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اتقدم بالشكر وال تقدير إلى االس ناذ الدك تور بن أحمد ع ند ا م عن ل االرشادات
وال توجيهات القيمة التي قدمها ل نا إلنجاز هذا البحث .

كما أتقدم بالشكر إلى األشابذة الكرام الذبن أشزفوا على دراسن نا من قزيب ومن تع ند
والشكر موصول أتضا إلى األشابذة الذبن أشزفوا على م ناقشة هذه المذكرة
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اهدي هذا العمل املتواضع إىل كل من والدي حفظهما هللا ورعاهم ..
ِ
ب أ ْوِز ْع ِِن أ ْن أ ْش ُكر
قال تعاىل (...ح ّّت إِذا ب لغ أ ُش َّدهُ وب لغ أ ْربعني سنةً قال ر ِّ
ى  ) ..اآلية من سورة األحقاف
نِ ْعمتك الَِِّت أنْ ع ْمت عل َّى وعلى والِد َّ
وإىل زوجِت الِت سهرت معي يف اجناز هذه البحث حفظها هللا ورعاها .
كما اهدي هذا إىل مجيع إخويت من العائلة الصغرية .
وإىل مجيع أصدقائي وخاصة إىل روح صديقي بوكرش احلسني

رحمه الله عليه

و اىل كل هؤالء مجيعا.
ل
يشأل هللا أن ي تق نل هذا ا عمل ونجعله تفعا في مجال العلم

أحمد عيماني
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مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
إن العنصر البشرؼ بالنسبة لمدول النامية ىو الركيزة التي يعتمد عمييا في رفع
الكفاءة اإلنتاجية خاصة وأن الجزائر تسعى جاىدة إلى إصالح أجيزتيا اإلدارية ،
فالمجتمع ال يوجد إال بالفرد ولمفرد ولمسمطة العامة الحق في التدخل لتحديد مسؤوليات
الموظفين ومعاقبتيم عند إساءة استعماليا  ،وأن ظاىرة الفساد أصبحت من القضايا
الراىنة عمى الساحة الدولية والمحمية باعتبارىا تشكل عائق أساسي لمتنمية في مختمف
مجاالتيا وىو مرتبط أيضا بانخفاض االستثمار والنمو االقتصادؼ ،فالفساد ينتيك القوانين
كما انو يشكل ظاىرة خطيرة وانتياك لمقيم والمعايير األخالقية حيث ارتبط بالجريمة
وأصبح من أىم العوامل المؤثرة في ظيورىا ومع تنامي ىذه السموكات الفاسدة التي تنخر
في عصب اإلدارة والدولة و تعيق نموىا وتطورىا وتيدد أمنيا االجتماعي ،ونموىا
االقتصادؼ وأدائيا اإلدارؼ ظيرت ضرورة وحتمية حماية الوظيفة العامة والمال العام من
ىذه المخاطر التي تيددىا باعتبارىا ركيزة من ركائز بناء المجتمع وتطويره ،بذلك تجيت
غالبية إن لم تكن كل النظم السياسية ،القانونية اإلدارية ،و القضائية إلى السعي جاىدة
لتوفير كافة أنواع الحماية ليذه األخيرة من كل أشكال المخاطرة المحدقة بيا.
والجزائر كغيرىا من دول العالم تدرك أبعاد ىذه الظاىرة ،ولذا فإنيا إلى جانب ما لدييا
من نصوص قانونية لمواجية مثل ىذه السموكات ،صادقت عمى اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  31كتوبر2003
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بموجب المرسوم الرئاسي رقم  128 – 04المؤرخ في  20فيفرؼ  2006والمتعمق بالوقاية
من الفساد ومكافحتو  ،وكل ذلك سعيا و رغبة من المشرع في تطوير المنظومة التشريعية
الوطنية و مواكبتيا لمستوػ التحوالت التي تفرضيا متطمبات العالقات الدولية من جية و
مواجية مختمف مظاىر األفعال المضرة بالوظيفة العامة من جية أخرػ حيث تساىم ىذه
الخطوات التي تمت المبادرة بيا في تحقيق مرحمة متقدمة في مجال رسم اآلليات و إرساء
قواعد تكريس جدية التحوالت الجارية واحاطتيا بالضوابط القانونية المطموبة نظ ار لألىمية
التي تمثميا في عممية مواكبة التشريع الوطني لممستجدات الموجودة عمى الصعيد الدولي
وتكييف منظومتيا القانونية بما يتوافق مع مجموع المعاىدات و االتفاقيات التي انضمت
إلييا الجزائر عمى الصعيدين العربي و الدولي.
ِ
ض ّم ىذا الموضوع فتتمثل في الجرائم التي يرتكبيا
أما عن األفعال التي سندرسيا في خ َ
موظفو الدولة والتي تشكل اعتداء عمى نزاىة الوظيفة ،وانحرافا لمموظفين واستغالليم
لوظائفيم وذلك ألسباب عديدة من بينيا :ضعف الوازع الديني واألخالقي لدػ بعض
الموظفين ،ازدياد أعبائيم االقتصادية ،والتعقيدات الالزمة لمتنظيم اإلدارؼ األمر الذؼ
جعل لألفراد نظرة عمى أنيم ال ينالون حقيم إال بدفع مقابل ومع ضعف المراقبة يفسد
التسيير وبذلك نقول أن سبب اختيارنا ليذا الموضوع تتمخص فيما يمي:
* األىمية الكبيرة التي يتمتع بيا الموظف عن غيره من األشخاص باعتباره يمثل الدولة
فكان عميو أن يحترميا ويحترم الثقة التي وضعتيا فيو.
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* االنتشار المتزايد لظاىرة الفساد اإلدارؼ خاصة في السنوات األخيرة.
* حاجة الدولة الجزائرية إلى موظفين أكفاء يقدرون الصفة التي يتمتعون بيا ويحترمون
نزاىة الوظيفة وذلك إلعادة بناء المؤسسات اإلدارية عمى أساس سميم.
 مبررات موضوعية :يعد موضوع الدراسة من الموضوعات التي ييتم بيا القانون اإلدارؼ والذؼ يعد مجاال
لمتخصص ( ماستر إدارة ومالية ( ،فضال عن استفحال الفساد اإلدارؼ وانتشاره بشكل ال
يصدق.
لذلك قد يكون الموظف العمومي محال لممساءلة الجزائية متى اعتدػ عمى الحقوق
والحريات العامة المحمية دستوريا والمجسدة في قانون العقوبات ،ويمكن أيضا مساءلتو
عمى الجرائم الواردة في القانون  01-06المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،1والتساع
مجال الدراسة فإننا سنقتصر عمى الجرائم التي يسأل عنيا الموظف العمومي في قانون
العقوبات وقانون الفساد محاولين التركيز عمى أكثرىا انتشا ار.

1

 لانون رلم  61-66مؤرخ فً 26فبراٌر سنة ٌ ، 2666تعلك بالولاٌة من الفساد ومكافحته  ،جرٌدة رسمٌة عدد  14بتارٌخ /60مارس 2666معدل ومتمم بأمر رلم  65-16مؤرخ فً  26غشت سنة  ، 2616ج ر عدد  56بتارٌخ  1سبتمبر  ، 2616معدل ومتمم بمانون رلم
 15-11مؤرخ فً  62اوت  ، 2611ج ر عدد  44بتارٌخ  16أوت . 2611
كما أصدر رئٌس الجمهورٌة تعلٌمة رئاسٌة رلم  63المؤرخة فً  13دٌسمبر  2662جاء فٌها " ٌجب ان تكون مكافحة الفساد مسعى تدأب
علٌه السلطات العمومٌة وٌشمل سائر مجال النفمة العمومٌة ٌ ،جب أن ٌتجسد فٌما ٌخص الحكومة بصٌاغة وتطبٌك برنامج حمٌمً متناسك
ودائم ٌتوخى تعزٌز مكافحة هذه األفة  ،وترلٌة أخاللٌة الحٌاة العامة على نحو أوفى "
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أىمية الموضوع :تبرز أىمية ىذا الموضوع من خالل ما يمي
 األىمية النظرية:اإلحاطة واإللمام بمختمف جوانب الموضوع من خالل التعرف عمى مختمف النصوص
القانونية ذات الصمة وكذا بيان العديد من المفاىيم المرتبطة بيذا الموضوع.
 األىمية العممية:تبرز في تحديد اآلليات المعتمدة من قبل المشرع الجزائرؼ والكفيمة بتحقيق الحماية من
ىذا النوع من الجرائم .
 اليدؼ مف الدراسة :التشخيص المعمق والدقيق لظاىرة الفساد اإلدارؼ بيان صور الفساد المستحدثة في قانون
الوقاية من الفساد ومكافحتو رقم  01-06وتحديد مسؤولية الموظف العمومي وبيان
العقوبات المقررة لو.
إشكالية الدراسة  :ما أثر قياـ المسؤولية الجزائية عف األفعاؿ التي يرتكبيا الموظف

عمى حماية الماؿ العاـ  ،و ىل وفق المشرع الجزائري في تجسيد ىذه الحماية في
ظل قانوف الوقاية و مكافحة الفساد ؟
 المنيج المتبع:لقد اعتمدت المنيج الوصفي لتشخيص المسؤولية الجزائية لمموظف العمومي وبيان أثاره و
أسبابو المختمفة ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تناولت ىذا الموضوع من خالل
فصمين أساسيين ىما :
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الفصل األول فتطرقت إلى ماىية الموظف العمومي والفساد االداري في ظل قانوف

الوقاية ومكافحة الفساد  ، 01-06في حين كان الفصل الثاني تحت عنواف مسؤولية

الجزائية الموظف واثرىا عمى حماية الماؿ  ،وال يساع مجال الدراسة فإننا اقتصرنا عمى

الجرائم التي يسأل عنيا الموظف العمومي في قانون العقوبات وقانون الفساد محاولين

التركيز عمى بعض الجرائم االكثر انتشا ار  ،منيا جريمة الرشوة وكذا جريمة االختالس
الممتمكات التي يرتكبيا الموظف العام وىنا تناولت ظاىرة جريمة اإلختالس محور الدراسة
في المسؤولية الجزائية .وفي الخاتمة ركزنا ىن دور المشرع في تجسيد ىذه الحماية في

تكريس بسنو قوانين ردعية لحماية المال العام في قانون العقوبات وقانون الوقاية ومكافحة
الفساد . 01-06
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الفصل االوؿ

الموظف العمومي والفساد اإلداري
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الفصل األوؿ :الموظف العمومي والفساد اإلداري
تمييد:
يكاد ال يخمو أؼ مجتمع من المجتمعات سواء كانت القديمة أو الحديثة من مظاىر
الفساد اإلدارؼ بما في ذلك امتداده إلى المجتمع اإلسالمي عمى اعتبار الصالح والصفاء
الذؼ كان يسوده في األزمنة الفارطة ،فاآلن ما يتبادر إلى ذىني ىو اإلحاطة العامة
والشاممة ليذه الظاىرة ومعرفة تعريفيا ،مظاىرىا وأسبابيا ،وأنواعيا  ،كما أن عمينا الوقوف
عمى منطمق اإلشكال الذؼ سوف نتطرق إليو في ىذا الفصل بالتطرق إلى نقاط منيا
تعريف الموظف العمومي ،حقوقو ،واجباتو ،تعريف الفساد.

المبحث األوؿ :ماىية الموظف العمومي
تمارس الدولة نشاطيا سواء المرفقي أو المتعمق بالضبط اإلدارؼ من خالل موظفييا الذين
يمثمون األداة البشرية لإلدارة العمومية لتحقيق أىدافيا ،تحظى الوظيفة العامة بعناية
المشرع والفقياء في مختمف الدول  ،1ومن ثم فقد أصبح لموظيفة العامة نظاما خاصا فبعد
تنصب الشخص بصفة رسمية في سمك الوظيفة العامة يصبح موظفا عاما ألزم بمجموعة
من الواجبات واكتسب مثميا من الحقوق. 2
المطمب األوؿ :مفيوـ الموظف العمومي
يعتبر الموظف العمومي يد اإلدارة في ممارسة نشاطيا ورغم أىمية ىذا العنصر في
البناء القانوني الييكمي والتنظيمي في الدول ،إال أنو لم يرد في معظم التشريعات تعريف
منظم يحدد معني بالموظف العمومي ويرجع ذلك إلى اختالف الوضع القانوني لمموظف

1

 -عالء الدين عشي ،مدخل القانون اإلدارؼ ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،دار اليدػ لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة

 ،2010ص. 49

 -2دمحم انس قاسم ،مذكرات في الوظيفة العمومية ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،سنة ،1989ص169
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العمومي بين دولة وأخرػ واكتفت أغمب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العمومية
بتحديد معنى الموظف العمومي في مجال تطبيقيا . 1
الفرع األوؿ :التعريف القانوني والفقيي لمموظف العمومي.
سنتناول في ىذا الفرع تعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائرؼ و الفرنسي ثم
نتطرق الى التعريف الفقيي :
أوال  :تعريف الموظف العمومي في التشريع الفرنسي.
الموظف العام يتصف بالعمومية والشمول واكتفى المشرع الفرنسي بتحديد معناه في
مجال تطبيقو فقط وليس في جميع مجاالت القانون اإلدارؼ

2

 ،بل تم التطرق إلى ىذا

األمر بصورة غير مباشرة عندما حدد المشرع الفرنسي قانون التوظيف العام رقم  6السنة
 1984األشخاص الخاضعين ألحكام ىذا القانون حيث تنص المادة  2منو عمى أنو
"تسرؼ أحكام ىذا الباب عمى األشخاص المعينين بوقت كامل لشغل الوظيفة الدائمة
والمثبتين في درجة مدرجة في اليرم الوظيفي لدوائر المركزية والمرافق الخارجية التابعة
ليا أو في مؤسسات الدولة العامة".
يتبين من خالل ىذا النص أن المشرع الفرنسي لم يقدم تعريفا مباش ار لمفيوم الموظف
العمومي بل اكتفى بتحديد األشخاص المشمولين بقانون التوظيف العام والذؼ تطبق
عمييم أحكامو ،فالنص يتطمب توفير العناصر التالية العتبار الشخص موظفا عاما:
* الوظيفة الدائمة.
* الخدمة في مرفق إدارؼ عام

3

 -1عالء الدين عشي ،مرجع سابق ،ص50
 -2دمحم إبراىيم الدسوقي عمي ،حماية الموظف العام إداريا ،دار النيضة العربية ،سنة  ، 2010مصر  ،ص17

 -3نوفان العقيل العجارمة ،سمطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان،سنة

 ، 2008ص ص77، 72
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ثانيا :تعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائري .
لم تعط التشريعات تعريفا محددا لمموظف العام ،وانما اكتفت بتحديد األشخاص الذين
تسرؼ عمييم تمك االحكام المتضمنة القانون االساسي العام

1

وبالنظر لألمر 03/06

المؤرخ في  2006/07/15المتضمن القانون االساسي العام لموظيفة العمومية والذؼ
كان آخر أمر في النصوص القانونية والتنظيمية التي نظميا المشرع الجزائرؼ ولقد
عرف الموظف في المادة  04و التي تنص عمى أنو" يعتبر موظفا كل عون ،عين في
وظيفة عمومية دائمة ،ورسم في رتبة في السمم اإلدارؼ ، "2ومن ىذا التعريف يتضح
لنا أنو ليطمق تسمية الموظف العمومي عمى الشخص وجب توافر الشروط التالية:
 صدور قرار بالتعييف في الوظيفة العامة مف السمطة المختصة:
يشترط لكي يكتسب الشخص صفة الموظف العام أن يصد قرار بتعيينو من السمطة
المختصة ويتضح من ذلك أن من يقوم بأعمال في إحدػ الوظائف العامة  ،دون أن
يكون قد عين فييا بالطريق القانون السميم ،ال يعتبر موظفا عاما ،كما ىو الحال
بالنسبة لمنتحل الوظيفة.
 أف يكوف التعييف في إحدى الوظائف الدائمة:
يشترط الكتساب الفرد صفة الموظف العام أن يمارس عمل دائم ومستمر ،فإذا كان
عمل الشخص بالمرفق العام عارض أو مؤقت أو موسمي فال ينطبق عميو ىذا الشرط
وال يعتبر موظف عام.
 أف يكوف العمل في خدمة مرفق عاـ تديره الدولة أو أحد أشخاص القانوف العاـ:

 -1عالء الدين عشي ،مرجع سابق ،ص51
 -2أنظر المادة  04من االمر  03-06المؤرخ في  2006/07/15المتضمن القانون االساسي العام لموظيفة العمومية – الجريدة
الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  46الصادرة في . 2016/07/16
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يشترط الكتساب الفرد صفة الموظف العام أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة
بالطريق المباشر ،ومفيوم الدولة يؤخذ ىنا بالمفيوم الواسع فيشمل كل السمطات
واألجيزة واإلدارات والمصالح والمرافق و الوحدات اإلدارية سواء كانت السمطات
مركزية أو المركزية وسواء كانت مدنية أو عسكرية.1
أما المرفق العام فيو تحت إشراف الدولة وسمطاتيا أو الييئات التابعة ليا بقصد أداء
خدمة لمجميور مع خضوع القائمين بإدارتو لضوابط وقواعد قانونية محددة. 2
ثالثا  /تعريف الموظف العمومي فقيا.
 تعريف الموظف العمومي فقيا في الجزائر .ىناك العديد من الذين اجتيدوا من أجل إيجاد تعريف لمموظف العمومي وفيما يمي
عرض لبعض التعاريف:
تعريف ميسوـ صبيح" :يتضمن سير اإلدارة العامة أعوان ليم أنظمة قانونية مختمفة وال
يخضع منيا لمقانون العام لموظيفة العمومية سوػ الذين ليم صفة الموظف ،وال يعرف
بيذه الصفة إال األشخاص الذين رسموا بعد تعيينيم في مناصب دائمة وثبتوا فييا
نيائيا".
تعريف عبد الرحماف الرميمي" :الموظفون العموميون ىم األشخاص الذين ارتبطوا
باإلدارة بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدتو اإلدارة ألجميم وحددت فيو حقوقيم
وواجباتيم ودون أن يشاركوا مباشرة بصفتيم الشخصية".

 -1شريف يوسف حممي خاطر ،الوظيفة العامة ،دارسة مقارنة ،الطبعة ال توجد  ،دار النشر النيضة العربية ،القاىرة  ،مصر ،

سنة ، 2007ص ص.15-14

 -2بالل أمين زين الدين ،ظاىرة الفساد اإلدارؼ في الدول العربية والتشريع المقارن" مقارنة بالشريعة اإلسالمية"  ،الطبعة االولى

 ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر  ، 2009 ،ص17
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تعريف عبد الرحماف محيو أحمد" :إن الموظفون ىم من يوحدون في وضع قانوني
تنظيمي حسب المادة من قانون الوظيفة العمومية ،والذؼ يتميز بأنو قابل لمتعديل
بقانون جديد دون أن يكون ليم الحق أن يتمسكوا بحقوق مكتسبة". 1
 تعريف الموظف العمومي فقيا في فرنسا:لقد بذل الفقو والفقياء محاوالت لوضع تعريف لمموظف العمومي وسوف نتطرق ليا
فيما يمي:
تعريف  " Stinovإن المعيار الذؼ يمكن االعتماد عميو في تحديد الموظف العام ىو
النظام القانوني الذؼ يخضع لو ،فإذا كان خاضعا لقواعد القانون العام فإنو يكون
موظفا عام ''.

2

تعريف  " Duguitالموظف العمومي ىو كل شخص يساىم بطريقة دائمة في إدارة
مرفق عام ميما كانت طبيعة األعمال التي يقوم بيا''.

3

رابعا /تعريف الفقو اإلسالمي لمموظف العاـ.
لقد عرف اإلسالم الوظيفة العامة وشاغميا أيا كان إماما ،واليا ،عامال ،أو محتسب
فكل ىؤالء موظفون عموميون دون استخدام ىذا المصطمح والمعول عميو في تعريف
الموظف العام ىو ما ورد في تعريف الفقو الجنائي اإلسالمي لو ،وىو أن كل ما يقمده
الخميفة أو ولي األمر أو يستعممو في عمل معين يعتبر موظفا عاما ،بغض النظر عن
العالقة التي تربط الموظف العام بالدولة ،وتبعا لذلك اعتبر كل من يقوم بعمل يمثل
من خاللو الدولة موظفا عاما ،بحيث إذا أقدم عمى فعل من األفعال التي حرمتيا
الشريعة اإلسالمية أو ترك ما ىو مأمور بو أو أخل بالميمة الموكمة إليو يعاقب
 -1سموػ تيشات ،أثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية الجزائرية ،دراسة حالة جامعة أدمحم بوقره-
بومرداس  ،رسالة ماجستير في العموم االقتصادية والتجارية والتسيير ،بومرداس ،سنة  2010ص ص09،05
 -2دمحم يوسف المعداوؼ ،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات .الجامعية،

اإلسكندرية،سنة  1988مصر  ،ص33
 -3سموػ تيشات ،مرجع سابق ،ص49
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بالعقوبة المقررة شرعا لمثل فعمو حدا أو تعزي از أو قصاصا فالتشريع اإلسالمي لم
يعرف الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية ،وعميو فالمساءلة الجنائية
لمموظف العام ،البد من توافر مايمي:
* أن يكون العمل المباشر عاما.
* أن يكون العمل منسوبا لجية عامة الدولة أو من ينوبيا.
ومتى توافرت في الشخص ىذه الشروط يعتبر موظفا عاما تصح مساءلتو جزائيا ،وال
أىمية لكونو يشغل الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو لكونو يتقاضى اجر أو مكافأة أو
كان عممو تبرعا.1
الفرع الثاني  :تعريف الموظف العمومي في قانوف الفساد 01-06

2

حسب الفقرة ( ب ) من المادة  02من القانون  01-06فإنو يقصد بالموظف العمومي
في مفيوم ىذا القانون مايمي:
 كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحدالمجالس الشعبية المحمية المنتخبة ،وسواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا،
مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبتو أو أقدميتو.
 كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة باألجر أو بدون أجر ويسيم بيذهالصفقة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرػ تممك الدولة
كل أو بعض أرسماليا أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية.

 -1مميكة ىنان ،جرائم الفساد الرشوة واالختالس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفتو في الفقو اإلسالمي مكافحة الفساد،

مقارنة مع بعض التشريعات العربية  ،دار الجامعة الجديدة االسكندرية  ،مصر  2010 ،ص 43 – 42
 -2لانون رلم  61-66مؤرخ فً 26فبراٌر سنة ٌ ، 2666تعلك بالولاٌة من الفساد ومكافحته  ،جرٌدة رسمٌة عدد  14بتارٌخ
/60مارس  2666معدل ومتمم بأمر رلم  65-16مؤرخ فً  26غشت سنة  ، 2616ج ر عدد  56بتارٌخ  1سبتمبر ، 2616
معدل ومتمم بمانون رلم  15-11مؤرخ فً  62اوت  ، 2611ج ر عدد  44بتارٌخ  16أوت . 2611
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 كل شخص آخر معرف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا لمتشريعوالتنظيم المعمول بيما ،1وىو تعريف مستمد من المادة  02الفقرة)أ ( من اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  31أكتوبر  ، 2003ويختمف تماما عن
تعريف الموظف العمومي كما جاء بو األمر رقم  06-03المؤرخ في  15جويمية
 2006المتضمن القانون االساسي العام لموظيفة.2
وكخالصة يعد موظفا إال من كان معينا بمرسوم أو بقرار من السمطة العمومية في وظيفة
بإحدػ اإلدارات المركزية أو المحمية أو في إحدػ الييئات الخاضعة لمقانون العام ،وكان
مصنفا في درجة بحسب السمم اإلدارؼ ،وكان يشغل منصبو بصفة دائمة. 3
المطمب الثاني :حقوؽ الموظف العمومي
نجد أن المشرع الجزائرؼ أعطى لمموظف العام جممة من الحقوق حددىا في القوانين
والموائح خاصة األمر  03-06المذكور أعاله ،كما ال يجوز لو مخالفتيا أو االتفاق عمى
ما يخالفيا باعتبارىا من النظام العام وفيما يمي أىم الحقوق التي يتمتع بيا الموظف العمومي:

الفرع االوؿ  :الحق في الراتب والحماية والحق في التكويف والعطل
 .1الحق في الراتب حدده في المادة  32من االمر 03-06المؤرخ في 2006/07/15
المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية وكذا نفس الشئ بالنسبة المزايا المالية
األخرػ كالمرتب اإلضافي وبدل السفر و اإلقامة وعالوة السكن والعالوات االخرػ. 4
 .2الحق في الحماية إن الموظف وىو يمارس ميامو قد ينجم عنيا أفعال تمس بالغير
سواء من الناحية المادية أو ذات تكييف جزائي ،كما قد يتعرض إلى مضايقات أو
 -1أنظر المادة  02من القانون  ، 01-06المرجع السابق – مقارنة مع بعض التشريعات العربية  ،دار الجامعة الجديدة
االسكندرية  ،مصر  2010 ،ص 43 – 42
 -2أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائرؼ الخاص ،الجزء الثاني ،دار النشر والتوزيع ،الجزائر  ، 2006 ،ص8
 -3عالء الدين عشي ،مرجع سابق ،ص71
 -4سموػ تيشات  ،المرجع سابق ص . 75
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تيديدات من الغير بحكم منصبو ،1وىنا اإلدارة مكمفة بحمايتو من كل ما يتعرض لو
أثناء ممارسة عممو ،ففي ىذه الحاالت تحل اإلدارة محل المعتدػ عميو في الحقوق،
وخاصة في قضايا المسؤولية والتعويض. 2
كما قد نصت المادة  30أنو  ":يجب عمى الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض لو من
تيديد أو اىانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أؼ طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفتو أو
بمناسبتيا ،ويجب عمييا ضمان تعويض لفائدتو عن الضرر الذؼ قد يمحق بو وتحل
الدولة في ىذه الظروف محل الموظف لمحصول عمى التعويض من مرتكب تمك األفعال
كما تممك الدولة لنفس الغرض حق القيام برفع دعوػ مباشرة أمام القضاء عن طريق
التأسيس كطرف مدني أمام الجية القضائية المختصة " .
كما تضيف المادة  31من نفس األمر أن اإلدارة العمومية ممزمة بحماية موظفييا من
العقوبات المدنية التي قد يتعرضون ليا في حالة إذا ما ارتكب أحدىم خطأ في الخدمة،
وتعرض إلى متابعة قضائية ولكن ىذه الحماية تكون فقط في حالة ما إذا كان الخطأ
متعمقا بالخدمة أما إذا كان الخطأ شخصيا وليس لو عالقة بالخدمة فاإلدارة ليست مسؤولة
عن حمايتو. 3
وىناك الحماية اإلدارية إذا وظفت بطريقة جيدة من طرف كل من الموظف والسمطة
الرئاسية ساد جو التفاىم والثقة بين اإلدارة وأعوانيا ،أما الحماية القضائية الخاصة فعادة
ما تكرسيا الدساتير لتوفر لمموظف حق الطعن في كل األعمال التي قد تسيء لحق من
حقوقو. 4
 -1سعد نواف العنزؼ ،النظام القانوني لمموظف العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،سنة  ، 2007مصر،ص69
 -2دمحم انس قاسم  ،مرجع سابق  ،ص. 191
 -3سموػ تيشات ،مرجع سابق ،ص58
 -4ىاشمي خرفي ،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع،

الجزائر  ،سنة  ، 2010ص. 759

19

انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو
في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد 60-60

 .3الحق في التكويف والترقية حددتيا المادة  38من األمر  03-06عمى انو '' :لمموظف
الحق في التكوين و تحسين المستوػ والترقية في الرتبة خالل حياتو المينية ".

1

لقد أكد المشرع الجزائرؼ عمى ضرورة خضوع الموظفين إلى دوارات تكوينية من أجل
تحسين مستواىم وبالتالي تحسين أداء اإلدارة العمومية ،كما أقر حق الموظف في
الترقية ،2ولقد نص عمى ىذه الحقوق كما يقصد بالترقية كل ما يط أر عمى الموظف من
تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنو تقديمو وتميزه عن زمالئو  ،وىي تحقق لمموظف
مزايا مادية ومعنوية فيي تفسح المجال لمموظف في الوصول إلى المناصب العميا فيحقق
بذلك طموحو في الحصول عمى درجة مالية أكبر واختصاصات أكثر أىمية.
 .4الحق في العطل .المادة  39من األمر 03-06
الفرع الثاني  :الحق النقابي والحق في اإلضراب لقد اعترف المشرع الجزائرؼ لمموظفين
بيذه الحقوق والتي حددىا في المواد  39و ...بالنسبة لحق في العطل أم بالنسبة بالحق
النقابي فعتبره حق يتمتع بو ويعتبر ممارسة لحرية أساسية تكفميا الدساتير لكل األفراد ،
ويتمثل دور النقابات في توفير الضمانات الالزمة لمموظفين في المجالت المختمفة والدفاع
عن مصالحيم ،3ولقد نصت المادة"  35يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع
والتنظيم المعمول بيما ".4

 -1انظر المادة  38من األمر  03-06مرجع سابق
 -2سموػ تيشات ،مرجع سابق ،ص59
 -3سموػ تيشات ،مرجع سابق ص58
 -4انظ ار المادة  35من االمر 03/06
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المطمب الثالث  :واجبات الموظف العمومي
يقع عمى عاتق الموظف في المؤسسات واإلدارات العمومية جممة من الواجبات
المنصوص عمييا في القانون األساسي لموظيفة العمومية وىي عمى نوعين :واجبات يمتزم
القيام بيا ،وواجبات يمتنع القيام بيا.
المطمب الثالث  :واجبات الموظف العمومي في ظل قانوف 03-06
الفرع األوؿ :واجبات يمتزـ القياـ بيا.
سنتطرق في ىذا الفرع إلى واجبات الموظف العمومي والتي من بينيا أداء العمل الموكل
إليو وكتمان السر الميني وكذا طاعة الرؤساء.
أوال :أداء العمل المنوط إليو.
يجب عمى الموظف القيام باألعمال الموكمة إليو بنفسو فال يجوز لو أن يتنازل عنيا أو أن
يوكل غيره بأدائيا ،وعمى الموظف أن يقوم بما يعيد إليو من رؤساءه دون تحقيق عمى
مالئمة العمل أو عدالة توزيع العمل عمى الموظفين ،فتوزيع الموظفين وتوزيع العمل فيما
بينيم من اختصاص الرئيس اإلدارؼ وحده ،ويجب أداء العمل المنوط إليو بدقة وأمانة

1

ثانيا :كتماف السر الميني و إطاعة المرؤوس
لقد ألزم القانون من خالل أحكام المادة  48كافة الموظفين سواء في سمك الوظيفة
العمومية أو أولئك الذين يشغمون وظيفة عميا بااللتزام بعدم كشف السر الميني حتى بعد
انتياء خدمتو في ىذه اإلدارة " 2يجب عمى الموظف االلتزام بالسر الميني ويمنع عميو أن
يكشف محتوػ أيو وثيقة بحوزتو أو أؼ حدث أو خبر عمم بو أو اطمع عميو بمناسبة
ممارسة ميامو ،ما عدا ما تقتضيو ضرورة المصمحة ،وال يتحرر الموظف من واجب
السر الميني إال بترخيص مكتوب من السمطة السممية المؤىمة." 3
 -1دمحم إبراىيم الدوسقي عمي ،مرجع سابق ،ص31
 -2عالء الدين عشي ،مرجع سابق ،ص68
 -3نظر المادة  48من األمر 03-06
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واخي ار نستنتج أن اليدف من كتمان السر الميني ىو إرساء أسس الثقة التي ينبغي أن
تطبع عالقات بعض الوظائف بالمواطنين وتتضمن االستقرار االجتماعي وراحة
المواطنين. 1
مف حيث طاعة الرؤساء.
نص المشرع الجزائرؼ في المادة"  40يجب عمى الموظف في إطار تأدية ميامو ،احترام
سمطة الدولة وفرض احتراميا وفقا لمقوانين والتنظيمات المعمول بيا".

2

وذلك باعتبار وضعيتو كمؤتمن عمى مصالح الدولة ولوضعيتو التبعية اليرمية التي
تفرض عميو تنفيذ ميامو الموكمة إليو وذلك ميما كانت رتبتو في السمم اإلدارؼ لكونو
مسؤول عن تنفيذىا وذلك فيو مطالب بااللتزام بطاعة األوامر الصادرة من رئيسو
المباشر فال ينبغي عمى الموظف الخروج عن الطاعة إال إذا كانت األوامر غير
مشروعة ،وبطبيعتيا إلحاق الضرر الجسيم بالمصمحة العامة يترتب عمى تنفيذىا المساس
الخطير بحسن سير المرفق العام أو من شأنو دفع الموظف المرؤوس إلى ارتكاب مخالفة
جزائية أو إلى التعسف

3

الفرع الثاني :واجبات يمتنع القياـ بيا.
نتطرق إلييا في ىذا النوع من الواجبات ،عدم المساس بسالمة الوثائق وكذا عدم المساس
بممتمكات اإلدارة وعدم الجمع بين الوظيفة وغيرىا من الممارسات.
أوال  :عدـ المساس بسالمة الوثائق اإلدارية وأمنيا.
لقد نص المشرع الجزائرؼ في المادة  49أنو" عمى الموظف أن يسير عمى حماية الوثائق
اإلدارية وعمى أمنيا ويمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتالف الممفات أو المستندات أو
 -1ىاشمي خرفي ،مرجع سابق ،ص289
 -2انظر المادة  40من األمر03 - 06
 -3سعيد مقدم ،الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخالقيات المينة ،ديوان
.المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ، 2010 ،ص107، 102
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الوثائق اإلدارية ويتعرض مرتكبيا إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية،

1

وىذا يعني أن الموظف مطالب بالمحافظة عمى الوثائق اإلدارية الموجودة بحوزتو
بمناسبة تنفيذ الميام الموكمة إليو.
ثانيا :عدـ الجمع بيف الوظيفة العمومية وممارسة النشاطات المربحة.
لقد أوجب المشرع عمى شاغل الوظيفة العمومية عدم ممارسة أية وظيفة أخرػ إلى جانب
ممارستو إلى وظائفو األصمية ،كما منع م ازولتو لمتجارة أو أؼ أنشطة قد تخمق التعارض
مع وظيفتو ،والغرض من ذلك ىو حماية شاغل المنصب من التبعية الوظيفية التي قد
تفرض عميو بمناسبة ممارستو لوظيفة معينة وابعاده عن دائرة المخاطر التي قد تمحق بو
من جراء ممارستو لمتجارة كمقاضاتو أو شير إفالسو. 2
ولقد نصت المادة  43عمى أنو" يخصص الموظفون كل نشاطيم الميني لمميام التي
أسندت إلييم ،وال يمكنيم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص ميما كان نوعو ".

3

ثالثا :عدـ المساس بممتمكات اإلدارة مف تجييزات ووسائل.
حيث أن الوسائل العامة ىي ممك لجميع الموظفين وىي موجودة من أجل خدمة المصمحة
العامة وأداء ميام اإلدارة العمومية لذا يجب المحافظة عمييا وعدم إىدارىا أو تبذيرىا أو
استغالليا في خدمة المصمحة الخاصة لمموظفين ، 4وقد نصت المادة  50عمى" يتعين
عمى الموظف أن يحافع عمى ممتمكات اإلدارة في إطار ممارسة ميامو  5 ".كما أضافت

 -1انظر المادة  49من األمر  ، 03/ 06مرجع سابق
 -2عالء الدين عشي ،مرجع سابق ،ص69
 -3انظر المادة  43من األمر 03-06المرجع نفسو
 -4سموػ تيشات ،مرجع سابق ،ص 63
 -5انظر المادة  50من االمر  ، 03-06مرجع سابق .
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المادة" 51يجب عمى الموظف أال يستعمل بأية حال ألغراض شخصية أو ألغراض
خارجة عن المصمحة المحالت والتجييزات ووسائل اإلدارة"

1

 -1انظر المادة  51مرجع نفسو .
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المبحث الثاني  :ماىية الفساد اإلداري
ظاىرة الفساد ىي من أىم التحديات التي تواجو المجتمعات كافة ،وىي أىم القضايا التي
ال زال يدور حوليا الجدل العالمي ،فالحقيقة ال تكمن في المجتمعات التي تتسم بالفساد
بل تكمن ىذه المشكمة في انتشار وتنوع واتساع رقعة الفساد األمر الذؼ يؤثر سمبا عمى
المجتمعات كما تعتبر ظاىرة الفساد اإلدارؼ من أخطر المظاىر التي تنيش وتنخر بكيان
المجتمعات والدول سواء منيا المتقدمة أو حتى المتخمفة. 1
ونتيجة ليذه اآلثار السمبية التي خمفتيا ظاىرة الفساد اإلدارؼ وتطورىا الرىيب والسريع
الذؼ أخرجيا من النطاق المحمي ليدخميا النطاق العالمي وقد أصبحت ىذه الظاىرة محل
اىتمام ونقطة حوار لدػ الباحثين في جميع المجاالت وىذا أدػ إلى تعاون الجيود الدولية
لمكافحة ىذه الظاىرة من خالل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية*. 2
وخالفا لممنظمات والييئات وحتى االتفاقيات الدولية فقد جاءت الديانات السماوية وغيرىا
من النظم الوضعية التي خمت منذ أكثر من  1400سنة أؼ  14قرن تحمل في طياتيا
ومن خالل تعاليميا الدينية أو توجيياتيا األخالقية جممة من المبادغ واألحكام التي تدعو
إلى مكافحة الفساد إال أن ىذه األخيرة استمرت مع استمرار ضعف النفس البشرية
وطغيان حب المادة والتممك ،وىذا ما جعل معظم الدول التي تعاني من الفساد تتخمف في
جميع المجاالت رغم شعارات اإلصالح التي تبنتيا والتي تندد بالفساد ومن خالل ىذا
المبحث سنحاول التعرف أكثر عمى ظاىرة الفساد اإلدارؼ وذلك بالتطرق إلى العناصر
والنقاط التالية من تعريف الفساد اإلدارؼ ومن أنواع الفساد اإلدارؼ وكذا دوافع الفساد
اإلدارؼ وآثاره.
 -1انظر المادة  50من األمر 03 - 06المرجع السابق .
 -2انظر المادة  ، 51مرجع نفسو .
*من أىم المنظمات والمؤسسات الدولية الميتمة بمكافحة الفساد:ىيئة األمم المتحدة ،منظمة الشفافية الدولية ،منظمة التجارة

العالمية ،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،منظمة التعاون االقتصادؼ والتنمية.
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المطمب األوؿ :مفيوـ الفساد اإلداري
عمى الرغم من وجود اتفاق واجماع عام عمى أن الفساد ىو أخطر اآلفات التي تعاني
منيا المجتمعات إال أنو ال يوجد تعريف جامع لو إذ يختمف في تعريفو حسب زمان ومكان
استخدامو وسنحاول بداية التطرق إلى المعنى المغوؼ مرو ار بالمعنى االصطالحي لمفساد
فنجد التعريف من منظور القرآن الكريم.
الفرع األوؿ :التعريف المغوي واإلصطالحي لمفساد اإلداري
أوال /التعريف المغوي :قال ابن منظور في لسان العرب:الفساد نقيض الصالح .ف س د،
ؼ ف س د ،ؼ ف س د  ،ف س د ،فسادا ،ف س ودا،

1

فيو فاسد و ف س يد

وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا األرحام ،استفسد السمطان قائده إذا أساء إليو حتى استعصى
عميو ،ويعني الفساد إلحاق الضرر بالغير 2،والمفسدة خالف المصمحة واالستفساد خالف
االستصالح ،3والمفسدة تساوؼ الضرر ،يقال ىذا األمر مفسدة لكذا فيو فساده ،وأيضا
المفسدة :ما يؤدي إلى الفساد مف ليو ولعب ونحوىما 4فقاؿ فسد الشيء أي بطل و
اضمحل . 5قاؿ الشاعر أبو العتاىية" إف الشباب و الفراغ والجدة مفسدة لمعقل ".

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء األول ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان  ،سنة  ، 1988ص1059
 -2عبد الحق احمد حميش ،مكافحة الفساد من المنظور اإلسالمي ،المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ،المحور األول ،
مكافحة الفساد من منظور إسالمي ،مركز الدراسات و البحوث ،قسم الندوات والمقاءات العممية ،الرياض ، 2003 ،ص. 4
 -3عبد العالي حاحة  ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلدارؼ في الجزائر ،أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام  ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،الجزائر  ،سنة الجامعية  ، 2013/2012ص12
 -4أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،المجمد الخامس ،القاىرة  ،مصر بدون تاريخ
نشر ص .56
 -5دمحم محمود مصطفى ،الرقابة اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار البداية عمان ،سنة  ، 2012ص119
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وقال الراغب األصفياني "  :الفساد من الثالثي" ف س د " وىو أصل يدل عمى الخروج
فالفساد خروج الشيء عن االعتدال قميال كان الخروج عنو أو كثير ،و يضاده الصالح
ويستعمل ذلك في النفس والبدن واألشياء الخارجة عن االستقامة" . 1
كما أن الفساد قد يعني خيانة األمانة والبعد عن االستقامة أو الفضيمة أو المبادغ
األخالقية والتحريض عن الخطأ باستخدام وسائل غير سميمة أو غير قانونية والبعد عن
ما ىو أصمي أو نقي" أخذ المال ظمما و التمف أو العطب أو الجذب والقحط أو القتل
واغتصاب المال".

2

ففساد شيء ما كفساد الغذاء وىو تحولو عن حالتو الصحية إلى حالة أخرػ مرضية أو
تحمل عناصره بحيث تفقد العناصر المفيدة قيمتيا وتتكاثر العناصر الضارة مسببة تعفنو،
فالغذاء يحمل عناصر فساد تستيقع مع تجاوز فترة الحفع أو بوجود مموث خارجي
كوضع اليد غير النظيفة فيو.
والفساد في المجتمع يعني فساد تنظيم أو قواعد ذلك المجتمع بحيث يخرج ىذا التنظيم أو
القواعد عن أسسيا ووظيفتيا األصمية أو أن العناصر و العالقات الداخمة فيو تتحمل
فتختفي العناصر الموجبة كقيم العدل والتعاون والحرص عمى المصمحة المشتركة ،وتغميب
مصالح القمة عمى حساب عامة السكان .3
 الفساد في معجـ أكسفورد االنجميزي.يعني" :انحراف أو تدمير النزاىة في أداء الوظائف العامة من خالل الرشوة والمحاباة"

4

 الفساد في المغة الفرنسية. -1الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن ،دار المعرفة ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،لبنان ،سنة  ،2001ص381

 -2ىاشم الشمرؼ وايثار الفتمي ،الفساد اإلدارؼ والمالي وآثاره االقتصادية واالجتماعية ،دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع

،األردن ،عمان ،سنة  ، 2011ص18

 -3أحمد محمود نيار أبو سويمم ،مكافحة الفساد ،الطبعة األولى ،دار الفكر ،األردن ،سنة  ، 2010ص13
 -4عصام عبد الفتاح مطر ،الفساد اإلدارؼ ماىيتو ،أسبابو ،مظاىره ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر  ، 2011 ،ص

. 23
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تتعدد معانيو وتختمف دالالتو باختالف استعماالتو:
.1

يرد بمعنى وسيمة لرشوة قاض أو حاكم (  ) Moyens de corrompre un jugeأو

تحريفا لنص () changement vicions dans les textes
 .2يرد بمعنى الجور واالضطياد (  ) oppressionأو التخريب أو التدمير والتمف
واالبادة (  ) Destructionأو الظمم الواضح ( ) Injustice

1

ثانيا :تعريف الفساد اإلداري اصطالحا.
سنتناول في ىذا الفرع تعريف الفساد من المنظور الفقيي ومن منظور المنظمات
والتعريف التشريعي.
 -1التعريفات الفقيية لمفساد اإلداري.
يعرف الفساد في المفيوم األكاديمي عمى أنو سوء استعمال السمطة العامة لمحصول عمى
مكاسب شخصية ويضير المصمحة العامة سواء كانت تمك المكاسب لصالح من أساء
استعمال السمطة العامة أو لغيره من االفراد و الجماعات.
تعريف الفقيو سونتيريا سنة  1931 :جاء فيو بأن الفساد ىو سوء استعمال السمطة العامة
لتحقيق أرباح خاصة.
تعريف الفقيو صامويل ىنتغتوف  :جاء الفساد عنده عمى أنو سموك الموظف العام عندما
ينحرف عن المعايير المتفق عمييا لتحقيق أىداف وغايات خاصة.
تعريف روبرت تبمماف :فقد عرف الفساد عنده بأنو ذلك الذؼ يسود في بيئة تساند فييا
السياسة العامة لمحكومة نظاما بيروقراطيا وتتم معظم المعامالت في سرية نسبية ،وال
تفرض عمييا جزاءات رسمية االختالس المال العام .
تعريف الدكتور احمد رشيد :الفساد ىو تصرف ال أخالقي وسموك وظيفي سيء وفاسد
خالف األصمح ،ىدفو االنحراف والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصمحة شخصية.
 -1عبد العالي حاحة .مرجع سابق ص. 21
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وفي األخير نجد أن كل ىذه التعاريف تصب في مجرػ واحد ،مفاده أف الفساد يعني
مخالفة القوانيف والموائح المعموؿ بيا في مجتمع ما ،وتحويل لمخدمة العامة مف خدمة
الصالح العاـ إلى خدمة المصالح الشخصية ،وكذا التأثير في كيان المجتمع سمبا من
الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

1

 -2تعريف الفساد اإلداري مف منظور المنظمات والييئات الدولية.
ال تختمف التعريفات السالفة الذكر عن ما جاءت بو المنظمات والييئات الدولية والتي
نورد بعضيا فيما يمي:
-1تعريف البنؾ الدولي لمفساد:
لقد وضع البنك الدولي عدة تعريفات لمفساد فكان آخرىا''الفساد ىو إساءة استعمال
الوظيفة العامة لمكسب الخاص''.

2

فالفساد يحدث عادة• :عندما يقوم موظف بقبول أو طمب أو رشوة لتسييل عقد واجراءات
مناقصة عامة . 3
• كما يتم عندما يعرض وكالء أو وسطاء الشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشوة
لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة لمتغمب عمى منافسين ،وتحقيق أرباح خارج
إطار القوانين النافذة.
• كما يمكن لمفساد أن يحصل عن طريق استغالل الوظيفة العامة دون المجوء إلى
الرشوة وذلك بتعيين األقارب أو سرقة أموال الدولة.

 -1حسينة شرون ،العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة ،مجمة االجتياد القضائي ،العدد ، 5كمية الحقوق والعموم السياسية،

بسكرة ،الجزائر  ، 2009 ،ص ص ص . 60 ، 59 ،58

 -2إبراىيم تيامي ،ناجي ليتيم ،قراءة تحميمية في مضامين و أبعاد ودالالت الفساد اإلدارؼ في المؤسسات العمومية الجزائرية ،

الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلدارؼ ،كمية العموم االقتصادية ،بسكرة يومي  3و  2ماؼ
 ،2012ص .3غير منشورة

 -3عبد الحميم بن مشرؼ وعمر فرحاتي ،الفساد اإلدارؼ ،مدخل مفاىيمي ،مجمة االجتياد القضائي ،العدد ، 5كمية الحقوق

والعموم السياسية ،بسكرة ،الجزائر  ، 2009 ،ص. 12
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يالحع من التعريف أنو يركز عمى سبب الفساد في السمطات العامة واساءة استخداميا
ويربط بين الفساد وأنشطة الدولة وتدخميا في السوق ووجود القطاع العام بمعنى أن ىذا
التعريف يستبعد إمكانية الفساد في القطاع الخاص ويركز بصفة مطمقة عمى الفساد في
القطاع العام.
 تعريف األمـ المتحدة لمفساد.أشارت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة  2000إلى الفساد ،غير
أن معناه جاء مرادفا لمرشوة تماما وذلك بموجب المادة  8منيا أما مشروع اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  2003فقد عرفت الفساد بأنو القيام بأعمال تمثل أداء غير
سميم لمواجب ،أو إساءة استغالل لموقع أو سمطة بما في ذلك أفعال اإلغفال توقعا لمزية
أو سعيا لمحصول عمى مزية يوعد بيا أو تعرض أو تطمب بشكل مباشر أو غير مباشر،
أو اثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر ،سواء لمشخص ذاتو أو لصالح
شخص أخر.1
تعريف منظمة الشفافية الدولية لمفساد.لقد عرفت ىذه المنظمة الفساد عمى أنو '' إساءة استعمال السمطة التي اؤتمن عمييا
الشخص لتحقيق مصالح شخصية ، ''2كما تفرق منظمة الشفافية الدولية بين نوعين من
الفساد:
أ /الفساد بالقانوف :ىو ما يعرف بمدفوعات التسييالت التي تدفع فييا الرشاوػ
لمحصول عمى األفضمية في خدمة يقدميا مستمم الرشوة وفقا لمقانون.
ب /الفساد ضد القانوف :وىو دفع رشوة لمحصول من مستمم الرشوة عمى خدمة ممنوع
تقديميا والمالحع أن ىذا التعريف لم يكن جامعا مانعا لذلك عادت في وقت متأخر
 -1عبد العالي حاحة ،مرجع سابق ،ص77
 -2عبد الحميم مشرؼ و عمر فرحاتي ،مرجع سابق ،ص22
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وتحت تأثير اجتيادات عدد من الباحثين لتعرف الفساد عمى أنو'' الفساد ىو السموك
الذؼ يمارسو المسؤول في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كانوا سياسيين أو
موظفون مدنيين بيدف إثراء أنفسيم أو أقربائيم بصورة غير قانونية ومن خالل إساءة
استخدام السمطة الممنوحة ليم" .1
 تعريف صندوؽ النقد الدولي ()FMI''إن الفساد من حيث أنو عالقة األيدؼ الطويمة المتعمدة التي تيدف الستنتاج الفوائد من
ىذا السموك شخص واحد أو لمجموعة ذات عالقة باآلخرين'' ،يصبح الفساد عالقة
وسموك اجتماعي ،يسعى رموزه إلى انتياك قواعد السموك االجتماعي ،فيما يمثل عند
المجتمع المصمحة العامة ،ليذا يصنف المختصون في قضايا الفساد وأنواعو إلى واسع
وضيق.

2

ثالثا :التعريف التشريعي لمفساد اإلداري :نستعرض في ىذا العنصر موقف التشريعات
المقارنة وكذا التشريع الجزائرؼ من الفساد وذلك سيتم كما يمي:
-1تعريف المشرع الفرنسي لمفساد.
لقد ميز قانون العقوبات الفرنسي بين ما أسماه الفساد'' النشط االيجابي والفساد السمبي''.
 فعرف الفساد االيجابي عمى أنو'' سعي الموظف الحكومي بنشاط من اجل ومنحالعقد''.
أما الفساد السمبي فيو''قبول المسئول ليدية أو مكافأة أخرؼ بعد منح العقد أو تقديمالخدمة''.
 كما عرفت الموسوعة الفرنسية  1997 Encartaالفساد بأنو'' كل إخالل بواجباألمانة التي يفرضيا العمل الوظيفي وىو يجمب لمموظفين منافع خاصة من المنافع العامة
 -1عبد العالي حاحة ،مرجع سابق ،ص23، 24
 -2نعيم إبراىيم الظاىر ،مرجع سابق ،ص8
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والفساد اإلدارؼ المتمثل في الرشوة يكون أكثر خطوة ألن الشخص الذؼ يمارس عممو
يمتمس منافع شخصية من خالل وظيفتو تتمثل في التعويض المادؼ واليدايا وأشياء أخرػ
بغية إتمام عمل يقع ضمن وظيفتو األساسية أو يقوم بعرقمة ىذه األعمال حتى يأخذ من
المتعاممين بعض المنافع''.

1

-2موقف المشرع الجزائر مف تعريف الفساد.
لقد صادقت الجزائر عمى االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،وكذا اتفاقية االتحاد اإلفريقي
لمنع الفساد ومحاربتو المعتمدة في  12جويمية  2003بمابوتو ،وىو األمر الذؼ دفع
بالمشرع الجزائرؼ إلى استحداث قانون خاص بجرائم الفساد أطمق عميو تسمية قانون
الوقاية من الفساد ومكافحتو الصادر في  20فيفرؼ  ، 2006والذؼ جاء من أجل
الشفافية والنزاىة، 2ويجدر التنبيو إلى أن ىذا القانون مستمد في جوىره من أحكام اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد جاء تعريف الفساد في ىذا القانون عمى شاكمة ما جاء
في اتفاقية مدريد 3في الفقرة) أ(عمى تعريف الفساد عمى أن'' الفساد كل الجرائم المنصوص
ولقد نصت المادة  02من القانون  01-06في الفقرة  1عمى تعريف الفساد عمى أن "
الفساد كل الجرائم المنصوص في الباب الرابع من ىذا القانون "
وبالرجوع إلى الباب الرابع من القانون  01-06نجد أن المشرع قد نص عمى تجريم
مجموعة من االفعال واعتبرىا جرائم فساد ووصمت إلى أكثر من  20جريمة قد ذكرت في
المواد من المادة  28الى المادة  47تقريبا ''جريمة رشوة الموظفين ،اختالس الممتمكات
من قبل موظف عمومي أو استعمال عمى نحو غير شرعي ،الغدر ،اإلعفاء أو التخفيض
غير القانوني في الضريبة والرسم ،استغالل النفوذ ،واساءة استغالل الوظيفة ،تعارض
 -1حاحة عبد العالي ،مرجع سابق ،ص.24، 25
 -2حسين فريجة ،المجتمع الدولي ومكافحة الفساد ،مجمة االجتياد القضائي ،العدد ، 5كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة،

الجزائر  ،2009 ،ص42

 -3عبد الحميم بن مشرؼ وعمر فرحاتي ،مرجع سابق ،ص16
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المصالح ،1) ...والمالحع أن المشرع الجزائرؼ ومن خالل ىاتو الجرائم قد أحسن
تفصيل اتفاقية مدريد لمكافحة الفساد وبذلك فقد كفل التعارض بين القانون الدولي والقانون
الداخمي  ،كما ضمن عدم تغطية أؼ جريمة من جرائم الفساد. 2
الفرع الثاني :الفساد اإلداري في الشريعة اإلسالمية.
في ىذا العنصر سنقف عمى منيج الشريعة في كيفية التعاطي مع الفساد ،وىو الذؼ
نعتقد جازمين أنو المنيج الناجع الفعال ،كيف ال وىو منيج هللا تعالى الذؼ خمق اإلنسان
ويعمم ما توسوس بو نفسو وىو أقرب إليو من حبل الوريد.
أوال :معنى الفساد في القرآف الكريـ.
لقد تكرر لفع الفساد في القرآن الكريم في  50موضعا وزعت عمى  23سورة بييئات
الفعل وتصريفاتو والمصدر واسم الفاعل ،فأما الفعل فذكر في  18موضعا وأما المصدر
فذكر في 11موضعا ،واسم الفاعل مفردا كان أو في صيغة الجمع في  21موضعا ،3كما
أنو باستقرار ىذه المواضع يتبين أنيا ليست عمى معنى واحد كما قد يظن ،بل إن الفساد
في القرآن الكريم يضم كل المنكرات والمعاصي التي تخالف ما ىو مطموب شرعا.4
فقد ورد معاني لمفساد في القرآن الكريم كما يمي:
قولو تعالى  » :واذا تولى سعى في األرض ليفسد فييا وييمك الحرث والنسل وهللا ال يحب
الفساد«

آلية  205من سورة البقرة.

مرة حدد باألرض والحرث والنسل  ،ولقد ورد أكثر ألفاظ الفساد في القرآن الكريم متعمقا
بذكر موضع األرض »وال تفسدوا في األرض بعد إصالحيا«

اآلية  56من سورة األعراف

 -1انظر المواد  2ومن  28إلى  47من القانون ، 01- 06مرجع سابق
 -2عبد الحميم بن مشرؼ وعمر فرحاتي ،مرجع سابق ،ص18
 -3عبد العالي حاحة ،مرجع سابق ،ص14
 -4عز الدين كيحل ،الفساد،مفيومو ومكافحتو في التصور اإلسالمي ،مجمة االجتياد القضائي ،العدد ، 5كمية الحقوق والعموم

السياسية ،بسكرة  ،الجزائر  ، 2009 ،ص25

33

انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو
في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد 60-60

قال تعالى » وال تعثوا في األرض مفسدين «

يفسدون في األرض وال يصمحون «

اآلية  20من سورة البقرة

اآلية  25من سورة الشعراء

األرض فسادا وهللا ال يحب المفسدين«

 ،وقولو تعالى »الذين

 ،وقولو تعالى» ويسعون في

اآلية  24من سورة المائدة.

حدد بالبر والبحر وقولو تعالى» ظير الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدؼ الناس
ليذيقيم بعض الذؼ عمموا لعميم يرجعون «

اآلية  41من سورة الروم ،

تعاـمـ ـ ـى » الذين طغوا في البالد فأكثروا فييا الفساد«

حدد بالبالد قولو

األيتان  12-11من سورة الفجر ،

حدد

بالقرػ في قولو تعالى » إن المموك إذا دخموا قرية أفسدوىا « اآلية  34من سورة النمل  ،من
المالحع أن ىناك شبو تالزم بين الفساد وكممة األرض في القرآن الكريم  ،واذا قمنا
بعممية إحصائية بسيطة فسنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كممة الفساد وتصريفاتيا
متالزمة باألرض في حدود  39موضعا من أصل  50لكممة الفساد في القرآن الكريم ،
وان دل ىذا عمى شيء فإنما عمى عموم وسعة ما يشممو موضوع الفساد ،فظاىرة الفساد
التي يشير إلييا القرآن الكريم ليست ظاىرة فردية أو شخصية أو محدودة بمجتمع معين أو
حاجة معينة بل ىي ظاىرة تعم المجتمع اإلنساني بأكممو.

1

حدد بيأجوج ومأجوج :في قولو تعالى »إن يأجوج مأجوج مفسدون في األرض«

اآلية 94

من سورة الكيف  ،حدد ببني إسرائيل في قولو تعالى»من أجل ذلك كتبنا عمى بني إسرائيل أنو
من قتل نفس بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا «
المائدة .

اآلية  32من سورة

لقد بينت اآليات السالفة الذكر أن الفساد متأصل في بعض األمم ويكون الفساد

أشد كمما كان لممفسد والية وسمطان ألن من دوافعو وبواعثو طمب العمو في األرض بغير
حق ،ولقد نيى هللا سبحانو وتعالى عن الفساد في األرض بعد إصالحيا جممة وتفصيال
ونيى عن سموك طريق المفسدين واتخاذ وسائميم وتوعد المفسدين بالخيبة والعذاب الشديد
والخسران األكيد في اآلجل والعاجل.2

 -1عبد الرزاق ممرى  ،الحكم الصالح وآلٌات مكافحة الفساد  ،دار الخلدونٌة للنشر  ،الجزائر سنة  ، 2665ص . 66
 -2عبد الرزاق ممري  ،المرجع سابك  ،ص 66
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ثانيا :ورود لفظ الفساد في السنة.
لقد وردت أحاديث كثيرة في النيي عن الفساد وأسبابو ودوافعو وبواعثو وبيان أنواعو
ومواطنو نذكر منيا:
 عن ابي حاتم المزني انو قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( إذ خطب إليكم من ترضون
دينو وخمقو فانكحوه أال تفعموا تكن فتنة في األرض وفساد عريض ). 1
 وقولو عميو الصالة والسالم  ... ( :أال في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد
كمو واذا فسدت فسد الجسد كمو أال وىي القمب ). 2
من خالل عرض بعض األحاديث نجد أن معنى الفساد تضمن نفس المعاني التي وردت
في القرآن الكريم ومن مدلوالتو:تمف الشيء وذىابو واختاللو وخروجو عن المألوف ،كما
جاء في السنة أيضا بمعنى البطالن وعدم األجزاء وتغير الحال إلى خالف الصالح وجاء
بمعنى قطع العالقات وتخريب الصالت بين األرحام والمترابطين بمودة وقربة ونحوىا

3

المطمب الثاني :أنواع الفساد اإلداري
بعد انتشار الفساد بطريقة ىائمة في المجتمعات وتحول من ظاىرة محمية إلى ظاىرة
عالمية غذت تنخر في كيان الدول ولتردييا خرابا ودمار ولتتفشى فييا الظواىر السمبية
وتعم الفوضى في كل أنحاء الدول ،وينقسم الفساد من حيث الحجم إلى الفساد الصغير
أؼ االفقي والفساد الكبير أؼ العمومي وينقسم كذلك من حيث انتشاره الدولي والمحمي أما
من حيث الجية التي تقوم بو نجد الفساد المنظم والفساد العشوائي وينقسم كذلك من حيث
انتماء االفراد المنخرطين فيو فساد في القطاع العام والفساد في القطاع الخاص.

 -1اخرجو ابن ماجة (  )1967قال حديث بن شابور الرقي  ،و( الترميذؼ)  1084قال حدثنا قتيبة ،المعجم االوسط ج  1ص

 141رقم  446حدثنا احمد بن خميد قال حدثنا دمحم بن عيسى الطابع  .كتاب النكاح والطالق  -قال الترميذؼ ابو حاتم المزني
لو صحبة  ،وال يعرف لو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص غير ىذا الحديث
 -2اخرجو البخارؼ في صحيحو كتاب االيمان .حديث رقم . 50
 -3دمحم المدني بوساق ،التعريف بالفساد وصوره من الوجية الشرعية ،دار الخمدونية  ،الجزائر  ، 2004ص 27-22-21
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الفرع االوؿ :الفساد مف حيث الحجـ واالنتشار
أوال  /الفساد مف حيث الحجـ
 .1الفساد الصغير)األفقي(.
وىو ما يسمى بفساد الدرجات الوظيفية الدنيا ،و الذؼ يقوم بو الموظفون العموميون
الصغار في المؤسسات العمومية وفي المستويات المتوسطة و الدنيا و يتمثل في الرشاوػ
الصغيرة المنتشرة بين الموظفين الحكوميين 1من ذوؼ الرواتب المحدودة بيدف زيادة
دخميم  ،من آلياتو :دفع الرشوة و العمولة و كذلك وضع اليد

عمى المال العام،2

الوساطة من أجل الحصول عمى مواقع لألقارب و المعارف....
وىو الفساد الذؼ يمارس من فرد واحد دون تنسيق مع اآلخرين لذا نراه ينتشر بين صغار
الموظفين عن طريق استالم رشاوػ من اآلخرين ،ويظير بين الموظفين في القطاعات
المختمفة وأساسو الحاجة االقتصادية) المادية( إذ يقوم الموظفين بأخذ الرشوة عن أؼ
خدمة يقدموىا لممواطنين وتكون أسعارىا متساوية عمى الجميع تقريبا وتدفع كمقابل لمخدمة
مثل الرشوة التي يشارك فييا المسئولون في دائرة اليجرة وموظفو الجمارك ورجال الشرطة
والتي عادة ما تكون بسبب التعجيل بإنياء إجراءات روتينية ،فضال عن موظفي بعض
اإلدارات الحكومة كالضرائب والتسجيل العقارؼ والبمديات وغيرىا.3
 .2الفساد كبير )العمودي(.
ىو الفساد الذؼ يقوم بو كبار الموظفين والمسئولون كرؤساء الدول والحكومات والوزراء
ومن في حكميم ،وأساس ىذا النوع من الفساد الجشع أما ىدفو فيتمثل بتحقيق المصالح
المادية أو االجتماعية الكبيرة وليس مجرد رشوة صغيرة ،وبكممات أخرػ يشمل أنواع
 -1دمحم الصرفً  ،الفساد بٌن اإلصالح والتطوٌر اإلداري  ،االسكندرٌة  ،مصر  ،مؤسسة حواس الدولٌة  ،الطبعة األولى  ،سنة
 ، 2660ص . 32
 -2بالل خروفً  ،الحوكمة المحلٌة ودورها فً محافحة الفساد فً المجالس المحلٌة  ،دراسة حالة الجزائر  ،ماجستٌر ،
تخصص العلوم السٌاسٌة  ،جامعة ورللة  ،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة  ،السنة الجامعٌة  ، 2611/2616ص . 65
 -3بالل خروفً  ،مرجع سابك ّ ،ص 65
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الفساد التي تتناسب مع حجم األرباح والمكاسب التي يحققيا الراشي في كل حالة عمى
حدا ،فكمما كان ىذا الحجم كبير سواء بتحقيق العائد أو بتخفيض النفقات أو التكاليف
كمما كان حجم الريع الفاسد كبير والذين يحققون مكاسب أعمى نتيجة الحصول عمى منافع
فاسدة سيدفعون أكثر مقابل ذلك. 1
ثانيا  /الفساد مف حيث االنتشار.
وسنتناول في ىذا الفرع الفساد الدولي والفساد المحمي.
 .1فساد دولي.
وىذا النوع من الفساد يأخذ مدػ واسعا عالميا يعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما
يطمق عمييا بالعولمة بفتح الحدود والمعابر بين البالد وتحت مظمة ونظام االقتصاد الحر
ترتبط المؤسسات االقتصادية لمدولة داخل وخارج البمد بالكيان السياسي أو قيادتو لتمرير
منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل بينيما ليذا يكون ىذا الفساد ثعبانا يمف كيانات
واقتصادات عمى مدػ واسع ويعتبر األخطر نوعا.
: .2فساد محمي.
وىو الذؼ ينتشر داخل البمد الواحد في منشأتو االقتصادية وضمن المناصب الصغيرة
ومن الذين ال ارتباط ليم خارج الحدود'' مع شركات أو كيانات كبرػ أو عالمية "

2

الفرع الثاني :الفساد مف حيث الجية التي تقوـ بو.
وسنتطرق في ىذا الفرع إلى الفساد المنظم والفساد العشوائي:3
أوال :الفساد المنظـ.

 -1ىاشم الشمرؼ و إيثار الفتمي ،مرجع سابق ،ص03، 09
 -2رشيد بوسعيد  ،تطوير اإلداء المؤسساتي آلليات مكافحة الفساد في الجزائر  ،ماستر عموم سياسية تخصص تنظيم سياسي

وادارؼ  ،كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة قاصدؼ مرباح بورقمة  ،السنة الجامعية  ، 2014/2013ص . 19
 -3رشيد بوسعيد  ،مرجع نفسو  ،ص .20
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ىو الفساد الذؼ ينتشر في المنظمات المختمفة من خالل إجراءات وترتيبات مسبقة
ومحددة يعرف من خالليا مقدار الرشوة و آلية دفعيا لقاء انجاز معامالت معينة.
ثانيا :الفساد العشوائي.
ىو فساد منظم تكون فيو خطوات دفع الرشوة بدون تنسيق مسبق وال يمكن ضمان انجاز
المعامالت ألنو آني في أؼ وقت تبدأ فيو إجراءات المعامالت. 1
الفرع الثالث  :الفساد االداري مف حيث انتماء األفراد المنخرطيف فيو.
وىنا نتحدث عن الفساد في القطاع العام ثم في القطاع الخاص:
أوال  :فساد القطاع العاـ
وىو الفساد في اإلدارة الحكومية وجميع الييئات العمومية التي تتبعيا وىو من أكبر
معوقات التنمية ،وفيو يتم استغالل المنصب العام ألجل األغراض والمصالح الشخصية.
ثانيا :فساد القطاع الخاص
ويعني استغالل نفوذ القطاع الخاص لمتأثير عمى مجريات السياسة العامة لمدولة
باستعمال مختمف الوسائل من رشوة وىدايا وىذا من أجل تحقيق مصمحة شخصية
كاإلعفاء من الضريبة. 2
المطمب الثالث  :دوافع الفساد اإلداري وآثاره
ومن دوافع الفساد وآثاره يقودنا إلى دراسة أسباب الفساد اإلدارؼ تم اآلثار التي يخمفيا ىذا
الفساد االدارؼ فيما يمي

 -1نعيم إبراىيم الظاىر ،مرجع سابق ،ص19
 -2عبد العالي حاحة ،مرجع سابق ،ص72
38

انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو
في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد 60-60

الفرع األوؿ :أسباب الفساد اإلداري.
إذا كانت ظاىرة الفساد اإلدارؼ ظاىرة مركبة تختمط فييا األبعاد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية فإن أسبابيا تتعدد وتختمف من مجتمع آلخر ،ولذلك فقد وضع العديد من
الباحثين مجموعة من األسباب التي تؤدؼ إلى انتشار ظاىرة الفساد اإلدارؼ في
المجتمعات 1ويمكن حصر ىذه األسباب فيما يمي:
أوال :األسباب السياسية.
ويقصد باألسباب السياسية غياب الحريات والنظام الديمقراطي  ،وضعف اإلعالم والرقابة
ويرػ البعض أن ضعف العالقة ما بين اإلدارة واألفراد وانتشار المواءات الجزائية كل ىذه
الحاالت من شأنيا أن تؤدؼ غالبا لبروز الفساد اإلدارؼ ،وقد تواجو بعض الدول
وخصوصا في الدول النامية تغيرات في الحكومات والنظم الحاكمة فتقمب من ديمق ارطية
إلى ديكتاتورية والعكس ،األمر الذؼ يخمق جوا من عدم االستقرار السياسي مما يييئ
الجو لمفساد اإلدارؼ  ،ويقرر البعض أنو يمكن القول أن ىناك مظاىر مختمفة تقف وراء
شيوع الظاىرة في شدتيا طرديا مع تنامي ظاىرة الفساد ،منيا عدم وجود نظام سياسي
مستقر وفعال يستند غالبا لدستور ديمقراطي دائم يكرس مبدأ الفصل بين السمطات. 2
ثانيا :األسباب االجتماعية.
يمكن لظاىرة الفساد اإلدارؼ أن تتفشى وتتزايد بسب العوامل االجتماعية الضارة في بنية
وتكوين المجتمعات البشرية والقيم السائدة فييا ،إذ تؤدؼ العادات والتقاليد واألعراف دو ار
ميما في نمو الظاىرة أو اقتالعيا من جذورىا وىذه القيم مرتبطة أيضا بالعالقات القبمية
السائدة في المجتمع ،فاألصل أن الفساد ىو أحد األعراض التي تشير إلى وقوع خمل في

 -1عنترة بن مرزوق ،الرقابة اإلدارية ودورىا في مكافحة الفساد اإلدارؼ في اإلدارة الجزائرؼ ،دراسة ميدانية لوالية برج بوعريريج

مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق والعموم السياسية برج بوعريريج ،الجزائر ،السنة الجامعية ، 2018/2017ص. 33

-2وداد مسعودؼ ،الفساد في الوظيفة العامة ،مذكرة ماستر  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة ،الجزائر  ،سنة الجامعية

 ، 2013 /2012ص15
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النسق العام )المجتمع( ،وبالتالي حدوث خمل في منظومة السموك والتصرفات التي تنتج
عن تراجع قواعد االخالق والقيم لدػ الفاسدين .
واألسباب االجتماعية ىي جميع األسباب التي تنشأ نتيجة لمتأثرات البيئية واالجتماعية.1
ثالثا :األسباب االقتصادية.
يمعب ىذا دورين في تحقق وانتشار الفساد من حيث الفقر والغنى ،فالفقر عامل يصعب
أحيانا إنكار صمتو بالفساد عمى األقل في بعض صوره ،السيما في رشوة صغار
الموظفين من ذوؼ الدخول المتواضعة ،أو إقداميم عمى اختالس المال العام ،أما الغنى
فقد يبدو بدوره عامال مشجعا عمى صورة معينة لمفساد ويتجمى ذلك في جرائم االختالس
الكبيرة وغسيل األموال ،كما أن النموذج االقتصادؼ المطبق قد يتيح أحيانا ويزيد فرص
الفساد السيما في المجتمعات التي تمر بمراحل تحول اقتصادؼ.
والفساد االقتصادؼ ينجم عن تركز السمطة االقتصادية في كيانات احتكارية تعمل عمى
المستوػ الكمي أو القطاعي وامتالكيا ىامش واسع في الق اررات التي تتخذىا مع ضعف
الرقابة والمساءلة عمييا ،سواء كانت ىذه الكيانات ممموكة لمدول أو ىيئات اقتصادية أو
ممموكة لمقطاع الخاص ،2ومن أىم العوامل االقتصادية المدعمة لمفساد اإلدارؼ نذكر
منيا:
 السياسات الدولية المفروضة عمى الصناعات المحمية والتراخيص.
 اإلعانات الحكومية حيث كمما زادت زاد مؤشر الفساد.
 الفقر وتدني األجور.

 -1عصام عبد الفتاح مطر ،مرجع سابق ،ص. 125
 -2سميحة بعيسي ،أساليب مكافحة الفساد اإلدارؼ في اإلدارة المحمية ،مذكرة ماستر  ،كمية الحقوق والعموم السياسية،
بسكرة  ،الجزائر ،سنة جامعية  ، 2013 /2012ص. 21
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الفرع الثاني  :آثار الفساد اإلداري
تترتب عمى الفساد اإلدارؼ آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية تؤثر بشكل مدمر عمى
المجتمع ،فاآلثار المدمرة لتفشي ىذه الظاىرة تطال كل مقومان الحياة في الدولة ،فتضيع
األموال والوقت وتعرقل سير الوظائف العامة والخدمات ،وتقود إلى تخريب وافساد ليس
عمى المستوػ االقتصادؼ والمالي ،بل في المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية ناىيك
عن التدىور الخطر في مؤسسات ودوائر خدمات العامة متصمة بحياة المواطنين.
أوال  :األضرار السياسية.
يترك الفساد آثار سمبية عمى النظام السياسي برمتو سواء من حيث شرعيتو أو استق ارره أو
سمعتو 1وذلك كما يمي:
 يؤثر عمى مدػ تمتع النظام بالديمقراطية وقدرتو عمى احترام حقوق المواطنين األساسية
وفي مقدمتيا الحق في المساواة وتكافئ الفرص وحرية الوصول إلى المعمومات وحرية
اإلعالم.
 يؤدؼ إلى حالة يتم فييا اتخاذ الق اررات حتى المصيرية منيا طبقا لمصالح شخصية
ودون مراعاة لممصالح العامة.
 يقود إلى الصراعات الكثيرة إذا تعارضت المصالح بين مجموعات مختمفة.
 يؤدؼ إلى خمق جو من النفاق السياسي.
 يؤدؼ إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ،ويعزز دور
المؤسسات التقميدية وىو ما يحول دون حياة ديمقراطية. 2

 -1عباس زواوؼ ،الفساد اإلدارؼ في مجال الصفقات العمومية ،أطروحة دكتواره ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة ،الج ازئر

. ،سنة جامعية  ، 2013 /2012ص11

 -2عصام عبد الفتاح مطر ،مرجع سابق ،ص382
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ثانيا :االضرار االجتماعية
يؤدؼ الفساد إلى خمخمة القيم األخالقية والى اإلحباط وانتشار الالمباالة والسمبية بين أفراد
المجتمع ،وبروز التعصب والتطرف في اآلراء وانتشار الجريمة كرد فعل النييار القيم
وعدم تكافئ الفرص ،وكما يؤدؼ الفساد إلى عدم المينية وفقدان قيمة العمل والتقبل
النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع االىتمام بالحق
العام ،والشعور بالظمم لدػ الغالبية مما يؤدؼ إلى االحتقان االجتماعي وانتشار الحقد بين
شرائج المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات الميمشة والمتضررة وبشكل خاص
النساء واألطفال والشباب. 1
ثالثا :األضرار االقتصادية.
ونختصر بعض ىذه اآلثار في ما يمي:
 .1يساىم الفساد في تدني كفاءة االنتشار العام واضعاف مستوػ الجودة في البنية
التحتية العامة وذلك بسبب الرشاوػ واالختالس التي تحدد الموارد المخصصة
لالستثمار وسوء توجيييا أو تزيد من تكمفتيا الحقيقية.
 .2يؤدؼ الفساد اإلدارؼ إلى التقميل من كفاءة االقتصاد ويضعف النمو االقتصادؼ
باإلضافة إلى أنو يقوم بزيادة مديونية الدولة.
 .3يربط الفساد بتردؼ حالة توزيع الدخل والثروة من خالل استغالل أصحاب النفوذ
لمواقعيم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي ،مما يتيح ليم االستئثار
بالجانب األكبر من المنافع االقتصادية التي يقدميا النظام باإلضافة إلى قدرتيم
عمى تكديس األموال بصفة مستمرة مما يؤدؼ إلى توسيع الفجوة بين ىذه النخبة
وبقية أفراد المجتمع.
 -1المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،أعمال المؤتمرات  ،آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلدارؼ ،الممتقى العربي

الثالث ،المممكة المغربية ،الرباط ،في مايو  ، 2008ص . 330غير منشورة ؟
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وعميو أن الفساد ظاىرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كل دول العالم و إن كان
األمر متفشيا في البمدان التي كان يدعونيا العالم الثالث حيث يتم الوصول إلى الحكم
عادة بطرق غير مشروعة.
يحصل الفساد عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص ،وتقول في ذلك
الباحثة سوزان روز اكرمان" كمما كان لدػ مسؤول عام سمطة استنسابية في توزيع منفعة
أو تكمفة ما عمى القطاع الخاص فإن حوافز الرشوة تتولد".
ولقد حصل تطور الفت في مفيوم الفساد بعد سيطرة نظام العولمة عمى االقتصاد العالمي
وأصبح الفساد احترافيا يدخل في باب العموالت الكبرػ والنسب المئوية والتسييالت
وأصبحت تمك اآلفات )االقتصاد الحر( ويجاىر المعنيون بقبضيا دون خجل أو حياء،
كما يعتبرونيا أمر عادؼ. 1
كما أن الفساد الذؼ يعم سائر المنظمات والمجتمعات اليوم قد صارت لو قواعد وقيادات
وبنى تحتية داخمية ومحمية ،كما تشابكت قنواتو وآلياتو مع قوػ ومراكز نفوذ خارجية
ودولية توفر لو الحماية والدعاية يحكم المصالح والمنافع المتبادلة ،وبالتالي فان كثير 2من
الوسائل واألساليب واألجيزة التي كانت والتزال مجتمعاتنا العربية تعتمدىا لمواجية الفساد
ىي ذاتيا قد فسدت. 3
خالصة الفصل االوؿ  :لقد كان ىذا الفصل بمثابة ماىية شممت ظاىرة لمفساد،
فبداية تكممنا عن ماىية الموظف العمومي وكيف عرفو المتضمن القانون األساسي
العام لموظيفة  -المشرع الفرنسي والجزائرؼ في القانون  ، 03-06عمما أن ىذا
الموظف عند العمومية وكذا تعريفو في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو 01-06
أداءه لوظائفو خالل مساره الوظيفي يتمتع ببعض الحقوق والتي أدرجنا منيا عمى سبيل
 -1وداد مسعودؼ ،مرجع سابق ،ص. 22
 -2سمير التنير ،الفقر والفساد في العالم العربي ،الطبعة األولى ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ، 2009 ،ص. 17-16

 -3عامر خضير حميد الكبيسي ،الفساد والعولمة تزامن ال توأمة ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر  ، 2005 ،ص. 113
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المثال الحق في الراتب  ،الحق في العطل ،الحق في الحماية....وما إلى ذلك من
حقوق كما يمتزم بالقيام ببعض الواجبات كالمحافظة عمى ممتمكات اإلدارة مثال ،وفي
مقابل ذلك يمتنع عن القيام ببعضيا كإفشاء السر الميني مثال.
أما فيما يخص الفساد اإلدارؼ فقد فصمنا فيو حين تعرضنا إلى ماىيتو لغة وكذا
اصطالحا وحتى في الشريعة اإلسالمية وكذا موقف المشرع الجزائرؼ منو ،كما تطرقنا
أيضا إلى أنواع الفساد عمى اعتبار أن ىناك فساد صغير وفساد كبير وأيضا الدولي
والمحمي ......لنتكمم بعدىا عن أسبابو سواء منيا السياسية أو االجتماعية وحتى
االقتصادية ،لنختم بآثاره سواء منيا السياسية أو االجتماعية واالقتصادية.
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الفصل الثاني
المسؤولية الجزائية لمموظف وأثرىا
عمى حماية الماؿ العاـ
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الفصل الثاني  :الموظف العمومي والمتابعة الجزائية ( درع حماية لمماؿ العاـ )

تمييد :

بعد التطرق إلى تعريف الموظف العمومي من تبين حقوقو وواجباتو وكذا تطرقنا إلى

تعريف الفساد اإلدارؼ الذؼ تم بيانيم في الفصل األول وقد يكون الموظف العمومي محال
لممساءلة الجزائية متى اعتدػ عمى الحقوق والحريات العامة المحمية دستوريا والمجسدة

في قانون العقوبات ويمكن أيضا مساءلتو عمى الجرائم الواردة في القانون 01-60
المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ، 1والتساع مجال الدراسة إلى التطرق الى كافة

الجرائم  ،فإننا سنقتصر عمى الجرائم التي يسأل عنيا الموظف العمومي في قانون

العقوبات وقانون الفساد محاولين التركيز عمى أكثرىا انتشا ار  ،حاولنا الربط بينيما وذلك
من خالل عرض بعض جرائم الفساد ،وفي ىذا الصدد سنحاول تعريف لفع الجريمة،
والتي اىتم العمماء بتعريفيا لتحديد ما ينطبق عميو وصف المجرم فانشغموا في التعريف
باختالف تخصصيم.2

يرػ عمماء النفس بأن الجريمة ىي " تعارض سموؾ الفرد مع سموؾ الجماعة ،ومف ثـ
يعتبر مجرما الشخص الذي يقدـ عمى ارتكاب فعل مخالف لممبادئ السموكية التي تسود

المجتمع الذي ينتمي إلييا " .3

في حين يرػ عمماء االجتماع بأن الجريمة ىي " التعدي أو الخروج عمى السموؾ

االجتماعي ومف ىنا تعتبر جريمة ،كل فعل مف شأنو أف يصدـ الضمير الجماعي
السائد في المجتمع فيسبب ردة فعل إجتماعية " .

 -1قانون رقم  01-06مؤرخ في 20فبراير سنة  ، 2006المرجع السابق .
 -2عبد العزيز صبرؼ  ،المسؤولية الجنائية  ،مجموعة محاضرات ألقيت عمى طمبة الماجستير بكمية الحقوق الجزائر ،السنة

الجامعية  ، 2013/2012ص  ، 01غير منشورة .

 -3احسن بوسقيعة  ،الوجيز في القانون الجزائي العام  ،الطبعة الثانية عشر  ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع – الجزائر ،

 2012/2013ص 29
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أما عمماء الدين فيعرفونيا بأنيا ىي " الخروج عمى طاعة هللا و رسولو الكريـ و عدـ
االلتزاـ بأوامره و ونواىيو ". 1

و بوجو عام ىي كل عمل غير مشروع يقع اإلنسان في نفسو أو مالو أو عرضو أو عمى
المجتمع و مؤسساتو و نظمو السياسية و االقتصادية.

ومنو نصل إلى تعريف الجريمة في القانون ىي " كل عمل أو امتناع يعاقب عميو
القانوف بعقوبة جزائية " ،وىكذا كان البد من التطرق لتعريف الجريمة لجعل كل
المفردات و المصطمحات بسيطة وواضحة إلزالة اإلبيام و الغموض عمييا.2

كما قد نص القانون المتعمق بمكافحة الفساد  01-06عمى ىذه الجرائم وذكرىا عمى سبيل
الحصر ال عمى سبيل المثال وكان ذلك من المادة  25إلى المادة  48وىكذا فقد تم تقسيم

ىذا الفصل إلى مبحثين األول جرائم الفساد اإلدارؼ في القطاع العام أم المبحث الثاني
تطرقت إلى مساءلة الموظف العمومي الجزائية .

 -1احسن بوسقيعة  ،المرجع السابق ص 29
 -2أحسن بوسقيعة ،نفس المرجع ،ص . 29
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المبحث األوؿ  :جرائـ الفساد اإلداري

لقد حاولنا في ىذا المبحث الحديث عن بعض الجرائم وعدم التطرق إلى كافة الجرائم التي

حددىا قانون مكافحة والوقاية من الفساد عمى سيبل الحصر ال عمى سبيل المثال ،فإننا
نقتصر عمى الجرائم التي يسأل عنيا الموظف العمومي محاولين التركيز عمى أكثرىا
انتشارا ،وعمى ىذا األساس فإننا تطرقنا في ىذا المبحث إلى جريمة الرشوة وجريمة
االختالس الممتمكات العمومية وجريمة اإلىمال الواضح
المتعمق مكافحة والوقاية من الفساد . 01-06

1

 ،التي حددىا نص قانون

المطمب األوؿ :ماىية جريمة الرشوة
إن الرشوة عرفت كجريمة منذ القدم فال يكاد يمر يوم إال و نق ار أو نسمع عن جريمة رشوة
متيم فييا موظف كبير أو مسؤول بارز في أحد قطاعات العمل الحكومي أو الخاص
وكل ىذا يشير إلى مدػ استفحال ىذه الجريمة وما تمثمو من تيديد لمجتمعنا ،فالرشوة من
أكثر صور الفساد تفشي في المجتمعات اإلنسانية المعاصرة  ،فيي ظاىرة خطيرة ال
تستثني أحدا ،كما تعد جرائم الرشوة القاسم المشترك بين التشريعات المتعمقة بمكافحة

الفساد ،وفيما يتعمق بالتشريع الجزائرؼ 2فقد نص عمى جرائم الرشوة في المواد  25و 26

من قانون المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو رقم  01-06إن تقديرات الرشوة كانت
صادمة لما تمثمو من كونيا عمل غير مشروع " خارج إطار القانون" ،ولحد الساعة ال

يوجد مؤشر مادؼ لرقم أموال الرشوة وعدد المتابعات واإلحكام القضائية بشأنيا. 3
الفرع األوؿ :تعريف جريمة الرشوة.

تعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس الدولة وبمعنى أدق ىيبة الدولة أمام أفراد
المجتمع ،كما أنيا دليل عمى تفشي الظمم في إدارة مصالح الدولة و األفراد معا ،ولكنيا
في ذات الوقت تعتبر مؤث ار عمى وجود اختالل بين مرتبات الموظفين في الدولة.
 -1احسن بوسقيعة  ،نفس المرجع ص 29
 -2خالد شعراوؼ  ،اإلطار التشريعي لمكافحة الفساد ،دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول ،مركز العقد االجتماعي ،اإلسكندرية،

مصر  ،سنة  ، 2003ص10

- Daniel Dommel, face a la corruption :Peut-on l'accepter?- Peut-on la prévenir-Peut-on la

3

combattre, Paris : Éd. Karthala, Edition originale KARTHALA،2004, p 15.
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أوال :التعريف المغوي لمرشوة.

ورشى ومنيم
الرشوة ليا معاني عدة نذكر أىميا :قال سيبويو  :من العرب من يقول ُ :رشوة ُ

شوا :أعطاه
من يقول رشوة ورشى واألصل ر
شى وأكثر العرب يقول ِ :رشى ّ
ورشاه يرشوة َر ً
ُ ّ
ّ
الرشو ،فعل الرشوة ،يقال رشوتو :
رشوة  ،تأتي الرشوة بمعنى المحاباة قال ابن المنظور ّ :
أعطيتو الرشوة و المرشاة :المحاباة ،ورشاه :حاباه.
الرشوة معروفة ،وىي
الرشوة و ّ
وتأتي الرشوة بمعنى الجعل  :قال ابن سيدة" :الرشوة و َ
1
الجعل و الجمع ُرشى ِ
رشاه من باب عدا ،وارتشى أخذ الرشوة واسترشى
ورشى" ،ويقال َ
في حكمو طمب الرشوة عميو ،وأرشاه أعطاه الرشوة. 2

ثانيا :التعريف الشرعي لمرشوة.

لقد اجمع المسممون سمفا وخمفا عمى تحريم الرشوة

3

 ،وألحقوا المعنة عمى مثمثيا المشؤوم

" الراشي ،المرتشي ،الرائش" ولقد إستدلوا عمى تحريميا 4من الكتاب هللا سنـ ـ ــة رسول ـ ـ ـ ـ ــو

الكريـ ـ ـ ـ ـ ــم ملسو هيلع هللا ىلص .

ثالثا  :التعريف القانوني لمرشوة.5
تعرف الرشوة بمعناىا القانوني العام بأنيا اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة ،التي
يعيد إليو بالقيام بيا لمصالح العام ،وذلك لتحقيق مصمحة خاصة لو ،وعمى ذلك تتمثل
الرشوة في انحراف الموظف في أدائو ألعمال وظيفتو عن الغرض المستيدف من ىذا
األداء ،وىو المصمحة العامة ،من أجل تحقيق مصمحة شخصية ىي الكسب غير
المشروع من الوظيفة.

لقد تضمنت المادة  25الفقرة  2من قانون مكافحة الفساد الجزائرؼ  01-06تعريف
الموظف المرتشي بنصيا عمى '' كل موظف عمومي طمب أو قبل بشكل مباشر أو غير
 -1مميكة ىنان ،مرجع سابق ،ص. 18

 -2الزمخشرؼ ،أساس البالغة ،الطبعة األولى ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع ،بيروت ،لبنان ، 2006 ،ص55

 -3حنان إبراىيمي ،قراءة في أحكام المادة  25من القانون  01-06المتعمق بالوقاية من مكافحة الفساد  ،مجمة االجتياد

القضائي  ،العدد  ، 5كمية الحقوق لمعموم السياسية ،بسكرة ،الجزائر  ، 2009 ،ص. 137
 -4مميكة ىنان ،مرجع سابق ،ص. 28

 -5أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،المرجع السابق  ،ص  74و 75
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مباشر مزية غير مستحقة ،سواء لنفسو أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر ألداء عمل
أو االمتناع عن أداء عمل من واجباتو''  ،يستفاد من المادة  25فقرة  02أعاله أن أركان
جريمة المرتشي ثالث ىي :
.1

صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتيم موظفا عموميا.

.2

طمب أو قبول مزية غير مستحقة.

.3

أن يكون ال غرض من تمك المزية حمل المرتشي عمي أداء عمل من واجباتو أو
االمتناع عن أدائو. 1

إن الرشوة أحد أىم مظاىر الفساد في الجزائر ويمكن تعريفيا عمى أنيا الوسيمة لتزويد أو
لتسوية قواعد قانونية بيدف الحصول عمى نتيجة ال يمكن بموغيا إذ طبقنا ىذه القواعد

تطبيقا صحيحا. 2

الفرع الثاني :أركاف جريمة الرشوة:
اختمفت التشريعات في تجريميا لمرشوة وىي عموما تأخذ بأحد النظامين  :نظام ثنائية

الرشوة ونظام وحدة الرشوة  ،فأما وحدة الرشوة فال يرػ فييا إال جريمة واحدة يرتكبيا

الموظف العمومي باعتباره الفاعل األصمي ليا ،أما الراشي فيو مجرد شريك متى توافرت

شروط االشتراك في شأنو ويأخذ بيذا النظام القانون المصرؼ عمى وجو الخصوص .

أما نظام الرشوة الذؼ أخذ بو القانون الجزائرؼ عمى غرار القانون الفرنسي ،يقوم عمى أن

الرشوة تشمل جريمتين متميزتين أؼ نظام ثاني الرشوة : 3

.1سمبية يرتكبيا الموظف العمومي وتسمى الرشوة السمبية.
 .2إيجابية من جانب صاحب المصمحة و تسمى الرشوة اإليجابية.
وىنا نستخمص أركان جريمة الرشوة من خالل نوع كل منيا:

 -1احسن بوسقيعة نفس المرجع ص 75

 -2عادل ان ازران  ،الفساد في ا لصفقات العمومية وتأثيره عمى حماية المال العام في الجزائر  ،الممتقى الوطني السادس  ،دور

الصفقات المال العام ،كمية الحقوق والعموم السياسية  ،المدية يوم  20ماؼ  2013ص  . 6غير منشور
-3احسن بوسقيعة  ،مرجع سابق  ،ص 73
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أوال :الرشوة السمبية)جريمة المرتشي( :

نجد أن المشرع نص عمى جريمة الرشوة السمبية في المادة  25في فقرتيا الثانية من

قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو بعدما كان ىذا الفعل مدرجا في المادتين 126
و 127من قانون العقوبات الممغيتين ،لذلك نتطرق ألركان ىذه الجريمة تباعا:
-الركف المفترض )صفة الجاني ) لجريمة الرشوة السمبية.

يستشف من نص المادة  25من قانون مكافحة الفساد أنو يتطمب في قيام جريمة الرشوة
السمبية أن يكون الجاني موظف عمومي وىذا ما يطمق عميو في الفقو الجنائي بالركن
المفترض ،ىذا األخير يعد ركنا أساسيا في جرائم الفساد عموما. 1

نستخمص أنو لقيام جريمة الرشوة البد من توافر الركن المفترض والمتمثل في صفة
الموظف العام من الناحية الجنائية وليس اإلدارية التي تأخذ بالمفيوم الواسع و تضفي
ىذه الصفة عمى كل شخص يشغل وظيفة عامة لدػ الدولة أو إحدػ مؤسساتيا العامة
وكل من يعد في حكمة سواء صدر قرار معين بتعيينو أو إنتحل الصفة ففي كل األحوال
الجريمة قائمة بيدف بسط الحماية الجزائية عمى أوسع الحدود وتحقيق اليدف من السياسة

الجنائية التي ترمي لمردع والحد من انتشار الفساد اإلدارؼ .2
-2الركف المادي لجريمة الرشوة السمبية.

ويتحقق بطمب الجاني أو قبول مزية غير مستحقة نظير قيامو بعمل من أعمال وظيفتو أو

االمتناع عنو المادة  25من قانون مكافحة الفساد رقم  01-06عمى جريمة الرشوة
السمبية )يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من  200.000إلى

1.000.000دج كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضيا عميو أو
منحو إياىا بشكل مباشر أو غير مباشر ،سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسو أو لصالح
شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن عمل من واجباتو)  ،3استنادا

لممادة المذكورة سابقا نجد أن الركن المادؼ لمرشوة السمبية التي يرتكبيا الموظف العمومي
 -1عادل مستارؼ و موسى قروف ،جريمة الرشوة السمبية )الموظف العام( في ظل قانون  01-06من قانون وقاية و مكافحة

الفساد  ،مجمة االجتياد القضائي ،العدد ، 5كمية الحقوق و العموم السياسية ،بسكرة ،الجزائر سنة  ، 2010ص.211
 -2عباس الزاوؼ – مرجع سابق ،ص . 113

 -3أحسن بوسقيعة  ،المرجع السابق  ،ص . 75
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يتم حين يطمب أو يقبل مزية غير مستحقة نظير قيامو بعمل من أعمال وظيفتو أو
االمتناع عنو ،ويتكون الركن المادؼ لجريمة الرشوة السمبية من السموك اإلجرامي و

الغرض منو ،عمما أن السموك اإلجرامي يتحقق بطمب أو قبول الموظف العام أية مزية
غير مستحقة لنفسو أو لغيره نظير االتجار بأعمال وظيفتو ،كما تتمثل العناصر المكونة
لمنشاط اإلجرامي في جريمة الرشوة في الطمب و القبول. 1
 -3الركف المعنوي) القصد الجنائي(.

جريمة رشوة الموظف العام من الجرائم العمدية التي يشترط فييا توافر نية فعل الشيء
أؼ القصد الجنائي ،وىو تعمد إتيان الفعل المحرم أو تركو مع العمم إن المشرع يحرم
الفعل أو يوجبو ،وعمى ذلك فإن من يرتكب فعال ما وىو ال يقصد بو ارتكاب جريمة ال
يعتبر جانيا في حقيقة األمر ،وان كان ذلك ال ينفي اعتباره مخطأ في ىذه الحالة والبد

أن يكون قصد المرتشي من أخذه لمرشوة القيام بعمل كإحقاق باطل أو إبطال حق أو رفع

ظمم في مقابمة ىذا العطاء  ،وغني عن البيان أن اإلدارة التي يتحقق بيا القصد الجنائي
ينبغي أن تكون اإلدارة حرة مختارة ،فإذا أثبت أن الموظف الذؼ أخذ الرشوة كان مكرىا
أوىناك ضرورة ألجأتو إلى ذلك انتفى القصد الجنائي لديو و امتنعت بالتالي مسؤوليتو
الجنائية ،ويتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصرين ىما :العمم واإلرادة.2

وفي والواقع ال تقوم الجريمة في حق من يطمب أو يقبل ىدية أو وعدا إال إذا تصرف

كذلك وىو يعمم أن ما قبمو أو طمبو سيكون مقابمو المجاممة التي طمبت منو أو التي
يعرضيا  ،ويبدؼ نيتو في الموافقة عمى ىذه المجاممة  ،ومن ثم يتعين عمى القاضي أن

يبرز في حكمو أن أداء العمل غير النزيو ىو الذؼ مستيدفا  ( ،3وفي كل األحوال عمى

القضاة تبين وابراز أركان الجريمة  ،واال اعتبر ق اررىم قاص ار البيان مستوجبا النقض).4

 -1زىيرة عبوب ،جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية ،الممتقى الوطني السادس ،دور الصفقات العمومية في حماية

المال العام ،المدية ،يوم  11ماؼ  ، 2012ص . 5غير منشور
-2وداد مسعود  ،مرجع سابق  ،ص .32

 -3أحسن بوسقيعة ،الجزء الثاني  ،المرجع السابق  ،ص . 84

 -4قرار بتاريخ  1987/10/27ممف رقم  ، 47745المجمة القضائية لممحكمة العميا  1990العدد  4ص .238
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ثانيا :الرشوة اإليجابية :نص عمييا المشرع في المادة  25الفقرة  1من القانون مكافحة
الفساد رقم  01-06بعدما كان ىذا الفعل مدرجا في المادة  129من قانون العقوبات

الممغى ،عمى غرار الرشوة السمبية تنحصر عناصر الرشوة اإليجابية في ركنيين ىما:الركن

المادؼ و المعنوؼ  ،واذا كانت جريمة الرشوة السمبية تقتضي أن يتاجر الجاني الموظف
المرتشي بوظيفتو ،فاألمر يختمف عن ذلك في جريمة الرشوة اإليجابية التي يتعمق األمر

فييا بشخص الراشي يعرض عمى موظف عمومي مزية غير مستحقة نظير حصولو عمى

منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرىا لو.1

 .1الركف المادي لجريمة الرشوة االيجابية

فحسب المادة  25الفقرة  1من القانون  01-06يتحقق الركن المادؼ بوعد الموظف
العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضيا عميو أو منحو إياىا مقابل قيامو بأداء عمل من
أعمال وظيفتو أو االمتناع عنو ،ويتحمل الركن المادؼ إلى النشاط اإلجرامي و الغرض
منو ،وبذلك نستخمص أن النشاط اإلجرامي يتحقق بالوعد.
ويتحمل ىذا الركن إلى ثالث عناصر أساسية  :السموك المادؼ والمستفيد من المزية
وغرض الراشي .
األولى تتحقق باستعمال إحدػ الوسائل اآلتية  :الوعد أو عرضيا أو منحيا أما المستفيد

من المزية األصل أن يكون الموظف العمومي المقصود ىو المستفيد من المزية الموعود

بيا أو المعروضة او الممنوحة ولكن من الجائز أن يكون المستفيد شخصا آخر غير

الموظف العمومي المقصود وقد يكون ىذا الشخص طبيعيا أو معنويا 2أما الغرض يتمثل
في حمل الموظف العمومي عمى " أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباتو "
وبذلك تشترك الرشوة االيجابية مع السمبية في الغرض .

 -1احسن بوسقيعة  ،المرجع السابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 85
 -2احسن بوسقيعة المرجع السابق ص 86
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 .2الركف المعنوي لجريمة الرشوة اإليجابية.

جريمة الرشوة اإليجابية من الجرائم العمدية التي تقتضي لقياميا توافر القصد الجنائي

الذؼ يتكون من عنصرين ىما العمم و اإلرادة  ،وىو القصد نفسو الذؼ تطمبو جريمة
الرشوة السمبية

1

الفرع الثالث  :قمع جرمة الرشوة :

تطبق عمى رشوة الموظف العمومي بمختمف صورىا األحكام المقررة الختالس الممتمكات

من قبل موظف عمومي سواء تعمق األمر بالمتابعة أو الجزاء ،من حيث المتابعة تخضع
الرشوة بمختمف صورىا إلجراءات المتابعة المقررة لجريمة االختالس المبينة أدناه.
أما من حيث العقوبات تطبق عمى رشوة الموظف العمومي بمختمف صورىا العقوبات
المقررة الختالس الممتمكات من قبل موظف عمومي مع اختالف بسيط.

 -العقوبات األصمية  :تعاقب المادة  25من قانون مكافحة الفساد  01-06عمى رشوة

الموظف العمومي بصورتييا السمبية وااليجابية بالحبس من سنتين إلى  10سنوات وغرامة
من  200.000إلى  1.000.000دج وىي نفس العقوبة المقررة لرشوة الموظفين
العموميين األجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية المادة  28من نفس القانون. 2

تشديد العقوبة إذا كان الموظف العمومي يمارس وظيفة سامية في الدولة ( قاضيا أو

يمارس وضيفة عميا في الدولة أو ضابطا عموميا أو عون شرطة قضائية ...

3

أما عن اإلعفاء من العقوبة وتخفيضيا حسب الظروف ووفق الشروط المنصوص عمييا

في المادة  49من قانون الفساد كل من بمغ عن الجريمة وساعد عن كشف عن مرتكبيا

ويشترط قبل مباشرة إجراءات المتابعة من طرف النيابة العامة  ،أما عن تخفيض العقوبة
الى النصف الفاعل أو الشريك الذؼ ساعد بعد مباشرة المتابعة في القبض عمى شخص
أو أكثر من األشخاص الضالين في ارتكاب الجريمة.4

 -1احسن بوسقيعة  ،مرجع نفسو  ،ص 87

 ، -2احسن بوسقيعة مرجع نفسو  ،ص ص . 92 . 90

 -3انظر المادة  48من قانون مكافحة الفساد  ، 01-06المرجع السابق .
 -4احسن بوسقيعة  ،الجزاء الثاني  ،المرجع السابق  ،ص 49
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تقادـ العقوبة  :تطبق عمى الرشوة في مختمف صورىا ما نصت عميو المادة  54من
قانون مكافحة الفساد في فقرتيا األولى والثانية .

الفقرة األولى عمى عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد بوجو عام في حالة ما إذا تم تحويل
عائدات الجريمة إلى الخارج.

أما الفقرة الثانية تنص عمى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية في غير ذلك من الحاالت

المادة  612من ق ا ج مكرر منو المستحدثة إثر تعديمو بموجب القانون  14-04المؤرخ

في  2004/11/10نجدىا تنص عمى أن ال تتقادم العقوبة المحكوم بيا في الجنايات

والجنح المتعمقة بالرشوة. 1

المطمب الثاني :ماىية جريمة االختالس

يعد اختالس المال العام من أكثر األعمال خطورة عمى االقتصاد الوطني بالنظر إلى ما
تسببو من استنزاف لمكثير من الموارد المالية التي تستيدف تمبية الحاجات العامة وتحقيق
التنمية في مختمف المجاالت ،وعمى ىذا األساس ورغبة منو في حماية ىذا المال من كل

انتياك أو اعتداء قام المشرع الجزائرؼ بتجريم ىذا الفعل'' اختالس المال العام ''واقر لو

جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعتو. 2

الفرع األوؿ :تعريف جريمة االختالس.
وقد حاولنا في ىذا الفرع تعريف جريمة االختالس لغة وكذا اصطالحا وأيضا من منظور
الشرع اإلسالمي.
أوال :تعريف جريمة االختالس لغة .
وتخَمسو ،إذ
االختالس في المغة ىو األخذ في نيزة ومخاتمة ،وخَمس الشيء واختمسو َ
استمبو و تَ َخالس القوم الشيء تسالبوه  ،ورجل مخالس شجاع حذر.

ونقل ابن منظور عن ابن عرفة في قولو تعالى » والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييم جزاء

بما كسبا نكال من هللا وهللا عزيز حكيم « اآلية رقم  27من سورة المائدة .

 -1احسن بوسقيعة  ،نفس المرجع  ،ص 95-94

 -2احسن بوسقيعة  ،الجزاء الثاني  ،نفس المرجع  ،ص 96
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قال السارق عند العرب ما جاء مستت ار إلى حرز فأخذ منيا ما ليس لو فإن أخذ متظاىر
فيو مختمس ومتسمب ومنتيب ومحترس فإن تمنع بما في يده فيو غاضب ،وعميو
االختالس لدػ أئمة المغة ىو عبارة عن أخذ الشيء مخاتمة من غير حرز والمخاتمة في
المغة:ىي مشي الصياد قميال في خفية لئال يسمع الصياد حسو ثم جعل مثال لكل شيء

وروػ بغيره وستر عمى صاحبو.

ثانيا :تعريف جريمة االختالس شرعا.
عرف فقياء الشريعة اإلسالمية االختالس بتعاريف متعددة يمكن استخالصيا من تعريفيم
لممختمس ،وفيما يأتي أورد بعضيا:
* عند الحنفية :المختمس ىو المختطف لمشيء من البيت أو من يد المالك والذىاب بو

بسرعة جي ار .

* عند المالكية :الخمسة أن يأخذ الشيء مسارعا ويبادر بأخذه منو عمى غير وجو
االستسراء * عند الشافعية :المختمس ىو من يأخذ المال ويعتمد اليرب من غير غمبة
مع معاينة المالك
* عند الحنابمة :نوع من الخطف والنيب ،وانما استخفى في ابتداء اختالسو والمختمس
الذؼ يخطف الشيء ويمر بو.

ومما تقدم نخمص إلى أن الصحيح أؼ ما يوافق المغة والشرع ىو ما ذىب إليو بعض
العمماء في أن االختالس ال بد أن يكون عمى غفمة-أؼ فيو خفية-عمى صاحبو ومن غير

حرز  ،ويؤيد ىذا ما اشتمل عميو المعنى المغوؼ لفعل االختالس من المخاتمة.1
ثالثا :تعريف جريمة االختالس اصطالحا.
أ /التعريف الفقيي.

لالختالس مفاىيم مختمفة يمكن رد ذلك إلى وجود معنيين األول عام والثاني خاص،
فالمعنى العام لالختالس ىو انتزاع الحيازة المادية لمشيء موضوع االختالس من صاحبو

 -1مميكة ىنان  ،مرجع سابق ص . 86
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الحق فيو إلى يد الجاني ،أما المعنى الخاص لالختالس فيفترض فيو وجود حيازة لمجاني

سابقة ومعاصرة لمحظة ارتكاب السموك اإلجرامي إال أنيا حيازة ناقصة.1

ب /التعريف القانوني :تندرج ىذه الجريمة ضمن الجرائم التي تيدف إلى حماية

السالمة العمومية وىي تقترب من فعل السرقة ،فالركن المادؼ لمسرقة ىو االختالس،

واالختالس ليس سوػ الفعل الذؼ تقوم بو الجريمة ونتيجتو ىي خروج المال من حيازة
المجني عميو ودخولو في حيازة شخص آخر.
ويجب أن ترتبط النتيجة بالفعل برابطة السببية ،وال تنفصل النتيجة عمى الفعل عمى
اندماجيما إذا تمت الجريمة ،أما إذا توقفت عند مرحمة الشروع اتضحت أن الفصل بين

السموك والنتيجة ألن الفاعل يأتي السموك ولكن ال تتحقق النتيجة. 2

يختمف مدلول االختالس في جريمة المادة  29من قانون الفساد عن مدلولو في جريمة

السرقة المنصوص عمييا في المادة  350من قانون العقوبات حتي استعممت عبارة
 SOUSTRACTIONفي النص الفرنسية  ،فاالختالس في السرقة يتم باخذ المال من

حيازة الغير خمسة أو بالقوة بنية تممكو  ،في حين يكون الشيئ المختمس في جريمة المادة

 29من قانون الفساد في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تتصرف نيتو فيو بإعتباره ممموكا
لو ،وبذلك فإن مدلول االختالس في جريمة المنصوص عمييا في قانون الفساد ىو اقرب

ما يكون إلى مدلول االختالس في جريمة خيانة األمانة المنصوص عمييا في المادة 376

من قانون العقوبات  ،وان كان كانت الجريمة االخيرة تقتضي أن يكون تسميم المال فييا
بناء عمى عقد من عقود االمانة. 3

ولقد نص المشرع الجزائرؼ في المادة  29من القانون المتعمق بالوقاية من الفساد
ومكافحتو  01-06عمى أنو " يعاقب بالحبس من سنتين إلى  10سنوات وبغرامة من
 200.000إلى  1.000.000دج كل موظف عمومي يختمس أو يتمف أو يبدد أو

يحتجز عمدا وبدون وجو حق أو يستعمل عمى نحو غير شرعي لصالحو أو لصالح
 -1لبنى دنشن  ،جريمة االختالس والتبديد في التشريع الجزائرؼ  ،مذكرة ماجستير  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة،

الجزائر ،سنة  ، 2008ص ص . 9 .8

 -2المادة  29من القانون  01-06المرجع السابق .

-3احسن بوسقيعة  ،الجزاء الثاني  ،المرجع السابق ص . 32
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شخص أو كيان آخر أية ممتمكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أؼ
أشياء أخرػ ذات قيمة عيد بيا إليو بحكم وظائفو أو بسببيا " .

وعميو فاالختالس ىو فعل يباشر بو المتيم سمطات عمى الشيء ال تدخل إال في نطاق
سمطات المالك فيو سموك إزاء الشيء مسمك المالك ومن ثم يكشف عن نية تغيير
الحيازة ،ومن صور االختالس أن ينكر المتيم وجود الشيء في حيازتو كي يتخمص من

إلزامو برده ويحتفع بو لنفسو.1

الفرع الثاني :أركاف جريمة االختالس.
عند التعرض ألركان جريمة االختالس نجد إبتداءا أنيا تقوم عمى ثالث أركان ركن
مفترض وىو الموضف العمومي الذؼ سبق لنا تعريفو وركن مادؼ وركن معنوؼ.
أ-الركف المفترض) صفة الجاني(.

تتطمب جريمة االختالس أن يكون الجاني من الموظفين العموميين أو من في حكميم
باعتبارىا جريمة من جرائم الموظف العام ،وال يشترط لقيام جريمة االختالس المنصوص
عمييا في المادة  29من القانون  01-06الحيازة المادية المباشرة لمشيء موضوع
الجريمة ،فيكفي أن يكون لمموظف حيازة غير مباشرة ،كما إذا كان الشيء في حيازة

شخص آخر وكان لمموظف مع ذلك سمطة التصرف فيو عن طريق إصدار األوامر بشأنو

ويجب أن تتوافر صفة الموظف العام وقت ارتكاب الجريمة و أال تكون قد ا زلت عنو

بعزلو أو نحوه ،وذلك أن جريمة االختالس ىي من جرائم الصفة الخاصة التي ال تقوم إال
إذا كانت ذلك الصفة قد الزمت الفاعل في الجريمة. 2

ب -الركف المادي:

يتكون من ثالث عناصر وتتمثل في العنصر األول  :سموك الجرم في اختالس أو

إتالف أو التبديد أو االحتجاز بدون وجو حق ،أم العنصر الثاني في محل الجريمة
حددتيا المادة  29من ق م فساد " الممتمكات أو األموال أو األوراق المالية العمومية

والخاصة أو أؼ أشياء أخرػ ذات قيمة " أم العنصر الثالث يتمثل في عالقة الجاني
 -1احمد أبو الروس ،جرائم السرقات والنصب وخيانة األمانة والشيك بدون رصيد ،الكتاب الثاني ،المكتب الجامعي الحديث،

اإلسكندرية ،مصر  ،سنة  ، 2001ص557

 -2مميكة ىنان  ،مرجع سابق ص  102الى . 104
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بمحل الجريمة وفييا " أن يكون المال قد سمم لمموظف  ،ويكون التسميم بحكم الوظيفة أو
سببيا "

ج-الركف المعنوي.

يجب أن يكون الجاني عمى عمـ بأن المال الذؼ بين يديو ىو ممك لمدولة أو إحدػ
مؤسساتيا وقد ُسمم لو عمى سبيل األمانة ،إضافة إلى أن جريمة االختالس تتطمب القصد
الجنائي الخاص وىو اتجاه نية الموظف العاـ إلى تممك الشيء الذؼ اؤتمن عميو ،فإذا
غاب ىذا القصد الخاص أؼ نية التممك ال تقوم جريمة االختالس. 1

وخالصة القوؿ ىو أن القصد أو نية الجريمة شرط ال غنى عنو  ،وال بد منو لقيام جريمة
االختالس وتتحقق نية الجريمة كمما كان المتيم يعمـ أن المال أو الشيء الذؼ في حيازتو

وتحت يديو ىو ممك عام أو ممك خاص لغيره ،ومع ذلك يقوم باختالسو أو تبديده أو بنقل
ممكيتو إليو دون رضاء صاحب الحق عميو.2
الفرع الثالث  :قمع جريمة االختالس

ادخل قانون مكافحة الفساد رقم  01-06تعديالت جوىرية عمى قمع جرائم الفساد بوجو

عام وجريمة االختالس بوجو خاص تمتاز بالعودة إلى قواعد القانون العام بالنسبة

إلجراءات المتابعة وبتمطيف العقوبات السالبة لمحرية مع تغميع الجزاءات المالية فضال

عن إدراج أحكام خاصة باإلعفاء من العقوبات وتخفيضيا.3

من حيث المتابعة نجدىا نفس اإلجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام .

ونجد أن قانون مكافحة الفساد تضمن أحكام مميزة بشأن التحرؼ لمكشف عن جرائم الفساد
والتعاون الدولي في ىذا المجال ( تجميد األموال وحجزىا وانقضاء الدعوػ العمومية
فضال إدراج جرائم الفساد ضمن الجرائم التي تخص بالبت فييا المحاكم ذات االختصاص

المحمي الموسع وذلك اثر تعديل قانون الفساد بموجب األمر  05-10المؤرخ في

.4 2010/08/26

 -1ىشام حريزؼ  ،مرجع سابق ص 27-23

 -2عبد العزيز سعد ،جرائم االعتداء عمى األموال العامة والخاصة ،الطبعة الثانية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،الجزائر  ،سنة

 2006ص50

 -3احسن بوسقيعة  ،الجزء الثاني  ،المرجع سابق ،ص . 40
 -4احسن بوسقيعة  ،الجزء الثاني  ،المرجع سابق ،ص . 40
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ومن ىذه االجراءات المستمدة من قانون الفساد نذكرىا باختصار منيا
 .1تمديد االختصاص المحمي المادة  24مكرر  1المدرجة في قانون الفساد.
 .2انشاء الديوان المركزؼ لقمع الفساد المادة  24مكرر المستحدثة في قانون الفساد
 .3اساليب التحرؼ الخاصة تسييال لجمع األدلة المادة  56من القانون المتعمق
بالوقاية من الفساد ومكافحتو ( تسميم المراقب  ،الترصد اإللكتروني واالختراق

.1)...

 .4التعاون الدولي واستراد الموجودات المواد  56الة  70من القانون المتعمق بالوقاية
من الفساد ومكافحتو.
 .5تجميد االموال وحجزىا كإجراء تحفظي المادة  51من ق م الفساد اما من حيث

تقادم الدعوػ العمومية تضمن القانون المتعمق بمكافحة الفساد حكما ممي از
بخصوص تقادم الدعوػ العمومية  ،تكون مدت التقادم مساوية لمحد االقصي
لمعقوبة المقررة ليا أؼ  10سنوات المادة  54فقرة  3خالفا لقانون االجراءات

الجزئية والمحددة في المادة  08منو بثالث سنوات  ،في حين انو ال تتقادم الدعوػ
العمومية في حالة ما اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى الخارج المادة  54الفقرة

االولى من قانون مكافحة الفساد رقم . 01-06
اما من حيث الجزاء

العقوبات المقررة لمشخص الطبيعي يتعرض الشخص الطبيعي

المدان بجنحة االختالس لمعقوبات االصمية والتكميمية. 2

ونجد أن العقوبات االصمية المادة  29من قانون م الفساد  ، 01-06االعفاء من العقوبة
او تخفيضيا المادة  49من ق م الفساد  ،اما عن تقادم العقوبة حسب نص المادة 54
من ق م الفساد فقرتييا  1و  2تنص الفقرة  1عمى عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد
بوجو عام في حالة ما اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى الخارج.
اما الفقرة  2عمى تطبيق ق اجراءات الجزائية في غير ذلك من الحاالت المادة  614منو
خمسة سنوات( 5سنوات ) ابتداء من التاريخ الذؼ يصبح فيو الحكم نيائيا ...
 -1احسن بوسقيعة  ،الجزء الثاني  ،نفس المرجع  40و  41و. 42
 -2احسن بوسقيعة مرجع نفسو  ،ص 43
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أما عن العقوبة التكميمية وىي العقوبات المنصوص عمييا في المادة  09المعدلة بموجب

قانون  2006وتكون إما إلزامية واما اختيارية .1

أما العقوبات المقررة لمشخص المعنوؼ فنجد أن المادة  53من قانون مكافحة الفساد

بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوؼ عن جرائم الفساد بوجو عام وفقا لمقواعد المقررة في
قانون العقوبات .

وفي األخير يتضح لنا أن االختالس ال يتحقق إال بتوافر عنصرين ،يتمثل األول في
النشاط اإلجرامي المتمثل في فعل االستيالء عمى الحيازة ،والثاني ىو عدم رضا المجني
عميو وىو إما صاحب المال أو الحائز لو.
المطمب الثالث  :ماىية جريمة اإلىماؿ الواضح

وىو الفعل المنصوص والمعاقب عميو بنص المادة  119مكرر من قانون العقوبات وقد

بقيت ىذه الجريمة عمى حاليا ولم تمغى بقانون الفساد ،فجاءت المادة كاآلتي:

«يعاقب بالحبس من  06أشير إلى  03سنوات و بغرامة من  50.000د.ج إلى
 200.000د.ج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل من أشارت إلييم المادة

 119من ىذا القانون تسبب بإىمالو الواضح في سرقة أو اختالس أو تمف أو ضياع
أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقاميا أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال
منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفتو أو بسببيا».
الفرع االوؿ  :تعريف جريمة االىماؿ الواضح

من خالل نض المادة  119مكرر من قانون العقوبات وقد بقيت ىذه الجريمة عمى حاليا

ولم تمغى بقانون الفساد  ،ان االىمال الواضح متمثل في سرقة أو اختالس أو تمف أو

ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقاميا أو وثائق أو سندات أو عقود أو
أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفتو أو بسببيا  ،وسنتناول ىذه الجريمة
من حيث أركانيا .

 -1احسن بوسقيعة المرجع السابق  ،ص . 50
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الفرع الثاني  :أركاف جريمة االىماؿ الواضح
.1الركف المفترض:

والمتمثل في صفة الجاني الذؼ يجب أن يكون قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا
وأضافت المادة أو كل شخص ممن أشارت إلييم المادة  119من ق ع ،في حين أن

المادة  119تم إلغاؤىا بموجب المادة  72من قانون الفساد ،وعوضت المادة  29منو

كل جريمة ممغاة من قانون العقوبات بما يقابميا في قانون الفساد والمقصود باألشخاص
الذين أشارت إلييم المادة  119ق ع الممغاة ىم األشخاص الذين يمارسون نشاطيم في

الييئات العمومية والمؤسسات العمومية التي تخضع لمقانون العام ،ألن نصيا كان يضيف
لمقاضي أو الموظف أو الضابط العمومي كل شخص تحت أؼ تسمية وفي نطاق أؼ

إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسيم بيذه الصفة في خدمة
الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات أو الييئات الخاضعة لمقانون العام.

.2الركف المادي :و يتمثل في اإلىمال الواضح والذؼ يأخذ معنى الترك والالمباالة وكميا

تصرفات سمبية وىي صورة من صور جرائم االمتناع واشترطت المادة أن يكون ذلك

بصفة بارزة واكتشافو ال يحتاج إلى بحث وتنقيب ومحل ىذه الجريمة ىو عبارة عن مال

منقول والذؼ قد يكون أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقاميا أو وثائق أو سندات

أو عقود أو أموال وضعت بين يدؼ الجاني بمقتضى الوظيفة أو بسببيا أؼ أن تكون
ىناك عالقة سببية بين اإلىمال وبين النتيجة المتمثمة في إحداث الضرر بالمال والتي

تكون إما باالختالس أو السرقة أو التمف ،وتمت اإلشارة إلى مصطمح االختالس في

جريمة اختالس الممتمكات ،أما السرقة فمعناىا االستيالء والحبس لممال بنية تممكو ،في

حين أن التمف فيقصد بو الضياع أو فقدان الشيء تماما دون معرفة كيفية وأسباب
اختفائو.1

 -1معوض عبد التواب :قانون العقوبات ،دار الوفاء ،ص .1147
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الركف المعنوي:

جريمة اإلىمال الواضح ىي ليست من الجرائم العمدية وبالتالي ال تشترط القصد الجنائي

وانما تشترط مجرد الخطأ الذؼ يرتكبو الفاعل دون أن يتخذ الحيطة أو الحذر الذؼ يتبعو
الشخص العادؼ 1مؤديا بذلك إلى وقوع الضرر الذؼ ىو األثر الخارجي لمخطأ دون أن

تكون نية الفاعل متجية إلى إحداث ذلك الضرر.
الفرع الثالث  :قمع الجريمة :

يعاقب بنص المادة  119مكرر من قانون العقوبات مرتكب ىذه الجريمة بالحبس من 6
أشير إلى ثالث سنوات.

-1أبو اليزيد عمي المتيت :جرائم اإلىمال ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة شباب الجامعة ،ص .32
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المبحث الثاني  :مساءلة الجزائية لمموظف العمومي واثر إجراءات المتابعة
تًهيد:

نكون أمام مسؤولية جنائية عندما يرتكب الموظف مخالفات أو جنحا أو جناية تبرر
متابعتو أمام المحاكم ،والموظفون يخضعون كسائر المواطنين ليذا النوع من المسؤولية.1

وتعد مخالفات الفساد اإلدارؼ *2التي يرتكبيا الموظف بمثابة أخطاء تنعقد عمى أساسيا
المسؤولية التأديبية والجزائية معا ،إن الموظف العام خالل مساره الوظيفي تترتب عميو
ثالث مسؤوليات ،أوليا المسؤولية التأديبية التي تنتج عن المخالفة التأديبية الناتجة عن
كل إخالل بالواجبات الوظيفية إيجابا أو سمبا ،وثانييما المسؤولية المدنية وىي الناتجة عن
الضرر الناجم عن الخطأ الذؼ يرتكبو الموظف بحكم وظيفتو أثناء ممارستو لميامو
وثالثيما المسؤولية الجنائية وىي المترتبة عن ارتكاب الموظف جريمة وظيفية يعاقب
عمييا قانون العقوبات أو قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو أو القوانين ذات الصمة،

وىكذا سنتطرق بصورة مفصمة في ىذا المبحث إلى المسؤولية الجزائية لمموظف العمومية
فقط دون الخوض في المسؤوليات األخرػ والتي تدخل في المسؤولية القانونية لمموظف

العمومية  .ووجب عمينا معرفة معنى لفع المسؤولية أوال .
أوال :انتعريف انهغىي نهًسؤونية.
تعد لفظة المسؤولية مرادفة لكممة مساءلة ،وىي مشتقة من المصدر لمفعل الثالثي سأل
أؼ سؤال مرتكب الجريمة عن السبب في اتخاذه بجريمتو مسمكا مناقضا لنظم المجتمع
ومصالحو ثم التعبير عن الموم االجتماعي زاء ىذا المسمك واعطاء ىذا التعبير المظير
المحسوس اجتماعيا في شكل العقوبة.

 -1ىاشمي خرفي ،مرجع سابق ،ص. 367

 * -2فصور الفساد ذات الصبغة اإلدارية سواء تعمق منيا باالنحرافات التنظيمية أو السموكية أو مخالفة إجراءات التعيين في

الوظائف العامة أو تمك المتعمقة بميام الموظف العام أو تمك المرتبطة بالصفقات العمومية.
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وتشير المصادر إلى أن كممة) يسأل ) و ) السؤال ( تعني ما يسألو اإلنسان ، 1كما في
قولو تعالي » قال قد أوتيت سؤولك ياموسى «

اآلية  36من سورة طو،

وقولو تعالى» ولتسألن

عما كنتم تعممون« اآلية  93من سورة النحل  ،ومسألة الشيء أؼ سألو عن الشيء) سؤاال

مسألة ( كما في قولو تعالى » سأل سائل بعذاب واقع «

اآلية  01من سورة المعارج

( و)

 ،أؼ عن

عذاب واقع ويقال سأل يسأل األمر منو سل وفي األول أسأل ،وتساءلوا أؼ  ،سأل
بعضيم بعضا.
كما يمكن تعريف المسؤولية لغة :عمى أنيا تطمق قانونا عمى االلتزام بإصالح الخطأ
الواقع لمغير طبقا لمقانون

2

 ،كما يقصد بيا أيضا أؼ شخص يأتي يعمل أو تصرف

يكون مسئوال عن نتائجو.3
ثاَيا :انتعريف االصطالحي نهًسؤونية.
تعني المسؤولية بشكل عام التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاتو غير المشروعة المخالفة
لواجب شرعي أو قانوني أو أخالقي ،4وتكون المسؤولية عمى ثالث أنواع :دينية ،قانونية،

وأخالقية. 5

وىي أيضا التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إدارؼ ينقل بمقتضاه عبء
الضرر الذؼ وقع عمى الشخص مباشرة بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو
البسيكولوجيا أو القوانين االجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليو عمى أنو الشخص الذؼ

يجب أن يتحمل ىذا العبء. 6

 -1جمال إبراىيم الحيدرؼ ،أحكام المسؤولية الجزائية ،الطبعة األولى ،مكتبة السنيورؼ ،منشورات زين الحقوقية ،بغداد ،سنة

 ،2010ص23

 -2كريمة مزغيش ،أحكام المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ ،مذكرة ماستر ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة . ،الجزائر

السنة الجامعية  ، 2012/2011ص4

 -3محفوظ لعشب ،المسؤولية في القانون اإلدارؼ ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  ،سنة  ،1994ص. 7

 -4توفيق الشاوؼ ،محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ،معيد الدراسات العربية العالمية ،مطبعة الرسالة ،

االسكندرية  ،مصر ،سنة  ، 1958 ،ص. 12

 -5جمال إبراىيم الحيدرؼ ،مرجع سابق ،ص. 24

 -6عمار عوابدؼ ،األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفييا ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة 1989

ص3
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ثانثا :انتعريف انقاَىَي.

إن الجدير بالذكر بأنو ليس كل سموك مخالف لمقانون يصدر عن اإلنسان يخضع لطائمة
العقاب ،وانما يجب أن يكون ىذا السموك قابال لممساءلة عنو شخصيا ،فالمسألة ىذه

تتعمق بشخص الفاعل وليس بالفعل ذاتو. 1

كما يرػ (  ) H-De pageأن الرابطة السببية ىي خط الوحدة الذؼ يجمع بين الخطأ
والضرر لتتحقق المسؤولية قانونيا ،عمما أن الرابطة السببية بكل بساطة ىي الرابط الذؼ
يربط الفعل الضار بالضرر ،وفي األخير يمكن تعريف المسؤولية بصفة
عامة عمى أنيا االلتزام
التأديبية

2

قضائيا عند حدوث ضرر بتحمل تبعاتو المدنية والجزائية

المطمب األوؿ :تعريف المسؤولية الجزائية

ىي تمك المسؤولية الواقعة عمى الفرد الذؼ قام بفعل أو االمتناع عن القيام بو ،وأن كال
التصرفين مجرم قانونا مما يستمزم توقيع العقوبة الجزائية عميو ،وتعرف أيضا عمى أنيا

الجزاء عمى فعل موجو ضد المجتمع.3

وىي عبارة عن التزام قانوني بتحمل التبعية أؼ التزام جزائي وفي نفس الوقت التزام
تبعي ،حيث ال تنشأ بصفة أساسية مستقمة بذاتيا ،بل تنشأ دائما بالتبعية اللت ازم قانوني
آخر ىو االلتزام األصمي وذلك لحمايتو وىي أيضا أن يرتكب الفرد فعل يرتقى إلى مرتبة
الجريمة ،أؼ أن ذلك الفعل يجرمو القانون ويقرر لو عقوبة جنائية توقع عمى مرتكبو.

 -1جمال إبراىيم الحيدرؼ ،مرجع سابق ،ص27

2

- Bernard Dubuisson,patrich henry, droit de la responsabilité morceaux choisis, université

et voir aussi -Philippe le tourneau ,loic cadiet ,droit de

,palais 5 université de liège-larcier p13

la responsabilité et des contrats ,Dalloz action
,paris,2002,p 1

 -3رضا فرج ،شرح قانون العقوبات الجزائرؼ ،الكتاب األول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرؼ ،الجزائر ،سنة  1972ص

439
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وىي عبارة عن التزام قانوني بتحمل التبعية أؼ التزام جزائي وفي نفس الوقت التزام تبعي
حي ث ال تنشأ بصفة أساسية مستقمة بذاتيا  ،بل تنشأ دائما بالتبعية اللتزام قانوني آخر ،
وىو االلتزام األصمي وذلك لحمايتو

1

كما أن المسؤولية الجزائية باعتبارىا مسؤولية قانونية يقصد بيا ثبوت الجريمة إلى
الشخص الذؼ ارتكب فعال غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا لمعقوبة التي قررىا

القانون.2

والمسؤولية الجنائية) الجزائية) تنشأ حينما تكون ىناك جريمة ينص عمييا قانون العقوبات
إذ بارتكاب ىذه الجريمة ،يعد المقترف مسئوال جنائيا تجاه القانون لقيامو بفعل ضار مس

مصمحة المجتمع بسوء مما جدر معو توقيع العقوبة المناسبة لجريمتو جزائية وردعا
لغيره.3

وأما المسؤولية الجنائية فتعرف بأنيا ( عالقة قانونية تنشأ بين الفرد والدولة يمتزم بموجبيا
الفرد إزاء السمطة العامة باإلجابة عن فعمو المخالف لمقاعدة القانونية الجنائية بالخضوع

لرد الفعل المترتب عمى تمك المخالفة ).4

وعرفيا أستاذ /د مصطفى عفيفي  ( :أنيا ىي النتيجة الضرورية المترتبة في مواجية

األفراد بمناسبة ما يرتكبونو من جرائم تنطوؼ عمى عنصر االختالل بالواجبات المكمفين
بيا باعتبارىم أعضاء في المجتمع ) وىو ما يخضع لو الموظف العام عمى قدم المساواة

مع غيره من االفراد وان كان ثبوت صفة الموظف العام لو ينيض مبر ار في كثير من

 -1عبد الحميد الشواربي  ،وعز الدين الدناصورؼ  ،قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر

ص.53

 -2توفيق حسن فرج ،مدخل لمعموم القانونية ،النظرية العامة لمحق ،الطبعة األولى ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،
 ،1978ص. 172

 -3محي الدين شوان ،المسؤولية عن حراسة األشياء التي تتطمب عناية خاصة ،دراسة تطبيقية مقارنة ،الطبعة األولى ،منشورات

الحمبي الحقوقية ،لبنان ، 2012 ،ص26

 -4خالد عبد الفتاح  ،موسوعة المبادؼ القانونية التي اقرتيا المحكمة االدارية العميا  ،القاىرة  ،مصر  ،سنة  1981حت سنة

 1992ص . 517
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االحيان لتشديد العقوبة الجنائية في مواجية بالنظر الى تمك الموقعة عمى غيره من االفراد
المرتكبين لنفس الجرائم التي قام بارتكابيا

1

الفرع األوؿ :األساس القانوني لممسؤولية الجنائية لمموظف العمومي.
تؤسس المسؤولية الجنائية لمموظف عمى الفعل الضار )الخطأ الجنائي (الذؼ يصيب
المجتمع ويظير بالجريمة الجنائية.
ويسأل الموظف كسائر المواطنين بصفة عامة عند ارتكابو المخالفة خارج المصمحة التي
يعمل بيا ومثال ذلك الموظف الذؼ يتسبب في حادث مرور بسيارتو يوم عطمة أو يرتكب
جريمة في منزلو ،أما إذا ارتكبت المخالفة داخل المصمحة أو ليا عالقة وثيقة بالمصمحة،
ولو حدث ذلك خارج وقت العمل فإن المسؤولية تحاط بقواعد خاصة منيا ما يثقل
مسؤولية الموظف ومنيا ما يخففيا ،من قبيل المخالفات التي تثقل المسؤولية يوجد في
معظم الدول نوع منيا ال يرتكب إال من الموظفين مثل :الرشوة ،التعسف في استعمال
السمطة. 2

الفرع الثاني :جزاء المسؤولية الجنائية لمموظف العمومي.

إن المسؤولية الجزائية ىي توقيع عقوبة مقررة مسبقا في قانون العقوبات عمى المجرم الذؼ

يخل بأحد واجباتو تجاه المجتمع ،وأن النيابة العامة ىي التي تطالب بتسميطيا باعتبارىا
ممثمة عن المجتمع ونائبة عنو. 3

وأن الصمح أو التنازل ال يجوز في مثل ىذه الجرائم ألنيا تمس بالمجتمع ككل ويصبح
الحق في العقوبة حق عام يعود لممجتمع.

-1توقيف ىشام دمحم  ،المسوليات الثالث لمموظف العام  ،التاديبية –الجنائية -المدنية  :دراسة مقارنة بين النظام الالتيني

االنجموسكسوني  ،الطبعة األولى  ،دار الكتاب الحديث  ،القاىرة  ،مصر  ، 2014 ،ص . 70
 -2ىاشمي خرفي ،مرجع سابق ،ص368

 -3فاطمة الزىراء بمباؼ ،مرجع سابق ،ص38
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المطمب الثاني :أثر إجراءات المتابعة الجزائية لمموظف
(دراسة جريمة االختالس كمثاؿ(

نظ ار لمخطورة التي تشكميا جريمة االختالس حيث تيدد وتمس بأمن واستقرار لمدولة
االقتصادؼ واالجتماعي ،فإن النيابة العامة بوصفيا السمطة المختصة باالتيام ليا أن

تقرر تحريك الدعوػ العمومية متى عممت بوقوع الجريمة بيدف توقيع الجزاء القانوني.1

أما الحق الثاني الذؼ قد ينشأ عن ارتكاب الجريمة ،ىو الحق في التعويض عن الضرر

الذؼ تسببو ،ووسيمة تحقيق االلتجاء لما يسمى بالدعوػ المدنية التبعية طبقا لممادة الثانية

من قانون اإلجراءات الجزائي الجزائرؼ 2تتميز جريمة االختالس ببعض األحكام الخاصة
بيا ،وتظير ىذه األحكام الخاصة أوال في مرحمة التحقيق ،ثم في مرحمة تحريك الدعوػ ،

حيث تنفرد جريمة االختالس ببعض األحكام الخاصة في مجال تحريك الدعوػ العمومية،
كما تتجمى ىذه األحكام الخاصة بيذه الجريمة في انقضاء الدعوػ العمومية وذلك ما
سيأتي التفصيل فيو.

الفرع األوؿ :مرحمة التحقيق وتحريؾ الدعوى العمومية
 .1مف حيث التحقيق  :تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أن القانون المتعمق بمكافحة الفساد
والوقاية قد تضمن أحكاما مميزة بشأن التحدؼ لمكشف عن جرائم الفساد بما فييا جريمة
االختالس وىي المجوء إلى أساليب التحرؼ الخاصة والتي تتمثل أساس في التسميم

المراقب 3الترصد االلكتروني واالختراق 4وعمى اعتبار أن مرحمة التحريات األولية تسبق

مرحمة التحقيق وتتسم بالبحث والتحرؼ عن الجريمة تسييال لجمع األدلة وقد ربط المشرع
الجزائرؼ المجوء إلى ىذه األساليب الخاصة بالحصول عمى إذن من السمطة القضائية

وىي غالبا النيابة العامة 5إلى جانب ىذه األساليب فقد تقرر إجراء خاصا من إجراءات
 -1عبد هللا اوىايبة ،شرح قانون االجراءات الجزائية الجزائرؼ  ،دار ىومة  ،الجزائر  ،سنة  ، 2004ص10

-2انظر المادة  02من االمر  155/66المؤرخ في /08يونيو  1966يتضمن قانون االجراءات الجزائية المعدل والمتمم  ،الجريدة

الرسمية العدد  07الصادرة في  12يونيو 2007

 -3انظر الفقرة ك المادة  02من القانون  ، 42مرجع سابق .

 -4المقصود باالختراق :قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكمف بتنسيق العممية

بمراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيم جناية أو جنحة بإيياميم انو فاعل أو شريك ليم.وال يجوز مباشرة عممية االختراق إال

بإذن من السمطة القضائية ممثمة في وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق.
 -5انظر المادة  02من القانون  ، 01-06مرجع سابق
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التحقيق في ىذه الجريمة ،وىو جواز منع المتيم من التصرف في أموالو أو إدارتيا أو
غير ذلك من اإلجراءات التحفظية من أجل ضمان عدم حرمان الدولة من استرداد أمواليا
التي ضاعت عمييا بسبب جريمة االختالس ورغبة منو في سد الطريق عمى الذين

يسارعون إلى نقل ممكية المال الذين استولوا عميو إلى أزواجيم وأوالدىم القصر بحيث

يؤدؼ ذلك فيما بعد عمى استحالة تنفيذ الحكم بالرد أو التعويض والمشرع الجزائرؼ بدوره
مكن الجيات القضائية والسمطات المختصة األمر بتجميد أو حجز العائدات واألموال
غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة االختالس وذلك كإجراء تحفظي طبقا لممادة
51من قانون مكافحة الفساد والوقاية منو

 .2ومف حيث تحريؾ الدعوى العمومية.

ويعني بتحريك الدعوػ العمومية ىو رفعيا أو إقامتيا أؼ البدء فييا ويتم بأن تقدم النيابة
العامة تحقيقا بنفسيا أو تندب أحد مأمورؼ الضبط القضائي إلجرائو وتجدر اإلشارة إلى

أن المشرع الجزائرؼ في قانون مكافحة الفساد والوقاية منو قد عدل عن موقفو بخصوص

تحريك الدعوػ العمومية المتعمقة بجريمة االختالس والذؼ كان يتضمن تعميق تحريك

الدعوػ العمومية الخاصة بجريمة االختالس عندما يتعمق األمر بالمؤسسات العمومية

االقتصادية التي تممك الدولة كل رأسماليا أو المؤسسات ذات رأسمال مختمط عمى شكوػ

من أجيزة المؤسسة المعنية المنصوص عمييا في القانون التجارؼ وفي القانون المتعمق

بتسيير رؤوس األموال التجارية لمدولة 1،وعمى ىذا األساس فإن تحريك الدعوػ العمومية
المتعمقة بجريمة االختالس ال يتطمب أؼ إجراءات خاصة ويتم بجميع الوسائل القانونية.

الفرع الثاني :انقضاء الدعوى العمومية.

باإلضافة إلى انقضاء الدعوػ العمومية عن طريق صدور حكم حائز لحجية الشيء
المقضي فيو ،وفاة المتيم ،إلغاء قانون العقوبات ،العفو الشامل ،وتنقضي أيضا عن

طريق التقادم غير أن األحكام الخاصة بانقضاء الدعوػ العمومية في جريمة االختالس
عن طريق ىذا األخير تتميز عن القواعد العامة التي تخضع ليا الكثير من الجرائم ،

وذلك بالنظر إلى أن المشرع الجزائرؼ قد قام بتكيف جريمة االختالس في القانون المتعمق
 -1انظر المادة  119الفقرة  03من القانون رقم  09-01المؤرخ في  ، 2001/06/26الجريدة الرسمية  ،العدد  34الصادرة في

 27يونيو . 2001
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بمكافحة الفساد والوقاية منو ،عمى اعتبار أنيا جنحة وفقا لمقواعد العامة فإن الدعوػ
العمومية في مواد الجنح تنقضي عن طريق التقادم بمرور  3سنوات.1

وخروجا عن ىذه القاعدة قام المشرع بالنص عمى مدة تقادم أطول وذلك بمضي 10

سنوات بحسب ما نصت عميو المادة  54من القانون المتعمق بمكافحة الفساد والوقاية

منو ،بل ذىب المشرع الجزائرؼ إلى أكثر من ذلك بالنص عمى عدم تقادم الدعوػ

العمومية المتعمقة بجريمة االختالس نيائيا إذا تم تحويل عائدات جريمة االختالس إلى
خارج الوطن وفقا لذات المادة ،أما إذا كانت العائدات داخل الوطن فإنيا تتقادم بأقصى
عقوبة مقررة لجريمة االختالس والتي تساوؼ  10سنوات.

المطمب الثالث :العقوبات المقررة لمواجية الجرائـ لحماية الماؿ العاـ
باستقراء النصوص القانونية التي تنظم أحكام الجرائم التي تم ذكرىا سابقا  ،نجد أن
المشرع الجزائرؼ فرق بين العقوبات المقررة لمشخص الطبيعي وتمك العقوبات المقررة

لمشخص المعنوؼ وىذه التفرقة في العقوبة جاءت بسبب الصيغة المختمفة لكال الشخصين
األمر الذؼ حتم المشرع إقرار عقوبات تتناسب مع ميزة كل منيما وعميو سنتناول في
الفرع األول العقوبات المقررة لمشخص الطبيعي ثم في الفرع الثاني العقوبات المقررة
لمشخص المعنوؼ.

المقررة لمشخص الطبيعي.
الفرع االوؿ  :العقوبات ّ
إن العقوبات المقررة لمشخص الطبيعي تنقسم إلى عقوبات أصمية وعقوبات تكميمية ،ىذا
ويمكن تشديد العقوبة أو اإلعفاء منيا أو حتى تخفيضيا وسنتكمم في ىذه المسائل تباعا:
لمشخص الطبيعي.
أوال /العقوبات األصمية المقررة ّ

بالرجوع إلى المادة  29نجد أن المشرع الجزائرؼ قد نص عمى العقوبات التالية:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من  200.000دج إلى 1.000.000.00دج كل موظف عمومي يختمس أو يتمف أو يبدد أو يحتجز عمدا

وبدون وجو حق أو يستعمل عمى نحو غير شرعي لصالحو أو لصالح شخص أو كيان

آخر ممتمكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أؼ أشياء أخرػ ذات قيمة
 -1انظر المادة  7من األمر 156- 66المرجع السابق.
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عيد بيا إليو بحكم وظيفتو أو بسببيا ،1ويتم ضع من خالل ىذه المادة أن المشرع
الجزائرؼ غير المعيار الذؼ اعتمده سابقا في تحديد العقوبة ،وذلك في نض المادة 119

الممغاة فبدل تبنيو لمعيار القيمة المادية موضوع الجريمة يبدو أنو جاء بمعيار جديد ولنا

أف نتساءؿ عف طبيعة ىذا المعيار الجديد الذي عمى أساسو تحدد العقوبة في جريمة
االختالس والتبديد؟.

نالحع في البداية أن المشرع الجزائرؼ حدد بدقة صفة الجاني والمتمثل في الموظف
العمومي عمى عكس ما كان عميو الحال في المادة  119ق ع الممغاة ،وعميو يمكننا

القول ان كل من أعطى لو القانون صفة الموظف العمومي يعاقب بالحبس من سنتين إلى
10سنوات وبغرامة من  200.000دج إلى  1.000.000دج إذا اختمس أو بدد

أمواال عمومية ،وىنا نجد أن المشرع الجزائرؼ لم يضع إؼ اعتبار لممقدار المالي المختمس
أو المبدد  ،األمر الذؼ يجعمنا نستنتج أنو ميما كان المبمغ المختمس أو المبدد كبي ار أو
صغيرا ،فإن من قام باختالسو أو تبديده إذا ما كان موظفا عموميا سيكون محال لممتابعة

الجزائية بجريمة االختالس والتبديد ،2وعند قراءة المادة  48من قانون مكافحة الفساد

والوقاية منو نجده قد شدد في عقوبة فئات معينة من الموظفين العموميين الذين ارتكبوا
جريمة االختالس والتبديد دون غيرىم ،لتصبح العقوبة المقررة من عشر سنوات إلى
عشرين سنة إذا كان الجاني من إحدػ الفئات التالية:3

-1قاضي :بالمفيوم الواسع والذؼ يشمل عالوة عمى قضاة النظام العادؼ و اإلدارؼ

قضاة مجمس المحاسبة وأعضاء مجمس المنافسة.
ظف يمارس وظيفة عميا في الدولة :ويتعل ق األمر بالموظ فين المعينين بمرسوم
-2مو ّ

رئاسي الذين يشغمون عمى األقل وظيفة نائب مدير باإلدارة المركزية لو ازرة أو ما يعادل
 -1المادة  29من القانون 156- 66المرجع السابق.

 -2نشير في ىذا الصدد إلى مسألة ميمة تتعمق بالخبرة الجنائية  ،حيث أنو في ظل التشريع السابق كان ال يتم تحديد العقوبة

مرتكب جريمة االختالس والتبديد إال بناء عمى تحديد القيمة المالية لممبمغ المختمس والمبدد من طرف الجاني من اجل إعطاء

التكييف السميم لمجريمة ،وعمى ىذا األساس كان لمخبرة الجنائية دور ميم كوسيمة فنية ىدفيا مساعدة القاضي في الكشف عن

المبالغ الحقيقية المختمسة والمبددة ) أنظر المادة  888من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرؼ ( لكن بإلغاء المادة  887أصبح
موضوع المجوء إلى الخبرة الجنائية ال يثير أية إشكالية وىذا في إطار تبني معيار جديد يتم عمى أساسو تحديد عقوبة مرتكب
جريمة االختالس والتبديد.

 -3احسن بوسقيعة المرجع السابق ص .48
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ىذه الرتبة في المؤسسات العمومية أو في اإلدارات غير الممركزة أو في الجماعات
المحمية.
-3ضابط عمومي :ويتعمق األمر أساسا بالموثق و بالمحضر القضائي ومحافع البيع

بالمزاد العمني والمترجم.

-4ضابط أو عوف شرطة قضائية :والمقصود بضابط الشرطة القضائية ،من ينتمي إلى

إحدػ الفئات المذكورة في المادة  15من قانون االجراءات الجزائية الجزائرية ويتعمق

األمر أساسا برؤساء المجالس الشعبية البمدية ،ضابط الدرك الوطني محافظي وضباط

الشرطة وضباط الجيش التابعين لممصالح العسكرية لألمن ،أما المقصود بعون الشرطة

القضائية ىم موظفي الشرطة ورجال الدرك الوطني ومستخدمي مصالح األمن العسكرؼ

الذين ليست ليم صفة ضباط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة  19من قانون

اإلجراءات الجزائية الجزائرؼ -5مف يمارس بعض صالحيات الشرطة القضائية :ويتعل

ق األمر أساسا برؤساء األقسام والميندسين واألعوان الفنيين والتقنيين المختصين في

الغابات وحماية األراضي واستصالحيا طبقا لنص المادة  21من قانون اإلجراءات

الجزائية وبعض الموظفين وأعوان اإلدارات والمصالح العمومية طبقا لنص المادة  27من

قانون اإلجراءات الجزائية كأعوان الجمارك وأعوان الضرائب واألعوان التابعين لو ازرة
التجارة المكمفين بضبط ومعاينة المخالفات المتعمقة بالمنافسة والممارسات الت جارية.
-6موظف أمانة ضبط ،ويقصد بو الموظف التابع إلحدػ الجيات القضائية المصنف

في الرتب اآلتية :رئيس قسم ،كاتب ضبط رئيسي ،كاتب ضبط ،مستكتب الضبط دون

باقي الموظفين التابعين لألسالك المشتركة حتى وان كانوا يشغمون وظائف بأمانة
الضبط. 1

-7عضو في الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو :وىم األعضاء الذين ينتمون

إلى ىذه الييئة بموجب المادة  17من القانون المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو.2

أن السبب الذؼ دفع المشرع الجزائرؼ إلى تشديد العقوبة عمى ىذه الفئات بالذات دون
غيرىا يرجع إلى ما يتمتع بو ىؤالء األشخاص من سمطة مؤثرة وحاسمة في الحفاظ عمى
 -1أحسن بوسقيعة  ،المرجع السابق ص . 48
 -2أحسن بوسقيعة مرجع نفسو ص . 48
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أموال الدولة فيم القائمون عمى رعاية المصالح التي جاء القانون لحمايتيا ،و يوم أن

يكون ىؤالء األشخاص موضع شبية ،سيكون القانون بعيدا كل البعد عن تحقيق المقاصد
التي جاء من أجميا ، 1وبالتالي فإن ىذا التشديد يندرج في إطار الضمانات التي وفرىا

المشرع الجزائرؼ من أجل مكافحة الفساد عموما والوقاية منو ،ومكافحة جريمة االختالس

والتبديد عمى وجو التحديد غير أنو قد تقترن الجريمة بظروف أجاز المشرع لمقاضي

بالنزول عن الحد األدنى المقرر لمعقوبة عند توافر أسباب التخفيف وألن المشرع الجزائرؼ
ال يستطيع أن يحصر كل ىذه األسباب فإنو نص عمى بعضيا وسماىا باألعذار القانونية

وكان ذلك في المادة  52من قانون العقوبات الجزائرؼ وترك بعضيا اآلخر لفطنة
القاضي يستخمصيا من وقائع الدعوػ وظروف الحال وتسمى الظروف المخففة.2

وعند قرائتنا لممادة  49فإن المشرع الجزائرؼ بدوره منح فرصة االستفادة لمجاني وذلك
باإلعفاء من العقوبة أو تخفيضيا في جريمة االختالس والتبديد.3

-1اإلعفاء مف العقوبة :بالرجوع لمقواعد العامة أجازت المادة  52قانون عقوبات جزائرؼ

في حاالت محددة عمى سبيل الحصر إعفاء المتيم من العقوبة ،ويتضح من خالل قراءة
المادة أعاله أن ىذه األعذار تؤدؼ إلى اإلعفاء من العقوبة لذا فإنيا تسمى أيضا بموانع

العقاب ،4وفي فقرتيا األولى أن الجاني يستفيد من العذر لقد جاء في المادة  49من

القانون  01-06المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذؼ بمغ السمطات اإلدارية أو
القضائية أو الجيات المعنية عن الجريمة وساعد في الكشف عمى مرتكبييا ومعرفتيم

ولكن شريطة أن يتم ىذا التبميغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة أؼ قبل تحريك الدعوػ
العمومية أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة في ممفات التحريات األولية.5

و يبدو أن السبب الذؼ دعا المشرع إلى إعفاء الفاعل أو الشريك الذؼ ساعد عمى الكشف
أو القبض عمى الجناة ىو تشجيع األفراد عمى االنخراط في مسعى القضاء عمى ىذه
اآلفة الخطرة قبل استفحاليا ،و عدم خضوعيم البتزاز المتورطين فييا.
 -1لبنى دنش ،مرجع سابق ،ص76- 75

 -2عبد هللا سميمان ،مرجع سابق ،ص37- 36

-3انظر المادة  49من القانون  ، 01-06مرجع سابق

 -4أنظر المادة  52من القانون العقوبات  ،مرجع سابق .
 -5انظر المادة  49من القانون 01 - 06نفس المرجع

74

انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو
في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد 60-60

-2التخفيض مف العقوبة :يستفيد الجاني من تخفيض العقوبة إلى النصف وكذا الفاعل

أو الشريك الذؼ ساعده ،لكن بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض عمى شخص أو

أكثر من األشخاص المساىمين في ارتكاب الجريمة ،1إن تخفيض العقوبة إلى النصف و

إن أبقت عمى وجود العقوبة ،إال أنو إجراء فتح الباب أمام الراغبين في تصحيح مسارىم،

و دفعيم إلى االنسجام مع القانون وتشجيعيم عمى عدم التورط في مثل ىذه الجرائم جددا.

ثانيا /العقوبات التكميمية المقررة لمشخص الطبيعي.

يمكننا الحديث عن العقوبات التكميمية المقررة لمشخص الطبيعي بشأن جريمة االختالس

والتبديد في نقطتين أساسيتين:
.1عقوبات تكميمية بموجب القواعد العامة

لمعرفة العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في قانون العقوبات الجزائرؼ نعود إلى
المادة 50منو ،وتتمثل ىذه العقوبات المنصوص عمييا في المادة  9مكرر  1المستحدثة

من نفس القانون.2

أ .تحديد اإلقامة :وىو إاللزم المحكوم عميو بأن يقيم في منطقة يعينيا الحكم ،لمدة
ال تتجاوز  5سنوات يبدأ سريانيا من يوم انقضاء العقوبة أو اإلفراج عن المحكوم

عميو. 3

ب .المنع مف اإلقامة :وىو الحظر مؤقتا عمى المحكوم عميو أن يوجد في أماكن

محددة ،وذلك لمدة سنة عمى األقل و  5سنوات عمى األكثر ،يبدأ سريانيا من يوم
اإلفراج عن المحكوم عميو وبعد تبميغو قرار المنع من اإلقامة.4

ت .الحرماف مف مباشرة بعض الحقوؽ :ويتعمق األمر بالحقوق المنصوص عمييا

في المادة  14من قانون العقوبات ،وىي الحقوق الوطنية التي حصرتيا المادة 28
المحال عمييا كاآلتي: 5

 -1انظر المادة  49الفقرة الثانية من القانون ، 01 - 06نفس المرجع.
 -2أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص 50

 -3أحسن بوسقيعة ،مرجع نفسو و انظر المادة  11من قانون العقوبات الجزائرؼ

 -4أحسن بوسقيعة ،مرجع نفسو وانظر المادة  ، 12من قانون العقوبات الجزائرؼ مرجع نفسو
 -5احسن بوسقيعة مرجع نفسو و انظر المادة 8من قانون العقوبات الجزائرؼ مرجع نفسو
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 عزل المحكوم عميو وطرده من الوظائف السامية في الدولة وكذا الخدماتالتي ليا عالقة بالجريمة.
 الحرمان من الحقوق السياسية ،كحق االنتخاب والترشح وحمل األوسمة. عدم األىمية لتولي ميام محمف أو خبير أو شاىد أمام القضاء. -عدم األىمية لتولي ميام وصي ،ما لم تكن وصاية عمى األبناء.

 -الحرمان من حمل السالح وتولي ميام في سمك التعميم .ويكون الحرمان

لمدة سنة عمى األقل وخمس سنوات عمى األكثر.
ج .المصادرة الجزئية لألمواؿ :وتشمل ىذه المصادرة األموال محل الجريمة أو التي
تحصمت منيا باستثناء محل السكن الالزم إليواء الجاني وعائمتو '' الزوج واألصول

والفروع من الدرجة األولى'' ،شريطة أن ال يكون متكسبا عن طريق غير شرعي و

المداخيل الضرورية لمعيشة الجاني وعائمتو ،1و في كل األحوال ال تشمل المصادرة

األشياء الممموكة لمغير حسن النية.

 .2عقوبات تكميمية بموجب قانوف مكافحة الفساد.

لم يكتف المشرع الجزائرؼ بالعقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المادة  50بل أورد

في المادة  51عقوبات تكميمية أخرػ  ،ىذه العقوبات تتمثل فيما يمي:
أ .مصادر العائدات واألمواؿ غير المشروعة:

حيث تأمر الجية القضائية عند إدانة الجاني ،بمصادرة العائدات واألموال غير المشروعة
الناتجة عن ارتكاب الجريمة ،مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة أو حقوق الغير حسن

النية ،2ويفيم من سياق نص المادة  51أن األمر بالمصادرة إلزامي ،حتى وان خال

النص من عبارة يجب 3بخصوص تجميد األموال وحجزىا ،والى المادة  50من نفس

القانون التي استعممت نفس العبارة ،بخصوص العقوبات التكميمية التي تشمل المصادرة،

في حين استعمل المشرع الجزائرؼ بشأن مصادرة العائدات واألموال غير المشروعة عبارة
 -1انظر المادة  15من قانون العقوبات ،مرجع سابق.
 -2انظر المادة  51الفقرة الثانية من القانون  01-06مرجع سابق .
 -3انظر المادة  ، 52مرجع نفسو .
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" تأمر الجية القضائية " ...و تبعا لذلك تكون المصادرة اإللزامية إذا تعمق ألمر

بالعائدات واألموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمة ،وتكون جوازية في
الحاالت األخرػ ،وفي الفرضين تبقى المصادرة عقوبة تكميمية.1

الرد :أقر القانون أن الجية القضائية الناظرة في ممف الدعوػ المتعمق بجريمة
بّ .
االختالس و التبديد بإمكانيا أن تأمر الجاني برد ما اختمسو ،أما إذا استحال رد المال كما
ىو فإنو يمزم برد قيمة ما حصل عميو من منفعة أو ربح ،وينطبق ىذا الحكم حتى في
صورة ما إذا انتقمت األموال إلى أصول الجاني أو فروعو أو إخوتو أو زوجو أو أصياره ،

ويستوؼ في ذلك إن بقيت األموال عمى حاليا أو وقع تحويميا إلى مكاسب أخرػ ،و يفيم
من سياق النصوص لألسباب التي عرضناىا بشأن المصادرة ،أن الحكم بالرد اإللزامي
حتى وان خال النص من عبارة " يجب" .2

ج .إبطاؿ العقود والصفقات و البراءات واإلمتيازات  :أجاز القانون المتعمق بالوقاية من
الفساد ومكافحتو لمجية القضائية التي تنظر في الدعوػ العمومية التصريح ببطالن كل

عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عميو من ارتكاب إحدػ جرائم
الفساد بما فييا جريمة االختالس والتبديد و انعدام آثاره

3

وىو حكم جديد لم يسبق لو

مثيل في القانون الجزائي الجزائرؼ فاألصل أن يكون إبطال العقود من اختصاص
الجيات القضائية التي تبت في المسائل المدنية وليس من اختصاص الجيات القضائية
التي تبت في المسائل الجزائية .
الفرع الثاني  :العقوبات المقررة لمشخص المعنوي.
إن التطور االقتصادؼ واالجتماعي الحاصل في عصرنا ىذا زاد من انتشار
األشخاص المعنوية ،كما تعدد و تنوع نشاطيا وأضحت تمتمك إمكانيات مالية وبشرية
ضخمة تستخدميا لممارسة نشاطاتيا ،و ىي بذلك تحقق فوائد كبيرة ألفراد المجتمع ومع
 -1أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص39

 -2أنظر :الفقرة الثالثة من المادة  51من القانون  01-06مرجع سابق
 -3أنظر المادة ، 55من قانون  ، 01-06مرجع سابق.
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ذلك ،فإنيا يمكن أن تسببا اضرار تعاقب عمييا النصوص الجزائية وىو ما يجعميا محل

مساءلة جزائية عن الجرائم المرتكبة  ،كما اتى قانون  01-06المتعمق بالوقاية من
الفساد ومكافحتو بدوره لينص عمى المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوؼ عند ارتكابو

لجريمة من جرائم الفساد بوجو عام وجريمة االختالس والتبديد عمى وجو التحديد ،وذلك

ضمن المادة  53من ىذا القانون ويكون ذلك وفقا لمقواعد المقررة من قانون العقوبات.

واقر المشرع في المادة  53من قانون مكافحة الفساد بالمسؤولية الجزائية لمشخص

المعنوؼ عن جرائم الفساد بوجع عام وفقا لقواعد المقررة في قانون العقوبات منيا المادة

 15مكرر من قانون العقوبات

1

 ،ويتعرض الشخص المعنوؼ المدان بجنحة االختالس

والتبديد لمعقوبات المقررة في المادة  18مكرر من قانون العقوبات ،كما أن الغرامة

كعقوبة مالية تعتبر جزءا فعاال بالنسبة لمشخص المعنوؼ ذلك ألن معظم الجرائم التي
يرتكبيا تكون القصد منيا تحقيق فائدة غير مشروعة ،كما تعتبر ىذه العقوبة األكثر

تطبيقا وانتشا ار بالنسبة لمشخص المعنوؼ لكونيا أكثر ردعا وأقل ضرار من الناحية
االقتصادية  ،وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن المشرع الجزائرؼ لم يفرق بين الشخص المعنوؼ
الوطني واألجنبي في الغرامات ،2ومن ىذه العقوبات نذكر منيا مايمي :

أ .حل الشخص المعنوي.

إن عقوبة حل الشخص المعنوؼ تماثل عقوبة اإلعدام بالنسبة لمشخص الطبيعي وال توقع
ّ
إال بتوافر إحدػ الحالتين:
أن يكون الشخص المعنوؼ قد وجد بغرض ارتكاب الجريمة ،وىذا يعني أن ىناك غرضا

رئيسيا لمؤسسي الشخص المعنوؼ ىو ارتكاب النشاط غير المشروع ،وغرض آخر

احتياطي تم بناءا عميو تأسيس الشخص المعنوؼ من الناحية القانونية ،والحالة الثانية

تتمثل في خروج الشخص المعنوؼ عن الغرض الذؼ أنشأ من أجمو بغرض ارتكاب
النشاط اإلجرامي 3فعقوبة الحل تحمل في طياتيا مبدأ العدالة

1

*

 -1احسن بوسقيعة  ،الجزء ، 2المرجع السابق  ،ص .53
 -2دمحم محدة ،المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوؼ ،مجمة المفكر ،العدد األول ،كمية الحقوق والعموم السياسية بسكرة52 ،

مارس  ، 2006ص51

 -3دمحم أبو العال عقيدة ،االتجاىات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ،دار النيضة العربية ،القاىرة. 2004،ص78
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ب .غمق مؤسسة أو إحدى فروعيا لمدة ال تتجاوز  5سنوات.

الغمق يعني وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة ال تتجاوز خمس سنوات وخالل ىذه
المدة ال يجوز بيع المؤسسة وال التصرف فييا  ،فعقوبة الغمق من العقوبات المؤقتة خالف

الحل الذؼ يعني اإلنياء الكمي ليا. 2

ج .اإلقصاء مف الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز  5سنوات:

بمعنى حرمان الشخص المعنوؼ من المساىمة في أؼ صفقة تكون الدولة أو احد
مؤسساتيا العامة طرفا فييا ،والقصد من واراء ىذا ىو إبقاء الييبة لممال العام والحفاظ
مصالح الوطن.3
د .المنع مف مزاولة نشاط ميني أو اجتماعي ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،نيائيا

لمدة ال تتجاوز  5سنوات :ىذه العقوبة مفادىا أن يكون المنع من مزاولة النشاط بشكل

مؤقت أو دائم ،كما أنو يمكن أن يكون ىذا النشاط المحظور ىو الذؼ وقعت الجريمة
بسبو أو يعترؼ المنع أنشطة أخرػ. 4

الفرع الثالث /األشخاص المعنوية محل المساءلة الجزائية  :تنقسم األشخاص المعنوية
إلى نوعين:

 أشخاص معنوية عامة :وىي تمك التي تخضع لقواعد القانون العام. -االشخاص معنوية خاصة :وىي التي تسرؼ عمييا قواعد القانون الخاص ،غير أن

موقف المشرع الجزائرؼ كان واضحا بالنسبة ليذا األمر فقد استثنى صراحة الدولة
والجماعات المحمية وكذا األشخاص المعنوية من المساءلة الجزائية تنص المادة 51

 * -1ألنو ال يعقل أن يعدم الشخص الطبيعي عند ارتكابو لبعض الجرائم وال يحل الشخص المعنوؼ بالرغم من ارتكابو لجرائم

تفوق آثارىا خط ار جرائم الشخص المعنوؼ.

 -2وسيمة بن بشير ،ظاىرة الفساد اإلدارؼ والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائرؼ ) رسالة ماجستير(. ،كمية

الحقوق والعموم السياسية ،تيزؼ وزو ،السنة الجامعية  ، 2013/2012ص45
 -3دمحم محدة ،مرجع سابق ،ص. 54
 -4لبنى دنش ،مرجع سابق ،ص84
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مكرر من قانون العقوبات وبالتالي اقتصرت المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوؼ العام
عمى الشخص المعنوؼ الخاص.1
خالصة الفصل الثاني
تعرضنا في ىذا الفصل في المبحث األول إلى جرائم الفساد والتي ذكرت عمى سبيل

الحصر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو رقم  01-06وقد حاولنا دراسة جرائم
الفساد في واخذنا عمى سبيل المثال جريمة الرشوة  ،وجريمة االختالس ،وقد فصمنا في

كل جريمة إلى ماىيتيا سواء في المغة أو االصطالح وكذا في الشريعة والقانون أيضا كما
فصمنا في أركان كل جريمة عمى حدا.
أما في المبحث الثاني من ىذا الفصل تكممنا عن مسؤولية الجزائية الموظف واثرىا عمى
حماية الماؿ من تعريف المسؤولية وتبينيا لغويا واصطالحيا وقانونيا  ،وكما نعمم أن
ىناك المسؤولية القانونية لمموظف العمومية تتكون من ثالث مسؤوليات ( المسؤولية

التأديبية والمدنية التبعية و الجزائية ) 2وحاولنا أن نخصص ونركز في ىذا المبحث

اءلة الجنائية لمموظف العمومي واثرىا عمى حماية ماؿ العاـ
المسؤولية الجزائية أؼ ُم َس َ
 ،التي تعتبر من الموضوعات الميمة والجديرة بالبحث باعتبار الوظيفة العامة مصد ار
رئيسيا لمدخل و األسموب األكثر استخداما إلدارة المرافق العامة وتسيير المال العام ،وىنا
قمنا بدراسة جريمة االختالس كمثال ،وذلك بالتطرق إلى إجراءات المتابعة عن طريق

تحريك الدعوػ العمومية سواء في مرحمة التحقيق أو مرحمة تحريك الدعوػ أو انقضاءىا،
وتكممنا عن العقوبات المقررة عمى الشخص الطبيعي أو المعنوؼ.

 -1لبنى دنش ،مرجع سابق ،ص81
 -2توفيق ىشام دمحم  ،المسؤوليات الثالث المرجع السابق ص 25
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الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
إن المسؤولية الجزائية لمموظف العمومي أضحت اليوم ظاىرة عالمية خطيرة ال
يمكن حصرىا في شكل أو صورة معينة ،فيو يختمف باختالف الجية القائمة بو ويتفق في
81
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الغاية منو والمتمثمة في تحقيق االغراض والمصالح الخاصة عمى المصمحة العامة،

فمحاربة الفساد اإلدارؼ يتوقف عمى توفير وشغل وقيام إدارة نوعية واعية قادرة عمى
مواجية ىذه الظاىرة ومحاصرة مرتكبييا ميما تعالت مناصبيم وعمى اختالف وظائفيم

دون نسيان الوازع الديني العتباره دفعا قويا كقولو تعالى) ال يغير هللا ما بقوم حتى يغيروا

ما بأنفسيم( وما يزيد من خطورة ىذه الظاىرة التي يصعب تصنيفيا أو حصرىا تفاعميا
مع الظروف والمتغيرات المختمفة في الحياة الفردية فضال عمى اختالف الجيات القائمة

بو التي قد تكون جيات بسيطة أو شبكات تخطيط محكمة تعتمد عمى متمرسين محترفين
يسعون لنشر ممارسات الفساد المختمفة ،لذلك فأساليب مكافحتو ال بد أن تتم من طرف
خبراء لتحقق اليدف المراد تحقيقو .
ومن خالل محاولتنا البسيطة ليذا موضوع الذؼ أصبح من اىتمام و أولويات
الدول التي يشكميا في مختمف الميادين ،ورغم وجود اختالف في تحديد مفيوم

الفساد بين الفقياء وبين التشريعات إال أن المشرع الجزائرؼ الزال في مشواره لقمع

مثل ىذا النوع من الجرائم من خالل أنو يعمل جاىدا لالستفادة من التجارب
العالمية من خالل القانون  01-06ولذلك كان البد لممشرع الجزائرؼ من دراسة

مواقع الخمل في جميع التشريعات القانونية التي تسمح لو من خالليا القضاء عمى
أوجو الفساد اإلدارؼ عمى اختالف أشكالو وطرقو .

وفي ظل احكام ىذا المرسوم حرص المشرع الجزائرؼ عمى توفير منظومة قانونية
متكاممة عبر كم ىائل من التعديالت  ..لذا تستدعي مقتضيات الحكم الراشد وجود
أليات فعالة شاممة ومحكمة لضمان تجسيد فكرة حماية المال العام وفي إطار كل
ما سبق نخمص إلى النتائج التالية:
 .1تنوع ممارسات الفساد بشكل كبير من قبل الموظفين العموميين بيدف الحصول
عمى أموال ومكاسب غير مشروعة لخدمة الصالح العام .
 .2تبين صور الفساد التي استحدثيا المشرع الجزائرؼ في القانون  01-06بمكافحة
الفساد كالرشوة ،االختالس  ،كما بينا أركان ىذه الجرائم والعقوبات المقررة ليا لكن
رغم ىذا التنظيم القانوني إال أن ىناك عدة سموكيات تمارس من قبل الموظفين
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غير منظمة بموجب ىذا القانون رغم خطورتيا فمرتكبييا بعيدا كل البعد عن دائرة
العقاب.
 .3إفالت الموظفين من المسؤولية والعقاب رغم ارتكابيم أفعال غير مشروعة وذلك
الستغالليم لمثغرات القانونية.
 .4التستر عمى المخالفين والتجاوزات والتساىل مع حاالت الرشوة واالختالس
واستغالل النفوذ وغيرىا من الممارسات والتي أصبحت بمثابة أعراف جديدة وذلك
تحت غطاء المباحات في إطار زيادة أعباء الحياة اليومية.
وعمى ضوء ما سبق في دراسة وتحميل األبعاد المختمفة لموضوع المسؤولية الجزائية
لمموظف العمومي لحماية المال العام ارتأينا تقديم بعض االقتراحات والتي نرػ أن األخذ

بيا ووضعيا موضع التطبيق العممي قد يؤدؼ إلى الوصول إلى نتائج ايجابية:


التربية والتعميم لمجيل الجديد من خالل مناىج تربوية صالحة تزرع السموك
اإلنساني السوؼ.



دراسة وتقييم احتياجات المواطن المادية والمعنوية دراسة شاممة يتم من خالليا
منحيم المرتب الالئق لكي ال يستغل منصبو ألغراض خاصة وشخصية.



تطبيق وفرض قانون الوقاية من الفساد من كل الجرائم الواقعة عمى الموظف
العمومي 



القضاء عمى المحسوبية والعنصرية والواسطة والجيوية واستبداليا بالقناعة الوطنية
وحب الوطن والمساواة.



فرض أقصى العقوبات وكذا تحمل الموظفين المرتكبين ىذا النوع من الجرائم
المسؤولية الكاممة وعدم التساىل معيم وذلك حماية لممال العام

.
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المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
أوال /قائمة المصادر
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 .القران الكريم
 .السنة النبوية
القانوف

 .1قانون رقم  01-06مؤرخ في 20فبراير سنة  ، 2006يتعمق بالوقاية من الفساد
ومكافحتو  ،جريدة رسمية عدد  14بتاريخ  08مارس  2006معدل ومتمم بأمر
رقم  05-10مؤرخ في  26غشت سنة  ، 2010ج ر عدد  50بتاريخ  1سبتمبر

 ، 2010معدل ومتمم بقانون رقم  15-11مؤرخ في  02اوت  ، 2011ج ر
عدد  44بتاريخ  10أوت 2011
 .2االمر  03-06المؤرخ في  2006/07/15المتضمن القانون االساسي العام
لموظيفة العمومية – الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  46الصادرة في
2016/07/16
 .3االمر  155-66المؤرخ في /08يونيو  1966يتضمن قانون االجراءات الجزائية
المعدل والمتمم  ،الجريدة الرسمية العدد  47الصادرة في  26يونيو .1966

 .4االمر  156-55المؤرخ في  8يونيو  1966المتعمق بقانون العقوبات  ،المعدل
والمتمم  ،الجريدة الرسمية العدد  49الصادرة في  11جوان . 1966

 .5االمر رقم  58-75المؤرخ في  26سبتمبر  1975والمتضمن القانون المدني ،
الجريدة الرسمية العدد  78المؤرخ في  30سبتمبر  1975معدل ومتمم بالقانون

 05-07المؤرخ في  13مايو  2007جريدة رسمية رقم  31مؤرخة في  13مايو
2007

 .6القانون رقم  09-01المؤرخ في  ، 2001/06/26الجريدة الرسمية  ،العدد 34
الصادرة في  27يونيو . 2001
 .7المرسوم  59-85واحكام المنشور  5واالمر  03-06المؤرخ في  15يوليو
 2006المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية .

المعاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ :
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 .1ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء األول ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت لبنان ،
سنة 1988
 .2أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف،
المجمد الخامس ،القاىرة  ،مصر بدون تاريخ نشر.

 .3الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن ،دار المعرفة ،الطبعة الثالثة،
بيروت ،لبنان. 2001 ،
 .4الزمخشرؼ ،أساس البالغة ،الطبعة األولى ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع ،بيروت،
لبنان سنة . 2006

ثانيا /قائمة المراجع
.I

الكتب العربية :

 .1أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائرؼ الخاص ،الجزء الثاني ،دار النشر
والتوزيع ،الجزائر 2006 ،
 .2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الوجيز في القانون الجزائي العام  ،الطبعة الثانية عشر  ،دار
ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع – الجزائر . 2012/2013 ،
 .3أحمد محمود نيار أبو سويمم ،مكافحة الفساد ،الطبعة األولى ،دار الفكر ،األردن،
سنة . 2010
 .4احمد أبو الروس ،جرائم السرقات والنصب وخيانة األمانة والشيك بدون رصيد،
الكتاب الثاني ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر  ،سنة . 2001
 .5أبو اليزيد عمى المتيت ،جرائم االىمال  ،الطبعة الثانية  ،مؤسسة الجامعة ،
االسكندرية  ،مصر  ،سنة .2000
 .6بالل أمين زين الدين ،ظاىرة الفساد اإلدارؼ في الدول العربية والتشريع المقارن"
مقارنة بالشريعة اإلسالمية"  ،الطبعة االولى  ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
مصر  ،سنة . 2009
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 .7توفيق الشاوؼ ،محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ،معيد
الدراسات العربية العالمية ،مطبعة الرسالة  ،االسكندرية  ،مصر ،سنة .1958
 .8توفيق ىشام دمحم  ،المسوليات الثالث لمموظف العام  ،التاديبية –الجنائية -المدنية
 :دراسة مقارنة بين النظام الالتيني االنجموسكسوني  ،الطبعة األولى  ،دار الكتاب
الحديث  ،القاىرة  ،مصر ،سنة .2014
 .9توفيق حسن فرج ،مدخل لمعموم القانونية ،النظرية العامة لمحق ،الطبعة األولى،
مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية  ،مصر ،سنة .1978
.10

جمال إبراىيم الحيدرؼ ،أحكام المسؤولية الجزائية ،الطبعة األولى ،مكتبة

السنيورؼ ،منشورات زين الحقوقية ،بغداد ،سنة . 2010

 .11خالد شعراوؼ  ،اإلطار التشريعي لمكافحة الفساد ،دراسة مقارنة لتشريعات بعض
الدول ،مركز العقد االجتماعي ،اإلسكندرية ،مصر  ،سنة . 2003
 .12خالد عبد الفتاح  ،موسوعة المبادؼ القانونية التي اقرتيا المحكمة االدارية العميا ،
القاىرة  ،مصر  ،سنة سنة .1992

 .13رضا فرج ،شرح قانون العقوبات الجزائرؼ ،الكتاب األول ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائرؼ ،الجزائر ،سنة . 1972

 .14سعيد مقدم ،الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد
البشرية و أخالقيات المينة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر . 2010،
 .15سمير التنير ،الفقر والفساد في العالم العربي ،الطبعة األولى ،دار الساقي ،بيروت،
لبنان. 2009 ،
 .16سعد نواف العنزؼ ،النظام القانوني لمموظف العام ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر سنة . 2007
 .17شريف يوسف حممي خاطر ،الوظيفة العامة ،دارسة مقارنة ،الطبعة ال توجد  ،دار
النشر النيضة العربية ،القاىرة  ،مصر  ،سنة .2007

 .18عصام عبد الفتاح مطر ،الفساد اإلدارؼ ماىيتو ،أسبابو ،مظاىره ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر  ،سنة . 2011
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 .19عبد الحق احمد حميش ،مكافحة الفساد من المنظور اإلسالمي ،المؤتمر العربي
الدولي لمكافحة الفساد ،المحور األول ،مكافحة الفساد من منظور إسالمي ،مركز
الدراسات و البحوث ،قسم الندوات والمقاءات العممية ،الرياض. 2003،
 .20عادل ان ازران  ،الفساد في الصفقات العمومية وتأثيره عمى حماية المال العام في

الجزائر  ،الممتقى الوطني السادس  ،دور الصفقات المال العام ،كمية الحقوق
والعموم السياسية  ،المدية يوم  20ماؼ  . 2013غير منشور

 .21عبد العزيز سعد ،جرائم االعتداء عمى األموال العامة والخاصة ،الطبعة الثانية،
دار ىومة لمنشر والتوزيع ،الجزائر  ،سنة .2006
 .22عامر خضير حميد الكبيسي ،الفساد والعولمة تزامن ال توأمة ،المكتب الجامعي
الحديث ،مصر  ،سنة . 2005

 .23عالء الدين عشي ،مدخل القانون اإلدارؼ ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،دار
اليدػ لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة .2010
 .24عمار عوابدؼ  ،األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفييا ،الشركة
الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة . 1989

 .25عبد الحميد الشواربي  ،وعز الدين الدناصورؼ  ،قانون العقوبات واإلجراءات
الجزائية  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر سنة . 2013

 .26عبد هللا اوىايبة ،شرح قانون االجراءات الجزائية الجزائرؼ  ،دار ىومة  ،الجزائر ،
سنة . 2004

 .27عبد العالي حاحة  ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلدارؼ في الجزائر

،أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة دمحم
خيضر بسكرة ،الجزائر  ،سنة الجامعية . 2013/2012

 .28دمحم يوسف المعداوؼ  ،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع،
الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات .الجامعية ،اإلسكندرية  ،سنة  1988مصر .
 .29مميكة ىنان ،جرائم الفساد الرشوة واالختالس وتكسب الموظف العام من وراء
وظيفتو في الفقو اإلسالمي مكافحة الفساد ،مقارنة
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مع بعض التشريعات العربية  ،دار الجامعة الجديدة االسكندرية  ،مصر ،
. 2010
 .30دمحم انس قاسم ،مذكرات في الوظيفة العمومية ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،سنة .1989
 .31دمحم إبراىيم الدسوقي عمي ،حماية الموظف العام إداريا ،دار النيضة العربية،
مصر سنة . 2010
 .32دمحم المدني بوساق ،التعريف بالفساد وصوره من الوجية الشرعية ،دار الخمدونية ،
الجزائر سنة . 2004
 .33محي الدين شوان ،المسؤولية عن حراسة األشياء التي تتطمب عناية خاصة ،دراسة
تطبيقية مقارنة ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان ،سنة . 2012
 .34دمحم أبو العال عقيدة ،االتجاىات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،سنة . 2004
 .35دمحم محمود مصطفى ،الرقابة اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار البداية عمان ،سنة
. 2012
 .36محفوظ لعشب ،المسؤولية في القانون اإلدارؼ ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
 ،سنة .1994
 .37دمحم الصرفي  ،الفساد بين اإلصالح والتطوير اإلدارؼ  ،االسكندرية  ،مصر ،
مؤسسة حواس الدولية  ،الطبعة األولى  ،سنة . 2008
 .38نوفان العقيل العجارمة ،سمطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،
دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،سنة . 2007
 .39نعيم إبراىيم الظاىر ،إدارة الفساد دراسة مقارنة باإلدارة النظيفة ،عالم الكتب
الحديث ،األردن ،سنة .2013
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 .40ىاشمي خرفي ،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب
األجنبية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،الجزائر  ،سنة. 2010
 .41ىاشم الشمرؼ وايثار الفتمي ،الفساد اإلدارؼ والمالي وآثاره االقتصادية

واالجتماعية ،دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان  ،سنة . 2011

.II

الكتبة االجنبية
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?2. Daniel Dommel, face a la corruption :Peut-on l'accepterPeut-on la prévenir-Peut-on la combattre, Paris : Éd.
Karthala, Edition originale KARTHALA،2004
.III

الرسائل الجامعية
 .1بالل خروفي  ،الحوكمة المحمية ودورىا في محافحة الفساد في المجالس المحمية ،
دراسة حالة الجزائر  ،ماجستير  ،تخصص العموم السياسية  ،جامعة ورقمة  ،كمية

الحقوق والعموم السياسية  ،السنة الجامعية . 2011/2010

 2رشيد بوسعي د  ،تطوير اإلداء المؤسساتي آلليات مكافحة الفساد في الجزائر ،
ماستر عموم سياسية تخصص تنظيم سياسي وادارؼ  ،كمية الحقوق والعموم
السياسية  ،جامعة قاصدؼ مرباح بورقمة  ،السنة الجامعية . 2014/2013

 3عبد القادر جبريل فرج جبريل ،الفساد اإلدارؼ عائق اإلدارة و التنمية والديمقراطية
 )،رسالة ماجستير( ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي  ،سنة . 2010

90

انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو
في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد 60-60

 4عنترة بن مرزوق ،الرقابة اإلدارية ودورىا في مكافحة الفساد اإلدارؼ في اإلدارة
الجزائرؼ ،دراسة ميدانية لوالية برج بوعريريج مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق

والعموم السياسية برج بوعريريج ،الجزائر ،السنة الجامعية . 2018/2017
 5عباس زواوؼ ،الفساد اإلدارؼ في مجال الصفقات العمومية ،أطروحة دكتواره ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة ،الجزائر  ،سنة جامعية . 2013 /2012

 6عبد العزيز صبرؼ  ،المسؤولية الجنائية  ،مجموعة محاضرات ألقيت عمى طمبة
الماجستير بكمية الحقوق الجزائر ،السنة الجامعية  ، 2013/2012غير منشورة.

 7سميحة بعيسي ،أساليب مكافحة الفساد اإلدارؼ في اإلدارة المحمية ،مذكرة ماستر ،
كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة  ،الجزائر ،سنة جامعية . 2013 /2012

 8سموػ تيشات ،أثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية
الجزائرية ،دراسة حالة جامعة أدمحم بوقره-بومرداس( رسالة ماجستير ( في العموم
االقتصادية والتجارية والتسيير ،بومرداس ،سنة الجامعية . 2011/2010

 9وداد مسعودؼ ،الفساد في الوظيفة العامة ،مذكرة ماستر  ،كمية الحقوق والعموم
السياسية ،بسكرة ،الجزائر  ،سنة الجامعية . 2013 /2012

 10وسيمة بن بشير ،ظاىرة الفساد اإلدارؼ والمالي في مجال الصفقات العمومية في

القانون الجزائرؼ ) رسالة ماجستير(. ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،تيزؼ وزو،
السنة الجامعية . 2013/2012

 11كريمة مزغيش ،أحكام المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ ،مذكرة ماستر ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة . ،الجزائر السنة الجامعية . 2012/2011

 12لبنى دنشن  ،جريمة االختالس والتبديد في التشريع الجزائرؼ  ،مذكرة ماجستير ،
كمية الحقوق والعموم السياسية ،بسكرة ،الجزائر ،سنة . 2008
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.IV

المجالت :

 .1حنان إبراىيمي ،قراءة في أحكام المادة  25من القانون  01-06المتعمق بالوقاية من
مكافحة الفساد  ،مجمة االجتياد القضائي  ،العدد  ، 5كمية الحقوق لمعموم السياسية،
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اإلدارؼ في المؤسسات العمومية الجزائرية  ،الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية
لمحد من الفساد المالي واإلدارؼ ،كمية العموم االقتصادية ،بسكرة يومي  3و  2ماؼ
 ،2012غير منشورة.
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المواقع االلكترونية

 .1الموقع االلكتروني ( Tapez le nom de la société,(http://
www.droit1Fr1netتقدير التعويض في المسؤولية المدنية.
 .2دمحم عبد الرحمان بوزبر ،المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتباريين عن جرائم غسيل

األموال ،دراسة تاصيمية مقارنة لمقانون رقم  35لسنة  ، 2002بشأن مكافحة عمميات
غسيل االموال . http:// www. Algeiedroit.fd.bz
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