


 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 
ني بحبهما و رضاهما ، لطالما وقفا معي سندًا في أوقات الفرح إلى من غمرا
أوصاالني الى هذه المرحلة ، الوالدين الكريمين أطال اهلل في الذين    و الصعاب

 .عمرهما و متعهما بالصحة و العافية 
 .الحياة حالوة هذه إلى أخوتي و أخواتي ، إلى الغاليين

 .إلى الصغيرة بشرى نسيبة 
 .الكريمة عائلتي لىإ

 .ا الحب و اإلحترام نكل من  يكن لإلى 
 

 

                                           عينة خباب                                                                          



 فانو عرشكر 
ولك   و لك الحمد بعد الرضى، لك الحمد إذا رضيت ، و اللهم لك الحمد حتى ترضى

 الحمد على كل حال. 

 أبتدئ بشكر المولى عز وجل الذي رزقنا حسن التوكل عليه وعلى نعمه الكثيرة. 

  ، فإنني" اهلل  يشكر ال  الناس  يشكر ال من:"  وسلم عليه اهلل  صلى قوله  من وانطالقا 
 هذه على  إلشرافها ،"  سلمة لدغش"  المشرفة الدكتورة األستاذة  إلى  ربالشك أتقدم

 بالشكر  أتقدم كما ، واالحترام التقدير فائق مني  فلها القيمة نصائحها وعلى المذكرة،
 أن  دون  المذكرة، هذه  مناقشة بقبول  تفضلوا الذين المناقشة لجنة أعضاء لألساتذة
 عباس. وخاصة الدكتور حمزة تناألساتذ  الخاص الشكر  المقام  هذا في أنسى

لى كل شخص  لكل من قدم لي نصيحة أو  و لم يبخل بوقته ولم يقصر بجهده، وا 
    .ساعدني على المضي قدماً و أنارني بفكرة 



 

 
 

 مقدمة
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 ة ـــ مقدم
 عن متميزة طبيعة ذات جرائم وهي االقتصادية جريمة إختالس األموال العمومية من الجرائم إن  

ويعد اختالس المال العام من أكثر األعمال خطورة على اإلقتصاد الوطني بالنظر ، األخرى الجرائم
الموارد المالية التي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق إلى ما يسببه من استنزاف للكثير من 

 تتحمله عنها الناتج والضرر للدولة، الوطني تمس باالقتصاد فهي ،التنمية في مختلف المجاالت
 قوانين   لها  أفردت  من  الدول  من  فهناك  الجرائم  الجزائي لهذه  للنظام  ، وبالنسبةهيئاتها  إحدى  أو   ةالدول

 قانون  في  بإدماجها  العامة  للقواعد  وفقا  أخرى جرمتها  ودول العقوبات،  قانون  ضمن  تدخل  ال  خاصة
 الدولة   أولت  لذا  للدول،  االقتصادي  التوجه  تطور وتغير حسب وتتغير  تتطور  الجرائم  وهذه  العقوبات
تها القانونية لتتماشى مع االتفاقية األممية لمكافحة ومت منظعدلو  لمكافحتها بالغة أهمية الجزائرية

 128- 04مرسوم رئاسي رقم والتي صادقت عليها الجزائر ب 2003أكتوبر  31الفساد )المكسيك( 
حفظ، على يتضمن التصديق بت 2004أبريل سنة  19الموافق  1425صفر عام  29مؤرخ في 

خاصا يجرم االختالس والرشوة والمحاباة   لفساد قانونا  ، وأفردت  ل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
رغبة منه في حماية هذا المال من كل كاته الموظف على تقديم تصريح حول ممتلويحمل  ،وغيرها

 .وعقوبات تتناسب وطبيعته  ءاز تالس المال العام(، وأقر له ج تجريم هذا الفعل )اخو نتهاك أو اعتداء  إ

 تستنزف   التي  هذه الجرائم  خطورة من  لحدل  الوقاية من الفساد و مكافحته،خالل قانون   من  يا  فسع   
 يرتكبها الموظفون التي االختالس جرائم خاصة الوطني، االقتصاد في وتؤثر العمومية الخزينة

 والحفاظ عليها،  األموال حماية أجل نم فيهم وضعت التي الثقة منتهكين وظيفتهم بحكم العمومين
 ها.خطورت  من للحد وقائية إجراءات بوضع قامت أين

و مكافحة اإلختالس األموال العمومية   يعتبر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إطارا مرجعيا لمنع  
و  المجتمع،   عموما ، فاإلعتداء على العام  العام بمثابة اإلعتداء على جموع أفرادالفساد خصوصا  

المال العام بكل الطرق المتاحة لها، في إطار القوانين الوطنية و تقع على الدولة مسؤولية حماية 
 األممية. مجسدة بذلك ماتم التصديق عليه من اإلتفاقيات الدولية و 

إلطار نقدم هذه األطروحة لمعرفة آليات حماية األموال العمومية  من جريمة اإلختالس، و في هذا ا  
 عليه الجزائر من اتفاقيات دولية.دقت اص على المستوى الوطني في إطار ما
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 أهمية الموضوع: 
تهدف الدراسة الى التعرف على خصوصية جريمة االختالس التي يقوم بها الموظفون بتحويل   

و اتخاذ  ،االنتشار الفاضح لجرائم االختالس اسبة أداء مهامهم ون التصرف فيها بم حيازة األموال و 
مر األ، سلوك للموظفينلللنظام العام و ومدونات قواعد ا  منافيا   انحرافيا   ن الموظفين سلوكا  مالكثير 

ما يحتم على المشرع اتخاذ أنجع  ،جتماعي للدولةقتصادي  اإلعلى الوضع اإل الذي انعكس سلبا  
براز السبل و اآلليات الكفيلة بمحار منها و مكافحتها  الوسائل للوقاية  .تهاب، وا 

 أسباب اختيار الموضوع:
 ،قة بقضايا الفسادلا الجزائر مؤخرا المتعهدهحداث التي تشالموضوع األ هذا أسباب إختيارمن   

موال العامة من المرتكبة من قبل إطارات سامية من الدولة التي أدت إلى إلحاق ضرر جسيم باأل
، فلم تسلم الوظيفي هممنصب  ين بذلكلا لمصالح شخصية مستغهلالو إساءة إستغ إختالسها، اللخ 

 .هم في أدنى هرم الوظيفة العموميةاألموال العامة من أدي من هم في أعلى هرم السلطة و ال من  

 : أهداف الدراسة 
إلـى إبـراز أهـم الجهـود تسليط الضوء على جريمة اإلختالس، و    الى  تهـدف هـذه الدراسـة باألسـاس  

ألجل توفير الحماية الالزمة للمال العام، سواء كانت آليات وقائية   ونـا  المبذولـة واآلليـات المكرسـة قان 
األموال     ستعملتها الدولة  لحمايةإدارية التي  األدوات اإل  على  الضوء  إللقاء  كمحاولة  تأتيف  ،ةأو ردعي 

الس ت و اإلخ  موما  ع الفساد ظاهرة تفشي مع الجزائر هاالعمومية، وذلك طبقا للمستجدات التي تعرف
نحرافات التي ، والتي لحقت بجل القطاعات العمومية من خالل مختلف التجاوزات واإلصوصا  خ 

 .تطال المال العام

 إشكالية الدراسة:  
ن المال العام يعتبر من بين األدوات األساسية لتحقيق المصلحة العامة المستعملة من طرف إ  

منه لحمايته من االعتداءات   ألهميته و سعيا    و نظرا    ،الدولة و أشخاصها اإلعتبارية و مرافقها العامة
ختالس األموال  العمومية إقر المشرع إجراءات لحد من  أ  ،الموظف العمومي  طرف  منو اإلختالس  

 نطالقا مما سبق نطرح اإلشكالية التالية:إ ،ضحت تنخر الخزينة العموميةأالتي 
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 إداريًا ؟حمايتها سعى لف يكو لعامة كيف عالج المشرع الجزائري جريمة إختالس األموال ا

 و من هذه اإلشكالية تتفرع منها تساؤالت فرعية أهمها:

 ما المقصود بجريمة اإلختالس؟

 ال العمومية األخرى؟و مكيف نميز بين جريمة اإلختالس و الجرائم الماسة باأل

 من هو الموظف العمومي؟

  ؟01-06الفساد ومكافحتهماهو الجديد الذي أتى به قانون الوقاية من 

 منهج الدراسة :  
رتأينا أن تكون دراستنا لموضوع إجوانب الموضوع وما يثيره من تساؤالت متفرعة، بلإلحاطة   

بإعتباره األنسب  ،بإتباع المنهج  الوصفي التحليلي اآلليات اإلدارية لمكافحة اختالس المال العام،
إلختالس في نظر المشرع، النصوص المتعلقة بجريمة او الذي سوف يظهر من خالل حصر بعض  

 . تحليل بعض المفاهيم و اإلستعانة بمجموعة من الكتب والمراجع ذات الصلة بالموضوع و 

 صعوبات الدراسة :

كون المراجع الجزائرية تكاد تكون منعدمة، ،  من الصعوبات التي واجهتنا هي قلة الدراسات القانونية  
شريعات الدولة العربية  بشكل مستفيض إال أنه في حين أنه تم التطرق إلى الموضوع في أغلب ت 

هذه دفعنا إلى اإلستعانة بمما  نها جرائم سرقة يقوم بها أي شخص،أتناولوا جرائم اإلختالس على 
 .لجزائريةالمراجع بما يتطابق مع المراجع و القوانين ا

 خطة البحث : 
صوص القانونية التي تحكم جريمة مراعاة لكل ماتقدم، حاولنا تقسيم عملنا هذا لدراسة مختلف الن   
الفصل الثاني   و  : الفصل األول تناولنا فيه مفهوم جريمة اإلختالس،وفق خطة كاآلتي    ،ختالساإل

اآلليات اإلدارية لمكافحة جريمة إختالس األموال العامة .



 

 

  
 الفصل األول 

 اإلختالس ماهية
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همية كبيرة لضمان قيام أ من له مال للدولةية ساسأركيزة اذا مما ال شك فيه ان المال العام و   
جب توفير الحماية فو المؤسسات ذات النفع العام بوظائفها األساسية، و    و أالمؤسسات العامة للدولة  

ا، ومن اخطر هذه االفعال التي به حتى يحقق الوظيفة المنوط القيام القانونية الالزمة لهذا المال،
، فهذا الموظف هو جريمة االختالس ذا المالبه خرىأو ب أ تصدر من الموظف الذي يتصل بصورة
على عاتقه يقع االلتزام  ختصاصه و هو موضع ثقتها، و إيمثل في عمله سلطة الدولة في حدود 

ذا صدر منه فعل يمثل عدوان على المال العام يكون بذالك إدية وظيفته، فأثناء ت أاهة  نز مانة و الباأل
تحول   لكي  بها ن يتحلىأاهة التي يجب  نز مانة والباأللتزام  خل باإلأو    هدر الثقة التي وضعت فيهأقد  

 بينه و بين وقوع جريمة اإلختالس .

هذا الفصل  تعريف جريمة االختالس، ثم نميز هذه الجريمة عن بعض الجرائم سنتناول في   
الجريمة في في حين نبين أركان هذه ، المشابهة لها التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات 

  .الثاني  المبحث
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 مفهوم اإلختالسالمبحث األول : 
يؤدي الى إحتكاك الموظف بالمال العام فتقع   مما  يشكل المال العام أساس المعامالت اإلقتصادية،  

س تعتبر من بين أخطر الجرائم إضرارا بالمال العام، الخت س المال العام، فجريمة اإلالخت إجريمة 
 و ضبط صيغ استعماله. حمايتهالمشرع إلى  الذي سعى

 المطلب األول :تعريف اإلختالس  
التعريف  الى للتعريف اللغوي ومن ثم االنتقال ثانيا   التطرق أوال   ختالسيستلزم لتعريف جريمة اإل   

 :وهذا ما سيتم بيانه على النحو اآلتي  ختالسالتعريف القانوني لإل عند فقهاء الشريعة ثم  ثالثا  

 يول: التعريف اللغو الفرع األ

الحركة:  الشيء: خلسه، والنظر: نظر خفية، الخطى: سار خفية، والقارئ( خلس) اإختالسختلس: إ
 .1لم يبلغها ويقابله اإلتباع وهو تبليغ الحركة حتى تصير حرف مد

َخَلَسُه ، نجد أن "اَلَخلس: األخذ في نزهة و مخاتلة بمعنى  ختالسبالعودة إلى المفهوم األصلي لإل
 2فهو َخالْس، وخاَلس".   َيْخُلُسُه ، َخْلس ا، َوَخلسُه إياهُ 

ختلسه  وتخلسه إذا وا  وورد في مجلد لسان العرب:" هو األخذ في نزهة  ومخاتلة، وخلس الشيء    
عند فقهاء  ختالسس أي شجاع حذر، واإلإستلبه،  وتخالس القوم الشيء أي تسالبوه  ورجل مخال

غير حرز، والمخاتلة في اللغة هي مشُي الصياد قليال  ة عن أخذ الشيء مخاتلة مناللغة هو عبار 
  3قليال في خفية لئال يسمع الصيدِ ِحسه". 

و  ،في حين يعرفها آخرون" بأنها مجموعة األعمال المادية أو التصرفات التي تالزم نية الجاني  
بحوزته  وذلك بتحويل حيازته للمال من ر عنها في محاولته االستيالء التام على المال الذي يعب 

 .4مؤقتة إلى حيازة دائمة و تامة "حيازة ناقصة و 

 

 
 30ص 1968دار المشرق، بيروت، ب ط ، انطوان نعمة ، المنجد األبجدي ،   1
 .76، ص2000، دار الكتب العلمية، لبنان ،  5الحميد هنداوي، المحكم والمحيط األعظم، طبعة أولى، جعبد  2
 85ال الدين، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار المعرفة، القاهرة ،دون سنة نشر، صأبو الفضل جم 3

 .90، ص2015لى، بيت الحكمة، الجزائر، محمد رضا عيفى، جريمة إختالس المال العام، طبعة أو    4
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 في الفقه االسالمي  اإلختالس  تعريفالفرع الثاني : 

  :كما له تعاريف عديدة لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية منها على الخصوص  

  .يد المالك  والذهاب به بسرعةالمختلس هو: المختطف للشيء من البيت أو من  عند الحنفية:*

  .ويبادر بأخذه منه على غير وجه االستمرار  الخلسة أن يأخذ الشيء متسارعا   عند المالكية:*

  .المختلس هو من يأخذ المال  ويعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك عند الشافعية:*

ه والمختلس: إختالسستخفى في ابتداء  إنما  ا  نوع من الخطف والنهب،   و   ختالساإل  *عند الحنابلة:
ئم أخذ المال في الفقه اإلسالمي اعن غيره من جر   ختالسالذي يخطف الشيء  ويمر به،  ويميز اإل

 .1)السرقة ، الغصب، النهب(

 لإلختالسالتعريف القانوني الفرع الثالث : 

مؤقتة في خدمة هو أن يقوم موظف يحمل لقب قاضي أو شخص تولى وظيفة أو وكالة ولو كانت    
حتجاز بدون وجه إحتيال، إ، إخفاء، إختالسالدولة، اإلدارات العمومية، األجهزة المصرفية بتبديد، 

بحكم   منقولة كانت بين يديه  أو أمواال    حق ألموال عمومية أو خاصة، أو وثائق ومستندات أو عقودا  
 .2وظيفته، مما يشكل حسب الضرر عقوبة سالبة للحرية 

األموال العمومية  وتجريمها مع بيان العقوبة   إختالسزائري بالنص على جريمة  لمشرع الج لقد قام ا  
الملغاة  119المقررة لها، بحيث كان من قبل ينص عليها في قانون العقوبات الجزائري في المادة 

المتعلق بالوقاية من الفساد  ومكافحته حيث نص   20/02/2006المؤرخ في    01-06بالقانون رقم  
إلى عشر  02ما يلي:" يعاقب بالحبس من سنتين منه على  29على هذه الجريمة في المادة فيه

دج كل موظف عمومي يختلس أو يتلف 1.000.000 دج إلى  200.000، وبغرامة من  10سنوات  
وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح   أو يبدد أو يحتجز عمدا  

أو خاصة أو أشياء أخرى ذات   متلكات أو أموال أو أوراق مالية عموميةشخص أو كيان آخر أية م
نما قام بتعديلها  قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها".  ولكن المشرع لم يبق على هذه المادة  وا 

المعدلة بما يلي:  29، بحيث جاءت المادة 2011أوت   2المؤرخ في  14-11بموجب قانون رقم 

 
 55،ص 2007الرياض،  ب ط، لوم األمنية، محمد األمين البشرى، الفساد والجريمة، منشورات جامعة نايف العربية للع 1
 .55، ص1992ابتسام القوام، المصطلحات القانونية للتشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية الفنون المطبوعة،الجزائر  2
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دج إلى 200.000 من  سنوات  وبغرامة 10إلى عشر 02من سنتين  "يعاقب بالحبس
أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل   دج ،كل موظف يبدد عمدا  1.000.000

على نحو غير شرعي لصالحه  أو لصالح شخص أو كيان أخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق 
 1به".ت قيمة عهد بها آلية بحكم وظيفته أو سبمالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذا

 ختالسالحكمة من تجريم اإلالفرع الرابع : 

 :إن الحكمة من تجريم هذه الجريمة تتمثل في أمرين هما  

 ستغاللها حفاظا  ا  فإذا كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها و  حماية المال العام:-1
مي األموال العامة المخصصة وة، فإن عليه من باب أولى أن يح على الثقة العامة بتجريمه للرش

،  فالهدف من 2والتبديد من قبل الموظف العام أو من في حكمه ختالسلسير المرافق العامة من اإل
 هو حماية المال العام على أساس أن هذه الجريمة ترتكب ضد المصالح  ختالسوراء تجريم اإل
 عاما    سواء كان محله ماال    ختالسعندما جرم فعل اإل  المشرع الجزائري، وهذا ما فعله  3المالية للدولة 

   .اخاص   أو ماال  

ليس المصالح المالية  ختالسإن المصلحة المحمية من وراء تجريم اإل حماية الوظيفة العامة:-2
نما روعي ضمان عدم اإلخالل بواجبات الوظيفة الخاصة باألمانة والثقة والنزاهة ، ألن   جرائم فقط، وا 

هي من جرائم ذوي الصفة التي ال ترتكب إال أن الموظفين العامين، وبالتالي فإنها تعد  ختالساإل
 .4من جرائم الوظيفة العامة

تشمل كل من المصالح المالية للدولة  ختالسة من وراء تجريم اإلوبهذا فإن المصالح المحمي   
 ق وأهداف الوظيفة العامة.وللخواص وضمان تأدية النشاط اإلداري بالشكل الذي يتف

 رائم المطلب الثاني: تمييز جريمة إختالس العام عما يشابهها من الج

 
لصادر بالجريدة الرسمية ا 2011أوت  02المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  01-06المعدل والمتمم للقانون  14-11القانون  29المادة  1

 . 2011غشت  10في  44رقم 
 .88ص  1998، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ب ط،عبد ااهلل سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص،  2
 .62ص2003لشرق األوسط ،الرياض، ، مطابع ا،ب طسليمان بن محمد الجريش، الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية  3
د، برنامج إدارة الحكم في الدول سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا 4

 .42، ص  2010العربية، برنامج األمم المتحدة ،اإلنمائي 
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هي جريمة مستقلة بذاتها لها أركانها  ومميزاتها الخاصة إال أنه قد  ختالسرغم أن جريمة اإل  
رائم ذلك وجب تمييز هذه الجريمة على بعض الج لو  ، يختلط على البعض بينها  وبين جرائم أخرى

  :كالتالي

 خاصالمال ال إختالسالمال العام عن  إختالسالفرع األول: تمييز جريمة 

جريمة واحدة في المال العام والخاص ولكن في الحقيقة هناك فرق يظهر  ختالسقد يبدو أن اإل  
  :فيما يأتي

  :أوجه الشبه -1

المال الخاص ليست  إختالسة المال العام  وجريم إختالسفي الحقيقة أن أوجه الشبه بين جريمة  
  :للتشابه الموجود بين الجريمتين بحيث تتشابه الجريمتين فيما يلي كثيرة نظرا  

  .سمالمال الخاص من حيث اإل إختالسالمال العام  وجريمة  إختالستتشابه جريمة  ▪
س كال الجريمتين تقومان على نقل الجاني لملكية المال الذي بحوزته بسبب مهامه  والذي لي  ▪

 . ملكه إلى ذمته المالية الخاصة

   :وجه االختالف:  وتتمثل فيما يليأ -2

أما الجريمة الثانية تقع على المال   ،المال العام ال تقع إال على المال العام  إختالسإن جريمة   ▪
  .الخاص في القطاع الخاص

ام، بينما األموال العمومية يجب أن يتحلى الجاني بصفة الموظف الع إختالسلقيام جريمة  ▪
ي يعمل في القطاع المختلس منه بأي صفة كانت ال في القطاع الخاص فهو شخص عاد

 .1يهم
تخص  29كل من الجريمتين نصت عليها مادة خاصة في قانون مكافحة الفساد فالمادة  ▪

الممتلكات في القطاع الخاص نصت عليها المادة  إختالسوأما  ،األموال  إختالسجريمة 
مة سنوات  وبغرا  5أشهر إلى    6ن  والتي تنص على: "يعاقب بالحبس من  من نفس القانو   41
دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل 500.000دج إلى 50.000من 

 
 26، ص2014 دار هومة للنشر و التوزيع، ، 2جزء ،14طقانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، الوجيز في ال 1
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أية ممتلكات أو   ختالسإفيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري تعمد  
 . 1مهامه" رى ذات قيمة عهد بها إليه بحكمأموال أو أوراق مالية خصوصية أو أشياء أخ 

في القطاع الخاص على المال الذي يعهد به إلى   ختالسحصرت اإل  41ومن هنا تبين أن المادة    
 . 2 في القطاع العام حسب وظيفته ختالسفي حين يمتد اإل ،الجاني بحكم وظيفته

 متلكات على نحو غير شرعيالمال العام عن استعمال الم إختالسلفرع الثاني: تمييز جريمة ا

ستعمال الممتلكات على نحو غير شرعي هو الفعل المنصوص عليه  والمعاقب عليه في إن إ  
األموال  إختالسمن قانون مكافحة الفساد، وهذه الجريمة ال تختلف كثيرا عن جريمة  29 ادةمال

يضا إال أنها تختلف العمومية بحيث تشترك معها في جل أركانها  وكذلك تتفق معها في القمع أ
ثل في استعمال الممتلكات على نحو معها في سلوك المجرم الذي تنفرد به هذه الجريمة  والذي يتم

ستعمال هاتف المؤسسة أو حاسوبها، وال تقتضي هذه إشرعي لصالحه أو لصالح غيره، ك غير
على النحو الذي سبق الجريمة االستيالء  وتملك المال بل يكفي مجرد استعماله بطريقة غير شرعية  

  .3 بيانه

 ةالمال العام عن جريمة السرق إختالسالفرع الثالث: تمييز جريمة 

ولكن لكل منهما معنى خاص بحيث  تتشابهان في أمور   ختالسالسرقة بمفهوم اإلقد تختلط فكرة    
  :وتختلفان في أخرى

  :أوجه الشبه -1

  .نقولةلسرقة تقعان على األموال الماألموال العمومية  وجريمة ا إختالسكل من جريمة  ▪
  .قائم في كال الجريمتين إلختالسإن فعل ا ▪
المال العام  وجريمة السرقة يتطلب القصد العام   تالسإخالركن المعنوي في كل من جريمة  ▪

  .والقصد الخاص

 
 10، صالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 01-06من قانون  41المادة  1
 45، صالسابق المرجع، 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جزء  2
 47، صقبجع الساالمر  ، 2الجزائي الخاص، جزء أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون  3
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فال ، ختالس المال العام مع جريمة السرقة في أنهما ال يكونان إال عن عمدإتشترك جريمة  ▪
 .1ر أن تكون كال الجريمتين عن خطأ أو إهمالكن تصو يم

  :أوجه االختالف -2

 ادةماليعتبر المشرع جريمة إختالس المال العام ضمن جرائم الفساد  ولذلك نص عليها في  ▪
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06 انونمن ق 29

 350 ادةمالا المشرع ضمن ولذلك نص عليه ،بينما جريمة السرقة فهي ضد األموال فقط  ▪
 .2ا غير مملوك له يعد سارقا" ختلس شيئ  إن  قانون العقوبات  والتي نصت على ما يلي:" كل م

قائم في الجريمتين إال أن معناه يختلف من الجريمة األولى إلى  ختالسرغم أن فعل اإل ▪
 .الثانية

لك على حيازة شيء م ويعني االستيالء ،ففعل اإلختالس هو الركن المادي لجريمة السرقة  ▪
ويشترط   ،ونقله إلى ذمته الخاصة عن طريق نزعه  وبدون علم المجني عليه  ورضاه    ،الغير

ن سلم إليه فليس  لقيام هذا الفعل أن ال يكون المال بحوزة الجاني أصال  وأال يسلم إليه  وا 
جريمة ، أما فيما يخص 3 من طرف مالكه أو ممن له صفة عليه أو يكون عن طريق الخطأ

عليه من  يقوم فعل اإلختالس على تحويل األمين حيازة المال المؤتمن مال العامإختالس ال
  يك.حيازة وقتية على سبيل األمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمل

المال العام يكون خلسة   إختالسأما في جريمة ، في السرقة يكون بالعنف  ختالسفعل اإل ▪
 .4وبهدوء

حتى تقوم  ،األموال العمومية يشترط في الجاني صفة الموظف العمومي سإختالفي جريمة  ▪
 .الجريمة عكس جريمة السرقة التي ال يشترط فيها أي صفة بالنسبة للجاني

أما السرقة فتكون على المال المنقول ،  هو مال الدولة أي المال العام  ختالسمحل جريمة اإل ▪
الدولة مثل سرقة الماء أو الكهرباء أو  المملوك للغير الذي قد يكون أي شخص عادي أو 

 . 5الغاز
 

 .07، ص1992، دار الفكر للنشر والتوزيع، لم تذكر بلد النشر، 1نائل عبد الرحمان،اإلختالس دراسة تحليلية مقارنة، طبعة 1
مؤرخة  49الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، الصادر ب 1966يونيو 8في  156- 66من األمر رقم  350المادة  2

 1966يونيو 11في 
 .  26ص، 2013، الجزائر،،  للنشر و التوزيع، دار هومة 1جزء،  13طي الخاص، ئأحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزا 3
 .28نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعة،  4
 .273ص  2006المؤسسة الجامعية للنشر، لبنان ، ب ط، قسم الخاص، على محمد جعفر، قانون العقوبات، ال 5
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يكون بسبب وظيفته   ختالسوفيما يخص طريقة وصول الجاني لمحل الجريمة، ففي جريمة اإل ▪
 . فيحوز المال بهدف إدارته أو ما شابه ذلك تحت عنوان الثقة  وبطريقة قانونية

ن كان بطري  ▪ قة غير قانونية أو خطأ أو هو أما السرقة فالمال أصال ال يكون بحوزة الجاني  وا 
 . يسرقه

وال يمكن الخلط بينهما، بحيث تتميز كل  ختالسختالفات بين جريمة السرقة واإلإإذن هناك عدة 
 . واحدة منهما بخصائص تميزها عن األخرى

  األمانةالمال العام عن جريمة خيانة  إختالسالفرع الرابع: تمييز جريمة 

  :التشابه واالختالف كما يلين  أوجه مجموعة مويكمن التمييز في   

 به :أوجه الش -1

تتفق الجريمتان من حيث الجوهر إذ هو تحويل الحيازة الناقصة  وتتمثل في حيازة المال  ▪
سم المجني عليه  ولحسابه في خيانة إوحيازته ب   ،ختالسباسم الدولة  ولحسابها في جريمة اإل

 . المالكلحائز لتصبح نية تتغير فيها نية ااألمانة إلى حيازة كاملة 
وهي خيانة الثقة من جهة   ،كذلك تشترك الجريمتان في العلة التي تقف وراء تجريمهما ▪

  1.عتبارهما من جرائم النية من جهة أخرىإواستحالة تصور الشروع فيهما ب 

 ف :ختالأوجه اإل -2

مانة قابلة ألن ن جريمة خيانة األال تقع إال من موظف عام في حين أ ختالسإن جريمة اإل ▪
  .ع من أي فردتق

المال العام على األموال التي يحوزها الموظف بسبب وظيفته أما في  إختالستقع جريمة  ▪
جريمة خيانة األمانة قد تكون بمقتضى حيازة الجاني عقد من العقود المعدودة في القانون 

بحيث نصت عليها  ،2وكالة  أو الحراسة سم آخر  ولحسابه مثال كعقد الوديعة أو الإب  ماال  
أو   تجارية أو نقودا    أو بدد بسوء نية أوراقا   " كل من اختلسمن قانون العقوبات      376  ادةمال

لتزام أو إبراء لم تكن قد إتتضمن أو تثبت  مالية أو أية محررات أخرى أو أوراقا   بضائعا  
ستعمال أو ألداء إلرية  و عا  الوكالة أو الرهنسلمت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو  

 
 .165.ص1989سكندرية. دار المطبوعات الجامعية، اإل، ب ط ، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات،  1
 .165محمد زكي أبو عامر، نفس المرجع، ص 2



 الفصـــل األول 

13 
 

 ،ستخدامها في عمل معين ستعمالها  وإلعمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها إل
 . 1بمالكي أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة"  وذلك إضرارا  

تقع على العمومية  األموال    إختالسجريمة    أما،  تقع جريمة خيانة األمانة على المال الخاص ▪
 . المال العام

األموال العمومية هي من جرائم الفساد  والمشرع جرمها لحماية  إختالسكما أن جريمة  ▪
  .المصلحة العامة أما خيانة األمانة لحماية المصلحة الخاصة

العام هو صورة  المال إختالسوهكذا يتبين الفرق بين الجريمتين إذن يمكن القول أن جريمة  ▪
 .2ن خيانة األمانةمشددة ع

 فةستثمار الوظيإاألموال العمومية عن جريمة  إختالسالفرع الخامس: تمييز جريمة 

القانوني في الضريبة والرسم وجريمة أخذ  التخفيض غير إن جريمة الغدر  وجريمة اإلعفاء أو   
الفساد  منصوص عليها في قانون الوقاية من الهي من جرائم الفساد  ،فوائد بصفة غير قانونية
على عكس بعض المشرعين   رع الجزائري نص على كل جريمة على حدى،ومكافحته الجزائري، فالمش

ستثمار الوظيفة ومثال ذلك ما أخذ به المشرع اللبناني إالذين جمعوا بين هذه الجرائم تحت عنوان 
  .قانون العقوبات من 362و  361في المادتين 

ستثنى إوهناك من    الجرائم  وجمعوها تحت مصطلح الغدر  أما بعض المشرعين فقد نصوا على هذه  
ضافة لكل هذا هناك قواسم مشتركة بين هذه الجرائم  وجريمة  ،فقط مسألة الضرائب والرسوم وا 

 .3ختالساإل

  :أوجه الشبه -1

المال العام في عنصر الصفة أي صفة  إختالستشترك الجرائم المذكورة أعاله مع جريمة  ▪
  .عموميا   الجاني أي يجب أن يكون الجاني موظفا   الموظف العمومي في

والغدر  ومسألة تخفيض   ختالسويمثل محل الجريمة  وهو المال العام بين جريمة اإل ▪
 .اشتراك بينهم الضرائب والرسوم عنصر

 
مؤرخة  49ات الجزائري المعدل والمتمم، الصادر بالجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون العقوب 1966يونيو 8في  156- 66من األمر رقم  376المادة  1

 .1966يونيو 11في 
 .65ص 1984لخاص، دار النهضة العربية، ، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم ا 2
 .55، صالسابق  ، المرجععلي محمد جعفر 3
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المال العام في طريقة وصول الجاني لمحل الجريمة   إختالستشترك هذه الجرائم مع جريمة  ▪
 .وهي بسبب الوظيفة

  .1وتشترك أيضا في القصد الجنائي العام  والخاص ▪

  :ختالفأوجه اإل -2

في الركن المادي فبالنسبة للغدر يتحلل ركنه المادي إلى  ختالستختلف هذه الجرائم عن اإل ▪
 واألخذ إضافة إلى محل النشاط. ،عنصرين أال وهما النشاط والمتمثل في الطلب

أو تتجاوز ما هو ، غ مالية غير مستحقة األداءبحيث يتحقق ركنه المادي بفعل قبض مبال ▪
على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة    ااء  مستحق ويستوي بعد ذلك إن تم الحصول على المال بن 

المتعلق بالوقاية من   01-06من القانون    30وهذا حسب المادة    ،أو بإصدار أمر للمرؤوسين
وذلك حسب المادة  ،لضرائب والموثقويرتكب مثل هذه الجرائم كقابض ا ،الفساد  ومكافحته

من قانون  35مادة حسب ال ،والمحضر 2من القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق 40
المتضمن تنظيم مهنة المحضر، ومحافظ البيع بالمزايدة الذين يحصلون على الحقوق  والرسوم 

 .3المختلفة لحساب الخزينة العمومية 
فهو أيضا يتحقق   ،يض غير القانوني في حقوق الدولةأما في خصوص جريمة اإلعفاء  والتخف ▪

ركنه المادي بمنح أو أمر أو االستفادة من إعفاء غير قانوني للضريبة أو الرسم أو تخفيضه، 
من قانون مكافحة الفساد  31أو تسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة وهذا حسب المادة 

 . 4الجزائري
رع الفرنسي بجنحة غير قانونية  وهي ما يسميه المشأما بالنسبة لجريمة أخذ فوائد بصفة  ▪

التدخل أما المشرع المصري فيسميه بجريمة التربح، وركنها المادي يقوم على أخذ أو تلقي 
فائدة من عمل من األعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كان فيها أمرا بالصرف، 

 .مكافحة الفساد من قانون 35أو مكلفا بالتصفية وهذا حسب المادة 

 
 .56، صالسابق علي محمد جعفر، المرجع 1
، 13الرسمية العدد  المعدل والمتمم للقانون المتعلق بتنظيم مهنة الموثق الصادر بالجريدة 2006-02-20المؤرخ في  02-06من القانون  40المادة  2

2006 . 
 .29، صق بالسا المرجع ، 2جزء ،أحسن بوسقيعة  3
 .29ص، نفس المرجع، 2جزء ،أحسن بوسقيعة  4
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  1.ويختلف عن هذه الجرائم كلها  ختالسركنه المادي هو فعل اإلف ختالسأما اإل ▪

 العام ستيالء بغير حق على المال  المال العام عن جريمة اإل  إختالسالفرع السادس: تمييز جريمة  

العام بغير حق ستيالء على المال نتزاع حيازة المال من يد الغير، فجريمة اإلإستيالء لغة هو اإل  
وسواء كان ذلك لصالح   ،استيالء الموظف بغير حق على مال أو أوراق أو غير ذلك ملك للدولةهي  

كما أن لهذه الجريمة أيضا ما تشترك فيه مع جريمة  ،الجاني أو سهل ذلك للغير االستيالء عليه
  . األموال العمومية إختالس

 الشبه :أوجه  -1

في صفة الجاني  ختالسام مع جريمة اإلال العحق على الم ستيالء بغيرتشترك جريمة اإل ▪
  .كونه موظف عمومي

  .كال الجريمتان تقعان على المال العام ▪
  .2ستيالء هو صورة من صور المال العامكما نجد أن اإل ▪

  :أوجه االختالف -2

 تتم من قبل الموظف الذي يحوز ختالسعن االستيالء  فجريمة اإل  ختالستختلف جريمة اإل ▪
وهذا ما  ،ن تغير نية الحيازة إلى التملك تؤدي إلى قيام الجريمةالمال العام بحكم وظيفته  وأ

العام بحيث نجد أن الموظف يستولي على المال  ،ال نجده في جريمة االستيالء على المال
  .الموضوع تحت يد جهة تعتبر أموالها عامة أو يسهل ذلك للغير

 ،أو عنوة أو حتى احتياال   ينزع الموظف حيازة المال خلسة تتميز جريمة االستيالء بأنه قد ▪
 . األموال العمومية إختالسوهذا ما ال نجده في جريمة 

 أركان جريمة اإلختالس  : الثاني بحثالم
إال  ، و فيها أركانها األساسية رجريمة إختالس األموال العامة  كغيرها من الجرائم  يجب أن تتواف  

صفة الجاني وهو الموظف العمومي، إضافة الى  اإلختالس، فإشترط المشرعال نكون أمام جريمة 
 . وسنفصل ذلك فيما يلي ، الركن المادي و المعنوي

 
 .30، صالسابق  ،المرجع2،جزءأحسن بوسقيعة ،  1
 . 229، ص1999دار المطبوعات الجامعية، مصر ، ب ط، فتوح عبد اهلل الشادلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،  2
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 الركن المفترض  المطلب األول : 
رتباطها بعملية إداري، فضال عن  المال العام من أهم الجرائم المرتبطة بالفساد اإل  إختالسجرائم    إن  

الكبيرة القيمة، إلى إيداعها في بنوك تجه الحاصلون على األموال المختلسة تبييض األموال حيث ي 
عادتها بعد ذلك إلى البالد بصورة مشروعة سواء من خالل التصرفات العينية وا  أجنبية خارج البالد،  

والعالمية ، ومن البديهي أن الدولة والمؤسسسات أو من خالل تعدد قنوات المصارف المحلية 
سائل المادية الالزمة تتمكن من القيام بوظائفها كاملة، البد من اعتمادها على الو  العمومية حتى

التي تمكنها من إعمال مشاريعها على أرض الواقع، إذ البد أن تتاح لها األموال الالزمة لتدبير 
 إحاطة هذه األموال بحماية صارمة، وهذا ما يعرف بحماية المالمارفقها، لكن في نفس الوقت يتعين  

 .1العام 

العـام يأخـذ فيهـا الموظـف العمـومي أو المكلـف بخدمـة   عتداء صارخ على المالإ  ختالسجريمة اإلف  
يمـة عامـة مـال ال يحـق لـه أخـذه، بوسـائل محرمـة تنطـوي علـى الغـش والخيانـة، ولهـا آثـار سـلبية وخ 

ئم التقليديـة سـواء اخاصـة تختلـف عـن الجـر علـى االقتصـاد، فضـال  عـن  كونهـا جريمـة ذات طبيعـة 
مـن حيـث مرتكبيهـا ومسـتوى ثقـافتهم أو مـن حيـث الضـرر النـاجم عنهـا، فغالبـا  مـا يتسـم مرتكبـي هـذه 

مرتفع وخبـرة عاليـة فـي مجـال عملهـم ئم األموال العامة بمستوى ثقافي االجريمة  وغيرها من جر 
ئم غالبـا  مـا اار جـريمتهم، كمـا أن حجـم الضـرر النـاجم عـن تلـك الجـر آثـ  خفاءا  تمكـنهم من طمس و 

 .2يكـون بـالغ األثـر على االقتصاد القومي مما يتطلب قدارت خاصة وجهد مكثف لمواجهتها 

حيث ال تتحقق هذه الجريمة إذا لم يرتكبها ذا صفة  من جرائم ذوي الصفة ختالسن جريمة اإلذإ  
صة وهي أن أعاله، أشترط في الجاني صفة خا 29لتي حددها المشرع في المادة من الصفات ا
 الوقاية من الفساد و مكافحته.من  02كما هو معرف في المادة  عاما   يكون موظفا  

شخص عادي ال تتوافر فيه هذه الصفة   ، فكلعاما    وبهذا يشترط في صفة الجاني أن يكون موظفا    
  س.إختالالعام جريمة  عتداؤه على المالإال يشكل 

 
االتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول  في ضوء  دارسة قانونية تحليلية مقارنةعصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد  1

   .90صمصر، ، نبيةالعربية واألج
 .  30، ص  2014ت، ، بيرو  ب ط ، التفسير للنشر و اإلعالن نوري الهموندي ، جرائم األموال العامة و الوظيفة العامة في الشريعة اإلسالمية و القانون ،  2
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 هو مختص بحيازته بسبب أو بحكم كما يشترط أيضا أن يكون الموظف العام قد اختلس ماال    
 وظيفته، بحيث يكون له سلطة التصرف فيه، وأن يكون ذلك من مقتضيات العمل وداخال في

كم وظيفته الموظف الوظيفي، أي أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للموظف العام بحاختصاص  
 أو بسببها.

 و سنتناول في الفصل الثاني الموظف العمومي بالتفصيل.  

 الثاني: الركن المادي المطلب
هي  عناصر ثالثة ل ال، من خ العام س في القطاعختالالركن المادي في  من جريمة اإل يتحقق   

 :  ايأتيسنبين ذلك في مقة الجاني بمحل الجريمة و السلوك المجرم و محل الجريمة وع
 الفرع األول : سلوك المجرم 

أو اإلتالف أو التبديد أو االحتجاز بدون وجه حق  وهذا  ختالسو يتمثل سلوك المجرم في اإل  
    .من قانون مكافحة الفساد ومحاربته  سنبين في يأتي الصور المذكورة في القانون  29حسب المادة  

   :ختالساإل -1

ازة وقتية على سبيل األمانة إلى حيازة ة المال المؤتمن عليه من حي ويقصد به تحويل األمين حياز    
نهائية على سبيل التملك أو التمليك  ومن هذا القبيل مدير البنك الذي يستولي على المال كاملة 

  :، وقد عرفته محكمة النقض المصرية على النحو التالي1المودع به 

عل اعتبار أنه مملوك له، وهو معنى مركب من ف أنه تصرف الجاني في المال الذي بعهدته على≪ 
  .المال  ومن فعل قلبي يقترن به  وهو نية إضافة المال«مادي هو التصرف في 

 ختالسمع طبيعة الحيازة  والغرض منها، فاإل متعارضا   يكون تصرفا   ختالسوبذلك فإن فعل اإل   
  ة إلى حيازة كاملة.جوهره هو تفسير لنية المتهم من حائز للمال حيازة ناقص في

 سمه في حسابهإكعرض الموظف المال العام للبيع أو الرهن، أو وضعها ب   ختالسويتحقق فعل اإل   
 . ختالسالخاص، وهكذا يتحقق فعل اإل

 
 .26، صالسابق ، المرجع2ج ، ةعيقأحسن بوس 1
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بالفرنسية للتعبير   soustraction ستعمال المشرع الجزائري لمصطلحإوتجدر اإلشارة إلى أن    
المستعمل  détournement ناسبة بقدر مصطلحاألخذ، ليست موالتي تفيد   ختالساإل عن فعل

 .1بمعناه الحقيقي في هذه الجريمة  ختالساألمانة للتعبير عن فعل اإل في جريمة خيانة

هو صورة خاصة   ختالسفي جريمة خيانة األمانة بل إن اإل  ختالسيتطابق مع اإل  ختالسففعل اإل  
لجريمتين إذ هو يفترض حيازة الفاعل السابقة لف في اال يخت  ختالسمن خيانة األمانة، ففعل اإل

على الشيء أو المال المختلس إال أنها حيازة ناقصة أو مؤقتة ال تحيز له التصرف فيه تصرف 
المالك، فإن صدر عن الجاني سلوك يكشف نية في تغيير حيازته الناقصة للمال إلى حيازة كاملة 

قانونا بأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه،  ستالخفر اإل، وهكذا يتواختالسيتحقق فعل اإل
ويتحقق ذلك عمال بأن يظهر على هذا المال بمظهر المالك  وأن يتجه إلى اعتباره مملوكا له، 

نما هو عمل مركب من فعل  ،محضا  وليس نية داخلية بحتة  ماديا   إذن ليس فعال   ختالسفاإل وا 
 في ذلك نية داخلية هي نية التملك . تسانده المالك مادي هو الظهور على الشيء بمظهر 

أو حصول ضرر للدولة أو األفراد، فتبقى الجريمة   ختالسوال يشترط تحقق نتيجة معينة في فعل اإل  
قائمة  ولو قام الموظف الذي يختلس المال برده بعدما تصرف فيه تصرف المالك فال يقبل منه 

 .2 ختالسأنه بادر برده عقب اإلتلس أو ال المخالدفع بأنه لم يسبق تكليفه برد الم

هو ف ،األموال العمومية إختالسالمكون كسلوك المجرم في جريمة  ختالسإذن هذا هو فعل اإل  
من قانون مكافحة   29األموال العمومية حسب المادة     إختالسسلوك المجرم الذي يكون في جريمة  

 يكفي وحده بل يجب أن يقع على ولكن ال   الجريمة  الفساد ومحاربته، فهو يشكل فعل مادي في هذه
والبد من أن يكون هناك عالقة بين الجاني  ومحل الجريمة  وكل هذا يحقق   (أي محل الجريمة)مال  

 الركن المادي للجريمة المذكورة سابقا.  

 اإلتالف - 2

 
 .37،  صالسابق ،  المرجع2، جزءأحسن بوسقيعة 1
 . 43مرجع سابق ،ص ال على محمد جعفر،  2
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به  ضرارإلالشيء أو اك الشيء أو بإعدامه والقضاء عليه، و يختلف عن إفساد ويتحقق بهال  
التفكيك التام إذا بلغ الحد الذي   حراق والتمزيق الكامل و إلف بطرق شتى كاتال، وقد يتحقق اإلزئيا  ج 

 .1يفقد الشيء قيمته أو صالحيته نهائيا

ف مستحدثة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، تالإلشارة أن صورة اإلو تجدر ا  
الخاصة بتجريم فعل  119ضمن المادة  في قانون العقوباتالمشرع الجزائري  و لم ينص عليها

 .سابقا ختالساإل

ت أو العقود أو السندات المحفوظة في المحفوظات وراق والسجالألمر باألف إذا تعلق اتالإلو فعل ا  
الصفة فعل مجرم أو المسلمة إلى أمين عمومي بهذه  ،أو كتابات الضبط أو المستودعات العمومية

ن العقوبات ويشكل جناية، و عليه نكون أمام مسألة من قانو  158ه بموجب المادة و معاقب علي 
، و 2من قانون العقوبات  32حكام المادة  أل  شد طبقا  ألوصاف التي تقتضي تطبيق الوصف األتعدد ا

 من قانون العقوبات . 158يأخذ الفعل وصف المادة 

 التبديد - 3

يازته باستهالكه أو بالتصرف فيه لذي أؤتمن عليه من ح مين بإخراج المال األى قام اويتحقق مت   
ا القبيل كاتب الضبط ذتصرف المالك كأنه يبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، ومن ه

 . ثبات الذي يتصرف فيها بالبيع أو الهبةإلالمكلف بحفظ وسائل ا

مين بإخراج المال الذي أؤتمن ألام ايعة بأن التبديد يتحقق متى قستاذ الدكتور أحسن بوسقألوعرفه ا  
عليه من حيازته باستهالكه أو بالتصرف فيه تصرف المالك كأن يبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو 
هدية للغير و من هذا القبيل كاتب الضبط المكلف بحفظ وسائل اإلثبات الذي يتصرف فيه بالهبة 

شخاص وهو ألذي يمنح قروضا كمدير البنك ال سراف و التبذيرإلبديد معنى اأو البيع، كما يأخذ الت
 .جلألمشاريعهم وبعدم قدرتهم على الوفاء بالدين عند حلول ا يعلم بعدم جدية

 3.ختالسإلاس الشيء، فهو تصرف الحق ختالإو يتضمن التبديد بالضرورة   

 
 .39المرجع السابق، ص، 1جأحسن بوسقيعة،  1
 .أوصاف بالوصف األشــد من بينهامن قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة 32تنص المادة 2
 على التوالي37و 36المرجع السابق، ص  ،2،جحسن بوسقيعةأ 3
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 حتجاز بدون وجه حقاال - 4

حتجازه إسب، بل يتحقق أيضا ب أو تبديده فح ء على الشيء  الستي إليتوافر الركن المادي للجريمة با  ال  
وبدون وجه حق إذ عمد المشرع، حفاظا على الودائع، إلى توسيع مجال التجريم إلى التصرف   عمدا  

 .شأنه أن يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها الذي من

بمجرد احتجاز س في القطاع العام  الخت إلتحقق الركن المادي لجريمة او يكفي في هذه الصورة أن ي   
الجريمة عمدا و بدون وجه حق، إذ عمد المشرع حفاظا على الودائع إلى توسيع مجال التجريم   محل
حتجاز بدون التصرف الذي من شأنه أن يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها، ومن قبل اإل  إلى

ها التي يتوجب إيداعيرادات اليومية  إلفي هيئة عمومية الذي يحتفظ لديه باأمين الصندوق    وجه حق
 لدى البنك.

 االستعمال على نحو غير شرعي - 5

في نسختها بالفرنسية و تم استدرك   29وهي الصورة التي كانت قد سقطت سهوا من نص المادة     
 2المؤرخ في  15-11بموجب القانون رقم بمناسبة تعديل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  ذلك

 .1سنة  2011 وتأ

ستعمال الممتلكات و يستوي أن يستعمل الجاني إالجريمة في هذه الصورة بالتعسف في حقق و تت  
  . كان أو كيانا   لغرضه الشخصي أو لفائدة غيره، شخصا   المال

ستعمال هاتف المؤســـة إال كنتفاع الشخصي من المإلستعمال للغرض الشخصي ،أي اقد يكون اإل  
 يارة المصلحة خارج أوقات العمل و في غير الغرضال سستعمإغراض شخصية أو ألحاسوبها  أو 

 .المخصص لها

ستعمل المال بعينه لصالح الغير مثالها صنع آلة لصالح أستعمال لفائدة الغير سواء  و قد يكون اال  
لو سلم رئيس البلدية ألحد أصدقائه التجار إحدى شاحنات أو سلم للغير حتى ينتفع به، كما    الغيـــر،

ء على المال الستي و ال تقتضي هذه الجريمة اإل ه،قل بضاعته من مكان اقتنائها إلى متجر البلدية لن 
 .2ستعماله بطريقة غير شرعية إبل يكفي مجرد 

 
 1427محرم عام 21المؤرخ في  01-06،يعدل و يتمم القانـــون رقم2011اوت سنة2الموافق 1432رمضان عام  2مؤرخ في ال 15-11القانون رقم  1

 2011/ 08/ 10، بتاريخ  44و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،ج ر العدد:  2006اير سنةفبر 20الموافق 
  30ص حسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي ،المرجـع السابق،  2
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 مةالفرع الثاني : محل الجري

والمشرع الجزائري حدد في قانون مكافحة الفساد ما هو ، وهو المال العام الذي تقع عليه الجريمة   
األموال العمومية على عكس بعض المشرعين الذين  إختالسذي تقع عليه جريمة المال العام ال

  :اكتفوا بمصطلح المال العام دون تحديده، وحسب قانون مكافحة الفساد المال العام هو 

  :الممتلكات-1

ي: »الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة وكاآلت  02  ادةمالوقد عرفتها    
ملكية تلك الموجودات أو  غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية التي تثبت أو 

  .1وجود الحقوق المتصلة بها«

وشهادات المنح  ويقصد بالمستندات الوثائق التي تثبت حقا كعقود الملكية  واألحكام القضائية    
بطاقات  والشهادات كما يشمل هذا و...، ويقصد بالسندات كل المحررات التي تثبت صفة كال

والمالحظ أن المشرع توسع في   ،تكون لها قيمة  ولو معنويةالمصطلح األرشيف  وكل الوثائق التي  
تجريم في التشريع تعريفه للممتلكات حيث شمل غير المنقوالت أي العقارات التي لم يكن يشملها ال

لمنقولة ذات قيمة كالسيارات  واألثاث  وتشمل الممتلكات على سعتها كافة األموال ا ،السابق
كما تشمل العقارات من مساكن  صوغات المصنوعة من المعادن الثمينة  واألحجار الكريمة،والم

 .2وأراض  ،وعمارات

 األموال: -2

ورقية أو معدنية  وقد يكون المال محل الجريمة من األموال العامة ويقصد بها النقود سواء كانت     
 ،من األموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط  أو  ،يتها للدولةالتي ترجع ملك

أما األوراق المالية فهي   ،وأموال المتقاضين المودعة بين يدي المحضر  وودائع الزبائن لدى الموثق
 .3نقولة المتمثلة في األسهم  والسندات  واألوراق التجاريالقيم الم

  :قيمة األشياء األخرى ذات-3

 
 ، المرجع السابق. 01-06من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 2المادة  1
 .83ص ، السابق  ، المرجع2 جحسن بوسقيعة، أ 2
 .31،  صالسابق فتوح عبد اهلل الشادلي، شرح قانون العقوبات الخاص، المرجع 3
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وهي األشياء األخرى غير ما سبق ذكره  وبيانه، فاألصل أن تكون لهذه األشياء قيمة مادية     
يكون ورغم أنه ال تستبعد القيمة األدبية لعدم تخصيص المشرع القيمة المادية في النص، على أن 

ها تعريف الممتلكات: ومن قبيل هذه األشياء األخرى التي قد ال يشمل ل ،للتقويم بالما الشيء قابال  
ية كالمحاضر التي تحرر في إطار الدعاوي القضائية المدنية أو الجزائية األعمال اإلجرائية القضائ 

للحصول على حق،  كمحضر استجواب  وشهادة االستئناف أو المعارضة،  وعقود إلثبات حالة أو 
نقول أو عقار عهد به من قانون مكافحة الفساد بحيث يشكل كل مال م 29وقد جاء نص المادة 

قتصادية أو كانت إللجريمة، سواء كان للمال قيمة مالية أو    إلى األمين بحكم وظائفه أو بسببها محال  
 أو مبلغا   أو عقدا   أو مستندا   بل وقد يكون شيئا يقوم مقامه أو وثيقة أو سندا  ، قيمته اعتبارية فقط

لعمومية، ل أو األوراق المالية أو األشياء األخرى ا، ويستوي أن تكون هذه الممتلكات أو األمواماليا  
تابعة للدولة أو إلحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو خاصة تابعة ألحد األفراد أو لشخص معنوي، المهم 

  ف.أن تكون بحيازة موظ

ال  ومهما كان مشروعا أو  ،أو قليال   مال وجد بحيازة الموظف مهما كان كثيرا  ويشمل المحل كل   
لدى موظف مكلف بحفظه  وحراسته بمقتضى وظيفته  وال يهم إن كان   مصادر ومحفوظالح  سالالك

 .ختالسالالمركزية، المهم أنه مال عام  ويقع عليه فعل اإل للسلطات المركزية أو للسلطات ملكا  

 الثالث : عالقة الجاني بمحل الجريمةالفرع 

قة السببية الالعام أو الخاص توفر ع  ي القطاعس سواء فختاليشترط لقيام الركن المادي لجريمة اإل  
س ختالقة تختلف بين ما إذا كان اإلحيازة الجاني لمحل الجريمة و بين وظيفته، و لكن هذه العال  بين

   .في القطاع العام أو في القطاع الخاص

 مكافحتهفي القطاع العام تشترط من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و  ختالسففي جريمة اإل   
 أن يكون محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، في حين أنه في جريمة

لجريمة من نفس القانون العالقة السببية في محل ا  41في القطاع الخاص فتحصر المادة  ختالساإل
 .الذي يعهد به إلى الجاني بحكم مهامه فقط

األعلى في القرار  ة لهذه النقطة بالذات حيث قضى المجلسوتشدد المحكمة العليا رقابتها بالنسب   
من قانون  119ق المادة ي يكفي معرفة صفة الجاني لتطب بأنه ال 1984أفريل  03في  المؤرخ

 .الجريمة موضوع تحت يد الموظف بحكم وظيفته أو بسببهاأن يكون المال محل    العقوبات، بل يجب
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و الخاص إذا كانت حيازة الجاني لمحل الجريمة قطاع العام أس سواء في الختالوال تقوم جريمة اإل  
 مانة حسبألصلة لها بوظيفته و مهامه، و في هذه الحالة تقوم في حقه جريمة السرقة أو خيانة ا  ال
ختلس الشيء إس في حق الموثق الذي ختالنسا بعدم قيام جريمة اإلحوال، وهكذا قضى في فر ألا

 .1للثقة الشخصية لصاحب الشيء في الموثق و إنما اعتبارا   سلم له، ليس بحكم وظيفته الذي

قة السببية بين الجاني و محل الجريمة يتعين أن يتوفر عالالوبناء على ما سبق فلكي تتحقق   
 التاليين: الشرطين

 :أن يكون محل الجريمة قد سلم للجانييجب  1

 ي التي تتحقق بسيطرته الفعلية عليه،أي أن يكون محل الجريمة قد دخل في الحيازة الناقصة للجان   
وتفترض الحيازة الناقصة أن تسلم الجاني لمحل الجريمة ليس على أساس أنه صاحبه و إنما يحوزه 

ستعماله في الغرض الذي عينه صاحبه في ا  يه و وأنه ملزم بالمحافظة عل ، صاحبه ولحسابه باسم
 .يرخص به القانون حدود ما

الطريقة أو الوسيلة التي يستلم بها، فقد  و ال عليه تسليم محل الجريمة وال يهم األساس الذي يتم  
صل أن يستلم الجاني محل الجريمة ألو ا ،التسليم مقابل وصل رسمي أو عرفي أو بدون وصل يتم

ئتمان، ولكن على عقد من عقود اإل ا  إرادة و اختيار صاحبه، كما في التسليم الذي يتم بناء بمحض
على طلبه ثم يستولي عليه بعد ذلك، كما هو  ا  اني بناءن يعهد بمحل الجريمة إلى الج من الجائــــر أ

 .2بعد ذلكالحال بالنسبة لرجل الشرطة القضائية الذي يحجز محل الجريمة كدليل إثبات ثم يختلسه 

 :يجب أن يتم التسليم بحكم أو بسبب الوظيفة أو المهام 2

 :ذا الشرط صورتينجعلته يتسلم محل الجريمة، و يأخذ ه  أي أن وظيفة الجاني أو عمله هي التي  

 أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو المهام  ✓

س في القطاع العام و الخاص، و مفادها أن ختالو تشترك في هذه الصورة كل من جريمة اإل  
 ئحةإلى نص قانوني أو ال ستنادا  إختصاص الجاني إالمال من مقتضيات العمل ويدخل في  مالست إ
إلى مجرد أمر إداري صادر من رئيس إلى مرؤوسه، ومن قبيل التسليم بحكم  ستنادا  إ أو  ،ظيميةتن

 
 .43، ص2مرجع السابق،جأحسن بوسقيعة، ال  1
 93، ص2ج،  نفسهأحسن بوسقيعة، المرجع  2
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أمين صندوق لحساب هيئة عمومية، والمال الذي   المحاسب العمومي أو  المال الذي يستلمه  ،الوظيفة
 .يستلمه كاتب الضبط من المتقاضين بعنوان مصاريف رفع الدعوى

 ظيفةأن يتم التسليم بسبب الو  ✓

س في القطاع الخاص، الخت إلس في القطاع العام دون جريمة اختالوتنفرد بهذه الصورة جريمة اإل  
ختصاص الجاني و لكن الوظيفة التي إرج من دائرة مفادها أن محل الجريمة في هذه الحالة يخ  و 

قدم لقاضي  أو ماال   الجاني تيسر له تسلم المال، ككاتب قاضي التحقيق الذي يستلم وثائقا   يشغلها
إثبات أو نفي لتهمة في إطار تحقيق قضائي، أو ضابط الشرطة الذي يعهد إليه  التحقيق كدليل

 .الجريمةثبات إلفيحجزه  المال محل الجريمة

وال تتحقق العالقة بين الجاني و الفعل المجرم إذا سهلت فقط الوظيفة أو المهام للجاني الوصول   
من  41و  29ن المادتين أل ،هذا الوصول بحكمها أو بسببها إلى محل الجريمة دون أن يكون

بحكم أو بسبب قة الجاني بمحل الجريمة لقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حصرت عالا
س في القطاع العام أو الخاص، و بحكم قاعدة التفسير ختالإلحسب ما إذا كان ا  ،الوظيفة أو المهام

، ي المادة الجزائية يتعين استبعاد صورة من تسهل له وظيفته أو مهامهالضيق للنصوص القانونية ف
سلم له بحكم وظيفته أو ساس فإن الجاني الذي يستولي على محل الجريمة الذي لم ي ألوعلى هذا ا

، كما ختالسيشكل جريمة اإل  حوال حتى و لو سهلت له وظيفته أو مهامه ذلك فالألحسب ا،  بسببها
صل وتسلم بناء ألو هو غير مختص في ااختصاصه بتحصيل الغرامات  إذا ادعى رجل الشرطة

بالرغم من  ختالساإلعلى ذلك مبلغ الغرامة الواجب أداؤه من المحكوم عليه، فهو لم يرتكب جريمة 
 . أن صفته كشرطي هي التي سهلت له ارتكاب الفعل المجرم

 المطلب الثالث : الركن المعنوي  
في القطاع الخاص في الركن  ختالسقطاع العام مع جريمة اإلال في ختالستشترك جريمة اإل  

رادة و القصد إلالمعنوي للجريمة الذي يشترط لتحققه توافر القصد الجنائي العام المتكون من العلم و ا
 .الجنائي الخاص

حيث يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بين يديه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها   
س ختالبحسب ما إذا كان اإل  ،بحكم أو بسبب وظيفته أو مهامهوقد سلم له  ،  حد الخواص  و ملك ألأ
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ختالسه إفي القطاع العام أو الخاص، و مع ذلك تتجه إرادته إلى تنفيذ الركن المادي للجريمة و ذلك ب 
 .للمال أو بتبديده أو احتجازه أو إتالفه

يتمثل في  خاصا   دا  تحققها بل يتطلب قصعام ال يكفي لفإن القصد ال ختالسوبالنسبة لصورة اإل  
نتفاع تملك الشيء الذي بحوزته، فمن يستولي على المال لمجرد استعماله أو اإليالجاني        اتجاه نية

بدون وجه حق أو   و إن كان قد يشكل في هذه الحالة احتجازا  إلختالس،  يحقق صورة ا  به ثم رده ال
 .1نحو غير شرعي  جريمة استعمال ممتلكات على

 إلختالسويقول الدكتور محمود محمود مصطفى في هذا الشأن أن الركن المعنوي في صورة ا  
يتمثل في عنصر شخصي يصدر عن الجاني، وهذا العنصر هو نية التملك، و معناه اتجاه نية 

حوزه الجاني متناع عن رد الشيء الذي ي كاملة للشيء، و اإلعلى الحيازة ال  ءستيالالجاني إلى اال
ينوي تملك الشيء،   طالما كان الجاني ال  ،سختاللى المالك ال يكفي لتحقق صورة اإلبصفة عارضه إ

يمكن تصور نتيجة في هذا النطاق بدون توافر نية   الو   ختالسفنية التملك هي عنصر في صورة اإل
 .2التملك قصدا خاص

 س من طرف قضاة ختالركن المعنوي لجريمة اإلالمحكمة العليا رقابتها بالنسبة لعدم إبراز الوتشدد    
بأن الحكم  262693تحت رقم  27/03/2001، وقد قضت في القرار الصادر بتاريخ  الموضوع

الركن المادي  المطعون فيه والقاضي ببراءة المتهم من جريمة تبديد أموال عمومية لم يتضمن إال
 بقية عناصر الواقعة والمتمثلة في:وأغفل 

 .صفة الموظف •
 .القصد الجنائي والمتمثل في العمد •
 .موال المبددة تحت يد الفاعل بمقتضى وظيفته أو بسببهاألأن تكون ا •

 وهذا يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض.  

ضرورة إبراز كل أركان جريمة و لقد ذهبت المحكمة العليا في هذا الشأن إلى التشديد على   
 354438ملف رقم  15/02/2006بتاريخ ت في القرار الصادر س بصفة عامة، فقد قضختالإلا

 
 .93بق ، ص المرجع السا، 2جأحسن بوسقيعة،   1
 .447دار النهضة العربيـة ، القاهرة، ص ب ط ، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  2
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بأنــــــــه يعد سؤال غير قانوني السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية الخالي من 
 :إبراز أركانها القانونية التالية

 .الفعل المادي و هو التبديد •
 .قصد الجنائي و هو العمدال •
 .به أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها •
 .1موال المبددة قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها ألأن تكون ا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 50،ص  2006لة القضائية للمحكمة العليا، العدد األول، الجزائر، ،المج 2006/ 02/ 15بتاريخ  34438ملف رقم  1
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 خالصة الفصل :  
من بين الجرائم التي لقيت وحظيت  ختالس، فجريمة اإلختالساإلتناولنا في هذا الفصل تعريف   
ى الدولة والمجتمع، هتمام كبير من طرف المشرع الجزائري وهذا لما لها من إنعكاسات خطيرة علإب 
ستقاللية القانون الذي نص عليهابينا  و  قانون الوقاية من  تمييزها عن باقي الجرائم المشابهة لها وا 

من جرائم ذوي الصفة بمعنى أن هذه  ختالسإل، كما تعتبر جريمة ا01-06الفساد و مكافحته 
القانون وهي صفة )الموظف   الجريمة يشترط إرتكابها من قبل شخص تتوفر فيه صفة معينة يشترطها

نما تقوم إفي القطاع العام ، وب  ختالسالعمومي( في جريمة اإل نعدام هذه الصفة ال تقوم الجريمة وا 
ي فهذه الصفة تعتبر ركنا من األركان التي تقوم عليها جريمة من نوع آخر كالسرقة مثال، وبالتال

 . ستالخ أال وهو الركن المفترض في جريمة اإل ختالسجريمة اإل

توافر ركنها المادي والمتمثل في قيام الموظف العمومي   ختالسكما يشترط المشرع لقيام جريمة اإل  
أو اإلتالف أو االحتجاز  ختالسبجملة من السلوكيات المجرمة على غرار التبديد العمدي أو اإل

ظيفته أو وذلك بمقتضى و  ،بدون وجه حق أو االستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات الدولة
باإلضافة إلى توافر ركنها المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي كما يجب أن ننوه إلى أن  ،ابسببه

بديد واحتجاز المال بدون وجه حق القصد الجنائي العام يكفي لتحقيق الركن المعنوي في صور الت 
 لقصد الجنائي يجب توافر ا ختالسواالستعمال على نحو غير شرعي ولكن في صورة اإل واإلتالف

 العام باإلضافة إلى القصد الجنائي الخاص كي تقوم الجريمة.

 

 

 



 

 

 

 
 الفصل الثاني

 واآلليات الوقائية التدابير 
 جريمة لمكافحة اإلدارية 

 اإلختالس
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ختالس، ما يتعلق بموضوع اإل  أهمو تطرقنا في الفصل األول إلى البيان القانوني لجريمة االختالس    
المتخذة من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم،  اإلدارية  لتدابيرفي هذا الفصل أهم الذلك سندرس 

فكك قتصادية تهدد وت إجريمة فهي خاصة وأن جريمة االختالس ترتبط باإلجرام االقتصادي، 
 وذلك نتيجة ما يتم اختالسه من أموال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص  قتصاد الوطني،باإل

،هذه  2004أفريل  19ائر انضمت إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في ن الجز وبما أ
الختالس وا  17االتفاقية بدورها نفس نصت على جريمة االختالس من قبل موظف عمومي في المادة  

على مجموعة من  01-06من الفصل الثالث فقد نص القانون  22في القطاع الخاص في المادة 
 لمحاولة الوقاية من هذه الجريمةأيضا  محاولة منه ل  ،نع حدوث جريمة اإلختالسأجل مالتدابير من  

 .الماسة بالمال العام

التي وضعها المشرع تفاديا لإلختالس   الوقايةالتدابير  وقد خصصنا هذا الفصل للتكلم عن أهم    
  . اإلختالس اآلليات اإلدارية لمكافحة سنتناول في المبحث الثاني و في المبحث األول 
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العام كعنصر مفترض الموظف  التدابير الوقائية عند تعيين المبحث األول :
 لجريمة اإلختالس

تهـدف إلـى تـوفير أفضـل العناصـر   حيثتعتبـر عمليـة التوظيـف مـن أهـم أنشـطة المصـالح اإلداريـة    
ـن التوافـق بـين متطلبـات اإلدارة وخصائص كل مـن ذوي الكفـاءات والمـؤهالت، وتحقيـق أكبـر قــدر م

 .فرد

فراد المؤهلين للعمل فـي المنظمـة التوظيـف يقتضـي اإلعـالن عـن الوظـائف الشـاغرة وترغيـب األف   
أو المؤسسـة بغـرض تحقيـق األهـداف الموضـوعة، فهـو عمليـة تسعى من خاللها اإلدارة العامة إلى 

ضع الشخص المناسب فـي الوظيفـة المناسبة من حيث تأهيله العلمي تحقيق مجموعة أهداف كو 
  .1 فـق العامةاالمر  دارةوا  ته الشخصية، إضافة إلى ضـمان حسـن سـير اومهار 

ن كـان يحقـق أهـدافا اجتماعيـة واقتصـادية مختلفـة فإنـه يحمـل الخزينـة العامـة أعبـاء    التوظيف وا 
 اتق الدولة .و نفقات على ع ماليـة كبيـرة

 المطلب األول : تعريف الموظف العمومي 
على كعنصر مفترض في جريمة اإلختالس ،المطلب تعريف الموظف العمومي هذا ستناول في   

قانون الوقاية ، و ما تطرق إليه المشرع في  03-06العامة  ةضوء ما جاء به القانون األساسي للوظيف
 .01-06من الفساد و مكافحته 

 :03-06الموظف العمومي في القانون األساسي للوظيفة العامة  ل : تعريفالفرع األو

يستلزم لتحديد صفة الموظف العمومي في قانون الوظيفة العمومية التطرق إلى تعريف الموظف   
 .ثم شروط اكتساب صفة الموظف العمومي ثانيا   العمومي أوال  

 أوال: تعريف الموظف العمومي

منه بأنه: "يعتبر موظفا كل عون عين في  4دة الموظف العام في الما 03-06عرف األمر رقم   
 .2ة عموميين دائمة  ورسم في رتبة في السلم اإلداري وظيف

 
 142، ص2007المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،األردن ، ربحي مصطفى عليان، أسس اإلدارة  1
 2006.46عدد ، المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، 2006جويلية  15، المؤرخ في 03-06األمر رقم  2
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 1وينطبق هذا التعريف على األعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات  واإلدارات العمومية.

للوظيفة العامة: المؤسسات العمومية   ويقصد بالمؤسسات واإلدارات العمومية حسب القانون األساسي
والمؤسسات    ،والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات اإلقليميةفي الدولة  واإلدارات المركزية  

ذات الطابع اإلداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وكل مؤسسة 
 2القانون األساسي.عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها ألحكام هذا 

 :ثانيا: شروط اكتساب صفة الموظف العمومي

من القانون األساسي للوظيفة العمومية ال تكون أمام  2و كذلك المادة  4بالنظر لمضمون المادة   
  :موظف عام إال بعد توافر الشروط التالية

ومية و يمكن أن صدور وسيلة قانونية بمقتضاها يعين الشخص في وظيفة عم  صدور قرار التعيين:
ي أو تنفيذي أو يمكن أن تأخذ شكل قرار وازري سوم رئاستأخذ هذه الوسيلة أو األداة في شكل مر 

فال صفة للموظف دون تعيين فينبغي  ،أو والئي أو حتى في شكل مقرر صادر عن سلطة إدارية
شغله لوظيفة تعترف بموجبه بتعيين شخص محدد  و  إداريا   ا  على السلطة المختصة أن تصدر قرار 

 . 3ر التعيينمعينة  ومبينة في قرا

القيام بعمل دائم بحيث يقوم الموظف بخدمة الدولة بصفة دائمة ومستمرة  دائمة: أن يشغل وظيفة
 4وليس بصفة مؤقتة. فالذي يباشر وظيفة بصفة مؤقتة يخرج عن وصف الموظف العمومي.

 بد أن يصنف الموظف داري من رتبة اليتكون السلم اإل الترسيم في رتبه في السلم اإلداري: 
ء الذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتبته، اه الترسيم، وهو اإلجر العمومي ضمن إحداها يلي 

 5ومن ثم ال يعد موظفا من كان في فترة تربص )تدريب(.

 وينطبق هذا الشرط على العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام: 
 ،سلطاتها الثالث )التشريعية والتنفيذية  والقضائية(فق المختلفة في الدولة ممثلة في  االعاملين في المر 

 
 41ص، مرجع سابق، 2 جأحسن بوسقيعة،  1
 المتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة، مرجع سابق، 03- 06، األمر رقم 2المادة    2
 21، ص 2015ئر ، زائري، طبعة أولى، جسور للنشر والتوزيع، الجاعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجز  3
 .10، ص 2015ون طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ، باشا خليل، النظام التأديبي، د محمد أبوضيف 4
 43، مرجع سابق ، ص جن بوسقيعة ، أحس 5
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ويتفق الفقه في فرنسا على أنه إذا لم يوجد مرفق عام ال توجد وظيفة، ويجب في هذا المرفق أن 
 أحد أشخاص القانون العام. تديره الدولة أو 

 : 01-06قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  لعمومي فيالموظف ا تعريف : الفرع الثاني

حل اومرت بمر  ،ئم الفساد عدة تعديالتاعرفت صفة الجاني التي تشكل الركن المفترض في جر   
    .1ئر على الصعيدين االقتصادي والسياسياتعكس في مجملها التطوارت التي شهدتها الجز 

تعريف   ق أوال  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التطر ويستلزم لتحديد صفة الموظف العمومي  في    
 .01-06ثم ثانيا فئات الموظف العمومي في القانون  01-06الموظف العمومي في القانون 

 :01-06تعريف الموظف العمومي في القانون رقم أوال : 

ومكافحته  المتعلق بالوقاية من الفساد  01- 06من القانون  2عرفت الفقرة )ب( من المادة   
  :التاليالموظف العمومي على النحو 

أو في أحد المجالس الشعبية  أو قضائيا   أو إداريا   أو تنفيذيا   كل شخص يشغل منصبا تشريعيا  " .1
، مدفوع األجر أو غير مدفوع ، دائما أو مؤقتا  أو منتخبا   كان معينا   المحلية المنتخبة،  وسواء

 .بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته األجر،
كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر،  ويسهم لهذه الصفة في  .2

سمالها، أر خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض  
  .أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية

والتنظيم المعمول   كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع .3
  ."بهما

 الفقرة )أ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  2وهذا التعريف مستمد من المادة    
 2003.2أكتوبر  31

 
 44ص  ، ، مرجع سابق2 جأحسن بوسقيعة،  1
  :، على تعريف الموظف العمومي كاآلتي2003أكتوبر  31لمؤرخة في الفقرة أ( من إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المكسيك  ا 2تنص المادة    2

أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف ،سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم ' 1يقصد بتعبير "موظف عمومي": '
  .ذلك الشخص مؤقتا، مدفوع األجر أم غير مدفوع األجر بصرف النظر عن أقدميته

و يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أ 
 الداخلي للدولة الطرف  وحسب ماهو مطبق في المجال القان وني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف،
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 :01- 06ظف العمومي في القانون ثانيا: فئات المو 

  :افحته أربع فئاتيشتمل مصطلح "الموظف العمومي"، كما جاء في قانون الوقاية من الفساد  ومك  

 .ذو المناصب التنفيذية واإلدارية  والقضائية ▪
 .ذو الوكالة  والنيابة ▪
مال من يتولى أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة ذات أرس  ▪

 المختلط
 من في حكم الموظف العمومي ▪

  :ذو المناصب التنفيذية و اإلدارية و القضائية.1

ويقصد به كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا،  وتضم هذه  نصبا تنفيذيا:الشخص الذي يشغل مأ.
 .(الفئة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة )الوزراء، والوزارء المنتدبون

يسأل رئيس الجمهورية عن الجرائم التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه ما لم تشكل واألصل أن  
لحالة إلى المحكمة العليا للدولة المختصة دون سواها بمحكامة رئيس خيانة عظمى، ويحال في هذه ا

   1.مة عن جرائم الفساد أمام المحاكم العاديةالجمهورية، في حين تجوز مساءلة أعضاء الحكو 

ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية، ويمكن أن يكون   الشخص الذي يشغل منصبا إداريا:ب.
تب أو ال يتقاضى بدون النظر إلى الرتبة التي ائمة أو مؤقتة  ويتقاضى ر معينا في الوظيفة بصفة دا

مال العمال تحصل عليها  وبدون النظر إلى المدة التي تولى فيها وظيفته،  وتشمل هذه الفئة إذا الع
  .الذين يشغلون مناصب بصفة دائمة  والعمال الذين يستغلون مناصب بصفة مؤقتة

تشمل هذه الفئة من ينتمي إلى سلك القضاء كما جاء في  قضائيا:الشخص الذي يشغل منصبا ج.
القانون األساسي للقضاء  وتتكون هذه الفئة من القضاة التابعون لنظام القضاء العادي  والقضاة 

- 04من القانون العضوي رقم  2لتابعون لنظام القضاء اإلداري  ويشمل هذا السلك حسب المادة  ا

 

الفصل الثاني من هذه ومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه ألغ ارض بعض التدابير المعينة الواردة في أي شخص آخر معرف بأنه "موظف عم
للدولة  االتفاقية يجوز أن يقصد بتعبير" موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي

 مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف". الطرف، وحسب ما هو
ئري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتواره في القانون الجنائي لألعمال، ، كلية الحقوق اليات مكافحتها في التشريع الجز عمر حماس، جرائم الفساد المالي و آ 1

 64ص 2017- 2016و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 
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قضاة الحكم  والنيابة للمحكمة   ،المتضمن القانون األساسي للقضاء  2004   -09-6المؤرخ في    11
 1عدل.العليا والمجالس القضائية والمحاكم  وكذا القضاة العاملين في اإلدارة المركزية لوازرة ال

 : ذو الوكالة النيابية.2

 أو عضو منتخب في المجالس الشعبية المحلية: ويقصد تشريعيا   الشخص الذي يشغل منصبا  
العضو في البرلمان بغرفتيه )المجلس الشعبي الوطني ومجلس   تشريعيا    بالموظف الذي يشغل منصبا  

أما العضو المنتخب في المجالس الشعبية المحلية يقصد به كافة أعضاء المجالس الشعبية ،األمة( 
 البلدية  والوالئية . 

س أأو في مؤسسته ذات ر .من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية 3
  المختلط:المال 

في المؤسسات ذات  المؤسسات العمومية أو ويتعلق األمر بالعاملين في الهيئات العمومية أو   
أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية  والذين يتمتعون بقسط  ،س المال المختلطأر 

 2من المسؤولية.

والتي تكون في شكل شركات  ة االقتصادية ؤسسات العمومي يقصد بها الم .المؤسسات العمومية:أ
س المال االجتماعي أتجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام أغلبية ر 

  .مباشرة وغير مباشرة كشركات التأمين، الخطوط الجوية الجزائرية، سونلغاز وسونطراك

األمر بالمؤسسات العمومية االقتصادية التي  تعلقوي  .المؤسسات ذات األرس المال المختلط:ب
 .% 50س مالها بنسبة ال تفوق أتملك الدولة بعض ر 

وينطبق هذا المفهوم ال سيما على المستخدمين العسكريين  والمدنيين   من في حكم الموظف: .4
 للدفاع الوطني  والضباط العموميون  

المتضمن 06/02: ويحكم هذه الفئة األمر رقم  يلوطن.المستخدمين العسكريين  والمدنيين للدفاع اأ
القانون األساسي العام للمستخدمين العسكريين  والذي يطبق على األصناف التالية: العسكريين 

 
، 2004سبتمبر  6، الصادرة في 57الرسمية، عدد  ، يتضمن القانون األساسي للقضاء، الجريدة2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون رقم  1

 المعدل والمتمم
 43أحسن بوسقيعة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  2
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وبهذا فإن  ،1العاملين، العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد، العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية
لموظفين العاديين خاضعون لقانون الوقاية من الفساد اقي امثل ب د الجيش الشعبي الوطني مثلهم  اأفر 

 .ومكافحته إن هم ارتكبوا جرائم فساد

وتشمل فئة الضباط العموميون، الموثقين العموميين والمحضرين القضائيين،    .الضباط العموميون:ب
ها بتفويض وظائفقوم ب ومحافظي البيع بالمزايدة العلنية والمترجمين الرسميين، ورغم أن هذه الفئة ت 

وبالتالي فهم معرضون الرتكاب جرائم   ،من السلطة العامة ويحصلون على الحقوق والرسوم لحسابها
الفساد وبوجه عام  وجريمة االختالس بوجه خاص األمر الذي يؤهلهم لكي يصنفوا ضمن من في 

 . 2حكم الموظف

جراءات التوظيفإالمطلب الثاني :     لممتلكاتالتصريح باو   حترام مبادئ وا 
تستمد عملية التوظيف أهميتها من أهمية دور الموظف العمومي في إدارة التنمية االقتصادية   

 وعليه وجب اإلنتقاء الجيد للموظفين . ،واالجتماعية فـي الـدول الحديثـة

 حترام مبادئ و إجراءات التوظيف إالفرع األول : 

ل ذلـك يكون أولى بالدولة أن يكون موظفيهـا، ألجـ يقـاس بمسـتوى كمـا أن مسـتوى الـدول أصـبح    
تركيز كامل جهودها على تنظـيم شـؤون المـوظفين لـديها، وذلـك بوضـع قواعـد ومعـايير تتسـم بالشـفافية 

م مبادئ التوظيف، احتر ا  والموضـوعية مـن أجـل اختيـار أحسـن العناصـر لشـغل الوظـائف العامة، و 
 ،ف اإلدارة بسـلطتها التقديرية فـي عمليـة التعيـينانحـر إلعـدم  شـكل ضـمانا  مـن شـأنه أن يوهو ما 

والـذي يـؤدي فـي أغلـب األحيـان إلـى شـغل الوظـائف العامـة مـن طـرف أشخاص ال يتمتعون بالكفاءة 
ب والفوضى في فق العامة ويخلق حالة من التسي االمطلوبة، ما يؤثر سلبا على تسيير أموال المر 

 :فوجب على اإلدارة مايلي  لعمل اإلداريا

م هـذه المبـادئ ضـمن مـا يعـرف بمبدأ احتـر إينـدرج  م مبادئ التعيين في الوظـائف العامـة:احتر إأ 
الصالحية في الوظائف العامة، والـذي يعـرف بأنـه انتقـاء أفضـل األشـخاص المرشـحين لشـغل الوظيفـة 

 
 01، صادرة في 12سي العام للمستخدمين العسكريين، الجريدة الرسمية، عدد ، المتضمن القانون األسا2006فيفري  28، المؤرخ في 02-06األمر رقم  1

 ، 2006مارس 
ه، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمد خيضر، ار و ئـر ،رسـالة دكتـاة عبـد العـالي، اآلليـات القانونيـة لمكافحـة الفسـاد اإلداري فـي الجز حاحـ 2

 .68ص  2013بسكرة، 
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ـدرة علـى أداء واجباتهـا وتحمـل أعبائهـا، والـذين يتوفر ذين لـديهم القعنهـا مـن الـ  العموميـة المعلـن
 .1لديهم االستعداد الدائم للتطور والتقدم بهدف النهوض بمسؤوليات كبرى في المستقبل 

المتضـمن القـانون األساسـي العـام للوظيفـة العموميـة مبـدأ الصـالحية  03-06لقـد تبنـى األمـر رقـم 
ف ويتعلق األمر ي الوظـائف العامـة انطالقـا مـن تكريسـه ألهـم مبـادئ التعيـين فـي هـذه الوظـائ فـي تـول
 بـ:   

عامـة ،وهو مبدأ يمثل ال ـاواة أصـل وجود كافـة الحقـوق والحرياتسيعتبـر مبـدأ الم مبـــدأ المســاواة:
  .2 اإلنسانية مها أمر ال غنى عنه لتقدماقيمة أساسية من قيم اإلنسان واحتر 

تطبيقا لمبدأ المساواة أمـام القـانون، سـعى المشـرع فـي مختلـف األنظمـة القانونيـة المقارنـة إلـى  سن   
جـاالت، ومنهـا المسـاواة فـي تـولي د فـي عـدد مـن المانصوص قانونية تكـرس المسـاواة بـين األفـر 

  .الوظائف العامة

ـون هـذه الوظـائف حقـا لجميـع األفـراد علـى السواء ي الوظـائف العامـة، أن تكيقصـد بمبـدأ المسـاواة فـ  
متى توافرت فيهم الكفاءات المطلوبة، فال تكون وقفا على طائفة أو فئة معينة، كما ال يجوز أن 

  . د أو معتقداتهم الدينية سببا في منعهم من شغل الوظائف العامةافر ء األاتكون آر 

ساواة في تولي الوظائف التزام اإلدارة بعدم التمييز بين المرشحين لتولي ريس مبدأ الميترتب على تك  
ت دينية أو عرقية أو انتماءات سياسية، أو على أسـاس اعتبار إالوظائف العامة المختلفة على أساس  

- 60ة أو ظـروف شخصـية أو اجتماعيـة وهـو المبـدأ الـذي كرسـه قـانون الوظيفـة العموميـ  أسـباب
، وكـذلك الدسـتور الجزائري والـذي أكـد أن العبـرة فـي تقلـد الوظـائف والمهـام في الدولة هو توافر 3  30

 الشروط القانونية المطلوبة.  

يعتبـر مبـدأ الجـدارة مـن أهـم المبـادئ التـي تكفـل اختيـار أفضـل العناصـر  حتــارم مبــدأ الجــدارة:إ
ل المسـؤولية وحسـن إدارة وتسـيير الشـؤون العامـة، ونظـ ار لهـذه األهميـة التـي القـادرة علـى تحمـ 
ي الوظـائف العامة أ الجـدارة، تـم تكريسـه كـأهم األسـس التـي يعتمـد عليهـا للتعيـين فـيحظـى بهـا مبـد

صد بمبدأ ألجل النهوض باألجهزة اإلدارية، ووضع حد للتعيين عن طريق الوساطة والمحسوبية يق
 

السنة  مصر ، ارنـة"، مجلـة هيئـة قضايا الدولـة، العدد األول، بـد العلـيم سـيد محمـد ،مبـدأ الصـالحية فـي الوظـائف العامة وضـمانات تطبيقـه دارسـة مقبـدوي ع 1
 .  22، ص2008

 421، ص2008بلس، لبنان ، اخضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق اإلنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طر  2
 ، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.  03-06من األمر رقم  72،  74المواد   3
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مة على أساس الجدارة، ذلك النظام الذي يتيح الفـرص المتكافئـة أمـام المـواطنين لتـولي الوظـائف العا
 . الصالحية وليس على أساس المحسوبية السياسية أو االجتماعية

هـا: تقـوم الجـدارة باعتبارهـا أساسـا لالختيـار فـي الوظـائف العامـة علـى عـدد مـن العناصـر أهم  
يـدة فـي العمل، االستعـداد الـذهني، حسـن التصـرف واليقظـة، المبـادرة والتجديـد، مواجهـة المواقـف الجد

 .   1قرارت...القدرة على تقبل النقد واالستجابة له، القدرة على اتخاذ ال

يـة، نجـده قـد المتضـمن القـانون األساسـي العـام للوظيفـة العموم 03-06بالرجوع إلى األمر رقـم   
طه لشـروط موضـوعية تسـتهدف ضـمان تـولي العناصـر المناسـبة اكـرس مبـدأ الجـدارة مـن خـالل اشـتر 

اسـية مختلفـة تـوافر شـروط معينـة مرتبطـة ، كمـا اشـترطت قـوانين أس2للمناصـب المطلـوب شـغلها 
المـراد شـغلها، لضـمان الحصـول على بالتأهيـل وذلـك بـالنظر إلـى خصوصـية المناصـب  أساسـا  

 بشغل هذه المناصب. أجدر العناصر

ألهمية مبدأ الجدارة، تم تكريسه ضمن أحكـام قـانون الوقايـة مـن الفسـاد  ا  من جانب آخر ونظر   
منـه تحـت بـاب "التـدابير الوقائيـة فـي   30المعـدل والمـتمم، حيـث نصـت المـادة    01-06  افحتـهومك
عى في توظيف مستخدمي القطاع العـام وفـي تسـيير حيـاتهم المهنيـة مبادئ ااع العام" على "تر القط

  . النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة واإلنصاف والكفاءة

  :ألجل فعالية مبدأ الجدارة ال بد من إحاطته بضمانات تشريعية غاية في األهمية تتمثل أساسا في

 كأساس الختيار الموظفين  السيما المسابقات على أساس االختبار.    لمسابقاتتكريس ا-

ـم يعد تسـاع نشـاط الدولـة وتنوعـه لإل ا  إنشاء أجهزة مركزية تتكفل بشؤون التوظيـف، حيـث ونظـر -
اختيار الموظفين العموميين وتعيينهم باألمر اليسير، لذلك ظهرت الحاجة إلى االستعانة بأجهزة 

 ء ومختصـين تتـولى مهمـة تنظـيم مسـابقات التوظيـف، وهـو المنحـى الـذي سـلكهازيـة تضـم خبـر مرك
 المشرع في القانون األساسي للوظيفة العمومية.

 
عة الجديدة، صبري جلبي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة، دراسة مقارنة بين النظام اإلداري الوضـعي واإلسـالمي، دار الجام 1

 48، ص2008اإلسكندرية، مصر ، 
 قانون األساسي العام للوظيفة العمومية.  ، يتضمن ال03-06من األمر رقم  57المادة  2
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ـارة إلـى أن تطبيـق مبـدأ الجـدارة فـي تـولي الوظـائف العامـة يحقـق عـدة فـي األخيـر تجـدر اإلش  
ر وظيفـي، كمـا ايترتب عن ذلك من أمن واستقر   بالمساواة والعدالة ومايا أهمها إحساس الموظف  امز 

 .1يقوي دوافع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره  

إن التوظيـف فـي الوظـائف العموميـة هـو عمليـة  ءات والشروط الشكلية للتوظيف:ام اإلجر احتر إ ب
م ات العموميـة االلتـز اق مختلـف اإلدار اتعـ  حـل مختلفـة يقـع علـىاءات ومر امتسلسـلة تمـر بـإجر 

ال اعتبر عملها مشوبا بأحد عيوب المشروعية ما يجعله محال  احتر إب   . للطعن أو اإللغاء مها، وا 

 العموميـة: م إجرءات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحـوص المهنيـة فـي مختلـف اإلداراتاحتر إ1

الـذي يحـدد كيفيـات تنظـيم المسـابقات  194 -12ـذي رقـم لقـد تـم إصـدار المرسـوم التنفي  
جارئهـاواالمتحانات والفحوص المهنيـة فـي المؤسسـات واإلدارات العموميـة   جـل إضـفاء المرونـة أل  ،2وا 

على إجراءات تنظيم مسابقات التوظيـف، وتحديـد مهـام ومسـؤوليات المسـيرين وتـأهيلهم التـام، وذلـك 
ية أساسية وهي ضمان الشفافية في إجرءات التوظيف من جهة، والحرص على توظيف لتحقيق غا

 أكفأ العناصر من جهة أخرى.  

 -02- 20المؤرخـة فـي  10صـدرت التعليمـة رقـم  194 -12التنفيـذي رقـم  تطبيقـا للمرسـوم  
ءات تنظـيم مسـابقات اجـر ا  عـن المديريـة العامـة للوظيفـة العموميـة، ألجـل توضـيح كيفيـات و  2013

   :التوظيف، والتي يمكن إيجازها فيما يلي

المهنيـة حسـب الحالـة بقـرار أو مقـرر مـن السـلطة فـتح المسـابقات واالمتحانـات والفحـوص  -
  .التي لها صالحية التعيين أو السلطة الوصية

نيـة للمصـالح المركزيـة أو تبليغ نسخ عن قرارت أو مقرارت فتح المسـابقات والفحـوص المه -
  .ة العمومية حسب الحالةالمحلية للسلطة المكلفة بالوظيف

 .يف بعـد الحصـول علـى رأي المطابقـة مـن مصـالح الوظيفـة العموميةإشهار مســابقات التوظ -

  .فتح التسجيالت لمسابقات التوظيف -

 
 83ص مرجع سابقحاحـة عبـد العـالي،  1
، يحـدد كيفيـات تنظـيم المسـابقات واالمتحانـات والفحـوص المهنيـة فـي المؤسسات واإلدارات 2012 -04 -25، مؤرخ فـي 194 -12مرسوم تنفيذي رقم  2

 2012-05-03صادر في  ، 26جارائها ،الجريدة الرسمية عدد ا  مية و العمو 
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أيام التي تلي تاريخ غلق  10صاه دراسة ملفات الترشح للمسابقات واالمتحانات في أجل أق -
  .التسجيالت

يوجـد بهـا المنصـب المطلـوب شغله، إجـراء مسـابقات التوظيـف علـى مسـتوى إقلـيم الواليـة التـي   -
  .باستثناء المسابقات ذات الطابع الوطني

  .إعالن نتائج مسابقات التوظيف -

 .1االلتحاق بمناصبهمدعوة المترشحين الناجحين المقبولين نهائيا إلى  -

  اســتعمال المناصــب الماليــــة: عقلنــــة 2 

وظيفـة شـاغرة، فكـل توظيـف لـدى المؤسسـات واإلدارات يشـترط القانون أن يكون التعيـين فـي   
  . العموميـة يجـب أن يـؤدي إلـى شـغل وظيفـة شـاغرة بصفة قانونية

إلدا ارت العموميـة بمجـرد غرة وتوزيعهـا مـن طـرف المؤسسـات وايـتم تحديـد المناصـب الماليـة الشـا  
الماليـة المعنيـة، وفـي هـذا اإلطـار وبغيـة وضـع أسـس التسـيير التوقعي تبليغهـا مدونـة ميزانيـة السـنة  

سـنويا  للمـوارد البشـرية فـي اإلدارات العموميـة وعقلنـة اسـتعمال المناصـب الماليـة، ينبغـي أن تحـدد
المخطـط   أهـدافت والتوجهـات الرئيسـية للسياسـة القطاعيـة لتوظيـف المـوظفين، علـى ضـوء  ااالختيـار 

  .2 الخماسـي للمـوارد البشـرية للقطـاع بمقـرر مـن الـوزير أو مـن السـلطة التـي لهـا صـالحية التعيين

الـذي يحـدد كيفيـات تنظـيم المسـابقات   194  -12شـترط المرسـوم التنفيـذي رقـم  إمـن جانـب آخـر،    
جرائهـا، أن يـتم األخذ في راواإلدامتحانـات والفحـوص المهنيـة فـي المؤسسـات واإل ت العموميـة وا 

الحسـبان عنـد تحديـد المناصـب الماليـة الشـاغرة المـراد توزيعهـا، المناصـب الماليـة المنشـأة في إطار 
ية، وكذا المناصب المالية التي تم اإلبقاء عليها ولم تستعمل مـن السـنة المالية السنة المالية المعن

  . هذا حرصا على عدم إهدار المناصب الماليةالمنصرمة، و 

 
 ، مرجع سابق. 194-12من المرسوم التنفيذي رقم  13إلى  01المواد من  1
 . 2013-02-02المؤرخة في  10تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم  2
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نظرا ألهمية وضرورة التوظيـف فـي حـدود المناصـب الماليـة الشـاغرة، وفقـا للمتطلبـات الفعليـة    
رتـب صـراحة الـبطالن وانعـدام األثـر   194-12ـوم التنفيـذي رقـم  لإلدارة وبشكل عقالني، فـإن المرس

 .1ن افتقد للمنصب المالي الشاغر المخصص للوظيفة المعنية القانوني على كل قرار تعيي 

المتضـمن  03-06لقـد أورد األمـر رقـم  م بالشــروط العامــة لشــغل الوظــائف العموميــة:اااللتــز  3
وظيفـة ميـة شـروطا عامـة يجـب توافرهـا فـي كـل مترشـح لشـغل ـي العـام للوظيفـة العمو القـانون األساس

ئريـة والتمتـع بـالحقوق المدنيـة، والوجـود فـي وضـعية قانونيـة تجاه الخدمة اعموميـة، كالجنسـية الجز 
 .2الوطنية، المؤهل العلمي المطلوب... 

ت العموميـة تنظـيم الفحـص الطبـي أو اكـن لمختلـف اإلدار إضافة إلى هـذه الشـروط العامـة، يم  
ق للتوظيف في بعـض األسـالك ، إضـافة إلـى شـروط خاصـة نصـت عليهـا ء تحقيق إداري مسباإجر 

 .القوانين األساسية لبعض األسالك، تتالءم مع خصوصية الوظيفة المراد شغلها

 -06   مـن األمـر رقـم 08لقـد حـددت المـادة  مـــوميين:حتـــرام طـــرق اختيـــار المـــوظفين العإ 4
ت ار االمتضـمن القـانون األساسـي العـام للوظيفـة العموميـة أربعـة طـرق للتوظيـف ال يمكـن لإلد  03

الخـروج عنهـا، وهـذا سـعيا مـن المشـرع إلـى ضـمان التعيـين فـي الوظيفـة العموميـة لمـن هـم أهل لها 
  :ة والمحسوبيةعن المحابابعيدا 

يقـوم التعيـين فـي الوظـائف العامـة عـن طريـق المسـابقة على  ختبـار:المسابقة على أسـاس اإل-أ
ختبـار مسـبق، حيـث يكـون النجاح إء  اختيار أفضل المرشحين من خالل إجر ا  نتقاء و إختبار ب أساس اإل

 .لعموميةالوظيفة ا متحان المسابقة هو الفيصل النهائي للتعيين فيإفي 

تعتبر المسابقة على أساس االختبار مـن أحسـن أسـاليب التعيـين فـي الوظـائف العامـة لقيامهـا علـى 
معيـار موضـوعي يحـدد األجـدر بتـولي الوظيفـة وهـو االختبـار، والـذي يجريـه المترشـحون فـي نفس 

 .يفةالظروف وبالتالي يعتبر الناجح فيه أهال لتولي الوظ

ت العموميـة الحريـة فـي إتبـاع هـذا األسـلوب اتكون لمختلف اإلدار   مسابقة على أساس الشهادة:ال-ب
مـن أنمـاط التوظيـف، إال أنهـا تكـون ملزمـة بإتباعـه إذا كـان التوظيـف يتعلـق بـاألعوان المتعاقـدين أو 

 
 .  194 -21من المرسوم التنفيذي رقم  43المادة  1
 ، مرجع سابق ، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية03 -06من األمر رقم  77، 76، 75المواد  2
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هنـي أو اإلدمـاج االجتماعي للشباب دمـاج الماألعـوان الممارسـين فـي إطـار جهـازي المسـاعدة علـى اإل
  .1 حاملي الشهادات، المستوفين للشروط القانونية األساسية المطلوبة

نتقـاء تلتـزم بهـا اإلدارة إيـتم التوظيـف عـن طريـق المسـابقة علـى أسـاس الشـهادة وفـق معـايير   
معيـار، وهـذه المعـايير وكـذا تنقيطهـا يتغيـر كـل العمومية عند تقييمها للمترشحين، مـع تنقـيط محـدد ل

 .شغله والخصوصيات المرتبطة به رادحسب طبيعة المنصب الم

ختبـار أيضـا إال أنهـا تكـون خاصة إء اهـو طريقـة توظيـف تعتمـد علـى إجـر  الفحـص المهنـي:-ج
  . ت والحجابافقط بالتوظيف الخارجي للعمال المهنيين وسائقي السيار 

الوظيفة  ت تطبيقيـة تـتالءم مـعات شـفوية وكتابيـة إضــافة إلـى اختبـار اـم الفحـص المهنـي اختبـار يض
  .د شغلهااالمر 

هـو ذلـك األسـلوب مـن أسـاليب التوظيـف الـذي يخـص المترشـحين خريجـي  التوظيــف المباشــر:-د
تفاقـات تربطها مع إهـذه المؤسسـات بموجـب    المؤسسـات العموميـة للتكـوين المتخصـص، حيـث تعمـل

  . ت العموميةاالمؤسسات واإلدار 

تـدريب المترشـحين لشـغل الوظيفـة تقـوم الدولـة فـي هـذه الحالـة بإنشـاء مـدارس ومعاهـد متخصصـة ل  
ـي هـذه المدارس لاللتحـاق بهــا، وتلتـزم الدولـة بتعيـين خريج  وتضـع شـروطا   وعلميـا   العموميـة فنيـا  

 . 2والمعاهد مباشرة

  ثانيا: التصريح بالممتلكات  

هـة اعلـى الشـفافية والنز إن أخلقـة الوظيفـة العامـة تقتضـي ترسـيخ منظومـة القـيم التـي تـنص   
والمحاسـبة ومحاربـة الفسـاد، وتطبيـق تـدابير عمليـة تجسـد تلـك القـيم علـى أرض الواقـع ومـن تلـك 

  . آلليات التطبيقية التصريح اإلجباري بالممتلكاتا

بير التصريح بالممتلكات مـن أهـم التـدا 01 -06لقد اعتبر قانون الوقاية من الفساد ومكافحة   
هـة الموظـف اء يسـاهم فـي ترسـيخ نز ائم الفسـاد فـي القطـاع العـام، ألنـه إجـر اجر اإلختالس و الوقائية من  

 
ت ا، يحـدد كيفيـات تنظـيم المسـابقات واالمتحانـات والفحـوص المهنيـة فـي المؤسسات واإلدار 194 -21مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  90، 30المـادتين  1

 .  2012-05-03، صادر في 26الرسمية عدد  الجريدة ،  ئهااجر ا  العمومية و 
 16، ص 2006سة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، ار شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، د 2
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قبـة حركـة األمـوال إن كانـت هنـاك شـبهة اجسـد مر لمساءلة الفعليـة، كمـا أنـه ي العمـومي وتكريس ا
 ئم الفساد.  الضـلوعه فـي جريمة من جر 

 20م كـل شـخص يحمـل صـفة موظـف عمـومي بمفهـوم المـادة ابالممتلكـات إلـز يقصـد بالتصـريح   
ومـات مفصـلة عـن ـاد ومكافحتـه، أن يـدلي بمعلالمتعلـق بالوقايـة مـن الفس  01  -06مـن القـانون رقـم  

اديـة، منقولـة كافـة ممتلكاتـه، والتـي يقصـد بهـا الموجـودات بكـل أنواعهـا سـواء كانـت ماديـة أو غيـر م
أو غيـر منقولـة، ملموسـة أو غيـر ملموسـة، والمسـتندات أو السـندات القانونيـة التـي تثبت ملكية تلك 

ر بذمته المالية قبل توليه الوظيفةالعامة وبعد انتهاء ا، أي أنه إقر 1أو الحقوق المتصلة بها  الموجودات  
 تبـه ومداخيلـه المشروعة.  ادة ال تتناسب مـع ر قبة أي زيااقبة حركة أمواله ومر امهامه ألجل مر 

ـات فـرض علـى ء التصـريح بالممتلكاكمـا سـبق القـول فـإن إجـر  كيفيـات التصـريح بالممتلكـات: -
هـة اـف العمـومي قصـد ضـمان شـفافية الحيـاة الوظيفيـة وحمايـة الممتلكـات العامـة وصـون نز الموظ

المكلفـين بخدمـة عموميـة، وهـو يـتم وفـق شـكليات وكيفيـات حـددها قـانون مكافحـة الفساد األشـخاص  
 المعدل والمتمم:   01 -06

، 02بفقراتهـا  06-01 مـن القـانون  40جاله: بالرجوع إلـى المـادة أشكال التصريح بالممتلكات وآ
نجـد أن التصـريح بالممتلكـات يكـون عنـد التنصـيب فـي الوظيفـة أو بدايـة العهدة  وعند  04، 03

نهاية العهدة أو انتهاء الوظيفة، كما يكون أثناء تأدية الوظيفة أو العهدة عند كـل زيـادة معتبرة في 
 ة المالية:  الذم

به الموظف العمومي عند بداية وهو التصريح الذي يلتزم  التصريح بالممتلكات االبتدائي: -أ
حياتـه الوظيفيـة والتـي تكـون بالتنصـيب، أو عنـد بدايـة عهدتـه االنتخابيـة ويتعلـق األمـر هنـا بـرئيس 

  .ية البلدية والوالئيةالجمهورية، أعضاء البرلمان المنتخبين، أعضاء المجالس الشعب 

ل شهر يبدأ احتسابه مـن تـاريخ تنصـيبه أو بداية يلتزم الموظف العام بتقديم هذا التصريح خالل أج   
  .عهدته االنتخابية

هـذه المـادة لـم تشـر إلـى الحالـة التـي يمكـن فيهـا الموظـف أن يمتنـع أو يتكاسـل عـن تقـديم التصريح   
ألجل   أجـال آخر   01-06مـن القـانون رقـم    36إال أن المشـرع أعطـى فـي المـادة  في األجل المحدد،  

 
 2011/ 08/ 10، بتاريخ  44جريدة رسمية العدد، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01 -06من القانون رقم 20المادة  1
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تدارك هذا الوضع، حيث مـنح للموظـف أجـل شـهرين يحتسـب مـن تـاريخ تـذكيره بـالطرق القانونية 
  ح.ء ألجل تقديم تصري ابإهماله لهذا اإلجر 

مخالفـا ألحكام   -حسـب القـانون  -ـد الموظـففـإن انقضـى أجـل الشـهرين دون تقـديم أي تصـريح ع  
 مما يستوجب توقيع العقاب المقرر له.   36 المادة

ت زيـادة معتبـرة فـي الذمـة الماليـة للموظـفالعمومي أإذا طـر   التصــريح بالممتلكــات التجديــدي: -ب
      .تإن ذلك يقتضي وجوبا تعديل وتجديد تصريحه بالممتلكاخالل مساره الوظيفي ف

   :يمكن إبداء مالحظتين بشأن التصريح التجديدي     

األولـى تتعلـق باآلجـال حيـث أن المشـرع لـم يشـر إلـى أي أجـل يلـزم فيـه الموظـف بتقـديم  -
علـى التصـريح  تنطبق أيضا    01-06من القانون رقم  36تصريحه، إال أنه يمكن القول أن المادة 

ديم تصـريحه وتحتسـب شـهرين مـن تـاريخ كر الموظـف بـالطرق القانونيـة بتقـ التجديـدي ،حيـث يـذ
 .اتذكيره، فإن انقضت ولم يقدم أي تصريح وقع تحت طائلة العقوبة المقررة قانون  

قيمة هذه الزيادة ومتـى تقتضـي وجوبـا الثانية تتعلق بالزيادة في الذمة المالية حيث لم يبين  -
يـد التصـريح ألجلهـا هي الجهة التـي تتـولى تقريـر إن كانـت تسـتدعي فعـال تجدتجديد التصريح ومن 

  .ماأم ال، فقد اكتفى المشرع بقوله "زيادة معتبرة"، وهو ما يفتح المجال للتملص من هذا االلتز 

 قيقة األمر إن التصـريح النهـائي يحظـى بأهميـة جـد بالغةفي ح  التصريح بالممتلكات النهائي: -ج
ارنة بالذمـة المصـرح بهـا عنـد بدايـة الوظيفـة بالنظر إلى كونه يوضح مقدار الزيادة في الذمة المالية مق

أو العهـدة االنتخابيـة، ومـدى توافـق هذه الزيادة مـع المـداخيل المشروعـة للموظـف العمومي، فهو 
  . "يكرس فعليا مبدأ "من أين لك هذاالذي 

على هذا الشكل من التصريح حيث يلتزم  01 -06من القانون رقم  40/ 4لقد نصت المادة   
الموظف العمومي بتقديمه عند نهاية العهدة االنتخابية أو عند انتهاء الخدمة، إال أن المادة لم تحدد 

صـريح كمـا هـو الشـأن فـي التصـريح االبتـدائي، إال المدة القصوى التي يلتزم فيها الموظف بتقديم الت
ـت خدمتـه أو عهدتـه االنتخابيـة ولـم مـن نفـس القـانون أكـدت أن الموظـف الـذي انته 63لمـادة أن ا

 .  يقدم تصريحا بممتلكاته خالل شهرين من تذكيره بالطرق القانونية يتعرض للعقوبات المقررة قانونا  
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المتعلـق بالوقايـة  01-06 مـن القـانون رقم 50أحالـت المـادة  ــريح بالممتلكــات:محتــوى التص -2
مـن الفسـاد ومكافحتـه علـى التنظـيم بشـأن البيانـات الواجـب ذكرهـا فـي التصـريح، ويتعلـق األمر 

نسختين   الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات ، والذي يكون في  414  -06بالمرسوم الرئاسي رقم  
  .للمكتتبيوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة 

نهائيا، ثم  يتضـمن التصـريح بالممتلكـات بدايـة تحديـد شـكل التصـريح إن كـان ابتـدائيا أم تجديـديا أم
ن ثم الممتلكات المصرح بهـا والتي يمك  ،سم والديه ووظيفته ..ا  سمه و إبيانات خاصة بهوية المكتتب ك

  :تصنيفها إلى

  ة.األمالك العقارية المبنية وغير المبني  -

  .السيولة النقدية واالستثمارات -

األمالك والتصريحات األخرى: ويتعلق األمر باألمالك التي لم تذكر ضمن فئة من الفئات  -
 .  1السابق ذكرها، إضافة إلى أي تصريح آخر يقدمه المكتتب

-06  ون رقـممـن القـان  60منحـت المـادة  لقــي التصــريح بالممتلكــات:الجهــة المخــول لهــا ت -3
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سـلطة تلقـي التصـريحات بالممتلكـات للهيئـة الوطنيـة للوقاية  01

  :من الفساد ومكافحته وللرئيس األول للمحكمة العليا

ئة هيال تتلقـى  بالممتلكـات أمـام الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه:تقـديم التصـريح    -أ
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصاريح بالممتلكات إما مباشرة مـن طـرف المكتتـب أو بإحالتها 

  :من طرف السلطات السلمية أو الوصية للموظف المكتتب

تتلقـى الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  مباشـرة:تلقي الهيئـة للتصـريحات  -1-أ
سة واستغالل المعلومـات الـواردة اخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية، وتقوم بدر التصريحات ال

فيها، والسهر على حفظهـا عـن طريـق القسـم المكلـف بمعالجـة التصـريحات بالممتلكـات، وهـو القسـم 
بعـد  413 -06يعـدل ويـتمم المرسـوم الرئاسـي رقـم  64 -12رقـم سـتحدثه المرسـوم الرئاسـي الـذي ا

أن كانـت مديريـة التحاليـل والتحقيقـات هـي مـن تباشـر التـدقيق فـي التصـريحات بالممتلكـات، 

 
 .، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات415-06لتصريح بالممتلكات الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  نموذج ا 1



 فصـــــل الثاني ال

44 
 

لـى وهـومسعى من المنظم لخلق قسم متخصص فقط في تلقي التصريحات ومعالجتها سـعيا منـه إ
  .ء الهاماتفعيـل هذا اإلجر 

رؤسـاء د ومكافحتـه بصـفة مباشـرة تصـريحات كـل مـن تتلقـى الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـا  
وأعضاء المجالس البلدية، وكذلك رؤسـاء وأعضـاء المجـالس الوالئيـة، هـذه التصـريحات تكـون محـل 

اإلعالنـات بمقـر البلديـة أو الواليـة حسـب الحالـة خـالل شـهر مـن نشـر عـن طريـق التعليـق فـي لـوح 
  .هيئة، ألجل تكريس الرقابة الشعبية على أعضاء المجالس المحلية المنتخبةاكتتابه أمام ال

تتلقى  فـي هـذه الحالـة  تلقي الهيئة للتصريحات من السلطة الوصية أو السـلمية المختصـة:  -2-أ
السلطة السلمية المختصة حسب الحالـة، تصـريحات المـوظفين العمـوميين غير  السلطة الوصية أو 

ه ن ألزمهم القانون بتقديم تصريحاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفسـاد ومكافحتـ أولئك الذي 
 .مباشرة، أو أمام الرئيس األول للمحكمة العليا، ليتم إحالة هذه التصريحات إلى الهيئة

بة الـذي يحـدد كيفيـات التصـريح بالممتلكـات بالنسـ 415 -06زم المرسـوم الرئاسـي رقـم لقـد ألـ   
كتتـاب إمـن قانـون الوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه، ب   06المادة  للموظفيـن العمومييـن غيـر المذكورين فـي  

ة أو العهـدة، وعنـد كـل زيـادة وهـو شـهر مـن تـاريخ بدايـة الخدمـ  التصـريح فـي األجـل المحـدد قانونـا  
 بـين سلطتين لتلقي التصريحات:   415 -06اسـي معتبـرة وعنـد انتهـاء الخدمـة، وميـز المرسـوم الرئ 

يكـون التصـريح أمـام السـلطة الوصـية للموظـف بالنسـبة للمـوظفين  الســـلطة الوصـــية: -
 .عليا في الدولةالعموميين الذين يشغلون مناصب عليا  أو وظائف 

 ريحات بالممتلكـات بالنسـبة تتلقـى السـلطة السـلمية المباشـرة التصـ  الســــلطة الســــلمية: -
ر مـن السـلطة المكلفـة بالوظيفـة العموميـة ، يحدد اللموظفين العموميين الذين حددت قـائمتهم بقـر 
ر كـل جهـة إداريـة ابالممتلكـات، حيـث حـدد هـذا القـر قائمة األعـوان العمومييـن الملزميـن بالتصريـح 

 ن لهـا المعنيين بالتصريح بالممتلكات في مختلف الوازارت .أصـلية واألعـوان العمـوميين التـابعي 

الهيئة  علـى الـرغم مـن أن تقـديم التصــريح بالممتلكـات أمــام الـرئيس األول للمحكمــة العليـا: -ب
ية من الفساد ومكافحته هي صاحبة االختصاص األصيل في تلقي التصريحات الوطنية للوقا

ة مـع ذلـك للـرئيس األول للمحكمـة العليـا امـوميين، فـإن القـانون مـنح بـالمواز بالممتلكات للمـوظفين الع
ـوى هـذه سـلطة تلقـي تصـريحات فئـة معينـة مـن المـوظفين العمـوميين، كمـا اشـترط القـانون نشـر محت
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و انتخـابـهم،  التصريحات في الجريـدة الرسميـة خالل شهريـن مـن تاريـخ تسـلم الموظفيـن لمهـامهم أ
  :ويتعلق األمر بـ 

o رئيس الجمهورية 
o  أعضاء البرلمان 
o  رئيس المجلس الدستوري وأعضائه 
o الوزير األول وأعضاء الحكومة 
o  رئيس مجلس المحاسبة 
o   محافظ بنك الجزائر 
o  السفراء والقناصلة 
o  الوالة 
o  القضاة 

التصريح بالممتلكات  ل بواجـبعلـى اإلخـال 01-06رتـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه   
فـي الذمـة الماليـة  ، وأكثـر مـن ذلـك وضـع قرينـة قانونيـة مفادهـا أن أي زيـادة معتبـرةجنائيـا   جزاءا  

رتكابـه فعال معاقبا عليه إللموظـف العمـومي ال تتناسـب مـع مداخيلـه المشـروعية تعتبـر قرينـة علـى 
   .1ا لم يتمكن من تقديم تبرير معقول لهذه الزيادة باعتباره إثارء غير مشروع، م

    :كل أربعة جرائمأورد المشرع أربعة صور لإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات في ش  

  .جريمة عدم التصريح بالممتلكات -1

 . جريمة التصريح غير الكامل أو غير الصحيح أو الخاطئ -2

  .جريمة اإلدالء بمالحظات خاطئة -3

 خرق االلتازمات التي يفرضها القانون.   ريمةج  -4
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 المال العام من اإلختالس  لحمايةالمبحث الثاني : اآلليات اإلدارية 
من   المال العام  حمايةجهزتها، وآلياتها في الحفاظ و أنواعها، و  أبمختلف    الهيئات اإلداريةساهم  ت   

داة فعالة لتدخلها في الحماية و أالتي تمثل ، وهذا راجع لتزايد اهميتها في نظام الدولة و اإلختالس
 .األموال العمومية  على لكي تتمكن من الحد من اإلعتداء ،تالجميع الميادين والمجا

 المطلب األول : الهيئات االدارية المنبثقة عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  
 والتقصي   الكشف  مهمتها  وطنية  هيئة  إنشاءب   كذلكقام المشرع     سختالاإل  فعل  تجريم  إلى  ضافةإلبا  
 ، وأيضا  إستحداث الديوان المركزي قمع الفساد. الفساد  كافحةمل  الوطنية  بالهيئة  مرألاويتعلق    ،يهاعل

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهالفرع األول : 

ن الفساد و الوقاية منص المشرع الجزائري على إنشاء جهاز من نوع خاص، من خالل القانون 
الفساد  ومكافحته، من خالل ، يعرف هذا الجهاز بالهيئة الوطنية للوقاية من  01-06 مكافحته

والذي بّين المشرع من خالله النظام القانوني للهيئة  وتدابير استقالليتها    منه،24إلى    17المواد من  
لى وتنظيمها  وكيفية سيرها إبذلك مسألة تشكيلها  ا  ومهامها، وعالقاتها بالسلطات القضائية، تارك

 .   1  التنظيم

أداء أعضائها المعينون بموجب  بعد 2011جانفي  05وقد باشرت الهيئة عملها الفعلي بتاريخ    
اليمين القانونية، وذلك بعد تجاوز الصعوبات التي  2010نوفمبر  07مؤرخ في مرسوم رئاسي 
ن الفساد  ومكافحته سلطة إدارية مستقلة، تتمتع وتعتبر الهيئة الوطنية للوقاية م ،واجهت تشكيلها

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي،  وتوضع هذه األخيرة لدى رئيس الجمهورية، وهو ما أكدته 
 . 2 الذكرالقانون السالف من  18المادة 

ذي ، ال413-06ئري نفس التكييف القانوني بموجب المرسوم الرئاسي رقم اكما أعاد المشرع الجز   
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وسيرها،  والذي جاء في نص 

 
يات سيرها. تنظيمها و كيف. يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم   1

.جريدة رسمية. 2012فيفري 07مؤرخ في  64-12بالمرسوم الرئاسي رقم  ..معدل و متمم17. ص2006نوفمبر 22. صادرة في 74جريدة رسمية. عدد
 . 2012فيفري 15.صادرة في 8عدد

 .مصدر سابق ، 01-06. القانون رقم 18أنظر المادة  2
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منه" الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  واالستقالل المالي توضع  02المادة 
ي رقابة أل رية" ، فالهيئة مؤسسة إدارية خاصة مستقلة عن الحكومة، ال تخضعلدى رئيس الجمهو 

لهذه األخيرة   رئاسية أو وصاية من السلطة التنفيذية، لكن هذا ال يعني عدم وجود أية عالقة أو تأثير
 .على عمل ومهام الهيئة  وخاصة الرقابية منها

 06تشارية" من التعديل الدستوري بتاريخ وقد أضاف الفصل الثالث المعنون بـ "المؤسسات االس  
ية للوقاية من الفساد  ومكافحته إلى المؤسسات االستشارية للدولة ، الهيئة الوطن2016مارس 

 .1منه  203و  202الجزائرية من خالل المواد 

ضرورة تزويد  ئري علىانص المشرع الجز قفد  تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  
، حيث لم يحدد  2 فقرة 19 لمادة بالوسائل البشرية  والمادية الالزمة لتأدية مهامها وفقا ل الهيئة

بل أحالها إلى التنظيم، الذي   قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  المشرع تنظيمها  وال تشكيلتها في  
، محددا بموجبه تنظيم الهيئة وتشكيلتها  وهي 413-06أصدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  كالتالي:

  مرسوم رئاسي، وتتمثل مهامه األساسية فييتم تعين رئيس الهيئة بموجب  رئيس الهيئة: 1

  .إعداد برنامج عمل الهيئة •
  .السياسة الوطنية للوقاية من الفساد  ومكافحته تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار •
  .إدارة أشغال مجلس اليقظة و التقييم •
  .السهر على تطبيق برنامج الهيئة  والنظام الداخلي لها •
  .ت الدولة في مجال الوقاية من الفساد  ومكافحتهاين إطار مج تكو اإعداد  وتنفيذ بر  •
  .والدولية تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية  •
  .كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة •
تحويل الملفات التي تتضمن وقائع جزائية إلى وزير العدل قصد تحريك الدعوى العمومية  •

  .عند االقتضاء
  .لهيئة أمام القضاء  وفي كل أعمال الحياة المدنيةتمثيل ا •
  .المستخدمينممارسة السلطة السلمية على جميع  •

 
 . مصدر سابق2016. المتضمن التعديل الدستوري 01-16رقم القانون  ،يدةجد203جديدة و 202أنظر المادتين  1
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 . 1تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي  وتبادل المعلومات •

ذا األخير باإلضافة إلى المهام اإلدارية سالفة الذكر، يتمتع رئيس الهيئة بمهام مالية ،بحيث يعتبره  
 .اليقظة و التقييمي مجلس أنية بعد أخذ ر ااآلمر بالصرف للهيئة، و يقوم بإعداد الميز 

يتكون مجلس اليقظة والتقييم من رئيس  وستة أعضاء يعينون بموجب لس اليقظة و التقييم: مج  2
ة التي مرسوم رئاسي، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  ويتم إنهاء مهامهم بنفس الطريق

تمثل المجتمع المدني،  عينوا بها، حيث يتم اختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي
   .المعروف بالنزاهة  والكفاءة

على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن  ايجتمع مجلس اليقظة  والتقييم مرة كل ثالثة أشهر بناء    
ستدعاء من رئيس الهيئة، يقوم رئيس المجلس يجتمع المجلس في اجتماعات غير عادية بناء  على ا

األعضاء قبل خمسة عشر يوما في االجتماعات العادية، أما   بإعداد جدول أعمال  ويرسله إلى كل
بالنسبة لالجتماعات غير العادية يجب أن ال تقل مدة اإلرسال على ثمانية أيام على األقل،  و 

 .يحرر محضر على أشغال الهيئة

 هام مجلس اليقظة  والتقييم في المهام االستشارية، حيث يقوم بإبداء أرائه فيوتتمثل معظم م  
 المسائل التالية :

  .مناقشة برنامج عمل الهيئة  وشروط و كيفيات تطبيقه •
  .مساهمة كل قطاع في مكافحة الفساد •
  .تقديم تقارير  وأراء و توصيات الهيئة •
  .مناقشة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة •
  .مناقشة ميزانية الهيئة •
  .الهيئة إلى رئيس الجمهوريةمناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس  •
 . 2تحويل الملفات التي تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ األختام •

 
. يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها. معدل و متمم. 413-06. المرسوم الرئاسي رقم 09أنظر المادة   1

 مصدر سابق
 ر السابق المصد،  413-06الرئاسي رقم . المرسوم 11أنظر المادة   2
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رئاسي، بناء   سها أمين عام معين بموجب مرسومأ: يتم تزويد الهيئة بأمانة عامة ير األمانة العامة  3
ن  المرسوم الرئاسي المعّدلة، م 07ح من طرف رئيس الهيئة  والتي نصت عليه المادة ااقتر  على

سيرها،  والذي يساعده   المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات
وسائل، تنظم بالمستخدمين و ال نية  والمحاسبة، أما الثاني مكلفانائبي مدير، األول مكلف بالميز 

يقظة والتقييم،  ويكلف األمين العام تحت المدريتين في مكاتب، يتولى األمين العام أمانة مجلس ال
 :1سلطة رئيس الهيئة بما يلي

  .تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها  وتقييمها •
  .السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة •
تصال نشاطات الهيئة باإل يلةسنوي  وحصتنسيق األشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير ال •

  .مع رؤساء األقسام
 سيير اإلداري و المالي لمصالح الهيئة.  ضمان الت  •

عّدل المشرع  الهيئة ،: في إطار إعادة هيكلة قسم مكلف بالوثائق و التحاليل و التحسيس 4
سمية هذا منه ت  12و  06و من خالل المادتين  64-12ئري بموجب المرسوم الرئاسي رقم االجز 

بـ  مديرية   413-06رسوم الرئاسي رقم  القسم،  والذي كان يطلق عليه قبل التعديل أي من خالل الم
 . 2الوقاية و التحسيس

لكن ما نالحظه أن المرسوم الجديد على غرار القديم لم يحدد تشكيلة القسم المكلف بالوثائق    
 .اية من الفساد و مكافحتهوالتحليل، رغم الدور الكبير المنوط به في إطار الوق

الرئاسي  ى المشرع الجزائري من خالل تعديله للمرسومأر  بالممتلكات:قسم معالجة التصريحات  5
، أنه من المناسب تخصيص قسم مستقل يتكفل 64-12بالمرسوم الرئاسي رقم  413-06رقم 

عرف من خالله ملحق عكس المرسوم القديم الذي لم يكن  ي  بمسألة تلقي التصريحات بالممتلكات
تلقي التصريحات بالممتلكات إلى مديرية التحاليل والتحقيقات هذا القسم،  والذي كان  يسند مهمة 
قبل تعديلها بالقول"  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  13للقيام بذلك  والتي نصت عليه المادة 

 
 07مؤرخ في  ، . يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها64-12. المرسوم الرئاسي رقم 07أنظر المادة   1

 .2012فيفري 15.صادرة في 8.جريدة رسمية. عدد2012فيفري
 ، مرجع سابق.413-06سي رقم ، المرسوم الرئا06أنظر المادة  2
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ات بالممتلكات الخاصة تكلف مديرية التحاليل  والتحقيقات على الخصوص بما يأتي تلقي التصريح 
 .بأعوان الدولة بصفة دورية 

 نظرا لألهمية البالغة لعملية التصريح بالممتلكات، خصص المشرع الجزائري قسما خاصا لها  
" يُّكلف قسم على 64-12المعّدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  13والذي نص من خالل المادة 

لألعوان بما يلي: تلقي التصريحات بالممتلكات معالجة التصريحات بالممتلكات، على الخصوص 
وبالتالي تفعيل   والتي من خاللها يتم التحقق في مدى تضخم الثروة من عدمه ، ،العموميين"...

، والتي من خاللها يمكننا كشف جريمة اختالس المال العام،  وكشف جريمة اإلثراء غير المشروع
ريقة عمله،  تشكيلة هذا القسم وال ط 64-12سي رقم لكن لم يحدد المشرع عن طريق المرسوم الرئا

 .1وترك ذلك للنظام الداخلي للهيئة 

ئري إلى هذا القسم في ظل المرسوم الم  يشر المشرع الجز قسم التنسيق و التعاون الدولي:  6
-12، بل تم استحداثه من خالل التعديل الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم  413-06الرئاسي رقم  

تنص على" تزّود الهيئة ألداء مهامها بالهياكل  ، التي06ذي تم بموجبه تعديل المادة وال  64
مكرر  13اآلتية:.. قسم مكلف بالتنسيق و التعاون الدولي".،  ومن خاللها أضاف المشرع المادة 

  .والتي تنص على المهام  والصالحيات التي يتمتع بها هذا القسم

الوطنية للوقاية من الفساد  ومكافحته ،إن للطبيعة القانونية للهيئة    ستنااوعليه نالحظ من خالل در    
مراسيم تعين رئيسها  وأعضائها الستة، قد تأخرت أربع سنوات كاملة، األمر الذي أدى إلى تجميد 

والذي تم بموجبه   2010نوفمبر    07عملها طيلة هذه المدة،  وبصدور المرسوم الرئاسي المؤرخ في  
بمجلس قضاء   ،2يبهم فعليا بعد أداءهم اليمين القانونيةئة  وأعضائها، الذين تم تنصتعيين رئيس الهي

 .2010جانفي  04ئر العاصمة بتاريخ االجز 

  مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته تكلف الهيئة بـ: 

والشفافية ح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة ااقتر  •
  .سيير الشؤون  واألموال العموميةوالمسؤولية في ت 

 
ر، بسكرة اآلليـات القانونيـة لمكافحـة الفسـاد اإلداري فـي الجزائـر ،رسـالة دكتـواره، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمد خيض، عبد العالي حاحة 1
 92، ص2013، 
 بالوقاية من الفساد و مكافحته ، مصدر سابق.. المتعلق 01-06. القانون رقم 1فقرة 19أنظر المادة  2
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تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة  واقتراح  •
تدابير خاصة منها ذات طابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد،  وكذا التعاون مع 

  .داد قواعد أخالقيات المهنةالقطاعات المعنية العمومية  والخاصة في إع
  .إعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين باآلثار الضارة الناجمة عن الفساد •
جمع واستغالل كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد  والوقاية  •

، عن عوامل منها، ال سيما البحث في التشريع والتنظيم واإلجراءات  والممارسات اإلدارية
  .ديم توصيات إلزالتهاالفساد ألجل تق

التقييم الدوري لألدوات القانونية  واإلجراءات اإلدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد  ومكافحته  •
  .و النظر في مدى فعاليتها

سة  واستغالل اتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودر  •
السيما في  06ت الواردة فيها والسهر على حفظها،  وذلك مع مراعاة أحكام المادة المعلوما
  .، والتي نصت على كيفية التصريح بالممتلكات 03و  01فقرتيها 

  .االستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة  والتحري في وقائع ذات عالقة بالفساد •
ميدانيا، على أساس التقارير الدورية ت  واألعمال المباشرة ضمان تنسيق ومتابعة النشاطا •

والمنتظمة المدعمة بإحصائيات  وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد  ومكافحته، التي 
  .ترد إليها من القطاعات  والمتدخلين المعنيين

لفساد على السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات،  وعلى التعاون مع هيئات مكافحة ا •
  .وطني و الدوليالصعيدين ال

  .الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،  وتقييمها •

  :بالتمعن في المهام المسندة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يالحظ ما يلي

مي من ودولة القانون، وتح  شدتركيز الهيئة على المبادئ األساسية التي تدعم الحكم الرا •
ك جميع الهيئات العمومية اشر ا  و  خاللها المال العام من شتى أنواع الفساد، كالشفافية،

 .والخاصة،  وكذا المواطنين، في سياسة الوقاية  ومكافحة الفساد
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كذلك نجد من بين أهم الصالحيات التي تتمتع بها الهيئة، تلقي التصريحات بالممتلكات  •
ا يمكنها من معرفة مدى تطور الذمة المالية للموظف الموظفين العموميين، ممالخاصة ب 1

ئري قام بتحديد فئة معينة من الموظفين العموميين االعمومي،  والمالحظ أن المشرع الجز 
الذين يتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  

من  1فقرة 06لمنصوص عليهم في المادة لتصريح بالممتلكات، و اوأقصى فئة أخرى من ا
قانون الوقاية من الفساد  ومكافحته، على غرار رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، 
رئيس المجلس الدستوري  وأعضاءه، الوزير األول و أعضاء الحكومة، رئيس مجلس 

بذلك  أحالهم على  صلة، الوالة، القضاة، والمحاسبة، محافظ بنك الجزائر ،السفراء و القنا
  .القانون على الرئيس األول للمحكمة العليا

من جهة أخرى نالحظ أن الهيئة لها صالحية دراسة  واستغالل المعلومات الواردة في  •
التصريحات بالممتلكات، على خالف الرئيس األول للمحكمة العليا، الذي ال يتمتع بهذه 

يحات بالممتلكات فقط، دون دراستها  صر دوره على تلقي التصر الصالحية، وانما يقت 
 .واستغاللها

  الفرع الثاني: الديوان المركزي لقمع الفساد

بغرض تدعيم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ،تمم المشرع الجزائري القانون رقم   
فيذا لتعليمة ، وهذا تن 05-10المتعلق بالوقاية من الفساد  ومكافحته، بموجب األمر رقم  06-01

ة تعزيز والتي أكد من خاللها على ضرور 2  2009ديسمبر    13المؤرخة في    03رئيس الجمهورية رقم  
ليات مكافحة الفساد ودعمها على الصعيدين المؤسساتي و العملياتي، وأهم ما نص عليه في المجال آ

أداة عملياتية للتصدي   المؤسساتي تعزيز مسعى الدولة بإحداث ديوان مركزي لقمع الفساد، والذي يعد
 . زي لقمع الفسادألعمال الفساد اإلجرامية وردعها وعليه لإلحاطة أكثر بدور الديوان المرك

  الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفسادأ.

  :بغرض تحديد الطبيعة القانونية للديوان، نعطي تعريفا له، ثم  ونحدد تشكيلته كاآلتي

 
 22صادرة في  ،74عدد، جريدة رسمية ،. يحدد نموذج التصريح بالممتلكات2006نوفمبر  22مؤرخ في  154-06مرسوم رئاسي رقم   1

 20. ص 2006نوفمبر 
 .. متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد. صادرة عن رئيس الجمهورية السابق 2009ديسمبر13مؤرخة في  03رئاسية رقم تعليمة   2
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 المعدل  والمتمم للقانون رقم 05-10لقد جاء األمر  مركزي لقمع الفساد:تعريف الديوان ال -1
 24بباب ثالث مكرر تحت عنوان "الديوان المركزي لقمع الفساد"،  والذي نصت المادة ،  06-01

مكرر منه على" ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد"...( 
و التي أضاف بموجبها فقرة  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 02تعديل المادة باإلضافة إلى 

 تنص على تعريف مصطلح الديوان بالقول" الديوان: الديوان المركزي لقمع الفساد". 

كما ترك المشرع الجزائري تحديد طبيعة الديوان المركزي لقمع الفساد إلى التنظيم، والذي جاء به   
لمحدد لتشكيلة الديوان وتنظيمه  وكيفيات سيره ، هذا األخير الذي ا  426-11اسي رقم  المرسوم الرئ 

 209.1-14عّدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بالعودة إلى المرسومين الرئاسيين سالفي الذكر، نجد أن الديوان المركزي لقمع الفساد، هو عبارة   
م في تحديد دوره في من الخصائص تساهعن مؤسسة أنشئت خصيصا لقمع الفساد، يتميز بجملة 

مكافحة الفساد، فهو مصلحة عملياتية للشرطة القضائية، باإلضافة إلى تبعيته إلى وزير العدل حافظ 
 .األختام، كذلك عدم تمتعه بالشخصية المعنوية  واالستقالل المالي 

ئاسي من المرسوم الر  02وهو ما جاءت به المادة الديوان مصلحة عملياتية للشرطة القضائية:  .أ
ئم و ابأن" الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن جر  426-11رقم 

الشرطة القضائية،  معاينتها في إطار مكافحة الفساد".، فهو جهاز أغلبية تشكيلته، ضباط  وأعوان
  .2ير المعنير مشترك بين وزير العدل حافظ األختام  والوز االذين يحدد عددهم قر 

من  1فقرة 03وهو التعديل الذي جاءت به المادة   .تبعية الديوان لوزير العدل حافظ األختام:ب
التي تنص على" يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ األختام"...،   209-14المرسوم الرئاسي رقم  

لطة للس خاضعا   زا  والذي كان قبل التعديل تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، مما يجعله جها
 . التنفيذية رغم طبيعته القضائية

 عدم تمتع الديوان المركزي لقمع الفساد بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي: ج.

 
. يحدد تشكيلة 2011ديسمبر  08مؤرخ في  426-11. يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 2014جويلية  23مؤرخ في  209-14سي رقم المرسوم الرئا 1

 .46تنظيمه و كيفيات سيره. جريدة رسمية. عدد الديوان المركزي لقمع الفساد و
 المحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره.  . المعدل و المتمم للمرسوم  209-14. المرسوم الرئاسي رقم 08أنظر المادة  2
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للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تتمتع بالشخصية المعنوية  واالستقالل  اخالف    
الشخصية المعنوية  واالستقالل المالي للديوان المركزي نح المالي،نجد أن المشرع الجزائري لم يم

لقمع الفساد، رغم المهام الموكلة اليه المتمثلة في البحث والتحري، فالمدير العام للديوان حسب ماجاء 
نية ويعرضها ايّعد الميز   209-14المعدلة و المتممة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم    23في المادة  

ف  العدل حافظ األختام، فالديوان في هذه الحالة غير مستقل ألنه تحت إشر ر اللموافقة على وزي 
 .ورقابة النيابة العامة، فال يمكن ضمان االستقاللية الوظيفية دون التمتع بالشخصية المعنوية

 تشكيلة و تنظيم الديوان المركزي لقمع الفساد:ب. 

للتنظيم، و الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم   الديوانوتنظيم   ئري تحديد تشكيلةاترك المشرع الجز    
، المتضمن تحديد تشكيلة الديوان 209-14، المعدل  والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 11-426

 :المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،  والتي سوف نبّينها من خالل

رقم  الثاني من المرسوم الرئاسي  ه الفصلوهو ما جاء ب    أ. تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد: 
المّعدلة بموجب المرسوم  08، باإلضافة إلى المادة 09و  07و  06من خالل المواد  11-426

 ، فالديوان يتشكل من:209-14الرئاسي رقم 

  . ضباط  وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوازرة الدفاع الوطني •
 رة الداخلية  والجماعات المحلية.ين لواز ضباط  وأعوان الشرطة القضائية التابع •
 أعوان عموميين ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد. •
 يمكن كذلك تدعيم الديوان بمستخدمين للدعم التقني  واإلداري.  •
ستشاري أو مؤسسة ذات كفاءات عالية في مجال إيمكن االستعانة بكل خبير أو مكتب  •

 مكافحة الفساد.

الذي  وهو ما جاء به الفصل الثالث من المرسوم الرئاسي  الفساد: زي لقمعتنظيم الديوان المركب.
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه  وكيفيات سيره، المعّدل والمتمم،  وعليه فالديوان 

   :يتشكل من

من المرسوم  10المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد:  وهو ما نصت عليه المادة  •
، هذا األخير الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس 209-14رقم  الرئاسي
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الجمهورية، بناء  على اقتراح من وزير العدل حافظ األختام،  والذي يتمتع بصالحيات ذات 
 .من نفس المرسوم 14طبيعة إدارية  وهو ما نصت عليه المادة 

مديري دراسات، يكون عمله تحت   ويساعده خمسةالديوان: الذي يقوم برئاسته رئيس الديوان    •
-11من المرسوم الرئاسي رقم  13و  12و  11سلطة المدير العام، حسب نص المواد 

 .، المّعدل  والمتمم426
مديرية التحريات:  والتي تنظم بقرار مشترك بين وزير العدل والمدير العام للوظيفة العامة ،  •

على مهامها، والتي تتمثل في  426-11المرسوم الرئاسي رقم من  16وقد نصت المادة 
إجراء األبحاث  والتحقيقات في مجال مكافحة الفساد، فيمكن للمديرية القيام بأي إجراء تراه  

  .مناسبا للكشف عن جرائم الفساد
مديرية اإلدارة العامة: توضع تحت سلطة المدير العام، تختص بتسيير المستخدمين  والوسائل  •

 . 246-11من المرسوم الرئاسي رقم  17جاء في نص المادة  لمادية و المالية، حسب ماا

  صالحيات الديوان المركزي لقمع الفسادد.

منح المشرع الجزائري لضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد،   
باط تمديد االختصاص المحلي لضالعديد من االختصاصات والمهام القمعية، وذلك من خالل 
حالة مهمة النظر في جرائم الفساد ا  الشرطة القضائية التابعين للديوان ليشمل كافة اإلقليم الوطني، و 

 . 1إلى المحاكم ذات االختصاص الموسع 

البحث  والتحري في جرائم الفساد حسب ما جاء في  يتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد بسلطة  
المّعدل و المتمم لقانون الوقاية من الفساد  ومكافحته،   05-10مكرر من األمر رقم    24نص المادة  

  :لف الديوان في إطار المهام المنوطة به بما يليكحيث ي

 جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومّركزة ذلك  واستغالله،  •
 قضاء .مع إحالة مرتكبيها على ال جمع األدلة  والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد •
 تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية . •

 
 . 2010اوت  26ته ، المؤرخ في من الفساد و مكافح. المعّدل و المتمم لقانون الوقاية 05-10. األمر رقم 1مكرر 24أنظر المادة   1
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الوطنية  وعليه نستخلص أن الديوان المركزي لقمع الفساد يتميز بمهام ردعية قمعية، عكس الهيئة  
 بالمهام الوقائية التحسيسيةللوقاية من الفساد  ومكافحته التي تتميز 

وّسع المشرع الجزائري دائرة االختصاص لضباط  ختصاص المحلي لضباط الديوان:تمديد االه.
المعّدل  والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية وهي  22-06الشرطة القضائية بموجب القانون رقم 

ا جرائم الفساد المنصوص ئم المنصوص عليها حصرا وفق نفس القانون،  والذي استثنى منهاالجر 
  .الوقاية من الفساد  ومكافحته عليها وفق قانون

 05-10من األمر رقم  3فقرة 1مكرر 24حة من خالل المادة ائري صر اوقد نص المشرع الجز   
الجرائم  ختصاصهم المحلي فيإالمّعدل  والمتمم لقانون الوقاية من الفساد  ومكافحته، بالقول"  ويمتد  

القضائية  ختصاص المحلي لضباط الشرطةإلاعلى امتداد    ،، إلى كامل التراب الوطني"المرتبطة بها
كامل التراب  التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد، في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها عبر

الوطني، فهو إجراء يستفيد منه ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان فقط، دون باقي ضباط 
لح األخرى، الذين يخضعون للقواعد العامة المنصوص شرطة القضائية التابعين للهيئات  والمصاال

 . ئيةاعليها وفق قانون اإلجراءات الجز 

  : مجلس المحاسبةلثاني المطلب ا
يعتبر مجلس المحاسبة الهيئة العليا للرقابة البعدية على األموال العمومية، الذي خوله المشرع   

وذلك في عدة مجاالت على غرار التحريات  الجزائري جميع الصالحيات للقيام بالمهام المنوطة به،
والمعاينات، والتي تمكنه من التحكم األمثل في استغالل الموارد والوسائل واألموال العامة، ولإللمام 

المطلب إلى بدور مجلس المحاسبة في مجال حماية المال العام من جريمة االختالس، قسمت هذا 
بيعة القانونية لمجلس المحاسبة، أما الفرع الثاني: ثالث فروع، حيث أعرض في الفرع األول: الط

 ة و أخيرا  تقييمها .رقابة مجلس المحاسب 

  الفرع األول: الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة

رتأيت تقسيم هذا الفرع إلى أوال: إبغرض إعطاء لمحة عن الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة   
  .ظيم مجلس المحاسبةتعريف مجلس المحاسبة، أما ثانيا: تن

  أوال: تعريف مجلس المحاسبة
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ئري، فقد أنشأ بموجب ايعد مجلس المحاسبة من الهيئات الرقابية التي نص عليها المشرع الجز    
، غير أن تأسيس هذه الهيئة بشكل ف علي يعود 19761ئري لسنة امن الدستور الجز  190ادة الم

 1996منه ، ودستور    160بموجب المادة    9891وكرس تأسيسه كل من دستور  2  1980إلى سنة  
، وبالرجوع إلى  2016و التي عدلت بموجب التعديل الدستوري لسنة  منه 170بموجب المادة 

المعّدل و المتمم، نجد أنها تعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا   20-95مر رقم  من األ  02المادة  
فق العامة،  وبهذه الصفة يدخل في اليمية والمر للرقابة البعدية ألموال الدولة و الجماعات اإلق

اختصاصه التدقيق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية  واألموال العامة من طرف الهيئات 
  .عمومية،  والتي يتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين  والتنظيمات المعمول بهاال

من خالل ممارسته صالحياته، في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع ويبرز دور مجلس المحاسبة    
في األخالقيات وواجب   ا  أشكال الغش والممارسات غير القانونية  وغير الشرعية، التي تشكل تقصير 

من األمر رقم  4فقرة 02هة، الضارة باألمالك واألموال العمومية،  وهو ما نصت عليه المادة االنز 
  .لمحاسبة المعدل  والمتممالمتعلق بمجلس ا 10-02

باإلضافة إلى تدعيم آليات حماية األموال واألمالك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش  والضرر   
صيب الخزينة العمومية، أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته،  وهو ما نصت الذي قد ي 

  .3من نفس األمر 2فقرة 26عليه المادة 

  المحاسبة ثانيا: تنظيم مجلس

والدور المنوط به، بعضها نظم بالشكل الذي  يتشكل مجلس المحاسبة من عدة هياكل تتالءم   
الرئيسية القضائية واإلدارية للمجلس، والبعض اآلخر نظم في شكل هياكل إدارية يتناسب مع الوظيفة  

 مساعدة كاآلتي:

  .4ئيس الجمهوريةرئيس مجلس المحاسبة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي من قبل ر  •
 

. 94طية الشعبية. جريدة رسمية. عددائرية الديموقر ار الجمهورية الجز . يتضمن إصدار دستو 1976نوفمبر 22مؤرخ  97-76. أمر رقم 190أنظر المادة  1
 .1976نوفمبر 24صادرة في 

 04. صادرة في 10قبة من طرف مجلس المحاسبة. جريدة رسمية. عدداة وظيفة المر . يتعلق بممارس1980مارس  01مؤرخ في  05-80القانون رقم  2
 38. ص1980مارس 

جامعة تلمسان. كلية العلوم ، دة من األليات الحديثة و المنظور اإلسالمي للرقابة على المال العام. مذكرة ماجستيرسامية شويخي .أهمية االستفا 3
 .85. ص 2011االقتصادية . 

  .. المتضمن القانون األساسي لقضاة مجلس المحاسبة. جريدة رسمية1995أوت  26مؤرخ في  23-95األمر رقم  4
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  .ح من رئيس مجلس المحاسبةاقتر إنائب رئيس مجلس المحاسبة: يعين بمرسوم رئاسي ب  •
  .ح من الوزير األولاقتر إعلى  االمحاسبة: يعين بناء  الناظر العام لمجلس  •
  1ح من رئيس مجلس المحاسبةارؤساء الغرف: يعينون بموجب مرسوم رئاسي، بإقتر  •
  .رؤساء الفروع •
قتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد إون و المحتسبون: يعينون بمرسوم رئاسي ب المستشار  •

 بة.استشارة مجلس القضاة التابع لمجلس المحاس

يتكون مجلس المحاسبة من هياكل ذات طبيعة قضائية،  التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة: -
  .ومصالح إدارية  وتقنية تتولى مهام التدعيم

يتكون مجلس المحاسبة من ثمانية غرف ذات اختصاص وطني،وتسعة   سبة:أ. غرف مجلس المحا 
نية و المالية،  ويحتوي اغرف ذات اختصاص إقليمي،  وكذلك غرفة االنضباط في مجال تسيير الميز 

  :المجلس كذلك على

  .2النظارة العامة: تتولى مهمة النيابة العامة •
  .كتابة الضبط الرئيسي •
  .مكتب المقررين العامين •

تشمل كل من األمانة العامة، قسم تقنيات التحليل و الرقابة، قسم   . المصالح اإلدارية و التقنية:ب  
 . 3الدارسات  ومعالجة المعلومات، مديرية اإلدارة و الوسائل، الديوان

  مجال تطبيق رقابة مجلس المحاسبةالفرع الثاني : 

يير المالي لمصالح الدولة ، والجماعات التستتوسع سلطات مجلس المحاسبة في الرقابة لتشمل   
فق افق العمومية بمختلف أنواعها، كما تخضع أيضا لرقابته المر ااإلقليمية، و المؤسسات  والمر 

ا، صناعي   العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و المؤسسات و الهيئات التي تمارس نشاطا  

 

 11. ص 1995سبتمبر  03. صادرة في 48عدد
  1995يوليو.17.المؤرخ في   39. المتعلق بمجلس المحاسبة. الجريدة الرسمية. عدد 20-95. األمر رقم 44أنظر المادة  1
 . المصدر السايق20-95. األمر رقم 32المادة أنظر  2
3www.ccomptes.org.dz  3019. على الساعة 2020مارس 30. تنظيم مجلس المحاسبة. أطلع عليه بتاريخ:. 
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مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبيعة عمومية، كذلك أو  ، والتي تكون أموالها، أو ماليا  أو تجاريا  
  .1س مالهاأمن ر  مراقبة تسير األسهم العمومية في الشركات والمؤسسات والهيئات التي للدولة جزءا  

بينما أخرج المشرع الجزائري بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة من خالل تعديل األمر المتعلق   
هذا األخير رقابته على تسيير الشركات و المؤسسات  والهيئات مهما   يمارس  كما  2بمجلس المحاسبة

كان وضعها القانوني،  والذي تملك فيها الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو المؤسسات أو الشركات 
س المال أو سلطة أأو الهيئات العمومية األخرى بصفة مشتركة أو فردية، مساهمة باألغلبية في ر 

 .قرار مهيمنة

لتمكين مجلس المحاسبة من القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه، منحه القانون الجزئري و    
صالحيات عديدة، إذ له أن  يّحمل مسؤولية أي مخالفة لقواعد االنضباط في مجال تسيير الميزانية  

بته،  ع لرقاوالمالية، لكل مسؤول أو عون في المؤسسات والمرافق  والهيئات العمومية التي تخض
طالع على جميع الوثائق التي تسهل له تطبيق رقابته المالية، وهذا من خالل ممارسته لحقه في اإل

أو الوثائق الالزمة لتقييم تسيير المصالح الخاضعة لرقابته، أو من خالل تطبيق سلطته في إجراء 
مكرر  08مادة بنص الالتحريات الالزمة من أجل االطالع عن كثب على العمليات المنجزة  وذلك 

 . ةالمتعلق بمجلس المحاسب  02-10من األمر رقم 

في مدى صحة اإليرادات و النفقات،  إجراءات الرقابة المتخذة من طرف مجلس المحاسبة  و تكمن    
وفي حسن التسيير األمثل لألموال العامة ، والذي يقوم بتنظيمها بصفة مباغتة على الوثائق  وفي 

ها المجلس ضرورية لضمان سرية تحقيقاته وتحرياته،  اءات التي ير اجر اتخاذ كل اإلالميدان، مع 
ها ضرورية لبسط رقابته على العمليات المالية  امعلومة أو وثيقة ير  وتبلغ له عند الطلب كل

والمحاسبية، أو لتقييم تسير الوسائل  واألموال العامة، كذلك يتلقى مجلس المحاسبة التقارير التي 
قابة الخارجية المؤهلة للتدخل في مصالح الدولة حول تسيير الهيئات العمومية، وفي ا أجهزة الر تعده

هذا السياق ال يكون أعوان  ومسؤولو أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو 
 .حفظ السر المهني تجاه مجلس المحاسبة

 
وم االقتصادية معهد الحقوق و العل ، ئراجامعة بسكرة الجز  .مذكرة ماجستي،  عبدالوهاب عالق .الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري 1
 .116ص  ، 2004، 
 .2010،  50رسمية عدد الجريدة  ال. المعدل و المتمم لمجلس المحاسبة. 02-10. األمر رقم 2فقرة 08أنظر المادة  2
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م بها مجلس المحاسبة، بأنه توجد مخالفة قيق التي قافي حالة ما إذا كشفت نتائج التحقيق  والتد  
 في استعمال االعتمادات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة، أو الجماعات اإلقليمية أو 
المؤسسات العمومية، واستعملت لغرض غير الذي سطرت من أجله، يقدم رئيس الغرفة المختصة 

 قوم بتبليغه إلى الناظر العام، والذي يقوم بـ:  ذا األخير ي إلى رئيس مجلس المحاسبة، ه  مفصال    تقريرا  

ر معلل قابل لإللغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس الغرفة،  اإما بحفظ الملف بموجب قر - 1
  .ى أن ال مجال للمتابعةأومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة إذ ر 

االنضباط في مجال تسيير  الملف إلى رئيس غرفةما أن يحرر استنتاجاته  ويقوم بإرسال ا  و  -2
نية  والمالية قصد فتح تحقيق في الموضوع، و يّعد هذا اإلرسال بمثابة إخطار لغرفة االنضباط االميز 

نضباط في مجال نية  والمالية قصد فتح تحقيق و عليه يقوم رئيس غرفة اإلافي مجال تسيير الميز 
 1في الملف، يتم التحقيق حضوريا.مقرر يكلف بالتحقيق نية و المالية بتعيين اتسيير الميز 

كذلك إذا تبين للناظر العام أن نتائج التحقيق تبرر إحالة المتقاضي أو المتقاضيين المتابعين أمام   
نية  والمالية ،فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والتي تكون مبررة،  اغرفة االنضباط في مجال تسير الميز 

ط في مجال تسيير الميزانية و المالية ، و يعد هذا اإلرسال لى رئيس غرفة االنضباويعيد الملف إ
 بمثابة إخطار لغرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية  والمالية للبث في الملف

من القضاة المكونين لتشكيلة المداولة ،حيث  اوعليه يقوم رئيس الغرفة بعد إخطاره، بتعيين مقرر   
أثناء جلسة تشكيلة الحكم، بعدئذ يحدد رئيس الغرفة تاريخ  رر بتقديم ملف القضيةيكلف هذا المق

الجلسة، ويعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام، كما يقوم باستدعاء األشخاص المتابعين 
 على رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم . ابناء  

ن حضور كل من الناظر العام للمداولة بعد اختتام المرافعات دو يقوم رئيس الجلسة بعرض القضية    
و المتابع ووكيله وكاتب الضبط، ويبلغ القرار للناظر العام، والى الوزير المكلف بالمالية لمتابعة 

لى السلطات السلمية  والوصية التي ا  التنفيذ بكل الطرق القانونية، وكذلك إلى المعني باألمر، و 
  يخضع لها.

 
 .مصدر سابق،  . المتعلق بمجلس المحاسبة20-95. األمر رقم 94أنظر المادة  1
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ختالس لمسؤولي المصالح المعنية  تورطه في اإل طالع ملف الموظف العام الذي ثبتإ يجب  
،  ويرسل سليما    ا  ءات التي يقتضيها تسيير األموال العامة تسيير اوسلطاتها السلمية، قصد اتخاذ اإلجر 

مادة الملف الخاص بالرقابة إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعة القضائية حسب نص ال
 لق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم. المتع 20-95من األمر رقم  27

  تقييم محلس المحاسبةالفرع الثالث : 

، آلية  ختصاصات مجلس المحاسبة ودوره في الرقابة على األموال العامإإلى عرض أهم  ستنادا  إ  
يتضح أن الرقابة التي يقوم بها هي   ،المجالللوقاية من جرائم الفساد والممارسات الالقانونية في هذا  

صالحية ف دف بوجه عام لحماية المال العام و طرق اإلنفاق عن طريق هي ت هرقابة مالية تقييمية وا 
لكن دوره لم يصل إلى األهداف المرجوة ولم يرق إلى المستوى  ،إتباع أسلوب رقابي جدي وفعال

قاللية وأهمها عدم تمتعه باالست  ،من فعالية أدائه المطلوب وهذا راجع إلى عدة عوائق وعوامل تحد
عن مجلس السلطة التنفيذية وعلى الرغم من المشرع يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة باالستقالل 

إال أن تبعيته للسلطة التنفيذية وعدم  الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله،
رقابته في مواجهة  أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافية وحياد ويؤثر على فعالية عائقا   استقالليته يعتبر

السلطة التنفيذية. فإذا كان األساس الذي تتفق عليه جميع االتجاهات والمنظمات والذي أخذت به 
هو عدم تبعية أجهزة الرقابة المالية للسلطة التنفيذية  وما يتبعها من  ،معظم دول العالم كمبدا  عام

ة من الخضوع لتأثيرات وتدخل وذلك  بهدف حماية هذه األجهز ، هات إدارية خاضعة لرقابتهاج 
الجهات الخاضعة لرقابها في شؤون هذه األجهزة بالصورة التي يبعدها عن تحقيق البدف األساسي 

فقد حرصت المنظمات الدولية في جميع وثائقها على التأكيد على ، في قيامها بوظيقتها الرقابية
دق وموضوعية ال تتحقق إال إذا الية مجلس المحاسبة في أي دولة هو قيامه بدور الرقابة بصفع

توفر لهذه األجهزة الحرية الكافية في القيام بهذه المهام من دون التأثير أو توجيه خارجي في شكل 
سلطة من األشكال من الجهات الخاضعة لرقابتها وحتى ال تكون كذلك إال إذا كانت مستقلة عن ال

واالستقاللية التي تضمن فعالية ونجاعة   ،رقابيالتنفيذية باعتبار أن ذلك أمر ضروري ألداء العمل ال
 ال بد أن تتجسد في استقالل عضوي ووظيفي. ،دور المراقبة على األموال العامة خاضعة لرقابتها

 المطلب الثالث : الرقابة على الصفقات العمومية 
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 الدستورية  الهيئات  ان  على  حيث  دستورية  للرقابة سلطة  عطىأ  فالمشرعة  تكتسي الرقابة مكانة مهم  
 استخدام ظروف في و  التنفيذي و  التشريعي العمل تطابق في مكلفة بالتحقيق الرقابة جهزةأ و 

 ها يتم التأكيد في الشرعية و قانونيةاللالتي من خ و  ،تسييره و موال العموميةاأل و  المادية الوسائل
 قات .، وبالتالي تقديم الحماية لألموال العامة المرصودة لهذه الصفالتعامالت

 لجان الصفقات العمومية لدى المصالح المتعاقدة الفرع األول : 
حدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة نه تُ إمن قانون الصفقات العمومية ف 165حسب المادة   

تص هذه اللجان بتقديم مساعدتها في مجال تحضير للصفقات تكلف بالرقابة  للصفقات العمومية وتخ 
تمام  ترتيبها ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والمالحق ومعالجة الطعون التي الصفقات العمومية وا 

 هذه اللجان في :  ،  1يقدمها المتعهدون

 اللجنة البلدية للصفقات-أ 
 تتشكل اللجنة البلدية للصفقات العمومية مما يأتي :

 .المجلس الشعبي البلدي او ممثله، رئيسارئيس  •
 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة •
 .ن المجلس الشعبي البلدياليمث  02منتخبين  •
 .عن الوزير المكلف بالمالية  مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة 02ممثلين  •
 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للوالية ، حسب موضوع الصفقة •

 .قتضاءومية، ري، عند اإلبناء، أشغال عم
 الحق الخاصة بالبلدية،وتختص هذه اللجنة بدراسة دفاتر الشروط والصفقات والم 

 ضمن حدود المستويات المنصوص عليها في هذا المرسوم بمعنى:
مبلغها مائتي مليون  مراقبة الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية، التي يقل

وخمسين مليون دينار  اللوازم، وأ شغالألدج بالنسبة لصفقات ا 200.000.000دينار 
دج بالنسبة   20.000.000الخدمات ، وعشرين مليون دينار     بالنسبة لصفقات  دج50.000.000

 الدراسات. لصفقات
 اللجان الوالئية للصفقات العمومية  -ب 

 
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15رقم المرسوم من  156تنص المادة  1

 .2015سبتمبر  20، الصادرة في   50الرسمية عدد
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 : 1وتتشكل من   

 الوالي  أو ممثله رئيسا    •
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة    •
 ثالثة ممثلين عن المجلس الشعبي الوالئي    •
 ير المكلف بالمالية   ( عن الوز 02ممثلين اثنين ) •
 مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالوالية    •

الشروط والصفقات والمالحق التي سة مشاريع دفاتر  اتختص اللجنة الوالئية للصفقات العمومية بدر   
ت المركزية وهذا ضمن اتبرمها الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية لإلدار 

سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات المستويات المحددة في القانون كما تختص أيضا بدر حدود ا
 مليون  ية التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتيوالمالحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحل

أو عشرين مليون دينار  دج50.000.000أو خمسين مليون دينار  دج200.000.000دينار 
وكذا كل  سات على التوالي،ابالنسبة لصفقات األشغال ،أو الخدمات أو الدر دج  20.000.000

صلي أل%من المبلغ ا  10في المائةا نسبة عشرة  مشروع ملحق بهذه الصفقات يتجاوز زيادة او نقصان  
 للصفقة .

ساوي التي ي  ومراقبة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية،  
شغال او اللوازم، أللصفقات ا دج بالنسبة200.000.000مبلغها او يفوق مائتي مليون دينار 

لصفقات الخدمات، وعشرين مليون  بالنسبةدج  50.000.000وخمسين مليون دينار  
حق التي تبرمها البلدية والمؤسسات الدراسات والمال بالنسبة لصفقات دج 20.000.000دينار

 من هذا المرسوم. 139المستويات المحددة في المادة   ضمن حدود العمومية المحلية

 اللجان الجهوية للصفقات العمومية   -ج 
ات العمومية بدارسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والمالحق تختص اللجنة الجهوية للصفق   

حددة في ت المركزية وهذا ضمن حدود المستويات الماالخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية لإلدار 
 :القانون
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دج، صفقة اللوازم التي   1.000.000.000شغال التي يساوي او يقل مبلغها مليار دينار  ألصفقة ا
صفقة الخدمات التي تساوي او يقل   دج  300.000.000مبلغها ثالثمائة مليون ديناريساوي او يقل  

يقل مبلغها مائة دج ، صفقة دراسات التي يساوي او  200.000.000مبلغها مائتي مليون دينار
دج . وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقات يتجاوز زيادة او نقصانا  100.000.000مليون دينار

 %من المبلغ االصلي للصفقة .10ئةنسبة عشرة في الما
 : وتتشكل من

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة    •
 ( عن الوزير المكلف بالمالية   02ممثلين اثنين ) •
 بالخدمة حسب موضوع الصفقة    ممثل عن الوزير المعني •
   ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .   •
لجان الصفقات للمؤسسات الوطنية العمومية والهيكل غير الممركز للمؤسسة  -د 

 العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري.  
تختص لجنة الصفقات للمؤسسات الوطنية العمومية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية    

مالحق الخاصة بهذه الوطنية ذات الطابع اإلداري بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات وال
 .المؤسسات وهذا ضمن حدود المستويات المحددة في القانون 

دج، صفقة اللوازم  1.000.000.000غال التي يساوي او يقل مبلغها مليار دينار شألصفقة ا  
صفقة الخدمات التي تساوي  ،دج 300.000.000ليون دينارالتي يساوي او يقل مبلغها ثالثمائة م

دج، صفقة دراسات التي يساوي او يقل مبلغها  200.000.000ئتي مليون ديناراو يقل مبلغها ما
 دج . 100.000.000مائة مليون دينار

 : 1وتتشكل لجنة الصفقات للمؤسسات الوطنية العمومية من

   ممثل عن السلطة الوصية ، رئيسا   •
 ير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله  المد •
 ( عن الوزير المكلف بالمالية   02ممثلين اثنين ) •
 ممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة    •
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 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة •
 مدير التجارة بالوالية.  •

 اللجان القطاعية  للصفقات العمومية.    -ه 

ة قطاعية للصفقات، تتمثل صالحياتها في مرقبة صحة إجراءات تحدث لدى كل دائرة وازرية لجن   
إبرام الصفقات العمومية ومساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات 

مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات  العمومية و إتمام تراتيبها والمساهمة في تحسين ظروف 
مجال الرقابة في كل مشاريع دفاتر الشروط أو صفقات  العمومية، تقوم هذه اللجان بالفصل في

األشغال أو اللوازم أو الخدمات أو الدراسات التي يفوق مبلغها التقديري اإلداري الحد األدنى المبين 
وتتوج هذه الرقابة بمقرر منح أو رفض التأشيرة ، من قانون الصفقات العمومية 184ضمن المادة 

 ( يوما من تاريخ إيداع الملف  لديها  45)في أجل أقصاه خمسة وأربعون 

 وتتشكل اللجنة القطاعية للصفقات العمومية من :

 الوزير المعني او ممثله، رئيسا •
 ممثل الوزير المعني، نائب رئيس •
 ممثل المصلحة المتقاعدة •
 ع المعنيعن القطا 02ممثالن  •
 العامة للمحاسبة عن وزير المالية المديرية العامة للميزانية والمديرية 02ممثالن  •
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة •

مليار دينار  دفتر شروط او صفقة اشغال يفوق مبلغ التقدير االداري للحاجات او الصفقة،  
ود المستوى المبين في المادة في حد  دج، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة،  1.000.000.000

 داري للحاجات او الصفقة،يفوق مبلغ التقدير اإل  دفتر شروط او صفقة لوازم  من هذا المرسوم  139
الصفقة، في حدود المستوى   دج، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  300.000.000ثالثمائة مليون دينار
 .من هذا المرسوم 139المبين في المادة 

مائتي مليون دينار   داري للحاجات او الصفقة،إلدفتر شروط او صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير ا  
 دج وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 200.000.000

 من هذا المرسوم 139
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مائة مليون دينار  داري للحاجات او الصفقةإلشروط او صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير ادفتر   
في المادة  دج، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة،في حدود المستوى المبين 100.000.000

 دارة المركزية، يفوق مبلغ التقديرإلادفتر شروط او صفقة اشغال او لوازم  ،من هذا المرسوم 139

وكذا كل مشروع  دج12.000.000.000داري للحاجات او الصفقة، اثني عشر مليون دينار إلا
وط او دفتر شر ، من هذا المرسوم 139ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة

داري للحاجات او الصفقة، ستة إلا دارة المركزية، يفوق مبلغ التقديرإلاصفقة دراسات او خدمات 
مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى  وكذا كل دج، 6.000.000.000نار ماليين دي 

 .1المرسوم  من هذا 139المبين في المادة 

 ية على الصفقات العمومية  الفرع الثاني : رقابة األجهزة و الهيئات المال

فقد أخضعها  المشرع الجزائري لبعض  مكافحة للفساد المالي،و  ات العموميةقنظرا ألهمية الصف  
 :  على غرار اللجان السالفة الذكر، و نذكر منها و موالءمتها للتشريع الهيئات قصد مراقبتها

 على الصفقات العمومية المراقب الماليرقابة  : أوالً 

د بالمراقب المالي الموظف التابع لوازرة المالية، الذي يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية، يقص   
ري، على مستوى كل الواليات، للرقابة على اوهو يعمل بمساعدة مساعدين له يعينون بموجب قرار وز 
بة رقابة شرعية الرقا رة المالية، إذ تعتبر هذهاتنفيذ النفقة العمومية، ويمارس مهمته تحت وصاية وز 

 ،وليست رقابة مالئمة، ألنها تسعى لمطابقة النفقات العمومية للقوانين و التنظيمات المعمول بهما
 . 2حيث يعمل على إبالغ  المصالح المالية المعنية باألخطاء التي يرتكبها اآلمرين بالصرف

المتعلق  09/374قم نفيذي ر من المرسوم الت  02وتخضع لرقابة المراقب المالي حسب المادة    
ميزانيات المؤسسات  واإلدارات التابعة للدولة، والميزنيات   بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها

نيات البلديات والمؤسسات العمومية انيات الواليات وميز االملحقة والحسابات الخاصة للخزينة، وميز 

 
 ، مرجع سابق  247-15المرسوم الرئاسي  1
بلقايد، جامعة تلمسان  بن احمد حورية، الرقابة االدارية و القضائية على الصفقات العمومية العمومية، رسالة دكتواره ،تخصص قانون عام، جامعة ابوبكر 2
 . 147، ص 2018/ 2017، 
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لطابع العلمي والثقافي والمهني، و ذات الطابع اإلداري، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات ا
 . 1ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري المماثلة 

بالنفقات لتأشيرة  المراقب المالي    ما  التز إكما تخضع أيضا مشاريع القرارت المبينة أدناه والمتضمنة    
 قبل التوقيع عليها:                  

م والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات  للمستخدمين مشاريع قرارت التعيين  والترسي -
 .باستثناء الترقية في الدرجة 

  .مشاريع الجداول االسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية -

يع الجداول األصلية األولية التي تعد عند قفل كل سنة مالية، وكذا الجداول األصلية المعدلة مشار -
 . اليةخالل السنة الم

  .مشاريع الصفقات العمومية و المالحق -

لتزام مدعم بسندات الطلب  والفاتوارت الشكلية  والكشوف أو مشاريع العقود،عندما ال يتعدى إكل -
 .د من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية المبلغ المستوى المحد

  .االعتمادات المالية نياته وكذا تفويض وتعديل اكل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميز -

لتزام يتعلق بتسديد المصاريف و التكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق إكل -
 . الوكاالت و المثبتة بفاتوارت نهائية

 .قب المالي بقبول منح التأشيرة أو بالرفض النهائي أو  المؤقت اعملية الرقابة لدى المر وتنتهي 

 على الصفقات العمومية العمومي: رقابة المحاسب ثانياً   

قب المالي فحسب، فبعد ا لم تقتصر جهود المشرع على إخضاع الصفقة العمومية لرقابة المر    
يتم صرف النفقة العمومية إال بعد إخضاعها لرقابة  حصول الصفقة على تأشيرة هذا األخير، ال

وجه الرقابة المالية، و آلية وقائية المحاسب العمومي، و لهذا تعتبر رقابة هذا األخير وجه آخر من أ

 
والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  414/ 92المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16/ 11/ 2009المؤرخ في  374/ 09من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  1

 . 2009نوفمبر 19،الصادرة بتاريخ  76التي يلتزم بها، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 
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من الفساد المالي و اإلداري، ال تقل أهمية عن  رقابة المراقب المالي، بحيث تتوج هي األخرى بمنح 
 .أو رفض التأشيرة 

المحاسب العمومي هو موظف معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضع لسلطته يكلف    
ودفع النفقات وضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم أو  بالقيام بعمليات تحصيل اإليرادات

 .األشياء أو المواد المكلف بها وحفظها و تنظيم حركة الحسابات 

و تأتي تكملة ألعمال هذا  ،ها المحاسب عن مهام اآلمر بالصرفوتخرج العمليات التي يقوم ب    
 طريق التسديد.  األخير، و تتعلق في عمومها بالتنفيذ المحاسبي للنفقة عن

 فيدخل ضمن صالحيات المحاسب العمومي التأكد لدى كل عملية إنفاق مما يلي:   

  .توفر اإلعتمادات المالية المخصصة للعملية  •
  .للقوانين و التنظيمات الساري بها العمل مطابقة العملية  •
 .التأكد من صفة و اختصاص اآلمر بالصرف  •
   .نظامية عمليات تصفية النفقة •
 .ض ادم سقوط الدين بالتقادم الرباعي أو بأي نوع من أنواع االعتر ع •
 .ت الالزمة احصول العملية على التأشير  •
 1الطابع التحرري للتسديد  •
 العمومية على الصفقات  : رقابة المفتشية العامة ثالثاً 

مباشرة ، تخضع للسلطة ال2010و  2009تعتبر المفتشية هيئة رقابية دائمة، أعيد تنظيمها سنة  
وتطبق أحكام هذه الرقابة على   53-80لوزير المالية، وتم استحداثها ألول مرة بموجب المرسوم رقم  

الجماعات المحلية او الهيئات العمومية، والتي استفادت من كل شخص معنوي تابع للدولة او 
والمحاسبي لمصالح مساعدات مالية تابعة للخزينة العمومية, وتمارس هذه الرقابة على التسيير المالي  

الدولية أو الجماعات اإلقليمية، وكذا األجهزة والهيئات اإلدارية والمؤسسات العمومية سواء االقتصادية 
  2.و  التجارية، والتي تخضع لقواعد المحاسبة العمومي او الصناعية

 
 .35، ص  2011خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية ، الجزائر  1
  152مرجع سابق،ص  ة ، بن احمد حوري 2
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لرقابة على تكون عمليات رقابة المفتشية العامة للمالية عن الوثائق في عين المكان حيث تجسد ا  
ما ا  الصفقات العمومية بشكل فعال ومهم والتي تتم بطريقة فجائية  بالنسبة للفحوصات والتحقيقات و 

 عن طريق التبليغ المسبق. 

في هذا النطاق يتعين على مسؤولي المصالح المعنية بعملية الرقابة ضمن شروط العمل الضرورية    
للمالية وذلك بالقيام بالسماح لوحدات التفتيش بالدخول   لوحدات التفتيش تسهيل مهام المفتشية العامة
 :يئات والمصالح المعنية بالمراقبةاله إلى جميع المجاالت التي تستعملها أو تشغلها

بلجنة فتح االظرفة وتقييم العروض  مراقبة مدى نظامية مرحلة إبرام الصفقة العمومية ، بدءا   •
 إلى غاية إرسال الصفقة .  

 .ل الدفاتر أو الوثائق أو المستندات المطلوبة االطالع على ك •
 .التأكد من صحة دفاتر الشروط من الناحية القانونية  •
  .أكد من مراعاة األفضلية للمنتوج الوطني الت  •
 .معاينة محاضر اللجان  •
  الصفقات العمومية المجلس المحاسبة على الصفقات  رقابة:   رابعاً 

تقييمها و إبداء الرأي بخصوص البيانات المالية كذا كشف  تعمل على فحص السندات المالية و   
 للقوانين و اللوائح السارية .و تحديد المخالفات ومدى مطابقتها 

يقوم مجلس المحاسبة فيما يتعلق بالصفقات العمومية ومتابعة المشاريع بتتبع الممارسات غير    
ر هذه  المالحظات عموما، حول احترام الشرعية التي تكتنفها، وتحرير مالحظات حول تسييرها وتدو 

 تنظيمات الصفقات العمومية السيما :

 .إلبرام المالئمة او عدم تبرير الصيغة المختارة ختيار صيغة اإسوء  •
 .التخصيص غير المبرر  •
 عدم القيام كما يجب بما تستدعيه قواعد المنافسة واإلشهار   •
 ا  استبعاد بعض العروض بدون وجه حق، او سوء ترتيبه •
   1جوء التعسفي للملحقات،او تضخيم األسعار •
  .الخاصة بالصفقات و مسكهاعدم نظامية التدوين في السجالت  •
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   .و عدم تحريرها في أوانهاأعدم تحرير محاضر الفتح والتقييم ،  •
 .التعسف في إعالن عدم جدوى العروض   •
   .و اإلعفاء منها بمبرارت غير مقنعهأعدم تطبيق عقوبات التأخير  •
   .عدم تحرير الحساب النهائي اإلجمالي للصفقات عند اختتامها •
 .1غياب اإلشهاد بأداء الخدمة جزئيا أو كليا  •
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 خالصة الفصل :  
و ، مة اإلختالس ي تناولنا في هذا الفصل  الموظف العمومي الذي يعتبر الحلقة األساسية في جر   

الجزائري ألزم الموظف العمومي بمجموعة من الواجبات المشرع  أن كما توظيفيه كيفيةشروط و 
أهمها التصريح بالممتلكات لكشف أية زيادة في الذمة المالية له، والتي قد تكون مرتبطة بجريمة 

س المال العام، و ذلك دون المساس بالمبادئ التي يقوم عليها التوظيف من شفافية وجدارة و الخت إ
 .كفاءة

موال ألستعمال و تسير اإقبة و امجلس المحاسبة  الجهة الرئيسية لمر  المشرع الجزائريأنشأ   
تخاذ إمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، مهمة  10العمومية، و الذي أحال اليه وفق المادة 

  .موال العموميةألنية لتسير االالزمة لتعزيز الشفافية و المسؤولية و العقلالتدابير ا

زة الوقائية التي أنشأها المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و جهألن بين أهم او م  
لها، مكافحته، و التي تعود أهميتها إلى المهام المنوطة بها، بكونها مركزا لجمع المعلومات و استغال

 .مما يساهم بشكل كبير في الكشف عن جرائم الفساد

و و المستحدثة، بجهاز قمع و ردع لجرائم الفساد لكشف التقليدية كما تم تعزيز عمل أجهزة ا  
وال مس األالخت إالتحري عن جرائم الفساد يدعى بالديوان المركزي لقمع الفساد عامة و جريمة 

خير يستعين في مهامه بضباط الشرطة القضائية، الذين يمتد ألالعمومية بصفة خاصة، هذا ا
 .نيليم الوطقإلاختصاصهم إلى كافة ا

لرقابة على الصفقات التي تعتبر  شريان الحياة للدولة ألهميتها في الناحية اإلقتصادية و وأخيرا  ا  
اإلجتماعية للمواطن ، فسلطنا الضوء على اللجان الرقابية و الهيئات المنوطة بها مهمة الرقابة في  

 تنفيذ الصقفات العمومية و مدى موالءمتها للقوانين المعمول بها . 
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 : خاتمة  
، سلسلة من فضائح الفساد طالت قطاعات حيوية في يناألخير  ينشهدت الجزائر، خالل العقد  

البالد، كالنفط والطاقة واألشغال العامة والمالية، وصدمت هذه القضايا الرأي العام في الجزائر بسبب 
في مجال بين أسوء الدول    منفداحتها ومستوى المسؤولين المتورطين فيها. وما زالت الجزائر تصنف  

نشائها  2006تفاقية األممية لمحاربة الفساد منذ توقيعها على اإل الوقاية ومحاربة الفساد، رغم وا 
 وصوال  الى في كل قطاعات نهشتألكثر من هيئة رسمية لمكافحة هذه الظاهرة، فالفساد ظاهرة 

والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة من الدولة بمؤسساتها الرسمية التشريعية  ابتداء  إ،  واطنالم
 .هاء باألفراد في تعامالتهم اليوميةواإلعالم، وانت

أقر تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لم يطبق ولم يعين أعضاء الهيئة   01-06القانون ف  
، مع إجراءات كثيرة 2011، ولم تباشر مهامها إال في سنة 2010سنوات، أي عام  4إال بعد 

 .دبة الفسااتخذت على صعيد ما سمي تعزيز النصوص الهادفة إلى محار 

والمثير في هذه اإلجراءات التي يفترض أنها تضفي مزيدا من التشدد على المنظومة التي تتناول   
إعالن الحرب على الفساد، تصاحبها ضعف اإلرادة السياسية لدى القيادة وعدم اتخاذ إجراءات ردعية 

تقـارير الصـادرة عنهـا والـذي يلزمهـا بنشـر ال  كعـدم وجـود نـص قـانوني  ،هم الفسادضد من ثبت في حق
 ، و الجرائم الماسة به المـال العـام ختالس بإ كـان مـن شـأنه أن يسـاهم فـي كشـف الحقـائق المتعلقـة

ـائف العامـة علـى الـرغم مـن وجـود معـايير واضـحة وموضـوعية لشـغل الوظو في مجال التوظيف   
وهو وضع ساهم في اتساع نطاق الموظفين  مها،احتر إالتالعب بهذه المعايير وعدم  غالبـا مـا يـتم

فأنتج لنا مختلسي  غير المتمتعـين بالكفاءة الالزمة لسير الوظيفة العامة وتسيير األموال العمومية
ما يؤثر سلبا على تسيير أموال ألن مستوى الدول أصبح يقاس بمستوى موظفيها،    ا  نظر المال العام،  

على حساب أشخاص ذوي  فق العامة ويخلق حالة من التسيب والفوضى في العمل اإلدارياالمر 
في ت عبر الصحف و التلفيزيونات  صدرت تقارير صادمة  نشر  وفي سياق متصل  ،كفاءات
 .! أغلبية الموظفين يتم توظيفهم بما يسطلح ب) المعريفة ( مفادها  2020

والـذي يعتبـر أعلـى هيئـة رقابـة  بالرغم من استقاللية هذا الجهاز بالنسـبة لمجلـس المحاسـبة  و  
مهامــه الرقابيــة يعتريهــا نــوع مــن التعتــيم نظــرا لعــدم التزامــه بنشــر  ماليـة علـى األمـوال العامـة فـإن
في حال توصـله أثنـاء ممارسـة رقابتـه إلـى وقـائع يمكـن   واقتصار دوره  تقــاريره، وعــدم ردعيــة قراراتــه،



 

 

إرسال الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض مباشرة المتابعات   إعطاؤهـا وصـفا جزائيـا، علـى
 ، و كأنهم أرادوا تهميش مجلس المحاسبة.القضايا من دون إحالتها  هذهوفي الغالب تموت  ،  القضائية

قات العمومية ، فالرغم من أن المشرع قام بتغييرات في قوانين الصفقات العمومية، فو في مجال الص  
منه لتحقيق أكبر قدر من الحماية من اإلختالس و النهب الذي يطال الصفقات العمومية، إذ  سعيا  

ظرفة ولجنة تقييم العروض ألقام بتوحيد لجنة فتح اأن نصوصه شابتها بعض النقائص و الثغرات ، ف
نعقاد اللجنة، أما إلجنة واحدة والتي كانت من قبل تتمثل في لجنتين، كما لم يحدد نصابا معينا  لفي  

نظام اللجان  بالنسبة للرقابة الخارجية فنجد أنه قام بإعادة هيكلة هيئات الرقابة حيث ألغى نهائيا  
وهي المادة  ةالوطنية، وفيما يخص رقابة الوصاية فقد كان شحيحا بشأنها اذ خصها بمادة واحد

، و بالتالي لم يستطع إبعادها عن أيدي الفساد عن الصفقات ،وبذلك لم يوضح لنا تفاصيل أكثر بشأنه
 العمومية.

يعد للمال العام ”حرمة ” في الجزائر، والسبب مثلما يقال في المثل الشعبي ”المال السايب  لم ف    
والناهبين   مختلسين  ع ”آمنة” ال تطالها أيادي القموا  لموؤسسات العموميةوبهذا لم تعد ا  ،يعّلم السرقة”

اآلليات الرقابية القانونية، بل وأيضا تدّخل يد اسمها عدم تفعيل لثـروات الشعب، جراء ضعف أو 
”التعليمات الفوقية”. وكنتيجة لذلك أضحى ”اختالس” المال العام أسهل طريقة للثـراء، لكون عملياته 

 .”سم ”التعليمات الفوقيةإأموال الشعب تنهب ب ، فأصبحتيء آخرشوتقنياته متاحة أكثـر من أي 

ن كانت تعكس حجم األموال التي تتوفر عليها خزينة الدولة، فإنها، من جانب آخر،    وهي قضايا وا 
عترافات إالمنظومة الرقابية في مواجهة ما اصطلح  تسميته في  نية المسؤولين في تفعيل  تظهر مدى  

 .  ”ةبـ”التعليمات الفوقي المختلسين والضحايا 

بل هي التي نفخت  ،عهد الفساد بل كل المعطيات تقول عكس ذلك لم تنه فضيحة بنك الخليفةف  
 الطريق السيار... ،و وملفات تركيب السيارات  2- 1مثل سونطراك  فيه الروح وبعثته من جديد 

 ل منذ االستقالل، وبشكل لم يسبق له مثي ختالس و النهب جعلت المال العام يتعّرض لإل

لنا الى جملة من التوصيات و اإلقتراحات التي يمكن أن صفقد تو   ما تقدم  خير من خالل وفي األ  
 : تساعد في الحد من جريمة اإلختالس 



 

 

الفســـاد ســـتقلة كمجلـــس المحاســـبة والهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن مـــنح الهيئـــات الرقابيـــة الم •
كافحتــه االســتقاللية الالزمــة لممارســة مهــامهم الرقابيــة، وذلـك مـن حيـث تعيـين رئيسـه وم

 واسـتالم تقـاريره، وتـدعيم االستقاللية المالية والوظيفية للهيئة
 الرقابـــة علـى المـال العـام التـي ألزمهـا القانــــون بـذلك، بنشـر نتـائج تحقيقاتهـاإلزام هيئـات  •

والتوصيات التي يمكن أن تقدمها كاقتراحات وحلول ألجل الحد مـن التعـدي علـى المـال العـام، 
 .وهـو أمر يدعم ثقة المواطن في الجهود المبذولة لحماية المال العام

لدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية لبعض الهيئات الرقابية كمجلـس منح سلطة تحريك ا •
ية للوقاية من الفساد ومكافحتـه، إذا توصـلت مـن خـالل تحقيقاتهـا إلـى المحاسبة والهيئة الوطن 

 وجـود إخـالل بالقواعـد القانونيـة التـي تحكـم تسـيير واسـتعمال المـال العـام 
ـة التشـاركية كمبـدأ يسـمح للمـواطن بالمشـاركة فـي الرقابـة علـى أوجـه تفعيـل مبـدأ الديمقراطي  •

العــام، وتجســيد آليــات ممارســتها فــي أرض الواقــع مــن خــالل إصــدار  تصــريف المــال
 . النصــوص التنظيمية التي توضح ذلك

حفـاظ علـى أمـوال الدولـة التـي هم تدعيم قيم النزاهة لدى الموظفين العموميين وتقويـة مفـاهيم ال •
من خالل  ،ين على هذه الهيئاتجزء منها، و إعادة النظر في الظروف االجتماعية للفاعل

جر لتحقيق التوازن بينها و بين أعباء الحياة اليومية على نحو يحول ألرفع اتحفيزهم ماديا  و 
لية الستقية و الحرية وكذلك اإلداري، و توفير الحمااإلبين الموظف و بين ممارسات الفساد 

زالة كل الضغوط التي يتعرضون لها حت ى يتمكنوا من القيام بمهامهم لعمل أعوان المراقبة وا 
 .على أكمل وجه 

تتحقق بالنصوص القانونية وحدها  الفضل للمال العام حسب رأينا، ألوأخيرا نقول أن الحماية ا  
لهذه المستعمل  العمومي الموظف نزاهة مهما تشدد المشرع فيها، بل إن الحماية الحقيقية تكمن في

 .ظاهرة اإلختالس، و يكون شريكا  في مكافحة هموال، مما يحتم على كل فرد أن يكون حاميا لألا

  



 

 

 قائمة  
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77 

 

 المصادر:
 القواميس:

 الوطنية  المؤسسة والفرنسية، العربية  باللغتين قاموس «الجزائري للتشريع القانونية المصطلحات » القوام، بتسامإ/1
 .  1992المطبوعة، الجزائر،  الفنون

 دون   القاهرة،  المعرفة،  دار  لخامس،ا المجلد   العرب،  لسان  منظور،  بن  مكرم  بن  محمد   الدين،  جمال  الفضل  أبو/2
 . نشر سنة

 :الدستور

، 2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16، الصادر بموجب القانون 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة /1
 .14، العدد 2016/03/07الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 :إلتفاقيات ا
 . 2003أكتوبر   31لمكافحة الفساد )المكسيك(  المتحدة  تفاقية األممإ/ 1

 النصوص القانونية 

 القوانين :
، يتضمن القانون األساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون رقم / 1

 .2004سبتمبر   6، الصادرة في  57عدد 

بالوقاية من  يتعلق  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في ، 01 - 06القانون رقم / 2
 . 10/08/2011، بتاريخ 44، جريدة رسمية عدد  الفساد ومكافحته

،يعدل و يتمم القانـــون  2011اوت سنة 2الموافق 1432رمضان عام  2المؤرخ في  15- 11القانون رقم / 3
و المتعلق بالوقاية من الفساد و  2006فبراير سنة 20لموافق ا 1427محرم عام 21المؤرخ في  01- 06رقم
 .2011/ 08/ 10، بتاريخ   44العدد  سميةر  ريدةحته،جمكاف
 ، قبة من طرف مجلس المحاسبة ايتعلق بممارسة وظيفة المر   ،1980مارس    10مؤرخ في    05- 80القانون رقم  /  4

 .  1980مارس  04صادرة في  ،10جريدة رسمية عدد 
م مهنة الموثق الصادر المعدل والمتمم للقانون المتعلق بتنظي  2006- 02- 20المؤرخ في  02-06القانون / 5

 . 2006،13 بالجريدة الرسمية العدد 
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 المراسيم الرئاسية و التنفيذية : 
يتضمن  2004ة أبريل سن 19الموافق  1425صفر عام  29مؤرخ في  128- 04مرسوم رئاسي رقم / 1

 .التصديق بتحفظ، على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

، يحـدد كيفيـات تنظـيم المسـابقات واالمتحانـات 2012 -04 -25مؤرخ فـي ، 194 - 12مرسوم تنفيذي رقم / 2
- 05- 03، صادر في  26الجريدة الرسمية عدد    جرائها ،اوالفحـوص المهنيـة فـي المؤسسات واإلدارات العمومية و  

2012. 

للوقاية من الفساد   يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية،  2006نوفمبر    22المؤرخ في    413-06المرسوم الرئاسي رقم  /  3
 . 2006نوفمبر  22صادرة في   ،74جريدة رسمية عدد  ،و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية   2015سبتمبر 16 المؤرخ في، 247- 15 المرسوم الرئاسي رقم/ 4
 . 2015سبتمبر  20الصادرة في  ، 50وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 

والمتعلق بالرقابة السابقة  92/414المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 09/374المرسوم التنفيذي رقم / 5
 . 2009نوفمبر 19،الصادرة بتاريخ   76لصادر في الجريدة الرسمية رقم للنفقات التي يلتزم بها، ا

ية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقا،    64-12المرسوم الرئاسي رقم  /  6
 .2012فيفري  15.صادرة في 8.جريدة رسمية. عدد 2012فيفري  07مؤرخ في ،سيرها
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