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ملخةةص:

اجلزائر إىل مكافحة هاه اجلرمية بداية مةن

جرميةةة الرشةةوة مةةن أق ةةر جةةرائم الفسةةاد

قا و العقوبات إىل غاية صةدور قةا و قةا

املةةالي ،ملةةا هلةةا مةةن آلةةار سةةلبية مةةدمرة للبنيةةة

مبكافة الفساد .11/11

الجتماعيةةة والقتيةةادية للةةدول ،واحلكمةةة

الكلمات املفتاحية :جرميةة الرشةوة؛ الفسةاد

مةةةن ارميهةةةا هةةةو إقةةةال املوظةةةف بواجةةةةب

املةةةةةالي؛ الرشةةةةةوة واملوظةةةةةف العةةةةةا ؛ قةةةةةا و
مكافحة الفساد.

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
and the acceptance of money for
providing illegal service. Therefore,
legislation such as Algeria sought to
combat this crime Beginning with
the Penal Code until the enactment
of a law on corruption corruption.
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Abstract:
The crime of bribery is one of the
most serious crimes of financial
corruption
because
of
its
devastating negative effects on the
social and economic structure of
countries.
The
wisdom
of
criminalizing it is the violation of
the duty of ethics of the employee

مقدمةةة:
يعةةرف العةةا تغةةريات جاريةةة وكةةبرية يف الةةنظم السياسةةية السةةائدة فيةةه ،وحتةةوتت
إقتيةةةادية وإجتماعيةةةة حتكمهةةةا جمموعةةةة مةةةن العوامةةةل الداقليةةةة واخلارجيةةةة لكةةةل
منظومة ،تؤلر وتتألر فيما بينها ،ولعل القارئ اليو حلال التغريات احلاصلة يف العةا ،
ألدرر فعةةا أ املنظومةةة الدوليةةة ككةةل يف ت ةةور سةةريع ،ويف تيةةوري مةةن أهةةم أسةةس
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الت ور والتغيري الجيابي هي مسألة إدرار احلكومات بضرورة التقليص والتضةيي مةن
جرائم الفساد املنتشرة.
وكما أ التخلةف املةرتبط بالةدول الناميةة مةا هةو إت تةاع عةد حتكمهةا يف لرواتهةا
ال ا تهكا بشكل أو بآقر من قبل اليور املتعددة جلرائم الفساد ،ولعل أهم صةورة
هلاه ات تهاكات املالية هي جرمية الرشوة.
فهةةي مةةن أقةةد اجلةةرائم يف التةةاريخ البشةةري وأق رهةةا ،أل هةةا ظةةاهرة متمةةدرة يف
األصول التارخيية للبشرية عرفتها أغلب احلظارات القدمية ،لكن الغريةب واجلديةد يف
هةةاه الظةةاهرة إتسةةاعها وتفاقمهةةا بشةةكل متسةةارع جةةدا ،رغةةم ادرار التشةةريعات هلةةاا
األمةةر وصةةدور قةةوا ني وأوامةةر تشةةريعية حاولةةا احلةةد مةةن هةةاه الظةةاهرة ،لكةةن واقعيةةا
الظاهرة مازالا مستفحلة يف جمتمعاتنا العربية ومسا ق اعات حساسة للدولة.
جرمية الرشوة ت ختص شعبا وت دولة معينة بل هي قضية عامليةة ،القةتاف الوحيةد
هو تغري شكلها وصورها من زمن آلقةر ومةن مكةا آلقةر ،فنمةدها يف الةدول الناميةة
أكتر إ تشارا ،ويف الدول املت ورة أقل إ تشارا وت ةورا يف أسةاليب إرتكابهةا ،أي أ هةا
تزداد مع إ تشار الفقر واألزمات القتيادية وتضي ويت ور مفهومها يف الدول الك ى.
واجلزائر علو غةرار دول العةا  ،ومةن قةال حزمةة مةن النيةو

القا و يةة الردعيةة

حتاول جاهدة التضيي من إتساع هاه الظاهرة ،والة تنخةر إقتيةاد الدولةة واعةل أي
اصاح يف املنظومة الدارية أو املالية للدولة فاشا.
إشكالية ورق

البحتية هي هل مكنا اآلليات القا و ية ملكافحة جرمية الرشةوة

احلد م ن أسباا إ تشارها وتوسعها؟
والجابةةة علةةو هةةاه الشةةكالية تكةةو مةةن قةةال حمةةورين أساسةةيني ،حبية عنةةو
احملةةور األول بعوامةةةل إ تشةةةار جرميةةة الرشةةةوة ،أمةةةا احملةةةور التةةا ي أت ةةةرق فيةةةه آلليةةةات
مكافحة جرمية الرشوة وآلارها.
احملور األول :عوامل إ تشار جرمية الرشوة
تعةةرض يف هةةاا احملةةور إىل فكةةرتني أساسةةيتني همةةا ،مفهةةو جرميةةة الرشةةوة أوت،
وأسباا إ تشارها لا يا.
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أوت -مفهو جرمية الرشوة
عرف املشرع جرمية الرشوة من قال تعريفه للموظةف املرتشةي بةنص املةادة  21علةو
أ  :ل كةةل موظةةف عمةةومي طلةةب أو قبةةل ،بشةةكل مباشةةر أو غةةري مباشةةر ،مزيةةة غةةري
مستحقة...ألداة عمل أو المتناع عن أداة عمل من واجباتهل(.)1
املشةةةرع ومةةةن قةةةال هةةةاا املفهةةةو أقةةةا بنظةةةا لنائيةةةة الرشةةةوة ،علةةةو غةةةرار القةةةا و
الفر سي ،فهو يقو علو أ الرشوة تشمل جرميتني:
 األوىل سةةلبية ،مةةن جا ةةب املوظةةف العمةةومي ،وقةةد اص ة لمل علةةو تسةةميتها لالرشةةوةالسلبيةل.
 والتا ية إجيابية ،من جا ب صاحب امليةلحة ،وقةد اصة لمل علةو تسةميتها لالرشةوةالجيابيةل(.)2
أل املوظف قد يتلقو أموات أو حتو قدمات مقابل أداة أو حتو المتناع عن عمةل هةو
مأجور عليه مسبقا.
وكالك يقيد بالرشوة وما يف حكمها اتاار بالوظيفةة والقةال بواجةب النزاهةة
الةةاي يتوجةةب علةةو كةةل مةةن يتةةوىل وظيفتةةة أو وكالةةة عموميةةة أو يةةؤدي قدمةةة عموميةةة
التحلي به( ،)3فتقةو جرميةة الرشةوة مبمةرد طلةب املوظةف املنفعةة ظةري القيةا بعملةه أو
المتناع عنه ،ولو رفض الراشي اتستمابة ل لبه ،وت يهم بعةد ذلةك أ يكةو املوظةف
طلب املنفعة بنفسه أو طلبها لغريه ،كمةا ت يهةم أ يةرد ال لةب علةو منفعةة معرو ةة أو
ينيرف إىل جمرد الوعد بها ولو

حييل عليه املوظف بالفعل(.)4

ومةةن منظةةور آقةةر فةةإ الرشةةوة هةةي ااةةار املوظةةف العةةا يف أعمةةال وظيفتةةه ،وذلةةك
بتقا ةةيه أو قبولةةه أو طلبةةه مقةةابا ظةةري قيامةةه بعمةةل مةةن أعمةةال وظيفتةةه أو إمتناعةةه
عنه( ،)5وجاة كالك يف الرشوة ،أ ها تعةت ااةار املوظةف العةا بأعمةال الوظيفةة الة
يعهد إليه القيا بها للياحل العا  ،وذلك لتحقي ميلحة قاصةة لةه ،وعلةو ذلةك تتمتةل
الرشةةوة يف ارحنةةراف املوظةةف يف أدائةةه ألعمةةال وظيفتةةه عةةن الغةةرض املسةةتهدف مةةن هةةاا
األداة ،وهو امليلحة العامة ،من أجةل حتقية ميةلحة شخيةية لةه ،هةي الكسةب غةري
املشروع من الوظيفة(.)6
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وتفرتض الرشوة علو هاا النحو ،وجود طرفني ،األول هو املوظف أو مةن يف حكمةه
والةةاي يأقةةا أو ي لةةب أو يقبةةل فائةةدة مةةا أو وعةةدا بهةةاه الفائةةدة ،وال ةةرف التةةا ي هةةو
صاحب امليلحة الاي يقبل ال لب من املوظف أو يع ي أو يعةرض الفائةدة سةواة كا ةا
مادية أو معنوية(.)7
واملسةةةتخلص مةةةن ذلةةةك ،أ جرميةةةة الرشةةةوة مرتب ةةةة أساسةةةا بةةةاملوظف العمةةةومي،
واحلكمة من اريم هاا الفعل أ ها تةدقل يف إطةار اجلةرائم املخلةة بواجبةات الوظيفةة،
أل املوظف العمومي يفرتض أ ه يقد عما مقابل تلقيه أجرا معلوما مةن را العمةل دو
سواه ،وت يستدعي أ يتقا و عليه مكافأة من الغري ،وإت أصبحنا يف إطار ما يسمو
بالكسب غري املشروع.
وكمةةا أ ارتبةةاط جرميةةة الرشةةوة بةةاملوظف العمةةومي( ،)8مةةا هةةو إت دليةةل علةةو ق ةةع
ال ري أما تغلغل الفساد الداري واملةالي داقةل الق اعةات التابعةة للدولةة ،وحتةو مينةع
منعةةا باتةةا الاةةار بأعمةةال الوظيفةةة العامةةة ،أل هةةا قةةدمات تقةةد للمةةواطنني يتقا ةةو
املوظف فيها أجرا معلوما من امليلحة املستخدمة له وليسا عما ااريا بقيد الربمل.
وختتلةف الرشةةوة عةةن املية لحات املشةةابهة هلةةا علةةو سةةبيل املتةةال ت احليةةر ،جرميةةة
أقةةا فوائةةد بيةةفة غةةري قا و يةةة ،وهةةو مةةا يةةا عليةةه املةةادة  21مةةن قةةا و مكافحةةة
الفسةةاد ،وتتمتةةل هةةاه اجلرميةةة يف إقحةةا املوظةةف لنفسةةه يف عمةةل أو صةةفقة يةةديرها أو
يشرف عليها للحيول علو فائدة منها متاجرا بالك بوظيفته(.)9
فةةاملوظف يف هةةاه اجلرميةةة ،أقحةةم امليةةلحة اخلاصةةة علةةو امليةةلحة العامةةة ،وقةةد
ميلحته بدل ميلحة الدارة املستخدمة.
فيمتةةل جةةوهر هةةاه اجلرميةةة يف خمتلةةف القةةوا ني ،اسةةتغال املوظةةف العةةا لوظيفتةةه
بقيد حتقي ربمل لةه أو لغةريه ،فهةو يسةتغل وظيفتةه مةن قةال تغليةب امليةلحة اخلاصةة
علةةو العامةةة ،ومةةن مثةةة فةةاملوظف هنةةا جيمةةع بةةني صةةفتني ت جيةةوز اجلمةةع بينهمةةا ،فهةةو
حبكةةةم اقتياصةةةه الةةةوظيفي املفةةةروض فيةةةه الرقيةةب الةةةاي يراعةةةي امليةةةلحة العامةةةة،
ومباشرة الرقابة علو من يتعاقدو مع الدولة(.)10
وأما جرمية الرشوة هي طلب أو قبول املوظف العمومي أو وعةد مبزيةة غةري مسةتحقة،
ألداة عمل أو المتنةاع عنةه ،وتتةداقل اجلرميتةا يف كو همةا تعةد علةو زاهةة وشةفافية
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الدارة ،ففيهما ينحةرف املوظةف العمةومي يف أداة مهامةه عةن الغةرض الرئيسةي مةن أداة
مهامةةه ،بهةةدف تغليةةب ميةةلحته الشخيةةية عةةن العموميةةة كمةةا أ املوظةةف يف احلةةالتني
حييةةل علةةو دقةةل إ ةةايف قةةد يفةةوق األجةةر املتف ة عليةةه يف عقةةد العمةةل الةةاي جيمعةةه
بامليلحة املستخدمة.
لا يا -أسباا إ تشار جرمية الرشوة
 -3أهةةم سةةبب رئيسةةي يف رأيةةي ل تشةةار ظةةاهرة الرشةةوة ،هةةي األحةةوال الجتماعيةةة
والفقةةر املنتشةةر يف اجملتمعةةات الناميةةة ،فمةةع تراجةةع القةةدرة الشةةرائية للمةةواطن ،وتةةد ي
احلةةد األد ةةو لألجةةر القاعةةدي ،أصةةبمل املوظةةف عةةاجزا عةةن تلبيةةة حاجاتةةه ،ممةةا يظ ةةره
للمةةوة إىل إرتكةةاا جةةرائم متةةل الرشةةوة ،مةةع عةةد قدرتةةه علةةو مقاومةةة املغرايةةات ال ة
يقدمها الراشي.
وهاا يرجع يف املقا األول إىل التوزيع غري العةادل للةدقل القةومي ،ممةا جيعةل التةروة
تتمركز يف أيدي األلرياة ،ما ينتج عنده عمز لدى ال بقةة الفقةرية يف تلبيةة حاجياتهةا،
وتنمية روح البغض والكره عندها من ال بقة الغنية.
 -8اجلهةةةل التةةةا بالقواعةةةد القا و يةةةة وعةةةد التقيةةةد بهةةةا ،كمةةةا أ قةةةيم املواطنةةةة
واألقاقيات تنخفض مستوياتها يف الدول ال ينتشر فيها هاا النوع من اجلرائم.
وكمةا أ ظةاهرة الفسةاد يف الةوطن العربةي مرتب ةة أساسةا مبكو ةات احلكةم
السائد لعسكري أو ملكي أو مد يل وامتداداتةه التارخييةة ،ومبةأ الظةاهرة متفشةية
منةا تأسةيس هةاا احلكةم ،فةإ أسةبابها حتمةا إجتماعيةة تيمةة التوزيةع غةري العةادل
للتروة ،واخللل الاي يكتنف منظومة احلكم العربية ،هو أ احلريةات فيهةا تكةاد أ
تكو شبه معدومة(.)11
 -1إ جرميةةة الرشةةوة أو الفسةةاد املةةالي عمومةةا لةةيس مرتب ةةا دائمةةا بالةةدول الناميةةة
والفقرية ،بل إ ه منتشر يف الةدول العظمةو ،ولكةن بيةور أقةرى أكتةر ت ةورا ،وذلةك
بنقل جرائم الفساد املالي إىل الدول الفقرية ،وكةأ هةاه الةدول تسةعو إىل فةتمل أسةواق
اارية هلا ،ومعها تنقل هاه اجلرائم العابرة للحدود.
فالعديد مةن جةرائم الفسةاد والرشةوة الة كشةفا النقةاا عنهةا يف األق ةار الناميةة
كا ا تيدر هلا من الدول املتقدمة ،ع وكاة الشركات العماقة متعددة اجلنسةية
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بتلك الدول ،وهكاا ييبمل التقد أو التمد ميدرا للفساد بعد أ كةا الفسةاد يعةد
مةن مسةات التخلةف والفقةر ،و تةرتدد األدبيةةات يف اعتبةار الفسةاد مةن تةائج التمةةد أو
التقد (.)12
ومةةن هنةةا ميكةةن القةةول ،بأ ةةه كلمةةا قةةوي التمةةد والتقةةد قةةل الرحنةةراف ،وكلمةةا
عظم التخلف واجلهل كلما كتر الرحنةراف بكةل ألوا ةه وصةوره ،ولةالك فةإ ظةاهرة
الرشوة وهي سلور ارحنرايف تكو بنسب أعلةو يف األ ظمةة الة ت تتةوفر علةو مسةاحة
كةةبرية مةةن الشةةورى والدميوقراطيةةة وت مةةن الشةةفافية واملسةةاةلة ،وت تتةةاح فيهةةا حريةةة
التعبري والرأي والرقابة(.)13
-5

ةةعف أجهةةزة الرقابةةة يف جمةةاتت الفسةةاد املةةالي وعةةد فعاليتهةةا ،وهةةاا راجةةع

ألسباا متعددة منهةا أ ةه ت ميكةن لنةا بةأي حةال مةن األحةوال و ةع رقيةب دائةم جبا ةب
كل موظف ،كما أ أساليب أداة الوظيفةة العموميةة بةات كاسةيكيا ت يعتمةد علةو
وسائل التكنولوجيا احلديتة ،وهو ما يزيد معه مةن إ تشةار الرشةوة واحملسةوبية ،كمةا
أ اهليئةةة الوطنيةةة للوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه ،فعليةةا

تقةةم بالةةدور األساسةةي هلةةا

و تائمهةا متتةةاز بالب ةأ مقار ةةة بامللفةات الة أحيلةا للقضةةاة بسةبب اكتشةةافها جلةةرائم
الرشوة.
 -4اجلهةل بقواعةد أقاقيةات املهنةة ،وذلةةك لامبةاتت املوظةف باطاعةه علةو أصةةول
مهنته ،كما أ التكوين والرتبيات ال يقو بها ،أغلبيتهةا مرتب ةة باجلا ةب العملةي
أو الفت للمهنة فقط ،مع ااهل هاه األصول األساسية للوظيفة.
ولالك قد يقبلها املوظف مقابل قدمة معينة علو أساجل أ هةا مةن بةاا التهةادي ،علةو
الةةرغم مةةن أ أهةةم شةةرط لوقةةوع جرميةةة الرشةةوة ،أ يكةةو العمةةل مةةن أعمةةال وظيفةةة
املرتشةي ،وهةةو مةا اشةةرتطته املةادة  2/21مةةن قةا و مكافحةةة الفسةاد ،فابةةد هنةا مةةن
التمييز بني عد اتقتيا

وعد م ابقة العمةل للقةا و فخةروع العمةل مةن اقتيةا

املوظف ينفي مبدئيا أحد عناصر جرمية الرشوة ،يف حني أ كو ه غري م ةاب للقةا و
ت يفقد الرشوة شيئا من عناصرها(.)14
ومةةن جا ةةب آقةةر ،فإ ةةه وممةةا تشةةك فيةةه ،أ حاجةةة األفةةراد للخةةدمات العامةةة ال ة
يؤديها املوظف العا قد حتملهم علةو الذعةا لشةهواته ،إذا مةا أراد اتاةار بوظيفتةه أو
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استغاهلا ملآربه اخلاصةة ،وهةو أمةر حيةط بهيبةة الدولةة والوظيفةة العامةة معةا ،ويضةعف
شعور األفراد باتحرتا رحنةو الدولةة ومؤسسةاتها وتقةل هيبتهةا ،كمةا يةؤدي إىل اقةتال
ميزا العدل واملساواة ،والتشكيك يف أعمال موظفي الدولةة وحيةادهم قاصةة إذا تعلة
األمر مبرف القضاة.

()15

احملور التا ي :آليات مكافحة جرمية الرشوة وآلارها
أت ةةةرق يف هةةةاا احملةةةور إىل اآللةةةار السةةةلبية جلرميةةةة الرشةةةوة ،واآلليةةةات املمكنةةةة
ملكافحتها.
أوت -اآللار السلبية جلرمية الرشوة
 -3مبمةرد قيةا املوظةف بتلقةي أمةوال أو هةدايا أو قةدمات...أو أي أجةر مهمةا كا ةةا
صورته ،فهو بهاه ال ريقة قد ل خ صمعة و زاهة الوظيفة العامة يف الدولةة ،والة هةي
ح عا للشعب ،له أ يستفيد من قدماته املأجور عليها املوظف مسبقا.
أي أ املوظف بتيرفه هاا قد أ ر بامليلحة العامة ،ومس بأحد أهم أسس ودعائم
الق اعات يف الدول ،وإرتكب جرمية تقمعها جل التشريعات الوظعية والسموية.
 -8حبيول املوظف العا علو أموال من غةري أجةره مقابةل أدائةه أو إمتناعةه عةن عمةل
ما ،هو أصا مأجور عليه ،يكو قد حتيةل علةو رشةوة وهةاا مةا يعةت إلةراة املوظةف
بدو سبب مشروع ،أل ه تلقو أجرا مزدوجا عن أدائه ملهامه.
وكما تعت الرشوة التفرقة الظاملة بني املةواطنني ،فمةن يةدفع املقابةل تةؤدى مليةلحته
األعمةةال الوظيفيةةة ومةةن ت يسةةت يع أو ت يريةةد ذلةةك تهةةدر ميةةاحله ،وهةةاا السةةلور مةةن
جا ب املوظف املرتشي يضعف من لقة الناجل يف زاهة الدولة ومو وعيتها(.)16
 -1يعت ة الفسةةاد املةةالي عمومةةا ،أك ة معةةوق للتنميةةة وهةةو املسةةؤول األول عةةن تةةردي
األو اع القتيادية والجتماعية والسياسية ،إ افة إىل أ ةه يةؤلر بشةكل مباشةر علةو
العدالة التوزيعية والفعالية القتيادية ،ظرا ترتباطةه بإعةادة توزيةع أو ختيةيص بعةض
السلع واخلدمات لياحل اجلماعات األكتر قوة ممن حيتكرو السل ة والنفوذ(.)17
ويعةود كةةالك إ تشةةار جةرائم الفسةةاد املةةالي ،إىل أ الرشةةوة هةي احليةةول علةةو فةةع
مقابةةل تقةةديم قةةدمات غةةري مشةةروعة ،وهةةو يف حةةد ذاتةةه يعت ة فعةةل خمةةل بالنظةةا العةةا
واآلداا العامةة ،أل ةةه تهكةةم علةةو النظةةا القةةا و ي للدولةةة ،ووسةةيلة سةةهلة ل تشةةار هةةاا
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النوع من اجلرائم وسط الق اعات احلساسة للدولة ،قاصة تلك ال هلا اتيةال مباشةر
مع املواطن ،وهو ما يؤدي يف األقري إىل ا هيار السلم الجتماعي داقل الدولة.
 -5تد ي كفاةة الستتمارات العامة وا عاف مستوى اجلودة يف البنو التحتية العامةة
بفعل الرشةاوي الة تةدفع للتغا ةي عةن املواصةفات القياسةية امل لوبةة( .)18وجيعةل كةل
حماولة لإلصاح فاشلة يف أي ق اع كا .
وتسةةتنزف بةةرامج حماربةةة جةةرائم الفسةةاد أمةةوال الدولةةة ،مةةن قةةال تنيةةيب هياكةةل
مراقةةةب أو تسة ة ري بةةةرامج توعويةةةة ...والةةة كةةةا مةةةن األوىل أ تسةةةتتمر يف مشةةةاريع
إقتيادية تعود بالفائدة للمواطن.
 -4الرشةوة صةورة مةن صةور الفسةاد القتيةادي ،وهةاا الفسةاد أدى يف كةتري مةن
مواقع النشةاط القتيةادي ويف العديةد مةن الةدول إىل تشةويه التنميةة القتيةادية ،عة
التخييص غري األمتل للموارد وكاا ال فاق العا  ،حي أصبمل ميتةل املعوةوق الرئيسةي
ألي حماولةة تةدفع بااةاه إرسةاة أسةس الدولةة ،فهةو بهةاا الفعةل التخةرييب العةا جيعةل
الدولة مقيدة بالشكل الاي ميكن أصةحاا النفةوذ الوصةول إىل ييةع أجهةزة الدولةة
باستعمال كافة ال رق ،فهةو بهةاا الفعةل أيضةا يؤسةس يهوريتةه النافةاة إىل خمتلةف
مؤسسات الدولة بدةا من احلكومة إىل املؤسسة التشريعية والعدالة ،عن طري إرسةاة
أسس العمل املوازي لأل ش ة القتيادية ،والعمل غري الشةرعي يف كافةة النةواحي مةن
أجل تقويض املستهدفات األساسية للدولة(.)19
ولالك قول بأ آلار جرمية الرشوة ،تتعدى مسةألة كو هةا مسةألة إقتيةادية فقةط،
أل ذلةةك يعةةد تقلةةيا مةةن شةةأ اآللةةار السةةلبية هلةةاه اجلرميةةة ،علةةو الناحيةةة الجتماعيةةة
وحتةةو تعديةةه علةةو هيبةةة القةةا و  ،أل ةةه يةةؤدي إىل ا هيةةار البنيةةة الجتماعيةةة والقا و يةةة
ملؤسسات الدولة.
لا يا -آليات مكافحة جرمية الرشوة
أحاول يف هاه الفقرة تقديم احللول املمكنة للحد من إ تشار جرمية الرشوة ،وكاا
تقييم بعض اآلليات ال اعتمدها املشةرع يف قةا و مكافحةة الفسةاد  ،11/11وتتمتةل
يف اآلتي:
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 -3أهم إجراة دعم به املشرع األحكا املو وعي وكاا الجرائية ملكافحة جرميةة
الرشةةةوة ،وتضةةةيي الةةةدائرة أمةةةا املرتشةةةني ،هةةةي توسةةةعه يف اليةةةور اجلديةةةدة جلرميةةةة
الرشةةوة ،وال ة

تكةةن معروفةةة سةةابقا يف قةةا و العقوبةةات ،وتعت ة أفعةةات مكملةةة

جلرمية الرشوة ،وهي اللةراة غةري املشةروع ،وهةي تلقةي اهلةدايا بنةاةا علةو ةص املةادتني
رقم  27و 22من قا و مكافحة الفساد .11/11
أل ه وبكل بساطة لو ت املنيةب الداري الةاي يشةغله هةاا املوظةف ملةا اسةت اع تلقةي
هةةاه املزايةةا أو هةةاا العائةةد املةةالي غةةري املشةةروع ،ومنةةه تبقةةو هةةاه األفعةةال غةةري القا و يةةة
جمرمةةة أل فيهةةةا اسةةاةة لليةةةاحل العةةةا  ،وكةةاا فسةةةاد مةةةالي يةةؤلر علةةةو أداة اخلدمةةةة
العمومية.
وهةةو دليةةل وا ةةمل علةةو املسةةاعي اجلديةةة للدولةةة يف احلةةد مةةن هةةاه الظةةاهرة ،بتوسةةيع
األفعةةال اجملرمةةة واليةةادرة مةةن هةةاه الفئةةة ألنةةاة تأديةةة وظيفتهةةا ،وهةةي اسةةاةة وا ةةحة
ملنيبه ،واستغال فا مل له يف أداة أعمال مشبوهة قدمة مليلحته اخلاصة.
 -8ارساة آليات حكامة تتسم بالنزاهة واجلدية ،وهةو مةا أكةدت عليةه املةادة األوىل
مةةن قةةا و مكافحةةة الفسةةاد  ،11/11وهةةو أ ةةه تبةةد مةةن تعزيةةز النزاهةةة واملسةةؤولية
والشفافية يف تسيري الق اعني العا واخلا .
وإ حدث ذلك ،فسينق ع حتما رابط التقة بةني املةواطن والدارة ،والةاي هةو السةبب
الرئيسةي يف إ تشةةار جرميةةة الرشةةوة بهةةاا الشةكل املتزايةةد ،فةةاملواطن صةةاحب امليةةلحة
يلمأ إىل تقديم املقابل النقدي مباشةرة دو الةتفكري إ كا ةا حاجتةه ستقضةو أ ت،
أل ه ت يت مسبقا يف الدارة.
 -1الت بية اليةةار للقةةوا ني املتعلقةةة مبكافحةةة الفسةةاد ،واملتابعةةة املسةةتمرة لتبعةةات
هاه اجلةرائم وكشةف املتةورطني يف ذلةك ،وقلة جهةاز قةا

بهةاه الرقابةة يعمةل علةو

كشف ومتابعة جرمية الرشوة يف الق اعات واملؤسسات العامة واخلاصة ،وهةو مةا جةاة
به قا و  11/11يف مادته  ،17با شائه للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
 -5جاة قا و  ،11/11بآلية حتد من تورط املوظفني العمةوميني يف قضةايا الرشةوة،
وذلك من باا مراقبة أمواهلم اخلاصة أو أي زيادة يف ممتلكةاتهم قةد متتةل كسةبا غةري
مشروع ،وهو اجراة يكو قبل توليهم ملناصبهم يتمتل يف التيريمل مبمتلكاتهم ،وهاا
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بةةةنص املةةةادة  1مةةةن قةةةا و مكافحةةةة الفسةةةاد ،وهةةةاا قيةةةد إلبةةةات زاهةةةة األشةةةخا
املكلفةةني مدمةةة عموميةةة ،فةةإ املوظةةف يقةةو باكتتةةاا تيةةريمل باملمتلكةةات قةةال
الشهر الاي يعقةب تةاريخ تنيةيبه يف وظيفتةه ،أو بدايةة عهدتةه ات تخابيةة ،وجيةدد هةاا
التيريمل فور كل زيادة معت ة يف الامة املالية.
ولكن الشكال يتمتل يف أ ه عمليا هاا الجةراة غةري م بة  ،ومةس فقةط املناصةب
النوعية يف الدولة أو األعضاة املنتخبني يف اجملالس النيابية.
رغم أ املادة ختاطب كل الشةرائمل والة

هلةا صةفة موظةف عمةومي ،والة أكةدت

علةةو مفهومةةه ةةص املةةادة  2مةةن قةةا و الوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه ،بةةأ املوظةةف
العمةومي هةةو كةةل شةةخص يشةةغل منيةةبا تشةةريعيا أو تنفيةايا أو اداريةةا أو قضةةائيا أو يف
أحد اجملالس الشعبية املنتخبة.
وكاا كل شخص يتوىل وظيفة أو وكالة بأجر أو بدو أجةر ،يسةاهم بهةاه اليةفة
يف قدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أقرى ،املهةم أ هةا تقةد قدمةة
عمومية.
ومنه ا اقا من مفهو املوظةف العمةومي ،فةإ كةل شةخص يقةد قدمةة عموميةة،
يفرض عليه تقديم تيريمل باملمتلكات ،ولكةن جةل الق اعةات ت تقةو بهةاا اتجةراة،
بل يكتفي املوظف يف الكتري من املرات بتقديم تيريمل شريف فقط ،وهو قةرق وا ةمل
لجراة قا و ي مفروض بنص صريمل وآمر ،فالدور الرقابي لتنفيا هاا الجراة منعد .
وقةةد صةةدرت مةةاكرة تنظيميةةة رقةةم  11/11عةةن اهليئةةة الوطنيةةة للوقايةةة مةةن الفسةةاد
ومكافحته( ،)20تتضمن كيفيات ت بي التيريمل اخلا

باملمتلكات وكل ما يتعلة

به ،حي أ املنشور يتعل باملوظفني العموميني والاين يشغلو وظائف عليةا يف الدولةة،
وكاا فئات أقرى مت إ افتها مبوجب القرار املؤرخ يف  2أفريل  ،2117واليةادرة عةن
املديرية العامة للوظيف العمومي.
بةالرغم مةن أ البةاا التالة مةن القةا و رقةم  ،11/11واملتعلة بإ شةاة هيئةة وطنيةةة
للوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه حةدد صةاحياتها ،إت أ هةا تبقةو عةاجزة عةن احلةد مةن
هاه الظاهرة ،أل ه ت توجد جدية وت رغبة حقيقية يف احلةد واملتابعةة والرقابةة اليةارمة
للموظفني داقل الدارات.
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ولالك جيب قل وحدات مستقلة للرقابةة داقةل الدارات العموميةة واخلاصةة ،ملتابعةة
املةةوظفني وملةةا ت شةةر كمةةريات مراقبةةة يف مكةةا العمةةل ،للحةةد مةةن هةةاه الظةةواهر
الألقاقية.
ومةةن جهةةة أقةةرى ،وبةةالرجوع إىل القةةرار اليةةادر بتةةاريخ  2أفريةةل  ،2117واملتعلةة
بتحديد قائمة األعوا العمةوميني امللةزمني بالتيةريمل باملمتلكةات( ،)21حية حةدد هةاا
القةةرار قائمةةة األعةةوا العمةةوميني امللةةزمني بالتيةةريمل باملمتلكةةات ،والتةةابعني لةةوزارات
وق اعات خمتلفة ،وغالبيتهم أعوا ومفتشني ،وكاا مستشارين.
ويف رأيةةي كةةا مةةن املفةةرتض ت بي ة هةةاا الجةةراة الوقةةائي علةةو أي موظةةف عمةةومي
باملفهو العا والةاي جةاةت بةه املةادة  2مةن قةا و الوقايةة مةن الفسةاد ،وكةل مةن يقةد
قدمةةة عموميةةة ،أل ةةه وببسةةاطة جرميةةة الرشةةوة ليسةةا متعلقةةة فقةةط باملناصةةب العليةةا
والنوعية يف الدولة ،أو بكل شخص له شةهادات عليةا أو لةه منيةب حسةاجل ،فقةد تقةع
حتو مةن موظةف عمةومي بسةيط يعمةل يف أحةد الدارات التابعةة لق ةاع مةا وحيمةل صةفة
موظةةف عمةةومي ...ولةةالك علةةو املشةةرع أ ت يةةربط هةةاه اجلرميةةة باملناصةةب النوعيةةة،
فمادا الشخص حيمل صفة موظف عمومي ،وهو يقد قدمة عمومية داقل مرفة عةا
أو قا  ،وصدر قةرار تنيةيبه منهةا ،فهةو عر ةة لتلقةي رشةوة عةن قدمةة غةري قا و يةة
يقدمها داقل هاا املرف  ،ومنه جيب علو املشرع إعادة النظر يف هاا األمر.
وكما جيب أ ي ال هةاا التيةريمل ممتلكةات زوجةة املوظةف وأوتده ،أل هةا مسةألة
جد هامة ،علو املشرع أ حياو يف هاا األمر التشريع املعمول به يف مير واملغرا.
 -5يا املةادة  11مةن قةا و الفسةاد علةو أهةم آليةة للحةد مةن هةاه الظةاهرة ،وهةي
مشةةاركة اجملتمةةع املةةد ي يف إرسةةاة قواعةةد الشةةفافية يف األداة حي ة

يةةا املةةادة علةةو

تشةةميع مشةةاركة اجملتمةةع املةةد ي يف الوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه بتةةدابري تتمتةةل يف
اآلتي:
 اعتمةةاد الشةةفافية يف كيفيةةة اختةةاذ القةةرار وتعزيةةز مشةةاركة املةةواطنني يف تسةةيريالشؤو العمومية.
 -إعداد برامج تعليمية وتربوية وحتسيسية مبخاطر الفساد علو اجملتمع.
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 متكني وسائل العا واجلمهور من احليول علو املعلومات املتعلقة بالفساد ،مةعمراعةةاة حرمةةة احليةةاة اخلاصةةة وشةةرف وكرامةةة األشةةخا  ،وكةةاا مقتضةةيات األمةةن
الوطت والنظا العا وحياد القضاة.
 -6و ةةع ظةةا حتفيةةزي للمةةوظفني ،لتشةةميعهم علةةو أداة وظةةائفهم دو اللمةةوة إىل
تلقي رشوة للقيا بعمل غري قا و ي ،مع

رورة حتسني األحةوال املعيشةية هلةم مةن قةال

الزيادة يف الرواتب وال تكو متعلقة أساسا بةاجلودة يف العمةل ،مةع حتسةني الظةروف
املرتتب ة بالعمل.
 -7تعزيز التعاو الدولي والقليمي بني خمتلف األجهزة املكلفة بتتبةع هةاا النةوع مةن
اجلرائم وذلك من قال ابرا العديد من اتتفاقيات الدولية للحد منها ،وهو ما أكةدت
عليه املادة  17من القا و  ،11/11وذلك بةأ تقةا عاقةات تعةاو قضةائي علةو أوسةع
ةاق ممكةن ،قاصةة مةع الةدول األطةراف يف اتتفاقيةة يف جمةال التحريةات واملتابعةات
والجراةات القضائية املتعلقة جبرائم الفساد.
 -8كةةةالك مةةةن بةةةني آليةةةات مكافحةةةة جرميةةةة الرشةةةوة ،هةةةي توسةةةيعة معنةةةو بعةةةض
املي ة لحات القا و يةةة متةةل التوسةةع يف حتديةةد العمةةل الةةوظيفي ،سةةواة كةةا فعةةا أو
إمتناعةةا وسةةواة كةةا حقةةا أو غةةري حة  ،وقةةد يتخةةا يف النهايةةة صةةورة القةةال بواجبةةات
الوظيفة ،حي يستوي أ يكو اجيابيا أو جمرد إمتناع ،وإ كةا الغالةب أ يكةو
العمل الوظيفي إجيابيا( .)22كمةا ميكةن أ يتوسةع الفعةل إىل جمةرد السةراع يف إ ةاز
ميلحة ملقد الرشوة.
وكما وسع املشرع من مفهو املوظف العمومي والاي هو كل شخص يشةغل منيةبا
تشريعيا أو تنفيةايا أو اداريةا أوقضةائيا ،أو يف أحةد اجملةالس احملليةة املنتخبةة ،دائمةا أو
مؤقتا..ومشلةةةا التوسةةةعة املرافة ة العموميةةةة واخلاصةةةة ،الوطنيةةةة منهةةةا وحتةةةو األجنبيةةةة
الناش ة يف اجلزائر...
ومبعنةو آقةر توسةةيعة صةفة الشةخص مرتكةةب اجلرميةة ،مةع التوسةةع حتةو يف وعيةةة
النشةةاط واهليئةةة املسةةتخدمة مهمةةا كا ةةا صةةفتها ،وهةةو ادرار وتف ةةن مةةن املشةةرع علةةو
رورة تغيري ما كةا عليةه األمةر يف السةاب  ،أي يف قةا و العقوبةات ،حملاولةة توسةيعة
دائرة التمريم ،لعل هاه التدابري قد تؤدي إىل التضيي من إرتكاا جرمية الرشوة.
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 -9إعادة النظر يف العقوبات اخلاصة جبرميةة الرشةوة ،والة يف رأيةي ليسةا صةارمة
وت تواكةةب الت ةةورات القتيةةادية ،حبي ة جيةةب رفةةع احلةةد األد ةةو واألقيةةو للغرامةةة
املادية املسل ة علو املوظف املرتشي ،وال

يا عليه املةادة  21مةن القةا و ،11/11

وهي 211111دع إىل 1111111دع ،أما املادة  11من فس القةا و  ،فقةد يةا علةو
أ تكو عقوبة املرتشةي يف الق ةاع اخلةا

بال ةافة إىل عقوبةة احلةبس غرامةة تيةل

من 11111دع إىل 111111دع.
 -10الت بي ة الفعلةةي لةةنص املةةادة  21مةةن قةةا و مكافحةةة الفسةةاد  ،11/11وال ة
تتضةةمن جمموعةةة مهةةا قاصةةة بهيئةةة الراقبةةة ،قاصةةة مةةا تعل ة مبسةةألة التقيةةيم الةةدوري
لةةألدوات القا و يةةة والجةةراةات الداريةةة الراميةةة إىل الوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه،
والنظةةر يف مةةدى فعاليتهةةا ،وهةةاا مةةا خيةةد اهلةةدف األساسةةي للتعةةديات الدوريةةة للةةنص
القا و ي ،والاي جيب أ يواكب الت ورات الجتماعية والقتيادية للدولة.
قامتةةة:
قاصة القول ،أ جرمية الرشوة أهم صورة جلرائم الفساد املالي ،أل ها تنخر جسةد
املؤسسةةةات الداريةةةة العامةةةة أو اخلاصةةةة يف الدولةةةة ،مرتب ةةةة أساسةةةا بشةةةخص املوظةةةف
العمومي ،والاي يتقا و أجرا مزدوجا لقاة عمل مشروع واآلقر غري مشروع.
ولةةالك سةةعا الةةدول جاهةةدة للحةةد مةةن هةةاه الظةةاهرة ومنهةةا اجلزائةةر ،والة جرمةةا
الفعل من قال قا و العقوبات ،وخل ورة هاا اجلر وتشةعبه ومةع عةد قةدرة يةو
قا و العقوبات التيدي له ،أصدرت اجلزائر تشريعا قاصا بهاه اجلرائم وهةو القةا و
رقةةةم  11/11اخلةةةا

مبكافحةةةة جةةةرائم الفسةةةاد ،وألغةةةا القسةةةم التةةةا ي مةةةن قةةةا و

العقوبات واملتعل جبرمية الرشوة.
ومع ذلةك تبقةو هةاه اجلهةود واحللةول واآلليةات ملكافحتهةا جةد حمتشةمة علةو أرض
الواقع ،أل املشةكل الرئيسةي لةيس الةنص القةا و ي بةل هةو إجيةاد آليةات جةادة لت بية
هاا النص.
ومن كل ذلك قليا يف ورق البحتية إىل تيمتني أساسيتني هما:
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أوت -جرمية الرشوة من اجلرائم املتغرية من حي الزما واملكةا  ،وهةي مةن أق ةر
اجلرائم ،أل ها متس بعا املةال واألعمةال ،كمةا أ هلةا عاقةة وطيةدة باخلةدمات الة
تقد للمواطن سواة كا ا من قال املراف العامة أو اخلاصة.
وجوهر هاه اجلرائم هو ارتباطها باملوظف العمومي ،والاي وسع املشرع مةن مفهومةه
يف القةةا و  ،11/11وقةةد مفهومةةا أوسةةع وأمشةةل لةةه ،حتةةو يظةةم أك ة فئةةة ممكنةةة،
وعد تهرا البقية من املسألة القا و ية حبمة ا عدا اليفة.
لا يا -احلكمة من اريم فعل الرشةوة هةو إقةال املوظةف بأقاقيةات املهنةة ،والة
تفةةرض عليةةه أداة عملةةه مقابةل أجةةر معلةةو مةةن اجلهةةة املسةةتخدمة ،ودو قبةةول هةةدايا أو
مبالغ مالية أقةرى لقةاة قةدمات غةري مشةروعة يقةدمها أو ميتنةع عةن تقةدميها للممهةور،
هاا من جهة.
ومن جهة أقرى ،قيةا املوظةف بقبةول هةدايا ومقابةل مهمةا كةا وعةه هةو تعةد علةو
زاهة الوظيفة العامة ،ومحاية اجملتمع مبا يلحقه من قلةل وفسةاد ،تيمةة تةرجيمل كفةة
امليلحة اخلاصة علو العامة.
ومن كل ذلك أقرتح لاث توصيات تتمتل يف التالي:
أوت -تبسيط الجراةات الدارية أما املواطن ،وتسهيل عمليةة احليةول علةو الولةائ
املرتب ة مبلفات ادارية ،ل قا

ظاهرة احملسوبية والبريوقراطية ،والتوجةه احلتمةي إىل

الدارة اللكرتو يةةة ،فيمةةب علينةةا اتقةةا األدوات احلديتةةة للرقمنةةة ،لت ةةوير املعةةامات
وتضيي باا أقا رشوة مقابل تقديم عمل أو المتناع عنه .كما أ األمر سيسهل عملية
الرقابة ما دا األمر يتعل باملعامات اللكرتو ية.
لا يةةا -إعةةادة النظةةر فيمةةا خيةةص مسةةألة توزيةةع الةةدقل القةةومي علةةو األفةةراد ،بتعةةديل
منظومة األجور واخلدمات بتعديل القوا ني األساسية للوظائف يف الدولة ،والة

تعةد

تواكب احلالة القتيادية ،والقدرة الشرائية املتد ية لألفراد.
لالتةا -إعةةادة النظةةر يف تفعيةةل إجةةراة التيةريمل باملمتلكةةات ،والةةاي

ي بة فعليةةا،

واللو يرجع إىل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،قاصة ما تعل بنشر هاه التحقيقات،
كمةةا أ ربةةط هةةاا الجةةراة باملناصةةب النوعيةةة والسةةامية يف الدولةةة ت خيةةد مكافحةةة
جرمية الرشوة ،بل جيب أ يشمل كل من حيمل صفة موظف عمةومي ،لةالك جيةب أ
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يةةربط ميةة لمل موظةةف عمةةومي بنوعيةةةة شةةاطه يف الدارة العموميةةة ت وعيةةة منيةةةبه
وترتيبةةه الةةوظيفي ،وجيةةب أ ميةةس كةةالك هةةاا الجةةراة حتةةو أوتد وزوجةةة املةةوظفني،
علو غرار القا و املغربي وامليري.
وإعةادة ظةةبط األجةةور قاصةةة املتعلقةةة باملناصةةب احلساسةةة والنوعيةةة يف الةةدول ،والة
تكو أكتر عر ة للفساد ،وهو ما أكدت عليه املادة  2من القةا و  ،11/11كمةا
جيةةب توعيةةة وتكةةوين املةةوظفني لةةألداة مهةةامهم بنزاهةةة بعيةةدا عةةن أي إغةةراةات ماديةةة،
وذلك بالرتكيز علو مسألة أقاقيات املهنة.
اهلةوامةةش واملراجةةةع:
( -)1القةةا و رقةةم  ،11/11املةةؤرخ يف  21ف ايةةر  ،2111واملتعلةة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه،
اجلريدة الرمسية العدد  ،11بتاريخ  12مارجل .2111
( -)2أحسن بوسقيعة ،،الوجيز يف القا و اجلزائي اخلا  ،ال بعة السابعة ،اجلزة التا ي ،دار هومة،
اجلزائر،2117 ،

.12

( -)3أحسن بوسقيعة ،املرجع فسه،

.17

( -)4علي حممد جعفر ،قةا و العقوبةات لجةرائم الرشةوة واتقةتاجل والقةال بالتقةة العامةة والعتةداة
علةةو األشةةخا
،2111

واألمةةوال ،ال بعةةة األوىل ،املؤسسةةة اجلامعيةةة للدراسةةات والنشةةر والتوزيةةع ،لبنةةا ،

22

( -)5عادل عبد العزيز السن ،مكافحة أعمال الرشوة ،دوة ت وير العاقة بةني القةا و يني والداريةني،
الرباط ،املغرا ،يو يو ،2112

.252

( -)6هنا مليكة ،جرائم الفساد ،ال بعة األوىل ،دار اجلامعة اجلديدة ،مير،2111 ،

.22

( -)7حممةةد زكةةي أبةةو عةةامر ،سةةلیمةةا عبةةد املةةنعم ،قةةا و العقوبةةات اخلةةا  ،منشةةورات احللةةيب
احلقوقیة ،ایروت،2111 ،

251

( -)8وقد مت تعريف املوظف العمةومي يف ةص املةادة  2مةن القةا و  11/11واملتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد
ومكافحته مبا يلي :ل  -1كل شخص يشغل منيبا تشريعيا أو تنفيايا أو إداريةا أو قضةائيا أو يف أحةد
اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة سةواة أكةا معينةا أو منتخبةا ،دائمةا أو مؤقتةا ،مةدفوع األجةر أو غةري
مدفوع األجر ،بيرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
 -2كل شخص آقر يتةوىل ولةو مؤقتةا ،وظيفةة أو وكالةة بةأجر أو بةدو أجةر ويسةاهم بهةاه اليةفة يف
قدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أيا مؤسسة أقرى متلةك الدولةة كةل أو بعةض رأمساهلةا ،أو
أية مؤسسة أقرى تقد قدمة عمومية.
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 -2كل شةخص آقةر معةروف با ةه موظةف عمةومي أو مةن يف حكمةه طبقةا للتشةريع والتنظةيم املعمةول
بهمال.
( -)9هنا مليكة مرجع سب ذكره،
( -)10هنا مليكة ،املرجع فسه،

.111
112

( -)11بن عزوز أمحد ،الفساد الداري واتقتيةادي ،آلةاره وآليةات مكافحتةه -حالةة اجلزائةر ، -اجمللةة
اجلزائرية للعوملة والسياسات اتقتيادية ،العدد  ،17اجلزائر،2111 ،
( -)12عادل عبد العزيز السن ،مرجع سب ذكره،

.212

.225

( -)13عبد الل يف أمحد ،من أسةباا ا تشةار ظةاهرة الرشةوة ،جريةدة احملمبةة ،العةدد  17 ،252ينةاير
 ،2112تاريخ الطاع .2112/11/21
http: //almahajjafes.net/2013/01/

( -)14أحسن بوسقيعة ،مرجع سب ذكره،

.11

( -)15حاحة عبد العالي ،اآلليةات القا و يةة ملكافحةة الفسةاد الداري يف اجلزائةر ،أطروحةة دكتةوراه،
جامعة بسكرة ،اجلزائر،2112/2112 ،

.112

( -)16عادل عبد العزيز السن ،مرجع سب ذكره،

.252 -252

( -)17ع ةةا اهلل قليةةل ،مةةدقل مقةةرتح ملكافحةةة الفسةةاد يف العةةا العربةةي ،ةةدوة ت ةةوير العاقةةة بةةني
القا و يني والداريني ،الرباط (املغرا) ،يو يو ،2112
( -)18بن عزوز حممد ،مرجع سب ذكره،
( -)19بن عزوز حممد ،املرجع فسه،

.212

.211

.211

( -)20مةةاكرة تنظيميةةة رقةةم  ،11/11املتضةةمنة بكيفيةةات تسةةليم اهليئةةة الوطنيةةة للوقايةةة مةةن الفسةةاد
ومكافحته ،وكاا التيريمل باملمتلكات ،بتاريخ  15أفريل .2111
( -)21قةةرار بتةةاريخ  2أفريةةل  ،2117واملتضةةةمن حتديةةد قائمةةة األعةةةوا العمةةوميني امللةةزمني بالتيةةةريمل
باملمتلكات ،اجلريدة الرمسية العدد رقم  ،21اليادرة بتاريخ  12أفريل .2117
( -)22عادل عبد العزيز السن ،مرجع سب ذكره،

.112
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