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 أجاها و بعلمه الري أمدها و ، الخعليم و العلم بىعمت عليىا أوعم الريهلل   الشكس و الحمد

د مً فضله و كسمه و هخضسع إليه طبحاهه  وعمه جميع على الحمد أبلغ هحمده و بفضله   وظأله اإلاٍص

 . للقيام بالصىاب ألافعال و ألاقىال في و حعالى أن ًسشقىا الخىفيق

وال ٌظعىا في هرا العمل اإلاخىاضع إال أن هخقدم بأطمى آًاث الشكس و العسفان إلى 

التي شسفخىا بقبىل ؤلاشساف على هره اإلاركسة، ولم ًكً  "بىجادي صليحت"ألاطخاذة و الدكخىزة 

لهرا العمل أن ًبلغ مىتهاه إال بحظً هصحها وجىجيهاتها طىال فترة إعدادها لهره اإلاركسة، فلها مىا 

ل الشكس و العسفان و لها مً هللا ألاجس و حظً الثىابع  لى الدوام جٍص

 كما هخقدم بعظيم الشكس إلى أعضاء اللجىت اإلاىقسة على قبىل مىاقشت هره اإلاركسة

إلى كل أطاجرة كليت الحقىق العلىم الظياطيت قظم الحقىق على اإلاجهىداث التي قدمىها لىا 

 مً طاعدها على إجمام هرا العمل وخصىا ولى بىصيحت أو دعاء.إلًصالىا إلى هره اإلاسحلت و إلى كل 

 شكسا لكم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ق الحياة وجعلخجي زبط الجأش، وزاعخجي  عصوجل، هللا هى  مشكىز  أول  إلى مً وضعخجي على طٍس

إلى صاحب الظيرة العطسة والفكس اإلاظدىير، و  طال هللا عمسها،أ"أمي الغاليت"حتى صسث كبيرة

 .أطال هللا في عمسه "والدي الحبيب"فلقد كان له الفضل  في بلىغي الخعليم العالي 

مً كان لهم بالغ ألاثس في كثير مً  "أختي الحبيبت"و  "إخىحي وشوجاتهً"إلى 

 "جىجى ألاخ"و على وجه الخصىص الابً  "أبىاء و بىاث ؤلاخىة و ألاخذ"العقباث والصعاب،إلى 

مى خطيبي"الرًً كاهىا طىدا لي و إلى   "دالل"و بيذ ألاخذ   جعله هللا قسة عيجي . "كٍس

 شكسي  أوجه أن ٌظسوي إلى جميع أطاجرحي الكسام، ممً لم ًخىاهىا في مد ًد العىن لي،

 واإلاصادز  للمساجع بإًصالي البحث هرا إعداد في معي طاهم أو  وجنهي أو  أزشدوي أو  هصحجي مً لكل

 مساحله مً مسحلت أي في اإلاطلىبت

. 

مت إطاءة اطخغالل الىظيفت  .أهدي إليكم بحثي في جٍس
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 وصلذ اليه اشكس هللا على الىعم التي منها علي واحمده كثيرا على ما

 إلي كل مً علمجي حسفا في هده الدهيا الفاهيت

الري لىاله إلاا  "أبي الغالي"التي زافقخجي بعىاًتها مىد وعىمت اضافسي  إلي  "أمي الغاليت"إلي 

 حققذ هجاحي

"خالتي الغاليت"إلي   

اء"واخي "شوٍىت وشيماء وهاجس"إلي أخىاحي  زي اإلاشجعين لي والي  كل مً دعمجي في مظا "شكٍس

 الجميل اطاجدة وطلبت
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إن ظاىرة الفساد أصبحت ظاىرة عالميةوسرطانا ينتشر في جسم الدول نتيجة فقدان 
المجتمع لقيمو وأخالقو ولعدم تكريس القانون وفرض احترامو عمى الجميع وعدم نش 

اإلنسان، و نتيجة ليذا يستحيل ان يكون المجتمع مفيوم المواطنة و غياب ثقافة حقوق 
الفاسد قويا و عادال و متحضرا ،و يسرد التاريخ إن ىناك إمبراطوريات كانت تمال السمع 
  و البصر سقطت و اختفت بفعل الفساد بكافة أشكالو و مستوياتو ،الفساد قضية الجميع 

 و مكافحتو أيضا تعني الجميع .

أثار انتباه المؤسسات الدولية و حكومات دول العالم،  حيث أن توسع ظاىرة الفساد
ومن بين ىذه الدول نجد الدولة الجزائرية قد قامت بمساعي كثيفة و جدية بيدف القضاء 
عمى الفساد ، وذلك بانضماميا إلى العديد من االتفاقيات الدولية و اإلفريقية و العربية 

 المتعمقة بمكافحة الفساد و الوقاية منو .

د تصديق الجزائر عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد او بمقتضى وبع
كان لزاما عمييا تعديل  2444-44-11المؤرخ في  121/44المرسوم الرئاسي رقم 

تشريعاتيا الداخمية التي تتالئم و ىذه االتفاقية ، خاصة في ظل عجز قانون العقوبات 
 .جال عمى القمع و الحد من الفسادالجزائري و القوانين ذات الصمة في ىذا الم

المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو و الذي بموجبو  41-40وتم إصدار قانون 
استحدث المشرع الكثير من الجرائم في مجال مكافحة الفساد لم يكن ليا وجود في ظل 

الفساد  قانون العقوبات الجزائري و ىي كميا مستوحات من اتفاقيات األمم المتحدة لمكافحة
ومن بين ىذه الجرائم المستحدثة نجد جريمة استغالل الوظيفة التي تندرج ضمن الفساد 

 اإلداري .

    وتعتبر ىذه األخيرة من أىم الجرائم المستحدثة و ىيا جوىر ىذا الموضوع حيث
أن مواجية ىذه الجريمة تتطمب منظومة قانونية متكاممة و ىو ماسعى إليو المشرع 

 ه قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو .الجزائري بإصدار 
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وعميو فالقضاء عمى الفساد يحتاج إلى الوعي بالفساد الناتج عن شرذمة الوضع 
    القانوني و يحتاج إلى إرادة قوية عمى الفاسدين الذين سرقوا الحاضر و لدييم القدرة

 عمى سرقة المستقبل.

جل أىرة استغالل الوظيفة من وتيدف ىذه الدراسة إلعطاء نظرة شاممة لواقع تفشي ظا
التخفيف من ىذه الظاىرة و بالتالي عدم اإلضرار بالمؤسسات العامة وكذا التعريف 
بمختمف وسائل التي خصيا المشرع الجزائري لمكافحة ىذه الجريمة ، و إبراز األجيزة 

 القائمة عمى مواجية ىذه الظاىرة

  البحثأسباب اختيار: 

إن سبب اختيار موضوع جريمة استغالل الوظيفة، يرجع إلى انتشار ىده الجريمة    
بشكل رىيب في اإلدارات والمرافق العمومية، وتظير النتائج الممموسة التي تفرزىا ىده 
الظاىرة جمية في الفساد الخطير المحدق بالمجتمع، تساىم ىده الظاىرة في انحالل القيم 

    كض وراء المصالح الشخصية عمى حساب المصمحة العامةاألخالقية لمموظف والر 
التي ىي جوىر المرفق العام، ان ىده الدراسة تعتبر من ضمن متطمبات نيل شيادة 

 الماستر في قانون األعمال

 أهمية البحث : 

     تكمن أىمية دراسة جريمة استغالل الوظيفة، في تبيان مدى تأثيرىا السمبي 
        سواء، اد تعد ىده الجريمة من اخطر الجرائمعمى المجتمعات والدول عمى حد 

التي تصيب الجياز اإلداري لما تسببو من فساد إداري، فيي تساىم بشكل كبير في 
اإلخالل بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وتؤدي أيضا إلى زعزعة ثقة المواطنين في 

 حكومتيم وزرع الشك في العدالة ونزاىة الدولة.
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  األهداف:  

 ة مفيوم جريمة استغالل الوظيفة.معرف -

 تحديد مفيوم الموظف. -

 بيان اركان جريمة استغالل الوظيفة. -

 بيان التدابير الوقائية لجريمة استغالل الوظيفة. -

 البحث:إشكالية 

 في مكافحة جريمة استغالل الوظيفة؟ 41-40ما مدى فعالية القانون 

 :المنهج المتبع 

االعتماد عمى المنيج الوصفي الذي يتضح من خالل لدراسة ىذا الموضوع تم 
ضبط مختمف المفاىيم المرتبطة بالموضوع في مواضع متفرقة فيو وكذا المنيج التحميمي 
 حيث تم تحميل كل عنصر من عناصر البحث ودراسة أجزائو ، و ذلك من اجل عرض

 مدلول مسالة استغالل الوظيفة من اجل فيم الموضوع.

  السابقة:الدراسات 

يعد موضوع جريمة استغالل الوظيفة من المواضيع السباقة في الدراسة اد ال نجد 
روحات الدكتوراه الج الموضوع، ومع دلك نجد بعض أطأطروحات ومذكرات ماجستير تع

تتطرق إلي موضوع جريمة استغالل الوظيفة بصفة عامة ومن بينيا أطروحة الطالب 
    تحت عنوان اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداريعبد العالي حاحة والتي كانت 

 في الجزائري.

 الصعوبات و العراقيل: 

في الطريق نحو إنجاز البحث اعترتنا صعوبات وعراقيل عديدة منبثقة من تداعي 
الذي عجل بغمق كل الكميات عمى المستوى الوطني وحتى المكتبات  covid-19فيروس 



 مقدمة

 

 
4 

رقمية، و صعوبة الحصول عمى المراجع المتخصصة  الخاصة ، و عدم وجود مكتبات 
في ىذا الموضوع ما جعل مرحمة جمع المادة العممية أصعب، دون أن ننسى الحالة 
النفسية السيئة جراء الحجر المترتب كذلك عن ىذا الفيروس رغم أنو وفر لنا وقتا إضافيا 

 دون أن نتمكن من استغاللو بالشكل المطموب.

 :خطة البحث 

عمى ضوء ىذه اإلشكالية، وبما أن موضوع الدراسة يتعمق  جل دراسة ىذا الموضوعمن أ  
 مقدمةارتأينا تقسيم الموضوع إلى  41-40بجريمة استغالل الوظيفة حسب قانون 

     خطة ثنائية تتكون من فصمين عمى اتضمنت موضوع البحث و أىميتو، ثم اعتمدن
    الذي قسمناهالموضوعي لجريمة استغالل الوظيفة  طاراإل نتناولالفصل األول  في

     ماهية جريمة استغالل الوظيفة و الموظف العموميإلى مبحثين تناولنا في األول 
، ونفس التقسيم أخذنا بو في الفصل باركان جريمة استغالل الوظيفةأما الثاني فعنوناه 

، حيث تضمن لوظيفةاإلجرائي لجريمة استغالل ا طاراإلالثاني الذي جاء تحت عنوان 
وذلك كمبحث اول، و تطرقنا في المبحث الثاني إلى التدابير الردعية التدابير الوقائية 

 اشتممت عمى جممة من النتائج والتوصيات.بخاتمة لمكافحة الفساد، وكممت الدراسة 
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         إن الفساد اإلداري بصفة عامة ىو إخالل الموظف العام بواجبات وظيفتو      
إال التكميف لمموظف  أو ارتكابو لفعل يمس صفتو كموظف ،ذلك أن الوظيفة العامة ماىية

امتيازا يحق لو أن يتصرف بو كيف ما شاء بحيث يقدم مصمحتو العام وليس تشريفا أو 
الخاصة عن المصمحة العامة ،ذلك أن الموظف العمومي عند ممارستو لوظيفتو قد بقوم 
ببعض األفعال الخارجة عن القانون و التي ينجر عنيا فساد إداري و إخالل بواجبات 

     مة يعاقب عمييا القانونالمينة و التي قد تصل من الجسامة إلى درجة عدىا جري
ومن بين صور الفساد اإلداري و الجرائم المستحدثة جريمة استغالل الوظيفة حيث قام 
المشرع الجزائري بتجريم ىذه الجريمة ذلك لما تنطوي عميو من إىدار لمثقة و نزاىة اإلدارة 

 افترضت فيو. فالموظف الذي يستغل وظيفتو لتحقيق منافع و مزايا يعد خائنا لمثقة التي

اإلبيام وتفتقر إلى سوابق تزال ىذه الجريمة غامضة يشوبيا المبس و  ال       
 كما أنيا مختمطة بغيرىا من الجرائم المشابية ليا. ،قضائية

وعمى ىذا األساس قسم ىذا الفصل إلى مبحثين حيث تم التطرق في المبحث       
أما ) األولمبحث الوظف العمومي)األول إلى ماىية جريمة استغالل الوظيفة و الم

 .)ثانيالمبحث الالمبحث الثاني فتم تخصيصو ألركان جريمة استغالل الوظيفة )
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 المبحث األول

 ماهية جريمة استغالل الوظيفة

من قانون الوقاية من الفساد  33استحدثت ىذه الجريمة بمقتضى أحكام المادة       
العقوبات في ىذا المجال لقمع والحد من الفساد، لقد ومكافحتو، ذلك نظرا لعجز قانون 

 .1جاءت لسد النقص الذي يعتري باقي صور الفساد كالرشوة وال اختالس واستغالل النفوذ

     والمالحظ عمى ىذه الجريمة رغم اتساع نموذجيا القانوني إال انو يفتقر      
خرى، و في الواقع توجد الكثير إلي عناصر محددة مثمما عميو الحال في جرائم الفساد األ

من الطرق تمكن الموظف العام انتفاع عمى نحو غير شرعي من أعمال وظيفتو بمخالفة 
      أحكام القانون والتنظيم سواء كان االنتفاع لنفسو أو لغيره، ومع ذلك ال يشكل رشوة

 أو اختالس لممال العام بالمفيوم الدقيق أو اتجار بما لو من نفوذ.

ومفيوم  )األول تقتضي دراسة ىذه الجريمة التطرق إلي مفيوميا في )المطمبو      
 .)الموظف العمومي في )المطمب الثاني

 المطمب األول

 مفهوم جريمة استغالل الوظيفة

ا ذلتحديد مفيوم جريمة استغالل الوظيفة يقتضي تحديد تعريف ليده الجريمة وك  
تحديد أوجو االختالف والتشابو بينيا وبين العديد من الجرائم التي يرتكبيا الموظف العام، 

وتمييزىا عن باقي  (ولاألفرع )الوبالتالي سنتطرق إلي تعريف جريمة استغالل الوظيفة 
 . (ثانيالفرع )الالمفاىيم األخرى 

 

 
                                                           

، اطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم لمكافحة الفساد االداري في الجزائر االليات القانونيةعبد العالي حاحة، 1-
 .213، ص1013-2012 في الحقوق، قانون خاص، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 تعريف جريمة استغالل الوظيفة: األولالفرع 

ه الجريمة يقتضي األمر تحديد معنى إساءة استغالل الوظيفة ذلتحديد تعريف لي   
 لغة واصطالحا أوال ثم التعرض لمحكمة من تجريميا ثانيا.

 جريمة إساءة استغالل الوظيفة لغة واصطالحا  أوال:

   لمعرفة المعنى المغوي ليده الجريمة البد من معرفة معنى وداللة لفظ اإلساءة   
 لمغة واالصطالح. في ا

خالف اإلحسان يقال إساءة خالف أحسن وأساء إليو خالف  اإلساءة لغة:-1
 أحسن إليو أساء الشيء أفسده واإلساءة اسم لمظمم والمعصية،

: ال يخرج استعمال الفقياء ليا عن المعنى المغوي، ومن ذلك اإلساءة اصطالحا -2
لفاظ الضرر، حيث يمتقيان في المعنى إطالقيم اإلساءة عمى اإلضرار فيي ذات الصمة بأ

         منيا إال أن اإلساءة قبيحة وغالبا ما يعبر الفقياء عمى اإلساءة بالمعنى المقصود
 1و ىو الضرر و اإلضرار والظالم والظمم.

إساءة استغالليا واستعماليا فيي الوظيفة العامة وليس  : والمقصودالوظيفة-2
: مجموعة من االختصاصات التي يناط القيام بيا شخص الخاصة ويقصد بالوظيفة العامة

 .2محدد تتوافر فيو شروط معينة ويجب أن يقوم بالعمل مستيدفا المصمحة العامة

: من الناحية القانونية يمكن تحديد مفيوم عام إساءة استغالل الوظيفة اصطالحا-3
ليا بأنيا: جريمة الموظف العام الذي خولو النظام سمطة عمى األفراد فاستعمميا عمى غير 

                                                           
، مطابع الشرق االوسط، الفساد االداري وجرائم اساءة استعمال السمطة الوظيفيةسميمان بن محمد الجريش ،  - 1

مذكرة لنيل شيادة الماسترفي  ،جريمة استغالل الوظيفة ،قاريمصطفى . نقال عن 130، ص 2003السعودية، 
  ، ص .2019 رة،يبو  جامعة اكمي محند، كمية الحقوق و العموم الساسية، القانون،
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النحو الذي حدده القانون أو ابتغاء غرض غير ما حدده، فأىدر حقوقا يحمييا القانون 
 1التي فرضت من اجميا.أوىي عدم التقييد في استعمال السمطة باألغراض والحدود 

ساءة استعمال الموظف لصالحيات وسمطات وظيفة      التعريف الراجح: انحراف وا 
أو منصبو عمى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض تحقيق مزية غير مستحقة لنفسو 

من قانون الوقاية  33، لم يعرف المشرع الجزائري في المادة 2أو لشخص أو كيان أخر
سنوات  11افحتو بل اكتفى بذكر العقوبة يعاقب بالحبس من سنتين إلي من الفساد ومك
دج، كل موظف عمومي أساء استغالل وظيفتو  1111111إلي  211111وبغرامة من 

أو منصبو عمدا من اجل أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفو، 
ول عمى منافع غير مستحقة عمى نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحص

 3لنفسو أو لشخص أو كيان أخر.

  ثانيا: الحكمة من التجريم:

إن المصمحة التي يريد المشرع حمايتيا من خالل تجريم إساءة استعمال الوظيفة    
     ىي حسن سير العمل اإلداري وأداء الوظيفة العامة، بحيث يكون الباعث عمى األداء

 ىو الصالح العام وليس البواعث الشخصية التي تدل عمى الفساد.

كما تعد ىذه الجريمة انتياكا لقيم عديدة من أخالقيات الموظف و أىميا عدم    
مراعاة أعباء ومسؤوليات الوظيفة، فضال عن انتياك نزاىة الوظيفة العامة الواجب توافر 

ي إلي اإلضرار بالثقة في الوظيفة العامة في العمل الوظيفي كقيمة عميا، اآلمر الذي يؤد
     والسمطات العامة، كما أن إساءة استعمال الوظيفة يؤدي إلي اإلخالل بمبدأ المساواة

                                                           
 .213عبد العالي حاحة،  مرجع سابق، ص - 1
 .130، صسابق  الجرش سميمان بن محمد، مرجع - 2
 14، جريدة رسمية ، يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحته0660فبراير سنة  06مؤرخ في  60-60رقم  قانون- 3

 .2006-03-08مؤرخة 
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بين المواطنين، وأيضا تؤدي ىذه الجريمة إلي اإلثراء الغير مشروع لمموظف الذي يسئ 
 1استعمال وظيفتو وسمطتو.

 الوظيفة عما يشابهها من المصطمحاتتميز جريمة استغالل : الفرع الثاني

ىو مصطمح جديد فيو غير معروف إذا يمكن  إن مصطمح إساءة استغالل الوظيفة
الخمط بينو و بين بعض المصطمحات األخرى لذا سوف نميز بين جريمة استغالل 

 .)ثانيا (  ثم جريمة استغالل النفوذ   )   الوظيفة وجريمة الرشوة )أوال

   استغالل الوظيفة عن جريمة الرشوةتميز جريمة  أوال:

وىي تعني اتجاه   11-16من القانون  25قد نص عمييا المشرع في المادة  
الموظف العام بأعمال وظيفتو وىي سموك ينطوي عمى طمب أو قبول أو اخذ مزية غير 
     مستحقة مقابل أداء أو عمل أو االمتناع عن أداء عمل أو اإلخالل بواجبات الوظيفة

 : و الرشوة تقسم إلى نوعين ،2مع عممو بذالك 

والتي يكون العرض فييا من قبل الراشي و يكون القبول من قبل  :رشوة ايجابية -أ      
 المرتشي .

 .3والتي تتمثل في الموظف الذي يتمقى المقابل  :الرشوة السمبية -ب       

 : الرشوة أوجه التشابه بين جريمة إساءة استغالل الوظيفة وجريمة-

في أنيا تقع عمى اإلدارة  تتشابو جريمة الرشوة مع جريمة إساءة استغالل الوظيفة -أ
    فيي من الجرائم التي تخل بالمصالح العامة فكالىما تمس بالمصمحة المجتمع ،العامة

 .4و الدولة

                                                           
 .215مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة، -1
 المعدل و المتم. المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته 60-60من القانون  02لمادة ا - 2
، مذكرة جرائم الفساد وسبل مكافحتهاعمى االرادات االضرورية كمصدر جبائي لمدولةالدمنيوري،  سمر احمد محمد- 3

 .54، ص2017فمسطين،  تخرج لنيل شيادة الماجيستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية في نابمس،
 .40ص ،2011، دار الثقافة، االردن، 1الطبعة  ،دراسة مقارنة : جريمة استثمار الوظيفة مخمد ابراىيم زعبي، - 4
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بيا  كذالك ىما من الجرائم المخمة بالواجبات الوظيفية من أمانة وانحراف يعيد -ب      
إضافة إلى صفة الجاني  ،سمطة تقديرية في ممارسة الوظيفة القانون إلى الموظف من

 وىو الموظف العام.

 .1كذالك يتفقان في أن كل منيما من الجرائم ذات الصفة العمومية -ج      

   :أوجه االختالف بين جريمة استغالل الوظيفة وجريمة الرشوة -2

الجاني أما موظف عمومي وطني أو أجنبي أو شخص جريمة الرشوة قد يكون  -أ    
من القطاع الخاص،كما يستوجب أن يكون الغرض من السموك المادي لمموظف العمومي 
ىو الحصول عمى منافع غير مستحقة ويستوي أن تكون ىذه االستفادة لو أو لغيره سواء 

 .2كانت مادية أو معنوية

  :عن طريقم جريمة استغالل الوظيفة بينما تقو  -     

يتمثل في أداء الموظف العمومي عمال مخالفا لمقانون أو التنظيم أو  سموك ايجابي
سموكا سمبيا يتمثل  في امتناعو عن أداء عمل يأمره القانون أو التنظيم بأدائو، ونص 

المتعمق بالفساد  16/11من القانون 25/1في المادة 3المشرع عمى مثل ىذا النوع 
دج 211.111ية من وبغرامة مال( 10) إلى عشر (2)  بس من سنتينومكافحتو"يعاقب بالح

  دج:1.111.111إلى 

كل من وعد  موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضيا عميو أو منحو  -1
إياىا، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذالك لصالح الموظف نفسو أو لصالح 

 تناع عن أداء عمل من واجباتو......".شخص أو كيان أخر لكي يقوم بأداء عمل أو االم

                                                           
، رسالة لنيل الماجيستير في جريمة اساءة استغالل السمطة في التشريع العراقي االردنيمحمد نوري خمف،  - 1

 .20االردن، صالقانون العام، جامعة الشرق الوسط، 
، 2003 ،دون طبعة، الجزء الثاني، الجزائر دار اليمومة، ،الوجيز في القانون الجنائي الخاصاحسن بو سقيعة،  -2

 .86ص
، الجزء الثاني، دار ىومة، الجزائر، 17الجزائري، الطبعة   الوجيز في القانون الجنائي الخاصاحسن بو سقيعة،  - 3

 .131ص
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أو سموك سمبي من الموظف العمومي ويتمثل في امتناعو عن أداء عمل يأمر بو 
القانون أو الموائح أثناء ممارسة وظيفتو كالشرطي الذي يمتنع عن تحرير محضر معاينة، 

 .1أو كاتب الضبط الذي يمتنع عن تسميم حكم جاىز لصاحبو

تتطمب جريمة الرشوة اتفاق بين الراشي والمرتشي أو صاحب المصمحة فتتم  -ب
      ىذه الصورة عن طريق الطمب أو القبول واألخذ حيث يتم االتفاق عمى مقابل مادي
أو معنوي لمقيام بيذا العمل من أعمال الوظيفة العامة حتى وان لم يقم الموظف بالعمل 

 الذي اتفق عمى إتمامو.

    وان حصل مثل استغالل الوظيفة ال يوجد فييا مقابل مادي أو اتفاق، أما جريمة
 ىذا االتفاق لتغير تكيف الجريمة من إساءة إلى رشوة فال مقابل مادي فييا .

   كذلك جريمة إساءة استغالل الوظيفة تتطمب ركن مادي مختمف تماما حيث -ج
 المادي فال يجد أي اتفاق فييا، إن االمتناع عن أداء واجبات الوظيفة وحده يدخل ركنيا

كذالك تختمف في االختصاص حيث أن تجاوز الموظف الختصاصو عن طريق الخطأ 
وحده وىو يظن أن ىذا االختصاص من الصالحيات الممنوحة لو تتحقق جريمة استغالل 

 الوظيفة.

 : تميز جريمة استغالل الوظيفة عن جريمة استغالل النفوذ ثانيا:

استغالل النفوذ المتاجرة بالنفوذ اتجاه الشخص الستعمال و استغالل ويعني بجريمة 
          نفوذه الفعمي أو الوىمي لمحصول عمى مزية غير مستحقة لصاحب المصمحة

 .2من أي سمطة عامة خاضعة إلشرافو 

     ويشترط في ىذه الجريمة أن يتذرع الفاعل في الطمب أو القبول بنفوذه الحقيقي
   وتشترط ان يقوم الجاني بسموك بغرض الحصول عمى ميزات أو صفقات أو المفترض،

                                                           
 .8مرجع نفسو، ص الوجيز في القانون الجنائي الخاص، احسن بو سقيعة،  -1
 .7، ص2006، 13، مجمة الفكر البرلماني، عددالحماية الجنائية لموظيفة من مخاطر الفسادخالف،  عقيمة - 2
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أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحيا السمطة العامة،وتقوم الجريمة حتى وان كان 
 .1القرار المطموب من الجاني استصدار مشروعا 

 : أوجه التشابه بين جريمة استغالل الوظيفة وجريمة استغالل النفوذ -1

كالىما يمسان بالثقة ونزاىة السمطة العامة التي يفترض فييا أن تتصرف وفقا 
 .2لنصوص القانون 

  :أوجه االختالف  بين جريمة استغالل الوظيفة وجريمة استغالل النفوذ -2

 .جريمة استغالل النفوذ تكون مقابل منفعة -))ا

 .3ر أو اإلىمالأما جريمة استغالل الوظيفة مقابل منفعة آو بقصد اإلضرا-)ب(

 جريمة استغالل النفوذ تقع بوجود نفوذ حقيقي أو مزعوم. -))ج

 بينما جريمة استغالل الوظيفة ال تقع إال بوجود السمطة الحقيقية. -

  .جريمة استغالل النفوذ تفترض وجود ثالثة أطراف -))د

 .4بينما جريمة استغالل الوظيفة قد تقع بوجود طرف واحد -

 .جريمة استغالل النفوذ تتمثل النتيجة فييا بمجرد الطمب أو القبول  -))ذ

أما جريمة استغالل الوظيفة تتمثل النتيجة فييا في الضرر أو الخطر الناجم عن سموك  -
 5الموظف .

                                                           
 .57-56-55، مرجع سابق، صالوجيز في القانون الجنائي الخاص، احسن بوسقيعة- 1
دون طبعة، دون جزء، دار اليدى لمطباعة و النشر و الوسيط في شرح الجرائم المخمة بالثقة العامة، نبيل صقر،  - 2

 .92، ص2015التوزيع، الجزائر، 
 .273، ص2011، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ، جرائم الفساد االداريعصام عبد الفتاح مطر - 3

  استغالل الوظيفة،جريمة اساءة  ،قاريمصطفى نقال عن 
 .135مرجع سابق، ص سميمان بن محمد الجريش، - 4
 .273مرجع سابق، ص ، عصام عبد الفتاح - 5
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 المطمب الثاني

 مفهوم الموظف العمومي

تمارس الدولة نشاطيا سواء المرفقي أو المتعمق بالضبط اإلداري من خالل    
موظفييا الدين يمثمون األداة البشرية لإلدارة العمومية لتحقيق أىدافيا، إذ يعتبر الموظف 
العمومي يد اإلدارة في ممارسة نشاطيا، عمى الرغم من أىمية ىدا العنصر في البناء 

مي لمدول إال انو لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم القانوني الييكمي والتنظي
 1ومحدد لممقصود من الموظف العمومي.

 )وبالتالي سنتطرق إلي تعريف الموظف العمومي في الفقو في )الفرع األول   
 .)وتعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائري في )الفرع الثاني

 يتعريف الفقه لمموظف العموم: الفرع األول

إن الظروف والعوامل تفرض عمينا عدم التسميم بتعريف واحد عبر مختمف    
األزمنة وعميو نجد عدة تعريفات فقيية لمموظف العمومي، إن عدم وضع تعريف جامع 
مانع يرجع إلى اختالف مقتضيات العمل بالمرافق العامة داخل الدولة واختالف الظروف 

ادية وأيضا ىو راجع لطبيعة وخصائص القانون التاريخية والسياسية واجتماعية واقتص
           اإلداري الذي يمتاز بالمرونة والمطاطية إذ انو دائم التأثر بتغيرات التي تطرأ

 2عمى المجتمع .

وأيضا )واإلسالمي)ثاني )سنتناول في ىدا الفرع التعريف الفقيي الجزائري )أوال
 .)الفرنسي )ثالثا

 
                                                           

، ص 2010والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار اليدى لمطباعة2، ط2، جمدخل القانون االداريعالء الدين عشي،  -1
49. 
، ص 1986، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، الجزائرجريمة تاديبية لمموظف العمومي في احمد بوضياف،  - 2
45. 
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 الفقه الجزائريمي في أوال: تعريف الموظف العمو 

 لقد قدم الفقو الجزائري عدة تعريفات لمموظف العمومي ومن بينيا نجد:  

: يضمن سير اإلدارة العامة أعوان ليم أنظمة قانونية تعريف ميسوم صبيح -
   مختمفة وال يخضع منيا لمقانون العام لمموظف العمومي سوى الدين ليم صفة الموظف
وال يعرف بيده الصفة إال األشخاص الدين رسموا بعد تعينيم في مناصب دائمة وثبتوا 

، الموظف ع ىو الشخص الذي رسم نيائيا في وظيفتو ىو فقط من يخضع لمقانون 1نيائيا
 األساسي لموظيفة.

إن الموظفون ىم من يوجدون في وضع  تعريف عبد الرحمان احمد محيو: -
ادة من قانون الوظيفة العمومية، والدي يتميز بأنو قابل لمتعديل قانوني تنظيمي بحسب الم

 2بقانون جديد دون أن يكون ليم الحق أن يتمسكوا حقوق مكتسبة.

الشخص الذي يرتبط باإلدارة  تعريف عبد الرحمان الرميمي لمعون العمومي: -
اجباتيم بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدتو اإلدارة ألجميم وحددت فيو حقوقيم وو 

 دون أن يشاركوا مباشرة وال بصفتيم الشخصية في إعداده.

يرى عمار عوابدي أن التعريف الجامع ىو أن الموظف العام ىو دلك الشخص 
الذي يعيد إليو بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطريقة االستغالل المباشر بواسطة 

وظيفة دائمة داخمة ضمن كادر الوظائف السمطات اإلدارية المركزية أو المحمية ويشتغمون 
 3الخاصة بالمرفق العام اإلداري الذي يعمل بو.

                                                           
، دون جزء، دون طبعة، ديوان المطبوعات المنازعات االداريةاحمد محيو، ترجمة فائز انجق وبيوض خالد،  - 1

 .30، ص 1992الجامعية، الجزائر، 
من اجل الحصول رسالة  الجزائرية،سموى تيشات، اثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين باالدارات العمومية  -2

-49، ص2010، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، عمى شهادة الماجستير في العموم االقتصادية والتجارية والتسير
50. 

، دون جزء، الطبعة الثانية، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائريمحمد يوسف المعداوي، -3
 .35، ص1988الجامعية الجزائرية،  ديوان المطبوعات
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 لموظف العمومي في الفقه اإلسالميثانيا: تعريف ا

 1ترتكز الوظيفة في اإلسالم عمى أنيا واجب ديني، وأنيا تكميف وليست حقا. 

        ا، واليا، عامال،لقد عرف الفقو اإلسالمي الوظيفة العامة وشاغميا أيا كان إمام   
 أو محتسبا فكل ىؤالء موظفون عموميون دون استخدام ىدا المصطمح.

تابع لإلدارة الحكومية توجب عمى   ولقد عرفت الوظيفة العامة: بأنيا كيان نظامي
شاغميا مجموعة من الواجبات والمسؤوليات وااللتزامات وتعطيو مجموعة من الحقوق 

 والمزايا.

نيا مكنة شرعية لمباشرة نشاط معين أو تصرف عام لتحقيق جانب وعرفت أيضا: أ
           من جوانب التكميف العام، أو الوفاء باخد المقاصد الشرعية، إذ ما من وظيفة

 2إال والمسممين حقوقا عمى صاحبيا.

عمل مشروع دائم يقمده اإلمام أو من ينيبو لشخص طبيعي أىل لو برضاه عمى 
، وقد ورد 3تقرار في خدمة مرفق عام مشروع تديره الدولة بشكل مباشرسبيل الدوام واالس

تعريف في الفقو الجنائي اإلسالمي لمموظف العمومي ىو كل ما يقمده الخميفة أو ولي 
األمر أو يستعممو في عمل معين يعتبر موظفا عاما بغض النظر عن العالقة التي تربط 

كل من يقوم بعمل يمثل من خاللو الدولة موظفا الموظف العام بالدولة وتبعا لدلك اعتبر 
 4عاما.

 

                                                           
، دون جزء، دون طبعة، دار الثقافة، االردن، الفساد االداري وعالجه في الشريعة االسالميةمحمود محمد معابرة، - 1

 .35، ص 2011
 .36، مرجع سابق، صالفساد االداري وعالجه في الشريعة االسالميةمحمود محمد معابرة،  - 2

 .2078-2077الوظيفة العامة واثرىا في الوقاية من الفساد، العدد الثالث والثالثون، ص ابراىيم نجار، نزاىة - 3
الفساد والرشوة واالختالس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه االسالمي مميكة ىنان، جرائم  - 4

الجامعة الجديدة، مصر،  دون جزء، دون طبعة، دار مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية،
 .43-42، ص2010
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 ثالثا: تعريف الموظف العمومي في الفقه الفرنسي: 

، service publicإن ظيور فكرة الوظيفة العمومية مرتبط بخدمة المرفق العام  
حيث انو استعممت في المغة القانونية الفرنسية في مطمع القرن العشرين، ولقد عبر عنيا 

 1لتسير المرفق العام.  la puissance publiqueالفرنسي بفكرة القوة العمومية  الفقو

انقسم الفقو الفرنسي في تعريف الموظف العمومي إلي اتجاىين، االتجاه األول  ولقد 
         وسع من مدلول الموظف العمومي وفي نظرىم موظف ىو الشخص الذي يعمل

عرفو ديجي: الموظف العمومي  -في وظيفة دائمة في إطار إداري في مرفق عام، حيث 
ىو كل شخص يساىم بطريقة دائمة في إدارة مرفق عام ميما كانت طبيعة األعمال التي 

 يقوم بيا.

أما ىوريو فقد عرفو بقولو: ىو الموظف العمومي  كل شخص يشغل وظيفة داخمية  
ق عام يدار بمعرفة الدولة أو اإلدارة العامة ويتم تعينو بمعرفة في اإلطارات الدائمة لمرف

 2السمطة العامة.

وعرفو الفقيو دوالن بأنو: األشخاص الدين يشغمون وظائف في اإلطارات الدائمة  
 المنشاة لضمان السير المنظم لممرافق العامة.

و أدي االتجاه الثاني: ضيق ىدا االتجاه من مدلول الموظف العمومي حيث عرف
لوبادير: يكون موظفا عاما الشخص الذي يتولى وظيفة دائمة ويرسم في رتبة السمم 

 3الوظيفي إلدارات الدولة أو المحمية أو المستشفيات العمومية.

 

                                                           
1-FREDERIC COLINK  , LAPTITUDE DANS LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
L,G, D ,J, PARIS. P05 .  

، 2004، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، ، التاديب االداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنةجمعة بوحارب -2
 .85ص

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، الموظف العام في مواجية منازعات الضمان االجتماعي، بوتغريوتعبد المميك  - 3
 .18، ص2012-2011، فرع قانون االدارة العامة واقميمية القانون، جامعة منشوري، قسنطينة، القانون العام
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 التعريف القانوني لمموظف العمومي: الفرع الثاني

             يظير االختالف جميا بين المشرعين في وضع تعريف الموظف العام
بل أن االختالف كان حتى داخل البمد الواحد حسب النصوص التي تناولت ىذا الموضوع 
مع العمم أن موضعو التشريع ال يعدوا أن يكون تحديدا لمعناصر التي ينبغي توافرىا في 

 .1الشخص حتى يمكن اعتباره موظفا عاما

 وظف العمومي في التشريع الفرنسي تعريف الم : أوال

الفرنسي الموظف متأثرا باتجاه مجمس الدولة بقولو " ذلك الشخص لقد عرف المشرع 
أو بصفة مستمرة وتم ترسيمو في درجة من درجات  الذي يتم تعينو في وظيفة دائمة،

 .2التدرج الوظيفي في اإلدارة المركزية أو في الييئات التابعة لمدولة "

مييا فكرة الموظف العمومي وبالتالي فيذا التعريف يحدد العناصر األساسية التي تقوم ع
 : وىي

 التعين من السمطة العامة المختصة .  -1

 شغل وظيفة دائمة  . -2

 . 3الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو سمطة إدارية إدارة مباشرة -3

     ويتضح مما سبق أن التشريعات الفرنسية التي صدرت في مجال الوظيفة العامة
 .لم تتضمن تعريفا ثابتا ومحددا لمموظف العام يتصف بالعمومية والشمولية

 ،ي العاموتجدر اإلشارة إلى أن الموظف في الدولة الفرنسية يخضع لمقانون األساس
وتسري أحكامو عمى الموظف المدني التابع لإلدارة الدولة و المناطق الجيوية و البمديات 

                                                           
اطروحة لنيل شهادة الدكتوراء كمية  ،في الوظيفة العامة دراسة مقارنة النظام القانوني لمتاديب حمد االحسن، - 1

 .22ص  ،2016-2015 جامعة ابي بكر بمقايد ،تممسان، ،الحقوق و العموم السياسية
، 2004 ، دون جزء، دون طبعة، دار ىومة، الجزائر،تاديب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي،  - 2

 .24ص 
 .33محمود محمد معابرة، مرجع سابق، ص  - 3
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ا، باستثناء فئة القضاة و أعوان المصالح العمومية ذات و المؤسسات اإلدارية التابعة لي
 1الطابع الصناعي و التجاري و كذا األعوان غير مرسمين التابعين لمدولة.

  تعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائري :ثانيا

     المشرع الجزائري لم يكن أكثر إفصاحا من سابقيو في تعريف الموظف ذلك -1
 وري لم يتعرض صراحة إلى مثل ىذا التعريف سواء في الدستور أن المشرع الدست

وقد  وال في الدساتير األخرى باستثناء ما ورد من إشارات تتعمق بحقوقو أو واجباتو،1963
أن رئيس الجميورية يعين الموظفين في جميع  1963من دستور 54جاء في المادة 

 المناصب المدنية والعسكرية.

 ،2رغم بعده النسبي عن الموضوع فقد جاء في مادتو أما المشرع المدني -2 
"ال يكون الموظفون و األعوان العموميون مسئولين شخصيا عن أفعاليم التي أضرت 129

متى كانت إطاعة ىذه األوامر  ،نفيذا ألوامر صدرت إلييم من رئيسبالغير إذا قاموا بيا ت
 3واجبة عمييم ".

ذا كان ىذا نالحظ من خالل ىذه المادة ال تعطي تع ريف محددا لمموظف العام وا 
الوضع بالنسبة لممشرع المدني فان المشرع الجنائي لقد تناول الموظف العام واقترب كثيرا 

 22/3من تحديد مدلول عون الدولة وذلك من خالل المادة 

المتضمن 1966جوان 2المؤرخ في  66/133التعريف الوارد في أما األمر  -3
لسنة  46م لموظيفة العامة و المنشور في الجريدة الرسمية رقم القانون االساسي العا

حيث عرف الموظف العام في المادة األولى و التي جاء فييا "يعتبر موظفون 1966
األشخاص المعنيون وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسمسل في اإلدارات المركزية 

                                                           
، 4الطبعة دون جزء،  ،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب االجنبيةىاني خرفي،  - 1

 .92ص  ،2016دار ىومة،الجزائر، 
 .24-23، صمرجع نفسو ،حمد االحسن - 2
 ،1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  85-75من االمر رقم  129المادة  - 3

 المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.
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    الجماعات المحمية وكذلك المؤسساتالتابعة لمدولة والمصالح الخارجية ليذه اإلدارات و 
 1و الييئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم ".

ومن ىنا أشار النص بصريح العبارة انو حتى تنطبق صفة الموظف العام ال بد من توافر 
 الشروط التالية 

فال صفة لمموظف دون تعين ،فينبغي عمى السمطة  : صدور قرار التعين -)ا ) 
صدر قرارا إداريا تعترف بموجبو بتعين شخص محدد ،وقد تكون السمطة المختصة أن ت

 المختصة إدارة مركزية أو إدارة محمية أو مؤسسة أو ىيئة عمومية .

    ومن ىنا ال يمكن اعتباره موظفا عاما:  أن يتعمق التعين بوظيفة دائمة -))ب
 من يشغل منصب مؤقت أو تسند إليو ميمة مؤقتة .

القرار المتضمن ترسيم الشخص المعين في احد درجات أن يصدر  -))ج 
 .2فال يكفي صدور  قرار التعين : التسمسل اإلداري

    المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو 11-16تعريف الموظف في القانون  -4
 منو  بأنو    2و ذلك في المادة 

ا أو في احد المجالس كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائي -1
      الشعبية المحمية المنتخبة ،سواء كان معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا ،مدفوع األجر

 ميتو. أو غير مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبتو أو أقد

كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة باجر أو بدون اجر ويساىم بيذه  -2
ة أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تممك الدولة كل الصفة في خدمة ىيئة عمومي

  .أو بعض رأس ماليا ،أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

                                                           
، 2015 ، جسور لمنشر و التوزيع، 1، دون جزء، الطبعةالوظيفة العامة في التشريع الجزائريعمار بوضياف،  - 1

 .19،20 ص
 .21-20، ص سابق  عمار بوضياف، ، مرجع - 2
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        كل شخص أخر معروف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا لمتشريع -3
 .و التنظيم المعمول بيما"

عام إال بعد توافر ال تكون أمام موظف  12و المادة14وبالنظر لمضمون المادة 
 :ط التاليةالشرو 

أن يصدر قرار بتعين عون عمومي في وظيفة عمومية ،فاكتساب الصفة مرىون  -) 1)
 بصدور قرار التعين .

 أن يصدر قرار بترسيم العون العمومي في احد درجات التسمسل الوظيفي. - )2)

لجميورية أو الوزارة األولى أن يتعمق قرار التعين و الترسم با إدارة مركزية كرئاسة ا - )3)
 1وسائر الوزارات. 

 المبحث الثاني

 أركان جريمة استغالل الوظيفة

نما يتوجب لقياميا   إن جريمة استغالل الوظيفة ال تتكون من األركان العامة فقط وا 
     توافر ركن أخر يتمثل في الركن المفترض وىو صفة الجاني المتمثل في الشخص
        الذي يقوم باستغالل الوظيفة ويتمثل في الموظف العام أو المكمف بالخدمة العامة

أما األركان العامة فاألول يتمثل في الركن المادي المتمثل في سموك  ،)المطمب األول )
 . )استغالل الوظيفة بينما الثاني يتمثل في الركن المعنوي )المطمب الثاني

 

 

 

 

                                                           
 .21، صنفسو مرجع  عمار بوضياف، - 1
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 المطمب األول

 المفترض الركن

يطمق عميو الفقو الركن المفترض أو الركن الخاص لمجريمة الذي يتمثل في عدة 
وان  ،صور فقد يكون في المكان  أو الزمان أو في صفة تميز الجاني أو المجني عميو

ىذا الركن المفترض ىو عبارة عن حالة واقعية أو قانونية تتجسد في الجريمة التي تمس 
       ويفترض وجوده وقت وقوع الجريمة ويشترط القانون توافرمصمحة يحمييا القانون 

      .1ىذا الركن لكي يكون ركنا مفترضا في الجريمة باإلضافة لألركان األخرى

ىمن القانون مكافحة الفساد يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا 33وحسب المادة 
د ومكافحتو الموظف العمومي المتعمق بالوقاية من الفسا 11-16ولقد عرف القانون رقم 

والتي سبق التطرق ليا ،وباإلضافة إلى الشرط أن يكون الفاعل موظف  2في المادة 
عموميا يجب أن يكون ىذا الفاعل موظف مختص بالعمل الوظيفي الذي يساء استغاللو 
       أي داخل في نطاق اختصاصاتو الوظيفية، أي يشترط أن يكون موظفا عموميا

           الذي سبق بيانو، و ىذا خالفا لجريمة استغالل النفوذ بصورتيياعمى النحو 
 2التي ال تشترط صفة معينة في الجاني.

وصفة الجاني في ىذه الجريمة ىي إحدى العناصر المشتركة بينيا وبين جريمة 
الرشوة السمبية غير أن الشيء المالحظ ىو أن المشرع قد توسع في مفيوم االختصاص 

     ة إساءة استغالل الوظيفة حيث يشترط لتحقيق الرشوة أن يكون العمل المؤديفي جريم
أو الذي امتنع عن أدائو الموظف العام داخال في اختصاصو،أما جريمة استغالل الوظيفة 

                                                           
، 2018،سنة 8، العدد 26اسستغالل الوظيفة، مجمة جامعة بابل لمعموم االنسانية، المجمد عمي حمزة، اركان جريمة - 1

 .491ص
 .131، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون االلجزائي الخاصاحسن بو سقيعة،  - 2
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    فتتحقق متى كان العمل المطموب أداؤه أو االمتناع عنو والمخالف لمقانون أو التنظيم
 .1يا الموظف العاممن األعمال التي يختص ب

المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 11-16من القانون  33ومن خالل المادة 
  : يشترط  أن يكون

 موظفا عموميا  -1

 .2أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل الوظيفي الذي يسيء استغاللو -2

من  12ومن خالل ىذا سوف نوضح من في حكم الموظف وذلك حسب المادة 
من القانون المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو وىم األشخاص  11-16القانون 

دارية ،واألشخاص الشغالين لمناصب  تشريعية والمنتخبين  الشغالين لمناصب تنفيذية وا 
 المحمين .

داريةمين غاألشخاص الشا: الفرع األول  لمناصب تنفيذية وا 

   ةالمناصب التنفيذيمين غاألشخاص الشا  :أوال

يحتل رئيس الجميورية في الجزائر مكانة ىامة في نظام  : رئيس الجمهورية-1
السياسي كونو الفاعل السياسي األول يستمدىا من طريقة اختياره والسمطات الواسعة 
المخولة لو بموجب الدستور،كون طريقة اختياره تتم عن طريق االنتخاب الذي تدعم مركزه 

 .3في توجيو ومواجية المؤسسات األخرى 

                                                           
 مصر،، دون جزء، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، شرح قانون العقوباتعبد اهلل الشاذلي فتوح، ،  - 1

 . 122، ص 2001
 .17،ص2000، دون جزء، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، شرح قانون العقوباتفوزية عبد الستار،  - 2
واثره عمى النظام 1996منيرة بمورغي، المركز القانوني لرئيس الجميورية في الجزائر بعد تعديل الدستور لسنة  - 3

، قسم الحقوق ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة محمد لماجستير في الحقوقمذكرة لنيل شهادة االسياسي،
 .7، ص2014خيضر ،بسكرة، 



ول                          اإل
أ
الوظيفةطار الموضوعي لجريمة استغالل الفصل ال  

 

 
24 

الجميورية في النظام السياسي المركز الممتاز باعتباره منتخب  ومنو يحتل رئيس
من طرف الشعب عن طريق االقتراع العام المباشر و السري مما يجعمو الشخصية 

 1السياسية األولى في النظام 

ىذا المنصب في الحكومة وىو يعين من طرف رئيس الجميورية  :الوزير األول-2
    يكون الوزير األول متمتعا بكفاءة عالية حيث انو مع الوزراء اآلخرين بحيث يجب أن

 من المنطقي من تولي المناصب العالية في الدولة يتطمب أشخاصا مؤىمين عمميا عمميا،

       ، و باعتباره المييمن2وكذالك يشترط فيو السمعة الطيبة لمن يتولى ىذا المنصب
راء ورسم السياسة العامة لموزارة عمى السمطة التنفيذية تناط بو ميمة توحيد جيود الوز 

 .3أو بمشاركة بعض الوزراء   بمفرده

    إن السمة البارزة لمدولة المعاصرة ىو تعداد وظائفيا بغض النظر الوزراء:-3
عن وظيفة النظام السياسي و االقتصادي المتبع فييا، وكذلك ازدياد أعبائيا فرض عمييا 
تقسيم العمل بين الييئات المركزية لتشكيل ىيئة ما يسمى بالوزراء ليعيد إلييم القيام 
بالعمل اإلداري معين تحدده القوانين المنظمات ويتمتع الوزير بصفتين سياسيتين بصفتو 

     وزراء الذي يترأسو رئيس الجميورية،وعضو في مجل الحكومةعضو في مجمس ال
 .4الذي يترأسو الوزير األول

 

 
 

                                                           
، الجزء 0990النظام السياسي الجزائري دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ، سعيد بو الشعير - 1

 .15،ص2013المطبوعاتالجامعية،الجزائر،الثالث، الطبعة الثانية،ديوان 
 ، كمية الحقوق،، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العامسعاد رابح، المركز القانوني لئيس الحكومة - 2

 .19، ص2008 جامعة ابو بكر بمقايد، ىتممسان،
ديوان المطبوعات  الطبعة الثانية، الثاني،، الجزء القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،-  3

 .17، ص2013الجامعية، 
 .85عمار بوضياف، مرجع سابق، ص- 4
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 المناصب اإلدارية مين غاألشخاص الشا ثانيا:

الموظفين العاممين في المؤسسات  11-16من القانون  2يعني بو حسب المادة 
 أو غير مدفوع األجر،مدفوع األجر  العمومية ويشغمون مناصبيم بصفة دائمة أو مؤقتا،

 .1يمبصرف النظر عن رتبتو أو أقد ميت

  م ىذه الفئة إلى قسمين ىما:وتقس

ويقصد بيم الموظفين العاممين في المؤسسات و اإلدارات  :الموظفين العادين-1
العمومية و الذين يشغمون مناصبيم بصفة دائمة و الخاضعين لمقانون األساسي لموظيفة 

من القانون األساسي العام لموظيفة العمومية  4موظفا حسب المادةحيث يعتبر  ،2العامة
     "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة13-16رقم 

 .3في السمم اإلداري "

ويقصد بيم األشخاص الشغالين لمناصب  : العمال المتعاقدين أو المؤقتين -2
الصيانة أو الخدمات في المؤسسات و اإلدارات الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو 

العمومية إلى نظام المتعاقدين عمال اإلدارات و المؤسسات العمومية الذين ال تتوافر فييم 
 .4صفة الموظف العام بمفيوم القانون اإلداري كاألعوان المتعاقدين و المؤقتين 

 عقدية و ليست تنظيمية وىو الشخص الذي يرتبط باإلدارة بعالقة  :العون المتعاقد -ا

ويقصد بو الشخص الذي يعين بصفة مؤقت ليقوم بعمل ذو طابع  العون المؤقت: -ب
 . 5مؤقت

                                                           
 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو المعدل و المتمم.   01-06من قانون  2المادة - 1
 .62-61حاحة عبد العالي، مرجع سابق،  ص - 2
المتضمن القانون االساسي العام لموظيفة  2006جويمية  15المؤرخ في  03-06من االمر 4المادة  - 3

 .2006لسنة  46العمومية،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 
 .المتضمن القانون االساسي العام لموظيفة العمومية 2006جويمية  15المؤرخ في  03-06االمر  من 19المادة  4
دون جزء، دون طبعة، مطبعة لعامة،وتطبيقها عمى التشريع الجزائري، مبادىء الوظيفة ا محمد انس قاسم جعفر، - 5

 .21ص ،1982 اخوان مور افتمى، القاىرة،
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 األشخاص الشاغمين في المناصب القضائية: الفرع الثاني

من القانون األساسي لمقضاء، وال ييم  2ين حددتيم المادة ذيقصد بيم القضاة ال   
 القضاء العادي أو اإلداري. إذا كان القضاة تابعيين لنظام

 من القانون االساسي لمقضاء" نصت مالمادة

قضاة الحكم والنيابة العامة لممحكمة العميا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة لمنظام  .1
 القضائي العادي.

 قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجمس الدولة والمحاكم اإلدارية. .2

زية لوزارة العدل، وأمانة المجمس األعمى لمقضاء القضاة العاممين في اإلدارة المرك .3
والمصالح اإلدارية لممحكمة العميا ومجمس الدولة ومؤسسة التكوين والبحث التابعة لوزارة 

 1العدل."

من قانون األساسي  23-95من األمر  2تشمل ىده الفئة أيضا ما جاء في المادة 
ي بمجمس محاسبة كل من رئيس لمقضاة مجمس المحاسبة المعدل والمتمم  يعتبر "قاض

المجمس، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون، المحتسبون، وكذلك 
 2الناظر العام والمساعدون لمناظر."

     كما يضاف إلي من يشغمون مناصب قضائية كل من: المحمفون المساعدون
 3في محكمة الجنايات والمساعدون في قسم األحداث والقسم االجتماعي.

األشخاص الشاغميين لمناصب تشريعية والمنتخبين: ال يقتصر صفة الجاني في 
نما يشمل أيضا أعضاء السمطة  جرائم الفساد عمى الموظف العمومي بالمفيوم اإلداري وا 

صد بيم أعضاء البرلمان بغرفتيو التشريعية وأعضاء المجالس المنتخبة المحمية، ويق
                                                           

، يتضمن القانون االساسي لمقضاء، الجريدة الرسمية 2006يناير  20مؤرخ في  11-06قانون عضوي رقم  - 1
 .2006سبتمبر 08، الصادر بتاريخ 57العدد

، يتضمن القانون االساسي لقضاة مجمس المحاسبة، الجريدة الرسمية 1995غشت  26مؤرخ في  23-95امررقم - 2
 .1995سبتمبر  03، الصادر بتاريخ48العدد 

 . 66مرجع سابق، ص القانونية لمكافحة الفساد االداري في الجزائر، عبد العالي حاحة، االليات  -3
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المجمس الشعبي الوطني و مجمس األمة، وكافة أعضاء  مجالس الشعبية البمدية الوالئية 
 1بمن فييم الرئيس.

من الدستور  112أعضاء السمطة التشريعية: ىم أعضاء البرلمان وذلك حسب المادة  .1
وىما المجمس الشعبي الجزائري "يمارس السمطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين 

 الوطني ومجمس األمة..."

وينتخب أعضاء المجمس الشعبي الوطني عن طريق االقتراع  العام المباشر والسري 
أما أعضاء  مجمس األمة فيتم انتخاب ثمثي أعضائو عن طريق االقتراع غير المباشر 

عين رئيس والسري من بين ومن أطراف أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية، ي
  2الجميورية الثمث.

       األخير المتبقي من أعضاء مجمس األمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية
جاء في نص ا االقتصادية، االجتماعية وىدا مية، المينية، في المجاالت العممية، الثقاف

 3من الدستور الجزائري. 118 المادة

المتعمق بنظام  11_16ون العضوي رقم المنتخبين في المجالس المحمية: حدد القان .2
سنوات عن طريق  5منو، تكون لمدة 65االنتخابات كيفية انتخابيم وذلك في المادة 

االقتراع النسبي عمى من طرف موطني الييئات المحمية التي ينتمون إلييا فقط وىي أما 
 4الوالية أو البمدية. 

م الموظف: يتعمق األمر بالنسبة األشخاص الذين يتولون ووظيفة أو ووكالة ومن في حك
 لياتو الفئة بشرطيين:

                                                           
 438-98، منشور بموجب مرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستورالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل -1

 .1996ديسمبر  8صادر في  76، الجريدة الرسمية العدد1996ديسمبر  7المؤرخ في 
 .1996من الدستور الجزائري  112المادة  - 2
 .1996من الدستور الجزائري 118المادة  - 3
، 50ام االنتخاب، الجريدة الرسمية العدد ، يتعمق بنظ2016غشت  25مؤرخ في  10-16قانون عضوي رقم - 4

 . 2016غشت  28الصادر بتاريخ 
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الشرط األول: فئة تتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو ذات  
 رأسمال مختمط:

الييئات العمومية: يقصد بيا كل شخص معنوي عام غير الدولة والجماعات المحمية، 
لمؤسسات العمومية ذات الطابع يتول تسير مرفق عمومي، ويتعمق األمر أساسا با

اإلداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وىيئات الضمان 
 االجتماعي...، كما ينطبق مفيوم الييئات العمومية عمى سمطات الضبط.

المؤسسة العمومية: وىي شركات تجارية تحوز فييا الدولة أو أي شخص معنوي أخر 
غمبية رأس مال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وىي تخضع خاضع لمقانون العام، أ

 1لمقانون العام.

المؤسسات ذات الرأس مال المختمط: ويتعمق األمر بالمؤسسات العمومية االقتصادية التي 
     فتحت رأس ماليا االجتماعي لمخواص، سواء كان أفراد أو شركات، مواطنين جزائري

سيم في السوق كما حدث بالنسبة لمؤسسات فندق أو أجانب، عن طريق بيع بعض األ
 2االوراسي.

الشرط الثاني: األشخاص الدين يتولون وظيفة أو وكالة أو من في حكم الموظف: 
" كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة  11-16من قانون  2نصت المادة 

      ؤسسة عموميةباجر أو بدون اجر ويساىم بيذه الصفة في خدمة ىيئة عمومية أو م
أو أية مؤسسة أخرى تممك الدولة كل أو بعض رأسماليا، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة 

 3عمومية  ..."

                                                           
، يتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية واالقتصادية وتسيرىا 2001اوت 20مؤرخ في  04-01من االمر رقم  4المادة - 1

 معدل ومتمم. 2001اوت  23، صادرة في 47وخصوصيتيا في الجزائر، الجريدة الرسمية العدد 
 .21ن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص احس -2
، يتضمن القانون االساسي العام المستخدمين العسكرين، الجريدة 2006فبراير  28مؤرخ في  02-06امررقم  -3

 .2006مارس  01، صادر بتاريخ 12الرسميةالعدد 



ول                          اإل
أ
الوظيفةطار الموضوعي لجريمة استغالل الفصل ال  

 

 
29 

يعنى بكل من تولى وظيفة ىو كل من أسندت لو مسؤولية، أي البد ان يتمتع  
 بقسط من المسؤولية وال تيم صفتو أيا كانت رئيسا، مديرا عاما، رئيس مصمحة ...

تولي الوظيفة بالوكالة كل شخص انتخب أو كمف بالنيابة في احد  يقصد 
المؤسسات أو الييئات العمومية كان يكون عضو مجمس اإلدارة في إحدى مؤسسات 

 1االقتصادية مثال.

يقصد بمن في حكم الموظف فئات أخرى عمى الرغم من أنيم ال يعدون كذلك طبقا  
نطبق ىدا المفيوم عمى المستخدمين العسكريين  لممفيوم اإلداري الدقيق لمموظف العام، ي

من القانون األساسي العام لموظيفة  2المدنيين لمدفاع الوطني الدين استثنتيم المادة 
المتضمن القانون األساسي العام  12_16العمومية من مجال تطبيقو، ويخضعون لألمر 

ريين العاممين، المستخدمين العسكريين، والدي يطبق عمى األصناف التالية العسك
العسكريين المؤدين لمخدمة بموجب عقد، العسكريين المؤدين لمخدمة الوطنية، العسكريين 

 2االحتياطيين في وضعية النشاط.

يعتبر أيضا في حكم الموظفين العموميين الضباط العموميين، و يتعمق األمر  
 ترجمين الرسمين.أساسا بالموثقين والمحضرين القضائين ومحافظي البيع بالمزاد والم

         إن ىذه الفئة لم يشر إلييا المشرع رغم أنيم يقومون بوظائفيم ال بتفويض
من السمطة العامة، ويحصمون الحقوق والرسوم لحسابيا، وبالتالي ىم معرضون الرتكاب 

 3جرائم الفساد، األمر يؤىميم لكي يصنفوا ضمن من في حكم الموظف.

يما ذىب إليو حين وسع من صفة الجاني المرتكب المشرع الجزائري قد أحسن ق 
نما أضاف فئات  لجرائم الفساد اد لم يحصرىا في الموظف العمومي بالمفيوم اإلداري وا 

                                                           
 .16نفسو، صاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  -1
 من القانون االساسي العام المستخدمين العسكريين، مرجع سابق. 2المادة   -2
مصطفى قاري، جريمة استغالل الوظيفة، مذكرة لنيل شيادة الماستمر في القانون، جامعة اكمي محند او لحاج،  -3

 .45البويرة، ص 
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     أخرى، ومنع من دلك انفالت بعض الفئات وعدم خضوعيا لمقانون الفساد ومكافحتو
ات التي كانت تعتري وفي ىده النقطة وفق إلى حد بعيد في القضاء عمى إشكاالت والثغر 

 قانون العقوبات فيما يخص تحديد صفة الجاني.

 المطمب الثاني

 األركان العامة لجريمة استغالل الوظيفة

ال تقوم الجريمة إال بتوافر الركن المادي والمعنوي، البد أن يتخذ السموك اإلجرامي  
السموك محل شكال ماديا ونقصد بو المظير الخارجي الذي يسببو الجاني ويكون ىدا 

عقاب وتجريم وىو الركن المادي لمجريمة، والركن المادي فقط ال يكفي إلسناد المسؤولية 
إلي شخص معين بل يجب أن تتجو إرادة الجاني بصفة حرة ومعرفة تامة إلي إظيار 

 الجريمة إلي حيز الوجود وىدا ما يعرف بالركن المعنوي لمجريمة.

بد من نص قانوني يجرم الفعل فال جريمة بغير باإلضافة إلي الركنين السابقين فال
 1.قانون

 الركن المادي: الفرع األول

ليتحقق الركن المادي البد أن يصدر الجاني سموكا أيا كانت طبيعتو، إذ ال يتصور  
       أن يجرم سموك ال يشكل جريمة، وبالتالي ال يعاقب من فكر في جريمة أو صمم

 2عمى ارتكابيا أو من قام بالتحضير ليا ما لم يصل السموك إلي مرحمة التنفيذ.

إن لكل جريمة ركنيا المادي، وىو السموك المادي الخارجي الذي يجرمو القانون،  
       ويتكون الركن المادي في الجريمة من ثالثة عناصر، النشاط اإلجرامي والنتيجة

                                                           
 .63احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  مرجع سابق،  ص - 1
، منشورات الحمبي الحقوقية، 1، دون جزء، طقانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمةامين مصطفى محمد،  - 2

 .227، ص2010لبنان، 
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      المادي باختالف الجرائم ولكن بصورة عامة يجب التي تربط بينيما، ويختمف الركن
 1أن يكون لو مظيرا خارجيا.

 أوال: النشاط اإلجرامي

       11-16من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو  33لقد أشار نص المادة  
        صورتين تدخل ضمن السموك اإلجرامي في جريمة إساءة استغالل الوظيفة ىإل

 و التالي: وذلك عمى النح

 أداء عمل عمى نحو يخرق القوانين والتنظيمات.  .1
 . 2االمتناع عن أداء عمل عمى نحو يخرق القوانين والتنظيمات .2

       المتعمق بالوقاية من الفساد 11-16من قانون  25والمالحظ أن المشرع في المادة      
إحدى  ويتخذ الغرضية إال بتحقيق غرضيا و مكافحتو ال تقوم جريمة الرشوة السمب

 الصورتين:

 أداء عمل من أعمال الوظيفة.  .1
 االمتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة. .2

لك نجد أن المشرع في جريمة استغالل الوظيفة كمل النقص الذي يعتري جريمة وبذ 
الرشوة السمبية، وفي نفس السياق نجد أن المشرع المصري قد دمج بين صورتي الرشوة 

    113استغالل الوظيفة تحت مسمى واحد ىو الرشوة وىدا ما تؤكده المواد وصورتي ج 
، ونفس المنيج اتبعو المشرع 3مكرر من قانون العقوبات المصري 114مكرر و 113و 

 4من قانون العقوبات األردني.  171و 171األردني في المادتين 

                                                           
 .495، 2018 ،8، العدد 26عمي خضير، مجمة  جامعة بابل لمعموم االنسانية، المجمد  - 1
 .216حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص - 2
 .17مرجع سابق، ص  فوزية عبد الستار، - 3
، دون جزء، دون طبعة، دار شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصمحة العامة دراسة تحميميةسعيد كامل،  - 4

 .415، 2008الثقافة، االردن، 



ول                          اإل
أ
الوظيفةطار الموضوعي لجريمة استغالل الفصل ال  

 

 
32 

تضي ىده الجريمة يتخذ النشاط اإلجرامي إحدى الصورتين المذكورتين سابقا، وتق 
أن يكون العمل المطموب من الموظف القيام أو االمتناع عن القيام بو يدخل في دائرة 
اختصاصو وان يكون السموك المخالف لمقانون والتنظيمات قد صدر من الموظف أثناء 

       وان يكون دو صمة وثيقة بالوظيفة، وال يشترط السموك اإلجرامي 1ممارسة وظيفتو،
شكال معينا قانوني أو مادي، وليس شرط أن يكون نافعا لمغير أو مضر بو أن يتخذ 

 2فالجريمة تقوم في كمتا الحالتين.

أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة عمى نحو يخرق القوانين والتنظيمات: يعتبر  .1
الموظف مرتكب لجريمة استغالل الوظيفة متى حصل عمى مزية غير مستحقة وكان 

 3وانين والتنظيمات أي مخالف لمواجبات الوظيفية.العمل مخالفا لمق

ويقصد باإلخالل بالواجبات الوظيفية ما حددتو محكمة النقض المصرية في قرارىا  
كل عبث يمس األعمال التي يقوم بيا الموظف، ويعد واجبا  1991-11-13الصادر في 

      دائما أن تجريمن واجبات التي يجب القيام بيا عمى الوجو السميم الذي يكفل ليا 
عن سنن قويم، فكل انحراف عن واجب من ىده الواجبات أو امتناع عن القيام بو يجرى 

 4عميو وصف اإلخالل بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص.

االمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة عمى نحو يخرق  القانون  .2
ل  بإحجام الموظف العام عن إتيان عمل يوجب والتنظيم: يتحقق االمتناع عن أداء عم

 5القانون أداؤه أي بمعنى عدم القيام بعمل يوجبو القانون  وفي اختصاص الموظف.

                                                           
 المتعمق بالوقاية من الفسادو مكافحتو المعدل و المتمم. 01-06من قانون 33المادة  - 1
، المجمة الجزائرية لمحقوق والعموم السياسية، المركز الجامعي احمد بن جريمة اساءة استغالل الوظيفةعمي مداح،  - 2

 .16ص ،2019، 4، العدد 4يحي الونشريسي، الجزائر المجمد
 .49فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص - 3
 .217عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص- 4
، ص 2006، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، قانون العقوبات الخاص حمد زكي ابو عامروسميمان عبد المنعم، - 5

446. 
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ويفسر الفقو االمتناع عن أداء العمل تفسيرا موسعا ليشمل أيضا: التأخير عن أداء العمل، 
 1أي امتناع الموظف القيام بالعمل في الوقت المحدد. 

         مل أو االمتناع خالل ممارسة الوظيفة: قيام الموظف بالعملحصول الع .3
أو االمتناع المخالف لمقانون او التنظيم خالل أو أثناء ممارستو لوظيفتو، ويجد ىدا الحكم 
تبريره فان الفعل أو االمتناع لو طابع وظيفي والغير متصور إمكانية ارتكاب خارج اإلطار 

 2ر فييما الموظف أعمال وظيفتو.الزمني والمكاني الذي يباش

الغرض من إساءة استغالل الوظيفة: تقتضي جريمة استغالل الوظيفة أن يكون 
السموك المخالف لمقانون والتنظيم الذي قام بو الموظف كان بدافع الحصول عمى منافع 
غير مستحقة، وقد تكون ىده المزية مادية أو معنوية مشروعة أو غير مشروعة، صريحة 

 3منية.أو ض

  ثانيا: النتيجة

قد اختمف في مفيوم النتيجة، بين رأي يقول بالمفيوم المادي وأخر بالمفيوم  
 القانوني.

النتيجة ىو األثر المادي الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر  المفهوم المادي:
 لسموك اإلجرامي، فالسموك قد احدث تغييرا حسيا ممموسا  في الواقع الخارجي.

: يسببو سموك الجاني وينتج عنو ضرر أو خطر يصيب أو ييدد القانونيالمفهوم 
 4مصمحة محمية قانونا.

 

                                                           
 .217عبد العالي حاحة، مرجع نفسو، ص - 1
 .18ص مرجع سابق، عمي مداح، - 2
 .62ن نورة، محاضرات في القانون الجنائي الخاص، صىارو - 3
الجريمة، دون طبعة، ديوان المطبوعات  1، الجزءشرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامعبد اهلل سميمان، - 4

 .150-149، الجزائر، ص1995الجامعية، 
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 1ويمكن تعريفيا أيضا أنيا تمك اآلثار المادية التي أنتجيا السموك اإلجرامي

 ثالثا: العالقة السببية

      ال يكفي لتحقيق الركن المادي الذي تقوم عميو الجريمة مجرد صدور فعل  
شخص، وترتب نتيجة إجرامية، بل يشترط وجود رابطة مسببة بين السموك والنتيجة عن 

 .أي يجب أن يكون الفعل ىو سبب النتيجة

 الركن المعنوي: الفرع الثاني

توفر النية أو القصد الجنائي أمر ضروري لتوفر الركن المعنوي في كل الجنايات  
 2و كذالك في اغمب الجنح .

الركن المعنوي  يتمثل في القوة النفسية لمجاني في اقتراف حيث انو إذا كان  
      النفسية تتمثل الماديات  غير المشروعة  التي تقوم عمييا الجريمة ، فان ىذه القوة

، تمك اإلرادة التي يوجييا الجاني  إحدى و جيتين ، إما الرتكاب جريمة في إرادة الجاني
، إما الرتكاب جريمة غير عمدية الجنائي المعنوي القصد عمدية فتكون صورة الركن

 3لعمدي. ن صورة الركن المعنوي الخطأ غير افتكو 

تقتضي الجريمة استغالل الوظيفة توفر القصد الجنائي عمى النحو الذي سبق بيانو 
في مختمف صور الرشوة في استغالل النفوذ ،بمعنى تعمد اإلساءة في استغالل الوظيفة 

ر العمم و اإلرادة ،فالموظف العمومي يكون عمى عمم بتوفر جميع العمومية و بالتالي توف
أركان و عناصر الجريمة و رغم ذلك تتجو إرادتو إلى أداء عمل يخرق القوانين و الموائح 

 .4التنظيمية و توفر القصد الجنائي العام كافي لقيام ىذه الجريمة 

                                                           
 .231مرجع سابق، ص ، امين مصطفى محمد - 1
 .124ص ، 2006مركز النشر الجامعي، الجزائر، ، لعامالقانون الجنائي ا فرج القصير، -2
 .393صمرجع سابق، محمد زكي ابو عامر،  - 3
 .133 ص جزائي الخاص،الوجيز في القانون الاحسن بو سقيعة،  -4
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     القصد الجنائي العاموالقصد الجنائي المطموب في ىذه الجريمة يشمل كال من 
 .و القصد الجنائي الخاص

  القصد الجنائي العام أوال:

يقوم القصد الجنائي العام في ىذه الجريمة عمى اتجاه إرادة الجاني إلى القيام  
بالعمل أو االمتناع عن عممو بصفتو موظف عمومي ،وبان فعمو أو امتناعو مخالف 

 .1لفعل أو االمتناع خالل ممارسة لوظيفتو لمقانون و التنظيم ،وانو يقوم بيذا ا

وعميو توافر القصد الجنائي العام  كافي لقيام ىذه الجريمة والذي يقوم بدوره عمى عنصران 
 : ىما العمم و اإلرادة

    فيجب أن يكون عالما بأنو موظفا عاما و بأنو يسيء استغالل وظيفتو م:العم-1
أو منصبو،و بان العمل الذي يتاجر بو و يسيء استغاللو داخال في إطار ممارسة 

 .2وظيفتو ،كما يجب أن يكون عالما بان المنافع ىي لقاء أو مقابل إساءة الوظيفة 

وىي حالة ذىنية و نفسية يكون عمييا الجاني ساعة إقدامو عمى ارتكاب  :اإلرادة-2
النفسية لمفاعل التي من خالليا يسيطر فييا غمى فعمو ، وتتمثل كذلك في القوة 3الجريمة 

 .4بتوجييو عمى نحو مخالف لمقانون

 

 

 
                                                           

 .18مداح حاج عمي، مرجع سابق، ص  - 1
رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة  ،ري الموظف العام في جريمة الرشوةياسر بن ناصر السمي - 2

تخصص السياسة الجنائية،  قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية لمعموم االمنية، الماجستير في العدالة الجنائية، 
 .220ه، ص1433الرياض، 

دون سنة  ، دمشق،ار النشربعة، الجزء االول، دون د، دون طشرح قانون العقوبات القسم العام عبود السراج، - 3
 .145ص ،النشر

 .399امين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص - 4



ول                          اإل
أ
الوظيفةطار الموضوعي لجريمة استغالل الفصل ال  

 

 
36 

 القصد الجنائي الخاص ثانيا:

        المتعمق بالوقاية من الفساد 11-16من القانون رقم 33نصت عميو المادة  
و مكافحتو"......وذلك بغرض الحصول عمى منافع مزية غير مستحقة لنفسو أو لشخص 

 أو كيان أخر."

وعميو فان القصد الجنائي الخاص في جريمة استغالل الوظيفة يقوم عمى غرض  
الحصول مستقبال عمى مزية غير مستحقة ،فإذا قام في جانب الجاني  غرض آخر غير 

     تقوم نظرا لتخمف القصد الجنائي الخاص ،ومثال ذلكىذا الغرض ،فان الجريمة لن 
أن يكون غرض الموظف في فعمو أو امتناعو المخالف لمقانون أو التنظيم ىو مجرد 

 .1إلحاق األذى بالمتضرر من ىذا الفعل آو االمتناع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19مداح حاج عمي، مرجع سابق، ص  - 1
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أصبحت ظاىرة الفساد من القضايا الراىنة عمى الساحة الدولية والوطنية التي تمس 
أساسا الجانب التنموي لمدول في مختمف المجاالت، وىدا ما دفع بالعديد من المنظمات 

الحكومية إلى تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات والييئات الوطنية الحكومية وغير 
 لمحاربة الفساد نظرا النعكاساتو السمبية.

وبيدف مكافحة جرائم الفساد التي يرتكبيا الموظف العمومي عمى المستوى القانوني 
   .والمؤسساتي

لت معظم دول العالم جيود معتبرة ودلك نظرا لخطورتيا اذ تستيدف استقرار بذ
مدولة ومؤسساتيا، ومن بين ىده  الدول الدولة الجزائرية التي قامت  بإصدار الداخمي ل

وكدا إنشاء ىيئات وأجيزة خاصة، كما تم وضع وتطوير  60-62د اسقانون مكافحة الف
آليات واستراتيجيات خاصة بيذا الشأن في محاولة لمحصر أنماطو والبحث في جذوره 

 وأسبابو في سبيل التصدي ليده اآلفة.

مبحث اللك سنتطرق إلي التدابير الوقائية لمكافحة الجريمة استغالل الوظيفة)مى ذوع
 .)ثانيالمبحث الوال التدابير الردعية ) )األول
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 المبحث األول

 التدابير الوقائية لمكافحة جريمة استغالل الوظيفة

ومستخدمييا عمى مجموعة من التدابير التي يتعين عمى اإلدارة العمومية تم النص 
مراعاتيا لضمان الشفافية و النزاىة في تسير الشؤون العامة وفي العالقات التي تربط 
     الييئات العمومية بالمواطنين وليذا سنتطرق إلى أىم التدابير الوقائية لمكافحة الفساد

 .جريمة استغالل الوظيفة العمومية في مجال

 المطمب األول

 وقانون الوقاية من الفساد ومكافحت

       حاول المشرع الجزائري مواجية آفة الفساد المالي و اإلداري بوضعو قوانين 
      و أوامر مستحدثة في مجموعة القوانين المعاصرة  التي تيدف إلى خدمة التنمية،
وىو بذلك يعد من المشرعين السباقين إلى سن مثل تمك القوانين لموقاية من الفساد 

المتعمق بالوقاية من  60-62سده القانون رقم ومكافحتو كظاىرة إجرامية، وىذا ما يج
 01 -00المعدل و المتمم بالقانون رقم 0662فبراير  06الفساد و مكافحتو الصادر في 

و الذي جاءت قواعده منسجمة ومتوافقة مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا الجزائر 
 .1لذلك البد من عرض دراسة عامة لما يتضمنو ىذا القانون 

 مضمون قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو: فرع األولال

      يتضمن 60 -62القانون المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو القانون رقم 
 :أبواب 2ىذا القانون 

تم فيو تحديد :(2إلى  1بالنسبة لمباب األول المتعمق باإلحكام العامة المواد من)  -
 .تم بيان المصطمحات المستعممة فيواألىداف المتوخات من وضع ىذا القانون كما 

                                                           
اطروحة لنيل ، اليات مكافحة الفساد المالي و االداري بين الفقو االسالمي و القانون الجزائري، صميحة بوجادي -1

 .218، ص2018،جامعة الحاج لخضر، باتنة، شيادة دكتوراه العموم في العموم االسالمية
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تم النص  : 16)إلى  8بالنسبة لمباب الثاني المتعمق بالتدابير الوقائية )المواد من  -
فيو عمى جممة من القواعد التي يتعين عمى اإلدارة العمومية ومستخدمييا مراعاتيا لضمان 

والشفافية في تسير الشؤون العامة وفي العالقات التي تربط الييئات العمومية  النزاىة
 .بالمواطنين

      حيث ،وقد نص المشرع الجزائري عمى جممة من التدابير الوقائية في القطاع العام
انو من الشروط األساسية لمتنمية االقتصادية الشفافية و المسائمة فإذا غاب ىذين 

اد في المجتمع و بالتالي تصبح عممية المكافحة أمر مستعصيا المفيومين استفحل الفس
ألنو يرتبط بباقي أشكال الجريمة لذلك كان البد من وجود تدابير و وقائية تعزز قيم 

 .1الشفافية و المسائمة ،وترتقي بمستوى نظام اإلدارة العامة

فقد نص ىذا القانون عمى  إنشاء الييئة الوطنية  الباب الثالث: أما فيما يخص -
المكمفة بمنع الفساد و مكافحتو قصد تنفيذ  اإلستراتيجية الوطنية  في مجال مكافحة 
       الفساد وتتميز الييئة التي توضع لدى رئيس الجميورية بصالحيات واسعة ،سواء

جال محاربة من خالل الوقاية وذلك من خالل دورىا التوجييي و التحسيسي أو في م
الفساد أو من خالل استغالل المعمومات التي قد تؤدي إلى كشف الجرائم و إيقاف 
مرتكبييا وذلك من خالل الطمب من اإلدارات و المؤسسات و الييئات التابعة لمقطاع 
العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي أخر أية وثائق أو معمومات تراىا 

 .2مفيدة 

لمباب الرابع المتعمق بالتجريم و العقاب وأساليب التحري )المواد من أما بالنسبة -
حيث حدد ىذا الباب رشوة المواطنين العموميين األجانب وموظفي المنظمات )12إلى  01

الدولية العمومية ،اختالس الممتمكات من قبل موظفي عمومي أو استعماليا عمى نحو 
 القانوني في الضريبة .غير شرعي ،الغدر اإلعفاء أو التخفيض غير 

 .عدم التصريح ،تعارض المصالح ،ل النفوذ إساءة استغالل الوظيفةاستغال-
                                                           

 .مالمتمالمتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو المعدل و  01-06من القانون  16الى  1المواد من   1
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو. 01-06من القانون  24الى 17المود من -2
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         الرشوة ،اليداياالتصريح الكاذب بالممتمكات السراد غير المشروع ،تمقي -
اختالس الممتمكات في القطاع الخاص لتبيض العائدات  ،في القطاع الخاص

 ،لخبراء والمبمغين وضحايا التجميدحماية الشيود وا ،لمعدالةامية،إعادة السير الحسن اإلجر 
 ،اثار الفساد التقادم، االعتباري،المشاركة الشروع مسؤولية الشخص  المصادرة، ،الحجز

 .1أساليب التحري

كما خصص  ىذا الباب الخامس  لتحديد مجال التعاون الدولي فيما يتعمق  -
            التعاون القضائي مع مختمف الدول باسترداد الموجودات والتأكيد عمى ضرورة

 المؤسسات المالية و ذلك من خالل: و

 .منع وكشف تحويل العائدات اإلجرامية -0

 .استرداد الممتمكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادر-0

 .رفع اإلجراءات التحفظية وتعزيز اإلجراءات الدولية من اجل المصادرة -8

 .لمؤسسات الماليةالتعامل مع المصارف و ا-0

 .التجميد و الحجز -1

 .التعاون الخاص -2

 .إجراء التعاون الدولي من اجل المصادرة -3

 .2لتصرف في الممتمكات المصادرة -4

أما بالنسبة لمباب السادس فقد تضمن األحكام المختمفة و الختامية من )المواد  -
ة ليذا القانون السيما حيث تعرض ىذا الباب إلى إلغاء األحكام المخالف)35الى30

                                                           
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو. 01-06من القانون  56الى  25المواد  -1
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو. 01-06،من القانون 70الى  57اد من المو -2
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من ىذا 05 لعقوبات المغمتان تعوضان بالمادةمن قانون ا0مكرر 005و 005المادتان 
 .1القانون

 صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو: الفرع الثاني

     نالحظ أن الجرائم المنصوص عمييا في قانون العقوبات لم تصبح كافية لتجريم
مواجية أفعال الفساد السيما في ظل اكتشاف تصاعد خطير في الجرائم المنظمة و 

العابرة لمحدود حيث نالحظ أن المشرع الجزائري احدث جممة من التعديالت وقام 
ت و سوف نقوم بدراسة بعض باستحداث جرائم لم يسبق النص عمييا في قانون العقوبا

 الجرائم:

  جريمة الرشوة: أوال

     بوجو عام ،ىي االتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة أو استغالليا تعرف الرشوة
أو يقبل أو يحصل عمى عطية أو وعد بيا  أية منفعة أخرى ألداء عمل من أعمال 

 وظيفتو أو االمتناع عنو.

 و لمرشوة صورتان ىما:

من 004و003وىو الفعل المنصوص والمعاقب عميو في المادتين رشوة سمبية:-0
 قانون العقوبات 

من قانون  005وىو الفعل المنصوص و المعاقب عميو في المادة  رشوة ايجابية:-0
            يتاجر الجاني بوظيفتو العقوبات،فإذا كانت جريمة الرشوة السمبية تقتضي ان

الرشوة االيجابية ينطمق األمر فييا بشخص ،فاألمر يختمف عن ذلك في جريمة أو بنقوده
منفعة بإمكان ذلك  الراشي يعرض عمى شخص أخر المرتشي نظير حصولو عمى

 .الشخص توفيرىا

                                                           
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو. 01-06ن القانون م،73الى 71المواد  -1
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وىي  ،إذا كانت جريمة الرشوة السمبية تقتضي صفة معينة في الجاني ،ومن ناحية أخرى
شترط صفة معينة أن يكون موظفا أو لو نصيب من السمطة أو مستخدما،فان المشرع لم ي

 .1في جريمة الرشوة االيجابية

 جريمة استغالل الوظيفة ثانيا:

من قانون مكافحة الفساد 88ىو الفعل المنصوص و المعاقب عميو في المادة 
 004،وىي تعتبر صورة من صور جريمة المتاجرة بالنفوذ المنصوص عمييا في المادة 2

وبيذا فبعد ما كانت الجريمة  60-62 من قانون العقوبات التي ألغيت بموجب القانون
صورتين فقط ،استغالل النفوذ و التحريض عمى استغالل النفوذ أضاف المشرع صورة 

 .ثالثة جديدة تماما ولم يعرفيا القانون القديم و ىي جريمة استغالل الوظيفة

 جريمة اختالس الممتمكات من قبل موظف عمومي: ثالثا

الموظف بدون وجو حق عمى أموال عامة أو خاصة يعرف االختالس بأنو استيالء 
،فيو فعل مادي يتمثل بالظيور عمى الشيء دت تحت تصرفو أو بمقتضى و وظيفتووج

ختالس ىي جريمة االوجريمة  ،بمظير المالك الذي تسانده نية داخمية وىي نية التممك
       البد أركان األول ىو الركن المفترض وىو صفة الجاني إذ 8عمديو تتطمب توافر 

ىو الركن المادي ويتحقق ىذا  مة، والركن الثانيأن يكون موظفا أو مكمفا بخدمة عا
          الركن بقيام الموظف أو المكمف بخدمة عامة باختالس أو إخفاء مال أو متاع

وبذلك يتضح أن ىذا الركن يقوم عمى  ،عمى أن تكون حيازتو ليذه األشياء بسب الوظيفة
و اإلخفاء و الثاني محل االختالس  الذي ينصب عميو عنصرين األول فعل االختالس أ

           د سممت إلى الموظف بسببفعل الجاني و يجب أن يكون ىذا المحل أشياء ق

                                                           
 ..35،36،50، مرجع سابق، صالوجيز في القانون الجنائي الخاصاحسن بو سقيعة ، -1
 .131،ص نفسومرجع  ،الوجيز في القانون الجنائي الخاصاحسن بو سقيعة،  -2
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،وأخيرا البد من تحقق الركن المعنوي الن جريمة االختالس ىي جريمة عمديو و وظيفتو
 .1ال تتم إال إذا كان الفعل المادي المكون ليا مقترنا بالقصد الجنائي 

 جريمة اإلثراء غير المشروع رابعا:

ىي جريمة جديدة في النظام القانوني الجزائري إذ لم تكن مجرمة في ظل قانون 
من القانون  83العقوبات وقد أشارت إلييا وقد أشار إلييا المشرع الجزائري في المادة 

جريمة المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ،و يعتبر اإلثراء غير مشروع  62-60
مستمرة تقوم إما بحيازة الممتمكات غير المشروعة أو استغالليا بطريقة مباشرة أو غير 

 .2مباشرة 

 جريمة تمقي اليدايا  خامسا:

       وتداخل ىذه الجريمة 84ىي كذلك جريمة استحداثيا المشرع بموجب المادة 
الشيء  في بعض عناصرىا مع جريمة الرشوة السمبية وتختمف عنيا في البعض األخر و

المالحظ عمى ىذه الجريمة انو من الصعب إثباتيا من الناحية العممية ألنو يصعب إثبات 
      أن اليدية حقيقتو ىي التي أدت و أثرت عمى سير اإلجراءات ولم يكن لطرف أخر
   أي دخل في مسار اإلجراءات كما انو بتجريم ىذه األفعال فان المشرع قد غطى العجز

         جريمة الرشوة السمبية و التي أدت والى خروج الكثير و النقص الذي كان ينتاب
   من التصرفات خارج نطاق جريمة الرشوة ألنيا داخمة تحت نطاق اليدية و ىذا تطبيقا

 .3لما جاء في الشريعة اإلسالمية التي تعتبر اليدايا من الجرائم الممحقة برشوة

 

 

                                                           
دون جزء، المكتبة القانونية ناشرون  الطبعة الثانية، ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،ماىر عبد الشويش الدرة-1

 .88-87-85-84ص  و موزعون، دون سنة النشر، بغداد،
 المعدل و المتمم. المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو 01-06من القانون  37المادة -2
، 1987العامة لمكتاب، القاىرة، ، الييئة المصرية الجرائم الماسة بالنزاىة بين الشريعة و القانونعزة حسنين،  -3

 .98ص
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 يح أو التصريح الكاذب بالممتمكاتجريمة عدم التصر  سادسا:

    من قانون المتعمق  بالوقاية82ىو الفعل المنصوص عميو و المعاقب عميو في المادة 
من الفساد و مكافحتو،و التصريح بالممتمكات ىو التزام رتبو المشرع عمى عاتق الموظف 
نما كإجراء يمكن من خالو تفعيل و إثبات جريمة أخرى و ىي  العمومي ليس إلزاما لذاتو وا 

 .1المشروع أو ىو إلية الرقابة عمى ىذه الجريمةجريمة اإلثراء غير 

 ريمة إعاقة السير الحسن لمعدالة ج: سابعا

 جرائم عرقمة البحث عن الحقيقة-1

         من قانون الوقاية من الفساد00وىو المنصوص و المعاقب عميو في المادة
 :و مكافحتو و يأخذ ثالثة صور

يادة زور او عدم اإلدالء بشيادتو وتتمثل في حمل الغير عمى إدالء بش الصورة األولى:
 وذلك باستعمال وسائل ترىيبية  كاستخدام القوة الجسدية أو التيديد.

فقد تكون برفض تزويد الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو  :أما الصورة الثانية
     من قانون الوقاية من الفساد00من 06بالوثائق و المعمومات المطموبة إذ تجيز المادة 

و مكافحتو أن تطمب من اإلدارات و المؤسسات و الييئات التابعة لمقطاع العام و الخاص 
وثائق أو معمومات تراىا مفيدة في الكشف  ومن كل شخص طبيعي أو معنوي أخر أية

 2عن أفعال الفساد.

 الجرائم الماسة بشيود و الخبراء و الضحايا و المبمغين-2

        من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو انو يعاقب 01حيث نصت المادة 
     كل شخص يمجا إلى االنتقام أو الترىيب أو التيديد بآية طريقة كانت أو بأي شكل

                                                           
ومكافحتو، مجمة االجتياد امال يعيش، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد -1

 .102،صقسم العدالة الجنائية  ،العدد الخامس،القضائي
 متمم. المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو، معدل و 01-06من القانون  44المادة  -2
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شكال ضد الشيود أو الخبراء أو الضحايا أو المبمغين أو أفراد عائمتيم وسائر من األ
 .1األشخاص وثيقي الصمة بباقي الجرائم كالبالغ الكيدي و عدم اإلبالغ

 المطمب الثاني

 الييئة الوطنية لمكافحة الفساد

عمى ان تقوم كل دولة  2المتحدة لمكافحة الفساد في المادة  األممنصت اتفاقية 
ىيئات داخمية ميمتيا الكشف عن جرائم الفساد وتقوم ىذه األخيرة بتكريس  بإنشاءطرف 
وبعد مصادقة  2من االتفاقية والتي تتمخص في ترسيخ سياسة مكافحة الفساد، 1المادة 

      تضمنت توصيات الدول المصادقةالجزائر بتحفظ عمى اتفاقية األمم المتحدة التي 
المتعمق  60-62عمى االتفاقية تم إنشاء الييئة الوطنية لمكافحة الفساد  بموجب قانون 

      03بالوقاية من الفساد و مكافحتو وىذا ما كرسو المشرع الجزائري في نص المادة 
ذ التي جاء فييا "تنشا ىيئة وطنية مكمفة بالوقاية من الفساد ومكافحتو قصد تنفي

 3اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ".

تعبر الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو سمطة ضبط مستقمة حكومية 
      تنحصر مياميا في متابعة  قضايا الفساد، فيي تعد من بين األجيزة المعتمد عمييا

يئة إلي تنفيذ في تنفيذ االستراتيجة الوطنية لمكافحة ىده الظاىرة، تيدف ىده الي
اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد وىي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل 
    المالي وتعمل تحت إشراف رئيس الجميورية، كما يتمتع أعضاؤىا والموظفين التابعين

                                                           
 المتعمق بالوقاية من الفساد ةو مكافحتو. 01-06من القانون  45المادة  -1
، جامعة سعيد حمدين، الجزائر مدكرة انيل شيادة الماجسيتير في القانون الجنائي، جرائم الفساد، رشبمطعائشة  - 2
 .148،ص 2012-2013، 1
 المعدل و المتمم. مكافحتوالمتعمق بالوقاية من الفساد و  01-06من قانون 17المادة  -3
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ليا بصالحية االطالع عمى المعمومات الشخصية وعموما عمى أية معمومة ذات طابع 
 1سري.

 ميام الييئة: األول الفرع

، يمكن تصنيف اختصاصات الييئة 60-62من القانون  06 من قراءة نص المادة
من حيث زمن القيام بيا إلى وقائية وردعية والي استشارية، ولقد تم تفصيميا بدقة بموجب 

المعدل والمتمم والدي قام بتوزيعيا عمى مختمف األقسام، وىي عموما  008-62المرسوم 
من القانون المذكور أعاله  تتمثل في تنفيذ االستراتيجة الوطنية في مجال  03دة وفقا لمما

عمقة بتفعيل المت 0665لسنة  68غير إن تعميمة رئيس الجميورية رقم  2مكافحة الفساد،
      تنظيم صالحيات ىده الييئة وقصرىا عمى الجانب الوقائيمكافحة الفساد أعادت 

          أما بمكافحة والمواجية ،لي في ىدا المجالعمى المستوى الوطني والتعاون الدو 
 3قد استحدثت ليا جياز ثاني ىو الديوان المركزي لقمع الفساد.

تضطمع الييئة قصد تنفيذ إستراتيجية وفي مجال مكافحة بمجموعة من الميام، 
        تتميز عموما بأنيا تدابير وقائية، فرغم تسميتيا بالييئة الوطنية لموقاية من الفساد

رىا يتعمق أساسا بالوقاية وليس المكافحة، ويظير دلك بشكل جمي في القضايا إال أن دو 
ذات الوصف الجزائي فتقوم الييئة بتحويل الممف إلي وزير العدل الذي يخطر النائب 

 4العام لتحريك الدعوى العمومية عند االقتضاء.

                                                           
رسالة لنيل العربي شحط محمد االمين، السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، -1

 .2019-2018، جامعة وىران، شياد الدكتوراه في القانون الجنائي
 .2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427مؤرخ في اول ذي القعدة عام  413-06من  مرسوم  20المادة  -2
 .484مرجع سابق، ص  ة،حلي حااعبد الع-3
مذكرة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون حماس، جرائم الفساد المالي واليات مكافحتيا في التشريع الجزائري، عمر - 4

 .205، ص2017-2016، جامعة ابي بكر بمقايد، تممسان، الجنائي لالعمال
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ي المرسوم نشير إن المشرع الجزائري قد خصص الباب الثالث من ق و ف م باإلضافة إل
 1المعدل والمتم والدي يحدد تشكيمة الييئة. 008-62الرئاسي 

لكن المالحظ ىيمنة السمطة التنفيذية عمى الييئة بما يخل بمبدأي تعدد الييئات المكمفة 
بتعيين أعضاء الجياز وعدم خضوع الجياز وتبعيتو أي سمطة أخرى فالييئة موضوعة 

الجميورية، بل أنيا تستأثر لدى رئاسة  الفساد و مكافحتو قانونمن  04 المادةوفقا لنص 
نياء جميع ميام جميع أعضائيا، كما تمتد سمطتيا فضال عن دلك لتشمل الرقابة  بتعيين وا 

من األمر  00يمارسيا مالي يعينو الوزير المكمف نصت عميو م  ذإالمالية عمى الييئة، 
62-008.2 

       تصاصاتيمكن تقسيم اختصاصات الييئة إلي ذات الطابع االستشاري أوال واالخ
 التي تتطمب اتخاذ قرارات إدارية ثانيا.

 بع االستشاريأوال: االختصاصات ذات الطا

    ياخد االختصاص الستشاري الذي يتمتع بو الييئة شكل توصيات وأراء وتقارير
 في النقاط اآلتية:

اقتراح سياسة شاممة لموقاية من الفساد: ودلك من خالل وضع برنامج عمل لموقاية  .0
السبل الوقائية منع وقوع الجرائم فمن نحتاج إلى تشريعات عقابية أي لن فمو استطاعت 

 تحدث جرائم من أساسيا.

تقديم توجييات واقتراح تدابير تخص الوقاية من الفساد: تقدم ىيئة توجييات  .0
لمييئات والمؤسسات العامة والخاصة، أيضا تقترح الييئة تدابير يمكن أن تكون ذات طابع 

 تشريعي تنظيمي.

 عداد برامج تسمح بتوعية وتحسين المواطنين بالثار الضارة الناجمة عن الفساد.إ .8

                                                           
 .207مرجع نفسو، ص  حماس، عمر  -1
مذكرة ، دور الحماية الجنائية لنزاىة الوظيفة العموميةفي ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتورمزي الصديق، -2

 .71، ص 2013-2012، قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، لنيل شيادة الماجستير في الحقوق
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جمع واستغالل كل المعمومات التي من شانيا أن تساىم في الكشف عن أعمال  .0
 الفساد.

 1تفعيل األدوات واإلجراءات الخاصة بالوقاية من الفساد. .1

ىيئات مكافحة الفساد  السير عمى تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وعمى التعاون مع .2
 عمى الصعيدين الوطني والدولي.

 لتي تتطمب اتخاذ قرارات إداريةثانيا: االختصاصات ا

الييئة تقوم باتخاذ قرارات إدارية شانيا شان الييئات اإلدارية األخرى فقط أوكل ليا 
المشرع بعض االختصاصات التي تتطمب اتخاذ قرارات إدارية مثل: التصريح بالممتمكات 
حيث تتمقى الييئة التصريحات بالممتمكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية 

 2ودراسة استغالل المعمومات الواردة فييا والسير عمى حفظيا.

 أجيزة الييئة الوطنية لمكافحة الفساد: الفرع الثاني

 008-62من المرسوم الرئاسي  1نص المشرع عمى تشكيمة الييئة في المادةلقد 
الذي نص عل ما يمي "تتشكل الييئة من رئيس وستة أعضاء  20_00المعدل والمتمم 

             ،3يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة"
وحممت الصياغة  20_00من المرسوم  0إال أن ىده المادة تم تعديميا بواسطة المادة

رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب  اآلتية "تضم الييئة مجمس يقضة وتقيم يتشكل من
 .4مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة" 

 أوال: مجمس اليقضة والتقييم 

يتشكل مجمس اليقضة و التقيم من األعضاء أنفسيم التي تتشكل منيم الييئة 
رئيس الجميورية، ستة أعضاء معينين من طرف  ،لموقاية من الفساد ومكافحتوالوطنية 

                                                           
 .72-71رمزي الصديق، مرجع سابق، ص -1
 .207حماس، مرجع سابق، ص عمر  -2
 .413 -06من المرسوم  5المادة  -3
 .64-12مرسوم  2المادة  -4
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 1ىم من بين الشخصيات والمشيود ليم بالنزاىة وفقا المادة رئيس الجميورية يتم اختيار 
المعدل والمتمم، عدد أعضائيم وطريقة تعينيم بموجب مرسوم رئاسي،  008-62من 

يمكن تجديد عيدة األعضاء والرئيس مرة واحدة، كما ال يمكن إنياء مياميا بنفس 
ا استشارية، نذكر منيا إن الميام الموكمة لمجمس اليقضة والتقيم ىي جميعي ،1الطريقة

إبداء الرأي في برنامج الييئة وشروطو وكيفيات تطبيقو في ميزانية الييئة وفي التقارير 
 .2والتوصيات الصادرة عن الييئة

 األمانة العامة :ثانيا

حيث  ،3أمام تنامي ظاىرة الفساد التي ىزت كيان وىيئات وأجيزة الدولة االدرية
-62من المرسوم الرئاسي 2المعدلة لممادة  20-00اسيمن المرسوم الرئ 8تنص المادة 

وبعد التعديل األخير بموجب 4عمى تزويد الييئة بأمانة عامة يترأسيا أمين عام  008
        منح المشرع األمين العام الذي يرأس األمانة العامة العديد 0600لسنة  00-20

 008-62الرئاسي من المرسوم 3من الصالحيات التي لم تقدم لو سابقا في ظل المادة 
      أين يتولى التسير المالي واإلداري لمييئة كما يتولى أمانة مجمس اليقضة والتقييم،
كما يكمف بتنشيط وتنسيق عمل ىياكل الييئة وتقسيميا  والسير عمى تنفيذ برامجيا 

عداد حصيمة وتقرير سنوي.  5واالتصال براساء األقسام لتنسيق األشغال وا 

 

 

                                                           
، جامعة عبد ، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوقىدوق، جرائم الفساد في القانون الجزائري زوينةو خميمي المية  -1

 .63-62، ص2018الرحمان ميرة، بجاية، 
، مذكرة لنيل شيادة بالممتمكات كالية لمكافحة الفساد االداري في الوظائف العميا لمدولةفاطمة عثماني، التصريح  -2

 .48، ص2011، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الماجستيرفي القانون العام
دار ، ظاىرة الفساداالداري في الدول العربية والتشريع المقارن: مقارنة بالشريعة االسالميةامين بالل زين الدين، - 3

 .491، ص 2009الفكرالجامعي، القاىرة، 
 .2012فبراير سنة 7الموافق  1433ربيع االول عام  14مؤرخ في  64-12من مرسوم  3ة دالما  -4
 .63وىدوق ، مرجع سابق، ص  زوينةخميمي المية -5
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 تحاليل والتحسيس ثالثا: قسم الوثائق وال

      يمكن القول أن ىدا القسم يمعب دور الخبير اليام والمرشد في مجال الوقاية
من الفساد بالنظر لمميام طابع اإلداري ليدا القسم باإلضافة إلي تمتعو بالطابع التطبيقي 

 فيما يخص تحاليل جرائم الفساد وأسبابو، وكدا تمتعو بالطابع الوقائي من خالل التوعية.

 رابعا: قسم تمقي التصريحات

المحدد لتشكيمة وتنظيم الييئة قسما  008-62لم يخصص المشرع في ظل المرسوم 
نما اسند لمديريةالتحاليل  مخصصا لمسالة تمقي ومعالجة التصريح بالممتمكات وا 

المعدل والمتمم لممرسوم رقم  20-00والتحقيقات ميمة القيام بدلك، غير أن المرسوم رقم 
رأى  أن من المناسب تخصيص قسما أو جياز مستقال لمعالجة مسالة تمقي  62-008

 1التصريحات بالممتمكات ودلك ألىمية ىده اآللية في مكافحة الفساد.

ى بالغدر بالمال العام لقد تعددت أشكال  االعتداء عمى المال أو ما يسم
في عمميات  ...، مما يؤدي إلي استبعاد قدر كبير من موارد ذات أىميةكاالختالس

مما استدعى تحرك الدولة لدفاع عن أمواليا بتبني نظام التصريح  2التنمية المختمفة،
 3بالممتمكات وفرضو عمى جميع الموظفين العموميين بما أنيم أكثر عرضة ليده الجرائم.

 خامسا: قسم التنسيق والتعاون الدولي

 0600المستحدثة سنة  القسم المكمف بالتنسيق والتعاون الدولي ىو أخر األقسام 
 08وقد حددت المادة  0084 -62من المرسوم الرئاسي  2اثر التعديل الوارد عمى المادة 

مكرر من نفس المرسوم المعدل والمتمم، اختصاصات القسم، تحديد واقتراح وتنفيذ 

                                                           
 عبد العالي حاحة ، مرجع سابق، ص . -1
، دار النشر المركز لعمميات التنمية االجتماعية واالقتصاديةالفساد االداري كمعوق صالح الدين فيمي محمود، - 2

 .23، ص1994العربي لمدراسات االمنية والتدريب، الرياض، السعودية، 
 ائف العميا لمدولة، مرجع سابق، فاطمة عثماني، التصريح بالممتمكات كالية لمكافحة الفساد االداري في الوظ-3

 .152ص
 .413-06مرسوم6انظر المادة  - 4
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الكيفيات واإلجراءات المتعمقة بالعالقات الواجب إقامتيا مع المؤسسات العمومية والييئات 
 1الوطنية األخرى وغيرىما من الميام.

 المطمب الثالث

 التصريح بالممتمكات كآلية لموقاية من الفساد و مكافحتو

من القانون  0عرف المشرع الجزائري التصريح بالممتمكات وذلك من خالل المادة
المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو نصت عمى "الموظف العمومي يقوم  62-60

تصريح بالممتمكات خالل الشير الذي يعقب تاريخ تنصيبو في وظيفتو أو عند باكتتاب 
بداية عيدتو النتخابية ،يتم ىذا االلتزام عند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية لمموظف 

 ".العام

كما يعد التصريح بالممتمكات إجراء وقائي من بين اآلليات القانونية التي كرسيا 
فحة الفساد وذلك من اجل تحقيق مبدآ الشفافية المالية وضمان المشرع الجزائري لمكا

الحفاظ عمى المال العام إذ سنعالج ذلك من خالل ىذا المطمب حيث سنتطرق لمفئات 
 .2المعنية بالتصريح في الفرع األول و أجال التصريح في الفرع الثاني 

 الفئات المعنية بالتصريح: الفرع األول

   المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو نجد 60-62قانون ال 2بالرجوع إلى المادة
أن المشرع الجزائري قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العمومية وحماية 
الممتمكات العمومية وضمان نزاىة األشخاص المكمفين بخدمة عمومية ألزم الموظف 

 .بتقديم تصريح بممتمكاتو

وظف بل حدد عدة من الوظائف السامية بإجبارية و المشرع لم يترك صفة الم 
،كافة القيادات السياسية و التنفيذية و القضائية بممتمكاتيم المذكورين في القانونالتصريح 

    أعضائو ابتداء من رئيس الجميورية أو أعضاء البرلمان و رئيس المجمس الدستوري و
                                                           

 .413-06مرسوم13انظر المادة  -1
 المعدل و المتمم. المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو، 01-06من القانون  4المادة  -2
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    و السفراء ،لبنك الجزائرس المحاسبة، محافظ ا،ورئيس مجمو الوزير األول و أعضائو
 1و أعضاء المجالس الشعبية. ،و القناصة و الوالة

 أجال التصريح: الفرع الثاني

يخضع جميع الموظفين العموميين الممزمين بالتصريح بممتمكاتيم لنفس أجال 
التصريح ميما كانت صفة المصرح، سواء كان ذومنصب سامي أو موظف في أي 

 -62ولقد نص المشرع الجزائري من خالل القانون رقم  2درجات السمم اإلداري،
عمى " يقوم الموظف العمومي باكتتاب  0/ 0المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو م 60

تصريح الممتمكات خالل الشير الذي يعقب تاريخ تنصيبو في وظيفة أو بداية عيدتو 
ذمة المالية لمموظف العمومي االنتخابية ويحدد ىدا التصريح فور كل زيادة معتبرة في ال

 3.بنفس الكيفية التي تم بيا التصريح األول"

ىناك ثالثة مراحل في بداية المسار الميني وعند الزيادات المعتبرة وعند نياية 
المسار الميني نالحظ إن جميع الموظفين العموميين ممزمون بالتصريح بممتمكاتيم 

الذي يمي تعينيم في وظائفيم أو عند بداية  والكشف عن ذمميم المالية ودلك خالل الشير
 العيدة االنتخابية.

 أوال: التصريح األولي

يقوم الموظفون باإلفصاح أو الكشف عم ذمميم المالية ودلك خالل الشير الذي يمي 
       تاريخ تعينيم في وظيفتيم أو بداية عيدة االنتخابية غير أن مدة الشير قد تتمدد

 4إلي شيرين ليقوم بدلك.

 
                                                           

 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو، المعدل و المتمم.  01 -06من القانون  6 المادة-1
 .111ظاىرة الفساد االداري في الجزائر، صامال يعيش، التصريح بالممتمكات كالية وقائية لمحد من  -2
 المتعمق بالوقايةمن الفساد و مكافحتو المعدل و المتمم. 01-06من قانون  4/2المادة  -3
قسم  ،في القانون مذكرة لنيل شيادة الماستر،الزامية تصريح الموظف بالممتمكات،  جالل برمضان وامين قروي،-4

 .32ص ،2019 قالمة، ،1945ماي  8 العموم القانونية و االدارية، جامعة
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 يا: التصريح التجديديثان

يجدد ىدا فور كل زيادة معتبرة  60-62من القانون  0/8بالرجوع إلي نص المادة 
يكون ىذا  1في الذمة المالية لمموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بيا التصريح األول 

التصريح بالنسبة إلى الموظف الذي طرأت في ذمتو المالية ويكون التصريح بنفس الكيفية 
لتي تم التصريح األولي أي خالل شير من الزيادة المالية في ىده الحالة لم يحدد قيمة ا

 ىده الزيادة وما المقصود بالزيادة المعتبرة التي تستمزم تجديد التصريح، 

غير انو نفيم من  معتبرة أنيا الزيادات التي تظير عمى المصرح في حياتو اليومية 
 2كامتالك سيارة فاىرة أو شراء عقارات.من مظاىر البذخ والثراء الفاحش 

 ثالثا: التصريح النيائي 

يجب التصريح بالممتمكات عند نياية العيدة االنتخابية  0/0نص المشرع في المادة 
، المالحظ في ىذا النص إغفال تحديد المدة الالزمة لمقيام 3أو عند انتياء الخدمة

يجعل المعنيين بالتصريح بالممتمكات بالتصريح النيائي لمممتمكات الن عدم تحديدىا 
يتيربون من دلك عمى الرغم من إلزامية التصريح النيائي إال انو بالنسبة لبعض الفئات 
ومن بينيم الرئيس وأعضاء البرلمان ... الخ ينص عمى إلزامية التصريح عند تسمم الميام 

وىو أمر يفرغ إجراء  أو بداية العيدة االنتخابية فقط دون التصريح عند انتياء الميام،
التصريح بالممتمكات من محتواه طالما أن العرض منو أصال ىو الوقوف عمى الفارق 

 4غير المبرر في الذمة المالية والدي قد تطرأ بين فترتي تول الميام وانتيائيا.

 

                                                           
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو المعدل و المتمم. 01-06من قانون 4/3المادة  -1
يمة وقائية لمكافحة الفساد في القانون الجزائري،  جامعة قاصدي مرباح، سرضا ىميس، التصريح بالممتمكات كو  -2

 .9ورقمة، ص
 المتعمق بالوقاية منالفساد و مكافحتو. 01-06من قانون 4/4المادة  -3
بوعزة، مجمة دراسات في الوظيفة العامة، التصريح بالممتمكات كالية لموقاية من لمموظف العام من الفساد، نظيرة  -4

 .112مرجع سابق، ص
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 نشر التصريحات بالممتمكات رابعا:

دة الرسمية، في حين ألزم المشرع الجزائري بعض الفئات ينشر تصريحاتيا في الجري
 :1لم يشترط عمى البعض األخر

الفئة المعنية بالنشر: يكون التصريح بالممتمكات الخاص برئيس الجميورية وأعضاء 
البرلمان ورئيس المجمس الدستوري وأعضائو ورئيس الحكومة وأعضائيا ورئيس مجمس 

ئيس األول لممحكمة المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصل والوالة أمام الر 
العميا، ينشر محتواه في الجريدة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خالل الشيرين 

 .2الموالين لتاريخ انتخاب المعني ناو تسمم مياميم

واستثنى المشرع الجزائري القضاة حيث ال تنشر تصريحاتيم في الجريدة الرسمية، 
    الس المحمية المنتخبة فيي تكون محل النشروكذلك بالنسبة لتصريحات أعضاء المج

 .3عن طريق تعميق في لوحة اإلعالنات بمقر البمدية او الوالئية حسب الحالة خالل شير

الفئة الغير معنية بالنشر: ىي تخص الموظفين المعنين بالتصريح أمام الييئة      
 .4المكمفة بالوقاية من الفساد ومكافحتو فإنيم غير معنين بالنشر

 

 

 

 

                                                           
 .9رضا ىميس، مرجع سابق، ص-1
ية لموقاية من لمموظف العام من الفساد، بوعزة، مجمة دراسات في الوظيفة العامة، التصريح بالممتمكات كالنظيرة -2

 .112مرجع نفسو، ص
 . 10رضا ىميس، التصريح بالممتمكات كويمة وقائية لمكافحة الفساد في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-3
ئر، امال يعيش، مجمة الحقوق والحريات، التصريح بالممتمكات كالية وقائية لمحد من ظاىرة الفساد االداري في الجزا-4

 . 115ص
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 المبحث الثاني

 التدابير الردعية

نتيجة لصعوبة و خطورة بعض الجرائم التي تم النص عمييا في الباب الثالث من القانون 
         ومن اجل ضمان عممية البحث ،المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو 62-60

         و التحري تم النص عمى مجموعة من إجراءات التحري الخاصة حيث سنتطرق
العقوبات المقررة لجريمة  )أساليب التحري الخاصة و )المطمب الثاني )في )المطمب األول
 استغالل الوظيفة.

 المطمب األول

 أساليب التحري الخاصة

التقنيات و العمميات المطبقة من قبل أساليب التحري الخاصة ىي مجموعة من 
البحث بغية الحصول عمى المعمومات أو  التحقيقات الجنائيةالسمطات المختصة في إطار 

 .1التحري عمى الجرائم الخطيرة  و

جرائم المستحدثة التي ستتطرق وتتمثل اآلليات الخاصة بالبحث و التحري عن ال      
 ليا:

 التسرب. الترصد االلكتروني، التسميم المراقب،

 التسميم المراقب: الفرع األول

-62من القانون 0ىو األسموب الوحيد الذي قام المشرع بتعريفو في المادة 
المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو فالتسميم المراقب ىو "الجراء الذي يسمح 60

ولو لشحنات غير مشروعة أو مشبوىة بالخروج من اإلقميم الوطني آو المرور غيره أو دخ

                                                           
مذكرة لنيل شيادة الماجيستير في العموم ، النظام القانوني لمتسرب في القانون الجزائري، شلدغم شيكو  زكرياء -1

 .40ص ،2013 ورقمة،كمية العموم القانونية و االدارية، ، جامعة قاصدي مرباح،القانونية و االدارية
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بعمم من السمطات المختصة وتحت مراقبتيا بغية التحري عن جرم ما وكشف ىوية 
 1األشخاص الضالعين في ارتكابو"

ونشير إلى أن ىذا التعريف الذي اعتمده المشرع الجزائري لمتسميم المراقب ىو نفس      
يا "ىو /ط  بقول0التعريف الذي أتت بو اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتيا 

اإلجراء الذي يسمح لشحنات مشروعة أو مشبوىة بالخروج من إقميم دولة أو أكثر أو 
المرور عبره أو دخولو بمعرفة سمطاتو المختصة وتحت مراقبتيا بغية التحري عن جرم ما 

 .2و كشف ىوية األشخاص الضالعين في ارتكابو "

 الترصد االلكتروني: الفرع الثاني

يعتبر الترصد االلكتروني من بين أساليب التحري الخاصة والمنصوص عمييا في 
، ويعتبر ىذا األخير من بين  التقنيات الرائدة في مجال 60-62من القانون  12المادة 

الترصد االلكتروني حيث انو بواسطة استعمال جياز يسمح ليذه الذبذبات الصوتية بمكان 
تماع المشتبو فييم يرتسم نموذج نقاط أو محيط دائرة  من وقوع الجريمة مثال أو مكان اج

شانيا تمثيل مجسم لجسم الجاني أو إعادة تجميع الذبذبات الصوتية التي ال تزال عالقة 
في المجال الجوي وذلك لمحصول عمى نسخة الكترونية ألحاديث السابقة  في مسرح 

 .3الجريمة 

 التسرب: الفرع الثالث

قانون اإلجراءات الجزائية عمى النحو 00مكرر21تسرب في المادة وقد تم  تعريف ال
التالي "و يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط 

                                                           
 من الفساد و مكافحتو.المتعمق بالوقاية  01-06من القانون رقم 2المادة -1
 12من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد،المعتمدة من قبل الجمعية العامة لالمم االمتحدة نيويورك يوم  2المادة  -2

، صادر في 26،عدد 2004افريل  19، مؤرخ في 128-04،مصادق عمييا بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 2003نوفمبر 
 .2004افريل  25

ذكرة لنيل الماجيستير في القانون م ، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجزائري،خديجة عيمور -3
 .9، ص2001 كمية الحقوق، ورقمة، العام،
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   الشرطة القضائية المكمف بتنسيق العممية بمراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيا جناية
 .1أو جنحة ،إيياميم انو فاعل معيم أو شريك ليم "

       ونظرا ألىمية عممية التسرب و األىداف المراد تحقيقيا وراء القيام بيا و المتمثمة     
في اإلطاحة بأفراد العصابات أو المجموعات اإلجرامية رتب المشرع الجزائري مجموعة 

 من الشروط الشكمية و الموضوعية. 

 الشروط الشكمية :أوال

    قضائية مختصة متمثمةىو عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن سمطة :اإلذن-1
انو  01مكرر  21في وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق ،كما نص المشرع في المادة 

 2يجب أن يكون اإلذن مكتوبا و مسببا وذلك تحت طائمة البطالن .

يحرر ضابط الشرطة  08مكرر  21نصت عميو المادة :تنفيذ عممية التسرب-0
ريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم القضائية المكمف بتنسيق عممية التسرب تق

غير تمك التي قد تعرض لمخطر امن الضابط أو العون المتسرب و كذا األشخاص 
 .00مكرر  21المسخرين طبقا لممادة 

نتيجة لسرية عممية التسرب فمقد حصنو المشرع : الحماية القانونية لممتسرب-8
برعاية خاصة لمحفاظ عمى أمنو و سالمتو ،إذ جعل المتسرب بمنأى عن تحمل المسؤولية 
الجنائية عن الجرائم التي قد يكون قد ارتكبيا أثناء تسربو و قيامو بالميمة الموكولة إليو 

 .3م قانونا شريطة أال يكون أفعالو تحريضا عمى ارتكاب جرائ

 

 

                                                           
الذي  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66من  االمر رقم 12مكرر  65المادة -1

 ل و المتمم . يتضمن قانون االجراءات الجزائي،المعد
 من القانون االجراءات الجزائية. 15مكرر 65المادة  -2
 من القانون االجراءات الجزائية. 13مكرر  65المادة - 3
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 الشروط الموضوعية:ثانيا

        حتى يكون اإلذن قانونيا اشترط المشرع أن يكون اإلذن مكتوبا:يببالتس-0
 و مسببا ذلك الن التسبيب ىو أساس العمل القضائي.

حينما يصدر وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق اإلذن بالتسرب : نوع الجريمة-0
 .1يجب أن يتضمن ىذا اإلذن نوع الجريمة المراد إجراء عممية التسرب فييا 

 المطمب الثاني

 العقوبات المقررة لجريمة استغالل الوظيفة

بالرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد قد رسمت إطارا عالميا ينظم 
ختمف الجزاءات الجنائية، إال أن تقدير دلك تولتو النصوص القانونية الوطنية بما م

 جريمة استغالل الوظيفةتعتبر العقوبة وسيمة مكافحة  2يتماشى مع السياسة الجنائية لمدولة
أن اليدف منو ىو تحقيق الردع الخاص لمجاني الذي ارتكب الجرم فيؤدبو ويصمحو  إذ

كدا تحقيق الردع العام حيث يجعل من عقوبة وعدم االقتراب من الجريمة مرة أخرى و 
    الوقايةقانون من خالل  3الجاني سببا حائال دون ارتكاب باقي أفراد المجتمع لمجريمة

نالحظ منيا مجموعة من العقوبات فمنيا ما ىو دو طابع  60-62 من الفساد ومكافحتو
قمعي ومنيا ما ىو وقائي، و ما يميز قانون الفساد انو جنح كل الجرائم التي تتعمق بالمال 

 .العام

 

 
 

                                                           
 .249، ص2010، 33جامعة منتوري، قسنطينة، العدد عمار فوزي، مجمة عموم انسانية، -1
 .252العربي شحط محمد االمين، مرجع سابق، ص-2
، القانون ، مذكرة لنيل شيادة الماستر اكاديميجرائم الفساد في القطاع الخاص في التشريع الجزائريصديقي، بالل  -3

 .57، ص2019-2018الجنائي والعموم الجنائية، جامعة محمد بوضياف، مسيمة، 
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 العقوبات المقررة لشخص الطبيعي: الفرع األول

تقرر عقوبات لشخص الطبيعي في حالة ارتكاب ج ا و نجد أنيا تنقسم إلي عقوبات 
 1أصمية وأخرى تكميمية، مع إمكانية تشديد العقوبة أو اإلعفاء منيا.

 العقوبات األصمية أوال:

دون عقوبة أخرى أو قد وىي العقوبات المقررة أصال لمجريمة ويجوز الحكم بيا 
تكون مرتبطة معيا العقوبة األصمية لجريمة متعددة كان تكون عقوبة الحبس او السجن 

 2من قانون مكافحة الفساد.  88ومعيا الغرامة المالية بالرجوع إلي م 

قد تعتري العقوبة المقررة لجرائم أو مجموعة من األحكام تؤدي إلي تعديل وصفيا 
 إلعفاء منيا.الظروف المشددة أو ا

تشديد العقوبة: تشدد العقوبة في حاالت معينة إذا توفرت ىده الحاالت تشدد العقوبة 
     3عمى الجاني واشد ما يقره القانون فيضاعف العقوبة األصمية اذا كانت احد الفئات

من قانون الفساد ومكافحتو "إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر  04التي ذكرىا نص المادة 
     من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عميا

عون شرطة قضائية أو ممن يمارس  أو عضوا في الييئة، أو ضابطا او في الدولة،
 06موظف أمانة ضبط،يعاقب بالحبس من عشربعض صالحيات الشرطة القضائية، أو 

 4سنة وبنفس الغرامة المقررة لمجريمة المرتكبة".06سنوات إلي عشرين 

 نالحظ أن المشرع الجزائري قد ربط التشديد بالمناصب السامية في الدولة.  

     "يستفيد 60-62من القانون  05اإلعفاء من العقوبة أو تخفيضيا: وفقا المادة 
    عفية من العقوبة المنصوص عمييا في قانون العقوبات، كل من ارتكبمن األعذار الم

                                                           
 .253، مرجع سابق، صي شحط محمد االمينالعرب -1
بن عيسى، االليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة الفساد، مجمة القانون والعموم السياسية، العدد الثاني، احمد -2

 . 137، ص2015جوان 
 .256، ص سابق، مرجع العربي شحط محمد االمين -3
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو المعدل و المتمم. 01-06من القانون  48المادة  -4
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أو شارك في جريمة آو أكثر من الجرائم المنصوص عمييا في ىدا القانون، وقام قبل 
      مباشرة إجراءات المتابعة بإبالغ السمطات اإلدارية أو القضائية أو الجيات المعنية

 عن الجريمة وساعد عمى معرفة مرتكبييا.

لحالة المنصوص عمييا في الفقرة أعاله، تخفض العقوبة إلي النصف بالنسبة لكل عدا ا
    شخص ارتكب او شارك في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في القبض عمى شخص

 1أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكابيا".

كل من يرتكب أو يشارك في جريمة  من جرائم الفساد ويقوم قبل مباشرة إجراءات 
   ابعة بإبالغ السمطات اإلدارية أو الجيات القضائية أو الجيات المعنية أو يساعدالمت

 عمى معرفة مرتكبييا.

 ثانيا: العقوبات التكميمية

وىي العقوبات التي تمحق الجاني بناءا عمى العقوبة األصمية بشرط ان يحكم  
ييا القانون وىي بالعقوبة التكميمية وىي عقوبة إضافية ال تمحق المحكوم إال ادا نص عم

   "في حالة اإلدانة بجريمة 60-62من ق  16حسب المادة  2جوازية لمقاضي لمحكم بيا
أو أكثر من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون، يمكن الجية القضائية أن تعاقب 

 3الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في قانون العقوبات."

 العقوبات المقررة الشخص المعنوي: انيالفرع الث

من المعروف أن الجريمة ترتكب من الشخص الطبيعي وجوبا فيكون عرضة 
لممسالة وتوقيع العقاب ولكن أصبح من المسمم بو تحمل الشخص المعنوي لممسؤولية 

وىدا ما أقرت بو االتجاىات الحديثة لمفقو القانوني في الوقت الحاضر ودلك  4الجنائية،
باالعتراف بالمسؤولية الجزائية لشخص المعنوي نظرا لما يتمتع بو ىدا األخير من أىمية 

                                                           
 .01-06من القانون  49لمادة ا -1
 . 139بن عيسى احمد، مرجع سابق، ص  -2
 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو المعدل و المتمم.  01-06من القانون  50المادة -3
 .58، مرجع سابق، ص صديقي بالل - 4
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المعدل والمتمم  01-60بالغة، اقر قانون العقوبات الجزائري صراحة بموجب قانون 
 نائية وعممو عمى كل الجرائم.لقانون العقوبات بالمسؤولية الج

 ولكي تتقرر مسائمة الشخص المعنوي جنائيا يجب:

 ارتكاب جريمة من طرف ممثل شرعي لمشخص المعنوي. .0

 ارتكاب جريمة لحساب وصالح الشخص المعنوي. .0

أن يكون الشخص المعنوي محل مسائمة جنائية من األشخاص التابعين لمقانون  .8
    والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية العامة وقد استثنى المشرع الدولة الخاص،

 1مكرر من قانون العقوبات. 10من المسائمة الجنائية ودلك طبقا م 

 أوال: العقوبة األصمية

يكون الشخص االعتباري مسؤوال جزائيا  60-62من قانون  18بالرجوع إلى المادة
 2رة في قانون العقوبات.عن الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون وفقا لمقواعد المقر 

الغرامة تعد من أىم العقوبات المالية التي تصيب الشخص المعنوي ووفقا لقواعد قانون 
مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة  61العقوبات غرامة مالية تساوي من مرة إلي خمسة 
 3قانونا لمجريمة عندما يرتكبيا الشخص الطبيعي.

 ثانيا: العقوبة التكميمية

مكرر  04عقوبة تكميمية ألنيا مكممة لمعقوبة األصمية نصت عمييا المادة تسمى 
 .............."من قانون العقوبات ....

 حل الشخص المعنوي،  -

 سنوات، 1غمق المؤسسة أو فرع من فروعيا لمدة ال تتجاوز خمس  -
                                                           

 .258مرجع سابق، ص محمد االمين، العربي شحط  - 1
 لمتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو المعدل و المتمم.                                                  ا01-06من القانون 53المادة   -2
عبد الغاني حسونة والكاىنة زواوي، االحكام القانونية الجزائية لجريمة اختالس المال العام، مجمة االجتياد - 3

 .216، ص2009، سبتمبر05القضائي، العدد 
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 سنوات، 1اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز خمس  -

نشاط أو عدة أنشطة مينية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  المنع من مزاولة -
 سنوات، 1مباشر، نيائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس 

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا، -

 نشر وتعميق حكم اإلدانة، -

سنوات، وتنصب الحراسة  1الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خمس  -
 1ي أدى إلي الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتو".ذممارسة النشاط آلعمى 

 

                                                           
المتضمن  ،6611سنة ونيو ي 8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من االمر رقم  18المادة  -1

 .المعدل و المتمم قانون العقوبات
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 60-65وختاما لما تقدم في دراسة موضوع جريمة استغالل الوظيفة وفقا لمقانون 
يمكننا القول بان المشرع الجزائري قد أولى االىتمام بالجرائم  الماسة بالوظيفة وبالتحديد 

عمل المشرع عمى إيجاد ترسانة قانونية في مواجية جرائم جريمة استغالل الوظيفة، لقد 
الفساد عامة و الجريمة موضوع الدراسة خاصة لما ليا من خطورة و إضرار بنزاىة 

 ر سمبية.االوظيفة العامة وما ينتج عنيا من اث

-65من القانون 33إذ اقر المشرع الجزائري لجريمة استغالل الوظيفة نص المادة 
تعريف معين ليترك المجال لمفقو الذي عني بذلك ،وما نتج عن التفرقة  ،فمم يحدد ليا60

بين جريمة استغالل الوظيفة و غيرىا من الجرائم فيي جريمة تشترط في الجاني أن يكون 
موظفا عموميا و مختصا بالعمل الوظيفي، ضف عمى ذلك فالركن المعنوي لجريمة 

مي الخاص باإلضافة إلى عناصر القصد استغالل الوظيفة فيو يعتمد عمى القصد اإلجرا
       العام المتمثل في عنصر العمم و اإلرادة،وفيما يتعمق باألحكام الموضوعية لمجريمة
و المتمثمة في الركن المادي و المعنوي و زيادة عمى ذلك الركن المفترض أو صفة 

 الجاني كما ىو معموم.

         وقاية من الفسادىذا وقد نص المشرع عمى و جود ىيئة و وطنية مكمفة بال
خصيصا قصد تنفيذ سياسة وطنية شاممة لمحد من الفساد ، إضافة إلى  نشأتأو مكافحتو،

 ذلك نص عمى آلية أخرى لمكافحة ىذه الظاىرة وىي وجوب التصريح بالممتمكات.

كما اقر المشرع تدابير ردعية من اجل القضاء عمى ىذه الظاىرة ومن بينيا التسميم 
اللكتروني و التسرب باإلضافة إلى إقرار عقوبات ردعية صارمة المراقب والترصد ا

 لمكافحة ىذه الجريمة.

    وتبقى مساعي الدولو مؤسساتيا الحكومية و غير الحكومية في تضافر لمجيود
من اجل اإليقاع بالفاسدين و بالنظر إلى نمط الجريمة التي تصنف في الجرائم الخفية 

 حيل معو الكشف عنيا و إثباتيا.يزداد الوضع غموضا األمر الذي يست
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 : النتائج

 .أن الفساد ليس ظاىرة محمية فقط بل موجود في كل المجتمعات المتقدمة و النامية 
  ،لم يعرف المشرع الجزائري جريمة استغالل الوظيفة بل اكتفى بذكر العقوبات المقررة ليا

 وترك ميمة التعريف لمفقو.

  استحدثت من خاللو مجموعة الجرائم الماسة بالوظيفة نالحظ أن قانون مكافحة الفساد قد
 ونجد من بينيا جريمة استغالل الوظيفة.

  وسع المشرع من صفة الجاني المرتكب لجريمة استغالل الوظيفة ولم يحصره في المفيوم
نما أضاف فئات أخرى ودلك ممن اجل عدم انفالت أي مرتكب لمفساد.  اإلداري وا 

 أساليب مستحدثة في إطار البحث والتحري مسايرة لمتطور  تضمن قانون مكافحة الفساد
 الحاصل في جرائم الفساد.

 : التوصيات 

  اعتماد المجتمع المدني أسموب التوعية االجتماعية مع استخدام لغة سيمة يستوعبيا
 المواطن البسيط 

  استعمال أسموب فضح الفساد من خالل الرقابة 
 لضوء عمى مسببات و دوافع الفساد داخل كما يتم إعداد دراسات و بحوث تسمط ا

 المؤسسات 
 .كذالك دراسة التشريعات و الموائح بيدف تطويرىا لتصبح أكثر فعالية في الحد من الفساد 
  منح مؤسسات الرقابة و مكافحة الفساد الضمانات القانونية من اجل تأدية مياميا بشفافية

 و فعالية.
 ل وسائل اإلعالمغرس الوازع الديني لدى اإلفراد من خال 
 تفعيل دور المؤسسات التعميمية المختمفة التي تربيالفرد 
 معاقبة من يثبت إدانتو معاقبة سريعة وقاسية 
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  المالحظ في دور الييئة الوطنية لمكافحة الفساد غمبة الدور االستشاري والتحسيسي
 ومحدودية دورىا الرقابي.
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 الملخص

المتعمق  60-60تعتبر جريمة استغالل الوظيفة من الجرائم المستحدثة في القانون 
بالوقاية من الفساد و مكافحتو وىي قيام الموظف أثناء ممارسة عممو بعمل أو االمتناع 
مخالف لمقانون والتنظيم وذلك بغرض الحصول عمى مزية غير مستحقة ، وان مثل ىذه 

مذكورة في القانون السابق أسيمت بشكل كبير في إضعاف الجريمة وغيرىا من الجرائم ال
المرافق العامة و تراجع أداؤىا وذلك نتيجة لما يقوم بو الموظف من انتياك صارخ في 
أخالقيات العمل والمينة، إن أصعب ما يمكن معالجتو في مثل ىذه الجريمة ىو ذلك 

في أن ذلك راجع إلى خمفيات االقتناع الثاني بمشروعيتيا رغم تحريم القانون ، وال شك 
 مساعدة وأرضية حقيقية تساعد في انتشار مثل ىذه السموكيات الخارجة عن القانون.

Résumé 

Le crime d'abus d'emploi est considéré comme l'un des nouveaux 

crimes de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption, c'est-à-dire lorsque l'employé effectue son travail ou 

s'abstient en violation de la loi et de la réglementation afin d'obtenir 

un avantage non mérité, et que ce crime et d'autres crimes 

mentionnés dans la loi précédente ont contribué Affaiblissement 

significatif des installations publiques et détérioration de leurs 

performances en raison de la violation flagrante de l'éthique du 

travail et de la profession par l'employé. La chose la plus difficile à 

résoudre dans un tel crime est cette deuxième conviction de sa 

légitimité malgré l'interdiction de la loi, et il ne fait aucun doute que 

cela est dû à des antécédents auxiliaires Et le vrai terrain aide à 

propager ce comportement hors-la-loi. 


