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ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ   بِْسِم اللَـّ
 

ِلي ِذيقَه   النَّاِس  أَْيِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  فِي  اْلفََساد   َظَهرَ 
ْم  َعِمل وا الَِّذي بَْعضَ  مْ   ﴾ ٤١﴿ يَْرِجع ونَ لَعَلَّه 
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 هداء إ
 

ربيتنا، أمي الحبيبة  ت  اضع إلى من سهرت الليالي في سبيلأهدي هذا العمل المتو 
تربيتي أبي العزيز رمز إلى من عانى مشقة رمز العطف والحنان والمحبة، و 
 وحليمة.أخواتي نعيمة، إبتسام إلى التضحية والعطاء، و 

 إلى صديقتي وأختي الكبرى لهور نوال. 
ى كل من ساعدني في إعداد هذه المذكرة، وأخص بالذكر سعيد بن تيلة طالب إل

 دكتوراه تخصص قانون جنائي بجامعة مولود معمري تيزي وزو. 
وكذلك األستاذ الفاضل بن بدرة عفيف الذي لم يبخل علي بأي معلومة أو توجيه  

 ، وفي أي وقت. طوال السنة الجامعية
كلية الحقوق والعلوم السياسية اهدي هذا العمل إلى كافة األسرة العلمية ب

 المتواضع. 
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 روى الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال 
 من ال يشكر الناس ال يشكره هللا" يه وسلم "قال رسول هللا صلى هللا عل

 األدب الرفيع هذا  وتطبيقا لهذا الحديث الشريف و 
 الحمد هلل الذي أعاننا على إتمام هذا العمل،فإذن الشكر هلل و 

  بن عديدة نبيلالدكتور  لألستاذ  االمتناننتقدم بوافر الشكر وعظيم 
ما قدمه لنا من    الذي قبل وتكرم باإلشراف على المذكرة، وعلى كل

           برعايته المستمرة للبحث، بهذا العطاء أثمرت  توجيهات ونصائح
 مالحظاته القيمة. و 

كما نشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم وتفضلهم 
 بمناقشة هذه المذكرة، ورغبتهم في إبداء نصائحهم من أجل تسديدها.

وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جامعة مستغانم التي آوتنا  
حقوق والعلوم السياسية، التي تشرفنا باالنتساب  كطلبة، وباألخص كلية ال

 .إليها
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مختلف المجتمعات البشرية على مر العصووور، عانت منها رفت ظاهرة الفساد منذ القدم و ع  
األنظمة السياسووية، حيووث ساسي في انهيار أغلب الحضارات و ولقد كانت ظاهرة الفساد العامل األ

 هووذا راجووعو  ،رقيهوواو العقبووات الحائلووة دون تنميووة المجتمعووات وصووف اليوووم بأنهووا أكبوور التحووديات و ت 
 ية للدول.المالمن إهدار بالغ للموارد المادية و لما تسببه  

ونظرا لتفاقم ظاهرة الفساد وتزايد المشكالت الناتجة عنها، أصبحت مادة أساسووية للدراسووات 
واالجتهوووادات الفقهيوووة، فمووون زاويوووة ضوووبط المقصوووود مووون مصوووطلح الفسووواد خاصوووة إذا علمنوووا ورود 

فووي  أن الفسووادإال انووه يمكوون القووول احتماالت كثيرة نظوورا لحداثووة المصووطلح والطبيعووة المعقوودة لووه، 
 جوهره هو حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه سيادة القيم الجوهرية.

وهناك نوع آخر من جرائم الفساد أقل مووا يصووطلح عليهووا هووو اصووطالت جوورائم التسووتر علووى 
فووي قووانون الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه، رغووم أنهووا لووم  اد التووي جوواءت صووورها متفرقووةجوورائم الفسوو 

 إال أنها تعتبر من قبيل هذا الوصف.  ،التستر" صراحة ضمنهتعنون تحت عنوان "جرائم 
وأمام هذا الوضع يجب أن نعترف بحقيقة أن جوورائم التسووتر علووى جوورائم الفسوواد تثيوور الكثيوور 
من الصعوبات واإلشكاالت المتعلقة غالبا بكيفية كشفها وإظهووار فاعليهووا، وكووذلك كيفيووة الوصووول 

أولى وباعتبار هذه الجرائم خفية، فووإن مرتكبيهووا غالبووا مووا   إلى مكافحتها بصورة فعالة، فمن ناحية
يتصووفون بصووفات المجوورم المعلوموواتي، فووي بعووا صووورها، أي المجوورم الووذي يتميووز بالووذكاء فووي 

 بتحويلهووا إلووى الخووارج ، إموواهووالي إخفوواء األموووال والعائوودات المتحصوول عكيفية ارتكاب هذه األخيرة و 
تزيووول عنهوووا ابعوووة ت بعمليوووات مت  عووون طريوووا القيووواموذلوووك أو بجعلهوووا فوووي صوووورة مشوووروعة وقانونيوووة 

ة أخوورى فووإن هوومالء المجوورمين يتميووزون موون الناحيووة االجتماعيووة بووأن جهوو الصووفة اإلجراميووة، وموون 
خاصووة أصووحاب المناصووب والنفوووذ، والسوولطة، أشووخاص آخوورين، لووديهم صووالت قويووة مووع أفووراد و 

 .  ردعهمو   معيا إمكانية متابعتهاألمر الذي ي 
حاصوووولة فووووي مجووووال االتصوووواالت والهندسووووة التطووووورات ال ،زيوووود موووون هووووذه الصووووعوباتوممووووا ي 

تساهم بدورها في فعالية مثوول هووذه الجوورائم، ألنهووا   والتي  اإللكترونية وحركة تداول رؤوس األموال،
تتميوووز بالطوووابع الخفوووي، ذلوووك أن مرتكبيهوووا يحيطونهوووا بالسووورية التاموووة، األمووور الوووذي يصوووعب مووون 
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 اكتشافها.
ك نوع آخوور موون جوورائم التسووتر علووى جوورائم الفسوواد يرتكبهووا الموظفووون العموميووون هناأن  كما  

الووذين تفننوووا فووي كيفيووة زيووادة ثوورواتهم بصووورة غيوور مشووروعة، ولووم تعوود الوظيفووة العامووة لووديهم أداة 
لخدموووة المجتموووع، وإنموووا أصوووبحت سووولعة يتووواجرون بهوووا ويسوووتثمرون سووولطاتهم لتحقيوووا أغراضوووهم 

 بل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم. ،صةالشخصية ومصالحهم الخا
بمووا أن الجزائوور واحوودة موون الوودول التووي تهووددها هووذه الظوواهرة، فقوود توودخلت اإلرادة السياسووية و 
ح فلم يعد الحووديث اليوووم عوون الفسوواد كمجوورد ظوواهرة اجتماعيووة بوول أصووب  وضع حد لها،  في  لتساهم

كأول خطوة قامووت بهووا الجزائوور فووي هووذا المجووال و  استقرار األمم،يشكل سلوكا إجرامية يهدد أمن و 
لمنوووع  اإلفريقوووياتفاقيوووة االتحووواد ، و 1المتحووودة لمكافحوووة الفسووواد األمووومهوووي المصوووادقة علوووى اتفاقيوووة 

          بعوووووودها قوووووووام المشوووووورع بسوووووون نوووووووص تشووووووريعي خوووووواص يتعلوووووووا بالوقايووووووة موووووون الفسووووووواد، و 2الفسوووووواد
المرجووع الرئيسووي كووان أسوواس هووذه الدراسووة و الووذي  013-06مكافحتووه المتمثوول فووي القووانون رقووم و 

م التقليديووة مثوول جريمتووي الرشوووة ا بووالجرائ هوو ء ما يتعلووا من ، حيث حصر جميع جرائم الفساد سوالها
التووي كانووت مألوفووة  ،جريمة استغالل النفوووذ... الووخو  االختالس في القطاع العام أو جريمة الغدرو 

كجريمتوووي الرشووووة واالخوووتالس فوووي القطووواع  ،مووون قبووول، أو المسوووتحدثة منهوووا بموجوووب هوووذا القوووانون 
ا ... الووخ، ومووا يهمنووا هنووا تلووك الجوورائم المنصوووص عليهووا فووي هووذا جريمووة تلقووي الهووداي الخوواص و 

 القانون والتي تشكل صور جرائم التستر على جرائم الفساد.

 

، 2003أكتوووبر  31يوووم  بنيويوووركاتفاقيووة األمووم المتحوودة لمكافحووة الفسوواد المعتموودة موون قبوول الجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة  - 1
، م2004أبريل سنة  19الموافا لو   ه1425صفر عام    29الممرخ في    128-04المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

 .م2004أبريل  25الموافا لو ه 1425يع األول عام رب 05، الصادرة بتاريخ 26ج.ر.ج.ج.، العدد 
، المصووادق عليهووا بموجووب المرسوووم 2003يوليووو سوونة  11اتفاقيوة اإلتحوواد اإلفريقووي لمكافحووة الفسوواد، المعتموودة بمووابوتو فوي  - 2

، 24، ج.ر.ج.ج.، العوودد 2006أبريوول سوونة  10الموافووا لووو  ه1427ربيووع األول عووام  11الموومرخ فووي  137-06الرئاسووي رقووم 
 .م2006أبريل سنة  16الموافا لو  ه1427ربيع األول عام  17الصادرة بتاريخ 

، يتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد م2006فبرايوور سوونة  20الموافووا لووو  ه1427محوورم عووام  21الموومرخ فووي  01-06القووانون رقووم  - 3
 .م2006مارس سنة  08الموافا لو  ه1427صفر عام  08، الصادر بتاريخ 14.ج.ج. العدد ومكافحته المعدل والمتمم، ج.ر
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ن الزلنووا نقووف مسووة عشوورة سوونة علووى صوودور هووذا القووانو بعوود موورور مووا يقووارب خ لكوون اليوووم و 
علووى الوورغم  محاربووة الفسووادمستوى الشووفافية و  فيما يخص ،لعتبة إن لم نقل أهوى منهاعلى نفس ا

ة مووون الفسووواد الدولوووة للوقايووو  طووورف األسووواليب المتعوووددة المنتهجوووة مووونو  ولوووةمووون المجهوووودات المبذ
كوووذا ، و 01-06رائم بموجوووب القووانون رقوووم م موون اسوووتحداد العديووود موون الجووو مكافحتووه، فعلوووى الووورغو 

تنصووويب الهي وووة عوووا اإلجوووراءات الجزائيوووة الخاصوووة، و ب أسووواليب الوقايوووة اإلداريوووة و بعوووا  إتبووواع
على الوورغم موون المراجعووة التشووريعية لهووذا الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد، و 

تمرارية قضووايا حيث مازلنا نوورى اسوو  القانون إال أن المجتمع ال يزال يتخبط في براثن هذه الظاهرة،
 .استفحالهاد و الفسا

 أكثوور موون الرغبووة فووي تنفيووذه،قووانون، و العقم يحتوواج إلووى أكثوور موون إصوودار لعل معالجة هذا  و 
 أكاديميووةلكوون النتووائت ال تووزال مخيبووة، لهووذا قررنووا أن نقوووم بدراسووة إذ أن الجهووود المبذولووة معتبوورة و 

بوووين تطبيوووا النصووووص القانونيوووة  آليوووات مكافحوووة التسوووتر علوووى جووورائم الفسووواد،حوووول  موضووووعية
الحيلولووة دون بلووون النتووائت المرجوووة موون وبووين تضوويا ذلووك و  ،السياسووات الجنائيووة فووي هووذا المجووالو 

محاولووة تحديوود السووبب مكملووة لووه، و مووا تبعووه موون إصووالحات و مكافحتووه قووانون الوقايووة موون الفسوواد و 
تفيووود فوووي حووول هوووذه  قووود التوصووويات التووويمووول التوصووول لجملوووة مووون االقتراحوووات و فوووي ذلوووك علوووى أ

 المعضلة.
عاموووة والتسوووتر علوووى جرائموووه خاصوووة،  فوووي كوووون أن الفسووواد تبووورز أهميوووة دراسوووتنا للموضووووع

كووووذا أصووووبح موووون أهووووم تووووأثر علووووى جميووووع الميووووادين والمجوووواالت، و ظوووواهرة خطيوووورة و  أصووووبح يشووووكل
الظوواهرة فووي التنميووة الشوواملة، لووذا تزايوود االهتمووام بدراسووة هووذه لمعوقات التي تقف أمام اإلصالت و ا

كمووووا عقوووودت العديوووود موووون  السوووونوات األخيوووورة موووون طوووورف البوووواحثين فووووي مختلووووف االختصاصووووات،
 االتفاقيات الدولية بهدف بناء إستراتيجية محكمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.الممتمرات و 

االهتموووووام فوووووي الرغبوووووة و تتمثووووول  ،ذاتيوووووةأسوووووباب إن دواعوووووي اختيوووووار الموضووووووع ترجوووووع إلوووووى و 
 موضوووعيةمكافحتووه، هووذا إلووى جانووب األسووباب المجووال قووانون الوقايووة موون الفسوواد و  يبالدراسووات فوو 
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كونووه يمثوول إضووافة جديوودة للمكتبووة  العمليووة لهووذا البحووثاألهميووة العلميووة و تتمثوول أساسووا فووي  التووي
 الحلول العملية.االقتراحات و القانونية، كما يساهم في إعطاء جملة من  

أكثوور دقووة، فقوود اعتموودنا علووى تتسم بطابع أكثر علمي أكوواديمي و  من اجل أن تكون الدراسةو 
قصوود الوقوووف علووى طبيعووة القوووانين ذلووك حليلووي كموونهت أساسووي فووي دراسووتنا، و المنهت الوصفي الت 

وصووفا دقيقووا يسوواعدنا علووى الفهووم  وصفهامشرع الجزائري لمكافحة الفساد، و المواد التي وضعها الو 
 م على الوصف الصحيح للظاهرة المدروسة.التحليل والتفسير السليم القائ و 

أيضووا كموونهت ثووانوي موودعم لجأنوووا إلووى الموونهت االسووتقرائي مووون أجوول بنوواء اإلطووار النظوووري و 
مع إضفاء طابع التحليوول الدراسات السابقة في إعداد البحث، للموضوع باإلطالع على الكتابات و 

اإلشووكاليات التووي تثيرهووا غوورات و القووانون، خاصووة أمووام الث   النقدي لبعا النصوص الواردة فووي هووذا
 مسألة مكافحة الفساد في الجزائر.

البوواحثين موون المواضوويع التووي أحاطهووا الفقووه و  مكافحووة الفسوواد عامووة بووالرغم موون أن موضوووع
البسيط فالبد دائما من تحمل بعووا ة موضوع جديد ليس بالشيء السهل و دراس    بعنايتهم، إال أن

هتنوووا أثنووواء البحوووث، سوووعة الموضووووع لصوووعوبات التوووي واج مووون بوووين هوووذه ابات والعراقيووول، و الصوووعو 
حساسوووية موضووووع الشوووائكة، كموووا أن تشوووعبه، إذ يعتبووور موضووووع مكافحوووة الفسووواد مووون المواضووويع و 

خصصوووة دراسوووات مت كتابوووات و  انتشوووارحالوووت دون التسوووتر علوووى جووورائم الفسووواد وآليوووات محاربتهوووا 
المملفووات التووي اكتفووت بشوورت نظووري محاولووة عالجووه، بوول كثوورت تهوودف إلووى تحديوود العطووب فيووه و 

 .لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته فقط
فقوود عووالت الووبعا موضوووع مكافحووة الفسوواد موون خووالل دراسووة الجوورائم الووواردة فيووه خاصووة  

المستحدثة منها، أو تناول موضوع آليات مكافحووة الفسوواد بصووورة انفراديووة كمواضوويع متفرقووة، ممووا 
خاصووة أمووام ظهووور   ،وصووعوبة الحصووول علووى الموجووود منهووا  صصةأسفر عنه قلة المراجع المتخ 

جائحووة كورونووا التوووي فووره بمناسوووبتها الحجوور الصووحي علوووى مختلووف القطاعوووات ممووا حوووال دون 
إمكانيووة لجوئنووا للمكتبووات الجامعيووة أو الرئيسووية، مموووا اقتضووى اسووتعمال الوسوويلة اإللكترونيووة فوووي 

 مجال البحث.



 الـمـقـدمـة
 

 ه 

 

القضوواء علووى ممارسوويه بتكثيووف جهودهووا حووة الفسوواد و حوورص الجزائوور علووى مكافبالرغم موون  و 
إفووالت العديوود موون اإلطووارات العديوود موون الملفووات دون معالجووة و فووي هووذا المسووعى لكوون نجوود بقوواء 

أكثوور موون ذلوووك احتفوواظهم بمناصوووبهم السووامية موون العقووواب كمووا رأينووا فوووي السوونوات الماضووية، بووول 
مااا ماادا نجاعااة السيا ااة شووكالية التاليووة : تقلدهم ألعلى الرتب في الدولووة، مووا يوودفعنا لطوورت اإلو 

 ؟جرائم التستر على الفسادالجنائية المتبعة من قبل المشرع الجزائري في مواجهة  
التقسوويم الثنووائي فووي علووى  فرضووت علينووا الطبيعووة القانونيووة والعلميووة لهووذا الموضوووع اإلعتموواد

دراسووته بغووره اإلجابووة علووى اإلشووكالية المطروحووة سووابقا، وذلووك موون خووالل تحديوود اإلطووار العووام 
الوووذي يشووومل مفهووووم الفسووواد والتسوووتر علوووى جرائموووه  ،لتسوووتر علوووى جووورائم الفسووواد  الفصووول األول ل

 .صور هذا التستر  المبحث الثاني   حديد ، إلى جانب ت األول المبحث  
التسووتر علووى جوورائم كان البد من تبيان السياسة الجنائية التشريعية في مواجهة   وفي المقابل

ي علووى جملووة موون ا ليووات ر في إعتماد المشرع الجزائ أساسا  الفساد  الفصل الثاني ، والتي تمثلت  
  والممسسوواتية  المبحووث الثوواني  المنتهجووة لمكافحووة التسووتر علووى جوورائم األولالقانونيووة  المبحووث 

 الفساد.
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نظرا لتفاقم ظاهرة الفساد وتزايد المشووكالت الناتجووة عنهووا، أصووبحت مووادة أساسووية للدراسووات 
واالجتهوووادات الفقهيوووة، فمووون زاويوووة ضوووبط المقصوووود مووون مصوووطلح الفسووواد خاصوووة إذا علمنوووا ورود 
احتموواالت كثيوورة نظوورا لحداثووة المصووطلح والطبيعووة المعقوودة لووه، فقوود اختلووف الفقهوواء حووول إعطوواء 

للفسوواد، وهووذا راجووع الخووتالف مشوواربهم الفكريووة وتعوودد الزوايووا التووي يمكوون أن ينظوور تعريووف موحوود 
إليووه موون خاللهووا، هووذا موون جهووة، وموون جهووة أخوورى عموميووة وسووعة اسووتخدام هووذا المصووطلح فووي 

واالجتماعيووووة مختلووووف الميووووادين، حيووووث ظهوووورت فووووي هووووذا المجووووال التعريفووووات القانونيووووة واإلداريووووة 
تبيووان هيمي لجوورائم التسووتر علووى الفسوواد و عوبة تحديوود اإلطووار المفوواوالسياسية، هووذا علووى غوورار صوو 

 صوره.
بنوواءا علووى مووا سووبا بيانووه، كووان البوود موون ضووبط المفوواهيم قبوول الخوووه فووي هووذا الدراسووة، 

 ، مووع ضوورورة اإللمووام األولوذلك من خالل تحديد مفهوم الفسوواد والتسووتر علووى جرائمووه  المبحووث 
تسوواهم فووي عمليووة  أنبصور هذا التستر عوون طريووا تبيووان وتحليوول جملووة الجوورائم التووي موون شووأنها 

 م الفساد  المبحث الثاني .التستر على جرائ 
 المبحث األول: مفهوم الفساد و التستر على جرائمه

إن مصووطلح الفسوواد موون المصووطلحات الحديثووة فووي مجووال القووانون الجنووائي، فهووو لووم يوودخل 
ساحته رسميا إال بعد أن تبنت بعا الهي ات الدولية محاربته من خووالل اإلتفاقيووات التووي أبرمتهووا 

ريم وعقاب التستر عليه وذلووك فووي أواخوور القوورن الماضووي وبوودايات القوورن بشأنه، بل تعدت إلى تج 
الجوواري، إذ أن القوووانين لووم تكوون تعنووى بمحاربووة الفسوواد عمومووا، وإنمووا كانووت تقتصوور علووى محاربووة 

 بعا صوره.
كووذلك، فووإن الواجووب أوال الوقوووف علووى المعنووى اللغوووي واإلصووطالحي لهووذين  األموورومووا دام 

 .للباحث معرفة معناه القانونيالمصطلحين حتى يتسنى  
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 : تعريف الفساداألول المطلب 

لقد اختلفت وتباينت تعريفووات الفسوواد، وهووذا راجووع للجهووة المنظووور بهووا إليووه، حاولنووا فووي هووذا 
 المطلب اإلحاطة بمختلف التعريفات المعطاء لمصطلح الفساد وذلك من خالل الفروع التالية:

 اللغوي للفساد الفرع األول: التعريف 
 جاء تعريف الفساد في القاموس العربي على أنه:

 .1إسم مشتا من الفعل أفسد: يفسد أفسد إفساد الشيء أي جعله غير صالح
والفسووواد فوووي اللغوووة جووواء مقوووابال للصوووالت وهوووو يفيووود الخوووروج عووون اإلعتووودال والمفسووودة ضووود 

 المصلحة.
علووى التلووف والعطووب، واإلضووطراب لووا والمتتبع إلستخدامات العرب لهذا اللفظ يجد أنهووا تط

والخلل والقحط، فيقال فسوود العقوول، بطوول، وفسوود الرجوول جوواوز الصووواب والحكمووة، وفسوودت األمووور 
 .  2إضطربت وأدركها الخلل

مرة بمعاني ودالالت متعووددة وقوود حووذر   50وقد وردت كلمة الفساد في القرآن الكريم حوالي  
هللا سووبحانه وتعووالى موون خطورتووه وبووين سووبل التعاموول معووه بدقووة، وموون ا يووات التووي أشووارت إليووه، 

َد إِصْْْ َ "من سورة األعراف:  56نذكر قوله تعالى في ا ية  ِحَها َوََل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض بَعْْْ

َن اْلُمْحِسنِينَ  ِ قَِريٌب م ِ  .(56) "َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

بَْت "  من سورة الروم:  41وقوله تعالى في ا ية   ا َسسَْْ َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بِمَْْ

 .(41) "لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا 
َر " مووون سوووورة الشوووعراء: 152و  151فوووي ا يتوووين  أيضووواوقولوووه تعوووالى  ْْْ وا أَمْ ُْْ َوََل تُِطيعْ

 ".(152الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض َوََل يُْصِلُحوَن )( 151اْلُمْسِرفِيَن)

 

 

 . 54، ص.  1995، القاموس المدرسي، سراس للنشر، تونس،  الجيالني بن الحج يحيى، بلحسن البليش، علي بن هادية  - 1

، الموومتمر العربووي الوودولي لمكافحووة -قرآنيووةرؤيووة –، الفسوواد مفهومووه وأسووبابه وسووبل القضوواء عليووه عبااد م محمااد الجيااو  - 2
 .04، ص. 2003الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحود، الرياه، 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%90%D9%8A%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7_%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_(151)
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%90%D9%8A%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7_%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_(151)
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%90%D9%8A%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7_%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_(151)
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%90%D9%8A%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7_%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_(151)
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_%D9%8A%D9%8F%D9%81%D9%92%D8%B3%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E_%D9%81%D9%90%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%90_%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%92%D9%
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_%D9%8A%D9%8F%D9%81%D9%92%D8%B3%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E_%D9%81%D9%90%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%90_%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%92%D9%
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1#%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_%D9%8A%D9%8F%D9%81%D9%92%D8%B3%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E_%D9%81%D9%90%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%90_%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7_%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D9%92%D9%
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 الفرع الثاني: اإلصطالح الجنائي للفساد

 الفساد في التشريع الجزائري : تعريف  أوال
، كمووا لووم 2006لووم يسووتعمل قبوول سوونة  ذإن مصووطلح الفسوواد جديوود فووي التشووريع الجزائووري، إ

يجوورم فووي قووانون العقوبووات، غيوور أنووه بعوود تصووديا الجزائوور علووى إتفاقيووة األمووم المتحوودة لمكافحووة 
، كووان 2004أفريوول  19الممرخ في  128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم   2004الفساد سنة  

، فصدر قووانون الوقايووة موون الفسوواد لزاما عليها تكييف تشريعاتها الداخلية بما يتالءم وهذه اإلتفاقية
المعوووودل والمووووتمم والووووذي جوووورم الفسوووواد  2006فيفووووري  20الموووومرخ فووووي  01-06ومكافحتووووه رقووووم 

 بمختلف مظاهره.
المشووورع الجزائوووري إنوووتهت نفوووس مووونهت إتفاقيوووة األموووم  أنوبوووالرجوع إلوووى هوووذا القوووانون، نجووود 

 ريفووا فلسووفيا أو وصووفيا، حيووث انووهالمتحدة لمكافحة الفساد، إذ اختار كووذلك عوودم تعريووف الفسوواد تع
ة إلووى صوووره ومظوواهره، وهووذا مووا تمكووده الفقوورة أ موون المووادة إنصوورف إلووى تعريفووه موون خووالل اإلشووار 

مووون قوووانون الوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه حيوووث جووواء فوووي نصوووها: "الفسووواد: هوووو كووول الجووورائم  02
اب الرابع من قانون الوقايووة وبالرجوع إلى الب المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون"،  

 من الفساد ومكافحته نجد انه يمكن تصنيف جرائم الفساد إلى أربعة أنواع هي:  
 إختالس الممتلكات واإلضرار بها،   -
 الرشوة وما في حكمها، -
 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، -
   .1التستر على جرائم الفساد -
 

 

، إسوتراتيجية المشورع الجزائوري فوي مواجهوة الفسواد، الملتقلوى الودولي الخوامس عشور حوول: الفسواد وآليوات عبد العالي حاحة  -  1
، موون طوورف مخبوور الحقوووق والحريووات فووي األنظمووة المقارنووة 2015أفريوول  13/14الوودول المغاربيووة، المنعقوود يووومي مكافحتووه فووي 

ومخبر أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلووم السياسوية، جامعوة محمود خيضور، بسوكرة، 
 .12، ص. 2016ارس مقال منشور بمجلة الحقوق والحريات، العدد الثاني، م
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 الفقه الجنائيثانيا: تعريف الفساد في 
موووع تعووودد تعريفوووات الفسووواد الفقهيوووة وتباينهوووا يصوووعب العثوووور علوووى تعريوووف جوووامع موووانع لوووه 

 وسوف نتعره للبعا منها في ما يلي:
 تعريف صندوق النقد الدولي للفساد: – 1

علوووى انوووه: " سووووء اسوووتخدام  1966صوووندوق النقووود الووودولي الفسووواد فوووي تقريوووره لعوووام  عووورف
الحصووول علووى مكسووب خوواص يتحقووا حينمووا يقبوول الموظووف الرشوووة أو السوولطة العامووة موون اجوول 

 .  1يطلبها أو يستجيدها أو يبتزها"
 تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد:   – 2

عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد على أنه: "كل عمل يتضمن إستخدام المنصب العام  
أجل تحقيا منفعة شخصية ذاتية   لتحقيا مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسمول منصبه من 

 .2لجماعته"  أو لنفسه 
 تعريف الفساد عند فقهاء القانون:  – 3

ومن بووين التعريفووات التووي قيلووت عوون هووذه الظوواهرة التووي نخوورت المجتمعووات فووي كوول جوانبهووا 
نجووود أن الفسووواد عووورف علوووى أنوووه:"مجموع األفعوووال المخالفوووة للقوووانون  والتنظيموووات بهووودف تحقيوووا 

شخصوووية علوووى حسووواب المصوولحة العاموووة"، كموووا يعووورف الفسوواد علوووى أنوووه "إسووواءة اسوووتعمال منووافع 
الوظيفوووة العاموووة لتحقيوووا مكاسوووب خاصوووة" وهوووذا األخيووور هوووو التعريوووف الوووذي اعتمدتوووه المنظموووات 

 .3الدولية المعنية بمسألة مكافحة الفساد

 

 .13، ص. 2010، لفساد، دار الجامعة الجديدة، مصر، جرائم امليكة هنان - 1

، السياسووة الجنائيوة للمشوورع الجزائووري فوي مواجهووة ظواهرة الفسوواد، مجلووة دراسوات قانونيووة، مركووز فاايزة ميمااوني، خليفااة مااراد - 2
 .45، ص. 2010الجزائر، ماي ، 07البصيرة للبحود واإلرشادات والخدمات التعليمة، العدد 

آليووات الوودولي الخووامس عشوور حووول الفسوواد و  ، إسووتراتيجية المشوورع الجزائووري فووي مواجهووة الفسوواد، الملتقووىعبااد القااادر حاحااة - 3
نظموة المقارنوة،  الحريوات فوي األ، مون طورف مخبور الحقووق و 2015فريول أ 13/14مكافحته فوي الودول المغاربيوة، المنعقود يوومي  

، 2016العلوم السياسوية، جامعوة محمود خيضور، العودد الثواني، بسوكرة، الجزائور، موارس كلية الحقوق و   الحريات،ق و مجلة الحقوو 
 .10ص. 
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واإلداري، فالفسوووواد والفسوووواد يشوووومل موووون حيووووث مظهووووره عوووودة أنووووواع منهووووا السياسووووي والمووووالي 
السياسووي تتمثوول مظوواهره فووي الحكووم الشوومولي الفاسوود وفقوودان الديمقراطيووة وانعوودام المشوواركة وفسوواد 
الحكام و تفشي المحسوبية، كما تشير مظاهر الفساد المالي إلى مخالفة القواعد واألحكووام الماليووة 

الفوووة التعليموووات الخاصوووة التوووي تووونظم سوووير العمووول اإلداري والموووالي فوووي الووودول وممسسووواتها، أو مخ 
بووأجهزة الرقابووة الماليووة، وتتجلووى مظوواهر الفسوواد واالنحرافووات اإلداريووة والوظيفيووة أو التنظيميووة إلووى 
تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، فالفسوواد اإلداري يعتبوور 

 عة.سلوك بيروقراطي يستهدف تحقيا منافع ذاتية بطرق غير مشرو 
 المالحظ أن تركيز هذه التعريفات على الغاية من الفساد، وهي تحقيا المصلحة الخاصة.

 التعريف السياسي للفساد  الفرع الثالث:

اختلووف تعريفووات الفسوواد فكوول يعرفووه حسووب ميدانووه وتخصصووه وهووذا مووا نلمسووه موون خووالل  
 التعريفات التالية:

 تعريف الفساد من منظور الحكم الراشد أوال:  
لخاصووة وضووع مصووالحه ا نبعا أن الفساد هو: "محاولووة تخووص موو من هذه الزاوية يرى ال 

التووي تعهوود بخوودمتها"،  لتزاموواتالعامة، أو فوق اإلبصورة محرمة أو غير مشروعة فوق المصلحة 
معوواييره فسوواد، وذلووك وفقووا ل علووى انووهم الوورأي العووا هوهناك نظرة أخرى تقول بان الفساد هو ما يقوورر 

 الخاصة بكل مجتمع.  الثقافية واالجتماعية
 التعريف البرلماني للفساد  ثانيا:

ة التقنيووووة تطوووورت الثقافووووة يوووورى بعووووا المختصووووين أنووووه بجانووووب تعريووووف الفسوووواد موووون الناحيوووو  
ن السياسووية مفهومهووا الووواقعي عوون الفسوواد، ذلووك أن "النوواس" هووم الووذين يحووددون إلووى درجووة كبيوورة ا

 .1وبالتالي فالعرف السائد في تحديد الفساد ال يمكن تجاهله ال،هذا يعتبر فسادا أم  كان الفعل
اسووتخدام المنصووب العووام أو وبوجووه عووام، ربمووا يوورى الووبعا أن الفسوواد "هووو كوول إسوواءة فووي 

 

 .21، ص. 2009، د.ب.ن، ANEP، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات مو ی بودهان - 1
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 .1ا منافع خاصة للذات أو للغير"السلطات الرسمية أو موارد المجتمع لتحقي 
 المطلب الثاني: تعريف التستر على جرائم الفساد

ال يمكوون صووياغة نظريووة قانونيووة أو وضووع إسووتراتيجية لمواجهووة ظوواهرة مووا، دون التشووخيص 
تكووز أساسووا علووى جوورائم التسووتر علووى جوورائم الفسوواد الوودقيا لهووذه ا فووة، وبمووا ان موضوووع بحثنووا ير 

 فالبد أن نحدد مدلول هذا اللفظ  وتعريفه كما عرفنا الفساد سابقا، وهذا على النحو ا تي:
 الفرع األول: تعريف التستر لغة 

 جاء تعريف الفساد في القاموس العربي على أنه:
، َتَست ر  َتَست   -  .2تستر الرجل بالثوب: تغطى بها،  ر  ت  سَ ، تَ َر: َيَتَست ر 
التستر لغة هو تغطية الشيء عن األنظار، وإخفاء خبره، قصدا لغره معين، وموون أبوورز ف

: الكتمووان نجوود تسووتراأللفوواو والمصووطلحات التووي لهووا صوولة بالتسووتر والتووي تفيوود بإيضووات مفهوووم ال
 واإلخفاء وعالقتها بالتستر من باب الترادف واإلتفاق.

 التعريف اإلصطالحي للتستر على جرائم الفساد الثاني:الفرع 

سوووولطات ، وسوووتر فعلووووه، وكتموووان خبووووره عووون الالشووووخص المجووورم والمطلوووووب إخفووواءعنوووي وي  
حووا الغيوور  غيووره موون النوواس، لقصوود إنجائووه موون العقوبووة أو تفويووتاألمنية أو عن صوواحب الحووا و 

 .3أو اإلضرار بصاحب الحا
جوورائم الفسوواد هووو كوول فعوول موون شووأنه تغطيووة أو إخفوواء األفعووال يمكن القول أن التستر علووى 

 المتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته.  06/01المجرمة بموجب القانون رقم 
 
 
 
 

 

 .21ص.  المرجع السابا،، مو ی بودهان - 1
 .114المرجع السابا، ص. الجيالني بن الحج يحيى، بلحسن البليش، علي بن هادية،  - 2

 .22، ص. نفسه، المرجع مو ى بودهان - 3
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 المبحث الثاني: صور التستر على جرائم الفساد

بعوودما عرفنووا الفسوواد وحووددنا المقصووود موون التسووتر علووى جرائمووه، وجووب علينووا دراسووة صووور 
المتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد  01-06أنووه لووم يوورد ضوومن القووانون رقووم  من  التستر، وعلى الرغمهذا  

ومكافحته باب تحت عنوان "جوورائم التسووتر علووى الفسوواد" إال أننووا سوووف نحوواول أن نحصووي بعووا 
 .1هذه الجرائم إستنادا إلى التقسيم الذي وضعه الدكتور أحسن بوسقيعة

السابقة خلصنا إلى أن كوول فعوول مجوورم موون شووأنه أن يغطووي أو يخفووي فمن خالل التعريفات 
المتعلوووا  01-06بشوووكل أو آخووور علوووى الجووورائم المنصووووص والمعاقوووب عليهوووا فوووي القوووانون رقوووم 

 بالوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر من قبيل التستر على جرائم الفساد.
األول لدراسووة صووور  علووى هووذا األسوواس قمنووا بتقسوويم هووذا المبحووث إلووى مطلبووين، خصصووناو 

التسووتر علووى جوورائم الفسوواد المتعلقووة بوواألموال والممتلكووات، فووي حووين إرتاينووا أن نخصووص المطلووب 
 الثاني لتحليل كل ما من شأنه عرقلة البحث عن الحقيقة في جرائم الفساد.

 المطلب األول: صور التستر على جرائم الفساد المتعلقة باألموال والممتلكات 

 01-06 رقووم الجوورائم المنصوووص والمعاقووب عليهووا فووي القووانون جمووع إلووى  الضوورورةدعتنووا 
والممتلكووات،  بوواألموالوالتووي تشووكل أفعالهووا صووورة موون صووور التسووتر علووى جوورائم الفسوواد المتعلقووة 

تبيوويا عائوودات جوورائم الفسوواد وإخفائهووا  الفوورع األول ، حيث تشمل هذه الجوورائم كوول موون جريمتووي  
العمووومي لتلتزامووات المفروضووة عليووه بمقتضووى قووانون الوقايووة موون الفسوواد وعوودم مراعوواة الموظووف 

ومكافحتوووه  الفوووورع الثووواني ، هووووذا إلوووى جانووووب جريموووة التمويوووول الخفوووي لألحووووزاب السياسوووية  الفوووورع 
 الثالث .

 
 

 

، جوورائم التسووتر علووى جوورائم الفسوواد  الصووور والعقوواب ، مووذكرة تكميليووة لنيوول شووهادة الماسووتر شووعبة الحقوووق،  ااهام مريخااي - 1
الحقووووق، كليوووة الحقووووق والعلووووم السياسوووية، جامعوووة العربوووي بووون مهيووودي، أم البوووواقي، تخصوووص: قوووانون جنوووائي لألعموووال، قسوووم 

 .15، ص. 2013/2014
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 الفرع األول: تبييض عائدات جرائم الفساد وإخفائها 

ريموووة تبيووويا عائووودات جووورائم هموووا ج ذاتهوووا تشووومل جوووريمتين مسوووتقلتين، أولهوووذه الصوووورة فوووي 
 الفساد، والثانية تتمثل في إخفاء هذه العائدات.

 أوال: تبييض عائدات جرائم الفساد
الوقايوووة مووون الفسووواد  مووون قوووانون  42اقوووب عليهوووا فوووي الموووادة المعوهوووي الجريموووة المنصووووص و 

المنصوووص عليهووا فووي  يعاقووب علووى تبوويا عائوودات الجوورائم"التووي جوواءت كمووا يووأتي: تووه، مكافح و 
الساري المفعول في هووذا المجووال  ، بنفس العقوبات المقررة في التشريعهذا القانون  قانون الفساد 

 .  "قانون العقوبات  
  أركان جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد:   – 1

تقتضي هذه الجريمة وجود جريمة أصلية تتمثل في إحوودى جوورائم الفسوواد المنصوووص عليهووا 
بهووا، وجوورائم  ، وهووي جوورائم اخووتالس الممتلكووات واإلضوورارومكافحتووه الفسوواد الوقايووة موونفووي قووانون 

 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.و   ،الرشوة وما شابهها
ان جريمة تبوويا األموووال المنصوووص الجريمة هي نفسها أركن أركان هذه إف  ،عدا ذلك  ماو 

 .1مكرر وما يليها من قانون العقوبات 389المعاقب عليها في المادة و 
 و تتمثل هذه األركان في:  

 الركن الشرعي:   -أ 
يقوم الركن الشرعي على النص القانوني المجرم للفعل مع تحديد العقوبة المقووررة لووه، وذلووك 

المكونووة لجريمووة  األفعووال، وقد أقر المشوورع الجزائووري تجووريم 2لمبدأ شرعية الجريمة والعقابتطبيقا  
بدورها إلووى  أحالتناوالتي  01-06قانون رقم المن    42جرامية بموجب المادة  تبييا العائدات اإل

 

، الووجيز فوي القوانون الجزائوي الخواص، ج. الثواني، ط. الثانيوة عشور، دار هوموة للطباعوة والنشور والتزيوع، أحسن بو قيعة  -  1
 .160، ص. 2012الجزائر، 

 أنظر المادة االولى من قانون العقوبات. - 2
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ذلووك  ، كما سووبا توضوويح1تطبيا التشريع العام أي نفس العقوبات المقرر لجريمة تبييا األموال
 سلفا.

مووت جريمووة مووا دا ،سوواؤل حووول جوودوى وجووود مثوول هووذا الوونصيثووور الت  فووي ضوووء مووا سووبا،و 
تسووتوعب تبوويا عائوودات جوورائم المعاقووب عليهووا فووي قووانون العقوبووات  تبيا األموووال المنصوووص و 

 .2الفساد
 الركن المفترض لجريمة تبييض األموال -ب  

جريمووة سووابقة نووتت عوون طريقهووا أموووال إن جريمة تبيوويا العائوودات اإلجراميووة تفتووره وجووود  
حيووث يشووترط فووي جريمووة تبيوويا  ،غير مشروعة، فال يمكن التكلم عن التبييا دون وجود أموال

متحصووول عليهوووا مووون جريموووة سوووابقة، وعليوووه فوووإن هنووواك شووورطين  األمووووالاألمووووال أن تكوووون هوووذه 
وجوووود موووال غيووور موووع سوووابقة  كن المفتوووره وهموووا وجوووود جريموووةتوفرهموووا واجوووب للحوووديث عووون الووور 

 .3مشروع
 الركن المادي: -ج 

تأخوووذ جريموووة تبيووويا األمووووال فوووي القوووانون الجزائوووري أربوووع صوووور، نتناولهوووا بالتحليووول قبووول 
 التطرق لمحل الجريمة.

 مكرر على أربع صور وهي: 389نصت المادة   المجرمة:  السلوكيات ❖
 تحويل الممتلكات أو نقلها، -
 أو مصدرها،  تللممتلكاإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية   -
 حيازتها أو إستخدامها، أو إكتساب الممتلكات   -

 

، ظوواهرة تبيوويا األموووال فووي ظوول التشووريع الجزائووري، مووذكرة مقدمووة ضوومن متطلبووات نيوول شووهادة الماسووتر فووي شااراع عماااد - 1
 .12، ص. 2016/2017ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق، تخصص إدارة ا

 .160المرجع السابا، ص. ، ثانيلالوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. ا، بو قسعةأحسن  - 2

، جريمة تبييا االموال بين المنظور الودولي والووطني، موذكرة لنيول شوهادة الماجسوتير، تخصوص قوانون بن االخضر محمد  -  3
 .51، ص. 2009/2010الجلفة، العالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، 



 اإلطار العام للتستر على جرائم الفساد                        الفصل األول : 

 

17 

 

 1سالفة الذكر.  األفعالالمساهمة في إرتكاب  -

قة، تنصب جريمة تبييا األموال على الممتلكووات العائوودة موون جريمووة سوواب   محل الجريمة: ❖
" وال "عائووووودات الجريموووووة biensعووووورف المقصوووووور بوووووو"الممتلكات علموووووا أن المشووووورع الجزائوووووري لوووووم ي 

2produit d’un crime المتعلووا بالوقايووة  013-05" ال في قانون العقوبات وال في القانون رقم
أي " كووا تي: "fondsبتعريووف المقصووود بووو"األموال  األخيرالنص   فقد اكتفىمن تبييا األموال،  

غيووور المنقولوووة ... والوثووووائا أو  أو ماديووووة، السووويما المنقولوووة نووووع مووون األمووووال الماديوووة أو غيووور ال
 .4الصكوك اإللكترونية أيا كان شكلها..."
المتعلووووا بالوقايووووة موووون الفسوووواد ومكافحتووووه تعريفووووا  01-06فووووي حووووين تضوووومن القووووانون رقووووم 

 للمصطلحين.
الممتلكووات المتأتيووة أو فقوورة ز  العائوودات اإلجراميووة علووى أنهووا: "كوول  02حيث عرفت المادة 

أو غير مباشر، من إرتكاب جريمة"، وعرفووت الفقوورة و  موون نفووس   المتحصل عليها، بشكل مباشر
غيوور ماديووة، منقولووة أو  أو المادة الممتلكات كا تي: "الموجودات بكل أنواعها، سواء كانووت ماديووة 

ة التووي تثبووت ملكيووة تلووك غيوور ملموسووة، والمسووتندات أو السووندات القانونيوو  أو غير منقولووة، ملموسووة  
 .5الموجودات أو وجود حا فيها"

المتعلوووا  01-05وهوووو تعريوووف واسوووع يشووومل األمووووال، كموووا هوووي معرفوووة فوووي القوووانون رقوووم 
   بالوقاية من تبييا األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.

 
 

، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. األول، ط. الرابعة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، أحسن بو قيعة - 1
 .  414، ص. 2012الجزائر، 

2   - Larouse, Direction de francais, Larousse-Borclers, France, Janvier, 2003,p.182. 

، يتعلووا بالوقايووة موون م2005فبرايوور سوونة  06الموافووا لووو  ه5142ذي الحجووة عووام  27، الموومرخ فووي 01-05القووانون رقووم  - 3
 09، الموافووا لووو ه1425ذو الحجووة عووام  30، الصووادر بووو 11تبيوويا االموووال وتمويوول اإلرهوواب ومكافحتهمووا، ج.ر.ج.ج. العوودد 

 .ه2005فبراير سنة 

المتعلوووا بالوقايوووة مووون تبيووويا األمووووال وتمويووول اإلرهووواب  01-05مووون القوووانون رقوووم  04أنظووور الفقووورة األولوووى مووون الموووادة  - 4
 ومكافحتهما، السابا الذكر.

 المتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابا الذكر. 01-06من القانون رقم  02أنظر المادة  - 5
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   الركن المعنوي: -د
األموووال جريمووة عمديووة، تتطلووب توووافر القصوود الجنووائي، حيووث تتفووا كوول الصووور  إن تبيوويا

 القصد العام المتمثل في العلم واإلرادة. رالتي تكتسيها هذه الجريمة في ضرورة تواف
األولووووى، أي تحويوووول فووووي صووووورتها  األموووووالجريمووووة تبيوووويا  أنهووووذا وتجوووودر اإلشووووارة إلووووى 

ل افر قصوووودا خاصووووا يتمثوووول فووووي الغايووووة موووون تحويوووو العائوووودات اإلجراميووووة تقتضووووي تووووو الممتلكووووات و 
و تمويووه المصوودر صوودر غيوور المشووروع لتلووك الممتلكووات أوهووي إمووا إخفوواء الم و نقلهوواالممتلكووات أ

 ، أي اتجاه اإلرادة الحر للجاني في التستر على جريمة سابقة.1غير المشروع لها
 العقوبات المقررة لجريمة تبييض العائدات اإلجرامية: – 2
 تبوووويا عائوووودات جوووورائم الفسوووواد للعقوبووووات المقوووورر لجريمووووة تبوووويا األموووووالجريمووووة  ضوووعخ ت 

 تتمثل في:، و من ق.ع.  مكرر وما يليها 389في المادة   المنصوص عليها
 أ.العقوبات المقرر للشخص الطبيعي  

 :.العقوبات األصلية1
 إلووى 5علووى تبوويا البسوويط بووالحبس موون   1مكوورر  389تعاقب المووادة    التبييض البسيط:  -

 .دج  3.000.000إلى   1.000.000ة من  بغرامنوات و س10
 10الحبس موون بوو  هووذه الجريمووةعلووى  2مكوورر  389تعاقووب المووادة    التبييض المشاادد:  -

 .دج  8.000.000 إلى  4.000.000ة من بغرامسنة و   15إلى 
توووي يكوووون التبيووويا مشوووددا بتوافوووا الظوووروف ا تيوووة: االعتيووواد، اسوووتعمال التسوووهيالت الو 

 .  ب الجريمة في إطار جماعة إجراميةارتكا  ،يوفرها النشاط المهني
العقوبووات المقووررة للجريمووة علووى محاولووة ارتكوواب الجريمووة ب   3مكرر  389تعاقب المادة  و 
 .التامة
علووى الحكووم علووى الجوواني بعقوبووة أو  5مكوورر 389: نصووت المووادة العقوبااات التكميليااة.2

 من قانون العقوبات. 9المنصوص عليها في المادة أكثر من العقوبات التكميلية  

 

 .420-419 ص.القانون الجزائي الخاص، ج. األول، المرجع السابا، ص.، الوجيز في أحسن بو قسعة - 1
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تحديووود  :ةعوووددها سوووت ، جوازيوووة و ..عق 9كموووا هوووي محوووددة فوووي الموووادة  ،والعقوبوووات التكميليوووة
 ،حوول الشووخص المعنوووي  المصادرة الجزئية لألموووال، ،الحرمان من مباشرة بعا الحقوق   ،اإلقامة

 .القضائي  ر الحكمهش
كووم عليووه بووالمنع موون اإلقامووة علووى اإلقلوويم الوووطني بصووفة يجوووز الح   إذا كان الجاني أجنبيا،و 

 . 6مكرر 389المادة سنوات على األكثر   10نهائية أو لمدة 
علووى الجوواني مكوورر التووي تجيووز حكووم  389عووالوة علووى مووا جوواءت بووه المووادة : .المصااادرة3
 389المووادة ت المشوورع فووي نصوو  ،ات التكميليووة التووي تشوومل المصووادرةموون العقوبوو  أكثوور أو بعقوبووة 

الفوائوود األخوورى الناتجووة عوون بمووا فيهووا العائوودات و  ،مووةمصادرة الممتلكووات محوول الجري   ىعل  4مكرر
 يا.ي المعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التب وعلى مصادرة الوسائل و   ذلك،

يقضووي بعقوبووة ماليووة تسوواوي قسوومة  ،حجووز الممتلكووات محوول المصووادرة أو م تعووذر تقوودي  وإذا
 هذه الممتلكات.

علوووى الجهوووة القضوووائية  4مكووورر 389الفقووورة األخيووورة مووون الموووادة  أوجبوووتفوووي كووول األحووووال و 
 .1تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها

نوود وهو مووا لووم يسووتعمله ع المالحظ أن المشرع استعمل هنا عبارة "يجب" التي تفيد االلتزام،و 
ممووا  تحكووم الجهووة القضووائية بمصووادرة األمووالك.."،عوون المصووادرة حيووث اكتفووى بووالقول " الحووديث

ص بالفرنسووية ، وان كانووت الصوويغة المسووتعملة فووي الوون الطابع اإللزامووي للمصووادرةيثير تساؤال حول  
 ن المصادرة إلزامية.أتحمل على االعتقاد ب 

   :ب.العقوبات المقررة للشخص المعنوي 
الشووووخص المعنوووووي الووووذي يرتكووووب جريمووووة تبيوووويا األموووووال  7مكوووورر 389تعاقووووب المووووادة 

 بالعقوبات ا تية:

 

 .161المرجع السابا، ص. ، لثانيالوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. ا، أحسن بو قيعة - 1
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  موورات الحوود 4يعاقووب الشووخص المعنوووي بغرامووة ال يمكوون أن تقوول عوون أربووع  :  .الغرامااة1
 األقصى للغرامة المقررة جزاء للشخص الطبيعي.

ا بووذلك المالحووظ أن المشوورع نووص علووى الحوود األدنووى للغرامووة دون حوودها األقصووى متجوواوز و 
 لو لم يحددها حدها األدنى.لذي يقضي تحديد األقصى للعقوبة و مبدأ الشرعية ا

 ،كمووا هووي محووددة فووي الوونص ،يجوز للقاضي التخفيا موون الغرامووة  يفهم من النص انه الو 
 في حين يجوز له أن يقضي بغرامة تفوق ما هو محدد.

تبيضوووها وكوووذا مصوووادرة  وتتمثووول فوووي مصوووادرة الممتلكوووات والعائووودات التوووي توووم :.المصاااادرة2
 .التي استعملت في ارتكاب الجريمة  المعداتالوسائل و 

إذا تعوووذر تقوووديم أو حجوووز الممتلكووووات محووول المصوووادرة تحكووووم الجهوووة القضوووائية المختصووووة و 
 بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.

المقووورر علوووى خوووالف المصوووادرة  ،غة الووونص إن المصوووادرة تكوووون جوازيوووةيفهوووم مووون صوووياو 
 للشخص الطبيعي التي انتهينا إلى طابعها اإللزامي، وهو أمر ال يستقيم قانونيا وال منطقيا.

إلى ذلك بإحدى العقوبووات يمكن الجهة القضائية أن تقضي باإلضافة :  .العقوبات األخرا 3
وحوووول  تمووواعي لموووودة ال تتجووواوز خمسووووة سووونوات،: المنووووع مووون مزاولووووة نشووواط مهنووووي او اج ا تيتوووين

 .1المعنوي الشخص 
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 إخفاء عائدات جرائم الفساد ثانيا:  
الوقايوووة مووون الفسووواد مووون قوووانون  431ادة المعاقوووب عليوووه فوووي المووو وهوووو الفعووول المنصووووص و 

 3872المعاقووب عليهووا فووي المووادة المنصوووص و  ال تختلووف هووذه الجريمووة عوون اإلخفوواءو  ومكافحتووه
 من حيث العقوبات.  إال  ق.ع.

   :أركان الجريمة - 1
تتصوودرها جريمووة سووابقة ائم الفسوواد األركووان األتووي بيانهووا، و جريمة إخفوواء عائوودات جوور تقضي  

 تتمثل في إحدى جرائم فساد.
   :أ.الجريمة السابقة

 01-06القووووانون رقووووم وص عليهووووا فوووي هوووي بالضوووورورة جريموووة موووون جوووورائم الفسووواد المنصوووو و 
 .المتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته

مرتكبووا األصل أن تكون الجريمة السابقة من فعوول الغيوور إذ موون الصووعب أن يكووون الجوواني و 
ن الجووائز غير انووه موو  ،المتحصل عليها من هذه الجريمة مخفيا لألشياءلجريمة من جرائم الفساد و 

 .3أن يكون الجاني شريكا ومخفيا لألشياء

 

  سونوات وبغراموة مون 10  إلى عشور  2يعاقب بالحبس من سنتين  على أنه: " 01-06انون رقم من الق 43تنص المادة   -  1
دج، كل شخص أخفى عمدا كال أو جزءا من العائودات المتحصول عليهوا مون إحودى الجورائم   1.000.000دج إلى    200.000

 ".المنصوص عليها في هذا القانون 

كل من اخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصولة مون جنايوة أو جنحوة فوي من ق.ع. على انه: " 387تنص المادة   -  2
إلووى  20.000مجموعهووا أو فووي جووزء منهووا يعاقووب بووالحبس موون سوونة علووى االقوول إلووى خمووس سوونوات علووى األكثوور وبغرامووة موون 

 دج. 100.000
 تصل إلى ضعف قيمة األشياء المخفاة.دينار حتى  20.000ويجوز أن تجاوز الغرامة 

مون هوذا القووانون  14ويجووز عوالوة علوى ذلووك أن يحكوم علوى الجواني بالحرمووان مون حوا أو أكثور موون الحقووق الوواردة فوي المووادة 
 لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر.

 ".44و 43و 42في جناية طبقا للمواد وكل ذلك مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد إذا إقتضى االمر في حالة اإلشتراك 
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ة، أو كانت غيوور معاقووب عقوب  بعد ابشأنه ال يهم أن كانت جريمة الفساد السابقة لم تصدرو 
إن لووم يحوواكم بعوود مرتكووب الجريمووة األصوولية أو الجووائز العقوواب علووى الخفوواء حتووى و  ، فموونعليهووا

ن اسووتفاد موون وإحتووى بوول و  ،فووي حالووة فوورار أو لووم يتووابع بتاتووا وافته المنيووة أو ضوول مجهوووال أو كووان
 حكم بالبراءة صار نهائيا.

إن كان مرتكب الجريمة السابقة يسووتفيد موون عوودم العقوواب و ى  كما يعاقب مرتكب اإلخفاء حت 
 بسبب حصانة عائلية أو كانت الجريمة األصلية قد تقادمت.

موون جريمووة  عليووه وال يهم إن كان اإلخفاء المرتكب بالجزائر قد انصب على شيء متحصوول
 .1ارتكبت بالخارج

   :ب.الشيء المخفي
قوود تكووون هووذه و ، جوورائم الفسوواد المتحصوول عليهووا موون إحوودىينصووب اإلخفوواء علووى العائوودات 

العائدات الممتلكات في حد ذاتهووا المتحصوول عليهووا موون الجريمووة األصوولية، أو النقووود الناتجووة عوون 
ذا القبيوووول ثموووون بيووووع الشوووويء وموووون هوووو  ،متلكووووات المتحصوووول عليهووووا موووون الجريمووووةالتصوووورف فووووي الم

وج الجريمووة األصوولية أو منتوووج التصوورف الممتلكووات المتحصوول عليهووا بواسووطة منتوو  أو  ،المخووتلس
 .  ألشياء المتحصل عليها من الجريمةفي ا

ضووي جريمووة اإلخفوواء توووافر عنصوورين وهمووا القصوود الجنووائي تقت  عووالوة علووى الشوورط األول،
 الركن المادي.و 

 ج.القصد الجاني 
المخفووي قوود جوورى القضوواء علووى أن مجوورد علووم و  ،اقووب علووى الخفوواء إال إذا كووان عمووداال يع

 .مخفاة يكفي لتوافر القصد الجنائيبالمصدر اإلجرامي لألشياء ال
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وال يهووم العلووم  ،ي لحظووة مووا موون حيووازة الشوويء المخفووييكفووي أن يكووون هووذا العلووم متوووفرا فوو و 
كموووا ال يهوووم إن اسوووتفاد  ،بطبيعوووة الجريموووة وال بتووواريخ ارتكابهوووا وال بمكانهوووا وال بمرتكبهوووا األصووولي

 غ المالي.  الجاني شخصيا من المبل
ذلووك بووالنظر ل سوويادة، و يرجع لقضوواة الموضوووع تقوودير توووافر القصوود الجنووائي موون عدمووه بكوو و 

 .بات التي تمت مناقشتها في الجلسةإلى عناصر اإلث 
 )الركن المادي(: د. السلوع محل التجريم

الممتلكات المخفاة أو لم تحجب وسواء أخفيووت أو لووم تخووف عوون  تقوم الجريمة سواء حجبت
 يأخذ اإلخفاء إحدى الصورتين ا تيتين:و   ،األنظار
اإلجرامووي الصووورة األكثوور  : يشكل تلقي الشيء ذي المصدر  réceptionتلقي الشيء    -
 .اإلخفاء يقتضي دائما حيازة الشيءإن كان  و  ،انتشارا

لجريمة األصلية أو من وسيط حتووى وإن كووان مرتكب ا  ن يكون الشيء مباشرة منأويستوي  
ال يهم إن كان تلقي الشيء أو المال قوود حصوول فووي إطووار عمليووة بيووع أو تسووديد و ،  ذلك بحسن نية

 دين.  
ئمووة فووي حووا موون تلقووى األصل أن الجريمووة قاحيازة الشيء مع العلم بمصدره اإلجرامي:   -

 .1حقا بمصدره االجراميشي ا بحسن نية، وحازه واحتفظ به رغم علمه ال
 العائدات اإلجرامية:  إخفاءالمقررة لجريمة    العقوبات – 2

عوول إخفوواء العائوودات المتحصوول عليهووا موون إحوودى جوورائم الفسوواد بووالحبس  43تعاقووب المووادة 
هووي دج و  1.000.000 إلووى 200.000بغرامووة موون   سوونوات و 10عشوورة     إلووى2موون سوونتين  

 .بة المقرر للجريمة األصليةالعقوبة التي ال تختلف عن العقو 
تطبوووا عليوووه العقوبوووات المقووورر للشوووخص المعنووووي فوووي  ،كوووان الجووواني شخصوووا معنويوووا إذاو  

 :  من قانون العقوبات وهي  2مكرر 18ادة الم
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موورات الحوود األقصووى للغرامووة المقوورر للشووخص الطبيعووي أي   5غرامة تساوي من موورة إلووى   •
 .دج  5.000.000إلى   10.000.000غرامة من  

مكوورر  18موون المووادة  2واحدة أو أكثر موون العقوبووات ا تيووة المنصوووص عليهووا فووي الفقوورة  •
 ق.ع.:

اإلقصووواء مووون الصوووفقات  ،سووونوات 5غلوووا الممسسوووة لمووودة ال تتجووواوز  ،حووول الشوووخص المعنووووي 
 العمومية ...

ايووة قووانون الوقمن  43تطبا على جريمة اإلخفاء المنصوص عليها في المادة   ،ه عامج وبو 
سوووواء تعلوووا األمووور بوووالظروف  ،ل األحكوووام المقووورر فوووي هوووذا القوووانون مكافحتوووه مجمووو مووون الفسووواد و 

التخفوويا منهووا أو العقوبووات التكميليووة أو المصووادرة أو التقووادم لمشددة أو اإلعفاء من العقوبووات و ا
 .1الشخص المعنوي ساليب التحري الخاصة أو مسمولية  أو أ

عاة الموظف العمومي لإللتزامات المفروضة عليه بمقتضى قانون  الفرع الثاني: عدم مرا

 الوقاية من الفساد ومكافحته

اجبووات أساسووية تتمثوول مكافحتووه علووى الموظووف العمووومي و فووره قووانون الوقايووة موون الفسوواد و 
جوورم اإلخووالل و  ،في التصريح والتصريح الصادق للممتلكات وإخبار السلطات بتعوواره المصووالح

وتعوووووواره   أوال  التصووووووريح الكوووووواذب بالممتلكووووووات التصووووووريح أو بهووووووا موووووون خووووووالل تجووووووريم عوووووودم 
 . ثانيا المصالح
 لممتلكات  با  :عدم التصريح أو التصريح الكاذبأوال

مووووون القوووووانون المتعلوووووا بمكافحوووووة الفسووووواد الموظوووووف العموووووومي بالتصوووووريح  4زموووووت الموووووادة لأ
الشووومون العموميوووة وحمايوووة الممتلكوووات العموميووووة ذلوووك قصووود "ضووومان الشوووفافية فووووي ه، و بممتلكاتووو 

 صون نزاهة األشخاص المكلفين بخدمة عمومية".و 
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 إجراءات ومضمون التصريح بالممتلكات:   – 1
أو  يووتم اكتتوواب التصووريح بالممتلكووات عنوود البوودء فووي الخدمووة .ميعاد التصااريح بالممتلكااات:أ

ذلووك خووالل الشووهر الووذي يعقووب توواريخ تنصوويب الموظووف العمووومي و  ،خابيووةعنوود بدايووة العهوودة االنت 
فووي الذمووة الماليووة يحوودد هووذا التصووريح فووور كوول زيووادة و  ،بدايووة عهدتووه االنتخابيووة أو ظيفتووه فووي و 

عنووود انتهووواء  أو االنتخابيووة كموووا يووتم التصوووريح بالممتلكوووات عنوود نهايوووة العهووودة ، للموظووف العموووومي
 .الخدمة
-9-6الممرخ في  111-04رقم   من القانون العضوي   25نصت المادة    للقضاة،بالنسبة  و 
عنوود التعيووين سوونوات و  5لى أن يجدد التصووريح كوول المتضمن القانون األساسي للقضاء ع  2004

ئف رئووويس محكموووة ووكيووول الجمهوريوووة وقاضوووي التحقيوووا ورئووويس غرفوووة فوووي وظيفوووة نوعيوووة كوظوووا
 نائب عام...ورئيس مجلس و 

المنقولووة التووي عقاريووة و يحتوووي التصووريح جووردا لألمووالك ال:  *ريح بالممتلكات.محتوا التصب
 .2في الجزائر و/أو في الخارج  ،أو أوالده القصر، ولو في الشيوع  يحوزها الموظف العمومي

من قووانون مكافحووة الفسوواد الجهووات التووي   6حددت المادة    الجهات التي تتلقى التصريح:ج.
بة لبوواقي أحالووت بالنسوو و  ،بة لطائفووة موون الموووظفين العموووميينيتم التصريح بالممتلكات أمامها بالنس

 .  3الموظفين إلى نص تنظيمي

 

يتضوومن القووانون ، م2004سووبتمبر سوونة  06، الموافووا لووو ه1425رجووب عووام  21الموومرخ فووي  11-04قووانون عضوووي رقووم  - 1
 .م2004سبتمبر سنة  08، الموافا لو ه1425رجب عام  23، الصادر بتاريخ 57األساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج. العدد 

 .01أنظر الملحا رقم  - *
، يحودد نمووذج م2006نووفمبر سونة  22الموافوا لوو  ه1427المومرخ فوي أول ذي القعودة عوام  414-06مرسوم رئاسي رقم   -  2

 .م2006نوفمبر سنة  22الموافا لو  ه1427، الصادر بتاريخ أول ذي القعدة عام 74كات، ج.رج.ج. العدد التصريح بالممتل
، يحوودد م2006نوووفمبر سوونة  22الموافووا لووو  ه1427الموومرخ فووي أول ذي القعوودة عووام  415-06أنظوور مرسوووم رئاسووي رقووم  - 3

موون القووانون المتعلووا بالوقايووة  06نصوووص علوويهم فووي المووادة كيفيوات التصووريح بالممتلكووات بالنسووبة للموووظفين العموووميين غيوور الم
  .م2006نوفمبر سنة  22الموافا لو  ه1427، الصادر بتاريخ أول ذي القعدة عام 74من الفساد ومكافحته، ج.رج.ج. العدد 
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يكووووون التصووووريح أمووووام الوووورئيس األول  ،01-06موووون القووووانون  6وبموجووووب المووووادة  ،وهكووووذا
لبرلمان ورئيس المجلس الدسووتوري وأعضووائه أعضاء العليا بممتلكات رئيس الجمهورية و للمحكمة ا

لجزائوور والسووفراء والقناصوولة محووافظ بنووك اورئوويس الحكومووة وأعضووائها ورئوويس مجلووس المحاسووبة و 
ي وووة الوطنيووة للوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه بممتلكوووات ويكوووون التصوووريح أموووام اله، والوووالة والقضووواة

 .لمجالس الشعبية المحلية المنتخبةا أعضاءرؤساء و 
 اآلثار القانونية إللزامية التصريح بالممتلكات: – 2
لمووادة المعاقووب عليووه فووي اوهووو الفعوول المنصوووص و  تجااريم عاادم التصااريح بالممتلكااات: –أ 

 .من قانون مكافحة الفساد  36
   :أركان الجريمة   - 1

 : تيةا ركانتقتضي هذه الجريمة توافر األ
 :)الركن الخاص(  صفة الجاني –أ 

بوووالموظف  هنوووا يتعلوووا األمووورو  المقصوووود بوووالركن الخووواص فوووي هوووذه الجريموووة صوووفة الجووواني،
ون المتعلوووا بالوقايوووة مووون لوووم يحووودد القوووان  ،العموووومي الخاضوووع قانونوووا لواجوووب التصوووريح بالممتلكوووات

التصووريح بالممتلكووات، بوول يفهووم موون مكافحتووه قائمووة معينووة للموووظفين الخاضووعين لواجووب الفسوواد و 
مووع و ، يين ملزمووون مبوودئيا بواجووب التصووريحمنه أن كل الموووظفين العموووم 04نص المادة صياغة  

ين الووذين يخضووعون لواجووب التصووريح بالووذكر ف ووة موون الموووظفين العمووومي  06ذلووك خصووت المووادة 
 .1إلى نص تنظيميلت بالنسبة للبقية  أحاو 

 
 

 

الملتقوى الودولي الخوامس ، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفسواد اإلداري فوي الجزائور،  أمام يعيش تمام  -  1
، مووون طووورف مخبووور الحقووووق 2015أفريووول  13/14عشووور حوووول: الفسووواد وآليوووات مكافحتوووه فوووي الووودول المغاربيوووة، المنعقووود يوووومي 

لى حركة التشريع، قسم الحقوق، كليوة الحقووق والعلووم السياسوية، والحريات في األنظمة المقارنة ومخبر أثر اإلجتهاد القضائي ع
 .516، ص. 2016حريات، العدد الثاني، مارس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مداخلة منشورة بمجلة الحقوق وال
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رئوويس الجمهوريووة وأعضوواء البرلمووان ورئوويس مجلووس الدسووتوري  وتشوومل هووذه الف ووة كوول موون 
ورئوويس مجلووس المحاسووبة ومحووافظ البنووك الجزائووري والسووفراء   أعضوواؤهاوأعضاؤه ورئيس الحكومووة و 

 أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.والقناصلة والوالة والقضاة ورؤساء و 
 الركن المادي   -ب  

المتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته،   01-06من القانون رقم    36نص المادة  من خالل  
 يتخذ صورتين هما:  نجد أن الركن المادي لهذه الجريمة 

 اإلخالل الكامل بواجب التصريح:   -
، وفوووي هوووذه الحالوووة ال يقووووم الملوووزم بالتصوووريح بواجوووب التصوووريح متنووواع عووون التصوووريحاإلأي 
 ، وحتى يعد مرتكب لهذه الجريمة البد من تحقا ثالد شروط هي:  أصالبممتلكاته  

 .التصريح بممتلكاتهاكتتاب  إمتناع الموظف الملزم بالتصريح عن القيام ب  -
أن يتم تذكيره بواجووب التصووريح بووالطرق القانونيووة أي بواسووطة محضوور قضووائي أو رسووالة   -

 موصى عليها مع العلم بالوصول.
 .1قوم بذلكمضي مدة شهرين من تذكيره بواجب التصريح دون أن ي  -
 الل الجزئي بواجب التصريح:اإلخ -

ه يوووودلي نوووو باكتتوووواب التصووووريح بممتلكاتووووه ولك ،الصووووورةفووووي هووووذه  ،يقوووووم الموظووووف العمووووومي
 .اطئبتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خ 

 الركن المعنوي:   -ج 
تعتبووور جريموووة عووودم التصوووريح او التصوووريح الكووواذب بالممتلكوووات مووون الجووورائم العمديوووة التوووي 

فووووال تقوووووم الجريمووووة إال إذا تعموووود الموظووووف  ،يتمثوووول فووووي التعموووودالووووذي و ، القصوووود الجنووووائيتتطلووووب 
و أذا كووان عوودم التصووريح إالكوواذب وموون ثووم ال تقوووم الجريمووة   التصريح  و أومي عدم التصريح  العم

 نتيجة إهمال أو ال مباالة. التصريح الكاذب
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يتعلووووا األموووور بصووووور عوووودم  اإلهمووووال السوووويما عنوووودماوموووون الصووووعب الفصوووول بووووين التعموووود و 
 .1التصريح والتصريح غير الكامل والتصريح الخاطئ

إثبووات أن اإلخووالل بواجووب التصووريح كووان  ،فووي كوول األحوووال ،علووى القضوواءمع ذلك يتعين  و 
 متعمدا.
 اإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات:الجزاءات المقررة عن   -ب

  سوونوات 5  أشووهر إلووى خمووس  6علووى هووذا الفعوول بووالحبس موون سووتة   36تعاقووب المووادة 
 .دج500.000إلى   50.000وبغرامة من  

سووواء  تطبا هذه الجريمة بصورتيها مجموول األحكووام المقووررة فووي قووانون الفسوواد،  ،وبوجه عام
التخفوويا منهووا أو العقوبووات التكميليووة موون العقوبووات و لمشووددة أو اإلعفوواء تعلووا األموور بووالظروف ا

 .التقادم أو أساليب التحري الخاصةأو المصادرة أو 
 تعارض المصالح    ثانيا:

 من قانون مكافحة الفساد. 34المعاقب عليه في المادة و هو الفعل المنصوص و 
   تعريف تعارض المصالح: - 1
 :أركان الجريمة - 2

 08 أن المقصووود بتعوواره المصووالح هووو خوورق أحكووام المووادة 34المووادة يستشووف موون نووص 
بووالرجوع إلووى و  ،09تجووريم قوود أشووار خطووا إلووى المووادة الإن كووان نووص و  موون قووانون مكافحووة الفسوواد،

"يلتزم الموظووف العمووومي  :تنص على أنأنها نجد  ،التي يعد خرقها تعارضا للمصالح  08المادة  
التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه مع المصوولحة العامووة أو يكووون ن يخبر السلطة الرئاسة  أب 

 من شان ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي".
 تبعا لذلك تقوم الجريمة على أركان ا تية بيانها.  و 
 

 

 168ي، المرجع السابا، ص. ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. الثانأحسن بو قيعة - 1



 اإلطار العام للتستر على جرائم الفساد                        الفصل األول : 

 

29 

 

 الركن المادي: –أ 
نجوووود أن الووووركن المووووادي لجريمووووة  01-06موووون القووووانون  08و  34اسووووتنادا علووووى المووووادتين  

 تعاره المصالح يتمثل في إتيان الشخص أحد األفعال التالية:
 :وجود الموظف العمومي في وضعية تعارض المصالح -

 .مما يجعل ضبطها أمرا صعبا ،صود يتعاره المصالحقلم يعرف المشرع الم
أن تكوووون للموظوووف العموووومي أنشوووطة أخووورى أو عمووول وظيفوووي  ،المصوووالحيقتضوووي تعووواره 

 ،ي مووع النشوواط العمووومي الووذي يزاولووهأخوور أو اسووتثمارات أو مشوواريع أو موجووودات أو هبووات تلتقوو 
س ممسسووة خاصووة تنشووط فووي نفوو  حوود أبنائووه،أخصوويا أو بواسووطة غيووره أو زوجووه أو ن يمتلووك شأكوو 

روع الووذي و معنيووة بوونفس المشوو أهووا ب التووي يعموول و المصوولحة أالمجووال الووذي تنشووط فيووه الممسسووة 
 .يعمل لصالحه أو من اجله

ن تالقووي المصووالح الخاصووة للموظووف العمووومي مووع المصوولحة أأن يكون من شوو   يقتضي  كما
 يمثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي. أنالعامة 

 :عدم إخبار السلطة الرئا ة -
تقتضي هذه الجريمة أن يخل الموظف العمومي بواجب اإلخبار الذي فرضه عليووه المشوورع 

سوووية األصووول أن يخبووور الموظوووف العموووومي سووولطته الرئا، فمووون قوووانون الفسووواد 08بموجوووب الموووادة 
 ذا اخبر السلطة العليا.إالمباشرة و لكن ال حرج عليه  

ي فووره فيوووه ح بالممتلكووات الووذخالفووا للتصوووري  ،ان المشوورع لووم يحووودد طريقووة اإلخبووارإذا كوو و 
مووع ذلووك فموون الجووائز أن يووتم تابووة علووى األقوول موون اجوول اإلثبووات و فاألصوول أن يووتم ذلووك ك ،الكتابووة

 .1شفاهة ثم تثبيته كتابه  اإلخبار،
 الركن المعنوي: –ب  

 تعتبر جريمة تعاره المصالح من الجرائم العمدية التي تقتضي توافر القصد الجنائي.
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 :قمع الجريمة - 3
  2  أشووهر إلووى سوونتين  6علووى التعووره المصووالح بووالحبس موون سووتة   34تعاقووب المووادة 
 دج.200.000إلى   50.000سنوات وبغرامة من  

سووواء تعلووا  تطبا على هذه الجريمة مجمل األحكام المقررة في قووانون الفسوواد،  ،وبوحه عام
التخفيووووف منهووووا أو العقوبووووات التكميلووووة أو العقوبووووات و لمشووووددة أو اإلعفوووواء موووون األموووور بووووالظروف ا

 .المصادرة أو التقادم أو أساليب التحري الخاصة
 التمويل الخفي لألحزاب السياسية الفرع الثالث: 

 من قانون مكافحة الفساد 39المعاقب عليه في المادة وهو الفعل المنصوص و 
   التمويل الخفي لألحزاب السيا ية  جريمةأوال: عناصر 

  :  المستفيد من الفعل المجرم - 1
المتضووومن  091-97مووون األمووور رقوووم  02وقووود عرفتوووه الموووادة ، ويتمثووول فوووي حوووزب سياسوووي

فنصووووت علووووى أن الحووووزب  ،بوووواألحزاب السياسووووية موووون خووووالل الهوووودفالقووووانون العضوووووي المتعلووووا 
سوولمية موون خووالل جمووع لسياسووية بوسووائل ديمقراطيووة و السياسووي" يهوودف إلووى المشوواركة فووي الحيوواة ا

 المواطنين الجزائريين حول برنامت سياسي دون ابتغاء هدف يدر ربحا".
 :الفعل المجرم - 2

عملية :عنصوورين إلووىيتحلوول هووذا الفعوول و  ،لحووزب سياسووي تمويوول خفيووةالويتمثوول فووي عمليووة 
 .التمويل المخالف للقانون وإخفاء هذه العملية

لتووي تحكووم تمويوول األحووزاب يتمثوول فووي مخالفووة النصوووص ا: المخااالف للقااانون  التموياال - أ
منووه  27تحديوودا المووادة و  ،عضوووية المتعلووا بوواألحزاب السياسووية، وعلووى رأسووها القووانون الالسياسووية

وموون الهبووات والوصووايا  يتم تمويل نشاط الحووزب موون اشووتراكات أعضووائه أوال،  هالتي تنص على أن 

 

، يتضمن القانون العضوي المتعلا م1997مارس سنة  06الموافا لو  ه1417شوال عام  27ممرخ في    09-97أمر رقم    -  1
 . م1997مارس سنة  06الموافا لو  ه1417شوال عام  27الصادر في 12ج.ر.ج.ج. العدد  باألحزاب السياسية،
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لمكلفووة بالداخليووة ويبوورر مصوودرها علووى أن يصوورت بهووا إلووى الوووزارة ا ،والتبرعات من مصدر وطنووي
 .1ن يتلقى الحزب مساعدات من الدولةكما يحتمل أ،  وطبيعتها وقيمتها

مباشوورة  يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى، ،موال الصادرة عن الجهات المذكورةعدا األو 
ي شووكل أوبوو  ،و أجنبيووةأوطنيووة  ،تكانوو و ماديووا موون أي جهووة أدعمووا ماليووا  ،آو بصووفة غيوور مباشوورة

كووون للحووزب عائوودات توورتبط غيوور انووه موون الجووائز أن ت ، عليووه أي نشوواط تجوواري  كمووا يحظوور،2ناكوو 
بيووع  هذه العائدات نجوود تلووك الناتجووة عوونيل ب ومن ق  ،3ستثمارات غير تجاريةناتجة عن ابنشاطه و 

 جريدة أو مجلة أنشاها الحزب.
مووووون القوووووانون  32و  31و  27المجووووورم بمخالفوووووة أحكوووووام الموووووواديقووووووم العنصووووور األول للفعووووول 

كمووا لووو تلقووى الحووزب هبووات وتبرعووات موون مصوودر وطنووي  ،لعضوووي المتعلووا بوواألحزاب السياسوويةا
أو قوووام بنشووواط  ،أو تلقوووي أموووواال مووون الخوووارج ،ا إلوووى الووووزارة المكلفوووة بالداخليوووةدون التصوووريح بهووو 

 تجاري.
أي  ،تووتم عمليووة التمويوول بصووفة خفيووةأن لقيووام هووذه الجريمووة يشووترط : إخفاااء العمليااة - ب

 31و  27هووذا يجرنووا إلووى التسوواؤل حووول عمليووات التمويوول التووي تووتم بمخالفووة أحكووام المووواد و ، سوورا
ن يتلقووى أكوو  ،علنيووةغيوور أنهووا تووتم فووي  ،لعضوووي المتعلووا بوواألحزاب السياسوويةموون القووانون ا 32و 

إلجووراءات المصوورفية حزب مبالغ مالية موون مصوودر أجنبووي عوون طريووا تحويوول بنكووي عووادي وفووا ا
 فهل تقوم الجريمة في هذه الصورة أو تنتفي لغياب عنصر اإلخفاء؟  ،  المعمول بها

جريمووة  تنتفووي ،فووي هووذه الحالووةكووان جووواب الوودكتور أحسوون بوسووقيعة علووى هووذا السوومال بووأن 
مووون قووانون مكافحوووة  39المعاقوووب عليهووا فوووي المووادة الخفوووي لحووزب سياسوووي المنصوووص و مويوول الت 
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ياسووي بطريقووة غيوور شوورعية جريمووة تمويوول حووزب س ،تقوم بالمقابوولو   الفساد لغياب عنصر اإلخفاء،
 .1لعضوي المتعلا باألحزاب السياسيةمن القانون ا 41المعاقب عليها في المادة المنصوص و 
 يل الخفي لالحزاب السياسيةالتمو   جريمةقمع ثانيا:  

موووون قووووانون مكافحووووة الفسوووواد علووووى التمويوووول الخفووووي لألحووووزاب السياسووووية  39تعاقووووب المووووادة 
 .دج  1.000.000الى  200.000رامة من  بغ  سنوات و 10  أي عشرة  2ن سنتين بالحبس م

المووادة تطبا عليووه العقوبووات المقووررة للشووخص المعنوووي فووي  ،الجاني شخصا معنويا  أن  إذاو 
 هي:من قانون العقوبات و   مكرر  18
أي  موورات الحوود األقصووى للغرامووة المقووررة للشووخص الطبيعووي، 05غرامووة تسوواوي موون موورة إلووى  •

 دج.  5.000.000الى   1.000.000غرامة من  
موون  مكوورر 18موون المووادة  02واحدة أو أكثر من العقوبات ا تية المنصوص عليها في الفقرة  •

اإلقصووواء مووون  ،سووونوات 05وز غلوووا الممسسوووة لمووودة ال تتجوووا ،حووول الشوووخص المعنووووي  ق.ع.:
 الصفقات العمومية ...

موون قووانون الوقايووة  39تطبا على هذه الجريمة المنصوص عليهووا فووي المووادة   ،و بوجه عام
تعلوووا األمووور بوووالظروف  سوووواء مكافحتوووه مجمووول األحكوووام المقوووررة فوووي هوووذا القوووانون،مووون الفسووواد و 

التخفوويا منهووا أو العقوبووات التكميليووة أو المصووادرة أو التقووادم ت و لمشددة أو اإلعفاء من العقوبوواا
 أو أساليب التحري الخاصة أو مسمولية الشخص المعنوي.  

لعضوووي المتعلووا بوواألحزاب ويجوووز أن تطبووا هووذه الجريمووة العقوبووات المقووررة فووي القووانون ا
التووي نصووت  ومكافحتووه الفسووادالوقايووة موون موون قووانون  39 موون المووادة كما يستشف ذلووك  ،السياسية

على أن العقوبات المقررة في هذا القانون تطبا دون اإلخالل باألحكام الجزائية السارية المفعووول 
 .المتعلا بتمويل األحزاب السياسية
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 عرقلة البحث عن الحقيقة الثاني:  المطلب 

أهوووم واخطووور صوووور التسوووتر علوووى جووورائم  إن عرقلوووة البحوووث عووون الحقيقوووة تعتبووور مووون إحووودى
يكوووون الغوووره منهوووا تظليووول وعرقلوووة القضووواء مووون  األفعوووالالفسووواد، إذ تقووووم علوووى مجموعوووة مووون 

 الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
عوون بوواقي جوورائم  -التووي تشووكل صووور إعاقووة البحووث عوون الحقيقووة–تتميووز جوورائم هووذه الجوورائم 

 .1جاني صفة معينةالفساد في كونها ال تشترط في ال
 إعاقة السير الحسن للعدالة  الفرع األول:

 أوال: صور إعاقة السير الحسن للعدالة
 موون قووانون مكافحووة الفسوواد، 44المعاقووب عليووه فووي المووادة يأخذها هذا الفعل، المنصوص و و 

 ثالد صور:
 حمل الغير على اإلدالء بشهادة زورا أو عدم اإلدالء بشهادته   - 1

 تقوم هذه الصور على العناصر ا تية بيانها:  
مال وسوووائل ذكرتهوووا اسوووتع األولوووىفوووي فقرتهوووا  44تشوووترط الموووادة  الو اااائل المساااتعملة: -أ 

   :و هي نوعان  ،على سبيل الحصر
و الرعوووووب فوووووي نفوووووس الشوووووخص  و يقصووووود بالترهيوووووب بثوووووث الخووووووف :و اااااائل ترهيبياااااة -

 الترهيب.  أو التهديد   أو   أي الضرب و التعدي، تتمثل في استخدام القوة الجسدية، و المستهدف
قوود و  ،ل أو بأي عمل أخر من أعمووال العنووفالقت ب التهديد قد يكون باستعمال العنف كتهديد و 

 .العمل أو بالنقل إلى مكان أخر  يكون بالطرد مثال من
 .ية غير مستحقة أو عرضها أو منحهافتتمثل في الوعد بمز   :و ائل الترغيبية -

 ويكون مسعى الفاعل من إستخدام هذه الوسائل هو بلون إحدى األهداف ا تية:
 .إجراء يتعلا بإحدى جرائم الفساد اإلدالء بشهادة زور في •
 .منع اإلدالء بالشهادة في إجراء يتعلا بإحدى جرائم الفساد •
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 1.اء يتعلا بارتكاب جريمة من جرائم الفسادمنع تقديم األدلة في إجر  •

 عرقلة  ير التحريات    ثانيا:
   :تقتضي الجريمة في هذه الصورة توافر العناصر ا تية

، تتمثوول فووي القوووة ذه الصووورة اسووتخدام وسووائل ترهيبيووةتقتضووي هوو  ا ااتخدام و ااائل ترهيبيااة: - 1
 .2الترهيب  أو التهديد    أو الجسدية 

يتمثوول فووي عرقلووة سووير التحريووات الجاريووة بشووان و   ا ااتخدام الو ااائل الماا كورة:غرض من  ال  -  2
 المشكلة لجرائم الفساد.  األفعالفعل من  

المعلومااات يئااة الوينيااة للوقايااة ماان الفساااد ومكافحتااه بالوثااائ  و رفااض تزويااد اله ثالثااا:
 المطلوبة

الهي ووة الوطنيووة للوقايووة قبوول الخوووه فووي شوورت وتبيووان عناصوور وأركووان جريمووة رفووا تزويوود 
من الفساد ومكافحتووه بالوثووائا والمعلومووات المطلوبووة، وجووب أوال دراسووة الزاميووة تزويوود الهي ووة بهووذه 

 الوثائا، إلى جانب تحديد طبيعة هذه الوثائا والمعلومات.
موون قووانون الوقايووة موون الفسوواد  21تجيووز المووادة :ح  الهيئااة فااي يلااب المعلومااات والوثااائ   -  1
م التووي تضووطلع بهووا هووذه افووي إطووار المهوو  مكافحتووه،ي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد و مكافحتووه للهو 

الهي ووات أن تطلووب موون اإلدارة والممسسووات و  ،01-06موون القووانون  20نص المووادة الهي ووة وفقووا لوو 
التابعة للقطاع العام أو الخاص ومن كل شووخص طبيعووي أو معنوووي أخوور أيووة وثووائا أو معومووات 

 دة في الكشف عن أفعال الفساد.تراها مفي 
اضوووطالع الهي وووة علوووى نجووودها تووونص  07و  04سووويما الفقووورتين ال 20وبوووالرجوع إلوووى الموووادة 

أعمووال الفساد،السوويما  ساهم في الكشف عوونت غالل كل المعلومات التي يمكن أن است بمهام جمع و 
اد  جوول تقوووديم الممارسووات اإلداريووة عوون عواموول الفسوو البحووث فووي التشووريع والتنظوويم واإلجووراءات و 
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التحووري فووي وقووائع ذات عالقووة ة بالنيابووة العامووة لجمووع األدلووة و كما لها االستعان   توصيات إلزالتها،
 بالفساد. 
الوثووائا التووي يجوووز لووم يحوودد المشوورع طبيعووة المعومووات و   :يبيعة المعلومات والوثااائ   -  2

المعلومووات تكووون هووذه الوثووائا و فووي ذلووك هووو أن قيووده الوحيوود و   ،طلبها وتوورك تقووديرها للهي ووة نفسووها
 مفيد. تراه ما    تقدير  لهذه النقطة فللهي ة  وحتى بالنسبة مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد،

طلبووا  وجووود قضووي الوورفاي  :ة بالمعلومااات والوثااائ  المطلوبااةرفااض تزويااد الهيئاا جريمااة 
كمووا تقوووم  ،فووي الوورد إن كووان هووذا الوورد ايجابيووافووال تقوووم الجريمووة لمجوورد التووأخر  ،مسووبقا وردا سوولبيا

ن الصووعب أن إن كووان موو ويشترط أن يكون الوورفا متعموودا و ،  لجريمة في حالة االمتناع عن الردا
 .1إال إذا اعتبرنا ذلك رفضا مبررا  ،نتصور رفضا غير متعمد

الت التووي يكووون فيهووا يثار التساؤل حول الحاهنا و   كما يشترط أن يكون الرفا غير مبرر،
التحقيووا التحريووات و  يةر فهوول التووذرع مووثال بالسوور المهنووي أو بالسوور البنكووي أو بسوو ، الوورفا مبووررا

 الوثائا المطلوبة ؟  ر رفا تزويد الهي ة بالمعلومات و يبر 
، أولهموووا كوووون الموووادة باإليجووواب لسوووببين السووومال أجووواب الووودكتور أحسووون بوسوووقيعة علوووى هوووذا

ع. تلزم األشخاص الممتمنين بحكم المهنووة أو الوظيفووة الدائمووة أو الممقتووة بكتمووان السوور .ق  301
علووى  ق.ا.ج. 11هو نفس االلتزام الذي تفرضه المووادة و   ،هني ما لم يرخص لهم القانون بذلكالم

 التحقيا.جراءات التحري و كل من ساهم في إ
مكافحته ال يتضوومن حكمووا يفيوود الوقاية من الفساد و ي كون قانون أما السبب الثاني فيكمن ف

ي ووة الوطنيووة للوقايووة موون التحقيووا فووي مواجهووة الهبالسوور المهنووي أو بسوور التحريووات و   بعدم االعتداد
تبيووويا األمووووال وتمويووول  المتعلوووا بالوقايوووة مووون 01-05 قوووانون لهوووذا خالفوووا لو  ،الفسووواد ومكافحتوووه

نوووه علوووى عوودم االعتوووداد بالسوور المهنوووي او السووور م 22مكافحتهموووا الووذي نصوووت المووادة اإلرهوواب و 
 المتمثلة في خلية معالجة االستعالم المالي.  ،لبنكي في مواجهة الهي ة المتخصصةا
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الوثووائا المطلوبووة ال صوولة لهووا بأعمووال مبووررا أيضووا لووذا كانووت المعلومووات و يكووون الوورفا و 
 فعال الفساد.الفساد أو إذا كانت ليشت من شانها أن تفيد الهي ة في الكشف عن أ

 .1في كل األحوال يرجع للقاضي الجزائي تقدير ما إذا كان الرفا مبررا أو غير مبررو 
 البالغ الكيديالفرع الثاني: 

لا بجرائم الفسوواد ضوود كل ابلغ عمدا السلطات المختصة ببالن كيدي يتع  46المادة  تعاقب  
جوانبهووا مووع الوشوواية الكاذبووة المنصوووص تتفا جريمة البالن الكيوودي فووي بعووا ،  شخص أو أكثر

 ،وتختلووف فووي بعووا جوانبهووا ،بل وتلتقووي معهووا أحيانووا من قانون العقوبات 300عليها في المادة  
 كما سنري فيما يأتي.

 أوال: عناصر جريمة البالغ الكيدي
   تقتضي هذه الجريمة توافر العناصر ا تية:

تنسووب وقووائع وهميووة لشووخص أو تقوودم أدلووة ن أوهو بالن غيوور صووحيح كوو   :أبالغ كاذب  -  1
 .ة عنها أو اصطناع مثل هذه األدلةكاذب 

المقصووود بهووا السوولطات القضووائية أو وهووي السوولطات المختصووة و : الجهة المبلغ إليهااا  -  2
باعتبووار أن السوولطات  مصووالح الشوورطة القضووائية أو السوولطة الرئاسووية للمبلووغ ضووده، إلداريووة أو ا

قيووا ضوود المبلووغ ضووده اتخوواذ توودابير زجريووة ضووده وأن السوولطة األخيوورة صووالحيتها التح األولى من  
 .اتخاذ تدابير تأديبية ضده اله

فووي القووانون الوقايووة موون  يجووب أن يتعلووا الووبالن موون الجوورائم الووواردة :موضااوع الاابالغ - 3
 مكافحته.الفساد و 
الووبالن علووى نيووة تنطوووي عبووارة " الكيوود" التووي وصووف بهووا : نية اإلضاارار بااالمبلغ ضااده  -  4

مووا بعوودم هووذا يقتضووي بالضوورورة أن يكووون المبلووغ عالبووالمبلغ ضووده واإلضوورار بووه و  يقوواعمبنيووة لت
 .صحة الواقعة المبلغ عنها
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 عدم اإلبالغ عن الجرائم الفرع الثالث:

يمووة كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمووة أو الممقتووة بوقوووع جر   47تعاقب المادة  
 .لسلطات المختصة في الوقت المالئملم يبلغ عنها االجرائم الفساد و أو أكثر من  

 أوال: عناصر جريمة عدم اإلبالغ عن الجرائم
صووفة الجوواني، وقوووع  تقتضي جريمة عدم اإلبالن عن الجرائم الفساد توافر العناصر ا تيووة:

 جريمة من جرائم الفساد، االمتناع عن إبالن السلطات المختصة عنها.
دم اإلبوووالن عووون الجنايوووة المنصووووص ل عناصووورها موووع جريموووة عووو جووو الجريموووة فوووي  تتفوووا هوووذه

 .1من قانون العقوبات 181في المادة المعاقب عليها  و 
   :ة الجانيصف - 1

إال انووه حصوور  "،أشووار إلووى "كوول شووخص لووم يشووترط المشوورع أن يكووون الجوواني موظفووا حيووث
 بارتكاب جريمة من جرائم الفساد.الجريمة في شخص الذي يعلم بحكم مهنته أو وظيفته  

وظيفتووه ارتكوواب بحكووم يعلووم  ،وهووو الووراجح  فموون الجووائز أن يكووون الجوواني موظفووا،على ذلك  و 
 .الفساد في الممسسة التي يعمل بهاجريمة من جرائم  

موووور يتعلووووا هنووووا أساسووووا بووووالموثقين األو  ،الجريمووووة بحكووووم المهنووووة قوووود يكووووون العلووووم بارتكووووابو 
اجوووب ذلك قووود فوووره علوووى الموظوووف العموووومي ومووون فوووي حكموووه و المشووورع بووو ن أوكووو ، والمصووورفيين

 اإلبالن عن جرائم الفساد التي يعلم بها بحكم وظيفته أو مهنته.
 :وقوع جريمة من جرائم الفساد - 2

ا كووان نوعهووا يوو ائم التووي وردت فووي قووانون الفسوواد أتنطبووا جريمووة عوودم الووبالن علووى كوول الجوور 
علمووا أن جوورائم  ،ي الجوورائم التووي يجووب التبليووغ عنهووامعينووا فوو  فووال يشووترط المشوورع وصووفا ،وطبيعتهووا

الجريمووووة عوووون الجريمووووة المنصوووووص عليهووووا فووووي المووووادة هووووذه هووووذا مووووا يميووووز الفسوووواد كلهووووا جوووونح، و 
 .2عدم البالن عن جريمة وصفها جنايةق.ع. التي تشترط أن يكون  181
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   :االمتناع عن إبالغ السلطات المختصة - 3
لطات التووي تخووتص بالبحووث والكشووف عوون جوورائم الفسوواد بالسوولطات المختصووة السوو يقصوود و  
عوووالوة علوووى  ،األمووور أساسوووا بالسووولطات القضوووائية ومصوووالح الشووورطة القضوووائيةيتعلوووا و  ،وقمعهوووا

ي ة الوطنية للوقاية من الفسوواد ومكافحتووه التووي موون صووالحيتها جمووع حتى الهالسلطة اإلدارية بل و 
تقوووم الجريمووة باتخوواذ و ، في الكشف عن أعمووال الفسووادمكن أن تساهم استغالل المعلومات التي ي و 

موقفووووا سوووولبيا يتمثوووول فووووي عوووودم إبووووالن السوووولطات  ،و مهنووووتهمأبحكووووم وظيفووووتهم  الملووووزمين بووووالتبليغ،
 و مهنتهم.أة بوقوع جريمة من جرائم الفساد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم  المذكور 
 :ميعاد عدم اإلبالغ - 4

اكتفووى بووالقول "فووي الوقووت المالئووم"، وعوودا معينووا لتبووالن عوون الجريمووة و المشوورع ملووم يحوودد 
موون قووانون العقوبووات بخصوووص جريمووة عوودم التبليووغ عوون جنايووة التووي  181علووى خووالف المووادة 

 .1اشترطت أن يكون التبليغ عنها فورا
 العقوبات المقررة لعرقلة البحث عن الحقيقة في مختلف صورها  

ات علووى كافووة صووور عرقلووة  البحووث عوون الحقيقووة المنصوووص عليهووا فووي تطبووا نفووس العقوبوو 
 من قانون مكافحة الفساد.  47الى 44المواد 

 أوال: العقوبات األصلية
صووور عرقلووة البحووث عوون موون قووانون الفسوواد علووى مختلووف  47الووى 44 موون تعاقووب المووواد

إلووووى  50.000بغرامووووة موووون و    سوووونوات5  أشووووهر إلووووى خمووووس  6الحقيقووووة بووووالحبس موووون سووووتة  
 دج.  500.000

 ثانيا: العقوبات التكميلية  
وبوجووه ،  50لباقي جرائم الفسوواد  المووادة  م العقوبات التكميلية المقررتطبا على هذه الجرائ 

علووا بتجميوود العائوودات اإلجراميووة والحجووز والمصووادرة والمشوواركة تخضووع هووذه الجوورائم فيمووا يت  ،عووام
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لتعوواون القضووائي ااون الوودولي واسووترداد الموجووودات و التعوو كووذا فووي مجووال ار الفسوواد و أثوو والشووروع و 
 األحكام المقررة لباقي جرائم الفساد.لنفس اإلجراءات والتدابير و 

تسوووري علوووى هوووذه الجووورائم األحكوووام العاموووة  ،وبخصووووص تقوووادم الووودعوى العموميوووة والعقوبوووة
 .1ةالمنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائي 
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إن اإلسووتراتيجية الوطنيووة المعتموودة موون طوورف المشوورع الجزائووري للتعاموول مووع ظوواهرة الفسوواد، 
تقوووم علووى إعطوواء األولويووة للوقايووة ثووم المكافحووة كووإجراء أخيوور، والوودليل علووى ذلووك تسوومية القووانون 

بقووووانون الوقايووووة موووون الفسوووواد ومكافحتووووه والووووذي جوووواء فيووووه مصووووطلح الوقايووووة سووووابقا  01-06رقووووم 
 مكافحة.لمصطلح ال

لكوون فووي كثيوور موون األحيووان قوود تعجووز التوودابير الوقائيووة فووي الحوود موون الفسوواد المتفشووي فووي 
مختلووف القطاعووات بوول تعتموود باألسوواس علووى توودابير قمعيووة وردعيووة يووتم اللجوووء إليهووا كحوول أخيوور 

 إلجتثاد الفساد ومكافحته وهذا بعد فشل الوسائل الوقائية في التعامل مع هذه ا فة.
القانونيووة لمكافحووة الفسوواد فووي الجزائوور تتمثوول باألسوواس فووي ا ليووات الجزائيووة والتووي وا ليووات 

كموووا ال ننسوووى  ،1بالشوووا الموضووووعي أو اإلجرائوووي األمووورجووواء بهوووا المشووورع الجنوووائي سوووواء تعلوووا 
مساهمة ا ليات الممسساتية واألجهزة الرقابية المتعددة في مكافحة التستر على جرائم الفساد فووي 

 وفي هذا الفصل تفصيل لذلك.مختلف صوره، 
ا ليوووات  تسوووتدعي هوووذه الدراسوووة تقسووويم الفصووول إلوووى مبحثوووين، حيوووث يشووومل المبحوووث األول

م الفسوواد، وذلووك موون خووالل تحديوود السياسووة العقابيووة القانونيووة المنتهجووة لمكافحووة التسووتر علووى جوورائ 
التسوووتر علوووى جووورائم الفسووواد أو بعبوووارة أخووورى تبيوووان القواعووود حاربوووة للمشووورع الجزائوووري فوووي مجوووال م

هوووذا مووون جهوووة، أموووا  ،فوووي مكافحوووة الفسووواد 01-06 رقوووم الموضووووعية للسياسوووة الجنائيوووة للقوووانون 
للتصووودي  المنتهجوووة ا ليوووات اإلجرائيوووةيووود الثووواني فهوووو تكملوووة لموووا سوووبقه، فوووال بووود مووون تحد المطلوووب

 .لمظاهر التستر على جرائم الفساد
المختصووة فقد خصص قصوورا لتبيووان دور ا ليووات الممسسوواتية   ،المبحث الثاني  في حين أن

كية منهووووا أي القضوووواء وهووووو صوووواحب ي ، سووووواء الكالسوووو فووووي مكافحووووة التسووووتر علووووى جوووورائم الفسوووواد
الممسسوووات المسوووتحدثة بموجوووب قووووانين خاصوووة، ونخوووص  أو اإلختصووواص فوووي ردع المجووورمين، 

 .المتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06بالذكر تلك التي جاء بها القانون رقم 
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 : اآلليات القانونية المنتهجة لمكافحة التستر على جرائم الفساداألولالمبحث 

السياسووة الجنائيووة التووي إتبعهووا المشوورع الجزائووري فووي التعاموول مووع الفسوواد، يمكوون تقسوويمها إن 
إلوووى محوووورين، األول موضووووعي والثووواني إجرائوووي، حيوووث قوووام المشووورع فوووي الجانوووب األول بتجوووريم 

المتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد  01-06غالبية أفعال الفساد ضوومن قووانون مسووتقل وهووو القووانون رقووم 
عوودل والمووتمم، أمووا فووي الثوواني فقوود بووين اإلجووراءات الواجووب إتباعهووا لوضووع حوود لهووذه ومكافحتووه الم

 .1الجرائم، خاصة ما تعلا منها بالتستر على جرائم الفساد
المطلب األول: السياسة العقابية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة التستر على جرائم 

 الفساد

ن الفسوواد ومكافحتووه إعووادة تنظوويم السياسووة المشوورع الجزائووري بموجووب قووانون الوقايووة موو  تووولى
 العقابية المقررة لجرائم الفساد بصفة عامة.

ومن المظاهر التي تميز هذه السياسة تشديد العقوبات المقررة بالنسبة لهووذه الجوورائم، فتوورجم 
ذلوووك مووون خوووالل التعوووديالت التوووي مسوووت العقوبوووات الخاصوووة بمختلوووف صوووور التسوووتر علوووى جووورائم 

سياسووة التجنوويح المتبعووة فووي هووذا القووانون، والمجسوودة بتقريوور عقوبووة الحووبس والغرامووة الفساد، فوورغم  
محوول عقوبووة السووجن، إال أنووه شوودد فيهووا لتصوول درجووة العقوبووات المقووررة للجنايووات  الفوورع األول ، 

 ومن جهة أخرى تنوعت الجزاءات المقررة لهذه الجرائم  الفرع الثاني .
 العقوبات المقررة لصور التستر على جرائم الفسادالفرع األول: التشديد في 

عنوود مظوواهر التشووديد فووي العقوبووات المقووررة لجوورائم التسووتر علووى تم الوقوف ي في هذا الفرع س
 الفساد، وكذا مدى خضوعها لألحكام القانونية المتعلقة بالتشديد والتخفيف في العقوبات.

 على جرائم الفسادأوال: مظاهر التشديد في العقوبات المقررة للتستر  
إختووار المشوورع الجزائووري التشووديد فووي العقوبووة المقووررة لهووذه الجوورائم بغووره الحوود منهووا وقمووع 

هوووو تجنيحوووه  01-06مرتكبيهوووا، وذلوووك رغوووم تبنيوووه لسياسوووة التجنووويح، فوووأهم موووا ميوووز القوووانون رقوووم 
لجميووع الجوورائم الووواردة بووه، وإسووتقالله عوون قووانون العقوبووات والخووروج عوون القواعوود العامووة، إال أنووه 
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صاحب ذلك بالتشديد في العقوبات، فما يمكن مالحظته إبتداء علووى هووذا القووانون هووو تخليووه عوون 
ده بووالتمييز بووين وهووو مووا يمكوون الوقوووف عنوو العقوبات الجنائية واسووتبدالها بعقوبووات جنحيووة مغلظووة،  

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي وتلك المقررة للشخص المعنوي.
  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:   – 1

لقووود حوووددنا فوووي الفصووول األول العقوبوووات المقووورة لكووول صوووورة مووون صوووور جووورائم التسوووتر علوووى 
الل قوووانون الفسووواد، و مووون خاللهوووا نجووود أنوووه سوووعيا مووون المشووورع لقموووع هوووذه الجووورائم، وضوووع مووون خووو 

الوقايووة موون الفسوواد ومكافحووة مجموعووة موون العقوبووات األصوولية المقووررة للشووخص الطبيعووي والتووي 
تتووراوت مووا بووين الحووبس والغرامووة الماليووة، غيوور أنهووا جوواءت مشووددة مقارنووة بتلووك المقووررة للجوونح فووي 

 .1قانون العقوبات
 العقوبات المقررة للشخص المعنوي: – 2

رصد المشرع للشخص المعنوي المدان في إحدى جرائم الفساد، عقوبة أصلية وحيدة تتمثوول 
 األولى من ق.ع.ج.  في فقرتها  2مكرر 18في الغرامة، وهذا ما نصت عليه المادة 

وسووبب تخصوويص عقوبووة أصوولية وحيوودة وهووي الغرامووة علووى الشووخص المعنوووي دون العقوبووة 
 لسالبة للحرية هو راجع للطبيعة الخاصة للشخص المعنوي والتي تحول دون ذلك.ا

أمووووا سووووبب التشووووديد فووووي الغرامووووة فيعووووود لكووووون أن المشوووورع قوووود حوووواول الموازنووووة بووووين عقوبووووة 
الشوووخص الطبيعوووي المووودان فوووي جووورائم الفسووواد، والتوووي تتمثووول فوووي عقووووبتين إحوووداهما سوووالبة للحريوووة 

 

، الملتقووى الوودولي الخووامس عشوور حووول: الفسوواد 06/01، السياسووة العقابيووة لمكافحووة الفسوواد وفقووا لألموور رقووم ورديااة فتحااي - 1
، موون طوورف مخبوور الحقوووق والحريووات فووي األنظمووة 2015أفريوول  13/14وآليووات مكافحتووه فووي الوودول المغاربيووة، المنعقوود يووومي 

الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعوة محمود خيضور،  المقارنة ومخبر أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم
 .337ص. .2016بسكرة، مداخلة منشورة بمجلة الحقوق والحريات، العدد الثاني، مارس، 

العقوبوات التوي تطبوا علوى الشوخص المعنووي فوي موواد "مكرر في فقرتها األولى من ق.ع.ج. علوى أنوه: "  18تنص المادة    -  2
 والجنح هي:الجنايات 

  موورات الحوود األقصووى للغرامووة المقووررة للشووخص الطبيعووي فووي القووانون الووذي 05  إلووى خمووس  01الغرامووة التووي تسوواوي موورة   -
 ".يعاقب على الجريمة
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مووا كانووت األولووى ال يمكوون تطبيقهووا علووى الشووخص المعنوووي، فووإن واألخوورى تمووس ذمتووه الماليووة، ول
من مقتضيات مبدأ المساواة ضرورة مضاعفة مبالغ الغرامة المحكوم بها على الشووخص الطبيعووي 

    .1حتى يكون هناك نوع من التوازن في العقاب
 ثانيا: إخضاع جرائم التستر على مظاهر الفساد للظروف المشددة والمخففة

قووانون الوقايووة موون الفسوواد وكافحتووه جوونح الفسوواد بعقوبووات متميووزة بتغليظهووا وهووذا لقوود خووص 
مكوون  ، كمووا2والوودولي راجووع لخطووورة هووذا النوووع موون اإلجوورام وآثوواره الوخيمووة علووى الصووعيد الوووطني

القاضي من إستعمال سوولطته التقديريووة فووي تقريوور العقوبووة المناسووبة ضوومن الحوودود المقووررة قانونووا، 
وبالمقابووول، أقووور إمكانيوووة التشوووديد لهوووذه العقوبوووات رغوووم تغليظهوووا متوووى تووووفرت الظوووروف غيووور انوووه 

 المقررة لذلك، كما تخضع أيضا للظروف المخففة والمعفية كغيرها من جرائم القانون العام.
 الظروف المشددة:   – 1

إلووى من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتووه ظووروف موون شووأنها أن توومدي   48أوردت المادة  
إذا كووان مرتكووب جريمووة أو أكثوور موون الجوورائم المنصوووص " :تشووديد العقوبووة المقووررة لجوورائم الفسوواد

عليهووا فووي هووذا القووانون قاضوويا أو موظفووا يمووارس وظيفووة عليووا فووي الدولووة أو ضووابطا عموميووا أو 
عضو في الهي ة أو ضبطا أو عون شوورطة قضووائية، أو مموون يمووارس بعووا صووالحيات الشوورطة 

  20  سوونوات إلووى عشوورين  10موظووف أمانووة ضووبط، يعاقووب بووالحبس موون عشوور   القضووائية أو 
 سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة".

 الظروف المخففة والمعفية: – 2

الفاعوول أو الشووريك الووذي سوواعد بعوود مباشوورة إجووراءات المتابعووة يسووتفيذ موون األعووذار المخففووة 
المتووابعين بإرتكووابهم جوورائم الفسوواد المنصوووص فووي القووبا علووى شووخص أو أكثوور موون األشووخاص 

 

 .343، المرجع السابا، ص. وردة فتحي - 1

، وزارة 60القوانون الودولي، نشورة القضواة، العودد ، الوقاية من الفساد ومكافحتوه فوي التشوريع الجزائوري علوى ضووء هالل مراد  -  2
 .98العدل، الجزائر، ص. 
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، كذلك يستفيذ من العذر المعفي من العقوبووة الفاعوول أو الشووريك الووذي بلووغ 1عليها في هذا القانون 
السووولطات اإلداريوووة أو القضوووائية أو الجهوووات المعنيوووة كمصوووالح الشووورطة القضوووائية عووون الجريموووة 

أنووه يشووترط أن يووتم التبليووغ قبوول مباشوورة  وسوواعد علووى الكشووف عوون مرتكبيهووا وعلووى معوورفتهم، علووى
موون قووانون  49إجراءات الدعوى أي قبل تحريك الوودعوى العموميووة طبقووا للفقوورة االولووى موون المووادة 

 .2الوقاية من الفساد ومكافحته
 الفرع الثاني: تنوع الجزاءات المقررة لقمع التستر على جرائم الفساد

المقوووررة لمرتكوووب جووورائم التسوووتر علوووى جووورائم الفسووواد، أحووواط إلوووى جانوووب العقوبوووات األصووولية 
المشرع فووي هووذا القووانون الخوواص بجووزاءات أخوورى موون شووأنها أن تسوواهم فووي القضوواء علووى أسووباب 
إرتكووواب هوووذه األفعوووال والحيلولوووة دون تحقيوووا غايووواتهم، ومهوووا موووا ينووودرج فوووي العقوبوووات التكميليوووة، 

البوووراءات واإلمتيوووازات ل العقوووود والصوووفقات و إبطوووا إضوووافة للجوووزاء ذا الطوووابع المووودني والمتمثووول فوووي
 والتراخيص.

 : إقرار عقوبات تكميلية خاصة  أوال
إلووى جانووب العقوبووات التكميليووة المنصوووص علهووا فووي قووانون العقوبووات والتووي يمكوون للقاضووي 

، إسووتحدد هووذا األخيوور 06/01من القانون رقووم  50الحكم بإحداها أو أكثر تطبيقا ألحكام المادة 
ات تكميليووة أخوورى تهوودف إلووى حرمووان الفاعوول موون االموووال غيوور المشووروعة المتأتيووة موون هووذا ءجووزا

 اإلجرام الخطير، وتتمثل هذه الجزاءات أساسا في التجميد والحجز وكذا المصادرة.
علووى جووواز  06/01الفقرة االولى من القانون رقووم   51أكدت المادة    التجميد والحجز:  –  1

 تجميد وحجز العائدات واالموال غير المشروعة المتاتية من جرائم الفساد.
: " فووره حظوور 06/01فقرة ت  من القانون رقووم  02ويقصد بالتجميد والحجز طبقا للمادة 

تووولي عهوودة الممتلكووات  أو ا أو نقلهووا ممقت علووى تحويوول الممتلكووات أو إسووتبدالها أو التصوورف فيهوو 
 السيطرة عليها ممقتا، بناءا على أمر صادر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرى".  أو 

 

 المتعلا بالموقاية من الفساد ومكافحته، السابا الذكر. 06/01من القانون رقم  49أنظر المادة  - 1
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تمنووع مرتكبووي  أنوهي في الحقيقة إجراءات تحفظية هامة قبل اللجوء للمصادرة، من شأنها 
 أكثوور، وهووو جووزاء جوورائم الفسوواد موون تهريبهووا أو التصوورف فيهووا وكووذا تحووول دون اسووتفادتهم منهووا

 .1ردعا من باقي العقوبات التقليدية
علووى جووزاء  06/01فووي فقرتهووا الثانيووة موون القووانون رقووم  51أكوودت المووادة  المصااادرة: – 2

المصووادرة الووذي يعتبوور أهووم الجووزاءات المقووررة قانونووا لوودعم السياسووة العقابيووة التووي تبناهووا المشوورع 
الجزائري لمكافحة جرائم التستر على جرائم الفساد بكل صورها، فهي ال تقل ردعووا عوون العقوبووات 

الغراموووات الماليوووة، إذا تحووورم الجووواني مووون العائووودات غيووور المشوووروعة مووون هوووذه  أو السوووالبة للحريوووة 
الجهووة  تووأمرالجوورائم، فجوواء فيهووا: "فووي حالووة اإلدانووة بووالجرائم المنصوووص عليهووا فووي هووذا القووانون: 

غيوووور المشووووروعة، وذلووووك مووووع مراعوووواة حوووواالت اسووووترجاع  واألموووووالالقضووووائية بمصووووادرة العائوووودات 
 ن النية".حقوق الغير حس أو األرصدة 

وعرفووووت المصووووادرة علووووى أنهووووا: "التجريوووود الوووودائم موووون الممتلكووووات بووووأمر صووووادر عوووون هي ووووة 
، وهوووي إجوووراء إلزاموووي يحكوووم بوووه القاضوووي الجزائوووي متوووى تعلوووا األمووور بالعائووودات غيووور 2قضوووائية"

بالعائوووودات غيوووور  األموووورالمشووووروعة وهووووو إجووووراء إلزامووووي يحكووووم بووووه القاضووووي الجزائووووي متووووى تعلووووا 
، وهووذا علووى عكووس عقوبووة 06/01موون القووانون  51يسووتفاد موون نووص المووادة المشووروعة وهووو مووا 

 التجميد والحجز.
تيووة أو المتحصوول عليهووا بشووكل مباشوور أو ة على الممتلكات والعائدات والمتأهذا وتنصب المصادر 

غير مباشر من إحدى جرائم الفساد، خاصة المتعلقة بالتستر عوون الجوورائم المنصوووص عليهووا فووي 
 .06/01القانون 

 
 

 

، ا ليووات القانونيووة لمكافحووة الفسوواد اإلداري فووي الجزائوور، أطروحووة دكتوووراه علوووم فووي الحقوووق، تخصووص حاحااة عبااد العااالي - 1
 .313، ص. 2012/2013قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 بالوقاية من الفساد ومكافحته.المتعلا  06/01فقرة ط  من القانون رقم  02أنظر المادة  - 2
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 ثانيا: إبطال العقود والصفقات والبراءات واإلمتيازات والتراخيص
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للجهة القضووائية التووي تنظوور فووي  55المادة أجازت  

الوودعوى العموميووة التصووريح بووبطالن كوول عقوود أو صووفقة أو بووراءة أو إمتيوواز أو توورخيص متحصوول 
عليه من إرتكاب إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القووانون، هووذا مووع مراعووات حقوووق 

 الغير حسن النية.  
، فإنووه إذا تمووت إدانووة الجوواني -وجوورائم التسووتر علووى الفسوواد خاصووة-النسبة لجرائم الفسوواد عامووة  فب 

، جوواز للقاضووي إبطووال هووذه الصووفقات 01-06بإحدى الجرائم المنصوص عليها فووي القووانون رقووم 
التووووراخيص، لتصووووبح فووووي حكوووووم العوووودم، وهووووذا علووووى الوووورغم مووووون ان  أو أو العقووووود أو اإلمتيووووازات 

 اإلختصاص األصيل في الحكم بالبطالن يعود للقضاء المدني أو اإلداري ال الجزائي.
، ألمووورا جوازيوووا علوووى خوووالف 01-06كوووذلك فوووإن هوووذا الجوووزاء المسوووتحدد بموجوووب القوووانون رقوووم 

 التي يحكم بها الجزائي وجوبا.المصادرة 
السووالفة الووذكر، رغبووة المشوورع الجزائووري فووي  55الخووص المكوورس بمقتضووى المووادة  يقر هووذا الحكووم  

 .1القضاء على أسباب الفساد ومبرراته وليس فقط معاقبة الفاعل
 المطلب الثاني: اآلليات اإلجرائية للتصدي لمظاهر التستر على جرائم الفساد

نون خوواص، فووإن هووذه السياسووة طالمووا أن المشوورع الجزائووري أفوورد سياسووة جزائيووة للفسوواد بموجووب قووا
 تبقى حبرا على ورق وال يمكن أن تبلغ غايتها إذا لم تالزمها أحكام إجرائية تساهم في تفعيلها.

فبووالرجوع إلووى نصوووص قووانون الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه نجوود مجموعووة موون اإلجووراءات غيوور 
اإلجووراءات التووي خووص بهووا هووذا المألوفة في قانون اإلجراءات الجزائية، هووذا باإلضووافة إلووى جملووة 

القووانون جووورائم الفسوواد دون غيرهوووا موون الجووورائم لموووا يترتووب عنهوووا موون أثوووار خطيوورة علوووى المجتموووع 
 والدولة بمختلف هي اتها وكياناتها العامة والخاصة.
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اإلجوووووراءات المنصووووووص عليهوووووا فوووووي قوووووانون إن المشووووورع الجزائوووووري لوووووم يكتفوووووي بوضوووووع مجموعوووووة 
راءات المنصوووص عليهووا فووي قووانون الفسوواد، بوول دعووم هووذه اإلجووراءات اإلجووراءات الجزائيووة، واإلجوو 

ليووتمم وسوووائل مكافحووة جووورائم الفسووواد  2010أوت  26المووومرخ فوووي  051-10رقووم  األموووروأصوودر 
فعاليووة، وأهووم هووذه اإلجووراءات المسووتحدثة لمجابهووة جوورائم التسووتر علووى الفسوواد نجوود   أكثربإجراءات  

صووة لمتابعووة ضائية  الفوورع األول ، وأسوواليب التحووري الخاتمديد اإلختصاص المحلي للضبطية الق
 جرائم الفساد  الفرع الثاني .

 الفرع األول: تمديد اإلختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في جرائم الفساد 

عنوود وقوووع جريمووة موون جوورائم الفسوواد فووإن ضووابط الشوورطة القضووائية مكلووف بمعاينتهووا، جمووع 
بحيووث تكووون فوظيفووة الضووابط القضووائي تبوودأ بعوود وقوووع الجريمووة،  ،مرتكبيهووااألدلووة، والبحووث عوون 

مهمتووه تبعووا لووذلك البحووث عوون الجوورائم والتحقووا منهووا وإجووراء التحريووات المختلفووة لمعرفووة مرتكبيهووا 
بغيووة التوصوول إلووى الحقيقووة، كمووا يقوووم بجمووع اإلسووتدالالت وإعووداد محاضوور وإرسووالها إلووى وكيوول 

ه مناسوووبا بشوووأنها، هووذا عنووودما يووومدي مهاموووه داخووول اإلختصووواص المحلوووي الجمهوريووة ليتخوووذ موووا يووورا 
المعتووواد لوووه، لكووون قووود يمووودد هوووذا اإلختصووواص فوووي حالوووة اإلسوووتعجال إلوووى كافوووة دوائووور المجلوووس 

 .2القضائي أو إلى كافة اإلقليم الوطني
 أوال: تمديد اإلختصاص المحلي لضباط الشرية القضائية بالنسبة الجرائم العادية

حيث يمدد اإلختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم العادية فووي حالووة 
إلى كافة اإلقليم الوووطني، وذلووك إذا طلووب موونهم القاضووي المخووتص قانونووا ذلووك، حيووث   االستعجال

 

 01-06، يووتمم القووانون رقووم م2010غشووت سوونة  26الموافووا لووو  ه1431رمضووان عووام  16موومرخ فووي  05-10أموور رقووم  - 1
والمتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه، ج.ر.ج.ج.  ،م2006فبرايوور سوونة  20الموافووا لووو  ه1427محوورم عووام  21الموومرخ فووي 

 .م2010الموافا لو أول سبتمبر سنة  ه 1431رمضان عام  22، الصادر بتاريخ 50العدد 

كرة مقدمة لنيول شوهادة ، مذ-دراسة مقارنة–، التصدي الممسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري نجار الويزة  -  2
فوووووي القوووووانون الجنوووووائي والعلووووووم الجنائيوووووة، قسوووووم القوووووانون الخووووواص، كليوووووة الحقووووووق، جامعوووووة منتووووووري، قسووووونطينة، م و دكتووووووراه علووووو

 .423، ص. 2013/2014
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 أنيخبرون بذلك وكيوول الجمهوريووة الووذي يباشوورون مهامووه بوودائرة إختصاصووه، وتجوودر اإلشووارة هنووا 
 العسكري لهم إختصاص وطني.  األمنمصالح 

 ثانيا: تمديد اإلختصاص المحلي لضباط الشرية القضائية في الجرائم الخاصة  
ن المشرع الجزائري عمد إلى تمديد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلووى كاموول التووراب إ

وهووي  1موون ق.إ.ج. 07فقوورة  16الوطني، في بعا الجرائم الخاصة والمحددة حصرا فووي المووادة 
، واإلرهووواب،  واألعموووال التخريبيوووة، وجووورائم المخووودرات، والجريموووة المنظموووة األمووووالائم تبيووويا جووور 

عبووور الحووودود الوطنيوووة، والجووورائم الماسوووة بأنظموووة المعالجوووة ا ليوووة للمعطيوووات، والجووورائم المتعلقوووة 
 بالتشريع الخاص بالصرف.

 ثالثا: تمديد اإلختصاص بالنسبة لجرائم الفساد
إن المشرع الجزائري في البداية لم يقم بتمديد اإلختصاص المحلي بالنسووبة لضووباط الشوورطة 

، بوول خووص هووذا التمديوود 06/01القضووائية فووي جوورائم الفسوواد المعاقووب عليهووا بموجووب القووانون رقووم 
موون ق.إ.ج. والتووي يأخووذ الووبعا منهووا  16بنوووع موون الجوورائم الخاصووة المحووددة حصوورا فووي المووادة 

 وجرائم الصرف.  األمواللفساد كجريمة تبييا  تكيف جرائم ا
موون قووانون الفسوواد المدرجووة إثوور تعديلووه بموجووب  1مكوورر 24جوواء فووي نووص المووادة  أنإلووى 

جووورائم الفسووواد تخضوووع إلختصووواص  أنعلوووى  2010أوت  26المووومرخ فوووي  05-10األمووور رقوووم 
 المحاكم ذات اإلختصاص المحلي الممد.

وكيوول الجمهوريووة الووذي وقعووت الجريمووة فووي دائوورة حيث يخبر ضباط الشوورطة القضووائية فووورا  
إختصاصووه ويبلغونووه بأصوول محضوور التحقيووا ونسووختين منووه، وفووور تلقيووه المحضوور يرسوول وكيوول 
الجمهوريووووة نسووووخة منووووه إلووووى النائووووب العووووام لوووودى المجلووووس القضووووائي التابعووووة لووووه المحكمووووة ذات 

 .2اإلختصاص المحلي الممدد المختصة

 

، المتضومن قوانون اإلجوراءات م1966يونيوو سونة  08الموافوا لوو  ه1386صوفر عوام  18الممرخ في  155-66األمر رقم   -  1
 .م1966يونيو سنة  10الموافا لو  ه1386صفر عام  20، الصادر بتاريخ 48العدد  ج.ر.ج.ج.، المعدل والمتمم الجزائية

 .424المرجع السابا، ص.   نجار الويزة، - 2
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 يب التحري الخاصة لمتابعة جرائم الفساد الفرع الثاني: إستحداث أسال

المتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه علووى  01-06موون القووانون رقووم  56توونص المووادة 
انه: "من أجل تسهيل جمع األدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هووذا، يمكوون اللجوووء إلووى 

اإللكترونوووي واإلختوووراق، علوووى النحوووو التسوووليم المراقوووب أو إتبووواع أسووواليب تحووور خاصوووة كالترصووود 
 المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة.

 تكون لألدلة المتوصل إليها بهذه األساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
 أ اليب التحري الخاصةتعريف    أوال:

التقنيوووات التوووي تسوووتخدمها أسووواليب التحوووري الخاصوووة هوووي تلوووك العمليوووات أو اإلجوووراءات أو 
الشووورطة القضوووائية تحوووت مراقبوووة وإشوووراف السووولطة القضوووائية، بغيوووة البحوووث والتحوووري عووون الجووورائم 
الخطيرة المقررة في قانون العقوبات، وجمووع األدلووة عنهووا والكشووف عوون مرتكبيهووا، وذلووك دون علووم 

مووة الحيوواة ورضووا األشووخاص المعنيووين، فهووي بووال شووك أسوواليب خطيوورة جوودا ويمكوون أن تمووس بحر 
الخاصة والحريات الشخصية، لكونها تتم دون علم ورضا األشخاص المعنيووين بهووا، وفووي المقابوول 
حجوووم الضووومانات المقدموووة مووون طووورف التشوووريعات بغيوووة عووودم المبالغوووة فوووي إسوووتعمالها عووون طريوووا 

 .1جعلها تتم تحت إشراف القضاء
 ثانيا: أنواع أ اليب التحري الخاصة

 65تحري الخاصة وفقا لقانون اإلجراءات الجزائيووة السوويما المووادة يدخل في عداد أساليب ال
مووون قوووانون الوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه، التسوووليم المراقوووب للعائووودات  56، وكوووذا الموووادة 5مكووورر

اإلجراميووووة، إعتووووراه المراسووووالت وتسووووجيل األصوووووات وإلتقوووواط الصووووور أو مووووا يعوووورف بالترصوووود 
تحوووت مصووووطلح  06/01مووون القووووانون  56فوووي المووووادة اإللكترونوووي، وأخيووورا التسوووورب أم موووا ذكوووور 

 .  2اإلختراق
 

، 2019، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقوارن، ط. الرابعوة، دار بلقويس للنشور، الجزائور، عبد الرحمان خلفي  -  1
 .96-95ص.ص. 

المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ،   وماتي شريفة  -  2
 .87، ص. 20111فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية: – 1
موون قووانون الوقايووة موون الفسوواد  56إسووتحدثه المشوورع الجزائووري بموجووب المووادة  وهووو أسوولوب

ومكافحته، حيث عرفه بأنه اإلجراء الذي يسمح لشحنات غير مشووروعة أو مشووبوهة بووالخروج موون 
اإلقلووويم الووووطني أو المووورور عبوووره أو دخولوووه بعلوووم مووون السووولطة المختصوووة أو تحوووت مراقبتهوووا بغيوووة 

 .1ية مرتكبيهالتحري عن جرم ما وكشف هو 
وقووود عرفوووه الووودكتور عبووود هللا أوهايبوووة علوووى أنوووه: " التسوووليم المراقوووب هوووو تووورك عمليوووة تسوووليم 

 .2األشياء واألموال غير المشروعة تتم تحت  رقابة السلطات القضائية"
إن هووذا األسوولوب يسوومح بتأجيوول ضووبط األشووياء المتعلقووة بالجريمووة إلووى وقووت الحووا إذ يووتم 

بعلووم السوولطات المختصووة وتحووت رقابتهووا  أخوورى اإلقلوويم الدولووة إلووى دولووة  السوومات بمرورهووا داخوول
 . 3السرية المستمرة، قصد التوصل إلى كشف مرتكبي الجريمة سواء كانوا أصليين أو شركاء

وبالتالي ال يقتصر أسلوب التسليم المراقب علووى ضووبط الجنوواة الظوواهرين فقووط، وإنمووا كشووف 
الرئيسووية موون الوورؤوس الموودبرة واأليووادي الممولووة والعقووول المفكوورة، وهووذا وضووبط مختلووف العناصوور 
 .4هو مبتغى التسليم المراقب

 الترصد اإللكتروني: – 2
لعل أهووم األسوواليب المسووتحدثة للكشووف عوون جوورائم الفسوواد وجوورائم التسووتر علووى جوورائم الفسوواد 

ع الجزائووري فووي القووانون رقووم بوجووه التحديوود، هووو إجووراء الترصوود اإللكترونووي، أو كمووا سووماه المشوور 

 

ة واإلداريووة، المركووز ، "أسوواليب التحووري الخاصووة فووي جوورائم الفسوواد"، مجلووة القووانون، معهوود العلوووم القانونيووكعيباايش بوماادين - 1
 .303، ص. 2016، ديسمبر 07الجامعي أحمد زبانة، غيليزان، العدد 

، 2018، شرت قانون اإلجراءات الجزائية الجزائوري، د.ط.، دار هوموة للطباعوة والنشور والتوزيوع، الجزائور، عبد م أوهايبة  -  2
 .362ص. 

 .87، المرجع نفسه، ص.  وماتي شريفة - 3

 .304، المرجع نفسه، ص. كعيبيش بومدين - 4
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المووتمم لقووانون اإلجووراءات الجزائيووة الجزائووري، المعوودل و   2006  ديسمبر  20الممرخ في    06-221
 بإعتراه المراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاط الصور.

وهووي إجووراءات تباشوور بشووكل خفووي، وذلووك تماشوويا مووع التقوودم العلمووي والتكنولوووجي المعاصوور 
اإلتصووال والهندسووة اإللكترونيووة ممووا أفوورز أسوواليب علميووة جديوودة عاليووة الكفوواءة السوويما فووي مجووال 

 .2والفعالية أحدثت ثورة في مجال التحريات الجنائية
ويعوورف هووذا األسوولوب علوووى أنووه: "تتبووع سوووري ومتواصوول للمجوورم أو للمشوووتبه بووه قبوول وبعووود 

 .3ارتكابه للجريمة ثم القبا عليه متلبسا بها"
 :4ممار ة إحدا صور الترصد اإللكترونيشروط  -

 08مكوورر 65مباشرة هذا األسلوب من طرف ضووباط الشوورطة القضووائية دون غيوورهم  المووادة   –أ  
 من ق.إ.ج. 

إسوووتخدامه فوووي جووورائم محوووددة علوووى سوووبيل الحصووور، دون غيرهوووا مووون الجووورائم مهموووا كانوووت  –ب 
هنوووووا بجووووورائم المخووووودرات، الجريموووووة  األمووووورق.إ.ج. ، ويتعلوووووا  05مكووووورر  65خطورتهوووووا  الموووووادة 

ليووووة للمعطيووووات، جوووورائم ة بأنظمووووة المعالجووووة ا المنظمووووة العووووابرة للحوووودود الوطنيووووة، الجوووورائم الماسوووو 
 ، اإلرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد.األموالتبييا  

التحقيوووا، وأن يوووتم  الحصوووول علوووى إذن مكتووووب مووون وكيووول الجمهوريوووة المخوووتص أو قاضوووي –ج 
 التنفيذ تحت مراقبتها المباشرة والدائمة.

 
 

 

، يعدل ويوتمم األمور رقوم م2006ديسمبر سنة  20الموافا لو  ه1427ذي القعدة عام  22الممرخ في  22-06القانون رقم    -  1
، المتضوووومن قووووانون اإلجووووراءات الجزائيووووة، م1966يونيووووو سوووونة  08الموافووووا لووووو  ه1386صووووفر عووووام  18الموووومرخ فووووي  66-155

 .م2006ديسمبر سنة  24الموافا لو  ه1427ذو الحجة عام  04، الصادر بتاريخ 84د ج.ر.ج.ج. العد
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 :اإلختراق – 3
التسووورب أو اإلختوووراق تقنيوووة جديووودة أدرجهوووا المشووورع الجزائوووري فوووي تعوووديل قوووانون اإلجوووراءات 

 65إلوووى الموووادة  11مكووورر 65حيوووث نوووص عليوووه ونظموووه فوووي الموووواد مووون  2006الجزائيوووة سووونة 
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 56المادة  من ق.إ.ج.، باإلضافة إلى  18مكرر

المشوورع الجزائووري توودارك  أنلووم يعوورف قووانون الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه التسوورب، غيوور 
المعوودل والمووتمم لقووانون إ.ج. والووذي خصووص فصووال كووامال  22-06بموجووب القووانون رقووم  األموور

 بداية من تعريفه إلى شروطه وإجراءاته.لهذا اإلجراء تناول فيه كل ما يتعلا بالتسرب 
في فقرتها األولى موون ق.إ.ج. التسوورب كمووا يلووي: " يقصوود   12مكرر  65ولقد عرفت المادة  

بالتسوووورب قيووووام ضووووابط أو عووووون الشوووورطة القضووووائية، تحووووت مسوووومولية ضووووابط الشوووورطة القضووووائية 
جنحووة بإيهووامهم أنووه  ا العمليووة، بمراقبووة األشووخاص المشووتبه فووي إرتكووابهم جنايووة أو ي المكلووف بتنسوو 

 فاعل معهم أو شريك لهم".
اإلختووراق يتجسوود ميوودانيا بالتوغوول داخوول مكووان أو تنظوويم يصووعب الوودخول إليووه لكشووف نوايووا 

 الجماعات اإلجرامية ألهمية الحصول على صورة حقيقية للوسط المراد إستهدافه من العملية.
 القضوووائية دور أحووود أو بعوووابرة أخووورى يتجسووود مووون خوووالل تقموووص ضوووابط أو عوووون الشووورطة

، بقصوود التوغوول أو شووريك أو خوواف أصووليالمسوواهمين فووي إرتكوواب الجريمووة سووواء بإعتبوواره فاعوول 
واإلنووودماج فوووي صوووفوف المجووورمين خافيوووا هويتوووه وصوووفته لمباشووورة موووا يسوووند إليوووه مووون دور يتصووول 

موونهم  بنشاط المتهمين المووراد كشووف حقيقووتهم، ألن مثوول هووذا اإلنوودماج فووي التنظوويم اإلجرامووي كفوورد
يسوواعد علووى إكتشوواف الكثيوور موون الحقووائا التووي يتعووذر إكتشووافها فووي حالووة إفصووات المنوودمت عوون 

 .1صفته
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 شروط صحة التسرب: -
 الشروط الموضوعية: -أ

مووون قوووانون اإلجوووراءات الجزائيوووة بوووالنص "عنووودما  11مكووورر 65تشوووير الموووادة  شاارط الضااارورة: -
، فووال يصووح اإلختووراق لضوورورة مقيوودة بنوووع الجريمووةتقتضووي ضووروريات التحووري أو التحقيووا ..." وا

هووذا موون جهووة،  . موون ق.إ.ج.5مكوورر  65المشار إليهووا فووي المووادة   *إال في احد الجرائم الخاصة
 تعجال المنحصر في حالتي التلبس والتحقيا.ومن جهة أخرى مرتبطة باإلس

هووذا الشوورط يفيوود عوودم اللجوووء إلووى إسووتعمال أسوولوب التسوورب إال علووى وجووه  شاارط اإلحتياييااة: -
اإلحتيوواط عنووودما تكوووون الوسوووائل العاديووة غيووور كافيوووة درءا للوقووووع فووي المسووواس بالحريوووات الفرديوووة 

 مكرر من ق.إ.ج. . 65 المادة 
 الشروط اإلجرائية:   –ب  

من طوورف قاضووي التحقيووا  الحصول على إذن من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو   -
  .  11مكرر 65بعد إخطار وكيل الجمهورية  المادة 

أن يكووون هووذا اإلذن مكتوبووا ومسووببا تحووت طائلووة الووبطالن مووع ذكوور الجريمووة موضوووع التسوورب  -
 15مكووووورر 65وهويوووووة ضوووووابط الشووووورطة القضوووووائية الوووووذي توووووتم العمليوووووة تحوووووت مسوووووموليته  الموووووادة 

 ق.إ.ج. .
  أشوووهر 04ة عمليوووة التسووورب التوووي ال يمكووون أن تتجووواوز أربعوووة  يجوووب أن يحووودد فوووي اإلذن مووود -

  .4و15/3مكرر   65قابلة للتجديد  المادة 
يجووب علوووى ضوووابط الشووورطة القضوووائية المكلوووف بتنسوويا عمليوووة التسووورب بوضوووع تقريووور مفصووول  -

 .  1يشمل جميع جوانب العملية
 

 

يتعلوووا االمووور هنوووا بجووورائم المخووودرات، الجريموووة المنظموووة العوووابرة للحووودود الوطنيوووة، الجووورائم الماسوووة بأنظموووة المعالجوووة ال ليوووة  - *
 للمعطيات، جرائم تبييا االموال، اإلرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد.
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التستر على جرائم  المبحث الثاني: اآلليات المؤسساتية المختصة في مكافحة 

 الفساد

سوووعيا مووون المشووورع الجزائوووري فوووي الوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه، وبغوووره تطبيوووا السياسوووة 
إلووى  01-06التشريعية من نصوص قانونية على اره الواقع، عموود المشوورع موون خووالل القووانون 

الوطنيووة خلووا ممسسووات متخصصووة فووي الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه، تتمثوول فووي كوول موون الهي ووة 
 للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد.

 المطلب األول: دور أجهزة القضاء في التصدي لصور التستر على جرائم الفساد 

إن المحووواكم العاديوووة تعتبووور محووواكم القوووانون العوووام، حيوووث ال ينتوووزع إختصاصوووها كوووون جهوووة 
 إلختصاص لجهة خاصة.أخرى مختصة إال إذا نص القانون صراحة على جعل ا

لكوون بعوود أن كانووت جوورائم الفسوواد فووي التشووريع الجزائووري توودخل ضوومن إختصوواص المحوواكم 
، 2004نوووفمبر  10الموومرخ فووي  14-04القووانون رقووم الجزائيووة العاديووة فقووط، أصووبحت بصوودور 

المعووودالن والمتمموووان لقوووانون اإلجوووراءات  2006موووارس  20المووومرخ فوووي  22-06والقوووانون رقوووم 
والمتضووومن  2006أكتووووبر  05المووومرخ فوووي  348-06وأيضوووا المرسووووم التنفيوووذي رقوووم ، الجزائيوووة

تحديووووود اإلختصووووواص اإلقليموووووي لوووووبعا المحووووواكم ووكوووووالء الجمهوريوووووة وقضووووواة التحقيوووووا تخضوووووع 
 إلختصاص المحاكم ذات اإلختصاص المحلي الممد.

المحووددة حصوورا حيووث نجوود أن المشوورع الجزائووري رسووم مسووار قضووائي جديوود لووبعا الجوورائم 
بنصوص قانونية والتووي تشوومل جوورائم المخوودرات والجريمووة المنظمووة عبوور الحوودود الوطنيووة والجوورائم 
الماسوووة بأنظموووة المعالجوووة ا ليوووة للمعطيوووات وجووورائم تبيووويا األمووووال واإلرهووواب والجووورائم المتعلقوووة 

 بالتشريع الخاص بالصرف.
رائم الفسوواد توودخل ضوومن هووذا ولقوود ثووار جوودال فقهووي وقضووائي كبيوور حووول مووا إذا كانووت جوو 

اإلختصووواص المحلوووي الممووود وإن كانوووت جووورائم تبيووويا األمووووال وجووورائم الصووورف وبعوووا الجووورائم 
 .1العابرة للحدود الوطنية هي صور حية لجرائم الفساد
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المعوووودل لقووووانون الوقايووووة موووون  2010أوت  26الموووومرخ فووووي  05-10وبصوووودور األموووور رقووووم 
منووه صووراحة علووى أن جوورائم الفسوواد تخضووع  1مكوورر 24الفسوواد ومكافحتووه، حيووث نصووت المووادة 

إلختصوووواص المحوووواكم ذات اإلختصوووواص المحلووووي المموووود طبقووووا إلحكووووام ق.إ.ج.، وبووووذلك يكووووون 
 المشرع قد وضع حدا للخالف الفقهي والقضائي القائم.

 رع األول: إختصاص المحاكم العادية بجرائم الفساد الف

أن المشووورع عمووود علوووى  اعتبووواراد، علوووى تخوووتص محكموووة الجووونح الجزائيوووة بنظووور جووورائم الفسووو 
عرضووها علووى قضوواء  دتجنيح جميع جوورائم الفسوواد، ألنهووا ذات طووابع مووالي وتقنووي، وبالتووالي اسووتبع

 شعبي قائم على اإلقتناع الشخصي.
إال أن المشرع الجزائري رغم تجنيحه لجرائم الفساد فإنه قرر لهووا أحكامووا خاصووة تخوورج عوون 

التقووادم فيهووا، وفووي هووذا  أموودتلك المقررة في الجنح العادية، فقوود جعوول عقوبتهووا مشووددة، كمووا أطووال 
 .*خروجا عن القواعد العامة

 الفرع الثاني: إختصاص أحكام األقطاب بجرائم الفساد 

م القضووائي الجزائووري إلووى إرسوواء فكوورة القضوواء المتخصووص علووى أره الواقووع إتجووه التنظووي 
المتضوومن قووانون التنظوويم  2005يونيووو  17الموومرخ فووي  111-05للقووانون العضوووي رقووم تطبيقووا 

منووه علووى  24القضائي الذي نص إنشاء أقطاب قضائية متخصصة، حيث نصووت أحكووام المووادة 
إمكانيووة إنشوواء أقطوواب قضووائية متخصصووة ذات إختصوواص إقليمووي موسووع لوودى المحوواكم يتحوودد 
اإلختصوووواص النوووووعي لهووووذه األقطوووواب حسووووب الحالووووة فووووي قووووانون اإلجووووراءات المدنيووووة أو قووووانون 

 ات الجزائية.اإلجراء
 

 

 سنوات. 3حيث ان القواعد العامة المعمول بها تقرر مدة التقادم في الجنح بو  - *

، يتعلوووا م2005يوليوووو سووونة  17الموافوووا لوووو  ه1426جموووادى الثانيوووة عوووام  10مووومرخ فوووي  11-05القوووانون العضووووي رقوووم  - 1
يوليوو  20، الموافا لوو ه1426جمادى الثانية عام  13، الصادر بتاريخ 51،ج.ر.ج.ج. العدد المعدل والمتمم  بالتنظيم القضائي
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 الفرع الثالث: إختصاص المحاكم الخاصة بجرائم الفساد 

إن جرائم الفساد تختص بها أيضا المحوواكم الخاصووة إلووى جانووب المحوواكم العاديووة واألقطوواب 
 .1الجزائية وهذا إذا كان احد مرتكبيها ينتمي إلى الجهات األمنية أو الرسمية

إن وجووود المحوواكم الخاصووة فووي التشووريع العقووابي واإلجرائووي الجزائووي لهووا موودة زمنيووة معتبوورة، 
حيث كانت إلى جانب المحاكم العادية التي تختص بنظوور الجوورائم، المحوواكم الخاصووة دون وجووود 
األقطاب الجزائية ذات اإلختصاص الموسع المستحدثة، حيث يمكن تقسيم هذه المحاكم الخاصووة 

ص بجوورائم الفسوواد إلووى ثووالد أصووناف، وذلووك بووالنظر إلووى ثووالد ف ووات مختلفووة موون التووي قوود تخوو 
الجهوووات األمنيوووة والقضوووائية والرسووومية التوووي يفتوووره فيهوووا أنهوووا إرتكبوووت إحووودى هوووذه الجووورائم وهوووي 
المحوووواكم العسووووكرية التووووي تخووووتص بمحاكمووووة كوووول شووووخص عسووووكري، ومحاكمووووة ضووووباط الشوووورطة 

التوووي تخوووتص  *، وكوووذلك المحكموووة العليوووا للدولوووة2القضووواء أموووام محكموووة خاصوووة وأعووووانالقضوووائية 
أي جريمووة تشووكل صووورة موون صووور بمحاكمووة رئوويس الجمهوريووة والوووزير األول فووي حالووة إرتكووابهم 

  الفساد.
بناءا على ما سبا تختص المحاكم العادية بنظر جرائم الفساد، وهووذا فووي حالووة عوودم تمسووك 

ائي التابعوووة لوووه المحكموووة المختصوووة بالووودعوى العموميوووة طبقوووا ضووو لوووس القالنائوووب العوووام لووودى المج 
 .5مكرر   40إلى غاية المادة   1مكرر  40و  40ألحكام المواد 

كموووا تخوووتص المحووواكم ذات اإلختصووواص اإلقليموووي الموسوووع أو الممووود أو محكموووة القطوووب، 
 بنظر جرائم الفساد طبقا للتعديالت اإلجرائية القضائية المستحدثة ممخرا.
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صووص فووي جوورائم عاديووة ومحكمووة القطووب الجزائووي المتخ إلضافة إلى إختصاص المحاكم البا
الفسووواد، فوووإن هنووواك محووواكم خاصوووة ينعقووود إختصاصوووها فوووي العديووود مووون جووورائم الفسووواد متوووى كوووان 
مرتكبهووا شخصووا خاصووا كووأن يكووون مرتكووب جريمووة الفسوواد شخصووا عسووكريا أو يكووون موون أعضوواء 

األول حاليووا، ففووي جميووع هووذه الحوواالت يكووون التحقيووا والمحاكمووة أمووام الحكومووة سووابقا أو الوووزير 
 .1جهات قضائية إستثنائية إعتبارا لتختصاص الشخصي

 المطلب الثاني: األجهزة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

لفسووواد، سووارعت الجزائوور بإتخوواذ العديوود موون اإلجووراءات والتوودابير الممسسوواتية فووي مكافحووة ا
، باإلضووافة -فووي المطلووب السووابا  رأيناهوواحوواكم التووي  التووي تتمثوول فووي الم  –سواء الكالسيكية منهووا  

المتعلوووا بالوقايووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه،  01-06المسوووتحدثة بموجووب القوووانون رقوووم  األجهوووزةإلووى 
والمتمثلة في تشكيل الهي ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  الفرع األول ، والووديوان المركووزي 

 لقمع الفساد  الفرع الثاني .
 الفرع األول: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

مدى فعالية دور الهي ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقتضي منا التعووره إن تتبع  
أوال لنظامهووا القووانوني موون حيووث طبيعتهووا وتنظيمهووا أوال ، هووذا باإلضووافة إلووى اسووتعراه مهامهووا 

 وصالحيتها في هذا الجانب ثانيا .
 أوال: النظام القانوني للهيئة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته

اإلسووتراتيجية الوطنيووة لمواجهووة الفسوواد،  تنفيووذهي ووة متخصصووة تتووولى تووم التنصوويص علووى إنشوواء  
وتووووم تمييووووز هووووذه الهي ووووة بووووبعا الصووووالحيات فووووي مجووووال الوقايووووة موووون خووووالل دورهووووا التوووووجيهي 
والتحسيس، أو في مجال محاربة الفساد من خالل استغالل المعلومات التي قد تمدي إلووى كشووف 

بالمعلومووات والوثووائا المفيوودة الجرائم وإيقاف مرتكبيها، ولهذا تووم الوونص علووى الجهووات التووي تموودها 
 وكذا عالقتها بالسلطة القضائية.

 

 .466المرجع السابا، ص.   نجار الويزة، - 1



 الفصل الثاني: السياسة الجنائية التشريعية في مواجهة التستر على جرائم الفساد

 

59 

 

رئاسووة  إشووراف، إذ توضووع مباشوورة تحووت اسووتقالليتهاوتحديوود صووالحية هووذه الهي ووة والتأكيوود علووى 
شوواملة لمكافحووة هووذه  إسووتراتيجيةمووع إعطاءهووا صووالحيات واسووعة، فيمووا يتعلووا بوضووع الجمهورية،  

 .1لرامية إلى الحد من الفسادا فة، واقترات السياسة الوقائية ا
 تحديد يبيعة الهيئة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته: – 1

موون قووانون مكافحووة الفسوواد نجوودها تقضووي بووأن هي ووة وطنيووة  17بووالرجوع إلووى نووص المووادة 
 اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.  تنفيذمكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد 

أنهووا سوولطة  اعتبارمن نفس القانون الطبيعة القانونية لهذه الهي ة على  18إذ حددت المادة 
 المالي.  واالستقاللقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  إدارية مست 

خووول لهووا المشوورع موون النصوووص  اختصاصوواتهاوموون أجوول نجاعووة وفعاليووة الهي ووة فووي أداء 
موون القووانون  18للقيووام بالمهووام المسووندة لهووا، وهووو مووا أكدتووه المووادة  اسووتقالليتهاالقانونيووة مووا يجسوود 

 ه.المتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحت   06/01رقم 
كافيووة تحميهووا  باسووتقالليةالهي ة،   استفادتومهمة التصدي لمظاهر الفساد ال تتحقا إال إذا  

من مختلف أشكال الضووغوط والعراقيوول التووي قوود تعطوول نشوواطها وتجعوول موون محاربووة الفسوواد مجوورد 
 شعار ال غير.

إن تكييوووف المشووورع للهي وووة بأنهوووا سووولطة إداريوووة مسوووتقلة يعنوووي أنهوووا تتميوووز بالطوووابع اإلداري 
والسلطوي وهي تنظيم جديد وغير مصنف ضمن الهرم اإلداري التقليوودي والووذي يقوووم علووى تقسوويم 
اإلدارة العاموووة إلوووى إدارة مركزيوووة وأخووورى ال مركزيوووة، كموووا أنهوووا ليسوووت بممسسوووة عموميوووة أو هي وووة 

تتمتوووع  أنهووواهوووي هي وووة إداريوووة خاصوووة مسوووتقلة عووون الحكوموووة، وال تخضوووع لرقابتهوووا كموووا قضوووائية، ف
السلطة العامة هذا من ناحية، وموون ناحيووة أخوورى فإنهووا هي ووة  امتيازاتبسلطة تمكنها من ممارسة  

مستقلة وهي بالتالي ال تخضع ألي رقابة رئاسووية أو وصووائية موون طوورف السوولطة التنفيذيووة، ولكوون 

 

، آليات مكافحة الفساد في الوظيفة العامة بالجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة بن عيسى رحال محمد األمين،  ايح جمال   -  1
اإلقتصووادية التجاريووة وعلووووم التسوويير، المركوووز الماسووتر فووي الحقووووق، تخصووص قووانون عوووام معمووا، قسوووم الحقوووق، معهوود العلووووم 

 .112، ص. 2016/2017الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشنت،  
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علوووى عمووول ومهوووام الهي وووة وخاصوووة  األخيووورةأو توووأثير لهوووذه م وجوووود أيوووة عالقوووة ال يعنوووي هوووذا عووود
   .1الرقابية منها
الهي ووة أموورا ضووروريا حتووى تووتمكن موون أداء مهامهووا وصووالحيتها علووى النحووو  اسووتقالليةوتعوود 

 19المطلوب ممووا يحوود موون جوورائم الفسوواد بوجووه عووام، وألجوول ذلووك وضووع المشوورع الجزائووري المووادة 
وقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه، مجموعووة موون األحكووام المختلفووة التووي تضوومن اسووتقاللية موون قووانون ال
 هذه الهي ة.

السووابقة الووذكر  19التووي حووددها المشوورع بموجووب نووص المووادة  ويووتم قيوواس هووذه اإلسووتقاللية
 حسب أربعة تدابير هي:  

 الطابع الجماعي للجهاز.  -1
 .تعدد الهي ات المكلفة بتعيين وإقتناء األعضاء  -2
 تحديد عهدة لفائدة أعضاء الهي ة.  -3
 عدم خضوع أو تبعية الهي ة للسلطة التنفيذية.  -4

اسوووتقاللية الهي وووة عووون  لتأكيوووديعتبووور إضوووفاء الشخصوووية المعنويوووة علوووى الهي وووة عوووامال مهموووا 
 السلطة التنفيذية وإن كان عامال غير حاسم إلثبات إستقاللية الهي ة بصورة مطلقة ونهائية.

هذا وقد منح المشرع أهلية التقاضي للهي ووة كووأثر مترتووب علووى الشخصووية المعنويووة، وتمثيوول 
 الرئاسوووي ممووون المرسوووو  09، وهوووذا وفقوووا للموووادة 2الهي وووة أموووام القضووواء يكوووون مووون طووورف رئيسوووها

 .3المعدل والمتمم  06/413
 

 

، جامعووة 05، "الهي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه"، مجلووة اإلجتهوواد القضووائي، العوودد رماازي حوحااو، لبنااى دنااش - 1
 .73محمد خيضر، بسكرة، ص. 

 .114، سايح جمال، المرجع السابا، ص. األمينبن عيسى رحال محمد  - 2

، يحوودد تشووكيلة 2006نوووفمبر سوونة  22الموافووا لووو  1427موومرخ فووي أول ذي القعوودة عووام  413-06مرسوووم رئاسووي رقووم  - 3
 ادر بتوواريخصوو، ال74والمووتمم، ج.ر.ج.ج. العوودد  الهي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه وتنظيمهووا وكيفيووات سوويرها المعوودل

 .2006نوفمبر سنة  22الموافا لو  1427أول ذي القعدة عام 
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 تشكيلة الهيئة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها: – 2
 تشكيلة الهيئة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته: -أ

السابا الووذكر علووى: " تتشووكل الهي ووة  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05تنص المادة  
  سووونوات قابلوووة 5يعينوووون بموجوووب مرسووووم رئاسوووي لمووودة خموووس    أعضووواء 6مووون رئووويس وسوووتة  
   واحدة.1للتجديد مرة واحدة  

 نفسها".   األشكالوتنهى مهامهم حسب  
والتووي  641-12موون المرسوووم الرئاسووي رقووم   02هووذه المووادة عوودلت بموجووب المووادة    أنعلما  

الموومرخ  413-06موون المرسوووم الرئاسووي  رقووم  05جوواء فووي نصووها: " تعوودل وتووتمم أحكووام المووادة 
والمووذكور أعوواله، وتحوورر كمووا  2006نوووفمبر سوونة  22الموافا لو  1427أول ذي القعدة عام في  

 يأتي:
  أعضوواء يعينووون بموجووب 6" تضووم الهي ووة مجلووس يقظووة وتقيوويم يتشووكل موون رئوويس وسووتة   

   سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.5مرسوم رئاسي لمدة خمس  
 األشكال نفسها".وتنهى مهامهم حسب  

الهي ة الوطنية للوقاية موون الفسوواد ومكافحتووه تتشووكل موون   أنإستنادا على المواد السابقة نجد  
 رئيس الهي ة ومجلس اليقظة والتقييم.

   :الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته  رئيس الهيئة -
والمووتمم بموجووب مرسوووم المعوودل  06/413موون المرسوووم  05يعين رئيس الهي ة وفووا للمووادة  

 رئاسي، أي أن رئيس الجمهورية هو الذي يستأثر بسلطة تعيين الرئيس.

 

، يعدل ويتمم المرسوم 2012فبراير سنة  07الموافا لو  1433ربيع األول عام  14ممرخ في  64-12مرسوم رئاسي رقم   -  1
لة الهي ووة الووذي يحوودد تشووكي 2006نوووفمبر سوونة  22الموافووا لووو  1427موومرخ فووي أول ذي القعوودة عووام  413-06الرئاسووي رقووم 

ربيووع االول عووام  22، الصووادر بتوواريخ 08الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه وتنظيمهووا وكيفيووات سوويرها، ج.ر.ج.ج. العوودد 
 .2012فبراير سنة  15الموافا لو  1433
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بسووير الهي ووة والمتمثلووة فووي يتمتووع رئوويس اللجنووة بمجموعووة موون المهووام منهووا مووا هووو متعلووا 
 أعموووالتمثيووول الهي وووة أموووام القضووواء وفوووي كووول أعموووال الحيووواة المدنيوووة، كموووا يكلوووف بكووول عمووول مووون 

 بموضوع الهي ة وكل ما له عالقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.التسيير، يرتبط  
 مجلس اليقظة والتقييم )أعضاء الهيئة(:  - 

المعوودل والمووتمم مجلووس  413-06موون المرسوووم الرئاسووي رقووم  05تضووم الهي ووة وفووا للمووادة 
تعييوونهم، حيووث يووتم اليقظة والتقييم يتكون من رئوويس وسووتة أعضوواء وقوود حووددت هووذه المووادة طريقووة 

تعييووونهم بموجوووب مرسووووم رئاسوووي، هوووذا ويمكووون تجديووود عهووودة األعضووواء والووورئيس لمووودة واحووودة كموووا 
 يمكن إنهاء مهامهم بنفس الطرق.

ويتم إختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثوول المجتمووع الموودني والمعروفووة 
المعوودل  413-06المرسوم الرئاسي رقووم  من  10بنزاهتها وكفاءتها، وهو ما جاء في نص المادة  

: " ... التكوووين المناسووب والعووالي 01-06موون القووانون رقووم  19/3والمووتمم، حيووث توونص المووادة 
المستوى لمستخدميها ..." لقد حرص المشرع الجزائري على ضوورورة التكوووين المناسووب والمسووتوى 

د لهوووم بوووالتكوين العوووالي تتكوووون الهي وووة مووون مووووظفين متخصصوووين مشوووهو العوووالي لهوووم، إذ يجوووب أن 
والخبوورة فوووق كوول ذلووك أن يكووون علووى درجووة عاليووة موون النزاهووة والقوووة والعووزم والقوودرة علووى إختووراق 

 .1وكسرهالجدار الصلب للفساد 
 الهيئة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته:تنظيم   –ب  

مووووون  03الموووووادة المعدلوووووة بموجوووووب  413-06مووووون المرسووووووم الرئاسوووووي  06حوووووددت الموووووادة 
الهي ووة  أنتنظوويم الهي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه، بقولهووا  64-12المرسوووم الرئاسووي 

 تزود بمجموعة من الهياكل بغره أداء المهام المنوطة بها، حيث تتمثل هذه الهياكل في:
 أمانة عامة، -

 

الماسوووتير، شوووعبة الحقووووق، ، الهي وووات الوطنيوووة للوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه، موووذكرة تكميليوووة لنيووول شوووهادة خديجاااة ماااالكي - 1
تخصووووص قووووانون جنووووائي لألعمووووال، قسووووم الحقوووووق، كليووووة الحقوووووق والعلوووووم السياسووووية، جامعووووة العربووووي بوووون مهيوووودي، أم البووووواقي، 

 .13، ص. 2014/2015
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 قسم مكلف بالوثائا والتحاليل والتحسيس، -
 بمعالجة التصريحات بالممتلكات،قسم مكلف   -
 قسم مكلف بالتنسيا والتعاون الدولي. -

 ثانيا: مهام الهيئة ودورها في مجال مكافحة الفساد
موون قووانون  20وكل للهي ة الوطنية الكثير من المهووام والصووالحيات أشووارت إليهووا المووادة لقد  

 413-06بدقووة بموجووب المرسوووم رقووم الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه ولقوود تووم تفصوويلها وتحديوودها 
، حيووث كلفووت الهي ووة بالمهووام 1واألقسووامالمعدل والمووتمم والووذي قووام بتوزيعهووا علووى مختلووف الهياكوول  

 ا تية:  
 إقترات سياسة شاملة للوقاية من الفساد. -
 إعداد برامت تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين با ثار الضارة الناجمة عن الفساد. -
ل كل معلومة من شأنها الكشووف عوون أعمووال الفسوواد والوقايووة منهووا السوويما البحووث جمع وإستغال  -

تقووديم توصوويات  سووات اإلداريووة عوون عواموول الفسوواد ألجوولفي التشووريع والتنظوويم واإلجووراءات والممار 
 إلزالتها.

حتووه التقييم الدوري لألدوات القانونية واإلجراءات اإلداريووة الراميووة إلووى الوقايووة موون الفسوواد ومكاف  -
 والنظر في مدى فعاليتها.

التقوووارير الدوريوووة  أسووواسالمباشووورة ميووودانيا علوووى  واألعموووالضووومان تنسووويا ومتابعوووة النشووواطات  -
والمنتظمووة المدعمووة بإحصووائيات وتحاليوول متصوولة بمجووال الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه التووي توورد 

 إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.

 

: ، واقع ورهانات الهي ة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، الملتقى الودولي الخوامس عشور حوولجميلة فار  -  1
، مووون طووورف مخبووور الحقووووق والحريوووات فوووي 2015أفريووول  13/14الفسوواد وآليوووات مكافحتوووه فوووي الووودول المغاربيوووة، المنعقووود يووومي 

األنظمة المقارنة ومخبر أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلووم السياسوية، جامعوة محمود 
 .463، ص. 2016حقوق والحريات، العدد الثاني، مارس، خيضر، بسكرة، مداخلة منشورة بمجلة ال



 الفصل الثاني: السياسة الجنائية التشريعية في مواجهة التستر على جرائم الفساد

 

64 

 

السهر على تعزيز التنسوويا مووا بووين القطاعووات وعلووى التعوواون مووع هي ووات مكافحووة الفسوواد علووى   -
 الصعيدين الوطني والدولي.

المباشووورة فوووي مجوووال الوقايوووة مووون الفسووواد  األعمووواللوووى كووول نشووواط يتعلوووا بالبحوووث عووون الحوووث ع -
 ومكافحته، وتقييمها.

 والتحري في وقائع ذات عالقة بالفساد. األدلةاإلستعانة بالنيابة العامة لجمع   -
تلقووي التصووريحات بالممتلكووات الخاصووة بووالموظفين العموووميين بصووفة دوريووة ودراسووة وإسووتغالل  -

   .1ت الواردة فيها والسهر على حفضهاالمعلوما
 الفرع الثاني: الديوان المركزي لقمع الفساد 

إن تتبوووع مووودى فعاليوووة دور الوووديوان المركوووزي لقموووع الفسووواد فوووي مكافحوووة جووورائم التسوووتر علوووى 
جوورائم الفسوواد، يقتضووي منووا التعووره أوال لنظامووه القووانوني موون حيووث طبيعتووه وتنظيمووه أوال ، هووذا 

 باإلضافة إلى استعراه مهامه ومجال اختصاصه في هذا الجانب ثانيا .
 أوال: النظام القانوني للديوان المركزي لقمع الفساد

وحورصا من السلطات العليا في الجزائوور علووى إعوووطاء دفوووعا جديوودا لووومكافحة الفسوواد، أصوودر 
متوووعلقة بتفعيوول موكافوووحة  2009ديسمبر  13مومرخة في  03رئيس الوجمهورية تعليمة رئاسية رقوم  

ي شووووددت علووووى وجووووووب دعوووووم الوسووووائل والميكانيزمووووات القانونيووووة هوووووذه ا فووووة وهووووي التعليمووووة التوووو 
 العملياتية ألحسن تصدي لهذه الظاهرة.و 

المشوووار إليوووه إلوووى تعوووديل  01-06وتووووطبيقا لوووومحتوى هوووووذه الووووتعليمة، خووووضع القوووانون رقوووم 
 24حيوووووووث أنووووووووشأ فوووووووي مووووووووادته  2010أوت  26الوووووووووممرخ فوووووووي  05-10األموووووووور رقوووووووووم بموجوووووووب 

كلووف بالبحووث والتحووري فووي مجووال مكافحووة جوورائم الفسوواد و  الااديوان المركاازي لقمااع الفساااد موووكرر

 

 .463، ص. المرجع السابا، جميلة فار - 1
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والجووورائم المقترنوووة بهوووا عنووود االقتضووواء موووع تمكينوووه مووون التووودخل ضووومن اختصووواص إقليموووي موسوووع 
 .1لكامل التراب الوطني

الووذي  2011ديسوومبر  08الموومرخ فووي  426-11المرسوووم الرئاسووي رقووم وتبعووا لووذلك صوودر 
 .2يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه وكيفيات سيره

 :للديوان المركزي لقمع الفسادتحديد يبيعة   – 1
المواد   إلى  رقم    04و   03،  02بالرجوع  الرئاسي  المرسوم    أننستخلص    426-11من 

يتميز   حيث  الفساد،  لقمع  خصيصا  أنشأت  ممسساتية  آلية  يعد  الفساد  لقمع  المركزي  الديوان 
طبيعته   وتحدد  ومكافحته  الفساد  من  للوقاية  الوطنية  الهي ة  عن  تميزه  الخصائص  من  بجملة 

 القانونية، تتمثل هذه الخصائص في:  
 الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية.  -
 ديوان لوزارة المالية.تبعية ال -
 . 3عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي -
 
 
 
 
 
 

 

، دور الووووديوان المركووووزي لقمووووع الفسوووواد، مقووووال منشووووور بووووالموقع الرسوووومي للووووديوان المركووووزي لقمووووع الفسوووواد: كمااااال بوزبوجااااة - 1
http://www.ocrc.gov.dz/index.php   :01:28، على الساعة 30/08/2020، تاريخ التصفح. 

، يحودد تشوكيلة الوديوان 2011ديسومبر سونة  08الموافوا لوو  1433محرم عام  13ممرخ في  426-11مرسوم رئاسي رقم   -  2
 14الموافووا لووو  1433محوورم عووام  19، الصووادر بتوواريخ 68المركووزي لقمووع الفسوواد وتنظيمووه وكيفيووات سوويره، ج.ر.ج.ج. العوودد 

 .2011ديسمبر سنة 
 .468، المرجع السابا، ص. جميلة فار - 3

http://www.ocrc.gov.dz/index.php/2016-04-03-13-40-24/141-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF2
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 :ديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمهتشكيلة ال – 2
 تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد: -أ

ة الوووذي يحووودد تشوووكيل 426-11م جووواء تووووشكيل وتنظووويم الووووديوان فوووي الووووومرسوم الرئاسوووي رقووو 
 2091-14كيفيات سيره، المعوودل بالمرسوووم الرئاسووي رقووم الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و 

وضووع الووديوان لوودى وزيوور العوودل  األخيوور، وبموجووب هووذا المرسوووم 2014جويليووة  23الموومرخ فووي 
 .مع تمكينه من االستقاللية في العمل و التسيير  حافظ األختام

التقني واإلداري، يتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد موون ضووباط باستثناء مستخدمي الدعم  
وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الووديوان موون طوورف مصووالح وزارة الوودفاع الوووطني 
و وزارة الداخليووووة والجماعووووات المحليووووة وموووون أعوووووان عموووووميين لووووديهم كفوووواءات مثبتووووة فووووي مجووووال 

 مكافحة الفساد.
 :لقمع الفساد  ديوان المركزي التنظيم   –ب  

يشرف علووى الووديوان موودير عووام يعووين بمرسوووم رئاسووي ويتضوومن ديوانووا للموودير العووام مكلووف  
 تساعده خمس مديريات للدراسات.مختلف الهي ات التابعة للديوان و بتنشيط ومتابعة نشاط  

 التحريات.زيتين مكلفتين باإلدارة العامة و كما يتوفر الديوان أيضا على مديريتين مرك
 :ثالد مديريات فرعية على التوالي وتشمل مديرية التحريات

 المديرية الفرعية لألبحاد والتحاليل. -
 .المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية -
 .2مديرية الفرعية للتعاون والتنسياال -

 

، يعوودل المرسوووم 2014يوليووو سوونة  23الموافووا لووو  1435رمضووان عووام  25الموومرخ فووي  14/209المرسوووم الرئاسووي رقووم  - 1
الوووذي يحووودد تشوووكيلة الوووديوان  2011ديسووومبر سووونة  08الموافوووا لوووو  1433محووورم عوووام  13المووومرخ فوووي  11/426الرئاسوووي رقوووم 
يوليو  31الموافا لو  1435شوال عام   04، الصادر بتاريخ 46الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج.ر.ج.ج. العدد  المركزي لقمع 

 .2014سنة 
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 ودورها في مجال مكافحة الفساد ديوانثانيا: مهام ال
 مهام الديوان المركزي لقمع الفساد: – 1

يضوووطلع الوووديوان بوووإجراء تحريوووات وتحقيقوووات حوووول الجووورائم المتعلقوووة بالفسووواد، وكووول الجووورائم 
المرتبطوووة بهوووا عنووود االقتضووواء، وتقوووديم مرتكبيهوووا أموووام الهي وووات القضوووائية المختصوووة، كموووا يسووومح 

ة القضوووائية للوووديوان والشووورطة القضوووائية للمصوووالح األخووورى، إلوووى التنسووويا والتعووواون بوووين الشووورط
إضفاء المزيد من الفعالية في محاربة الفساد، خاصة إذا كووان التحقيووا يمتوواز بنوووع موون الخطووورة، 
أو بالنظر إلى طابعه الحساس، أو إلى حاالت االمتداد اإلقليمي في التحقيقات، ويتوودخل الووديوان 

رار رشوووة الموووظفين العموووميين واالمتيووازات غيوور المبووررة فووي مجووال في كل جرائم الفساد، على غوو 
الصفقات العمومية، والرشوة في مجال الصفقات العمومية، ورشوة الموووظفين العموووميين األجانووب 
ومووووظفي المنظموووات الدوليوووة، واخوووتالس الممتلكوووات مووون قبووول موظوووف عموووومي، واسوووتعمالها علوووى 

خفووويا غيووور القوووانوني فوووي الضوووريبة، والرسوووم واسوووتغالل نحوووو غيووور شووورعي، والغووودر واإلعفووواء والت 
النفووووذ، وإسووواءة اسوووتغالل الوظيفوووة وتعووواره المصوووالح، وأخوووذ فوائووود بصوووفة غيووور قانونيوووة، وعووودم 
التصووريح أو التصووريح الكوواذب بالممتلكووات واإلثووراء غيوور المشووروع، وتلقووي الهوودايا وكووذا التمويوول 

الس الممتلكات فووي القطوواع الخوواص، وتبيوويا الخفي لألحزاب والرشوة في القطاع الخاص، واخت 
العائدات اإلجراميووة واإلخفوواء، وإعاقووة السووير الحسوون للعدالووة واالنتقووام والترهيووب أو تهديوود الشووهود، 

 .1الخبراء والمبلغين والضحايا والبالن الكيدي، وعدم اإلبالن عن الجرائم
 :ركزي لقمع الفسادنطاق تدخل الديوان الممجال و  - 2

باإلضوووافة إلوووى اختصاصوووه اإلقليموووي الموسوووع إلوووى كامووول التوووراب الووووطني، يخوووتص الوووديوان 
-06ليهووا فووي القووانون رقووم المركزي لقمع الفساد في التحقيا فووي كوول جوورائم الفسوواد المنصوووص ع

وقد حصر هذا القانون في مواده موون  ،ألخرى المرتبطة بها عند االقتضاءفي كل الجرائم او ،  01
 .ل التي تشكل جرائم الفساداألفعا 47إلى  25

 

، هوووووووذا جديووووووود الوووووووديوان المركوووووووزي لمكافحوووووووة الفسووووووواد، مقوووووووال منشوووووووور بوووووووالموقع الرسووووووومي لجريووووووودة الشوووووووروق: ع.تقمونااااااا  - 1
https://www.echoroukonline.com  :02:14على الساعة  30/08/2020، تاريخ التصفح. 

https://www.echoroukonline.com/
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من المرسوم الرئاسي رقووم  22كما يمكن للديوان المركزي لقمع الفساد بموجب أحكام المادة 
بعوود إعووالم وكيوول الجمهوريووة المخووتص، ور أعوواله و المذك 2011ديسمبر    08الموافا    426  -11

يكووون أحوود موظفيهووا تقديم توصيات للسلطة السلمية المعنية من اجل اتخاذ تدابير تحفظية عنوودما 
 .1موضع شبهة في وقائع فساد
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نصووول إلوووى أن الفسووواد مووون أكبووور المشوووكالت التوووي تواجوووه الحكوموووات مووون خوووالل موووا سوووبا 
، والجزائووور مووون الووودول التوووي وضوووعت تشوووريعات ويموووس القطووواع العوووام والخووواص معوووا والمجتمعوووات

 ، ويهووودف هوووذاعووودل والموووتممالم 01-06لمكافحتوووه، وذلوووك بإصووودار قوووانون مكافحوووة الفسووواد رقوووم 
عامووة وموون التسووتر علووى مظوواهر الفسوواد  نهادفووة أساسووا إلووى الحوود موو القووانون إلووى إرسوواء قواعوود 

 خاصة.  جرائمه
حيوووث كانوووت السياسوووة الجنائيوووة للمشووورع الجزائوووري فوووي مكافحوووة التسوووتر علوووى جووورائم الفسووواد 
واضحة وسلسة، تتمثل في وضع قانون خاص يتولى تجووريم كوول فعوول موون شووأنه أن يشووكل صووورة 

، حيووث تميووز هووذا الوورادع لمرتكبيهوواموون صووور التسووتر علووى جوورائم الفسوواد، والوونص علووى العقوواب 
 العقاب الخاص عن تلك العقوبات المقررة في القواعد العامة.

وفوووي سوووبيل تحقيوووا الوقايوووة والمكافحوووة المثلوووى لمثووول هوووذه الجووورائم عمووود المشووورع إلوووى خلوووا  
من خالل دعم مرفا العدالة بمووا   لوقاية من الفساد ومكافحته، تجسدتممسسات متخصصة في ا

متخصووص فووي هووذا الشووأن،  أقطووابمة الفصل في قضايا الفساد من خووالل وضووع يسهل عليه مه
، وكووذلك الووديوان المركووزي لقمووع ومكافحتووه هي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسووادال تأسوويسإلووى جانووب 

 مكملة ومدعمة لمهام العدالة في وضع حد لهذه المظاهر. أدوارهمالفساد، التي تعتبر  
سووونة، أي موووا  14ف المشووورع الجزائوووري موجوووودة منوووذ لكووون هوووذه السياسوووة المنتهجوووة مووون طووور 

يقارب العقد ونصف، لكن في المقابل نرى تفاقم الفساد في الجزائر خاصة في السوونوات األخيوورة، 
هوول هووذا يعنووي عوودم نجاعووة قووانون الوقايووة موون الفسوواد فووي مكافحووة هووذه الجوورائم؟ ام غيوواب اإلرادة 

 الفعلية لتطبيا نصوص هذا القانون؟
هو سياسة التجنيح التووي تبناهووا ما يالحظ في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  ولعل أول  

المشوورع الجزائووري فووي كوول نصوصووه، ولكوون هوول نووزع الوصووف الجنووائي عوون جوورائم الفسوواد لووه مووا 
يبوورره، وهوول كووان الوقووت مناسووبا لووذلك؟ خاصووة وأن نووزع وصووف الجنايووة عوون جوورائم الفسوواد حصوول 

 زائر أكبر الفضائح المالية.في الوقت الذي شهدت فيه الج 
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صووحيح أن اعتموواد ممسسووات وهياكوول خاصووة لمكافحووة هووذه الظوواهرة، يضووفي لوودى المووواطن 
نقوودم  أن أوالوالراحة في سبيل الحد من جوورائم التسووتر علووى الفسوواد، لكوون يجووب   الطمأنينةنوع من  

الهي ووة  أنعلووى  لهذه الممسسات ما يكفي من الضمانات الفعلة للقيام بمهامهووا، فمووا جوودوى الوونص
الوطنية لمكافحة الفساد تعتبر في النص القانوني سلطة مستقلة وتتمتووع بالشخصووية المعنويووة، مووا 

ا موون االسووتقاللية مووا يحووول بينهووا لهووا تعووادل بوواقي سوولطات الدولووة، ولهوو للهي ووة مووا يجع  أنيفهم منه  
فووي سووبيل تحقيووا مهامهووا، ومووادام انهووا  موون مصوودر خووارجي ضووغط عليهوواال أو وبووين كوول توودخل 

هلية التقاضي، لكن يووأتي مباشوورة الوونص القووانوني الووذي بالشخصية المعنوية يعني تمتعها بأتتمتع  
لفسووواد وهوووو الووونص علوووى أن الهي وووة الوطنيوووة للوقايوووة مووون ا ،يضووورب بهوووذه األوهوووام عوووره الحوووائط

ب مرسووووم رئاسوووي وتنهوووى ومكافحتوووه توضوووع لووودى رئاسوووة الجمهوريوووة، وأعضووواؤها معينوووون بموجووو 
نوووع موون السوولطات المنفووردة هووذه التووي خووص بهووا المشوورع الجزائووري  فووأي، األشووكالمهووامهم بوونفس 

الهي وووة، وأي اسوووتقاللية تتمتوووع بهوووا تحوووول بينهوووا وبوووين الضوووغط علوووى قراراتهوووا وهوووي خاضوووعة كليوووا 
 للسلطة التنفيذية، أقل ما يمكن قوله على هذه الهي ة أنها ولدت ميتة.

 قول يطبا على الديوان المركزي لقمع الفساد. ونفس ال
ال نكتفووي بالتنديوود  لذا يجووب أن ،اخطر من الفساد في حد ذاتهإن السكوت على الفساد هو  

بل يجب تصور الحلووول العمليووة لهووذه ا فووة وذلووك   ،أو التحذير من مخاطره  نظريا فقط،  بمكافحته
إتجوواه اإلرادة يتوقووف نجاحهووا أوال علووى   شاملة والتي  بتقديم خطط مضبوطة ومحكمة وإستراتيجسة
 الفعلية للمشرع الجزائري في مكافحة الفساد.

 وعلى هذا األساس نقترت ما يلي:  
المتعلووووا بالوقايووووة موووون الفسوووواد  01-06ضوووورورة إعووووادة النظوووور فووووي نصوووووص القووووانون رقووووم  – 1

 ومكافحته، ومحاولة سد الثغرات الفادحة فيه والتي نرى أن ال مبرر لها.
السوووعي لتحقيوووا موووا يكفوووي مووون اسوووتقاللية للقضووواء أوال، ثوووم للممسسوووات المسوووتحدثة بموجوووب  – 2

 المتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته.  01-06القانون رقم 
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فالبوود موون تعووديل إسووم يكووون شووكلي وقووائي فقووط،  أنبمووا أن دور الهي ووة الوطنيووة ال يتعوودى  – 3
، مووادام "الهي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد"ه والقووول الهي ووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد ومكافحتوو 

 المشرع قد عهد بمهمة مكافحة الفساد للديوان المركزي لقمع الفساد.
 إخضاع الموظفين لنظام التصريح بالممتلكات، دون تمييز مع التشديد في ذلك.  - 4
للهي وووة الوطنيوووة  توحيووود الجهوووة المختصوووة بتلقوووي التصوووريح بالممتلكوووات، والعهووود بهوووذه المهموووة - 5

فووي نفووس المواعيوود  ، و للوقاية من الفسوواد ومكافحتووه، بالنسووبة لجميووع ف ووات الموووظفين دون اسووتثناء
بما فيهووا الف ووة القياديووة فووي الدولووة  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  05المحددة في المادة  
 .من نفس القانون  06المذكورة في المادة 

تغل القوانين والتشريعات واألنظمة وجعلها أكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكووي ال تسوو تبسيط    -  6
النفوس لتحقيووا مووآربهم موون خووالل اسووتخدام الثغوورات فووي القوووانين وخاصووة القابلووة   عفاءمن قبل ض

 .من رأيللتفسير بأكثر  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قْ حْمْال



 الـمـالحـق 
 

 

وثوووائا توضوووح نمووواذج التصوووريح بالممتلكوووات كموووا جووواءت فوووي  04يشووومل علوووى : 1الملحااا  رقااام 
   الذي يحدد نماذج التصريح بالممتلكات.  414-06مرسوم رئاسي رقم 

 01الوثيقة رقم 



 الـمـالحـق 
 

 

 02الوثيقة رقم  



 الـمـالحـق 
 

 

 03الوثيقة رقم  



 الـمـالحـق 
 

 

 04الوثيقة رقم  



 الـمـالحـق 
 

 

وثووائا تمثوول نموواذج التصووريح بالممتلكووات المنشووورة فووي المووذكرة  04يتضوومن  :02الملحاا  رقاام 
ومكافحتووووه تتعلووووا بكيفيووووات تسووووليم الهي ووووة الوطنيووووة للوقايووووة موووون الفسوووواد  15/04ظيميووووة رقووووم التن 

للتصوووريحات بالممتلكوووات المكتتبوووة مووون طووورف المووووظفين العمووووميين المشوووار إلووويهم فوووي المرسووووم 
 .2006نوفمبر   22الممرخ في   415-06الرئاسي رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01الوثيقة رقم 



 الـمـالحـق 
 

 

 
 
 
 
 
 

 02الوثيقة رقم 



 الـمـالحـق 
 

 

 
 03الوثيقة رقم 



 الـمـالحـق 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04الوثيقة رقم  
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I. :المصادر 
 القرآن الكريم – 1
أبوووى الحسوووين مسووولم بووون الحجووواج القشووويرى النيسوووابوري، صوووحيح مسووولم، ط.  السووونة النبويوووة: – 2

 .2014منقحة ومشكولة، شركة القدس للنشر والتزيع، القاهرة، مصر،   األولى
، القوواموس المدرسووي، سووراس الجيالنااي باان الحااج يحيااى، بلحساان البلاايش، علااي باان هاديااة  -  3

 .1995للنشر، تونس،  
II.:المراجع 

 العربية:المراجع باللغة   •
 أوال: النصوص التشريعية والتنظيمية:

 اإلتفاقيات الدولية: -أ
اتفاقيوووة األموووم المتحووودة لمكافحوووة الفسووواد المعتمووودة مووون قبووول الجمعيوووة العاموووة لألموووم المتحووودة  - 1

 128-04، المصوووادق عليهوووا بموجوووب المرسووووم الرئاسوووي رقوووم 2003أكتووووبر  31بنيويوووورك يووووم 
، 26، ج.ر.ج.ج.، العوودد م2004أبريوول سوونة  19الموافووا لووو  ه1425صفر عام  29الممرخ في  

 .م2004أبريل   25الموافا لو ه 1425ربيع األول عام   05الصادرة بتاريخ 
، 2003يوليوووو سووونة  11اتفاقيوووة اإلتحووواد اإلفريقوووي لمكافحوووة الفسووواد، المعتمووودة بموووابوتو فوووي  - 2

ربيووووع األول عووووام  11ي الموووومرخ فوووو  137-06المصووووادق عليهووووا بموجووووب المرسوووووم الرئاسووووي رقووووم 
ربيووع  17، الصووادرة بتوواريخ 24، ج.ر.ج.ج.، العوودد 2006أبريوول سوونة  10الموافووا لووو  ه1427

 .م2006أبريل سنة    16الموافا لو   ه1427األول عام 
 الد تور: -  ب
 .1996دستور الجمهورية الجزائرية لسنة   – 1

 .2016دستور الجمهورية الجزائية لسنة   – 2
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 القوانين العضوية: -ج
سووبتمبر  06، الموافووا لووو ه1425رجووب عووام  21الموومرخ فووي  11-04قووانون عضوووي رقووم  - 1

 23، الصووادر بتووواريخ 57، يتضووومن القووانون األساسوووي للقضوواء، ج.ر.ج.ج. العووودد م2004سوونة 
 .م2004سبتمبر سنة  08، الموافا لو  ه1425رجب عام 

 17الموافووا لووو  ه1426جمووادى الثانيووة عووام  10موومرخ فووي  11-05القووانون العضوووي رقووم  - 2
، الصوووادر 51،ج.ر.ج.ج. العوودد المعوودل والمووتمم ، يتعلووا بووالتنظيم القضووائيم2005يوليووو سوونة 

 .م2005يوليو سنة   20، الموافا لو ه1426جمادى الثانية عام   13بتاريخ  
 القوانين: –د 
فبرايوور سوونة  06الموافووا لووو  ه1425ذي الحجووة عووام  27، الموومرخ فووي 01-05القانون رقم    -  1

وتمويووول اإلرهووواب ومكافحتهموووا، ج.ر.ج.ج. العووودد  األمووووال، يتعلوووا بالوقايوووة مووون تبيووويا م2005
 .ه2005فبراير سنة    09، الموافا لو ه1425ذو الحجة عام  30، الصادر بو  11

فبرايوووور سوووونة  20الموافووووا لووووو  ه1427محوووورم عووووام  21ي الموووومرخ فوووو  01-06القووووانون رقووووم  - 2
، الصووادر 14، يتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه المعوودل والمووتمم، ج.ر.ج.ج. العوودد م2006
 .م2006مارس سنة    08الموافا لو   ه1427صفر عام   08بتاريخ  

ر سوونة ديسوومب  20الموافووا لووو  ه1427ذي القعوودة عووام  22الممرخ فووي   22-06القانون رقم    -  3
 08الموافووا لووو  ه1386صووفر عووام  18الموومرخ فووي  155-66، يعوودل ويووتمم األموور رقووم م2006

، الصووووادر 84، المتضوووومن قووووانون اإلجووووراءات الجزائيووووة، ج.ر.ج.ج. العوووودد م1966يونيووووو سوووونة 
 .م2006ديسمبر سنة   24الموافا لو   ه1427ذو الحجة عام   04بتاريخ  

يوليووو سوونة  29الموافووا لووو  1439ذي القعوودة عووام  16الموومرخ فووي  14 – 18القووانون رقووم  - 4
أبريوول  22الموافووا لووو  1391صفر عام  26الممرخ في  28-71، يعدل ويتمم األمر رقم 2018

ذو  19، الصادر بتوواريخ 47والمتضمن قانون القضاء العسكري، ج.ر.ج.ج. العدد   1971سنة  
 .2018الموافا ألول غشت سنة    1439القعدة عام 
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 :مراألوا  -ه
يونيووووو سوووونة  08الموافووووا لووووو  ه1386صووووفر عووووام  18الموووومرخ فووووي  155-66األموووور رقووووم  - 1

، الصووادر 48العوودد  ، ج.ر.ج.ج.المعوودل والمووتمم ، المتضوومن قووانون اإلجووراءات الجزائيووةم1966
 .م1966يونيو سنة   10الموافا لو   ه1386صفر عام   20بتاريخ  

، م1997مووارس سوونة  06الموافووا لووو  ه1417شوووال عووام  27موومرخ فووي  09-97أموور رقووم  - 2
 27الصووادر فووي 12ج.ر.ج.ج. العوودد  يتضوومن القووانون العضوووي المتعلووا بوواألحزاب السياسووية،

 .م1997مارس سنة    06الموافا لو   ه1417شوال عام 
، م2010غشت سوونة  26الموافا لو  ه1431رمضان عام  16ممرخ في   05-10أمر رقم    -  3

فبرايوووور سوووونة  20الموافووووا لووووو  ه1427محوووورم عووووام  21الموووومرخ فووووي  01-06يووووتمم القووووانون رقووووم 
 22، الصوووادر بتووواريخ 50والمتعلوووا بالوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه، ج.ر.ج.ج. العووودد  ،م2006

 .م2010الموافا لو أول سبتمبر سنة   ه  1431رمضان عام 
 المرا يم الفردية: -ي
نوووفمبر  22الموافووا لووو  1427القعوودة عووام ممرخ في أول ذي  413-06مرسوم رئاسي رقم    -  1

، يحدد تشكيلة الهي ة الوطنية للوقاية من الفسوواد ومكافحتووه وتنظيمهووا وكيفيووات سوويرها 2006سنة  
 22الموافووا لووو  1427، الثادر بتاريخ أول ذي القعدة عام 74المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج. العدد 

 .2006نوفمبر سنة  
 22الموافوووا لوووو  ه1427مووومرخ فوووي أول ذي القعووودة عوووام ال 414-06مرسووووم رئاسوووي رقوووم  - 2

، الصووادر بتوواريخ 74، يحوودد نموووذج التصووريح بالممتلكووات، ج.رج.ج. العوودد م2006نوفمبر سوونة  
 .م2006نوفمبر سنة   22الموافا لو   ه1427أول ذي القعدة عام 

 22الموافوووا لوووو  ه1427المووومرخ فوووي أول ذي القعووودة عوووام  415-06مرسووووم رئاسوووي رقوووم  - 3
، يحووودد كيفيوووات التصوووريح بالممتلكوووات بالنسوووبة للمووووظفين العمووووميين غيووور م2006نووووفمبر سووونة 

موون القووانون المتعلووا بالوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه، ج.رج.ج.   06المنصوص علوويهم فووي المووادة  
 .م2006نوفمبر سنة   22الموافا لو   ه1427، الصادر بتاريخ أول ذي القعدة عام 74العدد 
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ديسمبر سوونة  08الموافا لو  1433محرم عام   13ممرخ في    426-11ئاسي رقم  مرسوم ر   -  4
، يحوودد تشووكيلة الووديوان المركووزي لقمووع الفسوواد وتنظيمووه وكيفيووات سوويره، ج.ر.ج.ج. العوودد 2011

 .2011ديسمبر سنة   14الموافا لو    1433محرم عام  19، الصادر بتاريخ  68
فبرايوور  07الموافووا لووو  1433األول عووام  ربيووع 14موومرخ فووي  64-12مرسوووم رئاسووي رقووم  - 5

 1427ممرخ في أول ذي القعدة عووام  413-06، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012سنة  
الووووذي يحوووودد تشووووكيلة الهي ووووة الوطنيووووة للوقايووووة موووون الفسوووواد  2006نوووووفمبر سوووونة  22الموافووووا لووووو 

ربيع االول عووام  22تاريخ ، الصادر ب 08ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر.ج.ج. العدد  
 .2012فبراير سنة    15الموافا لو   1433

يوليووو  23الموافووا لووو  1435رمضووان عووام  25الموومرخ فووي   14/209المرسوم الرئاسي رقم    -  6
الموافووا لووو  1433محرم عام  13الممرخ في  11/426، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2014سنة  
لوووديوان المركوووزي لقموووع الفسووواد وتنظيموووه وكيفيوووات الوووذي يحووودد تشوووكيلة ا 2011ديسووومبر سووونة  08

يوليووو سوونة  31الموافووا لووو  1435شوووال عووام  04، الصووادر بتوواريخ 46سوويره، ج.ر.ج.ج. العوودد 
2014. 

 ثانيا: المؤلفات الفقهية
 الكتب العامة:   –أ 
، الوووجيز فووي القووانون الجزائووي الخوواص، ج. األول، ط. الرابعووة عشوور، دار أحسن بو ااقيعة  -  1

 .  2012هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، الوووجيز فووي القووانون الجزائووي الخوواص، ج. الثوواني، ط. الثانيووة عشوور، دار أحسن بو ااقيعة  -  2

 .2012هومة للطباعة والنشر والتزيع، الجزائر،  
، اإلجووراءات الجزائيووة فووي التشووريع الجزائووري والمقووارن، ط. الرابعووة، دار يعبد الرحمان خلف  -  3

 .2019بلقيس للنشر، الجزائر،  
، شووورت قوووانون اإلجوووراءات الجزائيوووة الجزائوووري، د.ط.، دار هوموووة للطباعوووة عباااد م أوهايباااة - 4

 .2018والنشر والتوزيع، الجزائر،  
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 الكتب المتخصصة:  -ب
 .2010جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،  مليكة هنان - 1
، د.ب.ن، ANEP، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائوور، منشووورات مو ی بودهان  -  2

2009. 

 ثالثا: الر ائل والم كرات:
 أيروحات الدكتوراه: –أ 
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 الما تر  ماالخص م كرة
 

إن التستر على جرائم الفساد يتمثل في مجموعة من الصور، يمكن حصرها أساسا فووي: 
بالممتلكووووات، تبيووويا عائوووودات جوووورائم الفسوووواد وإخفائهووووا، التصووووريح الكوووواذب أو عوووودم التصووووريح 
  تعاره المصالح، التمويل الخفي لألحزاب السياسية وإعاقة السير الحسن للعدالة

مووون اجووول التصووودي لهوووذه الجووورائم، اتبوووع المشووورع الجزائوووي سياسوووة خاصوووة، قائموووة علوووى و 
مجموعووووة موووون ا ليووووات الموضوووووعية واإلجرائيووووة التووووي تسوووواهم فووووي وضووووع حوووود لهووووذه الجوووورائم، 

 ت ممسساتية متخصصة في الوقاية من الفساد و مكافحته.باإلضافة إلى استحداد آليا
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Abstract of The master thesis 
 

The cover up of corruption offences consists of a variety of 

images, which can be limited mainly to laundering and concealing the 

proceeds of corruption offences, false declaration or non-declaration 

of property, conflicts of interest, hidden funding of political parties 

and obstruction of the good administration of justice. 

 In order to tackle these crimes, the penal legislature has adopted a 

special policy, listing a number of substantive and procedural 

mechanisms that contribute to putting an end to these crimes, as well 

as establishing institutional mechanisms specialized in the prevention 

and control of corruption. 
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