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 الملخص 
 

تعتبر األموال العامة المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في أي دولة من دول العالم،  
هذه  حماية  و  ولتسيير  سيادتها،  وتصان  أفرادها  رفاهية  وتتحق  إقتصادياتها  تبنى  به  إذ 
العمومي، وإشترطت   الموظف  أطلق عليه مصطلح  بشريا  الدولة عنصرا  األموال سخرت 

يه، ووفرت له الحماية حتى يتمكن من القيام بواجباته، ورغم  توافر شروط النزاهة واألمانة ف
حتم   الذي  األمر  به،  الضارة  والممارسات  اإلعتداءات  من  األموال  هذه  تسلم  لم  هذا  كل 

 الدولة توفير حماية جزائية له. على 

في   العام  المال  ماهية  عن  البحث  خالل  من  دراستنا،  حوله  تمحورت  ما  وهذا 
الخاص،  القانون   المال  عن  تمييزه  التي  المعايير  وأهم  المقارنة،  والقوانين  الجزائري 

العمومية   للوظيفة  العام  األساسي  القانون  في  العمومي  الموظف  تعريف  إلى  باإلضافة 
، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وإتفاقية األمم المتحدة للوقاية من الفساد،  06/03

ال أهم  على  الضوء  تسليط  وجرائم  مع  والرشوة  كاإلختالس  العام،  بالمال  المضرة  جرائم 
والتصريح   التوظيف  مجال  في  العام  المال  لحماية  الوقائية  والتدابير  العمومية،  الصفقات 
بالممتلكات ووضع مدونات قواعد سلوك الموظفين ، باإلضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية  

تي أقرها المشرع للجرائم المذكورة في المواد للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا العقوبات ال
 . 06/01من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   47إلى  29من 

 - التدابير والعقوبات  - الفساد – الموظف العمومي -المال العام:  الكلمات المفتاحية
 . الصفقات العمومية -اإلختالس





 

 

 
Résumé  

 

Les fonds publics sont le principal moteur de la roue du développement 

dans n'importe quel pays du monde, car il construit ses économies, le bien-

être de ses membres est atteint et sa souveraineté est préservée, et pour la 

gestion et la protection de ces fonds, l'État a consacré un élément humain 

appelé le terme fonctionnaire, et a stipulé les conditions d'intégrité et 

d'honnêteté en lui, et lui a fourni une protection jusqu'à Il est capable de 

s'acquitter de ses fonctions, et malgré tout, ces fonds n'ont pas été épargnés 

par les attentats et les pratiques qui lui ont été préjudiciables, qui ont obligé 

l'Etat à lui assurer une protection pénale . 

 C'est sur cela que s'est focalisée notre étude, en recherchant ce qu'est 

l'argent public dans le droit algérien et les lois comparées, et les critères les 

plus importants qui le distinguent de l'argent privé, en plus de définir un 

employé public dans la Loi fondamentale générale sur la fonction publique 

06/03, la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, et la Convention 

des Nations Unies États-Unis pour la prévention de la corruption, en mettant 

en évidence les crimes les plus importants nuisibles à l'argent public, tels que 

le détournement de fonds, la corruption et les délits de marchés publics, et des 

mesures préventives pour protéger l'argent public dans le domaine de l'emploi 

et de la déclaration de propriété et l'élaboration de codes de conduite des 

employés, en plus de la création de l'Autorité nationale pour la prévention et 

le contrôle de la corruption, ainsi que les sanctions qui Le législateur a 

approuvé les infractions mentionnées aux articles 29 à 47 de la loi sur la 

prévention et la lutte contre la corruption 01/06. 

 

Mots clés: argent public - fonctionnaire - corruption - mesures et sanctions 

- détournement de fonds- -marchés publics . 
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وإزدهار أي مجتمع، إذ بواسطته تنمي الدول إقتصادها المال العام هو أساس رقي  
أشخاص   إلى  بها  عهدت  األموال  هذه  على  تحافظ  وحتى  سكانها،  إحتياجات  وتوفر 
يتصفون بشروط محددة، أطلق عليهم تسمية الموظفين العموميين، مهامهم األساسية هي  

لكن أيديهم،  بين  وضعت  التي  األجيال  أمانة  على  الو ب  المحافظة  تفكيرمرور  إمتد    قت 
األمر الذي ،  المال العامواإلعتداء على    إلى خيانة األمانةالبعض من هؤالء الموظفين،  

،  ومعاقبة مرتكبيها  التصرفاتو   ،ه السلوكياتمختلف التشريعات الدولية إلى تجريم هذ  دفع
إعتداء  هو نفس النهج الذي إتبعه المشرع الجزائري من خالل سن قوانين تجرم كل فعل  و 

العام بالمال  مساس  رقم  ،أو  األمر  مقدمتها  في  في  66/156:يأتي    : المؤرخ 
 . 134إلى  119عقوبات في مواده من المتضمن قانون ال ،08/06/1966

قامت   الجزائر،  في  الفساد  وإنتشار  العام،  المال  على  اإلعتداءات  حدة  تزايد  ومع 
وبنود  يتماشى  خاص،  قانون  بإصدار  األ  الدولة  الفسادإتفاقية  لمكافحة  المتحدة   ، مم 

بتاريخ: بنيويورك  العامة  الجمعية  قبل  من  عليها   ،31/10/2003المعتمدة  صادقت  التي 
الرئاسي رقم  ، بتحفظ  الدولة المرسوم  ، وهو  19/04/2004:المؤرخ في،  04/128:بموجب 

تدابير    ،01/ 06القانون  تضمن  الذي  مكافحته،  و  الفساد  من  بالوقاية  وقائية  المتعلق 
مرتكبي   على  تسلط  صارمة  عقابية  وإجراءات  العام،  بالمال  الضارة  للتصرفات  إستباقية 

 .  وهو موضوع دراستنا بهدف تحقيق الحماية الجزائية للمال العام جرائم الفساد،

المشرع الجزائري   توفيق مدى  السؤال الذي يطرحه موضوع هذا البحث يتمحور حول  و 
المتعلق بالوقاية من الفساد  ،  01/ 06  قانون الم من خالل  للمال العافي توفير الحماية الجزائية  

 ؟ ومكافحته
 منها: جملة من التساؤالت الفرعية و وتنبثق عن هذه اإلشكالية 

 المال العام كمحل للحماية الجزائية؟  مفهومما  •
 ما معيار التفرقة بين المال العام والمال الخاص؟  •
 ؟ ما مفهوم الموظف العمومي  •
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 ماهي الجرائم التي يقوم بها الموظف العمومي ضد المال العام؟   •
 ؟ ابير المتخذة لحماية المال العام التد فيما تتمثل أهم •
 ؟ العاملحماية المال  جاء بها قانون الفسادالتي  الجزاءات ما طبيعة •

الموضوع   في  البحث  معينة إتقتضي  إن طبيعة  مناهج علمية  يت ستخدام  إبرازها ،  م 
اإل أهمية  حسب  الوصفي  ستخدامبالترتيب  فالمنهج  لتشخيص  ،  ، العام المالإعتمدنا عليه 

وإيضاح مفهومه، وكذا مفهوم الموظف العمومي، وعرض المفاهيم القانونية والفقهية التي  
التحليلي المنهج  أما  الدراسة،  هذه  بموضوع  إعتمدنا  ف،  تتعلق  فهم  عليه  قد  لمحاولة 

، باإلضافة إلى تحليل  المناسبة األحكام ستخراج إو  ، مناقشتهاو   هاتحليلالقانونية و النصوص  
 جراء ن إم  ستثنائيا لما تطلبته الدراسةإظاهرة الفساد، بالنسبة للمنهج المقارن، فقد أخذنا به  

التشريع الجزائري  الدولية    ، وتشريعات دول أخرى   ، مقارنات بين  وما جاءت به اإلتفاقيات 
 في هذا الشأن.

إن لدراسة الحماية الجزائية للمال العام في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  
إعتمدها   التي  القانونية  اآلليات  تحديد  خالل  من  وذلك  العلمية،  الناحية  من  بالغة  أهمية 

خطر إعتداء الموظف العمومي الفاسد   المشرع الجزائري، والكفيلة بحماية المال العام من
تسليط الضوء  وتحديد مسؤولياته وإثبات جرائم الفساد، كما أن لها أهمية نظرية، تتمثل في  

الفساد جرائم  جوانبها  ،على  بكل  واإللمام  النصوص    ،واإلحاطة  إستعراض  خالل  من 
 . القانونية ذات الصلة وتبيان العديد من المفاهيم المرتبطة بهذا الموضوع

ومن خالل هذه الدراسة، نسعى إلى تبيان خطورة جرائم اإلعتداء على المال العام،   
وكيفية ردع مرتكبيها، وكذا تبيان النقائص المسجلة في نصوص قانون الوقاية من الفساد  
ومكافحته، وإيضاح مدى توفيق المشرع الجزائري في توفير الحماية الجزائية الالزمة للمال 

 إلى محاولة إعطاء توصيات وحلول لتفادي النقص.  العام، باإلضافة

ال إختيارنا إن في  لما شهدته الجزائر من جرائم فساد    باألساسراجع   ،لموضوعهذا 
إذ نخرت ظاهرة   ،من طرف أكبر المسؤولين في الدولة وأبنائهم   وباألخص   ، األخيرة الفترة
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كذا تمكن مرتكبي  و   ،في غياب المساءلة الجزائية  ،الفساد جسد ومفاصل اإلقتصاد الوطني 
 المسؤولية الجزائية. فالت من العقاب و من اإلهذه الجرائم 

أن  و  يظهر  سبق  أسبابختي إمما  عدة  له  للموضوع  التيارنا  الذاتية  منها    تتمثل   ، 
الكبير  ل  ض في  اعة في الجزائر،  والخوض في موضوع السالرغبة للبحث    ،في اإلنتشار 

  يتلخص فيما يطرح   مجملهافلسلوكيات مخالفة للقانون، أما األسباب الموضوعية والعملية،  
ق إشكاليات  إبرازها،  انونيةمن  كافيا  اإلجابة  و   ،مناقشتها و   ،نحاول  سببا  تعد  والتي  عليها، 

الموضوعإل حاولناختيار  فقد  تثمينه  ،  الدراسة  خالل هذه  التي  صور    ببعض   من  التعدي 
 . تقع على المال العام

 الدراسات: هذه ولقد سبق التطرق لهذا الموضوع، من طرف باحثين، ومن أهم 

خديجة   -   الفساد  )إلياس  مكافحة  قانون  ضل  في  العام  للمال  الجنائية  الحماية 
منه م  (،والوقاية  و   استر،مذكرة  الحقوق  السياسية،كلية  سعيدة،  العلوم    جامعة 

2016/2017 . 

األخضر   -   العام)دغو  للمال  الجنائية  شهادة  الحماية  لنيل  مقدمة  رسالة   ،)
الماجيستير في القانون، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  

1999-2000. 

التاريخي، باإلضافة   في التطرق لمفهوم المال العام على الجانبالباحثان    ركزقد  ل
ي قانون الوقاية  إلى تعريف الموظف العمومي بصفة عامة، دون التركيز على مفهومه ف

من الفساد ومكافحته، باإلضافة إلى تطرقهم لنطاق الحماية المدنية لألموال العامة بشيء  
 . من التعمق 

أهمها    ،ذه الدراسةعوائق أثناء إنجاز هفقد وجدنا صعوبات و   ، ره من البحوثكغي و 
و  المراجع  التي    ،المصادرندرة  الوقائية  لإلجراءات  البالنظر  الحد    دولة، إتخذتها  أجل  من 

إنت  كورونا من  وباء  حي   الذي،  ( 19)كوفيد شار  جوانب  مختلف  الجزائري شل  المواطن    ،اة 
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و  البيانات  ضبابية  إلى  المالي  ،المعطيات باإلضافة  بالفساد  حجم    ،الخاصة  تعكس  والتي 
 .  ةم بالسري إن توفرت تتسالظاهرة الحقيقي، وحتى و 

اإلشكالية  لإلج و  عن  دراستناابة  قسمنا  مقدمة   المطروحة،  وخاتمة،  إلى    ، فصلين 
تناولنا  و   ،والموظف العموميلمال العام  لعامة  ال  المفاهيم  ،عنوانجاء تحت    الفصل األول

، تعريف الموظف العمومي والجرائم المضرة بالمال معايير تمييزهو المال العام    مفهوم  فيه
أما الثاني    العام،  عنوان:  الفصل  تحت  المال  فجاء  لحماية  المتخذة  والجزاءات  التدابير 

أهم  العام فيه  تناولنا  حيث  الوقائية،  قانون    ،التدابير  بها  جاء  التي  العقابية،  واإلجراءات 
   الوقاية من الفساد ومكافحته.
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مفاهيم عامة حول المال 
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متمثل في  والوصول إلى هدفها األساسي ال  ،خدماتها  من تقديمة  لالدو   تتمكنحتى  
العامة  المنفعة  المفروض   ، تحقيق  تتوفر    من  وتسيير  على  أن  إلدارة  الالزمة  األموال 

 إحتلت العامة األموال نظرية  أن شك  ال ،فالمال هو العصب المحرك ألي نشاط ، نشاطها
 ألداء الدولة بها تستعين التي الوسيلةبإعتبارها   الحديثة الدول أنظمة  في بارزة مكانة

 العديد تأميم الدول سبل مختلفة من بينها لتوفيرها إنتهجتت، و الخدما   تقديم في وظيفتها
 من المزيد تكوين نحو  نطالقإ نقطة لتشكل الدولة ملكية إلى وضمها الخاصة  األموال من
 1.العامة رافقالم

بعهدها    الدولة  قامت  ،  يرتبط بحسن تسييرها  ،هذه األموال   المحافظة على   لما كان و 
ا أطلق عليهم تسمية  البشرية التي تسير هذه األموال تسييرا حسن يمثلون الوسيلة  ألشخاص  

 اذه بتقسيم  قمنا  الموظف العمومي و   العام للماللمعرفة المفاهيم العامة  و ،  الموظف العام
ماهية    مبحثين إلى الفصل و سنتناول  األول  المبحث  في  العام  الموظف  المال  ماهية 

 المضرة بالمال العام. تصرفاتهالعمومي و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 04 ص ، 1984الجزائر، ، د.م.ج العام، للمال القانوني المركز الحميد، عبد  فاروق  محمد -1
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 . المال العام مفهومالمبحث األول: 

لتحقيق    األنجع  السبيل  فهو ،  األساسية إلدارة الشأن العام  يعتبر المال العام الوسيلة
المجتمعاإلزدهار و  الرفع من    قد، و الرقي في  أهمية كبيرة من خالل  بإيالئه  الدولة  قامت 

المبحثو   ،حمايتهدرجة   هذا  في  العام    تعريفإلى    سنتطرق  الالمال  ول  األمطلب  في 
 ثاني . المطلب في ال عن المال الخاص همعايير تمييز و 

 المال العام.  تعريف المطلب األول: 

الصييحيحة التييي سييننطلق منهييا للخييوض يمثييل البداييية المييال العييام  مفهييومإن توضيييح 
 فييروع أربعييةتقسيييم هييذا المطلييب إلييى ، لذلك فقد تم وع الحماية الجزائية للمال العامفي موض

فييي  هتعريفيي لفخصصييناه  الثييانيأمييا  ،المييال العييام لغيية وإصييطالحا تعريييف األول فييي تناولنييا
 الرابييعفييي القييانون الجزائييري أمييا الفييرع  همدلوليي سيينتناول الثالييث الفييرع ي وفيي  ،القييوانين المقارنيية

 .فعرفنا فيه المال الخاص

 . إصطالحا  المال العام لغة و تعريف : الفرع األول

وض أ و ،متاع   من الجماعة تملكه َأو  الفرد يملكه  ما كل  هو  َال  مال: لغة  وال/أ  َأو  تجارة عر 
 والفضة الذهب من  يم لك ما اأَلصل في والمال1ل، َأمْوا وجمعه ،  حيوان  أو ،نقود   َأو  عقار

 على العرب عند المال يط لق ما وَأكثر اأَلعيان، من  ويمَلك تَنىَ ق  ي  ما كل على أ طلق   ثم
بل؛ 2. َأموالهم َأكثر كانت  أَلنها  اإل 

  

به،  :إصطالحاثانيا/ واإلنتفاع  حيازته  ويمكن  إقتصادية  قيمة  له  ما  كل  فيه    وتتوافر  هو 
ثالثة: قيمة"  شروط  له  يكون  بالمال( ) أن  تكون حيازته ممكنة"و   "متقومة  يكون  "و   "أن  أن 

 

 للتأليف الدعوة دار ،1، جالوسيط المعجم النجار، علي  محمد القادر، عبد حامد،  حسن أحمد،  مصطفى إبراهيم:-1
 . 892ص  ،1989، تركيا ،والنشر والتوزيع الطباعة و 
 . 935ص  ، 1956،بيروت، لبنان ،النشرو  للطباعة بيروت دار  ، 11المجلد العرب، لسان  منظور، إبن -2
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به  ينتفع  للتملك،  مما  قابال  كان  أم  بالفعل  مملوكا  أكان  حيازة  و   ، سواء  في  أكان  سواءا 
 1."أم غير مملوك لشخص ما دام قابال للحيازة ،الشخص أم في ملكه

، أي أن المال العام  فيعني العموم والشمول ضد التخصيص والحصر   عام  أما لفظ
 2. منقولمن أموال وأعيان وعقار و هو ما عم اإلنتفاع به 

ملكية عامة تمارس    ا المال المملوك للدولة سواء كان مملوك  هو:  ثالثا/تعريف المال العام 
لقواعد    أو مملوكا لها ملكية خاصة تخضع،  بصفتها صاحبة السلطة العامة   عليه سلطتها

و   هوو   ،الخاص  القانون  الثابتة  األموال  للدولةالمنقو تلك  العائدة  اإلدارية  ،لة    واألشخاص 
و  العامةاألخرى  للمنفعة  و المخصصة  المعنوية يكون  ،  األشخاص  أحد  أو  للدولة    مملوك 

مخصص لتحقيق منفعة عامة بموجب قانون أو مرسوم أو  العامة المرفقية أو اإلقليمية و 
 . 3قرار صادر من الوزير المختص 

 . المقارنة  في القوانين   المال العام:الفرع الثاني 

تعددت   تناولت  تعريفات  اللقد  العام  مفهومالتي  القانونية    المال  التشريعات  بتعدد 
 التطرق لبعضها :لذلك يكون من الضروري  الفقهيةو 

 قانون دومين الدولة من    1)م(ي  فالمشرع الفرنسي    تعرضلقد    :الفرنسي  القانون   في/أوال
عام العامة أل ا  تعريفل،  1957  الصادر  التي  على  موال  األموال  تلك  من  تت  أنها  كون 

و  للدولةالحقوق  األموال  المملوكة  والعقارية  أن  ف   2)م(أما    ،"المنقولة  فيها  األموال  جاء 
إليها في   الملكية الخاصة بسبب طبيعتها أو التخصيص المرصود    1)م(المشار  ال تقبل 

 

،  2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  1الخاصة، طعبد الحميد، أحمد طالل، النظام القانوني ألموال الدولة  -1
 . 25ص
مقارنة،ط  -2 المعنوي،دراسة  للشخص  الجزائية  المسؤولية  ضل  في  العام  المال  الزعبي،حماية  إبراهيم  الدار  1،  مخلد 

 . 82،ص 2016التوزيع،األردن،العلمية الدولية للنشر و 
فعاليات    الحياني)الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد(بحث مقدم ضمنوليد بدر نجم الراشدي،عادل فتحي  -3

 . 06، ص  2008 ،ئة النزاهة، كلية الحدباء، العراقالمؤتمر السنوي لهي
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العامإذ    من أجله الدومين  توابع  الدومين    ،تعتبر من  فتكون من  أموال  أما ما عداها من 
هي األموال التي  ،  ن األموال العامةأيمكن القول  ،  السابقينمن خالل النصين  و  1،الخاص

كما  2، إما بسبب طبيعتها وإما بسبب التخصيص الذي أعدت له،  ال تقبل التملك الخاص
من  تطرق   المواد  في  العمومية  األموال  المدني    541إلى    538لنظرية  القانون  من 
نصت  الفرنسي إذ  أن  538  )م( ،  و   على  الدولةالشوارع  الطرق  بها  تتكلف  ألنهار  ا  ،التي 

المراسي وعموما كل أجزاء الموانئ و الشواطئ    ،الجداول الصالحة للمالحة أو القابلة للعوم و 
 الفرنسي القضاء  أما  3، األموال العامةتعتبر من    اإلقليم الفرنسي غير قابلة للتمليك الخاص

 ترتبط وهي العام،  القانون  أشخاصمن   معنوي   شخص  إلى تعود  التي  األموال  بأنهافعرفها  
 4. العام المباشر لإلستخدام نهاييتع  أو  القانون  ديتحد  قيطر  عن سواء به

الفرنسي   المشرع  العامة،  إن  لألموال  دقيقا  علميا  تعريفا  يضع  ضبط  ي لم    إذ لم 
الصادرة   موحد لإلتفاق  التشريعات  تعريف  لم  على  بشمولية  ح ي ، كما  العامة  األموال  صر 

 5.معاونة القضاءوترك ذلك بيد الفقه و ، واضحة

والمنقوالت    العقارات  ،من التقنين المدني المصري على أن  87)م(نصت  :  في مصر/ثانيا 
  ،والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل   ،أو لألشخاص اإلعتبارية العامة   ،التي للدولة

قانون  بمقتضى  مرسوم  ،أو  جمهوري -أو  من    ،-قرار  قرار  تعتبر    المختص،   الوزير أو 
 6وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.  أمواال عامة، 

 

 . 82سابق، صال مرجع ال، مخلد إبراهيم الزعبي-1
 . 46ص ، 2006مصر، ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة-2
 . 05ص ،1984 ،الجزائر،د.م.ج ، 1ج األشغال العامة،األموال العامة و ، محمد يوسف المعداوي -3

4 - Touret (denis),droit public administratif ,paris, rue saint jacques,1995,p194. 
 . 83سابق، صالمرجع المخلد إبراهيم الزعبي،  -5
 . 32ص ،2011 ، ريم للنشر والتوزيع، مصر،1،دراسة قانونية، طحماية المال العام الشحات إبراهيم منصور،-6
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العراق/ثالثا  المدني  من    1،)فق(71)م(  حسب  تعتبر  : في  أمواال    ،النافذالعراقي  القانون 
العق و عامة  أو ارات  للدولة  التي  و   المنقوالت  المعنوية  تكون  لألشخاص  مخصصة  التي 

 . لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون 

سواءا   ،المال العام أيضا على أنه المال المملوك للدولةالمشرع العراقي  كما عرف   
ملكية عامة تمارس عليه سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة أو ملكية خاصة يخضع  

   1. لقواعد القانون الخاص

 .   الجزائري  التشريعالمال العام في  مدلول: الثالثالفرع 

مفهوم  لم تحديد  الجزائري  المشرع  و   يترك  العام  القانوني المال  جتهادات  إل، نظامه 
 2قانونية.  نصوص  عدةتطرق لذلك في   بل ،الفقه و القضاء

المدني/أوال أن    ،)ق.م.ج(  من  688)م(  نصت: القانون  التي  و   العقاراتعلى  المنقوالت 
بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو إلدارة أو لمؤسسة عمومية   تخصص 

داخلة في  شتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية  إأو لمؤسسة    أو لهيئة لها طابع إداري،
ز التصرف اجو عدم    فجاء فيها  689  )م(، أما  3تعتبر أمواال للدولة  ة الزراعيةر و نطاق الث 

الدولة أموال  بالتقادم   ،في  تملكها  أو  حجزها  هذه    ،أو  تخصص  التي  القوانين  أن  غير 
قتضاء  تحدد شروط إدارتها وعند اإل 688  )م(  األموال إلحدى المؤسسات المشار إليها في 

فيه التصرف  عدم  نصو 4، اشروط  من  مزدوج  688)م( يستنتج  بمعيار  أخذ  المشرع    ،أن 
  األمر الذي،  التخصص لخدمة مرافق عامةو و منفعة عامة  عامة أالتخصيص لمصلحة  

لم يفرق    الجزائري   المشرعإضافة إلى أن    ،يكاد يتفق مع ما خلص إليه القضاء الفرنسي

 

 . 07، صلمرجع السابقا  عادل سالم فتحي الحيالي، ،وليد بدر نجم الراشدي-1
جامعة    ،، كلية الحقوق شهادة الماجستر في قانون األعمال، مذكرة لنيل  الحماية الجنائية للمال العام  دغو األخضر، -2

 . 17ص   ،2000/ 99، دفعة باتنة
 . 113ص   ،المتممالمعدلل و ،)ق.م.ج(، يتضمن26/09/1975المؤرخ في:  58/ 75ألمر ا -3
 . 03ص  ،2007 ،31ع:-ر.ج ،)ق.م.ج(المتضمن ،2007/ 05/ 13في: المؤرخ 07/05رقم: القانون  -4
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و  المنقولة  األموال  هذا  العقاريةاألموال  بين  إذ  في  العامة ،  المؤسسات  أموال  إعتبر 
 1. قتصادية أمواال عامةاإل

التو /ثانيا  القانون  العامةفي  االقتصادية  للمؤسسات  أموال  : جيهي  كل  المؤسسات  كانت 
أموال عامة النظام االشتراكي  من األمر    02  )م(وقد نصت على ذلك    ، العامة في ظل 

اإلا  71/74رقم: بالتسيير  للمؤسساتلمتعلق  تغير  2،شتراكي  الوضع  أن  ضل  غير  في 
  أصبحت هذه المؤسسات إذ  اإلنفتاح اإلقتصادي وإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية  

تقلص حجم األموال العامة ليشمل جزءا فقط    بالتاليو ،  تسير وفق قواعد القانون التجاري 
التي تسا الصافية  التأسيسيمن األموال  قيمة رأسمالها  باقي األموال فهي  أما  ،  وي مقابل 

المتعلق    88/01  من القانون   1)فق(20)م(   فيتبين  األمر الذي    3، الحجزتصرف و قابلة لل
 4. )ق.ت.م.إ.ع(

المتعلق بتنظيم    ،20/08/2001: المؤرخ في   01/04بصدور األمر رقم:غير أنه  
أمواال    (م.ع.إ )أصبحت كل أموال  ،خوصصتهاوتسييرها و   ةالمؤسسات العمومية االقتصادي 

ذلك في  بما  التأسيسي  خاصة  رأسمالها  مقابل  تشكل  التي  أن  و   5،األموال    4)م( حتى 
للدائنين    أقرت  ،2)فق( منقوص  والغير  الدائم  الرهن  يمثل  اإلجتماعي  رأسمالها  أن 

  6. اإلجتماعيين

ك الوطنية  األمال  أن   )ق.أ.و(، من  ،6)م(  جاء في نص   :في قانون األمالك الوطنية/ثالثا 
و تتكون    ،العمومية الحقوق  و من  المنقولة  الجميع    ،العقاريةاألمالك  يستعملها  التي 

 

 . 18ص  ،قساب المرجع ال،  األخضردغو  - 1
 ، المتعلق بالتسيير اإلشتراكي للمؤسسات)ملغى(.16/11/1971، المؤرخ في:71/74األمر:-2
 . 19ص  ،سابقالمرجع الدغو األخضر، -3
، معدل  01/1988/ 13، بتاريخ:2ع:-)ق.ت.م.ع.إ(،ج.رمتضمن  ،12/01/1988، مؤرخ في  01/ 88القانون رقم: -4

 .33ومتمم، ص
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -الوقاية منهعام في ضل قانون مكافحة الفساد و الحماية الجنائية للمال ال-إلياس خديجة-5

 . 10ص ، 2017/ 2016 جامعة سعيدة، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  الماستر،
 . 21سابق، ص المرجع الدغو األخضر،  -6
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إما بواسطة مرفق عام شريطة  و   ،ف الجمهور المستعمل إما مباشرةالموضوعة تحت تصر و 
مع    ،يئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسياتهأو    ، في هذه الحالة بحكم طبيعتها  أن تكيف 

المرفق لهذا  الخاص  العمومية  1، الهدف  الملكية  قبيل  من  تعتبر  التي  األمالك  وكذا 
ال يمكن أن تكون األمالك الوطنية العمومية موضوع  إذ  2016،2من دستور   18)م(بمفهوم

أو   خاص  تمليكية  تمليك  حقوق  المادةموضوع  لهذه  عامةتعتبر    وطبقا  األموال  أمواال   ،
 . هور المباشر أو عن طريق مرفق عامالجم ستعمال المخصصة إل

يالحظ أنه  الدفاع  ، غير  لمرفق  المخصصة  األموال  الجمهور    ،أن  يستعملها  ال 
  )م(بالتالي فإن صياغة  و   ،ستعمال أموالهاإو   هارتيادإبل يمنع عليه    ،بواسطة هذا المرفق

  من الممكنكان  و   ،تخرج األموال العسكرية من نطاق األموال العامة  ،السالفة الذكر  06
التالي النحو  على  األمال :"صياغتها  واألمالك  تتكون  الحقوق  من  العمومية  الوطنية  ك 

و  للجمهور المنقولة  المباشر  التصرف  تحت  الموضوعة  لمرفق    ،العقارية  المخصصة  أو 
الصياغو   ،"عام و بهذه  العام  للمرفق  مخصصة  أموال  هناك  ال  ة  الذي  الدفاع  مرفق  منها 

 3. ر أمواله بأية طريقة كانتيستعمل فيه الجمهو 

مطابقة بطبيعتها    األموال المخصصة لمرفق عام  أن تكون نفس المادة،  كما تشترط  
بتهيئتها   المرفقالأو  لهدف  الخاصة  غير  ،خاصة  التهيئة  فقط  أن  تالزم  األموال    ال 

الموضوعة تحت التصرف    عتبر ضرورية بالنسبة لألموال بل ت ،  المخصصة للمرافق العامة
الجمهور لكنها ال تعد كذلك    ستعمالعامة فهي مخصصة إلالحديقة  كال  المباشر للجمهور

 بدون تهيئة خاصة. 

 

 

رقم:  6)م(-1 القانون  من  في  90/30،  المؤرخ  بالقانون  1990ديسمبر،  والمتمم  المعدل  ،المتضمن)ق.أ.و(، 
 . 12، ص 03/08/2008، صادرة بتاريخ:44ع:-،ج.ر07/2008/ 20، المؤرخ في: 14/ 08رقم:

القانون:18)م(-2 من  في:16/01،  المؤرخ  ج.ر06/03/2016،  في: 14ع:-،  مؤرخة  المتضمن  07/03/2016،   ،
  .1996/ 08/12، مؤرخة في:76ع:-، ج.ر07/12/1996في: ، المؤرخ 1996تعديل دستور

 . 12ص سابق ذكره،ال، 14/ 08القانون رقم: -3
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 . الخاص  المال تعريف  : الرابعالفرع 

الخاصة  تعتبر  الدولة  للدولة  أموال  المملوكة  األشخ   ،األموال  المعنوية  أو  اص 
و   ،العامة خاصة  العام ملكية  للنفع  تخصص  و ال  أو  ،  العامة  للدولة  المعنوية  األشخاص 

هي تخضع  و   ،كتصرف األفراد في أموالهم الخاصة  ، ستغاللها أو التصرف فيهاإ  الحق في
الخاص القانون  الخاصي الدوممصطلح    هايطلق عليكما    ، ألحكام  تقس ي الذي    ن    ه مي مكن 

   :إلى

العقاري يالدوم- العقار المثل  ي   :ن  و لة  ي ممتلكات  تملكها    ،ة ي البلدو   ةي الواللدولة  التي 
 . ة خاصةي ملك

المالييالدوم- الدولة من  ي :  ن  تملكه  ما  مالمثل كل  والسندات)ةي أوراق  (،  األسهم 
 1.محفظة الدولةه البعض ي سم ي ،  ما تحققه من أرباح و فوائد ة و ي ونقد

التي تقوم بها الدولة في    ،ةي ع النشاطات الصناعي شمل جم ي   :الصناعيلدومين  ا-
المشروعات  ن و يي دها بنشاط األفراد العايشب   ه نشاطاي ث تمارس الدولة في ح  ، هذه المجاالت

 2.حتكاريةإ ر ي ل مبالغ غم خدمة لألفراد مقاب ي ق الربح أو تقد يالخاصة، بهدف تحق

المصنفة    ر ي ع األمالك غ ي أن جم،  )ق.أ.و( من  23، )فق(3)م( المشرع في  ن  ي قد ب ل
ة أو  ي الوال تها للدولة أو ي تكون ملك خاصة ة  ي هي أمالك وطن ،ة ي ة العمومي في األمالك الوطن 

القانون    من  24)م( في  نفس اإلتجاه سلكه    ،دستورالمن    20)م(ن في  ي ة كما هو مبي بلدال
ة الخاصة ي سم األمالك الوطنإها  ي عل  أطلقه  ن إثم  4، ه العقاري ي المتضمن التوج   90/25:رقم

 

بادببومز -1  في  ريالماجست شهادة ليلن مقدمة مذكرة-الجزائري  عيالتشر  في العامة لألموال القانوني النظام-سي ر 
 . 9ص  ،2012 نة،يقسنط  منتوري  ة،جامعةياسيالس العلومو  الحقوق  ةيكل ة القانون،يميوإقل العامة اإلدارة فرع العام القانون 

 . 57-56ص  الجزائر،، 2003 التوزيع،ة العامة، دار العلوم للنشر و يالمال، العال سري أبوير بعلي، يمحمد الصغ -2
القانون  ،  2)فق(   3(م)-3 ذكره،  90/30من  السابق  الوطن"،  األمالك  غيأما  األخرى  األمالك ية  ضمن  المصنفة  ر 

 ". ة الخاصةية فتمثل األمالك الوطنية وماليفة امتالكية والتي تؤدي وظيالعموم
في  25/ 90قانون -4 العقاري،مؤرخ  التوجيه  في49ع-،ج.ر 18/11/1990،المتضمن  ،المعدل  18/11/1990،مؤرخة 

 . 27/09/1955، مؤرخة في:55ع-، ج.ر1995/ 09/ 25، المؤرخ في:95/26والمتمم، باألمر
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و نيتكو   تناول حيث    ، )ق.أ.و( من    ، 20.19.18()م.م في    هاعددو 171)م(في     طرق ها 
 2(. الشفعة حق   ،ة ي ملكنزع ال، ازةي الح التقادم، التبادل، ،التبرع  ،العقد )ئهاقتناإ

 . المطلب الثاني: معايير تمييز األموال العامة عن األموال الخاصة

و  الدولة أموال  نبي  قللتفري  منا قتضيي  الخاصة، أموالهاالعامة  توضيح   األمر 
فهذههاز تميي  في المعتمدة  رالمعايي  هذا    تمكننا رالمعايي  ،  كان  إن  معرفة  ماال  من  المال 

المال   ، سنتناوللها خاصاماال   أو  للدولة عاما   ذلك في و في هذا المطلب معيار طبيعة 
 . الفرع األول، ومعيار التخصيص في الفرع الثاني 

 . )عدم القابلية للتملك الخاص( : معيار طبيعة المالاألولالفرع 

المعيار    يذهب أنهذا  العامة من    ،الى  األموال  لتمييز  بذاته  المال  بطبيعة  العبرة 
الخاصة،  األموال   للملكية  قابل  غير  بطبيعته  ما كان  إال  عاما  ماال  يعد  إذ ال  الخاصة، 

العا المال  في  موجودة  العمومية  صفة  فإن  اإلدارةم  لذلك  بها  له  تعترف  أن  إن  و   ،قبل 
بها  له  اإلدارة  و   إعتراف  جانبها  من  كاشفا  إال عمال  هذا  و ،  ليس منشئاليس  أنصار  يرى 

ستعمال الجمهور مباشرة المال عاما، يجب أن يكون مخصصا إلالمذهب أنه من أجل عد 
هب على  يقوم هذا المذبيعته غير قابل للملكية الخاصة و بط   ه، بهذا التخصيص يصبحألن 

 

ذكر ال  ، 30/ 90القانون   من  ، 17)م( -1 الوطنه:"سابق  األمالك  والواليتشمل  للدولة  التابعة  الخاصة  و ية  على:"  يلبلدا ة  ة 
المنقولة  ية التي تملكها"،"الحقوق والقية العمومير المصنفة في األمالك الوطنيالعقارات والمنقوالت المختلفة األنواع غ م 

ة  ي لحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكافي إطار القانون"،"األمالك و   ة يالتي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحل
ا إلى  تؤول  والبلديلدولة والوالالتي  العمومية  ومؤسساتها  وإلى مصالحها  الطابع  ية  ذات  ألغي  ة  التي  اإلداري"،"األمالك 

تصنيتخص أو  الوطنيصها  األمالك  في  العموميفها  إلية  تعود  التي  غية  بصفة  المحولة  شرعيها"،"األمالك  من  ير  ة 
ر سند واستردها بالطرق يها أو شغلت دون حق ومن غياستولى علالتي  ة و ية والبلدية التابعة للدولة والوالياألمالك الوطن

 ."ةيالقانون
 .القانون نفسهمن   ،26)م(-2
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قابلي  عدم  إلعنصرين:  المال  وتخصيص  الخاص،  للتملك  بطبيعته  المال  ستعمال  ة 
 1.الجمهور مباشرة

إذ يتفق كل منهما في رد صفة العمومية للمال    لميي ديكروك و برته  من أبرز رواد
عتمد ديكروك  إ فقد    ،ان في تأصيل نظريتيهمافالعام إلى طبيعة المال ذاته إال أنهما يختل

من    538)م(ستخلص من نص  إعلى نصوص القانون المدني لتحديد معيار التمييز، إذ  
الفرنسي المدني  العام    ، القانون  الدومين  تمييز  العام   إذ  ، الخاص  عنمعيار  المال  يعرف 

عتها أن تكون محال  نتفاع الجمهور التي ال يمكن بطبي ه أجزاء األراضي المخصصة إلبأن 
في المال عد ماال عاما، أما إذا   مجتمعة  وجدت  إن   قد حدد ثالثة عناصرلملكية خاصة و 

أن يكون المال  :"ي ه و   إال إذا ورد نص خالف بذلك،  فقد أي منها فإنه يصبح ماال خاصا
العامة للملكية  قابل  غير  العامة   بطبيعته  الميادين  ستعمال  إل  تخصيصه"    "،  كاألنهار 

إال إذا وجد نص قانوني خاص يقضي بخالف    ، لجمهور مباشرة ال لخدمة مرفق عاما
منقوال "،  "ذلك العقار  يكون هذا  فيلحق    ،أن  الشرط  يجاوز هذا  أنه  المال    بهاإال  توابع 

وملحقاته  الوطنية)العام  المتاحف  في  يختلف و 2"، (كاآلثار  في    ال  ديكروك  عن  برتلمي 
المال نصوص  طبيعة  إلى  نظريته  تأصيل  في  يرجع  ال  أنه  إال  إلى ،  بل  المدني  القانون 

 . العقل والمنطق 

 . للمال العام   : معيار التخصيصالفرع الثاني 

ميز بين األموال  في الت  ، بعض التشريعات ه من أهم المعايير التي تعتمد عليهيعتبر 
 . تحديدها تحديدا دقيقاالخاصة و و العامة 

العام/أوال للمرفق    عن  تختلف  ال،  العامة   األموال فإن   المعيار هذا بحسب:  التخصيص 
  ، (  ديجي( في مقدمتهمو   تجاهاإل هذا أنصار يرى  إذ ،ة الطبيع  حيث من األموال من غيرها

 

 . 17ص سابق،المرجع الس، يباد بومزبر -1
  ص   ،الجزائر  ،2005،دار هومة للنشر  دراسة مقارنة،  ،الحماية الجزائية للمال العامنوفل عبد هللا صفو الدليمي،    -2

102-103 . 
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  واألشخاص  العامة لإلدارة  المملوكة  الخاصة عن،  العامة لألموال  المميز  المعيار  أن  
يعتبرون  معا لمرفق تخصيصها هو   ،العامة المعنوية كما  هي   العام المرفق فكرة  أنْ ، 

  المعيار  هذا وفق  فعلى  ، النظريات  سائر عليها تشيد أن يجب   إذ،  اإلداري  القانون  أساس
 وقد 1، عام مرفق  لخدمة   مخصصة  تكون  التي األموال تلك هي العامة األموال تصبح

 : ناحيتين من ديجي نظرية نتقدتا

للمرفق  وغيرها مما هو مخصص    وجود بعض األموال البسيطة كأدوات المكاتب،:األولى-
 العام، ال تستوجب الحماية الخاصة المقررة للمال العام.

وجيييود أشييياء أساسيييية نحييو الطييرق واألنهيييار، ومييا شيييابهها ميين ميييا هييو مخصيييص :الثانيــة-
لإلسيييتعمال المباشييير لألفيييراد، ال يسيييتوعبها المعييييار الممشيييار إلييييه، بيييالرغم مييين أنهيييا أميييوال 

 2.عامة، وإن لم تكن مخصصةلمرفق عام بذاته

ليييذلك حييياول جيبيييز أن ييييدخل عليهيييا شييييئا مييين التجدييييد، لليييرد عليييى هيييذه اإلنتقيييادات، 
فاشييترط فييي المييال العييام فضييال عيين تخصيصييه للمرفييق العييام، شييرطين جييوهريين همييا: )أن 
يكون مخصصا لمرفق عام رئيس(، )وأن يكون له أثر رئيسي في إدارة المرفييق المخصييص 

 األمييوال ميين مييثالا  والثكنييات المحكميية تشييغله الييذي اءالبنيي  يعييد لهييذا المعيييار، فييال اوفقيي و لييه(، 
 3.والجندي للقاضي هو  والدفاع العدالة أداء في األساسي الدور ألن    ،العامة

قوامه    :العامة  للمنفعة  التخصيص  معيار ثانيا/ مزدوجا،  معيارا  المعيار  هذا  يعد 
التخصيص إلستعمال األفراد والتخصيص للمرافق العامة، وبذلك تكون األموال العامة هي  
أم  مباشرة،  األفراد  إلستعمال  مخصصة  كانت  العامة،سواءا  للمنفعة  المخصصة  تلك 

 

للبحوث والدراسات،دراسة مقارنة،-ماهية المال العام في القانون العراقي  -حسن جلوب كاضم-1 ،  7ع  مجلة النزاهة 
 . 25صالعراق،  ،2014

 . 69-68سابق، ص المرجع ال العزيز شيحا،إبراهيم عبد -2
 . 215-214 ص ،نفسهمرجع ال -3
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في أن  مخصصة لخدمة المرافق العامة، كما اليشترط أن يكون التخصيص مؤبدا، بل يك
 1يكون محققا، سواءا بفعل الطبيعة أو بتصرف قانوني. 

المعيار  هذا  عل  التركيز  مما    2إن  أكثر  العامة  األموال  نطاق  توسيع  إلى  يؤدي 
، إذ طبقا له يعد أثاث المرافق العامة وبالرغم من قلة قيمته ماال  *يجب في المرفق العام

وقد أدخل على هذا المعيار    3المقررة للمال العام،عاما، ومن ثم يخضع بال مبرر للحماية  
بعض الضوابط من قبل فئة من أنصاره، فقال جانب منهم أن األموال المخصصة لخدمة  
دورا  تؤدي  التي  األموال  فقط  منها  تعد  بل  عامة  أمواال  جميعها  تعد  ال  العامة،  المرافق 

فيرى أن األموال العامة المخصصة    ، اآلخر الجانب أماأساسيا في خدمة المرافق العامة،  
بسهولة،   بغيرها  إستبدالها  يمكن  ال  التي  األموال  هي  العامة،  إعدادا  ألنها  للمرافق  معدة 

ألنها   العسكرية،  والحصون  الحديدية  كالسكك  المرفق،  له  المخصص  للغرض  خاصا، 
 4بسهولة. الزمة لخدمة المرفق العام، ومعدة إعدادا خاصا لخدمته، وال يمكن إستبدالها 

واألموال   العامة  األموال  بين  للتفرقة  العام  اإلطار  إبراز  في  األمر  إستقر  لقد 
إلستعمال   الدولة  أموال  من  خصص  ما  كل  هو  العام  الدومين  إعتبار  على  الخاصة، 

على فيشتمل  الحاص  الدومين  أما  عام،  مرفق  طريق  عن  أو  مباشرة،  األموال    الجمهور 

 

 . 29ص سابق،ال مرجعال ،الحميد عبد  فاروق  محمد -1
 . 26ص سابق،ال مرجع ال حسن جلوب كاظم، -2
 يع د متى جييز األستاذ يبين لم  ناحية  فمن عديدة، انتقادات لها  وجهت قدو  الفقه،  لدى قبوالا  النظرية هذه تلق  ولم  *

 العام، المرفق في رئيساا  دوراا  يؤدي الذي للمال بالنسبة نفسه الشيء ينطبقو  كذلك، يع د ال متىو  أساسياا، المرفق العام 
 فال واقعية ،  غير جييز بها جاء التي األمثلة فإن   ذلك عن  فضالا  يع د، ال متىو  كذلك، يع د متى معيار يحدد يوضع فلم

بدون  عن الجندي يدافع ان يتصور  عرض في جالس هوو  مهمته القاضي يؤدي أن يمكن الو  ،يحمله سالح بلده 
 .الطريق(

 . 171 ص ،1983اإلسكندرية،  الجامعية، والمعرفة المطبوعات دار اإلداري، القانون  الحلو، راغب ماجد-3
 . 525ص ، 1969 القاهرة، العربية، النهضة دار الكويتي، اإلداري  القانون  مبادئ حسن، الفتاح عبد-4
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بطبيعتها،   التملك  تقبل  من التي  ثمارهاجزءا  وتمثل  لها،  مالكة  بصفتها  الدولة  وتحوزها 
  1إيرادات الدولة.

 .الفرع الثالث: معيار المال العام في التشريع الجزائري 

المادتين   في  العامة  الملكية  الجزائري  المشرع  نظم  دستور    20و   18لقد  من 
وتشمل    المجموعة الوطنية،على أن: "الملكية العامة هي ملك    18، حيث نصت)م( 2016

الطبيعية   المعدنية  والثروات  للطاقة،  الطبيعية  والموارد  والمقالع  والمناجم  األرض  باطن 
الوطنية   األمالك  مناطق  مختلف  في  بالسكك  والحية،  النقل  والغابات،  والمياه  البحرية 

وأمال والالسلكية  السلكية  والمواصالت  والبريد  والجوي  البحري  والنقل  أخرى  الحديدية  كا 
 محددة في القانون". 

من    20)م(أما    تتكون  القانون،و  يحددها  الوطنية  "األمالك  أن:  على  فنصت 
األمالك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والوالية والبلدية، يتم تسيير األمالك  

   2.الوطنية طبقا للقانون"

حا الجزائري  المشرع  أن  نالحظ  المادتين،  نص  خالل  المبادئ  من  نفس  على  فظ 
في   كانت  دستور    18-17  )م.م(التي  و 1989من  الملكية  ،  مضمون  توسيع  مبدأ  هي 

، باإلضافة إلى مبدأ  األمالك الخاصة للدولةالتمييز بين األمالك العمومية و   العامة، ومبدأ
   إستبعاد األرض، وأموال المؤسسة العامة واإلقتصادية من نطاق الملكية العامة.

للقانون  المؤسسات )المتضمن ،88/03وبالرجوع  أموال  إعتبر  نجده  ق.ت.م.ع.إ(، 
ألحكام)ق.ت تخضع  خاصة  أمواال  اإلقتصادية  التنازل  .ج العمومية  جواز  حيث  من   ،)

 

1-DE LAUBADERE André, GAUDEMET Yves, traité de droit administratif, tome 02: 

droit administratif des biens, 11e édition, L.G.D.J, paris, France, 1998, pp 22-32 

 سابق ذكره. ال ، 1996المتضمن تعديل دستور   ،16/01من القانون: 20-18 ( م م)-2
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التنازل   لمبدأ عدم جواز  الشركة  أنه أخضع رأس مال  فيها وحجزها، إال  عنها والتصرف 
1عنه والتصرف فيه. 

 

إعتمد المشرع الجزائري على معيار دخول المال    ، 90/30رقم:  )ق.أ.و( صدور  وب 
منه على أن األمالك الوطنية    2في الذمة المالية للدولة أو الوالية أو البلدية، إذ نصت)م(

على وجماعاتها    تشتمل  الدولة  تحوزها  التي  والعقارية،  المنقولة  والحقوق  األمالك  مجموع 
عموم   فياإلقليمية،   ملكية  خاصة،شكل  أو  والخاصة    ية  العمومية  االمالك  من  وتتكون 

هذه المادة لم تضع معيارا للتمييز بين المال العام    أن  إال  ، التابعة للدولة والوالية والبلدية
 وغيرها من األشخاص العامة اإلقليمية.  ،والمال الخاص للدولة

ف  3)م(  أما  م  ،منها فهمي منه  وضع  قد  المشرع  العام أن  المال  بين  للتمييز  عيارا 
الخاص،و  للتملك  المال  قابلية  يتمثل في عدم  الخاص،  عن   العام  المال  زي م ي ما  إذ  المال 

  أو عتهي طب بحكم  ،الخاصة  ةي للملك  قابل  ر ي غ  كون ي الذي نفسه المال عةيطب هو   ،الخاص
 الخاصة األمالك   ضمن  فتدرج  الخاصة ة ي الملك تقبل  التي األخرى  األموال   أما  ،غرضه
 2. المال عةيطب  ار ي مععلى  عتمدإ  المشرع هناو  ،للدولة

فيها المشرع إعتماد معيار آخر مقتضاه، أن المال العام يشمل    حاولف  12)م(أما  
بواسطة   إما  مباشرة،  الجمهور  يستعملها  التي  والمنقولة  العقارية  واألمالك  الحقوق  جميع 
مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا 

إستع  حيث  المرفق،  بهذا  الخاص  الهدف  وذلك  مع  العامة،  التخصيصللمنفعة  معيار  مل 
  2كما أضاف في )فق(  ،بإستعمال الجمهور للمال مباشرة أو بتخصيصه لخدمة مرفق عام

 3األمالك الوطنية الطبيعية واإلصطناعية. 

 

 . 1988ريناي13:في  ،مؤرخة2ر.ع.ج ،)ق.ت.م.إ.ع( المتضمن،1988/ 12/01المؤرخ في: ،88/01 لقانون ا-1
 العام،  القانون  في الدكتوراه  دةشها ليلن رسالة(الجزائري  القانون  في العام للمال القانوني النظام)السالم عبد دييزا-2
 . 92ص ، 2012  الجزائر، جامعة الحقوق، ةيكل
 سابق ذكره.ال ، 90/30 )ق.أ.و(من   16-15-12-03المواد: -3
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 .العام المضرة بالمال  والجرائم مفهوم الموظف العام :المبحث الثاني

خاصة وإهتمام كبير في أنظمة الدول الحديثة،  يحضى الموظف العمومي بمكانة          
للمال   األول  الحامي  أنه  إعتبار  وعلى  ومرافقها،  شؤونها  تسيير  عن  المسؤول  يعتبر  إذ 
الغير   تصرفاته  من  الحماية  يتوجب  كما  له،  الزمة  حماية  توفير  يجب  ولهذا  العام، 

الذي قسمناه إلى   مشروعة تجاه المال العام، ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المبحث
الجرائم    مطلبين،  و  األول،  المطلب  في  العمومي  الموظف  ب مدلول  العامالمضرة    المال 

 . كمطلب ثاني

 .الموظف العمومي مدلول المطلب األول: 

ا العام  إن مصطلح  بالغموض و لموظف  يتسم  الدقة  هو مصطلح  يتباين في  و عدم 
التشريعات  القانون اإلداري    هأن مفهوم  حيث   ،جميع  القانون  يختلف  في  عن مفهومه في 

فإن  1، الجنائي  العامةولهذا  الدول حضيت    الوظيفة  مختلف  في  والفقهاء  المشرع  ،  2بعناية 
ث و  أصبحمن  فقد  سلك    تنصيبفبعد    ،خاصا  نظامالها    م  في  رسمية  بصفة  الشخص 

ع موظفا  يصبح  العامة  و   اماالوظيفة  الواجبات  من  بمجموعة  من  األزم  مثلها  كتسب 
المطلب  3، الحقوق  هذا  العام  مفهوم   سنتناول في  للوظيفة    الموظف  األساسي  القانون  في 
   . الفرع الثاني فيمكافحته ، وفي قانون الوقاية من الفساد و في الفرع األول  العامة

 . القانون األساسي العام للوظيفة العموميةالفرع األول : في 

الجزائري  عرف   فيالمشرع  العام    المتضمن  ، 06/03:ألمر ا من    4)م(   الموظف 
العمومية  الق للوظيفة  العام  األساسي  أنهانون  عون   ":على  كل  موظفا  في  ،يعتبر  عين 

 

 . 6ص   ، 2006 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ، حماية الموظف العام جنائيا،محمد إبراهيم الدسوقي علي-1
 . 49ص  ،2010  ،، الجزائردار الهدى للطباعة والنشر ،2ط ،2ج مدخل القانون اإلداري، عالء الدين عشي، -2
 . 169ص  ،1989، الجزائر، د.م.ج، 2ط مذكرات في الوظيفة العمومية، محمد انس قاسم،-3
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لنا  1، "السلم اإلداري رسم في رتبة في  و   ،وظيفة عمومية دائمة التعريف يتضح  من هذا 
 الموظف العمومي:  ليتحصل الشخص على صفةتوفر الشروط التالية   يجبه أن 

المختصة -أوال السلطة  من  العامة  الوظيفة  في  بالتعيين  قرار  يشترط    :صدور 
إلكتساب صفة الموظف العام صدور قرار التعيين من السلطة المختصة، أي أن كل من  

 بأعمال في إحدى الوظائف العامة دون تعيين قانوني وسليم ال يعتبر موظفا. يقوم  

يشترط ان يمارس الشخص :  أن يكون التعيين في إحدى الوظائف الدائمة-ثانيا
بعمل   يقوم  من  أن  أي  الموظف،  صفة  يكتسب  حتى  العام  بالمرفق  ومستمر  دائم  عمل 

 مؤقت أو موسمي ال يكتسب هذه الصفة.

يكون  -ثالثا عام  أن  مرفق  خدمة  في  القانون  ل العمل  أشخاص  أحد  أو  لدولة 
يشترط إلكتساب صفة الموظف العمومي، أن يكون العمل في خدمة مرفق عمومي  : العام

تديره الدولة)كل السلطات واألجهزة واإلدارات، سواء كانت مركزية أو ال مركزية، مدنية أو  
بقصد آداء    أما المرفق العام فهو يعمل بانتظام، تحت إشراف الدولة وسلطاتها  ،2عسكرية( 

  3خدمة للجمهور، مع خضوع القائمين على إدارته لضوابط وقواعد قانونية محددة. 

 . مكافحتهفي قانون الوقاية من الفساد و  :الفرع الثاني 

كل شخص    "بأنه:  (ق.و.ف.م ) من    2(م )  ب من   (فق)  فيالمشرع الجزائري  عرفه  
المجالس الشعبية المحلية    أحد   ا أو إداريا أو قضائيا أو فييشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذي 

،  األجر أو غير مدفوع األجر  مدفوع منتخبا، دائما أو مؤقتا،، سواء أكان معينا أو  بة المنتخ 
وكالة  لو مؤقتا، وظيفة أو  يتولى و   آخر  كل شخص  "و "بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

عمومية أو مؤسسة عمومية أو  هيئة    خدمة  بهذه الصفة في  يساهم، و بأجر أو بدون أجر 
 

 . 16/07/2006،بتاريخ:46ع-،المتضمن)ق.أ.ع.و.ع(، ج.ر15/07/2006،المؤرخ في 03/ 06من األمر،4)م(-1
 . 15-14  ،ص2007القاهرة،قارنة، دار النهضة العربية للنشر،الوظيفة العامة دراسة مشريف يوسف حلمي خاطر، -2
الدين-3 أمين زين  المقارن مقارنة بالشريعة اإلسالمية -بالل  التشريع  العربية و  الدول  الفساد اإلداري في    -ظاهرة 

 . 17-5 ص  ،2009دار الفكر الجامعية، اإلسكندرية، 
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  " أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية  ،رأسمالها  ؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعضأية م
التنظيم  مي أو من في حكمه طبقا للتشريع و عمو   بأنه موظف   معرفكل شخص آخر  "  و 

 1."المعمول بهما

)مهذا   من  مستوحى  من)إ.أ.م.م.ف( 2التعريف  الموظف    بالتاليو   ،2(،  فمصطلح 
  :هي  المتعلق بالفساد يشمل أربع فئاتالعمومي كما جاء في القانون 

ــائية-أوال ــة والقضــ ــة واإلداريــ ــب التنفيذيــ الييييذي  ل األشييييخاصويشييييم :ذوو المناصــ
 ميقصييد بهيي وقضــائية)، والييوزراء()رئيييس الجمهورييية، الييوزير األول تنفيذيــة بصيي امن  ون يشييغل

كييل ميين يعمييل فييي إدارة عمومييية )وإداريــة، 3(القضيياة كمييا عييرفهم القييانون األساسييي للقضيياء
بصييرف النظيير عيين  ،مييدفوع أو غييير مييدفوع األجيير، كييان دائمييا أو مؤقتييا فييي وظيفتييه سييواء

 : وينطبق هذا التعريف على فئتين،  رتبته أو أقدميته

بالمفهوم التقليدي كما    : يشغلون منصبهم بصفة دائمةالعمال الذين  -أ الموظفون 
رقممن    4)م(  همت عرف الذ"وهم:  ، 03-06:القانون  في  األعوان  نشاطهم  يمارسون  ين 

و  العمومية المؤسسات  الدولة،  اإلدارات  في  المركزية  واإلدارات  العمومية  ،  المؤسسات 
ات العمومية ذات الطابع  المؤسس  ، الجماعات اإلقليمية  ،المركزية التابعة لها  المصالح غير

و و   اإلداري  والثقافي  يخضع ،  والتكنولوجيالمهني  العلمي  أن  يمكن  عمومية  مؤسسة    وكل 
 ".مستخدموها ألحكام هذا القانون 

 
 . 05،ص  03/2006/ 08بتاريخ: 14ج.ر.ع: ،20/02/2006، المؤرخ في:06/01من)ق.و.ف.م(،  ،2)فق(،4(م)-1

متياح عليى   11:22  ،عليى السياعة:08/07/2020ويكبيديا،الموسوعة الحرة،أطلع عليه بتياريخ:،من)إ.أ.م.م.ف(2(م)-2
  الموقع:

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationRevie

wGroup/20-24June2016/V1603601a.pdf 

 المتضمن القانون األساسي للقضاء. 2004-09-06المؤرخ في  04/11عضوي رقم:القانون ال- 3
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مؤقتة-ب بصفة  منصبهم  يشغلون  الذين  و :العمال  اإلدارات  المؤسسات عمال 
فيهم صفة  ة  العمومي  تتوفر  القانو   ،موظفالذين ال  اإلداري بمفهوم  المتعاقدين  )ن  األعوان 

 .( المؤقتينو 

النيابية-ثانيا الوكالة  تشريعيا  شخصكل  : ذوو  منصبا  البرلمان   أعضاء)يشغل 
معينا أو  منتخبا  كان  سواء  البلدية    ين المنتخب  (،بغرفتيه  المحلية  الشعبية  المجالس  في 

 بما فيهم الرئيس.   والوالئية

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات  -ثالثا
الخاصة التي تقدم    أوالعاملين في الهيئات أو المؤسسات العمومية  هم  و  رأس مال مختلط:

عمومية   في خدمة  المختلط   أو  المال  رأس  ذات  يتمتعون   ،المؤسسات  من    الذين  بقسط 
  .المسؤولية

من  عمومي أو    خر معرف بأنه موظفآكل شخص   من في حكم الموظف:-رابعا
 1. التنظيم المعمول بهماو حكمه طبقا للتشريع  في

يعدو    العمومية السلطة من بقرار أو  بمرسوم معينا كان من كل موظفا كخالصة 
  للقانون  الخاضعة الهيئات إحدى  في  أو ، ليةالمح  أو المركزية  اإلدارات وظيفة بإحدى  في

  1. دائمة  بصفة منصبه يشغل كانو  ،اإلداري  السلم بحسب  درجة في كان مصنفاو  ،العام
 

ــكريون و  -1 ــتخدمون العسـ ــوطنيالمسـ ــدفاع الـ ــدنيون للـ مييين مجيييال تطبيقيييه ،إذ  )ق.أ.ع.و.ع(،مييين 2)م(: إسيييتثنتهمالمـ
 ،المتضمن القانون األساسي العام للمستخدمين العسكريين.28/02/2006،المؤرخ في:06/02يحكمهم األمر

من قانون مكافحة الفساد ال يشيملهم كميا  2و 1: فإن تعريف الموظف العمومي كما ورد في الفقرة ينالضباط العمومي  -
وظيفيييتهم العامييية و ميييع ذليييك فيييإنهم يتوليييون  ال ينطبيييق علييييهم تعرييييف الموظيييف كميييا ورد قيييي القيييانون األساسيييي للوظيفييية

الخزينية العامية األمير اليذي ييؤهلهم لكيي  الرسوم المختلفة لحسياببتفويض من قبل السلطة العمومية ويحصلون الحقوق و 
-20الميؤرخ فيي:06/02من القيانون  03)م لموثقيناف العمومي ويتعلق األمر أساسا بيدرجوا ضمن من في حكم الموظ

-02-20الميييؤرخ فيييي:06/03مييين القيييانون  04)م القضـــائيين المحضـــرين،المتضيييمن تنظييييم مهنييية الموثيييق( 02-2006
ــافظي،المضييييييييييمن تنظيييييييييييم مهنيييييييييية المحضيييييييييير( 2006 ــدة محــــــــ ــع بالمزايــــــــ المييييييييييؤرخ 96/02ميييييييييين األميييييييييير05)مالبيــــــــ

 95/13ميين األميير رقييم  04)م الرســميين المتــرجمين،المضييمن تنظيييم مهنيية محييافظ البيييع بالمزايييدة(10/01/1996فييي:
 .(المتضمن تنظيم مهنة المترجم 1995 -03-11مؤرخ في:
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 . 06/01بالمال العام وفق القانون  المضرة الجرائم المطلب الثاني:

ضييد  تييهحماي  توجييبي  هإنيي ف ،الموظف العام القلب النابض إلدارة الشييأن العييام  بإعتبار  
بالمييال  المضييرةفييرض إلتزامييات وقيييود عليييه للجييم سييلوكياته ، كما يجب أي إعتداء يقع عليه

التعسييف فييي س و خييتالاإل، وسيينتناول فييي هييذا المطلييب الييذي قسييمناه إلييى ثالثيية فييروع، العييام
فيييي الفيييرع  الرشيييوة و الجيييرائم الملحقييية بهيييا فيييي الفيييرع األول، العموميييية الممتلكييياتإسيييتعمال 

 الثالث،جرائم الصفقات العمومية في الفرع الثالث. 

 .العمومية الممتلكاتستعمال  التعسف في إو  ختالساإل:األول الفرع

ميين بييين هييذه وم بسييلوكيات تتنييافى مييع القييانون و أثنيياء ممارسيية عملييه قييد يقيي الموظييف العييام و 
 السلوكيات ما يلي:

، أن 06/01القييانون ميين  (29)ميييرى المشييرع الجزائييري ميين خييالل : وال/اإلخــتالسأ
اإلخفيييياء إتييييالف أو خييييتالس أو إأو  بتبديييييدموظييييف عمييييومي  قيييييامخييييتالس هييييي جريميييية اإل

أو  ومية أو خاصة أو مسييتندات أو عقييودحتجاز بدون وجه حق ألموال عماالحتيالي أو اإل
د ر ن ، ويمكيي عهييدت إليييه بحكييم وظيفتييه أو بسييببهاأوراق مالييية أو أشييياء أخييرى ممتلكييات أو 

 للشيييء المادييية الحيييازة نتييزاعإ هييو و  عييام األول معنيييين إلييى إخييتالف مفيياهيم اإلخييتالس
 وجييود فيييه يفتييرض خيياصالثيياني و  ،الجيياني يييد إلييى الحييق صيياحب ميين خييتالساإل موضييوع

ال و  2،إال أنهييا حيييازة ناقصيية اإلجرامييي رتكيياب السييلوكإ لحظة ومعاصرة سابقة للجاني حيازة
 فر األركان التالية:اتقوم هذه الجريمة إال بتو 

  أو  اعمومي   اموظف الجاني يكون  أن تتطلب  الجاني(: المفترض)صفة الركن-01 
يشترطو  ،حكمه  في  من إذ   الجريمة، موضوع للشيء المباشرة المادية  الحيازةها  لقيام  ال 

 آخر،  شخص حيازة  في الشيء  كان إذا كما ،  مباشرة غير حيازة  للموظف يكون  أن  يكفي
 

 . 71ص ، قسابالمرجع  العشي،  عالء الدين-1
 ة، السياسي العلوم   الحقوق  كلية  ماجستير، رسالة(الجزائري  التشريع في والتبديد االختالس جريمة )دنش لبنى-2

 . 9-8ص  ، 2008،بسكرة
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 يجب كما  بشأنه، األوامر  إصدار طريق  عن  فيه  التصرف سلطة ذلك  مع  للموظف  وكان
  أو بعزله عنه زالت قد تكون   الن  أو  ،لجريمة ا  رتكاب إ وقت  العام الموظف  صفة   تتوافر  أن

تقوم التي الخاصة الصفة جرائم   من ختالساإل  جريمة نأل نحوه   تلك كانت إذا إال ال 
 1. الجريمة ب  الفاعل ألزمت قد الصفة

 أو  إتالفهييا أو  الممتلكييات خييتالسإ فييي المييادي الييركن يتمثييل :المــادي الــركن-02 
 يتكييون و ، بسييببها أو  وظائفييه بحكييم ت إليييهعهييد التيييو حييق  وجييه بييدون  حتجازهيياإ أو  تبديدها

 :هي عناصر  ثالثة من

 كشييفالييذي يقييوم ميين خاللييه الجيياني ب  ،الفعييل غييير الشييرعيوهو  :المجرم السلوك-أ
 .كاملة حيازة إلى ناقصة حيازة من ،للمال حيازته نيته في تغيير

 هييية الجريميي  محييلفييإن  ،06/01 قييانون ال ميين 29)م(سييب ح :الجريمــة محــل-ب
 غييير أو  منقوليية مادييية، غييير أو  مادييية كانييتأ سييواء أنواعهييا،الموجييودات بكييل  و  الممتلكييات

التييي تثبييت  ،السييندات القانونيييةالمسييتندات و ،باإلضافة إلييى  ملموسة أو غير ملموسة  ،منقولة
 تكييون  التييي الوثييائق كييلو  األرشيييف، ق المتصييلة بهيياملكييية تلييك الموجييودات أو وجييود الحقييو 

، األمييوال واألثيياث كالسيييارات قيمييةال ذات المنقوليية األمييوال كافيية ،ولييو معنوييية قيميية لهييا
األوراق  ،الســـــندات ،األســـــهم)األوراق الماليييييية(، معدنيـــــة ،ورقيـــــة)بكافييييية أنواعهيييييا النقيييييودو 

  2.مادية  كل شيء آخر ذو قيمة  ،(التجارية

 

 مكافحة االسالمي، الفقه في وظيفته وراء من العام الموظف كسبو  االختالسة و الرشو  الفساد هنان،جرائم مليكة-1
 . 104-103-102،ص ص2010 الجديدة،االسكندرية، الجامعة العربية،دار التشريعات ببعض مقارنا الجزائري  الفساد

الخاص،جاحسن بوسقيعة-2 الجزائي  القانون  في  العام و ،الوجيز  المال  الفساد،جرائم  ،دار هومة  2،ج12األعمال،ط رائم 
 .35-33ص  ،2012الجزائر،   للنشر،
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  يكون  أن  ة جريملل المادي الركن لقيام  يشترط:الجريمة  بمحل الجاني عالقة-ت
  أو   بسببها  أو  وظيفته بحكم   العمومي  للموظف  سلم قد ، الجريمة   محل السند أو المال

 .1وظيفته  وبين للمال  حيازة الموظف  بين السببية صلة تتوافر أن ، آخر بمعنى

 يديييه بييين الييذي المييال بييأن ،علييم علييى الجيياني يكييون  أن يجييب :المعنوي  الركن-03 
هييذه  أن إلييى إضييافة ،األمانيية سييبيل علييى لييه سلم قدو ، مؤسساتها إحدى أو  لدولةل  ملك هو 

 الشيييء تملييك إلى العام الموظف إرادة تجاهإهو و ، الخاص الجنائي القصد تتطلب جريمةال
 .جريمةال تقوم ال غاب فإذا  عليه، يؤتمن الذي

جريميية التعسييف فييي إسييتعمال  قيييامليسييتوجب  :الممتلكــات ســتعمالإ فــي التعســفثانيا/
  :التالية  ركاناألفر اتو الممتلكات  

 . عموميا موظفا الجاني يكون  أن يشترط  :(الجاني صفة  )الركن المفترض-01  

 جريميية مييع ،الممتلكييات سييتعمالإ فييي التعسييف جريميية تتفييق: المــادي الــركن-02
 :في  ختالساإل

 أو  أو أمييوال ممتلكييات علييى تنصييب أن يجييب جريمييةال تقييوم حتييى:الجريمــة محــل-
 2.قيمة ذات أخرى  أشياء أي أو  خاصة، أو  عمومية مالية أوراق

 يكييون  أن ،جريمييةلل المييادي الييركن لقيييام يشييترط: الجريمــة بمحــل الجــاني عالقــة-
 أو  وظيفتييه بحكييم ،العمييومي الموظييف يييد تحييت وجييد قييد الجريمييةمحييل  السييند أو  المييال

  .بسببها

هييو  الممتلكييات سييتعمالإ فييي التعسييف جريميية بييه تنفييرد الييذي المميييز العنصييرأمييا 
 غييير نحييو  علييى لممتلكيياتل الموظييف العمييومي سييتعمالإ يتمثييل فييي ، الييذيمجييرمال سييلوكال

 هيياتف المؤسسيية ستعمالإك ،المال من الشخصي االنتفاع)الشخصي لغرضه سواءا، شرعي
 

 . 29ص ، المرجع السابق،احسن بوسقيعة -1
 . سابق ذكرهال  ، 01/ 06القانون   من، 29)م(-2
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 الجريميية هييذه تقتضييي الو  ،(كيان أو  شخصاكان  )سواءاغيره لفائدة أو (، شخصية ألغراض
   1.شرعية غير بطريقة ستعمالهإ يكفي بل المال على اإلستالء

يقتضييي  الذي العام الجنائي القصد توافر جريمةهذه ال تتطلب:المعنوي  الركن-03 
 .اإلرادةو   العلم

 . الجرائم الملحقة بهاو رشوة  ال:  الثانيالفرع 

قييد يأخييذ مزييية غييير مسييتحقة تتمثييل   ،في إطييار تنفيييذ الموظييف العييام لمختلييف مهامييه
 فييي القييانوني غييير التخفيييض أو  اإلعفيياء الغييدر، :ر متعددة منهاصو  الرشوة لهاو  الرشوة في

 تلقييي، المشييروع غييير اإلثييراء الوظيفيية،سييتغالل إ إسيياءة إسييتغالل النفييود، الرسييم،و  الضييريبة
 : بالتفصيل على النحو التالي ذلك سنتناولو  الهدايا،

الوظيفةاإل   بهايقصد  الرشوة:  جريمة  /والأ بأعمال  و تجار  هذه  ،  د  وجو تفترض 
والمرتشي الراشي  للقوانين   ، طرفين هما  المنافي  السلوك  تجريم هذا  هو    ،الهدف من وراء 

و    اإليجابية  ،الرشوة صورتيبين  لقد جمع المشرع الجزائري  و 2، حماية نزاهة الوظيفة العامة
 رشوة في حصرهاو  بفقرة صورة كل إفراد مع  ،06/01القانون  من   25)م(في نص    السلبية

 .العام بالمالالضارة  الرشوة صورتي المقام هذا في سنتناول، الموظف العمومي 

ميين  25)م( فييي عليييه المنصييوص الفعييل هييو  (:المرتشييي الموظييف)الســلبية الرشــوة-01
 : التالية األركان فرابتو ال تكتمل إال  إذ  ،06/01القانون 

 .عموميا موظفا الجاني يكون  أن :تقتضيالجاني( المفترض)صفة الركنأ/

 

 . 47ص سابق،ال مرجعال بوسقيعة، احسن-1
فودة-2 الحكم  أحمدعبد  محمد  و –،أحمد  الرشوة  العامة،  األموال  بهاجرائم  الملحقة  العام   وإختالس-الجرائم  -المال 

العمدي مقارنا    الجسيم  التربح والعدوان واإلهمالستيالء والغدر و اال العربيةواإلضرار  الفكر  2009ط-بالتشريعات  ،دار 
 . 17مصر،ص القانون،المنصورة،و 
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 قيامييه نظييير ،مسييتحقة غييير مزييية قبولييه أو  الجيياني بطلييب يتحقييق: المــادي الركن/ب
 :أساسية هي عناصر أربعة على وي يحت و  عنه، متناعاإل أو  وظيفته  من أعمال بعمل

 :الصورتين إحدى في يتمثل:  اإلجرامي النشاط-

بعييرض يقييوم فيييه  ،دتييه المنفييردةهييو تعبييير يصييدر عيين الموظييف العييام بإرا: و الطلــب
تقع الرشوة بمجرد الطلب دون عييرض ميين جانييب ، و وعد بفائدةقاء فائدة أو عمله الوظيفي ل
إذ ال يلييزم لوقييوع  ،لييو تييم رفييض الطلييب ميين جانييب هييذا األخييير، بييل حتييى و صاحب الحاجيية

مباشييرة ميين توي لوقييوع الجريميية أن يصييدر الطلييب يسيي ، و الجريمة قبول صيياحب الحاجييةهذه  
أن إرادتييه، كمييا يسييتوي يط يختيياره للتعبييير عيين أو من خالل وسيي   ،الموظف لصاحب الحاجة

بييين اك إتفيياق بينييه و يلييزم هنييا إلعتبيياره فيياعال أصييليا أن يكييون هنيي ، و يطلبهييا لنفسييه أو لغيييره
شييترط  شييكال معينييا سييتعود عليييه هييو ميين ذلييك، كمييا ال ي هنيياك منفعيية أن تكييون ، و هذا الغير

  1.، فقد يتم شفاهة أو كتابة، أو بأي سلوك إيجابي يدل عليهيتحقق به الطلب

 هنيييياك يكييييون  أنعلييييى  ي،المرتشيييي  الموظييييف جانييييب مييينل القبييييو ض يفتيييير  :القبـــول-
 مييا إذا المنفعيية أو  الهدييية تقييديمب  عيين تعهييده فيييه يعبيير ،الحاجيية صيياحب ميين جييدي عييرض

 لييو و  حتييى الجريميية تقييوم فييال الظيياهر فييي الجييدي العييرض نتفييىإ إذا أمييا مصييلحته، تقضييي 
فقييد يكييون صييريحا  ال يشييترط فييي القبييول شييكال معينييا إذ ،هييذا العييرض مثييل الموظييف قبييل

 القبييول صييورة فييي كمييا أن الجريميية تتحقييق، 2بقييول أو كتابيية أو إيميياء، وقييد يكييون ضييمنيا
 الفائييدة علييى بالحصييول أو وعييدا بالفعييل، الجيياني يسييلمها هدييية أو  هبيية موضوعه كان سواء
 . بعد  فيما

 

 . 49-48ص   المرجع السابق، ،أحمد محمد أحمد،عبد الحكم فودة-1
 . 50ص ،سابق ال مرجعال بوسقيعة، احسن-2
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 ال ثييم وميين النتيجيية، عيين النظيير بصييرف والطلييب القبييول صييورتي فييي الجريمة وتتم
 ظييروف ذلييك دون  حالت إذا أو  بوعده الوفاء عن بإرادته ،الحاجة صاحب متنعإ إن يحاكم

 1.عن إرادته خارجة

 ذات تكييون  قييد التييي المسييتحقة غييير المزييية أو  المقابييل ،بييه يقصد :االرتشاء محل-
 غييير أو  محييددة مشييروعة، غييير أو  مشييروعة، ضييمنية أو  صييريحة أو معنوييية، مادييية طبيعة

 المزييية المرتشييي أو يقبييل يطلييب أن واألصييل ،ةمسييتحق غييير تكييون  هيياأن  إلييى إضافة ،حددةم
 قييدمت إذا جريمييةال تقييوم ذلييك ومييع، المصييلحة صيياحبل بييأداء الخدميية قيامييه نظييير لنفسييه
 2.شخص غيره إلى المزية

 أو ، وظيفتييه أعمييال ميين عمييل أو اإلمتنيياع عيين آداء أداء و هيي :الرشــوة مــن الغــرض-
 عمييل وظيفييي أي المنفعيية أو  الهدييية مقابييل يكون  أن يشترطكما  ،جبات الوظيفةخالل بوااإل

 .الجريمة تقوم فال مطلقة ستحالةإ مستحيال كان فإن الواقعية، الناحية من  ممكن

 يتكييون  الييذي القصييد تييوافر قيامهييا يقتضييي قصدية جريمة الرشوة:الجنائي القصد-ت
مخييتص  موظييف عمييومي بأنييهالمرتشييي  يعلييم أن يجييب حيييث واإلرادة، العلييم ميين عنصييري 

 يعلييم يجييب أن كمييا، مسييتحقة غييير قبلهييا أو  طلبهييا التييي المزييية أنو  ،منييه بالعمييل المطلييوب
 .الجنائيالقصد  نتفىإ السابقة العناصر بأحد العلم نتفىإ فإذا  ،القبول أو  الطلب عند بذلك

 مزيييية(، المرتشيييي)العمومي الموظيييف عليييى الراشيييي يعيييرض فيهييياو  :االيجابيـــة الرشـــوة-02
 ال تقتضييي هييذهو ، لييه توفيرهييا الموظييف بإمكييان ،منفعيية علييى حصييوله نظيييرمسييتحقة  غييير

 مييين 1)فييق( 25 )م( وحسييب الجيياني، فيييالموظييف العمييومي  صييفةتييوفر  جريمييةال
 : التالية األركان لقيامها توافر تقتضي يجابيةاإل الرشوة جريمة فإن،  )ق.و.ف.م(

 

 . 61 ص ،سابقال مرجعال بوسقيعة، احسن - 1
 سابق ذكره.ال  ،01/ 06 .و.ف.م( ق)من  ، 2)فق(25)م(-2
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 عرضييها أو  مسييتحقة غييير بمزييية العمييومي الموظييف بوعييد يتحقييق: المــادي الركنأ/
 عنييه، ويتخلييل متنيياعاإل أو  وظيفته أعمال من عمل بأداء قيامه مقابل ،منحه إياها أو  عليه
 هي:  عناصر ثالثةركن ال هذا

ــلوك- ــادي الســ  أو ، بمزييييية الوعييييد :اآلتييييية الوسييييائل إحييييدى سييييتعمالبإ يتحقييييق: المــ
 بييالرفض بييلو ق إن يهييم الإذ  ،محدداو  جديا الوعد يكون  أن يشترطكما  ،منحهاأو  ،عرضها

 طريييق عيين أو  للموظييف مباشييرة العييرض أو  الوعييد تييم إذا سيييان واألميير ،إليييه مميين وجييه
 .الغير

 هييو  ،المقصييود العمييومي الموظييف يكييون  أن األصييل: المزيــة مــن المســتفيد-
 يكييون  قييد ،هغييير  آخيير شخصييا المسييتفيد يكييون  أن الجييائز ميين ولكيين ،المزييية ميين المسييتفيد

 . كيانا أو  فردا ،معنويا أو  طبيعيا اشخص

  متناعاإل  أو ،  داءآ  على  العمومي   الموظف   حمل  في  يتمثل :المزية من الغرض-
  العمل  يكون  أن  ،06/01ن القانو من    25)م(إذ تشترط   ، واجباته منيعتبر    ،عمل داء  آ  عن

،  إختصاصه  في يدخل  المزية لقاء،  تأديته  عن  متناعاإل  أو تأديته الموظف   من   المطلوب
 . ال أم المرجوة النتيجة إلى الراشي سلوك أدى إن يهم الو 

فييي  تكييون  أن أو ، تاميية الجريميية تكييون  نأ فإمييا د،الوعيي  صييورة فييي يستبعد :الشروع-
 وال الشييروع،مييا فيه يتصييور التييي ،والعطييية العييرض صييورتي عكييس علييى التحضييير، مرحليية

   1.عنه  متناعاإل  أو  العمل أداء من المستفيد الحقيقي يهم

 ،القصييد تييوافر لقيامهييا تقتضييي التييي ،العمدييية الجرائم منتعتبر  :المعنوي  الركن-ب
   2.اإلرادةو  العلم هما عنصرين من يتكون  الذي

 

 . 70سابق، صال مرجعال بوسقيعة،احسن -1
 كليية ماجسيتير، رسيالة(بالفسـاد المتعلـق القـانون  ظـل في مكافحتها وآليات العمومية الصفقات جرائم)زوزو زوليخية-2

 .108-106 ص ،2012ة،ورقل السياسية، والعلوم الحقوق 
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 بعييض فييي تتفييق ،الفساد مكافحة قانون  أتى بها جديدة صورة هي:الهدايا تلقي جريمة/ثانيا
 الموظييف عيين الشييبهة درء هييو  هيياتجريمالغييرض ميين و  ،السلبية الرشوة جريمة مع عناصرها
 : هي هاأركان ، و العمومي

 الرشييوةجريميية  عيين، الهييدايا تلقييي جريميية تختلييف:مســتحقة غير مزية أو الهدية قبول-01
 عييرض هنيياك يكييون  أن يفتييرض ،السييلبية الرشييوة ففييي الهييدايا، قبييول مناسييبة فييي ،السييلبية

 حييين فييي ،حاجتييه لقاء قضاء العمومي الموظف على الحاجة صاحب من مزيةال أو  هديةلل
 يسييتحيل كمييا 1،حاجييةال قضيياء فيييه يشييترط ال، الهييدايا تلقييي جريميية فييي الهدييية قبييول أن

 وقييد ،التحضييير مرحلة في أو  ،تامة الجريمة أن تكون  فإما، الهدايا تلقي في الشروع تصور
 . مشروعة غير أو  مشروعة،  معنوية أو  طبيعة مادية ذات المزية أو  الهدية تكون 

أن تيييؤثر  ،06/01ن قيييانو ال مييين 38م()تشيييترط :ومناســـبتها المزيـــة أو الهديـــة بيعـــةط-02
الهدية أو المزية التي قبلها الموظف العمومي في معالجة ملف، أو سير إجراء، أو معامليية 
لهييا صييلة بمهامييه، أي يشييترط أن يكييون لمقييدم الهدييية أو المزييية، حاجيية لييدى هييذا الموظييف 

 العمومي.

ــد-03 ــائيا القصـ  أو  الهديييية مقيييدم بيييأن، العميييومي الموظيييف عليييم فيييي أساسيييا يتمثيييل :لجنـ
  .تلقيها إلى لكذ مع  نصرفي و  ،لديه حاجة غرضه قضاء  ،المزية

 تشييترطإ التيييو  ،ميين نفييس القييانون  37)م( عليييه:نصييت مشــروع الغير ثراءاإل  جريمة/ثالثا
 : اآلتية العناصر توافر هلقيام

أي أن تطييرأ زيييادة معتبييرة، والفتيية :العمــومي  للموظــف  المالية  الذمة  في  زيادة  حصول-01
 تكييون  أن والغالييب ،المشييروعة لييهي بمداخ  مقارنيية ،الذمة المالية للموظييف العمييوميللنظر في 

 

 السادس، الوطني الملتقى(الجزائر في العام المال حماية على وتأثيره العمومية الصفقات في الفساد)إنزارن  عادل-1
 . 2013يما 20 يوم المدية، السياسية، العلوم الحقوق  كلية المال العام، الصفقات دور
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 فيال شراءك معيشته إلى األفضل في ظرف وجيز،نمط  يرتغ خالل من ظاهرة الزيادة هذه
 .رصيده البنكي في معتبرة زيادة لي تسج ، فاخرة سيارة أو 

 إذ ،تييوافره بعييدم تنتفييي ،الجريميية فييي أساسييي عنصيير هييو  الزيــادة تبريــر عــن العجــز-02
 مسيياءلة محييل كييان وإال ،المالييية علييى ذمتييه طييرأت التييي الزيييادة يبييرر أن المتهم على يتعين

 فيييه المشييتبه علييى ويتعييين شييبهة، مجييرد علييى هييذه الجريميية في المتابعة تقوم وعليه جزائية،
 . هاينافي  بما يأتي أن

 أو  ،المشروعة  غير  الممتلكات  بحيازة  يتوفر ،  ستمراراإل  عنصر  :جريمةال  إستمرار-03
 .غير مباشرة أو  مباشرة بطريقة ستغاللهابإ

 يميييز فييال، بصييورتيها الرشييوة بجريميية الشبه كثيرة جريمة يه :بالنفوذ المتاجرة جريمة/رابعا
 صور هي: ثالث الفساد مكافحة قانون  ضوء في وتأخذ ،لهدفاو  الغرض ،سوى   بينهما

 األركان التالية:  توافر تقتضي  :النفوذ إستغاللاألولى/الصورة 

 يكون  وقد،  عموميا موظفا يكون  فقد ،الجاني في معينة صفة يشترط ال:الجاني صفة-01
 1.القانون  نفس من  32)م( نص من يستشف كماذلك،   غير

   :هي عناصر ثالثة يتضمنو   :المادي الركن-02

(، النفييوذ مسييتغل)الجاني قيييام، تقتضييي حيييث :ةالحاجــ  صــاحب مــن مزيــة قبــول أو طلــبأ/
 صيياحب ميينمنفعيية أخييرى  أي أو ، هدييية أو  هبيية أو  ،وعييد أو  عطييية، قبييول أو  لتميياسبإ

، الغييير طريييق عيين أو  ،لييه مباشييرة موجهييا الطلييب يكييون  وقييد ،حاجتييه قضيياء لقيياء ،الحاجيية
 ،مسييتحقة غييير المزييية هييذه تكييون  أن يشييترط كمييا، غيره من أو  همن  مباشرةيكون  قد القبولو 

أو  أهلييه ميين أو ، أسييرته أفييراد أحييد أو ، نفسييه الجيياني المزيييةهييذه  ميين المسييتفيد يكييون  وقييد
 .هيعين  آخر شخص أي أو ، أصدقائه
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 حاجيية لقضيياء قبولهييا أو  ،المزييية طلييب فييي الجيياني يتييذرع أن يشييترط :النفــوذ ســتعمالإب/
، بمسييياعي فعييياله هيييا قيامييي في  يشيييترط وال، المفتيييرضأو  بنفيييوذه الحقيقيييي ،المصيييلحة صييياحب

 . النصب  جريمة عن الجريمة هذه يميز  ما وهذانفوذه، تصديق على  عليه  المجني  لحمل

إدارة،  ميين مسييتحقة غييير منفعيية علييى الحصييول فييي يتمثييل :النفــوذ ستعمالإ من الغرضت/
 نفييوذه الجيياني يمييارس أن ،الجريميية هييذه لقيييام يشييترط حيييث ،الغييير لفائييدة عمومية أو سلطة

 الرشييوة جريمة عن هايميز  ما وهذا ،لنفسه وليس لفائدة الغير منفعة على الحصول أجل من
 تقييوم ال إذ ،عمومييية إدارة أو  سييلطة لييدى الجيياني سييعي ،تقتضييي اهيي أن  إلييى إضييافة ،السييلبية

 ،خيياص مسييتخدم لييدى ،حاجييةلقضيياء  تدخلييه لقيياء موظييفلل هديييةال قييدمت ،إذا الجريمةهذه 
 الجزائييي المشييرع فييإن وعليه، ال أم المطلوب الغرض تحقق سواء تتم الجريمة فإن وبالمقابل

 النزاهيية، بواجييب اإلخيياللو  ،الشييريفة غييير الطريقيية ،الفعييل لهييذا تجريمييه خييالل ميين سييتهدفإ
 المسييلمة تعجيلهييا بواسييطة الهييدايا دون  الطبيعييي، مجراهييا تجري  األمور ترك هو  فالمطلوب
  1.للموظفين

، كمييا السييلبية الرشييوة جريميية طلبييهت ت الجنييائي الييذي  القصييد نفييس: هييو الجنــائي القصــد-03
 سبق الذكر.

 ميين 1، )فق(32)م( في عليهامنصوص : النفوذ استغالل على التحريض/الصورة الثانية
 األركان التالية: توافر تقتضيو  ،06/01 قانون ال

الرشييوة  ،جريمتييي مييع الصييورة هييذه تشييترك (:الــراء بكســر)المحرض أو الجــاني صــفة-01
   .المحرض أو  الجاني في معينة صفة شتراطهاإ في عدم  ،النفوذ ستغاللإو   يجابيةاإل

 :هي عناصر أربعة يتكون من :المادي الركن -02 

 غييير بمزييية(الراء بفييتح المحييرض) بوعييد ،إمييا التحييريض يييتم أن يجييب:التحــريض وســيلة-أ
 .مباشر غير أو  مباشر بشكل إياه، منحها أو  ،عليه بعرضها أو   ،مستحقة
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 نفييوذه إسييتغالل علييى(الراء بفتح)المحييرض حييث فييي يتمثييل :التحــريض مــن الغــرض-ب
 أجييل ميين ،النفييوذ إسييتغالل صييورة فييي بيانييه سييبق الييذي النحييو  علييى ،المفتييرض أو  الفعلييي

 لصييالح أو  لصييالحه، مسييتحقة غييير منفعيية علييى عمومييية سييلطة ميين أو  إدارة، الحصول من
 .غيره

 نفسييه(، الييراء بكسرالمحرض) يكون  فقد، المرجوة المنفعة من المستفيد يهم ال:المستفيد-ت
 .أو غيره

 القصييد نفسييه هييو القصد في جريمة التحريض علييى إسييتغالل النفييوذ، :الجنائي القصد-03
 . االيجابية الرشوة جريمة عليه تقوم الذي

 ، ميين)ق.و.ف.م(،33)م(فييي اعليهيي  منصييوص :الوظيفــة إســتغالل ســاءةإ/الصــورة الثالثة
 :التالية توافر األركان لقيامها  قتضيت و 

 ،النفييوذ إسييتغالل لجريمتييي خالفييا، عموميييا موظفييا يكييون  أن يشييترط: الجــاني صــفة-01
 عليه. والتحريض

 : عناصر ثالثة يتضمن :المادي الركن -02

 حيييث: والتنظيمــات القــوانين يخــرق  نحــو علــى عمــل أداء عــن متناعاإل أو أداءأ/
 منهييي عمييال أداءه فييي يتمثييل ،العمييومي الموظييف ميين إيجابيييا سييلوكا الجريميية هييذه تقتضييي

 ،عمل أداء عن إمتناعه في يتمثل سلبيا سلوكا أو  للوائح التنظيمية، مخالفا أو  ،اقانون  عنه
 . بأدائه التنظيمية أو اللوائح القانون  يأمره

 ميين ،أو اإلمتنيياع عيين آدائييه ،أداءه المطلييوب العمييل يكييون  أن تقتضييي:المناســبة/ب
 المييادي المخييالف السييلوك يكييون  أن أي ،الموظييف المقصييود يخييتص بهييا التييي األعمييال

 1.وظيفته ممارسته أثناء  ،للقانون 

 

 سابق ذكره.ال ،01/ 06)ق.و.ف.م( ،من33)م(-1



 الموظف العمومي : مفاهيم عامة حول المال العام والفصل األول

 

 

35 

 

 منهييا، المسييتفيد كان أيا مستحقة، غير منافع على الحصول أن قتضيي :الغرض/ت
 شخصييا كييان وسييواء ،غيييره أو ، للقييانون  المخييالف بالنشيياط الييذي قييام نفسييه الموظييف سييواء

 يميييز مييا وهييو  القبييول، أو  الطلييب غييياب فييي إثباتييه يصييعب الييذي األميير ،معنويييا أو  طبيعيييا
 فييي الجريميية يشييترط ال إذ السييلبية، والرشييوة النفييوذ إسييتغالل ،جريمتييي عيين جريمييةهييذه ال
أداء عمييل،  عيين همتناعإ أو  أدائه بمجرد تقوم بل ،المزية يقبل أو  ،الجاني أن يطلب األولى

إلييى  الجيياني لجييأ ولييو  مسييتحقة، غييير مزية على الحصول غرضب  القوانين، يخرق  نحو  على
  1.سلبية رشوة إلى الفعل يتحول قبولها أو  مزية طلب

 .الجنائي القصد توافر الجريمة هذه تقتضي:الوظيفة إستغالل إساءة تعمد/ث

القانون    30)م(نصت  :  الغدر  جريمة/خامسا لجريمة    على  ،06/01من  مرتكبا  يعد  أنه 
،  بتحصيل مبالغ مالية  ، يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر  ،كل موظف عمومي ،  الغدر

سواء لنفسه أو لصالح اإلدارة أو   ،أو يجاوز ماهو مستحق  ،يعلم أنها غير مستحقة اآلداء
 : التالية ركانولقيامها يجب توافر األ 2، لصالح األطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم

 فييي شييأن لييه يكييون أن  أو  ،عموميييا موظفييا، الجيياني يكييون  أن :يجييبالمفتــرض الــركن-01
 يحصييييل الييييذي الضييييرائب كقييييابض نحوهييييا، أو  الضييييرائب أو  لحقييييوق ا أو ، تحصيييييل الرسييييوم

 .العمومية الخزينة لحساب المختلفة الرسوم  و  الحقوق 

 هييو  مييا تتجيياوز أو  ،األداء مسييتحقة غييير مالييية مبييالغ بقييبض يتحقييق: المــادي الــركن-02
 لحقيييييوق او  الرسيييييوم بعنيييييوان غيييييير مشيييييروعة، بطريقييييية هاقبضييييي  يكيييييون  أن ويشيييييترط مسييييتحق،

 القييانون  يشييترط والاألداء،  مستحقه غير تكون  أن يجب أنه إلى إضافة نحوها،و  الضرائبو 
 أو  ،لنفسييهقييبض المييال  سييواء الجريميية فتقييوم مييا، ربحييا لغيييره أو  لنفسييه الجيياني يحقييق أن

 أو  برضيياه ،عليييه المييال المجنييي دفييع سييواءكمييا تقييوم ، أخييرى  جهيية ألي أو  ،العاميية للخزينيية
 المجنييي يكييون أن  يمكيين كمييا بسيييطا، أو  المحصييل كبيييرا المبلييغ كييانومهمييا  رضيياه، بييدون 
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، شييفهي أو  مكتييوب ،طلييب علييى بنيياءا المييال علييى الحصييول ويييتم ،العمومييية الخزينيية عليييه
غييير  هييو  مييا لتحصيييل ،مييرؤوسال إلييى رئيسميين اليي  تعليميياتالبتوجيييه  ،بالمطالبيية أو  بييالتلقي
 أو  يطلييب الحييالتين فييي فييالموظف ،التحصيييل سييند فييي الرشييوة جريميية عيين وتتميييز، مستحق
قبيييل  ميين المطلييوب المييال أن أسيياس علييى ذلييك يكييون  الغييدرففييي  ،مسييتحقا ليييس مييا يقييبض

 الهبيية،ويختلفان هييو  اإلعطاء فسند الرشوة في أما نحوها، و  الضرائب أو  الحقوق  الرسوم أو 
للطالييب  تسييليمها عييدم أو  تسييليمها فييي ،العطييية أو  بالهدييية المطالييب حيييث حرييية ميين أيضييا

مركييز  فييي يكييون  الغييدر جريميية فييي المييالي بييالمبلغ المطالب حين أن في الرشوة، جريمة في
   قانونا. األداء المطلوب واجب المال أن أساس على

علم    في المتمثل  ، العام الجنائي القصد توافر الجريمة هذه تقتضي: الجنائي القصد-03
  هو ما يتجاوز  أنه أو ، مستحق غير ،  عليه  المتحصل  أو المطلوب  المبلغ،  بأن الجاني

 . الجريمة زالت العلم نتفى إ فإذا ،مستحق 

 .العمومية بالصفقات المتعلقة الجرائمالثالث/ الفرع

إن إحتيييرام مييينح الصيييفقات العموميييية وفيييق اإلجيييراءات القانونيييية، قيييد تتخلليييه بعيييض 
 السلوكيات المنافية للقانونو الضارة بالمال العام، التي سنتناول أهمها كاآلتي:

و   :المحاباة  أوال/جريمة  المنصوص  الفعل  وفق)م( وهي  عليه  )فق(26المعاقب  من  1،   ،
 ال بتوافر األركان التالية: إوال تتحقق  ، 06/01القانون 

كما  26حصرتها)م(  الجاني(: المفترض)صفة  الركن/01 العمومي  الموظف  في   ،
 ، )فق(ب، من)ق.و.ف.م(، والتي سبق تناولها. 2عرفته)م(
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بييإبرام عقييد أو إتفاقييية أو صييفقة عمومييية أو ملحييق  الجيياني بقيييام يتحقق  :المادي  الركن/02
وذلييك  ،بهيياالعمل  الجاري  التنظيمية و أ التشريعية ألحكامأو تأشيرهأو مراجعته دون مراعاة ا

 :يمكن تقسيم هذه األحكام إلىو   ،1بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير

ــام عامـــة- تطبيييق عليييى كافييية العقيييود التيييي يبرمهيييا الموظيييف العميييومي بمفهيييوم  أحكـ
تتمثيييل أساسيييا فيييي األحكيييام التشيييريعية المنصيييوص و  ،06/01مييين)ق.و.ف.م( 1)فيييق(2)م(

والقيييانون اليييذي يحيييدد القواعيييد المطبقييية عليييى  ،قيييانون المنافسييية عليهيييا فيييي القيييانون التجييياري،
 .في النصوص التطبيقية لها  الممارسات التجارية واألحكام التنظيمية المنصوص عنها

 9)م(تطبق على العقييود والصييفقات العمومييية المنصييوص عنهييا فييي   حكام خاصةأ-
المييؤرخ  10/230:فييي القييانون رقييم األحكييام المنصييوص عليهييا باإلضييافة إلييى نفس القانون،

الميييييييييؤرخ فيييييييييي  02/250اليييييييييذي ألغيييييييييى المرسيييييييييوم الرئاسيييييييييي رقيييييييييم: 07/10/2010فيييييييييي:
(، شييفافية إجييراءات الصييفقة حرييية الترشييح،) ات العموميييةالمتعلييق بالصييفق 24/07/2002

 وال يتحقق إال عند إستفادة المترشح من الصفقة، ويشترط أن يكون الغير هو المستفيد.

 المتمثل في إعطاء ،الخاصو  العام القصد توافر جريمةهذه ال :تتطلبالركن المعنوي -03
 2. مبررة غير بأنها العلم مع للغير متيازاتإ

 وهييو : مبــررة غيــر امتيــازات علــى للحصــول العموميين األعوان نفوذ ستغاللإ جريمة/ثانيا
 ثيييالث شيييترطتإالتيييي و  ،06/01قيييانون ال مييين 2، )فيييق(26)م( فييييلفعيييل المنصيييوص علييييه ا

 :هذه الجريمة لقيام أركان

يشترط أن يكون الجاني عونا إقتصاديا من القطيياع الخيياص، واألميير :الركن المفترض-01
 سيان إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يعمل لحسابه أو لحساب غيره.

 
ــة منـــه) إليييياس خديجيييية-- 1 ــاد والوقايـ ــانون مكافحـــة الفسـ ــي ضـــل قـ ــال العـــام فـ ــة الجنائيـــة للمـ مييييذكرة ماسيييتر،كلية الحقييييوق و العلييييوم ، ( الحمايـ

 . 78، ص2017/ 2016السياسية،جامعة سعيدة، 

 . 121-120ص  سابق،ال مرجعال بوسقيعة، احسن-2
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يتحقييق بييإبرام الجيياني عقييدا أو صييفقة مييع الدوليية، أو إحييدى الهيئييات  :المــادي الــركن-02
التابعة لها، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئييات، للحصييول علييى إمتيييازات غييير 

 مبررة.

الجريميية، تييوافر القصييد الجنييائي العييام، المتمثييل فييي علييم تتطلييب هييذه :لمعنــوي ا الــركن-03
الجاني بنفوذ أعوان الدولة، وإرادة إستغالل هذا النفوذ لفائدته، وكذا القصد الخاص المتمثل 

 في نية الحصول على إمتيازات، مع العلم أنها عير مبررة.

  06/01  )ق.و.ف.م( من  27)م( وصفته    :العمومية  الصفقات  من  العموالت  قبض /ثالثا 
 وال يتحقق إال باألركان التالية:  ،العمومية  الصفقات مجال في بالرشوة

  في العمومي  الموظف  صفة)ق.و.ف.م(،  ن م  ،27)م(  شترطتإ :المفترض  الركن-01
 منه. 02 م()في معرف هو كما الجاني

ض عموليية، بمناسييبة تحضييير أو إجييراء يتحقييق بقييبض أو محاوليية قييب  :المــادي الــركن-02
لحق،بإسييييم الدوليييية أو إحييييدى الهيئييييات مفاوضييييات، أو إبييييرام أو تنفيييييذ عقييييد أو صييييفقة أو م

بيعييية ماديييية أو معنويييية، و أن يكيييون الخاضيييعة للقيييانون العيييام، وقيييد تكيييون العمولييية ذات ط
 مباشرة.الجاني نفسه أو غيره هو المستفيد منها سواء تسلمها بطريقة مباشرة أو غير  

  قبض في المتمثل العام الجنائي القصد توافر  الجريمة هذه تتطلب  :المعنوي  الركن/03
  1. مشروعة وغير مبررة غير  بأنها العلم مع أو الفائدة األجرة

 

 
 

مذكرة تخرج لنييل شيهادة الماسيتر فيي القيانون -جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية-جنان فريدة، مادي أحالم-1
العيييييييام، تخصيييييييص القيييييييانون الجنيييييييائي والعليييييييوم الجنائية،جامعييييييية العقييييييييد أكليييييييي محنيييييييد اولحاج،كليييييييية الحقيييييييوق والعليييييييوم 

 .30، ص2015/2016السياسية،البويرة،
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 خالصة الفصل 

الفصل هذا  في  تناولنا  والموظف  اإلطا  ،لقد  العام  للمال  المفاهيمي    ،العمومي ر 
البداية    فاستعرضنا العام    تعريففي  و  المال  القوانين    ،إصطالحلغة  في  مفهومه  وكذا 

إلى    ،المقارنة المدني   مدلولهلننتقل  القانون  من  كل  و في  للمؤسسات  ،  التوجيهي  القانون 
الوطنية ، و اإلقتصادية األمالك  الخاص،  مفهوم    حددناثم    ،قانون  بعدها  المال  لنستعرض 

تمييز في  المعتمدة  المعايير  الخاص  أهم  المال  عن  العام  المقارنة  ،المال  القوانين    ، في 
 إلى المعيار الذي إعتمده المشرع الجزائري. في النهاية لنخلص 

لمفهوم   بعدها  من تطرقنا  كل  في  العمومي  العام   ،الموظف  األساسي  القانون 
العمومية   و 06/03للوظيفة  الفساد  من  الوقاية  وقانون  أن  و ،  06/01مكافحته  ،  بإعتبار 

العام للمال  الفعلي  المسير  هو  العمومي  ب   فقد  ،الموظف  الغير  يقوم  التصرفات  بعض 
التي تشكل جرائم ماسة و السلوكيات    هذه  هم سلطنا الضوء على أ   ، المنافية للقانون شرعية و 

العام و بالمال  اإل ،  جريمة  التوالي  على  و هي  الممتلكات  التعسختالس  إستعمال  في  ف 
و  الرشوة  جريمة  بهاالج العمومية،  المتعلقة  الغير  رائم  والمزايا  الهدايا  تلقي  )جريمة 

المشروع، مستحقة،  غير  اإلثراء  لنخت ر( الغد  جريمة و   ، بالنفوذ المتاجرة جريمة جريمة  م  ت، 
العمومية  بالجرا بالصفقات  المتعلقة  المحاباةو ئم  جريمة  مقدمتها  إجريم و   ،في   ستغالل تي 

، وجريمة قبض العموالت في  مبررة غير  امتيازات على  للحصول العموميين  األعوان نفوذ
 الصفقات العمومية. 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

التدابير واإلجراءات العقابية المتخذة 
المال العام في إطار  لحماية 

 06/01القانون 
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و   تنامي  العمومي  عتداءاتاإلإنتشار  أمام  للموظف  األموال    المتكررة  على 
لواء محاربة  المشرع الجزائري    رفع،  بق لنا التعرض ألهمها في دراستناالتي س، و العمومية

، حيث بدأ  لالزمة للمال العام من كل إعتداءالعمل على توفير الحماية اهذه السلوكيات و 
ية  بعد مصادقة الجزائر على إتفاقو ،  نون العقوبات تجرم هذه السلوكياتبوضع مواد في قا

الفساد يتالءم  ة  مكافح، سن المشرع الجزائري قانونا خاص ب األمم المتحدة لمكافحة الفساد
المذكورةو  اإلتفاقية  في  جاء  و ما  القانون  ،  الفساد   06/01هو  من  بالوقاية  المتعلق 
ضمنهمكافو  ال  حته،  إلى  تهدف  قبلية  وقائة  العمومي  تدابير  الموظف  تصرفات  في  تحكم 
العام، وإجراءات خاصة و و  المال  عقوبات ردعية لكل  إستباق محاوالته في اإلعتداء على 

الذكرمن   السالفة  الفساد  الذي  سنستعرض في  و   ،يرتكب جريمة من جرائم  الفصل  هذا 
اإلجراءات  و ،  المبحث األول  في  التدابير الوقائية لحماية المال العام  ،قسمناه إلى مبحثين 

    .في المبحث الثاني  ي على المال العامد للمعت العقوبات المقررة و 
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 . الوقائية لحماية المال العامبير :التدااألول المبحث

األمييوال تسيييير إعتبار أن ظاهرة الفساد تتعلق أكثر بمجييال الوظيفيية العمومييية و   ىعل
فييإن المشييرع بواجباته طلبا لمزية غير مستحقة، العامة، وما ينجر عنه من إخالل الموظف 

تعزيييز مبييادئ الوقائييية، هييدفها  الجزائييري نييص بموجييب)ق.و.ف.م( علييى جمليية ميين التييدابير
سيينتناول فييي هييذا ميين الجييرائم الماسيية بييه، وعلييى هييذا  النزاهة والمسؤولية وحماية المال العييام

يئيية الوطنييية اله، األول الخيياص فييي المطلييبلقطيياعين العييام و التدابير الوقائية في االمبحث،  
 .للوقاية من الفساد ومكافحته في المطلب الثاني

 .والخاص  العام  ينفي القطاعالتدابير الوقائية  :  األول  المطلب

سيينتناول فييي الفييرع األول أهمهييا فييي القطيياع العييام ، أمييا ومن جملة التييدابير الوقائييية    
 في الثاني في القطاع الخاص.

 الفرع األول: في القطاع العام.

من    1)م(التي نص عليها المشرع في   الوقائية التدابيرمن جملة  : التوظيف  مجال في/أوال
  نزاهة  وصون   ،العامة الشؤون  تسيير  في الشفافية ضمان  علىالتأكيد    ،01/ 06القانون 

و عمومية ال  خدمةالب  المكلفين صخاشاأل إهتمامه  أبالتالي  ،    موضوعية  معايير بوضعبرز 
 لرفع ية ن تكوي جبرام من الموظف وتمكين والكفاءة الجدارة  ،أساس على تقوم  للتوظيف

 1. األجور نظام حإصال بواسطة للموظف المالئم األجر  وتحديد وتحسينه  األداء

، على ضرورة اإلعتماد على  )إ.أ.م.م.ف( أكدت :فالتوظي يف وعيةالموض اييرالمع-01
 اذهو  ،المبادئ والمعايير الموضوعية، في تعيين الموظفين وترقيتهم و إحالتهم على التقاعد

 

التدابير ا-1 بوجليط،  القانون يزيد  على ضوء  الفساد  ظاهرة  لمواجهة  العام  القطاع  في  الوطني  ،ال01/ 06لوقائية  ملتقى 
الفساد و  اإلاألول حول  التنمية  الجزائر،تأثيره على  بتا9،ص  2018قتصادية،جامعة  أطلع عليه    12/08/2020ريخ:، 

 ، متاح على الموقع اإللكتروني:21:53على الساعة:
https://www.researchgate.net/project/altdabyr-alwqayyt-fy-alqta-alam-lmwajht-zahrt-

alfsad-ly-dw-alqanwn-06-01-ytlq-balwqayt-mn-alfsad-wmkafhth 
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 ةقبلي  خلفيات من ينطلق  أي توظيف  ، من خالل منع  06/101القانون    من  3م()ترجمته  ما
أو   أو ة ي قعر  أو  إتباع    ،مفادهاشروط  فرض  و  ،الوساطة طريق   عن   أو عائلية   عقائدية 

 الجدارة  على القائم ،صالفر   تكافؤ  مبدأ  مثل  أساس مبدأ  علىالخطوات السليمة المعتمدة  
إلى  باإل   والكفاءة واالستحقاق   والمنصب  يمالعل المؤهل  بين  التوافق  إعمال مبدئي ضافة 

مع اإلبقاء  ،العامة بالوظيفة  لتحاق اإل في  ينشحالمتر  بين  المساواة   مبدأو  ب و لطالم الوظيفي 
  سبيل  علىف  الوظائ لإللتحاق ببعض  وفر في الجميع  على شروط معينة ال يمكنها أن تت 

 الدولة. السامية فيكالوظائف  ستثناءاإل

 األسيياليب أفضييل هييو  ،الشييهادة أسيياس علييى ختبيياراإلو  المسييابقة بأسييلو  ربيي يعت  كمييا
ميين  80)م( عليييه نصييت مييا وهييذا ،بالوظيفيية الكفيياءات باح أصيي  ينشييح المر  لتحيياقإل

   2.)ق.أ.ع.و.ع(المتضمن  06/03األمر

 التييدريب آليييات وضييع إن: إعتماد البرامج التعليمية والتدريبية لرفع كفاءة المــوظفين-02
 الهاميية العوامييل ميينبقييى ي ، للدوليية اإلدارييية الهياكييل جميييع فييي للمييوظفين المهنييي اإلعييدادو 

 نأبيي  لييديهم كاإلدرا تعميييق خييالل ميين ،للمييوظفين السييلوكيعي الييو  دعييم علييى المسيياعدة
 هييمت واذ لتحقيييق المناسييبة الوسيييلة يهيي  العمييل فييي همت فعييالي و  وإخالصييهم همت نييزاهو  همت قييدرا

 .بالتالي الحد من ظاهرة الفساد  ،العملية تهمحيا في حوالنجا

 الوقائية   التدابير  بين  من ، جوراأل نظام  حإصال  رب يعت: األجورإصالح نظام الرواتب و -03
،  للموظف   الوظيفي   األمن  تعزيز  في  كبير حد  ىلإ يساهم  والذي  التوظيف مجال   في  الهامة

 

 المهنية حياتهم تسيير فيو  العام القطاع توظيف مستخدمي تراعى في  :"ذكره  سابقال   01/ 06)ق.و.ف.م( من  3)م(-1
 :اآلتية القواعد 

 والكفاءة، اإلنصافو  الجدارة مثل الموضوعية المعاييرو  الشفافية و  النجاعة مبادئ -
 ، للفساد  أكثر عرضة تكون  التي العمومية المناصب لتولي  المرشحين األفراد وتكوين الختيار المناسبة اإلجراءات-
 كافية، تعويضات إلى  باإلضافة  مالئم أجر -
 لوظائفهم الصحيح و النزيه و السليم األداء من العموميين الموظفين لتمكين مالئمة وتكوينية تعليمية برامج إعداد -

 ."الفساد بمخاطر وعيهم من يزيد متخصص تكوين من وإفادتهم
 .سابق ذكرهال ، 06/03رقم: األمر من 80)م(-2
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 مالية عوائد عن لبحث على ا راب مج  فيصبح ، حاجياته لسد يكفيه  ال راتبه كان ذاإ خاصة 
 الرشوة ضىيتقاا  فاسد  نفسه فيجد شرعية غيرال الوسائل  مستخدما أجره  نطاق خارج إضافية

التشجيع عل تقديم أجور كافية ووضع  "...  )إ.أ.م.م.ف(: من   7)م(  هأكدت األمر الذي    ،مثال 
 1جداول أجور منصفة مع مراعاة مستوى النمو اإلقتصادي للدولة...". 

 الوقائييية اإلجييراءات ميين بالممتلكييات التصييريح ربيي يعت : بالممتلكــات ريحصــ الت تــزاملاإل  /ثانيا
 04 )م( تألزميي فقييد  ، أشييكاله بكافيية الفسيياد مكافحيية إطييار فييي الدوليية إتبعتهييا التييي
 هائهييات ن إ وعنييد وظيفتييه بداييية فييي بممتلكاتييه التصييريح عمومي موظف كل، 2)ق.و.ف.م(من

   5.3(فق)  8)م(  بموجب الفساد لمكافحة المتحدة األمم تفاقيةإ عليه نصت نفسه األمر ،

 فهييدب  المالييية بذمتييه المعنييي ميين إقييرار تقييديم هييو  :بالممتلكــات ريحصــ الت محتــوى -01
 يحصييل مييا كييل عيين مسييائلته و  ثرواتييه علييى يييدخل مشييروع غييير كسييب أي علييى فالوقييو 
  أوالده ثييروة أو  ثروتييه فييي زيييادة كييل عيين و  حييق وجييه دون  يييرهغل أو  لنفسييه مييال ميين عليييه

 نميي  2)م( عرفييت نأالشيي  هييذا فييي ،المالييية مييوارده مييع تتناسييب ال التييي و القصيير 
 غيــر أو ماديــة كانت سواء أنواعها بكل الموجودات:" أنها على الممتلكات 06/01القانون 
 الســندات أو المســتندات و ملموســة غيــر أو ملموســة منقولــة غيــر أو منقولــة ماديــة

 .4"هاب المتصلة قوق حال وجود أو الموجودات  كتل  ملكية تثبت التي القانونية

 بالممتلكات  التصريح شملي على:"   414/ 06الرئاسي رقم:، من المرسوم  2)م(  نصتكما  
 القصر وأوالده  العمومي الموظف يملكها التي  المنقولة أو العقارية الممتلكات  جميع   جرد
 5."الخارج في  أو  الجزائر في

 

 .12،ص سابق ذكرهاال ،م.م.ف( )إ.أ.من، 7)م(-1
 .السابق ذكره، 01/ 06  .و.ف.م(ق)من 4)م(-2
 . السابق ذكرها  ،)إ.أ.م.م.ف(من،5)فق(،8)م(-3
 .السابق ذكره، 01/ 06  .و.ف.م(ق)من 2)م(-4
 بالممتلكات،ج.ر.ع: التصريح نموذج يحدد،2006/ 12/11في: المؤرخ،  06/414المرسوم الرئاسي رقم:من    2)م(-5

 .2006/ 11/ 12المؤرخة في:  74
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 لهييم الييذين العمييوميين المييوظفين ،06/01ميين القييانون  61)م( بموجييب المشييرع ألييزم كمييا
  علييى ى أخيير  سييلطة أو  توقيييع سييلطة أو  حييق أو  أجنيييي بلييد فيييمييالي  بحسييا فييي حةلمصيي 
 1.العالقة كتل على المعنية السلطات، بأن يبلغوا  سابح الذلك 

أن  )ق.و.ف.م(،  من   26)م(جاء في :ينانو الق ادهميع  و ريحصالت تتلقى  يالت الهيئات/02
بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس    التصريح بالممتلكات

الحكوم  الدستوري  رئيس  المحاسبة،  وأعضائه،  مجلس  رئيس  وأعضائها،  بنك  ة  محافظ 
خالل شهرين من  ام الرئيس األول للمحكمة العليا،  الجزائر، السفراء، القناصلة...يكون أم

 تاريخ اإلنتخاب أو تسلم المهام.

بالنسبة   أماأما  المنتخبة،  المحلية  الشعبية  المجالس  وأعضاء  الهيئة    ملرؤساء 
 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، خالل شهر من تاريخ اإلنتخاب. 

من  2م() بموجب بالتصريح الملزمين  العموميين األعوان قائمة تحديد تم كما  ،
رقم: التنفيذي  كي 06/415المرسوم  يحدد  الذي  بالنسبة  ،  بالممتلكات  التصريح  فيات 

، من)ق.و.ف.م(، وذلك أمام سلطة  6غير المنصوص عليهم في)م(  للموظفين العموميين 
   تعيينهم.

 األول سالييرئي  أمييام الوظيفيية فييي تعيييين كييل عن سنوات 5 كل خالل للقضاة سبةن بال
قواعييد ألخالقيييات نصييت علييى وضييع   )ق.و.ف.م(،ميين،  12، لإلشارة فإن)م(العليا  للمحكمة

لتحصييين سييلك القضيياء ضييد كتييدبير  التنظيمييات المعمييول بهيياوانين و مهنيية القضيياء وفقييا للقيي 
  3.مخاطر الفساد

نصت   :العموميين  الموظفين سلوك مدونات  /03 الفساد  ظاهرة  مكافحة  دعم  أجل   من 
 مدونة الداخلي  قانونها وضمن فطر  دولة كل تبني على منها 8)م( بموجب  )إ.أ.م.م.ف(،

 

 .سابق ذكرهال، 06/01 .و.ف.م(ق)من  61)م(-1
 . نفسه من القانون ، 6)م(-2
 سابق ذكره.ال ،  11/ 04القانون العضوي رقم:  -3
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 قرار  مرفق  في الواردة  الدولية المدونة قواعد  مع يتوافق بما العموميين  الموظفين كلو س
ما  و   ،12/12/19961:في  المؤرخ  59/51:رقم العامة الجمعية   ، 7)م(   به  جاءتهذا 

 والجماعات  المنتخبة   سوالمجال الدولة تعمل،الفساد  مكافحة  دعم أجل  من")ق.و.ف.م(:من
 شاطاتن الت  ا ذ العمومية  المؤسسات وكذا العمومية  تئاوالهي والمؤسسات المحلية

 تحدد سلوكية وقواعد مدونات وضع خالل من...واألمانة النزاهة جيع شت  على ،االقتصادية
  نفس ،2" نتخابيةاإل  والعهدة  العمومية   للوظائف والنزيه السليم  األداء يضمن  الذي اإلطار

 3. 15/247، من المرسوم الرئاسي88األمر نصت عليه)م( 

المتعلقة/رابعا اإلجراءات  العمومية  إحترام  القانون ،  9)م(نصت: بالصفقات    06/01من 
قواعد   على  العمومية  الصفقات  مجال  في  بها  المعمول  اإلجراءات  تأسيس  وجوب  على 

و   الشفافية موضوعية  معايير  وعلى  الشريفة  عالوالمنافسة  تكريس  المعلومات  كذا  نية 
منح المترشحين حق الطعن بكل  المسبق لشروط المشاركة واإلنتقاء و   عداداإلالمتعلقة بها و 

عدم تسجيل  حالة  في  و   الطرق  الذكر  السالفة  القواعد  خصها  إحترام  الجزائري    المشرعقد 
 حد لل  ضمانا  النزاهة بواجب اإلخالل أو  هاب المتاجرة من هاييحمو  ينظمهاص  خا بقانون 

العام   أضرار ترتب التي،  والفاسدة المشبوهة   الصفقات من المال  على   ونزاهةجسيمة 
   4. العامة الوظيفة

عقود  بأنها    15/247الرئاسي المرسوم من   ، 2)م(هات عرف: العمومية فقةلصا مدلول-01
  الشروط  وفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل رمب ت  به المعمول التشريع مفهوم فيمكتوبة  

 

 .اسابق ذكرهال ، )إ.أ.م.م.ف(من 8)م(-1
 .سابق ذكرهال ،06/01رقم: القانون  ، من7)م(-2
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  2015/ 09/ 16المؤرخ في  247-15الرئاسي   المرسوم-3

 . 2015/ 09/ 20، بتاريخ 50ع-ج.ر
 سابق ذكره.ال، 01/ 06  .و.ف.م(ق)،من 9)م(-4
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  الغاألش  مجال في 1المتعاقدة  حة لالمص حاجات لتلبية المرسوم هذا في  ها ي عل  ص المنصو 
 2.والدراسات والخدمات واللوازم

 وفييق العمومييية الصييفقات إبييرام يييتم: ةالعموميــ  فقاتصــ ال رامإبــ  لمراحــ و  راءاتإجــ -02
 تنفيذ أي قبل الصفقة برمت  "تيأي  كما العمومية الصفقات قانون  هاي عل نص التي جراءاتاإل

 علييى حصوللل فهدت  التي المناقصة إلجراءات طبقا العمومية الصفقات برمت و" "خدماتلل
 أفضييل يقييدم الييذي للمتعهييد الصييفقة تخصيييص مييع متنافسييين متعهييدين عييدة ميين ضعييرو 

 عيين اإلعالنب  الصفقة تبدأو""محدودة أو  مفتوحة دولية أو  وطنية الصفقة تكون " و  "ضعر 
 دراسييتها ميين  قبييلفتحهييا و ثييم العييروض  تلقييي ثييم المتعاقييدة حةلالمصيي ف طيير  ميين ةصيي المناق
 بقييرار ذلييكو  المختصة السلطات قبل من الصفقة عتمادإ و  التصديقب  لتختتم الصفقات لجنة
 ."شهر أجل في للمتعاقد يبلغ

 ميزانييية ربيي تعت : ع الجمهــورمــ  التعامــل فــي الشــفافيةو  ةالعموميــ  األمــوال تســيير /خامســا
 يتطلييب والييذي المجتمييع، أفييراد حاجات تلبية في المتمثل االقتصادي لدورها نعكاساإ الدولة

 النهييب ميين العام المال على حفاظا المشرع حددها وآليات أطر وفق باهضة أمواال فصر 
 ئمبيياد علييى المشييرع ركييز حيييث)ق.و.ف.م(، ميين 10)م( عليييه نصييت مييا وهييو ، والفسيياد

 وخاصيية لرشييادةاو  والعقالنييية المسييؤولية وتحمييل الشييفافية عتمييادإك العييام المييال فصيير  تحكييم
 3.الفساد من العام للمال حماية وتنفيذها الدولة  ميزانية إعدادئ  بمباد تعلقفيما ي 

 الشييؤون  بتسيييير يتعلق ما كل على طالعاإل في للمواطنين عطى المشرع الحقكما أ 
 مييا وهييذا والمحكييوم اكمحيي ال بييين للثقيية وتعزيييزا للشييفافية ودعمييا الرقابيية بقصييد العاميية،

   4(.ق.و.ف.م  )من  11)م(أكدته

 

المرسوم  06)م(-1 ذكرهال  ،15/247من  العمومية ،بي:)الدولة،الجماعاتسابق   الطابع ذات اإلقليمية،المؤسسات 
 التجاري(. النشاط يحكم الذي للتشريع الخاضعة اإلداري،المؤسسات العمومية

 . نفسه من المرسوم، 2)م(-2
 سابق ذكره.ال 01/ 06)ق.و.ف.م( من 10)م(-3
 القانون نفسه.  من 11)م(-4
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 .في القطاع الخاصتدابير ال  الثاني/ الفرع

بالنسييبة للتييدابير التييي ينبغييي إتخاذهييا لمنييع  فــي القطــاع الخــاص: تــدابير منــع الفســاد /أوال
فييي تعزيييز التعيياون بييين األجهييزة  13)م(ضييلوع القطيياع الخيياص فييي الفسيياد فقييد حصييرتها 

القميييع وكيانيييات القطييياع الخييياص المعينييية، وضيييع معيييايير وإجيييراءات التيييي تقيييوم بالكشيييف و 
اعييد السييلوك تجسيد مييدونات قو اهة كيانات القطاع الخاص المعينة، و بغرض الحفاظ على نز 

طبيق الممارسييات التجارييية من أجل قيام المؤسسات بنشاطاتها بكل نزاهة ولتشجيعها على ت 
خالفتهييا ربطييت مالييداخلي لحسييابات المؤسسييات الخاصيية، و ضييافة إلييى التييدقيق السييليمة، باإل

 1.ردعيةبجزاءات تأديبية فعالة ومالئمة و 

معييايير علييى وجييوب مسيياهمة  )ق.و.ف.م(،ميين 14نصييت)م(قييد : لمعــايير المحاســبة/ثانيا
ذلييك اع الخيياص فييي الوقاييية ميين الفسيياد و تدقيق الحسابات المعمول بها فييي القطيي سبة و المحا

، تسييجيل لمعييامالت دون التييدوين فييي الييدفاتربمنييع مسييك الحسييابات خييارج الييدفاتر، إجييراء ا
تييالف العمييدي ، اإلإسييتخدام مسييتندات مزيفيية  النفقات الوهمية دون تبيين غرضييها الصييحيح،

التنظيييم المعمييول جييال المنصييوص عليهييا فييي التشييريع و لمسييتندات المحاسييبة قبييل إنتهيياء اآل
   2.بهما

الفسييياد قواعيييد مواجهييية لقطييياع الخييياص فيييي اإللتيييزام بميييادئ و يبقيييى القيييول أن نجييياح ا 
الخيياص كجييزء ميين افيية النزاهيية فييي القطيياعين العييام و تعميييم ثقيتوقييف علييى تظييافر الجهييود و 

 ة الديمقراطية.الثقاف

ــاركة المجتمـــع /ثالثا ، 15)م(: لقيييد نصيييت المـــدني فـــي تـــدابير الوقايـــة مـــن الفســـادمشـ
ع الميييييدني فيييييي الوقايييييية مييييين الفسييييياد عليييييى وجيييييوب تشيييييجيع مشييييياركة المجتمييييي  )ق.و.ف.م(،

الل إتخييياذ القيييرارات بكيييل شيييفافية ونزاهييية، تعزييييز مشييياركة الميييواطنين فيييي مكافحتيييه مييين خييي و 
 ،عام، إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمييعتسيير الشأن ال

 

 .، السابق ذكره01/ 06)ق.و.ف.م( من 13)م(-1
 . نفسهالقانون  من 14)م(-2
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ة حرميية مراعييان المعلومات المتعلقة بالفساد مع وسائل اإلعالم متمكين جمهور المواطنين و 
  1.حياد القضاءمقتضيات األمن الوطني والنظام العام و  الحياة الشخصية لألشخاص وكذا

، )ق.و.ف.م(علييى 16)م(نصييت  : دعمييا لمكافحيية الفسيياد  رابعا/تدابير منع تبيــيض األمــوال
، بمييا فييي ذلييك األشييخاص الطبيعيييين خضوع المصارف والمؤسسات المالية غييير المصييرفية
تحويييل األمييوال أو  نظامييية فييي مجييالأو اإلعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير 

ال تبييييض األمييوال وفقييا كشييف جميييع أشييكخلييي ميين شييأنه منييع و ، لنظييام داكييل مييا لييه قيميية
   2.التنظيم المعمول بهماللتشريع و 

 .مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله/المطلب الثاني

مكافحتييه قييام الفسيياد و نييية فييي مجييال الوقاييية ميين فييي إطييار تنفيييذ اإلسييتراتيجية الوط
، تتمتييع قلة مكلفيية بالوقاييية ميين الفسيياد ومكافحتييهالمشييرع الجزائييري بإنشيياء هيئيية وطنييية مسييت 

، وتحيييدد 3وضيييعها ليييدى رئييييس الجمهورييييةبالشخصيييية المعنويييية والذمييية الماليييية المسيييتقلة، و 
 4.التنظيمتنظيمها وفق  تشكيلتها و 

ــة/الفـــرع األول ــتقاللية الهيئـ "تضيييمن إسيييتقاللية :أنعليييى ، )ق.و.ف.م(19)م(نصيييت  :إسـ
 المييوظفين التييابعين للهيئيية،قيييام األعضيياء و )  الهيئة بوجه خاص عن طريييق التييدابير اآلتييية:

مييا علييى أييية معلومييات ذات طييابع عمو طييالع علييى معلومييات شخصييية و لييى اإلالمييؤهلين ع
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ن عيين طرييييق تحيييدد صيييغة اليمييي ، و بتأدييية اليمييين الخاصيية بهيييم قبييل إسييتالم مهييامهم سييري 
التكييييوين )الالزميييية لتادييييية مهامهييييا( و  الماديييييةتزويييييد الهيئيييية بالوسييييائل البشييييرية و )و  (التنظيييييم

موظفي الهيئيية ميين ضمان أمن وحماية أعضاء و )والعالي المستوى لمستخدميها( و   اسبالمن 
مهمييا يكيين نوعييه،  الشييتم أو اإلعتييداءو اإلهانيية و الترهيب أو التهديييد أكل أشكال الضغط أو  

 1.(التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهنتهم

 .إلتزامات منتسبيهاو   مهام الهيئةالفرع الثاني:

ن الهيئييية تكليييف بالمهيييام فيييإ، )ق.و.ف.م(، 15)م( نيييصء فيييي حسيييب ميييا جيييا :مهـــااأوال/مه
والشييفافية سياسيية شيياملة للوقاييية ميين الفسيياد ومكافحتييه وفييق مبييادئ النزاهيية إقتييراح " التالييية:

التييييدابير ذات الطييييابع  إقتييييراحالتوجيهييييات و  تقييييديم" " و المسييييؤولية فييييي تسيييييير الشييييان العييييامو 
شييخص أو هيئيية عمومييية كانييت أو الخاصيية بالوقاييية ميين الفسيياد لكييل  التشييريعي والتنظيمييي

إعييداد بييرامج تحسيسييية و " و "  التعيياون معهييا فييي إعييداد قواعييد أخالقيييات المهنييةخاصيية، و 
كشييف جمع المعلومات التي بإمكانها المساهمة في "" و ان اآلثار الضارة للفساد  توعوية لتبي 

اإلجييراءات اإلدارييية الرامييية إلييى تقييييم األدوات القانونييية و " " و  الوقاييية منهيياأعمييال الفسيياد و 
تلقييي التصيييريحات " باإلضييافة إلييى :"  النظيير فييي مييدى فاعليتييهدوريييا و  الوقاييية ميين الفسيياد

، 6)م(مييين   2و  1رتين فقيي ميييع مراعيياة أحكييام البييالموظفين العمييوميين  بالممتلكييات الخاصيية
" األدليية والتحييري فييي وقييائع الفسيياد " و  ستعانة بالنيابة العامة فييي جمييعاإل"  " و   )ق.و.ف.م(

سييياد عليييى أسييياس االعميييال المتصيييلة بمكافحييية الفالتنسييييق والمتابعييية الميدانيييية للنشييياطات و 
التعيياون مييع ين القطاعييات و السييهر علييى تعزيييز التنسيييق بيي  مييع المنتضييمةالتقييارير الدورييية و 

الحيييث عليييى كيييل نشييياط يتعليييق و  اليييدوليحييية الفسييياد عليييى الصيييعيدين اليييوطني و هيئيييات مكاف
    2."تقييمها شرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته  بالبحث عن االعمال المبا
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يييية وثيقييية أو معلومييية أل إمكانيييية طليييب الهيئييية، )ق.و.ف.م(، 21)م(كميييا تضيييمنت 
لهيئييييات التابعيييية ادارات والمؤسسييييات و فييييي الكشييييف عيييين أفعييييال الفسيييياد ميييين اإل تراهييييا مفيييييدة

عييين أي يترتيييب أو مييين كيييل شيييخص طبيعيييي أو معنيييوي آخييير، و الخييياص للقطييياعين العيييام و 
غير مبييرر فييي ميينح هييذه المعلومييات جريميية إعاقيية السييير الحسيين للعداليية فييي رفض متعمد و 

 1القانون.مفهوم  

ــبيها العييياملين أو ميييوظفي الهيئييية ء و جمييييع أعضييياالمشيييرع أليييزم  : لقيييد ثانيا/إلتزامـــات منتسـ
 يشييكل جريمييةخرق لهييذه اإللتزامييات كل  تهم بها بالحفاظ على السر المهني، و المنتهية عالق

 2.لجريمة إفشاء السر المهني قانون العقوباتيعاقب عليها بالعقوبة المقررة في 

   التنفيذية.و   القضائية  بالسلطتين  ة الهيئةعالق  الفرع الثالث:

ن ن الهيئيية تسييتعي وظائفهييا فييإو  لمهامهييا ميين خييالل آدائهييا  :الســلطة القضــائيةأوال/ عالقتها ب
إلييى ما تتوصييل عنييد، والتحري في الوقائع ذات العالقة بالفسييادبالنيابة العامة لجمع األدلة و 

وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزييير العييدل حييافظ األختييام، الييذي يخطيير بييدوره 
ميين هنييا يتضييح أن دور ، النائييب العييام المخييتص لتحريييك الييدعوى العمومييية عنييد اإلقتضيياء

ن العالقيية بينهمييا هييي عالقيية تكاملييية ميين خييالل بالتييالي فييإو  ،ة وقييائي وليييس قضييائيالهيئيي 
 3.نيابة العامةتسهيل مهام ال

ب التنفيذية ثانيا/عالقتها  فإن  :السلطة  الجمهورية  رئيس  لوصاية  تخضع  الهيئة  أن  طالما 
الهيئة   ترفعها  التي  السنوية  التقارير  في  الخصوصص  على  تتجسد  الرقابة  هذه  مظاهر 

الجمهورية لنشاطاته  لرئيس  تقيما  وكذا  تضمنه  ومكافحته،  الفساد  من  بالوقاية  المتعلقة  ا 
  4.التوصيات المقترحة عند اإلقتضاءالنقائص المعاينة و 
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 . )ق.و.ف.م( المبحث الثاني:العقوبات المقررة لحماية المال العام في ضل  

وقائييية إسييتباقية اييية خييير ميين العييالج، ميين خييالل وضييع تييدابير مقولة الوقإعمال  بعد  
أقر المشييرع ، المال العام المعهود له بحمايته لتصويب كل خطأ يرتكبه الموظف العام تجاه

إقتالعهييا ميين جييذورها تمثلييت تدابير أخرى أكثر ردعا وصرامة لعييالج آفيية الفسيياد و الجزائري  
لفاسييد فييي حاليية تعديييه علييى األمييوال العاميية يواجههييا الموظييف العييام ا ،فييي عقوبييات شييديدة

قوبييات المقييررة قسييمناه إلييى مطلبييين: العسنتناول في هذا المبحييث الييذي وإخالله بإلتزاماته، و 
العقوبيييات المقيييررة لجيييرائم اإلخيييتالس والرشيييوة والجيييرائم الملحقييية بهيييا، فيييي المطليييب األول، و 

 في المطلب الثاني. للجرائم المتعلقة بالصفقات

 . الجرائم الملحقة بها و  الرشوةو ختالس اإل رائم : العقوبات المقررة لجألولالمطلب ا

التطرق   لقبل  المقررة  و للعقوبات  والرشوة  اإلختالس  اجرائم  بها  الجرائم  لملحقة 
   كما يلي: 06/01التي أقرها المشرع في القانون  إجراءات المتابعة سنتحدث عن 

 : 06/01ضل القانون الفرع األول: أساليب المتابعة والتحري في 

المتابعة -أوال اإل   تخضع:  إجراءات  التيلنفس  مبدئيا  ختالس  جريمة  تحكم    اإلجراءات 
الدعوى   شتراط شكوى من أجل تحريك ، سواء تعلق األمر بعدم إن العاممتابعة جرائم القانو 

المتابعة بمالئمة  أو  تضمن    ، العمومية  الفساد  بمكافحة  المتعلق  القانون  أن  إلى  إضافة 
 :  وهي، 56)م(   انصت عليه إذأحكاما مميزة بشأن التحري للكشف عن جرائم الفساد 

المراقب-ياثان )ق.و.ف.م(،  ك    )فق( 21)م(  عرفته:التسليم  يسمح    بأنهمن  الذي  اإلجراء 
لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اإلقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله  
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المختصة و تحت مرا السلطات  التحري عن جرم ما و بعلم من  بغية  كشف هوية  قبتها ، 
  1. "رتكابهإاألشخاص الضالعين في 

التسرب   ختراقاإل-ثالثا الجديدة  يعتبر    :أو  األساليب  بين  بموجب  من  المستحدثة 
الشرطة    والذي يتمثل في قيام ضابط أو عون ،  تحقيق في الجرائمي ميدان الف2)ق.إ.ج.ج( 

بتنسيق   المكلف  القضائية  الشرطة  ضابط  مسؤولية  تحت  بمراقبة    ية،العملالقضائية، 
،  شريك لهم  هامهم أنه فاعل معهم أو رتكابهم جناية أو جنحة بإي إاألشخاص المشتبه في  

إل محاولة  لمكافحة  في  فعالة  طرق  تلك بتكار  وهي  الجرائم،  من  معينة  تتسم    أنواع  التي 
ائم  الوطنية أو الجر   الجريمة المنظمة العابرة للحدود  بالخطورة والتعقيد كجرائم المخدرات أو 

أو اإلرهاب أو الجرائم    للمعطيات أو جرائم تبييض األموال الماسة بأنظمة المعالجة اآللية  
الفساد  بالصرف وكذا جرائم  بالتشريع الخاص  ال يجوز مباشرة عملية  كما أنه    ،3المتعلقة 

 . وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  ختراق إال بإذن من السلطة القضائية ممثلة فياإل

العمومية-رابعا الدعوى  اإلخالل    )ق.و.ف.م(من  54  )م(نصت    : تقادم  دون   " على: 
ال  الدعوى العمومية و   ، ال تتقادميها في قانون اإلجراءات الجزائيةباألحكام المنصوص عل

للجرا بالنسبة  و العقوبة  القانون،  هذا  في  عليها  المنصوص  ما  ئم  حالة  تحويل  في  تم  إذا 
الوطن خارج  إلى  الجريمة  و عائدات  األحكام    ""  تطبق  الحاالت  من  ذلك  غير  في 

الجزائية اإلجراءات  قانون  في  عليها  "المنصوص   ، بالنسبة  "  أنه  اإلختالس  لجريمة  غير 
 4".تكون مدة تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد األقصى للعقوبة المقررة لها
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فإن الدعوى    06/01من القانون    29)م(حسب الحد األقصى للعقوبة المقررة في  و 
، في حين ال تتقادم في حالة ما إذا تم  سنوات  10ي:ختالس تتقادم ب العمومية في جريمة اإل 

الخ  إلى  الجريمة  عائدات  و تحويل  الفساد  ارج،  جرائم  كافة  على  ينطبق  عام  حكم  هذا 
 .هذا القانون المنصوص عليها في 

 . األموال العمومية   : العقوبات المقررة لجريمة إختالس الثاني لفرع ا

ختالس الواقع على المال  نجدها جرمت فعل اإل   من)ق.و.ف.م(،   )م(حكامبإستقراء أ
 . بالحبس والغرامةأقرت له عقوبات و أعطت له وصف الجنحة العام و 

إلى    اإلختالسه حكم باإلدانة على أساس جنحة  يتعرض المتهم الصادر في حقإذ  
   سنستعرض ذلك كما يلي: جواز الحكم عليه بعقوبة تكميلية، و   عقوبة أصلية مع

األصلية -01 جريمة  على    )ق.و.ف.م(، من   29)م(نصت:  العقوبات  مرتكب  معاقبة 
عشر  اإل إلى  سنتين  من  بالحبس  و ختالس  من  سنوات  إلى   200.000بغرامة  دج 

عشرين سنة إذا   لتصبح من عشر سنوات إلىتشدد عقوبة الحبس  و ،  1دج  000.000.1
قاضيا الجاني  أو  كان  الدولة،  في  عليا  وظيفة  يمارس  أو  موظف  أو  ،  عمومي  ضابط 

ية للوقاية  عون شرطة قضائية أو موظف أمانة ضبط أو عضو في الهيئة الوطن ضابط أو  
لبنك أو    إذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاماو ،  مكافحته من الفساد و 

الذي يتضمن عقوبات أشد من    2القرض ق عليه القانون المتعلق بالنقد و مؤسسة مالية يطب
 :  هيلمقررة في قانون مكافحة الفساد و ا

و الح - سنوات  عشر  إلى  سنوات  خمس  من  من  بس  إلى  5.000.000غرامة    دج 
 .دج 10.000.000دج إذا كانت قيمة األموال محل الجريمة أقل من  10.000.000
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و - المؤبد  من  السجن  إلى    20.000.000غرامة  قيمة    50.000.000دج  كانت  إذا  دج 
 دج أو تفوقها.  10.000.000األموال محل الجريمة تعادل 

العذر)ق.و.ف.م(،  من   49)م(حسبو  من  الشريك  أو  الفاعل  يستفيد  أن    يمكن 
ية أو الجهات المعنية عن  ذلك إذا بلغ السلطات اإلدارية أو القضائ من العقاب و   المعفي

أي  ة  ، قبل مباشرة إجراءات المتابعالجريمة، ويساعد على الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم
 قبل تحريك الدعوى العمومية. 

ا يستفيد كذلك الفاعل أو الشريك من تخفيض العقوبة إلى النصف إذ  كما يمكن أن
األش  من  أكثر  أو  شخص  على  القبض  في  المتابعة  إجراءات  مباشرة  بعد  خاص  ساعد 

 . رتكاب الجريمة الضالعين في إ

فيو   و   54)م(  جاء  أحكام من)ق.و.ف.م(،  إلى    ، )ق.إ.ج.ج(من   614)م(بالرجوع 
تتقادم بمرور خمس سنوات إ ختجريمة اإل   فإن عقوبة التاريخ الذالس  ي يصبح  بتداء من 
، فإن  سنوات  5حبس المقضي بها تزيد على  ه إذا كانت عقوبة ال، غير أننهائيافيه الحكم  

 1.مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة

يجوز الحكم على الجاني  من)ق.و.ف.م(،    50)م(حسب ما جاء :العقوبات التكميلية -02
عليها   المنصوص  التكميلية  العقوبات  من  أكثر  أو  التي  و 2)ق.ع.ج( من   9)م(فيبعقوبة 

من مباشرة بعض الحقوق المدنية    الحرمان-المنع من اإلقامة-تحديد اإلقامة  تتمثل في: "
فيو  عليها  المنصوص  لألموال-(.ج ق.ع) من  8م()السياسية  الجزئية  نشر  -المصادرة 

 . "الحكم

نص  :  إستثناء-أ/ في  المشرع  الوقمن    55)م(أجاز  و قانون  الفساد  من    مكافحته اية 
حسن   الغير  حقوق  مراعاة  مع  الفساد  قضايا  دعوى  في  ينظر  الذي  الجزائي  للقاضي 
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و   النية العقود  من أو    متيازات اإلو ت  والبراء الصفقات  إبطال  عليه  متحصل  ترخيص    أي 
 . الذي يعتبر في األصل من صالحيات القاضي المدني، رتكاب إحدى جرائم الفسادإ

و في أما   العائدات  مصادرة  عقوبتي  يخص  اما  المشروعة  غير  عن  األموال  لناتجة 
 .  اختالسه هنا يجب أن يكون الحكم بها إلزامي إ ما تم جريمة الفساد و 

سواء كان الشريك موظف عمومي أو من في حكمه  :ختالسالمشاركة في جريمة اإل-ب/
كان   الموظفينأو  فئة  خارج  الناس  عامة  للفاعلمن  المقررة  بالعقوبة  فيعاقب  األصلي   ، 

اإل أركان  فيه  توافرت  نصمتى  حسب  في    اتطبيقو   (، .ج )ق.عمن  44)م( شتراك  جاء  لما 
 1من)ق.و.ف.م(.  52)م(نص 

 ما في حكمها. لجريمة الرشوة و  قررالعقوبات الم/الثالثالفرع 

الرشوةأوال/ المقرر   :جريمة  األحكام  صورها  مختلف  في  الرشوة  على  لجريمة  تطبق  ة 
 . ر شرعي في الجزاء مع إختالف بسيطإستعمال الممتلكات على نحو غي اإلختالس و 

   . أخرى تكميليةهناك عقوبات أصلية و  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:-01

األصلية:-أ ج   من)ق.و.ف.م(،  25)م(نصت  العقوبات  مرتكبي  معاقبة  الرشوة على  ريمة 
و  اإليجابية  سنوات  السلبيةبنوعيها  عشر  إلى  سنتين  من  مالية  و   بالحبس    من بغرامة 

إذا  سنة حبس    20إلى    10العقوبة من  تشدد  و ،  2دج   1.000.000دج إلى    0200.00
، مع اإلبقاء على  القانون نفس    من    48(م )شخصا من المذكورين في   جريمةكان مرتكب ال

 3. دون تغييرالغرامة المالية 
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العقوبة   إعفاء من  أو  تخفيض  صورها من  بمختلف  الرشوة  جريمة  يستفيد مرتكب 
  1. من القانون المذكور  49)م(حسب الشروط الموضحة في

:"في حالة اإلدانة بجريمة  أنه   علىمن)ق.و.ف.م(،    50م():نصتالعقوبات التكميلية -ب 
يمكن الجهة القضائية أن تعاقب    ،ئم المنصوص عليها في هذا القانون أو أكثر من الجرا

 . "2منصوص عليها في قانون العقوباتالجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية ال

نصت حجز    من)ق.و.ف.م(،   51)م(وقد  أو  تجميد  و على  غير  العائدات  األموال 
، مع  قضائي أو بأمر من السلطة المختصة بقرار  المشروعة الناتجة عن إرتكاب الجريمة  

إسترجاع   حاالت  النيةمراعاة  حسن  الغير  حقوق  أو  أن  األرصدة  القضائية  للجهة  كما   ،
علي  حصل  ما  قيمة  أو  إختالسه  تم  ما  برد  و تحكم  حتى  ربح  أو  منفعة  من  الجاني  ن  إه 

أو   فروعه  أو  أصوله  إلى  العائدات  أ إنتقلت  بقيت  سواءا  أصهاره  أو  زوجه  أو  خوته 
 اإلجرامية على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. 

المقررة للشخص  -02 الشخص    53)م(حسب  :اإلعتباري العقوبات  فإن  من)ق.و.ف.م(، 
مسؤ  يكون  و اإلعتباري  صورها  بكل  الرشوة  جرائم  عن  المقررةفقا  وال  قانون  في    للقواعد 

بالعقوبات المقررة عنية بالمساءلة الجزائية أو تعلق العقوبات سواءا تعلق األمر بالهيئات الم 
للغرامة المقررة   األقصىمرات الحد    05لى  مرة إمن  هي غرامة تساوي  ص المعنوي و للشخ 

   3. عندما يرتكبها الشخص الطبيعي  قانونا للجريمة

و    54)م(نصتالعقوبة:تقادم  -03 العمومية  الدعوى  تقادم  عدم  على  من)ق.و.ف.م(، 
العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد، في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج، أما في باقي  

 الحاالت فتطبق أحكام)ق.إ.ج.ج(. 

 جريمة الرشوة.لجرائم الملحقة بالعقوبات المقررة ل/ثانيا 
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 جريمة الرشوة كاآلتي: بالتي يمكن إلحاقها سنتناول في هذا الفرع الجرائم 

الموظف العمومي  معاقبة    ىعلمن)ق.و.ف.م(،    38م()نصت  :جريمة تلقي الهدايا-01
على سير إجراء    الذي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها التأثير 

  ،سنتين إلى أشهر  بالحبس من ستة  الشخص مقدم الهدية  كذاأو معاملة لها صلة بمهامه و 
 .  دج  200.000دج إلى  50.000بغرامة مالية من و 

هذه  عقوبة مرتكب  فإن  من)ق.و.ف.م(،    37)م(: حسب  جريمة اإلثراء الغير مشروع/ثانيا 
 200.000بغرامة مالية من  (سنوات، و 10عشرة)   حبس إلى(02جريمة تتراوح بين سنتين)ال

كل من ساهم عمدا في التستر على  وبة تطبق على  قنفس العدج، و   1000.000دج إلى  
 1. المصدر غير المشروع لهذه األموال 

ــالنفوذثالثا/ ــاجرة بـ ــة المتـ مرتكيييب هيييذه عليييى معاقبييية مييين)ق.و.ف.م(،  32)م(نصيييت:جريمـ
 دج 200.000 بغراميية مالييية ميين (سيينوات و 10(سنتين إلى عشرة)02الجريمة بالحبس من )

 .دج 1.000.000لى إ

الغدررابعا/ الرشوة   :عقوبة جريمة  جريمتي  على  والمطبقة  المقررة  األحكام  لنفس  تخضع 
العقوبات  ،  المشددةالمتابعة، العقوبات، الظروف    سواءا تعلق األمر بإجراءات  ،اإلختالس و 

إلى    منبالحبس    الجريمةمعاقبة مرتكب هذه  على    ،30)م(ت نص، حيث  التكميلية سنتين 
، أما بالنسبة للتقادم 2دج   000.0001.دج إلى  200.000  بغرامة مالية منسنوات و   عشرة

 نفس القانون. من   54)م(فتطبق عليها

 . العمومية  للجرائم المتعلقة بالصفقات المقررة: العقوبات الثاني المطلب 
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المقييررة لهييذه العقوبييات أن  ناجييدو ميين)ق.و.ف.م(،  27-26تين ادللميي  إسييتقراءناميين خييالل 
 تيلأمسيي ل المشييرع كمييا سييجلنا تنيياولعقوبييات أصييلية وعقوبييات تكميلييية  بييين تتييراوحالجييرائم 
 .الشروعالتقادم و 

 . ( جنحة المحاباة)متياز غير مبرر للغير إالعقوبات المقررة لجنحة منح /الفرع األول

سنتين    بالحبس منمن)ق.و.ف.م(،    26)م(  حسب   جريمة المحابات  يعاقب مرتكب 
معاقب    كان، التي  1دج  000.000.1دج إلى    200.000وبغرامة من    إلى عشر سنوات

القانون  )ق.و.ف.م(،  ثم أدرجت ضمن ،  القديم)ق.ع.ج(عليها في ظل  بمقتضى  ثم عدلت 
التعديل  و   02/08/2011المؤرخ في    11/15:رقم بعبارة  قد مس  يتعلق  فيما  األولى  الفقرة 

 ن العقوبات المقررة لهذه الجريمة تتمثل فيما يلي : إوعليه ف، 2عمدا

  متعلق بهذه الجريمة إذا كان شخصايعاقب مرتكب الفعل ال:العقوبات األصلية /أوال
من ،طبيعيا مالية  وبغرامة  سنوات  عشرة  إلى  سنتين  من  الحبس   دج   200.000بعقوبة 

لنص   ،دج1.000.000إلى بالرجوع  فإنه  معنوي  شخص  كان  إذا    أما 
وكذا)م(53)م( غرامة  1مكرر  18،من)ق.و.ف.م(،  تكون  العقوبة  فإن  )ق.ع.ج(،    من 

مرة من  تساوي  مرات    واحدة  مالية  خمس  للشخص  إلى  المقررة  للغرامة  األقصى  الحد 
 الطبيعي. 

المشددة-01 أل:الظروف  العقوبة    من)ق.و.ف.م(،   48)م(حكام  طبقا  مشددة فإن  تكون 
يتعلق   من  فيما  مدتها  لتصبح  الحبس  الغرامة    ،سنة  20لى  إ  10بعقوبة  تشديد  ذا إدون 

طرف  إ من  الجريمة  المذكأرتكبت  األشخاص  المادةحد  هذه  في  يطبق  ،  ورين  نص  وهو 
 . على جميع جرائم الفساد
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المعفية و -02 المشرع في نص    :المخففة األعذار  من)ق.و.ف.م(،    1،)فق(49)م(تناول 
المعفية   األعذار  من  اإلستفادة  يمكنهم  الذين  المنصوص  األشخاص  العقوبة  من  المعفية 

  ارك في جريمة أو أكثر من الجرائمرتكب أو شوهم كل من إ  ،عليها في قانون العقوبات
و  الفساد  قانون  في  عليها  الالمنصوص  إجراءات  مباشرة  قبل  السلطات  مقام  بإبالغ  تابعة 

النصف  المعنية وساعد على معرفة مرتكبيها إلى  العقوبة  مدة  تخفيض  يستفيد من  ، كما 
في جرائم    أكثر من األشخاص الضالعينمن جاني ساعد في القبض على شخص و كل  

   .1. بعد مباشرة إجراءات المتابعة  الفساد بما فيها جنحة المحاباة

هي تلك العقوبات التي ال يجوز الحكم بها مستقلة عن    : التكميليةالعقوبات  /ثانيا 
و  أجبارية  إما  إتكون    العقوبة األصلية فيما عدا الحاالت التي يقررها القانون صراحة ، و 

الجرائم    وردت عقوبات تكميلية لكلأمنه    50)م(نإفبي)ق.و.ف.م(،  فيما يتعلق    ختيارية و إ
بجريمة    في حالة اإلدانة"    بقولها   ،جنحة المحاباةفي هذا القانون منها    المنصوص عنها

ن تعاقب  أ، للجهة القضائية القانون يمكنكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا  أو  أ
أما  ،  "كثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بقانون العقوباتأو  أالجاني بعقوبة  

 2.ختيارية تتعلق بالتجميد والحجز والمصادرةإ عقوبات تكميلية أخرى   تتضمن فقد  51(م)

المنصوص  او  التكميلية  العقوبات  في    عليهالعقوبات    منه  09)م(  وردتهاأقانون 
تحديد    العائلية،، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية و حجر القانوني الكاآلتي:"  

و  أمهنة    ، المنع المؤقت من ممارسةالمصادرة الجزئية لألموال،  قامة، المنع من اإلقامةاإل
الشيكات   ة، الحضر من إصدار، اإلقصاء من الصفقات العمومي نشاط، إغالق المؤسسة

الدفعبطا  ستعمال إو  أو/ تعليق  قات  السياقة  أ،  رخصة  سحب  من    لغائها مع إ  و أو  المنع 
  3". اإلدانة و قرارأو تعليق حكم أنشر ،  خصة جديدة، سحب جواز السفرستصدار ر إ
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التكميلي أما   العقوبات  المعنوي فبخصوص  التي توقع على الشخص   ستنادا إنه و إة 
تضمن    الذيو   ،حالت على أحكام قانون العقوباتأالتي    06/01قانون المن  ،  53)م( ألحكام

و أالمؤسسة    حل الشخص المعنوي، غلق":التالية    العقوبات التكميلية  منه  مكرر18)م(في
تتجا ال  لمدة  فروعها  من  الصفقات  05وز  فرع  من  اإلقصاء  ال    سنوات،  لمدة  العمومية 

مزاولة    05تتجاوز   من  المنع  مهنية  أنشاط  سنوات،  أنشطة  عدة  بشكل  إ  وأو  جتماعية 
نهائيا  أ شر  امب  مباشر  غير  لمدةأو  تتجاو   و  مصادرة  05ز  ال  الذي   سنوات،  الشيء 
في  إ الجريمة  إستعمل  اإلدانةأرتكاب  حكم  وتعليق  نشر  عنها،  نتج  تحت    ،و  الوضع 

النشاط الذي  ممارسة    تنصب الحراسة على) سنوات  05الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز  
 1. رتكبت الجريمة بمناسبته إو الذي ألى الجريمة إدى أ

والعقوبة/ثالثا  العمومية  الدعوى  ال  ف)ق.و.ف.م(،  54)م(من   2و 1الفقرتين    حسب: تقادم 
في   تتقادم الدعوى العمومية وال العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

ما   تم حالة  الوطنتحوي   إذا  خارج  الى  الجريمة  عائدات  و ل  ذلك من ،  الحاالت    في غير 
مبررة متيازات غير  إ ن جريمة منح  أبما  و   )ق.إ.ج.ج(،تطبق األحكام المنصوص عليها في 

  614)م(فينطبق عليها في هذه الحالة نص    ،في مجال الصفقات العمومية تشكل جنحة 
تنص  )ق.إ.ج.ج(من تكون ت   :"نأعلى    التي  الجنح  مواد  في  العقوبة    05بمضي    قادم 
عقوبة الحبس    نه اذا كانتأغير    ذي يصبح فيه الحكم نهائيابتداء من التاريخ الإات  سنو 

عن   تزيد  بها  هسنو   05المحكوم  كما  فات  المحاباة  جنحة  في  حصوله  جائز  مدة  إو  ن 
  2". التقادم تكون مساوية لهذه المدة المعاقب بها

و /رابعا الشروع  المبعدينأمسعقوبة  والمرشحين  الصفقة  من  المستفيدين    تجدر   : لة 
الى   نص أاإلشارة  عقوبة    ،06/01القانون  من    2)فق(52)م(ن  نفس  بتطبيق  يقضي 

الشروع العامةو   ،الجريمة على  للقواعد  ل،  هذا وفقا  بالنسبة  الصفقة بصفة لمستفأما  يد من 
و مرتكب لجنحة اإلخفاء وذلك تبعا لظروف ومالبسات  أل كشريك  أنه يسإغير قانونية ف

 

 . 16-14السابق ذكره، ص،  ،66/156من األمر: ،3مكرر18إلى    مكرر 18المواد من   -1
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  و أي مؤسسة شاركت في صفقة معلن عنها أ قتصاديين  نه يمكن للمتعاملين اإلأالقضية و 
و   ياقانون  قانونية  غير  بصورة  إبعادها  طبقا أمشبوهة  وتم  مدني  كطرف  تأسيسها  تعلن  ن 

و   )ق.إ.ج.ج(،ألحكام أشكاله  بمختلف  بها  الالحق  الضرر  عن  بالتعويض    الذي وتطالب 
و  جنحة  أصابها  مرتكب  فيه  فرصة أو   ،المحاباةتسبب  بتفويت  يتعلق  عموما  الضرر   ن 

 . الحصول على الصفقة

ستغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على  إلجريمة    العقوبات المقررة:الثاني الفرع  
 . متيازات غير مبررةإ

الصفقات  الجريمة من جرائم  التي ينص عليها  تعتبر هذه  )ق.و.ف.م(،  العمومية 
األحكام المطبقة على جنحة    ينطبق على هذه الجنحة كافةو ،  1منه2)فق(26)م(من خالل

، تخفيض العقوبة  اإلعفاء من العقوبة  ،لمتابعة، الظروف المشددةإجراءات ان  أالمحاباة بش
، وإبطال عقود  الشروع، مسؤولية الشخص المعنوي والعقوبات التكميلية بأنواعها والمشاركة و 

 صفقات وتقادم الدعوى العمومية والعقوبة . ال

الطبيعي/أوال للشخص  المقررة  جري:  العقوبة  على  األعوان  إمة  تطبق  نفوذ  ستغالل 
المحاباة سواء تعلق األمر  المقررة لجنحة  المتابعة    العموميين نفس األحكام  و  أبإجراءات 

تعالعقوبات حيث  جنحة  ،  2)فق(26)م(اقب،  و إعلى  الدولة  أعوان  نفوذ  الهيئات  ستغالل 
سنوات وبغرامة   الى عشرةمتيازات غير مبررة بالحبس من سنتين إالعمومية للحصول على  

 . دج 1.000.000دج الى  200.000الية ما بين م

المعنوي /ثانيا  للشخص  المقررة  من  :  العقوبات  غرامة  المعنوي  الشخص  على  تطبق 
الى    1000.000 طبقا   ،دج  5.000.000دج  المادتين:    وذلك  )ق.و.ف.م(  53ألحكام 

 )ق.ع.ج(، السالفتي الذكر.  1مكرر18و 

 

 سابق ذكره.ال 06/01من القانون رقم: ،2)فق(26)م(-1
 



 06/01القانون  إطاراإلجراءات العقابية المتخذة لحماية المال العام في التدابير و الفصل الثاني:
 

 

63 

 

 . العمومية  الصفقاتالعموالت من  لقبضالعقوبات المقررة :الفرع الثالث

النصوص  إب  جريمستقراء  أحكام  تنظم  التي  العموالت    ة القانونية  ن  أنجد  قبض 
، وتلك المقررة للشخص المعنوي وهو  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي  المشرع فرق بين

 سنتناوله على النحو التالي:ما 

ال:  العقوبات األصلية أوال/ تلك  بها دون  هي  الحكم  يجوز  التي  أي  أعقوبات  بها  تقترن  ن 
 . خرى أعقوبة 

على    06/01القانون  من    27)م(تعاقب:العقوبة األصلية المقررة للشخص الطبيعي-01 
سنة وبغرامة من    20لى  إ  10ات العمومية بالحبس من  جريمة قبض العموالت من الصفق

 1.دج 2.000.000دج الى  1.000.000

األخير    هذاحتى يمكن إسناد التهمة الى  :العقوبة األصلية المقررة للشخص المعنوي -02
معين بذاته    شخص طبيعيريمة قد ارتكبت من طرف  الج   أنن تثبت  أفعلى النيابة العامة  

في ظلها الجريمة    رتكبتإن الظروف والمالبسات التي  أ، و لشخص المعنوي له عالقة باو 
بإسنادها   المعنوي  إتسمح  الشخص  يتعرضلى  في    الذي  المقررة    18)م(للعقوبات 

 2. السابقة الذكر)ق.ع(،  مكرر

الطبيعي    التكميلية المقررة للشخص يميز المشرع بين العقوبات    : العقوبات التكميلية/ثانيا 
لجريمة   بالنسبة  العقوبات  نفس  وهي  المعنوي  للشخص  المقرر  التكميلية  العقوبات  عن 

 .و تلقي الهداياأ، سواء تلقي العموالت بكل صورهاالرشوة 

الطبيعي-01  للشخص  المقررة  التكميلية  على  :العقوبات  المشرع  حاأينص  في   لةنه 
بجريمة   المنصوص  أاإلدانة  الجرائم  من  أكثر  الجهة و  يمكن  القانون  هذا  في    عليها 

المنصوص عليها في  كثر من العقوبات التكميلية  أو  أن تعاقب الجاني بعقوبة  أالقضائية  
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ختيارية ، والتي جاء بها قانون  اإل، وهي ذات العقوبات التكميلية اإللزامية و قانون العقوبات
   .مكافحته التي سبق اإلشارة اليها في جنحة المحاباة الفساد و الوقاية من 

المعنوي -02  للشخص  التكميلية  للشخص : العقوبات  المقررة  العقوبات  المشرع   حدد 
  .شارة اليها في جريمة المحاباةالتي سبق اإلو  قانون العقوباتالمعنوي في 

مجال  أحكام  أ  /ثالثا  في  الرشوة  بجريمة  متعلقة  العموميةخرى   لى إضافة  إ  : الصفقات 
ريمة تلقي  رتكاب ج إفي حالة    صلية والعقوبات التكميلية التي حددها المشرعالعقوبات األ

حكام األ  ضافة الىإ،  التقادمشتراك و اإلو   حكام اخرى متعلقة بالشروع أ، قرر المشرع  الهدايا
 . العقابعذار المخففة والمعفية من االالمتعلقة بتشديد العقاب و 

ذه رتكاب هإالشروع في  يعاقب  :قبض العموالت   ةشتراك في جريماإل حكام الشروع و أ-01
ا  ةالجريم نفسهبمثل  للجريمة  المقررة  اإلأ  ، العقوبة  الجنحة  ما  في  الشريك  فيعاقب  شتراك 

 1. بنفس العقوبة المقررة للجريمة

بة الحبس لتصبح من  تشدد عقو :قبض العموالت   ةأحكام الظروف المشددة في جريم-02
جريمة  الهذه  ذا كان مرتكب  إ،  امة المقررة للجريمة المرتكبةوبنفس الغر   ،سنة  20لى  إ   10

في الهيئة    و عضو أ  و ضابطا عمومياأ  ، ة عليا في الدولةا يمارس وظيف و موظفأاضيا  ق
ضابط  أ قضائيةأو  شرطة  عون  يماو  أ،  و  الشرطةمن  صالحيات  و  أ،  القضائية  رسون 

  2. مانة ضبط أموظف 

   .قبض العموالت  ةالتقادم في جريمحاالت األعذار و  / رابعا

والمخففة:-01 المعفية  في األعذار  المذكورة  الجرائم  مرتكب    يستفيد)ق.و.ف.م(،  كباقي 
اإلشارة اليها   التي سبق الشروط  نفس  حسب    ةو تخفيض العقوب أمن اإلعفاء    ةجريمهذه ال

 . في جريمة المحاباة
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التقادمأ-02 ي :حكام  اإل مك هنا  الفسادن  جرائم  من  وغيرها  الرشوة  جريمة  بين  ، ختالف 
:  نهأ  نجدها تنص على،  04/141:بموجب القانون رقمالمستحدثة    مكرر   8)م(ع الىبالرجو ف
بأفعال" الموصوفة  والجنح  الجنايات  في  بالتقادم  العمومية  الدعوى  تنقضي  إرهابية    ال 

بالجريمة   المتعلقة  وتلك  الوطنية  وتخريبية  للحدود  العابرة  الرشوة  أالمنظمة  ختالس  إو  أو 
  تتقادم العقوبات المحكوم بها في   ال :"نه أمكرر فنصت على    612)م(ماأ،  "األموال العمومية

ا والجنح  وتخريبية الجنايات  إرهابية  بأفعال  المنظمة  لموصوفة  بالجريمة  المتعلقة  وتلك   ،
والرشوة ال الوطنية  للحدود  قابلة    ،"عابرة  غير  عقوبات  بها  المنطوق  العقوبات  تعد  وبذلك 

عتبار جريمة قبض العموالت في مجال الصفقات العمومية تعد صورة من صور  إب للتقادم و 
 2. السالفتي الذكرق عليها أحكام المادتين فيطب )ق.و.ف.م(،  27)م(الرشوة حسب
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 الفصل  خالصة

الوقائيةمختلف    الفصلهذا    في   تناولنا  المال    التدابير  لحماية  المشرع  أقرها  التي 
في القطاع العام في    هامن خالل معرفة أهمفي المبحث األول    )ق.و.ف.م(العام في ضل 

و وضع مدونات سلوك  أالمطلب األول سواءا في مجال التوظيف أو التصريح بالممتلكات  
و  العمومية  الموظفين  بالصفقات  المتعلقة  اإلجراءات  الصفقات   فتطرقناإحترام  لمدلول 

التف  بنوع من  لنختتم  صيلالعمومية  الخاص  القطاع  في  المتخذة  التدابير  أهم  إلى  مرورا   ،
بمطلب  الم الفساد    خصصناه  ثانيبحث  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  معرفة   من خالللدراسة 

و مهامها   مستخدميهاوصالحياتها  ف  ، إلتزام  الثاني  المبحث  اأما  العقوبات  فيه  لتي  عالجنا 
من  لكل    )ق.و.ف.م( أقرها كل  غرار  على  الفساد  جرائم  من  جريمة  جريمة  مرتكب 

عليها    اإلختالس والمعاقب  الرشوة  29)م(فيالمنصوص  جريمة  بها  و   ،  الملحقة  الجرائم 
لعقوبات  افي المطلب األول و الغدر  والمتاجرة بالنفوذ و   اإلثراء غير المشروع كتلقي الهدايا و 

العمومية  المقررة   الصفقات  و مثل  لجرائم  المحاباة  نفو إجريمة  جريمة  األعوان  ستغالل  ذ 
على   للحصول  مبررة  إالعموميين  غير  الثاني متيازات  المطلب  دراستنا   ،في  خالل  من 

ه أصبح من الضروري أن تولي الدولة إهتماما كبيرا بالموظف العمومي المكلف  سجلنا أن 
برام الصفقات العمومية مع العمل على تعزيز الرقابة على عملية صرف  إعملية  بتسيير  

المراحل والعمل على   العام في جميع  الحديثة    ستعمال كل إالمال  بها  الوسائل  التي جاء 
ضياع  الالمال العام من  محافظة على  لكشف جرائم الفساد قبل وقوعها لل  06/01القانون  

 . قات العمومية في المشاريع الضخمةثناء ابرام الصفأ
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تطرقنا لدراسة المال العام رأينا أن المشرع الجزائري أولى إهتماما كبيرا لتوفير     خالل من

خال من  له  الكاملة  حمائيين الحماية  أسلوبين  على  اإلعتماد  القانون  ل  في  ضمنهما   ،
الفساد ومكافحته  06/01 بالوقاية من  قبل  المتعلق  وقائي  األول  الفعل من خالل  ،  وقوع 

و  تدابير  العاوضع  المال  على  جرائم  وقوع  دون  للحيلولة  إستباقية  طرف  إجراءات  من  م 
و  غيره،  أو  العمومي  عقاالموظف  ردعي  في  الثاني  تمثل  الضار  الفعل  وقوع  بعد  بي 

العامة عقوبات مشددة تسلط على كل   لة على قانون  ، مع اإلحامن إعتدى على األموال 
في الغرض   العمومية  إستعمال األموال المشرع يضمن فبهذه الحماية ،اإلجراءات الجزائية

  الذي الذي خصصت له.

في     الحماية  أن  إلى توصلنا  الرئيسية شكاليتناإ عن  وكإجابة  المشرع  أقرها  التي 
العقوبات  06/01القانون   قانون  المطلوب لم  ، وكذا في  الهدف  السبب ال يرجع  و   ،تحقق 

القانونية  النصوص  في  تطبيق يعود  بل    ، للقصور  صار   اهلعدم  و تطبيقا  تفعيل  ما،  عدم 
جاء  التي  الفساد،  بها  اآلليات  لمحاربة  السياسية  اإلرادة  إنعدام  إلى  بجميع    باإلضافة 

  ،خير دليل ات التي تعرض لها المال العام في الجزائر  اإلعتداءنهب و فعمليات ال،  أشكاله
 :يمكننا طرح بعض اإلقتراحاتهذا وعلى 

لمكافحة  - صارمة  سياسة  خالل    ،الفسادتبني  الصارممن  التي    التطبيق  للتدابير 
قانون   بها  من  جاء  الموظفينفي  وباألخص    ومكافحته،  الفسادالوقاية    بالتصريح   إلزام 

 .لكاتت مم حماية للللشفافية والنزاهة و  اضمان  بممتلكاتهم

رئيس  لسلطة  ومكافحته    تبعية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  في  النظر إعادة-
ب   ، الحمهورية  السلطاتوالقيام  جميع  عن  تتمكن  و   ،فصلها  حتى  التامة  اإلستقاللية  منحها 

و من   حرية  بكل  بها  المنوط  الدور  الالزمة  آداء  الحماية  توفير  مع  ضغوطات  أي  بدون 
 لمنتسبيها. 
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ن من خالل الرفع من المستوى المعيشي لهم، مع  التكفل التام بالموظفين العموميي 
توفير كل الظروف المالئمة التي تمكنهم من آداء مهامهم، بكل أريحية و بعيدا عن كل  

 الممارسات الغير شرعية. 

هو  راوأخي  قوله  يمكننا  العامة الحماية أنما  لألموال  بتوفر  الحقيقية  إال  تتأتى  ال   ،
أساسين، سياسية  إر   عنصرين  الفسادادة  ظاهرة  اوعي  و   ،لمحاربة  لدى  لموظفين  كبير 

وإحساسهمالعمو  مستوياتهم  بكل  على    الملقاة مسؤولية  الب   ميين  الحفاظ  وهي  عاتقهم  على 
 األجيال. أمانة 
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  .،معدل ومتمم13/01/1988،بتاريخ:2ع
 مؤرخييييييييييية 49ر.ع:.،ج18/11/1990فيييييييييييي:ه العقييييييييييياري،المؤرخ ييييييييييييالمتضيييييييييييمن التوج،90/25القيييييييييييانون:-

،مؤرخييييية 55ر.ع:.،ج25/09/1995،الميييييؤرخ فيييييي:95/26،المعيييييدل والميييييتمم بييييياألمر:18/11/1990فيييييي:
 .27/09/1995في:
المعدل   08/03/2006بتاريخ:،14،ج.ر.ع:)و.ف.م(،المتعلق20/02/2006في:  ،المؤرخ06/01القانون:-

 .2011سنة  44ع:-، ج.ر02/08/2011في:المؤرخ  11/15رقم: القانون والمتمم بالقانون 
الييذي ألغييى المرسييوم الرئاسييي ،المتعلييق بالصييفقات العمومية 07/10/2010المييؤرخ فييي: 10/230:القييانون -

 .المعدل والمتمم 24/07/2002المؤرخ في  02/250رقم:

 األوامر: -ثالثا

،المؤرخيييية فييييي 52ع-المتضييييمن قييييانون النقييييد والقييييرض،ج.ر 26/08/2003المييييؤرخ فييييي  03/11:األميييير-
27/08/2003. 
 )ملغى(. للمؤسسات  ،المتعلق بالتسيير اإلشتراكي1971/ 11/ 16،المؤرخ في:71/74:مراأل-
في:06/03األمر:- العمومية،ج2006-07-15،المؤرخ  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  -ر.،المتضمن 
 .2006/ 07/ 16الصادرة في:  46ع
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،المييييييييييييؤرخ 06/22(، المعييييييييييييدل والميييييييييييتمم ال سيييييييييييييما بالقيييييييييييانون ج، المتضيييييييييييمن)ق.إ.ج.66/155األمييييييييييير -
 .24/12/2006،بتاريخ:84ع-،معدل ومتمم ،ج.ر20/12/2006في:

  ، المتضمن)ق.ع.ج(، المعدل والمتمم.08/06/1966،المؤرخ في 66/156األمر: -

 المراسيم: -رابعا

ة للوقاييية ميين الفسيياد تشييكيلة الهيئيية الوطنيييحييدد ي 22/11/2006 المييؤرخ فييي: 06/413المرسييوم الرئاسييي:-
 .07/02/2012بتاريخ 64/12المعدل والمتمم بالمنشور رقم:،تنظيمها وكيفيات سيرهاومكافحته و 

 74 بالممتلكات،ج.ر.ع: التصريح نموذج يحدد   12/11/2006في:  المؤرخ  06/414المرسوم الرئاسي:-
 .11/2006/ 12المؤرخة في:

، يتضييمن تنظيييم الصييفقات العمومييية وتفويضييات 16/09/2015المييؤرخ فييي 247-15المرسييوم الرئاسييي -
 .20/09/2015، بتاريخ 50المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 

 ع ــــــــــالمراج

 الكتب باللغة العربية-أوال

 .2006إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة ، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -
 ، مصر.2011،ريم للنشر ،1الشحات إبراهيم منصور،حماية المال العام،دراسة قانونية،ط-
رائم الفسيييييييييياد،جرائم المييييييييييال العييييييييييام احسيييييييييين بوسييييييييييقيعة ،الييييييييييوجيز فييييييييييي القييييييييييانون الجزائييييييييييي الخيييييييييياص،ج -
 .2012ومة للنشر،،دار ه2،ج12األعمال،طو 

،دار الهيييدى للطباعييية والنشييير،عين 04،2008أحميييد لعور،نبييييل صيييقر،العقوبات فيييي القيييوانين الخاصييية،ط -
 مليلة،الجزائر.

 اليدعوة دار ،1،جالوسييط المعجم،النجيار عليي القادر،محميد  عبيد  حسين،حامد  أحمد ،مصيطفى إبيراهيم -
 .1989ا،تركي،والنشر للطباعة

 .1956ن،لبنا،والنشر للطباعة بيروت  دار،11العرب،المجلد  منظور،لسان إبن -
ظييياهرة الفسييياد اإلداري فيييي اليييدول العربيييية و التشيييريع المقيييارن مقارنييية بالشيييريعة -بيييالل أميييين زيييين اليييدين -

 .2009اإلسالمية، دار الفكر الجامعية، اإلسكندرية، 
 .2007،القاهرة،مقارنة،دار النهضة العربية للنشرالوظيفة العامة دراسة ،شريف يوسف حلمي خاطر -
 .2010لنشر ،الجزائر لدار الهدى ،2ط،2ج،مدخل القانون اإلداري ،عالء الدين عشي -
 .1969،القاهرة العربية، النهضة دار الكويتي، اإلداري  القانون  مبادئ حسن، الفتاح عبد  -
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 .األردن،دار الثقافة للنشر،1،2011الدولة الخاصة،طعبد الحميد،أحمد طالل،النظام القانوني ألموال -
وإخييتالس المييال -الرشييوة والجييرائم الملحقيية بهييا-عبييد الحكييم فودة،أحمييد محمييد أحمييد،جرائم األمييوال العاميية -

لتشييييييريعات واإلضييييييرار العمييييييدي مقارنييييييا با-اإلسييييييتيالء والغييييييدر والتييييييربح والعييييييدوان واإلهمييييييال الجسيييييييم-العييييييام
 .2009القانون،مصر،،دار الفكر و 1العربية،ط

 .2003ة العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع،يال،المالسري أبو العير بعلي و يمحمد الصغ -
 .2006حماية الموظف العام جنائيا،دار النهضة العربية القاهرة ،محمد إبراهيم الدسوقي علي -
 .1989،،الجزائرد.م.ج،2نس قاسم،مذكرات في الوظيفة العمومية،طأمحمد  -
 .1983اإلسكندرية، ،الجامعية والمعرفة المطبوعات  اإلداري،دار القانون ،الحلو راغب  ماجد  -
مخلييييييد إبييييييراهيم الزعبي،حماييييييية المييييييال العييييييام فييييييي ضييييييل المسييييييؤولية الجزائييييييية للشييييييخص المعنوي،دراسيييييية  -

 .2016الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،األردن،1مقارنة،ط
دار المطبوعييييييييييييييييييات ،1محمييييييييييييييييييد يوسييييييييييييييييييف المعييييييييييييييييييداوي،األموال العاميييييييييييييييييية و األشييييييييييييييييييغال العاميييييييييييييييييية،ج -

 .02،1984الجامعية،الجزائر،ط
 الفقيه فيي وظيفتيه وراء مين العيام الموظيف وكسيب  خيتالسواإل الرشيوة الفسياد  هنيان،جرائم مليكية -

 الجديييدة، الجامعيية العربييية،دار التشييريعات  بييبعض  مقارنييا الجزائييري  الفسيياد  مكافحة،االسييالمي
 .2010سكندرية،اإل
 . 1984الجزائر، الجامعية، المطبوعات  ديوان،العام للمال القانوني المركز،الحميد  عبد  فاروق  محمد  -
 .2005نوفل عبد هللا صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام،دراسة مقارنة،دار هومة للنشر الجزائر، -

 باللغة الفرنسية:   -ثانيا
-DE LAUBADERE André, GAUDEMET Yves, traité de droit administratif, tome 

02: droit administratif des biens, 11e édition, L.G.D.J, paris, France, 1998 . 

-DENIS TOURET,droit public administratif, institutions administratives et 

guridictionnelles,fonction publique, édition paris les cours de droit, rue saint 

jacques,1995. 

 : الرسائل الجامعية-ثالثا

 ومذكرات: أطروحات -

،أطروحية دكتوراه،كليية الحقيوق جرائم الفسـاد المـالي وآليـات مكافحتـه فـي التشـريع الجزائـري(عمر حماس)-
 والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،الجزائر.
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زا عبد -  في  الدكتوراه  شهادة ليلن رسالة(،الجزائري  القانون  في العام للمال  القانوني النظام)يد يالسالم 
 . 2012الجزائر،  جامعة ة الحقوق،يكل العام، القانون 

 العام القانون  في ماجستير مذكرة ، (الجزائري  عيالتشر  في العامة لألموال القانوني النظام)سير باد ببومز -
 . 2012 نة،يقسنط منتوري  جامعة ة،ي اسيالس والعلوم الحقوق  ةية القانون،كليميوإقل العامة اإلدارة فرع

كلييية الحقوق،جامعيية ،مييذكرة ماجسييتر فييي قييانون األعمال،(الحمايــة الجنائيــة للمــال العــام)دغييو األخضيير-
 .99/2000،باتنة

 رسالة(،  بالفساد المتعلق القانون  ظل في مكافحتها وآليات العمومية  الصفقات جرائم)زوزو زوليخة-
 . 2012ة،ورقل السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ماجستير،

   .مذكرة ماجستير،كلية الحقوق سعيد حمدين،جامعة الجزائر، (جرائم الفساد)عائشة بلطرش-
 والعلوم الحقوق  كلية ماجستير، رسالة(، الجزائري  التشريع في والتبديد االختالس جريمة)دنش لبنى-

 .2008،  بسكرة، السياسية
خديجة- منهالحماية  )إلياس  والوقاية  الفساد  مكافحة  قانون  ضل  في  العام  للمال  مذكرة  ،(الجنائية 

 .2017/ 2016ماستر،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة سعيدة، 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  -جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية -جنان فريدة، مادي أحالم   -

ي والعلوم الجنائية،جامعة العقيد أكلي محند اولحاج،كلية الحقوق  في القانون العام، تخصص القانون الجنائ
 .2016/ 2015والعلوم السياسية،البويرة،

 المحاضرات والملتقيات: -رابعا

الدراسيات، سة مقارنة،مجلة النزاهة للبحيوث و درا-ماهية المال العام في القانون العراقي-حسن جلوب كاضم-
 .2014، 7ع 
الفساد(بحث مقدم ضمن  الراشدي،عادل فتحي الحياني)الحماية القانونية للمال العام من آثاروليد بدر نجم  -

 .2008العراق ،،كلية الحدباء،فعاليات المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة
،الملتقيى 06/01يزيد بوجليط، التدابير الوقائية في القطياع العيام لمواجهية ظياهرة الفسياد عليى ضيوء القيانون -

 .2018ول حول الفساد وتأثيره على التنمية اإلقتصادية،جامعة الجزائر،الوطني األ
 اليوطني الملتقيىالجزائـر( فـي العـام المال حماية على وتأثيره العمومية الصفقات في الفسادإنزارن) عادل-

 .2013ماي 20 يوم المدية، السياسية، العلوم الحقوق  كلية المال العام، الصفقات  دور السادس،
 :اإلتفاقيات-خامسا
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 .2003أكتوبر 31المؤرخة في  إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  -

 المواقع اإللكترونية: -سادسا

  الموقع اإللكتروني:،إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،ويكبيديا،الموسوعة الحرة-

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/Implement

ationReviewGroup/20-24June2016/V1603601a.pdf   

     

 . 01/ 06ابير الوقائية في القطاع العام لمواجهة الفساد على ضوء القانون التد  -
https://www.researchgate.net/project/altdabyr-alwqayyt-fy-alqta-alam-lmwajht-

zahrt-alfsad-ly-dw-alqanwn-06-01-ytlq-balwqayt-mn-alfsad-wmkafht 
 

، أطلع  2014لتسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري(،)ازوزو هدى-
 ،متاح على الموقع:2020/ 08/ 30عليه بتاريخ: 

-2014-dafatir/1991-2014-11-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ

20-50-08-16-06 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20-24June2016/V1603601a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20-24June2016/V1603601a.pdf
https://www.researchgate.net/project/altdabyr-alwqayyt-fy-alqta-alam-lmwajht-zahrt-alfsad-ly-dw-alqanwn-06-01-ytlq-balwqayt-mn-alfsad-wmkafht
https://www.researchgate.net/project/altdabyr-alwqayyt-fy-alqta-alam-lmwajht-zahrt-alfsad-ly-dw-alqanwn-06-01-ytlq-balwqayt-mn-alfsad-wmkafht
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-11-2014-dafatir/1991-2014-06-16-08-50-20
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-11-2014-dafatir/1991-2014-06-16-08-50-20
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