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 باسم امم ام الرحبام الرحسمم
م اِحُدِ ييَظ ُدسْلم  الَّن باِم أَظيْلِدي  َظ َظ َظ ْلم  ِحَظب  َظ اْل َظ ْللِم  اْل َظلِّرم ِفي  اْل َظ َظباُدم  ﴿َظ َظلَظم

 ممنماورةم ال م41 اييمم اَظ َظل  ُدسْلميَظلْلِج ُدواَظ﴾ عَظِحلُدو   ا ِ ي  َظ ْل َظم
: ٍقذٍخ

 صوره بتجريم غالبية وذلك الجنائية سياستو في اإلداري الفساد لمكافحة كبيرة أىمية المشرع أولى       لقد
 01-06 رقم القانون بموجب وذلك العامة، اإلدارة وعمل سير عمى كبيرا تيديدا تشكل والتي ومظاىره
 لؤلحكام كامبل فصبل خصص والذي ومكافحتو ، الفساد من الوقاية قانون والمتمم،والمتضمن المعدل

 بأحكام الظاىرة ىذه آليات مكافحة أيضا المشرع دعم كما اإلداري، الفساد لمكافحة الموضوعية لمتجريم و
 المستوى عمى المجرمة الفساد اإلداري ألفعال القضائية المتابعة إجراءات بدقة بين حيث وقمعية، إجرائية
 أفرد كما الموجودات، الدولي واسترداد التعاون آليات خبلل من الدولي المستوى عمى وكذا الوطني،
. مرتكبيو وردع اإلداري الفساد من لمحد متطورة جد عقابية سياسية

 أو العقوبات واستبداليا قانون من الوظيفية الجرائم أغمب إلغائو رغم و المشرع أن المبلحظ       والشيء
 ىذه مجال مكافحة في سياستو أن إال ومكافحتو، الفساد من الوقاية قانون ىو مستقل قانون إلى نقميا

 جرائم إعادة صياغة إلى األدنى حدىا في تراوحت وقد جذريا، اختمفت الجديد القانون ظل في الظاىرة
 أما التقميدية، الفساد اإلداري أفعال بعض نطاق توسيع إلى المتوسط حدىا وفي الكبلسيكية اإلداري الفساد
 اليدايا تمقي جريمة عمى غرار جديدة إداري فساد جرائم استحداث حد إلى وصمت فقد األقصى حدىا في

. المصالح تعارض و المشروع غير واإلثراء
. اإلطار النظري لموضوع الفساد: الجزء األول

. مفيوم الفساد أنواعو واآلثار المترتبة عميو: المحور األول
: تعريف الفساد:      أوال

 يجرم في لم كما ، 2006 سنة قبل يستعمل لم إذ الجزائري، التشريع في جديد الفساد مصطمح إن    
 2004سنة  الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية عمى الجزائر تصديق بعد أنو غير العقوبات، قانون

 تكييف عمييا لزاما كان ، 2004 أفريل 19 :في المؤرخ  04/128 رقم الرئاسي بموجب المرسوم
 01/06رقم  ومكافحتو الفساد من الوقاية قانون فصدر االتفاقية، وىذه يتبلءم بما الداخمية تشريعاتيا
 .مظاىره بمختمف الفساد جرم الذي و والمتمم المعدل 2006 فيفري 20 في المؤرخ

 األمم المتحدة اتفاقية منيج نفس انتيج الجزائري المشرع أن نجد أعبله المذكور القانون إلى وبالرجوع    
الفساد  لمكافحة

 اإلشارة خبلل من تعريفو انصرف إلى بأن وصفيا، أو فمسفيا تعريفا الفساد تعريف عدم كذلك اختار أنو إذ
 أعبله، ومكافحتو الفساد من قانون الوقاية من 02 المادة من أ الفقرة تؤكده ما وىذا ، ومظاىره صوره إلى



 جرائم تصنيف يمكن وبالتالي" القانون، من ىذا الرابع الباب في عمييا المنصوص الجرائم كل ىو" :الفساد
المتعمقة  الجرائم حكميا، في وما الرشوة بيا، واإلضرار الممتمكات اختبلس :ىي أنواع أربعة الفساد إلى
 .الفساد جرائم عمى التستر العمومية، بالصفقات
 أثارت جدال والتي لمفساد، الفقيية التعريفات في نفسو يقحم لم عندما الجزائري المشرع فعل     وحسنا

نما فحسب، القانون فقياء بين ليس كبيرا  ما أن غير.واالجتماعية اإلنسانية العموم فقياء مختمف بين وا 
 التي الصور دون باقي فقط، الفساد وصور مظاىر بعض إلى أشار أنو الجزائري المشرع عمى يعاب
 ....والمكافأة إلخ الواسطة،والمحسوبية، مثل خطورتيا، رغم مباحة وتبقى التجريم، مجال عن تخرج
: أنواع الفساد:ثانيا

بتطور  وتتطور القانون ينظميا التي اإلنساني، النشاط مجاالت تنوع بقدر تتنوع الفساد     فمظاىر
 الفساد،كما جرائم رأسيا وعمى الجرائم، من الكثير ارتكاب من تسيل أصبحت التي التكنولوجية، الوسائل
 أنواع  أن.والمتخمف منيا المتقدم بين تمييز دون الدول كل لتغزو العولمة من األخيرة ىذه استفادت
 :التفرقة بينيا ،لذلك أرتأينا التقسيم التالي يصعب بينيا فيما متشابكة و متداخمة الظاىرة ىذه وصور

 :التنظيم  درجة حسب الفساد- 1   
 شخصي سموك تعبرعن التي العرضية، و الصغيرة الفساد أشكال كافة ويقصد بو :العرضي الفساد - أ

 األدوات سرقة والمحاباة، والمحسوبية، االختبلس، مثل ىذا و باإلدارة، عام نظام عن تعبر مما أكثر
 .الصغيرة المبالغ بعض أو المكتبية،

 و إجراءات من خبلل المختمفة اإلدارات و المنظمات و الييئات في ينتشر ما :المنّظم الفساد ب-
 . كيفية إنياء و دفعيا آلية و الرشوة مقدار خبلليا من تعرف محددة، و مسبقة ترتيبات

 صفقات وىمية، طريق عن الحكومية الممتمكات و لؤلموال النطاق واسع نيب ىو و :الشامل الفساد ت-
 المصمحة العامة، بدعوى خاصة مصالح إلى عامة ممتمكات تحويل صورية، سمع أثمان تسديد أو

.  ...الرشاوى
 :فيو المنخرطين األفراد انتماء حسب الفساد- 2
 التي العمومية الييئات جميع و الحكومية اإلدارة في المنتشر الفساد ىو و :العام القطاع فساد -أ   

 المصالح و األغراض ألجل العام المنصب استغبلل يتم فيو و التنمية، معوقات أكبر من ىو و تتبعيا،
. الشخصية

 السياسة مجريات عمى لمتأثير الخاص القطاع نفوذ استغبلل يعني و :الخاص القطاع فساد -ب   
 شخصية مصمحة تحقيق ألجل ىذا و ىدايا، و رشوة من الوسائل مختمف باستعمال لمدولة، العامة

  ...إعانة عمى الضريبة،والحصول من كاإلعفاء
 : الحجم حيث من الفساد-3



المسؤولين  كبار بو ويقوم لئلدارة، العميا الوظيفية الدرجات في ينتشر فساد وىو :الكبير الفساد -    أ
 الدولة لتكميفو الفساد أنواع أخطر وىو كبيرة، اجتماعية أو مادية أىداف لتحقيق والموظفين في الدولة

مبالغ ضخمة 
ما  وعادة قيمتيا في محدودة وعوائد منافع تستيدف التي الفساد بممارسات يتعمق :الصغير الفساد -   ب
 المقابل المالي أن كما الموظفين، صغار قبل من ويرتكب والمنخفضة الدنيا الوظيفية المستويات في ينتشر
 في الحصول التعجيل مقابل تقدم التي تمك مثل الطواعية، الرشاوى تحتو وتندرج ما، حد إلى بسيطا فيو
 الزمة تقديم وثائق عن لمتغاضي أو معينة، مينة نشاط مزاولة ترخيص أو مثبل، البناء تراخيص عمى

 .معاممة النجاز
 : االنتشار ناحية من الفساد- 4

 اإلقميمية لمدولة الحدود بذلك يتجاوز وعالميا واسعا مدى يأخذ الفساد من النوع ىذا :الدولي الفساد -   أ
 كمنظمة التجارة الدولية، والمنظمات الجنسيات، المتعددة الشركات :منيا متعددة وأدواتو القارات، وحتى

 ...الدولي النقد وصندوق الدولية،
 صغار فساد كونو عن ال يخرج و ، الدولة داخل ينتشر الذي الفساد ذلك وىو :المحمي الفساد -   ب

  .بشركات أجنبية وجرائميم مخالفاتيم في يرتبطون ال ممن واألفراد، الموظفين
 : فيو نشأ الذي لممجال طبقا الفساد- 5
ال  تجعمو بصورة سموكياتو في االنحطاط إلى بالمرء يؤدي الذي الفساد ذلك ىو :األخالقي الفساد -أ

 إلى أقل بذلك فينحط ورغباتو لنزواتو فيستسمم المخموقات، من غيره عن بو اهلل ميزه الذي عقمو، يحكم
. لآلداب المخالفة والسموكات والفاحشة، الرذيمة انتشار ذلك عن وينتج والمراتب، الدرجات

 .األمة لدى العامة الثوابت عن جماعة أي خروج بو ويقصد :الثقافي الفساد - ب
 تربية الفرد المجتمع ليا أوكل التي االجتماعية المؤسسات يصيب الذي الخمل ىو :االجتماعي الفساد -ت

 .العمل ومؤسسات والجامعات والمدرسة كاألسرة وتنشئتو،
و  الحقوق ضياع إلى يؤدي مما القضائية، الييئات يصيب الذي االنحراف وىو :القضائي الفساد -ث

 2 ..الزور وشيادة والرشاوى، اليدايا وقبول والواسطة، المحسوبية :صوره أبرز ومن الظمم، تفشي
 .مشروعة غير ألىداف الحاكمة النخب قبل من العامة السمطة استخدام إساءة ىو :السياسي الفساد -ج
لبلحتكارات  واالستغبللية المنحرفة بالممارسات الفساد من النوع ىذا يتعمق و :االقتصادي الفساد -ح

مصمحة  حساب عمى خاصة اقتصادية منافع تحقيق تستيدف التي األعمال، وقطاعات االقتصادية
 غياب الرقابة نتيجة الممارسات ىذه وتحدث بيا، تسيم التي المضافة القيمة مع يتناسب ال بما المجتمع

  .االقتصادي لممناخ والمنظمة الحاكمة والقواعد الضوابط ضعف نتيجة أو



 تنظم التي المالية واألحكام القواعد ومخالفة المالية، االنحرافات مجمل في ويتمثل :المالي الفساد -خ
 ،مثل غسل المالية الرقابة بأجيزة الخاصة التعميمات مخالفة و ومؤسساتيا، الدولة في المالي العمل سير

 ... النقدية العممة تزييف الضريبي، والتيرب األموال
 المخالفات التي وكذا التنظيمية، أو والوظيفية اإلدارية االنحرافات مجموع بو ويقصد :اإلداري الفساد -  د

 .وظيفتو لميام تأديتو أثناء العام الموظف عن تصدر
: أسباب الفساد اإلداري:ثالثا

:      أىم أسباب الفساد اإلداري تتمثل في اآلتي
 :اإلداري لمفساد اإلدارية األسباب- 1

 أو وأخرى مقاومة ومحفزة مشجعة ظروف فمو لممنظمة، الداخمية بالبيئة وثيق ارتباط اإلداري لمفساد     إن
 ومخمصة، كفاءة .ذات  قيادة قبل من تدار والتي عمميا وأساليب نظميا في المتطورة والمنظمات رافضة،

 .ونظميا إدارتيا في المتخمفة المنظمة من بالفساد التموث من ذاتيا حماية عمى أقدر
 :اإلداري الجياز تضخم-   أ

القطاع  في ممحوظا توسعا الماضي القرن من التسعينات منتصف منذ العربية الدول معظم     عرفت
ىذه  التوسع عممية أن غير العامة، الخدمات عمى الطمب حجم في المفرطة لمزيادة استجابة الحكومي
 الموظفين في عدد الكبيرة الزيادة خبلل من اإلداري الجياز تضخم إلى أدى الذي األمر حدودىا، تجاوزت

 منيا تداخل سمبية آثار إلى أدى مما بو تقوم الذي النشاط لحجم النسبي الثبات مع العموميين
 سياسة اتبعت والجزائر خاصة عامة العربية الحكومات لكون التضخم سبب ويرجع.االختصاصات

. االرتجالي التوظيف االجتماعي
 :اإلداري التنظيم سوء-ب

والمعامبلت  الميام إنجاز يصعب االختصاصات، وتتضارب التنظيم ويفتقد اإلدارة، تسوء    عندما
تحديد  عدم عامل ويعتبر الفاسدين، الموظفين بعض ظيور أمام مفتوحا الطريق يجعل مما اإلدارية،

 .اإلداري لبلنحراف األىم السبب الموظفين بين بدقة وتوزيعيا االختصاصات
 :القرارات صنع في التفويض وعدم المركزية نحو الميل-   ج
 اإلدارية الدنيا، لممستويات التفويض وقصور اإلداري اليرم قمة في والصبلحيات السمطات تركيز يعتبر
 بالمستويات اإلدارية السمطة تركيز أثبتت العممية أن الممارسة إال بالنظام الجزائرتأخذ أن فرغم أىم أحد
  .القرارات ىذه تنفيذ إال األخرى اإلدارية عمى المستويات وما الوزارة في المتمثمة العميا

 :اإلدارة في البيروقراطي الطابع وغمبة اإلدارية اإلجراءات تعقد -د
 العاممين عمى واألفراد اإلدارية المنظمات أىداف لتحقيق فعالة وسيمة اإلدارية اإلجراءات تبسيط       إن

 الخطورة األساسية ولكن ذاتو حد في خطورة لو ليس المحددة واإلجراءات القواعد عمى السواء،فاالعتماد



 سير بيا لعرقمة والتذرع تصرف أي ببل مطمقا اعتمادا عمييا واالعتماد اإلجراءات ىذه تعقيد في تكمن
 . اإلداري العمل

 :اإلدارية والمساءلة الرقابة ضعف -ه
 واألساليب التقميدية بيا القائمة األجيزة وتعدد والمساءلة والمالية اإلدارية الرقابة أنظمة ضعف إن

 الكثير تعتمد الجزائر،حيث في خاصة اإلداري الفساد أسباب أىم من تعد الرقابية األجيزة في المستخدمة
  .الميدانية دون المكتبية المتابعة عمى اإلدارات من
 :اإلداري الجياز في والمسؤولية السمطة تناسب عدم-و

 أن إال المركزية اإلدارة يد في السمطة اإلدارية تركيز ىو الجزائر في المتبع اإلداري النمط أن رغم
 السمطة بين التناسب بعدم يسمى يخمق ما مما الدنيا، األخرى اإلدارية لممستويات تحمل المسؤولية
 .والمسئولية

 :العامة اإلدارة في والترقية التوظيف طرق موضوعية عدم-ز
ليذا  المناسب، غير المكان في المناسب اإلنسان وضع ىو اإلداري الفساد انتشار مظاىر بين      من

 الكفء  الموظف اختيارىا حسن مدى عمى كبير حد إلى يتوقف مياميا تنفيذ في اإلدارة نجاح فإن
 . واستعداداتو وقدراتو التي تتبلءم   ومؤىبلتو الوظيفة في وتعيينو
 .الحكومية الوظائف لبعض والتعيين االختيار في السياسية العوامل تداخل -
 .الجميع أمام العامة بالوظائف االلتحاق فرصة إتاحة عدم -
 .العامة الوظائف شغل في أخرى حساب عمى لفئات أفضمية إعطاء      -

 : المعيشة ومتطمبات االقتصادية لمظروف األجور سياسة مواكبة عدم-ط
لمظروف  مواكبتيا وعدم والمكافآت والحوافز والمرتبات األجور سياسات ضعف أو جمود     إن

 مستمزمات العيش من األدنى الحد توفير عن عاجزة يجعميا المجتمع، في الجذرية والتغيرات االقتصادية
 .مشروعة غير وطرق بوسائل حاجياتيم سد إلى فيضطرون الموظفين، لشرائح الكريم

: وفسادىا اإلدارية القيادات  تخمف-ظ
 يتطمب العمل يكون حيث اإلدارية، القيادات وتخمف المديرين لدى اإلداري بالعمل المعرفة الوثيقة نقص  

تفشي  إلى يؤدي مما العمل، أداء عمى سمبا ينعكس الذي األمر وميارتيم، معرفتيم تفوق معرفة وميارة
 .الفساد من مختمفة أنواع

 :اإلداري لمفساد والقضائية القانونية األسباب- 2
 المصمحة لتحقيق إال تشرع ال القوانين فمعموم أن اإلداري، لمفساد وقضائي قانوني ومنفذ مدخل ىناك  أن

عادة المظموم عمى والظمم الغبن العدالة ورفع إرساء ىي لمقضاء األساسية المصمحة وأن العامة  الحقوق وا 
 والقضائية القانونية المنافذ توفرىا التي واألدوات اآلليات بين ومن ، القانون سيادة لمبدأ استنادا ألصحابيا

 :مايمي نذكر لمفساد



 :اىقىاٍِّ وظىح اىؼبٍخوػذً ثبإلدارح خبصخ مخٍرح تشرٌؼبد إصذار فً اىتسرع-أ  

 عيوب عمى تنطوي حيث ، تشريعات إصدار في والتسرع اإلسراف ىو اإلداري الفساد منافذ أىم بين من
 كثرة وكذا ، القوانين بين والتعارض والنقص والغموض والموضوعية كالتناقض الشكمية القانونية الصياغة
 عمى وعجزىا القانونية المنظومة في خمل إلى يؤدي ىذا كل حداثتيا، التشريعات رغم ىذه عمى التعديبلت
 .اإلدار٘الفساد  من والحد المكافحة

 :اىقىاٍِّ تطجٍق وػذً تؼطٍو-ة

 واألغنياء األقوياء لصالح والتساىل والمجاممة ،والمحاباة القانوني تطبيق خبلل عدم  من ذلك ويظير     
 . المعقدة الروتينية الضعفاء واإلجراءات حساب عمى النفوذ وذوي

 :اىقىاٍِّ ٍِ اىنخٍر وقصىر جَىد -ت

 إداري،فقصورىا أو جنائي مصدرىا كان سواء اإلداري الفساد بمكافحة المتعمقة القوانين ىنا     ونقصد
 والفاسدين مستغميين والمتبلعبين المحتالين منيا ينفذ التي المستجدة الفاسدة لمسموكات تنظيميا وعدم
 ، ىذا لمواقع مواكبة وغير قديمة والتنظيمات القوانين ىذه تكون قد كما عنيا، القانوني السكوت أو الفراغ

 من والردعية لمحد العقابية باإلجراءات المصحوبة الصارمة واألنظمة التشريعات سن عدم إلى باإلضافة
 . اإلداري الفساد

 :والتقميدية المعقدة الروتينية باإلجراءات واألمنية القضائية اإلدارة تمسك -ث
ثبات  والتحقيق التحري في التقميدية باألساليب األمنية والجيات القضائية المؤسسة تتمسك     حيث وا 

وتبييض  الرشوة وعصابات الفساد شبكات تستخدميا التي الحديثة لممستجدات مواكبتيا عدم و التيم
  .العقاب من الفاسدين من الكثير إفبلت إلى يؤدي الذي األمر األموال،

 :القضائي الجياز فساد -ج
نما فقط، اإلداري الجياز عمى مقتصرا ليس الفساد إن  وتتحقق ىذه القضائية المؤسسة إلى يمتد قد وا 

 .الجناة من طرف سمك القضاء بحماية الحالة
 :اإلداري والفساد االنتخابات - د

 كسب ومحاوالت ليا، التبرعات وجمع واستقطاب المؤيدين االنتخابات خبلل من السياسي الفساد يحدث
 تبدأ والتي انفراد، عمى شريحة كل واحتياجات مع مطالب تتبلءم أو تنسجم التي بالوسائل الناخبين تأييد
 نقدية بمبالغ الناخبين من األصوات بشراء وتنتيي المرشح لبلنتخابات، قبل من الزائفة الوعود بتقديم
 أنفقيا التي المبالغ استعادة من تمكنو التي السبل عن بالبحث نفسو ممزما المرشح يجد وبعدىا وعينية

 .الحكم إلى لموصول
: آثار الفساد اإلداري:رابعا

سياسية  أو اقتصادية كانت سواء والمجاالت األصعدة جميع عمى وخيمة سمبية آثار اإلداري لمفساد      
ن فيو اجتماعية، أو إدارية أو  السمبية التي اآلثار أن إال كسبا، إداريا المنحرفين بعض ورائو من جني وا 



 إذ مرض خطير أنو إذ الفساد، وراء من ىؤالء يجنييا التي الفوائد من بكثير أكثر المجتمع عمى تنعكس
 .محالة ال دمره ما مجتمع في انتشر
 :يمي فيما السمبية اآلثار أىم حصر ويمكن      

 :السمبية االقتصادية اآلثار- 1
 :يمي ما نذكر المجال ىذا في السمبية اآلثار أبرز ومن كبير، عمى االقتصاد تأثير الفساد     أن

 :االقتصادي النمو عمى الفساد أثر -أ
 شتى فيو بطرق البعيد،و  المدى االقتصادي  عمى النمو ويعرقل يضعف اإلداري الفساد         أن

 دون مزايا اقتصادية عمى لمحصول السعي فرص زيادة طريق عن واألجنبي المحمي، االستثمار يضعف
 يؤدي المشجعة لبلستثمار،كما الحوافز ويقمل الثقة، عدم من جو يخمق كما المجتمع، مصمحة مراعاة
 من المشروع وتزيد عمى إضافيا عبئا تمثل إنما الكبيرة الفساد مدفوعات ألن الربح، تقميل إلى الفساد

 .باالستثمار ضارة ضريبة البعض يعتبرىا بل تكاليفو،

 ألن األساسية، البنية بجودة اليبوط من إليو يؤدي بما االقتصادية، التنمية من الفساد يضعف       كما
يتم  اإلنتاج تدعم أساسية بنية إلقامة العامة المشروعات إليو توجو أن ينبغي كان التي الموارد جزء من
 تقوم بتمك التي الحكومية األجيزة في لممنفذين الخاص االستيبلك إلى الفساد عبلقات خبلل من توجيييا

  .المسؤوليات
 واالستثمار، ومن االدخار معدالت تراجع إلى يؤدي حيث الوطني، الدخل نمو عمى سمبا الفساد يؤثر كما
  .الدخل إلى المضافة القيمة زيادة عدم ثم

 :اىؼبٍخ اإلٌراداد ػيى اىفسبد أحر -ة

 حيث يمجأ الجمركية، والرسوم الضرائب خاصة العامة، اإليرادات خفض إلى اإلداري الفساد يؤدي      
 يستفيدوا والجمارك حتى الضرائب لمفتشي والعموالت الرشاوى دفع إلى االقتصاديين المتعاممين من الكثير
 دفع من التيرب الكامل حتى أو الضريبية التزاماتيم قيمة خفض حد إلى تصل خاصة، معاممة من

 الحين بين منيا التي يستفيد الضريبية اإلعفاءات إلى ىذا باإلضافة الحاالت، بعض في والرسوم الضرائب
الدولة وضياع لمواردىا مما  لخزينة المستحقة المالية اإليرادات من ضخمة بخسارة  مما  يؤدي  .واآلخر

 والتعميم والصحة كاإلسكان حيوية قطاعات يمس الذي اإلنفاق العام ينتج عنو خفض

 :االستخَبر ػيى اىفسبد تأحٍر -د

في  الخوض عن البعد األجانب المستثمرون يفضل حيث االستثمار، مناخ عمى سمبا الفساد يؤثر
 البيئة التي تؤدي قد كما أقل، عمييا الفساد تأثير ألن الخدمية األنشطة إلى والميل اإلنتاجية االستثمارات

 ىو يكون الفساد وشفافة،حيث واضحة قوانين أو ضوابط أو لمعايير تخضع ال والتي الفساد فييا يتحكم
 بذلتيا التي المجيودات رغم الجزائر والتراخيص وفي والصفقات الحقوق عمى لمحصول الفعالة الوسيمة
 وتوفير الضريبية اإلعفاءات أو باالستثمار القوانين المتعمقة بتعديل سواء وتشجيعو االستثمار لترقية الدولة



 الذي الفساد من تعاني االستثمارية البيئة ألن نظرا باءت بالفشل الجيود ىذه أن إال المبلئمة، الظروف
 .الميادين مختمف في انتشر

 :األسؼبر ػيى اىفسبد تأحٍر-ث 

 من التكمفة، نوعا تعتبر اإلداريين، لمموظفين المشاريع أصحاب يدفعيا التي والعموالت الرشاوى      إن
 ، نياية المطاف في المستيمك يتحمميا بحيث ىؤالء، يعرضيا التي والخدمات السمعة قيمة إلى تضاف
 يدفع والتوزيعية، فالمستيمك اإلنتاجية الكفاءة عمى سمبا والتأثير الموارد تخصيص سوء إلى يؤدي وىذا
 عمى لمحصول دفعو إلى الذي يضطر اإلضافي الريع بسبب الحقيقية تكمفتيا من أعمى لمسمعة سعرا

 الذي السعر من ىاما جزءا بأن الكفاءة اإلنتاجية وتتأثر تقديميا، الموظف يحتكر التي المزية أو السمعة
 ريع عمى يستحوذ وسيط إلى ولكن إلى الحكومة، أو الخدمة أو السمعة منتجي إلى يقدم ال المستيمك يدفعو

  .التبادل عبلقة في موقعو بسبب إضافي
 :اىسيجٍخ اىسٍبسٍخ اَحبر -2

 األنظمة، األمر و والقوانين الدساتير تعطل حيث السياسية، الفوضى انتشار إلى يؤدي الفساد شيوع    إن
 النتزاع الواقع وسيمة أمر وفرض القوة لغة وتصبح والموائح، القوانين بأحكام االلتزام عدم عمى يشجع الذي

 تستخدم ما السياسية وعادة المنازعات في والحاسمة بيا المعترف ىي العنف لغة وتصبح الحقوق،
 في النظام فوزىم يتوقع من واعتقال حقيقية ديمقراطية أو سياسية ممارسة أي لمنع االعتقاالت

من  تعاني التي فالدول متبلزمتان، وعمميتان يفترقان ال توأمان والفساد السياسي االستقرار االنتخابات،وعدم
 .اإلداري الفساد معدالت ارتفاع من تعاني نجدىا السياسي االستقرار عدم
: اآلثار اإلدارية السمبية- 3     
 المقابل أخبلقيات في وتدني اإلداري، الجياز داخل السمبية القيم انتشار ىو اإلداري الفساد آثار بين من

 القيم بعض ويمكن حصر وفعاليتو اإلداري الجياز أداء كفاءة في مباشرة يؤثر الذي األمر العامة، الوظيفة
: يمي فيما السمبية
 التعيين أو عند الموضوعية مراعاة لعدم نظرا الحكومية، األجيزة في اإلدارية الكفاءة وتراجع تدني -    أ 
 في المناسب الرجل وضع والمحسوبية،وعدم المحاباة و القرابة عمى يعتمد التعيين عمى أساس أن الترقية،
لى اإلنتاج ومستوى اإلداري مردودية الجياز وتراجع تدىور إلى يؤدي الذي األمر المناسب، المكان  وا 
 .التنمية تعثر

 .اإلدارية المستويات مختمف في العامة الوظائف توريث ومحاوالت االنتيازية  انتشار -    ب
خبلص والء و مستوى  تدني-    ت نوعية  تدني إلى أدى مما الحكومي، لمجياز العموميين الموظفين وا 
  .منو لممستفيدين الجياز يقدميا التي الخدمة أو المنتج وجودة



 بالسمطة وعدم الرؤساء استبداد عمى العبلقة ىذه تقوم حيث والمرؤوس، الرئيس بين العبلقة إفساد-    ث
 وحل المشكبلت، لمواجية القرار اتخاذ في المرونة وعدم الجمود إلى يؤدي ما وىو مرؤوسييم، في ثقتيم
 .المواطنين مصالح تعطيل إلى يؤدي مما

 الذي األمر ، العميا والمؤىبلت الخبرات وأصحاب الكفاءات ىجر إلى اإلداري الفساد يؤدي -     ج
 .اإلدارية األجيزة وفعالية كفاءة عدم إلى يؤدي

يؤدي  مما ليا، موازي آخر مستوى بخمق وذلك الرسمية السمطة إخفاق إلى اإلداري الفساد  يؤدي–د     
. وىيبتيا قدرتيا بذلك فتفقد الرسمية، السمطة تتخذىا التي القرارات بعض فعالية عدم إلى

لؤلىمية  واستظيارا إمعانا المواطنين، مصالح تعطيل إلى اإلداري الجياز موظفي يعمد قد  كما -ذ      
التصرفات  ىذه ومثل المصالح ىذه في تتحكم التي وحدىا ىي أيدييم بين التي السمطة أن عمى وتدليبل

 .الموظفين العموميين بيا يتحمى أن يجب التي والقيم المثل مع إطبلقا يتفق ال سيئا بيروقراطيا سموكا تعد
: اآلثار القانونية السمبية لمفساد-4

 فًٛب َجًهٓب نهدٔنت ٔانمعبئٛت انمبََٕٛت انًُظٕيت يٍ كم عهٗ ٔخًٛت آثبر انفسبد نظبْزة إٌ       

  :ٚهٙ

وذلك  العقاب، من اليروب عمى الفاسدين وتساعد الكافي، الردع تحقق ال جديدة تشريعات إصدار -أ 
 .قانونية ثغرات من ما تشتممو لكثرة

األمنية  باألجيزة العاممين من تنفيذىا عمى القائمين فساد نتيجة القوانين تطبيق وفاعمية جدوى عدم - ب
 .والقضائية الرقابية و

 أعٍٛ يٍ جزائى يخحصالث إخفبء انفبسدٍٚ نًحبٔنت َخٛجت األيٕال غسٛم جزائى ظٕٓر -ث

 .األيُٛت األجٓزة

تفقد  حتى المحاكمة، و العدالة إجراءات عرقمة إلى المفسدون يمجأ حيث المحاكمة، إجراءات بطء- ث.
 .القانونية المسؤولية من لمتيرب ممتوية أساليب باستخدام منيا المقصود العام الردع القضية

 عن نشاط ناتجة أموال من بجمعو قاموا ما صحبة ذوييم، مع الببلد لخارج المتيمين وفرار ىروب -ج  
. اإلداري الفساد

 

: اىفسبد ٍنبفحخ فً واإلقيٍٍَخ اىذوىٍخ اىجهىد تطىر : الثاني المحور

 السمبيةاٜثبر أْى أحد ْٕٔ نهحدٔد، عببزة يشكهت خبصت اإلدار٘ ٔانفسبد عبيت انفسبد أظحٗ نمد    
 ظاىرة ىو معينين،بل سياسي أو اقتصادي بنظام أو واحدة بدولة يتعمق داخميا محميا شأنا يعد فمم لمعولمة،

 يشكل وأصبح طريق النمو، في السائرة أو منيا المتقدمة كانت سواء والدول المجتمعات كل مست دولية
 وعمى وأمنيا، استقرارالمجتمعات عمى ومخاطر مشاكل من يطرحو لما الدول لمختمف إزعاج عامل بذلك
 المنظمات أجمعت لذلك.لمخطر القانون حكم وسيادة التنمية ويعرض والعدالة األخبلقية القيم تراجع

 منظمات وكذا الحكومية وغير الحكومية والوطنية واإلقميمية الدولية والييئات



 الفساد ممقاة مكافحة فمسؤولية ، بينيا فيما بالتعاون وذلك ومواجيتو مقاومتو ضرورة عمى المدني المجتمع
 المناسبة لمتصدي والتشريعات االستراتيجيات و االتفاقيات وضع عمييا يجب التي الدول جميع عاتق عمى
. لو
: اىَتحذح األٌٍ هٍئخ-1 

أضرار  يٍ انظبْزة نٓذِ ٔنًب انفسبد آفت حمشٙ بسبب اندٔل حعٛشٓب انخٙ انكبزٖ نهًعبَبث َظزا
المالية  الجرائم و المنظمة الجرائم بمختمف الظاىرة ىذه ارتباط أن كما مجتمعاتيا، عمى وخيمة

 ىيئة األمم أعضاء دول كل بين الدولي التعاون إلى الحاجة ظيرت ليذا خطورتيا، من زاد واالقتصادية
 ىذه ولقد أثمرت الظاىرة، ىذه مكافحة خبللو من يمكن جامع إطار إلى لموصول جيودىا وتضافر المتحدة
 اإلطبلق أىميا عمى و الدولية االتفاقيات و القرارات و المبادرات من مجموعة وضع خبلل من الجيود

 القرار) 2003أكتوبر    31 في العامة الجمعية اعتمدتيا التي الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ىو
 المستوي المؤتمر رفيع في عمييا التصديق باب وفتحت (2003أكتوبر 31 في  المؤرخ58-04 رقم

. 2005 ديسمبر .14 التنفيذ حيز ودخمت 2003 ديسمبر 11 و 09 بين بالمكسيك بميريدا المنعقد
 :اىذوىٍخ اىشفبفٍخ ٍْظَخ- 2

 الفساد في مكافحة مجال في وفعالية نشاطا الحكومية غير الدولية المنظمات أكثر من المنظمة ىذه تعد
 :ومنيا الفساد لمحاربة مبادئ عدة عمى المنظمة أكدت برلين وقد ومقرىا 1993 سنة أنشأت وقد العالم،
 لتحقيق لممنظمة المحمية الفروع دعم و الفساد، مقاومة في لو مصمحة من كل مع التحالف إلى الحاجة
 في خاصةً  لمفساد، الميمكة باألضرار العام الوعي وزيادة ونشر المعمومات وتحميل تجميع و ميمتيا،
. النامية الدول
 :اىفسبد ظذ ىيجرىَبٍِّ اىؼبىٍَخ اىَْظَخ -ت

مبادئ  بتعزيز معنية منظمة يْو كندا في عقد دولي برلماني مؤتمر في المنظمة ىذه     تأسست
 المنظمة بدور وتقوم بمدا،ً  72 من برلماني 250 من أكثر لتضم توسعت وقد والشفافية والنزاىة المساءلة
 البرلمانين في قدرة تفعيل عمى فتعمل اإلقميمية فروعيا أما البرلمانيين، مختمف بين العالمي التنسيق
. الفساد قضايا مواجية

 :اىذوىً اىجْل:راثؼب -3

تتضمن  ومحاصرتو، الفساد مواجية في الدول لمساعدة خطة 1996 عام منذ الدولي البنك       تبنى
 عمى أنظمة إصبلحات إدخال والثاني وعواقبيا وأسبابيا الفساد ظاىرة تشخيص :أوال ىي عناصر ثبلثة
 والمنظمات غير المدني المجتمع إشراك وثالثا واالقتصادية واإلدارية التشريعية النواحي من الدولة

. الفساد مكافحة في اإلعبلم ووسائل الحكومية
 االقتصبدٌخ واىتٍَْخ اىتؼبوُ ٍْظَخ- 4

 انفسبد ٔ انزشٕة يكبفحت َطبق فٙ اندٔنٛت انُبحٛت يٍ لٛبد٘ بدٔر اظطهعج دٔنٛت يُظًت ْٔٙ   

 1989 عبو يُذ



 األوروثٍخ، اىَجهىداد- 5

 لمجمس أوربا الوزارية المجنة إصدار ىو المجال ىذا في اإلطبلق عمى األوربية الجيود أىم أن غير   
في  بستراسبوغ الموقعة الفساد حول الجنائية االتفاقية :ىي األولى المشيورتين لبلتفاقيتين

 بيا الممحق اإلضافي البرتوكول ،وكذا2002-07-01في  التنفيذ حيز دخمت  والتي27/01/1999
 الفساد حول المدنية االتفاقية ىي الثانية و 2005-02-01في  التطبيق حيز ،ودخل15-05-2003

.            2003- 11-01في   التنفيذ حيز   ودخمت1999- 11-04في  بستراسبوغ الموقعة
 :األٍرٌنٍخ اىذوه ٍْظَخ- 6 

 االتفاقية البمدان بإبرام ليا وتصدت الفساد ظاىرة خطورة مبكرا األمريكية الدول منظمة أدركت      لقد
 وتدعوىذه ، 1997 مارس 06 في النفاذ حيز ودخمت 1996 مارس في الفساد لمكافحة األمريكية
 من اإلجراءات الوقائية من مجموعة تتضمن كما الدولية والرشاوى المحمي الفساد تجريم إلى االتفاقية
    .المجرمين والتحقيقات وتسميم المعمومات وتبادل أطرافيا بين التعاون وتنظيم وتيسير تعزيز وكذا الفساد

 :اىفسبد وٍنبفحخ ىَْغ اإلفرٌقٍخ اىجهىد -7

التحالف  اجتمع عندما 1999 فيفري 23 في بواشنطن بدايتيا كانت الجيود ىذه أن بداية     نشير
 اإلفريقية لمدول انجاز أىم أن غير.الفساد لمكافحة التعاونية األطر مناقشة ألجل إفريقيا أجل من العالمي

 الدول رؤوساء طرف من الفساد ومكافحة .لمنع  اإلفريقي اإلتحاد اتفاقية ىي لمفساد التصدي مجال في
   .                               2003 جويمية في بمابوتو اإلفريقي االتحاد وحكومات

 :اىفسبد ىَنبفحخ اىؼرثٍخ اىجهىد -8

التي  والخبرات العربية التعاون اتفاقية إلى ترجع الفساد مواجية في العربية المجيودات أول        إن
 المعمومات والخبرات تبادل في العربية الدول بين التعاون لتعزيز 1983 سنة العربية الدول جامعة أقرتيا

 التعاون دول مجمس بين األمنية االتفاقية وكذا والرشوة، الفساد مكافحة مجال في القضائية والمساعدة
 المعمومات تبادل من خبلل الدول ىذه بين الجريمة لمكافحة 1995 سنة أقرت التي العربي الخميج لدول

. المجرمين وتسميم والخبرات
     اىتمت الجزائر كذلك بيذه الظاىرة الخطيرة أال وىي الفساد اإلداري وتفشي الجريمة اإلقتصادية 
بشكل رىيب وعميو حاولت بكل ما في وسعيا التصدي ليذه اآلفة عمى كل المستويات خاصة بإدخال 

 إلى أن  عمدت...العديد من التعديبلت عمى القوانين المعنية منيا قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية 
 01-06 رقم القانون إصدار إلى الجزائر
 .ومكافحتو الفساد من لموقاية الوطنية الييئة تنصيب عمى الثالث بابو في نص والذي

 العام المال عمى المحافظة آليات وتعزيز الفساد مكافحة إلى الرامية لمجيود وتدعيما انو      غير
 قام ومكافحتو الفساد من الوقاية قانون أنشأىا التي الييئة عمى غمبت التي الوقائية الطبيعة وبالنظر الى

 تدعيم تم بموجبو والذي ومكافحتو الفساد من الوقاية لمقانون المتمم 05-10 :األمررقم المشرع بإصدار



 عممياتية لمبحث أداة وىو الفساد لقمع الوطني الديوان ىو ثاني بجياز الفساد لمكافحة المؤسساتية الترسانة
 .الفساد جرائم ومعاينة

 سياسة  مكافحة تعتري كانت التي النقائص عمى قضى قد الجزائري المشرع يكون الديوان وباستحداث
.  والديوان الييئة من كل اختصاص وحدود معالم اتضحت وبالتالي 01-06رقم القانون ظل في الفساد

 
. اإلطار التطبيقي لموضوع الفساد: الجزء الثاني

 اإلداري اىفسبد جرائٌ  جٍَغ فً اىَفترض مرمِ اىؼبً اىَىظف ٍفهىً: األوه اىَحىر

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا – :" عرفو قانون الفساد صراحة بقولو : الموظف العمومي - 1    
أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحمية المنتخبة ، سواء أكان معينا أو منتخبا 

.، دائما أو مؤقتا ، مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر بصرف النظر عن رتبتو أو أقدميتو  
كل شخص أخر تولي ولو مؤقتا ، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ، ويساىم بيذه الصفة في خدمة - 

ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخري تممك الدولة كل أو بعض رأسماليا ، أو أية 
مؤسسة أخري تقدم خدمة عمومية، كل شخص أخر معروف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا 

  .لمتشريع و التنظيم المعمول بيما
  :    فمصطمح الموظف العمومي كما جاء في القانون المتعمق بالفساد يشمل أربع فئات وىي 

 .ذوو المناصب التنفيذية و اإلدارية و القضائية- أوال      
  :الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا و يقصد بو - 1
 . أعضاء الحكومة- ج. رئيس الحكومة- ب. رئيس الجميورية- أ

 96 من الدستور 158بغض النظر عن اإلجراءات المتبعة في المتابعة المنصوص عمييا في المادة 
  :الشخص الذي يشغل منصبا إداريا يقصد بو - 2

  كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائما أو مؤقتا في وظيفتو مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر 
 : بصرف النظر عن رتبتو أو أقدميتو و ينطبق ىذا التعريف عمى فئتين

:   العمال الذين يشغمون منصبيم بصفة دائمة - أ
 2006 يوليو 15 المؤرخ في 03-06و يقصد بيم الموظفون بالمفيوم التقميدي كما عرفيم القانون رقم 

المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية في المادة الرابعة منو حيث ينطبق ىدا التعريف عمى 
 .األعوان الذين يمارسون نشاطيم في المؤسسات و اإلدارات العمومية

 من القانون المذكور المؤسسات 2و يقصد بالمؤسسات واإلدارات العمومية حسب الفقرة الثانية من المادة 
العمومية و اإلدارات المركزية في الدولة و المصالح غير المركزية التابعة ليا و الجماعات اإلقميمية و 

المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي و الميني 
و المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي و التكنولوجي و كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع 



  . مستخدموىا ألحكام ىذا القانون
:   العمال الذين يشغمون منصبيم بصفة مؤقتة-ب  

 ويقصد بيم عمال اإلدارات و المؤسسات العمومية الذين ال تتوفر فييم صفة الموظف بمفيوم القانون 
 . اإلداري كاألعوان المتعاقدين و المؤقتين

 )يقصد بو القضاة كما عرفيم القانون األساسي لمقضاء : الشخص الذي سيشغل منصبا قضائيا - ج
.  المتضمن القانون األساسي لمقضاء2004-09-06 المؤرخ في 11-04القانون رقم 

  : ذوو الوكالة النيابية: ثانيا 
: الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا يقصد بو- 1

 .العضو في البرلمان بغرفتيو سواء كان منتخبا أو معينا-    أ
 . المنتخب في المجالس الشعبية المحمية البمدية والوالئية بما فييم الرئيس-  ب
  : من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختمط:   ثالثا  

   يتعمق األمر بالعاممين في الييئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات ذات رأس المال 
المختمط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية و الذين يتمتعون بقسط من المسؤولية ىنا 
أي إن تسند لمجاني ميمة معينة أو مسؤولية من رئيس أو مدير عام إلى رئيس مصمحة أو يتولى وكالو 

مثل أعضاء مجمس اإلدارة في المؤسسات العمومية االقتصادية باعتبارىم منتحبين من قبل الجمعية 
  . العامة
 : من في حكم الموظف: رابعا 

    يقصد بيده الفئة كل شخص أخر معرف بأنو موظف عمومي أو في حكمو طبقا لمتشريع و التنظيم 
المعمول بيما و ينطبق ىدا المفيوم عمى المستخدمين العسكريين و المدنيين لمدفاع الوطني و الضباط 

  . العموميين
من القانون األساسي العام 2أما المستخدمون العسكريون و المدنيون لمدفاع الوطني فقد استثنتيم المادة    

لموظيفة  
 فبراير المتضمن القانون 28 المؤرخ في 02-06العمومية من مجال تطبيقو و يحكميم األمر رقم 

األساسي العام  
 1و إما الضباط العموميين فإن تعريف الموظف العمومي كما ورد في الفقرة  ، لممستخدمين العسكريين

 من قانون مكافحة الفساد ال يشمميم كما ال ينطبق عمييم تعريف الموظف كما ورد قي القانون 2و
األساسي لموظيفة العامة و مع ذلك فإنيم يتولون و وظيفتيم بتفويض من قبل السمطة العمومية و 

يحصمون الحقوق و الرسوم المختمفة لحساب الخزينة العامة األمر الذي يؤىميم لكي يدرجوا ضمن من في 
. حكم الموظف العمومي



 :  يتعمق األمر أساسا ب و
 المتضمن تنظيم مينة 2006- 02 -20 المؤرخ في 02-06من القانون 03الموثقين  المادة  -1   

 . الموثق
 المضمن تنظيم 2006-02-20 المؤرخ في 03-06 من القانون 04المادة : المحضرين القضائيين  -

 .مينة المحضر
 المضمن تنظيم 1996-01-10 المؤرخ في 02-26 من القانون 05المادة : محافظي البيع بالمزايدة  -

 .مينة محافظ البيع بالمزايدة
 المتضمن 1995- 03-11 المؤرخ في 13- 95 من األمر رقم 04المادة : المترجمين الرسميين  -

  تنظيم مينة المترجم
:  موظف عمومي أجنبي -  2
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا : " ج عمى أنو /2عرفو قانون الفساد في المادة     

أو قضائيا لدى بمد أجنبي سواء كان معينا أو منتخبا ، و كل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بمد 
  ". أجنبي ، بما في ذلك لصالح ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية

و  وينطبق ىذا التعريف عمى مفيوم الموظف العمومي كما عرفتو منظمة األمم المتحدة لمكافحة الفساد
كل مستخدم مدني دولي  )من المادة الثانية من االتفاقية بأنو  (ج)يستخمص مما نصت عميو الفقرة 

 .وبالتالي فكل العاممين في المنظمات والييئات والكيانات الدولية ىم من قبل الموظفين الدوليين
 : موظف مؤسسة دولية عمومية  -  3 
 في فقرتيا د كما 2ويتحدث المشروع ىنا عن الموظف وليس الموظف العمومي ،وقد عرفتو المادة   
 كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن لو مؤسسة من ىذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنيا:"يمي
والمقصود بالمنظمات الدولية العمومية ،المنظمات التابعة لؤلمم المتحدة والمنظمات التابعة لمتجمعات ."

 .الدولية الجيوية
: اإلداري اىفسبد جرائٌ :اىخبتً اىَحىر

 من بالوقاية ٔانًخعهك 20/02/2006 فٙ انًؤرخ 01-06بموجب القانون رقم المشرع أعاد     لقد
 ولكن العقوبات، قانون في واردة كانت والتي الفساد اإلداري جرائم بعض عمى النص ومكافحتو، الفساد

 الصفقات جرائم نجد الجرائم، ىذه بين ومن اآلفة، ليذه الطبيعة الخاصة مراعاة حاولت جديدة، بصياغة
 .الرسم أو الضريبة في القانوني غير والتخفيض وجريمة اإلعفاء الغدر وجريمة العمومية

 
 
 
 



 :اىرشىح جرٌَخ  :األوه اىَجحج

 الرشوة وحدة ونظام الرشوة ثنائية نظام :النظامين بأحد لمرشوة تجريميا في التشريعات أخذت      
 الفاعل باعتباره العمومي الموظف يرتكبيا واحدة جريمة إال فييا يرى فبل الرشوة وحدة لنظام فبالنسبة
 .االشتراك شروط توافرت متى شريك مجرد فيو الراشي ليا،أما األصمي
 عمى يقوم فيو الفرنسي، القانون غرار عمى الجزائري، القانون بو أخذ الذي الرشوة، ثنائية نظام      أما

 :متميزتين تشمل جريمتين الرشوة أن
 .السمبية الرشوة تسميتيا عمى اصطمح وقد العمومي، الموظف جانب من سمبية،   األولى، -
 .االيجابية الرشوة تسميتيا عمى اصطمح وقد المصمحة، صاحب جانب من ايجابية،  الثانية،  -

 :وأرمبّهب اىؼَىٍٍٍِ اىَىظفٍِ رشىح :األوه اىَطيت

 الدولية المنظمات وموظفي األجانب العموميين الموظفين فييم بمن العموميين، الموظفين رشوة     تأخذ
 .اإليجابية والرشوة السمبية الرشوة :العمومية،صورتين

 المادة)السمبية  لمرشوة نص :نصان يحكميا العقوبات قانون ظل في العموميين الموظفين رشوة      كانت
. االيجابية  لمرشوة (129المادة )ونص (126

بيذا الخصوص  ،20/02/2006 المؤرخ في /01 06  الرشوة مكافحة قانون يميز ما     وأىم
 إفراد مع ، 25 المادة وىو واحد نص في االيجابية والرشوة السمبية الرشوة صورتي جمع ىو الخصوص

 العموميين الموظفين لرشوة مميز حكم تخصيص مع العمومي الموظف رشوة في وحصرىا صورة بفقرة كل
. 28 المادة وىو العمومية الدولية وموظفي المنظمات األجانب

  .(المرتشي الموظف جريمة) السمبية الرشوة :األول         الفرع
 الفعل ىذا كان بعدما الفساد، مكافحة قانون من   25 /2المادة في عميو والمعاقب المنصوص وىو الفعل

 .العموميين الموظفين برشوة األمر يتعمق عندما ،الممغاة 126 المادة في العقوبات في قانون مدرجا
 :ثبلثة المرتشي جريمة أركان أن الفساد مكافحة قانون من 2/25 المادة  من     يستفاد

 .عموميا موظفا يكون أن المرتشي  صفة -
 .مستحقة غير مزية قبول أو  طمب -
 .أدائو عن االمتناع أو واجباتو من عمل أداء عمى المرتشي حمل المزية تمك من الغرض يكون  أن -

 الجاني صفة : أوال       
 .عموميا موظفا الجاني يكون أن السمبية الرشوة تقتضي

 المادي الركن:      ثانيا
 االمتناع أو وظيفتو أعمال من بعمل قيامو نظير مستحقة غير مزية "قبولو" أو الجاني "بطمب" ويتحقق

 االرتشاء، ولحظة االرتشاء، ومحل اإلجرامي، النشاط :أساسية عناصر أربعة إلى الركن ىذا ويتحمل.عنو
 .من الرشوة والغرض



 :اإلجرامي النشاط -1
 .الطمب أو القبول :الصورتين إحدى في اإلجرامي النشاط      يتمثل

 أو وظيفتو ألداء مقاببل فيو يطمب العمومي لمموظف المنفردة اإلرادة عن يصدر تعبير ىو:الطمب -أ
 صاحب من قبول يصدر لم ولو  ويكفي الطمب  لقيام الجريمة  متى توافرت باقي أركانيا حتى خدمتو ،
 ويشكل" العمومية، السمطات بإببلغ وسارع رفض صاحب المصمحة ولو حتى بل المصمحة، أو الحاجة
 الطمب ىذا أن إلى يرجع ذلك في والسبب التامة، الجريمة عن ال يتميز ىنا فالشروع ،"تامة جريمة الطمب

 كتابيا، أو شفويا الطمب يكون  وقد.واستغبلليا بالوظيفة والخدمة االتجار معنى عن يكشف ذاتو حد في
 يقوم أن ويستوي .أو لغيره، لنفسو المقابل الجاني يطمب أن ويستوي .ضمنا أو صراحة يكون قد كما

 .ولحسابو باسمو آخر بمباشرتو يقوم شخص أن أو بالطمب نفسو الجاني
 صاحب من عرض ىناك يكون أن المرتشي العمومي الموظف جانب من القبول يفترض:القبول -ب

 .مصمحة لو قضى ما إذا المنفعة أو اليدية بتقديم بتعيده عن إرادتو فيو يعبر الحاجة
 عرضو من العارض قصد لو كما ،فقط الظاىر في ولو جديا الحاجة صاحب عرض يكون أن    ويشترط

 .الرشوة بجريمة متمبس الموظف ضبط العمومية يسيل لمسمطات أن
 العرض ىذا مثل الموظف قبل ولو حتى الرشوة جريمة تقوم فبل الظاىر الجدي العرض انتفى إذا    أما
 العرض أن ىو ىنا فالظاىر لصاحبو، معين بعمل قيامو لقاء  فوائد" بإعطائو صاحب الحاجة يعد كأن
 __.جدي غير

 صاحب عرض بقبول العمومي الموظف تظاىر ما فإذا ،جديا الموظف قبول يكون أن يشترط     كما
 تكون ال قبولو عن عبرفييا التي إرادتو بالجريمة فإن متمبسا ضبطو العمومية ليمكن السمطات الحاجة
 أو شفويا يكون أن القبول في  ويستوي.الرشوة جريمة عميو تقوم الذي القبول يتوافر ال ثم ومن جدية،
 كان سواء القبول صورة في الرشوة جريمة  وتتحقق.ضمنيا أو صحيحا باإلشارة، أو بالقول مكتوبا،

 .بعد فيما فائدة بالحصول عمى وعدا أو بالفعل الجاني تسمميا ىدية أو ىبة موضوعو
 صاحب امتنع أن ييم ال ثم ومن ، "النتيجة عن النظر بصرف" والطمب القبول صورة في الجريمة وتتم

 .إرادتو عن مستقمة ظروف ذلك دون حالت إذا أو بوعده الوفاء عن بإرادتو الحاجة
 صور إلى بالنظر القبول، صورة في الرشوة في الشروع تصور يستحيل:الرشوة جريمة في الشروع -   ت
 التي التحضيرية المرحمة في تكون أن أو تامة الجريمة تكون أن فإما الجريمة، في ىذه اإلجرامي النشاط

 دون وحال طمب الموظف عن صدر لو كما الطمب صورة في متصور الشروع ،ولكن عمييا عقاب ال
 في الشروع يتحقق  وىكذا.فيو الموظف إلرادة دخل ال األسباب من الحاجة بسبب صاحب إلى وصولو
 لقاء من منفعة عميو الحصول يريد ما فييا كتب رسالة المرتشي حرر ما إذا الطمب صورة في الرشوة
إذا  أيضا الطمب في الشروع ويتوافر عميو، قبض الحاجة لصاحب لتسميميا تأىبو وعند معين، بعمل قيامو
 .الحاجة صاحب إلى وصوليا قبل العمومية السمطات طرف من وضبطت الرسالة الموظف أرسل



 :االرتشاء محل- ث
، "مستحقة غير مزية" في الفساد مكافحة قانون من  20/2  المادةحسب ويتمثل المقابل، بو يقصد االرتشاء    محل
 .المرتشي منيا يستفيد أخرى منفعة أية أو ىدية أو ىبة أو وعد أو عطية عن تتحدث الممغاة ع ق 126 المادة وكانت

 أو صريحة تكون وقد معنوية، أو مادية طبيعة ذات تكون فقد وصور معاني عدة المزية تأخذ:المزية مدلول *
 .محددة غير أو محددة مشروعة، غير أو ضمنية،مشروعة

 ذىب أو كساعة عيناً  ماالً  تكون فقد تحصى، ال عديدة وأمثمتيا مادية المزية تكون فقد :والمعنوية المادية المزية 
ذات  تكون وقد ذلك، إلى وما مجاناً  بعمل القيام يكون وقد المرتشي لمصمحة مالي اعتماد فتح أو شيكا تكون وقد أوسيارة،
كحصول  .الراشي لسعي نتيجة قبل ذي من أفضل المرتشي وضع فييا يصير التي الحالة في كذلك وتكون ،معنوية طبيعة

استعمال  بعد الراشي إلى ذلك بعد ويرده منو يستفيد شيء أي إعارتو أو لترقيتو السعي أو ترقية عمى المرتشي الموظف
 .مثبل سيارة كإعارتو األجل طويل
ما  صورة في مستمرة وتكون مستقرة، ضمنية تكون قد كما ، ظاىرة صريحة المزية تكون وقد:والضمنية الصريحة  المزية
في  أو الموظف، يدفعيا مخفضة أو زىيدة أجرة مقابل أو السكن أجرة الراشي ويتحمل لموظف مسكنا الراشي استأجر إذا
 المزية تكون مقابل وقد دون سيارتو لو أصمح أو أثاثا لو صنع لو كما "أجر دون لمموظف عمل بأداء الراشي قيام صورة"

 عقارا منو أو اشترى ثمنو من بأقل عقارا لمثاني األول باع لو كما المرتشي صالح في بشروط الراشي مع تعاقد صورة في
 .ثمنو من بأكثر
ذاتيا فيجوز  في مشروعة غير أو مشروعة المزية تكون أن يستوي:المشروعة وغير المشروعة المزية

 .رصيد بدون شيكا أو مسروقة أشياء أو أن تكون مواد مخذرة
 نما محددة المزية تكون أن يشترط ال :المحددة وغير المحددة المزية  .لمتحديد قابمة تكون أن يكفي وا 
ذا  عميو حصل ما يكون كأن الرشوة، جريمة تقع الشروط باقي وتوافرت السابق بالمعنى المزية تحققت وا 

 بين تجمع التي القرابة صمة تبررىا ىدية كان أو ومحقق حال دين سداد إال ىو ما المتيم بالرشوة الموظف
 .والموظف الحاجة صاحب
ن  أن فاألصل المرتشي، عمييا يحصل التي المنفعة أو المال لقدر معينا حدا يشترط لم المشرع كان     وا 
 يعد ال ثم ومن الموظف بو يقوم الذي العمل أىمية مع متناسبة قيمتيا األقل عمى أو تكون قيمة ليا تكون
 الفائدة لظآلة وذلك اممة،لمجا سبيل عمى موظف إلى قيوة أو قطعة حموى أو سيجارة تقديم منفعة

 .عميو المتحصل

 حق من يكن لم إذا كذلك وتكون مستحقة، غير المزية تكون أن يجب :المزية استحقاق عدم -   ج
ن حتى العمومي الموظف يعاقب سبق، ما عمى  وبناء.العمومي تمقييا الموظف  وعد الذي العمل كان وا 
 ويقبضو ماال يطمب الذي الموظف القبيل ىذا ومن أجرا، مقرر لو غير العمل ىذا مادام مشروعا بأدائو
 .وظيفتو صميم في يدخل بعمل لمقيام
 أو لنفسو المزية (العمومي الموظف) المرتشي يطمب أن األصل :المزية يتمقى الذي الشخص -    ح
 الرشوة تقدم أن الجائز فمن ذلك ومع المصمحة، صاحب لمراشي الخدمة قيامو بأداء نضير لنفسو يقبميا
 أو نفسو الموظف لصالح ذلك كان سواء" :أنو عمى 25-2المادة حرصت كما غيره، شخص إلى



 المزية، إليو تقدم آخر شخصا المرتشي الموظف يعين أن فمن المحتمل ، "آخر كيان أو شخص لصالح
 .المزية تقديم الشخص سبب ىذا يعمم ال وقد قريبا، أو صديقا يكون قد

 معاونتو، أو الراشي أو المرتشي بمساعدة الجريمة ارتكاب في إما شريكا مساىم الغير،    وقد يكون ىذا
 أحكام عميو ارتكا بيا،تطبق في يتدخل أن دون الرشوة من مستفيد مجرد يكون إما قد.بينيما يتوسط كأن

. أركانيا توافرت متى جنحة من عمييا المتحصل األشياء إخفاء ج بشأن.ع. ق387 المادة
 :الرشوة من الغرض-خ 
 :بيانيا اآلتية الظروف وفي الشروط وفق لو، مجاممة الراشي، رغبة عن النزول في يتمثل .

 .واجباتو من عمل أداء عن االمتناع أو عمل ألداء مزية يطمب أو الجاني يقبل أن السمبية الرشوة تقتضي
 إيجابيا موقفا المرتشي الموظف يتخذ أن الجريمة تقتضي:عنو االمتناع أو إيجابي لعمل المرتشي أداء*
 .سمبيا موقفا أو
 الحاجة صاحب مصمحة بو تتحقق إيجابي بسموك العمومي الموظف قيام يفيد معين عمل أداء يكون فقد

 يصدر الذي القاضي أو تحريره، عميو الواجب من محضرا ليحرر ىدية أو ماال يأخذ الذي كعون الشرطة
 .معينة منفعة عمى حصولو لمقانون نظير مطابقا حكما

 العمومي الموظف جانب من سمبي سموك عن عبارة الحاجة صاحب ينتظره الذي العمل يكون      وقد
 السمطة نطاق في العمل كان ولو االمتناع ويتحقق .الوظيفي العمل أداء عن االمتناع يتخذ صورة بأن

 . منفعة أو فائدة مقابل كان امتناعو أن العمومي طالما لمموظف التقديرية
 االمتناع أي بالعمل، القيام في التأخير صورة متخذا جزئيا يكون فقد تاما االمتناع يكون أن يشترط     وال

 .التأخير ىذا مثل الحاجة مصمحة تقتضي حين وذلك لو المحدد في الوقت أدائو عن
 تسميم عن امتناعو نظير ىدية أو ماال بالتبميغ المكمف يقبل أن االمتناع طريق عن الرشوة أمثمة ومن

 إشعار يرسل ال أن نظير ىدية الضرائب موظف يمتقي أن أو باألمر، لممعني بالحضور أو تكميفا استدعاء
 .مستحقة بضريبة المطالبة

 أن الفساد مكافحة قانون من 25-2المادة تشترط :المرتشي وظيفة أعمال من العمل يكون أن يجب *
  يكون
 .اختصاصو في يدخل مزية لقاء أدائو عن يمتنع أو المرتشي يؤديو الذي العمل
 اختصاص من العمل فخروج لمقانون العمل مطابقة وعدم االختصاص عدم بين التمييز من ىنا بد     وال

 شيئا الرشوة يفقد ال لمقانون مطابق غير كونو أن حين في الرشوة جريمة عناصر أحد ينفي مبدئيا الموظف
 .عناصرىا من

 اختصاص في يدخل الذي العمل في األمر تحصر ال إلغائيا، قبل ج،.ع.ق من 26 المادة    وكانت
 لو تسيل أن وظيفتو شأن من كان إذا الشخصي اختصاصو عن الخارج العمل ليشمل تتعداه الجاني،بل

 .لو تسيمو الممكن أن من كان أو أداءه



 :االرتشاء لحظة -د
 أدائو، عن االمتناع أو المطموب العمل أداء قبل "قبوليا" أو "المزية طمب" يكون أن الجريمة لقيام يشترط
 عن امتنع أو المرتشي أداه الذي لمعمل سابقا قبوليا أو المزية طمب كان إذا إال الرشوة ال تقوم ثم ومن
 عنو، االمتناع أو العمل أداء بعد جاء أي الحقا، قبوليا أو المزية طمب إذا كان إما لمراشي، إرضاء أدائو
 .الحالة ىذه في لمرشوة محل فبل
 (الجنائي القصد)  الركن المعنوي  :ثالثا

 .واإلرادة العمم عنصري من يتكون الذي القصد توافر لقياميا يقتضي قصدية جريمة    الرشوة
 قانون من 2 المادة بمفيوم عمومي موظف أنو فيعمم الجريمة، أركان جميع بتوافر المرتشي يعمم أن يجب

 الوظيفي العمل نظير َقبميا أو طمبيا التي المزية وان منو، المطموب بالعمل مختص وأنو مكافحة الفساد،
 انتقى السابقة العناصر بأحد العمم انتفى فإذا القبول أو الطمب عند بذلك أن يعمم ويجب مستحقة، غير

 . الجنائي القصد
 انو اعتقد أو تعيينو بقرار بعد يبمغ لم لو كما عمومي موظف بأنو المتيم عمم انتقى إذا لذلك    وتطبيقا

 إذا كذلك القصد وينتفي لديو، متوفرا القصد يعد فال بو أبمغ مرور إشعار عمى بناء من وظيفتو عزل
 امتناعا أو لعمل مقاببل وليس بريء لغرض كانت إليو المقدمة اليدية أن أو اعتبر مختص غير انو اعتقد
 .مستحق تمقاه أن ما اعتقد إذا أو منو الحاجة صاحب ينتظره

  .منيما لكل تحديده سبق الذي لممعني وفقا القبول أو الطمب إلى الموظف إرادة تتجو أن     ويجب
 من مبمغا الحاجة صاحب يدس حين الجنائي القصد ينتفي ثم ومن اإلرادة، ال تتوافر لذلك     وتطبيقا

عادتو المبمغ ىذا رفض إلى الفور عمى فيسارع في مكتبو، أو مبلبسو في أو الموظف يد في المال  أو وا 
 قبول إلى لديو اإلرادة باتجاه الموظف تظاىر إذا حالة ما في أيضا القصد يتوافر وال .عنو السمطات تبميغ

 متمبسا ضبطو عمى الرشوة والعمل بعارض اإليقاع الحقيقية في قاصدا الراشي يقدمو الذي العرض
 .العمومية السمطات قبل من بالجريمة

 ذلك مطموب غير فيو الخاص القصد أما الجريمة، لقيام يكفي بيانو، السابق النحو عمى:العام     والقصد
 .العام الجنائي القصد عناصر أحد ىو الذي العمم عنصر في تدخل استغبلليا أو بالوظيفة نية االتجار أن

 حق في يثبت أن يجب الطمب، حالة ففيالقبول  أو الطمب لحظة الجنائي القصد يتوافر أن     ويشترط
 سبيل عمى كان لممال أن طمبو ثبت فإن بوظيفتو، االتجار مقابل ذلك بأن المنفعة طمبو وقت المرتشي
 .الرشوة جريمة تقوم ال فأداىا بوظيفتو تتعمق أمامو لمدائن مصمحة عرضت ثم مثبل، القرض
 مقابل بو وعد ما أو المنفعة أو المال بأن عالما وقتذاك المرتشي يكون أن يتعين ،القبول حالة وفي

 عمبل الموظف باشر إذا الرشوة جريمة تقوم ال العمم بيذا مرتبط غير القبول جاء فإذابالعمل  االتجار
 .بوظيفتو يتعمق



 أن أيام بعد تبين ثم أصدقائو، أو أقاربو أحد من إليو      والموظف الذي  يستمم ىدية معتقدا بأنيا مرسمة
 جريمة عن يسأل ال ، باليدية ويحتفظ بأعمالو، تتعمق خاصة مصمحة ليم الذين احد األفراد ىو مرسميا
 ارتكاب "لحظة" في أن ذلك بو، يعتد وال "الحق قصد" العمم بيذا لديو توافر القصد الذي ألن الرشوة
 توافر إثبات بمكان الصعوبة من أنو  والواقع."متوفر القصد" يكن لم قبول اليدية اإلجرامي النشاط
 النيابة عاتق عمى اإلثبات يبقى كل األحوال وفي .توافره عدم أو السابقة بالعناصر الجنائي القصد
  .العام
 (الراشي جريمة) اإليجابية الرشوة :الثاني الفرع

 .الفساد مكافحة قانون من 1-25  المادة في عميو والمعاقب المنصوص الفعل    وىو
ذ  عن يختمف فاألمر بوظيفتو، المرتشي الجاني الموظف يتاجر أن تقتضي السمبية الرشوة جريمة كانت وا 
 الموظف عمى  يعرض الراشي الذي بشخص فييا األمر يتعمق التي االيجابية الرشوة في جريمة ذلك

 ومن.لو توفيرىا الشخص ذلك بإمكان منفعة عمى حصولو نظير غير مستحقة مزية المرتشي العمومي
 فإن ،عمومياً  موظفا يكون أن وىي الجاني، في معينة صفة تقتضي السمبية الرشوة كانت أخرى، ناحية

. اإليجابية الرشوة جريمة في معينة صفة يشترط لمالمشرع 
 توافر تقتضي المرتشي جريمة أي اإليجابية الرشوة أن الفساد مكافحة  من1-25المادة  من يستفاد  

: اآلتية األركان
 المادي الركن :أوال

 بأداء قيامو مقابل إياىا منحو أو عميو عرضيا أو مستحقة غير بمزية العمومي الموظف بوعد    ويتحقق
 المادي السموك :أساسية عناصر ثبلثة إلى الركن ىذا عنو ويتحمل االمتناع أو أعمال وظيفتو من عمل

 .الراشي وغرض والمستفيد
 :المادي السموك -أ

 الوعد يكون أن يشترطمنحيا  أو عرضيا أو بمزية الوعد :اآلتية الوسائل إحدى باستعمال      ويتحقق
 .محددا يكون الوظيفة وأن بواجبات اإلخبلل عمى العمومي الموظف تحريض منو الغرض يكون وأن جدياً 
 مرتفعة، عالمة عمى حصولو مقابل المال من بمبمغ أستاذه يعد الذي الجامعي الطالب راشيا يعد وىكذا

 يعرض الذي الشخص راشيا ويعد.الجريمة لتمام يكفي الوعد فبمجرد بالرفض، الوعد قوبل إن ويستوي
ال يعفي وظيفتو، أعمال من عمل أداء عمى لحممو العمومي لمموظف يعطييا أو ىدية  إذا إال العقاب من وا 
 .ج.ع.من ق 48 المادة ألحكام وفقا مقاومتيا استطاعتو في ليس بقوة الجريمة ارتكاب عمى مضطرا كان
 الوعد تم لو فسيان مباشر، غير أو مباشر بشكل منحيا أو عرضيا أو بالمزية الوعد يكون أن ويستوي    
 إلى بادر الذي ىو الراشي يكن ولو حتى الجريمة وتقوم.الغير طريق عن أو لمموظف العرض مباشر أو

نما الرشوة  .غيره من المبادرة كانت وا 
 :المزية من المستفيد-ب



 يكون أن الجائز من ولكن المزية، من المستفيد ىو المقصود العمومي الموظف يكون أن     األصل
. معنويا أو طبيعيا الشخص ىذا يكون وقد المقصود، الموظف آخر غير شخصا المستفيد

 :المزية من الغرض-ت    
 وبذلك "واجباتو من عمل أداء عن االمتناع أو عمل أداء" عمى العمومي الموظف حمل في     ويتمثل

ذا.الغرض في السمبية الرشوة مع الرشوة االيجابية تشترك  اإليجابية الرشوة في الشروع تصور كان وا 
ما تامة الجريمة تكون أن فإما الوعد، صورة في يستحيل  الشروع فإن التحضير، في مرحمة تكون أن وا 
 .والعطية العرض صورتي في متصور

 .(الجنائي القصد)  الركن المعنوي :ثانيا
 إلى إرادتو تتجو وأن الجريمة أركان بتوافر يعمم ،أن السمبية الرشوة جريمة تتطمبو الذي القصد نفس وىو

 ..أو القبول الطمب
 :الرشوة جريمة عقوبة :ثالثا

 مكافحة قانون من 25 المادة في عمييا المنصوص الذكر السالفة الجرائم ارتكب من كل     يعاقب
 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات ( 10 ) عشرة إلى ( 02 ) من سنتين بالحبس الفساد

 .دج 1.000.000

 

 :العمومية األموال اختالس جريمة :الثاني المبحث
 :الجريمة     أركان

 الذي ،العمومي الموظف وىو المفترض الركن عن فضبل معنوي وركن مادي ركن عمى الجريمة تقوم
 .تعريفو لنا سبق
 المادي الركن :أوال

 أو تبديدىا أو إتبلفيا أو بسببيا، أو وظائفو بحكم الجاني عيد بيا التي الممتمكات اختبلس في يتمثل
 .شرعي غير نحو عمى استعماليا أو حق وجو بدون احتجازىا

 حق وجو بدون واالحتجاز والتبديد واإلتبلف االختبلس وىي صور خمس يأخذ :المجرم  سموك-   أ
 .شرعي غير عمى نحو واالستعمال

  األمانة سبيل عمى "وقتية حيازة" من عميو المؤتمن المال حيازة األمين تحويل بو ويقصد: االختالس 
 ..لديو  المودع المال عمى يستولي الذي البنك مدير القبيل ىذا ومن ،"حيازة نيائية" إلى

  صبلحيتو، كإعدام  أو قيمتو الشيء يفقد الذي الحد بمغ إذا شتى بطرق ويتحقق اإلتبلف :اإلتالف
  .جزئيا بو اإلضرار أو الشيء إفساد عن ويختمف عميو والقضاء الشيء 



  فيو بالتصرف أو باستيبلكو حيازتو من عميو أؤتمن الذي المال بإخراج قام متى ويتحقق: التبديد 
 المكمف الضبط كاتب القبيل ىذا ومن لمغير، ىدية أو ىبة يقدمو أو يرىنو أو كأن يبيعو المالك تصرف
 .اليبة أو بالبيع يتصرف فييا الذي اإلثبات وسائل بحفظ
فحسب، تبديده أو الشيء عمى باالستيبلء لمجريمة المادي الركن يتوافر ال:حق وجو بدون  االحتجاز 
 مجال توسيع إلى الودائع، عمى المشرعحفاظا عمد إذ حق، وجو وبدون عمدا باحتجازه يتحقق أيضا بل

 االحتجاز ىذا قبيل ومن لخدمتيا، المال أعد التي المصمحة يعطل أن من شأنو التصرف إلى التجريم
 الخزينة في الزبائن حساب في إيداعيا من بدال حسابو الخاص في الزبائن أموال يودع الذي الموثق
 .العامة
الممتمكات، استعمال في بالتعسف الصورة ىذه في الجريمة تتحقق :شرعي غير نحو عمى  االستعمال 

 رئيس االستعمال ىذا قبل ومن ، غيره، لفائدة أو الشخصي لغرضو المال الجاني أن يستعمل ويستوي
 إلى اقتنائيا مكان من بضاعتو لنقل البمدية شاحنات إحدى التجار أصدقائو ألحد يسمم البمدية الذي

 عمى شرعية غير بطريقة استعمالو مجرد يكفي بل المال عمى االستيبلء الجريمة ىذه تقتضي وال.متجره
 .بيانو سبق الذي النحو
 :الجريمة محل -ب 

 :كاآلتي الجريمة محل الفساد مكافحة قانون من 29 المادة حددت
 والسندات والمستندات ، منقولة أو مادية أو معنوية كانت سواء ،أنواىا بكل الوحدات وىي : الممتمكات 

. بياالمتصمة  الحقوق وجود أو الموجودات تمك ممكية تثبت التي القانونية
 من الجريمة محل المال يكون وقد معدنية، أو ورقية كانت سواء "النقود" بيا ويقصد : األموال 

 كتابة لدى الزبائن قبل من المودع كالمال الخاصة األموال من أو لمدولة ممكيتيا التي ترجع العامة األموال
 .الموثق لدى الزبائن وودائع المحضر بين يدي المودعة المتقاضين وأموال الضبط

  التجارية واألوراق والسندات األسيم في المتمثمة المنقولة القيم ويقصد أساسا :المالية  األوراق .
  ن مادية قيمة األشياء ليذه تكون أن واألصل :قيمة ذات األخرى  األشياء  القيمة نستبعد ال كنا وا 

 ومن بالمال، لمتقويم قاببل الشيء يكون أن عمى النص، في المادية القيمة المشرع لعدم تخصيص األدبية
 العمومية لئلدارات األطراف يدفعيا التي الوثائق مختمف أو القضائية األخرى،اإلجراءات األشياء ىذه قبيل

 .حق عمى الحصول أو حالة إلثبات
 :الجريمة بمحل الجاني عالقة -  ت

 مكافحة قانون من 29 المادة في عمييا المنصوص االختبلس لجريمة المادي الركن لقيام    يشترط
 أو بسببيا، أو وظيفتو بحكم العمومي لمموظف سمم قد الجريمة محل السند أو يكون المال أن الفساد
. وظيفتو وبين لممال الموظف حيازة بين السببية صمة تتوافر أن آخر بمعنى



 لمموظف الناقصة الحيازة" في دخل قد المال يكون أن أي :لمموظف سمم قد المال يكون أن  يجب" 
 صاحب ليس بأنو الموظف تسميم الناقصة الحيازة  وتفترض.المال عمى الفعمية تتحقق بسيطرتو التي
نما المال  الذي الغرض في استعمالو أو المال عمى ممزم بالمحافظة وأنو ولحسابو صاحبو باسم يحوزه وا 
 .القانون بو يرخص ما حدود في المال صاحب عينو
المال صاحب جعمت التي ىي الجاني وظيفة أن أي :بسببيا أو الوظيفة بحكم التسميم يتم أن  يجب 

 أن أي ،الوظيفة بحكم التسميم يكون أن األصل.المال بذلك إليو عيد لما الوظيفة تمك مالو، فموال يسممو
 الوظيفة، بحكم التسميم قبيل ومن .اختصاص الجاني في ويدخل العمل مقتضيات من المال استبلم يكون
 .عمومية ىيئة لحساب صندوق أمين أو العمومي المحاسب يتسممو الذي المال
 ولكن الموظف اختصاص دائرة من المال يخرج الحالة ىذه وفي ،الوظيفة بسبب التسميم يكون    وقد
 قدم ماال أو وثائق يستمم الذي التحقيق قاضي ككاتب المال، استبلم من تمكنو التي يشغميا الوظيفة
 إليو يعيد الذي الشرطة ضابط أو قضائي، تحقيق إطار في التيمة أو نفي إثبات كدليل التحقيق لقاضي
 إرادتو بمحض المال العمومي الموظف يستمم أن  واألصل.الجريمة إلثبات فيحجزه الجريمة محل بالمال
 تقوم ال سبق، ما عمى  وبناء.االئتمان من عقود عقد عمى بناء يتم الذي التسميم في كما صاحبو واختيار
 الموظف كانت حيازة إذا الفساد مكافحة قانون من 29 المادة في عمييا المنصوص االختالس جريمة

نما بسببيا، أو وظيفتو بحكم بالمال إليو يعيد لم إذ أي ،بوظيفتو ليا صمة ال لممال العمومي في  تقوم وا 
 .األحوال حسب األمانة خيانة أو السرقة جريمة حقو
 المعنوي الركن :ثانيا

 يديو بين الذي المال بأن "عمم" عمى الجاني يكون أن فيجب الجنائي القصد توافر الجريمة لقيام    يشترط
 تتجو ذلك ومع األمانة، سبيل عمى لو سمم وقد الخواص ألحد ممك مؤسسات أو إحدى أو ممك لمدولة ىو

 .شرعي غير نحو عمى استعمالو أو إتبلفو أو احتجازه أو تبديده ختبلسو أو.إ إلى إرادتو
ذا تبلفو حق وجو بدون احتجازه أو التبديد صورة في المعنوي الركن لتحقيق يكفي العام القصد كان    وا   وا 

 .االختبلس صورة في الخاص القصد يتطمب فإنو شرعي غير نحو واستعمالو عمى
 الذي الشيء تممك إلى العام الموظف نية اتجاه الجنائي القصد يتطمب األخيرة، الصورة ىذه    ففي
 ردلمج المال عمى يستولي من القبيل ىذا ومن االختبلس، يقوم ال الخاص، القصد غاب ىذا فإذا بحوزتو

 عمى لممتمكات استعماال أو حق وجو بدون احتجازا الفعل ىذا وقد يشكل رده، ثم بو االنتفاع أو استعمالو
 .شرعي غير نحو

 :العمومية الدعوى  تقادم 
 جريمة في العمومية الدعوى تقادم بخصوص مميزا حكما الفساد بمكافحة المتعمق القانون    تضمن
 األقصى لمحد مساوية التقادم مدة تكون حيث حكمو، في وما لمممتمكات الموظف العمومي اختبلس
 المقررة العمومية الدعوى تقادم مدة خبلف عمى ، 03 فقرة 54 المادة) سنوات10 أي ليا المقرر لمعقوبة



 الدعوى تتقادم ال حين في.سنوات بثبلث من 8 المادة في الجزائية والمحددة اإلجراءات قانون في لمجنح
 عام الحكم وىذا ،01 .فقرة  54 المادة الخارج إلى الجريمة عائدات تحويل تم إذا ما حالة في العمومية
 .2006 فبراير 20 قانون في عمييا المنصوص الجرائم كافة عمى ينطبق
 :المقررة لجريمة اإلختالس العقوبات:ثالث
 .الجنحة بعقوبات واستبداليا الجناية العقوبات عن تخميو الفساد مكافحة قانون مميزات أىم  من

 عدا رتبتيم عن النظر بصرف الجناة جميع وعمى الفساد جرائم صور كافة عمى القاعدة ىذه     وتنطبق
 .:يمي كما مالية، مؤسسة أو لبنك العامة اإلدارة في قياديا منصبا يشغل الجاني فييا التي يكون الحالة
إلى  سنتين من بالحبس االختبلس جريمة عمى الفساد مكافحة قانون من 29 المادة تعاقب وىكذا

 .دج 1.000.000 إلى دج 200.000 من عشرسنوات وبغرامة
ذا  عميو يطبق مالية مؤسسة أو لبنك عاما مديرا أو إدارة مجمس عضو أو رئيسا الجاني كان       وا 
 الذي 2003-08-26 ،المؤرخ في 11- 03بالنقد والقرض الصادربموجب األمر رقم  المتعمق القانون
 .الفساد بمكافحة المتعمق القانون في  المقررة تمك من أشد عقوبات يتضمن

 من الجاني كان إذا سنة ( 20 ) عشرين إلى سنوات ( 10 ) عشر من لتصبح الحبس عقوبة     وتشدد
 يمارس موظف قاضي، :الفساد مكافحة قانون من 48 المادة في عمييا المنصوص الفئات اآلتية إحدى
 صبلحيات بعض يمارس من قضائية، شرطة عون أو ضابط ضابط عمومي، الدولة، في عميا وظيفة
 .ومكافحتو الفساد من لمواقية الوطنية في الييئة عضو ضبط، أمانة موظف القضائية، الشرطة

 
 اىرسٌ أو اىعرٌجخ فً اىقبّىًّ غٍر واىتخفٍط واإلػفبء اىغذر جرٌَخ :اىخبىج اىَجحج

 الغدر جريمة نقل عمى أيضا عمل المشرع فإن المتعمقة بالرشوة  واالختبلس الجرائم إلى       باإلضافة
 مستقل عن قانون إلى العقوبات قانون من الرسم أو الضريبة في القانوني غير والتخفيض اإلعفاء وجريمة

 ىذا مع أحكام أكثر لتتبلءم وضبطيا تكييفيا إعادة مع ومكافحتو الفساد من الوقاية قانون ىو األخير ىذا
 :يمي كما حدا عمى جريمة لكل الجديد القانوني اإلطار تفصيل يمي وفيما الجديد، القانون

 "Concussion"الغدر جريمة :األول المطمب  
 الوظيفة بنزاىة ماسة جريمة وىي الجزائي، الوصف ذات اإلداري الفساد صور إحدى       وىي

 .م.ف.و.ق من 30 المادة ومنصوص عمييا في لوظيفتو، الجاني استغبلل عمى تقوم ألنيا العامة
  :الغدر جريمة   تعريف:أوال

الغدر  لجريمة مرتكبا يعد ": يمي ما عمى ومكافحتو الفساد من الوقاية قانون من 30 المادة       تنص
 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات( 10 )عشر إلى (2 )سنتين من بالحبس ويعاقب

 أنيا يعمم مالية مبالغ بتحصيل يأمر أو يشترط أو يتمقى أو يطالب عمومي موظف كل دج،1.000.000
 الذين يقوم األطراف لصالح أو اإلدارة لصالح أو لنفسو سواء مستحق، ىو ما يجاوز أو األداء غيرمستحقة



 الموظف استغبلل ":بأنيا الغدر جريمة تعريف يمكن أعبله النص من انطبلقا".لحسابيم بالتحصيل
 األداء مستحقة غير أنيا يعمم مالية مبالغ بتحصيل األمر أو االشتراط أو أو التمقي المطالبة في لوظيفتو

 1 ".األفراد أحد لصالح أو اإلدارة لصالح أو لنفسو سواء ىومستحق، ما يجاوز أو
لصالح  بيا يقومون التي مياميم ألداء تسييبل وامتيازات سمطات الموظفين بعض يمنح      فالقانون

والضرائب  الرسوم تحصيل المجال ىذا في ويدخل بالقانون، بالتقيد ألزميم ذك مقابل في ولكن الدولة
 أمر بما بالتحصيل قيامو أثناء يتقيد أن الموظف فعمى.الشأن ذوي من تحصيميا الواجب الفوائد ومختمف

 خالف قد يكون ذلك فعل فإن مستحق، ىو ما أو يتجاوز مستحق غير ىو بما يأمر فبل القانون، بو
 قد يكون حيث الغدر، جريمة وارتكب القانون
 .حق بغير األفراد كاىل أثقل

 وظيفتيم يستغمون حين الدولة، الموظفين باسم بعض استبداد إزاء األفراد أموال يحمي      أراد المشرع أن
 عمى يزيد ما أو األعباء ىذه األداء من مستحق ليس ما تمقي أو المطالبة أو األمر أو اشتراط في

  .منيا المستحق
المبادئ  أحد وىو "والرسوم الضرائب قانونية مبدأ" حماية الغدر، بتجريم حاول قد المشرع أن      كما
 الجزائر لسنة دستور من 64 المادة أكدتو ما وىذا ، العالم دول دساتير أغمب في المكرسة اليامة القانونية

 تمويل في يشارك أن واحد كل عمى  ويجب.الضريبة أداء في متساوون المواطنين كل " : 1996
 .الضريبية قدرتو حسب العمومية، التكاليف

 .القانون بمقتضى إال ضريبة أية تحدث أن يجوز ال
 " نوعو كان كيفما حق أي أو رسم، أو جباية، أو ضريبة، أية رجعي، بأثر تحدث أن يجوز وال

 :اىغذر جرٌَخ أرمبُ:حبٍّب

 والركن المادي الجاني صفة ىي ثبلثة، أركان عمى اإلداري الفساد جرائم سائر مثل الغدر جريمة تقوم
 .المعنوي الركن وأخيرا

  :الجاني صفة- 1
 يشترط ،كما موظفا يكون أن يجب الغدر جريمة في الجاني أن أعبله 30 المادة نص من      يستفاد
 أو ضرائب من األعباء المالية تحصيل في شأن األخير ليذا يكون أن العام الموظف صفة إلى باإلضافة

 عمى  ويجب.المحضر القضائي الموثق الضرائب كقابض ،3 نحوىا أو الغرامات أو العوائد أو رسوم
 المنصب إلى اختصاصات بالرجوع األعباء ىذه تحصيل في شأنا لمموظف أن من يتحقق أن القاضي

 االختصاص ىو التحصيل يكون أن يشترط ال أنو غير .التحصيل ىذا بينيا من أن والتأكد يشغمو الذي
نما لمموظف، األساسي أو الوحيد  يكون قد فالفاعل وعميو بالتحصيل، صمة لوظيفتو أن يكون يكفي وا 
 نص عمى بناء يتحدد  واالختصاص .عميو مشرفا أو مجرد فيو مساعدا أو فعميا بالتحصيل مختصا
  .يممكو ممن شفوي عمى تكميف بناء يكون أن يجوز كما إداري، قرار أو تنظيمي أو قانوني



  :المادي الركن- 2
 .الغدر محل و المادي السموك :ىما عنصرين إلى الغدر لجريمة المادي الركن يحتوي

 :اإلجرامي السموك -  أ
 التمقي أو أو المطالبة :التالية الصور ألحد وفقا الجاني من نشاط صدور في اإلجرامي السموك      يتمثل

 عمى يحصل الجاني فان وعميو الفساد، من الوقاية قانون من 30 المادة لنص وفقا وىذا األمر أو اشتراط
 :التالية الصور وفقا ألحد مستحق ىو ما متجاوزة أو مستحقة غير مالية مبالغ
   غير  أنو يعمم ما تحصيل في ضمنا أو صراحة إرادتو عن الموظف تعبير في ويتمثل  : الطمب

 ، لم يعمم أو الموظف طمب بحقيقة عميو المجني عمم سواء الجريمة وتتحقق المستحق، يجاوز أو مستحق
  .شفويا أو كتابيا يكون أن يستوي والطمب

   فعميا أخذا يكون قد كما طمب، مجرد يكون قد الجريمة ىذه في المادي الفعل إن : التمقي 
 يتمقى الحالة ىذه ففي ".تقديمو في الخطأ وجو تبين رغم خطأ قدم ما احتباس":بو يقصد لممال،والتمقي

 يقرر أنو إال متجاوزة المستحق، أو مستحقة غير أنيا يعمم مالية مبالغ التحصيل عن المسؤول الموظف
 .األفراد أو أحد اإلدارة لصالح أو لنفسو وتحصيميا بحبسيا يقوم و لصاحبيا إعادتيا عدم
  أن  أساس عمى التحصيل، بوجوب الموظف من إلحاح وجود في الطمب عن وتختمف : المطالبة

  .ومستحق قانوني كان التحصيل
   المكمف  إلى التحصيل عن المسؤول من أمر صدور الصورة ىذه تقتضي :بالتحصيل  األمر 

 ىذه أحد إلى الجاني لجأ متى فإنو ،وعميو المستحق يجاوز أو غير مستحق ىو ما بتحصيل بالتحصيل
 انتفت إذا أما الغدر، جريمة قامت المستحق، أومتجاوزة مستحقة غير مبالغ لتحصيل اإلجرامية الصور

 المحدد المادي سموكو النتفاء لمغدر قيام فبل مستحقة، مبالغ غير بتحصيل الموظف قيام رغم الصور ىذه
 .السابقة الصور في حصرا

 :الغدر محل- ب
 فإن وبيذا.مستحق ىو ما متجاوزة أو األداء مستحقة غير مالية مبالغ تحصيل ىو الغدر جريمة محل إن

 :ىما عنصرين إلى يتحمل الجريمة محل
مالية مبالغ  تحصيل: 
 مالية،والتي مبالغ عمى منصبا األمر أو التمقي أو المطالبة أو الطمب كان إذا إال الغدر جريمة تتحقق ال
 محل العام ىو الموظف قبل من تحصيمو تم الذي المال فإن وبيذا مشروعة، غير بصورة تحصيميا يتم

 .وموضوعيا الجريمة
التحصيل مشروعية  عدم: 



 وفقا ويكون كذلك مشروعة، غير بصورة تم قد الغدر محل المال تحصيل كان إذا إال الجريمة تتحقق ال
 أساس عمى ىومستحق، مما متجاوزة أو األداء مستحقة غير مالية مبالغ تحصيل تم متى أعبله 30 لممادة
 .قانونا مستحقة أنيا

  :اىَؼْىي اىرمِ-3

 والقصد الجنائي القصد مرتكبيا لدى توافر تقتضي العمدية، الجرائم من الغدر جريمة    إن
 "...أيضا يعمم ... ": بعبارة المشرع عنو عبر وقد العام، الجنائي القصد ىو المتطمب ىنا

 يكون أن فيجب لمعمم وبالنسبة.واإلرادة العمم عنصري توافر العام يتطمب الجنائي والقصد
 عالما يكون أن كما يجب التحصيل، عممية في شأن لو وأن عام موظف بأنو عالما الجاني
 بو يأمر يتمقاه أو أو بو يطالب أو يطمب الذي المبمغ أن يعمم أي التحصيل، مشروعية بعدم
 في يخطأ كمن خطأ، نتيجة عممو كان إذا أما .المستحق عمى يزيد أو األداء مستحق غير
. لمجريمة قيام فبل المستحق المبمغ تقدير

 Des exonérations et :والرسم   الضريبة في القانوني غير والتخفيض اإلعفاء جريمة:الثاني     المطمب
franchises illégales   

 الوقاية في قانون الجزائري المشرع تناوليا التي خصوصا اإلداري والفساد عموما الفساد جرائم إحدى وىي
 . منو 31 المادة في وىذا ومكافحتو الفساد من
 :التجريم وعمة والرسم الضريبة في القانوني غير والتخفيض اإلعفاء تعريف:أوال

 :التالي لمتفصيل وفقا تجريميا عمة ثم معناىا إلى التطرق الجريمة ىذه تعريف يقتضي
  :والرسم الضريبة في القانوني غير والتخفيض اإلعفاء معنى    * 

 فإنو يعد المادة ليذه ووفقا .م.ف.و.ق من 31 المادة بموجب عميو والمعاقب المنصوص الفعل ىو   و
 األشكال،وألي من شكل أي تحت باالستفادة، يأمر أو يمنح عمومي موظف كل ":الجريمة ليذه مرتكبا
 أو الرسوم العمومية أو الضرائب في تخفيضات أو إعفاءات من القانون، من كان،ودون ترخيص سبب
 ".الدولة مؤسسات محاصيل مجانا يسمم
 .ف.و.ق من 30 بالمادة الواردة الغدر لجريمة مكممة  صورىا متعتبر بمختمف الجريمة ىذه و

من  وىذا الدولة مصمحة ىي الفعل ىذا تجريم خبلل من حمايتيا المشرع حاول التي المصمحة إن    
األفراد  حقوق حماية ىو الغدر تجريم من اليدف كان فإذا المالية، الدولة حقوق عمى المحافظة خبلل

التخفيض  أو اإلعفاء منع تجريم من الغاية فإن الدولة، باسم العاممين استبداد إزاء الخاصة ومصمحتيم
 حرمانيا من عمى يعممون الذين الموظفين ضد نفسيا الدولة حماية ىي والرسم الضريبة في القانوني غير
 القانون1أمر كما تجبى أن يجب المستحقة، الضريبة أن عمى فينص إيراداتيا، عمى الحصول في حقيا
 من سبب تخفيضياألي أو منيا المواطن إعفاء لمموظف يجوز فبل والحقوق، لمرسوم بالنسبة األمر ونفس



الدولة  حماية عمى يعمل الغدر في الدولة موظفي تعسف من األفراد يحمي الذي فالقانون وبيذا.األسباب
 .الرسم و لمضريبة القانوني غير والتخفيض اإلعفاء جريمة في موظفييا من نفسيا

 اىجرٌَخ أرمبُ:حبٍّب   

 انجبَٙ، صفت ْٕٔ انًفخزض انزكٍ :أركبٌ ثالثت عهٗ انغدر جزًٚت كسببمخٓب انجزًٚت ْذِ حمٕو

 :ٚهٙ فًٛب حفصٛهّ سُخٕنٗ يب ْٕٔ انًعُٕ٘ ٔانزكٍ انًبد٘ انزكٍ ٔ

  :اىَفترض اىرمِ- 1

 كما العمومي الموظف صفة وىي خاصة صفة لمجاني يكون أن أعبله 31 لممادة وفقا يشترط    
 صفة إلى باإلضافة كذلك يشترط كما.ومكافحتو الفساد من الوقاية قانون من ب/2 المادة في ىومعرف
 الرسوم أو الضرائب في تخفيض أو إعفاء فرض أو أو تقرير في شأن لمجاني يكون أن العمومي الموظف
 حقل في قرار إصدار بسمطة متمتع الجاني يكون أن  أي.الثانية و األولى لمصورة بالنسبة العمومية
 تعمق سواء لمدولة العامة المالية السياسة
 يشترط فبل الثالثة، لمصورة بالنسبة أما.منيما التخفيض أو الرسوم و الضرائب من باإلعفاء األمر

 مؤسسات محاصيل مجانية بصورة منح أمر أو عاما موظفا يكون أن فيكفي لمموظف، معين اختصاص
 .الدولة

  :اىَبدي اىرمِ- 2

 : عُصزٍٚ انجزًٚت نٓذِ انًبد٘ انزكٍ ٔٚشًهم

 :اإلجراًٍ اىسيىك ٍظبهر -أ

األمر  أو المنح :التالية الصور أحد أعبله 31 لممادة وفقا الجريمة ليذه اإلجرامي النشاط يتخذ       
 وىي صورة ثالثة صورة إلى باإلضافة الرسوم، أو الضرائب في تخفيضات أو إعفاءات من باالستفادة

 في أو التخفيض اإلعفاء ىذا يكون أن المشرع يشترط كما الدولة، مؤسسات لمحاصيل المجاني التسميم
 .مشروعة غير بصورة تم قد الرسم أو الضريبة

مشروعة غير بصورة والرسوم الضرائب في تخفيض أو إعفاء  منح: 
 من قبل التنازل باإلعفاء ويقصد التخفيض، أو اإلعفاء صورة الجريمة ليذه المادي الركن يتخذ     قد

 عن بعض التنازل فيقتضي التخفيض أما لمدولة، المستحقة المالية المبالغ كل عن المختص الموظف
 الموظف فإن الصورة، ىذه في أنو إلى اإلشارة ويجب.العامة لمخزينة المستحقة كميا وليس المالية المبالغ
 من إما مباشرة الرسم أو بالضريبة لممكمف التخفيض اإلعفاء أو امتياز يمنح الذي ىو المختص العام
 .الثانية الصورة حال ىو كما اإلداري من الرئيس صادر سابق أمر عمى بناء أو نفسو تمقاء
مشروعة غير بصورة والرسوم الضرائب في تخفيض أو بإعفاء  األمر: 

 أوالتخفيض، اإلعفاء امتياز منح الذي الموظف حيث من إال األولى الصورة عن الصورة ىذه تختمف    ال
 أو يمنح اإلعفاء الذي ىو المرؤوس أي المختص العمومي الموظف أن رأينا األولى الصورة ففي



 لممرؤوس يعطي األوامر الذي ىو السمطة صاحب أو اإلداري فالرئيس الصورة ىذه في أما التخفيض،
. بيا لممكمفين الرسوم أو الضرائب في التخفيض أو إلعفاء

 مشروعة غير بصورة الدولة مؤسسات لمحاصيل مجاني تسميم :
 تحت أي لمغير مجانا العمومية المؤسسات منتجات بتسميم العام الموظف قيام في الصورة      تتمثل ىذه

 ىنا، يقتضي المجاني والتسميم.العمومية األموال ييدر الذي األمر كان، سبب وألي األشكال من شكل
 أن كسابقتييا، الصورة ىذه في ويشترط .رمزي مبمغ مقابل منحو أو ثمنو عن التنازل أو الشيء إعطاء
 التسميم كان إذا أما القانون، من ترخيص تم دون قد المؤسسات العامة، لمحاصيل المجاني التسميم يكون

 بالحماية المشمولة الدولة منتجات فإن وبيذا.قيام لمجريمة فبل ويجيزه، القانون بو يسمح لممنتجات المجاني
 الصورة ىذه ومثال مجانا، لمغير تقديميا ال يجوز والتي لمبيع المخصصة المنتجات ىي النص ىذا في
 المستيمكين أحد لممياه الجزائرية تزويد أو مجانا بالكيرباء المستيمكين أحد بتزويد سونمغاز مؤسسة قيام

 .مجانا بالماء
 :اإلجرامي النشاط محل-   ب

 المجاني التسميم أو الرسوم و الضرائب في التخفيض أو اإلعفاء جريمة محل      إن
 الدولة، مؤسسات ومحاصيل والرسوم الضرائب في يتمثل الدولة لمحاصيل مؤسسات

 النص خبلف عمى الجريمة ليذه العربي النص إلييا يشر لم الحقوق والتي إلى باإلضافة
 والرسوم الضرائب إلى باإلضافة "les droits" عمييا، استعمل لمداللة والذي الفرنسي

 معينة أنشطة بمناسبة ٔحمبط حجبٗ انعزائب يٍ َٕع ْٔٙالدولة، والحقوق، مؤسسات ومحاصيل
 التي الجمركية الحقوق و والقضائية، المدنية لمعقود المخصصة األوراق عمى تفرض الطابع التي كحقوق مطموبة، وشكميات

  .بضائع استيراد تقبض بمناسبة

 :اىَؼْىي اىرمِ- 3

 الجنائي العام القصد ويكفي الجنائي القصد توافر تتطمب التي العمدية الجرائم من الجريمة ىذه تعتبر
 .واإلرادة العمم عنصري إلى يتحمل والذي لقياميا
في مجال  امتيازات بمنح األمر أو بمنح مختصا موظفا بأنو عالما المتيم، يكون أن المشرع يتطمب وىكذا

. الدولة مؤسسات ومنتجات محاصيل بتسميم مختص أو الحقوق أو الرسوم أو الضرائب
 لمقانون مخالف ىو لممحاصيل المجاني التسميم أو االمتيازات ىذه منح بأن عالما يكون أن كما يجب     
 أو

 .لمجريمة قيام فبل لمدولة مستحق مال عن يتنازل أنو الجاني يعمم لم إذا أما ، منو ترخيص دون



 في القانون غمط إلى راجعا ذلك وكان تخفيضا أو إعفاءا الضريبة تقدير في أخطا إذا الجاني فإن وبيذا
 أو نسبة الضريبة تحدد التي القاعدة وتطبيق فيم في أخطأ أو الضريبة وعاء تحديد أساء أو الضريبي

 . الجنائي القصد قيام إلى تؤدي كميا الغمط، حاالت من ذلك غير
 خبلل ارتكاب من المادي الفعل تحقيق إلى المتيم إرادة تجاها ضرورة المشرع يتطمب العمم إلى وباإلضافة

 أو الحقوق الرسوم أو أو الضرائب في اإلعفاء أو بالتخفيض األمر أو منح في والمتمثل اإلجرامي النشاط
 المعنوي الركن انتفى والمختارة، الحرة اإلرادة انتفت إذا ،أما.العامة المؤسسات لممحاصيل المجاني التسميم
 لقيام الجريمة مبرر ال وبالتالي اإلرادة النعدام

 .النفوذ استغالل  جريمة:المبحث الثالث
 يتصرف بيا أن لو يحق امتيازا أو تشريفا وليست العام لمموظف تكميف إال ىي ما العامة الوظيفة     إن
 مظاىر الفساد أحد ىو النفوذ واستغبلل العامة، المصمحة عمى الخاصة مصمحتو يقدم بحيث شاء، كيفما

 فاستغبلل.الفساد اإلداري بممارسات طائمة ثروة كونوا والنفوذ السمطات ذوي من فكثير المجرمة، اإلداري
 بالنفوذ، عمى المتاجرة يقوم لكونو المجرمة، اإلداري الفساد صور أخطر من األمر حقيقة في ىو النفوذ
. والسمبية االيجابية بصورتييا الرشوة جرائم عن كثيرا تختمف ال وىي

  :اىْفىر استغاله تجرٌٌ ػيخ:األوه اىَطيت

 العامة،حيث الوظيفة في بالثقة اإلخبلل إلى يعود بو والمتاجرة النفوذ استغبلل فعل تجريم أساس        إن
 لو أخر الموضوعية شيء من وبروح لمقانون وفقا تتصرف ال العامة السمطات أو اإلدارة بأن الجاني يوحي
  .عمييا تأثير و نفوذ

ذا  لمستغل النفوذ المخولة السمطة استعمال إساءة يتضمن فيو حقيقيا، الوظيفي النفوذ استغبلل كان      وا 
 النفوذ أن استغبلل كما العامة، المرافق أمام المواطنين بمساواة إخبلل من ذلك في عما فظبل الوظيفي،
 ىذا.بيا سمعة يتاجر اتخذىا ما إذا النفوذ صاحب لمشخص المشروع غير اإلثراء إلى يؤدي الوظيفي
 العامة في الوظيفة بالثقة اإلضرار جانب فالي مزعوما، النفوذ كان إذا أما الحقيقي، النفوذ إلى بالنسبة

 لبلستيبلء يوىميم بنفوذه الذين المصالح، أصحاب عمى محتاال النفوذ مدعي يعتبر العامة، والسمطات
 .حق وجو بدون أمواليم عمى

 :جريمة أركان:المطمب الثاني
  :الجاني صفة:المفترض الركن:    الفرع األول

 موظفا  يكون فقد الفاعل، في خاصة صفة يشترط لم المشرع  أن 02/32 المادة نص من يستفاد     
 في والميم.العمومي الموظف صفة فيو تتوافر ال آخر، شخص أي يكون قد كما الغالب، ىو وىذا عاما

 .مفترضا أو حقيقيا النفوذ ىذا كان إن ييم وال نفوذ صاحب الجريمة، ىذه في الجاني يكون أن :الحالتين
 

 



 :اىَبدي اىرمِ :الفرع الثاني 

 مزية  أية قبولو أو الجاني بطمب النفوذ استغبلل لجريمة المادي الركن يتحقق 02/32 لممادة وفقا     
 الفعمي لنفوذه الشخص أو العام، الموظف ذلك يستغل لكي آخر شخص لصالح أو لصالحو مستحقة غير
 .مستحقة غير منافع عمى عامة سمطة أي أو إدارة من الحصول بيدف المفترض أو

: اىَؼْىي اىرمِ:اىخبىج اىفرع

 لقياميا العام الجنائي الجنائي القصد توافر من لقياميا بد ال عمدية، جريمة النفوذ استغبلل      جريمة
 ويعمم المفترض، أو الحقيقي النفوذ بوجود يعمم المتيم كان إذا العمم  ويتوافر .واإلرادة بالعمم يتحقق والذي
 سمطة أو إدارة اختصاص من بأنيا كذلك ويعمم عمييا، بالحصول المصمحة يعد صاحب التي المنفعة بنوع
 مزية أي أو اليبة أو اليدية أن فعبل يجيل النفوذ صاحب كان إذا الجريمة تقوم ال  وبيذا5 .وطنية عامة

 لو قدمت اليدية أن يعمم أن يجب إذ نفوذه، استغبلل بقصد إليو قدمت قد كانت مستحقة، أخرى غير
 في داخمة المرجوة المصمحة أو العمل يكون ال أن يشترط  كما.نفوذه استغبلل عمى بيدف حممو
ال النفوذ صاحب اختصاص   .نفوذ ال استغبلل رشوة بأنيا الجريمة كيفت الوظيفي وا 

 عبء إثبات ويقع المستحقة، غير المزية قبول أو طمب إلى المتيم إرادة اتجاه العام القصد يتطمب    كما
  .العامة لمقواعد تطبيقا العامة النيابة عمى بعنصريو القصد توافر

 :العمومية بالصفقات المتعمقة الجرائم: المبحث الرابع

 صوره لصمتيا بمختمف اإلداري الفساد فيو ينتشر الذي الخصب الميدان ىي العمومية الصفقات    إن
 أىمية ليا فإنو أولى والتبديد، اإلىدار من وحمايتيا األخيرة ىذه صيانة في المشرع من ورغبة العام، بالمال
 قانون ضمن مواد كاممة ثبلث ليا خصص حيث المجال، ىذا في الفساد مكافحة إستراتيجية ضمن خاصة
. بيا المتعمقة الجرائم مختمف لمواجية ومكافحتو، الفساد من الوقاية

: أركان الجريمة:المطمب األول
 :اىجبًّ صفخ :اىَفترض اىرمِ: األوه اىفرع

 في جريمة الجاني في خاصة صفة ومكافحتو، الفساد من الوقاية قانون  من26/01أشترطت المادة     
 تمثل وىذه الصفة عموميا، موظفا يكون أن وىي العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح

 مختصا بالعمل العمومي الموظف يكون أن أيضا ويشترط.اإلداري الفساد جرائم جميع في المفترض الركن
 مبرر امتيازا غير لمغير عمدا، يمنح، عمومي موظف كل" 26/01المادة عميو تدل ما وىذا الوظيفي ،

 مختصا العمومي الموظف يكون أن يعني  وىذا"...ممحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير أو إبرام عند
 انتفى إذا أما الجريمة، ىذه تقوم حتى أو ممحق صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير أو إبرام بعممية

. الوظيفي االختصاص اكتمال عناصر لعدم تنتفي الجريمة ىذه فإن ىنا االختصاص
: الركن المادي: الفرع الثاني

 يُّ، ٔانغزض اإلجزايٙ انُشبغ :ًْب أسبسٍٛ عُصزٍٚ عهٗ ٚمٕو انجزًٚت نٓذِ انًبد٘ انزكٍ أٌ  

 :انخبنٙ نهخفصٛم ٔفمب ْٔذا



  :اإلجراًٍ اىسيىك- أ

 أو صفقة اتفاقية أو عقد تأشير أو بإبرام العام الموظف قام متى الجريمة ليذه اإلجرامي السموك     يتحقق
 بين المرشحين والمساواة الترشح بحرية أساسا المتعمقة التنظيمية و التشريعية األحكام مخالفا ممحق أو

 .اإلجراءات وشفافية
 :التالية الصور إلى تحميمو يمكن الجريمة ىذه في اإلجرامي النشاط فإن وبيذا
     الترشح  بحرية المتعمقة والتنظيمية التشريعية لؤلحكام خبلفا ممحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد إبرام

 .اإلجراءات وشفافية المرشحين بين والمساواة
    بحرية  المتعمقة والتنظيمية التشريعية لؤلحكام خبلفا ممحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير

 .اإلجراءات وشفافية المرشحين بين والمساواة الترشح
 :اإلجرامي النشاط من  الغرض-ب

 امتيازات غير منح جريمة في المادي الركن لقيام لوحدىا السابقة اإلجرامي السموك صور تكفي ال     
. مبرر غير امتيازا الغير منح ىو الفعل ىذا من الغرض كان إذا إال العمومية، الصفقات مجال في مبررة

 االمتيازات ىذه من المستفيد ىو معنوي أو طبيعي شخص كان سواء الغير يكون أن يشترط كذلك كما   
 وليس
الصفقات  في رشوة ويصبح الفعل ليذا القانوني الوصف يتغير األخيرة الحالة في ألنو نفسو، الجاني

 لؤلحكام الموظف مخالفة بمجرد الجريمة تقوم ال فإنو  وبيذا.م.ف.و.ق من 27 لممادة وفقا العمومية
 أخرى نصوص تحكميا قد المخالفة ىذه ألن العمومية، الصفقات المتعمقة بمبادئ التنظيمية أو التشريعية
 الجزاء تستحق التي مينية كأخطاء السابقة المخالفات تكييف أمكن إذا العمومية، وذلك الوظيفة كقانون

نما التأديبي،  مخالفة من الغاية أو اليدف يكون أن الحالة، ىذه في الجريمة لقيام يشترط المشرع وا 
 اإلجراءات شفافية بمبدأ اإلخبلل مثل غيره، عمى المتنافسين أحد وتفضيل ىو محاباة القانونية النصوص

. المنافسة حرية أو

 :اىَؼْىي اىرمِ: اىخبىج اىفرع

 القصد الجنائي توافر تتطمب التي العمدية الجرائم من العمومية الصفقات في مبررة غير امتيازات   منح
 موظف كل، ":بنصيا .م.ف.و.ق من  01-26 المادة  تؤكده ما وىذا واإلرادة،، العمم بعنصريو العام

  "...عمدا ، يمنح عمومي
 :الجريمة بأركان العمم-  أ

عمم  ذلك قبيل ومن لمجريمة، المشكمة الداخمية العناصر بكافة عالما الجاني يكون أن بو     ويقصد
السموك  قوام ىو والذي الوظيفي، بالعمل مختص وأنو حكمو في من أو عمومي موظف أنو الجاني

 .المبلحق أو االتفاقيات أو الصفقات أو العقود تأشير أو بإبرام مختص بأنو يعمم أن أي اإلجرامي،
 :اإلجرامي السموك إرادة-   ب



تيان أحد تحقيق إلى إرادتو تتجو أن يجب بل الجريمة، بارتكاب عالما الموظف يكون أن يكفي     ال  وا 
 اتفاقية أو أوممحق صفقة أو عقد تأشير أو إبرام :وىما المشرع عمييا نص التي اإلجرامي، النشاط صورتي
 . اإلجراءات المرشحين وشفافية بين والمساواة الترشح بحرية المتعمقة والتنظيمية التشريعية لؤلحكام خبلفا

 مخالفة األحكام إلى الموظف إرادة تتجو لم إذا الجنائي، القصد ومعو اإلرادة تنتفي األساس ىذا      وعمى
 المبلحق الصفقات أو أو العقود تأشير أو إبرام أثناء السابقة العمومية الصفقات بمبادئ المتعمقة القانونية

 .االتفاقيات أو
 ومختارة، فإذا حرة إرادتو كانت إذا إال الموظف لدى الجنائي القصد يتوافر ال العامة، لمقواعد     وطبقا

 عمى طبيعة يؤثر آخر سبب أي أو اإلكراه تأثير تحت لمغير مبرر غير امتيازا منح الموظف أن ثبت
 .الجنائي القصد انتفى إرادتو

 la fausse déclaration du:بالممتمكات  الكاذب التصريح أو التصريح عدم جريمة: المبحث الخامس

patrimoine 

يعاقب  بموجبيا والتي .م.ف.و.ق من 36 بالمادة عمييا والمعاقب المنصوص الجريمة       وىي
 شيرين من مضي بعد عمدا بذلك يقم لم والذي بالممتمكات التصريح لواجب قانونا الخاضع العام الموظف
 عمدا بمبلحظات أدلى أو خاطئ، أو صحيح غير أو كامل غير بتصريح قام أو القانونية بالطرق تذكيره
لزام.القانون عميو يفرضيا التي االلتزامات عمدا خرق أو خاطئة  بالتصريح العموميين الموظفين  وا 

 بالوظيفة والمتاجرة اإلداري الفساد صور من مختمف لمحد الجزائري المشرع استحدثو نظام ىو بالممتمكات
. العامة اإلدارة أجيزة في انتشرت التي العامة
 الموجودات بكل ":بأنيا الممتمكات .م.ف.و.ق من و/  02 المادة في الجزائري المشرع عرف وقد     

 ممموسة، والمستندات غير أو ممموسة منقولة، غير أو منقولة مادية، غير أو مادية كانت سواء أنواعيا،
 يشمل  وعميو".بيا المتصمة الحقوق وجود أو الموجودات تمك ممكية تثبت التي القانونية السندات أو

 :التصريح مايمي
. انًبُٛت ٔغٛز انًبُٛت انعمبرٚت أليالنا -1     

 .انًُمٕنت أليالنا  -2     

 .ٔاالسخثًبراث انُمدٚت انسٕٛنت  -3     

. األخزٖ األيالن- 4     

: انخصزٚحبث ْذِ بخهمٙ انًؤْهت انٓٛئبث ٔكذا ببنخصزٚح انًعٍُٛٛ انًٕظفٍٛ لبئًت ححدٚد ٚهٙ ٔفًٛب

: اىَؼٍْىُ اىَىظفىُ : األوه اىَطيت

 وأعضاء ، الجميورية برئيس الخاصة بالممتمكات التصريح يكون .م.ف.و.ق  من0601 /لممادة وفقا    
 مجمس ورئيس وأعضائيا ، الحكومة ورئيس وأعضائو، الدستوري المجمس ورئيس البرلمان

 لممحكمة األول الرئيس أمام القضاة أخيرا و والوالة القناصمة و والسفراء الجزائر بنك المحاسبة،ومحافظ



انتخاب  لتاريخ الموالين الشيرين خبلل الرسمية الجريدة في بالممتمكات التصريح محتوى وينشر.العميا
 .مياميم تسمميم أو المعنيين

: المؤىمة بتمقي التصريحات الييئات: المطمب الثاني
 :العميا لممحكمة األول الرئيس أمام التصريح-  1  
 :ومكافحتو الفساد من لموقاية الوطنية الييئة أمام التصريح-  2 
 :الوصية السمطة أمام التصريح- 3 
. المباشرة السممية السمطة أمام التصريح- 4 

 .الوطني المستوى عمى اإلداري الفساد لجرائم القضائية المتابعة إجراءات:المبحث السادس 
 ارتكاب تنشأ عن التي العمومية الدعوى في القضائية الشكميات تمك ":القضائية المتابعة باإلجراءات يقصد
 المقررة لتطبيق العقوبات مختصة وقضائية قانونية سمطات طرف من وتحرك الفساد، جرائم من جريمة

  ".ليا
 في العامة لممتابعة لمقواعد تخضع عام، كأصل اإلداري الفساد جرائم ومبلحقة متابعة إجراءات أن ورغم
 تحريك إلى ارتكاب الجريمة من ابتداء وىذا الجزائية اإلجراءات قانون في والمقررة العام القانون جرائم

جراءات العمومية الدعوى  تدعيم إطار وفي أنو إال وانتياء بالمحاكمة، االبتدائي والتحقيق األولية التحري وا 
 المتابعة إلجراءات خاصة حماية المشرع الجزائري أضفى اإلداري، الفساد جرائم لمكافحة اإلجرائي النظام

ضفاء العدالة وتجريميا سير إعاقة أفعال مواجية :منيا القضائية  والخبراء بالشيود خاصة حماية وا 
 ومنيا المتابعة قواعد بعض في النظر أعاد كما جرائم الفساد، عن اإلببلغ وتشجيع والضحايا والمبمغين

. الجزائية المبلحقة أمام العقبات بعض وأزال التقادم العمومية ومسألة الدعوى لتحريك الشكوى مسألة
 

.متسم  وام امت باى


