
 

 
 جرميت الرشوة يف القطاع اخلاص 

 يف ضوء احكام القاًوى اجلسائي العراقي والدويل
 .م زيي العابديي عواد كاظنم . 
 نثى/ جاهعت امل اإلدارة واالقتصادكليت 

 
 

 اخلالصت
 فػ  , خصكصاالمهمة تعد كاحدة مف الجرائـ يتناكؿ هذا البحث دراسة لجريمة

اؽ كهػػ  جريمػػة الروػػكة كذلػػؾ لف هػػذ  الجريمػػة لبلػػداف الناميػػة كمنهػػا بلػػدنا العػػر ا
ازداد معػػدؿ ارتبابهػػا كاصػػبحت لهػػا اةػػار سػػلبية مخي ػػة تبػػاد تز ػػ  اربػػاف الدكلػػة 
كالمجتم  , كبعد النتائج السلبية لداء القطاع العػاـ فػ  بةيػر مػف المجػا ت فػ  
ع بلػػػدنا, نجػػػد اف ا راء السياسػػػية كا تتصػػػادية  تتجػػػه ةلػػػط زيػػػادة مسػػػاهمة القطػػػا

الخػػػػػاا فػػػػػ  الحيػػػػػاة ا تتصػػػػػادية, كذلػػػػػؾ  ػػػػػف طريػػػػػؽ خصخصػػػػػة بةيػػػػػر مػػػػػف 
كخكفا مف انتقاؿ هذ  للنهكض كا رتقاء بالجانب ا تتصادم المورك ات العامة 

العدكل الط هذا القطػاع, ثةرنػا بحػث هػذ  الجريمػة لمعرفػة امبانيػة جػكاز انطبػاؽ 
اخر هناؾ د كة  احباـ تانكف العقكبات العرات   ليها هذا مف جانب كمف جانب

مػػػف الموػػػرع الػػػدكل  لمعالجػػػة جػػػرائـ الروػػػكة بالقطػػػاع الخػػػاا , كهػػػذا مػػػا ابدتػػػه 
,  2007ات اتيػػة ا مػػـ المتحػػدة لمبافحػػة ال سػػاد الػػذم صػػادؽ  ليهػػا العػػراؽ  ػػاـ 

  لما اف العراؽ لحد اآلف لـ يعدؿ تانكنه الجزائ  كفقا لحباـ هذ  ا ت اتية.

المبحػػث ا كؿ جريمػػة الروػػكة فػػ  القػػانكف  :لػػذلؾ سيقسػػـ البحػػث بمػػا يػػات   
العرات  كف  المطلب ا كؿ : سياسػة الموػرع الجزائػ  العراتػ  فػ  تجػريـ الروػكة 
اما المطلب الةػان  : الجػرائـ المتعلقػة بالروػكة فػ  حػيف يتنػاكؿ المبحػث الةػان  : 
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وػكة جريمة الروكة فػ  ات اتيػة لممػـ المتحػدة لمبافحػة ال سػاد كالمطلػب ا كؿ : ر 
المػػػػػكظ يف العمػػػػػكمييف الػػػػػكطنييف كالمطلػػػػػب الةان :روػػػػػكة المػػػػػكظ يف العمػػػػػكمييف 

: الروػكة فػ  القطػاع الخاا,ف ػمن  ػف خاتمػة  ا جانب كاخيػران المطلػب الةالػث
 البحث الت  تت مف ا ستنتاجات كالتكصيات.

 املقدهت:
كؿ مكجػػكدة فػػ  بػػؿ الػػد بمػػا انهػػا ليسػػت بالجديػػدة , لروػػكةا جريمػػة ظػػاهرةاف    

الببيرة كالصغيرة المتخل ة كالمتطكرة الديمقراطية كالدبتاتكرية لبف مسألة انتوارها 
هػػا تليلػػة, كفػػ  بعػػض الػػدكؿ اتتراف نسػػبية ف ػػ  بعػػض الػػدكؿ مكجػػكدة لبػػف حػػا ت

الػػذم ينخػػر فػػ  جسػػـ المػػريض كل سػػؼ الوػػديد بلػػدنا مػػف  داءتنتوػػر الروػػكة بالػػ
كجػكد الدكلػة  منػذ المجتمػ جػذر فػ  متاصػؿ  الروكة فػ  العػراؽ ذات,فهذا النكع 
توػػػبيؿ الدكلػػػة العراتيػػػػة الحديةػػػة التػػػػ   , بػػػؿ انهػػػػا مكجػػػكدة حتػػػط بعػػػػد1العةمانيػػػة

بوػػػػبؿ  ػػػػاـ  كاسػػػػتمرت حػػػػا ت ال سػػػػاد ا دارم كالمػػػػال  , 1921اـ تأسسػػػػت  ػػػػ
الدكلػػة حتػػط ت اتمػػت تلػػؾ  ؤسسػػاتم اغلػػبمستوػػرية فػػ   كالروػػكة بوػػبؿ خػػاا

ا تتصػػػادم الػػػذم فػػػرض  لػػػط العػػػراؽ فػػػ  ببيػػػر بعػػػد الحصػػػار  الظػػػاهرة بوػػػبؿ 
لبنها انتوػػرت بوػػبؿ مخيػػؼ بعػػد الغػػزك الػػدكل  التسػػعينيات مػػف القػػرف الما ػػ .

للعػػراؽ بقيػػادة الك يػػات المتحػػدة المريبيػػة اذ سػػاهمت ا جػػكاء التػػ  تػػكفرت بعػػد 
ا حػػػتمؿ  لػػػط خلػػػؽ البيئػػػة المناسػػػبة  سػػػت حاؿ هػػػذ  الظػػػاهرة الجػػػديرة بالمتابعػػػة 

قؼ  قبة ف  طريػؽ تقػدـ ي  الظاهرة الخطيرة هذ   اتـتالدراسة  لف كالممحظة ك 
 .للبلد ك لط ا صعدة بافة مك التنمك عمل  ال

, فػػاف البحػػكث كالدراسػػات التػػ  المتعلقػػة بالروػػكة هػػ  بةيػػرة  لػػط ايػػة حػػاؿ    
لبػػػف ارتأينػػػا بحػػػث جريمػػػة الروػػػكة فػػػ  تطػػػاع اخػػػر غيػػػر القطػػػاع الحبػػػكم  كهػػػك 
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 لػػػط مكتػػػؼ الموػػػرع العراتػػػ  فػػػ  هػػػذا الجانػػػب كذلػػػؾ القطػػػاع الخػػػاا لنتعػػػرؼ 
ل هميػػػػة الببيػػػػرة كالبالغػػػػة لهػػػػذا القطػػػػاع بكنػػػػه يوػػػػبؿ جػػػػزءا مهمػػػػا مػػػػف النوػػػػاط 
ا تتصػػادم فػػ  العػػراؽ  سػػيما كاف الدكلػػة العراتيػػة لػػديها تكجػػه الػػط تطػػكير هػػذا 
القطاع بػؿ خصخصػة المؤسسػات العامػة مػف اجػؿ النهػكض بػالكات  ا تتصػادم 

 .للبلد
نطمتان مػف اهميػة مك ػكع البحػث التػ  تىكى ػحت سػل ان نػكد التنكيػه الػط اف كا 

موػػبلة البحػػث تتمحػػكر حػػكؿ معرفػػة الػػنا العقػػاب  الػػذم يطبػػؽ فػػ  حالػػة اخػػذ 
وػػخا يعمػػؿ فػػ  وػػربة خاصػػة لعطيػػة اك ميػػزة اك من عػػة مقابػػؿ اداء  مػػؿ اك 

الجزائػػ   ا متنػػاع  نػػه اكا خػػمؿ بالكظػػائؼ المناطػػة بػػه كنحػػف نعلػػـ اف الموػػرع
العراتػػ  حػػدد صػػ ة الجػػان  فػػ  جريمػػة الروػػكة كهػػك المكظػػؼ اك المبلػػؼ بخدمػػة 
 امة فهؿ يتـ تطبيؽ احباـ السرتة؟ اـ احباـ خيانة ا مانة؟ اـ احبػاـ اسػتغمؿ 

 المكظؼ لكظي ته؟ اـ نبقط ف  حالة فراغ توريع  بحاجة الط معالجة؟

ليلػػ  للنصػػكا القانكنيػػة كلجػػؿ بحػػث المك ػػكع بوػػبؿ دتيػػؽ سػػنتب  المػػنهج التح
 .كالمنهج ا ستقرائ  لك   الحلكؿ  وبالية البحث

  املبحث االول : جرميت الرشوة القاًوى اجلسائي العراقي
المجتم  كتد جرمها المورع  الروكة مف مظاهر ال ساد ف  تعد جريمة     

ف  البتاب  1969الصادر  اـ  111العرات  ف  تانكف العقكبات العرات  رتـ 
ف  المكاد  الةان  الباب السادس تحت  نكاف الجرائـ المخلة بكاجبات الكظي ة

رتبط هذ  الجريمة باتجارالمكظؼ اك كت, مف القانكف العقكبات 314-307مف 
المادية اك المعنكية. كلبياف  المبلؼ بخدمة  امة ف  كظي ته لتعكد  ليه بال ائدة

قسـ هذا المبحث الط مطلبيف ككفقا جريمة الروكة ف  القانكف الجزائ  العرات  سي
 لمايأت : 
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 جزائ  العرات  ف  تجريـ الروكة.ع الالمطلب ا كؿ : سياسة المور  
 .الةان  : الجرائـ الملحقة بالروكة  طلبمال 

 سياست املشرع اجلسائي العراقي يف جترين الرشوة:املطلب األول: 
جػػرائـ المخلػػة بكاجبػػات  ػػالج الموػػرع العراتػػ  جريمػػة الروػػكة بكصػػ ها مػػف ال    

الكظي ػػػة كبػػػذلؾ فػػػاف نطػػػاؽ ارتبػػػاب هػػػذ  الجريمػػػة  يتجػػػاكز المكظػػػؼ مػػػف جهػػػة 
الجػػػان  ,لػػػذا  يمبػػػف تصػػػكر اف يبػػػكف غيػػػر المكظػػػؼ مرتوػػػيا , كلبػػػ  نبحػػػث 
سياسػػػة الموػػػرع العراتػػػ  المتعلقػػػة بتجػػػريـ الروػػػكة بوػػػ ء مػػػف الت صػػػيؿ يجػػػب اف 

 انكف العقكبات العرات  النافذ.  نبيف تعريؼ جريمة الروكة ةـ اربانهاكفقا لق
 الفرع االول

 تعريف جرميت الرشوة:
   كبما يأت : سنتتطرؽ ف  هذا ال رع لتعريؼ الروكة لغةن كاصطمحان كتانكنان 

 أواًل لغًة:
الروػػػكة فػػػ  اللغػػػة تعنػػػ  المحابػػػاة كيقػػػاؿ راوػػػا  ام حابػػػا  , كارتوػػػط ام اخػػػذ     

 .2وجر ف  اللغة تعن  مد اغصانهروكة كاستروط يعن  طلب الروكة, كاروط ال
 رفػت الروػكة بتعري ػات  ديػدة منهػا بانهػا :ر اتجػار المكظػؼ اك ثانيًا اصطالحًا:

اسػػػتغمله لكظي تػػػه  لػػػط النحػػػك المبػػػيف فػػػ  القػػػانكفراكه ر اتجػػػار المكظػػػؼ فػػػ  
ا ماؿ كظي ته  ف طريؽ ا ت اؽ م  صاحب الحاجة اك الت اهـ معه  لط تبكؿ 

ائػػدة اك  طيػػة نظيػػر اداء اك امتنػػاع  ػػف اداء يػػدخؿ فػػ  ما ر ػػه ا خيػػر مػػف ف
اما الدبتكرة كاةبة السػعدم فقػد  رفتهػا بأنهػا,  3نطاؽ كظي ته اك دائرة اختصاصه

ر متػػاجرة المكظػػؼ بسػػلطته لعمػػؿ وػػ ء اك امتنا ػػه  ػػف  مػػؿ يبػػكف داخػػؿ فػػ  
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كبػػػذلؾ يت ػػػل اف الروػػػكة فعػػػؿ يرتببػػػه مكظػػػؼ .4ر..........اختصػػػاا كظي تػػػه
بخدمػػػػة  امػػػػة  يتػػػػاجر بكظي تػػػػه, اك يسػػػػتغؿ السػػػػلطات الممنكحػػػػة لػػػػه اكمبلػػػػؼ 

  طيػػػة  اك بمقت ػػط هػػذ  الكظي ػػة, كذلػػؾ  نػػد  طلػػب لن سػػه اك لغيػػر  اك تبكلػػه
من عةن اك ميزةن اك ك دان بو ء مػف ذلػؾ مقابػؿ ادائػه  مػؿ مػف ا مػاؿ كظي تػه اك 

ريمة الروػكة امتنا ه  نه اك لإلخمؿ بكاجبات الكظي ة, كبذلؾ  تنطبؽ احباـ ج
 لػػط الوػػخا الػػػذم يعمػػؿ خػػػارج نطػػاؽ الكظي ػػػة كاف حصػػؿ  لػػػط مقابػػؿ لقػػػاء 

 تيامه باخمؿ بالعمؿ المبلؼ به اك امتن  ادائه. 
 الفرع النثاًي

 أركاى جرميت الرشوة: 
صػ ة الجػان  ةذ يتعػيف بجريمة الروكة  لط اربافو ةمةة: الكؿ يتعلؽ  تستند    

  امة.اف يبكف مكظ ااك مبل ا بخدمة 
 كالربف المادم: كهك الطلب اك القبكؿ اك الخذ. 

 .كالربف المعنكم اك القصد الجنائ 
 الركن األول: صفة الجاني: 

افتػػرض الموػػػرع العراتػػ  لقيػػػاـ جريمػػة الروػػػكة اف يبػػكف المرتوػػػ  مكظ ػػػا اك     
 مبل ان بخدمة  امة.
ؼ بخدمػػة  امػػة مػػف تػػانكف العقكبػػات العراتػػ  النافػػذ المبلػػ 19 كتػػد  رفػػت المػػادة

ربػػػػؿ مكظػػػػؼ اك مسػػػػتخدـ اك  امػػػػؿ انيطػػػػت بػػػػه مهمػػػػة  امػػػػة فػػػػ  خدمػػػػة هػػػػك 
الحبكمة كدكائرها الرسمية كوبه الرسمية كالمصالل التابعة لها المك ػك ة تحػت 
رتابتها كيومؿ ذلؾ رئػيس الجمهكريػة كنكابػه كالػكزراء كا  ػاء المجػالس النيابيػة 

بػػػراء ككبػػػمء الػػػدائنيف كالمصػػػ يف كا داريػػػة كالبلديػػػة بمػػػا يوػػػمؿ المحبمػػػيف كالخ
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كالحػػػػراس الق ػػػػائييف كا  ػػػػاء مجػػػػالس ادارة كمػػػػديرم كمسػػػػتخدم  المؤسسػػػػات 
كالوػػػربات كالجمعيػػػات كالمنظمػػػات كالمنوػػػمت التػػػ  تسػػػاهـ الحبكمػػػة اك احػػػدل 
دكائرها الرسمية اك وػبه الرسػمية فػ  مالهػا بنصػيب مػا بػأم صػ ة بانػت, ك لػط 

ك  يحػػكؿ دكف تطبيػػؽ  جر اك دكف اجػػر,العمػػـك بػػؿ مػػف يقػػـك بخدمػػة  امػػة بػػأ
احباـ هذا القانكف بحؽ المبلؼ بخدمة  امة انتهاء كظي ته اك خدمته متط كتػ  

 ال عؿ الجرم  اةناء تكافر ص ة مف هذ  الص اتر. 

 1991لعػػاـ  14امػػا تػػانكف ان ػػباط مػػكظ   الدكلػػة كالقطػػاع العػػاـ رتػػـ     
ةالةان بأنهربؿ وخا  هدت اليػه ة ظؼ ف  المادة ا كلط ال قر المعدؿ  رؼ المك 

بذلؾ   نبكف بصػدد ك كظي ة داخؿ ممؾ الكزارة اك الجهة غير المرتبطة بكزارةر 
 . 19جريمة روكة اذا باف الجان  ذا ص ة خارجة  ف نطاؽ المادة 

كمػػػػف نصػػػػ  المػػػػادتيف ا ػػػػم  يمبنػػػػأف نسػػػػتنتج ةمةػػػػة وػػػػركط لكصػػػػؼ الوػػػػخا 
 بالمكظؼ اك المبلؼ بخدمة  امة.

 ط األول: أن يساهم الشخص في العمل بمرفق عام.الشر 
أو  قائمةا بعمةل دائةم أو المكمف خدمة عامةة الشرط الثاني: أن يكون الموظف

 .مؤقت بأجر أو دون اجر
الجهةة الرسةمية المخولةة  ومةن بشةكل قةانونيالشرط الثالةث: أن يجةرت يعيينة  

 ذلك.ب
فػػ  الجػػان   كتػػت يجػػب اف تتػػكافر صػػ ة المكظػػؼ اك المبلػػؼ بخدمػػة  امػػة    

ارتباب الروكة. فالجريمة   تقـك ةذا لـ يبف الجػان  كتػت تيامهػه بال عػؿ المػادم 
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ذا تػػكافرت الصػػ ة كتػػت ارتبػػاب الجريمػػة  فيهػػا مكظ ػػا اكمبلػػؼ بخدمػػة  امػػة , كا 
 .5فم يوترط اف تستمر ةلط كتت ابتوافها اك رف  الد كل  نه

  يحػػكؿ دكف ا  تػػداد بالصػػ ة لػػذا فػػنف انتهػػاء الصػػ ة الكظي يػػة لم سػػبب     
مادامت الجريمة تد كتعت كتت التمت  بها ك  تنقط  صػ ة الكظي ػة العامػة بقيػاـ 

 المكظؼ بنجازته اك بكت ه  ف العمؿ طالما اف الص ة لـ تزؿ  نه. 
 الركن الثاني: المادت:

يتمةػػػػؿ الػػػػربف المػػػػادم فػػػػ  جريمػػػػة الروػػػػكة بارتبػػػػاب سػػػػلكؾ ةجرامػػػػ  معػػػػيف     
ك القبػػػػػكؿ اك الخػػػػػذر لتحقيػػػػػؽ غػػػػػرض معػػػػػيف, هػػػػػك المتػػػػػاجرة با مػػػػػاؿ )الطلػػػػػب ا

الكظي ػػػػػة اك )اداء  مػػػػػؿ مػػػػػف ا مػػػػػاؿ الكظي ػػػػػة اك ا متنػػػػػاع  نػػػػػه اك ا خػػػػػمؿ 
 بكاجباتهار.

 6ك صكرالربف المػادم نػا  ليهػا الموػرع العراتػ   لػط سػبيؿ الحصػر  المةػاؿ
 .الطمب-1كه  بما يات :  

بػأف يقػدـ لػه  7ؼ بسػؤاؿ صػاحب الحاجػةيت مف الطلب معنط مبادرة المكظ    
 طيػػػة اك من عػػػة اك ميػػػزة اك ك ػػػدا بهػػػا , بمقابػػػؿ لقيامػػػه بعمػػػؿ اك امتنا ػػػه  ػػػف 
 مػػػػػؿ  اك اخػػػػػمؿ بكاجباتػػػػػه الكظي يػػػػػة, فالطلػػػػػب هػػػػػك التعبيػػػػػر  ػػػػػف اتجػػػػػا  ارادة 
المكظػػؼ للمتػػاجرة بأ مالػػػه الكظي يػػة , كالطلػػػب هػػك اخطػػر انػػػكاع صػػكر الػػػربف 

ف المكظػؼ بطلبػه الوخصػ  يبػكف هػك البػاد  بعػرض المادم لجريمة الروػكة  
خدمػػة معينػػة لقػػاء مقابػػؿ يحصػػؿ  ليػػه كتتحقػػؽ الجريمػػة دكف اوػػتراط اسػػتجابة 

 صاحب المصلحة اك الحاجة
  .قبولال-2
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كفقان لنصكا جريمة الروكة فانها تتحقػؽ  اذا تبػؿ المكظػؼ ك ػدا بالحصػكؿ    
لراوػػ  لمػػا ك ػػد بػػه,فالمكظؼ  لػػط  طيػػة اك من عػػة اك ميػػزة دكف اوػػتراط تن يػػذ ا

ب عله يبكف تد تاجر بأ ماؿ كظي ته كهػذ  هػ   لػة التجػريـ. ك  يوػترط القػانكف 
ف  العرض كالطلػب وػبم معينػا فقػد يحصػمف بػالقكؿ اك البتابػة اك بأيػة كسػيلة 
اخػػػرل مػػػف كسػػػائؿ التعبيػػػر با وػػػارة اك ا يمػػػاء, كبمػػػا يحصػػػؿ القبػػػكؿ صػػػراحة 

 يست اد مف سبكت المكظؼ  لط انػه تبػكؿ,تد  اذ  يمبف اف يق  بصكرة  منية
بيػػد انػػه يوػػترط فػػ  القبػػكؿ اف يبػػكف جديا,كبػػذلؾ   يعػػد مرتوػػيا المكظػػؼ الػػذم 

 تظاهر بقبكؿ العرض بقصد تسهيؿ القبض  لط العارض.
 .األخذ -3

هػك التنػاكؿ ال ػكرم للعطيػة اك الميػزة اك ك  يق  الػربف المػادم بصػكرة ا خػذ ,    
صػػكرة هػػذ  تبػػكف الروػػكة معجلػػة , كبوػػبؿ  ػػاـ تقػػ  جريمػػة الروػػكة كبال المن عػػة

بهذ  الصكرة, كبمقت اها يحصؿ المرتوػ   لػط ةمنػا معجػم لقػاء تيامػه بالعمػؿ 
 اك ا متناع  نه اك ا خمؿ بكاجباته الكظي ة.

 المكافأة الالحقة:-4
لمػدة ركتبكف العقكبة السجف  307مف المادة  2نا المورع العرات  ف  ال قرة  

 تزيػد  لػػط سػػب  سػنكات اك بػػالحبس اذا حصػػؿ الطلػب اك القبػػكؿ اك ا خػػذ بعػػد 
اداء العمػػؿ اك ا متنػػاع  نػػه اك بعػػد ا خػػمؿ بكاجبػػات الكظي ػػة بقصػػد المبافػػأة 

  لط ماكت  مف ذلؾر.
كالسػػبب فػػ  تخ يػػؼ العقكبػػة فػػ  حالػػة المبافػػأة المحقػػة انهػػا   تت ػػمف ات ػػػاؽ 

لمصػػلحة اك الحاجػػة , لػػذا يتطلػػب لقيػػاـ جريمػػة سػػابؽ بػػيف المكظػػؼ كصػػاحب ا
الروػػكة اف يقػػ  القبػػكؿ  لػػط العطيػػة اك الميػػزة اك المن عػػة دكف ات ػػاؽ مسػػبؽ بػػيف 

 الراو  كالمرتو . 
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كمػف الجػػدير بالػذبر  اف المقابػػؿ الػػذم يحصػؿ  ليػػه المكظػؼ المرتوػػ  تػػد      
ة يحصػؿ  ليهػا يبػكف مػف تبيػؿ العطيػة اك المن عػة اكالميػزة كبوػبؿ  ػاـ بػؿ فائػد

المرتو  اك الوخا الذم  ينه لذلؾ, اك  لـ ككافؽ  ليه  سكاء ابانػت ماديػة, 
 اكمعنكية.  

 الركن المعنوت: الركن الثالث
 قصد المريشي: -1

 بمػػا اف جريمػػة الروػػكة جريمػػة  مديػػة  لػػذا يتكجػػب تػػكافر فيهػػا القصػػد الجرمػػ .  
ك المن عػػة اك الميػػزة اك كيتمةػػؿ باتجػػا  ارادة المكظػػؼ الػػط طلػػب اك اخػػذ العطيػػة ا

تبكؿ الك د بها , كف م  ف ذلؾ يجب اف يعلـ المكظؼ بػأف العطيػة التػ  اراد 
الحصكؿ  ليها ماه  ا  مقابؿ العمؿ اك ا متناع  ػف  مػؿ يػدخؿ فػ  كظي تػه 
اك يز ـ اكيعتقػد خطػأ انػه داخػؿ فيهػا, كاذا انت ػط هػذا العلػـ بػأف يعتقػد المكظػؼ 

كيػرل جانػب .مػة اخػر فبهػذ  الحالػة ينت ػ  القصػد الجرمػ انه يتسلـ دينا له فػ  ذ
انػػه يجػػب اف يتػػكافر لػػدل المرتوػػ  نيػػة ةجراميػػة خاصػػة, كلبػػف الػػرام  8مػػف ال قػػه

 الغالب ف  ال قه يبت   بتكافر بالقصد الجرم  العاـ فحسب.
   قصد الراشي-2

الراوػػػ  هػػػك صػػػاحب المصػػػلحة اك الحاجػػػة ,كهػػػك الػػػذم يعطػػػ  اك يعػػػرض      
 لط المكظؼ) طية , ميزة , من عة ك د بهاركيجب اف تتجه ارادتػه الػط  المقابؿ

 حمؿ المكظؼ  لط اداء  مؿ اك ا متناع  نه اكا خمؿ بأ ماؿ كظي ته.  
  9عقوبة الرشوة: 

 :مريشيأوال: عقوبة ال
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مػػف تػػانكف العقكبػػات العراتػػ  النافػػذ المرتوػػ  بالسػػجف اك   307 اتبػػت المػػادة  
كاء كتعػت جريمػة الروػكة فػ  صػكرة القيػاـ بعمػؿ اك ا متنػاع الحبس كالغرامة ,سػ

 نػػه اك ا خػػمؿ بكاجبػػات الكظي ػػة كسػػكاء ابػػاف الطلػػب اك ا خػػذ اك القبػػكؿ تبػػؿ 
القيػػاـ  ال عػػؿ ا جرامػػ  اـ بعػػد  كسػػكاء ابػػاف المكظػػؼ مخػػتا بالعمػػؿ الػػكظي   

بمصػػػػادرة  314اك ز ػػػػـ اك ا تقػػػػد خطػػػػأ انػػػػه مػػػػف اختصاصػػػػه ,كتكجػػػػب المػػػػادة 
 لعطية الت  حصؿ  ليها المكظؼ اك المبلؼ بخدمة  امة.ا

  :والوسيط  ثانيا عقوبة الراشي
مػػف تػػانكف العقكبػػات العراتػػ  النافػػذ الراوػػ  بأنػػه ر بػػؿ مػػف  310 رفػػت المػػادة   

تػػدـ اك  ػػرض اك ك ػػد بػػأف يعطػػ  لمكظػػؼ اك مبلػػؼ بخدمػػة وػػيئا ممػػا نصػػت 
الكسػػاطة لػػدل الراوػػ  اك ر امػػا الكسػػيط فهػػكر بػػؿ مػػف تػػدخؿ ب308 ليػػه المػػادة 

المرتوػػ  لعػػرض روػػكة اك لطلبهػػا اك لقبكلهػػا اك لخذهاركنصػػت  لػػط اف يعاتػػب 
 .الراو  كالكسيط بالعقكبة المقررة للمرتو 

 ا: حاالت اإلعفاء من العقاب في جريمة الرشوة.ثالث
 لػػط حػػالتيف يمتنػػ  فيهمػػا العقػػاب  لػػط جريمػػة الروػػكة   311نصػػت المػػادة     

ديػػػه الجػػػان  مػػػف خدمػػػة تسػػػا د  لػػػط بوػػػؼ الجريمػػػة , كالتعريػػػؼ نظػػػرا لمػػػا يؤ 
ب ا لها اك ةةباتها  د . كيقتصر نطاؽ الوخاا الػذيف يتمتعػكف با   ػاء مػف 
العقػػػاب الراوػػػ  كالكسػػػيط دكف غيرهمػػػا مػػػف اطػػػراؼ الجريمػػػة. اذ يع ػػػط الراوػػػ  

ريمػة اك كالكسيط مف العقكبة ةذا بادر بأبمغ السلطات الق ائية اك ا داريػة بالج
 ا ترؼ بها تبؿ اتصاؿ المحبمة بالد كل. 

 السمطات بالجريمة بالغإالمبادرة بالحالة األولى: 
يتمتػػ  الراوػػ  اك الكسػػيط با   ػػاء مػػف العقكبػػة ةذا ابلػػض السػػلطات  الق ػػائية اك 
ا داريػػة بالجريمػػة. كال ػػرض فػػ  هػػذ  الحالػػة اف الجريمػػة تػػد كتعػػت, ة  انهػػا   
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ف, فيبػػكف لهػػذا التبليػػض ف ػػؿ تمبػػيف السػػلطات مػػف بوػػؼ زالػػت فػػ  طػػ  البتمػػا
 الجريمة.

 : الحالة الثانية : االعيراف بالجريمة
فػػػ  هػػػذ  الحالػػػة يجػػػب  لػػػط المعتػػػرؼ اف يبػػػكف صػػػادتا ك بػػػامم يعطػػػ  جميػػػ  
كتائ  الروكة الت  ارتببها الراو  اك الكسيط دكف نقا اك تحريػؼ . لبػف يجػب 

 بمة بالد كل.اف يبكف ا  تراؼ تبؿ اتصاؿ المح
 : حالة يخفيف العقوبةرابعا:

بالػػد كل  اذا بػػاف ا بػػمغ  ػػف الجريمػػة اك ا  تػػراؼ بهػػا بعػػد ا تصػػاؿ المحبمػػة
مػف تػانكف  311كتبؿ انتهاء المحابمة فيعد ذلؾ  ذرا مخ  ا حسػب نػا المػادة 

 العقكبات العرات  النافذ.
 املطلب النثاًي

 اجلرائن املتعلقت بالرشوة
 لقة بالروكة ه :الجرائـ المتع 
  أو مكمف بخدمة عامة الزعم بالرشوة لموظفاواًل:

 ثانيًا:االسيفادة من جريمة رشوة

 عرض الرشوة دون قبولهاثالثًا:

 ك سكؼ نتطرؽ فيما يل  لبؿ حالة  لط حدة:
 الزعم بالرشوة لموظف  اك :

تػػػد يقػػػـك وػػػخا بأخػػػذ  طيػػػة اك ميػػػزة اك من عػػػة مػػػد يان اف مػػػا اخػػػذ  هػػػك روػػػكة 
ظؼ اك مبلؼ بخدمة  امػة بػةمف لقيػاـ ا خيػر بعمػؿ اك امتنا ػه  ػف  مػؿ لمك 

اك ا خػػػػمؿ بكاجباتػػػػه الكظي يػػػػة , لمػػػػا اف هػػػػذا المػػػػد   اك الػػػػزا ـ لديػػػػه النيػػػػة 
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با حت اض لن سػه بمػا حصػؿ  ليػه كهػذ  الجريمػة ليسػت روػكة ك جريمػة  ػرض 
بؿ مف طلػب بقكلهار  -1فقرة  312الروكة بؿ جريمة اخرل نصت  ليها المادة 

اك اخذ  طية اك من عة اك ميزة بز ـ انها روكة لمكظػؼ اك مبلػؼ بخدمػة  امػة 
 كهك ينكم ا حت اض بها لن سهر.

 :االسيفادة من جريمة رشوة ثانيا:
مػػف تػػانكف العقكبػػات  لػػط افر يعاتػػب  بػػالحبس  312مػػف المػػادة  2تػػنا ال قػػرة 

ئان مػػف ذلػػؾ مػػ   لمػػه بػػؿ وػػخا اخػػذ العطيػػة اك الميػػزة اك المن عػػة اك تبػػؿ وػػي
بسببه كلك لـ يبػف المكظػؼ اك المبلػؼ بخدمػة  امػة المقصػكد بالروػكة تػد  ينػه 
اك تد  لـ به مما لـ يبف كسيطان فػ  الروػكةر كيت ػل مػف هػذ  ال قػرة اف الموػرع 
تػػد نػػا  لػػط جريمػػة خاصػػة لبنهػػا تػػربط بجريمػػة الروػػكة كييوػػتىرط لتحقػػؽ هػػذ  

ف يبكف الوخا الػذم اخػذ العطيػة اك الميػزة مة اف تق  جريمة روكة , ك االجري
الػذم مػف اجلػه اخػذ  اك المن عة اك الك د بو ء منها  المان بػأف مايأخػذ  بالسػبب

العطيػػة اك .........الػػى حتػػط لػػك لػػـ يبػػف المرتوػػ  تػػد  ينػػه اك  لػػـ بػػه ا  اذا 
 باف كسيطا فيعاتب بعقكبة الكسيط كالذم ه   قكبة الراو .

  ون قبولها:عرض الرشوة دثالثًا:
مػػف تػػانكف العقكبػػات  لػػط افريعاتػػب بػػالحبس اك الغرامػػة بػػؿ  313تػػنا المػػادة 

مف  رض روكة  لط مكظؼ اك مبلؼ بخدمة  امة كلـ تقبؿ منهر لذا فأف هذ  
المكظػػػؼ اك  الجريمػػػة تتحقػػػؽ بتػػػكافر  نصػػػريف ,  اكلهمػػػا  ػػػرض الروػػػكة  لػػػط

هػػذ  الجريمػػة اف يبػػكف   المبلػػؼ بخدمػػة  امػػة ك ةانيهمػػا  ػػدـ تبكلها,كيوػػترط فػػ 
 رض الروكة  لط المكظؼ اك المبلؼ بخدمة  امة هػك مقابػؿ  اداء العمػؿ اك 
ا متناع  نه ,  اك ا خمؿ بالكاجبات الكظي ية , كهك مػا يتطلبػه القػانكف لكتػكع 

 جريمة الروكة . 
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كتعد هذ  الجريمة جريمة خاصة نا  ليها المورع العراتػ  لنػه اخػذ بالمػذهب 
كاحػػدة كالراوػػ  وػػريؾ فػػ  الجريمػػة 10رل اف جريمػػة الروػػكة هػػ  جريمػػة الػػذم يػػ

كيستمد اجرامه مف المرتوػ  لػذلؾ نػا  لػط هػذ  الجريمػة الخاصػة تمفيػا لعػدـ 
معاتبػػػة الوػػػخا الػػػذم يعػػػرض الروػػػكة كيرف ػػػها المكظػػػؼ اك المبلػػػؼ بخدمػػػة 

  امة.
وامم فػ   ان منهج هجتد انت لجزائ  العرات  اف المورع ايت ل  مماذكر سمفاً    
منػػػ  ك  المصػػػلحة العامػػػةحمايػػػة مػػػف اجػػػؿ بافػػػة  ريـ صػػػكر ك افعػػػاؿ الروػػػكةتجػػػ

لف المكظػػػؼ يمةػػػؿ الدكلػػػة كهػػػك مػػػؤتمف  لػػػط المػػػاؿ  بالكظي ػػػة العامػػػة  المتػػػاجرة
 العاـ كمن  حا ت ال ساد الت  ثةار مدمرة للمجتم  كالدكلة .

ـر الروػػػكة فػػػ  كمهمػػػا يبػػػف مػػػف امػػػر فانػػػه يمحػػػظ بػػػأف الموػػػرع العراتػػػ  لػػػـ يجػػػ  
القطاع الخاا  لط الرغـ مف اهمية هذا القطاع ف  الدكلة سكاء اباف ذلؾ فػ  
الكظػػائؼ الخاصػػة الصػػغيرة اك فػػ  الوػػربات الخاصػػة الببػػرل كيعػػد هػػذا ا مػػر 
نقصػػان فػػ  التوػػري  كيجػػب تمفيػػه  لمػػا اف العػػراؽ صػػادؽ  لػػط ا ت اتيػػة الدكليػػة 

كهػػذ  ا ت اتيػػة الزمػػت الػػدكؿ   2007 ػػاـ  2003لمبافحػػة ال سػػاد الصػػادرة  ػػاـ 
التػػػ  صػػػادتت  ليهػػػا اف تعػػػدؿ توػػػريعاتها الجزائيػػػة كفقػػػا لهػػػا كانهػػػا نصػػػت  لػػػط 

  ركرة تجريـ الروكة ف  القطاع الخاا.  كهذا ماسنتاكله بالبحث  حقان.
 املبحث النثاًي

 جرميت الرشوة يف االتفاقيت الدوليت ملكافحت الفساد
كالمدمرة  نتوار ظاهرة جريمػة الروػكة بكصػ ها احػدل نتيجةن لآلةار الخطيرة     

فػػ  جميػػ  دكؿ العػػالـ بػػؿ اف بعػػض مظاهرهػػا انتقػػؿ  صػػكر ال سػػاد التػػ  انتوػػرت
ةلػػػط بعػػػض لجػػػاف المػػػـ المتحػػػدة حينمػػػا اسػػػاءت التصػػػرؼ فػػػ  م ػػػمكف حتػػػط 
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العراتػػػ  ,فقػػػد  ػػػـز المجتمػػػ  الػػػدكل   لػػػط  ات اتيػػػة الػػػن ط مقابػػػؿ الغػػػذاء كالػػػدكاء
لظػػاهرة كبوػػتط الطػػرؽ ,لػػذلؾ سػػار ت البةيػػر مػػف دكؿ العػػالـ  لػػط محاربػػة هػػذ  ا

سػػػف ا ت اتيػػػات كالمعاهػػػدات الدكليػػػة التػػػ  تجػػػـر ارتبػػػاب جريمػػػة الروػػػكة كببافػػػة 
 1996 لعػاـ ا مريبية لمبافحة ال ساد .ات اتية الدكؿصكرها كمف هذ  ا ت اتيات

. كاهػـ ا ت اتيػات  2003 لعػاـ ات اتية ا تحاد ا فريق  لمن  ال ساد كمحاربتػه, ك 
 2003الدكليػػة الصػػادرة بهػػذا  الوػػأف هػػ  ا ت اتيػػة الدكليػػة لمبافحػػة ال سػػاد لعػػاـ 

بكصػػ ها صػػادرة  ػػف منظمػػة ا مػػـ المتحػػدة بمػػا اف بلػػدنا العػػراؽ صػػادؽ  ليهػػا 
 لذلؾ ستبكف هذ  ا ت اتية مك كع بحةنا ف  هذا المبحث. 2007 اـ 

لػذلؾ  لمبافحػة ال سػاد  الدكليػة   ا ت اتيػةالروكة ف جريمة هك كبما اف مك ك نا
سيقسػػػػـ هػػػػذا المبحػػػػث الػػػػط ةمةػػػػة مطالػػػػب ا كؿ يتطػػػػرؽ الػػػػط روػػػػكة المػػػػكظ يف 
العمػكمييف كالةػان   يبحػث روػكة المػكظ يف ا جانػب امػا المطلػب الةالػث فيتنػاكؿ 

   الروكة ف  القطاع الخاا كهك محكرموبلة البحث كبما يأت :
 فني العووهيني الوطٌينياملطلب األول: رشوة املوظ 

 فػػػ ك ال صػػػؿ الةالػػػث مػػػف ات اتيػػػه ا مػػػـ المتحػػػدة لمبافحػػػة ال سػػػاد   ػػػالج 
ت نصػجريمة الروكة التػ  يرتببهػا المكظػؼ العمػكم  الػكطن , حيػث  15المادة 

تعتمػػد بػػؿ دكلػػة طػػرؼ مػػا تػػد يلػػـز مػػف تػػدابير توػػريعية كتػػدابير اخػػرل  لػػط اف ر
  مدان.لتجريـ الفعاؿ التالية  ندما ترتبب 

زية غيػر مسػتحقة اك  ر ػها  ليػه اك منحػه ةياهػا م) ا ر ك د مكظؼ  مكم  ب
بوػػبؿ مباوػػر اك غيػػر مباوػػر, سػػكاء لصػػالل المكظػػؼ ن سػػه اك لصػػالل وػػخا 
اك بيػػاف ثخػػر, لبػػ  يقػػـك ذلػػؾ المكظػػؼ ب عػػؿ مػػا اك يمتنػػ   ػػف القيػػاـ ب عػػؿ مػػا 

  ليه مف اداء كاجباته الرسمية.
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وػر, مزيػة غيػر تبكله بوبؿ مباور اك غيػر مبا )بر التماس مكظؼ  مكم  اك
سػػػكاء لصػػػالل المكظػػػؼ ن سػػػه اك لصػػػالل وػػػخا اك بيػػػاف اخػػػر, لبػػػ   مسػػػتحقة

 ف القياـ ب عؿ مػا لػدل اداء كاجباتػه الرسػمية  يقـك ذلؾ المكظؼ ب عؿ اك يمتن 
ام وػػخا -1 فقػػرة ا ر  2لمػػادة فػػ  ا  رفػػت المكظػػؼ العػػاـ ربمػػا اف ا ت اتيػػة
يعان اك تن يذيان اك ةداريان اك ت ائيان لدل دكلػة طػرؼ سػكاء ابػاف يوغؿ منصبان تور 

مػػػدفكع الجػػػر بصػػػرؼ ع ا جػػػر اـ غيػػػر ك معينػػػان اك منتخبػػػان دائمػػػان اك مؤتتػػػان مػػػدف
بمػا  ام وػخا اخػر يػؤدم كظي ػة  مكميػة-2,ذلػؾ الوػخا النظر  ف اتدمية

تعريػؼ حسػب ال نوأة  مكمية اك يقدـ خدمػة  مكميػةف  ذلؾ الصالل العاـ اك م
مطبػػػؽ فػػػ  المجػػػاؿ الػػػكارد فػػػ  القػػػانكف الػػػداخل  للدكلػػػة الطػػػرؼ حسػػػب مػػػا هػػػك 

ام وػػخا اخػػر معػػرؼ بأنػػػه -3القػػانكن  ذم الصػػلة لػػدل تلػػؾ الػػػدكلط الطػػرؼ
انػه لغػراض بعػض التػدابير  مكظؼ  اـ ف  القانكف الداخل  للدكلة الطػرؼ بيػد

تعبيػػػر يقصػػػد ب فػػػ  ال صػػػؿ الةػػػان  مػػػف هػػػذ  ا ت اتيػػػه يجػػػكز اف المعينػػػة الػػػكاردة
حسػػب  مكظػػؼ  ػػاـ ام وػػخا يػػؤدم كظي ػػة  مكميػػة اك يقػػدـ خدمػػة  مكميػػة

التعريػػؼ الػػكارد فػػ  القػػانكف الػػداخل  للطػػرؼ كحسػػب مػػا هػػك مطبػػؽ فػػ  المجػػاؿ 
 المعنط مف تانكف تلؾ الدكلة الطرؼ.

مف ا ت اتية يت ل انها تجـر الروكة  15المادة مف خمؿ التدتيؽ ف  ك  
اـ ف  الدكلة كجدير بالذبر اف هذ  الصكرة مف جرائـ الت  يرتببها مكظؼ  

الروكة تد  الجها المورع العرات  كبوبؿ و م صؿ بما راينا سل ان ف  المبحث 
  ا كؿ.

مف  كسعت فيما يتعلؽ بتعريؼ المكظؼ العاـ فيمحظ اف ا ت اتية ك 
مف اجؿ الحد مف انتوار هذ  الجريمة كهذا ما فعله م هـك المكظؼ العاـ 
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النافذ  ندما  رؼ المبلؼ  ر مف تانكف العقكبات19المادة ) ف  المورع العرات 
 بخدمة  امة.

 املطلب النثاًي
رشوة املوظفني العووهيني االجاًب وهوظفي املؤسساث الدوليت 

 العووهيت
مف ا ت اتية المكظؼ العمكم  ا جنب   2)بر مف المادة   رفت ال قرة 

بلد لدل  يان ئيعان اك تن يذيان اك ةداريان اك ت اام وخا يوغؿ منصبان تور  بأنهر
لصالل  اـ منتخبان كام وخا يمارس كظي ة  مكمية اجنب  سكاء اباف معينان 
 .لصالل جهاز  مكم  اك منوأة  مكميةبلد اجنب  بما ف  ذلؾ 

ذاتها  لط افر يقصد بتعبير مكظؼ مؤسسة المادة  مف نصت ال قرة )جر ك
هذا مف  مؤسسةه  مستخدـ مدن  دكل  اك ام وخا تأذف له دكلية  مكمية

 القبيؿ بأف يتصرؼ نيابه  نهار.
المكظ يف العمكمييف الجانب  ةروك فقد  الجت مك كع  16اما المادة  

تعتمد بؿ دكلة -1اذ نصت  لط افر  كمكظ   المؤسسات الدكلية العمكمية.
 جريـ القياـ  مدا, بك دكتدابير اخرل لت طرؼ ما تد يلـز مف تدابير توريعية

مكمية بمزية غير مستحقة دكليه   مكظؼ  مكم  اجبن  اك مكظ   مؤسسة
اها, بوبؿ مباور اك غير مباور, سكاء لصالل اك  ر ها  ليه اك منحه ةي

المكظؼ ن سه اك لصالل وخا اك بياف اخر, لب  يقـك ذلؾ المكظؼ ب عؿ 
باته الرسمية مف اجؿ الحصكؿ ما لدل ثداء كاج ما اك يمتن   ف القياـ ب عؿو 

اخرل اك ا حت اظ اك ا حت اظ  رية اك ام مزية غير مستحقةتجا  لط من عة
تنظر بؿ دكلة طرؼ ف   -2بتصريؼ ا  ماؿ التجاريه الدكلية بها فيها يتعلؽ 

تياـ مكظ    ريـماد ما تد يلـز مف تدابير توريعية كتدابير اخرل لتجة ت
 مدان, بوبؿ مباور اك  ؤسسة دكلية  مكمية مكم  اجنب  اك مكظؼ ف  م
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سكاء لصالل المكظ   ن سه  بكؿ مزية غير مستحقةغير مباور بالتماس اك ت
اك لصالل وخا اك بياف اخر, لب  يقـك ذلؾ المكظؼ ب عؿ ما اك يمتن   ف 

 .ب عؿ ما لدل اداء كاجباته الرسميةالقياـ 
ة الروكة الت  مهما يبف مف و  ء فنف ا ختمؼ ف  صكرة جريمك  

 يرد ف  ص ة 16مف ا ت اتية  ف تلؾ الت   الجتها المادة  15ذبرتها المادة 
اف المرتو  ف  المادة  حيف ف  مرتو  , اذ يوترط اف يبكف مكظ ان  مكميان ال

 المكظؼ العاـ ا جنب  اك المكظؼ الدكل . هك بؿ مف تتكافر فيه ص ة 16
ف   11كالدكلييف ا جانب مكمييف وؾ اف ة افة مساءلة المكظ يف العك  
لما هك حاصؿ ف  الكتت  قترفك  مف جرائـ الروكة اتط استجابةما يةمبانية 

المؤسسات الدكلية كالدكؿ  ابؾ كتداخؿ العمتات كالنوطة بيفالحا ر مف تو
 .ا تتصادية الدكلية كغيرها مف ناحية كبيف المؤسسات

لعمج فقد نصت المادة السابعة ك استنادان الط مبدا اف الكتاية خير مف ا 
ككفقان للمباد    ت اتيةبؿ دكلة طرؼ ف  امف ا ت اتية  لط مايأت  :رتسعط 

 ا تماد كترسيى كتد يـ نظـ لتكظيؼساسية لنظامها القانكن  الط  ا
منتخبيف  ند الف كغيرهـ مف المكظ يف العمكمييف غير يالمستخدميف المدني

 -ائهـ كترتيتهـ كاحالتهـ  لط التقا د كتتسـ بأنها.ا تت اء كاستخدامهـ كاستبقا
ية مةؿ الجدارة كا نصاؼ تقـك  لط مباد  الب اءة كالو افية كالمعايير المك ك 

 ختيار كتدريب افراد لتكل   توتمؿ  لط ةجراءات مناسبة -كالهلية,ب
ك ماف تناكبهـ  ة لل ساد بص ة خاصةالتط تعتبر  ر  المناصب العمكمية

 لمناصب  ند ا تت اء. لط ا
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توج   لط تقديـ اجكر بافية كك   جداكؿ اجكر منص ة م  -ج 
 .ك ا تتصادم للدكلة الطرؼ المعنيةمستكل النم مرا اة

اكلئؾ المكظ يف  توجي   لط ك   برامج تعليمية كتدريبة لتمبيف -د 
, لمورؼ كالسليـ للكظائؼ العمكميةمف الكفاء بمتطلبات ا داء الصحيل كا

تكفير لهـ التدريب المتخصا كالمناسب مف اجؿ اذباء ك يهـ بمخاطر ك 
رامج الط مدكنات اك ال ساد الممزمة لداء كظائ هـ كيجكز اف توير هذ  الب

 ف  المجا ت التط تنطبؽ  ليها. معايير سلكبية
دارية مناسبةتنظر بؿ دكلة طرؼ اي ان ف  ا تماد تدابير توريع -2 ما ب ية كا 

الداخل  لك    ككفقان للمباد  الساسية لقانكنها هداؼ هذ  ا ت اتيةيتكافؽ م  ا
 كانتخاب واغليها. ويل للمناصب العمكميةر معايير تتعلؽ بالت

لمناسبة اكا دارية  ي ان ف  اتخاذ التدابير التوريعيةتنظر بؿ دكلة طرؼ ا -3
ها الداخل , ككفقان للمباد  الساسية لقانكن ةبما يتسؽ م  اهداؼ هذ  ا ت اتي
ت  نتخاب واغل  المناصب العمكمية كف  لتعزيز الو افية ف  تمكيؿ الترويحا

 حيةما انبطؽ الحاؿ. تمكيؿ الحزاب السياسية
تسعط بؿ دكلة طرؼ, كفقان للمبادلء الساسية لقانكنها الداخلط ةلط  -4

 ة تماد كترسيى كتد يـ نظـ تعزيز الو افية كتمن  ت ارب المصالل.
 

 لب النثالثاملط
 الرشوة فى القطاع اخلاص

خذ بؿ دكلة طرؼ كفقان مـ المتحدة لمبافحة ال ساد اف تأةت اتية ا نصت     
 رض  قكبات لمبادئها اساسية تدابير لمن   لكع القطاع الخاا فط ال ساد كت

  لط  دـ امتةاؿ لهذ  التدابير . متناسبة كفعالة كراد ة
  لط: ت اتية مف ا 12كتد نصت المادة 
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تتخذ بؿ دكلة طرؼ كفقان للمبادلء الساسية لقانكنها الداخلط,  -1
تدابير لمن   لكع القطاع الخاا فط ال ساد كلتعزيز معايير 
المحاسبة كمراجعة الحسابات فط القطاع الخاا كت رض  ند 

نائية تبكف فعالة كمتناسبة التت اء  قكبات مدنية اك ةدارية اك ج
 ؿ لهذ  التدابير. لط  دـ المتةا كراد ة

 يجكز اف تت مف التدابير الرامية ةلط تحقيؽ هذ  الغايات مايلط: -2
تعزيز التعاكف بيف اجهزة ان اذ القانكف كبيانات القطاع الخاا  - ا

 ذات الصلة.

جراءات تستهدؼ صكف نزاهة بيانات  - ب العمؿ  لط ك   معايير كا 
ؾ مف ك   مدكنات تكا د سلك  الخاا ذات الصلة, بما فط ذلؾالقطاع 

اجؿ تياـ المنومت التجارية كجمي  المهف ذات الصلة بممارسة انوطتها 
 لط كجه صحيل كمورؼ كسليـ كمن  ت ارب المصالل كمف اجؿ تركيج 
استخداـ الممارسات التجارية الحسنة بيف المنومت التجارية كفط العمتات 

 التعاتدية بيف تلؾ المنومت كالدكلة.
نات القطاع الخاا, بما فط ذلؾ ةتخاذ تدابير تعزيز الو افية بيف بيا -جػ

 ند ا تت اء بوأف هكية الوخصيات ا  تبارية كالطبيعية ال العة فط 
دارة الوربات.  ةنواء كا 

من  ةساءة استخداـ ا جراءات التط تنظـ نواط بيانات القطاع الخاا  -د
لطات بما فط ذلؾ ا جراءات المتعلقة با  انات كالرخا التط تمنحها الس

 العمكمية ل نوطة التجارية.
من  ت ارب المصالل ب رض تيكد, حسب ا تت اء كل ترة زمنية  -هػ

معقكلة  لط ممارسة المكظ يف العمكمييف السابقيف انوطة مهنية اك  لط 
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 مؿ المكظ يف العمكمييف ف  القطاع الخاا بعد استقالتهـ اك تقا دهـ , 
مؿ صلة مباورة بالكظائؼ التط  ندما تبكف لتلؾ ا نوطة اك ذلؾ الع

 تك ها اكلئؾ المكظ كف العمكمييف اك اورفكا  ليها اةناء مدة خدمتهـ. 
 ماف اف تبكف لدل منوات القطاع الخاا, م  اخذ بنيتها كحجمها  -ك

تسا د  لط من   بعيف ا  تبار,  كابط بافية لمراجعة الحسابات داخليا
ت القطاع الخاا سابات منومافعاؿ ال ساد كبو ها ك ماف اف تبكف ح

هذ  كبياناتها المالية المزمة خا عة  جراءات مراجعة حسابات كتصديؽ 
 ممئمة. 

بغية من  ال ساد تتخذ بؿ دكلة طرؼ ماتد يلـز مف تدابير كفقا لقكانينها  -3
الداخلية كلكائحها المتعلقة بمسؾ الدفاتر كالسجمت, كالبوؼ  ف البيانات 

المحاسبة كمراجعة الحسابات, لمن  القياـ با فعاؿ التالية  المالية, كمعايير
 بغرض ارتباب ال مف ا فعاؿ المجرمة كفقا لهذ  ا ت اتية. 

 انواء حسابات خارج الدفاتر. -ا
تبينها بصكرة  اف اجراء معاممت دكف تدكينها ف  الدفاتر اك دكف -ب

  .كافية
 تسجيؿ ن قات كهمية. -ج
 تبيف غر ها  لط الكجه الصحيل. اف ة دكفتيد التزامات مالي -د
 ة.استخداـ مستندات زائ  -ق
 ا تمؼ المتعمد لمستندات المحاسبة تبؿ المك د الذم ي ر ه القانكف. -ك
باتتطاع ن قات التط تمةؿ الرواكل مف الك اء   لط بؿ دكلة ا  تسمل -4

 16ك 15ه  مف ارباف افعاؿ المجرمة كفقا للمادة  ال ريب   ف الرواكل
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مف هذ  ا ت اتية كبذلؾ  ند ا تت اء سائر الن قات المتببدة ف  تعزيز 
 السلكؾ ال ساد.

ف ا ت اتية جرمت هذا الروكة ف  القطاع الخاا فا جريمةب كفيما يتعلؽ
تنظر بؿ دكلة طرؼ ف  مف ا ت اتية  لط افر  21ال عؿ, اذ نصت المادة 

كتدابير اخرل لتجريـ ا فعاؿ التالية  ا تمادها ما تد يلـز مف تدابير توريعية
 , ك ندما تربتب  مدا اةناء مزاكلة انوطة اتتصادية اك مالية اك تجارية.

ك د ام وخا يدير بيانا تابعا للقطاع الخاا, اك يعمؿ لديه بأم  - ا
ص ة بمزية غير مستحقة اك  ر ها  ليه اك منحه اياها, بوبؿ 

ن سه اك لصالل مباور اك غير مباور, سكاء لصالل الوخا 
وخا ثخر, لب  يقـك ذلؾ الوخا ب عؿ ما اك يمتن   ف القياـ 

 ب عؿ ما مما يوبؿ اخم  بكاجباته.
التماس ال وخا يدير بيانا تابعا للقطاع الخاا, اك يعمؿ لديه  - ب

بأم ص ة اك تبكله بوبؿ مباور اك غير مباور, مزية غير 
خر, لب  مستحقة, سكاء لصالل الوخا ن سه اك لصالل وخا ا

 يقـك ذلؾ الوخا ب عؿ ما مما يوبؿ اخم  بكاجباته.
جريمػػػة الروػػػكة فػػػ  نطػػػاؽ كبمػػػا اف القػػػانكف الجزائػػػ  العراتػػػ  لػػػـ يعػػػالج  

قطاع الخاا ك لط الرغـ مف اف العراؽ صادؽ  لط هذ  ا ت اتية كيقػ   ليػه ال
لخػاا ا  التزاـ تػانكن  دكلػ  باتخػاذ تػدابير تانكنيػة لتجػريـ الروػكة فػ  القطػاع ا

انه لحد ا ف لـ يورع هذا القانكف كلذلؾ نقترح  لط الموػرع العراتػ  اف ي ػيؼ 
النصػػكا التػػال  ذبرهػػا الػػط البتػػاب الةػػان  البػػاب السػػادس مػػف تػػانكف العقكبػػات 

يقصػػد بالعامػػؿ فػػ  القطػػاع الخػػاا -, ا رتعري ػػات  امػػة  1المػػادة  كبمػػا يػػأت :



 
                           

 

 
411 

 

 

  
  

جػر سػكاء ابػاف خا ػعان  دارة بؿ وخا طبيع  يؤدم  مػم اك خدمػة مقابػؿ ا
وراؼ صاحب  مؿ اـ   ك سكاء اباف  مله بصكرة دائمة اـ مؤتتة   .ركا 

مػػف ال ػػركرم التنكيػػه الػػط اف المػػادة السادسػػة مػػف تػػانكف العمػػؿ العراتػػ  رتػػـ    
 رفػػت العامػػػؿ بأنػػه ربػػؿ مػػػف يػػؤدم  مػػم لقػػػاء اجػػر كيبػػػكف   1987لعػػاـ  71

ا  انػػ  كسػػعت مػػف تعريػػؼ العامػػؿ ليوػػمؿ تابعػػا  دارة كتكجيػػه صػػاحب العمػػؿر 
بػػػؿ مػػػف يعمػػػؿ مقابػػػؿ اجػػػر كلػػػك بػػػاف غيػػػر خا ػػػعا لسػػػطة كتكجيػػػه رب العمػػػؿ, 
كالسبب ف  ذلؾ هك اف بعػض العػامليف يتمتعػكف باسػتقملية ببيػرة تجػا  صػاحب 
العمػػؿ كيبػػػاد يبػػػكف الخ ػػػكع لػػػه وػػػبليان كالمةػػػاؿ فػػػ  ذلػػػؾ كالمكجػػػكد  لػػػط ارض 

م الػذم يعمػؿ مػ  المقػاكؿ فهػك يعمػؿ  نػد المقػاكؿ الكات  هك المهندس ا ستوػار 
لبػػػف باسػػػتقملية ببيػػػرة ك يمبػػػف تخيػػػؿ اف يأخػػػذ روػػػكة مقابػػػؿ ا متنػػػاع اك القيػػػاـ 
بعمؿ اكا خمؿ بالكظي ة المناطة به , اّما العامؿ ف  ال نػدؽ  لػط سػبيؿ المةػاؿ 
ف فعنػػد ادائػػه لعملػػه  وػػؾ بأنػػه يخ ػػ  لتكجيػػه كادارة صػػاحب العمػػؿ كمػػف الممبػػ

تخيؿ اخذ  امؿ ال ندؽ روكة مقابػؿ اف يسػمل لوػخا المبيػت فػ  ال نػدؽ  لػط 
 الرغـ مف  لمه باف ا خير مطلكب ت ائيان.

كمػػػف الجػػػدير بالػػػذبر اف العامػػػؿ  يبػػػكف ا  وػػػخا طبيعػػػ  امػػػا صػػػاحب     
العمػؿ يمبػف اف يبػكف وخصػان طبيعيػان اك معنكيػػان كيت ػل ذلػؾ مػف خػمؿ المػػادة 

العمػػؿ العراتػػ  التػػ  تعػػرؼ صػػاحب العمػػؿ بأنػػهر بػػؿ وػػخا الةامنػػة مػػف تػػانكف 
طبيعػػ  اك معنػػكم يسػػتخدـ  ػػامم اك ابةػػر لقػػاء اجػػرر.  امػػا الوػػخا المعنػػكم 
فػػػيمبف اف يبػػػكف وػػػربة تجاريػػػة اك مدنيػػػة اك مؤسسػػػة خيريػػػة اك  لميػػػة يمنحهػػػا 

 القانكف هذ  الص ة. لذا تـ تعري ها بهذ  الصكرة.
لروكة  حتط ف  القطػاع الخػاا لػذلؾ سػيتغير كبما انا افتر نا حصكؿ جريمة ا

م هـك جريمة الروكة  تسػاع نطػاؽ كتك هػا, كبػذلؾ يبػكف تعريػؼ جريمػة الروػكة 
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هػػك انهػػا متػػاجرة الوػػخا الطبيعػػ  سػػكاء ابػػاف كطنيػػا اـ اجنبيػػا بسػػلطته لعمػػؿ 
و ء اك ا متناع  ف و ء اك ا خمؿ بالكاجبات المناطة به لقػاء مقابػؿ مػادم 

 اك معنكم.
كيقصػػد بالوػػخا المعنػػكم الخػػاا, بػػؿ مجمك ػػة مػػف ا وػػخاا اك  - ت

 ا مكاؿ يعترؼ لها القانكف بهذ  الص ة.
الػػػػرئيس رالخػػػػاا  معنػػػػكمللوػػػػخا ال ع ػػػػك مجلػػػػس ا دارةيقصػػػػد ب  - ث

 ايػػػػػا بانػػػػػت تسػػػػػمية المجلػػػػػس اك وػػػػػبله. ركنائػػػػػب الػػػػػرئيس كا   ػػػػػاء
 اك الحػبس سػنكات  وػر يعاتب بالسجف مدة   تزيد  لػط» 2المادة  
ا طلػػب الخػػا معنػػكمؿ  امػػؿ اك   ػػك مجلػػس ا دارة للوػػخا البػػ

 طيػػػة اك من عػػػة اكميػػػزة اك ك ػػػدان بوػػػ ء مػػػف  اك تبػػػؿ لن سػػػه لػػػك لغيػػػر 
ذلؾ,  داء  مؿ اك لممتناع  نه, اخم ن بكاجبات  مله اك منصػبه, 
اك ا ػػػراران بمصػػػالل صػػػاحب العمػػػؿ اك الوػػػخا المعنػػػكم الخػػػاا. 

 ف العامػػؿ اك   ػػك مجلػػس ا دارة بػػاكيسػػرم حبػػـ ال قػػرة السػػابقة كلػػك 
 اداء العمؿ اك  دـ ا متناع  نها.يقصد  دـ 

 .                                                                  :3دةمػػػػػا
بػؿ  امػؿ اك   ػك  اك الحػبس ريعاتب بالحبس مدة  تزيػد  لػط سػب  سػنكات

خػػػػاا طلػػػػب اك تبػػػػؿ مجلػػػس ا دارة اك مجلػػػػس ا منػػػػاء للوػػػػخا المعنػػػػكم ال
لن سػه اك غيػر   طيػة اك من عػػة اك ميػزة اك ك ػدان بوػػ ء مػف ذلػؾ,  داء  مػػؿ 

ك منصبه, كلبنػه ز ػـ ذلػؾ اك اك لممتناع  ف  مؿ   يدخؿ ف  مهاـ  مله ا
 عمؿ اك الوخا المعنكم الخاا.خطأ, ا راران بمصالل صاحب ال ا تقد
 .                                                                 :4 مػػػػػادة

ريعاتػػػب بػػػالحبس مػػػف  ػػػرض  لػػػط  امػػػؿ اك   ػػػك مجلػػػس ا دارة للوػػػخا 
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المعنػػكم الخػػاا, دكف اف يقبػػؿ منػػه  ر ػػه,  طيػػة اك من عػػة اك ميػػزة ك ػػدان 
بو ء مف ذلؾ  داء  مؿ اك لممتنػاع  ػف  مػؿ لإلخػمؿ بكاجبػات  ملػه اك 

 الخػػاا. معنػػكمخا المنصػػبه اك لإل ػػرار بمصػػالل صػػاحب العمػػؿ اك الوػػ
 .                                                                 :5مػػػػػادة 

يعاتب الراو  بالحبس مدة  تزيد  لػط   السابقةم   دد ا خمؿ بحبـ المادة 
 .                                                            سػػػػنكات. سػػػػب 

ط اك تػدـ اك  ػرض اك ك ػد  ػامم اك   ػك مجلػس كيعد راويان بؿ مػف ا طػ
 داء  اك ك ػػدان بهػػاة يػػز م من عػػة اكالخػػاا بعطيػػة اك لمعنػػكم ا دارة للوػػخا ا

 مؿ اك ا متناع  نه لإلخمؿ بكاجبات  مله اك منصبه, اك ا راران بمصالل 
تمػػاـ  بعػػدالخػػاا, حتػػط كلػػك بػػاف ذلػػؾ  معنػػكمصػػاحب العمػػؿ اك الوػػخا ال

 .                                                   نػػه. العمػػؿ اك ا متنػػاع
 .                                                                 :6مػػػػػادة 

بمصػػادرة العطيػػة  5ةلػػط  1يحبػػـ ف ػػمن  ػػف العقكبػػات المبينػػة فػػ  المػػكاد مػػف 
اك التػ  الت  تبلها العامؿ اك   ك مجلػس ا دارة للوػخا المعنػكم الخػاا 

 .                                                            ر ػػت  ليػػه.
 .:                                                                 7مػػػػػادة 

اذا بػػادر الجػػان  فػػ  احػػدل الجػػرائـ المنصػػكا  ليهػػا فػػ  هػػذا ال صػػؿ بػػنبمغ 
تبؿ ابتوافها اك ا ترؼ بها,  د ذلؾ  السلطات الق ائية اك ا دارية بالجريمة

 .                                                              ػػػذران مخ  ػػػان.
 كيجكز للقا   ا  اؤ  مف العقكبة اذا رال محمن لذلؾ.

 اخلامتت:  
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ات اتيػػػة  الجزائػػػ  العراتػػػ  كفػػػ  جريمػػػة الروػػػكة  فػػػط القػػػانكفاض كبعػػػد اف اسػػػتعر  
لمبافحػػػة ال سػػػاد تكصػػػلنا الػػػط بعػػػض ا سػػػتنتا جػػػات كالتكصػػػيات  مػػػـ المتحػػػدةا 

 نبينها بما يأت :
 االستٌتاجاث:

ريـ صكر ان وامم ف  تجمنهج هجتد انت لجزائ  العرات  اف المورع ا-1 
بالكظي ػة  منػ  المتػاجرةك  المصػلحة العامػةحمايػة مف اجػؿ بافة  ك افعاؿ الروكة

مػػؤتمف  لػػط المػػاؿ العػػاـ كمنػػ  حػػا ت لف المكظػػؼ يمةػػؿ الدكلػػة كهػػك  العامػػة 
 ال ساد الت  ثةار مدمرة للمجتم  كالدكلة .

بيػػد انػػه يمحػػظ اف الموػػرع العراتػػ  لػػـ يجػػـر الروػػكة فػػ  القطػػاع الخػػاا  لػػط 
الػػرغـ مػػف اهميػػة هػػذا القطػػاع فػػ  الدكلػػة سػػكاء ابػػاف ذلػػؾ فػػ  الكظػػائؼ الخاصػػة 

مػػر نقصػػان فػػ  التوػػري  الصػػغيرة اك فػػ  الوػػربات الخاصػػة الببػػرل كيعػػد هػػذا ا 
كيجػػػب تمفيػػػه  لمػػػا اف العػػػراؽ صػػػادؽ  لػػػط ا ت اتيػػػة الدكليػػػة لمبافحػػػة ال سػػػاد 

كهػػذ  ا ت اتيػػة الزمػػت الػػدكؿ التػػ  صػػادتت   2007 ػػاـ  2003الصػػادرة  ػػاـ 
 ليهػػػا اف تعػػػدؿ توػػػريعاتها الجزائيػػػة كفقػػػا لهػػػا كانهػػػا نصػػػت  لػػػط  ػػػركرة تجػػػريـ 

 الروكة ف  القطاع الخاا.
المكظ يف العمكمييف  تجريـ الروكة  لطنا  لط مف ال توري  العراؽاليخلك -2

 الجانب كالمكظ يف الدكلييف.
 اليوصيات:

نقترح  لػط الموػرع العراتػ  اف ي ػيؼ النصػكا التػال  ذبرهػا الػط البتػاب     
   الةان  الباب السادس مف تانكف العقكبات كبما يأت :
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ؿ فػػ  القطػػاع الخػػاا بػػؿ وػػخا يقصػػد بالعامػػ-, ا رتعري ػػات  امػػة  1المػػادة 
وػػػراؼ  طبيعػػػ  يػػػؤدم  مػػػم اك خدمػػػة مقابػػػؿ اجػػػر سػػػكاء ابػػػاف خا ػػػعان  دارة كا 

  .رصاحب  مؿ اـ   ك سكاء اباف  مله بصكرة دائمة اـ مؤتتة
مػػف ال ػػركرم التنكيػػه الػػط اف المػػادة السادسػػة مػػف تػػانكف العمػػؿ العراتػػ  رتػػـ    
ؤدم  مػػم لقػػػاء اجػػر كيبػػػكف  رفػػت العامػػػؿ بأنػػه ربػػؿ مػػػف يػػ  1987لعػػاـ  71

تابعػػا  دارة كتكجيػػه صػػاحب العمػػؿر ا  انػػ  كسػػعت مػػف تعريػػؼ العامػػؿ ليوػػمؿ 
بػػػؿ مػػػف يعمػػػؿ مقابػػػؿ اجػػػر كلػػػك بػػػاف غيػػػر خا ػػػعا لسػػػطة كتكجيػػػه رب العمػػػؿ, 
كالسبب ف  ذلؾ هك اف بعػض العػامليف يتمتعػكف باسػتقملية ببيػرة تجػا  صػاحب 

لمةػػػاؿ فػػػ  ذلػػػؾ كالمكجػػػكد  لػػػط ارض العمػػؿ كيبػػػاد يبػػػكف الخ ػػػكع لػػػه وػػػبليان كا
الكات  هك المهندس ا ستوػارم الػذم يعمػؿ مػ  المقػاكؿ فهػك يعمػؿ  نػد المقػاكؿ 
لبػػػف باسػػػتقملية ببيػػػرة ك يمبػػػف تخيػػػؿ اف يأخػػػذ روػػػكة مقابػػػؿ ا متنػػػاع اك القيػػػاـ 
بعمؿ اكا خمؿ بالكظي ة المناطة به , اّما العامؿ ف  ال نػدؽ  لػط سػبيؿ المةػاؿ 

لعملػػه  وػػؾ بأنػػه يخ ػػ  لتكجيػػه كادارة صػػاحب العمػػؿ كمػػف الممبػػف  فعنػػد ادائػػه
تخيؿ اخذ  امؿ ال ندؽ روكة مقابػؿ اف يسػمل لوػخا المبيػت فػ  ال نػدؽ  لػط 

 الرغـ مف  لمه باف ا خير مطلكب ت ائيان.
كمػػػف الجػػػدير بالػػػذبر اف العامػػػؿ  يبػػػكف ا  وػػػخا طبيعػػػ  امػػػا صػػػاحب     

ان اك معنكيػػان كيت ػل ذلػؾ مػف خػمؿ المػػادة العمػؿ يمبػف اف يبػكف وخصػان طبيعيػ
الةامنػػة مػػف تػػانكف العمػػؿ العراتػػ  التػػ  تعػػرؼ صػػاحب العمػػؿ بأنػػهر بػػؿ وػػخا 
طبيعػػ  اك معنػػكم يسػػتخدـ  ػػامم اك ابةػػر لقػػاء اجػػرر.  امػػا الوػػخا المعنػػكم 
فػػػيمبف اف يبػػػكف وػػػربة تجاريػػػة اك مدنيػػػة اك مؤسسػػػة خيريػػػة اك  لميػػػة يمنحهػػػا 

 ذا تـ تعري ها بهذ  الصكرة.القانكف هذ  الص ة. ل
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كبما انا افتر نا حصكؿ جريمة الروكة  حتط ف  القطػاع الخػاا لػذلؾ سػيتغير 
م هـك جريمة الروكة  تسػاع نطػاؽ كتك هػا, كبػذلؾ يبػكف تعريػؼ جريمػة الروػكة 
هػػك انهػػا متػػاجرة الوػػخا الطبيعػػ  سػػكاء ابػػاف كطنيػػا اـ اجنبيػػا بسػػلطته لعمػػؿ 

ا خمؿ بالكاجبات المناطة به لقػاء مقابػؿ مػادم  و ء اك ا متناع  ف و ء اك
 اك معنكم.

كيقصػػػد بالوػػػخا المعنػػػكم الخػػػاا, بػػػؿ مجمك ػػػة مػػػف ا وػػػخاا اك  - ج
 ا مكاؿ يعترؼ لها القانكف بهذ  الص ة.

الػػرئيس كنائػػب رالخػػاا  معنػػكمللوػػخا ال ع ػػك مجلػػس ا دارةيقصػػد ب  - ح
 ايػػػػػػػػػػػػا بانػػػػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػػػمية المجلػػػػػػػػػػػػس اك وػػػػػػػػػػػػبله. رالػػػػػػػػػػػػرئيس كا   ػػػػػػػػػػػػاء

بػؿ  اك الحػبس سػنكات  ور يعاتب بالسجف مدة   تزيد  لط: 2ادة الم 
ا طلػػب اك تبػػؿ الخػػا معنػػكم امػػؿ اك   ػػك مجلػػس ا دارة للوػػخا ال

 طيػػة اك من عػػة اكميػػزة اك ك ػػدان بوػػ ء مػػف ذلػػؾ,  داء  لن سػػه لػػك لغيػػر 
 مػػػؿ اك لممتنػػػاع  نػػػه, اخػػػم ن بكاجبػػػات  ملػػػه اك منصػػػبه, اك ا ػػػراران 

مػػػؿ اك الوػػػخا المعنػػػكم الخػػػاا. كيسػػػرم حبػػػـ بمصػػػالل صػػػاحب الع
اداء يقصػد  ػدـ  ف العامػؿ اك   ػك مجلػس ا دارة ال قرة السابقة كلك با

 العمؿ اك  دـ ا متناع  نها.

 .                                                                 :3المػػػادة
 امػؿ اك   ػك بػؿ  اك الحػبس ريعاتب بالحبس مدة  تزيػد  لػط سػب  سػنكات

مجلػػػس ا دارة اك مجلػػػػس ا منػػػػاء للوػػػػخا المعنػػػػكم الخػػػػاا طلػػػػب اك تبػػػػؿ 
لن سػه اك غيػر   طيػة اك من عػػة اك ميػزة اك ك ػدان بوػػ ء مػف ذلػؾ,  داء  مػػؿ 

ك منصبه, كلبنػه ز ػـ ذلػؾ اك اك لممتناع  ف  مؿ   يدخؿ ف  مهاـ  مله ا
 عنكم الخاا.عمؿ اك الوخا المخطأ, ا راران بمصالل صاحب ال ا تقد
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 .                                                                :4 المػػػادة
ريعاتػػػب بػػػالحبس مػػػف  ػػػرض  لػػػط  امػػػؿ اك   ػػػك مجلػػػس ا دارة للوػػػخا 
المعنػػكم الخػػاا, دكف اف يقبػػؿ منػػه  ر ػػه,  طيػػة اك من عػػة اك ميػػزة ك ػػدان 

بكاجبػات  ملػه اك  بو ء مف ذلؾ  داء  مؿ اك لممتنػاع  ػف  مػؿ لإلخػمؿ
 الخػػاا. معنػػكممنصػػبه اك لإل ػػرار بمصػػالل صػػاحب العمػػؿ اك الوػػخا ال

 .                                                                :5مػػػادة ال
يعاتب الراو  بالحبس مدة  تزيد  لػط   السابقةم   دد ا خمؿ بحبـ المادة 

 .                                                             سػنكات. سػب 
كيعد راويان بؿ مػف ا طػط اك تػدـ اك  ػرض اك ك ػد  ػامم اك   ػك مجلػس 

 داء  اك ك ػػدان بهػػاة يػػز م من عػػة اكالخػػاا بعطيػػة اك لمعنػػكم ا دارة للوػػخا ا
 مؿ اك ا متناع  نه لإلخمؿ بكاجبات  مله اك منصبه, اك ا راران بمصالل 

تمػػاـ  بعػػدالخػػاا, حتػػط كلػػك بػػاف ذلػػؾ  معنػػكمخا الصػػاحب العمػػؿ اك الوػػ
 .                                                  العمػػؿ اك ا متنػػاع  نػػه.

 .                                                                :6مػػػادة ال
يػػة بمصػػادرة العط 5ةلػػط  1يحبػػـ ف ػػمن  ػػف العقكبػػات المبينػػة فػػ  المػػكاد مػػف 

الت  تبلها العامؿ اك   ك مجلػس ا دارة للوػخا المعنػكم الخػاا اك التػ  
                                                           .                                                            ر ػػت  ليػػه.

 .               :                                                 7مػػػادة ال
اذا بػػادر الجػػان  فػػ  احػػدل الجػػرائـ المنصػػكا  ليهػػا فػػ  هػػذا ال صػػؿ بػػنبمغ 
السلطات الق ائية اك ا دارية بالجريمة تبؿ ابتوافها اك ا ترؼ بها,  د ذلؾ 

 .                                                              ػػػذران مخ  ػػػان.
 عقكبة اذا رال محمن لذلؾ.كيجكز للقا   ا  اؤ  مف ال
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Abstract  

    This research deals with the crime, that is one of 

the most important crimes, especially for 

development countries such as ours to Iraq,  This 

crime is re presented by  The bribery crime. because 

the crime rate increased to commit and became its 

negative effects, of the state and society, and after 

the negative consequences of public sector 

http://www.benaa-undp.org/
http://www.benaa-undp.org/
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performance in many areas in our country, we find 

that the political views and economic tend to 

increase private sector participation in economic life, 

and through the privatization of many public 

enterprises and the fear of transmission of this 

infection in this sector, we chose to examine the 

crime to see the possibility of applicability of the 

provisions of the Iraqi Penal Code under this the 

other hand there is a call of the international 

legislator to address the crimes of bribery in the 

private sector, and this was confirmed by the United 

Nations Convention against Corruption, ratified by 

Iraq in 2007, noting that Iraq has yet to amend its 

law in accordance with the penal provisions of this 

Convention. 


