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 الملخص
ْالجريمتينْْ ْبسببْخطورةْهاتين ْالرشوةْواالختالس ْالفلسطينيْسلوكْوأفعال ْالفساد ْمكافحة ْقانون جرم

نصْعلىْالرشوةْواالختالسْالمنصوصْْعلىْاالقتصادْوالتنميةْداخلْالدولة،ْوقدْتالحظْلناْأنْالمشرعْْ
ئاتْهلْهيْتتعلقْْولمْيحددْمدىْتطبيقهماْأوْحصرهْعلىْبعضْالفعليهماْفيْقوانينْالعقوباتْالساريةْْ

بالقطاعْالعامْأمْبالمكانْشموليتهماْبالتجريمْعلىْالقطاعْالخاصْوباقيْاألشخاصْالخاضعينْألحكامْْ
ناْأثْر،ْلذاْْالقانونْوالْتنطبقْعليهمْالصفةْالعموميةْونكونْبذلكْحصرناْوضيقناْإفالتْأيْجهةْمنْالعقاْب

ْوهْاْْتساؤالًْ اْْهومْ فيْ واالختالسْ الرشوةْ جرميْ خضوعْ الجزائيْْمدىْ التشريعْ ألحكامْ الخاصْ لقطاعْ
الوصفيْالتحليلي،ْْومنْأجلْتقديمْدراسةْوافيةْحولْهذاْالموضوعْاستخدمناْالمنهجْالعلميْْْْ؛الفلسطيني

،ْْخاْصفيْالقطاعْالواالختالسْْالرشوةْْْْنصْتشريعيْلجريمتيْْأفراْدضرورةْْْْإلىوخلصناْْْْوالمنهجْالمقارنْ،
ْمنهماْبشكلْمغايرْعنْالتجريمْالواردْفيْالقطاعْالعامْ.بحيثْيتمْتحديدْوتوصيفْأركانْكلْ

 )الفساد،ْالرشوة،ْاالختالس،ْالقطاعْالعام،ْالقطاعْالخاصْ(ْ:الكلمات المفتاحية
Abstract 

The Palestinian Anti-corruption law convicted any behavior or bribery 

deeds or  embezzlement due to its danger on the economy and development inside 

the state. The legislator stated in the public punishments that bribery and 
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embezzlement laws are still valid and without mentioning their range of 

application or its scope whether by public sector or by criminalization of the 

private sector and other persons subject to the law and not in public, so we are 

limited and penalized with impunity. Therefore, we have raised an important 

question: How the criminal offenses of bribery and embezzlement in the private 

sector are subject to the provisions of Palestinian penal legislation. To provide 

accordingly a thorough study on this subject, the scientific narrative of analysis, 

the comparative approach, are used. The paper concludes that a legislative 

provision for bribery and embezzlement in the private sector should be set and 

defined in a manner different from criminalization in the public sector . 

Key words: (corruption, bribery, embezzlement, public sector, Private sector) 

 المقدمة 
واالختالسْإحدىْالجرائمْالتيْجرىْتجريمهمْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْْالرشوةْْجريمتيْْتعتبرْْ

وتعديالتهْباعتبارهماْمنْجرائمْالفسادْلماْلهاتينْالجريمتينْمنْخطورةْعلىْالتنميةْوعلى2005ْْْْ(ْلسنة1ْْ)
الوطنيْْْْاالقتصاْدْْثيرْعلىاْلهْمنْتأالْسيماْلممنْأكثرْاألعمالْخطورةْْْْاالختالسْْاقتصادْالدولة،ْإذْيعْد

نحنْأولىْبحمايتهاْوالمحافظةْعليهاْإبانْْماْيسببهْمنْاستنزافْللكثيرْمنْالمواردْالماليةْالتيْْْْإلىبالنظرْْ
زعْْالظروفْالتيْتعصفْبدولةْفلسطين،ْوكذلكْتعدْالرشوةْإحدىْوسائلْانتشارْالفسادْالتيْتعملْعلىْن

العتقادهمْأنهْبدفعْالمالْيحصلْعلىْخدماتْأسرعْوأجود،ْوعليهْْْْالدارةثقةْالمواطنينْبجهةْالحكومةْأوْ
ضرورةْتجريمهماْووضعهماْمنْصورْالفسادْوأولىْاختصاصْْْإلْىولخطورةْهاتينْالجريمتينْتنبهْمشرعناْْ

ْتحيلْمْر ْبدورها ْالفسادْوالتي ْلهيئةْمكافحة ْتحقيقاتمالحقةْمرتكبيهماْوالمساءلة ْانتهاء ْبعد ْالفساد ْفعل هاْْتكب
،ْوعلىْهذاْ(1)درْقرارْاتهامْللمحكمةْالمختصةْبالنظرْفيْقضاياْالفساْداألوليةْللنائبْالعامْومنْثمْيص

قوباتْبحقْمرتكبيهاْوهذاْماْْاألساسْفقدْأفردهماْالمشرعْباعتبارهماْمنْصورْالفساد،ْوأولىْفرضْالع
إ فلسطينْْسعتْ دولةْ التزامًْليهْ الفسادْ أفعالْ واعتبارهماْمنْ لمكافحةْْبتجريمهماْ الدوليةْ االتفاقيةْ بأحكامْ اْ

ْ.2010،ْوكذلكْأحكامْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْلسنةْْ(2ْ)2003نةْالفسادْلس
ْالجريمتينْْ ْهاتين ْبالمطلقْعلى ْنًصا ْقدْجاء ْالفساد ْمكافحة ْفيْعملية ْالفلسطيني ْالتشريع ْأن ويالحظ

لعقوباتْالساريةْولمْيحددْمدىْتطبيقهماْأوْْىْالرشوةْواالختالسْالمنصوصْعليهماْفيْقوانينْاإذْنصْعل

 
 2005(ْلسنة1ْالمعدلْلقانونْالكسبْالغيرْمشروعْرقمْ)2010ْ(ْلسنة7ْأنشأتْهيئةْمكافحةْالفسادْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ)ْْ(1)
نفاذْالقانون"،ْوالفصلْالرابعْ"التعاونْالْْ(2)  دولي".ينظرْتقريرْاستعراضْدولةْفلسطين،ْالفصولْالمستعرضة:ْالفصلْالثالثْ"التجريمْوا 



 
   

85 

 

ْالخاْصْْحصره ْالقطاع ْبالتجريمْعلى ْبالمكانْشموليتهما ْأم ْالعام ْبالقطاع ْتتعلق ْالفئاتْهلْهي ْبعض  على
ذلكْحصرناْوضيقناْْوباقيْاألشخاصْالخاضعينْألحكامْالقانونْوالْتنطبقْعليهمْالصفةْالعموميةْونكونْب

ْإفالتْأيْجهةْمنْالعقاب.
با عمليةْْلمْعوْ فيْ حتمْ النصْ أنْ نجدْ بعمومتيهاْ جاءْ وماْ التشريعيةْ النصوصْ فحوىْ فيْ انْ

(ْمنْالقانون2ْْ)ْْالمادةالمساءلةْرغمْارتكابْلجريمةْفسادْأنْيكونْمنْضمنْالفئاتْالواردةْحصًراْفيْْ
ْْانطباقْتوصيْفْْإلىواردْتعريفهْفيْالقانونْليصارْْكجهاتْخاضعةْللقانونْوصفةْالفاعلْ)الموظف(ْال

ْالجرمي ْالفاعلْْْْالفعل ْيكون ْأن ْالعقوباتْعلى ْقانون ْاشترط ْالجرميْحتىْوان ْالفعل ْارتكبت ْالتي ْالجهة على
ْللتشريع ْتعديل ْآخر ْفي ْأنْمشرعناْالسيما ْنجد ْالقانون ْالخاضعةْألحكام ْللجهات ْبالعودة ْإذ ْْ( 1) فيهاْموظف،

مجالسْإدارةْْْأعضاءرؤساءْْوىْْ(ْمنهْقدْعدلْالفئاتْالخاضعةْللقانونْونصْعل4ْ)ْْالمادةالْسيماْفيْْ
،ْوعليهْفإنْنطاقْالتطبيقْْفيهاْْاالتيْتكونْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساتهاْمساهمًْْْ،والعاملونْفيهاْْ،الشركاْت

يكونْفقطْفيْتلكْالفئةْالتيْتكونْالدولةْاوْأيْمنْمؤسساتهاْمساهًماْفيها،ْوْبالتاليْولطبيعةْالوضعْْ
ركاتْفيْفلسطينْ)ْكشركاتْمساهمةْعامة،ْوالشركاتْمساهمةْْالفلسطينيْنجدْانْهنالكْباقيْأنواعْالش

 
حيثْحددْاالشخاصْالخاضعون2018ْْْْ/8/11لقانونْمكافحةْالفسادْالصادرْبتاريخْْْالمعدل8201ْْسنةل(37ْقمْ)قرارْبقانونْْرْْ(1)

ْ.رئيسْالدولةْومستشاروه،ْورؤساءْالمؤسساتْالتابعةْللرئاسةْ.1للقانونْوهم:ْ
ْ.ْرئيسْوأعضاءْمجلسْالوزراء،ْومنْفيْحكمهم.2ْ
ْالتشريعي..ْرئيسْوأعضاءْالمجلس3ْ
ْةْالقضائيةْوالنيابةْالعامة..ْأعضاءْالسلط4
ْ.ْرؤساءْالمؤسساتْوالهيئاتْواألجهزةْالمدنيةْوالعسكرية،ْوأعضاءْمجالسْإدارتها،ْإنْوجدتْ.5
ْ.ْالمحافظون،ْورؤساءْوأعضاءْمجالسْالهيئاتْالمحلية،ْوالعاملونْفيها.6
نظامْتشكيالتْالوظائفْالمدنيةْأوْالعسكريةْعلىْْلْوظيفةْمدرجةْفيْْ.ْالموظفونْالعامونْالمعينونْبقرارْمنْجهةْمختصةْلشْغ7

ْموازنةْإحدىْالدوائرْالحكومية،ْأًياْكانتْطبيعةْتلكْالوظيفةْأوْمسماها،ْوأعضاءْالسلكْالدبلوماسي،ْومنْفيْحكمهم.
ْاْمساهًماْفيها.ْ.ْرؤساءْوأعضاءْمجالسْإدارةْالشركات،ْوالعاملونْفيها،ْالتيْتكونْالدولةْأوْأيْمنْمؤسساته8
ْ.ْالمساهمونْفيْالشركاتْغيرْالربحية،ْوالعاملونْفيهاْ.9
ْْْوالمصفون..ْالمحكمون،ْوالخبراء،ْوالحراسْالقضائيون،ْووكالءْالدائنين10ْ
باالستقاللْ.ْرؤساءْوأعضاءْمجالسْإدارةْالجمعياتْالخيريةْوالتعاونيةْوالهيئاتْاألهليةْالتيْتتمتعْبالشخصيةْاالعتباريةْالمستقلة،ْْو11

والداري،ْواألحزابْوالنقاباتْواالتحاداتْواألندية،ْومنْفيْحكمهم،ْوالعاملونْفيْأيْمنهم،ْحتىْولوْلمْتكنْتتلقىْدعًماْمنْْْْالمالي
ْالموازنةْالعامة.

ْ.ْاألشخاصْالمكلفونْبخدمةْعامةْبالنسبةْللعملْالذيْيتمْتكليفهمْبه.12
لةْالتشريعية،ْوالتنفيذيةْوالقضائية،ْوأيْشخصْيمارسْوظيفةْأيْمنْمؤسساتْالدْو.ْأيْشخصْغيرْفلسطينيْيشغلْمنصًباْفي13ْْ

ْعموميةْلصالحْأيْجهازْعموميْأوْمنشأةْعموميةْأوْمنظمةْأهليةْتابعةْلبلدْأجنبيْأوْمؤسسةْذاتْطابعْدولي.
 ،ْوالعاملونْفيهاْ.زنةْالعامةْللدولة.ْمسؤولوْوأعضاءْالجهاتْالتيْتساهمْبهاْالدولةْأوْتتلقىْموازناتهاْأوْأيْدعمْمنْالموا14
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ال المختلطةْ)وهيْ التضامن،ْوالشركاتْ يمكنْْخاصةْوشركاتْ والخاص(ْالْ العامْ القطاعْ بينْ تكونْ تيْ
فراغْْ أمامْ ونكونْ القانون،ْ ألحكامْ لعدمْخضوعهاْ االختالس(ْ أوْ )الرشوةْ عليهاْ الجرميْ الفعلْ توصيفْ

لشركاتْالمذكورةْمنْنطاقْاختصاصْالهيئةْوتجريمهاْوفًقاْلقانونْمكافحةْْتشريعيْفيْخضوعْباقيْفئاتْا
الفئاتْألحكامْالقانونْوتجريمْفعلْرشوةْواالختالسْعلىْالمساهمينْْْْالفسادْوْاألولىْأنْيتمْإخضاعْهذه

ا لمكافحةْ الدوليةْ االتفاقيةْ بأحكامْ بااللتزامْ العملْ باستكمالْ بالعملْ نرغبْ كناْ إذاْ فيهاْ ْ لفساْدوالعاملينْ
ْوالتوسعْفيْتفسيرْأحكامْبنودها.

 : الدراسة إشكالية: أوالً 
ْْالخاْصْالقطاعْفيْواالختالسْالرشوةْجرميْخضوعْمدىْحولْالسؤالْفيْالدراسةْإشكاليةْتتمثل

الفلسطينيْويحتملْهذاْالرايْْالعديدْمنْالتساؤالتْأوالهماْهلْتجريمْالفئةْالواردةْْْالجزائيْالتشريعْألحكام
ْامتثالْألحكام4/8ْْْْْْالمادةفيْْ ْأًياْمنْمؤسساتهاْ(ْهو ْأو ْالدولة ْالتيْتساهمْفيها ْالقرارْبقانونْ)الشركات من
الرابعةْمنْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفسادْْْالمادةمنْاالتفاقيةْاالمميةْلمكافحةْالفساد،ْْو22ْْو21ْْْْلموادْْا

نصْالتشريعيْْْإلىاْهلْمازلناْبحاجةْْباعتبارْأنْهذهْالفئةْتخرجْعنْصفةْالعموميةْالمعروفة،ْوثانيهم
الرشوةْواالختالسْعلىْالمساهمينْْْْلخضاعْالفئاتْ)باقيْالقطاعاتْوالشركات(ْووضعْأركانْلتجريمْفعل

اعتبارْأنناْملزمينْبأحكامْاالتفاقيةْاالمميةْوالعربيةْونكونْبذلكْقدْجرمناْفعلْْْإلىأوْالعاملينْفيهاْليصارْْ
الخاصْوحققناْالهدفْالمرجوْمنْاالتفاقياتْالدوليةْسالفةْالذكر،ْوثالثهماْْْْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاع
ْرمْفيْالقطاعْالخاصْوالْيختلفْعنهْفيْالقطاعْالعامْ.هلْالعقابْيتناسبْمعْالج

 : : منهجية الدراسةثانًيا
ْْْيالتحليْلْالوصفيْالمنهجْخاللْفمنْالمقارن،ْوالمنهجْالتحليلي،ْالوصفيْالمنهجْالدراسةْهذهْتتبع

1ْْْ)ْْرقمْْالفلسطينيْْالفساْدْْمكافحْةْْقانوْنْْنصوْصْْوتحليلْْوصفْْيتمْْسوف ْْوتعديالتْه2005ْْْْلسنة(
ْواالختالسْْالرشوةْْمجاليْْفيْْوبخاصةْْالفلسطينيْْالمجتمعْْفيْْالفساْدْْظاهرةْْوواقعْْالعالقةْْذاْتْْوالتشريعاْت

ْالدوليةْْاالتفاقياْتْْمعْْالنصوْصْْتلكْْمقارنةْْخاللهْْمنْْيتمْْفسوفْْالمقارن،ْْالمنهجْْأما.ْْالخاْصْْالقطاعْْفي
ْْللعاْمْْالفساْدْْلمكافحةْْالعربيةْْواالتفاقية2003ْْْْللعامْْالفساْدْْلمكافحةْْالمتحدةْْاالممْْاتفاقيةْْوبخاصةْْواالقليمية
ْْوبخاصْةْْالقضائيةْْوتطبيقاتهاْْالبلدانْْمنْْالعديْدْْفْيْْالقانونيةْْبالنصوْصْْمقارنتهاْْإلىْْبالضافةْْ،2010
 ْ.وغيرهاْئرْيجزاوالْاألردنيْوْواللبنانيْالمصرْيْالقانوْن
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 ثالًثا: أهمية الدراسة:
ْمنْالناحيةْالنظريْة ➢
لبحثْْْأتأتيْْْ الدراسةْ الرشوةْواالختالسْفيْدولةْإهميةْ الفسادْ لفعليْ الخاصْ القطاعْ مكانيةْتجريمْ

حكامْاالتفاقيةْاالمميةْْْأفلسطينْوهلْالتشريعْالفلسطينيْلقانونْمكافحةْالفسادْيجرمْهاذينْالفعلينْالتزاًماْْو
ْرةْ.اقتراحْتشريعْلسدْهذهْالثغْإلىمْماْزلناْبحاجةْأيةْلمكافحةْالفسادْوالعرب
ْمنْالناحيةْالعمليْة ➢

ْبينْعدةْقوانينْعالجتْجريمةْْ ْأقومْبإجراءْمقارنةْما ْالخاصْْحيثْسوف ْالقطاع ْفي الرشوةْواالختالس
وباقيْالجرائمْالتيْْْْ،والتفريقْفيماْبينْاركانْهذينْالجرمينْمعْجريمتيْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالعام

وانينْْالقْْأحكامْاالتفاقيةْالدوليةْاألمميةْوالعربيةْْلمكافحةْالفسادْوْْتحليلْنصوْصْْإلىإضافةْْْْتتشابهْمعها،
جرميْالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْْتحديدْوتوصيفْأركانْْْْإلىللوصولْْالمجرمةْلهذينْالفعلينْْْْالمقارنة
ولبحثْأهميةْإقرارْهاتينْالجريمتينْْْْالجانيْمنْالعقاْبْْلتالفيْالثغراتْالتيْتحولْدونْإفالْتْْالخاْص

ضمنْالتشريعْالفلسطينيْلتحقيقْالمبادئْالتشريعيةْالتيْرسختهاْأحكامْاالتفاقياتْالدوليةْاألمميةْوالعربيةْ
ْ.لمكافحةْالفسادْفيْمحاربةْالفسادْفيْكافةْالقطاعاْت

 : الدراسة خطة: رابًعا
ا منْخاللْ السابقةْ الشكاليةْ وتسليطْْوتحلْ األسئلةْ علىْ علىْهلجابةْ ْْتيْنالجريمْْاتينالضوءْ

ومدىْانطباقهماْوسنتعرضْلتجاربْالدولْكالجزائرْواألردنْولبنانْْْْ،امثمْالتطرقْألركانهْْوتحديدْمفهومهما
ْْ للوصول التجريمْ عمليةْ فيْ والعْرْْإلىومصرْ االمميةْ االتفاقيةْ وأحكامْ تنسجمْ الفسادْنتائجْ لمكافحةْ بيةْ

ْالفرصْْ ْارتكوتضييق ْللتقليلْمن ْالقطاعات ْبعض ْالعقوباتْعلىْمرتكبيهماْْعلى ْالجريمتينْوفرض ابْهاتين
ْوسدْأيْفراغْتشريعيْجراءْعدمْالتجريمْ.

ْمبحثينْوذلكْعلىْالنحوْاالتيْ:ْإلىولذاْسنقسمْدراستناْ

 الخاص  القطاع في  الرشوة: األول المبحث

 الرشوةْتعريف:ْاألولْالفرع

 ةالرشْوْأركان:ْالثانيْالفرع

 الخاْصْالقطاعْفيْالرشوةْجريمةْعلىْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع

 الخاصة الممتلكات في االختالس: الثاني المبحث

 الخاْصْالقطاعْفيْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْتعريف:ْاألولْالفرع
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 الخاصْةْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْأركان:ْالثانيْالفرع

ْالخاْصْالقطاعْفيْاالختالسْلجريمةْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع

 المبحث األول 

 الخاص  القطاع في الرشوة 

ْتمهيدْوتقسيْم

الرشوةْفيْالقطاعْالخاصْتختلفْعنْالقطاعْالعامْمنْحيثْالفاعلْألنهاْتتطلبْوجودْمقوماتْْ
الدولْفيْسنْتشريعاتهاْعندْعمليةْتجريمْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْْمعينةْكالعاملْأوْالمستخدمْواختلفتْْ

األولْواألساسيْعمليةْالتجريمْلهذهْْْثلْالقانونْاللبنانيْوالجزائريْولكنْبحسبْاختالفْالتسمياتْفالهدفم
ْالفئةْبغضْالنظرْعنْتسميةْالفاعلْفيهاْمستخدمْأمْعامل.

تتوافرْصفةْخاصةْفيْمرتكبهاْهيْأنْيكونْْْْويتعينْلقيامْجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْأْن
تحققْالربحْْديرْكيانا ْخاًصاْأوْمشروعْخاصْبغضْالنظرْعنْماهيةْأهدافهْسواًءْْمستخدًماْأوْعاماًلْأوْي

ْْالعنصرْْهذاْْنأْْْ،ْونرْى(1) أمْال،ْوهذاْالعنصرْيمثلْالشرطْالمفترضْلقيامْالجريمة بعضْْْْعلىْْيسرْيْ
ْبأْيْْمالها"ْْرأسْْفيْْالدولةْْتساهْمْْالتْيْْالمشروعاْتْْفيْْيْ"المستخدميْنالفئاتْالخاضعةْللتشريعْالفلسطين

لغاياتْالتجريمْوفقا ْلتعريفْالموظفْفيْالقانونْْْْالموظفْْصفةْْيحملوْنْْفيهاْْالمستخدمينْْكوْنْْكانْتْْصفة
استخدامْمصطلحْالمستخدمْنجدْانهْكلْشخصْْْإلىويخضعونْلعقوبةْالتجريمْفيْالقطاعْالعامْإذْبالرجوعْْ

التبعيةْالتيْيكونْلصاحبْالعملْْ بالمشروعْبعالقةْقانونيةْجوهرهاْصلةْ بمقتضاهاْسلطةْالرقابةْْيرتبطْ
ذاْكانتْ(2)اْالتزامْمنْالمستخدمْبالخضوعْلهاوالشرافْوالتوجيهْويقابلْه ،ْوينبغيْأنْتكونْالعالقةْمأجورةْوا 

ْبشكلْتطوعيْتنتفيْعنهْصفةْالمستخدمْ.

وأثأرْالعملْالفكريْجداًلْعندْبعضْالفقهاءْالذينْاعتبرواْأنْالعقدْالذيْيردْعلىْعملْفكريْهوْ
ماْيبررهْبعدْأنْصارْمقرًراْاليوم،ْفالواقعْأنْْاولةْوليسْعقدْعمل،ْإالْأنْهذاْالجدلْلمْيعدْلهْْعقدْالمق

كاًلْمنْالعملْالفكريْواليدويْيمكنْأنْيكوناْموضوًعاْأوْمحاًلْلعقدْالعملْوقدْأخذْقانونْالعملْاللبنانيْْ
يقومونْبأعمالْمكتبيةْأوْغيرْيدويةْْْْبهذاْالرايْعندماْميزْبينْالعمالْالعاديينْوالعمالْالمستخدمينْالذين

ْعلىْأعمالهمْالطابعْالفكري.ْوالذينْيغلْب

 
 ْ.94،ْص2013:ْالفسادْأبرزْالجرائمْاألثارْوسبلْالمعالجة،ْمنشوراتْالحلبيْْنالبيضْوفادياْْْ(1)
 . 203ْ،204،ْص2000ْالمكتبةْالقانونية،ْْ،1:ْجرائمْاالعتداءْعلىْالوظيفةْوالمالْالعام،ْالرشوةْوالربح،ْططنطاوْيإبراهيمْْ(2)
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اللبنانيْبينْالمستخدمينْوالعمالْوقدْقسمْالجراءْْ مستخدمينْوعمالْوعرفْْْإلىوفرقْالمشرعْ
أ فئةْالمستخدمْ يدخلْفيْ أجيرْالْ والعاملْهوْكلْ يدويْ بعملْغيرْ أوْ بعملْمكتبْ يقومْ أجيرْ نهْكلْ
ْالمستخدمينْ.

ويكونْالعاملْفيْاغلبْاألحوالْفيْالقطاعْالخاصْمرتبًطاْبعقدْعملْمعْصاحبْالعمل،ْوهذاْ
(ْمنْقانون24ْْ)ْْالمادةالعقدْيكونْبمعنىْقانونْالعملْالذيْيحددْشروطْعقدْالعمل،ْفعقدْالعملْعرفتهْْ

ْْلمدةْْاملْعْوْْعملْْصاحْبْْبينْْيبرمْضمنيْْأْوْْصريحْْشفهْيْْأْوْْكتابْيْْنهْاتفاْقعلىْأْ(1)ْالفلسطينيالعملْْ
ْوتحْتْْالعملْْصاحْبْْلمصلحةْْعملْْأداءبْْالعاملْْبموجبهْْيلتزمْْمعينْْعملْْلنجازْْأوْْمحددةْْغيرْْأوْْمحددة
شرافه،ْإدارته ْللعاملْ.ْعليهْالمتفقْاألجرْبدفعْالعملْصاحْبْْفيهْويلتزمْوا 

نْمارسْعماًلْخارجْنطاقْوظيفتهْيعتبرْعاماًلْمرت عملْبعقدْْبًطاْْوالموظفْالعموميْخارجْأوقاتْدوامهْوا 
ْمقابلْأجرْوذلكْحالْتوفرتْالشروطْالمتعلقةْبعقدْالعملْالتبعيةْواألجر.

ْانطباقْْ ْأنْمعيار ْإذ ْالخاص ْالقطاع ْفي ْالرشوة ْالعامْعن ْالقطاع ْفي ْالرشوة ْأركانْجريمة ْتختلف وال
الفاعلْفيْالجريمةْاألولىْهوْالموظفْالعموميْْ الفاعلْحيثْأنْ والفاعلْفيْْالفعلْالجرميْهوْصفةْ

يةْهوْالمستخدمْأوْالعامل،ْوانْأركانْالفعلْلكليهماْهيْذاتهاْمنْحيثْالركنْالماديْالفعلْْلجريمةْالثاْنا
المكونْمنْالطلبْأوْااللتماسْللقيامْبالعملْأوْاالمتناعْعنْالقيامْبعمل،ْوالقصدْالخاصْوهوْالضرارْْ

ْحبهْ.العملْأوْصاْإذْباألولىْبالدولةْأوْمصالحهاْوالثانيةْالضرارْبصاحْب

 ثالثةْفروعْ:ْإلىوعلىْذلكْنقسمْهذاْالمبحثْ

 الرشوةْتعريف:ْاألولْالفرع

 الرشوةْأركان:ْالثانيْالفرع

ْالخاْصْالقطاعْفيْالرشوةْجريمةْعلىْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع

ْ

ْ

ْ

ْ

 
 ْ.2000ْ/4ْ/30الصادرْبتاريخ2000ْْ(ْلسنة7ْفلسطينيْرقمْ)قانونْالعملْالْْ(1)
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 الفرع األول 

 تعريف الرشوة 

 تعريفها لغوًيا واصطالًحا أواًل:

شيءْْْبواسطةْْالشيءْْإلىْْالتوصلْْطلْبْْحوْلْْيدورْْمعنىْْاللغةْْفيْْالرشوْةْْا:ْفإنْأصلأماْلغويًْ ➢
:ْْوقالْسيبويهْْلترزقه،ْْأمهْْإلىْْرأسهْْمْدْْإْذْْالفرخْْرشىْْمنْْمأخوذةْْالرشوةْْالعباسْْأبوْْقالْْآخر،
ْأبوْْوقالْْ،...إذْظاهرْهْْورشاهْْالينه،:ْْوترشاهْْحاباهْْورشاهْْبها،ْْأخْذْْإذاْْمنه،ْْوارتشىْْرشوة،ْْرشاه
ْْبيْنْْيسديْْالذيْْوالرائشْْالدلو،ْْوالرشاءْرسنْْوتمشى،ْْتحركْْقْدْْالذْيْْالظباءْْأوالْدْْمنْْالرشى:ْْعبيْد

ْْبالفتح،ْْالرشوةْْمنْْاسمْْالشينْْوسكوْنْْوالضمْْبالكسرْْالرشوة:ْْالتهانوْيْْوقالْْ(1)والمرتشي.ْْالراشي
ْ(2)آخرْْشيئاْليصنعْشيئاْلهْتصنعْبأْنْْبالمصانعةْالحاجةْإلىْبْهْيتوصلْماْاللغةْفيْوهي

 تعريفها اصطالًحا ➢
منْْْالمسطر،ْْالهدفْْعنْْعملهْْأداءْْفيْْالمستخدمْْانحرافْْبعضْالفقهاءْأنهااْفقدْعرفهاْْأماْاصطالحيًْ

ْْأنهاْْعلىْْآخروْنْْ،ْبينماْعرفها(3ْ)ْْالوظيفْةْْمْنْْمشروعْْغيرْْكسْبْْوهيْْله،ْْشخصيةْْمصلحةْْتحقيقْْأجل
ْْكسْبْْوهْيْْله،ْْشخصيْةْْمصلحْةْْتحقيْقْْأجلْْمنْْالمرجو،ْْالهدفْْعْنْْعملهْْأداءْْفْيْْالمستخدمْْانحراف
استغاللهاْْْأوْْالخدمةْْأوْْالوظيفةْْبأعمالْْالتجارْْأنهْْعلىْْاآلخرْْالبعْضْْعرفهاْْكمْا  الوظيفْةْْمنْْعمشرْوْْغير
ْْاالمتناْعْْأوْْعملْْداءألْْأخرْىْْمنفعةْْأيةْْأوْْبهاْْوعْدْْأوْْعطيةْْعلىْْيحصلْْأوْْيقبلْْأوْْالجانيْْيطلْبْْبأن
ْ(4ْ)ْعنه.

ْْالقطاْعْْفيْْالرشوةْْأْوْْوميينالموظفينْالعمْْاألمرْبرشوةْْتعلقْْسواءْْعامْْبشكلْْالرشوةْْجريمةْْولذاْفإن
ْْبهْاْْوعْدْْأوْْمزيةْْمنْْلهْْيقدمْْمْاْْيقبلْْأوْْيطلْبْْموظفْْأوْْمستخدمْ"عامل"ْْطرفينْْالخاصْتقتضيْوجوْد

ْاألولْْالطرفْْلقاءْدفعْْهديةْأوْمزيةْْيعرْضْْأوْْيمنحْْأوْْيعْدْْآخرْْوطرفْْمباشر،ْْغيرْْأوْْمباشرْْبأيْشكل
ْأداؤهْ.ْعْنْْاالمتناعْأوْالعملْداءأل

ْ

 

)1ْ(ْعبدْالوهابْالشيشاني:ْدورْالقيمْْالغائبةْالتيْتحكمْبناءْالفردْفيْمكافحةْجريمةْالرشوة،ْالمركزْالعربيْللدراساتْاألمنةْوالتدريبْ
1ص.ْْْ،1992،ْالسعوديةللنشر،ْالرياض،ْ  

 9،ْص.1999ْلسابع،ْدارْلسانْالعرب،ْلبنان،ْمطابعْالوالءْالحديثة،ْ،ْالمجلدْاالمحيطابنْمنظور،ْلسانْالعربْْْ(2)
 ْ.61ص.1998ْْ:ْشرحْقانونْالعقوباتْالقسمْالخاص،ْدارْالمطبوعاتْالجامعية،ْالسكندرية،ْتوحفعبدْهللاْالشاذليْ ْْ(3)
ْْسبخي،،ْجامعةْمولودْمعمري،2ْْسة،ْالعددْْ:ْآثارْالفسادْعلىْاالستثمارْالخاص،ْالمجلةْالنقديةْللقانونْوالعلومْالسياحسانناديةْْْْْ(4)

ْالخاصْوفقاْْوعزرْيسفيانْْ ْالقطاع ْفي ْالرشوة ْالرحمانْْ:ْجريمة ْالجزائري،ْرسالةْماجستيرْمنشورة،ْجامعةْعبد ،2013ْْبجاي-ميرةللقانون
-2014.ْ 
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 تجريم فعل الرشوة ثانًيا: الغرض من 

الْيكفيْلتحقيقْجريمةْالرشوةْأنْيكونْالموظفْالخاصْأوْالمستخدمْقدْقبلْوعًداْمنْآخرْأوْْ
عملْمنْأعمالْوظيفةْالمرتشيْْْأداءأخذْهديةْأوْعطيةْبلْيشترطْفوقْذلكْأنْيكونْالغرضْمنْالرشوةْ

العملْوصاحبه،ْوهذاْْْْإلىيئْْعملْمنْاألعمالْالمذكورةْأوْكشفْأسرارْأوْمعلوماتْتسأوْاالمتناعْعنْْ
،ْوهذاْيعنيْأنْهناكْثالثةْْ(1)   اللبنانْيمنْقانونْالعقوبات354ْْْْْْالمادةالهدفْالذيْقصدهْالمشرعْفيْْ

ْمعلوماْتْْأوْْوكشفْأسرارأوجهْلألعمالْهيْالقيامْبالعمل،ْواالمتناعْعنْعملْيوجبْالقانونْالقيامْبه،ْْ
ْوصاحبهْ.ْالعملْإلىْتسيئ

 الرشوة واإلكرامية: 

علىْْتنتشرْفيْبالدْالمشرقْظاهرةْقيامْعمالءْالمحلْأوْالزبائنْإعطاءْمبلًغاْمنْالمالْمكافاةْلهمْْ
البقشيشْومنْثمْأخذتْهذهْالظاهرةْباالنتشارْطبًقاْللعالقاتْ المبلغْ بالعمل،ْويسمىْهذاْ حسنْقيامهمْ

ألصعدةْكافة؛ْإذْْأثيرْعلىْاالسلبيةْتْْعادةالمنفتحةْإالْأنهْظهرتْتياراتْمناهضةْللحدْمنهاْلماْلهذهْال
مهامْالموكلةْإليه،ْوبحسبْوجهةْنظرناْاصبحْالعاملْينتظرْالبقشيشْللقيامْبعملهْأوْيتباطآْفيْالقيامْبال

فالْوجودْأليْعالقةْتعاقديةْبينْمنْيعطيْالبقشيشْومنْيأخذهْوظهرتْعدةْأراءْتفسيريةْحولْمدىْْ
رهْأنهْأحدْأشكالْالرشوةْخاصةْإذاْارتبطتْبمنحهاْللعاملْاعتبارْالبقشيشْمنْجرائمْالرشوةْفمنهاْماْاعتب

عتبرهاْأنهاْمكافاةْخاصةْاذاْمنحتْبعدْقيامْالعاملْأوْالمستخدمْْأوْالمستخدمْللقيامْبعملْومنهمْمنْْا
ْبعملهْوهذاْماْنراهْ.

 الفرع الثاني

 أركان الرشوة

ْاْيأتيْ:ستتناولْبمشيئةْهللاْأركانْجريمةْالرشوةْفيْبندينْوذلكْوفًقاْلم

 أواًل: الركن المادي: 

االلتماسْمنْجانبْالعاملْومنْويتحققْالركنْالماديْلجريمةْالرشوةْبالقطاعْالخاصْبالقبولْأوْْ
(354ْْ)ْْالمادةفيْحكمهْلهديةْأوْوعدْأليةْمنفعةْأخرىْسواءْأكانتْلنفسهْأوْلغيره.ْوهذاْماْنصتْعليهْْ

 
 ْ.119بيضونْفاديا،ْمرجعْسابق،ْصْْ(1)



 
   

92 

 

فيْوجوبْتوافرْالركنْْْ(2ْ)ْْالعقوباتْالمصرْيمنْقانونْْ/أ(106ْْ)ْْالمادة،ْوكذلكْْ(1ْ)ْْمنْالقانونْاللبناني
الماديْفيْهذهْالجريمةْوهوْفعلْالمستخدمْإذاْطلبْلنفسهْأوْلغيرهْأوْقبلْأوْأخذْوعًداْأوْعطيةْبغيرْْ

ْعلمْمخدوميهْورضاه،ْوبذلكْالْيقبلْإذاْكانتْبعلمْصاحبْالعلمْأنْتكونْمحاًلْللجريمة.

ْْأداْءدمْقامْبالخاللْبواجباته،ْْوفيْالمقابلْكماْلوكانْالمستخْْوالْيمكنْتصورْالرشوةْبدونْمنفعة
الخدمةْنتيجةْوساطةْأوْتوصيةْأوْمداخلةْمنْأصحابْالنفوذْدونْأنْيقصدْالحصولْعلىْأيةْمنفعةْْ
بالمقابل،ْأماْبالنسبةْللوعدْبالعطاءْفليسْمنْالمشترطْأنْيأخذْالمستخدمْالهديةْبلْيكفيْأنْيقبلْوعًداْ

ْما.ْْْمنْآخرْبشيء

الرشْو ْجرمْ لقيامْ يقبلهاْيتوجبْ وآخرْ الرشوةْ يعرضْ واحدْ الخاصْوجودْشخصينْ القطعْ فيْ ةْ
ويختلفْاألمرْبينْأنْيكونْالملتمسْللرشوةْهوْالمستخدمْوبينْأنْيكونْالعرضْقدْجاءْمنْقبلْشخصْْ

مْبذلكْفإنْالركنْآخر،ْفإذاْالتمسْالمستخدمْالمنفعةْأوْالهديةْأوْالوعدْوقبلْالطرفْاآلخرْبإعطائهاْالتْز
حرةْواعيةْْْْادةإْرالرشوةْيكونْقدْتحقق،ْوفيْجميعْالحاالتْيجبْانْيكونْالقبولْصادًراْعنْْْْالماديْلجرم

تماًماْأماْإذاْصدرْمنْأجلْالدليلْالحسيْعلىْفعلْالراشي؛ْفالْقيامْلجريمةْالرشوة،ْوالْتتحققْجريمةْْ
انْعرضْالرشوةْنْذلكْتقومْهذهْالجريمةْولوْكالرشوةْإذاْوردْالقبولْفيْمعرضْالهزل،ْوعلىْالعكسْم

،ْويجبْأنْيكونْالقبولْبالرشوةْقبلْالقيامْبالعملْفإذاْوردْْ(3)علىْالمستخدمْلمنفعةْأوْقبولهْبهذهْالمنفعة
ْالحًقاْوقبلْالمستخدمْبأجرْبعدْانْقامْبالعملْالمطلوبْبه،ْفالْجرمْرشوةْفيْهذهْالحالةْ.

ا اللبنانيْوكذلكْ المشرعْ الوفرقْ الشخصْ والجزائريْفيْ المالْعلىْسبيلْْلمصريْ ذيْعرضْعليهْ
الرشوة؛ْمستخدًماْفيْالقطاعْالخاصْأوْعاماًل،ْوموظًفاْإذاْكانْمنْالقطاعْالعامْوقدْأحالْإذْارتكبْأًياْْ

منفردةْللتجريم،ْوخلتْالتشريعاتْالمذكورةْمنْالتجريمْللرشوةْالسلبيةْْْْمادةْْإلىمنْتنطبقْعليهْهذهْالصفةْْ
ْأنهْْالتي ْالعاملْولمْيقبلها؛ْحيث ْأو ْالمستخدم ْالشخصْبعرضْرشوةْعلى ْالحالةْْْتتمثلْبقيام لمْتحصرْهذه

ْْوبالتاليْفنجدْأنهاْغيرْمعاقبْعليهاْفيْهذهْالتشريعاتْوالْيجوزْالتأويلْأوْالتوسعْفيْتفسيرْالنصوْص
طينيْقدْفرضْنصْعقابيْعلىْْالجزائيةْإعمااًلْوالتفسيرْالضيقْللقضاياْالجزائية،ْونجدْانْمشرعناْالفلس

 
(1)ْْْ( بموجب354المادةْ المعدلةْ اللبنانيْ العقوباتْ قانونْ منْ االشتراعيْْ(ْ 16/9/1983ْْْْْْتاريخ112ْْْْالمرسومْ تاريخ239ْْوالقانون

حيثْنصتْ)كلْعاملْفيْالقطاعْالخاصْمستخدماْكانْأمْخبيراْأمْمستشاراْوكلْمنْارتبطْمعْصاحبْعملْبعقد27/5/1993ْْْ
العملْأوْللقيامْْْإلىوماتْتسيءْْغيرهْهديةْأوْوعًداْأوْأيْمنفعةْأخرى،ْلكشفْأسرارْأوْمعلاستخدامْلقاءْأجرْالتمسْأوْقبلْلنفسهْأوْل

بالحبسْمنْشهرينْْ يعاقبْ العمل،ْ المعنويْبصاحبْأوْبصالحْ الماديْأوْ بقصدْإلحاقْالضررْ سنتينْْْْإلْىبعملْأوْاالمتناعْعنهْ
 .بالراشي(ْوتنزلْالعقوبةْنفسها - .مائتيْألفْليرةْإلىوبالغرامةْمنْمئةْألفْ

حيثْنصتْكلْمستخدمْطلبْلنفسهْأوْْْْ؛2018وتعديالتهْلسنة1937ْْْْلسنة58ْْْْقمْْ(ْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْْر106المادةْ)ْْْ(2)
لغيرهْأوْقبلْأوْأخذْوعًداْأوْعطيةْبغيرْعلمْمخدومهْورضائهْألداءْعملْمنْاألعمالْالمكلفْبهاْأوْلالمتناعْعنهْيعتبرْمرتشًياْْ

 تزيدْعلىْخمسمائةْجنيهْأوْبإحدىْهاتينْالعقوبتين(ْ.دةْالْتزيدْعلىْسنتينْوبغرامةْالْتقلْعنْمائتيْجنيهْوالْويعاقبْبالحبسْم
 ْ.21ص،1ْ،1995ْواألموال،ْطالرشوةْواالختالسْوالخاللْبالثقةْالعامةْواالعتداءْعلىْاألشخاصْْم:ْجراْئعليجعفرْْ(3)
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وميْفيْالتجريمْالرتباطهْبحكمْعملهْفيْالشركاتْالتيْالمستخدمْأوْالعاملْالذيْينزلْمنزلةْالموظفْالعم
وْالسلبيةْللرشوةْوقدْساوىْفيْالعقوبةْْتساهمْبهاْالدولةْأوْأًياْمنْمؤسساتهاْسواءْفيْالجريمةْااليجابيةْأ

امْالعقوباتْالمفروضةْعلىْجريمةْالرشوةْالواردْفيْْضعْلذاتْأحكالعتبارهْخا(1) المفروضةْعلىْالفعلين
قانونْالعقوبات،ْوالقارئْللنصْالتشريعْسواءْالتشريعْالخاصْ"قانونْمكافحةْالفساد"ْوالقانونْالعامْ"قانونْْ

الخاصْنصْعلىْاعتبارْاالشخاصْالخاضعينْألحكامْالقانونْوالسالفْذكرهمْْالعقوبات"ْيجدْأنْالقانونْْ
نْقانونْالعقوباتْْبحثناْموظفينْلغاياتْتطبيقْالعقوبةْوبالتاليْنجدْانْأركانْالجرمْتخضعْألركابمعرضْْ

ْْالساريْالماديْوالمعنوي؛ْأماْالركنْالمفترضْيطبقْعليهْقانونْمكافحةْالفسادْبحكمْأنهمْموظفينْلغاياْت
العقوبة اال(2)فرضْ أحكامْ علىْ ينطبقْ للرشوةْ التجريميْ النصْ تطبيقْ فإنْ وعليهْ الخاضعينْْ،ْ شخاصْ

موميةْكالشركاتْالتيْتساهمْبهاْالدولة،ْوالجزءْاآلخرْمنْْألحكامْالقانونْرغمْأنْجزءْمنهمْلهْطابعْالع
ْأشخاصْالقطاعْالخاصْكالجمعياتْواالتحاداتْوالنقاباتْوغيرهمْ.

 القيام بالعمل: •
ملْوعماًلْمخالفْلقواعدْإنْعنصرْالقيامْبالعملْيتضمنْنوعينْمنْهذهْاألعمال:ْعماًلْموافقْلقواعدْالع

ْالعملْ.

ْالعملْالموافقْلقواعدْالعمْل .1
ْويتمثلْذلكْبقيامْالمرتشيْبعملْيدخلْضمنْاختصاصه؛ْوذلكْوفًقاْلقواعدْالعملْ.

ْالعملْالمخالفْلقواعدْالعمْل .2
الراشيْللمرتشيْهديةْمقابلْأنْيقومْهذاْالمرتشيْبعملْمخالفْلقواعدْالعملْاوْويتمثلْذلكْبإعطاءْْ

أوْْقواعدْقانونيةْموضوعةْلحسنْسيرْالعمل،ْوقدْقضيْبأنْفيْاألمرْرشوةْارتكبهاْالمستخدمْْْْأنْيخالف
العاملْالذيْكانْيحصلْعلىْنسبةْمنْأرباحْالبضائعْالتيْكانْيسهلْبيعهاْألشخاصْيقومونْببيعهاْْ

ْابهمْ.لحس

 
(1)ْْْ(ْ للمادةْ ينظرْ )منْعرضْعلىْشخصْم173للمزيدْ يلي:ْ ماْ فلسطينْحيثْنصتْعلىْ فيْ المطبقْ العقوباتْ قانونْ نْْ(ْمنْ

بهاْليعملْعماًلْغيرْحقْأوْليمتنعْعنْعملْكانْيجبْأنْيقومْْْْأوعدهأوْمنفعةْأخرىْْْْ(ْهدية170ْ)المادةْْاألشخاصْالواردْذكرهمْفيْْ
ْمائتْيْإلىالْأقلْمنْثالثةْأشهرْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْْبالحبس-بواًلْلمْيالِقْالعرضْأوْالوعدْقْإذا-بهْعوقبْ
 دينار.ْ(

(ْمنْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْحيثْنصتْعلىْتعريفْالموظف:ْأيْشخصْيشغلْوظيفةْعمومية2ْْ)ْْللمزيدْينظرْللمادةْْْ(2)
ْالتشريع ْأو ْالتنفيذية ْالمجاالت ْللقانونْفي ْالعموميْوفًقا ْالموظف ْي عدْفيْحكم ْأو ْاالمن ْالخدمةْفيْقوى ْبأحكامْقانون ْالمشمولين يةْْأوْمن

اْأمْمنتخًباْدائًماْأوْمؤقًتاْأوْمكلًفاْبخدمةْعامة،ْبأجرْأمْبدونْأجر،ْويعتبرْموظًفاْلغاياتْْرية،ْسواءْأكانْمعينًْأوْالقضائيةْأوْالدا
 (ْمنْهذاْالقانونْبالرغمْمماْوردْفيْقانونْالعقوباتْأوْأيْقانونْآخر.2المالحقة،ْكلْشخصْمشمولْفيْحكمْالمادةْ)
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اختصاصهْْوفيْجميعْالحاالتْيجبْأنْيكونْالعملْالذيْقامْبهْالمستخدمْالمرتشيْداخاًلْضمنْْ
ألعمالْالتيْتتصلْبخدمتهْاوْْوعندْقيامهْبعملهْاوْبمناسبةْقيامهْبعمله،ْويدخلْفيْاختصاصْالمستخدمْا

للقيامْبها؛ْألنهْليسْمنْالواجبْأنْيكونْالعملْداخاًلْف يْاختصاصْالمستخدمْْالتيْيسهلهاْلهْعملهْ
لذينْيطلبْمنهماْإعطاءْمعلوماتْمباشرة؛ْبلْيمكنْأنْيكونْبمناسبةْعملهْكالحارسْالليليْوالخادمةْال

ولكنْيمكنْالحصولْعليهاْبمناسبةْقيامهْْْْعنْصاحبْعملهماْالتاجر،ْفهذهْالمعلوماتْهيْليستْعلنية
معلومات،ْأماْبالنسبةْلألعمالْالخارجةْْبعمله،ْاذْلوالْعملهْاألصليْلماْاستطاعْأنْيحصلْعلىْهذهْال

ال إذاْكانْ الرشوةْ الوظيفة،ْفالْتطبقْأحكامْ المستخدمْيخرجْعنْنطاقْْعنْ الذيْمنْأجلهْارتشىْ عملْ
ْ(1)لىْأنْيؤديْماْطلبْمنهْفالْعقابْعليه.اختصاصه،ْوهوْليسْكذلك،ْواخذْالرشوةْع

ذاْعلمْالموظفْالخاصْأنْالعملْليسْمنْاختصاصهْْ ولكنهْأخذْالرشوةْفالْيمكنْمالحقتهْبجرمْْوا 
 الرشوةْبلْبجرمْاالحتيالْإنْتوفرتْعناصره.

 جب القانون القيام به عن عمل يو االمتناع  •
ْْ الرشوة القيامْبعملْمنْأعمالْخدمته،ْيوجبْْْْإلىيتحققْهذاْاألمرْعندماْتهدفْ المستخدمْعنْ امتناعْ

القانونْأوْنظامْعملهْالقيامْبه،ْويتطلبْالركنْالماديْلجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْشرطْالْوجودْلهْْ
الذيْتقاضىْالمستخدمْالرشوةْنظيًراْلهْيدخلْفيْاختصاصهْْفيْالرشوةْهوْأنْيكونْالعملْأوْاالمتناعْْ

ْالحقيقيْ.

دْاختصاصْالمستخدمْبالعملْإماْمنْنصوصْالعقدْالمبرمْبينهْوبينْصاحبْالعمل،ْاوْبناءْْويتحْد
العملْمشروًعاْأوْْْأداءالعامل،ْويستويْفيْذلكْأنْيكونْْْْإلىعلىْماْيصدرهْصاحبْالعملْمنْأوامرْْ

لخاللْبواجباتْخدمتهْالمفروضةْعليهْْعنهْحًقاْأمْغيرْحق،ْأوْتمثلْفيْمجردْاْْغيرْمشروع،ْواالمتناع
فالمحاسبْفيْمشروعْخاصْْْْ(2ْ)ْْسرارْالمتعلقةْبصاحبْالعملْأوْمشروعهبمقتضىْهذاْالعمل،ْكإفشاءْاأل

وعْمنافسْللمشروعْالذيْيعملْفيهْليطلعهْْيعدْمرتكًباْلهذهْالجريمةْإذاْأخذْعطيةْمنْشخصْيمتلكْمشْر
ْلىْحقيقةْالموقفْالماليْلصاحبْالعمل.ع

 تسريب أو إفشاء معلومات  •
الحصولْعلىْمعلوماتْمنْالعاملْأوْالقائمْبإدارةْالكيانْْْْإلىيتحققْهذاْاألمرْعندماْتهدفْالرشوةْْ

لحاقْالضررْبالكيانْْأوْأيْشخصْذوْصلةْبه،ْحيثْيتمثلْالراشيْبحصولهْعلىْمعلوماتْمنْشأنهاْا
 احتصلْعليهاْنتيجةْالتسريبْأوْاالفشاء.جراءْالمعلوماتْالتيْ

 
 .26،ْص1999،ْبالسكندريةالمعارفْْر،ْمنشأةالناش،ْدار1ْلخاص،ْطالعقوبات،ْالقسمْاْ:ْقانوْنرمسيسْْبهنامْ(1)
ْْ.1ْ،2001:ْدراسةْقانونية،ْالرشوةْفيْالقانونْاللبناني،ْْعالمحاميْالخازْنزيادْْ ْ(2)
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 ثانًيا: الركن المعنوي 

ْْأْنْْالقانوْنْْأوجْبْْالعامْْالقطاعْْفيْْالرشوةْْوجرمْْلْهْْالمعنوْيْْالركنْْتوافرْْمْنْْالبْدْْجرْمْْأيْْلقيام
ْوالْبْدْْعمدية،ْْجريمةْْالخاْصْْالقطاْعْْفيْْوتعدْالرشوة  ،"الرشوة"ْْخاْصْْقصْدْْوالراشْيْْالمرتشْيْْلدىْْتتوافر
ْْإمكانيْةْْعدمْْبمعنىْْالقصد،ْْصورةْْيتخْذْْالجريمةْْهذهْْالمعنويْفْيْْفالركنْْالعامْْالجنائْيْْالقصْدْْتوافرْْلقيامها
ْالعمدي،ْْالجرحْْأوْْالخطْأْْالقتلْْجريمةْْفيْْالحالْْهوْْكمْاْْخطآْْالرشوةْْجريمةْْوقوعْْتصوْر ْْمتصوْرْْوغيرْْغير
أوجبتْْْْالقصْدْْهذاْْإلىْْوْبالضافة.ْْالهمالْْأوْْالخطْأْْطريقْْعنْْالرشوةْْجريمةْْالمستخدْمْْارتكاْبْْقانونًيا

ْْأْوْْبصاحْبْْضرًراْْيلحقْْبأنْْالمرتشيْْبقصْدْْيتمثلْْخاْصْْقصْدْْتوفرْْأيًضاالمجرمةْللفعلْْْْالقوانينْالناظمة
ْوْْْْسواءْْالتشريعاْتْْكافةْْأْنْْحيْثْْالعمل،ْْبصالْح ْاللبناني ْو ْوغيرها...ْْْاألردنيالفلسطيني ْوالجزائري والمصري

بيلْالتجريمْفيْالقطاعْالعامْولكنْنجدْانْالتشريعْْتمثلتْبضرورةْتوفرْالقصدْالعامْلجرمْالرشوةْعلىْس
ْنصاْعلىْْ ْقد ْلتحقيقْْالمصريْواللبناني ْإذْالبد ْالخاص ْللقطاع ْالرشوة ْتجريم ْفي ْالعامْوالخاص ْالقصد توافر

أخذْالهديةْأوْالطلبْأوْقبولْالوعدْبهاْعلًماْمنهْبانهاْبدلْالقيامْْْإلىالمستخدمْْةْدادْأنْتنصرفْإْرالمقص
يجهلْْْعمالْالمكلفْبهاْاوْاالمتناعْعنه،ْفالقصدْالجنائيْينتفيْإذاْثبتْأنْالمستخدمْكانبعملْمنْاأل

يظ كانْ أنهْ اوْ الهديةْ قبيلْ منْ يظنهاْ كانْ أنهْ أوْ الهديةْ تقديمْ منْ المخدومْالغرضْ يسمحْ الذيْ ْ نهاْ
ْللمستخدمينْبأخذهْمنْالعمالء.

ْ
بْالعمل(ْبجانبْالقصدْالعامْالمتمثلْْويجبْتوافرْالقصدْالخاصْفيْجريمةْالرشوةْ)الضرارْبصاحْ

ْامْبعملْاوْاالمتناعْعنْعملْمنْأعمالْالخدمة.بفعلْاالرتشاءْللقي
ويمكنْأنْيكونْالضررْالذيْيلحقْالمرتشيْلصاحبْالعملْضررْماديْكماْيمكنْأنْيكونْْ

ْْ.ئةْبهْويلحقْالضررْبهْفيْحالْتمْتسريبْأوْإفشاءْمعلوماْتضررْمعنويْكانْيلحقْالسمعةْالسي
ْ

 الفرع الثالث 
 العقوبات المقررة على جريمة الرشوة في القطاع الخاص

بالنسبةْللتشريعاتْالتيْجرمتْالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْنجدْانْالتشريعْالجزائريْنصْعلىْْ
ْماليةْْسنواْت(5ْْْ)ْْخمسْْإلىْْأشهر(6ْْ)ْْستْةْْمنْْالحبس"فرضْعقوبةْْ 500.000ْْْْإلى50.000ْْْْمنْْوبغرامة

ْْأْوْْمباشرْْبشكلْْيقبلْْأْوْْيطلْبْْصفةْْبأيةْْلديهْْيعملْْأْوْْالخاْصْْللقطاعْْتابعاْْاْنًْكيْاْْيديرْْشخْصْْلكلْْ.ج.ْد
ْْأْوْْعملْْأداءبْْيقومْْلكيْْكيان،ْْأوْْآخرْْشخْصْْلصالْحْْأوْْلنفسهْْسواءْْمستحقةْْغيرْْمزيةْْمباشر،ْْغير

ْْ(1ْ)"بواجباتهْْإخالالًْْيشكلْمماْْما،ْعملْأداءْعنْْاالمتناع

 
 (.ْْومتمممعدلْومكافحتهْ)منْالفسادْْبالوقايةمنْالقانونْالجزائريْالمتعلق40ْْالمادةْْْ(1)
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ْ
ْْالقطاْعْْفيْْعاملْْي:ْكْلص؛ْحيثْنصْعلىْماْيلالرشوةْبالقطاعْالخا وكذلكْالمشرعْاللبناني

ْأجرْ،ْْلقاءْْبعقدْاستخدامْْعملْْصاحْبْْمْعْْارتبطْْمنْْمستشاًراْوكلْْأْمْْخبيًراْْأمْْكانْْمستخدماْْالخاص،
ْْإلْىْْتسيءْْأوْمعلوماْتْْأسرارْْلكشفْْأخرى،ْْمنفعةْْأيْْوعداْأوْْأوْْهديةْْلغيره،ْْأوْْلنفسهْْقبلْْأوْْالتمس
ْْالعملْ،ْْبصالحْْبصاحبْأوْْالمعنوْيْْأوْْالماديْْالضررْْإلحاقْْبقصْدْْعنهْْاالمتناعْْأوْْبعملْْللقيامْْأوْْالعمل
(1ْ)ْليرةْألفْمائتيْإلىْألفْمئةْمنْوبالغرامةْسنتينْإلىْشهرينْمنْبالحبسْيعاقْب

 

ْالعقوباتْْْْأيًضاوكذلكْْ ْالمصريْفيْقانون ْالمشرع ْأشار ْالخاْصْْإلىفقد ْالقطاع ْالرشوةْفي ْ(2ْ)تجريم
ْأخذْوعدًْْْحيثْنصْعلىْماْيلي:ْ)كلْمستخدمْطلْب ْأو ْأوْقبل ْلغيره ْأو ْبغيرْعلمْمخدومهْْلنفسه ْاوْعطية ا

عملْمنْاألعمالْالمكلفْبهاْأوْلالمتناعْعنهاْيعتبرْمرتشًياْويعاقبْبالحبسْمدةْالْتزيدْْْْداءورضاؤهْأل
ْعنْسنتينْوبمبلغْالْيقلْعنْخمسمائةْجنيهْأوْبإحدىْهاتينْالعقوبتين(ْ.

ضافةْْ ْاْْإلىوا  ْأن ْالعقوباتْنالحظ يْقدْفرضْمشرعوهاْعقوباتْفرعيةْْلقوانينْكاللبنانيْوالمصْرهذه
ضافيةْتتبعْحكًماْالعقوباتْاألصليةْكالتجريدْالمدني،ْالمنعْمنْممارسةْالحقوقْالمدنية،ْفقدانْالحقْ وا 

لنصوصْللتجريمْفيْْبمعاشْالتقاعدْأوْبتعويضْالصرفْفيْحالْكانتْاالفعالْجنائية،ْوالقارئْلهذهْْا
ريعاتْقررتْللجريمةْاالخيرةْعقوبةْأخفْمنْتلكْتجريمْللقطاعْالخاصْيجدْأنْهذهْالتشالقطاعْالعامْوْال

المقررةْلجريمةْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْباعتبارهاْأقلْخطًراْعلىْالمصلحةْالعامة،ْاألمرْالذيْنتفقْمعه،ْ
ضافيةْفيْحالْْلتشريعْاللبنانيْأوقعْعقوبةْفرعيةْْووضرورةْفصلهْعنْالعقوبةْللقطاعْالعام،ْحيثْأنْا ا 

وشددْمنْالعقوبةْالفرعيةْْْْ(3) لرشوةْفيْالقطاعْالخاصْواوردْعقوبةْفرعيةْعليهْاارتكبْالفاعلْجنحةْكا
واالضافيةْفيْحالْكانْالفعلْجنايةْكالرشوةْفيْالقطاعْالعامْعلىْعكسْالمشرعْالمصريْالذيْلمْيوردْْ

وردْعقوباتْإضافيةْوفرعيةْفيْحالْفيْالجنحْكالرشوةْفيْالقطاعْالخاصْواعقوبةْفرعيةْأوْإضافيةْْ
ْ.(4) كبْالفاعلْجنايْةارت

 
 23927والقانون16/9/1983ْْتاريخ112ْالمعدلةْوفقاْللمرسومْاالشتراعيْْ(ْالمعدلةْمنْقانونْالعقوباتْاللبناني354المادةْ)ْْ(1)
 1953شباط19ْْ(ْتاريخ69ْْ(ْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْرقمْ)106المادةْ)ْْ(2)
ْالفرعيةْواالضافيةْفيْحالْارتكبْالفاعلْجنحةْوالتي(ْمنْقانونْالعقوباتْاللبنانيْالتيْحددتْالعقوبة65ْللمزيدْينظرْللمادةْ)ْْ(3)

)كلْمحكومْعليهْبالحبسْأوْبالقامةْالجبريةْفيْقضاياْالجنحْيحرمْْنصت:حيثْْالخاص،تنطبقْعلىْعقوبةْالرشوةْفيْالقطاعْ
ْطوالْتنفيذْعقوبتهْمنْممارسةْحقوقهْالمدنيةْاآلتية:

ْالحقْفيْتوليْالوظائفْوالخدماتْالعامة. .1
ْنيةْأوْإدارةْالنقابةْالتيْينتميْإليهاْ.توليْالوظائفْوالخدماتْفيْإدارةْشؤونْالطائفةْالمدالحقْفيْ .2
ْالحقْفيْأنْيكونْناخباْأوْمنتخباْفيْجميعْمجالسْالدولةْ. .3
 الحقْفيْأنْيكونْناخباْأوْمنتخباْفيْجميعْمنظماتْالطوائفْوالنقابات. .4
 الحقْفيْحملْأوسمةْلبنانيةْأوْأجنبية(ْ. .5

(ْوالتيْنصتْعلىْانْكلْمنْحكمْبعقوبةْجنائيةْيستلزمْحتًما25ْْالمادةْ)ْإلىحيثْتستندْعقوبةْالحرمانْمنْالحقوقْوالمزاياْْْ(4)
وْنيشانْوالحرمانْْأخدمةْوالحرمانْمنْالتحليْبرتبةْْْيةأومنْضمنهاْالحرمانْمنْالقبولْفيْحرمانْالمحكومْعليهْمنْالحقوقْوالمزاياْ
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وعلىْذلكْفإنْنهجْالمشرعْالفلسطينيْفيْفرضْذاتْالعقوبةْعلىْجرمْالرشوةْفيْالقطاعْالعامْْ
االجحافْوعدمْتناسبْمماْْفيهاْفيهْنوًعاْمنْْْْمساهًماْْمؤسساتهاْْمنْْأيْْأوْْالدولةْْتكوْنْْعلىْالشركاتْالتي

ْريةْفلكلْجريمةْعقوبةْيجبْأنْتتناسبْمعهاْ.يوصمْالنصْبعدمْالدستْو
ْ

 المبحث الثاني 
 االختالس في القطاع الخاص  

ْتمهيدْوتقسيْم
ْْعلْىْْاعتمادهاْْمنْْبْدْْالْْكاملة،ْْبوظائفهاْْالقياْمْْمنْْتتمكنْْحتىْْومؤسساتهاْْالدولةْْأنْْالمعلومْْمن

ْاألمواْلْْلهاْْتتاحْْانْْبدْْالْْإْذْْالواقع،ْْأرْضْْعلىْْمشاريعهْاْْإعمالْْمنْْتمكنهاْْالتْيْْالالزمةْْالماديةْْالوسائل
ْيعرفْْماْْوهذاْْصارمة،ْْبحمايْةْْاألموالْْهذهْْإحاطةْْيتعيْنْْنفسهْْالوقْتْْفيْْلكْنْْمرافقها،ْْلتدبيرْْالالزمة
ْْ.العامْالمالْبحماية

ْْعْنْْناهيكْْ،دارْيوالْْالماليْْبالفساْدْْالمرتبطةْْالجرائمْْأهمْْمنْْالعامْْالمالْْاختالسْْجرائمْْوتعتبر
ْْوناهيْكْْالدولة،ْْاقتصاْدْْعلىْْوخيمْةْْسلبيةْْآثاْرْْلهاْْأنْْإْذْْالدولة،ْْلخزينْةْْاقإرهْْمنْْتحدثهْاْْالتيْْاألضرار
ْْالجانْيْْالشخْصْْحيْثْْمْنْْسواءْْالتقليديةْْالجرائْمْْعْنْْتختلفْْخاصةْْطبيعةْْذاْتْْجرائمْْكونهاْْعنْْأيضا

ْْجرائمهمْ،ْْآثارْْإخفاءْْلهْمْْتتيحْْعملهمْْفيْْالخبرْةْْمْنْْبهْْيتمتعوْنْْوماْْالعمل،ْْمجالْْفْيْْالثقافيْْومستواه
ْْثقْةْْفيْْوالخللْْاالقتصادي،ْْالمستوْىْْفْيْْتحدثهْْالتيْْالجريمةْْتلكْْعنْْالناجْمْْالضررْْحجمْْإلْىْْضافةباْل

ْ(1ْ)ْالموظفين.ْأفعالْإزاءْالمواطنين
ْْهذْاْْبتخصيْصْْوذلكْْلصالحهْْالعامْْالمالْْبتخصيْصْْالعامْْالموظفْْاعتداءْْتمثلْْالجريمةْْهذهْْإن

ْالموظْفْْمصلحةْْهوْْالنهْجْْهذاْْيكوْنْْمْاْْوغالًباْْالعامة،ْْالمصلحةْْترتضيهْْالْْنهجْْعلىْْفيهْْوالتصرفْْالمال
 (2ْ)ْيديهْْبينْالموضوعةْلألمانةْخائًناْْيكوْنْوعندئْذْالشخصية،

ْْاالستيالْءْْالجزائيْْالقانوْنْْفْي وهوْْوسريةْْبسرعةْْالشيءْْسلْبْْيعنيْْعاْمْْبشكلْْإذْإنْاالختالْس
ْْأْنْإالْسرقةْكونهْنعْيخرجْالْجوهرهْاالختالسْفيْأنْورغمْعليه،ْيدهْيضعْْموظفْقبلْمنْالمالْعلى
فالسرقةْْفيْْاختالًفْاْْالسرقةْْوبينْْبينه واألركانْ ،امْاْْدوْنْْمنقولْْالغيْرْْمالْْأخْذْْهْيْْالعناصرْ ْْرضاهْ

 

العقوباتْالتبعيةْالتيْتوقعْبقوةْالقانونْْنْالمشرعْالمصريْقدْوضعْهذهْالعقوباتْضمنْأوبذلكْيتضحْْمة،المحكمامْأمنْالشهادةْ
 والمخالفات.عندْالحكمْبعقوبةْجناية،ْإذْالْمجالْلتوقيعهاْفيْالجنحْ

 
 ْ.2018بوديس،ْأ–منشورة،ْجامعةْالقدسْةْماجستيرْ:ْجريمةْالواسطةْوالمحسوبيةْفيْالتشريعْالجزائيْالفلسطيني،ْرساللحامْمازْنْْ(1)
دراسةْقانونيةْتحليليةْمقارنةْفيْضوءْاالتفاقياتْالدوليةْوالتشريعاتْالجنائيةْْْالداري:الفسادْ:ْجرائمْمطرعصامْعبدْالفتاحْْْ(2)

 ْ.2011وقوانينْمكافحةْالفسادْفيْالدولْالعربيةْواالجنبية،ْدارْالجامعةْالجديدة،ْمصر،ْ
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ْْصيانته،ْويعْدْوأْجبايتهْأوْإدارتهْْمرأْليهإْؤكلأْْمنْقبلْمنْالعامْالمالْعلىْفهوْاالستيالءْ(1ْ)االختالس
ْْاستنزاْفْْمنْْيسببْهْْماْْإلىْْبالنظْرْْالوطنيْْتصاْدْقاالْْعلْىْْخطورْةْْاألعمالْْأكثرْْمنْْالعامْْالمالْْاختالس
ْالمجاالتْ.ْمختلفْفيْالتنميةْوتحقيقْالعامةْالحاجاْتْتلبيةْْتستهدفْالتيْالماليةْالموارْدْمنْللكثير

ْْمنْْالمالْْهذاْْحمايةْْفيْْمنهمْْالمشرعونْفيْتجريمْهذاْالفعلْالجرميْرغبةقامْْْْاألساسْْهذاْْوعلى
وطبيعتهْْْْتتناسْبْْوعقوباْتْْجزاءاْتْْلهْْوأقرْتْْ،(العامْْالمالْْاختالس)ْْالفعلْْهذاْْبتجريمْْاعتداءْْأوْْانتهاكْْكل

ْوالجزائريْواللبنانيْوالمصريْوغيرهم.ْاألردنيكماْفعلْقانونْالعقوباتْفيْالدولْالمقارنةْك
ْ

لىْوْْمنها،ْْالحْدْْمحاولتهمْْخاللْْمْنْْالجريمةْْبهذهْاهتمامهمْْيظهرْهناْْومن فقدْنصتْْْذلكْْجانْبْْا 
ْالع ْالتشريعات ْكاللبنانيْوالجزائرْيبعض ْْمستحدثْةْْصورةْْفهيْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْجريمةْْعلىْْربية

ْالمشرعْْْْالفساْدْْمنْْالوقايةْْقانوْنْْفي ْفعل ْفرْضْْاألردنيومكافحته،ْوكذلك ْتتحدْثْْالتيْْاالختالسْْعقوبةْْعند
باعتبارهْْْْ،(2ْ)1993ْْلسنة(11ْْ)ْْرقمْْاالقتصاديةْْالجرائمْْفيْقانوْنْْخاصةْْشركاْتْْفيْْالمستخدمْْاختالسْْعن
نماْهوْعملْمركبْفعالْالفسادْْأحدْْأ إذْأنْاالختالسْليسْفعاًلْمادًياْمحًضاْوليسْنيةْداخليةْبحتة،ْوا 

منْفعلْماديْومعنويْاألولْيكونْباالستيالءْعلىْاألشياءْالمؤتمنْعليهاْوالثانيْيكونْبالتصرفْبهذهْْ
مثلْأنْيتصرفْبالمالْأوْيرهنهْاوْْْْ(3ْ)فعلْْاألشياءْكأنهاْملكهْمنْخاللْنيةْداخليةْتحركهْللقيامْبهذاْال

دعاءْهالكهْأوْسرقتهْأوْحتىْْإيعرضهْللبيعْأوْإقراضهْللغيرْأوْإنفاقهْفيْشؤونهْالخاصةْأوْاستهالكهْأوْْ
ْ.(4)منهْبصورةْعاديةْْستفادةتحويلْالمالْبدونْعلمْأحدْواال

الجرْاْْالبيضاءْْالياقاْتْْذوْيْْواالختالسْأوْماْيسمىْجرائم التهيْنوعْمنْ ْْمجموعْةْْيْتغطيئمْ
ْْعلْىْْاالحتياليْْاالستيالءْْ"بانهاْْالقانونيةْْالمعلوماْتْْمعهْدْْوي عّرفهاْْ.القانونيةْْغيرْْاألنشطةْْمنْْواسعة

تكونْجريمةْاالختالسْْْْفيْحالْكونْالمختلسْموظفْ،.ْْإليه"ْْع هْدْْشخْصْْقبلْْمنْْالشخصيةْْالممتلكاْت
ْالموظف:ْْنوعان ْأنْيمتلك ْْتوصيفْهْْأوْْلقبهْْبحكمْْعليهْاْْكبيرةْْسيطرةْْلديهْْناكْْأوْْاألموالْْأوْْالبضاعةْْاألول

ْْبدالًْْْبالمبيعاتْالنقديةْْاحتفاظْالموظفْْالشركة،ْوالنوعْالثاني:ْْداخلْْالممارساْتْْطريقْْعنْْأوْْالوظيفي،
ْالمصروفاْتْْدرجْْمنْْالنقوْدْْآخر،ْمنْخاللْأخْذْْمخصْصْْمستودعْْأيْْأوْْالنقديْْالسجلْْفيْْوضعهْْمن

مملوكةْللموظف،ْويمكنْأنْْْْغيرْْزبائنْأوْالعمالءْوالتيْتكوْنلخاصةْبالالماليةْاالمحافظْْْْمنْْأوْْالنثرية
ْاالختالسْمنْخاللْْ ْاألْْيكون ْأيْشيْْدواْتأخذ ْأو ْالمعداتْواآلالت ْلهْعالقةْْْْءالخاصةْبالعملْمثل مادي

 
ظفْعموميْأدخلْفيْذمتهْماْوكلْ(ْعلىْعقوبةْالمختلسْبماْيلي:)ْكلْمْو174ردنيْفيْالمادةْ)العقوباتْاألحيثْنصْقانونْْْ(1)

ْْإلىإليهْبحكمْالوظيفةْأمرْإدارتهْأوْجبايتهْأوْحفظهْمنْنقودْوأشياءْأخرىْللدولةْأوْألحدْالناسْعوقبْبالحبسْمنْستةْأشهرْ
 نار(ْ.مائةْدْيْإلىثالثْسنواتْوبغرامةْمنْعشرةْدنانيرْ

 521ْص،1ْالثقافةْللنشرْوالتوزيع،ْطْالخاص،ْدارمْ:ْشرحْاألحكامْالعامةْفيْقانونْالعقوبات،ْالقسالسعيدكاملْْْْ(2)
،1993ْْ:ْقانونْالعقوباتْالخاصْبالجرائمْالماسةْبالمصلحةْالعامة،ْاالسكندرية،ْالجامعةْالجديدةْللنشر،ْعامْسليمانعبدْالمنعمْْ(3)

 182_181ص
 .164المرجعْالسابق،ْصْفادية،بيضونْْْْ(4)
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ْالشركةْْتزويرْْذلكْْعلىْْاألمثلةْْبالعمل،ْومن ْاالسترداْدْْتفويضاْتْْاستخدامْْإساءةْْأوْْالماليةْْالطلباْتْْ،ْْأسهم
ْ(1ْ).الحساباْتْلمعالجةْوالمديْنْاالئتمانْمذكراْتْأو

ْْالجنائيْةْالمسؤوليةْهيْْماْوتحديْدْألركانها،ْالتطرْقْثمْمفهومهاْتحديْدْْمنْالبدّْْْالجريمةْهذهْعلىْوللوقوف
ْالخاص.ْالقطاعْفيْالممتلكاْتْْاختالسْجريمةْعنْْالناتجة

ْكْعلىْالنحوْاآلتي:المبحثْفيْثالثةْفروعْوذلوعلىْذلكْسنتناولْبمشيئةْهللاْهذاْ
 الخاْصْالقطاعْفيْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْتعريف:ْاألولْالفرع
 الخاصْةْالممتلكاْتْاختالسْجريمةْأركان:ْالثانيْالفرع
ْالخاْصْالقطاعْفيْاالختالسْلجريمةْالمقررةْالعقوباْت:ْالثالْثْالفرع
ْ
ْ

 األول  الفرع
 الخاص  القطاع في الممتلكات اختالس جريمة تعريف

ْتعريفهاْفيْبنديْنْْلناْوحيثْسنت
 أواًل: تعريفها لغوًيا 
ْبهْْوالهرْبْْجهًراْْالشيءْْأخْذْْهوْْأوْْغفلةْْعنْْمخادعةْْالشيءْْأخْذْْاللغْةْْفيْْوالخلسةْْاالختالس

ْْانتزاعْهْْيمكنْْوجهْْعلىْْالمالْْيأخْذْْألّنهْْقطعْْمختلسْْوالْْمنتهْبْْوالْْخائنْْعلىْْليسْْأّنهْْالشرعيْْوحكمه
(2)القطع.ْْإلْىْْردعهْْفيْْيحتجْْفلمْْوبالسلطانْْبالناسْْباالستغاثةْْمنه

ْمختِلسْ،ْْفهوْْاختالًسا،ْْيختلس،ْْختلَسْا  
ْْْْسرقهْْخداًعا،ْْاغتصبهْْخَلسه،ْْمالْْمنْْعهدتهْْفيْْمْاْْاختلَسْْْمختَلسْْوالمفعول ْْأمواْلْْاختلس-واستلبه:
ْ،هارًباْوفرّْْالشركة

ْْالقارْئْوْاختلْسْومخادعةْسرعةْفيْوأخذهْاستلبهْْالشيء:ْاختلْسْاختالًسا،ْ–ْْختلسو ا 
(3)العلة،ْْأحرفْْوبخاصةْْاألحرف،ْْبعْضْْفيْْممدودةْْيبلغهاْْلمْْة:الحرك

َتَلَسْومصدر     ْْ)ِاخ  ِْْبم َحاَوَلةَِْْْقامَْ(
ِرَقةْ  ِتالٍس:ْالسَّ وَفةْ ْْاخ  ص  ِتاَلس ْْْال َمو  ِتَياِل،ِْاخ  َظةٍِْْْباالح  َظةٍْْْااِلن ِفَرادْ :َْْلح  َيةِْْبَلح  ف  ِسهِْْْي ِبيحْ ْْوِبتحاي ٍل.ْْخ  ِتاَلَسِْْْلَنف  ْْاخ 

ْْ.الزَّه وَِْْلَحَظاتِْ
 ثانًيا: تعريفها اصطالًحا

ْوهماْ:ْمعنيينْعلىْْيّدلْاالختالسْمصطلحْإنّْ

 
 )1(COMMON TYPES OF EMBEZZLEMENT، Joe Friedberg of Joseph S. posted Monday  ،July 31، 

2017، www.joefriedberglaw.com 

 
 77و76صْ.ْ،1991بيروت،ْْوالنشر،دارْالنهضةْالعربيةْللطباعةْْالسالمي،:ْالموسوعةْالجنائيةْفيْالفقهْبهنسيأحمدْفتحيْْْ(2)
 ْ.133دارْالعلمْللماليين،ْصْْالرائد،:ْمعجمْمسعودجبرانْْ(3)
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ْْالجاني،ْْيْدْْإلىْْصاحبهْْيْدْْمنْْللشيءْْالماّديةْْالحيازْةْْانتزاعْْعلىْْيعّبرْْالذيْْلالختالسْْالعامْْالمعنى
ْْجريمةْْفيْْيالمادّْْْللركنْْمكوناْْإجرامًيْاْْسلوًكاْْبوصفهْْالمشرعْْعناهْْالذيْْهوْْالمفهوْمْْهذاْْفْيْْواالختالس
ْالسرقةْ.

ْْرضْاْْدوْنْْالشخصيةْْحيازتهْْإلىْْمالكهْْحيازةْْمنْْمعيناْْشيئاْْشخْصْْنقلْْموضوعهاْْجريمةْْفاالختالس
ْ(1)ْالمالك.

ْارتكاْبْْللحظةْْومعاصرةْْللجانيْْسابقةْْحيازْةْْوجوْدْْفيهْْيفترْضْْلالختالسْْالخاْصْْالمعنىْْأّما
ْالمعنوي،ْْدوْنْْللحيازْةْْالماّديْْالعنصْرْْللحائْزْْيكوْنْإْذْْناقصة،ْتكوْنْْالحيازةْْهذهْْأنّْْْإالْْالجرامي،ْْالنشاط
ْْوجريمْةْْإساءةْاالئتمانْْلجريمْةْْالمكوْنْْالجرامْيْْالسلوكْْإلىْْبالنظرْْالمشرعْْقصدهْْالذيْْهوْْالمفهومْْوهذا

ْإلىْْالعامْْالمالْْبهْْيضيفْْسلوكْْبأيْْالجانيْْبقيامْْالمعنىْْهذاْْفيْْاالختالسْْفيتحقْقْْالعام،ْْالمالْْاختالس
ْْإلْىْْسلمْْقْدْْالجريمةْْموضوْعْْالشيءْْكانْْإذاْْاالختالسْْ،ْوينتفي(2ْ)لهْْمالكاْْكاْنْْلوْْكماْْالكاملْةْْسيطرته
ْاالختالسْ.ْقيامْمنْيمنعْْالتسليمْأنّْْإْذْالجاني

كالتزامْْوقدْأوزعتْاالتفاقيةْالدوليةْلمكافحةْالفسادْبتجريمْاختالسْالممتلكاتْفيْالقطاعْالخاصْْ
األ للدولْ ْْعضاءاختياريْ أ، نجدْ ابينماْ االتفاقيةْ ْْنْ بألعربية أوعزتْ الفسادْ تدابيرْْلمكافحةْ اعتمادْ يتمْ نْ

ْالممتل ْاختالس ْالفسادْومنْضمنهاْجرم ْلتجريمْصور ْْأكاتْْتشريعية ْإجباري،ْونجد نْبعضْْالخاصةْكإجراء
ولعلْالمشرعْْْ،منْالدولْقدْبدأتْبفرضْنصْعقابيْعلىْهذهْالجريمةْلتحقيقْااللتزامْبأحكامْاالتفاقية

عملتْعلىْتجريمْهذاْالفعلْوفًقاْلسياساتهاْالتشريعيةْْْْالتيْْالدولْْضمنْْمنْْدنْياألْرالجزائريْوالمصريْْو
ْْيقوْمْْتصرفْْأوْْسلوكْْدولة،ْحيثْتجمعْهذهْالتشريعاتْبانهْكللماْفيهْمنْخطرْاقتصاديْيؤثرْعلىْال

ْيقصْدْْوالذْيْْفيهْْمستخدمْْأوْمديرْأوْأيْْالدارةأوْرئيسْمجلسْْْْالخاْصْْللقطاعْْالتابعْْ(3ْ)الكيانْْمديرْْبه
ْْإليْهْبهاْعهْدْْوالتيْقيمةْذاْتْأخرْىْأشياءْأيْأوْخصوصيةْماليةْأوراقْأوْممتلكاْتْأيةْإدخالْخاللهْمن

ْ.ْالتملكْسبيلْعلىْنهائيةْحيازةْإلىْاالئتمانْسبيلْعلىْوقتيْةْحيازةْْمنْمهامهْبحكم
ْْالذْيْْالمالْْفيْْالجانيْْتصرف"ْْبأنهْْلالختالسْْتعريفهاْْفيْْالنقضْالمصريةْْمحكمةْْوعبرتْبذلك

ْقلبيْْفعلْْومنْْالمال،ْْفيْْالتصرفْْهوْْماديْْفعلْْمنْْمركْبْْمعنىْْوهوْْله،ْْمملوكْْأنهْْاعتبارْْعلىْْبعهدته
ْ(4)"المالْإضاعةْنيةْْوهوْبهْيقترْن

ْ
ْ

 
 ْ.33ص.ْ،1987بيروت،ْْالعربية،،ْمكتبةْالنهضة1ْمعجمْالمصطلحاتْالقانوني،ْطْ:دْالواحدعْبكرمْْْ(1)
ْْ–ْوالهمال-والضرارْْ–والتربحْْ–ْواالستيالءْ–ْاالختالسالحمايةْالجنائيةْلألموالْالعامةْفيْجرائمْْ:حمادةمحمدْأنورْْْ(2)

جرائيا،ْ–موضوعياْ  2002ْمصر،ْالسكندرية،ْالجامعي،دارْالفكرْْوا 
 باتْالمصري.منْقانونْالعقْو113ْمنْقانونْالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْالجزائري،ْوالمادة41ْْللمزيدْيراجعْالمادةْْْ(3)
 17/11/1958،ْبتاريخ725ْْ،ْص9ْأحكامْمحكمةْالنقضْالمصريةْسْْ(4)
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 الثاني الفرع
 أركان جريمة اختالس الممتلكات الخاصة

ْوسنتناولهاْفيْبندينْوذلكْعلىْالوجهْاالتيْ:
 المادي.  نأواًل: الرك

ْْالقطاْعْفيْاالختالسْوجريمةْالعامْالقطاعْفيْاالختالسْجريمةْمنْكْلْفيْالماديْالركنْيشترك
ْْارتباًطْاْْجريمةْاالختالسْْفيْْالماديْْالفعلْْيرتبط  أخرى؛ْإْذْْنقاطْْفيْْيختلفانْْْوْْالنقاطْْبعْضْْفيْْالخاْص

ْْصلْةْْوعلىْْالدولةْْحيازةْْفيْْاأصبحْحكمًْْْالموظفْْحيازةْْفيْْالمنقولْْالمالْْدخلْْفمتْىْْالحيازةْْبنظريةْْتاًما
ذاْدخلْالمالْالمنقولْفيْْْْبعْضْْفيْْمنهْْجزًءاْْيكنْْلمْْوانْْالعامْْبالمال حيازةْالمستخدمْأصبحْْاألحيان،ْوا 

الصورةْاألولىْفيْْْْفيْْالماديْْحكًماْفيْحيازةْصاحبْالعملْأوْالشركة،ْوعلىْصلةْبالمالْالخاصْوالفعل
العام للمالْ تعدْاختالسْ خراجْْالمالْْهذاْْأخْذْْكونهْتمْْحالْاالحتفاظْبهْ ْْحيازْةْْإلىْْالدولةْْحيازةْْهْمنوا 

ذاْوقعْالفعلْبالصورةْْْْالموظف الثانيةْفيْاالحتفاظْبهْيعدْاختالسْللممتلكاتْالخاصة،ْورغمْْالجاني،ْوا 
أنْالفعلْبالصورةْالثانيةْيشكلْجرمْمشابهْألركانْإساءةْاالئتمانْإالْأنْالهدفْفيْتجريمْالفعلْتوضيحْْ

اختالسْالممتلكاتْالخاصةْجاءْنتيجةْنقلْحيازةْالمالْجراءْالعملْْْالفعلْالتيْانتقلتْبسببهْالحيازةْإذْأن
ْالعقود،ْالوظ ْأو ْالطرق ْاستخدامهْلحدى ْبسبب ْالحيازة ْتنتقلْفيه ْالتي ْاالئتمان ْإساءة يفيْوذلكْبخالفْجرم

ْوالخالصةْأنْنقلْالحيازةْللممتلكاتْسواءْالعامةْأوْالخاصةْبحكمْالوظيفةْوليسْأليْسببْآخر.
يهْاوْإبدالهْأوْْركنْالماديْفيْاالختالسْيقومْبكتمْالجانيْللمالْالذيْبينْيْديهْفإنْالوبناًءْعل

التصرفْبهْتصرفْالمالكْأوْاستهالكهْأوْإقدامهْعلىْأيْفعلْيعدْتعدًياْعلىْالمالْالمختلسْأوْاالمتناعْْ
ًراْلنيةْالمتهمْإزاءْعنْتسليمهْلمنْيلزمْتسليمهْإليه،ْوالعاملْالمشتركْبينْهذهْاألنشطةْأنهاْتشكلْتغيْي

تحويلْالحيازةْالناقصةْْْْإلىل،ْمنْحيثْأنْنيتهْتتجهْْالمالْالذيْوجدْبينْيديهْوسلوكهْتجاهْسلوكْالما
أنْالركنْالماديْالْيقومْبمجردْتغييرْالنية،ْفالْبدْمنْصدورْفعلْعنْالمتهمْْْْإلىكاملة،ْوبالنظرْْْْإلى

الحيازةْالكاملة،ْفهناكْتالزمْبينْْْْإلىلْالحيازةْالناقصةْْيعبرْبصورةْقاطعةْعنْهذهْالنيةْالمتمثلةْفيْتحوي
ْالمالْبسوءْْاالختالسْوس ْأخذ ْلهاْتكونْقدْقررت ْالمحكمةْثبوتْذلك ْالتملك،ْمتىْقررت ْأوْقصد ْالقصد وء

نماْهوْعملْمركبْْ قصدْكانهْمملوكْلهْفإنْاالختالسْليسْفعاًلْمادًياْمحًضاْوليسْبنيةْداخليةْبحتة،ْوا 
ْ(1)وْالظهورْعلىْالشيءْبمظهرْالمالكْتساندهْنيةْداخليةْهيْنيةْالتملك.منْفعلْماديْه

ويالحظْأنْجرمْاالختالسْتختلفْعنْجرمْإساءةْاالئتمانْفالعبرةْبآليةْحيازةْالمالْأوْاألشياء؛ْْ
حيثْأنهْوفيْاالولىْتسلمْاليهْبحكمْالعملْالوظيفي؛ْمنْأجلْإعادتها،ْأماْفيْالثانيةْفالْيشترطْانْيتمْْ

نماْبعقدْمنْالعقودْال منْالمجنيْعليهْوبهذاْفإنْالفارقْبينْهاتينْْْادةوبإْرتسليمْبسببْالوظيفةْأوْالعملْوا 

 
،2008ْْرنة"،ْدارْالثقافةْللنشرْوالتوزيع،كاملْالسعيد:ْشرحْقانونْالعقوباتْالجرائمْالمضرةْبالمصلحةْالعامةْ"دراسةْتحليليةْمقاْْ(1)

 ْ.514صْ
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الجريمتينْاالستالمْواالستعمالْفإذاْكانْبحكمْالعملْالوظيفيْعدتْاختالس،ْاماْإذاْكانْالتسليمْبسببْ
ْتمانْ.المجنيْعليهْفتعدْجريمةْإساءةْائْادةوبإْراالستخدامْعلىْوجهْمعينْ

ْالخ ْالممتلكات ْاختالس ْفيْجريمة ْالمادي ْالركن ْيقوم ْالموظفْإذ ْأساسينْحيازة اصةْعلىْعنصرين
ْاالختالس ْالوظيفي،ْوفعل ْبحكمْعمله ْللمال ْالمستخدم ْللشخصْْْْ(1ْ)أو ْتكون ْأن ْالجريمة ْفيْهذه ْيشترط حيث

تفتْلسببْماْبعدْذلكْصفةْالموظف،ْوالعبرةْأنْتتوافرْهذهْالصفةْوقتْارتكابْفعلْاالختالس،ْفإذاْان
األموالْموضوعْجرمْاالختالسْقدْوجدتْبينْيديْالموظفْبحكمْْتبقىْالجريمةْقائمة،ْويتعينْأنْتكونْْ

وظيفتهْوليسْبمعرضْالقيامْبهاْوبذلكْفإنْاستيالءْالموظفْعلىْاألموالْالعامةْالتيْلمْيوكلْإليهْأمرهاْْ
شكلْجرمْاالختالس،ْويتحققْذلكْعندماْتهيئْْبحكمْوظيفته،ْوالْهيْداخلةْفيْاختصاصهْالوظيفيْالْي

ْالموظف.ْإلىعْالمالْأوْتسلمهْالوظيفةْفرصْوقْو
الموظفْسلطةْالحيازةْالناقصةْعلىْهذاْالمالْسواءْكانْالتسليمْْْْإلىويتعينْفيْتسلمْالمالْأنْينقلْْ

ْ(2ْ)هْباالتْمنْالقطن.حقيقًياْأوْرمزًياْأوْحكمًيا،ْكماْهوْاألمرْبالنسبةْللخفيرْالذيْيكلفْبحراسةْمكانْب
 فعل االختالس.  •

يقومْفعلْاالختالسْفيْجوهرهْعلىْتغييرْنيةْمنْحازْالمالْمنْالموظفينْحيازةْناقصةْبحكمْالوظيفةْْ
نهْمملوكْللموظفْأوْْكْالمالْوالتصرفْفيهْعلىْاعتبارْأتملْْإلْىحيازتهْحيازةْكاملة،ْأيْاتجاهْالنيةْْْإلى

برْعنهاْويدلْعلىْالنشاطْْتدلْعليهاْمظاهرْمادية،ْأيْصدورْفعلْيعالعاملْاوْالمستخدم،ْوهذهْالنيةْْ
ْالجراميْفيْاالختالسْ.

واألفعالْالدالةْعلىْالنشاطْالجراميْالْتقعْتحتْالحصر،ْفكلْفعلْيكشفْعنْاتجاهْنيةْالموظفْْ
بيعْاوْتملكْالمالْالذيْتسلمهْبحكمْوظيفتهْيكفيْلقيامْجرمْاالختالس،ْكعرضْالموظفْأوْالمالْللْْإلى

لنقودْالتيْتسلمهاْبحكمْوظيفتهْأوْإقراضهاْأوْوضعهاْباسمهْفيْحسابْْالرهن،ْاوْقيامْالموظفْبإنفاقْا
ْ(3)ْخاص.
 نتيجة الفعل.  •

،ْفتبقىْْفراْدولمْيشترطْالمشرعْتحققْنتيجةْمعينةْفيْفعلْاالختالسْأوْحصولْضررْللدولةْأوْلأل
بردهْبعدماْتصرفْفيهْتصرفْالمالك،ْفالْيقبلْمنهْْالجريمةْقائمةْولوْقامْالموظفْالذيْيختلسْالمالْْ

 (4ْ)ْاالختالس.نهْلمْيسبقْتكليفهْبردْالمالْالمختلس،ْاوْانهْبادرْبردهْعقبْالدفعْبأ

 
:ْقانونْالعقوباتْجرائمْوالرشوةْواالختالسْوالخاللْبالثقةْالعامةْواالعتداءْعلىْاألشخاصْواألموال،ْالمؤسسةْْعليمحمدْجعفرْْْ(1)

 ْ.42،ْص1995ةْللدراساتْوالنشرْوالتوزيع،ْبيروت،ْالجامعْي
 ْ.411،ْص1985القسمْالخاص،ْالدارْالجامعية،ْ-لجنائي:ْالقانونْاالقهوجيْعلىْعبدْالقادرْ(2)
التسليفْفاحتفظْبهاْلنفسه،ْْْقساطْبنكوأوقدْقضتْمحكمةْالنقضْبوقوعْجريمةْاالختالسْإذاْحصلْالمتهمْالضرائبْالمستحقةْْْ(3)
 يًضاْبمجردْاخراجْالمهماتْالحكوميةْمنْالمخزنْالذيْتحتفظْفيهْبنيةْتملكهاْ.ْأنْالجريمةْتتمْأْو
 43علي،ْالمرجعْالسابق،ْصْحمدْجعفرمْْ(4)
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 الجريمة.  بمحل الجاني عالقة  •
ْْبيْنْْالسببيةْْعالقةْْتوفرْْالخاْصْْأوْْالعامْْالقطاعْْفيْْسواءْْاالختالسْْلجريمةْْالماديْْالركنْْلقيامْْيشترط

ْْالقطاْعْْفْيْْاالختالسْكانْْإذاْْمْاْْبينْتختلفْْالعالقةْْولكنْهذهْْوظيفته،ْْوبينْالجريمةْْلمحلْْنيجاالْْحيازْة
ْْيكوْنْْأْنْْالمجرمةْللفعلْْالمادةْْتشترطْْالعاْمْْالقطاْعْْفْيْْاالختالسْْجريمةْْالخاص،ْففيْْالقطاْعْْفيْْأْوْْالعام
ْْفْيْْاالختالسْْيمةْرجْْفيْْأنهْْحيْنْْفيْْبسببها،ْْأوْْوظيفتهْْبحكمْْالعموميْْللموظفْْسلمْْقْدْْالجريمةْْمحل

ْفقط.ْْمهامهْْبحكمْْالجانيْْإلىْْبهْْيعهْدْْالذيْْالجريمةْْمحلْْفيْْالسببيةْْالعالقةْْ،ْفتحصر(1ْ)ْالخاْصْْالقطاع
  السببيةْلجرمْاالختالسْفيْالقطاعْالخاْصوبتحليلْنصوصْالتشريعاتْالجزائيةْنجدْانهْتتحققْالعالقةْ

ْْ:التاليينْالشرطينْبتوفر
ْْمحْلْْيكوْنْْأنْْأي:ْْللعاملْاوْالموظفْاوْالمستخدمْ"الجاني"ْْملسْْقْدْْالجريمْةْْمحلْْيكوْنْْأنْْيجْب .1

ْْالحيازْةْْوتفترْضْْعليه،ْْالفعليةْْبسيطرتهْْتتحققْْالتيْْللجانيْْالناقصةْْالحيازةْْفيْْدخلْْقْدْْالجريمة
نماْْصاحبهْْأنهْْأساسْْعلىْْليسْْالجريمةْْلمحلْْالجانْيْْتسلمْْأنْْالناقصة ْصاحبْهْْباسمْْيحوزْهْْوا 
ْيرخْصْْماْْحدوْدْْفيْْصاحبهْْعينهْْالذيْْالغرْضْْفيْْواستعمالهْْعليهْْبالمحافظةْْملزمْْوأنهْْولحسابه،

 ْ.القانوْنْبه
ْْعملْهْْأْوْْالجانْيْْوظيفةْْأْنْْأي:ْْالمهامْأوْالعملْْأوْْالوظيفْةْْبسبْبْْأوْْبحكمْْالتسليمْْيتْمْْأْنْْيجْب .2

ْالجريمةْ"األموالْأوْالمنقوالت".ْْمحلْيتسلمْْجعلتهْْالتيْهي
 : الركن المعنوي.ثانًيا

صدْالعام،ْأيْعلمْالموظفْبأنْالمالْالذيْسلمْالختالسْعلىْتوافرْالقيقومْالركنْفيْجريمةْا
االختالس،ْأيْأخذْْْإلىإليهْكانْبحكمْوظيفتهْوليسْلهْإالْالحيازةْالناقصةْعليه،ْكماْيجبْأنْتتجهْإرادتهْْ
بعنصرْشخصيْيصدرْْْْالمالْوالظهورْبمظهرْالمالك،ْويالحظْانْالركنْالمعنويْفيْهذهْالجريمةْيتمثل

االستيالءْعلىْالحيازةْالكاملةْللشيءْْْْإلىنيةْالتملك،ْأيْاتجاهْنيةْالجانيْْْلجاني،ْوهذاْالعنصرْهوعنْا
المالكْالْيكفيْلتحققْالجريمةْطالماْكانْالجانيْْْْإلْىفاالمتناعْعنْردْالشيءْالذيْيحوزهْبصفهْعارضةْْ

ْالْينويْتملكْالشيء.
دونْتوافرْتلكْنتيجةْفيْهذاْالنطاقْبتالسْوالْيمكنْتصورْالفنيةْالتملكْهيْعنصرْفيْاالخ

،ْولوْأنْخصوصيةْجريمةْْ(2)ْْاعتبارْنيةْالتملكْقصًداْخاًصاًْْْإلىالنية،ْويتجهْالرأيْفيْمصرْوفرنساْْ
ْْادْةالْراالختالسْتقضيْبأنْيكونْالحصولْعلىْالحيازةْالكاملةْللشيءْيتالزمْمعْتوافرْنيةْالتملك،ْفدورْ

العتداءْعلىْالحيازةْالكاملةْوهوْْبْطبيعةْركنهاْالماديْالذيْيتمْبْاقدْيتضاءلْفيْجرائمْاالختالسْبسب
ْ(3ْ)ماْالْيصورْإالْباالستعانةْبعنصرْنفسيْالتملك.

 
 منْقانونْالوقايةْمنْالفسادْالجزائري.41ْلمادةْللمزيدْيراجعْاْْ(1)
 ْ،447وص270،ْص1975ْالقسمْالخاص،ْجامعةْالقاهرةْ-:ْشرحْقانونْالعقوباتحسنيمحمد ومحمود،ْمصطفىْْْ(2)
 ْ.237،ْص1972ة،ْالجرائمْالمضرةْبالمصلحةْالعامة،ْدارْالنهضةْالعربْيْالسرور،محمدْْْ(3)
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القولْبأنْالشروعْفيْاالختالسْغيرْمتصور،ْفطالماْأنْالسيطرةْالفعليةْعلىْْْْإلىويذهبْالبعضْْ
منْْْْفقطْوعلىْسبيلْالقطعْوقوعْاالختالسفإنْنيةْحيازتهْإياهْهيْالتيْتحددْْالشيءْمتوافرةْعندْالجانيْْ

ذاْلمْتتجهْْإلىعدمهْوهوْأمرْالْيحتملْالتجزئة،ْفإذاْاتجهتْالنيةْ تملكْالشيءْأصبحتْالجريمةْتامة،ْوا 
ْتملكهْفالْتقعْالجريمةْ.ْإلى

ذاْك انتْالنتيجةْتتوقفْعلىْنيةْْولكنْهذاْالرأيْمنتقد،ْألنْنشاطْالجانيْيفترضْسلوكْونتيجة،ْوا 
نماْيعاقبْعلىْالسلوكْواألفعالْالتيْتصدرْفيْتملكْالشيء،ْفإنْالقانونْالْيعاالجانيْْ قبْعلىْالنواياْوا 

عنْالجاني،ْومثلْهذهْاألفعالْتفصحْعنْتلكْالنيةْأوْتعبرْعنها،ْوعلىْسبيلْالمثالْأنْيضبطْالصرافْْ
خراجهْبعضْالنقودْالمْْأثناء للخروجْبهاْمنْمكتبه،ْففيْْْْودعةْلديهْدونْمبررْقانونيْتمهيًدافتحهْللخزينةْوا 

الةْيعتبرْالفعلْالذيْيتمْبهْاالختالسْهوْإخراجْالنقودْمنْالخزنةْمعْنيةْتملكها،ْفإذاْضبطْقبلْْهذهْالح
ْ(1)إتمامهْكانتْالواقعةْشروًعاْفيْالجريمة.

ونحنْمعْالرأيْاألخيرْباعتبارْأنْالمعيارْالمتحققْفيْذلكْهوْأنْالجانيْيحوزْالشيءْحيازةْْ
،ْفإذاْماْأرادْتملكْالشيءْفالْبدْمنْمظهرْماديْلتصرفه،ْفإذاْضبطْقبلْإتمامْذلكْالتصرفْكانْْناقصة

فعلْالماديْالصادرْْثابةْالشروعْفيْالجريمة،ْوالْيمكنْأنْتقومْالجريمةْعلىْمجردْالقصدْوبمعزلْعنْالبم
ْعنهْ.

ْالركنْْفيْْخاْصلاْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْجريمةْْمعْْالعامْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْجريمةْْوتشترك
ْْأْنْْيجْبْْ،ْبحيْثوالدارةْْالعلمْْمنْْالمتكوْنْْالعامْْالجنائيْْالقصْدْْتوافرْْلتحققهْْيشترطْْالذيْْللجريمةْْالمعنوْي
ْاألشخاْصْْألحْدْْملكْْأوْْمؤسساتهاْْإحدىْْأوْْللدولةْْملكْْهْوْْيديهْْبينْْالذيْْالمالْْبأنْْعلمْْعلْىْْالجانْيْْيكوْن
ْْالخاص،ْْأْوْْالعامْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْكانْْإذاْْمْاْْبحسْبْْمهامْهْْأْوْْوظيفتهْْبسبْبْْأوْْبحكْمْْلهْْسلمْْوقْد
ْْ.إتالفهْْأوْْاحتجازهْْأوْْبتبديدْهْْأوْْللمالْْباختالسهْْوذلكْْللجريمةْْالماديْْالركنْْتنفيْذْْإلىْْإرادتهْْتتجهْْذلكْْومع

ْْفْيْْيتمثلْْخاصاْْقصداْْيتطلْبْْبلْْلتحققهاْْيكفيْْالْْالعامْْالقصْدْْفإنْْاالختالسْْلصورةْْوبالنسبة
ْْثْمْْبهْْاالنتفاعْْأوْْاستعمالهْْلمجردْْالمالْْعلىْْيستوليْْفمنْْبحوزته،ْْالذيْْالشيءْْتملكْْإلىْْالجانيْْنيةْْاتجاه
نْْاالختالسْْصورةْْيحققْْالْْرده ْْاستعماْلْْجريمةْْأوْْحقْْوجْهْْبدوْنْْاحتجازاْْالحالةْْهذهْْفيْْيشكلْْقْدْْكانْْوا 

ْْ.شرعيْغيرْْنحوْْعلىْممتلكاْت
لْالجرائمْالخاصةْالتيْقدْومنْخاللْمراجعتناْللتشريعاتْالناظمةْللقطاعْالخاصْوجدناْأحدْأشكا

كالمصريْْْالتجاريةْْالقوانينْْعليهاْْنصْتْْجريمةْْوهيْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْبجريمةْْالشبهْْكثيرةْْتعدّْ
ْْيعلموْنْْاستعماالًْْْالمسيرينْْطرفْْمنْْالشركةْْألموالْْاستعمالْْكلْْالجريمةْْهذهْْوالجزائريْوتقتضْيْْاألردنيْو
ْْمباشرْةْْمصالحْْفيهاْْلهْمْْأخرْىْْمؤسسةْْأوْْشركةْْلتفضيْلْْأوْْشخصيةْْأغراْضْْلبلوغْْلمصلحتهاْْمخالفْْأّنه

 
 240حمدْفتحيْسرور،ْالمرجعْالسابق،ْصأْْ(1)
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األراضيْالفلسطينيةْكنوعْمنْْالجريمةْفيْقانونْالشركاتْالمطبقْفيْْهذهْعلىْْالنْصْوتْمْمباشرةْْغيرْْأو
ْ.ْ(1) الجرائمْالخاصةْوالتيْتشكلْأحدْأشكالْالجرائمْاالقتصادية

ْْمسؤولْيْْعلىْْتطبقْْالشركةْْاستعمالْْفيْْفعلْالتعسْفْْأنّْْْلناْْيتضحْْالمادةهذهْْْْاستقراءْْخاللْْومن
ْالمسؤوليْةْْوذاْتْْالوحيْدْْالشخْصْْذاْتْْوالمؤسسةْْْ،ْْالمحدودةْْالمسؤوليةْْذاْتْْالشركْةْْ،ْْالمساهمةْْشركاْت

ْْأْيْْاالجتماعي،ْْشكلهاْْمؤسسة،ْتحْتْْلدارْةْْالمنوطةْْبالمهاْمْْمرتبطْةْْبمخالفةْْاألمرْْيتعلقْْإْذْْالمحدودة،
ْْومستقلْةْْمنفصلْةْْماليةْْذمةْْبمعنىْْخاصةْ،ْْماليةْْذمةْْلكوتمْْالمعنويةْْبالشخصيْةْْتتمتعْْشركةْْشكلْْتحْت
ْطرْفْْمنْْالشركةْْألموالْْاستعمالْْكلْْالجريمةْْهذهْْللمسؤولْعنْإدارتها،ْإذْتقتضيْْالماليةْْالذمةْْعن

ْْشركْةْْلتفضيلْْأوْْشخصيةْْأغراْضْْلبلوغْْلمصلحتهاْْمخالفْْأّنهْْيعلموْنْْأوْالموظفينْاستعماالًْْْْْالمسيرين
ْ.مباشرةْغيرْأوْمباشرةْالحصْمْفيهاْلهمْأخرْىْمؤسسةْأو

ْْالشأْنْْهذاْْفيْْالتشريعاتْالجزائيةبعضْْْْتدخْلْْيفسرْْوماْْاالقتصاديةْْالجرائْمْْأهمْْمنْْالجريمةْْوهذه
ْْبإضفاْءْوذلكْالشركةْأوْالم صفيْمسيرْأوْمديرْأْوْالدارةبْقائمْأوْرئيسْتصرفاْتْردعْإلىْللحاجةْيعوْد

ْْيحقْقْْوهذاْْخالفْالتعويضْعنْالمسؤوليةْالمدنية،ْْاجنائيًْْْاءًْجْزْْبالتاليْْفتستوجْبْْعليهاْْالجريمةْْوصف
ْاالقتصادْ،ْْفيْْتلعبهْْالذيْْاألساسيْْللدورْْنظراْْللشركةْْالماليةْْالذمةْْحمايةْْفيْْأساساْْتتمثلْْرئيسيةْْأهدافا
ْ.(2ْ)عليهْلإلقدامْالكافيةْالضماناْتْوا عطائهْالمستثمرْوبالتاليْاالستثمارْحمايةْوكذا

ْْأوالهاْصفةْْأركاْنْْثالثةْْبتوافرْْإالْْتقومْْالْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْجريمةْْونالحظْأنْأركان
ْْمعينْةْْصفةْْالجانيْْلدىْْتتوافرْْأنْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْجريمةْْلقيامْْيشترطالجانيْحيثْْ

المصفىْْْْأوْْفيهاْْموظفْْأوْْمديرْْأوْْإدارتهاْْمجلسْْفْيْْعضْوْْأوْْالشركةْْفيْْمؤسسْْأيْْيكوْنْْأنْْإّماْْوهي
ْأوْْبدفعهاْْملزًماْْأصبحْْأْوْْلديهْْأبقاهاْْأوْْالشركةْْتخْصْْأمواْلْْالشركةْأوْْاستعمالْأموالويعملْعلىْإساءةْْ

ْْتتجاوْزْْوالْْدينارْْمئةْْعنْْتقلْْالْْوفرضْعقوبةْغرامة  عنهاْوقدْحددْالعقوبةْعليهاْبذاتْالقانوْنْْمسؤوالًْ
ْ(3ْ)ْدينارْعلىْكلْمنْخالفهاْثالثمئة

 
منهْ)إذاْساءْأي210/1ْْالمطبقْفيْاالراضيْالفلسطينية،ْحيثْنصتْالمادة1964ْْلسنة12ْْقانونْالشركاتْاالردنيْرقمْْْ(1)

والْتخصْالشركةْأوْْاستعمالْأيةْنقودْأوْأمْالمصفىمؤسسْفيْالشركةْأوْعضوْفيْمجلسْإدارتهاْأوْمديرْأوْموظفْفيهاْأوْ
واًلْعنهاْفيجوزْللمحكمةْأنْتحكمْعليهْبإعادتهاْللشركةْمعْالفائدةْالقانونيةْوتضمنهْْأبقاهاْلديهْأوْأصبحْملزًماْبدفعهاْأوْمسْؤ

 التعويضْعنْالخطأْالذيْارتكبهْفضاًلْعنْأيةْمسؤوليةْجزائية(ْ.
 )2ْ(ْْعمرْحّماس:ْجريمةْاختالسْالممتلكاتْفيْالقطاعْالخاص،ْمجلةْجيلْالبحثْالعلمي،ْع19،ْص51،ْعلىْالموقعْااللكتروني:

https://jilrc.com.ْ 

 منْقانونْالشركاتْاالردنْيْْ(225/1المادةْ)ْإلىللمزيدْينظرْْْ(3)
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ْْإساءةْْالجريمةْْفهذهْْ(2ْ)وكذلكْالمشرعْالمغربيْْ(1ْ)وبحسبْماْعدهاْالمشرعْالجزائريْفيْقانونهْْ
ْيعوْدْْالشأنْْهذاْْفيْْالمشرعْْتدخلْْاالقتصاديةْوأخطرها،ْونعتقدْأنْْالجرائمْْأهمْْمن  الشركةْْأموالْْاستعمال

ْْاالستثماْرْْحمايةْْوكذاْْاالقتصاد،ْْفْيْْتلعبهْْالذيْْاألساسْيْْللدوْرْْنظًراْْللشركةْْالماليْةْْالذمةْْإيمانهْبحمايْة
ْ(3)عليه.ْْلإلقدامْالكافيةْالضماناْتْوا عطائهْالمستثمرْوبالتالي

ْجداْْالواسعْْبالمفهومْْإليهْْينظرْْأنْْيجْبْْالمشرْعْْقبلْْمنْْيعرفْْلمْْوالذيْْاالستعمالْْمصطلحْْإنّْ
ْْالبسيْطْْاالستعمالْْمجرْدْْبلْْاالختالسْْأْوْْالتملكْْبهْْيقصْدْْالْْما،ْفهوْْشيءْْباستخدامْْالقياْمْْعلىْْيدلْْوالذي
ْْمصطلحْْعلىْْالمشرعْْاعتماْدْْأنّْْْشكْْوالْْمصلحتها،ْْتخالفْْبطريقةْْركةللشْْمملوكْْمالْْاستخدامْْيعنيْْوهذا

ْْعلْىْْيجْبْْالمقابلْْفيْْولكنْْالجريمة،ْْهذهْْلمرتكبيْْواسعةْْبمتابعةْْالقضائيةْْللجهاْتْْيسمحْْواسعْْبمفهوم
ْْعليهْمْْيتطلْبْْإْذْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْلجريمةْْالمجرمْْالنْصْْتطبيقْْفْيْْالتعسفْْعدمْْالقضاة
ْقروْضْكمنحْالتسييرْأعماْلْأيْةداريالْاألعمال:ْْاالستعمالْويشملْا،ضيقًْْتفسيًرْاْالجنائيْالنْصْتفسير

ْْجريمةْْلقيامْْضرورْيْْغيْرْْاألموالْْتملكْْدامْْوماْْ،ْوعليْه(4)....ْْالضمْْمثلْْالتصرفْْوأعماْلْْتسبيقات،ْْأو
ْْ.الجريمةْتنفيْْالْالمستعملةْالمبالغْعادةإْْفإنّْْالشركةْأموالْاستعمالْفيْالتعسف

ْْاْ،عقارًْْأوْمنقوالًْْماالًْْكـانْسواءْالواسع،ْبمعناهْالشركةْأموالْاستعمالْفيْالتعسفْجريمةْفيْؤخذْالماليْو
ْْالثابتْةْْاألمـوالْْمجموعْْتشمـلْْالشركةْْوأصولْْالشركة،ْْحساباْتْْفيْْالظـاهرْْا،معنويًْْْأوْْاماديًْْْماالًْْْأو

ْْعالماْتْمنْْالمعنويةْْاألموالْْوكذلكْْللشـركة،ْْيةالمالْْللذمةْْالمكونةْْوالصناعية،ْْاألدبيةْْوالملكيةْْوالمنقـولة،
ْوبراءات.

ْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْوجريمةْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْجريمةْْبينْْالتشابهْْمظاهرْْثانًيا:
ْ(5ْ)ْالشركةْأموال
ْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْوجريمةْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْجريمةْْبينْْالتمييزْْيمكن

ْ:آلتياك
 الجاني: صفة حيث من •
ْْأْنْْإّماْْوهيْْمعينةْْصفةْْالجانيْْلدىْْتوافرْْتشترطْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفْيْْالتعسفْْجريمةْْكانْتْْإذا
ْْالمديريْنْأو(ْالمديرينْمجلسْأعضاءْ،الدارةْمجلسْأعضاء)ْبإدارتهاْْالقائمينْأحْدْأوْالشركةْرئيسْيكوْن

 
 والمتضمنْالقانونْالتجاريْالجزائرْي1975ْسبتمبر26ْْْمؤرخْفي59ْْ-75(ْمنْاألمرْرقم3ْْ/811للمزيدْيرجعْللمادةْ)ْْ(1)
 2008الصادرْسنة05ْْ-20منْقانونْالشركاتْالمغربيْالمعدلْبموجبْالقانونْرقم384ْْللمادةْللمزيدْينظرْْْ(2)
،ْعلى330ْْص.ْ،2009أبريلْْالقانوني،ْالجزائري،ْالمنتدى:ْجريمةْالتعسفْفيْاستعمالْأموالْالشركةْفيْالتشريعْنوْيهناءْْْ(3)

 http://revues.univ-biskra.dz/index.php/mntd/article/view/3742 :الموقعْااللكتروني

 )4(Médina Annie ، L’expérience française ، L’abus de biens sociaux ، Le particularisme français à 

l’épreuve de l’Europe ، en partenariat avec association française des justices d’entreprises ، Centre de 

recherche sur le droit des affaires ، Chambre de commerce et d’industrie de paris ، France، Novembre 

2004 ، P.10 
 61حّماس:ْالمرجعْالسابق،ْصعمرْْْ(5)
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41ْْْالمادةْفإنّْْالمحدودة،ْالمسؤوليةْذاْتْالشركةْيخْصْْفيماْوالمسيرينْالمساهمة،ْلشركةْبالنسبةْالعاميين
ْْيكوْنْْأنْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْجريمةْْفيْْتشترطْْومكافحتهْْالفساْدْْمنْْالوقايةْْقانوْنْْمن

ْْكانْتْْمهماْْكيانْْإلىْْينتمْيْْمنْْكلْْعلىْْينطبقْْالنْصْْأنّْْْبمعنىْْصفة،ْْبأيةْْفيهْْيعملْْأوْْمديًرا،ْْالجاني
ْ.ْاألولىْبالجريمةْمقارنْةْواسعاْجاءْالجريمةْهذهْْفيْالجانيْصفةْْوبالتاليْْيشغلهاْْتيالْوالوظيفةْصفته
 الجريمة. تطبيق  مجال حيث من •

ْْالشركْةْْالمساهمة،ْْشركاْتْْفيْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْفْيْْالتعسفْْجريمةْْتطبيْقْمجالْْالمشرْعْْحصر
ْْشركاْتْْبذلكْْمستبعًداْْالمحدودةْْالمسؤوليةْْوذاْتْْالوحيْدْْالشخْصْْذاْتْْوالمؤسسةْْالمحدودة،ْْالمسؤوليةْْذاْت

ْْالكياْنْْعلىْْتنطبقْْالتيْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْلجريمةْْخالًفاْْالمدنية،ْْالشركاْتْْوكذاْْاألشخاْص
ْوالتعاونياتْ.ْالمدنيةْالشركاْتْوبعْضْالتجاريةْالشركاْتْأيْالربحْبغرْضْينشطْالذي
 المجرم. السلوك حيث من •

ْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالمستخدمْْأوْْالمديرْْاختالسْْوجْبمبْالخاْصْْالقطاعْْفْيْْاالختالسْْجريمْةْْتتحقق
ْأماْْالتملك،ْْسبيلْْعلىْْنهائيةْْحيازةْْإلىْْاالئتمانْْسبيلْْعلىْْوقتيةْْحيازةْْمنْْتحويلهاْْبمعنىْْللممتلكاْت

ْْاالختالسْ؛ْأوْالتملكْبْهْْيقصْدْْالْْفهوْاالستعمالْبمجرْدْتتحققْالشركةْأموالْاستعماْلْفيْالتعسفْجريمة
ْْعلْىْْوينطبقْْمصلحتهاْْتخالفْْبطريقةْْللشركةْْمملوكْْمالْْاستخدامْْيعنيْْوهذاْْيطْ،بْسالْْاالستعمالْْمجرْدْْبل

ْْيحمْلْْالفرنسيْْللقضاءْْوطبًقْاْْالرجاع،ْْبنيةْْمؤقتةْْبطريقةْْولوْْالشركةْْأموالْْاستخداْمْْاالستعمالْْمصطلح
ْالديوْنْْلتسديْدْْالشركةْْأموالْْمنْْجزءْْكاقتطاعْْاليجابيْْالعملْْمعنىْْمضمونهْْفيْْاالستعمالْْمصطلح
ْْلْهْْكانْتْْأخرْىْْشركةْْلدْىْْالشركةْْبديوْنْْالمطالبةْْمنْْالشركةْْمديرْْكامتناعْْالسلبْيْْالعملْْأوْْالشخصية

ْمصلحةْ.ْفيها
 الجريمة.  محل حيث من   •
ْْأْوْْاألموالْْأوْْالممتلكاْتْْفيْْمتمثلْْالخاْصْْالقطاعْْفْيْْاالختالسْْجريمةْْفيْْالجريمةْْمحلْْكانْْإذا
ْْالشركْةْْأموالْْاستعمالْْفيْْالتعسفْْجريمةْْفيْْالمالْْفإنّْْْقيمة،ْْذاْتْْأخرْىْْأشياءْْأيْْأوْْخاصةْْماليةْْأوراق
ْْخاصْاْْالمالْْيكوْنْْأنْْذلكْْفيْْويستوْيْْمعنوْيْْأوْْماديْْعقار،ْْأوْْمنقولْْكانْْسوآءاْْالواسعْْبمعناهْْيؤخْذ
ْْكمْاْْخاص،ْْطابعْْذوْْالمالْْفيهاْْيكوْنْْالتيْْاألولىْْللجريمةْْخالًفاْْوهذاْْللدولة،ْْتابًعاْْعاًماْْأوْْللخواْصْْتابعا
الشركةْْمسكنْْفْيْْبأعمالْْالقيامْْبهدفْْالشركةْْعمالْْاستخداْمْْأنّْ ْْفْيْْللتعسفْْآخرْْشكلْْيعتبرْْمسيرْ

ْ.ْْاألولىْالجريمةْفيْنجدهْالْوهذاْالشركةْأموالْاستعماالًْ
الفلسطينيْْوكماْأسلفناْفيْانطباقْجريمةْالرشوةْعلىْْأماْمنْالناحيةْالعمليةْفنجدْانهْوفيْالتشريعْْ

كافحةْالفسادْالفلسطينيْنرىْانطباقْجريمةْاالختالسْعلىْذاتْاالشخاصْالخاضعونْألحكامْقانونْم
حتىْوانْتكللتْصفاتهمْبطابعْالقطاعْالخاصْكالشركاتْالمساهمةْالعامةْْْْاالشخاصْالخاضعينْللقانوْن
قاباتْأوْالجمعياتْوغيرهاْوذلكْللعلةْأوْالرؤيةْالتيْأوجزناهاْباعتبارْتطبيقْْالتيْتساهمْبهاْالدولةْأوْالن

لمفترضْأوْالصفةْعلىْهؤالءْاالشخاصْكأشخاصْ"موظفين"ْويندرجونْتحتْهذاْالركنْلغايةْْالركنْا
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بيقْالعقوبةْوفقْماْفرضهْالمشرعْفيْقانونْمكافحةْالفساد،ْوعليهْفإنْالركنْالماديْيتحققْبمجردْتط
قاعْالعقوبةْذاتهاْْابْالخاضعونْألحكامْالقانونْللفعلْوالنتيجةْوالعالقةْالسببيةْلفعلْاالختالس،ْويتمْإيارتك

ْبارهْبحكمْالموظفْمهماْكانتْصفتهْ.المطبقةْفيْقانونْالعقوباتْالساريْْتبًعاْلجمالْمرتكبْالفعلْواعْت
ينيْوالمساواةْفيْالتجريمْبينْالفعلْوهذاْبحدْذاتهْمنْاالنتقاضاتْالتيْتؤخذْعلىْسياسةْمشرعناْالفلسط

والعقوبةْالمفروضةْعلىْْْْْبلخاصْاألمرْالذيْالْتتناسللقطاعْالعامْمعْالتجريمْلذاتْالفعلْفيْالقطاعْا
العامةْعنهاْفيْاالختالسْللقطاعْْْْْتالعقوبةْعلىْفعلْاالختالسْللممتلكاْْْدكلْمنهماْبحيثْيجبْأنْتتشْد

ْالخاص.
 الثالث  الفرع

 الخاص  القطاع في االختالس لجريمة المقررة العقوبات
ْالجزائريْعلْىْْيعاقْب ْخمسْْإلىْْأشهر(6ْْْ)ْْستةْْمنْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالممتلكاْتْْاختالسْْالمشرع

(5ْْ ْْللشخْصْْمقررةْْأصليةْْعقوبةْْباعتبارهاْْدج500.000ْْْْإلىْْدج50.000ْْْْمنْْوبغرامةْْسنواْت(
ْ.(1ْ)الطبيعي
ْْأْوْْأصليةْْكانْتْْسوآءاْْالمعنوي؛ْْللشخْصْْالمقررةْْالعقوباْتْْوكذاْْالتكميليةْْللعقوباْتْْبالنسبةْْأّماْ
ْْفْيْْأوْْالجريمةْْهذهْْفيْْوالشروعْْالمشاركةْْوكذاْْوتخفيضهاْْعقوبْةلاْْمْنْْالعفاءْْالمشددة،ْْالظروفْْتكميلية،
ْ.الرشوةْلجريمةْالمقررةْاألحكاْمْلنفسْتخضعْالعامْالقطاْعْفيْاالختالسْجريمة

المصريْعلىْاقترافْهذاْالفعلْفيْقانونْالعقوباتْحيثْنصْبفرضْعقوبةْْكماْعاقبْالمشرعْْ
ْْأوراًقْاْْأوْْأمواالًْْْاختلسْْبهاْْعاملْْأوْْمديرْْأوْْاهمةالمْسْْشركاْتْْإحدىْْإدارةْْمجلسْْعضوْْأوْْرئيسْْعلىْكل

ْْكانْتْطريقةْبأيةْْلغيرهْذلكْسهلْأوْعليهاْحقْبغيرْْاستولىْأْوْوظيفتهْبسبْبْْحيازتهْفيْوجدْتْغيرهاْأو
ْْاْلْْوالغرامةْْسنتينْْعلىْْتزيْدْْالْْمدةْْالحبسْْالعقوبةْْوتكوْنْْسنين،ْْخمسْْعلىْْتزيْدْْالْْمدةْْبالسجنْْيعاقْب
 (2ْ)ْالتملك.ْبنيةْمصحوْبْغيرْْاالستيالءْفعلْوقعْإذاْالعقوبتينْهاتينْإحدىْأوْجنيهْمائتيْعلىْتزيْد

قدْساوىْفيْالعقوبةْبينْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْواالختالسْْْْاألردنيأنْالتشريعْْْْأيًضاونالحظْْ
فيْالقطاعْالخاصْحينْحالْتطبيقْالعقوبةْعلىْالقطاعْالعامْفيْحالْارتكابهاْمنْأشخاصْالقطاعْْ

ولكنْنالحظْأنهْقدْفرقْفيْالعقوبةْفيماْإذاْكانتْمتعمدةْأمْغيرْمتعمدةْوفرضْعقابْاستثنائيْْْْالخاص،
ْالخاص.ْْفيْحالْترتيبْضرر ْالقطاع ْْهيئْةْْأيْْمديرْْارتكْبْْأنهْ)إذاْْاألردنيالمشرعْْ  حيثْنْص  جسيمْعلى

ْالمجلسْأْوْْسرئيْْذلكْْفيْْبماْْمديريهاْْهيئةْْأوْْإدارتهاْْمجلْسْْأعضاءْْمنْْأيْْأوْْفيهاْْموظْفْْأوْْمعنوية
ْْجريمْةْْأيْْالقانون،ْْهذاْْ(ْمن2ْ)ْْالمادةْْمن(ْْْب)ْْالفقرْةْْفيْْالواردةْْالهيئاْتْْفيْْالعامليْنْْمنْْأيْْأوْْالهيئة
ْْقانوْنْْفيْْعليهْاْْالمنصوْصْْالعقوباْتْْبمقتضىْْفيعاقْبْْقصًداْْارتكْبْْقْدْْالجرمْْهذاْْأنْْألحكامهْوتبينْْخالًفا

ْْخطْأْْنتيجةْْالجرمْْذلكْْالمادةْْهذهْْمن(ْْأ)ْْالفقرةْْيفْْالمذكورينْْمنْْأيْْارتكْبْْإذا-ْبْْ.القانوْنْْوهذاْْالعقوباْت
 

ْ.2006فبرايرْلسنة20ْْبتاريخْ(ْالصادر01ْْ-06(ْمنْقانونْالوقايةْمنْالفسادْومكافحتهْالجزائريْرقمْ)41(ْللمزيدْينظرْللمادةْ)1)  
 مكررْمنْقانونْالعقوباتْالمصريْ.113ْدةْللمزيدْينظرْللماْْ(2)
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ْ(1ْ)ْ(.سنتينْتتجاوزالْْلمدةْالحبْسْبعقوبةْفيعاقْبْجسيم
ْْثالْثْْإلىْْأشهرْْثالثةْْمنْْعلىْجرمْاالختالسْللموظفْالعامْبالحبسْْيكذلكْفقدْعاقبْالمشرعْاللبناْن

ْْالمثلياْتْْمنْْأخرْىْْبأشياءْْأوْْاْلالمْْمنْْبمبلغْْتصرفْْمْنْْالردود،ْواوردْعقابْكلْْقيمْةْْأقلهاْْوبغرامْةْْسنواْت
ْْالنذارْْرغمْْذمتهْْيبرْئْْولمْْمثلهاْْعادةإْْْيمكنْهْْالْْأنهْْيعلمْْيجبْأنْْكانْْأوْْيعلمْْوهوْْمعينْْلعملْْإليهْْسلمْت
ْْعْنْْالغرامةْْتنقْصْْالْْأنْْعلىْْوالضرْرْْوالعطْلْْالردوْدْْربعْقيمةْْحتىْْوبالغرامةْْسنةْْحتىْْبالحبسْْيعاقْب
ْْعندمْاْْيليْْفيماْْالمذكورينْْاألشخاْصْْسنواْتْْثالْثْْإلىْْأشهرْْةْثثالْْمنْْبالحبسْْ،ْْيعاقْب.ليرةْْألفْْخمسين
670ْْْْالمادتينْْإحدىْْلنْصْْوفًقاْْبهمْْأمرهاْْالمناطْْأوْْإليهمْْالمسلمةْْباألموالْْإساءةْاألمانةْْعلىْْيقدموْن

ْْ:السابقتين671ْو
ْ.الوقفْمتولي .1
ْ.أموالهاْعنْمسؤولْوكلْخيريةْجمعيةْأوْمؤسسةْمدير .2
ْْ.ممثلهْوأْاألهليْةْوفاقْدْالقاصرْوصي .3
ْ.الزواجْعقْدْْأوْالوصيةْمنفْذ .4
ْْ.مفوْضْأعمالْوكيلْْأوْعدلْكاتْبْأوْمحامْكل .5
ْْ.خاصةْمؤسسةْأيْمعْأجرْْلقاءْعملْْبعقْدْمرتبطْوكلْمأجوْرْخادمْأوْمستخدمْكل .6
ْْ.لحراستهاْأوْفراْداألْأوْالدولةْتخْصْأموالْلدارةْالسلطةْمنْمستناْبْشخْصْكل .7
ْْ.الجرمْبسبْبْارتكْبْالذيْالعملْممارسةْالمجرْمْعلىْْيمنعْأنْويمكن

ْْحيازتهْفيْدخلْمنقولْشيءْأيْأوْلقطْةْكتمْأوْيرْدْأنْرفْضْأوْاختلسْأوْاستملكْمنْكل
ْْوالعطلْْالردوْدْقيمةْربعْحتىْوبغرامةْسنةْحتىْبالحبسْيعاقْبْقاهرة،ْبقوةْْأوْطارئةْأوْبصورةْغلطا

ْليرةْ.ْألفْعشرينْعنْالغرامةْتقلْأالْوالضررْعلى
لىْاالقتصادْنالحظْأنْالبعضْمنْالتشريعاتْكانْمتشددْالجريمةْومخاطرهاْعوعليهْونظًراْلهذهْْ

(ْسنواتْمثلماْفعلْالمشرع5ْْفيْفرضْالعقوبةْعلىْالجانيْعندْاقترافهاْوجعلْالحدْاألعلىْالْيتجاوزْْ)
رائمْْالذيْاعتبرهاْأحدْجْوْْاألردنيالمصريْوالجزائري،ْومنْالتشريعاتْالمخففةْوقدْحاذْبهذاْاالتجاهْالمشرعْْ

،ْونرىْبأنْيخطوْمشرعناْبهذاْالنهجْحتىْالْْ(2)عدْالمشرعْالجرائمْاالقتصاديةْجرائمْالفساْدالفسادْعندماْْ
ْْأشهرْْستْةْْمْنْْالحبس  يعارضْأحكامْالتجريمْاالختالسْفيْالقطاعْالعامْالمطبقْحالًياْوالذيْيفرضْعقوبْة

ْالعقوبةْوجعلهاْجنايةْمثلماْتشددْدمْت،ْوع(3)دينارْْمائةْْإلىدنانيرْْْْعشرةْْمنْْوبغرامةْْثالثْسنواْتْْإلى جاوز
وبذلكْْْْ(4ْ)حينْفرضْالعقوبةْعلىْالفعلْالجرميْعندماْيرافقهْأفعالْأخرىْمنْشأنهاْعدمْاكتشافْالجاني.

 
1993ْلسنة11ْْ(ْمنْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْاالردنيْرقم5ْالمادةْ)ْإلىللمزيدْينظرْْْ(1)
 (ْمنْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالردني.2/أ/16للمزيدْينظرْللمادةْ)ْْ(2)
 1960لسنة16ْْ(ْمنْقانونْالعقوباتْاالردنيْرقم174/1ْللمزيدْينظرْللمادةْ)ْْ(3)
 (ْمنْذاتْالقانون.174/2للمزيدْينظرْللمادة)ْْ(4)



 
   

110 

 

يةْمنْخاللْْنكونْقدْقمناْبتحققْالغايةْالمرجوةْمنْأحكامْاالتفاقياتْالدوليةْلمكافحةْالفسادْاألمميةْوالعرب
القطْاالتفرقةْفيْالسياسةْْ التيْْالعقابيةْللفعلْالجرميْفيْ عْالعامْعنهْفيْالقطاعْالخاصْوفًقاْللخطورةْ

ْأسلفناْبذكرهاْفيْموضوعْالبحث.
 الخاتمة

 النتائج

ْذاْتْْالهامةْْالموضوعاْتْْمْنْْالخاصْةْْالممتلكاْتْْواختالسْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالرشوةْْجريمْةْْتعْد
ْتفكْكْْمنْْالمجتمعْْيصيْبْْلماْْصورةْْتعطيْْاألحيانْْمنْْالكثيرْْفيْْأنهاْْكوْنْْواالقتصادي،ْْاالجتماعيْْطابع

ْْبعْضْْاتبعهاْْالتيْْالماليةْْالموارْدْْمنْْمورداْْباعتبارهاْْالمجتمع،ْْأبناءْْأذهانْْفيْتأصلْتْْإذاْْخاصةْْوانحالل
ْْاستحداثهْاْْجرْىْْالتيْْالجرائمْْمنْْالجريمتينْْهاتينْْوتعتبرْْالخاصة،ْْوالشركاْتْْالمؤسساْتْْعلىْْالقائمين
ْْسلبْيْْتأثيرْْالجريمتينْْلهاتينْْأنْْحيْثْْالفساد،ْْلمكافحةْْالدوليةْْاالتفاقيةْْمْن22ْْْ-21ْْْنالمادتْيْْوأحكاْمْْتماشًيا
ْونظًرْاْْالدوليْْاالقتصاْدْْعلىْْأساسيْْبشكلْْينعكسْْوالتيْْأشكالهاْْبكافةْْوالشركاْتْْالمؤسساْتْْموارْدْْعلى

ْْالقتصادنْاْْحمايةْْلالدْوْْبباقيْْأسوةْْلتجريمهاْْاآلفةْْلهذهْْحْدْْوضعْْمشرعناْْعلىْْرهاًناْْاصبحْْالمتزايْدْْالنتشارها
ْْالجريمتيْنْْهاتينْْأهميْةْْبحثناْْموضْعْْفْيْْبيناْْحيْثْْفيهْاْْأعضاءْْاصبحناْْوالتيْْالدوليةْْاالتفاقيةْْبأحكامْْوالتزاًما
ْْالقطاْعْْفيْْالرشوةْْاألولْْالمبحْثْْفيْْتناولنْاْْإْذْْالفساْدْْمكافحةْْقانوْنْْفيْْالتشريعيْْالفراغْْسْدْْعلىْْللعمل

ْْتجريمهْاْْأشكالْْفيْْالتشريعاْتْْوتنوعْْالدولْْبهاْْأخذْتْْالتيْْعقوباْتلاْْوْْأركانهاْْوتحديْدْْبتعريفهاْْبًداْْالخاْص
ْْبالمبدْأْْإعماالًْْْالجريمةْْهاتينْْأحكامْْتطبيقْْالصعوبةْْمنْْنهأْْْيجْدْْالفلسطينيْْالتشريعيْْللنْصْْالقارْئْْإْذ

ْْْْالقانونيةْْبالقاعدة ْْقانونيْْبنْصْْإاْلْْعقاْبْْواْلْْجريمةْْال" ْْمكافحةْْقانوْنْْفيْْالمجرمةْْالرشوةْْأنْْوحيْث"ْ
تعريفْْْْإلى(ْمنْقانونْمكافحةْالفسادْكونهْبالرجوع2ْ)ْالمادةعلىْالفئاتْالمشمولةْكافةْفيْْتطبقْْدالفسا

ْْلغاياْتْْيعدْموظًفاْْ(2ْْ)ْْالمادةْْحكمْْفيْْمشمولْْشخْصْْكلْْاعتبرْاْنْْالموظفْالواردْفيْالقانونْنجده
ْاْْالمالحقة، ْإذْالْيستويْفرض ْالتجريم ْارباًكاْتشريعًياْفيْعلة ْالذيْيحدث ْاألفعالْْاألمر لعقوبةْعلىْجسامة

ْإ ْالقانون ْالخاضعينْألحكام ْللفئات ْبمثابةْموظفْْالمجرمة ْبحكمهْواألخر ْأو ْانْجزءْمنهمْهوْموظفْعام ذ
ْخاص.

ْالجريمْةْْهذهْْمفهوْمْْبتحديْدْْوقمناْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْاالختالسْْالثانيْْالمبحْثْْفيْْتناولناْْكذلك
ْالتْيْْالجرائمْْإحدىْْوجوْدْْبحثناْْعمليةْْخاللْْوناقشناْْامالعْْالقطاعْْفيْْتجريمهاْْوبينْْبينهاْْفيماْْوالتفريق
ْنصْتْْالتيْْاالقتصاديةْْالجرائمْْإحدىْْوهيْْالشركةْْأموالْْاستعمالْْإساءةْْوهيْْأالْْالجريمةْْهذهْْمعْْتتشابه
ْالطابْعْْذاتْْوالمؤسساْتْْالشركْةْْلموارْدْْحمايةْْالمشرعْْورغبةْْلخطورتهاْْنظًراْْاالقتصاديةْْالقوانينْْعليها

ْْمجرمْةْْباتْتْْالتيْْالجريمةْْهذهْْأركانْْبيناْْكذلكْْ،األردنيْْالمشرعْْبذلكْْحذاْْكماْْفساْدْْجرائمْْواعتبارهاْْالخاْص
ْْالعناصْرْْأهميةْْأوضحنْاْْوْْأركانهاْْعلىْْأطلعناْْْوْْومصرْْواألردْنْْكالجزائرْْالمجاورةْْالدولْْبعْضْْفي

ْْالتجريْمْْوبينْْانْهبيْْفيماْْالتفرقةْْإلىْْيصارْْحتىْْمرتكبهاْْيحملهاْْأنْْيجْبْْالتيْْوالصفةْْالجريمةْْلهذهْْواألركان
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ْْإساءْةْْوجريمةْْالشركة،ْْأموالْْاستعمالْْجريمةْْوبينْْبينهاْْفيماْْالكبيرْْوالفرْقْْالعام،ْْالقطاعْْفيْْلالختالس
ْْهذْهْْأركانْْالختالفْْنْهأْْوبيناْْالدوليةْْاالتفاقيةْْأرادتهاْْالتيْْالجريمةْْذاْتْْوليسْتْْذاتهاْْليسْتْْوانهاْْاالئتمان
ْْعلْىْْالجريمةْْهذهْْتطبيقْْلعمالْْمحالْْالْْبأنْْوجدناْْالعامْْالقطاعْْعلىْْتطبقْْالتيْْالجريمةْْعنْْالجريمة
ْْالجانْيْْيحملهاْْأنْْيجْبْْالتيْْالصفةْْوهيْْأالْْاألركانْْأهمْْأحْدْْالخاصْ"كالشركاتْالخاصة"ْالنعدامْْالقطاع
ْْالقطاْعْْيتبعْْممْنْْالجانْيْْتربْطْْالتْيْْوالصفْةْْالعامْْالقطاعْْفْيْْتوافرهاْْيجْبْْالتيْْالعموميْةْْصفةْْأْنْْحيْث

ْْمجرْمْْتشريعْْأفراْدْْعلىْْنْصْْعندماْْالدوليةْْاالتفاقيةْْفيْْالنْصْْصانعْْأوردهْْالذيْْهدفلاْْلتحقيقْْالخاْص
ْْوعنْدْْللفئتين،ْْالتجريمْْعمليْةْْفيْْيميزْْخاْصْْنْصْْأفراْدْْإالْْهوْْما"ْْالخاصةْْالممتلكاْتْْاختالس"ْْللتجريم
ْْإمكانيْةْْعدمْْالنْْتبينْْالنافْذْْالفلسطينيْْوالقانوْنْْالجريمةْْلهذهْْللتجريمْْالناظمةْْالتشريعاْتْْلنصوْصْْتحليلنا
بحكمْْْْْْالمرجوةْْالغايةْْوفقْْتطبيقها الخاضعةْألحكامهْ الفئاتْ بعضْ عدْ الخاصْ القانونْ انْنصْ رغمْ

توافرْأركانْْْْالموظفينْلغاياتْتطبيقْالعقوبةْوأنهْيسألْالشخوصْمرتكبيْفعلْاالختالسْأوْالرشوةْحال
اعْالخاصْكالنقاباتْوالشركاتْنْطابعْالشخصْالخاضعْللقانونْيحملْطابعْالقطهاذينْالجرمين؛ْرغمْْأ

إالْأنهْمنْغيرْالمنطقْأنْيتمْمساواةْالعقوبةْعليهمْْْْ؛مةْالتيْتساهمْفيهاْالدولةْوالجمعياْتالمساهمةْالعا
ْأولىْبالحمايةْْ ْالعام ْالمال ْلقاعدة ْالجرمْتبًعا ْلذات ْارتكابهم ْالعامْحال ْالقطاع ْالتيْتفرضْعلى ْالعقوبة بذات

لْمنْأهميةْأموالْالقطاعاتْْاتْمشددةْبحكمْمرتكبْالفعلْوذلكْدونْالتقليويجبْالتشددْفيْايقاعْعقوب
ْْ الدولة، فيْ االقتصاديةْ المواردْ احدْ تشكلْ التيْ ْْاقتراْحْْإلىْْالعملْْيتطلْبْْبموجبْهْْالذيْْاألمرالخاصةْ

ْأسْسْْوبناءْْالجريمةْْتجريمْْعمليةْْفيْْاالتفاقيةْْأحكامْْتطلبتهاْْالتيْْاألهدافْْوفقْْوتنسجمْْتتوائمْْتشريعاْت
ْحصرناْْقْدْْبذلكْْلنكوْنْْالخاْصْْالقطاعْْأشخاْصْْتحديْدْْعلىْْيعملْْوبماْْالخاْصْْالمالْْتحميْْركانأْو

ْ.ْالفساْدْصورْمنْصوًراْيشكلْجرمْأليْْارتكابهمْسبلْوضيقناْاألشخاْص
ْأفرادْْألهميةْْالفلسطينيْْمشرعناْْمنْْالمرجوْْالمتطلْبْْوحددناْْوقفناْْقْدْْنكوْنْْأنْْنأملْْالبحْثْْوبهذا

االتفاقياتْاالمميةْوالعربيةْلمكافحةْْْوأحكامْْلتتوائمْالجرائمْْمنْْالصورْْهذهْْيمتجْرْْعلىْْيعملْْتشريعيْْنْص
ْْعلىْْوالقضاءْْالفساْدْْآفْةْْمنْْللحْدْْفلسطينْْدولةْْلهْاْْتسعىْْالتيْْالرؤيةْوْْالمنشوْدْْالهدفْْالفسادْولتحقيق

المرادْمنْْكافة،ْوالسعيْلعمليةْالتجريمْللقطاعْالخاصْبالهدفْْْْوالخاصةْْالعامةْْالقطاعاْتْْفْيْْأشكالهْْكافة
ْاالتفاقياتْالدوليةْوبماْينسجمْوالفعلْالجرمي.

 :التوصيات
ْْالقطاْعْْفيْْواالختالسْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالرشوةْْجريمةْْالجريمتينْْلهاتينْْدراستناْْخاللْْومن

ْْ:باآلتيْْنوصيْْفإنناْالخاْص
ْْبحيْثْْاالختالسْفيْالقطاعْالخاصْ"ْْوجريمة"ْْالخاْصْْالقطاعْْفيْْالرشوة"ْْلجريمتيْْتشريعيْْنْصْْأفراْدْْ-
ْ.العامْالقطاعْفيْالوارْدْالتجريمْعنْْمغايرْبشكلْمنهماْكلْأركانْوتوصيفْتحديْدْيتم
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ْْيتْمْْبحيْثْْالهيئةْْواختصاْصْْانسجاماْْالفساْدْْمكافحةْْقانوْنْْألحكامْْالجريمتينْْهاتيْنْْفيْْالجناةْْإخضاعْْ-
ْْأْيْْلفالْتْْومانْعْْجامعْْبشكلْْالجرائْمْْعليهمْْتنطبقْْالذينْْاألشخاْصْْوتحديْدْْالجريمتيْنْْهاتينْْتوصيْف
ْْ.الخاْصْللقطاعْالتابعْبالكيانْيتصلْأوْيتبعْشخْص

ْْمخففْةْْعقوبةْْبفرْضْْالفساْدْْلمكافحةْْالدوليةْْاالتفاقيةْْوأحكامْْيتوائمْْبشكلْْالجريمتينْْعلىْْعقوبةْْفرْضْْ-
يقاعْْالعامْْالقطاعْْعلْىْْالمفروضةْْالعقوبةْْعن ْْفْيْْالوسيطْْأوْْالشريكْْعلْىْْاألصلْيْْالفاعلْْعقوبةْْنفسْْوا 
ْ.الخاْصْالقطاعْفيْالرشوةْواالختالسْيمةْرجْارتكاْبْحالة
ْْاالراضْيْْفيْْالمطبق1964ْْْْلسنة12ْْْْرقمْْاألردنيْْالشركاْتْْقانوْنْْفيْْالوارْدْْالقانونيْْالنْصْْتفعيلْْ-

ْْمجلْسْْفْيْْعضوْْأوْْالشركْةْْفيْْمؤسسْْأيْْساءْْإذا)ْْمنه210/1ْْْْالمادةْْالفلسطينيةْالمنصوصْعليهْفي
ْْأْوْْلديهْْأبقاهاْْأوْْالشركةْْتخْصْْأموالْْأوْْنقوْدْْأيةْْلعمااستْْالمصفىْْأْوْْفيهاْْموظفْْأْوْْمديْرْْأوْْإدارتها
ْْالقانونيْةْْالفائدةْْمعْْللشركةْْبإعادتهاْْعليهْْتحكمْْأْنْْللمحكمةْْفيجوزْْعنهاْْمسؤوالًْْْأوْْبدفعهاْْملزًماْْأصبح

ْْاالقتصاديةْْالجرائمْْإحدىْْ،ْواعتباره(جزائيةْْمسؤوليةْْأيةْْعنْْفضاًلْْْارتكبهْْالذيْْالخطأْْعنْْالتعويْضْْوتضمنه
ْ.البحْثْمجملْفْيْذكرهاْتمْْالتيْلالعتباراْتْالفساْدْمكافحةْهيئةْقانوْنْألحكاْمْْإخضاعهاْْبجيْالتي
ْالخاْصْْالقطاعْْوفئاْتْْأطرافْْبهاْْيعملْْالتيْْالفئاْتْْكافةْْالتعريفْْيجملْْبحيْثْْالكيانْْتعريفْْعلىْْالعملْْ-

ْْوجمعياْتْْعها،أنوْاْْاختالفْْعلىْْشركاْتْْمنْْاالجتماعيةْْأوْْاالقتصاديةْْسواءْْالمجاالْتْْبكافةْْتعملْْالتي
ْْأْمْْتجارْيْْكانْْسواءْْخاْصْْطابعْْيحملْْيشخْصْْوأيْْخاصةْْومؤسساْتْْتجاريةْْوغرفْْواتحاداْتْْونقاباْت
ْْبحيْثْْالفئاْتْْلكافةْْتوصيفْْوأعطىْْالجزائرْيْْالمشرعْْبذلكْْحذاْْمثلماْْالْْأمْْالربحْْإلىْْيهدفْْتجارْيْْغير
ْ.الخاْصْالقطاعْأفراْدْكافةْأجمل

شْرْْالتثقيفيةْْالتوعيةْْنشرْْعلىْْالعملْْ- ْْعلْىْْاآلفةْْهذهْْمخاطرْْمنْْللتحذيرْْأطيافهْْبكافةْْالمجتمعْْأفراْدْْاكوا 
ْأموالْْأْوْْالمساهمينْْألموالْْوحمايةْْالدولةْْالقتصاْدْْحمايْةْْالجناةْْعلىْْالعقوبةْْإيقاعْْوضرورةْْاالقتصاْد

ْْ.الخاْصْالقطاعْفيْالغير
الواردْفيْالقوانينْْيعملْعلىْتعريفْكلْمنْالتاليْذكرهمْعلىْالنحوْْنْْكماْونأملْمنْالمشرعْالفلسطينيْأ

ْالمقارنة:
أوْاالعتبارينْالمنظمينْْْْنالكيان:ْمجموعةْمنْالعناصرْالماديةْأوْغيرْالماديةْاوْمنْاالشخاصْالطبيعيْي

ْبغيةْالوصولْلهدفْمعينْ.
ْالموجوداتْبكلْأنواعها،ْسواءْْ ْأوْغيرْماديةْمالممتلكات: ْأوْغيرْْنقولةْْكانتْمادية أوْغيرْمنقولةْملموسة

ْتْملكيةْتلكْالموجوداتْأوْوجودْالحقوقْالمتصلةْبهاْ.لمستنداتْأوْالسنداتْالقانونيةْالتيْتثبملموسة،ْوا
ْونوصيْبتجريمْهذينْالفعلينْعلىْالنحوْاآلتي:

ْكْل-.ْْردينا200ْْْ-100ْْوبالغرامةْمنْْسنتينْْإلىْْشهرينْْمنْْبالحبسْْيعاقْب  الرشوةْفيْالقطاعْالخاص:
ْْارتبْطْْمنْْوكلْْامستشارًْْْأمْْاخبيرًْْْأمْْيعملْبهْبأيْصفةْكانْتْْوأْْشخصْيديرْكياًناْتابًعاْللقطاعْالخاْص

ْْأوْْأسرارْْلكشفْْأخرى،ْْمنفعةْْأيْْأْوْْوعًداْْأوْْهديةْْلغيرهْْأوْْلنفسهْْقبلْْأوْْالتمسْْبعقْدْْعملْْصاحْبْْمع
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ْبصاحْبْْالمعنوْيْْأوْْالماديْْالضررْْإلحاقْْبقصْدْْعنهْْاالمتناْعْْأوْْبعملْْللقياْمْْأوْْالعملْْإلْىْْتسيءْْمعلوماْت
ْالشريكْاوْبالراشيْنفسهاْالعقوبةْوتنزلْمل،العْبصالحْأو

80ْْْْإلْىْْدنانير10ْْْْمنْْوالغرامْةْْسنتين،ْْعلْىْْتزيْدْْاْلْْمدةْْبالسجْنْْيعاقْب  االختالسْفيْالقطاعْالخاص:
الكياناتْالتابعةْللقطاعْْبأحدْْْْعاملْْأْوْْمديرْْأوْْالشركاْتْْإحدىْْإدارةْْمجلسْْعضوْْأوْْرئيسْْدينار.ْكل

ْْوظيفتْهْْبسبْبْْحيازتهْْفيْْوجدْتْْغيرهاْْأوْْأوراقاْْغيرْمنقولةْأْولةْْومنقْوْْأمواالًْْْالخاصْبأيْصفةْاختلس
ْكانتْ.ْطريقةْبأيةْلغيرهْذلكْْسهلْأوْعليهاْحقْْبغيرْأوْارتباطهْبالكيانْأوْاستولى

ْْ مكافحة قانونْ ألحكامْ الخاضعةْ لألشخاصْ جديدةْ فئةْ خضاعْ علىْْوا  النصْ يتمْ بحيثْ الفسادْ
نطاقْالتجريمْفيْالقطاعْالخاصْوضيقناْأبوبْالفالتْمنْْْالشركاتْبكلْأنواعها،ْونكونْبذلكْقدْوسعنا

ْناتْالخاصةْامتثااًلْوأحكامْالمبادئْالدولية.العقابْللكيا
 المراجع والمصادر:
 المصادر القانونية. 

 وكافةْتعديالتهْ.2005ْ(ْلسنة1ْقانونْالكسبْالغيرْمشروعْرقمْ) ❖
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