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سياسة التمريم والعقاا ملواجهة جرمية القتاجل وف القا و
اجلزائري رقم 63-60
The Policy Of Criminalization And Punishment To Deal With The
Crime Of Embezzlement In Accordance With Algerian Law N° 06-01
تاريخ الرسال8631/62/65 :
مو ية بن بو عبد اهلل

تاريخ القبول8631/33/32 :
*

التفاقيةةةةات اخلاصةةةةة مبكافحةةةةة الفسةةةةاد،

جامعة سوق أهراجل -اجلزائر

وقييةةا هلةةاه اجلةةرائم قةةا و مسةةتقل هةةو

mbenbouabdallah@gmail.com

القةةا و  11-11املتعل ة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد

ملخةةص:

ومكافحتةةه ،و ةةد مةةن

يعرف الفساد إ تشارا واسعا يف ييع دول

ةةمن هةةاه اجلةةرائم

جرميةةة القةةتاجل يف كةةل مةةن الق ةةاع العةةا

العةةا  ،فقةةد أصةةبمل ظةةاهرة تسةةتدعي تظةةافر

والق اع اخلا .

جمهةةةودات الةةةدول لتيةةةدي هلة ةا ،لةةةاا قامةةةا

الكلمةةةةات املفتاحيةةةةة :جرميةةةةة القةةةةتاجل؛

اجلزائر بال ضما والتيدي علو العديد من

القا و 11-11؛ التمريم؛ العقاا.

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
to it, dubbed law No. 06-01 on the
prevention and fight against
corruption. Among these crimes, we
can note embezzlement in both the
private and public sectors.
Keywords: Embezzlement; Law
;No 06-01; Criminalization
punishment

Abstract:
Corruption is proliferating in all
countries of the world. Indeed, it has
become a phenomenon that requires
the synergy of efforts of all states to
counter it. Thus, Algeria has
acceded and ratified several anticorruption treaties and dedicated a
standalone law to the crimes related

مقدمةةة:
تعت جرائم الفساد من أق ر اجلرائم ال تعا ي منهةا كةل دول العةا  ،لتألرياتهةا
السةةلبية علةةو إقتيةةاديات وسياسةةات الةةدول وحتةةو علةةو اجلا ةةب األقاقةةي والتقةةايف
للممتمع ،فإ عكاساتها تكو يف جماتت عديدة ،لةاا مت عقةد العديةد مةن املةؤمترات
03

عدد خاص بأشغال امللتقى الدويل حول:

آليات مكافحة جرائم الفساد يف التشريعات املغاربية ـ  05/04ديسمرب 8632
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والتفاقيات ملواجهة هاا الجرا  ،من بينها إتفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفسةاد لعةا
 ،2112وال

صادقا عليها اجلزائر عا .2111

املشرع اجلزائري و تيمة ل تشار الفساد بشكل كبري يف ييع الق اعةات وتفاقمةه
يف اجملتمع ،واخلسائر الناية عنه ،وكةاا لتيةدي اجلزائةر جملموعةة مةن التفاقيةات
من بينها إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسةاد ،وكةاا إتفاقيةة الحتةاد الفريقةي ملنةع
الفساد وحماربته( ،)1مت إصدار قا و مستقل للفساد.
يقم املشرع اجلزائري بتعريف الفساد

من قا و الوقاية من الفسةاد ومكافحتةه

رقةةم  ،11-11وإمنةةا ي ةا فقةةط املةةادة  2مةةن هةةاا القةةا و يف الفقةةرة لأل منةةه ،علةةو أ
الفساد يشمل كل اجلرائم املنيو

عليها يف الباا الرابع من هاا القا و ل ،ومةن بةني

هةةاه اجلةةرائم جرميةةة القةةتاجل ال ة كا ةةا قبةةل قةةا و  11-11جمرمةةة

ةةمن قةةا و

العقوبةةات مبوجةةب املةةادة 115منةةه ،لةةم بعةةد صةةدور القةةا و  11-11مت التنيةةيص عليهةةا
من املادة  25واملادة .11
مةةن أجةةل محايةةة أكتةةر للمةةال العةةا مةةن القةةتاجل عمةةل املشةةرع علةةو إ ةةفاة أهميةةة
متميزة وقاصة علو هاه اجلرميةة ،ظةرا أل حمةل اجلرميةة مةال عةا ومةا يقةو مقامةه.
وهاا ما أدى إىل تعديل جرمية القتاجل عدة مرات ملواكبة التوجه القتيادي للدولةة.

لةةاا ت ة ز الشةةكالية التالي ةة ،مةةا هةةي األحكةةا املو ةةوعية جلرميةةة القةةتاجل يف ظةةل
القا و 11-11؟ .
ولإلجابة عن الشكالية امل روحة سنقسم اخل ة وف ما يلي:
مقدمة.
احملور األول :السياسة التمرميية ملواجهة جرمية القتاجل يف ظل القا و .11-11
احملور التا ي :السياسة العقابية ملواجهة جرمية القتاجل يف ظل القا و .11-11
قامتة.
احملور األول :السياسة التمرميية ملواجهة جرمية القتاجل يف ظل القا و 63-60

إ ظاهرة الفساد هلةا ا عكاسةات كةترية يف خمتلةف ةواحي احليةاة ،ت هةا اصةبحا
متفشةةية يف ييةةع امليةةادين ،لةةالك

ةةد ا ةةواع كةةترية هلةةاه الظةةاهرة ،فنمةةد الفسةةاد

السياسي والفساد القتيةادي واملةالي ،ا ةافة إىل الفسةاد اتقاقةي والفسةاد اتداري،
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كمةةا يقسةةم حسةةب درجةةة التنظةةيم إىل فسةةاد مةةنظم وفسةةاد شةةامل وفسةةاد عر ةةي ،أو
حسب درجة تغلغل الفسةاد يف اجملتمةع إىل فسةاد صةغري(عادي) ،وفسةاد كبري(شةامل)،
أو من احية الن اق اجلغرايف إىل فساد دولي أو فساد حملي ،وغريهةا مةن التقسةيمات،
ال تتم بناة علو جمموعة من املعايري واتسس .تيمة خل ورة الفساد وما ينةتج عنةه مةن
تةةائج سةةلبية ،قةةا املشةةرع باختةةاذ سياسةةة ارمييةةة جلةةرائم الفسةةاد ،اسةةدت بشةةكل
وا مل يف القا و رقم  11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته.
أوت :مفهو جرمية القتاجل
املشرع اجلزائري

يقم بتعريف الفساد وامنةا اعتة جةرائم الفسةاد فقةط املةاكورة

يف القا و رقم  11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحتةه ،ومةن بةني هةاه اجلةرائم
د جرمية القتاجل ال تعددت التعاريف اخلاصةة بهةا ،كمةا أ ةه جيةب التمييةز بةني
هاه اجلرمية وبعض اجلرائم املشابهة هلا.
 -3تعريف جرمية القتاجل:
ص املشرع اجلزائري علو جرميةة القةتاجل يف املةادة  )2(115مةن قةا و العقوبةات،
لةةم أجةةرى عةةدة تعةةديات ،أفضةةا إىل إلغةةاة هةةاه املةةادة وهةةاا مبوجةةب قةةا و مكافحةةة
الفساد والوقاية منه رقم  )3(11-11وتعويضه باملادة  25منه ،ال

حلا حمل املةادة 115

مةن قةةا و العقوبةات امللغةةاة واملعدلةة مبوجةةب املةادة  2مةةن القةا و رقةةم  11/11املةةؤرخ يف
 ،2111/12/2ومبوجةةب هةةاا التعةةديل يةةا هةةاه املةةادة السةةالفة الةةاكر أ  :ليعاقةةب
بةاحلبس مةةن سةةنتني إىل عشةةر سةةنوات وبغرامةةة مةةن  211111دع إىل 1111111دع كةةل
موظف عمومي يبدد عمدا أو خيتلس أو يتلف أو حيتمز بدو وجةه حة أو يسةتعمل علةو
رحنو غري شرعي لياحله أو ليةاحل شةخص أو كيةا آقةر ،أي ممتلكةات أو أمةوال أو
أوراق مالية عمومية أو قاصة أو أي أشياة أقرى ذات قيمة عهد بها إليه حبكم وظائفه
أو بسببهال .املادة  25قاصة جبرمية القتاجل يف الق اع العا .

استحدث املشرع جرمية القتاجل بالق اع اخلا

ال تضمنتها املادة  11من قا و

 ،11-11ال تنص أ  :ل یعاقةب بةاحلبس مةن سةتة ) ( 6أشھر إىل مخةس ) (5سةنوات
وبغرامةة مةن  50.000دع إىل  1110111دع كةل شةخص یدیر ریا ةا تابعةا للق ةاع
اخلا  ،أو یعمةل فیه بأيةة صةفة ألنةاة مزاولةة شةاط إقتيةادي أو مةالي أو اةاري،
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تعمد إقتاجل أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مةالیة قيةو یة أو أي أشةياة أقةرى
ذات قیمة عهد بها إليه حبكم مهامهل.

تعرف جرميةة القةتاجل علةو أ هةا " اسةتياة املوظةف العةا يف الق ةاع العةا عمةدا،
وبةدو وجةه حة علةو أمةوال عامةة أو قاصةة و ةعا يف عهدتةه ،يف

ةاق وظيفتةه أو

حبكمها")4(.

مةةن قةةال قةةا و مكافحةةة الفسةةاد  11-11ميكةةن تعريةةف جرميةةة القةةتاجل ،هةةو
كل سةلور يأتيةه املوظةف يفيةد ااةاه يتةه إىل حتويةل مةا حيةوزه حبكةم الوظيفةة ،مةن
حيازة مؤقتة إىل حيازة دائمة ،و احظ هنا بأ القا و اجلزائري قد ااوز املعنو الاي
حيتملةةه املعنةةو اللغةةوي لإلقةةتاجل ،حبي ة أصةةبمل يشةةمل أفعةةات أقةةرى ،وبةةالك أصةةبمل
مفهو القتاجل يتسع إىل أربعة أ ةواع مةن األفعةال ،وهةي اتسةتياة والتبديةد والتةاف
واتسةةةتياة بغةةةري وجةةةه حة ة  ،كمةةةا يتنةةةاول جمموعةةةة مةةةن األغةةةراض الة ة يقةةةع عليهةةةا
القتاجل ،وهي املمتلكات واألموال واألوراق املالية وكل شية له قيمة.

()5

إ اهلةدف مةن وراة اةريم القةتاجل ،هةو محايةة املةال العةا علةو أسةاجل أ هةاه
اجلرمية ترتكب

د املياحل املاليةة للدولةة ،وهةاا مةا فعلةه املشةرع اجلزائةري عنةدما

جر فعل القتاجل ،سواة كا حمله مات عاما أو مات قا

(.)6

 -8التفرقة م ا بني جرمية القتاجل وبعض اجلرائم املشابهة هلا:
قد حيدث قلط وسوة فهم لبعض اجلرائم قريبة املعنو واملفهو جلرمية القتاجل.
أ -جرميةةة القةةتاجل وجرميةةة السةةرقة :تعت ة جرميةةة القةةتاجل أحةةد أهةةم أركةةا
جرميةةةة السةةةرقة ،فةةةإذا

يرتكةةةب املوظةةةف جرميةةةة القةةةتاجل ،فتعتة ة اجلرميةةةة

ترتكب من األساجل ،فابد من توافر لاث أركا أساسية تكتمال جرميةة السةرقة:
الركن األول :حمل السرقة املتمتل يف املال املنقول اململور للغري.
الركن التا ي :الركن املادي وهو فعل القتاجل.

الركن التال  :يعت ركن معنوي ويتخا هاا الركن صةورة القيةد اجلنةائي الةاي
يتضمن ية التملك(.)7

ويعت القتاجل هو سلب الشية بسةرعة وفةو منتهةو السةرية ،كمةا اعتة ه القةا و
اجلنائي لهو اتستياة علو املال من قبل موظف يضع يده عليهل ،ورغم إ القةتاجل يف
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مضمو ه ت خيتلف عن جرمية السرقة ،لكةن يوجةد فةرق كةبري بةني جرميةة القةتاجل
والسرقة يف العناصر واألركا  ،حي تعت جرمية السةرقة هةي أقةا مةال الغةري منقةول
دو علمه أو ر اه ،بينما تعد جرمية القتاجل هي اتسةتياة علةو املةال العةا مةن قبةل
من أوكل إليه ،أو أمر إدارته أو جبايته أو صيا ته(.)8

ا -جرمية القتاجل وجرمية قيا ة األما ة :أ جرمية القتاجل هي افرتاض حيازة
اجلا ي السابقة واملعاصرة ترتكةاا السةلور اجلرمةي ،مبمةرد تغةيري هةاه احليةازة مةن
احليةازة الناقيةة إىل احليةازة الكاملةة أي قةل املةال املنقةول ،وهةاا املعنةو مشةرتر بةةني
جرمي القتاجل وقيا ة األما ة باعتباره الفعل املكو للركن املةادي لتلةك اجلةرائم،
وهاا ما دفع البعض إىل القول بأ جرمية القةتاجل ليسةا سةوى جرميةة قيا ةة األما ةة
مقرت ة بظرف مشدد ،راجع إىل صفة اجلا ي كو ه يشغل وظيفة عامة أو جرميةة قيا ةة
أما ة من وع قا (.)9
كمةةا أ جرميةةة القةةتاجل ختتلةةف عةةن فعةةل القةةتاجل يف جرميةةة السةةرقة ،وأكتةةر
قيوصةةية مةةن فعةةل القةةتاجل يف جرميةةة قيا ةةة األما ةةة ،وهةةاه اخليوصةةية يف جرميةةة
القةةتاجل راجعةةة إىل صةةفة القةةائم بهةةا (قيوصةةية العمةةل واتقتيةةا ) وصةةفة املةةال
(املنفعة)(.)10
ع -جرمية القتاجل وجرمية اتستياة علو األموال العامة :بينما يعد اتستياة علو
املال العا هو اتستحواذ وأقةا املةال العةا ب رية الغةش أو التةدليس ،ويعتة اتسةتياة
علو املال العا لا تزاع مال معةني مةن حيةازة الغةريل ،حية تعتة جرميةة لاتسةتياة علةو
املال العا ل خمتلفةة متامةا وشةكا ومو ةوعا عةن جرميةة لإقةتاجل املةال العةا ل ،حية
تعت جرميةة اتسةتياة أ تكةو األمةوال املسةتوىل عليهةا ليسةا حتةا يةد املوظةف ،يف
حني أ جرمية القتاجل يكو املال املختلس حتا يد وعهدة املوظف بالفعل(.)11

لا يا :أركا جرمية القتاجل
مت تكييةةف جرميةةة القةةتاجل علةةو أ هةةا جنحةةة ككةةل جةةرائم الفسةةاد الةةواردة يف
القا و  11-11املتعلة بقةا و الوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،حية أ املشةرع جةر
متا القتاجل ،التاف ،التبديد ،واحلمز بدو وجه ح واتسةتعمال غةري الشةرعي،
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وأقةر هلةا العقوبةة املناسةبة هلةاه اجلرميةة ،ذلةك مبوجةب املةادة  25مةن القةا و املتعلة
بالوقاية من الفساد ومكافحته.
جرميةةة القةةتاجل هلةةا اركةةا مميةةزة هلةةا ،كةةالركن املفةةرتض وهةةو أ تتةةوفر صةةفة
حمددة علو سبيل احلير للما ي ،أما بالنسبة للركن املادي فهو مميز كما تعتة مةن
اجلرائم العمدية.
 -3الركن املفرتض:
الةةركن املفةةرتض هةةو الةةركن أو العنيةةر الةةاي يفةةرتض قيامةةه وقةةا مباشةةرة فاعةةل
اجلرمية لنشاطه اجلرمي ،وبغريه ت يوصةف هةاا النشةاط بعةد املشةروعية ،وقةد يتمتةل
الركن املفرتض يف صفة الفاعل كيفة املوظةف العةا يف جرميةة الرشةوة ،أو يف حمةل
اجلرمية كأ يكو اجملت إ سا ا حيا يف جرمية القتل (.)12
يقتضةةي الةةركن املفةةرتض يف جرميةةة القةةتاجل أ تتةةوافر صةةفة معنيةةة يف اجلةةا ي (و
هةةاا حسةةب ةةص املةةادة  115مةةن قةةا و العقوبةةات امللغةةاة) ،ممةةن تتةةوفر فةةيهم صةةفة مةةن
الية ةفات احملةةةددة يف املةةةادة املةةةاكورة (القا ةةةي ،املوظةةةف العةةةا  ،الضةةةابط العمةةةومي
كةةاملول واحملضةةر ،...أو املكلفةةةو مدمةةة عموميةةة ،أو حكةةةم املوظةةف العمةةةومي)،
لكن بيدور قا و  11-11تغري الو ع وف ما يلي سندرجل جرمية القتاجل يف كةل
من الق اع العا والق اع اخلا .
أ -الركن املفرتض يف جرمية إقتاجل املال العا  :تعد جرمية إقتاجل املال العا من
جرائم ذوي اليفة شأ ها يف ذلك شأ كل جرائم الفسةاد ،إذ أ هةا ت تقةع وت تقةو مةن
أي كا حي جيب توفر شةرط صةفة املوظةف العمةومي يف مرتكةب اجلرميةة ،والةاي
يشكل الركن األساسي لقيا هةاه اجلرميةة .لةاا تعتة صةفة املوظةف العمةومي طبقةا
للتعريف الوارد يف ص املادة  2من القا و ركنا لقيا اجلرمية ،ووفقةا لةنص املةادة 25
فقرة  11من قا و مكافحة الفساد ،فإ ه يفرتض أ يكةو اجلةا ي يف هةاه اجلرميةة
موظفا عموميا ،هاه اليفة متتل الركن املفرتض هلاه اجلرمية.
مت تعريف املوظف العمومي من قال املةادة  12فقةرة لال مةن القةا و  ،11-11وهةو
ذات التعريةةةف الةةةاي جةةةاةت بةةةه إتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة ملكافحةةةة الفسةةةاد املؤرقةةةة يف
 ،2112/11/21يف املةةادة  12الفقةةرة أ منةةه ،فةةاملوظف العمةةومي طبقةةا لةةنص املةةادة 12
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من قا و الوقاية من الفساد ومكافحته هو :ل -كةل شةخص يشةغل منيةبا تشةريعيا أو
تنفيةايا أو إداريةا أو قضةائيا أو يف أحةد اجملةةالس الشةعبية احملليةة املنتخبةة ،سةواة كةةا
معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا ،مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر ،بيرف النظر عةن
رتبته أو أقدميته،
 كل شخص آقر يتوىل ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بةأجر أو بةدو أجةر ،ويسةاهمبهةةاه اليةةفة يف قدمةةة هيئةةة عموميةةة أو مؤسسةةة عموميةةة أو أيةةة مؤسسةةة أقةةرى متلةةك
الدولة كل أو بعض رأمساهلا ،أو أية مؤسسة أقرى تقد قدمة عمومية،
 كةةل شةةخص آقةةر معةةرف بأ ةةه موظةةف عمةةومي أو مةةن يف حكمةةه طبقةةا للتشةةريعوالتنظيم املعمول بهما“.

ستخلص من املادة السالفة الاكر أ املوظف العمومي هو:
 أصحاا املناصب التشريعية والتنفياية والدارية والقضائية. الشخص الاي يشغل منيبا تنفيايا ،ويقيد به :رئيس اجلمهوريةة ،الةوزير األول،أعضاة احلكومة من وزراة ووزراة منتدبو ..
 الشخص الاي يشغل منيبا إداريا ،و عت بالك فئتني:* املوظفو الاين يشغلو مناصبهم بيفة دائمة ،عرفتهم املادة  1من اتمةر 12-11
املؤرخ يف  11يوليو2111املتعل بالقةا و األساسةي للوظيفةة العموميةة ،حية

ضةا أ ل

كل عو معني يف وظيفة عمومية دائمة ورسم يف رتبةة يف السةلم الداريل ،وين بة هةاا
التعريف علو املوظفني العاملني والعمال املتعاقدين يف املؤسسات والدارات العمومية .
* أمةةةا املوظفةةةو الةةةاين يشةةةغلو مناصةةةبهم بيةةةفة مؤقتةةةة :هةةةم األعةةةوا املتعاقةةةدين
واملؤقتني يف الدارات واملؤسسات العمومية(.)13
 الشخص الاي يشةغل منيةبا قضةائيا :حسةب القةا و األساسةي للقضةاة ،ت يشةغلمنيبا قضائيا إت من ييدر أحكاما قضائية أو ينتمي إىل سلك القضاة ،ويتكو من
فئتني:
* القضةةاة التةةابعو لنظةةا القضةةاة العةةادي ،ويتعل ة األمةةر بقضةةاة احلكةةم والنيابةةة
للمحكمة العليا واجملالس القضائية واحملاكم ،حسةب املةادة  12مةن القةا و العضةوي
 11-11املؤرخ يف  2111/15/11املتضمن القا و األساسي للقضاة.
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* القضةةةاة التةةةابعو لنظةةةا القضةةةاة الداري ،ويتعلة ة األمةةةر بقضةةةاة جملةةةس الدولةةةة
واحملاكم الدارية ،سواة كا وا يف احلكم أو يف النيابة العامة(.)14
* كمةةةا يشةةةغل منيةةةبا قضةةةائيا املسةةةاعدو الشةةةعبيو كةةةاحمللفني املسةةةاعدين يف
حمكمةةة اجلنايةةات والوسةة اة الةةاين مت اسةةتحدالهم يف قةةا و  ،15/12كمةةا يشةةغل
منيبا قضائيا اخل اة املعينو حبكم قضائي ألناة الفرتة ال ينمزو فيها مهمتهم.
 أعضةةاة ال ملةةا واجملةةالس احملليةةة ،يقيةةد بةةه أعضةةاة يف ال ملةةا بغرفتيةةه اجمللةةسالشةةعيب الةةوطت وجملةةس األمةةة سةةواة أكةةا منتخبةةا أو معينةةا ،كمةةا يتعل ة بأعضةةاة
اجملالس الشعبية احمللية (ال تتمتل يف اجملالس الشعبية البلدية واجملالس الوتئية).
 فئة من يتولو وظيفة أو وكالة يف هيئة أو يف مؤسسة عمومية إقتيةادية أمةا متلةكالدولةةة كةةل رأمساهلةةا ،أو ذات رأجل مةةال خمةةتلط ،أو أيةةة مؤسسةةة أقةةرى تقةةد قدمةةة
عمومية.
 املوظف احلكمةي ،ين بة هةاا علةو املةولقني العمةوميني واحملضةرين القضةائيني،وحمافظي البيع باملزايدة واملرتيني الرمسيني.
ت تتحق جرمية القتاجل األموال العمومية إت إذا قا بالفعةل شةخص حيمةل اليةفة
املنيو

عليها (صفة املوظف العمةومي) ،أمةا إذا

يكةن اجلةا ي حيمةل هةاه اليةفة

فإ فعله ت خيضع ألحكا املادة  25من قا و الوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه ،وإمنةا
ميكن أ تقو جرمية قيا ة األما ة أو السرقة حبسب األحوال ،ولعل العلة ال توقاها
املشةةرع مةةن املةةدلول الواسةةع للموظةةف العةةا  ،تكمةةن يف محايةةة الوظيفةةة العامةةة ،علةةو
أسةةاجل أ ذلةةك املةةدلول مةةبت علةةو فكةةرة كةةو املوظةةف يتي ةدى يف مواجهةةة النةةاجل،
للعمل باسم الدولة وحلسابها(.)15
يشةةرتط أ تتحق ة صةةفة املوظةةف العمةةومي يف اجلةةا ي وقةةا ارتكةةاا اجلرميةةة ،وأ
يكو هاا األقري خمتيا حبيازة املال ذلك أ جرمية القتاجل ت ميكن إسنادها إىل
اجلةةا ي ،إذا مةةا ا تفةةا عنةةه صةةفة املوظةةف العةةا  ،وذلةةك بعزلةةه أو بنقلةةه أو باسةةتقالته أو
بيفة عامة قلع عنه اتقتيا

حبيازة املال باسم الدولة وحلسابها(.)16

ا -صةفة اجلةةا ي يف جرميةةة القةةتاجل يف الق ةةاع اخلةةا  :جةةاة قةةا و الوقايةةة مةةن
الفساد حبكةم مميةز لقةتاجل املمتلكةات يف الق ةاع اخلةا

تضةمنه املةادة  11منةه،
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وتتشةةابه جرميةةة القةةتاجل يف الق ةةاعني العةةا واخلةةا

إت يف ركةةن صةةفة اجلةةا ي،

فتقضي املادة 11من قا و  11-11املتعل بالوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه ،أ يكةو
اجلا ي كل شخص يدير كيا ا( )17تابعا للق اع اخلا

أو يعمل فيه ،بأيةة صةفة ألنةاة

مزاولةةة شةةاط إقتيةةادي أو مةةالي أو اةةاري ،كمةةا أ املةةادة  11اشةةرتطا أ ترتكةةب
اجلرميةةة ألنةةاة مزاولةةة شةةاط إقتيةةادي أو مةةالي أو اةةاري يكتشةةف أ جمةةال ت بي ة
اجلرميةةة ،حميةةورا يف الكيةةا الةةاي ينشةةط بغةةرض الةةربمل أي الشةةركات التماريةةة،
وبعض الشركات املد ية والتعاو يات(.)18
 -8الركن املادي:
ليتحق الركن املادي جلرمية القتاجل ت بةد مةن تةوفر أقسةامه الةتاث املتمتلةة يف:
النشاط اتجرامي ،وحمل اجلرمية ،وعاقة اجلا ي مبحل اجلرمية.
كمةةا جيةةب التنويةةه ا أقسةةا الةةركن املةةادي جلرميةةة القةةتاجل يف الق ةةاع العةةا
خيتلف عن جرمية القتاجل يف الق اع اخلا  ،وهاا ما سنتناوله يف هاا الفرع.
أ -النشاط الجرامي :املادة  115من قا و العقوبات امللغاة حددت السلور الجرامي
يف كل من خيتلس أو يبدد أو حيتمز عمدا وبدو وجه ح أو يسرق ،أما املادة  25مةن
قا و  11-11املتعل بالوقاية من الفسةاد ومكافحتةه ،يتضةمل مةن قالةه بةأ النشةاط
الجرامةي امل لةوا جلرميةة القةتاجل ،يأقةا أربعةة صةور هةي :القةتاجل والتةاف
والتبديد واتحتماز دو وجه ح .

إ املشرع اجلزائري

يعرف القةتاجل ولكنةه حةدد عناصةره ،ويتكةو السةلور

اتجرامي من فعل القتاجل ،وهو يتحق بتيرف اجلةا ي يف الشةية املسةلم لةه بسةبب
وظيفته تيرف املالك له ،ويكو هاا التيرف متعار ا مةع طبيعةة احليةازة والغةرض
منها ،كما أ العنير املادي الواجب توافره يف القتاجل ،يتمتل يف النشاط اخلارجي
الاي يتخاه اجلا ي حبيازته الشية بقيد اتستياة عليه ،وحيازته حيازة كاملة(.)19
القةةةتاجل يف الق ةةةاع اخلةةةا

حسةةةب املةةةادة  11مةةةن قةةةا و الوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد

ومكافحته ،حيرت السلور الجرامي يف فعل القتاجل ،علو قةاف مةا هةو موجةود
يف املادة  25من فس القا و ال ذكرت صور جرمية القتاجل يف الق اع العةا هةي:
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القتاجل ،أو التاف ،أو التبديد ،أو اتحتماز دو وجه ح  ،أو اتستعمال علو رحنةو
غري شرعي.

لقةةد كا ةةا املةةةادة  115امللغةةاة مةةةن قةةا و العقوبةةةات حتتةةوي علةةةو عبةةارة أو يسةةةرق
وبتعديلةةها باملةةادة  25مةةن قةا و  11-11ألغيةةا عبةةارة أو يسةةرق ،أل مةةن أهةةم فةةرق بةةني
جرمية القتاجل وجرمية السةرقة ،ففةي القةتاجل األمةوال تةأتي إىل املخةتلس بشةكل
قا و ي ،ويستولي عليها بشكل احتيالي وغري قا و ي ،أمةا السةرقة فتكةو عةن طرية
أقا مال الغري دو ر اه ،وعليه ا حاف عبارة أو يسرق يف املادة  25املاكورة جةاةت
يف حملها(.)20
ا -حمل اجلرميةة :لقةد حةددت املةادة  115امللغةاة مةن قةا و العقوبةات املةاكورة أ
األموال املختلسة هي أموات عمومية وقاصة ،أو أشياة تقو مقامهةا أو ولةائ أو سةندات
أو عقودا أو أموات منقولة ،و عا حتا يده ،سواة مبقتضو وظيفته أو بسببها.
بينا لنةا املةادة  29مةن قةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه حمةل
اجلرمية مع ماحظة أ ها تشرتر بالك جرمية القتاجل يف الق اع العا (املادة  25مةن
فس القا و ) وجرمية القتاجل يف الق اع اخلا ( طبقا للمادة  41من فةس القةا و )
يف حمةل اجلرميةة ،والةاي يتمتةل يف املمتلكةات أو األمةوال أو األوراق املاليةة العموميةة
واخلاصة أو أي أشياة أقرى ذات قيمة.
* احةةظ أ املةةادة  115امللغةةاة املةةاكورة حةةددت قيمةةة األشةةياة املختلسةةة لتكييةةف
اجلرمية إىل جنحة أو جناية ،بينما املادة 25

حتدد قيمة األمار املختلسة ،رغم أ ها

مهمة أل ها يقاجل بها حمم الضرر الاي يلح باملال العا (.)21
ع -عاقة اجلا ي مبحةل اجلرميةة :يشةرتط لقيةا الةركن املةادي جلرميةة القةتاجل
سواة يف الق اع العا أو اخلا  ،توفر عاقة السببية بني حيازة اجلا ي حملةل اجلرميةة
وبني وظيفته ،ولكن هاه العاقة ختتلف بني ما إذا كا القتاجل يف الق اع العا أو
يف الق ةاع اخلةا  ،ففةي جرميةة القةتاجل يف الق ةاع العةا تشةرتط حسةب القةا و
املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،أ يكةو حمةل اجلرميةة قةد سةلم للموظةف
العمةومي حبكةم وظيفتةه أو بسةببها ،يف حةني أ ةه يف جرميةة القةتاجل يف الق ةاع
اخلةا

فتحيةر املةادة  41مةن فةس القةا و  ،العاقةة السةببية يف حمةل اجلرميةة الةاي
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يعهةد بةه إىل اجلةا ي حبكةم مهامةه فقةط( .)22وجيةب تةوافر شةروط فيمةا خيةص هةاه
العاقة هي:
 جيب أ يكو املال قةد سةلم للموظةف ،أي دقةل يف حيازتةه الناقيةة أي لةيس هةوصاحب املال.
 جيب أ يكو التسليم حبكم الوظيفة أو سببها. مناسبة ارتكاا الفعل اجملر  ،إ هاه اليورة ختص جرمية القتاجل يف الق اعاخلا

دو جرمية القتاجل يف الق اع العا  ،ال يكفي لتحق الركن املادي فيها

تةوفر العناصةر التالةة السةابقة ،ومفادهةا أ املةادة  41مةن القةا و املتعلة بالوقايةة مةن
الفساد ومكافحته ،تشرتط أ يرتكب الركن املادي ألناة مزاولة شاط إقتيةادي أو
مالي أو ااري(.)23
* يتحق القتاجل مبمرد تيرف اجلا ي يف املال تيرف املالك ولو

يرتتةب عليةه

رر للدولة .و منه ت ينتفي القتاجل بةرد املوظةف للشةية املخةتلس بعةد أ تيةرف فيةه
تيرف املالك .فالع ة بنية اجلا ي متو ااها إىل تغيري اليد العار ة إىل حيازة كاملةة
تقةةع اجلرميةةة ،والتشةةريعات اجلزائيةةة احلديتةةة ت تشةةرتط حتقي ة تيمةةة معينةةة مةةن فعةةل
القتاجل.

()24

 -1الركن املعنوي:
جرمية القتاجل يف كةل مةن الق ةاع العةا والق ةاع اخلةا

تشةرتكا يف الةركن

املعنوي ،الاي يستلز توافر القيد اجلنائي العا والقيد اجلنائي اخلا
 تعت ة جرميةةة القةةتاجل جرميةةة قيةةدية قوامهةةا ركنهةةا املعنةةوي القيةةد اجلنةةائيالعةةا  ،الةةاي يت لةةب العلةةم والرادة ،فابةةد أ يكةةو املوظةةف عاملةةا بكافةةة العناصةةر
الداقلة يف تشكيل الركن املادي هلاه اجلرمية ،وتشرتر جرمية القتاجل يف الق ةاع
العا مع جرمية القتاجل يف الق اع اخلا

يف الةركن املعنةوي للمرميةة ،كمةا جيةب

أ يكو اجلا ي علو علم بأ املال الاي بني يديه ملك للدولة ،أو إحدى مؤسسةاتها أو
ملك ألحد اخلوا

وقد سلم له علو سبيل األما ة(.)25
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 -وجةوا تةوافر القيةد اخلةا

املسةتند إىل ااةاه يةة املةتهم املوظةف بتملةك املةال

املختلس بدو وجه ح  ،والنية هنا هي جوهر القيد اخلا  ،أي تغري النية يف احليازة
من اقية إىل تامة.

()26

احملور التا ي :السياسة العقابية ملواجهة جرمية القتاجل يف ظل القا و 63-60
ظم املشرع اجلزائري احكا وتدابري قاصة ومميزة جلرائم الفسةاد وهةاا مةا يتةبني
من قال القا و  11-11املتعل بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،فاملشةرع تنةاول أوت
التدابري الوقائية لم التمرميية لم بعد ذلك الردعية ،فقد جعل الةردع الوسةيلة اتقةرية يف
حالة عد

اعة التدابري الوقائية والتمرميية يف احلد من جرائم الفساد.

قص املشرع اجلزائري كل جرمية من جةرائم الفسةاد بالعقوبةة الة يراهةا مناسةبة،
أمةةا فيمةةا خيةةص جرميةةة القةةتاجل فاملشةةرع فةةرق مةةا بةةني العقوبةةات اخلاصةةة بالشةةخص
ال بيعي ،والعقوبةات اخلاصةة بالشةخص املعنةوي ،لةاا جيةب دراسةة كةل مةن العقوبةات
اخلاصة بهما كل علو حدا.
أوت :العقوبات املقررة للشخص ال بيعي
يشةةرتط املشةةرع أ يكةةو مرتكةةب اجلرميةةة شةةخص معنةةوي أو طبيعةةي ،فقةةد
يكةةو احةةدهما أو كليهمةةا .بالنسةةبة للعقوبةةات املقةةررة للشةةخص ال بيعةةي إ ةةافة إىل
العقوبةةةات األصةةةلية اخلاصةةةة مبرتكةةةب جرميةةةة القتاجل(الق ةةةاع العةةةا  ،أو الق ةةةاع
اخلا ) ،فإ الشخص ال بيعي سيتعرض لعقوبات تكميلية.
 -3العقوبات األصلية املقررة للشخص ال بيعي:
إ املةةةادة  115مةةةن ق.ع امللغةةةاة جعلةةةا العقوبةةةة جنحةةةة أو جنايةةةة حسةةةب قيمةةةة املةةةال
املختلس ،وقد تيل إىل املؤبد ،أما املادة  25من قا و الوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه
فا سقف العقوبة ييل إىل عشر سنوات ،وميكن رفعها إىل عشرين سنة بت بي املادة
 12من فس القا و املتعلقة بالظروف املشةددة إذا كةا اجلةا ي لةه صةفة مةن اليةفات
املاكورة فيها ،ممةا اةدر ماحظتةه أ ةه قةد مت إلغةاة املةادة  115و 115مكةرر 1

()27

من قا و العقوبات واللتا عو تا باملادة  25من قا و  ،11-11وأبقو علو املةادة 115
مكةةرر مةةن قةةا و العقوبةةات( ،)28كمةةا اةةدر الشةةارة إىل أ املةةادة  115امللغةةاة يةةا
كالك علو عقوبة الغرامةة ،وبةالرجوع إىل املةادة  25و 11مةن قةا و 11-11
18
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العقوبة املناسبة وف قيمة املال املختلس ،حي مت الشارة للعقوبة بيةيغة عامةة وفة مةا
يلي:
أ -إقتاجل املمتلكات العمومية من قبل موظف عمومي أو استعماهلا علو رحنةو غةري
الشةرعي وهةو الفعةل املعاقةب عليةه يف املةادة  25الة حلةا حمةل املةادة  115مةن قةةا و
العقوبةةةةات امللغةةةةاة واملعدلةةةةة مبوجةةةةب املةةةةادة  2مةةةةن القةةةةا و رقةةةةم  11/11املةةةةؤرخ يف
 ،2111/12/2ومبوجةةةب هةةةاا التعةةةديل يةةةا املةةةادة  25مةةةن قةةةا و  11-11املتعلة ة
بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه بةةأ  :ل يعاقةةب بةةاحلبس مةةن سةةنتني إىل عشةةر سةةنوات
وبغرامة من  211111دع إىل 1111111دع ...ل
ا -أمةةا القةةتاجل يف الق ةةاع اخلةةا

فالعقوبةةة األصةةلية املقةةررة لشةةخص ال بيعةةي

حسب املادة  11مةن قةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه الة تةنص
أ  :ل یعاقب باحلبس من ستة ) ( 6أشھر إىل مخس ) ( 5سنوات وبغرامة من 50.000

دع إىل .000 111دع ...ل
ع -بالنسبة لتقةاد العقوبةة ،فاملشةرع اجلزائةري يف هةاا القةا و

يأقةا بالقاعةدة

العامة للتقاد  ،فحسب ما تضمنته املادة  11من قا و الوقاية من الفسةاد ومكافحتةه،
ت تتقاد الدعوى العمومية والعقوبة بالنسبة جلرمية إقتاجل األمةوال العامةة يف حالةة مةا
إذا مت حتويل عائدات اجلرمية إىل قارع الوطن ،وهو الاي جعةل منهةا أفعةات غةري قابلةة
للتقاد أصل( . ))29(11/11

 أما الفقرة التا يةة مةن فةس املةادة تةنص علةو ت بية قةا و الجةراةات اجلزائيةة يفغري احلالة املنيو

عليها ،لاا فاملادة املشار إليهةا سةابقا حتيلنةا إىل قةا و الجةراةات

اجلزائية ،إذ وحسةب املةادة  111مةن قةا و الجةراةات اجلزائيةة تةنص علةو أ تتقةاد
عقوبةات اجلةةنمل مبةةرور 1سةنوات ابتةةداة مةةن التةاريخ الةةاي ييةةبمل فيةه احلكةةم أو القةةرار
هائيا ،غري أ ه إذا كا ا عقوبة احلبس املقضي بها تزيد علو اخلمس سنوات فإ مةدة
التقاد تكو مساوية هلاه املدة.
إ دراسةةةة جرميةةةة القةةةتاجل لألمةةةوال العامةةةة املنيةةةو

عليهةةةا يف املةةةادة  25تعتة ة

كنموذع لسلبيات القا و املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته ،إذ أ ها ليسةا رادعةة
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كمةةا كا ةةا عليةةه املةةادة  115امللغةةاة مةةن قةةا و العقوبةةات ،وهةةي صةةاحلة للمفسةةدين
ومضرة مزينة الدولة.

()30

كما أ املادة  25من قا و  11-11جعلا كل املفسدين حتةا سةقف واحةد ت فةرق
بني الفساد الكبري والفساد البسيط ،وجعلتهم كلهم سواسية أما القا و  ،أل حاف
املبلغ الاي تقدر به قيمة األموال املختلسة ،الاي كا عنيرا هاما يف تكييف الوقائع
إىل جنحةةة أو جنايةةة ،جعةةل التكييةةف للوقةةائع مهمةةا بلغةةا األمةةار العموميةةة املختلسةةة
جنحة وبقوة القا و (.)31
كمةةا أ املةةادة  115امللغةةاة

تشةةرتط عنيةةر اتسةةتفادة مةةن األمةةوال املختلسةةة ،أي

مبمرد قيا املوظف باألفعال اجملرمة املنيو

عليهةا تتحقة اجلرميةة ،بينمةا املةادة 25

من قا و  11-11يا علو عنير اتستفادة يف جرمية القتاجل لألموال العامةة ،زاد
تعقيةةدا جلهةةات التحقية أل ةةه صةةعب إلباتةةه ،ويعةةود بالفائةةدة للمفسةةدين ،كةةالك يبقةةو
السؤال م روحا ،إذا

تتوصل جهات التحقي إىل إلبات عنير اتستفادة ،فهةل يفلةا

اجلا ي من املتابعة رغم صحة األفعال املنسوبة إليه؟(.)32
 أمةةا بالنسةةبة لتشةةديد العقوبةةة ،فقةةد أشةةارت املةةادة  12مةةن قةةا و  11-11املتعلةةبالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه علةةو تشةةديد عقوبةةة احلةةبس لتيةةبمل مةةن عشةةر ()11
سةةنوات إىل عش ةرين ( )21سةةنة ،وبةةنفس الغرامةةة املقةةررة للمرميةةة املرتكبةةة إذا كةةا
مرتكةةب اجلرميةةة قا ةةيا ،أو موظفةةا عامةةا ميةةارجل وظيفةةة عليةةا يف الدولةةة ،أو
عموميا ،أو

ةةاب ا

ابط شرطة أو عو شرطة قضائية ،أو ميارجل بعةض صةاحيات الشةرطة

القضائية ،أو موظف أما ة

بط.

فمةةن سةةلبيات هةةاا القةةا و أ ةه

يتوجةةه عنةةد تشةةديد العقوبةةة إىل صةةفات املةةوظفني

الاين هلم عاقة مباشرة باملال العا  ،كأ يكو مديري البنور ،أو املؤسسات املاليةة
أو مةةديري الشةةركات الوطنيةةة الكةة ى ،ويتوجةةه إىل فئةةة مةةوظفني لةةيس هلةةم عاقةةة
مباشرة مع املال العا (.)33
 -قد يستفيد مرتكب اجلرمية من ختفيف أو العفاة من العقوبة ،فحسةب املةادة 15

من قا و  11-11املتعل بالوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه ،يسةتفيد مةن األعةاار املعفيةة
املنيةةو

عليهةةا يف قةةا و العقوبةةات ،إذا قةةا وقبةةل مباشةةرة إجةةراةات املتابعةةة ،بةةإباغ
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السةةل ات الداريةةة أو القضةةائية أو اجلهةةات املعنيةةة عةةن اجلرميةةة وسةةاعد علةةو معرفةةة
مرتكبها.
عةدا احلالةة املنيةو

عليهةا يف الفقةرة أعةاه ،ختفةض العقوبةة إىل النيةف بالنسةةبة

لكةل شةخص ارتكةةب أو شةارر يف إحةةدى اجلةرائم املنيةو

عليهةةا يف هةاا القةةا و ،

والةةاي بعةةد مباشةةرة إجةةراةات املتابعةةة ،سةةاعد يف القةةبض علةةو الشةةخص أو أكتةةر مةةن
األشخا

الضالعني يف ارتكابها.

 -8العقوبات التكميلية املقررة للشخص ال بيعي:
أحالا املادة  )34(11من قا و الوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه إىل قةا و العقوبةات،
لتوقيع العقوبات التكميلية علو اجلا ي املرتكب لحدى جرائم الفسةاد ،وتةرر تقةدير
هاه العقوبات للسل ة القضائية ،وحسب املادة  15من ق.ع املعدلةة مبوجةب القةا و رقةم
 22/11هي - :احلمر القا و ي،
 احلرما من ممارسة احلقوق الوطنية واملد ية والعائلية، حتديد القامة، املنع من القامة، امليادرة اجلزئية لألموال، املنع املؤقا من ممارسة مهنة أو شاط، إغاق املؤسسة، القياة من اليفقات العمومية، احلظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال ب اقات الدفع، تعلي أو سحب رقية أو إلغاؤها مع املنع من استيدار رقية جديدة، سحب جواز السفر، شر أو تعلي حكم أو قرار الدا ة.استحدث املشرع اجلزائري عقوبات تكميلية تتمتل يف احلمز والتمميةد وامليةادرة،
وهاا حسب ما ورد يف املادة 11من قا و الوقاية من الفساد ومكافحته ،حي أشةارت
علو أ ه ميكن اميد العائدات واألموال غري املشةروعة ،النااةة عةن ارتكةاا جرميةة
أو أكتةر مةن اجلةرائم املنيةو

عليهةا يف هةاا القةا و  ،بقةرار قضةائي أو بةأمر مةن
14
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السةل ة املختيةة ،ويف حالةة الدا ةة بةاجلرائم املنيةو

عليهةا يف هةاا القةا و  ،تةأمر

اجلهة القضائية مبيادرة العائةدات واألمةوال غةري املشةروعة ،وذلةك مةع مراعةاة حةاتت
اسرتجاع األرصدة أو حقوق الغري حسن النية ،كما حتكم اجلهة القضةائية أيضةا بةرد
ما مت إقتاسه أو قيمة ما حيل عليه من منفعة أو ربمل ،ولو ا تقلا إىل أصول الشخص
احملكو عليه أو فروعة أو إقوته أو زوجه أو أصهاره ،سواة كا ةا تلةك األمةوال علةو
حاهلا أو وقع حتويلها إىل مكاسب أقرى.

أما بالنسبة آللار الفساد وحسب املادة 11من قا و الوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه،
فإ كل عقد أو صفقة أو براةة أو امتياز أو ترقيص متحيل عليه من ارتكاا إحدى
عليها يف هاا القةا و  ،ميكةن التيةريمل بب ا ةه وا عةدا آلةاره مةن

اجلرائم املنيو

قبل اجلهة القضائية ال

تنظر يف الدعوى مع مراعاة حقوق الغري حسن النية.

لا يا :العقوبات املقررة للشخص املعنوي

إ افة إىل العقوبات األصلية املقررة لشخص املعنوي فيمةا يتعلة جبرميةة القةتاجل،
فةةةإ الشةةةةخص املعنةةةوي سةةةةيتعرض لعقوبةةةات تكميليةةةةة يف حالةةةة ارتكابةةةةه جلريرمةةةةة
القتاجل.
 -3العقوبات األصلية املقررة للشخص املعنوي:
بالرجوع للمةادة ( 12 )35مةن قةا و الوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه فإ هةا حتيلنةا إىل
قةةا و العقوبةةات فيمةةا خيةةص العقوبةةات املقةةررة لشةةخص املعنةةوي ،وحسةةب  12مكةةرر
الفقةةرة األوىل مةةن قةةا و العقوبةةات ت بة عليةةه عقوبةةة أصةةلية وحيةةدة تتمتةةل يف الغرامةةة،
حي تةنص املةادة 12مكةرر أ  :لالغرامةة الة تسةاوي مةن مةرة إىل مخةس مةرات احلةد
األقيو للغرامة املقررة للشخص ال بيعي يف القا و الاي يعاقب علو اجلرمية()36ل.
 -8العقوبات التكميلية املقررة للشخص املعنوي:
يا املادة  11من قا و الوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه علةو العقوبةات التكميليةة
اخلاصة جبةرائم الفسةاد ،وأحالتنةا إىل قةا و العقوبةات لبيةا ذلةك .وبةالرجوع إىل املةادة
 12مكةةرر مةةن قةةا و العقوبةةات

ةةده تضةةمنه هلةةاه العقوبةةات املقةةررة علةةو الشةةخص

املعنوي ،حية جيةوز احلكةم بواحةدة أو أكتةر مةن العقوبةات التكميليةة اآلتيةة - :حةل
الشخص املعنوي،
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 غل املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ت تتماوز مخس 1سنوات، القياة من اليفقات العمومية ملدة ت تتماوز مخس 1سنوات، املنةةع مةةن مزاولةةة شةةاط أو عةةدة أ شة ة مهنيةةة أو اجتماعيةةة بشةةكل أو غةةري مباشةةرهائيا أو ملدة ت تتماوز مخس 1سنوات،
 ميادرة الشية الاي استعمل يف ارتكاا اجلرمية أو تج عنها، شر وتعلي حكم الدا ة، الو ع حتا احلراسة القضائية ملدة ت تتمةاوز مخةس 1سةنوات ،وتنيةب احلراسةةعلو ممارسة النشاط الاي أدى إىل اجلرمية أو الاي ارتكبا اجلرمية مبناسبته.
قامتةةةةةةةةةة:
تيمةةة خل ةةورة ظةةاهرة الفسةةاد قةةا املشةةرع اجلزائةةري باصةةدار قةةا و قةةا
الفساد هو القا و  11-11اخلا
علو سبيل احلير (و د من

جلةةرائم

بالوقاية من الفساد مكافحتةه ،وأورد هةاه اجلةرائم
منها جرمية القتاجل) ،كما ا ةفو فةس التكييةف

القةا و ي علةةو ييةةع هةةاه اجلةةرائم لجنحةةة ل .مةةن قةةال مةةا سةةب مت التوصةةل إىل النتةةائج
التالية:
 -اهتما املشرع جبرميةة القةتاجل حبية

ةص عليهةا يف الق ةاع العةا

ةمن قةا و

العقوبات حسب املادة  115منه ،لم قا بإلغائها وتعويضها باملادة  25من قا و ،11-11
كمةةا تعةةد مةةن جةةرائم ذوي اليةةفة (وف ة املشةةرع يف توسةةيع مفهةةو للموظةةف العمةةومي)
وكيفهةةا جنحةةة ،بعةةدما كا ةةا يف املةةادة  115امللغةةاة مةةن قةةا و العقوبةةات تكييفهةةا
القا و ي ،أما جنحة أو جناية حسب قيمة املال املختلس.
 اهتما املشرع بالق ةاع اخلةاالقتاجل

باعتبةاره شةريك يف التنميةة ،لةاا مت اةريم جرميةة

من هاا الق اع حسب املةادة  11مةن قةا و  ،11-11كمةا يعتة هةاا مةن

اجيابيات هاا القا و  ،حي مت اسةتحداث هةاه اجلرميةة الة

يةتم التنيةيص عليهةا

يف قا و العقوبات.
 قيةةص املشةةرع لكةةل مةةن جرميةةة القةةتاجل يف الق ةةاع العةةا والق ةةاع اخلةةاعقوبات سواة أصلية أو تكميلية ،لكل من األشةخا

ال بيعيةة واألشةخا

املعنويةة،

ولكنهةةةا ت تعتة ة ردعيةةةة مقار ةةةة بالعقوبةةةات الة ة ذكةةةرت يف املةةةادة  115مةةةن قةةةا و
11
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العقوبات امللغاة ،وال قةد تيةل إىل السةمن املؤبةد ،كمةا كةا حيةدد مقةدار العقوبةة
حسب قيمة املال املختلس.
 إ ظروف التشديد املاكورة يف املادة  12من قةا و  11-11ةرى بأ هةا غةري فعالةةوتعت من سلبيات هاا القا و  ،أل ها

حتدد املوظفني احلقيقيني والفعليني الةاين هلةم

عاقة باملال العا .
بناة علو ما سب وصي مبا يلي:
 يتضةةمل مةةن قةةال معاجلتنةةا هلةةاه اجلرميةةة أ هنةةار بعةةض املية لحات ال ة جيةةبتعديلها ،فمتا ص علو تسمية الباا مبي لمل إقتاجل املمتلكات ،حير فقةط هةاه
اجلرمية يف املمتلكات دو األموال ،واألوراق املالية واألشياة األقةرى ذات القيمةة ،لةاا
توجةةةب تسةةةميتها بةةةالقتاجل يف الق ةةةاع العةةةا  ،و فةةةس املاحظةةةة واتقةةةرتاح جلرميةةةة
القتاجل يف الق اع اخلا .
 جيب تشديد العقوبات اخلاصة جبرائم القتاجل قاصة جرائم اتعتداة علةو املةالالعا  ،وهاه لتحقي الردع يف عد القيا بهاا الفعل اجملر أو تكراره.
 احملاولة والقيا قاصة من جا ب الدولةة ومنظمةات اجملتمةع املةد ي يف شةر وتعمةيملقافة كشف الفساد ،وشرح أسبابه وتألرياتةه السةلبية علةو اجملتمةع بأكملةه يف ييةع
اجملاتت.
 ترقيةةة التعلةةيم ،وإجةةراة إصةةاحات جاريةةة يف ق ةةاع الدارة (ال ة وجةةدت خلدمةةةاملياحل اتجتماعية العامة) ،وهاا للقضاة علو البريوقراطية واحملسوبية.
اهلةوامةةش واملراجةةةع:
( -)1املعتمةةةدة يف  2112/17/12مبةةةابوتو ،وصةةةادقا عليهةةةا اجلزائةةةر مبوجةةةب املرسةةةو الرئاسةةةي رقةةةم
 122-11املؤرخ يف  ،2111/11/15وصدر باجلريدة الرمسية العدد ،21لعا .2111
( -)2املةةادة ( :115القةةا و رقةةم  15-11املةةؤرخ يف 211يو يةةو )2111ل يتعةةرض القا ةةي أو املوظةةف أو
الضابط العمومي الاي خيتلس أو يبدد أو حيتمز عمدا وبدو وجه ح أو يسرق أموات عمومية وقاصة
أو أشياة تقو مقامها أو ولائ أو سندات أو عقودا أو أموات منقولةة و ةعا حتةا يةده ،سةواة مبقتضةو
وظيفته أو بسببها:
 -1للحةةبس مةةن سةةنة إىل مخةةس سةةنوات إذا كا ةةا قيمةةة األشةةياة املختلسةةة أو املبةةددة أو احملتمةةزة أو
املسروقة أقل من1111111دع.
12
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 -2للحبس من سنتني إىل عشر سنوات إذا كا ةا القيمةة تعةادل أو تفةوق مبلةغ 1111111دع وتقةل عةن
 1111111دع.
 -2للسمن املؤقا من عشر سنوات إىل عشرين سنة إذا كا ا القيمةة تعةادل أو تفةوق مبلةغ 1111111
دع وتقل عن  11111111دع.
 -1للسمن املؤبد إذا كا ا القيمة تعادل أو تفوق  11111111دع أو تفوقه.
ويف كل احلاتت يعاقب اجلا ي بغرامة من  11111دع إىل 2111111دع.
عليهةا أعةةاه كةةل شةةخص حتةا أي تسةةمية ويف

ويتعةرض كةةالك للعقوبةةات املنيةةو

ةةاق أي إجةةراة

يتوىل ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدو أجر ويسهم هلةاه اليةفة يف قدمةة الدولةة أو اجلماعةات
احمللية أو املؤسسات أو اهليئات اخلا عة للقا و العا  ،خيتلس أو يبدد أو حيتمز عمدا وبدو وجه ح
أو يسرق أموات عمومية أو قاصةة أو أشةياة تقةو مقامهةا أو ولةائ أو سةندات أو عقةود أو أمةوات منقولةة
و عا حتا يده سواة مبقتضو وظيفتها أو بسببها.
عنةةدما ترتكةةب اجلرميةةة املنيةةو

عليهةةا يف هةةاه املةةادة أو اجلةةرائم املنيةةو

عليهةةا يف املةةواد 115

مكةةرر 1أو  122مكةةرر أو  122مكةةرر 1ا ةةرارا باملؤسسةةات اتقتيةةادية ال ة متلةةك الدولةةة كةةل
رأمساهلا أو ذات رأجل مال املخةتلط ،فةا الةدعوى العموميةة ت حتةرر إت بنةاة علةو شةكوى مةن أجهةزة
عليها يف القا و التماري ويف القا و املتعل بتسيري األموال التمارية للدولة.

الشركة املعنية املنيو

يتعرض أعضاة أجهزة الشركة الاين ت يبلغو عن األفعال الجرامية املنيو

عليها يف هاه املادة ويف

املواد  115مكرر و 115مكرر 1و 122مكةرر و 122مكةرر 1للعقوبةات املنيةو

عليهةا يف املةادة

 121من قا و العقوباتل.
( -)3القا و رقم  ،11-11املؤرخ يف  21فيفري  ،2111املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،مةتمم
باألمر رقم ،11-11املؤرخ يف  21أوت  ،،2111املعةدل املةتمم بالقةا و رقةم  ،11-11املةؤرخ يف  12أوت
.2111
( -)4أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القا و اجلنائي اخلا  ،جرائم املوظفني ،دار هومة للنشر والتوزيةع،
اجلزائر ،2112 ،ع،2

 34بعدها.

( -)5منيور رمحةا ي :القةا و اجلنةائي للمةال واألعمةال ،دار العلةو للنشةر والتوزيةع ،عنابةة ،اجلزائةر،
 ،2111اجلزة األول،

.21

( -)6عبد العالي حاحة :اآلليات القا و ية ملكافحة الفسةاد الداري يف اجلزائةر ،أطروحةة دكتةوراه يف
قةا و العةا  ،كليةة احلقةوق والعلةو السياسةية ،جامعةة حممةد قيضةر ،بسةكرة ،اجلزائةر،2112 ،
.115

11

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

سياسة التجريم والعقاب ملواجهة جرمية اإلختالس وفق القانون اجلزائري ____________ مونية بن بو عبد اهلل

) -(7عبد اهلل حممود :تعرف علو الفرق بةني جةرمي اقةتاجل املةال العةا واتسةتياة عليةه ،مقةال شةر
بتاريخ  ،2112/12/21علو املوقع اتلكرتو ي:
https: //www.youm7.com

تاريخ التيفمل :التالاة  11وفم

 2112علو الساعة  22و 21دقيقة.

( -)8املرجع فسه.
( -)9ير الدين سليما حممد :جرمية اقتاجل املنفعة وتقا ي العمةوتت مةن أعمةال الوظيفةة العامةة،
ةوة اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاد  ،2112املركةز العربةي للنشةر

دراسة حتليلية مقار ة يف

والتوزيع ،القاهرة ،مير ،ط،2112 ،1
( -)10املرجع فسه،

.22

.22

( -)11عبد اهلل حممود :املرجع الساب .
( -)12أمحد عبةد الةرمحن توفية  :حما ةرات يف األحكةا العامةة لقةا و العقوبةات ،اجلةزة األول ،دار
وائل للنشر والتوزيع ،ط،2111 ،1

.222

( -)13مليكةةة بكةةوش :جرميةةة اتقةةتاجل يف ظةةل قةةا و الوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه ،مةةاكرة
ماجستري يف القا و اخلا  ،كلية احلقوق ،جامعة وهرا  ،اجلزائر،2112/2112 ،
( -)14املرجع فسه،

 112و.112

.112

( -)15عيمةةة حلمةةر :جرميةةة اتقةةتاجل بةةني أحكةةا الشةةريعة السةةامية وقةةا و الوقايةةة مةةن الفسةةاد
ومكافحته ،جملة الشريعة واتقتياد ،جامعة العلو اتسامية األمري عبد القةادر ،قسةن ينة ،اجمللةد
 ،2العدد،2112 ،2
( -)16املرجع فسه،

.212
.212

( -)17تناولا املادة  12الفقرة ه من قا و  11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته تعريف الكيا
بأ ه :لجمموعة من العناصةر املاديةة أو غةري املاديةة أو مةن األشةخا

ال بيعةيني أو اتعتبةاريني املةنظمني

بغرض بلوغ هدف معنيل.
( -)18مليكة بكوش :املرجع الساب ،

111

( -)19خلضةةر دغةةو :الفسةةاد واتعتةةداة علةةو املةةال العةةا  ،أطروحةةة دكتةةوراه يف القةةا و اخلةةا  ،كليةةة
احلقوق والعلو السياسية ،جامعة باتنة،2111/2111 ،1

 11و.11

( -)20عائش ة بل رش :جرائم الفساد ،ماكرة ماجسةتري ،ختيةص القةا و اجلنةائي والعلةو اجلنائيةة،
كلية احلقوق والعلو السياسية ،جامعة اجلزائر ،2112/2112 ،2
( -)21عائشة بل رش :املرجع الساب ،

.11

.11

( -)22عبد العزيز مشال :جرائم املال العةا وطةرق محايتةه يف التشةريع اجلزائةري واتتفاقيةات الدوليةة،
أطروحة دكتوراه علو يف قا و العقوبات والعلو اجلنائية ،كلية احلقةوق والعلةو السياسةية ،جامعةة
باتنة،2112/2117 ،1

.112
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( -)23عبد العزيز مشال :املرجع الساب ،
( -)24عائشة بل رش :املرجع الساب ،

.111
.11

( -)25مليكة بكوش :املرجع الساب ،
( -)26خلضر دغو :املرجع الساب ،

.121

.11

( -)27تنص املادة  115مكةرر ( 1القةا و رقةم  15-11املةؤرخ يف  21يو يةو  )2111مةن قةا و العقوبةات:
ليعاقب باحلبس من 1سنة إىل مخس 1سنوات وبغرامة من 11111دع إىل  111111دع كل من يستعمل
عمدا ألغرا ه الشخيية أو لفائدة الغري أموال الدولة أو ياعة حملية أو هيئة قا عة للقا و العا أو
عليها يف املادة  115من هاا القا و خمالفا بالك مياحل اهليئة فسها.ل

إحدى اهليئات املنيو

( -)28عائشة بل رش :املرجع الساب ،

.17

( -)29املادة  54الفقرة  11من قا و  11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته تنص :لدو القال
باألحكا املنيو

عةلی ھا يف قةا و الجةراةات اجلزائيةة ،ت تتقةاد الةدعوى العمةو یة وت العقوبةة

بالنسبة للمرائم املنيو

علیھا يف ھذا القا و  ،يف حالة ما إذا مت حتويل عائدات اجلرمية إىل قارع

الوطن .ويف غري ذلك من احلاتت ،ت ب األحكا املنيو
( -)30عائشة بل رش :املرجع الساب ،
( -)31املرجع فسه،

.15

( -)32املرجع فسه،

.71

( -)33عائشة بل رش :املرجع الساب ،

عليها يف قا و الجراةات اجلزائية...ل

.12

.71

( -)34املةادة  11مةن قةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه تةنص أ  :ليف حالةة الدا ةة
جبرميةة أو أكتةر مةن اجلةرائم املنيةو

عليهةا يف ھذا القةا و  ،یمكةن اجلهةة القضةائية أ تعاقةب

اجلا ي بعقوبة أو أكتر من العقوبات التكميلية املنيو

عليها يف قا و العقوبات.ل

( -)35املةادة  12مةن قةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه تةنص أ  :يكةو الشةخص
اتعتباري مسؤوت جزائيا عن اجلرائم املنيو

عليها يف هاا القةا و وفقةا للقواعةد املقةررة يف قةا و

العقوبات.ل
( -)36املادة  12مكرر من قا و العقوبات ،اليادر حسةب األمةر رقةم  111-11مةؤرخ يف  12صةفر عةا
 ،1221املواف  2يو يو سنة .1511
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