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 .0202/0200الموسم الجامعي:

   خصوصية إجراءات المتابعة

في التشريع الجزائري في جرائم الفساد   



 وعرفان شكر

من ال يشكر الناس ال "عليه وسلم : هللا لص –قال رسول هللا 

 . "يشكر هللا

ا إلتمام الحمد لله حمد كثير مبارك فيه، الحمد لله على أن وفقن

 ونعمة الصبر والقدرة فلله الحمد العلميهذا البحث 

سي أتقدم بالشكر والتقدير إلى استاذي الفاضل / الدكتور 

، ولكل ما  ه المذكرةالذي تفضل بإشرافه على هذ حمدي

هو عليه فله  قدمه من دعم و إرشاد إلتمام هذا العمل على ما

 اسمى عبارات الثناء والتقدير.

لجنة المناقشة كل باسمه  ألعضاءأيضا نتقدم بالشكر الجزيل 

  .ومقامه

كما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام بقسم الحقوق والعلوم 

 ة بجامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج .السياسي

عبر مسارنا  ألساتذتناكما ال ننسى الفضل وتقديم الشكر 

إلى كل من علمونا حرفا إلى من صاغو بفكرهم الدراسي و 

القدوة و  كانواونصحو إلى من  اشجعومنارة تنير إلى من 

نحن لما علينا  الفضل و له الحقإلى كل من  األمل بغد أفضل 

 .عليه اليوم بعد هللا سبحانه وتعالى



 إهداء

الحمد هلل الذي أهار لنا طزيقنا وكان لنا خير عىن، إلى من 

فضلهما هللا عن باقي الناس مزتبة فأمز بعد عبادته لىحده باإلحسان 

لهما، إلى من أطعماها ولم ًأكال حتى ال هذوق مزارة الجىع، إلى من ال 

هقدر على رد جميلهما ولى عملنا لهما طىل الحياة، نهدي ثمزة جهدها 

لى من أخفض لهما جناح الذل من الزحمة .. إلى والدًنا وعملنا إ

     وهلتمس منهما الزضا والعفى، إلى إخىتنا وإلى جميع ألاصدقاء، إلى 

 ..وهصائحهم واهتمامهممن أحاطىها بمحبتهم 

 



 مقدمة 
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 مقدمة:

الفساد آفة اجتماعية عرفتيا المجتمعات اإلنسانية وعانت منيا منذ ظيور اإلنسان 
خطر الظواىر التي تيدد المجتمعات في أعمى وجو األرض وحتى يومنا ىذا، وىي من 

جميع الجوانب، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتعتبر أيضا من  أىم 
تحظى باىتمام كافة الحكومات عمى المستوى المحمي واإلقميمي القضايا المطروحة التي 

والدولي، وأخذت تشغل حيزا ميما في أولويات اإلصالح ،والفساد ظاىرة منتشرة في بالد 
المعمورة كافة، بغض النظر عن أنظمتيا السياسية، فيو موجود في الجميوريات الديمقراطية 

النظم االقتصادية المختمفة من االقتصاديات والدكتاتوريات العسكرية عمى السواء، وفي 
 المفتوحة إلى االقتصاديات المغمقة ذات التخطيط المركزي.

فالفساد ىو إساءة استعمال القوة العمومية أو المنصب أو السمطة لممنفعة الخاصة، أو 
إساءة استعمال السمطة الرسمية أو نفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخالل بالمصمحة العامة 

كتساب امتيازات شخصية خاصة، وممة نوعان من الفساد وىما الفساد الصغير ويسود ال
حيث يتقاضى الموظفون الحكوميون رواتب زىيدة، ويعولون عمى اكراميات من العموم 
إلعالة أسرىم ودفع رسوم التعميم، أما الفساد الكبير فيتورط فيو كبار المسؤولين الذين يتخذون 

 اإلدارية التابعة لمدولة.قرارات بشأن العقود 

ويرتبط الفساد بفكرة أساسية ىي فكرة التربح أو اإلمراء عمى حساب المال العام 
والخدمات العامة، إما من خالل اخذ األموال أو فوائد دون وجو حق، أو الحصول عمى 
خدمات بطريقة غير قانونية وعمى حساب أفراد آخرين من خالل محاولة استمالة الموظفين 

 ل الطرق المتاحة لذلك. بك

فقد ال نتفق في إعطاء تعريف كامل وشامل لمعنى الفساد لتعدد صوره واختالف 
أنماطو من مجتمع ألخر، وميما يكن من التعقيدات والصعوبات في االتفاق عمى تحديد 
مفيوم واحد لظاىرة الفساد، فان ليس ىناك اختالف في أن الفساد في جوىره ينطوي عمى 

ل انحرافا ضمن نطاق األعمال المتصمة بالحياة العامة، وفي محيط األعمال أفعال تمم
 الخاصة أيضا.
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وقد أخذت جرائم الفساد في العصر الحديث في االزدياد بشكل كبير ومضطرد من  
حيث عددىا ونطاقيا، ويرجع ىذا االزدياد السريع إلى أسباب عدة، منيا التطور التكنولوجي 

ال والمواصالت بشكل لم تعد أي دولة بمفردىا قادرة عمى أن تكافح اليائل في وسائل االتص
بنجاح كبير تمك النوعية من الجرائم، بل أصبحت ىناك حاجة ماسة لمتعاون الدولي في 
مواجيتيا، ومع إدراك دول العالم المختمفة ليذا الخطر المشترك بدأت ىذه الدول في إطالق 

ة الجرائم العابرة لمحدود ، وقد توصمت دول العالم إلى محاوالت تعزيز لمتعاون الدولي لمكافح
إبرام العديد من االتفاقيات الدولية، المنائية والجماعية في مجال مكافحة جرائم الفساد تجنبا 

 ألمار الفساد المدمرة عمى كافة األصعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

اقة في مكافحة الفساد وذلك من خالل وفي ىذا الصدد ال يخفى أن الجزائر كانت السب
حيث كانت ىذه  2002المصادقة عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في سنة 

نشاء 2002الخطورة ىي القطرة التي أفاضت الكأس، لتصدر قانون مكافحة الفساد لسنة  ، وا 
حكام اتفاقية عدة مؤسسات متخصصة في مكافحة ىذه الظاىرة وتبين قوانينيا لتتماشى مع أ

األمم المتحدة من جية ومن جية أخرى لقمع تطور جرائم الفساد، ونشير بالخصوص ىنا 
إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تبنى المشرع الجزائري ما جاء في ىذه االتفاقية 

المؤرخ في  01-02واقر قانون وطني يتصدى لجرائم الفساد وىو القانون رقم 
 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 20/02/2002

لذلك نجد إن المشرع الجزائري من خالل ىذا القانون أعطى نوع من الخصوصية 
لجرائم الفساد وذلك من خالل إعطاء القضاء نوع من الفعالية في جزر تمك الجرائم بداية من 

 تحريك الدعوى العمومية إلى غاية الجزاء المقرر لتمك الجرائم.

ور أىمية دراستنا ليذا الموضوع حول إعطاء نظرة شاممة وعامة حول القواعد وتتمح
اإلجرائية التي وضعيا المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الفساد خالل المراحل المختمفة 
لمدعوى العمومية، ومن خالل محاولتنا رصد أىم القوانين والمؤسسات والييئات والمواميق 

ت حولو، التي أدت إلى لفت الرأي الوطني والدولي حول التي أصدرتيا وجمع المعموما
 خطورة ىذه الظاىرة.
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وتتمخص أسباب اختيارنا ليذا الموضوع ىو ان جرائم الفساد ىي مجال مري وخصب 
لمدراسة لما ليا من أىمية لمحفاظ عمى المال العام، وتأميرىا الكبير عمى مختمف القطاعات 

 الحيوية في الدولة. 

وضوع ىذا البحث ىو التعرف عمى أىم القوانين التي رصدىا المشرع واىم أىداف م
الجزائري، واىم اإلجراءات التي اتخذىا في إطار مكافحة الفساد، وأيضا التعرف عمى أىم 
الجيود الدولية التي جاءت في صدد مكافحة الفساد والدور الجمي الذي تمعبو في ىذا 

 المجال.

ضوع الفساد بصفة عامة وكميرة، تفرعت إلى ن الدراسات السابقة حول مو أحيث 
شيادات دكتوراه والماجيستر والماستر إضافة إلى الكتب والمقاالت العممية الدولية والوطنية 
وما أفرزتو من مداخالت قيمة في صمب الموضوع واإلدراك بخطورتو الكبيرة عمى تنمية 

 وىدفيا الوحيد مكافحة الفساد.جميع البمدان وعميو تعددت اآلليات بين الوطنية والدولية 

أما الصعوبة التي واجيتنا في إعداد بحمنا ىي كيفية حصر إجراءات مكافحة الفساد، 
وتحديد خصوصية كل اجراء خالل جميع مراحل الدعوى العمومية، بدءا من مرحمة 

 التحريات األولية الى غاية صدور الحكم القضائي. 

المشرع الجزائري إجراءات وأحكام خاصة  وضعىل  وعميه نطرح اإلشكالية التالية:
 ىده يةفعال مدى تخضع لمقواعد اإلجرائية العامة؟ وما المكافحة جرائم الفساد أم أني

 ؟ايمن والحد الفساد لمواجية اإلجراءات

لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية، ومن اجل اإلحاطة بكل جوانب ىذا الموضوع، ارتئينا 
صفي وذلك بتحميل مختمف النصوص القانونية التي سنيا المشرع اتباع المنيج التحميمي والو 

اإلجرائية  لألحكامالجزائري في اطار مكافحة الفساد، مع التدقيق عمى النصوص المنظمة 
 والتحقيق والحكم في جرائم الفساد.  المتابعةمن حيث 

ل وبناء عمى ذلك تم تقسيم موضوع الدراسة إلى فصمين، حيث يتم التطرق في الفص
األول إلى األحكام العامة لجرائم الفساد الذي قسم إلى مبحمين المبحث األول تناولنا في 
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مضمون جرائم الفساد وفي المبحث الماني تطرقنا الى المحاكم المختصة بدعاوى جرائم 
الفساد، اما الفصل الماني فتناولنا في إجراءات التحقيق المتبعة في جرائم الفساد، والذي 

ا الى مبحمين المبحث األول تطرقنا فيو الى اجراءات التحقيق االبتدائي، قسمناه أيض
 والمبحث الماني تناولنا فيو كيفية واجراءات التحقيق النيائي.

 



 

 األحكام العامة لجرائم الفساد :الفصل األول
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 الفصل األول: األحكام العامة لجرائم الفساد

كأشكالو  مجاالتوكاتسعت  األخيرة في العديد مف الدكؿ،الفساد في السنكات  انتشرلقد 
الجزائر األمني كاالجتماعي كاقتصادم لمدكلة، كتعد ستقرار ك اال خطيرة تيددكأصبح ظاىرة 

 السياسية في كضع حد ليا اإلرادةتدخمت ف ،كاحدة مف الدكؿ التي تيددىا ىذه الجريمة
 1المتحدة لمكافحة الفساد األمـ االتفاقية ىكأكؿ خطكة قامت بالمصادقة عمكالكقاية منيا، 

 .2لمنع الفساد اإلفريقي االتحادكاتفاقية 

في تكفير الحماية الكافية لممجتمع مف خطكرة  قانكف العقكباتنظرا لقصكر قكاعد ك 
ىذا اإلجراـ ذك الطبيعة الخاصة، فال مجاؿ أماـ المشرع لمتأخر عف مكاكبة التطكر 

إال بتحديث المنظكمة القانكنية بتشريع جزائي متميز، كىك قانكف الكقاية  اإلجرامي الحاصؿ،
كالذم حصر  ،2006سنة  فبراير 20المؤرخ في  06/01تحت رقـ  مف الفساد كمكافحتو
 جميع جرائـ الفساد.

الظاىرة كالحد ىذه  لمكافحةكفي كحده ي التكسع في تجريـ مختمؼ صكر الفساد اللكف 
القكاعد المكضكعية التي تجـر كتعاقب  الى جانب المشرع الجزائرم استحدثمنيا، كعميو 
المتيميف في قضايا الفساد حقة اللم جديدة كاستثنائية قكاعد كآليات إجرائية ،أفعاؿ الفساد

 .كمتابعتيا إلى جيات قضائية متخصصة ة جرائـ الفسادجالسند أمر معكما أ متيـ،كمحاك

كعميو سنحاكؿ إعطاء في ىذا الفصؿ نظرة عامة عف األحكاـ المنظمة لجرائـ الفساد، مف 
ختصة خالؿ التطرؽ الى مضمكف جرائـ الفساد في المبحث األكؿ، كالى اتصاؿ المحاكـ الم

 بجرائـ الفساد في المبحث الثاني.

                                                           
في المؤرخ  128_04الفساد بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  صادقت الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 1

المتضمف مصادقة الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة المكافحة الفساد بتحفظ، المنشكر في الجريدة  2004أفريؿ  19
 .2004، لسنة 26الرسمية، عدد 

مؤرخ  137-06صادقت الجزائر عمى اتفاقية االتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد كمكافحتو بمكجب المرسـك الرئاسي  2
المتضمف مصادقة عمى اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد كمكافحتو، المنشكرة في الجريدة  ،2006ؿ أفري 10في 

 .2014سبتمبر  21، 24الرسمية، عدد 
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 المبحث األول: مظاهر جرائم الفساد  

يتخذ الفساد أشكاال كثيرة مف خالؿ الممارسات التي يقع فييا المكظؼ العمكمي مما 
يجعميا تقع تحت العقاب كما تتجمى ىذه الممارسات أساسا في العديد مف األفعاؿ المكصكفة 

أصبح قانكف العقكبات ال يمبي طمكحات الدكلة في المكافحة  كجرائـ الفساد، كفي الجزائر
الفعالة ليذه الجرائـ، مما دفعيا إلى سف قانكف خاص بالكقاية مف الفساد كمكافحتو كىك 

، حيث قسـ الجرائـ الكاردة فيو بيف 1المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو 01_06القانكف 
صال مدرجة ضمف قانكف العقكبات مثؿ الرشكة جرائـ تقميدية )المطمب األكؿ( كانت أ

كاالختالس كجرائـ الصفقات العمكمية كأخرل مستحدثة )المطمب الثاني( مثؿ جرائـ الرشكة 
كاالختالس في القطاع الخاص كجرائـ الفساد المتعمقة بالمكظفيف األجانب كمكظفي 

 المنظمات الدكلية.   

 المطمب األول الجرائم التقميدية 

بمجمكعة مف الجرائـ  1966شرع الجزائرم في ظؿ قانكف العقكبات لسنة جاء الم 
المتعمقة بالفساد كالمعركفة بالجرائـ التقميدية، كىي تقميدية مقارنة بالجرائـ المستحدثة التي 
جاء بيا قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كالتي لـ بنص عمييا قانكف العقكبات مف قبؿ، 

يـ ىذا المطمب إلى قسميف، نتطرؽ إلى جريمة الرشكة كما شابييا كعميو سنتطرؽ إلى تقس
 مف الجرائـ )الفرع األكؿ( ثـ إلى جرائـ االختالس كجرائـ الصفقات العمكمية )الفرع الثاني( 

 الفرع األول: جرائم الرشوة وما شابهها 

كأخيرا  سنتناكؿ في ىذا الفرع جريمة الرشكة )أكال( ثـ جريمة استغالؿ النفكذ )ثانيا(
 نتعرض الى الغدر كالجرائـ المجاكرة لو.

                                                           
،  14، العدد  المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، ج  ر ج ج 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  06/01قانكف رقـ   1

 .2006مارس  08الصادرة في 
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تعرؼ الرشكة لغة بمعاني كثيرة، حيث يقكؿ العالمة ابف المنظكر ىي اسـ مف  أوال: الرشوة:
الرشكة كرشا كالرشكة فعؿ الرشكة المراشاة المحاباة كالرشكة الجعؿ كرشي رشكة أعطاه كالرئش 

حا المشرع الجزائرم لـ يعرؼ الرشكة، كفي ، أما اصطال1الذم يسعى بيف الراشي كالمرتشي
الفقو تعرؼ بأنيا اتجار المكظؼ العاـ أك القائـ بخدمة عامة بكظيفتو أك استغالليا باف 
يطمب أك يقبؿ أك يحصؿ عمى عطية أك كعد ألداء عمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك االمتناع عنو 

 .2أك اإلخالؿ بكاجباتو

ة العامة، ألنيا تجعؿ األكلكية في أداء الخدمات تعد الرشكة مدخال لالنحراؼ بالكظيف 
العامة ألكثرىـ ماال كتأثيرا كمعرفة بفنكف غكاية الدكلة، بدال مف أف تككف األكلكية في أداء 
الخدمات العامة ينعقد لألفراد الذيف تتكافر فييـ شركط االنتفاع بيا. كما تعد مدخال لفساد 

رائيـ دكف سبب مشركع عمى حساب اآلخريف بدؿ مكظفي الدكلة أيضا، ألنيا تؤدم إلى اث
التزاميـ بأداء الخدمات لممكاطنيف بغير مقابؿ كما أف تفشييا يؤدم إلى اإلحساس بانعداـ 

 .3العدالة كشيكع التفرقة بيف المكاطنيف

كتأخذ الرشكة في القانكف الجزائرم عدة صكر منيا جريمة رشكة المكظفيف العمكمييف 
مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كحدد ليا عقكبة الحبس  25ادة المعاقب عمييا بالم

سنكات، كىذه الرشكة قد يككف فاعميا المكظؼ الذم يطمب أك يقبؿ بشكؿ 10مف سنتيف إلى 
مباشر أك غير مباشر مزية غير مستحقة كلك لصالح شخص أخر مف اجؿ أداء عمؿ أك 

ة، بحيث يككف ىذا األداء المتصؿ بيذه االمتناع عف أداء عمؿ يدخؿ ضمف أداء الكظيف
المزية أم مبالغ مالية ميما كاف نكعيا أك شكميا ككذلؾ الشخص الذم يعد مكظفا بمزية 
غير مستحقة أك عرضيا عميو كىذا ليقـك بأداء نشاط أك االمتناع عف نشاط يدخؿ ضمف 

األمر شركع في  كاجب الكظيفة، كالمشرع يقصد بيا العرض أك الكعد الذم يعتبر في حقيقة
 ارتكاب جريمة.

                                                           
 .1171، دار الجبؿ دار لساف العرب، لبناف، د س ف، ص 07ابف منظكر، لساف العرب المحيط، المجمد  1
، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم االعتداء عمى المصمحة العامة وعمى االنسان والمالعمي عبد القادر القيكاجي،  2

 .18، ص 2001قكقية، بيركت، سنة منشكرات الحمب الح
 .75، ص 2017، القاىرة ، 1، المصرية لمنشر كالتكزيع، ط جرائم الفساد دراسة مقارنةمحمد عمي سكيمـ،   3
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مف  129، 127مكرر،  126،126كىذه الجريمة كاف معاقب عمييا بنص المكاد 
مف قانكف الكقاية مف الفساد  25قانكف العقكبات، كتـ تعكيضيا بمادة كاحدة كىي المادة 

َكاَل َتْأُكُمكا كمكافحتو، كقد استدؿ العمماء تجريـ الرشكة بالكتاب الكريـ في قكلو تعالى: " 
ـْ َأْمَكاَلُكـ َبْيَنُكـ ِباْلَباِطِؿ َكُتْدُلكا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاـِ ِلَتْأُكُمكا َفِريقنا مِّْف َأْمَكاِؿ النَّاِس ِباإْلِ  ثْـِ َكَأنُت

 .1"َتْعَمُمكفَ 

 ثانيا: استغالل النفوذ  

تفع منو بغير لغة تعني كممة استغؿ، يستغؿ، استغالال، أم استغؿ الشخص الذم ان
، 2حؽ لجيمو اك نفكذه جني كراءه أغراض شخصية كنقكؿ استغؿ األرض بمعنى اخذ غالليا

أما اصطالحا فقد عرفيا األستاذ الدكتكر محمد نجيب حسني بأنيا "اتجار في سمطة حقيقية 
بالمتاجرة بالنفكذ اتجاه  . كيقصد3أك سمطة مكىكبة لمجاني عمى المختص بالعمؿ الكظيفي"

الشخص الستعماؿ كاستغالؿ نفكذه الفعمي أك الكىمي لمحصكؿ عمى مزية غير مستحقة 
 4لصاحب المصمحة مف أم سمطة عامة خاضعة إلشرافو.

 128حيث نص المشرع الجزائرم عمى جريمة استغالؿ النفكذ مف خالؿ نص المادة 
مف قانكف مكافحة الفساد كالتي تتمثؿ  33المادة  مف قانكف العقكبات )الممغاة(، التي تقابميا

في الكعد بمزية غير مستحقة لصالح المحرض األصمي أك لصالح أم شخص أخر مف 
اإلدارة اك السمطة العمكمية، كتطبؽ نفس األحكاـ عمى المكظؼ الذم يطمب اك يقبؿ مزية 

ستحقة، حيث حدد ليستغؿ نفكذه لمحصكؿ مف اإلدارة أك سمطة عمكمية عمى منافع غير م

                                                           
 .188سكرة البقرة اآلية  1
  .ALMAANY.COMWWW، 01:15عمى الساعة  2022مام  15، اطمع عميو يـك معجـ المعاني 2

 .78، ص 1988، دار النيضة العربية، القاىرة، -القسم الخاص -شرح قانون العقوباتمحمكد نجيب حسني،   3
، ص   2006، د ب ف ،13، العدد مجمة الفكر البرلماني، الحماية لموظيفة لعامة من مخاطر الفساد(خالؼ عقيمة ، ) 4

75  . 

http://www.almaany.com/
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 1.000.000ليا المشرع عقكبة الحبس مف سنتيف الى عشر سنكات كبغرامة تصؿ إلى 
 1دج.

مف خالؿ نص المادة يتضح لنا اف ىذه الجريمة تتشابو مع جريمة الرشكة في اف كمتاىما مف 
 الجرائـ الماسة بنزاىة الكظيفة العامة ككرامتيا كما أف السمكؾ المادم في الجريمتيف ىك

 نفسو. 

 ثالثا: الغدر والجرائم المشابهة لها 

تتشكؿ ىذه الجرائـ مف الغدر كجريمة اإلعفاء كالتخفيض غير القانكني في الضريبة 
 كالرسـ كجريمة اخذ الفكائد بصفة غير قانكنية.

 جريمة الغدر: -أ

جريمة الغدر مف جرائـ ذكم الصفة، ففاعميا مكظؼ عاـ لو شأف في تحصيؿ األمكاؿ 
، كلقد اشترط المشرع نزاىة 2كالضرائب كالرسـك أك العكائد كالغرامات المالية أك نحكىا

مف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية، كسبؽ لو أف نص  04المكظؼ العمكمي في المادة 
مف قانكف العقكبات قبؿ الغائيا، كفي قانكف  121المشرع عمى جريمة الغدر في المادة 

 منو.  30كمكافحتو نص عمييا بمكجب المادة الكقاية مف الفساد 

كأساس تجريـ الغدر ىك الحفاظ عمى أمكاؿ األفراد كحمايتيا مف بعض المكظفيف العامميف 
باسـ الدكلة كالذيف ال يتكرعكف في إلزاـ المكاطنيف بدفع غرامات اك رسـك بدكف أم مكجب 

، 3ألفراد يفقدكف الثقة في الدكلة قانكني أك أداء أكثر مما يطمبو القانكف، كىذا مما يجعؿ ا

                                                           
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 33المادة  1
 .122محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص  2
، أطركحة دكتكرا في القانكف، كمية الحقكؽ جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائريالحاج عمي بدر الديف،  3

  .156، ص 2015/2016الجامعية كالعمـك السياسية، جامعة تممساف، السنة 
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كمف ىذا التجريـ تتجسد القكاعد الدستكرية التي تقرر اف الضرائب العامة كتعديميا كالغاءىا 
 . 1ال يككف اال بنص القانكف

مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو فانو يعاقب بالحبس مف  30كطبقا لممادة 
دج كؿ مكظؼ  1.000.000دج الى  500.000سنتيف الى عشر سنكات كبغرامة مف 

يطالب اك يتمقى اك يشترط أك يأمر بتحصيؿ مبالغ مالية يعمـ أنيا غير مستحقة األداء أك 
يجاكز ما ىك مستحؽ سكاء لنفسو أك لصالح اإلدارة أك لصالح األفراد الذيف يقـك بالتحصيؿ 

 لحسابيـ.

 ولة:جريمة اإلعفاء أو التخفيض غير القانوني في حقوق الد -ب

يعد دفع الضرائب أحد كاجبات المكاطنيف، كيكلي المشرع أىمية كبيرة لمضريبة كمكرد 
مف مكارد الدكلة، لذا كضع عقكبات صارمة لقمع أم مساس بيذا المكرد، كذلؾ حماية 

 .2ألمكاؿ الخزينة العمكمية مف الضياع

بة أك كقد نص المشرع عمى جريمة االعفاء اك التخفيض غير قانكني في الضري 
مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، بعد ما كانت تعاقب عميو المادة  31الرسـ في المادة 

مف قانكف العقكبات الممغاة، حيث جاءت عمى النحك التالي "يعاقب بالحبس مف خمس  121
دج كؿ  1000000دج إلى  500000سنكات إلى عشر سنكات اك بغرامة مالية مف 

يأمر االستفادة، تحت أم شكؿ مف األشكاؿ كألم سبب كاف، دكف مكظؼ عمكمي يمنح أك 
ترخيص مف القانكف مف إعفاءات في الضرائب أك الرسـك العمكمية أك يسمـ مجانا محاصيؿ 

 .3مؤسسات الدكلة 

 

 
                                                           

 مف الدستكر التي تنص عمى انو: "ال يجكز أف تحدث أم ضريبة اال بمقتضى القانكف". 64/03المادة  1
 185الحاج عمي بدر الديف، المرجع السابؽ ، ص   2
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 31المادة   3
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 جريمة اخذ الفوائد بصفة غير قانونية:-ج

، كاف الكظيفةؿ مف جرائـ إساءة استغالتعتبر جريمة أخذ فكائد بصفة غير قانكنية 
كمؼ لمقياـ ملالمكككلة كا كالمياـأعماؿ الكظيفة  الجاني الؿاستغ جكىر التجريـ ىك مكافحة

 1.مستحقة لو غيرربح كمنفعة  تحقيؽا، كذلؾ مف أجؿ يب

يقصد بأخذ فائدة أك مقابؿ، كؿ مكظؼ عمكمي أخذ أك تمقي أية فائدة في عقد في 
عميو كميا أك جزئيا أثناء  اإلشراؼإدارتو أك  مباشر يتكلى استغالؿسمسرة أك مؤسسة أك 

ارتكابو الفعؿ سكاء قاـ بذلؾ صراحة أك جزئيا أثناء ارتكابو الفعؿ سكاء قاـ بذلؾ أك بعمؿ 
 2.غيرهطة فكرم كبكاس

مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو جريمة اخذ الفكائد بصفة  35تناكلت المادة 
مكظؼ عمكمي يأخذ أك يتمقى إما مباشرة أك بعقد غير قانكنية حيث نصت عمى انو كؿ 

صكرم فكائد مف العقكد أك المزايدات أك المناقصات أك المقاكالت أك المؤسسات، ككاف كقت 
ارتكاب الفعؿ مديرا أك مشرفا عمييا بصفة كمية أك جزئية، ككذلؾ إذا كاف يصدر اإلذف 

 200000سنكات كبغرامة مف  بالدفع كاخذ منو فكائد يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر
 .3دج1.000.000دج الى 

 الفرع الثاني: جريمة االختالس وجرائم الصفقات العمومية: 

سنتطرؽ في ىذا الفرع الى جريمة االختالس )أكال( ثـ جرائـ الصفقات العمكمية 
 )ثانيا(.

 

 
                                                           

 .115السابؽ، ص محمد نجيب حسني، المرجع   1
، دراسة قانكنية المقارنة، المركز القكمي جرائم الفساد بين اليات المكافحة الوطنية والدوليةعبد العالي الديربي،   2

 .174، ص   2012لإلصدارات القانكنية، القاىرة ، سنة 
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ.  35المادة   3
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 أوال: جريمة االختالس:

اختالس األمكاؿ العامة اف مف أكثر صكر الفساد ظيكرا في الكقت الحاضر ىك 
كاالستحكاذ عمييا بيدؼ حرماف الدكلة منيا، األمر الذم جعؿ جريمة االختالس تأخذ أىمية 

 .1بالغة في جميع التشريعات الدكلية

كيقصد باالختالس لغة كما جاء في المعجـ الكسيط بمعنى اختمس الشيء، خمسو  
ي فقد عرفت بأنيا "استيالء المكظؼ ، أما مف الجانب الفقي2كتخالس القـك الشي تسالبكه 

  بمقتضىبدكف كجو حؽ عمى األمكاؿ عامة أك خاصة، كجدت في عيدتو بسبب أك 
، كاالختالس بالمعنى العاـ يعني انتزاع الحيازة المادية لمشيء مف يد صاحبو إلى يد 3كظيفتو"

 :الجاني، كعميو سنتعرض في ىذا الفرع إلى نكعيف مف جريمة االختالس كىما 

 جريمة اختالس الممتمكات: -أ

جريمة االختالس ىي استالء المكظؼ العمكمي بدكف كجو حؽ عمى أمكاؿ عامة أك 
 الستالءيتحقؽ باكعميو فاف االختالس  خاصة كجدت في عيدتو بسبب اك بمقتضى كظيفتو،

  ،.4كالحيازة الكاممة لمماؿ المممكؾ لمغير

مف قانكف الكقاية مف الفساد  29 كقد جـر المشرع جريمة االختالس في المادة
مف قانكف  119كمكافحتو المشرع الجزائرم، بعد اف كانت منصكص عمييا في المادة 

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانكف، جريمة اختالس األموال العامة أو الخاصة في قانون العقوبات الجزائريخمكفي لعمكرم،   1

 .01، ص  2000كمية الحقكؽ كالعمـك االدارية، جامعة بف عكنكف، الجزائر، 
  .249، ص2004سنة ، مصر، 04، مكتبة الشركؽ الدكلية ، ط  المعجم الوسيط مجمع المغة العربيةشكقي ضيؼ،   2
، الجزائر، سنة 01، دار البعث ، ط  -القسم الخاص -محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائريسمماف بارش،   3

  .60، ص2015
 
في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة بف عكنكف،  ، مذكرة ماجسستيرجرائم الفسادعائشة بمطرش،   4

 .195، ص 2012/2013الجزائر ، سنة 
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العقكبات الممغاة، كأدمج معيا جريمة استعماؿ أمكاؿ الدكلة ألغراض شخصية أك لغرض 
 غير مشركع ككانت في السابؽ مجزأة إلى جريمتيف.

الجريمة تتحقؽ باالختالس كالتبديد كاإلتالؼ كالحجز أعاله فاف ىذه  29كطبقا لممادة 
عمدا، كما تتحقؽ باالستعماؿ دكف كجو حؽ، كقد حدد ليا المشرع عقكبة مشددة كىي 

 دج.1.000.000سنكات كغرامة تصؿ إلى  10الحبس مف سنتيف إلى 

كتجدر اإلشارة الى أف الفقو اإلسالمي فاتفؽ الفقياء عمى اف اختالس المكظؼ العاـ 
لماؿ مكجكد في حيازتو بحكـ كظيفتو ليس إال ضربا مف الخيانة ك الغمك، ك ذلؾ لقكلو 

   .1"َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا المََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ " "تعالى:

 جريمة اإلهمال المتسبب في ضرر مادي:-ب

اإلىماؿ المتسبب في ضرر مادم يعد الجريمة الكحيدة التي لـ يشمميا اف جريمة 
، كبقيت منظمة  2التعديؿ الذم جاء بو القانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو

مكرر مف قانكف العقكبات، كالتي نصت  عمى انو "يعاقب  119بمكجب أحكاـ المادة 
دج 200.000دج إلى 50.000مالية مف  سنكات كبغرامة 3أشير إلى  6بالحبس مف ستة 

مف  119كؿ قاض أك كؿ مكظفا كضابط عمكمي أك كؿ شخص ممف أشارت إلييـ المادة 
ىذا القانكف، تسبب بإىمالو الكاضح في سرقة أك اختالس أك تمؼ أك ضياع أمكاؿ عمكمية 

عت تحت أك خاصة أك أشياء تقكـ مقاميا أك كثائؽ أك سندات أك عقكد أك أمكاؿ منقكلة كض
 .3يده سكاء بمقتضى كظيفتو أك  بسببيا

                                                           
 (.27سكرة األنفاؿ اآلية )  1
، الجزء -جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاصأحسف بكسقيعة،    2

 . 60، ص 2006جزائر، سنة ، ال04الثاني، دار ىكمو، ط 
 08المؤرخ في  66/156يعدؿ األمر رقـ  2011غشت 02المؤرخ في  11/14مكرر مف القانكف رقـ  119المادة   3

 . 2011غشت  10، الصادرة بتاريخ 44المتضمف قانكف العقكبات، ج ر ج ج، العدد  1966يكنيك سنة 
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كتعتبر جريمة اإلىماؿ جريمة غير قصدية تقـك عمى الخطأ الذم يتكفر بمجرد 
حصكؿ ضرر مادم بفعؿ اىماؿ الجاني حيث ال يشترط لقياميا قصدا جنائيا كال نية 

 .1االضرار

 ثانيا: جرائم الصفقات العمومية:

تتحرؾ فيو األمكاؿ العامة كالكسيمة القانكنية التي  تشكؿ الصفقات العمكمية أىـ مسار
كضعيا المشرع في يد اإلدارة العمكمية مف اجؿ تسيير ىذه األمكاؿ فإنيا تعد بذلؾ المجاؿ 

، كتبعا لذلؾ نص قانكف مكافحة الفساد عمى مختمؼ صكر 2الخصب لمفساد بكؿ صكره
سنذكرىا في الشرح، كىي نفسيا  الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية مف خالؿ عدة مكاد

مف قانكف  71الجرائـ كانت مذككرة في قانكف العقكبات بنصكص مكاد ألغيت بمكجب المادة 
 الفساد كعميو سنتناكؿ ىذه الجرائـ فيما يأتي:

 المحاباة:-أ

مف قانكف الكقاية مف الفساد  26نظـ المشرع أحكاـ ىذه الحريمة في المادة 
مف قانكف العقكبات، كىي  1مكرر  128ص عميو في المادة كمكافحتو، كقد كاف منصك 

تعرؼ مف الناحية القانكنية بجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجاؿ الصفقات العمكمية، 
 .3كالمحاباة ىك مصطمح فقيي

                                                           
 .151الحاج عمي بدر الديف، المرجع السابؽ، ص   1
، مذكرة ماجيستر  60-60جرائم الفساد: الوقاية منها وسبل المكافحة منها عمى ضوء القانون بف سالمة خميسة ،   2

 .08في القانكف الجنائي كالعمـك الجنائية ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة بف عكنكف، الجزائر، ص 
تجدر االشارة الى اف ىذه الجريمة ال أثر ليا في االتفاقية االفريقية لمنع الفساد، كال اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة   3

 الفساد. 
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كيقصد بمنح امتيازات غير مبررة إفادة الغير بامتياز غير مبررة نتيجة تفضيؿ  
شح آخر دكف كجو حؽ لتحقيؽ مصالح معينة بما يعاكس مرشح لصفقة عمكمية عمى مر 

 .1مبدأ المساكاة بيف المرشحيف لمصفقات العمكمية

دا م" كؿ مكظؼ عمكمي يمنح عالمذككرة أعاله كالتي تنص  26كبالرجكع الى المادة 
لمغير إمتيازا غير مبرر عند إبراـ أك تأشير عقد أك إتفاقية أك صفقة أك ممحؽ مخالفة 

التشريعية كالتنظيمية المتعمقة بحرية الترشح كالمساكاة بيف المترشحيف كشفافية  لألحكاـ
فانو ال تقـك جريمة المحاباة بمجرد مخالفة المكظؼ لألحكاـ التشريعية أك  ،" اإلجراءات

التظيمية المتعمقة بمبادئ الصفقات العمكمية، كانما يشترط أيضا اف تككف الغاية منيا ىك 
افسيف عمى غيره، كاف تككف امتيازات غير مبررة، اما اذا كاف ىناؾ ما تفضيؿ احد المتن

 . 2يبررىا قانكنا فينا تنتفي الجريمة

 جريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية:   -ب

مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، ككاف منصكص  27عمييا المادة  نصت
مف قانكف العقكبات الممغاة، كىي تعرؼ فقيا أيضا بالرشكة  01مكرر  128عمييا بالمادة 

 في الصفقات العمكمية.

يتحقؽ الركف المادم لجريمة قبض العمكالت مف الصفقات العمكمية بأف يقبض 
ؿ أف يقبض لنفسو أك لغيره بصفة مباشرة أك غير مباشرة أجرة أك المكظؼ العمكمي أك يحاك 

منفعة ميما يكف نكعيا بمناسبة تحضير أك إجراء مفاكضات قصد إبراـ أك تنفيذ عقد أك 
ممحؽ باسـ الدكلة أك الجماعات المحمية أك المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي أك 

                                                           
المرجع  ،-جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاص احسف بكسقيعة،  1

 .68السابؽ، ص 
 .217-216مي بدر الديف، المرجع السابؽ، ص الحاج ع  2
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، كقد قرر المشرع ليا عقكبة تتمثؿ في الحبس التجارم أك المؤسسات العمكمية االقتصادية
 .1دج2000000دج إلى 1000000سنة كبغرامة مف  20سنكات إلى  10مف 

 جريمة استغالل النفوذ لألعوان لمحصول عمى امتيازات غير مبررة :-ج

العمكميف لمحصكؿ عمى امتيازات غير  ألعكافنفكذ ا استغالؿجريمة نصت عمى 
مف قانكف الكقاية مف الفساد  02فقرة  26مبرر في مجاؿ الصفقات العمكمية المادة 

 مكرر الفقرة الثانية مف قانكف العقكبات الممغاة 128كمكافحتو، كالتي حمت محؿ المادة 

محصكؿ كيقصد بالنفكذ اتجاه شخص الستعماؿ كاستغالؿ نفكذه الفعمي أك الكىمي ل
 . 2عمى مزية غير مستحقة لصاحب المصمحة مف أم سمطة عامة خاضعة إلشرافو

أف يككف الجاني تاجرا أك صناعيا أك حرفي  المذككرة أعاله 26 المادة اشترطتكقد 
أك مقاكؿ مف القطاع الخاص أك بصفة عامة كؿ شخص سكاء كاف طبيعيا أك معنكيا، أم 

ييـ إف كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا يعمؿ  كاللخاص مف القطاع ا اقتصادياأف يككف عكنا 
الجريمة تتحقؽ بمجاؿ الصفقات العمكمية بإعطاء امتيازات ، فيذه لحسابو أك لحساب غير

غير مبررة نتيجة تفضيؿ مرشح لصفقة عمكمية عمى مرشح آخر دكف كجو حؽ لتحقيؽ 
العمكمية، كيعاقب عمييا أغراض معينة بما يخؿ بمبدأ حؽ المساكاة بيف المرشحيف لمصفقات 

 . 3دج 1.000.000دج الى  100.000سنكات كبغرامة مف  10بالحبس مف سنتيف الى 

 المطمب الثاني: الجرائم المستحدثة 

الجرائـ المستحدثة ىي تمؾ الجرائـ التي تفرزىا التطكرات كالمتغيرات التي تحدث في 
االقتصادية كالجرائـ المنظمة التي ال تندرج إطار المجتمع الذم ترتكب فيو، مثؿ الجرائـ 

                                                           
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 27المادة   1
الصادر عف مجمة  مجمة الفكر البرلماني،،  الحماية الجنائية لموظيفة العامة من مخاطر الفساد(خمؼ اهلل عقيمة، )  2

 .07، ص  2006، سنة  13االمة الجزائر ، العدد
، المرجع -جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاص احسف بكسقيعة،  3

 .171السابؽ، ص 
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تحت نص عقابي محدد، مما دفع المشرع الجزائرم إلى سف تشريعات حديثة لمحد مف 
انتشارىا، مف بينيا جريمة الفساد، حيث بعد تصديؽ الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة 

تالءـ مع ىاتو االتفاقية، كجاء لمكافحة الفساد كاف لزاما عمييا تعديؿ تشريعاتيا الداخمية بما ي
قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كالذم بمكجبو استحدث المشرع الجزائرم الكثير مف 
الجرائـ في مجاؿ مكافحة الفساد كالتي لـ يكف ليا كجكد ال في قانكف العقكبات كال في قكانيف 

اقية األمـ المتحدة الجمارؾ كقانكف مكافحة تبييض األمكاؿ، كىي كميا مستكحاة مف اتف
، كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو في ىذا 2003أكتكبر  31لمكافحة الفساد المؤرخة في 

المطمب مف خالؿ فرعيف، حيث سنتناكؿ في الفرع األكؿ الجرائـ الماسة بالكظيفة العمكمية 
 كالفرع الثاني الجرائـ الماسة بالقطاع الخاص كالمعامالت الدكلية.

 رائم الماسة بالوظيفة العمومية الفرع األول: الج

حماية لمكظيفة العامة كتفعيال لنزاىتيا، كسع المشرع الجزائرم مف دائرة تجريـ بعض 
األفعاؿ التي تمس بيا، حيث جاء قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو لصكر حديثة لمجرائـ 

 الماسة بالكظيؼ العمكمي كىذا ما سنتطرؽ إليو في النقاط التالية:

 جريمة إساءة استغالل الوظيفة:-أوال

قد يمجا أصحاب المناصب العامة خاصة المناصب النكعية منيا إلى استغالؿ 
مناصبيـ لتحقيؽ مكاسب مادية شخصية سكاء ليـ أـ ألقاربيـ كذكييـ، عمى نحك يخرؽ 
 القكانيف كالتنظيمات، مما يحكؿ ىؤالء بمركر الكقت إلى رجاؿ أعماؿ أك شركاء في تجارة

ككنيـ مسؤكليف حككمييف، كىـ بذلؾ يقكمكف بإساءة استخداـ السمطة مف خالؿ الغش 
 ، 1كاالحتياؿ كاإلضرار بالثقة التي منحتيا ليـ الدكلة

كتعد جريمة إساءة استغالؿ الكظيفة جريمة جديدة كاستحدثيا المشرع الجزائرم 
تعتبر صكرة مف صكر مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، كىي  33بمقتضى المادة 

                                                           
، القاىرة، 01، دار النيضة العربية، ط جرائم الفساد واليات مكافحته في نطاق الوظيفة العامةالسيد احمد محمد عالـ،  1

 .51، ص 2015/2016
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" مف قانكف العقكبات كالتي ألغيت 128جريمة المتاجرة بالنفكذ المنصكص عمييا في المادة" 
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو. 32بمكجب المادة 

ا قياـ أك عدـ قياـ مكظؼ عمكمي بفعؿ ما لدل يبأن لجريمةكتعرؼ ىذه ا 
شخص  ححو أك لصاللمستحقة لصا يرة غصكؿ عمى مزيحبكظائفو، بغرض ال االضطالع

حيث يعاقب مرتكب ىذه الجريمة بالحبس مف  فانتياكا لمقكاني كؿأك كياف آخر، مما يش
، نستنتج أف المشرع اعتبر 1دج1.000.000سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة تصؿ إلى 

 ىذه الجريمة جنحة تتحقؽ بمجرد مخالفة النصكص التشريعية كالتنظيمية.

 جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتمكات:-ثانيا

، كما يعد التصريح بالممتمكات التزاـ رتبو المشرع عمى عاتؽ المكظؼ العمكمي
التصريح بالممتمكات اجراء كقائي كمف اآلليات التي تبناىا المشرع الجزائرم في إطار سياسة 

لية لممكظفيف العمكمييف كمعرفة مكافحة الفساد اإلدارم كذلؾ مف خالؿ متابعة الذمة الما
مختمؼ التغيرات التي تطرأ عمييا مف خالؿ الكشؼ عف حاالت الثراء السريع، كالكقكؼ عند 
أم كسب غير مشركع كمسائمتو عف كؿ ما يحصؿ عميو مف أمكاؿ دكف كجو حؽ، كالتي ال 

 .2يمكف تبريرىا مقارنة مع مداخميو العادية المشركعة

مف قانكف الكقاية مف الفساد  02نص الفقرة "ك" مف المادة كتعرؼ الممتمكات حسب 
كمكافحتو بأنيا المكجكدات بكؿ أنكاعيا سكاء كانت المادية أك غير المادية، منقكلة أك غير 
منقكلة، مممكسة أك غير مممكسة، كالمستندات كالسندات القانكنية التي تثبت ممكية تمؾ 

 .3المكجكدات أك كجكد الحقكؽ المتصمة بو

                                                           
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 33المادة   1
المجمة االفريقية لمدراسات  )تصنيف الجرائم الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري(،البرج أحمد،   2

 .32، ص 2020، جكاف 01، العدد 04ادرار، الجزائر، المجمد -، جامعة أحمد درايةالقانكنية كالسياسية
 مف القانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 02المادة   3
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كالتي أكدت  ،قانكف مكافحة الفساد 36نظـ المشرع احكاـ ىذه الجريمة بمكجب المادة 
عمى أف كؿ مكظؼ ممـز بجرد ممتمكاتو العقارية كالمنقكلة أك اإلدالء بيا أماـ الجية 
المختصة كاالمتناع عف ذلؾ يعد جريمة، رغـ ذلؾ فال تقـك ىذه الجريمة إال بعد تذكير 

ريح كبعد مضي مدة شيريف كلـ يقـ بذلؾ عمدا، كيعاقب عمييا المكظؼ بااللتزاـ الص
 .1دج 500.000سنكات كغرامة تصؿ الى 5أشير إلى  6بالحبس مف 

 ثالثا: جريمة عدم اإلبالغ عن تعارض المصالح:

 الكقاية مف الفساد، كتقـك مف قانكف 34ىي جريمة جديدة استحدثت بمكجب المادة 
كلـ يبمغ عنيا،  المكظؼ العمكمي في كضعية تعارض المصالحكجكد في حالة ىذه الجريمة 

التي مف قانكف مكافحة  09المادة  أحكاـعرؼ المشرع تعارض المصالح بأنو كؿ خرؽ  كقد
يمتـز المكظؼ العمكمي بأف يخبر السمطة الرئاسية التي يخضع ليا إذا  تنص عمى انو

مف شأف التأثير عمى ممارستو  تعارضت مصالحة الخاصة مع المصمحة العامة أك أف يككف
 مفالى سنتيف ك  أشير 06، كقد المشرع ىذه الجريمة بعقكبة مف لميامو بشكؿ معتاد

   .2دج 200.000دج الى  50.000

كعرفت منظمة التعاكف كالتنمية في أكركبا جريمة تعارض المصالح كؿ تدخؿ ألحد 
األعكاف العامميف في القطاع العاـ، كالذم ىك منكط بو القياـ بميمة ككظيفة عمكمية، مف 

جؿ ترجيح مصمحة خاصة تعكد عميو بربح معيف أك فائدة ما بصرؼ النظر عما إذا كاف أ
 .3ادية أك معنكية ذلؾ الربح أك تمؾ الفائدة م

 

 

                                                           
 مف المرجع نفسو. 36المادة  1
 . 44بف سالمة خميسة، المرجع السابؽ، ص  2
نصر الديف االخضرم ، تعارض المصالح كآلية قانكنية لتحصيف األمف القانكني في نطاؽ أعماؿ السمطات العمكمية في  3

 .03، ص 2019ديسمبر  02كرقمة،  –الجزائر ، جامعة قاصدم مرباح 
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 جريمتي اإلثراء غير المشروع وتمقي الهدايا:-رابعا

مف قانكف الكقاية مف  38ك 37لقد نظـ المشرع ىاتيف الجريمتيف بمكجب المادتيف 
 الفساد كمكافحتو، كستعرض ليما تباعا عمى النحك التالي:

 جريمة االثراء غير المشروع-أ

كف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، كىي مف مف قان 37نصت عمى ىذه الجريمة المادة 
في ىذا القانكف، تماشيا مع  2006الجرائـ المستحدثة التي كرد عمييا النص ألكؿ مرة سنة 

المبادئ التي تضمنتيا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد التي كانت قد صادقت عمييا 
كتكريسا لقاعدة مف" أيف لؾ  الجزائر، حتى ال تصبح الكظيفة مصدرا لمثراء غير المشركع

ىذا؟"، إذ ترتكز ىذه الجريمة عمى حصكؿ زيادة معتبرة في الذمة المالية لممكظؼ عمى نحك 
مف القانكف الخاص بالكقاية مف الفساد كمكافحتو التي نصت عمى  37ما نصت عميو المادة 

دج  200.000سنكات كبغرامة مف  10انو "كيعاقب بالحبس مف سنتيف الى
دج، كؿ مكظؼ عمكمي ال يمكنو تقديـ تبرير معقكؿ لمزيادة المعتبرة التي 1000.000إلى

 .1طرأت في ذمتو المالية بمداخيمو المشركعة"

تغيير نمط  خالؿأف تككف ىذه الزيادة معتبرة أم ممفتة لمنظر كظاىرة مف  كعميو يجب
، (..، شراء سيارة فاخرة، شراء منزؿ فخـاألحسفتغيير معيشتو إلى )عيش الجاني كتصرفاتو 

سبب بمجرد الزيادة التي تطرأ عمى الرصيد البنكي  بالغير المشركع  اإلثراءكتقـك جريمة 
حدكث تغيير في نمط عيش الجاني ليس شرط لقياـ ىذه الجريمة ف ،لمجاني أك شرائو لعقارات

أيضا أف كيشترط  ،جنييا الجانيإذا كانت الزيادة غير معتبرة مقارنة مع المداخيؿ التي ي
 .2االمتاحة قانكن اإلثباتالية بكؿ طرؽ المالمكظؼ عف تبرير الزيادة في ذمتو  عجز

 

                                                           
، المرجع -جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاصاحسف بكسقيعة ،  1

 .107السابؽ ، ص
 .46بف سالمة خميسة، المرجع السابؽ، ص  2
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 جريمة تمقي الهديا -ب

الكقاية  مف قانكف 38نصت عمييا المادة جريمة تمقي اليديا ىي جريمة مستحدثة  
الجريمة أف يككف الجاني مكظفا عمكميا إستمـ ىدية أك  ىذه تتطمبمف الفساد كمكافحتو، ك 

مزية غير مستحقة أك قبميا حيث يككف ىذا القبكؿ مف شأنو التأثير في سير إجراء ما أك 
ا ليا صمة بميامو كعممو، شرط عمـ المكظؼ العمكمي بأف مقدـ اليدية أك المزية ممعاممة 

 .1تمقييا رغـ ذلؾ قبكليا أككاتجاه ارادتو لو حاجة لديو 

أشير مف سنتيف كغرامة تصؿ  06كقد حدد المشرع ليذه الجريمة عقكبة الحبس مف 
الباب نحك خركج الكثير مف  قد أغمؽبتجريمو ليذا الفعؿ المشرع ، ك دج 200.000لى إ

 .2التصرفات خارج نطاؽ الرشكة كدخكليا تحت نطاؽ اليدية

 الثاني: الجرائم الماسة بالقطاع الخاص والمعامالت الدولية الفرع

تميز بو قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو ىك إدراج جرائـ حديثة كجديدة لـ ينص  ما
عمييا قانكف العقكبات كالتي كانت تشكؿ كسيمة تستغؿ في ارتكاب جرائـ الفساد خاصة في 

 القطاع الخاص كالمنظمات الدكلية كلدل المكظؼ الدكلي كىذا ما سنتناكلو تباعا: 

 قطاع الخاص واختالس الممتمكات في القطاع الخاص:جريمة الرشوة في ال -أوال

مف قانكف الكقاية مف  41ك 40نص المشرع عمى ىاتيف الصكرتيف في المادتيف 
 الفساد كمكافحتو.

 الرشوة في القطاع الخاص -أ

اف تجريـ الرشكة في القطاع الخاص راجع الى تطبيؽ المشرع الجزائرم اللتزاماتو 
زائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، كىذه األخيرة الدكلية عمى إثر تصديؽ الج
                                                           

 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 38المادة  1
، المرجع -جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاصاحسف بكسقيعة،  2

  .71السابؽ، ص
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اعتبرت القطاع الخاص شريكا فعاال كاساسيا لمسمطات العمكمية في التنمية االقتصادية، كفي 
 شتى مجاالت الحياة العادية. 

 غيريأخذ مف ال كيطمب أ ك المستخدـ الذمرشكة العامؿ أ كتقـك ىذه الجريمة عمى
 كأ ؿ كظيفتوداء عمؿ مف أعماألجزاء  كلعمؿ مكافأة أمعو لحساب رب ا م يتعامؿالذ

، كعميو 1نحك تمحؽ الضرر برب العمؿىذا الالرشكة عمى ك ، وكاجباتو امتناع عف عمؿ تقتضي
فييا  يفاصة كالعاممخترتكب مف طرؼ مديرم الشركات الفاف الرشكة في القطاع الخاص 

 .2أثناء أداء مياميـ بكاجباتيـالقياـ  مقابؿ

مف  40كقد نص المشرع عمى جريمة الرشكة في القطاع الخاص بمكجب المادة 
سنكات كبغرامة 5اشير الى خمس  6قانكف الكقاية مف الفساد، كالتي تعاقب بالحبس مف 

دج كؿ شخص عرض اك منح اك عرض بصفة مباشرة اك غير  500.000تصؿ الى 
دير كيانا تابعا لمقطاع الخاص سكاء لصالحو اك لصالح مباشرة مزية غير مستحقة لشخص ي

شخص اخر، كذلؾ يعاقب كؿ شخص يدير أك يعمؿ لدل كيانا تابعا لمقطاع الخاص يطمب 
 . 3اك يقبؿ مزية غير مستحقة مما يشكؿ إخالال بكاجباتو المينية

 االختالس في القطاع الخاص:  -ب

 41لقد نظـ المشرع الجزائرم جريمة االختالس في القطاع الخاص بمكجب المادة 
س الممتمكات تختمؼ كثيرا عف اختال ال كىي تقـك عمى أركاف، مف قانكف الكقاية مف الفساد
يككف شخصا يدير ، كالذم يشترط فيو أف يفي صفة الجاناال مف قبؿ المكظؼ العمكمي 

                                                           
التدابير الوقائية والتدابير العقابية في  الرشوة والتستر عمى جرائم الفساد في القطاع العام بينعبد الكريـ تبكف،  1

، 2012-2011، مذكرة ماجستر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الدكتكر مكالم الطاىر، سعيدة، التشريع الجزائري
 . 116ص 

مجمة ابعاد ، (-اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا  -الجهود الدولية لمكافحة الفساد عثماف مداحي ، ) 2
، العدد  09، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسير ، جامعة محمد بكقرة بكمرداس ، الجزائر ، المجمد اقتصادية 

 .07، ص  2019، جكاف  01
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 40المادة  3
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يعمؿ فيو بأية صفة كيككف ىذا الكياف يزاكؿ نشاطا اقتصاديا كيانا تابعا لمقطاع الخاص أك 
 .1أك ماليا أك تجاريا

فقرة ق مف نفس القانكف الكياف بػ "مجمكعة مف العناصر المادية  2قد عرفت المادة   
"، المنظميف بغرض بمكغ ىدؼ معيف االعتبارييف أك الطبيعييف األشخاصأك غير المادية مف 

يصمح ىذا المصطمح عمى كافة التجمعات ميما كاف شكميا القانكني شركات تجارية  كعميو
يعاقب عمى جريمة االختالس بنفس عقكبة الرشكة كؿ مف تعمد ، جمعياتأك أك مدنية 

اختالس أية ممتمكات أك أمكاؿ أك أية أشياء ذات قيمة عيد بيا لشخص يدير كيانا تابعا 
 .2لمقطاع الخاص

 ثانيا: جريمة رشوة الموظفين األجانب وموظفي المنظمات الدولية:

مستحدثة صكرة  تعتبر جريمة رشكة المكظفيف األجانب كمكظفي المنظمات الدكلية،
كالنمكذج  ،3الدكليةتتعمؽ بمكظؼ أجنبي أك مكظؼ في المنظمات ، كىي لمرشكة كمميزة ليا

القانكني ليذه الجريمة يتشابو إلى حد بعيد مع نمكذج القانكني برشكة المكظؼ العمكمي 
 .4الكطني

مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو المكظؼ  02كقد عرفت الفقرة "د" مف المادة 
األجنبي بأنو "كؿ مستخدـ دكلي أك كؿ شخص تأذف لو مؤسسة مف ىذا القبيؿ باف يتصرؼ 

ة عنيا فالمشرع في ىذه الحالة يتحدث عف المكظؼ األجنبي كال يعني المكظؼ العمكمي نياب
 .5كىك معني بجرائـ الفساد

                                                           
 فحتو، المرجع السابؽ.مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكا 41المادة  1
، المرجع -جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاصاحسف بكسقيعة ،  2

 .45السابؽ، ص 
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، المرجع السابؽ. 28المادة  3
 .166الحاج عمي بدر الديف، المرجع السابؽ، ص  4
، المرجع -جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير -الوجيز في القانون الجزائري الخاص احسف بكسقيعة، 5

 .109السابؽ ص
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كمكظفي المنظمات الدكلية  األجانبجريمة رشكة المكظفيف نظـ المشرع أحكاـ 
تأخذ نفس أحكاـ العقكبات كىي ، الكقاية مف الفساد كمكافحتو مف القانكف 28المادة  بمكحب

 لمقررة لجريمة رشكة مكظؼ عمكمي حيث عاقب المشرع مرتكب الجريمة بالحبس مف سنتيفا
 .دج 1.000.000دج الى  200.000رامة مف إلى عشر سنكات كبغ

 لمبحث الثاني: اتصال المحاكم المختصة بدعاوى جرائم الفسادا

عمى القضاء قصد محاكمتيـ  يترتب عمى معاينة جرائـ الفساد ككشفيا إحالة مرتكبييا
 جريمة ألم الطبيعي المآؿ ىي يةعة القضائالمتاب تككف بذلؾإلييـ ك  بةعمى األفعاؿ المنسك 

 المقررة العامة القكاعد إلى الفساد لجرائـ يةالقضائ المتابعة مباشرة كتخضع الفساد جرائـ مف
 باشرتياالعمكمية أك مف حيث م الدعكل تحريؾ حيث مف سكاء الجزائية اإلجراءات قانكف في

كالذم أخضع جرائـ الفساد  2010 أكت 26 في المؤرخ1 05-10 األمر قرره ما ماعدا
المؤرخ في 2 04-20رقـ  المكسع، كاألمر االختصاص ذات يةالختصاص الجيات القضائ

 االقتصادم.استحداث القطب المالي ك  الذم نص عمى 2020أكت سنة  30

الى الجيات المخكلة بالنظر في جرائـ الفساد كمطمب أكؿ، اما  كسنتعرض في ىذا المبحث
 المطمب الثاني فسنتطرؽ فيو الى كيفية اتصاؿ األقطاب المتخصصة بممؼ الدعكل.

 المطمب األول: الجهات المخولة بالنظر في قضايا جرائم الفساد 

إلى جيات إف مباشرة كتحريؾ الدعكل العمكمية الناجمة عف جرائـ الفساد، قد يسند 
   عادية كىي في ذلؾ تخضع ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية كقانكف العقكبات.

                                                           
، يتعمؽ 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06معدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ  2010أكت  26، مؤرخ في 05-10أمر رقـ  1

 .2006سبتمبر  01، صادر في 50، عدد بالكقاية مف الفساد كمكافحتو، ج ر ج ج
،  1966يكنيك  08المؤرخ في  66/155، معدؿ كمتمـ األمر رقـ 2020أكت  30المؤرخ في  04-20أمر رقـ  2

 .2020أكت  31، صادر بتاريخ 51المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، ج ر ج ج، عدد 
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 المشرع الجزائرم في اطاركقد يسند إلى األقطاب القضائية المتخصصة التي استحدثيا 
كالتي ترتكز عمى تخصص القضاء كاالختصاص المكسع  بعض الجرائـ،استراتيجية مكافحة 

 جرائـ مف بينيا جرائـ الفساد التي ادخميا المشرع في اختصاصيا.لمنظر في مجمكعة مف ال

 كىذا ما سكؼ نتطرؽ اليو تباعا في ىذا المطمب.

 الفرع األول: المحاكم العادية

األصؿ في جرائـ الفساد انيا تخضع لنفس اإلجراءات التي تحكـ جرائـ القطاع العاـ، 
كف المشرع رغـ اخضاع جرائـ الفساد فتطبؽ عمييا القكاعد العامة لالختصاص المحمي، كل

بصفة عامة الى اختصاص المحاكـ العادية غير انو منح لككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ 
 كقاضي الحكـ سمطات استثنائية، كذلؾ بمكجب احكاـ قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو. 

 أوال: االختصاص المحمي

المشرع لقضاة النيابة أك التحقيؽ أك يقصد باالختصاص المحمي الحدكد التي بينيا 
الحكـ، ليباشركا فييا كاليتيـ في الدعكل المعركضة عمييـ، كقد نص قانكف اإلجراءات 
 الجزائية عمى قكاعد االختصاص المحمي لكؿ مف ككيؿ الجميكرية، قاضي التحقيؽ، كقاضي

ة أك منو، كالذم يتحدد بمكاف كقكع الجريم3 329ك 402، 371الحكـ في المكاد  
بالمكاف المتكاجد فيو محؿ إقامة المتيـ أك محؿ القبض عمى المتيـ حتى كلك تـ القبض 

                                                           
: " يتحدد االختصاص المحمي لككيؿ الجميكرية بمكاف كقكع مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو 37المادة  1

 الجريمة
كبمحؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيـ فييا أك بالمكاف الذم تـ في دائرتو القبض عمى أحد ىؤالء األشخاص 

 حتى كلك حصؿ ىذا القبض لسبب آخر...."
" يتحدد اختصاص قاضي التحقيؽ محميا بمكاف كقكع الجريمة، مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو:  40المادة  2

أك محؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في اقترافيا أك بالمكاف الذم تـ في دائرتو القبض عمى أحد ىؤالء 
 األشخاص حتى كلك حصؿ ىذا القبض لسبب آخر...."

: " تختص محميا بالنظر في الجنحة محكمة محؿ الجريمة أك مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو 329المادة 3
 محؿ إقامة أحد المتيميف أك شركائيـ أك محؿ القبض عمييـ كلك كاف ىذا القبض كقع لسبب آخر...."
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لسبب أخر، أما االختصاص المحمي لمشخص المعنكم فيتحدد بمكاف ارتكاب الجريمة أك 
 .1مكاف كجكد المقر االجتماعي لمشخص المعنكم

مخالفتيا عمى  تعد قكاعد االختصاص مف النظاـ العاـ، ال يمكف االتفاؽ عمى
االطالؽ، فمخالفة قكاعد االختصاص يعيب االجراء مف الناحية الشكمية، كيترتب عميو 

 2البطالف.

تختص النيابة العامة بتحريؾ كمباشرة الدعكل العمكمية في جميع الجرائـ بما فيما 
ة جرائـ الفساد، كبعد انتياء مرحمة التحقيؽ االبتدائي تحاؿ الدعكل العمكمية عمى محكم

أف المشرع الجزائرم عمد إلى تجنيح  باعتبار ،3الجنح المختصة اقميميا في جرائـ الفساد
جميع جرائـ الفساد، ألنيا ذات طابع مالي كتقني، كبالتالي استبعد عرضيا عمى قضاء 
شعبي قائـ عمى االقتناع الشخصي، إال أف المشرع الجزائرم رغـ تجنيحو لجرائـ الفساد فإنو 

ما خاصة تخرج عف تمؾ المقررة في الجنح العادية، فقد جعؿ عقكبتيا مشددة، قرر ليا أحكا
  .4كما أطاؿ أمد التقادـ فييا، كفي ىذا خركج عف القكاعد العامة

كتجدر اإلشارة في ىذا االطار الى مسألة تقادـ الدعكل العمكمية في جرائـ الفساد، 
الجزائية فإف الجنايات كالجنح مكرر مف قانكف اإلجراءات  8فبالرجكع الى نص المادة 

المكصكفة بأفعاؿ إرىابية أك تخريبية أك جريمة المنظمة أك الرشكة أك اختالس األمكاؿ 
مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو عمى  54العمكمية فإنيا ال تتقادـ، كما نصت المادة 

مييا في ىذا القانكف إذا عدـ تقادـ الدعكل العمكمية كال العقكبة بالنسبة لمجرائـ المنصكص ع

                                                           
، دار اليدل، -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي-المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي صمكدم سميـ،   1

 .55د ب ف، ص  دكف طبعة،
 .100، ص 1999الجزائر،  01، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، ط التحقيق القضائيجياللي بغدادم،   2
مف  377استدعاء المباشر بالحضكر طبقا لممادة  كتجدر اإلشارة اف إحالة الدعكل اماـ محكمة الجنح يككف اما: باحراء  3

مف ؽ ا ج، اما باجراء المثكؿ الفكرم  164ؽ ا ج، امر إحالة عمى قسـ الجنح صادر عف قاضي التحقيؽ طبقا لممادة 
 مف ؽ ا ج. 339طبقا لممادة 

، 1ليات جامعة الجزائر حك ، خصوصية إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في القانون الجزائري(بكقصة ايماف، ) 4 
 .57، ص 2021، سبتمبر 2021، سنة  03، العدد 35المجمد 
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تـ تحكيؿ عائدات الجريمة إلى خارج الكطف، كبناء عميو يمكف القكؿ أف جريمتي الرشكة 
كاختالس األمكاؿ العمكمية ال تتقادـ بينما جرائـ الفساد األخرل تتقادـ إال إذا تـ تحكيؿ 

سنكات عمى  3عائداتيا إلى الخارج ال تتقادـ بينما جرائـ الفساد األخرل تتقادـ بمضي 
مف قانكف اإلجراءات  08ارتكابيا، كىذا خالؼ لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في المادة 

سنكات كاممة  03الجزائية التي تنص عمى اف تقادـ الدعكل العمكمية في الجنح يككف بمركر 
منو تنص عمى اف تقادـ  612مف يـك اقتراؼ الجريمة اك مف تاريخ اخر اجراء، كالمادة 

سنكات كاممة تسرم مف تاريخ الذم يصبح في  05قكبة في مكاد الجنح يككف بعد مضي الع
 القرار اك الحكـ نيائيا. 

 ثانيا: السمطات االستثنائية الممنوحة لمقضاء

اذا كانت جرائـ الفساد تخضع لمقكاعد العامة التي تسرم عمى جميع الجرائـ 
بخصكص سير إجراءات الدعكل العمكمية، فاف قانكف الفساد أعطى لمقضاء صالحيات 

مكافحة كامتيازات خاصة اك منفردة بجرائـ الفساد كال تشمؿ بقية الجنح األخرل، باعتبار أف 
 بتزكيد القضاء بسمطات خاصة، كىذا ما جاء بو المشرع جرائـ الفساد ال يمكف أف تتـ إال
  ، كتتمثؿ ىذه السمطات فيما يمي:06/01الجزائرم مف خالؿ القانكف رقـ 

 36طبقا لممادة إصدار األمر بالمنع مف مغادرة التراب الكطني بالجميكرية سمطة ككيؿ  -
قيد قد ك  كلية بجرائـ الفساد،تعمؽ التحريات األت ماعندمف قانكف اإلجراءات الجزائية  1مكرر 

المشرع الجزائرم سمطة ككيؿ الجميكرية في المجكء إلى إجراء المنع مف مغادرة التراب 
الكطني، لمساسو الخطير بالحريات كحؽ الشخص في التنقؿ المكرس دستكريا، بضركرة أف 

مف  يككف ذلؾ ضركريا لمتحريات، كأف يككف ذلؾ بسبب الخشية مف فرار الشخص المعني
التراب الكطني أك لتفادم عرقمة سير التحريات األكلية بسبب كجكده خارج التراب الكطني، 

حدد المشرع في ، كبأف يتـ ذلؾ بأمر كبناء عمى تقرير مسبب مف ضابط الشرطة القضائية
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( أشير قابمة لمتجديد ألكثر 3ىذا النص مدة األمر بالمنع مف مغادرة التراب الكطني بثالثة )
  .1غاية االنتياء مف التحريات كالى مف مرة

أعطى قانكف الفساد لمقاضي الجزائي صالحية القضاء ببطالف كٕانعداـ آثار كؿ عقد أك  -
صفقة أك براءة أك امتياز أك ترخيص متحصؿ عميو مف إرتكاب إحدل جرائـ الفساد، كفقا 

صالحية  منحو ايضا ،مف نفس القانكف 51بمكجب المادة ؽ ا ج، ك  منو 55لنص المادة 
بقرار قضائي أك أمر مف السمطات المختصة، ٕكٕاذا  2تجميد أك حجز عائدات جرائـ الفساد

تمت اإلدانة بإحدل جرائـ الفساد كاف عمى الجية القضائية أف تأمر بمصادرة العائدات الغير 
  مشركعة مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية.

ائي الدكلي كاسترداد المكجكدات في جرائـ الفساد طبقا إمكانية المجكء الى التعاكف القض -
مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، كقد اقر المشرع ىذه اآلليات  70الى  56لممكاد مف 
المتحصمة عف نشاطيـ  األمكاؿئـ الفساد بتيريب اما يقـك المتكرطكف في جر  ألنو عادة
 .3شاريع اقتصادية متنكعةاستثمارىا في مإلى دكلة أخرل، كذلؾ عف طريؽ  اإلجرامي

 الفرع الثاني: األقطاب الجزائية المتخصصة

كاف أقطاب جزائية متخصصة  إف أكؿ ما استحدث المشرع الجزائرم فكرة إنشاء
المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ  ،2004نكفمبر  10المؤرخ في  14-04بمكجب القانكف رقـ 

ايف أنشأ ما يسمى بجيات قضائية ذات  ائية،المتضمف قانكف اإلجراءات الجز  66-155
كلقد تكسع المشرع الجزائرم في األخذ باألقطاب الجزائية المتخصصة،  االختصاص المكسع،

عمى استحداث  2020أكت سنة  30المؤرخ في  04-20إذ نص المشرع في األمر رقـ 

                                                           
 . 67، ص 2008، الجزائر، 01دار ىكمة، ط أصول اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري، محمد حزيط،  1
الممتمكات المتأتية أك فقرة ز مف قانكف مكافحة الفساد عمى أف العائدات اإلجرامية ىي : " كؿ  02نصت المادة  2

 " المتحصؿ عمييا، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، مف ارتكاب جريمة
وسائل الوقاية والتدابير الواجبة اإلتباع في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام نزيو محمد عمي عبد الغني،  3

 .11، ص  2016جامعة بني سكيؼ،  ، أطركحة دكتكراه في القانكف ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 4662



...........................األحكام العامة لجرائم الفساد............الفصل األول:........  
 

30 

 

إنشاء قطب  مكرر التي بمكجبيا تـ 211القطب المالي كاالقتصادم كىذا بمكجب المادة 
 جزائي كطني متخصص لمكافحة الجريمة االقتصادية كالمالية.

مف  140كاستند المشرع في انشاء القطب الجزائي المتخصص الى نص المادة 
كالتي تنص عمى اختصاص البرلماف بالتشريع في مجاؿ القكاعد  06الدستكر، ال سيما الفقرة 

منو التي تخكؿ رئيس الجميكرية صالحية  142المتعمقة بانشاء الييئات القضائية، كالمادة 
 التشريع بأكامر في المسائؿ العاجمة كفي حالة الشغكر.

 أوال: الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع

الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع ىي عبارة عف محاكـ جزائية ابتدائية تقع 
كقد تـ تمديد االختصاص  في دكائر االختصاص اإلقميمي لبعض المجالس القضائية،

المحمي لبعضيا بما فييا مف ككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ الى دكائر اختصاص محاكـ 
 أخرل.

مف القانكف الخاص 1 1مكرر  24نص المشرع في الفقرة األكلى مف المادة كقد 
 عمى إمكانية 05-10باألمر رقـ  2010بالكقاية مف الفساد كمكافحتو إثر تعديمو في سنة 

خضكع جرائـ الفساد الختصاص المحاكـ ذات االختصاص المدد أك ما يسمى باألقطاب 
مف قانكف اإلجراءات  4مكرر  40إلى  40 مف كقد حددت المكاد ،الجزائية المتخصصة

األصؿ في اختصاص ككيؿ الجميكرية ، ف2الجزائية قكاعد تمديد االختصاص المحمي
يؽ كفؽ القكاعد المحددة في قانكف اإلجراءات كالقاضي التحقيؽ أنو يمارس عممية التحق

الجزائية كىي: مكاف كقكع الجريمة أك محؿ إقامة أحد المساىميف فييا أك محؿ القبض عمى 
أحدىـ كلك حصؿ القبض لسبب آخر، لكف التحقيؽ في جرائـ الفساد يستدعي الخركج عف 

                                                           
مف قانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو تنص عمى أنو: "تخضع الجرائـ المنصكص عمييا  1مكرر  24المادة  1

 في ىذا القانكف الختصاص الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع كفقا ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية"
 .21، ص 2008، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، قيق في النظام القضائي الجزائريقاضي التحمحمد حزيط،  2
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 05المؤرخ في  348-06المرسـك التنفيذم رقـ ، كفؽ ما حدده 1القكاعد المتقدمة
المتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكـ كككالء الجميكرية   2006أكتكبر

كقضاة التحقيؽ حدكد االختصاص المحمي الجديد لممحاكـ المعنية بيذا التكسع في 
 االختصاص كالمتمثمة فيما يمي:

 قطب محكمة سيدم محمد: يمتد االختصاص المحمي لمحكمة سيدم محمد، كككيؿ -أ 
الجزائر، الشمؼ،  الجميكرية كقاضي التحقيؽ لدييا إلى محاكـ المجالس القضائية التالية:

 األغكاط، البميدة، البكيرة، تيزم كزك، الجمفة، المدية، المسيمة، بكمرداس، تيبازة، عيف الدفمى.

قطب محكمة كرقمة: يمتد االختصاص المحمي لمحكمة كرقمة كككيؿ الجميكرية كقاضي -ب
، تيندكؼ، إليزمكرقمة، أدرار، تمنراست،  لدييا إلى محاكـ المجالس القضائية التالية: التحقيؽ
 غرداية.

الجميكرية  ؿيكككقطب محكمة كىراف: يمتد االختصاص المحمي لمحكمة كىراف  -ج  
كىراف، بشار، تممساف،  لدييا إلى محاكـ المجالس القضائية التالية: التحقيؽكقاضي 

 .غميزاف، النعامة، عيف تمكشنت، ك تيسمسيمت ،عسكر، البيضبمعباس، مستغانـ، م

كككيؿ الجميكرية  قسنطينةقطب محكمة قسنطينة: يمتد االختصاص المحمي لمحكمة  -د  
كقاضي التحقيؽ لدييا إلى محاكـ المجالس القضائية التالية: قسنطينة، أـ البكاقي، باتنة، 

 .2برج بكعريريجبجاية، بسكرة، سطيؼ، سكيكدة، عنابة، قالمة، 

 المالي واالقتصادي الجزائي ثانيا: القطب

 2020اكت  30المؤرخ في  04-20عمد المشرع الجزائرم بمكحب األمر رقـ  لقد
لية جديدة مف اجؿ معالجة القضايا آالى تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية كالنص عمى 

، كالتي عرفت فتح 2019سنة المعقدة كالتي تتمتع بالطابع الفني المحاسبي، خصكصا بعد 
                                                           

، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، نشرة القضاة، اإلجراءات الخاصة المطبقة عمى االجرام الخطير(عيسى بف كثير، ) 1
 .83، ص 2008، 36عدد 

 .57سميماف بارش، المرجع السابؽ، ص  2
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أكبر ممفات الفساد المالي كاالقتصادم في الجزائر، كسميت ىذه االلية بالقطب الجزائي 
 .1االقتصادم كالمالي

عمى أنو "ينشأ عمى مستكل محكمة  04-20مكرر مف االمر  211 قد نصت المادةف
قتصادية مقر مجمس قضاء الجزائر قطب جزائي كطني متخصص لمكافحة الجريمة اال

المالية"، كبناء عميو فاف القطب الجزائي االقتصادم كالمالي بمقر مجمس قضاء الجزائر 
كيككف ىك كحده المختص في متابعة نكع محدد مف الجرائـ، حيث منح لو المشرع 
اختصاصا كطنيا يشمؿ كافة المحاكـ كالجيات القضائية عمى المستكل الكطني، كما حدد 

افحة الجرائـ ذات الطبيعة االقتصادية كالمالية، كمف بيف ىذه اختصاصيا النكعي في مك
الجرائـ: الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف الفساد ككذا الجرائـ المتعمقة بالتنظيـ الخاص 
بالصرؼ كتتبع حركة رؤكس األمكاؿ مف كالى الخارج إضافة الى الجرائـ المتعمقة بمكافحة 

 التيريب.

قطب الجزائي االقتصادم كالمالي اختصاصا كطنيا أم انو فالمشرع الجزائرم اعطى لم
يختص في النظر في كافة الجرائـ االقتصادية كالمالية عمى المستكل الكطني، كبالتالي 

قاضي التحقيؽ ككذا رئيس القطب صالحياتيـ ك يمارس كؿ مف ككيؿ الجميكرية 
 كاختصاصاتيـ عبر كامؿ التراب الكطني الجزائرم.

 اتصال األقطاب الجزائية بممف الدعوى المطمب الثاني:

اف األقطاب الجزائية المتخصصة ىي عبارة عف محاكـ مختصة يقتصر عمميا عمى 
نكع محدد مف أنكاع الجرائـ التي تككف عادة في شكؿ قضايا متخصصة ذات طبيعة فنية 

                                                           
المجمة األكادمية لمبحكث ، القطب الجزائي االقتصادي والمالي كآلية لمكافحة التهريب(كيكسفي مباركة، )ىامؿ محمد  1

 .865، ص 02، العدد 05، المجمد القانكنية كالسياسية
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بتدائية، كتقنية، كتتسع كاليتيا المكانية لتشمؿ مساحة أكسع مف دائرة اختصاص المحكمة اال
 .1كىي تتميز بإجراءات خاصة تجعميا تنفرد كتستقؿ عف غيرىا مف الجيات القضائية العادية

كسنتعرض في ىذا المطمب الى كيفية اتصاؿ األقطاب الجزائية بممؼ الدعكل 
العمكمية، بالتطرؽ أكال الى كيفية اتصاؿ الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع في 

 رع الثاني نتناكؿ كيفية اتصاؿ القطب الجزائي المالي كاالقتصادم.الفرع األكؿ، كفي الف

 الفرع األول: اتصال الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع بممف الدعوى

المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المتعمؽ بالكقاية  05-10مف االمر  1مكرر  24تنص المادة 
مف الفساد كمكافحتو عمى أنو: "تخضع الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف 
الختصاص الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع كفقا ألحكاـ قانكف اإلجراءات 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية نجدىا بينت كيفية  2ر مكر  40الجزائية"، كبالرجكع الى المادة 
اتصاؿ الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع بممؼ الدعكل، كىك ما سنحاكؿ التطرؽ 

 اليو في ىذا الفرع، مع تبياف االثار المترتبة عمى ذلؾ. 

 أوال: المطالبة باإلجراءات من طرف النائب العام

تخصص عند مطالبة النائب العاـ لدل مزائي الجلكمة القطب امحل االختصاصينعقد 
اإلجراءات متعمقة بالجرائـ بذات االختصاص المكسع كمة محمس القضائي التابعة لو الجملا

 باإلجراءات. مف قانكف اإلجراءات 37المذككرة بالمادة 

 بإجراءاتفعندما يخطر ككيؿ الجميكرية لدل المحكمة الكائف بيا مكاف كقكع الجريمة كيبمغ 
التحقيؽ األكلي، كيعتبر أف إجراءات التحقيؽ االبتدائي تتعمؽ بجريمة مف جرائـ الفساد، 

                                                           
، المركز الجامعي ، مجمة دراسات في الكظيفة العامة، قواعد االختصاص القضائي لجرائم الفساد(نكاؿ قحمكص، )  1

 .39، ص 2015، جكاف -الجزائر-، البيض03العدد 
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يرسؿ فكرا نسخة ثانية الى النائب العاـ لدل المجمس القضائي التابعة لو المحكمة 
 .1المختصة

كف مجزائية، يلا اإلجراءاتمف قانكف 2 2ر مكر  40ك  01مكرر  40 فطبقا لممادتيف
ة مجريلر ابأم مرحمة مف مراحؿ الدعكل إذا اعت يجراءات فإلبا أف يطالبلمنائب العاـ 

قد جعمت  2مكرر  40 مادةل، فامحكمة ذات االختصاص المكسعتدخؿ ضف اختصاص 
رائـ الج بممفاتإخطارىا  فيحكريا كأساسيا مدكرا  المختصةكمة حمللمنائب العاـ التابعة لو ا

دم، حيث أف لمنائب العاـ كحده صالحية طمب العا المحمياختصاصيا  فيتدخؿ  ال التي
مكسع لممحكمة التابعة لا االختصاصتدخؿ ضمف  يجيات القضائية التلممؼ القضية مف ا

رسمة إليو تدخؿ ضمف مالنسخة ال ينكه عنيا فمحالة ما إذا تبني أف الكقائع ال يلو ف
  .رةيخألاختصاص ىذه ا

ف المشرع أكجد إجراءا قانكنيا إلخطار فإ أعاله،المادتيف المذككرتيف  بناء عمىك 
، كىك ا كأسماه المطالبة باإلجراءاتياألقطاب الجزائية المتخصصة، بالجرائـ محؿ اختصاص

 يعتبر إجراءا قضائيا مرتبطا بتسيير الدعكل العمكمية.

يكمف في إجازة المطالبة باإلجراءات أثناء  لجيات القضائيةختصاص المكسع فاال
 في فقرتيا الثالثة 37لدعكل إذا تعمؽ األمر بالجرائـ المذككرة في المادة جميع مراحؿ سير ا

  جرائـ الفساد كذلؾ عبر كامؿ التراب الكطني.كالتي مف بينيا 

تدخؿ ضف اختصاص  يالت الجرائـىذا أف كؿ  معنىأنو ليس  إلى اإلشارة تجدرك 
، بؿ إف السمطة التقديرية ترجع لمنائب العاـ بيا المطالبةتخصص يتـ مجزائي اللالقطب ا
ة مجريلكمة مكاف ارتكاب احالعادية كىي م ةالقضائي الجية، حيث تبقى الجزائيلمقطب 

                                                           
 . 83عيسى بف كثير، مرجع السابؽ، ص  1
مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو": يطالب النائب العاـ بإجراءات فكار إذا اعتبر أف الجريمة  02مكرر  40المادة  2

ىذه الحالة يتمقى ضباط الشرطة مكرر مف ىذا القانكف، كفي  40تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة المذككرة في المادة 
  القضائية العاممكف بدائرة اختصاص ىذه المحكمة التعميمات مباشرة مف ككيؿ الجميكرية لدل ىذه الجية القضائية."
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راءات جإلبا القطب المتخصصيطالب النائب العاـ لدل  ـكىذا ما ل، إقميميا كنكعيا مختصة
 .1جراءئمة اإلالكم يحسب سمطتو التقديرية مف حيث التطبيؽ القانكن

 ثانيا: أثار المطالبة باإلجراءات

 يترتب عمى مطالبة النائب العاـ باإلجراءات عدة اثار قانكنية، تتمثؿ فيما يمي: 

ختصاص، الجراءات أثر ناقؿ لإلمؼ ابمطالبة النائب العاـ مل األثر الناقل لالختصاص: -أ
برمتيا لمجية القضائية ؿ الدعكل حيية القضائية العادية كيجال االختصاصحيث يضع حدا 

يزاؿ  ال الممؼفإذا كاف  تيف،القضائي لمجيتيف المشترؾ االختصاصتخصصة كينيي مال
 جرد مراسمة إدارية مف النيابة عمى النيابة، أماميتكاجد عمى مستكل النيابة فيككف التخمي ب

في حالة فتح تحقيؽ قضائي فإف قاضي التحقيؽ يصدر أمرا بالتخمي عف اإلجراءات لصالح 
مكرر مف قانكف اإلجراءات  40قاضي التحقيؽ لدل المحكمة المختصة المذككرة في المادة 

الجزائية، بمعنى أف اإلجراءات المتعمقة بالدعكل العمكمية كالتحقيؽ كالمحاكمة تطبؽ أماـ 
 .2ة التي تـ تكسيع اختصاصيا المحميالجيات القضائي

 المحاكـلبعض  المحمي االختصاصتعمؽ بتمديد مال 348-06 المرسـكلقد خكؿ ك   
دائرة  فيالقضائي الذم تقع  المجمسرئيس  ىكقضاة التحقيؽ إل الجميكرية كككالء

قد  اإلشكاالت التي فيأمر  بمكجباختصاصيا بالفصؿ  تمديد تـ التي المحكمةاختصاصو 
 .م طعفقابؿ أل األمريككف ذلؾ  ، حيث الاالختصاص تمديديثرييا 

اف القاعدة العامة في االختصاص المحمي كما  توسيع نطاق االختصاص المحمي: -ب
سبؽ لنا التطرؽ اليو أعاله، يتحدد بمكاف كقكع الجريمة أك مكاف إقامة المتيـ، أك مكاف 

 القبض عمي حتى كلك حصؿ القبض لسبب آخر.

                                                           
، مداخمة في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكـ العميا بالدكؿ المحاكم المتخصصة كوسيمة لالرتقاء والعدالة(محمد حبر، )  1

 .4، ص 2013سبتمبر  25-24قطر، أياـ العربية، 
 .40نكاؿ قحمكص، المرجع السابؽ، ص   2
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية، نالحظ أف  329ك 40ك 37غير أنو بالرجكع الى المكاد 
المشرع قاـ بتكسيع االختصاص المحمي لككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ كجيات الحكـ 
لعدد مف المحاكـ الى اختصاص محاكـ مجالس أخرل كذلؾ في نكع مف الجرائـ المتميزة 

 االختصاص المكسع لككيؿ الجميكرية كيككف ىذا، 1الفساد بالخطكرة كالتعقيد مثؿ جرائـ
  مف طرؼ النائب العاـ. المطالبة باإلجراءات كقاضي التحقيؽ بعد

لدل  بمعنى أف ضباط الشرطة القضائية يتمقكف التعميمات مباشرة مف ككيؿ الجميكرية
ـ بإجراءات في حالة ما إذا طالب النائب العا الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع،

 40فكار، عند اعتباره أف الجريمة تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة المذككرة في المادة 
مف قانكف  02مكرر  40المادة  عميو نصت، طبقا لما مكرر، مف قانكف اإلجراءات الجزائية

اإلجراءات الجزائية عمى أنو": يطالب النائب العاـ بإجراءات فكار إذا اعتبر أف الجريمة 
كفي ىذه  مكرر مف ىذا القانكف، 40ف اختصاص المحكمة المذككرة في المادة تدخؿ ضم

الحالة يتمقى ضباط الشرطة القضائية العاممكف بدائرة اختصاص ىذه المحكمة التعميمات 
  2مباشرة مف ككيؿ الجميكرية لدل ىذه الجية القضائية."

مف قانكف اإلجراءات الجزائية االختصاص المكسع  40كما أكرد المشرع في المادة 
 40ك 37المحمي لقاضي التحقيؽ كذلؾ كمما تعمؽ األمر بالتحقيؽ بالجرائـ المذككرة بالمادة 

، حيث يصبح لقاضي التحقيؽ التابع ليذه المحكمة اختصاص إقميمي 04/14مف القانكف 
جاكز اختصاصو العادم، إذ يمكف التنقؿ أك انتداب أم يت 11/2004/ 10المؤرخ في 

ضابط شرطة قضائية لمقياـ بمياـ متعمقة بالتحقيؽ في الجرائـ الخطيرة كجرائـ الفساد، إذ 
مف ؽ إج...":يجكز تمديد االختصاص المحمي لقاضي  2ؼ  40جاء في نص المادة 

 التحقيؽ إلى دائرة اختصاص محاكـ أخرل عف طريؽ التنظيـ.".

                                                           
 .21، المرجع السابؽ، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،   1
 .41-40، ص 2014الجزائر،  11، دار ىكمة، ط التحقيق القضائياحسف بكسقيعة،   2
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ؽ ذكره حكؿ االختصاص المكسع لككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ بكبناءا عمى ما س
كتكسيع بعض الجيات القضائية عف طريؽ التنظيـ يتضح أف المشرع كاف يصبك مف كراء 

  ما استحدثو إلى غرض مكافحة الجرائـ الخطيرة التي أصبح مف الصعب اكتشافيا.

 مالي واالقتصادي بممف الدعوى الفرع الثاني: اتصال القطب الجزائي ال

مكرر  211الى  06مكرر  211لقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية في مكاده مف 
عمى كيفية سير القطب الجزائي االقتصادم كالمالي كالكيفية التي يخطر بيا، كعميو  15

كل، سنتطرؽ في ىذا الفرع الى الكيفية اتصاؿ القطب الجزائي المالي كاالقتصادم بممؼ الدع
 كاالثار المترتبة عمى ذلؾ.

أوال: المطالبة باإلجراءات من طرف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي 
 واالقتصادي

منو، 1 7مكرر 211لقد منح التعديؿ الجديد لقانكف اإلجراءات الجزائية طبقا لممادة 
أم محكمة  لككيؿ جميكرية القطب االقتصادم كالمالي صالحية طمب أم ممؼ عمى مستكل

أخرل، كذلؾ في ممفات الفساد ذات األىمية كذات النكعية كذات الخطكرة االقتصادية كالمالية 
 . 2المعتبرة

قتصادم ىي ذاتيا التي تعتبر آلية المطالبة بالممؼ مف طرؼ القطب المالي كاالك 
المشرع أشار إلى بعض التفاصيؿ في  ماتطبؽ عمى القطب الجزائي المتخصص، كٕان

كلية كالمتابعة كالتحقيؽ القضائي، كىذا حسب نص األبة ليجعميا مف مرحمة التحريات المطال
حؿ الدعكل ا، كمف ثـ فالمطالبة بالممؼ تككف في جميع مر األكلىالفقرة  8رمكر  211المادة 
مرحمة ما عدا  ،االبتدائي، ثـ مرحمة التحقيؽ األدلةستقصاء كجمع تشمؿ مرحمة االالتي 

 .المطالبة بياكأساس انتيت آلية تمت جدكلت القضية أماـ قاضي الحكـ  ألنو اذاالمحاكمة 

                                                           
طالب ككيؿ الجميكرية لدل القطب الجزائي االقتصادم كالمالي، بعد أخذ رأم تنص عمى أنو: " ي 7مكرر  211المادة  1

 النائب العاـ لدل مجمس قضاء الجزائر بممؼ اإلجراءات، اذا اعتبر أف الجريمة تدخؿ ضمف اختصاصو.".
 .865ىامؿ محمد كيكسفي مباركة، المرجع السابؽ، ص  2



...........................األحكام العامة لجرائم الفساد............الفصل األول:........  
 

38 

 

لدل القطب الجزائي المالي كاالقتصادم في حالة ارتكاب  فإف ككيؿ الجميكريةعميو ك  
أف  مف قانكف اإلجراءات الجزائية كرأل 02مكرر  211الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 

الدعكل، عمى أف يتقدـ بيذا الطمب خالؿ مرحمة  ؼالكقائع تدخؿ في اختصاصاتو طالب بمم
 التحريات األكلية أك مرحمة التحقيؽ القضائي.

 ، فاف1مف قانكف اإلجراءات الجزائية 6مكرر  211و طبقا لممادة أنكتجدر اإلشارة 
قتصادم بمكجب تقارير القطب المالي كاال ات الجميكرية تخطر ككيؿ الجميكرية لدلنياب

قتصادم، ككيؿ الجميكرية المختص إقميما يقـك بإخطار القطب المالي كاالإخبارية، إذ أف 
ككذا القطب الجزائي المتخصص بالكقائع التي تدخؿ في اختصاصيما ليقكما بالمطالبة 

 .بالممؼ

طالب ككيؿ  مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإنو اذا 11مكرر  211كطبقا لممادة 
في الحصكؿ  األكلكيةبالممؼ كانت لو  قتصادمالي كاالالجميكرية التابع لمقطب الجزائي الم

عميو، حتى كلك طالب بالممؼ القطب الجزائي المتخصص، بؿ حتى كلك تـ التخمي عميو 
مف طرؼ ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا، كما أف لككيؿ الجميكرية التابع  األخيرليذا 

يا أف تؤدم إلى لمقطب الجزائي المتخصص في حاؿ كجدت عناصر جديدة مف شأن
 األخيريمكف إخبار ككيؿ الجميكرية التابع ليذا  كاالقتصادماختصاص القطب المالي 

بالممؼ تـ التخمي لو بمكجب أمر تخمي، ك يحاؿ الممؼ  األخيرمتى تمسؾ ىذا بالكقائع، ك 
 إلى نيابة القطب المالي اإلثباتمرفؽ بجميع مستنداتو كأدلة  االقتصادمإلى القطب المالي ك 

 .االقتصادمك 

 

 
                                                           

الجزائية تنص عمى أنو: " يرسؿ ككالء الجميكرية لدل الجيات القضائية مف قانكف اإلجراءات  6مكرر  211المادة  1
مف ىذا القانكف، فكرا، كبكؿ الطرؽ، نسخا مف التقارير اإلخبارية كٕاجراءات التحقيؽ  37المختصة إقميميا كفقا ألحكاـ المادة 

أعاله، الى ككيؿ  2مكرر 211 المنجزة مف قبؿ الشرطة القضائية في اطار احدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة
 الجميكرية لدل القطب الجزائي االقتصادم كالمالي".
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 ثانيا: أثار المطالبة باإلجراءات

 مي:عدة آثار تتمثؿ فيما ي باإلجراءاتتترتب عمى المطالبة 

لقطب الجزائي المالي لدل اككيؿ الجميكرية لمطالبة  ثر الناقل لالختصاص:األ  -أ
فإف يد الجية التي تعمؿ عمى التحقيؽ  اإلجراءات أثر ناقؿ لالختصاص، بممؼ االقتصادمك 

فتتخمى عف ترفع،  )سكاء كانت محاكـ عادية اك جيات قضائية ذات اختصاص مكسع( فيو
، كتقكـ ىذه األخيرة بإرساؿ ممؼ اإلجراءات عمى الممؼ اينتيي بذلؾ سمطانيك  القضية

بمعية جميع مكضكع التخمي الى ككيؿ الجميكرية لدل القطب الجزائي االقتصادم كالمالي 
 .1األكراؽ كالمستندات

كمف الناحية اإلجرائية فانو اذا تـ المطالبة باإلجراءات في مرحمتي التحريات األكلية 
فانو يصدر ككيؿ  2مف قانكف اإلجراءات الجزائية 09مكرر  211كالمتابعة، فانو طبقا لممادة 

لدل القطب الجزائي  الجميكرية المختص إقميميا مقررا بالتخمي لصالح ككيؿ الجميكرية
الكحيدة  اآلليةىي ك التمسؾ بالممؼ بكاسطة مراسمة قـك ىذا األخير بكيالمالي كاالقتصادم، 

بمجرد كصكؿ ىذه المراسمة إلى ككيؿ الجميكرية المختص ك التي يمكف بيا المطالبة بالممؼ، 
فانو في 3ة مف قانكف اإلجراءات الجزائي 10مكرر  211كطبقا لممادة  إقميميا يتـ التخمي،

حالة فتح تحقيؽ قضائي تحاؿ التماسات ككيؿ الجميكرية لدل القطب الجزائي االقتصادم 
كالمالي المتضمنة المطالبة بممؼ اإلجراءات، مف ككيؿ الجميكرية عمى قاضي التحقيؽ 

                                                           
دور القطب الجزائي االقتصادي والمالي في حماية المال العام من جرائم الفساد في ضوء التشريعات حيدكر جمكؿ، )  1

ع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجمد ، مخبر اثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريمجمة االجتياد القضائي، الجزائية(
 .916، ص 2021، أكتكبر 02، العدد 13
مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو: " يصدر ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا خالؿ  09مكرر  211المادة   2

ئي االقتصادم كالمالي مرحمتي التحريات األكلية كالمتابعة عند تكصمو بالتماسات ككيؿ الجميكرية لدل القطب الجزا
 المتضمنة المطالبة بممؼ اإلجراءات، مقررا بالتخمي لصالح ىذا األخير." 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو: " في حالة فتح تحقيؽ قضائي تحاؿ التماسات  10مكرر  211المادة   3
البة بممؼ اإلجراءات، مف قبؿ ككيؿ الجميكرية ككيؿ الجميكرية لدل القطب الجزائي االقتصادم كالمالي المتضمنة المط

عمى قاضي التحقيؽ المخطر بالممؼ، يصدر قاضي التحقيؽ أمر بالتخمي لصالح قاضي التحقيؽ بالقطب الجزائي 
 االقتصادم كالمالي."
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المخطر بالممؼ الذم يصدر أمر بالتخمي لصالح قاضي التحقيؽ بالقطب الجزائي 
 االقتصادم كالمالي.

مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإنو إذا كاف ممؼ  11مكرر  211طبقا لممادة ك 
الدعكل عمى مستكل الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع فانو تطبؽ نفس اإلجراءات 

مف قانكف  10مكرر  211ك 9مكرر  211كاالشكاؿ المنصكص عمييا في المادتيف 
اك قاضي التحقيؽ لدل الجيات القضائية  اإلجراءات الجزائية، أم يصدر ككيؿ الجميكرية

ذات االختصاص المكسع أمرا بالتخمي لككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ لدل القطب 
 الجزائي االقتصادم كالمالي. 

كتجدر اإلشارة انو يتكلى ككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ لدل القطب االقتصادم 
قضائية بغض النظر عف مكاف تكاجد المحكمة كالمالي ميمة إدارة كمراقبة اعماؿ الضبطية ال

التي يعممكف في دائرة اختصاصيا، كيتمقى ضباط الشرطة القضائية التعميمات كاالنابات 
 .1القضائية مباشرة منيما

قة وكيل الجمهورية لدى القطب المتخصص ووكيل الجمهورية لدى القطب المالي عال -ب
ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا إخطار نيابة  قد أكجب المشرع عمىل :بالقضية االقتصاديو 

فساد، بأية جريمة مف جرائـ ال االقتصادمالقطب الجزائي المتخصص ككذا القطب المالي ك 
باعتبار اف ىذه األخيرة تدخؿ في االختصاص اإلقميمي المكسع لممحاكـ، كاذا اتسمت بنكع 

 .2كالماليمف التعقيد يؤكؿ االختصاص الى القطب الجزائي االقتصادم 

مف ككيؿ الجميكرية التابع لمقطب الجزائي المتخصص كككيؿ  كأجاز المشرع لكؿ
ككذا المادة  1مكرر 40 تيفالماد االقتصادم طبقا لنصالجميكرية التابع لمقطب المالي ك 

 حؿ الدعكل، كيترتب عمى ذلؾ أنو يمكفافي جميع مر  باإلجراءات المطالبة 7مكرر  211
ا اختصاص القطب الجزائي المتخصص أك القطب المالي ر يقر أف األخيريف  ليذيف

                                                           
 .878ىامؿ محمد كيكسفي مميكة، المرجع السابؽ، ص   1
 . 920حيدكر جمكؿ، المرجع السابؽ، ص   2
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، كبالتالي ترفع يد الجية باإلجراءاتالمطالبة  ، بممارسة حقيما فيبنظر القضية االقتصادمك 
في أم مرحمة كانت عمييا عف القضية  المختصة إقميميا طبقا لمقكاعد العامةالقضائية 

  .1الدعكل

مف قانكف اإلجراءات  11مكرر  211طبقا لممادة  ككما سبؽ اإلشارة اليو أعاله فانو
الجزائية فانو اذا تزامف مطالبة ككيؿ الجميكرية لدل الجية القضائية ذات االختصاص 
اإلقميمي المكسع مع ككيؿ الجميكرية لدل القطب الجزائي االقتصادم كالمالي فاف 

 االختصاص يعكد ليذا األخير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، أطركحة دكتكرا في القانكف، كمية الحقكؽ القواعد اإلجرائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائريتاح قادرم، عبد الف  1
 .239، ص  2021/2022كالعمـك السياسية،  جامعة العربي التبسي، تبسة، سنة 



...........................األحكام العامة لجرائم الفساد............الفصل األول:........  
 

42 

 

 خالصة الفصل األول:

بالكقاية مف الفساد  قانكنا خاصا الى كضعلجأت الجزائر كغيرىا مف الدكؿ لقد 
القانكف  كبمقارنة، الممكنة التي تعد مف قبيؿ جرائـ الفساد األفعاؿكمكافحتو جمع اغمب 

المشرع الجزائي أف  جدمع قانكف العقكبات نالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو  01/06
المتسبب في ضرر مادم  اإلىماؿقانكف العقكبات كىي جريمة في  جريمة كاحدة بقى عمىأ

   .مكرر مف قانكف العقكبات 119ىك الفعؿ المنصكص عميو في نص المادة 

جرائـ تقميدية كانت  الىالجرائـ الكاردة فيو  قسـف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كأ
ئـ الصفقات العمكمية، اكجر  كاالختالسمدرجة ضمف قانكف العقكبات مثؿ الرشكة  أصال

في القطاع  كاالختالسمثؿ جرائـ الرشكة مكاكبا بذلؾ الفكر القانكني الحديث كأخرل مستحدثة 
  .كمكظفي المنظمات الدكلية األجانبالخاص كجرائـ الفساد المتعمقة بالمكظفيف العمكمييف 

يات جديدة الجزائرم آل شرعكنظرا لخصكصية جرائـ الفساد كخطكرتيا، استحدث الم
لمعالجة قضايا الفساد الى جانب المحاكـ العادية، كعرفت بما يسمى األقطاب المتخصصة، 
كتتمثؿ في الجيات القضائية ذات االختصاص المكسع التي يمتد اختصاصيا اإلقميمي الى 

 عدة مجالس قضائية، كالقطب الجزائي المالي كاالقتصادم كالذم لو اختصاص كطني. 
 



 

إجراءات التحقيق المتبعة : الفصل الثاني  
 في جرائم الفساد
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 الفصل الثاني: إجراءات التحقيق المتبعة في جرائم الفساد
تخضع جرائم الفساد ككل الجرائم األخرى لنفس االحكام والقواعد العامة في مجال 

التي تترتب عمى وقوعيا، ولكن  المالحقة القضائية والمسؤولية الجزائية وصور الجزاءات
خصوصية جرائم الفساد وما تتسم بو من خطورة وتعقيد تفرض أحيانا أحكاما خاصة خالل 
جميع مراحل الدعوى العمومية بيدف دعم وسائل وآليات المالحقة القضائية وتقرير مسؤولية 

 مرتكبي ىذه الجرائم.

عديل قانون اإلجراءات حرص المشرع الجزائري عمى الصعيد اإلجرائي، بتلقد و 
، وقانون 20/12/2006الصادر في  06/22الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

، وذلك بغية وضع 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01الوقاية من الفساد ومكافحتو رقم 
آليات خاصة تخرج عن المبادئ العامة استحداث ب، منظومة إجرائية جزائية لمكافحة الفساد

احتواء لخطورة الوقائع  ، وذلكلإلجراءات الجزائية أحيانا في مراحل المتابعة الجزائية
التضحية ببعض الثوابت المشرع الى دفع األمر الذي وتيرتيا المتسارعة، و اإلجرامية 

تمتاز بالخصوصية  جرائم الفساد جعلو الدستورية والقانونية، أبرزىا احترام حقوق اإلنسان، 
لمتابعة الجزائية في مرحمة البحث والتحري وتحريك الدعوى وكذا من حيث أحكام ا

خصوصية أحكام المتابعة في مراحل التحقيق القضائي والمساءلة عن جرائم الفساد في 
 التشريع الجزائري.

سنحاول التطرق في ىذا الفصل الى القواعد اإلجرائية التي كرسيا المشرع الجزائري 
من مرحمة التحقيق االبتدائي وىو ما نتناولو في المبحث األول،  ، بدايةلمكافحة ظاىرة الفساد

 .وىو ما نتناولو في المبحث الثاني لغاية صدور الحكم ضد مرتكبي ىذه الجرائم
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  المبحث األول: التحقيق القضائي االبتدائي

تعتبر مرحمة البحث والتحري من المراحل التي أناطيا المشرع الجزائري لجياز يسمى 
من قانون اإلجراءات الفقرة األخيرة  12بجياز الضبط القضائي وقد نظمو المشرع في مادة 

إال أنو تبقى مرحمة البحث والتحري في قضايا الفساد تقتضي إيجاد نظام إجرائي  1الجزائية
 .حقة المشتبو فييم ومكافحتيم واسترداد عائدات نشاطيم اإلجراميفعال ومتكامل لمال

كما استحدث المشرع أساليب التحري الخاصة كاعتراض المراسالت والتقاط الصور وتسجيل 
من قانون  18مكرر  65إلى غاية  5مكرر  65األصوات والتسرب طبقا ألحكام المواد من 

 اإلجراءات الجزائية. 

 نطاق قواعد التحري المطمب األول: تمديد

عمى غرار باقي التشريعات فقد وسع المشرع الجزائري من سطات ضباط الشرطة 
القضائية في مجال البحث عن جرائم الفساد عبر مجموعة من اإلجراءات االستثنائية التي 

الشرطة القضائية  ضباط سمطات جعلوذلك من أجل تعتبر خروجا عن القواعد العادية، 
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة في مرحمة البحث والتحري أكثر فعالية في

 الفرع األول: الجيات الموكل الييا عمميات البحث والتحري

يعتبر جياز الضبطية القضائية المؤىل قانونا لمقيام بعممية البحث والتحري عن جرائم 
ن أىم الواجبات الفساد المقررة في قانون العقوبات والقوانين المتعمقة بو، وتعد ىذه الميمة م

المنوطة بالضبط القضائي، كما أن المشرع الجزائري أحدث مصمحة مركزية تكمف بالبحث 
  عن الجرائم ومعاينتيا في إطار تدعيم االليات القانونية المتخصصة لضمان مكافحة الفساد.

 

 
                                                           

1
الفقرة األخيرة من قانون اإلجراءات الجزائية: ".... ويناط بالضبط القضائي ميمة البحث والتحري عن الجرائم  12المادة   

 المقررة في قانون العقوبات وجمع األدلة عنيا والبحث عن مرتكبييا ما دام لم يبدأ فييا بتحقيق قضائي....". 
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 أوال: جياز الضبطية القضائية

الضبطية القضائية ىي مؤسسة يمنح القانون ألعضائيا سمطة جمع األدلة والبحث 
والتحري وما يترتب عن ذلك من إجراءات في كافة الجرائم سواء كانت منصوص عمييا في 

المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ٕوٕالقاء  06/01قانون العقوبات أو قوانين أخرى كقانون 
 القبض عمى مرتكبييا.

يعتر أعضاء الضبطية القضائية موظفون منحيم القانون ىذه الصفة ومنحيم بموجبيا 
جممة من الحقوق وفرض عمييم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبييا وجمع 

 .1االستدالالت، فيبدأ دورىم بمجرد وقوع الجريمة وينتيي بإحالة المتيم إلى المحكمة

التشريع الجزائري والذين يتمتعون بيذه الصفة كما نصت ويعد ضباط الشرطة القضائية في 
  ، وىم:15/02من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  15عميو المادة 

  رؤساء المجالس الشعبية البمدية. -

ضباط الدرك الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة وذوي الرتب في الدرك ورجال  -
  التابعين لممصالح العسكرية. الدرك ومفتشوا األمن الوطني وضباط الصف

وىناك بعض أعوان الدولة مكمفين ببعض ميام الضبط القضائي والمشار إلييم في المادة 
   الخ.… من قانون اإلجراءات الجزائية كرؤساء األقسام والميندسين وأعوان الجمارك  21

وتجدر اإلشارة انو يتحدد نطاق االختصاص المكاني لمشرطة القضائية في الحدود 
التي يباشرون فييا وضائفيم المعتادة، استنادا الى احد المعايير الثالثة: مكان وقوع الجريمة، 

 .2محل إقامة المشتبو فيو، مكان القاء القبض عميو

   

                                                           
 20، ص 2003، دار اليومة، سنة الجزائية التحري والتحقيقشرح قانون االجراءات عبد اهلل أوىايبية،   1
اإلجراءات االستثنائية في جرائم الفساد عمى ضوء القانون االجرائي )بن سميمان محمد األمين وخمفي عبد الرحمان،   2

 .143، ص 2020، سنة 01، العدد 04، المجمد مجمة الدراسات حول فعمية القاعدة القانونية، (الجزائي الجزائري
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 ثانيا: الديوان المركزي لقمع الفساد

من قانون اإلجراءات الجزائية، فإن المشرع الجزائري قد أضفى  27المادة طبقا لنص 
وفي  ،صفة الضبطية القضائية عمى بعض الموظفين كأعوان اإلدارات والمصالح العمومية

اطار البحث عن جرائم الفساد، فإن أن المشرع قد سن نصوصا خاصة فُي إطار تدعيم 
ة الفساد، وىم: الضباط التابعين لمديوان المركزي اآلليات القانونية المتخصصة لضمان مكافح

مكرر المستحدثة في  24 أنشئ الديوان المركزي لقمع الفساد وفقا لنص المادةو لقمع الفساد، 
، والتي نصت عمى أنو ينشأ 051-10قانون الوقاية من الفساد اثر تعديمو بموجب األمر رقم 

التحري عن جرائم الفساد"، وىو عبارة عن ديوان مركزي لقمع الفساد، يكمف بميمة البحث و 
 مصمحة مركزية عممياتو لمشرطة القضائية".

 8مؤرخ في  426- 11وحددت تشكيمة ىذا الديوان وفقا لممرسوم الرئاسي رقم 
، وىو 23/07/20142بتاريخ  209- 14المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2011ديسمبر 

 اب ضبط وممثمين عن عدة إدارات. يتشكل من ضباط لمشرطة القضائية وقضاة وكت

يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية تكمف بالبحث 
مرتكبييا لممثول أمام الجية القضائية  عن الجرائم ومعاينتيا في إطار مكافحة الفساد ٕوٕاحالة

، كما يقوم الديوان 2006فيفري  20المؤرخ في  06- 01المختصة طبقا ألحكام القانون 
بمعالجة الممفات التي تحال عميو من طرف الييئات الرسمية عالوة عمى دراسة رسائل 

 المواطنين. 

مكرر  24سيما المادة وال  05-10وبالرجوع إلى الباب الثالث مكرر من األمر رقم 
وفي فقرتييا األولى والثانية، نجدىما تشير بان ضباط الشرطة القضائية التابعون لمديوان 

، يمارسون مياميم وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية وأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو

                                                           
1
 المرجع السابق.، 05-10أمر رقم   

، يحدد تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمو 2011ديسمبر  8، مؤرخ في 426- 11المرسوم الرئاسي رقم   2
، المعدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011ديسمبر  14، صادر بتاريخ  68، عدد  وكيفيات سيره، ج ر ج ج

 .2014يوليو  31، صادر بتاريخ 46، ج ر ج ج، عدد 2014يوليو  23، مؤرخ في  209- 14
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اري المفعول وليم حق المجوء الى استعمال كل الوسائل المنصوص عمييا في التشريع الس
من المرسوم  02فقرة  20من أجل استجماع المعمومات المتعمقة بمياميم وذلك طبقا لممادة 

 .426-11الرئاسي 

كما يجب عمى ضباط الشرطة القضائية التابعين لمديوان أن يخبروا فورا وكيل 
ن الجميورية لدى المحكمة مقر الجريمة ويقدموا لو أصل ممف اإلجراءات مرفق بنسختين م

إجراءات التحقيق، ويرسل ىذا األخير فورا النسخة الى النائب العام لدى المجمس القضائي 
كما يمكن لمديوان بعد إعالم وكيل الجميورية  ، التابعة لو المحكمة ذات االختصاص الموسع

المختص بذلك مسبقا أن يوصي السمطة باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون العون 
ي وقائع تتعمق بالفساد سواء كانت ىذه اإلدارات والمؤسسات من القطاع العام موضع شبية ف

 1.أو الخاص

 الفرع الثاني: تمديد صالحيات الضبطية القضائية

المتعمق بقانون اإلجراءات الجزائية قد  20/12/2006المؤرخ في  06/22ان القانون 
عزز من صالحيات ضباط الشرطة القضائية في التحري عن جرائم مكافحة الفساد، وىو ما 

 سنحاول التطرق لو في ىذا الفرع كمايمي:

 أوال: تمديد التوقيف لمنظر

ية الفردية، يأمر بو ضابط الشرطة التوقيف لمنظر، ىو إجراء بوليسي سالب لمحر 
ددىا القانون إذا استدعت حالقضائية بوضع المشتبو فيو في مركز الشرطة أو الدرك لمدة ي

مقتضيات التحقيق ذلك، ويبدو سمب الحرية فيو في عدم ترك الفرد حرا في ذىابو ٕوايابو لمدة 
وىو إجراء قانوني يقوم فيو ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات  ، 2يحددىا القانون

                                                           
كمية ، مذكرة ماستر في القانون، آليات الكشف عن جرائم الفساد في القانون الجزائرييحي نسيمة، معيوش ياقوت،   1

 .58، ص 2012الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
2
 Mohamed el bakir . La judiciarisation de la fonction du ministère public en procédure pénal . Editiom 

alpha 2010 . page 184 
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األولية، أو في األحوال التي حددىا القانون بموجبو يوضع المشبو فيو تحت تصرف مصالح 
 . 1الشرطة القضائية في مكان معين طبقا لشكميات ولمدة زمنية يحددىا القانون

عمى سريتيا ومن أجل أخذّ  الوقت بيدف متابعة التحقيقات بشكل فعال والحفاظ و 
الكافي لمبحث عن األدلة خرق المشرع الجزائري القواعد العادية الضابطة إلجراء التوقيف 
لمنظر، حيث أجاز صراحة في التحقيق األولي أن تمدد المدة األصمية لمتوقيف لمنظر بثالث 

م تبييض األموال المتعمقة مرات إذا تعمق األمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائ
بالتشريع الخاص بالصرف، وذلك بإذن كتابي من وكيل الجميورية المختص حسب نص 

من قانون االجراءات الجزائية لتصل بذلك المدة االجمالية لمحجز إلى ثمانية أيام  65المادة 
بقرار  ساعة، ويجوز بصفة إستثنائية منح اإلذن 48( بما أن المدة األصمية مقدرة بـ 08)

  2.مسبب دون تقديم الشخص لمنيابة

من نفس القانون بصفة إستثنائية في التحقيق األولي  141ويجوز بموجب المادة 
إصدار اإلذن الكتابي الذي يمدد التوقيف لمنظر بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام 

 قاضي التحقيق في حالة اإلنابة القضائية.

 بالتفتيشاإلجراءات المتعمقة ثانيا: 

التفتيش بنوع من الخصوصية في جرائم الفساد سواء فيما تعمق بإجراءات  يتميز
، وذلك عندما ترتبط جرائم الفساد بجريمة التفتيش أو في االطار الزماني والمكاني لمتفتيش

 تبييض األموال او الجريمة المنظمة.

                                                           
 .42ص ،1991 ، سنةالمؤسسة الوطنية لمكتاب، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية ،عبد العزيز سعد  1
، د ب دون طبعة ،دار البدر ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية بين النظري والعممي مع أخر التعديالت، ل العيشيفض  2
 .122ص  ن،
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قد  مشرع الجزائريال ، نجد أن1من قانون اإلجراءات الجزائية 45وبالرجوع لممادة 
جرائم المخدرات والجريمة المنظمة في  األحكام العامة التي تضبط إجراءات التفتيش استثنى

عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة األلية لممعطيات وجرائم تبييض 
 .األموال واالرىاب والجرائم المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرف

شرط لم يعد مقيد بضباط الشرطة القضائية يستشف من المادة أعاله أن حيث  
 ،حضور المشتبو فيو ورضاه أثناء عممية التفتيش، أو حضور ممثل لو عند مباشرة التفتيش

إجراء التفتيش أو الحجز ليال أو نيارا، وفي أي مكان عمى إمتداد التراب يجوز لو القيام ب ما
ك إال بعد الحصول عمى إذن مسبق من وكيل الجميورية أو ال يتم ذلغير أنو  ،2الوطني

 .قاضي التحقيق المختص

 ثالثا: توسيع اإلختصاص المحمي لمشرطة القضائية 

يرتبط االختصاص المحمي أو المكاني لضباط الشرطة القضائية بالمجال اإلقميمي 
اإلقميمي لمجية الذي يباشرون فيو اختصاصيم العادي والذي يتحدد عادة بدائرة االختصاص 

، وبالرجوع لمقواعد العامة المتعمقة بقواعد 3القضائية التي يزاولون نشاطيم بدائرة اختصاصيا
االختصاص المحمي لوكيل الجميورية وقاضي التحقيق و المقررة في قانون اإلجراءات 

ي الجزائية، فضابط الشرطة القضائية يتحدد اختصاصيم بأحد المعايير الثالثة المتمثمة ف
 . 4مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتيم أو مكان القبض

                                                           
1
والجريمة األحكام إذا ما تعمق األمر بجرائم المخدرات ىذه ال تطبق من قانون اإلجراءات الجزائية: ".... 45المادة   

المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة األلية لممعطيات وجرائم تبييض األموال واالرىاب والجرائم 
 .المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرف

2
التي ائية و من قانون اإلجراءات الجز  47المنصوص عمييا في المادة لقاعدة العامة وتعتبر ىذه اإلجراءات استثناء عمى ا  

 .لمعاينة خارج األوقات المحددة قانونا في الجرائم العاديةا أوال تسمح بتفتيش 
 .333، ص  1988، دار النيضة العربية، القاىرة، شرح قانون اإلجراءات الجزائيةمحمود محمد مصطفى،   3
في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون،  اإلرىابوجرائم  اإلجرائيةلشرعية الجنائية احميودة أحمد عبد العزيز،   4

 .10، ص  2012/2013كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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نظرا لطبيعة وخصوصية جرائم الفساد فإن القواعد العامة لنظرية االختصاص غير 
كافية لمكافحتيا سيما في مرحمة البحث والتحري التي تعتبر مرحمة ىامة في جمع األدلة و 

قضائية تحقيقا لمفعالية والنجاعة في يتعين أن تتسم بالدقة و السرعة من طرف الضبطية ال
من ىذا المنطمق فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ تمديد و  مكافحة ىذا النوع من الجرائم،

االختصاص لضباط الشرطة القضائية لكامل التراب الوطني في مجال البحث و التحري في 
 .1بعض الجرائم

انون اإلجراءات الجزائية فانو يتوسع االختصاص من ق 16المادة  وبالرجوع الى نص
حالتي االستعجال واذا طمب القاضي المختص قانونا، اإلقميمي لضابط الشرطة القضائية في 

 التالية:يمتد إلى كافة دوائر اإلختصاص اإلقميمي الوطني إذا ما تعمق األمر بالجرائم كما 
الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة  وىي جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود

المعالجة لممعطيات، وجرائم تبييض األموال واالرىاب والجرائم المتعمقة بالتشريع الخاص 
 .بالصرف

عدم نص المشرع صراحة عمى جرائم الفساد في ىذه المادة إال أنيا تدخل  من غمبالر 
أن جرائم تبييض األموال تدخل ضمن  ضمن األحكام الخاصة بالجرائم المذكورة بإعتبار

جرائم الفساد، مع حتمية إرتباطيا بجرائم أخرى بما أن ناتج تبييض األموال عادة ما يكون 
من جرائم اإلختالس والرشوة، وكذا إحتمالية قيام جرائم الفساد في صورة إجرام منظم بإعتبار 

  2.رىا جرائم منظمةوز إعتباجأن المشرع الجزائري لم يحدد فئة الجرائم التي ي

أدخل جرائم الفساد ضمن إختصاص  وتجدر اإلشارة الى أن المشرع الجزائري قد
من األمر  01مكرر  24الجيات القضائية ذات اإلختصاص الموسع بموجب أحكام المادة 

المعدل والمتمم لقانون الفساد، وحدد من خالل ىذا األمر إختصاص ضباط  10-05
 في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بيا إلى كامل اإلقميم الوطني. الشرطة القضائية المحمي

                                                           
 .59، ص المرجع السابقعبد الفتاح قادري،   1
2
جامعة الجيالني ، القانونمجمة صوت ، (المتابعة الجزائية لجرائم الفساد بين الحماية والمسؤولية)محمد أمين زيان،   

 .258ص  ،2019ماي ، 01العدد ، 06المجمد بونعامة، 
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وتجدر اإلشارة الى أن االختصاص المحمي لمديوان الوطني لقمع الفساد ىو اختصاص 
مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجزائية ، نوطني إذ أن ضباطو يعممون في كامل الوط
 .1من وجوب إخطار وكيل الجميورية المختص

 المطمب الثاني: أساليب التحري الخاصة

بالطابع السري والخطير، وىي من الجرائم المعقدة التي تتطمب  تتميز جرائم الفساد
عمميات التحري بشأنيا واقتفاء آثارىا المجوء إلى أساليب تحري خاصة لتسييل جمع األدلة 

قضائية وقاضي االمر الذي جعل المشرع الجزائري يعزز اختصاصات الشرطة البشأنيا، 
من  56وبالرجوع لنص المادة التحقيق باجراءات استثنائية وآليات جديدة لمتحري والتحقيق، 

القانون مكافحة الفساد نجد أنيا نصت عمى أنو من أجل تسييل جمع األدلة المتعمقة بالجرائم 
تحري المنصوص عمييا في ىذا القانون يمكن المجوء إلى تسميم المراقب أو إتباع أساليب 

من اتفاقية األمم  50خاصة كالترصد االلكتروني واالختراق وىو ما نصت عميو المادة 
  .المتحدة لمكافحة الفساد

 الفرع األول: مفيوم أساليب التحري الخاصة 

يقصد بأساليب التحري الخاصة " تمك العمميات أو اإلجراءات أو التقنيات التي 
واشراف السمطة القضائية بغية البحث والتحري عن تتخذىا الضبطية القضائية تحت مراقبة 

الجرائم الخطيرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع األدلة عنيا والكشف عن مرتكبييا وذلك 
 2دون عمم ورضا األشخاص المعنيين.

 وتتمثل أساليب التحري الخاصة فيما يمي:

 

 
                                                           

، المرجع تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمو و كيفية سيره ل المحدد 426-11من المرسوم الرئاسي  31المادة  1
 السابق.

 .62، 65ص  ، 2010، دار اليدى، عين مميمة، الجزائية اإلجراءاتمحاضرات في قانون عبد الرحمان خمفي،  2
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 وال: الترصد االلكترونيأ

معبت الثورة ووسائل االتصال ما بين سمعي وبصري، فلقد تطورت الوسائل العممية 
التكنولوجية دورا ىاما في بروز أشكال جديدة من اإلجرام المنظم، فأصبح استخدام وسائل 
عممية حديثة ضروري من أجل مواكبة التطور والحّد من الظاىرة اإلجرامية، سعى المشرع 

نمط إجرائي لتسييل عممية جمع األدلة ل استحداثوالجزائري إلى مواكبة ىذا التطور من خالل 
المتعمقة بجرائم الفساد يتماشى وىذا التطور اليائل وعميو أقر المشرع الجزائري الترصد 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو، ونص عميو في قانون  56االلكتروني في المادة 
يل األصوات والتقاط اإلجراءات الجزائية بمصطمحات مغايرة وىي اعتراض المراسالت وتسج

 .من ق إ ج  10مكرر  65إلى  05مكرر  65الصور، وىذا في المواد 

ويعتبر الترصد اإللكتروني في حقيقتو خروجا عن األصل المتمثل في قدسية الحياة  
 . 1وىو حق الدولة في مكافحة الجريمة -الحق العام –الخاصة، فرضتو لمصمحة العامة 

المشرع الجزائري لم يعرف الترصد االلكتروني مثمما فعل في السميم المراقب، اال انو يمكن 
المجوء الى الوسائل المتعارف عمى انيا من طبيعة الترصد االلكتروني والتي من بيتيا المادة 

 المقصود بيذه المصطمحات كما يمي:مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية  65

ويتمثل في نسخ أو تسجيل المراسالت التي تتم عن طريق وسائل  :اعتراض المراسالت-أ
االتصال السمكية كالياتف الثابت، التمغرام، الفاكس، أو الالسمكية كالياتف النقال، االنترنت 

 وغيرىا من الوسائل التقنية الحديثة. 

قة فيقصد بيا وضع الترتيبات التقنية دون مواف تسجيل األصوات أو التقاط الصور: -ب
المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وتسجيل المكالمات المتفوه بو بصفة خاصة أو سرية من 
طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو 

 2.عدة أشخاص يتواجدون في أماكن خاصة

                                                           
 .240الحاج عمي بدر الدين، مر جع سابق، ص   1
 من قانون اإلجراءات الجزائية 05مكرر  65المادة   2
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تتم ويتم تسجيل األصوات عن طريق وضع رقابة عمى اليواتف، وتسجيل االحاديث التي 
عن طريقيا، كما يتم أيضا عن طريق ميكروفونات حساسة تمتقط األصوات وتسجميا عمى 

  1أجيزة خاصة وقد يتم ذلك عن طريق التقاط إشارات السمكية أو إذاعية.

فالترصد االلكتروني ىو اعتراض المراسالت التي تتم في الشكل اإللكتروني وتسجيل 
ا اإلجراء وفق الشروط والمقتضيات المنصوص األصوات والتقاط الصور، ويتم تنفيذ ىذ

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 10مكرر  65إلى  5مكرر    65عمييا في المواد من 

وتجدر اإلشارة الى ان المشرع الجزائري نظم مراقبة االتصاالت االلكترونية عبر االنترنت 
الجرائم المتصمة المتضمن القواعد الخاصة لموقاية من  04-09بموجب القانون رقم 

 بالتكنموجيات االعالم واالتصال ومكافحتيا.

 ثانيا: التسرب أو االختراق

من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحتو المجوء إلى  56أجازت المادة 
عمى نحو ما ورد  2االختراق ىو التسربو االختراق كأسموب من أساليب التحري والبحث، 

 18مكرر  65إلى  11مكرر  65النص عميو في قانون اإلجراءات الجزائية في المواد من 
 من قانون اإلجراءات الجزائية.

لقد نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو عمى االختراق دون ان يعرفو، وقد عرف 
يقصد بالتسرب  "من قانون اإلجراءات الجزائية عمى أنو  12مكرر  56التسرب في المادة 

قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية المكمف 
خاص المشتبو في إرتكابيم جناية أو جنحة بإيياميم أنو فاعل بتنسيق العممية، بمراقبة األش
 ."معيم أو شريك ليم أو خاف

                                                           
 ،07العدد  ، المركز الجامعي غيميزان،مجمة القانون، (أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد)بومدين كعيبش،  1

 .305ص  2016ديسمبر 

2
بالمغة الفرنسية نجد ان المشرع أشار الى التسرب واالختراق  12مكرر  65والمادة  56رجوع الى نص المادة بال   

 . INFILTRATION بمصطمح واحد ىو  
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وتتمثل عممية التسرب في اختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط 
الشرطة القضائية المكمف بتنسيق العممية لتنظيم إجرامي، بما يمكن من معرفة نشاطو 

ل عنصر من عناصره. وليذا الغرض يسمح لضابط أو عون اإلجرامي، وتحديد دور ك
الشرطة القضائية المرخص لو بإجراء عممية التسرب، أن يستعمل ىوية مستعارة، كما يسمح 
ليم دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، القيام بعمميات اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسميم أو 

مومات متحصل عمييا من ارتكاب الجرائم إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو مع
أو مستعممة في ارتكابيا، واستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ىذه الجرائم الوسائل ذات 

 .1الطابع القانوني أو المالي، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو االيواء أو الحفظ أو االتصال

الشرطة القضائية بارتكاب وعميو فإن إجراء التسرب ال يستمزم بالضرورة قيام ضابط 
أفعال مجرمة قانونا في األصل، وفي حالة االرتكاب أفعال مجرمة لكسب ثقة المجرمين، فإن 
المشرع قد رفع عمييا صفة التجريم واعتبرىا من األفعال المبررة، ألن الغاية من اقتراف 

ركن الشرعي الجريمة ضبط المجرمين متمبسين وليس تحقيق النتيجة اإلجرامية، كما أن ال
 14.2مكرر   65فييا منعدم طبقا لنص المادة

 ثالثا التسميم المراقب

 56ان إجراء التسميم المراقب ىو احد أساليب التحري في جرائم الفساد طبقا لممادة 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو، وىو تقنية حديثة ووسيمة فعالة لمتحري والكشف عن 

األموال غير المشروعة، كما يعد ىذا األسموب محل اىتمام األشخاص المتورطة وتعقب 
العديد من الدول من خالل االتفاقيات الثنائية واإلقميمية المتعمقة بالجوانب األمنية ومكافحة 

 .3الجريمة المنظمة

                                                           
1
 corinne renault-brahinsky, procédure pénale, gualino éditeur, paris, 7e édition 2006, p 131 

األستاذ الباحث لمدراسات  عمر، إجراءات المتابعة والجزاء في جريمة االختالس في التشريع الجزائري مجمة حطاطاش  2
 .805، ص 2021، ديسمبر 02، العدد 06القانونية والسياسية، المجمد 

مجمة  ،(-جامكافحة جريمة المخدرات نموذ-التنظيم القانوني لمتسميم المراقب لمعائدات االجرامية، )مراد بن صغير  3
 .279ص ، 2013، 1، العدد 10، جامعة البحرين، المجمد الحقوق
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في الفقرة ك من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحتو بأنو:''  02وقد عرفتو المادة 
ي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوىة بالخروج من اإلقميم الوطني أو اإلجراء الذ

المرور عبره أو دخولو بعمم السمطات المختصة وتحت مراقبتيا، بغية التحري عن جرم ما 
وكشف ىوية األشخاص الضالعين في ارتكابو''، ويستشف من ىذه المادة أن التسميم المراقب 

 ، وقد يكون وطني وقد يكون دولي. قد يكون لألشخاص وقد يكون لألشياء

وقد جاء ىذا التعريف إلجراء التسميم المراقب متوافقا مع التعريف الوارد في الفقرة ط 
 .2003من المادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

النيائية وعميو فان اليدف من المجوء الى التسميم المراقب ىو التعرف عمى الوجية 
لألشياء أو األموال المشبوىة أو المتحصمة من جريمة، لمتعرف عمى األشخاص الضالعين 

  .في الجريمة والقبض عمييم

 الفرع الثاني: ضوابط المجوء الى أساليب التحري الخاصة. 

وبالنظر لطبيعة ىذه العمميات وبصفيا إجراءات غير عادية، فإن المشرع أّقر العمل 
 .كميةوش مصمحة العامة ولكن وفقا لضوابط موضوعيةبيا مراعاة لم

 الضوابط الموضوعية أوال:

عمى الرغم من إقرار المشرع ألساليب تحري قد تمس بحرمة الحياة الخاصة، اال انو 
 ال يمكن المجوء الى ىذه اإلجراءات اال اذا توافرت الضوابط الموضوعية التالية:

 جرائم الفسادعن يكون اإلجراء من أجل التحقيق أو التحري  أن -أ

يتم المجوء الى أساليب التحري الخاصة بمناسبة جرائم محددة عمى سبيل الحصر  
وىي جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة 
المعالجة اآلية لممعطيات وجرائم تبييض األموال وجرائم اإلرىاب وجرائم الصرف وكذا جرائم 

 الفساد.
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م ىذه اإلجراءات اذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتمبس بيا أو ويجب أن تت
من  5مكرر 65لمادة ، وىو ما نصت عميو ا1التحقيق اإلبتدائي الذي يجريو قاضي التحقيق 

 قانون اإلجراءات الجزائية.

 العمميات  هبيذقيام لم فةالجية المكم -ب

 15الشرطة القضائية بمفيوم المادة تتم العمميات المذكورة أعاله من طرف ضباط 
من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البمدية 

ة، باإلضافة الى مساعدي ضباط الشرطة القضائية وىم االعوان الذي جاء العتبارات عممي
مسؤولية ضباط  يمارسون مياميم تحت فاألعوانمن نفس القانون،  20ذكرىم في المادة 

 .2الشرطة القضائية المكمفين بتنسيق العممية وتصدر باسميم

كما يجوز لوكيل الجميورية وقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المناب طبقا 
من قانون إجراءات الجرائية في عممية الترصد االلكتروني، أن يسخر  08مكرر  65لممادة 

ومية أو خاصة مكمفة بالمواصالت السمكية أو كل عون مؤىل لدى مصمحة أو وحدة عم
من قانون  5مكرر  65الالسمكية لمتكفل بالجوانب التقنية لمعمميات المذكورة في المادة 

 .االجراءات الجزائية

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد رخص قاضي التحقيق باإلشراف عمى المراقبة 
المباشرة ليذه العمميات تتم في إطارىا الشرعي ووفقا لمقتضيات القانون، فال مجال لتركيا 
بين أيدي ضباط الشرطة القضائية تنفيذا وٕاشرافا ألن ميوالت الشرطي تتجو بصفة عامة نحو 

ت أكثر من البحث عن أدلة النفي وىو ما قد يترتب عميو تجاوزات في البحث عن أدلة اإلثبا
 الحقوق والحريات الخاصة.

 

                                                           
 .16عبد الرحمان خمفي، مرجع سابق، ص  1
، كمية مجمة دفاتر السياسة والقانون، (التسرب كأسموب من أساليب التحري في قانون اإلجراءات الجزائية)ىدى زوزو،  2

 .120، ص 2014جوان ، 11العدد الحقوق والعموم السياسية، جامعة ورقمة، الجزائر، 
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 الضوابط الشكمية:ثانيا:   

وىي تمك الشروط التي إن تركت كميا أو بعضيا اعتبر اإلجراء باطال وتتمثل ىذه  
 يمي: الشكميات فيما

 االذن القضائي-أ 

يجوز لوكيل الجميورية لضرورات التحري، أثناء مرحمة التحريات األولية التي تجرييا 
الضبطية القضائية، سواء كانت الجريمة متمبسا بيا أو ليست كذلك، أن يأذن بموجب المادة 

من قانون اإلجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية وتحت مراقبتو، المجوء  5مكرر  65
من قانون الوقاية من الفساد  56التحري المنصوص عمييا في المادة أساليب  أحدالى 

 .1ومكافحتو

وأثناء مرحمة التحقيق االبتدائي، أجاز المشرع أيضا لقاضي التحقيق المجوء إلى ىذا 
اإلجراء بعد اخطار وكيل الجميورية، عن طريق اإلذن لضابط الشرطة القضائية الذي ينيبو 

 2روط واألوضاع التي يتم تنفيذه في مرحمة التحريات األولية.ضمن نفس الش وتحت مراقبتو،

وري لصحة العمميات التي يباشرىا ضابط الشرطة القضائية، ر يعد اإلذنِ قضائِي ض
فالبد عمى الضابط الحصول عمى إذن مسبق من وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق 

 إجراءات المتابعة القضائية.المختص، وعدم الحصول عمى ىذا االذن يترتب عميو بطالن 

يجب أن يتضمن اإلذن في أسموب الترصد االكتروني كل العناصر التي تسمح 
بالتعرف عمى اإلتصاالت المطموب التقاطيا كتحديد رقم الياتف واسم المشترك واألماكن 

. وفي 3المقصودة سكنية أو غيرىا والجريمة التي تبرر المجوء إلى ىذه التدابير ومدتيا

                                                           
  .115، ص المرجع السابق، التحقيق القضائيسن بوسقيعة، أح 1
الجزائر،  ،04ط  ، دار اليومة لمطباعة والنشر والتوزيع،مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،  2

  134، ص 2009
الباحث  األستاذمجمة ، (االختصاصات االستثنائية المخولة لجيات المتابعة والتحقيق بشأن جرائم الفساد)، حزيط محمد 3

 .367، ص 2020، سنة 2، العدد  05، المجمد لمدراسات القانونية والسياسية 
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رب يذكر في االذن الجريمة التي تبرر المجوء الى ىذا االجراء وىوية ضابط الشرطة التس
 .1القضائية الذي تتم العممية تحت مسؤوليتو

أربعة أشير، ويجوز لمقاضي الذي  04يسمم االذن مكتوبا ومسببا لمدة أقصاىا 
ديدىا لمدة رخص باجرائيا ان يأمر في أي وقت بوقفيا قبل انقضاء المدى المحددة، او تم

 أشير عمى األكثر ضمن نفس الشروط الشكمية والزمنية. 04

 ضر بتمك العممياتير محتحر  -ب

يّحرر ضباط الشرطة القضائية محضر عن كل عممية يقومون بيا، ينقل فيو  
 .2مجريات العممية التي قام بيا منذ بدايتيا الى نيايتيا ويرسمو الى القاضي المختص

القضائية ان يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية ىذه يجب عمى ضابط الشرطة 
العمميات واالنتياء منيا، كما يجب ان يتضمن المحضر كل عممية اعتراض وتسجيل 
المراسالت وكذا عن عمميات وضع الترتيبات التقنية وعمميات االلتقاط والتثبيت والتسجيل 

لقضائية تقريرا يتضمن ، وفي التسرب يحرر ضابط الشرطة ا3الصوتي أو السمعي البصري
العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تمك التي قد تعرض لمخطر أمن الضابط أو العون 

 .4المتسرب وكذا األشخاص المسخرين

من قانون اإلجراءات الجزائية عمى ضابط الشرطة  10مكرر  65كما أوجبت المادة 
و المحادثات المسجمة أر القضائية ان يقوم بوصف أو نسخ جميع المراسالت أو الصو 

 والمفيدة في اظيار الحقيقة في محضر يودع بالممف.

                                                           
 ة.من قانون اإلجراءات الجزائي 15مكرر  65المادة   1

، دار المطبوعات الجامعية، الجوانب الموضوعية في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادسميمان عبد المنعم،   2
 .136، ص 2006اإلسكندرية، 

 ، المرجع السابق.من قانون اإلجراءات الجزائية 9مكرر  65المادة   3
 ، المرجع السابق.من قانون اإلجراءات الجزائية 13مكرر  65المادة   4
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 المبحث الثاني: التحقيق القضائي النيائي

عمى جيات الحكم  اذا كانت جيات التحقيق تقوم بجمع األدلة والقرائن وٕاحالة الممف
فحص و تمحص كل ما جاء في ، فان ىذه األخيرة تقوم بمن أجل الفصل فييا طبقا لمقانون

و الشيود  األطرافممف القضية وىو ما يعرف بالتحقيق النيائي الذي يقتضي إعادة سماع 
يتعمق  وألن االختيارالتحقيق النيائي واجب عمى المحكمة و ليس عمى سبيل راء، و والخب

 .بالنظام العام

والدعوى  فالمحكمة ىي المختصة باجراء التحقيق النيائي في جمسة المحاكمة
 المطروحة عمييا والتحقيق باألدلة المعروضة عمييا وفحصيا جيدا.

وسنحاول التطرق في ىذا المبحث الى إجراءات الحكم في جرائم الفساد )المطمب األول( ثم 
 الى صدور الحكم وطرق الطعن فيو )المطمب الثاني(.

  المطمب األول: اجراءات الحكم في جرائم الفساد

وتقوم عمى جممة من  اإلجراءاتي جميع التشريعات بمجموعة من تمر المحاكمة ف
تصح دونيا، وىذا من أجل تكريس عدالة حقيقية وقد نص  الالمبادئ الضرورية التي 

ين في العالم عمى مجموعة من المبادئ الواجب عر باقي المشر ائري عمى غر االمشرع الجز 
 ة.و مراعاتيا أثناء سير المحاكمة لتحقيق العدالة المرج

وقبل التطرق الى مبادئ سير المحاكمة، يجب التعرف عمى طرق اتصال جيات 
 الحكم بالدعوى التي تم التطرق الييا في الفصل األول.

 الفرع األول: طرق اتصال جيات الحكم بالدعوى 

يقصد بطرق اتصال جيات الحكم بالدعوى الجزائية ىي الوسيمة او االجراء القانوني 
الذي يتم بموجبو تقديم المتيم الى المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية، وحضوره 
الى الجمسة المحددة التي ستقع المرافعة والتحقيق بشأن الجريمة المنسوبة اليو بقصد الوصول 
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ه الوقائع الجرمية واثبات اسنادىا اليو، ثم ادانتو بو وعقابيا عمييا، والى عدم الى اثبات ىذ
 اثبات ذلك والحكم ببراءتو.

المتعمق بالوقاية من  06/01تعتبر جرائم الفساد المنصوص عمييا في القانون رقم 
الفساد ومكافحتو ذات وصف جنحي وتطبق عمييا القواعد العامة في رفع الدعوى عمى 

من قانون اإلجراءات  333الجنح بإحدى الطرق المنصوص عمييا في المادة محكمة 
 الجزائرية، والتي سنتطرق الييا وفق الترتيب التالي:

 : أوال أمر اإلحالة عمى قسم الجنح

يمكن اتصال محكمة الجنح بجريمة من جرائم الفساد عن طريق أمر إحالة الييا من 
من قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى  339جيات التحقيق، وذلك طبقا لنص المادة 

أن الدعوى تحال الى محكمة الجنح عن طريق الجية القضائية المنوط بيا التحقيق 
 .1القضائي

تتمثل جيات التحقيق في قاضي التحقيق الذي سبق وطمب منو وكيل الجميورية 
كافية يمكن محاكمة  أن ىناك أعباء بعد انتيائو من التحقيقتوصل اجراء تحقيق رسمي، و 

المادة  ألحكامالمتيم من أجميا، أمر بإحالة الممف أمام قاضي الجنح لمحاكمة المتيم طبقا 
الجزائية، التي تنص عمى أنو " إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون  اإلجراءاتمن قانون  164

مع أمر ، ويرسل قاضي التحقيق الممف " مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى لممحكمة
اإلحالة الصادر عنو الى وكيل الجميورية، ويتعين عمى ىذا األخير ان يرسمو بغير تميل 
الى قمم كتاب جية القضائية ويقوم بتكميف المتيم بالحضور في اقرب جمسة قادمة أمام 

 . 2الجية القضائية المختصة

                                                           
1
، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أكمي قضاء التحقيق في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريحمودي ناصر،   

 .44، ص 2014محند أولحاج، البويرة، 
2
 . 275، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،   
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م أمام محكمة سمطة إحالة المتيكما تتمثل جيات التحقيق في غرفة االتيام، التي ليا 
في جرائم الفساد تصدر غرفة ، و الجزائية تمن قانون اإلجراءا 196طبقا لممادة  الجنح

الصادر  بمناسبة استئناف النيابة أمر انتفاء وجو الدعوىاالتيام أمر إحالة عمى محمة الجنح 
م ، ذلك أنو عمى اعتبار أن جرائم الفساد ىي جرائم ذات طابع جنحي، ليتعن قاضي التحقيق

في النياية إعادة الممف أمام وكيل الجميورية الذي يعمل عمى جدولة الممف أمام قسم الجنح 
 .1، وتكميف المتيم بالحضور لمجمسةبالمحكمة

 ثانيا: التكميف بالحضور

يتصل المتيم في جرائم الفساد البسيطة التي ال تحتاج إلى تحقيق بالمحكمة، عن 
أمام محكمة الجنح وىو ما يسمى بطريق االستدعاء طريق تسميمو تكميف بالحضور لممثول 

  من قانون اإلجراءات الجزائية. 334-333المباشر طبقا لممادتين 

يعتبر التكميف بالحضور الطريقة التي تمارسيا النيابة العامة لتمكين المتيم الغير 
ن موقوف أو المحبوس من الحضور إلى جمسة المحاكمة خالل الوقت المناسب وتمكينو م

 .2الدفاع عن نفسو 

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية لممدعي المدني بأن  337لقد أجازت المادة 
يكمف المتيم مباشرة بالحضور أمام المحكمة لمحاكمتو في حاالت محددة عمى سبيل 

حرمة منزل، القذف، إصدار صك  الحصر وىي: ترك األسرة، عدم تسميم الطفل، إنتياك
بدون رصيد وفي الحاالت األخرى، وعميو يمكن اتصال المحكمة بجرائم الفساد عن طريق 
ىذا االجراء، بشرط ان يتحصل المدعي المدني عمى ترخيص من النيابة العامة، وبالتالي، 

لك فإن أي شخص متضرر من جرائم الفساد ولو مصمحة يمكن أن يتقدم بإدعاء مدني بذ

                                                           
1
 75-74-73 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  

2
 .78عبد العزيز سعد، المرجع نفسو، ص   
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أمام الجيات المختصة، وال بد من إحترام اإلجراءات الشكمية الالزمة لقبول ىذا اإلدعاء 
  .1شكال، حتى يتم النظر في الدعوى من طرف محكمة الجنح

 المثول الفوريثالثا: 

نص المشرع ىو اجراء من إجراءات إحالة ممف الدعوى عمى جيات الحكم، وقد  
الممف  إلحالةالذي كان تستعممو النيابة  اإليداعجراء إلئري عمى المثول الفوري كبديل االجز 

المؤرخ في  15/02أمام محكمة الجنح في حالة الجنحة المتمبس بيا، وذلك بموجب القانون 
مكرر وما يمييا  339المواد  المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية في 2015يوليو  23

 .الجزائية جراءاتاإلمن قانون 

الممف المتعمق بجريمة من جرائم الفساد متى  إلحالة الإجراء المثول الفوري يعد سبيف
 وىي: 2مكرر 339طبقا لممادة  توفرت شروطو

تخضع القضية إلى إجراء  ال أن، و 3ان تكون الواقعة عبارة عن جنحة متمبس بيا  
الن القانون لم يفرض فييا عمى وكيل  في جرائم الفساد ال يكونىذا الشرط و تحقيق قضائي 

عدم تقديم المتيم لضمانات كافية  الجميورية اتباع إجراءات معينة، والشرط األخير ىو
، والذي يخضع لمسمطة التقديرية لوكيل الجميورية الن المشرع لم يحدد لممثول أمام القضاء

 مفيوم الضمانات الكافية.

                                                           
1
 .91، ص  مرجع السابقاوىايبية،  اهللعبد   

2
"يمكن في حالة الجنح المتمبس بيا اذا لم تكن القضية تقتضي اجراء تحقيق قضائي،  مكرر تنص عمى أنو: 339المادة   

 اتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عمييا في ىذا القسم...."
توصف الجناية او الجنحة بأنيا  : "عمى أنوحاالت التمبس، والتي تنص من قانون اإلجراءات الجزائية  41حددت المادة   3

كما تعتبر الجناية او الجنحة متمبسا بيا اذا كان الشخص  .في حالة تمبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابيا
المشتبو في ارتكابو اياىا في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعو العامة بالصياح او وجدت في حيازتو أشياء أو 

او جنحة وقعت و  و تتسم بصفة التمبس كل جناية .وجدت آثار أو دالئل تدعو إلى افتراض مساىمتو في الجناية او الجنحة
لو في غير الظروف المنصوص عمييا في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنيا 

 يا".عقب وقوعيا و بادر في الحال باستدعاء أحد ضابط الشرطة القضائية إلثبات
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لشخص المقبوض عميو بالجنحة المتمبس بيا أمام وتتم إجراءات المثول الفوري بتقديم ا
وكيل الجميورية الذي يقدم ضمانات كافية لمثولو أمام القضاء، ويمكن لمشخص أن يستعين 

من طرف وكيل الجميورية بحضور محاميو ويخضع ىذا األخير قبل  استجوابوبمحامي ويتم 
كم، كما يمكن لممتيم أن محاكمتو تحت الحراسة األمنية إلى غاية مثولو أمام قاضي الح

ىذا الحق تمنحو المحكمة ميمة ثالثة أيام عمى األقل، ويمكن  استعمل واذايحّضر دفاعو 
تأجيل القضية إلى أقرب جمسة ممكنة من طرف المحكمة إذا لم تكن مييئة لمحكم فييا، كما 

عو تحت أحد التدابير ضد المتيم إما تركو حرا، أو وض اتخاذيحق ليا تأجيل القضية مع 
   .1ىذه األوامر استئنافالرقابة القضائية، أو وضعو في الحبس المؤقت، كما ال يجوز 

تجدر اإلشارة الى ان األمر الجزائي يعتبر من إجراء من إجراءات المتابعة التي 
تتخذىا النيابة وفق مالئمتيا اإلجرائية عند إخطار المحكمة بالقضية، إال أّنو ال ينطق عمى 

الفساد باعتبارىا جرائم خطيرة وتكون العقوبة فييا مشددة، وال تنطبق عمييا شروط جرائم 
  .2مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية 380االمر الجزائي المنصوص عمييا في المادة 

جراءات سير المحاكمة  الفرع الثاني: مبادئ وا 

صوص عمييا في تخضع جرائم الفساد لإلجراءات المقررة وفقا لمقواعد العامة المن
قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية من حيث المبادئ التي تحكم المحاكمة، إجراءات 

 سير المحاكمة.

  أوال: المبادئ العامة لممحاكمة:

نظرا ألىمية المحاكمة فقد وضع القانون قواعد عامة تمتزم بيا الجيات القضائية، أيا 
كان نوعيا أو درجتيا من شأنيا حماية الحقوق والحريات الفردية سواء كان المتيم بجريمة 

                                                           
1
 .42ص  2017، 03، دار ىومة، ط د القضائيقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى ضوء االجتيانجيمي جمال،   

2
: " يمكن ان تحال من طرف وكيل الجميورية عمى محكمة الجنح وفقا لإلجراءات  مكرر تنص عمى أنو 380المادة   

 المنصوص عمييا في القسم، الجنح المعاقب عنيا بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين....."
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من جرائم الفساد، أو أية جريمة أخرى من جرائم القانون العام، وتتمثل ىذه المبادئ فيما 
  يمي:

األصل أن جمسات المحاكمة بالنسبة لجرائم الفساد عمنية، ويقصد  نية الجمسات:أ_ عال 
بالعالنية أن يسمح لمجميور حضور المحاكمة فال يقتصر الحضور عمى المعنيين بالقضية 

 .1سواء كانوا متيمين أو ضحايا أو محامين بل يتعداه الى كافة الناس

جمسة سرية  يف تجرى المحاكمةأن  جوزيفإنو واستثناء  األصلوٕاذا كانت العمنية ىي 
يكون في جمسة كم حأن النطق بال رالعمنية ما ىو خطر عمى النظام العام، غي فيإذا كانت 

 ،2الجزائية اإلجراءاتمن قانون  285ويجد ىذا المبدأ أساسو في نص المادة ، عمنية دائما
الذي صادقت  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن  10وىو تكريس لما جاءت بو المادة 

   .1963من دستور  11عميو الجزائر بموجب المادة 

من قانون اإلجراءات الجزائية عمى شفاىية  353لقد نصت المادة  ب_ شفاىية المرافعات:
أن تتم مناقشة الدفوع  المرافعاتبشفاىية  والمخالفات، يقصد المرافعات أمام محكمة الجنح

إلى أوارق  وفي معرض الجمسة، واستنادا ابة العامة شفاىةصوم وطمبات النيخقدميا ال يالت
جوز ي الو  الدعوى والمحاضر المقدمة من قبل جية التحقيق أو من قبل النيابة العامة،

ناقشة محصمت ال يرافعات والتممعرض ال يقدمة فمال األدلةعمى  قراره إال يلمقاضي أن يبن
  .3فييا

إجراءات المحاكمة في مواجية الخصوم، أي في أن تقع  يجب ج ــــ حضور الخصوم:
حضورىم لذلك أوجب المشرع إعالم الخصوم بتاريخ الجمسة حتى يتمكنوا من 

  ٕواجراء التحقيق النيائي في مواجيتيم واال أخل بحقوقيم. الحضور
                                                           

1
مرحمة جمع االستدالالت، سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة -اإلجراءات الجنائية محمد زكي أبو عامر،   

 .791، ص 2010، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، بيا، والتحقيق والحكم والطعن الصادر في الدعوى الجنائية
عمنيتيا خطر عمى النظام  فييكن  لمرافعات عمنية ما معمى ما يمي: "التنص جزائية لا اإلجراءاتمن قانون  285ادة مال  2

أن لمرئيس أن  رغي ،جمسة عمنية يسة سرية فجمحكمة حكميا القاضي بعقد اللملة تصدر ااحلىذه ا في، و واآلدابالعام 
 ".جمسة عمنية فيوضوع مال يكم فلحصدور ا تعينجمسة لجمسة وٕاذا تقررت سرية الظر عمى القصر دخول احي

3
 . 323عمي بدر الدين، المرجع السابق، ص الحاج   
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التي يقدمونيا  األدلةيتعين عمى أطراف الخصومة الحضور من أجل سماع أقواليم ومناقشة ف
ئية نجد أنو يتطمب االجز  اإلجراءاتوٕابداء دفوعيم في مواجية الشيود، وبالرجوع لقانون 

يجب أن ينوب عنو محام أو وكيل،  الحضور المتيم شخصيا بالنسبة لمدعوى العمومية، و 
طراف األ غوتبميأما المسؤول المدني والمدعي المدني يمكن أن يمثميما محامي في الجمسة، 

ع عمى الممف وٕاحضار أية أدلة أو الالحضور يتيح ليم فرصة الدفاع عن أنفسيم، واطب
 .1ايجوز لرئيس الجمسة حرمان المتيم مني الشيود وىي حقوق مطمقة 

إن إجراءات التحقيق النيائي أمام محكمة الجنح يتم تدوينيا  د _ تدوين إجراءات المحاكمة:
أمين الضبط القيام نون اإلجراءات الجزائية، ويقوم من قا 236في ورقة الجمسة طبقا لممادة 

بتحرير محضر الجمسة تحت إشراف رئيس المحكمة ويشتمل المحضر عمى تاريخ الجمسة، 
وتبيان ما إذا كانت الجمسة قد انعقدت سرية أو عمنية وأسماء التشكيمة من قضاة وأمين 

راف وكذا دفاعيم وتصريحات كل واحد منيم مع ضرورة طألالضبط وممثل النيابة وأسماء ا
 .2لتماسات المقدمة أثناء نظر الدعوىالالتي تمت و الطمبات و ا اإلجراءاتتدوين كامل 

 إجراءات المحاكمة:ثانيا: 

 اإلجراءاتتمر المحاكمة في جرائم الفساد كغيرىا من الجرائم الجنحية بمجموعة من  
ترتيب إجراءات المحاكمة بحسب ما استقر عميو العمل القضائي يمكن ، و حتراماال الواجبة
 :كما يمي

حسب ما جرى بو عرف العمل القضائي  طراف:األن افتتاح الجمسة والمناداة عمى إعال  -أ
فإن دق الجرس ودخول التشكيمة المتمثمة في القاضي، وممثل النيابة وأمين الضبط ىي أولى 

لمحضور بالجموس، ويعمن عمى افتتاح  اإلذنالرئيس  مراحل افتتاح الجمسة ويعطي بعدىا
ئري تفتح الجمسة"، لتنطمق المحاكمة منذ ىذه المحظة فيأمر االجمسة بقولو " باسم الشعب الجز 

                                                           
1
 .284-283عبد الفتاح قادي، المرجع السابق، ص  

2
 .581 ص ،المرجع السابق ،مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريحزيط،  محمد 
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ومحامييم مع العمم أن ىناك بعض  األطرافأمين الضبط بالمناداة عمى رقم الممف و 
  .1أنفسيمالقضاة يفضمون المناداة عمى رقم القضية وأطرافيا ب

وبعد المناداة عمى األطراف يتحقق القاضي من حضور األطراف والشيود والخبير 
والمترجم عند االقتضاء، وأن الغائب منيم قد تم استدعاءه بصفة صحيحة، وان القضية 

 .2جاىزة لممحاكمة

يقوم الرئيس بعد ذلك باستجواب المتيم حول ىويتو تجنبا لتشابو  استجواب المتيم: -ب
، حيث يتأكد من اسمو ولقبو وموطنو ومكان والدتو واسم والديو ناليوية مع أشخاص آخري

 ومدى تطابق تصريحاتو مع األوراق الرسمية المرفقة بالممف.

بعد أن يتأكد القاضي من ىوية المتيم يبمغو بالتيمة الموجية لو والنص القانوني الذي 
عن الوقائع  دفوعوو  يستمع الى تصريحاتو، ثم تمت متابعتو بو، ويعتبر ىذا حقا لممتيم

فاالستجواب ، عتراف بالوقائع المنسوبة لو كما يمكنو إنكارىاالمنسوبة اليو، ويمكن لممتيم اال
رأيو فييا ثم مناقشتو تفصيال في  بإبداءىو مراجعة المتيم بالتيمة المنسوبة اليو أو مطالبتو 

أدلة اثباتا أو نفيا كمحاولة لكشف الحقيقة، ويعد استجواب المتيم بداية إجراءات التحقيق 
 .3النيائي في جمسة المحاكمة

من استجواب المتيم باستجواب  االنتياءيقوم القاضي بعد  :سماع الضحايا والشيود -ج
ئم اوتحديد الضرر الذي أصابو، غير أنو في جر بسات وظروف الجريمة الضحية عن مال

الجريمة تقوم بتجاوز  نأليكون لمضحية أي دور في إثبات الجريمة،  الفساد فعادة ما ال
نصوص قانونية سواء بفعل ما ىو مخالف لمقانون أو بعدم فعل ما يستوجب القانون فعمو، 

بالتالي فدور الضحية عادة وىي مسائل تخضع لتقدير ورقابة القاضي الفاصل في الدعوى، و 

                                                           
1
 . 285عبد الفتاح قادري، المرجع السابق، ص   

2
 .48، ص 2014، 01، دار ىومة، الجزء  والمخالفاتدليل قضاة الحكم في الجنح نجيمي جمال،   

3
 .198-197، المرجع السابق، ص مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،   
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المحاكمة، والتأسس طرفا مدنيا وٕابداء التماساتو الرامية حصرا إلى  يتمثل في الحضور لجمسة
  .1التعويض

 بشيادتو، لإلدالءمن سماع الضحية بإحضار الشاىد  االنتياءيأمر الرئيس عند 
التحقيق النيائي الشيود ىم آخر طرف يتم سماعو من طرف المحكمة، وسماع الشيود أثناء ف

بجمسة المحاكمة يعتبر إجراء جوىريا عمى اعتبار أن كل ما تم من إجراءات عمى مستوى 
الضبطية القضائية ىو تمييد لجمسة المحاكمة ولممحكمة سمطة واسعة في تقدير شيادة 

 .2الشيود

بعد االنتياء من مرحمة االستجوابات والتحقيق النيائي في الجمسة، تأتي  المرافعات: -د
مرحمة المرافعات وىي مخصصة لدفاع كل طرف عن موقفو وتقديم ما لديو من حجج 

من قانون  353وبراىين تعزز موقفو أو تضعف موقف خصمو، وقد نظمتيا المادة 
طمباتو او مرافعة دفاعو ان وجد، ثم اإلجراءات الجزائية، فتسمع اقوال المدعي المدني في 

 .3مرافعة ممثل النيابة، وأخيرا مرافعة دفاع المتيم

وتجدر اإلشارة الى انو بعد االنتياء من مرافعات تعطى الكممة األخيرة لممتيم ودفاعو 
 من قانون اإلجراءات الجزائية.  03الفقرة  353طبقا لممادة 

 لصادرة طرق الطعن في األحكام ا المطمب الثاني:

لقد اعتبر الدستور الجزائري الحريات األساسية وحقوق اإلنسان تراثا مشتركا بين 
جميع المواطنين، وقد كفل حق الطعن في األحكام الجزائية بموجب أحكامو ولكن بطريقة 

من الدستور التي تنص عمى أنو " ينظر القضاء في  161ضمنية، فبالرجوع إلى نص المادة 
من الدستور التي جاء في فحواىا  171السمطات اإلدارية"، ونص المادة الطعن في قرارات 

 مايمي " تمثل المحكمة العميا الييئة المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم ..."
                                                           

، العدد  09، المجمد مجمة الواحات لمبحوث و الدراسات، المركز اإلجرائي لمضحية أثناء المحاكمةبن بوعبد اهلل وردة،   1
 .211، ص  2016غرداية، ، جامعة 01
 .42، ص 2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ةاستجواب الشيود في المسائل الجنائيمحمود صالح العادلي،   2
3
 . 116، المرجع السابق، ص دليل قضاة الحكم في الجنح والمخالفات نجيمي جمال،  
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األحكام القضائية ضمانة رئيسية لتحقيق العدالة، فالقاضي ميما اتسعت في الطعن ويعتبر 
ومن  ،1إنسان غير معصوم من الخطأ فكل ابن ادم خطاءثقافتو وتأكدت نزاىتو فانو 

المتعارف عميو فقيا إن طرق الطعن ىي وسائل قانونية خوليا المشرع لمخصوم في الدعوى 
حكم أو قرار قضائي في غير بمقتضاىا يمكنيم رفع ما أصابيم من ضرر ناتج في 

النظر في موضوع الدعوى إما إعادة  القانونية ويترتب عمى استعمال ىذه المكنة، 2صالحيم
   . 3وٕاما االقتصار عمى تصحيح ما شاب ىذا الحكم من عيوب  الصادر في الحكم كمية،

طرق الطعن العادية )الفرع  وقد اخذ المشرع اإلجرائي بنوعين من طرق الطعن:
وىذا ما سنحاول تبيانو اثر دراستنا ، وطرق الطعن غير العادية )الفرع الثاني( األول(

  .طرق الطعنلمختمف 

 طرق الطعن العادية  الفرع األول:

ن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى أىي التي أجاز فييا القانون لكل خصم بو 
سواء كان العيب موضوعيا أو قانونيا  أيا كان العيب الذي ينعاه عمى الحكم، العمومية،

 وطرق الطعن العادية ىي المعارضة واالستئناف.

 أوال: المعارضة:

 تعريفيا:-أ

يعرفيا الفقو بأنيا إجراء رسمو القانون لمطعن ولمراجعة األحكام الغيابية التي كانت قد 
صدرت في غياب المتيم، ولم يكن قد تمكن من ممارسة حقو في الدفاع عن نفسو، وىو 

                                                           
1
 .172ص، 1996، مطبعة الزمان، بغداد، -الخاص القسم -شرح قانون العقوبات عمر فخري عبد الرزاق الحديثي،  

 ص، 1999، 01ط  المؤسسة الوطنية لمكتاب، ،اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري موالي ممياني بغدادي،  2
453. 

المعارضة واالستئناف ودورىما في الوصول لمحكم العادل في ظل قانون اإلجراءات الجزائية ) بن عودة مصطفى،  3
 .392ص ،2017، 01عدد  ،الجزائر ،جامعة غرداية ،الواحات لمبحوث والدراسات ةمجم ،(الجزائري
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ييدف إلى ضمان مبدأ المواجية بين الخصوم، مما يسمح لممتيم بمراجعة أسباب اتيامو 
 .1ودفوعو بتقديم حججو

فقد منح المشرع المتيم الذي صدر حكم غيابي ضده ولم يحضر المحاكمة حق 
المعارضة إلبداء دفاعو أمام المحكمة المختصة، والطعن بالمعارضة طريق عادي غير 
ناقل، إذ أن الطعن بالمعارضة ينظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع 

ف الدعوى أمام المحكمة إلجراءات نظر المعارضة وذلك احتراما لمبدأ حضور جميع أطرا
 القضية وتحقيقا لإلنصاف والعدالة بين األطراف . 

 األحكام التي يجوز فييا المعارضة ومجاليا:-ب

إن مجال المعارضة يشمل األحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات 
تعديل الذي اجري عمى قانون الصادرة من محكمة الجنايات االبتدائية واالستئنافية بمقتضى ال

، الذي الغي العمل باتخاذ 07-17بموجب القانون  2017اإلجراءات الجزائية في سنة 
إجراءات التخمف عن الحضور وكرس طريق الطعن بالمعارضة، سواء يكون صادرا من 

ى المحكمة الجزائية االبتدائية او جية االستئناف كالغرفة الجزائية بالمجمس القضائي، او حت
  2بالنسبة لمقسم األحداث بالمحكمة أو غرفة األحداث بالمجمس القضائي.

قانون اإلجراءات الجزائية "تطبق إجراءات التبميغ  320حيث نصت في المادة  
من ىذا القانون، باستثناء األحكام  413إلى  409والمعارضة المنصوص عمييا في المواد 

 .3المتعمقة بانقضاء الدعوى العمومية "

 

 

                                                           
 .526ص ،المرجع السابق عبد الرحمان خمفي،1

 .460ص ،المرجع السابق موالي ممياني بغدادي،  2
، ضمانات المتيم في مرحمة المحاكمة عمى ضوء قانون االجراءات الجزائية الجزائري ،بوشتاوي حميم وبن عمي مروان  3

 .62ص  2017/2018 مذكرة ماستر في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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 الطعن بالمعارضة وتأثيره عمى حق المتيم في محاكمة عادلة:-ج

الغيابية التي تصدرىا المحكمة في  باألحكامضمان حق المتيم في الطعن  أىميةتبرز 
وبالتالي فان جريان المحاكمة في غيبتو  غيبة المتيم لسبب ما حال دون حضوره لممحاكمة،

 ضمانات  أىمبحقو في الدفاع عن نفسو مما يفوت عميو  إخالل إلىسيؤدي 

المحاكمة العادلة وخاصة حالة عدم توكيل المتيم لمحام يتولى الدفاع عنو استنادا لنص 
  .1ج من ق ا 409المادة 

 ثانيا: االستئناف:

 أ_تعريفو:

يعتبر االستئناف طريق طعن عادي في األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية 
كانت حضورية أو غيابية، حيث يخول ىذا اإلجراء النظر من جديد في موضوع  سواء

، ويأخذ التشريع الجزائري 2الدعوى أمام المجمس القضائي قصد إلغاء ىذه األحكام أو تعديميا
من الدستور، التي  160/2بنظام مبدأ التقاضي عمى درجتين المكرس دستوريا طبقا لممادة 

ضي عمى درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقيا"، تنص "يضمن القانون التقا
والمكرس قانونيا حسب فقرة ثامنة من المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية معدلة 

 07.3-17بموجب القانون 

وقد عرفو الفقو بأنو إجراء يسمح لممتيم بالمجوء إلى جية قضائية أعمى بغرض تنظيم 
صادرة بصفة ابتدائية عن المحاكم الدرجة األولى، بقصد تعديميا أو ومراجعة األحكام ال

إلغائيا بغرض تصحيح ما يمكن أن يكون قد تضمنو من أخطاء موضوعية أو إجرائية أو 
  4قانونية.

                                                           
 .64ص بوشتاوي بوعالم وبن عمي مروان، المرجع السابق،  1
 . 475ص ،مرجع السابقال موالي ممياني بغدادي،  2
 528ص ،سابقالمرجع  عبد الرحمان خمفي،  3
 .66بوشاوي بوعالم وبن عمي مروان، المرجع السابق، ص   4
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 األحكام التي يجوز استئنافيا ومجاليا:-ب

ا مواعيد يجوز االستئناف في األحكام الحضورية واألحكام الغيابية التي استغرقت فيي
من ق ا ج فانو يجوز لممتيم الطعن باالستئناف في  417المعارضة، وطبقا لنص المادة 

األحكام الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات، وعميو فانو بموجب التعديل الذي اجري عمى 
فاألحكام القابمة لالستئناف أمام الغرفة  02-15من ق ا ج باألمر  416نص المادة 
جمس ىي فقط األحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة الجزائية بالم

دج بالنسبة لمشخص المعنوي  100.000دج بالنسبة لمشخص الطبيعي و 20.000تتجاوز 
 .1المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تمك المشمولة بوقف التنفيذ

 ميعاد االستئناف: -ج

يرفع االستئناف في ميمة عشرة أيام اعتبارا من يوم  من ق ا ج 418طبقا لممادة 
النطق بالحكم الحضوري، غير أن ميمة االستئناف ال تسري إال اعتبارا من التبميغ الشخصي 
أو لمموطن إذا كان الحكم قد صدر حضوريا غير وجاىيا، مع مراعاة االستثناء الوارد في 

  2من ق ا ج. 426المادة 

 الطعن غير العادية:الفرع الثاني: طرق 

ىي تمك الطرق التي ال يجيزىا المشرع لممتيم إذا كان ينعي عمى الحكم عيبا محددا 
من العيوب التي نص عمييا القانون عمى سبيل الحصر، وال تستيدف طرق الطعن الغير 
عادية إعادة طرح الدعوى عمى القضاء مرة ثانية، وٕانما تستيدف فحص الحكم في ذاتو 

تو القانونية وتقرير إلغائو أو إبقائو، وسنتناول في ىذا الفرع الطعن بالنقض )أوال( لتقدير قيم
 والطعن بالتماس إعادة النظر )ثانيا( وىما طرق الطعن غير العادية.

 

                                                           
  قانون اإلجراءات الجزائية، المرجع السابق.من  417-416المواد   1
 .، المرجع نفسو426المادة   2
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 أوال: الطعن بالنقض:

  تعريفو:-أ

من الدستور، التي تناولت صالحيات المحكمة 117كما سبق تبيانو في نص المادة 
تولى النظر في الطعون بالنقض في األحكام والقرارات، ويمجا إلييا المتيم حينما العميا في 

يفتقر إلى وسائل الطعن األخرى، والطعن بالنقض يكون في األحكام النيائية أمام المحكمة 
العميا التي تعتبر أعمى جية قضائية ال يفصل من جديد في الموضوع، وٕانما يراقب فقط ما 

ون بصورة صريحة، إذ ال تعد المحكمة العميا درجة ثالثة لمتقاضي فال إذا تم تطبيق القان
سمطة ليا في تقدير الوقائع ،وال تقرر إدانة المتيم أو براءتو وال سمطة ليا في تقدير العقوبة، 
إنما تراقب من الناحية القانونية الحكم أو القرار، فان تبين ليا إن القانون قد طبق بشكل 

عن، وان تبين ليا خرق القانون تقضي بالنقض بالحكم أو القرار صحيح قضت برفض الط
      1المطعون فيو بالنقض .

 القرارات واألحكام القابمة لمطعن بالنقض: -ب

-15من ق ا ج وعمى ضوء التعديل الذي اجري عمييا باألمر رقم  495إن المادة 
الجزائية، حددت أنواع المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات  2015يوليو 23المؤرخ في  02

 األحكام والقرارات التي يجوز فييا الطعن بالنقض أمام المحكمة العميا في ما يمي:

قرارات غرفة االتيام في الموضوع، أو الفاصمة في االختصاص أو التي يتضمن  -
 مقتضيات نيائية التي ليس في استطاعة القاضي أن يعدليا.

ضائي الفاصمة في الدعوى كآخر درجة أو المتعمقة أحكام المحاكم وقرارات المجمس الق -
 باالختصاص.

قرارات المجالس القضائية الفاصمة في االستئناف التي تضرر منو الطاعن رغم عدم -   
 استئنافو.

                                                           
 .329ص المرجع السابق، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري محمد حزيط ،  1
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غير انو ال يجوز الطعن بالنقض في: األحكام الصادرة بالبراءة إال من طرف النيابة العامة، 
رفة االتيام في مواد الجنح والمخالفات إال إذا تعمق القرار قرارات اإلحالة الصادرة من غ

 1(.496و 495باالختصاص )كما سبق الذكر المادتان 

 آجال الطعن بالنقض:-ج

ق ا ج، فطبقا ليذه  498نظم المشرع الجزائري مواعيد الطعن بالنقض في المادة 
أيام تسري من  08أجال األخيرة التي خولت لممتيم أو محاميو أو الوكيل المفوض عنو، في 

تاريخ النطق بالحكم بالنسبة لمذين حضروا يوم النطق بو، وٕاذا كان الحضور اعتباري يبدأ 
الحساب من يوم التبميغ، وٕاذا كان الحكم غيابيا يبدأ الحساب من اليوم الذي تكون فيو 

محضر  المعارضة غير مقبولة، وال يعتبر التصريح بالطعن بالنقض في قرار غيابي بمثابة
تبميغ بيذا القرار، ويبقى اجل الطعن بالمعارضة في القرار الغيابي مفتوحا .ونصت الفقرة 

أيام  08األخيرة من نفس المادة ان في حالة ما إذا كان المتيم مقيما بالخارج فتزداد ميمة 
  2إلى شير.

 ثانيا: الطعن بالتماس إعادة النظر:

 تعريفو:-أ

يعتبر التماس إعادة النظر طريق الطعن غير العادي، وىو وسيمة من وسائل مراجعة 
المقضي فيو التي قضت  ءالشياألحكام القضائية النيائية وٕاعادة النظر فييا من جديد، لقوة 

بإدانة المتيم، حيث يمجا إلييا بيدف تصحيح الخطأ القضائي وذلك في األحكام والقرارات 
المقضي فيو متى كانت  ءالشيالصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية التي اكتست قوة 

 .  3تقضي باإلدانة وذلك إذا تبين انأ أساسيا غير صحيح

                                                           
المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية  (،الطعن في األحكام طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية) عمر خوري،  1

 .20، 2014، 02، عدد 1كمية الحقوق جامعة الجزائر  ة،والسياسي
 .537المرجع السابق ص عبد الرحمان خمفي،  2
 . 538ص المرجع نفسو، عبد الرحمان خمفي،   3
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 531مكرر و 531و 531أحكام التماس إعادة النظر في المواد لقد نظم المشرع الجزائري 
 .1مكرر 

 محل طمب التماس إعادة النظر: -ب

 ال يجوز طمب التماس إعادة النظر إال في:

القرارات الصادرة عن المجالس القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيو والتي قضت  – 1
 بإدانة المتيم في جناية أو جنحة.

األحكام الصادرة عن المحاكم الحائزة لقوة الشيء المقضي فيو والتي قضت بإدانة  – 2
 1(.1الفقرة  531المتيم بجناية أو جنحة )راجع المادة 

 حاالت التماس إعادة النظر:-ج

 ال يجوز طمب إعادة التماس النظر إال في الحاالت التالية:

متيم المحكوم عميو باعتبار من ق ا ج، يجوز لم 531باالطالع عمى أحكام المادة 
أن لو مصمحة شخصية في ذلك أو من نائبو القانوني في حالة عدم أىميتو، أو من زوجو أو 
فروعو أو أصولو في حالة وفاتو أو ثبوت غيابو، أن يرفع طمب إعادة النظر إلى المحكمة 

 حاالت ىي:  04العميا، ويكون التماس إعادة النظر في 

خص المحكوم عميو: ظيور مستندات تقضي باإلدانة في جناية _ حالة الخطأ في الش1
 القتل، بعد النطق بالحكم النيائي، يتمخض عنو قيام أدلة كافية تبرر حياة المجني عميو،

 وبالتالي يستبعد عنو قيام الجريمة .

_ حالة اإلدانة بناء عمى شيادة الزور من شخص، يجوز لممحكوم عميو الطمب في التماس 2
 لنظر.إعادة ا

                                                           
 .27ص ،المرجع السابق عمر خوري، 1
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_ حالة التناقض تكون في حالة وجود متيمين محكوم عمييم من اجل ارتكاب الجناية أو 3
 الجنحة نفسيا حيث ال يمكن التوفيق بين الحكمين.

_حالة ظيور واقعة جديدة: تكون ىذه األخيرة إذا اكتشفت واقعة جديدة أو تم تقديم 4
ا باإلدانة من شانيا التدليل عمى مستندات جديدة تكون مجيولة من طرف القضاة الذين قضو 

 1براءة المحكوم عميو.

وتجدر اإلشارة بالنسبة لمحق في طمب التماس إعادة النظر، بالنسبة لمحاالت الثالث  
األولى، ال يجوز رفع طمب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العميا إال من وزير العدل، أو 
من المحكوم عميو، أو من نائبو القانوني في حالة عدم توافر األىمية، أو من زوجو أو من 

لو في حالة وفاتو أو غيابو، أما بالنسبة لمحالة الرابعة، ال يقبل الطمب إال من فروعو أو أصو 
 2النائب العام لدى المحكمة العميا بناء عمى طمب وزير العدل.

 د_طعن عن طريق التماس إعادة النظر وتأثيره عمى حق المتيم في محاكمة عادلة:

الح الخطأ الذي اشتمل قصد المشرع من تقرير إعادة المحاكمة، فتح المجال إلص
عميو حكم بات عن فعل يعتبر جناية أو جنحة في حاالت معينة نص عمييا المشرع في 

 ق ا ج. 531نص المادة 

كما أن المشرع قد أفسح المجال إلثبات براءة المتيم، وذلك بعدم تقييد طمب إعادة 
األسباب التي النظر بزمن معين، األمر الذي يدعم حق المتيم في محاكمة عادلة، وكل 

يجوز طمب إعادة المحاكمة، قد نص عمييا قانون اإلجراءات الجزائية، وكميا ليا صمة 
 . 3واضحة بحق المتيم في محاكمة عادلة

 

 
                                                           

 .539ص  رجع سابق،الم عبد الرحمان خمفي، 1
 . 28المرجع السابق ص، عمر خوري 2
 .187ص سابق،المرجع  عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، 3
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 خالصة الفصل الثاني

نظرا لألىمية التي يولييا المشرع الجزائري لجرائم الفساد، فقد جعل إجراءات التحقيق 
نافذ  ينظام إجرائوضعو ل ، وذلك من خاللالخصوصيةب تتميز المتبعة في جرائم الفساد

عض من بط بمن الفساد ومكافحتو وض يةوفعال في مالحقة جرائم الفساد حدده قانون الوقا
ظير ذلك من خالل تسييل دور السمطات المعيود وي ،ةيقانون اإلجراءات الجزائ في أحكامو
ق تفعيل ية، عن طر يالدعوى الجزائ مة عبر مختمف المراحل التي تمر بيايعة الجر بليا متا

ة أخرى ية، وكذا استحداث أحكاما إجرائية المألوفة في قانون اإلجراءات الجزائيالقواعد اإلجرائ
 ةدولي االتفاقياتطة من بوىي إجراءات مستن ،ع الوطنييلم تكن معروفة من قبل في التشر 

ة ياإلجراءات التقميدبمقارنة  أن أىميتيا تظير في القدرة والسرعة عمى كشف جرائم الفسادو 
ة عن دور السمطات يقل أىميالفساد الذي ال  ديوان الوطني لقمعك عن دور يالمعروفة، ناى

 .ات موسعةيو ىذه الييئة من صالحبحث عن الجرائم نظرا لما تتمتع بة في اليالقضائ

أما التحقيق النيائي في جرائم الفساد فتقوم بو الجيات المختصة بالنظر في جرائم  
الفساد سواء كانت محاكم عادية أو أقطاب متخصصة، والتي تحال الييا الدعوى الجزائية 
وفقا لطرق اإلحالة المنصوص عمييا في القواعد العامة، وجمسة المحاكمة تحكميا مجموعة 

ضمانة لممحاكمة العادلة، وتنظميا إجراءات تيدف الى تمحيص من المبادئ والتي تعد 
األدلة جميعيا ما كان منيا ضد المتيم أو في مصمحتو، وبعد انتياء التحقيق النيائي في 
الجمسة يصدر الحكم الفاصل في الدعوى الذي يأخذ عدة اوصاف ويتم الطعن فيو بطرق 

الغير عادية النقض والتماس إعادة  و طرق الطعنأالعادية وىي االستئناف والمعارضة، 
 النظر.
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 ةـــاتمـــخ

ة يوالدول ةيالمحم المؤسسات تجمع التي ةيعتبر الفساد من أكبر المشكالت العالمي
وذلك بتأثيره السمبي عمى  ،واالستثمار ةيلتنموا اإلصالح أمام ةيسيالرئ ةبالعق ارىاباعتب

  االقتصاد الوطني.

حد من جرائم الفساد أمرا حتميا، ملذا كان تدخل التشريعات عن طريق وضع آليات ل
قانون خاص لمكافحة ظاىرة الفساد، استجابة  باستحداث شرع الجزائريموىو ما فعمو ال

رساء قواعد إجرائية خاصة و كافحة الفساد، المتحدة لم األمملمصادقة الجزائر عمى اتفاقية  ا 
لمكافحة جرائم الفساد، والحد من ىذه الظاىرة استنادا ألحكام والقواعد التي جاءت بيا اتفاقية 

  .مم المتحدةألا

حرص المشرع الجزائري عمى الصعيد اإلجرائي، بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية وقد 
، وقانون الوقاية من 20/12/2006الصادر في  06/22المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

، وذلك بغية وضع منظومة 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01الفساد ومكافحتو رقم 
  إجرائية جزائية لمكافحة الفساد.

جرامية التي تابعة في جرائم الفساد نابعة من الخطورة االممسألة خصوصية الوتعد 
جتمع، كما ليا أبعاد مكس سمبا عمى أمن الدولة واستقرار التتميز بيا تمك الجرائم، والتي تنع

 .تؤدي بالضرورة إلى إفساد الشعوب وانييار النظم بأكمميا عمى مدار السنين

 وقد توصمنا، جميع جوانبوب اإللمامدراستنا لموضوع حولنا قدر المستطاع  من خالل
 :التالية النتائجالى 

مدرجة  جرائم تقميدية كانت أصالتضمن تو قانون الوقاية من الفساد ومكافحأن  -
ئم الصفقات العمومية، وأخرى مستحدثة اوجر  واالختالسضمن قانون العقوبات مثل الرشوة 

س في القطاع الخاص وجرائم الفساد المتعمقة بالموظفين ختالمثل جرائم الرشوة واال
 .وموظفي المنظمات الدولية األجانبالعموميين 
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وىي الجيات القضائية ئية متخصصة لمكافحة جرائم الفساد، إنشاء أقطاب جزاتم  -
تم توسيع وقد ، ومقرىا: الجزائر العاصمة، قسنطينة، وىران، ورقةذات االختصاص الموسع 

باإلضافة الى ، اختصاص مجالس قضائية اخرىشمل تختصاص المحمي ليذه المحاكم لاال
اص محمي يشمل كافة التراب القطب الجزائي االقتصادي والمالي والذي يتمتع باختص

 الوطني.

يتم اتصال األقطاب الجزائية المختصة بممف الدعوى وفقا إلجراءات محددة والتي  -
 قانون اإلجراءات الجزائية اليات المطالبة بممف الدعوى. حدد اثار قانونية، وقد ييايترتب عم

ىيئات  ءبإنشا ئريالفساد ومكافحتيا قام المشرع الجزا الوقاية من ظاىرة في اطار  -
منيا الديوان الوطني لقمع الفساد، وقد ، و ومكافحتو الوقاية من الفساد ىي األساسيةميمتيا 

واختصاص محمي  منح لضباط الشرطة القضائية التابعين لو صالحيات وسمطات واسعة،
    وطني.

ختصاصات واسعة في يا امنح، و الضبطية القضائية سمطاتالجزائري عزز المشرع  -
، وتفعيل آليات البحث عن الدليل وكيفية الوصول جرائم الفسادلبحث والتحري والكشف عن ا

الوقاية من الفساد ومكافحتو وقانون  نخاصة محددة في قانو  أساليب تحريلو عن طريق 
 اإلجراءات الجزائية.

جراءات استثنائية عندما يتعمق  - خص المشرع جيات المتابعة والتحقيق بآليات وا 
بجرائم الفساد، ونظميا بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو وقانون اإلجراءات األمر 

 الجزائية.

تتميز أساليب التحري الخاصة بالخطورة لذا عززىا المشرع بضمانات قانونية ىامة  -
 وأجاز استعماليا في بعض الجرائم فقط ومنيا جرائم الفساد.

في مكافحة  التحقيق النيائيو االبتدائي قيق مرحمتي التحبين ئري از المشرع الجز مي -
النوع من الجرائم  ىذاىمية أجرائم الفساد، وجعل ليا بعض الخصوصية بالنظر إلى 

 وخطورتيا عمى المجتمع.
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فحص و تمحيص كل ما جاء في  ، وىوجيات الحكمبو  التحقيق النيائي تقوم  -
رغم أنو قد سبق سماعيم عمى و الشيود و الخبراء  األطرافإعادة سماع بممف القضية، 
 يق. مستوى التحق

، تقوم المحاكمة عمى مجموعة من المبادئ الواجب مراعاتيا لتحقيق العدالة المرجوة  -
 .سير جمسة المحاكمةل وعمى مجموعة من اجراءات

ينتيي التحقيق النيائي في جرائم الفساد بصدور حكم قضائي عن الجيات  -
 لمطعن فيو وفقا لطرق الطعن العادية وغير العادية.المختصة، والذي يكون قابال 
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 قائمة المراجع والمصادر

I.  المراجع بالمغة العربية 

 أوال/ القرآن الكريم 

 النصوص القانونية ثانيا/

 الدستور *

المؤرخ  96/438لمرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب  1966الدستور الجزائري لسنة  -
المعدل و المتمم بموجب ، 1996سنة ، 76عدد  ج ج، ج ر، 1996ديسمبر  07في 

، 2002، لسنة 25عدد  ج ج، ج ر، 2002 أفريل 10المؤرخ في  ،02/03رقم القانون 
المتضمن  2008نوفمبر  15المؤرخ في 08/19المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 2008سنة ، 63عدد  ج ج، ج ر، التعديل الدستوري
ار تعديل الدستور المصادق ، يتعمق بإصد2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20/442رقم 

 .82، ج ر ج ج، عدد 01/11/2020عميو في استفتاء 

 القوانين واألوامر* 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،  1966جوان  08المؤرخ في  66/155االمر رقم  -
المؤرخ في  06/22، المعدل والمتمم بموجب القانون 1966، سنة 48ج ر ج ج، عدد 

 .2006، سنة 84والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، عدد المعدل  20/12/2006

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156االمر رقم  -
 .1966، سنة 48والمتمم، ج ر ج ج، عدد 

المتعمق بالوقاية من الفساد  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  06/01قانون رقم  -
 .2006مارس  08، الصادرة في  14العدد  ومكافحتو، ج  ر ج ج ،
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المؤرخ  66/156يعدل األمر رقم  2011غشت 02المؤرخ في  11/14القانون رقم  -
الصادرة ، 44العدد  ،ج ر ج ج ،العقوبات المتضمن قانون 1966يونيو سنة  08في 

 .2011غشت  10بتاريخ 

 * المراسيم الرئاسية

تضمن مصادقة مال 2004 أفريل 19ي ؤرخ فمال 128_04رسوم الرئاسي رقم مال -
 ،نشور في الجريدة الرسميةمكافحة الفساد بتحفظ، الملاتحدة ممم العمى اتفاقية األ الجزائر
 .2004لسنة ، 26عدد 

المتضمن مصادقة عمى  ،2006أفريل  10مؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي  -
،  24المنشورة في الجريدة الرسمية، عدد اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحتو، 

 .2014سبتمبر  21

، يحدد تشكيمة الديوان 2011ديسمبر  8، مؤرخ في 426- 11المرسوم الرئاسي رقم  -
 14، صادر بتاريخ  68المركزي لقمع الفساد وتنظيمو وكيفيات سيره، ج ر ج ج ، عدد 

 23، مؤرخ في  209- 14، المعدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011ديسمبر 
 .2014يوليو  31، صادر بتاريخ 46، ج ر ج ج، عدد 2014يوليو 

 ثالثا/ الكتب

، دار الجبل دار لسان العرب، لبنان، 07ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجمد  -1
 دون سنة نشر.

 جرائم المال جرائم الفساد، -الوجيز في القانون الجزائري الخاص بوسقيعة،أحسن  -2
 .2006سنة  الجزائر،، 04ط  دار ىومو، الجزء الثاني، ،-جرائم التزوير األعمال،

 .2014الجزائر  ،11ط  سن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار ىومة،أح -3

دار  جرائم الفساد واليات مكافحتو في نطاق الوظيفة العامة، السيد احمد محمد عالم، -4
 .2015/2016 القاىرة،، 01ط  النيضة العربية،
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، 01، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ط التحقيق القضائيجياللي بغدادي،  -5
 .1999الجزائر، 

، 04شوقي ضيف، المعجم الوسيط مجمع المغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط  -6
 .2004مصر، 

دار  ، -القسم الخاص -محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري سممان بارش، -7
  .2015 الجزائر، ،01، ط البعث

سميمان عبد المنعم، الجوانب الموضوعية في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، -8
 .2006دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

دراسة مقارنة بين التشريع -صمودي سميم، المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي  -9
 دون طبعة، دون بمد نشر.، دار اليدى، -الجزائري والفرنسي

دراسة  ،جرائم الفساد بين اليات المكافحة الوطنية والدوليةعبد العالي الديربي،  -10
 .2012المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، ، قانونية المقارنة

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية ،د العزيز سعدعب -11
1991. 

عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون االجراءات الجزائية التحري والتحقيق، دار اليومة،  -12
2003. 

الجزائية، دار اليدى، عين  اإلجراءاتعبد الرحمان خمفي، محاضرات في قانون  -13
 .2010مميمة، 

مطبعة  ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوباتعمر فخري عبد الرزاق الحديثي، -14
 .1996الزمان، بغداد، 
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عمي عبد القادر القيواجي، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم االعتداء عمى  -15
 .2001المصمحة العامة وعمى االنسان والمال، منشورات الحمب الحقوقية، بيروت، سنة 

شرح قانون اإلجراءات الجزائية بين النظري والعممي مع أخر ، ل العيشيفض -16
 سنة نشر.دون  ،دار البدر ،يالتالتعد

 01ط  محمد حزيط، أصول اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار ىومة، -17
 . 2008الجزائر، 

قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار ىومة لمطباعة  ،محمد حزيط -18
 .2008والنشر والتوزيع، 

ت الجزائية الجزائري، دار اليومة لمطباعة محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءا -19
  .2009الجزائر،  ،04ط  والنشر والتوزيع،

مرحمة جمع االستدالالت، سير الدعوى -محمد زكي أبو عامر، اإلجراءات الجنائية  -20
الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بيا، والتحقيق والحكم والطعن الصادر في الدعوى 

 .2010مبي الحقوقية، بيروت، الجنائية، منشورات الح

، ط القاىرة المصرية لمنشر والتوزيع، جرائم الفساد دراسة مقارنة، محمد عمي سويمم، -21
01، 2017. 

محمود صالح العادلي، استجواب الشيود في المسائل الجنائية، دار الفكر الجامعي،  -22
 .2005اإلسكندرية، 

محمود محمد مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجزائية، دار النيضة العربية،  -23
 .1988القاىرة، 

، دار النيضة العربية، -القسم الخاص -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -24
 .1988القاىرة، 
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موالي ممياني بغدادي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية  -25
 .1999كتاب، لم

، 01نجيمي جمال، دليل قضاة الحكم في الجنح والمخالفات، دار ىومة، الجزء -26
2014. 

نجيمي جمال، قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى ضوء االجتياد القضائي،  -27
 .2017، 03دار ىومة، ط 

 والمداخالت رابعا/المقاالت

 المقاالت 

ردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو الجزائري، البرج أحمد، تصنيف الجرائم الوا -1
ادرار، الجزائر، المجمد -المجمة االفريقية لمدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية

 .2020، جوان 01، العدد 04

بن بوعبد اهلل وردة، المركز اإلجرائي لمضحية أثناء المحاكمة، مجمة الواحات لمبحوث  -2
 .2016، جامعة غرداية، 01العدد  ،09المجمد والدراسات، 

بن سميمان محمد األمين وخمفي عبد الرحمان، اإلجراءات االستثنائية في جرائم الفساد  -3
عمى ضوء القانون االجرائي الجزائي الجزائري، مجمة الدراسات حول فعمية القاعدة 

 .2020، سنة 01، العدد 04القانونية، المجمد 

مصطفى، المعارضة واالستئناف ودورىما في الوصول لمحكم العادل في بن عودة  -4
ظل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، مجمة الواحات لمبحوث والدراسات، جامعة 

 .2017 ،01غرداية، الجزائر، عدد 

بومدين كعيبش، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، مجمة القانون، المركز -5
 .2016ديسمبر  ،07العدد  ن،الجامعي غيميزا
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بوقصة ايمان، خصوصية إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في القانون الجزائري،  -6
 .2021، سبتمبر 2021، سنة 03، العدد 35، المجمد 1حوليات جامعة الجزائر 

حطاطاش عمر، إجراءات المتابعة والجزاء في جريمة االختالس في التشريع الجزائري -7
، ديسمبر 02، العدد 06ألستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية، المجمد ا مجمة

2021. 

حيدور جمول، دور القطب الجزائي االقتصادي والمالي في حماية المال العام من  -8
جرائم الفساد في ضوء التشريعات الجزائية، مجمة االجتياد القضائي، مخبر اثر االجتياد 

، 02، العدد 13يع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجمد القضائي عمى حركة التشر 
 .2021أكتوبر 

العدد  مجمة الفكر البرلماني، الحماية لموظيفة لعامة من مخاطر الفساد، خالف عقيمة، -9
13 ،2006.   

خمف اهلل عقيمة، الحماية الجنائية لموظيفة العامة من مخاطر الفساد، مجمة الفكر  -10
 .2006، 13مجمة االمة الجزائر، العدد البرلماني، الصادر عن 
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