال

إن الصورة األكثر خطورة للركن المعنوي للجريمة هي القصد الجنائي، ومعظم     

  .الجرائم الواردة في النصوص الجنائية جرائم عمدية

لم يعرف المشرع القصد الجنائي رغم اشتراطه في العديد من الجرائم، ويظهر ذلك     

العمد، العلم : ذلك ألفاظمن خالل استعمال ألفاظ توحي بوجوب توفره لقيام الجريمة، ومن 

 نصوصوسوء النية، مناورات الغش، الطرق التدليسية، كما ورد في مجموعة من ال

ت التي .ق 800المتعلقة بمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومثال ذلك نص المادة 

المسيرون «¡»المسيرون الذين قدموا عمدا«¡»...المسيرون الذين تعمدوا«: جاء فيها

¡»...استعماال يعلمون أنه مخالف لمصلحة الشركة... الذين استعملوا عن سوء نية

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلـة التي جـاء  1-303ونـص المادة 

  .، وعدة مواد أخرى سنتطرق لها الحقا»...باستعمال طرق تدليسية... «: فيها

، وكلها تدور حول فكرة أنه انصراف )1(د الجنائيوقد اختلفت التعاريف الفقهية للقص    

، أي أن الجاني استهدف بنشاطه )2(إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها

  .اإلجرامي االعتداء إراديا على مصلحة يحميها القانون

قبل شروع الجاني في القيام بماديات الجريمة، البد أوال أن يتوفر لديه العلم     

فالقصد الجنائي تبعا لذلك . ناصرها، ومن ثَم تتحرك إرادته لتوجهه الرتكاب الفعلبع

.)3(العلم واإلرادة: يتكون من عنصرين

العلم هو توفر المعلومات الكافية لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة، ومعرفته الذهنية     

ي بالعناصر القانونية وال يعني علم الجان. للعناصر المكونة لها حسب ما يحدده القانون

للجريمة معرفة أركان الجريمة معرفة حقيقية ومعمقة، وإنما يتعلق األمر بعلم الجاني بأن 

فعله غير مشروع وخاضع للتجريم، وذلك مفترض وال يخضع لإلثبات، حيث أنه ال يعتد 

.87ابراهيم الشباسي، مرجع سابق، ص : فيانظر مختلف التعاريف  -)1

.407رضا فرج، مرجع سابق، ص  -)2

  .وما يليها 583محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -)3
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، فال يؤثر جهل الجاني »عدم جواز االعتذار بجهل القانون«بجهل القانون تطبيقا لمبدأ 

  . بأن فعله مجرم لقيام القصد الجنائي لديه وبالتالي مسؤوليته الجزائية

فال يعتد مثال . كما أن العلم ال يتعلق بمعرفة الجاني لشروط قيام المسؤولية الجزائية    

، أو لشروط )ع.ق 49سنة حسب المادة  18(بعدم علمه أنه بلغ سن الرشد الجنائي 

  .سعقاب في جرائم التفليتوقف الشركة عن الدفع يعد شرطا للالعقاب، ف

فالعلم بعناصر الجريمة يتعلق أساسا بعلم الجاني أن الحق الذي يعتدي عليه محمي     

قانونا كالحق في األمانة في جريمة خيانة األمانة وجريمة إساءة استعمال أموال أو 

في جريمة توزيع أرباح صورية،  قروض الشركة، والحق في الحصول على أرباح حقيقية

والحق في الحصول على حسابات الشركة في جرائم االمتناع عن تقديم الوثائق الحسابية 

ومديري (وعلى العموم فأغلب جرائم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة . للشركاء

ففي . تقوم على االعتداء على الحق في اإلدارة األمينة والنزيهة) الشركات بصفة عامة

أغلب هذه الجرائم يكون المدير عالما بواجبه القانوني تجاه الشركة والشركاء والغير، وفي 

المقابل حقوق هؤالء عليه، ومع ذلك يختار االعتداء عليها فيصدر عنه الفعل المجرم 

  .لتحقيق أغراض خاصة

هذه وينصب العلم أيضا على صالحية الفعل غير المشروع لتحقيق النتيجة، وأن     

  .النتيجة متوقعة حسب السير العادي للواقعة اإلجرامية

يجب أيضا أن يكون الجاني عالما بالظروف التي تدخل في ارتكاب الجريمة وتكييف     

، كعلم المدير أن المال مملوك للشركة في جريمة خيانة )1(بعض الوقائع التي تجعلها عمدية

  .األمانة

ائي فهو اإلرادة، فبعد علم الجاني بعناصر الجريمة يتخذ أما العنصر الثاني للقصد الجن    

قرار ارتكابها، حيث تتكون لديه قوة نفسية وذهنية تتمثل في اإلرادة التي توجهه إلى 

تحريك جسمه أو بعض أعضائه إلتيان الفعل المادي للجريمة في جرائم الفعل، أو بالعكس 

  . االمتناع، من أجل تحقيق نتيجة معينة عدم القيام بالفعل الملزم عليه قانونا في جرائم

، شرح قانون العقوبات، القسم 1عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، الموسوعة الجنائية  فخري -)1

  .  وما يليها 176، ص 2010طبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، العام، ال
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ونشير إلى أن القصد الجنائي يالزم الركن المادي للجريمة، فقد يتوافر العلم واإلرادة     

مثال لدى الجاني عند القيام بالسلوك المادي، ففي جريمة توزيع أرباح صورية يكون 

مطابقة للواقع المالي المدير عالما بأن األرباح التي يضعها تحت تصرف الشركاء غير 

كما قد يتوفر العلم عند تحقق النتيجة، كأن يأخذ المدير . للشركة وقت قيامه بفعل التوزيع

بعض أموال الشركة دون علمه بأنها مملوكة لها، وبعد تحقق النتيجة أي كون األموال في 

قق القصد حوزته يعلم أنها تعود للشركة ومع ذلك تتجه إرادته لالحتفاظ بها، وبذلك يتح

  .الجنائي لديه ويعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة

وتتعدد أنواع القصد الجنائي فهناك قصد مباشر وقصد غير مباشر، قصد محدد وقصد     

ونحاول شرح كال منها . غير محدد، قصد بسيط وقصد عمد، وقصد عام وقصد خاص

.)1(باختصار

ى القيام بالفعل مع علمه اليقيني بتحقق النتيجة القصد المباشر هو اتجاه إرادة الجاني إل    

أما القصد غير المباشر أو االحتمالي فيقوم بالنسبة للنتائج المحيطة . كأثر حتمي للفعل

بالنتيجة التي ابتغاها الجاني مع إمكانية توقعه لها، وإن لم تتجه إرادته إليها غير أنه قبل 

نتيجة الرئيسية وبالتالي قيام جرائم أخرى بالمخاطرة، مما يترتب عنه نتائج مجانبة لل

  . عمدية أيضا

القصد المحدد يعني أن يكون موضوع الجريمة محددا كمن يقدم على قتل شخص     

أما القصد غير المحدد فتتجه فيه اإلرادة إلى تحقيق نتيجة معينة دون تحديد . محدد بالذات

على مجموعة من الناس دون  موضوعها، كأن يقدم الجاني على القتل بإطالق الرصاص

  .تحديد شخص و أشخاص معينين

ونالحظ أن تقسيم القصد الجنائي إلى مباشر و غير مباشر، وإلى محدد وغير محدد ما     

هو إال تقسيم نظري ليست له أهمية من الناحية القانونية، حيث أن ذلك ال يؤثر على قيام 

  .المسؤولية الجنائية عن الجريمة العمدية في كل تلك الصور على نفس النحو

قصد بسيط وقصد عمد، فالقصد البسيط هو الذي يتكون مباشرة يقسم القصد أيضا إلى     

أما القصد العمد . بعد النية اإلجرامية أو في وقت قصير بينها وبين التنفيذ المادي للجريمة

فيتكون في مدة معينة كافية لتفكير وعزم الجاني على ارتكاب الجريمة، أي أن المدة بين 

  .وما يليها 311مرجع سابق، ص  محمد سالمة، مأمون: انظر في تفصيل ذلك -)1
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لفعل كافية لهدوء الجاني وتصميمه ونفسه مستقرة تكون اإلرادة واإلقدام على ارتكاب ا

ع .ق 256على القيام بالجريمة، وذلك ما عبر عنه المشرع بسبق اإلصرار في المادة 

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على االعتداء على شخص معين أو حتى «حيث عرفته بأنه 

قفة على أي ظرف على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متو

، ويمكن إثبات سبق اإلصرار من الوقائع الخارجية المحيطة بالجريمة، »أو شرط كان

والتهديد مثال، ومن شأن ذلك تشديد العقوبة ) 257المادة (وأقوال وأفعال الجاني كالترصد 

  .على الجاني

توافره في  بالنسبة للقصد العام والقصد الخاص، فإن القصد العام هو القصد المشترط    

كل الجرائم العمدية أي توافر علم الجاني بعناصر الجريمة وانصراف إرادته إلى تحقيق 

أما القصد الجنائي الخاص فيشترطه المشرع في بعض الجرائم . مادياتها من فعل ونتيجة

باإلضافة إلى القصد العام، فزيادة على العلم واإلرادة الواجب توافرهما في الجرائم 

، ويتطلب ذلك )1(جب أيضا في بعض الجرائم توفر عنصر الباعث أو الغايةالعمدية ي

البحث عن إحساس الجاني والرغبة التي يتجسد فيها هذا اإلحساس والتي تهدف إلى تحديد 

غرض خاص من وراء ارتكاب الجريمة، فمثال في جريمتي إساءة استعمال أموال أو 

صوات يهدف مدير الشركة ذات قروض الشركة وإساءة استعمال الصالحيات واأل

المسؤولية المحدودة إلى تحقيق أغراض شخصية مع علمه بتنافي ذلك مع مصلحة 

  . الشركة، فيعد ذلك قصدا جنائيا خاصا إلى جانب القصد الجنائي العام

ونشير في آخر دراستنا للقصد الجنائي أنه الصورة الغالبة التي يتخذها الركن المعنوي     

لذلك نتناول الخطأ غير . لتي يرتكبها مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودةفي الجرائم ا

  :             العمدي كأحد صور الركن المعنوي بإيجاز فيما يلي

  الخطأ غير العمدي  - ثانيا

الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي يتنافى مع الحيطة والحرص اللّذان تتطلبهما الحياة     

فمن واجب كل شخص عدم القيام باألفعال الخطيرة . )2(االجتماعية والنصوص القانونية

، شرح قانون العقوبات، القسم 1فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، الموسوعة الجنائية  -)1

.187و 186 العام، مرجع سابق، ص

.439رضا فرج، مرجع سابق، ص  -)2



83

التي فيها مساس بحق أو مصلحة يحميها القانون، واجتناب ذلك بتوخي الحذر ومراعاة 

  .ين لذلكالحيطة والحرص الالزم

ويقوم الخطأ غير العمدي على أساس اتجاه اإلرادة إلى القيام بالسلوك اإليجابي أو     

. السلبي المكون للركن المادي للجريمة دون انصرافها إلى النتيجة التي تحققت في الواقع

  .ي فقط وهو الفعلادفالجاني في هذه الحالة يكون مسيطرا على جزء من الركن الم

لى أن الجرائم غير العمدية التي تقوم على الخطأ ال ترتكب فقط بالسلوك ونشير إ    

  .  السلبي، فقد يتخذ الخطأ شكل السلوك اإليجابي

: ع وهي.ق 289و 288وقد وردت صور الخطأ الجنائي غير العمدي في المادة     

  .الرعونة، عدم االحتياط، عدم االنتباه، اإلهمال وعدم مراعاة األنظمة

الرعونة الطيش والخفة، وبعدم االحتياط عدم اتخاذ ما يلزم لتجنب وقوع الخطأ ويقصد ب

مع توفر الوعي لدى الجاني بالخطأ، أما عدم االنتباه أو اإلهمال فهو يتضمن معنى 

السلوك السلبي، وأخيرا عدم مراعاة األنظمة ويقصد بها النصوص التنظيمية واللوائح 

تنفيذية لحفظ النظام واألمن والصحة، وكذلك النظم والمنشورات الصادرة عن السلطة ال

.)1(الداخلية التي تنظم سير المؤسسات والشركات

ويكفي تحقق صورة واحدة من الصور المذكورة لقيام الخطأ، فإذا نتج الخطأ مثال عن     

اإلهمال ال يشترط لقيام المسؤولية الجزائية على أساس الجريمة غير العمدية أن يخالف 

  .ني أيضا األنظمةالجا

وقد يطرح إلى األذهان تساؤل حول ما إذا كانت صور الخطأ التي أتى بها المشرع     

يرى رأي من الفقه أنها جاءت على سبيل المثال . على سبيل الحصر أم على سبيل المثال

ويرى رأي ثان، وهو الراجح، أنها جاءت . فال يمكن حصر كل الصور الممكنة للخطأ

حصر، حيث حرص المشرع على ذكر صور الخطأ التي من شأنها تشكيل على سبيل ال

.)2(خطورة جنائية، أما ماعدا ذلك من األخطاء يدخل في إطار القواعد المدنية

ونشير إلى أن المشرع ذكر صور الخطأ غير المقصود بمناسبة النص في قانون     

كما ذكر بعض صوره في  المذكورة، 288العقوبات على جريمة القتل الخطأ في المادة 

.442رضا فرج، مرجع سابق، ص  -)1

.وما يليها 345عبد اهللا أوهايبية، مرجع سابق، ص  -)2
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الممثلة في الرعونة وعدم االحتياط، وتتعلق هذه المادة بجريمة الجرح أو  289المادة 

  .اإلصابة الخطأ

فلو أدرج . ونالحظ أن الجرائم غير العمدية ال تقتصر فقط على الجريمتين المذكورتين    

امة لقانون العقوبات المشرع صور الخطأ غير المقصود في مادة مستقلة ضمن األحكام الع

  .المتعلقة بكافة الجرائم لكان ذلك أصوب

والجدير بالذكر أن التفرقة بين الخطأ الجنائي غير العمدي والخطأ المدني، هو أن     

األول يقوم على توفر اإلرادة اإلجرامية التي تتجه إلى ارتكاب السلوك وإن لم يرد الجاني 

لخطأ الجنائي غير العمدي يقوم على مبدأ شخصية كما أن ا. النتيجة المترتبة على ذلك

الخطأ، فال يسأل الجاني عن فعل غيره، خالفا لما هو عليه األمر في المواد المدنية حيث 

  .يمكن أن يسأل الشخص عن فعل غيره، بل عن فعل الحيوان واألشياء أيضا

من عدمه، هو  والمعيار الراجح الذي يؤخذ به لتقدير مدى توفر الخطأ غير العمدي    

المعيار المادي أو الموضوعي، ومؤداه مقارنة سلوك المتهم بسلوك شخص متوسط الحذر 

واالحتياط، فإذا كان األخير في نفس الظروف وصدر عنه الخطأ كما هو األمر بالنسبة 

للجاني ال مساءلة، أما إذا ظهر أن الشخص متوسط الحذر ال يقع في نفس الخطأ تقوم 

.)1(على الجريمة غير العمدية مسؤولية المتهم

  المطلب الثاني

  وسائل دفع المسؤولية الجزائية تحديد 

  الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدير

تناول قانون العقوبات الوسائل العامة لدفع المسؤولية الجزائية وهي الوسائل التي     

يكون للمتهم بصفة عامة التمسك بها لدفع المسؤولية عنه رغم قيام الجريمة، وتتمثل في 

  . األفعال المبررة، موانع المسؤولية واألعذار القانونية

وال مجال في هذا البحث إلى التعرض للوسائل العامة المذكورة، وإنما نتناول فقط بعض 

الوسائل الخاصة التي قد يظهر أنها تعفي مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 

  . 276عبد اهللا سليمان، مرجع سابق، ص  -)1
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تأثير المسؤولية ونحدد منها ما يدفع فعالً مسؤوليته الجزائية، ونتعرض فيما يلي إلى مدى 

مسؤولية المدير  قيام مدىيام مسؤولية الشركة على مسؤولية المدير ووقموافقة الشركاء 

، ونحاول في كل مرة تحديد ما إذا كان ذلك سبيال للتخلص من عند قيام مسؤولية الغير

  .   المسؤولية الجزائية أم ال

  وقيام مسؤولية الشركة على دى تأثير موافقة الشركاء م: للفرع األوا

لمديرمسؤولية ا             

ندرس في هذا الفرع مدى تأثّر مسؤولية المدير الجزائية في حالة تدخل الشركاء أو     

  الشركـة في المسؤولية، سواء بموافقة الشركاء على الفعـل المجرم أو ما يؤدي إليه من 

  .  أعمال، أو بقيام المسؤولية الجزائية للشركة إلى جانب مسؤولية مديرها

  الشركاء على المسؤولية الجزائية للمديرأثر موافقة : أوال

إذا ارتكب مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة جريمة يسأل على ذلك ال محالة،     

لكن التساؤل يثور في حالة موافقة الشركاء المسبقة أو الالحقة على فعل المدير، فهل 

  يعفيه ذلك من المسؤولية الجزائية؟       

باعتبارها تتكون من مجموع الشركاء تعد الجهاز األعلى في  إن الجمعية العامة    

الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي صاحبة القرار فيما يخص شؤون الشركة، غير أنه 

في أعمال اإلدارة العادية ليس على المدير أن يستشير الشركاء من أجل إعطائه الموافقة 

اتخاذ القرار بمفرده خاصة إذا تعلق  في بعض الحاالت ال يسوغ له لكنللقيام بعمله، 

األمر بالمواضيع المهمة للشركة والتي قد تؤثر على مستقبلها، فيلجأ إلى الشركاء إلعطائه 

اإلذن المسبق أو يتخذ القرار ويلجأ إليهم للحصول على التصديق الالحق، وال يهم إن اتُخذ 

بالسير العادي للشركة، أم اتُخذ  قرار الشركاء في الجمعية العامة العادية إذا تعلق األمر

.)1(في الجمعية العامة غير العادية فيما يخص األمور المهمة للشركة

دراسة مقارنة، الرزاق الموافي عبد اللطيف، المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة االقتصادية الخاصة، عبد  -)1

رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، الطبعة األولى، دار النيل للطباعة، 

  .404، ص 1999
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الواردة في القانون إذن القانون  )1(سبق أن ذكرنا أن من األفعال المبررة أو أسباب اإلباحة

، وال تعد قرارات الجمعيات العامة في الشركات من قبيل القانون، كما )ع.ق 39المادة (

أنه لم يرد في القانون أن اإلذن أو التصديق الصادر من الشركاء فعل مبرر لجريمة 

  . المدير

  :حالتين وفيما يخص موافقة الشركاء على فعل المدير يجب التفرقة بين    

سواء (يكون الشركاء في الشركة في مركز المساهمين في الجريمة : الحالة األولى -

حيث يكونون عالمين بفعل المدير ) فاعلين أصليين أو شركاء حسب تقدير القاضي

اإلجرامي ومع ذلك يقبلون تصرفه أو يساعدونه، وهنا ال يمكن تصور اعتبار موافقتهم 

  .تهاعلى الجريمة من قبيل إباح

ال تكون الجمعية العامة للشركاء على علم بأن المدير سيقدم على ارتكاب : الحالة الثانية -

وال . جريمة فتعطيه الموافقة للقيام بالتصرف، ونكون هنا بصدد فكرة رضا المجني عليه

، فلم يرد ذلك في القانون كما أن )2(يعتبر رضا المجني عليه غالبا من األفعال المبررة

.)3(الراجح في الفقه يقول بذلكالرأي 

ومن أمثلة موافقة الشركاء تصديق الجمعية العامة على الحسابات، فذلك ال يعفي     

  .المدير من المسؤولية التي تقوم بسبب تقديم ميزانية غير صحيحة

فيما يخص توزيع األرباح إذا تبين للجمعية العامة من خالل تقارير الحسابات المقدمة من 

مدير أنه ليست هناك أرباح ومع ذلك صادقت على الحسابات، فذلك ال يعفي طرف ال

المدير من المسؤولية الجزائية، فإذا وزع أرباحا غير مطابقة لحقيقة مركز الشركة المالي 

  . وجبت مساءلته على أساس جريمة توزيع أرباح صورية ولو صادق الشركاء على ذلك

  : المبررة بأسباب اإلباحة، انظراألفعال يسمي بعض الفقهاء  -)1

  . 160عبد اهللا أوهايبية، مرجع سابق، ص  -

  .165ص ابراهيم الشباسي، مرجع سابق،  -

يعتبر رضا المجني عليه فعال مبررا في بعض الحاالت كما هو الحال مثال في الميدان الطبي، فال يعاقب  -)2

الطبيب على جريمة الجرح إذا تلقى اإلذن المسبق من المريض إلجراء العملية، أو كان البد من القيام بها 

. نظرا للحالة الصحية للمريض

  .وما يليها 181أوهايبية، مرجع سابق، ص انظر عبد اهللا  -)3
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أموال الشركة، حتى لو صادقت الجمعية العامة  أيضا فيما يخص جريمة إساءة استعمال

للشركاء على استخدام تلك األموال من طرف المدير، فذلك ال يعني إعفاءه من المسؤولية 

  .   الجزائية

ففي كل األمثلة المذكورة وإن ظهر أن المصلحة المحمية هي مصلحة الشركاء فإن األمر 

ح المستهدفة بالحماية هي مصلحة الشركاء يتعدى ذلك لترابط المصالح في الشركة فالمصال

والشركة ومصلحة الغير، ألن األضرار التي تلحق بالشركة إنما تؤثر أيضا على دائنيها 

  .  والمتعاملين معها

  أثر مسؤولية الشركة على مسؤولية مديرها: ثانيا

  ة للشخصلقد أقر المشرع المسؤولية الجزائية للشركة وعلى العموم المسؤولية الجزائي    

، ويظهر جليا من خالل المادة )1(المعنوي في عدة نصوص قانونية أهمها قانون العقوبات 

مكرر منه أن قيـام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تعفي المدير مـن  51

المسؤولية، بل إنه ال يتصور أن ترتكب الشركة جريمة بالمفهوم المادي فهي كائن 

القانونية لمخاطبة جماعة األفراد المكونين له في شكل شخص  افتراضي أوجدته الحاجة

  .قانوني واحد، فالسلوك المادي المكون للجريمة ال يأتيه إال شخص طبيعي

مكرر المذكورة أن ترتكب الجريمة من طرف  51وقد اشترط المشرع في المادة     

أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين حتى يؤدي ذلك إلى مساءلته، وإذا كان 

مرتكب الجريمة هو المدير باعتباره ممثال شرعيا لها يسأل على ذلك والبد من توقيع 

  .  العقاب عليه

خص الذي يعكس إرادة الشركة، اختاره الشركاء مسبقا لتمثيل الشركة فالمدير هو الش    

والتعبير عن إرادتها والتصرف لتحقيق مصالحها وبالتالي مصالح الشركاء، فاألعمال التي 

يقوم بها المدير باسم الشركة ولحسابها سواء دخلت في غرض الشركة أو تعدته، وسواء 

أو غير عمدية تنتهي إلى الشركة وتثير مسؤوليتها  أكانت قانونية أو غير قانونية، عمدية

  .     التي قد تؤدي إلى الجزاء الجنائي إذا شكل عمل المدير فعال مجرما

. 71، ج ر عدد 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بموجب التعديل الوارد بمقتضى القانون رقم  -)1
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باإلضافة إلى اشتراط ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه     

لتحقيق فائدة لها يجب أيضا لمساءلة الشركة أن يكون الفعل المجرم قد ارتكب لحسابها أي 

وال . قد تكون مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، لتحقيق ربح أو لتفادي خسارة

اعتبار لألفعال التي يأتيها المدير لتحقيق مصلحة خاصة به أو بالغير فهي ال تثير 

 مسؤولية الشركة، ويمكن اعتبار أن العمل قد تم لحساب الشركة إذا كان هدفه النهائي تنفيذ

.)1(غرضها

وإذا قامت مسؤولية الشركة عن ارتكاب الجريمة، هل يعني ذلك إعفاء المدير من     

  المسؤولية أم أنه يسأل رغم ذلك؟  

أمام مبدأ شخصية الجريمة قد يظهر للوهلة األولى أن قيام مسؤولية الشركة يستبعد     

وال تقوم إال على مرتكب السلوك  مساءلة المدير، فالمسؤولية شخصية في القانون الجنائي

المجرم وال يتحملها غيره، وكذلك العقوبة ال تطبق إال على من اتجه فعله وإرادته إلى 

القيام بالجريمة، غير أن هذه الصورة ال تتحقق في مجال الشركات، حيث إن المرتكب 

نقاش حيث الفعلي للجريمة كما سبق ذكره ال يكون إال شخصا طبيعيا، والحقيقة أنه ال 

إن المسؤولية «: ع على ما يلي.مكرر ق51وجد نص فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في 

يظهر جليا من خالل النص أن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، والذي  »نفس األفعال

ب األحيان، ال يمكنه التملص من المسؤولية بدافع قيام مسؤولية يكون المدير في غال

الشركة، بل إن مسؤوليته تقوم بالتوازي مع مسؤولية الشركة التي يمثلها، فقد يكون فاعال 

  .أصليا أو شريكا كما جاء في المادة، وذلك حسب درجة مساهمته في الجريمة

ة في تنفيذ الجريمة أو حرض على كل من ساهم مساهمة مباشر«والفاعل األصلي هو    

ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوالية أو التحايل أو 

من لم يشترك اشتراكا مباشرا، «، أما الشريك فهو )ع.ق 41المادة ( »التدليس اإلجرامي

األفعال التحضيرية أو  ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب

  ).         ع.ق 42المادة ( »المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

.473انظر عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -)1



89

وخالصة القول إن قيام مسؤولية الشركة ال تنفي قيام مسؤولية مديرها، وال يمكنه     

  .الدفع بها للتملص من المسؤولية

  مسؤولية المدير عند قيام مسؤولية الغير قيام مدى: الفرع الثاني

المقصود بالغير في هذا المقام غير الشركة والشركاء، فقد يقوم المدير بتفويض بعض     

سلطاته لشخص آخر كأن يكون عامال في الشركة أو تابعا لها، كما قد يقوم بمهام اإلدارة 

شخص غير المدير القانوني أي مدير فعلي، ونبحث فيما يلي فيما إذا كانت مسؤولية الغير 

.      اء مسؤولية مدير الشركةتؤثر في انتف

  أثر تفويض السلطات على مسؤولية المدير: أوال

تفويض السلطات هو أن يعهد صاحب السلطة ببعض سلطاته أو اختصاصاته إلى     

  .شخص ما، وصاحب السلطة قد يكون الشركة أو المدير

لحقيقية في الحالة األولى يكون تفويض االختصاصات قد صدر من صاحب السلطة ا    

أي الشركة، فيعتبر الشخص المفوض إليه هنا بمثابة ممثل للشركة وإذا ارتكب جريمة 

لحسابها تقوم مسؤوليته الشخصية إلى جانب مسؤولية الشركة، والمدير في هذه الصورة 

والشخص المفوض إليه وال يمكن نسبة  -المفوّض -بعيد تماما عن العالقة بين الشركة 

  .الجريمة إليه

أما في الحالة الثانية، وهي التي تهمنا في مجال دفع المسؤولية الجزائية، فيكون     

التفويض صادرا عن المدير، وعادة ما يلجأ هذا األخير إلى إحالة ممارسة بعض السلطات 

المخولة له بموجب القانون أو القانون األساسي للشركة، أو القيام ببعض أعمال اإلدارة 

أن يقوم بها هو إلى شخص آخر قد يكون عامال في الشركة أو شريكا  التي من المفترض

، وال يجوز للمدير أن يفوض كامل اختصاصاته نظرا للطابع )1(أو حتى من الغير

ويتم التفويض على الخصوص إذا كبر حجم العمل كأن يكون . )2(الشخصي لوكالته

للشركة عدة فروع في مدن أو دول مختلفة، فال يتصور مع ذلك قيام المدير شخصيا بكافة 

األعمال الموكلة له خاصة إذا تعددت نشاطات الشركة وتطلب األمر اللجوء إلى مهارات 

1)- Benoit LE BARS, op cit, p 14.
2)- Francis LEMEUNIER, op cit, p 186.
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دقة التقنيات وكثرتها وبعد المسافات وقدرات ال يتحكم فيها المدير أو ال يملكها بحكم 

ولتسهيل إدارة الشركة وتسيير شؤونها قد يقوم المدير بتفويض بعض سلطاته . الجغرافية

من إلى شخص آخر، وفي ذلك تأثير في زيادة فعالية المشروع حيث يتخلص المدير 

ق بعض األعمال الروتينية ويخفف عبء العمل، كما أن من شأن تفويض السلطات تحقي

ه مهمتلوللمسائل الهامة المدير  ويتفرغ، البت في المشاكلوالسرعة في اتخاذ القرارات 

. التسيير واإلدارةهي وأال  شركةاألساسية في ال

لكنه والتنازل عن السلطة من قبل المدير، وتفويض السلطة ال يعني التخلي الدائم و    

ندما وع. مراقبة دائمينوتوجيه بويعني منح اآلخرين الحق في العمل داخل نطاق محدد 

السلطة يرتب على نفسه التزاما بأداء األعمال المسندة إليه وحسن  فوض إليهيقبل الم

.  استخدام السلطة المفوضة إليه

وبالنسبة لصفة المفوض إليه يرى البعض أنه ممثل للشركة طالما صدر تفويضه     

بطريقة قانونية من طرف المدير وارتكابه جريمة لحساب الشركة بمناسبة القيام بمهامه 

يثير مسؤوليته الجزائية، أما البعض اآلخر فيعتبر المفوض إليه في عداد التابع وعكس ما 

المسؤولية المدنية حيث يسأل المتبوع عن أعمال تابعه، ال يسأل عليه الحال في أحكام 

المتبوع عن المسؤولية الجزائية لتابعه فال يسأل المدير المفوض عن جريمة التابع وكذلك 

.)1(الشركة

وما يهم في حالة تفويض المدير لسلطاته أن مسؤوليته الجزائية ال تقوم سواء اعتبر     

ة أو تابعا لها ما دام سلوكه وإرادته لم يتوجها إلى ارتكاب المفوض إليه ممثال للشرك

الجريمة عمال بمبدأ شخصية الجريمة، ولم يكن على علم بما سيقدم عليه الشخص الذي 

من ، وليهإلى المفوض إالسلطة ينسب تفويض  القرار الصادر نتيجةفوض له سلطاته، ف

  . يمة فال مجال لمساءلتهالبديهي أنه مادامت لم تتوفر في المدير أركان الجر

 51بالنسبة لمسؤولية الشركة في هذا الخصوص نالحظ أن المشرع قد أقر في المادة 

ع قيام مسؤولية الشخص المعنوي إذا ما ارتكبت جريمة لحسابه من طرف ممثله .مكرر ق

الشرعي دون التفصيل في مفهوم هذا األخير، فهل يعد الشخص الذي فوضت له بعض 

رة ممثال للشركة؟ نرى أنه ممثال لها في حدود االختصاصات المخولة له سلطات اإلدا

.480انظر في تفصيل ذلك عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -)1
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وفي إطار األعمال التي تدخل في اختصاصه والتي تندرج تحت غرض الشركة، وبالتالي 

فإن ارتكابه جريمة لصالح الشركة يثير مسؤوليتها، ألن الغير يتعامل مع الشخص الذي 

م الشركة فيما خول له، وفي ذلك حماية فوضت له بعض السلطات على أنه الناطق باس

  .أكبر للغير

ونشير إلى أن القانون لم يتطرق إلى حالة تفويض السلطات، فال تشترط شكلية معينة     

حتى يتمكن المدير من التخلص من المسؤولية، بل إن تفويض السلطات ال يشترط أن يتم 

ثبت ذلك حتى يعفى من المسؤولية كتابة، غير أنه على المدير إذا تم التفويض شفاهة أن ي

ومع ذلك فإن هناك شروط عامة البد من توافرها في التفويض حتى . بكل وسائل اإلثبات

  :يكون قانونيا وينتج أثر اإلعفاء من المسؤولية الجزائية، وهي

صدور التفويض من المدير باسمه الشخصي وليس باسم الشركة، أي أن المفوض إليه  -

  .ي العملينوب عن المدير ف

أن يكون موضوع التفويض أحد الصالحيات التي يتمتع بها مدير الشركة أصال، فال  -

يجوز له مثال تفويض شخص آخر للمصادقة على حسابات الشركة، ألن ذلك يدخل في 

  .إطار اختصاصات الجمعية العامة للشركاء وليس المدير

ز أن يشمل كل أن يقتصر التفويض على بعض سلطات المدير فقط وال يجو -

.)1(صالحياته

 أثر مسؤولية المدير الفعلي على مسؤولية المدير القانوني: انيثا

لقد أقر المشرع المسؤولية الجزائية للمدير الفعلي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في     

والمدير الفعلي أو الواقعي، كما سبقت اإلشارة إليه، هو كل من قام . ت.ق 805المادة 

بتسيير الشركة بطريقة مباشرة أو عن طريق شخص آخر بدال عن مديرها القانوني أو 

، حيث يظهر أمام الغير بمظهر مسير الشركة فيدير الشركة بكل حرية )2(تحت ظله

واستقالل ويقوم باألعمال التي تدخل ضمن صالحيات المدير القانوني، ويتصرف في 

1)- Francis LEFEBVRE (Editions), Dirigeants de sociétés commerciales, op cit, p 751
et s.

.من المذكرة 14انظر ص  -)2
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أموال الشركة ويتخذ قرارات التسيير ويقوم بتعيين العمال، وشراء األجهزة الجديدة وغير 

  .         ذلك من أعمال المدير

لما تتميز به حياة األعمال من سرعة وائتمان فإن التعاقدات والمعامالت  ونظرا    

، لذلك جعل )1(التجارية ال تخضع للتحليل الدقيق والمراقبة المعمقة، فهي تقوم على الظاهر

المشرع المدير الفعلي خاضعا لنفس أحكام المسؤولية الجزائية للمدير القانوني فيما يتعلق 

صراحة على تطبيق  805القانون التجاري، فقد أشار في نص المادة بالجرائم الواردة في 

  .على المدير الفعلي 804إلى  800المواد 

لكن هل يطبق نفس الحكم بالنسبة لكافة الجرائم المتعلقة بمدير الشركة ذات المسؤولية     

  المحدودة والواردة في مختلف النصوص القانونية؟

نالحظ من خالل مواد قانون العقوبات التي تشير إلى قيام مسؤولية مدير الشركة كما     

المتعلقة بخيانة األمانة أنها  378المتعلقة بالتزوير والمادة  219هو الحال بالنسبة للمادة 

تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من طرف مدير أو مسير أو مندوب عن شركة، ولم 

مقصود هنا من المدير هل هو المدير القانوني فقط أم يشمل أيضا المدير يحدد المشرع ال

  الفعلي؟

إن األحكام العامة لجريمة خيانة األمانة تطبق على أي شخص بما في ذلك مدير الشركة 

فإن المشرع لم  378سواء كان قانونيا أو فعليا، لكن فيما يتعلق بالتشديد الوارد في المادة 

ين من ظاهر النص أن الشخص المقصود هو الذي يحمل صفة يكن واضحا، وقد يتب

  . المدير قانونا أو المندوب عن الشركة

كذلك األمر بالنسبة لجريمة التفليس بالتقصير وجريمة التفليس بالتدليس التي وردت     

ت، فإن أحكام هذه المواد تتعلق بمدير الشركة .ق 380و 379، 378أحكامهما في المواد 

  .لية المحدودة أو كل مفوض من قبل الشركةذات المسؤو

ونشير إلى أن المدير الفعلي مفهومه أوسع من المندوب عن الشركة أو المفوض من 

  .طرفها فقد يكون شريكا فيها

1)- Mahfoud LACHEB, Droit des affaires, Office des Publications Universitaires,
Alger, 2005, p22.
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ع التي أشارت إليها العديد من مواد قانون العقوبات .مكرر ق 51كما أن المادة     

لمعنوي إلى جانب مسؤولية هذا األخير، تقضي بقيام مسؤولية الممثل الشرعي للشخص ا

  .  والممثل الشرعي يشمل المدير القانوني ال الفعلي

وبما أنه ال مجال للقياس في المواد الجنائية وأمام غموض النصوص، فإن مساءلة     

المدير الفعلي تكون في رأينا وفقا لألحكام العامة للجريمة وال يخضع للتشديد الذي يطبق 

القانوني، فالمواد المتعلقة بجرائم المدير تشترط صفة المدير أو المسير أو على المدير 

  .الممثل الشرعي للشركة

وعدم النص على تشديد مسؤولية المدير الفعلي في الكثير من الحاالت يعد ثغرة في     

ر الفعلي في كثير من يالتشريع تؤدي إلى عدم تطبيق العقاب المناسب للجريمة على المد

ان، إال أن ذلك ال يعني إفالته من التشديد في العقاب فقد يعاقب على أساس المساهمة األحي

في الجريمة باعتباره شريكا للمدير القانوني إذ أنه ال يحمل صفة األخير، وذلك إذا شارك 

في الجريمة اشتراكا غير مباشر، وإذا توفرت إحدى صور االشتراك الواردة في قانون 

عدته للفاعل أو الفاعلين األصليين بكل الطرق على ارتكاب األفعال العقوبات وذلك بمسا

ويلزم لتطبيق ). ع.ق 42المادة (التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة للجريمة مع علمه بذلك 

حكم االشتراك أن يرتكب الركن المادي للجريمة من طرف المدير القانوني، ويقوم المدير 

  .الفعلي بالمساهمة كشريك له

فقد يكون . ونالحظ أنه ليس هناك مدير قانوني في كل حالة نكون فيها أمام إدارة فعلية    

المدير الفعلي مديرا قانونيا سابقا انتهت وكالته ولم يتم تجديدها بعد، ورغم ذلك يقوم 

بإدارة الشركة فهنا إذا صدرت األفعال المادية غير المشروعة منه يعتبر فاعال أصليا 

لعامة بدون تشديد إذ أنه ال يحمل صفة المدير القانوني، كما ال يمكن ويخضع لألحكام ا

اعتباره شريكا إذا كان وحده مرتكب الفعل المجرم، وفي هذه الحالة يمكن إعادة تكييف 

الواقعة متى أمكن ذلك إلدانة المدير الفعلي على أساس جريمة أخرى إذا توافرت 

.)1(أركانها

قبل إقرار مسؤولية المدير الفعلي تشريعيا يعيد تكييف الوقائع لعدم إفالت المدير  كان القضاء الفرنسي - )1

= لىالفعلي من العقاب على الفعل غير المشروع، مثال جرائم السرقة، النصب، خيانة األمانة، وذلك ع
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لذي قد يطرح بالنسبة للجرائم التي يسأل فيها المدير الفعلي وعلى كّل فإن التساؤل ا    

  هل قيام مسؤولية هذا األخير يؤدي إلى استبعاد مسؤولية المدير القانوني؟

إن اعتراف المشرع بالمسؤولية الجزائية للمدير الفعلي كان بهدف إدانة المسؤول     

القاعدة على كل جرائم المدير الحقيقي عن الجريمة، وإن كان يؤخذ عليه عدم تطبيق هذه 

  .كما سبق التنويه إليه

ويفترض المنطق أن تكون األعمال التي تصدر عن المدير الفعلي أعماال إيجابية، فال     

لذلك ال نرى ضرورة إخضاع . يتصور معاقبته على االمتناع وهو غير ملزم قانونا بالفعل

انون التجاري والمتعلقة كلها بجرائم من الق 804إلى  801المدير الفعلي ألحكام المواد 

امتناع مثل عدم إعداد الجرد، االمتناع عن تقديم الوثائق الحسابية للشركاء، عدم استدعاء 

الشركاء في اآلجال القانونية لحضور الجمعية العامة، التخلف عن استشارة الشركاء إذا قل 

في المواد المذكورة تتعلق رأسمال الشركة عن الربع، كل هذه الجرائم وغيرها مما ورد 

بعدم تنفيذ التزامات قانونية تقع على المدير القانوني للشركة، وال يقع على شخص آخر 

.  التزام القيام بها وإن ظهر بمظهر هذا األخير

غير أنه ماذا لو لم تتوفر حالة من حاالت االشتراك ولم يتمكن القاضي من إعادة     

ذه الحالة هو إفالت المدير الفعلي من المسؤولية والعقاب، تكييف الواقعة؟ النتيجة في ه

مما يؤدي إلى التأثير سلبا على الشركاء والشركة والمتعاملين معها، وفي ذلك خطورة 

على كيانها واستمراريتها وعلى مدى أوسع على االقتصاد، ألن ذلك يؤدي إلى تمكن 

قيام مسؤوليتهم الجنائية في المقابل المديرين الفعليين من ارتكاب أفعال تشكل جرائم دون 

  .لمجرد عدم توفر الصفة القانونية فيهم

في الحاالت التي يكون فيها المدير الفعلي متواجدا إلى جانب المدير القانوني، التساؤل     

الذي يطرح عند عدم إمكانية مساءلة المدير الفعلي على أساس االشتراك أو على أساس 

جريمة أخرى هو هل تبقى الجريمة دون مسؤول أو أن المسؤول هو المدير القانوني؟ 

  إلى هذا األخير على أي أساس يكون ذلك؟وإذا نسبنا الجريمة 

الخصوص إذا لم تتوافر فيه حالة من حاالت االشتراك أو كان فعله يشكل خطورة خاصة حيث ال يمكن =

  .اعتباره شريكا وإنما فعله يصدر عن الفاعل األصلي

  .436عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، مرجع سابق، ص انظر  -
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إن المدير القانوني وإن توفرت فيه الصفة التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة إال أنه     

من الناحية الواقعية لم يقم بأي نشاط أو فعل يدخل ضمن الركن المادي للجريمة، خاصة 

ي عدم قيام المدير وأن صالحياته تمارس من طرف شخص آخر، فالصعوبة تظهر هنا ف

القانوني باألفعال التي تجعله فاعال أصليا وبالتالي عدم إمكانية اعتبار المدير الفعلي شريكا 

  .له

وأمام قصور النصوص في هذا المجال، وعدم اإلقرار بمسؤولية المدير الفعلي في كل     

ن األمر صعب الحاالت، يبقى أمامنا أن نبحث في القضاء عن الحلول الممكنة، ونالحظ أ

في الجرائر إذ أن االجتهادات القضائية للمحكمة العليا في الموضوع تكاد تنعدم على حد 

فنتوجه للقضاء الفرنسي حيث كان الوضع في فرنسا مشابها لما هو عليه الحال في . علمنا

المتعلق بالشركات والذي اعترف صراحة  1966جويلية  24ن الجزائر قبل صدور قانو

لمدير الفعلي وقبل ذلك حاولت محكمة النقض الفرنسية التوصل إلى الحكم ؤولية ابمس

بقيام مسؤولية المدير  )1(المناسب حسب ما تقتضيه كل قضية، فقد قضت في أحد أحكامها

القانوني على أساس جريمة خيانة األمانة كشريك للمدير الفعلي، وعلى أساس إساءة 

أن المساهم ) المدير القانوني(تأخذ بدفع المتهم استعمال أموال الشركة كفاعل أصلي، ولم 

الذي يملك أغلبية األسهم هو صاحب النفوذ الفعلي وأنه سلب اختصاصاته وأن المدير 

  .القانوني لم يكن على علم بتصرفات المدير الفعلي، حيث أنه  كان بإمكانه االعتراض

جريمة التفليس رغم أن  وحكمت محكمة النقض أيضا بقيام مسؤولية المدير القانوني على

األفعال المكونة لها صدرت عن زوجة المدير القانوني والتي كان لها تفويض سلطات من 

طرف األخير، ولم تقض المحكمة بقيام مسؤولية هذه األخيرة ألن جريمة التفليس تشترط 

ني من جهة أخرى كان على المدير طبقا اللتزامه القانو. )2(الصفة القانونية في مرتكبها

العمل على تحقيق مصلحة الشركة ومعارضة كل عمل مناف لها، ومن مهامه الحفاظ على 

  .الشركة ومتابعة نشاطاتها والحرص على شؤونها بنفسه

ونتيجة لما تقدم فإن قيام مسؤولية المدير الفعلي ال يعني استبعاد مسؤولية المدير     

قانوني، قرينة على علمه بتصرفات القانوني، حيث تقوم على األخير، نظرا اللتزامه ال

1)- Crim 16 janvier 1964.Dalloz 1964. Jurisprudence . p 194.
2)- Crim 24 octobre 1957. Bull crim N° 673.
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لم يكن المدير القانوني عالما بذلك فإنه يتوفر في المدير الفعلي وقبوله لذلك وحتى لو

، وقيام شخص غير المدير بإدارة الشركة وتسيير )1(جانبه إهمال في الرقابة واإلشراف

شؤونها يفترض تقصيره في أداء مهامه باعتباره ممثال للشركة، فإن لم يقم بالجريمة ماديا 

إال أنه سهل بسلبيته ارتكابها من طرف شخص آخر، وفي ذلك إضرار بمصالح الشركة 

  . ون مسؤول في هذه الحالةوالشركاء ومصالح الغير وال يمكن تبعا لذلك بقاء الجريمة د

ويجدر على المشرع إلنهاء الجدل الذي قد يطرح حول مسؤولية المدير الفعلي أن     

تصحيح الوضع، فكما اعترف بمسؤولية المدير الفعلي في الجرائم الواردة في ل يوجد نصا

القانون التجاري، كان عليه أن يفعل ذلك أيضا في جرائم من  804إلى  800 المواد

.)2(رى، كأن يستحدث نص عام في قانون العقوبات يقضي بقيام مسؤولية المدير الفعليأخ

  .464عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -)1

وذلك ما فعله المشرع الفرنسي، حيث لم يكن يعترف في البداية بمسؤولية المدير الفعلي، وكذلك فعلت  -)2

والتحديد القانوني للمسؤولين،  الفرنسية أسوة به وتطبيقا للنصوص تطبيقا حرفيا عمال بمبدأ الشرعيةالمحاكم 

بالنسبة  431في المادة  1966جويلية  24ون غير أنه تدارك األمر وأقر مسؤولية المدير الفعلي للشركة في قان

  .   في شركات األموال 463لشركات األشخاص والمادة 

  .436، ص نفسهمرجع الاق الموافي عبد اللطيف، عبد الرزانظر  -
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  المبحث الثاني

  األحكام الخاصة بالجرائم التي يرتكبها مدير 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

قد يرتكب المدير أية جريمة يعاقب عليها القانون ويسأل باعتباره من األشخاص     

دراسة كل الجرائم التي نص عليها لالخاضعين للعقوبة، لكن ال مجال في هذا البحث 

القانون، كما أنه ال يمكن التعرض لكل الجرائم والتجاوزات الممكنة في حياة الشركة 

وإنما سنقتصر على تناول أهم الجرائم التي يرتكبها وليس هذا هو الهدف من الدراسة، 

المدير بصفته هذه أي باعتباره ممثال للشركة، فقد تنسب الجريمة للمدير وحده دون 

الشركة فيعاقب إذا ما توافرت أركان الجريمة، كما قد يؤدي فعله إلى قيام مسؤولية 

  .الشركة الجزائية كلما نص القانون على ذلك

  المطلب األول

المدير غير المثيرة للمسؤولية الجزائية للشركةرائم ج

وردت الجرائم التي تثير مسؤولية المدير دون الشركة أساسا في قانون العقوبات وفي     

القانون التجاري، ونركز في الدراسة على تناول أهم الجرائم المتعلقة بالموضوع دون 

  .الدخول في التفاصيل التي يتطلبها القانون الجنائي

  الواردة في قانون العقوباتجرائم ال: الفرع األول

من خالل دراسة مواد قانون العقوبات نالحظ أن المواد التي نصت على جرائم قد     

 372المتعلقة بجريمة التزوير، المادة  219المادة : يرتكبها مدير الشركة عموما هي

  .المتعلقة بجريمة خيانة األمانة 378المتعلقة بجريمة النصب والمادة 

  جريمة التزوير: أوال

زوير من الجرائم الخطيرة التي قد يرتكبها مدير الشركة ذات تعتبر جريمة الت    

في العقوبة إذا ارتكبت  ع التشديد.ق 219المادة وقد جاء في . المسؤولية المحدودة

الجريمة من طرف مدير شركة، وتخص هذه المادة التزوير في المحررات التجارية أو 



98

ال المشرع في طرق التزوير وقد أح. المصرفية التي تعد نوعا من المحررات العرفية

منه نقتصر على ع، و.ق 216دة المعاقب عليها في هذا النوع من المحررات إلى الما

دراسة جريمة التزوير المرتكبة من طرف مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 

  .    ضوء هاتين المادتين

التي نص عليها  تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق«:يعرف التزوير بأنه    

يستخلص من هذا . )1(»القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا إذا وقع بقصد الغش

التعريف أن جريمة التزوير تتحقق بتوافر الركن المادي الذي يتمثل في تغيير الحقيقة في 

محرر ووقوع الضرر والركن المعنوي وهو القصد الجنائي، ونتطرق لكل منهما ثم 

  .  جريمة تزوير المحررات التجارية والمحررات المصرفيةنتناول عقوبة 

  المادي لجريمة التزوير الركن - 1

تقتضي دراسة الركن المادي في جريمة التزوير التي يرتكبها مدير الشركة ذات     

المسؤولية المحدودة التعرض لعناصره المتمثلة في محل الجريمة الذي هو محرر تجاري 

ير الحقيقة فيه باعتباره النشاط اإلجرامي بالطرق التي نصت أو مصرفي، ثم عنصر تغي

.)2(ع، وأخيرا عنصر الضرر.ق 216عليها المادة 

  المحرر التجاري أو المصرفي : محل الجريمة -أ

  ، واتفقت )3(لـم يتضمن قانـون العقوبـات تعريف المحرر وتولـى الفقـه تعريفـه    

رءوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، طبعة  : ، مشار إليه في كتاب)GARÇON( تعريف جارسون -)1

شرح قانون العقوبات، القسم محمود نجيب حسني، : وكذا في كتاب، 77،  ص1978 ،ثالثة، دار الفكر العربي

  .215، ص 1994النهضة العربية، القاهرة، الخاص، الطبعة الثانية، دار 

يعتبر البعض الضرر ركنا مستقال لجريمة التزوير، انظر عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنيا  -)2

  .وما يليها 119، ص 1996وتجاريا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، االسكندرية، 

، 1993االسكندرية، والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، وأيضا فرج علواني هليل، جرائم التزييف  -

  .وما يليها 191ص

محمد صبحي نجم، شرح و، 105انظر مختلف التعاريف في فرج علواني هليل، المرجع نفسه، ص  -)3

، 2004ر، ـقانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ

   .30ص 
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، ولما كان جوهر التزوير هو التغيير المكتوب، اجميع التعاريف على كون المحرر مكتوب

  .فإنه يستبعد من جريمة التزوير كل كذب أو تغيير للحقيقة بغير طريق الكتابة

، أي أن اتصاف )1(والمحرر العرفي هو كل مكتوب ال يعد وفقا للقانون محررا رسميا    

يه، ومن المحررات الورقة بصفة المحرر العرفي مقترن بانتفاء عناصر المحرر الرسمي ف

  .العرفية المحررات التجارية والمحررات المصرفية

والمحرر التجاري يشمل السندات التجارية وهي أوراق محررة بأشكال وصيغ معينة 

ومن المحررات . ، ومنها السفتجة، السند ألمر والشيك)2(إلثبات دين بمبلغ محدد من النقود

زم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمسكها التجارية أيضا الدفاتر التجارية التي يل

وعموما كل . ليسجل حقوق الشركة وديونها وكل األعمال التجارية التي يقوم بها باسمها

  . المحررات الصادرة عن التجار والشركات التجارية المتعلقة بالتجارة

أو  أما المحرر المصرفي فيشمل الصكوك والعقود المصرفية، كعقود فتـح الحساب

  . ، وكل المحررات التي تتم فيها عمليات مصرفية)3(القروض البنكية

ويتضمن المحرر تعبيرا عن معان وأفكار مترابطة فيما بينها، وهذا التعبير لكي تتوفر     

فيه صفة المحرر يجب أن يتضمن مجموعة من العناصر منها األساسية وهي شكل 

ث يتضمن المحرر تقريرا لواقعة أو تعبير المحرر الذي يجب أن يتم كتابة، مضمونه حي

عن إرادة يرتب عليها القانون أثر، ومصدره حيث يشترط أن يكون معلوما وظاهرا، 

ويكون كذلك عندما يكون عليه توقيع شخص أو ختم هيئة ما أو على األقل ذكر اسم 

 صفته وبدونها ال يعد رالشخص أو اسم الجهة، وهذه العناصر هي التي تعطي للمحر

وهناك عناصر ال تؤثر في صفة المحرر وهي صحة المحرر فقد . تغيير الحقيقة تزويرا

يقع التزوير حتى لو كان المحرر باطال أو قابال لإلبطال، ووجود أصل المحرر الذي تم 

فيه تغيير الحقيقة، فقد يتلف مثال أصل المحرر ومع ذلك يمكن إثبات حصول التزوير 

  .   كوالنتائج التي ترتبت عن ذل

  .227، مرجع سابق، ص عبد الحميد الشواربي -)1

أكرم ياملكي، القانون التجاري، األوراق التجارية، دراسة مقارنة للسفتجة والكمبيالة والشيك، الطبعة  -)2

  .3، ص 1978الثانية، مطبعة شركة التايمس للطبع والنشر، بغداد، 

  .162، ص 2006انية، دار هومة، عبد المجيد زعالني، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الث -)3
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تغيير الحقيقة - ب

يقوم الركن المادي للتزوير في المحررات بصفة عامة ومنها التجارية والمصرفية     

فتغيير الحقيقة هو . على فعل تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون

الفعل اإلجرامي الذي تتحقق به جريمة التزوير في المحررات، وبالتالي إذا انتفى تغيير 

ويقصد به إنشاء حقيقة مخالفة أو تحريف حقيقة قائمة، . ة التزويرالحقيقة ال تقوم جريم

فإذا وضع شخص بيانات على محرر تطابق الحقيقة فال يتحقق الركن المادي للتزوير 

حتى ولو كان المحرر سيء النية باعتقاده أن ما حرره مخالف للحقيقة، وال يسأل عن 

برضاه، ألن صاحب اإلمضاء قد التزوير أيضا الشخص الذي يضع إمضاء شخص آخر 

  .رضي بأن ينسب المحرر إليه

والعلة من وراء تجريم تغيير الحقيقة في التزوير هو أن في ذلك مساس بالمراكز     

القانونية للغير دون رضاه، وال يهم أن يكون التغيير كليا للمحرر بأن تكون كل البيانات 

جريمة أن يكون التغيير جزئيا أو نسبيا، الواردة فيه كذبا خالصا، وإنما يكفي لقيام ال

والتغيير الجزئي يمس بيان واحد أو بعض بيانات المحرر، أما التغيير النسبي فقد تكون 

فيه كل البيانات صحيحة لكنها غير مطابقة إلرادة الشخص الذي نسب إليه المحرر أو 

التغيير في الحقيقة متقنا وال يشترط في كلتا الحالتين أن يكون . تخالف قرينة قانونية معينة

من كل الوجوه بحيث ينخدع به كافة الناس، بل يكفي أن ينطوي على رجل من أواسط 

  .   الناس من حيث الذكاء والخبرة وكذا الحرص، أي األخذ بمعيار الرجل العادي

ولقيام جريمة التزوير من طرف مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب أن يتم     

الحقيقة في المحرر التجاري أو المحرر المصرفي بإحدى الطرق التي نصت عليها تغيير 

ومن خالل المادة يظهر أن التزوير في هذه الحالة ال يكون إال . )1(ع.ق 216المادة 

، بالتالي ال يمكن التغيير في هذا )2(تزويرا ماديا ألن المحرر يكون صحيحا في األصل

التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية المرتكب من غير القاضي أو الموظف أو  وهي نفس طرق -)1

  . القائم بوظيفة عمومية

التزوير المادي هو كل تغيير للحقيقة في محرر يترك أثر مادي يدل . التزوير ماديا أو معنويا قد يكون -)2

وهذا التغيير يتم إما بالزيادة . على العبث فيه، وهذا األثر يدرك إما بالحواس المجردة وإما باالستعانة بالخبرة

 =ر المعنوي فيكون بتغيير أو تشويهأما التزوي. أو الحذف أو التعديل وهي الصور الكالسيكية في التزوير
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ونشرح فيما يلي طرق التزوير الواردة في المادة . المحرر إال بعد إتمام إنشائه أو تحريره

  :   ع.ق 216

  تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع  -1- ب

يقوم التزوير بهذه الطريقة عن طريق وضع كتابة تشبه كتابة شخص آخر أو وضع     

هم درجة إتقان التقليد بل يكفي أن يحمل توقيع يشبه توقيعه لإليهام أنها صدرت منه، وال ت

ويعتبر كل من الكتابة والتوقيع مزورا إذا لم يكن وضعه في . االعتقاد بأنه صدر منه

المحرر تعبيرا عن إرادة صحيحة وبالتالي يكون التوقيع مزورا إذا صدر من شخص 

ن حق الموقع لكن إذا كان م. ونسبه إلى آخر، أو إذا كان ليس من حق الموقع أن يوقع به

التوقيع باسم غيره، فال تزوير في ذلك كأن يوقع المدير باسم الشركة، لكن إذا وقع باسم 

  .أحد الشركاء مثال بدون حق اعتبر فعله تزويرا

  اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو إدراجها في المحررات -2- ب

  فيما بعد        

مثل هذه الحالة أن يقع الفعل المادي بعد تحرير المحرر، يشترط لقيام الجريمة في     

ويكون ذلك بإنشاء المدير اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات إليهام الغير أن 

المحرر كان على هذا المظهر منذ تحريره، مما يؤدي إلى إحداث آثار قانونية غير تلك 

  .بالغيرالتي جاء بها المحرر في األصل وبالتالي اإلضرار 

  أو إسقاط أو تزييف الشـروط أو اإلقرارات أو الوقائـع التي أعـدت  إضافـة -3- ب

  المحررات لتلقيها أو إثباتها        

تشمل هذه الطريقة كل أساليب التشويه المادي التي قد تحدث في المحرر بعد تحريره،     

ضافة بأي وسيلة كانت سواء ويتحقق التغيير طبقا لهذه الصورة بالحذف أو اإلبدال أو اإل

بقطع أو زيادة كلمات أو بشطب العبارات وفي جميع هذه الصور يمكن أن ينصرف 

التزوير إلى صلب المحرر أو اإلمضاءات، ويجب أن يكون التغيير دون إرادة موقعي 

  .المحرر وإذا تم بإرادتهم فال يعد ذلك تزويرا

المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر والمثال البسيط على ذلك أن يطلب شخص من شخص آخر =

  .تحرير محرر يتضمن بيانات معينة فيدون بيانات تخالف الحقيقة
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  شخصية الغير أو الحلول محلها انتحال -4- ب

لنفسه شخصية غيره، والمالحظ أن هذه ) مدير الشركة(وهي أن يدعي الجاني     

الطريقة تتداخل مع الطريقة األولى إذ أنها تفرض أن يتضمن المحرر آثارا مادية تكشف 

االنتحال كإمضاء الجاني بدال ممن انتحل شخصيته، أو محوِه السم شخص ووضع اسم 

تدل على التزوير كان انتحال شخصية الغير من  شخص آخر، أما إذا لم تكن اآلثار بادية

قبيل التزوير المعنوي، كحالة الشخص الذي يتقدم إلى موظف عام ويدلي أمامه بأقوال 

  . نسبها إلى شخص آخر

  الضـرر -ج

الضرر هو إهدار حق أو إخالل بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل     

شخص معين، فقد يستهدف المدير المزور وال يهم أن يقع الضرر على . )1(حمايتها

، كما قد تقوم جريمة التزوير ولو حققت للمجني عليه )2(شخصا ما ويصيب شخصا آخر

مع العلم أن الضرر في التزوير ال يشترط أن يكون على درجة كبيرة من . كسب أو فائدة

  .                 الجسامة، إذ أن أقل األضرار جسامة يقوم بها التزوير

وال يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون الضرر محققا أي تحقق فعال، وإنما يكفي     

أن يكون احتماليا أي ممكن الوقوع وفقا للسير العادي لألمور، وذلك ما ذهب إليه الفقه 

.)3(والقضاء

والدليل على كفاية الضرر االحتمالي لقيام جريمة التزوير أن المشرع يميز بين جريمة 

لتزوير وجريمة استعمال المزور إذ أن استعمال المزور يؤدي إلى الضرر حتما في حين ا

  .  في جريمة التزوير قد يتحقق الضرر إن استعمل المحرر فيما بعد

  . 192فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص -)1

  .547، ص 439:رقم 3القانونية ج مجموعة القواعد  1932فيفري  10نقض  -)2

ـض ، نق91ص  23:رقم 7 نةسالأحكام النقض  1956جانفي  25نقض : انظر في القضاء المصري -)3

  .    91ص  12:رقم 18 نةسال 1967جانفي  23، نقض 129ص  29:رقم 17 نةسال 1965فيفري 5

أو استعمال المزور أن يكون الضرر كما يري القضاء الفرنسي أن القانون ال يشترط لقيام جريمة التزوير 

   : انظر .، بل يكفي مجرد احتمال بسيط أو إمكانية وقوع الضرر)ال مفر منه( اأو محتوم امحقق

- Crim 27 Nov 1891 : DH 1892.253, Crim 15 Avril 1935 :DH 1935.334, Crim 28 Nov
1962 : Bull Crim n° 346.
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الركن المعنوي لجريمة التزوير - 2

تزوير المحررات التجارية والمحررات المصرفية جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر     

الجنائي العام أي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بجميع أركان القصد 

  . التزوير، كما يشترط أيضا وجود قصد جنائي خاص أي توافر غرض معين من التزوير

  القصد العام في التزوير   -أ

هو العلم بجميع أركان جريمة التزوير، إذ يجب أن يكون الفاعل عالما أنه يغير     

  الحقيقة في محرر، وأنه يرتكب إحدى الطرق التي ينص عليها القانون ويجرمهـا ويعاقب

. عليها، وأنه بهذا الفعل سيرتب ضررا حاال أو احتماليا للغير

تتجه إرادة الجاني إلى الفعل المجرم  ويتطلب القصد العام في جريمة التزوير أن    

والنتيجة أي تحقق تغيير الحقيقة، بالتالي ال يسأل عن التزوير الشخص الذي يريد وضع 

بيان في محرر ما مع علمه أنه مغاير للحقيقة، لكن يضعه خطأ في محرر آخر، ألن 

القصد أيضا لدى كما ال يتوافر . القصد لم يتوفر لديه من أجل تغيير حقيقة المحرر الثاني

  .   الشخص الذي تدس له ورقة ليوقّعها دون أن يقرأ مضمونها

  القصد الخاص في التزوير  - ب

وهو أن تتوافر لدى المدير الجاني نية محددة من فعل التزوير، وهي نية استعمال     

من هنا تتضح العالقة بين . المزور إما لإلضرار بالغير، أو لتحقيق مصلحة له أو لغيره

التزوير واستعمال المزور، فإن هدف المزور ليس تحقيق الفعل المجرم فحسب بل هو 

محرر المزور ال يشكل خطرا على المجتمع إال إذا استعمل فيما ُأعد استعمال المزور، فال

له، مع العلم أن استعمال المزور ليس ركنا في الجريمة، بل اعتبره المشرع جريمة 

في حين أن نية استعمال المحرر هي أحد العناصر المكونة للتزوير، . مستقلة عن التزوير

واستخالص هذه النية يعود لقاضي . المحرر فيما بعدإذ قد تتوافر النية رغم عدم استعمال 

الموضوع باالستعانة بالقرائن ومالبسات الظروف التي تحققت فيها عناصر الركن المادي 

  . للتزوير
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  العقوبة المقررة لجريمة تزوير المحررات التجارية والمحررات المصرفية  - 3

 500مس سنوات وبغرامة من ع عقوبة الحبس من سنة إلى خ.ق 219تقرر المادة     

. دج على كل من ارتكب تزوير في المحررات التجارية أو المصرفية 20.000دج إلى 

كما يجوز عالوة عن ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

  . اإلقامة من سنة إلى خمس سنوات على األكثروبالمنع من  )1(14الواردة في المادة 

إذا ارتكبت جريمة التزوير من أحـد رجال  219لكـن وفقا للفقرة الثالثـة من المادة 

المصارف أو مدير الشركة، أو أحد األشخاص الذين يلجؤون إلى الجمهور بقصد إصدار 

سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع أسهم أو 

رغم أن محررها ال يتمتع  األقصى للعقوبة يجوز أن يضاعف الحد، تجاري أو صناعي

بصفة الموظف العام، نظرا لخضوع مركزه لتنظيم اقتصادي خاص، واتصاله بالشركة 

  . والشركاء ومصالحهم االقتصادية، وارتباطه الوثيق بوظائف القطاع العام

  جريمة النصب: ثانيا

احة، كما هو ع، ولم ينص صر.ق 372تناول المشرع جريمة النصب في المادة     

الحال بالنسبة لجريمة التزوير وجريمة خيانة األمانة، على تشديد العقوبة إذا ارتكبت 

وإذا وقعت الجنحة من شخص «: الجريمة من طرف مدير الشركة، وإنما جاء في المادة

لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية 

أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سواء لشركات 

.»دينار 200.000سنوات والغرامة إلى 

ونقوم بدراسة هذه الجريمة في مجال جرائم مدير الشركة ذات المسؤولية نظرا     

  .إلمكانية استغالل هذا األخير لمركزه للنصب على الغير

 الحقوق التي يمكن أن تقضي المحكمة بالحرمان منها ع وتتمثل.ق 1مكرر 9إلى المادة  14الت المادة أح -)1

العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة، الحرمان من حق : في

االنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام، عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا، الحرمان من 

الحق في حمل األسلحة وفي التدريس أو إدارة مؤسسة، عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما، وسقوط حقوق 

.الوالية كلها أو بعضها
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جريمة النصب هي استعمال وسائل االحتيال والخداع تجاه المجني عليه مما يجعله     

يقوم بتسليم أمواله طوعا، يتبين من التعريف أن االعتداء في جريمة النصب يقع على حق 

  .الملكية باستعمال التدليس واالحتيال طبقا للصور المحددة في القانون الجنائي

باإلضافة إلى الركن الشرعي توافر الركنين المادي والمعنوي ويتطلب لقيام هذه الجريمة 

  :ونتناولهما فيما يلي

  الركن المادي لجريمة النصب   - 1

إن جريمة النصب جريمة مرحلية، تبدأ بفعل التدليس الصادر عن الجاني ويليه تسليم     

لمادي لجريمة وال يتحقق الركن ا. المجني عليه لماله المنقول للجاني الذي يستولي عليه

النصب إال بتوافر عناصره المتمثلة في استخدام وسائل االحتيال التي أوردتها المادة 

المذكورة، واستالم الشيء محل الجريمة المتمثل في النتيجة مع وجوب توافر عالقة 

  .السببية بين الوسائل االحتيالية المستعملة وتسليم الشيء، وذلك ما سنتناوله أدناه

  لاالحتيا -أ

إذا كان جوهر االحتيال هو الكذب الذي يلقيه الجاني على مسامع المجني عليه     

بخصوص واقعة من الوقائع فإن الكذب الذي يعتد به في القانون الجنائي يشترط فيه أن 

يتم في إحدى صور النصب الواردة في النص القانوني كأفعال مادية تساهم في إقناع 

ع فإن وسائل االحتيال جاءت على .ق 372وطبقا للمادة . جانيالمجني عليه بتلبية رغبة ال

استعمال أسماء أو صفات كاذبة و استعمال : سبيل الحصر ويمكن إجمالها في وسيلتين

  .طرق احتيالية

  استعمال أسماء أو صفات كاذبة -1-أ

بهما قد يلجأ الجاني إلى استعمال صفة أو اسم خياليين ال وجود لهما في الواقع ينخدع     

، وقد تكون الصفة )1(المجني عليه ويقع في غلط يحمله على تسليم أمواله إلى المحتال

.)3(موجودان ولكن لدى الغير )2(واالسم

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى  -)1

  .771، ص 2002لبنان، -لبي الحقوقية، بيروتاإلنسان والمال، الطبعة الثانية، منشورات الح

  . يدخل في مدلول االسم كل من االسم الشخصي واللقب العائلي -)2

  .لم يشر المشرع الجزائري إلى انتحال صفة حقيقية موجودة لدى الغير -)3
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ولم يشترط المشرع أن يكون االنتحال مكتوبا، ومثال االنتحال المكتوب أن يقدم     

الجاني شهادة معينة لشخص ما على أنها شهادته، مع العلم أن تقديم هذه الشهادة بحد ذاته 

  .يشكل الركن المادي لجريمة التزوير

يحدد القانون  أما انتحال الصفة هو أن يقوم الجاني بنسب صفة من الصفات التي    

شروطا الكتسابها مثل صفة ضابط في الجيش أو أستاذ في الجامعة أو محام أو قاضي 

.)1(تحقيق

  استعمال طرق احتيالية  -2-أ

وقائع خارجية تعتمد على الكذب، تسعى لتوليـد «تعرف الطرق االحتيالية على أنها     

فعـه لتسليـم الشيء طواعية االعتقاد لـدى المجني عليه بصدق هـذا الكذب ممـا يد

من هذا التعريف يتبين لنا أن الكذب وحده ال يكفي لقيام جريمة النصب التي  )2(»واختيارا

هدفها جعل الضحية يقتنع بصحة الكذب مما يدفعه إلى تسليم الشيء برضاه، بل يجب أن 

سبيل ع على .ق 372دة يقترن بإحدى الطرق االحتيالية التي حددها المشرع في الما

ر، والتي جاءت عباراتها مرنة حيث تتسع لتشمل مختلف أشكال االحتيال التقليدية الحص

. والمتطورة وال شك أن ذلك ما يمكّن القاضي من إعماد سلطته التقديرية بكل حرية

وسنتناول الطرق االحتيالية التي يمكن أن يستعملها الجاني بالترتيب الذي وردت به في 

.ع.ق 372ة الماد

  سلطة خيالية استعمال -1-2-أ

قد يلجأ الجاني إلى االدعاء بأن لديه سلطة إدارية أو اجتماعية يمكن بواسطتها تحقيق     

مآربه ومآرب معارفه، كمن يدعي أنه يستطيع الحصول على أمر باإلعفاء من الخدمة 

الية، وقد الوطنية مدعيا أنه أحد قدماء العسكريين، حيث أن الجاني يدعي أن له سلطة خي

التحقيق ذلك أن وظيفة قاضي ... « إلى أن 1984جانفي  10ذهب قرار للمجلس األعلى صادر بتاريخ  -)1

ليست لقبا أو رتبة وإنما صفة حدد القانون شروط اكتسابها والقضاء بخالف هذا المبدأ القانوني يستوجب نقض 

من قانون العقوبات دون إعادة  245القرار الذي قضى بإدانة المتهم من أجل انتحال صفة كاذبة وفقا للمادة 

تتعلق بجريمة  245، ونشير إلى أن المادة »ون العقوباتمن قان 372تكييف الوقائع وإدانته وفقا ألحكام المادة 

  .انتحال األلقاب الرسمية والرتب الشرفية

  . 289، ص 2 العدد، 1989قرار منشور بالمجلة القضائية لسنة 

  .38، ص مرجع سابقعبد المجيد زعالني،  -)2



107

أن الطاعن ادعى  -في قضية الحال -ولما ثبت «ذهبت المحكمة العليا إلى القول إنه 

كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من شفاء الضحية وزواج ابنتها وابتز بذلك أموالها، فإن 

هذا الفعل يعد حالة من حاالت النصب واالحتيال وأن قضاة الموضوع بإدانتهم للمتهم قد 

.)1(»صحيح القانون مما يستوجب رفض الطعن طبقوا

مع المالحظة أن نص المادة جاء عاما مما يجعله يسري على جميع السلطات التي قد     

كأن يدعي مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن له سلطة ليست له . يدعيها الجاني

  .   في الحقيقة للنصب على الغير

  خيالياعتماد مالي استعمال  -2-2-أ

في هذه الحالة يكفي أن يقوم الجاني بادعاء يسرِه المالي كذبا مما يجعل المجني عليه     

يعتقد أن هناك مجهودا يبذل لتحقيق مشروع معين فيسلم للمتهم الشيء الذي سعى 

للحصول عليه بواسطة االحتيال، ومثاله أن يوهم المدير الغير بأن الشركة تقوم باالستيراد 

. تدفع أرباحا كبيرة لمن يقدم لها أمواال على سبيل التغطية خالفا للحقيقة والتصدير وأنها

ويشترط في هذه الحالة أن يكون المشروع المالي الذي يحمل المتهم المجني عليه على 

.)2(االعتقاد بوجوده مشروعا كاذبا، والغرض منه النصب على الضحية

  الخشية من وقوع حادثإحداث األمل بالفوز بأي شيء أو  -3-2-أ

االحتيال في هذه الحالة يتمثل في أن يوهم الجاني المجني عليه أنه في إمكانه أن يحقق     

له ما يطمح إليه من منفعة مهما كان نوعها، وأبسط مثال على ذلك أن يوهم المدير الغير 

  . كةأنه بإمكانه أن يساعده للفوز بصفقة من الصفقات التجارية التي تعرضها الشر

وال يشترط أن تتم الطرق االحتيالية في هذه الحالة بأسلوب معين، فاالحتيال يمكن أن     

يتم بأية طريقة قد يتصورها الشخص، فالمهم أن تؤدي الطرق االحتيالية إلى إقناع المجني 

  .عليه بصدق الكذب فيقوم بتسليم محل الجريمة الذي يريده منه المتهم وبإرادته

في المجلة القضائية، العدد ، منشور 1992سبتمبر  22الصادر بتاريخ  88573قرار المحكمة العليا رقم  -)1

.286، ص 1994األول، 

محمود نجيب حسني، جرائم االعتداء على األموال، طبعة ثالثة جديدة، : انظر التفصيل في كتاب -)2

  .101لبنان ، بدون سنة نشر، ص  -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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عبارات األمل في الفوز بأي شيء أو الخشية من وقوع حادث جاءت مرنة ونشير إلى أن 

  .وتتسع لكل الطرق االحتيالية

  تسليم الشيء محل الجريمة  - ب

الذي يقوم به المجني عليه والمتمثل في النتيجة اإلجرامية في جريمة  )1(فعل التسليم    

بمجرد  ع.ق 372المادة النصب هو الهدف الذي يسعى إليه الجاني، ويتحقق طبقا لنص 

توصل هذا األخير إلى استالم أو تلقي أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق 

  ... مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها

ماال وبالتالي حتى نستطيع القول بتحقق النتيجة اإلجرامية يشترط أن يكون محل الجريمة 

  .منقوال مملوكا للغير، وأن يتم التسليم فعال، وسنتناول هذين الشرطين بإيجاز

  أن يكون محل الجريمة ماال منقوال    -1- ب

أنه يشترط أن يكون محل جريمة النصب  ع يتبين لنا.ق 372لمادة من خالل دراسة ا    

سلب كل ثروة ل «بارة ماال منقوال مملوكا للغير وذا قيمة مادية وهو ما يمكن فهمه من ع

والمفهوم العام  »أموال أو منقوالت«، ولو أن المادة جاءت فيها عبارة »الغير أو بعضها

للمال يشمل المنقوالت والعقارات، إال أن المنطق القانوني يقتضي استبعاد العقارات من 

عة مجال جريمة النصب، ألنه ال يمكن مثال تصور وقوع جريمة النصب على منزل أو قط

أرض، وإن كان المشرع قد حصر األموال المنقولة التي يمكن أن تكون محل نصب في 

السندات، التصرفات، األوراق المالية، والوعود والمخالصات، أو اإلبراء من التزامات، 

.)2(فإنه قدر أن تلك الحاالت تتسع لتشمل جميع صور وأشكال النصب

  أن يتم التسليم فعال -2- ب

التسليم شرط متمم لعملية النصب، أي أن جريمة النصب ال تتم إال إذا تحقق فعل     

ويشترط . التسليم باعتباره أحد عناصر الركن المادي، الذي إذا انتفى انتفت معه الجريمة

  .ع.ق 372أن يكون التسليم نتيجة استعمال أحد طرق ووسائل االحتيال الواردة في المادة 

، وهذا المصطلح يمكن أن ينطبق »استالم« مصطلح ع.ق 372نالحظ أن المشرع استعمل في المادة  -)1

على المتهم الذي استعمل الطرق االحتيالية، بينما المجني عليه يسلم أمواله المنقولة بسبب جريمة النصب التي 

.»استالم« بدال من »تسليم« اقترفها المتهم، ولذا نرى أنه من األصوب استعمال مصطلح

  .152و 151ص ، مرجع سابقمحمد صبحي نجم،  -)2
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التسليم حتى ولو لم يتم من طرف مالك الشيء، ولكن تم تسليمه من هذا ويتحقق فعل 

طرف أحد عماله بناء على أمر منه، سواء إلى الجاني نفسه أو إلى شخص آخر ولكن 

.)1(بناء على رغبة الجاني

  عالقة السببية في جريمة النصب -ج

تمثلة في تسليم لنتمكن من القول بوجود عالقة السببية بين فعل النصب والنتيجة الم    

المال المنقول يشترط أن يتم التسليم نتيجة استعمال وسائل احتيالية، وذلك يقتضي أن يكون 

ع مما .ق 372 التسليم الحقا على استعمال أحد الطرق االحتيالية الواردة في نص المادة

.)2(جعل الضحية يقبِل على تسليم ماله بمحض إرادته

النصبالمعنوي في جريمة الركن  - 2

جريمة النصب جريمة عمدية يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام والقصد     

يتمثل القصد الجنائي العام في اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالجريمة مع . الجنائي الخاص

، أما )3(علمه بأركانها وفق ما يحدده القانون دون اشتراط تحقق مصلحة شخصية للجاني

الجنائي الخاص فهو انصراف إرادة الجاني إلى استعمال التدليس قصد الحصول القصد 

  .على مال الغير بغرض إلحاق ضرر بذمته المالية

  جريمة النصب عقوبة - 3

سوف نقتصر في هذه النقطة على عقوبة جريمة النصب في صورتها البسيطة     

ت التي أشارت إليها المادة وعقوبتها في صورتها المشددة ونستبعد من الدراسة اإلعفاءا

.)4(المتعلقة بالحماية العائلية من العقاب في حالة ارتكاب جريمة النصب ع.ق 373

  .43و 42للتوسع أكثر انظر عبد المجيد زعالني، مرجع سابق، ص  -)1

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال،  -)2

.327، ص 2007نشر والتوزيع، الجزائر، لالجزء األول، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة ا

3 )- Alain Le BAYON et Neguyen QUOC VINH, Dirigeants de sociétés,
Responsabilité pénale de droit commun, Jurisclasseur sociétés, Volume 3, août 1989,
Fascicule 42, p17.

وأيضا على (، حيث ال يعاقب على جرائم السرقة ع.ق 369و 368المادتين إلى  ع.ق 373أحالت المادة  -)4

= التي تتم بين) أو النصب(المرتكبة من األصول إضرارا بالفروع أو العكس، والسرقات ) جرائم النصب



110

  عقوبة جريمة النصب في صورتها البسيطة -أ

يعاقب مرتكب جريمة النصب في صورتها البسيطة بعقوبة  ع.ق 372طبقا للمادة     

خمس سنوات على األكثر وبغرامة من أصلية تتمثل في الحبس من سنة على األقل إلى 

دج ويمكن أن تطبق على الجاني عقوبات تكميلية تتمثل في  20.000دج إلى  500

ع أو بعضها، وبالمنع من اإلقامة .ق 14الحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 

  .وذلك لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر

ي جريمة النصب بنفس العقوبة المقررة للجريمة وهو ما كما أنه يعاقب على الشروع ف    

  .ع.ق 372دة نصت عليه الما

  تشديد العقوبة في جريمة النصب - ب

تشدد العقوبة في جريمة النصب في حالة ما إذا لجأ الجاني إلى الجمهور بقصد     

إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو 

ع .ق 372المادة وعات تجارية أو صناعية، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة حسب مشر

دج، والغرض من التشديد هنا هو  200.000إلى الحبس لمدة عشر سنوات والغرامة إلى 

  .حماية االقتصاد مما قد تسببه جريمة النصب من خسائر

  جريمة خيانة األمانة : ثالثا

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد األشخاص الذين تربطهم عالقة     

عقدية مع الشركة بصرف النظر عما إذا كان شريكا ومديرا في آن واحد، أو مديرا غير 

  .شريك وذلك ما يجعله عرضة الرتكاب جريمة خيانة األمانة

وزته بناء على عقد من العقود خيانة األمانة هي استيالء شخص على منقول يكون بح    

التي حددها القانون، وذلك بخيانة الثقة التي وضعت فيه بمقتضى ذلك العقد، حيث يقوم 

.)1(الجاني بتحويل صفته من حائز لحساب المالك إلى مدعٍ بملكية الشيء المنقول

الزوجين، كذلك ال يمكن مباشرة الدعوى العمومية بالنسبة للسرقات أو جرائم النصب التي تقع بين األقارب =

الدرجة الرابعة إال بناء على شكوى المضرور، والتنازل عن الشكوى يضع حدا والحواشي واألصهار لغاية 

.  لإلجراءات

مرجع سابق،  ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ،محمود نجيب حسني :انظر في تعريف خيانة األمانة -)1

  .759، ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، : وأيضا .509ص 
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ع، فنجد .ق 382إلى  376وقد تناول المشرع جريمة خيانة األمانة في المواد من     

كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو «تنص على أن  376المادة 

بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو 

إال على سبيل اإلجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو  إبراء لم تكن قد سلمت إليه

بشرط ردها أو تقديمها الستعمالها أو عارية االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو بغير أجر

.»...الستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها

شركة بصفة عامة يمكن أن يبدد بسوء نية أوراقا من خالل نص المادة يتبين لنا أن مدير ال

تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات، وحرصا من المشرع على أن 

أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت «تشمل المادة جميع صور التبديد أضاف عبارة 

.»...إبراءالتزاما أو

ة توافر ثالثة أركان وهي الركن الشرعي والمتمثل ويتطلب لقيام جريمة خيانة األمان    

في النص على الجريمة في القانون، والركنين المادي والمعنوي ونقتصر على دراسة 

  .هذين األخيرين، ثم العقوبة المقررة لهذه الجريمة وذلك تباعا

  الركن المادي لجريمة خيانة األمانة - 1

المادي لجريمة خيانة األمانة ال يخرج  ع أن الركن.ق 376يستخلص من نص المادة     

، محل الجريمة، تسليم الشيء )االختالس والتبديد واالستعمال(الفعل : عن العناصر التالية

  .بموجب عقد محدد مسبقا و الضرر

  الفعل في جريمة خيانة األمانة -أ

من بين السلوكات التي قد يقدم عليها الجاني في جريمة خيانة األمانة حسب المادة     

ع االختالس والتبديد بسوء نية، ورغم أن مصطلح التبديد كما يرى البعض يتسع .ق 376

، فإنه حتى يتجلى لنا ذلك سوف نحدد باختصار )1(لكافة مظاهر جريمة خيانة األمانة

  .لتبديد، ثم نتطرق إلى فعل االستعمالمفهوم االختالس ومفهوم ا

  . 57صمرجع سابق،عبد المجيد زعالني،  -)1
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االختالس -1-أ

أي أن  »كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا«ع .ق 350طبقا للمادة     

االختالس هو أخذ مال مملوك للغير بدون رضاه، ووجه االختالف األساسي بين خيانة 

رقة يتم سلبها بالقوة أو خلسة األمانة والسرقة يكمن في الحيازة، حيث أن الحيازة في الس

ودون رضا المجني عليه، أما في جريمة خيانة األمانة فإن الشيء محل الجريمة يكون في 

حيازة الجاني مسبقا واستلمه برضا المجني عليه بمقتضى العالقة التعاقدية التي استغلها 

ومثال . ازة تامةالجاني وخان األمانة بسعيه لتغيير صفة الحيازة من حيازة ناقصة إلى حي

االختالس من يسلم لشخص شيئا ليصلحه فيرفض رده محتفظا به وهو ما يسمى بفعل 

أي أن الجاني هنا ال يخرج الشيء من حيازته وهو الفرق الوحيد بين االختالس  التكتم،

.)1(والتبديد

التبديد -2-أ

هو أن يقوم الجاني بفعل يتم به إخراج الشيء من حيازته حيث يصبح المجني عليه ال     

يستطيع استرداده أو يصبح األمل في ذلك ضعيفا، كأن يقوم المودع لديه باستهالك الشيء 

ويعتبر أيضا اإلتالف . أو بيعه أو هبته أو مقايضته وهو ما يعبر عنه بالتصرف القانوني

وقد يتم التبديد بالتصرف المادي في الشيء كأن يؤتمن شخص على  .من صور التبديد

  . كتب فيقوم بحرقها

  االستعمال -3-أ

تتحقق جريمة خيانة األمانة بصورة االستعمال عندما يستخدم الجاني الشيء استخداما     

ال يجوز أن يصدر إال من المالك ويصبح المتهم ينظر إلى الشيء على أنه ملك له، كأن 

المدير بصرف بعض أموال الشركة على نفسه أو على أسرته، أو يصرف لنفسه  يقوم

عالوات ليست من حقه، أو أن يحصل على قروض دون تقديم التأمينات التي يفرضها 

القانون األساسي للشركة، مما قد يعرضها للخسارة أو اإلفالس، أو كأن يمنح مدير الشركة 

ة لمؤسسة أخرى على حساب الشركة التي ذات المسؤولية المحدودة امتيازات خاص

.)2(يسيرها

  . 1204، ص مرجع سابقمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  -)1

  . 1207، 1206، ص نفسهمرجع المحمود نجيب حسني،  -)2



113

  محل الجريمة - ب

ع أن جريمة خيانة األمانة ال ترد إال على أموال .ق 376يتضح من نص المادة     

منقولة تتمثل في األوراق التجارية، النقود، البضائع، األوراق المالية، المخالصات، أو أية 

محررات أخرى، مما يدل على أن تلك األموال المنقولة في بداية المادة لم ترد على سبيل 

  .الحصر

  ن تكون األموال موضوع خيانة األمانة ماال قيميا أو ماال مثليا، بينمـا يجب أنويستوي أ

كما أنه ال يهم أن يكون المال مشروعا . )1(تكون األموال المنقولة مما يمكن تقييمه بمال 

أو غير مشروع كمن يؤتمن على سالح يحوزه مالكه دون ترخيص فيقوم المؤتمن بتبديده، 

م مشروعيته ال يعد من ضمن أحد عناصر قيام جريمة خيانة فمشروعية المال أو عد

  . األمانة

  تسليم الشيء بموجب عقد محدد مسبقا     -ج

يعتبر هذا العنصر من العناصر الهامة التي يقوم القاضي بالتأكد منها منذ البداية حتى     

ليس صعبا يتحقق ما إذا كانت الجريمة جريمة خيانة األمانة خاصة وأن التحقق من ذلك 

ألن تسليم الشيء المؤتمن عليه يتم بموجب عقد من العقود الواردة على سبيل الحصر في 

اإليجار، الوديعة، الوكالة، الرهن، عارية االستعمال، والقيام بعمل بأجر : وهي 376المادة 

ويشترط في التسليم أن يكون إراديا صادرا من إنسان بالغ سن الرشد . أو بغير أجر

وأن يكون في كامل قواه العقلية فال يعتد بالتسليم ) م.ق 40سنة حسب المادة  19(المدني 

  . الصادر من القاصر أو المجنون، وأن يتم التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة

  الضرر  -د

ال تستدعي هذه الدراسة الخوض في التفاصيل الخاصة بالضرر غير أننا نتناول أهم     

  . يانة األمانةما يتعلق به في جريمة خ

الضرر هو النتيجة اإلجرامية في جريمة خيانة األمانة فهو األثر الذي يترتب عليه     

ع أن يلحق .ق 376االختالس والتبديد أو االستعمال، وبما أن المشرع اشترط في المادة 

المالك أو واضع اليد على المال أو حائزه ضررا، فإن عدم إثبات وقوع ضرر من جراء 

ال ترد جريمة خيانة األمانة على العقارات إال ما كان منها عقارا بالتخصيص كآالت الحرث والحصاد أو  -)1

  . ما يسمى بالعقارات بحكم االتصال كاألبواب والنوافذ ألنها تعتبر منقوالت في مفهوم القانون الجنائي
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االعتداء على الملكية والثقة التي أودعها المجني عليه في المتهم يؤدي حتما إلى عدم فعل 

  .   ، أي أنه يجب إثبات إلحاق المدير مرتكب جريمة خيانة األمانة ضررا بالشركة)1(العقاب

وال يشترط في جريمة خيانة األمانة أن يكون الضرر محققا بل يكفي أن يكون محتمل 

.)2(وقوع، وقد يكون ضررا ماديا أو معنوياالوقوع أو ممكن ال

إال أن ما تجب اإلشارة إليه هو أنه إذا كان محل جريمة خيانة األمانة ماال قيميا فإن     

مجرد اختالسه أو تبديده أو استعماله يحقق الضرر، وتقوم الجريمة ألن المتهم ألحق 

وليس في اإلمكان إصالح  ضررا بالمجني عليه والمتمثل في حرمانه من استعمال الشيء

  .الضرر لكون الشيء قيميا

أما إذا كان المال مثليا فإن الضرر ال يتحقق وال تتحقق الجريمة إن رد المال بعينه في 

اآلجال المتفق عليها، كأن يتصرف المودع لديه في مبلغ النقود المودعة لديه ثم يقوم عند 

لمودع لديه إبراء ذمته في اآلجال المتفق عليها المطالبة بها برد مثلها، أما إذا لم يستطع ا

  .فإنه ال شك أن هناك ضررا يلحق بالمالك، وأن جريمة خيانة األمانة قد تحققت

  الركن المعنوي لجريمة خيانة األمانة - 2

تعتبر جريمة خيانة األمانة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد     

الجنائي الذي بمقتضاه تتجه إرادة الجاني الرتكاب الجريمة وهو مدرك وعالم بأركانها أي 

أنه يشترط توافر عنصري العلم واإلرادة باتجاه نية الجاني إلى االستحواذ على الشيء 

بيل األمانة لذلك يشترط أن يكون المتهم عالما بأن المال الذي تصرف المسلم له على س

فيه ملك للغير، وأن حيازته له تعتبر حيازة ناقصة ومؤقتة، كأن يكون المدير عالما أن 

ولقد . المال الذي في حيازته ملك للشركة ومع ذلك يقوم باختالسه أو تبديده أو استعماله

اشترط أن يكون االختالس أو التبديد بسوء نية، فقيام كان المشرع واضحا في ذلك عندما 

المتهم ببيع الشيء أو رهنه أو المقايضة به أو هبته، مما يجعله يظهر بمظهر المالك 

الحقيقي قرينة على أن الفاعل أراد ارتكاب الفعل وأراد النتيجة مع توفر قرينة االختالس 

األمانة فإنه ال يمكن تصور  بما أن المشرع اشرط أن يتحقق الضرر حتى نكون بصدد جريمة خيانة -)1

  .الشروع فيها ألن جريمة الشروع ال تتحقق فيها النتيجة

  .370مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة،  -)2
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بعض األحيان ال تتحقق جريمة خيانة إال أنه في . والتبديد اللذان ينتج عنهما الضرر

األمانة رغم إصابة الشيء بعيب أو تلف جراء إهمال أو عدم احتياط أو استعماله استعماال 

سيئا، وذلك ألن إرادة الفاعل لم تتجه إلى إهالكه أو تلفه مما ينفي توافر القصد الجنائي 

.)1(لدى الفاعل

ع الواجب توافره لقيام .ق 376في المادة  هذا وإن شرط سوء نية الفاعل المشار إليه    

  :جريمة خيانة األمانة يختلف في األشياء القيمية عنه في األشياء المثلية

ففي األشياء القيمية يثبت القصدين الجنائيين العام والخاص بمجرد التبديد وذلك ألن الرد 

لردها إلى  مستحيل، فمن يبدد لوحة أثرية ال شك أنه لن يستطيع الحصول على مثلها

مالكها، وبالتالي فإن الفاعل يسأل مسؤولية جنائية عن فعله الذي أتاه عن إرادة وعلم 

  .بالطابع المؤقت لحيازته للشيء وأن الشيء قيميا

أما بالنسبة لألشياء المثلية فإن مجرد التبديد ال يثبت توافر القصد الجنائي متى سارع 

عاتقه المتمثل في الثقة التي وضعت فيه من طرف المبدد إلى تنفيذ االلتزام الملقى على 

والتي يشترط أن تكون بواسطة عقد من العقود التي حددها القانون على سبيل (الضحية 

، كأن يقوم الوكيل بصرف مبلغ المال الذي قام بتحصيله لصالح الموكل بمقتضى )الحصر

ب أجل لتنفيذ االلتزام ويقبل عقد الوكالة وعند مطالبته بأن يدفع له ما حصلّه من أموال يطل

الموكل ذلك فإننا هنا لسنا بصدد جريمة خيانة األمانة ألن المبالغ المالية أشياء مثلية 

.)2(ويمكن رد مثلها، وأن الوكيل لم تكن لديه نية تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة

  عقوبة جريمة خيانة األمانة - 3

خيانة األمانة في حالة ارتكابها من طرف مدير  نقتصر على تناول عقوبة جريمة    

، فقد شدد المشرع فيها حيث تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى )3(الشركة

دج في حالة لجوء الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال لحسابه الخاص  200.000

  . 1221إلى  1217محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع نفسه، ص  -)1

  .62و 61، مرجع سابق، ص عبد المجيد زعالني -)2

  . ع.ق 376/1العقوبة البسيطة لجريمة خيانة األمانة في المادة وردت  -)3
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على أموال بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي 

  ). 2فقرة  378المادة (أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن 

وفي نهاية هذه النقطة نشير إلى أن الجرائم المذكورة خاصة جريمتي النصب وخيانة     

األمانة لم تنشأ لمواجهة االنحرافات التي تقع من طرف مديري الشركات وإنما تجدان 

ق في العالقات بين األشخاص الطبيعيين، وال يمكن لهذه الجرائم رغم أصال محال للتطبي

إمكانية تطبيقها على مديري الشركات أن تحيط بكافة أشكال االنحرافات الصادرة من 

مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة خاصة مع تعدد وتعقد األساليب التي يلجا إليها 

ل الشركة، لذا فإن المشرع أدرج مجموعة من المديرين سيئي النية لالستيالء على أموا

  .  الجرائم في القانون التجاري أكثر مالءمة وخصوصية فيما يتعلق بإدارة الشركة

  الواردة في القانون التجاريجرائم ال: ثانيالفرع ال

ت في الفصل األول من الباب .ق 804إلى  800وردت هذه الجرائم في المواد 

مخالفات تتعلق بالشركات «الخامس من القانون التجاري تحت عنوانالثاني ضمن الكتاب 

ويعاقب على األفعال المجرمة في هذه المواد كل من المدير .)1(»ذات المسؤولية المحدودة

ت، وبعض هذه الجرائم تعد .ق 805القانوني والمدير الفعلي على حد سواء حسب المادة 

، ومنها جرائم امتناع وردت في المواد 800جرائم فعل كتلك التي وردت في المادة 

  .األخرى، ونتناولها تباعا حسب الترتيب الذي جاءت به في القانون

  جرائم الفعل : أوال

من القانون التجاري على مجموعة من الجرائم التي تخص مدير  800نصت المادة     

، وكلها جرائم إيجابية تتطلب صدور فعل من المدير، )2(الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ويقصد به الجرائم المتعلقة " infractions"بمفهومه الواسع " مخالفات"استعمل المشرع مصطلح  -)1

بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وال يقصد من وراء ذلك المخالفات كأحد أقسام الجريمة، ويظهر ذلك من 

ت، .ق 800المنصوص عليها فهي ال تخص المخالفات فقط وإنما أيضا الجنح خاصة في المادة العقوبات 

.ونرى أنه على المشرع ضبط المصطلحات

جريمة زيادة قيمة الحصص العينية على  800باإلضافة إلى هذه الجرائم نصت الفقرة األولى من المادة  -)2

= ما عادةمدير ألنها اللم يخص المشرع هذه الجريمة بو ،"التدليس في تقدير الحصص العينية"أو كما تسمى 
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جريمة توزيع أرباح صورية، جريمة تقديم ميزانية غير : وتتمثل في الجنح التالية

صحيحة، جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة، وجريمة إساءة استعمال 

ة من هذه الصالحيات أو األصوات، وندرس الركن المادي والركن المعنوي لكل جريم

  . الجرائم، ثم نتناول العقوبة باعتبارها نفسها بالنسبة لجميعها

  جريمة توزيع أرباح صورية - 1

تقوم جريمة توزيع أرباح صورية باإلضافة إلى الركن الشرعي بتوفر الركنين المادي     

  .والمعنوي وسوف نقتصر على تناول هذين األخيرين

  الركن المادي  -أ

بداية البد من تحديد المقصود باألرباح التي توزع على الشركاء، فهي األرباح القابلة     

ت فإن هذه األخيرة تتكون من الربح الصافي للسنة المالية .ق 722للتوزيع وحسب المادة 

باإلضافة إلى األرباح المنقولة بعد أن تطرح من االقتطاع الذي يدخل في تكوين 

.)1(حصة األرباح اآليلة للعمال والخسائر السابقةاالحتياطي القانوني 

ونستنتج أن األرباح المقصودة هي األرباح القابلة للتوزيع من خالل الفقرة األولى من     

ت التي حددت الطريقة القانونية لتوزيع األرباح على الشركاء، حيث يجب .ق 723المادة 

جمعية العامة التي تحدد حينها حصة أن يتم ذلك بعد الموافقة على الحسابات من طرف ال

كل شريك من المبالغ القابلة للتوزيع والتي تشكل أرباح الشركة، وإذا تم توزيع األرباح 

غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة أوردت استثناءين . خالفا لذلك كان توزيعا صوريا

بقة تحت الحساب من على هذه القاعدة فال تعد من قبيل األرباح الصورية الدفعات المس

أرباح السنة المالية المقفلة أو الجارية، والتي توزع قبل الموافقة على حسابات السنتين 

المذكورتين بناء على قرار مجلس اإلدارة إذا كانت الشركة قبل التوزيع المقرر قد كونت 

مال ت أي أنه يكون قد بلغ عشر رأس.ق 721االحتياط القانوني الذي نصت عليه المادة 

أو الشركاء عند رفع رأس المال إليهام الغير بمالءة الشركة وتضخيم  ترتكب من طرف مؤسسي الشركة=

  . الضمان العام في نظر المتعاملين مع الشركة ودائنيها، لذا تم استبعادها من البحث

 ، والتي تتشكلاألرباح الصافيةوزيع هناك نوع آخر من األرباح يتمثل في باإلضافة إلى األرباح القابلة للت -)1

من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح كل المصاريف والتكاليف بإدراج  ت.ق 720حسب المادة 

  .االستهالكات والمؤونات
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الشركة، وزائد على مبلغ الدفعات، أو متى كانت الميزانية الموضوعة خالل السنة المالية 

أو في آخرها والتي صادق عليها مندوب الحسابات، تثبت أن الشركة حصلت بعد تكوين 

االستهالكات والمؤونات الضرورية خالل السنة المالية، أرباحا صافية زائدة على مبلغ 

ند االقتضاء، بعد طرح الخسائر السابقة واالقتطاع المنصوص عليه في الدفعات، وذلك ع

.)1(ت.ق 711المادة 

ت المذكورة أن المشرع اعتبر أن .ق 723نالحظ في االستثناءات الواردة في المادة     

توزيع الدفعات المسبقة تحت الحساب يقرره مجلس اإلدارة، ومادامت ذات المادة وردت 

، فال مبرر )2(كة الخاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنويةضمن األحكام المشتر

لإلشارة إلى مجلس اإلدارة، مع العلم أنه يكون في شركة المساهمة فقط، وكان من األجدر 

  .        حتى يشمل الحكم كل أنواع الشركات" القائمين باإلدارة"استعمال عبارة 

وم األرباح القابلة للتوزيع وبغض النظر عن نستنتج بمفهوم المخالفة بعد شرح مفه    

أن األرباح تكون  800االستثناءات المذكورة، وأيضا من خالل الفقرة الثانية من المادة 

  :صورية

إذا وزعت على الشركاء دون مصادقة الجمعية العامة على الحسابات التي تقر وجود  -

م االقتصادي، حيث أنه قبل توزيعها أرباح قابلة للتوزيع، فال يكفي أن توجد أرباح بالمفهو

البد أن تطرح منها المصاريف العامة، االستهالكات والمؤونات، واالقتطاع المتعلق 

  .باالحتياطي القانوني، أي أن األرباح القابلة للتوزيع هي األرباح غير المخصصة

إذا اقتطعت من أصول الشركة كرأس المال واالحتياطي القانوني، باعتبار أن هذه  -

األموال تدخل ضمن الضمان العام لدائني الشركة وال يجوز التصرف فيها بأي حال من 

بالنسبة لالحتياطي النظامي أو االتفاقي فإن توزيع جزء منه أو توزيعه كله على . األحوال

وزيع أرباح صورية متى تم ذلك بمصادقة الجمعية العامة، أما إذا الشركاء ال يعد جريمة ت

ت ونظن أن ذلك خطأ مادي ألن هذه األخيرة تتعلق باالسترداد .ق 311إلى المادة  723أحالت المادة  -)1

من  711ضد وكيل التفليسة وذلك بعيد تماما عن موضوع المادة، والصواب في رأينا هو اإلحالة إلى المادة 

من األسهم فيما يخص شركات نفس القانون التي تنص على االقتطاع اإلجباري في حدود المبلغ المستهلك 

  .   المساهمة

  . الفصل الرابع من الكتاب الخامس من القانون التجاري -)2
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ُأعدت ميزانية غير صحيحة تظهر تحقيق أرباح ما هي في الحقيقة إال جزء من 

.)1(االحتياطي النظامي، فهنا تقوم الجريمة

إذا وزعت دون قيام المدير بجرد أموال الشركة أو قيامه بجرد مغشوش، كأن يلجأ إلى  -

  .إظهار زيادة صورية في أصول الشركة أو إنقاص غير مطابق للحقيقة في خصومها

ولعل غاية المدير من وراء تعمد توزيع أرباح صورية هي إيهام الغير بنجاح الشركة     

وجعل الشركاء يعتقدون أنه يقوم بعمله على أحسن وجه، ومن شأن ذلك إعطاء صورة 

ركة مما يدفع الغير للتعامل معها وبالتالي اإلضرار بهم غير حقيقية عن المركز المالي للش

.)2(في المستقبل ومن ثَم التأثير على الشركة ذاتها وتهديد كيانها

ويقصد بفعل التوزيع المكون للركن المادي للجريمة وضع األرباح تحت تصرف     

ي خزينة الشركة أو ، كأن يقوم المدير بوضعها ف)3(الشركاء دون اشتراط التسلّم الفعلي لها

  .  في البنك أي أن تلك األموال تصير مخصصة للشركاء، وتقوم الجريمة من تلك اللحظة

ونشير إلى أنه قد يتم توزيع األرباح الصورية بدون مصادقة الجمعية العامة ودون     

 ، فيكون المسؤول الوحيد في هذه الحالة هو المدير، لكن إذا تم)4(تقرير مندوب الحسابات

التوزيع بعد ذلك فإن مندوب الحسابات يكون على دراية بصورية األرباح ومخالفة 

ت على القائمين باإلدارة أن يضعوا الوثائق .ق 716الحسابات للواقع، وحسب المادة 

الجرد، حساب االستغالل العام، حساب النتائج، الميزانية وتقرير عن (الحسابية للشركة 

تحت تصرف مندوب الحسابات خالل ) المالية المنصرمة حالة ونشاط الشركة في السنة

.427، مرجع سابق، ص وحي فاروق لقمان -)1

2)- Francis DOMINGUEZ , Le droit pénal des sociétés commerciales, Tome 1, La
SARL et l’EURL, édition du Guerrier, France, 1997, p 75.
- Tayeb BELLOULA, Droit pénal des sociétés commerciales, éditions Dahlab, 1995,
p 51.

  .424، مرجع سابق، ص  وحي فاروق لقمان -)3

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف ) أو محافظ حسابات(يشترط تعيين مندوب حسابات  -)4

 100.000مالية، وإذا لم يقم المدير بتنصيبه في وظيفته يعاقب بغرامة من  الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات

ديسمبر 30المؤرخ في  09-09من القانون رقم  44دج، وهذا حسب ما جاء في المادة  1.000.000دج إلى 

من القانون رقـم  66، والمعدلة بموجب المادة 78 ر عدد، ج 2010المتضمن قانون المالية لسنة  2009

      .80، ج ر عدد 2011المتضمن قانون المالية لسنة  2010ديسمبر  29المؤرخ في  10-13
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أربعة أشهر على األكثر من قفل السنة المالية، وال يمكن في هذه الحالة أال يتفطن مندوب 

  . الحسابات أن المستندات المقدمة له غير صحيحة

ونالحظ أن المشرع اعتبر جريمة توزيع أرباح صورية تقع من مدير الشركة ذات     

لية المحدودة، غير أنه كما سبقت اإلشارة قد يرتكب هذا األخير الجريمة باشتراك المسؤو

مندوب الحسابات، وتبعا لذلك تطبق األحكام العامة في المساهمة الجنائية على مندوب 

الحسابات متى ثبت علمه وتواطؤه مع المدير، خاصة وأنه في هذا المركز يعتبر مراقبا 

  .  صحة البيانات الواردة في تقريره لحسابات الشركة ومسؤوال عن

أضف إلى ما سبق أن للشركاء مراقبة عمليات ونشاطات الشركة من خالل اإلطالع     

، وبذلك يمكنهم معرفة الوضع )ت.ق 585المادة (على حساباتها ومتابعة أعمال المدير 

. وريةالمالي الحقيقي للشركة، وحرص الشريك يمكنّه من تفادي الحصول على أرباح ص

وحتى لو كان الشركاء حسني النية، فإنه يمكن لمن له المصلحة أن يرفع دعوى رد 

المدفوع بدون حق ضد الشركاء الذين قبضوا أرباحا صورية في أجل ثالث سنوات ابتداء 

  ).   ت.ق 588المادة (من يوم توزيع حصص األرباح 

  الركن المعنوي - ب

عمدية ويستنتج ذلك من استعمال المشرع  إن جريمة توزيع أرباح صورية جريمة    

أي أن المديـر يكون عالما أن األربـاح التي  »جرد مغشوش«وعبـارة  »تعمدوا«لفظ 

يوزعها على الشركاء غير مطابقة للحقيقة ورغم ذلك يقوم بتوزيعها، وذلك دون القيام 

  . مخالف للواقع بجرد ألموال الشركة لمعرفة الوضع الحقيقي لها، أو بإعداد جرد مغشوش

  جريمة تقديم ميزانية غير صحيحة - 2

ت على جريمة تقديم ميزانية غير صحيحة، .ق 800نصت الفقرة الثالثة من المادة     

وتقوم هذه الجريمة بمجرد تعمد المدير تقديم ميزانية تتضمن حسابات كاذبة للجمعية 

العامة من أجل المصادقة عليها، دون اشتراط أن يتالزم ذلك مع وجود أرباح صورية، 

  .ريمة ثم إلى ركنها المعنويونتطرق إلى الركن المادي للج
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  الركن المادي -أ

إن العنصر الذي يميز جريمة تقديم ميزانية غير صحيحة هو إيراد معلومات     

وحسابات غير مطابقة للحقيقة في الميزانية ثم تقديمها للشركاء، كأن يرد في الميزانية أن 

د بعض ديونها خالفا للواقع الشركة حققت أرباحا ال وجود لها في الحقيقة أو أنه تم تسدي

، فمدير الشركة )1(أو عدم ذكر بعض الديون عمدا وعرض تلك الميزانية على الشركاء

ملزم بالتأكد من المعلومات والحسابات الواردة في الميزانية وأنها مطابقة لحقيقة وضع 

بهدف  ، وكما هو األمر في جريمة توزيع أرباح صورية قد يعمد المدير إلى ذلك)2(الشركة

إظهار مالءة كاذبة تدفع الشركاء إلى االعتقاد بازدهار الشركة، وتحث الغير على تعزيز 

كما قد يلجأ المدير إلى وضع ميزانية كاذبة بإضافة مصاريف مثال على . تعامالتهم معها

أنها دفعت في إطار النشاط العادي للشركة إلخفاء استعماله ألموال الشركة ألغراضه 

  .    الشخصية

ويهدف المشرع  من تجريم هذا الفعل إلى حماية الشركة بالدرجة األولى، ألن     

استعمال المدير للطرق االحتيالية من شأنه التأكيد على سوء نيته وإخفائه النحرافاته 

المالية، وذلك ما يؤدي إلى اتخاذ الجمعية العامة قرارات قد يندرج عنها اختالل التوازن 

ر مسارها االقتصادي، وكذلك حماية الشركاء من تحايل المدير المالي للشركة وتعث

باعتبارهم منحوه الثقة إلدارة مشروعهم، وأيضا حماية الدائنين والمتعاملين مع الشركة 

وعدم تضليلهم بالحسابات المغشوشة، فلهذا يجب أن تعكس ميزانية الشركة حقيقة حالتها 

  .المالية

في الميزانية غير صحيحة ترتبت المسؤولية الجزائية على وإذا كانت البيانات الواردة     

مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكذا مسؤولية محافظ الحسابات الذي صادق 

  .عليها وأصدر تقريره بناء عليها متى كان عالما بفعل المدير

  الركن المعنوي - ب

لجريمة البد أن يتم ت أنه الكتمال أركان ا.ق 3-800يتضح من خالل نص المادة     

السلوك اإلجرامي المتمثل في وضع ميزانية مخالفة للحقيقة عمدا، أي أن يكون المدير 

1)- Francis DOMINGUEZ, op cit, p 105 et s.
2)- Tayeb BELLOULA, Droit pénal des sociétés commerciales, op cit, p 56.
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عالما بعدم صحة المعلومات التي أوردها فيها مع اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة المتمثلة 

ديون في تقديم الميزانية للجمعية العامة، وال يكفي مجرد اإلهمال كإغفال ذكر بعض ال

مثال، ويبقى إثبات ذلك مسألة واقع ويعود تقدير سوء نية المدير من عدمه إلى قاضي 

  .الموضوع

  جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة - 3

نص المشرع على جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة بالنسبة للشركة     

، والهدف من وراء )1(ت.ق 800ذات المسؤولية المحدودة في الفقرة الرابعة من المادة 

تجريم هذا الفعل هو حماية الذمة المالية للشركة وردع المديرين حتى ال يجعلوا من أموال 

وتقوم هذه الجريمة بتحقق الركنين المادي . صالحهم الشخصيةالشركة وسيلة لتحقيق م

  .والمعنوي

  الركن المادي  -أ

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في استعمال أموال أو قروض الشركة بسوء نية،     

، وقد استعمل المشرع مصطلح )2(ويقصد باالستعمال استخدام الشيء بصورة عادية

سع فهو ال يقتصر على مجرد االختالس والتبديد كما هو الحال استعمال نظرا لمفهومه الوا

في جريمة خيانة األمانة، وإنما هو لفظ مرن يقصد به تغطية أكبر قدر ممكن من أشكال 

، والمقصود به استخدام المدير أموال الشركة أو قروضها استعماال )3(االنحراف المالي

الفقرة الثالثة من (شركة المساهمة حصر المشرع هذه الجريمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفي  -)1

، ومرتكب هذه الجريمة هو مدير الشركة فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية )من القانون التجاري 811المادة 

  .المحدودة، ورئيس الشركة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون بالنسبة لشركة المساهمة

يق أحكام جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة على وفي رأينا ال يوجد مبرر من عدم تعميم تطب

جميع أنواع الشركات، فهذا الفعل قد يأتي به المدير في أي نوع منها، فلماذا خص المشرع الشركة ذات 

المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة دون الشركات األخرى؟ خاصة وأنه حسب الفقرة األولى من المادة 

تجاري يمكن ارتكاب هذه الجريمة من طرف المصفي، ولم يحدد المشرع في هذه المادة من القانون ال 840

.نوع الشركة المصفاة، فاألوفق في نظرنا تعميم معاقبة المدير مرتكب هذه الجريمة مهما كان نوع الشركة

  . 169، ص مرجع سابق روحي البعلبكي، صالح مطر، موريس نخلة، -)2

التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، هناء نوي، جريمة  -)3

   .336العدد السادس، ص 
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وسعي المدير لتحقيق أغراض خاصة بعيدا عاديا ما كان ليسأل عنه لوال توفر سوء النية 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أن جريمة إساءة استعمال أموال . عن مصلحة الشركة

أو قروض الشركة ال تتعلق بأفعال االختالس واالستيالء على أموال الشركة فقط من قبل 

.)1(القائمين على اإلدارة وإنما أيضا مجرد االستعمال السيئ أو التعسفي

فاالستعمال بمفهومه البسيط وحده غير كاف لقيام الجريمة، وإنما البد أن يكون     

استعماال منحرفا للحق في إدارة أموال الشركة واستغالل المدير لمركزه من أجل تحقيق 

  .  مصالح خاصة، فتدخل فيه كل سبل التحايل المتصورة من طرف المدير

وقد يثار في هذا الخصوص إشكال حدود االستعمال، فيصعب استنتاج ذلك من خالل     

النص التشريعي، ولجوء المشرع لهذا المصطلح فيه توسيع لنطاق جريمة إساءة استعمال 

أموال أو قروض الشركة، ويرجع لتفسير معنى االستعمال إلى السلطة التقديرية للقاضي، 

تحويل أموال الشركة إلى مشروع آخر للمدير فيه مصالح،  فقد يعد استعماال بسوء نية

استعمال أموال الشركة لتمويل صفقات غير رابحة، توزيع مكافآت مبالغ فيها ومزايا 

تعسفية خفية على الشركاء، إيهام الشركاء بتحقيق أرباح من أجل إقناعهم بالموافقة على 

أيضا اعتبر من قبيل إساءة  منح قروض لشركة أو مؤسسة أخرى للمدير فيها مصالح،

االستعمال السحب من خزينة الشركة لصالح الدائنين الشخصيين للمدير أو لصالح أحد 

أفراد عائلته أو لصالح شركة أخرى، كذلك بالنسبة للتصرفات التي تهدف إلى تحميل 

الشركة نفقات شخصية للمدير أو تقرير عالوات شخصية له غير مبررة، أو تقديم ما يثبت 

تعهد الشركة بضمان االلتزامات القانونية لشخص أو لشركة أخرى، من أشكال االستعمال 

التعسفي ألموال الشركة أيضا عدم تمييز المدير بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة 

كأن يمنح المدير لنفسه رهنا على عقارات الشركة ضمانا لديونه تجاه الشركة التي 

.)2(يديرها

، غير أن القضاء )3(ح االستعمال يحمل في مضمونه معنى العمل اإليجابيومصطل    

الفرنسي اعتبر امتناع المدير في بعض الحاالت من قبيل االستعمال السيئ ألموال أو 

1)- Cass. Crim. 11 janv 1968, Bull. crim, n° 11.
2)- Cass. Crim. 12 juin 1978, Bull. crim, n° 189.

  .8مرجع سابق، صبموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان،  -)3
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 1972مارس  15قروض الشركة كما هو الحال في حكم محكمة النقض الصادر في 

عن المطالبة بثمن بضائع لدى حيث أدين مدير شركة عن هذه الجريمة بسبب امتناعه 

غير أن بعض األحكام الحديثة لمحكمة النقض الفرنسية  .)1(شركة كانت له فيها مصلحة

تقيدت بالقواعد العامة التي مؤداها عدم تجريم االمتناع إال بنص أي أنه لقيام جريمة إساءة 

استعمال أموال أو قروض الشركة البد أن يرتكب المدير فعال إيجابيا، ومن ذلك عدم إدانة 

ه قام بدفع فواتير ومنح أموال لصالح شركة رئيس مجلس إدارة شركة رغم علمه بأن نائب

أخرى يقوم النائب بإدارتها، فتستُّر رئيس مجلس اإلدارة في هذه الحالة عن تصرفات نائبه 

.)2(ال يشكل استعماال تعسفيا شخصيا ألموال الشركة

ونرى أن االتجاه األخير هو األصوب حيث أن االمتناع وحده غير كاف ليعتبر شكال من 

       .    االستعمال التعسفي، خاصة وأن المشرع لم ينص على ذلكأشكال 

ويرى البعض أن التدخل المبالغ فيه للتجريم في مجال األعمال بصفة عامة والشركات     

بصفة خاصة يخلق قيودا على القائمين باإلدارة، فال يمكن التوفيق من الناحية العملية بين 

لحركة وبين التهديد بالجزاء الجنائي، خاصة وأنه في ما تتطلبه حياة األعمال من حرية ا

جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة هناك نوع من المرونة التشريعية حيث 

، غير )3(يكون للقاضي دور فعال في تحديد دائرة االستعمال المقصود في النص التجريمي

ير واإلدارة يشكل اعتداء على أن هذا التشديد مبرر ألن تعسف المدير وانحرافه في التسي

المصالح المالية للشركة والشركاء وعلى نطاق أوسع اعتداء على المصالح االقتصادية 

  .   للدولة

محله أموال  800واالستعمال المنحرف المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة     

ف العقارات منها أو قروض الشركة، بالنسبة لألموال فإن المشرع لم يعرفها وإنما عر

كل شيء مستقر بحيزه «:م حيث نصت على ما يلي.ق 683/1والمنقوالت في المادة 

»وثابت فيه وال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

فأموال الشركة تشمل األصول من أموال نقدية كرأسمال الشركة واحتياطاتها وأموال 

1)- Cass. Crim. 15mars 1972, Rev. Sociétés, 1973, p357, note Bouloc.
2)- Cass. Crim. 20mars 1997, Bull. Joly 1997, n°210, p 855, note J-F Barbièri ; R. soc,
1997, p 581, note Bouloc.

  .14مرجع سابق، ص بموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان،  -)3
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ع والورش والبنايات واألراضي، وأموال منقولة سواء المادية منها عقارية كالمصان

كالسيارات والمركبات واآلالت والمواد األولية، أو المعنوية كالمحل التجاري، براءات 

.)1(االختراع، العالمات التجارية

وال يشترط أن يكون المال مملوكا للشركة فيكفي أن يكون في حوزتها كأن تكون     

الشركة في مركز المستأجر مثال، فإساءة استعمال العين المؤجرة من طرف المدير يدخل 

  . في إطار الجريمة

ومن الصور الشائعة إلساءة استعمال أموال الشركة حاالت المرتبات والمكافآت     

مع اإلشارة إلى أن تحديد ما إذا كانت المكافآت والمنح مغالى فيها يرجع لتقدير المتجاوزة 

القضاء حيث أنه ال يوجد نص قانوني يخص هذه النقطة وإنما األمر متروك إلرادة 

الشركاء، حيث يمكن اتخاذ قرار الزيادة في المكافآت مثال من طرف الجمعية العمومية إذا 

ود ذرت أرباحا على الشركة، ويمكن اعتبار المنح أو قام المدير بمهمة خاصة وبجه

المرتبات متجاوزة ومغالى فيها إذا تقررت مثال رغم الحالة المالية السيئة للشركة أو بدون 

، فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بقيام جريمة إساءة استعمال )2(إذن مسبق من الشركاء

ودة أخذ مكافأة متجاوزة وغير مبررة أموال الشركة على مدير شركة ذات مسؤولية محد

خاصة وأنه كان غائبا عن عمله باستمرار ولم يثبت جديته في العمل، وذلك رغم 

المصادقة الالحقة للجمعية العامة على الميزانية وما وزع على المديرين من مكافآت، ألن 

.)3(الجاني من الجريمة الالحق في جرائم األموال ال يعفي رضا المجني عليه

وال يقتصر محل الجريمة على األموال فقط وإنما يمتد أيضا ليشمل قروض الشركة،     

أموال الشركة «ونشير إلى أن المشرع استعمل للتعبير عن نفس المفهوم مصطلح 

، واستعمل )ت.ق 811/3المادة (في األحكام الخاصة بشركة المساهمة  »سمعتهاو

المادة (في المخالفات المتعلقـة بالتصفيـة  »الشركةائتمـان أمـوال أو «مصطلـح 

وذلك اختالف غير مبرر، بل بالعكس البد من توحيد المصطلح طالما أنه  ،)ت.ق 840/1

مة خيانة في جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة محل الجريمة له نطاق أوسع منه في جري -)1

  ). ع.ق 376 المادة(في المال المنقول فقط  األمانة حيث يتمثل محل األخيرة

  .15مرجع سابق، ص بموسات عبد الوهاب وبوعزة ديدان،  -)2

3)- Cass. Crim. 30sept 1991, Bull. Joly 1992, p 153, note J-F Barbièri ; Rev. sociétés,
1992, p356, note Bouloc.
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يعبر عن ذات الفكرة، خاصة وأن المصطلح المستعمل باللغة الفرنسية موحد في المواضع 

.crédit»«الثالث وهو

  منها المـواد (في القانون المدني : انينوقـد استعمل المشرع مصطلح القرض في عدة قو

، 98مكرر715، 152المـواد منهـا (، القانـون التجاري )1()454و 450451¡263

منه  68حيث عرفت الفقرة األولى من المادة  )2(وقانون النقد والقرض) 99مكرر715

كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع «عملية القرض على أنها 

أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع 

.»كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو الضمان

والمقصود به عالوة على معنى القرض  »ائتمان«ونالحظ أن المصطلح األصوب هو 

ا للغير، المحافظة على العناصر المعنوية للشركة بحماية سمعتها والثقة التي تبعثه

فاالئتمان يحمل في طياته مفهوم معنوي وليس فقط مجرد عملية تجارية أو بنكية، فإساءة 

استعمال ائتمان الشركة، أو قروضها كما جاء في النص، من شأنه تعريض الشركة 

لضرر معنوي بتشويه صورتها أمام الغير، قد يتحول إلى ضرر مادي إذا ما أثر ذلك في 

أمثلة إساءة استعمال ائتمان الشركة ضمان الشركة للديون الشخصية  حالتها المالية، ومن

.)3(للمدير أو قبول كمبياالت مجاملة دون مقابل

والعبرة بمعاقبة المدير على استعماله ألموال أو قروض الشركة استعماال معارضا 

لمصلحة الشركة وال يهم أن ينتج عن ذلك ضرر مادي مباشر وظاهر في الحال يلحق 

بالشركة، وتظهر هذه الصورة أساسا إذا كان في تصرف المدير خطر على المصالح 

المادية للشركة كاألموال والممتلكات، أو المعنوية كالسمعة، فالخطر ال يعني أن الضرر قد 

  .تحقق وإنما هو محتمل الوقوع

1(- هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ « قرض االستهالك 450فت المادة وقد عر

والقدر، من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، 

.»والصفة

  .52، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26المؤرخ في  11 -03األمر رقم  -)2

3)- Cass. Crim. 16mars 1970, Rev. sociétés, 1970, p480, note Bouloc.
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  الركن المعنوي  - ب

ير الشركة القصد العام يتوفر لدى مد ستعمال، يجب أناالفضال عن عنصر إساءة     

المدير  يكونوأن  والقصد الخاص لتحقق الجريمة، وذلك بأن يصدر تصرفه عن سوء نية

، وقد جاءت هذه الفكرة في عدة )1(هذا االستعمال مخالف لمصلحة الشركة على علم بأن

صالح الشركة، مصلحة الشركة، مصالح الشركة، : مواد من القانون التجاري بعبارات

، ولعلها أهم عنصر يجب توافره لقيام 840، 811، 800، 731، 634، 554منها المواد 

هذا جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة، ورغم ذلك فإن المشرع لم يعرف 

   .طلحالمص

والجدير بالذكر أن مصلحة الشركة تتعلق بالمصالح الخاصة بالشخص المعنوي ذاته     

ككيان قانوني مستقل وليس بالمصالح التي توجد داخل الشركة كمصالح الشركاء والعمال 

  . أو حولها كمصالح الدائنين

بحث عن ولما كان محرك عمل المدير في اإلدارة هو مصلحة الشركة، فإن عليه ال    

ومن مظاهر العمل المضاد لمصلحة . تحقيقها لحماية المشروع والحفاظ على استمراريته

الشركة أن يتم التصرف مثال من طرف المدير دون عوض أو مقابل حيث ال تحصل 

الشركة من ورائه على أي ربح أو مزايا، كما قد يكون عمل المدير مخالفا لمصلحة 

للشركة أو ضياع فرصة الربح، وفي الحالتين  الشركة إذا كان يشكل خطر خسارة

المذكورتين ال تتحقق مخالفة مصلحة الشركة بالضرورة وإنما يبقى تقدير ذلك للقاضي 

  .        حسب مالبسات القضية المطروحة عليه

باإلضافة إلى ذلك يجب توفر القصد الجنائي الخاص والمتمثل في الغاية التي ابتغاها     

ر التصرف، ويتمثل هدفه في تحقيق مصلحة شخصية من خالل البحث المدير حال صدو

عن ربح شخصي، أو مصلحة شركة أو مؤسسة أخرى يكون له فيها مصالح مباشرة كأن 

.)2(يكون شريكا فيها أو غير مباشرة كأن يمكّنه ذلك من الحصول على مزايا مستقبلية

1 )- Hervé BONNARD, Sociétés à responsabilité limitée,infractions relatives aux
sociétés à responsabilité limitée, Jurisclasseur sociétés, Volume3, mai1987, Fascicule
81, p6.

  .338سابق، ص  هناء نوي، مرجع -)2
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  جريمة إساءة استعمال الصالحيات أو األصوات - 4

طلب قيام جريمة إساءة استعمال الصالحيات أو األصوات توفر الركن المادي يت    

  .والركن المعنوي ونشرحهما تباعا

  الركن المادي -أ

تتشابه جريمة إساءة استعمال الصالحيات أو األصوات مع جريمة إساءة استعمال     

أموال أو قروض الشركة من حيث أن كال الجريمتين تقومان على نظرية التعسف في 

استعمال الحق وقد سبق أن شرحنا الفعل المكون للركن المادي وهو االستعمال عند شرح 

واالختالف بين . ال أموال أو قروض الشركةالركن المادي لجريمة إساءة استعم

الجريمتين يظهر في محل الجريمة، فبينما هو أموال أو قروض الشركة في جريمة إساءة 

استعمال أموال أو قروض الشركة، فإنه يتمثل في الصالحيات أو األصوات في جريمة 

حين ويبقى أمامنا توضيح هذين المصطل. إساءة استعمال الصالحيات أو األصوات

  .األخيرين

فالتعسف في استعمال الصالحيات يقتضي أن يكون المدير يتمتع بها أوال، ويطلق     

وعادة ما يحددها القانون األساسي للشركة وإذا ¡»السلطات«على الصالحيات أيضا لفظ

لم يتم ذلك فللمدير القيام بكافة أعمال اإلدارة لصالح الشركة وهذا ما ورد في نص المادة 

  . من نفس القانون 554ت التي أحالت بدورها إلى المادة .ق 577/1

ورغم ما يتمتع به المدير من سلطات واسعة إال أن لها حدود أوجدها القانون فليس له     

الحق في التصرف في أموال الشركة تصرف المالك، حيث يتمتع فقط بسلطة اإلدارة، 

اإليجار لمدة ال «م.من ق 573/2ومن األعمال التي تدخل في مجال اإلدارة حسب المادة 

وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون  سنوات) 3(تزيد عن ثالث 

وجميع أعمال التصرف كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنقوالت التي يسرع إليها 

واألعمال  ».التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه والستغالله

لكن يمكن تطبيقها في مجال  الواردة في هذا النص تتعلق باألحكام الخاصة بالوكالة،

الشركات ألنها أمثلة على أعمال اإلدارة بصفة عامة، وقد جاءت على سبيل المثال ال 

الحصر فكل ما يتعلق بالسير العادي للشركة يعد من أعمال اإلدارة ويدخل ضمن سلطات 
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لكن غير ذلك من التصرفات التي تمس أصول الشركة يخرج عن نطاق . المدير

  .عليه في ذلك الرجوع إلى الشركاءصالحياته و

البيع والرهن والتبرع «م.ق 574/1ومن أعمال التصرف تلك المذكورة في المادة     

فهذا النوع من  ».والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء

  .التصرفات يحتاج إلى موافقة الشركاء

أكثر تقييدا لسلطات المدير في القانون األساسي ومع ذلك للشركاء أن يضعوا حدودا     

للشركة كاشتراط اتخاذ اإلذن المسبق من الشركاء للقيام ببعض األعمال رغم أنها تدخل 

ورغم كل تلك الحدود قد يميل المدير إلى القيام بتصرفات غير . في مجال أعمال اإلدارة

  .مشروعة تتطلب تدخل القانون  الجنائي لمعاقبه

ر إلى أنه غالبا ما تكون إساءة استعمال الصالحيات أساسا لجريمة إساءة ونشي    

استعمال األموال والقروض، ذلك ألن هذه األخيرة تفترض أن المدير تعسف في 

الصالحيات المخولة له واستغل سلطاته لتحقيق أغراض شخصية من خالل إساءة استعمال 

.)1(أموال الشركة وقروضها

أن التعسف في استعمال الحق يقتضي أن يكون المدير ممتعا بالحق سبق أن ذكرنا     

  .بدايةً، أي أن يتمتع بالنسبة للتعسف في استعمال األصوات بالحق في التصويت

ولم ينص المشرع على الحق في التصويت بهذه العبارة وإنما جاءت هذه الفكرة     

ت حيث نصت فقرتها األولى .ق 581بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة 

يجوز لكل شريك أن يشارك في القرارات وله عدد من األصوات يعادل عدد «على أنه 

، يظهر من النص أن الحق في التصويت يعود »الحصص التي يملكها في الشركة

للشريك، وليس للمدير بصفته هذه، وإنما لهذا األخير فقط أن يرأس الجمعية العامة 

مع تقديم الحسابات وتقرير عن حالة الشركة ونشاطها، وله ) ت.ق 583المادة (للشركاء 

أيضا أن يبدي اقتراحات نظرا لما له من علم بوضع الشركة المالي، غير أن ذلك ال يرقى 

  .إلى حد تمتعه بالحق في التصويت

1)- Didier REBUT, Abus de biens sociaux, Encyclopédie Dalloz, Sociétés, Tome 1,
éditions Dalloz, juin 2002, p 13.
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وحق التصويت بصفة مجردة يعني أن يكون المصوت عضوا في الجماعة، وكنتيجة     

ك فإن الصورة التي تنطبق على جريمة تعسف المدير في األصوات هو أن يكون في لذل

نفس الوقت شريكا في الشركة، وفي هذه الحالة يطبق عليه الجزاء الجنائي باعتباره شريكا 

  .ال باعتباره مديرا

األصوات التي كانت تحت تصرفهم بهذه «ونالحظ أن المشرع استعمل عبارة     

قصد بذلك أن األصوات التي أساء المدير استعمالها إنما عهدت له على ، فقد ي»الصفة

أساس اإلنابة أي أنه ينوب عن أحد الشركاء في اتخاذ القرارات للتصويت بدال عنه طالما 

المجال في  ا، والصعوبة تكمن في هذ)ت.ق 581/2المادة (أجاز القانون األساسي ذلك 

.)1(يخالف مصلحة الشركة إثبات التعسف في استعمال األصوات بما

  الركن المعنوي  - ب

إن جريمة إساءة استعمال األصوات والصالحيات تتطلب توافر القصد الجنائي العام     

المتمثل في العلم بالفعل اإلجرامي والوقائع المكونة للجريمة واتجاه إرادة المدير إلى 

في مخالفة مصلحة الشركة بهدف ارتكابها، إضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل 

تحقيق أغراض خاصة سواء أكانت شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى له فيها 

مصالح وهنا تقوم الجريمة وتجب مساءلة المدير عنها، ومثال ذلك التنازل عن صفقة 

تجارية مربحة للشركة التي يديرها لصالح شركة أخرى له فيها مصلحة شخصية، أو 

من العمال عزال تعسفيا من شأنه اإلضرار بنشاط الشركة التي يسيرها  عزل مجموعة

  .  إلبراز مؤسسته الخاصة في السوق والتي تنافس الشركة األولى في نفس النشاط

ونشير إلى أن مخالفة مصلحة الشركة تكون ظاهرة إذا خرج عمل المدير عن الغرض     

المحدد لها، غير أنه قد يصعب إثبات ذلك بالنسبة لسوء استعمال الصالحيات إذا ما كان 

العمل يدخل ضمن صالحيات المدير غير أنه لم يقدر نتائجه االقتصادية على الشركة، 

ة التي يريد المدير التوصل إليها وتقدير المخاطر التي يتخذها فهنا يجب البحث عن الغاي

.)2(لمعرفة مدى مراعاته لمصلحة الشركة

  .الحالة أساسا في شركات المساهمة أين تكون وكالة التصويت منتشرة تظهر هذه -)1

- Didier REBUT, op cit, p 14.
2)- Tayeb BELLOULA, Droit pénal des sociétés commerciales, op cit, p 61 et s.
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  ت .ق 800عقوبة الجرائم الواردة في المادة  - 5

ت العقوبة المطبقة على مدير الشركة ذات المسؤولية .ق 800وردت في المادة     

ح صورية، جريمة تقديم ميزانية غير المحدودة في حالة ارتكابه لجريمة توزيع أربا

صحيحة، جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة، وجريمة إساءة استعمال 

 20.000الصالحيات أو األصوات وهي الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 200.000دج إلى 

  جرائم االمتناع: ثانيا

رائم عادة بأفعال وسلوكات إيجابية مخالفة للقانون، غير أنها قد تقع أيضا تقع الج    

وقد لجأ المشرع إلى تجريم بعض أفعال . باالمتناع في الحاالت التي ينص عليها القانون

االمتناع الصادرة عن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة نظرا للنتائج الضارة عن 

، 802، 801المواد وقد ورد هذا النوع من الجرائم في . السلبية واإلهمال وعدم التبصر

ت، وكل الجرائم الواردة في هذه المواد متعلقة بعدم تنفيذ المدير .ق 804، و803

ونالحظ أن المشرع لم يشترط فيها وقوع نتيجة . اللتزامات تقع على عاتقه بحكم القانون

الفعل غير المشروع من المدير مادية، فتعد تلك الجرائم جرائم مادية تقع بمجرد صدور 

وإن لم يتحقق ضرر في الواقع وقد اعتبرها المشرع مخالفات فهي أقل خطورة من 

الجرائم التي تناولناها في العنصر السابق وبالتالي فنكتفي بتناول الركن المادي وعقوبة كل 

  : ونوردها باختصار فيما يلي. منها دون دراسة الركن المعنوي

  لمتعلقة بالوثائق الحسابيةالمخالفات ا - 1

ت على المدير أن يعد تقريرا عن عمليات .ق 584حسب الفقرة األولى من المادة     

السنة المالية وإجراء الجرد وإعداد حساب االستغالل العام وحساب النتائج وأيضا إعداد 

ي أجل الميزانية وأن يعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة للشركاء للمصادقة عليها ف

وعدم وضع هذه الوثائق المحاسبية يعد . ستة أشهر ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية

دج إلى  20.000ت يعاقب عليها المدير بغرامة من .ق 1-801مخالفة حسب المادة 

  .دج 200.000
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كذلك األمر بالنسبة للمديرين الذين لم يوجهوا للشركاء الوثائق الحسابية المذكورة في     

خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية، وكذا نص القرارات المقترحة وتقرير  أجل

مندوب الحسابات، أو إذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي 

  ). ت.ق 2-801المادة (للشركة 

ت المسيرون الذين .ق 801ويعاقب أيضا بنفس العقوبة حسب الفقرة الثالثة من المادة     

لم يضعوا تحت تصرف الشركاء وفي المقر الرئيسي للشركة في أي وقت من السنة 

: المستندات الخاصة بالسنوات المالية الثالث األخيرة والمتمثلة في الوثائق المحاسبية

الجرد وحسابات النتائج والميزانيات وتقارير المسيرين و تقارير حسابات االستغالل العام و

حيث أن للشركاء الحق في اإلطالع على . مندوب الحسابات وأيضا محاضر الجمعيات

حسابات الشركة والوثائق المتعلقة بنشاطها التي يجب أن تكون موجودة في مركزها 

).       ق ت 585المادة (الرئيسي 

  علقة بانعقاد الجمعية العموميةالمخالفات المت - 2

من واجبات المدير أن يعمل على انعقاد الجمعية العامة للشركاء في أجل ستة أشهر     

من تاريخ اختتام السنة المالية، أو في حالة تمديد األجل بمدة ال تتجاوز ستة أشهر بقرار 

  .للمصادقة عليهاكما يجب عليه أيضا أن يعرض الوثائق المحاسبية على الجمعية . قضائي

وإن امتنع عن أداء التزاماته المذكورة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة 

  . ت.ق 802دج أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب المادة  200.000دج إلى  20.000من 

  المخالفات الواقعة من المدير في حالة ما إذا قل رأسمال الشركة عن الربع - 3

ت على المدير في حالة خسارة ثالثة أرباع رأسمال الشركة أن .ق 589حسب المادة     

يقوم باستشارة الشركاء إلصدار قرار بحل الشركة أو استمرارها، وعليه إشهار القرار 

مهما كانت نتيجته في صحيفة معتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية في الوالية وفي كتابة 

ع فيهما مركز الشركة الرئيسي، كما عليه قيد القرار في السجل ضبط المحكمة اللتان يق

  .التجاري

وإذا امتنع المدير عن استشارة الشركاء في أجل أربعة أشهر التالية للموافقة على     

الحسابات التي أثبتت الخسارة، أو إذا لم يودع قرار الشركاء بكتابة ضبط المحكمة أو لم 
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دج إلى  20.000بس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من ينشره في الجريدة يعاقب بالح

  .ق ت 803دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط حسب المادة  100.000

  المخالفات المتعلقة بعدم التأشير ببيانات الشركة - 4

يتعين على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيان اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا     

، ورأسمالها وعنوان مقرها "م.م.ش"ت مسؤولية محدودة أو مختصرها بعبارة شركة ذا

الرئيسي، وذلك في كل العقود والمستندات الصادرة عنها حتى يتبين للغير صفة ومركز 

دج إلى  20.000الشركة التي يتعامل معها، وإذا أغفل المدير ذكر ذلك يعاقب بغرامة من 

  .ق ت 804دج طبقا للمادة  50.000

  ثانيلالمطلب ا

  المثيرة للمسؤولية الجزائية للشركة المدير جرائم

إن جريمة الشركة تكون مرتبطة في كثير من األحيان بجريمة المدير، فال يتصور أن     

تقوم الشركة بذاتها بفعل إجرامي لكونها شخص افتراضي ال وجود له في الواقع، وإنما 

الفعل المادي المؤدي إلى وقوع الجريمة يصدر عن شخص طبيعي غالبا ما يكون ممثلها 

ما نص القانون على جريمة تخص الشخص المعنوي قامت القانوني أي المدير، وكل

 51إمكانية نسبة الجريمة إلى شخص المدير كما جاء ذلك في الفقرة الثانية من المادة 

  .     مكرر من قانون العقوبات

  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: الفرع األول

المتعلقة بمسؤولية مدير الشركة ذات إن أحكام التجريم الواردة في قانون العقوبات و    

المسؤولية المحدودة لم تأت بهذه العبارة وإنما جاءت بعبارة مدير أو مسير الشركة وأيضا 

بعبارة أشمل وأعم تتمثل في مسؤولية الممثل الشرعي للشخص المعنوي وبما أن المدير 

اد قانون العقوبات فتطبق عليه مو )1(يعد ممثال شرعيا للشركة ذات المسؤولية المحدودة

  .المتعلقة بمسؤولية مسير الشخص المعنوي

لمديرين، المدير العام، رئيس مجلس اإلدارة، رئيس هيئة ا: من الممثلين الشرعيين للشخص المعنوي -)1

  .مصفي الشركة
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وليس الهدف من هذا البحث دراسة كل الجرائم التي يمكن ارتكابها من طرف الممثل     

الشرعي للشخص المعنوي وإنما سنتناول أهمها أي تلك التي قد ترتكب من طرف مدير 

.)1(الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وما يهمنا في هذا الموضوع هو التسيير الظاهري المتعلق بنشاط الشركة المعتاد     

واالنحرافات التي تتعلق باإلدارة، فبعض جرائم مسيري األشخاص المعنوية قد تتعلق 

بكيانات لها شخصية معنوية ليست بالضرورة شركات كأن تكون جمعيات مثال تقوم 

  .المخالفة للقانونببعض األعمال الخارجة عن نشاطها و

ونقتصر على دراسة جريمتين نرى أنهما تتعلقان مباشرة بإدارة وتسيير الشركة ذات     

  .جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وجريمة التفليس: المسؤولية المحدودة وهما

جريمة إصدار شيك بدون رصيد: أوال

الساحب أو المستفيد : قد ترتكب الجرائم المتعلقة بالشيك من طرف ثالثة أشخاص وهم    

أو أي شخص في حالة قيامه بالتزوير في الشيك، وسوف تقتصر دراستنا على جريمة 

إصدار الشيك بدون رصيد التي يرتكبها الساحب باعتباره قد يكون مديرا للشركة ذات 

المسؤولية المحدودة، وتتخذ هذه الجريمة أهمية خاصة نظرا للثقة التي يضعها الشركاء في 

ر حيث يأتمنونه على أموال الشركة وبالتالي فإن ارتكابه لهذه الجريمة يضر حتما المدي

ع، .ق 1مكرر 382بالشركة وبمصداقيتها حيث يثير مسؤوليتها الجزائية وذلك طبقا للمادة 

  .ونتناول هذه الجريمة دون التوسع، مبينين تعريف الشيك وأركان الجريمة وعقوبتها

  تعريف الشيك - 1

في القانون التجاري وال في قانون العقوبات نصا يعرف الشيك صراحة، إال  لم يرد    

ت يمكن استخالص أن الشيك ورقة تنطوي على .ق 474إلى  472أنه من خالل المواد 

 175: وردت عدة مواد في قانون العقوبات متعلقة بمسؤولية الشخص المعنوي والمسير منها المواد -)1

 435، المادة 1مكرر 382، المادة 38مكرر 303، المادة 3مكرر 303، المادة 1مكرر 177مكرر، المادة 

   ة ـة فهي تخص األشخاص المعنويـالتجاريم على الشركات ـوال يمكن تطبيق كل هذه الجرائ. ررـمك

الدولة، الوالية ،البلدية، المؤسسات « :على أنها م.ق 49دة على العموم والتي حددتها الما) أو االعتبارية(

العمومية ذات الطابع اإلداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من 

».ا القانون شخصية قانونيةأشخاص أو أموال يمنحه
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بأن  )1(أمر من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه هو البنك أو أي مؤسسة مالية

مسمى أو إلى حامل الورقة ويسمى  يدفع مبلغا من النقود بمجرد اإلطالع إلى شخص

.)2(المستفيد

وقد استقر الفقه والقضاء على أنه يكفي العتبار الورقة شيكا في القانون الجنائي أن     

  . تتوافر مقومات الشيك في ظاهرها، حتى و لو لم تكن تعتبر كذلك في القانون التجاري

السند الذي يحمل جميع مظاهر  وفي قرار لمحكمة النقض المصرية جاء أن الشيك هو    

.)3(الشيك متى كان قد أصدره الساحب وقبله المستفيد على أنه شيكا

وإذا كان المتفق عليه فقها وقضاء أن تخلف البيانات الجوهرية المتمثلة في توقيع     

الساحب، تحديد المبلغ الواجب دفعه وتحديد المسحوب عليه يفقد الورقة وصف الشيك وفقا 

للقانون التجاري والجنائي، فعلى خالف ذلك فإن تخلف البيانات غير الجوهرية كالتاريخ 

ن الوفاء وذكر كلمة شيك يفقد الورقة التجارية وصف الشيك في ومحل إنشائه ومكا

  .القانون التجاري، غير أنه يعد شيكا في القانون الجنائي

ويذهب البعض إلى أن المناقشة حول تخلف البيانات الجوهرية وغير الجوهرية قد     

فقدت الكثير من أهميتها وذلك لكون دفاتر الشيكات أصبحت عبارة عن مطبوعات تتضمن 

.)4(جميع البيانات، ولم يبق على الساحب إال مأل البيانات بدقة والتوقيع على الورقة

  ك بدون رصيدأركان جريمة إصدار شي -2

ع يتبين لنا أن جنحة إصدار شيك بدون .ق 375و 374من خالل نص المادتين     

  رصيـد ال تقـوم إال بتوافر ركن مـادي يتمثـل في سلوكات محددة قانونا وكـذا توافر

باإلضافة إلى البنوك العامة والبنوك الخاصة، تدخل ضمن المؤسسات المالية مراكز الصكوك البريدية،  -)1

  .خزينة الوالية والخزينة العامة

ذكر كلمة شيك، أمر غير : ت البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك ال تخرج عن.ق 472طبقا للمادة  -)2

شرط بدفع مبلغ معين من المال، اسم المسحوب عليه، بيان المكان الذي يجب فيه الدفع، تحديد معلق على 

تاريخ إنشاء الشيك ومكانه، توقيع الساحب، وبتوافر جميع هذه البيانات تكتسب الورقة صفة الشيك تجاريا 

.وجنائيا

كتبة االنجلو المصرية، مطبعة للتوسع في ذلك انظر معوض عبد التواب، الوسيط في جرائم الشيك، م -)3

  .  64، ص 1983نيفرتيتي، القاهرة، 

  .331مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة،  -)4
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  .الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، وسنتناول الركنين على التوالي 

  إصدار شيك بدون رصيدالركن المادي في جريمة  -أ

ع أن الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد .ق 374يتبين من خالل المادة     

  .عنصر اإلصدار وعنصر عدم وجود رصيد: يتحقق بتوافر عنصرين هما

  اإلصدار -1 -أ

إن إنشاء الشيك يقتضي قيام الساحب بمأل الورقة بالبيانات الضرورية التي تكسبها     

يك، وفي هذه المرحلة ومتى بقيت الورقة في حوزته ال يعد المدير الساحب صفة الش

مصدرا للشيك وذلك ألن اإلصدار ال يتم إال بتخليه عن حيازة الشيك وطرحه للتداول، 

ويتم ذلك بتسليمه للمستفيد بمحض إرادته كأن يسلم مدير الشركة شيكا بغرض تسديد ثمن 

من طرف الساحب شخصيا بل قد يتم تسليم الشيك بضاعة، وال يشترط أن يكون التسليم 

  .من طرف محاسب الشركة الذي يأتمر بأمره

  عدم وجود رصيد  -2-أ

ع يتبين لنا أن عدم وجود .ق 374من خالل نص الفقرتين األولى والثالثة من المادة     

ل رصيد ال يخرج عن أربعة صور، ثالثة منها واردة في الفقرة األولى من المادة وتتمث

في عدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف أو عدم كفايته، سحب الرصيد كله أو بعضه بعد 

إصدار الشيك، ومنع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك، وصورة رابعة واردة في 

  .إصدار شيك وجعله كضمان: الفقرة الثالثة من  نفس المادة وهي

  كفايتهعدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف أو عدم  -1-2-أ

يجب أن يكون للشركة وقت إصدار الشيك رصيدا لدى البنك أو المؤسسة المالية التي     

تتعامل معها، ويشترط أن يكون الرصيد كاف وقابال للصرف، وأن يكون المبلغ المالي 

محددا في الشيك، وبالتالي فإن الجريمة تقوم عند عدم وجود مقابل الوفاء أي عدم وجود 

و يكون المبلغ موجودا ولكن أقل من المبلغ المحدد في الشيك، فالمدير الرصيد أصال أ

ملزم بمتابعة أرصدة الشركة ويجب أن يكون على علم تام بقيمة المبالغ التي تحوزها، 

، لكن محجوزا )البنك(وتقوم الجريمة أيضا إذا كان المبلغ موجودا لدى المسحوب عليه 

  يشترط أن يكون المدير الساحب عند طرحه الشيك  وفي كل الحاالت السابقة. عليه قضائيا



137

.)1(للتداول ومنذ البداية عالما أن المستفيد ال يستطيع صرف الشيك لألسباب السابقة

  سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك -2-2-أ

ع، وهنا يفترض أن الرصيد .ق 374تناولت هذه الصورة الفقرة األولى من المادة     

ومحققا عند طرح الشيك للتداول إال أن المدير الساحب قام بفعل مادي الحق  كان موجودا

يتمثل في سحب الرصيد كله أو جزء منه مما جعل الجريمة تتحقق باعتبار أن المستفيد 

  .أصبح ال يستطيع سحب مقابل الشيك

  منع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك -3-2-أ

ع، ويهدف المشرع من تجريم هذه .ق 374/1مادة هذه الصورة أيضا تناولتها ال    

الصورة إلى حماية الشيكات بعد طرحها للتداول وإعطاء ضمان لقابليها في التعامالت بين 

األفراد باعتبارها تمثل مبالغ مالية، وبالتالي فإن الركن المادي للجريمة يتحقق بمجرد 

  .ن المدير الساحبحبس مقابل الوفاء من طرف المسحوب عليه بناء على أمر م

حالة ضياع الشيك : وقد أجاز المشرع المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالتين وهما

  . ت.ق 503وحالة تفليس حامله وذلك طبقا لنص المادة 

ونشير إلى أن المشرع أغفل ذكر حالة سرقة الشيك رغم إمكانية حدوثها، غير أن القضاء 

على المدعي تقديم الدليل القانوني القاطع المؤكد الجزائري يتشدد في هذه الحالة ويشترط 

.)2(لإلدعاء والمتمثل أساسا في صدور حكم قضائي نهائي يقضي باإلدانة من أجل السرقة

  إصدار شيك وجعله كضمان -4-2-أ

ع، حيث يتوافر هنا الركن .ق 374تناولت هذه الصورة الفقرة الثالثة من المادة     

صدار الشيك من طرف الساحب مع اشتراطه عدم صرفه فورا، المادي للجريمة بمجرد إ

وذلك ألن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان، فاشتراط عدم الصرف يتنافى وطبيعة 

يرى البعض أنه يجب أن يكون الرصيد قائما قبل طرح الشيك للتداول، أما إذا كان مقابل الوفاء  -)1

إن الجريمة فبعد اإلصدار  غير موجود أو غير كاف في تلك األثناء وقام الساحب بمأل رصيده) الرصيد(

   .للوفاء تتحقق، وإن كان عمليا يكفي أن يكون الرصيد موجودا عند تقديم الشيك

.332أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص انظر  -

.334أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  -)2
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الشيك، وذلك ما جعل المشرع يجرم هذا الفعل لما له من انعكاس على الشيك حيث يعتبر 

  .الوفاء به كالوفاء نقدا

وبهذا نكون قد أوردنا صور الركن المادي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد،     

واستبعدنا صورة تزوير أو تزييف الشيك باعتبار أن هذه الجريمة ترتكب في الغالب من 

، إال أن المنطق أن الساحب هو 375/3المستفيد أو الغير، رغم ورودها في نص المادة 

  .رر يجعله يلجأ إلى التزوير وإن كان ممكن الحدوثمالك دفتر الشيكات وال يوجد مب

  الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد - ب

جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة عمدية يشترط المشرع لقيامها توافر القصد     

، أي أن يكون الساحب عالما ومريدا )1(الجنائي العام المتمثل في عنصري العلم واإلرادة

يمة إصدار شيك ال يقابله رصيد قائم وقابل للصرف، أو كان الرصيد أقل من ارتكاب جر

قيمة الشيك، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك، أو منع المسحوب عليه 

  .من صرفه، أو جعله كضمان

في  »بسوء نية«وسوء النية ركن أساسي في الجريمة، واستعمال المشرع عبارة     

ليس المقصود منه اإلضرار بالمستفيد، وإنما الجريمة تتحقق حتى لو لم  ع.ق 374المادة 

تتجه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بالمستفيد، وقد ذهبت المحكمة العليا في ذلك إلى 

من المستقر عليه قضاء أن الركن المعنوي للجريمة ال يتمثل في قصد األذى «القول إنه 

)2(».الة غياب الرصيد وعدم كفايتهوإلحاق الضرر، ولكن يستخلص من ح

، فسوء النية هنا »مع علمه بذلك«ع عبارة .ق 375وقد استعمل المشرع أيضا في المادة 

.)3(مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كاف بحسابه

المرصفاوي حسن صادق المرصفاوي، / د: انظر في الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد -)1

  .وما يليها 151، ص 1983في جرائم الشيك، منشأة المعارف، االسكندرية، 

.261، ص 1994، المجلة القضائية، العدد األول، 1990مارس  20قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -)2

المخالفات، عدد ، مجلة االجتهاد القضائي لغرفة الجنح و1998ديسمبر  14قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

.35، ص 2002خاص، 

.39، ص 1971، نشرة القضاة، العدد األول، 1971جانفي  20قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -)3
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  عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد - 3

ع يعاقب الساحب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامـة .ق 374طبقا للمادة     

وقـد ذهبت المحكمة العليـا إلى . ال تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد

وتشدد عقوبة جريمة إصدار شيك . )1(القول إن الغرامة هنا تعد عقوبة تكميلية إجبارية

  : بدون رصيد في حالتين

ع عندما ترتكب جرائم .مكرر ق 382طبقا للفقرة الثانية من المادة : الحالة األولى -

الشيك ضد الدولة أو إحدى مؤسساتها، وفي هذه الحالة تكون العقوبة من سنتين إلى عشر 

  .سنوات، مع المالحظة أن نص المادة لم يتطرق إلى عقوبة الغرامة

وير الشيك أو تزييفه، حيث شدد المشرع هي حالة قيام الساحب بتز: الحالة الثانية -

العقوبة فجعلها من سنة إلى عشر سنوات، وغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص 

  ).ع.ق 375المادة (في الرصيد 

ونشير إلى أنه ال يعاقب على الشروع في جرائم الشيك لعدم وجود نص يقضي بذلك،     

بأن المحاولة في الجنح ال يعاقب عليها إال بنص  وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي

  ).        ع.ق 31المادة (صريح في القانون 

جريمة التفليس: ثانيا

ع يسأل الشخص المعنوي على جرائم التفليس حسب .ق 3مكرر 417حسب المادة     

يام ع، وقد سبق أن ذكرنا أن المادة األخيرة تقر ق.مكرر ق 51الشروط الواردة في المادة 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وممثله الشرعي كفاعل أو كشريك كلما نص القانون 

بالتالي يسأل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على التفليس وكذا الشركة، . على ذلك

383على جريمة التفليس، ونالحظ أن المادة  )2(ع.ق 384و 383وقد نصت المادتين 

ل من التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس دون ذكر األفعال التي اكتفت بذكر عقوبات ك

، نشرة االجتهاد القضائي، غرفة الجنح والمخالفات، 1999أفريل  27قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -)1

.38، ص 2002عدد خاص، الجزء الثاني، 

حيث كان يسمى . 84 عددر .، ج2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06تم تعديلهما بموجب القانون رقم  -)2

.»إفالس بالتدليس«، والتفليس بالتدليس»إفالس بسيط«التفليس بالتقصير
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تكون الجريمتين، وقد أحالت في ذلك إلى أحكام القانون التجاري، وبالرجوع إلى هذا 

األخير نجد أنه تم النص على جرائم التفليس والجرائم األخرى المتعلقة باإلفالس في 

الدراسة في إطار جرائم مدير الشركة ذات ، ومنها مواد تخص هذه 388إلى  369المواد 

.381إلى  378المسؤولية المحدودة على الخصوص وهي المواد 

  التفليس بالتقصير - 1

لم يعرف المشرع التفليس بالتقصير وإنما اكتفى بتعداد األفعال المكونة له في المادة     

س القانون التي من نف 371ت حيث يكون التفليس بالتقصير إجباريا، والمادة .ق 370

نصت على الحاالت التي يكون فيها جوازيا، وهي الحاالت العامة التي تقع من طرف 

التاجر، أما الحاالت الخاصة بمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة فوردت في المادتين 

ت وفي كل الحاالت المذكورة في المادتين األخيرتين يكون الحكم بالتفليس .ق 380و 378

ر إجباريا على مدير الشركة متى أتى بسوء نية فعال من األفعال التي عددتها، بالتقصي

  . ونحاول شرح الركن المادي للجريمة فالركن المعنوي ثم عقوبتها

  الركن المادي لجريمة التفليس بالتقصير -أ

يتمثل الركن المادي لجريمة التفليس بالتقصير المرتكبة من طرف مدير الشركة ذات     

   .ت.من ق 380و 378المسؤولية المحدودة في مجموعة من األفعال الواردة في المادتين 

  ت .ق 378صور جريمة التفليس بالتقصير الواردة في المادة  -1-أ

عت إحـدى الصور المذكورة في المـادة تطبـق عقوبـة التفليس بالتقصير إذا وق    

¡)1(ت من طرف مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ممثلها الشرعي.ق 378

  :   وتتمثل تلك الصور فيما يلي

استهالك مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو  -1-1-أ

  :عمليات وهمية

شركة ذات المسؤولية المحدودة باستهالك أموال مناط هذه الصورة هو قيام مدير ال    

نقدية كبيرة تعود للشركة في القيام بعمليات نصيبية أو عمليات وهمية، ونالحظ أن 

 القائمين باإلدارة والمديرين أو المصفين في :هم ت.ق 378المادة الممثلون الشرعيون المذكورين في  -)1

  .الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكل المفوضين من قبل الشركة
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، والجسامة تطلق على القوة ال الكم، في حين أن »مبالغ جسيمة«المشرع استعمل لفظ 

.)1(ليستقيم المعنى »مبالغ كبيرة«النص يقصد كم األموال فمن األرجح استعمال مصطلح 

والعمليات النصيبية تقوم على الحظ، والربح فيها غير مدروس على أسس اقتصادية وفيها 

مغامرة بأموال الشركة، أما العمليات الوهمية فهي عمليات غير حقيقية يوهم بها المدير 

قة ال الشركاء أنه يقوم بإنفاق أموال الشركة في عمليات تدخل في نشاطها، وهي في الحقي

  .وجود لها في الواقع

القيام بقصد تأخير إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات إلعادة البيع بأقل  -2-1-أ

  :من سعر السوق، أو استعمال بنفس القصد وسائل مؤدية لإلفالس للحصول على أموال

 تقوم هذه الصورة على لجوء المدير إلى وسائل مصطنعة لمحاولة تأخير إثبات توقف    

الشركة عن الدفع، كشراء بضائع مع علمه بأنه ال يمكن بيعها إال بسعر أقل من سعر 

وعلى العموم . السوق، وال يشترط أن يتم البيع فعال وإنما يكفي توفر نية البيع عند الشراء

يخضع لعقوبة التفليس بالتقصير مدير الشركة الذي يلجأ بسوء نية وبغرض تأخير إثبات 

لدفع إلى أية وسيلة من شأنها التأثير على المركز المالي للشركة توقف الشركة عن ا

  .وإحداث خسائر لها تؤدي إلى اإلفالس

القيام بعد توقف الشركة عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين أو جعله يستوفي حقه  -3-1-أ

  :إضرارا بجماعة الدائنين

ي مواد اإلفالس وهو بمجرد توقف الشركة عن الدفع البد من احترام مبدأ أساسي ف    

المساواة بين الدائنين، فتفضيل أحد الدائنين عن اآلخرين بوفاء دينه أو جعله يستوفيه 

كمنحه امتيازا في تلك الفترة يجعل المدير مرتكبا لتفليس بالتقصير إذا كان في ذلك ضرر 

مة كأن أو احتمال وقوع ضرر بجماعة الدائنين، أما في حالة انعدام الضرر ال تقوم الجري

يتم الوفاء لدائن مرتهن متقدم في المرتبة، ففي كل األحوال يكون الوفاء بدينه سابقا للديون 

.)2(األخرى وليس في ذلك مساس بحقوق بقية الدائنين

وردة دالل، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -)1

  . 166، ص 2009األزاريطة، االسكندرية، 

  .175وردة دالل، المرجع نفسه، ص  -)2
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جعل الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة  -4-1-أ

  :قاضى الشركة مقاباللوضعها عند التعاقد وذلك بغير أن تت

إن إقدام مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على إبرام عقود أو تعهدات بمبالغ     

كبيرة أثناء فترة الريبة أي بعد التوقف عن الدفع وقبل شهر اإلفالس وبدون مقابل فيه 

ت باعتبارها .ق 247خسارة معتبرة للشركة، وإن كانت تلك التعهدات باطلة بحكم المادة 

إال أن القيام بها من طرف المدير دليل على سوء نيته ومحاولته  من قبيل التبرعات،

. إلظهار وضع غير حقيقي للشركة، وذلك ما يؤدي إلى اإلضرار أكثر بمركزها المالي

  .   ويعود تقدير ضخامة التعهدات إلى قاضي الموضوع نظرا لوضع الشركة عند إبرامها

  :غير انتظامإمساك أو األمر بإمساك حسابات الشركة ب -5-1-أ

نظرا لألهمية البالغة إلمساك حسابات الشركة، اعتبر المشرع عدم الحرص على     

إعدادها بانتظام من طرف مدير الشركة فعال يشكل تفليسا بالتقصير يستحق المعاقبة عليه، 

فحسابات الشركة هي التي تعكس حالتها المالية وما لها من أموال وما عليها من خصوم 

  .ان كافة العمليات التجارية التي تقوم بها والمصاريف والمداخيل واألرباحمن خالل بي

  ت.ق 380صور جريمة التفليس بالتقصير الواردة في المادة  -2-أ

ت أضاف المشرع صور .ق 378باإلضافة إلى الحاالت التي نصت عليها المادة     

ات المسؤولية ت تخص مدير الشركة ذ.ق 380أخرى للتفليس بالتقصير في المادة 

  : ، وهي)1(المحدودة

قيام المدير بسوء نية وبقصد إخفاء كل أو بعض ذمته المالية عن المتابعة من طرف  -

الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائنيها باختالس أو إخفاء جانب من أمواله أو اإلقرار 

  تدليسا بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته

نالحظ أن المشرع أفرد هذه الصورة في مادة مستقلة نظرا لخطورتها مقارنة مع     

الصور السابقة، حيث يقوم المدير هنا بإخفاء أمواله أو اإلدعاء بأنه مدين بمبالغ معينة 

خالفا للحقيقة وباستعمال التدليس، وذلك دليل على أنه سيء النية وإنما يقوم بذلك إلخفاء 

ت على القائمين باإلدارة والمديرين أو المصفين في شركة مساهمة و المصفين .ق 380تطبق أيضا المادة  -)1

  .شركة ذات مسؤولية محدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركةفي 
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يير أو قيامه بأعمال غير مشروعة أدت إلى توقف الشركة عن الدفع أخطائه في التس

  .   وبالتالي ستؤدي حتما إلى شهر إفالسها

ت، فيظهر أنه يتميز بعدم الدقة في التعبير .ق 380وهناك عدة مآخذ على نص المادة     

 مختلف بعض الشيء )1(وفي المصطلحات، كما نالحظ أن نص نفس المادة باللغة الفرنسية

عن النص باللغة الوطنية، فقد سقطت في هذا األخير بعض المصطلحات حيث جاء في 

لشركاءاالنص الفرنسي إخفاء كل أو بعض الذمة المالية عن المتابعة من جانب الشركة أو 

أما النص العربي فأغفل ذكر الشركاء، كذلك بالنسبة الختالس أو إخفاء  ،أو دائني الشركة

محاولة اختالس أو إخفاءجانب من األموال جاء في النص الفرنسي اختالس أو إخفاء أو 

جانب من األموال، والمحاولة لم تذكر في النص العربي، وما دام األصل هو نص المادة 

  .النص الفرنسي رغم أنه أشمل باللغة الوطنية فال يؤخذ بما جاء في

وعلى العموم فإن النص شمل ثالثة أفعال هي االختالس، اإلخفاء واإلقرار التدليسي     

:بالمديونية، ونشرح كل منها فيما يلي

  االختالس  -1-2-أ

االختالس في جريمة التفليس بالتقصير يختلف معناه عن االختالس الوارد في جرائم 

، بينما االختالس المقصود )2(يث يكون محل األخير أمواال مملوكة للغيراألموال األخرى ح

ت يصدر من المدير ويخص أمواال مملوكة له، وقد استعمل المشرع .ق 380في المادة 

هذا المصطلح ألن المدير يقوم بالتصرف في أمواله عن سوء قصد مع علمه أن الشركة 

.)3(أمواله عن متناول الشركة ودائنيهامتوقفة عن الدفع، ويقصد من وراء ذلك إبعاد 

1)- Art 380 « Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs,
directeurs ou liquidateur d’une société par action, les gérants ou liquidateurs d’une
société à responsabilité limitée et d’une manière générale tous les mandataires sociaux,
qui en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société
en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux
ont, de mauvaise foi détourné ou dissimulé , tenté de détourner ou de dissimuler, une
partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes
qu’ils ne devaient pas. »

من  376المتعلقة بالسرقة والمادة  350ع المتعلقة بجريمة االختالس، المادة .مكرر ق 119كل من المادة  -)2

  .  نفس القانون المتعلقة بخيانة األمانة تذكر االختالس على أنه يقع على أموال أو أشياء مملوكة للغير

.135وردة دالل، مرجع سابق، ص  -)3
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اإلخفاء -2-2-أ

يقصد به قيام المدير بتخبئة أمواله إلبعادها عن الشركة والدائنين، كنقل بعض أو كل     

أمواله المنقولة ووضعها في مكان غير مكانها المعتاد بقصد إخفائها، أو امتناعه عن 

  . إعطاء سند ملكية عقار مملوك له لمحاولة إخفاء ملكيته له

األخير يعد من الجرائم المستمرة، حيث يبدأ والفرق بين االختالس واإلخفاء هو أن     

تقادمها من تاريخ انتهاء حالة االستمرار، أما االختالس فهو جريمة وقتية يبدأ تقادمها من 

.)1(تاريخ وقوع الفعل المكون للجريمة

اإلقرار تدليسا بمديونية غير حقيقية -3-2-أ

المشروع ألموال المدير، وفي في االختالس واإلخفاء جرم المشرع االنتقاص غير     

فإقرار . المقابل جرم الزيادة الصورية في الديون لمحاولة إبعاد بعض األموال من المتابعة

المدير بمديونية ليست في ذمته يقصد به ادعاءه بأنه مدين بديون صورية ال وجود لها في 

  .الواقع

ن يقدم سندات مكتوبة أو واإلقرار قد ينطوي على سلوك إيجابي من طرف المدير كأ    

أوراق تجارية تبين أنه مدين، كما قد يتحقق بسلوك سلبي كأن يدعي الغير أنه دائن للمدير 

  .   على غير الحقيقة وال يعترض األخير، فيعد ذلك إقرارا منه

والقصد من كل األفعال المذكورة التي قد يلجأ إليها المدير هو إخفاء كل أو بعض     

بعة الشركة أو دائنيها، ألنه متأكد أن مآل الشركة هو اإلفالس وقد تُمد أمواله من متا

إجراءاته إليه فيكون ملزما بديونها باإلضافة إلى ديونه الخاصة، وبالتالي يقوم باختالس 

أمواله أو إخفائها أو إقرار مديونية صورية، مما يحول دون حصول الشركة والدائنين 

  .على حقوقهم منه

  عنوي لجريمة التفليس بالتقصيرالركن الم- ب

إن جريمة التفليس بالتقصير جريمة عمدية تتطلب توفر القصد الجنائي أي علم المدير     

بأركانها وتوجه إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون لها، ويظهر ذلك من خالل استعمال 

.138و 137دالل، مرجع سابق، ص  وردة -)1
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في  »عن سوء قصد«ت، وعبارة .من ق 378في المادة  »بسوء نية«المشرع عبارة 

  .   من نفس القانون 380المادة 

  عقوبة جريمة التفليس بالتقصير -ج

يعاقب مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ارتكب جريمة التفليس بالتقصير     

دج وهذا حسب  200.000دج إلى  25.000بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

  .ع.ق 383الفقرة األولى من المادة 

  فليس بالتدليسالت - 2

375و 374نص المشرع على جريمة التفليس بالتدليس بصفة عامـة في المادتين     

ت على نفس الجريمة عندما تصدر عن .ق 379من القانون التجاري، ونص في المادة 

، ونوضح األفعال التي وردت في المادة األخيرة )1(مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  .مادي ثم نتناول الركن المعنوي وعقوبة الجريمةمن خالل الركن ال

  الركن المادي لجريمة التفليس بالتدليس -أ

تطرق المشرع إلى صور التفليس بالتدليس الصادر عن مدير الشركة ذات المسؤولية     

  :ت ونتناولها فيما يلي.ق 379المحدودة في المادة 

  اختالس دفاتر الشركة  -1-أ

، حيث يقع من )2(ل االختالس عند دراسة جريمة التفليس بالتقصيرسبق أن تناولنا فع    

طرف المدير على أمواله الخاصة، غير أن االختالس في جريمة التفليس بالتدليس محله 

دفاتر الشركة، وتعد هذه األخيرة الصورة العاكسة لحسابات الشركة حيث تظهر من 

ته من أرباح وما لحقها من خسائر، خاللها مداخيل الشركة ومصاريفها وديونها، وما حقق

فاستعمال المدير طرق تدليسية الختالس دفاتر الشركة أي االستيالء عليها إلخفاء حقيقة 

  .   وضعها المالي يظهر سوء نيته، وذلك فعل معاقب عليه

القائمين باإلدارة والمديرين أو المصفين في شركة مساهمة والمسيرين أو على  ت.ق 379تطبق المادة  -)1

    .المصفين لشركة ذات مسؤولية محدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة

.من المذكرة 143انظر ص  -)2
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  تبديد أو إخفاء جزء من أصول الشركة -2-أ

في أموالها تصرفا على نحو غير  تبديد المدير جزء من أصول الشركة هو التصرف    

معقول، سواء كان التصرف قانونيا كبيع السلع بأثمان بخسة أو هبة بعض األموال 

المنقولة كالسيارات واآلالت المملوكة للشركة، أو كان ماديا كاستهالك األموال المبالغ فيه 

  .وغير المالئم مع حالة الشركة المتوقفة عن الدفع، ويكون ذلك بسوء نية

، غير أنه هنا يقع على )1(أما اإلخفاء فقد سبق شرحه في جريمة التفليس بالتقصير    

جزء من أصول الشركة وهذا أخطر من اإلخفاء الواقع من المدير على أمواله الخاصة، 

ألن الشركة هي المهددة باإلفالس، وإخفاء أموالها يؤدي إلى تأزم وضعها المالي أكثر، 

  .              مما دفع المشرع إلى جعل هذا الفعل من قبيل التفليس بالتدليس

  اإلقرار بمديونية الشركة بمبالغ ليست في ذمتها -3-أ

قد يلجأ المدير إلبعاد جزء من أموال الشركة عن أموال التفليسة إلى إقرار مديونيتها     

ت بعض الصور التي يأتي .ق 379بمبالغ خالفا للحقيقة، وقد أورد المشرع في المادة 

تعهدات العرفية أو الميزانية، المحررات أو األوراق الرسمية أو ال: فيها اإلقرار وهي

ونالحظ أن هذا التعداد إنما جاء على سبيل المثال ال الحصر، فقد يستعمل المدير أية 

  .وسيلة أخرى من شأنها إظهار مديونية صورية على الشركة

  الركن المعنوي لجريمة التفليس بالتدليس - ب

ن يتوفر لدى مدير الشركة تعتبر جريمة التفليس بالتدليس جريمة عمدية، حيث يجب أ    

ذات المسؤولية المحدودة العلم بالواقعة المكونة للنشاط اإلجرامي وإرادة ارتكابها باستعمال 

أي أن يكون المدير واعيا بأن الفعل الذي يقوم به يكون جريمة ويؤدي إلى . التدليس

  . اإلضرار بالشركة ودائنيها

  عقوبة جريمة التفليس بالتدليس    -ج

ع وهي .من ق 383دت العقوبات الخاصة بجريمة التفليس بالتدليس في المادة ور    

دج، ويمكن  500.000دج إلى  100.000الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

   .من المذكرة 144انظر ص  -)1
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أيضا الحكم على المدير بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الواردة في المادة 

.   على األقل وخمس سنوات على األكثر من نفس القانون لمدة سنة 1مكرر 9

  الجرائم الجبائية: الفرع الثاني

نتطرق في هذا الفرع إلى أهم الجرائم الجبائية التي قد يرتكبها مدير الشركة ذات     

المسؤولية المحدودة وهي جرائم الغش الجبائي، وقد وردت أحكامها في قانون الضرائب 

، قانون الرسوم على رقم )2(، قانون الضرائب غير المباشرة)1(المباشرة والرسوم المماثلة

ولعل أبرز الجرائم الجبائية وأخطرها . )5(، وقانون الطابع)4(، قانون التسجيل)3(األعمال

، ونقوم )6(جرائم الغش الضريبي، وقد تم النص عليها في مختلف القوانين المذكورة

  .ها وأيضا لمساسها باالقتصاد الوطنيبدراستها نظرا لخطورتها على الشركة وحسن سير

ويمكن تعريف الغش الجبائي أو الضريبي بأنه التهرب غير المشروع من دفع     

.)7(الضريبة أو الرسم مخالفةً للتشريعات الجبائية

، المعدل والمتمم 1991يتضمن قانون المالية لسنة  1990ديسمبر  31المؤرخ في  36-90القانون رقم  -)1

  .57ر عدد .ج

يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة المعدل  1976ديسمبر  09المؤرخ في  104-76األمر رقم  -)2

  .1977لسنة  70ر عدد .والمتمم، ج

المعدل والمتمم،  1992يتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91القانون رقم  -)3

  .65ر عدد .ج

ر عدد .يتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم، ج 1976ديسمبر  09المؤرخ في  105-76األمر رقم  -)4

  .1977لسنة  81

ر عدد .يتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم، ج 1976ديسمبر  09المؤرخ في  103-76األمر رقم  -)5

  .1977لسنة  39

، قانون الضرائب غير المباشرة 308إلى  303قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في المواد  -)6

، قانون 120إلى  119، قانون التسجيل 128إلى  117، قانون الرسوم على رقم األعمال 535إلى  532

  .37إلى  33الطابع 

خوخ، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الجبائي، مذكرة عيسى بولانظر مختلف التعاريف في  -)7

  .5، ص2003/2004لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، فرع اقتصاد التنمية، السنة الجامعية 
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وتتشابه جرائم الغش الجبائي من حيث السلوكات المكونة لركنها المادي واالختالف     

  لجريمة الذي يختلف باختالف نوع الجباية المفروضة كأن يكونالموجود بينها هو محل ا

  .ضريبة أو رسم، وأيضا في العقوبات وبالتالي وصف الجريمة 

من ثروة األشخاص  -تقوم به الدولة عن طريق الجبر -اقتطاع مالي "والضريبة هي     

رسم فهو ، أما ال)1("اآلخرين طبيعيين كانوا أو معنويين وذلك بغرض تحقيق نفع عام

خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص  مقابل اقتطاع مالي إجباري يدفعه الفرد تقوم به الدولة

.)2(ينطوي في نفس الوقت على نفع عام

ونحاول شرح جريمة الغش الجبائي من خالل التركيز على الركن المادي وذكر ما يخص 

ي تفاصيل العقوبات حيث قد عقوبة الجريمة إذا تعلق األمر بمدير الشركة دون الخوض ف

  .تختلف حسب قيمة المبلغ المستحق، ثم نتطرق إلى الركن المعنوي للجريمة

  الركن المادي لجريمة الغش الجبائي : أوال

وردت مجموعة من األفعال التي تشكل السلوك المادي لجريمة الغش الضريبي في     

التملص أو محاولة التملص، االعتراض الفردي، االعتراض : مواد القوانين الجبائية وهي

الجماعي، تنظيم االعتراض الجماعي، تحريض الجمهور على االعتراض أو التأخر في 

أو استعمال وثائق أو معلومات غير صحيحة، استعمال  دفع الضريبة، المشاركة في إعداد

وسائل العنف ضد األعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب، وتقليد وتزييف 

  :ونشرح هذه السلوكات فيما يلي. وتزوير البصمات واستعمال البصمات المزورة

التملص أو محاولة التملص - 1

قوانين الجبائية على التملص ومحاولة التملص نصت مختلف النصوص الواردة في ال    

م .ر.م.ض.من ق 1-303نصت المادة  :من دفع الضريبة أو الرسم، ونعرضها فيما يلي

يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار «على أنه 

.»...وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئيا

.17، ص 1998، المجلة القضائية، العدد األول، )الغش الضريبي(أحسن بوسقيعة، المخالفة الضريبية  -)1

2)- www.juridix.net/fisc/impot_taxe_servicerendu.
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كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو «م أنه .غ.ض.من ق 532د في المادة وور

محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو 

.»...لها، يعاقبالرسوم التي هو خاضع

من قانون الضرائب  303ا للمادة قيعاقب طب«أ على أنه .ر.ر.من ق 117ونصت المادة 

حاول التملص بصفة كلية أو جزئية،  أوالمباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص 

ضع لها أو خالرسوم التي ي أوق تدليسية، من أساس الضرائب أو الحقوق روباستعمال ط

.»...ها أو دفعهافيتتص

كل أو كل من خفض أو حاول تخفيض ال«التسجيل أن .من ق 1-119كما جاء في المادة 

البعض من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها 

)1(.»...الغشباستعماله مناورات

كل من نقص أو حاول اإلنقاص كليا «الطابع على أنه .من ق 1-34ونصت أيضا المادة 

باستعمال أو جزئيا من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليه 

)2(.»...وسائل الغش

نالحظ أن صياغة النصوص المذكورة جاءت مختلفة بعض الشيء وإن كانت كلها     

فعل التملص أو : تعبر عن نفس السلوك، وتتضمن عنصرين البد من توضيحهما وهما

محاولة التملص من إقرار وعاء الضريبة أو الرسم وعدم الوفاء بها كليا أوجزئيا، 

  .واستعمال الطرق التدليسية

إن التملص أو محاولة التملص هي الصورة الوحيدة للغش الجبائي التي أبقى عليها قانون التسجيل، حيث  -)1

تضمن الم 2001ديسمبر  22في  المؤرخ 21-01قانون رقم من ال 200تم إلغاء باقي الصور بموجب المادة 

  . ، بحجة نقلها إلى قانون اإلجراءات الجبائية والذي جاء خاليا منها79ر عدد .ج 2002قانون المالية لسنة 

نالحظ في مختلف النصوص المذكورة أن هناك نوع من الخلط في األلفاظ، فقد استعمل المشرع لفظ  -)2

بينما . الرسوم عندما كان بصدد الحديث عن الضرائب، واستعمل لفظ الضرائب عند حديثه عن الرسوم

يفترض استعمال عبارة التملص أو محاولة التملص من الضريبة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

المماثلة وقانون الضرائب غير المباشرة، وعبارة التملص أو محاولة التملص من الرسوم في قانون الرسوم 

  .على رقم األعمال، قانون التسجيل وقانون الطابع
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  ص أو محاولة التملصفعل التمل -أ

خفّض أو حاول «وعبارة  »تملص أو حاول التملص«استعمل المشرع عبارة     

للتعبير عن نفس المفهوم، وكان من األجدر  »نقص أو حاول اإلنقاص«وعبارة  »تخفيض

  .توحيد المصطلح

ويقصد بالتملص العمل على تخفيض الوعاء الذي تقتطع منه الضريبة أو الرسم،     

وباعتبار أن النظام الضريبي يقوم على أساس التصريح الذي يدلي به المكلف بالضريبة 

فإن سعي مدير الشركة إلى اإلنقاص من األساس الذي تفرض عليه الضريبة بسوء نية 

.)1(متابعة جنائية وباستعمال طرق غير مشروعة يتطلب

  استعمال الطرق التدليسية  - ب

تعتبر، على وجه «: من قانون اإلجراءات الجبائية على ما يلي 36نصت المادة     

  : الخصوص، ممارسات تدليسية، ما يأتي

  .ممارسة نشاط غير مصرح به -

ا أو إنجاز عمليات شراء وبيع البضائع، بدون فاتورة، وذلك مهما يكن مكان حيازته -

  .خزنها أو استيداعها

  .تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة ال تتعلق بعمليات حقيقية -

نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية، عمدا، في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها  -

  إجباريا بمقتضى القانون التجاري،

».ة متابع لدفع ضرائبهكل مناورة تهدف إلى تنظيم إعساره، من طرف مكلف بالضريب -

ونشير إلى أن الممارسات أو الطرق التدليسية وردت في قانون اإلجراءات الجبائية     

¡»على الخصوص«على سبيل المثال ال الحصر والدليل على ذلك استعمال عبارة 

وتطبق هذه المادة على كافة صور الغش الجبائي مهما كانت الضريبة أو الرسم المتملَّص 

  . منهما

الضريبي على ضوء القانون واالجتهاد القضائي في الجزائر، مجلة المحكمة بوناظور بوزيان، الغش  -)1

، قسم 2007نوفمبر  14و 13العليا، عدد خاص باليومين الدراسيين عن الغش الضريبي والتهريب الجمركي، 

  .24، ص 2009الوثائق 
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باإلضافة إلى الصور التي عددتها المادة المذكورة أعاله، وردت صور أخرى للوسائل     

أو الطرق أو األعمال التدليسية، أو طرق االحتيال أو مناورات الغش كما جاءت تسميتها 

 117م، المادة .غ.ض.من ق 533المادة : في بعض المواد في مختلف النصوص الجبائية

. الطابع.من ق 1/1-31التسجيل، والمادة .من ق 1/1-119أ، المادة .ر.ر.من ق

  :ونلخصها فيما يلي

  .إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات الخاضعة للضريبة -1

تخفيض الضرائب أو الرسوم أو  على تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للحصول -2

  .اإلعفاء منها، وإما لالستفادة من مزايا جبائية بدون وجه حق

استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي تم استعمالها ، من  -3

أجل دفع جميع الضرائب وكذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي 

  .ك الطوابعتحمل تل

تعمد عدم نقل وتقييد الحسابات أو نقل وتقييد حسابات غير صحيحة أو صورية في  -4

  . الدفاتر التجارية

العمل على عرقلة األعوان المؤهلين إلثبات المخالفات لألحكام القانونية أو التنظيمية  -5

  .التي تضبط الضرائب غير المباشرة في تأدية مهامهم

  . ضريبة إعسارهتنظيم المكلف بال -6

  . استعمال طرق احتيالية أخرى لعرقلة تحصيل الضرائب أو الرسوم المكلف بها -7

من  36التسجيل و.من ق 121م، .ر.م.ض.من ق 303ونشير إلى أن كل من المواد     

الطابع أشارت إلى أنه إذا ارتكبت جريمة التملص أو محاولة التملص من طرف شركة .ق

. تدفع بالتضامن بينها وبين األشخاص المحكوم عليهم بنفس المخالفة فإن العقوبات المالية

أما بالنسبة لعقوبات الحبس والعقوبات التبعية فإنها تطبق على الممثل الشرعي أي المدير 

  .  في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
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  االعتراض الفردي - 2

المادة : جاء النص على االعتراض الفردي في عدة مواد من القوانين الجبائية وهي    

أ، .ر.ر.من ق 122/1م، المادة .غ.ض.من ق 537م، المادة .ر.م.ض.من ق 304/1

  .الطابع.من ق 37المادة 

ومؤدى هذه النصوص هو معاقبة كل من يستعمل أية وسيلة أو طريقة كانت لعرقلة     

المؤهلين لمعاينة وإثبات مخالفات التشريع الجبائي مما يجعلهم غير قادرين عمل األعوان 

على تأدية وظائفهم، ويستوي أن يقع االعتراض من المكلف بالضريبة ذاته أو من طرف 

  . شخص آخر

ويمكن أن يتم االعتراض بصدور فعل إيجابي، كما يمكن أن يتحقق بسلوك سلبي     

راض تعمد غياب المكلف بالضريبة أو عماله عن محل ولعل من الصور الشائعة لالعت

.)1(التجارة أثناء قيام أعوان مراقبة الضرائب بمهامهم

  االعتراض الجماعي - 3

من  304/6نصت على االعتراض الجماعي مجموعة من المواد وهي المادة     

 37/4أ، المادة .ر.ر.من ق 122/4م، المادة .غ.ض.من ق 537/4م، المادة .ر.م.ض.ق

  .الطابع.من ق

أ إلى تطبيق المادة .ر.ر.من ق 122/4م، و.ر.م.ض.من ق 304/6وقد أشارت المادتين 

ع المتعلقة باالعتداء على حسن سير االقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية، .ق 418

.)2(المعدل والمتمم لقانون العقوبات 09-01ونشير إلى أن هذه المادة ألغيت بالقانون رقم 

م أنه تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات .غ.ض.من ق 537/4المادة وجاء في 

  ).418(والمتعلقة بالمساس بالسير الحسن لالقتصاد الوطني، أي نفس المادة المذكورة 

ع المتعلقة باإلهانة والتعدي .من ق 144الطابع إلى المادة .من ق 37/4كما أحالت المادة 

  .على الموظفين ومؤسسات الدولة

عدد خاص باليومين بودالي محمد، أركان جرائم الغش في القانون الجزائري، مجلة المحكمة العليا،  -)1

  .116، ص2009، قسم الوثائق 2007نوفمبر  14و 13الدراسيين عن الغش الضريبي والتهريب الجمركي، 

  .34ر .ج 2001جوان  26المؤرخ في  -)2
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وبالرجوع إلى نصوص المواد المذكورة نالحظ أن االعتراض هنا يتخذ نفس صور     

االعتراض الفردي مع توفر ظرف مشدد يتمثل في تعدد الفاعلين، باإلضافة إلى أن 

  .     االعتراض يتعلق فقط بوعاء أو أساس الضريبة

  تنظيم االعتراض الجماعي - 4

من  536/1على الضريبة في المادتين وردت صورة تنظيم االعتراض الجماعي    

أ، ويتمثل السلوك المجرم في هذه الصورة للغش .ر.ر.من ق 121/1م و.غ.ض.ق

  .الجبائي في تنظيم أو محاولة تنظيم رفض أو امتناع جماعي للضريبة بأي طريقة كانت

ونالحظ أن المشرع يعاقب على تنظيم االعتراض الجماعي بنفس عقوبات االعتراض     

اعي حيث يحيل كل مرة إلى العقوبات الرادعة للمساس باالقتصاد الوطني والتي تم الجم

وال نرى ضرورة من إضافة هذه الصورة إذ أنها تدخل في إطار االعتراض . إلغاؤها

.)1(الجماعي

  تحريض الجمهور على االعتراض أو التأخر في دفع الضريبة - 5

م في المادة .غ.ض.ابقة وردت في قهذه الصورة من الغش الضريبي كالصورة الس    

واالختالف بين التحريض على االعتراض . 121/2أ في المادة .ر.ر.وق 536/2

واالعتراض هو أن في هذا األخير يقوم الجاني بالفعل المتمثل في االمتناع عن دفع 

  .الضريبة، أما التحريض فهو حث اآلخرين على عدم دفع الضريبة أو التأخر عن دفعها

  شاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات غير صحيحةالم - 6

 128م و.غ.ض.من ق 544/3م، .ر.م.ض.من ق 306وردت هذه الحالة في المواد     

ومناط هذه الصورة هو معاقبة كل من وكالء األعمال والخبراء وكل . أ.ر.ر.من ق

لمساعدة على شخص أو شركة مهنتها هي مسك السجالت الحسابية أي المحاسبين، أو ا

إذا أعدوا أو شاركوا ) م.ر.م.ض.من ق 1- 306المادة (مسكها أي المستشارين الجبائيين 

  .في إعداد حسابات أو وثائق مزورة لتحديد الضرائب أو الرسوم المفروضة على زبائنهم

  .120و 119بوالي محمد، مرجع سابق، ص  -)1
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والتي  304م أحالت في العقاب إلى المادة .ر.م.ض.من ق 2-306ونالحظ أن المادة     

ويغلب الظن في غياب التحديد أن األمر متعلق باالعتراض الفردي ال . تراضتتعلق باالع

 418الجماعي، خاصة وأن عقوبة هذا األخير غير واضحة إذ أن النص يحيل إلى المادة 

  .ع الملغاة.ق

من نفس القانون  532م فقد أحالت إلى المادة .غ.ض.من ق 544/3أما المادة     

أ حيث .ر.ر.من ق 128/3كذلك فعلت المادة . حاولة التملصالمتعلقة بعقوبة التملص أو م

  .من نفس القانون 117أحالت في العقوبة إلى المادة 

وال نرى العبرة من هذا االختالف، حيث نجد أن هناك تشديد في قانون الضرائب غير 

  .  المباشرة وقانون الرسوم على رقم األعمال، وتخفيف في قانون الضرائب المباشرة

  تعمال وسائل العنف ضد األعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائباس -7

هذه الصورة تتعدى مجرد االعتراض على دفع الضريبة لترقى إلى استعمال العنف     

ونصت على ذلك كل من . والقوة ضد األعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الضريبية

أ، وفي .ر.ر.من ق 120م، والمادة .غ.ض.ق 535م، المادة .ر.م.ض.من ق 308المادة 

ن تحرير محضر عند ممارستهم لمهامهم إذا كل هذه النصوص يكون لألعوان المؤهلي

ويعاقب الجاني بالعقوبات الواردة . تعرضوا للعنف من طرف المكلف بالضريبة أو غيره

وعند البحث عنها . في قانون العقوبات والمتعلقة بالعنف على ممارسة الوظائف العامة

السلوك المجرم  ونشير إلى أن. ع.ق 435نجد أنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 

  .يتمثل في االعتداء على شخص الموظف وعلى الوظيفة العامة أيضا

  تقليد وتزييف وتزوير البصمات واستعمال البصمات المزورة - 8

، وهي تعد من قبيل 33/2وردت هذه الصورة في قانون الطابع فقط في المادة     

ات أو استعمال البصمات التزوير حيث يقوم الجاني بتقليد أو تزييف أو تزوير البصم

في  33/2المزورة بهدف التخلص من الرسم بطريقة غير مشروعة، وقد أحالت المادة 

ع المتعلقتين بتقليد أختام الدولة والدمغات .من ق 210و 209العقوبة إلى تطبيق المادتين 

  .   والطوابع والعالمات واستعمالها

  .  ورة دون باقي القوانين الجبائيةوال نرى العلة من إفراد قانون الطابع بهذه الص
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نالحظ بعد اإلطالع على المواد الواردة في القوانين الجبائية المتعلقة بالغش الضريبي،     

الطابع، أنه إذا كان المكلف .ق 36التسجيل و.ق 121م، .ر.م.ض.ق 303ال سيما المواد 

الشرعي لها أي المدير  بالضريبة شركة فإن الغرامات الجبائية تدفع بالتضامن مع الممثل

في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتطبق عليه عقوبات الحبس أو السجن إن 

  .وجدت

كل «أيضا يظهر لنا من خالل كل النصوص السابقة أنها في كل مرة تستعمل عبارات

أي أنه إذا تعلق األمر بشركة ال يعاقب فقط  »أي شخص«أو  »كل شخص«أو  »من

مديرها القانوني وإنما يمكن أيضا أن يعاقب المدير الفعلي إذا صدر الفعل غير المشروع 

  .عنه

  الركن المعنوي لجريمة الغش الجبائي: ثانيا

بالرجوع إلى النصوص الجبائية المتعلقة بجرائم الغش الضريبي يظهر لنا جليا أنها     

: جرائم عمدية تتطلب العلم واإلرادة، وذلك من خالل استعمال المشرع لعبارات مثل

، وذلك دليل على سوء نية ...استعمال طرق تدليسية، مناورات الغش، وسائل احتيالية

ي العام لديه، فهو على علم تام بأنه يأتي فعال غير مشروع الجاني وتوفر القصد الجنائ

باإلضافة إلى ذلك يشترط توفر القصد الجنائي الخاص وهو . لعدم دفع الضريبة أو الرسم

أن تتجه إرادة الجاني إلى التخلص من الضريبة أو الرسم كليا أو جزئيا مع علمه بأن ذلك 

.)1(ايؤدي إلى حرمان الخزينة العمومية من حقوقه

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتأييد القرار الذي ذهب إلى إدانة مسير الشركة     

ذات المسؤولية المحدودة بجريمة الغش الجبائي لتوفر صورة التملص من الضريبة 

باستعمال طرق تدليسية تتمثل في التصريح غير الصحيح حول رقم األعمال، وبالتالي 

بمجرد وجود مخالفات محاسبية ثابتة، فال يمكن مع ذلك عدم توفر توفر الطابع اإلرادي 

.)2(القصد الجنائي

  .22، مرجع سابق، ص )الغش الضريبي(حسن بوسقيعة، المخالفة الضريبية أ -)1

كمال، الغش والتهرب الضريبي والعقوبات المقررة، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص باليومين فنيش  -

  .51، ص 2009، قسم الوثائق 2007نوفمبر  14و 13الدراسيين عن الغش الضريبي والتهريب الجمركي، 

2)- Crim 14 novembre 1994, Bull N° 93-81, p 294.



156

ةـخاتم

من خالل بحثنا في موضوع مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة اتضح     

لنا أن المشرع تناول مسؤوليته المدنية والجزائية في مجموعة من النصوص القانونية، 

  . امة لهاوذلك بوضع قواعد ع

فوردت أحكام المسؤولية المدنية في القانون التجاري، مع اإلحالة للقواعد العامة     

للمسؤولية في القانون المدني، حيث يشترط لقيام مسؤولية المدير كما هو الحال بالنسبة 

لألحكام العامة صدور خطأ يتمثل في مخالفة القانون التجاري أو القانون األساسي للشركة 

في اإلدارة، ووقوع ضرر ووجود عالقة سببية بينهما، ومع ذلك يمكن  أو ارتكاب خطأ

، أو قيامه بالمعارضة )الشركاء(للمدير دفع المسؤولية بإثبات صدور خطأ من المضرور 

وإذا . على قرار مدير آخر في حالة تعدد المديرين، أو أنه بذل في مهامه العناية الالزمة

ن للمضرور رفع دعوى مدنية ضده، ومتى ثبتت لم يتمكن من ذلك قامت مسؤوليته وكا

مسؤوليته يحكم على المدير حسب الحالة بالتعويض أو تسديد ديون الشركة أو اإلفالس 

  .  الشخصي أو التسوية القضائية

ورغم وضع جزاءات مدنية توقّع على المدير في حالة ثبوت مسؤوليته إال أنها غير     

ية الشركات من تصرفاته الخاطئة، وقد ثبت عدم ناجعة في الكثير من الحاالت لحما

  . كفايتها وحدها لتوفير الحماية

فالمدير صار العصب األساسي للشركة حيث منحه الشركاء ثقتهم للسهر على حسن سير 

شؤون الشركة، ورغم كون الجمعية العامة للشركاء صاحبة السلطة العليا في الشركة، إال 

للمدير الحرية التامة للتصرف على أساس الثقة وتخوله أوسع  أنها من الناحية الفعلية تترك

السلطات إلدارة الشركة، فتتلقى الحسابات والتقارير من المدير ومن السهل على هذا 

األخير إذا كان سيء النية أن يتالعب بأموال الشركة وأن يحولها لتحقيق مصالح خاصة 

االنحراف واإلساءة، لذا لزِم تدخل نظرا لما يتمتع به من سلطة ونفوذ يؤهالنه إلى 

المشرع لوضع قيود للحد من التعسف في اإلدارة لردع المديرين المنحرفين والسعي إلى 

حماية االقتصاد من خالل حماية الشركات وذلك بتأمين إدارة جيدة وأمينة ألموال 

  .    الشركات والشركاء المكونين لها والدائنين
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ع في القانون التجاري مجموعة من الجرائم التي يمكن أن ولذلك الغرض أوجد المشر    

يرتكبها مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، غير أنها ال تشمل كل صور األفعال 

المجرمة التي قد يأتيها المدير، لذلك يجب الرجوع لألحكام العامة الواردة في قانون 

ك المتعلقة بجرائم مسير الشخص العقوبات المتعلقة بمدير الشركة بصفة عامة وكذلك تل

المعنوي، وإن أمكن تطبيقها في كثير من الحاالت إال أنها ال تنطبق على مدير الشركة في 

  .  بعض األحيان

ونشير إلى أن الجرائم التي يمكن أن تنسب لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة     

يمة، ومن أهم وأخطر الجرائم عديدة ومتواجدة في مختلف القوانين باختالف موضوع الجر

التي يمكن أن يرتكبها تلك التي تثير مسؤولية الشركة الجزائية، ألنها ال تؤثر على شخص 

المدير فحسب بل تهدد كيان الشركة وتؤثر على الشركاء والغير بتهديد مصالحهم 

  .  االقتصادية المترابطة

  :االستنتاجات

ذ على النصوص المتعلقة بالمسؤولية المدنية نستنتج بعد الدراسة أن هناك عدة مآخ    

  :والمسؤولية الجزائية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمثل فيما يلي

:بالنسبة للمسؤولية المدنية

فيما يخص تحديد المسؤول لم يحدد المشرع ما إذا كانت أحكام المسؤولية المدنية  -

ت، تطبق .ق 578المادة دودة، خاصة منها المتعلقة بمدير الشركة ذات المسؤولية المح

على المدير الفعلي أم ال، وإن كان من الممكن استنتاج ذلك من خالل نص المادة حيث 

جاء فيها أن المدير يكون مسؤوال في حالة مخالفة القانون التجاري أو القانون األساسي 

وقد . ير القانونيللشركة، والشخص الذي يكون ملزما باحترامهما نظرا لمركزه هو المد

»األخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم«وردت أيضا في المادة عبارة 

يظهر من ذلك أن المدير المقصود هو المدير القانوني حيث أنه هو المكلف قانونا بالقيام 

  .غير أن األدق هو توضيح ذلك بنص تالفيا لكل تأويل. بأعمال اإلدارة

كذلك فإن المشرع أورد في أسباب المسؤولية المدنية للمدير مخالفة القانون التجاري  -

دون أن يتعرض إلى النصوص التشريعية والتنظيمية كما فعل في األحكام المتعلقة 
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بمسؤولية القائمين باإلدارة في شركة المساهمة، إال أن ذلك ال يعني عدم مساءلة مدير 

محدودة عن مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية، وإنما من الشركة ذات المسؤولية ال

البديهي القول بمسؤوليته والتزامه باحترام كل القوانين وعلى الخصوص ما يتعلق منها 

  .  بتسيير الشركة

فيما يخص دعاوى المسؤولية المدنية لم ينص المشرع على الدعاوى التي يمكن رفعها  -

المحدودة، ويمكن تطبيق األحكام المتعلقة بالدعاوى ضد  ضد مدير الشركة ذات المسؤولية

القائمين باإلدارة في شركة المساهمة باعتبارها تتعلق بجهاز إداري في الشركة، ومن 

  .   األحسن وضع أحكام خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة

:بالنسبة للمسؤولية الجزائية

ا مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن يرتكبه -

نالحظ أنها متشتتة في مختلف القوانين، وأغلبها ال تخصه بالذات وإنما متعلقة بمسير 

  . الشخص المعنوي على العموم

يظهر أيضا من خالل دراسة نصوص القوانين الجبائية السيما المتعلقة بجريمة الغش  -

نصوص القانونية حيث استعمل المشرع الجبائي أن هناك عدم دقة ملحوظة في ال

مصطلحات مختلفة للتعبير عن نفس المعاني هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن هناك 

كما نجد بعض الصور مجرمة في . تكرار لنفس السلوكات في مختلف القوانين الجبائية

بعض القوانين وغير مجرمة بل غير موجودة على اإلطالق في قوانين أخرى رغم 

  .انية تصور حدوثها بالنسبة لكافة أنواع الضرائب والرسومإمك

كذلك بالنسبة للمسؤولية الجزائية للمدير الفعلي فإن المشرع قد اعترف بها في مواد  -

القانون التجاري المتعلقة بمخالفات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، غير أنه لم 

ي القوانين األخرى وذلك ما يؤدي إلى عـدم يتخذ نفس الموقف بالنسبة للجرائم الواردة ف

تطبيقهـا في الواقـع على المديريـن الفعليين وبالتالي إفالتهـم من العقاب المناسب 

  .  لجرائمهم
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  :االقتراحات

إن الخطوة المنتظرة من المشرع هي التدخل فيما يخص مسؤولية مدير الشركة ذات     

المسؤولية المحدودة ووضع قواعـد خاصـة وواضحة مـن خـالل توحيد األحكـام 

  .والمصطلحات القانونية

يا حبذا لو يضع المشرع مجموعة من القواعد المفصلة  فبالنسبة للمسؤولية المدنية

قانون التجاري كأن يدرج في الباب المتعلق بسير الشركات التجارية والمجمعة في ال

أحكاما عامة لكل أنواع الشركات فيما يخص أسباب المسؤولية والجزاءات المترتبة عنها 

وكذا الدعاوى التي يمكن رفعها ضد المدير مع إضافة الخصوصيات المتعلقة بكل شركة 

  .لقانونفي األحكام الخاصة بها، حتى يسهل تطبيق ا

فرغم أن المشرع أورد بعض الجرائم التي قد يرتكبها  أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية

مدير الشركة في مختلف النصوص القانونية، إال أن أحكامها لم تكن مضبوطة في كل 

مرة، فهناك مجموعة كبيرة من النصوص القانونية المتفرقة، وقد يصعب أحيانا إعطاء 

  .ريمة نظرا لتداخل الجرائم واألفعال المكونة لهاالمناسب للجتكييف ال

كما أنه فيما يخص الجرائم الجبائية يستحسن إيجاد نصوص تشمل كافة صور الغش     

الجبائي في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وإحالة كافة القوانين الجبائية 

  . األخرى إليها حتى يتوحد ويسهل تطبيق هذه األحكام

والجدير بالعمل توضيح النصوص وإزالة الغموض حتى ال يؤدي ذلك إلى عرقلة     

تسيير الشركات والمؤسسات التجارية مما يوقعها في صعوبات تؤدي إلى قيام نزاعات 

  .أمام القضاء
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  قائمـة المراجـع

  :المراجع باللغة العربية
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العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب ابراهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون  -
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أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم  -

ول، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، ضد األموال، الجزء األ

2007.

أكرم ياملكي، القانون التجاري، األوراق التجارية، دراسة مقارنة للسفتجة والكمبيالة  -

.1978والشيك، الطبعة الثانية، مطبعة شركة التايمس للطبع والنشر، بغداد، 

ائري، األحكام العامة للجريمة، الطبعة الثانية، رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجز -

.1976الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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.2002لبنان،  - األولى،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

  :عبد الرزاق السنهوري -

  الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد األول، العقود الواردة على العمل، المقاولة   - 

.1964لبنان،  -والوكالة والوديعة والحراسة، دار إحياء التراث العربي، بيروت   

  الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد األول، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر  - 

.1952النشر للجامعات المصرية، القاهرة، االلتزام، دار    

عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنية  -

.2009الجزائر، للفنون المطبعية، 

الجريمة، : عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء األول -
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.2006عبد المجيد زعالني، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانية، دار هومة،  -

عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات، القسم العام، المطبعة الجديدة،  -

.1990دمشق، 

لبنان،  -للكتاب، طرابلس عدنان خير، القانون التجاري اللبناني، المؤسسة الحديثة -

2000.

عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون األردني، دراسة مقارنة مع قوانين  -
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، شرح قانون 1فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، الموسوعة الجنائية -

.2010لتوزيع، عمان، العقوبات، القسم العام، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر وا
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 –محمد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -

.2002لبنان، 

التسيير : ، الجزء األول)أساسيات، وظائف، تقنيات(محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير  -

.2006والتنظيم والمنشأة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الخامسة، محمد صبحي  -

.2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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.2006القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، 
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.97ص.......................................... الواردة في قانون العقوباتجرائم ال: الفرع األول -

.97ص.................................... ..................................جريمة التزوير: أوال -

.98ص........................................................... الركن المادي لجريمة التزوير -1

.98ص............................................ المحرر التجاري أو المصرفي: محل الجريمة -أ
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.100ص............................................................. ............تغيير الحقيقة -ب

.101ص................................................... تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع -1-ب

اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو إدراجهـا فـي المحـررات فيمـا     -2-ب

.101ص................................................................................... بعــد

 إضافـة أو إسقاط أو تزييف الشـروط أو اإلقرارات أو الوقائـع التي أعـدت المحـررات  -3-ب

.101ص............................................................................ لتلقيها أو إثباتها

.102ص............................................. انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها -4-ب

.102ص........................ ......................................................الضـرر -ج

.103ص........................................................ الركن المعنوي لجريمة التزوير -2

.103ص................................................................. القصد العام في التزوير -أ

.103ص.................................................... ........القصد الخاص في التزوير -ب

.104ص.............. العقوبة المقررة لجريمة تزوير المحررات التجارية والمحررات المصرفية -3

.104ص.................................................................... جريمة النصب: ثانيا -

.105ص.......................................................... ادي لجريمة النصبالركن الم -1

.105ص................................................................................ االحتيال -أ

.105ص........... ...........................................استعمال أسماء أو صفات كاذبة -1-أ

.106ص.............................................................. استعمال طرق احتيالية -2-أ

.106ص............................................................ استعمال سلطة خيالية -1-2-أ

.107ص................................... ...................استعمال اعتماد مالي خيالي -2-2-أ

.107ص........................ إحداث األمل بالفوز بأي شيء أو الخشية من وقوع حادث -3-2-أ

.108ص............................................................ تسليم الشيء محل الجريمة -ب

.108ص................................................. الأن يكون محل الجريمة ماال منقو -1-ب

.108ص................................................................. أن يتم التسليم فعال -2-ب

.109ص....................................................... عالقة السببية في جريمة النصب -ج

.109ص..................................................... المعنوي في جريمة النصبالركن  -2

.109ص.................................................................. عقوبة جريمة النصب -3

.110ص.. ...........................................عقوبة جريمة النصب في صورتها البسيطة -أ

.110ص...................................................... تشديد العقوبة في جريمة النصب -ب

.110ص.................................................................. جريمة خيانة األمانة: ثالثا

.111ص................................ ....................الركن المادي لجريمة خيانة األمانة -1



173

.111ص.......................................................... الفعل في جريمة خيانة األمانة -أ

.112ص........................................................................... االختالس -1-أ

.112ص................................................................. ..............التبديد -2-أ

.112ص........................................................................... االستعمال -3-أ

.113ص......................................................................... محل الجريمة -ب

.113ص.................................................. تسليم الشيء بموجب عقد محدد مسبقا -ج

.113ص................................................................................ الضرر -د

.114ص......................... ..........................الركن المعنوي لجريمة خيانة األمانة -2

.115ص............................................................ عقوبة جريمة خيانة األمانة -3

.116ص.......................................... الواردة في القانون التجاريجرائم ال: ثانيالفرع ال

.116ص........................................................... ...............جرائم الفعل: أوال

.117ص........................................................... جريمة توزيع أرباح صورية -1

.117ص........................................................................... الركن المادي -أ

.120ص....................................................................... الركن المعنوي -ب

.120ص..................................................... جريمة تقديم ميزانية غير صحيحة -2

.121ص.................... .......................................................الركن المادي -أ

.121ص....................................................................... الركن المعنوي -ب

.122ص........................................ جريمة إساءة استعمال أموال أو قروض الشركة -3

.122ص............................................. ..............................الركن المادي -أ

.127ص....................................................................... الركن المعنوي -ب

.128ص........................................ جريمة إساءة استعمال الصالحيات أو األصوات -4

.128ص...................................................................... .....الركن المادي -أ

.130ص....................................................................... الركن المعنوي -ب

.131ص.. ..........................................ت.ق 800عقوبة الجرائم الواردة في المادة  -5

.131ص.................................................................... جرائم االمتناع: ثانيا -

.131ص.................................................... المخالفات المتعلقة بالوثائق الحسابية -1

.132ص....................................... .....المخالفات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية -2

.132ص.............. المخالفات الواقعة من المدير في حالة ما إذا قل رأسمال الشركة عن الربع -3

.133ص......................................... المخالفات المتعلقة بعدم التأشير ببيانات الشركة -4

.133ص......................... المثيرة للمسؤولية الجزائية للشركة المدير مجرائ: ثانيالمطلب ال -
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.133ص.............................. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: الفرع األول -

.134ص................................................... جريمة إصدار شيك بدون رصيد: أوال -

.134ص......................................................................... تعريف الشيك -1

.135ص................................................ أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد -2

.136ص......... .............................الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد -أ

.136ص........................................................................... اإلصدار -1 -أ

.136ص................................................................... عدم وجود رصيد -2-أ

.136ص............................ ..عدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف أو عدم كفايته -1-2-أ

.137ص................................... سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك -2-2-أ

.137ص....................................... منع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك -3-2-أ

.137ص....................................... ...............إصدار شيك وجعله كضمان -4-2-أ

.138ص...................................... الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد -ب

.139ص................................................ عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد -3

.139ص......................................................... ...........جريمة التفليس: ثانيا -

.140ص...................................................................... التفليس بالتقصير -1

.140ص................................................. الركن المادي لجريمة التفليس بالتقصير -أ

.140ص......................... ت.ق 378صور جريمة التفليس بالتقصير الواردة في المادة  -1-أ

استهالك مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيـام بعمليـات نصـيبية محضـة أو عمليـات       -1-1-أ

.140ص .....................................................................................وهمية

القيام بقصد تأخير إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات إلعادة البيع بأقل مــن سـعر    -2-1-أ

ــى        ــول عل ــالس للحص ــة لإلف ــائل مؤدي ـــد وس ــنفس القص ــتعمال ب ــوق، أو اس الس

.141ص................................................................................... أمـوال

القيام بعد توقف الشركة عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين أو جعله يستوفي حقه إضرارا بجماعة  -3-1-أ

.141ص.................................................................................... الدائنين

بالنسبة لوضعها عند التعاقد جعل الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة  -4-1-أ

.142ص....................................................... وذلك بغير أن تتقاضى الشركة مقابال

.142ص............................. إمساك أو األمر بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام -5-1-أ

.142ص......................... ت.ق 380لمادة صور جريمة التفليس بالتقصير الواردة في ا -2-أ

.143ص........................................................................ االختالس -1-2-أ

.144ص.......................................................................... اإلخفاء -2-2-أ
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.144ص............................................... بمديونية غير حقيقية اإلقرار تدليسا -3-2-أ

.144ص............................................... الركن المعنوي لجريمة التفليس بالتقصير-ب

.145ص........................................................ عقوبة جريمة التفليس بالتقصير -ج

.145ص....................................................................... التفليس بالتدليس -2

.145ص.................................................. الركن المادي لجريمة التفليس بالتدليس -أ

.145ص............................................................... اختالس دفاتر الشركة -1-أ

.146ص.............................................. تبديد أو إخفاء جزء من أصول الشركة -2-أ

.146ص................. .....................اإلقرار بمديونية الشركة بمبالغ ليست في ذمتها -3-أ

.146ص............................................... الركن المعنوي لجريمة التفليس بالتدليس -ب

.146ص......................................................... عقوبة جريمة التفليس بالتدليس -ج

.147ص................................................... ........الجرائم الجبائية: الفرع الثاني -

.148ص............................................... الركن المادي لجريمة الغش الجبائي: أوال -

.148ص............................................................ التملص أو محاولة التملص -1

.150ص........................................................ ملص أو محاولة التملصفعل الت -أ

.150ص.............................................................. استعمال الطرق التدليسية -ب

.152ص......... ............................................................االعتراض الفردي -2

.152ص................................................................... االعتراض الجماعي -3

.153ص............................................................. تنظيم االعتراض الجماعي -4

.153ص.......................... تحريض الجمهور على االعتراض أو التأخر في دفع الضريبة -5

.153ص....................... المشاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات غير صحيحة -6

استعمـال وسائــل العنـف ضــد األعـوان المؤهليــن لمعاينـة مخالفــات تشريــع          -7

.154ص......................... .........................................................الضرائب

.154ص........................... تقليد وتزييف وتزوير البصمات واستعمال البصمات المزورة -8

.155ص................................................ الركن المعنوي لجريمة الغش الجبائي: ثانيا

.156ص.................................................. .................................خاتمة -

.160ص........................................................................... قائمة المراجع -

.160ص................................................................... المراجع باللغة العربية -

.165ص................................................................. مراجع باللغة الفرنسيةال -

.168ص.................................................................. المراجع اإللكترونية -

.169ص.................... .............................................................الفهرس -


