جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة
في مجال الصفقات العمومية
L’infraction de trafic d’influence des agents public pour obtenir
des avantages injustifiés dans les marchés public
إعداد الدكتور :جمال الدين عنان
أستاذ محاضر (ب) بكمية الحقوق
والعموم السياسية جامعة المسيمة

(مداخمة ألقيت ضمن فعاليات الممتقى العممي الدولي حول :الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام في

ظل المرسوم الرئاسي  247/15والتشريعات المقارنة المنعقد يومي 19/18 :أكتوبر  2016بكمية الحقوق
والعموم السياسية بجامعة المسيمة ،عنوان المداخمة).

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facdroitsp/

ممخص
تعتبر الصفقات العمومية من أىم القنوات التي تصرف فييا الدولة األموال العامة ،وذلك في سبيل

تجسيد المشاريع التي تيدف إلى تحقيق المنفعة العامة ،إال أنو ورغم الضمانات التي وضعيا المشرع
سواء قبل أو أثناء أو بعد إبرام الصفقة إال أن أعين الطامعين والفاسدين كانت دائما تسعى لمحصول عمى

ما يرصد من أغمفة مالية لممشاريع العامة ،أيا كانت الطريقة والوسيمة.

لذلك كان من الالزم تجريم بعض األفعال ذات الصمة بموضوع الصفقات العمومية ،ويعتبر

استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

واحدا منيا ،وىو ما سنتناولو بالتفصيل في ىذا البحث.

Résumé
Les marchés publics sont considérés comme les plus importants canaux où l'État débourse ses
deniers publics dans le but de concrétiser des projets d'utilité publique.
En dépit des garanties placées par le législateur et ce avant pendant ou après la conclusion du
marché, les corrompus ont toujours couru derrière pour l'obtention des enveloppes financières
consacrées aux projets publics par toutes les voies et en utilisant touts les moyens.
C'est pour cela qu'il est impératif d’incriminer certains actes en relation avec le sujet des marchés
publics, dont mettre à profil l’autorité des agents publics pour l'obtention d'avantages non

justifiés dans le domaine des marchés publics en est un, et c’est ce que nous essayerons de
traiter dans cette recherche.

مقدمة:
تعتبر الصفقات العمومية من أفضل الوسائل التي تقوم الدولة من خالليا بإنجاز برامج التنمية،

وتجسيد االستثمارات العمومية لمنيوض باالقتصاد الوطني ورقيو ،وىذا الوضع يجعل منيا (أي الصفقات

العمومية) من أىم القنوات التي تتحرك في إطارىا األموال العامة.
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ىذه العوامل جعمت الصفقات العمومية ميدانا خصبا لتفشي ظاىرة الفساد بما تنطوي عميو من

مساوئ عمى االقتصاد الوطني ،فاألغمفة المالية المرصودة لممشاريع العامة من الضخامة ما يجعميا تسيل
لعاب الطامعين إلى الثراء السريع وبأي طريقة ،األمر الذي يجعل من مكافحة ىذه الظاىرة واجبا وطنيا

يقع عمى الجميع.

ورغم اإلجراءات التمييدية التي تسبق إبرام الصفقة ،والضمانات المقررة لتكريس مبدأ المساواة بين

المتعاممين المتعاقدين ،والرقابة الممارسة عمييا سواء كانت قبمية أم بعدية أو أثناء إعدادىا ،ومختمف أنواع
الرقابة الداخمية والخارجية ،ورقابة الوصاية التي تمارسيا السمطة الوصية عمى الصفقة ،زيادة عمى الرقابة
القضائية عند عرض منازعات الصفقات العمومية عمى القضاء ،إال أن الواقع أثبت أنيا غير كافية حتى

مع إقدام المشرع الجزائري عمى تعديل قانون الصفقات العمومية بين الفينة واألخرى ،كان آخرىا إلغاء
المرسوم الرئاسي  236/10وتعويضو بآخر تحت رقم  247/15والصادر بتاريخ  16سبتمبر .2015

ألجل كل ىذا كان من الالزم إضفاء الحماية الجزائية لقواعد تنظيم الصفقات العمومية ،حيث
حرص المشرع عمى تجريم كافة السموكات التي تصاحب عمميات التحضير لمصفقة ،مرو ار بإجراءات

تحضيرىا وطرق إبراميا واختيار المتعامل المتعاقد ،لننتيي عند تنفيذىا ،وىو ما تحقق من خالل بعض
التدابير واآلليات المتعمقة بمكافحة الفساد في الصفقات العمومية ،حيث خصص القسم الثامن من الفصل

الثالث من المرسوم الرئاسي  247/15لمكافحة الفساد بموجب المواد من  88إلى  ،94وكذا قواعد قانون
العقوبات ،وانتياء عند قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو،الصادر تحت رقم  01/06بتاريخ  20فبراير
المعدل والمتمم.

وفي ىذا البحث سنتناول واحدة من جرائم الصفقات ،والمتمثمة في استغالل نفوذ األعوان

العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ،المعاقب عمييا بالمادة 2/26
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ،حيث سنتعرض إلى ىذه الجريمة والعقوبات المقررة ليا ضمن

مطمبين ،نتناول في األول أركان ىذه الجريمة وفي الثاني العقوبات المقررة ليا.

المطمب األول
أركان جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة
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يجرم المشرع استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة في

مجال الصفقات العمومية بموجب المادة  2/26من القانون  01/06المؤرخ في  20فبراير 2006
()1

والمتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو،

والتي تنص عمى " :يعاقب بالحبس من سنتين ( )2إلى عشر

( )10سنوات وبغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج:

 -2كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ،أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو

معنوي يقوم ،ولو بصفة عرضية ،بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات أو

الييئات العمومية الخاضعة لمقانون العام ،أو المؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات العمومية ذات

الطابع الصناعي والتجاري ،ويستفيد من سمطة أو تأثير أعوان الييئات المذكورة ،من أجل الزيادة في

األسعار التي يطبقونيا عادة أو من أجل التعديل لصالحيم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم
أو التموين".
وعميو فإن ىذه الجريمة تقتضي توافر صفة معينة في الجاني ونشاط مادي يتحدد في القيام بنشاط
إجرامي ىو االستفادة من تأثير أعوان الييئات الخاضعة في إبرام عقودىا إلى قانون الصفقات العمومية

بغرض التعديل في األسعار التي يطبقونيا عادة أو من أجل التعديل لصالحيم في نوعية الخدمات أو
آجال التسميم أو التموين ،إلى جانب توفر قصد جنائي خاص ،وىي النقاط التي سنحاول بيانيا وفق

التفصيل اآلتي:

أوال :صفة الجاني:
بحسب نص المادة  2/26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو فإنو وحتى يعد الشخص مرتكبا
لجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات
()2

العمومية ،يتعين أن يكون تاج ار

()3

أو صناعيا

()1

أو حرفيا

أو مقاوال من القطاع الخاص(.)2

 -1القانون  01/06المؤرخ في  20فبراير  2006المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،الجريدة الرسمية لسنة  ،2006العدد ،14 :المعدل والمتمم
بموجب القانون  15/11المؤرخ في  2أوت  ،2011الجريدة الرسمية لسنة  ،2011العدد .44 :و جدير بالذكر أن المادة  26من قانون الفساد قد
حمت محل المادة  128مكرر من قانون العقوبات ،التي أضيفت بالقانون  09/01المؤرخ في  26يونيو  ،2001الجريدة الرسمية لسنة ،2001
العدد ،34 :وألغيت بقانون الفساد السالف ذكره.
 -2عرفت المادة األولى من القانون التجاري عمى أنو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا ويتخذه مينة معتادة لو ،وقد حددت المواد
 4 ،3 ،2ما ىي األعمال التجارية ،وما نالحظو أن المادة  2/26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو لم تشترط ممارسة العمل التجاري بصفة
اعتيادية ،بل يعتبر أيضا فاعال من يقوم بالفعل بصفة عرضية.

 -3يعرف الصناعي بأنو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في مجال استخراج أو إنتاج أو تحويل الثروات .ينظر :عمة كريمة ،جرائم الفساد
في مجال الصفقات العمومية ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق جامعة الجزائر ،2013/2012 ،ص.235 :
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غير أن المشرع الجزائري عدل عن اشتراط صفة معينة في الجاني ،حيث عمم ذلك عمى كل

شخص طبيعي أو معنوي ،إذ تقوم ىذه الجنحة في حق أي شخص تابع لمقطاع الخاص ،أي كل عون
اقتصادي خاص ،سواء كان طبيعيا أو معنويا ،يعمل لحسابو أو لحساب غيره،و وعميو يثور التساؤل حول

جدوى تخصيص التاجر أو الحرفي أو الصناعي أو المقاول الخاص بالذكر ،ما دام أي شخص طبيعي

أو معنوي من القطاع الخاص معرض لممساءلة.

()3

ويقصد بالشخص الطبيعي كل شخص يبرم عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ممحقا مع الييئات
الخاضعة في إبرام عقودىا ،والتي حددىا نص المادة  6من المرسوم  247/15المتضمن قانون الصفقات
()4

العمومية،

أي كل شخص طبيعي حائز لصفة التاجر أو الحرفي أو المقاول أو الصناعي ،وذلك بغرض

انجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو تقديم خدمات كأشغال الترميم مثال ،أو انجاز دراسات ،وذلك بعد الدعوة

إلى المنافسة.

 -1بحسب المادة  10من األمر  01/96المؤرخ في  10جانفي  1996المحدد لمقواعد التي تحكم الصناعة التقميدية والحرف( ،الجريدة الرسمية
لسنة  ،1996العدد ). 3 :فإنو يعد حرفيا كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقميدية والحرف ،يمارس نشاطا تقميديا كما ىو محدد في
المادة  5من نفس األمر.

 -2تشير المادة  549م ن القانون المدني إلى المقاول من خالل تعريفيا لعقد المقاولة بنصيا عمى ":المقاولة عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن
يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر".

 -3أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،الطبعة الخامسة عشر،
 ،2015/2014ص ، 168 :وما يمكن استخالصو ألول وىمة عند قراءة عبارة "وكل شخص طبيعي أو معنوي" العامة الني جاء بيا المشرع
الجزائري ،أنو يمكن أن ندرج ضمنيا األشخاص التابعة لمقانون الخاص واألشخاص التابعة لمقانون العام ،غير أنو برجوعنا لنص المادة  7من
المرسوم الرئاسي  247/15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نجده يستثني العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين من الخضوع ألحكام ىذا
المرسوم ،وبالتالي ال يمكن أن يكون الفاعل في ىذه الجريمة إدارة عمومية .أنظر تفصيال :عمة كريمة ،المرجع السابق ،ص.236 :

 -4المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  ،2015العدد  ،50وتتمثل ىذه الييئات في :الدولة ،الجماعات المحمية ،المؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري ،المؤسسات العمومية الخاضعة لمتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ،عندما تكمف بإنجاز عممية ممولة ،كميا أو جزئيا ،بمساىمة نيائية أو
مؤقتة من الدولة أو الجماعات المحمية.
ويالحظ أن المشرع الجزائري قد أحدث تغيي ار بموجب ىذه المادة ،وىذا يخالف ما كان منصوصا عميو بالمادة  2من المرسوم الرئاسي 236-10
المؤرخ في  7أكتوبر  2010المتعمق بالصفقات العمومية المعدل والمتمم ،حيث كان األمر يتعمق باإلدارات العمومية ،الييئات الوطنية المستقمة،
الواليات ،البمديات ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ،مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العممي
والتكنولوجي ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتقني ،والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري ،عندما تكمف بإنجاز عممية ممولة ،كميا أو جزئيا ،بمساىمة نيائية أو مؤقتة من الدولة .وال يفوتنا ىنا اإلشارة إلى
أن المادة  2من المرسوم الرئاسي قد تم تعديميا لمرتين بعد صد ور ىذا المرسوم ،حيث تم تعديميا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  23/12المؤرخ في
 18يناير  ، 2012المعدل والمتمم لقانون الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية لسنة  ،2012العدد ، ،4 :وأيضا بموجب المرسوم الرئاسي 03/13
المؤرخ في  13يناير  ،2013المعدل والمتمم لقانون الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية لسنة  ،2013العدد .2
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أما الشخص المعنوي فيقصد بو مختمف الشركات والمقاوالت والمؤسسات الخاصة ،وغيرىا من

األشخاص المعنوية التي تحوز عمى سجل تجاري في مجال النشاط محل العقد أو االتفاقية أو الصفقة
()1

العمومية ،والتي تسمح ليا مؤىالتيا المالية والبشرية بالتعاقد في إطار الصفقات العمومية.

وفي كل األحوال يتعين أن يكون الجاني بائعا وليس مشتر ،ومن ثم ال يطبق حكم المادة 2/26
من قانون الفساد عمى التاجر الذي يكون في مركز المشتري أو المستفيد من خدمة أو صفقة تعود عميو
()2

بربح غير مبرر.

إن قراءتنا لنص الفقرة الثانية من المادة  26من القانون المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو

تجعمنا نستخمص المالحظات اآلتية:

 -1أن المشرع استعمل في تحديده لصفة الجاني أسموب التخصيص قبل التعميم ،حيث يعد مرتكبا ليذه
الجريمة كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقتول ،وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي آخر ،وىذا
األسموب ال يتماشى مع قواعد المنطق وصياغة النصوص القانونية ،التي تقتضي االنتقال من العام إلى

الخاص.

()3

 -2أن تجريم استغالل نفوذ األعوان العموميين من أجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة ،يقتصر عمى
االستفادة من سمطتيم من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونيا عادة من أجل التعديل لصالحيم في
نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم أو التموين ،وعميو يمكن القول بأن تجريم فعل االستغالل

ي نحصر فقط في مرحمة تنفيذ الصفقة العمومية ،ألن االستفادة من النفوذ محصور في التعديل في نوعية
المواد أو الخدمات ،وىذا يتعمق بمرحمة ما بعد التعاقد .وعميو ال تقوم ىذه الجريمة في مرحمة ما قبل
التعاقد أو مرحمة الدعوة إلى المنافسة ،األمر الذي يجعل الجاني يفمت من العقاب امتثاال لمبدأ شرعية

الجرائم والعقوبات.

 -3يالحظ الدكتور خضري حمزة أن المشرع عندما حدد صفة الجاني في ىذه الجريمة ،لم يشمل بالتجريم
مرتكب النشاط اإلجرامي بصفة مباشرة ،بل اقتصر فقط عمى المحرض عمى ارتكابو ،معمال ذلك بقولو أن

الجاني ممثال في الطرف المتعاقد مع اإلدارة بأي صفة كان ،ليس ىو من يقوم بالنشاط اإلجرامي المتمثل
في استغالل النفوذ من أجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ،إنما من

 -1زوزو زوليخة ،جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتيا في ظل القانون المتعمق بالفساد ،مذكرة ماجستير تخصص قانون جنائي ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،بورقمة ،2012/2011 ،ص.84 :

 -2أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص.168 :

 -3وىي المالحظة التي أبداىا الدكتور خضري حمزة في رسالتو ،والتي نؤيده فييا ،أنظر :خضري حمزة ،آليات حماية المال العام في إطار
الصفقات العمومية ،رسالة دكتوراه ،كطمية الحقوق جامعة الجزائر ،2015/2014 ،ص.362-361 :
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يرتكب ىذه الجريمة ىو الموظف أو العون العمومي الذي يشرف عمى تنفيذ الصفقة ،والذي يمنح المتعاقد

مع اإلدارة عن طريق االستفادة من سمطتو ،امتيازات غير مبررة تتمثل في الزيادة في األسعار التي
يطبقونيا عادة ،أو من أجل التعديل لصالحيم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم أو التموين،

لذلك فإنو يدعو واحتكاما لمقتضيات مبدأ الشرعية إلى ضرورة استبعاد الموظف العمومي أو العون القائم
()1

عمى تنفيذ الصفقة من نطاق التجريم.
وتعقيبا عمى ىذا الرأي نقول:

 إن أول ما نالحظو ىو ذلك االرتباك الذي وقع فيو الباحث األمر الذي جعمو ال يستقر عمى رأي واحد،فيو تارة يرى بأن الذي يجب أن يعاقب ىو الموظف العمومي باعتباره ىو من يتولى تنفيذ الصفقة ،وتارة

أخرى يرى ضرورة استبعاد ىذا الموظف العمومي من نطاق التجريم ،وىذا يجعمنا نقول بأن األمر التبس
عميو حيث أخمط بين جريمة منح امتيازات غير مبررة التي يقترفيا الموظف العمومي ،وجريمة الحصول

عمييا والتي يرتكبيا األشخاص الذين حددتيم المادة  2/26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو.

 يظير من قراءة المادة  26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو بفقرتييا أن الباحث لم ينتبو إلى أنىناك فرقا جميا بين منح امتيازات غير مبررة والحصول عمييا ،وكالىما معاقب عميو ،المانح لالمتيازات

والحاصل عمييا ،األول وىو الموظف العمومي بموجب المادة  1/26أما الحاصل عمى ىذه االمتيازات

والمتمثل في األشخاص الذين حددتيم المادة  2/26فيو كذلك معاقب عمى فعمو ،وكل ما ىنالك أن

الموظف العمومي الذي استغل نفوذه من أجل الحصول عمى ىذه االمتيازات ال يكون جانيا ،وانما وجوده

ضروري في ىذه العالقة ،وعنصر مستمزم لقيام ىذه الجريمة.
ثانيا :الركن المادي لمجريمة:

الركن المادي لجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة
في مجال الصفقات العمومية ينبني عمى عنصريين أساسيين ىما :السموك اإلجرامي المتمثل في استغالل
نفوذ األعوان العموميين ،والغرض منو والذي يتمثل في الزيادة في األسعار ،أو التعديل في نوعية المواد
أو الخدمات ،أو التعديل في آجال التسميم أو التموين.

وقبل الخوض في ىذه العناصر ال بد من اإلشارة إلى نقطتين أساسيتين تتمثالن في:
 -1ما أحدثتو الصياغة غير الدقيقة لممادة  2/26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو في نسختييا
العربية والفرنسية من لبس ،حيث ورد فييا ":كل تاجر أو ...يقوم ...بإبرام ...صفقة مع الدولة أو...

 -1خضري حمزة ،المرجع السابق ،ص.363-362 :
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ويستفيد من سمطة أو تأثير أعوان الييئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو
من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم أو التموين".
واألصح أن تكون الصياغة عمى النحو اآلتي ":كل تاجر أو ...يقوم ...بإبرام ...صفقة مع الدولة

أو ...ويستفيد من سمطة أو تأثير أعوان الييئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقها عادة

أو من أجل التعديل لصالحو في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم أو التموين" ،ألن الياء تعود
ىنا عمى التاجر أو الصناعي أو الحرفي أو المقاول أو كل شخص طبيعي أو معنوي ،وليس عمى أعوان
()1

الدولة والييئات التابعة ليا.

 -2أن الغاية األساسية التي يصبو المشرع إلى تحقيقيا من خالل تجريم ىذا الفعل وغيره ضمن قانون
الوقاية من الفساد ومكافحتو ،تتجمى في الحفاظ عمى المال العام في إطار الصفقات العمومية وحمايتو،

ومن ىذا المنظور فإن الموظف العمومي الذي يمنح امتيازات غير مبررة لمغير عن طريق استغالل نفوذه،

يكون قد أخل بنزاىة الوظيفة وىي من المبادئ األساسية التي تقوم عمييا الوظيفة العامة ،كما أنو قد خان

الثقة التي من أجميا منح امتياز السمطة العامة التي انحرف عنيا عندما استغل نفوذه.

()2

 -1استغالل نفوذ األعوان العموميين:
()3

يقصد بالنفوذ ما يتمتع بو الشخص من نفوذ فعمي

لدى السمطات العامة ،أو إحدى الجيات

الخاضعة لرقابتيا" ،وعميو يكون لمشخص الذي يتمتع بيذا النفوذ قدر خاص لدى البعض من األعوان
العموميين الذين يكون بمقدورىم تحقيق مصمحة ذوي الحاجات.

()4

ويعرفو البعض اآلخر بأنو تمك القوة أو درجة التأثير التي يتمتع بيا الموظف العمومي بين زمالئو

العاممين معو العتبارات شخصية ومينية ،فيصبح قاد ار عمى توجيو الق اررات أو اإلجراءات بطرق غير
()1

رسمية ومن دون أن يكون لتأثيره ىذا أي سند أو مصدر قانوني".

 -1أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص ، 169 :وقد سبق لمدكتور أحسن بوسقيعة أن أبدى نفس المالحظة حول المادة  128مكرر والتي أصبحت
فيما بعد المادة  26من قانون مكافحة الفساد ،ويظير أن المشرع لم يمتفت إلى ىذه المالحظة إلعطائيا حقيا من العناية.

 -2ياسر كما ل الدين ،جرائم الرشوة واستغالل النفوذ ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.145 :

 -3يرى بعض الفقو الفرنسي أنو يستوي أن يكون النفوذ حقيقيا أو حكميا ،ومن ثم ال يمنع من قيام الجريمة إذا كان لعون الدولة نفوذ افتراضي غير
حقيقي.
Mireille Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, 2 ème partie, 3 ème édition, presse universitaire de France,
Paris 1990, p : 95.
وىو األمر الذي أكدتو المادة  2/11-432من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص عمى:
"pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable".
 -4ياسر كمال الدين ،المرجع السابق ،ص.141 :
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أما مفيوم األعوان العموميون وبحسب المفيوم الذي جاءت بو المادة  26من قانون الوقاية من

الفساد ومكافحتو ،فال يقتصر فقط عمى مسؤولي المصالح المتعاقدة التي تخضع في إبرام عقودىا لقانون

الصفقات العمومية ،بل يشمل أيضا كل موظف موجود عمى مستوى ىذه المصالح ويممك بمقتضى
النصوص القانونية التي تحدد صالحيات ىؤالء الموظفين سمطة ،بغض النظر عن رتبتو أو أقدميتو أو

طبيعة عقد عممو ،تجعمو (أي السمطة) يستعمميا لصالح المتعامل المتعاقد مع اإلدارة لمنحو امتيازات غير
مبررة.

()2

وقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة الثانية فقرة (ب) من القانون  01/06المؤرخ في 20

فبراير  2006المعدل والمتمم المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،مفيوم الموظف العمومي تحديدا دقيقا
لم يترك فيو مجاال لمشك أو التأويل ،حيث عرفو بأنو:

 كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحميةالمنتخبة ،سواء أكان معينا أو منتخبا مؤقتا ،مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبتو

أو أقدميتو.
 كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ،ويساىم في ىذه الصفة فيخدمة ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تممك الدولة كل أو بعض رأسماليا ،أو أية

مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

 كل شخص آخر معروف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.ومما سبق ذكره يتحقق الركن المادي لجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول

عمى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ،إذا أقدم الجاني (في مفيوم الفقرة الثانية من
المادة  26من قانون الفساد) عمى استعمال تأثيره الحقيقي أو الوىمي عمى األعوان العموميين ،ألجل
الحصول عمى امتيازات غير مبررة ،وذلك حتى يتسنى لو االستفادة بما يتمتع بو ىذا الموظف من تأثير
وسمطة يجعالنو يقوم ببعض اإلجراءات أو يصدر ق اررات مخالفة لمقوانين ،يترتب عمييا منح ىذا المتعامل

المتعاقد مزايا غير مبررة.

()3

 -2الغرض من ارتكاب الجريمة
 -1عامر الكبيسي ،الفساد والعولمة تزامن ال توأمة ،المكتب الجامعي الحديث ،د ب ن ،2005 ،ص ،33 :نقال عن :بن بشير وسيمة ،ظاىرة
الفساد اإلداري والمالي في مجال الصفقات العمومية ،في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق بجامعة تيزي وزو ،2013 ،ص.52 :

 -2حمدي عبد العظيم ،عولمة الفساد وفساد العولمة ،منيج نظري وعممي ،الطبعة األولى ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية  ،2008ص ،38 :نقال
عن :خضري حمزة ،مرجع سابق ،ص.365-364 :

 -3حمزة خضري ،المرجع السابق ،ص.365 :
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يشترط المشرع أن يكون اليدف من االستغالل ىو الحصول عمى زيادة في األسعار أو التعديل

في نوعية الخدمات أو المواد ،أو التعديل في آجال التسميم أو التموين.
أ-الزيادة في األسعار:

تحرص اإلدارة عند إرسائيا لمصفقة عمى أي متعاقد عمى احترام المعايير واإلجراءات التي حددىا
القانون ،ويعتبر السعر ىو العنصر الحاسم في عممية إسناد الصفقة ،لذلك فإن لجنة البت تقوم بترتيب
العطاءات لمتوصل إلى أقميا ثمنا ،وىذا ما يعرف بالمناقصة والذي يتم منت خاللو التأكد من العناصر

اآلتية:

 وضع كل األسعار لمختمف بنود كشف أسعار الوحدة والبيان الكمي والتقديري من طرف المتعيد وعدمإضافتو ألي عنصر آخر.
 الحساب األفقي والعمودي لمبيان الكمي والتقديري ومقارنة مختمف المبالغ الواردة بالعرض. -مطابقة األسعار بين أسعار كشف الوحدة والبيان الكمي والتقديري واألخذ بعين االعتبار عند عدم

المطابقة لمسعر الوارد بالحرف في كشف أسعار الوحدة وتصحيح مبمغ العرض عمى أساس ذلك.

()1

وكما تمت اإلشارة لو يقوم الركن المادي لجريمة استغالل النفوذ ألجل الحصول عمى امتيازات
غير مبررة ،إذا طمب الطرف المتعاقد من الموظف العمومي التعديل في األسعار عمى نحو يختمف أو
يتعارض مع الكيفيات المحددة في الصفقة أو تمك التي نص عمييا القانون ،وذلك عن طريق إصدار

ق اررات أو اتخاذ إجراءات بموجب ما يتمتع بو من سمطة وتأثير ،تجعل الجاني (المستفيد) يحصل عمى

امتيازات غير مبررة.
ومثال ذلك أن يبرم أحد التجار عقدا مع بمدية ما ألجل تزويدىا بأجيزة الكمبيوتر ،حيث يكون

السعر المعمول بو ىو  50.000دج لموحدة ،في حين يطبق ىذا التاجر سعر  70.000دج لموحدة
()2

مستغال في ذلك عالقتو المتميزة مع رئيس البمدية.

ب-التعديل في نوعية المواد:
عقب صدور إعالن الدعوة إلى المنافسة ألجل التعاقد إلنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو تقديم
خدمات أو دراسات ،يقوم المتعامل المتعاقد بالتقدم إلى الجية صاحبة الصفقة وسحب دفتر الشروط ،الذي
يتضمن يحدد كمية ونوعية األشغال المراد إنجازىا أو الموازم المراد اقتناؤىا بدقة في الكشف الكمي

 -1زوزو زوليخة ،المرجع السابق ،ص.87 :

 -2أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص.170 :
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والتقديري المرفق بيذا الدفتر ،إذ تعتبر النوعية من المعايير التي تستند إلييا المصمحة المتعاقدة في

اختيار المتعامل المتعاقد معيا.

()1

ويتحقق الركن المادي لمجريمة محل الدراسة إذا ما بادر أحد الموظفين التابعين إلى الييئة

المتعاقدة باستعمال سمطتو وتأثير ،فيصدر ق ار ار إداريا أو يتخذ إجراء قانونيا ،يرمي من خاللو إلى التعديل
في نوعية المواد المحددة في بنود الصفقة العمومية لمصمحة المتعامل المتعاقد ،كأن يتم السماح لو
باستعمال نوع من أنابيب الترصيص أو الزجاج أو اإلسمنت يكون أقل جودة وغير ذلك المتفق عميو في

تنفيذ الصفقة.
وتكمن العمة في تجريم التعديل في نوعية المواد في حرص المشرع عمى جودة األشغال المنجزة أو
المنقوالت الموردة ،في أن النوعية المتفق عمييا في بنود الصفقة ىي المعيار الذي عمى أساسو تم اختيار

المتعامل المتعاقد ،كما أنيا السبب الذي جعل اإلدارة المختصة تمنح الغالف المالي الكافي إلنجازىا أو

اقتنائيا.

لذلك فإن التجريم ىنا ييدف إلى الحفاظ عمى النفقات العامة ،وحماية مبدأ المساواة بين المتعاممين
المتعاقدين ،الذين يكون معيار اختيار أحدىم وتفضيمو عن غيره ىو نوعية المواد ،فإذا عمدت اإلدارة إلى
تغيير ىذه النوعية فإنيا بيذا تكون قد فضمت أحد المتعاممين عن غيره ،وىو ما يشكل خرقا واضحا لمبدأ

المساواة.

()2

ج-التعديل في نوعية الخدمات:

 -1راجع المادة  78من المرسوم الرئاسي  247/15المؤرخ في المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،والتي تقابميا المادة
 56من المرسوم الرئاسي الممغى  236/10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

 -2خضري حمزة ،مرجع سابق ،ص.369 :
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ويتعمق األمر في ىذه الحالة بعقود الخدمات التي تبرميا اإلدارة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد

من ألجل تقديم خدمات معينة ،كأعمال الصيانة أو الحراسة أو النظافة أو األمن أو االتصاالت أو التكفل
()1

بخدمات السفر وغيرىا من الخدمات التي تكون المصمحة المتعاقدة في حاجة إلييا.

وتعمد المصمحة المتعاقدة أثناء مرحمة الدعوة إلى المنافسة إلى وضع كشفي كمي وتقديري مع
دفتر الشروط في أيدي المتعاممين المتعاقدين ،حتى يتسنى ليم تحديد نوعية الخدمات التي سيتكفمون

بتقديميا ،ومن ثم قيام المصمحة المتعاقدة عمى مقارنة العروض واختيار األفضل منيا.

لذلك تعتبر نوعية الخدمات من المعايير األساسية التي جعمت المصمحة المتعاقدة تختار متعامال

متعاقدا دون غيره ،وتفضمو عن بقية المتعاممين المتعاقدين ،لذلك فإن أي تعديل في نوعية ىذه الخدمات

سيخل بمبدأ المساواة بين المتعاممين ،ألن ىذه النوعية تقررت عمى نحو يوازن بين ما يحققو المتعامل

المتعاقد من ربح ،وما يحمي المصمحة العامة بالنسبة لممصمحة المتعاقدة.

()2

ومن أمثمة ذلك أن تقوم البمدية بإبرام عقد من أجل صيانة تجييزاتيا اإللكترونية أو حواسيبيا،

عمى أن يتم ذلك فصميا ومن قبل ميندسين مختصين ،فال يقوم المتعامل المتعاقد مع البمدية بعممية
الصيانة سوى مرة واحدة في السنة يجرييا تقنيون وليس ميندسون ،وذلك بسبب عالقتو الخاصة التي
()3

تربطو بمسؤولي البمدية.

د-التعديل في آجال التسميم أو التموين:
جعل المشرع الجزائري اآلجال من اإلجراءات محل اعتبار في مجال الصفقات العمومية ،سواء

تعمق األمر بعممية اإلبرام أو عممية تنفيذ الصفقة ،يترتب عمى عدم مراعاتيا الفسخ تارة وتوقيع عقوبات
إدارية تارة أخرى،

()4

باعتبارىا من المعايير األساسية في اختيار المتعامل المتعاقد ،كما ىو الحال في

 -1راجع المادة  4/39من المرسوم الرئاسي  247/10المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،وتقابميا المادة  4/13من المرسوم
الرئاسي  236/10الممغى.

 -2خضري حمزة ،مرجع سابق ،ص.370-369 :
 -3أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص.170 :

 -4إذا ما أخل المتعامل المتعاقد بااللتزام بالتسميم خالل اآلجال القانونية فإنو يكون عرضة لعقوبات التأخير المنصوص عمييا بالمادة  3/147من
المرسوم الرئاسي ( 247/15المادة  1/90من قانون الصفقات العمومية السابق) التي تقضي بأن العقوبات المالية التعاقدية المطبقة عمى المتعاممين
المتعاقدين بموجب بنود الصفقة ،تقتطع من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عمييا في الصفقة ،وبحسب المادة  147في
فقرتييا الرابعة والخامسة (المادة  90في فقرتييا الثانية والثالثة من قانون الصفقات العمومية السابق) يؤخذ بعين االعتبار إمكانية إقدام المصمحة
المتعاقدة عمى إعفاء المتعامل المتعاقد من ىذه العقوبة ،إذا كان التأخير ناتجا عن قوة قاىرة ،أو كانت ىي المتسببة فيو بأن طمبت منو التوقف عن
األشغال .وفيما يتعمق بالفسخ تراجع المواد  149وما يمييا من المرسوم الرئاسي  247/15المتضمن قانون الصفقات العمومية ،وتقابميا المادتان
 113-112من قانون الصفقات العمومية الممغى.
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اآلجال التي يشترطيا المشرع لتسميم األشغال في صفقات األشغال ،أو تسميم المنقوالت والموازم في

صفقات التوريد.

()1

ومن ىذا الباب تقوم جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول عمى امتيازات غير

مبررة ،المعاقب عمييا بموجب المادة  2/26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ،إذا قام التاجر أو
الحرفي أو الصناعي أو الحرفي ،باستغالل نفوذ وتأثير أحد الموظفين العموميين ،الذي يقوم وعن طريق

المصمحة المتعاقدة باتخاذ قرار أو إجراء يتضمن تعديال في آجال التسميم أو التموين.

ونظ ار لكون آجال التسميم من المعايير التي جعمت المتعامل المتعاقد يفوز بالصفقة ،فإن العمة في

تجريم ىذا السموك تكمن في حرص المشرع عمى تحقيق مبدأ المساواة بين المتعاممين المتعاقدين ،وكذا
تحقيق الطمبات العمومية في وقتيا المناسب ،زيادة عمى أن كل تعديل غير مبرر في اآلجال سيحرم
()2

الخزينة العمومية من الغرامات المقررة عمى المتعاقد كعقوبات مالية نتيجة تأخره في تنفيذ الصفقة.
ألجل التاجر فإن أي قرار أو إجراء تتخذه المصمحة المتعاقدة تحت تأثير

والمالحظ أن تجريم الصور السابقة قائم عمى قرينة قانونية تربط بين وجود أسعار زائدة أو التعديل

لصالح المتعاقد في النوعية أو اآلجال من جية ،واالستفادة من سمطة وتأثير الموظف من جية ثانية،
وبالتالي فإنو يستبعد وجود ىذه المزايا نتيجة خطأ أو سوء تقدير ،وىذا موقف يتماشى والصرامة التي
()3

أرادىا المشرع في معاقبة جرائم الفساد.
ثالثا :الركن المعنوي لمجريمة:

جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين ألجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال

الصفقات العمومية ،جريمة عمدية تتطمب توفر القصد الجنائي بنوعيو :العام والخاص ،وىو ما سنبينو
كما يأتي:
 -1القصد الجنائي العام:
تشترط جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين من أجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة في

مجال الصفقات العمومية توفر القصد الجنائي العام ،المتمثل في عمم الجاني بنفوذ أعوان الدولة

واستغاللو ىذا النفوذ لفائدتو ،كما ينصرف أيضا إلى عممو بكافة العناصر المكونة لمواقعة اإلجرامية ،فيمزم
 -1المادة  78من المرسوم الرئاسي  247/15المتضمن قانون الصفقات العمومية ،وتقابميا المادة  56من المرسوم الرئاسي  236/10الممغى.

 -2المادة  1/147من المرسوم الرئاسي  247/15المتضمن قانون الصفقات العمومية ،وتقابميا المادة  90من قانون الصفقات العمومية الممغى.
راجع في ذلك :خضري حمزة ،مرجع سابق ،ص.372-370 :

 -3عمة كريمة ،مرجع سابق ،ص.238 :
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أن يعمم الجاني أن الجية التي يسعى لمحصول عمى مزية منيا ىي سمطة عامة أو جية خاضعة

إلشرافيا.

()1

وال يشترط وفاء عون الدولة بوعده لمجاني ،ألنو عنصر خارج عن القصد بعنصريو العمم واإلرادة،

فالقصد الجنائي يتوافر بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى استغالل نفوذ أعوان الدولة من أجل الحصول عمى
امتيازات غير مبررة.

()2

 -2القصد الجنائي الخاص:
يتمثل القصد الجنائي الخاص في ىذه الجريمة في اتجاه نية الجاني إلى الحصول عمى امتيازات

مع عممو أنيا غير مبررة ،من خالل استغالل نفوذ األعوان العموميين القائمين عمى تنفيذ الصفقة ،وذلك
في حال قياميم باألنشطة المجرمة التي يتكون منيا الركن المادي لمجريمة والمتمثمة في :الزيادة في
األسعارـ التعديل في نوعية المواد ،التعديل في نوعية الخدمات ،والتعديل في آجال التسميم أو التموين.

ويتم البحث عن نية الجاني والتأكد من وجودىا بالرجوع إلى جميع الظروف والمالبسات التي

ارتكبت فييا الجريمة ،فيقوم القاضي مثال بالبحث عما إذا كانت ىناك عالقة بين الجاني والموظف
العمومي الذي يقوم بتنفيذ الصفقة والذي استغل نفوذه لمصمحتو ،والوثائق المكونة لمصفقة والتي تم بناء

عمييا ارتكاب النشاط اإلجرامي ،لموصول إلى أن نية الجاني اتجيت إلى الحصول عمى امتيازات غير

مبررة.

()3

ومن ىذا المنطمق يتعين عمى القاضي البحث عن القصد الخاص ،وأن يبين في حكمو أركان
()4

الجريمة بما فييا ىذا القصد الجنائي الخاص،

الذي يمكن استخالصو واثباتو بجميع وسائل اإلثبات في

المواد الجنائية ،بما فييا اعتراف المتيمين أو المجوء إلى القرائن ،كحالة تكرار العممية التي يستخمص منيا
 -1أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص ،171 :مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الجرائم المضرة بالمصمحة العامة ،الجزء
األول ،دار الفكر العربي ،القاىرة  ،1988ص.199 :

 -2بن بشير وسيمة ،المرجع السابق ،ص.55 :
 -3حمزة خضري ،المرجع السابق ،ص.373 :

 -4عيب عمى القضاء الجزائري في ظل سريان التشريع السابق ( أي قبل صدور قانون الفساد ) وبخاصة جنحة المحاباة المعاقب عمييا بالمادة
 1/26من قانون الفساد ،عدم البحث في القصد الخاص المتمثل في الغرض من مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية ،وىو إعطاء امتيازات غير
مبررة لمغير ،فكثي ار ما أدين مسيرون ال لسبب سوى أنيم خالفوا أحكام قانون الصفقات العمومية ،فتحولت بذلك جنحة المحاباة من جريمة عمدية
تتطمب لقياميا قصدا جنائيا عاما وخاصا ،إلى جريمة مادية تقوم لمجرد مخالفة حكم تشريعي أو تنظيمي .أنظر :أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق،
ص.160 :
وقد جاء في أحد ق اررات المحكمة العميا أنو :يعد سؤاال غير قانوني ،السؤال المطروح بخصوص جريمة إبرام صفقة مخالفة لمتشريع ،الخالي من
أركانيا القانونية اآلتية :أن يكون الفاعل موظفا أو شبييا بو ،أن يبرم عقدا أو صفقة باسم الييئة التي يعمل لصالحيا ،أن يخالف األحكام التشريعية
أو التنظيمية الجاري بيا العمل ،وأن يكون الغرض من العقد أو الصفقة منح امتيازات غير مبررة لمغير" .ق ارر صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 15
فيفري  ،2006ممف  ،354438المجمة القضائية لسنة  ،2006العدد  ،1ص.509 :
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عمم الموظف العمومي التام في جنحة المحاباة ،والتاجر وغيره في جنحة استغالل نفوذ األعوان العموميين
لمحصول عمى امتيازات غير مبررة ،ووعييم بمخالفة القواعد القانونية المنظمة لعممية تنفيذ الصفقة

العمومية بغرض منح أو حصول المتعامل المتعاقد عمى امتيازات غير مبررة.

()1

المطمب الثاني
العقوبات المقررة لهذه الجريمة
توقع عمى مرتكب جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة في

مجال الصفقات العمومية عقوبات أصمية تضمنتيا المادة  26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو،
وأخرى تكميمية منصوص عمييا في قانون العقوبات ،توقع عمى كل من الشخص الطبيعي والشخص

المعنوي ،وفي ما يمي تفصيل ذلك:
أوال :العقوبات األصمية:

إذا كانت جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال
الصفقات العمومية ،مرتكبة من طرف شخص طبيعي فإن المشرع ومن خالل نص المادة  26من قانون
الوقاية من الفساد ومكافحتو ،قد حدد لو عقوبة جزائية تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات
()2

والغرامة من  200.000دج إلى 1.000.000دج.

أما إذا كانت ىذه الجريمة مرتكبة من قبل شخص معنوي فإن المادة  53من القانون 01/06
المؤرخ في  20فبراير  2006قد نصت عمى أن الشخص االعتباري يكون مسؤوال جزائيا عن الجرائم
المنصوص عمييا في ىذا القانون وفقا لمقواعد المقررة في قانون العقوبات ،وىي القاعدة التي تبناىا
()3

المشرع الجزائري سنة  2004حينما أقدم عمى تعديل قانون العقوبات،

حيث أقر مسؤولية الشخص

المعنوي الجزائية باستثناء الدولة والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانون العام ،عن
الجرائم التي ترتكب لحسابو من طرف أجيزتو وممثميو الشرعيين ،دون أن يحول ذلك عن المساءلة

الجزائية الفردية لألشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم.

 -1عمي عبد القادر القيوجي ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الجرائم المضرة بالمصمحة العامة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت  ،2005ص:
.52

 -2وما نالحظو أنيا نفس العقوبة المقررة لجريمة المحاباة المنصوص عمييا بالفقرة األولى من ىذه المادة  ،كما نالحظ أن مبمغ الغرامة التي كانت
مقررة بالمادة  128مك رر الممغاة كانت مغمظة إذا ما قورنت بمبمغ الغرامة الحالية المنصوص عمييا بالمادة  26من قانون الوقاية من الفساد
ومكافحتو ،حيث كانت تتراوح بين  500.000دج إلى  5.000.000دج.

 -3وذلك بموجب القانون  15 – 04المؤرخ في  10نوفمبر  ،2004الجريدة الرسمية لسنة  ،2004العدد .71
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وبموجب المادة  18مكرر 1/من قانون العقوبات فقد فرض المشرع الجزائري عمى الشخص

المعنوي عقوبة الغرامة المالية والتي تقدر بمرة واحدة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة
لمشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة.
وما يالحظ عمى ىذا النص أنو:
 -بالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عمييا في قانون العقوبات فإنو وحتى يعاقب الشخص المعنوي

يجب أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسمو ولحسابو ،ومن ثم فال مسؤولية عميو إذا كانت الجريمة قد
()1

ارتكبت لمصمحة ممثميو الشرعيين.

 أن المشرع الجزائري وأسوة بغيره من التشريعات المقارنة قد أقر في حق الشخص المعنوي عقوبةالغرامة المالية وىي عقوبة تتالءم مع طبيعتو ،عمى اعتبار أن العقوبات السالبة لمحرية ال تتالءم سوى مع
األشخاص الطبيعية ،كما يالحظ أن المشرع قد لجأ إلى التشديد في ىذه العقوبة ألنيا العقوبة الوحيدة التي

تطبق عمى الشخص المعنوي من جية ،كما أنيا أكثر تأثي ار وايالما كونيا موجية ضد أىم عنصر من

عناصره أال وىو الذمة المالية.

()2

ثانيا :العقوبات التكميمية
يمكن لمقاضي الجزائي وبموجب المادة  50من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو،

()3

أن يحكم

عمى الشخص الطبيعي في حالة إدانتو بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المادة

 9مكرر من قانون العقوبات،

()4

والتي تتمثل في ما يمي:

 -1الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية
إذا كانت المادة  9ق ع قد نصت عمى عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية
كعقوبة تكميمية ،فإن المادة  9مكرر 1ق ع قد حددت جممة الحقوق المينية بالحرمان،

()5

والمتمثمة في

 -1عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابق ،ص.56 :

 -2محمود محمود مصطفى ،الجرائم االقتصادية في القانون المقارن ،األحكام العامة واإلجراءات الجنائية ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،مطبعة
جامعة القاىرة والكتاب الجامعة ،مصر  ،1979ص.156 :

 -3تنص المادة  50من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو عمى أن ":في حالة اإلدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا
القانون ،يمكن الجية القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عمييا في قانون العقوبات.

 -4وىي العقوبات التي حددىا ونظميا المشرع الجزائري من جديد بموجب القانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر  2006المعدل والمتمم لألمر
 156/66المؤرخ في  8يونيو 1966المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،حيث يالحظ إلغاؤه لمعقوبات التبعية التي كان منصوصا عمييا بالمواد 6
و  7و  ،8ودمجيا مع العقوبات التكميمية في المادة  9من ذات القانون.

 -5أضيفت المادة  9مكرر 1بموجب القانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر  ،2006المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،الجريدة الرسمية لسنة
 ،2006العدد .84
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العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف أو المناصب العمومية التي ليا عالقة بالجريمة ،والحرمان من حق

االنتخاب أو الترشح أو حمل أي وسام ،زيادة عمى عدم األىمية ألن يكون مساعدا محمفا ،أو خبيرا ،أو
شاىدا عمى أي عقد ،أو شاىدا أمام القضاء إال عمى سبيل االستدالل.
كما يتم حرمان المحكوم عميو من الحق في حمل األسمحة ،وتولي وظيفة التدريس ،وفي إدارة
مدرسة أو الخدمة في مؤسسة لمتعميم ،بوصفو أستاذا أـو مدرسا أو مراقبا ،وعدم األىمية في أن يكون

وصيا أو قيما ،وسقوط حقوق الوالية كميا أو بعضيا.

يجب عمى القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عمييا أعاله في

حالة الحكم بعقوبة جنائية ،وذلك لمدة أقصاىا عشر ( )10سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة األصمية
أو اإلفراج عن المحكوم عميو.
 -2تحديد اإلقامة:
في حالة إدانة المتيم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عمييا في القانون  ،01/06يمكن

لمقاضي أن يحكم عمى الجاني في حالة إدانتو بعقوبة تكميمية تتمثل في تحديد إقامتو ،ومعناىا إلزام

المحكوم عميو باإلقامة في نطاق إقميمي يعينو الحكم ،وذلك لمدة ال تجاوز خمس سنوات يبدأ سريانيا من

يوم انقضاء العقوبة األصمية أو اإلفراج عن المحكوم عميو.

()1

واليدف من الحكم عمى الجاني بتحديد اإلقامة ىو الحيمولة دون عودتو الرتكاب الجريمة مرة

ثانية ،أو اتخاذ ىذه العقوبة كتدبير وقائي من احتمال قيام الجاني باالنتقام أو الثأر ،وتعتبر مخالفة تدابير

تحديد اإلقامة جريمة قائمة في حد ذاتيا يعاقب عمييا بالحبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات وبغرامة
()2

مالية تتراوح بين  25.000دج إلى  300.000دج.
 -3المنع من اإلقامة:

المنع من اإلقامة عقوبة تكميمية يمكن لمقاضي الجزائي أن يصدرىا بمناسبة جنحة أو جناية،

ويقصد بيا الحظر عمى المحكوم عميو أن يتواجد في بعض األماكن المعينة لمدة أقصاىا خمس سنوات
()3

في مواد الجنح،

1

تسري من يوم انقضاء العقوبة األصمية أو اإلفراج عن المحكوم عميو.

أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،ص.288 :

 -2المادة  11من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر  ،2006المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

 -3وتكون المدة بالنسبة لمجنايات عشر ( ) 10سنوات ،مع مالحظة أن المشرع الجزائري قد عمد إلى تجنيح جرائم الصفقات العمومية المنصوص
عمييا في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو بعد أن كان البعض منيا يعتبر جنايات بموجب نصوص قانون العقوبات التي تم إلغاؤىا وادماجيا
ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو .أنظر :خضري حمزة ،مرجع سابق ،ص.378 :
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إذا خالف الشخص أحد تدابير المنع من اإلقامة فإنو يعاقب بالحبس من ثالثة ( )3أشير إلى

ثالث ( )3سنوات ،وبغرامة مالية من  25.000دج إلى  300.000دج.

()1

 -4المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط
يمكن لمجية القضائية التي تنظر جريمة من جرائم الفساد أن تحكم بحرمان الجاني من مزاولة
نشاط معين ،إذا كان الرتكاب الجريمة عالقة مباشرة بمزاولة الجاني ليذا النشاط ،وتكمن العمة من ىذه

العقوبة التكميمية في أنو قد يكون من العوامل المساعدة عمى العود في ارتكاب الجريمة ،استمرار الجاني
()2

في ممارسة النشاط محل المنع أو الحرمان.

و من قبيل النشاطات التي يحرم المحكوم عميو من ممارستيا ،المشاركة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في الصفقات العمومية ،حيث يكون ىذا المنع نيائيا أو لمدة ال تتجاوز عشر سنوات في حالة

اإلدانة بجناية ،أو خمس سنوات في حالة اإلدانة بجنحة ،ويجوز لمقاضي أن يأمر بالنفاذ المعجل ليذا

اإلجراء.

()3

وال يفوتنا في ىذا المقام اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين اإلقصاء من المشاركة في الصفقات
العمومية بحكم قضائي ،والذي ال يسري إال إذا صدر كعقوبة تكميمية في منطوق الحكم القضائي القاضي
باإلدانة .أما اإلقصاء اإلداري من الصفقات العمومية الذي نصت عميو المادة  89من قانون الصفقات
()4

العمومية،

والتي أوردىا المشرع ضمن القسم الثامن الموسوم بمكافحة الفساد حيث جاء فييا بأنو ودون

اإلخالل بالمتابع ات الجزائية ،يعتبر كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي
بمنح أو تخصيص ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،إما لنفسو أو لكيان آخر ،مكافأة أو امتياز ميما كانت

طبيعتو ،بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ممحق أو إبرامو أو مراقبتو أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه،
من شأنو أن يشكل سببا كافيا التخاذ أي تدبير ردعي ،ال سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الممحق

 -1المادة  4/12من قانون العقوبات ،وبالنسبة لألجنبي المحكوم عميو بالمنع من اإلقامة تراجع أحكام المادة  13من قانون العقوبات.
 -2المادة  16مكرر من قانون العقوبات ،المضافة بموجب القانون  23/06المؤرخ في  10ديسمبر .2006

 -3المادة  16مكرر  2من قانون العقوبات والتي أضيفت بموجب القانون  23/06المؤرخ في  10ديسمبر  ،2006ويشمل منع المحكوم عميو من
المشاركة في الصفقات العمومية ،منعو من تقديم عروض بعد الدعوة إلى المنافسة التي تعمنيا الييئات الخاضعة في إبرام عقودىا إلى قانون
الصفقات العمومية ،أو التعاقد معيا عن طريق التراضي أو في إطار تقديم الخدمات العمومية بموجب سندات طمب .وبخصوص بدء سريان المنع
فإننا نالحظ التزام المشرع الصمت حيال ىذه ا لنقطة ،مكتفيا بالنص عمى جواز األمر بالنفاذ المعجل بالنسبة ليذا اإلجراء ،وأمام ىذا الوضع فإن
األصول تقتضي أن يبدأ سريان ىذا اإلجراء من اليوم الذي تصبح فيو العقوبة نيائية .أنظر :أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام،
ص.294 :

 -4المرسوم الرئاسي رقم  247/15وتقابميا المادة  61من المرسوم الرئاسي رقم  236-10المؤرخ في  7أكتوبر  2010المتضمن تنظيم الصفقات
العمومية الممغى ،الجريدة الرسمية لسنة  ،2010العدد .58
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المعني ،وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاممين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في

الصفقات العمومية.
 -5المصادرة:

المصادرة ىي األيمولة النيائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة ،أو ما يعادل قيمتيا عند
()1

االقتضاء،

وتشمل األشياء التي استعممت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصمت منيا،

وكذلك اليبات أو المنافع األخرى التي استعممت لمكافأة مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن
()2

النية.

ويعتبر من الغير حسن النية األشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة جزائية أو إدانة من أجل
الوقائع التي أدت إلى المصادرة ،شريطة أن يكون لدييم ما يثبت ممكيتيم أو حيازتيم حيازة صحيحة

ومشروعة لألشياء القابمة لممصادرة.

()3

 -6المنع من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع:
()4

بحسب المادة  16مكرر 3من قانون العقوبات

فإنو يترتب عمى عقوبة الحظر من إصدار

الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع ،إلزام المحكوم عميو بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزتو أو التي
عند وكالئو إلى المؤسسة المصرفية المصدرة ليا ،لمدة ال تتجاوز العشر سنوات في حالة اإلدانة بارتكاب

جناية وخمس سنوات في حالة اإلدانة بارتكاب جنحة ،ويجوز لمقاضي أن يأمر بالنفاذ المعجل ليذا
اإلجراء.
وال يطبق ىذا الحظر عمى الشيكات التي تسمح بسحب األموال من طرف الساحب لدى
المسحوب عميو أو تمك المضمنة.

 -1المادة  15من قانون العقوبات المعدلة بالقانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر .2006

 -2المادة  15مكرر 1المضافة بالقانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر  ،2006ىذا وفي سبيل الحفاظ عمى الحماية االجتماعية ألصول أو فروع
المحكوم عميو ،استبعد المشرع بموجب المادة  2/15من قانون العقوبات بعض األشياء من القابمية لممصادرة ،حيث ال يجوز مصادرة محل السكن
الالزم إليواء الزوج واأل صول والفروع من الدرجة األولى لممحكوم عميو ،إذا كانوا يشغمونو فعال عند معاينة الجريمة ،شريطة أال يكون ىذا المحل قد
اكتسب بطريق غير مشروع ،وال يكون أيضا محال لممصادرة األموال المحددة في الفقرات من الثانية إلى الثامنة من قانون اإلجراءات المدنية ،إلى
جانب المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأوالد المحكوم عميو واألصول الذين يعيشون تحت كفالتو.

 -3المادة  15مكرر 2المضافة بالقانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر .2006
 -4أضيفت بالقانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر .2006
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وفي حالة مخالفة حكم ىذه المادة ،أي عند قيام المحكوم عميو بإصدار شيكات أو استعمال

بطاقات الدفع رغم وجود حكم قضائي يحظر عميو ذلك ،فإنو يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس
سنوات ،وبغرامة مالية تتراوح بين  100.000دج إلى  500.000دج.
 -7نشر الحكم وتعميقو:
في إطار العقوبات التكميمية يمكن لمقاضي الج ازئي أن يأمر وفي الحاالت التي يحددىا القانون،

بنشر الحكم بأكممو أو مستخرج منو في جريدة أو أكثر ،أو بتعميقو في أماكن محددة ،وذلك عمى نفقة

المحكوم عميو ،شريطة أال تتجاوز مصاريف النشر المبمغ الذي حدده حكم اإلدانة ليذا الغرض ،وأال
تتجاوز مدة التعميق شي ار واحدا.

ويعاقب كل من قام بإتالف أو إخفاء أو تمزيق المعمقات المتضمنة نشر الحكم أو تعميقو بالحبس

من ثالث أشير إلى سنتين ،وبغرامة مالية تتراوح بين  25.000دج إلى  200.000دج ،مع األمر بتنفيذ

الحكم القاضي بالنشر أو التعميق عمى نفقة الفاعل.

()1

إلى جانب العقوبات التكميمية الواردة بالمواد  9وما يمييا من قانون العقوبات ،نص المشرع
الجزائري في األمر  01/06المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو عمى عقوبات تكميمية أخرى ،حيث نص
عمى عقوبات التجميد والحجز والمصادرة تحت عنوان العقوبات التكميمية ،حيث جاء بالمادة  51منو أنو

يمكن تجميد أو حجز العائدات واألموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم
المنصوص عمييا في ىذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سمطة مختصة ،وفي حالة اإلدانة تأمر

الجية القضائية بمصادرة العائدات واألموال غير المشروعة ،وذلك مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة
أو حقوق الغير حسن النية ،وتحكم الجية القضائية أيضا برد ما تم اختالسو أو قيمة ما حصل عميو من

منفعة أو ربح ،ولو انتقمت إلى أصول الشخص المحكوم عميو أو فروعو أو إخوتو أو زوجو أو أصياره

سواء بقيت تمك األموال عمى حاليا أو وقع تحويميا إلى مكاسب أخرى.

وجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد خص الشخص المعنوي بعقوبات تكميمية تتناسب مع

طبيعتو ،تتمثل في حل الشخص المعنوي ،وغمق المؤسسة أو فرع من فروعيا لمدة ال تتجاوز الخمس
سنوات ،واإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات ،والمنع من مزاولة نشاط أو عدة

أنشطة مين ية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ،نيائيا أو لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات،

 -1المادة  18من قانون العقوبات المعدلة بالقانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر .2006
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ومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا ،ونشر وتعميق حكم اإلدانة ،والوضع

تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات.

()1

ويعتبر حل الشخص المعنوي من أشد وأخطر العقوبات التي توقع عمى الشخص المعنوي ،إلى

درجة أن بعض الفقو الجنائي قد شبييا بعقوبة اإلعدام بالنسبة لمشخص الطبيعي ،ويتحدد مجال تطبيق
ىذه العقوبة في حالة ما إذا كانت إرادة مؤسسي ومسيري الشخص المعنوي اتجيت لمقيام بالنشاط

اإلجرامي بغرض الحصول عمى فائدة أو مصمحة لو ،بمعنى أن يكون الشخص المعنوي قد أنشأ من أجل
ارتكاب جريمة ،والحالة الثانية تتعمق بخروج الشخص المعنوي عن أىدافو التي نص عمييا قانونو

األساسي وذلك من أجل القيام بالنشاط اإلجرامي.

()2

ويقصد بعقوبة غمق الشخص المعنوي أو أحد فروعو منعو من مزاولة النشاط المعتاد لمدة ال

تتجاوز الخمس سنوات ،خالليا يمنع عمى مسيريو أو مؤسسيو القيام بأي نشاط باسم ولحساب ىذا

الشخص المعنوي ،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،كما يحظر عمييم التصرف في أصولو
بالبيع أو اإليجار أو الرىن أو العارية أو اليبة طيمة مدة الغمق التي حددىا الحكم القضائي.
أما اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية فيو عقوبة ،من خالليا يحظر عمى الشخص

المعنوي المشاركة في المناقصات والمزايدات التي تعمن عنيا الييئات الخاضعة في إبرام عقودىا لقانون

الصفقات العمومية ،وذلك لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات ،وذلك سواء تعمق األمر بصفقات األشغال أو
التوريد أو الدراسات أو الخدمات ،كما يحظر عمى الشخص المعنوي التعاقد مع المصالح اإلدارية خارج
إجراء المناقصة أي عن طريق التراضي ،بنوعيو البسيط والتراضي بعد االستشارة ،أو التعاقد معيا النجاز

أشغال أو توريد لوازم أو تقديم خدمات عن طريق سندات طمب.

()3

خاتمة
في خاتمة بحثنا ىذا الحظنا أنو رغم التعديالت الكثيرة التي طرأت عمى قوانين الصفقات

العمومية ،لتصل أحيانا حد إلغاء قوانين برمتيا واستبداليا بأخرى ،إال أن أساليب ارتكاب جرائم الفساد في

تزايد وتطور مستمر رغم وجود منظومة تشريعية متكاممة تجرمو وتعاقب عميو ،فيل السبب يعود إلى
اتصاف العقوبات المقررة بالردع ،أم أن تشريعات الصفقات العمومية بما ىي عميو اآلن تشجع الجناة

عمى اقتراف ىذه الجرائم؟

 -1المادة  18مكرر من قانون العقوبات ،المضافة بالقانون  15/04المؤرخ في  10نوفمبر ( 2004الجريدة الرسمية لسنة  ،2004العدد ،)71
والمعدلة بالقانون  23/06المؤرخ في  20ديسمبر 2006

 -2أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،مرجع سابق ،ص.305 :
 -3خضري حمزة ،مرجع سابق ،ص.383 :
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ومن ىذا المنطمق فإننا وفيما يتعمق بالجريمة محل الدراسة ،نثمن موقف المشرع الجزائري الذي

جعل إجرام الموظف العمومي مستقال عن إجرام المتعامل المتعاقد أيا كانت صفتو ،فيو بموجب المادة
 26من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو يعاقب الموظف الذي يستغل نفوذه ألجل منح امتيازات غير

مبررة لمغير ،كما أنو يعاقب الغير الذين حدد صفتيم بموجب الفقرة الثانية من ىذه المادة ،والذين يستغمون

نفوذ ىذا الموظف العمومي ألجل الحصول عمى ىذه االمتيازات غير المبررة ،حيث يعتبره فاعال أصميا
مستقال بجريمة خاصة ،وليس شريكا.
ودعما لموقفنا السابق فإننا نناشد المشرع الجزائري بأن يتراجع عن سياسة التجنيح التي انتيجيا

عند سن قانون الفساد ،وندعوه إلى اعتبار جميع جرائم الفساد سيما تمك المتعمقة بالصفقات العمومية

جنايات ،مع تقرير عقوبات مشددة عمييا ،عساىا تسيم في ثني الجناة عن مخططاتيم اإلجرامية وارجاع
حرمة المال العام التي استباحيا الكثير
رفعا لكل لبس وغموض نطمب من المشرع إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة  26من قانون
الوقاية من الفساد ومكافحتو ،لتصبح صياغتيا كاآلتي ": :كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من
القطاع الخاص ،أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ،ولو بصفة عرضية ،بإبرام عقد أو

صفقة مع الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات أو الييئات العمومية الخاضعة لمقانون العام أو

المؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،ويستفيد من سمطة

أو تأثير أعوان الييئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل

لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم أو التموين".
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قائمة المصادر والمراجع:
النصوص القانونية:
 -1قانون العقوبات الجزائري الصادر باألمر  156/66المؤرخ في  8يونيو  ،1966المعدل والمتمم ،دار
بمقيس ،الدار البيضاء ،الجزائر. 2012
 -2القانون  01/06المؤرخ في  20فبراير  2006المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو (الجريدة الرسمية
عدد  14لسنة  ،2006المعدل والمتمم بالقانون رقم  15/11المؤرخ في  2أوت ( ،2011الجريدة الرسمية
عدد  44لسنة .)2011
 -3المرسوم الرئاسي رقم  236/10المؤرخ في  7أكتوبر  2010المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  23/12المؤرخ في  18يناير ( ،2012الجريدة الرسمية
لسنة  ،2012العدد ،)4 :والمرسوم الرئاسي رقم  03/13المؤرخ في  13يناير ( 2013الجريدة الرسمية
لسنة  ،2013العدد .)2
 -4المرسوم الرئاسي رقم  247/15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام ،الجريدة الرسمية لسنة  ،2015العدد .50
المؤلفات:
 -1أحسن بوسقيعة:
*الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر .2014
*الوجيز في القانون الجزائي العام ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،الطبعة الحادية عشر
.2012
 -2أحمد عميش ،الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو،
مداخمة ألقيت ضمن فعاليات الممتقى الوطني السادس ،تحت عنوان :دور الصفقات العمومية في حماية
المال العام ،المنظم بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة المدية ،ماي .2013
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 -3بن بشير وسيمة ،ظاىرة الفساد اإلداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري،
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري بتيزي
وزو.2013 ،
 -4حاحة عبد العالي:
* اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،رسالة دكتوراه في الحقوق ،كمية الحقوق جامعة
محمد خيضر بسكرة.2013/2012 ،
*الصفقات العمومية والجرائم المرتبطة بيا ،محاضرة ألقيت ضمن فعاليات يوم دراسي حول الصفقات
العمومية الجديد  ،247/15نظم بالتنسيق بين والية وجامعة محمد خيضر ببسكرة يوم .2015/12/1
 -5خضري حمزة ،آليات حماية المال العام في مجال الصفقات العمومية ،رسالة دكتوراه في الحقوق،
كمية الحقوق جامعة الجزائر.2015/2014 ،1
زوزو زوليخة ،جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتيا في ظل القانون المتعمق بالفساد ،مذكرة مقدمة
لنيل شيادة ماجستير في الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة.2012/2011 ،
 -6شباح بوزيد ،جريمة استغالل النفوذ ،آليات الوقاية والمكافحة ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق ،جامعة
الجزائر.2013-2012 ،
 -7عمة كريمة ،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية ،رسالة دكتوراه في الحقوق ،كمية الحقوق
جامعة الجزائر.2013/2012 ،1
 -8عمي عبد القادر القيوجي ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الجرائم المضرة بالمصمحة العامة،
منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت .2005
 -9عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،الطبعة األولى ،دار جسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر
.2007
 -10مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الجرائم المضرة بالمصمحة العامة ،الجزء
األول ،دار الفكر العربي ،القاىرة . 1988
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 -11محمود محمود مصطفى ،الجرائم االقتصادية في القانون المقارن ،األحكام العامة واإلجراءات
الجنائية ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعة ،مصر . 1979
 -12ياسر كمال الدين ،جرائم الرشوة واستغالل النفوذ ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.2008 ،
13- Mireille Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, 2 ème partie, 3 ème édition, presse
universitaire de France, Paris 1990, p : 95.
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