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إن تحرير التجارة واالندماج في السوق العالمية يقتضي تحديثا في نظم وسياسات التجارة  
الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع االحتكار، وذلك في إطار عمليات اإلصالح 

عرف السوق بأنها كل مكان للسلع أو الخدمات المعنية وي السوقاالقتصادي وااللتزام بقواعد 
بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، السيما بسبب 
مميزاتها وأسعارها أو االستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسة فيها 

صرا ، وتعد المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، وعن 1السلع والخدمات المعنية
فعاال لضمان استمرارية هذا النظام االقتصادي، وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق 
سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات أو بالنسبة للمنتجين من خالل ما 
تقتضيه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق عالوة على ما توفره من حافز 

 .رارية التطوير واالبتكار، مما يساعدهم على توسيع أسواقهم رأسيا وأفقياالستم

الواقع أن ممارسة أي نشاط اقتصادي في السوق سيؤول المحالة  إلى خوض  أثبتحيث      
من  2نسبة من األرباح  صراع شرس بين متنافسين يتسابقون على احتكار السوق وتحقيق أكبر

فائقة لقطاع التجارة تجلت من خالل مختلف العالقات التي تسود أولى المشرع عناية ، أجل ذلك
باعتباره عصب الحياة  –هذا الميدان، وقبل ذلك بّين بشدة وبثقة ضوابط دخول عالم التجارة 

من خالل مجموعة من الشروط والقيود التي ينبغي على األشخاص الطبيعيين أو  -االقتصادية 
تسجيل في السجل التجاري إلمكانية مزاولة النشاط التجاري، ولم المعنويين احترامها، لعل أهمها ال

يكتف بهذا القدر من التقنين والتنظيم بل وضع أيضا قواعد لكيفية الممارسة التجارية في حد ذاتها، 
بسنه قانون خاص خارج القانون التجاري يلزم التجار بمراعاة أعراف المهنة التجارية ومقتضيات 

عند ممارسة نشاطهم سواء فيما بينهم باعتبارهم أعوانا اقتصاديين، أو في إطار النزاهة والشفافية 
 .تعاملهم مع الزبائن، إذ حدد القواعد الواجب عليهم احترامها

                                                           

 91مؤرخ  ،32الجريدة الرسمية عدد  بالمنافسة،يتعلق  3002جويلية  91مؤرخ في 10/10من القانون رقم  10وهذا حسب تعريف  -10
 .، المعدل والمتمم3002جويلية 

2
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع قانون األعمال ،جامعة مولود بالممارسات التجارية ةمدى تأثر المنافسة الحر جالل مسعد زوجة محتوت،-

 .00، ص 10/00/0100معمري ، تيزي وزو ، 
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ذا كان يترتب على هذه        تسمى جرائم الممارسات  جرائم،المشروعة  الممارسات غيروا 
كل عمل أو امتناع يقع بمخالفة التشريع  التجارية  وهي من الجرائم االقتصادية والتي تعد

االقتصادي إذا نص على تجريمه سواء في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية 
 .صادرة عن السلطة المختصة االقتصادية وال

من جاني ومجني عليه ومن المعلوم أن الجريمة عموما لما ترتكب ال تمس أطراف الجريمة فقط 
نما ينع ى الجريمة ومنها اختصاص كس أثرها على المجتمع بصفة عامة وهذا للنتائج المترتبة علوا 

النيابة العامة األصيل بتحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم المرتكبة وعدم إمكانها التصالح 
من هنا بشأنها إال في األحوال المقررة قانونا وال يجيز لها القانون التنازل عنها ألنها ملك للمجتمع و 

 .تظهر اآلثار القانونية المترتبة عن الجريمة عموما

وما يقال عن الجرائم في القانون العام يقال عن جرائم الممارسات التجارية باعتبارها من الجرائم 
االقتصادية وما يترتب عليها من أثر لمخالفة النظام العام االقتصادي وما يترتب عليها من أضرار 

نما يتعداها للمجتمع بصفة عامة لما  أطرافهاال تمس فقط   من مستهلكين وأعوان إقتصاديين ، وا 
لتأثير الممارسات التجارية على استقرار المجتمع والدول حيث لوحظ أن أغلب الثورات التي اندلعت 
مؤخرا في الدول العربية كان سببها تدني القدرة الشرائية نظرا الرتفاع األسعار أو المساس باألسعار 

 .ننة مثال لذلك ، نقول أن جرائم الممارسات التجارية لديها تأثير واضح على استقرار السوق المق

غير  ، بعض صور الممارسات التجارية المتضمن قانون المنافسة  19/003األمر  وقد تضمن 
نظرا لوجود بعض النقائص في محتوى أن الغالب فيه من أحكام يتعلق بالمنافسة وتنظيمها  لذلك و 

وشروط تطبيقه وخصوصا عدم تطبيق العقوبات على بعض الممارسات غير النزيهة  قانونال هذا
الوطني والتوجه نحو سياسة االقتصاد الحر فأصبح من  االقتصادتحرير  التي ظهرت نتيجة 

واالجتماعية الناتجة عن  االقتصاديةالضروري إجراء تعديل هذا القانون بهدف مطابقته للمتطلبات 
و أصدر القانون رقم  00/ 19قصد تدارك هذا الفراغ القانوني  بحيث ألغى األمر العولمة و 

                                                           
 9119فيفري  33مؤرخ في  01،يتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد  9119جانفي  39، مؤرخ في  19/00أمر رقم  -3
 .(ملغى)
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و والذي حدد المشرع نطاق تطبيقه سواء من حيث األشخاص أ4المتعلق بالمنافسة  02/02
وأبقى على الشق المتعلق بالممارسات التجارية وكيفيات ،  الموضوع في مجال المنافسة فقط 

 5المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 03/03 رقمالقانون  التحري عنها إلى أن سنّ 
المعدل  03/03حيث يهدف القانون رقم  19/00والذي ألغى ما تبقى من األمر المعدل والمتمم 

عالمه وكذلك تحديد قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة في والمتمم  إلى ضمان حماية المستهلك وا 
 .المستهلكينبينهم وبين  االقتصاديين أوالممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان 

بين القانونين واضح فإن الهدف واضح، يصب في إطار حماية النظام  االختالفحيث أن و    
 و العالقة بين األعوان االقتصاديين تنظيمذي في نهاية المطاف مقرر لالعام االقتصادي وال

بصبغة جزائية وهذا ماهو  03/03حفاظا على استقرار السوق حيث اصبغ القانون رقم  ينالمستهلك
 .والمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 02/02مغّيب في القانون 

أيا كانت صفته هو الجاني وهو العنصر المشترك في جميع جرائم  االقتصاديويعتبر العون    
 90/00بالقانون  03/03الممارسات التجارية والمالحظ أن المشرع من خالل تعديله القانون رقم 

أضاف فئات أخرى إلى صفة األعوان االقتصاديين والتي كانت محصورة قبل التعديل في المنتج 
 .الخدماتوالتاجر والحرفي ومقدم 

المشرع قد تراجع في اعتبار هذا النوع من الجرائم إن المتتبع للسياسة التشريعية يجذ أن 
  االقتصاديها بنصوص خاصة لمراقبة نزاهة النشاط أخرجها من قانون العقوبات وخصّ ف ثابتة

القانون أحكام  وتجسيد مبدأ المنافسة المشروعة كأساس ألي عمل تجاري بحيث نجد أنوالتجاري 
فنالحظ ثمة قوانين مستقلة تحتوي على جرائم  تجارية،تدخل في كل تنظيم لممارسة تالجنائي 

أخالق المهنة لم يعد التجارية خصوصا أن الممارسات  واألعمال وبشروطمتعلقة بالنشاط التجاري 
عاديا لها أي أهمية واألعمال غير المشروعة  واحتكار األسواق وتضليل المستهلك أصبح شيئا 

                                                           
 .معدل ومتمم  ،يتعلق بالمنافسة  3002جويلية  91مؤرخ في  02/02أمر رقم  -4
، مؤرخ  39ارسات التجارية ، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بالقواعد المطبقة على المم 3003جوان   32، مؤرخ  03/03قانون رقم  -5

أوت  00، مؤرخ في  30،جريدة رسمية عدد  3090أوت  09مؤرخ في  90/00، معدل ومتمم بالقانون رقم  3003جوان  32في 
3090. 
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يومية خصوصا مع التطور التكنولوجي وتغير القيم الخلقية وظروف الحياة  حيث  وممارسة
وأصبح التجار يمارسون كل الحيل من  مهددة بوجود مثل هذه الجرائم كما وكيفا، الدولةأصبحت 

 .أجل الربح السريع دون البحث ال في مصلحة المستهلك وال في استقرار السوق وانتظامها

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 03/03المشرع القانون رقم  وقد سن
 :أهمهاالعتبارات 

 .من أجل معامالت تجارية عادلة وضع قواعد شفافة ونزيهة لالمتثال لها -
 .محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والشرعية -
 .المساهمة في الحد من انتشار التجارة الموازية -
 .الحفاظ على مصالح المتعاملين االقتصاديين والمستهلكين على حد سواء  -
الحفاظ على استقرار السوق من خالل فرض قواعد تسير عليها كافة الممارسات  -

 .التجارية ومحاربة كل السلوكات التي تخل باستقراره
لين فرض تطبيق قواعد الشفافية والنزاهة في الممارسات التجارية سواء بين المتعام -

االقتصاديين فيما بينهم أو بين العون االقتصادي والمستهلك يحد من ظاهرة الغش 
 .الضريبي

نّص على  المعدل والمتمم 03/03ولتحقيق هذه األهداف واالعتبارات التي جاء بها القانون رقم 
ور يكمن د و، القواعد الواجب تطبيقها على الممارسات التجارية وخص مخالفين بالجزاء الجنائي

على أساس  ،الة في يد الدولة من أجل ضمان استقرار السوقالوسيلة الفعّ  في أنه الجزاء الجزائي 
الهدف األول للجزاء الجنائي هو حماية المصلحة العامة من خالل تحقيق الردع العام  أن

والخاص، فالمشرع يتدخل في تنظيم اإلنتاج واالستهالك وتداول السلع والخدمات فأخذ بنزاهة 
الممارسة التجارية على أساس أن الممارسة التجارية غير المشروعة تعتبر انتهاك للنظم والتدابير 

عليها السوق، بين التجار فيما بينهم  أن يقوم والتي يفترض حددتها السياسة االقتصادية للدولة التي
 .باعتبارهم أعوانا اقتصاديين وبين الزبائن على أساس أنهم مستهلكين
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فجرائم الممارسات التجارية متنوعة ولديها خصوصية تميزها عن الجرائم التقليدية خصوصا 
يؤدي بنا للقول أن هذه الجرائم لديها  ، هذا مانشاط التجاري تتسم بالسرعةة بالالجرائم الماسّ  أن

غلى غاية الفصل في الدعوى الجزائية من طرف القاضي الجزائي  ارتكابهاخصوصية من يوم 
 .الذي يجًسد البحث والتحري عن هذه الجرائم في صورة عقاب 

 90/00المعدل و المتمم بالقانون رقم  03/03رقم قانون ال لما سنّ  المشرعأن يظهر  وهنا 
جرائية معينة من أجل المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية اتّ  بع سياسة عقابية وا 

 االقتصاديينضمان استقرار السوق من خالل محاولة تنظيم العالقة بين مختلف األعوان 
بل بالعكس أقر  المتعاملين،ائن إال أنه لم يهمل بالمقابل مصلحة الزب ،المتواجدين في السوق

للمذكورين أوال من جشعهم  على التجار حماية سيماال االلتزاماتحمايتهم من خالل مجموعة من 
 .السوق واستقرار ضمانا النتظامثانيا ، و وطمعهم

التاجر نزيها وشفافا ألزمه المشرع بوجوب إعالم الزبائن والمستهلكين وذلك طبقا فحتى يكون نشاط 
نظم كيفية  التجارية الذيول من قانون الممارسات باب األلمقتضيات أحكام الفصل األول من ال

اإلعالم ومضمونه ، حيث يعد إعالم التاجر ألسعار وتعريفات وشروط البيع أو تقديم الخدمات 
برامه في حالة تعامله وا   االلتزاميتحمل هذا  االقتصاديواجبا قانونيا، وعالوة على هذا  فإن العون 

، وقد جعل المشرع من اإلخالل بواجب إعالم الزبائن وتقديم .لعقد البيع مع عون اقتصادي آخر
 .سعار السلع جريمةبأالمعلومات الخاصة 

وفي إطار تنظيم المعامالت التجارية في السوق أوجب المشرع على التاجر التعامل 
سابقة وسيلة ا، فبعدما كان في فترة بالفاتورة، فقد عرف مفهوم الفاتورة تغيرا ملحوظا في فرنس

، تحول إلى وسيلة لمكافحة الغش الضريبي وعامال مساهما في تعزيز حرية لمراقبة أسعار السوق
المنافسة وشرعية المعامالت التجارية في السوق، وقد حدد المشرع الجزائري على غرار نظيره 

 مطابقةفاتورة غير  الفوترة أو تحريرالفرنسي مجال التعامل بالفاتورة وشروطها، بل اعتبر عدم 
 .للشروط المحددة قانونا جريمة معاقب عليها
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ها إن متصفح قانون الممارسات التجارية يجده يتعلق بدرجة أولى باألخالق الواجب مراعات
رغبة من  االقتصاديينسيما في المعامالت التي تتم بين األعوان عند ممارسة النشاط التجاري ال

التي قد  اعة جو المنافسة الشريفة والعدالة فيما بينهم بعيدا عن األساليب الملتويةالمشرع في إش
يلجأ إليها البعض رغبة منهم في السيطرة على السوق كلية والقضاء على المنافسين لذات التجارة ، 
وقد حاول المشرع بيان أنواع هذه الممارسات ، فنص على ممارسات تدليسية إلى جانب ممارسات 

نزيهة وتعاقدية تعسفية ، واعتبرها ممارسات مجرمة من أجل ضمان الشفافية االقتصادية  غير
ومحاربة أي شكل من أشكال المنافسة المقيدة  والتي قد تظهر أثناء العالقة التجارية مع 

بمناسبة إبرام عقد بيع ، فقد يسعى التاجر أو العون  اقتصاديينالمستهلكين أو مع أعوان 
كل عام إلى إيقاع غيره في الغلط وتضليله وخداعه من خالل قيامه بمجموعة من بش االقتصادي

 .الممارسات التدليسية

لمختلف الفاعلين  األسعاركما أن المشرع ، وبالرغم من أن األصل هو الحرية في تحديد 
ار في السوق ، إال أنه يقيد في بعض األحيان هذه الحرية بتدخل الدولة لتحدد بواسطة تنظيم أسع

بعض السلع والخدمات نظرا لطابعها الهام ، فإذا حددت الدولة األسعار وجب على التجار احترامها 
والعمل بها عند بيع السلع والخدمات ، ويمنع عليهم القيام بأية تصرفات أو أعمال ترمي إلى 

القيام مزيفة أو  اإلخالل بهذا الواجب القانوني بأية صورة كانت ، كالقيام بتصريحات بأسعار
مقدم الخدمة  أوالزيادات غير الشرعية في األسعار التي يأتيها البائع  إخفاءلى إبمناورات ترمي 

 .بذلك السعر المحدد قانونا مخالفا

إن مثل هذه الممارسات غير القانونية تهدف في الغالب إلى عرقلة حرية المنافسة في 
من الهيمنة عليها لذلك اعتبر المشرع كل  االقتصاديالسوق أو الحد منها، من أجل تمكين العون 

 .جرائم األفعالهذه 

أفرد لها  بسيطة ة بالنشاط التجاري وقد اعتبرها المشرع جنحاوالمالحظ هو تعدد الجرائم الماسّ 
بما   ،الشرطة الفضائية بالبحث والتحري عن هذه الجرائم أعوانعقوبات أصلية وقبل هذا مكن 

الذي يتسم بالسرعة في  أنها جرائم ماسة بالنشاط التجاري أساسيتناسب وخصوصيتها على 
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، وقد أعطى المشرع سلطة الفصل في الدعوى الجزائية للقاضي الجزائي ويعود هنا المعامالت
النوعي لقاضي الجنح وهذا من اجل تبسيط اإلجراءات واختصار الوقت بما يتناسب  االختصاص
 .وهذه الجرائم

 أصنافالمعدل والمتمم بتحديده  03/03ه الفانون المشرع من خالل سنّ  أنمن هنا يتبين 
إلى المحافظة  من خاللها سعى جزائية،يكون أضفى على السوق حماية  جرائم الممارسات التجارية

فيما بينهم من اجل ضمان  االقتصاديين األعوانعلى أخالقيات المهنة التجارية والعالقة بين 
 .وتنظيمهاستقرار السوق 

عة في تحديد الممارسات التجارية غير المشروعة وتحديده هذا ما يظهر من خالل توسّ و 
والتكميلية لهذه الجرائم واختالف العقوبة حتى بين الصنف الواحد من هذه  األصليةللعقوبات 

حماية جزائية  بما يقررالوطني  االقتصادعلى  تأثيرهاالجرائم معرفة منه ألهمية هذه الجرائم ومدى 
 .رادعة في حال اإلخالل بشفافية ونزاهة الممارسة التجارية الذي ينعكس أثره المباشر على السوق

ار وشفافية فقد أولى المشرع أهمية بالغة للتصدي لكل الممارسات التي تخل باستقر  
الجزائية للسوق  تم اتخاذ عدة تدابير قانونية قصد توفير أكبر قدر من الحمايةالمعامالت التجارية و 

وهذا من خالل تطبيق الجزاءات الجزائية على  ،من اختالل النظام الذي يفترض أن يقوم عليه
أساس ان الجراء الجزائي هو الذي يمكن من المحافظة على شفافية المعاملة التجارية في السوق 

رضها على ويعوض الدولة عن الخسائر التي تكبدتها من خالل الغرامات والعقوبات التي تف
 .المخلفين لقانون الممارسات التجارية

، بالنظر إلى األحكام الخاصة التي جرائم الممارسات التجاريةمن هنا تثور أهمية دراسة  
والتي  التجارية،أوردها لها المشرع في إطار القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 

تستدعي تطبيقها على حساب القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات انطالقا من القاعدة التي 
 .تقضي بأن الخاص يقيد العام

ودراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية خاصة تتجلى في كون هذه الممارسات الضارة تفسد  
آليات تداول السلع في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع السلع بشكل عشوائي ينعكس سلبا على 
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زالة هذه المعوقات أصبح ضرورة ملحة، خصوصا مع وجود مناخ غير تنافسي يعكس  السوق، وا 
 .جزائريةالوضع الراهن للسوق ال

باإلضافة إلى أن الممارسات التجارية غير المشروعة تخل بمبدأ حرية المنافسة مما يهدد استقرار 
كما أن مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة يؤدي إلى مكافحة أخرى تمس الخزينة  السوق،

التجارة في الشكل لذلك فممارسة  فادحة،العمومية كجريمة الغش الضريبي التي تكبد الدولة خسائر 
 .مداخيلالقانوني يوفر على الدولة عدة 

من هنا يبرز الدور الفعال للنهي الجزائي الذي يكون له الردع العام والخاص والذي يحقق  
الحماية الجزائية الفعالة للسوق من هذه الممارسات غير المشروعة، فهو الوسيلة الفعالة قي يد 

 .وقداخل الس االستقرارالدولة لضمان 

 :أسباب اختيار الموضوع -

 :األسباب الذاتيةفأما ، ترجع أسباب اختيار الموضوع ألسباب ذاتية وأخرى علمية وعملية 

فترجع إلى الرغبة الملحة للبحث في العقوبات التي أفردها المشرع لمخالف سير قواعد السوق  ـ1
 .التجاري

ب توافرها في التاجر سواء كان شخصا اعتدنا على دراسة عالم التجارة من حيث الشروط الواجـ 2
عند الجانب الجزائي والجزاء الذي سيلحق به عند عدم التقيد  دون التوقفطبيعيا أو معنويا، 

 .بالشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة التجارة

البحث في الجرائم الماسة بنزاهة وشفافية السوق على اعتبار أنه المكان الذي يلتقي فيه الطلب  ـ3
 .والعرض
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 : األسباب العلمية-

موضوع السوق غالبا ما يتم تناوله من الناحية االقتصادية فقط، لذلك ونظرا لقلة المراجع  ـ1
يار هذا الموضوع من أجل إثراء البحث المتخصصة في الجرائم الماسة بنزاهة السوق وقد تم اخت

العلمي، وخصوصا أن مجاله هو القانون الجنائي لألعمال والذي يعتبر قانون جزائي مستقل عن 
 .قانون العقوبات

 . تحليل ونقد القوانين الجزائية المتعلقة بالممارسة التجارية ـ2

ظومة قانونية يفترض أنها توقر معرفة أسباب تزايد جرائم الممارسات التجارية في ظل توفر من -3
 .الحماية الجزائية الالزمة للسوق

في تحقيق الحماية الجزائية للسوق وضمان مبدأ دور القوانين الجزائية المستقلة البحث في  -4
 .الشفافية والمنافسة الذي تقوم عليه السوق

المستقلة عن قانون  على هذه النصوص الجزائية تصاديةاالقفي السياسة  معرفة أثر التحول -5
 .في النشاط التجاري والمطبقةالعقوبات 

وبين قانون العقوبات على  هذه النصوص القانونية العقابية فيما بينها انسجاممعرفة مدى -0 
 .مع الواقع انسجامهاأساس أنه الشريعة العامة للتجريم ومدى 

 :األسباب العملية-

لة من طرف ممن يفترض فيهم توفر مجموعة من النصوص القانونية والتي تبقى غير مفعّ  -1
السهر على ذلك، كما أنها تبقى مجهولة من قبل الجمهور، وال يتم اإلشارة إليها، فضال عن وجود 
بعض العادات االستهالكية في المجتمع شبه مطمئّنة إلى الوضع، حيث ال يهتم البعض بالموضوع 

تبره أولوية، من هنا فإن التعريف بالممارسات الضارة بالسوق أصبحت أولوية باعتبارنا وال يع
 .مستهلكين بالدرجة األولى

الوطني بفعل الممارسات التجارية  االقتصادمن الناحية الواقعية  تفاقم الخسائر التي يتكبدها  -2
 .أنها في تزايد مستمر اإلحصائياتغير المشروعة والتي تبين 
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ن ناحية التطبيق القضائي، كيف يتعامل القاضي الجزائي مع هذه القضايا خصوصا أن م -3
هل يتم الفصل في هذه القضايا بإتباع نفس اإلجراءات الكالسيكية في  وبالسرعةسم التجارة تتّ 

 .أم أن هذه القضايا التجارية ذات الوصف الجزائي لديها خصوصية؟ الفصل في القضايا التقليدية

 :المتبعالمنهج  -

منهجا وصفيا ويظهر ذلك في ذكر  إتباعإن دراسة هذا الموضوع بهذه الخطة اقتضت منا 
وكذلك  ،النصوص القانونية المنظمة لجرائم الممارسات التجارية والمحددة للسلوكات اإلجرامية فيها

 .في شرح المفاهيم والمصطلحات

اعتمادا على  صوص القانونيةويظهر خصوصا في تحليل النوقد اعتمدنا المنهج التحليلي 
 .والميدانيةالنصوص المقارنة والتطبيقات القضائية 

 الدراسات السابقة -

ير المشروعة إن الدراسات في موضوع الحماية الجزائية للسوق من الممارسات التجارية غ      
ألن أغلب الدراسات السابقة تناولت المبادئ المطبقة على الممارسات  منعدمة العنوان شبهبهذا 

غير أن تناوله من الجانب  بالدراسة،المعدل والمتمم  03/03التجارية في إطار القانون رقم 
 .ضئيلالجزائي 

مصطلح السوق في األصل مرتبط بالمنافسة غير أن هذه الدراسة توضح لنا كيف تؤثر  وحيث أن 
على السوق باعتبار أن الجريمة بصفة عامة ال تخص فقط أطراف  جرائم الممارسات التجارية

نما تنعكس على المجتمع  يظهر تأثير جرائم الممارسات  هنا نبّين كيف عامة، منبصفة الجريمة وا 
السوق والسياسة التي اتبعها المشرع لتأمين حماية جزائية للسوق من خالل تجريم التجارية على 

  .الممارسات التجارية غير المشروعة  
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 : صعوبات الدراسة -

الحماية الجزائية للسوق من الممارسات التجارية غير المشروعة يقتضي منا إن دراسة موضوع 
وضع إطار تجريمي للممارسات التجارية غير دراسة جرائم الممارسات التجارية باعتبار أن 

 .المشروعة يعتبر أول وجه حماية للسوق حماية جزائية

وعليه فهو موضوع شائك خصوصا لتوّسع المشرع في النصوص القانونية ولكثرة النصوص  
وهذا ما يحّتم علينا البحث  التجارية،جرائم الممارسات  اإلجرامية في التنظيمية المحددة للسلوكات

والتدقيق في النصوص القانونية والبحث الدائم عن نصوص تنظيمية جديدة خصوصا وأنه كل مرة 
 .يصدر تنظيم جديد ينظم مسألة معينة أو يلغي مسألة كانت منظمة ويأتينا بمسائل جديدة

المراجع  ندرةدراسة هذا الموضوع من الناحية الجزائية اعترته صعوبات خصوصا فإن وعليه  
ألن ما هو  ،المشروعة الناحية الجزائية في مجال تجريم الممارسات التجارية غير  من المتخصصة

موجود من المراجع يتناول الممارسات التجارية ولكن دراسة الطابع الجزائي لهذه الممارسات غير 
 .المشروعة فتوجد فقط إشارات

 :الهدف من الدراسة -

 :يكمن الهدف من هذه الدراسة في 

السياسة التشريعية الجزائية المتبعة لضمان استقرار السوق ونزاهة الممارسة  تسليط الضوء على-
 .والمعاملة التجارية

 .قانون الممارسات التجاريةتحديد ما يعد جريمة في  -

 .صور الحماية الجزائية التي كلفها المشرع للسوق من أجل ضمان استقراره -

ضفاء الوصف القانوني دور القاضي الجزائي في تكييف الممارسات التجا - رية الضارة بالسوق وا 
فراد العقاب لها  .وا 

 .معرفة أثر العقوبة في تحقيق الردع العام والخاص -
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البحث في مدى انسجام األحكام الجزائية الخاصة بالممارسات التجارية مع أحكام قانون  -
 .العقوبات

خصوصا أنها في  الخاصةالعقابية هل يمكن للقاضي الجزائي التحكم في هذه النصوص -
 .تعديالت مستمرة بما يتالءم مع التحوالت والمستجدات االقتصادية

 : كشااليةاإل -

إن قواعد المنافسة الشريفة تقتضي منع الممارسات الضارة باستقرار السوق، وتجريم أي  
ما  تواطؤ يؤدي إلى اإلخالل بشفافية الممارسة التجارية، بما يحقق حماية جزائية للسوق، هذا

يدفعنا للبحث في مدى نجاح المشرع في ضمان انسجام األحكام المتعلقة بالجرائم الناتجة عن 
  ممارسة النشاط التجاري والواردة في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية مع

 .أحكام قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للتجريم 

 :اإلشكالية تقتضي تقسيم الدراسة إلى بابين، حيث تم التقسيم كاآلتياإلجابة على هذه إن 

 (الفصل األول)تم تقسيم  حيثالتجارية، نوني لجرائم الممارسات معنون باإلطار القا (الباب األول) 
خروج جرائم الممارسات فتم عنونته ( الفصل الثاني)أما  تحديد جرائم الممارسات التجاريةإلى 

 . التجارية عن القواعد العامة في التجريم
بحيث تم تقسيمه إلى بقمع جرائم الممارسات التجارية  فتم عنونته (الباب الثاني)أما 

الفصل )أما متابعة جرائم الممارسات التجارية لدراسة  (الفصل األول)حيث تم تخصيص  فصلين
 .الجزاء في جرائم الممارسات التجاريةخصوصية فتم تخصيصه لدراسة  (الثاني



 

 

: الباب ألاول   

 إلاطار القانوني لجرائم املمارسات

التجارية    
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تعتبر جرائم الممارسات التجاریة من الجرائم االقتصادیة والتي تعد كل عمل أو امتناع یقع 
بمخالفة التشریع االقتصادي إذا نص على تجریمه سواء في قانون العقوبات أو في القوانین 

والصادرة عن السلطة المختصة وقد تضمنها ألول مرة بصفة مستقلة عن المستقلة عنهالخاصة 
، فنظرا لوجود بعض النقائص في المنافسة الملغىالمتضمن 95/06قانون العقوبات األمر 

محتوى هذا النص وشروط تطبیقه مما أدى إلى صعوبة تطبیق بعض األحكام فیه وخصوصا عدم 
الوطني االقتصادیر النزیهة والتي ظهرت نتیجة تحریر تطبیق العقوبات على بعض الممارسات غ

والتوجه نحو سیاسة االقتصاد الحر فأصبح من الضروري إجراء تعدیل هذا القانون بهدف مطابقته 
واالجتماعیة الناتجة عن العولمة وقصد تدارك هذا الفراغ القانوني فقد صدر االقتصادیةللمتطلبات 

تمم الذي یهدف إلى ضمان حمایة المستهلك وٕاعالمه وكذلك المعدل والم04/02القانون رقم 
ادییناالقتصتحدید قواعد ومبادئ الشفافیة والنزاهة في الممارسات التجاریة التي تقوم بین األعوان 

.أو بینهم وبین المستهلكین

أیا كانت صفته هو الجاني وهو العنصر المشترك في جمیع جرائم االقتصاديویعتبر العون 
10/06بالقانون 04/02ارسات التجاریة والمالحظ أن المشرع من خالل تعدیله القانون رقم المم

أضاف فئات أخرى إلى صفة األعوان االقتصادیین والتي كانت محصورة قبل التعدیل في المنتج 
1.والتاجر والحرفي ومقدم الخدمات

وافر ثالثة أركان متطلبة في الجریمة وجرائم الممارسات التجاریة كغیرها من الجرائم ال تقومّ إال بت
الطبیعیة، إال أن هذا األخیر وفي ظل 3والركن المادي والركن المعنوي2عموما وهي الركن الشرعي

فهو مفترض وهذا ما یعكس خصوصیة جرائم الممارسات التجاریة من االقتصادیةالخاصة للجرائم 
الركن المادي بعناصره مایمكن القول أن حیث التجریم وكذلك من حیث العقاب بحیث یكفي توافر 

الجرائم التجاریة جرائم مادیة بحتة.

المعدلة والمتممة.04/02من القانون رقم 02المادة -1
قانون العقوبات "ال جریمة وال المتضمن55/156األمر رقم مناألولىوهذا تطبیقا لمبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة حسب نص المادة -2

عقوبة أو تدبیر أمن من غیر قانون "
على أساس أن الركن المادي للجریمة هو جسد الجریمة والركن المعنوي هو روحها.-3
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تحدید هذه الجرائم بالتفصیل لمعرفة خصوصیتها وال یتأتى هذا لالهتماملذلك في یبدو من المثیر 
إال بتحدید صور هذه الجرائم وتحلیل أركانها تحلیال دقیقا وهذا ما سیكون محل دراسة في هذا 

ث یخصص الفصل األول لجرائم الممارسات التجاریة الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة الباب بحی
والفصل الثاني الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة.



التجاریةالممارساتجرائمتحدیداألولالفصل
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إن غایة المشرع من التدخل في مجال األعمال لیس بالضرورة البحث عن الجریمة ومرتكبها 
بل هي في األصل غایة وقائیة تستند إلى وعي كل واحد من عناصر السوق بحقوقه وواجباته 

.1ة على الشفافیة ــجمة ومبنیـلتكون العالقة بین رجال األعمال والتجار والمتعاملین معهم منس

ى  وٕاحداث نوع من قد جاء القانون الجنائي لألعمال لتفادي هذا االختالل بین مراكز القو و 
المعدل والمتمم 04/02وحیث أن القانون رقم ،2التوازن حمایة للحلقة األضعف قي هذه العالقة 

ل العالقة بین األعوان االقتصادیین والمستهلكین ویقمع كل هو قانون جنائي اقتصادي جاء لیعدّ 
یرتكب العون االقتصادي عند ممارسته للنشاط حیث ،السلوكات التي تخل بالعالقة بین هؤالء

التجاري عدة مخالفات تشكل اعتداء على مبدأي شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة سواء في 
جاریة مع المستهلك الزبون لذلك نجد أن المعامالته فيمع عون آخر أو االقتصاديعالقة العون 

واعتبر كل مخالفة رع قد أولى أهمیة خاصة للممارسات التي تمس شفافیة الممارسات التجاریةالمش
.للشفافیة جریمة یعاقب علیها

دستوري التجارة حقبل اعتبر أن ممارسة وقد حرص المشرع على نزاهة الممارسات التجاریة 
وتشجع ازدهار ،ناخ األعمالوتمارس في إطار القانون وتعمل الدولة على تحسین م،معترف بها

ویحمي ،الدولة ضبط السوقالمؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة االقتصادیة الوطنیة وتكفل
، وقد جاء القانون 3القانون حقوق المستهلكین ویمنع القانون االحتكار والمنافسة غیر النزیهة

اعتبر كل فعل یخل ة، حیثجزائیتجسیدا لهذه المبادئ الدستوریة وكفل احترامها بحمایة 04/02
بنزاهة الممارسات التجاریة جریمة یعاقب علیها وفقا لقانون الممارسات التجاریة .

وما یالحظ أن المشرع قد خص الممارسات التجاریة الشفافة والنزیهة بحمایة جزائیة وهذه الحمایة 
بمبادئتقراره واإلخالل هي إال انعكاسا لحمایة السوق جزائیا من كل الممارسات التي تخل باسما

المنافسة الشریفة التي تقوم بین أطرافه.

أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه ،یم والعقاب في القانون الجنائي لألعمال : جرائم الشركات نموذجاخصوصیة التجر،بن فریحة رشید- 1
.30، ص2017- 2016تلمسان، ،جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،علوم

29ص،المرجع نفسھ- 2
المعدل والمتمم.1996من دستور 43المادة - 3
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ومن هنا البد من تحدید الجرائم التي تخل بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة حیث تم تخصیص 
فنتناول ) المبحث الثاني(لدراسة الجرائم الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة أما )المبحث األول(

سة بنزاهة الممارسة التجاریة.فیه الجرائم الما

األول:لمبحث ا

.التجاریةبشفافیة الممارساتالجرائم الماسة 

واعتبره منأعطى المشرع أهمیة بالغة لإلعالم حول األسعار والتعریفات وشروط البیع 
الممارسات الشفافة التي تقوم علیها السوق وهذا حمایة للمستهلك وكذلك حمایة لألعوان 

ن في إطار تعاملهم مع بعضهم البعض.االقتصادیی

نجد أن المشرع اعتبر أن اإلعالم المعدل والمتمم04/02رقم وبالرجوع إلى القانون 
عموما واعتبر مخالفة االقتصاديقانوني إیجابي یقع على التاجر وعلى العون التزامباألسعار هو 

القانون.هذا اإللتزام جریمة یعاقب علیها 

نجذ جریمة عدم اإلعالم باألسعارفالشفافیةمبادئا لمخالفة قد حدد صور وحیث أن المشرع 
وجریمة عدم اإلعالم بخصائص المنتوج .والتعریفات وشروط البیع

كما أعطى المشرع أهمیة بالغة للفاتورة باعتبارها وسیلة بضمان شفافیة المعامالت التجاریة 
تورة واعتبر كل امتناع عن ذلك مخالفة لمبادئ بالتعامل بالفااالقتصادیینن ابحیث ألزم األعو 

الشفافیة التي یقوم علیها السوق واعتبرها جریمة.

وقد اتبع المشرع سیاسة تجریمیة حفاظا على الشفافیة االقتصادیة ویقصد بهذه األخیرة 
ونوعیة السلع ةاألسعار، كمیتوفیر مجموعة من المعلومات األساسیة في كل وقت للزبون عن 
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مباشرة الطالعه بحیث یكون قرار الزبون نتیجة ،ات وكذلك شروط البیع أو تأدیة الخدمةوالخدم
.1وغیابها یحدث عدم توازن في السوق،علیها

كما أن الشفافیة هي التي تعمل على تحقیق نظام تعریفي في األسواق المركزة ألنها تلغي الشك 
د قانون الممارسات التجاریة على تنظیم تعمل قواع، حیثفاعلةوالسر اللذان هما شرطا منافسة 

العالقات بین األعوان االقتصادیین والمستهلكین حفاظا على استقرار السوق.

المعدل والمتمم حمایة جزائیة لمخالفة كل مبادئ 04/02وبمقتضى هذا القانون أقر القانون رقم 
م باألسعار والتعریفات جریمة عدم اإلعالىعل)األولالمطلب (فيسنتعرف من هنا ،الشفافیة

سنتناول جریمة عدم الفوترة.)المطلب الثاني(أما في وشروط البیع

:المطلب األول

وشروط البیعجریمة عدم اإلعالم باألسعار والتعریفات

إن السعر هو القیمة النقدیة للمنتوج أو الخدمة التي یدفعها المستهلك بقصد الحصول على 
األساس یتطلب في جمیع الشركات التي تبغي الربح أو التي ال تبغیه وعلى هذا،الخدمةالسلعة أو 

.2أسعار منتجاتها وتحدد بطریقة عقالنیة ومالئمةتعلن أن 

سابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین بأن یقدم لآلخر عند التزامیقصد باإلعالم أنه " 
العقد وذلك تفصیالت هذارضا سلیم ومتنور على علم بكافة تكوین العقد البیانات الالزمة إلیجاد 

أو صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله ،العقدطبیعة هذابسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى 
.3أو أي اعتبار آخر"

فرع قانون ،بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرمبدأ الشفافیة في قانون المنافسةلطاش نجیة،ل الشفافیة أنظر : للمزید حو- 1
.2004/ 2003،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،خاص

.113، ص2008،عمان األردن،دي العلمیة للنشر والتوزیعبارو دار ال،تطویر المنتجات وتسعیرها،حمید الطائي وبشیر العالق-2
الدار ،نة في القانون الفرنسي والتشریعات العربیةار : دراسة مقاالستهالكاإللتزام باإلعالم في عقود ،بو عمرومحمد أحمد أ-3

.34ص ،2010،مصر،لجدیدةالجامعیة ا
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ویكیف االلتزام باإلعالم على أنه التزام ببذل عنایة حیث یلتزم المدین به ما في وسعه من وسائل 
نیات إلى الوصول إلى أكبر قذر ممكن من الهدف المنشود ویتمثل خطأ المدین في هذه وٕامكا

باإلعالم.الحالة في تقصیره وعدم اتخاذ الحیطة والعنایة الالزمة في تنفیذ التزامه 

نیاالقتصادین اوبمقتضى قانون الممارسات التجاریة نجذ أن المشرع قد ألقى على عاتق األعو 
وتعتبر مخالفة هذا اإللتزام جریمة وفقا للقانون ،ألسعار والتعریفات وشروط البیعواجب اإلعالم با

المعدل والمتمم.04/02رقم 

وترجع الغایة من تجریم عدم اإلعالم باألسعار إلى حمایة الزبون باعتباره الطرف الضعیف في 
ضافة إلى أن األسعار باإل،العالقة وهذا الهدف هو هدف عام تهدف إلى تحقیقه أغلبیة التشریعات

.واستقرارها تساهم في المحافظة على استقرار األمن في الدولة 

اإلعالم بالتعریفاتوجریمة عدم )الفرع األول(من هنا سنناول جریمة عدم اإلعالم باألسعار في 
.)الفرع الثاني(وشروط البیع في

جریمة عدم اإلعالم باألسعاراألول:الفرع 

اإللتزام باإلعالم ویقصد به تقدیم معلومات حقیقیة مجموعة من االلتزامات أهمهاتقع على التجار
العملیة المطروحة فنیا ومالیا بالنسبة إلیه وذلك من أجل تنویر مالئمةللطرف اآلخر عن مدى 

1رضا المستهلك بالعقد ومن تم توجیه إرادته إلى التعاقد على النحو الذي یمنع وقوعه في الخطأ

رف بأنه " وسیلة تمكن من المساعدة في تكوین رأي حول منتوج أو خدمة مقدمة من طرف كما یع
.2البائع أو مقدم الخدمة"

لذلك فكل متعامل اقتصادي ملزم باحترام مبدأ اإلعالم عموما وخصوصا اإلعالم باألسعار 
االقتصادیینان والتعریفات فیستوي األمر إن كان یتعلق بالمستهلك أو بالعالقات فیما بین األعو 

،منشأة المعارف،الطبعة الثانیة،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون: الحمایة العقدیة للمستهلك،عمر محمد عبد الباقي-1
.72ص،2008مصر ،اإلسكندریة

2 - FRANCIS LEFEBVRE, moment pratique , droit des affaires, concurrence, consommation,2002,p585.
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كیفیة تنفیذ اإللتزام باإلعالم باألسعاراألولى:الفقرة 

الحالة األولى ،لقد مّیز المشرع في طریقة اإلعالم باألسعار والتعریفات وشروط البیع في حالتین
وهي لما یكون الطرف في العالقة هو المستهلك أي العالقة محصورة بین العون االقتصادي 

.الة الثانیة هي أن العالقة محصورة فیما بین األعوان االقتصادیینوالمستهلك والح

وهو لیس له شكل ،العون االقتصاديإن اإلعالم باألسعار والتعریفات التزام یقع على عاتق 
لكن عادة ما ،خاص یتم فیه إذ یمكن أن یتم بأیة وسیلة تتفق مع العادات المعمول بها في المهنة

ول األسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل األسعار أو بأیة وسیلة أخرى مالئمةیكون بواسطة جدا
بحیث یكون المنتج أو المستورد أو بائع الجملة أو التجزئة أو أو مقدمو الخدمات ملزمین بتقدیم 
المعلومات المتعلقة باألسعار والتعریفات لكل من یطالب بها عند شرائه لهذه السلع أو الخدمات 

ا یسمح للمستهلك باتخاذ قراره بشأنها عن علم ودرایة مما یعود علیه بالمنفعة وعلى السوق وهذا م
.1كذلك وذلك بالقضاء على المنتجات والخدمات ذات النوعیة الردیئة

ویجب أن العون حتى ولو لم یطلبه المستهلك من 2إن اإلعالم باألسعار والتعریفات وجوبي
تحدید السلع والخدمات والتأكد من أن المستهلكینتسّهل عملیةیكون عن طریق وضع عالمات 

سیحصلون على جودة متواصلة عندما یقومون بتكرار الشراء ویكون اإلعالم باألسعار عن طریق 
3وضع وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة وجمیعها تكون بصورة مرئیة ومقروءة.

وما80،ص2010،الجزائر،دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع،لممارسات التجاریةقانون المنافسة وا،محمد الشریف كتو-1
بعدها .

المعدل والمتمم التي تنص على مایلي "یتولى البائع وجوبا إعالم الزبائن بأسعار وتعریفات 04/02من القانون رقم 04المادة -- 2
السلع والخدمات وبشروط البیع"

المعدل والمتمم التي تنص على مایلي "یجب أن یكون إعالم المستهلك بأسعار وتعریفات السلع 04/02رقم من القانون05المادة -3
والخدمات عن طریق وضع عالمات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة.

ویجب أن تبین األسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة .
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سعر السلعة أو المادة مع إیضاح صنفها ونوعها ویكتب إن األصل في اإلعالم یكون بكتابة
بیانات السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد 

، فعدم وضع بطاقات األسعار تعتبر جریمة تقوم على فكرة إخالل المستورد أو بائع 1والبضائع 
اء  والهدف من التجریم هو إحكام الرقابة على األسعار وعدم الجملة أو بائع التجزئة بهذا اإلجر 

فالتاجر ملزم بوضع بطاقات أسعار السلع معروضة للبیع في ،المغاالة فیها حمایة للمستهلك
أما فیما یخص تقدیم الخدمات فتحدیدها یكون بناء ،2المتجر بحیث یكون في متناول ید المشتري

ي ـسافات ویجب ان تكون هذه األسعار مكتوبة بشكل مرئعلى الكم الساعي وبالنظر إلى الم
.3ومقروء 

تعلق لتوضیح وغالبا ما یكون اإلعالم عن األسعار في الخدمات بالمعلقات وهي بطاقة
، غیر أنها عملیا تستعمل إلشهار أسعار الخدمات وهو جدول یعلق في مكان المنتوجات والخدمات

إضافة إلى ذلك جدید ویضمتكون مقروؤة ومرئیة بشكل الخدمة یضم أسعارها وطبیعتها بحیث
الرسوم والتكالیف اإلضافیة .

وفي كل األحوال یجب أن تتوافق األسعار المعلنة والتعریفات مع المبلغ الذي یدفعه الزبون 
مقابل اقتناء السلعة أو الحصول على خدمات ومثال ذلك إذا كانت الخدمة المقدمة للمستهلك هي 

وبالتالي یكون ،ت االنترنت كانت تعریفة هذه الخدمة محددة على أساس السعر بالساعةخدما
المبلغ اإلجمالي الذي یدفعه الزبون یجب أن یتوافق مع الوقت الذي حصل فیه الزبون على 

الخدمة.

عروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أمام المشتري وعندما تكون هذه السلع یجب ان تعد أو توزن أو تكال السلع الم
مغلفة و معدودة او موزونة أو مكیلة یجب وضع عالمات على الغالف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد األشیاء المقابلة للسعر 

المعلن .
ألسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعینة عن تحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة باإلعالم حول ا

طریق التنظیم"
.43ص ، 2003،الدار الجامعیة،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد،عمرانالسید السید محمد -1
ومابعدها.157،ص2008،صرم،القاهرة،دار النهضة العربیة،الحمایة الجنائیة للمستهلك،محمد محمد مصباح القاضي-2

3  -ROGER MASAMBA, guide pratique du droit des affaires en RDC ,2009 ,p.9
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فلكي یؤاخذ األشخاص بأحكام التسعیر یجب أن یتوافر العلم الفعلي لهم ولما كان الهدف من 
إلعالن عن األسعار هو حمایة المستهلك حتى یستطیع تحدید خیاراته من السلع والمنتجات بناء ا

على السعر المعلن وبالتالي یقع على التاجر عبأ اإلعالم باألسعار واإلعالن عنها ویسري هذا 
1الحكم سواء كان هذا التاجر تاجر جملة أم تجزئة وحتى بالنسبة لتاجر نصف الجملة.

والتعریفاتلثانیة: أركان جریمة عدم اإلعالم باألسعارالفقرة ا

باإلعالم باألسعار والتعریفات هو االقتصادیینإلزام األعوان خالل یرمي المشرع من 
بحیث یمكن لكل ،حرصه على أن ال یكون أحد أطراف العالقة أو المعاملة التجاریة طرفا مذعنا

تأكد مما إذا هناك إجحاف في األسعار ومدى تطابقها مع من بائع الجملة أو بائع التجزئة ال
حیث نص المشرع صراحة على أن البائع  یلزم في ،التعلیمات الصادرة عن الجهة المختصة

بإعالم الزبون باألسعار والتعریفات عند طلبها .االقتصادیینالعالقات بین األعوان 

ات البیانیة أو دلیل األسعار أو بأیة وسیلة ویكون هذا اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو النشر 
، والمالحظ أن المشرع فیما یخص اإلعالم باألسعار 2أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

وشروط البیع والتعریفات وسع في مجال اإلعالم فلم یركز على وسیلة اإلعالم بقدر ما ركز على 
ایة الالزمة للمستهلك أو للعون اإلقتصادي إذا كانت  الهدف المنشود وهو تحقیق العلم الكافي والدر 

العالقة تجمع أعوانا إقتصادیین .

فاألصل أن شفافیة الممارسات التجاریة تفرض أن یتاح للمشتري المحتمل معرفة المحتوى وأن 
یعرف عروض البائعین قبل أن یختار كما أن النصوص تفرض على كل فاعل اقتصادي إطالع 

3أو طالبي الخدمات على األسعار وعلى شروط البیع العامة.شاري المنتجات 

بعدها.وما618ص،المرجع السابق،السید محمد السید عمران-1
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 07المادة -2
مجد المؤسسة الجامعیة ،الطبعة األولى،الجزء األول،لقانون التجاريالمطول في ا،ترجمة منصور القاضيلویس قوجال وآخرون-3

.782، ص 2007،لبنان،بیروت،للدراسات والنشر والتوزیع
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بوجوب إعالم المستهلكین باألسعار - یكون نشاطه نزیهاحتى-ألزم المشرع البائع وقد 
، والذي یلزم البائع 1والتعریفات وشروط البیع وهذا حسب مقتضیات الفصل األول من الباب الثاني

یفات السلع والخدمات عن طریق وضع عالمات أو رسم معلقات وجوبا بإعالم الزبائن بأسعار وتعر 
بأیة وسیلة أخرى مناسبة، بحیث یجب أن تبین األسعار والتعریفات بصفة مرئیة أما مقدمي 

.2الخدمات فیقومون ببیان األسعار بواسطة النشر

وتختلف كیفیة وضع األسعار باختالف السلعة أو الخدمة، فیجب أن تعد وتوزن السلع 
معروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالكیل أمام المشتري وعندما تكون هذه السلع مغلفة ال

ومعدودة أو موزونة أو مكیلة یجب وضع عالمات على الغالف تسمح بمعرفة الوزن الكمیة أو 
عدد األشیاء المقابلة للسعر المعلن.

لكیل أو بالوزن أو المقاس فیقصد به وجوب تقدیر السلعة سواء بابالتعریفاتأما اإلعالم
أو العدد أو الطاقة أو المعیار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها التعریف بالمنتوج .

وهذا االلتزام ال یقتصر فقط على تعامل العون االقتصادي مع المستهلك بل في تعامله 
شفافیة ض تنظیم السوق وضمانر مع األعوان االقتصادیین فیما بینهم وهذا شيء منطقي بغ

المعامالت فیه بین أطرافه .

اإلعالم باألسعار والشروط والتعریفات، من جرائم االمتناع عدمویعتبر المشرع جریمة 
التي تقع باالمتناع عن السلوك الذي أمر به القانون، كما یمكن أن تكون من الجرائم اإلیجابیة و 

أن یكون السعر مطابق حقیقة للسعر والتي تكون بإتیان الفعل ولكن بغش نحو القانون، فال بد
بحیث یجب أن یكون هناك تناسب بین السعر والسلعة، والمقصود بالتناسب هنا لیس عملیة 

حسابیة بین السلعة والسعر ولكن البد أن ال یكون هناك تفاوت بین السعر والشيء المبیع.

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 05و04أنظر المواد –1
2  - Chaput Yves. le droit de la concurrence .2eme édition. Presse universitaires de France .paris
.FRANCE .1991.p.66
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تصف به هو الدقة من ییتمیز عن غیره من النشاطات المختلفة وأكثر مافالنشاط االقتصادي 
ناحیة والخبرة الفنیة من والدرایة من جهة أخرى وهو مبرر المسؤولیة الجزائیة عن األفعال المادیة 

1عموما والتجاري خصوصاالمخالفة للتنظیم والتشریع المعمول بهما في المجال االقتصادي 

تجاه إرادة الجاني إلى وجریمة عدم اإلعالم باألسعار هي من الجرائم القصدیة أي التي تقع با
ارتكاب الجریمة مع العلم بتوافر أركانها قانونا، غیر أن مسألة العلم بهذه الجریمة مفترض حیث 
یفترض في التاجر العلم بأن عدم اإلعالم باألسعار جریمة فال یعذر بالجهل بالقانون من هنا 

عن السلوك، ومن باالمتناعن أو یمكننا القول أن جریمة عدم اإلعالم جریمة شكلیة التي تقع بإتیا
.االقتصادیةهنا نقول أن الركن المعنوي في هذه الجریمة مفترض وهذه من خصوصیة الجریمة 

الثاني:الفرع 

.الجرائم المتعلقة بخصائص المنتوج وشروط البیع

ورة إعالمه للمشتري وكذا ضر مجموعة من االلتزامات من بینهاتقع على عاتق البائع
اإلقتصادیین فیما بینهم على ممیزات المنتوج وشروط البیع بطریقة واضحة وشفافة تتیح األعوان

ة تسمح له باتخاذ قرار بكل رة وجلیّ للمشتري أو العون االقتصادي بأخذ فكرة عن المنتوج بطریقة نیّ 
المنتوج.حریة في شراء أو عدم شراء 

المعاملة یؤدي إلى اإلخالل الغش فيو ،تبر غشان كتمان ممیزات المنتوج وشروط البیع یعحیث أ
إذ أن الطرف الذي وقع علیه ،فهو یمنع تحقق التراضي المبني على العلم،بأهم ضوابط التبادل

الغش ال یكون راضیا نتیجة التبادل المبني على الغش كما أنه یمنع تحقق العدل في توزیع منافع 
هذا ما یؤدي إلى عدم استقرار ،یه من ظلم للطرف اآلخرالمبادلة بین طرفیها وذلك لما ینطوي عل

هامة.باإلضافة إلى ما یترتب علیه من آثار اقتصادیة ،التعامل في األسواق

،دار الثقافة االردن،األردن،الثقافةردا،األولىالطبعة ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم االقتصادیة،أنور محمد صدقي المساعدة- 1
.171، ص2006
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وقد جسدت الشریعة اإلسالمیة السمحاء النهي عن الغش والتدلیس والغرر وحثت على إفشاء 
ء على قیام االلتزام باإلعالم عموما على بائع روح التعاون بین المتعاقدین ومن هنا فقد أجمع العلما

العقد.السلعة أو مقدمها سواء في مرحلة التعاقد أو تنفیذ 

)وجریمة ىأولةر ق( ففيالخدمة ومن هنا سنتناول جریمة عدم اإلعالم بممیزات المنتوج أو
للمسؤولیةجریمة عدم اإلعالم بالحدود المتوّقعةو(فقرة ثانیة)عدم اإلعالم بشروط البیع 

).الفقرة الثالثةفي(

: الفقرة األولى

.أو الخدمةالمنتوجممیزاتجریمة عدم اإلعالم ب

یجب على البائع أن یخبر المستهلك قبل اختتام عملیة بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج 
.1المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا 

وهذا شيء ،2ذه المعلومات بالذات وٕانما أناطها بطبیعة المنتوج أو الخدمة و لم یحدد المشرع ه
منطقي الختالف الخدمات والمنتوجات وبالتالي یكون المشرع عاجزا عن حصر كل المنتوجات 
والخدمات وطریقة اإلعالم بممیزاتها فالغالب یترك ذلك للعرف التجاري بما یتناسب وطبیعة 

النشاط التجاري.
كیفیة استعمال المنتوج من أهم البیانات التي یحرص الفقه والقضاء المقارنین على إعالم وتعتبر 

المستهلك بها كما یركزون على تنوع لغة اإلعالم باعتبارها أداة للتواصل خصوصا مع تنامي 
كذلك یجب على العون االقتصادي أن یخبر المستهلك بمخاطر ، التبادالت التجاریة الدولیة

الخدمة واحتیاطات استعمالها والتدابیر الوقائیة إن لزم ذلك .المنتوج أو
المعدل والمتمم إلى مجال اإلعالم 04/02والمشرع أشار في المادة الثامنة من القانون رقم 

عبارة "... المعلومات الصادقة والنزیهة المتعلقة بممیزات هذا والخدمة باستعمالبممیزات البیع 

المعدل والمتمم.04/02من القانون 08المادة -1
الماجستیر مذكرة لنیل شهادة ،المتعلق بالممارسات التجاریة04/02الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل قانون ،هانیة ابراهیمي-2
.37و 36ص ،2013-2012،جامعة قسنطینة،القانون العام : فرع التنظیم االقتصادييف
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تحدد البیانات والمعلومات الواجب على العون لموعامةوهي عبارة مطلقة المنتوج أو الخدمة .."
االقتصادي اإلعالم بها واكتفى بالقول معلومات نزیهة وصادقة وهذا ما یفترض أن یقوم علیه 
النشاط التجاري من ثقة و ائتمان وهذا تطبیقا لألعراف التجاریة التي تقوم على األخالق التجاریة 

.متواترة اإلستعمالالمطردة وال

على استعمال - حتى اآلن–وقد جرت عادة المشرع 1نص المشرع على مصطلح المنتوج
مصطلح المنتوج بدال من مصطلح السلعة ویبدو أن مصطلح المنتوج أعم من مصطلح السلعة 

،90/393وكذلك المرسوم التنفیذي رقم ، 2662-90بدلیل ما نص علیه المرسوم التنفیذي رقم 
وبناء على ذلك یمكن القول أن السلعة تقتصر على المنقوالت المادیة  سواء التي تستهلك ألول 
استعمال لها أو تلك التي تهلك بعد مرور فترة من الزمن وهي السلع المعمرة كالسیارات واألجهزة 

.4الكهرومنزلیة..إلخ

یف یكون اإلعالم بممیزات فك5والسؤال المطروح إذا كان عدم اإلعالم بخصائص المنتوج جریمة
وخصائص المنتوج بطریقة واضحة؟.

واألكید ان اإلجابة على هذا السؤال تختلف إذا كان الزبون مستهلكا أو عونا اقتصادیا آخر.

دل والمتمم والتي تنص على " یلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة المع04/02من القانون رقم 08المادة -1
طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا 

الخدمة".توقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أومالحدود ال
، 40الجریدة الرسمیة عدد ،یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،1990سبتمبر 15المؤرخ في 90/266مرسوم تنفیذي رقم - 2

، المحدد 2013سبتمبر 26المؤرخ في 13/327من المرسوم التنفیذي رقم 24الملغى بالمادة ،1990سبتمبر 19المؤرخ في 
نصت المادة ،حیث 2013أكتوبر 02مؤرخ في 49خدمات حیز التنفیذ  ، جریدة رسمیة عدد لشروط وكیفیات ضمان السلع وال

على أن المنتوج هو كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة.الملغاة منه 02/02
المؤرخ في ،05سمیة العدد الجریدة الر ،یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،1990جانفي 30المؤرخ في 90/39فیذي رقم نمرسوم ت-3

21مؤرخ 61، جریدة رسمیة عدد 2001أكتوبر 16المؤرخ في 01/315المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم1990جانفي 31
منه على أن المنتوج هو كل منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معامالت تجاریة.02/01المادة نصتحیث .2001أكتوبر 

بعدها .وما81، ص 2007،الجزائر،دار هومة،الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائريمكافحة،لي محمد بودا-4
09و08"یعتبر عدم اإلعالم بشروط البیع مخالفة ألحكام المادتین 32المعدل والمتمم والمادة 04/02من القانون رقم 08المادة -5

دج.100000دج إلى مائة ألف دینار 10000من عشرة آالف دینار ویعاقب علیه بغرامة،من هذا القانون
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حالة الزبون مستهلكاقیام الجریمة في:أوال

زات المنتوجات باعتبار أن المستهلك لیس مهني وال درایة له من الناحیة التقنیة بشروط وممی
والخدمات ومن أجل تكریس حمایته في مواجهة العون اإلقتصادي فإن البائع وقبل اختتام عملیة 
البیع إعالم المستهلك بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة 

م المستهلك بممیزات وشروط البیع وكذا حدود مسؤلیته التعاقدیة ومن ثمة یتعین على البائع إعال
كل منتوج سواء من حیث المكونات أو طریقة اإلستعمال ویجب أن تكون هذه المعلومات نزیهة 

وهذا ما تناوله المشرع في مختلف المراسیم التنفیذیة ویكون ذلك عن طریق الوسم .،وصادقة

بالوسمعالم بالمنتوجاإل–أ 

ع أو التجارة أو الصور أو الرموز المرتبطة الوسم هو البیانات أو اإلشارات أو عالمات المصن
بسلعة غدائیة معینة والموضوعة على تعبئة أو وثیقة أو الفتة أو بطاقة أو ختم تكون مالزمة لهذه 

.1السلعة الغدائیة أو المتعلقة بها

وعلیه فإن الوسم هو تلك البیانات الموضوعة على األغلفة أو العبوات والتي تعتبر ضروریة إلعالم 
لمستهلك ویجب أن تكون بطریقة ال توحي بأي إشكال أو إضطرابات في ذهن المستهلك وأن ال ا

تحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الظن أو الشك فیها .

ویختلف هذا الوسم بإختالف المنتوج بین ماد غدائیة أو غیر غدائیة أو مواد أخرى كمواد التجمیل 
ستعمال بیناإللمواد على أساس أنها واسعة أو لعب لذلك سنوضح كیف یتم وسم هذه ا

..المستهلكین

مصر ،اإلسكندریة،دار الفكر الجامعي،الطبعة األولى،تأثیر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج،علي فتاك- 1
.328ص،2007
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بأنه إذا كان غسول الشعر یحتوي على ،وتأسیسا على ذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة
مادة سامة ذات تأثیر ضار بالجلد یمكن أن تؤذي المستعملین بحساسیة شدیدة، فإن المنتج الذي 

.1یة تجنبها ویلتزم بتعویض كل من یضار من ذلكال یلفت نظر العمالء إلى تلك المخاطر وكیف

الصانع بتدوین عبارة "سریع اشتعال" بدون توضیح إذ اكتفىوقضت أیضا في بیع مادة الصقة 
فقررت محكمة النقض ،آخر مما أدى إلى إلى اشتعال وانفجار ترتب علیه وفاة المستخدم وابنه

،صانع بتحذیر المشتري من مخاطر الشيء المبیعالفرنسیة موافقة االستئناف بوجود التزام على ال
عند مالمسة أو ضرورة تهوئة المكان عند إذ كان یجب أن یكمل البیانات مثل خاصیة اإلنفجار

.2اإلستخذام
وفي هذا اإلطار نص المشرع على تحدید عناصر المنتوجات والخدمات عن طریق الوسم.وفیما 

دمات.یلي نبین كیفیة الوسم لبعض السلع والخ
إن أهم شروط وسم المواد الغدائیة هي::الغدائیةالمواد وسم- 1

یجب أن تكون بیانات الوسم مرئیة وسهلة القراءة وتعذر محوها ومكتوبة باللغة الوطنیة وبلغة -
أخرى على سبیل اإلضافة.

تاریخ الصنع واألجل األقصى لإلستهالك .-

عند اإلقتضاء قائمة المكونات .-

م أو اسم الشركة أو العالمة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة السلعة االس-
وتوضیبها أو توزیعها أو استرادها.

عند الضرورة.،طریقة االستعمال أو شروط التناول-

1 Cass. Civ. 05 mai 1959 .j.c.p.1959 .p449.
2 Cass. Civ.31 janvier 1973.bullt .civ.1973 .p36.
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.1جمیع البیانات األخرى التي تصبح إجباریة بموجب نص خاص-

ط وسم السلع غیر الغدائیة في :وتتلخص شــــــــــرو وسم السلع غیر الغدائیة: -2

ومكتوبة باللغة ،یجب أن تكون بیانات الوسم مرئیة وسهلة القراءة ومتعذر محوها-
الوطنیة وبلغة أخرى على سبیل اإلضافة .

التسمیة الخاصة بالبیع التي یجب أن تكون مغایرة لعالمة التجارة أو المصنع أو مغایرة -
مكن المستهلك من التعرف على طبیعة المنتوج الحقیقیة.وینبغي أن ت،للتسمیة الخیالیة

االسم او اسم الشركة أو العالمة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة المنتوج -
أو توضیبه أو استراده أو توزیعه.

إن وجدت .،طریقة استعمال المنتوج أو شروط اإلستعمال الخاصة-
.ا بنص خاصجمیع البیانات األخرى المنصوص علیه-

یجب أن یكون توضیب المنتوجات غیر الغدائیة مغایرا للتوضیب المستعمل بالنسبة -
والجذیر بالذكر أن هذا الشرط غایة في األهمیة ألن آثاره تضر ،2للمنتوجات الغدائیة

المستهلك فلو افترضنا أن قارورة الجافیل لها وسم یشبه وسم قارورة مشروبات فهذا یمكن 
س في ذهن المستهلك فیشرب ماء الجافیل وهي مادة خطیرة على صحة أن یوقع لب
المستهلك.

وتتلخص شروط مواد التجمیل فیما یلي:وسم مواد التجمیل :-3

،وعرضهاالغذائیةیتعلق بوسم المواد ،1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/367من المرسوم التنفیذي رقم 06و05المادتان - 1
2005دیسمبر 22مؤرخ في 05/484بالمرسوم التنفیذي المعدل والمتمم،1990نوفمبر21المؤرخ في ،50الجریدة الرسمیة العدد 

09مؤرخ في 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 67. الملغى بالمادة 2005دیسمبر 25الصادر في 83سمیة عدد ، جریدة ر 
.2013مؤرخ في 58، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك ، جریدة رسمیة عدد2013نوفمبر 

یتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر ،1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/366من المرسوم التنفیذي رقم 07و05و04المواد -2
13/378من المرسوم التنفیذي رقم 67، الملغى بالمادة 1990نوفمبر21، المؤرخ في 50الجریدة الرسمیة عدد ،وعرضهاالغذائیة

.2013رخ في مؤ 58، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك ، جریدة رسمیة عدد 2013نوفمبر 09مؤرخ في 
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یجب أن یشتمل وسم مواد التجمیل والتنظیف البدني على بیانات ملصقة بحیث تكون 
ة الوطنیة وبلغة أخرى كإجراء غیر قابلة للمحو ومكتوبة باللغ،میسورة القراءة،ظاهرة للعیان

تكمیلي.
مالم تتضمنه التسمیة نفسها.،تسمیة المنتوج مصحوبة على نحو مباشر بتعیینه-

االسم أو العنوان التجاري والعنوان أو المقر اإلجتماعي للمنتج أو الموضب أو المستورد 
وكذا بیان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة.

میة وقت التوضیب معبرا عنها بوحدة قیاس قانونیة مالئمة.الكمیة اإلس
المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ و /أو الخزن، ویعد مدة صالحیةتاریخ انتهاء -

تحدید هذه المدة إجباریا بالنسبة لمواد التجمیل والتنظیف البدني التي ال تتجاوز مدتها 
على األقل ثالثین شهرا .

لذي یسمح بالتعرف علیه .تاریخ صنعه أو المرجع ا-
یجب ذكر النسبة المستعملة ،إذا ذكر عنصر مكون یدخل في التسمیة التجاریة للمنتوج-

منه.
التركیب والشروط الخاصة باالستعمال، ومخاطر االستعمال.-

یمنع في تجارة مواد التجمیل و التنظیف البدني أن تستعمل تحت أي شكل كان كل إشارة 
قدیم أو وسم وكل إجراء إشهار أو عرض أو بیع یوحي بأن المنتوج أو تسمیة خالیة أو ت

وطریقة ،یتمیز بخصائص ال تتوفر فیه حقا، ال سیما فیما یتعلق بالتركیب والمزایا الجوهریة
.1وأبعاد المنتوج وأصله

تتلخص أهم شروط وسم اللعب في :وسم اللعب : -4

إسم المنتوج-

المة وعنوان الصانع وكذلك اسم المستورد وعنوانه التجاري االسم أوالعنوان التجاري أو الع-

یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل ،1997جانفي 14المؤرخ في 97/37من المرسوم التنفیذي رقم 12و10المادتان - 1
.1997جانفي 15المؤرخ في ،04والتظیف البدني وتوضیبها واسترادها وتسویقها في السوق الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد 
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طریقة االستعمال.-

التحذیرات وبیانات احتیاط االستعمال .-

كل بیان آخر قد یصبح الزما بموجب نص خاص.-

.1تحرر بیانات الوسم باللغة العربیة وتكملة لذلك بلغة أخرى-

عن طریق التغلیفاإلعالم-ب

ثحی،المستهلكحمایة المنتوج من كل األضرار التي قد تصیبه وكذلك حمایة هو إجراء ضروري ل
الرغبات المشروعة فیما یخص أجل تحقیقیجب أن یقدم المنتوج وفقا لمعاییر تغلیفه وذلك من 

النتائج المرجوة منه.

یختلف التغلیف حسب طبیعة كل منتوج ولكن بصفة عامة أهم شروط التغلیف هي:

یف حامال للمعلومات الالزمة ومختوما.أن یكون التغل-

وقارورات.أن تكون المنتوجات مغلفة تغلیفا متینا وجافا في أكیاس وعلب -

أن یكون تغلیف المنتجات الغدائیة مختلفا عن تغلیف المنتجات غیر الغدائیة.-

أن تكون المواد الخطیرة مغلفة جیدا ویكتب على غالفها أنها مواد خطیرة.-

زبون عونا اقتصادیاالجریمة عندما یكون الثانیا: قیام

المعدل والمتمم" یلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع 04/02من القانون رقم 08تنص المادة 
بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة 

یع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط الب
لعملیة البیع أو الخدمة".

یتعلق بالوقایة من األخطار الناجمة عن ،1997دیسمبر 21المؤرخ في 97/994مرسوم التنفیذي رقم من ال07و6المادتین -1
.1997دیسمبر 24في خالمؤر ،85العددالجریدة الرسمیة ،استعمال اللعب
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على اإلعالم بممیزات المنتوج فیما بین لم ینصمنى خالل استقرائنا لهذا النص نجد أن المشرع 
اقتصر في ذلك بإلزام العون االقتصادي باإلعالم بممیزات المنتوج في االقتصادیین وٕانمااألعوان 

العالقة بینه وبین المستهلك.

والسؤال الذي یطرح لماذا لم یلزم النص األعوان االقتصادیین باإلعالم بخصائص المنتوج فیما 
بینهم؟

المنتوج فیما بین األعواناإلعالم بممیزاتوهل سكوت المشرع في هذا النص یعني استبعاد 
االقتصادیین ؟

ع قد استبعد األعوان االقتصادیین من اإلعالم إن القارئ لهذا النص یجذ ان المشر 
غیر أنه بالرجوع إلى المنطق ،بخصائص المنتوج لما تكون العالقة التعاقدیة قائمة فیما بینهم

نجد أن العون االقتصادي یكون عونا اقتصادیا في تعامله مع المستهلك وبالتالي یلزم 
مع عون اقتصادي آخر وبالتالي ما ویكون كمستهلك  لسلعة أو خدمة في عالقته،باإلعالم

،یطبق على عالقته مع المستهلك من أحكام یطبق في عالقته مع أي عون إقتصادي آخر
المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم 01ولعل هذا القول یمكن تدعیمه بنص المادة 

زاهة والتي تنص على ما یلي " یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ون
وكذا حمایة الممارسات التجاریة التي تقوم بین األعوان االقتصادیین وبین هؤالء والمستهلكین

المستهلك وٕاعالمه".

یطبق على عامنّص المعدل والمتمم هو04/02من القانون رقم األولىإن نص المادة 
مستهلك أو مع غیره من جمیع الممارسات التجاریة التي یمارسها العون االقتصادي سواء مع ال

األعوان االقتصادیین.

المعدل 04/02من القانون رقم الثامنةوبالتالي ما یمكن قوله أن المشرع في نص المادة 
ولهذا نرى أن القواعد المتعلقة باإلعالم حول ،والمتمم قد. أسقط عبارة األعوان االقتصادیین سهوا
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قتصادي والمستهلك وكذلك على األعوان االقتصادیین فیما على العون االالمنتوج تطبقخصائص 
.بینهم

إن مخالفة شروط اإلعالم بخصائص المنتوج یعتبر جریمة تتوفر على الركن المادي والركن 
فیما یخص األفعال المادیة تشمل جمیع أشكال الغش في البضائع موضوع التعاقد نفسها  ،المعنوي

دي الموجه إلى نفس السلعة بالعبث على صورة ما أو حتى والمقصود هنا بالغش النشاط الما
حیازتها أو عرضها للبیع أو تعبئتها أو استرادها واألكثر تداوال في الواقع العملي هو غش البضائع 
من دون وجود متعاقد أصال على عكس في الخداع الذي یلزم بالضرورة وجود متعاقد آخر وقع 

وقد یقع الفعل باالمتناع عن الفعل الذي أوجب القانون ، 1هخداعه بصورة تامة أو تم الشروع فی
أما الركن المعنوي فیفترض العلم ،منشأ أو نوع البضاعة بصورة واضحةالقیام به كعدم ذكر ال

بجریمة عدم اإلعالم بالمنتوج مثل عدم ذكر البیانات الالزمة على الحلیب المجفف فیكون الركن 
را بمجرد وقوع مخالفة القانون ودون النظر لنیة المخالف ألن الجریمة المعنوي للجریمة واقعا ومتواف

.تناع عن إتیان ما أمر القانون بههنا تقع بمجرد االم

:الفقرة الثانیة

جریمة عدم اإلعالم بشروط البیع

،تعتبر شروط البیع أساسا جوهریا النطالق المفاوضات بین البائع والمشتري بصدد إبرام العقد
زم العون االقتصادي بإعالم المشتري بهذه الشروط وٕاعالم الزبائن بأسعار السلع والخدمات ولهذا یل

وشروط البیع وینصرف التزام البائع باإلعالم بشروط إلى المشتري المهني أو المحترف كما 
.2ینصرف كذلك إلى المشتري غیر المهني أي المستهلك

تي تعرف السلعة أو الخدمة وتتضمن عدم قیام أحد ویقصد بشروط البیع كل المعلومات والبیانات ال
المتعاقدین بغش اآلخر وفق ما تقتضیه النزاهة في المعامالت التجاریة .

.279ص،2004،لبنان،قانون العقوبات االقتصادي،القاضي غسان رباح-1
.792ص،المرجع السابق،كتو محمد الشریف-2
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والهدف من االلتزام باإلعالم بشروط البیع هو أن یتعاقد الشخص عن علم وٕارادة خالیة من العیوب  
لمنتجات الصناعیة الخطیرة فیعرف على أنه واجب قانوني یقع على عاتقي منتجي وبائعي ا

باإلدالء للمشتري بكافة بیاناتها وخاصة تلك المتعلقة بكیفیة استخدامها والتحذیر مما قد ینجم عنها 
من أضرار خالل استعمالها أو حفظها .

الزبون مستهلكاعندما یكون شروط البیعقیام جریمة عدم اإلعالم ب:أوال

ال في العالقة االقتصادیة وجوبا إلى جانب اإلعالم باألسعار یقع على البائع باعتباره متدخ
المعدل والمتمم ألزمت البائع 04/02من القانون رقم 08أن یبین للزبائن شروط البیع إذ أن المادة 

ومثال ذلك أن یتفق البائع على ،أن یخبر المستهلك بشروط البیع الممارس قبل اختتام عملیة البیع
لنقل وٕارسال السلعة إلى مكان نتفق علیه أو العكس كان یتفق على ان یتحمل أن یتحمل تكالیف ا

المستهلك التكالیف اإلضافیة الناتجة عن تنفیذ العقد شریطة أن ال تكون هذه االتفاقات مخالفة 
للنصوص القانونیة إذ یبطل كل شرط یتفق علیه المتعاقدان متى كان مخالفا للقانون.

البائع بإعالم المستهلك بشروط البیع لعدم درایة هذا األخیر بالعناصر ویرجع سبب إلزام
هذا وقد نص المشرع على جملة من الشروط التي یجب أن یبادر بها اتجاه ،وبحقوقه الجوهریة

بحیث یجب أن تتضمن شروط البیع مایلي:،المستهلك قبل التعاقد

خصوصیات السلع  و أو الخدمات وطبیعتها.-

الدفع.كیفیات -

شروط التسلیم وآجاله.-

عقوبات التأخیر عن الدفع أو التسلیم .-

كیفیات الضمان ومطابقة السلع والخدمات .-

شروط تعدیل البنود التعاقدیة.-

شروط تسویة النزاعات.-



التجاریةالممارساتجرائمتحدیداألولالفصل

37

1إجراءات فسخ العقد.-

األدنى، كما یجب إعالم المستهلك بمدى ضمان المنتوج أو الخدمة دون النزول إلى الحد 
غیر أنه ،2ومن المالحظ أن المشرع قد اقتصر على إجباریة اإلعالم بشروط البیع دون الخدمة

المحدد للعناصر األساسیة المبرمة بین األعوان 06/306بالرجوع ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 
اإلعالم االقتصادیین والمستهلكین والبنود الذي تعتبر تعسفیة یتضح أنه قد سوى بین إلزامیة

3بشروط تأدیة الخدمة واإلعالم بشروط البیع.

المعدل والمتمم یتضح جلیا أن المشرع لم یحدد طریقة معینة 04/02من خالل القانون رقم 
وهذا على غرار المرسوم ،لإلعالم بشروط البیع بل ترك المجال مفتوحا وهذا حسب طبیعة المنتوج

وهذا یعني أن یكون اإلعالم ، یة تحدیدها للوسائل المالئمةعملالذي ترك06/306التنفیذي رقم 
بأیة طریقة كانت مادامت هذه الطریقة أو الوسیلة تؤدي الغایة المرجوة منها وهي اإلعالم، ویكون 
اإلعالم بشروط البیع بأیة طریقة تتالءم مع عادات المهنة أو أعرافها، وهذا تماشیا مع حاجیات 

سم بالسرعة والمرونة في طبیعة أعمالهم.المهنیین التي یجب أن تت

البیع حتى ال یكون هناك غرر المستهلك بشروطفالغایة من اإلعالم هو تنویر المشتري أو 
وبالتالي ال یهم أي وسیلة یستعملها العون االقتصادي المهم هو أن یعلم المشتري بهذه الشروط 

ویتعاقد عن إرادة حرة غیر معیبة

یحدد العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین ،2006سبتمبر 10المؤرخ في 06/306من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
المعدل 2006سبتمبر 11، المؤرخ في 56عدد،الجریدة الرسمیة،األعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

والمتمم.
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 09و08و40المواد -2
.العدل والمتمم" یتعین على العون االقتصادي إعالم المستهلكین بكل الوسائل 06/306من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة - 3

المالئمة بالشروط العامة والخاصة لبیع السلع و /أو الخدمات ومنحهم مدة كافیة لفحص العقد وٕابرامه "
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اقتصادیاعوناحالة الزبون في عدم اإلعالم بشروط البیعریمةقیام جثانیا: 

عندما یتعلق األمر بالعالقات  بین األعوان االقتصادیین فالبد أن تتضمن شروط البیع 
یتوجب على المستورد أو ، 1إلزامیا كیفیات الدفع وعند االقتضاء التخفیضات والحسوم والمسترجعات

أو مقدم الخدمات أن یطلع العون االقتصادي على جداول أسعاره وشروط المنتج أو البائع بالجملة
بیعه وتشمل هذه الشروط على شروط الدفع عند االقتضاء الحسومات والتخفیضات 

2والمسترجعات.

یشمل :أن اإلعالم بكیفیات الدفعویرى الفقه 

أجال الدفع.-
.كیفیة الدفع-

.وسائل الدفع-
التأخیریة في حالة الدفع بعد التاریخ المحدد في الفاتورة ذا كان كیفیة احتساب الغرامات

یتجاوز التاریخ المحدد في شروط البیع .
تحدید شكل الجزاء المقرر في حال التأخر عن الدفع .

فیكون بالطریقة التي یتفق علیها 3ما اإلعالم عن التخفیضات والحسوم والمسترجعاتأ
المتعاقدان .

اإلعالم بالحدود المتوّقعة للمسؤولیةجریمة عدم : لثةالفقرة الثا
المعدل والمتمم على العون اإلقتصادي 04/02فرضت المادة الثامنة من القانون رقم 

.4إعالم المستهلك بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة 

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 09لمادة ا-1
.85ص،المرجع السابق،كتو محمد الشریف-2
الحسوم هي كل تنازل تجاري یمنحه البائع لمكافاة وفاء المشتري ویحسب على أساس عدد العمال دون احتساب الرسوم المنجزة .-3

كمیة السلعة المطلوبة .أما التخفیضات كل تنزیل في السعر یمنحه البائع نظرا ل
أما المسترجعات هي كل تنازل في السعر یمنحه البائع من تعویض لتأخیر في التسلیم أو عیب في السلعة أو عدم مطابقتها 

للمواصفات المطلوبة.
2010،الجزائر،للفنون المطبعیةالوطنیةالمؤسسة ،دون طبعة،نظریة العامة للعقدلااللتزامات : ا،الليیعلي ف.4



التجاریةالممارساتجرائمتحدیداألولالفصل

39

أن یخبر ،لمتممالمعدل وا04/20فقد ألزم المشرع طبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 
المستهلك بشروط البیع وممیزات المنتوج أو الخدمة وكذلك بحدود المسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع 

أو الخدمة.
إلخالل وحیث أن جزاء اإلخالل بالتزام عقدي هو المسؤولیة العقدیة وهو الجزاء المترتب عن هذا ا

لمسؤولیة العقدیة في كون نطاق التعویض في وتكمن أهمیة االلتزام باإلعالم بالحدود المتوقعة ل
، 1مالم یرتكب المدین غشا أو خطأ جسیما ،المسؤولیة العقدیة یقتصر على األضرار المتوقعة فقط

وذلك بخالف المسؤولیة التقصیریة التي تشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع .
وتقوم المسؤولیة العقدیة على أساس ثالثة أركان وهي : 

.وهو اإلخالل بااللتزام التعاقديالخطأ-
.الضرر الناتج عن الخطأ العقدي-
.عالقة السببیة بین الضرر والخطأ العقدي-

ضرر للغیر وجب علیه التعویض استنادا لقواعد المسؤولیة بوحیث أن كل من تسبب 
.2العقدیة

یلتزم به یفرض على الفرد ان یلتزم في سلوكه بما،هو اإلخالل بالتزام قانوني: الخطأ-أ
.األفراد العادیون من الیقظة و التبصر حتى ال یضّرون بالغیر

یعبر الضرر شرط أساسي لتحقیق المسؤولیة في الذي یعتري السلعة أو الخدمة الضرر :-ب
فیصاب المستهلك في مصالحه المادیة.،إلخالل بالتزامه

: العالقة السببیة بین الخطأ والضرر -ج 

،داللة على إن المخطئ یكون مسؤوًال عن التعویض،ن الخطأ و الضررإن توافر السببیة بی
إذا كان هناك ضرر مترتب عن الخطأ و هو شرط ضروري لقیام مسؤولیة العون، والمشرع 

بل ،المستهلكالجزائري لم یفرض إثبات العالقة السببیة بین خطأ العون والضرر الذي أصاب

، الصادر 78الجریذة الرسمیة عدد،، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75من األمر رقم 182/2المادة - 1
.1975سبتمبر 30في 

.51ص،المرجع السابق،ھانیة ابراھیمي- 2
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ود ضرر بسبب السلعة أو الخدمة لقیام مسؤولیة على العكس من ذلك، إذ ألزمه إثبات وج
العون، فال تنتفي المسؤولیة النعدام السببیة، فیمكن أن تقوم بمجرد وجود خطأ أو حدوث ضرر 

لكي تحقق المسؤولیة بشكل واضح ال بد من توافر العناصر السابقة الذكر من خطأ وضرر وعالقة 
التعویض.سببیة بینهما حیث ینجم عن ذلك آثار تكمن في 

یوجب على العون ومادامت المسؤولیة العقدیة أساسها الضرر الناتج عن اإلخالل بالتزام تعاقدي
یخبر المستهلك بأنه مسؤوال عن سالمة أناالقتصاديیجب على العوناالقتصادي التعویض،

المنتوج من أي عیب یجعله غیر صالح لالستعمال المخصص وأي خطر ینطوي علیه خالل فترة
ومنه یلتزم العون االقتصادي باإلعالم بالحدود المتوقعة التي یتوقعها أثناء إبرام عقد البیع ،الضمان

والمعیار المعتمد هنا هو معیار الرجل المهني المتخصص.،ضمن الظروف
انعقاد العقد إن كانت العناصر وغیاب اإلعالم بحدود المسؤولیة التعاقدیة المتوقعة ال یمنع من

إال أن اإلعالم بها یفید السهر على التنفیذ األحسن اللتزامه والمستهلك ،یة النعقاده متوفرةاألساس
.1والتعامالت داخلهاوینظم العالقاتوهذا االلتزام یكرس شفافیة السوق ،في معرفة مضمون العقد

: المطلب الثاني
الفاتورةجرائم 

عن قانون الممارسات التجاریة محاربة كل 2حاول المشرع من خالل فصل قانون المنافسة
حیث االقتصادیینأشكال الغش والتهرب الضریبي واألعمال التدلیسیة التي یقوم بها األعوان 

استحدث بابا لضمان تحقیق مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة من خالل تحدید بصفة دقیقة أهم 
ورة في نص القانون استجابة لمتطلبات السوق البیانات الضروریة الالزمة إدراجها في الوثائق المذك

على حد سواء، وقد اعتبرت الفاتورة وسیلة لضمان مبدأ االقتصاديوحمایة للمستهلك والمتعامل 
شفافیة الممارسات التجاریة حیث أوجب أن ترفق كل عملیة بیع أو تأدیة خدمة بین األعوان 

جامعة ،كلیة الحقوق،فرع قانون خاصلنیل شھادة الماجستیر،، مذكرةحمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات التجاریة،كیموش نوال- 1
.24،ص2011- 2010،الجزائر

.)الملغى(المتعلق بالمنافسة 95/06األمر -2
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أن یحرر الفاتورة للمستهلك في حال ما إذا طلبها االقتصادیین بالفاتورة كما أنه یتعین على البائع 
.1هذا األخیر صراحة

وهذه الصور هي ا، علیها قانونئم یعاقب اجر الذي تتعدد صورهلتزامواعتبر مخالفة هذا اإل
جریمة تحریر أما عدم مطابقة الفاتورةجریمة)الثانيالفرع (أما )فرع أول(جریمة عدم فوترة 
.)الفرع الثالث(فيمزیفةیر فواتیر وهمیة أو فوات

الفرع األول:
.جریمة عدم الفوترة

فترة سابقة وسیلة كانت فيلقد عرف مفهوم الفوترة تطورا ملحوظا في فرنسا، فبعد أن 
لمراقبة األسعار في السوق تحولت إلى أداة لمكافحة الغش الضریبي وعامال في تعزیز حریة 

.2المنافسة وشرعیة المبادالت العقدیة

المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي ألزم األعوان االقتصادیین بالتعامل بالفاتورة إن 
وهذا بغیة تنظیم المعامالت التجاریة وكذلك لدیها بعض آخر وهو مكافحة جرائم أخرى كجریمة 

تبر من هنا اع3تعتبر مصدر حیوي لإلدارة الجبائیة لمعرفة مركزها الماليبحیثالضریبيالغش 
المشرع عدم الفوترة جریمة یعاقب علیها القانون، وكان الغرض من تجریم هذه الجریمة هو محاربة 

المضاربة بكافة أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك.

فقد ألزم المشرع أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة الخدمات بین األعوان االقتصادیین مصحوبا 
.4وم مقامها یلتزم البائع بتسلیمها أو یطلبها المشتريبفاتورة أو وثیقة تق

.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1
2 Wilfrid Jendidier ,droit pénal des affaires , 4 eme édition , Dalloz , paris, France, p.432.

3 -ETIENNE WERY, “facture, monnaie et paiement électronique”, juris-classeur ,paris,2003,p04.
المتعلق بالممارسات التجاریة .10/60من القانون رقم 3معدلة بالمادة 0402من القانون رقم 10المادة- 4-
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: ألولىالفقرة ا
محل جریمة عدم الفوترة

یجب أن تحرر ،بسبب دورها في تحقیق شفافیة الممارسات التجاریة1نظرا ألهمیة الفاتورة 
.2مالتنظیكیفیات التي تحدد عن طریق الفاتورة ووصل التسلیم وكذا سند التحویل وفق الشروط وال

یقوم مقامها ومن هنا سنتولى تحدید ومن هنا یظهر أن محل جریمة عدم الفوترة هي الفاتورة وما
یقوم مقام الفاتورة فاتورة وماالالبیانات الواجب توافرها في 

: الفاتورةأوال 
.، البیانات الواجب توافرها في الفاتورة05/4683حدد المرسوم التنفیذي 

لواجب توافرها في الفاتورةالبیانات ا–أ 
وبیانات أخرى متعلقة بالسلعة أو الخدمة .هناك بیانات متعلقة بالبائع وأخرى متعلقة بالمشتري

البیانات المتعلقة بالبائع –01
إسم الشخص الطبیعي -
إسم الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري -
ند اإلقتضاءوالفاكس وكذا العنوان اإللكتروني عالعنوان ورقم الهاتف -
الشكل القانوني للعون اإلقتصادي وطبیعة النشاط .-
.رأس مال الشركة عند اإلقتضاء-
.رقم التسجیل-
.رقم التعریف اإلحصائي-
.طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة-
.تسمیة السلع المبیعة وكمیتها و/أو  تأدیة الخدمات المنجزة-
./أو تأدیة الخدمات المنجزةسعر الوحدة دون رسوم للسلع المبیعة و -

" حیث اعتبرھا المشرع الفرنسي وسیلة للتنازل عن الدین ybordereau dallمثل "لجزائر الجذیر بالذكر أن ھناك تقنیات غیر مستعملة في ا- 1
بحیث یقدمھا المستفید السترجاع قیمة الدین قبل حلول أجلھ .لمزید من التفاصیل أنظر:l affacturageوكذلك عملیات الفوترة "

LAMY économiquesوconcurrence ,consommation , distribution,1999 ,p468et suiv.
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 12المادة -2
،مؤرخ 80جریدة رسمیة عدد،یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل،2005دیسمبر10مؤرخ في 05/468مرسوم تنفیذي رقم -3

.2005دیسمبر 11في 
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طبیعة الرسوم و /أو الحقوق و/أو المساهمات ونسبتها المستحقة حسب طبیعة السلع المبیعة -
الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه.و /أو تأدیة الخدمات المنجزة وال یذكر

ت المنجزة ویكون محررا /أو الخدمان إحتساب الرسوم للسلع المبیعة والسعر اإلجمالي دو -
، ویشمل السعر اإلجمالي مع احتساب كل الرسوم عند اإلقتضاء على جمیع 1باألرقام والحروف

البیع أو عند هاالتخفیضات أو اإلقتطاعات أو اإلنتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغ
.2تأدیة الخدمات مهما تبین تاریخ تبین تاریخ دفعها

.3قیع البائعالختم السندي وتو -
البیانات المتعلقة بالمشتري- 02

:إذا كان المشتري مستهلكا فتتمثل البیانات في 
.4إسم ولقب المشتري-
ري عونا اقتصادیا فیلزم ذكر البیانات التالیة :تأما إذا كان المش-
إسم الشخص الطبیعي ولقبه-
تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري .-
وكذا عنوانه اإللكتروني إن اقتضى األمر ،الفاكسالعنوان ورقم الهاتف و -
وطبیعة النشاط ،الشكل القانوني للعون االقتصادي-
رقم السجل التجاري -
5رقم التعریف اإلحصائي -

.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 03/01المادة -1
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -3
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 03/2المادة -4
.05/468المرسوم التنفیذي رقم من 03/02المادة -5
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البیانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة-03-
فرض المشرع بیانات یجب أن تتوافر علیها السلعة أو الخدمة المقدمة وتتمثل في :

تكالیف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدى أو ال تشكل ذكر -
.1عنصرا من عناصر سعر الوحدة 

إلزامیة تناول الزیادات في السعر السیما إذا تعلق األمر بالفوائد المستحقة عند البیع -
والعموالت باآلجال والتكالیف التي تشكل عبأ استغالل للبائع كأجور الوسطاء والعمالء 

.2والسمسرة وأقساط التأمین عندما یدفعها البائع وتكون مفوترة على المشتري
: شروط صحة الفاتورةب

.استنادا للمرسوم التنفیذي نجذ أن المشرع میز بین الفاتورة العادیة والفاتورة اإللكترونیة
شروط صحة الفاتورة العادیة–01

لة محاسبتیه حتى تكون صحیحة اشترط المشرع أن حیث أن الفاتورة وسیلة إثبات ووسی
وعند كتابة البیانات وحتى تكون قانونا ویجوز ،تتوافر على البیانات اإللزامیة السالفة الذكر

إعمالها كدلیل إثبات من جهة ومن جهة أخرى یعتبر العون اإلقتصادي غیر مرتكب 
ما یجب تتضمن عبارة ك،3أن ال تحتوي على أي شطب أو حشو،لجریمة عدم الفوترة

.4تسجل على طول خط زاویة الفاتورة ."فاتورة ملغاة" 
وتعتبر الفاتورة قانونیة إذا حررت استناذا إلى دفتر أرومات یدعى دفتر الفواتیر حیث 
یضم سلسلة متواصلة وتسلسلیة من الفواتیر التي یجب أن تتضمن بیانات األعوان 

.5مارسة التجاریة االقتصادیین والمستهلكین أطراف الم
والمالحظ أن المشرع لم ،6لفاتورة تاریخ تحریرها وكذلك رقمها التسلسليویجب أن تتضمن ا

یشترط ذكر تاریخ المعاملة التجاریة هذا ما یفهم منه أن تاریخ الفاتورة هو تاریخ البیع.

.05/468ا لمرسوم التنفیذي رقم 07المادة  -1
.05/468التنفیذي رقم من المرسوم08المادة -2
.05/468المرسوم التنفیذي رقم من 10/01المادة -3

.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 10/05المادة -4
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 10/03المادة -5
.05/468المرسوم التنفیذي رقم من 03المادة -6
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شروط صحة الفاتورة اإللكترونیة -2
معامالت التجاریة أصبحت الفاتورة اإللكترونیة مسایرة للتطور التكنولوجي والسرعة في ال

لذلك نص المشرع على الفاتورة اإللكترونیة بحیث نص بأنه " یسمح ،واقعا مفروضا
بتحریر الفاتورة وٕارسالها عن طریق النقل اإللكتروني الذي یتمثل في إرسال الفواتیر 

أو أكثر بتبادل المتضمن مجموع التجهیزات واألنظمة المعلوماتیة التي تسمح لشخص
.1عن بعدالفواتیر 

واشترط المشرع إضافة إلى البیانات الواجب توافرها في الفاتورة العادیة اشترط المشرع ذكر 
.2العنوان اإللكتروني للبائع  والمشتري 

وكذلك عدم صالحیة ،غیر أن المشرع استثنى الفاتورة اإللكترونیة من ختم وتوقیع البائع 
ونیة الستعمالها في تسویة النفقات العمومیة.الفاتورة اإللكتر 

غیر أنه من الناحیة التطبیقیة وبالرجوع إلى أحكام التوقیع اإللكتروني ال  یوجد ما یمنع 
من التوقیع اإللكتروني في الفاتورة اإللكترونیة وهذا لخصوصیة الفاتورة بصفة عامة ودورها 

في اإلثباث.

.05/468قم من المرسوم التنفیذي ر 11/01المادة -1
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
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: بدائل الفاتورةثانیا
لمشرع بعض الوثائق في المعاملة التجاریة وجعلها تحل محل الفاتورة غیر أن هذا أجاز ا

.القول لیس مطلقا وٕانما بشروط وهي سند التحویل ووصل التسلیم
سند التحویل-أ

عندما یقوم العون االقتصادي بنقل سلعة باتجاه وحدات التخزین والتحویل والتعبئة و/أو 
فإنه یجب أن یبرر حركة هذه المنتوجات بواسطة سند ،اریةالتسویق بدون أن تتم عملیة تج

.1التحویل 
والمتصلة بالعون توافرها فیهأنه نص على البیانات الواجب یرولم یعطه المشرع تعریفا غ

وهي :االقتصادي 
اإلسم واللقب والتسمیة والعنوان التجاري .-
عند اإلقتضاء،العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان اإللكتروني-
رقم السجل التجاري-
طبیعة السلع المحولة-
حولت إلیه،عنوان المكان الذي حولت منه السلع والمكان الذي -
توقیع وختم العون اإلقتصادي. -
.2اسم ولقب المسلم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته-

اله في الحدود المقررة إن توافر هذه البیانات في سند التحویل ال تكفي فالبد أن یكون إستعم
قانونا ألن االصل هو الفاتورة واإلستثناء بدائل الفاتورة .

وتتمثل شروط استعمال سند التحویل فیما یلي :
عدم قیام عملیة تجاریة .-
و أو التسویق .أن یكون النقل تجاه وحدات التخزین والتحویل والتعبئة-

. 05/468من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -1
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -2
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ط الشرطة القضائیة أو األعوان البد من تقدیم سند التحویل عند أول طلب من ضاب-
1المكلفین بالرقابة.

وقد قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد بأنه یعد بمثابة أمر للنقل مبرر حركة 
فاتورة تنازل داخلي عن بضاعة مخصصة ،البضاعة غیر الموجهة لمعاملة تجاریة

للتحویل من المؤسسة األم إلى المؤسسة الفرع.
ولكن ،ائعه " ..حیث أن الدفاع أضاف بأن البضاعة لم تكن موجهة للبیعواألتي بعض وق

04/02من القانون رقم 03الفقرة 11موجهة للنقل بفاتورة وأمر بالنقل كما تقتضیه المادة
المعدل والمتمم التي تنص على أنه یجب أن ترفق البضاعة التي ال تكون موضوع معاملة 

برر حركتها"تجاریة أثناء نقلها بأمر للنقل ی
حیث أن المجلس القضائي أضاف في أسباب قراره أن األمر بالنقل غیر مقدم في الملف  

وأن الجنحة ثابتة.
أن البضاعة المنقولة من طرف المدعي حیث أنه في قضیة الحال فإنه ثابت 

قدم كانت مخصصة للتحویل من المؤسسة األم إلى المؤسسة الواقعة بورقلة وأن المدعي 
التي هي أیضا تعتبر تنازل أو نقل ،فاتورة تنازل داخلي من المدیریة التجاریة للمؤسسة

تم احترامها 04/02من القانون 03من الفقرة 11وأن الشروط التي تم ذكرها في المادة 
هذا العنصر بعین االعتبار، معتبرا أنه ال وجود ألي أمر بالنقل  یأخذوأن المجلس لم 

.2مؤسس ویستوجب نقض القرار المطعون فیهن الوجه المثاروبالتالي فإ
ما یالحظ أن المحكمة العلیا قد كرست سند التحویل باعتباره بدیال عن الفاتورة بالشروط 

غیر أنه ما یالحظ أن المحكمة العلیا استعملت مصطلح أمر النقل بدل ،المحددة قانونا
المرسوم التنفیذي المعدل والمتمم و04/02سند التحویل المنصوص علیه في القانون رقم 

.05/468رقم 

.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -1
2009،العدد األول،المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیاصادر عن غرفة الجنح والمخالفات ب،2009ماي 07بتاریخ قرار-2

ص  .385
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وصل التسلیم-ب
وقد عرفه الفقه على أنه " وثیقة معدة من طرف ،لم یضع المشرع تعریفا لوصل التسلیم

وهي وثیقة ترافق السلعة وتحتوي على معلومات ضروریة ،البائع یسلمه للمشتري أثناء تسلیم السلعة
یسلم عادة على نسختین واحدة تسلم ،تفصیل السلعة،عنوان التسلیم،اسم الزبون،محول تاریخ التسلی

.1للمشتري واألخرى یتم اإلحتفاظ بها"
وقد أجاز المشرع قبول وصل التسلیم بدل الفاتورة في المعامالت التجاریة المتكررة ولنفس 

:ومن هنا تظهر شروط التعامل بوصل التسلیم والمتمثلة في،2الزبون 
اطراد العمل التجاري وضمانا لسرعة أن تكون المعاملة التجاریة منتظمة ومتكررة : أي -

منتظمة ومتكررة أن یتم المعامالت التجاریة أجاز المشرع لما تكون المعاملة التجاریة 
یكفي.غیر أن هذا الشرط وحده ال،التعامل بوصل التسلیم بدل الفاتورة

وبالتالي ال یجوز : 3منتظمة والمتكررة مع نفس الزبونأن تكون المعاملة التجاریة ال-
التعامل بوصل التسلیم إذا كانت المعاملة التجاریة منظمة ومتكررة ولكن لیس مع نفس 

الزبون وٕانما مع عدة زبائن .
إن استعمال وصل منح رخصة استعمال وصل التسلیم من اإلدارة المكلفة بالتجارة: -

نما بموجب رخصة یستصدرها العون اإلقتصادي من مدیریة التسلیم ال یكون تلقائیا وإ 
.4التجارة التابع لها أي أین یمارس نشاطه

ویقصد بقانونیة وصل التسلیم خلوه من أي حشو یجب أن یكون وصل التسلیم قانونیا :-
.5أو محو أو لطخة فال یعتد به من الناحیة القانونیة إذا كان العكس

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،04/02ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون رقم ،بن قري سفیان-1
.38ص،2009،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،لألعمال

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 11المادة -2
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -3
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 16ة الماد-4
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 15و10المادتان -5
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إن بیانات وصل التسلیم هي نفسها بیانات یانات الزامیة:یجب أن یتضمن وصل التسلیم ب-
الفاتورة المذكورة وزیادة علیها رقم وتاریخ المقرر الذي یسمح باستعمال وصل التسلیم وٕاسم 

.1والناقلولقب ورقم بطاقة تعریف المسلم 
-

الفاتورة اإلجمالیة -ج
إجمالیة یقید علیها یجب على العون االقتصادي أن یحرر العون اإلقتصادي فاتورة 

المبیعات التي أنجزها مع كل زبون خالل شهر واحد والتي كانت محل وصوالت تسلیم 
بحیث یجب أن تحرر الفاتورة اإلجمالیة بعد انقضاء مدة شهر مباشرة .

ویجب أن تتضمن الفاتورة اإلجمالیة البیانات التالیة:
البیانات المتعلقة بالبائع –01

ي إسم الشخص الطبیع-
إسم الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري -
العنوان ورقم الهاتف والفاكس وكذا العنوان اإللكتروني عند اإلقتضاء-
الشكل القانوني للعون اإلقتصادي وطبیعة النشاط .-
رأس مال الشركة عند اإلقتضاء -
رقم التسجیل -
رقم التعریف اإلحصائي -
طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة -
السلع المبیعة وكمیتها و/أو  تأدیة الخدمات المنجزة تسمیة-
سعر الوحدة دون رسوم للسلع المبیعة و /أو تأدیة الخدمات المنجزة -
طبیعة الرسوم و /أو الحقوق و/أو المساهمات ونسبتها المستحقة حسب طبیعة السلع -

ة إذا كان المشتري المبیعة و /أو تأدیة الخدمات المنجزة وال یذكرالرسم على القیمة المضاف
معفى منه.

.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -1
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السعر اإلجمالي دون إحتساب الرسوم للسلع المبیعة و /أو الخدمات المنجزة ویكون محررا -
، ویشمل السعر اإلجمالي مع احتساب كل الرسوم عند اإلقتضاء على 1باألرقام والحروف 

دد مبالغها جمیع التخفیضات أو اإلقتطاعات أو اإلنتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تح
.2عند البیع أو تأدیة الخدمات مهما تبین تاریخ تبین تاریخ دفعها

.3الختم السندي وتوقیع البائع-
البیانات المتعلقة بالمشتري- 02

:إذا كان المشتري مستهلكا فتتمثل البیانات في 
.4إسم ولقب المشتري-
ة :أما إذا كان المشتري عونا اقتصادیا فیلزم ذكر البیانات التالی-
إسم الشخص الطبیعي ولقبه-
تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري .-
وكذا عنوانه اإللكتروني إن اقتضى األمر ،العنوان ورقم الهاتف والفاكس-
وطبیعة النشاط ،الشكل القانوني للعون االقتصادي-
رقم السجل التجاري -
5رقم التعریف اإلحصائي -

بحیث یجب تحدید السلعة نوعهاو كمیتها : أو الخدمةالبیانات المتعلقة بالسلعة -03
أضف إلى هذه البیانات والتي اشترطها المشرع أصال لصحة الفاتورة أن یتم ذكر أرقام وتواریخ 

.6وصوالت التسلیم المحددة

.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 03/01المادة -1
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -3
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 03/2المادة -4
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 03/02المادة -5
.05/468من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -6
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:الفقرة الثانیة  
.نطاق جریمة عدم الفوترة

أن یثبت نزاهة ممارساته كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یجب
البد كلذلالتجاریة بین بقیة االعوان االقتصادیین أو المستهلك بالفاتورة أو ما یقوم مقامها 

من تحدید األشخاص الملزمون بالفاتورة وكذلك البیانات التي أوجبها المشرع .

نطاقها من حیث األشخاص الملزمون بالفاتورة:أوال 
ام  على عاتق األعوان االقتصادیین فیما بینهم حیث أن المشرع ألزم األعوان یقع هذا االلتز 

، كما وجب 1االقتصادیین على سبیل الوجوب البائع أو المنتج او مؤدي الخدمة بتحریر الفاتورة 
.4استظهارها أمام الموظفین المؤهلین المكلفین بالرقابة 

اتورة أو الوثیقة لألعوان االقتصادیین وجوبا أما في فیكون البائع او مقدم الخدمة ملزما بتسلیم الف
تعامل العون االقتصادي مع المستهلك فیلزم على العون االقتصادي تسلیمها إذا طلبها المشتري 

وهنا یكون على العون اإلقتصادي وجوبا تحریرها وٕاال اعتبر مرتكبا لجریمة عدم تحریر فاتورة .
ري الفاتورة فهذا ال یمنع من أن یقدمها البائع من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة إذا لم یطلب المشت

.2وهذا باعتبارها وسیلة لضمان الشفافیة وتبریر المعاملة التجاریة
غیر أنه في هذه الحالة إذا لم یبادر البائع بتسلیم الفاتورة أو ما یعادلها وهذا بناء على عدم 

فاتورة وهذا النتفاء الركن الشرعي للجریمة وكذلك طلب المشتري فال تقوم جریمة عدم تسلیم 
المادي.

.05/468ن المرسوم التنفیذي رقم م02المادة -1
قرار وقد ورد في قرار للمحكمة العلیا أن المشتري مسؤول كذلك مثل البائع عما ورد في الفاتورة ألنه ملزم قانونا بطلبها  أنظر : - 2

.2004جویلیة 07صادر عن المحكمة العلیا  مؤرخ في ،267580رقم 
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رة من حیث الموضوع.وتثانیا: نطاق جریمة عدم الف
نجد أن المشرع قد ألزم األعوان 10/06من القانون رقم 03من خالل نص المادة 

واشي وكذا نشاطات االقتصادیین الممارسین لنشاطات اإلنتاج وكذا النشاطات الفالحیة وتربیة الم
التوزیع منها تلك التي تقوم بها مستوردو السلع والوكالء ووسطاء بیع المواشي وكذا بائعو اللحوم 
بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید البحري التي یمارسها أي عون اقتصادي 

ع أنه ألزم أشخاصا لم یكونوا ما یالحظ على المشر .بتقدیم فاتورة أو وثیقة یمكن أن تقوم مقامها 
ملزمین من قبل بها وهذا ألهمیة هذه القطاعات ودورها في تنمیة السوق االقتصادیة  وما یترتب 

وبالتالي تلعب هنا الفاتورة دورها الرقابي ودورها في مكافحة جریمة التهرب  ،منها من عائدات
الضریبي .

2بالفاتورة بحیث حدد في نص المادة ویالحظ أیضا أن المشرع وّسع في مجال التعامل 
نشاطات اإلنتاج بما فیها النشاطات التوزیع ومنها ما یقوم 04/02المعدلة من القانون رقم 

مستردو السلع إلعادة بیعها في حالها والوكالء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحم بالجملة وكذا 
التي یمارسها أي عون اقتصادي مهما نشاطات الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید البحري

كانت طبیعته.

وقد أحسن المشرع فعال بنصه على هذه النشاطات والخدمات، حیث أن استعمال 
مصطلح النشاط قبل تعدیل المادة یوحي أن بعض النشاطات التقلیدیة والتي تصنف على أنها 

التعدیل نّص المشرع على حرف ال یشملها قانون الممارسات التجاریة بالتطبیق، غیر أنه بعد
بعض الحرف والنشاطات التقلیدیة وخصها بتطبیق قانون الممارسات التجاریة.

وبالتالي یقوم  السلوك اإلجرامي في جریمة عدم الفوترة في الحاالت اآلتیة:
بیع سلعة أو تأدیة خدمة لعون اقتصادي آلخر دون تحریر فاتورة أو شراء سلعة أو -

ن طلب فاتورة .الحصول على خدمة دو 
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استعمال وصل التسلیم بدال من الفاتورة في المعامالت التجاریة المتكررة والمنتظمة عند -
بیع المنتوجات دون ترخیص من طرف اإلدارة المكلفة بالتجارة وهذا ما جاء به المشرع في 

.05/468المعدل والمتمم والمرسوم التنفیذي رقم 04/02القانون رقم 
تورة اإلجمالیة شهریا أو تحریرها من دون ذكر البیانات اإلجباریة عدم تحریر الفا-

المنصوص علیها قانونا .
عدم تقدیم العون االقتصادي بصفته بائعا أو مشتریا الفاتورة للموظفین المؤهلین بموجب -

.1القانون عند أول طلب لها أو خالل أجل تحدده اإلدارة
وجود فاتورة تثبث عملیة البیع أو أداء الخدمة المقدمة من تقوم جریمة عدم الفوترة بعدم و 

العون االقتصادي كما أن امتناع البائع عن تحریر الفاتورة للمستهلك الذي طلبها یعد مرتكبا 
لجریمة عدم الفوترة كل عون اقتصادي لم یقدم فاتورة او كانت الفاتورة ال تحتوي على البیانات 

.2ریمة عدم الفوترةالالزمة أفضى هذا إلى قیام ج
وقد ذكر المشرع هذه البیانات على سبیل الحصر ولیس المثال وقد أوجب القانون األعوان 

.3االقتصادیین التأّكد من وجود البیانات االلزامیة 
وفي المقابل حاول المشرع التخفیف على الباعة من خالل اعطاء وصل التسلیم نفس القیمة 

ها للفاتورة، وذلك تسهیال للمعامالت التجاریة التي یفترض ان تقوم على القانونیة التي أعطا
.السرعة

لذلك فجریمة عدم الفوترة تقوم على مجموعة من األركان وهي األركان المعتادة للجریمة. 
الفرع الثاني : 

.جریمة عدم مطابقة الفاتورة
والمتمم فإنه تعتبر فاتورة غیر المعدل 04/02من القانون رقم 34طبقا لنص المادة 

من هذا القانون ویعاقب علیها بشرط أن ال تمس عدم 12مطابقة كل مخالفة ألحكام المادة 
المطابقة اإلسم أو العنوان اإلجتماعي للبائع أو للمشتري وكذا رقم تعرفه الجبائي والعنوان والكمیة 

ل والمتمم.المعد04/02من القانون رقم 13المادة -1
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 10المادة 2
.04/02المعدل والمتمم للقانون رقم 10/06من القانون رقم 03المادة 2
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لمبیعة أو الخدمات المقدمة حیث یعتبر واالسم الحقیقي وسعر الوحدة من غیر الرسوم للمنتجات ا
عدم ذكرها جریمة عدم فوترة .

:م ذكر البیانات اإلجباریة اآلتیةواستنادا لما سبق تعتبر فاتورة غیر مطابقة عد
رقم السجل التجاري للبائع والمشتري .-
طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة.-
رأسمال الشركة .-
الرسوم .السعر االجمالي دون احتساب كل -
طبیعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبیعة السلع المبیعة أو -

الخدمة المقدمة .
تاریخ تحریر الفاتورة ورقم تسلسلها .-
السعر االجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا باألرقام واألحرف.-

دون احترام الشروط والكیفیات وعلیه فتعتبر فاتورة غیر مطابقة الفاتورة التي یتم تحدیدها
المقررة قانونا .

الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وحدد فئات األعوان االقتصادیین التنظیم نموذجوكذلك حدد 
.1سند المعاملة التجاریة"وقد أعطاها تسمیة "إلیها،الملزمین باللجوء 

وهي :2التجاریة وقد حدد التنظیم البیانات الواجب توافرها في سند المعاملة 

ختم وتوقیع البائع وكذ توقیع المشتري .-

.التعیین-

الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة ،2016فیفري 16مؤرخ في 16/66من من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1
األعوان االقتصادیین الملزمین بالتعامل معها والتي تنص " یقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات 

الوثیقة المحررة من طرف العون االقتصادي عند البیع لفائدة المشتري حتى وتدعى في صلب هذا المرسوم " سند المعاملة التجاریة"
المشتري النهائي وهو مكلف ببیع المنتج لفائدة العون االقتصادي"ولو لم یكن هذا األخیر هو

الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة ،2016فیفري 16مؤرخ في 16/66من من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
وكذا فئات األعوان االقتصادیین الملزمین بالتعامل معها.
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.سعر الوحدة / دج-

الكمیة.-

.مبلغ المنتوج أو المادة-

.المبلغ اإلجمالي / دج-

وكذلك المصاریف التي قدمت المبالغ المحصلة بموجب ضمان التعلیق المسترجع-
لمصلحة الطرف الثالث إن وجد.

عاملة التجاریة األسعار المتفق علیها بین العون االقتصادي یجب أن یتضمن سند الم-
وهذا في حالة ،والمشتري سواء كانت نهائیة أو مؤقتة بما في ذلك األسعار الدنیا والقصوى

1الح العون االقتصادي.ــما إذا لم یكن هذا المشتري النهائي وهو مكلف ببیع المنتج لص

لزمین بهذا السند وهم المتعاملین المتدخلین في قطاع الفالحة وقد تم تحدید األعوان اإلقتصادیین الم
2والصید والموارد البحریة وكذا الحرف والمهن.

وقد كان هدف المشرع ،فئة معینة وهي فئة المهنیین والحرفیینما یالحظ أن المشرع خّص 
من تحدید ما یقوم مقام الفاتورة وخّص هؤالء وهذا لألسباب التالیة :

ن شفافیة المعامالت بكل صدق ونزاهة بین هؤالء والمستهلك حمایة للسوق.ضما-

معرفة كمیة السلع المباعة واألسعار المطبقة وبالتالي فرض نوع من الرقابة على المهنیین -
في تحدید األسعار ضمانا الستقرار السوق.والحرفیین وهذا لمنع تعّسفهم 

نتاج إلى التوزیع.من اإلالتحكم من قنوات التسویق التجاریة -

الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا ،2016فیفري 16مؤرخ في 16/66وم التنفیذي رقم من المرس02المادة -1
فئات األعوان االقتصادیین الملزمین بالتعامل معها.

اتورة وكذا الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الف،2016فیفري 16مؤرخ في 16/66من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
فئات األعوان االقتصادیین الملزمین بالتعامل معها.
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ومات سواء على الورق أو سر نیا إذا حرر استنادا إلى دفتر أو وقد أجاز المشرع واعتبره قانو 
یمكن إرساله بواسطة اتصال على شكل إلكتروني غیر مادي باللجوء إلى وسیلة اإلعالم اآللي 

.1معلوماتیة

ه اإللزام والوجوب وبالتالي في حالة ویجب التأكید أن البیانات حددها المشرع على وج
تخلف بیان من البیانات اإللزامیة التي حددها المشرع تعتبر الفاتورة غیر مطابقة.

ثالث:الفرع ال

وهمیة أو فواتیر مزیفةتحریر فواتیرجریمة

تعتبر فاتورة وهمیة كل فاتورة حررت من طرف عون اقتصادي لفائدة عون اقتصادي آخر 
ال وجود له ضمن قائمة المتعاملین االقتصادیین المسجلین في السجل التجاري.وهمي أي

أما الفاتورة المزیفة هي تلك الفاتورة التي تم تحریرها من طرف عون اقتصادي آلخر تحتوي على 
.بیانات مزیفة سواء كانت تتعلق بسعر الوحدة 

التي یتم إعدادها دون الشروع في أي تسلیم الفاتورة المزورة وهي الفاتورة 2وقد عرف التنظیم
أو أداء خدمة بغرض القیام بما یأتي :

،تخفیض قواعد فرض الضریبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم-

،إخفاء عملیات-

،نقل وتبیض أموال-

،اختالس أموال من الألصول وتمویل عملیات غیر قانونیة أو قانونیة-

الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا ،2016فیفري 16مؤرخ في 16/66من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -1
فئات األعوان االقتصادیین الملزمین بالتعامل معها.

یحدد مفهوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة وكذا كیفیات تطبیق العقوبات علیها  ،2013قرار مؤرخ في أول غشت سنة-2
.2014مایو 21مؤرخ في ،30جریدة رسمیة عدد 
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حق في الحسم في مجال الرسم على القیمة المضافة االستفادة من بعض االمتیازات كال-
1االستثماریة.والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفیة بغیة تمویل المشاریع 

مفهومها حیث یقصد بفوالتیر المجاملة القیام 2أما بالنسبة لفواتیر المجاملة فقد حدد التنظیم
أو القبول الطوعي باستعمال ،نین أو الزبائنلمموّ بتالعب أو إخفاء على الفاتورة لهویة وعنوان ا

هویة مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختالس أموال 
مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها ألغراض مختلفة .

تمثل فاتورة المجاملة عملیة شراء أو بیع أو أداء خدمة حقیقیة.

لمشرع على إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة تطبیق غرامة جبائیة تساوي وقد رتب ا
.3بالمائة من قیمتها 50

تطبق الغرامة الجبائیة بالنسبة لحاالت الغش ذات الصلة بإعداد الفواتیر المزورة ضد األشخاص 
4.الذین شرعوا في إعداد الفواتیر وضد أولئك الذین استلموها على حّد سواء 

ویترتب على إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة استرجاع مبالغ الرسم التي كان من 
.5للتخفیض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني المفروض تسدیدها و الموافقة 

یحدد مفهوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة وكذا كیفیات تطبیق،2013من القرار مؤرخ في أول غشت سنة 02المادة - 1
.العقوبات علیها

یحدد مفهوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة وكذا كیفیات تطبیق ،2013من القرار مؤرخ في أول غشت سنة 03المادة - 2
العقوبات علیها.

لة وكذا كیفیات یحدد مفهوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجام،2013من القرار مؤرخ في أول غشت سنة 04/1المادة - 3
تطبیق العقوبات علیها.

یحدد مفهوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة وكذا كیفیات ،2013قرار مؤرخ في أول غشت سنة المن 04/02المادة -4
تطبیق العقوبات علیها.

زورة أو فواتیر المجاملة وكذا كیفیات تطبیق یحدد مفهوم إعداد الفواتیر الم،2013من القرار مؤرخ في أول غشت سنة 05المادة - 5
-العقوبات علیها.
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وهذا ،والجدیر بالذكر أن المشرع قد حظر الفواتیر المزیفة وفواتیر المجاملة وقد حدد حالتها
بارات قانونیة فالفاتورة المزورة أو فاتورة المجاملة غالبا ما تستعمل كوسیلة الرتكاب جرائم العت

و تبیض األموال الغش الضریبي باإلضافة إلى التهرب من االلتزامات التي كاالختالسأخرى  
یفرضها قانون الضرائب المباشرة  وغیر المباشرة. 

بب یكمن المشرع أعطى أهمیة بالغة للفاتورة ولعل السّ من خالل دراسة هذا المطلب نجذ أن
أساسا في الدور الفعال للفاتورة سواء في اعتبارها وسیلة قانونیة لضمان شفافیة المعامالت التجاریة 

والحفظ على األسعار وبالتالي أو العتبارها أداة رقابیة بید الدولة تسمح لها بمراقبة وتنظیم السوق 
باستعمال أو االقتصادیینفلو ترك المشرع الخیار لألعوان ،السوق واستقرارهالحفاظ على توازن

كل امتناع للعون ترك الفاتورة النعكس ذلك سلبا على السوق لذلك اعتبر المشرع جریمة 
هو إال فهذا التجریم ما،االقتصادي بتحریر الفاتورة أو عدم مطابقتها أو تحریرها وهمیا أو مجاملة

وقد انعكس هذا إیجابا من الناحیة التطبیقیة ،جرائم الفاتورةة الجزائیة للسوق من تكریس للحمای
حیث بلغت التعامالت 2018حیث سجلت وزارة التجارة في التعامالت التجاریة غیر المفوترة سنة 

بذلك 2017ملیار دینار خالل سنة 45116,مقابل ملیار دینار85,2التجاریة غیر المفوترة ب
إلى –حسب الوزارة –ویرجع هذا االنخفاض أساسا ملیار دینار36,71تراجعا بسجلت 

.1احترام المتعاملین االقتصادیین القوانین المطبقة المتعلقة بشفافیة الممارسات والتعامالت التجاریة 

المبحث الثاني : 
.الجرائم  الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة

من أخطر الجرائم التي تهدد االقتصاد الماسة بنزاهة الممارسات التجاریةتعتبر الجرائم
لذلك تدخل المشرع ووضع مبادئ تضمن نزاهة الممارسات التجاریة سواء فیما بین ،الوطني

واعتبر كل فعل یخل بمبدأ نزاهة الممارسات األعوان االقتصادیین أو بین هؤالء والمستهلك 
.ون الممارسات التجاریةالتجاریة جریمة وفقا لقان

1 -www.comerce. gov.dz:16/01/2019 .
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تناول المشرع الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة في الباب الثالث من قانون قد و 
والمستهلكمایة السوق واألعوان االقتصادیینالممارسات التجاریة وذلك بهدف ضبط وح

من هذه الممارسات حیث قام بتحدید هذه الجرائم وحدد لها العقوبات  التي تهدف للحد
وتتمثل في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والتي تتمثل في جرائم البیع أو أداء الخدمة 

) باإلضافة إلى الجرائم (المطلب األولوكذا الجرائم المتعلقة بممارسات أسعار غیر شرعیة 
) والجرائم التعاقدیة التعسفیة ي (المطلب الثانالمتعلقة بالممارسات التجاریة غیر النزیهة والتدلیسیة 

.المطلب الثالث)(

المطلب األول : 
جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

المعدل والمتمم نجد أن ھذه 04/02من القانون رقم 20إلى 14باستقراء أحكام المواد من 

التاجر الممارسات تنطوي على عدة صور وھي ممارسة أعمال تجاریة دون اكتساب صفة

جریمة )فرع ثالث(جرائم البیوع )( فرع ثانيدون مبرر شرعي) ورفض البیع(فرع أول

.( فرع رابع )في ممارسة أسعار غیر  شرعیة

:الفرع األول
جریمة ممارسة أعمال تجاریة دون صفة

ع یمنع المعدل والمتمم نجد أن المشر 04/02من القانون رقم 14بالرجوع إلى نص المادة 
على أي شخص ممارسة أعمال تجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها  
فمن یمارس أعماال تجاریة البد له من القید في السجل التجاري وهذا شرط الزم الكتساب هذه 

من التقنین 19وهذا حسب نص المادة ،الصفة كما یعتبر في نفس الوقت أثر الكتساب التاجر
لتجاري حیث نصت أنه یلتزم بالتسجیل في السجل التجاري كل شخص طبیعي أو اعتباري  له ا
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إذ ال یمكن ألي شخص  ممارسة النشاط التجاري دون القید في ،صفة التاجر في نظر القانون
.1جل التجاريـالس

كل من یباشر عمال تجاریا ویتخذهمن القانون التجاري 01یعتبر تاجرا حسب نص المادة 
فإنه یعد تاجرا كل 1996دیسمبر 09المؤرخ في 96/27حرفة معتادة له .أما بصدور األمر 

شخص معنوي أو طبیعي یباشر عمال تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقضي القانون بخالف 
ذلك.

غة النص أشمل أوسع من سابقه وفي آن واحد أدق منه إذ یشمل الشخص یاوتبدو لنا ص
وقد استبدل المشرع كلمة حرفة بكلمة مهنة ،عي والمعنوي الذي یتخذ األعمال التجاریة مهنة لهالطبی

.2إذ المهنة تشمل المهنة الحرف ،وهذه األخیرة أوسع في معناها من الحرفة
ویعد اإلحتراف شرطا جوهریا في اكتساب صفة التاجر، االحتراف یعني توجیه النشاط بصفة 

ني واتخاذه سبیال لالرتزاق منه وعلى ذلك یكون تكرار العمل على نحو معتادة للقیام بعمل مه
.3منتظم عنصرا جوهریا قي االحتراف

أي أن یكون القیام ،ویتعین كذلك أن یكن تكرار العمل على نحو منتظم بقصد االرتزاق منه
یام بأعمال ویترتب على ذلك أن القیام بعمل تجاري بصفة عرضیة أو الق،بالعمل مصدرا للدخل

.4االحتراف وبالتالي ال یكسب  القائم صفة التاجرتجاریة متفرقة دون انتظام ال یحقق عنصر

أن یكون االعتیاد باألعمال التجاریة مصدر الرزق ،كما ال یشترط الكتساب صفة التاجر
م بها  سواء رغم تعدد المهن التي یقو ،الوحید والرئیسي للشخص فال مانع من اعتبار الشخص تاجرا

كل مهنة ،كانت المهنة التجاریة هي مهنته الرئیسیة أ كانت یزاولها إلى جانب مهنته الرئیسیة

،مطبعة الریاض،البیع،اإلیجارات،المحل التجاري،التجار،األعمال التجاریة،الوجیز في القانون التجاري،بوذراع بلقاسم-1
.99ص ،2004،الجزائر

دیان المطبوعات الجامعیة  ،الطبعة الحادیة عشر،المحل التجاري،التاجر،ون التجاري : األعمال التجاریةالقان،نادیة فضیل- 2
.154،ص2015

،الشركات التجاریة،التنظیم القانوني للتجارة، الملكیة التجاریة والصناعیة،القانون التجاري : األعمال التجاریةهاني دویدار -3
.126، ص2008لبي الحقوقیة،الطبعة األولى،منشورات الح

.126ص،المرجع نفسه-4
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مهنة أي أن  المهنة التجاریة تخضع للقواعد التجاریة ال،یمارسها التاجر تخضع للقواعد الخاصة
.1المدنیة تخضع للقواعد المدنیة 

بل ،صاحب المهنةبقصد الظهور بمظهرن اإلعتیاد  ال یكفي الكتساب صفة التاجر أن یكو 
فیمارس الشخص العمل لحسابه الخاص لیس لحساب غیره، ،یجب أن یقع على وجه االستقالل

ل التبعیة المسؤولیة بالتالي ألن التجارة تقم على االئتمان اإلئتمان ذو صفة شخصیة فیقتضي تحمّ 
ال یقومون باألعمال التجاریة لحسابهم بل لحساب فال یعتبر العمال ال المستخدمون تجارا ألنهم

.2رب العمل 

وتطبیقا لذلك ،النشاط على وجه االستقالل تقتضي تحّمل مخاطر النشاطمزاولة وهذا ألن 
فالوكیل التجاري ،یعد الوكیل التجاري الذي یحترف القیام بأعمال الوكالة مكتسبا لصفة التاجر

أنه یزاول نشاطه دون أن یستأثر غیره بفائض القیمة الناتج عن یعمل لحسابه الخاص بمعنى 
.3عمله

ولقد ثار التساؤل في حالة مزاولة األعمال التجاریة باإلستتار وراء شخص آخر حول إمكان 
أو أن ،فقد یكون الشخص محظورا علیه اإلتجار بموجب قوانین خاصة،اكتساب صفة التاجر

هور كتاجر فیختفي وراء شخص آخر یزاول  األعمال التجاریة.تكون له مصلحة في عدم الظ

ألن اللتجارة تمارس فذهب رأي إلى إضفاء الصفة التجاریة على الشخص المستور نظرا 
وذهب رأي آخر إعطاء هذه الصفة للشخص الظاهر وحده احتراما للثقة المبنیة ،باسمه ولحسابه

ر على الشخص المستور فیرى ضرورة إعطاء صفة التاجعلى مظاهر األشیاء، أما الرأي الراجح 
نما شروط  هذه الصفة بی،، إذ ال یجوز للشخص المستور أن یفلت من آثار التاجروالظاهر معا

، أما بالنسبة للشخص الظاهر فبالرغم من عدم توافر شروط المهنة التجاریة لدیه فإنه متوافرة فیه
وال یسمح للشخص مزاولة األعمال التجاریة على وجه ، 4یعتبر تاجرا حمایة للغیر حسن النیة 

.156ص،المرجع السابق،نادیة فضیل-1
.157ص،نفسهالمرجع -2
126،المرجع السابق،هاني دیودار-3
.158ص،المرجع السابق،نادیة فضیل-4
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إال إذا توافرت فیه صالحبة معینة تجعله قادرا على مواجهة أعباء النشاط التجاري اإلحتراف 
.وهذه الصالحیة تعرف باألهلیة التجاریة،ومخاطره

،لیةلم یتطرق المشرع في قانون الممارسات التجاریة وكذلك في القانون التجاري لسن األه
من القانون المدني نجذ أنها حددت 40فاستنادا لنص المادة ،هذا ما یدفعنا للرجوع للقواعد العامة

عة عشر سنة كاملة وأال یكون محجورا على الشخص لجنون أو سفه أو غفلة أو سسن الرشد بت
صغر سن .

ترشید القاصر غیر أن المشرع في نص المادة الخامسة من القانون التجاري تناول مسألة 
لمباشرة التجارة حیث أنه ال یجوز للقاصر المرشد سواء كان ذكرا أو أنثى البلغ من العمر ثمانیة 

كما ال یمكنه أن یكون ،أن یبدأ في األعمال التجاریة،والذي یرید مزاولة التجارةعشر سنة كاملة 
ل مسبقا على إذن من والده أو في أعمال تجاریة إذا لم یتحصراشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها 

أمه أو قرار من مجلس العائلة مصادق علیه من المحكمة.

،ویعتبر القاصر المأذون له باإلتجار كامل األهلیة في حدود األعمال التي صدر بها اإلذن
ویتعرض إلعالن ،ویمسك الدفاتر التجاریة،ویلتزم بالقید في السجل التجاري،فتكون صحیحة

1إذا توقف عن دفع دیونه اإلفالس

مسألة طبیعة اإلذن هل هو جاء مطلقا أو مقید ؟.2وقد أثار بعض الفقه

بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون التجاري فقد جاء مطلقا دون قید ولكن بشرط بلوغ 
سن الثامنة عشر كاملة والمصادقة على ذلك اإلذن من المحكمة.

القصر إلى نص المادة السادسة من القانون التجاري التي أجازت للتجارغیر أنه وبالرجوع 
المرخص لهم طبقا ألحكام المادة الخامسة المذكورة أعاله أن یرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم، 

.138المرجع السابق، ص،هاني دویدار-1
160ص،المرجع السابق،نادیة فضیل-2
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أو جبریا ال یمكن أن یتم إال بمراعاة تیاریا اخغیر أن التصرف في هذه األموال شواء كان 
لقة ببیع أموال القصر أو عدیمي األهلیة .اإلجراءات المتع

وبالرجوع ألحكام المادة ثمانون من قانون األسرة نجذ أنها تنص على أن الولي یتصرف في 
أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤوال طبقا لمقتضیات القانون العام .

:وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات اآلتیة

وٕاجراء المصالحة.،سمته، ورهنهوق،بیع العقار-
،بیع المنقوالت ذات األهمیة الخاصة-
،استثمار أموال القاصر باإلقراض أو اإلقتراض أو المساهمة في شركة-
،إیجار عقار لمدة تزید عن ثالث سنوات أو تمتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد-

تملي على القاضي وتوجب من قانون األسرة نجذ أنها89أما بالرجوع إلى نص المادة 
علیه مراعاة المصلحة وحالة الضرورة أما في حالة ما أذن ببیع العقار وجب بیعه بالمزاد 

العلني.
الشروط المذكورة سابقا من احتراف واعتیاد وأهلیة فإنه یترتب على التاجر فإذا توافرت 

قید في السجل التجاري .ال
" یلتزم بالتسجیل في السجل التجاري كل من القانون التجاري19وهذا حسب المادة 

شخص طبیعي له صفة التاجّر"
" یلتزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة 04/08وبالرجوع إلى القانون 

نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري "

ین أو وقد ألزم المشـرع التجار بالقید في السجل التجاري سواء كانوا أشخاصا طبیعی
.1معنـویین 

ویخضع إللزامیة القید في السجل التجاري األشخاص التالیة :

الجریدة ،المتعلق بشروط القید في السجل التجاري،1997جانفي 18المؤرخ في 41/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 04دة الما-1
1997جانفي 19، مؤرخ في 05الرسمیة عدد 
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شخص طبیعي أو معنوي .،كل تاجر-
كل مؤسسة تجاریة مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أیة مؤسسة -

أخرى.
لعمومیة أو المؤسسات اكل ممثلیة تجاریة أو وكالة تجاریة تابعة للدول أو الجماعات -

األجنبیة التي تمارس نشاطها في على التراب الوطني.
كل مؤسسة حرفیة وكل مؤسس خدمات سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا.-
كل مستأجر مسیر محال تجاریا.-
كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري مقره في الجزائر أو یفتح بها وكالة -

أو فرعا أو أیة مؤسسة أخرى.
خص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا یخضع قانونا للقید في السجل التجاري.كل ش-

بأنه ال یجوز ألي كان ممارسة نشاط 04/08من القانون 09وبالرجوع إلى نص المادة 
تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص على حالة تناف.

على الذي یرى حالة التنافي إثبات ذلك .
على أنه یمنع فیها األشخاص من ممارسة 04/08ن من القانو 08وقد نصت المادة 

،تجاریابحیث ال یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا ،النشاط التجاري
األشخاص المحكوم علیه الذین لهم االعتبار الرتكابهم الجنایات والجنح اآلتیة :

اختالس االموال -
الغدر-
الرشوة -
السرقة -
اخفاء االشیاء-
خیانة األمانة -
اإلفالس -
اصدار شیك بدون رصید -
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التزویر واستعمال المزور-
اإلدالء بتصریح كاذب ألجل التسجیل في السجل التجاري-
تبییض األموال-
الغش الضریبي-
االتجار بالمخدرات -
المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسیمة بصحة المستهلك.-

وبمقتضى 1دیل القانون المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریةغیر أنه بموجب تع
،بأنه ال یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا2المادة الثانیة منه

األشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم االعتبار الرتكابهم الجنح في مجال :
حركة رؤوس األموال من وٕالى الخارج .-
،و تسویق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة لالستهالكإنتاج أ-
،التفلیس-
،الرشوة-
التقلید و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،-
قد قّلص من 2013بمقتضى التعدیل لسنة ویالحظ على المشرع مابالمخدرات، اإلتجار -

یالحظ أنه حاول جمع الجرائم محل المنع من القید في السجل التجاري، غیر أنه ما 
الجرائم الخطیرة ومع ذلك فهذا الجمع عشوائي كسابقه ال یستند إلى أي معیار قانوني أو 

منطقي.
ال یكفي لممارسة النشاط التجاري إذا والجذیر بالذكر أن القید في السجل التجاري وحده

اإلشهار كأن یكون شركة أو مؤسسة فالبد لها من اكان العون اإلقتصادي شخصا معنوی

ق والمتعل2004غشت سنة 14المؤرخ في 04/08، یعدل ویتمم القانون رقم 2013یولیو سنة 23مؤرخ في 13/06قانون رقم - 1
.2013یولیو 31مؤرخ في ،39الجریدة الرسمیة عدد ،بشروط  ممارسة األنشطة التجاریة

التعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة.04/08رقم المعدلة والمتممة للمادة الثامنة من القانون 13/06المادة الثانیة من القانون 2
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وكذلك األشخاص الطبیعیة ألقى المشرع على عاتقهم االلتزام باإلشهار ،1القانوني
، ویكمن هذا اإلشهار إلى إعالم الغیر بحالة وأهلیة التاجر وبعنوان المؤسسة 2القانوني

وكذا بتأجیر التسییر وبیع ،الرئیسیة لالستغالل الفعلي لتجارته وبملكیة المحل التجاري
.3اريالمحل التج

غیر أن المشرع قد استثنى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
.4لإلشهارات القانونیة 

غیر أن هناك أنشطة أخرى ال یمكن ممارستها دون الحصول على ترخیص أو اعتماد من 
مجلس فنجد ان البنوك والمؤسسات المالیة ال تتأسس إال بموجب ترخیص من ،الجهات المختصة

، إضافة إلى رخصة 5من قانون النقد والقرض 91و 18النقد والقرض وهذا طبقا لنص المادتین 
ثانیة تتمثل في اإلعتماد لممارسة النشاط المصرفي الممنوحة من طرف محافظ بنك الجزائر بعد 

استفاء الشروط المحددة قانونا.

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة 04/08من القانون رقم 11ادة المعدلة للم13/06من القانون رقم 04تنص المادة -1
على أنه " یجب على كل شركة أو أیة مؤسسة خاضعة للتسجیل  في السجل التجاري القیام باإلشهارات القانونیة المنصوص علیها في 

التشریع والتنظیم المعمول بهما.
لسجل التجاري إلجراءات اإلیداع القانوني لحسابات الشركات بالنسبة للسنة األولى ال تخضع الشركات حدیثة التسجیل في ا،غیر أنه

من تسجیلها في السجل التجاري .
3ال تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم الحقوق المتعلقة بإجراءات اإلیداع القانوني لحسابات الشركة خالل السنوات الثالث 

اري"الموالیة لقیدها في السجل التج
المتعلق بشروط ممارسة 04/08من القانون رقم 15المعدلة والمتممة ألحكام المادة 13/06من القانون رقم 05/01المادة - 2

األنشطة التجاریة على أنه " یجب على كل شخص طبیعي تاجر أن یقوم باإلجراءات المتعلقة باإلشهارات القانونیة"
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 08/ 04من القانون رقم 15المعدلة والمتممة  للمادة 13/60من القانون رقم 05/2المادة -3

.التجاریة 
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 04/08من القانون رقم 17المعدلة والمتممة ألحكام المادة 13/06من القانون رقم 06المادة - 4

التجاریة
2003أوت 27المؤرخ في ،52الجریدة الرسمیة عدد ،یتعلق بالقرض والنقد،0032أوت 26المؤرخ في 03/11مر رقم أ-5

المعدل والمتمم.
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خاصة للمارسة النشاط المصرفي ولیس النشاط المصرفي وحده من حدد له المشّرع شروط 
دون الحصول على الترخیص من وزارة الصحة ومن ذلك نجذ ممارسة مهنة الصیدلة أو الطب أو 

ألن هذه المهن تستوجب شروط خاصة نظرا لطبیعتها .،1جراحة األسنان

وبهذا یمكن القول أن ممارسة أي نشاط من هذه األنشطة دون القید في السجل التجاري أو 
بالنسبة لألنشطة التي استلزم فیها المشرع ذلك یعتبر جریمة االعتمادول علة الترخیص او الحص

معاقب علیها قانونا.  

ومن هنا البد من توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة لمزاولة مهنة التجارة والتي حددها 
ون صفة والتي یعاقب والقانون التجاري وٕاال اعتبرت جریمة ممارسة التجارة د04/08القانون 

وهنا 04/08المعدل والمتمم، و القانون 04/02من القانون رقم 14علیها وفقا ألحكام المادة 
نكون أمام حالة ما یعرف في القانون الجزائي  بتعدد الجرائم .

الفرع الثاني : رفض البیع أو أداء الخدمة

والمتمم نجد أن المشرع یجرم المعدل04/02من القانون رقم 15بالرجوع إلى نص المادة 
اعتبر المشرع كل سلعة معروضة على نظر كل عملیة لرفض البیع من العون االقتصادي أ

.،حیث أن عرض البائع للسلعة أو مقدم الخدمة مع بیان أسعارها یعتبر 1الجمهور معروضة للبیع 
د طلبه ذاك ینعقد إیجایا وملزما، فإذا تقدم شخص بطلب الحصول على الخدمة أو السلعة عن

العقد، ومن هنا یمنع على البائع منعا باتا رفض البیع وأكثر من هذا بل اعتبر رفض البیع دون 
مبرر شرعي جریمة یعاقب علیها القانون، وال تقوم هذه الجریمة إال بتوافر مجموعة من الشروط :

قتصادي أو زبون أن یكون هناك طلب على السلعة أو الخدمة المعروضة سواء من قبل عون ا-
آخر.

جویلیة 2018. مؤرخ في02 جریدة رسمیة عدد 46 یتعلق بالصحة ، جویلیة 2018 مؤرخ في 02 قانون رقم 11-18 -1

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 15المادة 1



التجاریةالممارساتجرائمتحدیداألولالفصل

68

وبالتالي یخرج من نطاق التجریم ،یا أي بقصد الشراء وبحسن نیة منهأن یكون الطلب شرع-
وعلیه ما یعتد به قانونا هو الطلب الشرعي ،الطلبات الهزلیة والتي ال تبین نیة المستهلك في الشراء

إرادة المستهلك إلى الشراء فعال وبحسن نیة .اتجاهأي 

لى الطلب رفض تقدیم السلعة المعروضة المعروضة على الجمهور أو تقدیم سلعة أن یترتب ع-
أو خدمة دون سبب قانوني، كأن تكون السلعة قد نفذت أو یكون الطلب على كمیة كبیرة جدا ال 

بمعنى انتفاء المبرر الشرعي والقانون الفرنسي لم یحدد مفهوم المبرر الشرعي هذا ما ،یملكها البائع
جال للسلطة التقدیریة للقاضي في استخالص مدى توافر المبرر الشرعي بحیث یبحث عنه یفتح الم

.1أشارت إلیه محكمة النقض الفرنسیةا القاضي بنفسه  وهذا م

قد استثنى أدوات تزیین المحالت أو المنتوجات الجزائريوتجدر اإلشارة إلى أن المشرع
.2المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات

رفض ألداء خدمة معینة دون أي مبرر شرعي متى كانت هذه السلعة أو البضاعة معروضة إذا
لتظاهراتوضة بمناسبة المعارض واللبیع عدا السلع أو الخاصة بتزیین المحالت والمنتوجات المعر 

وهذا االستثناء استثناء منطقي ألن أدوات التزیین أو المنتوجات المعروضة بمناسبة التظاهرات 
ت معروضة أصال للبیع وبالتالي ینعدم فیها اتجاه إرادة الجاني إلى األمتناع عن البیع.لیس

:ثلالفرع الثا

جرائم البیوع

األصل أن البیع مباح غیر أنه إذا تم ممارسته في أطره غیر القانونیة خرج من دائرة اإلباحة 
المعدل والمعدل 04/02رقم والتي تضمنها القانونلیصبح جریمة من جرائم الممارسات التجاریة

(الفقرة المتالزموالبیع )الفقرة األولى(منح مكافأةتجریم البیع مع فيالبیوع جرائم وتتمثل
.(الفقرة الثالثة)وبیع المواد األولیة على حالتها في حالة اقتنائها لقصد التحویلة)نیالثا

1 Cass.crim .14 mai1990, bull.crim,199.
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 02المادة -2
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:الفقرة األولى 

.البیع مع منح مكافآتتجریم 

بعض الباعة  من أجل الترویج لبضاعتهم على منح مكافآت لكل من یقوم بشرائها، یقدم
وهذا الفعل حظره المشرع حیث منع كل بیع أو عرض لسلعة وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها 
عاجال أو آجال مشروطا بمكافأة مّجانیة وقد اعتبرها المشرع نوعا من التضلیل، كما أن هذه 

هذا ،ب في رفع القیمة لهذه األشیاء بالرغم من أن قیمتها في األصل زهیدةالمكافآت یمكن أن تسب
ما قد یؤدي إلى المضاربة في األسعار.

ومن هنا نتناول تعریف البیع مع منح مكافآت و تبیان شروطه  واإلستثناءات الواردة علیه

تعریف البیع مع منح مكافآتأوال: 

المعدل والمتمم نجذ أّن المشرع قد 04/02قم من القانون ر 16وبالرجوع إلى نص المادة 
جّرم صراحة كل بیع مع منح مكافأة حیث نّص في نفس المادة على أنه یمنع كل بیع أو عرض 

أو عرض بیع لسلع وكذلك كل أداة خدمة أو عرضها عاجال أو آجال مشروطا بمكافأة مجانیة.

بأنه یشكل بیعا ترویجیا كل تقنیة بیع وقد اصطلح علیه التنظیم البیع الترویجي حیث یعرف 
والتي یرمي العون االقتصادي عن طریقها إلى جلب الزبائن وكسب ،سلعا مهما یكن شكلها

.1وفائهم

أي أي عقد بیع صحیح ،قد منع كل بیعالمشرع أن وادالموص فالمالحظ من نص
عنى إیجابا سواء كان مستوفي لألركان المتطلبة قانونا من تراضي ومحل وسبب أو عرض بیع بم

ملزما أو غیر ملزم وحتى ولو لم یقترن بالقبول .

بل وّسع المشرع من نطاق العقد لیشمل السلعة والخدمة سواء كانت معروضة أو سیكون 
عرضها في المستقبل مشروطا.

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -1
والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود.والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل
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وقد جّرم المشرع هذه السلوكات واعتبرها من الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي 
یصر على ولعل المشرع بتجریمه لهذه السلوكات ،الشفافیة في المعامالت التجاریةتخالف مبدأ 

ضمان حمایة جزائیة للسوق من أي تصرف من شأنه اإلخالل باستقرار بالسوق.

من قانون 121/35وقد جّرم المشرع الفرنسي هذا النوع من البیع في نص المادة 
ج ثم وّسع مجال التطبیق لیشمل أیضا القیمة اإلستهالك، وسواء كانت المكافأة خدمة أو منت

.1النقدیة

أن منح 1973أفریل 05بتاریخ وقضت المحكمة الجنائیة للنقض الفرنسیة  في قرار لها صادر
.2غیر شرعیة حتى ولو منحت لفائدة فئة معینةمكافأة أثناء البیع تعتبر 

تبرت أن الحكم الذي حیث اع16/05/1973وهوماذهبت إلیه في قرارها الصادر بتاریخ 
OPELلتقدیمها دراجة بخاریة كمكافأة أو منحة لكل من یشتري "للسیارات OPELأدان شركة " 
سیارة صائبا.

: شروط تجریم البیع بمكافأةثانیا

في:بتوافر مجموعة من الشروط وتتمثل البیع مع مكافأة جریمة یعاقب علیها القانون ویعتبر

وهذا شرط إلزامي تحت ع السلعة أو الخدمة محل عقد البیع: عدم تجانس المكأفأة م-أ
فیجب أن تكون المكافأة ال عالقة لها في النوع مع محل العقد بین ،طائلة عدم العقاب

المتعاقد المستهلك أو الزبون والعون االقتصادي، ویتحقق هذا بإجراء مقارنة بین محل 
مع السلعة أو الخدمة وقعت الجریمة فإذا ثبت عدم تناسق المكافأة،العقد والمكافأة

المعاقب علیها قانونا. 

1 -.jean jacque Biolay, vente promotionnelle , juris -classeur , concurrence , consommation , fascicule
, n907, année 2009,p03.
2 -cass-crim 05/04/1995 pour voir, N94/81 juris data n 1995 – bulletin crim 1995 , n 151,p 422.
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إذا كانت بحیث،وهذا الشرط یعبر عن نفسهیجب أن تكون هذه المكافأة مجانیة: -ب
ویكّیف على أن ،المكافأة بمقابل أو مكافأة بعوض نقدي هنا یصبح هذا التصرف مباحا

ان المقابل غیر نقدي فیكّیف على أنه أما إذا ك،عقد بیع صحیح مستوف ألركانه القانونیة
مقایضة.

فاألصل أن أساس العقاب على البیع مع منح وجود عقد بین العون االقتصادي والزبون:-ج
غیر أن المشرع قد توّسع في هذه ،مكافأة هو وجود عقد صحیح بین العون االقتصادي والزبون
على أساس وجود وٕانما حتىصحیح المسألة ولم یربط الحصول على مكافأة على أساس عقد بیع

عرض بیع .

ثالث العالقة بین العون االقتصادي باعتباره بائعا والمستفید كأن توّسط شخصغیر أنه في حالة 
وال یعاقب على الشراء ویحصل هو على المكافأة هنا ال تعتبر هذه الممارسة غیر شرعیة یحّثه 

.1علیها القانون

كمنح ص على الهدیة أو المكافأة حتى ولو لم یقدم على الشراء نفس الشيء عندما یحصل الشخ
العون سلعا للتجربة أو لالستعمال مجانا.

غیر أنه بالرجوع إلى زمن هذه المكافأة نجذ أن المشرع لم یحدد زمن منح هذه المكافأة وٕانما 
البیع أو عرض أثناء إبرام عقدالمكافأةویستوي أن یكون منح عاجال" أو" آجال" استعمل مصطلح "

فالعبرة بمنح مكافأة ألجل البیع والشراء وبالتالي ال یكون ،السلعة أو الخدمة أو منحها بعد هذا
فحتى تتحقق الجریمة البد أن یكون الشراء بسبب تلك المكافأة المجانیة المقّدمة ،الزمن عامال مهّما

من العون االقتصادي.

1 - PEDAMON Michel, la liberté des prix et l’intérêt des consommateurs, édition DALLOZ, Paris,
1994. ,p676.
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م البیع بمكافأة: االستثناءات الواردة على تجریثالثا

المعدل والمتمم نجذ أنه نّص على 04/02من القانون رقم 16بالرجوع إلى نص المادة 
استثناءات على تجریم البیع بمكافأة بقوله " إال إذا كانت السلع أو الخدمات موضوع البیع أو 

لسلع أو الخدمات بالمائة من المبلغ اإلجمالي ل10تأدیة الخدمة وكانت قیمتها ال تتجاوز 
المعنیة.

وكذلك العّینات "وال یطبق هذا الحكم على األشیاء الزهیدة أو الخدمات الضئیلة القیمة 

ل التجریم المكافأة من نفس السلعة موضوع البیع حاستثنى من مقدأن المشرعیالحظ ما

ذه المكافأة كنوع من تعتبر ه، حیثللسلعةبلغ اإلجمالي ممن ال%10أو تأدیة الخدمة ال تتجاوز 
التخفیض في السعر وقد أباحه المشرع.

ومن هنا نستنتج االستثناءات الواردة على تجریم البیع بمكافأة وهذه االستثناءات تخرج 
البیع مع منح مكافأة من دائرة التجریم إلى دائرة اإلباحة.

ّد ـلة التجاریة في حالشرط تقتضیه المعامالخدمة: وهذاالسلعة أو المكافأة مع تجانس-أ
إلى هدا األسلوب للترویج لسلعهم وكذلك لحث الزبون على اقتناء فأغلب التجار یلجأ،ذاتها

سلعه أو خدماته غیر أن الشرط األساسي هو أن یكون تجانس بین المكافأة محل العقد وهذا 
.1التجانس یكون من حیث النوع والطابع

بوة مزیل عرق مقابل اقتناء قارورة عطر فرنسیة فمثال تقدیم صاحب محل لمواد التجمیل ع
المنشأ.

من 10%غیر أن هذا الشرط مرتبط ارتباطا وثیقا بقیمة المكافأة حیث حددها المشرع بنسبة 
فال یجب أن تتجاوز المكافأة هذه النسبة حتى تصبغ هذه المعاملة ،قیمة السلع أو الخدمات

زامي.وهذا شرط إل،التجاریة بالصبغة القانونیة

1 PEDAMON Michel, op.cit. ,p674.
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تلك السلع : ویقصد باألشیاء الزهیدة األشیاء الزهیدة والخدمات الضئیلة القیمةاستثناء -ب
والخدمات  الممنوحة كمكافأة تكون قیمتها المالیة صغیرة جدا مقارنة بسعر شراء السلعة أو 

كانت ویظهر أن المشرع قد استثنى األشیاء الزهیدة من دائرة التجریم متى ،الخدمة المقتناة
مكافأة  وهذا ألن الكثیر من األعوان االقتصادیین یلجأون لهذا األسلوب للترویج لسلعهم أو 

منحها على بقیة األعوان محلهم وحیث أن منح هذه األشیاء الزهیدة القیمة لن یؤّثر
االقتصادیون فالمعاملة التجاریة تبقى مشروعة وهذا لصراحة النص الجزائي .

، كون أن العّینة زهیدة القیمة 1نات باألشیاء الزهیدة وأعطاها نفس الحكموقد ربط المشرع العی
الضئیلة من المنتوج بیعه والتي تسلم إلى والمعروف أن العینة تعتبر تلك الكمیة ،ضئیلة الكمیة

المستهلك من قبل العون االفتصادي وتعتبر هذه الطریقة من األسالیب التي تلجأ إلیها 
والجذیر بالذكر أن العینة ،من التجریبسلعة وكذلك لتمكین المستهلك المؤسسات للترویج لل

2المقدمة ال یشترط أن تعود إلى نفس الصانع الذي أنتج المنتوج.

:الفقرة الثانیة

.تالزمالبیع الم

منع المشرع عند البیع أو تقدیم الخدمة وضع شروط لذلك سواء باشتراط اقتناء بضائع أو 
مییز بین الزبائن.خدمات أو من خالل الت

ویتضح لنا أساس الحظر هو ،وقد قسمه المشرع إلى نوعین بیع متالزم وبیع مشروط
وهذا من شأنه أن یضع إرادة ،العون االقتصادي على الزبون" الذي یستعمله المشارطةأسلوب " 

لسلعة أو ویصبح الزبون مضطرا للقبول بشروط العون مقابل اقتنائه ل،الزبون تحت الضغط واإلكراه
الخدمة  موضوع العقد األساسي، أو التمییز بین عون اقتصادي وعون اقتصادي وآخر.

المعدل والمتمم.04/2من القانون رقم 16المادة -1
2 PEDAMON Michel, op.cit. ,p679
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:شروط المالبیع جریمة -أوال 

منع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلعة أو أخرى أو خدمات 
م المشرع هذه ، وقد جرّ 1ىمفروضة وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة أخر 

الممارسات، وهذا بغرض حمایة الزبون من أي ضغوطات تمارس على حریته في اقتناء 
المنتوجات.

تعریف البیع المشروط-أ

وصور هذه الممارسة غیر الشرعیة تتمثل في :

اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة.-

اشتراط بیع منتوج مالزم لمنتوج آخر أو تقدیم خدمة.-

أو ،بشراء القهوة مثالأن یلجأ الشخص لمحل بیع مواد غدائیة القتناء السكر فیلزمه البائع ك
لجوء شخص لمحل لتعبئة رصیدة  فیلزمه صاحب المحل بشراء شيء معین.

فقد ،الفقرة الثانیة على استثناء السلع المشكلة لحّصة واحدة17نص المشرع في المادة وقد 
مادة أنه یمكن بیع السلع بیعا متالزما وهذا بشرطین:أجاز المشرع بموجب هذه ال

أن تكون المنتوجات المشكلة لحصة واحدة من نفس النوع بشرط أن تكون معروضة للبیع -
من القانون رقم 17/02وبالتالي أجاز المشرع بموجب نص المادة ،بصفة منفصلة

مجّمعة في حصة واحدة المعدل والمتمم أن تباع السلع من نفس النوع والتي تكون 04/02
دو أن ترتكب جریمة البیع المشروط.مع بعضها البعض 

وقد استلزم المشرع حتى یكون بیع المنتوجات من نفس النوع والمشكلة لحصة واحدة بیعا 
أن تتوافر شروط:،مشروعا

المعدل والمتمم04/02من القانون رقم 17/1المادة -1
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یجب أن تكون المنتوجات المشكلة من حصة واحدة من نفس النوع فإذا اختلف نوعها فال -
دیث عن بیع مشروط عندما نكون أمام وحدات من نفس المنتوج.مجال للح

یجب أن تكون الوحدات المشكلة لحصة واحدة معروضة بصفة منفصلة.-

أن یكون الشرطین متالزمین وٕاال كنا أمام الحظر القانوني للبیع أنه یجبوالجذیر بالذكر 
جریم .المشروط وبالتالي بخرج الفعل من دائرة اإلباحة إلى دائرة الت

وتكون الممارسة مشروعة عند إمكانیة فصل الحصص في غیاب رابطة مفروضة بین 
.منتوجبن معروضین للبیع، أو في حالة وجود عقدین منفصلین

وجب إما فصل الحصة أو التمسك عرض البائع حصة مادیة لمنتوجین أو أكثرفإذا 
.1باإلعالن المستقل لكل منتوج تحتویه

استثنى السلع من نفس النوع المبیع حیث،الفرنسيالمشرعي أتى بهوهذا نفس الحكم الت
على شكل حصص بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة، وهذا منطقي ألن 

2هذا الحكم خاص بالسلع التي یستحیل بیعها بالوحدة مثال عیدان الكبریت

: البیع التمییزيجریمة- ثانیا

على أي عون منه18في المادة المعدل والمتمم04/02ن رقم منع المشرع في القانو 
اقتصادي ممارسة أي نفوذ على عون اقتصادي آخر أو أن یحصل منه على أسعار أو آجال دفع 
أو شروط بیع أو شراء تمییزي تجعله في مركز ممیز عن باقي األعوان اآلخرین وبدون مقابل 

جاریة من نزاهة وشرف.حقیقي یتالءم مع ما تقتضیه المعامالت الت

المتعلق بالقواعد 04/02في ضوء قانون رقم حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ،بن قویدر زبیري- 1
جامعة أبي بكر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ي القانون الخاصمذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف،المطبقة على الممارسات التجاریة

.26ص،2006-2005،تلمسان،بلقاید
2 -LARGUIER jean ,et CONTE Philippe ,Op, Cit.p.455.
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ویقصد بالبیع التمییزي ذلك البیع الذي بموجبه تمنح المؤسسة الممونة أحد زبائنها سواء 
كان تاجر جملة أو تاجر تجزئة والتي تربطه بها عالقة تجاریة جملة من االمتیازات دون غیره من 

عون اقتصادي آخر البیع الذي یمارس فیه عون اقتصادي نفوذا علىاألخرى، وهذاالمؤسسات 
وذلك بأن یحصل على میزات ال یحصل علیها عون آخر سواء تعلق األمر باألسعار أو آجال أو 

.1المزایا تجعله في وضعیة أفضل مقارنة ببقیة األعوان االقتصادیینههذ،البیعشروط 

واستعمال العون االقتصادي نفوذه على أحد األعوان االقتصادیین یشكل اعتداء على مبدأ
1996من دستور37بمقتضى المادة وهو المبدأ المنصوص علیه دستوریا حریة الصناعة والتجارة 

ومخالفة األعراف التجاریة یجعله في مركز ضعیف بسبب العالقة غیر المتجانسة ،المعدل والمتمم
ات لتبعیة من یمارس علیه نفوذه في جمیع العملیالتي فرضتها هذه الممارسة غیر الشرعیة فیخضع

.2المرتبطة بالتوزیع أو الخدمات

حتى یكون البیع التمییزي مجرما البد أن یتوافر على شروط وهي :و 

وهذا یعني وجود شراكة بین العون االقتصادي القائم بالتمییز والعون :تعاقدیةوجود عالقة -
االقتصادي ضحیة التمییز .

ي صفة الشریك إذا تم فسخ وعلیه فإنه ال یمكن أن یكتسب صاحب حق االمتیاز الحصر 
.3عقد إمتیازه الحصري

لكون حظر البیع التمییزي یهدف إلى اوهذبمفرده:أن یمس التمییز عونا اقتصادیا -
حمایة عون اقتصادي معین ضد الممارسات التي تؤثر على القدرات التنافسیة له.

1 LARGUIER jean ,et CONTE Philippe ,Op, Cit.p455
تقى الوطني لمداخلة مقدمة ضمن أعمال الم،"الممارسات التجاریة غیر الشرعیةتفعیل الرقابة على اسالیب"،مغیربي قویدر-2

، كلیة الحقوق 1120دیسمبر 01نوفمبر و30المنظم یومي ،حول تأثیر التحوالت االقتصاذیة على المنظومة القانونیة الوطنیة
.05ص،2011،جیجل،یق بن یحيجامعة محمد الصد،والعلوم السیاسیة

.98ص ،المرجع السابق،كتو محمد الشریف-3
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لة المخّصصة  على أن إثبات التمییز ال یكون  إال من خالل إجراء مقارنة بین المعام
.1والمعاملة المخصصة لعون اقتصادي آخر یتواجد معه في نفس الظروف

الصادر عن عون وعلیه فإن التمییزأن یكون التمییز فعلي غیر مبرر بمقابل حقیقي : -
اقتصادي في مواجهة عون اقتصادي آخر الذي یكون مبّررا بمقابل حقیقي ال یعد من قبیل 

كما یشترط أن یكون متعلقا ،04/02من القانون رقم 18ادة التمییز المحظور بموجب الم
2بعملیة الشراء نفسها

فإذا توافرت هذه الشروط والمالحظ انها متالزمة تعد جریمة  من جرائم البیوع وهي جریمة 
وهي المعدل والمتمم04/02من القانون رقم 18البیع التمییز المحظور بمقتضى نص المادة 

ع بمجرد إتیان العون االقتصادي السلوك المجرم قانونا وهو التمییز بین األعوان جریمة اقتصادیة تق
فال داعي للبحث عن النیة اإلجرامیة في هذه الجریمة ألنها تقع ،االقتصادیین دون مبرر شرعي
فالعبرة بالسلوك ولیس بالّنیة اإلجرامیة  العتبارها من الجرائم ،بمجرد إتیان السلوك اإلجرامي

یة التي تقع دون انتظار النتیجة اإلجرامیة.الشكل

إعادة البیع بخسارة:جریمة-اثالث

ر المشرع تجریم إعادة البیع بالخسارة من أجل ضمان استقرار السوق والحفاظ على توازنه قرّ 

ببعض األعوان ویلجأ التجار إلى هذا النوع من البیوع عادة عندما تكون لهم نیة اإلضرار
یؤدي إلى ادیین عن طریق توجیه وتحویل زبائن بعض األعوان اآلخرین المنافسین، هدا مااالقتص

المنافسة غیر المشروعة. 

المعدل والمتمم نجذ أن المشرع قد 04/02من القانون رقم 19/01وبالرجوع إلى نص المادة 
یكون حول إعادة البیع هذا یعني أن أن مجال التجریم ،"إعادة البیع بالخسارةاعتمد مصطلح " 

كلیة الحقوق ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص،قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري،خدیجي أحمد- 1
.95ص،2016،جامعة الحاج لخضر باتنة،والعلوم السیاسیة

.99ص،المرجع السابق،ریفكتو محمد الش-2
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بمعنى قیام العون االقتصادي یقوم بالشراء ألجل البیع ثم یقوم بعد شرائها ببیعها بالخسارة  بالخسارة 
حیث اعتبر القانون هذه الممارسات غیر شرعیة.

ویقصد به أن یقوم عون ،ویعتبر البیع بالخسارة أحد الممارسات التجاریة غیر الشرعیة
و أكثر من نشاط معین أو تثبیت هّمة منافس محتمل یحاول دخول السوق بواسطة آخر أاقتصادي

.1فرض أسعار منخفضة جدا أقل من سعر التكلفة لفترة مؤقتة بهدف استبعاد منافسین من السوق

باإلشهار والذي یهدف عن طریق مدكما یشكل بیعا بالتخفیض البیع بالتجزئة المسبوق أوالمرفق 
2بصفة سریعة .،لى بیع السلع المودعة في المخزنتخفیض في السعر إ

دي مند ثالثة أشهراوال یجوز أن یشمل البیع بالتخفیض إال السلع التي یشتریها العون االقتص
3على األقل ابتداء  من تاریخ بدایة البیع بالتخفیض.

یة بیع بالتخفیض ویجب أن تتم كل عمل،في السنة المدنیةالتخفیض مرتین ویرخص بالبیع ب
خالل الفصلین الشتوي والصیفي .،أسابیع متواصلة6التي تكون مدتها ستة 

غیر أنه یمكن العون االقتصادي توقیف البیع بالتخفیض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة 
4المذكورة أعاله.

أطروحة لنیل درجة ،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي: الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،كتو محمد الشریف- 1
.175ص،2004/2005،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو،فرع القانون العام،دكتوراه في القانون

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 02/01المادة - 2
،والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود

.2006یونیو 21ؤرخ في م،41الجریدة الرسمیة عدد
یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 02/02المادة -3

والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود
یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 03/02المادة -4

.والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود



التجاریةالممارساتجرائمتحدیداألولالفصل

79

فترة الشتویة وبین ینجز البیع بالتخفیض خالل الفترات الممتدة بین شهري ینایر وفبرایر من ال
.1شهري یولیو وغشت من الفترة الصیفیة

والجذیر بالذكر أنه یجب على كل عون اقتصادي یرغب في البیع بالتخفیض أن یقوم بإیداع 
تصریح لدى المدیر الوالئي المختص إقلیمیا مرفقا بالوثائق التالیة:

الصناعة التقلیدیة نسخة من مستخرج سجل ،نسخة من السجل التجاري أو عند االقتضاء-
،والحرف

.قائمة السلع موضوع البیع بالتخفیض-

.2قائمة تبین التخفیضات في األسعار المقرر تطبیقها وكذا األسعار الممارسة سابقا،-

وبعد تقدیم الملف كامال إلى المصالح الخارجیة للتجارة والمتمثل في مدیریات التجارة على 
بالتخفیض خاللصة تسمح له بالشروع في البیع تسلم للعون فورا رخ،مستوى كل والیة

.3المدة المحددة 

وفي حالة حصول العون االقتصادي على الرخصة بالبیع بالتخفیض وجب علیه أن 
یمارس فیه نشاطه وبكل المحل الذيیمارس رخصته عن طریق اإلشهار على واجهة 

تخفیض كما یجب أن ویجب أن یحدد تواریخ بدایة ونهایة البیع بال،الوسائل األخرى
.4تعرض السلع محل التخفیض منفصلة عن السلع األخرى

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215رسوم التنفیذي رقم من الم03/03المادة - 1
والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 06/01المادة - 2
والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 06/02المادة -3
والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود

ممارسة البیع یحدد شروط وكیفیات ،2006یونیو 18المؤرخ في 06/215المرسوم التنفیذي رقم من 05أنظر نص المادة -4
بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح

.الطرود
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في:وتظهر اختالفات بین البیع بأسعار مخفضة تعسفیا والبیع بالخسارة تمثل 

منخفضة تعسفیا ممارسة مقیدة للمنافسة یخضع ألحكام البیع  بأسعار:القانونيمن حیث التكییف 
على أنهم ممارسة تجاریة غیر شرعیة بالخسارة نما یكیف البیعبی،المتعلق بالمنافسة03/03األمر 

المعدل والمتمم.04/02یخضع ألحكام القانون رقم 

یتمثل أطراف العالقة في البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في مؤسسة وفق :العالقةمن حیث أطراف 
سارة بالمعنى والمستهلك بینما جاء النص في البیع بالخ03/03من االمر 03/01مفهوم نص 

.1المستهلكأوتاجر أو تجاریكون بینالواسع دون أن یحدد الطرف الثاني في العالقة قیمكن أن 

إذ ،تعسفیا بنشاط اقتصادي واسعیتعلق البیع بأسعار منخفضةالنشاط:أما من حیث نطاق 
إعادة البیع یتضمن عملیات اإلنتاج والتحویل والتسویق بینما یقتصر البیع بالخسارة على نشاط 

ویتبّین ذلك من خالل استعمال المشرع لعبارة ویمنع إعادة البیع.

ویعتبر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في ممارسات تتمثل في عرض وممارسة األسعار بینما 
یقتصر البیع بالخسارة على البیوع التامة.

لسعر یساوي أو اقل في البیع بأسعار مخفضة تعسفیا، یمكن أن یكون ا:من حیث السعرأما 
من التكالیف، بینما في البیع بالخسارة، یشترط في السعر أن یكون أدنى من سعر التكلفة، إذ 

" ... بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي ..." وهو ما یشكل البیع 19جاء في نص المادة 
2بالخسارة.

،أو بین األعوان والمستهلكینویستوي أن یكون إعادة البیع بالخسارة بین األعوان االقتصادیین 
فالعبرة  بإعادة البیع بالخسارة ولیس لمن آل إلیه في األخیر.

كلیة ،حمایة المستهلك و المنافسةمداخلة في الملتقى الوطني حول ، ."بأسعار منخفضة تعسفیاالبیع"،كمالآیت منصور - 1
.04ص، )ةرغیر منشو (،2009نوفمبر 18و 17یومي میرة، ببجایةحقوق بجامعة عبد الرحمان ال

.5ص،نفسهالمرجع -2
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و حتى تقوم جریمة إعادة البیع بالخسارة البد أن تتوافر األركان العامة للجریمة وحیث أن الفعل 
ة بیع حیث یمنع المشرع إعاد،المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم 19مجرم بمقتضى المادة 

سلعة بسعر أدنى من تكلفتها الحقیقیة ویقصد به  سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة 
یضاف إلیه الحقوق والرسوم وعند االقتضاء، أعباء النقل .

ومن هنا تظهر التكلفة أنها ثمن الشراء نضیف إلیها كافة المصاریف وبالتالي في حال بیع العون 
بعین یؤخذتكلفة فهنا یعتبر قد ارتكب جریمة إعادة البیع بالخسارة وال االقتصادي أقل من سعر ال

االعتبار النیة  ألن الجریمة هنا شكلیة تتحقق بمجرد إتیان السلوك اإلجرامي والمتمثل في إعادة 
للبحث في الركن المعنوي أصال فال یهم إن وقعت الجریمة خطأ يال داعوكذلك ،البیع بالخسارة
ألن إتیان العون االقتصادي للسلوك اإلجرامي قرینة قانونیة على اتجاه ،رة بالسلوكأو عمدا فالعب

العكس.إلثباتوهي قرینة قانونیة بسیطة قابلة،إرادته على ارتكاب جریمة إعادة البیع بالخسارة

وقد منع المشرع هذه الممارسة لحمایة صغار التجار من أقویاء السوق أي الموزعین الكبار 
السلع إلى تخفیض قیمةألن ،فظة على المستهلكین ضد عروض غالبا ما تكون خادعةوالمحا

درجة بیعها بالخسارة سیؤدي ال محالة إلى زیادة سعر السلعة أو المنتجات األخرى لتعویض 
1الخسارة من حیث المستهلك .

ثناءات لضرورات وهذه االست،حاالت معینة من تجریم إعادة البیع بالخسارةغیر أن المشرع استثنى
وتتمثل االستثناءاتهذه 04/02من القانون رقم 19/02وقد حددت المادة ومنطقیة،عملیة 

:في  

السلع السریعة التلف والمهددة بالفساد السریع.- 1

لسلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغیر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ حكم ا- 2
قضائي.

كذلك السلع المتقادمة أو البالیة.السلع الموسمیة و - 2

.110ص،المرجع السابق،04/02والقانون 03/03التجاریة وفق األمر الممارساتالمنافسة و قانون،كتو محمد الشریف-1
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السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها بسعر أقل، وفي هذه الحالة یكون السعر - 3
الحقیقي إلعادة البیع سعر إعادة التموین الجدید.

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف األعوان - 4
2ین بشرط أال یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة.االقتصادیین اآلخر 

إال أنه وما یالحظ  أن ممارسات ،وبالرغم من تحدید االستثناءات من قبل المشرع
من وضوح االستثناءات إال أنهم ال یتقیدون فبالرغم ،االقتصادیین في أسواقنا یسودها الغش

محالتنا طیلة السنة بالرغم من علمهم أن هذا موضوع "solde"بها حیث أصبح شعار 
الشعار یخص فقط السلع التي انتهى موسمها دون غیرها ألنها وحدها التي یمكن أن تباع 

.2باإلضافة إلى الحاالت المقررة قانونا،1ابأقل من تكلفته

إعادة البیع بالخسارة جریمة یعاقب منها تكون الممارسات التجاریة، وبالرغم من أن
هدف حمایة مصلحة األعوان االقتصادیین المنافسین ومصلحة المستهلك، ألن مثل هذا الفعل ب

، غیر أن ما یالحظ هو یعتبر قضاء على بقیة المنافسین من خالل التعسف في تحدید األسعار
سیادة الفوضى في األسواق هذا ما یؤدي إلى الضغط على إرادة المستهلك الذي یلجأ إلى الشراء 

ا منه أن بحیث لوال هذه العبارة لما اشترى أصال ظنّ "تفریغ المحل ""  أو "تخفیضب عبارة بسب
م إعادة من أجل ذلك تدخل المشّرع بموجب قانون الممارسات  التجاریة وجرّ ،البائع یبیع بالخسارة

الحاالت المستثناه  بنص القانون.عداالبیع بالخسارة 

من أثر على على اضطراب السوق، حیث تؤدي مةباإلضافة إلى ما تشكله هذه الجری
وبالتالي إدراج ،إلى إضطرابه وعدم استقراره خصوصا عندما یهیمن عون اقتصادي على السوق

المعدل والمتمم واعتبارها جرائم 04/02إعادة البیع بالخسارة ضمن الجرائم وفق القانون رقم 

المتممالمعدل و 04/02من القانون رقم 19المادة –1

البیع في قانون المنافسة و الممارسات جرائمسمیحةعالل و.المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 19/02المادة -2
.75، ص 2004/2005،قسنطینة،منثوريجامعة ،كلیة الحقوق،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،التجاریة
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المشرع الدي حاول أن یشمل بتجریمه كل خطوة إیجابیة من شرعیة تعتبرممارسات تجاریة غیر 
السلوكات التي من شأنها أن ترتب الفوضى وعدم المنافسة الشریفة بین األعوان االقتصادیین.

إعادة بیع المواد األولیة على حالتهاةرابعا: جریم

تعتبر عملیة تحویل المواد األولیة نشاط تجاري بحسب الموضوع حیث تشكل هذه العملیة 
1طا أساسیا لكثیر من المؤسسات وتحصل من ورائه على الكثیر من األرباح.نشا

ونظرا لهذا فإن المشرع قد جّرم المشرع بیع المواد األولیة التي تم اقتناؤها من أجل تحویلها 
حیث یمنع المشرع إعادة بیع المواد األولیة في ،2فإذا باعها على حالتها األصلیة تعتبر جریمة 

رة كتوقیف النشاط وتغییره أو األصلیة إذا تم اقتناؤها قصد التحویل باستثناء الحاالت المبرّ حالتها 
في حالة القوة القاهرة.

وحتى یمكن القول بوجود جریمة البد أن تتوافر هناك أركان وخاصة السلوك اإلجرامي لهذه 
ادة األولیة على حالتها.هذه األركان خالل النص التجریمي إلعادة بیع المونستنتجالجریمة

في:وتتمثل هذه الشروط 

تحویلها.شراء العون االقتصادي سواء كان منتجا أو مصنعا المادة األولیة بغرض -

بیع العون االقتصادي المادة األولیة على حالتها دون تحویلها.-

ا فإذا توافر الشرطان اعتبرت ممارسة تجاریة غیر مشروعة یعاقب علیها المشرع وفق
والمتمم.المعدل 04/02للقانون رقم 

في:غیر أن المشرع استثنى بعض الحاالت من مجال التجریم وتتمثل هذه الحاالت 

یحدد كیفیات ممارسة نشاطات استراد المواد األولیة والمنتوجات ،2005نوفمبر 30مؤرخ في ال05/458مرسوم تنفیذي رقم -1
.، معدل ومتمم بمقتضى المرسوم 2005دیسمبر 4، مؤرخ في 78جریدة رسمیة عدد،والبضائع الموجهة إلعادة  البیع على حالتها

.2018مؤرخ في األول فیفري سنة ،06جریدة رسمیة عدد ،2018جانفي 30المؤرخ في 18/51التنفیذي رقم 
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 20المادة -2
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ففي حالة توقف العون االقتصادي عن النشاط الذي یمارسه كأن ،التوقف عن ممارسة النشاط-
فتلجأ ،على حالتهایعلن إفالسه أو یغلق المحل او المؤسسة هنا یمكن له بیع المادة األولیة

وهذا شيء منطقي ألن ،المؤسسة إلى التخلص من المواد األولیة بحوزتها ببیعها دون تحویلها
المعدل والمتمم حمایة السوق بأعوانه 04/02المشرع یقصد من خالل أحكام القانون رقم 

غرضه هو ولیس ،كل الممارسات الضارة التي تهدد استقرارهومستهلكیه بتجریماالقتصادیین
التضییق على العون االقتصادي.

تغییر النشاط فإذا غیر العون االقتصادي نشاطه فاألكید هو تخلصه من المواد األولیة عن -
طریق بیعها وفي هذه الحالة یكون البیع مباحا.

وألحق ضررا ةالمؤسسحالة القوة القاهرة فإذا تعرضت المؤسسة لقوة قاهرة كحریق شب في -
یكون البیع هنا مبرر مع صراحة النص  ،یستحیل معها االستمرار في النشاطبالمؤسسة بحیث

وهذا لتجنب خسارة أخرى یمكن أن تلحق العون االقتصادي.

:رابعالفرع ال

.غیر شرعیةممارسة أسعار جریمة 

شرعیة إال أن المشرع غیررغم أن ممارسة أسعار غیر شرعیة تعتبر ممارسة 
ألهمیة األسعار في استقرار ونظراشرعیةعنوان ممارسة أسعار غیر ص لها فصال تحت خصّ 

ل المشرع تدخّ حیثالسوق بل أبعد من ذلك بل في استقرار المجتمع وتحقیق األمن واالستقرار
ونــمن القان23و22حیث المادتین10/06بمقتضى القانون 2010وعّدل هذا الفصل في 

..مكرر22استحدث مادة جدیدة وهي المادة رعیة كماالشالمتعلقة باألسعار غیر 02-04رقم

حیث أوجب على كل عون اقتصادي تطبیق هوامش الربح واألسعار المحددة أو المسّقفة أو 
.1المصدق علیها

تنص على كل بیع سلع 22حیث كانت المادة04/06من القانون رقم04المعدلة بموجب المادة 04/2من القانون رقم22المادة-1
.ه طبقا للتشریع المعمول بهنضمن احترام نظام األسعار المقننتم إالتخضع لنظام حریة األسعار، ال یمكن أنأو تأدیة خدمات ال
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مكرر بحیث یجب أن تودع تركیبة أسعار السلع 22المادة وقد استحدث المشرع 
یث أو تسقیف هوامش طبقا للتشریع والتنظیم والخدمات السیما تلك التي كانت متمثل تدابیر تحد

المعمول بها لدى السلطات المعنیة قبل البیع أو تأدیة الخدمة.

الفقرة األولى

التالعب في أسعار السلع المقننة

یقصد بالتالعب في األسعار المقننة التسعیر الجبري وهو قیام السلطة المختصة بتحدید أسعار 
وفي المقابل تلتزم الدولة اتجاه التاجر ،التي یتم التعامل على أساسهاالسلع والخدمات األساسیة

الملزم بالتسعیرة الجبریة للسلع الغدائیة بأن تقدم له المعونة والدعم الكافي للحصول على المواد 
.1ویتم ذلك بكافة الوسائل المتاحة ،التموینیة بأسعار معتدلة

ارة التجارة أو أیة هیئة أخرى مختصة في وضع أسعار والسلطة المختصة بالتسعیر الجبري هي وز 
، ویكون السعر المحدد من طرف الدولة ملزما للتجار تحت طائلة الجزاء 2محددة لسلع معینة 

.االقتصاديالجنائي ویعتبر من صور تدخل الدولة في المجال 

جي وهام فتتكفل وهذا التدخل نتیجة لما تكتسبه بعض السلع والخدمات من طابع استراتی
الدولة بتحدید أسعارها دون أن یتدخل الخواص في ذلك وبالتالي ال یمكن لألعوان االقتصادیین 

ویكون هذا السعر محددا بشكل صریح ومحدد وبوجه ،تجاوز السعر المحدد من طرف الدولة
لبس أساس وضع ضوابط معینة یؤدي إعمالها إلى تحدید السعر بشكل الیتم علىأو قد ،قاطع

.3فیه

.07ص،المرجع السابق،مجمد محمد مصباح القاضي-1
.15ص، 2004،مصر،اإلسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،جرائم التسعیر الجبري،محمود محمد عبد العزیز الزیني-2
.177ص،المرجع السابق،السید محمد السید عمران3
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والمقصود بمخالفة نظام التسعیر الجبري هو رفع أسعار المنتجات أو الخدمات أو تخفیضها عن 
. 1السعر المحدد لها أو القیام بفرض سعر معین على البائع المفرد من قبل المنتج أو بائع الجملة 

عن بیع سلعة أو متناعباالالمحظور االتفاقعن البیع ویتمثل في االمتناعویدخل في هذا المفهوم 
یتم من خالل لجوء عدة مؤسسات تابعة لنفس قطاع اإلنتاج أو االتفاقالتحریض علیه وهذا 

الخدمات إلى المبادرة نحو التشاور فیما بینها حول تشجیع االرتفاع الموحد لألسعار ویستوي أن 
التداول وكذلك الحال سلعة تموینیة (مسعرة أو محددة الربح) أو سلعة حرةاالتفاقیكون موضوع 

على فرض حد أدنى لسعر سلعة معینة فالمصلحة التي یحمیها المشرع هنا هي لالتفاقبالنسبة 
.2حمایة للمستوى العام لألسعار

وبهذا الشأن صدرت مجموعة من النصوص القانونیة التي تحدد بعض أسعار السلع والخدمات 
المثال:بیل الخاضعة لنظام تقنین األسعار نذكر منها على س

المواد الغدائیة:أوال:

.3القمح الصلب-
.4فرینة الخبز-
5.الحلیب المبستر والموضب في األكیاس-

،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم اإلقتصادیة،أنور محمد صدقي المساعدة- 1
.118، ص 2007،األردن

وما بعدها436ص،2009،المكتب الجامعي الحدیث،الجرائم اإلقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة،نسرین عبد الحمید-2
،یحدد أسعار القمح والصلب عند اإلنتاج في مختلف مراحل توزیعه،2007دیسمبر 25المؤرخ في ،07/402رسوم تنفیذي رقم م-3

.2007دیسمبر 26، مؤرخ في 80الجریدة الرسمیة العدد
،التوزیعیتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل ،1996أفریل 13، المؤرخ في96/132مرسوم تنفیذي رقم -4

.1996أفریل 14مؤرخ في ،23الجریدة الرسمیة العدد 
یتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر والموضب في األكیاس عند ،2001فبرایر 12المؤرخ في 01/50مرسوم تنفیذي رقم -5

.2001فبرایر 12مؤرخ في ،09الجریدة الرسمیة العدد،اإلنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع
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.1الزیت الغدائي والسكر-
ثانیا :الخدمات :

2نقل الركاب عبر الطرقات بواسطة سیارات األجرة " طاكسي"

3نقل الركاب عبر الطرقات " خدمة الركاب"

:یةثالثا : المواد الصناع

.4الغاز الطبیعي -
. 5الغاز الطبیعي المضغوط كوقود-

إن الدولة ال یكون لها أي تأثیر على عملیة التسعیر للسلع والخدمات في ظل تطبیق 
إال إذا تجاوزت أسعار السلع والخدمات الخطوط الحمراء من ،اقتصاد السوق والمنافسة

.6وفرة لدى جموع المستهلكینحیث تجاوزها المبالغ فیه على قدرات الشراء المت
من أجل تحكم أكبر في أسعار المنتوجات ذات االستهالك الواسع فإن المشرع تدخل من 

فبالرغم أن ممارسة أسعار ،وقد أدرج أحكاما جدیدة2010خالل التعدیل األخیر في أوت 
غیر شرعیة تعتبر ممارسة في شرعیة إال أن المشرع خّصص لها فصال تحت عنوان 

وكذا هوامش الربح القصوى االستهالكیحدد السعر األقصى عند ،2011مارس06المؤرخ في ،11/108وم تنفیذي رقم مرس-1
وعند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي الزیت الغدائي المكرر العادي والسكر األبیض، الجریدة الرسمیة العدد رقم دواالسترداعند اإلنتاج 

.2011مارس 09مؤرخ في ،15
الجریدةاألجرةیتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات ،1996ینایر 15المؤرخ في ،96/40مرسوم تنفیذي رقم -2

.1996ینایر 17مؤرخ في ،04الرسمیة عدد 
لمؤرخ في ا،04الجریدة الرسمیة عدد ،یتضمن تعریفة نقل الركاب برا،1996ینایر 15المؤرخ في 96/39تنفیذي رقممرسوم -3

.1996نایری17
،04الجریدة الرسمیة العدد،یحدد أسعار البیع الداخلي للغاز الطبیعي،2005أفریل 24المؤرخ في 05/128مرسوم تنفیذي رقم -4
.2004أفریل 24في خمؤر 
عر بیع الغاز الطبیعي یحدد حد الربح عند التوزیع بالتجزئة وس،2005سبتمبر 10المؤرخ في ،05/313مرسوم تنفیذي رقم -5

.2005سبتمبر 10في خمؤر ،62الجریدة الرسمیة العدد،المضغوط كوقود
عمان  ،دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة،الطبعة األولى،أساسیات التسعیر في التسویق المعاصر،محمد إبراهیم عبیدات-6

.60،ص2004األردن 
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نظرا ألهمیة األسعار في استقرار السوق بل أبعد من ذلك وهذارسة أسعار غیر شرعیة مما
من القانون رقم 23و22بل في استقرار المجتمع وتحقیق األمن فیه حیث عدل المادتان 

مكرر.22المتعلقة باألسعار غیر الشرعیة واستحدث مادة جدیدة وهي المادة 04/02
تطبیق هوامش الربح واألسعار المحددة أو المسّقفة أو ياقتصادحیث أوجب على كل عون

المصادق علیها.
مكرر بحیث نفي یجب أن تودع تركیبة أسعار السلع 22وقد استحدث المشرع المادة 

والخدمات السیما تلك التي كانت متمثل تدابیر تحدیث أو تسقیف هوامش طبقا للتشریع 
نیة قبل البیع أو تأدیة الخدمة.والتنظیم المعمول بها لدى السلطات المع

نفس الشروط عندما تكون والخدمات تضمنیطبق هذا االلتزام بإیداع تركیبة أسعار السلع 
هذه السلع والخدمات محل تدابیر تصدیق الهوامش واألسعار تحت شروط وكیفیات إیداع 

تركیبات األسعار.
تحدید أسعار السلع والخدمات والقاعدة العامة في األسعار هو حریتها، حیث تترك مسألة

حین تتدخل الدولة لتحدد بواسطة الحریة تتقیدالسوق، إال أن هذه لمختلف الفاعلین في
التنظیم أسعار بعض السلع والخدمات نظرا لطابعها االستراتیجي ومنعا لتعسف بعض 

لفة قصد األعوان االقتصادیین ومن هنا اعتبر المشرع القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التك
التأثیر على هامش الربح أو الزیادة في أسعار السلع والخدمات المحددة والمسقفة جرائم 

وتكون السلوكات اإلجرامیة الممیزة كاآلتي:

إخفاء الزیادات غیر الشرعیة..1

على ارتفاع أسعار واالستیراد والتوزیععدم تجسید أثر االنخفاض المسجل لتكالیف االنتاج .2
السلع والخدمات.

عدم إیداع تركیبة األسعار..3

تشجیع غموض األسعار والمضاربة في السوق..4
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1إنجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع..5

كل هذه األفعال هي صور جریمة ممارسة أسعار غیر شرعیة والتي یعاقب علیها القانون.

طاق) جریمة ممارسة والمالحظ أن المشرع خالل تعدیله لهذه المادة قام بتوسیع مجال(ن
أسعار غیر شرعیة حیث أضاف صور أخرى لم یكن منصوصا علیها من قبل وهي:

تشجیع غموض األسعار والمضاربة في السوق.-

إنجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة، عدم تجسید أثر االنخفاض المسجل -
ة من شأنها أن تعطل مراقبة لتكالیف اإلنتاج واالستیراد وهذا من أجل منع أي تالعب أو مناور 

األسعار في السوق وبالتالي طریقة لضمان استقرار السوق من خالل ضمان استقرار األسعار. 
وبالتالي الحفاظ على مبدأ حریة المنافسة.

:الثانیةالفقرة 

التكلفة.التصریح الكاذب بأسعار 

لى الفاتورة باإلضافة إلى إن المقصود بسعر التكلفة الحقیقي هو سعر شراء الوحدة المكتوب ع
متعلق بالسلع والخدمات واألمر هناوقد یقتضي األمر ذلك أعباء النقل ،كافة الحقوق والرسوم

التي یكون فیها هامش الربح مرتبط بسعر التكلفة بحیث قد یلجأ التاجر أو من یقوم بعرض 
سواء بالزیادة أو السلعة إلى إصدار تصریح مزیف بسعر التكلفة قصد المساس بهامش الربح 

.2بالنقصان 

وقد یحدث أن تباع السلعة في غالف یؤدي إلى زیادة وزنها على النحو یجعل القدر الحقیقي 
ال بنص إ–وال یجوز فیكل األحوال ،المباع من السلعة غیر متساوي مع السعر المدفوع فیها

ن مستقل له في احتساب وزن الغالف ضمن وزن السلعة مع محاسبة المشتري على ثم-خاص
وقت واحد.

-10/06من القانون رقم 04المعدلة بموجب المادة 04/02من القانون رقم 23المادة -1
وما بعدها.36، ص2008،مصر،اإلسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،الحمایة الجنائیة للمستهلك،أحمد محمد محمود خلف-2
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هذا وقد منع المشرع البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي وهذا المنع له مبرره كون 
أن المستهلك یصبح مسّیرا ال مخیرا وخاصة أن قانون الممارسات التجاریة جاء لحمایة مبدأ 

كل عون اقتصادي ملزم وبالتالي،حریة األسعار أي أن التحدید یكون تلقائیا من قبل السوق
لـأن ذلك من شأنه ،باحترام هذا التحدید ویمنع علیه البیع بسعر آخر منخفض عن سعر التكلفة

أن یفقد السوق توازنه وهذا عن طریق المساس ببقیة األعوان االقتصادیین واختالل مبادئ 
المنافسة .

من هذا الحكم :1ویستثني المشرع

بالفساد السریع .السلع السهلة التلف والمهددة -
السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط.-
السلع المتقادمة والبالیة تقنیا.-
السلع التي تّم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید وفي هذه الحالة السعر -

الحقیقي یساوي سعر إعادة التموین.
یساوي السعر المطبق من طرف األعوان المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع-

البیع بالخسارة.المتنافسین حدال یقل سعر البیع من طرف اآلخرین بشرط أناالقتصادیین

وعلیه فإن المشرع ّجرم كل فعل یتعلق بتصریحات كاذبة أو مزیفة أو كان بمثابة مناورة تهدد 
ك ضد عروض غالبا ما تكون وذلك حفاظا على مصلحة المستهل،المصالح المادیة للمستهلك

خادعة ولعل الهدف من وراء تجریم هذا الفعل هو اتجاه نیة التاجر من خالل ممارسته لهوامش 
لصالح المستهلكین هو تحویل الزبائن مما یلحق أضرارا بمنافسیه خاصة مكنهم ربح منخفضة
والسبب الثاني هو حمایة المستهللك من تضلیل التجار.،صغار التجار

والمتمم.المعدل،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04/02من القانون رقم 19وقد نصت المادة  -1
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: ةثالثقرة الالف

.تشجیع غموض األسعار والمضاربة في السوق

إن المقصود بالمضاربة غیر المشروعة هو سلوك ینطوي على استخدام وسائل احتیالیة بهدف 
یقرر المشرع حمایتها من هذه التأثیرات ،التالعب باألسعار أو بالعرض والطلب على سلع معینة

.1المفتعلة

ما یلجأ قصد الترویج لما یبیعه إلى إذاعة أخبار كاذبة غیر صحیحة بین إن التاجر عادة
الجمهور وعرض بضاعة في السوق لتشویش األسعار أو إغراء البائعین بأرباح تزید على األرباح 

2القانونیة أو بأیة وسیلة أو أیة طریقة أخرى غیر مشروعة للغایة ذاتها.

أن التخفیض ذلكوٕانقاصهیجب التمییز بین تخفیض السعر أنه ،وما تجدر اإلشارة إلیه
بینما إنقاص السعر قد یكون ،لسعر سلعة أو خدمة معینة قد یكون مخططا ومبرمجا مند البدایة

باإلضافة إلى أن تخفیض السعر یكون لجدب ،ولظروف خارجة عن إرادة المؤسسةاضطراریا
بینما یعني ،السوقواحتكارالمنافسةعن الماركات المزید من المشتریین لماركة معینة وٕابعادهم 

إنقاص السعر للسلعة ممارسة تنافسیة لكنها دلیل على مرور المؤسسة أو التاجر على ظروف 
تؤدي إلى اإلنقاص.

من قانون العقوبات الفرنسي قد جرم 419إن المشرع الفرنسي من خالل نص المادة 
اربة على خفض أو رفع األسعار المصطنع للسلع والمنتجات استخدام الوسائل االحتیالیة للمض

ذات األهمیة الخاصة أو العامة أو الشروع في ذلك وعلى هذا األساس عاقبت المادة كل من 
یحدث زیادة أو انخفاضا یفوقان أو یتدنیان عن األسعار التي یحددها التنافس التجاري الحر 

سواء من خالل تجمعات أو ،یةلال وسائل احتیاعندما یحصل هذا التالعب باستعم،والطبیعي

440ص،المرجع السابق،نسرین عبد الحمید-1
.اوما بعده368ص، المرجع السابق،القاضي غسان رباح-2
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اتفاقا منهم على بیعها بسعر واحد أو عدم بیعها بسعر ،اتحادات تحصل بین تجار السلعة نفسها
.1واحد

في أسعار السلع والمنتجات اضطرابومن بین الوسائل االحتیالیة التي قد تستعمل قصد إحداث 
یلي :نجذ ما

كاذبة أو مزورة في السوق على مستوى توزیع أو سعر سلعة ما ویتحقق نشر وقائع أو معلومات -
النشر سواء بوسائل الصحافة واإلعالن أو بأحادیث عامة أو بغیر ذلك من الوسائل التي تأخذ 

طابعا ظاهریا وخارجیا في اإلتصال.

علیها.طرح كمیات كبیرة من السلع في السوق ال تتفق ومعدالت الطلب -

البائعون.أعلى ثمنا للسلعة بأكثر مما یطلبه عرض أسعار -

سحب السلعة في التداول واختزانها في ید واحدة.-

2أیة طریقة أخرى احتیالیة.-

ومن هنا نجذ أنه من الجید تجریم المشرع للمضاربة باألسعار وتشجیع غموض األسعار 
فحفاظا على مصلحة نظرا لما تخلفه من مخاطر على النظام العام االقتصادي واالجتماعي 

المشرع وجرم مثل هذه السلوكات التي یستهان بها في بعض للدولة تدخلالمجتمع والمصالح العلیا 
آثارها وخیمة في الكثیر من الحاالت على السوق وعلى المجتمع.الحاالت ولكن 

،طرابلس،المؤسسة الحدیثة للكتاب،مقارنةدراسةاالقتصادیةفي الجرائم المعنويمكانة الركن،جرجس یوسف طعمة- 1
.96،ص2005لبنان،

440السابق، صالمرجع ،نسرین عبد الحمید-2
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الثاني:المطلب 

قدیةتعاالممارسات التجاریة الجرائم

جرائم وفقا للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لقانون المحدد كل مخالفة قواعد اتش

العقوبات.لهذا القانون باعتباره قانونا مستقال عن قانون 

متمیزة عن قانون العقوبات بحیث كرس ظاهرة الحمایة وأحكام وقد أتى هذا القانون بقواعد قانونیة 

بعد ،العامة للعقدقة بین القانون الجزائي والنظریة الجزائیة في العالقات التعاقدیة التي وّطدت العال

التعاقدیة.أن كانت الجزاءات المدنیة هي المهیمنة على العالقات 

ویبرر ،هذا ما یعكس ظاهرة التدخل المتزاید لقانون العقوبات في نطاق العالقات التعاقدیة

من حقیقة باتت تمیز العقد وهي نطالقااالفقه دخول القانون الجنائي على خط العالقات التعاقدیة 

بل هو ،فالعقد لیس أداة لألفراد في عالقاتهم االقتصادیة واالجتماعیة فحسب،اجتماعیاكونه عمال 

ة نظرا لتعلق من هنا أصبغ العقد بالحمایة الجزائی،1أیضا أداة  المجتمع للدخول في تلك العالقات

التعاقدیة التجاریة المترتبة تمس المجتمع والسوق ونظرا لكون الممارسات،مصلحة المجتمع به

بصفة عامة ولم تعد آثاره  محصورة بین أطرافه فقط بل تمتد إلى السوق عموما بكل الفاعلین فیه 

المعدل والمتمم 04/02لذلك أعتبر المشرع كل الممارسات التجاریة التعاقدیة المخالفة للقانون رقم 

جریمة .

توممارسا)األولالفرع ونتناوله في (إلى ممارسات تجاریة تدلیسیةرسات المماهذهتنقسم و 

).الفرع الثاني(ونتناولها في تعاقدیة تعسفیة
-2015، 2جامعة البلیدة ،الخاصمقدمة لنیل الدكتوراه في القانونرسالة، الجزائريفي التشریع االستھالكعقد ،محمد عیاض عماد الدین- 1
.152ص، 2016،
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األول:الفرع 

الممارسات التجاریة التدلیسیة

المعدل والمتمم نجذ أنه لم یعرف الممارسات التجاریة 04/02بالرجوع إلى القانون رقم 
وٕانما قام بتعدادها ومنعها.،ةالتعسفیالتعاقدیة 

بحیث ،دي بنا للرجوع للقواعد العامةهذا ما یؤ ،وحیث أن األصل في التدلیس هو القانون المدني
بحیث لوال تلك الطرق ،عرف التدلیس بأنه لجوء أحد المتعاقدین إلى طرق ووسائل احتیالیة

1والوسائل لما أقدم الطرف الثاني على التعاقد. 

إلى الحیلة والخداع لحمله على بااللتجاءویعرفه الفقه بأنه إیهام الشخص بغیر الحقیقة 
.2التعاقد

التعاقد.إلى الحیلة والخداع لحمله على بااللتجاءإذا التدلیس هو إیهام الشخص بغیر الحقیقة 

غلط یدفعه إلى شخص فيإلیقاعوهو إیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد واستعمال الحیل 
.3إصدار تصرف قانوني.

.المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني75/58من األمر 86المادة -1
،العقد واإلرادة المنفردة،مصادر االلتزام،النظریة العامة لاللتزاماتالمدني:رح القانون في شحالواضالصبري، محمد سعدي - 2

.176، ص2011،الجزائر،الهدىدار،طبعةدون ،دراسة مقارنة في القوامین المقارنة
نظریة الغلط مستقلة عن التدلیس من عدة نواحي:-3
الغیر.المدلس علبه في غلط بسبب -
س أمر یسیر عكس الغلط الدي یتعلق بالحالة النفسیة.اثبات التدلی-
إذا حصل بطرق احتیالیة فإنه یمكن ابطال العقد ولكنالعقدغن الغلط في الحساب أفي القیمة لم یبلغ حدا من الجسامة ال یبطل -

للتدلیس.
.17، صالسابقالمرجع، فیالليأنظر علي 
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عنصر مادي وآخر ،من خالل هذه التعاریف نستنتج أن التدلیس یتكون من عنصرینو 
1أو عنصر موضوعي ونفسي. ، معنوي

فأساس التدلیس هو ،فالعنصر المادي أو الموضوعي یقوم على أساس استخدام طرق احتیالیة
.2یتضمن الوسائل واألدوات التي تؤدي إلى هذه النتیجة االحتیال والتضلیل والبد أن

فأساس التدلیس هو االحتیال والتضلیل وعلى ذلك البد أن یتضمن الوسائل التي تؤدي إلى هذه 
النتیجة ومثال ذلك البد أن یقدم شهادات مزورة وانتحال شخصیة الغیر من أجل الدفع إلى 

. 3التعاقد

هي شتى األفعال والطرق المختلفة التي یستعین بها المدلس الخفاء و الحیل ویقوم التدلیس على 
فالعبرة في الحیل هي بتضلیل ،الحقیقة عن المدلس علیه وٕایقاعه في الغلط یحمله على ابرام العقد

.4بغض النظر عن الوسیلة المستعملة والتي ال یمكن ذكرها أو حصرها ،المتعاقد

التدلیسیة بأنهاالممارسات ي یقوم علیها التدلیس یمكن تعریفمن خالل  التعاریف والعناصر الت
یسعى من ورائها التاجر إلى التدلیس على الغیر وٕایقاعه في الغلط وٕایهامه تلك الممارسات التي 

.بما یخالف الواقع أو الحقیقة

غیر أنه ،وبغض النظر عن النواهي األخالقیة،قد یلجأ المدلس إلى الكذب إلخفاء الحقیقة
هناك من األعراف والعادات التي تسمح بالمبالغة في مدح السلع بالنسبة للتجار فیكون الكذب 

5مباحا أحیانا ویعتبر تدلیسا أحیانا أخرى. 

.717ص ،محمد السعدي الصبري، المرجع السابق-1
.177ص ،المرجع نفسه2
.176ص،نفسهالمرجع -3
.177ص ،المرجع السابق،علي فیاللي-4
.178ص،نفسهالمرجع -5
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ویرجع التمییز بین حالتي الكذب إلى القانون الروماني الذي كان یصنف التدلیس 
لتدلیس الحسن هو مجرد أكاذیب بسیطة ال یعاقب علیها فأما ا،إلى تدلیس حسن وتدلیس قبیح

1الناس.القانون بینما التدلیس القبیح هو أكاذیب أكثر خطورة على 

حیث یرى ،وقد أخذ القانون الفرنسي القدیم بهذه الفكرة وهناك من الفقهاء ما یبرره حتى اآلن
ن السماح بإبطال العقد كلما قام المتعاقد اإلخوة مازو أن هذا التمییز ال یزال مبررا حتى اآلن أل

كماالتدلیس یقتضي وجود حدود لمفهوم فاستقرار المعامالت ،بحیل ضئیلة یكون خطرا اجتماعیا
ال یرتكب خطأ عندما یتصرف وفقا أن االعتداد بالتدلیس یقوم على الخطأ المقصود والتاجر

.2دح وترویج السلعبالمبالغة في مخاصة إذا تعلق األمر،لعادات المهنة

حیث وضع ،كما یثیر الفقه إلى مسألة الكتمان أو ما یسمى أو ما یسمى بالسكوت العمدي
القضاء الفرنسي جوابا على هذه المسألة أنه من الصعب اعتبار السكوت العمدي تدلیسا خاصة 

3وأن المتعاقد غیر ملزم باإلفضاء.

ف المشرع الممارسات التجاریة التدلیسیة إلى ي فقد صنّ أما بالرجوع إلى التشریع الجزائر 
نوعین ممارسات تجاریة تدلیسیة تؤدي إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملة التجاریة وممارسات تجاریة 

السلع.متعلقة بحیازةتدلیسیة 

:األولالصنف -أوال

في:وتتمثل 04/02من القانون رقم 24حددت أشكاله المادة 

وارق القیمة التي یتم النص في الفاتورة على سعر معین ویتم دفع أو استالم مبلغ دفع واستالم ف-
المبلغین.مغایر ویتم دفع الفارق بین 

1-ROTTENHOF, le droit pénal du contrat, LGDJ ,1970,p44.
2 -MAZEUD et TUNC, traite théorique et pratique de la responsabilité civile ,   n 06 ,p 153.
3 - dejeglart , l’obligation  de renseignement des contrat dans les contrats, RTDC,1945,p1
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تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة بحیث تكون القیمة الحقیقیة فیها لیست الحقیقیة للمعاملة -
اتیر المزورة من أجل التهرب من بل قیمة مزورة أو ال وجود لها أصال، ویتم اللجوء إلى الفو 

دفع الضریبة التي یتم تقدیرها بناء على المبالغ المحددة في فواتیر التاجر.
إتالف الوثائق المحاسبیة وٕاخفائها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعامالت التجاریة وذلك بأیة -

وسیلة كانت.
وللتي تؤدي بالمستهلك إلى التعاقد ویلجأ المتعاملون االقتصادیون إلى هذه الطرق االحتیالیة 

بها.بهدف إخفاء قیمة المعامالت التجاریة الحقیقیة التي قام 
بغایة إضفاء صفة الحقیقة وهذاومن هنا یلجأ التاجر إلى تحریر فواتیر وهمیة ال وجود لها في 

المشروعیة على التصرفات التي قاموا بها إلیهام األعوان المتخصصین بالرقابة بشرعیة
وشفافیة الممارسات التجاریة.

خفي رقم األعمال الحقیقي قاصدین الوهمیة بغرضوغالبا ما یلجأ التاجر إلى هذه الفواتیر 
الضریبي.شأو الغالتهرب الضریبي بذلك إما

الصنف الثاني: - ثانیا

وهي:تتعلق بممارسات على السلع 

شرعیة.غیر أو تصنیعها بطریقةااستردادهحیازة التاجر منتوجات تم -

حیازة مخزون من المنتوجات بهدف تشجیع ارتفاع األسعار غیر المبرر.-

فیها.حیازة مخزون من المنتوجات التي تندرج في إطار المواد التي یتاجر -

جنحة.كل ممارسات الصنف األول والثاني هي ممارسات تدلیسیة وقد اعتبرها المشرع 
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:انيالفرع الث

المخالفة لألعراف التجاریةاریة الممارسات التججرائم

سّماها لألعراف التجاریة أو كما التجاریة المخالفةتولى المشرع تحدید الممارسات 
مجملها مخالفة لألعراف التجاریة فالتجارة یفترض أن تقوم النزیهة فيالتجاریة غیر الممارسات

ستهلك والعون االقتصادي.على الثقة واالئتمان أو إخالال بالتوازن العقدي بین الم

نص المشرع الممارسات التجاریة غیر النزیهة والتي تعتبر مخالفة لألعراف التجاریة النزیهة 
على المصالح االقتصادیة للعون االقتصادي.االعتداءوالتي تؤدي إلى 

المعدل والمتمم على أنه تمنع كل الممارسات 04/02من القانون رقم 26حیث تنص المادة 
من خاللها یتعدى عون النظیفة والنزیهةجاریة غیر النزیهة المخالفة لألعراف التجاریة الت

آخرین.اقتصادي على مصالح عون أو عد ة أعوان اقتصادیین 

تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون السیما الممارسات التي ةتعتبر ممارس
ي:یقوم من خاللها العون االقتصادي بما یأت

تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس سمعته أو منتوجاته.-

تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار -
الذي یقوم بقصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك أو أوهام في ذهن المستهلك.

تجاریة ممیزة دون ترخیص صاحبها.استغالل المهارة التقنیة أو-

االستفادة منة األسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك قصد األضرار بصاحب -
القدیم.العمل أو الشریك 

وفیما یلي سنتولى شرح كل صورة من صور السلوك اإلجرامي لجریمة ممارسات 
نزیهة.تجاریة غیر 
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ومات سیئة: تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلأوال:

والتشویه ،وهذه المعلومات تمس بشخصیة العون االقتصادي أو بمنتوجاته أو خدماته
خدماته.الزبائن أو بمنتوجاته أو والتشهیر به لزعزعة ثقة اقتصاديیستهدف المساس بصورة عون 

هي:وهذه الممارسة حتى یعاقب علیها القانون یجب أن تجتمع فیها عدة عناصر 

عدواني أو سيء یمس شخصا معینا أو مؤسسة معینة أو منتجا أو خدمة ویكفي أن إعالم -
.باالسمالشخص قابال لمعرفته أو قابال للتعیین 

ویكون 1كما البد أن یحدث التشهیر بنشر معلومات سیئة بین الزبائن بغرض التشنیع والتشویه-
ر معلومات كاذبة تتعلق ، كنش2التشویه بنشر معلومات سیئة تمس بشخصیته أو بمنتوجاته

بوجود دعوى قضائیة موضوعها شهر إفالس عون اقتصادي مما ینعكس سلبا في اعتقاد 
التي یستعملها قي تعامله مع عمالئه وهذا بقصد عمالئه أو إطالق شائعات حول المواد 

صرفهم عنه.

عون ویكون الغرض من تشویه سمعة العون االقتصادي بهدف االنتقاص من شأن ال
المنافس مما یؤدي إلى عدم الثقة فیه من قبل المستهلك والشك فیه فیمتنع عن التعامل معه 

.3بأن العون االقتصادي المنافس على وشك اإلفالس كاالدعاء

ولكي یعاقب القانون على هذه الممارسة یجب أن تمس هذه المعلومات عونا اقتصادیا معینا أو 
یكتفي أن یكون الشخص قابال لمعرفته بسهولة وأنه ال تثور أي منتجا معینا أو خدمة معینة إذ 

.4صعوبة في تحدیده

.115ص،السابقالمرجع ،04/02والقانون 03/03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق األمر ،كتو محمد الشریف-1
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 27/01المادة -2
كلیة ،مسؤولیة مهنیةاألعمال فرعمذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون ،المستهلك في ظل المنافسة الحرةحمایة،أرزقيزوبیر -3

.85، ص2012-2011،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الحقوق والعلوم السیاسیة
.115ص،السابق، المرجع 04/02والقانون 03/03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق األمر ،كتو محمد الشریف-4
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:فیهااإلخالل بتنظیم السوق وٕاحداث اضطرابات ثانیا: 

بمخالفة القوانین و/أو المحظورات الشرعیة وعلى وجه ویكون إحداث هذا اإلخالل 
1نشاط أو ممارسة أو إقامة.الخصوص التهرب من االلتزامات والشروط الضروریة لتكوین

في السوق االضطرابألن إحداث والمالحظ أن هذه الممارسة التجاریة مفهومها واسع 
وقد یكون عن ،یكون بشتى الوسائل والطرق فقد یكون عن طریق مخالفة القانون أو التنظیم

مصطلح كما قد یشمل،في السوقاالضطرابطریق استعمال وسائل مادیة تؤدي إلى خلق 
كل الوسائل سواء كانت مادیة قانونیة أو غیر قانونیة والتي تؤدي في السوق اضطرابإحداث 

وقبل هذا اإلضرار بمصالح االعوان االقتصادیین.في السوق اضطرابإلى إحداث 

وذلك لكثرة الوسائل التي یتم اللجوء ،في السوقاالضطرابوبالتالي من الصعب تحدید حالة 
في السوق اضطرابأجل ذلك وعلى العموم األعمال التجاریة التي من شأنها إحداث إلیها من 

حیث أن المتنافسین وٕان كان بعضهم یهدف ،مخالفة للقوانین وتمس بنزاهة الممارسات التجاریة
إال أنهم یجدون أنفسهم مجبرین في الدخول ،إلى تحقیق فعالیة اقتصادیة وٕارضاء المستهلكین

جل البقاء في السوق لذلك فأي  نشاط اقتصادي في السوق یتحول إل صراع في الصراع من أ
فالمنافس في غیاب القانون ال یتوصل لهدف تحقیق األرباح إال عن ،شرس بین المتنافسین

الممكنة عن طریق الهیمنة على السوق الوسائلطریق القضاء على منافسیه ویستعمل جمیع 
.2والتعسف في احتكاره

مال المشرع لهذه العبارة الفضفاضة یفتح المجال للقاضي بالتفسیر الواسع للتطبیق إن استع
ح المجال للقاضي بالقیاس وخلق قاعدة قانونیة جدیدة هذا ما تالنص القانوني هذا ما یف

یتعارض مع مبدأ شرعیة الجریمة والدي یقتضي أن یحدد المشرع السلوك اإلجرامي تحدیدا نافیا 
یترك مجاال للشك من قبل القاضي.للجهالة بحیث ال

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 27المادة -1
.اوما بعدھ11صالسابق، مسعد، المرجعجالل - 2
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إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة ثالثا: 
كتبدید أوتخریب وسائله اإلشهاریة واختالس البطاقات والطلبات والسمسرة غیر القانونیة وٕاحداث 

: اضطراب بشبكته للبیع

واالضطراب في تنظیم عون اقتصادي ساطة ألن إحداث الخلل جّرم المشرع هذه الصورة بب
. معین سیؤدي بالضرورة إلى إحداث خلل واضطراب في السوق

ومن هنا وكآلیة لحمایة السوق حمایة جزائیة قرر المشرع تجریم هذا السلوك واعتبره ممارسة تجاریة 
غیر نزیهة خّصص لها المشرع عقوبات جزائیة كما سنبینه الحقا.

وبالتالي وفي سبیل حمایة السوق ال بد على  المشرع أن یجرم كل المناورات واألسالیب 
االحتیالیة التي یلجأ إلیها األعوان االقتصادیین والتي یهدف من خاللها إلى اإلخالل في تنظیم 

عون اقتصادي.

ارج محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغالل شهرته خرابعا: إقامة
وهذا یتنافى واألعراف التجاریة التي : األعراف والممارسات التجاریة التنافسیة المعمول بها

المعامالت.تقوم على النزاهة والشفافیة في 

كأن یطلق إسما تجاریا سبق لمنافسه استعماله.،ویهدف من خالل هذا إلى استغالل شهرته

اللون أو الزخارف أو رسومات ممیزة سبق كما یقوم بتعلیق المظهر الخارجي لمتجره من حیث 
ي منافسیه إلى استعمالها فمثل هذه القاعدة تمس أهم عنصر من عناصر القاعدة التجاریة وه

، في حین أن القضاء یشترط لقیام حالة اللبس الموجبة الشهرة وعنصر اإلتصال بالعمالء
هة ومماثلة تماما للعناصر التي للمساءلة أن تكون األعمال المادیة التي قام بها المنافس مشاب

.1ینصب علیها الخلط 

.175ص،1980،الجزائر،الطبعة الثانیة،الجزء األول،القانون التجاري،أحمد محرز-1
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ویلجأ األعوان المتنافسون إلى مثل هذه المنافسات غیر المشروعة لعدم تمكنهم من 
استدراج الزبائن مما یدفعهم إلى إقامة محل تجاري بجوار المحل دو الشهرة المعروفة وتقلید 

.1مارسات هي إحداث الخلط واللبس بین المتاجرالمظهر الخارجي لمتجره والنتیجة من هذه الم

تجاریة غیر نزیهة تعرقل نشاط السوق:خامسا: ممارسات

هذه الممارسات التي تحدث عرقلة في السوق وهي:تتمثل و

لدى صاحب العمل المنافس.إغراء مستخدم وٕاقناعه بترك العمل -

من األسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك.االستفادة-

، اعتبرها رك العمل لدى صاحب العمل المنافسفبالنسبة إلغراء مستخدم  وٕاقناعه على ت
حیث یلجأ إلیها العون االقتصادي كوسیلة احتیالیة ،المشرع من الممارسات التجاریة غیر النزیهة

ویكون السلوك اإلجرامي في هذه الجریمة  عن طریق ،یكون الغرض منها هو اإلضرار بالمنافس
عقد محدد او غیر محدد المدة  وهذا لتحویله اء مستخدم مرتبط مع العون االقتصادي بواسطةإغر 

عنه وترك العمل لدیه ذا عن طریق استخدام أسلوب الهبة او الوعد بمزیة غیر مستحقة مستقبال أو 
ل التحایل والتدلیس بغرض  تغلیط المستخدم وٕاقناعه بترك العمحاال أو عن طریق استعمال أسلوب 

الصفة تعكس عدم نزاهة الممارسة التجاریة باإلضافة إلى المنافسة غیر وهذهالعمللدى صاحب 
المشروعة بین األعوان االقتصادیین والتي تهدف في األخیر إلى توقیع الضرر على العون 

المنافس.

دورهم التسویقیة المتمیزة ویعدالعالیة والتقنیةهنا بالمستخدمین ذوي الخبرة ویتعلق األمر
فیلجأ األعوان االقتصادیون المنافسون إلى حثهم على ترك ،أساسیا في نجاح العون االقتصادي

.87ص،المرجع السابق،زوبیر أرزقي-1
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باستعمال وسائل االحتیال والضغط ،العمل مع العون االقتصادي المنافس وااللتحاق بالعمل لدیهم
.1معیشةأو الوعود بمنافع مادیة كالزیادة في الراتب أو مكافأة مرتفعة أو تهیئة مرافق ال

27من األسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك فقد نصت المادة لالستفادةأما بالنسبة 
المعدل والمتمم وحددت الهدف منها هو اإلضرار بصاحب العمل أو 04/02من القانون رقم

وألن هذه الممارسة تهدف إلى اإلخالل بتنظیم السوق والمؤسسة وهذا العمل یخل ،الشریك
.2مساواة في وسائل المنافسة ویشكل منافسة غیر مشروعةبال

.تقلید العالمة التجاریةسادسا:

.العالمة التجاریة وتبیان الشروط الواجب توافرها في العالمة التجاریةتعریف تقلیدیقتضي 

تعریف تقلید العالمة التجاریة-أ

واضیعه وتشعبها إال أنهم اختلف الفقهاء حول تقلید العالمة التجاریة، نظرا الختالف م
.3یجمعون على أن تقلید العالمة التجاریة هو اصطناع عالمة مطابقة تماما

فالتقلید هو اصطناع لشيء كاذب على نسق سيء صحیح وال یشترط أن یكون التشابه بین 
یكفي أن یخدع وٕانما،بحیث ینخدع بها الفاحص المدقق،الشیئین األصلي والمقلد تماما

ستهلكین جمهور الم

والتقلید في نظر القانون هو" اصطناع العالمة التجاریة نفسها أي النقل الحرفي للعالمة 
4.كامال أو ألجزاء رئیسیة لدرجة یصعب التفرقة بین كل منها"

فرع قانون ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،آلیة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري،لعور بدرة-1
.279ص،2014-2013خیضر بسكرة،جامعة محمد ،األعمال

.117ص،السابقالمرجع ،04/02والقانون03/03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق األمر ،، كتو محمد الشریف-2
.184ص، 2013الجزائر ،المطبوعات الجامعیةدیوانالثانیةالطبعةالجزائريالملكیة الصناعیة في القانون ، فاضلي إدریس-3
لتقلبد عدد خاص : في ا،مجلة المحكمة العلیا،أشكاله وطرق الحمایة "التجاریة:" التقلید في العالمة ،،بلمهدي عبد الحفیظ- 4

. 67دون سنة نشر، ص ،الجزائر،في ضوء القانون واإلجتهاد
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المعدل والمتمم وٕانما اكتفى بجعلها صورة 04/02ولم یعرف المشرع التقلید في القانون رقم 
لتجاریة غیر النزیهة.من صور الممارسات ا

، حیث یعتبر جنحة تقلید 1المتعلق بالعالمات 03/06غیر أن المشرع قدم تعریفا في األمر 
كل عمل یمس بالحقوق لعالمة مسجلةلعالمة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق اإلستئثاریة 

صاحب العالمة.رقا لحقوق خاإلستئثاریة لعالمة قام به الغیر 

كونه وّسع من ،2في تعریفهسع ص نجذ أن المشرع قد تبنى المعیار الوامن خالل هذا الن
فلم یحصره في عالمة مشابهة أو مماثلة لعالمة مسجلة بل أدخل في هذه الجریمة دائرة التقلید 

كل عمل یمس بالحقوق االستئثاریة التي یخولها القانون لصاحب العالمة.

الحقوق االستئثاریة  فالتقلید التجاریة فيالعالمة تعریف تقلیدومن هنا لم یحصر المشرع 
ال یمس هذه الحقوق فحسب بل یمس حمایة المستهلك الذي یستعمل منتوجا ال یتالءم مع ما 
كان ینتظره من شرائه وقد یضر بالمجتمع كون التقلید یشّكل  منافسة غیر عادلة تمس 

على البحث باإلضافة إلى أنه قد وال یشجعبمصداقیة المنتوج المشروع وینتقص من قیمته
3یمس بالمصلحة العامة

العالمة العالمة جزائیاشروط حمایة-ب

حتى تحظى العالمة التجاریة بالحمایة المقررة لها قانونا وجب أن تتوافر على شروط وهي 
العالمة.صحة العالمة وشرط تسجیل

صادر في ،44جریدة رسمیة عدد،المتعلق بالعالمات،2003جوان 19المؤرخ في 03/06من القانون رقم 26/01المادة -1
.2003جوان 230

المجلة األكادیمیة للبحث ،أم ازدواجیة في المعنى"ازدواجیة في التجریم،" تقلید العالمات في القانون الجزائري،حمادي زوبیر- 2
.118ص،2010،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق،العدد األول،القانوني

،عدد خاص : التقلید في ضوء القانون واإلجتهاد،" تقلید العالمات التجاریة في ظل القانون واإلجتهاد"،قرموش عبد اللطیف-3
ومابعدها.61ص،دون سنة نشر،الجزائر،العلیامجلة المحكمة
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أن تكون العالمة صحیحة- 01

وحتى تكون ،جزائیة والقانونیة عموما وجب أن تكون صحیحةحتى تحظى العالمة بالحمایة ال
ان تتوافر على شروط وهي شرط القابلیة للتمثیل الخطي وشرط الطابع الممیز صحیحة یجب
یلي نقدم تعریفات لهذه المصطلحات .والمشروعیة، وفیماوشرطي الجدة 

،الخارجي للعالمةظهروهو الشرط الذي یمثل الشكل أو المالخطي: شرط القابلیة للتمثیل-
فقد تكون في شكل كلمات مثل ،حیث یقصد أن العالمة یمكن لها أن تتخذ أشكاال متعددة

.LGفیات كما یمكن أن تكون في شكل رموز مثال ،رونو،بیجو

به ضرورة األخذ بعین االعتبار جمیع السمات المادیة  دویقصالممیز:شرط الطابع -
.1المنتجات والخدماتالتي تستعمل من أجل تمییز 

قابلة للتمیز عن باقي الممیز من أجل جعل هذه العالمة الطابعولقد اشترط المشرع هذا
أي یكون لها شكال خاصا أو صورة تمیزها عن غیرها والمستخدمة للسلع ،العالمات

والمنتجات المماثلة لها ومن أجل منع حصول أي لبس لدى المستهلك وحمایته من 
.2ن مصدر المنتج أو نوعیتهبشأالتضلیل

شرط جّدة العالمة على مبدأ امتالك الغیر حقوقا على هذه العالمة إذ العالمة: یقومجّدة -
.3االبتكارالعبرة فیها بالجدة في االستعمال ولیس الجدة في 

تعبیر أو كل العناصر ،صوتشعارأو رسمرموزمن الكلمات حروف أو مجموعةكلمةحیث تعرف العالمة التجاریة على أنها -1
السابقة بهدف تعریف المنتجات أو خدمات مؤسسة وما یفرقه عن منافسیه. في هذا الصدد أنظر:

DEBOURG marie Camille, CALVIN Joël et autre pratique du marketing ; Berti édition p 138. ,
Alger ;

2 BOUHNIK Amor, créer et développer une marque, manuel de développement de la propriété
industrielle, Algérie , p15.
3  -HAROUN Ali ,la marque au Maghreb , office des publications universitaires , Algérie ,   sans
année,  p72.
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لیة مع اإلشارة أن هذا المبدأ ال یطبق على العالمات المشروعة كونها تحظى بحمایة قانونیة دو 
.1وطبیة دون أن تكون مسجلة أو مودعة

حتى تكون العالمة محمیة قانونا من كل أفعال التقلید ال یكفي أن مشروعیة العالمة:- 
غیر ممنوعة وغیر یكون لها ممیزا وأن تكن جدیدة االستعمال بل األهم هو أن تكون مشروعة

.2مخالفة للنظام العام واآلداب العامة 

لعالمة مسجلة :أن تكون ا:2

ویقصد ،یشترط المشرع لحمایة العالمة التجاریة أن تكون العالمة التجاریة مسجلة
وتنتهي بنشر بالتسجیل اإلجراءات المتتالیة التي تبدأ بتقدیم الطلب إلى المصلحة المختصة 

العالمة في النشرة الخاصة بالعالمات.

دة بالمعهد الوطني الجزائري بالملكیة الصناعیة.فالنسبة لطلب التسجیل بدى المدیریات المتواج

وقد استلزم القانون أن یكون الطلب مقبوال بحیث یكون محررا في استمارة رسمیة مع تقدیم 
.3صورة من العالمة تثبت في وصل لدفع الرسوم المتعلقة باإلیداع والنشر المستحقة 

أركان جریمة تقلید العالمة التجاریة-ج

حیث یقوم الجاني باختالق عالمة مشابهة ،مةعالعلى التقلید في التقلید الواقع تتمثل جریمة ال
للعالمة األصلیة عن طریق نقل العناصر األساسیة للعالمة أو نقل بعضها مع إضافة شيء 

.4معه جمهور المستهلكین ینخدععلیه

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ،يالمسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العالمة في التشریع الجزائر ،كحول ولید-1
.31ص،2014/2015،كرةجامعة محمد خیضر ـبس،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون األعمال،الحقوق

الخامسالعدد ،مجلة المنتدى القانونيالقانوني للعالمات التجاریة في التشریع الجزائري"، التنظیم«رمزيحوحو ،زواوي كاهنة-2
.38ص،بسكرة،خیضرالكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد قسم

35المرجع السابق، ص ،كحول ولید-3
مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة ،"" آلیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة،دالكمالي محمد محمو -4

.243، ص 2004ماي 11-09،اإلمارات العربیة المتحدةالقضائیة جامعةمعهد التدریب والدراسات ،العالمیة
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اإلعتداء فيویكون هذا،والتجریم یشمل كل االعتداءات التي تقع على العالمة التجاریة
أشكال :

الحق في العالمة بالتقلید وقد یكون بالطرق التقلیدیة كنقل العالمة الحرفي أو لجزء من-
كون العالمة تكون ،، وسواء كان النقل حرفي أو جزئي فأنه یعاقب علیه1عالمة الغیر

لحروف التقلید بالزیادة أو النقصان في اكانسواء عبارة عن أسماء أو رموز أو أشكال و 
.2أو استبدالها مع اإلبقاء على العناصر األساسیة المحمیة

تقلید العالمة بالتشبیه ویرتكز التشبیه بین العالمتین المقلدة والمشبهة وهذا التشبیه ذو -
االستفادةمن أجل طابع جوهري من شأنه إثارة الخلط في ذهن المستهلك بین العالمتین 

.3ن المستهلكین العالمة األصلیة بیمن سمعة ورواج 

06/03من القانون رقم 26فطبقا لنص المادة باالستعمالعلى حق في العالمة االعتداء-
لعالمة مسجلة قام به الغیر االستئثاریةبالحقوق شأنه المساسیعاقب على كل فعل من 

بحیث أن تسجیل العالمة یعطي لصاحبها جملة من ،خرقا لحقوق صاحب العالمة
ریة من بینها الحق في منع الغیر من استعمال عالمته دون ترخیص الحقوق االستئثا

4.مسبق منه على أي سلعة أو خدمة مماثلة أو شبیهة لتلك التي سجلت العالمة من أجلها

التقلید باستعمال الغیر إذ یعاقب القانون كل شخص یضع على منتوجه أو خدمة تابعة -
ساس بحقوق صاحب العالمة األصلیة ألن في ذلك م،تابعة له عالمة مملوكة لغیره

وفي استعمال العالمة عل كل السلع أو الخدمات المسجلة ،االحتكاريوالمتمثلة في الحق 
5.من أجلها"

1 -CARREUS Caroline , contrefaçon de marque dessins , Dalloz paris ,1994 ,p  27.
،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عشرالعدد الحادي ،مجلة المفكر،"جریمة تقلید العالمات في التشریع الجزائري" ،كحول ولید- 2

.481بسكرة،خیضرجامعة محمد
.478ص ،نفسهالمرجع -3
.،482السابقالمرجعكحول ،ولید - -4
المتعلق بالعالمات بنص " لصاحب تسجیل العالمة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص 03/06ر من األم28المادة -5

ارتكب أو یرتكب أعماال توحي بأن التقلید سیرتكب "
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ما یالحظ أن المشرع قد وّسع من مجال الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة فترك المجال مفتوحا 
هذا رغبة منه في حمایة السوق من كل أشكال ،لكل فعل من شأنه المساس بالعالمة التجاریة

أنه في هذه الحالة سیصطدم مع مبدأ دستوري وهو غیر،التجاریةالتقلید الواقعة على العالمة 
شرعیة الجریمة فالبد على المشرع التحدید الدقیق لكل صور التقلید حتى ال یضطر القاضي لقیاس 

یرد بشأنها نص.أفعال ورد بشأنها التجریم مع أفعال أخرى لم

التضلیلیة.اإلشهاریاتسابعا: 

واإلشهار هو ،یسعى العون االقتصادي من خالل اإلشهار إلى جلب أكبر قدر من الزبائن
وذلك بإبراز مزایاها ومدحها ،خدمة معینةإخبار یتواله شخص محترف بقصد التعریف بمنتوج أو

ما یدفعهم إلى اإلقبال على المنتجات والخدمات بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى الجمهور م
.1محل اإلعالن

فاإلشهار التجاري عامل من عوامل تسویق السلع ومظهر من مظاهر المنافسة المشروعة حیث 
.2أثر آثار حریة اإلعالمیساهم في تخفیض األسعار وتحسین نوعیة المنتوج وهو

اإلشهار التضلیلي إلى یالیة  بحیث یلجأ إلى استعمال طرق احتاالقتصادي إلىالعون وقد یلجأ 
جذب أكبر الزبائن إلى السلعة أو الخدمة بهدف تحقیق الربح .

وقد أفرز الواقع أن بعض المنتجین والموزعین إلى استخدام الحیل والخداع لتضلیل المستهلك 
ى حساب المستهلك حتیال والخداع علوبذلك یصبح اإلشهار وسیلة لال،لدفعه إلى شراء المنتج

.3لدفعه إلى شراء المنتج وبهذا یصبح اإلشهار وسیلة لالحتیال والخداع 

1 - Jean Calais –AULOY, Frank Steinmetz, droit de consommation ,6eme édition, DALLOZ, paris,
France,2005, p.123.
2 -ferrier –Didier , la protection des consommateurs , Dalloz,1996,p.40.

الجدیدةدار الجامعة ،بدون طبعة،التقلیدي واإللكترونيللمستهلك:الحمایة المدنیة ،أحمد محمد أحمد عبد الحمید- 3
.329ص،2015مصر
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یهدف إلى التأثیر نفسیا على الجمهور مهما أو تصرفویعرف اإلشهار التضلیلي بأنه " كل فعل 
من خالل ذكر إیجابیات السلعة أو الخدمة من أجل الوصول إلى إقناع ،كانت وسیلة هذا التأثیر

1السلعة أو تلك الخدمة ".باقتناء هذهجمهور ال

المتعلق برقابة وقمع الغش بأنه " جمیع 90/39وقد عرفه المشرع في المرسوم النفیذي 
االقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو اإلعالنات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة 

.2و سمعیة "لترویج سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أ

بصفة المعدل والمتمم فعرف اإلشهار إلى أنه " كل إعالن یهدف 04/02أما القانون رقم 
كان المكان أو وسائل اإلتصال الخدمات مهمامباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو 

3المستعملة"

ریة أن تقتصر على سرد ولكي یؤدي اإلشهار وظیفته الحمائیة یتعین على الرسالة اإلشها
وذلك بتجنب المبالغة والالمباالة حتى یتمكن ،خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق

.4المستهلك من اختیار ما یناسبه من وعي

إلى أسالیب ملتویة تنطوي على الغش والتضلیل باستعمال االقتصاديوكثیرا ما یلجأ العون 
صفات غیر صحیحة للمنتوج أو الخدمة بهدف دفع المستهلك أسالیب احتیالیة بحیث یذكر موا

الكاذبة تاإلشهاریابحیث جّرم ،لذلك تدخل المشرع وخّص اإلعالن بحمایة جزائیة،للتعاقد
نظرا لما تسببه اإلشهارات الكاذبة من تغلیط للمستهلك وتأثیر على حریة إختیاره.،والمضللة

العدد ،مجلة الندوة للدراسات القانونیة،"بة والمضللة حمایة المستهلك من اإلعالنات اإللكترونیة الكاذ"،عبد اهللا لیندة-1
18ص ،02،2014
.Revue nadwa .gimbo.comأنظر: 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش.90/39المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم 2
والمتمم.المعدل 04/02من القانون رقم 03المادة -3
والعلوم كلیة الحقوق،02العدد،للقانونالمجلة النقدیة ، "الوسم واإلشهارالمستهلك عن طریق اإلعالم حمایة "،جبالي واعمر-4

.26ص،2006،جامعة تیزي وزو،السیاسیة
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هار الكاذب یلجأ إلى الترویج إلسم أو عالمة معینة وفي سبیل تضلیل المستهلك عن طریق اإلش
تتشابه مع إسم أو عالمة أخرى بتغییر بعض الحروف أو النماذج المتشابهة بهدف زیادة الطلب 

.1علیها مما یؤدي إلى زیادة أرباحه

في غیاب أي اجتهاد ،وفي هذا اإلطار تتعدد صور اإلشهار التضلیلي الموجب للجزاء الجزائي
أن جریمة اإلشهار التضلیلي جریمة غیر عمدیه علىالقضاء الفرنسي اعتبر،زائريجقضائي 

.2تبصر المعلن سواء كان حسن النیة أو سيء النیةوعدموتقوم على مجرد إهمال 

،حجتهم في ذلك قلب اإلثبات بحیث تكون سلطة االتهام غیر ملزمة بإثبات قیام سوء النیةو 
ام قرینة المسؤولیة على عاتق المعلن وأنه افترض قیام هذا الركن تیسیرا مادام أن القانون قد أق

أمر ینسجم مع االتجاه العام في تشدید وهو،ما یؤدي إلى تحقیق ردع أكثر فعالیةوهوللعقاب 
مسؤولیة المحترفین عن طریق افتراض سوء نیتهم.

:صور اإلشهار التضلیلي-أ
المعدل والمتمم على صور اإلشهار 04/02ن القانون م28حدد المشرع في نص المادة 

وقد ذكر المشرع ثالث حاالت ثم ترك المجال إال أنه لم یحددها على سبیل الحصر،التضلیلي
مفتوحا.

: اإلشهار المفضي إلى التضلیل-1
اإلشهار المفضي إلى التضلیل هو اإلشهار الذي یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیالت 

.3ن أن تؤدي إلى التضلیلیمك
هذا یؤدي بنا إلى القول أن اإلشهار المفضي إلى التضلیل یشمل كل ما یؤدي إلى خداع المستهلك 
بتصریحات أو بیانات حقیقیة غیر مزیفة أو مزیفة سواء تعلق األمر بالتعریف بالمنتوج أو الخدمة 

بوفرتهما أو كمیتهما.

.141ص،2009الجزائر،،للطباعة والنشرةدار هوم،بدون طبعة،للمنتجالمسؤولیة المدنیة،سي یوسف زاهیة-1
2 - VOGEL LOUIS, RIPERT.G, ROBLOT.R., Traité de Droit Commercial, Commerçants,
Tribunaux de Commerce, Fonds De Commerce, Propriété Industrielle, Concurrence, Tome 1,
Volume 01, 18éme édition L.G.D.J, Delta, 2003 p.664

المعدل والمتمم.04/2من القانون رقم 28/01المادة 3
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مة یشمل كل العناصر التي من شأنها تعریف المنتوج أو فالتضلیل بشأن تعریف المنتوج أو الخد
، وفي هذا الصدد استقر القضاء الفرنسي أنه من قبیل التضلیل كتابة عبارة "أصلیة" على الخدمة

.1منتوج في حین أنها مقلدة

هلك ــوقد استقرت محكمة النقض الفرنسیة على تقدیر الطابع المضلل لإلشهار معیاره المست
أي أن اإلشهار ال یعتبر مضلال إال من شأنه تضلیل المستهلك العادي متوّسط الذكاء ،2يالعاد

.3والیقظة 

ومن أمثلة اإلشهار المفضي إلى التضلیل أن تدعي شركة أنها تنفرد بإنتاج سلعة ما أو تقدم 
یتوافرون ثم یتبین أن ثمة منتجون آخرون لهم نفس القدرات و ،متمیزةخدمة معینة ذات مواصفات

یجب أن تكون مطابقة لواقع السلعة أو الخدمة.والبیاناتعلى نفس المنتوج لذلك فالتصریحات 

و إنما اكتفى أن ة المعلن العتبار اإلشهار مضلالوالمالحظ أن المشرع لم یشترط سوء نیّ 
ولو لم ،یكون اإلشهار متضمنا لتصریحات أو بیانات أو تشكیالت یمكن أن تؤدي إلى التضلیل

ومن ثمة فإن حسن نیة المعلن ال تعفیه جهل،یقصد المعلن التضلیل كأن یكون نتیجة إهمال أو 
فهو باعتباره شخص محترف ملزم بمراقبة وفحص مضمون الرسالة اإلشهاریة قبل ،من المسؤولیة

أن إن المشرع استعمل مصطلح التضلیل ولیس الكذب من شأنه توسیع نطاق الحمایة ذلك .4نشرها
فاإلشهار ،التضلیل یشمل زیادة على الكذب كل ما من شانه خداع المتلقي ولو من دون قصد

الكاذب یعكس سوء نیة المعلن بداهة في نطاق اإلشهار المضلل وقد نظمه المشرع الفرنسي في 
121/07.5إلى 121/01أحكام المادة من 

1 Cass. Paris , 28 fevrier 1995.
2 -cass. crim ,21 mais 1984,juris-classeur, p. 105.
3 -- Jean Calais –AULOY, Frank Steinmetz , op,cit ,p145

.201ص ،المرجع السابق،محمد عیاض عماد الدین-4
5 - Jean Calais –AULOY, Frank Steinmetz , op,cit ,p.143.
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هو اإلشهار الذي یتضمن عناصر اإلشهار المفضي إلى اللبس إلى اللبس :المفضيإلشهار :ب
.1أو خدماته أو نشاطهأو منتوجاتهامع بائع آخرااللتباسیمكن أن تؤدي إلى 

وٕانما یكفي إمكانیة ،یشترط في هذه الحالة لم یشترط وقوع اللبس فعالالمشرع لمما یالحظ أن 
في ذهن المستهلك وقوعه في المستقبل وقد جرمه المشرع لما له من إمكانیة في خلق الشكوك

ودفعه إلى التعاقد.

ي یتعلق بعرض معین لسلع أو اإلشهار المضخم هو ذلك اإلشهار الذ:المضخماإلشهار -ج
، في حین أن العون ال یتوافر على مخزون كاف من تلك السلع وال یمكنه ضمان الخدمات خدمات

نجذ أن المشرع منع األعوان وعلیه، 2التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة اإلشهار
االقتصادیین من تضخیم إشهارات تفوق قدراتهم الحقیقیة ألن ذلك یؤدي إلى زعزعة المستهلك بما 

ما ینعكس ما ینعكس على العرض المستهلك هذاأن العون االقتصادي ال یمكن له توفیر طلبات 
هوالطلب وبالتالي اإلخالل بالسوق وتوازن

ار التضلیلي ال یتوقف أبًدا على تحقق النتیجة المتمثلة في إلحـاق الضرر بالزبون قیام جریمة اإلشهف
الخطأ في التعرف على عنـاصر و ممیزات وكمیة المنتوج (تضلیله) بل أن مجرد احتمال وقوعـه في 

إلى یمكن أن تؤديوهذا ما یستشف من استعمال المشـرع لعبارة "،أو الخدمة یجعل الجریمة قائمة
واإلشهـار Induisant en erreurالتضلیلي" وبالتالي فقد ساوى المشـرع بین اإلشهـار لیللتضا

.susceptible d’induire en erreurالذي یمكن أن یؤدي إلى التضلیل 

المعدل والمتمم .04/02من القانون رقم 28/02المادة -1
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 28/03المادة -2
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وعلیه فإن وجود الضحیة غیر ضـروري أي حتى و لو لم یتم إبرام أي عقد أي أنه حتى و لو لم 
كما أن تقدیر وجود )،1996مارس 27محكمـة النقض الفرنسیة یتم تضلیل أي شخص (حكم 

هلك المتوسط وعلى كل یؤخذ بمعیار المست،التضلیل من عدمه یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي
. 19841ماي 21هذا ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة الصـادر في و ،أي الرجل العادي

اإلشهار مضلال لمجرد أنه یحتوي على جانب من المبالغةوبناء على هذا فال یمكن اعتبار 
یجب أن تكون قي حدود العادات التجاریة المسموح غیر أنه ،قد ال یدركه المستهلك العاديالذي 
بها.

توافر المعني بالتضخیم یقتضي أن اإلشهار28/03ویتضح من خالل نص المادة 
شرطان:

العرض هو الذي یمكن : وهذاخدماتینا لسلع أو یجب أن یتضمن اإلشهار عرضا مع-
من خالله الحكم على مدى التضخیم الذي یمارسه العون االقتصادي بعد الوقوف على 

والعرض قد یكون محددا بأن یذكر المدة التي تتوفر فیها الخدمة أو ،قدراته الحقیقیة
.2السلعة كاستعمال متوفر طیلة رمضان أو مستعدون طیلة الصیف

تستعمل عبارات مطلقة أو فضفاضة هذه العبارات تجعل المستهلك یعتقد أن هذا وقد
العون قادر على توفیر ما أعلن عنه وبأحسن المواصفات.

كلیة الحقوق والعلوم ،مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول المستهلك،"حدود مشروعیة اإلشهار التجاريبن قري سفیان، "-1
09، ص2009،جامعة بجایة،السیاسیة

215المرجع السابق، ص ،ض عماد الدینمحمد عیا-2
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عجز العون االقتصادي عن توفیر السلع أو ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة -
الغرض منه االقتصاديویكون اإلشهار الذي قدمه العون اإلشهار:بالمقارنة مع ضخامة 

هو جلب أكبر قدر من الزبائن حتى ولو لم یكن هذا العون قادرا على تحقیق ما تم 
اإلعالن عنه سواء من حیث الوفرة أو الكمیة التي أعلن عنها أو في اآلجال التي أعلن 

.عنها أو بالمواصفات التي أعلن عنها وهنا یكون التضلیل مضخما

المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم 28/03واإلشهار المضخم سلوك مجرم بنص المادة 
یعاقب على كل أشكال  اإلشهار المضلل إذا ،ویعد ممارسة تجاریة غیر نزیهة وفقا لهذا القانون

ن باللجوء إلى شهار المضخم وٕانما یكو والمشرع في نص المادة لم یحدد أشكال اإل،توافرت شروطه
أو مرئیة حدیثة أو تقلیدیة  من شأنها أن تؤثر على رغبات المستهلك وذلك أن مقریهأیة وسیلة 

، ویدفعه إلى اإلقدام على التعاقدفعل أو سلوك ضخامة اإلشهار في حدّ  ذاته یؤثر على المستهلك
ئل اإلشهار ومن هنا وفي حال إعالن العون االقتصادي عن خدمة أو سلعة باستعمال وسا

بالشكل الذي أعلن عنه لعجزه المعروفة عادة وكان غیر قادر على توفیر تلك السلعة أو الخدمة
عن توفیرها سواء كما أو نوعا أو في اآلجال المحددة في اإلعالن هنا یكون اإلشهار مضخما 

ومعاقب علیه.

یهة لمهنة التجارة وقد أحسن المشرع فعال بتجریمه هذه السلوكات المخالفة لألعراف النز 
والمتمعن في هذه ،التجارة أساسها الثقة واالئتمان والمنافسة الشریفةوهذا شيء منطقي ألن

السلوكات التجاریة غیر النزیهة یجد أنها ماهي إال تطبیق لمبدأي الثقة والمنافسة الشریفة. 

كان لزاما على المشرع أصبح واقعا یفرض نفسه مع احتدام التنافساإلشهاروبالنظر إلى أن
المستهلكین التدخل لوضع حدود له تجنبا ألثاره الجانبیة التي قد تلحق الضرر بالمتنافسین وجمهور 

أن تدخل المشرع في هذا الصدد جاء محتشما ولم یحط بجمیع الجوانب المتعلقة باإلشهار إال
ال بد من وضع أسسه فقبل منعه كان ،التجاري في غیاب نص خاص ینظم اإلشهار التجاري 
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التي یتعین احترامها ومن ثمة معاقبة كل إخالل قد ینجم عن اإلشهار التجاري الذي یخل باألعراف 
.1التجاریة النظیفة والنزیهة 

:لثالفرع الثا

.الممارسات التعاقدیة التعسفیةجرائم

غیر ،ى أحد الطرفینغالبا ما یلجأ أحد المتعاقدین لوضع شروط مسبقة من شأنها التأثیر عل
ى فرض شروط تعسفیة إلحیث یلجأ العون االقتصادي ،من الطرف القويأنه غالبا ما توضع 

من خالل تقریر حمایة قانونیة ،، لذلك تدخل المشرع وحاول إعادة التوازن لهذه العالقةمبالغ فیها
یة أصبغها حمایة أضف إلى هذا حدد الشروط التعسف،للطرف الضعیف في العالقة وهو المستهلك

04/02حیث أن كل عالقة تتضمن الشروط التعسفیة اعتبر المشرع ذلك وفقا للقانون رقم ،جزائیة
المعدل والمتمم.

:لىو األ الفقرة 

مفهوم الشروط التعسفیة

تناول فقهاء القانون الشروط التعسفیة بالدراسة وقد أحاطوها باهتمام نظرا لما تخلفه من 
وهذا أمر بدیهي ،لذلك أورد الفقهاء تعاربف متعددة للشروط التعسفیة،ى العالقة التعاقدیةآثار عل

التعاریف.ألن دور الفقه هو تقدیم 

یفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوذه الذيفیعرف الشرط التعسفي على أنه الشرط 
لى إحداث خلل في التوازن وبما یؤدي إ،االقتصادي بطریق یؤدي حصوله على میزة فاحشة

تهلك العقدي من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة المهني ویقتصر دور المس
فیه على القبول أو الرفض سواء كانت هذه المیزة الفاحشة متعلقة بالموضوع أو كانت أثرا من 

.2آثاره

.11ص ،السابقالمرجع محمد عیاض عماد الدین،- -1
.518،السابقالمرجع عدنان،خالد كوثر سعید -2
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یمنحبقا من جانب الطرف األكثر قوة و كما یعرفه البعض بأنه یعتبر تعسفا الشرط المحدد مس
ویمكن أن یعتبر تعسفا في العقد المبرم بین المستهلك ،عن الطرف اآلخرمیزة فاحشة هذا األخیر 

والمهني ومحرر مسبقا من طرف هذا األخیر ویعتبر شرطا تعسفیا عندما یؤدي إلى عدم التوازن 
.1في حقوق والتزامات األطراف

إطار عالقته العقدیة مع الذي یدخله المحترف في طالشر «: بأنهلفقه ویعرفه جانب من ا
وهو ، في توازن حقوق والتزامات الطرفین، والذي یؤدي إعماله إلى حدوث في اختالل المستهلك

یقدر وقت إبرام العقد بالرجوع إلى ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرفیه وفقا لما تقضي به 
.2العدالة 

یكون الهدف منها أن ینتج عدم توازن واضح بین الحقوق وااللتزامات لكل من وهي الشروط التي
3.طرفي العقد على حساب المستهلك

أنه " الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف التعسفي علىفیعرف الشرط الفقه الفرنسيأما 
بر تعسفیا تطبیقا ، ویمكن أن یعتالطرف اآلخرفاحشة عنخیر میزة ویمنح هذا األ،األكثر قوة

.4االختصاصوشروط إسناد ،الشروط الجزائیة،لذلك شروط اإلعفاء من المسؤولیة المحددة لها

حصول المحترف وقد ذهب رأي إلى أن التعسف یتأتى من الوضع المسیطر والذي ینجر بدوره عن
ادیة في نطاق ألن التعسف في استعمال السلطة االقتص،له بصورة مبالغ فیهاعلى شروط مالئمة 

5المنافسة یتجاوز بشكل كبیر جدا نطاق الشروط العقدیة المفروضة

.212ص ،رمص،النهضةدار ،إیزاء مضمون العقدالحمایة المدنیة للمستهلك،أحمد محمد الرفاعي-1
دار الفجر للنشر والتوزیع ،األولىالطبعة،: دراسة مقارنةالعقودالشروط التعسفیة في حمایة المستهلك من ،محمد بودالي- 2

.77ص2007الجزائر،
جامعة المتوسط،مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب ت، حولیا«" حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد ،زعموش محمد-3

.95ص ،سنة نشردون، قسنطینة،منتوري
4 - Jean Calais –AULOY, Frank Steinmetz, op.cit., p195.
5  -GRIDL J-p ,"Remarques  de principes de l’article 35 de la loi n 78-23 du janvier 1978 relatif a la
prohibition des clauses abusives » , D.1984,chrono. p.153
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عنصرین:تتضمن التعسفیةمن یعتبر أن فكرة الشروط 1وهناك بعض الفقه الفرنسي

وهو أن یحوز العون االقتصادي المتعامل مع جمهور المستهلكین وما یحوزه :األولالعنصر -
تجعله ذو نفوذ اقتصادي فیتعّسف في استعمال ذلك النفوذ.من قدرات بشریة وتقنیة ومالیة

المستهلك.فرض هذه الشروط على الثاني:العنصر -

وقد قوبلت من طرف الفقهاء ألن القوة االقتصادیة لیست وحدها هي التي تجعل المتدخل 
ط یفرض إرادته من خالل تفوقه وهو الشيء الذي دفع المشرع الفرنسي إلى تعدیل تعریف الشر 

الفرنسي والذي أخذ باإلخالل المعتبر االستهالكمن قانون 132/01التعسفي بموجب المادة 
عنصر للتعسف بدل العنصر السابق المتمثل في استعمال القوة كوواجبات األطرافبین حقوق 
.2االقتصادیة

ؤرخ من القانون الم35ف الشرط التعسفي في المادة عرّ ،الفرنسي بدایةوبالتالي فالمشرع
بأنه " في العقود المبرمة بین مهنیین وغیر االستهالكالمتضمن قانون 1978جانفي 10في  

ط المتعلقة ب مهنیین أو مستهلكین یمكن ان تكون ممنوعة الشروط المحددة والمنظمة ... الشرو 
فوذ الشروط أنها مفروضة على غیر المهنیین أو المستهلكین بواسطة تعسف الن...حینما تبدو هذه 

.3االقتصادي للطرف اآلخر وتمنح هذا األخیر میزة فاحشة 

أصبح االستهالكالمعدل لقانون 95/96الفرنسي للقانونلكن بعد إصدار المشرع 
" تلك التي یكون موضوعها أو من نتیجتها بأنها:132/5تعریف الشروط التعسفیة بموجب المادة 

1 Payet MS, droit de la concurrence et droit de la consommation, DALLOZ, paris, p131 et suiv.
2 -TERRE. F, Simler. ph, le droit civil , et les obligations , 8 édition, DALLOZ , 2002 ,p325.
3 -L’art 35 du code de consommation français dispose que:
« dans les contrats conclus entres professionnels 0u consommateur peuvent être interdite ,limitées ou
réglementées …..les clauses relatives aux …lorsque de telles clauses apparaissent imposées ou non
professionnels  ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et
confirent a cette dernière un avantage excessif".
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ذو داللة بین حقوق والتزامات عدم توازن أن تخلق على حساب غیر المحترف أو المستهلك
.1أطراف العقد"

المعدل 04/02وقد تولى المشرع الجزائري تعریف الشرط التعسفي في القانون رقم 
والمتمم على أنه كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من 

العقد.زامات وأطراف شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بین حقوق والت

تتفق على أن الشرط التعسفي یكون أنهاالتعسفیة نجذالتعاریف للشروطمن هذهونستنتج 
إلیه المشرعذهب ماوهذاالمستهلكوغیر المهني أو ویكون بین المهني االستهالكمدرجا في عقد 

الجزائري.

ذلك رط التعسفي هو حیث أعتبر الشالجدل القائم في القانون الفرنسي أنه تجنبغیر
بشكل عادي الذي یؤدي إلى التباعد بین االلتزامات الناشئة عن القواعد التي تحكم العقد الشرط

.2ویؤدي إلى تغییر طبیعته

:الثانیةالفقرة 
عناصر الشروط التعسفیة
وهي:حتى یمكن اعتبار الشرط تعسفیا یجب أن یتوافر على عناصر 

أو تأدیة خدمة.بیع سلعةأن یكون العقد محله - 1
مكتوبا.أن یكون العقد - 2
أن یكون أحد طرفي العقد إما مستهلكا أو عونا إقتصادیا.- 3
.إذعانا للمستهلكأن یتضمن العقد - 4

1  -L’art , 132/05 du code de consommation français dispose que:
Dans les contrats conclus entre professionnels et non   professionnels ou consommateurs sons abusives
les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de non professionnels ou un
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties aux contrats.
La loi n 95-96 du 1er janvier 1995, modifiant la loi 93-949 du juillet 1993, relative au code de
consommation français.

.107،ص،المرجع السابق،التعسفیة في القانونالشروطمكافحة ،بودالي محمد-2
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كاآلتي:وسنتولى التفصیل في كل عنصر 
:خدمةأن یكون العقد محله بیع سلعة أو تأدیة - 1

اص نحو شخص أو عدة لتزم بموجبه شخص أو عدة أشخیعرف العقد على أنه اتفاق ی
.1أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

أولهمامستقلینوجود شخصین على األقل مما یستلز توافق إرادتین أو أكثر وهو باالتفاقویقصد 
البائع وثانیهما المستهلك.

یة بأنه كل اتفاق أو اتفاق،وقد أورد المشرع مفهوما خاصا للعقد في قانون الممارسات التجاریة
حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع اذعان الطرف اآلخر ،تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة

.2بحیث ال یمكن لهذا األخیر إحداث تغییر حقیقي فیه
هذا العقد أو االتفاقیة ویكون محل التزام إن المالحظ أن المشرع أضفى صفة العقد على االتفاق

في مقابل نقدي.هو نقل ملكیة سلعة أو تقدیم خدمة
یكون العقد مكتوبا:أن-2

رضائي فاألصل أن العقد محرر مسبقا" ویفهم أن یكون العقد مكتوبا من خالل استعماله صیغة "
محرر مسبقا غیر أن المشرع عند استعماله صیغة ،بمجرد االتفاقّ ، تطابق اإلیجاب والقبولینعقد

الشروط.بحیث تدون فیه كل ،باالبد أن یكون مكتو هذا العقدیفهم بداهة أن 

محرر؟ هل یقصد الكتابة الرسمیة أو الكتابة غیر أن السؤال الذي یطرح ماذا یقصد المشرع بعبارة 
والجواب أن الكتابة المعنیة هنا هي الكتابة البسیطة كما هو في الطلب عند الشراء للفاتورة أو ، فقط

.وثیقة سند الضمان أو وصل التسلیم ألي 

،اإلطار الطبیعي والمنطقي إلخراج االتفاق الشفهي إلى إطاره المكتوبالبسیطة هيفالكتابة 
ألن الكتابة الرسمیة هنا ستكون مرهقة للطرفین وتتنافى وسرعة المعامالت التجاریة باإلضافة إلى 

.واالئتمانأنها ستتنافى مع مبادئ القانون التجاري الذي یقوم على السرعة والثقة 

القانون المدني المعدل والمتمم.المتضمن75/58األمرمن54المادة -1
المعدل والمتمم.04/08من القانون رقم 03/40المادة -2
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كان المشرع واضحا حین قال ینجز العقد في شكل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وقد
خرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو أوصل تسلیم أو سند أو أیة وثیقة 

.1المراجع المطابقة لشروط البیع العامة المقررة سلفا

د هنا لكن المالحظة الرئیسیة هو أن یكون والمالحظ أن المشرع قد وّسع من مجال العق
بشروط البیع العامة هو أن یكون عقد البیع والمقصود ،مكتوبا ویتطابق مع الشروط العامة للبیع

متوافرا على األركان العامة للعقد من محل وسبب وتراضي.

اقتصادیا:أن یكون أحد أطراف العقد إما مستهلكا أو عونا-3

، أن الطرف المعني بالحمایة هو المستهلك وهذا قانون الممارسات التجاریةن خالل ویظهر م
ما أكده المشرع من خالل تعریفه للمستهلك حیث حصر حمایته من الشروط التعسفیة على 

.2المستهلك دون العون االقتصادي.

انون رقم حیث أنه وبالرجوع لنص المادة األولى من الق،غیر أن هذا القول لیس على إطالقه
نجذ أنه یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات المعدل والمتمم 04/02

التجاریة التي تقوم بین األعوان االقتصادیین وبین هؤالء المستهلكین وكذا حمایة المستهلك 
وٕاعالمه.

التجاریة عاما فهذا القانون جاء تعریف عقد اإلذعان في قانون الممارسات،وبناء على هذا
واضح أن أطرافه سیكون العون االقتصادي والمستهلك.ألنهأطرافهدون تحدید 

اذعانا للمستهلكیتضمن العقدأن -4

ولكن هناك نوع من العقود یضع ،األصل في التعاقد هو حریة كل طرف في المناقشة والمساومة
.3لةفیه أحد الطرفین شروط العقد وللطرف الثاني أو یرفضها جم

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 29المادة -1
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 29المادة -2
.123ص،السابقالمرجع ،محمد سعدي الصبري-3
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فاإلذعان في الممارسات التجاریة هو خضوع المستهلك للشروط التي وضعها العون االقتصادي 
" مع إذعان واضح من خالل استعمال المشرع عبارة الشروط وهذادون أن یمكن مناقشة تلك 

التعریف الوارد في نفسوهو ،إحداث تغییر حقیقي فیهلهذا األخیربحیث ال یمكنالطرف اآلخر" 
. 08/306مرسوم التنفیذي رقم ال

العقد بالتاليفي وحقیقيالمستهلك مذعنا بمجرد عجزه عن إحداث تغییر جوهري وهنا یكون 
یتحقق اإلذعان حتى ولو ناقش المستهلك بنود العقد المحرر مسبقا دون إحداث تغییر حقیقي فیه 

في حالة وجود اختالل ظاهر في توازن العقد.

عسفیة إذا كانت من موضوعها أو نتیجتها تخلق عدم توازن بین حقوق والتزامات وتعتبر الشروط ت
أطراف العالقة العقدیة.

وٕاذا تعلق االمر بتقدیر طابع تعسفي لشرط ورد في عقد إبرامه فإن ذلك یتم استنادا لمعیار 
إذا وقع التقدیر وظروف اإلبرام، أما ،مع األخذ بعین االعتبار المستهلك الذي أبرم العقدشخصي 

شك یتم بطریقة مجردة فإنه وال،إلى عقد معیناالستنادعلى الطابع التعسفي للشروط العامة دون 
1بالرجوع إلى مستهلك متوسط وفي ظل ظروف عادیة

والمالحظ أن المشرع ومن خالله لتعریف الشرط التعسفي یكون تبنى المفهوم الواسع لعقود اإلذعان 
الحمایة لتشمل المهنیین والمستهلكین على حد سواء.بحیث یكون قد وّسع

، حیث المعدل والمتمم04/02لقانون رقم ویظهر هذا كذلك في نص المادة األولى من ا
نصت على أنه " یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ وشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة 

ن هؤالء والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك وٕاعالمه" التي تقوم بین األعوان االقتصادیین وبی

عنوان المعدل والمتمم تحت 04/02والشروط التعسفیة في القانون رقم وقد حدد المشرع
."2الممارسات التعاقدیة التعسفیة«

.240ص،المرجع السابق،مكافحة الشروط التعسفیة،بودالي محمد-1
تمم.مالمعدل وال04/02من القانون رقم 29المادة -2
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یعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع السیما البنود والشروط التي 
ألخیر:اتمنح هذا 

أو حقوق مماثلة معترف بها للمستهلك.وامتیازاتأخد حقوق وامتیازات ال تقابلها حقوق أو /- 1

معناه أّن أنه إذا احتفظ البائع لنفسه بحقوق وامتیازات دون علم المشتري فهذا البند وهذا 
تعسفیا.یعتبر

یحققها ویحققها فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في حین أنه یتعاقد هو بشروط- 2
مثل وجوب دفع الثمن على أن فال یمكن للبائع فرض التزامات على المشتري ،1دمتى أرا

یعطي لنفسه الحق في تسلیم الشيء المبیع متى أراد.

امتالك حق تعدیل عناصر العقد األساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون - 3
موافقة المستهلك.

سیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة التفرد بحق تف- 4
العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة.

فال ،أو عدة التزامات في ذمته،رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بااللتزام- 5
وهذا ،یمكن للبائع رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بتنفیذ التزامات العقد

والتي تقضي أنه في العقود الملزمة لجانبین إذا نفذ أحد المتعاقدین تطبیق لنظریة الفسخ 
التزامه أو مستعد لتنفیذها یجوز له أن یطلب فسخ العقد إذا عجز الطرف اآلخر على تنفیو 

.2امتنع عن التنفیذ

ــــــقد شـــریعة وحیث أن العـــ،التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة- 6

القانون المدني على أنه ال یكون اإللتزام قائما إذا علق على شرط المتضمن 75/58األمر من 205وقد نص المشرع في المادة-1
واقف یجعل وجود اإللتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم، ومن هنا نقول أن الشرط اإلرادي المحض یقع باطال بطالنا مطلقا.

القانون المدني المعدل والمتمم.المتضمن75/58األمر رقممن119المادة -2
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أو إلغاؤه بإرادته المنفردة وٕانما یجب التقید بما ورد في تعدیله، فال یجوز ألحد 1المتعاقدین 
تغییر آجال تسلیم المنتوج أو آجال وعلیه فإن كل شرط یرد في العقد یكون مقتضاه ،العقد

تنفیذ خدمة یعتبر شرطا تعسفیا.

یة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة تهدید المستهلك بقطع العالقة التعاقد- 7
جدیدة.

یقوم بها العون التعسفیة التيفقد حدد البنود 06/3062أما بالرجوع المرسوم التنفیذي رقم 

كاآلتي:االقتصادي 

.033و02تقلیص العناصر األساسیة للعقود المذكورة في المادتین -

.بدون تعویض للمستهلك،دةبحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفر االحتفاظ-

القانون المدني المعدل والمتمم.المتضمن75/58االمر من106المادة -1
یحدد العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین األعوان ،2006سبتمبر سنة 10مؤرخ في 06/306مرسوم تنفیذي رقم - 2

بالمرسوم .معدل ومتمم2006سبتمبر11مؤرخ في 56جریدة رسمیة عدد،المستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةاالقتصادیین و 
.2008فبرایر 10مؤرخ في ،07الجریدة الرسمیة عدد ،2008فبرایر 03المؤرخ في 08/44التنفیذي رقم 

الي  كاآلتي : " تعتبر عناصر أساسیة  یجب إدراجها على التو 06/306رقم من المرسوم التنفیذي 03و02وتنص المادتین -3
في العقود المبرمة بین العون االقتصادي والمستهلك .

العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق باإلعالم المسبق بالمستهلك  ونزاهة وشفافیة العملیات التجاریة وأمن 
والخدمة ما بعد البیع "ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان

أساسا بما یأتي :،أعاله02تتعلق العناصر األساسیة المذكورة في المادة من نفس المرسوم فتنص على " 03أما المادة 
،خصوصیات السلع و /أو الخدمات وطبیعتها-
،األسعار والتعریفات-
،كیفیات الدفع-
،وآجالهشروط التسلیم -
،دفع و /أو التسلیمعقوبات التأخیرعن ال-
،شروط تعدیل البنود التعاقدیة-
،شروط تسویة النزاعات-
إجراءات فسخ العقد ."-
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.عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إال بمقابل دفع تعویض-

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو بدون تعویض المستهلك ،التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة-
.الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

عن اللجوء إلى أیة وسیلة التخلي هذا األخیرالنص في حالة الخالف مع المستهلك على -
.طعن ضده

.فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد-

بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما امتنع هذا األخیر عن تنفیذ االحتفاظ-
دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العونالعقد أو قام بفسخه

االقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه.

دون أن ،من طرف المستهلك الذي ال یقوم بتنفیذ واجباتهتحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه -
یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون االقتصادي الذي ال یقوم بتنفیذ واجباته،

،فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك-

بغرض التنفیذ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف واألتعاب المستحقةاإلحتفاظ -
اإلجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق،

المترتبة عن ممارسة نشاطاته،یعفي نفسه من الواجبات -

1من مسؤولیته.یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر-

لعقدیة التعسفیة ما هي إال تطبیق على هذه الممارسات اوالمالحظ على المشرع لما نّص 
للقواعد العامة في العقود من حیث اإلبرام والتنفیذ وسلطات تعدیل العقد. 

یحدد العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین ،2006سبتمبر سنة 10مؤرخ في 06/306المرسوم تنفیذي رقم من05المادة - 1
والمتمم.تعسفیة المعدلتبر األعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تع
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المعدل والمتمم قد أغفل الجزاء المدني والذي 04/02غیر أن المشرع في القانون رقم 
عتبرهاجزائیة واوأصبغ الشروط التعسفیة صبغة ،یعتبر هو األصل بالنسبة للشروط التعسفیة

ممارسات تجاریة غیر نزیهة.

أخد بالحسبان التعسفیة قدخالل نصه على الممارسات التجاریة المشرع منوالمالحظ أن
تقریبا كل الممارسات التي تمس بنزاهة أو بشفافیة الممارسات التجاریة واعتبرها جرائم، غیر أن 

وكات اإلجرامیة فیها على سبیل السؤال الذي یطرح هل حّدد المشرع صور هذه الجرائم أي السل
المثال؟الحصر أو 

من خالل استقراء النصوص القانونیة نجد أن المشرع قد نص على هذه الصور على 
.ا"السیم"سبیل المثال ولیس الحصر، ویظهر ذلك جلیا من خالل استعمال المشرع لعبارة

والذي یقضي بأنه ال هذا ما یؤدي بنا إلى القول أن هذا یخالف مبدأ الشرعیة الجنائیة
، ومعنى هذا النص أن المشرع وحده هو الذي یحدد الجریمة بكافة 1جریمة وال عقوبة بغیر قانون

أركانها وصورها وشروطها والعقوبة المحددة لها بحیث ال یكون أمام القاضي سوى تطبیق النص 
لقاضي الجزائي، غیر القانوني، دون فتح المجال له ألن القیاس في مجال التجریم محظور على ا

أنه باستعمال المشرع عبارة السیما في تحدیده صور الجرائم نجد أنه یفتح المجال للقاضي للقیاس 
وهذا مناف لمبدأ شرعیة الجریمة.

واإلرادة غیرأما بالنسبة للركن المعنوي في هذه الجرائم فهي جرائم عمدیة تقوم على العلم 
نوي مفترض فالجریمة تقوم بمجرد إتیان السلوك المخالف أنه فیما یخص اإلثبات فالركن المع

للقانون.

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم66/156من األمر 01المادة -1
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من خالل دراسة جرائم الممارسات التجاریة وتحدیدها نجذ أن المشرع قد حاول الجمع 
ومصلحة السوق.مصلحة المستهلك ومصلحة العون االقتصاديةمتناقضلحاوالتنسیق بین مص

المعدل والمتمم وحدد القواعد العامة التي 04/02نون رقم فالمشرع تدخل جزائیا بمقتضى القا
تضمن شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة واعتبر كل مخالفة للمبادئ المذكورة جریمة وفقا لهذا 

:يما یلالقانون وعلیه الحظنا من خالل تحدید جرائم الممارسات التجاریة 

.توسع المشرع في صور جرائم الممارسات التجاریة-

فة الجاني مشتركة وهي العون االقتصادي.ص-

على سبیل المثال ولیس ذكر المشرع للسلوكات المادیة المكونة لجرائم الممارسات التجاریة -
على سبیل الحصر هذا ما یجعلنا نصطدم مع مبدأ الشرعیة الجزائیة الذي یقضي بوجوب 

حیث ال یفتح مجاال للقاضي تحدید الجریمة وأركانها والعقوبات المقررة لها تحدیدا دقیقا ب
.للقیاس

ومن هنا نستنتج التوسع في الركن الشرعي لجرائم الممارسات التجاریة.

الممارسات التجاریة.التوسع في التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة في مجال التجریم في -

متناع.الطبیعة القانونیة لجرائم الممارسات التجاریة إما جرائم شكلیة أو جرائم ا-

من خالل تحدید جرائم الممارسات التجاریة ال مجال للحدیث عن المحاولة أو الشروع فیها -

أما بالنسبة للركن المعنوي فال یمكن تصور وقوع هذه الجرائم خطأ فالركن المعنوي مفترض -
.بمعنى أنها جرائم عمدیة مفترضة تقوم بمجرد إتیان السلوك اإلجرامي

نتوصل إلى فكرة مفادها خروج المشرع في التجریم في الحظاتهذه الموعلیه ومن خالل 
عد العامة وما هذا إال مجال الممارسات التجاریة غیر المشروعة عن المألوف أو عن القوا
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هو جوهري هو تكریس حمایة حمایة المستهلك وكذا العون االقتصادي لكن مارغبة منه 
لقانون الجزائي عموما فإن الروابط التي تنشأ كما نعلم ولما نتحدث عن اللسوق ألنناجزائیة 

بالمصلحة العامة عموما.عن مخالفة أحكامه ال تتعلق بالمصلحة الخاصة للفرد وٕانما 

القواعد وج جرائم الممارسات التجاریة عن خر وهذا ما تم توضیحه في الفصل الثاني والمعنون 
العامة في التجریم.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 في التجريم لقواعد العامة على اخروج جرائم الممارسات التجارية 

 



جریم.الفصل الثاني:               خروج جرائم الممارسات التجاریة عن  القواعد العامة في الت

129

إن جرائم الممارسات التجاریة باعتبارها جرائم اقتصادیة تمتاز بخصوصیة تجعلها متمیزة 
أن أي جریمة من جرائم القانون تقوم على مبدأ شرعیة الجریمة ، فاألصلالعامعن جرائم القانون 

د فال جریمة وال عقوبة بغیر قانون، فالمشرع یجب أن یحدد الجریمة تحدیدا دقیقا بأركانها ویحد
العقوبات الالزمة لها تحدیدا نافیا للجهالة وال تقوم الجریمة بمجرد الواقعة المادیة التي تخضع لنص 

التجریم بل ال بد أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها وترتبط بها ارتباطا معنویا وأدبیا.

اء الركن ة الجرائم االقتصادیة توجهت نحو إقصغیر أن التوجهات الحدیثة للتجریم وخاصّ 
المعنوي واالكتفاء بالركن المعنوي.

قانون -المشرع في قانون المحدد للممارسات التجاریة باعتبارههذا ما یؤدي إلى القول بخروج 
عن القواعد  العامة والمألوفة في قانون العقوبات.-عقابي مستقل 

لها خصوصیة من ومن هنا نجد أن جرائم الممارسات التجاریة باعتبارها جرائم اقتصادیة
حیث التجریم حیث خرج المشرع عن القواعد المألوفة في جرائم القانون العام وخصها بخصوصیات 
حیث خرج فیها المشرع عند صیاغته للنصوص القانونیة عن أصول مبدأ الشرعیة الجزائیة في 

للجریمة هذا ما وخرج فیها المشرع عن األركان العامةول)،األ مبحث ال(جرائم الممارسات التجاریة 
سنتناوله في المبحث الثاني تحت عنوان خصوصیة األركان الممیزة لجرائم الممارسات التجاریة في 

ثاني).المبحث ال(
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المبحث األول:

.مبدأ الشرعیة الجزائیة في جرائم الممارسات التجاریة

دستوریة ونصوص یؤكد المشرع عل احترام المبدأ والعمل بمقتضاه من خالل النصوص ال
قانون العقوبات ولقد اعتمد مبدأ الشرعیة على دعامتین رئیستین هما:

ومفادها أن سلطات القضاء یجب أن تكون مقیدة بنص القانون فال یجوز أن یكون منطقیة:
للقاضي سلطة مطلقة في تقري العقوبة، وال بد من تقیده بنص مكتوب یحدد الجریمة، أركانها  

ها بدقة ووضوح. عناصرها وعقوبتو 

أن للفردهذه الدعامة إلى نظریة العقد االجتماعي التي نادى بها ''روسو'' فاألصل عترجسیاسیة:
حریة العمل واالمتناع، ولكنه یتنازل عن قسط من حریته لصالح المجتمع، فالجریمة تخل بأمن 

) 1(المجتمع ونظامه.

ها في العقاب ضمن القیود والحدود وفي الواقع العملي یفرض على الدولة أن تمارس حق
وحریاتهم حقوق المواطنیناها، هذا ما یؤدي إلى كفالة المقررة في القانون وال یجوز أن تتخطّ 

األساسیة.

ومن هنا ینبغي أن تكون نصوص قانون العقوبات بالغة الدقة، والوضوح وأن تكون محددة 
القانون العبارات الغامضة والمبهمة.وثابتة، ال مجال فیها للتأویل، وال یجوز أن یتضمن 

غیر أنه وعند تحدیدنا لجرائم الممارسات التجاریة الحظنا أن المشرع قد خرج عن أصول الشرعیة 
الجزائیة في قانون الممارسات التجاریة في عدة مواضع وهذا من خالل التوسع في صیاغة 

ومن خالل التوسع في التفویض (مطلب أول)،النصوص التجریمیة في مادة الممارسات التجاریة 
(مطلب ثاني).التشریعي في جرائم الممارسات التجاریة 

، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر : القسم العامقانون العقوبات، شرح مد علي السالم عیاد الحلبي، مراجعة أكرم طراد الفایزمح-)1(
. 33، ص2008، ، األردنأشرف توفیق شمس الدین ،المرجع السابق والتوزیع
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المطلب األول:

.جرائم الممارسات التجاریةالقانونیة فيالنصوص نطاقالتوسع في 

تختص السلطة التشریعیة بصفة عامة بإصدار التشریع، ویعني بالتشریع على النصوص 
امة ومجردة ومع ذلك قد یسمح الدستور أو القانون بترك سلطة التشریع المكتوبة التي تقرر قواعد ع

.)1(استثناء للسلطة التنفیذیة في حاالت محددة.

نائي والعقوبات أن یصدر النص الجشرعیة الجرائمفاألصل أن المشرع یلتزم طبقا لمبدأ 
وقوف على ما غموض من أجل أن یتمكن الشخص العادي من فهمه والفیه والواضحا ال لبس 

ن أیحظره النص تحدیدا وبالتالي تجنبه حتى ال یقع تحت طائلة الجزاء المقرر في حالة مخالفته كما
وضوح النص الجنائي یمكن القاضي من تطبیقه بیسر على نحو یسهل له عملیة تكیف سلوك 

)2(المتهم ومدى س خضوعه لهذا النص.

.  31، ص2010ات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، الطبعة األولى، منشور قانون العقوبات: القسم العامأمین مصطفى  محمد، -)1(
المعدل والمتمم بأنه " یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس 1996من دستور 112حیث تنص المادة 

الشعبي الوطني ومجلس األمة.
وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه "

المعدل والمتمم على مایلي :" یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور ، وكذلك 1996من دستور 140وتنص المادة 
في المجاالت اآلتیة :

حقوق األشخاص وحریاتهم األساسیة، السیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات المواطنین.-1
صیة ،وحق األسرة السیما الزواج ،والطالق ،والبنوة ،واألهلیة ،والتركات ،القواعد العامة المتعلقة بقانون األحوال الشخ-2
شروط استقرار األشخاص ،-3
التشریع األساسي المتعلق بالجنسیة ،-4
القواعد العامة المتعلقة بوضعیة األجانب -5
القواعد المتعلقة بإنشاء الهیئات القضائیة -6
زائیة ، السیما تحدید الجنایات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها القواعد العامة لقانون العقوبات ،واإلجراءات الج-7

،والعفو الشامل ،وتسلیم المجرمین ، ونظام السجون .....الخ"
" أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة"158وتنص المادة 

وما بعدها. 42، صالسابقالمرجع أمین مصطفى محمد ،-)2(
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الفرع األول: 

ئیة.الجزااألصل في مبدأ الشرعیة

ینطبق مبدأ الشرعیة على تعریف الجرائم وعلى تحدید العقوبات وتدابیر األمن التي تطبق على 
)1(شخص معین، ویتعین على السلطات الداالت مراعاة المبدأ.

فال یجوز للقاضي تجریم فعل لم یحرم بنص أو توقیع عقوبة لم بها نص، كما ال یجوز له القیاس 
في التجریم أو العقاب.

مبدأ الشرعیة على الجرائم:أوال: تطبیق

یعني مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أنه ال جریمة وال عقوبة إال بنص قانوني یحدد تلك الجریمة 
القاضي من ، الذي یمكن أن یقع 2والجزاء المقرر لها بألفاظ كافیة ومحددة وذلك لمنع  التحكم 

اءاتها ، حیث ال یمكن للقاضي أن یقضي بعقوبة إذا ما ترك حریة تقدیر األفعال المجرمة وجز 
، فإعماال 3إال بعد أن یتحقق من وجود العناصر المكونة للجریمة والمتطلبة بواسطة القانون 

بتحدید تكییف األفعال التي ینظرها ، مما یعني البحث عن النص لمبدأ الشرعیة یلتزم القاضي 
عند النطق بعقوبة ما أن یثبت في حكمه وجود القانوني الذي یطبق علیها ، كما یلتزم القاضي

العناصر المكونة للفعل اإلجرامي والمتطلبة بواسطة القانون وبالتالي ال متابعة وال إدانة بالنسبة 
.4لتكییف جنائيعال یخضلفعل 

لتحدیدفبالنسبة مة محددة وأن یكون التجریم دقیقا،یقتضي مبدأ شرعیة الجریمة أن تكون الجریإذا 
الجریمة فیقتضي مبدأ الشرعیة أن یحدد القانون أركان الجریمة، وهذا بمقتضى القانون وبالمقابل ال 

)5(تشكل جریمة وال تكون محل متابعة قضائیة وال عقوبة األعمال التي لم ینص علیها القانون.

.58، ص2009الطبعة التاسعة ، دار ھومة ، الجزائر،جیز في القانون الجزائي العام ،الوأحسن بوسقیعة، -)1(
2- cons.constit.19 janvier -22 janvier 1981,p309.
3crim 23 juin .D.1962,579.
4-crim ,24 nov .1983,Bull.crim.315.

.59- 58، صالمرجع السابقالوجیز في القانون الجنائي العامأحسن بوسقیعة، - )5(
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عمال بمبدأ الشرعیة، لیست كل األعمال المخالفة للنظام العام مهما بلغت خطورتها،و 
فرغم ،م بنص فحسبتعرض مرتكبها للعقاب بصفة تلقائیة، وٕانما یتعرض للعقاب ما هو مجرّ 

علیها یطبقخطورة األفعال المنافیة للنظام العام داخل المجتمع إال أنها ال تشكل جریمة وال 
)1(القاضي بأیة عقوبة لعدم تناولها بنص خاص من طرف المشرع.

بقانون''، فإنه البد من تحلیل الجریمة وتعریفها بالكیف الذي انسجاما مع مبدأ ''ال جریمة إالو 
یمیزها عن األفعال القریبة شبها إلیها، وعلى المشرع عند التجریم تحري الدقة والوضوح في هذا 

وهكذا فإن مبدأ الشرعیة یقتضي أن ،)2(التحدید وأن یبین الظروف التي یتعرض فیها الجاني للعقاب
واضحا ببیان عناصرها وأركانها وأن یكون التجریم دقیقا ببیان الظروف ،یكون تحدید الجریمة 

)3(والشروط المعرضة للعقاب.

یكون أالأما بالنسبة لدقة التجریم فیجب أن یكون التجریم دقیقا غیر أنه من المحتمل 
اصر التجریم دقیقا كل الدقة، فقد یكتفي بالتنصیص على أن عمال ما معاقب علیه دون بیان العن

)4(له.المكونة 

ضاء لتحري عناصر هذه قوأمام هذا الوضع، استقر الفقه الجنائي على إمكانیة تدخل ال
الجرائم دون أن یكون في ذلك مساسا بمبدأ شرعیة الجرائم، ألن مرجعیة التجریم هي نص القانون 

التجریم واستخالص القضاء لعنصر هذه الجرائم في إطار روح النص وغایة المشرع وهدفه في
وباستثناء هذه الحاالت یبقى على السلطة التشریعیة أن تراعي الدقة في صیاغة نصوص التجریم 

)5(والعقاب وعدم جواز تقریر رجعیتها إلى الماضي.

دور الدستور في تحدید نطاق المشروعیة الجنائیة: دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون أغلیس بوزید وعلوي حكیم، - )1(
.17، ص2011، دار األمل، تیزي وزو، الجزائریوالقانون المصري

.18-17أغلیس بوزید وعلوي حكیم، المرجع السابق، ص-)2(
.19المرجع نفسه، ص-)3(
.59، المرجع السابق، صالوجیز في القانون الجنائي العامحسن بوسقیعة، أ-)4(
.20أغلیس بوزید وعلوي حكیم، المرجع السابق، ص-)5(
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على إعمال مبدأ شرعیة الجرائم صدور قانون مكتوب یحدد الجرائم والعقوبات وبعد أن یتم ویترتب
ینشر بهدف أن یعلم به األفراد وعلیه فإنه من المختصة فإنهالجهة التصدیق على هذا القانون من 

اللحظة التي یتم نشر القانون یصبح ملتزمین بما جاء في هذا القانون ، وبناء على هذا فلن یعذر 
.1أحد بجهله للقانون وهو نتیجة منطقیة إلعمال مبدأ الشرعیة

وٕانما یجب أن یكون هذا الفعل ین ومن هنا ال یكفي أن ینّص الشارع على تجریم فعل مع
أما النص على تجریم سلوك یشوب لماهیته،واضح العناصر على نحو یكفل التحدید الدقیق 

وتحدید ماهیة للشرعیة،تحدیده اإلبهام والغموض فإنه یكون غیر صالح للتجریم ویكون مخالفا 
دي مخالفة هذه القاعدة الفعل على نحو واضح صریح ودقیق هو قید على السلطة التشریعیة وتؤ 

إلى أن یكون النص مشوبا بعیب عدم الدستوریة، وٕایضاح ماهیة الفعل والتوسع الذي یؤدي إلى 
.2ما یؤدي إلى إضافة أفعال أخرى بما یؤدي إلى خلق جرائم أخرى ى مإضافة أفعال أخر 

ستجیب یجب أن إذا وحیث أن مسألة التجریم مسألة متعلقة بالحقوق والحریات فالنص القانوني ی
عن األخطاء العلمیة أو اإلمالئیة التي تجعل من یطبقه واالبتعادصیاغته لمتطلبات فنیة دقیقة في 

ذو كفاءات -البرلمان-في ریبة وشك ، لذلك البد من الحرص الشدید على أن یكون ممثلو الشعب
ما لح للتطبیق ، وهذا علمیة متمیزة لدیهم القدرة على حسن صیاغة القوانین وتقدیمها في شكل صا

إلیه في منظومتنا القانونیة بحیث توجد لدینا الكثیر من النصوص القانونیة ومنظومة قانونیة دتفتق
غنیة لكن تعج باألخطاء وهذا إما للترجمة الحرفیة للقانون الفرنسي على أساس أنه المصدر المادي 

ص غیر مفهوم مبهم .للقانون الجزائري وٕاما لسوء الصیاغة التي تجعل معنى الن

وهو ما یعبر به عن مبدأ شرعیة العقوبة وهو الشق الثاني من مبدأ قانونیة العقوبات:ثانیا: شرعیة
هو صاحب االختصاص في تحدید الجرائم والعقوبات وكون العقوبة قانونیة ، یعني أن المشرع 

من تعسف القاضي أو نوعها ومقدارها ویعد ضمانة أساسیة لحمایة حریات األفراد وصیانتها 
.3ات الحاكمة في الدولة ـالسلط

83،ص2008، دار الجامعة الجدیدة ،االسكندریة ،مصر ، علم الجزاء الجنائي: الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیقأمین مصطفى محمد،-1
.74الدین ، المرجع السابق ، صأشرف توفیق شمس-2
وما بعدھا.418ص 2010، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، شرح قانون العقوبات : القسم العامنظام توفیق المجالي ،-3
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والقاعدتان مكملتان ومالزمتان لبعضهما ،فمثلما ال جریمة إال بنص فال عقوبة أیضا إال بنص
البعض، إذ أنه من الضروري أن یكون المرء على درایة لیس فقط بأن فعال مجرم بل یجب أیضا 

ى ذلك الفعل، ومن ثم یتعین على المشرع أن یتولى بنفسه أن یعلم بالعقوبة التي یتعرض إلیها لو أت
التنصیص على عقوبة معینة لكل تجریم بقیمة فلیس له أن یقضي بعقوبة غیر منصوص علیها 
جزاء لجریمة وال بعقوبة تتجاوز الحد األقصى المقرر جزاء للجریمة وال بعقوبة تكمیلیة غیر 

)1(س عندما ینص القانون على الغرامة.منصوص علیها جزاء للجریمة وال بعقوبة الحب

ومن هنا یجب على المشرع أن یلتزم بالتحدید الواضح والكافي لعناصر الفعل اإلجرامي فال 
فمادام القانون المكتوب هو مصدر التجریم والعقاب ، فیجبأن ، )2(یكون النص غامضا أو واسعا

عسف القضاة وتوقیع عقوبة لم ترد في یكون مصدر العقوبة هو التشریع وذلك ضمانة لألفراد ضد ت
كما أن القاضي ال یستطیع أن یقضي، 3بها على نحو مبالغ فیه حسب هواه االرتفاعالقانون ،أو 

إال بالعقوبة المنصوص علیها في القانون ، بل أنه ال یستطیع أن یقضي بعقوبات تكمیلیة غیر 
أن یحدد طریقة معینة لتنفیذ القاضي طیع ال یستو،4منصوص علیها بالنسبة للحالة التي ینظرها
.6، وتنحصر سلطة القاضي في النطق بها أو تنفیذها 5العقوبة غیر المنصوص علیها في القانون

وال ینال من شرعیة العقوبة أن یترك القانون للقاضي مجاال للتقدیر سواء بجعل عقوبات 
سلفا ویفترضه مبدأ تفرید حدده الشارع ذلك أن هذا المجال قد للعقوبة،تخییریة أو بوضع حدین 

. هذا من جهة .7العقوبة التي تالئم الجاني وتحقق أغراض العقاب

.64السابق، ص، المرجعالوجیز في القانون الجنائي العامأحسن بوسقیعة،-)1(
( 2 )  -R. MERLE et Vitu, traité de droit criminel, Tom I problèmes généraux de la exigence
criminelle , droit pénal général, 6 eme édition , Cujas, paris, 1988, p231 et suive.

.448صأشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، -3
4-crim ,10 juin ,1970,D,1970,532
5-crim ,22 mai 1986 ,Bull .crim .167et R. MERLET et VITU ,Op,cit,p231 et suiv et J .PRADEL ,op.cit., p 174 et
suiv.

.418نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص  -6
.448أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق -7
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ومن جهة ثانیة فالوظیفة القضائیة تكمل العمل التشریعي باستخراج التحدید الواقعي للعقوبة من 
بأن التطبیق القضائي وذلك على النحو الذي یسّوغ معه القول المشرع،التحدید المجرد لها من قبل 

للعقوبة یعد من جنس التحدید التشریعي لها ، إذ أنه یسعى إلى تحقیق أغراض العقوبة و االجتهاد 
في المالءمة بین نوعها ومقدارها من جهة و بین االعتبارات المحددة لجسامة الجریمة وفقا للجاني 

.1من جهة

هامة  في شقیه المتعلقة بالتجریم ومن هنا یترتب على مبدأ الشرعیة عدد من النتائج ال
التجریم وبأثر رجعي إال إذا كان أصلح للجاني كما ال یجوز القیاس فيفال یطبق القانونوالعقاب
، وتطبیقا لهذا فال عقوبة بغیر حكم قضائي فال یجوز توقیع العقوبات المقررة بالقانون 2العقوبات

تصة بذلك ، وال یكف صدور العقوبة من ألیة جریمة إال بمقتضى حكم صادر من محكمة مخ
هي أن وعلة استلزام الدعوى القاضي بل یجب أن یكون ذلك من خالل دعوى وحكم قضائي ،

یتاح للمتهم مناقشة األدلة والقرائن المتوافرة ضده وأن یدافع عن نفسه وأما الحكم القضائي فهو الزم 
مل القاضي وكیفیة تطبیق القانون على یعد أمرا الزما للوقوف على ع3لما یتضمنه من أسباب 

الوقائع ، وٕاذا شاب الحكم القضائي الصادر بتوقیع العقوبة عیب ، فإن المرجع إلصالح هذا العیب 
.4هو الرجوع إلى القضاء ذاته ، من خالل الطعن في الحكم أم الجهات القضائیة أعلى درجة

نصوص القانونیة نجد أن المشرع قد توسع في وبالرجوع إلى قانون الممارسات التجاریة وباستقراء ال
والواسعة النصوص القانونیة في عدة مواضع وهذا من خالل االعتماد على الصیاغة المرنة 

هذا ما یجعلنا نبحث في نطاق النصوص مادة الممارسات التجاریةالتجریمیة فيللنصوص
القانونیة ومدى احترام المشرع فیها لمبدأ الشرعیة عموما.

.67أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -1
.418ق ، صنظام توفیق المجالي، المرجع الساب--2
المعدل والمتمم على مایلي " تعلل األحكام القضائیة ، وینطق بھا في جلسات عالنیة"1996من دستور 160حیث تنص المادة -3
المعدل والمتمم 1996من دستور 160وتنص المادة وما بعدھا450للمزید بھذا الشأن راجع أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق -4

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیةعلى أنھ"  
یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات تنفیذه"
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:األمنالثا : تطبیق مبدأ الشرعیة على تدابیرث

یقتضي مبدأ الشرعیة من ناحیة ، أن یكون الفرد على درایة مسبقة بنوع تدبیر األمن الذي یعرضه 
إلیه تصرفه وأن یكون تدبیر األمن موقوفا على معاینة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي 

الرتكاب جریمة مستقال.

ال ومن تم القانون،ي أن یلجأ لتدابیر األمن المنصوص علیها صراحة في للقاضزال یجو كما 
تدبیرا غیر منصوص علیه في االجراءات سبیل المثال أن یطبق على قاصرللقاضي، علىیجوز 

الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معینة في غیر الحاالت التي یجیز فیها الجزائیة كما ال یجوز
المشرع مثل هذا التدبیر.

أن الطابع الوقائي والعالجي لتدبیر أمن یفرض تلطیف مبدأ الشرعیة وهكذا فإذا كان لیس غیر
للمشرع ان یحدد بدقة القانون، فلیسللقاضي ان یلجأ لتدابیر الـأمن المنصوص علیها صراحة في 

.1كما هو الحال بالنسبة للعقوباتمعین،أمن لكل تصرف تدبیر

من التي تسبب إزعاجا لألفراد فیتعین أن تكون محددة بنص صریح مع وٕاذا تعلق األمر بتدابیر األ
2منها.تعیین الحالة الخطیرة التي ینطلق 

وما بعدھا.76المرجع السابق ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة ،-1
من الباب الثاني من قانون العقوبات المعدل والمتمم.22ى إل19وقد حدد المشرع تدابیر األمن في المواد -2
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الفرع الثاني :

.التجریمي في جرائم الممارسات التجاریةنطاق النص

إن البحث في الركن الشرعي لجرائم الممارسات التجاریة یقتضي البحث في البحث في نطاق 
في النشاطحیث نطاقها منو )الفقرة األولى(األشخاصهذه النصوص التجریمیة من حیث تطبیق

.)الفقرة الثانیة(

:الفقرة األولى

نطاق تطبیق قانون الممارسات التجاریة من حیث األشخاص

أنها تنص على أن هذا القانون نجدالتجاریة بالرجوع إلى نص المادة األولى من قانون الممارسات 
التجاریة التي تقوم بین األعوان االقتصادیین وشفافیة الممارساتإلى تحدید قواعد نزاهة یهدف

ه.وبین هؤالء والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك وٕاعالم

ومن خالل نص هذه المادة یتبین لنا مجال تطبیق قانون الممارسات التجاریة من حیث األشخاص 
وهو المستهلك والعون االقتصادي.

تعاریف لكل من المستهلك والعون التجاریة إعطاءمن قانون الممارسات المادة الثالثةوّلت وقد ت
االقتصادي.

أما بالنسبة للمستهلك فعرفته بأنه " كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید 
."مهنيمن خدمات عرضت ومجردة من كل طابع 

القانونیةأو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته أما العون االقتصادي فهو "كل منتج 
یمارس نشاطه في اإلطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من شأنها".

االقتصادي.ومن هنا سنبین االتجاهات الفقهیة لتحدید مفهوم كل من المستهلك والعون 
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المستهلكأوال: مفهوم

والثاني الضیق للمستهلكیأخذ أولهما بالمفهوم اتجاهین،المستهلك إلى انقسم الفقه بتحدید مفهوم
یوّسع من مفهومه.

للمستهلك:المفهوم الضیق -أ

الشخص الطبیعي المقتني لمنتوج معین بتحقیق رغبة االستهالك الشخصي "عرف المستهلك بأنه ی
.1"أو العائلي أو المستفید من الخدمات المعروضة لالستهالك

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج بقصد أن " ویعرف ب
أن یكون هو أو ذویه المستعمل النهائي له وتمتد نفس الصفة إلى المهني الذي یتعاقد خارج 

2"مجال اختصاصه

الشخص الطبیعي الذي یقتني أو یستعمل سلعة ما أو خدمة كما یعرف المستهلك بأنه " 
وهذا التعریف یقترب مع ما أورده األستاذ غاستان من اعتبار أن المستهلك ض غیر مهني "لغر 

السلع ما أو خدمات من أجل إشباع حاجاته الشخصیة غیر هو الذي یصبح طرفا للحصول
.3المهنیة

وعرفه جانب من الفقه الفرنسي على بأنه " ذلك الشخص الذي یتعاقد بهدف االستهالك 
.4جاته الشخصیة أو العائلیة "إلشباع حا

دار الهدى ، عین القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، علي بولحیة بوخمیس ، -1
.15،ص الجزائر، املیلة

.41عمر محمد عبد الباقي ، المرجع السابق ،ص -2
، المدرسة العلیا لإلدارة  24، عددمجلة إدارة" ، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك،" بودالي محمد-3

.35، ص2002الجزائر ، 
4-MALINNAUD Philippe, « la protection des consommateurs », RDS,1981,7e me cahier, chronique,p.49.
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" یعد مستهلكا كل شخص یتعاقد بهدف إشباع حاجاته الشخصیة أو كما یعرف على أنه 
.1"العائلیة وبالتالي ال یكتسب وصف المستهلك من یتعاقد ألغراض مهنــته أو مشروعه

هلك في طائفة ویؤخذ على هذه التعاریف أنها تضیق كثیرا في مفهوم المستهلك حیث یحصر المست
.2األشخاص الطبیعیة دون األشخاص المعنویة 

مصالحه الشخصیة من مأكل ومشرب إتباعكما أنها تصنف المستهلك وكأن ال هّم له سوى 
وعقود تدخل ضمن عملیات االتباع المادي وأنشطةحیث أن للشخص الطبیعي اهتمامات وملبس،

.3نقل البضائع وغیرها مسكن، عقدعقد إیجار

:ع لمفهوم المستهلكالفریق الموسّ -ب

أما فریق آخر من الفقهاء یدعو ألى التوسع في مفهوم المستهلك وحسب هذا االتجاه 
فالمستهلكین هم األشخاص الذین یحصلون أو یستعملون السلع أو األموال أو الخدمات .

تخدام المال أو الخدمة في كل من یبرم تصرفا قانونیا من أجل اس"یعرف المستهلك بأنهف
ویهدف هؤالء إلى مد نطاق الحمایة القانونیة إلى المهني "،المهنیةأغراضه الشخصیة أو أغراضه 

حیث یقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته كما هو الحال بالنسبة للطبیب حیث یشتري المعدات الطبیة 
.4أو التاجر حیث یشتري أثاث معمله 

یف یعتبر مستهلكا المحترف الذي یتصرف خارج مجال اختصاصه المهني  فوفقا لهذا التعر 
وذلك على أساس أن هذا المحترف غیر المتخصص یظهر في الواقع ضعیفا مثله مثل المستهلك 
العادي كالفالح الذي یعقد تأمینا على زراعته ، والتاجر الذي یقیم نظاما لإلنذار في محله 

م آلي لمكتبه ، هؤالء یتصرفون خارج مجال اختصاصهم فهم إذا والمحامي الذي یشتري أجهزة إعال

1-CHAZEL jean Pascal ,”clauses abusives”, répertoire  commercial, Dalloz ,septembre,2002,p.20.
، رسالة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  بن الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوقالعید حداد ، -2

.38، ص2002/2003عكنون ، الجزائر ، 
.41، ص المرجع نفسه -3
.41، صنفسهلمرجع ا-4
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مشترون عادیون وقد یجذون أنفسهم في مواجهة مستهلك محترف ویكون في وضعیة ضعف تشبه 
.1المستهلك العادي

وقد عاب أنصار اإلتجاه المضیق هذا التوّسع غیر المبرر في نطاق قانون االستهالك ألن من 
عل حدود قانون االستهالك غیر مضبوطة بشكل دقیق فإن اعتبرنا المهنیین شأن هذا التوسع أن یج

الذین یتصرفون خارج نطاق اختصاصهم مستهلكین فیجب اعتبار المستهلكین الذین یتصرفون 
كما أن التوسع في مفهوم المستهلك مناقض للحكمة من وضع مستهلكین،داخل دائرة اختصاصهم 

.2فه الطرف الضعیف بحمایة المستهلك بوصقانون خاص

حیث أصبح مفهوم المستهلك 1987الموسع للمستهلك مند عام وقد أخذ القضاء الفرنسي بالمفهوم
یشمل الشخص الطبیعي والمعنوي فإذا تعاقد الشخص المعنوي باعتباره مهني في مجال تخصصه 

مستهلك وبالتالي غیر أنه یجهل عیوب السلعة أو الخدمة  التي تعاقد علیها فینطبق علیه وصف ال
.3یستفید من نصوص الحمایة

حیث اتجهت محكمة النقض في ،1995لكن القضاء الفرنسي قد شهد تحوال كبیرا مند سنة 
4المهني.قراراتها إلى عدم اعتباره مستهلكا من یبرم عقدا ذو صلة مباشرة مع نشاطه 

المعدل والمتمم 04/02المشرع الجزائري في إطار تعرفه للمستهلك في القانون رقم أما 
لحمایة للمستهلك وعرفه بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت اع مجال حیث وسّ 

.5للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

فال یهم إن كان شخص المستهلك طبیعیا أو معنویا یقتني سلعا أو خدمات المهم ان تكون مجردة 
.من الطابع المهني 

.22، المرجع السابق ، صحمایة المستهلك في القانون المقارنبودالي محمد ، -1
55، ص1988، دون بلد نشرـتاریخ القانون ، دار الكتاب للطباعة النشر العبودي عباس ، -2
25خلف ، المرجع السابق  ، صمحمود علیأحمد محمد -3
وما بعدها.26، المرجع السابق ، ص حمایة المستهلك في القانون المقارنمد ، ألكثر تفصیل أنظر : بودالي مح-4
المعدل والمتمم.04/02من القانون 03المادة -5
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المستهلك  وقمع الغش، حیث یعرف المستهلك المتعلق بحمایةوقد أخذ بنفس التوجه في القانون 
، سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانابأنه كل شخص طبیعي

1.النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

هر أن المشرع قد أخذ بالمفهوم الموّسع للمستهلك حیث اعتبر مستهلكا كل شخص ومن هنا یظ
وقد وّسع مجال الحمایة لتشمل المهني الذي خدمات،سواء كان طبیعیا أو معنویا یقتني سلعا أو 

یقتني سلعا وخدمات خارج اختصاصهم وهذا شيء منطقي.

العون االقتصادي صفة الجاني:ثانیا:

شخص الطبیعي أو المعنوي الذي یباشر حرفة تجاریة أو صناعیة أو فنیة أو ویقصد به ذلك ال
مهنة حرة أو حرفة زراعیة أو مدنیة على وجه االحتراف، ویتمكن من خالل ممارسته لها الحصول 
على السلع والخدمات وتقدیمها للجمهور بمقابل مادي بهدف الحصول على الربح وقد یكون هذا 

أو تاجرا بالجملة أو التجزئة أو یتخذ شكل المشروع الفردي أو شكل الشخص منتجا أو موزعا 
.2الشركة أو المؤسسة التي تدخل في إطار القطاع الخاص أو القطاع العام 

كما یمكن تعریفه بأنه " كل شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص یتدخل في إطار نشاطه 
3المهني التجاري أو الصناعي الحر أو غیره"

من النصوص القانونیة ان المهني هو الشخص الذي یمارس في إطار مهنته بصفة یستنبط و 
التوزیع إلى و اعتیادیة ویشمل كل األشخاص الذین یتدخلون في عملیة االستهالك من طور اإلنتاج

،15دد ــــجریدة رسمیة عالغش،یتعلق بحمایة المستهلك وقمع ،2009فبرایر 29في المؤرخ09/03من القانون 03المادة -1
.2009مارس 08المؤرخ في 

46صالسابق،المرجع حداد،العید -2
3-CHAZEL pascal,op.cit,p.15
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، وقد اعتبر بعض الفقه غیر المهني شخصا مهنیا ولكنه یتصرف خارج مجال 1االستهالكطور 
.2اختصاصه

قتصادي ال یقصد به المنتج فقط وٕانما كل متدخل في العملیة االستهالكیة إلى والعون اال
غایة وصول المنتوج أو الخدمة إلى المستهلك.

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو یعرف العون االقتصادي أنه 04/02وبالرجوع إلى القانون رقم 
دي أو بقصد تحقیق الغایة یمارس نشاطه المهني العاالقانونیة،مقدم خدمات أیا كانت صفته 

3التي تأسس من أجلها.

ومن هنا یأخذ وصف العون االقتصادي المنتج والموزع والمستورد والتاجر والحرفي ومن هنا نتولى 
التجاریة.تعریف كل منهم حتى نتمكن من تحدید صفة الجاني في جرائم الممارسات 

غیر أنه عرف عملیة اإلنتاج 04/02لم یعرف المشرع المنتج في القانون رقم :المنتج-
بأنها العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري 
والمعالجة والتصنیع والتحویل وتوضیب المنتوج بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه 

.4وهذا قبل تسویقه األول 

یباشر عمال تجاریا ویتخذه مهنة بأنه كل شخص طبیعي أو معنويیعرف التاجر: التاجر-
.5معتادة له 

.155، ص2009/2010، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ،بن عكنون ، الجزائر ، باإلعالم في العقودحامق ذهبیة ، االلتزام -1
2-MARTIN Raymond, « le consommateur abusif »,1987,chronique ,p.15.

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 30المادة -3
10المؤرخ في 18/09المعدل والمتمم بالقانون رقم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03من القانون رقم 03/02المادة -4

.2018جوان 13مؤرخ في 35المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، جریدة رسمیة عدد 2018جوان 
، الصادر 101جریدة رسمیة عددالتجاري،المتضمن القانون 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/59ولى من األمر رقم المادة األ-5

.معدل ومتمم1975دیسمبر 19في 
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، یمارس التقلیدیة والحرففهو كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة للحرفيأما بالنسبة 
نشاط اإلنتاج أو إیداع أو تحویل أو ترمیم أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل 

أو متنقل أو عرضي في مجاالت نشاط رالیدوي ویمارس بصفة رئیسیة ودائمة في شكل مستق
.1معینة وحسب كیفیات محددة

هو كل من یقوم نشاطه على تقدیم أداءات ذات قیمة اقتصادیة.مقدم الخدمات-
.2األجنبیة إلى الجزائرجلب المنتجاتیعرف المستورد أنه كل من یتولى المستورد:-

من خالل هذه العبارة أنه یكون عونا مویفه" القانونیةأیا كانت صفته والمشرع استعمل عبارة " 
كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا مهنیا عادیا أو بغرض تحقیق غایة تأّسس اقتصادیا

شأنها.من 

.هذا للبحث في مدى مسؤولیة األشخاص المعنویة عموما عن جرائم الممارسات التجاریة؟

ل دجزائیة للشخص المعنوي تجاوزت الجلیة الو بالرجوع إلى قانون العقوبات نجذ أن مسألة المسؤ 
.2004الفقهي مند تعدیل قانون العقوبات لسنة

المسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة عن الجرائم لكن المشرع قرروبالتالي نجد أّن 
في:وتتمثل 3بشروط

أن ترتكب الجریمة من طرف الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي.-

ب الشخص المعنوي.أن ترتكب الجریمة باسم ولحسا-

أن ینص القانون صراحة على مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا بشأن جریمة معینة .--

الجریدة والحرف،المتضمن القواعد التي تحكم الصناعات التقلیدیة 1996ینایر10مؤرخ في 96/01المادة األولى من القانون -1
المعدل والمتمم.1996مؤرخ في ،03د الرسمیة عد

جریدة رسمیة عدد ،راالستیراد والتصدیالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 2003یولیو 19مؤرخ في 03/04أمر رقم -2
.2003یولیو 20، مؤرخ في 43

ص المعنوي مسؤوال عن الجرائم التي ترتكب لحسابه " یكون الشختنص على والتيالعقوباتمن قانون مكرر51المادة بالرجوع إلى نص -3
.من طرف أجهزته وممثلبه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك "
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توبالرجوع إلى  نجذ أنه استثنى أشخاص القانون العام من المسؤولیة  1قانون العقوبا
الجزائیة عن الجرائم.

دیة والمؤسسات ذات حیث تستثنى الدولة والوالیة والبلالعام،أال یكون من أشخاص القانون -
الطابع اإلداري وعموما األشخاص العامة الخاضعة للقانون العام.

من قانون العقوبات على أن األشخاص 2-121بالنسبة للقانون الفرنسي فقد نص في المادة 
وفي الحاالت 7- 121إلى 4-121یكونون مسؤولون جزائیا وفقا للمواد ماعدا الدولةالمعنویة 

عن الجرائم المرتكبة لحسابهم ، بواسطة  أعضائهم أو ممثلیهم انون أو النظام ،المنصوص في الق
وفي هذا اإلطار ذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى الحكم بأن مسؤولیة الشخص المعنوي ال تقوم ،

، بمعنى أنه ال توجد مسؤولیة جزائیة 2إال إذا نصت القوانین الخاصة على ذلك  صراحة
،3المرتكبةةبالنسبة للجریمال إذا نص القانون علیها لألشخاص المعنویة إ

.4ذهب القانون الفرنسي إلى اعتبار األشخاص المعنویة العامة مسؤولة جزائیا عدا الدولة حیث 

عكس ما توجه إلیه المشرع الجزائري حیث اعتبر أن األشخاص المعنویة العامة غیر مسؤولة 
جزائیا ولم یقصر هذا على الدولة فقط .

ویكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 
مكرر من انون العقوبات .51ممثلیه الشرعیین ، كما جاء في نص المادة 

" أن الشخص المعنوي العام ال یسأل إال عن األفعال التي یتم تحقیقها " لحسابهویقصد بعبارة 
یسأل الشخص المعنوي على ألعمال المنجزة لحساب المدیر أو شخص فال لفائدته،لمصلحته أو 

آخر.

.المعدل والمتممالمتضمن  قانون العقوبات66/156من األمر 51المادة -1
2- cass -Crim’ .07mars1918, s.1921 .189 , cass.crim,6 mars1958.bull.crim , n 231.
3-C. MOLUNGUI , « la nature de la responsabilité pénale des personnes morales en France »
,RDPC,1995,P.143.
4MEYER.F, “ la responsabilité pénale des personnes morales de droit public a la lumière des premières
applications jurisprudentielles »,REDA,1999,p,920.
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ممثلیه الشرعیین كالرئیس لمدیر العام للشركة ذات أسهم "بأجهزة الشخص المعنوي"ویقصد 
ومسیر شركة ذات مسؤولیة محدودة وكذا مجلس اإلدارة والجمعیة للشركاء في الشركة ذات 

المحدودة.المسؤولیة 

األشخاص الطبیعیون الذین یخولهم القانون "لین الشرعیین للشخص المعنويبالممث"ویقصد 
للشخص المعنوي ، حیث یختلف الممثل الشرعي 1للشخص المعنوي تفویضا لتمثیلهاألساسي 

فعلى سبیل المثال إذا كان الشخص المعنوي شركة ذات مسؤولیة محدودة ونشاطه،باختالف شكله 
أما إذا الشخص المعنوي شركة تجاریة ذات أسهم فإن ممثلها فإن ممثله الشرعي هو المسیر 

.2الشرعي هو شخص الرئیس المدیر العام

وقد أثیرت في فرنسا مسألة األشخاص الذین لهم سلطات خاصة أو تفویضات باسم الشخص 
المعنوي هل تثور مسؤولیة هذا األخیر أم ال  ؟

بالمسؤولیة الجزائیة للمسیر الفعلي أو محكمة النقض الفرنسیة في عدة مناسبات تمسكتفقد 
تقوم مسؤولیة المفوض البد من توافر أسهم، وحتىالقانوني لشركة ذات مسؤولیة محدودة أو ذات 

شروط:

األجیر.أن تكون الجریمة المرتكبة من قبل التابع أو -
الجریمة.أن یكون رئیس المؤسسة قد ارتكب الخطأ بنفسه بحیث سمح أو سهل من -
إلى شخص آخر.ن رئیس المؤسسة قد فوض بصفة قانونیة سلطاته یكو أال-

الیسو وهناك رأي فقهي في فرنسا أنه ال یمكن إلزام الشخص المعنوي لكون من لهم تفویضا 
.3مجرد أجراء عند الشخص المعنوي

وقد أثیر التساؤل حول مسؤولیة الشخص المعنوي حول الجرائم التي یرتكبها المدیر الفعلي 
.؟في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة السیما 

.235، المرجع السابق ، ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ، -1
.235المرجع نفسھ ، ص-2

3  -G. STEFANI. G. Levasseur ,Bouloc, droit pénale générale ,Dalloz, 17 -ème, p273.
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فالراجح أیضا هو عدم مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها المدیر الفعلي 
حیث اشترط القانون أن ترتكب الجریمة من قبل ممثلي الشخص المعنوي وال تشمل المدیر 

.1الفعلي وذلك لعدم النص علیه صراحة

لم ینص صراحة على المسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة عن 04/02قانون أما بالرجوع لل
جرائم الممارسات التجاریة ولم یخّصص لها مادة في هذا القانون حیث أنه یحدد القواعد المطبقة 

المعدل 04/02ومخالفة هذه المبادئ یشكل جرائم وفقا للقانون رقم التجاریة،على الممارسات 
والمتمم.

جوهري هو أن المسؤولیة الجزائیة لما أقرها المشرع لم یقرها بصفة مطلقة غیر فالشرط األساسي وال
من قانون مكرر 51أنه ترك ذلك للمشرع حسب كل جریمة وبنص خاص، بمعنى أن نص المادة 

اإلطار العام للمسؤولیة الجزائیة وضع المادة هذهفالمشرع في نصوحده،یكفي العقوبات ال
المشرع أنه باستثناء الدولة والجماعات المحلیة الخاضعة للقانون حیث نص لألشخاص المعنویة

طرف أجهزته یكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه العام،
.2عندما ینص القانون على ذلكممثلیه الشرعیینأو

مسؤولیة الجزائیة بّین شروط الفالجدل الفقهي،وز بحیث أصبحت هذه المسؤولیة واقعا قانونیا تجا
لألشخاص المعنویة وحّدد لنا األشخاص المعنویة المستثنون من المساءلة الجزائیة.

هذا النص العام غیر صالح للتطبیق على جرائم الممارسات التجاریة والتي وردت لنا بموجب و 
ت وهذا طبقا لقاعدة قانون خاص والذي یعتبر من القوانین العقابیة المستقلة عن قانون العقوبا

أن القول بعدم مسؤولیة األشخاص المعنویة الخاصة عن جرائم العام، غیرالخاص یقّید 
ا.قً طِ الممارسات التجاریة ال یستقیم عقال وال منْ 

مؤسسة، شركة أو فالعون االقتصادي قد یكون شخصا طبیعیا وقد یكون شخصا معنویا كأن یكون 
عي أو معنوي یمارس بصفة دائمة ، نشاط اإلنتاج أو التوزیع شخص طبیلالمؤسسة كتعتبر حیث

.235ابق ، ص ، المرجع السالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ، -1

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.66/156مكرر من األمر 51المادة -2
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یرتكب الجرائم المحددة في قانون الممارسات التجاریة هذا ما ومن هنا یمكن أن،1أو الخدمات
.ارا بالسوق ویساهم بعدم استقرارهیشّكل إضر 

ون االقتصادي أنه العوالتي تعرف 04/02إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم أنه بالرجوعغیر 
یمارس نشاطه المهني القانونیة،كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته 

العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها.

" بقصد تحقیق الغایة التي وعبارةیقصد بعبارتي " أیا كانت صفته القانونیة " نجذ أن المشرع
أما فالشخص الطبیعي الیثیر جدال المعنوي،أنه یقصد الشخص تأّسس من أجلها " یفهم 

عندما ال یوجد نص صریح یقرر مسؤولیته صوصا المعنوي هو من یثیر إشكاالت خصالشخ
، هذا یجعلنا نصطدم مع مبدأ الشرعیة الجزائیة والذي یقتضي ضوابط عامة الجزائیة عن الجرائم

للتجریم والعقاب محددة بدقة من المشرع .

" الوارد في نص المادة الثالثة من القانون رقم س من أجلها" تأسّ إن التفسیر الدقیق لمصطلح 
نالمؤسسة واللتاالخاص أو أساسا على الشخص المعنويوالمتمم یتمحورالمعدل 04/02

ن الشخص الطبیعي أومنطقیةتتمتعان بالشخصیة المعنویة وفقا للقانون، وكذلك العتبارات عملیة 
أّسس.یتال 

من المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الممارسات الخاصوبالتالي ال یمكننا استبعاد الشخص المعنوي
عن الخاصة على المشرع ان ینص صراحة على مسؤولیة األشخاص المعنویة كانلذلك التجاریة،

لى عجرائم الممارسات التجاریة في الباب المخصص للعقوبات عن جرائم الممارسات التجاریة 
.غرار بقیة الجرائم األخرى التي قرر فیها المشرع مسؤولیة جزائیة للشخص المعنوي الخاص

على أن األشخاص المعنویة الخاصة مسؤولة جزائیا وفقا للقانون رقم االتفاقغیر أنه إذا تم 
؟قانون العقوبات الواردة فيهل نطبق العقوبات و فكیف سنطبق العقوبة 04/02

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.03/03من األمر 02المادة -1
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ز بینمیّ حیثالمعنوي،على الشخص كیفیة تطبیق العقوبات بات علىالعقو قانوننص 
والجنح والجنایات.المخالفات

فبالنسبة للمخالفات فتحتسب كاآلتي:
الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي -

في القانون الذي یعاقب على الجریمة.
.1جریمة أو نتج عنهاى مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الكما یمكن الحكم عل-

فهي:أما بالنسبة للعقوبات التي على الشخص المعنوي في الجنایات والجنح 
الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي -

في القانون الذي یعاقب على الجریمة .
اآلتیة:ر من العقوبات التكمیلیة واحدة أو أكث-
حل الشخص المعنوي -
سنوات.غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس -
االقصاء من الصفقات العمومیة لمدة ال تتجاوز خمس سنوات.-
مباشرالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر -

اوز خمس سنوات.نهائیا أو لمدة ال تتج
عنها.استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج ء الذي مصادرة الشي-
.نشر وتعلیق حكم اإلدانة-
وتنصب الحراسة على سنوات،الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة ال تتجاوز خمس -

2.ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

المعدل والمتمم لم ینص صراحة على أن الشخص 04/02انون رقم وحیث أن المشرع في الق
المعنوي الخاص مسؤول جزائیا عند ارتكابه لجرائم الممارسات التجاریة وبالتالي لم یحدد لنا 

كما أسلفنا "تأسس من أجله"العقوبة ، غیر أنه یفهم ضمنیا من خالل استعمال المشرع عبارة 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.66/156من األمر رقم 01مكرر 18المادة -1
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.66/156قم مكرر من األمر ر18المادة -2
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مسؤولة جزائیا عند ارتكابها للجرائم المنصوص علیها في یفید أن األشخاص المعنویة الذكر 
المعدل والمتمم أما بالنسبة للعقوبة وحیث أن جرائم الممارسات التجاریة 04/02القانون رقم 

والعبرة بالحد األقصى ،2مالیین دج 5دج 5000حیث تتراوح الغرامات فیها بین 1جنح
ا المشرع في قانون العقوبات بالنسبة للجنح. للعقوبة وبالتالي نطبق العقوبات كما حدده

:ةثانیالفقرة ال
الموضوعمن حیث04/02مجال تطبیق القانون رقم 

المعدل والمتمم النشاطات التي یطبق علیها النص التجریمي .04/02لقد حدد القانون رقم 
اإلنتاج:-1

عملیات التي تتمثل في تربیة عرف المشرع عملیة اإلنتاج في قانون حمایة المستهلك بأنها ال
المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والمعالجة والتصنیع والتحویل وتوضیب المنتوج 

3بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه

من قانون العقوبات على مایلي " ...العقوبات األصلیة في مادة الجنح ھي :03و05/02تنص المادة -1
الحبس مدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ماعدا الحاالت التي یقرر فیھا القانون حدودا أخرى -
دج.20000اوز الغرامة المالیة التي تتج-

العقوبات األصلیة في مادة المخالفات ھي :
الحبس من یوم واحد على األقل إلى شھرین على األكثر .-
دج"20000دج إلى 2000الغرامة المالیة من -
مخالفة المعدل والمتمم على " یعتبر عدم اإلعالم باألسعار والتعریفات04/02من القانون رقم 32حیث ینص المشرع في المادة -2

من ھذا القانون، ویعاقب علیھ بغرامة من خمسة آالف دینار إلى مائة ألف دینار "07و 06و04المواد امألحك
09و 08المعدل والمتمم على" یعتبر عدم اإلعالم بشروط البیع، مخالفة ألحكام المادتین 04/02من القانون رقم 32وتنص المادة 

عشرة آالف دینار إلى مائة ألف دینار ".من ھذا القانون، ویعاقب بغرامة من
الفوترة مخالفة ممن نفس القانون تنص على " دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجبائي، تعتبر عد33أما المادة 

تھ مھما بلغت قیمتھ".من المبلغ الذي كان یجب فوتر%80من ھذا القانون، ویعاقب علیھا بغرامة بنسبة 13و11و10ألحكام المواد 
من ھذا القانون ویعاقب علیھا من عشرة 12فتنص على مابلي "تعتبر فاتورة غیر مطابقة كل مخالفة ألحكام المادة 34أما المادة 

آالف إلى خمسین ألف دینار ...."
من ھذا 20و19و18و17و16و15من نفس القانون "تعتبر ممارسات تجاریة غیر شرعیة، مخالفة ألحكام المواد 35أما المادة 

القانون ویعاقب علیھ بغرامة من مائة ألف دینار إلى ثالثة مالیین دینار"
من ھذا القانون، ویعاقب علیھا بغرامة 23و22شرعیة كل مخالفة ألحكام المادتین رتعتبر ممارسات ألسعار غی36وتنص المادة 

من عشرین ألف دینار إلى مائتي ألف دینار"
من ھذا القانون، ممارسات تجاریة تدلیسیھ، ویعاقب علیھا 25و24منھ فتنص" ... تعتبر كل مخالفة ألحكام المادتین 37ادة أما الم

بغرامة من ثالثمائة ألف دینار إلى عشرة مالیین دینار"
رسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة المعدل و المتمم " تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة ومما04/02من القانون رقم 38وأخیرا المادة 

من ھذا القانون  ،ویعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف دینار إلى خمسة مالیین دینار"29و28و27و26ألحكام  المواد 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.09/03من القانون رقم 03/02المادة -3
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بموجبها یتوسطون بین الموزعون،بعملیات التوزیع العملیات التي یقوم بها دیقصالتوزیع:-2
للمستهلك.فدورهم یكمن في تقریب المنتجات المنتجین والمستهلكین 

بعمولة هنافعملیة التوزیع تختلف باختالف العقود التي تربط بین المنتج والصانع والموزع الوكیل 
الصانع، اب الموكلـــلحسالموزع یتعامل مع المستهلكین أو الموزعین اآلخرین باسمه الخاص ولكن 

للتسویق ویهدف إلى إیصال السلع بعد اإلنتهاء من التوزیع إحدى الوظائف األساسیةویعتبر
إنتاجها.

نشاط یشمل التسویق وقد یصنف لیقتصر على عمل مخصوص وهي عملیة نقل "ویعرفها الفقه
.1"السلعة من منتجیها

غیر أن دور الموزع الرئیسي یكمن في المحافظة على السلعة المخزنة بحوزته قصد بیعها 
وتوزیعها.

وهي كل عملیة 03/04وقد نظمه المشرع بمقتضى األمر والتصدیر: داالستردانشاط -3
.للجزائرنتوجات األجنبیة مجلب ال

الصید البحري -4

، وقد عرفه بأنه كل عمل یرمي 01/112نظم المشرع قطاع الصید البحري بمقتضى القانون رقم 
.3أو الغالب إلى استخراج حیوانات أو جني نباتات یشكل ماء البحر وسط حیاتها الدائم

كل نشاط هوةالصناعات التقلیدینشاط نجذ 01/96إلى األمر بالرجوع:التقلیدیةالصناعات-5
إنتاج أو إبداع أو ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل الیدوي وبصفة 

4رئیسیة ودائمة.

.200، ص2007، دون طبعة ، دار المناهج ، األردن ،هلكسلوك المستمحمود جاسم عبد الصمد ،ردینة یوسف ، -1
مؤرخ في یولیو ،36عددجریدة رسمیةالمائیات،المتعلق بالصید البحري وتربیة ،2011یولیو 03المؤرخ في 01/11قانون رقم-2

2011.
، المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات.01/11من القانون رقم 02المادة -3
األمر الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقلیدیة.96/01من 05ة الماد-4
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لى إنتاج وٕابداع وجهد مبذول في من خالل هذا التعریف نجذ أن الصناعات التقلیدیة ترتكز ع
مجال الصناعات التقلیدیة الحرفیة الیدویة.

ویختلف التاجر عن الحرفي باعتبار أن هذا األخیر یكون مسّجال في سجل الصناعات التقلیدیة 
ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وٕادارة نشاطه تأهیال،والحرف ویمارس نشاطا تقلیدیا یثبت 

والقائم بالنشاط التقلیدي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا لتعاونیة الصناعة ،مسؤولیاتهوتحمل 
التقلیدیة والحرف والمقاولة.

حتى یسع أكبر التجاریة وهذاعلى المشرع أنه قد وّسع مجال جرائم الممارسات ظما یالح
لممارسات نسبة من النشاطات وهذا حمایة للسوق من هذه الجرائم التي تخل بنزاهة وشفافیة ا

العامة.هذا ما ینعكس إیجابا على المصلحة فیه،التجاریة 

المعدل والمتمم  04/02القانون منالمعدلة الثانیة المادةنص المشرع في نصحیث 
مستردو السلع إلعادة بیعها في بهنشاطات التوزیع وما ما یقومو نشاطات اإلنتاج على كل 

ي وبائعو اللحم بالجملة وكذا نشاطات الخدمات والصناعات حالها والوكالء ووسطاء بیع المواش
التقلیدیة والصید البحري التي یمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبیعته.

وقد أحسن المشرع فعال بنصه على هذه النشاطات والخدمات، حیث أن استعمال 
ف على أنها ي تصنّ مصطلح النشاط قبل تعدیل المادة یوحي أن بعض النشاطات التقلیدیة والت

المشرع على بعض یشملها قانون الممارسات التجاریة بالتطبیق، وبعد التعدیل نّص حرف فال
وما هذا إال لتأكید إلرادة  الحرف والنشاطات التقلیدیة وخصها بتطبیق قانون الممارسات التجاریة

المشرع في ضمان حمایة جزائیة للسوق.
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:الفرع الثالث

.التجاریةالممارساتال جرائمجشرع في النصوص القانونیة في مالممواضع توسعّ 

ع في النصوص القانونیة المجرمة إن المتصفح لقانون الممارسات التجاریة نجد أن المشرع قد توسّ 
الممارسات غیر المشروعة في مجال الممارسات التجاریة.

نفوذا على أي عون یمنع على أي عون اقتصادي أن یمارس18فبالرجوع إلى نص المادة 
اقتصادي آخر أو یحصل على أسعار أو آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء 
تمییزي ال یبرره مقابل حقیقي یتالءم مع ما تقتضیه المعامالت التجاریة النزیهة والشریفة، وهذا 

قتصادي مع النص واسع خصوصا لما ربط المشرع ممارسة النفوذ االقتصادي على العون اال
ة، فالمعاملة النزیهة والشریفة واسعة فال فالمقابل الحقیقي الذي تقتضیه المعامالت النزیهة والشری

یمكن ربط عنصر تجریمي مع مقتضیات النزاهة والشرف وألنه البد من تحدید معالم الجریمة.

راف التجاریة فتمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة لألع26أما نص المادة 
النظیفة والنزیهة والتي من خاللها یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان آخرین.

04/02من القانون رقم 38لنص المادة افالممارسات التجاریة غیر النزیهة جریمة وفق
28و27و26تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة أحكام المواد 

ألف دینار إلى خمسة مالیین 50.000من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من 29و
دج).5.000.000(

فاألعراف التجاریة كثیرة ومتنوعة ویصعب حصرها، وبالتالي لما ربط المشرع التجریم بهذه األعراف 
یكون قد توسع توسعا مفرطا في التجریم في مجال الممارسات التجاریة.

ارسات التجاریة غیر النزیهة وفقا ألحكام القانون بنصها تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في المم
مفهوم أحكام هذا القانون السیما منها الممارسات التي یقوم من خاللها العون االقتصادي بما یأتي:
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تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو - 1
دماته.خ

تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي - 2
یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك.

استغالل مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها.- 3

ع عون اقتصادي منافس خالفا للتشریع المتعلق بالعمل.إغراء مستخدمین متعاقدین م- 4

االستفادة من األسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیها قصد اإلضرار - 5
بصاحب العمل أو الشریك القدیم.

إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة كتبدید - 6
له اإلشهاریة واختالس البطاقیات أو الطلبیات والسمسرة غیر القانونیة وٕاحداث أو تخریب وسائ

اضطراب بشبكته للبیع.

اإلخالل بتنظیم السوق وٕاحداث اضطرابات فیه، بمخالفة القوانین أو المحظورات الشرعیة وعلى - 7
.هإقامتوجه الخصوص التهرب من االلتزامات والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته أو

إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغالل شهرته خارج األعراف - 8
والممارسات التنافسیة المعمول بها.

ما یالحظ من خالل نص المادة أن المشرع قد حدد السلوكات اإلجرامیة في جریمة 
ذه السلوكات اإلجرامیة الممارسات التجاریة غیر النزیهة، غیر أن المشرع قد توسع تحدید ه

وخصوصا لما استعمل المشرع عبارة ''السیما''، وهذا ما یفید أن العناصر اإلجرامیة المكونة 
لجریمة الممارسات التجاریة غیر النزیهة محددة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر هذا 

یدا دقیقا.ما یتعارض مع ومبدأ الشرعیة الجزائیة والذي یقتضي تحدید الجرائم تحد
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والتي حددت عناصر جریمة اإلشهار التضلیلي، حیث 28أما بالرجوع إلى نص المادة 
اعتبر إشهارا غیر شرعي وممنوعا كل إشهار تضلیلي السیما إذا كان:

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیالت یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو - 1
خدمة أو وفرته أو ممیزاته.

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع آخر أو منتوجاته أو خدماته أو - 2
نشاطه.

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون االقتصادي ال یتوافر على مخزون - 3
كاف من تلك السلع وال یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة 

اإلشهار.

حدید عناصر السلوك اإلشهار التضلیلي نجد أن المشرع قد توسع في تحدیده لهذه ففي ت
السلوكات، وقد حدد المشرع هذه السلوكات على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر خصوصا 

لها استعمال المشرع عبارة ''السیما''.

في العقود بین بنودا وشروطا تعسفیة29أما بخصوص البنود التعسفیة فقد اعتبرت المادة 
المستهلك والبائع السیما البنود والشروط التي وتمنح هذا األخیر:

أخذ حقوق أو امتیازات ال تقابلها وحقوق معترف بها للمستهلك.- 1

فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك ال تقابلها حقوق أو امتیازات مماثلة معترف بها - 2
للمستهلك.

عناصر العقد األساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون امتالك حق وتعدیل - 3
موافقة المستهلك.

التفرد وبحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة - 4
العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة.
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ه لها.إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون وأن یلزم نفس- 5

أو عدة التزامات في ذمته.بااللتزامرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو - 6

التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة.- 7

تهدید المستهلك بقطع العالقة التعاقدیة بمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة - 8
تعسفیة نجد أن المشرع قد توسع في تحدید البنود التعسفیة واعتبر غیر متكافئة، وبالنسبة للشروط ال

أعاله، غیر أن ةجریمة ممارسات تعاقدیة تعسفیة كل جریمة اشتملت على السلوكات المذكور 
المشرع قد توسع في تحدیده لهذه العناصر وذكرها على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر 

جزائیة، والذي یقتضي أن یكون التجریم واضحا ومحددا تحدیدا وهذا ما یتعارض مع مبدأ الشرعیة ال
نافیا للجهالة بما ال یفتح مجاال للقاضي الجزائي للقیاس. 

المعدل والمتمم تنص على أنه تمنع كل 04/02من القانون رقم 26فمثال في نص المادة 
والنزیهة والتي من خاللها الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة لألعراف التجاریة النظیفة 

یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة اقتصادیین آخرین.

من نفس القانون، تعتبر ممارسات تجاریة غیر نظیفة في مفهوم أحكام هذا 27أما المادة
القانون، السیما منها الممارسات التي ي قوم من خاللها االقتصادي بما یأتي:

ادي منافس بنشر معلومات سیئة بشخصیته أو بمنتوجاته أو بخدماته.تشویه سمعة عون اقتص- 1

تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید  منتوجاته أو اإلشهار الذي یقوم به - 2
قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك.

ترخیص من صاحبها.استغالل مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون - 3

إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي منافس خالفا للتشریع المتعلق بالعمل. - 4

االستفادة من األسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك أو شریك للتصرف فیها قصد - 5
اإلضرار بصاحب العمل القدیم.
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باستعمال طرق غیر نزیهة إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنه- 6
كتبدید أو تخریب وسائله اإلشهاریة واختالس البطاقیات أو الطلبیات والسمسرة غیر القانونیة 

وٕاحداث اضطراب بشبكته للبیع.

اإلخالل بتنظیم السوق وإلحداث اضطرابات فیها بمخالفة القوانین و/ أو المخطورات القدیمة - 7
تزامات والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته.وعلى وجه الخصوص التهرب من االل

دون اإلخالل باألحكام التشریعیة والتنظیمیة األخرى المطبقة في هذا المیدان، فتنص28أما المادة 
یعتبر إشهارا تضلیلي، ال سیمال إذا كان: 

و خدمة یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیالت یمن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أ- 1
أو بكمیة أو وفرته أو میزاته.

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوحاته أو خدماته أو - 2
نشاطه.

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون االقتصادي ال یتوفر  على مخزون - 3
تقسیمها عادة بالمقارنة  مع ضخامة كاف من تلك السلع أو ال یمكنه ضمانه  الخدمات التي یجب 

المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم 29اإلشهار وفي تحدیده الشروط التعسفیة في نص المادة 
حیث اعتبر المشرع شروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع ال سیما البنود  والشروط  التي 

تمنح  هذا األخیر:

یة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو أخد حقوق أو امتیازات فور - 1
بشروط یحقها متى أراد.

فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو بشروط - 2
یحققها متى أراد.  
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لمقدمة دون امتالك حق تعدیل عناصر العقد األساسیة أو الممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة ا- 3
موافقة المستهلك.

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة - 4
العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة.

إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها.- 5

بها.رفض حق المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه- 6

التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة.- 7

تهدید المستهلك بقطع العالقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة - 8
غیر متكافئة.

ع في تحدید الركن المادي لهذه والمالحظ من خالل هذه النصوص أن المشرع قد توسّ 
، وهذا یعني أن المشرع لما استعمل "السیما"خالل استعمال المشرع لعبارة الجرائم، ویظهر هذا من 

عبارة السیما حدد صور هذه الجرائم على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر هذا ما یتنافى مع 
مبدأ الشرعیة الجزائیة، والذي یقتضي أن یكون التشریع واضحا بقدر اإلمكان فال یكفي أن یحدد 

دها من قبل الجرائم، وٕانما علیه أن یحدد كل جریمة فیبین عناصرها والظروف األفعال التي یع
)1(المكونة لها والظروف التي تعدل جسامتها على نحو ینتفي معه الغموض.

ومنه فإن الصیاغة المرنة والواسعة للنصوص التجریمیة في مادة الممارسات التجاریة یؤدي 
قصود بذلك البحث عن المعاني الحقیقیة التي یقصدها بالقاضي إلى تفسیر النص القانوني والم

المشرع من وراء النص الذي یبدو غامضا ویجعله صالحا للتطبیق على نحو یحقق إرادة المشرع 
)2(من تقریر هذا النص بشأن تلك المصلحة التي قصد المشرع حمایتها أو تنظیمها.

.80عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)1(
(2)-PRADELjean, Droit pénal général, agas, 15eme édition, 2004, p168-179.



جریم.الفصل الثاني:               خروج جرائم الممارسات التجاریة عن  القواعد العامة في الت

159

وقد یصل إلى خلق قواعد قانونیة وهنا یمكن للقاضي أن یفسر النص الجزائي تفسیرا واسعا
جدیدة، وهذا إخالل واضح بمبدأ الشرعیة الجزائیة، خصوصا لما یستعمل المشرع عبارة السیما 
والذي تجعل القاضي عند تطبیقه للقاعدة القانونیة في حیرة خصوصا لما یترك المشرع المجال 

قاضي ملزما بالفصل في الدعوى مفتوحا، وال یحدد صور الجریمة تحدیدا دقیقا ومن جهة یكون ال
وهذا إعماال ولمبدأ الشرعیة، فالقاضي ملزم بتحدید تكییف األفعال التي ینظرها، مما یعني البحث 

لقیاس وهذا خروج  صارخ عن مبدأ الشرعیة اعن طریقعن النص القانوني الذي ینطبق علیها، 
یمتنع عن تطبیق النص القانوني یستطیع القاضي البقاء مشاهدا و ، ومن جهة أخرى الالجزائیة

واال اعتبر منكرا للعدالة وهي جنحة معاقب علیها وفقا للقانون العام.

:رابعالفرع ال

.ع في نصوص التجریمالنتائج المترتبة على التوسّ 

تتعدد النتائج التي تترتب على األخذ بمبدأ الشرعیة الجزائیة وتتمثل فیما یلي:

، فنتیجة لمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات التشریعیةاب في النصوصحصر مصادر التجریم والعق-
فإن ومصدر القاعدة الجزائیة هو النص التشریعي المكتوب وبهذا تستبعد مصادر التشریع األخرى 

كالشریعة اإلسالمیة أو العرف أو مبادئ، القانون الطبیعي أو مبادئ العدالة أو القانون الطبیعي

على القاضي الحكم بالبراءة ولو كان هذا التجریم وجبعدم خضوع الفعل لنص تبین للقاضي فإذا
.1الفعل تؤثمه األخالق أو یحظره العرف

التزام التفسیر الكاشف للنصوص الجزائیة أي البحث عن إرادة المشرع، وعلیه فإن التفسیر -
خلق جرائم جدیدة.الكاشف المسموح به للقاضي یجب أن یبقى في الحدود التي ال تصل إلى حد 

هذا ما یدفعنا للبحث في مدى تحقق هذه النتائج في حالة النصوص المتعلقة بجرائم الممارسات 
التجاریة؟

.48أشرف توفیق شمس الدین ، المرجع السابق ، ص-1
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األولى:الفقرة 

حصر مصادر التجریم في القانون المكتوب

تحدید مصدر التشریع الجنائي وحصره في القانون المدون الجزائیة،یترتب على مبدأ الشرعیة 
فالقانون هو كل نص مكتوب یقرر قواعد عامة ومجردة بالتشریع،ن السلطة المختصة الصادر ع

یحدده طبقا للنظام القانوني العام في الدولة كما بالتشریع،ویكونصادرا عن السلطة المختصة 
.1رالدستو 

ردة لكن اعتبار القانون مصدر التشریع الجنائي ،ال یعني بالضرورة أن تكون الجرائم والعقوبات وا
في قانون بالمعنى الضیق لهذا اللفظ ، أي تشریع صادر عن السلطة التشریعیة وفقا لألوضاع 
الدستوریة المقررة وٕانما مقتضاه أن یكون النص المقرر للتجریم والعقاب صادرا عن السلطة 
المختصة بالتشریع سواء كانت السلطة التشریعیة المختصة أصال بالتشریع أو كانت هي السلطة 

ا ، فاألصل أن یصدر التشریع من السلطة تنفیذیة التي یمنحها الدستور اختصاصا تشریعیا محددال
التشریعیة في الدولة وفقا للشروط المبینة في الدستور ، ولذلك تصبح السلطة التشریعیة هي 
المختصة أصال بتحدید الجرائم والعقوبات ، غیر أنه في أحوال معینة وبشروط خاصة أن یمكن أن 

،بحیث یمكن للسلطة التشریعیة أن تجرم أي فعل وأن 2خول المشرع الدستوري اختصاصا تشریعیا ی
، وتكون مقررة بقانون .تقرر له أي عقوبة تقدر مالءمتها 

عال یخضوعندما یتعلق األمر بالتجریم والعقاب فالقاضي الجنائي ال یستطیع أن یجرم الفعل الذي 
ولیس علیه جناح أن یحكم عقوبة،عل مالم یقرر له نص التجریم لنص التجریم أو یعاقب على الف

بالبراءة ، رغم مخالفة  الفعل لقواعد األخالق أو مبادئ العدالة أو غیر ذلك من المصادر األخرى 
.3لألحكام 

ومن خالل هذا نستنتج مسألة قانونیة غایة في األهمیة أن تطبیق مبدأ الشرعیة الجزائیة یقتضي 
لتجریم والعقاب في النص القانوني المكتوب الصادر عن السلطة التشریعیة أو حصر مصادر ا

139، المرجع السابق ،صفتوح عبد هللا الشاذلي -1
74نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ،ص-2
148فتوح عبد هللا الشاذلي ، المرجع السابق ، -3
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رئیس الجمهوریة في حالة الضرورة واستبعاد مصادر التشریع األخرى من عرف وشریعة إسالمیة 
فدور هذه المصادر ال یتعلق بإنشاء الجرائم والعقوبات ، ألن هذا وقواعد قانون طبیعي وعدالة ، 

لى التشریع وحده .المجال مقصور ع

حیث تتأثر أحكام القانون الجریمة،غیر أن هذه المصادر لها دور ثانوي في تحدید بعض عناصر 
فقد یكون تحدید بعض عناصر الجرائـم متـوقفا على بالمصادر،الجنائي بطریق غیر مباشر 

العرف.

ا النص القانوني مصدر اعتبارهوإذا فال خالف في أنه من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة 
مشروع.فهو الذي یحدد لنا النموذج القانوني لكل سلوك غیر العقاب،د له ویحدّ لتجریم ل

السؤال الذي یمكن طرحه في مدى اعتبار االتفاقیات الدولیة مصدرا للتجریم والعقاب؟ و 

ادر التجریم نقصد به حصر مص" ال جریمة والعقوبة إال بنص " و الجزائیة فيمبدأ الشرعیة صیغ
ویقصد بالتشریع كل قاعدة قانونیة عامة ومجردة صادرة عن سلطة مختصة التشریع،والعقاب في 

بالتشریع.

قد القوانین، واستثناءوعنها تصدر أصال،التي تملك أن تشرع والسلطة التشریعیة هي السلطة 
والتي تعد بمثابة تشریع یفوض الدستور أو القانون للسلطة التنفیذیة الحق بإصدار بعض اللوائح 

.1یصلح ألن یكون مصدرا للتجریم والعقاب بشرط أن تتقید بحدود التفویض الممنوح لها 

على أن المعاهدات التي سبة لالتفاقیات والمعاهدات الدولیة فقد نص الدستور صراحة في فبالن
على القانون تسموالدستور،حسب الشروط المنصوص علیها في الجمهوریة،یصادق علیها رئیس 

وقد قضي في فرنسا بأنه في حالة قانونا،ومن هذا المنطلق یمكن اعتبار المعاهدات الدولیة ، 2
التنازع بین حكم معاهدة دولیة وقانون داخلي فإن األولویة تكون للمعاهدة الدولیة حتى ولو صدر 

.3القانون الداخلي للمعاهدة

.74ونظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص74عبد هللا سلیمان ، المرجع السابق ، ص -1
المعدل والمتمم .1996من دستور 150المادة -2
.61،المرجع السابق ،صالوجیز في القانون الجزائي العامقیعة ، أحسن بوس-3
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م القضاء عامة فإنه یجب أن تستوفي شرطان وهما تفاقیة مصدرا یعتد به أما ان أي و ولكي تك
.1المصادقة والنشر وهكذا تصبح نافذة بالنسبة للدولة واألفراد 

دستوریا وتعتبر المصادقة تعبیر الدولة عن االرتباط الرسمي باالتفاقیة من قبل الهیئات المخولة 
إجراء جوهري ال تدخل بدونه إتفاقیة حیز التنفیذ.فالمصادقة

الجمهوریةدد الدستور الهیئة المختصة بالمصادقة على االتفاقیة الدولیة متمثلة في رئیس وقد ح
بمجرد المصادقة االتفاقیة نافذةفال تصبح صریحة،علیها مصادقة والبد من مصادقة البرلمان

علیها فالبد من نشرها في الجریدة الرسمیة حیث تعد نافذة خالل أربع وعشرین ساعة من النشر 
الجزائر العاصمة وأربع وعشرین ساعة كاملة من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة للوالیات في 

األخرى ویشهد على ذلك ختم الدائرة.

وبالتالي في حالة مصادقة رئیس الجمهوریة على االتفاقیات وعدم مخالفتها للدستور علیها تسمو 
دولي وصادق فعل معین في إطار حالة تجریم فيالدستور وبالتاليعلى القانون الداخلي ولیس 

ومن هنا تصبح التنفیذحیز تدخل االتفاقیةرئیس الجمهوریة وكانت غیر مخالفة للدستور علیها
قانونا واجب التطبیق وتسمو على القانون الداخلي ماعدا الدستور هنا یطبقها القاضي على أساس 

قانون.

من صالحیات السلطة القضائیة وٕانما یتعین وقد قضي في فرنسا أن تفسیر المعاهدات الدولیة لیس 
الخارجیة.علیها أن تطلب مدلول االتفاقیة من وزیر 

حتى ولو كان مصادقا علیها االتفاقیةغیر أنه وبالرجوع إلى المجال الجزائي تدق المسألة حیت أن 
العقوبات لما یجوز تطبیقها في مسألة التجریم والعقاب الن المشرع في المادة األولى من قانون فال

عقوبة أو تدبیر أمن إال بقانون یقصد بمصطلح "قانون " التشریع على النحو والةال جریمیقول 
أعاله.الذي تم بیانه 

،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 11، العدد ، مجلة العلوم اإلنسانیة" تطبیق االتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائيشرون حسینة ،" -1
.04، ص2007محمد خیضر بسكرة ، 
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والغالب في االتجاه الجنائي أن تترك االتفاقیات الدولیة للدولة للمصادقة علیها عنایة تحدید 
االت یبقى تطبیق االتفاقیة معلقا على صدور تفاصیل شروط التجریم أو العقوبات ففي مثل هذه الح

.1نصوص القانون الجزائي الداخلي الضروریة

وبالتالي لكي نطبق االتفاقیة الملزمة في مجال التجریم والعقاب البد أن یفرغ محتواها في 
ي القانون الداخلي أي في قانون العقوبات أو القوانین العقابیة المستقلة وٕاال ال یستطیع القاض

ضي مبدأ الشرعیة أن یحدد نص التجریم الجریمة وأركانها تتطبیقها في المسألة الجزائیة ،حیث یق
والعقوبات المقررة لها والظروف المشددة والمخففة لها، لذلك فاالتفاقیة الدولیة من الناحیة النظریة 

لة تلتزم بإفراغ أما فیما یخص تطبیق االتفاقیة فكل دو والتطبیقیة هي نموذج اتفاق بین الدول 
وبالتالي ال یمكن القول بتطبیق االتفاقیة الدولیة في المجال ،الداخليفي القانونمحتوى االتفاقیة

الشكلیة والموضوعیة ودخولها حّیز التنفیذ إال بعد إدخال محتواها في استیفائها شروطهابالرغم من 
بیقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة.والعقوبة المقررة لها تطوتحدید الجریمةالقانون الداخلي 

الثانیة:الفقرة 

حظر القیاس

القیاس هو إعطاء واقعة أو فعل لم یرد نص بتجریمها حكم واقعة أخرى منصوص یعرف
الواقعتین أو التحادهما في العلة فالقیاس یفترض عدم وجود حكم لوجود تشابه بین على بتجریمها

على القاضي ، وٕان ورد في شأن واقعة أخرى مماثلة تتحد في نصوص القانون للواقعة المعروضة 
،  بحیث یجمع الفقه الجنائي على عدم جواز القیاس في نصوص التجریم والعقاب ةمعها في العل

له عقابا  ، ألن ذلك یتعارض مع مبدأ الشرعیةوهي النصوص التي تنهى أو تأمر بسلوك وتقرر
نص تجریمه یس فعال لم یرد نص تجریمه على فعل وردوبالتالي ال یجوز للقاضي الجنائي أن یق

الثاني على األول ولو تشابه الفعلین أو اتحدا في العلة ألن ذلك یؤدي إلى خلق جرائم ویمد حكم  
.2وعقوبات

.62، صالمرجع السابق، انون الجزائي العامالوجیز في القأحسن بوسقیعة ،-1
.82نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص-2
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بحیث تنحصر مهمة القاضي في تطبیق القانون ال خلق الجرائم، فال یجوز للقاضي أن یجرم فعال 
على فعل ورد نص بتجریمه بحجة تشابه الفعلین ألن في ذلك اعتداء لم یرد نص بتجریمه قیاسا 

صریح على مبدأ الشرعیة، والقیاس المحظور هو القیاس الخاص بالتجریم وذلك أن القیاس غیر 
)1(العقاب.محظور في نطاق األعمال التي تقرر سببا من أسباب اإلباحة أو مانعا من موانع 

للتفسیر الواسع  لنص القانون أو بحجة  االلتجاءتحت  ستار في التجریم وال یجوز القیاس 
على فعل معین ، إذا كان الفعل غیر معاقب علیه متماثال معه تحقیق مقصود الشارع من العقاب 

، لكون العقاب على الفعل الثاني یحقق ذات المصلحة االجتماعیة التي یحققها العقاب على الفعل 
حظر التفسیر بطریق القیاس في نصوص التجریم والعقاب  وقررت ، وقد استقر القضاء علىاألول

ویبّین علیهالفعل المعاقبعقوبة إال بنص یعّرفالبأنه محكمة النقض المصریة أنه من المسّلم 
العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسیر نصوص القانون الجنائي وعدم األخذ فیه 

.2بطریق القیاس

لقیاس محظور في المجال الجزائي بصفة عامة وال فرق بین الجرائم المحددة في قانون فا
العقوبات وبین الجرائم االقتصادیة ألن السماح للقضائي بالقیاس یعني المساس بمبدأ الشرعیة 

وهذا لخلق القاضي لقاعدة قانونیة جدیدة للتجریم وهذا دور المشرع وبالتالي اختراق صریح الجزائیة
.مبدأ الفصل بین السلطات والذي یعد تطبیقا لمبدأ الشرعیة ل

غیر أن المشرع وفي مجال جرائم الممارسات التجاریة ومن النتائج المترتبة على استعمال 
، وهذا ما یتعارض مع مبدأ الشرعیة العبارات المرنة والواسعة یكون بذلك قد سمح للقاضي بالقیاس

ات المقررة ك المجال واسعا للقاضي فالبد من تحدید الجرائم والعقوبالجزائیة، فال یجوز للمشرع تر 
وال یكون للقاضي سوى تطبیق النص القانوني، غیر أنه في حالة ما إذا بواسطة النص التشریعي ،

كانت العبارات غامضة فإن القاضي یلجأ عن البحث عن إرادة المشرع لتطبیق وصحیح القانون 
قانونیة جدیدة.دون أن یصل إلى خلق قواعد 

.85عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)1(
.157فتوح عبد هللا الشاذلي ، المرجع السابق ،-2
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أما إذا كان النص القانوني یقرر سبب إباحة أو مانع من موانع المسؤولیة أو العقاب أو مانعا من 
القیاس في هذه الحالة جائز وال للعقاب فإنموانع رفع الدعوى الجزائیة أو عذرا معفیا أو مخففا 

.1مبدأ الشرعیة یتعارض مع

الفقرة الثالثة

ف في النص القانونيالتزام التفسیرالكاش

من المقرر أنه یجب التحرز في تفسیر النصوص الجزائیة والتزام الدقة في ذلك وعدم تحمیل 
وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة ال لبس فیها یجب أن تعد تعبیرا یحتمل،عباراتها فوق ما 

و التأویل أیا كان الباعث في صادقا عن إرادة الشارع وال یجوز االنحراف عنها عن طریق التفسیر أ
.2ذلك فال اجتهاد مع صراحة النص

توصال إلى تطبیقه على ما النص،مقصود المشرع من ألفاظ القانوني تحدیدویقصد بتفسیر النص 
فالنص القانوني عبارة عن ألفاظ أراد منها المشرع أن یعبر عن معنى وقائع،یعرض في العمل من 

من الوضوح والبساطة بحیث یستنتج منها المعنى الذي قصد المشرع هذه األلفاظ قد تكونمعین،
.3التعبیر عنه

كانت النصوص معقدة غامضة ال یفهم اما إذفاللجوء إلى التفسیر كحل قانوني یكون في حالة 
من أجل ذلك كانت عملیة التفسیر للبحث عن المعنى  تطبیقها،ویصعب منها،مقصود المشرع 

المشرع.قصده نوني حتى یكون تطبیقه كما الحقیقي للنص القا

للتفسیر:وقد أورد الفقه عدة صور 

73أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق ، ص-1
.68، صنفسھالمرجع -2
.151الشاذلي، المرجع السابق ، صفتوح عبد هللا-3
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وهنا تكون عبارات النص واضحة الداللة على قصد مقررافقد یكون التفسیر 
المشرع فال یجوز الخروج على النص إذا كان واضح الداللة في عباراته ، ولكن إذا شاب 

لتفسیر المنطقي بإحدى وسائله فإن تطابق الغموض بعض ألفاظ النص فیجوز اللجوء إلى ا
عندها یوصف التفسیر بأنه مقررا أو كاشفا .التفسیر المنطقي مع ظاهر األلفاظ

أما إذا اختلف التفسیر المنطقي في نتیجته مع التفسیر اللغوي فقد یتخذ إحدى الصورتین :

ي استعان بها : ویقصد به تضییق نطاق األلفاظ التصورة التفسیر المقید أو الضیق-أ
المشرع وحصرها في حدود المعنى المطابق إلرادة المشرع ، ویكون ذلك في األحوال التي 

واسعة ، وٕارادته في حقیقة األمر تتجه إلى معنى ضیق یعبر فیها المشرع عن إرادته بألفاظ 
مفسر وأقل مما تعبر عنه داللة األلفاظ ، وهنا المشرع یكون قد قال أكثر مما أراد ، فعلى ال

المنطقي لیضیق من نطاق هذه األلفاظ وعلى النحو التي یجعلها تتفق أن یلجأ إلى التفسیر 
1مع قصد المشرع  وعلة النص والغرض منه.

التجریم،حظر القیاس في مجال والعقاب یقتضيو التفسیر الضیق لنصوص التجریم 
ر جرمه نص صریح فلیس للمفسر أن یجرم فعال لم یرد في شأنه نص قیاسا على فعل آخ

بحجة تشابه الفعلین ، فهذا القیاس یخرج المفّسر من نطاق عملیة التفسیر إلى مرحلة 
إنشاء جرائم وعقوبات غیر مقررة بنص قانوني ، وفي ذلك خروج على مبدأ الشرعیة ، ال 

2.تبرره قواعد تفسیر النصوص الجنائیة 

المراد من عبارة النص ویكون كذلك حین یكون المعنى:التفسیر الموسعصورة -ب
فیتعین على المفسر أن یوسع المعنى عن طریق توسیع الشارع،قاصرا على تحقیق قصد 

نطاق األلفاظ بحیث تتسق مع المعنى الذي قصده الشارع ، فیتعین على المفسر أن یوسع 
.المعنى فالمشرع هنا یكون قد قال أقل مما أراده

80نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص-1
.151فتوح عبد هللا الشاذلي ، المرجع السابق ، ص-2
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د بأصول التفسیر وقواعده والبحث بأي ر التقیّ ى المفسّ التنبیه إلیه أنه یتعین علوما ینبغي
سواء كانت وسیلته في ذلك التفسیر اللغوي أو المنطقي النص،وسیلة عن المعنى المراد من 

و أیا كانت النتیجة مع التحّوط بعدم الخروج على حقیقة المعنى المراد وحتى ال یكون ،
1التفسیر خروجا على قاعدة الشرعیة.

:دة الشك لمصلحة المتهمج : قاع
كان على القاضي أن یبحث عن تفسیرین،إذا كان النص الجنائي غامضا یحتمل 

فإذا تمكن القاضي من تحدید قصد النص،من التفسیر الذي یكشف عن مقصود المشرع
سواء كان في مصلحة القصد،كان علیه أن یأخذ بالتفسیر الذي یتطابق مع هذا المشرع،
مصلحته.وفي غیر المتهم أ

وكان أحد المشرع،لكن إذا استحال على القاضي أن یحدد أي التفسیرین یكشف عن قصد 
التفسیرین تتحقق به مصلحة المتهم والتفسیر اآلخر ضد مصلحته تعین على القاضي أن 

أي وجب علیه عند الشك أن یغلب التفسیر الذي المتهم،مصلحة على ما فیه یحمل النص 
كان النص یحتمل أكثر من تفسیر تستند إلى المبدأ المقرر وهو لمتهم، وٕاذاافیه مصلحة 

.2األصل في األشیاء اإلباحة 
ویرى البعض أن قاعدة الشك یفسر لمصلحة المتهم یمكن أن تطبق هنا وذلك بإهمال النص 

المتهم.المستحیل تفسیره وعدم تطبیقه ترجیحا لمصلحة 
ة ال شأن لها بتفسیر القوانین فاالمتناع عن تطبیق النص ویرى آخرون أن هذه أن هذه القاعد

إذ یتعارض مبدأ الشرعیة الشرعیة،لیس تطبیقا لقاعدة أعم وأشمل هي قاعدة في هذه الحالة 
.3مع تطبیق نص غامض یستحیل تفسیره

فقد أصبح مثل هذا الفرض باستحالة تفسیر النص أمرا ناذرا ، ذلك أن حال،وغلى أیة 
ر اهتماما كبیرا لوضوح النص .المشرع یعی

.82-80نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ،ص -1
160فتوح عبد هللا الشاذلي، المرجع السابق ،-2
.86صعبد هللا سلیمان، المرجع السابق، -3
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به حتى ال یكون العمل للقاضي الجزائي یمكن من أنواع التفسیروالسؤال المطروح أي
؟مبدأ الشرعیةمتنافیا مع 

فبالنسبة للمسألة األولى فاألصل أن النص الجزائي یكون واضحا ال لبس فیه وال غموض فیه، وهذا 
یر أنه وفي جرائم الممارسات التجاریة عند المشرع إلى حتى یتمكن القاضي من تطبیقه بسهولة، غ

حیث یتولى ''السیما''،التوسع في صیاغة النصوص خصوصا عندما استعمل المشرع وعبارة 
القاضي وهو وبصدد نظره للدعوى وللبحث عن النص الذي یتناسب تطبیقه مع الواقعة محل 

بما لدیه من سلطة تقدیریة.الدعوى فیجتهد في تفسیر هذا النص وهو یستعین في ذلك

فالتفسیر الضیق للنصوص القانونیة یكون ضد مصلحة المتهم، أما التوسع في التفسیر یهدر مبدأ 
شرعیة الجرائم والعقوبات بحیث قد یؤدي المتداد نطاق النص الجنائي بحیث یشمل أفعال لم 

)1(یجرمها الشارع ولم یعاقب علیها.

فسیر النصوص الجزائیة وهو التزام التفسیر الكاشف المسموح به لذلك فالخطة المتبعة بشأن وت
)  2(العقوبات.للقاضي، بحیث یجب أن یبقى في الحدود التي ال تصل إلى حد خلق الجرائم أو 

سیریة تسمح له بالتفسیر الكاشف، فوقد عمدت التشریعات الحدیثة إلى إعطاء القاضي سلطة ت
تفسیر نصوص التجریم، ویعني ذلك إعطاء سلطة للقاضي وهجر نظریة التفسیر الضیق في مجال

في تفسیر النص التجریمي القائم وتطبیقه بكل ما تتسع له حكمة الشارع ولو لم وتشیر إلیه حرفیة 
)3(النص.

غیر أن المشرع لما یفتح المجال للقاضي للخیار أو لما یذكر السلوكات اإلجرامیة على 
ون هنا قد فتح المجال للقاضي للقیاس ولیس للتفسیر وهذا ما سبیل المثال في جریمة معینة یك
یتعارض مع مبدأ الشرعیة الجزائیة.

.42المرجع السابق، ص،شرح قانون العقوبات: القسم العامأمین مصطفى محمد،-)1(
.85عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)2(
.84المرجع نفسه، ص-)3(
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المطلب الثاني: 
في مجال جرائم الممارسات التجاریة.ع في التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة التوسّ 

التشریعات في مجال التجریم في مادةتختص السلطة التشریعیة بصفة عامة بإصدار
الممارسات التجاریة، ویعني بالتشریع بصفة عامة كل النصوص المكتویة التي تقرر قواعد عامة، 

في ةومجردة ومع ذلك قد یسمح الدستور أو القانون بترك سلطة التشریع استثناء للسلطة التنفیذی
حاالت معینة.

نظیمات في فبالنسبة للسلطة التنفیذیة قد أعطاها القانون الحق في التدخل إلصدار ت
المجال المخصص للسلطة التشریعیة.

هذا ما یدفعنا للبحث عن مدى شرعیة تدخل السلطة التنفیذیة، وهذا من خالل معرفة 
ومجال إعمال التفویض التشریعي في جرائم الممارسات (فرع أول)المقصود بالتفویض التشریعي 

(فرع ثاني).التجاریة 

الفرع األول:
.تشریعيبالتفویض الالمقصود

السلطة التشریعیة السلطة التنفیذیة العادیة فتفوضیحصل التفویض التشریعي في الظروف 
به دیراوأالفي إصدار أنظمة لها قوة القانون على أن یكون هذا التفویض محدد النطاق والزمان 

بعد أن تحدد بل تحدید عناصر التجریمالمفوض،إنشاء الجرائم وٕانما تحدید التجریم وفق النص 
.1العقوبة بنص القانون

التجریم والعقاب التنظیم والتشریع في مجال ورــة بتفویض من الدستــــة التنفیذیـــسلطللحیث یجوز 
یمكن لها أن تتدخل في رسم سیاسة التجریم والعقاب ولكن كما عن طریق األنظمة التي تصدرها 

فیها التي تدخل في المجال التي تباشر ألفعال التشریعي المحدود فال تجرم غیر افي اختصاصها
المحدود.اختصاصها التشریعي 

.76،ص 1989دار النھضة العربیة ، مصر ، ، ، الجزء األول ،الطبعة السادسةشرح قانون العقوباتمحمود نجیب حسني،-1
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یثور التساؤل بدایة حول جواز تفویض السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة في إنشاء أو خلق 
؟.الجرائم ولیس فقط بتحدید العناصر المكونة للجرائم

.1958دستور الفرنسي الصادر في من ال37و34رجع هذا التساؤل إلى ما جاء في المادتین یو 
)1(المخالفات.لسلطة التنفیذیة بإنشاء 1958من دستور 37و34فتسمح المادتان 

من الدستور الفرنسي أصبحت أكثر اتساعا إذ أن اإلدارة تختص بإنشاء كل المخالفات.34فالمادة 
، على )2(لفرنسيامن الدستور الفرنسي لنقد شدید من قبل الفقه 34وقد تعرضت المادة 

أساس أن إنشاء المخالفات وبصفة عامة من قبل السلطة التنفیذیة یمثل إهدارا لمبدأ الشرعیة 
استنادا لمخالفة المادة الثامنة من حقوق اإلنسان والتي بموجبها ال یعاقب أحد إال طبقا للقانون ومن 

مجلس الدولة ومحكمة جهة فإن اختصاص السلطة التنفیذیة بإنشاء كل والمخالفات، وقد قضى
النقض في فرنسا، بأن تحدید السلطة التنفیذیة للمخالفات وعقوباتها ال یقیده أي قید وطالما تم 

االلتزام بالحدود المقررة لعقوبات المخالفات في قانون العقوبات.
وهناك رأي فقهي یرى بأن التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة جائز في مجال التجریم 

بتحدید فیحتفظ المشرعالفردیة،القیود على الحریات فرضلكن بشرط أال یصل إلى درجة والعقاب
القواعد األساسیة للتجریم والعقاب ثم یترك للسلطة التنفیذیة تحدید عناصر الجریمة على نحو یكفل 

ل ولعل أن السلطة التنفیذیة هي األقدر لمواجهة المشاكبالقانون،حصر نطاق الجریمة والعقوبة 
.3التنظیمیة

غیر أن مبدأ الشرعیة في هذا المجال ال یأخذ بالضرورة نفس المعنى السالف الذكر إذ 
یكفي أن ینص القانون العادي على التجریم في صیغة عامة وتكفل الالئحة التنفیذیة بتحدید الركن 

.4في أحد قرارتهإلیه مجلس الدولة الفرنسيهما اتجالمادي والمعنوي للتجریم على وجه الدقة وهذا 

(1)  -Art 34 const la loi est votée par le parlement, la loi fixe les règles concernent, la détermination des
crimes et des délits ansi que les peines que leur sont applicables, Art 37 const les métiers autres que
celles qui sont du Domain de la ont caractère réglementaire.
(2)  -voir : jean PRADEL, op.cit, p157 et 158 et R.MERLE et VITU, op.cit., p239.
-G. Stefani, G. Levasseur et BOULOC, droit pénal général, 13eme édition DALLOZ, paris, 1987,
p172 et suiv.

.75نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ،ص -3
4-CE 28 sept1945, Rec.
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التفویض التشریعي اعتبارات عملیة في بعض الحاالت، فبعد أن یحدد مجال التجریم یملي و 
ةمن طرف المشرع یترك تحدید عناصر التجریم لإلدارة، بحیث تكون هذه األخیرة لدیها من المرون

المشرع خصوصا والسرعة في مواجهة المتغیرات ما یؤهلها بالقیام بهذا على أفضل وجه أحسن من 
المجال االقتصادي، حیث یتسنى وله مالحقة ومتابعة المتغیرات االقتصادیة، كما في حالة 

انخفاض الطلب أو زیادته على وسلعة أو مجموعة من السلع أو انخفاض األسعار.

اإلدارة هي التي تقوم بتحدید أركان الجریمة بقرار إداري فهي الفرنسي، أنوقد قضى مجلس الدولة 
الذي یملك إلغاء هذا القرار إن هي تجاوزت حدود التفویض خضع في ذلك لرقابة القاضي ت

.1القانوني الذي تستند إلیه الالئحة

كما اتضح عملیا، عدم درایة المشرع في بعض الحاالت بالقدر الذي یتوافر لدى السلطات 
ل االقتصادي الذي المختصة بمباشرة النشاط في مجاالت متعددة، وخاصة فیما یتعلق بالمجا

یحتاج إلى درایة خاصة ومعرفة بالمبادئ والنظریات المختلفة، ولذلك فقد بعهد بتحدید عناصر 
)2(التجریم إلى مجلس الوزراء أو الوزیر المختص.

، حیث فوض اإلدارة في التشریع خصوصا في مجال الجرائم بهوهذا ما أخذ المشرع
ذي فوض اإلدارة هذا الحق في حدود معینة وللمشرع دائما ع وهو الاالقتصادیة وطالما أن المشرّ 

،غیر أنه ال )3(تفویضه أو تعدیله، وبالتالي ال یكون اعتداء على مبدأ الشرعیةعنالعدول الحق في 
یجوز أن یمتد بحال إلى العقوبة ، فالمبدأ هو أنه ال یجوز أن یضمنها نص أدنى من نصوص 

یجب أن ینص علیها القانون الذي جاءت التنفیذیةخالفة الالئحة القانون فالعقوبة المترتبة على م
.4من حیث الشكل تنفیذا له ، وال یجوز للقاضي الجنائي تطبیق الئحة لم تستوف شروط صحتها 

1 -CE .28 fev1947,rec 84.
.74- 73، المرجع السابق، صالجرائم االقتصادیةمحمود محمود مصطفى، -)2(
.81انظر: عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)3(
.58أشرف توفیق شمس الدین ، المرجع السابق ، ص-4
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الفرع الثاني: 

مجال إعمال التفویض التشریعي في جرائم الممارسات التجاریة.

م الممارسات التجاریة هي األصل في قانون إن مسألة التفویض التشریعي في مجال جرائ
الممارسات التجاریة، فبالرجوع إلى نصوصه القانونیة نجد أن المشرع قد فوض االختصاص 

للسلطة التنفیذیة وهذا في عدة مواضع من القانون.

على العقاب ویترك مسألة بیان وتحدید عناصر الفعل اإلجرامي للسلطة المشرعحیث ینص
عل هذه المسألة ترجع إلى اعتبارات واقعیة، حیث أن اإلدارة أو السلطة التنفیذیة تكون التنفیذیة، ول

وبالتالي فتفویض السلطة التشریعیة ،التجارةأقدر على تحدید هذه األمور الفنیة خصوصا وزارة 
لالختصاص في هذه المسائل ال یتعارض مع مبدأ الشرعیة خصوصا وأن هذا التفویض جاء 

نوني، أضف إلى ذلك فالمسائل التي تم تفویض السلطة التنفیذیة هي مسائل فنیة بمقتضى نص قا
أكثر منها.   

دد مجال التجریم، وأن یترك عناصر التجریم حتملي االعتبارات العملیة على المشرع أن یو 
لجهة أخرى، یكون لدیها من المرونة والسرعة في مواجهة المتغیرات ما یؤهلها بالقیام على نحو 

، فمثال فإن اعتبارات مالءمة أداة التجریم لمتطلبات المرونة التي )1(ضل من المشرع نفسهأف
تتطلبها القوانین االقتصادیة، دفعت المشرع إلى تفضیل وسیلة التفویض التشریعي في تحدید 
عناصر التجریم في الجرائم االقتصادیة، وهذا حتى یتسنى له مالحقة المتغیرات االقتصادیة كما

حالة انخفاض الطلب أو زیادته على سلعة أو مجموعة من السلع أو انخفاض أو ارتفاع في 
األسعار.

وقد اتضح عملیا معرفة السلطة التنفیذیة بالمجال االقتصادي والمبادئ والنظریات المختلفة 
، ویعد تكریس دور اإلدارة في مجال حمایة المستهلك المطبقة في القطاع االقتصادي بصفة عامة

وما توجها عاما لذى جل التشریعات المقارنة ، وكان من بین توصیات الحلقة العربیة األولى عم

.29، ص1972، دون طبعة، القاهرة، والجرائم االقتصادیةالقانون الجنائي الخاصعلي راشد ونبیل مدحت سالم، -)1(
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التي دعت إلى إعمال الجزاءات اإلداریة في 1966للدفاع االجتماعي المنعقدة في القاهرة سنة 
مجال الجرائم االقتصادیة ومن بینها جرائم االستهالك ، ذلك أن بعض مخالفات االستهالك تقتضي
التدخل الفوري والسریع لوقفها أو الحد من آثارها ، ما یبرر إفساح المجال لتدخل اإلدارة نظرا لبطأ 

محدود إشراك اإلدارة في تطبیق بعض الجزاءات على نطاق ناإلجراءات أمام القضاء ، كما أ
الكم ومنضبط  كالغلق اإلداري وغرامة الصلح من شأنه تخفیف العبء على قطاع العدالة السیما

الكبیر لهذا الصنف من المخالفات ، مع كفالة حق الطعن أمام القضاء لیمارس رقابته على 
.1مشروعیة عمل اإلدارة

التشریعي في مجال الممارسات التجاریة لوزارة التجارة.التفویضیمنح األساس هذا وعلى 

ي لوزارة التجارة وبالرجوع إلى قانون الممارسات التجاریة نجد أن مجال التفویض التشریع
واسع ویظهر هذا من خالل عدة نصوص وفي عدة مجاالت.

نصت بأنه یجب أن یكون المعدل والمتمم 04/02لقانون رقم من ا05فبالرجوع إلى المادة 
إعالم المستهلك وبأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع عالمات أو وسم أو بأیة 

بة.معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناس

وقد نص في الفقرة األخیرة بأن تحدید الكیفیات الخاصة المتعلقة باإلعالم حول األسعار 
المطبقة في بعض القطاعات أو بعض السلع والخدمات عن طریق التنظیم.

أشارت صراحة إلى أنه تحدد الكیفیات الخاصة 05إلى الفترة األخیرة من نص المادة وبالرجوع
حول األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المتعلقة باإلعالم 

المعینة عن طریق التنظیم.

نجذ:وفي هذا الصدد صدرت العدید من المراسیم التنفیذیة 

، یتعلق بوسم المواد الغدائیة 1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/367مرسوم تنفیذي رقم -
.وعرضها 

156محمد عیاض الدین ، المرجع السابق ، -1
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،یتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة 1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/366مرسوم تنفیذي رقم -
.غیر الغدائیة وعرضها

من نفس القانون فقد نصت بانه یجب أن تحرر الفاتورة ووصل 10أما في نص المادة 
التسلیم والفاتورة اإلجمالیة، وكذا سند التحویل وفق الشروط والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم 

الفاتورة ووصل التسلیم والفاتورة شكلحددیالذی05/458رقم التنفیذيالمرسوم صدروبالفعل قد 
مقامها.وما یقوم اإلجمالیة وكذا سند التحویل 

، یحدد مفھوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر 2013قرار مؤرخ في أول غشت سنة -
المجاملة وكذا كیفیات تطبیق العقوبات علیھا .

من نفس القانون فقد نصت صراحة بأنه وتطبیقا ألحكام هذا القانون تختتم 55أما المادة 
التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق یحدد شكلها عن طریق التنظیم.

في فقرتها األخیرة فقد نصت على أنه یحدد شكل المحاضر وبیاناتها عن 56أما المادة 
1.طریق التنظیم

على أن كل بیع سلع أو تأدیة التي نصت22المادة نصوقد تدخل المشرع في تحدید األسعارفي 
خدمات وال تخضع لنظام حریة األسعار، وال یمكن أن یتم إال ضمن احترام نظام األسعار المقننة 

طبقا للتشریع المعمول به.

نذكر منها :الشأننجذ أنه قد صدر العدید من المراسیم التنفیذیة بهذا هذا الصددوفي 

أسعار القمح والصلب عند ، یحدد2007دیسمبر 25المؤرخ في ،07/402ي رقم مرسوم تنفیذ-
توزیعه.اإلنتاج في مختلف مراحل 

، یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز 1996أفریل 13، المؤرخ في96/132مرسوم تنفیذي رقم -
.في مختلف مراحل التوزیع

.02أنظر الملحق رقم -1
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، یتضمن تحدید أسعار الحلیب 2001فبرایر 12المؤرخ في 01/50مرسوم تنفیذي رقم -
.المبستر والموضب في األكیاس عند اإلنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع 

یحدد السعر األقصى عند ،2011مارس06المؤرخ في ،11/108مرسوم تنفیذي رقم - -
وعند التوزیع بالجملة والتجزئة دواالسترداوكذا هوامش الربح القصوى عند اإلنتاج ياالستهالك

.المكرر العادي والسكر األبیضالغذائيدتي الزیت لما

، یتعلق بالتعریفات القصوى لنقل 1996ینایر 15، المؤرخ في 96/40مرسوم تنفیذي رقم -
األجرة.الركاب في سیارات 

.یتضمن تعریفة نقل الركاب برا ،1996ینایر 15المؤرخ في 96/39رقم رسوم تنفیذي م-

، یحدد أسعار البیع الداخلي للغاز 2005أفریل 24المؤرخ في 05/812مرسوم تنفیذي رقم -
.الطبیعي 

یحدد حد الربح عند التوزیع ،2005سبتمبر 10المؤرخ في ،05/313مرسوم تنفیذي رقم -
كوقود.بالتجزئة وسعر بیع الغاز الطبیعي المضغوط 

وكیفیات البیع فقد نصت على أنه تحدد عن طریق التنظیم، شروط 21أما نص المادة 
خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود، أو البیع عند مخازن المعامل، والبیع بالتخفیض 
والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع الترویجي. وفي هذا اإلطار صدر المرسوم التنفیذي رقم 

فیض والبیع ، یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخ2006یونیو 18المؤرخ في 06/215
الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحالت 

التجاریة بواسطة فتح الطرود.

من نفس القانون فقد نصت أنه بهدف وحمایة مصالح المستهلك 30أما نص المادة 
وحقوقه ویمكن تحدید العناصر األساسیة للعقود عن طریق التنظیم.
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وقد صدر المرسوم التنفیذي بشأن هذه العناصر األساسیة والمتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 
یحدد العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین األعوان ،2006سبتمبر سنة 10مؤرخ في 06/306

.معدل ومتمم 2006سبتمبر11االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة مؤرخ في 
.2008فبرایر 03المؤرخ في 08/44سوم التنفیذي رقم بالمر 

المؤرخ 05/458المرسوم التنفیذي رقم األولیة،وقد صدر المرسوم التنفیذي بشأن إعادة بیع المواد 
یحدد كیفیات ممارسة نشاطات استراد المواد األولیة والمنتوجات والبضائع ،2005نوفمبر 30في 

.، معدل ومتمم بمقتضى المرسوم 2005دیسمبر 4ها ، مؤرخ في على حالتإلعادة البیعالموجهة 
.2018جانفي 30المؤرخ في 18/51التنفیذي رقم 

إذا المشرع في مجال التجریم في الممارسات التجاریة قد فوض اختصاصه في مجاالت معینة 
ة تطبیق ولكن ما یظهر من خالل النصوص هو أن المشرع لم یفوض في التجریم وٕانما في كیفی

حیث أبقى على التجریم وتحدید العقوبات أما كیفیة تطبیق النص فأوكله للسلطة التشریعي،النص 
التنفیذیة ممثلة في وزارة التجارة.
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المبحث الثاني: 

.ركان جرائم الممارسات التجاریةأل الممیزةالعناصرخصوصیة

لدیها عدة خصائص تمیزها عن اقتصادیةجرائم إن جرائم الممارسات التجاریة وباعتبارها 
الجرائم العادیة وأهم هذه الخصائص:

الوطني.تأثیر جرائم الممارسات التجاریة الضار والمباشر على االقتصاد -

تتمیز جرائم الممارسات التجاریة بأنها في آن واحد تؤثر سلبا على سیاسة الدولة االقتصادیة -
لى المجتمع بسبب ما تحمله من ضرر فعلي أو محتمل على وتؤثر في ذات الوقت سلبا أیضا ع
مصلحة اقتصادیة هامة وضروریة. 

جرائم الممارسات التجاریة ذات طبیعة متغیرة وتتبدل حسب أولویات الدولة.-

ب حصر سلوكات الممارسات التجاریة نظرا لطابعها الخاص والمتمیز.عیص-

ركنین المادي والمعنوي، حیث المن خالل التجاریةجرائم الممارساتخصوصیةتظهر و
جرائم الممارسات التجاریة ال حظنا سیطرة الجرائم المادیة والشكلیة في تجریم خالل تحدیدومن 

.ي)(مطلب ثانوضآلة دور الركن المعنوي (مطلب أول)،جرائم الممارسات التجاریة 

المطلب األول:

.ت التجاریةسیطرة السلبیة والشكلیة على جرائم الممارسا

یلزم لتحقیق اركن المادي ألي جریمة ألن یصدر الجاني سلوك أیا كانت طبیعته، إذ ال 
یتصور أن یتّخل المشرع لیجرم ما لم یصل لمرحلة السلوك الذي یشكل جریمة وبالتالي من غیر 

بالعقاب أو التصمیم على ارتكاب الجریمة وبالتالي ال یتدخل المشرعالمتصور العقاب على التفكیر
إال إذا ترتب على السلوك الصادر من الجاني صرر أصاب به مصلحة قانونیة محمیة أو عرضها 

للخطر.
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وٕاذا كان من المتصور أن السلوك اإلجرامي یقع في صورته المعتادة اإلیجابیة، إال أن 
(فرع االمتناع التجاریة، تغلب علیها الجرائم السلبیة أو ما یصطلح علیها بجرائم جرائم الممارسات

)، وبالنظر إلى مفهوم النتیجة نجد أن النتیجة في جرائم الممارسات التجاریة یختلف مفهومها أول
وبالنظر إلى العناصر المترتبة على الركن (فرع ثاني)،عن الجرائم األخرى في القانون العام 

فرع التجاریة (المادي فالحدیث عن الشروع والمشاركة أمر یصعب تصوره في جرائمالممارسات
ثالث).

الفرع األول: 

في مجال الممارسات التجاریةذات الطبیعة الشكلیةشیوع جرائم االمتناع

تظهر من ناحیة الركن المادي حیث تكثر ما یسمى إن خصوصیة جرائم الممارسات التجاریة 
جرائم االمتناع البد من التطرق لتعریف بجرائم االمتناع وكذلك ما یسمى بالجرائم الشكلیة لذلك 

).الفقرة الثانیة(الممارسات التجاریة جرائم االمتناع في جرائمومواضع)الفقرة األولى(

: الفقرة األولى

.مفهوم االمتناع

إحجام شخص عن إثبات فعل ایجابي معین، ألزمه القانون بأدائه وكان في عیقصد باالمتنا
السلبیة فتوصف بذلك عندما یتخذ یصلح علیها بالجرائمأو ماباالمتناعأما الجرائم)1(ذلكاستطاعته 

سلوك واجب قانونا، ولذلك تعرف عن تأدیة شكل السلوك المادي فیها موقفا سلبیا أي امتناع مباشر
ومن هنا یتمثل الركن المادي في مثل هذه ،)2(.الشارع الجنائيالجریمة السلبیة بأنها االمتناع عما أمر به 

لكي یسند إلى الفاعل سلوك سلبي و )3(للصالح العام.ع عن القیام بما أمر به القانون متناالجرائم في اال
ثبت أنه أحجم عن أداء فعل إیجابي معین، فرضه علیه القانونيالبد أن یتوافر به الركن المادي أ

. 229المرجع السابق، ص،قانون العقوباتشرح، أمین مصطفى محمد-)1(
.43ص، 2010، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الجرائم االقتصادیةمنتصر سعید حمودة، -)2(
. 86، المرجع السابق، صالجنائي العامالوجیز في القانون بوسقیعة أحسن، -)3(
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ق الشخص ملزما بأداء واجب قانوني، فإن إحجامه عن الفعل ولو وكان یتنافى مع األخالویكون
ال یشكل جریمة.

ویتطلب في السلوك السلبي حتى یعتد به ویصلح كعنصر في الركن المادي أن یثبت 
امتناع الجاني مصدر إرادته، وبالتالي یثبت أن الجاني بالفعل كان یرید أن یملك هذا المسلك 

بیان هذه السلبي ولم یكره علیه، فال بد من توافر الصفة اإلداریة في امتناع الفاعل ویعتمد في 
الصفة على مدى قدرة الفاعل واستطاعته على أداء الواجب طبقا للمجرى العادي من األمور 

)1(ظروفه.وتصرف الرجل المعتاد الذي یتواجد في مثل 

بحیث ملموسة،ویثیر الفقهاء مسألة البحث في االمتناع وباعتباره سلوك سلبي والنتیجة ظاهرة 
، ویرى أن عمل هذا اإلشكال یكمن في ضرورة أن هذه الجرائمل ینكر البعض عالقة السببیة في مث

ینص القانون صراحة على العقاب وٕاال لما أمكن العقاب علیها، فاالمتناع ما هو إال فراغ أو عدم 
عدما، وأن له وجوده االمتناع لیسوال ینشأ عن العدم، على أن الرأي السائد في الفقه یرى أن 

)2(د بها وهو سبب للنتیجة. القانوني وینتج آثارا یعت

ویعني أن موقف الجاني السلبي لیس فراغا وٕانما هو موقف واعي ومدرك للحقائق، وأن 
امتناع الجاني في نفس الوقت الذي كان القانون یتطلب منه أن یتدخل هو ما حققت النتیجة.

)3(النتیجة.ومعیار مسؤولیة الجاني هو تحقق 

یقوم ركنها بامتناع ال تعقبه نتیجة مادیة ملموسة، حیث یقتصر نص فالجرائم السلبیة البسیطة:
اإلشارة إلى االمتناع فیقرر من أجله عقوبة، وتعتبر الجریمة تامة به.التجریم على

على: الجرائم السلبیة البسیطةالركن المادي فيویقوم 

. 229،230،  صالمرجع السابق،شرح قانون العقوبات: القسم العام، مصطفى محمدأمین -)1(
. 161عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)2(
. 162صنفسه ،المرجع ،-)3(
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الجریمة السلبیة  عنصر سلبي اقترن بظروف مادیة وهو االمتناع وهذا العنصر كاف لقیام-
البسیطة.

عدم تحقق النتیجة التي یتطلبها القانون.-

الجرائم السلبیة ذات النتیجة أو جرائم االرتكاب بطریق االمتناعأما الجرائم السلبیة ذات النتیجة
فیفترض ركنها المادي امتناعا أعقبته نتیجة إجرامیة.

من توفر عنصر ثان وهو عنصر ي االمتناعوالمتمثل ففال بد من إضافته إلى العنصر األول
إیجابي مادي یتمثل في النتیجة اإلجرامیة ومن هنا یجب توافر شروط معینة في االمتناع حتى 

:)1(فيهذه الشروطیعتبر جریمة وتتمثل 

ویعني أن المشرع یعتبر بعض الظروف مصدرا ألن یقوم :اإلحجام عن إتیان فعل إیجابي-
الشخص بفعل إیجابي معین تقتضیه الحمایة الواجبة للحق، فإذا لم یأت هذا الفعل فهو ممتنع في 

فعل إیجابي فرضه واجب قانوني.یكون عننظر القانون فاالمتناع یجب أن 

ل اإلیجابي مفروضا قانونیا على من لیس لالمتناع وجود إال إذا كان الفعوجود واجب قانوني:-
أمتنع عنه.

فباعتبار االمتناع مثل الفعل االیجابي صورة للسلوك اإلنساني یصدر لالمتناع:ة اإلداریة الصف-
اإلداریة لالمتناع أن تكون اإلرادة مصدره أي أن  تقتضي الصفةعن الشخص ابتغاء تحقیق غایته، 
واالمتناع، فإذا ثبت أن اإلحجام قد تجرد من الصفة.تتوافر عالقة إسناد ما بین الجریمة 

جرائم نتیجة، أووبالتالي یمكن أن یقع االمتناع في صورتین إما جرائم امتناع بسیطة ال تعقبها 
وبالرجوع القانون،نتیجة ضارة وكال الصورتین مجرمتان في یترتب على االمتناع امتناع حیث
نص على العدید من جرائم االمتناع سواء كانت بسیطة أو نجذ أن المشرع قد04/02للقانون رقم 

ذات نتیجة وهذا في عدة مواضع .

.  143صالسابق ،المرجع،أشرف توفیق شمس الدین-)1(
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الفقرة الثانیة:

.مواضع جرائم االمتناع في جرائم الممارسات التجاریة

المعدل والمتمم، نجد أن المشرع قد أمر 02-04من القانون رقم 04وبالرجوع إلى نص المادة 
أسعار وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیع.البائع بإعالم الزبائن ب

وبالتالي تقع جریمة اإلعالم باألسعار والتعریفات باالمتناع في القیام بالواجب الذي أمر به القانون 
الجریمة، وتقع النتیجة بمجرد عدم اإلعالم باألسعار.في هذهوهذا یمثل السلوك اإلجرامي 

بأنه یجب أن یكون كل بیع سلع أو 04القانون رقم من 10أما بالرجوع إلى نص المادة 
تأدیة خدمات بین األعوان االقتصادیین مصحوبا بفاتورة.

ویلزم البائع بتسلیمها ویلزم المشتري بطلبها منه وتسلم عند البیع أو عند تأدیة الخدمة. 

تحریر عدمفبمجردریر الفاتورة،ح، ویتمثل السلوك اإلجرامي في عدم توتقع الجریمة بعدم الفوترة
الفاتورة تقع الجریمة.

، دون ةمن نفس القانون فتمنع على أي شخص ممارسة األعمال التجاری14أما المادة 
بعدم القید في السجل ةاكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها، ومن هنا تقع الجریم

لیة فال ننظر للنتیجة وٕانما العبرة بالسلوك التجاري وهذه الجریمة جریمة سلبیة باإلضافة إلى أنها شك
المجرم.

أما بالنظر إلى بقیة الجرائم فكلها شكلیة وهي جرائم سلوك ولیس نتیجة فمثل: في نص 
على أنه یمنع كل بیع أو عرض بیع السلع وكذلك كل أداء 02-04من القانون رقم 16المادة 

انیة، من سلع أو خدمات إال إذا كانت من خدمة أو عرضها عاجال أو أجال مشروطا بمكافأة مج
من المبلغ %10نفس السلع والخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة، وكانت قیمتها ال تتجاوز 

.والخدمات المعنیةاإلجمالي للسلع 
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من نفس القانون فنصت على أنه ي منع اشتراط البیع بشراء كمیة 17أما نص المادة 
شراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو مفروضة أو اشتراط البیع ب

بشراء سلعة.

فیمنع على أي عون اقتصادي أن یمارس نفوذا على أي عون اقتصادي 18أما المادة 
آخر أو یحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط أو تطبیقات بیع أو شراء تمییزي ال یبرره 

تقتضیه المعامالت التجاریة النزیهة والشریفة.مایتالءم معمقابل حقیقي 

فقد نصت بأنه یمنع بیع سلعة بسعر أدنى من س عر تكلفتها الحقیقي.19أما المادة 
فقد منعت بیع المواد األولیة في حالتها األصلیة إذا تم اقتناءها قصد التحویل 20أما المادة 

تغییره أو حالة الضرورة.النشاط أوباستثناء الحاالت المبررة كتوقیف 
نجد أنها تمنع كل الممارسات 02- 04من القانون رقم 26وبالرجوع إلى نص المادة 

التجاریة غیر النزیهة المخالفة لألعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خاللها یتعدى عون 
اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین.

قد نص على جرائم الممارسات التجاریة وقد اعتبرها أن المشرعهذه القانونیة نجد بالنظر إلى 
جرائم شكلیة في طبیعتها، أي أخد بعین االعتبار السلوكات اإلجرامیة الضارة والتي تشكل خطورة 
على المصلحة االجتماعیة واالقتصادیة وبالتالي تقع هذه الجرائم بمجرد إتیان السلوك المجرم بغض 

ظر إلى النتیجة الضارة.الن
ولعل هذا راجع إلى طبیعة الجرائم واآلثار المترتبة عنها عموما، وقد أحسن المشرع فعال واعتبرها 

من جرائم الخطر. 
والعون مصلحة المستهلكفالعبرة بالخطر المترتب عن هذه السلوكات اإلجرامیة التي تضر 

. االقتصادي في حد ذاته هذا راجع سلبا على السوق
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:ةلثالفقرة الثا

.سیطرة المادیة والشكلیة على جرائم الممارسات التجاریة

إن الجریمة االقتصادیة كل عمل أو امتناع یقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظیم أو حمایة السیاسة 
الخاصة.االقتصادیة للدولة إذا نص على تجریمه في هذا القانون أو في القوانین 

المتبعة بها السیاسة االقتصادیةعلى مصلحة تتعلق باقتصاد الدولة وأفرادها أو وهي كل اعتداء 
.1مخالفة لنص أو الئحة نص علیها القانوناالعتداءحیث هذا 

الخطرومن خالل هذه التعاریف نجذ أن المشرع اعتبر الجرائم االقتصادیة في أغلبها من جرائم 
باالعتبارشكل خطرا اجتماعیا على مصلحة جدیرة أنه لما یبدو للمشرع أن سلوكا معینا یحیث

معینة.فیقضي بتحریم هذا السلوك دون النظر إلى إلحاق ضرر بمصلحة 

من الجرائم االقتصادیة التي تندرج من جرائم الخطر التي تهدد تعتبر جرائم الممارسات التجاریة و 
التي تضر باستقرار السوق النظام االقتصادي والسوق حیث نالحظ أن المشرع منع كل الممارسات

.القائمة بهوالعالقات 

وعلى هذا األساس سنعرف كل من الجرائم المادیة شكلیة المادیة الجرائم بالعلیهاحما یصطلوهذا 
الشكلیة.والجرائم 

المادیة:مجرائجرائم الممارسات التجاریة أوال: 

نتیجة معینة كأثر لسلوك الجاني وال عندما یتطلب القانون فیها تحقق الجریمة مادیةتكون
تعتبر الجریمة تامة الوقوع إال بحدوث هذه النتیجة.

فالنتیجة في هذا النوع من الجرائم تعتبرا عنصرا الزما في ركنها المادي مستقال عن سلوك  
في الجاني وٕان كان مرتبطا  ارتباطا وثیقا بهذا السلوك الذي یتمثل في التغیر الذي یحدثه الجاني 

فعلي أصاب الحق أو المصلحة مكحل الحمایة الخارجي ویمكن في صورة حصول ضرر العالم 

.130نسرین عبد الحمید ، المرجع السابق ،ص -1
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ولما كانت النتیجة هي العنصر الممیز لهذه الطائفة من الجرائم في كونها تدخل في لجنائیة ، ا
.)1(مكونات الركن المادي للجریمة فإنه یطلق على هذا النوع من الجرائم بالجرائم ذات النتیجة

لیس من مكونات العنصر المادي للجریمة وهذاما عن النتیجة في جرائم االمتناع هي أحد أ
وتترتب نتیجتها بمجرد إتیان النتیجة تقعیترتب على السلوك أثر خارجي، ألنالضروري أن 

السلوك إیجابیا أو سلبیا مادام لهذا السلوك صالحیة االعتداء على ما یحسبه القانون من حق أم 
ولذلك كانت النتیجة صفة في السلوك ولیس عنصرا متمیزا عنه أما األمر الذي یترتب مصلحة،

المترتبة في جرائم في تحدید النتیجةاألول مع السلوك فهو مظهر لهذا العدوان وهذا الرأي 
االمتناع.

دد وفي هذا العفیه،أما الرأي الثاني فیذهب إلى أن النتیجة عنصر متمیزا عن السلوك ولیس صفة 
وال تختلط به ولكنها نشاط الفاعلیمكننا القول أن النتیجة في الواقع تشكل عنصرا متمیزا عن 

)2(.هذا النشاطبالرغم من ذلك تبقى األثر المترتب عن 

شكلیة الممارسات التجاریة جرائم ثانیا: 

ن نتیجة فاقترف ردا مالتي یجرم فیها المشرع السلوك مجتعرف الجرائم الشكلیة بأنها الجرائم
)3(یرتبه.ذاته یعد جریمة دون النظر إلى األثر الذي السلوك بحد 

هي التي ال یترتب على سلوك الجاني فیها نتیجة مادیة بالمعنى المعروف ویعني والجریمة الشكلیة 
أي أنه ال یترتب على النتیجة،ذلك أنها تتم كاملة بمجرد إتیان السلوك دون حاجة إلى توافر هذه 
4سلوك مرتكبها أي تغییر في العالم الخارجي ، كأثر لهذا السلوك .

. 46، صمنتصر سعید حمودة، المرجع السابق-)1(
شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة تخصص جنائي، مقدمة لنیل، أطروحة جرائم االمتناع في القانون الجزائريبن عشي حسین، -)2(

.     66، ص2016-2015م السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلو 1باتنة
. 66ص، المرجعنفسه -)3(
.103فتوح عبد هللا الشاذلي، المرجع السابق، ص-4
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المعدل والمتمم وبمعنى التعاریف السابقة نجذ أن المشرع اعتبر 04/02وباستقراء القانون رقم 
لم ینظر المشرع إطالقا للنتیجة اإلجرامیة وٕانما شكلیة،الكثیر من جرائم الممارسات التجاریة جرائم 

االقتصاديیان بالسلوك اإلجرامي والغرض من ذلك حمایة المشرع للنظام العام جرم مجرد اإلت
والحفاظ على استقرار السوق.

وشكلیة یقتصر على النظر إلى النتیجة ویرى بعض الفقه أن تقسیم الجرائم إلى جرائم مادیة 
للسلوك اإلجرامي ، دون بمدلولها المادي ، باعتبارها التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر 

على الحق أو المصلحة محل الحمایة الجنائیة ، االعتداءبالنتیجة بمدلولها القانوني وهو االعتداد
ویرى هذا الجانب من الفقه أن تقسیم الجرائم بالنظر إلى الجریمة یعني أن یعتد بالنتیجة باعتبارها 

ض الجرائم صورة تختلف عن صورتها عنصرا في الركن المادي لكل جریمة ، وٕان اتخذت في بع
عن تقسیم الجریمة إلى جریمة في غیرها من الجرائم ، لذلك یرى هذا االتجاه ضرورة االستغناء 

مادیة وشكلیة واالستعاضة عنها بتقسیم الجرائم إلى جرائم ضرر وجرائم خطر ، وفي كالهما تتوافر 
.1النتیجة بمدلولها المادي والقانوني

إلى النتیجة ال یختلف فیفي جوهره عن تقسیمها وشكلیة بالنظرم الجرائم عن مادیة ونعتقد أن تقسی
فهي جرائم اإلجرامیة، لذلكالمادیة تعتد بالمدلول المادي للنتیجة إلى جرائم وضرر، فالجرائم 

ضررأما الجرائم الشكلیة ، فهي جرائم ، وٕان كانت تخلو من النتیجة بمدلولها المادي إال أنها تمثل 
بالخطر للحق الذي قصد المشرع حمایته ،لذلك تعتبر من جرائم الخطر على الحق محل تهدیدا 
الحمایة

میة في جرائم الممارسات التجاریةثالثا: النتیجة اإلجرا
النتیجة بصفة عامة هي األثر المترتب على فعل على نحو یمكن مالحظته من خالل 

رع ال یعني بالنتیجة إال إذا كانت أثرا سلوك إجرامي التغییر في العالم الخارجي واألصل أن المش
)2(كان له مظهره الخارجي المتمثل في اآلثار المادیة التي أنتجها هذا السلوك اإلجرامي.

.103المرجع السابق، صفتوح عبد هللا الشاذلي-1
. 231المرجع السابق، ص،شرح قانون العقوبات : القسم العامأمین مصطفى محمد، -)2(
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الفقه للنتیجة اإلجرامیة مدلوالن: مدلول مادي باعتبارها مجرد ظاهرة مادیة وقد حدد 
)1(وكمدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونیة.

فالنتیجة بمفهومها المادي تعني التغیر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك 
تعتبر النتیجة بمفهومها المادي األثر المادي المترتب عن النشاط المفهوموبهذا، )2(اإلجرامي

اإلجرامي.
فقا فالنتیجة وفقا لقانون الممارسات التجاریة یعني األثر المترتب عن السلوكات المجرمة و 

لهذا القانون فمثال یترتب على جریمة عدم اإلعالم باألسعار التالعب بالمستهلك واإلخالل بالسوق 
ویترتب على عدم الفوترة اإلخالل بواجب النزاهة والشفافیة في الممارسات التجاریة.

أما النتیجة بمدلولها القانوني هي االعتداء على الحق أو على المصلحة التي یحمیها 
ع، وتتحقق في إحدى الصورتین األولى هي اإلضرار بالمصلحة المحمیة سواء عن طریق الشار 

)3(للخطر.تعطیلها كلیة أو إنقاصها والثانیة مجرد تعریض هذا الحق أو المصلحة 

فالقول بوجود اعتداء على حق یحمیه القانون هو تكییف قانوني لآلثار المادیة التي أنتجها السلوك 
)4(اإلجرامي.

األمثلة على النتیجة بمعناها القانوني في جرائم الممارسات التجاریة:ومن

في جریمة عدم اإلعالم باألسعار فإن الحق المعتدي علیه هو الحق في اإلعالم.-

في جریمة عدم الفوترة فإن الحق المعتدى علیه هو الحق في الفاتورة.-

المشرع یعتد في الكثیر من األحیان والمشرع لم یعتد بالنتیجة بمعناها القانوني، بل أن
بالنتیجة المادیة بمعیار لتقدیر جسامة الجریمة، والناحیة الثانیة أن المشرع قد یشدد العقوبة في 

.145المرجع السابق، صأشرف توفیق شمس الدین،-)1(
.72نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)2(
.148أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)3(
.72نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)4(
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وعلى أساس النتیجة تقسم الجرائم )1،بعض الجرائم إذ ترتب على الجریمة تحقق نتیجة مادیة معینة
الممارسات التجاریة یكفي أن یترتب على إلى جرائم ضرر وجرائم خطر،حیث أن في جرائم 

السلوكات المجرمة مجرد احتمال عدوان على الحق یكفي للعقاب.

. الشروع في جرائم الممارسات التجاریةتصور عدمرابعا: 

الشروع هو جریمة ناقصة، أي قد تخلفت بعض عناصرها، وموضع النقص في هذه 
)2(الجریمة.ض توافر كل عناصر الجریمة التامة عدا العناصر هو النتیجة اإلجرامیة، فالشروع یفتر 

وٕاذا كان الشروع یتماثل مع الجریمة التامة في سائر العناصر عدا النتیجة، فإنه یترتب 
على ذلك المساواة بینهما من حیث الركن المعنوي، فالقصد الجنائي یتوافر في الشروع على النحو 

الذي یتوافر في الجریمة التامة. 

من قانون 30والشروع على أركان حیث نص علیها المشرع في نص المادة ویقوم
العقوبات، حیث عرفه بأنه هو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة إذا أوقف أو 

)3(فیها.خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الجاني 

ویستخلص من هذا النص أركان الشروع ثالثة:

یذ فعل.هو البدء في تنف:األول

هو توافر قصد وارتكاب جنایة أو جنحة.الثاني:

ألسباب ال ترجع إلرادة الجاني.عدم حدوث النتیجة هو إیقاف أثر الفعل أو الثالث:

. 148أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)1(
.  197، صنفسهالمرجع -)2(
.164، ص1993، 2، المجلة القضائیة، ع25/02/1991، بتاریخ 82315غ ج، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، -)3(
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جاوز الجاني مرحلة التفكیر في الجریمة والتحضیر لها فبدأ في تإذا البدء في تنفیذ الجریمة: -1
هذه المرحلة وٕاذا كان العمل تحضیریا ال عقاب علیه تنفیذها، فإن القانون یتدخل بالعقاب في

ویعتبر البدء في ارتكاب الفعل الذي یقوم علیه الركن المادي للجریمة.

ما یمیز الشروع في الجریمة هو تخلف النتیجة اإلجرامیة لذلك یصطلح علیه والفقه أما
یجب اتجاه إرادة الجاني إلى یتماثل مع الجریمة التامة في الركن المعنوي فو الناقصة،الجریمة 

)1(الشروع.إحداث النتیجة اإلجرامیة، فإذا لم تتجه إرادته إلى إحداثها فال یسأل عن 

بتوافر الشروع في الجریمة أن یقوم ركنمعنوي : یتعین للقول في الشروعتوافر القصد الجنائی- 4
بد في الشروع كانت جریمة قصدیة ، فالالتامة إذافیه هو القصد المتطلب في الجریمة 

من انصراف الجاني  إلى ارتكاب جریمة معینة مع العلم بعناصرها القانونیة ، فال یكفي أن 
تنصرف إدارة الجاني إلى الشروع في الجریمة ، وٕانما یجب أن تنصرف هذه اإلرادة إلى 

ارتكابها.
وبشرط أن المقصودة ویترتب على ذلك نتیجة مؤداها أن الشروع ال یتصور إال في الجرائم

الشروع ال یتصوروعلى هذا القانون،ینصرف قصد الجنائي إلى تحقیق غایة معینة یجرمها 
في الجرائم غیر المقصودة ، وهي الجرائم التي یعاقب فیها القانون على نتیجة معینة بغیر 

.2قد تعمد إحداثها حیث تقع بناء على خطئهاستلزام أن یكون الجاني 
جاني على الشروع البد من انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة ومن هنا حتى یساءل ال

محددة ، فال یعرف القانون شروعا مجردا أي شروعا في غیر جریمة معینة ، وٕاذا لم 
إلى ارتكاب جریمة معینة فال یمكن مؤاخذته بالشروع ،ومن هنا ال تنصرف إرادة الجاني 

، فالجاني لم یقصد تحقق النتیجة ، ولم تتجه یمكن تصور الشروع في  الجرائم غیر العمدیة 
على ذلك أنه إذا لم تقع النتیجة في الجریمة غیر العمدیة فال یمكن ویترتب إرادته إلیها ،

.   177أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)1(
249نظام توفیق المجالي ،المرجع السابق ، ص-2
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، وال یؤاخذ أیضا بالشروع تجاوز قصد الجاني لقصده فإذا 1خدة الجاني على الشروع فیها آم
بالنسبة للنتیجة األشد .وافر الشروعأراد الجاني جریمة ووقعت نتیجة أشد جسامة فال یت

وهناك طائفة أخرى من الجرائم یأبى ركنها المادي تحقق الشروع فیها وعلة ذلك هوعدم قابلیة 
وفي هذه الحالة إما أن یكشف جریمة تامةالركن المادي فیها للتجزئة وفي هذه الحالة تقع 

تقع الجریمة التامة وٕاما أال تكشف وحینئذالفعل الذي یأتیه الجاني عن تغیر في هذه الحالة 
2هذه النیة ومن ثم ال یكون ما یستوجب العقاب.

وهذه المسألة تتعلق أساسا بجرائم الممارسات التجاریة حیث أن طبیعة ركنها المادي ال یقبل 
التجزئة فإما أن تكون جریمة تامة سواء كانت جریمة شكلیة أو جریمة امتناع أو ال تكون 

شروع في جریمة عدم الفوتوة أو عدم اإلعالم باألسعار أو یر المعقول تصورفمن غ،أصال 
مخالفة لألعراف المعنیة عموما أو مخالفة لقواعد شفافیة الممارسات التجاریة أو نزاهتها.

حیث یفترض الشروع المعاقب علیه هو عدم عدم اتمام الجریمة لسبب خارج عن إرادة الجاني: -
خارج عن إرادة الجاني ، حیث یتخلف عنصر النتیجة في الركن المادي في إتمام الجریمة لسبب 

مت أو أنها وقفت عند حد تالشروع ، ویعني ذلك أنه للوقوف على ما إذا كانت الجریمة إذا قد 
الشروع فإنه یجب تحدید عنصر النتیجة في الجریمة وهو ما یقتضي الرجوع إلى نص القانون 

بها الجریمة وتكتمل .الستخالص الواقعة التي تتم

حقق لسبب خارج عن إرادة الجاني فإن عدل الجاني بإرادته فال یعاقب توما یهم هنا أن النتیجة ال ت
إلى اإلجرامیة عائداحیث یكون عدم تحقق النتیجة النوایا،على األعمال التحضیریة أو القانون 

غما عن إرادة ر تخلف النتیجة قد یكون كماالشروع،إرادة الجاني نفسه وهنا تثار مسألة العدول عن 
الجاني ألنه أتى نشاطه في ظروف یستحیل معها تحقیق النتیجة وهذا ما یثیره فكرة الجریمة 

.)3(المستحیلة

.178أشرف توفیق شمس الدین ،المرجع السابق ،ص .-1
180ص نفسھ،المرجع -2
.251لي ، المرجع السابق ،  ص نظام توفیق المجا-3
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لشروط المذكورة والحدیث عن مسألة الشروع في مسألة جرائم الممارسات التجاریة بهذه ا
جرائم شائع فیها الوصف السلبي وعلة ذلك هو فجرائم الممارسات التجاریة،متصورة،مسألة غیر 

عدم قابلیة الركن المادي فیها للتجزئة، في هذه الحالة إما تقع الجریمة تامة وٕاما وال تقع على 
اإلطالق.

ومن هنا فعدم تصور الشروع في جریمة االمتناع والجریمة الشكلیة قرر من قبل أنصار 
فعدم تصور الشروع مختلف،أن األساس الذي یبني علیه المفهوم المادي والقانوني للنتیجة، إال 

الجریمة جریمة االمتناع وفيیة دوفقا للمفهوم المادي یرجع إلى عدم تحقق نتیجة ذات طبیعة ما
الشكلیة، بینما یكون األمر طبقا للمفهوم القانوني أي عدم تصور الشروع راجع إلى طبیعة السلوك 

ث أنه ال یتالءم مع فكرة الشروع فهذا األخیر یتطلب من أجل في جریمة االمتناع المبرر، وبحی
)1(قیامه فعال إیجابیا یدل على البدء في التنفیذ.

فالجرائم السلبیة البسیطة ال تضم بین عناصرها نتیجة إجرامیة متمیزة عن السلوك السلبي 
)2(ما.بذاته، فالعقاب فیها یتناول السلوك السلبي ذاته بصرف النظر عن تحقق نتیجة

فإذا نسب للجاني ارتكابه هذا السلوك فإن جریمته تكون قد وقعت تامة، ومن هنا ال یتضرر 
الشروع في جریمة عدم اإلعالم وباألسعار أو عدم الفوترة فهذه الجرائم إما تقع أو ال تقع.

نحو أما إذا كانت جرائم الممارسات التجاریة جرائم شكلیة یندمج الفعل فیها والنتیجة على 
یعد ارتكاب الفعل وقوعا للنتیجة في ذات الوقت، ففي هذه الحالة ال یتصور وقوع الشروع. 

وهذا ما یوحي أن المشرع عاقب على أعمال تعد منن قبیل الشروع على أنها جرائم تامة 
ونها شروعا في الجریمة، وهذا تحقیقا ألقصى قدر من الحمایة لتلك المصالح وفي إطار كولیس ل

.39، ص1970، المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة، القاهرة، المفهوم الحدیث للجریمة غیر العمدیةعادل عازر، -)1(
1ن دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث عشر ولقانون العقوبات الذي عقد في القاهرة في الفترة ممحمود نجیب حسني، -)2(

.60، ص1948، مجلة القانون واالقتصاد، عدد خاص، 1948أكتوبر سنة 7إلى 
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بح یعرف بالسیاسة الجزائیة الوقائیة، وبالتالي فال یمكن والحال كذلك تصور الشروع في ما أص
)1(الشروع.

وهذا یعني أن المشرع قد خرج عن المبادئ العامة، ولعل أهم المبررات لهذا الخروج تكمن في:

یة من أن جرائم الممارسات التجاریة لها خطورة بالغة على استقرار السوق، ولذلك لها خصوص-
حیث التجریم وكذلك العقاب.

ال شروع في جرائم الممارسات التجاریة، وٕانما عمل ومعاملة والجریمة التامة تحقیقا للردع العام -
والخاص.

كان لزاما على المشرع إتباع سیاسة تجریمیة وعقابیة في مجال جرائم الممارسات التجاریة حمایة -
للسوق والمستهلك. 

نظرا الجرائم الشكلیة االمتناع وكذلكالشروع یخرج عن نطاق جرائم وتبعا لهذا فإن 
یمكن الحدیث أصال عن الشروع في جرائم ومن هنا الولطبیعتها،لخصوصیة هذه الجرائم 

وهذا لغلبة جرائم االمتناع والجرائم الشكلیة فیها.الممارسات التجاریة 

جاریةاالشتراك في جرائم الممارسات التخامسا: عدم تصور 

ادي أو أعمالها منها الالشریك هو من ساهم في الجریمة بجزء ال یصل حد ركیعرف 
فهو بذبك یختلف عن الفاعل األصلي الذي إما أن یقع منه الركن المادي كامال أو یأتى التنفیذیة

ك یكفي لعقابه دون حاجة لشریعمال من األعمال التنفیذیة للجریمة، وفي حین أن ما یقوم به الفعل
فإنه قانونا ال یتصور وجود الشریك إال مع الفاعل ذلك أن ما یأتیه الشریك ال یعدو في حقیقة معه

األمر أن یكون عمال تحضیریا، وٕاذا كان ال یتصور وجود الشریك بغیر فاعل فلذلك یسمى الشریك 
)2(وبالمساهم التبعي في الجریمة بناء على الصفة التبعیة لالشتراك.

.133المرجع السابق، ص،رشید بن فریحة-)1(
.286، ص1996، دار النهضة العربیة، األولالوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، الجزءأحمد فتحي سرور، -)2(
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المساهمة التبعیة أو الثانویة التي تصدر بشكل تبعي أو ثانوي عن المساهم واالشتراك هو 
ویقصد به التدخل في نشاط إجرامي ونتیجته یرتكبه المساهم األصلي ویرتبط به ونتیجته التبعي،
لوقوعسببالمساهم األصلي ونشاط كل منهماالمساهم التبعي سبب لنشاط السببیة، فنشاطبرابطة 

.1في المساهمة االجرامیةرامیةالنتیجة  االج
ذهب جانب في الفقه المصري إلى أن نشاط الشریك یجب أن یكون إیجابیا، وأن الموقف السلبي 
الذي یفقه الشخص من الجریمة ال یجعل منه شریكا فمن یشاهد جریمة ترتكب وهو قادر على 

حكم قدیم لمحكمة هایدا، وقدفیهمنعها فلم یمنعها بقصد تمكین الجاني من ارتكابها ال یعد شریكا 
والنقض بأنه ال جدال في أن االشتراك في الجریمة ال یتكون إال من أعمال إیجابیة وال ینتج من 

.2أعمال إیجابیة وال ینتج من أعمال سلبیة
في الفقه إلى نقد الوجهة السابقة، ذلك أن القانون لم یفرق بین ما حبینما ذهب الرأي الراج

ي وسلبي، وأنه ال یشترط في المساعدة أن تكون عن طریق إمداد الفاعل بالوسائل سلوك إیجابوه
التي لم تكن متوافرة لدیه، وٕانما تتحقق بإزالة العقبات التي تعترض تنفیذ الجریمة، وأن والمساعدة 
السلبیة قد تسهل للجاني تنفیذ الجریمة، وذلك إذا كانت في صورة االمتناع عن القیام بواجب 

ي.قانون
وتقوم جریمة االشتراك على أركان كبقیة الجرائم األخرى وهي الركن المادي والمعنوي والشرعي.

ومن خالل من قانون العقوبات43و42م المشرع االشتراك في الجرائم في المواد قد جرّ و 
على:استقراء المادتین نجذ أن االشتراك یقوم 

تقدیم العون والمساعدة في ارتكاب الجریمة ، ویالحظ ویقصد بذلكالتحضیریة للجریمةاألعمال -
أن القانون لم یحدد األعمال التي تعد من قبیل أعمال المساعدة ، فالمساعدة تتم بكل الطرق بدون 

وهي جمیع األعمال التي تسبق حصر لهذه الطرق ، بشرط أن تنحصر في األعمال التحضریة 
ال الصعب حصرها ، واألصل أن األعمال التحضیریة مرحلة التنفیذ ، وتتعدد هذه األعمال ومن

علیها.بعقا

530ق ، صفتوح عبد هللا الشادلي ، المرجع الساب-1
.535-530المرجع نفسھ ، ص-2
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معاصرة الرتكاب الجریمة  تكونوهي األعمال التي تسبق ارتكاب الجریمة أو:المنفذةاألعمال -
بغیة یم ید المساعدة للفاعل الذي یبدأ الذي بدأ بتنفیذ الجریمةأن یتدخل الشریك لتقد،وصورة ذلك

ر فیها وٕانهائها على النحو الذي یضمن تحقیق النتیجة االجرامیة التي یصبو تمكینه من االستمرا
إلیها

فاألعمال المساعدة التي تجعل صاحبها شریكا فهي المساعدة التي تحدث وقت ارتكاب الجریمة 
ولكن في غیر مكان وقوعها.

التي تسبق ویتفق الفقه على حصر أعمال المساعدة التي تجعل من صاحبها شریكا في األعمال 
ما أعمال المساعدة الالحقة على تمام الجریمة فلیست من وسائل الجریمة، أأو تعاصر ارتكاب 

1وهذا ال یمنع المشرع من إلى من أن یلجأ إلى تجریم أعمال المساعدة الالحقة كجرائماالشتراك،

آخر أو وقد ثار التساؤل حول االشتراك في االشتراك وصورة ذلك أن یتفق فیها شخص مع 
یحرضه أو یساعده على عمل یعد وسیلة اشتراك في جریمة معینة فیترتب علیه وقوع الجریمة فهل 

الجریمة؟یسأل الشریك مع الشریك عن 
القانون یتطلب أن تكون صلة علیه، وأنال عقاب االشتراكفي االشتراكإلى أن فقهي ذهب رأي 

مباشرة بین الفاعل والشریك صلة مباشرة.
تأسیسا على أنه لیس في نصوص القانون ما یقطع بتطلب عقاب الشریكرأي ثاني إلى وهناك 

عالقة السببیة المادیة بالنسبة لشریك الشریك عالقة مباشرة بین الشریك والفاعل ، إذ یكفي بتوافر
.2إذ لو ال نشاطه ما كان نشاط الشریك وما وقعت الجریمة على النحو الذي تحققت به 

.217-213عبد هللا سلیمان ، المرجع السابق ، ص-1
ومابعدھا.66بن عشي ، حسین المرجع السابق ،ص-2
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الثاني:المطلب
.ضآلة دور الركن المعنوي في جرائم الممارسات التجاریة

بالرجوع إلى أغلب القوانین نجد أن المشرع لمن یتعرض إلى الركن المعنوي في الجرائم 
االقتصادیة بصفة عامة والجرائم الممارسات التجاریة بصفة خاصة، حیث اكتفى بذكر الركن 

ص صیغة بكیفیة ال تكشف عما إذا كان القصد الجنائي المادي المكون لهذه الجرائم فالنصو 
مشترطا من عدمه، كما أن الباحث في هذا الموضوع یستنتج المیل إلى اعتبار هذه الجرائم جرائم 

ة وشكلیة دون البحث في القصد أو الخطأ.تمادیة بح
یة فیها حیث اعتبر جانب من الفقه أن الجرائم االقتصادیة عموما تقوم المسؤولیة الجزائ

)1(على مجرد ارتكاب الركن المادي في الجریمة دون البحث في القصد أو الخطأ.

بینما یذهب فریق آخر إلى القول بأن القاعدة في قانون العقوبات االقتصادیة مختلفة عن 
القاعدة في قانون العقوبات العام فمن ناحیة ال یهتم الشارع بأن یبین في نص التجریم صورة الركن 

نوي التي یتطلبها من ناحیة یفسر ذلك في معنى المساواة بین القصد والخطأ، وهذا من خالل المع
)2(تقریر جزاء واحد سواء في العقد أو الخطأ.

وهذا ما أول)فرع(في جرائم الممارسات التجاریة ضومن هنا یمكننا القول بأن الخطأ مفتر 
.)فرع ثانيم الممارسات التجاریة (جرائیدفعنا للحدیث عن ضآلة دور الركن المعنوي في 

الفرع األول: 
افتراض الخطأ في جرائم الممارسات التجاریة

إن الحدیث عن افتراض الخطأ في جرائم الممارسات التجاریة یفترض علینا الحدیث عن 
) والمساواة بین القصد والخطأ في جرائم الممارسات قرة األولىالفالخطأ الجزائي وبیان مقوماته (

).الفقرة الثانیة(التجاریة و 

وما بعدها.2518المرجع السابق ، صأنور محمد صدقي، -)1(
.730، ص2009ة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ، دون طبعالجرائم االقتصادیة التقلیدیة والمستحدثةنسرین عبد الحمید، -)2(
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: القفرة األولى
.في جرائم الممارسات التجاریةمفهوم الخطأ الجزائي

صورة القصد الجنائي، غیر أن عنوياألصل في الجرائم أن تكون عمدیة یتخذ ركنها الم
بعض الجرائم قد تكون غیر عمدیة، ویتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ الجزائي.

.ثانیا)(وتحدید صور الخطأ الجزائي )وال(أتعریف الخطأ الجزائيالمن ومن هنا البد 
الخطأ الجزائي:بتعریف الأوال:

لم یتبع المشرع خطة في تعریف الخطأ ، حیث یعتبر الخطأ إحدى صور الركن المعنوي في 
سألة ملذلك ،فإنالجریمة ویمثل الركن المعنوي في الجرائم غیر المقصودة أو غیر العمدیة

.وبیان عناصرلجزائي تقتضي الوقوف على تعریفه التعریف بالخطأ ا
:تعریف الخطأ الجزائي-أ

تعریفا للخطأ والجزائي، وهذا شيء طبیعي ألن دور المشرع یكمن )1(لم تضع التشریعات
في إعطاء األحكام القانونیة ولیس تقدیم التعاریف ألن ذلك من اختصاص الفقه.

عطى تعریفات متعددة للخطأ الجزائي. غیر أن الفقه قد أ

فیعرف على أنه وٕاخالل الجاني عند تصرفه بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون 
وعدم حیلولته تبعا لذلك دون أن یقضي تصرفه إلى حدوث النتیجة اإلجرامیة في حین أن كان 

ل بواجبات الحیطة والحذر الذي عرفه جانب آخر من الفقه بأنه اإلخال)2(واجبه.باستطاعته ومن 
یجب أن یلتزم به اإلنسان في تصرفه مما یؤدي إلى اإلضرار بحقوق اآلخرین، دون أن یقصد 

)3(تحقق النتیجة اإلجرامیة مما  یستلزم عقابه.

من خالل هذه التعاریف نستنتج أن الخطأ الجزائي قوامه اإلخالل بواجبات الحیطة والحذر 
جة الضارة.دون قصد حدوث النتی

من 288المشرع المصري واألردني، والجزائري حیث اكتفوا بذكر صور الخطأ الجزائي مثال المشرع الجزائري ذكره في نص المادة -)1(

لھ أو عدم مراعاتھ األنظمة یعاقب قانون العقوبات على "كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو إھما
دج".100000دج إالى 20000بالحبس من ستة أشھر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

.294، صالمرجع السابقأشرف توفیق شمس الدین، -)2(
.403المرجع السابق، ص،شرح قانون العقوبات: القسم العامأمین مصطفى محمد، -)3(
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وتترتب على هذا نتیجة هامة وهي أنه ال مجال لبحث توافر صورة الخطأ إال إذا وثبت انعدام 
القصد، فإذا توافر القصد استبعد الخطأ.

ویشترك القصد والخطأ في أن لكل منهما یتطلب توافر اإلرادة اإلجرامیة فإذا كان الفعل 
)1(المعنوي.عن الركن متجردا من اإلرادة أصال فإنه ال مجال للبحث

وقد عرفه جانب آخر من الفقه بأنه الفعل الذي ال یتفق مع الحیطة التي تتطلبها الحیاة االجتماعیة 
وأیضا أنه كل فعل أو ترك إرادي تترتب علیه نتائج لم یردها الفاعل مباشرة وال بطریق غیر 

)2(تجنبها.مباشر، ولكنه كان بوسعه 

أن یكون في صورة أفعال وسلوكات إیجابیة تصدر عن الجاني أو تكون إذا فالخطأ الجزائي یمكن 
ن الجاني تقوم في صورة وامتناع أي تكون في شكل سلوكات سلبیة مجرمة في حالة إتیانها م

وهذا الفعل أو االمتناع یكون بصورة إرادیة غیر أن الجاني لم یرد النتیجة ألن مسؤولیته الجزائیة ، 
حقیق تلك النتیجة.  إرادته لم تتجه إلى ت

فإذا أجبر الشخص على القیام بفعل ومعین یشكل جریمته وفقا للقانون، فال مجال للحدیث عن 
الركن المعنوي أصال، ألن الجریمة ستنتفي النتفاء الركن المعنوي فیها.

والقول أن مجال الخطأ یبدأ حیث تنتهي حدود العمد قول مطلق غیر أن نفي القصد ال 
الضرورة توافر الخطأ، ذلك أن للخطأ عناصره الذاتیة التي یجب توافرها، فإذا انتفت هذه یستتبعه ب

العناصر انتفى الخطأ، فال مجال للبحث في الخطأ إذا لكان الشارع ینص على تجریم الفعل في 
حالة ارتكابه خطأ.

.295رجع السابق، صأشرف توفیق شمس الدین، الم-)1(
90منصور رحماني، المرجع السابق، ص-)2(
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واجبات الحیطة یقوم الخطأ الجزائي بتوافر عنصرین وهما األول : اإلخالل ب:/ عناصر الخطأب
والحذر التي تفرضها الحیاة االجتماعیة والثاني ، قیام الرابطة النفسیة بین إرادة الجاني والنتیجة 

.1التي تحققت وبانعدام هاذین العنصرین ینعدم الخطأ 

: ویقتضي اإلخالل بواجبات الحیطة والحذر اإلقدام على اإلخالل بواجبات الحیطة والحذر- 01
إلیه اإلرادة على الرغم من العلم من خطورته تال إیجابیا أو مجرد امتناع اتجهتصرف قد یكون فع

على الحقوق التي یحمیها القانون، ویفترض هذا العنصر أن اإلقدام على التصرف في الظروف 
.)2(ضه القانون، ویوجب به مراعاة الحیطة والحذرر التي أحاطت به یتضمن إخالال بالتزام یف

أن یكون الفرد على قدر من الحیطة والحذر في الحیاة االجتماعیة ون حیث یفرض القانو 
لنا القانون حدود هذه إجرامیة، ویبینفال یقدم على عمل أو سلوك یحقق نتیجة تصرفاته،

تقرره اللوائح أو األوامر أو التعلیمات التصرفات وما یتوجب مراعاته من قواعد قانونیة أو ما
.3اإلداریة بوجه عام 

د تكون معرفة األعمال المخلة بواجبات الحیطة والحذر واضحة أحیانا كما لو فرض القانون فق
أما عندما یشیر القانون إلى الواقعة المجرمة بفعل اإلهمال أو عدم الشخص،فأهمله محددا،عمال 

أو غیر فإن األمر یبدو دقیقا لوجوب تحدید فیما إذا كان الفاعل مهمال ،نتباهاالأو عدم االحتیاط
مهمل .

بتوافر لوالحذر للقو فال یكفي مجرد اإلخالل بواجبات الحیطة : الصلة بین الخطأ والنتیجة- 02
بواجباته ، إذ البد من نتیجة محددة تتم بهذا السلوك ولیة الجزائیة بحق من أخلّ ؤ وقیام المسالخطأ 

فترض أن تكون هناك وی،4الموصوف بأنه مخل بواجبات الحیطة والحذر حتى تقوم المسؤولیة 
عالقة نفسیة بین مرتكب الفعل وحدوث النتیجة، وتأخذ هذه والعالقة إحدى الصورتین صورة ال 
یتوقع فیها مرتكب الفعل حدوث النتیجة وصورة یتوقع حدوثها، ففي الصورة األولى یكون محل لوم 

.294عبد هللا سلیمان ، المرجع السابق ، ص-1
. 297أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)2(
.274سابق ،ص المرجع العبد هللا سلیمان ، -3
276المرجع نفسھ ، ص-4
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ي الصورة الثانیة یالم ألنه القانون ألنه كان في استطاعته توقع النتیجة، والحیلولة دون حدوثها، وف
كان یتعین علیه عندما توقع النتیجة أن یحجم عن الفعل وهو اتخاذ اإلجراءات التي تكفل عدم 

)1(حدوث النتیجة، وهذا ما یصطلح علیه بالخطأ كغیر الواعي والواعي.

صور الخطأ الجزائي:ثانیا:

األحكام ولیس إعطاء وهذا شيء منطقي ألن دوره هو إعطاءلم یعرف المشرع الخطأ
د صور الخطأ المكونة للجریمة الخطیئة وهي اإلهمال والرعونة وعدم مراعاة حدّ التعاریف أنه

القوانین والقرارات واللوائح وعدم االحتیاط.

سبیل الحصر ولیس على سبیل المثالوالجدیر بالذكر أن المشرع قد نص على هذه الصور على 
2ق.ع.882وهذا في نص المادة 

اإلهمال وعدم االنتباه:-أ

بذلك االمتناع أو عمل سلبي بحیث إن اإلهمال هو عدم القیام بالواجب كما ینبغي، وهو
یتخذ الخطأ الجزائي بحیث یمتنع الجاني عن اتخاذ ما )3(یترتب على ذلك وقوع الجریمة.

نظمة.یجب لتجنب النتیجة أیضا كما قد یكون الخطأ عدم مراعاة للنصوص القانونیة واأل

بحیث یتحقق اإلهمال بامتناع الجاني عن اتخاذ العنایة الالزمة التي یقتضیها واجب 
الحیطة والتبصیر لتجنب حدوث النتیجة غیر المشروعة فالخطأ في هذه الصورة یتحقق باالمتناع 
ا وتتمیز هذه الصورة عن عدم االحتراز في أن هذه األخیرة تفترض من الجاني اتخاذ موقفا إیجابی

ما یكفل تجنب اتخاذ الضارة أما اإلهمال فإن الجاني ازر دون أن یتخذ من االحتیاطات أو اإلحت
)4(یتخذ موقفا سلبیا، فلم یقم به من شأنه الحیلولة دون وقوع الضرر.

.982،أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق-)1(
من قانون العقوبات على "كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو إھمالھ أو عدم 288حیث تنص المادة -2

من 288دج" ، حیث یعتبر نص المادة 100000دج إالى 20000مراعاتھ األنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 
ھو المرجع في تحدید صور الخطأ الجزائي عند غالبیة فقھاء الفقھ الجزائي.ق.ع 

91رحماني منصور، المرجع السابق،-)3(
.295أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)4(
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ینطوي على نشاط ویعني اإلقدام على أمر كان یجب االمتناع عنه فهي خطأعدم االحتیاط: -ب
طبیعة ویدل على عدم التبصر بعواقب األمور ، إذ یدرك-س اإلهمالعك- من الفاعلإیجابي

خذ االحتیاطات التي أن یترتب علیه من ضرر أو خطر للغیر ولكنه ال یبالي وال یتّ عمله وما یمكن 
.1من شأنها عدم تحقق هذه اآلثار

لمخاطر التي ویشمل كل أخطاء الفاعل التي كانت بمقدوره أن یتفاداها لو احتاط ذلك، فهو یدرك ا
)2(قد تترتب على فعله وكنه یستخف باألمر ویقدم على ذلك.

فإذا ما أقدم المتهم على فعله ویعلم أن یمكنه ألن یرتب علیه آثارا ضارة، وال یتخذ مع ذلك من 
الحتیاط في األصل هو توقع األسوء والعمل بناء على فا، )3(االحتیاطات ما یكفل درء المخاطر.

ذلك.

هذه الصورة من صور الخطأ غیر تعتبر:واألنظمةاعاة القوانین والقرارات واللوائح عدم مر -ج
العمدي عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد اآلمرة التي تقررها السلطات المختصة ویكفي مجرد 

.4مخالفة إحدى هذه القواعد حتى یتحقق الخطأ

ر السلوك العام وتضبط قواعده، سواء وتعتبر هذه المخالفة عدم مراعاة جمیع النصوص التي تقر 
تعتبر مخالفة هذه النصوص صورة حیث التنفیذیة،لتشریعیة أم عن السلطة أصدرت عن السلطة ا

من صور الخطأ یغني تحققها عن البحث في توافر إحدى الصور األخرى، غیر أنه یجب أن 
تتوافر عالقة السببیة ین مخالفة القوانین والنتیجة التي وقعت.

المالحظ أن الصیغة التي استعملها قانون العقوبات الجزائري جاءت ناقصة مقتصرة على و 
وهي مقتبسة من قانون العقوبات الفرنسي قبل "inobservation des reglementsعبارة"

.469فتوح عبد هللا الشادلي ، المرجع السابق ، ص-1
.91،منصور رحماني، المرجع السابق-)2(
.302، 301شمس الدین، المرجع السابق، صأشرف توفیق -)3(
471فتوح الشادلي ، المرجع السابق ، ص-4
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بینما جاء قانون العقوبات اإلیطالي جدید،وٕاحالل محله قانون عقوبات 1994إلغائه في سنة 
.1منه والتي عددت القوانین واألنظمة واألوامر والقواعد43ال ففي المادة أكثر شموال واكتما

ویترتب على اعتبار مخالفة القوانین صورة من صور الخطأ، أن مراعاة القوانین واألنظمة 
قد نفد التعلیمات التي نص علیها القانون، ومع أن الجانيال تعني بذاتها انتفاء الخطأ، فقد یثبت 

روف بضرورة اتخاذ قدر من العنایة بحیث أن إهمال اتخاذها یحقق ضرورة من ذلك تقتضي الظ
باعتبار أن الواجب الذي فرضته القوانین یمثل الحد األدنى لواجبات الحیطة الخطأ، وذلكصور 

والحذر الذي یجب أن یلتزمه الشخص المعتاد.

مدیة، بل البد من توافر غیر أن مخالفة القوانین واللوائح ال یعني حتما قیام جریمة غیر ع
عالقة السببیة بین الخطأ والنتیجة، فإذا انقطعت عالقة السببیة انتفى الخطأ الجزائي.

ویالحظ أنه في الكثیر من األحوال یعاقب وعلى مخالفة القوانین واألنظمة في مجال 
ع عن األعمال حتى ولو لم یترتب علیها أي ضرر فتعتبر جریمة عمدیة، وهذا خروج من المشر 

القواعد العامة للخطأ المذكورة في قانون العقوبات والمطبقة على الجرائم الكالسیكیة.

فقد وبالتالي تقع الجریمة غیر العمدیة، ویتمثل ركنها المادي في الخطأ أیا كانت صورته،
سوء تقدیر منه وسوء تصرف أو جهل منه، وقد یتمثل في عدم یرتكب الجاني فعال برعونته أو 

یاط والتحرز ویتمثل في عدم تبصر الجاني بعواقب فعله الذي ینطوي على خطورة تقتضي االحت
منه الحذر.

الطیش والخفة وسوء التقدیر وهي تتمثل في إقدام شخص یفید معنى الرعونةالرعونة :-د
على عمل غیر مقدر خطورته  وغیر مدرك ما یحتمل أن یترتب من آثار ، وبهذا المعنى ال 

را عن عدم االحتراز ، لذلك یحاول الفقه أن یعطي لها مفهوما مستقال من خالل قصرها تختلف كثی
في على أهل الفن واالختصاص ، ویقصد بها في هذا الصدد سوء التقدیر أو نقص الحذق والمهارة 

.2أمور فنیة متخصصة 

.132، المرجع السابق ، ص ، الوجیز في القانون الجزائي العامبوسقیعة أحسن -1
.471فتوح عبد هللا الشادلي ، المرجع السابق ،ص-2
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حتى به، أوالقیام وتعني هذه الصورة اعتماد الفاعل موقفا إیجابیا في قیامه بما كان ال یجب علیه
وتجاوزه النشاطات والتصرفات المباحة إلى ماهو مشروع وال ذلك، وخرقهال یجوز له الحق في 

.1مسموح له بها ، مع إدراكه أصال أن ذلك قد یرتب خطرا على المسلك الذي ینتهجه

شتراك یسایر المشرع بشأن الجرائم غیر العمدیة المبادئ العامة بشأنها من حیث الشروع واال
هي جرائم ، فال شروع في الجرائم غیر العمدیة وال اشتراك فیها ، ومرد ذلك أن جرائم الشروع 

عمدیة ، تقوم على توافر اإلرادة واتجاهها لتحقیق النتیجة  وهو أمر ال یتوافر في الجرائم غیر 
.2العمدیة

وهو أمر أیضا،فیها شتراكیتحقق االإذ ال الجرائم،وال یقتصر األمر على انتفاء الشروع في هذه 
تقتضي أن یكون االشتراكة ، فجریمة یالتي هي جرائم عمداإلشراكمنطقي طبیعي تفرضه جرائم 

.3االشتراكة فال یقوم ــى علمه كما في الجرائم غیر العمدیــعلى علم بالجریمة ، فإذا انتفالشریك 

الخطأ الجزائيتثالثا: إثبا

ع على عاتق النیابة العامة بوصفها السلطة المختصة بتحریك الدعوى ومن القواعد المستقرة أنه یق
ألن الخطأ هو جوهر الركن المعنوي في الجاني،أن تثبت الخطأ الجزائي في جانب العمومیة،

.4الجریمة غیر المقصودة 

یمثل الخطأ الجزائي الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة ولهذا یجب على محكمة الموضوع و 
أن تتحقق من قیامه وأن تثبته في حكمها وأن تبین أن الظروف والواقع التي استخلصت منها وٕاال 

، فال یكفي  في بیان الخطأ القول بأن المتهم بسبب رعونته أو عدم احتیاطه أو حكمه معیباكان 
م ، بل یجب أن یعنى الحكم ببیان كیفیة الرعونة أو عدمخالفته لألنظمة تسبب في الجریمة 

.االحتیاط أو مخالفة األنظمة القانونیة التي خالفها المحكوم علیه

.130ع السابق ،ص، المرجالوجیز في القانون الجزائي العامبوسقیعة أحسن ،-1
.285عبد هللا سلیمان ، المرجع السابق ، ص -2
.285المرجع نفسھ ، ص -3
.383نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص-4
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حیث تعتبر كل صورة من صور الخطأ خطأ ومبهمة،ال تترتب المسؤولیة الجزائیة من ألفاظ عامة و 
الفاعل.قائما بذاته یترتب علیه مسؤولیة 

لة موضوعیة ال رقابة ، یكون قد فصل في مسأالجزائيومتى أثبت قاضي الموضوع توافر الخطأ 
، طالما لم یكن استنتاجه مخالفا لتعریف الخطأ أو مجافیا للمنطق ، من المحكمة العلیاعلیه فیها

أما إذا كان استخالص قاضي الموضوع  لعنصر الخطأ و تكییفه ضابطه جاء على نحو  غیر 
لمحكمة العلیا ، حیث یستلزم الطعن بالنقض أمام ا،1فیعد ذلك خطأ في التكییف القانوني، صحیح 

مسألة تقدیر الخطأ مسألة موضوعیة یستقل بها قاضي الموضوع دون معقب علیه من نستنتج أن 
الخطأ في التكییف القانوني هو مسألة قانونیة تكون موجبة للطعن أمام غیر أن المحكمة العلیا 
المحكمة العلیا.

ادیة یجوز إثباته بكافة وسائل اإلثبات ول أن إثبات الخطأ باعتباره واقعة مقوبالتالي یمكن ال
الجزائي من شهادة شهود وقرائن یستنتجها القاضي من ظروف ومالبسات الدعوى.

.383نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ،-1
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:الفقرة الثانیة

.مسألة افتراض الخطأ في جرائم الممارسات التجاریة

م.اعتبر المشرع جرائم الممارسات التجاریة جرائم مادیة بحتة تقوم على السلوك المجر 

ویظهر هذا من خالل صیاغته للنصوص التجریمیة والمحددة للسلوكات اإلجرامیة في مجال جرائم 
الممارسات التجاریة.

ي وخصوصا الخطأ الجزائي باعتباره الصورة نو حیث یظهر أنه ال مجال للحدیث عن الركن المع
خطئیة.ىعمدیة وأخر الثانیة للركن المعنوي وعلى أساسه نمیز الجرائم إلى جرائم 

من 04/02غیر أن اإلشكال یثور لما تقع جریمة من الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم 
هل من العدل أن یساءل على أساس احتیاطأو نسیان أو عدم إهمالالعون االقتصادي لكن عن 

.جریمة عمدیة؟

ضرورة االحتفاظ بمبدأ نادى كثیر من الفقه بعموما، وفي هذا الصدد وفي شأن الجرائم االقتصادیة 
الخطأ مع إضفاء بعض المرونة علیه بحیث یدور حول المدى الذي یمكن وفقا له الخروج عن 

)1(الجزائي.األصول العامة في القانون 

أنه بالرغم من بعض المظاهر التي توحي بقیان DEPREZدوبري وفي هذا االتجاه یرى 
العنصر أن كل الجرائم تفترض لقیامها ركنا معنویا الجرم دون خطأ، فإنه من المسلم به في هذا ، و 

وهذا الركن هو الخطأ الذي یمكن أن یكون غیر قصدي ویمكن أن تعفي النیابة العامة من إثباته 
)2(ولكنه موجود ویتحقق بمجرد مخالفة القوانین واألنظمة وهذا ما اصطلح علیه بالخطأ التنظیمي.

لمعنوي المطلوب في الجرائم المادیة والذي حدث نتیجة تطور فقهي والخطأ التنظیمي هو الركن ا

.176، صرشید بن فریحة، المرجع السابق-)1(
(2)  -jean DEPREZ, Faute pénale et faute civile en quelques aspects de l'autonomie du droit pénal,
DALLOZ, paris, 1956, p157.
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معارض لفكرة المسؤولیة الجزائیة ''بدون خطأ'' في مجال تلك الجرائم ویحدد مجاله حسبما یتفق 
)1(علیه هذا الفقه في المخالفات والجنح المخالفتیة.

جرائم األعمال عموما وینقسم أصحاب هذا الرأي إلى ثالثة فهناك من یرى وأن الخطأ في
ذو طبیعة خاصة وهناك من ینادي إلى المساواة بین القصد والخطأ، أما الرأي الثالث فیعتبر أن 

الخطأ مفترض.

الرأي األول: الخطأ ذو طبیعة خاصة

فهناك جرائم أعمال تعجز عن تفسیرها كل من درجة الخطأ العمدي وغیر العمدي هذه 
مایة فعالة لسیاسة الدولة االقتصادیة، فهذه الجرائم ذات طبیعة األحوال فرضتها ضرورة توفیر ح

خاصة في ركنها الدولة االقتصادیة، فهذه الجرائم ذات طبیعة خاصة في ركنها المادي القائم على 
مخالفة التزامات تنظیمیة یترتب عنها تحریض المصالح الجدیرة بالحمایة للخطر، فهي غالبا ما 

)2(ستمد خطورتها من الفعل ولیس من الفاعل.تقوم دون وقوع الضرر وت

الرأي الثاني: المساواة بین القصد والخطأ

إن المشرع وعند تحدید الجرائم الممارسات التجاریة حدد السلوكات اإلجرامیة المكونة لكل 
جریمة دون ذكر الركن المعنوي أصال للجریمة.

الجرائم؟هذه فهل هذا یعني أن المشرع ساوى بین القصد والخطأ في 

إن سكوت المشرع عن بیان الركن المعنوي لهذه الجرائم سواء كان ذلك عمدا أو إجماال منه 
ال یفسر على أنه إقصاء لدور الركن المعنوي في الجریمة، بل یفهم أن المشّرع یعاقب في كلتا 

الحفاظ على الحالتین بنفس العقوبة، وهذا یرجع لطبیعة هذه الجرائم الخاصة والتي وتقوم على

، 2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجزائیةمحمد حماد مهرج الهبتي، - )1(
.126ص

.180-179رشید بن فریحة، المرجع السابق، ص-)2(
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المصالح العامة والحفاظ على استقرار السوق، لذلك اعتبرها المشرع من جرائم الخطر ولیس من 
جرائم الضرر، بمعنى أن الجاني یعاقب بمجرد ارتكابه السلوك اإلجرامي وال ینتظر حدوث نتیجة.

ن مادیة ویشترط القضاء الفرنسي أن تكون التسویة بین العمد واإلهمال مؤسسة على قرائ
ومتظافرة لها أصل ثابت بملف القضیة ذلك أنه من الالزم على قاضي الموضوع أن یقوم بعملیة 

)1(تكییف واقعیة وموضعیة للخطأ وٕان كان غیر عمدي ولو أن أساسه اإلهمال أو الرعونة.

إن هذه النظریة وٕان أوجدت حال لمسألة البحث عن صورة الخطأ الالزم لقیام الجریمة إال 
ها أبقت عبء إثبات هذا الخطأ ملقا على عاتق النیابة العامة والتي یجب أن تثبت توافر الركن أن

)2(المعنوي وللجریمة سواء كان عمدیا أم غیر عمدي.

الخطأ مفترضارالثالث: اعتباالرأي 

ویتأسس هذا الرأي على أن الجریمة المادیة تفترض في الواقع الخطأ في جانب المخالف 
ها وتفترض أن الفعل المادي المرتكب حدث نتیجة إهمال الجاني أو نسیانه أو حتى جهله بمعنى أن

)3(فالمعاقب علیه من الوجهة النظریة هو اإلهمال تماما كما هو الحال في جرائم التقصیر.

حیان إثبات غالب األفي وتأسیسا على هذا فإنه یمكن القول أن جرائم األعمال ال تتطلب 
ات عدم توافر ، إذ أنه مفترض بمجرد ارتكاب السلوك المادي لها وعلى الفاعل إثبالقصد الجزائي

أو قیام سبب یحول دون مسؤولیته عن الفعل، فالقانون الجزائي لألعمال هذا القصد الجزائي 
)4(یتمسك بالركن المعنوي في جمیع األحوال، ولكنه یفترضه تسهیال إلثبات الجریمة.

. 44، ص1987، دار النهضة، مصر، الشروط المفترضة في الجریمةعبد العظیم مرسي وزیر، -)1(
.184رشید بن فریحة، المرجع السابق، ص-)2(
.179- 178، ص1976مصر، ، منشأة المعارف، اإلسكندریة،المسؤولیة الجنائیة في الجرائم االقتصادیةعبد الرؤوف مهدي، -)3(
.116محمود محمود مصطفي، المرجع السابق، ص-)4(
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للنقد كون أن االفتراض یتعارض مع قرینة البراءة التي تعتبر غیر أن النظریة تعرضت 
أصال ثابتا وفقا للقواعد العامة، ویتعین أن تسري في مواجهة الركنین المادي والمعنوي على حد 

)1(سواء.

فالمألوف في القانون الجزائي أنه ال یكفي إلدانة شخص بجریمة ما للركن المادي لها بل 
ورة نشاطه اإلجرامي والعناصر المؤلفة للركن المادي في جریمته، أي أن البد من تحقق علمه بخط
)2(افتراضا.تثبت هذا العلم حقیقة ال 

والجدیر بالذكر أن جرائم الممارسات التجاریة هي جرائم مادیة شكلیة تقع بمجرد إتیان 
ع بمجرد إتیان السلوك المجرد فالظاهر أنه ال مجال لتطبیق هذه القاعدة، خصوصا أن الجریمة تق

السلوك اإلجرامي، وبالتالي ال داع للبحث هل ارتكبت هذه الجرائم عن قصد أم في خطأ فیكفینا 
مخالفة القاعدة القانونیة خصوصا أن المشرع قد سكت أصال عن الركن المعنوي في هذه الجرائم 

التجاریة وحدد فیمكن القول أن المشرع قد أقام قرینة قانونیة بموجب نصوص قانون الممارسات 
الجرائم.

ویذهب المشرع إلى افتراض الخطأ في العون االقتصادي المخالف، بمجرد ثبوت المخالفة 
المادیة سواء حصلت المخالفة عن قصد أو عن غیر قصد من دون اشتراط وتحقق أي ضرر 

احترام مادي ومن دون أن تلزم النیابة العامة إلى إثبات توفر الخطأ لدى المخالف على أن عدم
القانون المنظم للممارسات التجاریة یعكس الخطأ لدى الفاعل وبالتالي فإن إثبات الركن المادي 

)3(یكفي إلثبات الخطأ.

ویقوم قاضي الموضوع عند قیاس الخطأ وضع المخالف في وضعیة العون االقتصادي 
صادي كان یهدف إلى الحریص البالغ، ألن المشرع عندما فرض التزامات محددة على العون االقت

وما بعدها.180رشید بن فریحة ، المرجع السابق، ص-)1(
.224أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص-)2(
مذكرة  لنیل شهادة ،اریة خصوصیة الجریمة االقتصادیة  في ضوء قانون المنافسة والممارسات التجآیت مولود سامیة، - )3(

.102ص،2006الماجستیر ، فرع قانون  أعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،
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لذا كان السوق وأقر مبادئ جزائیة لحمایته حمایةفالمشرع أولى،)1(معینة.تحقیق سیاسة اقتصادیة 
شدیدا في تقریر األحكام .

الفرع الثاني: 
القصد الجزائي في جرائم الممارسات التجاریة

عد المقررة والمحددة جرائم الممارسات التجاریة هي كل عمل أو امتناع تقع بالمخالفة للقوا
للممارسات التجاریة إذ نص على تجریم هذه الجرائم في هذا القانون.

وحیث أن جرائم الممارسات التجاریة تمثل خطرا یهدد مصلحة جدیرة باالعتبار وتتمثل هذه 
المصلحة في الحفاظ على الثقة واالئتمان الذي یقوم وعلیه النشاط التجاري.

ات التجاریة تحت طائفة جرائم الخطر كغیرها من الجرائم االقتصادیة وتندرج جرائم الممارس
ویكاد یكون االتفاق تماما أن القصد الجنائي متطلب في ، فال یتوقف الجزاء فیها على ضرر معین

الجرائم االقتصادیة، ذلك أن تطلب القصد الجنائي هو مقیاس عقابي فكلما كان النظام شدیدا كان 
)2(القصد غیر متطلب.

من هنا سنبحث في القصد الجنائي ومدى افتراضه في جرائم الممارسات التجاریة.
مفهوم القصد الجزائي:الفقرة األولى

یعرف القصد الجزائي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم وبتوافر أركانها قانونیا.

تجاه إرادته إلى ارتكاب ذلك كما یعرف وبأنه علم مرتكب الفعل بتوافر عناصر الجریمة وا
)3(الجریمة.الفعل، إلى إحداث النتیجة التي یعاقب القانون علیها في هذه 

اتجاه ویفترضمعینةویتضح من هذا التعریف أن القصد الجنائي یفترض العلم بوقائع 
)4(معین.اإلرادة إلى إحداث أثر 

.109، صالمرجع نفسه-)1(
.74-73نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)2(
.225أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)3(
.74مرجع السابق، صنسرین عبد الحمید، ال-)4(
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عنصر العلم في القصد الجزائي:أوال:

لم بالركن المادي وهو عالقة التوافق أو الترابط بین الواقع التي یعلمها ویقصد بالعلم الع
فالعلم یتعلق بالقانون أو بالوقائع، والعلم بالقانون القانون، إذااعل وتلك التي ینص علیها الف

)1(بها.العلم بالوقائع فاألصل أنه یتعین العلم الكافة، أمامفترض ولدى 

:افتراض العلم بالقانون-أ

إذا كان النشر في الجریدة الرسمیة هو األساس الفني الذي ترتكز علیه افتراض العلم 
ن القضاء المصري قد أقام هذه القاعدة حتى مع تخلف أساسها، ومن ذلك ما قضت به إبالقانون، ف

محكمة النقض المصریة من أن إعالن جداول األسعار وبالطریقة التي تراها لجنة التسعیرة یكفي 
)2(ض به وفي حدود اإلقلیمیة.الفترا

وانطالقا من قاعدة وافتراض العلم وبالقانون والذي یقوم على علم الجاني بالقانون، فال یقبل 
، كما أن سلطة 3وقد اعتبره المشرع مبدأ دستوریا ال یجوز االتفاق على مخالفتهمنه االعتذار بجهله

اني الدفع بانتفاء قصده الجنائي نتیجة جهله االتهام غیر مكلفة بإثبات علمه بها وال یقبل من الج
)4(بالقانون، فالعلم بالقانون هو من القرائن القانونیة التي ال تقبل إثبات العكس.

أما بالنسبة للتشریعات الحدیثة في مجال الجرائم االقتصادیة هناك منها من خرج عن قرینة 
صفة غیر المشروعة لفعله نظرا التساع افتراض العلم بالقانون وتطلبت استظهار علم الجاني بال

نطاق التشریع االقتصادي والذي یمنع معرفة كل خصوصه المعقدة مما یستحیل افتراض العلم به 
)5(ومسلم به في القضاء الهولندي.1944وهو ما أخذ به التشریع السویسري الصادر سنة 

.397المرجع السابق، ص،شرح قانون العقوبات: القسم العامأمین مصطفى محمد،-)1(
.75نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)2(
المعدل والمتمم " ال یعذر بجھل القانون."1996من دستور 74حیث نصت المادة -3

مھوریة "یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الج
.270أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)4(
.76نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)5(
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الجریدة الرسمیة، فإذا فإن صدور القانون في ذاته غیر كاف لسریانه، بل یلزم نشره في
شاب عملیة النشر عیب أدى إلى عدم أدائه للغرض منه وهو اتصال علم العامة بالقانون، فحینئذ 
یكون النشر غیر متحققا ومن أمثلة ذلك أن یطبع القانون في الجریدة الرسمیة وتخزن أعدادها دون 

)1(تحقق.توزیعها فال یمكن في هذه الحالة بأن النشر قد 

علم بالوقائع:ال-ب 

القاعدة أنه لكي یتوفر العلم الذي یقوم علیه القصد الجنائي إلى جانب اإلرادة ،یتعین أن 
یحیط  الجاني علما بحمیع العناصر القانونیة للجریمة أي بأركان الجریمة كما حددها نص 

أي2دورهابالتجریم ، فإذا انتفى العلم بأحد هذه العناصر بسبب الجهل أو الغلط انتفى القصد 
وجوب انصراف علم الجاني إلى كل واقعة یقوم علیها بنیان الجریمة فهو علم بأركان الجریمة 
وعناصرها، فهناك وقائع یؤثر العلم بها وهناك وقائع ال یؤثر العلم بها وفي إثبات القصد 

الجنائي.

، فاألصل أن وأهم الوقائع التي تؤثر العلم بها وهي العلم بموضوع المصلحة محل االعتداء
الجاني یقصد االعتداء على مصلحة یحمیها القانون، ولكل مصلحة موضوع، فالبد أن ینصرف 
علم الجاني إلى الموضوع، فمثال جریمة صنع وخبز مخالف للمواصفات تتم بمجرد مقارنة الفعل 

)3(المؤثم مع العلم بماهیته وكونه مخالف للقانون.

التشریعات العربیة هذا القول مرفوض، فاألصل أنه غیر أن بالنسبة للتشریع الفرنسي و 
یفترض العلم بقانون العقوبات وكافة القوانین المكملة، وبالتالي ال یستطیع أحد أن یعذر لجهله بأن 
فعال غیر مشروع یعاقب علیه القانون طالما ثبت أنه تم نشر القانون على الناس في الجریدة 

)4(به.ع العلم الرسمیة وكان في ذلك استطاعة الجمی

.271-270أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)1(
.439فتوح عبد هللا الشادلي ، المرجع السابق، ص-2
.74نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)3(
المعدل والمتمم بأنه " الیعذر بجهل القانون".1996من دستور 74المادة حیث تنص -)4(

یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمهوریة "
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الحاالت التي یجوز فیها قبول الدفع بانتفاء العلم وأهم،)1(مطلقاغیر أن هذا االفتراض لیس 
بالقانون إما للقوة القاهرة أو لعدم نشر القانون.

أما بالنسبة للحالة األولى والتي تعني توافر ظروف تحول دون إمكان علم الجاني بالقانون 
، وبالتالي یجوز فیها االعتذار بالجهل )2(إلیه وال یستطیع لها دفعهاوهذه الظروف لیست راجعة

)3(حیث تجعل من المستحیل على األشخاص العلم بالقانون.

أما بالنسبة لحالة الثانیة فالقاعدة المقررة أن القوانین العقابیة ال یعمل بها إال من تاریخ 
العلم وبالوقائع كذلك بخطورة هذا النشاط ونشرها، وما لم تكن أصلح للمتهم، وعلى ذلك ویتضمن 

الخاصة التي اشترطها القانون. تعلى المصلحة المحمیة قانونا، والعلم بالصفا

أما وبالنسبة للوقائع التي ال یتطلب القانون العلم بها، فسواء علم بها الجاني أم لم یعلم 
ةلجاني أو جهله بعناصر األهلیفاألمر وسواء، ویتعلق األمر بمسألة األهلیة، فال یؤثر علم ا

الجنائیة على توافر القصد، فمن كان یعتقد أنه أثناء ارتكاب الفعل المجرم أنه مریض مرضا عقلیا 
، تبین والعكس فیعد القصد ومتوافرا بالنسبة إلیه.)4(أو دون المسؤولیة الجنائیة

انوني للجریمة وٕان كانت قالویستبعد كذلك من موضوع العلم بالوقائع التي ال تدخل في التكوین 
فشروط العقاب تنتج أثره بمجرد توافرها سواء علم عنها،تؤثر على عقوبتها أو في مسؤولیة الجاني 

وكذلك الوقائع التي یقوم علیها الظرف المشدد الذي ال یغیر من وصف یعلم،بها الجاني أم لم 
شددة للجریمة، سواء وعلم بها نفس الحكم یطبق على الظروف المأي،5العود الجریمة مثل 

الحاني أو لم یعلم فال یؤثر العلم بها في القصد الجنائي.

270أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)1(
.270المرجع نفسه، ص-)2(
. 398ابق، صالمرجع الس،شرح قانون العقوبات: القسم العام،أمین مصطفى محمد-)3(
.260أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)4(
440المرجع السابق ،الشاذلي،فتوح عبد هللا -5
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اإلرادة في القصد الجزائيثانیا: عنصر 

ویمثل عنصر اإلرادة العنصر الثاني في القصد الجنائي، وهو اتجاه اإلرادة إلى النتیجة 
الجاني إلى تحقیق النتیجة اإلجرامیة مع فالعلم ضروري والزم ولكنه غیر كاف فالبد أن تتجه وٕارادة

العلم بتوافر أركانها قانونا.

ویقصد باإلرادة النشاط النفسي والذي ویهدف إلى تحقیق غرض معین، فإذا كان غرض 
إحداث النتیجة هي الجاني تحقیق نتیجة إجرامیة، كانت اإلرادة المتجهة إلى الفعل والمنطوي على

الهدف القریب الذي تتجه إلیه اإلرادة، والغایة هي الهدف األبعد الذي هوالجنائي، والغرضالقصد 
)1(یهدف بها الجاني إلى إشباع حاجة معینة، فالغایة تمثل الهدف األخیر لإلرادة.

فالغرض هو الهدف القریب الذي تتجه إلیه اإلرادة ، أما الغایة والباعث،ویثور التمییز بین الغرض 
ك اإلرادة الذي یتمثل في إشباع حاجة معینة ، والباعث الدافع عبارة عن العلة فهو الهدف البعید لتل

النفسیة للفعل ، والصلة بین الغایة والباعث وثیقة ، فالغایة إشباع لحاجة معینة والباعث عبارة عن 
، وبعبارة أخرى فإن ذات وجود حقیقي أي لها طابع إلشباعهاأو الدافع تصور لهذه الغایة 

2ینما الباعث مجرد انعكاس نفسي لهذا الوجود موضوعي ب

وقد ذهب رأي إلى أن قانون العقوبات االقتصادي ال یعتد بالبواعث ألنه قانون تغلب علیه 
الصفة الموضوعیة، والبواعث متعلقة بالجانب الشخصي، وذهب رأي آخر إلى أن الباعث له 

القوانین بإمكانیة اعتبار الباعث ظرفا في غیر أنه وتسلم معظمأهمیة أكثر منه في القانون العام ،
الجریمة فیعاقب المشرع المصري الذي یقبل الشراء بسعر یزید عن السعر المحدد بوصفه فاعال 
لجریمة ولیس شریكا للبائع ولكنه اعتد بالباعث على الشراء في هذه الحالة فنص على اعتبار قصد 

ن جنیها، بینما جعل عقوبة الشراء بقصد االتجار االتجار عقوبتها الغرامة التي ال تتجاوز خمسی
)3(الحبس.

.275، صالسابقلمرجع ،ااأشرف توفیق شمس الدین -)1(
.450فتوح عبد هللا الشاذلي، المرجع السابق ، ص -2
.77-76نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)3(
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وبالرجوع إلى قانون الممارسات التجاریة ال نجد أثرا للباعث الدافع على ارتكاب الجریمة 
فیمكن القول أنه ال أثر للدافع أو الباعث من ارتكاب هذه الجرائم، وٕانما المشرع اكتفى بتحدید 

لركن المعنوي أصال.السلوكات اإلجرامیة دون ذكر ا

ثالثا: إثبات القصد الجزائي

فإنه یستحیل إثباته بطریق نفسه ولهذاالقصد الجزائي أمر باطني یضمره الجاني في إن 
من توافره هو اإلستدالل علیه من المظاهر الخارجیة التي دمباشر، وسبیل المحكمة في التأك

الخصوص باألفعال التي صدرت عن الجاني عنه وتظهره ، ویستعین  القاضي في هذا تكشف 
وهذا یعني أن ان استخالص القصد مسألة موضوعیة بحتة والظروف الخارجیة التي أحاطت به ،

وهذا یعني أن استخالص وال رقابة للمحكمة العلیا في ذلك1تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي
ا یقوم لدیه من الدالئل .القصد مسألة موضوعیة بحتة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع بحسب م

وال یوجد مظهر بذاته بقیام القصد على سبیل الجزم والحتم ألن هذه المظاهر لیست هي ذات 
وٕانما هي قرائن بسیطةالحتم،القصد وال هي أدلة قاطعة تفصح عنه في كل حالة على سبیل 

.2تصدقوقد ال فقد تصدقالقصد،كاشفة تسترشد بها المحكمة في استخالص قناعتها بتوافر 

.459ح عبد هللا الشاذلي ، المرجع السابق ،فتو-1
ومابعدھا.358نظام توفیق المجالي ،المرجع السابق ، ص -2
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: الفقرة الثانیة 

القصد الجنائي المتطلب في جرائم الممارسات التجاریة

القصد الجنائي عاما أو خاصا، فالقصد الجنائي العام هو القصد الذي یقوم على یكون 
ة عنصرین وهما العلم واإلرادة، والقصد العام ویتطلب علم الجاني بعناصر والجریمة وأركانها وٕاراد

)1(النتیجة.وتحقیق الفعل اإلجرامي وتحقیق 

وجرائم الممارسات التجاریة، كغیرها من الجرائم االقتصادیة ویتطلب فیها القصد العام، وهو 
القصد العادي الذي یكتفي به القانون عادة، فأغلب الجرائم العمدیة ال یتطلب القانون فیها وسوى 

التجاریة من الجرائم االقتصادیة فالمشرع اعتبرها القصد العام،  وحیث أن جرائم الممارسات
عمدیة، فیشترط لكي تقع وجریمة من جرائم الممارسات التجاریة أن تتجه إرادة العون االقتصادي 
أو البائع إلى مخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة، مع العلم بتوافر أركان هذه الجریمة قانونا 

األسعار أو عدم الفوترة، أو اإلشهار التضلیلي...الخ.فمثال االمتناع عن اإلعالم ب

ومسألة العلم في مسألة نفسیة باطنیة ال یعتد بها في مسألة الجرائم االقتصادیة عموما، ألن العلم 
وبالتالي تقع جرائم الممارسات التجاریة بمجرد مخالفة قانون الممارسات التجاریة ،یكون مفترضا

ة شكلیة، لم یعط فیها المشرع أهمیة للركن المعنوي عموما، وهذا على أساس أنها جرائم مادی
نتائج:ویترتب على هذا ،لطبیعة هذه الجرائم وطبیعة المصلحة الجدیرة بالحمایة من قبل المشرع

أنه ال مجال للحدیث عن القصد الجنائي الخاص، وفال داعي للبحث عن الدافع أو الغایة من -
هو اتجاه إرادة الجاني )2(لتجاریة فإذا سلمنا أن القصد الجنائي الخاصوارتكاب جرائم الممارسات ا

إلى واقعة بغرض تحقیق باعث معین فال مجال للبحث عن هذا الباعث وفي مجال 
جرائمالممارسات التجاریة، فالعبرة بالسلوك المجرم ولیس بالغایة والباعث من ارتكاب هذه الجرائم، 

رائم ضرر. خصوصا أنها جرائم وخطر ولیس ج

.276أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص-)1(
و عبد القادر عدو ، المرجع السابق ، 85أنظر رحماني منصور في تعریفه للقصد الجنائي الخاص ، المرجع السابق ،ص - )2(

وما بعدها.193ص
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افتراض العلم والقصد خروج على مبدأ األصل في المتهم البراءة ویعتبر وهذا األصل مبدأ -
أساسیا لضمان الشرعیة، ومقتضى هذا المبدأ أن كل شخص متهم بجریمة بريء مهما بلغت 

، ویترتب )1(جسامتها، یجب معاملته بوصفه شخصا بریئا حتى تثبتا إدانته وبحكم وقضائي بات
ى هذا تغیر مفاهیم معروفة وفي القانون الجزائي العام خصوصا قاعدة الشك یفسر لمصلحة عل

المتهم ألن األصل هو براءة الذمة، أي أن هذا افتراض ویتعارض مع المبادئ الدستوریة وخصوا 
مبدأ البراءة.

م یقع على قلب عبأ اإلثبات، فاألصل في اإلثبات في المادة الجزائیة هو أن جمع أدلة االتها-
عاتق النیابة العامة، وبحیث تثبت نسبة الجریمة إلى فاعلها وعلى المحكمة أن تزن الدفوع وتتحرى 

، فالمشرع بتحدیده للسلوكات اإلجرامیة في جرائم الممارسات )2(الحقیقة ولو من تلقاء نفسها
بة العامة فجعلها تتوقى وباستقراء النصوص القانونیة نجده قد أقام قرائن قانونیة بسیطة لصالح النیا

عبء اإلثبات، وبالتالي یقع إثبات وعكس هذه القرائن العون االقتصادي أو البائع، وفي غالب 
األحیان یعجز عن إثبات عكسها وتتحول هذه القرائن البسیطة إلى قرائن مطلقة. 

ى ولو لم یكن افتراض العلم في جرائم الممارسات التجاریة یؤدي إلى نوع من المسؤولیة دون حت-
یعلم أن الفعل مجرم، بحیث یفضي االفتراض وٕالى تحمیل المتهم التزاما حقیقیا بنتیجة تحققت 

)3(وعقابه بطریقة آلیة علیها، على الرغم من أن إرادته قد ال تكون آثمة من الناحیة الفعلیة.

الجرائم بمجرد إتیان جرائم خطر، فتقع هذهمنجرائم الممارسات التجاریة المشرع اعتبر ن وعلیه فإ
وبتحلیل أركان ، السلوك اإلجرامي لها وقد حدد المشرع السلوكات اإلجرامیة المكونة لهذه الجرائم

هذه الجرائم نجد أن المشرع قد خرج في تجریمه للسلوكات الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات 
ائم بما یتالءم وخصوصیة فكیف المشرع هذه الجر عما هو مألوف في قانون العقوبات، التجاریة

المصلحة الجدیرة بالحمایة وطبیعة النظام االقتصادي المتبع في الدولة.

.271أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص-)1(
.271، صنفسهالمرجع -)2(
.276، صالمرجع نفسه )3(
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فإذا رجعنا إلى الركن الشرعي نجد أن المشرع قد خرج عما هو مـألوف في القواعد العامة 
ت فالقول أن ال جریمة وال عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون غیر مطبق في مجال جرائم الممارسا

التجاریة على وجه الدقة.

أما بالنسبة للركن المادي فالمشرع توسع في السلوكات اإلجرامیة المحددة لهذه الجرائم بل أبعد من 
ذلك في بعض والحاالت لم یكتف المشرع بذكر هذه السلوكات وٕانما استعمال عبارات ''السیما'' 

ترك المجال مفتوحا، مما یتتبع فتح تفید أن المشرع لم یحدد جرائم الممارسات التجاریة وٕانما
المجال للقاضي الجزائي للقیاس وهذا ما یتعارض مع مبدأ الشرعیة الجزائیة. 

المشرع اعتبر جرائم مادیة ومن خالل التحلیل لنصوص قانون الممارسات التجاریة نجد أن
وك المجرم تقع لم یعط المشرع فیها أهمیة للنتیجة ، فبمجرد مخالفة النص وٕاتیان السلشكلیة 

الجریمة المحالة ، إضافة إلى هذا شیوع جرائم االمتناع في جرائم الممارسات التجاریة ابتعد فیها 
الذيأما بالنسبة للركن المعنوي ،ئم واآلثار المترتبة على التجریمالمشرع عن النموذج التقلیدي للجرا

ارة تفید ما إذا كانت جرائم الممارسات أثار جدال فقهیا كبیرا غیر أن المشرع لم یذكر أصال أي عب
التجاریة جرائم عمدیة أو یمكن أن تقع خطأ، هذا ما جعلنا نستنتج أن الركن المعنوي مفترض في 
جرائم الممارسات التجاریة، والقول باالفتراض تترتب علیه عدة نتائج خصوصا في ما یخص 

نظرا لمادیة وشكلیة جرائم الممارسات المسائل اإلجرائیة، كما أسلفنا الذكر وهذا وشيء منطقي 
مجرد مخالفة بهالتجاریة، فال مجال للحدیث عن الخطأ الجزائي في جرائم الممارسات التجاریة، ألن

اجة تقع الجریمة دون حالتزامات قانونیة،النص القانوني الذي یفرض على العون االقتصادي
رع اتبع سیاسة تجریمیة خاصة بجرائم ولهذا نجذ أن المش،للبحث أصال في الركن المعنوي

الممارسات التجاریة هذا ما یجعلنا نتساءل عن السیاسة اإلجرائیة والعقابیة التي رصدها المشرع 
لجرائم الممارسات التجاریة وكیف كفل المشرع من خاللها حمایة جزائیة للسوق لضمان استقرار 

السوق وشفافیة المعامالت التجاریة فیه؟
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لتدابیر الخاصة لالمخالفین ضدیسعى المشرع إلى تكثیف اإلجراءات الردعیة 

قتصادیة التي تعرفها االإثر التحوالت المعدل والمتمم حیث وعلى 04/02والمتضمنة بالقانون رقم 

فیما سیما الو فإن الكثیر من جرائم الممارسات التجاریة أصبحت تمارس وبطریقة عادیة الجزائر

لذلك أولى، یتعلق بضمان واحترام مطابقة السلع والخدمات في كافة مراحل عرضها لالستهالك

دور البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة واتخاذ المشرع فئات خاصة من الموظفین 

قام كما ،وغیرهمإدارة التجارةأعوان الشرطة القضائیة وأعوان االجراءات الالزمة بشأنها وهؤالء هم 

لة من طرف مبتشدید إجراءات الرقابة ومراقبة األسعار وذلك حمایة للمستهلك من التحایالت المحت

منوحة لهم في من خالل إعطاء هؤالء الموظفین سلطات واسعة قد تتجاوز أحیانا تلك المو التجار، 

ن الشحن والتخزین، كدخول المحالت التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكقانون االجراءات الجزائیة

وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء األماكن السكنیة التي یتم دخولها وفقا للضوابط والشروط 

المحددة في قانون اإلجراءات الجزائیة، وكأن المشرع یعتبر الشروع في الجریمة االقتصادیة مساویا 

قمعیة من توقیع جزاءات على للجریمة التامة والكاملة هذا وقد أعطى المشرع لهذه السلطات سلطة 

األعوان االقتصادیین في حالة مخالفتهم للنصوص القانونیة المنظمة للنشاط التجاري، أو مخالفة 

ت مالیة وأخرى المرتكبة بین جزاءاجرائم القرارات الصادرة عنها وهذه الجزاءات تختلف باختالف ال

الباب من خالل وهذه هي السیاسة القمعیة اتبعها المشرع والتي نتولى بیانها في هذاغیر مالیة

في الفصل األول أما الفصل الثاني فیتناول فیه إجراءات متابعة جرائم الممارسات التجاریةمعرفة 

خصوصیة الجزاء في جرائم الممارسات التجاریة.



 

 

 

 

:الفصل ألاول   
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الفصل األول: 

متابعة جرائم الممارسات التجاریة

إن التحري عن الجرائم بصفة عامة هو إجراء تقوم به مجموعة من األشخاص المؤهلین 
قانونا، یتمتعون بسلطات تمكنهم من أداء مهامهم في إطار الدّقة والسرعة للبحث ومعاینة 

ئم الممارسات التجاریة بشكل خاص فهو جراأما التحري عن ،)1(المخالفات والجرائم بشكل عام
وسیلة فّعالة لضمان احترام قواعد السوق من جهة ومن جهة أخرى فإن ضمان شفافیة ونزاهة 
المعامالت التجاریة یؤدي إلى استقرار السوق فعملیة البحث والتحري هي الخطوة األولى للتحقیق 

المیدان ومراقبة السوق واقعیا بالبحث في جرائم الممارسات التجاریة، وذلك عن طریق التنقل إلى
وفي هذه المرحلة وضع عن المخالفات المرتكبة من طرف األعوان االقتصادیین ثم معاینتها 

الذین حددهم و باألعوان المكلفین بالتحقیق في جرائم الممارسات التجاریة تتعلق ماالمشرع أحكا
وقد حدد ال یجوز لغیرهم القیام بهذا العمل، المعدل والمتمم، و 02-04القانون رقم بمقتضىالمشرع 
أعطى المشرع هؤالء األعوان سلطات وقدإجراءات القیام بالبحث والمعاینة بكل مراحلها ، المشرع

.واسعة قد تمس بمصالح العون االقتصادي في نفس الوقت هي أداة لضمان حمایة السوق

جهزة تتولى الكشف عن جرائم الممارسات ألومن هنا فالتحري عن جرائم والممارسات التجاریة أسند
التجاریة.

.70نجیة لطاش، المرجع السابق، ص-)1(
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المبحث األول: 

التحّري عن جرائم الممارسات التجاریة

وكلفت بالعدید من الصالحیات للبحث والتحري عن جرائم ،األجهزةلقد تم تكریس العدید من 
ت من أجله، فقد كلفت سلطة الممارسات التجاریة، ویتنوع دور هذه األجهزة تبعا للغرض الذي أنشأ

رقابة وتنظیم الحیاة االقتصادیة، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، وذلك 
حسب الصالحیات المخولة لها وحسب النظام التابعة له، فنجد هناك هیئات إداریة وأخرى 

)1(.قضائیة

والتي تهدف إلى قمع هذه المتممو المعدل 02-04هذه األجهزة في القانون رقم دراسةیتموعلیه 
جل بلوغ هذا الهدف هناك جملة من اإلجراءات القانونیة تستطیع هذه الهیئات أالممارسات، ومن 

أن تقوم بها لتحقیق هدف الحمایة المرجوة، وعلیه سیتم تبیان الجهات أو المصالح المكلفة بهذه 
الرقابة للكشف عن جرائم الممارسات التجاریة.

أجهزة الرقابة والكشف عن جرائم الممارسات التجاریة:ول: المطلب األ 

یتمتع ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیة 
بصالحیة معاینة البحث والتحري في جرائم الممارسات التجاریة التي یلجأ إلیها األعوان 

وان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانوناالقتصادیین، بحیث انه عالوة على ضباط وأع
اإلجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیق عن هذه الجرائم الموظفین اآلتیة أسمائهم كالتالي:

المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة.-

دارة الجبائیة، باإلضافة إلى أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة األعوان المعنیون التابعون لمصالح اإل-
على األقل المعنیون لهذا الغرض فمجموع هؤالء الموظفون المؤهلون للقیام 14المرتبون في 

.156جع السابق، صزوبیر أرزقي، المر -)1(
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بالتحقیقات یجب أن یؤدون الیمین وخالل القیام بمهامهم یجب علیهم أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا 
حقیق.تفویضهم بالعمل عند كل ت

كما یمكن لهؤالء الموظفین المذكورین أعاله إلتمام مهامهم طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص 
)1(.إقلیمیا ضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة

: الفرع األول

األشخاص المخولون قانونا للبحث والتحري عن جرائم الممارسات الجاریة

باط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیة یؤهل عالوة على ض
للقیام بالتحقیق عن هذه الجرائم الموظفین اآلتیة أسمائهم كالتالي:

المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة.-

لح اإلدارة الجبائیة، باإلضافة إلى أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة األعوان المعنیون التابعون لمصا-
على األقل المعنیون لهذا الغرض فمجموع هؤالء الموظفون المؤهلون للقیام 14المرتبون في 

بالتحقیقات یجب أن یؤدون الیمین وخالل القیام بمهامهم یجب علیهم أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا 
د كل تحقیق.تفویضهم بالعمل عن

كما یمكن لهؤالء الموظفین المذكورین أعاله إلتمام مهامهم طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص 
)2(إقلیمیا ضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة.

لهذا نتولى تحدید المكلفون بالبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة.

المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 49المادة -)1(
المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 49المادة -)2(
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:فقرة أولى

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم هم األصل في البحث والتحري عن الجرائم بصفة عامة وقد جاء 
في قانون اإلجراءات الجزائیة أحكام مفصلة تنظم عمل هذه الفئة (الشرطة القضائیة) على اعتبار 

المتعلقة بها ئم وجمع األدلة األصیل في البحث والتحّري عن الجرااالختصاصأّنها صاحبة 
.والبحث عن مرتكبیها

:أنه یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة1جاء في قانون اإلجراءات الجزائیة

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة- 1

ضباط الدرك الوطني.- 2

لألمن الوطني، ومحافظي وضباط الشرطة تابعون لألسالك الخاصة للمراقبینالموظفون ال- 3

سنوات ، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثالث في الدركذوو الرتب- 4
وزیر العدل ووزیر الدفاع بموجب قرار مشترك صادر عنتم تعیینهم والذینعلى األقل 

، بعد موافقة لجنة خاصة.الوطني

الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمفتشون وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطني الذین - 5
ضوا ثالث سنوات على األقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار أم

، بعد موافقة لجنة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیةمشترك صادر عن وزیر العدل و 
خاصة.

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل 15/02األمر من 04بالمادةالمعدلة والمتممة 66/155من األمر 15المادة -1
والمتمم.
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خصیصا من الذین تم تعیینهم ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة لأل- 6
.فاع الوطني ووزیر العدلوزیر الدصادر عنقرار مشتركبموجب 

بموجب مرسوم.المادة وتسییرهاالمنصوص علیها هذه اللجنةیحدد تكوین 

: ضباط الشرطة القضائیةوال:أ

یعتبر ضباط شرطة قضائیة كل من:من ق.إ.ج15من خالل نص المادة

رؤساء المجلس الشعبي البلدي.-

الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في في الدرك الوطني: ضباط الدرك الوطني ذوو الرتب في-
سنوات على األقل یعینون بقرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع بعد موافقة 3سلك الدرك 
لجنة خاصة.

وضباط الشرطة.ومحافظوللمراقبینالموظفون التابعون لألسالك الخاصة -

ت على األقل، عینوا بقرار سنوا3مفتشو األمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة -
مشترك بین وزیر العدل ووزیر الداخلیة، وبعد موافقة لجنة خاصة.

ضباط وضباط الصف التابعین لألمن العسكري، یعینون بقرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر -
الدفاع الوطني.

أنه قد دمج ضباط الشرطة 05/02بمقتضى األمر 15ما یالحظ على تعدیل نص المادة 
الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمراقبینومحافظي الشرطة في فقرة واحدة ونص على 

حاالت 07حاالت لضباط الشرطة القضائیة ولیس 06یتكون من 15وبالتالي أصبح نص المادة 
كما هو منصوص علیه سابقا.

ضباط فا بشأن لقانون اإلجراءات الجزائیة لم یخذ موق2015والمالحظ أن المشرع في تعدیل 
المتضمن تعدیل 17/07الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة ، هذا ما تداركه في القانون 

قانون اإلجراءات الجزائیة.
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والتي تنص على أنه تنحصر مهمة الشرطة القضائیة لضباط 01مكرر/15وهذا بمقتضى المادة 
المنصوص لجرائم الماّسة بأمن الدولة وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة لألمن في ا

علیها في قانون العقوبات.والمعاقب

فقد أشار المشرع إلى أن هذه الفئة تمارس هذه المهام تحت 02مكرر /15أما بمقتضى المادة 
إدارة وكیل الجمهوریة وٕاشراف النائب العام ورقابة غرفة اإلتهام المختصة.

لتابعین للمصالح العسكریة لألمن من طرف النائب العام لدى ضباط الشرطة القضائیة اویتم تأهیل 
.1مجلس قضاء الجزائر

وبهذا یكون المشرع قد استبعد ضباط الشرطة وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة من 
قابیة  مستقلة عن البحث والتحري عن الجرائم سواء كانت في قانون العقوبات أو في قوانین ع

أبقى دورهم محصورا في البحث والتحري عن الجرائم الماسة بأمن الدولة وفي ، و قانون العقوبات
التابعین للمصالح اعتقادنا أن المشرع قد أصاب في هذه المسألة نظرا لطبیعة واختصاص الضباط 

العسكریة والمسائل التي یتحّرون عنها والتي یفترض أن تقوم على التخّصص في مجال 
عن الجرائم الماسة بأمن الدولة هو االختصاص األصلي والطبیعي اختصاصهم وبالتالي التحري 

لضباط وضباط صف التابعین للمصالح العسكریة.

من ق إج أنه یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في 17وقد حددت المادة 
حقیقات ویتلقون الشكاوى والبالغات ویقومون بجمع اإلستدالالت وٕاجراءات الت13و12المادتین 
.2االبتدائیة

حیث استحدثغیر أن ضباط الشرطة القضائیة لم یصبح لهم اختصاصا مطلقا كما كان سابقا 
الشرطة القضائیة باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ، ال یمكن لضباط 01مكرر 15المادة 

المتضمن قانون 2017مارس 27المؤرخ في 17/07رقم والمتمم بالقانونالمعدل 66/155من األمر 51/02المادة -1
اإلجراءات الجزائیة .

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم.15/02المعدل والمتمم باألمر 66/155من األمر 17المادة -2
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بموجب مقرر من النائب الممارسة الفعلیة للصالحیات التي تخولها لهم هذه الصفة إال بعد تأهیلهم
ح السلطة العام لدى  المجلس القضائي الذي یوجد بإقلیم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقترا

.اإلداریة التي یتبعونها

أعوان الشرطة القضائیة:ثانیا:

)1(یعد من أعوان الشرطة القضائیة حسب قانون اإلجراءات الجزائیة:

موظفو مصالح الشرطة-

تب في الدرك الوطني ورجال الدرك.ذوو الر -

مستخدمو األمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط مهمتهم مساعدة ضباط الشرطة -
القضائیة.

ویباشر أعوان الشرطة القضائیة مهامهم في كافة التراب الوطني إذا طلب منهم ذلك رجال القضاء 
)2(یة.المختصین قانونا، ویكون ذلك بمساعدة ضباط الشرطة القضائ

: ةثانیفقرة الال

األعوان التابعون لمصالح التجارة.

المتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على 415-09بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
الموظفین المنتمین لألسالك الخاصة المكلفة بالتجارة، فإنه خول لكل من شعبة قمع الغش وشعبة 

)3(بالرقابة والبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة.المنافسة والتحقیقات االقتصادیة

شعبة قمع الغش األسالك التالیة:تضم: شعبة قمع الغش-أ

.المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم.15/02عدل والمتمم باألمر الم66/155من األمر 17المادة -)1(
.المعدل والمتممالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة.66/155من األمر رقم 19المادة -)2(
القانون ، یتضمن 2009دیسمبر سنة 16الموافق ل 1430ذي الحجة عام 29مؤرخ في 415-09مرسوم تنفیذي رقم -)3(

األساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالتجارة.
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: ویظم رتبة وحیدة وهي رتبة مراقب قمع الغش.سلك مراقبي قمع الغش- 1-أ

ثالث رتب:یضم: سلك محققي قمع الغش- 2-أ

رتبة محقق قمع الغش.-

الغش.محقق رئیسي لقمع -

رئیس محقق رئیسي لقمع الغش.-

ثالث رتب:یضم: مفتشي قمع الغشسلك- 3-أ

مفتش رئیسي لقمع الغش.-

رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش.-

)1(مفتش قسم لقمع الغش.-

)2(: تشمل هذه الشعبة أربعة أسالك وهم:المنافسة والتحقیقات االقتصادیةشعبة-ب

: وتظم رتبة وحیدة وهي رتبة مراقب المنافسة حقیقات االقتصادیةمراقبي المنافسة والتسلك-1-ب
والتحقیقات االقتصادیة.

)3(ثالث رتب: یضماالقتصادیة:محققي المنافسة والتحقیقات سلك-2-ب

رتبة محقق المنافسة والتحقیقات االقتصادیة.-

.یتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین لألسالك الخاصة 415-09من المرسوم رقم 04المادة -)1(
باإلدارة المكلفة بالتجارة.

.یتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین لألسالك 415- 09فیذي رقم من المرسوم التن51المادة-)2(
الخاصة باإلدارة المكلفة بالتجارة.

.یتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین لألسالك الخاصة 415-09من المرسوم رقم 54المادة -)3(
باإلدارة المكلفة بالتجارة.
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رتبة محقق رئیسي للمنافسة والتحقیقات االقتصادیة.-

رئیسي للمنافسة والتحقیقات االقتصادیة.رتبة رئیس محقق-

ثالث رتب:یضمسلك مفتشي المنافسة والتحقیقات االقتصادیة: -3-ب

رتبة مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات االقتصادیة.-

رئیس مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات االقتصادیة.-

رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقیقات االقتصادیة.-

: ةثالثلالفقرة ا

األعوان التابعون لإلدارة الجبائیة.

مؤهلین اأعوانحیث لدیهامصالح الضرائب، یقصد باألعوان التابعون لإلدارة الجبائیة
لمعاینة المخالفات التجاریة المتعلقة بالتشریع الجبائي، ومن بین هذه المخالفات تلك المتعلقة 

بعین لمصالح الضرائب بموجب القانون الخاضعین له الحق في بالفاتورة، فالمشرع منح األعوان التا
ال یدخل هذا االختصاصغیر أن ، )1(اصهالبحث ومعاینة المخالفات التي تدخل ضمن اختص

البحث عن  المخالفات الجبائیة فالبیع دون بفي مهامهم بصفة رئیسیة وٕانما یدخل في صالحیاتهم 
.مخالفة جبائیةهي غیر شفافة ممارسة تجاریة عن أنها فاتورة أو تحریر فاتورة وهمیة فضال 

دورهم األساسي في البحث عن الجرائم الجبائیة یتمثلاألصل أن األعوان التابعون لإلدارة ف
الضریبیة المتعلقة بمخالفة التشریع والتنظیم المعمول به في المجال الجمركي ، غیر أنه استثناء 

ارة الجبائیة سلطة البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة منح المشرع لألعوان التابعون لإلد
وهذا لتعلق قطاع  التجارة بقطاع الضرائب فالعالقة بینهما هي عالقة تكامل فال یمكن تصور 
نشاط تجاري قانوني دون أن یقع على عاتق العون االقتصادي سواء كان تاجرا أو منتجا أو مقدم 

دفع الضریبة للخزینة العمومیة .خدمات التزاما قانونیا وهو 

.415-09من المرسوم رقم 65المادة -)1(
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: ةرابعالفقرة ال

على األقل.14أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 

على األقل في التحري عن 14دور أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة والمرتبون في الصنف إن 
والمتضمن القانون 09/415جرائم الممارسات التجاریة بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم

األساسي الخاص المطّبق على الموظفین المنتمین لألسالك الخاص باإلدارة المكّلفة بالتجارة وقد 
حصرهم المشرع في مفتش قسم أو رئیس مفتش قسم.

: ویتولى مهمة اإلستكشاف والتقدیر والتوجیه كما یكّلف بأي دراسة أو تحلیل كفاءة مفتش قسم-
ان قمع الغش.أكیدة في مید

مهّمه تقییْم درجة فعالیة االقتصادیة: یتوّلى في مجال المنافسة والتحقیقات مفتش قسم رئیسي-
وانجاز دراسات تهدف إلى ترقیة منافسة للمساهمة في دورات تكوینیة وتجدید التنظیم الجاري 

المعلومات وتحسین المستوى لفائدة أعوان المنافسة والتحقیقات االقتصادیة.

المالحظ من المرسوم التنفیذي المحّدد لمهام أعوان التجارة نجد أّنه لم یمنح لألعوان المرتبون في 
دور البحث والتحري عن الجرائم، فدورهم ترقوي تكویني في مجال المنافسة والتحقیقات 14الصنف 

لموكل لهم هم ا13نجد أن الموظفین في الصنف االقتصادیة غیر أنه وبالرجوع إلى نفس المرسوم 
من قانون الممارسات على أنه یكلف المفتشون الرئیسیون 66بعملیة التحري حیث نصت المادة 

للمنافسة والتحقیقات االقتصادیة بالبحث عن أي مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما ومعاینتهما 
یكلفون بهذه اإلجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال المنافسة و االقتضاءواألخذ عند 

الصفة ال سیما بما یأتي:

إعداد تقاریر ومذكرات ظرفیة بصفة دوریة.-

إنجاز تحقیقات تكتسي طابًعا خاًصا.-
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كل عملیة تجمیع أو إنفاق االقتضاءالقیام بدراسات حول سلوك المتعاملین االقتصادیین وعند -
یمكنها عرقلة المنافسة.

على األقل بالتحري 14مم، على تأهیل األعوان في الدرجة المعدل والمت02- 04نص القانون رقم 
المتصرفون اإلداریون 14، ویقصد باألعوان في الدرجة )1(والكشف عن جرائم الممارسات التجاریة

على مستوى اإلدارة المركزیة الذین یقومون بتفویض أعوان على مستوى المدیریات الجهویة 
ت التجاریة.للمعاینة والتحري عن جرائم الممارسا

الفرع الثاني: 

سلطات الموظفون المؤهلون إزاء جرائم الممارسات التجاریة.

یتمتع األعوان المؤهلون بالتحري والكشف عن جرائم الممارسات التجاریة بصالحیات واسعة وفقا 
للضوابط والشروط المحددة في قانون اإلجراءات الجزائیة، كما منحهم المشرع ضمانات في حال 

ارضة أو عرقلتهم أو كل فعل من شأنه یمنع هؤالء الموظفین من تأدیة مهامهم، وتتمثل هذه المع
والعتاد والتجهیزات التي استعملت حجز السلعحق اإلطالع على الوثائق وحق السلطات في

الرتكاب الجریمة والدخول إلى المحالت وقد منع المشرع معارضتهم عند ممارسة هذه السلطات.

:ىولالفقرة األ 

حق اإلطالع على الوثائق.

یمكن للموظفین المكلفین بالتحقیق في جرائم الممارسات التجاریة القیام بتفحص جمیع المستندات 
المعدل والمتمم، الذي یحدد القواعد 02-04التجاریة والمالیة والمحاسبیة وذلك وفقا للقانون رقم 

ه ال یمكن للعون االقتصادي المراقب أن یمتنع المطبقة على جرائم الممارسات التجاریة، بحیث أن
أو أن یمنع المراقبة بحجة السر المهني، فال یحتّج بالّسر المهني في مواجهة األعوان المكّلفین 

بالبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة.

، المعدل والمتمم.02- 04ن القانون رقم م49/04المادة -)1(
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ات التي كما یمكن لهم اشتراط استالم أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما كانت طبیعتها وحجز المستند
على أن الجریمة تساعدهم في أداء مهامهم، أو تتیح كشف األشخاص الذین اشتركوا في ارتكاب

ولم ینص المشرع على طبیعة المستندات  ، وبهذا یمكن ، )1(یسلم صاحب العالقة إیصاال بذلك
ورقیة.اإلطالع  على أي نوع من الوثائق مهما كانت طبیعتها رقمیة أو مغناطیسیة أو رقمیة أو 

تفویضهم الذین تمالموظفون العمومیونمن قبلاالطالع على الوثائق  إال یجوزغیر أنه  ال 
بحیث إذا توافرت الشروط القانونیة في بالعمل والذین خولهم الحق في اإلطالع على الوثائق 

الوثائق بحیث الموظفین المكلفین بالرقابة فال یعتبر الموظف مسؤوال جزائیا عن فعل االطالع على 
حیث أن عملیة االطالع في ظاهرها ،2یكون في حالة إباحة تنفیذا ألمر القانون وتأدیة للواجب

تنطوي على المساس بالحقوق والمصالح الخاصة غیر أنه وتطبیقا للقانون وٕاعماال للمصلحة 
اجب.العامة یكون هنا الفعل مبررا شریطة أن یتم في األطر المحددة قانونا وتنفیذا للو 

وعندها یكون الفعل مستمدا صفته التقدیریة،فاختصاص الموظف محدد وال مجال له للسلطة 
فإن ما یأتیه من  األفعال داخل في إذا كانت له سلطة تقدیریة مباشرة، أماالمشروعة من القانون 

إلعمال نطاقه ولكن حتى یعد الفعل مبررا فإنه یتعین أن توافر كل الشروط التي یتطلبها القانون
.3السلطة التقدیریة سواء كانت شروطا شكلیة أو موضوعیة

.82علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص-)1(
والمتمم.المتضمن قانون العقوبات المعدل 66/156رقم من األمر39المادة -2
.159نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ،ص-3



ألول                                           متابعة جرائم الممارسات التجاریةالفصل ا

231

:ةثانیالفقرة ال

حق حجز السلع والعتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

أعطى المشرع لألعوان المؤهلین بالتحقیق في جرائم الممارسات التجاریة الحق في حجز 
عملت في ارتكاب جریمة من جرائم الممارسات التجاریة، لكن یجب على العتاد والتجهیزات التي است

)1(هؤالء األعوان عند تأدیة مهامهم مراعاة الغیر حسن النیة الذي لم یقصد إلحاق الضرر بالغیر.

وفي حالة اإلشكال في تنفیذ عملیة الحجز، یمكن لألعوان المحققون استدعاء ضباط الشرطة 
یا لمساعدتهم، حیث یعتبر التفویض بالعمل تسخیر وبالتالي ینبغي على القضائیة المختصة إقلیم

ضباط الشرطة القضائیة الذي یتم تسخیره بهذا الغرض أن یلبي هذا الطلب، وعند الحاجة یطلب 
تدخل وكیل الجمهوریة المختص.

ویكون الحجز عینیا أو اعتباریا، ویقصد بالحجز العیني كل حجز مادي للسلع أما الحجز 
.2حجز یتعلق بسلع ال یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ماالعتباري هو كلا

للتخزین، مرتكب مخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما یمتلك مكاناالعیني،ففي حالة الحجز 
وتوضع تحت حیث تشمع المواد المحجوزة بالشمع األحمر ن طرف األعوان المؤهلین طبقا للقانون 

3المخالفة.سة مرتكباحر 

القانون المؤهلون طبقا لهذا مرتكب المخالفة محالت للتخزین یخول الموظفون ال یملكعندما
تقوم بتخزین المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الدولة، التيالحجز إلى أمالك حراسة

ر العدالةحیث تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز إلى غایة صدور قرا، 4الغرض
.5، وتكون التكالیف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة

، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 51دة الما-)1(
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 40المادة -2
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 41/01المادة -3
من القانون المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 41/01المادة 4
لمتمم .المعدل ا04/02من القانون رقم 41/03المادة -5
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أساس سعر البیع المطبق المحجوزة علىحیث أنه وفي حالة الحجز االعتباري، تحدد قیمة المواد 
ویدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع السوق،من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر 

العمومیة.ي إلى الخزینة االعتبار موضوع الحجز

د المخالفة تقدیم الموایمكن مرتكبال العیني، عندمایطبق نفس اإلجراء في حالة الحجز و 
إذا تم بیع المواد المحجوزة طبقا ألحكام القانون یدفع حراسته، حیثالمحجوزة الموضوعة تحت 

.1العدالةالمبلغ الناتج عن البیع إلى أمین خزینة الوالیة إلى غایة صدور قرار

یمكن خاصة،أما إذا كان الحجز على مواد سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف 
بالتجارة أن یقرر دون المرور الوالئي المكلفبناء على اقتراح المدیر إقلیمیا،للوالي المختص 

مواد المحجوزة أو البیع بالمزایدة للطرف محافظالبیع الفوري من المسبقة،باإلجراءات القضائیة 
إتالفها االقتضاء،تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع االجتماعي واالنساني وعند 

المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول من قبل مرتكب المخالفة بحضور
.2بهما 

ع هذه السلع لدى أمین خزینة الوالیة إلى المبلغ الناتج عن بیالمحجوزة، یودعوفي حالة بیع السلع 
.3غایة صدور قرار العدالة

أما في حالة صدور قرار القاضي برفع الید عن حجز سلع تم بیعها أو التنازل عنها مجانا أو 
.السلع المحجوزة إلى أصحابها وتتحمل الدولة التكالیف المرتبطة بالحجزإتالفها تعاد

التنازل عنها مجانا أو إتالفها طبقا ألحكام بیعها أوحجز سلع تم عندما یصدر قرار رفع الید عن 
من تعویض قیمة السلع المحجوزة على أساس البیع المطبق من طرف یستفید صاحبها القانون،

ویكون لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن یطلب من الدولة تعویض الحجز،صاحبها أثناء 
.4الضرر الذي لحقه

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 42المادة -1
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 43/01المادة -2
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 43/02المادة -3
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 45المادة -4
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ن الموظفین العمومیین وعند القیام بمهمتهم والمتمثلة في الحجز على السلع والجذیر بالذكر أ
قد تصرفوا في السلع محل الحجز الحجز ویكونونوالبضائع وصدور قرار العدالة برفع الید عن 

السلع قد أتلفت أو تم التصرف فیها بالتنازل للهیئات إذا كانتباإلتالف أو البیع خصوصا 
طبقوا صحیح القانون حیث مدنیا فهؤالءمسؤولون ال جزائیا وال إداریا وال نونیكو االجتماعیة، فال

المادي والمعنوي أجاز المشرع لألعوان االقتصادیین اللجوء للقضاء لطلب التعویض عن الضرر 
التعویض على الدولة.ءوقد أوقع المشرع عببهم،الذي لحق 

: ةثالثالفقرة ال

الدخول للمحالت التجاریة.

یتمتع الموظفون المؤهلون بحریة الدخول إلى المحالت التجاریة وغیرها من األماكن 
المخصصة لصنع أو بیع المواد التي یجب مراقبة إنتاجها أو توزیعها أو تخزینها، والنص على 
دخول األماكن المذكورة هو للتأكد من التزام أصحابها ومدیرها بأحكام القوانین والقرارات وكذلك 

)1(م بأعمال التحري والكشف عن الجرائم المرتكبة من طرف أصحاب هؤالء المحالت.للقیا

بحضور صاحب المحل أو أحد ثم إن الزیارات التي یقوم بها هؤالء الموظفین یجب أن تقام
و متاع أوخالل نقل المنتوجات وممارسة أعمالهم، یتمتع هؤالء الموظفون بحریة فتح أي طرد ممثلی

أو المرسل إلیه أو الناقل.بحضور المرسل 

فهؤالء الموظفون یتمتعون بحریة الدخول إلى جمیع المحالت ذات الطابع التجاري وبصفة عامة 
أي مكان باستثناء المحالت السكنیة التي یتم دخولها وفقا للضوابط والشروط المحددة في قانون 

.)2(اإلجراءات الجزائیة

.369ق، ص، المرجع السابفأحمد محمد محمود علي خل-)1(
، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 52المادة -)2(
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موعد مسبق لزیارة المؤسسة أو االقتصاديون بإعطاء العون والجدیر بالذكر اّنُه ال یلزم المحقق
فالزیارة غالًبا ما تكون مفاجئة وغیر متوّقعة، كما أن التدّخُل یمكن أن یشمل ،النشاطمكان ممارسة 

.)1(عّدة محّالت مهنیة لعّدة أعوان اقتصادیین وفي نفس الوقت

ن معه في التنّقْل عبر أنحاء المؤسسة أو وال یحق للعون االقتصادي أن یحّد من حّریة المحققی
المحل التجاري محل التفتیش فال یستطیع أن یلزمهم بالبقاء في أحد المكاتب أو الزوایا، حیث أن 
األعوان وفي إطار تأدیة مهمة تفتیش المحالت أو أماكن ممارسة النشاط التجاري، لدیهم مطلق 

التجاریة.الحریة في البحث والتحري عن جرائم الممارسات 

الممارسات التجاریة أّنُه لم یورد قیًدا زمنیا غیر أن المالحظ من خالل استقراء قواعد قانون
لممارسة حق تفتیش المحّالت التجاریة هذا ما یدفعنا للبحث عن مدى خضوع تفتیش األماكن 

التجاریة لنفس القیود واإلجراءات التي تتعّلق بتفتیش المساكن؟

المؤهلین للتحري، اإلطار الزماني لممارسة األعوان، نجد بأنه قد حّدد)2(ون الفرنسيبالرجوع إلى القان
ما بین الثامنة صباًحا والثامنة لیًال إلى كل مكان یستعمل ألغراض بحیث أن لهم سلطة الدخول

وكذلك لهم الحق في الدخول لكل وسیلة مهنیة وكل األماكن التي یتم تقدیم الخدمات فیها للجمهور
ل تستعمل ألغراض مهنیة، ولهم أیضا الحق في الدخول خارج األوقات المشار إلیها مسبًقا إذا نق

كانت مفتوحة للجمهور خارج األوقات المشار إلیها سابًقا بشرط الحصول على اإلذن القضائي.

وأن یمین الواإلدارة المكلفة بالمالیة بالتجارة المكلفةلإلدارة یجب أن یؤدي الموظفون التابعون یثح
.3المعمول بهایفوضوا بالعمل طبقا لإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة

ألحكام هذا القانون أن یبینوا وتطبیقا بمهامهم،خالل والقیام أعالهعلى الموظفین المذكورین ویجب
بالعمل.وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم 

.272أحمد خدیجي، المرجع السابق، ص-)1(
2-Art 450-03 code decommercefrançais.

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 49المادة -3
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تدخل وكیل الجمهوریة المختص أعاله إلتمام مهامهم طلبویمكن للموظفین المذكورین 
وٕاقلیمیا ضمن واحترام القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة.

وبالتالي یجب تحت طائلة البطالن وأن یفوضوا بالعمل ویقصد بالتفویض تكلیف العون 
ض قبل تأدیة بعملیة تفتیش المحالت التجاریة، ویجب علیه استظهار هذا التفویبالرقابةالمختص 

أي عملیة تفتیش.

ویجب أن تتوافر في التفویض شروطا شكلیة وأخرى موضوعیة بحیث یجب استظهار المكلف 
من أجل البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة وٕاال اعتبرت وهویتهتفویضیة بالرقابة 
التفتیش باطلة.عملیة 

جرائم الممارسات التجاریة ضباط وأعوان الشرطة أما إذا قام بعملیة البحث والتحري عن 
على اإلذن من وكیل الجمهوریة القضائیة فإنهم قبل دخول المحالت التجاریة البد من حصولهم

وهذا وفقا لما جاء في قانون اإلجراءات الجزائیة.

إلى قانون اإلجراءات الجزائیة، نجد أن المشرع لم ینص على تفتیش المحالتوبالرجوع 
التجاریة.

المعدل والمتمم نجد أن المشرع لم یعط 04/02من القانون رقم 49بالرجوع إلى نص المادة 

السكنیة، خصوصا ما یتعلق نفس ضمانات وشروط وتفتیش األماكنالتجاریة،تفتیش المحالت 
جراءات صراحة أنها تخضع لإلاستثنى المساكن ونّص بالفترة الزمنیة للتفتیش حیث أن المشرع 

أن تفتیش المحالت التجاریة ال یخضع هذا ما یجعلنا نستنتج المقررة في قانون اإلجراءات الجزائیة 
)1(لنفس الشروط الشكلیة والموضوعیة لتفتیش المساكن.

، 2000الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، ة، التفتیش: شروطه وحاالت بطالنه، دراسة مقارنمنى جاسم الكواري، -)1(
المعدل والمتمم مایلي " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن .1996من دستور 47وقد نصت . 48ص

إطار احترامه.القانون، وفيفال تفتیش إال بمقتضى 
وال تفتیش إال بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه"
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المحالت التجاریة ولم یخضعها لنفس الشروط الشكلیة والموضوعیة والظاهر أن المشرع لم یعامل 
وصا ، حیث أن عملیات الرقابة غالبا ما تتسم بطابع الفجائیة ونظرا وهذا العتبارات فنیة خص

للسرعة التي تتسم بها األعمال التجاریة فمن غیر المعقول كل المرة اللجوء إلى وكیل الجمهوریة 
المختصة لطلب إذن التفتیش وبالتالي تفویض الموظف یكفي لذلك ، أما بخصوص المدة الزمنیة 

مكلف بالرقابة هو موظف عمومي لدیه أوقاته الرسمیة للعمل وبالتالي عملیة للتفتیش فاألكید أن ال
تفتیش  المحالت التجاریة تكون في أوقات العمل الرسمي العادیة أو في المناوبات بالنسبة 

للمناسبات الخاصة كاألعیاد مثال لمراقبة عملیة المداومة من قبل التجار.

: ةرابعالفقرة ال

المختصین بالرقابة عند تأدیة مهامهم.عدم معارضة األعوان

و الموّظفون المؤهلون بالتحري عن هذه الجرائم إلى معارضة أو عرقلة أثناء أقد یتعّرض األعوان 
تأدیة مهامهم، وعلیه یمكن متابعة من قام بهذه المعارضة قضائیا على أساس جنحة معارضة 

عي وهو القاضي الجزائي.جنحة یعود االختصاص للقاضي الطبیالمؤهلوهياألعوان 

أشهر إلى سنتین وبغرامة من مائة ألف 6ویعاقب كل من قام بالمعارضة بالحبس من 
)1(العقوبتین.دج) أو بإحدى هاتین 1.000.000دج) إلى ملیون دینار جزائري (100.000(

ص لها ومن األفعال الموصوفة بأنها معارضة للمراقبة والتي كیفها المشرع على أنها مخالفة وخص
عقوبات خاصة ما یلي:

رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة مهام المراقبة وذلك فور طلبها أو اآلجال -
المحددة من طرف الموظفین المكلفین بالتحقیق في جرائم الممارسات التجاریة.

ل الحر ألي معارضة أداء الوظیفة من طرف كل عون اقتصادي، یمنع هؤالء األعوان من الدخو -
مكان غیر محل السكن.

، المعدل والمتمم.02-04ون رقم من القان53المادة -)1(
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رفض االستجابة عمدا لالستدعاءات الموجهة من هؤالء الموظفین.-

توقیف النشاط بصفة فردیة أو جماعیة قصد التهرب من المراقبة أو التحریض على توقیف -
النشاط والتحایل للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان إلنجاز التحقیق في هذه الجرائم.

د هؤالء األعوان المكلفین بالتحقیقات، وذلك باإلهانة أو االعتداء علیهم، قصد تخویفهم ــتهدی-
مس ـب الذي یمس بكرامتهم وشرفهم ونزاهتهم أو بالعنف الجسدي الذي یــــــــــــــــواء أو السّ ــــــــــس

.)1(بشخصیتهم

یستعمله العون االقتصادي والجذیر بالذكر أنه إذا طلب المحققون الدخول إلى ملحق بالمحل
كمرقد له أو لعماله أو مسكن خاص به وتمسك هذا العون بضرورة استظهار إذن التفتیش فإن هذا 
ال یعد معارضة على التحقیق كون هذه المحالت بطبیعتها یسري علیها الشروط الواجب توافرها في 

.2األماكن الخاصة

المحققین من الجرائم العمدیة التي یكون فیها العمد أما فیما یخص عدم االستجابة عمدا الستدعاء 
عنصرا من عناصر التهمة فإذا استطاع العون إثبات العذر المقبول المبرر لعدم االستجابة كإثبات 
القوة القاهرة أو المرض أو السفر الطویل فإنه یتخلص من التهمة الموجهة إلیه ، ویقتضي إبراز 

القتصادي ، بحیث ال یمكن التعویل كثیرا على مادیة الجریمة ، العمد البحث عن سوء نیة العون ا
البحث عن سوء نیة العون حینئذإرسال االستدعاء غیر كاف في حّد ذاته فینبغي فمجرد

االقتصادي من خالل سلوكه الخارجي ، وبالتالي یتعین على قاضي الموضوع البحث عن 
قصد اإلجرامي لدى الفاعل وٕان لم یكن كذلك فإن أن تثبت وجود الالعناصر المادیة التي من شأنها 

.3الحكم سیكون قابال للنقض

.171، ص2001- 2000، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرصوریة قابة، -)1(
.258خدیجي أحمد ، المرجع السابق ،ص-2
.259المرجع السابق ،ص-3
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المطلب الثاني: 

إثبات جرائم الممارسات التجاریة.

بعد قیام األعوان المكلفین بالرقابة من انجاز تحقیقات، یقومون بتحریر تقاریر أو محاضر تحقیق 
بعد أن یتم إعداد برامج المراقبة التي یتم تكون محددة الشكل والمضمون عن طریق التنظیم، وذلك

فیها تحدید اتجاه المراقب والنشاطات التي یقوم بمراقبتها والتي من بینها الممارسات التجاریة، ویتم 
إثبات المخالفات في محاضر تثبت رسمیة المحضر الذي یخضع إلى شروط وآجال تضمن 

حالة عدم احترام هذه الشروط.اكتسابه القوة القانونیة، كما تبین الجزاءات في 

لذلك فمن الضروري التعرض لمضمون المحضر أو إلى بیاناته اإلجباریة التي یجب أن تتوافر في 
أي محضر رسمي تحت طائلة البطالن.

الفرع األول: 

المحضر المحّرر من قبل المختصین وسیلة لإلثبات.

سمي أو البیانات اإللزامیة التي البد على الرغم من عدم صدور أي قانون ینظم ویعطي الشكل الر 
كل التنظیم مهمة ذلك.على أن القانون أو داللةذلك من مراعاتها فإنه

ات ـــحتى یكون له حجیة في اإلثب)لىً أو الفقرة (حضر ـومن هنا البد من تحدید مضمون الم

.)ةثانیفقرة( 
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:ىولالفقرة األ 

مضمون المحضر.

ه محرر یدون فیه شخص ذو سلطة مختصة االجراءات المتخذة بشأن بأنالمحضر،تعریف یمكن 
ارتكابها وما یسفر عنها من أدلة ومخلفات تفید في المتحّصلة بصددوالمعلومات المرتكبة،الجریمة 

.1كشف حقیقتها

أن یتضمن المحضر شروط تضمن صحة هذا اإلجراء القانوني والمتمثلة في:ویجب

طرف أشخاص مؤهلین قانونا للقیام بذلك أي األعوان المكلفین أن تحرر هذه المحاضر من -
بالتحقیقات االقتصادیة.

أن تحرر هذه المحاضر دون أي شطب أو إضافة أو قید في الهامش، أي أن تكون منتظمة.-

كما تتضمن تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة.-

صفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات.أن تتضمن هذه المحاضر أیضا هویة و -

أن تتضمن هذه المحاضر هویة مرتكب المخالفة.

رقم السجل التجاري وتاریخ صدوره.-

عنوان المحل التجاري -

الشخصي.العنوان -

العائلیة.الحالة -

عدد األطفال.-

أن تتضمن المحاضر تواقیع األعوان المحررون وتوقیع المخالف.

.190،ص 2010الثقافة ، عمان ،الثالثة، دارالطبعة ،مقارنةاألدلة: دراسةسلطة القاضي في تقدیر فاضل زیدان محمد، -1
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المحضر طبیعة المخالفة، أي تصنف هذه المخالفة، كما وجب تحدید البد من أن یحدد في -
.1تاریخ ومكان وقوعها، والمكان الذي تمت فیه المراقبة

تتضمن المحاضر العقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذین قاموا بتحریر المحاضر، وذلك -
في المخالفات التي یمكن أن یعاقب فیها بغرامة المصالحة.

ة الحجز وجب أن یتضمن المحضر ذلك اإلجراء جمیع المعلومات المتعلقة بهذه في حال-
العملیة.

ك ابتداء من تاریخ نهایة أیام، ویكون احتساب ذل) 08ثمانیة(یتم تحریر المحاضر في ظرف 
وتكون المحاضر المحررة من قبل الموظفین تحت طائلة البطالن إذا لم یتم التوقیع علیها التحقیق

الموظفین الذین قاموا بمعاینة المخالفة، كما أنه وجب التبیان في المحاضر أن مرتكب من طرف 
المخالفة قد تم إعالمه بتحریرها مع تبیان تاریخ ومكان ذلك وتم إعالمه بضرورة حضوره الشخصي 
أثناء التحریر على أن یوقع مرتكب المخالفة عند تحریر المحضر في حضوره، أما إن كان في 

خالف، أو في حالة ما إذا رفض التوقیع، أو أنه عارض غرامة المصالحة المقترحة یقید غیاب الم
.)2(ذلك في المحضر

أیام یعتبر باطال، لكن تبقى )8ثمانیة(وكنتیجة لذلك فإن كل محضر یتم تحریره في أجل یتعدى 
اإلجراءات صحیحة.

.03- 01ص 01الملحق رقم -1
، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 57المادة -)2(
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: الفقرة الثانیة

حجیة المحاضر في اإلثبات.

یعتبر المحضر وسیلة إلثبات شقین من حیث ،1المحاضر تعد من المحررات الرسمیةوالمبدأ أن 
التصرفات القانونیة، فالشق األول یتمثل في قیام العون المكلف بالرقابة من ممارسة مهامه، أما 
الشق الثاني فیتمثل في قیام العون االقتصادي بمخالفة منصوص علیها ضمن القانون المنظم 

قة على الممارسات التجاریة، وبذلك فالمحضر حجة إلثبات المخالفة المحررة من للقواعد المطب
طرف العون المكلف بالرقابة، وهي أیضا وسیلة إلثبات احترام األعوان المكلفین بالتحقیق 

لإلجراءات القانونیة المنظمة لذلك.

احترام األعوان إلثبات ووسیلة ارسات التجاریة جرائم المملإلثباتومن هنا المحضر وسیلة 
المكلفین بالتحقیق لإلجراءات القانونیة.

المحضر وسیلة إلثبات المخالفة.أوال:

حجیة خاصة في اإلثبات بحیث یعتبر المحضر حجة بما بصفة استثنائیةیمنح لبعض المحاضر 
إعطاء والسبب فيالعكسي،جاء به إلى أن یثبت ما ینفیه تارة بالطعن بالتزویر وتارة بتقدیم الدلیل 

القانون المحضر حجیة حتى یطعن فیه بالتزویر أنه ال یجب أن یأخذ به القاضي إال إذا نص 
هذا ألن القیمة الممنوحة للمحضر ال تتفق مع مبدأ شفویة المرافعات وضرورة إعادة صراحة ،

.2التحقیق في الجلسة 

علیها في القانون المنظم وسیلة إلثبات المخالفات للقواعد المنصوصالمشرع المحضرعتبر وقد ا
المحاضر حجة قانونیة ال یمكن ذهتكون هوقد نص صراحة على أنه ،)3(للممارسات التجاریة

وهذا على اعتبار أن المحضر ، والذي ال یكون إال أمام القضاء الجزائي)4(الطعن فیها إال بالتزویر

.190فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ،ص-1
.108زبدة مسعود ، المرجع السابق ، -2
تمم.، المعدل والم02-04من القانون رقم 55المادة -)3(
، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 58المادة -)4(
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، وبالتالي رض أنهم ثقةویفترسمي محرر من قبل أشخاص محلفین خول لهم القانون تحریره 
1"." محضر رسميفالمحضر یحوز صفة الرسمیة 

قوة في اإلثبات ال یكون إال بتوافر الشروط الشكلیة، وأن یكون العلىالتقریرتوفر المحضر أو إنّ 
من طرف العون أثناء مباشرة وظیفته واستیفاء هذا المحضر للشروط الموضوعیة التي هقد تم تحریر 

، فإن )2(سمعه أو عاینه شخصیاهذا المكلف من خالل إیراده لكل ما رآه أو تدخل في اختصاص
هذا المحضر ستكون له قوة اإلثبات كما وأنه خول القانون بنصوص خاصة لضباط الشرطة 
القضائیة أو الموظفین واألعوان الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات الجنح في 

)3(بالتزویر.إال ضدهاها حجة في اإلثبات ال یمكن محاضر أو تقاریر تكون ل

ه القیمة القانونیة لهذه المحاضر من باب تسهیل الجرائم االقتصادیة في والغایة من منح المشرع هذ
إطار خطط التنمیة ، وقوة اإلثبات الملزمة للقاضي في هذه المحاضر ، تتعلق فقط بالوقائع المادیة 

م المحضر في حدود اختصاصه الذي أضفاه علیه القانون ، وأثناء أجراها منظوالمعاینات التي 
.4قیامه بواجبه 

ویعتبر منح المشرع لهذه المحاضر هذه الحجیة في اإلثبات من الحاالت االستثنائیة التي قرر فیها 
ویلقي على اإلثبات،بأن یعفي النیابة العامة من عبء البراءة، وذلكالمشرع الخروج عن قرینة 

حیث أن المشرع قد خرج عن قرینة البراءة بحیث یفترض صحة براءته،إثبات المشتكي منه عاتق 
.5ما جاء فیها إلى أن یثبت العكس عن طریق الطعن بالتزویر

وهي:وحتى تكون للمحضر حجیة مطلقة في اإلثبات یجب أن تتوافر شروط 

لوظیفة.أن یكون الضبط قد تم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء القیام با-

.01ص01الملحق -1
المعدل والمتمم.المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ،155-66من القانون رقم 241المادة -)2(
المعدل والمتمم.المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة،155-66من القانون رقم 216المادة -)3(
.192فاضل زیدان محمد، المرجع السابق ، ص -4
،ص 2005،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،األردن ، أصول اإلجراءات الجزائیة : شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیةمحمد سعید نمور ،-5

52.
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أن یكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.-

الشكل.أن یكون الضبط صحیحا من حیث -

عبء اإلثبات إلى فیها، وینتقلوٕاذا توافرت هذه الشروط فإنه یفترض صحة الوقائع الواردة 
.1المتهم لتفنیده ما ورد فیها

أن إلى ماورد فیها أنه یمكن أن تكون لهذه المحاضر حجیة نسبیة بحیث تعد حجة على صحة غیر 
وبالتالي فإن الدلیل المستمد منها یخضع المخالفات،یثبت عكسها كما هو الحال بالنسبة لبعض 

.2للسلطة التقدیریة للقاضي

المحضر وسیلة إلثبات احترام األعوان المكلفین بالتحقیق لإلجراءات القانونیة.ثانیا:

ي بیانات إلزامیة، إال أن التنظیم خصه بجملة على الرغم من أن القانون لم یضع للمحضر أ
من البیانات والتي تعتبر حجة على العون المكلف بالتحقیقات االقتصادیة، أي أنها تثبت مدى قیام 
األعوان المكلفین بأداء مهامهم وفق اإلجراءات القانونیة، مما یجعل مخالفتهم لها تبطل المحاضر 

التي قاموا بتحریرها.

لقیمة القانونیة إلثبات المخالفة لذلك وجب علیهم احترام الشروط الشكلیة ومنه تثبت ا
والموضوعیة، وكذا اآلجال المقررة لذلك لیكتسب المحضر فعلیا الحجة القانونیة التي یمكن إنكارها 
أو الطعن فیها إال بالتزویر، أي أن المحضر وثیقة تثبت كفاءة العون المكلف بالتحقیقات 

دى احترامه لإلجراءات القانونیة التي التزم التنظیم أثناء قیامه بمهامه من إتیانها.االقتصادیة، وم

وبناء على هذا فإن اإلجراءات التي یقوم بها الموظف المختص بالرقابة والكشف عن جرائم 
الممارسات التجاریة تحظى بالشرعیة اإلجرائیة بحیث یلتزم باحترام كل الضوابط والشروط اإلجرائیة 

قررة قانونا .الم

.53و52صالسابق،محمد سعید نمور، المرجع-1

ومابعدھا.190جع السابق ،صللتفصیل أكثر أنظر : فاضل زیدان محمد، المر-2
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ومن أجل احترام األهداف القانونیة المترتبة لهذا اإلجراء القانوني ومن أجل تحقق الغایة التي أنشأ 
، ویتمثل هذا 1كما رسمها المشرعوضع المشرع الذي یكفل احترام هذه القواعد اإلجرائیة ألجلها،

الموضوعیة یعتبر باطال.الجزاء في البطالن ، بمعنى أن كل محضر یخالف الشروط الشكلیة و 

الفرع الثاني:

إثبات جرائم الممارسات التجاریة بوسائل اإلثبات الجزائي األخرى.

یخضع إضافة إلى القواعد الخاصة المذكورة في القانون رقم الممارسات التجاریةجرائمت إثباإن 
باعتبارها جرائم تمس المعدل والمتمم إلى القواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجزائیة 04/02

لإلثباتخضوع جرائم الممارسات التجاریة للمبادئ العامة ومن هنا نعالج مسألة ككل،المجتمع 

.)فقرة ثانیة(اإلثبات الجزائي ووسائل،)فقرة أولى(

: الفقرة األولى

.الجزائيخضوع جرائم الممارسات التجاریة للمبادئ العامة لإلثبات

وترتیبا على ذلك فإن األصل 2تى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته حاألصل أن المتهم بريء 
الجزائیة أو یخفف عقوبته، فهي كسلطة النیابة العامة تلتزم بانتفاء كل ما ینفي مسؤولیة المتهم 

، وتعتبر قرینة البراءة الركن األساسي في مبدأ الشرعیة اإلجرائیة اتهام مكلفة بإثبات اتهامها
البراءة ومقتضى ذلك أن كل من یتهم بارتكاب جریمة یجب أن یعامل بوصفه فاألصل في المتهم 

بریئا إلى أن تثبت جهة قضائیة إدانته بحكم قطعي فتنهار عندئد قرینة البراءة ، ویصبح المتهم 
.3جریمة التي أدین بارتكابهامدانا ومستحقا بالتالي للعقوبة التي حددها القانون لل

، ،2005،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،األردن ، اإلجراءات الجزائیة : شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیةنمور، أصولمحمد سعید -1
.55ص

المعدل والمتمم.1996من دستور 48المادة -2
.49،ص السابقنمور، المرجعمحمد سعید -3
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تقدیم الدلیل القاطع على وجود صل فإن سلطة االتهام إذا لم تستطع وترتیبا على هذا األ
یتعین علیها أن تقضي بالبراءة باعتبارها األصل، فضال الجریمة ومسؤولیة المتهم، فإن المحكمة 

)1(.اإلدانة یجب أن تبنى على الجزم والیقین باإلدانة دون الظن واالحتمالعلى أن أحكام 

الحقیقة، ویتنازعیقف هو اآلخر موقفا سلبیا، وٕانما یجب أن یبحث عن الجزائي الوالقاضي 
القانونیة ونظام االقتناع الذاتي ، فبالنسبة لالقتناع األدلة ، نظام نفي تكوین عقیدة والقاضي نظاما

الذاتي یجب أن یكون اقتناع القاضي یقینیا ال على مجرد الظن ، ویبني قناعته على أدلة صحیحة 
2ه وهي أدلة قانونیة مشروعة ولیدة إجراءات صحیحةطرحت أمام

ومتى توافرت هذه األدلة ففي نظام األدلة القانونیة یحدد المشرع األدلة المقبولة في اإلثبات،
من توافر مدة األدلة على أو البراءة، ودور القاضي یقف عند التحقق باإلدانةحكم القاضي 

)3(الشخصي.عتداد برأیه أو إقناعه الشروط القانونیة المطلوبة دون اال

شروط وهي:ویشترط التكوین عقیدة القاضي مراعاة 

قتناع مع مبدأ المرافعة الحضوریةفال یجوز أن تتعارض حریة االطرح الدلیل في الجلسة:-1
المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت فال یسوغ للقاضي أن یبني قراره إال على األدلة 

)4(ة فیها حضوریا أمامه.المناقش

سواء كان في محاضر وتكون األدلة كذلك متى كان لكل منها أصل في ملف الدعوى
التحقیق األولي أو االبتدائي أو النهائي، ولكن ال یلزم أن یناقشه الخصوم فعال، بل یكفي من 

)5(مطروحا.صوم من ذلك مادام الدلیل الختمكین 

.435-434لقاني، المرجع السابق، صأحمد شوقي الش-)1(
.209محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص -2
.440ص،مد شوقي الشلقاني، المرجع السابقأح-)3(
جراءات الجزائیة المعدل والمتمم.اإل.انون قمن 212/02المادة -)4(
.443أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص-)5(
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ء على إقراره بمحضر ضبط الواقعة ودون أن یسمعه طالما أن اإلقرار فللقاضي أن یدینه بنا
كان مطروحا للمناقشة بالجلسة.

على أن یتم تقریر سلطة الدولة في العقاب من خالل إجراءات یحرص المشرع صحة الدلیل: -2
ى على مطابقة للقانون، فال یجوز االستناد في إدانة المتهم على دلیل غیر مشروع أو باطل فما بن

على ذلك، فإن لم یستوفي محاضر جمع االستدالالت في جرائم وتأسیساباطل فهو باطل 
تكون باطلة كل الممارسات التجاریة أحد البیانات الضروریة في المحضر فیكون باطال، وبالتالي 

المعاینات واالعترافات التي سجلت بالمحضر.

لهذا المحضر.ادانة استنادیجوز للقاضي أن یحكم باإلومن هنا ال 

فالقاضي حر في اختیار األدلة التي یضمن إلیها في حكمه استساغة القاضي للدلیل عقال: -3
ویؤسس علیها اقتناعه باإلدانة أو البراءة، غیر أن هذا االقتناع ینبغي أن یبنى على أسباب منطقیة 

قتضیات العقل وواقعیة، بمعنى أن األدلة التي بنى علیها القاضي حكمه ال تتعارض مع م
والمنطق.

ومن هنا فاالقتناع الیقین بأدلة صحیحة من أهم الضمانات لعدالة المحاكمات، وهي قرینة 
قیمة البراءة على دلیل باطل من القانون وعلى القاضي البراءة من التهم حتى یثبت العكس وتظهر 

لجریمة كالسرقة والنصب رفض قبول الدلیل المستند من أوراق تحصل علیها صاحبها عن طریق ا
)1(أو خیانة األمانة.

والجرائم وقائع مادیة یمكن إثباتها ، یجوز إثبات الجرائم بكافة وسائل اإلثبات باعتبارها وقائع مادیة
بالوسائل االستعانةبكافة وسائل اإلثبات الجزائي وبالتالي باإلضافة إلى المحاضر الرسمیة یمكن 

األخرى وخصوًصا القرائن.

، 2005دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، رح قانون اإلجراءات الجزائیة، الوجیز في شطاهري حسین، -)1(
. 99ص
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ا رفعت الدعوى العمومیة إلى المحكمة أصبحت هي المختصة بإجراء التحقیق فیها مما یبرز فإذ
.)1(الدور اإلیجابي للقاضي

بحیث ال یكتفي بما قدمته النیابة العامة من أدلة إلثبات الّتهمة وما قدمه المتهم من أدلة لنفیها، 
حقیقة.وٕانما یّتخذ القاضي كل سبل التحّري والتحقیق للكشف عن ال

ویبني القاضي حكمه على التحقیق النهائي الذي یجریه بنفسه وال یتقّید بما هو ثابت في محاضر 
االستدالالت أو بما قدمه الخصوم، فهو یحكم في الّدعوى وفقا محاضر جمع االبتدائي أوالتحقیق 

تصم لها حجیة القتناعه الشخصي وفقا للقانون، فمثًال إذا كانت المحاضر المقّررة من قبل المخ
قیمته الثبوتیة إّال محضر آخر یدحضمطلقة ولم یطعن فیها بالتزویر، فهنا هي دلیل رسمي ال 

)2(رسمي مضاهي.

وبالتالي فالحدیث عن الطرق األخرى لإلثبات الجزائي في مادة الممارسات التجاریة ال یكون إّال 
وال یجوز للقاضي أن یثبت حكمه في حالة عدم كفایة المحضر كدلیل إدانة كما تبین سابًقا 

على أدلته لم تطرح أصال في الجلسة ولم تناقش من قبل الخصوم، وال یسّوغ للقاضي أن ویؤسس
یبني حكمه إّال على األدّلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا 

أمامه.

:ةثانیالفقرة ال

.على جرائم الممارسات التجاریةاألخرىالجزائيباتوسائل اإلثتطبیق

.في اإلثباتوقد نّص قانون اإلجراءات الجزائیة على األدلة التي یعتمد علیها القاضي

وهي االعتراف والشهادة والخبرة والقرائن.

.105عمر خوري، المرجع السابق، ص-)1(
إن المواد التي تقرر عنها محاضر لها حجیتها إلى أن یطعن فیها قانون اإلجراءات الجزائیة على ما یلي: " 218تنص المادة -)2(

مها قوانین خاصة" وعند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزویر وفق ما هو منصوص عنه في بالتزویر تنظ
الباب األول من الكتاب الخامس.
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: أوًال: االعتراف

،لتهمةعلى أّنُه إقرار صادر من المتهم بارتكابه الوَقائع المنسوبة إلیه في ااالعترافیعّرف 
جرمیة،بعض ما نسب إلیه من وقائع بكل أووبهذا المعنى هو إقرار من المتهم على نفسه 

أنه في جوهره تقریر موضوع الواقعة الجرمیة التي أقیمت من أجلها دعوى االعترافویتضح من 
الحق العام ونسبة هذه الواقعة إلى شخص هو نفسه من صدر اإلقرار عنه، بما یترتب  علیه من 

یام المسؤولیة الجزائیة عنها ومختصر القول أن المتهم هو المقر على نفسه بارتكاب الواقعة ق
.1الجرمیة موضوع اإلقرار

على شروط حتى یؤخذ به كدلیل جزائي وتتمثل هذه االعترافوطبقا للقانون فالبد أن یتوافر 
الشروط في:

اعترافا االعترافدراك فال یعتبر من متهم یتوافر لدیه حریة التمیز واإلاالعترافأن یصدر -
الصادر من مجنون أو صغیر السن ألنهما یتوافران على مانعین من موانع المسؤولیة الجزائیة، فإن 
توافر الشخص على موانع المسؤولیة الجزائیة فال عقاب على فعل مجّرم ومن باب أولى ال یعَتّد 

ّنة إلیهم.  بنسب جریمة معیاعترافهمبشهادتهم أمام القضاء أو 

مبني على غش أو خداع بغیة تضلیل هیئة العدالة، وبالتالي یقع باطًال كل االعترافأال یكون -
اعتراف مبني على غش أو خداع.

هنا استعمال االعترافصریًحا ال یحتمل أي تأویل، وال یشترط لوضوح االعترافأن یكون -
لى أّنها إقرار، كما یجب أن ینّصّب على نفس عبارات دون غیرها بل یكفي أن تدّل أقوال المتهم ع

)2(الواقعة اإلجرامیة الواردة في الّتْهَمة.

1-R.Merle et A .Vitu ,op.cit ,..215

.106عمر خوري، المرجع السابق، ص-)2(
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أمام االعترافأن یصدر أمام القاضي نفسُه حتى یكتفّي هذا األخیر في تأسیس حكمه أما -
أمام القاضي الجزائي لمااالعترافالضبطیة القضائیة فال یؤخذ به القاضي، فال بد أن یصدر هذا 

الجزائي من أثار جزائیة.االعترافیترتب على 

شأنه شأن جمیع عناصر االعتراففإن من قانون اإلجراءات الجزائیة 231طبقا لنص المادة 
كدلیل لإلثبات متروك للسلطة التقدیریة للقاضي وال االعتراففي ،إلثبات یترك لحریة تقدیر القاضا

ته، إًذا إلیها القاضي في صحّ تفطنفي ظروف ال یقد یصدراالعترافته، ألن یتقید به في صحّ 
حتى ولو كان صادًرا عن إرادة حّرة وسواء تم أمام جهة االعترافلقاضي كامل الحّریة في تقدیر ل

.)1(التحقیق أو أمام الضبطیة القضائیة وأمام القاضي نفسه

امل الحریة في تقدیر ن االعتراف في المسائل الجزائیة هو من األدلة التي تملك المحكمة كأل
صحتها وقیمتها في اإلثبات ، وللقاضي سلطة مطلقة في أن یأخذ باعتراف المتهم متى اطمأن إلى 

إذا لم یطمئن باالعترافصحته واقتنع بمطابقته للحقیقة والواقع ، كما أن لهذا القاضي أن ال یأخذ 
ذلك طالما أنه قد بنى إلى صدقه أو إذا ساوره الشك حول صحته وال معقب على القاضي في

.2تقییمه لالعتراف على أسباب سائغة ومقبولة عقال ومنطقا

وحتى تتمكن في ضوء غمض منهالمتهم في اعترافه لتوضیح ماالمحكمة أن تناقش حقفمن
وبالتالي على المحكمة في حال عدم قبولها االعتراف ،المناقشة أن تقدر مدى صحة هذا 

.ها البد من  تسبیب حكمها ، وٕاال كان حكمها معیبالالعتراف وعند اصدار حكم

ومن هنا فمدى اعتبار االعتراف من أدلة اإلثبات الجزائي في مجال الممارسات التجاریة شأنه شأن 
باقي أدلة اإلثبات یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي وتعتبر المسألة مسألة موضوع وال رقابة 

ضي وسلطته التقدیریة فیما یخص هذه المسألة.للمحكمة العلیا على حریة اعتقاد القا

.272، ص1995/01الفات، المجلة القضائیة سنة المحكمة العلیا، غرفة الجنح المخ21/12/1993قرار مؤرخ في -)1(
.222و221محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص-2



ألول                                           متابعة جرائم الممارسات التجاریةالفصل ا

250

:الشهودثانیا: شهادة

إلى - 220المواد من في نّظم المشرع أحكام شهادة الشهود في قانون اإلجراءات الجزائیة 
أي شاهد یرى فائدة من سماعه ألداء شهادته وهذا بغیة إظهار یمكن أن یكلفقاضي فال238

.)1(الحقیقة

ى أّنها أقوال تصدر عن شخص تتعّلق بالواقعة اإلجرامیة ذاتها وعاینها بحواّسه وتعّرف الشهادة عل
.)2(عن طریق السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس وهي دلیل شفوي

في حین أن الكتابة هي الطریق الجزائیة،وشهادة الشهود هي الطریق العادي لإلثبات في الدعوى 
دنیة ، وهي دلیل مهم في اإلثبات إذ یحتل الدلیل المستمد من العادي لإلثبات في الدعوى الم

الشهادة مكانة مهمة بین األدلة األخرى ، ویحظى باهتمام القاضي ، ألن القاضي غالبا ما یحتاج 
حدى حواسه ، ولهذا قیل عنها أو أدركها بإلى  من رأى الواقعة أو سمع ، حین یقوم بوزن األدلة ، إ

.3لعدالة وآذانهابأن الشهود هم عیون ا

:أن تتوافر شروط وهيوحتى تقبل الشهادة أمام القضاء یجب

أو بالكتابة أو بالرسم.رادته سواء بالكالم أو باإلشارة أن یكون الشاهد قادًرا على التعبیر عن إ-

أن تصّب الشهادة على ما أدركه الشاهد من وقائع بحواّسه أو على ظروف ذات تأثیر في -
.وصف الجریمة

)4(أن یؤّدي الشاهد الیمین قبل أداء شهادته.-

قانون اإلجراءات الجزائیة المعّدل والمتمم.المتضمن 155/ 66األمر رقم من 220المادة -)1(
قانون اإلجراءات الجزائیة المعّدل والمتمم.233المادة -)2(

3-Les témoins sont les yeux et les oreilles de justice, VOIR :Merle et A. Vitu ,op.cit. ,p.197.
" یحلف الشهود قبل أداء شهادتهم الیمین...".من قانون اإلجراءات الجزائیة: 227المادة -)4(
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الجزائیة أن تكون استلزم المشرع في الشهادة سواء كانت أمام قاضي التحقیق أو أمام المحكمة 
)1(الیمین.مسبوقة بأداء 

التي یدلي بها األشخاص بغیر أدائه، فیجعل الشهادة ویمیز هذا القسم الشهادة عن األقوال 
ونیا كافیا للحكم في الدعوى، بینما ال تعد األقوال المذكورة كذلك وال تنهض وحدها سبا دلیال قان

)2(الدعوى.وسندا للحكم في كافیا 

)3(عمره.عشر من اهد السادسة شیجب أن یتجاوز ال-

التي یقررها القانون في الحاالت قد حكم علیه بعقوبة جنایة أو جنحة الشاهدیجب أال یكون -
)4(القضاء.هؤالء األشخاص من الحقوق الوطنیة ومنها كعدم األهلیة للشهادة أمام حیث یحرم 

وهذا لتفادي المحاباة.أال تكون هناك عالقة أو رابطة بین المتهم والشهود -

سنة تسمع شهادته من دون حلف یمن وكذلك الشأن بالنسبة 16إذا كان الشاهد قاِصًرا لم یكمل -
ویعفى من حلف الیمین أصول المتهم ،بالحرمان من الحقوق الوطنیةلیهم لألشخاص المحكوم ع

.)5(وفروعه وزوجه وٕاخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب

فالشخص صالح ألداء الشهادة أمام القضاء ویكلف بالحضور إلى ،الشروطفإذا توافرت هذه 
.)6(الجلسة

تمم.ل والمدالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعوالمتمم المعدل 66/155رقم من األمر93/02المادة -)1(
.248صالمرجع السابق، أحمد شوقي الشلقاني، -)2(
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.والمتممالمعدل 66/155األمر رقم من 93المادة -)3(
.249أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص-)4(
نون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.قاالمتضمنوالمتمم المعدل 66/155من األمر رقم 228المادة -)5(
المعدل والمتمم. قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم 222و220المادة -)6(
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، ویؤّدي الشهود شهادتهم متفّرقین سواء أكانت عن )1(تهمویؤّدي الشهود شهادتهم بعد استجواب الم
.)2(الوقائع المسندة إلى المتهم أو عن شخصیته وأخالقه

وذلك بالنظر ألهمیة الشهادة وخطورتها ، وما والضمانات،الشهادة ببعض القیود أحاط المشرعوقد 
ما یلي :، ویمكن إیجاز هذه الضمانات بلها من دور في تكوین قناعة القاضي 

حلف الیمین : فال یجوز االستماع للشاهد ما لم یتم تحلیفه الیمین القانونیة ابتداء ، ویترتب -
على عدم تحلیف الشاهد الیمین ببطالن الشهادة ، مما ال یمكن معه االعتماد علیها كدلیل 

إلثبات التهمة أو نفیها.

ق أن یستمع للشهود في االستماع لكل شاهد على حدى ومعنى ذلك أنه ال یجوز للمحق-
تفادي أن یتأثر الشهود بما یدلیه كل منهم ، حضور بعضهم البعض ، ویرجع في ذلك 

من ذلك فقد أجاز المشرع للنیابة العامة أن تواجه الشهود ببعضهم .وبالرغم 

كاتب الضبط لدى المحكمة تدوین هذا المحضر خاص، ویتولىتدوین الشهادة في محضر -
3ع علیه الشهود .والذي یجب أن یوق

والشاهد ملزم بحضور الجلسة، إذا استدعیا للشهادة تحت طائلة الجزاء الجنائي، بحیث یجوز 
للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة معاقبة كل شاهد یتخّلف عن الحضور أو یمتنع عن 

.97حلف الیمین أو أداء الشهادة بالعقوبة المقررة في المادة 

ن تأمر بناء أالقضائیة إذا تخلف شاهد عن الحضور بغیر عذر تراه مقبوًال ومشروًعا ویجوز للجهة
على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إلیها على الفور بواسطة القوة العمومیة 

لسماع أقواله أو تأجیل القضیة لجلسة قریبة.

ل والمتمم.دالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعوالمتمم المعدل 66/155من األمر رقم 224المادة -)1(
.المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ،المعدل والمتمم66/155األمر رقم من225/01المادة -)2(
.350محمد سعید نمور ، المرجع السابق ،ص-3
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ّلف مصاریف التكلیف بالحضور واإلجراءات وفي هذه الحالة یجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخ
.)1(وغیرهاواالنتقال

وفي إطار تدعیم عقیدة المحكمة إلصدار حكم جزائي ومنصف أجاز القانون قبول شهادة الشخص 
یخطر الجهة یجبقانوني أو من تلقاء نفسه ولكن بالتزامالذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قیاما 

القضائیة بذلك.

ل سماع شهادة من یقرر له القانون مكافأة مالیة إلبالغه بالحادث وذلك ما لم تعترض وكذلك تقب
.)2(شهادتهأو تعارض النیابة العامة في سماع 

وال خالف في أن الشاهد إذا توافرت فیه الشروط الالزمة والقانونیة فإنها في األصل تصلح وحدها 
مسألة الشهادة غیر المباشرة أو ما یصلح أثیرتأنهاإلجرامیة، غیرلكي تكون دلیل إثبات الواقعة 

.3علیها بالشهادة السماعیة وهي تلك التي ینقل فیها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه عن غیره 

أن ولكن یمكن للمحكمةإثبات،فاألصل أن الشهادة السماعیة ال تصلح أن تكون وحدها كوسیلة 
أخرى والشهادة غیر المباشرة بذلك هي مجرد استدالل ال تعتمد علیها لتدعیم وتعزیز أدلة إثبات

ء إال إذا كانت ثمرة تكون موضع ثقة للقضابطبیعتها الألن الشهادة الدلیل،یرقى إلى مرتبة 
وماعدا ذلك من معلومات تناهت إلى سمع الشاهد نقال عن الغیر بحواسه،معلومات أدركها الشاهد 

.4بها الشك ،وال تحظى بثقة القاضي ، فإنها تكون معرضة للتحریف فیشو 

فالشاهد إذا لم یكن یعاین الواقعة بنفسه وٕانما سمعها عن غیره فإنه یغلب أن تكون أقل قیمة من 
المباشرة.الشهادة 

ل والمتمم.دالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المع66/155من األمر رقم 223المادة -)1(
نون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.قاالمتضمن66/155األمر رقم من231المادة -)2(
.224محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص -3
.224، ص نفسھالمرجع -4
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غیر أنه من الناحیة الواقعیة ال یوجد ما یمنع القاضي األخذ بالشهادة خصوصا إذا اقتنع بها ، 
تتعلق بالسلطة التقدیریة للقاضي حیث أن للقاضي سلطة تقدیریة بمعنى أن المسألة في األخیر 

واسعة في إعمال وسائل اإلثبات .

وغنى عن القول أن سلطة المحكمة في تقدیر قیمة الشهادة ال تبدأ إال بعد أن یدلي بها الشاهد 
ا لذلك فإنه وتطبیقإلیها،فإنه ال یجوز أن تبدي المحكمة رأیها في الشهادة قبل أن تستمع تم،ومن 

لشاهد استنادا إلى أن هذه المحاكمة ستنتهي ال محال االستماعأن ترفض طلب ال یسوغ للمحكمة
.1أن تقتنع المحكمة بحقیقة غیر تلك التي في ذهنهااحتمال، إذ أن هناك 

والجدیر بالذكر أن األخذ بالشهادة كدلیل جزائي یرجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي لذلك جاز 
، بحیث ال یرد قاضي األخذ بالشهادة كلها أو بعضها أو رفضها أو ترجیح شهادة شاهد على آخرلل

، فقد على سلطة القاضي في تقدیره للشهادة شهادة مع أدلة أو قرائن أن توفر نصابها أو انعدم 
أن یهدرها تتوافر شهادة مع أدلة أو قرائن لكنه ال یقتنع بقیمتها ، فمع وجود هذا االستثناء یجوز له 

وال یأخد بها ذلك أن تقدیر قیمتها یبقى محكوما بقناعته القضائیة ولكن ما یرد على هذه القناعة 
من قید متى ما اطمأن لها القاضي ال یمكنه أن یستند إلیها وٕانما وجب اقترانها بأدلة أخرى أو 

.2قرائن

اضي الجزائي لدیه سلطة القوأنتعد" وانطالقا من أن "الشهادات توزن وال وهذا شيء منطقي
تقدیریة ووزن أي دلیل مهما كانت قوته واألخذ بالدلیل الذي یقنع عقیدته الشخصیة وهذا في إطار 
احترام قواعد القانون وألن المادة الجزائیة یترتب علیها أثار قانونیة خطیرة فالقاضي الجزائي یكون 

.عادلدقیق في تكوین عقیدته للنطق بحكم 

.240، ص سعید نمور، المرجع السابق، -1
.205فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ،ص-2
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ینتدبهموالفن الختصاصاوتعرف الخبرة على أنها إعطاء الرأي أو العلمي من أهل.ثالثا: الخبرة
ویتوقف علیها الفصل في تلك الجزائیة،باإلثبات في الدعوى القاضي بخصوص واقعة تتعلق 

1والرأي الذي یعطیه الخبیر یعد دلیال یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ولقناعته الوجدانیةالدعوى،

و علمیة ال یستطیع إبداء الرأي فیها تدخل أب الخبراء كلما كانت مسألة فنیة ذاضي إلى نیلجأ الق
بأحد أهل واالستعانةاالستفادةفي نطاق التحقیق الذي یقوم به القاضي والخبرة بهذا المعنى هي 

له درایة وكفاءة علمیة وفنیة للحصول على إیضاحات في المسائل التي تخرج الذي اإلختصاص
.)2(نطاق معرفة القاضي توصًال إلى الحقیقةعن 

العلوم والفنون ذات نظرا لتقدم الراهن،وتزداد أهمیة الخبرة في مجال اإلثبات الجنائي في العصر 
المسائل المتعلقة بالجریمة وكشفها على األخص في المجال العلمي وكذلك دقة النتائج التي تقدمها 

3في كشف الحقیقة للقضاء لتسهیل مهامه في أداء رسالته

أن یعطي رأیا قطعیا في ویتم اللجوء إلى الخبرة عادة ، حین یكون من الصعب على القاضي 
نظرا ، مسألة علمیة أو فنیة معینة ، ومن هنا یظهر أهمیة الخبرة كإحدى وسائل اإلثبات الجزائي 

.4لما شهده العلم من تطور وتعقید في شتى النواحي العلمیة والفنیة  

ن كل قرار یصدر بندب خبراء أمن قانون اإلجراءات الجزائیة نجد 148وبالرجوع إلى نص المادة 
ن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا أیجب أن تحّدد فیه مهلة إلنجاز مهّمتهم ویجوز 

لم وٕاذا ندبتهمو الجهة التي أاقتضت ذلك أسباب خاّصة ویكون ذلك بقرار مسّبب یصدره القاضي 
یودع الخبراء تقاریرهم في المیعاد المحّدد لهم جاز في الحال أن یستبدل بهم غیرهم وعلیهم إذا ذاك 

ن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان وأربعین ساعة أ
همتهم، وعالوة جمیع األشیاء واألوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها غلیهم على ذّمة إنجاز م

1VOIR : R.Merle et A. Vitu ,op.cit ,p..240
.107عمر خوري، المرجع السابق، ص-)2(
.314و313فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص -3
.240محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص -4
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ن تتخذ ضّدهم تدابیر تأدیبیة قد تصل غلى شطب أسمائهم من جدول أعلى ذلك فمن الجائز 
الخبراء.

وفي هذا اإلطار یجب على الخبراء الذین تّم نذبهم للقیام لهذه المهمة اإلتصال بالقاضي وأن 
ي كل حین قادًرا على یحیطوه علما بتطورات األعمال التي یقومون بها ویمكنوه من كل ما یجعله ف

في مسائل خارجة عن دائرة االستشارةاتخاذ اإلجراءات الالزمة ویمكن للخبراء أن یطلبوا 
تخصصهم، فیجوز للقاضي أن یصّرح لهم بضم فّنیین یّعنون بأسمائهم ویكونون على الخصوص 

مختارین لتخّصصهم، ویرفق تقریر الفنیین بتقریر الخبراء.

لم ینظْم كیفیة نذب الخبراء أمام المحكمة لذلك تسري في هذا الشأن لمشرعوالجذیر بالذكر أن ا
.االبتدائيالقواعد المعمول بها أمام مرحلة التحقیق 

أما بالنسبة للقیمة الثبوتیة لتقاریر الخبرة أن القاضي لدیه السلطة التقدیریة المطلقة في األخذ بها أو 
ور استئناسي للقاضي، فإذا رأى القاضي عدم كفایتها تركها، وبالتالي فدور تقاریر الخبرة هو د

كدلیل لإلدانة فال یستطیع اإلستناد إلیها.

فإذا قدم الخبیر تقدیره فیما طلب إلیه إبداء إلیه إبداء الرأي فیه ، فإنه یصبح من بین األدلة 
ا أن تقدر المطروحة للمناقشة أمام المحكمة ، فالمحكمة غیر ملزمة باألخذ بما جاء فیه ألن له

للمحكمة أن تأخذ برأي الدلیل المستمد من رأي الخبیر ،كما تفعل بالنسبة لسائر األدلة ، كما أن
الخبیر ، ولو یكن جازما في المسألة التي طلب إلیه إبداء الرأي فیها ، إذا كانت وقائع الدعوى 

.1باإلضافة إلیه تؤدي إلى اقتناع المحكمة

، ألن بعض الوقائع قد یستحیل أن یرد علیها إثبات یة كبیرة في اإلثبات للقرائن أهم:رابعا: القرائن
فإذا اقتصرنا على وسائل اإلثبات المباشر لما أمكن للقاضي الفصل في الدعوى ، ولكن مباشر

بالقرائن التوصل إلى إثبات الجرائم .

.242محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص -1
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ودورها في إثبات جرائم )(أسنتولى تعریفهاالجرائم لذلكهمیة القرائن بالنسبة ألدلة إثبات ألونظرا
.(ب)الممارسات التجاریة

تعریف القرائن-أ

لة المراد وذلك باستنباط الواقعة المجهو ،المعلوم تقوم القرینة أساسا على استنتاج مجهول من 
اثباتها من واقعة أخرى ثابتة ، وهذا اإلثبات یقوم على صلة منطقیة بین الواقعتین واستخالصها یتم 

ربط فیها القاضي بحكم الضرورة وباللزوم العقلي بین واقعة معینة والواقعة المراد بعملیة ذهنیة ی
1.إثباتها

عرف المشرع الفرنسي بأنها النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة وقد 
)2(مجهولة.معلومة لمعرفة واقعة 

وغیر دقیق، بحیث یشمل هذا ومن أهم االنتقادات التي وجهت لهذا التعریف أنه تعریف عام
وینطبق وعلى شيء مجهولالتعریف الدلیل بصفة عامة، والدلیل هنا هو كل ما یدلنا على الحقیقة 

بذلك على شهادة الشهود واالعتراف أو غیرها من عناصر اإلثبات.

أو نةالقانون بین وقائع معیینشئهاالتي ةبأنها الصلة الضروری''دوفابر''وقد عرفها األستاذ 
هي نتیجة یتحتم على القاضي أن یستخلصها من واقعة معینة.

ي استنباط یقوم إما على افتراض قانوني، أو على صلة منطقیة بین واقعتین وفي الحالة األولى هف
)3(قضائیة.تعتبر القرنیة قانونیة وفي الثانیة تعتبر القرینة 

بل على واقعة أخرى إثباتها،الواقعة المراد على ذات دلیل غیر مباشر ألنها تنصب ةالقرینوتعتبر
تتصل بها وتفید في الداللة علیها ، وكلما قویت الصلة بین الواقعة التي دلت علیها القرینة المباشرة 

.320فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص-1
(2)–les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat titre d’un fait connu à un fait
inconnu l’article 1349 code civil français.

. 32، ص2011، دون طبعة، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، القرائن القضائیةزبدة مسعود، -)3(
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قرینة أي الواقعة المعلومة وبین الواقعة األصلیة المراد إثباتها وهي الواقعة المجهولة ، كانت ال
1ذه الواقعةصالحة العتبارها دلیال على ه

یشترطها القانون بین وقائع معینة أي استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها وهي الكتلة الضروریة التي 
.2من واقعة أخرى قام علیها دلیل اإلثبات والقرائن نوعان: قرائن قانونیة وقرائن قضائیة

بها وترد بنص قانوني.فالقرائن القانونیة هي استنتاج واقعة تتحتم على القاضي أو الخصوم األخ د

وقرائن قانونیة مطلقة.ومن هنا القرائن القانونیة نوعان: قرائن قانونیة بسیطة 

قرائن قانونیة وردت بمقتضى نص قانوني غیر أنُه یجوز إثبات فالقرائن القانونیة البسیطة هي وهي 
.3عكسها كقرنیة البراءة المنصوص علیها في الدستور

ءة إلى أن تثبت جهة قضائیة إدانته، فهذه قرنیة قانونیة بسیطة یمكن إثبات ألصل في المتهم البرافا
إثبات إدانته تسقط عكسها فالنص أتى بقرینة البراءة كأصل عام غیر أّنُه إذا أثبتت الجهة القضائیة 

.هذه القرینة

ق أمر معین والقرائن القانونیة المطلقة أو القاطعة وفیها یالحظ المشرع أن الوضع الغالب هو تحقی
القرینة القاطعة على فكرة االحتمال والرجحان ولهذا إثباته، وتقومفیفترض ذلك دون الحاجة إلى 

في القطع مؤكدة، فقوتهاألنها تؤدي بالضرورة إلى حقیقة قاطعة لیستعندما یجعل المشرع القرینة 
.4راجح الوقوع وٕانما قامت على فكرة ماهو تام،لیس سببها مطابقتها للواقع على نحو 

والقرائن القانونیة المطلقة ال تقبل إثبات العكس مثل افتراض العلم بالقانون بمجرد سریانه ونشره في 
5الجریدة الرسمیة وكذلك قطعیة الحكم البات بأنه عنوان للحقیقة

.247محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-1
.248المرجع نفسھ ،ص-2
المعدل والمتمم على أنھ " كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ ، 9619من دستور 56حیث تنص المادة -3

في إطار محاكمة عادلة تؤمن لھ الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسھ"
.186فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ، ص-4
.248محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص -5
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ث وأمام هذه القرائن تتالشى سلطة القاضي في تقدیر األدلة ، حیث أن المشرع یلزمه بقیمتها حی
افترض ذلك لقناعته التشریعیة فالقرائن القانونیة القاطعة تشكل استثناء حقیقیا على سلطة القاضي 

دلة ، حیث أن حیالها ال یستطیع أن یمارس هذه السلطة ، مادام أن المشرع قد منحها في تقدیر األ
أساس أغلبها وأنقوتها وحجیتها في اإلثبات ، حیث أن المشرع لم یتبنها المشرع بصورة عفویة ،

هذه القرینة یكمن في كونها قرائن قضائیة اضطرد القضاء على األخذ بها ، بحیث لم تصبح 
وهذا نظرا لما ، 1متغیرة األدلة من قضیة إلى أخرى مما یجعلها جدیرة أن ینص على توحید داللتها 

.القانونیة تستمد قوتها من القانون لهذه القرائن 

ستمد قوتها من المنطق ، ولكن مع ذلك فإن هناك بعض القرائن لها أهمیة القضائیة تالقرائنبینما
منطقیة بحد ذاتها حیث أنها في الواقع مستمدة من قرائن الواقع ،فاستقرار العمل بها قضائیا هو 

.2األساس الذي منحها هذه الحجیة ولهذا اعتبرها المشرع أنها تمثل الحقیقة

القضائیة ولكن یستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ویقتنع بحیث لم ینص القانون على القرائن
بما لها من داللة معینة ویترك لتقدیر القاضي استنباط هذه القرائن وتسمى أیضا بالقرائن 
الموضوعیة أو الفعلیة وهي التدخل تحت حصر بحیث یستنتجها القاضي من الوقائع الثابتة أمامه 

.3والمنطقي بحكم اللزوم العقلي 

ما یبدله القاضي القاضي، ألنتسهیل لمهمة خالل هذا یظهر لنا دور القرائن القضائیة فهيومن
إلى قیمتها فإنه  سیصل حتما إلى ما حدده المشرع لها من قیمةمن جهد استنباطي للوصول 
للعقل والمنطق والسلطة التقدیریةوسیتوصل إلى الحقیقة استنادا 

الممارسات التجاریةدور القرائن في إثبات جرائم - 2

المعدل والمتمم نجذ أن المشرع قد نص على العدید من القرائن 04/02بالرجوع إلى القانون 
الجریمة وهذا على أساس أن جرائم الممارسات ارتكابءالقانونیة التي توقي النیابة العامة عب

187و186جع السابق ، صفاضل زیدان محمد ، المر-1
.188المرجع نفسھ ،ص -2
249محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص-3
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لى الركن المعنوي والذي التجاریة هي جرائم شكلیة وجرائم مادیة ، فتقع هذه الجرائم دون النظر إ
سیكون مفترضا ، فمنطقي أن یتوسع نطاق القرائن القانونیة في مجال جرائم الممارسات التجاریة .

المعدل والمتمم التي تنص على 04/02من القانون رقم 05فبالرجوع إلى نص المادة 
طریق وضع مایلي "یجب أن یكون إعالم المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن 

عالمات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة.

ومقروءة.ویجب أن تبین األسعار والتعریفات بصفة مرئیة -

یجب ان تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو -
ة أو مكیلة یجب بالكیل أمام المشتري وعندما تكون هذه السلع مغلفة و معدودة او موزون

وضع عالمات على الغالف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد األشیاء المقابلة للسعر 
."المعلن 

المعدل والمتمم والتي تنص على " یلزم البائع قبل اختتام 04/02من القانون رقم أما المادة الثامنة
منتوج بالمعلومات النزیهة عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة ال

توقعة موالصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا الحدود ال
.للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة

المعدل والمتمم فقد نصت على أنه یجب أن یكون كل 04/02من القانون رقم 10ونص المادة 
ات بین األعوان االقتصادیین مصحوبا بفاتورة.بیع أو تأدیة خدم

المعدل والمتمم نجد أن المشرع یمنع على 04/02من القانون رقم 14المادة أحكامبالرجوع إلى و 
أي شخص ممارسة أعمال تجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

یجرم كل عملیة فیها م نجد أن المشرع المعدل والمتم04/02من القانون رقم 15المادة اما
اعتبر المشرع كل سلعة معروضة على نظر الجمهور حیثلرفض البیع من العون االقتصادي 

.معروضة للبیع
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المشرع كل الذي جرم بمقتضاهالمعدل والمتمم 04/02من القانون رقم 16نص المادة و 
كل بیع أو عرض أو عرض بیع بیع مع منح مكافأة حیث نّص في نفس المادة على أنه یمنع

لسلع وكذلك كل أداة خدمة أو عرضها عاجال أو آجال مشروطا بمكافأة مجانیة.

وتتمثل في :04/02من القانون رقم 24المادة احددت أشكالهأما بالنسبة للجرائم التدلیسیة فقد 

دفع أو استالم مبلغ دفع واستالم فوارق القیمة التي یتم النص في الفاتورة على سعر معین ویتم -
.یر ویتم دفع الفارق بین المبلغینمغا

تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة بحیث تكون القیمة الحقیقیة فیها لیست الحقیقیة للمعاملة -
بل قیمة مزورة أو ال وجود لها أصال، ویتم اللجوء إلى الفواتیر المزورة من أجل التهرب من 

ها بناء على المبالغ المحددة في فواتیر التاجر.دفع الضریبة التي یتم تقدیر 

إتالف الوثائق المحاسبیة-

السلع وهي :على تقعممارسات و 

حیازة التاجر منتوجات تم استرادها أو تصنیعها بطریقة غیر شرعیة .-

حیازة مخزون من المنتوجات بهدف تشجیع ارتفاع األسعار غیر المبرر.-

.ندرج في إطار المواد التي یتاجر فیها حیازة مخزون من المنتوجات التي ت-

تعتبرممارسة تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام 04/02من القانون رقم 26مادة أما بالنسبة لل
هذا القانون السیما الممارسات التي یقوم من خاللها العون االقتصادي بما یأتي:

ه أو منتوجاته.تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس سمعت-

تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي -
یقوم بقصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك أو أوهام في ذهن المستهلك.

استغالل المهارة التقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص صاحبها.-
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ر المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك قصد األضرار بصاحب العمل أو االستفادة منة األسرا-
الشریك القدیم .

المعدل والمتمم تحت عنوان  04/02القانون رقم 29الشروط التعسفیة في المادة وقد حدد المشرع
"الممارسات التعاقدیة التعسفیة "

یما البنود والشروط التي یعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع الس
تمنح هذا األخیر :

أخد حقوق وامتیازات ال تقابلها حقوق أو /و امتیازات أو حقوق مماثلة معترف بها للمستهلك.- 1

وهذا معناه أّن أنه إذا احتفظ البائع لنفسه بحقوق وامتیازات دون علم المشتري فهذا البند 
یعتبر تعسفیا.

المستهلك في حین أنه یتعاقد هو بشروط یحققها ویحققها فرض التزامات فوریة ونهائیة على- 2
د.أرامتى 

امتالك حق تعدیل عناصر العقد األساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون - 3
موافقة المستهلك.

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة - 4
اریة للشروط التعاقدیة.العملیة التج

، أو عدة التزامات في ذمته ، فال رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بااللتزام - 5
التفرد یمكن للبائع رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بتنفیذ التزامات العقد 

.بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة

ة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة تهدید المستهلك بقطع العالق- 6
جدیدة.
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علیها المشرع والمذكورة أعاله في الحقیقة ماهي إال قرائن قانونیة كل هذه الصور التي نّص 
السلوكات اإلجرامیة یعتبر مرتكبا ارتكاب العون االقتصادي أحد یطبقها القاضي فبمجرد بسیطة 

إعفاء النیابة یتمثل فيالبسیطةالتجاریة، ودور هذه القرائن القانونیةریمة من جرائم الممارساتلج
ءالنیابة العامة ، وینتقل عبىجمع أدلة اإلتهام یقع علءذلك أن عب،العامة من إثبات الجریمة

كونها قرائن قانونیة بسیطة قابلة ،اإلثبات إلى المتهم وهو العون االقتصادي الذي یثبت العكس
ألن دورها في اإلثبات یكون في نقل عبء اإلثبات من أحد طرفي الدعوى إلى كس ،إلثبات الع

.1الطرف اآلخر
یكون صعبا خصوصا - في تقدیرنا–غیر أن مسألة إثبات العكس من قبل العون االقتصادي 

وأن هذه السلوكات في غالب األحیان تكون مثبتة في محضر رسمي محرر من طرف األعوان 
ث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة.المختصین بالبح

المبحث الثاني:
تسویة جرائم الممارسات التجاریة.

المكلف یقترحلعون اإلقتصاديضد ابعد إثبات قیام جریمة من جرائم الممارسات التجاریة 
ت بالرقابة غرامة المصالحة وقد استحدثت المصالحة تفادیا للجوء إلى القضاء وبالتالي اعتبر 

)، وفي حالة مطلب األول(المصالحة طریقا بدیًال عن القضاء في تسویة جرائم الممارسات التجاریة 
ما إذا كانت الجریمة ال تقبل المصالحة أو عدم قبول العون اإلقتصادي بالمصالحة فهنا حتما 

).مطلب ثانيإتباع الطریق القضائي لمتابعة جرائم الممارسات التجاریة (
: المطلب األول

المصالحة كطریق بدیل عن القضاء.
نظام المصالحة أصبح یكتسي في السنوات األخیرة عدة مجاالت قانونیة بعد أن أقتنع المشرع 

خصوًصا منه الجزائي بجدواها العملیة في فض النزاعات ذات الطبعة الجزائیة، ونظام المصالحة 

.250محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص -1
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الجرائم التي تكتسي الطابع التي نصت صراحة أن1النصوص القانونیةیستمد مشروعیته من
من 06دون نص وهذا استنادا لنص المادة ال تجوزهاأنّ غیرالمصالحة تجوز فیها االقتصادي

اإلجراءات الجزائیة.
وتعتبر المصالحة وسیلة فعالة وعادلة لكال الطرفین ألنها تضع حدا للنزاع والذي یكون بمقابل وهو 

.حدود العقوبات المالیة اتي حددهافيعلیه دفع المخالف للغرامة المقترحة 
الشروط الواجب توافرها في المصالحة )الفرع األولدواعي المصالحة (ومن هنا الّبد من معرفة

).ثالث( فرع) واآلثار المترتبة عن المصالحة ثاني(فرع

الفرع األول: 
دواعي المصالحة
غیر قضائي ویتمثل في دفع مبلغ من إن المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة أسلوب

وتعرف على ،الملفمقابل انقضاء الدعوى العمومیة أو عدم تحریكها أصال وحفظ للدولة،المال 
.2أنها "تحقیق الوفاق بین الخصوم حتى یعودوا إلى وضع ما قبل الجریمة"

مبرراتها الموضوعیة مكن إنكارالجزائیة كنظام قانوني لتسویة الجرائم بطریقة ودیة ال یالمصالحةو 
التي تفرض اللجوء إلى المصالحة وتتمثل في نوعین من المبررات:

أولى)(فقرة مبررات عملیة -
.ثانیة)فقرة(اقتصادیةمبررات -

األولى:الفقرة -
للمصالحةالمبررات العملیة

ئي إذا كان األصل في القانون الجزائي بوجه عام أن یكون توقیع العقوبات بناء على حكم قضا
، ومن ثمة هناك اعتبارات عملیة فرضت على كثیر من الدول "عقوبة بغیر حكم ال"تطبیقا لمبدأ

مم المعدل والمت04/02من القانون رقم 60المتعلق بالمنافسة (الملغى)و المادة 95/06من األمر 91من بین ھذه النصوص القانونیة   المادة -1
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج المعدل 96/22من األمر رقم 09والمادة 

.2003فیفري 19المؤرخ 03/01والمتمم باألمر رقم 
29، ص2011مصر ،، دار الجامعة الجدیدة االسكندریة ،الصلح في جرائم اإلعتداء على األفرادلیلى قاید ،-2



ألول                                           متابعة جرائم الممارسات التجاریةالفصل ا

265

كالجرائم الجمركیة 1إلى المصالحة بالنسبة لبعض الجرائم ذات الطابع االقتصادي والضریبيءاللجو 
وهذه والضریبیة وجرائم الصرف وجرائم الممارسات التجاریة والتي أجازها القانون صراحة ،

التخفیف عن القضاء وتفادي طول اإلجراءات وتعقیدها وفیما یلي نشرح اإلجراءات تتمثل في 
المسألتین .

أوال: تخفیف العبء عن القضاء 
حیث تشكو العدالة من تراكم القضایا نتیجة للتزاید المفرط في عدد الجرائم بسبب التضخم 

رة شهدت انتشارا واسعا وهي من إفرازات التطو الظاهر التجریم، وهذهیعي في مجال التشر 
االقتصادي حیث أن هذه الحركة في التجریم لم تواكبها زیادة في عدد القضاة ومساعدیهم وال عدد 

.2مما انجر عنه خلل في نشاط القضاءالمنشآت
قلیلة البحث عن بدائل للعدالة الجنائیة وذلك إما بإخراج الجرائم مما حذا بالتشریعات الحدیثة 

بالتوجه إقصاء القاضي الجزائي لصالح هیئات األهمیة من نطاق القانون اإلداري وهو ما یعرف 
اإلداریة.وٕاما بتخییر المخالف بین التسویة القضائیة والتسویة إداریة،

وقد لجأت بعض التشریعات المقارنة في سبیل الحد من أزمة تضخم القضایا الجزائیة إلى مواجهة 
77إلى1993ون في فرنسا سنة ـبسیطة بإصدار أمر الحفظ التي یصدرها النواب العامالجرائم ال

%
ومن هنا یسمح إجراء المصالحة على تسویة الجرائم ویسمح یتلقونها،من مجموع المحاضر التي 

.3تتطلب الجهد الكبیرللقضاء بالتفرغ بالجرائم األكثر خطورة والتي
بهاطول االجراءات وتعقیثانیا: تفادي

وتعقیدها هاجسا دائما في للمتقاضین والدول فاتجهت إلى إجراءات مختصرة یعتبر طول االجراءات 
بإجراءات، حیث تمر الدعوى حیث اتجهت الدول إلى تبسیط االجراءات في الفصل الدعاوى 

.37، المرجع السابق، صالمصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عامأحسن بوسقیعة، -1
38المرجع نفسھ ،ص-2
، أطروحة مقدمة للحصول على شھادة الدكتوراه في القانون نظام المصالحة في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائريجیاللي  عبد الحق ، -3

402،ص2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم ، اإلجرائي ، كلیة 
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طویلة ومعقدة ، بحیث تسمح المصالحة كطریق بدیل عنه بتفادي هذه اإلجراءات وربح الوقت 
في دعاوى أخرى تكون أكثر تعقیدا ، حیث أن المشرع الجزائري قد أدخل المصالحة للفصل 

وخصوصا أن الهدف من هذه األخیرة هو الربح السریع االقتصادیةالجزائیة في مجال الجرائم 
فیعاقب هؤالء بعكس قصدهم فیفرض علیهم غرامات مصالحة كما هي محددة في التشریعات 

ذا یكون المشرع قد ضمن اإلیرادات المالیة للخزینة العمومیة واختصر تكون مرتفعة بهماالخاصة و 
اإلجراءت أمام المتقاضین ، وغالبا یكون على المتقاضي القبول بالمصالحة لیس ألنها في 

أمام المحكمة وما یتبعها من الطویلة والمعقدة مصلحته وٕانما لتفادي السیر في إجراءات الدعوى 
حیث -بالنسبة لألعوان االقتصادیین-دي الوقوف في المحاكم خصوصا ، باإلضافة إلى تفاذلك 

تعتبر سمعتهم أهم شيء في المعامالت التجاریة والحفاظ على عالقاتهم في السوق والذي قوامه 
الثقة بین أفراده سواء كانوا مستهلكین أم أعوانا اقتصادیین.

:الفقرة الثانیة 
المزایا االقتصادیة

المشرع لجأید المالیة هي الوظیفة األساسیة لإلدارات المالیة ومن ثمة فال غرابة أن أن تنمیة الموار 
الموارد المالیة ، والثابت أن المصالحة من الوسائل التي تضمن بلوغ هذا تأمین تحصیل إلى 

الموارد .الهدف لما تحققه من تخفیف العبء المالي على الدولة ومن نجاعة في تحصیل 

:العبء المالي على الدولةأوال : تخفیف 
مدة إذ تختصرمما ال شك فیه أن المصالحة تحقق تخفیف العبء على الموارد المالیة للدولة 

الفصل في القضایا فتقل بذلك نفقات األجهزة القضائیة والتنفیذیة مما یمكن الدولة من توجیه 
القضاء في إصدار جهدإلى قطاعات أخرى كما تسمح المصالحة بتركیز الفائض من مواردها 

أحكام أكثر دقة .
تطبیق المصالحة الجزائیة یؤدي إلى التقلیل من نفقات الدولة في هذا أن1یرى جانب من الفقه

یجنب القضاء واألجهزة التنفیذیة، المنوط بها تنفیذ القوانین مشقة النظر في عدد ألنهالمجال 

64ص 1998، دون طبعة ، دار النھضة العربیة ،مصر،نحو تسییر اإلجراءات الجزائیة: دراسة مقارنةعمر سالم ، -1
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غیر القضائي والتسویة الودیة للنزاع القائم بینهم ، معتبر من القضایا التي یفضل أطرافها الطریق 
مما یؤدي إلى تراجع نسبة نفقات الدولة التي كانت تصرف على أعداد هائلة من الجرائم البسیطة 

12دعى وزیر المالیة الفرنسي في تقریر قدمه في الیومیة والتي أصبحت أفضل الحلول ، وهذا ما
اإلجراء القضائي وسیلة لتخفیف نفقات الدولة في مجال إلى اعتبار التحول عن 2007دیسمبر 
.كما تجنب المصالحة الجزائیة  الدولة نفقات باهضة، 1العدالة.

ثانیا : النجاعة في التحصیل
إذا كان المتقاضي یشكو من البطء في الفصل في القضایا فإنه یعاني أكثر من عدم تنفیذ 

صوصا الغرامات المالیة الصادرة عن القضاء الجزائي .وخة،القضائیالقرارات واألحكام 
ومن جهة أخرى فإن المصالحة من شأنها أن تمكن الدولة من الحصول على المبالغ 

المتملص من دفعها دون اللجوء إلى التقاضي مما یوفر الجهد والوقت فتضمن لها المستحقة لإلدارة
.2بذلك النجاعة في التحصیل

لمصالحة لإلدارة المتضررة من الجریمة في الحصول على التعویض المناسب الذي حیث تحقق ا
وذلك دون الولوج إلى هیئات القضاء وما تتكبده من مشاق حقها،لحقها من الجریمة المرتكبة في 

التعویضات دونكما ألنه قد یتعذر على اإلدارة إلى الحصول على االجراءات،التقاضي وطول 
.3ببراءة المتهملحة الجزائیة الحتمال الحكم اللجوء للمصا

: ثانيالالفرع 
شروط المصالحة كطریق بدیل عن القضاء.

بعد تحریر األعوان المحضر الرسمي ترسل إدارة التجارة إلى المخالف إستدعاء تحیطه فیها 
اریخ وساعة علما بالمخالفات التي تم معاینتها من قبل أعوان التجارة وتدعوه للحضور في ت

401جیاللي عبد الحق، المرجع السابق ،-1
بعدھا.وما44، المرجع السابق،صالجزائیة بوجھ عامالمصالحة في الموادأحسن بوسقیعة، -2
.403المرجع نفسھ ، ص -3
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محددین مصحوبا ببطاقة الهویة والسجل التجاري وهذا لتالوة المحضر وٕادراج أقوالهم وكذا لعرض 
1المصالحة.

في األطراف متطلبةال یمكن تصور قیام مصالحة في جرائم الممارسات التجاریة إّال بتوافر شروط و 
األطراف فيشروط إلى وجوب توافر باإلضافة ، فاالقتصاديأي اإلدارة المكّلفة بالمصالحة والعون 

إجرائیة وجب إتباعها حتى یكون إجراء المصالحة مرتبا ألثاره القانونیة.وجب توافر شروط 
أوال: شروط أطراف المصالحة.

تقتضي المصالحة توافر التراضي كركن الزم بین المخالف وإلدارة المكّلفة بالتجارة.
على أن إجراء المصالحة هقتدلمتعّلق بتطبیق غرامة المصالحة با)2(ريبالرجوع إلى المنشور الوزا

یجوز القبول كونه من حیث المدلول اتفاق بالتراضي، یعني أن هذا النمط من التسویة یجوز أن 
والموافقة الواضحة والمعلنة للمخالف وٕاّال فإنه یَعّد باِطًال.

وز لإلدارة أن تفرضها على المخالف، یجومن هنا یظهر أن المصالحة لیست حًقا ألي منهما، فال 
كما أّنها غیر ملزمة بقبولها إذا طلبها مرتكب المخالفة ولهذا یمكن لإلدارة أن رفض طلب المخالف 

بالمصالحة أو قبوله وهذا وفًقا لمقتضیات المصلحة العامة:
متمّثلة في وال یمكن بتصّور قیام المصالحة في مادة الممارسات التجاریة إال بتوافر شروط وال

األطراف أي اإلدارة المكّلفة بالتجارة والمخالف لقانون الممارسات التجاریة.
باإلضافة إلى شروط أخرى إجرائیة وجب إّتباعها حتى یكون إجراء المصالحة مرتب ألثاره 

القانونیة.
الشروط الواجب توافرها في مرتكب الجریمة.-أ

ات المنصوص علیها في القانون المطّبق على یحق لكل من أرتكب مخالفة من المخالف
الممارسات التجاریة أن یجري مصالحة مع اإلدارة.

الذي یحدد نموذج االستدعاء المرسل من قبل إدارة التجارة للعون االقتصادي.02الملحق رقم -1
.2006إجراء خاص وزارة التجارة لسنة 01منشور وزاري رقم -)2(
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ولكي یتمكن من المخالف من طلب المصالحة الّبد من توافر شروط ولعل أّهم شرط یمكن 
)1(استخالصه من قانون الممارسات التجاریة، وهو أّال یكون المخالف في حالة عود.

العائد وفًقا لقانون الممارسات التجاریة من سبق الحكم علیه قضائیا بسبب جریمة ویقصد بالمخالف 
من جرائم الممارسات رتكابه جریمة أخرى امن جرائم الممارسات التجاریة مند أقل من سنتین ومن 

التجاریة.
كل شخص صدر ضّده جزاء بسبب الممارسات التجاریةویقصد بالعود كذلك وفقا لقانون 

مة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وهذا خروج عن األصل العام المعمول به في جری
قانون العقوبات.

فالتصالح یصدر عن العون اإلقتصادي 04/02من القانون 60لمادة وبالرجوع إلى نص ا
المخالف والعون اإلقتصادي قد یكون شخًصا طبیعیا أو شخًصا معنویا.

المطلوبة باألهلیةن یصدر التصالح من شخص وهو متمّتع أیعي یجب فبالنسبة للشخص الطب
لمباشرة الحقوق المدنیة، حیث یجب أن یكون متمّتًعا بسن الرشد وبقواه العقلیة وتجدر اإلشارة إلى 

18ثمانیة عشر سنة كاملة (سن الرشد المطلوب هنا هو سن الرشد الجزائي وهو 
اإلدارة مهما كانت طبیعته سواء كان شخًصا طبیعًیا أو والشخص المعني بالمصالحة مع )2(سنة)

و بقصد أطار المهني العادي إلنشاطه في امعنوًیا منتًجا، تاجًرا، مقّدم خدمات حرفي یمارس
تحقیق الغایة التي تأّسس من أجلها ومادامت المصالحة عقد رضائي فإّنه یجوز للعون اإلقتصادي 

)3(حة شریطة أن تكون الوكالة مكتوبة.توكیل من ینوب عنه في إجراء المصال

واألصل أن التصالح ال یقبل من ورثة العون اإلقتصادي على اعتبار أّن الوفاة تؤّدي إلى انقضاء 
الدعوى العمومیة، وحتى وغّن تم التصالح ودفع الورثة المبلغ فإّنه یمكنهم رفع دعوى إداریة بإبطال 

)4(التصالح وٕارجاع المبالغ المدفوعة.

المعّدل والمتمم.04/02من القانون رقم 62المادة -)1(
.294خدیحي أحمد، المرجع السابق، ص-)2(
.131صالمرجع السابق ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاصعة أحسن، یأنظر: بوسق-)3(
.295خدیحي أحمد، المرجع السابق، ص-)4(
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شخًصا معنوًیا، فالمعروف أن الشخص المعنوي من النتائج المترتبة االقتصاديأما إذا كان العون 
له بالشخصیة القانونیة، نائب قانوني یبرم العقود باسمه ولحسابه ویرفع الدعاوى االعترافعلى 

.1أمام القضاء باسمه

ترتب على ذلك عدم قبول من هنا رفع الدعوى عن الشخص المعنوي من غیر نائبها القانوني و 
، وهذا ما سیطبق على المصالحة، فإذا تم التصالح من قبل شخص غیر )2(الصفةالنتفاءالدعوى 

مؤهل قانوًنا لتمثیل الشخص المعنوي هنا تكون إجراءات المصالحة باطلة.

الشروط المتعّلقة باإلدارة.-ب

لى تحدید الجهة اإلداریة المختّصة في البّد من توافر شروط متعلقة باإلدارة، ومن باب او 
القیام بإجراءات المصالحة وهذا لما یترتب على ذلك من آثار خصوًصا بطالن إجراءات 

المصالحة.

وبالتالي فالمصالحة یجب أن تكون من قبل ممّثل اإلدارة، وهذا األخیر یختلف باختالف مبلغ 
.)3(المصالحة

لیلیة للمخالفة تتضمن طبیعة المخالفة وتاریخ معاینتها واسم فتقوم إدارة التجارة بتحریر بطاقة تح
ولقب المخالف وعنوانه ورقم سجله التجاري وطبیعة النشاط الممارس وتحدید غرامة المصالحة 

.4المقترح وكذا التخفیض إن وجد 

ود فیختص المدیر الوالئي المَكّلف بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة المعاینة في حد
دج استناًدا إلى المحضر المحّرر من قبل الموّظفین 1000000غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار 

.38و 37و 35المؤهلین قانونا، ویتعّلق األمر بالجرائم المنصوص علیها في المواد 

المعدل والمتمم.تضمن القانون المدنيی1975سبتمبر 26مؤرخ في، 75/58مر أمن50المادة -1
اإلجراءات المدنیة واإلداریة.المتضمن 08/09رقم من قانون 13المادة -)2(
المعّدل والمّتّمْم.04/02من القانون 60المادة -)3(
المتضمن البطاقة التحلیلیة للمخالفة.03الملحق -4
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ثانیا: مبلغ غرامة المصالحة.

غ غرامة المصالحة مما جعلها المعدل والمتمم ضبط كیفیات تحدید مبل04/02إن القانون رقم 
في حدود العقوبة المقّررة قانونا إّال أن المشّرع لم یحّدد مرجًعا لتقدیر قیمة غرامة المصالحة 

المعدل والمتمم أعطى لإلدارة المختصة سلطة تقدیریة في تحدید 04/02وبالرجوع إلى القانون رقم 
األقدر على تحدید الغرامات بَما یتناسب َمَع مبلغ الغرامة ولعّل هذا شيء منطقي ألّن اإلدارة هي 

جسامة الجریمة المرتكبة مستعینا بذلك بالحد األدنى واألقصى للعقوبة المقّررة للجریمة.

والجدیر بالذكر أن النص التنظیمي المتعّلق بتطبیق غرامات المصالحة، حیث جعلها تخضع 
س واضحة وهذا بمراعاة طبیعة النشاط للجهة التي لها صالحیة اقتراح المصالحة مع مراعاة أس

.)1(وأهمیة قیمة المنتوجات، األضرار الناجمة

یختص الوزیر المكّلف بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت الغرامة تفوق ملیون دج أو تقل عن -
دج) والجدیر بالذكر أن المشرع قد أغفل حالة كون الغرامة تساوي ثالثة 3000000ثالثة مالیین(

(دج).مالیین

وبالرجوع إلى جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والمعاقب علیها بالغرامة المالیة من ملیون 
دج إلى ثالثة مالین فالقاضي قد یعاقب المخالف بالحد األدنى وقد یتعّرض المخالف للحد 

ثة مالیین دج األقصى، ومن هنا یمكن القول بأّنه في حال ما إذا كانت الغرامة المالیة تساوي ثال
فإنه یمكن التصالح.

ن القانون المخالف من االعتراض على مبلغ المصالحة بحیث أجاز له تحریر وثیقة تسمى وقد مكّ 
على مبلغ غرامة المصالحة بحیث یبین فیه إسمه ولقبه ورقم وتاریخ المحضر ومبلغ باالعتراض

على مبلغ الغرامة اعتراضهأسباب الغرامة المقترح من طرف األعوان ، بحیث یشرح فیه المخالف 

.2006/ / إجراء خاص وزارة التجارة01زاري رقم و منشور -)1(
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ویقدم في تاریخ ثمانیة ابتداء من تاریخ اقتراح غرامة المصالحة  إلدارة التجارة وهذا بعد توقیعه من 
.1المخالف

من 60ولإلدارة السلطة التقدیریة في قبول أو رفض هذا االعتراض وهذا حسب نص المادة 
بناء المعدل والمتمم وبناء على المحضر المحرر من قبل األعوان وكذلك 04/02القانون رقم 

على مبلغ غرامة المصالحة المقترح و أسباب االعتراض المعروضة من قبل المخالف، یتم مراجعة 
وهذا في أجل أقصاه ثالثون یوما ابتداء مقترح وأمر المخالف بالدفع لمصالح خزینة الوالیةالمبلغ ال

.2من تاریخ التبلیغ بالمبلغ الجدید

المقدم من المخالف وترسل له أمرا االعتراضوبناء على األسباب السابقة یمكن لإلدارة رفض 
30لى مبلغ الغرامة وهذا في أجل بالدفع بحیث تخطره اإلدارة بضرورة الدفع لرفض االعتراض ع

.3ویوما من تاریخ التبلیغ

" شهادة معاینة بتسلیم وثیقة تسمى في حالة سداد المخالف مبلغ غرامة مصالحة تقدم إدارة التجارة 
وهذ الوثیقة تعتبر وسیلة إثبات للدفع وكذلك یحفظ على أساسها ملف القضیة وٕانهاء التسدید"
.4نهائیاالمنازعة 

، ویتعّین على اإلدارة المكلفة بالتجارة إحالة )5(وفي حالة العود فإنُه ال یجوز التصالحغیر أنهُ 
اإلجراءات الالزمة.ذالمحاضر إلى وكیل الجمهوریة قصد اتخا

یالحاالت المقّررة من النظام العام فال یجوز التصالح بشأن جرائم الجدیر بالذكر أّن عدم التصالح فو 
االقتصاديومرتكبها في حالة عود وٕاّال اعتبر المكلف بالمصالحة مع العون الممارسات التجاریة 

في في حالة تسّتر ویكون عرضة للمتابعة الجزائیة كما یمكن أن یكون عرضة لجریمة التزویر 
محّررات رسمیة.

المتضمن اعتراض على مبلغ غرامة المصالحة.05الملحق رقم -1
المضمن االمر بالدفع6الملحق رقم -2
.07الملحق -3
المتضمن شھاة معاینة التسدید.08الملحق  رقم -4
المعّدل والمتمم.04/02من القانون رقم 47المادة -)5(
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وقد حّدد المنشور الوزاري المتعّلق بكیفیات تطبیق أحكام غرامة المصالحة، وقد أتم هذا المنشور
بمعاییر وطرق لتقدیر غرامة المصالحة وتتمثل هذه المعاییر في:

، وقد حّدد االقتصاديوهذا بحسب النشاط الممارس من قبل العون معیار طبیعة النشاط: -1
المنشور الوزاري األصناف إلى ثالثة أصناف وهي:

تجارة التجزئة.-

تجارة الجملة.-

تجارة اإلستراد-

هي معاییر أخرى تتعّلق بأهمیة قیمة المنتوجات والخدمات موضوع : و المعاییر األخرى-2
المخالفة وسلوك المخالف.

وقد استثنى المنشور الوزاري تطبیق هذه المعاییر على جریمة عدم الفوترة كون مبلغ الغرامة 
.)1(من قیمة السلع المتبادلة دون فوترة%80الخاص بها محّدد ب 

المخالفین حق المعارضة في مبلغ الغرامة المحّددة من القتصادییناوقد أعطى القانون لألعوان 
بتداء من تاریخ تسّلْم اقبل المكّلفین بالتجارة حیث یمكن رفع المعارضة في أجل ثمانیة أیام 

المحضر.

من قیمة مبلغ المصالحة المقترح من قبل %20وفي المقابل فإن المشّرع قد أعطى تخفیًضا 
الذي یقبل بالمصالحة دون معارضة منه.االقتصاديصالح العون الموظفین المؤهلین ل

حتى یمتنع عن تقییم المعارضةوكذلك االقتصاديولعّل المشرع لجأ لهذا التخفیض كتحفیز للعون 
من باب التخفیف على إدارة التجارة من كثرة المعارضات والتي ستراها في األخیر دون جدوى ألنه 

ة التقدیریة لإلدارة المكّلفة بالتجارة.في جمیع األحوال فإن السلط

ل والمتمم.المعدّ 04/02من القانون رقم 33المادة -)1(
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للمصالحة.اإلجرائیة ثالثا: الشروط 

واإلدارة، إذ یجوز االقتصاديإن المصالحة هي مكنة جعلها المشّرع في متناول كل من العون 
لمرتكب المخالفة طلبها واإلدارة لیست ملزمة بقبولها وحتى بالّرد علیها.

مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة مثلها مثل وما یالحظ أن المصالحة في مجال
)1(المصالحة في المجال الجمركي ومجال الصرف.

ومن هنا یجب أن تتوافر المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة على شروط إجرائیة تتمثل في 
المصالحة والّرد على المصالحة.اقتراح

المصالحة:اقتراح-أ

الرجوع إلى المنشور الوزاري المتعلق بتطبیق أحكام غرامة المصالحة والذي ینص ب
صراحة على أّنه یجب على األعوان المؤهلین أن یشعروا المخالف عند تحریر المحاضر بإجراء 

زاع وبالتالي المتابعات المصالحة كتسویة وّدیة تسمح في حالة تسدید مبلغ الغرامة المقترح بإنهاء الن
كما یجب على المحّققین الذین عاینوا المخالفة إعالم المخالف بمبلغ المصالحة المقترح ،ئیةالقضا

عند تحریر المحضر وبحضوره لتمكینه من القبول أو الرفض ویشار إلى ذلك في حینه في 
المعّدل والمتمم تنص أن المبادرة 04/02من القانون رقم 61المحضر وبالرجوع إلى أحكام المادة 

المحاضر، حیث یقترحون حرروابمبادرة السلطة اإلداریة المختصة بواسطة الموظفون الذین تكون
على مرتكبي المخالفات في حدود الغرامات المالیة المنصوص علیها في القانون.

یستشّف من حكمها أّن اإلدارة غیر ملزمة بقبول 60نص المادة إلىغیر أنه وبالنظر
علیها تراح المصالحة كما أنها غیر ملزمة بقبول المصالحة المعروضة المصالحة المعروضة باق

)2(من مرتكب المخالفة.

وما 104، المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاصأحسن بوسقیعة-)1(
بعدها.

.250صنفسهالمرجع -)2(
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وهذا تناقض في النصوص القانونیة غیر أنه وبالنظر إلى أهمیة المصالحة كطریق بدیل لتسویة 
المنازعات وبدورها في تخفیف القضایا على عاتق القضاء الجزائي وبالنظر غلى دور المصالحة 

ي تحصیل مبالغ مالیة طائلة للخزینة العمومیة فهي أصبحت حالًیا مثلها مثل الضرائب في مدى ف
األهمیة من حیث التحصیل، فلذلك فإجراء المصالحة إجراء وجوبي من طرف اإلدارة المكّلفة 

بوجود إجراء المصالحة إلنهاء النزاع.االقتصادیینبالتجارة بحیث یجب علیهم إعالم األعوان 

جواب إقتراح المصالحة:-2

عند اقتراح المصالحة فیكون للمخالف إما قبول المصالحة وغما رفضها وال یوجد شيء في القانون 
یجبر المخالف على قبول المصالحة.

فإذا قبل المخالف المصالحة ودفع غرامة المصالحة وضعت المصالحة حًدا للنزاع.

ا یقوم المدیر الوالئي المكلف بالتجارة بإرسال المصالحة، فهناقتراحأّما إذا رفض المخالف 
حریك الّدعوى العمومیة، كما یجوز لممثل الوزیر المكلف المحاضر إلى وكیل الجمهوریة من أجل ت

ن یقدم طلبات أبالتجارة والمؤّهل قانوًنا حّتى وٕان لم تكن اإلدارة بالتجارة طرفا في الدعوى العمومیة 
القضائیة المختّصة فیما یُخص جرائم الممارسات التجاریة.كتابیة أو شفویة أمام الجهات

رفع معارضة لدى إدارة التجارة في حالة اعتراضه على مبلغ االقتصادیینكما یمكن لألعوان 
المصالحة المّسجل وذلك أمام مدیر التجارة بالوالیة أو وزیر التجارة، بشرط احترام اآلجال المحّددة 

.)1(وهي ثمانیة أیام من تاریخ تسّلم المحضرقانوًنا إلبداء معارضتهم 

وهنا تكون السلطة التقدیریة لإلدارة المكلفة بالتجارة في قبول أو رفض طلب المعارضة.

المعّدل والمتمم.04/02من القانون رقم 61/02المادة -)1(
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: لثالفرع الثا

آثار المصالحة.

للمصالحة أثرین بالغین على جرائم الممارسات التجاریة حیث انه بدفع غرامة المصالحة وٕاتباع 
الفقرة (كلیة المطلوبة تنقضي الدعوى العمومیة وبالتالي ال یمكن اللجوء إلى القضاء اإلجراءات الش

وتثبیت الحقوق سواء تلك اعترف بها القانون لإلدارة في مواجهة المخالف أو التي اعترف )األولى
).ةثانیالفقرة ال( بها القانون للمخالف في مواجهة اإلدارة 

: ىولالفقرة األ 

ى انقضاء الدعوى العمومیة.أثر المصالحة عل

الموالیة للموافقة على )یوًما45وأربعین (خمسةخالل في حالة عدم دفع غرامة المصالحة 
المصالحة، ولم یقدم المخالف الوثائق التي تثبت بأنه قد دفع مبلغ المصالحة، ولم یقدم المخالف 

ف على وكیل الجمهوریة قصد الوثائق التي تثبت بأنه قد دفع مبلغ المصالحة فهنا یحال المل
.)2(ابة العامةیمحضر للنالجزائیة تنهي المتابعة الجزائیة حتى قبل إرسال الفالمصالحة، )1(المتابعة.

أما إذا كان ملف القضیة موجود على مستوى النیابة العامة، وقام المخالف بدفع غرامة المصالحة 
كانت النیابة العامة قد تصرفت في الملف فحركت ، أما إذا فهنا تقوم النیابة بحفظ أوراق القضیة

الدعوى العمومیة إما برفع القضیة إلى التحقیق أو بإحالتها على المحكمة ففي هذه الحالة یتحول 
اختصاص اتخاذ التدبیر المناسب إلى هاتین الجهتین :

والمتمم.المعّدل 04/02من القانون رقم 61/04المادة -)1(
المعّدل والمتمم.04/02من القانون رقم 61/5المادة -)2(
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ا أو قرارا تصدر الجهة المختصة أمر االتهامأو غرفة فإذا كانت القضیة أمام قاضي التحقیق-
وٕاذا كان المتهم رهن الحبس االحتیاطي یخلى المصالحة،بأن ال وجه للمتابعة بسبب انعقاد 

.1سبیله بمجرد انعقاد المصالحة

أما إذا كانت القضیة أمام جهات الحكم یتعین علیها التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب -
قضت المحكمة العلیا بأن المصالحة المصالحة، وقدالمصالحة ومنهم من یحكم بالبراءة بسبب 

)2(الدعوى العمومیة ولیس إلى البراءة، فال یجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة.انقضاءتؤّدي إلى 

وحسب رأینا أنه وبمجرد ارتكاب العون االقتصادي لجریمة من جرائم الممارسات التجاریة وقبل 
الملف إلى المحكمة فال یمكن بأي حال من وتم تحویل  المصالحة وقام بدفع مبلغ المصالحة 

األحوال الحكم بالبراءة ألن البراءة تقترن بعدم وجود جریمة إما النتفاء أحد أركانها أو لوجود سبب 
، وحیث أن جرائم الممارسات التجاریة جرائم شكلیة تقع بمجرد اتیان السلوك 3من أسباب اإلباحة 

ون فالجریمة واقعة المحالة وبالتالي ال مجال للحدیث عن المجرم أو االمتناع عما أمر به القان
البراءة فالمسألة تتعلق هنا بانقضاء الدعوى العمومیة للمصالحة الجزائیة وهذا تطبیقا لنص المادة 

انقضاء الدعوى العمومیة في مصالحة بالنسبة للمتهم للأثر ونیكو هذا ج ، من ق .إ.لسادسةا
السادسة، وهذا ما نصت علیه المادة )4(ر حكم بات في الدعوىمتى كان صدور الصلح قبل صدو 

.من قانون اإلجراءات الجزائیة

یر بالذكر أن الدعوى العمومیة ال تنقضي بالمصالحة إّال إذا توافرت فیها الشروط الموضوعیة دوالج
من توافر بعد التأكد من قبل نهائیة، وهذاأصبحت ومن هنا یمكن القول أنها جرائیةوالشروط اال

.201و002المرجع السابق، صالمصالحة بوجه عام والمصالحة الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة، -1

عام المصالحة بوجهأحسن بوسقیعة، و 201، المرجع السابق، صالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -)2(
.201المرجع السابق، صوالمصالحة الجمركیة بوجه خاص،

.المعدل والمتممقانون العقوباتالمتضمن 66/156األمر من40و 39المادة -3

، العدد مجلة الدراسات الحقوقیة، العدالة التصالحیة كصورة من صور اإلجازة التشریعیة في الجرائم اإلقتصادیةحزاب نادیة، -)4(
.95ن، جامعة األغواط، صالثام
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األوراق المثبتة للمصالحة وتطابقها مع الوقائع، وكذا التحقق من أن المتصالح مع اإلدارة قد أّدى 
فیقع على القاضي التزام قانوني قبل إصداره للحكم بانقضاء الدعوى العمومیة إلتزاماته مالیة

في الحكم وتسبیبه بالمصالحة التحقق من ملف المصالحة ومن جمیع هذه الشروط المذكورة وذكرها
وٕاال كان حكمه معیبا بعدم المشروعیة موجبا للنقض.

:ةثانیالفقرة ال

تثبیت الحقوق.

ثبات الحقوق إمن اآلثار المترتبة على المصالحة تثبیت الحقوق، ویقصد بتثبیت الحقوق، 
مبلغ واإلعتراف بها اإلدارة للمخالف ویشمل تثبیت الحقوق بالنسبة لإلدارة في الحصول على 

مة والذي تّم تحدیده في المحضر. أما بالنسبة للمخالف فبعد دفعه لمبلغ الغرامة لدى الخزینة الغرا
العمومیة.

یقوم المدیر الوالئي بإعداد شهادة معاینة التسدید، هذه األخیرة تدرج في ملف القضیة الذي یحفظ 
)1(.دون متابعة من طرف المصلحة المكلفة بالمنازعات

الغیر بالمصالحة فال ینصرف أثر العقد لغیر المتعاقدین انتفاعبة للغیر فاألصل هو عدم أما بالنس
فإذا تعّدد المتهمون وأحدهم ارتض المصالحة فإن الدعوى العمومیة تنقضي بالنسبة له وتبقى في 

فصل القضاء الفرنسي في هذه شركاء، حیثسواء كانوا فاعلین أو حق اآلخرین غیر المتصالحین
على الفاعلین اآلخرین والشركاء دفع الجزاءات المالیة  كاملة بالتضامن فیما بینهم المسألة بأنه

ولإلدارة عند تحصیل العقوبات المالیة أن تخصم المبالغ التي سبق دون خصم حصة المتصالحین 
.2أن حصلت علیها من المتهم المتصالح معها 

وقد من هنا نستقر على مبدأین :

.2006/ إجراء خاص وزارة التجارة/ 01منشور وزاري رقم -)1(
2-CASS.Crim26-08-1954 :
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كان طرفا فیها وال یمكن أن تكون یستفید منها إال من المصالحة الهو أن المبدأ األول-
مصالحة أحد األطراف القابلین بالمصالحة سببا في امتناع المتابعة عن اآلخرین الذین رفضوا 

المصالحة وهذا لشخصیة المصالحة.

للمتهمین ات المالیة أما المبدأ الثاني هو أن المصالحة ال تؤخذ بعین االعتبار عند تحدید العقوب-
غیر المتصالحین ، فعلى جهات الحكم أن تقضي علیهم بكامل الجزاءات المالیة المقررة للفعل 

.1المنسوب إلیهم من دون المبلغ الذي دفعه الطرف المتصالح مع اإلدارة

لغیر آثارها فال یضار اإذا من حیث آثار المصالحة تتفق القوانین التي تجیز المصالحة على نسبیة 
منها وال ینتفع ومن جهة أحرى ال تحدث المصالحة آثارها إذا اعترض سبیلها سبب من أسباب 

.2تعطیلها أو بطالنها 

المطلب الثاني: 

.الطریق القضائي لمتابعة جرائم الممارسات التجاریة

ى األصل أن الطریق القضائي هو األصل في المتابعة عن جرائم الممارسات التجاریة، حیث یتلق
وكیل الجمهوریة المحاضر التي تثبت الجریمة التي قام بها العون اإلقتصادي والمقدمة من طرف 
المدیر الوالئي المكلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالتجارة حیث یتم تحریك الدعوى العمومیة 

ر في المتابعة ومباشرتها بأمر من النیابة العامة أي أّنُه ال یكون لإلدارة المكّلفة بالتجارة أي دو 
.)3(الجزائیة

ویعتبر المسلك القضائي الحل النهائي للمتابعة في جرائم الممارسات في حالتین:

.201المرجع السابق، صالمصالحة بوجه عام والمصالحة الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة، -1
09ص،نفسهالمرجع - -2
.219و218ص، 2009الجزائر ،،دون طبعة دار هومة ، لخاصالوجیز في القانون الجزائیابوسقیعة ، أحسن -)3(
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ابعتهمتالحة وتتم ـال یستفید فیها المخالف من المصالعودبحیثفي األولى: متمثلةحالةال-
)1(قضائیا.

ة مالیین ـــــة المعاقب علیها ثالثـــــــموهي حالة الجرائم التي تفوق قیمة الغرا:أما الحالة الثانیة
) 2(.(دج)

وانقضاء الدعوى ( فرع أول)،ومن هنا من الضروري تحدید طرق تحریك الدعوى العمومیة 
( فرع ثاني).العمومیة 

الفرع األول: 

تحریك الدعوى العمومیة.

حق المجتمع في تقریر تحرك الدعوى العمومیة باعتبارها الوسیلة المقررة قانونا القتضاء 
وقد خول أشخاصا آخرین الحق في طلب )(الفقرة األولىالعقاب من طرف النیابة العامة أصال 

الفقرة (واإلدارة المكلفة بالتجارة)انیةثالفقرة ال(تحریك الدعوى العمویة ویتمثل في المضرور 
.)بعةراالفقرة ال(وجمعیات حمایة المستهلك )الثالثة

:الفقرة األولى

:بصدد الدعوى في جرائم الممارسات التجاریةالعامةور النیابةد

الممارسات من الضروري تحدید مفهوم جهاز النیابة العامة واالختصاصات المخولة له بشأن جرائم 
التجاریة.

تعریف النیابة العامة.أوال:

إجراءات الدعوى تعتبر النیابة العامة صاحبة اإلختصاص األصیل في تحریك ومباشرة 
و التصالح بشأنها مالم یوجد أالعمومیة، والتي تعتبر حق للمجتمع، فال یجوز لها التنازل عنها 

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 62المادة -)1(
المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 60المادة -)2(
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الدعوى العمومیة هي الوسیلة القانونیة التي تملكها حیث تعتبر ، هناك نص خاص بغیر العكس
مطالبة بتوقیع الجزاء على مرتكب الجریمة أمام القضاء.لالنیابة العامة ل

من قانون 29باعتبار النیابة العامة هي التي تحرك وتباشر الدعوى العمومیة طبًقا لنص المادة و 
من قانون إجراءات 36مة وهذا بالرجوع لنص المادة ءالمخاصیة الجراءات الجزائیة فهي تتمتع بإلا

ما ویقرر جزائیة والتي تنص على أّنه یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوي والبالغات 
و یأمر بحفظها أیتخذ شأنها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكم للنظر فیها 

في أقرب اآلجال.الجانيعرفكان بمقرر یكون قابًال دائما للمراجعة إذا 

ومقتضى هذا المبدأ أن یلزم النیابة العامة لدى علمها بوقوع الشرعیة،وهذا ما یطلق علیه بنظام 
واستعمالها أي إقامتها أمام القضاء إذا ما ثبت للنیابة العامة توافر الجریمة بتحریك الدعوى الجزائیة 

وانتفت أي عقبة إجرائیة تحول معین،أركان الجریمة وثبت نشوء المسؤولیة على عاتق شخص 
1الحكم.دون تحریك الدعوى ضده وٕاقامتها لدى قضاة 

تحریك الدعوى العمومیة فيمة ءابة العامة تتمّتع بقدر من المالنستخلص من هذه المادة بأن النی
مة بحیث ال تستطیع ئوحفظ الوراق ولكن إذا حركت النیابة العامة الدعوى العمومیة تفقد سلطة المال

ةسحب الدعوى أو التنازل عنها ألن اإلختصاص في الفصل في الدعوى یصبح من صالحیة قضا
)2(التحقیق أو الحكم.

وصول نبأ الجریمة إلى علم النیابة یوم منالعمومیة صاص النیابة العامة في تحریكها للدعوى واخت
خیرة الدعوى العمومیة تلقائیا مالم تكن الجریمة من الجرائم التي یشترط تحرك هذه األحیث العامة،

أو وقد نص المشرع على هذه القیود في قانون العقوبات فیها المشرع شكوى أو طلب أو إذن
.الدستور

وقد أورد المشرع قیودا جدیدة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في تعدیل 
وهذا القید لفائدة مسیري المؤسسات العمومیة االقتصادیة ،2005قانون اإلجراءات الجزائیة لسنة 

.159محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص-1
.263، ص1990، المجلة القضائیة، سنة المجلس األعلىغرفة الجنح والمخالفات10/07/1990قرار رقم -)2(
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شرع قد أضاف قیدا فال یمكن تحریك الدعوى العمومیة إال بناء على شكوى مسبقة وبهذا یكون الم
جدیدا على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة وخرج في هذا القید عن المألوف وهو 
إیراد هذا القید في قانون اإلجراءات الجزائیة  بعدما تعودنا على المشرع إیراد القیود في قانون 

اإلجراءات الجزائیة.

ى العمومیة.النیابة العامة بصدد الدعو اختصاصاتثانیا:

)1(تتمّتْع النیابة العامة باختصاصات كسلطة اّتهام كأصل وكسلطة تحقیق كاستثناء.

أ/ اختصاصات النیابة العامة كسلطة اتهام.

استنادا لهذه المحاضر إما تحرك في محاضر جمع اإلستدالالت و االختصاصاتوتظهر هذه 
دعوى العمومیة من طرف النیابة العامة وتتباشر إجراءات الدعوى العمومیة، ویقصد بمباشرة ال

التخاذ جمیع اإلجراءات من یوم تحریك الدعوى من صدور الحكم البات.

أو التصّرف بحفظ محاضر جمع اإلستدالالت.

وهناك أسباب قانونیة للحفظ وتتمثل في: 

حد أركان الجریمة بحیث ال یمكن أ: ویقصد بح حفظ الدعوى لتغّلف عدم الجریمةلالحفظ -
إعطاؤها وصف الجریمة.

ویتوفر هذا السبب عند وجود نص التحریم وهناك نص آخر یمنع :ابقالعالمتناعالحفظ -
العقاب ألسباب.

عندما یتوافر الجاني على مانع من موانع المسؤولیة والتي وهذا:المسؤولیةالمتناعالحفظ -
مسؤولیة الجزائیة.تتمثل في صغر السن أو الجنون بحیث یترتب علیها عدم قیام ال

.12ص،2008، دون دار نشر، 2007دون طبعة، شرح قانون اإلجراءات الجزائیةعمر خوري، -)1(
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: فاألصل أن النیابة العامة إذا وصل إلى علمها نبأ الحفظ لعدم إمكان تحریك الدعوى العمومیة-
وقوع الجریمة، تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة تلقائیا تبًعا لخاصیة التلقائیة التي تتمتع 

على حّریة النیابة العاّمة قیود في تحریكها بها الدعوى العمومیة، غیر أّنه وفي حاالت معیّنة تقع
للدعوى العمومیة وهي ما یعرف باإلذن، والجرائم المقّیدة بشكوى، والطّلب، وهي ما یصطلح علیها 

.القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

ما یكون للحفظ وعادة،)1(ةأما األسباب الموضوعیة للحفظ فتعلق بموضوع الدعوى العمومی
لألسباب الموضوعیة اآلتیة:

، فإذا بقي المتهم مجهوًال، فإنُه یجوز تحریك ومباشرة إجراءات الدعوى الحفظ لعدم معرفة المتهم-
، غیر أنه من الناحیة اإلجرائیة ال یجوز إصدار حكم ضد مجهول.)2(العمومیة ضّد مجهول

القضائیة غیر كافیة لإلدانة الهیئة أن األدلة التي جمعتها اتضح فإذا:األدلةالحفظ لعدم كفایة -
ة، إعماال لخاصیة تحفظ النیابة العامة أوراق القضیة لعدم كفایة األدلّ االتهامعدم كفایة أدلة ل

مة الدعوى العمومیة.ءمال

ن أجاز للنیابة العامة االستعانة بمساعدین المشرع وفي سبیل تسهیل المهام للنیابة أوالجدید 
علمیة مكرر، حیث یكون هؤالء المساعدین ذو خبرة وكفاءة 35حسب نص المادة مختصین وهذا

مهامهم بعد انتدابهم وتأدیة الیمین القانونیة .یباشرون

.13ص السابق،خوري، المرجععمر -)1(
أو غیر مسمّى".یجوز تحریك الدعوي العمومیة ضّد شخص مسّمى من قانون اإلجراءات الجزائیة المعّدل والمتمم، " 67المادة -)2(



ألول                                           متابعة جرائم الممارسات التجاریةالفصل ا

284

ویكمن دور المساعدین في اإلنتقال إلى مكان ارتكاب الجربمةواإلطالع على الوثائق الالزمة 
حیث أنه وقبل التعدیل كانت النیابة في بعض العام،ل للنائب والمحاضر ویعدون بذلك تقریرا یرس

.1الجنح توجه طلبا افتتاحیا لقاضي التحقیق من أجل إجراء تحقیق ابتدائي

:الفقرة الثانیة

شكوى المستهلك المضرور.

األصل أّنه النیابة العامة هي صاحبة اإلختصاص األصل في تحریك الدعوى العمومیة، غیر أّنه 
ن أعطى الحق للمضرور بتحریك الدعوى العمومیة وهذا عن طریق اإلّدعاء المدني أمام القانو 

من قانون اإلجراءات الجزائیة " یجوز 72قاضي التحقیق المختص إقلیمیا وهذا حسب نص المادة 
لكل شخص متضّرر من جنایة أو جنحة أن یّدعى مدنیا أمام قاضي لتحقیق المختص فلكل من 

ة أو جنایة أن یّدعى مدنیا عن طریق تقدیم شكوى إلى قاضي التحقیق، كما لحقه ضرر من جنح
)2(یجّوز للمضرور أن یقدم هذه الشكوى إلى قاضي التحقیق في أي وقت أثناء سیر التحقیق.

، االفتتاحيففي هذه الحالة تكون الدعوى العمومیة قد حّركت من النیابة العامة بناء على الطلب 
حقیق أن یحیط باقي أطراف الدعوى علًما باإلّدعاء المدني.ویجب على قاضي الت

.)3(ویتحّدد قانون اإلجراءات الجزائیة شروًطا وجب توافرها

وقوع جریمة سواء كانت جنایة أو جنحة.- 1

أن یترتب على الجریمة ضرر شخصي ومحقق ومباشر.- 2

من قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم على أنه" التحقیق اإلبتدائي وجوبي في مواد الجنایات 67حیث تنص المادة - 1
أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا مالم تكن هناك نصوص خاصة ،كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة"

من قانون اإلجراءات الجزائیة " ال یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إال بموجب طلب من وكیل الجمهوریة إلجراء 67دة أما الما
التحقیق حتى ولو لم یكن بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها"

.37عمر خوري، المرجع السابق، ص-)2(
.ل والمتممالمعدمن قانون اإلجراءات الجزائیة77و76و 75المواد -)3(
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تابع لها قاضي التحقیق.أن یدفع المّدعي المدني موطنا من دائرة اختصاص المحكمة ال- 3

غیر مختّص فإّنه یستمع لطلبات النیابة أن یكون قاضي التحقیق مختًصا إقلیمیا أما إذا كان - 4
ق إج 77العاّمة ثم یأمر بإحالة المّدعي المدني إلى الجهة القضائیة المختّصة، وهذا حسب المادة 

)1(كما من حق المستهلك رفع دعوى جماعیة في شكل جمعیات.

وكذلك لكل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعواه أمام العدالة ضّد كل عون 
اقتصادي قام بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة، ویقوم عندها وكیل الجمهوریة بعرض 

2الشكوى على وكیل الجمهوریة إلبداء طلباته في أجل خمسة أیام.

تخذ صفة اإلدعاء بالحق الشخصي یقتصر على أن یقدم وینبغي بیان أن دور المشتكي الذي ا
شكواه إلى النیابة العامة ، فیتم تحریك دعوى الحق العام ، و تباشر النیابة العامة هذه الدعوى 

تطعن في الحكم الصادر من المحكمة بجمیع طرق أنوتقوم بدور المدعي ، وتتقدم بطلباتها ولها 
دعي بالحق الشخصي أي دور غیر دوره في تحریك دعوى ، ولیس للمالطعن المقررة بالقانون 

الحق العام ، إال أن له أن یباشر دعواه المدنیة أمام المحكمة الجزائیة ، وال شأن له في مباشرة 

، تخصص قانون األعمال، جامعة التقییس آلیة لحمایة المستهلك، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانونبشاطة زهیة، -)1(
.112، ص14/12/2017البلیدة، 

ة أن " یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنح:على أنهوالمتمممن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل 72تنص المادة -2
یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص ."

رأیه من نفس القانون تنص على" یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل خمسة أیام إلبداء 73أما المادة 
على وكیل الجمهوریة أن یبدي طلباته في أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ .ویجب

أن توجه طلبات النیابة العامة ضد شخص مسمى أو غیر مسمى .ویجوز 
وال یجوز لوكیل الجمهوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق، ما لم تكن الوقائع التي  ألسباب تمس الدعوى 

عها ال تقبل أي وصف جزائي .العمومیة نفسها غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من اجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض وقو 
وفي الحاالت التي ال یستجیب فیها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعلیه أن یكون فصله في هذا االمر بقرار مسبب.

وٕاذا كانت الشكوى المقدمة غیر مسبة تسببا كافیا أو ال تؤیدها مبررات كافیة جاز أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد 
.شخاص  الدین یكشف التحقیق عنهم "كل األ
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دعوى الحق العام ، فلیس له أن یطالب بفرض العقاب على المدعي علیه ،ألن خصومته اصرة 
.1على دعواه بالحق الشخصي

: ةالفقرة الثالث

تحریك الدعوى العمومیة بناء على طلب من جمعیات حمایة المستهلك.

من أهم أسباب ظهور جمعیات حمایة المستهلك هو وجود قوى غیر متوازنة في العالقة بین 
المهني والمستهلك وذلك ألن قدرة وتفوق المهني تجعل العروض متزایدة وتنّوع السلع والخدمات 

عدم قدرته على اإلختیار، أما السبب الثاني فیتعلق بدراسة النصوص المعروضة علیه تؤدي إلى
اإلستهالكیة التي ال یمكن للجهات الحكومة القیام بها لوحدها بل البد من سماع رأي المستهلكین 
بل البد من سماع رأي المستهلكین من خالل الجمعیات المهنیة أّما السبب الثالث فیتمثل في عدم 

ومیة في تلقي الشكاوي ومعالجتها ولكن بوجود جمعیات حمایة المستهلك فاألمر قدرة الجهات الحك
)2(یختلف حیث تسند لها هذه المهمة.

المتعلق بالجمعیات على أنها تجمع أشخاص طبیعیین 12/06وتعّرف الجمعیة وفق القانون 
تسخیر معارفهم على أساس تعاقدي لمّدة محّددة أو غیر محّددة ویشترك هؤالء األشخاص في

ووسائلهم تطّوًعا ولغرض غیر مربح.

وتلعب جمعیات حمایة المستهلك إلى توعیة المستهلك بالمخاطر المحدقة بأمنه وصّحته قبل 
استعماله للمنتوج وفي الحالة الثانیة وٕان قام باستخدامه أو استعماله وأحدى ضرًرا فإن الجمعیة 

تقوم بالّدفاع عن حّقه في ذلك.

سيیضافة إلى دورها الوقائي والتحسهنا یكون لجمعیات حمایة المستهلك دور دفاعي إومن
ویظهر دورها الّدفاعي في إمكانیتها تحریك الدعوى العمومیة عن طریق ممثلها القانوني على 

.172محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص-1
.116المرجع السابق ، صبشاطة زهیة ،-)2(
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القانوني الذي یرفع ممثلها اعتبارها شخًصا معنویا، فالبد من تمثیلها أمام القضاء عن طریق 
اسمها ولحسابها ویتمثل هذا الّنائب في رتبتها أو ما یسمى بالممثل القانوني.الدعاوي ب

من قانون الجمعیات على أّنه یمكنها أن تمثل أمام القضاء 16وهذا ما نصت علیه المادة 
وتمارس خصوًصا أمام المحاكم حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها عالقة بهدف الجمعیة 

أعضائها الفردیة أو الجماعیة.وتلحق ضرًرا بمصالح

وبالتالي فجمعیات حمایة المستهلك تتأسس مدنًیا أمام المحاكم الجزائیة للحصول على 
معّین اقتصاديالتعویض عن الضّرر الذي نتج عن جنحة تمس المستهلك، فإذا خالف عون 

یمكن لجمعیات حمایة قواعد شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ما یترتب عن ذلك جرائم، فهنا
المستهلك أن تحّرك الدعوى العمومیة وتتأسس مدنیا وتطالب بالتعویض عن الضرر المترّتب عن 

الجریمة وهذا ما یعرف بالدعوى المدنیة التبعیة.

حیث تكون دعوى التمثیل المشتركوتشترط بعض التشریعات على جمعیات حمایة المستهلك رفع 
هذه الوكالة بالكتابة وتثبتمن المستهلكین المضرورین أو أكثر ثنیناحائزة على توكیل خاص من 

التمثیل المشترك هي دعوى التعویض التي ترفعها جمعیات حمایة المستهلك نیابة وجوبا، ودعوى
كان نفس المصدر، ویكون و عن المستهلكین حمایة لهم محددة هویتهم وتعرضهم لنفس األخطار 

هؤالء المستهلكین ، كما یمكنها أن تطالب بإصالح الضرر وٕالزام طلب الجمعیة التعویض لصالح
.1البائع مثال بالضمان ، وهنا الجمعیات ترفع طلبات لصالح موكلیها ولیس لصالحها

لجمعیات ، وقد أجازري نجذ أن المشرع لم ینص على هذاغیر أنه بالرجوع إلى التشریع الجزائ
أحكام القانون ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة في دعوىحمایة المستهلك أن تتأسس كطرف 

.2المعدل والمتمم04/02

1-JEAN CALAIS –Auloy ,op.cit , p581 et suit.
اإلجراءات الجزائیة  من قانون02المعدل والمتمم على أنه " دون المساس بأحكام المادة 04/02من القانون رقم 65تنص المادة -2

یمكن جمعیات حمایة المستهلك ، والجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا للقانون ، وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة  
القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.

"لحقهم.ل على تعویض الضرر الذي كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصو 
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على أنه تجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع من قانون اإلجراءات الجزائیة03المادة وقد نّصت 
الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام القضائیة نفسها.

أّنه یجوز مباشرة الدعوى المدنیة على الجزائیة من قانون اإلجراءات04المادة كما تنص 
منفصلة عن الدعوى العمومیة على أنه ترجى المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة 

إذا كانت قد حّركت.أمامها لحین الفصل نهائیا في الدعوى العمومیة 

على الجزائي،األصل فیها ال یجوز إقامتها إستقالال أمام القضاء فالدعوى المدنیة التبعیة
اص إال ـاعتبار أن القاضي الجزائي غیر مختص بالنظر فیها وال یخوله القانون هذا االختص

.1استثناء 

تتبع الدعوى العمومیة من حیث اإلجراءات ألنها تخضع لقانون اإلجراءات الجزائیة ومن حیث ق
أحد الحكمین إما المصیر، فالقاضي الجزائي عندما یفصل في الدعوى العمومیة فإّنه یصدر 

بالبراءة، ففي حالة صدور حكم باإلدانة فإنه یتم الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة أما ٕاماباإلدانة و 
.إذا صدر حكم ببراءة المتهم ففي هذه الحالة كیف یتم الفصل في الدعوى المدنیة؟

لة فإن القاضي الجزائي فإذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجریمة أصًال أو عدم كفایة األد
یحكم بعدم اإلختصاص وللمضرور أن یلجأ إلى المحكمة المدنیة لطلب التعویض على أساس 
الخطأ أما إذا كان أساس البراءة هو عدم العقاب لتوافر مانع من موانع العقاب أو مانًعا من موانع 

)2(المسؤولیة فیحكم القاضي بالتعویضات لصالح المضرور.

التي ترفعها جمعیات حمایة المستهلك فیما یخص جرائم وى المدنیة بالتبعیةعدومن شروط ال
ممارسات التجاریة غیر المشروعة:

.290محمد سعید نمور ، المرجع السابق ،ص -1
.35عمر خوري، المرجع السابق، ص-)2(
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الدعوى المدنیة بنظر أن یكون هناك جریمة وقعت فعًال، فال یمكن أن یختص القضاء الجزائي -
الشرعي، للجریمة (ت فیه األركان الثالثةالتبعیة إذا لم یكن الفعل الذي سّبب الضرر قد توافر 

.المادي، المعنوي)

أن ینشأ عن الجریمة ضرر، والضرر هو األذى الذي یصیب الشخص المضرور ضرر في -
مصلحة محمیة قانوًنا والبد أن یكون محقق الوقوع ال احتمالي وأن یكون شخصیا ویكون إّما مادیا 

1أو معنویا أو جسمانیا.

الضرر والجریمة فالبد أن یكون الضرر ناشًئا عن جریمة.البّد من توافر عالقة الّسببیة بین-

رفعها التي تم فالشرط الجوهري لقبول الدعوى المدنیة التبعیة من طرف جمعیات حمایة المستهلك 
فإذا قد حّركت ومقبولة أما هذه الجهةالبد أن تكون الدعوى العمومیةأنهالجزائي، أمام القضاء 

االختصاصلجزائي یحكم بعدم جهة غیر مختّصة بنظرها فالقاضي ارفعت الدعوى العمومیة أمام
عویین مًعا، ونفس الشيء إذا حّركت الدعوى العمومیة بإجراءات باطلة ففي هذه الحالة دفي ال

یقضي القاضي الجزائي بعدم قبول الدعوى المدنیة حتى ولو كانت إجراءات هذه األخیرة صحیحة.

أن تكون الدعوى الجزائیة،لقبول الدعوى المدنیة تبعا للدعوى باإلضافة إلى هذا وحتى یشترط 
وعلیه فإن رفع الدعوى المدنیة على شخص آخر غیر الجزائیة،المدنیة موجهة للمتهم في الدعوى 

تكون بذلك الجزائي، ألنهافال یجوز قبولها أمام القضاء المتهم ال یجعلها تابعة للدعوى الجزائیة 
.)2(خارجة عن اختصاصها 

الدعوى العمومیة كوفاة المتهم انقضاءأما إذا انقضت الدعوى العمومیة ألي سبب من أسباب 
أو التقادم كانت الدعوى المدنیة غیر مقبولة أمام المحكمة الجزائیة.

. وقد نص قرار في المحكمة العلیا صادر عن الغرفة الجزائیة في إحدى حیثیاتھ على " إن 291محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص-1
م الجھات الجزائیة ال یمكن أن تتأسس إال على الجریمة التي تشكل مصدر الضرر المطالب بالتعویض عنھ"أنظر الدعوى المدنیة المرفوعة أما

.21:حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص
.291المرجع نفسھ ، ص-2
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أنه إذا تم تحریك الدعوى العمومیة ورفعت معها الدعوى المدنیة ثم انقضت االستثناءغیر أن 
االستمرارفإنه في هذه الحالة وجب على القاضي الجزائي ،صحیحةمومیة بعد رفعها الدعوى الع

1بالتبعیة.في نظر الدعوى المدنیة 

وفي جمیع األحوال سواء أخطرت جمعیات حمایة المستهلك أو المستهلك في حّد ذاته أو أي 
عامة تبقى صاحبة شخص مضرور من جریمة من جرائم الممارسات التجاریة، فإن النیابة ال

األصیل في تحریك ومباشرة إجراءات الدعوى العمومیة ألّنه وبمجرّد وصول نبأ االختصاص
، وهذا لتلقائیة الدعوى العمومیة باسم 2ارتكاب الجریمة إلى علم النیابة العامة تحرك الدعوى تلقائًیا

الخاص، غیر أن القانون ولحساب المجتمع القتضاء الحق العام في العقاب وتحقیق الردع العام و 
أعطى مكنة للمستهلك وجمعیات حمایة المستهلك أو وزیر التجارة بتحریك الدعوى واألصْح هو 
إخطار النیابة العامة لكي تتصل بالدعوى العمومیة، خصوًصا إذا لم یصل إلى علم النیابة العامة 

نبأ وقوع الجریمة.

:ةرابعالفقرة ال

اإلدارة المكلفة بالتجارةّ الدعوى العمومیة من قبلكتحری

األصل أن المشرع لم ینص على دور اإلدارة المكلفة بالتجارة في تحریك الدعوى العمومیة.

ودور اإلدارة المكلفة بالتجارة یمكن في الكشف والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة وقد 
أعطاهم المشرع سلطات قانونیة إزاء ذلك.

حاضر التي تبث جرائم الممارسات التجاریة وعرض مینحصر في تحریر الغیر أن عملهم 
التي ألقاها وااللتزاماتالمخالفین لقانون الممارسات التجاریة االقتصادیینالمصالحة على األعوان 

على عاتقهم وٕاجراء عرض المصالحة یكون فقط في األحوال التي یسمح بها القانون، وفي حالة 

.291: حسین طاھري، المرجع السابق  ، -1
.المعدل والمتممائیةقانون اإلجراءات الجز المتضمن 66/155األمر رقم من 02المادة -2
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حة یرسل المحضر المحّرر من قبل إدارة التجارة إلى وكیل الجمهوریة رفض المخالف للمصال
لیحّرك ویباشر إجراءات الدعوى العمومیة.

المشرع قد أننجد من قانون الممارسات التجاریة63المادة غیر أنه وبالرجوع إلى نص 
مارسات التجاریة لتتخذ أعطى سلطة للوزیر المكلف بالتجارة بإخطار النیابة العامة بوجود جرائم للم

النیابة العامة اإلجراءات الالزمة والتي تراها ضروریة.

كما أجاز القانون للوزیر المكلف بالتجارة أن یقدم أمام الجهات القضائیة المعّینة طلبات كتابیة 
المعّدل04/02أو شفویة في إطار المتابعات القضائیة الناشئة عن مخالفة تطبیق القانون رقم 

والمتّمم.

انه ال یمنع من التجاریة كمامن هنا یجوز لوزیر التجارة أن یخطر النیابة العامة بجرائم الممارسات 
، بحیث یطالب بكل ضرر سواء مادي أو معنوي ناتج عن ارتكاب س كطرف مدنيیإمكانیته التأس

یكون تأسس وزارة العون االقتصادي جریمة من جرائم الممارسات التجاریة ، وغالبا أن تدخل ما
التجارة كطرف مدني في القضایا الكبیرة أو الحساسة التي تمس بالمصلحة العامة أو تخل بالنظام 

العام االقتصادي.

الفرع الثاني: 

.انقضاء الدعوى العمومیة

باعتبار أن الدعوى العمومیة وسیلة القتضاء حق المجتمع في العقاب تستعملها النیابة العامة 
نونیة للدفاع عن مصالح المجتمع وهذا لتقریر العقاب الالزم لتحقیق الغرض من العقوبة كوسیلة قا

غیر أن هذه الدعوى ال یتصور أن تبقى ساریة المفعول لألبد فقد تكون والخاص،وهو الردع العام 
لألسباب المقررة قانونا.لالنقضاءعرضة 

د تضمن أسبابا عامة وأسبابا خاصة الدعوى العمومیة وقانقضاءعلى أسباب نص القانون وقد 
.ئهاالنقضا
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غاء النص التجریمي وصدور حكم في وفاه المتهم، التقادم، العفو الشامل وٕالهذه األسبابوتتمثل
.1أّما األسباب الخاصة فتتمثل في سحب الشكوى والصلح الجزائي.،بات

سباب الخاصة النقضاء الدعوى ) واأل(الفقرة األولىالدعوى العامة النقضاءمن هنا نتناول أسباب 
.(الفقرة الثانیة)

:ىولالفقرة األ 

الدعوى العمومیة.النقضاءاألسباب العامة 

وهي أسباب عامة، صالحة لجمیع الجرائم، فكل جرائم القانون العام تنقضي بوفاة المتهم 
والتقادم وٕالغاء النص التجریمي وصدور حكم بات.

:الوفاةأوال:

الدعوى العمومیة، فالعقویة ال توقع إال على مرتكب الجریمة، طبًقا انقضاءاة من أسباب تعتبر الوف
للمبدأ الدستوري شخصیة العقوبة، وهذا شيء منطقي وعادل فمن غیر المنطقي ومن غیر العدل 

أن یرتكب شخص جریمة معّینة ویطّبق الجزاء على أحد ورثته.

أثناء سیرها ى العمومیة امتنع رفعها أما إذا حدثت الوفاة كما أنه إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعو 
وجب على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى دون التعرض للموضوع ، وٕاذا صدرت بعد صدور 

.2حكم ابتدائي في الدعوى قبل الطعن فال تستطیع النیابة العامة الطعن

نمّیز متى حدثت الوفاة واألثر المترتْب عنها.ومن هنا

ا حدثت الوفاة قبل تحریك الدعوى العمومیة تأمر النیابة العامة بحفظ أوراق القضیة.فإذ-

فیصدر قاضي التحقیق االتهامأما إذا حدثت الوفاة وكان الملف أمام قاضي التحقیق أو غرفة -
أمًرا بانتفاء وجه الدعوى.

المعدل والمتممقانون اإلجراءات الجزائیةالمتضمن 155/ 66األمر رقم من 06المادة -1
15طاھري حسین ، المرجع السابق، ص-2
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اء الدعوى العمومیة.أما إذا حدثت الوفاة خالل مرحلة المحاكمة یصدر القاضي حكما بانقض-

أما إذا حدثت الوفاة بعد الحكم فتكون الدعوى انقضت بالحكم البات.-

والجذیر بالذكر أن سقوط الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم بعد رفعها ال یؤثر على سیر الدعوى 
أن یدخل الورثة لیحصل على التعویض و المدنیة المرفوعة معها ، وللمدعي بالحقوق المدنیة

.1هتهم أمام المحكمة الجزائیة التي تستمر أمامها الدعوى المدنیةمواج

:التقادمثانیا:

التقادم هو مضي فترة من الزمن یحددها القانون من تاریخ ارتكاب الجریمة دون أن یتخذ خاللها 
،ومن هنا یستنتج أن 2هذه الدعوى أي إجراء من إجراءات الدعوى ،مما یترتب علیه انقضاء 

نقضاء الدعوى العمومیة ، فإذا سقطت الدعوى بالتقادم فال یجوز الالعامةسباباألمن التقادم 
فالتقادم یعتبر عقاب في حّد ذاته فإذا ،امة وال یجوز النظر فیها من جدیدتحریكها من النیابة الع

دم.ره بالجریمة بعد فوات المیعاد وبعد سقوطها بالتقایلتذكفال داعي نسي المجتمع عقاب الجاني 

وذلك الزمنالدعوى العمومیة بالتقادم أي بمرور انقضاءوتأخد سائر التشریعات اإلجرائیة بمبدأ 
من منطلق أن عدم قیام النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة طوال فترة وجیزة معینة ومحددة 

اه حقه وال ألن صاحب الحق الذي یقف موقفا سلبیا تجالدعوى،یؤدي النقضاء هذه القانون،بنص 
یمارسه في وقت معین ، قد یخسر سبیل اللجوء  إلى القضاء لحمایة هذا الحق  وفي هذه الحالة 

.3ینقضي حقه بالتقادم 

وتعود الحكمة من تقریر التقادم إلى عدة مبررات نجملها في مایلي :

ن الفقه النسیان من الصفات التي تصف بها اإلنسان لذا فإن جانبا مالجریمة، وهذانسیان -
یبرر نظام التقادم بما یسمى قانون النسیان ، إذ أنه بمرور فترة طویلة على وقوع الجریمة دون 

، ودون مباشرة أي إجراء في سبیل تحریكها  فإن ذلك غالبا ما تحریك الدعوى العمومیة بشأنها 

.16و 15، صطاھري حسین ، المرجع السابق، 1
.268محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص-2

3 -VOIR : R.Merle et A. Vitu ,op.cit ,p.59.
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مجتمع ، یؤدي إلى نسیان الجریمة ونسیان آثارها ، سواء من جانب المجني علیه أو جانب ال
فال یتصور أن یطالب الرأي العام بمالحقة الجاني أو بتوقیع العقاب علیه  لجریمة أزال مرور 

.1الزمن جمیع نتائجها المادیة والمعنویة ، بل محاها من ذاكرة أفراد المجتمع

وتندثر الجریمة،ضیاع معالم الجریمة واندثار أدلتها فبمرور الزمن یغلب أن تضیع معالم -
، مما یجعل اإلثبات أمرا صعبا ، إذ قد یختفي بعض الشهود وقد یموت البعض اآلخر ، أدلتها 

.2، وحتى األدلة الموجودة تصبح أقل یقینااالتهامویصعب جمع أدلة 

من خوف وانفعال خالل الفترة خالل الفترة مابین تكبدهمن الخوف ، ومامعاناة الجاني-
كافیا في ذاته كعقاب للجاني ما هذا الخوف وهذا القلق ورب،ارتكابه الجریمة وحتى ینكشف أمره 

.3وردعه

تكریس فكرة االستقرار القانوني فلیس من المناسب أن تبقى الخصومة قائمة إلى ماال نهایة ، -
ألن ذلك یؤثر سلبا على استقرار المراكز القانونیة لألفراد ، مما یتطلب وضع حد لهذه الخصومة 

فترض معه أن المجتمع قد تنازل عن حقه في مالحقة الجاني وفي إن مر علیها زمن معین ی
4عقابه.

من النظام العام فلیس للمحكوم علیه أن یرفضه وال یجوز التنازل عنه ومن واجب التقادمیعدو 
المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها إذا ما تحققت شروطه ، وٕاذا دفع بالتقادم فیعد دفعا جوهریا من 

بالتقادم حكمة اإلجابة عنه ، فإذا أصدرت  المحكمة حكم اإلدانة دون االلتفات إلى الدفعواجب الم

.5إذ یفید منه جمیع المساهمین في الجریمة سواء من قدم للمحاكم أو لم یحاكمباطال ،جاء حكمها 

1- P.BOUZAT et J. PINATEL, Traite de droit pénal  et de criminologie, Tome II ,1970 p1009.
2- G. Stefani ,G Levasseur ,procédures pénale, Dalloz ,1975,p,116.

.270محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص-3
.270المرجع نفسھ ،ص-4
على 1981أفریل 30، وقد نص قرار صادر عن الغرفة الجزائیة مؤرخ بتاریخ .452جع السابق ،صنظام توفیق المجالي ، المر-5

أن " التقادم من النظام العام یمكن إثارتھ في كافة مراحل الدعوى مما یستوجب التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة" 
د مدتھا عن  ثالث سنوات ، فكانت بھذا الصنیع مجاوزة حیث أن مدیریة التجارة واألسعار المختصة بملف المخالفة عمدا فترة تزی

اآلجال االعتیادیة المقبولة قانونا ومانعة بذلك بدء الدعوى العمومیة قبل انقضاء مدة التقادم وعلیھ یتعین إثبات الدعوى العمومیة 
من ق.إ.ج "08و 07تطبیقا للمادتین 

.26و25أنظر : حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص
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الثوحیث أن جرائم الممارسات التجاریة جنًحا فإنها الدعوى العمومیة فیها تسقط بمضي ث
)1(الجریمة.ارتكابسنوات من یوم ) 3(

سنوات من تاریخ الحكم ) 5خمس (أّما العقوبة في مادة الجنح فتسقط بالتقادم بعد مضي 
والبات.نهائيال

والجدیر بالذكر أن مدة التقادم تنقطع بإجراءات التحقیق أو اإلتهام أو المحاكمة أو إجراءات 
وٕاجراءات التحقیق واالنتقال في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمياتخذتإذا واالستدالل

والتفتیش والضبط والقبض والحبس للمعاینة ونذب الخبراء وسماع الشهود واستجواب المتهمین 
المّدة من جدید ابتداء من یوم وتسريالمتابعة االحتیاطي والتكلیف بالحضور، وٕاجراءات 

.)2(طاعــــاالنق

ضیاع الوقت الذي مضى منها نتیجة اتخاذ أي إجراء في الدعوى مما التقادم مقتضاهدة قطاع موان
تحتسب فیها المدة بل تبدأ حساب من جدید من تاریخ االنقطاع وقد تتجدد مدة القانون فالینبه 

.3همین اــــــــــالمسأثره إلى جمیع یمتدالتقادم لها، وانقطــــاعالتقادم كلما انقطعت بإجراء قاطع 

إلى اإلدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى أدتأنه إذا طرأت إجراءات ،4المشرع وقد نص 
بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على تزویر أو استعمال مزور ، فإنه یجوز إعادة السیر فیها ، 

یوم إدانة الذي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى وحینئد یتعین اعتبار التقادم موقوفا من الیوم 
مقترف التزویر أو استعمال المزور.

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثالث سنوات ویتبع في شأن من قانون اإلجراءات الجزائیة. "08أنظر المادة -)1(
"07التقادم األحكام الموضحة في المادة 

ر الفكر لقانون ، المجلد األول، داالموسوعة الجنائیة الحدیثة " التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیةمحمد شتا أبو سعد، -)2(
.2011، في 2002للتوزیع، الكتاب القانوني الجامعي، مصر، 

.17حسین طاھري ، المرجع السابق ، -3
المتضمن قانون االجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.02-15من األمر رقم 02المعدلةوالمتممة بالمادة 66/155من األمر رقم 06المادة -4
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العفو الشامل:ثالثا:

العفو الشامل عن الجریمة هو إزالة الصفة التجریمیة عن الفعل المجرم بأثر رجعي یصبح كما 
لوكان مباحا وهو بمثابة تنازل من الهیئة االجتماعیة  عن حقوقها قبل الجاني و یكون بقانون 

، وٕان كانت قد رفعت وجب على المحكمة أن ة تكون علیها الدعوىیصح صدوره في أیة حال
.1تقضي بسقوط الدعوى ولو من تلقاء نفسها ألن قواعد انقضاء دعوى من النظام العام

ویزیل العفو الشامل أو كما السلطة التشریعیةالعفو الشامل هو العفو بقانون یصدر عن یصدر و 
من أساسها ، ویصدر بالدعوى العمومیة قبل اقترانها بحكم یصطلح علیه العفو العام حالة اإلجرام

بحیث یسقط كل عقوبة أصلیة كانت أو فرعیة وال یمنع من الحكم للمدعي ،وبعد الحكم بها
.2الشخصي بااللتزامات المدنیة

ل مفعول قانون العقوبات والقانون ال یعطل إال والعفو العام ال یكون إال بقانون ألن بصدوره یعطّ 
عن الفعل في جمیع صورها فتنقضي به جمیع یمیةر ر العفو العام هو محو الصفة التجوأثانون،بق

التكرار فال تنفذ وال تعد سابقة في صدوره،اآلثار الجنائیة المترتبة على الحكم باإلدانة في حال 
جمیع الحكم باإلدانة المشمول بقانون العفو كأن لم یكن ویمتد أثر العفو العام إلى ویعتبر

.3المساهمین في الجریمة باعتبار أن أثره ینصب على الجریمة ال مرتكبها

بقانون یصدر في أي مرحلة من مراحل سبق نجد أن العفو الشامل ال یكون إال من خالل ماو 
عن حقها في العقاب ومتى حدث العفو العام أزال الصفة االجتماعیةلهیئة اتنازل تبحیثالدعوى 

ل، فال جریمة وال عقوبة، وبالتالي یقع العفو الشامل على الركن الشرعي للجریمة التجریمة عن الفع
فیعدمه فیصبح الجاني كأنه لم یقم أصًال بالفعل محل العفو الشامل، ومن هنا یظهر الفرق بین 

أما ،جریمة فال جریمة وال عقوبة أصالً العفو الرئاسي والشامل فهذا األخیر یعدم الركن الشرعي لل
وبالتالي یكون العفو الرئاسي ذو طبیعة شخصیة و الرئاسي فیقع على العقوبة دون الجریمةالعف

تكون صفة الجاني فیها محل اعتبار ومن هنا ال یستفید من العفو الرئاسي من لم یرد إسمه ولقبه 

.17سابق، صلحسین طاھري ،المرجع-1
.453نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص -2
.454المرجع نفسھ، ص-3
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الشخص مرتكبا للجریمة محل العفو الرئاسي غیر أنه حصل على بالتالي یعتبر ، و في مرسوم العفو
1العفو في مجال العقوبة فقط.

ویكون العفو الرئاسي أو العفو الخاص عن العقوبة بإسقاطها كلها أو بعضها أو تخفیفها كلیا أو 
جزئیا وال یشمل العفو الخاص العقوبات اإلضافیة أي التكمیلیة والمقضي بها إلى جانب العقوبات 

.2ا تبعا للحكم الجزائياألصلیة ، كما ال یشمل االلتزامات المدنیة المحكوم به

فتقضي المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام،وسقوط الدعوى الجزائیة بالعفو هو أمر متعلق بالنظام 
العام ، إذا صدر عفو عام ، من تلقاء نفسها ، وال یملك المدعي علیه أن یطالب باستمرار  نظرها 

.3أمام القضاء حتى یثبت براءته

: صدور حكم باترابعا:

الحكم الذي أستنفذ جمیع طرق المقضي، وهوائي وبات حائز لقوة الشيء إذا صدر حكم نه
.ومتى صدر الحكم البات انقضت الدعوى العمومیة بالحكم البات4(الطعن العادیة وغیر العادیة

صدر حكم وتعني قوة الحكم البات في الدعوى الجنائیة امتناع سیر في إجراءات هذه الدعوى إذا
وقوة هذا الحكم البات قد أصبح عنوان الحقیقة ،حتى ولو ثبت بصورة قاطعة انه ، لهذه القوة حائز

لم یكن كذلك بالفعل ،كما تكون للحكم البات هذه القوة حتى ولو كان معیبا بعیب من العیوب التي 
یح اعتبارات بأن الشارع یفضل ترجوتعلل القوة القانونیة للحكم البات االنعداملم تصل به إلى درجة 

االستقرار القانوني ، فإذا انتهى الحكم البات بالبراءة أو اإلدانة فإنه بهذا الحكم تتحدد المراكز 
القانونیة ویتحدد وضع المتهم ، وال یجوز أن یتهدد هذا الوضع باحتمال الطعن في هذا الحكم أو 

االستقرار القانوني واألمن معاودة رفع الدعوى إذ أن ذلك ینال من احترام أحكام القضاء ویخل ب
أنه وهي مصالح مهمة  یجب على الشارع الحفاظ علیها ومن جهة أخرى فمن باب العدالةالقانوني 

ومابعدھا.282محمد سعید نمور، المرجع السابق ، ص ألكثر تفصیل حول الفرق بین العفو العام والخاص أنظر : -1
.453نظام توفیق المجالي ،المرجع السابق ، -2
.283بق ، ص محمد سعید نمور، المرجع السا-3
ناف إذا كنا بصدد حكم حضوري أما غیر العادیة هي ئطرق الطعن العادیة هي المعارضة إذا كنا بصدد حكم غیابي واإلست-)4(

.28الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر، أنظر عمر خوري، المرجع السابق، ص
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ال یحاسب الشخص مرتین على نفس الفعل ومن جهة أخرى فإن قوة الحكم البات في انهاء 
.1طاق محدودوحصر سلطات الدولة في نعامةالدعوى یجد علته في الحفاظ على الحریات ال

وحتى یكون الحكم البات سببا من انقضاء الدعوى العمومیة یجب أن یتوافر على شروط وهي:

حیث یعتبر الحكم الدعوى:فاصال في موضوع ن الحكم صادرا من القضاء الجزائيأن یكو -
محكمة جزائیةجزائیا مادام صادرا بشأن دعوى جزائیة وال یعتبر الحكم جزائیا ولو كان صادرا 

.2مادام أنه غیر متعلق بالدعوى الجزائیة 

یمكن الطعن فیه بكافة طرق ویقصد بالحكم البات أنه ذلك الحكم الذي الباتا:أن یكون الحكم -
یجوز طرحها من جدید على القضاء إال توافرت حالة أو بحیث الالقانون،الطعن المقررة في 

.3أكثر من حاالت إعادة النظر

الباتة یكون أصبح القضاء األخیر في الدعوى والقول الفصلي في النزاع وسبب اكتسابه الصفة 
بحیث یغدو رمزا للحقیقة ورمزا للحقیقة.

أي أن یكون فاصال في كل موضوع الدعوى أو بعضه أن یكون حسم :قطعیاأن یكون الحكم -
كل النزاع أو جانبا منه بما یحول دون عرضه على القضاء من جدید ال تنقضي الدعوى 

باألحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع مثل األحكام التمهیدیة والتحضیریة لجنائیة ا
.4والوقتیة والصادرة في الدفوع الفرعیة وفي الوسائل األولیة بوجه عام 

مجتمعة .وحتى تنقضي الدعوى بالحكم البات یجب أن تتوافر هذه الشروط 

111،ص،2008ولى ، دار النھضة العربیة مصر الطبعة األشرح قانون اإلجراءات الجزائیةأشرف توفیق شمس الدین ، -1
ومابعدھا.

،" قوة الحكم الجزائي البات الصادر في واقعة قبل تفاقم نتیجتھا أمام القضاء الجزائي: دراسة مقارنة بین عبد هللا محمد احجیلة-2
2016،دیسمبر 02، العدد 13لد المج،التشریعین األردني واإلماراتي" ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة 

.399،ص
.401و 400المرجع نفسھ ، ص  -3
.18طاھري حسین ، المرجع السابق ، -4
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إلغاء النص التجریمي:خامسا:

وبالتالي ال ى،أي أن الركن الشرعي للجریمة انتفالنص التجریمي، فال جریمة ومتى تم إلغاء
جریمة وال عقوبة فإذا انتفى النص التجریمي انتفى مبّرر العقاب.

المشرع  أن فعًال ما أصبح ال یشكل خطًرا على المصالح التي ىارتأوبالتالي في حالة ما 
صبح الفعل مباًحا.یحمیها فیتخل ویلغي نص التجریم بحیث ی

وقد یحدث هذا اإللغاء في أي مرحلة من المراحل، فإذا حدث إلغاء النص التجریبي فأمرت 
النیابة العامة أمًرا بحفظ بأوراق القضیة، أّما إذا حدث إلغاء النص التجریمي والدعوى محل تحقیق 

إبتدائي یصدر قاضي التحقیق بأن ال أمر للمتابعة.

حدث إلغاء التجریم والقضیة معروضة على قاضي الحكم یصدر هذا األخیر حكًما أما إذا 
والجدیر بالذكر أن إلغاء النص التجریمي ،العمومیة بسبب إلغاء نص التجریمبانقضاء الدعوى

یسري على جمیع المساهمین سواء كانوا أصلیین أو قانونیین ومن هنا إذا تم إلغاء نص تجریمي 
ت التجاریة تنقضي بشأنه الدعوى العمومیة.في مجال الممارسا

الفقرة الثانیة:

.في انقضاء الدعوى العمومیةاألسباب الخاصة

والصلح الجزائي والوساطة الجزائیةفتتمثل في سحب ففي حالة حسب الشكوى

: سحب الشكوىأوال:

ذا كانت شرطا الزما الدعوى العمومیة وهذا إانقضاءتعتبر الشكوى سببا خاصا من أسباب 
.1إذا لم تكن شرطا الزما للمتابعة الجزائیة فال تنقضي الدعوى العمومیة بهاأماللمتابعة

اإلجراءات الجزائیة المعدل المتضمن قانون 15/02من األمر رقم 03المعدلة والمتممة بالمادة66/155األمرالمادة السادسة من -1
والمتمم.
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االقتصادیةوحیث أن النیابة العامة ال تستطیع تحریك الدعاوى ضد مسیري المؤسسات العمومیة 
وى هنا تكون الشكشكوى،بناء على رأسمالها إالالمختلطة والتي تملك الدولة أكثر من نصف 

، وبالتالي تنقضي الدعوى العمومیة بشأن جریمة من الجرائم التي شرطا الزما للمتابعة الجزائیة
یرتكبها مسّیرو هذه المؤسسات بسحب الشكوى .

ویكون الشاكي في أغلب قانونا،ویتم التنازل عن شكوى أو ممن یمكنه تقدیمها أو ممن یمثله 
الحق العام هو یسقط دعوىفإن التنازل الذي علیهم،فإن تعدد المجني علیه،األحیان هو المجني 

وامتنع آخرون عن التنازل عن بعضهم،الذي یجب أن یصدر عنهم جمیعا، فإن صدر عن 
. 1الدعوىإجراءاتفي شكواهم فال أثر للتنازل على دعوى الحق العام ، وال یمنع ذلك من السیر

یحا وغیر معلق على شرط حتى یحدث أثره في إسقاط دعوى ویجب أن یكون التنازل واضحا وصر 
الورثة.ینتقل إلى حق شخصي الالعام، وهوالحق 

فتنقضي به مادام لم یصدر حكم مبرم الدعوى،التنازل في أي مرحلة من مراحل أن یتموزجوی
ویصبح من المستحیل إسقاط دعوى تكون الدعوى قد انقضت ألنه بصدور هذا الحكم فیها،
.2یةمنقض

الشكوى:یجب أن نمیز بین مراحل سحب وعلیه 

إذا سحبت الشكوى والقضیة محل تحریات أولیة تحفظ الشرطة القضائیة الملف للتنازل عن -
الشكوى.

مة أمرا بحفظ إذا تم سحب الشكوى والقضیة على مستوى النیابة العامة تصدر النیابة العا-
.الدعوى لسحب الشكوى

قضیة أثناء النظر من قبل القاضي الجزائي یصدر القاضي حكما السحب الشكوى و أما إذا تم -
بانقضاء الدعوى العمومیة لسحب الشكوى.

.428السابق ، ص محمد سعید نمور، المرجع -1
المرجع نفسھ، نفس الصفحة.-2
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أما إذا تم سحب الشكوى بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي فإن الدعوى تكون انقضت -
بالحكم البات.

.جزائيالصلح الثانیا: 

الدرجة األولى إلى قانون اإلجراءات الجزائیة مصالحة الجزائیة في التشریع الجزائري بتستند ال
بوجود النص یجیز حیث القانون،بموجب نص في الذي أجاز المصالحة في المسائل الجزائیة

في بعض أنواع الجرائم وهي المخالفات البسیطة التي تكون عقوبتها الجزائيإجراء الصلح الخاص 
من قانون 393قانون إلى 381من ي الموادفالغرامة فقط، حیث نّظم المشرع الجزائري مسألة 

.اإلجراءات الجزائیة

النشاطاتوقد أعطى المشرع لإلدارة الحق في إجراء الصلح مع المخالف في مجال 
الجبائیة، العمالیة وكذا الممارسات ل المنازعات الجمركیة، المنازعاتوعلى سبیل المثااالقتصادیة

التجاریة موضوع دراستنا.

ب األسباأنه منمنه على )06(المادة السادسةتبره قانون اإلجراءات الجزائیة في نص وقد اع
بمعنى أن الصلح لیس جائزا في جمیع الجرائم إال بوجود نص الخاصة النقضاء الدعوى العمومیة

حیث یعتبر الصلح استثناء عن القاعدة العامة فال تصالح في ذلك،صریح في القانون یبیح 
نص.بوجود التجریم إال 

یتوافر الصلح الجزائي على شروط أن التصالح، یجبإضافة إلى ضرورة وجود نص قانوني یبیح 
حتى یعتبر سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة.

من الجرائم االقتصادیة التي تكتسي الطابع االقتصادي من خالل اإلجازة أن یتعلق الصلح -
ن وجود النص القانوني الذي یحدد أثارها تجوز المصالحة من دو التشریعیة، فال

1فیها.إجراؤه التي یجوزالجرائم أو ، ونطاقها-

98حزاب نادیة ، المرجع السابق ،ص -1
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، بحیث یحدد القانون من طرف الجهة التي حددها القانونأن تصدر الموافقة على الصلح -
الجهة اإلداریة التي تجیز الصلح.

.لصلح بین المتهم والجهة اإلداریةأن یتم االتفاق على ا-

وم بدفع الحد األدنى لمقابل الصلح وهو شرط جوهري إذ أن الدولة تنازلت عن أن یق-
.1المقرر للهیئة االجتماعیة مقابل التزام المخالف بدفع مقابل المصالحةالحق في العقاب 

بالمصالحة.فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة انقضت الدعوى 

ثالثا:الوساطة في جرائم الممارسات التجاریة

رغم من الجهود الكبیرة التي بذلتها الدول في إصالح نظمها القضائیة بما یتماشى على ال
بطیئا مما دفع والتحدیات المستجدة ، إال أن  تلك الجهود لم تكلل بالنجاح وظل العمل القضائي 

البعض إلى التسلیم بعدم وجود نظام قضائي مثالي في العالم كله ،هذا الوضع أدى بالمتقاضین 
في بدایة األمر لدى المجتمع من العدالة الرسمیة، والبحث عن عدالة أخرى، وقد تأكدتبالتضایق

األمریكي الذي لجأ إلى تسویة بعض النزاعات عن طریق الوساطة قبل أن تنتشر في غالبیة الدول 
.2األوروبیة وبعض البالد العربیة في مراحل الحقة 

، إذ یستفاد من عنوان د أدخل المشرع نظام الوساطةفقاألخرى،وعلى غرار جل التشریعات المقارنة 
تحت عنوان الطرق البدیلة لتسویة النزاعات .08/09الكتاب الخامس من القانون رقم 

2005في تعدیله لقانون اإلجراءات الجزائیة لسنه و قد أدخلها المشرع في المنظومة الجزائیة 
النقضاء الدعوى العمومیة وهي الوساطة وبمقتضى نص المادة السادسة المعدلة على شكل جدید

المشرع الباب أمام الضحیة والمشتكي منه المجال للوساطة والتي یجریها وكیل حیث فتح ، الجزائیة
الجمهویة قبل تحریكه للدعوى العمومیة.

.99،ص حزاب نادیة ، المرجع السابق ،-1
، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص مكانة الوساطة لتسویة النزاع اإلداري في القانون الجزائريخالف فاتح ، -2

ومابعدھا01، ص2015- 2014لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة،كقانون عام ،
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وتعرف الوساطة الجزائیة بأنها وسیلة بدیلة عن القضاء لحل النزاعات التي یقوم بها شخص یسمى 
.1على تسهیل الحوار بین األطراف المتنازعة في سبیل حل النزاع القائم بینهمالوسیط

أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب جزائیة،قبل إبداء أي متابعة حیث یجوز لوكیل الجمهوریة 
إجراء وساطة عندما یكون من شأنها وضع حّد لإلخالل الناتج عن منه،الضحیة أو المشتكى 

جبر الضرر المترتب علیها. الجریمة أو 
2تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب األفعال المجرمة والضحیة

للمنظومة الجزائیة أدخلتالتشریعات، حیثت بها ن أهم الوسائل المستحدثة التي أخذوتعتبر م
ة لنزاعات ذات الطابع الجزائي تقوم على أساس مشاركوهي وسیلة لحل ا15/02بمقتضى األمر 

األفراد في العدالة الجنائیة عن طریق التفاوض بین الجاني والمجني علیه محاولة إصالحها للحفاظ 
3على الروابط اإلجتماعیة وذلك عن طریق تدخل عضو وسیط 

.4ویشترط إلجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكى منه
على الخصوص ما یلي:5ویتضمن اتفاق الوساطة 

علیه.نت إعادة الحالة إلى ما كا-
تعویض مالي أو عیني عن الضرر.-
األطراف.كل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه -

یتضمن هویة األطراف وعنوان األطراف وعرضا وجیزا لألفعال وتاریخ وتنتهي بتحریر محضر
ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذه.

، 2006السنة الواحد وثالثون ، الكویت ،04مجلةالحقوق ، العدد " الوساطة في حل المنازعات الجنائیة "، عادل مانع ،-1
.64ص

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم.15/02المعدل والمتمم باألمر 66/155مكرر من األمر 37المادة -2
، جامعة 58" مجلة دراسات : مجلة دولیة محكمة ،العدد " الوساطة الجزائیة في الجزائر كبدیل للعدالة القمعیةمشري راضیة ، -3

11، ص2017عمار ثلیجي األغواط ، الجزائر ، 
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم.15/02دل والمتمم باألمر المع66/155من األمر 01مكرر 37المادة -4
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم.15/02المعدل والمتمم باألمر 66/155من األمر 04مكرر37المادة -5
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.1لضبط واألطراف وتسلم نسخة لكل طرفیوقع المحضر من وكیل الجمهوریة وأمین ا

الوساطة حدا للمتابعة وتضع، 2یكون اتفاق الوساطة غیر قابل للطعن بأي شكل من األشكالو 
.3القضائیة بحیث تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة

س القصیر المدة والغرامةعلى بعض الجنح المعاقب علیها بالحبالوساطة الجزائیةقتصرتو 
من قانون 02مكرر37، وهذه الجرائم محددة على سبیل الحصر وقد حددتها المادة المالیة

اإلجراءات الجزائیة .

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف واالعتداء على أنه "تنص حیث
مدي عن تقدیم نفقة وعدم العواالمتناععلى الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وترك األسرة 

تسلیم طفل واالستالء بطریق الغش على أموال اإلرث قبل قسمتها أو على أشیاء مشتركة أو أموال 
الشركة وٕاصدار شیك بدون رصید والتخریب أو اإلتالف العمدي ألموال الغیر وجنح الضرب 

استعمال السالح وجرائم والجروح غیر العمدیة  والعمدیة المرتكبة دون سبق اإلصرار أو الترصد أو
التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهالك مأكوالت 

من خدمات أخرى عن طریق التحایل.االستفادةومشروبات أو 

."كما تطبق الوساطة في المخالفات

لنیابة العامة وربطها لتقدیر الذلكعكس المشرع الفرنسي الذي لم یحدد جرائم محددة بل ترك
من 41/01بضرورة تحقیقها لألهداف المتوخاة منها والحصول علیها والمنصوص علیها في المادة 

ضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.المت15/02المعدل والمتمم باألمر 66/155من األمر 02مكرر37المادة -1

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.15/02المعدل والمتمم باألمر 66/155من األمر 05مكرر37المادة-2
جزائیة المعدل المتضمن قانون اإلجراءات ال15/02من األمر 02المعدلة والمتممة بالمادة 66/155من األمر 06المادة -3

والمتمم.
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قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي والمتمثلة في إصالح الضرر الذي ألحق بالضحیة وٕانهاء 
.1في الجریمةاالضطراب

ن الجرائم المحددة من طرف أضوع وهو حیث المو منالوساطة الجزائیةما یالحظ على نطاق 
المشرع هي الجنح البسیطة الشائعة والمتكررة أمام القضاة والتي أثقلت كاهل القضاء.

ما یمكن تسجیله كذلك هو التحدید العشوائي للجرائم ألنه فحسب طریقة تعداد المشرع للجرائم التي 
لنسبة للجنح فقط المذكورة والمحددة یجوز فیها الوساطة الجزائیة هي كل المخالفات غیر أنه با

تكون جرائم أخرى تتناسب أنما ال یستقیم منطقا ألنه یمكن وهذا02مكرر37بنص المادة 
الجزائیة.طبیعتها مع الوساطة 

أما بالنسبة لجرائم الممارسات التجاریة فال یوجد نص یبیح الوساطة الجزائیة فیها ألن نص المادة 
، لذلك كان على المشرع إلجراءات هو من حدد نطاق الوساطة الجزائیة من قانون ا02مكرر 37

الجرائم وٕانما على أساس العقوبات أو كان وتحدیدأن یتفادى تحدید نطاق الوساطة الجزائیة بذكر
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02ل المشرع  القانون رقم یفترض أن یعدّ 
طورات الحاصلة من الناحیة اإلجرائیة ، ألن ما یالحظ على هذا القانون أنه قانون بما یتناسب والت

عقابي غیر أنه لم ینص على اإلجراءات الجزائیة التي تتم أمام القضاء والخاصة بجرائم 
یالحظ على القوانین العقابیة االقتصادیة في الجزائر في أغلبها الممارسات التجاریة ، حیث أن ما

حیث نطبق ،العقاب دون أن یعطي اهتماما للناحیة االجرائیةو على التجریم فیها شرع اعتمد الم
غیر أنه في حاالت معینة كان یفترض على هذه التشریعات العام ،قانون اإلجراءات الجزائیة 

في هذه القوانین العقابیة یتناسب والطبیعة أن تنص على باب إجرائي -على األقل-الجزائیة 
وخصوصا أنه وبالنظر إلجراءات الوساطة الجزائیة نجذ أنها تتناسب جدا مع لهذه الجرائمالجزائیة 

جرائم الممارسات التجاریة والتي تتسم بالسرعة.

، رسالة دكتوراه ، المجلة الكبرى ، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة : دراسة  مقارنة محمد حكیم حسین ، -1
.185. نقال عن مشري راضیة ، المرجع السابق ، ص 42، ص 2005دار الكتل القانونیة ، 
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: الفرع الثالث

.عن طریق األمر الجزائيیة عن جرائم الممارسات التجاریة المتابعة الجزائ

دعوى جزائیة تحركها النیابة العامة عن طرق األصل أن المتابعة الجزائیة تكون على أساس رفع
المدني أمام قاضي التحقیق، الدعاءاالمباشر أو التكلیف بالحضور للمحكمة أو االستدعاءإما 

غیر أن المشرع نص على إجراء جدید وهو األمر الجزائي في قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل 
) وضمانات العون األولى(الفقرةزائي حیث یتم التطرق للتعریف باألمر الج،2015سنة 

.ثانیة)فقرة(مواجهتهاالقتصادي في 

الفقرة األولى:

التعریف باألمر الجزائي

المتضمن 15/02رقم األمرأسلوب جدید للمتابعة الجزائیة بمقتضى المشرع استحدث 
مكرر من قانون 380ادة تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة وهو األمر الجزائي وهذا بمقتضى الم

بمقتضاه یحیل وكیل الجمهوریة الملف على قاضي الجنح مرفقا بطلباته وٕاجراءالجزائیة اإلجراءات 
، فیفصل القاضي في الملف دون مرافعة ویصدر حكما بالبراءة أو اإلدانة .

شهادة خصة الر أتى به المشرع للتخفیف والتقلیص من عدد القضایا مثل سحب هذا اإلجراء الجدید 
.1انعدام السجل التجاري،نالتأمی

شروط.ولكي یتم اتخاذ هذا اإلجراء البد من توافر 

380الجزائي بشروط حددها المشرع في نص المادة راألمطریقتم تحدید شرط المتابعة عن 
مكرر من قانون اإلجراءات الجزائیة وتتمثل هذه الشروط :

سنتین.بالحبس القصیر المدة تساوي أو تقل عن أوجمیع الجنح المعاقب علیها بالغرامة -

، 25مجلة المحامي ، عدد أهم التدابیر الجدیدة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائیة "، نظرة شاملة حول عمر الشریف ، "-1
.37،ص2015اإلتحاد الوطني لمنظمة المحامین سطیف ، 
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معروفا.أن یكون مرتكب الجریمة -
ومادیة.الوقائع المنسوبة إلیه ثابتة -
المنسوبة إلى الجاني أن تثیر مناقشة وجاهیة .علیس من شأن الوقائ-
الجزائي.فیها شروط األمر أال تقترن بجنحة أو مخالفة أخرى ال تتوافر -
التعویض المادي.أال تكون مرتبطة ب-
واحدا.أال تتضمن المتابعة الجزائیة إال شخصا -

من خالل استقراء هذا النص نجذ أن هذه الشروط یمكن تطبیقها على جرائم الممارسات التجاریة 
أن القانون رقم وحیثاستثناء،المالیة والحبسنظرا ألن الغالب في العقوبة فیها هو الغرامة 

قانون عقابي خاص بالممارسات التجاریة غیر المشروعة  وهو مستقل المعدل والمتمم هو 04/02
عن قانون العقوبات ولم یأت المشرع بقانون إجراءات خاص بالممارسات التجاریة فالمطبق هو 
قانون اإلجراءات الجزائیة فیما لم یرد فیه نص خاص في قانون الممارسات التجاریة ، وبالتالي نجذ 

وخصوصیة جرائم الممارسات التجاریة ، وكذلك یتناسب مع الممارسات أن هذا اإلجراء یتناسب 
التجاریة التي تمتاز بالسرعة.

الجزائي والحقیقةیجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة حتى یمكن المتابعة عن طریق األمر 
م القضاء أن هذا اإلجراء یعتبر من الناحیة النظریة إجراء ذو فعالیة في تخفیف اإلجراءات أما

.والمال الجهدوكثرة القضایا وتوفیر 

غیر أنه من الناحیة التطبیقیة ال یزال مبكرا الحكم على هذا اإلجراء نظرا لحداثة اإلجراء والذي 
.2015استحدث في 

من البدالموضوعالجزائي من اإلجراءات المستحدثة ولكي یحكم قاضي األمرإن الحكم بواسطة 
وتتمثل هذه اإلجراءات بمقتضى قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم إجراءات مفروضةإتباع
:في
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تتوافر علیها الشروط الجرائم التيیحیل وكیل الجمهوریة الملف المتضمن المتابعة بجریمة من -
الجنح.المحددة إلى قاضي 

اإلدانة.یفصل القاضي دون مرافعة ویصدر حكما إما بالبراءة أو -
مر مسببا ومكیفا یتضمن العقوبة ألن التسبیب یعتبر من الضمانات األساسیة یجب أن یكون األ-

أضف إلى ذلك أي حكم أو قرارا غیر مسبب یكون معیبا بعدم عادلة،للمتهم في أي محاكمة 
المشروعیة.

األمر الجزائي في حالة ما ارتأى القاضي أن الشروط القانونیة غیر متوافرة للمتابعة على أساس -
اإلجراءات األخرى في المتابعة.إلتباعلقاضي الملف لوكیل الجمهوریة یعید ا

العامة هل یتم بموجب أمر أو حكم أو مجرد للنیابةغیر أن المشرع لم یحدد طریقة إعادة الملف 
.إداري

إن المالحظ من خالل نص المادة أن سلوك إجراء األمر الجزائي جوازي للنیابة العامة بحیث 
1لطرق األخرى.اإتباعتستطیع 

، بالرغم من أن 2أضف إلى هذا أن المشرع سهى عن إدراج المخالفات ضمن األوامر الجزائیة
المخالفات أقل خطورة من الجنح بالشروط التي حددها المشرع في قانون اإلجراءات الجزائیة.

مابعدها.36عمر الشریف ، المرجع السابق ،ص -1
.36المرجع نفسه ،ص -2
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: الفقرة الثانیة
الجزائيفي مواجهة األمرالعون االقتصاديضمانات 

أن یعترض أمام األمر الجزائي هحیث أجاز لضمانات في األمر الجزائيلمشرع للمتهم أعطى ا

مكرر من قانون اإلجراءات 380خالل شهر من تبلیغ األمر الجزائي وهذا وفقا لنص المادة 

الجزائیة.

المباشر االستدعاءمن قبل المتهم تتم محاكمته بصفة حضوریة عن طریق االعتراضوفي حالة 

20000غیر أنه ال یكون قابال للطعن إال إذا حكم القاضي بغرامة أكثر من كلیف بالحضورأو الت

عشرین ألف دینار بالنسبة للشخص الطبیعي و مائة ألف دینار بالنسبة للشخص المعنوي.

ع للمتهم أن على األمر الجزائي یمكن أن یستعید قوته ، بحیث أجاز المشرّ االعتراضغیر أن 

أي طعن  . االعتراضعتراض على األمر الجزائي وال یقبل هذا التنازل عن االیتنازل عن 

خالل عشرة أیام من تاریخ صدوره.األمر الجزائيكما أجاز للنیابة العامة أن تعترض على 

غیر أن المشرع في هذا اإلطار لم یتحدث في نص المادة على تنازل النیابة العامة عن 

.1ض النیابة نهائي ویترتب مواصلة المحاكمة عن طریق طرق أخرىاالعتراض وبالتالي فإن اعترا

أوال جوازي یخضع فاألمر الجزائيكافیة،بضمانات المتهم المشرع حقوقوبالتالي فقد أحاط 

للسلطة التقدیریة للنیابة العامة هذا من جهة ومن جهة أخرى نجذ أن المشرع أجاز للمتهم 

ومن هنا یتمكن من المحاكمة تبلیغهدة شهر من تاریخ الجزائي في ماألمرعلى االعتراض

الحضوریة والمناقشة الوجاهیة. 

.37، صالسابقالمرجع،الشریفعمر -1
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والظاهر أنه إجراء مناسب یتناسب والسرعة التي تتم بها جرائم الممارسات التجاریة أضف إلى 

اختصاره لإلجراءات القضائیة المعقدة وبالتالي یكون ضمانة للفصل في أسرع وقت في الدعوى 

على القاضي.المعروضة 

وهي المتضمنة في قانون سیاسة إجرائیةنجذ أن المشرع اتبعمن خالل إتباع إجراءات المتابعة

أن المشرع لم یخص جرائم اإلجراءات الجزائیة عموما باعتباره الشریعة العامة لإلجراءات أي

في القانون رقم الممارسات التجاریة بقانون إجرائي متمیز عدا بعض األحكام اإلجرائیة المتضمنة

مستقل.المعدل والمتمم باعتباره قانون عقابي 04/02

وبتحلیل النصوص اإلجرائیة نجد أن المتابعة الجزائیة في جرائم الممارسات التجاریة تتم في مرحلة 

المعدل 04/02ابتدائیة بالبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة والتي حددها القانون رقم 

فوض القانون ألعوان مدیریة التجارة وكذلك أعوان الشرطة القضائیة في الكشف عن والمتمم حیث

وهذا عن طریق منحهم تفویضا بالعمل ،وتحرر كل نتائج هذه المرحلة جرائم الممارسات التجاریة 

ومن في محضر أعطاه المشرع قوة ثبوتیة فال یجوز الطعن فیه إال بالتزویر فیما ورد فیه من وقائع 

عتبر كوسیلة إثبات قاطعة غیر أنه ال یمكن استبعاد وسائل اإلثبات الجزائي األخرى.هنا ی

وبالتالي إما التسویة عن طریق المصالحة بین العون االقتصادي المخالف وٕادارة التجارة وقبوله 

للمصالحة بدفع مبلغ المصالحة المحدد وبالتالي یحفظ ملف القضیة.

تمر بالمراحل المعروفة الجزائیة التيصیر المخالف هو المتابعة وٕاما رفض المصالحة وهنا یكون م

في قانون اإلجراءات الجزائیة .
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یمنع من إجراء المصالحة إال صدور الحكم البات والذي یعتبر عنوانا للحقیقة غیر أنه ال یوجد ما

.صالالبات أو تكون الجریمة غیر قابلة للمصالحة أبحیث تكون الدعوى قد انقضت بالحكم 

وما یالحظ أن المشرع قد نص فقط على المصالحة كوسیلة لتسویة النزاع وكسبب النقضاء 

مومیة وأهمل باقي طرق التسویة الودیة األخرى خصوصا الوساطة والتحكیم واللذان الدعوى الع

یتناسبان أكثر وخصوصیة جرائم الممارسات التجاریة التي تتسم بالسرعة.

مدى اتباع المشرع لقواعد خاصة في العقاب بحیث على لفصل الثاني التعرف في اومن هنا یتم

وهذا تحت تتناسب وخصوصیة جرائم الممارسات التجاریة بما یحقق حمایة واستقرارا للسوق أم ال

.خصوصیة الجزاء في جرائم الممارسات التجاریةعنوان 
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ألفعال للما یتضمنه من عقوبات السوق إن القانون الجنائي له دور هام في مجال حمایة 
، لكنه غیر كافي لمواجهة صور وأشكال التعدي ةالمصلحة العامتشكل جرائم اعتداء على 

المستحدثة لذلك تدخل المشرع بطریقة منطقیة تسمح بمواجهة كل حاالت الغش والخداع ونظرا 
رسات التجاریة من الجرائم الحدیثة فقد لجأ المشرع إلى إصدار العدید من لكون جرائم المما

القوانین التي تخول للسلطة اإلداریة اختصاصات واسعة في تنظیم ومراقبة أوجه النشاط اإلنتاجي 3
للسلع والخدمات وٕاخضاعها لمواصفات تحددها اإلدارة بهدف حمایة المستهلكین لهذه السلع 

) 1(والخدمات.

را إلى طبیعة جرائم والممارسات التجاریة ومقدار جسامتها یجوز أن تكون محال ونظ
ر القانون الضمانات اإلداریة والقضائیة ، لذلك یجب أن یوفّ جنائیة وٕاداریةات أو تدابیر ءلجزا

والتنفیذیة لألشخاص الذین یقعون تحت طائلة األحكام الوقائیة والجزائیة في مجال الممارسات 
.)2(التجاریة

والعقوبة هي عبارة عن تدبیر ردعي إلى تحذیر كل من ینوي ارتكاب جریمة كما تهدف إلى 
، أي أن العقوبة )3(العقوبةردع الجانح نفسه وٕالى تسهیل سبیل النجاة له من العود، بواسطة تشدید 

بین الفعل هي اإلجابة التي یقدمها المجتمع على اإلساءة التي رتبها الفعل وبغرض إعادة التوازن 
المرتكب واإلساءة إلى المجتمع.

وقد راعى المشرع عندما قرر العقوبات المتعلقة بالممارسات المخلة بقواعد الشفافیة 
والنزاهة في المعامالت التجاریة، خصوصیات هذا النوع من الجرائم، والتي صدرت بمناسبة 

قتصادیة، فكان من المالئم أن تكون ممارسة النشاط التجاري ومرتبطة بمحیط الحیاة والتجاریة واال
العقوبات المقررة لها مناسبة لهذا النشاط، وذات طبیعة اقتصادیة مثل الغرامات المالیة ومصادرة 

.70عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص-)1(
.20علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص-)2(
.148لحسین بن شیخ، المرجع السابق، ص-)3(
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السلع محل الجریمة وغلق المحالت التي وقعت فیها المخالفات، ولهذا نجد أن المشرع استبعد 
.)1(العقوبات السالبة للحریة باستثناء حاالت معینة

ر الغرامة المالیة عقوبة أصلیة جرائم الممارسات التجاریة باعتباتمیز الجزاء فيوقد 
بالدرجة األولى كعقوبة أصلیة أولى، وهذا أصال أما الحبس فال یتم اللجوء إلیه استثناء إال للضرورة 

وهذا ماكما سیتم التطرق له والمالحظ هو طغیان للعقوبات المالیة سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة،
یؤدي إلى تحقیق دورها في الردع العام والخاص، ومن هنا نبحث في هذه العقوبات المالیة في 

فنتحدث عن دور )المبحث الثاني(أما ول)األ مبحث ال(العقوبات في جرائم الممارسات التجاریة 
العقوبات في تحقیق الردع العام والخاص في جرائم الممارسات.

المبحث األول:

في جرائم الممارسات التجاریة.األصلیةبات العقو 

إن الغالب في جرائم الممارسات التجاریة هو طغیان العقوبات المالیة والغرامة كعقوبة 
مصدر هام من مصادر الخزینة العمومیة.اأصلیة أولى وعقوبة الحبس استثناء وباعتباره

العقوبات هذهو شروعةغیر ملقد نص القانون على عقوبات مناسبة لكل ممارسة تجاریة
تسعى الدولة من وراء تشریعها ووضعها وتطبیقها إلى أن تكون ردعا للمجرم وعبرة لغیره حتى ال 

تسول لهذا الغیر نفسه خرق القانون المعمول به والتالعب بمصالح المجتمع.

المعدل والمتمم خصوصیة العقوبات األصلیة فعادة 04/02وتظهر من خالل القانون رقم 
الحبس غیر أن المشرع ثانیة بعدیكون الحبس في الجنح هو األصل والغرامة عقوبة أصلیة ما 

الغرامة التجاریة، فاعتبرخرج عما هو مألوف في جرائم القانون العام بالنسبة لجرائم الممارسات 
المالیة كعقوبة أصلیة هي األصل أما الحبس فیكون استثناء وفي حاالت محددة جدا .

)المطلب الثاني(في استثناء والحبس)األولالمطلب (في اول الغرامة المالیة من هنا نتن

، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 53المادة -)1(
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المطلب األول:

في جرائم الممارسات التجاریةالغرامة المالیة

جرائم الممارسات التجاریة وهي من في عقوبة أصلیة باعتبارهاالمشرع على الغرامة نص 
بالمفهوم العام، وهي عقوبة أصلیة خاصة بكل الیةمهي عقوبةالجزائیةالعقوبات المالیة، والغرامة 

عقوبة تتراوح نسبتها ما الإذا كانتمن الجنایات والجنح والمخالفات وتتحدد طبیعتها حسب نسبتها، ف
وهي فالفعل یكیف على أنه مخالفة)دج20000دج) دینار وعشرون ألف (2000بین ألفین (

دینار.دج)20000جنحة إذا تجاوزت مبلغ عشرون ألف (

وتمیزها (فرع أول)من الضروري التطرق إلى تعریف الغرامة المالیة واستنتاج خصائصها 
فرع (المالیة)، وطرق تنفیذ الغرامة فرع ثالث)، أنواعها (فرع ثانباقي األنظمة المختلفة إلى (

.)رابع

الفرع األول: 

التعریف بالغرامة المالیة.

التوجه السائد في مجال الردع الجزائي حیث أصبحت األصل في المالیة ةتعتبر الغرام
بالنظر العقاب بالنسبة للكثیر من الجرائم االقتصادیة نظرا لما تحققه من قوة الردع العام والخاص 

.ء غیر المشروعاثر من ارتكاب هذه الجرائم وهو تحقیق الربح السریع واإلفللهد

ئم اوالحال نفسه بالنسبة لجر بات الجزائیة ذات الطبیعة المالیةالغرامة تعتبر من أهم العقو فوبالتالي
) (فقرة أولىفيالغرامة المالیة الجزائیة تعریفمن الضروري تحدید التجاریة، لذلكالممارسات 

).ثانیة(فقرةفيالمالیة وخصائص الغرامة
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:الفقرة األولى

تعریف الغرامة المالیة

التطرق للغرامة من الناحیة اللغویة واالصطالحیة.لمالیة إلى تعریف الغرامة ایقتضي 

)  1(.یغرم غرما فهو غارم وهي الدینالغرامة من الفعل غرم و فمن الناحیة اللغویة

لم یتطرق المشرع لتعریف الغرامة المالیة، وٕانما اكتفى فقط بتعداد فةاالصطالحیأما من الناحیة
وبات، وهذا شيء منطقي ألن المشرع یكمن في دوره في إعطاء العقوبات األصلیة في قانون العق

األحكام ولیس تقدیم التعاریف والذي یبقى من اختصاص الفقه.

حیث تم تعریفها على أنها التزام مالي ینشأ من الحكم القضائي الصادر باإلدانة من أجل فعل 
)2(لیه إلى خزانة الدولة.یشكل جرعة موضوعها مبلغ من النقود یقدره الحكم ویدفعه المحكوم ع

كما عرفها جانب من الفقه على أنها عقوبة مالیة أصلیة بدورها یقررها القانون في جمیع 
أنواع الجرائم، ینطبق الحكم على المتهم المحكوم علیه بإلزامه بدفع مبلغ مالي من النقود للخزینة 

.)3(لمبدأ الشرعیةالعامة یقدره القاضي وفقا للقواعد المقررة بهذا الشأن وٕاعماال

المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال إلى الخزائن العامة للدولة، وهي إلزام‘أنها: كما تم تعریفها على 
)4(‘. عقوبة ذات مدنیة وجنائیة معا'

والمالحظ من خالل هذه التعاریف أنها أجمعت على الغرامة المالیة ال تكون إال بحكم 
ومن هنا تختلف الكثیر من األنظمة القانونیة األخرى المشابهة، قضائي ویكون مبلغ من النقود

باإلضافة إلى مآلها وهو الخزینة العمومیة.

الروس للطباعة، غویین العرب بتكلیف من المنطقة العربیة للتربیة والعلوم،لن كبار الإعداد جماعة مالمعجم العربي األساسي، -)1(
.891، ص1989

.487صالمرجع السابق ،أشرف توفیق شمس الدین، -)2(
.374، ص2010، موفم للنشر، الجزائر، القسم العام:الجزائريشرح قانون العقوبات أوهایبیة عبد اهللا، -)3(
.747، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دراسة مقارنة:العقوباتالنظریة العامة لقانون المنعم، سلیمان عبد -)4(
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: الفقرة الثانیة
خصائص الغرامة المالیة.

إن الغرامة المالیة باعتبارها مبلغ مالي ینطبق به القاضي على المحكوم علیه إللزامه بدفعه 
الغرامة المالیة بمجموعة من الخصائص:للخزینة العمومیة، هنا تتمیز 

مراعاة الغرامة للمبدأ الشرعیة الجزائیة:وال:أ
1.بغیر قانون'من قانون العقوبات بأنه ال جریمة وال عقوبته أو تدبیر...األولىتنص المادة 

، بمعنى أنه ال یمكن النطق بأي عقوبة ما لم یكن منصوص علیها في القانون والغرامة المالیة
باعتبارها عقوبة مالیة أصلیة فال یمكن للقاضي الجزائي أن یحكم بها من تلقاء نفسه ما لم یكن 
منصوصا علیها في القانون والنیابة العامة الطعن بالنقض في الحكم أمام المحكمة العلیا والمسألة 

.هنا هي مسألة قانون، فال یجوز للقاضي الحكم بالغرامة إال إذا نص علیها القانون
وخضوع الغرامة المالیة لمبدأ الشرعیة هذا یعني أن یحاكم المتهم أمام وقضاة مؤهلین شرعا 

عادلة علنیة تصان فیها حقوق المتهم محاكمة قد اجتمعت فیهم شروط والصالحیة للقضاء وفي 
)2(الذي یعد بریئا قبل أن تثبت إدانته له.

الغرامة المالیة شخصیة:ثانیا:
لجزائیة بصفة عامة شخصیة، بمعنى اقتصار أداؤها على الشخص المسؤول عن العقوبة اتكون 

لمبدأ شخصیة العقوبة إعماالالجریمة فاعال أو شریكا، فال یتجاوز إلى غیره مهما كانت هذا الغیر 
) 4(فال تصب إال مرتكب الجریمة.)3(الحدیثمن المبادئ األساسیة في النظام الجنائي وهو 

.المعدل والمتممقانون العقوباتالمتضمن66/156األمر رقم مناألولى المادة-)1(
عة األولى، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، ، الطباتجاهات السیاسة الجنائیة والتشریعیة اإلسالمیةبوساق ومحمد بن المدني، - )2(

.187، ص2002مركز الدراسات والبحوث، المملكة العربیة السعودیة، 
.386، ص2007، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أساسیات علم اإلجرام والعقابالشاذلي فتوح عبد اهللا، -)3(
.212، صالمرجع السابق ، العقوبات: القسم العامشرح قانون الشاذلي فتوح عبد اهللا، -)4(
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وفي ورثة المحكوم علیه قبل تنفیذ الحكم والعقوبة فتنقضي العقوبة بدون تنفیذ وبالتالي إذا ت
فال یتحمل ورقة هذا األخیر العقوبة التي لم تنفذ بسبب وفاته، مما یعني أن العقوبة ال تورث، كما 

.)1(أنها تخضع ألسباب العقوبة كالتقادم والعفو، ویجوز رد االعتبار للمحكوم علیه

قوبة ال تورث، هذا ال یعني أن الغرامة المالیة ال تنفذ في حدود تركة المتوفي والقول أن الع
المحكوم علیه، فال تدركه إال بعد سداد الدیون فالغرامة المالیة تعد بمثابة ''دین'' للدولة فهو حق 

ولیس المتوفي عام تحصله الدولة من تركة المتوفي، وبالتالي یلتزم ورثته بتنفیذ هذا الحكم من تركة
للحریة ولیس العقوبة لسالبةفالقول بانقضاء العقوبة بالوفاة یخص العقوبة امن ذمتهم المالیة، 

المالیة ألنها أیا كانت تنفذ من تدركه المتوفي.

الغرامة عقوبة مالیة أصلیة:ثالثا:

م علیه محكو بمعنى أنها تمس الذمة المالیة للمحكوم علیه، بحیث تدفع نقدا من أموال ال
فالغرامة المالیة هي االلتزام المفروض على المدان بأن یدفع على أساس إال الخزینة العمومیة،

عقوبة جزائیة مبلغا معینا من المال تستفید منه الدولة، حیث تنصب على الذمة المالیة للمحكوم 
لیها علیه، إذ تضاف لها ملكیة مال المحكوم علیه إلى خزینة الدولة عبر خطوات ینص ع

)2(القانون.

الذمة المالیة للشخص وٕاضافتها افتقاروعلیه فإن الغرامة تكون مقدرة بمبلغ نقدي یقصد بها 
)3(إلى جانب الدولة التي تتصرف فیه حسب ما تراه مالئما للمصالح العامة والخاصة.

والملفت لالنتباه أن الغرامة تحظى بأهمیة قصوى خصوصا في مكافحة الجریمة 
ادیة والتي تهدف إلى تحقیق الربح، وهذا نظرا لطابع اإلیالم الذي تتسم به الغرامة بالنسبة االقتص

لهذه الجرائم التي تختلف في طبیعتها كالجرائم العادیة التقلیدیة، فهدف الجرائم االقتصادیة هو 

.787، ص2000، القسم العام لدار الجامعیة، لبنان، ، قانون العقوباتالقهوجي علي عبد القادر-)1(
.166، دار هومة، الجزائر، صمبادئ القانون الجزائي العامبن الشیخ لحسین، -)2(
.68، ص2010ة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعالوجیز في علوم القانوندردوس مكي، -)3(
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المالیة ي فهذا یمس بالذمةضها القاقع  عقوبات مالیة مرتفعة یطبّ تحقیق الربح والمشرع لما شرّ 
للمجرم االقتصادي الذي یكون هدفه مغایرا للمجرم التقلیدي فهو یهدف إلى اإلثراء غیر المشروع 

وهذا االتجاه حدیث في العقاب على الجریمة االقتصادیة ، ض قصده یبنقاملهیعوالربح والمشرع 
جرائم.وهو االبتعاد عن العقوبة السالبة للحریة لها مساوئ خصوصا في هذا النوع من ال

وهذا ما یفسر التجاء المشرع في بعض األحوال فرض غرامات مالیة شدیدة تؤتى أثرها في 
، والغرامة من العقوبات األصلیة )1(االقتصادیةردع الجاني وغیره بما یكفل االحترام الالزم للقوانین 

أن یحكم بحیث یحكم بها القاضي أصال دون حاجة للحكم بالحبس أو السجن، بمعنى أنه یجوز 
بها القاضي منفردة. 

: انطواء الغرامة المالیة على اإلیالمرابعا:

التي تهدف لمواجهة التدابیر االحترازیة عن ویعتبر اإلیالم المفترض في العقوبة أهم ما یمیزها 
فیذها علىـــالخطورة اإلجرامیة للجاني دون أن یكون القصد منه إیالمه حتى ولو انطوى تن

حیث أن الغرامات المالیة تحقق عنصر اإلیالم الواجب توافره في العقوبة الجزائیة ، 2الم ــاإلی
،وخصوصا في الجرائم االقتصادیة التي یهدف فیها الجاني إلى الربح غیر المشروع والسریع

فیعاقبه المشرع بفرض غرامات مالیة تكون لها قوة الردع العام والخاص وخصوصا التاجر ومن 
یكون هدفه إما التهرب الضریبي عن طریق المعدل والمتمم04/02رقم قانونللخالل مخالفته 

.عدم الكشف األسعار الحقیقیة أو التالعب بها  أو المضاربة فیها أو عدم الفوترة ..الخ 

وهنا یبدو مدى فعالیة دور القاضي في تحقیق التناسب بین إیالم العقوبة والجریمة وذلك بتقدیره 
.3وشخصیة مرتكبها واالعتبارات التي تحدد له العقاب العادل لهلجسامة الجریمة

الجزء األول، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجرائم االقتصادیة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى، -)1(
.1979الجامعي، مصر، 

76، المرجع السابق ، صالجزاء الجنائيعلمأمین مصطفى محمد ،-2
.67، ص نفسھالمرجع -3
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الغرامة المالیة قضائیة خامسا:

فهي صاحبة االختصاص في توقیع القضائیة،به إلى السلطة یعهدالنطق بالغرامة المالیةإن 
عقوبة إال بحكم فال عقوبة إال بنص وال لشرعیتها،ألن مبدأ العقوبة هو تتمة الجزائیة،العقوبات 
كالجزاء المدني والجزاء التأدیبي العقوبة عن غیرها عن غیرها من الجزاءات یمیز وهذا ماقضائي،

قضائیة.الذي یمكن أن یعهد غیر 

فارتكاب الجریمة ولو كان الجاني في حالة تلبس أو كانت مدعمة باعتراف صریح ورغبة منه في 
إذ البد من للجریمة،دولة الحق في تطبیق العقوبة المقررة ال یعطي لسلطات العلیه،توقیع العقوبة 

.1وعقوبته نوعا ومقدارا حكم یحدد المحكوم علیه

المالیة عقوبة تجسد المساواةسادسا: الغرامة

وبة ، المساواة أمام القانون أي أن العقوبة المقررة قالذي تخضع له العویقصد بمبدأ المساواة
فرق بینهم من حیث المركز االجتماعي أو واحدة بالنسبة لجمیع الناس الفي القانون للجریمة 

الطبقي .

رفین للجریمة تلكن المساواة في العقوبة ال یعني تساویا في العقوبة المنطوق بها ضد الجناة المق
على نحو یجعل التطبیق الموحد للعقوبة علیهم بمثابة إخالل بالمساواة فهؤالء قد تتباین ظروفهم 

أحیانا تباینا ، ومثل هذا التباین في الظروف تقتضي سه بل إخالال بالعقوبة عن تحقیق أهدافها نف
عي ظروف كل افي العقوبة ، لذلك یستلزم من القاضي عندما تقدیر العقوبة التي یحكم بها أن یر 

طبیق لمبدأ في الحقیقة ماهو إال ت، ومبدأ تفرید العقوبات 2على حدى أعماال لمبدأ تفرید العقوبات 
المساواة في تطبیق العقوبة حیث یجب على القاضي األخذ بالحسبان الظروف الشخصیة 

والمحیطة بالجاني .

.420و 419نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ،ص-1
.420المرجع السابق ،ص -2
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سابعا : تناسب الغرامة مع اإلیالم 

هذا المبدأ ضرورة مراعاة التناسب بین إیالم العقوبة الجزائیة والجریمة التي تقررت لها هذه یتضمن 
العقوبة أصبح لزاما على المشرع أن یراعي التناسب بین إیالم العقوبة  العقوبة ، ومن أجل تطبیق

یحقق تنفیذ العقوبة في هذه الحالة غرضه بحیثلها هذه العقوبة ةالتي یقررها ، والجریمة المقرر 
.1من ردع المحكوم علیه وٕاصالحه

ة للقانون والجزاء ض القاضي بمراعاة مبدأ التناسب بین ما یقع بالمخالفوالمشرع نفسه قد یفوّ 
بها القانون، وقد قرر المجلس الدستوري في فرنسا وهذا یكون في الحدود التي یسمحله،المناسب 

.2اعتبار النصوص القانونیة مخالفة للدستور

یهددها االجتماعیة وماویقوم مبدأ التناسب بصفة عامة على ثالث معاییر الرئیسیة وهي المصلحة 
3وما یقع من خطأ في سبیل ذلكن ضرر نتیجة خطر من خطر أو ما یصیبها م

:لثةالثافرةالف

تمییز الغرامة عن األنظمة األخرى المشابهة.

وجب علینا التمییز بین الغرامة وبعض األنظمة القانونیة المشابهة.

.ة: تمییز الغرامة عن الدیأوال

وال تدخل إلى خزانة الجني علیهمعین من المال فهي تدخل في مال الدیة هي مقدار
)4(الدولة.

.79، المرجع السابق، ص علم الجزاء الجنائي: الجزاء بین النظریة والتطبیقأمین مصطفى محمد، -1
2- MAYER Danièle, « l’apport constitutionnel  au droit pénal en France » ,Rapport présent  aux journées
Tunis et Sousse du 11 –au 14 Mars 1988,Rev.sc .crim ,N,03, 1988,P439.

.80، المرجع السابق ،ص الجزاء بین النظریة والتطبیق: علم الجزاء الجنائيأمین مصطفى محمد، -3
، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، لبنان، ن الوضعيللقانو، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارن عودة عبد القادر- )4(

.668، ص2001



اریةالفصل الثاني                                  خصوصیة الجزاء في جرائم الممارسات التج

322

والدیة هي عقوبة أصلیة وبدیلة في جرائم القتل العمد إذا امتنع القصاص ألي سبب من 
، أما الغرامة فهي أصلیة الجنح والمخالفات وبعض الجنایات.)1(األسباب

الغرامة المالیة والجدیر بالذكر أن الدین یكون مصدرها هو القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، أما 
فال تتقرر إال بنفي قانون، استنادا إلى مبدأ شرعیة العقوبة فال عقوبة وال جرعة بغیر قانون 
فالمصدر الوحید للعقاب هو النص القانوني المكتوب الصادر عن السلطة المختصة، أي أنه ومن 

العرض وقواعد القانون نتائج األخذ بمبدأ الشرعیة استبعاد المصادر األخرى كالشریعة اإلسالمیة و 
الطبیعي والعدالة، ومن هنا فالمخول الوحید بالعقاب هو النص القانوني المكتوب فإذا انتقى معه 

.الركن الشرعي للجریمة فال جریمة، وبالتالي ال عقوبة

باألسباب المقررة في القانون تنقضي ومن المقرر قانونا أن الغرامة وكغیرها من العقوبات الجزائیة 
تقادم أو الوفاة أو العفو أو إلغاء النص التجریمي غیر أن لدیه فهي تبقى في ذمة الشخص مدى كال

)2(تسدد.الحیاة ما لم 

اتالغرامبعضعن الجزائیةالغرامة المالیةثانیا: تمییز

بعض الغرامات األخرى المألوفة في األنظمة القانونیة األخر فنجد تتمیز الغرامة الجزائیة عن
.التأدیبیة والغرامة الضریبیة وغرامة المصادرةالغرامة

عن الغرامة التأدیبیة:تمییزها:أ

تمیز الغرامة المالیة من الغرامة والتأدیبیة من حیث مصدرها فالغرامة المالیة تنص علیها 
القوانین الجنائیة بصفة عامة أیا كانت سواء كان قانون عقوبات أو قوانین عقابیة مستقلة عنه، 

ن الغرامة التأدیبیة تنص علیها القوانین اإلداریة والتنظیمیة سواء كانت مراسیم أو قرارات غیر أ
وزاریة أو والئیة أو بلدیة، ومن هنا فالغرامة المالیة هي ذات طبیعة جزائیة ینص علیها القانون 

. 365، المرجع السابق، صأساسیات علم اإلجرام والعقابالشاذلي فتوح عبد اهللا، -)1(
النشر والتوزیع، األردن، ، الطبعة، دارشرح قانون العقوبات، القسم العامالحلبي محمد علي السالم عیاد والفایز أكرم طرد، -)2(

.448، ص2007
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حكم الجزائي ویختص بتطبیقها القاضي الجزائي، وهذا یعني أنها ال تنفذ إال إذا صدر بشأنها
، حتى ولو كان الجاني في حال تلبس أو اعترف المتهم )1(قضائي من محكمة جزائیة مختصة

بتنفیذ العقوبة دون الرجوع إلى المحكمة المختصة إذ البد من استصدار ضمنیا اعترافا صریحا أو 
ه تركة إذا كان لدی،الحكم یقرر العقوبة ویحدد مقدار الغرامة التي یستحقها المسؤول عن الجریمة

.فهنا األمر یختلف

الغرامة التأدیبیة وباعتبارها تنص علیها القوانین اإلداریة، فهي شخصیة وال تطبق إال أما
إذا كان الفاعل یخضع للنظام التأدیبي معین نتیجة عالقة تبعیة، فالغرامة التأدیبیة تخص أشخاصا 

وظیفة موقعة أو دائمة في فة الموظف العمومي أو األعوان المؤقت أي كل شخص یمارسصلهم 
إدارة عمومیة أو في شخص من أشخاص القانون العام، أما الغرامة المالیة فتطبق على جمیع 

المواطنین.

الضریبیة ب: الغرامة

من الغرامات یضاف إلى ما یوقع على المحكوم علیه من عقوبات أصلیة  هذا النوع إن 
الضریبة التي لم یؤدها الجاني ، وعلة ذلك أن هذا النوع ویكون ملحوظا في تقدیر الشارع لها قدر

، وهذا النوع من الضرائب تفرضه 2من الجرائم ینال من الخزینة العمومیة ویحرمها من إیراداتها 
وحتى المواطنین ، بحیث یفرض القانون على االقتصادیینإدارة الضرائب على التجار واألعوان 

یبة سنویة یمثل حق الدولة ویعود للخزینة العمومیة وفي حالة التجار أعباء متمثلة في دفع ضر 
التأخر عن دفع الغرامة في آجالها المقررة قانونا تفرض إدارة الضرائب على الشخص غرامات 

ضریبیة تأخیریة إضافة إلى الغرامة الضریبیة األصلیة ، كما تفرض على المواطنین بعض 
حالة التأخر عن الدفع تفرض كذلك غرامات ضریبیة الضرائب كضریبة اقتناء سیارة جدیدة وفي

.تأخیریة

.384، مرجع سابق، صأساسیات علم اإلجرام والعقابالشاذلي فتوح عبد اهللا، -)1(
.494، المرجع السابق ، صشرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین ،-2
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من حیث المصدر والجهة المصدرة لها ، الغرامة الضریبیةتختلف الغرامة الجزائیة عن وبالتالي 
فبالنسبة للغرامة الجزائیة أصلها هو حكم جزائي  صادر عن القضاء الجزائي مقرر لعقوبة الغرامة 

لتنفیذ ، أما بالنسبة للغرامة الضریبیة فتصدر عن إدارة الضرائب نتیجة واجبة التنفیذ أو موقوفة ا
اإللتزامات التي ألقاها القانون على عاتقه فلیس لها وصف مخالفة التاجر للتشریع الضریبي و

جزائي وٕانما إداري .

غرامة المصادرة :ج

م تضبط األشیاء موضوع إذا لوهذاالتي یحكم بها بدال من الحكم بالمصادرة الغرامةبوتعرف
فیمكن أن تتلف المحجوزات نظرا لكونها سریعة التلف ویمكن أن ، 1الجریمة ألي سبب من األسباب

توزع على المستشفیات والجمعیات الخیریة ولذلك وفي أحوال معینة یمكن للقاضي أن یحكم بهذا 
ز الحكم بها إال استنادا النوع من الغرامات وهنا تكون غرامة المصادرة عقوبة تكمیلیة وال یجو 

لعقوبة أصلیة ، ومن هنا یظهر الفرق بین الغرامة الجزائیة وغرامة المصادرة بحیث أن الغرامة 
الجزائیة هي عقوبة أصلیة یمكن للقاضي أن یحكم بها إما منفردة أو مع عقوبة الحبس أما بالنسبة 

بها القاضي استنادا لعقوبة لغرامة المصادرة هي عقوبة جزائیة ولكن لیست أصیلة حیث یحكم
الغرامة أو عقوبات جزائیة أخرى مستقلة.

الفرع الثاني:

أنواع الغرامة.

رع أسلوبین تحدید الغرامة الواجبة التطبیق لمكافحة الجریمة بصفة عامة، فهو شاعتمد الم
بربط مقدار وٕاما أن یقوم)،الفقرة األولى(إما أن یقوم بتقدیر مبلغ ثابت للغرامة فتكون محددة 

).الفقرة الثانیة(ها الغرامة نسبیة دالغرامة بمتغیر خارجي فتكون عن

.494، المرجع السابق ، صشرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین ،-1
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: الفقرة األولى

.الغرامة المحددة

ة على نحو بیمقدار الغرامة بطریقة حساتحدیدتحدید الغرامة المالیة ویكون یتولى المشرع 
)1(االختیار بینهما للقاضي.یجعلها معروفة سلفا، بتحدید حدین األعلى واألدنى وتاركا سلطة

یكون مقدارها معلوما بین حد أدنى وحد أقصى وهي األغلب في قانون وهذا یعني أن
ویحدد مقدارها سلفا في نص قانوني بحیث یمتلك القاضي سلطة تقدیریة في الحكم )2(العقوبات

ى واألقصى یراعى إلى والقاضي في تطبیقه للحد األدن، )3(بمقدار الغرامة فیما بین هذین الحدین
) 4(وأعباء.جانب جسامة الفعل لیس فقط خطورة الفاعل وٕانما مركزه االقتصادي بما یضم من موارد 

علما أن الغرامة المحددة تتحدد بتعدد المحكوم علیهم وال تضامن بینهم ألن والغرامة شخصیة
د، فبالنسبة للممارسات والغرامة في قانون الممارسات التجاریة هي في أغلبها ذات طابع محد

التجاریة غیر الشرعیة وقرر لها المشرع غرامة مائة ألف دینار إلى ثالثة مالیین دینار.

دینار إلى عشرة مالیین ةأما بالنسبة للممارسات التجاریة التدلیسیة بغرامة مالیة من ثالثمائ
من ملیونین وخمسمائة ألف دینار جزائري، أما بالنسبة للممارسات التجاریة غیر النزیهة بغرامة

دینار إلى عشرة مالیین دج.

فهذه الغرامات تؤثر وهذه الغرامات هي غرامات مرتفعة وهذا ما یتناسب مع طبیعة هذه الجرائم
سلبا على الذمة المالیة للعون االقتصادي فتحقق الردع العام والخاص وتكفل حمایة جزائیة للسوق 

فتجعل العون االقتصادي یحرص على ، اعد النزاهة والشفافیة فیهمن كل هذه الجرائم التي تخل بقو 
المعدل والمتمم بما یخدم السوق والصالح العام.04/02التطبیق السلیم والصحیح للقانون 

.289صالجزائر ،دار هومة، الطبعة الثامنة ، ، المنازعات الجمركیةبوسقیعة، أحسن-)1(
.290، ص2010دار هومة، الجزائر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، عدو عبد القادر، -)2(
.746سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص-)3(
.781ق، صالقهوجي علي عبد القادر، المرجع الساب-)4(
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:الفقرة الثانیة

الغرامة النسبیة

ائدتها ط مقدارها بضرر الجریمة أو بفالتي یرتبالغرامةتعرف الغرامة النسبیة على أنها
وأطلق علیها تعبیر نسبة، ألنها تتناسب مع مقدار ما حققه الجاني من الربح أو مع الفائدة التي 

وال یتوقف ، 1كان یرید الحصول علیها، أو تتناسب مع مقدار ما ألحقه الجاني فعله من ضرر
ریمة ألشیاء التي انصبت علیها الجریمة ،فإذا كانت الجالحكم بالغرامة النسبیة على ضبط ا

المنسوبة إلى المتهم مثال هي عدم الفوترة ، فإن القضاء بالغرامة ال یتوقف على ضبط األشیاء 
وبعد ذلك یكون العون االقتصادي محل والسلع التي تم ضبطها وٕانما  یحجز على هذه السلع 

ة متابعة جزائیة عثرها یصدر حكم بات قي الموضوع یقضي بعقوبة الغرامة النسبیة وكذلك مصادر 
هذه السلع .

یالحظ أنه ال محل لتوقیع عقوبة الغرامة النسبیة في حالة الشروع، وعلة ذلك أن هذه 
الغرامة یمكن تحدیدها فالجریمة التامة، أما في حالة الشروع فإّن تحدید تلك الغرامة غیر ممكن 

لذاتیة الجریمة.

أن یكون الجاني فاعال أصلیا وٕاذا نص القانون على الغرامة النسبیة فإنه ال یؤثر توقیعها 
عدة آثار للتفرقة بین الغرامة ومن هنا تترتب، )2(ویسأل كل محكوم علیه على انفراد  أم شریكا

العادیة والغرامة النسبیة نجعلها فیمایلي:

عدم تعدد الغرامة النسبیة بقدر المحكوم علیهم، فال یحكم علیهم جمیعا إال بغرامة واحدة، ویسأل -
44وقد نص المشرع المصري في نص المادة ، وم علیه عن أدائها على وجه التضامنكل محك

من قانون العقوبات بأنه إذا حكم على جملة متهمین بحكم واحد لجریمة واحدة فاعلین كانوا أو 

.491السابق، ص، المرجعالعقوباتقانون الدین، شرحأشرف توفیق شمس -1
.493- 492، صنفسهالمرجع -)2(
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شركاء فالغرامات یحكم بها على كل منهم وعلى انفراد خالفا للغرامات والنسبیة فإنهم یكونون 
االلتزام بها ما لم ینص في الحكم على خالف ذلك.متضامنین في 

الغرامة النسبیة ال تندمج ضمن عقوبة الجریمة األشد بخالف الغرامة العادیة.-

من النتائج التي تترتب على التفرقة بین نوعي الغرامات، أن الغرامة النسبیة لكونها تنطوي 
ألشد بخالف إذا كانت الغرامة عادیة على معنى التعویض، فهي ال تندمج ضمن عقوبة الجریمة ا

من القانون 65وبالرجوع إلى نص المادة ، أنها تندمج في هذه الحالة في عقوبة الجریمة األشد
المعدل والمتمم نجدها تنص على أنه تجمع الغرامات المنصوص علیها هذا القانون 04/02رقم 

)1(مهما كانت طبیعة المخالفات المرتكبة.

النص یفهم أن المشرع لم یخص الغرامات النسبیة بالذكر، وٕانما من خالل من خالل هذا 
استعماله عبارة طبیعة المخالفات المرتكبة، وبالرجوع إلى نص القانون المحدد للقواعد المطبقة على 

منه نجده بأن الحالة الوحیدة التي لجأ فیها إلى الغرامة النسبیة 33الممارسات وحسب نص المادة 
من المبلغ الذي كان %80الة ارتكاب جریمة عدم الفوترة، ویعاقب علیها بغرامة نسبة وهو في ح

یجب فوترته مهما بلغت قیمته.    

وهذا النوع من الغرامة یتم التقدیر التشریعي لمبلغها من خالل ربط هذا األخیر بمتغیر 
أو هي الغرامة التي ، خارجي غیر معروف سلفا، وذلك بربط مقدار الغرامة بحجم ذلك المتغیر

یتمثل في قیمة المال محل الجریمة، أو في وزن أو حجم د مقدارها بالقیاس إلى عنصر معین، یتحد
)2(أو في مساحة األرض.

والغرامة النسبیة یكون مبلغا غیر محددا رقمیا في نص القانون فال یبین هذا النص حدا أقصى 
ة من الحصیلة التي نالها الجاني من جریمة ویكتفي بوضع معیار لهذا التحدید هو نسبة معین

.493- 492، ص،المرجع السابقشرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین ،-)1(
.159محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص-)2(
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والجدیر بالذكر أن هذا النوع من الغرامات شائع االستعمال في الكثیر من )1(نیلها.ینبغي 
النصوص الجنائیة االقتصادیة، وهذا نظرا لتالؤم هذا النوع من الغرامات مع خصوصیات جرائم 

.بصفة عامةعمالاأل

الفرع الثالث:

.لغرامةتنفیذ الحكم با

إن مرحلة تنفیذ الغرامة تأتي بعد صدور الحكم بالغرامة وتنفیذها أعطى ألطراف تنفیذها 
(ثانیا).أما بالنسبة لتنفیذها فیخضع لطرق أوال)،وهذه شروط تنفیذ الغرامة المالیة (

: الفقرة األولى

.شروط تنفیذ الغرامة

یكون الحكم بالغرامة باتا، أما الشرط الثاني لتنفیذ الحكم بالغرامة البد من توافر شرطین وهما أن
فیتعلق باألشخاص المكلفون بتنفیذ الغرامة.

أن یكون الحكم بالغرامة باتا أوال:

إن صدور الحكم بعقوبة الغرامة ینشئ التزاما مادیا أو دینا نقدیا في ذمة المحكوم علیه 
عكس المشرع ، )2(شيء المقضي فیهواجب األداء بمجرد صیرورة الحكم كاإلدانة حائزا لقوة ال

الحصري الذي یعتبر الحكم الضروري بالغرامة واجب التنفیذ بمجرد النطق به حتى ولو كانت قابال 
)3(للطعن باالستئناف أو النقض.

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ى، الطبعة األولفي قانون العقوبات: دراسة مقارنةاألحكام العامةشرحكامل السعید، -)1(
.670، ص2009

.468عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)2(
، المرجع السابق.أحمد عوض بالل-)3(
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به الذي استنفذ كل والمقضيوالمقصود بالحكم البات هنا هو الحكم الحائز لقوة الشيء 
فبالنسبة لطرق الطعن العادیة قد تتمثل في االستئناف إلى ذا ، یةطرق الطعن العادیة وغیر العاد

)1(كنا بصدد وحكم حضوري، ویكون أمام الغرفة الجزائیة على مستوى المجلس القضائي.

أما بالنسبة لطرق الطعن العادیة قد تتمثل في االستئناف إلى ذا كنا بصدد حكم حضوري 
)2(م.الحكویكون أمام نفس والمحكمة التي أصدرت 

)3(أما بالنسبة لطرق الطعن غیر العادیة وتتمثل في الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا.

وال یكفي أن یكون الحكم قد استنفذ جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، وٕانما ال البد 
أن یكون الحكم قطعیا أي فاصال في موضوع النزاع، فاإلحكام التحضیري واألحكام التي تنهي 

لخصومة دون الفصل في الواقعة كالحكم بعدم قبول الدعوى أو عدم االختصاص ال یعتد به كونه ا
غیر فاصل في الموضوع.

أضف إلى ذلك أن یكون صادر عن جهة قضائیة مختصة ویخرج من هنا الجهات 
فإذا استنفذ كل هذه الشروط أصبح الحكم باتا موجبا لتنفیذ الغرامة.، التحكیمیة والوساطة

ألحكام الصادرة بالغرامة والمصاریف تكون واجبة التنفیذ فورا، لكن وبعد استنفاذ جمیع طرق وا
أن الدولة تعطي والمالحظ ، 4(الطعن العادیة واالستثنائیة وعلى المحكوم مراعاة مواعید الطعن

المالیة من أهمیة فائقة لتنفیذ األحكام القضائیة المتضمنة لغرامات مالیة نظرا لما تشكله الغرامات
موارد هامة للخزینة العمومیة لذلك تجدها تحرص على التنفیذ الفوري بعد صیرورة الحكم نهائیا.

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم66/155األمر من 498المادة -)1(
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم66/155األمر من 411المادة -)2(
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم66/155األمر من498المادة -)3(
.468أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)4(



اریةالفصل الثاني                                  خصوصیة الجزاء في جرائم الممارسات التج

330

:الغرامة قد قد انقضت بأحد األسباب المقررة النقضاء الغرامةأال تكون عقوبة:ثانیا

، غیر أنه تتعدد أسباب انقضاء العقوبات ، وقد یكون الطریق الطبیعي النقضائها هو تنفیذها
في حال عدم تنفیذها ، فإن هناك بعض األسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة وزوال آثارها ومن أهم 

انقضائها وهي وفاة المحكوم علیه ، العفو عن العقوبة  وانقضاء العقوبة األسباب التي تؤدي إلى 
.بمضي المدة 

في هذه الحالة هبات ، فإنإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل الحكم ال:وفاة المحكوم علیه-أ
عقوبة ففي هذه الحالة ال یجوز تنفیذ العقوبات المالیة ، ذلك أن الدعوى فالیلحق الدعوى 

ذاتها قد  انقضت بالوفاة ، فال یكون هناك سند لتنفیذ هذه العقوبات ویستوي في العمومیة
ة ال تسري على ، غیر أن هذه القاعد1ذلك أن تكون هذه العقوبة  أصلیة أو تكمیلیة 

التعویض المدني المحكوم به من المحاكم الجزائیة ، فإذا توفي المتهم ، تعین اختصام 
الورثة و إصدار الحكم بهذه التعویضات في مواجهتهم ، ولكن ال یلتزم هؤالء الورثة بأداء 

هذه التعویضات إال بالقدر الذي آل إلیهم من التركة.
فإنها تؤدي إلى سقوط العقوبة المحكوم بها  البات،الحكم أما إذا كانت الوفاة الحقة على 

یتم تنفیذ العقوبات المالیة والتعویضات وما یجب رده والمصاریف في تركته ، غیر أنه
ویعني ذلك أن العقوبات التي تنقضي بالوفاة هي العقوبات السالبة للحریة دون العقوبات 

.2ذات الصبغة المالیة

قادم العقوبة هو مضي فترة من الزمن یحددها القانون من تاریخ صدور تإن :تقادم العقوبة-ب
حق الدولة انقضاءویترتب على التقادم العقوبة،أن یتخذ خاللها إجراء لتنفیذ البات، دونالحكم 

مع بقاء حكم اإلدانة قائما ، وعلة تقادم العقوبة هو أن من شأن مضي فترة العقوبة،في تنفیذ 
أن یمحو الجریمة وعقوبتها من ذاكرة الناس وأن یجعلها في وبةقلى الحكم بالعطویلة من الزمن ع

.591السابق ، ص، المرجعشرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین، -1
592المرجع نفسھ ، ص-2
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وفضال عن ذلك قد ناله االنتقاموالرغبة في دمشاعر الحقطي النسیان ولیس من المصلحة إیقاظ 
.1من عدم االستقرار وتنازعته مشاعر الخوف من أن یقبض علیه في أي لحظة

الحكم باتا إال إذا كانت العقوبة محكوم بها غیابیا من محكمة وتبدأ مدة التقادم من وقت صیرورة
.2الجنایات فتبدأ من یوم صدور الحكم 

:3ویمیز المشرع من حیث مدة تقادم العقوبة حسب وصف الجریمة المحكوم فیها 

فإذا كانت الجریمة جنایة فإن العقوبة تنقضي بمضي عشرین سنة كاملة من التاریخ الذي -
نهائیا.حكم یصبح فیه ال

إذا كانت الجریمة جنحة فالعقوبة تنقضي بمضي خمس سنوات كاملة من التاریخ الذي -
الذي یصبح فیه الحكم نهائیا.

كاملتین من تاریخ صیرورة الحكم أما إذا كانت الجریمة مخالفة فتنقضي بمضي سنتین -
.نهائیا

.التمییز بینهماوبجبالعقوبةوالعفو نوعان عفو شامل وعفو عن -ب

وهو تجرید الفعل من الصفة اإلجرامیة ، بحیث تصبح األفعال التي ارتكبها الشامل:العفو -01
الجاني ، وكأنها غیر مجرمة أصال ویترتب علیه عدم جواز محاكمة المتهم ، وسقوط الحكم 
باإلدانة الصادر ضده ، وعدم احتسابه سابقة غي العود ، ویستخدم العفو الشامل بهدف إسدال 

ن على واقعة وٕانهاء كافة أحكام الحكم الجزائیة ، ولذلك فهو ال یكون إال بقانون ، فیوقف النسیا
الصادر السیر في إجراءات الدعوى او یمحو حكم اإلدانة وال یمس حق الغیر إال إذا نص القانون

.4بالعفو

.593، المرجع السابق ، صشرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین ،--1

.594المرجع نفسھ ، ص-2
قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتممالمتضمن66/155األمر على التوالي من615و614و613أنظر المواد -3
ومابعدھا282السابق ،صسعید نمور ، المرجع -4
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والعفو عن ونا،قانیعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها : الخاص العفو -2
سلوكه العقوبة هي وسیلة للصفح تلجأ إلیها الدولة في بعض المناسبات واألعیاد لمن ثبت حسن 

.1الصفة اإلجرامیة للفعل قائمةوتظل

، إجراء شخصي یمنح لفرد أو أكثروهوالعقوبة،ویتضمن العفو عن معنى صرف النظر عن تنفیذ 
ویبدو أن المشرع السجون،التخفیف من اكتظاظ وقد یكون الداعي إلى إصدار العفو غالبا 

2الجزائري قد ترك أمر العفو عن العقوبة لتقدیر رئیس الجمهوریة في كل حالة على حدى .

غیر أنه والمالحظ أن العفو الرئاسي غالبا ال یطال الغرامة باعتبارها عقوبة مالیة غیر أنه في 
لحریة.غالب األحیان ما ینطوي على العقوبات السالبة ل

ثانیا: األشخاص المكلفون بتنفیذ الغرامة

تمر الغرامة بعد صدور الحكم هي مرحلة التنفیذ واقتطاع المبلغ المحكوم به من ذمة 
المحكوم علیه، وهذا یتطلب تدخل عدة أطراف تتولى مسؤولیة تنفیذها.

یه تتولى مصالح بعد صیرورة الحكم باإلدانة حائزا لقوة الشيء المقضى ف:مصالح الضرائب-أ
)3(علیه.الضرائب المتنوعة تحصیل الغرامات بكافة الطرق القانونیة من مال المحكوم 

5أوتنبیهات4حیثأن القانون أعطى إلدارة الضرائب حق تحصیل الضرائب عن طریق إشعارات

ریخ بضرورة الدفع في غضون ثمانیة أیام من تاعلیه،ترسل إدارة الضرائب إشعارا إلى المحكوم و
وصول اإلشعار ، وٕاال سیلجأ للتحصیل بكل الطرق القانونیة ، السیما اإلكراه البدني ، وتحیط علما 

وهذا تفادیا للغرامة المحكوم علیه یجب أن یدفع المحكوم علیه الغرامة في آجالها القانونیة المحددة 
.، حیث یتم ذكر مبلغ الغرامة بدقة في اإلشعار 6المحسوبة مع قیمة الدین

.600،المرجع السابق  ،ص شرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین ،-1
، المرجع السابق ،صالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ،-2
المعدل والمتممالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة.66/155من األمر 597المادة -)3(
.09رقم أنظر الملحق -4
.10أنظر الملحق -5
.09أنظر الملحق رقم -6
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إدارة الضرائب طرق الدفع والتي تكون نقدا لصندوق القابض أو عن طریق الدفع توقد حدد
للحساب الجاري البریدي لقابضة الضرائب أو بواسطة حوالة أو بواسطة شیك تحویل أو بواسطة 
شیك مشطوب علیه للقابض دون ذكر إسمه الحقیقي أو عن طریق حوالة الخزینة المبعوثة بدون 

.1ى مستوى كل مكاتب البرید أو حوالة بریدیة عادیةمصاریف عل

وفي حالة عدم استجابة المحكوم علیه تبعث له إدارة الضرائب تنبیها بقصد االخطار بالحجز أو 
الحبس عند عدم الدفع ، حیث یدون فیه تاریخ اإلخطار واسم الشخص المخاطب ومن تسلم التنبیه 

المصاریف التكمیلة  بالمبالغ المحكوم بها  خالل یوم والعنوان ، حیث یخاطبه بمستخرج الحكم و 
واحد من من تاریخ التنفیذ سیجبر على الدفع بكل الطرق القانونیة وعلى األخص البیع التنفیذي 
واإلكراه البدني عند عدم األداء خالل خمسة أیام ، حیث یترك التنبیه في مكان اإلقامة  مع 

.2تأخیر یؤدي إلى تحصیل غرامات تأخیریةبأنه في حالة الالتذكیر في التنبیه 

تحریك ومباشرة الدعوى فيلم یولي القانون النیابة العامة دور :النیابة العامة-ب
، وٕانما كذلك تتولى تنفیذ أوامر قضاة الحكم والسهر على تنفیذ األحكام فقط العمومیة
حكام الصادرة بصفة ، فالنیابة العامة هي التي تسهر على تنفیذ القرار واأل)3(القضائیة

نهائیة فهي تعمل على أن یكون ذلك وسریعا وفعاال لذلك تبقى النیابة العامة على صلة 
دائمة بمصالح الشرطة القضائیة والدرك والمؤسسات العقابیة حتى تتمكن من تنفیذ هذه 
المهام الحساسة، فقد وضع تحت تصرف كل نیابة فهارس بطاقات تنفیذ األحكام 

)4(منتظم ودائم بكل ما یحدث إلى أن یتم التنفیذ الكامل لكل عقوبة.المزودة بشكل

.09أنظر ھامش الملحق رقم -1
10أنظر الملحق رقم -2
.17، ص2012، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیةخلفي عبد الرحمان، -)3(

.12والملحق رقم 
.52-51لسابق، صنصر هایل، المرجع ا-)4(
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: طرق تنفیذ الغرامةثالثا

یمكن )1(علیهتنفیذ اختیاري أي بمحض إرادة المحكوم إلىتقسم طرق تنفیذ الغرامة المالیة 
كوم علیه أن تنفذ جبریا ویتجسد في اإلكراه المدني وهو طریق استثنائي یلجأ إلیه عند عجز المح

على مال المدین يعن سداد الغرامة المالیة فتستوفى منه جبرا عن طریق إتباع قواعد هو التنفیذ
وفقا لما تقضي به القانون.

التنفیذ االختیاري للغرامة المالیة:-أ

فینشئ هذا ، لذا صدر حكم بالغرامة أصبح وبمجرد صیرورة نهائیا أصبح واجب التنفیذ
والتنفیذ االختیاري ، رامة التزاما مادیا في ذمة المحكوم علیه یكون واجب األداءالحكم النهائي بالغ

یعني أن یتقدم المخالف المحكوم علیه بالغرامة إلى مصالح الضرائب ویدفع الغرامة المالیة 
المحكوم علیه وهذا بمحض إرادته.

بالغرامة وتنفیذه والحقیقة أن مصطلح اختیاري لم یأت وبالمعنى الحقیقي له فصدور الحكم
لیس اختیاریا، وٕانما واجبا نص علیه القانون ویلتزم المخالف بتطبیق ما نص علیه المشرع.

ولقد غیره،وبالتالي ال تنفذ إال المحكوم علیه وحده وال تستوفى من العقوبة،وتنفذ الغرامة لشخصیة 
كوم علیه فال تنفذ الغرامة كان مقتضیات خضوع الغرامة لمبدأ شخصیة العقوبة أنه إذا مات المح

.2على ورثته

غیر أن هذا القول لیس على إطالقه فبوفاة المحكوم علیه بالغرامة تصبح الغرامة دینا تنفذ في 
ولكن هذا بعد صیرورة الحكم نهائیا وباتا ألنه إذا حدود التركة وال تنصرف للذمة المالیة للورثة
عقوبة ألن الدعوى العمومیة قد انقضت بالحكم البات حدثت الوفاة قبل صیرورة الحكم نهائیا فال 

،أما إذا حدثت الوفاة بعد الحكم البات فهنا ینفذ الحكم من تركة المتوفي . 

.678أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص-)1(
304،المرجع السابق ،صشرح قانون العقوباتفتوح عبد هللا الشاذلي ،-2
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إذا لم یقم المحكوم علیه بسداد الغرامة المالیة خالل المدة : التنفیذ الجبري للغرامة المالیة-ب
، ویقصد التنفیذ الجبري للغرامة المالیة تستوى معه جبراالمحددة وبعد إتباع اإلجراءات الالزمة فإنها

اإلكراه البدني.

طریق من طرق التنفیذ الجنائي یستهدف حمل المحكوم على أنهاإلكراه البدني ویعرف 
بها للحكومة ضده ووسیلة اإلكراه البدني المفضيعلیه على الوفاء بالمبالغ الناشئة عن الجریمة 

.1هي الحبس

اق اإلكراه البدني بتحدید المبالغ التي یلجأ إلیها الستیفائها فیتم التنفیذ بطریق اإلكراه ویتحدد نط
البدني لتحصیل المبالغ المستحقة للدولة بحكم صادر عن محكمة جنائیة وتشمل الغرامة 
والمصاریف والتعویضات، كما یتم تنفیذ نوع آخر من االلتزامات المالیة بطریق اإلكراه البدني وهي 
التعویضات التي یحكم بها للمضرور من الجریمة سواء كان الحكم جنائي أو مدني ضم مرحلة 

)2(تنفیذ العقوبة.

ومن خالل ما تقدم من تعاریف یمكن استخالص الخصائص التي یتمیز بها اإلكراه البدني وهي 
أن:

وء إلیها متى ثبت وسیلة جبریة یتم اللجویعتبر : حیثالتعویضاإلكراه البدني لیس بدیال عن -
امتناع المطالب لها عن الوفاء بما في ذمته نحو الغیر ولم یستطع صاحب الحق استعادة المبالغ 

وبالرجوع إلى قانون )3(الواجبة الدفع، لكن اإلكراه البدني ال یعد بدیال عن االلتزام وال یسقطه.
جوز أن تنفذ بشأنه متابعات الحقة فإن اإلكراه البدني فهو االلتزام الذي ی،)4(اإلجراءات الجزائیة

بطرق التنفیذ العادیة.

497، المرجع السابق ، صشرح قانون العقوباتأشرف توفیق شمس الدین ،-1
.412أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص-)2(
.1153رجع السابق، صرمسیس بنهام، الم-)3(
قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم.المتضمن 66/155األمر رقم من، 599/02المادة -)4(
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فإذا استنفذنا هذه الوسیلة بقي :اإلكراه البدني من طرق التنفیذ ولیس مبرئا أو معفیا للمحكوم-
لدینا الطرق العادیة التنفیذیة أن تتبع وهي الطرق العادیة التي یسمح لها القانون المدني 

)1(.واإلداري

حیث تنطوي إیالم المحكوم علیه من حیث حریته، وال یلجأ :دني هو نظام استثنائياإلكراه الب-
إلیه إال إذا استنفذت الطرق األخرى.

، غیر )2(المدنیة اإلداریة الجدیدتمع العلم أن اإلكراه البدني استبعد بموجب قانون اإلجراءا
نقیم فعالیة نظرا لعدم األخذ به على أنه مازال معمول به في اإلجراءات الجزائیة إال أننا ال یمكننا

والغرامة المالیة تحقق ، مستوى معظم الجهات القضائیة مع العلم أن النص مازال ساري المفعول
الردع العام والخاص لما تنطوي علیه من إیالم للمحكوم علیه في ذمته المالیة، باإلضافة ذلك 

بقوتها العقابیة مهما تكرر إنزالها على عكس تحتفظ العقوبة المالیة دون غیرها من باقي العقوبات
العقوبة السالبة للحریة فال یخلق تكرار تنفیذها اعتیاد المجرم علیها.

بعد إشعار وتنبیه المحكوم حیث خول القانون إلدارة الضرائب طلب الحبس أي اإلكراه البدني وهذا
لوكیل الجمهوریة بالحبسقابض الضرائب المختص إقلیمیا طلباالدفع، فیرسلعلیه بضرورة 

وهذا في إطار تطبیق إجراءات اإلكراه البدني حیث یحدد قابض الضرائب إسم إقلیمیا،المختص 
یبین بأن اإلكراه البدني هو الوسیلة الوحیدة وولقب المحكوم علیه وعنوانه وتاریخ تنبیه بالدفع 

یا  وهذا إلعطائها الصیغة للتنفیذ ، ویرسل هذا الطلب إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیم
.3التنفیذیة

.470عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)1(
المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.08/09قانون رقم -)2(
11أنظر الملحق  رقم -3
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حیث یصدر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا أمرا بالحبس وهذا بناء على طلب اإلكراه المدني 
، وهذا بعد عرضه على الطبیب إلبداء رأیه 1حیث یأمر بإیداعه السجن وهذا تطبیقا لإلكراه البدني

.2في الحالة الصحیة للمحكوم علیه 
: الفرع الرابع

.مات في جرائم الممارسات التجاریةالغرا
أصلیة اتكما سبقت اإلشارة هي عقوبفي جرائم الممارسات التجاریةالغرامات المالیة

وتختلف باختالف فئات جرائم الممارسات التجاریة.

: الفقرة األولى
.المقررة لمخالفة قواعد الشفافیةالعقوبات األصلیة

، والجرائم المتعلقة بممیزات المنتوج وشروط )3(م المتعلقة باألسعارتشمل هذه العقوبات الجرائ
.)5(، والجرائم المتعلقة بالفاتورة)4(البیع

، على العقوبة وهي الغرامة من )6(المشرعبالنسبة لمخالفة عدم اإلعالم باألسعار والتعریفات نص 
دینار جزائري وهي دج) 1000.000دج) دینار جزائري إلى مائة ألف (5.000خمسة أالف (

.06-10عقوبة  لم تعدل في القانون رقم 
والمالحظ أن هذه العقوبة في حدها األدنى أصبحت ال تتماشى مع ما قرره المشرع في قانون  

، من قانون العقوبات إثر التعدیل األخیر أین أصبح الحد األدنى للغرامة المقررة  للجنح )7(العقوبات

.12أنظر الملحق -1
.12الملحق رقم -2
.   06-10من القانون رقم 6و 5و4، المعدل والمتمم، والمواد 02-04من القانون رقم 7و6و4المواد -)3(
، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم 8و7المادتین -)4(
.06-10م من القانون رق4، المعدل والمتمم، والمادة 02- 04من القانون رقم 12و11المواد -)5(
یفات مخالفة ألحكام بر عدم اإلعالم باإلعالم  والتعر ''یعت، المعدل والمتمم: تنص على: 02-04من  القانون رقم 31المادة -)6(

دج)''.100.000دج) إلى مائة ألف دینار (5.000من القانون، ویعاقب علیه بغرامة من خمسة أالف دینار (7و6و4الموالد 
''العقوبات األصلیة في  مادة  الجنح  هي:'' الحبس مدة ، المعدل و المتمم: تنص على: 156-6مر رقم من األ5/2المادة -)7(

. دج''20.000تتجاوز  شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحاالت  التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى،  الغرامة التي تتجاوز 
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دینار جزائري، لكن الغبرة بالحد األقصى للعقوبة في تقدیر نوع دج) 20.000هو عشرون ألف (
الجریمة.

كما أن كل بیع سلع أو تأدیة خدمات ال یحترم صاحبها األسعار المفروضة طبقا للتشریع 
، بغرامة )1(صاحبهاالمعمول به تعتبر ممارسات غیر شرعیة ألسعار غیر شرعیة ویعاقب علیها 

دج)، عوض الغرامة 10.000.000ینار إلى عشرة مالیین (دج) د20.000من عشرین ألف (
دج)، دینار  في القانون رقم 200.000دج) دینار إلى مائتي ألف (20.000المقدرة بعشرین ألف (

بنسخته غیر المعدلة. 04-02

وهكذا نجد أن المشرع الجزائري قد شدد من العقوبة خاصة وأن األمر یتلق باألسعار 
ولة وهي في األساس إلى حمایة القدرة الشرائیة للمواطن وهذا ما یفسر المسقفة من طرف الد

. 02-04العقوبة وذلك بتعدیل القانون رقم 

العقوبات المتعلقة بممیزات المنتوج وشروط البیع: أوال:

، المعدل والمتمم على جریمة عدم اإلعالم بممیزات المنتوج 02-04یعاقب القانون رقم 
)2(.دج) دینار100.000(دج) دینار إلى مائة ألف10.000ف (من عشرة أالوشروط البیع بغرامة

العقوبات المتعلقة بوثائق المعامالت التجاریة:ثانیا: 

بوثائق المعامالت التجاریة حالة عدم وجود الفاتورة وحالة غیر المطابقة.  تشمل العقوبات

مكررة 22و22ممارسات أسعار غیر شرعیة، كل مخالفة ألحكام المواد ''تعتبر ، تنص على: 06-10من القانون 07المادة -)1(
دج)''. 10.000.000دج) إلى عشرة مالیین (20.000من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من  عشرین ألف دینار (23و
9و8، مخالفة ألحكام المادتینالمعدل والمتمم: تنص على:'' یعتبر اإلعالم بشروط البیع، 02-04من القانون رقم 32المادة -)2(

)''. دج100.000دج) إلى مائة ألف دینار (10.000هذا القانون، ویعاقب علیه بغرامة من عشرة أالف دینار (من 
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حالة عدم وجود الفاتورة: -أ

من المبلغ %80، بغرامة نسبیة تقدر بـ )1(، المعدل والمتمم20-04یعاقب القانون ر قم 
الذي كان یجب فوترته  مهما بلغت قیمه، وكذلك تطبق نفس العقوبة  متى وجدت الفاتورة لكنها  
غیر مطابقة في االسم أو العنوان االجتماعي  للبائع أو المشتري وكذا رقم تعریفه  الجبائي، أو 

بق  العقوبة المذكورة بغض النظر عن العقوبات المنصوص علیها في الكمیة وسعر الوحدة، وتط
التشریع   الجنائي متى كانت ال تشكل مخالفة عدم جریمة الغش الجنائي. 

أما إذا كانت البضائع غیر المفوترة من البضائع الحساسة التي یسهل تهریبها وهي 
اثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو المواد المطحونة المم

منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو الم واد الصیدالنیة أو األسمدة  التجاریة أو التحف  الفنیة أو 
الممتلكات األثریة أو المفرقعات أو كل المنتجات واألشیاء التجاریة أو غیر التجاریة، وبصفة عامة 

لتملك والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك بین وزارة المالیة ووزارة جمیع األشیاء القابلة للتداول وا
، وهذا القرار  یخص بالتحدید الوالیات الحدودیة، في هذه  الحالة  العقوبة  المنصوص )2(التجارة 

) مرات قیمة البضاعة 5) سنوات وبغرامة  تساوي (5علي ها هي  الحبس  من سنة إلى خمس (
)  3(حالة تطبق العقوبة األشد المنصوص علیها  في  قانون مكافحة التهریب.المصادرة، وفي هذه ال

والمالحظ أن المشرع لم یحدد قیمة الغرامة على وجه الدقة وٕانما اكتفى بإیراد هذه الغرامة 
في شكل نسبة مئویة من المبلغ الذي كان یفترض فوترته، وهذه العقوبة فیها مبالغة من طرف 

دون المساس بالعقوبات المنصوص علي ها في التشریع ‘، المعدل والمتمم: تنص على:02-04من القانون رقم 33المادة -)1(
من المبلغ الذي  كان 80%من هذا القانون، و ي عاقب بغرامة  بنسبة13و11و10عدم المخالفة ألحكام المواد الجنائي، تعتبر 

یجب فوترته مهما  بلغت قیمته''.
، المؤرخ 30، یتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة عدد 21/07/1979، المؤرخ في 07-79من القانون رقم 226/1المادة -)2(

''تخضع حیازة البضائع الحساسة للغش ألغراض تجاریة وتنقلها عبر سائر المعدل والمتمم:  تنص على: ،24/07/1978في 
اإلقلیم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك......... األنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقها''. 

،  59، یتعلق بمكافحة التهریب، الجریدة الرسمیة، العدد 23/08/0052، المؤرخ في 06- 05من األمر  رقم 10/1المادة - )3(
،  المعدل والمتمم: تنص على: ''یعاقب على تهریب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد  28/08/2005المؤرخ  في 

البضاعة المصادرة'.')  مرات قیمة 5) س نوات وبغرامة  تساوي خمس (5المطحونة أو الماشیة....الحبس من سنة (
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حق  العون االقتصادي  وهذا یوحي  بعدم إدراك  المشرع بعواقب هذه العقوبة المشرع وٕاجحاف في 
واتي تؤدي إلى وقوع  العون االقتصادي  في اإلفالس، فمثال إذا أبرم عون اقتصادي معاملة بقیمة 

دج) دینار ولم یقم بتحریر فاتورة لهذه المعاملة، فإذا  طبقنا  علیه  200.000.000مائتي ملیون (
دج)دینار.160.000.000من المبلغ فإن قیمة الغرامة  تقدر بـ مائة وستون ملیون (%80عقوبة 

حالة فاتورة غیر مطابقة:-ب

-04تعتبر فاتورة غیر مطابقة، كل مخالفة لألحكام المنصوص علیها في القانون رقم 
دج) 0050.0دج) دینار إلى خمسین ألف (10.00، ویعاقب علیها بغرامة من عشرة أالف ()1(02

عدم المطابقة  االسم أو العنوان االجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا أال تمسبشرط دینار، وهذا
رقم تعریفه الجبائي والعنوان واالسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر الرسوم للمنتوجات المبیعة أو 

غیر مطابقةالخدمات المقدمة حیث یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة،  ولیس فاتورة

:الفقرة الثانیة

.العقوبات األصلیة المقرر لمخالفة قواعد النزاهة

والممارسات ،)3(، والممارسات التدلیسیة)2(تشمل هذه العقوبات الممارسات التجاریة  غیر الشرعیة

)5(، والممارسات التعاقدیة التعسفیة.) 4(التجاریة غیر النزیهة

12''تعتبر فاتورة غیر مطابقة، كل مخالفة ألحكام  المادة ، المعدل والمتمم: تنص على : 02-04من القانون رقم 34المادة -)1(
دج)، بشرط أال 50.000دج) إلى خمسین ألف دینار (10.000من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة  من عشرة أالف  دینار (

فه الجبائي والعنوان والكمیة واالسم الدقیق  وسعر ي  للبائع أو المشتري، وكذا تعریالمطابقة االسم أو العنوان  االجتماعتمس عدم 
الوحدة من غیر الرسوم للمنتوجات  المبیعة أو الخدمات  المقدمة  حیث یعتبر  عدم ذكرها في الفاتورة  عدم فوترة  ویعاقب علیها 

أعاله''.33طبقا ألحكام المادة 
، المعدل والمتمم.  02-04، من القانون رقم 17و16و15المواد -)2(
، المعدل والمتمم. 02-04، من القانون رقم 20و19و 18المواد -)3(
، المعدل والمتمم. 02-04، من القانون رقم 25و24المادتین -)4(
متمم.، المعدل وال02- 04من القانون رقم 29و28و27و26المواد -)5(
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عدا الشفافیة مابقواعد النزاهة أنها أكثر ردعیة من قواعد والمالحظ على عقوبات اإلخالل 
العقوبات الخاصة بممارسة أسعار غیر شرعیة، كما نالحظ أن عقوبة الممارسات غیر النزیهة 

التي جمیع الموادمادة واحدة، كما ن الحظ أیضا أن المشرع فيجمعها والممارسات التعاقدیة 
.06-10بقواعد النزاهة غیر معدلة في القانون رقم العقوبة  في حال اإلخالل  تنص على

العقوبات المتعلقة بالممارسات التجاریة غیر الشرعیة:أوال:
، على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والمتمثلة في رفض )1(02-04یعاقب القانون رقم 

دنى من سعر البیع، البیع المشروط، ممارسة نفوذ على عون اقتصادي آخر، بیع السلع بسعر أ
ثالثة دج) إلى 100.000تكلفتها الحقیقي وبیع المواد في حالتها األصلیة بغرامة من مائة ألف (

دج).3.000.000(مالیین
نالحظ أنالمشرع لم ینص على عقوبة ممارسة األعمال التجاریة دون اكتساب الصفة وهي  

استثناها ولكن هذه الجریمة  صورة  من صور  الممارسات  التجاریة  غیر الشرعیة  بمعنى أنه
الذي یتعلق بشروط ممارسة األنشطة 08-04، وهو القانون رقم )2(منصوص علیها في قانون آخر

التجاریة والذي یعاقب على جریمة ممارسة أنشطة تجاریة غیر قارة  دون التسجیل في السجل 
دج) دینار.00050.دج)  دینار إلى خمسون ألف (5.000التجاري بغرامة  من خمسة آالف (

في حالة إعادة بیع المواد األولیة على حالتها األصلیة والتي تم اقتناءها بغرض التحویل 
، ینص قانون الجمارك على  02- 04باإلضافة إلى العقوبة المنصوص علیها في القانون رقم 

یث تحویل البضائع  عن مقصدها اإلمتیازي وهو الفعل المنصوص علیه في قانون الجمارك بح
خص أصناف المواد باإلعفاء من الحقوق والرسوم  الجمركیة  عندما تستخدم في أغراض معینة 

، المعدل والمتمم تنص على: ''تعتبر ممارسات تجاریة غیر شرعیة،  مخالفة ألحكام المواد 02-04من القانون رقم 35المادة -)1(
دج) إلى ثالثة  مالیین دینار 100.000، من القانون، ویعاقب علیها بغرامة  من مائة ألف دینار (20و19و18و1617و15

دج)''.   3.000.0000(
تنص  على: ''یعاقب التجار الذین یمارسون أنشطة غیر قارة دون التسجیل في  السجل والتی08-04من القانون رقم 32المادة -)2(

دج...''.  50.000دج إلى 5.000التجاري من 
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نذكر منها على سبیل المثال: المواد البترولیة عندما تستعمل  لتموین البواخر أو المراكب الجویة 
)1(التي تقوم بالرحالت الدولیة.

د المنصوص علیها في قانون في هذه الحالة نطبق على هذه الجریمة العقوبة األش
المعدل والمتمم.02-04، ولیس العقوبة المنصوص علیها في القانون رقم )2(الجمارك

: العقوبات المتعلقة بالممارسات التجاریة التدلیسیة:ثانیا
من ثالثمائة ألف بغرامة التجاریة التدلیسیةسات الممار ى، عل)3(02- 04یعاقب القانون رقم 

دج) دینار وذلك بغض النظر عن العقوبات 10.000.0000لى عشرة مالیین (دج) إ300.000(
المنصوص علیها  في التشریع الجبائي.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن قانون العقوبات نص على حالتي تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر 
جنحة ، كما نص قانون العقوبات أیضا على )4(المحررات التجاریةجنحة تزویرمزیفة وهي

منصوص )5(المضاربة غیر الشرعیة  في حالة وجود مخزون من المنتوجات بهدف رفع األسعار
المعدل 02-04بق القانون ، طبقا لقاعدة الخاص یقید العام نط02- 04علیها  في القانون رقم 

.والمتمم

.95، ص2009، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجائر، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة، -)1(
، المعدل والمتمم: تنص على: '' .....غرامة مالیة تساوي قیمة البضائع المصادرة، والحبس 07-79من القانون 325/9المادة -)2(

) أشهر''.6) إلى ستة (2من شهرین (
، المعدل والمتمم: تنص على:''دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع 02-04من القانون رقم 37المادة -)3(

من هذا القانون، ممارسات تجاریة تدلیسیة، ویعاقب علیها بغرامة من ثالثمائة 25و24كل مخالفة ألحكام المادتین الجبائي، تعتبر 
دج)''.10.000.000دج) إلى عشرة مالیین دینار (300.000ألف دینار (

الطرق المنصوص علیها ، المعدل والمتمم: تنص عل ى: ''كل من ارتكب تزویرا بإحدى156-66من األمر رقم 219المادة -)4(
في المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك ي عاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 216في المادة 
دج''.100.000إلى 20.000

یعاقب المعدل والمتمم: تنص على: ''  یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة، و 156-66من األمر 172المادة - )5(
دج كل من أحدث  بطریق مباشر أو غیر 200.000دج إلى 20.000بالحبس  من ستة أشهر إلى خمس  سنوات وبغرامة  من 

مباشر عن طریق وسیط  رفعا أو خفضا في أسعار السلع أو البضائع أو األوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك''.
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: العقوبات المتعلقة بالممارسات التجاریة غیر النزیهة والتعاقدیة التعسفیة:ثالثا
جعل المشرع عقوبة الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة في 

، وتتمثل هذه الممارسات في القیام بممارسات مخالفة  لألعراف التجاریة النظیفة )1(مادة واحدة
والنزیهة والتي یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین، وكذا 

، والممارسات  التعاقدیة التعسفیة.)2(شهار غیر الشرعياإل

، على أنه من صور الممارسات التجاریة غیر  النزیهة تقلید العالمات  02-04نص القانون رقم 
الممیزة  لعون اقتصادي منافس أو غیر تقلید منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار  الذي ي قوم بقصد 

كوك وأوهام في ذهن المستهلك، هذا األمر أو هذه الحالة كسب زبائن هذا النوع إلیه بزرع ش
، وهي جنحة التقلید، كل شخص )3(، المتعلق بالعالمات06-03منصوص علیها  في األمر 

) وبغرامة من ملیونین 2) أشهر إلى سنتین (6ارتكب جنحة تقلید، یعاقب بالحبس من ستة (
دج) دینار أو 10.000.000ین (دج) دینار إلى عشر ة مالی2.500.000وخمسمائة ألف (

بإحدى هاتین العقوبتین فقط مع:

الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.-

مصادرة األشیاء والوسائل واألدوات التي استعملت في المخالفة.-

إتالف األشیاء محل المخالفة.-

، المتعلق بالعالمات.06-03وهنا یطبق القانون األشد وهو األمر رقم 

المعدل والمتمم: تنص على: ''تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة 20-04م القانون رقم 38المادة -)1(
دج ) إلى خمسة 50.000من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار (29و28و27و26مخالفة ألحكام المواد 

دج)''. 50.000.000مالیین دینار (
.254، المرجع السابق، صي القانون الجزائي الخاصالوجیز فأحسن بوسقیعة، -)2(
، یتعلق بالعالمات.19/07/2003، المؤرخ في 06-03من األمر رقم 32المادة -)3(
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، على حكم یطبق على جمیع مخالفات أحكام هذا القانون ) 1(02- 04القانون رقم لقد نص 
وهو جمع الغرامات مهما  كانت طبیعة المخالفة المرتكبة، وهو نفس  الحكم الذي تضمنه قانون 

، والذي  ینص على ضم العقوبات المالیة ما لم یقرر القاضي  خالف ذلك بنص )2(العقوبات
منصوص علیها في قانون العقوبات یقصد بها جمع العقوبات المالیة في صریح، وعبارة الضم ال

حالة تعدد المحاكمات ولیس دمج العقوبات، واألصل أن تجمع العقوبات المالیة  المقضي بها في 
حالة تعدد الجرائم ما لم یقرر القاضي خالف ذلك في حكمه، وبالتالي تعددت المخالفات وتمت 

الغرامات متى ولو كانت إحداها  تتعلق بقواعد الشفافیة واألخرى بقواعد  اإلدانة على أساسها تجمع
.النزاهة

ل، ما عدا عقوبة جرائم ممارسة أسعار غیر ما یالحظ على عقوبات الغرامة، أنها لم تعدّ 
شرعیة، والتي عدلها المشرع من خالل زیادة قیمة الغرامة، وفي حقیقة األمر أن المشرع عمد إلى 

معطیات أو ظروف كانت تمر بها البالد وال زالت وهي االرتفاع  ألسعار السلع ذلك نتیجة
األساسیة مثل السمید والحلیب والسكر والزیت، مما أدى بالحكومة إلى تقنین أسعار هذه المواد عن 
طریق الدعم المقدم من طرفها (الحكومة) فكان لزاما على المشرع أن یسایر التطورات ویعمل على 

مخالفین، وذلك حفاظا على القدرة الشرائیة للمواطن ومن خاللها وتهدئة الجبهة االجتماعیة  ردع  ال
والسلم داخل الدولة.

، وال یستفید مرتكب المخالفة من )3(المالیةتضاعف العقوبةإضافة إلى ذلك في حالة العود 

، المعدل والمتمم:  تنص على: ''تجمع الغرامات المنصوص علیها في هذا القانون مهما كانت 02-04من القانون رقم 64المادة -)1(
لمرتكبة''.طبیعة المخالفات ا

، المعدل والمتمم، تنص على: ''تضم العقوبات المالیة ما لم یقرر القاضي خالف ذلك  بنص 156-66من األمر رقم 36المادة -)2(
صریح''. 

، تنص على: '' في حالة العود، تضاعف العقوبة ویمكن القاضي أن یمنع العون 06- 10من القانون رقم 10/3المادة - )3(
) سنوات''.10أعاله، بصفة مؤقتة وهذا لمدة ال تزید عن عشر (2حكوم علیه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة االقتصادي الم
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وكیل الجمهوریة  طرف المدیر الوالئي المكلف بالتجارة إلى مباشرة منالمصالحة، ویرسل 
)1(المختص قصد المتابعة القضائیة.

المعدل والمتمم على ظروف التخفیف وبالتالي نرجع إلى 02-04لم ینص القانون رقم 
القواعد العامة في قانون العقوبات، ففي حالة عدم العود، یمكن تخفیض العقوبة المالیة (الغرامات) 

، وٕاذا كان الحد األدنى للغرامة أقل من عشرین )2(الجنحدج) في 20.00(ألف عن مبلغ عشرون 
دج) كما في حالة عدم اإلعالم باألسعار والتعریفات، عدم اإلعالم بشروط البیع 20.00ألف (

وحالة الفاتورة  غیر مطابقة، یثار هنا إشكال، هل ینزل القاضي  عن الحد األدنى؟ وفي حالة كون 
األدنى أحدة من السوابق القضائیة وبالتالي النزول عن المخالف مسبوق قضائیا ال تعتبر الغرام

)3(العقوبات.حسب قانون 

أو جزئیا  التنفیذ كلیاحكم بعقوبة غرامة موقوفة لیجوز للقاضي اتطبیق العقوبةوفي مجال 
، ووقف التنفیذ جائز حتى ولو سبق )4(وذلك بموجب حكم مسبب طبقا لقانون اإلجراءات الجزائیة

لمخالف الرتكابه  مخالفة من مخالفات القواعد مطبقة  على الممارسات التجاریة،  الحكم على ا
ذلك أن المشرع  لم یمنع القضاة من وقف التنفیذ إال إذا سبق الحكم على الجناة بعقوبة الحبس  
لجنایة أو جنحة جرائم  القانون العام، وأن جمیع المخالفات  المنصوص علیها في القانون  المتعلق 

واعد الممارسات التجاریة معاقب علیها بعقوبة الغرامة فقط.بق

، المعدل المتمم: تنص على: ''یمكن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم 02-04من القانون رقم 63المادة -)1(
رفا في الدعوى، أن یقدم طلبات كتابیة في إطار المتابعات القضائیة الناشئة عن مخالفة تطبیق أحكام تكن اإلدارة المكلفة بالتجارة وط

هذا القانون''. 
، المعدل والمتمم: تنص على: '' إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي 156- 66مكرر من األمر رقم 53المادة -)2(

المخففة، یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین مسبوق قضائیا بالظروفة الشخص الطبیعي غیر الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفاد
دج''.     20.000) والغرامة إلى 2(
، المعدل والمتمم: تنص على: ''یعد مسوقا كل شخص طبیعي محكوم علیه بحكم 156-66قم 54مكرر من األمر ر53المادة -)3(

مولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ، من أجل جنایة أو جنحة من القانون  العام،  دون المساس بالقواعد نهائي بعقوبة مالیة للحریة، مش
المقررة  لحالة  العود''.

48، یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 08/06/1966، المؤرخ في 66/155من األمر رقم 593المادة -)4(
لمعدل والمتمم.، ا10/06/1966المؤرخ في 
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:الخامسالفرع 

.الطعن في الحكم بالغرامة الجزائیة

یدفعنا عن الحدیث عما هو مستحدث في  تعدیل  الجزائیة،إن الحدیث عن طرق الطعن في المادة 
في قانون الممارسات ن حیث نجذ ان هذه االحكام مطبقة 2015قانون اإلجراءات الجزائیة لسنة 

قوبات المقررة لها وكذلك بالنظر إلى طبیعة األحكام المقررة بمقتضى التجاریة نظرا لطبیعة الع
قانون اإلجراءات الجزائیة .

هي منح ضمانة لمن حكم علیه ضد أي أن الحكمة من رخصة الطعن في األحكامالقول،ومجمل 
على القضاء من جدید وقبل أن یصبح الحكم وذلك بإجازة عرض األمر القاضي،خطأ من جانب 

حجة على الكافة ، وقبل أن یصبح عنوانا للحقیقة ، ومن هنا تبدو أهمیة إباحة الطعن في األحكام 
.

وهذا حكم ینطبق على العقوبات الجزائیة بصفة عامة لذلك عادیة،وغیر الطعن عادیةوطرق 
و طرق الطعن غیر العادیة في (الفقرة األولى) فيفي الحكم بالغرامة العادیة للطعنلطرق سنتناوال

الفقرة الثانیة).(فيالغرامة الجزائیة 

:ىولاأل الفقرة 

.في الحكم بالغرامةالعادیة للطعنالطرق 

المشرع على أن تنقضي الدعوى الجزائیة بحكم  أقرب ما یكون إلى الحقیقة الواقعیة یحرص 

لنسبة للعمل القضائي عامة وبالنسبة لألحكام على وجه والقانونیة ، وألن احتمال الخطأ وارد با

، ومصدر أن هذا االحتمال هو أن القاضي بشر ومنه احتمال الخطأ الذي قد ینجم الخصوص 

المشرع رخصة ألطراف عن عدم اإلحاطة الشاملة والمطلقة بجمیع عناصر الدعوى، لذا منح 

ر في الدعوى والمطالبة من الجهة القضائیة الدعوى لیتمكنوا من خاللها إظهار عیوب الحكم الصاد
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المختصة بإلغاء الحكم أو تعدیله على الوجه الذي یزیل عنه عیوبه ، وهذه الصورة تستعمل على 

.1صورة الطعن في الحكم بطرق معینة حددها القانون

ویظهر أثر طرق الطعن في إلغاء الحكم سواءوالمعارضةاالستئنافوتتمثل الطرق العادیة في 

كان حضوریا أو غیابیا خصوصا إدا كان هناك خطأ في تطبیق القاضي لنص القانون.

).ثانیا(المعارضة في حكم الغرامةبالطعنفي(أوال) و الطعن باالستئناف في الغرامةلذلك سنتناول 

.باالستئناف في الغرامةنالطعأوال:

م الدرجة الثانیة بهدف تجدید األولى أمااالستئناف هو طریق عادي للطعن في حكم محكمة درجة 

.2والتوصل إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعدیلهالنزاع

الحضوریة أو المعتبرة األحكام مة الجزائیة في افي الحكم القاضي بالغر باالستئنافیكون الطعن 

.احضوری

ت فإن المجلس القضائي یفصل استئنافاالجزائیةمن قانون اإلجراءات429حسب نص المادة و 

مواد الجنح والمخالفات مشكال من ثالثة أشخاص على األقل من رجال القضاء.

ویقوم النائب العام أو أحد مساعدیه بمباشرة مهام النیابة العامة وأعمال أمانة الضبط یؤدیها كاتب 

الجلسة .

.543محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص-1
.558المرجع نفسھ ،ص -2
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من قانون اإلجراءات الجزائیة نجذ أنها استثنت حاالت معینة من الطعن 416حسب نص المادة 

باإلستئناف وهذا في حاالت هي:

أو الغرامة التي هي الحبسیقبل االستئناف في مواد الجنح إذا كانت العقوبة المقضي بها -

ألف دینار بالنسبة للشخص المعنوي.ومائةتتجاوز عن عشرین ألف دینار للشخص الطبیعي 

خصوصا وهذا الحكم المستحدث ماهو إال في سبیل تخفیف األعباء على عاتق القضاء

القضایا.كثرة 

تقبل األحكام الصادرة في المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف -

النفاذ.

تعین رفع االستئناف 130و129و128إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد -

.1ساعة 24في 

من:االستئنافیقدم حق 

المتهم -

، المسؤول عن الحقوق  المدنیة-

وكیل الجمهوریة،-

النائب العام ،-

اإلدارات العامة في األحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة،-

المدعي المدني،-

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم 426المادة -1
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الحقوق وبالمسؤول عنوفي حالة الحكم بالتعویض المدني یتعلق حق االستئناف بالمتهم -

المدنیة .

1المدنیة.ویتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فیما یتعلق بحقوقه 

إن صدور الحكم بالغرامة یعطي لهؤالء األشخاص المذكورین أعاله والمالحظ أن الكل لدیهم صفة 

في أجل عشرة أیام بالنسبة لألحكام االستئناف، حیث یرفع باالستئنافومصلحة في الطعن 

ال تسري إال اعتبارا من تاریخ التبلیغ للشخص أو للموطن وٕاال االستئنافالحضوري، غیر أن مهلة 

لمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنیابة العامة إذا كان الحكم قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب أو ف

حضوریا اعتباریا.

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة یكون للخصوم اآلخرین مهلة خمسة أیام 

.2إضافیة لرفع الطعن 

جل أقصاه شهرین من تاریخ النطق بالحكم وهذه في أباالستئنافأما النائب العام فیقدم الطعن 

.3المهلة ال تحول دون تنفیذ الحكم

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من  األمر رقم 417المادة -1
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم 418المادة أنظر -2
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم..66/155من األمر رقم 419أنظر المادة -3
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.الغرامةفي حكمالمعارضة بالطعن:ثانیا

،بالغرامةتكون المعارضة في األحكام الجزائیة الغیابیة وترفع أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم 

ف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف حیث نص قانون اإلجراءات الجزائیة على أن كل شخص كل

.1یحكم علیه غیابیاعن الحضور في الیوم والساعة المحددین في أمر التكلیف بالحضور

تستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن ینذب للحضور عنه أحد المخالفة الغیر أنه إذا كانت 

2أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص.

إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في التبلیغ على أن غ الحكم الصادر غیابیا حیث یبلّ 

المتهم.المعارضة جائزة في مدة عشرة أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ لشخص 

.3وتمدد هذه المدة إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج الوطن

ارضة في المواعید السابق ذكرها آنفا والتي وٕاذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم تعین تقدیم المع

المجلس الشعبي البلدي أو النیابة.یسري اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو بمقر

إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص من إجراء تنفیذي ما أن المتهم قد أحیط علما أما

سبة للحقوق المدنیة إلى حین انقضاء بحكم اإلدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالن

بالتقادم.مواعید سقوط العقوبة 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم..66/155من األمر رقم 407المادة -1
فس المادة من نفس القانون.ن2
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم 411المادة -3
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وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إلیها في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به 

ویجوز الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة بتقریر كتابي أو شفوي لدى قلم ،بالحكمالمتهم علما 

.لقضائیة التي أصدرت الحكم وذلك في عشرة أیام من التبلیغ كتاب الجهة ا

وتترتب على المعارضة الغاء ، 1ویحكم في المعارضة من الجهة القضائیة التي الحكم الغیابي

الحكم الغیابي الصادر في حق المتهم حتى بالنسبة لما قضي به في شأن المدعي المدني.

فال أثر لها إال فیما الحقوق المدنیةالمسؤول عن ني أوالمدو أما المعارضة الصادرة من المدعي 

.2یتعلق بالحقوق المدنیة 

القاضي بالغرامة على العون االقتصادي فیمكن له الطعن وبالتالي في حال صدور حكم

بالمعارضة في هذا الحكم الغیابي في أجل عشرة أیام من تاریخ تبلیغ الحكم أمام نفس الجهة 

تي أصدرت الحكم الجزائي.القضائیة ال

: لثانیةالفقرة ا

.طرق الطعن غیر العادیة في الغرامة الجزائیة

الطعن بالنقض والطعن بااللتماس فيالجزائیةوتتمثل طرق الطعن غیر العادیة في الغرامة 

إعادة النظر.

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم 412المادة -1

لجزائیة المعدل والمتمم.المتضمن قانون اإلجراءات ا66/155من من األمر رقم 413المادة -2
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بالنقضأوال: الطعن

قا لمسعى المشرع في تضییق من قانون اإلجراءات الجزائیة وتحقی496تطبیقا لنص المادة 

وخصوصا أن المحكمة العلیا أصبحت تشتكي من كثرة القضایا والطعون بالنقض،دائرة الطعن 

المرفوعة أمامها .

وتتمثل هذه الحاالت الجزائیة،ومن هنا حدد المشرع حاالت عدم جواز الطعن بالنقض في المادة 

في :

قضائیة .قرارات غرفة االتهام حول الحبس والرقابة ال-

قرارات غرفة االتهام باإلحالة على غرفة الجنح .-

هي من تكون النیابةقرارات غرفة االتهام المؤیدة لألمر بانتفاء وجه الدعوى شرط أن -

التحقیق.استأنفت األمر الصادر عن قاضي 

ا علیهالمعاقب والجنحللحكم بالبراءة في مواد المخالفات القضائیة المؤیدةقرارات المجالس -

بالحبس لمدة تساوي ثالث سنوات أو أقل عنها.عنها

آخر درجة في مواد الجنح القاضیة الصادرة فياألحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع -

دج بالنسبة للشخص 200.000بعقوبة تساوي أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبیعي و 

انة تتعلق بحقوق مدنیة ، باستثناء مع التعویض المدني أو بدونه ، إال إذا كانت اإلدالمعنوي،

.1الجرائم العسكریة أو الجمركیة

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم من 496المادة -1
.
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ألف دینار جزائري بالنسبة 50بغرامة مالیة أقل من حكم القاضيومن هنا في حالة ما إذا 

من مائتي ألف دینار بالنسبة للشخص المعنوي في جریمة من وأقلللشخص الطبیعي 

ة ال یجوز الطعن بالنقض.جرائم الممارسات التجاریة ففي هذه الحال

ویرفع الطعن بالنقض من :

العمومیة.بالدعوىیتعلق النیابة العامة فیما -

.من المحكوم علیه أو من محامیه عنه أو الوكیل المفوض عنه بتوكیل خاص-

المدنیة.فیما یتعلق بالحقوق بمحامیه،بنفسه أو المدني إمامن المدعي -

.من المسؤول مدنیا-

االتهام:عي المدني الطعن في قرارات غرفة كما یجوز للمد

.إذا قررت عدم قبول دعواه-

التحقیق.إذا قررت رفض -

.إذا قضى القراربعدم اإلختصاص تلقائیا أو بناء على طلب الخصوم-

.إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه اإلتهام-

ةقانونا.الجوهریة المقرر إذا كان القرار من حیث الشكل غیر مستكمل للشروط -

في جمیع الحاالت األخرى غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان ثمة طعن من جانب -
.1النیابة العامة

أیام.ویرفع الطعن بالنقض من أطراف الدعوى والنیابة العامة في أجل ثمانیة 

من قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.497وقد حددت حاالت الطعن بالنقض في المادة الجزائیة نص المادة -1
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تال له الیوم األخیر لیس من أیام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول یوم فإن كان 

تسري المهلة اعتبارا من الیوم الذي یلي النطق بالقرار بالنسبة ألطراف الدعوى و من أیام العمل

.1الذین حضروا أو حضر من ینوب عنهم یوم النطق به 

الطعن وقد نص المشرع صراحة على أنه یوقف تنفیذ الحكم خالل میعاد الطعن بالنقض وٕاذا رفع 

وذلك فیما عدا ما قضى فیه الحكم من الطعن،ة العلیا في أن یصدر الحكم من المحكمفإلى

2الحقوق المدنیة.

بالتماس إعادة النظر نالطعثانیا:

، إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة أو لألحكام بطلبات إعادة النظرحال یسم

دانة في جنایة أو تقضي باإلفیه، وكانتالصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي 

التالیة:جنحة في الحاالت 

قیام أدلة كافیة على یترتب علیهاإما على تقدیم مستندات بعد الحكم باإلدانة في جنایة قتل -

وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة.

أو إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة -

المحكوم علیه.

الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث ال یمكن التوفیق أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب-

الحكمین.بین 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155م من األمر رقمن قانون  498المادة -1

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من قمن األمر رقم 499المادة -2
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أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا -

علیه.باإلدانة مع أنه یبدو منها شأن التدلیل على براءة المحكوم 

إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحاالت الثالث األولى مباشرة إما من وزیر العدل مرویرفع األ

أو من المحكوم علیه ، أو من نائبه القانوني في حالة عدم اهلیته ، أو من زوجه أو من 

غیابه .ثبوتفروعه أو أصوله في حالة وفاته أو 

المحكمة العلیا متصرفا بناء على وفي الحالة الرابعة ، ال یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى

طلب وزیر العدل .

وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى إعادة النظر ، ویقوم القاضي المقرر 

بجمیع إجراءات التحقیق ، وعند الضرورة ، بطریق اإلنابة القضائیة.

تثبت عدم وٕاذا قبلت المحكمة العلیا قضت ، بغیر إحالة ، ببطالن أحكام اإلدانة التي 

1صحتها.

بالرغم من أن التماس إعادة النظر من الطرق غیر العادیة ، غیر أنه ال یلجأ إلیه كطریق 

صوصا الخطیرة خمن طرق الطعن جرائم الممارسات التجاریة ، حیث یتصور في الجرائم التقلیدیة

ن بالنقض فبتحدید مع  كثرة اإلجراءات المتبعة ، وما یقال عن التماس إعادة النظر یقال عن الطع

قضایا التي یكون موضوعها جرائم ممارسات الالمشرع للحد األدنى لقیمة القضایا فإن الكثیر من 

تجاریة ال یمكن الطعن فیها بطرق الطعن غیر العادیة.

صفتها الردعیة المالزمة لها كونها تقع ال تفقد المالیة سبق نجد أن العقوبة من خالل  ما
ألن جنس العقوبة من نفس جنس الجریمة، والعقوبة المالیة عكس العقوبات على مجموعة أموال

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.66/155من األمر رقم 531المادة -1
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مة بینها وبین جسامة الجریمة والضرر المترتب عنها ویكون ءعقوبة مرنة تشمل المالفهياألخرى
.فمن الملفت للنظر أن القیمة العقابیة للغرامة كعقوبة مالیة ارتبطت )1(ذلك بصفة خاصة فیها

لعقابیة لسلب الحریة كجزاء جنائي ففي الوقت الذي كان فیه هذا األخیر هو بوضوح بالقیمة ا
المالیة جد محدودة.ةالعقوبة الشائعة والفعالة في السیاسة العقابیة كانت الغرام

غیر أنه وبتطور المجاالت االقتصادیة وتوجه المشرع نحو تخصیص قوانین اقتصادیة 
دت القیمة العقابیة للغرامة إلى الصعود من جدید بما یخدم عقابیة مستقلة عن قانون العقوبات، عا

المصلحة االقتصادیة، أي اشتمال العقوبات المالیة على سیاسة ردعیة خاصة حیث أولى المشرع 
وخصوصا الغرامة كعقوبة أصلیة والمصادرة كعقوبة تكمیلیة أو كتدبیر أهمیة للعقوبة المالیة عموما

.احترازي 
المطلب الثاني: 
الحبس استثناء

تصنف جرائم الممارسات التجاریة على أنها جنح، وبالتالي تكون العقوبات المطبقة علیها 

الجرائم لخصوصیاتها والنتائج التي قد تنجم عن ارتكابها، وهذا ما جعل المشرع یشدد مالئمة لهذه

زاءات العقوبات في حاالت معینة، بحیث أضاف عقوبة الحبس كجزاء ردعي یضاف إلى الج

الحبس من العقوبات والمتمم، باعتبارالمعدل 02- 04قم خرى المنصوص علیها في القانون ر األ

) سنوات ما عدا الحاالت 5) إلى خمس (2الجنحیة  التي  تتراوح العقوبة  فیه ما بین شهرین (

التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى.

المشرع فيتمم محدود، بحیث حصره المعدل والم02-04ومجال الحبس في القانون رقم 

.(الفرع الثاني)الرقابةمعارضة أعوانوحالة، )الفرع األول(حالتین، حالة العود

.148د الخدیم، المرجع السابق، صالعندلي جاسم محمد راش-)1(
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: الفرع األول

.الحبس في حالة العود

في حالة العود لذلك یعتبر الحبس كعقوبة أصلیة حالة استثنائیة بالنسبة لجرائم الممارسات التجاریة

عود وشروطه ومدى تحقق هذه الشروط في القواعد المتعلقة بجرائم من الضروري تعریف ال

الممارسات التجاریة.

األولى:الفقرة 

تعریف العودال

على أساس أن المشرع أجاز یقتضي التعریف بالعود التطرق إلى تعریف العود وشروطه وأنواعه

الحبس كاستثناء في جرائم الممارسات التجاریة.

:أوال : تعریف العود

العود هو حالة الشخص الذي یرتكب جریمة أو أكثر بعد الحكم علیه نهائیا من أجل و 

جریمة أخرى، وینبنى علیه تشدید عقوبة الجریمة األولى على أساس أن عودة الجاني إلى اإلجرام 

)1(دلیل قاطع على أن العقوبة األولى لم تكن كافیة لردعه.

عائد، الذي لم تردعه العقوبة السابقة لذلك ویعرف العود على أنه میل إجرامي للشخص ال

استوجب تشدیدها ردعا للجاني العائد لخطورته على المجتمع، وحیث تطبق علیه في حالة معاودته 

.73، ص2011، دار الجامعة الجدیدة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبةیوسف جوادي، -)1(
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ىالرتكاب الجریمة بنفس الظروف السابقة قواعد أكثر شدة ألن الجاني لم یرتدع من العقوبة األول

)1(الموقعة علیه.

لتشریعات سببا من أسباب تشدید العقوبة، وقد أدرج المشرع ویعتبر العود في أغلب ا

الجزائري في القسم الثالث من الفصل الثالث بعنوان وشخصیة العقوبة من الباب الثاني بعنوان 

''مرتكبو الجریمة''.

العود:ط: شرو ثانیا

تقوم حالة العود البسیط إذا توافرت وشروط وهي:

فال یكفي أن تكون قد ارتكبت بعد جریمة سابقة، وعلى یشترط حكم سابق صدور حكم سابق:-

هذا الشرط أن الحكم السابق هو الذي یمثل إنذارا للمحكوم علیه حتى یرتد عن طریق اإلجرام 

ویسلك السبیل األمثل، فإذا عاد إلى الجریمة معنى هذا أن الحكم السابق لم یكن كافیا لردعه مثلما 

یبرر تشدید العقاب علیه.

الحال فالحكم السابق یجب أن تتوافر فیه شروط وهي:وبطبیعة

خیر الحكم الذي ال یقبل طعنا بطریق عادي أو غیر یجب أن یكون الحكم وباتا، ویقصد بهذا األ-

عادي.

.194، ص2000، دار هومة، الجزائر، ، مبادئ القانون الجزائي العاملحسن بن الشیخ-)1(
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یتعین أن یكون الحكم صادرا في جنایة أو جنحة، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر في مخالفة ال -

وذلك لتفاهة العقوبة المحكوم بها في هذا النوع في الجرائم، فضال یصلح أن یكون سابقة في العود، 

ر عن خطورة الجاني في حالة تعدد األحكام بها.عن أن المخالفة ال تعبّ 

أن یكون صادرا بعقوبة، فالحكم الصادر بالعقوبة هو الذي یمثل إنذارا للمحكوم علیه وقال یتحقق -

)1(احترازي.هذا الشرط إذا كان الحكم صادرا بتدبیر 

أن یكون الحكم السابق ال یزال قائما حین ارتكاب الجریمة التالیة لذلك، فإذا زال الحكم زال العود -

أو بفوات المدة المقررة فإذا صدر بهذا الحكم وزال بالعفو الشامل أو برد االعتبار هنا یزول العود

أما إذا كان الحكم علیه،عاقب العتبار الشخص عائدا أو بصدور قانون جدید یجعل الفعل غیر م

قائما وقت ارتكاب الجریمة الجدیدة ، فإن سقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة أو بالعفو عنها 

.2ال یحول دون اعتباره سابقة في العود

التالیة فیجب أن تكون جنایة أو جنحة ، كما في الجریمةشترطبحیثي: ارتكاب جریمة تالیة -

قلة عن الجریمة السابقة ، فإذا تحقق االرتباط بینهما ال یصح تطبیق قواعد یجب أن تكون مست

العود في هذه الحالة ، ذلك أن الجریمتین یمثالن اتجاهان اجرامیا واحدا ولیس اتجاها اجرامیا 

.3جدیدا 

فیجب لتوافر العود أن یثبت أمام المحكمة : ثبوت سبق ارتكاب الجاني لجریمة أمام المحكمة-

، وعلة ذلك أن المحكمة ال تبني حكمها إال الجاني سبق له ارتكاب جریمة حكم علیه من أجلها أن 

.89یوسف جوادي، المرجع السابق، ص-)1(
555،المرجع السابق ، صشرح قانون العقوباتس الدین،  أشرف توفیق شم-2
.555أشرف توفیق شمس الدین ، المرجع السابق ، ص-3
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على الوقائع الثابتة في الدعوى ولیس لها أن تقیم قضاءها على أمور ال أساس لها ، فالبد للقاضي 

، فال سابقةجریمةالجاني بارتكابه اعترافأن یتأكد من سبق ارتكاب الجاني لجریمة وال یكفي 

ارتكب الجاني جریمة سابقة أو ال بل البد من تكفي السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر ما إذا 

تأجیل الجلسة والتأكد فعال من ارتكابه جریمة سابقة ، وٕاذا لم یتأّكد ولم یستطع ذلك ففي هذه الحالة 

ال یمكن اعتبار الجاني عائدا.

ثالثا : أنواع العود

للعقوبة التي تلحق بالجریمة وعلة التشدید ترجع إلى الظروف المشددة منجعل المشرع العود 

أضف إلى أن العقوبة الجریمة،الخطورة اإلجرامیة للجاني الذي لم یتردد في العودة إلى ارتكاب 

ع الخاص والتأهیل واإلصالح.دالمحكوم بها لم تحقق غرضها في الر 

الدراسة:وهي محل واعقه الجنائي على أن العود ثالث أنوقد اتفق الف

العود العام والعود الخاص.-أ

والعود المتكرر.العود البسیط -ب

المؤقت.ؤبد والعود العود الم-ج

:العود العام والعود الخاص-أ

العود عاما عندما ال یشترط القانون أن بكون الجریمة التالیة من نفس نوع الجریمة یكون

القانون أن تكون تها ، أما إذا اشترط التي تسبق للعائد أن حكم علیه بها أو من مثیال

، والتماثل هنا نوعان تماثل 1الجریمة مماثلة للجریمة السابقة فإن العود یكون عودا خاصا

380عبد هللا سلیمان ، المرجع السابق ،ص-1
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حقیقي كأن یرتكب الجاني جریمة عدم فوترة بعد أن سبق علیه الحكم بجریمة عدم فوترة 

علیه.وهنا تتحد مع الجریمة السابقة كاتحادهما في نوع الحق المعتدى

العود المؤبد والعود المؤقت:-ب

مدة معینة تفصل بین صدور الحكم السابق أو القانونیشترط ویكون العود مؤبدا عندما ال 

وصورة ذلك ما نص علیه التالیة،بین انقضاء العقوبة وبین ارتكاب الجاني لجریمته 

ر عائدا كل عائد من ق.ع والتي بموجبها یعتباوما بعدهمكرر 54في نص المادة المشرع 

وهذا یعني أن القانون ال یشترط مدة أخرى،ارتكب جنایة بعد أن سبق علیه الحكم لجنایة 

ففي هذه الحالة تظل الجریمة األولى العود،معینة بین الجریمتین تصلح كسابقة في 

صالحة لترتیب العود على نحو مؤبد.

ابق أو بعد تنفیذ العقوبة وبین وقوع أما إذا احتسب القانون مدة معینة تجري بین الحكم الس

.1فإن ذلك یعني أن العود مؤقتا أي مرتبط بمدة معینةبالعود،لالعتداد الثانیة،الجریمة 

:المتكررالبسیط والعود العود-ج

یعتمد هذا التقسیم على تكرار معاودة الجاني إلجرامه، إذ یوصف بالعود البسیط حالة العود 

جود حكم سابق تاله ارتكاب الجاني لجریمة جدیدة.یعتمد على و األول الذي

أما إذا تكررت أحكام اإلدانة ضد الجاني بنوع معین من الجرائم فإنه یعد بارتكابه لجریمة 

.2تالیة من نفس النوع عائدا عودا متكررا

381عبد هللا سلیمان ، المرجع السابق ، ص-1
382المرجع نفسھ ، ص -2
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:الفقرة الثالثة
.تطبیق أحكام العود على جرائم الممارسات التجاریة

لم یرتدع الجانح الذيأكثر شدة ألن قواعد-الجرائمكس تعدد على ع-تطبق على العود 

، یعتبر )2(المعدل والمتمم02-04، فقد  نص علیه القانون رقم )1(من العقوبة األولى الموقعة علیه

في حالة  العود، في مفهوم هذا القانون، قیام  العون االقتصادي  بمخالفة أخرى لها عالقة بنشاطه  

التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط،  في حین أن القانون ) 2خالل السنتین (

المعدل والمتمم، قبل تعدیله  كان ینص على إعادة المخالفة  في مدة أقل من سنة 02- 004رقم 

إذا أعاد العون االقتصادي  نفس المخالفة.

العقوبات (عقوبة المنع بصیغته المعدلة، على أن تضاف لهذه 02- 04نص القانون  رقم 

) أشهر إلى 3من النشاط، وعقوبة العود في الغرامات)، زیادة على ذلك  عقوبة الحبس من ثالثة (

في صیغته غیر المعدلة، كان ینص فضال  02-04) سنوات، في حین أن القانون  رقم 5خمس (

في الغرامات) لتجاري، العود عن ذلك (التوقیف عن النشاط،  شطب  المخالف  من  السجل ا

)، إذ جعل  المشرع عقوبة الحبس 3یمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة حبس من ثالثة (

قبل التعدیل  02- 04المعدل والمتمم على  خالف القانون رقم 02- 04وجوبیة في القانون رقم 

حیث كانت  عقوبة الحبس جوازیة، هذا من جهة.

.89لحسین بن شیخ، المرجع السابق، ص-)1(
.06-10من القانون رقم  10/3المادة -)2(
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دون المساس )، 1(الحبس بما  یتالءم مع قانون  العقوباتبةاألعلى لعقو ومن جهة أخرى رفع الحد 

تتعارض  مع ، المعدل والمتمم02-04قانون رقم بالحد األدنى، ونشیر هنا أن العقوبة  في نص ال

المخالفة  علیه ، التي  تنص  على عقوبة  العود في الجنحة إذا أعاد  المحكوم  )2(قانون العقوبات

حین أنه في قانون الممارسات التجاریة  یعتبرالشخص عائدا خالل ) سنوات  في5خالل  خمس (

) من تاریخ انقضاء العقوبة .2سنتین (

الفرع الثاني: 

.عملیة المراقبة من طرف األعوان المختصینحالة معارضة الحبس في 

لقد نص المشرع على معارضة عملیة المراقبة من قبل األعوان المختصین بالمراقبة ونصت 

الممارسات العون المكلف بالرقابة في مجال لى صور هذه المعارضة، وهذا في سبیل حمایةع

التجاریة، وقد أعطى المشرع ضمانات لهؤالء عند تأدیة مهامهم.

تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدیة مهام 

، وصور )3(والمتممالمعدل 02-04انون رقم التحقیق من طرف الموظفین المذكورین في الق

معرضة المراقبة هي:

رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة مهامهم.-

، المعدل والمتمم.156-66من األمر رقم 5المادة -)1(
''إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من ، المعدل والمتمم: تنص على: 156-66من األمر رقم 3مكرر 54المادة -)2(

فس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، ) سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة ن5أجل جنحة، وارتكب خالل الخمس (
فإن الحد األقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعف''. 

، المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 53المادة -)3(
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معارضة أداء الوظیفة من طرف كل عون اقتصادي عن طریق أي عمل یرمي إلى منعهم من -

انون اإلجراءات الدخول الحر ألي مكان غیر محل السكن الذي یسمح بدخوله طبقا ألحكام ق

الجزائیة.

رفض االستجابة عمدا الستدعائهم.-

توقیف عون اقتصادي أو حث أعوان اقتصادیین آخرین على توقیف نشاطهم قصد التهرب من -

المراقبة.

استعمال المناورة أو عرقلة بأي شكل كان إلنجاز التحقیقات.-

إهانتهم وتهدیدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم. -

)1(ف أو التعدي الذي یمس بسالمتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم.العن-

دج) 100.000)، وبغرامة من مائة ألف (2) أشهر إلى سنتین (6یعاقب علیها بالحبس من ستة (

)2(العقوبتین.ین ــدج) دینار جزائري، أو بإحدى هات10.000.000دینار إلى ملیون (

شرع قد كیف هذه  السلوكات التي نص علیها على أنها جنحة الجدیر بالذكر أن الم

معارضة األعوان المختصین  بالرقابة، وخص هذه التصرفات بعقوبة جزائیة، وهي الحبس  من 

دج) دینار جزائري إلى 100.000) وبغرامة مالیة من مائة ألف (2) أشهر إلى سنتین (6ستة (

غرض إضفاء عملیة المراقبة بنوع من الحمایة وهذا دج) دینار جزائري، وهذا ب1.000.000ملیون (

كضمانة قانونیة للعون  أثناء تأدیة مهمة الرقابة في مجال الممارسات التجاریة، وهذا حتى یحس 

المعدل والمتمم.04/02من القانون رقم 54المادة -)1(
.المعدل والمتمم04/02ون رقم القانمن 53المادة -)2(
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العون بالحمایة الجزائیة للنص القانوني وحتى یكون مركز قوة أثناء تأدیة  مهامهم في سبیل السیر 

الحسن لعملیة الرقابة.

الث:الفرع الث

بدائل عقوبة الحبس وٕامكانیة تطبیقها على جرائم الممارسات التجاریة

وهذا لبروز هتدى الفكر القانوني للخروج من مشكلة العقوبات السالبة للحریة مجموعة من البدائل ا

)الفقرة األولىدواعي للبحث عن الحبس قصیر المدة (

بالنسبة للحبس قصیر المدة وهما نظام نورد منها أسلوبین كثیري التطبیق في الجزائر خصوصا 

)الفقرة الثانیةثار السلبیة التي یخلفها الحبس (وهذا نظرا لآلالعام،وقف التنفیذ والعمل للنفع 

البحث عن بدائل للحبساألولى: دواعيالفقرة 

وقد تحدث عن قصیر المدة عن الحبسأورد الفقه مجموعة من البدائل عن الحبس وخصوصا

وسنوردها في مایلي :التي اقتضت الحدیث عنها الدواعي مجموعة من 

أوال: عدم كفایة الحبس لتحقیق إصالح المحكوم علیه وتأهیله

أن عقوبة الحبس قصیر المدة من حیث المبدأ ال تكفي غالبا لتنفیذ برنامج مما الشك فیه

كانت العقوبة ال تكف التقویم والتهذیب لتأهیل المحكوم علیه لیصبح عضوا في مجتمعه، وعلیه إذا
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للقیام بالبرنامج المطلوب فال أقل من حمایة المحكوم علیه مما قد یفسده جراء اختالطه بالمجرمین 

.1الخطرین الذین ینقلون إلیه أسالیب إجرامه 

وبالنظر إلى طبیعة جرائم الممارسات التجاریة نجذ أن غالبیة العقوبات هي عقوبات مالیة 

لغرامة المالیة عقوبة أصلیة إلى جانب في حاالت محدودة فقط عقوبة بحیث اعتبر المشرع ا

أشهر وسنتین ، وحیث أن العون االقتصادي وعند ارتكابه لجرائم 06الحبس والتي تتراوح بین 

الممارسات التجاریة الموجبة للحبس فالغالب إما عند معارضة األعوان االقتصادیین واألصل أن 

ظم لجرائم الممارسات التجاریة بالمعنى الفني الدقیق وهي مخالفة للنظم هذه الجریمة فاألصل ال تن

فهذه العقوبة السالبة للحریة لن التجاریة وبالتاليوالتدابیر واألخالق الواجب احترامها عند الممارسة 

فهذه العقوبة تنال من سمعة الشخص وشرفه تساهم في إصالح العون االقتصادي بل بالعكس 

ه االجتماعي.وتنال من مركز 

أضف إلى أن الحبس قصیر المدة ال یحقق الهدف من العقوبة بصفة عامة الردع العام ال تحقق 

بالحبس قصیر المدة ، أما بالنسبة بالنسبة للردع الخاص فإن أثر العقوبة  یتضاءل بنسبة ضآلة 

2وخاصة بالنسبة من لم یسق له دخول الحبس ،مدتها 

ة الحبس في مؤسسة عقابیة:تفادي مساوئ تنفیذ عقوب- 02

المحكوم علیه اآلثار السلبیة التي قد تصیبه جراء الزج إن اللجوء إلى بدائل عقوبة الحبس یجنب

ثم إن مآخذ الحبس ال تقتصر معنویا،به في مؤسسة عقابیة سواء في نفسه أو في أسرته مادیا أو 

193صجامعة زیان عاشور  ،الجلفة ،،05، العددوأبحاث ، المجلد الثالث مجلة دراسات، بدائل الحبس قصیر المدة "محمد العایب ، "-1
2- .j. BAUMANN « ,problèmes réels et faux problèmes de la forme du droit pénale en République Fédérale
Allemagne », Rev.Sc.crim.No.4,1970.803.
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بوق ــه منه حیث یستتبع بالمســــــــــــعما یحدث فیه من سلبیات ولكن تمتد معه حتى بعد خروج

.1قضائیا 

ال تصم المحكوم علیه فقط بوصمة اإلجرام ، ولكن تصم حیث تعتبر العقوبة السالبة للحریة ولو 

نزعة المیل كذلك أفراد أسرته وتجهدهم مالیا وتحقرهم بین أقرانهم ، وتنمي لدى الضعفاء منهم 

2مادیة إلى اقتراف الجرائم.ما دعتهم الحاجة اللالجرام  ، وخاصة إذا

التخفیف من تكدس السجون-03

للحد من الجریمة ومعاملة المجرمین في معرض الحدیث أفادت بعض الدول في المؤتمر الخامس

أن سجونها أصبحت صارت تعج بنزالئها وتزدحم إلى حد معوق المدة،عن بدائل الحبس القصیر 

طلبها حالته ، وأضاف بعضها أنه أصبح لزاما البحث عن لعملیة تناول كل نزیل بالمعالجة التي تت

للحد من زحام هذه المؤسسات ومن عبأ تكلیفها على خزانة الدولة ، وذلك بتوجیه السیاسة سبل 

.3للتقویم بأقل تكلفةالجنائیة نحو أسلوب آخر

بطریقة تفشل معها كل برامج االصالح أو4دول من ازدحام السجونلاحیث تعاني كثیر من

إلى زیادة اختالط المحكوم علیهم ، وهذا ما یؤثر في زیادة یؤدي مكان  لالتأهیل كما أن ضیق ا

.نسبة العود إلى اإلجرام مرة أخرى وتنوع وسائل اإلجرام

.193محمد العایب ، المرجع السابق ، ص - 1
.220،المرجع السابق ،صعلم الجزاء الجنائي : الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیقأمین مصطفى محمد ،-2
.194المرجع نفسھ، ص-3

4-U.LEONE ET F.CARAMAZZA, la développement du secteur de défense sociale en
Egypte.Int.crim.pol.tech.NO 02,1987.P.159. Et  F.JACOMETm, réflexions sur la surpopulation des prisons
,revue pénitentiaire de droit pénal 01,1987,p27.
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الفقرة الثانیة :

أهم بدائل عقوبة الحبس

مساوئ الفي البحث عن بدائل لعقوبة الحبس قصیرة المدة وذلك في محاولة منهم تحاول الكثیرون

اتجاهات عدیدة كان لها الفضل في الكشف عن بدائل للحبس القصیر وقد قامتالعقوبة،هذه 

المدة 

ولعل أهم بدائل الحبس القصیر في القانون الغرامة المالیة والتي تم التطرق إلیها كعقوبة أصلیة في 

وعقوبة أوال)رق إلیه في (یتم التطاوهذا مجرائم الممارسات التجاریة أضف إلیه نظام وقف التنفیذ

)النفع العام(ثانیا

نظام وقف تنفیذ العقوبة أوال:

وتعلیق تنفیذ العقوبة فور صدور الحكم بها على شرط موقوف وقف إدانة المتهم یقصد به 

فإذا لم یتحقق الشرط فإن الحكم باإلدانة كأن لم یكن أما إذا القانون،خالل فترة من الزمن یحددها 

.1العقوبة بأكملها تحقق فتنفذ 

یكفیهم وقد عرف هذا النظام كأحد األنظمة والسیاسات الجزائیة لیطبق على مجموعة من المجرمین 

نظام وقف التنفیذ هو نوع یفهم أنالتهدید حتى الیعودوا إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى ومن هنا 

2013دولیة لإلصالح الجنائي والباحث ، ،المنظمة الدور النظم العقابیة الحدیثة في اإلصالح والتأھیلفھد یوسف الكساسبة ، -1- 
.07،ص
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ناسبة ، ولكن تبقى هذه العقوبة من المعاملة العقابیة التي تقتضي الحكم على المتهم بالعقوبة الم

.1تهدیدیة ینفذها المحكوم علیه في حالة اإلخالل بشروط وقف التنفیذ 

ولقد تضمنت غالبیة التشریعات الجزائیة نظام وقف التنفیذ كإجراء قضائي یخضع للسلطة التقدیریة 

م والعقوبات التي للقاضي ولكنها اختلفت فیما بینها على شروط العمل بهذا النظام ونوعیة الجرائ

یشملها ، أما القانون الفرنسي جعله شامال لجمیع أنواع الجرائم على أال تزید عقوبة الحبس عن 

من قانون العقوبات أما القانون اإلیطالي فقد حدد مدة 132وهذا حسب المادة خمس سنوات 

ة المراد إیقاف تنفیذها العقوبة المراد إیقافها بسنتین كحد أدنى وثالث سنوات حد أقصى لمدة العقوب

إال أن المشرع المصري استثنى بعض الجرائم من نظام وقف التنفیذ ومنها قضایا المخدرات 

.19412لسنة 48وقضایا الغش والتدلیس المنصوص علیها في القانون رقم 

بقیة التشریعات األخرى نص على نظام وقف تنفیذ العقوبة غرارالمشرع الجزائري وعلىأما 

عقوبة حكوم بها وقد قصرها على الجنح والمخالفات أو الجنایة التي نزل القاضي بها إلى الم

.3اعتبره المشرع امتیازا مقرر لمصلحة طائفة من المجرمین المبتدئینوقدالحبس

على خالف المشرع األردني الذي حدد ضوابط وقف تنفیذ بمجموعة من الضوابط والشروط

ا:توافرهالموضوعیة التي یجب 

وهنا یثور التساؤل وقف التنفیذ جائز في األحكام التي تصدر في القضایا الجنائیة والجنحیة-

بخصوص الغرامة ، فعل یجوز الحكم بوقف تنفیذها ؟

.1012، ص 2015، 30، العدد 42، المجلد مجلة دراساتعقوبة الحبس قصیر المدة في القانون األردني"،،" بدائلأحمد علي الخوالدة - 1
19المرجع السابق ، صفھد یوسف الكساسبة ،--2
.196محمد العایب , المرجع السابق ، ص -3
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فإذا قلنا أن الغرامة عقوبة تكمیلیة أو تدبیر أمن فال شك أن نظام وقف التنفیذ ال ینطبق 

نظام وقف التنفیذ على هذه ثمة مانع من تطبیق علیها ، أما إذا قلنا أنها عقوبة ، فلیس

الغرامة ، وبوجه عام یجوز وقف عقوبة الحبس سواء كانت صادرة في مخالفة أو جنایة أو 

جنحة ، كما یجوز أیضا الحكم بوقف تنفیذ الغرامة ، وٕاذا قضي بعقوبتي الحبس والغرامة 

1معا فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ إحداهما أو كلیهما .

االحترازیة أما الشروط المتعلقة بالعقوبة فإن وقف التنفیذ یكون للعقوبة الجزائیة أما التدابیر-

غیر جائز الحكم بها. 

أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالمحكوم علیه فإن المشرع قد ترك للمحكمة تقدیر هذه الشروط -

فیها الجریمة إذا من حیث أخالق المحكوم علیه وماضیه أو سنه أو الظروف التي ارتكب

.2رأت من خاللها ما یبعث على االعتقاد أنه ال یعود الرتكاب الجریمة

وهذا األمر أمر التنفیذ،ومتى توافرت الشروط السابق بیانها یجوز للقاضي أن یأمر بوقف 

متروك لتقدیر القاضي یقرره بكل سیادة لمن یراه مستحقا له من المتهمین بحسب اختیاري

من وقف االستفادةوفي ذلك قضت المحكمة العلیا أن المتهم،و شخصیة ظروف الدعوى

لیست حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فیه ق.إ.ج592المنصوص علیه في نص المادة التنفیذ 

.3الشروط وٕانما هي مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة  وترك تطبیقها لسلطتهم التقدیریة

..393و392، المرجع السابق ،ص الوجیز في القانون الجزائي العامبوسقیعة ، أحسن-1

.1013أحمد علي خوالدة ، المرجع السابق ، ص -2
.393، المرجع السابق ،ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ، -3
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ر وقف التنفیذ بناء على طلب المحكوم علیه كما لها أن تصدر هذا هذا ویجوز للمحكمة أن تقر 

وٕاال ، 1األمربتسبیبكما أن المحكمة ملزمة للمحكمة،ةجوازیالقرار دون طلب مسبق وهذه سلطة 

اعتبر حكمه معیبا یترتب علیه النقض ، إال أنه في حالة ما إذا قضى بتنفیذ العقوبة فإنه غیر ملزم 

، ألن األصل في من وقف التنفیذ االستفادةولو كان المتهم قد طلب منه ببیان أسباب الرفض 

األحكام تنفیذها ، وما وقف التنفیذ إال خروج على األصل ولذلك فهو وحده یستلزم بیان األسباب 

.2المبررة له 

ویترتب على وقف التنفیذ أن المحكوم ال یخضع للعقوبة الصادرة بحقه وال یجوز أن یتخذ بحقه أي 

ذلك ویشملیحدث سبب قانوني یدعو إلى العقوبة مالمإجراء من اإلجراءات المقررة لتنفیذ هذه 

.3الحبس وال یشمل الغرامة 

العقوبة تدون تترتب على وقف التنفیذ باعتبارها عقوبة جزائیة آثارا مهمة حیثباإلضافة إلى هذا

ات ، مالم تنقضي مهلة اإلختبار والتي تسلم لبعض اإلدار 02في صفیحة السوابق العدلیة رقم 

التي تسلم للمعني 03المحددة بخمس سنوات في حین ال تسجل في صحیفة السوابق العدلیة رقم 

باألمر، وتحتسب هذه العقوبة في تحدید العود ، وال تحول أیضا دون دفع المصاریف القضائیة 

.4تكمیلیةتحول أیضا دون تطبیق العقوبات الوالتعویضات للطرف المدني وال 

كما یبقى تنفیذ العقوبة معلقا على شرط وهو أال یرتكب المحكوم علیه مدة خمس سنوات من تاریخ 

صدور الحكم األول في جنایة أو جنحة من القانون العام توقع من أجلها عقوبة الحبس أو الغرامة.

.1013أحمد علي خوالدة ،المرجع السابق ،ص--1
.394، المرجع السابق ،ص لوجیز في القانون الجزائي العاماأحسن بوسقیعة ، -2
222، المرجع السابق ،صالجزاء الجنائيعلمأمین مصطفى محمد، -3
.394، المرجع السابق ،ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ، -4
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وهكذا یلغى وقف التنفیذ بشرطین :

ة خمس سنوات من تاریخ صدور الحكم في جنایة أن یرتكب المستفید من وقف التنفیذ من مد-

الیوم الذي یصبح فیه الحكم نهائیا المهلة منویبدأ سریان هذه العام،أو جنحة من القانون 

1وباتا.

بصالحیة القول وبالنظر إلى أحكام وقف التنفیذ واآلثار المترتبة عنه یمكنومن هنا یمكن

الجرائم -لممارسات التجاریة وهذا بالنظر إلى طبیعة هذهبالنسبة لجرائم انظام وقف تنفیذ العقوبة 

، بحیث أن هذا النوع من الجرائم یهدف إلى تحقیق الربح -العون االقتصادي-وٕالى طبیعة الجاني

في الجرائم وحتى بالنسبة للمجرم ال یمكن اعتباره كالمجرم التقلیديواالثراء غیر المشروعالسریع

هدفه إیالم المجتمع أو المجني علیه وٕانما االغتناء واالخالل بقواعد التقلیدیة وٕانما مجرم لیس

الشفافیة والنزاهة التي تقوم علیها الممارسات التجاریة والتي یقوم علیها السوق بصفة عامة ، ومن 

جرائم الممارسات هنا ال یمكن تشبیه المجرم العادي التقلیدي بالعون االقتصادي حال ارتكابه 

التجاریة.

نیا : عقوبة العمل للنفع العام ثا

وأوسعها تطبیقا وأكثرها فاعلیة للمحكوم من أهم العقوبات البدیلة إن عقوبة العمل لمصلحة المجتمع 

لعدد معین من علیه ،حیث یستوجب على الجاني القیام بعمل في إحدى المؤسسات الحكومیة 

.395، المرجع السابق صالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ،-1
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قوم المحكوم  علیه بتنفیذ الحكم التي سیالساعات یحددها الحكم الصادر ویحدد كذلك المؤسسة 

.1فیها وطبیعة العمل الواجب القیام به في ضوء  خبراته ومهارته 

وقد تبنت هذه الفكرة مجموعة من الدول فنجذ:

كمرحلة تجریبیة ثم اعتبرت العمل للنفع العام عقوبة مستقلة قائمة بذاتها 1990سویسرا عام -

بموجب قانون العقوبات .

لتصبح عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلیة إذا كانت الجریمة ،1994نة بلجیكا طبقته س-

.2عقوبتها ال تتجاوز خمس سنوات بعد أن عدلت قانون العقوبات

أما التشریع الفرنسي فقد اتخذ نظام العمل للنفع العام الذي أحدثه المشرع الفرنسي بموجب -

العمل للنفع العام أضاف نظام والذي1983جوان 10المؤرخ في 83/466القانون رقم 

كصورة مضافة لوقف التنفیذ والذي یطلق علیه " وقف التنفیذ المقترن بالزام القیام بالعمل للنفع 

العام ".

وبالرجوع للمشرع الجزائري فقد اعتبر العقوبة السالبة للحریة هي األصل واالستثناء العقوبة البدیلة 

التي تجعل من تطبیق العقوبة السالبة للحریة وسیلة إصالح فكرة الدفاع االجتماعي وهذا في إطار

.3لحمایة المجتمع عن طریق إعادة التربیة

نون قامن في المادة الخامسة مكرر لحبسعن االبدیلة وقد نص على هذه الصورة من العقوبات 

أن تستبدل عقوبة الحبس للجهة القضائیةحیث أجاز المشرع بمقتضى هذه المادة العقوبات 

،ص2005، جامعة نایف للعلوم األمنیة ، اإلجراءات البدیلة عن الحبسولد محمدن محمد عبد هللا ، -1
، مداخلة مقدمة في الملتقى التكویني :حول النفع العام " التجربة دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام" عمرجبارة ،" -2

. 02، ص2011أكتوبر 05و05بزرالدة ، یومي الفرنسیة" ، بفندق مازافرون
.02جبارة عمر، المرجع السابق، ص-3
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ساعة 40المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بین 

، لدى شهرا 18بحساب ساعتین عن كل یوم حبس في أجل أقصاه ثمانیة عشرساعة600و

شخص معنوي من القانون العام.

المنطوق بها الحبس عقوبة عام كعقوبة أصلیة بدیلة عن المشرع عقوبة العمل للنفع الاعتبروقد 

وتلتزم الجهة القضائیة بضرورة أخذ موافقة المحكوم علیه الصریحة والشفویة بذلك الحكم مما 

وال تنفذ العقوبة إال بعد صیرورة الحكم نهائیا.حضوره،یستجوب 

یست عقوبة أصلیة مستقلة قائمة لمع ذلكوٕاذا كانت عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلیة فإنها 

.1من ق.ع05بذاتها نظرا لعدم إدراجها في قائمة العقوبات األصلیة المنصوص علیها في المادة 

والذي یحدد كیفیات تطبیق عقوبة العمل 2009أفریل 21المؤرخ في 02وطبقا للمنشور رقم 

ذي أوكل القانون بمقتضاه ، وال06مكرر05إلى 01مكرر 05للنفع العام وهذا طبقا للمواد 

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام للنائب العام المساعد على مستوى كل مجلس قضائي.

تنفیذ عقوبة العمل تسنىحتى یوهذا الشروط وحتى یمكن تنفیذ الحكم وجب توافر مجموعة من

هذه الشروط في :العام، وتتمثلللنفع 

قوبة سالبة للحریة وبالتالي التقبل عقوبة العمل أن تكون العقوبة التي ینطق بها القاضي ع-

للنفع العام كعقوبة بدبلة للغرامة.

.2أن یكون الحكم نهائیا أي استنفذ جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة-

.262، المرجع السابق ،ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ، -1
.، الذي یحدد كیفیات تطبیق العمل للنفع العام2009أفریل 21المؤرخ في 02من المنشور رقم 06مكرر 05المادة -2
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ضرورة أخذ الموافقة الصریحة والشفویة للمحكوم علیه ومن هنا ال یمكن تصور عقوبة نفع -

ه أي ضرورة صدور حكم حضوري وجاهي.عام في حال غیاب المحكوم علی

یكون العمل للنفع العام أو للخدمة العمومیة لدى األشخاص العامة وبالتالي ال یكون لدى -

شخص یخضع للقانون الخاص.

أن یكون المتهم غیر مسبوق قضائیا ، أي یستبعد العائد من صدر في حقه حكم إدانة -

ة كانت أو مع وقف التنفیذ ، ویكون إثبات وقضى في حقه بعقوبة الحبس أو الغرامة النافذ

.021السوابق القضائیة بالرجوع إلى صحیفة السوابق العدلیة القضائیة وتحدیدا البطاقة رقم 

وقد كان المشرع الفرنسي عند إدراجه لهذه العقوبة في قانون العقوبات بموجب القانون 

ل خمس سنوات السابقة یشترط أال یكون المتهم قد سبق الحكم علیه خال1983- 10-06

النافذ لمدة تفوق أربعة أشهر حبسا ثم تراجع للوقائع إما بعقوبة جزائیة أو بعقوبة الحبس 

مسبوق قضائیا بما حیث لم یشترط أن یكون المتهم 1962في قانون عن هذه الشروط

یسمح الحكم بعقوبة العمل للنفع العام على المسبوق قضائیا.

المرتكبة ال تتجاوز ثالث سنوات حبسا بالنسبة لحدها األقصىأن تكون عقوبة الجریمة -

وبذلك تستبعد الجنایات من تطبیق عقوبة العمل للنفع العام .

في حین ال یشترط القانون الفرنسي سقفا معینا للعقوبة بل یكفي أن تكون العقوبة معاقبا 

من قانون 08-131علیها بالحبس بصرف النظر عن حدها األقصى وهذا حسب المادة 

العقوبات الفرنسي.

ال یتلقى المحكوم علیه لقاء عمله للنفع العام أجرا فعمله یكون لقاء توقیه عقوبة سالبة.-

.263، المرجع السابق ،ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ،-1
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في حال النفع العام على العون االقتصاديمن خالل هذا نجذ أنه یمكن تطبیق عقوبة

04/02انون رقم الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة في جریمة من جرائم التي نص علیها الق

تتجاوز العقوبة المنطوق بها عاما واحدا.أالالمعدل والمتمم والمعاقب علیها بالحبس على 

وكما أسلفنا الذكر أن النائب العام المساعد على مستوى المجلس القضائي هو من خوله 

المشرع تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام والذي یكون كاآلتي:

:ق العدلیةالتسجیل في صحیفة السواب-أ

، تتضمن العقوبة األصلیة مع 01ترسل النیابة العامة البطاقة رقم 01البطاقة رقم -01

المالحظة أنه إذا تضمن الحكم العام معاإلشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع 

قانونا.المعتادةوبالطرق عقوبة غرامة فإنها تطبق كما هي

وبة األصلیة وعقوبة العمل للنفع العام.یجب أن تتضمن العق02البطاقة رقم -02

تسلم خالیة من اإلشارة إلى العقوبة األصلیة أو عقوبة العمل للنفع 03البطاقة رقم -03

العام.

عند إخالل المحكوم علیه بااللتزامات المفروضة علیه في مقرر العمل للنفع العام الذي یصدره 

للمعني لتنفذ بصورة عادیة  01طاقة رقم قاضي تطبیق العقوبات، ترسل بطاقة أخرى لتعدیل الب

.1كحبس نافذ

03المرجع السابق ، ص،عمرجبارة -1
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تكوین الملف لتطبیق العقوبة البدیلة-ب

حیث وبصیرورة الحكم نهائیا یشرع النائب العام المساعد بمتابعة ملفات النفع العام 

باستقبال نسخ من هذه الملفات عن طریق تطبیقه العمل القضائي وعن طریق البرید 

ات في :وتتكون هذه الملف

العام.نسخة من الحكم أو القرار بعقوبة العمل للنفع -

عدم استئناف الحكم أو القرار.من شهادةنسخة -

نسخة من  شهادة عدم النقض.-

بنفس اآللیة للسهر على تطبیق العقوبة للسید قاضي تطبیق العقوبات الملف ثم یحول

ص االقلیمي الذي صدر فیه الحكم  البدیلة ، أما إذا كان المحكوم علیه یقیم خارج االختصا

ي رسل الملف عن طریق تطبیقة العمل القضائي للجهة القضائیة المختصة لمتابعة تنفیذ 

عقوبة العمل للنفع العام .

التأشیر على صحیفة السوابق العدلیة وعلى هامش الحكم بعد اإلشعار بانتهاء ج: 

ب العام المساعد بمتابعة تنفیذ عقوبة : حیث بعد أن یتلقى النائعقوبة العمل للنفع العام

العمل للنفع العام إشعارا بانتهاء تنفیذ العقوبة من قاضي تطبیق العقوبات ، تقوم مباشرة 

.1نسخة إلى رئیس مصلحة السوابق العدلیة وٕالى الجهات القضائیة المختصةبإرسال 

بحیث دیر معتاوبة مناسبة جدا للعون االقتصادي خصوصا إذا كان غقونرى أن هذه الع

الحبس ، وهذا ما یجعله یتجنب یمكن له أن ینفذ هذه العقوبة بما یتناسب وقدراته ومهاراته 

.04عمرجبارة ، المرجع السابق ، ص -1
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وبالنسبة إلیه وما یترتب عنها من آثار سلبیة بالنسبه للخزینة العمومیةكعقوبة سالبة للحریة 

كعون اقتصادي خصوصا إذا كان ذا سمعة حسنة.

تواجه قضاة النیابة العامة إشكالیات كثیرة في تنفیذ عقوبة غیر أنه من الناحیة العملیة قد

العمل للنفع العام ،خصوصا في حالة صدور حكمین متقاربین وكالهما تضمنا عقوبة 

هما أولى بالتطبیق ، أضف إلى أنه في حالة قبول المحكوم علیه العمل للنفع العام فأیّ 

هل تحرك النیابة العامة ضده معهعامل بعقوبة العمل للنفع العام ثم تراجع كیف سیتم الت

إجراءات الدعوى على أساس إخالله بهذه االلتزامات وكذلك األمر بالنسبة لألحكام 

الحضوریة غیر الوجاهیة والتي تستدعي التبلیغ والذي قد تطول مدته وتستغرق مدة تنفیذ 

طبقا لنص المادة عقوبة العمل للنفع العام والتي ال تستغرق مدة ثمانیة عشر شهرا وهذا 

.01مكرر 05

وذلك لحرصهم األفراد،تجریم المشرع في أغلب المجاالت الجدیدة مقبوال بل كان مطلوبا من إن

على الحاجة لحمایة األفراد حمایة رادعة ، غیر أن نظرة المجتمع  تغیرت وخاصة الدول المتقدمة  

مدى فائدة الحفاظ على تجریم األفعال ضرورة التجریم ، فقد أصبح یثور التساؤل حول حول مدى

في مجاالت كثیرة وخاصة في المجال االقتصادي ، حیث أصبح اقتراف بعض الجرائم االقتصادیة 

الغرامة أو العقاب علیها ب، لدى فاعلیها حیث یكفي في أغلبها 1ال یدل على وجود نزعة اجرامیة

.المصادرة

1-DERVIEUX Valérie ,« les conditions de la dépénalisation des infractions a la règlement des
transportsterrestres en Allemagne ,en Etalie ,et en France » ,REV .SC.N 03,1992,P.665.
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المبحث الثاني:

.ائم الممارسات التجاریةلجر ةالعقوبات التكمیلی

العقوبات التكمیلیة هي عقوبات تابعة للعقوبات األصلیة، بحیث ال یجوز الحكم بها 
الشریعة هبهدف الحد من ارتكاب مثل تلك المخالفات وقد نص قانون العقوبات باعتبار )1(منفردة

) 2(وحّددها.العامة للتجریم على العقوبات التكمیلیة 

میلیة بأنها تلك العقوبات التي یحكم بها القاضي الجزائي تكملة لعقوبات وتعرف العقوبات التك
المعدل والمتمم العقوبات 04/02وحیث أن الخاص یقید العام، فقد حدد القانون رقم ، أصلیة

التكمیلیة في مجال جرائم الممارسات التجاریة، بما یتناسب وخصوصیة جرائم الممارسات التجاریة 
وهذا ، ات في المصادرة والغلق اإلداري ونشر الحكم والمنع من ممارسة النشاطوتتمثل هذه العقوب

ما سنتولى تقدیمه في هذا المبحث حیث نتولى توضیح دور هذه العقوبات في تحقیق الردع العام 
والخاص في مجال هذه الجرائم. 

المطلب األول:

.المصادرة الجزائیة وأثرها في جرائم الممارسات التجاریة

تبر المصادرة من العقوبات التكمیلیة والتي نفى علیها قانون العقوبات وكذلك قانون الممارسات تع
والتي یكون لها ةوالمصادرة باعتبارها عقوبة مالیة عینیة تعتبر من أهم العقوبات التكمیلی،التجاریة

وقع كبیر في نفوس أثر بالغ على جرائم الممارسات التجاریة، فالمصادرة كعقوبة أو كتدبیر أمن لها 
المخالفین والمخلین بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة.

الفرع ) أما (ولاأل فرع المن هنا سنتعرض في هذا المطلب إلى التعریف بالمصادرة (
لى عقوبات تمس النشاط بصفة عامة.) فسنتعرض إالثاني

.238منصور رحماني، المرجع السابق، ص-)1(
، المعدل والمتمم. 66/155من األمر 09المادة -)2(
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الفرع األول: التعریف بالمصادرة

رسته لنشاطه التجاري بارتكاب جرائم تمس النشاط التجاري عند ممايیقوم العون االقتصاد
، هذا یفرض تطبیق عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ولعل أهم العقوبات التكمیلیة المصادرة

وتعتبر المصادرة من العقوبات التكمیلیة ذات الطابع المادي ألنها تمس األموال المحكوم 
وط الحكم بها وتنفیذها وأنواعها.علیه لذلك البد من التعریف بالمصادرة، وشر 

: الفقرة األولى

.تعریف المصادرة

تعرف المصادر ة من جانبین جانب لغوي و اصطالحي. 

وهي مأخوذة من الفعل صدر، صادر، بمعنى االنصراف فیقول صادر على المعنى اللغوي:-
)1(الشيء بمعنى طالبه به الحقا.

استیالء على مال المحكوم علیه بها، إذ ینقل ملكیته إلى فتعرف على أنها المصادرة اصطالحا:-
الدولة بدون تعویض، أي أن المصادرة من العقوبات المالیة المقررة قانونا والتي تتخذ من الذمة 
المالیة المصادرة من العقوبات المالیة المقررة قانونا والتي تتخذ من الذمة المالیة للمحكوم علیه 

)2(مقابل وٕاضافتها إلى ملكیتها. الملكیة دونلدولة سلطة نزع محال لها، بحیث تحول ل

وبالتالي المصادرة بمثابة جزاء مالي یكون للدولة الحق في تملك مال أو شيء له صلة بالجریمة 
)3(مقابل.سواء وقعت أو یخشى وقوعها قهرا على صاحبه وبدون 

. 541،ص2007: الطبعة الثانیة، منشورات دار المجاني، الجزائر، لغوي عربي، معجم مجاني الطالب-)1(
، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر  المبادئاألساسیة في قانون العقوبات االقتصادي وحمایة المستهلكجعفر علي محمد، -)2(

.    106، ص2009والتوزیع، لبنان، 
.798، المرجع السابق، صقانون العقوبات:القسم العامشرحالقهوجي علي عبد القادر، -)3(
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وبات التعزیزیة وتنفذ من قبل القاضي وقد نصت علیها الشریعة اإلسالمیة بحیث اعتبرتها من العق
واستخدامها یكون بمثابة جزاء مقرر لمرتكب الجریمة، وهذا ما هو معمول به في مختلف دول 

)1(العالم.

وتعرف المصادرة على أنها: ''األیلولة النهائیة للمال للدولة حیث جعل منها المشرع عقوبة تكمیلیة، 
)2(لجانب الدولة''. یمةكما أنها إضافة المال المضبوط في جر 

، وهي من العقوبات المالیة )3(وتعرف على أنها: '' نقل ملكیة مال معین إلى الدولة دون مقابل''
التي تصیب ذمة المحكوم علیه في ثروته وذمته المالیة،إذا نص علیها القاضي صراحة في 

)4(حكمه.

لى الدولة لمال أو مجموعة من أموال وقد اتفقت اآلراء على أن المصادرة هي األیلولة النهائیة إ
معینة، تستولي السلطات العامة على أشیاء ذات صلة بالجریمة قهرا عن صاحبها ودون مقابل 

وبهذا فالمصادرة عقاب موضوعه استیالء الدولة على مال ، )5(وهي من العقوبات التكمیلیة
المخالف ویضاف إلى أمالكها بمجرد صدور الحكم النهائي.

ا تظهر خصائص المصادرة كعقوبة تكمیلیة، فال تكون إال بحكم قضائي، ومن هن
األعوان فالمصادرة عقوبة جزائیة ینطق بها القاضي، عكس العجز اإلداري، الذي یقوم به 

منه وقائي أو یكون تدبیر یكون الهدفبالكشف عن جرائم الممارسات التجاریة، والذي المختصون
تحفظي.

17، ملتقى االتجاهات الحدیثة في العقوبات البدیلة، أیام أنواع العقوبات البدیلة التي تطبق على الكبارهللا، السنقیطي محمد عبد ا-)1(
.  06، ص2011، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة  السعودیة، 2011نوفمبر19و
.  66، دار الجامعة الجدیدة لنشر، اإلسكندریة، مصر، صلجنائیةالعقوبات التكمیلیة والتبعیة في التشریعات امدحت الدبیسي، -)2(
.470، ص2010، بدون دار نشر، مصر، مبادئ علم اإلجرام والجزاء الجنائيأمین مصطفى محمد، -)3(
ان، األردن، : دراسة تحلیلیة وصیغة موجزة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، عمأصول علم اإلجرام وعلم العقابمحمد صبحي نجم، -)4(

.  126، ص2008
. 126رحماني منصور، المرجع السابق، ص-)5(
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: الفقرة الثانیة

.ئص المصادرةخصا

من خالل التعاریف المقدمة للمصادرة الجزائیة نستخلص أهم الخصائص والممیزات التي 
األخرى  المشابهة، فیظهر أن المصادرة تؤخذ جبرا  من المخالف تتمیز عن باقي المصطلحا

وبهذا فهي غیر رضائیة وتنقل األموال إلى الدولة دون مقابل باإلضافة إلى أنها تكون بحكم 
قضائي.

عقوبة إرادیة مهما كانت طبیعتهاالمصادرة الجزائیة غیر إرادیة وهذا شيء منطقي، فال توجد-
فالشخص الذي تمت مصادرة األشیاء الخاصة به سوف یكون حتما غیر راضي عن ذلك فاألموال 

المصادرة تنتقل جبرا إلى الخزینة العمومیة.

طقیة فمن صودرت أمواله ال ینتظر أن تكون ك هذه الخاصیة منلالمصادرة دون مقابل وذ-
المصادرة.المصادرة بمقابل، فهي عقاب مستحق، نظرا لعدم مشروعیة األموال 

ال یمكن أن تصادر أموال المخالف سواء بصفة جزئیة أو : المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي-
منفصلة لیة، وال یحكم بها بصفة كلیة، إال بصدور حكم قضائي یقرر القضاء بهذه العقوبة التكمی

بد أن تكمل عقوبة أصلیة سواء مالیة كالغرامة أو سالبة الحریة كالحبس وهنا تختلف المصادرة  فال
.يالجزائیة عن العجز التحفظي أو التنفیذي، والذي یكون بقرار إداري أو الئح

فال یجوز وٕاذا سقطت الدعوى أو تبین لسلطة االتهام أو التحقیق عدم قیام الجریمة 
)1(المطالبة أمام القضاء بالمصادرة، وٕانما تحجز إداریا وهذا اإلجراء مفروض النظام العام، وٕالزامي

ونفس الحكم في حالة سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو أو بالبراءة فال یجوز الحكم بالمصادرة. 

. 517الحلبي محمد على السالم عیاد، المرجع السابق، ص-)1(
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لجریمة ألنها ال تطبق إال إذا ومن هنا فالمصادرة الجزائیة تقرر بحكم قضائي، فالمصادرة ال تقرر ا
)1(كانت هناك جریمة. 

ومن هنا نستنتج أن المصادرة:

عقوبة جزائیة وهي عقوبة ذات طبیعة مالیة عینیة ترد على أموال غیر مشروعة عامة.-

یجوز الحكم بها منفردة فهي عقوبة تكمیلیة ال اإلدانة، فالوتكون مستحقة األداء بمقتضى حكم -
اضي إال تكملة لعقوبة أصلیة ویكون الهدف منها هو إیالم الجاني في ذمته المالیة ینص بها الق

فیحسبها بخسارة.

هي أن المصادرةمالیة غیرهر التمیز بین الغرامة والمصادرة فكالهما عقوبة یظومن هنا 
الغرامة المالیة فهي عقوبة نقدیة تحصل إلى الخزینة العمامة.عینیة أماعقوبة مالیة 

والغرامة عقوبة أصلیة دائما، أما المصادرة فهي عفویة تكمیلیة، ینطق بها القاضي تكملة 
لعقوبة أصلیة، وقد تكون تدبیر آمن، فالمصادرة كتدبیر أمنم ال یرتبط بنوع الحكم، فالحكم بإدانة 

یمنع  المتهم لیس شرطا الزما للحكم بالمصادرة كتدبیر أمني وعلى ذلك فالحكم ببراءة المتهم ال
، وال یشترط أن یكون  المتهم قد حكم علیه بعقوبة أصلیة بل یكفي ثبوت ارتكاب )2(من الحكم بها

)3(الجریمة فمثال یجوز مصادرة الموازین المغشوشة.

ضرره أو رفعالخطیر من التداول يومن هنا فالمصادرة إذا كانت تدبیر غرضه منع الشیئ
منفصلة عنالمصادرة تدبیرا یحكم بها أن تكونه، ومن یجوز أو منع حیازته أو استعماله أو بیع

العقوبة األصلیة.

لذلك فالهدف من المصادرة سواء كانت عقوبة تكمیلیة أو تدبیر أمن هو لیس بالضرورة 
جریمة إیالم الجاني مرتكب الجریمة بل هو انتزاع الشيء من العون االقتصادي الحتمال ارتكابه 

. 487عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)1(
. 100مدحت الدبیسي، المرجع السابق، ص-)2(
جنیدي عبد المالك، المرجع السابق، ص -)3(
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التداول والذي یتلف السیئ الخطیر منأو األشیاء المصادرة، فیتم سحب تواستعمالهتلك اآلال
عادة بعد الحكم.

:ةثالثالفقرة ال

.أنواع المصادرة

الجزائیة إلى مصادر عامة ومصادرة  خاصة وهذا باالعتماد  على  المصادرةفقهلایقسم 
إلى مدى إلزام النص القانوني  طبیعة المصادرة وٕالى مصادرة وجودیة  ومصادرة جوازیة  بالنظر

للقاضي بالحكم بها.

تقسیم المصادرة الجزائیة باالعتماد على طبیعتها:أوال: 

تقسم المصادرة بالنظر إلى طبیعتها إلى مصادرة عامة ومصادرة خاصة تتولى تعریف كل منها

أ/ المصادرة العامة:

یب المحكوم علیه في كل الهدف منها الفقه بأنها عقوبة تصاعرفهالعامة:تعریف المصادرة -1
)1(المحكوم علیه.إیذاءالمبالغة في 

أو مالیة كاملةكما تعرف على أنها نزع ملكیة أموال المحكوم علیه بأكملها أي محلها ذمة 
، والجذر )2(وأثرها ال یقتصر على المحكوم علیه بل یتعدى إلى غیره وهم الورثة شائعة فیهاحصة 
مال المحكوم علیه المعتبر میراثا. الورثة یكونالمصادرة العامة إلى أن تتعدىبالذكر 

وهذا تطبیقا لقاعدتي شرعیة وشخصیة العقوبة، فال جریمة وال عقوبة وال تدبیر أمن بغیر 
، فالمصادرة العامة مقیدة بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فال عقوبة  من غیر نص قانوني )3(قانون

القاضي بالمصادرة العامة  وال یوجد هناك نص قانوني یجبر القاضي على تطبیقه أو فإذا اقتضى

.226حماني منصور، المرجع السابق، صر -)1(
. 276كامل السعید، المرجع السابق، ص-)2(
. المعدل والمتممقانون العقوباتالمتضمن 66/156األمر رقم من األولىالمادة -)3(
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یجیز له ذلك فیكون  الحكم الجزائي القاضي بالمصادرة  العامة معینا لعدم شرعیته، ویكون قابال 
وهي عدم شرعیة الحكم.)1(للنقص أمام المحكمة العلیا، لألسباب المقررة قانونا ..

من تلقاء المصادرة العامةأن تثیر مسألة عدم شرعیة للمحكمة العلیاأنه یجوز والجدیر بالذكر
نفسها.

المسؤول عن الجریمة سواء كان فاعال أو إلى الشخصفأكثرها یمتد والمصادرة العامة شخصیة
شریكا وهذا هو األصل في تطبیق قاعدة شخصیة العقوبة غیر أنه یمكن أن یمتد أثر تطبیق هذه 

ة إلى الغیر، وهم الورثة وهذا ال یخرج عن مبدأ شخصیة العقوبة، لماذا؟القاعد

ألن تطبیق العقوبة أكید أنه شخصي یطبق على الجاني مرتكب الجریمة، غیر أنه حتى حال وفاته  
فاألصل أنها تنتقل إلى الورثة، وبالتالي هنا تتضرر الذمة المالیة للورثة على أساس أن هذه 

ول إلیهم.األموال  كانت ستؤ 

االستثناءات  الواردة  على المصادرة العامة: -2

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة فإنه ال یجوز الحجز 630بالرجوع إلى نص المادة 
على األموال  اآلتیة:

األموال العامة المملوكین للدولة والجماعات اإلقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصیغة - 1
ة ما لم ینفي القانون على خالف ذلك.   اإلداری

.  ماعدا اإلیراداتاألموال الموقوفة وفقا عاما أو خاصا، - 2

ج اآلتیة:من قانون اإلجراءات الجزائیة والتي تنص على: ''ال یجوز أن یبنى الطعن بالنقض إال على األو 500المادة -)1(
إغفال الفصل -5انعدام وقصور األسباب، -4مخالفة قواعد جوهریة في اإلجراءات، -3تجاوز السلطة، - 2عدم االختصاص، -1

تناقض القرارات الصادرة من جهات  قضائیة  مختلفة  في آخر درجة أو -6في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة، 
انعدام  األسالیب القانونیة، ویجوز - 8مخالفة  القانون  أو اخطأ  في تطبیقه، -7نفسه، أو القرار، التناقض فیما قضى به احكم

للمحكمة أن تشیر من تلقاء نفسها  األوجه السابقة الذكر''.    
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.ةأموال النفقات األجنبی- 3

النفقات المحكوم علیها قضائیا إذا كانت قیمتها ال تتجاوز ثلثي األجر الوطني األمني - 4
المضمون.

التصرف فیها.األموال التي یملكها المدین وال یجوز له- 5

للمحجوز علیه وألوالده الذین یعشون المستعمل یومیااألثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري - 6
معه والمالبس التي یرتدونها. 

ثالث مراتأو المهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي   لمتابعة الدراسةالكتب الالزمة - 7
علیه في ذلك. المضمون والضار للمحجوزاألجر الوطني

أدوات العمل الشخصیة والضروریة ألداء مهنة المحجوز علیه والتي ال تتجاوز قیمتها - 8
له في ذلك.دج والخیار100.000

المواد الغذائیة الالزمة لمعیشة المحجوز علیه ولعائلة ولعائلته  لمدة شهر واحد.- 9

، ثالث قارورات غاز واألواني المنزلیة الضروریة، ثالجة، مطبخة، أو فرن ةاألدوات المنزلی-10
العادیة  الخاصة بالطهي واألكل لمحجوز علیه، وألوالده القصر الذین یعشون معه.

األدوات الضروریة للمعاقین.-

لوازم القصر وناقصي األهلیة.-

ا ومن الحیوانات األلیفة بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات حسب اختیار المحجوز علیه وم
یلزم من التین والعلف والحبوب هذا لمدة شهر واحد وفراش اإلسطبل.
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والجدیر بالذكر أن  هذه األموال  المذكورة غیر قابلة للحجز حتى ولو من أجل استفاء دین 
، ولعل المشرع قد استثنى هذه األموال من المصادرة وهذا )1(مستحق للدولة أو للجماعات اإلقلیمیة

بارها مواد ضروریة للعیش في حیاة المخالف  الیومیة، ولیست مقررة للرفاهیة الغرض إنساني، باعت
أو كمالیة.

یقصد بالمصادرة الخاصة تملیك الدولة في األشیاء  المتحصلة  من  المصادرة الخاصة:  -ب
)2(الجریمة أو اآلالت التي استعملت في شأنها أو یمكن إن تستعمل.

بموجب حكمتملیك الدولةمنه إجراء القصدالخاصة كون المصادرة وهذا ما یتفق مع
قضائي بعض أموال المحكوم علیه المضبوطة ذات الصلة بالجریمة قهرا على صاحبها وبغیر 
مقابل، أي أنها عقوبة عینیة مادیة ما شأن الحكم بها أن ینقل إلى جانب ملكیة الدولة، ملكیة 

)3(عملت أو من شأنها أن تستعمل فیها.األشیاء التي تحصلت من الجریمة أو التي است

والمصادرة الخاصة كالمصادرة العمة تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة وشرعیتها على النحو 
جرائم الذي ورد بیانه بالنسبة للمصادرة العامة واألصل أن المصادرة الخاصة هي المطبقة على 

جرائم الممارسات التجاریة والتي التجاریة، بحیث ینص القانون على مصادرة عائدات الممارسات
.بارتكاب الجریمةلها صلة 

تقسیم المصادرة بالنظر إلى طبیعتها:                    ثانیا:.

إن المعیار المعتمد في التقسیم هنا هو معیار قضائي بحت وهذا بالنظر إلى مدى إلزامیة  
ومن هنا ، ة تكمیلیة أو كتدبیر للقاضيالقاعدة  القانونیة  المتضمنة النص على المصادرة كعقوب

تقسم  المصادرة إلى مصادرة وجوبیة ومصادرة جوازیة.

قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. المتضمن 08/09القانون رقم من637المادة -)1(
. 168المرجع السبق، صبن الشیخ لحسن،-)2(
.  29الشواربي عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)3(
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المصادرة الوجوبیة:  -أ

النهائیة لمال إلى الدولة وهي أیضا األیلولة، )1(مقابلوهي نقل مال معین إلى الدولة دون 
ة بالجریمة قهرا عن أو مجموعة أموال معینة تستولي السلطات العامة على أشیاء ذات صل

)2(التكمیلیة.صاحبها ودون مقابل وهي من العقوبات 

وذمته تصیب ذمة المحكوم علیه في ثروته التيومن هنا فهي من العقوبات التكمیلیة 
)3(، بحیث ال توقع علیه إال إذا نص علیها القاضي صراحة في حكمه.المالیة

نص الذي تضمنها فإذا نص المشرع في ومدى وجوبیة المصادرة من جوازها یرجع إلى ال
عبارات تقید الوجوب للقاضي فالمصادرة هنا وجوبیة أما إذا استعمل عبارات القانوني علىالنص 

جوبیة یمكن أن تكون عامة أو تفید الجواز واالختیار فالمصادرة  هنا جوازیة، غیر أن المصادرة الو 
القاضي بالنطق بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة أو ویترتب على هذا النوع من المصادرة ألزامخاصة، 

كتدبیر أمن، بحیث یترتب نقل ملكیة الشيء المصادر إلى الدولة وهذا أثر مهم وبالغ للحكم 
القضائي.

ویلزم حتى یحكم القاضي بالمصادرة أن یكون الشيء محل المصادرة غیر مشروع أو ناتجا 
عن جریمة.

اعتبارها تدبیر أمن ولیس عقوبة  تكمیلیة، أي عندما تهدف عندوالمصادرة غالبا ما تكون وجوبیة  
إلى ألحاق األذى بمرتكب الجریمة ولكن إلى توخي الخطورة اإلجرامیة بانتزاع  المال المستعمل في 
ارتكاب الجریمة حتى ولوم انتقل إلى الدولة فلیس هدفها اإلثراء من هذا المال وٕانما بقصد سحبه 

صادرة قد ترد على شيء مملوك للمحكوم علیه أو لغیره كما یلزم أن یكون من التداول، وهذه الم

. 246، ص2010، دون دار نشر، مصر، والجزاء الجنائيم، مبادئ علم اإلجراأمین مصطفى محمد-)1(
. 246رحماني، منصور، المرجع السابق، ص-)2(
لیلیة وصفة موجزة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، دراسة تحأصولعلم اإلجرام وعلم العقابمحمد صبحي نجم، - )3(

. 126، ص2008
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الشيء المصادر غیر مشروع في  حد ذاته،  ویحكم على المتهم بها حتى ولو لم یحكم بعقوبة 
)1(أصلیة. 

المستهلك التي تشكل خطورة على صحة وخصوصا بالنسبة للسلع المتداولة في السوق و 
بمصادرتها. القاضي یحكم وجوبافهنا

تكون المصادرة الجوازیة في أشیاء حیازتها أصال مشروعة، وتتضمن المصادرة الجوازیة:-ب
، وعند )2(إیالما كجزاء على الجریمة المرتكبة، فهي ال ترد إال على مال  مملوك  للمحكوم علیه بها

)3(الحكم بهاج وازیا  تكون  لها خصائص  العقوبة.

درة باعتبارها عقوبة مالیة عینیة یرد على أموال مشروعة عادة، فالحكم بالمصاوبالتالي
فاألموال في األصل أنها مشروعة غیر أن استعمالها في الجریمة یخرجها إلى دائرة عدم 

المشروعیة.

قوبة ال یجوز الحكم بها على الشخص إال إذا ثبت الحكم علیه بعقوبة عة كوالمصادر 
ها في حالة سقوط الدعوى بسبب من األسباب المقررة قانونا سواء ، وال یجوز الحكم ب)4(أصلیة

كانت عامة أو خاصة.

والهدف من المصادرة كعقوبة هو إیالم الجاني، وٕایالمه فتتأذى ذمته المالیة، بما أصابها من 
)5(خسارة.

إذا فالمصادرة  الجوازیة هي عقوبة خالصة ترد حیازتها  على أشیاء  مشروعة تهدف إلى 
الم الجاني، وهذا النوع من المصادرة  ترد على القاضي فیه قید وهي الحفاظ على حقوق  الغیر إی

، 2007دار وائل للنشر، عمان، أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون األردني،الوریكات محمد عبد اهللا، -)1(
.   155ص

. 79مدحت الدبیسي، المرجع السابق، ص-)2(
. 470د، المرجع السابق، صأمین مصطفى محم-)3(
. 31أبو محمد عامر زكي، المرجع السابق، ص-)4(
.581عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-)5(
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حسن النیة، والقاضي هنا تكون له السلطة  التقدیریة  في إعفاء  المتهم من المصادرة ألنه یوازن 
بین ضرر الجریمة وبین ضرر الجریمة وبین مصادرة الشيء.

وأن بالغا، خصوصافي تقریر المصادرة والحكم بها یكون التقدیریة للقاضيوأثر السلطة 
المشرع ترك المجال مفتوحا للقاضي على الحكم بالمصادرة وبالتالي القاضي یكون له سلطة 
تقدیریة واسعة إما بالحكم بالمصادرة من عدمها، وهنا القاضي یوازن بین مصلحة المجتمع في 

الحكم بها كان له ذلك.  التقدیریة عدمي، استنادا لسلطته العقاب بها أو عدمها فإذا ارتأى القاض

الفرع الثاني: 

.الجزائیةتنفیذ المصادرة

إذا كان الحكم الجزائي المتضمن المصادرة مستوفیا لشروطه بحیث یجب أن یكون صادرا 
یقوم عن جهة قضائیة، ویجب أن یتضمن الحكم عقوبة المصادرة صراحة وهنا إما تنفذ عینا أو ما 

مقام المصادرة.

:الفقرة األولى

.الجزائیةللمصادرةيالتنفیذ العین

أن المصادرة عقوبة مالیة عینیة، وبالتالي وفي حالة اإلدانة بجنحة، فإن حكم األصل 
المصادرة یكون التنفیذ فیه على األشیاء ذات الصلة بالجریمة أو المتحصل منها أو كذلك ویكون 

المصادرة یقع على أشیاء أو أموال معینة بذاتها صدر بأنها حكم المصادرة التنفیذ العیني لحكم 
سواء كانت مستعملة في الجریمة أو متحصلة منها.
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وقد أجازت التشریعات وفي أحوال كثیرة خاصة إذا تعلق األمر بجرائم اقتصادیة مصادرة 
ء موضوع المصادرة وتسمى قیمة األشیاء، واألموال موضوع الجریمة، وهذا إذا تعذر ضبط األشیا

) 1(المصادرة.غرامة 

وال یجوز الحكم بها إال في حالة تعذر ضبط األشیاء واألموال موضوع الجریمة كانعدام 
المحل أو استحالة الضبط، وهنا تقدر المصادرة بقیمة األموال واألشیاء محل الجریمة التي لم 

)2(العمومیة.تصادر ویحكم بها لصالح الخزینة 

كون للقاضي سلطة تقدیریة إزاء تقویم أو عدم تقویم األموال المصادرة، فإذا تم ضبط وال ت
األشیاء واألموال هنا ال یمكن لقاضي الحكم بغرامة المصادرة ألنها یحكم بها القاضي استثناء.

المصادرة:في تنفیذووفقا لهذا یتعین توافر مجموعة من الشروط 

كانت معدة الرتكاب ادرتها قد نتجت أو استعملت أویجب أن تكون االشیاء الي یحكم بمص-
الجریمة.

تى یحكم بالمصادرة العینیة دون النظر إلى نوع الجریمة وجسامتها وحسبق ارتكاب الجریمة -
أن یصدر حكم باإلدانة على الجاني فتجب المصادرة حتى طال یشتر قصدیة أ وخطئیة ، كما 

ة  أو امتناع المسؤولیة.ءار البولو حكم ب
ویكفي لتحقق هذا الشرط أن مشروع،یجب أن ترد على أشیاء یعد صنعها أو استعمالها غیر -

أو البیع لألشیاء محل المصادرة.ءیكون المشرع قد جرم االقتنا

3وٕاذا توافرت الشروط هذه تنفذ المصادرة بغض النظر عن نوع الجریمة

.165محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص-)1(
.165،صنفسه، المرجع )2(
.466نظام توفیق المجالي ،المرجع السابق ،ص-3



اریةالفصل الثاني                                  خصوصیة الجزاء في جرائم الممارسات التج

392

:ةالفقرة الثانی

یةتقیید المصادرة بحقوق الغیر الحسن الن

األصل أن المحكمة تأمر بمصادرة األشیاء التي استعملت في ارتكاب الجریمة أو 
المتحصلة، وكذا األشیاء واألسلحة المعدة الرتكابها، وسواء كانت وجوبیة أو جوازیة فإنه من 

ویقصد )1(الواجب على المحكمة مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، متى ثبت إدانة الشخص بالجنحة
ن النیة كل شخص لم یكن محل متابعة أو إدانة بالوقائع التي أدت إلى المصادرة وكان بالغیر حس

لدیه سند ملكیة صحیح ومشروع على الشيء محل المصادرة.

وعلى هذا األساس وجب توفر شرطان حتى یعتبر الشخص من الغیر.

صادرة سواء كان أال یكون الشخص محل متابعة أو له عالقة بالجریمة التي أدت بالحكم بالم- 1
)2(فاعال أو شریكا في الجریمة.

أن یكون وللشخص سند ملكیة أو سند حیازة مشروع على الشيء محل المصادرة ومن ثمة ال - 2
یكون حسن النیة، إذا كان الذي یتملك أو یجوز المال المصادرة حیازة غیر قانونیة أو یحوزها دون 

)3(سبب.

على حق الملكیة فقط، حیث تفید حمایة ن النیة''''حقوق الغیر حسوال تقتصر عبارة 
الشخص سواء كان حقه على هذه الموال حق رهن أو انتفاع، لكن شریطة أن یكون حق الغیر ثابتا 

)4(مصادرته.على الشيء، ومن ثمة فإن المنازعة في ملكیة أو أحقیته ال تحول دون 

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.156-66مكرر من األمر 15المادة -)1(
.284المرجع السابق ،صالوجیز في القانون الجزائي العام ، وكذلك بوسقیعة أحسن ، .96الدبیسي مدحت، المرجع السابق، ص-)2(
.284صالمرجع السابق، ،ي العامزائفي القانون الجالوجیزبوسقیعة أحسن،-)3(
.96جع السابق، صالدبیسي مدحت، المر -)4(



اریةالفصل الثاني                                  خصوصیة الجزاء في جرائم الممارسات التج

393

بق على وقوع الجریمة واتخاذ ویستوي أن یكون الحق محل المصادرة قد نشأ في وقت سا

اإلجراءات الجزائیة بشأنها، طالما الغیر كان حسن النیة وقت وقوع الجریمة أو وقت نشوء 

)1(.الحق

: ةالفقرة الثالث

.آثار تنفیذ حكم المصادرة الجزائیة

ترتب على تنفیذ حكم المصادرة الجزائیة مجموعة من اآلثار، وتتمثل في عدم خضوع حكم ی
رة لوقف التنفیذ، وكذلك انتقال األموال المصادرة للدولة وحریة الدولة في التصرف في المصاد

األموال المصادرة.

عدم خضوع حكم المصادرة لوقف التنفیذ.أوال:

سریان الحكم ضد المحكوم علیه لتكون بمثابة فترة المصادرة وقفبوقف تنفیذ حكم یقصد 
العودة إلى ارتكاب الجریمة، حتى ال تنفذ علیه العقوبة وعقوبة تجربة بالنسبة له حیث یشترط عدم 

المصادرة الجزائیة بمجرد صدور الحكم الجزائي فالنطق بها بمثابة تنفیذ لها، ومن هنا وعند وفاة 
المحكوم علیه ال تسقط علیه العقوبة وٕانما ینتقل الحق في المصادرة إلى التركة، وبالتالي ال تسقط 

بوفاة الجاني.عقوبة المصادرة 

انتقال األموال المصادرة للدولةثانیا:

إن الحكم بالمصادرة الجزائیة له أثر ناقل لألموال، فالحكم الجزائي القاضي بالمصادرة من 
أهم اآلثار المترتبة علیها هو انتقال األموال المصادرة للخزینة العمومیة، وبالتالي ال یجوز للمحكوم 

ل صفة المالك عن هذه الموال المصادرة وأساس ذلك هو المصادرة علیه أن یطالب بها الزوا

.756سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص-)1(
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كعقوبة أو كتدبیر أمن غایتها هي المصلحة العامة وهي في كلتا الحالتین یغلب علیها الطابع 
)1(نفسه.العیني فتنصب على المال المضبوط 

حریة الدولة في التصرف في األموال المصادرةثالثا:

لدولة أصبحت هي المالك، وبالتالي أصبحت لها الحریة المطلقة متى انتقلت الموال إلى ا
وبالتالي یجوز لها توزیع الموال على الجمعیات الخیریة أو التبرع المصادر،في التصرف في المال 

بها خدمة ألغراض اجتماعیة وفي هذه الحالة عادة ما یترك القانون للقاضي مهمة تحدید وجه 
الجهات المستفیدة من هذه األموال، وأحیانا أخرى تخصص یناألموال، وتعیالتصرف في هذه 

الدولة لألموال المصادرة إلى ممثلي الضبط القضائي نتیجة اكتشافهم وضبطهم للجریمة ووسائلها، 
)2(للمصادرة.وفي هذه الحالة ال حاجة إلى إدراج ذلك في مضمون الحكم المقرر 

ائع والمواد، توزع من قبل الضبطیة القضائیة إلى ففي الكثیر من الحاالت لما تضبط وتصادر البض
المستشفیات والجمعیات الخیریة، وفي الكثیر من األحیان دون اللجوء إلى النص على ذلك في 

الحكم.

أما إذا كانت األشیاء المضبوطة مما ال یجوز والتعامل بها بسبب فسادها كالسلع الفاسدة 
وازین أو المكاییل المغشوشة وجب إتالفها بحضور ضابط أو األدویة التالفة أو المخدرات أو الم

الشرطة القضائیة وممثل أمالك الدولة مع تحریر محضر إتالف.

فاألموال المصادرة إذا انتقلت حیازتها إلى الدولة جاز بیعها وبالمزاد العلني وٕادخال ثمنها إلى 
میة.الخزینة العمومیة واعتبارها موردا أساسیا جدیدا للخزینة العمو 

وبالتالي تعتبر مصادرة قیمة عقابیة كبیرة، وذلك لما تتمیز به من محاسن ویمكن إجمال ما تتمتع 
ذلك أن تنفیذها ال العقوبات المالیة السهلة التنفیذ ، به هذا العقوبة المالیة من محاسن أنها من 

.116الزغبي علي أحمد، المرجع السابق، ص-)1(
.119المرجع نفسه، ص-)2(
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موارد المهمة یقتضي وقتا طویال وال یتطلب أي نفقات بل على العكس فالمصادرة تعتبر من ال
للخزینة العمومیة خاصة إذا تم بیع المواد المصادرة أو تم تقویمها.

وبالنظر إلى وزنها الثقیل تحقق المصادرة أغراض العقوبة على أكمل وجه، فهي تحقق الردع العام 
والخاص وهذا لتعلق األموال المصادرة بالذمة المالیة للمخالف، وهذا لما تنطوي علیه هذه العقوبة 

من إیالم المحكوم علیه في ذمته المالیة، حیث تسب خلال في وضعه االقتصادي.

ویالحظ أن المصادرة لدیها أثر كبیر ودور رادع في مجال جرائم الممارسات التجاریة على 
النحو الذي سبق بیانه وخصوصا عند عدم فوترة السلع فالكثیر من التجار عند اقتنائهم للسلع دون 

یخافون منه هو مصادرة سلعهم عند التفتیش من قبل األعوان المختصین بالكشف فاتورة أكثر ما
والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة.

ومن هنا ال یمكن إنكار دور المصادرة في تحقیق الردع العام والخاص فهي تهدف إلى 
یص من هذه حمایة السوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة بحیث تعمل على الحد والتقل

الجرائم التي تتخل باستقرار السوق.

حیث تعمل عقوبة المصادرة على تحصیل أموال لصالح الخزینة العمومیة ومصدر دخل 
لها، فهي ال تكلف الدولة شيء عند فرضها كما أنها تعد من الجزاءات األنسب لمواجهة جرائم 

لربح السریع من خالل ارتكابه الممارسات التجاریة التي تحد من طمع العون االقتصادي في ا
لممارسات تجاریة غیر مشروعة وغیر نزیهة.

غیر أنه وبالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه المصادرة كعقوبة مالیة غیر أن المشرع 
اعتبرها جوازیة في قانون الممارسات التجاریة ووجوبیة في قانون العقوبات، وحیث أن الخاص یقید 

وهذا نظرا ألهمیتها كعقوبة مشرع أن یفرضها في قانون الممارسات التجاریةالعام فكان األجدر بال
مالیة للخزینة العمومیة وألثرها على الجاني لما تحققه من ردع ومن إیالم.
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الفرع الثالث: 

.عقوبة المصادرة على جرائم الممارسات التجاریة

وتمس هذه الجرائم شفافیة قد یرتكب العون االقتصادي جرائم عند ممارسة النشاط التجاري
هذه الممارسات وتخل بها مما یستوجب تسلیط عقوبات على ذلك قد أقرها المشرع، كما تدفعه 
الرغبة في الكسب السریع إلى ارتكاب جرائم تتعلق بنزاهة النشاط التجاري، لذلك حد المشرع 

جزاءات الهدف منها أساسا حمایة المستهلك من ذلك.

الفقرة األولى:

بة المصادرة المقررة لمخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریةعقو 

) بممیزات المنتوج والیكون اإلخالل بشفافیة الممارسات التجاریة متعلق أساس باألسعار (أ
).ثالثا(بوثائق المعامالت التجاریة )ثانیاوشروط البیع (

تطبیق عقوبة المصادرة عند اإلخالل باألسعارأوال:

المشرع عقوبة المصادرة عند ارتكاب جرائم متعلقة باألسعار، وهذا من خالل أحكام لقد أقر 
، وتتمثل هذه الجرائم في:06- 10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 02-04القانون رقم 

عدم اإلعالم باألسعار والتعریفات، التصریح الكاذب بأسعار التكلفة وكذلك التالعب 
باألسعار المقدمة.

مجال تطبیق عقوبة المصادرة تبعا لنوع الحجز، بمعنى أنه یتم الحجز على لذلك حدد 
)1(البضائع موضوع المخالفات، وكذلك الوسائل المستعملة في ذلك مع مراعاة الغیر حسن النیة

فالبضائع التي تشتمل على تالعبات في األسعار، یتم الحجز علیها أو الوسائل التي استعملت في 

، المعدل والمتمم: ''القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة''.02-04من القانون رقم 23المادة -)1(
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ینیا أو اعتباریا، كما أنه یمكن التصرف في تلك المواد المحجوزة إما بالبیع أو ذلك ویكون الحجز ع
)1(اإلتالف والعائدات من البیع ترجع لخزینة الوالیة.

فالحجز هنا هو أحد اإلجراءات التي خولها القانون لمدیریة التجارة لحمایة المستهلك من 
المخالفات المندرجة في إطار الممارسات التجاریة.

، وقد یكون )2(قد یكون الحجز عینیا أي یكون مادیا على السلع وفق إجراءات معینةو 
اعتباریا یتعلق بسلع ال یمكن لمرتكب المخالفة أن یسلمها لسبب ما، فتتكفل اإلدارة بذلك فتقوم 
بجرد كمي ووصفي وقیمي لهویة السلع، بحیث یتم وضع المواد محل الحجز تحت حراسة مرتكب 

، أو تحت إدارة الدولة وهذا تبعا للفصل في موضوع القضیة، المهم بیان مصیر )3(هاالمخالفة نفس
)4(المواد والحاجیات المضبوطة.

تطبیق عقوبة المصادرة عند اإلخالل بممیزات المنتوج وشروط البیعثانیا:

توج القانون للقاضي الحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالتي عدم اإلعالم بممیزات المنأجاز 
وكذلك عدم اإلعالم بشروط البیع، بحیث یتم حرمان العون االقتصادي من مباشرة حقوقه المالیة 

.)5(على تلك السلع أو البضائع

نظرا ألهمیة الوثائق في : تطبیق عقوبة المصادرة عند اإلخالل بوثائق المعامالت التجاریةثالثا:
وثیقة ، فقد جرم عدم اإلعالم بها أو تحریرها المعامالت التجاریة، والمتمثلة في الفاتورة كأهم 

المعدل والمتمم.02-04رقم من القانون43و42و41المواد -)1(
المعدل والمتمم، نص:''في حالة الحجز العیني...وتكون التكالیف المرتبطة بالحجز على 02-04من القانون رقم 41المادة - )2(

عاتق مرتكب المخالفة''.
'یجب أن تكون... عن طریق ، تنص:'المعدل والمتمم04/02المعدل والمتمم للقانون رقم 06-10من القانون رقم 8/2المادة -)3(

التنظیم''.
، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، موسوعة على الجریمةمحمد صدقي المساعدة ونشأت بهجت البكوى، - )4(

.442ص
المعدل والمتمم: ''یتولى البائع...وبشروط البیع''.02-04من القانون رقم 4المادة -)5(
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بطریقة مزیفة، ویصعب على المستهلك التأكد من حقیقتها، وكذلك قیام العون االقتصادي بإتالف 
أو إخفاء أو تزویر الوثائق المحاسبیة أو التجاریة المتعلقة بالمعاملة التجاریة.

الفقرة الثانیة:

.هة الممارسات التجاریةعقوبة المصادرة المقررة لمخالفة نزا

المعدل والمتمم، فقد حّدد جملة من العقوبات من بینها 02-04طبقا لما جاء به القانون رقم 
المصادرة، بحیث خول للقاضي الجزائي أن یطبق عقوبة المصادرة والحجز على المخالف في حالة 

ارتكابه إحدى مخالفات قواعد النزاهة اآلتیة:

اكتساب الصفة التجاریة.ممارسة التجارة دون -

دفع واستالم فوارق مخفیة للقیم.-

حیازة منتوجات غیر شرعیة.-

اإلشهار أو الدعایة الكاذبة.-

وعندما یصدر الحكم بالمصادرة على السلع كانت موضوع حجز عیني تسلم هذه المواد إلى 
لحجز االعتباري تكون المصادرة إدارة أمالك الدولة التي تقوم ببیعها في المزاد العلني، وفي حالة ا

على قیمة األمالك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها، ویصبح المبلغ هنا مكتسب للخزینة 
)1(العمومیة.

وفي حالة صدور قرار من القاضي برفع الید تعاد السلع للعون االقتصادي وتتحمل الدولة 
یا أو جزئیا عن تلك السلع، هنا یستفید تكالیف الحجز، أما إذا تم بیع أو إتالف أو التنازل كل

صاحب السلع المتصرف فیها على أساس سعر البیع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز وله 
المطالبة بالتعویض. 

.04/02من القانون رقم 44المعدلة والمتضمن للمادة 10/06انون من الق9المادة -)1(
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إن المصادرة سواء كانت عقوبة تكمیلیة أو تدبیر احترازیا أثبتت فاعلیتها في تحقیق الردع 
هو مصادرة االقتصاديجاریة ، فأكثر ما یخافه العون العام والخاص في جرائم الممارسات الت

سلعه لذلك كان یفترض من المشرع أن یلزم القضاة بتطبیق المصادرة وجوبیا ولم یترك المجال 
للقاضي السلطة التقدیریة في ذلك  بترك المسألة جوازیه ، لما في ذلك من تحقیق للردع العام 

أهم الموارد األساسیة للخزینة للعمومیة مثلها مثل والخاص أضف إلى ذلك اعتبار المصادرة من
الضریبة أو الرسوم الضریبیة أو الجمركیة والغرامة باعتبارها عقوبة أصلیة في مادة الممارسات 

التجاریة .

لذلك ال یمكن إنكار دور المصادرة الجزائیة لما فیها من مزایا تنعكس على السوق بصفة عامة 
ألن التزامات العون االقتصادي المنصوص علیها في قانون الممارسات وعلى الخزینة العمومیة، 

تحقق العدالة بین التزاماتالمحدد لألنشطة التجاریة ماهي 04/02التجاریة وكذلك القانون رقم 
و تحقق نزاهة وشفافیة المعامالت التجاریة خدمة للمستهلك والعون االقتصادییناألعوان 

ما ینعكس على استقرار السوق ،وبالتالي لن یخسر العون االقتصادي على حد سواء هذا
االقتصادي شیئا إذا ما التزم بهذه االلتزامات وخصوصا أن النفع والفائدة تكون كبیرة ، لذلك وفي 

المفروضة علیه تطبق علیه العقوبات بصرامة وبالتالي كان من المفروض لاللتزاماتحالة مخالفته 
ة الوجوبیة.أن ینص المشرع على المصادر 

:المطلب الثاني

عقوبات تكمیلیة تمس سمعة العون االقتصادي

العقوبات بحسب طبیعة الشخص المخالف ویمكن تقسیم العقوبات التكمیلیة  إلى عقوبة تتنوع
الغلق باعتبارها  عقوبة تكمیلیة وتدبیر وقائي یقع على المحل التجاري باإلضافة إلى نشر الحكم 

لة النشاط لمدة ال تتجاوز عشر سنوات.والمنع من مزاو 
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الفرع األول:

.المحل التجاريغلق 

العقوبة األصلیة وحدها  قد ال یكف لمنعه من االستمرار في اتیان الفعل الذي یشكل صدورإن 
جریمة في القانون  ، لذلك كان البد من وجود عقوبات تحول بینه وبین العودة الرتكاب هده 

الجریمة .

من ممارسة ياالقتصادقوبة الغلق من بین العقوبات التي تقضي بمنع العون وتعتبر ع
التي یتطلبها القانون لممارسة هذا النشاط.واإلجراءاتنشاط إلى أن یستوفي الشروط 

وأضاف المشرع عقوبة الغلق للمحالت التجاریة وهذا حمایة للمستهلك وحفاظا على استقرار 
یمة من الجرائم المخلة بنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة من السوق، بحیث یمنع مرتكب أي جر 

المعدل والمتمم.04/02نشاط یتضمنه القانون رقم ممارسة أي

الغلق هو المنع من استمرار استغالل تلك المنشأة عندما تكون محال أو أداة ألفعال تشكل خطرا و 
)1(شأة مستقبال.على النظام العام، وذلك تجنبا لوقوع جرائم في هذه المن

والغلق هو تدبیر عیني فحواه إقفال المحل التجاري الذي یعد الوسیلة التي تساعد وتهیئ 
الظروف المالئمة من أجل اقتراف الجریمة  ،إذ أن استمراره في النشاط سیؤدي ال محالة إلى وقوع 

جرائم جدیدة.

رع المصري، فقد قّسم الغلق فبالنسبة للمش، وقد اختلفت التشریعات في تحدید أنواع الغلق
ما إلى غلق إداري وهو إجراء سریع توقعه اإلدارة في حالة وقوع سببه، ومن أمثلة الغلق اإلداري 

بشأن المحال الصناعیة والتجاریة 1954لسنة 453من القانون رقم الثانیةعلیه المادة تنص
إال بترخیص بذلك وكل محل یقام بقولها " ال یجوز إقامة أي محل تسري علیه هذا القانون إدارته

أو یدار بدون ترخیص یغلق بالطریق اإلداري أو یضبط إذا كان اإلغالق متعذرا "

.465المرجع السابق، ص،شرح قانون العقوباتأمین مصطفى محمد، -)1(
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والغلق اإلداري هو إجراء تقتضیه المحافظة على جسم الجریمة ومنع المتهم من ممارسة نشاط 
إلى أن غیر شرعي أو غیر مرخص به ویصدر به قرار مسبب من اإلدارة ویستمر هذا الغلق

یصدر قرارا من المحكمة بفتح المحل أو أن یفصل في الجریمة بحكم نهائي .

قضائي وهو عقوبة تكمیلیة ینطبق بها القاضي في حكمه وتنقسم إلى غلق قضائي الأما الغلق و 
جوازي، بحیث یحوز للقاضي أن یحكم به أو یسكت عنه وغلق وجوبي بحیث یحكم به القاضي 

) 1(تقدیریة.وجوبا، فلیس له سلطة

بإغالقیجوز للقاضي أن یحكم " بقولها من قانون المحال الصناعیة المصري18وهذا مانصت علیه المادة 

المدة التي یحددها الحكم ، ویجب الحكم باإلغالق أو اإلزالة في مخالفة أحكام.........."لالمح
خرى اعتبرها عقوبة تكمیلیة فالمشرع المصري جعل الحكم بالغلق في حاالت وجوبیا وفي حاالت أ

وجوبیة .
وقد صدرت في مصر أحكاما عّدة بشأن عقوبة الغلق ، ندكر مثاال عنها :

لسنة 163"لما كان الحكم المطعون فیه قد أدان المطعون ضده طبقا ألحكام قانون 
والذي ینص في مادته التاسعة منه على أنه یعاقب 1980لسنة 108المعدل بالقانون 1950

لحبس مدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة جنیه وال تزید با
عن ألف جنیه كل من باع سلعا مسعرة جبریا أو محددة الربح أو عرضها للبیع بسعر أو بربح یزید 

عن السعر أو الربح المحدد.
حوال یجب الحكم ولما كانت المادة التاسعة من القانون نصت على أنه في جمیع األ

بإغالق المحل مدة ال تتجاوز أشهر وكانت وكانت المادة من نفس القانون قد نصت على أن 
تشهر ملخصات األحكام التي تصدر باإلدانة بالمخالفة ألحكام هذا القانون .... .. على واجهة 

كان الحكم محل التجارة أو المصنع وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا 

.136مدحت الدبیسي، المرجع السابق، ص-)1(
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بالغرامة، فإن الحكم المطعون فیه یكون قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بعقوبتي الغلق وشهر 
1ملخص الحكم بما یوجب تصحیحه بإضافة هاتین العقوبتین إلى عقوبة المصادرة."

غلق المحل التجاري في حالة ذبح أو ضبط بیع لحوم مخالفة عقوبة تكمیلیة وجوبیة وجب 
2.ا في جمیع األحوال إذا كانت اللحوم التي تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوىالقضاء به

عقوبة الغلق إال إدا صدر حكم نهائي لكن یتعین في تلك الحالة أن تفصل الجهات وال تكون
.3القضائیة على وجه السرعة منعا للمتهم من إدارة المتهم على وجه مخالف للقانون

.4تأمر بالنفاذ المعجل لعقوبة الغلق رغم الطعن علیه باإلستئنافغیر أنه یجوز للمحكمة أن

المعدل 04/02وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه نص على عقوبة الغلق من خالل القانون 
37التي تعدل وتتمم المادة 10المادة فيوالمتمم، وهذاالمعدل 04/08والمتمم، وكذلك القانون 

یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل "04/08عدل للقانون الم13/06من القانون 
آالف إلى 10التجاري تبعا للتغیرات الطارئة على الوضعیة أو الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من 

"خمس مائة ألف دینار.

.ویعذر المخالف لتسویة وضعیته في أجل ثالث أشهر ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة

وفي وضعیه،ضاء هذا األجل یتخذ الوالي قرارا بالغلق اإلداري إلى غایة تسویة وبعد انق-
حالة عدم التسویة في أجل ثالثة أشهر الموالیة للغلق یحكم القاضي بالشطب من السجل 

التجاري."

والتي تعاقب على 04/08من القانون 11مكرر التي تتمم المادة 41وبالرجوع إلى المادة 
لتزام بالمداومة بغرامة تتراوح ثالثین ألف دینار إلى مائتین ألف دینار عدم احترام اال

.140، ص مدحت الدبیسي، المرجع السابق-1
.159رقم الطعن 23/01/1977نقض -2
.140،ص السابقع المرج،مدحت الدبیسي-3
137المرجع نفسھ ، ص-4
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وفي حالة العود ال یستفید المخالف من غرامة الصلح ویعاقب بالغرامة المنصوص علیها في 
األولى.الفقرة 

لتجاري.االنشاط یأوي على ذلك قرار بالغلق اإلداري للمحل الذي الوالي، زیادةیصدر -
ممارسة نشاط تجاري منتهى الصالحیة یعاقب على«بأنه مكرر 31ادة وقد نص الم

بغرامة عشرة آالف إلى خمسین ألف دینار ویصدر الوالي زیادة على ذلك قرارا بالغلق 
ابتداء من تاریخ اإلداري للمحل التجاري وفي حالة عدم التسویة في أجل ثالثة أشهر

."ل التجاريیحكم القاضي بالشطب من السجمعاینة الجریمة

المشرع لم أنالتجاریة نجدالمتضمنة في قانون الممارسات )1(الموادویتضح جلیا من خالل استقراء 
ینص على الغلق النهائي.

وقد أقر المشرع لإلدارة متمثلة في الوالي المختص إقلیمیا اتخاذ قرارات إداریة بغلق 
المحالت التجاریة وفق شروط:

ى اقتراح من المدیر الوالئي المكلف بالتجارة.أن یتخذ القرار بناء عل-

)3(، والجدیر بالذكر أن هذه المدة كانت ثالثین یوما. )2(یوما) 60أال یتجاوز مدة الغلق ستین (-

التجاریة.أن یرتكب المخالف جریمة من الممارسات -

التجاریة.الجرائم الماسة بشفافیة ونزاهة الممارساتقوبة الغلق هي عقوبة مقرة لجمیع وع

ویكون القرار الذي یقضي بالغلق قابال للطعن أمام القضاء كما یمكن للعون المتضرر من 
)4(الغلق طلب الحصول على التعویض عن الضرر الذي لحقه.

، المعدل والمتمم. 04/02من القانون 53و28و27و26و25و24و23و22و20و14و13و11و10المواد -)1(
.04/02المعدل والمتمم للقانون 06/10من القانون رقم 10المادة -)2(
.  04/02من القانون رقم 10بالمادة المعدلة والمتممة 04/02من القانون رقم 46المادة -)3(
المعدل والمتمم. 04/02من القانون رقم 96المادة -)4(
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هذا مایبرر أن المشرع في قانون الممارسات التجاریة قد اعتبر عقوبة الغلق من الجزاءات اإلداریة و 
لى العقوبات السالبة للحریة ولكن أیضا في تحقیق الردع المناسب والفعال لیس فقط في القضاء ع

والذي یصم المخالف بوصمة اإلجرام كما یحدث عند فرض الجزاءات الجنائیة  هذا فضال على أنه 
في أغلب قوانین العقوبات التكمیلیة نجذ دائما عالقة مابین اإلدارة واألفراد ، وخاصة فیما یتعلق 

وجوانب حیاتهم تجعل اإلدارة هي األقدر ، من ناحیة ، على مراقبة مدى مراعاة تهم بتنظیم أنشط
المناسب والفّعال إذ أنه ال یهم بعض مقترفي األفراد للقوانین واللوائح من ناحیة ،على توقیع الجزاء

الجرائم في أغلب المجاالت التي ذكرناها دفع مبلغ من النقود وقد ال یهم البعض اآلخر الحبس
ولكن یهمهم جمیعا أن یستمر نشاطهم وال تتوقف أرزاقهم ، فنشاط اإلنسان وتجارته عنوانه في 
الحیاة فإذا ما كان النشاط أو التجارة مهددین بالوقف أو الغلق ، كان حرص األفراد على عدم 

وقف اإلداریة ال تتمثل فقط في الجزاءات المالیة وٕانما فيالمخالفة أقوى حیث أن هذه الجزاءات 
.1النشاط سحب الترخیص بنشاط

وتتخذ إجراءات الغلق اإلداري في مجال العون االقتصادي بمخالفة أخرى رغم صدور 
وهو ما یعرف بحالة العود وتضاعف العقوبة في هذه الحالة.سنة،عقوبة في حقه في أقل من 

ریة أو جزاء إداریا كما أسلفنا تارة عقوبة إداعتبر عقوبة الغلقیوالجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري 
وهذا من خالل بالغلق،ة حیث یجوز للقاضي الحكم عقوبة تكمیلیة جوازیالذكر أعاله وتارة یعتبرها 

المعدل والمتمم ، غیر أنه وما یتضح من خالل 04/02من القانون 47استقراء نص المادة 
ن عقوبة الغلق لیست بعقوبة بحتة استقراء النصوص القانونیة بشأن الممارسات التجاریة ـ نجد أ

وٕانما هي من التدابیر الوقائیة ، التي تتخذ احتیاطا ووقایة للسوق من الممارسات التجاریة غیر 
النزیهة وغیر الشفافة.

وٕانما بحتة،حیث اعتبرت عقوبة الغلق لیست عقوبة المصریة،وهذا ما قضت به محكمة النقض 
2خطأ في القانون یستوجب تصحیحه.تنفیذهاقف بو الوقائیة، والحكممن التدابیر 

.226، المرجع السابق ، ص علم الجزاء الجنائيأمین مصطفى محمد ،-1
.140نقال عن مدحت الدبیسي ، المرجع السابق ،ص1/10/1981جلسة 1951لسنة 279طعن -2
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فرغم الدور الذي تلعبه عقوبة الغلق ، إال أن المشرع ال یزال مترددا  فیما یخص عقوبة 
الغلق ، فهو من جهة تعتبرها عقوبة تكمیلیة للعقوبات األصلیة نّص علیها في قانون العقوبات 

انون الممارسات التجاریة نجده یعتبرها عقوبة یحكم بها القاضي الجزائي، غیر أنه وبالرجوع إلى ق
وهذا ما یفسر أن المشرع یعتبر عقوبة الغلق تدبیرا وقائیا إداریة تطبق من الوالي وهذا هو األصل

. إداریا أكثر منه عقوبة جزائیة تكمیلیة

الفرع الثاني:

.نشر الحكم

الجزاء منفة عامة كما لهذا یلجأ المشرع إلى نشرحكم اإلدانة في الجرائم االقتصادیة بص
والخاص وخصوصا أن عقوبة النشر من العقوبات التكمیلیة الماسة الردع العامأثر في تحقیق 
بسمعة المخالف.

ویعرف نشر الحكم على أنه وسیلة إعالم الغیر وباألخص األعوان االقتصادیین بخطورة مخالفة 
ان احترام هذا القانون.أحكام قواعد الممارسات التجاریة هذا ما یفرض ضم

نشر الحكم أو ملخصه على التبعیة وهيویعرف القانون المصري عقوبة النشر انها من العقوبات 
عن طریق لصق صورها .1904نفقة المحكوم علیه ، وكانت في ظل قانون 

من قانون العقوبات في باب الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغیرها من 189وقد نصت المادة 
ق النشر على أنه یجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحیفة واحدة أو طر 

معا على نفقة المحكوم على نفقة المحكوم علیه ونصت باالثنینأكثر بإلصاقه على الجدران أو 
أنه یجوز للمحكمة أن تنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المخدرات علىمن قانون 40المادة 

.1المحكمةحكوم علیه في ثالث جرائد یومیة تعینها الم

ونتیجة هذا فإنه ال یجوز الحكم بالنشر كعقوبة إال في األحوال التي یجیزها أو یأمر بها القانون.

169سابق ، ص مدحت الدبیسي ، المرجع ال-1
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1987لسنة 712قوانین التموین المصري فمثال القرار رقم وتجد عقوبة النشر تطبیقات واسعة في
القاضي أن ینص على عقوبة تكمیلیة وهي شهر استوجب على1993لسنة 11المعدل بالقرار 

ملخص الحكم مدة مساویة لمدة الحبس المحكوم بها ومع  ذلك إذا كانت العقوبة غرامة فقط فال 
یحكم بشهر ملخص الحكم .

ملخصات األحكام التي وجوب شهر13/01/1969جلسة مؤرخة في 1392كذلك الطعن رقم 
الخاص بشؤون التسعیر الجبري وتحدید 163/1950من المرسوم 16قا للمادة تصدر باإلدانة طب

األرباح ، لیس مجرد إجراء إداري وٕانما في هو في صحیح القانون عقوبة تكمیلیة ، یتعین القضاء 
بها إلى جانب العقوبة األصلیة ومن تم فإن الحكم المطعون فیه إذا أوقع عقوبة الغرامة ضده دون 

ون قد أخطأ في تطبیق القانون مما یعیبه ، بما یوجب نقضه جزئیا وتصحیحه شهر الحكم یك
بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر باإلدانة وتعلیقه على واجهة المحل لمدة شهر إضافة إلى 

1الغرامة.

المعدل والمتمم أنه صدر القاضي أو الوالي المختص إقلیمیا 04/02فبالرجوع للقانون 
شر الحكم غلى نفقة المخالف في الصحف الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في حكما أو قرارا بن

األماكن التي یحددانها وبالرغم من أن جزاء نشر الحكم الصادر باإلدانة له دور فعال في مكافحة  
الجرائم االقتصادیة ، فإن هناك من یقف موقف معارضة العتقادهم بأن التشهیر بالمحكوم علیه قد 

االقتصادي التجاري، من حیث أنه یؤدي حتما للحد منه وٕان لم یؤدي في غالب یضر بنشاطه 
األحیان إلى القضاء علیه، لكون التشهیر یصیب أهم عامل الذي یؤدي إلى نجاح العمل التجاري 

)2(والمتمثل في عامل الثقة  واالئتمان، األمر الذي یعود حتما بالسلب.

لحقه.من قبیل التعویض للمضرور علیه عن الضرر الذي وقد أثار الفقه مدى اعتبار نشر الحكم

.177، صمدحت الدبیسي ، المرجع السابق -1
. 231، المرجع السابق، صةآیت مولود سامی-)2(
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حیث أجاز للشخص المضرور أن یطلب من المحكمة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالعقوبة على 
عن الجریمة ، ذلك أنه وٕان لم یكن هناك نص یخول الناشئنفقة المحكوم علیه كتعویض للضرر 

ض الذي یتناسب والحالة المعروضة أمامها.للمحكمة حق األمر بنشر أحكامها بصفة التعوی

على أن هذا النشر ال یجوز للمحاكم الجزائیة أن تقضي به إال إذا إدعى المدعي بحق مدني في 
الدعوى وطلب صراحة الحكم به ، فال یجوز للمحاكم أن تقضي به من تلقاء نفسها وال حتى بناء 

1.على طلب النیابة العامة

من تحفظ بشأن هذا الجزاء، حیث یرى أن األخذ به في مجال من الفقه غیران هناك
قد یكون مقبوال، شرط أن توفر له الضمانات الكافیة بجعله جوازیا تقرره التجریم االقتصادي

)2(المحكمة متى رأته ضرورة لذلك، وأن یكون ضد التحكم النهائیة وأن یطبق في أضیق الحدود.

مارسات التجاریة، خاصة إذا تعلقت بممارسات تخل قد نص علیها المشرع في قانون الم
بشفافیة ونزاهة التصرفات التجاریة.

للقاضي وفي جمیع المخالفات الواقعة على شفافیة الممارسات التجاریة الحكم على نفقة 
المحكوم علیه بنشر ذلك الحكم كامال أو ملخصا في جرائد وطنیة وفي أمكان محددة وبطریقة 

)3(بارزة.

هذا األساس فالعون االقتصادي عند عدم قیامه باألسعار أو التالعب بها والتصریح وعلى
بشروط وممیزات منتوج ما بصورة غیر صحیحة ودقیقة أي تشكل لبسا عند المستهلك، ویتضح 
لدى القاضي ومن مجریات القضیة أنه تعمد القیام بذلك فإنه یحكم علیه بنشر الحكم في حقه 

األمر لو تعلق بوثائق المعامالت التجاریة.وعلى نفقته، وكذلك 

.171و 170مدحت الدبیسي ، المرجع السابق، ص-1
.231آ یت مولود سامیة ،المرجع السابق، ص-)2(
لي المختص إقلیمیا...بأحرف بارزة التي یحددها''.، المعدل والمتمم، تنص:''ویمكن للوا02-04من القانون رقم 48المادة -)3(
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فالعون االقتصادي عند قیامه بجرائم تمس بأخالقیات ونزاهة النشاطات التجاریة ، كقیامه 
مثال بحیازة منتوجات غیر شرعیة، أو ممارسة التجارة دون اكتسابه الصفة التجاریة، أو استالم 

لقاضي في هذه الحاالت وغیرها یمكن لالشرعیة، فوارق مخفیة للقیمة، أو الممارسات التجاریة غیر
الحكم علیه بغلق إداري لمحله التجاري ونشر ذلك القرار على نفقته عقوبة وزجرا له في أماكن 

عامة وبطریقة واضحة.

فقد أقر نفس العقوبات والجزاءات المتعلقة بشفافیة ونزاهة 06-10بالنسبة للقانون رقم 
المعدل 02-04نه أضفى بعض التعدیالت على ما جاء به القانون رقم الممارسات التجاریة، إال أ

)1(والمتمم.

ومن هنا فنشر الحكم والغلق یشتركان في أبعاد عدة نذكرها في:

إعالم الناس ذلك أن القضاء یضمن حق المجتمع بتبیان المحالت التي تتعامل بطریقة غیر -
ء عملیة الغلق لمحالتها التجاریة، وكذلك بیان شرعیة وغیر نزیهة في نشاطاتها التجاریة بإجرا

أسماء الجناة لالحتراز منهم.

والخاص الذي تهدف إلیه القوانین العقابیة.الردع العامتحقیق عامل -

المساهمة في نشر الثقافة القانونیة وخلق حالة الوعي القانوني لدى عامة الناس الذي بموجبه -
تنهض الحیاة االقتصادیة العامة.

ومن هنا یعتبر الغلق وكذلك نشر الحكم عقوبتین مهمتین جدا في تجسید حمایة جزائیة
للسوق وهذا عن طریق ضرب العون االقتصادي المخالف للقواعد التي تسیر علیها الممارسات 

في الصمیم حیث أن العقوبة األولى تضرب نشاطه وتوقفه لمدة عن العمل وبالتالي عوقب التجاریة
أن العقوبة الثانیة فتمس سمعته ونحن نعلم من مخالفة مبادئ الشفافیة والنزاهة أمابعكس قصده 

والمستهلكین ، بحیث أن أساس نجاح أي عون اقتصادي هو سمعته بین األعوان االقتصادیین 

المعدل والمتمم.02-04من القانون ورقم 39المادة -)1(
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ادي وبالتالي یؤدي إلى زعزعة الثقة نشر األحكام یؤدي إلى إعالم الغیر بما ارتكبه العون االقتص
ن الغیر.بینه وبی

: الفرع الثالث

.المنع من مزاولة النشاط

تتضمن حرمان المحكوم علیه من نجدهامكرر من قانون العقوبات 16بالرجوع إلى نص المادة 
.لواجبات هذه المهنة أو النشاطانتهاكاممارسة نشاط معین متى شكلت الجریمة سببا في إدانته 

ي إلى جانب اإلیالم الذي تحدثه العقوبة األصلیة وتستهدف هذه العقوبة فضال عن إیالم الجان
:1تحقیق غایتین

حمایة أفراد المجتمع من األشخاص الذین ال تتوافر فیهم الضمانات األخالقیة لي :األولى-
معین.ممارسة مهنة أو نشاط 

طریق الجریمة عنتتمثل في الحیلولة بین الجاني وبین العودة إلى ارتكاب :الثانیة-
بینه وبین النشاط الذي كان سببا أو ظرفا مهّیئا الرتكاب الجریمة.المباعدة

جوازیه وتسريوالقاعدة العامة أن للقضاء سلطة تقدیریة في الحكم بهذه العقوبة باعتبارها تكمیلیة 
العادیة غیرمدة المنع من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة بحیث یمكن الطرق فیها بالطرق 

لقاضي أن یأمر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة ومعنى ذلك تطبیق العقوبة من یوم صدور أنه یمكن ل
.2الحكم االبتدائي

المعدل والمتمم " یعتبر في حالة 04/02من القانون رقم 47المادة غیر أنه وبالرجوع إلى نص
في حقه في بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة اقتصادي یقومفي مفهوم هذا القانون كل عون عود،

أقل من سنة.

.314عبد القادر عدو ، المرجع السابق ،ص -1
.المعدل والمتممقانون العقوباتالمتضمن 66/156األمر من03مكرر /16المادة -2
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ه ، ویمكن للقاضي أن یمنع العون االقتصادي المحكوم علیتضاعف العقوبة في حالة العود
.من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة

على أنه "یعتبر في خالة عود قیام 10/06نّص القانون رقم 2010ما بتعدیل المادة في سنة أ
بنشاطه خالل السنتین التي تلي انقضاء العقوبة العون االقتصادي بمخالفة أخرى لها عالقة 

العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.

بصفة النشاطالعقوبة ویمكن للقاضي أن یمنع المحكوم علیه من ممارسة العود تضاعففي حالة 
مؤقتة وهذا لمدة ال تزید عن عشر سنوات."

التجاري بصفةنع عن ممارسة النشاط المشرع لم یقرر المأنمن خالل استقراء النصین نجد
لقانون الممارسات التجاریة حدد مدة المنع عن 2010غیر أنه وبمقتضى تعدیل سنة نهائیة

سابقا.المدة محددةممارسة النشاط بأال تزید عن عشر سنوات بحیث لم تكن 

لتقدیریة حیث كان یخضع تحدید مدة منع المؤسسة من ممارسة النشاط التجاري إلى السلطة ا
للقاضي وذلك بالنظر إلى درجة الخلل الذي لحق بالسوق والمعامالت المالیة من جراء مخالفة 

هذه العقوبة تبلغ أقصاها في حالة إصدار القاضي الحكم یتضمن الشطب من القانون،أحكام 
.1السجل التجاري ، لتتم بذلك وضع حدا لحیاتها التجاریة وٕاخراجها من السوق 

على المنع المؤقت لممارسة النشاط لمدة ال تزید نص2010مشرع وبمقتضى تعدیل غیر أن ال
یملك القاضي إزاء هذه المدة أیة سلطة تقدیریة فال یمكن له أن یحكم وهنا السنوات،عن عشر 

اصطدم بمبدأ الشرعیة الجزائیة للعقوبة ومن هنا یكون معیبا موجبا العقوبة وٕاالبأكثر من هذه 
للطعن.

ن المشرع اتبع سیاسة جزائیة بحیث جّرم كل الممارسات غیر المشروعة والنزیهة المنافیة لشفافیة إ
والمشرع اتبع سیاسة قمعیة حیث خول وظیفة البحث والتحري عن ونزاهتها،الممارسات التجاریة 

رائب وأعوان الضجرائم الممارسات التجاریة لهیئات خاصة والمتمثلة في أعوان مدیریة التجارة 
.515لعور بدرة ، المرجع السابق ، ص -1
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ن الشرطة القضائیة وأعطاهم سلطات وضمانات في سبیل تحقیق فعالیة في وكذلك ضباط وأعوا
الكشف عن الجرائم الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة وهذا في سبیل ضمان حمایة جزائیة 

.للسوق

المشرع وبعد الكشف عن جرائم الممارسات التجاریة یحرر األعوان المكلفین محاضر أعطها
نظرا لما لهذه ختصون ال یطعن فیها إال بالتزویرفالمحاضر التي یحررها أعوان مةالقوة الثبوتی
توقى النیابة العامة اإلثبات الذي یقع علیها في األصل.تمطلقة وبالتالي ثبوتیةقوة منالمحاضر

قبل بها قانونا فإذاالمحاضر على المخالف المصالحة الجزائیة في األحوال المقررة تعرض
أما إذا رفض دفع مبلغ المصالحة فیرسل الملف القضائیة،المتابعة المصالحة انقضتودفع غرامة 

ر إجراءات الدعوى العمومیة والمتابعة عن جرائم لمختص إقلیمیا لیباشإلى وكیل الجمهوریة ا
الممارسات التجاریة . 

على المحاضر المحررة من قبل األعوان المختصین تهاماالإثبات أدلة الجمهوریة فيویعتمد وكیل 
هذا ال نأر غیاالقتصادي، والذي یجعل النیابة العامة تتوقى عبأ اإلثبات الذي ینتقل إلى العون 

یعني استبعاد أدلة اإلثبات الجزائي األخرى من شهادة واعتراف وغیر ذلك من أدلة اإلثبات األخرى 

المعدل والمتمم فقد 04/02مشرع للقرائن القانونیة في القانون رقم هو إعمال الغیر أّن المالحظ
ببساطة القرائن یعني أنها قابلة القانونیة البسیطة، والقولنص المشرع على العدید من القرائن 

إلثبات العكس من العون االقتصادي أما النیابة العامة فتتوقى عبأ اإلثبات.

ة حیث خص جرائم الممارسات التجاریة بعقوبات أصلیة وأخرى وقد اتبع المشرع سیاسة عقابیة فرید
تكمیلیة حیث المشرع أولویة للغرامة المالیة على حساب الحبس الجزائي وهذا نظرا ألهمیة الغرامة 

الجزائیة ودورها في تحقیق الردع العام والخاص.

مثل في المصادرة والغلق أما بالنسبة للعقوبات التكمیلیـة فخّصص المشرع لها عقوبات تكمیلیة وتت
یالحظ أن المشرع لم ینص في القانون رقم غیر أن ما، نع من ممارسة النشاط ونشر الحكم والم
من هنا نجذ أن ، العقوبات عكس ما كان متوقعا منهالمعدل والمتمم على إجباریة هذه04/02
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أتى المشرع بأحكام المشرع اتبع سیاسة تشریعیة في مواجهة جرائم الممارسات التجاریة بحیث 
المعدل والمتمم حیث خرج فیها المشرع عن األحكام العامة.04/02متمیزة في القانون رقم 

وخاصةغیر أنه بالنسبة لإلجراءات المتبعة فاألصل أن المشرع لم یتبع سیاسة إجرائیة متمیزة 
لحاصلة على بجرائم الممارسات التجاریة بل بالعكس كان من المشرع أن یواكب التطورات ا

والمستحدثة من قبل المشرع في مجال ونیة وخصوصا التعدیالت المستجدة المنظومة القان
اإلجراءات الجزائیة أي أن المشرع لم یتبع إجراءات خاصة بالبحث والتحري عن جرائم الممارسات 

ة  لما جرائم الممارسات التجاریتتناسب وخصوصیةالتجاریة وال في الفصل في الدعوى العمومیة 
تمتاز به من سرعة في التنفیذ.
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نجذ أن المشرع قد ونصوصه التنظیمیةالمعدل والمتمم 04/02إن دراسة القانون رقم 
كّرس حمایة جزائیة للسوق من كل الممارسات التجاریة غیر المشروعة بحیث یهدف إلى تحقیق 
النزاهة والشفافیة حیث نص على مبادئ نزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة وما هذا إال ضمانا 

التجاریة .سوق والحفاظ على النظام العام في الممارسات الستقرار ال

لها من قبل االمتثالالواجب االلتزاماتالمعدل والمتمم جملة من 04/02وقد فرض القانون رقم 
، سواء في عالقته مع المستهلك أو في عالقته مع بقیة األعوان االقتصادیین العون االقتصادي

غنما ضمانا وحفاظا على السوق والنظام العام فیه .وهذا لیس فقط لحمایة المستهلك و 

ا لها الممارسات التجاریة ولموالنزاهة فيمن هنا نجذ أن المشرع من أجل تفعیل الشفافیة 
، أعطى االلتزامات المفروضة على العون االقتصادي وصفا جزائیا من أثر على استقرار السوق

.المعدل والمتمم04/02بر جریمة وفقا للقانون رقم مخالفة لهذه االلتزامات تعتتعتبر كلبحیث 

ماسة بشفافیة الممارسات التجاریة فألزم األعوان االقتصادیین باإلعالم د الجرائم البحیث حدّ 
قامها في األحوال باألسعار والتعریفات وشروط البیع كما ألزمهم بالتعامل بالفاتورة أو ما یقوم م

.ذه االلتزامات جریمة یعاقب علیهافة له، واعتبر كل مخالالمقررة قانونا

فألزم كل شخص أما بالنسبة للجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة فقد توّسع المشرع فیها
لسجل التجاري عادة یمارس نشاطا تجاریا أن تكون له صفة وهذه الصفة یكتسبها بالتسجیل في ا

ال یمكن، وعلیه تفرض على ممارسها أعباءنونیة ، فممارسة التجارة بطریقة قاوهذا شيء الزم
تفرض على التاجر االجتماعیةلشخص أن یمارس التجارة دون تلك األعباء وااللتزامات فالعدالة 
ى ممارسة هذا النشاط المربح القانوني التسجیل في السجل التجاري ودفع الضرائب المترتبة عل

تكون له األرباح دون األعباء وهذا ، غیر أن الشخص إذا مارس نشاطا تجاریا دون صفةعادة
الذي ینعكس أثره السلبي على السوق وانتشار التجارة الموازیة االجتماعیةمناف تماما للعدالة 

والذي ینعكس على الخزینة العمومیة والتي ستضرب في أهم مورد وهو الضریبة ،لذلك كفل المشرع 
حمایة جزائیة للسوق من هذه الممارسات غیر النزیهة.
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البیوع التي تتنافى مع األخالق الواجب مراعاتها عند الممارسات التجاریة فمنع المشرعحظروقد
البیع مع منح مكافآت والبیع المشروط والبیع التمییزي بین األعوان االقتصادیین والبیع بالتخفیض 

جهة أصال في غیر األحوال المقررة قانونا وحظر بیع المواد األولیة على حالتها إذا كانت مو 
في األسواق الجزائریة والضرب على االحتكارهذا كله إال رغبة من المشرع في كسر للتحویل وما

ید كل محتكر بعقوبة جزائیة .

أضف إلى هذا جّرم المشرع اإلشـهار التضلیلي الذي یكــون هدفه هو تضلیل المستهلك ببثه 
خصوصا أن اإلشهار الواقع،ما یفرضه دعایات وٕاعالنات من شأنها تضلیل المستهلك وهذا نظرا ل

لتسویق المنتوجات والخدمات .وسیلة فعالة

هو مهم جدا هو حمایة السوق من جرائم األسعار بأشكالها سواء كانت مضاربة في األسعار و 

فاألصل في األسعار حریتها غیر أن المشرع خرج عن هذه القاعدة المقننة،أو تجاوز لألسعار 
ضارب في األسعار وكل فعل یرمي إلى المساس باألسعار المقننة ، وهذا شيء وجرم كل فعل ی

وتحقیق استقرار السوق وكذلك استقرار دور في تحقیق السلم اإلجتماعيطبیعي لما لألسعار من
الدولة ككل فالسعر لدیه أبعاد قد تكون اقتصادیة وقد تكون إجتماعیة وقد سیاسیة .

التدلیسیة التي یلجأ إلیها العون االقتصادي  للضغط على إرادة وقد منع المشرع كل الممارسات
المستهلك لدفعه القتناء سلعة أو خدمة وقد خرج المشرع في تجریمه للممارسات التدلیسیة عما هو 
مألوف فاألصل أن التدلیس مكانه الطبیعي هو القانون المدني وطبیعة الجزاءات فیه طبیعة مدنیة 

عن القواعد العامة اعتبر الممارسات التدلیسیة والتي یهدف العون غیر أن المشرع وخروجا
االقتصادي من خاللها إلى تغلیط المستهلك باستعمال طرق احتیالیة لدفعه إلى التعاقد جریمة 

معاقب علیها قانونا وهذا من أجل تكریس حمایة جزائیة للسوق بتجریم أفعال التدلیس .

ة ینطبق تماما على الممارسات من التعاقدیة التعسفیة ، فالمشرع وما یقال عن الممارسات التدلیسی
المعدل والمتمم ومن خالل نصوصه التنظیمیة أخّص بالذكر 04/02من خالل القانون رقم 
المحدد للشروط التعسفیة ، حدد ما یعتبر شرطا تعسفیا في 06/366المرسوم التنفیذي رقم 
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وهو اإلبطال ولكن ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حیث ممارسة تجاریة ولم یكتف بالجزاء المدني
كفل للممارسات التجاریة التعسفیة حمایة جزائیة واعتبر إیراد شروط تعسفیة في إطار ممارسة 

المعدل والمتمم ، وهذا لعدم فعالیة الجزاء 04/02تجاریة جریمة یعاقب علیها وفقا للقانون رقم 
ه قوة الدرع العام والخاص ،ومن جهة أخرى  ضمانا وحمایة المدني  ألن الجزاء الجنائي تكون ل

للسوق من كل التعّسفات حتى ولو كانت طبیعتها عقود تنطوي على شروط تعسفیة.

المعدل والمتمم جّرم المشرع كل الممارسات التجاریة غیر 04/02إذا من خالل القانون رقم 
یه وبهذا یكون قدد وضع إطارا عاما للتجریم المشروعة والتي تخل باستقرار السوق والنظام العام ف

في مجال الممارسات التجاریة بحیث كفل حمایة جزائیة للسوق وهذا من زاویة مهمة وهي التجریم.

أما بالنسبة للسیاسة العقابیة فقد نّص المشرع على عقوبات جزائیة ذات طبیعة خاصة فاألصل 
في المادة الجنحیة أن الحبس هو األصل فیها هو الغرامة واالستثناء هو الحبس ، فاألصل

واالستثناء هي الغرامة غیر أن المشرع قد خرج عن المألوف واعتبر الغرامة المالیة عقوبة أصلیة  
واستثناء الحبس والذي یكون في حالة العود أو معارضة األعوان المختصین بالرقابة والبحث 

دیة واجبهم ، وهذا نظرا ألهمیة عقوبة الغرامة والتحري عن جرائم ممارسات التجاریة ومنعهم من تأ
كمورد للخزینة العمومیة تجنب الدولة مساوئ الحبس وبالنظر إلى دورها في تحقیق الردع المالیة 

العام والخاص فالعون االقتصادي ال یوجد ما یخیفه مثل الغرامة فلدیها وقع خاص في نفس 
األعوان االقتصادیین .

التكمیلیة كالمصادرة ودورها تماما كالغرامة فقط طبیعتها مختلفة أضف إلى ذلك العقوبات 
العقوبات لها مؤقتة، وهذهوالعقوبات األخرى كالغلق ونشر الحكم والمنع من مزاولة النشاط بصفة 

قوة الردع ألنها تمس العون في سمعته بین األعوان اآلخرین وكذلك بین المستهلكین.

م التوصل للنتائج التالیة :ومن خالل  دراسة هذا الموضوع ت
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جرم الممارسات التي لممارسات التجاریة غیر المشروعة في إطار وضع إطار تجریمي ل-
الممارسات التجاریة غیر أنه توّسع في النصوص القانونیة المنظمة وبنزاهةتمس بشفافیة 

الجرائم.لهذه 
ة ولیس هذا فقط بل أنه المشرع توّسع في السلوكات المادیة في جرائم الممارسات التجاری-

خرج عن مبدأ الشرعیة الجزائیة في تحدیده للسلوكات المادیة المكونة للجرائم ، بحیث ترك 
" فذكر "السیماالمجال مفتوحا للسلطة التقدیریة للقاضي خصوصا عند استعماله  مصطلح 

على سبیل المثال ولیس الحصر یشكل تعارضا كلیا عن مبدأ الشرعیة اإلجرامیةالسلوكات 
الجزائیة.

اإلجرامیةخروج المشرع عن قاعدة حظر القیاس في مجال التجریم ، حیث ذكر السلوكات -
على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر هذا ما یسمح بالقیاس للقاضي الجزائي ، وهذا  

ة  والتي تعتبر قاعدة دستوریة.خروج عن قاعدة الشرعیة الجزائی
خروج المشرع عن القواعد العامة المألوفة والمعروفة في قانون العقوبات فال شروع في -

جرائم الممارسات التجاریة ألن الشروع في جرائم الممارسات التجاریة یعد جریمة كاملة.
ال مجال للحدیث عن االشتراك في جرائم الممارسات التجاریة ألن الشریك فیها یعد فاعال -

أصلیا.
للجریمة.جرائم الممارسات التجاریة هي جرائم مادیة غلب علیها الركن المادي -
جرائم الممارسات التجاریة هي جرائم شكلیه ألنها من جرائم الخطر فالتجریم هنا ال ینظر -

النظر للنتیجة فجرائم الجریمة دونلسلوك االجرامي تقع جرد ارتكاب مبهللنتیجة ألن
الممارسات التجاریة جرائم ذات سلوك.

اعتبر المشرع الركن المعنوي ركنا مفترضا فال داعي للبحث فیه في جرائم الممارسات -
القانون.بمجرد مخالفة ة ــالتجاریة فتعتبر جرائم عمدی

ساوى المشرع بین العمد والخطأ في جرائم الممارسات التجاریة فال مجال للحدیث عن -
الخطأ في جرائم الممارسات التجاریة ألن العون االقتصادي عند مخالفته القانون رقم 

والمتمم ونصوصه التنظیمیة سواء عمدا أو عن إهمال فاألمر سواء ألن المعدل04/02
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عقوبة الجزائیة في حالة جرائم الممارسات التجاریة عن خطأ المشرع أصال لم ینص على ال
هذا یؤدي بنا للقول أن المشرع ساوى بین العمد والخطأ.

المشرع لم یتبع سیاسة إجرائیة بل القواعد المطبقة هي نفسها المطبقة في قانون االجراءات -
د العامة المألوفة في السیاسة التجریمیة والتي خرج فیها المشرع عن القواعالجزائیة عكس

بغرض كفالة حمایة جزائیة للسوق.العقوبات وهذاقانون 
إن المشرع وفي إطار البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة أعطى سلطات -

لألعوان المختصین بالبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة وأعطاهم ضمانات 
الجید والفعال للرقابة ومتابعة جرائم الممارسات قانونیة وهذا بغرض تمكینهم من األداء 

.التجاریة وهذا حمایة للسوق من كل الممارسات الماّسة بالشفافیـة والنزاهة
حیث جعل عقوبة الغرامة عقوبة مالیة أصلیة أصال مالیة،اتبع المشرع سیاسة عقابیة -

ة جریمة معارضة واستثناء عقوبة الحبس في حالة العود باعتباره ظرفا مشددا وفي حال
وهذا لدور الغرامة في تحقیق الردع العام والخاص خاصة بالرقابة،األعوان المختصین 

ن. یبالنسبة لألعوان المختص
اتبع المشرع سیاسة العقوبات التكمیلیة الماسة بسمعة العون االقتصادي والتي یكون لها قوة -

القتصادیین.الردع العام والخاص وما لها من أثر في نفوس األعوان ا
وما لجرائم الممارسات التجاریة أن المشرع اتبع سیاسة عقابیة ردعیة مما سبق إذا نستنتج

للسوق.هذا إال لتحقیق حمایة جزائیة
المشرع من جهد في تأمین حمایة جزائیة للسوق إال لنا علیه بعض غیر أن بالرغم ما بذله 

المآخذ وتظهر في النقاط اآلتیة:
عدم إمكانیة المشرع حصر صور جرائم الممارسات التجاریة مما جعله في كل مرة وبصدد -

تعداد السلوكات المجرمة یستعمل مصطلح " السیما " وهذا تعارض صارخ مع مبدأ 
الشرعیة الجزائیة.

المعدل 04/02القیاس محظور بالنسبة للقاضي الجزائي غیر أن المشرع في القانون رقم -
هذا ما یؤدي خالل استعماله مصطلح " السیما" للقیاس منالمجال للقاضي والمتمم فتح
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خصوصا وأن القاضي ملزم دستوریا،إلى اإلخالل بمبدأ الفصل بین السلطات المكرس 
وبالتالي هناك خیارین أمام القاضي إما بالفصل في الدعوى وٕاال اّتهم بجنحة إنكار العدالة 

في الدعوى وٕاعمال القیاس الجزائي.عدم الفصل في الدعوى أو الفصل
بالتالي صعوبة حصر النصوص القانونیة التنظیمیة في مجال جرائم الممارسات التجاریة و -

القاضي یجذ نفسه ي ورطة جراء كثرة النصوص القانونیة التنظیمیة وكذلك التعدیالت 
المستمرة في القانون.

وتقلید العالمة التجاریة وكالهما جریمتین المشرع ال یزال یخلط بین تزویر العالمة التجاریة-
منفصلتین.

أعطى المشرع للمختصین في البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة سلطات -
غیر أن المشرع لم یعطي ضمانات للعون االقتصادي،وضمانات في مواجهة العون 

ي یجري فیه االقتصادي بخصوص تفتیش المحالت التجاریة وخصوصا مسألة الزمن الد
العون رقابته.

المعدل والمتمم للتطورات التشریعیة وخصوصا في مجال 04/02عدم مواكبة القانون رقم -
خصوصا بالنسبة لمسألة الوساطة الجزائیة والتي كان یفترض من الجزائیة،اإلجراءات 

ا أن المشرع أن یعتبرها طریقا بدیال لتسویة منازعات جرائم الممارسات التجاریة وخصوص
المجال الطبیعي للوساطة هو المنازعات التجاریة.

مبّرر نظرابالنسبة للعقوبات استبعاد عقوبة الحبس في جرائم الممارسات التجاریة غیر -
ألهمیة الحبس كعقوبة وقوتها في تحقیق الردع العام والخاص وخصوصا أن الغرامة المالیة 

تكون رادعة لألعوان ادیة إال أنها البالرغم من فعالیتها في مواجهة الجرائم االقتص
االقتصادیین ذوي القدرات المالیة الكبیرة وال تكون لها طابع إصالحي زجري .

أمر به الوالي وكان بالنسبة للعقوبات التكمیلیة نّص المشرع على عقوبة الغلق كتدبیر-
لي تكون وبالتااستعجالياألجدر بالمشرع أن یعطي أهمیة أكبر للغلق ویصدر بموجب أمر
للعون االقتصادي ضمانة فرض سلطان القضاء على هذا اإلجراء.
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وبالرغم من أن الغلق عقوبة تكمیلیة في قانون العقوبات إال أن المشرع یعتبرها تدبیرا یطبقه 
من نطق القاضي بالغلق ما یمنعالوالي غیر أنه وبالرجوع للقواعد العامة ال یوجد

وخصوصا أنه عقوبة تكمیلیة.
المعدل والمتمم بمعنى أن 04/02بالنسبة للمصادرة اعتبرها المشرع جوازیة في القانون رقم -

المشرع أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في جرائم الممارسات التجاریة إما الحكم بها أو 
عدم الحكم بها وهذا بالرغم من أهمیة المصادرة باعتبارها عقوبة مالیة ودورها في تحقیق 

ام والخاص.الردع الع
بما یتناسب والسیاسة الجزائیة واألخذ 04/02یل القانون رقم لذلك نقترح على المشرع تعد-

بعین االعتبار المبادئ القانونیة األساسیة والتي تعتبر من الضمانات الدستوریة وأخص 
استقاللیة السلطات وخصوصا في مجال تحدید والعقوبات ومبدأبالذكر مبدأ شرعیة الجرائم 

الجرائم المتعلقة بالشفافیة والنزاهة وكذلك  فیما یخص التحدید النسبي للعقوبة في ما یخص 
جریمة عدم الفوترة ، بحیث ال یمكن أن یؤّمن المشرع حمایة جزائیة للسوق سلیمة ومبنیة 

على أطر قانونیة إذا كانت هذه المبادئ مخالفة للدستور .
ات التجاریة خصوصا للتطورات الحاصلة في ضرورة مواكبة التشریع في مادة الممارس-

قانون اإلجراءات الجزائیة وخاصة فیما یخص تحریك الدعوى عن طریق األمر الجزائي 
وكذلك الوساطة الجزائیة.

یمكن للمشرع إهمال الحبس كعقوبة أصلیة في جرائم الممارسات التجاریة خصوصا ال-
اص .وأنها العقوبة األولى في تحقیق الردع العام والخ

البد على المشرع أن یوفق بین التناقضات الموجودة في قانون العقوبات والقانون رقم -
تها فمن الالزم الزامیاخصوصا في مجال العقوبات التكمیلیة ومدى المعدل والمتمم 04/02

أن ینص المشرع على إلزامیة المصادرة الجزائیة نظرا لدورها في تحقیق الردع العام 
والخاص.

یقال على المصادرة یقال على الغلق فالبد أن یكون الغلق عقوبة تكمیلیة كما هو وما -
منصوص علیه في قانون العقوبات ولیس إجراء إداري یصدر من الوالي فالبد من إحاطة 
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فالبد ان تكون تحت إشراف ورقابة القضاة وهذا تكون الحمایة من القضاءالغلق بضمانات 
الجزائیة للسوق أنجع.

أو مستهلكین اقتصادیینأعوانا اة تكاثف جهود جمیع الفاعلین في السوق سواء كانو ضرور -
سات التجاریة أو الجمعیات المهنیة أو أو أعوانا مكلفین بالبحث والتحري عن جرائم الممار 

الخاصة بحمایة المستهلكین وفتح باب التواصل بین هؤالء من أجل مكافحة هذه الجرائم.
مایة المستهلك وكذلك الجمعیات المهنیة في الوقایة من جرائم تفعیل دور جمعیات ح-

الممارسات التجاریة.
في صیاغة النصوص القانونیة المتعلقة جهدهوما یمكن قوله ختاما أن المشرع بذل 

لحمایة جزائیة للسوق من كل هذه األفعال غیر الشفافة التجاریة تأمینابجرائم الممارسات 
ص القانونیة موجودة غیر أن المشكل یكمن في التطبیق الصحیح فالنصو النزیهة،وغیر 

غیر أن هذا ال یمنعنا من القول بأن هذه النصوص ینتابها بعض الغموض والتناقض لها 
في حاالت أخرى مع مبادئ دستوریة.

تّم بعون اهللا وحمده



قائمة المصادر والمراجع

439

I- المصادرقائمة

إعداد جماعة من كبار اللغویین العرب بتكلیف من ، المعجم العربي األساسي-
.1989، الروس للطباعة، المنطقة العربیة للتربیة والعلوم

، منشورات دار المجاني، لغوي عربي: الطبعة الثانیة، معجم مجاني الطالب-
.2007، الجزائر

II - العربیةباللغةالمراجع قائمة

:الكتب-الأو 

بدون ، واإللكترونيالتقلیدي للمستهلك:الحمایة المدنیة ، الحمیدأحمد محمد أحمد عبد .1
.2015، مصر، الجدیدةدار الجامعة ، طبعة

اإلسكندریة ، الجدیدةدار الجامعة ، للمستهلكالحمایة الجنائیة ، خلفأحمد محمد محمود .2
.2008، مصر

دار النهضة ، دون طبعة، قانون العقوبات: القسم العامشرح ، أشرف توفیق شمس الدین.3
.2009، مصر، العربیة

التزامات البائع في التعاقد بوسائل اإلتصال الحدیثة في ، أشرف محمد مصطفى أبو حسین.4
.2009، مصر ، اإلسكندریة، منشأة المعارف، ظألحكام القانون المدني والفقه اإلسالمي

دور الدستور في تحدید نطاق المشروعیة الجنائیة: دراسة ، أغلیس بوزید وعلوي حكیم.5
.2011، تیزي وزو، دار األمل، والقانون المصريتحلیلیة مقارنة بین القانون الجزائري

منشورات الحلبي ، الطبعة األولى، قانون العقوبات: القسم العام، أمین مصطفى محمد.6
.  2010، لبنان، الحقوقیة



قائمة المصادر والمراجع

440

، مصر، دون دار نشر، علم اإلجرام والجزاء الجنائيمبادئ ، دأمین مصطفى محم.7
2010 .

دون ، الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیقالجنائي:علم الجزاء ، محمدأمین مصطفى - 08
..2008، مصر ، دار الجامعة الجدیدة ، طبعة

، الجزائر، موفم للنشر، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، أوهایبیة عبد اهللا.1
2010.

.2000، الجزائر، دار هومة، مبادئ القانون الجزائي العام، لحسنبن الشیخ .2

، والتوزیعدار هومة للنشر ، األولىالطبعة، القانونحمایة المستهلك في ، محمدبودالي .3
.2007، الجزائر

دار ، األولىالطبعة ، مقارنةدراسة:لعقوداالشروط التعسفیة في مكافحة، محمدبودالي.4
.2007مصر ، والتوزیعالفجر للنشر 

التجاري المحل ، التجار، التجاریةاألعمال ، التجاريالوجیز في القانون ، بلقاسمبوذراع .5
.2004، الجزائر، الریاضمطبعة ، البیع، اإلیجارات

، هومة للنشردار، الثامنةالطبعة، العامالوجیز في القانون الجنائي ، أحسنبوسقیعة .6
2009.

خاص المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه، بوسقیعة أحسن.7
.2005، الجزائر، دار هومة للنشر

.2009، الجزائر، دار هومة، الطبعة الرابعة، المنازعات الجمركیة، بوسقیعة أحسن.8



قائمة المصادر والمراجع

441

، هومةردا، العاشرةةالطبع، الخاصن الجزائي في القانوالوجیز، أحسنبوسقیعة.9
.2009، الجزائر

، مقارنةدراسة، االقتصادیةفي الجرائم المعنويمكانة الركن، طعمةجرجس یوسف .10
.2005، لبنان، طرابلس، للكتابالمؤسسة الحدیثة 

، تهلكقانون العقوبات االقتصادي وحمایة المساألساسیة فيالمبادئ ، جعفر علي محمد.11
.    2009، لبنان، والنشر والتوزیعالمؤسسات الجامعیة للدراسات 

، دار الجامعة الجدیدة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، جوادي یوسف.12
2011 ،

، القسم العام، شرح قانون العقوبات، الحلبي محمد علي السالم عیاد والفایز أكرم طرد.13
.2007، األردن، ر والتوزیعدار النش، الطبعة

دي العلمیة للنشر رو ابدار ال، وتسعیرهاتطویر المنتجات ، العالقحمید الطائي وبشیر .14
.2008، عمان األردن ، والتوزیع

دار الهدى للنشر والتوزیع ، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة، خلفي عبد الرحمان.15
.2012، الجزائر، عین ملیلة

، دون دار نشر، 2007، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة دون طبعة، رخوري عم.16
2008.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الوجیز في علوم القانون، دردوس مكي.17
.2010، الجزائر

الملكیة ، التنظیم القانوني للتجارة، التجاریةاألعمال التجاري:القانون دویدار هاني .18
، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، التجاریةالشركات، والصناعیةریة التجا

2008.



قائمة المصادر والمراجع

442

، النهضةدار ، العقدإزاء مضمون الحمایة المدنیة للمستهلك، محمدالرفاعي أحمد .19
مصر

، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، طبعةدون، القرائن القضائیة، زبدة مسعود.20
2011

دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الجبريالتسعیر جرائمالعزیز حمود محمد عبد الزیني م.21
.2004، اإلسكندریة مصر

الحلبي منشورات، النظریة العامة لقانون العقوبات: دراسة مقارنة، سلیمان عبد المنعم.22
.2003، لبنان، الحقوقیة

منشورات الحلبي ، طبعة األولىال، أساسیات علم اإلجرام والعقاب، الشاذلي فتوح عبد اهللا.23
.2007، لبنان، الحقوقیة

دار المطبوعات الجامعیة ، شرح قانون العقوبات: القسم العام، الشاذلي فتوح عبد اهللا.24
.1998، مصر

الجزء الثاني ، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمبادئ، شوقيالشلقاني أحمد .25
.1999، لجامعیةدیوان المطبوعات ا، دون طبعة

النظریة العامة لاللتزامات  المدني:في شرح القانون الواضح، سعديالصبري محمد .26
دار ، دون طبعة ، دراسة مقارنة في القوامین المقارنة، العقد واإلرادة المنفردة، مصادر االلتزام

.2011، الجزائر ، الهدى

دار ، الطبعة الثالثة، ةالجزائیالوجیز في شرح قانون اإلجراءات، طاهري حسین.27
. 2005، الجزائر، الخلدونیة للنشر والتوزیع



قائمة المصادر والمراجع

443

، مصر، دار النهضة، الشروط المفترضة في الجریمة، عبد العظیم مرسي وزیر.28
منشأة ، المسؤولیة الجنائیة في الجرائم االقتصادیة، عبد الرؤوف مهدي-- 1987

.1976، مصر، اإلسكندریة، المعارف

.1988، دون بلد نشر، النشردار الكتاب للطباعة ، القانونتاریخ ، عباسالعبودي.29

دار ، األولىالطبعة ، المعاصرأساسیات التسعیر في التسویق ، إبراهیمعبیدات محمد .30
.2004األردن ، عمان، والطباعةالمیسرة للنشر والتوزیع 

الجزائر ، دار هومة، العامالقسممبادئ قانون العقوبات الجزائري:، عدو عبد القادر.31
2010 .

دون طبعة ، القانون الجنائي الخاص والجرائم االقتصادیة، علي راشد ونبیل مدحت سالم.32
القاهرة.

منشأة المعارف، الطبعة الثانیة، الحمایة العقدیة للمستهلك، عمر محمد عبد الباقي.33
.2008، مصر، اإلسكندریة

دار ، طبعةدون ، مقارنةات الجزائیة: دراسة نحو تسییر اإلجراء، سالمعمر .34
.1998، مصر، العربیةالنھضة 

، الجزء األول، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارن للقانون الوضعي، عودة عبد القادر.35
. 2001، لبنان، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى

دیوان، الثانیةلطبعةا، الجزائريالملكیة الصناعیة في القانون ، فاضلي إدریس.36
، 2013، الجزائر ، الجامعیةالمطبوعات 

دار ، األولىالطبعة، المنتوجتأثیر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة ، فتاك علي.37
.2007، مصر ، اإلسكندریة، الفكر الجامعي



قائمة المصادر والمراجع

444

الطبعة، التجاريالمحل ، التاجر، التجاریةاألعمال جاري:التالقانون ، نادیةفضیل .38
.2015، الجامعیةدیان المطبوعات ، عشرالحادیة 

المؤسسة الوطنیة للفنون ، طبعةدون ، للعقدالنظریة العامة االلتزامات:، عليفیاللي .39
.2010، الجزائر ، المطبعیة

. 2004، لبنان ، االقتصاديقانون العقوبات ، رباحالقاضي غسان .40
دار الجامعة الجدیدة ، األفراداء على في جرائم اإلعتدالصلح، لیلىقاید .41

.2011، مصر، االسكندریة

، لبنان، الجامعیةالدار، العامالقسم ، قانون العقوبات، القهوجي علي عبد القادر.42
2000.

الطبعة األولى ، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات: دراسة مقارنة، كامل السعید.43
.2009، األردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع

دار بغدادي للطباعة والنشر ، التجاریةقانون المنافسة والممارسات ، الشریفكتو محمد .44
.  2010، الجزائر، والتوزیع

، الطبعة األولى، دراسة مقارنة، التفتیش: شروطه وحاالت بطالنه، جاسمالكواري منى .45
.2000، منشورات الحلبي الحقوقیة

الجزء ، التجاريالمطول في القانون ، القاضيترجمة منصور نلویس قوجال وآخرو .46
، لبنان، بیروت، والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر مجد، األولىالطبعة ، األول

2007.

.1980، الجزائر ، الثانیةالطبعة ، األولالجزء ، التجاريالقانون ، أحمدمحرز.47



قائمة المصادر والمراجع

445

الجنائیة الحدیثة " التعلیق على قانون اإلجراءات الموسوعة ، محمد شتا أبو سعد.48
، مصر، الكتاب القانوني الجامعي، دار الفكر لقانون للتوزیع، المجلد األول، الجنائیة
.2011في ، 2002

دار ، وصفة موجزةدراسة تحلیلیة، العقاباإلجرام وعلمأصول علم ، محمد صبحي نجم.49
. 2008، األردن،عمان، والتوزیعالثقافة للنشر

: القسم قانون العقوباتشرح ، مراجعة أكرم طراد الفایز، محمد علي السالم عیاد الحلبي.50
. 2008، األردن، والتوزیعدار الثقافة للنشر ، الطبعة األولى، العام

القیود الشرعیة الواردة على حریة التجارة وأثرها في التنمیة ، محمد علي عكاز.51
.2008، دون بلد نشر، الجامعيدار الفكر ، فقهیة مقارنةاسةاالقتصادیة در 

القاهرة ، دار النهضة العربیة، الجنائیة للمستهلكالحمایة، القاضيمحمد محمد مصباح .52
.2008، مصر

دار ، دون طبعة، سلوك المستهلك، ردینة یوسف، محمود جاسم عبد الصمد.53
.2007، المناهج األردن

، الجزء األول، الجرائم االقتصادیة في القانون المقارن، طفىمحمود محمود مص.54
.1979، مصر، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الثانیة

دار، السادسةالطبعة، األولالجزء ، العقوباتقانون شرح، حسنيمحمود نجیب -.55
.1989، مصر، العربیةالنھضة 

دار الجامعة ، التشریعات الجنائیةفي التكمیلیة والتبعیةالعقوبات ، مدحت الدبیسي.56
مصر.، اإلسكندریة، الجدیدة لنشر

شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة:أصول اإلجراءات ، نمورمحمد سعید -63
.55ص، 2005، األردن، الثقافةدار، األولىالطبعة، الجزائیة



قائمة المصادر والمراجع

446

، الطبعة األولى، الجزائیة في الجرائم االقتصادیةالمسؤولیة ، أنور محمد صدقيالمساعدة64
.2009، األردن، دار الثقافة للنشر

دار الثقافة للنشر ، موسوعة على الجریمة، المساعدة محمد صدقي ونشأت بهجت البكوى65
.2009، األردن، عمان، والتوزیع

دار الثقافة للنشر ، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجزائیة، محمد حماد مهرج الهبتي-66
.2005، األردن، عمان، والتوزیع

. 2010، مصر، دار الجامعة الجدیدة، الجرائم االقتصادیة، منتصر سعید حمودة67

المكتب الجامعي الحدیث ، االقتصادیة التقلیدیة والمستحدثةالجرائم ، نسرین عبد الحمید68
2009

المكتب ، دون طبعة، التقلیدیة والمستحدثةالجرائم االقتصادیة ، نسرین عبد الحمید69
.2009، مصر، الجامعي الحدیث

دار الثقافة للنشر ، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجزائیة، مهرجالهبتي محمد حماد 70
.2005، األردن، عمان، والتوزیع

، ثالثة الطبعة ال، مقارنةة: دراسسلطة القاضي في تقدیر األدلة، فاضل زیدان محمد-71
.2010، عمان ، دار الثقافة

، أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون األردني، الوریكات محمد عبد اهللا72
. 2007، عمان، دار وائل للنشر

، دار الجامعة الجدیدة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، یوسف جوادي-73
2011.

:العلمیةاخالتوالمدالمقاالت -ثانیا 



قائمة المصادر والمراجع

447

مجلة ، «أشكاله وطرق الحمایة التجاریة:" التقلید في العالمة ، الحفیظبلمهدي عبد .1
دون سنة ، الجزائر، واالجتهادد في ضوء القانون یفي التقلخاص:عدد ، العلیاالمحكمة 

نشر. 
لوطني مداخلة ملقاة في الملتقى ا، "حدود مشروعیة اإلشهار التجاري"، بن قري سفیان.2

.2009، جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حول المستهلك

الطبعة ، اتجاهات السیاسة الجنائیة والتشریعیة اإلسالمیة، بوساق ومحمد بن المدني.3
المملكة العربیة ، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، األولى

. 2002، السعودیة

المجلة النقدیة ، حمایة المستهلك عن طریق اإلعالم الوسم واإلشهار""، اعمرجبالي و .4
.2006، جامعة تیزي وزو، السیاسیةوالعلوم كلیة الحقوق، 02العدد ، للقانون

العدالة التصالحیة كصورة من صور اإلجازة التشریعیة في الجرائم ، حزاب نادیة.5
.2017سنة، األغواطجامعة ، العدد الثامن،مجلة الدراسات الحقوقیة، االقتصادیة

ازدواجیة في التجریم أم ازدواجیة ، الجزائري" تقلید العالمات في القانون ، زوبیرحمادي .6
عبد جامعة، الحقوقكلیة ، األولالعدد، القانونيالمجلة األكادیمیة للبحث ، "في المعنى
.2010، بجایة، میرةالرحمان 

مخبر الدراسات حولیات، «" حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد ، محمدزعموش .7
نشر.سنة دون، قسنطینة، جامعة منتوري، والبحوث حول المغرب المتوسط

مداخلة مقدمة في ، "دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام"، عمرجبارة .8
یومي ، بفندق مازافرون بزرالدة، لفرنسیة"الملتقى التكویني :حول النفع العام " التجربة ا

. 02ص، 2011أكتوبر 06و05
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، التنظیم القانوني للعالمات التجاریة في التشریع الجزائري""، رمزيحوحو ، زواوي كاهنة.9
جامعة محمد ، الكفاءة المهنیة للمحاماةقسم، الخامسالعدد ، القانونيمجلة المنتدى 
.خیضر بسكرة

ملتقى ، أنواع العقوبات البدیلة التي تطبق على الكبار، عبد اهللالسنقیطي محمد.10
جامعة نایف ، 2011نوفمبر19و17أیام ، العقوبات البدیلةالحدیثة فياالتجاهات 

.2011، المملكة العربیة السعودیة، العربیة للعلوم األمنیة

04العدد ، وقمجلة الحق، لوساطة في حل المنازعات الجنائیة" ا، عادلمانع.11
.2006، الكویت ، وثالثونالواحد السنة

المجلد ، مجلة دراسات وأبحاث، بدائل الحبس قصیر المدة ""، العایب محمد.12
.الجلفة ، جامعة زیان عاشور  ، 05العدد، الثالث

"حمایة المستهلك من اإلعالنات اإللكترونیة الكاذبة والمضللة "، عبد اهللا لیندة.13
mrevue nadwa .gimbo.co.2014، 02العدد ، لدراسات القانونیةمجلة الندوة ل

" قوة الحكم الجزائي البات الصادر في واقعة قبل تفاقم ، عبد هللا محمد احجیلة.14
، نتیجتھا أمام القضاء الجزائي: دراسة مقارنة بین التشریعین األردني واإلماراتي"

.2016دیسمبر ، 02العدد ، 13المجلد ، ةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونی

نظرة شاملة حول أهم التدابیر الجدیدة الواردة في قانون "، عمر الشریف.15
اإلتحاد الوطني لمنظمة المحامین ، 25عدد ، مجلة المحامي، اإلجراءات الجزائیة "

.2015، سطیف

عدد ، جتهاد"تجاریة في ظل القانون واإل" تقلید العالمات ال، قرموش عبد اللطیف.16
دون سنة ، الجزائر، مجلة المحكمة العلیا، واالجتهادخاص : التقلید في ضوء القانون 

نشر.
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العدد ، مجلة المفكر، "جریمة تقلید العالمات في التشریع الجزائري" ، كحول ولید .17
بسكرة .، جامعة  محمد خیضر، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم، الحادي عشر

مؤتمر الجوانب ، "" آلیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة، محمد محمود الكمالي.18
معهد التدریب والدراسات القضائیة ، القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

.2004ماي 11-09، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، 

:دراساتمجلة " دالة القمعیة" الوساطة الجزائیة في الجزائر كبدیل للع، مشري راضیة.19
.2017، الجزائر، جامعة عمار ثلیجي األغواط، 58العدد، محكمةمجلة دولیة 

، "اسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة"، مغیربي قویدر.20
یة على دمداخلة مقدمة ضمن أعمال الملقى الوطني حول تأثیر التحوالت االقتصا

كلیة الحقوق ، 200دیسمبر 01نوفمبر و30المنظم یومي ، لقانونیة الوطنیةاالمنظومة
.2011، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، والعلوم السیاسیة 

مداخلة في الملتقى الوطني ."البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"، منصور كمالآیت .21
یومي بجایة، میرةلرحمان كلیة الحقوق بجامعة عبد ا، والمنافسةالمستهلك حول حمایة

غیر منشور.، 2009نوفمبر18و17
مجلة العلوم ، " تطبیق االتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائي"، شرون حسینة.22

.2007، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 11العدد ، اإلنسانیة

، جامعة نایف للعلوم األمنیة، یلة عن الحبساإلجراءات البد، عبد اهللاولد محمدن محمد.22
2005.

:الجامعیةالرسائل-ثالثا

:رسائل الدكتوراه-أ

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، التقییس آلیة لحمایة المستهلك، بشاطة زهیة.1
.14/12/2017، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون األعمال
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شهادة دكتوراه مقدمة لنیلأطروحة ، جرائم االمتناع في القانون الجزائري، عشي حسینبن.2
- 2015، 01باتنة ، الحقوق والعلوم السیاسیةةكلی، جنائيفي العلوم القانونیة تخصص 

2016.

جرائم :خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي لألعمال، بن فریحة حسین.3
تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، ة نموذجاالشركات التجاری

، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، القانون الخاص  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
2016/2017.

رسالة لنیل ، بالممارسات التجاریةةالمنافسة الحر مدى تأثر ، محتوتجالل مسعد زوجة .4
، جامعة مولود معمري،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، األعمالفرع قانون، شهادة الدكتوراه

.06/12/2012، تیزي وزو
أطروحة ،  نظام المصالحة في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري،  الحقجیاللي عبد.5

،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون اإلجرائي
.2017-2016، مستغانم،  عبد الحمید بن بادیسجامعة

السیاسیة،  بنوالعلوم كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، االلتزام باإلعالم في العقود، حامق ذهبیة.6
.2009/2010الجزائر ، عكنون

القانون رسالة دكتوراه في ، الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، حداد العید.7
.2002، الجزائر، بن عكنون، لحقوق والعلوم السیاسیةاكلیة

أطروحة لنیل شهادة ، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، خدیجي أحمد.8
، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دكتوراه في القانون الخاص

2016.

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، متناعالنظریة العامة لجرائم اال، ختیر مسعود.9
جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الخاص، الحقوق
.2013/2014، تلمسان 
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رسالة مقدمة ،  مكانة الوساطة لتسویة النزاع اإلداري في القانون الجزائري،  خالف فاتح.10
السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ،  تخصص قانون عام،  الحقوقلنیل شهادة دكتوراه علوم في 

.2015-2014، بسكرة،  محمد خیضرجامعة

دراسة مقارنة الجزائري:المنافیة للمنافسة في القانون الممارسات، الشریفكتو محمد .11
حقوق كلیة ال، فرع القانون العام، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، بالقانون الفرنسي

.2004/2005، والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو

القانونیة عن جرائم التعدي على العالمة في التشریع الجزائري المسؤولیة، كحول ولید.12
كلیة الحقوق ، تخصص قانون األعمال، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق

.2014/2015، جامعة محمد خیضر ـبسكرة ، والعلوم السیاسیة

أطروحة لنیل ، آلیة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، لعور بدرة.13
جامعة محمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون األعمال، درجة الدكتوراه علوم

.2013/2014، بسكرة، خیضر

دراسة مقارنة الجنائیة:امة للصلح وتطبیقاتها في المواد النظریة الع،  حسینمحمد حكیم .14
دون سنة نشر. ، دار الكتل القانونیة، المجلة الكبرى، دكتوراهرسالة

مقدمة لنیل رسالة، عقد االستهالك في التشریع الجزائري، عماد الدینمحمدعیاض–.15
.2016، -2015، 2البلیدة جامعة ، الدكتوراه في القانون الخاص

:الماجستیررسائل-ب

خصوصیة الجریمة االقتصادیة في ضوء قانون المنافسة والممارسات ،  سامیةآ یت مولود .1
جامعة مولود، كلیة الحقوق، فرع قانون األعمال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، التجاریة
.2006، تیزي وزو، معمري
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مذكرة لنیل ، 04/02ء القانون رقم ضبط الممارسات التجاریة على ضو ، بن قري سقیان.2
الرحمان میرة جامعة عبد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانونشهادة الماجستیر

.2009، بجایة

حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء قانون ، بن قویدر زبیري.3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تجاریةالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات ال04/02

.2005/2006، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون

مذكرة مقدمة لنیل ، والممارسات التجاریةالبیع في قانون المنافسة جرائم، سمیحةعالل .4
.2004/2005، قسنطینة، ريجامعة منتو ، كلیة الحقوق، شهادة الماجستیر في القانون

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، زوبیر أرزقي.5
. 2011، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون

، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة، بالجزائرافیة في قانون المنافسةمبدأ الشف،  لطاش نجیة.6
.2004/ 2003، جامعة الجزائر، الحقوقكلیة ، خاصفرع قانون 

شھادة مذكرة لنیل، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، نوالكیموش–.7

.2011-2010، جامعة الجزائر ،  كلیة الحقوق،  فرع قانون خاص،  الماجستیر

:القانونیةالنصوص-رابعا

:الدستور-أ

دیسمبر 07المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب ، 1996دستور -
1996نوفمبر 28المتضمن التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء ، 1996

والمتمم.لالمعد، 1996دیسمبر 08مؤرخ في ، 76جریدة رسمیة عدد 



قائمة المصادر والمراجع

453

:النصوص التشریعیة-ب

، یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، 08/06/1966المؤرخ في ، 66/155رقم أمر-
معدل ومتمم.، 10/06/1966المؤرخ في، 48الجریدة الرسمیة عدد 

جریدة رسمیة ، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8مؤرخ في 66/156أمر رقم -
ومتمم.معدل ، 1966جوان 11مؤرخ في ، 49عدد 

جریدة رسمیة عدد ، تضمن القانون المدنيی1975سبتمبر 26مؤرخ في، 75/58أمر -
معدل ومتمم.، 1975سبتمبر30مؤرخ في ، 78

رسمیة جریدة، التجاريالقانون نیتضم، 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 75/59أمر رقم -
معدل ومتمم، 1975دیسمبر 19مؤرخ في ، 101عدد 

لتي تحكم الصناعات المتضمن القواعد ا1996ینایر10مؤرخ في 96/01قانون رقم-
.1996جانفي 14مؤرخ في، 03الجریدة الرسمیة عدد ، التقلیدیة والحرف

جریدة رسمیة ، بالمنافسةیتعلق، 1995جانفي 25المؤرخ في 95/06أمر رقم -
ملغى.، 1995فیفري 22مؤرخ ، 09عدد 

میة جریدة رس، یتعلق بالمنافسة، 2003یونیو 19مؤرخ في ، 03/03أمر رقم -
ومتمم.لمعد، 2003یولیو 20مؤرخ ،  43عدد 

44عدد ، الجریدة الرسمیة، یتعلق بالعالمات، 19/07/2003المؤرخ في ، 06-03أمر رقم -
23/07/2003المؤرخ في ، 

الجریدة الرسمیة عدد ، یتعلق بالقرض والنقد، 2003أوت 26المؤرخ في 03/11أمر رقم -
المعدل والمتمم.، 2003أوت 27في خالمؤر ، 52
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القواعد المطبقة على الممارسات دیحد، 2004جوان 23في مؤرخ، 04/02قانون رقم -
المعدل والمتمم.2004جوان 27مؤرخ في ، 41جریدة رسمیة عدد ، التجاریة

، الجریدة الرسمیة، یتعلق بمكافحة التهریب، 23/08/2005المؤرخ في ، 06-05أمر رقم -
والمتمم.المعدل، 28/08/2005المؤرخ في، 59دد الع
یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش جریدة ، 2009فبرایر 29المؤرخ في 09/03قانون رقم - 

المؤرخ في 18/09المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس 08المؤرخ في ، 15رسمیة عدد 
13مؤرخ في 35جریدة رسمیة عدد ،  غشالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع ال2018جوان 10

.2018جوان 

یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة ، 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09قانون رقم -
.2008أفریل 23في مؤرخ21جریدة رسمیة عدد ، واإلداریة

المحدد 04/02یعدل ویتمم القانون رقم ، 2010أوت 15مؤرخ في ، 10/06قانون رقم -
أوت 18مؤرخ في ، 46جریدة رسمیة عدد ، اعد المطبقة على الممارسات التجاریةللقو 

2010.

02جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بالجمعیات، 2012جانفي 12مؤرخ في 12/06قانون -
.2012جانفي 15في مؤرخ

04/08یعدل ویتمم القانون رقم ،2013یولیو سنة 23مؤرخ في 13/06قانون رقم --
الجریدة ، التجاریةاألنشطة بشروط ممارسةوالمتعلق 2004غشت سنة 14ي المؤرخ ف

.2013یولیو 31مؤرخ في ، 39الرسمیة عدد 

66/156یعدل ویتمم األمر ، 2015دیسمبر 30مؤرخ في ، 15/19قانون رقم -
.2015دیسمبر 30مؤرخ ، 71جریدة رسمیة عدد ، العقوباتالمتضمن قانون 
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66/155یعدل ویتمم األمر رقم ، 2017مارس 27مؤرخ في ،17/07قانون رقم -
مارس 29مؤرخ في ، 05جریدة رسمیة عدد ، قانون اإلجراءات الجزائیة المتضمن

2017.

46جریدة رسمیة عدد ، بالصحةیتعلق2018جویلیة 02مؤرخ في 11-18قانون رقم -
.2018جویلیة 02مؤرخ في

:النصوص التنفیذیة-ج

الغش یتعلق برقابة الجودة وقمع ، 1990جانفي 30المؤرخ في 90/39ي رقم مرسوم تفیذ-
المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ، 1990جانفي 31المؤرخ في ، 05الرسمیة عدد الجریدة

.2001أكتوبر 21مؤرخ 61جریدة رسمیة عدد ، 2001أكتوبر 16المؤرخ في 01/315رقم

یتعلق بضمان المنتوجات ، 1990سبتمبر 15رخ في المؤ 90/266مرسوم تنفیذي رقم -
من 24الملغى بالمادة ، 1990سبتمبر 19المؤرخ في ، 40الجریدة الرسمیة عدد ، والخدمات

لشروط وكیفیات ضمان المحدد، 2013سبتمبر 26المؤرخ في 13/327المرسوم التنفیذي رقم 
.2013أكتوبر 02رخ في مؤ 49جریدة رسمیة عدد التنفیذ،السلع والخدمات حیز 

یتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة ، 1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/366مرسوم تنفیذي رقم -
الملغى بالمادة 1990نوفمبر21في المؤرخ، 50الجریدة الرسمیة عدد ، ائیة وعرضهاذغیر الغ

لشروط والكیفیات یحدد ا، 2013نوفمبر 09مؤرخ في 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 67
.2013مؤرخ في نوفمبر 58جریدة رسمیة عدد، المتعلقة بإعالم المستهلك

الغذائیةیتعلق بوسم المواد ، 1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/367مرسوم تنفیذي رقم -
بالمرسوم المعدل والمتمم، 1990نوفمبر21المؤرخ في ، 50الجریدة الرسمیة العدد ، وعرضها
دیسمبر 25الصادر في 83جریدة رسمیة عدد ، 2005دیسمبر 22مؤرخ في 05/484التنفیذي 
، 2013نوفمبر 09مؤرخ في 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 67. الملغى بالمادة 2005
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مؤرخ في نوفمبر 58جریدة رسمیة عدد، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك
2013.

تعریفة نقل الركاب برا یتضمن، 1996ینایر 15المؤرخ في 96/39م رقمرسوم تنفیذي -
.1996ینایر 17في المؤرخ، 04الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بالتعریفات القصوى لنقل ، 1996ینایر 15المؤرخ في ، 96/40مرسوم تنفیذي رقم -
.1996ینایر 17مؤرخ في ،04الجریدة الرسمیة عدد األجرة،الركاب في سیارات 

یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز ، 1996أفریل 13المؤرخ في، 96/132مرسوم تنفیذي رقم -
.1996أفریل 14مؤرخ في ، 23الجریدة الرسمیة العدد ، في مختلف مراحل التوزیع

یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد ، 1997جانفي 14المؤرخ في 97/37مرسوم تنفیذي رقم -
الجریدة الرسمیة عدد ، البدني وتوضیبها واسترادها وتسویقها في السوق الوطنیةالتجمیل والتظیف 

.1997جانفي 15المؤرخ في ، 04

المتعلق بشروط القید في السجل ، 1997جانفي 18المؤرخ في 41/ 97مرسوم تنفیذي رقم -
.1997جانفي 19مؤرخ في ، 05الجریدة الرسمیة عدد ، التجاري

یتعلق بالوقایة من األخطار ، 1997دیسمبر 21المؤرخ في 97/994قم مرسوم تنفیذي ر -
.1997دیسمبر 24في المؤرخ، 85الجریدة الرسمیة العدد، اللعبالناجمة عن استعمال 

یتضمن تحدید أسعار الحلیب ، 2001فبرایر 12المؤرخ في 01/50مرسوم تنفیذي رقم -
الجریدة الرسمیة ، وفي مختلف مراحل التوزیعالمبستر والموضب في األكیاس عند اإلنتاج

.2001فبرایر 12مؤرخ في ، 09العدد

یحدد أسعار البیع الداخلي للغاز ، 2005أفریل 24المؤرخ في 05/128مرسوم تنفیذي رقم -
.2004أفریل 24مؤرخ في ، 04العدد، الجریدة الرسمیة، الطبیعي
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یحدد حد الربح عند التوزیع ، 2005سبتمبر 10المؤرخ في ، 05/313مرسوم تنفیذي رقم -
10مؤرخ في ، 62الجریدة الرسمیة العدد، بالتجزئة وسعر بیع الغاز الطبیعي المضغوط كوقود

.2005سبتمبر 

كیفیات ممارسة نشاطات یحدد، 2005نوفمبر 30المؤرخ في 05/458مرسوم تنفیذي رقم -
رسمیة جریدة، حالتهاعلى إلعادة البیعالموجهة استراد المواد األولیة والمنتوجات والبضائع 

ومتمم.معدل، 2005دیسمبر 4في مؤرخ، 78عدد
یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند ، 2005دیسمبر10مؤرخ في 05/468مرسوم تنفیذي رقم -

.2005دیسمبر 11مؤرخ في ، جریدة رسمیة عدد، التحویل

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع ، 2006یونیو 18المؤرخ في 06/215مرسوم تنفیذي رقم -
بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع 

خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح الطرود.

یحدد العناصر األساسیة ، 2006سبتمبر سنة 10مؤرخ في 06/306مرسوم تنفیذي رقم -
جریدة رسمیة ، تعسفیةالمبرمة بین األعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر للعقود
..معدل ومتمم 2006سبتمبر11مؤرخ في ، 56عدد

أسعار القمح والصلب یحدد، 2007دیسمبر 25المؤرخ في ، 07/402مرسوم تنفیذي رقم -
دیسمبر 26مؤرخ في ، 80العددالجریدة الرسمیة، توزیعهعند اإلنتاج في مختلف مراحل 

2007.

مؤرخ في ، 07الجریدة الرسمیة عدد ، 2008فبرایر 03المؤرخ في 08/44مرسوم تنفیذي رقم -
.2008فبرایر 10

یتضمن القانون األساسي ، 2009دیسمبر سنة 16مؤرخ في 415-09مرسوم تنفیذي رقم --
.خاصة باإلدارة المكلفة بالتجارةالخاص المطبق على الموظفین المنتمین لألسالك ال
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یحدد السعر األقصى عند ، 2011مارس06المؤرخ في ، 11/108مرسوم تنفیذي رقم -
وكذا هوامش الربح القصوى عند اإلنتاج واإلستراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي االستهالك

09مؤرخ في ، 15العدد رقم الجریدة الرسمیة، المكرر العادي والسكر األبیضالغذائيالزیت 
.2011مارس 

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة ، 2013نوفمبر 09مؤرخ في ، 13/378مرسوم تنفیذي رقم -
.2013نوفمبر18مؤرخ في ، 58جریدة رسمیة عدد ، بإعالم المستهلك

ي تقوم الذي یحدد نموذج الوثیقة الت، 2016فیفري 16مؤرخ في 16/66تنفیذي رقم مرسوم -
مقام الفاتورة وكذا فئات األعوان االقتصادیین الملزمین باللجوء إلیها.

:القرارات الوزاریة-د 

یحدد مفهوم إعداد الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة ، 2013قرار مؤرخ في أول غشت سنة -
2014مایو 21مؤرخ في ، 30جریدة رسمیة عدد ، وكذا كیفیات تطبیق العقوبات علیها

.2006إجراء خاص وزارة التجارة لسنة 01منشور وزاري رقم -

الذي یحدد كیفیات تطبیق العمل للنفع العام.، 2009أفریل 21المؤرخ في 02منشور رقم -

:القضائیةالتطبیقات-خامسا-

سنة ، المجلة القضائیة، المجلس األعلى غرفة الجنح والمخالفات10/07/1990قرار رقم -
1990.

المجلة القضائیة سنة ، غرفة الجنح المخالفات، المحكمة العلیا21/12/1993قرار مؤرخ في -
1995.

.1/10/1981جلسة 1951لسنة 279مصري طعن نقض-
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مجلة، العلیاصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة ، 2009ماي 07في مؤرخ قرار-
.2009، العدد األول، المحكمة العلیا

III / Les ouvrages en français

A- Les lois

1. Constitution française :www. legifrance.fr

2. code de commerce français : www.legifrance.fr

3. Code de consommation français : www.legifrance.fr.

4. code civil français : www.legifrance.fr.

B / Les livres

1. AULOY, Jean Calais, Frank Steinmetz, droit de consommation ,6eme

édition DALLOZ, paris, France, 2005

2. -BOUHNIK Amor, créer et développer une marque, manuel de

développement de la propriété industrielle, Algérie .

3. P.BOUZAT et J. PINATEL, Traite de droit pénal et de criminologie,

Tome II ,1970.

4. CARREUS Caroline, contrefaçon de marque dessins , Dalloz ,paris

,1994 .

5. Chaput Yves .le droit de la concurrence .2eme édition Presse

universitaires de France .paris .FRANCE .1991.

6. dejeglart , l’obligation  de renseignement des contrat dans les contrats,

8édition ,DALLOZ ,paris ,1997 .
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7. DEPREZ jean, Faute pénale et faute civile en quelques aspects de

l'autonomie du droit pénal, DALLOZ, paris, 1956

8. ferriez –Didier, la protection des consommateurs, Dalloz,1996.

9. HAROUN Ali, la marque au Maghreb, office des publications

universitaires, Algérie, sans année.

10.PRADEL jean, Droit pénal général, 15eme édition, 2004, p168-179.

11.le GEAIS Dominique, droit commercial et des affaires , n 11

12.MAZEUD et TUNC, traite théorique et pratique de la responsabilité

civile.

13.Payât MS, droit de la concurrence et droit de la consommation,

DALLOZ, paris.

14.PEDAMON Michel, la liberté des prix et l’intérêt des consommateurs,

édition DALLOZ, Paris, 1994.

15.-ROGER MASAMBA, guide pratique du droit des affaires en

RDC ,2009.

16.ROTTENHOF, le droit pénal du contrat, LGDJ ,1970

17.Stefani,G. Levasseur ,procédures pénale, Dalloz ,1975..

18.-G. Stefani, G. Levasseur et BOULOC, droit pénal général, 13eme édition

DALLOZ, paris, 1987.

19.TERRE F sampler ph, le droit civil, et les obligations, 8 édition,

DALLOZ, paris ,2002.
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20.VOGEL LOUIS, RIPERT.G, ROBLOT.R., Traité de Droit

Commercial, Commerçants, Tribunaux de Commerce, Fonds De
Commerce, Propriété Industrielle, Concurrence, Tome 1,Volume 01,

18éme édition L.G.D.J, Delta, France , 2003 .

21.Wilfrid jendidier , droit pénal des affaires , 4 emeédition , Dalloz , paris,

France.

22.-YUES GUYON , droit des affaires , tome 2 , 9eme édition , 2003.

C-Les articles :
1. BAUMANN.( j) « problèmes réels et faux problèmes de la forme du

droit pénale en République Fédérale Allemagne »,

Rev.Sc.crim.No.4,1970.803.

2. Biolay.jean jaque, vente promotionnelle, juris -classeur, concurrence,

consommation, fascicule, n907, année 2009.

3. -CHAZEL jean Pascal, » clauses abusives », répertoire commercial,

Dalloz, septembre, 2002.

4. -DECOCQ(A), de la venir des pratiques dites restrictives de

concurrence(TITRE IV du livre IV DU code commerce ), La loi du 03

janvier2008,le rapport Hagenstein ,Revue de jurisprudence

commerciale, mars-avril2008 n 02.

5. DERVIEUX Valérie,« les conditions de la dépénalisation des

infractions a la règlement des transports terrestres en Allemagne, en

Etalie ,et en France » ,REV .SC.N 03,1992.

6. GRIDL J-p ,"Remarques  de principes  de l’article 35 de la loi n 78-23

du janvier 1978 relatif à la prohibition des clauses abusives » ,

D.1984,chron.

7. JACOMETm .F, réflexions sur la surpopulation des prisons, revue

pénitentiaire de droit pénal 01,1987.
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8. .U.LEONE ET F.CARAMAZZA, « la développement du secteur de

défense sociale en Egypte » ,rev.Int.crim.pol.tech.NO 02,1987.P.159.

9. LAMY économiques : concurrence, consommation, distribution, 1999

10.MALINNAUD Philippe, « la protection des consommateurs », RDS,

1981, 7e me cahier, chronique.

11.-MARTIN-Raymond, « le consommateur abusif », 1987, chronique.

12.MAYER Danièle," l’apport constitutionnel au droit pénal en France ,«

Rapport présent aux journées Tunis et Sousse du 11 –au 14 Mars 1988,

Rev. sc .crim ,N,03, 1988.

13.MASTRE Jacques,"des limites de l’obligation de renseignement ,"

RTD.civ.1.

14.-MEYER.F, “ la responsabilité pénale des personnes morales de droit

public a la lumière des premières applications jurisprudentielles »,

REDA,1999.

15.MOLUNGUI. c , « la nature de la responsabilité pénale des personnes

morales en France » ,RDPC,1995.

16.Payet MS, droit de la concurrence et droit de la consommation,

DALLOZ, paris.

17.-WERY ETIENNE, "facture, monnaie et paiement électronique", juris-

classeur, paris, 2003.

d-Les jurisprudences:

1. cons. constit.19 janvier -22 janvier 1981.
2. CE 28 sept1945, Rec.
3. -CE .28 fev1947.
4. cass. crim,6 mars1958.bull.crim , n 231
5. Cass. Civ. 05 mai 1959 .j.c.p.1959 .
6. crim 23 juin .D.1962,579.
7. crim .25-06-1969 ,bull ,n 213
8. -crim ,10 juin ,1970,D,1970,532
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11.crim 04-05-1982, bull ,n113.
12..
13.crim ,24 nov .1983,Bull. crim.315.
14.cass.crim ,21 mais 1984,juris-classeur
15.crim ,22 mai 1986 ,Bull.crim .
16.cass  -Crim .07mars1918,s.1921 .1989

17.Cass.crim .14 mai1990, bull.crim.
18.cass-crim05/04/1995 pour voir, N94/81 juris data n 1995 – bulletin crim
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 قـــــــمة املالحــقائ

 

 



 
 

 :ملخص 

أولى المشرع أهمية بالغة للتصدي لكل الممارسات التي تخل باستقرار وشفافية المعامالت  
المعدل والمتمم  ، بقصد توفير أكبر  40/40التجارية وتم اتخاذ عدة تدابير قانونية  بمقتضى القانون رقم 

الجزائية للسوق من اختالل النظام الذي يفترض أن يقوم عليه، وهذا من خالل تطبيق  قدر من الحماية
الجزاءات الجزائية على أساس أن الجزاء الجزائي هو الذي يمكن من المحافظة على شفافية المعاملة 
التجارية في السوق ويعوض الدولة عن الخسائر التي تكبدتها من خالل الغرامات والعقوبات التي 

من هنا تثور أهمية دراسة جرائم الممارسات التجارية، بالنظر إلى األحكام الخاصة التي أوردها  .ضهاتفر 
لها المشرع في إطار القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، والتي تستدعي 

لدور الفعال للنهي الجزائي تطبيقها على حساب القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، من هنا يبرز ا
والحماية الجزائية الفعالة للسوق من هذه الممارسات التجارية غير المشروعة فهو  الذي يحقق الردع

 .الوسيلة الفعالة في يد الدولة لضمان االستقرار داخل السوق
 ارية تدليسية ، ممارسات تج السوق ، الحماية الجزائية ، جرائم الممارسات التجارية: الكلمات المفتاحية

 .شفافية ، نزاهة ، متابعة جزائية ، عدم فوترة ، عدم إعالم ،محضر معاينة، مصالحة

Résumé : 

      Le législateur attache une grande importance à la  lutte contre toutes les pratiques qui 

perturbent la stabilité et la transparence des transactions commerciales, alors plusieurs 

dispositions juridiques ont étés prises conformément à la loi 04-02 modifiée et complétée, afin 

de fournir le maximum de protection pénale du marché contre la perturbation de l’ordre, cet 

ordre sur lequel le marché est supposé être fondé, et ce par l’application de sanctions pénales 

car la sanction pénale assure le maintien de la transparence des affaires commerciales dans le 

marché et indemnise l’Etat pour les pertes qu’il peut subir par le biais des amendes et des 

peines qu’il impose. Cela explique l’importance d’étudier les infractions des pratiques 

commerciales, vu les dispositions spéciales que le législateur a consacré pour ses pratiques au 

sein de la loi qui détermine les règles appliquées aux pratiques commerciales, qui nécessite 

leur application au détriment des règles générales incluses dans le code pénal. D’où peut 

s’avérer le rôle effectif de l’interdiction  pénale qui assure une dissuasion et une protection 

pénale efficace du marché contre les pratiques commerciales illicites car c’est un moyen 

efficace   pour  l’Etat afin d’assurer la stabilité du marché. 

Mots clés : 

Marché, protection pénale, délit de pratiques commerciales, pratiques commerciales 

frauduleuses, transparence, loyauté, poursuite pénale, non facturation, défaut d’information, 

procès verbal de constatation, réconciliation 
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