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 مقدمة :

البشاار منااذ أن قاماات  إلاا ،حيث عرفاات يريقهااا اإلنسااانالفساااد ظاااأرة أ االية متجااذرة فااي  إن    
خليفاااة قاااالو  األرهجاعااال فاااي  إنااايقااااب ربااائ للم ئ اااة  وإذاالحيااااة علااا  األره لقولاااه تعاااال   

 أعلم ماال  إنيالدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لئ قاب  يسفئمن يفسد فيها و أتجعل فيها 
 (1) تعلمون  

الااذي يعااد ماان بااين القضااايا و المشااك ت الخطياارة  اإلداري وللفساااد أنااواع عدياادة منهااا الفساااد    
الشاااااملة و المتعااااددة و اعتماااااد   اإلجااااراءاتالتااااي البااااد ماااان معالجتهااااا وذلاااائ باتخاااااذ العديااااد ماااان 

للتقلياال منهااا ،ألن القضااء علاا  أااذ  البااأرة مطلااب مسااتحيل  سااليباألو  اآللياااتمجموعاة ماان 
تهديم قيم المجتمعات وزادت في انتشاار مختلاف  إل التحقيق ،خا ة في ظل العولمة التي أدت 

 اآلفات.
ظااااأرة عالمياااة تعااااني منهاااا كافاااة المجتمعاااات فاااي الشااارق  اإلداري أحاااد أن الفسااااد  وال يختلاااف  

الاااذي يخلاااو تماماااا مااان الفسااااد  الفاضااالذلااائ المجتماااع  اإليااا قاليوجاااد علااا  وجاااه  إذاوالغااار  ،
العامااة خا ااة فااي الاادوب  اإلدارةالمفساادين وقااد تفشاا  أااذا الااداء الااذي يشااكل خطاار كبياار داخاال 

وأاذا ماا نعيشاه فياه من ظااأرة الفسااد اإلداري ، والجزائر واحدة من أذ  الدوب التي تعاني النامية
 (2)في وقتنا الحالي 
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قطاعاتها أأمية كبرى ونتيجة لهذا كله فقد أولت األجهزة الحكومية في الجزائر عل  مختلف  
التي أ بحت تؤرق المسؤولين لما لها من أثار سلبية عل  مستوى  اإلداري لباأرة الفساد 

 اآللياتبالبحث عن مختلف  الخدمات واألداء في مختلف القطاعات ،ف ان البد من ع جها
الحد من خطورة أذ  الباأرة عل  األفراد والمؤسسات و المجتمعات .التي تساأم في      

الضرورية ،لما لها من دور في القضاء عل  ال ثير من  اآللياتأحد أذ   اإلداريةوتعتبر الرقابة 
راشدة قادرة عل  تحقيق  إدارة إل واالنحرافات وترشيد القرارات من أجل الو وب  األخطاء

   (1)من جهة أخرى  األوقاتأسرع الصالح العالم من جهة وتقديم أفضل الخدمات 
 اإلداريةومن أذا المنطلق  أحاوب البحث في أذا الموضوع قصد بيان مدى توافق الرقابة 

أذا  دورا و وقاية وقد عنونت بحثي اإلداريةفي تناوب موضوع الرقابة  اإلداري ومكافحة الفساد 
الجزائرية؟  اإلدارةفي  اإلداري ودورأا في مكافحة الفساد  اإلدارية  الرقابة   

 أهمية الموضوع:

تعتبر ظاأرة الفساد ظاأرة اجتماعية خطيرة كانت والتزاب أاجسا مخيفا للشعو  المتقدمة      
الذي أحرزته البشرية في جميع الميادين وما تحقق نتيجة لذلئ  أو النامية عل  سواء فرغم التقدم

أن معدالت الفساد في تزايد مستمر ،ومن أنا يمكن اعتبار إال إنسانيمن رفا    
 
 
 
 
 

  

 1993( محمد قاسم القريوتي ،مهدي حسن زويلف ، المفاأيم الحديثة في اإلدارة النبريات والوظائف ،دار الشروق ،عمان 1)
  . 229ص 
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 السبل ال فيلة للحد من أذ  الباأرة أو إيجادأي دراسة تعتني بمكافحة  الفساد مساأمة في  
أضح  عل  األقل التقليل منها ،وأذا الواقع يفره علينا أن نبحث في أذا الموضوع الذي 

 ضروري جدا.
 أسباب اختيار الموضوع:

الجزائرية  اإلدارةفي  اإلداري ودورأا في مكافحة الفساد  اإلداريةالرقابة  موضوع دراسة  إن    
  يليوالذاتية التي يمكن أن نوردأا فيما الموضوعية األسبا العديد من  إل  يرجع 

 األسباب الموضوعية:

ودورأا في مكافحة  اإلداريةأذ  الدراسة تناقش موضوعا أاما و حيويا وملحا وأو الرقابة  إن_ 
الجزائرية بشكل كبير ولذلئ كان البد من  اإلدارةكباأرة ازدادت حدتها في  اإلداري الفساد 

 حلوب ناجعة لهذ  الباأرة .التي تساأم في تقديم  اآللياتالبحث عن بعض 

خلق نوع من  إل وأذا مايؤدي في كثير من الحاالت  واإلدارة_ غيا  الثقة بين المواينين 
وذلئ بالمحافبة عل  أخ قيات  اإلدارة إ  حأذ  الثقة البد من  ولإلعادةالفوض  واالستقرار 

 .اإلداريةيتطلب ضرورة تفعيل الرقابة  وأذا ما اإلداري العمل ومحاربة كل مباأر الفساد 
 اب الذاتية:األسب

الجزائرية ودور الرقابة  اإلدارةفي  اإلداري _ ت من في الرغبة في فهم حقيقة ظاأرة الفساد 
  ته نبريا و تطبيقيا .في مكافح اإلدارية

 فيما يلي : إيجازأا_أما األأداف المتوخاة من أذ  الدراسة فيمكن 
 اإلداريةمن الناحية النبرية من خ ب ضبط مفهوم الرقابة  اإلداريةالرقابة  آلية_ التعرف عل  

 أأم خصائصها. وإبرازوتحديد مراحلها وأنواعها 
من الناحية النبرية من خ ب ضبط مفهوم الفساد  اإلداري _ التعرف عل  ظاأرة الفساد 

  وتحديد أسببه وأثار  وسبل مكافحته . اإلداري 
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 : اإلشكالية

،والتااي كاناات دافعااا و محفاازا لنااا علاا  البحااث فااي أااذا  أنفاااالتااي ذكرناأااا  األساابا ماان خاا ب    
 التالية: اإلشكاليةالموضوع أيرح 

كانااات وال زالااات مااان الساااائل الهاماااة التاااي تطااارح بشااادة فاااي الجزائااار  اإلداري مسااا لة الفسااااد  إن   
خطيرة عل  تحقياق التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة الشااملة ،وماا تشاهد   أثار،وذلئ لما لها من 

 اإلجااراءاتماان قباال المااوظفين ،وتعقااد  الرشاااوى وتعااايي  لألمااوابالجزائريااة ماان اخاات س  اإلدارة
 في الجزائر اإلداري ر عن حقيقة الفساد وغيرأا من المباأر التي تعب

يجعلناا نتسااءب عاان أسابا  أااذا الاداء ومختلااف الحلاوب ال فيلاة لمعالجتااه ولعال أأاام أاذ  الحلااوب  
أي مـــدم ن أـــ  أن  إلـــ التالياااة : اإلشاااكالية،ومااان أناااا تبااارز  اإلدارياااة تفعيااال عملياااة الرقاباااة

 اإلدارةفـي  اإلداري  الفسادالفعالة في الحد م  خطورة ظاهرة  اإلداريةالرقابة تساهم 
 ؟الجزائرية

    فيما يلي : إبرازأامجموعة من التساؤالت الفرعية يمكن  اإلشكاليةوتندرج تحت أذ  
 الفعالة ؟ اإلداريةأأم متطلبات الرقابة  وماأية؟  اإلدارية_ما مفهوم الرقابة 

 وما أسبابه وأثار ؟ ؟ اإلداري _ماأو مفهوم الفساد 
فاااي الحاااد مااان  اإلدارياااةالجزائرياااة وماااا دور الرقاباااة  اإلدارةفاااي  اإلداري _ماااا واقاااع ظااااأرة الفسااااد 

 خطورته؟
فااي مكافحااة الفساااد  اإلداريااةأأاام المقترحااات التااي يمكاان تقااديمها لتفعياال عمليااة الرقابااة  _ ماااأي
 واقعي وأادف ؟ إداري  إ  حمن أجل تحقيق  اإلداري 
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 تبعة :   ال نهجية ال
اكتشااف الحقيقاة ،ويعاارف  إلاا اساتخدام الماانهل العلماي الماؤدي  إلا دراساة أي ظااأرة تحتاااج  إن

 ل شافا لأجامان  إماا األف اار العديادةالمنهل العلمي عاادة ب ناه فن التنبايم الصاحيح لسلسالة مان 
حياااث ن اااون بهاااا  لآلخااارينعليهاااا  مااان أجااال البرأناااة وإمااااعااان الحقيقاااة حياااث ن اااون بهاااا جااااألين 

 .(1)عارفين
عليها للتعرف عل  دور الرقاباة اإلدارياة وانط قا من يبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصوب 

فااي مكافحااة الفساااد اإلداري فااي اإلدارة الجزائريااة فقااد تاام اسااتخدام الماانهل الو اافي التحليلااي ألنااه 
األنسب في مجاب الدراسات االجتماعية ،حيث يعتمد أذا األخير علا  دراساة البااأرة كماا توجاد 

عبياارا كيفيااا وكميااا فااالتعبير ال يفااي يصااف لنااا فااي الواقااع ويهااتم بو اافها و اافا دقيقااا يعباار عنهااا ت
البااااااأرة ويوضاااااح خصائصاااااها.وأما المااااانهل المقاااااارن يقاااااوم علااااا  مقارناااااة الوضاااااعية مااااان أجااااال 
اساااتخ ص أوجاااه االخااات ف والتشاااابه خا اااة فيماااا يتعلاااق مااان الرقاباااة اإلدارياااة وأاااو الموظااااف 

 العمومي من خ ب القوانين المقارنة التي تحدثت عنه .
 : صعوبات البحث

أأاام الصااعوبات التااي واجهتهااا فااي أااذا البحااث نقااص المراجااع  وال تااب الجزائريااة حيااث نجااد    
عزوف كبير في التطرق إلا  أاذا الموضاوع ،مماا جعال الدراساة علا  معبام النصاوص القانونياة 
وأاااذا مماااا أدى باااي إلااا  االعتمااااد علااا  شااابكة اإلنترنيااات، وماااع ذلااائ وجااادت  اااعوبة فاااي اللغاااة 

 اقع العلمية باللغة االنجليزيةباعتبار أن أغلب المو 
 
 

 

 2002،الجرائر دار الهونة ، 4الطبعة  واألدواتمحمد شلبي ،المنهجية في التحليل السياسي المفاأيم المناأل االقرابات  (1)
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 خطة البحث :

مبحثاين وفاي  إلا فصلين ،وكال فصال  إل أذا البحث قمت بتقسيمه  أجزاءقصد الموازنة بين    
 مقدمة والخاتمة . إل  باإلضافةكل مبحث مطلبين 

مفهاوم الرقاباة  األوبوالمبحاث  اإلداري والفسااد  اإلدارياة:فعنونته بمفهوم الرقابة  األوبالفصل  أما
الرقاباة الرقاباة والمطلاب الثااني خصاائص  اإلدارياةتعريف عملية الرقاباة  األوبوالمطلب  اإلدارية
 اإلداري والمطلاااب األوب تعرياااف الفسااااد  اإلداري الفعالاااة والمبحاااث الثااااني مفهاااوم الفسااااد  اإلدارياااة

آلياات مكافحاة الفسااد  ،أماا الفصال الثااني فعنونتاه  اإلداري والمطلب الثااني سابل مكافحاة الفسااد 
اإلداري فاااااي الجزائااااار والمبحاااااث األوب الهيااااااات اإلدارياااااة لمكافحاااااة الفسااااااد اإلداري فاااااي الجزائااااار 

طلب األوب الهياة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته والمطلب الثاني رقابة علا  الصافقات والم
تحرياااائ  األوبالعموميااااة والفصاااال الثاااااني الهياااااات القضااااائية لمكافحااااة الفساااااد اإلداري والمطلااااب 

ة الدعوى العمومية في مواجهة الفسااد والمطلاب الثااني العقوباات المقاررة لجارائم الفسااد ثام الخاتما
. 
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لفصل األول:ا  

 

اإلداريو الفساد  اإلداريةمفهوم الرقابة   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : اإلداريوالفساد  اإلداريةمفهوم الرقابة  :األوللفصل ا    

التااااي باااادأت فااااي  اإلداري عاااااني العديااااد ماااان المنبمااااات وبشاااات  أنواعهااااا ماااان ظاااااأرة الفساااااد ت    
وال التضخم وازدادت حدتها في السانوات األخيارة خا اة فاي القطااع العاام وفاي مؤسساات الدولاة 

أوعااادم  اإلدارياااةغياااا  عملياااة الرقاباااة  إلااا مااان ذلااائ القطااااع الخااااص ،وقاااد يرجاااع ذلااائ  نساااتثني
لهااذ  الباااأرة خا ااة فااي دوب العااالم الثالااث التااي تسااع  جاأاادة ماان أجاال فعاليتهااا فااي التصاادي 

تحقياااااق تنمياااااة تخرجهاااااا مااااان دائااااارة التخلاااااف والتبعياااااة ،غيااااار أن معبااااام أاااااذ  الااااادوب ركااااازت فاااااي 
علااا  التنمياااة االقتصاااادية دون التنمياااة البشااارية التاااي تعتبااار أسااااس تقااادم المجتمعاااات  إ ااا حاتها
 . وازدأارأا

ف ان البد من البحاث عان أسااليب  اإلداري ري أو أ ل ظاأرة الفساد ومدام أن العنصر البش   
،وفاي  األسااليبمان أأام  اإلدارياةفعالة تعمل عل  التقليل من أذ  الباأرة وتعتبار عملياة الرقاباة 

 .(1) اإلداريةأذا الفصل سنحاوب التعرف أكثر عل  عملية الرقابة 
 المبحث األول : مفهوم الرقابة اإلدارية 

الرقاباااة اإلدارياااة باعتبارأاااا إحااادى وظاااائف العملياااة اإلدارياااة بعاااد التخطااايط ،التنبااايم إن         
،والتوجياه تعااد مان أأاام الموضااوعات التاي تشااارك فيهاا كاال ماان علام اإلدارة والقااانون اإلداري فاا ذا 

يب التاي تحكام الرقاباة اإلدارياة باعتبارأاا حجار كان األوب يرت ز عل  جملاة مان المباادا واألساال
الزاوية في إدارة ل ونها تقوم بوظيفة حيوية في الدولة الحديثة _ فان يدرس تشاكيلة أجهازة الرقاباة 

 وذلئ استنادا إل  القوانين واللوائح يجعلها تمارس أذا الحق . (2)اإلدارية ويحدد آلية عملها 
 

 

 

 

 

 

.393ص  2004( راغب ماجد الحلو ،علم اإلدارة العامة ومبادا الشريعة اإلس مية ،منشاة المعارف اإلسكندرية ،1)  
،عمان  2ة للنشر والتوزيع ،الطبعة حمدي سليمان القبي ت ،الرقابة اإلدارية والمالية عل  األجهزة الحكومية ،دار الثقاف( 2)

12،ص  2010  
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  اإلدارية:تعريف عملية الرقابة  األولالمطلب 

الهامة في المنبمات وذلئ لما لها مان دور فاي  اإلداريةالوظائف  إحدى اإلداريةتعد الرقابة     
لااه بكفاااءة عاليااة وقااد قاادم العديااد ماان  اإلحايااة ماا تمالت كااد ماان جااودة األداء والتحقااق ماان تنفيااذ 

الحفاظ عل  الماوارد  إل أنها جميعها تهدف  إال اإلداريةتعريف مختلفة لمفهوم الرقابة  اإلداريين 
جاودة  وب حسانقيق أأدافها ب قل الت اليف وفاي أسارع وقات بيل تحسالمادية والبشرية المنبمة في 

عناد ظهورأاا ومناع ت رارأاا فاي المساتقبل وقبال تنااوب االنحرافاات  ومعالجاةماع تصاحيح األخطااء 
المعناا  اللغااوي  إلاا ساانحاوب بدايااة التطاارق  اإلداريااةأأاام التعاااريف اال ااط حية لمفهااوم الرقابااة 

 :ل لمة الرقابة 
 أوال : لغة 

التاي  المصاطلحاتالمعن  اللغوي ل لمة رقابة نجد أن أذا اللفظ يعتبر مان أكثار  إل تطرقنا  ف ذا
 منها : آياتتحمل العديد من المعاني ولقد وردت في القرآن ال ريم في عدة 

أن أنااك مراقاب ل ال  إلا لدياه رقياب عنياد  ويشاير أاذا المعنا   إالقوله تعال  : مايلفظ من قوب 
 إلا  إشاارة اآلياةقوله تعال   فارتقب أنهم مرتقبون  وفاي أاذ   إل اظافة (1)ه يحفظ تصرفات إنسان
  ماسوف يحل من أمر هللا (2)انتبار

محاسابة هللا  إلا  إشاارةهللا كاان علايكم رقيباا  ففاي ذلائ  إنأما في قوله سابحانه وتعاال   -
وقاد ورد فاي كتاا   احيح البخااري  (3)سبحانه وتعاال  وذلائ عان يرياق مراقباة أعماالهم 

محمااد  اال  هللا عليااه وساالم فااي أأاال بيتااه  ارقبااوابكاار الصااديق رضااي هللا عنااه   أباايقااوب 
 وفي ذلئ دليل عل  الحفظ .

  770ص 2003( عبد الرحمان ابن نا ر السعدي ،تسيير ال ريم الرحمان في تفسير ك م المنان :بيروت دار ابن الحزم ،1)
من  ورة الدخان     59اآلية   

  741( السعيدي ،المرجع السابق ص 2) 
من سورة النساء. 01اآلية  -  
 77 ،ص 2003،بيروت :دار ابن الحزم ، فسير ك م المنانابن نا ر السعدي ،تيسير ال ريم الرحمان في ت( عبد الرحمان 3)
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أما عمر بن الخطا  رضي هللا عناه كاان يقاوب أل احابه : أرأياتم إن اساتعملت علايكم  -       
  خير

من أعلم ثم أمرته بالعدب أكنت قضيت ما علي ؟قاالو :الحتا  أنبار فاي عملاه أعمال بماا أمرتاه أم 
 ال.

اح أن الرقياااب أاااو الحاااافظ اللغاااة العربياااة فقاااد ورد فاااي معجااام مختاااار الصاااحأماااا فاااي معااااجم  -
 .(1)والمنتبر وراقب بمعن  خاف ومن ذلئ راقب هللا أي خافه 

أماااا القااااموس المحااايط فقاااد اعتبااار أن الرقياااب أاااو هللا لقولاااه تعاااال  : فلماااا تاااوفيتني كنااات أنااات  -
 (2)وارتقب بمعن  أشرف وع .الرقيب عليهم وأو أيضا الحافظ والمنتبر والحارس 

وماان خاا ب تناااوب المفهااوم اللغااوي للفااظ الرقابااة يتضااح لنااا تعاادد معانيهااا حيااث تشااير الاا  الحفااظ 
 تفتيش ،السيطرة ، الضبط والتحكم ،المحاسبة ،التقييم ،المتابعة ،ال اإلشرافاالنتبار ،الحراسة ،

 ثانيا :اصطالحا

 اإلدارةفعلام  اإلداري والقاانون  اإلدارةمن علام  اإلدارية قد اختلف الفقهاء في تحديد تعريف الرقابة
 . إليهابتعريفاتها الثقافية واالجتماعية التي ينتسبون 

 :االتجاه األول -1

دو جا س ماماا كجرياور المعروفاة نبريتاه حاين انطلاق مان ف ارة  وأي النبرياة التقليدياة بعلمياة  
:العقاب و التهدياد  أسالوبينللعمل ،وبما انه ال ياؤتمن علا   مت  لةأية ا سيتم بكر  أنانيأن  الفرد 
 للتخوياف ل ان فاي الحااالت أداة عل  العمل وأذا االتجا  الذي يجعل من الرقابة  إجباري ك ساس 

 الموظفين إخ بلتسديد يبدو حازما وأذا في حالة  اإلشرافالتي يكون فيها 
 بين الرئيس اإلنسانيةالوظيفي اتقد أذا الرأي عل  أنه غني عن االعتبارات الواجب  ب داء 
ربية للتنمية اإلدارية (المنبمة العربية للتنمية اإلدارية ،موسوعة اإلدارة العربية اإلس مية ،المجلد الثاني ،مصر :المنبمة الع1)
  124ص  2004،
  90،ص  1998، بيروت :مؤسسة الرسالة  6( مجد الدين محمد بن يعقو  الفيروز ابادي للقاموس المحيط ،الطبعة 2)

 
10 

 



و الشاعور  األداءأزماة ثقاة سايترتب عليهاا تا ثير سالبي علا  مساتوى  إلا و المرؤوس مما يؤدي  
ذلاائ أنااه يقتاال الااروح المبااادرة بااين العاااملين  إلاا بالمسااؤولية باالظافااة  اإلحساااسوعاادم  باإلحبااا 

 (1)السلبي عل  سلوكهم  اإلدارةداخل 
 االتجاه الثاني :-2

فمفهاااوم الرقاباااة فاااي الماااد رساااة  اإلنساااانيةفنبااار لهاااا مااان الناحياااة السااالوكية أو الع قاااات         
وأاو الرفاع مان (2)تحقياق النتاائل المرجاوة نحو  األفرادالسلوكية أي عبارة عن عملية ت ثير سلوك 
 . االيجابيمستوى العاملين سلوك عن يريق الت ثير 

فهاااذا االتجاااا  تجناااب عياااو  الااارأي الساااابق وبالتاااالي عمااال علااا  أخاااذ جاااو م ئااام ديمقراياااي وأااادا 
 إحساساااااهم إلااااا ،مماااااا ياااااؤدي فاااااي نشاااااايات التنبااااايم  وإشاااااراكهميسااااااعد علااااا  تشاااااجيع العااااااملين 

 اإلخفاااااءالعماااال والتقلياااال ماااان  إنجاااااحالتعاااااون ساااااأم ماااان أجاااال  إلاااا ويالمااااا  واألماااانبالمسااااؤولية 
ب عماالهم و خدماة  االساتهانة إلا  المرؤوساينيادفع  إذذا االتجاا  مان النقاد واالنحرافات لام يسالم أا

وعاادم التماسااه بالشاامولية والتعماايم ،وال يمكاان تطبيقااه  اآلخاارينمصااالحهم الشخصااية علاا  حسااا  
 إلاا العاااملين ال يملااون  لاابعضروقراييااة بيالعلاا  جميااع العاااملين فهااو ال ينسااجم مااع الشخصااية 

 لخضوع للنبام والتمسئ بالروتين أذا الموقفتحمل المسؤولية ويفضلون ا
يمكاان اعتبااار  ساابيل إلنجاااح الرقابااة اإلداريااة وضااع الموظااف فااي جااو يخلااو ماان الصاارامة       

 .(3)والتسيد في أداء ومحاسبة عل  أخطاء  
 
 

 

  274ص  1973،دار الهونة المشرق بيروت  1( القاموس اللغة اإلع م ،الطبعة 1)
  .374/375،ص ص  2007دون بلد النشر (سعيد السيد علي ، العملية االدارية ،االتصاب الرقابة ،2)
 2010فارس رشيد البياتي ، الفساد المالي واإلداري في المؤسسات اإلنتاجية و الخدماتية ،دار إلية للنشر والتوزيع األردن (  3)

249ص   
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االتجاه الثالث : -3  

فهااو االتجااا  العلمااي والتطبيقااي الااذي يرت ااز علاا  النااواحي التطبيقيااة للرقابااة وذلاائ ماان خاا ب    
ومقارنتااه بااالمتحقق الفعلااي وماان ثاام تصااحيح بااين النتااائل الفعليااة  األدواروقياااس  المعاااييروضااع 

 .(1)والخطط الموضوعية
فهذا االتجا  كان له تضور الرقابة وذلئ عن يريق اجراء ليعتمد عل  نوع من الحدية في العمال 

ضاعه وأو الدخوب في الميدان التطبيقي العلمي الاذي يقاوم علا  مراقباة النتاائل المحققاة مماا تام و 
 .الخط في 
 :اإلداريةمراحل عملية الرقابة  -1

والعمال  األداءأاي الوسايلة األساساية لتعارف علا  مساتوى اإلدارية كانت عملية الرقابة  إذا      
واالنحرافااات وتصااحيحها حتاا  يااتم الت كااد ماان أن العماال يسااير وفااق الخطااة  األخطاااءعلاا  كشااف 

وتساتمر حتا  بعاد  قبال بادء أي نشاا  حياث تبادأ والدينامكياة ساتمرارالموضوعية ،فان تميزأاا باال
 انتهاء  يجعل منها عملية متعددة الخطوات والمراحل.

ممااا ذكاار  الاادكتور  اابحي خياار وماان أأاام المراحاال التااي تماار بهااا عمليااة الرقابااة اإلداريااة       
  (2)العتيبي في كتابه التطور الف ر واألساليب في اإلدارة حيث قسمها إل  خمسة مراحل وأي

 * تحديد فريق الرقابة وتفويضه بالص حيات الضرورية للقيام بمهمته .
 * تحيد الخطط والتنبيم وأدوات التوجيه المعتمدة لقياس األداء والسلوك.

 مقياس األداء ووضع المعايير المناسبة .* تحديد 
* مقارنة األداء والسلوك علا  األره الواقاع بالخطاة والتنبايم وأدوات التوجياه المعتمادة فاي أاذا 

 المجاب وتسجيل األخطاء واالنحرافات ان وجدت .
  :بهدف * كتابة تقرير ودفعه إل  اإلدارة التخاذ اإلجراءات األزمة

  243( فارس رشيد البياتي المرجع السابق ه 1)
330ص  2004(  بحي جبر العتيبي ،تطور الف ر واألساليب في اإلدارة ، عمان دار الحامد للنشر والتوزيع 2)  
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 وجدت  إنواالنحرافات  األخطاءتصحيح  -
  األخطاء أوالثوا  والعقا  عل  العاملين موضوع االنحرافات  مبدأتطبيق  -
والمبااني  بااآلالتفيماا يتعلاق  اإل ا ح أواالستمرار فاي االساتعماب بعاد الصايانة  مبدأتطبيق  -

 المادية . األموروالمعدات وكافة  واألجهزة
نتاااائل لياااه مااان معلوماااات مفيااادة حاااوب ساااير العملياااة الرقابياااة وماااا تو ااالت ا بااا ي اإلدارةتزوياااد  -

 وتو يات حوب نشا  المنبمة 
  (1) فيما يليخمسة مراحل يمكن حصرأا  إل  اإلدارةمن المف رين  أخرفي حين ذأب جانب 

  التنظيم :
 األداءترتياب  إلا حياث يهادف  اإلدارياةمان مراحال عملياة الرقاباة  األول والذي يعتبر المرحة    

 اإلداريااةالفعلااي ترتيبااا منطقيااا منتبمااا ماان خاا ب توضاايح الع قااات بااين العاااملين فااي المسااتويات 
 وتحديد المسؤولية كل شخص وفق مايمل ه من سلطة . األعمابالمختلفة ،مع تنسيق 

 التوجيه:
 حيث ساعد أذا العنصر عل  التنفيذ الفعلي لما خطط له من خ ب :      

 المختلفة  اإلداريةلمستويات العاملين في ا إرشاد -
 توجيه العاملين توجيها سليما  -
 الت اليف . ب قلالنتائل  أفضلواجباتهم بطريقة جيدة تحقق  ب داءقيام العاملين  -

 ال راقبة :
مان  األداءمان مادى كفااءة  األداءمان مادى كفااءة  الت كاد إلا  األداءحيث تهدف عملياة مراقباة   

عند التخطيط ،وبالتالي يمكن باذلئ اكتشااف  وضعت التيالفعلي بالمعدالت  األداءخ ب مقارنة 
تتعاره لهاا لااوال العمال ،وباذلئ تجنااب المنبماة خساائر كاناات  أثناااءتقاع  أخطااء أوانحرافاات  أي

 فعالية عملية المراقبة.

، ص  2001( عبد الفتاح محمد الصحن ،سمير كامل ،الرقابة والمراجعة الداخلية اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،1)
    27-22ص 
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 : التقييم

النتااائل تمات يبقاا لمااا  أنمان  الت كادعملياة التقيايم بعااد المراقباة بعاد المراقباة ،وأاادفها أاو  تا تي  
 : التالية األسسمن انحرافات من خ ب االعتماد عل   منتلتتم مع تحليل  أن أريد

 يسبب حدوث االنحراف  أساسعل  -
 تتم فيها االنحراف  التيالمرحلة  أساسعل  -
  (1)لية محدث االنحراف في الع أين أيالمكان  أساسعل  -

 التقرير:

المتلقااااي ،وتعتباااار  إلاااا وأاااو وساااايلة االتصاااااب ،أاااادفها تو اااايل المعلومااااات ماااان المصاااادر 
العمليااة الرقابيااة  أن يتضااحالمرحلااة الرقابيااة المكملااة للمراحاال السااابقة وماان خاا ب ماساابق 

 المراحل السابقة . أوأي عملية مستمرة تعتمد عل  الخطوات 
 أن إال اإلداريااااةحااااوب مراحاااال عمليااااة الرقابااااة  اإلداريااااينورغاااام اخاااات ف بعااااض المف اااارين 

 :فيما يليمراحل تتمثل  ب ربعةتمر  أنها اتفقوا عل معبمهم 
  األأدافبناء المعايير وتحديد  -
 الفعلي  األداءقياس  -
 (.النتائلالفعلي بالمعايير الموضوعية )تقييم  األداءمقارنة  -
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة )تصحيح االنحرافات(  -

 وفيما يلي سنحاوب دراسة كل مرحلة بشيء من التوضيح والتبسيط.
 بناء المعايير وتحديد األهداف : –ا 

تعتباار أااذ  العمليااة المرحلااة األولاا  فااي العمليااة الرقابيااة ويعاارف المعيااار ب نااه : المقياااس 
 تقبلي أو أو الناتل المرغو  تحقيقه أو الهدف واألداة المحدد لقياس األداء المس

 
  29عبد الفتاح محمد الصحن ، الرقابة والمراجعة الداخلية ،المرجع السابق ص  (1)
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 (1)التخطيطية التي تعبر عن الغاية المطلو  بلوغها 
مان  أساسايامرحلاة وضاع المعاايير الرقابياة تعاد جازءا  أن يتضاحومن خ ب أاذا التعرياف 

غيااار  واألداءالساااليم  األداءالتميياااز باااين  إلااا عملياااة التخطااايط وأاااي تهااادف فاااي عمومهاااا 
ولاااذلئ يعتبااار العدياااد مااان المف ااارين مرحلاااة بنااااء المعاااايير عملياااة ضااارورية  لإلفااارادالساااليم 
 . (2)بالغة العتبارات عديدة نذكر منها  أأميةوذات 

 قدرتها عل  جعل الرقابة الذاتية ممكنة -
العامااة التااي  األمااور إلاا لتقااارير الفعالااة حيااث تشااير بدقااة  أساسااية أداة تعتباار المعااايير  -

 ارير يركز عليها التق أنيجب 
تعماال أااذ  المعااايير علاا  تسااهيل تنميااة األفااراد ألنفسااهم الن الفاارد ليسااتطيع أن ينمااي  -

 قدراته مالم تعلم نقا  ضعفه والمعايير أي التي تبين له أسبا  فشله .
ول اان أاااذ  المعااايير ذات فعالياااة اكباار الباااد ماان توفرأاااا علاا  مجموعاااة ماان الشااارو  وقاااد 

 (3)حددأا الدكتور علي الشرقاوي فيما يلي 
 *الدقة في التحديد 

 * التدوين ل ي ال يكون أناك أي إمكانية للتحريف 
 * يجب أن يكون المعيار مرنا بما فيه ال فاية 

 األفضل للمعايير عند وضعه * يجب أن يكون المعيار المطبق أو 
 * يجب أن ت تب المعايير بطريقة سهلة وواضحة حت  يمكن تحقيقها ب كثر كفاءة ب قل

 
 

    439،ص  2002( علي الشرقاوي ،العملية اإلدارية ووظائف المديرين ،اإلسكندرية دار الجامعية الجديدة 1)
اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث  10(  ديق محمد عفيفي ، إدارة األعماب في المنبمات المعا رة ،الطبعة 2)
     314ص  2003، 
  440 – 439ص ص  2002المديرين ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة ( الشرقاوي ،العملية اإلدارية ووظائف 3)
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 *الدقة في التحديد 
 للتحريف  إمكانية أي* التدوين ل ي ال يكون أناك 

 يكون المعيار مرنا بما فيه ال فاية  أن* يجب 
 للمعايير عند وضعه  األفضليكون المعيار المطبق أو  أن* يجب 
 ب قالكفااءة  با كثرحتا  يمكان تحقيقهاا  وواضاحةت تب المعايير بطريقة ساهلة  أن* يجب 
بعاين االعتباار  أخاذأاالتاي يجاب  األساس أأاممان  أن اإلدارةكتاا   بعاضويرى  األخطاء

 ( 1)عند تحديد المعيار مايلي 
وقااااادرات الفااااارد  يكاااااون متناسااااابا أن أي)  األفااااارادوضاااااع المعياااااار بمساااااوى يناساااااب كااااال -

 المتوسط(
ال ت اون المعاايير قليلاة غيار كافياة وال كثيارة  أنمن المعايير ، بمعنا  اختيار عدد مقبوب 

 فيصعب التفضيل بينها 
 مشاركة األفراد في وضع المعايير لضمان االلتزام بتنفيذ   -
 شرح األسبا  والمبررات التي كانت وراء اعتماد أذ  المعايير  -
انط قااا ماان أااذ  األسااس يتضااح لنااا أن عمليااة بناااء المعااايير لاان تتحقااق بكفاااءة وفعاليااة   

إال ماااان خاااا ب مساااااأمة الرؤساااااء و المرؤوساااااين فااااي وضااااعها ،وتختلااااف عمليااااة وضاااااع 
الخاااص  إذ تتمياز بالصااعوبة  المعاايير فاي اإلدارة العامااة عان عمليااة وضاعها فااي القطااع

فااي اإلدارة العامااة وذلاائ الن أأاادافها عياار مححاادة بشااكل دقيااق خا ااة وان غايتهااا تقااديم 
الخااادمات للماااواينين وأاااو أمااار يصاااعب تقديماااه عكاااس الشاااركات والقطااااع الخااااص التاااي 
تهاااادف إلاااا  تحقيااااق اإلرباااااح ممااااا يجعاااال ماااان عمليااااة تحديااااد المعااااايير عمليااااة أكثاااار دقااااة 

 (2)وموضوعية 
 

:المكتب الجامعي  اإلسكندرية(  اإلدارية) كيف تنمي مهاراتك  اإلدارية( نبيل محمد مرسي ، المهارات والوظائف 1)

  288-286ص ص  2006الحديث ،

291 – 289( نبيل محمد مرسي ، المرجع السابق ص 2)  
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 أي : األداء*واأم المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم 
 المعايير الكمية :

التااي يااتم المعااام ت  أوالمبيعااات فااي شااركة خا ااة  ورقاامبالوحاادات  اإلنتاااجبمعناا  كميااة 
  (2) ومن بين أذ  المعايير (1)المدنية من دوائر الحكومية  األحوابانجازأا في دائرة 

 المعايير الزمنية   -
 معايير الت اليف  -
 معايير الدخل -
 معايير األسهم في السوق  -
 اإلنتاجية  -
 الربحية -
 المعايير الشخصية ال مية -

 المعايير النوعية :

بمعااي نوعيااة اإلنتاااج أو جااودة أو نوعيااة الخدمااة المقدمااة وتمتاااز أااذ  المعااايير بصااعوبة 
 .(3)االتفاق عل  قياسها لخضوعها للحكم الشخصي والتفصي ت غير موضوعية 

 قياس األداء الفعلي : -ب(

إن مرحلة الثانية في عملياة الرقاباة تتمثال فاي قيااس األداء الفعلاي الاذي تام انجااز  ،حياث 
مااد أااذ  المرحلااة علاا  المرحلااة السااابقة وتتمثاال فااي تطبيااق المعااايير التااي تاام وضااعها تعت

 وتتضمن أذ  المرحلة قياس درجة االخت ف واتحاد بين األداء الفعلي واألأداف المحددة 

،عماان  3النبريات والوظاائف ، الطبعاة  اإلدارة( محمد قاسم القريوتي ،مهدي حسن زويلف ،المفاأيم الحديثة في 1) 
  231دار الشروق ص 

 195ص ص  2003،المكتب الجامعي الحاديث  اإلسكندرية،  اإلدارةفي علم  أساسياتمناب يلعت محمود ،  -(2)
– 196  
  303ص 2004،اإلدارة اإلستراتيجية :العولمة والمنافسة عمان : دار وائل للنشر والتوزيع ( كاظم نزار ألركابي 3)
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فقااد قساامها الاادكتور  ااديق محمااد  األداءماان نوعيااة  الت كاادالمقاااييس فااي  ألأميااةونتيجااة 
 أي : أنواعث ثة  إل عفيفي 
 : األساسيةالبيانات  -

 أوالعمال  األداءالمطلقاة عان ظاواأر معيناة كالوقات المساتغرق فاي تتعلق بالمعلومات 
  (1) األداءالت اليف 

 المعدالت: -
عاادة  أوبعنصاار  األساساايةعاادة عنا اار ماان البيانااات  أووتتمثاال فااي مقارنااة عنصاار 

 عن العمل ...... العياباتمعدب  أوالمصاريف  إل  اإلرباحعنا ر كمعدب 
 : التجاأات -

 إلا المعدالت من نقطاة زمنياة  أو األساسيةوأي تعمل عل  قياس حركة البيانات 
  أخري نقطة 

 ب عااادادأاتقاااارير ال فااااءة التاااي يقاااوم  إلااا الااادكتور احماااد مااااأر فقاااد قسااامها  أماااا-
 (2)المشرفون عل  مرؤوسهم بصفة دورية 

 الفعلي بالمعايير الموضوعية )تقييم النتائج(: األداءمقارنة  -ج(

 عملية تقييم النتائل ت تيالفعلي  األداءوبناء المعايير وقياس  األأدافبعد تحديد 
من خ ب مقارنة ماتم انجاز  مع ماتم التخطايط لاه وتعتماد اإلدارة فاي إجاراء أاذ  المقارناة 

ام المخطااط لهااا بالمقارنااة مااع علاا  المعلومااات المقدمااة لهااا فااي شااكل تقااارير يلخااص األرقاا
  ( 4)ويمكن أن ت ون أذ  التقارير شفوية أو كتابية  –النتائل الفعلية 

 
اإلسااكندرية :المكتاب العرباي الحااديث  10(  اديق محماد عفيفااي ،إدارة األعمااب فاي المنبمااات المعا ارة ،الطبعاة 1)
  317ص  2003،
  568ص  2004 – 2003( احمد ماأر ،اإلدارة للمبادا والمهارات ،اإلسكندرية :الدار الجامعية ،2)
اإلساااكندرية :المكتاااب الجاااامعي  –مهارتااائ اإلدارياااة ( ( نبيااال محماااد ، المهاااارات والوظاااائف اإلدارياااة ) كياااف تنماااي 3)

  288ص  2006الحديث 
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علاا  المعلومااات المقدمااة لهااا فااي شااكل تقااارير يلخااص األرقااام المخطااط لهااا بالمقارنااة مااع 
 (1)ويمكن أن ت ون أذ  التقارير شفوية أو كتابية  –النتائل الفعلية 

 التصحيحية المناسبة )تصحيح االنحرافات(: اإلجراءاتاتخاذ  -د(

الفعلاي بالمعاايير الموضاوعية وفاي حالاة وجاود  األداءبعد االنتهااء مان مرحلاة مقارناة     
التصااحيحية بعااد عمليااة تحلياال الفااروق  اإلجااراءاتمرحلااة اتخاااذ  تاا تي األداءانحااراف فااي 
 الموجودة . 
 ططة .المخ واألأداف األداءبين النتائل 

  ( 2)بين نوعين من االنحرافات  اإلداريون ون ر ميز المف حيث 
 وتتميز في : *االنحرافات الطبيعية :

 فرق في انحراف بسيط بين الخطة والتنفيذ  -
 انحرافات خارجة عن سيطرة القائمين بالتنفيذ  -
 راجعة ببروف يارئة  انحرافات -

 وتتميز في:*االنحرافات الغير الطبيعية 
 انحرافات جسيمة  -
 انحرافات راجعة لفصوب في التنفيذ أو لتعدد في ارت ا  األخطاء -

وأناك من قسمها إل  انحراف سالب وانحراف موجب ونرجع أسابا  كال منهاا إلا  ماايلي 
(3) 

اإلساااكندرية :المكتاااب الجاااامعي  –( نبيااال محماااد ، المهاااارات والوظاااائف اإلدارياااة ) كياااف تنماااي مهارتااائ اإلدارياااة ( 1)
  288ص 2006الحديث 

( محمد فريد الصحن ،علي الشريف ،محمد سعيد سلطان ،مبادا اإلدارة ،اإلسكندرية الدار الجامعية للطبع والنشار 2)
  353ص  200 -1999والتوزيع 
اسااام القرياااوتي ، مباااادا اإلدارة : النبرياااات والعملياااات والوظاااائف ، عماااان : دائااارة المكتباااة الوينياااة ( محماااد ق3

  360ص  2001
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االنحراف السالب :-  

تعمااال علااا  وضاااع خطاااط  أن اإلدارة، ولاااذلئ الباااد علااا   األفااارادلعااادم كفااااءة  أماااايرجاااع 
 أوكتغيياااار البااااروف  األفااااراد إدارةخارجااااة عاااان  األساااابا  وأمااااالتاااادريبهم وزيااااادة كفاااااءتهم 

 التنبؤات التي قامت عليها الخطة .
 االنحراف الموجب : -

وبعاد  األفارادالعاالي  األداءنتيجاة  وإماانتيجة عدم الدقة في وضاع المعاايير  إمايكون  
 الوظااائفعمليااة التصااحيح وأنااا تلتقااي عمليااة الرقابااة بباااقي  تاا تيتحديااد االنحرافااات 

 . األخرى 
وتااوجيههم ماان اجاال تجنااب الوقااوع  األفاارادتنباايم  وإعااادةتعدياادأا  أوياار الخطااة تغي أمااا
 .معنوية  أوقد تسبب خسائر مادية  أخرى  أخطاءفي 

    (1) األشكاباحد  ت خذالتصحيحية  اإلجراءاتوبالتالي          
 المحافبة عل  الوضع الحالي في حالة تطابق بين النتائل والمعايير . -
 التعدي ت في حالة وجود انحراف بسيط بين النتائل والمعايير  إجراء -
تغيياااار المعااااايير فااااي حالااااة وجااااود االنحااااراف واضااااح بااااين النتااااائل ولمعااااايير وميااااز  -

  (2)التصحيحية  اإلجراءاتالدكتور احمد ماأر بين نوعين من 
التصاحيحية العاجلاة : وأاي تناساب ضارورة اتخااذ تصارف ساريع يعاالل  اإلجراءات* 

 بسرعة  األمر
وف التااااي فيهااااا انحرافااااات : وأااااي تناساااب الباااار  األساساااايةالتصااااحيحية  اإلجاااراءات* 

والعااودة  واألفاارادتغياارات فااي المنا ااب  ك حااداث تحذريااه إجااراءات إلاا عميقااة وتحتاااج 
 تقسيمها  وإعادةتحديد البدائل  وإعادةالتشخيص  إعادة إل 

( عبااد الغفااار الحنفااي ،أساساايات إدارة المنبمااات األعماااب والوظااائف والممارسااات اإلداريااة ،اإلبراأيميااة :الاادار 1)
  332ص  2006الجامعية 

( احماااد مااااأر ،تطاااوير المنبماااات الااادليل العملاااي إلعاااادة الهيكلاااة والتميياااز اإلداري وإدارة التغييااار ،اإلساااكندرية 2)
 394-393ص ص  2007الدار الجامعية 
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 الرقابة : أنواع -2

ياتم  أن إلا حيث تسع   اإلداريةفي المنبمة  أأمية األكثرأي عملية  اإلداريةالرقابة 
واالنحرافاات والعمال  األخطاءوجه من خ ب ال شف عن  أحسنعل   اإلداري النشا  

 (1)سابقا . ذكرناأاعل  تصحيحها وفق المراحل التي 
أنواعهااا ، إذ ليوجااد تصاانيف موحااد يعتمااد عليااه فااي وماان الطبيعااي أن تتعااد           

تحديد أذ  األناواع وإنماا تتبااين وجهاات النبار فاي اختياار األساس التاي بموجبهاا يقاوم 
أااذا التحديااد وماان بااين أااذ  األسااس التااي يااتم ماان خ لهااا التمييااز بااين أنااواع المتعااددة 

 للرقابة اإلدارية .
 حسب موقعها من األداء:  -1

تصاانيف الرقابااة الراداريااة حسااب موقعهااا ماان األداء إلاا  رقابااة سااابقة ورقابااة متزامنااة 
  (2)ورقابة الحقة 

يقاااوم أاااذا الناااوع بمراقباااة مكوناااات النشاااا  وعنا ااار   *الرقابةةةة السةةةابقة أو الوقائيةةةة :
 عوترت ز عل  متابعة وضبط المداخ ت التي تخض (3)وبرامجه قبل عملية التنفيذ 

 لهذا النوع من الرقابة مثل األمواب ،الوقت ،العماب ......
وبذلئ فهي تهدف إلا  محاولاة تجناب الوقاوع فاي األخطااء واالنحرافاات المحتملاة كماا 

 تساعد عل  االستعداد لمواجهة المشك ت المستقبلية التي تواجه العمل .
ف ثناااء إعااداد الخطااط ،قااد يااتم اكتشاااف أخطاااء فااي المعااايير األداء التااي يااتم إعاادادأا 

 مسبقا مما يتطلب إعادة النبر فيها لت ون أكثر موضوعية وم ئمة لطبيعة األداء 

المااوارد البشاارية للمفاااأيم والمحاااالت واالتجاأااات  إدارةمصااطف  البرادعااي ،( سامير محمااد عبااد الوأااا  ،ليلاا  1) 
 07ص2007رات االدارة العامة الجديدة ،القاأرة مركز دراسات واستشا

ص  1987العامة مصدر :الهياة المصرية لل تا   اإلدارة( السيد عليوة ، نع القرار السياسي في المنبمات 2)
183 

 ص  2004،عمان دار الحامد للنشر والتوزيع ، اإلدارةفي  واألساليبور الف ر (  بحي جبر العتيبي ،تط3)
198 
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 وكلما كان التركيز عل  التنبؤ بالمشك ت المتوقعة في المستقبل      
 (1)المانعاة  أوويطلاق علا  أاذا الناوع مان الرقاباة بالرقاباة التنبؤياة  أفضالكان التنفياذ 

فعاليااة  أكثاار التنبؤيااةيااتم فيهااا تحديااد المشااكلة قباال حاادوثها ،وحتاا  ت ااون الرقابااة  ألنااه
تعتمااااد علاااا  معلومااااات حديثااااة ودقيقااااة تااااتم بناااااءا عليهااااا معرفااااة كيااااف علاااا   أنالبااااد 

 كيف سيكون حاب المنبمة مستقب  ، معلومات حديثة ودقيقة تتم بناءا عليها معرفة 
 المحتملة . واألخطاءمع توضيح المشاكل 

 ااائبة  قااراراتاتخاااذ  إمكانيااةالااذي يصااب ماان  المفاجاا ةعنصاار  اإلدارةوبااذلئ تتجنااب 
 لهذ  المشاكل. األزمةالحلوب  إليجاد

الخطااوات  إتبااعالباد ماان  إليااهمنااظر المسااتوى المرغاو  الو اوب  وحتا  يكاون التنبااؤ
 (2)التالية 

 األنشاااطةخ ت االرقاباااة وتحليااال ساااليم لمتغيااارات مااادياااق لنباااام التخطااايط و قتحليااال د -
 المختلفة .

 تنمية نموذج النبام الرقابي. -
خ ت النشااا  مازالااات امتغياارات مااد أنماان  الت كااادمراجعااة النمااوذج بصااورة دوريااة  -

 معبرة عن الواقع .
 تجميع البيانات والمعلومات الخا ة بمتغيرات المداخ ت بصورة دورية ومستمرة  -
تقاادير االنحرافااات بااين بيانااات المااداخ ت الفعليااة والمخطااط وت ثيرأااا علاا  النتااائل  -

 المتوقعة .

  (1) 476، ص  2003عبد الس م أبو قحف ،أساسيات التنبيم واإلدارة ،اإلسكندرية :دار الجامعية الجديدة  
 – 2001( محمد فرياد الصاحن ،إساماعيل السايد ،إباراأيم سالطان ،مباادا اإلدارة اإلساكندرية :الادار الجامعياة 2)

  246ص  2002
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 التصحيحية التي تمكن من تفادي المشاكل قبل حدوثها.  اإلجراءات اتخاذ -
فيهاا الن ذلائ يشاعر  اإلفارا الرقابة السابقة ،غير اناه ال يجياب  أأميةعل  الرغم من 

 لديهم. واإلبداعبهم كما يضعف روح االبت ار  اإلدارةالموظفين بعدم ثقة 
 * الرقابة ال تزامنة:

 عملية التنفيذ. أثناء،وتتم أذ  الرقابة  الجاريةالرقابة  أيضاوتسم  
التصااحيحية فااي الوقاات المناسااب  اإلجااراءاتوالغااره منهااا أااو متابعااة التنفيااذ التخاااذ 

(1)  
مخرجاات وأاي تهاتم  إلا  الماداخ تعملياة التحويال  أثنااءويقصد بها الابعض الرقاباة 

العمليااات  أحااوابخا ااة بماادى دقااة المعلومااات التااي تصاال المااديرين المختصااين عاان 
 (2)ومستوى االنجاز المحقق

كااان النااوع السااابق ماان الرقابااة يعتباار بمثابااة رقابااة وقائيااة ،فااان أااذا النااوع  فاا ذاوعيااه 
 حدثت  إذا األخطاءع جية حيث يتم من ج لها تصحيح  أو إ  حيةيعتبر رقابة 

    (3)أثناء تنفيذ العمل أو الت كد من أأم مايتم انجاز  أاو الضابط مااتم التخطايط لاه 
        

النتزامناااة علااا  نوعياااة القياااادة اإلدارياااة التاااي تعمااال علااا  اتخااااذ وتقاااف فعالياااة الرقاباااة 
 القرارات التي تراأا مناسبة لحل المشكلة .

 
 

( أماين عباد العزيااز حسان ،إدارة األعماااب وتاديات القاارن الحاادي والعشاارين ،القااأرة :دار قباااء الطباعاة والنشاار 1)
  198ص  2001والتوزيع 

 2004 – 2003:الادار الجامعياة  اإلساكندرية األعمااب وإدارةتنبايم  ساياتأسا( علي الشريف ،مناب ال ردي ،2)
  434ص 

  477( أبو قحف ،المرجع السابق الذكر ص 3)
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 : الالحقة* الرقابة 

التااي وقعاات  ب عمالهااافيمااا يتعلااق  العامااةأااي رقابااة تنصااب علاا  نشااا  المؤسسااة    
ماان خاا ب  األداءبعااد حاادوث  إالوبااذلئ فااان تقياايم النتااائل اليااتم  (1)وانقضاات  بالفعاال

 قياس وتحديد االنحرافات التي وقعت .
 أأادافهامانجحات المنبماة فاي تحقياق  إذاالرقابة التاي تحادد  ب نهوقد عرفها العتيبي   

تصااحيحي أاادفها  أوثماان وجااودة وزماان وبالتااالي فهااي رقابااة ذات يااابع تقااويمي  وباا ي
   إليهمن توافق نتائل عملية التنفيذ مع ماتم البرمجة  الت كد

  (2)وتقوم الرقابة ال حقة في المنبمة بث ثة ادوار 
  األداءالتزويد بالمعلومات المهمة التي تساعد في تقييم فعالية  -
ماان جااودة  متقاادمكاال حسااب  األفااراد ومكافاا ةلتقياايم  ك ساااس ال حقااةتسااتخدم الرقابااة  -

  وإتقانوكفاءة 
تساعد الرقابة ال حقة المدير في معرفة من المسؤوب عان المخا ت وذلائ الجتاراء  -

 التعدي ت األزمة .
ونبرا لهذا التقسيم فان فعالية الرقابة اإلدارية تقضي ضرورة توفر األناواع الث ثاة معاا 

 الن كل نوع يكمل األخر.
وذلاائ نتيجااة الديناميكيااة للعمليااة الرقابيااة التااي تباادأ قباال الباادء فااي ممارساااة أي       

 نشا  وتستمر حت  بعد انتهاء .
 حسب المصدر : -2  

 تنقسم الرقابة اإلدارية حسب المصدر إل  نوعين داخلية وخارجية      

( زقااوان سااامية ،عمليااة الرقابااة الخارجيااة علاا  أعماااب المؤسسااات العامااة فااي الجزائاار ،رسااالة ماجسااتير ،كليااة 1) 
  39ص  2002 -2001الحقوق والعلوم اإلدارية ، فرع قانون المؤسسات جامعة الجزائر 

براأيميااة :الاادار ( عبااد الغفااار حنفااي ،أساساايات إدارة المنبمااات األعماااب والوظااائف والممارسااات اإلداريااة ،اإل2)
  329ص  2006الجامعية 
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     *الرقابة الداخلية :

حساب  اإلدارياةتتوالأاا لقياادة  اإلدارياةيقصد بها تلئ الرقابة التاي تاتم داخال الوحادة       
باختصاااار مراقباااة كاال رئااايس وحدتاااه مهماااا كاااان  أاااذ  الوحاادة ،وأاااي التسلساال الهرماااي فاااي

   (1)مستوا  للمرؤوسين الدين في معيته ومحاسبتهم عن كل تقصير 
 ( 2)تقوم بمراقبة نفسها بنفسها  اإلدارة أنويعتبر أدا النوع من الرقابة رقابة ذاتية ،حيث 

 

عتباارات ناذكر وانط قا من أذين التعريفين فان فعالية الرقابة الداخلية تتوقاف علا  عادة ا 
 منها :

نوعية القيادة اإلدارية التي تتول  عملية الرقاباة ،إذ أن نجااح أي منبماة يتطلاب وجاود  -
قياااادة كفاااؤة أااادفها خدماااة المصااالحة العاماااة ماااع تحقياااق العدالاااة فاااي رقاباااة العااااملين بااادون 

 . (3)تمييز وال تفصيل
 تتمثل عملية الرقابة حيث أن كل مرؤوس خاضع لسلطة الرئيس األعل  منه درجة  -
إن الهااادف األساساااي لعملياااة الرقاباااة الداخلياااة أاااو الت كاااد مااان ساااير العمااال وفاااق مااا تم  -

 التخطيط له

 
 
 

 
( عبااد العزيااز  ااالح باان حبتااور ،أ ااوب ومبااادا اإلدارة العامااة ،عمااان الاادار العلميااة الدوليااة للنشاار والتوزيااع ودار 1)

  178 -177ص ص  2000الثقافة للنشر والتوزيع 
  43( زقوان ،المرجع السابق الذكر ص 2)

  -325،ص ص 1993شاة المعارف ( إبراأيم عبد العزيز شيخا ،أ وب اإلدارة العامة ،اإلسكندرية ،من3)        
        326 
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أاااي  ألنهاااالنباااام الرقاباااة الداخلياااة الفعالاااة  األساسااايةتعتبااار المعلوماااات احاااد المقوماااات  -
 (1)يتم بناءا عليه اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب  الذي األساس

عبااد الفتاااح الصااحن والاادكتور محمااد الساايد ساارايا ان الرقابااة الداخليااة وياارى الاادكتور     
  (2) عل تعمل  أنيجب 

 والغش واالخت س  األخطاءمنع  -
 سرعة اكتشاف ماقد يقع من الخرافات عند حدوثها  -
 تجنب اإلسراف في استخدام موارد المنبمة  -
 تشجيع جوانب ال فاءة في استخدام الموارد المادية والبشرية للمنبمة   -

  (3)ومن  ور الرقابة الداخلية في المنبمة أي   
وتتضااامن رقاباااة السااالوك المشااااأد ان كاااان يتوافاااق وثقافاااة المنبماااة رقابةةةة السةةةلو  :  -

 وقيمتها وإجراءات عملها.
المخرجاات علا  اإلنتاجياة لألفاراد والوحادات والمنبماة تعتماد رقاباة رقابة المخرجةات :  -

 ككل
 وأي نوع من عملية التنشاة االجتماعية لرقابة السلوك وتقويم األداء رقابة الزمرة :  -

 ورغم األأمية البالغة للرقابة الداخلية في المنبمة من خ ب قدرتها عل  التعرف    

 عل  البروف العمل وما بتعرضه من المعوقات. 
  إال أن عيوبها انه يمارسها نفس األشخاص الذين قد ينحرفون ويت تمون عل      

ياااواأر ،مساااعود  اااديقي ،المراجعاااة وتااادقيق الحساااابات اإلياااار النباااري والممارساااة التطبيقياااة  ي( محماااد التاااو أاااام1)
  99ص  2005الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية  2،الطبعة 

 ( عبد الفتاح محمد الصحن ،محمد السيد سرايا ،الرقابة والمراجعة الداخلية عل  مستوى الجزائي وال لي 2)
   134ص 2004 – 2003معية ،اإلسكندرية ،الدار الجا

  -308كاظم نزار الركابي ،اإلدارة اإلستراتيجية ،العولمة والمنافسة ،عمان دار وائل للنشر والتوزيع ص ص (3)
314 
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 (1)التي قد تقع وأذا مايجعل من عملية االنحراف عملية مستمرة  األخطاءمختلف 
 * الرقابة الخارجية :

ماان خااارج  تاا تي أنهااامايميزأااا  أن إال األأاادافتتفااق مااع الرقابااة الداخليااة ماان حيااث      
وتعاارف الرقابااة الخارجيااة ب نهااا  الوساايلة التااي يسااتعين بهااا النبااام الحاااكم  اإلداري الجهاااز 
أداء وفعالياة المنبمااات اإلدارياة ،حيااث تخاتص بفحااص مشاروعية النشااا  االداري لتقادير 

 وتوافقه مع السياسة العامة للدولة .
 ومن أذا كله يمكن أن نلخص الرقابة الخارجية في :         

 أي أداة يبرز بها النبام السياسي وجود  وقدرته عل  التغلغل من خ ب رقابة -
 ( 2)نشا  اإلداري للمنبمة األجهزة المركزية عل  ال

 والذي البد أن يوافق السياسة العامة للدولة 
 أي أداة لتقييم أداء المنبمات اإلدارية وفق القوانين واللوائح التي يضعها نبام الحكم  -
يتمثاال أااادفها فااي تحقياااق المصاالحة العاماااة واالسااتقرار مااان خاا ب الحفااااظ علاا  المااااب  -

 ها وأدا مايزيد النبام قوة وفعالية . العام ور د االنحرافات وتصحيح
وأذا النوع من الرقابة يبارز أكثار فاي حالاة وجاود قصاور فاي عملياة الرقاباة الداخلياة      

 (3)،ومن  ورأا 
اإلدارياة وأي عباارة عان و اايا تمارساها أجهازة مركزياة لمراقباة المنبماات الوصاية اإلدارية :  -

 .من الخارج وتتم بين شخصين معنويين ،الشخص المباشر للرقابة والشخص الخاضع لها
 
 
  309 -( كاظم نزار الركابي ،اإلدارة اإلستراتيجية ،العولمة والمنافسة ،عمان دار وائل للنشر والتوزيع ص ص 1)  
والعلوم اإلدارية  امة ) رسالة ماجستير كلية الحقوق يحطات زأوة ،عملية الرقابة اإلدارية الرئاسية عل  أعماب اإلدارة الع (2)  

 15ص  2002 – 2001، فرع اإلدارة والمالية جامعية الجزائر 
  522،ص  1999( علي محمد منصور ،مبادا اإلدارة ،أسس ومفاأيم ،القاأرة مجموعة النيل العربية 3)
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 المركزية المتخصصة: األجهزةرقابة  -

رقابااة  مركزيااة متخصصااة ومسااتقلة ،يتخصااص كاال منهااا فااي أجهاازةتتااول  أااذ  الرقابااة    
 العامة في الدولة . اإلداريةبالنسبة لجميع المنبمات  األنشطةل  نشا  من ع
  (1)في  أنواعهاوتتمثل  :اإلداريحسب المستوى  -3

 مستوى المنظمة )الشاملة(:*الرقابة على 

ال لااي للمنبمااة ماان خاا ب مقارنااة النتااائل  األداءتقياايم  إلاا يسااع  أااذا النااوع ماان الرقابااة 
التااي تاام التخطاايط لبلوغهااا ويمكاان عاا ج العجااز الااذي  باألأااداف اإلداري النهائيااة للجهاااز 

 تقع فيه خ ب . أنيمكن 
  األأدافتصميم  إعادة -
 وضع الخطط إعادة -
 تغيرات في الهيكل التنبيمي  إحداث -
  أفضلتحقيق وسائل االتصاالت داخلية وخارجية  -
 توجيه دافعية األفراد داخل المنبمة  -

 يمكن التفرقة بين نوعين من الرقابة حسب المعايير ودلئ من خ ب    
 
 
 

،الاادار الجامعيااة للطباع والنشاار والتوزيااع  اإلساكندرية، األعماااب إدارةمحماد فريااد الصاحن ، سااعيد محمااد المصاري ،( 1)
  310 -309،ص ص  1999

ويتم أذا النوع من الرقابة أما تلقائيا عان يرياق المتابعاة المساتمرة للارئيس وإماا بنااءا علا  تقاارير ،غيار أن الطريقاة * 
ى ،إماا التقاارير فيجاب أن تاتم األول  تتطلب أن يكون للرئيس وقتا ياوي  وأاذا ماا ألنجاد  خا اة فاي المنبماات ال بار 

 السرعة والدقة 
 
 
 

28 



 : واإلجراءاتالقواعد  أساس الرقابة على*

مااان مطابقتهاااا  والت كااادويتمثااال أاااذا الناااوع بقيااااس التصااارفات التاااي تصااادر عااان المنبماااات 
 إتباااعهممماا يعنااي  األفاارادتوحياد ساالوكيات  إلاا وأاي تهاادف  واإلجااراءاتللقاوانين والقواعااد 

 (1)الطرق التي تحددأا المنبمة في عملها  نفس
 *الرقابة عل  النتائل:

والقواعااد  باااإلجراءات  ليهااتميختلااف أااذا النااوع م الرقابااة عاان النااوع السااابق ماان حيااث انااه 
 (2)بالنتائل النهائية التي تحققها المنبمة  وإنما
 : اإلداريةحسب طبيعة الرقابة  -5

 (3)رقابة مباشرة ورقابة غير مباشرة  إل ويمكن تقسيمها 
 *الرقابة المباشرة :

 وتتم ممارسته عن يريق الم حبة المباشرة التي تلعب دورا كبيرا في زيادة كفاءة    
وجاااودة األداء ،حياااث يقاااوم الااارئيس بم حباااة أعمااااب المرؤوساااين بنفساااه دون حاجاااة الااا  

 وسطاء .
 *رقابة غير مباشرة :

نتيجة انشغاالت لرئيس العديدة حاجته الوقات فقاد يتعاذر علياه ممارساة عملياة الرقاباة     
 المباشرة ،

 ولذلئ فانه يلجا إل  االعتماد عل  الرقابة الغير المباشرة التي تتم عن يريق التقارير
 المباشرة .       

 
 

  294( مرسي ،المرجع السابق ص 1)
  146دون تاريخ النشر ص ،مصر دار أاني للطباعة ، اإلدارة( محمد سويلم ،2)
مانهل تحليلاي عماان ،دار حريار  –( خيري مصطف  كتانه ،مدخل إل  إدارة األعماب النبريات ،العملياات اإلدارياة 3)

  156ص  2007للنشر والتوزيع 
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الغياار المباشاارة التااي تااتم عاان يريااق التقااارير االعتماااد علاا  الرقابااة  إلاا ولااذلئ فانااه يلجااا 
يكاون أاذا الناوع مان    من اجل تصاحيحها ،وحتا ألخطاءال شف  إل الرقابية التي تهدف 

 فسابيلعنصري الدقة والسرعة معاا  التقارير عل تتوفر أذ   أنفعالية ف  بد  أكثرالرقابة 
 لة .سهو  ب كثرمعالجة الخطاء الذي تم اكتشافه في الوقت المناسب 

  (1)حيث حدد احمد محمد المصري مميزات الرقابة المباشرة في 
 درجات  أووسطاء  إل ال تحتاج  -
 رقابة يبيعية ومفترضة  -
 انجاز   وأسلو وظروفه وتوقيته  األداءتعمل عل  مراقبة  -
 لها حق التدخل الفوري  -

       أما الرقابة الغير المباشرة فهي     
 تهتم بال ليات والمجموعات واالنجازات بعد تمامها  -
 متباعدة عن األداء -
 وتتمثل في حسب تنظيمها : -6

* رقاباااة مفاجااااة :يساااتخدم أاااذا الناااوع بكثااارة فاااي المساااتويات اإلدارياااة العلياااا وت اااون لفتااارة 
 اكتشاف األخطاء وتقييم أداء الموظفينمحدودة وتنتهي بعدأا ،وأي تهدف إل  

  (2)واإلي ع عليهم والت كد من حضورأم في الوقت وجديتهم وإخ  هم في العمل 
وأااي تااتم فااي فتاارات زمنيااة منتبمااة وأااي تهاادف إلاا  بيااان ماادى التاازام * رقابــة دوريــة : 

ي العاااملين بااالخطط والسياسااات وأنبمااة العماال فااي المنبمااة وماادى تحقيااق األأااداف التااا
 (3)تسع  إليها 

  140ص  2004( احمد محمد المصري ،التخطيط والمراقبة اإلدارية ،اإلسكندرية ،مؤسسة شبا  الجامعة 1)
( فارار العتيباي ،نضااب الحاواري ، إباراأيم حاريص ،العملياة اإلداريااة مباادا وأ اوب وعلام وفان ،عماان ،دار الياازوري العمليااة 2)

 250ص 2007للنشر والتوزيع 
 250العتيبي ،الحواري ن خريص ،المرجع السابق الذكر ص ( 3)
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 رقابة ال ست رة : *
ماع تصاحيح  األداءمتابعة حسن  إل منبمة حيث تهدف  أيضروري في  أمر تعتبر    

 .( 1)االنحرافات في حالة وقوعها ويكون أذا النوع يواب ساعات العمل 
 (2)وتتضمن نوعين حسب األهداف : -

 * رقابة ايجابية :

التي تساع   إلا  الت كاد مان حسان ساير العمال مان خا ب م ئماة التصارفات واإلجاراءات 
المنبمة بماا يكفال تحقياق األأاداف لمختلف اللوائح واألنبمة والتعليمات المعموب بها في 
 ،ويساعد أذا النوع عل  تحفيز لألفراد وتنمية قدراتهم .

 *رقابة سلبية :

ترت ااز أااذ  الرقابااة علاا  اكتشاااف األخطاااء واالنحرافااات ،إذ تسااع  للبحااث عنهااا تعياادأا 
 قصد تحديد المسؤوب عنها وتطبيق عقوبات عليه.

ويتمثاال الفاارق بياانهم فااي أن الرقابااة االيجابيااة تهاادف االيجابيااة تهاادف إلاا  ضاامان حساان 
 سير العمل وتطوير األداء والرقابة السلبية تتمثل في تصدي لألخطاء ومعاقبة مرت بيها. 

 المطلب الثاني : خصائص الرقابة اإلدارية الفعالة 

أاادافها إال إذا تااوفرت علاا  بعااض أن عمليااة الرقابااة اإلداريااة لاان ت ااون فعالااة فااي تحقيااق أ 
 (3)الخصائص ومن أبرزأا 

إذ يجااااب أن ت ااااون المعلومااااات واالتصاااااالت المكتوبااااة والشاااافوية الخا ااااة  الوضةةةةو  : -
 بالرقابة الواضحة ومفهومة للجميع حت  يسهل تفسيرأا وتطبيقها

 

العملياااات اإلدارياااة ،مااانهل تحليلاااي ،عماااان دار  –( خياااري مصاااطف  كتاناااة ،مااادخل إلااا  اإلدارة األعمااااب النبرياااات 1)
  156 – 155ص ص  2007حرير للنشر والتوزيع 

 184( عبوي ،حريز ،المرجع السابق ص 2)
( علااي شااريف ،محمااد ساالطان ،الماادخل المعا اار فااي المبااادا اإلدارة ،اإلسااكندرية ،الاادار الجامعيااة للطبااع والنشاار 3)

 374 – 373ص ص  1998والتوزيع 
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 أنيجااب  ولااذلئالعامااة  اإلدارة األداءكبياارا علاا   تاا ثيرا اإلداريااةتااؤثر البياااة  المرونةةة : -
 ت ون نبامها الرقابي مرنا حت  يستطيع مواجهة التغيرات المفاجاة التي قد تحدث.

يستثمر فياه  أن النجاح أرادت إذاالوقت أو عصب الحياة ولذلئ البد عل  المنبمات  أن
. 
الت لفاة : ونقصاد   أاان ت اون ت االيف النباام الرقاابي معقولاة نسابيا ماع  أواالقتصاد  -

زيادة الت لفة كماا أاو محادد لهاا وقاد  إل تؤدي الرقابة  أالوأذا معنا  الفوائد الناجمة عليه 
 األخاااارى الخصااااائص الخصااااائص  بعااااضالاااادكتور عماااار و اااافي عقلااااي  األسااااتاذ أضاااااف

 (1)للرقابة الفعالة في المنبمات منها 
يات ءم النباام الرقاابي ماع حجام ويبيعاة النشاا  الاذي تقاوم باه  أنويقصاد بهاا  لمالئمة :ا

 المنبمات .
قبال وقوعهاا ماع  بااالنحراففعالة لديها القادرة علا  التنباؤ الرقابة ال أن تنبؤ المستقبلي :ال

 الحلوب ال زمة لمعاجلتها . إيجاد
الشخصاااية عناااد القياااام ويقصاااد باااه ابتعااااد النباااام الرقاااابي عااان العوامااال  الموضةةةوعية : -

بقيااااس وتقيااايم األداء وأاااذا يتطلاااب ضااارورة تاااوفر أفاااراد أكفااااء ليعتمااادون فاااي التقيااايم علااا  
 (2)الع قات الشخصية .

إن مهمة النبام الرقابي ال تنحصر عل  كشف األخطاء فحسب بل يجب أن تتعادى إلا  
 ثها .معرفة أسبا  االنحراف و األخطاء والعوامل والبروف التي أدت إل  حدو 

 من أأم خصائص الرقابة الفعالة في المنبمات ويرم بعض كتاب اإلدارة أن       
 

ص  2007الرقابة ، عمان  دار زأران للنشر والتوزيع ، –التنبيم  –عمر و في عقيلي ، اإلدارة المعا رة ، التخطيط -( 1) 
   456 – 454ص 

( عبااد الحميااد عبااد الفتاااح المغربااي ،اإلدارة األ ااوب العلميااة والتوجهااات المسااتقبلية لماادير القاارن الحااادي والعشاارين ،مصاار ، 2)
 516 – 515ص ص  2006المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،
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 .( 1)الخصائص التي ذكرناأا  إل  إضافة
 تصحيحيا وليس عقابيا فقط :يكون النبام الرقابي  أن -

 . أدانهمتعمل عل  تحسين  اإلداري الرقابة ليست سيفا عل  رقا  العاملين في الجهاز 
 واعية : أمنيةتتول  الرقابة  عنا ر  أن -

 اإلدارياةعملياة الرقاباة عمل كاان و لاذلئ حتا  ت اون  أينجاح  أساسالمورد البشري أو 
 والموضوعية والمسؤولية . واألمانةتتقسم عنا رأا الثقة  أنفعالة البد  أكثر

 يتماشاااااااااااااااااااااااا  النبااااااااااااااااااااااااام الرقااااااااااااااااااااااااابي مااااااااااااااااااااااااع نمااااااااااااااااااااااااط التنباااااااااااااااااااااااايم السااااااااااااااااااااااااائد: أن -
 بالمنبمة  األخرى  األنشطة معين مع الرقابة عل  أداءعل   ةابقتت امل الر  أنيجب 

 ب ضافة  إل  ضرورة تناسبها مع حدود السلطة المفوضة لمختص بالرقابة.  
كما يرى الدكتور )محمد إسماعيل ب ب( خصائص النبام الرقابي للفضل إضاافة إلا     

 .( 2)المرونة واالقتصاد والسرعة والموضوعية كذلئ
االستيعا  أذ  النبم لجمياع المعاايير يشير ت امل النبم الرقابية إل  ضرورة التكامل :  -

 الخا ة.
  النبام الرقابي لن يكون فعاال إذا اتسم بالدقة في الحصوب عل  المعلوماتالدقة :  -

ضااارار العتيباااي ،نضااااب الحاااواري ،إباااراأيم خاااريس خصاااائص الـــدكاترة كماااا يخاااص      
 (3)النبام الرقابي 

 اتخاذ اإلجراءات الفورية للتصحيح وعدم الت خر. -
 استخدام كل اإلمكانيات والوسائل الممكنة للرقابة. -
 استخدام الرقابة التنبؤية واالحتيا  للمستقبل. -

      ( عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة األ وب العلمية والتوجهات المستقبلية لمدير القرن الحادي والعشرين 1)  
  516 – 515ص ص  2006مصر ، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،

 371ص  2004عة الجديدة ،، دار الجام اإلسكندريةبين النبرية والتطبيق ،  اإلدارةب ب ، مبادا  إسماعيل( محمد 2)  
 255 -254( العتيبي ، الحواري ، خريس ، المرجع السابق ص ص 3)  
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 يعكس نبام الرقابة يبيعة النشا  واحتياجاته. أن -
 .لإلمامينبر  أنيجب عل  النبام الرقابي  -
 ومرنة واقتصادية وفاعلة  موضوعيةت ون الرقابة  أنيجب  -
  لتطبيقيكون مفهوما ودقيقا وقاب   أنيجب عل  النبام الرقابي  -       
 التصحيحية  األعمابيبين نبام الرقابة  أنيجب  -        
        واألسااليب األأادافيكاون واضاحا فاي تحدياد  أنيجاب علا  النباام الرقاابي  -        

 والمعايير الرقابية 
 يساعد نبام الرقابة عل  اختصار الجهد والوقت والمصروف في  أنيجب  -        

 العمليات الرقابية.
 األداءيجب تزويد المرؤوسين بتغذية عكسية عن  -
 تتناسب حجم الرقابة مع العمل نفسه أنيجب  -          

 :(1)توفر بعض الشرو   اإلداريينويرى بعض     
دا عن الغماوه وأاذا يكون أيكل وتصميم نبام الرقابة بسيط واضحا بعي أنيجب  -

 يتطلب ضرورة االعتماد عل  معلومات دقيقة وشاملة 
 يكون نبام الرقابة المصمم قادرا عل  معرفة منايق المشاكل المحتملة.  أنيجب  -

ين للقياااام يجاااب تصاااميم نباااام الرقاباااة بشاااكل جياااد وذلااائ باعتباااار األشاااخاص المناااافي -         
 بالعملية الرقابية

أن ت اااون الرقاباااة شااااملة فتعطاااي األشاااخاص وجمياااع جواناااب نشاااايهم ،كماااا تعطاااي  -
 التجهيزات واألدوات  وتنبيم الوقت وظروف العمل 

 يجب أن ت ون العملية الرقابية مقبولة لدى الجميع -

(  الح بن نوار ،فعالية التنبيم في المؤسسات االقتصادية ،قسنطينة ، مخبر علم االجتمااع االتصااب للبحاث 1)
  89 – 88ص ص  2006والترجمة ، 
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فعالية الباد  أكثروالدكتور سامي سلطي عريفل فيرى انه ل ي ت ون عملية الرقابة     
  (1)من 
 األخطااءت اون رقاباة لضابط  أنبادب  األخطااءتفاادي الوقاوع فاي  إل تهدف الرقابة  -

 بعد وقوعها.تحويلهم العقوبة بمرت بيها و  وإنزاب
 ت ون الرقابة دقيقة وموضوعية  أن -
 لدورأا. أدائهات ون الرقابة اقتصادية في عملياتها وت لفة  أن -

 اإلداريمفهوم الفساد  المبحث الثاني :

موحااد للفساااد اإلداري ، وأااذ  الصااعوبة ترجااع ألساابا  عدياادة إيجاااد مفهااوم يصااعب  
ماان بينهااا تعقااد ظاااأرة الفساااد ،واخاات ف مناااأل دراسااتها وتعاادد أشااكاب التعبياار عنهااا 

لهاذ  البااأرة مان  فوتنوع المشاركين في نقاشها وبحثهاا ، لاذلئ أعطيات عادة تعاار يا
 . (2)قبل المف رين 

 المطلب األول :تعريف الفساد اإلداري 

علاا  الاارغم ماان وجااود اتفاااق عااام علاا  أن الفساااد أااو اخطاار اآلفااات التااي تعاااني    
منهااا المجتمعااات المعا اارة ولهااذا يعتباار الفساااد ماان المسااائل والمصااطلحات المتداولااة 
كثيرا لادى العاام والخااص فاي الاداخل والخاارج السايما فاي اآلوناة األخيارة ولاذلئ نجاد  

ددة قانونيااااة واقتصااااادية ،سياسااااية وبرلمانيااااة يتميااااز بمفاااااأيم مختلفااااة وتعااااار يااااف متعاااا
 .واجتماعية 

 
،  2001( سامي سلطي عريفل ، اإلدارة التربوياة المعا ارة ، عماان ، دار الف ار للطباعاة والنشار والتوزياع ، 1)

  61 – 60ص ص 
حركااااة ( نقمااااري سااافيان ، مداخلاااة بعناااوان اإلياااار الفلسااافي والتنبيماااي للفسااااد والماااالي ،ملتقااا  ويناااي حاااوب 2)

  4ص  2012ماي  7- 6الشركات ك لية للحد من الفساد اإلداري والمالي ،الجزائر جامعة البليدة 
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 (1) القانوني:بالنسبة للتعريف  -1

)الفقرة ا ( من القانون الخاص بالوقاياة  2في القانون الجزائري : لقد تطرقت المادة-ا(
بتااريخ  14( الصاادر فاي ج. ر ر رقام  01 -06مان الفسااد ومكافحتاه )القاانون رقام 

علا  النحاو  إياا للفسااد معرفاة  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21
 التالي :

 لمنصوص عليها في البا  الرابع من أذا القانون     الفساد أو كل الجرائم
 (2:) فيما يليجرائم الفساد تتمثل  أننجد  أع  البا  الرابع المذكور  غال وبالرجوع 

رشااوة المااوظفين العمااوميين االمتيااازات غياار المبااررة فااي مجاااب الصاافقات العموميااة  -
رشاوة الماوظفين العماوميين األجاناب وماوظفي  –الرشوة في مجاب الصفقات العمومية 

اخاااات س الممتل ااااات ماااان قباااال موظااااف عمااااومي أو  –المنبمااااات الدوليااااة العموميااااة 
 فاء والتخفيض اإلع –الغدر  –استعمالها عل  النحو غير شرعي 
 استغ ب النفوذ –غير القانوني في الضريبة والرسم 

 في  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد : -ب(

ماان  2لقاد تاام تحديااد مفهااوم الرشاوة وتعريفهااا فااي الفقاارتين األولا  والثانيااة ماان المااادة   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلئ عل  النحو التالي :

........وعد موظف برمزية غيار مساتحقة أو عرضاها علياه أو منحاه :"األولى  الفقرة
إياأا ، بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لصاالح الموظاف 

 نفسه أو لصالح شخص ، أو كيان أخر ، ل ي يقوم ذلئ الموظف بفعل ما 

( قناادوز محمااد ماااحي ،قواعااد المصاالحة والمفساادة عنااد شااها  الاادين القرانااي ماان خاا ب كتابااة الفااروق ،بيااروت 1)
  129ص  2006،دار ابن الحزم للطباعة والنشر والتوزيع ،

( موساا  بودأااان ، النبااام القااانوني لمكافحااة الفساااد فااي الجزائاار ،الجزائاار المؤسسااة الوينيااة ل تصاااب ،للنشاار 2)
   11ص 2009وحدة الطباعة الروبية واإلشهار 
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 أو يمتنع عن القيام بفعل الذي أداء واجباته الرسمية.           
غيااار  أوقبولاااه بشاااكل مباشااار  أوالتمااااس موظاااف عماااومي :"......... الفقةةةرة الثانيةةةة 

كيااان  أولصااالح شااخص  أومباشاار مزيااة غياار مسااتحقة سااواء لصااالح الموظااف نفسااه 
   (1)أخر
ل ي يقوم ذلئ الموظف بفعل ما ،أو يمتنع عن القيام بفعل ماا ،لادى أداء واجباتاه     

 الرسمية 
فةةي اتفاقيةةة مجلةةس أوروبةةا التةةي يطلةة  عليهةةا أيضةةا اسةةم اتفاقيةةة ستراسةةبور      -ج

27/01/1999 
 في الواقع التعرف أذ  االتفاقية الرشوة تعريف  ريحا وإنما تحدد مجاالتها في األتي   
 الرشوة االيجابية للموظفين العموميين الوينيين. -
 الرشوة السلبية للموظفين العموميين الوينيين  -
 الرشوة أعضاء الجمعيات العمومية الوينية   -
 رشوة الموظفين العموميين األجانب  -

  الرشوة االيجابية في القطاع الخاص -
 يعرف أذا االتجا  الفساد اإلداري ب نه بالنسبة للتعريف القانوني :  -
الخروج عن القوانين واألنبمة أو استغ ب غيابها ،مان اجال تحقياق مصاالح سياساية أو " 

اقتصااااادية ماليااااة وتجاريااااة أو اجتماعيااااة لصااااالح الفاااارد أو لصااااالح جماعااااة معينااااة ،للفاااارد 
 الح شخصية معها   مص

 ومن خ ب أذا التعريف يتضح أن الفساد وفقا لتحليل القانوني يقوم عل  عنصرين 
مخالفة القانون والنبام ،ل ي أحيانا قد يكون القانون فاسدا في حد ذاته ،كون اناه مان 

  نع الطبقة المسيطرة التي تسع  للحفاظ عل  مكاسبها .

  12موس  بودأان ،النبام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ،المرجع السابق ص  (1)
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 (1)الرشوة السلبية في القطاع الخاص  -
 رشوة الموظفين الدوليين -
 رشوة أعضاء الجمعيات البرلمانية الدولية  -
 رشوة القضاة والموظفين في المحاكم الدولية  -
 استغ ب النفوذ  -
 تبييض عائدات جنح الرشوة  -
 المخالفات المتعلقة بالحسابات -
 بالنسبة للتعريف الفقهي :  -

إذا كاااان الفقهااااء قاااد اجمعاااوا علااا  أن الفسااااد ليعااارف حااادودا سياساااية أو ايدولوجياااة أو   
أي إنهم متفقون عل  أن الفساد لم يعاد مرضاا محلياا أو جغرافية أو اقتصادية أو نحوأا   

 أو وينيا بل  ار وباء متعدي بسقامه وأثار  الفتاكة والممتدة إل  وراء (2)داخليا 
والممتاادة إلاا  وراء  الحاادود الدولااة ،أي العااابرة للقااارات ،  فااان لاام يفلحااوا فااي إيجاااد مفهااوم 

فتاااراأم ينعتوناااه بمفااااأيم مختلفاااة ويعرفوناااه مفهاااوم وتعرياااف واحاااد ، دقياااق وواضاااح للفسااااد 
 بصيغ متنوعة ، منها عل  سبيل المثاب ال الحصر.

 * االنحراف األخ قي لمسؤولين في الحكومة واإلدارة 
 * التنازب عن أم ك الدولة من اجل مصالح شخصية 

 *  استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خا ة 

( علاااي الصااااوي ،دور المجاااالس العربياااة فاااي مكافحاااة الفسااااد ،ورقاااة مقدماااة فاااي ماااؤتمر ،برلماااانيون ضاااد الفسااااد ،تقريااار 1)     
  06،ص  2004نوفمبر  18الشفافية والمحاسبة في العالم العربي ،في بيروت 

 14ص  2006،الفساد ،اإل  ح ،التنمية ،دمشق ،منشورات اتحاد كتا  العر  ، ي( منير الحمش ،االقتصاد السياس2)    
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 (1)الرسمية من اجل تحقيق المصلحة الخا ة أي* االستغ ب السيء للوظيفة العامة 
 : اإلداريالفساد  أسباب -1

السياساية واالقتصاادية  األبعاادظاأرة مركبة تختلط فيها  اإلداري كانت ظاأرة الفساد  إذا  
قااد وضااع العديااد ماان ولااذلئ ف ألخاارتتعاادد وتختلااف ماان مجتماع  أساابابهاواالجتماعياة ،فااان 

فااااي  اإلداري انتشااااار ظاااااأرة الفساااااد  إلاااا التااااي تااااؤدي  األساااابا الباااااحثين مجموعااااة ماااان 
 المجتمعات ومن بينها :

 السياسية : األسباب -ا(

 تعاني اغلب البلدان النامية من ضعف مؤسساتها  سسات :ضعف المؤ -
وعااادة مااايؤدي أااذا الضااعف إلاا  تنميااة الفساااد ويمكاان الحكاام علاا  ماادى ضااعف أو قااوة 

 مؤسسات الدولة من خ ب معرفة 
 مدى الغموه أو الشفافية في معام تها االقتصادية  -
 (2)مدى إتباع اإلجراءات والنبم الموضوعية في التعيينات والوظائف  -

الموظاااف الاااذي يشاااعر اناااه عاااين فاااي  إن الـــدكتور ك ـــاي دســـوقي "وفاااي أاااذا يقاااوب      
وظيفته ال ل فاءتاه وجدارتاه وإنماا لدرجاة قرابتاه ،ونفاوذ معارفاه ..... لايمكن أن ينبار إلا  
المصلحة العامة عل  أنها شيء ذو خطر أو أأمياة ،وإنماا يتركاز اأتماماه فاي خدماة مان 

 ساعدو  في الحصوب عل  ألوظيفته ورد الجميل إليهم 
 السياسية بمحاربة الفساد :عدم اهتمام القيادة  -

 إذا كانت الغاية من وجود أي نبام سياسي أو المحافبة عل  االستقرار في   
 المجتمع ،من خ ب غرس قيم الص ح ومحاربة شرور الفساد مع ضمان وحماية حقوق   

ص  2006،الفساد ،اإل  ح ،التنمية ،دمشق ،منشورات اتحاد كتاا  العار  ، يمنير الحمش ،االقتصاد السياس (1)
15  

 23ص  2001،افريا  266( المرسي السيد حجازي ،الت اليف االجتماعية للفساد ،المستقبل العربي ،العدد 2)        
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الفسااد  أعمااب،فان واقع الدوب النامية خا ة يؤكد مشاركة مسؤولي الدوب فاي المواينين 
 .واأل دقاء األقار من خ ب نهب الماب العام وتوظيف 

فقااد انعكااس ذلاائ  أنفسااهمماان كبااار المسااؤولين  ياا تيالمثاال الساايء  أ اابحوعناادما        
 (1)مراتب الوظيفة العامة أسفلحتما عل  

 القانوني :ضعف  النظام  -

يتناساااب الفسااااد وغياااا  التشاااريعات فااا ذا كانااات القاااوانين واضاااحة و اااارمة فاااان مااان     
السهولة اكتشااف حااالت التاور  فاي الفسااد وتطبياق القاانون يتوقاف علا  مادى مصاداقية 

 . ( 2)األجهزة القضائية والرقابية ومدى قدرتها مكافحة الفساد
قانونيااة شااكلية ،حيااث ياادرس غالبااا  ولااذلئ فااان دراسااة الفساااد اإلداري متاا ثرة غالبااا بمقاربااة

 القانونيون أوضاع اإلدارة ويخلصون إل  استنتاجات في تعديل القوانين و األنبمة
 اإلدارية ،يحدث الفساد غالبا بفضل التضخم  القانوني وتشابئ النصوص القانونية 
 وأحيانا توجد نصوص قانونية سليمة ول ن تتجاأل اإلدارة وجودأا وتخترق أحكامها 

 ومقتضياتها ،وفي أذ  الحالة ينشر الفساد بشكل فبيع.
 عدم التكامل واالندماج : -

ويحاادث ذلاائ بساابب التفاااوت االجتماااعي وعاادم العدالااة فااي توزيااع الاادخل ،ممااا يضااعف   
مشااااعر االنتمااااء والاااوالء للاااوين ،وبااادلئ ينااادفع األفاااراد لتغلياااب المصااالحة الخا اااة علااا  

 .المصلحة العامة
 
 

ومطبعاااة ،اإلساااكندرية ،مكتباااة  2( كمااااب دساااوقي ،سااايكولوجيا اإلدارة العاماااة وأخ قياااات الخدماااة المدنياااة ،الطبعاااة 1) 
  49ص 200اإلشعار الفنية ،

للفساااد ،دراسااة اقتصااادية الجزائاار ،مركااز البحااوث والدراسااات اإلنسااانية  ي( جااورج قاارم ،مرت اازات االقتصاااد السياساا2)
 151ص  1999،العدد األوب ،السداسي األوب 
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الااوالء للااوين فااي ضااعف المشاااركة السياسااية (1)وعااادة مااا يبهاار ضااعف االنتماااء أو    
والتي تعتبر سببا ونتيجة في أن واحد النتشار مباأر الفساد ، وبذلئ تنتشر  افة سالبية 

 (2)واالت اب وعدم تحمل المسؤولية كمميزات الثقافة السياسية السائدة. 
 األسباب االقتصادية : -ب(

 توسيع الدور االقتصادي للدولة : -

لقد ساأم أذا في نمو الفساد بشكل كبير خا ة في الدوب النامياة أيان تنتشار المركزياة   
فااي اتخاااذ القاارار االقتصااادي وأااذا مااا يعماال المسااؤولون الحكوميااون علاا  اسااتغ له ،ماان 
خ ب الحصوب عل  رشاوى من قبل األفاراد المنتفعاين الاذين يساعون إلا  تخطاي القاوانين 

  (3)ءات العامةوالقواعد والنبم واإلجرا
 انخفاض مستويات األجور : -

إذ يعتبر احد األسبا  الرئيسية لبروز ظاأرة الفساد اإلداري ،خا ة في الدوب النامياة    
التي تعرف عدم العدالاة توزياع الادخوب والثاروات وإضاافة إلا  ذلائ فاان انخفااه مرتباات 

 ةطب نشااودخااوب العاااملين باا جهزة اإلدارة ياادفع أااؤالء إلاا  العماال بوظااائف أخاارى ،والقيااام 
ب الرشااااوة واسااااتغ ب المنصااااب العااااام بهاااادف تعااااويض لألجااااور غياااار مشااااروعة ماااان قبااااو 

 المنخفضة.

 
 
 

 
 

 2004ديسامبر  310( أنطوان مسرة ،دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفسااد ،المساتقبل العرباي ،العادد 1)
  127ص 

  125ص  1996( تقرير عن التنمية في العالم ،من الخطة إل  السوق ،مؤسسة األأرام ،واشنطن البنئ الدولي 2)
دراساة ماارناة ،رورو اة  –(  الويزة نجار ،التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفسااد ياي التشاريل الجزائاري 3)

 40 – 39ص  2014الدكتوراه ،كلية الحاوق جامعة متنوري ،قسنطينة 
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 الخصخصة : -

والتي تعني تنازب الحكومة عن الشركات كثيرة لصالح القطاع الخاص وأدا له     
ع قة مباشرة بتفشي الفساد خا ة في الدوب النامية ،أين تقوم الشركات التي ترغب في 

 .(1)شراء مؤسسات حكومية برشوة المسؤولين في الحصوب عليها 
 الكتمان واالحتكار والمحاسبة : -

ف لما تمتع الموظفون العموميون بدرجة أعل  من ال تمان والسرية واالحت ار وبدرجة   
اقل من المحاسبة زادت احتمالية وقوع الفساد ،إذ أن المنصب الحكومي يعطي  احبه 

 درجات متباينة من السيطرة عل  األنشطة الحكومية 
 وجود قاعدة موارد طبيعية كبيرة في المجتمع : -

تتوفر ثروة يبيعية كبيرة في المجتمع يغري  المسؤولين بممارسة أعماب ذلئ أن      
 (2)الفساد بصورة اكبر مما في المجتمعات ذات الموارد المحدودة 

 األسباب االجتماعية : -3 

 المحددات القيمة والثقافية : -
 تؤدي بعضتت ثر األجهزة اإلدارية ت ثيرا كبيرا بالبياة الخارجية المحيطة بها حيث   

القيم السائدة في المجتمع إل  تفشي ظاأرة الفساد اإلداري بها ،ومن أأم أذ  القيم ارتبا  
الفرد بعائلته وقبيلته وأ دقائه ،وأذا ما يجعله يميل إل  تفضيلهم في تولي المنا ب 

 الهامة 
 قلة معاقبة المفسدين : -

عل  رغم من تفشي ظاأرة الفساد اإلداري بشكل كبير في المجتمعات إال أننا ن حظ    
انخفاه عدد األفراد المعاقبين ،وذلئ نتيجة وجود فجوة كبيرة بين العقوبات المنصوص 

 عليها قانونا والجزاءات والعقوبات الفعلية
  

يي المجالس المحلية ، دراسة  الة الجزائر ،رسالة ( بالل خرويي ،الحكومة المحلية ودورها يي مكايحة الفساد 1)

 11 ص  2011ماجستير ،كلية الحاوق والعلوم السياسية ،جامعية ورقلة 

 56،ص  2008،السنة  1( حمدي عبد العبيم ،عولمة الفساد العولمة ،الدار الجامعية اإلسكندرية ،الطبعة 2)
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 ضعف أخالقيات الوظيفة العامة :    -

وماان أأاام مباااأر الساالوك الغياار أخ قااي فااي اإلدارة العامااة انتشااار المحسااوبية والمحاباااة 
 .(1)واإلخ ب  بمدا  ت افؤ الفرص وغيا  مفهوم المساءلة العامة

 ضعف االنتماء للوطن : -

المواين ليولي أأمية لويناه بقادر تنتشر مباأر الفساد يعم البلم وتهدر الحقوق ،يصبح 
مايحااوب البحااث عان الااوين أخاار يحفاظ حقوقااه ويصاون كرامتااه ،وأااذا ماادى إلاا  انتشااار 

 (2)ظاأرة الهجرة الغير الشرعية في الدوب النامية في محاولة لمواينيها للبحث

عااان العااايش ال اااريم ولاااذلئ علااا  الااادوب أن تتبنااا  سياساااات أكثااار ديناميكياااة لمحارباااة أاااذ  
 أرة وليس من خ ب اإلجراءات الردعية فقط البا

 والدكتور يارق المجذو  الذي حصر أسبا  الفساد اإلداري :
 والدكتور يارق المجدو  الذي حصر أسبا  الفساد اإلداري   
 غيا  ال فاءة العلمية لدى نسبة كبيرة من الموظفين بسبب المداخ ت السياسية -

  الحساسة.لمراكز ويائفية في تعيين والترقية وتولي ا
 غيا  ال فاءة العلمية لدى نسبة كبيرة من الموظفين -
 غيا  مبدأ الثوا  والعقا  نتيجة غيا  الرقابة -
 عدم تناسق ووضوح المسؤوليات-
 كثرة المعام ت غير ال زمة  -
 قلة الدخل الفردي العام والحاجة إل  الملحة للماب . -

 

 2001( عبد الخالق ج ب الدين ،السيد رمضان ،الجريمة واالنحراف من منباور الخدماة االجتماعياة ،اإلساكندرية 1)
  206ص 

،كلياة اآلدا  ،جامعاة  رواالقتصاادي رساالة ماجساتي  ي( رايدة رمزي محمود حامد ،اثر العولمة عل  الفساد السياسا2)
  75ص  2006اليرموك ،األردن 
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 الرقابة .ضعف جهاز  -
 (1) باهلل والعقيدة . اإليمانغيا   -
 األعم  وإأماب الهوية العربية . -
 (2) غيا  فعالية القانون . -

أمااا الشاايخ محمااد الغزالااي فباارمل أساابا  سااود اإلدارة إلاا  ضااعف اليقااين وغيااا  العاازم والساايادة  
 (3)الهوى وظ م العقل 

  في مجتمع ومن العوامل الرئيسية المؤدية إل  انتشار ظاأرة الفساد اإلداري    
 ضعف الوازع الديني وعدم تحكيم الشريعة في كل مجاالت الحياة .

 (4) الت وين والتربية في المؤسسات التعليمية والجامعية .ضعف 

عاادم وضااع الرجاال المناسااب فااي المكااان المناسااب واقتصااار التوظيااف والتعيااين علاا  الوسااايات 
 والوالءات و الرشاوى بدال من اعتماد مبدأي الجدارة وال فاءة .
 غيا  المحاسبة و ضعف أجهزة الرقابة في كشف المفسدين .

 ِاحترام القوانين .عدم 
 أثار الفساد :  -2

 للفساد:   اآلراء التي ترى الجوانب االيجابية -ا( 

 ويعتبر أ حا  أذا االتجا  وأم قلة أن الفساد اإلداري ،أثار ايجابية يمكن إبرازأا  .      
 يعد وسيلة أامة لمواجهة الجمود البيروقرايي.

  25،ص  2005( عامر ال بيبي ،الفساد والعولمة ،تزامن ال توامة ،الرياه ،المكتب الجامعي الحديث 1)
 2001،ينااير  143حنان البيلي ،الفساد المؤسسي ،سلبيات األداء ومحاوالت اإل  ح ،السياسية الدولياة العادد -(2)

  229 – 228ص ص 
دارياااة والوظيفاااة العاماااة واإل ااا ح اإلداري ،بياااروت ،الااادار الجامعياااة اإلدارة العاماااة العلمياااة اإل( ياااارق المجاااذو  ،3)

  725 724،ص ص  2000للطبع والنشر والتوزيع ،
( عطياااة حساااين أفنااادي ،اتجاأاااات جديااادة فاااي اإلدارة العالياااة ،القااااأرة ،منشاااورات كلياااة االقتصااااد والعلاااوم السياساااية 4)

 127 – 126ص ص  2001بجامعة ،القاأرة ،
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 .(1)يعمل الفساد عل  حماية النبام السياسي الذي يبهر فيه -
 يعمل الفساد عل  رفع كفاءة األداء الحكومي. -
 األجهزة البيروقرايية السيما في اإلدارات الضخمة .رفع أداء  -
 . (2)يمثل الفساد موردا للموظف الذي يتقاض  أجرا ال يتناسب مع وضعه المعيشي -
 تعتبر الرشوة ح  ناجحا لتسريع اإلجراءات اإلدارية وتوفير الوقت  -
 يعمل الفساد عل  إزالة الحواجز التي تضعها الدولة. -        

 اء التي ترى الجوانب السلبية للفساد اإلداري :اآلر -ب(

إذا كان رصحاب االتجاه األول ينظرون إلى الفساد اإلداري بنظرة متفائلة يان رصحاب    

هذا االتجاه يتشاءمون من انتشار الفساد اإلداري يي لما له من رثار خطيرة على 

 المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 ومن بين رهم هذه رثار مذكره االستاد الدكتور عطية  سين ريندي  يث  صرها 

 إضعاف ميزانية الدولة  -

 األجنبي و تى المستثمر الووني  را لتاليل من الثاة المستثم -

 تبذير المال العام   -

  رمان الشركات من الكفاءات الايادة واإلدارة  -

 يعمل عل  إعاقة تطور للمؤسسات  -
 يؤدي إل  إضعاف الرقابة عل  القطاع العام  -
 يقلل من الحافز عل  االستثمار -        
 يقلل من اإليرادات العامة ويزيد من النفقات العامة  -
 يشو  الفساد تركيب النفقات العامة  -
 يزيد الفساد من الفقر وعدم العدالة االجتماعية -       

 

 الخلدونيةالمفهوم والتحليات ،في محلية دراسات اقتصادية ،الجزائر ،دار  إل ( يشير مصطف  ،الفساد االقتصادي ،مدخل 1)
  19 – 18ص ص  2005جويلة  06النشر والتوزيع ،العدد 

السياسية بجامعة طية حسين أفندي ،اتجاهات جديدة في اإلدارة ،العامة ،القاهرة ،منشورات كلية االقتصاد والعلوم ( ع2)

 127-126ص ص  2001القاهرة ،
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 المطلب الثاني : سبل مكافحة الفساد اإلداري

ضرورة البحث  (1) أن اآلثار الخطيرة التي تسببها ظاأرة الفساد اإلداري تتطلب      
عن بعض الحلوب واألساليب الضرورية للحد من أذ  الباأرة من اجل الو وب إل  

النتائل ايجابية بناءة تسهم في تقدم المجتمعات وتعمل عل  تسريع عملية التنمية 
  (2)بجوانبها المختلفة ،من خ ب مشاركة جميع الفواعل األساسية في المجتمع

ربية للتنمية اإلدارية بعض الحلوب لهذ  الباأرة ،وذلئ من وقد اقترحت المنبمة الع    
 (3)خ ب 

 ضرورة االأتمام بالتغيير في قطاع اإلدارة وجعلها أكثر ت يفا مع التحوالت الجديدة  -
ضرورة االأتمام بكفاءة وفعالية تقديم الخدمات العامة من خ ب تبني ال  مركزية  -

 القائمة عل  توزيع وتفويض السلطات واالختصا ات إل  مستويات اإلدارية األدن  
أن أذ  الحلوب ورغم أأميتها إال أنها التعد كافية لمعالجة مشكلة بحجم ظاأرة الفساد   

 اإلداري 
صطف  محمود أبو بكر مجموعة من الحلوب األخرى ال فيلة بمعالجة ولهذا يضع م  

 أذ  الباأرة ،ولذلئ فهو يرى ضرورة القيام 
 التخلي عن األساليب والطرق التقليدية لإلدارة -
 العمل عل  تشكيل ثقافة المنبمة التي تشجع عل  اإلبداع واالبت ار -
 انه مبرر وجود المنبمة واستعمارأاتعميم قيم وأخ قيات الوظيفة عل  اعتبار  -

 .العمل عل  إعادة ثقة للموظف في وظيفته وفي تنبيمه -
 

  19 – 18بشير مصطفى ،الفساد االقتصادي ،المرجل السابق ص ص ( 1)

العربية ( المنبمة العربية للتنمية اإلدارية ،تجار  عالمية مختارة في اإل  ح اإلداري ،القاأرة ،منشورات منبمة 2)
  1998للتنمية اإلدارية 

( محمود مصطفي أبو بكر ،اإلدارة العامة رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز اإلداري من التخلف والفساد اإلسكندرية 3)
 123ص  2005،الدار الجامعية 
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 اإلداري الفعالاااة لمكافحاااة الفسااااد  اآلليااااتالحكااام الصاااالح أاااو احاااد  أنوأنااااك مااان يااارى   
 (1) وذلئ لما يتضمنه من مبادا منها

 (2)العدالة -
 المشاركة -
 الشفافية  -
 المساءلة  -
 الرقابة  -
 التداوب -
 ويمكن إضافة مبادا أخرى يمكن حصرأا   
 المحاسبة والشفافية والنزاأة -
 االستقرار السياسي  -
 فاعلية األداء الحكومي  -
 سيادة القانون  -
 نوعية األداة التنبيمية -
 ضبط الفساد  -

أما حسن كريم فيرى أن الحكم الصالح تسعة مبادا يمكن أن تساأم في الحد مان الفسااد 
 أيا كان نوعه وتتمثل أذ  المبادا في 

 ألكثر كفاءة لتمثيلهاوتعني حق المرأة والرجل بالتصويت واختيار األفراد ا* المشاركة : 
 .وسيادته عل  جميع من دون استثناءيعني مرجعية القانون  حكم القانون :* 

 
(1) Brahim lakhly ;lame Goudermes ;Alger : Parle khaldounia ;2006 p 33 

( حساان نابعااة ،دور المؤسسااات الدوليااة ومنبمااات الشاافافية فااي مكافحااة الفساااد ،فااي مجلااة المسااتقبل العربااي ،العاادد 2)
   95،ص  2004،ديسمبر  310
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تعنااي تااوفر المعلومااات الدقيقااة فااي مواقيتهااا مااع افسااام المجاااب أمااا الجميااع  *الشةةفافية :
 (1)لإلي ع عليها 

 تعني قدرة المؤسسات واآلليات عل  خدمة الجميع دون استثناء *حسن االستجابة :
يرماز إلا  التوساط والتحكايم باين المصاالح المتضااربة مان اجال الو اوب الا   *التواف  :

 إجماع حوب مصلحة الجميع.
تهاادف إلاا  إعطاااء حااق لجميااع الرجاااب والنساااء فااي الحصااوب علاا  الفاارص  *المسةةاواة :

 اعي من اجل تحسين أوضاعهمالمتساوية في االرتقاء االجتم
 تهدف إل  توفر القدرة عل  تنفيذ المشاريع بنتائل تستجيب ال  احتياجات *الفعالية :

 المواينين وتطلعاتهم عل  أساس إدارة عق نية وراشدة للموارد
 :*الرؤية اإلستراتيجية 

تحسين شؤون النااس  إل وأي الرؤية المنطقة من المعطيات الثقافية واالجتماعية الهادفة 
 وتنمية المجتمع والقرارات البشرية.

 *وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة :

والباااد لهاااذا النباااام أن يشااامل الجمياااع مااان السياسااايين وإدارياااين ومساااؤولين فاااي القطااااع    
 الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني ، وأذا من اجل حماية الصالح العام .

وينبغاااي أن تاااتم المسااااءلة والمحاسااابة علااا  المساااتويات العلياااا أوال مااان خااا ب وقاااف تقاااديم 
ؤولين ،إذ إن كاااابح االبتاااازاز والرشااااوة علاااا  أااااذا الرشاااااوى ال بياااارة للسياساااايين وكبااااار المساااا

 (2)المستوى يمكن أن تعمل الحكومة من خ له عل  مكافحة الفساد الصغير 

 غير أن ذلئ يتطلب ضرورة توفر إرادة سياسية وقيادة قوية ونزيهة حت  ت ون قدوة
 

  310( حسان نابعاة ،دور المؤسساات الدوليااة ومنبماات الشافافية فااي مكافحاة الفسااد ،فاي مجلااة المساتقبل العرباي ،العاادد 1)    
 19 ،ص  2004،ديسمبر 

 48- 47ص ص  2004، 309( حسن كريم ،مفهوم الحكم الصالح ،مجلة المستقبل العربي ،العدد 2)   
 

48 



 (1) للموظفين في المستويات الدنيا .
البد مان أن ت اون القاوانين أكثار ردعاا للمفسادين ،وأاذا ماا ياؤدي إلا  وجاود ثقاة لادى كما 

المااواينين فااي مؤسسااات دولااتهم ماان جهااة أخاارى يشااجعهم علاا  تقااديم المساااعدة لهااا ماان 
 (2)خ ب رفع تبلماتهم واإلب غ عن المفسدين.

ي أساااس ولااذلئ فااان أااذ  اإل اا حات مهمااا كاناات لاان تاانجح إال بوجااود إدارة رشاايدة وفاا
  حكم القانون مع ضرورة وضع إجراءات لصنع القرار تتسم بالشفافية وتخضع المساءلة

 وتقوم عل  المشاركة ،وت ون ملزمة لجميع األيراف بدون استثناء حكاما ومحكومين 

وفااي حالااة المخالفااة ف بااد ماان معاقبااة كاال مفسااد مهمااا كاناات منزلتااه وأاااأو رسااوب هللا  اال  هللا 
 بضر  مث  رائعا للمساواة بين الناس .عليه وسلم 

 وسياسة الوقاية من أذ  الباأرة تمثلت في :
التوسعة عل  العماب في األرزاق وذلئ من اجل سد منفذ الخيانة ،وضمان فراغ الوالة والعمااب  -

 واألمراء ألشغاب المسلمين وحوائجهم .
 حر ه عل  الوقاية من ال ذ  والتحايل في اتخاذ القرار  -
 (3)االمتناع عن اخذ الهدايا والهبات -

 
 
 
 

 

( آن سيدمان ،روبرت سيدمان ،نالين ابيسيكيري ،الصياغة التشريعية من اجل التغيير االجتماعي الديمقرايي ،مصر ،مكتب 1)
 385ص  2005الت ليف والترجمة 

 50ص  2004، 309( حسن كريم ،مفهوم الحكم الصالح ،مجلة المستقبل العربي ،العدد 2)
 87ص  2005عبد الرزاق مقري ،الحكم الصالح واليات مكافحة الفساد ،الجزائر ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ( 3)
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 (1)والتبذير  اإلسرافالنهي عن  -
المسالمين  أماورمنع الوالة والعماب من ممارسة التجارة ،وذلئ لمل ينتل عنها مان انشاغاب عان  -

 ،وما يحدث من محاباة له في التجارة لموقعه 
  ( 2)فتح قنوات االتصاب بين الراعي والرعية  -

التاي تعاد  اإلداري التقليال مان حادة ظااأرة الفسااد  إلا تاؤدي  أنمختلف أذ  الحلاوب يمكان  إن   
 . واإلقليميةظاأرة عالمية ،ولذلئ فقد ساأمت العديد من المؤسسات الدولية 

فااي وضااع مجموعااة ماان االتفاقيااة للحااد ماان أااذ  الباااأرة وذلاائ ماان خاا ب التعاااون والتنساايق بااين 
  (3)الدوب المنتمية إليها ومن أمثلتها  

 ماااااي  26اتفاقياااة مكافحاااة الفساااااد باااين ماااوظفي الاااادوب األعضااااء فاااي االتحاااااد األوروباااي فاااي  -
1997 

اتفاقيااة مكافحااة الرشااوة للمااوظفين العمااوميين األجانااب فااي المعااام ت التجاريااة الدوليااة والتااي  -
  1997نوفمبر  21اعتمدتها منبمة التعاون االقتصادي والتنمية في 

ي بشااان الفساااد ،والتااي اعتماادتها اللجنااة الوزاريااة للمجلااس األوروبااي فااي اتفاقيااة القااانون الجنااائ -
  1999يناير  27
 4اتفاقيااة القااانون الماادني بشااان الفساااد والتااي اعتماادتها اللجنااة الوزاريااة للمجلااس األوروبااي فااي  -

  1999نوفمبر 
اتفاقيااة االتحاااد اإلفريقااي لمنااع الفساااد ومحاربتااه التااي اعتماادأا رؤساااء دوب وحكومااات االتحاااد  -

 2003يونيو  12في  اإلفريقي

 

( آن سيدمان ،روبرت سيدمان ،نالين ابيسيكيري ،الصياغة التشريعية من اجل التغيير االجتماعي الديمقرايي ،مصر ،مكتب 1)
 386ص  2005الت ليف والترجمة 

  87ص  2005( عبد الرزاق مقري ،الحكم الصالح واليات مكافحة الفساد ،الجزائر ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع 2)
 – 207،ص ص  2005،افريااال  160الدولياااة ،عااادد  ةأشاااام أيباااة ،الفسااااد فاااي إفريقياااا جناااو  الصاااحراء ،مجلاااة السياساااي(3)

2018 
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كمااا ياارى البناائ الاادولي اأتمامااا كبياارا بقضااايا الفساااد حيااث عماال علاا  تطااوير وجمااع    
للعديااد مان الممارساات المتمياازة فاي توسايع نطاااق الشافافية والمسااءلة وذلاائ  األمثلاةونشار 

  (1)من خ ب 
 خلق البنية المناسبة وإبداء المساعدة في تطوير استراتيجيات محاربة الفساد -
 الربط بين الفساد وأخ قيات الوظيفة العامة ،والقيادة والحوافز والعقوبات  -
العمل عل  تحسين دور المجتمع المدني في تعزيز والترويل للحكوماات التاي تساتجيب  -

 للمساءلة وتتحمل مسؤوليتها أما المواينين 
 2003سااانة أماااا األمااام المتحااادة فقاااد وضاااعت اتفاقياااة وضاااعت اتفاقياااة لمكافحاااة الفسااااد  -

تضامنت بعااض المبااادا األساسااية لمحارباة الفساااد ،وماان بااين أاذ  المبااادا منصاات عليااه 
 .المادة الثالثة عشر من االتفاقية

 تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع مساأمة الناس فيها. -
 ضمان تيسر حصوب الناس فعليا عن المعلومات  -
القياام ب نشاطة إع مياة تساهم فاي عادم التساامح ماع الفسااد ،وكاذلئ بارامل نوعياة عاماة  -

 (2)تشمل المناأل المدرسة والجامعية.
 
 
 

 

 2003زأير عبد ال ريم ال ايد ،الحكمانية قضايا وتطبيقات ،القااأرة ،منشاورات المنبماة العربياة للتنمياة اإلدارياة ،( 1)
  103ص 

،الاااذي يتضااامن  2004الماااؤرم فاااي افريااال  128/  04( الجمهورياااة الجزائرياااة الديمقرايياااة الشاااعبية ،مرساااوم رقااام 2)
ة الفساد ،المعتمدة من قبال الجمعياة العاماة لألمام المتحادة بنيوياورك التصديق بتحفظ عل  اتفاقية األمم المتحدة لمكافح

ص ص  2004افرياال  25،الصااادر بتاااريخ  26،الجرياادة الرساامية للجمهوريااة الجزائريااة عاادد  2003أكتااوبر  31فااي 
17 –18 
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مكافحة الفساد  آليات الفصل الثاني :

في الجزائر اإلداري  
 

 

 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 في الجزائري  اإلداريمكافحة الفساد  آلياتالفصل الثاني :

قيام السالطة بمجموعاة مان الخطاوات  إل  أدىاالنتشار  ال بير لمباأر الفساد في الجزائر  إن  
الخطياارة ،والتااي تعااددت بااين النصااوص قانونيااة وأياااات وينيااة  اآلفااةفااي ساابيل التقلياال ماان أااذ  

 مجموعة من االتفاقيات الدولية. إل  إضافة
 اإلداريلمكافحة الفساد  اإلدارية:الهيئات  األولالمبحث 

(المتضااااامن قاااااانون الوقاياااااة مااااان الفسااااااد ومكافحتاااااه اتضاااااحت فياااااه حااااادود 01/06القاااااانون )فاااااي 
 والديوان وأو ماسنتول  توضيحه في بعض التفصيل كمايلي :واختصاص كل من الهياة 

 : الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  األولالمطلب 

المعااادب والماااتمم للهيااااة  06/01خصااص المشااارع الجزائاااري البيااان الثالاااث مااان القاااانون رقاام      
التاي  واألولا الهيااة الوحيادة للوقاية من الفساد ومكافحته والجدير بالذكر اناه ليسات أاذ  الوينية 

بها المشروع مهمة تتبع الفساد وتجفيف منابعه ،فقد سبقها في ذلئ المر د الاويني لمراقباة  أنا 
والااذي تاام  96/233بموجااب المرسااوم الرئاسااي رقاام  1996ساانة  انشاا الرشااوة والوقايااة منااه الااذي 

ذلاائ أااو عاادم  أساابا  أأاامولعاال  2000ساانة  اآلفااةفااي مكافحتااه لهااذ   الذريعااةحلااه نباارا لفشااله 
 (1)مهامه الخطيرة الموكلة له  أداءاستق ليته في 

 ومهام الهياة وسوف نتناوب في أذا المطلب النبام القانوني للهياة ثم تشكيلية الهياة وأيكلتها 
 النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : -1

فااي البيااان الثالااث منااه المعاادب والمااتمم للهياااة الوينيااة للوقايااة ماان  06/01بموجااب القااانون رقاام 
المعادب والماتمم والاذي يحادد  06/314الفساد ومكافحته أذا باإلضافة إل  المرسوم الرئاسي رقام 

  06/01من القانون  17الهياة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته ،والتي تنص المادة تشكيلة 
 والمتعلق بالوقاية من الفساد ،ومكافحته نجدأا تنص عل  :

يتضمن إنشاء مر د الويني لمراقبة الرشوة والوقاية منها  1996جويلية  02المؤرم في  233/  96( المرسوم الرئاسي رقم 1)
  1996، 41الجريدة الرسمية عدد 
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 تنشا أياة وينية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ اإلستراتيجية الوينية فاي مجااب 
 مكافحة الفساد 

مساتقلة تتمتاع بالشخصاية المعنوياة  إدارياةوحددت الطبيعة القانونية للهياة كمايلي : الهياة سالطة 
 (1)توقع لدى رئيس الجمهوري ،واالستق ب المالي ،

 عل  يبيعة الهياة كمايلي : 18من المادة  األول ونص في الفقرة 
المااالي ،توضااع لاادى رئاايس  مسااتقلة تتمتااع بالشخصااية المعنويااة واالسااتق ب إداريااةالهياااة ساالطة 
يساااتفاد مااان ناااص الماااادة أن الهيااااة الوينياااة للوقاياااة مااان الفسااااد ومكافحتاااه تتمياااز  (2)الجمهورياااة 

 بمجموعة من الخصائص التي تحدد الطبيعة القانونية للهياة ويمكن تحديدأا مايلي :
المعااادب  06/413مااان المرساااوم الرئاساااي رقااام  2أن الماااادة  *الهيئةةةة سةةةلطة  داريةةةة مسةةةتقلة :

 من القانون الوقاية من الفساد ومكافحته ستفاد منها إن الهياة 18/01والمتمم ،كما إن المادة 

 (3)سلطة إدارية مستقلة ،كونها مزودة بسلطة حقيقية ومستقلة في اتخاذ القرار 
وجااادت أساساااا للجماااع ماااابين وظيفتاااي التسااايير والرقاباااة ،وضااابط النشاااا  االقتصاااادي والملاااي بماااا 

 يحقق التوازن 
فهااي أياااة مسااتقلة عاان الحكومااة وال تخضااع لرقابتهااا كمااا أنهااا تتمتااع بساالطة تمكنهااا ماان ممارسااة 
امتيااازات الساالطة العامااة أااذا ماان جهااة وماان جهااة أخاارى ال تخضااع لرقابااة أو و اااية ماان ياارف 

ااااة السااالطة التنفيذياااة وأاااذا ال ينفاااي وجاااود أي تااا ثير مااان يااارف السااالطة التنفيذياااة علااا  مهاااام الهي
 .خا ة منها الرقابة

 
 

المتعلاااق بالوقاياااة مااان الفسااااد ومكافحتاااه ،الجريااادة الرسااامية  2006فيفاااري  20الماااؤرم فاااي  01/ 06مااان قاااانون  18الماااادة ( 1)
  2006، 14الجمهورية الجزائرية ،العدد 

 . 2006، 74منه ،العدد  02المعدب والمتمم في المادة  413/ 06( المرسوم الرئاسي رقم 2)
استق لية الهياة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته ،أعماب الملتق  الويني حوب الفساد اإلداري ، كلية (  أعرا  احمد ،في 3)

 10ص  2010الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أم البواقي ،
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 (1)*الهيئة تتمتع باالستقالل المالي وبالشخصية المعنوية :

اسااتق ليتها علاا  الساالطة التنفيذيااة ولاايس  لت كاادالشخصااية المعنويااة علاا  الهياااة  إضاافاءيعتباار   
مترتاااب علاااا   كاااا ثر التقاضاااي أأميااااة إلااا  باإلضااااافةاالساااتق لية  إلثباااااتبصااافة نهائيااااة ومطلقاااة 

 06/413مان المرساوم  09لتمثيال الهيااة أماام القضااء وفقاا للماادة  اكتسابها الشخصاية المعنوياة
مان  21ذلئ ميزانيتها تخضع وتسجل ضمن الميزانية العامة لدواة وفقاا للماادة المعدب والمتمم ،وك

كاااون الهيااااة مااان الناحياااة المالياااة تعتماااد فاااي مواردأاااا علااا  السااالطة التنفيذياااة  03/413المرساااوم 
 وتخضع للرقابة المالية كذلئ يتضح لنا تبعية الهياة للسلطة التنفيذية من الناحية المالية.

 يس الجمهورية :*تبعية الهيئة لرئ

ماان قااانون مكافحااة الفساااد والوقايااة منااه أن علاا  الهياااة تابعااة لاارئيس  18/1ويسااتفاد ماان المااادة 
الجمهوريااة ،وأااذا يتنااااف  علاا  أنهاااا ساالطة إدارياااة مسااتقلة ،وأاااذا نباارا للضاااغو  الممارسااة علااا  

 ( 2)الجزائر من يرف أياة األمم المتحدة التي كانت الجزائر من األوائل 
الاااذين  اااادقوا علااا  اتفاقياااة مكافحاااة الفسااااد ،ومااان جهاااة أخااارى ربماااا لعااادم تاااوافر إرادة سياساااية 

 ( 3)لمكافحة الفساد بصفة فعلية 
إال أن أناك رئي أخر يرى بان تبعية الهياة إل  رئيس الجمهورياة ال يعناي عادم االساتق لية فهاو 

ل دون خاوف مان يارف الاذين أمر مطماان ،الن ألت اون أنااك تادخ ت وعراقيال خارجياة ،والعما
 تلطخت أيديهم بجرائم الفساد وال تؤثر عل  الهياة في أداء عملها 

 تشكيلة وهيكلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : -2
 تشكيلة الهياة الوينية للوقاية من الفساد مكافحته : *

فاي الوظاائف العمومياة للدولااة ،ماذكرة ماجساتير ،كليااة  اإلداري لمكافحاة الفساااد  ك لياة( عثمااني فايماة ،التصاريح بالممتل ااات 1)
 12،ص  20011الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،

  70ص  2012خديجة عميور ،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري ،رسالة ماجستير  (2)
 2013 – 2012( حاجة عبد العالي ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري فاي الجزائار رساالة الادكتورا  ، جامعاة بساكرة 3)

 486ص 
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 .سنوات قابلة 5أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة تتشكل الهياة من رئيس وستة 
 يلة الهياة الوينية للوقاية من الفساد مكافحته :كتش *

ساانوات قابلااة  5يااتم تعيياانهم بموجااب مرسااوم رئاسااي لماادة  أعضاااءتتشااكل الهياااة ماان رئاايس وسااتة 
 (1)للتجديد مرة واحدة وتنتهي مهامهم بنفس الطريقة 

تشكيلة الهياة وتنبيمها وكيفية سيرأا لام يحاددأا المشارع فاي قاانون الوقاياة مان  إنومن أنا نجد 
 (2)التنبيم  إل  إحالتهاتمت  وإنماالفساد ومكافحته 

علااا  شاااكوى مجلاااس  06/413مااان المرساااوم الرئاساااي رقااام  10لماااادة ذلااائ تااانص ا إلااا  إضاااافة
  أع  المذكورين في المادة  األعضاءرئيس الهياة من  يرأسهوالتقييم الذي  اليقبة

والتقيايم مان باين الشخصايات الوينياة المساتقلة التاي تمثال  اليقبةمجلس  األعضاءيتم اختيار  -
 المجتمع المدني والمعروفة بنزاأتها وكفاءتها.

 تت ون من : أنهاوبالرجوع لتشكيلة الهياة نجد 
الطاابع  إلثبااتالتعيين من المعايير التي يمكن االعتماد عليهاا  أسلو يعتبر  رئيس الهيئة : -ا(

 (3)عيين أي السلطة التنفيذية جهة الت أنباعتبار  اإلداري 
 413/ 06المرساوممن 05وم رئاساي ودلائ وفقاا للماادة يعين رئايس الهيااة بموجاب مرسا إذ

 : فيما يلي إجمالهاالمعدب والمتمم ويمكن ذكر مهامه والتي يمكن 
 

 
  06/413من المرسوم الرئاسي  5( المادة 1)
( خالد الشعراوي ،اإليار التشريعي لمكافحة الفسااد ،دراساة مقارناة لابعض الادوب ،مركاز العقاد االجتمااعي ،مركاز المعلوماات 2)

  31،ص  2011وعدم اتخاذ القرار ،مجلس الوزراء ، مصر 
معة احمد ( أعرا  احمد ،السلطات اإلدارية المستقلة في مجاب المصر في مذكرة ماجستير في القانون أعماب ،جا3)

14ص  2006بوقرة ،بومرداس   
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 (1)السهر عل  تطبيق برنامل عمل الهياة والنبام الداخلي  -1
 والتقييم اليقبةمجلس  أشغاب إدارة -2
 ممارسة سلطة للهياة عل  جمع المستخدمين  -3
 برنامل عمل الهياة  إعداد -4
 السياسة الوينية والوقاية من الفساد ومكافحته إيارتنفيذ التدابير التي تدخل في  -5
 القضاء  أمامتمثيل الهياة  -6
 (2)التسيير يرتبط بموضوع الهياة  أعمابكل عمل من  -7
 مجلس اليقظة والتقييم : -ب(

والمااتمم مجلااس المعاادب  06/413ماان المرسااوم الرئاسااي رقاام  5تضاام الهياااة وفقااا للمااادة 
 اليقبة والتقييم.

ويتم اختيارأم مان الشخصايات الوينياة المساتقلة التاي تمثال  أعضاء 6يت ون من رئيس و
يريقااة تقياايم وذلاائ  5المجتمااع الماادني والمعروفااة بنزاأتهااا وكفاءتهااا ،حيااث حااددت المااادة 

 بموجب مرسوم رئاسي من يرف رئيس الجمهورية.
المعادب والماتمم كيفياات ساير مجلاس  06/413من المرسوم رقم  15كذلئ بينت المادة   

يقااوم بعقااد  أناشااهر لطلااب ماان رئيسااه وكااذلئ يمكاان  3والتقياايم حيااث يجتمااع كاال اليقبااة 
 اجتماعات غير عادية بناءا عل  يلب من رئيسه. 

 * هيكلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :

 مهامها بعدة أياكل منها مايلي  ألداءتزود الهياة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته 
 العامة : األمانة-ا(

 

،كلياة  5( رمزي حوحو ، دفش لبن  ،الوقاية الهياة الوينية من الفسااد ومكافحتاه ،مجلاة االجتهااد القضاائي ،العادد 1)
 74ص  2009،جامعة بسكرة  ةالحقوق والعلوم السياسي

(عثماني فايمة ،التصريح بالممتل ات ك لية لمكافحة الفساد اإلداري في الوظائف العمومية للدولة ،ماذكرة ماجساتير 2)
  21،ص  2011،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو 
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تت اااون األماناااة العاماااة تحااات سااالطة أماااين عاااام بمرساااوم رئاساااي يتاااول  التساااايير اإلداري 
 رئيس الهياةوالمالي للهياة وذلئ تحت 

الاااادين تت ااااون ماااانهم الهياااااة الوينيااااة للوقايااااة ماااان الفساااااد  أنفسااااهم األعضاااااءيتشااااكل ماااان 
مجلاااس اليقباااة والتقيااايم ل ماااين العاااام للهيااااة بجماااع باااين مجلاااس  أماناااةومكافحتاااه يتاااول  

في دورات عادية مرة كل ث ث اشهر بناءا عل  استدعاء من رئيساه ويعاد اليقبة والتقييم 
ماان  األقااليومااا علاا   15كاال عضااو قباال  إلاا كاال اجتماااع ويرسااله  أعمااابالاارئيس جاادوب 
 .تاريخ االجتماع 

ثاام  أيااامتقاال عاان ثمانيااة  أنوتقلااص أااذ  الماادة بنساابة االجتماعااات الغياار عاديااة دون     
المهام الموكلة لمجلاس التقيايم فهاي جميعاا  إماالهياة ، بأشغابعد دلئ يحرر محضرا عن 

 (1)استشارية 
 مديرية الوقاية والتحسس : -ج(

الماادير يعااين بموجااب مرسااوم رئاسااي وكااذلئ وكياال  أنتشااكيلتها لاام تحاادد باال اكتفاات علاا  
 (2)التنبيم الداخلي للهياة  إل أذ  التشكيلة  أمر
 بالممتلكات :قسم معالجة التصريحات  -د(

المحادد لتشاكيله وتنبايم الهيااة ،قسام  06/413لم يخصاص المشارع فاي ظال مرساوم رقام 
اساند لمديرياة التحاليال والتحقيقاات  وإنمامخصصا لمسالة تلقي التصريحات بالممتل ات ، 

 06/413المعادب والماتمم للمرساوم رقام  12/64المرساوم رقام  أنمهمة القيام بذلئ ،غير 
 جهازا مستق  لمعالجة مسالة تلقي التصريحات  أوانه من المناسب تخصيص قسما  رأى

 
( علي الدين الحاج ،جرائم الفساد آليات مكافحتهاا فاي التشاريع الجزائاري ،دار األياام للنشار والتوزياع ،عماان ،الجازء 1)

  46 – 45ص ص  2016، 1الثاني الطبعة 
( أماب دحماني ، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر مذكرة الماستر ،كلية الحقاوق تخصاص إدارة 2)

 64ص  2016الجماعات المحلية ،جامعة الطاأر موالي ،سعيدة 
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في مكافحاة الفسااد الن عان يريقهاا ياتم التحقياق مان  اآلليةأذ   ألأميةبالممتل ات وذلئ 
غياااار المشااااروع  اإلثااااراءوكشااااف جريمااااة ماااادى تضااااخم الثااااروة ماااان عدمااااه وبالتااااالي تفعياااال 

 ة عمله .يتشكيلة أذا القسم وال كيف 12/64،والمشرع لم يحدد في ظل المرسوم رقم 
 قسم التنسي  والتعاون الدولي : -و(

المعادب والماتمم  6/413مان المرساوم رقام  13المادة استحدث المشرع أذا القسم بموجب 
 أيضاالهاذا المرساوم قبال التعاديل والم حاظ  األ اليالمشرع في ظل النص  أليهولم يشر 

سير  وعمله ولعال النباام الاداخلي الاذي  وكيفيةالمشرع لم يعد يحدد تشكيلة أدا القسم  أن
مااان المرساااوم  14،أاااذا وقاااد نصااات الماااادة  األماااريصااادر عااان الهيااااة سااايجيب عااان أاااذا 

العاااام ورئااايس قسااام ومااادير دراساااات  األماااينوظاااائف  أنالمعااادب والماااتمم علااا   06/413
ونائااب الماادير وظااائف عليااا فااي الدولااة ،ويااتم التعيااين فااي أااذ  الوظااائف لموجااب مرسااوم 

 (1)بناءا عل  اقتراح من رئيس الهياة  رئاسي
 مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : -3

الحااد  إلاا لصاا حيات تسااع  ماان خ لهااا  إالتمااارس الهياااة الوينيااة مجموعااة ماان المهااام 
 (2)اإلداريةتتنوع مهامها بين التدابير االستشارية والتدابير  إذمن جرائم الفساد 

 التدابير االستشارية :-ا(

 تتمتع الهياة بالعديد من التدابير ذات الطابع االستشاري وأي :
لمكافحاة أاذ   األخرى السهر عل  تعزيز التنسيق مابين القطاعات والتعاون مع الهياات -

 الجرائم.
 

 

 01/ 06من قانون  20من المادة  9 – 4( الفقرتين 1)
الوينياة للوقاياة مان الفسااد ومكافحتاه ،الملتقا  األوب حاوب  ة( رشيد زوالمية ،م حبات حوب المركز القانوني للهياا2)

   144جرائم المالية في ظل التحوالت االقتصادية والتعدي ت التشريعية ص 
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تساااأم فااي ال شااف عاان الجاارائم  أنتركيااز وجمااع واسااتغ ب كاال المعلومااات التااي يمكاان  -
والقانونياة التااي تسااهل  واإلجرائيااةالفسااد خا ااة للبحاث فااي القاارارات التشاريعية والتنبيميااة 

 المتوريين في أذ  الجرائم  إقاالتعملية 
 إعااداداقتاراح تادابير للوقاياة مان الجارائم الفسااد وكاذا التعااون ماع القطاعاات المعنياة فاي -

سياساااة شااااملة للوقاياااة مااان جااارائم الفسااااد ل ااال شاااخص  حاقتاااراالمهناااة، و  أخ قيااااتقواعاااد 
 (1)معنوي  أويبيعي 

 اإلدارية:التدابير  -ب(

تتمثاااال فااااي عمليااااة تلقااااي التصااااريحات  إداريااااةتقااااوم الهياااااة لمواجهااااة الفساااااد علاااا  تاااادابير 
الخا ااة بالممتل ااات التااي تعااود للمااوظفين التااي تساامح بمقارنااة البيانااات الااواردة فااي أااذ  

ماان البااا   04التصااريحات مااع تطااور الذمااة الماليااة فااي البااروف العاديااة حسااب المااادة 
فانااااه قصااااد ضاااامان الشاااافافية فااااي الحياااااة السياسااااية وحمايااااة  06/01ماااان القااااانون  األوب

لممتل اااات العمومياااة يااا زم الموظاااف العماااومي التصاااريح بالممتل اااات خااا ب شاااهر الاااذي ا
يحادد أاذا التصااريح فاور كاال  االنتخابيااةايااة عهدتاه دبأو يعقاب تااريخ تنصاابه فاي الوظيفاة 

  .مة المالية للموظف العمومي ذزيادة معتبرة في ال
دة ياتم التصاريح بالممتل اات وعند نهاية العها األوببنفس ال يفية التي يتم بها التصريح    

(1) 
 تقييم دور الهيئة في مكافحة الفساد :-4

محدوديااة الاادور الرقااابي لهااا  إلاا الهياااة ذات يااابع وقااائي استشاااري وتحسسااي وأااذا  إن  
 اإلداري الجارائم الفسااد  إحادىوسلطة الهياة في تحريئ الدعوى العمومية في حالة معاينة 

 حد بعيد وأنا يتم تحديد دور الهياة في مجاب الوقاية من الفساد ومكافحته. إل مقيدة 
 رقابة اللجان المحلية على الصفقات العمومية  المطلب الثاني :

    2007بوضاياف عماار ،شاارح تنبايم الصاافقات العمومياة فااي الجزائار ،دراسااة تشاريعية وقضااائية وفقهياة ،الجزائاار ( 1)
   103ص 
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بالمركزيااة عاان يريااق البناائ  األماارتمياازت الرقابااة علاا  الصاافقات العموميااة فااي بدايااة   
 إداري فشال  إلا أاذ  الطريقاة  أدتالجزائري للتنمية واللجنة المركزية للصافقات العمومياة ،

نبااارا الساااتحالة قياااام أاااذ  الهيااااات بالرقاباااة علااا  كااال الصااافقات التاااي تجاااري علااا  لتااارا  
 الرقاباااة علااا  كااال المساااتويات بااادء بالمصاااالح إقااارار إلااا بالمشااارع  أدى الاااويني ،أاااذا ماااا

مساتوى  إلا مساتوى البلادي و اوال  إلا الصفقات العمومية  إلبرامالمتعاقدة المؤألة قانونا 
  ألوالئي
:رقابة لجنة الصفقات العمومية الوطنية ولمراكز البحث والتنمية الوطني والهيكل  أوال

سسةات العموميةة والمؤ اإلداريالعموميةة الوطنيةة ذات الطةابع  للمؤسسةةغير ممركةز 

 :( من تنظيم الصفقات العمومية2ة )المنصوص عليها في الماداالقتصادية 

 أعلااااان إذاتاااام اسااااتحداث أاااااذ  اللجنااااة تماشااااايا ومقتضاااايات تطااااور المعياااااار العضااااوي ،   
( مكااارر 119( ساااالف الاااذكر علااا  اساااتحداث الماااادة )338-08المرساااوم الرئاساااي رقااام )

والتنمياااة والمؤسساااات  ومراكاااز البحاااث ااافقات المؤسساااات العمومياااة  إنشااااءوبموجبهاااا تااام 
( وجااء المرساوم 250-02( مان المرساوم الرئاساي رقام )02العمومية المذكورة في الماادة)

( وسااتتم دراسااة 134  اللجنااة بموجااب المااادة )( مثبتااا وجااود أااذ236-10الرئاسااي رقاام )
أذ  اللجنة وبيان اختصا ها اقتناعا من المشرع بان الرقابة العالة أي تلائ التاي تفاره 

( محا رة الفسااد 02وعاب كل الهياات المنصوص عليها في المادة )عل  كل الصفقات 
 ( 1)عل  كل المستويات 

وفاق مااأو مقارر بالنسابة لبااقي  بشا نه رةالت شايكما تختص بدراسة ملف المناقصاة مانح -
 لجان الصفقات العمومية .

 ( خروج المشرع الواضح عن القاعدة المعموب بها 114يتضح من نص المادة )  

 
الوينياة للوقاياة مان الفسااد ومكافحتاه ،الملتقا  األوب حاوب  ة( رشيد زوالمية ،م حبات حوب المركز القانوني للهياا1)

 144جرائم المالية في ظل التحوالت االقتصادية والتعدي ت التشريعية  ص  
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سواأا بدراسة  دون لم يعترف لهذ  اللجنة  إذافي كل لجان الصفقات العمومية       
االختصاص بالنبر في الطعن للجنة البلدية  أوكلالطعون الناتجة عن المنح المؤقت بل 

 الوزارية للصفقات اللجنة حسب كل حالة .أو لجنة الوالئية أو للصفقات 
لماذا استثن  المشرع فقط أذا النوع من  األأميةيطرح أذا االستثناء تساؤال في غاية 

 (1)المؤسسات 
 عموم يتحدد اختصاص اللجنة وفق المعيارين العضوي والمالي :عل  ال

 المعيار العضوي : -

الخاضع  أوكان الطرف المعني بالصفقة  إذا إالاالختصاص الينعقد للجنة  أنصد به يق
( وأي مراكز البحث والتنمية والمؤسسات 134للرقابة من الجهات المذكورة في المادة )

 اإلداري العمومية الوينية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوينية ذات الطابع 
 والمؤسسة العمومية االقتصادية.

 المعيار المالي :-

ون في حدود المبالغ المذكورة في السقف المالي المطلو  الختصاص اللجنة يك إن
 ( 2) 148-147-146المواد 

 

 
 
 

 2007وقضائية وفقهية ،الجزائر بوضياف عمار ،شرح تنبيم الصفقات العمومية في الجزائر ،دراسة تشريعية (1)
   103ص 

 ( 236 -10من أحكام المرسوم الرئاسي رقم )  136نص المادة ( 2)
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 واقتناء اللوازم : األشغاللصفقات  بالنسبة* 

 المواد  األشغابيفوق السقف المالي لصفقة  أال ينبغي
 ومازاد ( 1)دج وكذا كل مشروع ملحق بهاا 1.000.000.000عرضها عل  اللجة عن -

 عن أذا السقف المالي يدخل في اختصاص اللجنة الوالئية للصفقات.
عاااان  اااافقات اقتناااااء اللااااوازم فعرضااااها علاااا  اللجنااااة مرأااااون تجاااااوز سااااقفها المااااالي  أمااااا

  (2)دج وكذا كل مشروع ملحق بهذ  الصفقة  300.000.000
 بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات :* 

( ينعقااااد االختصاااااص اللجنااااة بالنساااابة لصاااافقات الخاااادمات 148المااااادة ) ألحكااااامرجوعااااا 
  (3)دج 2.00.000.000شريطة اال يتجاوز مبلغ الصفقة 

دج بالنسااااابة  60.000.00يتجااااااوز مبلاااااغ  وأالوكااااذا كااااال مشاااااروع ملحاااااق بهااااذ  الصااااافقة 
 ( 4)حق بهذ  الصفقة لصفقات الدراسات وكذا كل مشروع نل

لل ؤسسـة  ثانيا :رقابة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز
ال نصـو  عليهـا فـي  القي ـةغيـر ال ـوكور فـي  اإلداري الع ومية الوطنية ذات الطابع 

 ال ادة.
إنشاء لجناة خا اة بصافقات المؤسساات العمومياة المحلياة يعاود أاو اآلخار إلا  المرساوم 

( الاااذي  اااار 122( الاااذي ادخااال محتاااوى جدياااد لااانص الماااادة )08/338الرئاساااي رقااام )
 ( مكرر التي أعلنت عن استحداث لجنة  فقات عل  122يحمل عنوان المادة )

من المرسوم  164دج المادة  6 000.000.00كان المبلغ محدد    10/236( في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 1)
  معدب ومتممم سبق اإلشارة إليه  2010اكتوبر  07مؤرم في  236 /10الرئاسي رقم 

 2010اكتاوبر  7الماؤرم فاي  236/ 10مان المرساوم رقام  147الماادة  236 /10أحكام المرسوم الرئاسي رقام  ( 2)
 معدب والمتمم 

  236/  10( أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3)
      ( تعتر  فقات الدراسات الصفقات الوحيدة التي لم يتغير سقفها المالي بعد التعديل .4)
 

63 



63 

 المؤسسات المحلية ل ل من الوالية والبلديةمستوى       

( مناه ، بماا 138( مثبتاا وجاود اللجناة فاي الماادة )10/236الرئاساي رقام )وجاء المرسوم 
يبيعاااااي فالمؤسساااااات المحلياااااة تتمتاااااع  أماااااريؤكاااااد اساااااتق ليتها عااااان بااااااقي اللجاااااان وأاااااذا 

عاان كاال ماان الواليااة والبلديااة وتبعااا لااذلئ بالشخصااية االعتباريااة لهااا وجااود ذاتااي ومسااتقل 
كاناات المؤسسااة  إنالعموميااة بلديااة تسااتقبل بلجنااة خا ااة  ت ااون لجنااة  اافقات المؤسسااة 

ساة تابعاة كانات المؤس إذاها وت اون المؤسساة العمومياة والئياة تتابعة للبلدية وأي من انشا
المحلياااة فاااي الجرائااار اعتااارف ل ااال مااان الوالياااة  اإلدارةللوالياااة وأاااي مااان شااااتها ، فتشاااريع 

 (1)مؤسسات عمومية محلية لتلبية الحاجات العامة  ب نشاءوالبلدية 
يثاااور بالنسااابة  فاإلشاااكاببالنسااابة للمؤسساااات العمومياااة المحلياااة ، واضاااحا األماااركاااان  إذا

من أااااذ  اللجنااااة وأااااو الهيكاااال غياااار ممركااااز للمؤسسااااة ضااااتاااادخل  اااافقاته  أخاااار صلشااااخ
 . اإلداري العمومية الوينية ذات الطابع 

،فالمشااارع لااام يحااادد المقصاااود لهاااذ   134غيااار الماااذكور فاااي القائماااة الماااذكور فاااي الماااادة 
 الهياكل .

 يتحدد اختصاص اللجنة وفق معيار عضوي ومالي 
ؤسسة العمومية المحلية والهيكةل غيةر الممركةز المعيار العضوي للجنة الصفقات الم -

 .134للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري غير المذكور في المادة 

لينعقد اختصاص اللجنة إال إذا كان الطرف المعني بالصفة أو الخاضع للرقابة الخارجية 
،فل اال مؤسسااة محليااة لجنتهااا  مؤسسااة عموميااة محليااة ،قااد ت ااون تابعااة للبلديااة أو الواليااة

 (2)ةالخا 
 

  271ص  2007( بوضياف عمار ،شرح تنبيم الصفقات العمومية في الجزائر ،دراسة تشريعية وقضائية وفقهية ،الجزائر 1)  
معدب  2010اكتوبر  07مؤرم في  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  136المادة   236- 10( المرسوم الرئاسي رقم 2)  

 و متمم سابق اإلشارة إليه
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ـــالي : - ـــار ال  لهاااذا اللجناااة فهاااو  الساااقف الماااالي المطلاااو  لعقاااد االختصااااص إمااااال عي
 كمايلي 

 األشاغابيقال الساقف الماالي لصافقة  أنواقتناء اللاوازم :يجاب  األشغاببالنسبة لصفقات -
وكااااذا كاااال مشااااروع  دج200.000.000  اقتناااااء اللااااوازم المااااراد عرضااااها علاااا  اللجنااااة أو

 (1)ملحق بهذ  الصفقة 

 أوضاحوما زاد عن أذا المبلغ يدخل في اختصااص اللجناة الوالئياة للصافقات وبتعبيار    
يااادخل فااي اختصااااص  دج200.000.000يزياااد عاان  أوكااان مبلااغ الصااافقة يساااوي  إذا،

 اللجنة الوالئية للصفقات،وان قل عن المبلغ المذكور خضع الختصاص أذ  اللجنة . 
 ب حكاااام*بالنسااابة لصااافقات الدراساااات والخااادمات :بعاااد تعاااديل تنبااايم الصااافقات العمومياااة 

( ميااز المشاارع بااين  اافقات الدراسااات والخاادمات فحااادد 23-12المرسااوم الرئاسااي رقاام )
 جد200.000.000مبلغ   

  بالنساااابة  اااافقات الدراسااااات ،وأااااو المبلااااغ الااااذي كااااان موجااااود قباااال التعااااديل وحاااادد مبلااااغ 
 دج50.000.000

 ااافقة  بالنسااابة لصااافقات الخااادمات بمعنااا  ينعقاااد االختصااااص الااا  اللجناااة اذا كاااان مبلاااغ
 دج20.000.000 الدراسات يقل عن 

يساااااوي المبااااالغ المااااذكورة تاااادخل  أوكااااان المبلااااغ يفااااوق  وإذابالنساااابة لصاااافقات الخاااادمات ،
 (2)الصفقة في اختصاص لجنة الصفقات الوالئية 

 :العمومية البلدية  الصفقاتثالثا/ الرقابة على 

 عمل المشرع عل  توحيد السقف المالي ل ل من  فقات الدراسات و الخدمات  236- 10( المرسوم الرئاسي رقم 1)
فارس رشيد البياتي ،الفساد المالي واإلداري فاي المؤسساات اإلنتاجياة والخدماتياة ،دار آلياة للنشار والتوزياع األردن ( 2)

  249ص  2010
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لديااة كاال ماان رئاايس الصاافقات العموميااة علاا  مسااتوى الب إبااراميقااوم بالرقابااة علاا  عمليااة   
 أحكااموكذا اللجناة المحدثاة بموجاب  1قانون البلدية  أكد المجلس الشعبي البلدي وأو ما 

 2( والتنبيمات المت حقة للصفقات العمومية 250-02المرسوم الرئاسي رقم )
 بلدي على الصفقات العمومية :رقابة رئيس المجلس الشعبي ال -1

دياة علا  رئايس المجلاس لالمتعلاق بالب ( 1)( 10-11( مان قاانون رقام )82نصت المادة )
الخا ااااة  األعمااااابالشااااعبي البلاااادي يقااااوم باساااام البلديااااة وتحاااات مراقبااااة المجلااااس بجميااااع 

 والحقوق التي تت ون منها ثروة البلدية السيما ماياتي : األمواببالمحافبة عل  
 البلدية  تطور ماليةباالتفاق ومتابعة  واإلذنالبلدية  إيراداتتسيير  -
 أووعقاااااود بيعهااااا ،وقبااااوب الهباااااات والو ااااايا والصااااافقات  األماااا كعقااااود اقتنااااااء  إباااارام -

 (1). اإليجارات
 البلدية ومراقبة حسن تنفيذأا ...  ب شغابالمزايدات الخا ة  أوالمناقصات  إبرام -

ماااان قااااانون البلديااااة وتنباااايم الصاااافقات  82أناااااك تجااااانس بااااين نااااص المااااادة  أنن حااااظ 
 افقات  با برامالعمومية التي تجعل من رئيس المجلس الشعبي البلادي السالطة المختصاة 

  (2)البلدية وكذا مراقبتها 
 
 
 
 
 

  2011يونيو  03بتاريخ ، 37يتعلق بالبلدية عدد  2011يونيو سنة  22مؤرم في  10 – 11( قانون رقم 1)
من قانون البلدية دائما يفهم أن البلدية ال يمكنها أن تبرم عقود خارج إجاراء المناقصاة وأاذا يتعااره  191( المادة 2)

منااه  2مااع تنباايم الصاافقات العموميااة ،الااذي جعاال البلديااة إدارة مؤألااة باا برام الصاافقات العموميااة بتصااريح نااص المااادة 
 .اقصة أو التراضي ومن ثمة فهي مؤألة ب برام  فقاتها إلجراء المن
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عنااادما مااان قاااانون البلدياااة التاااي جااااء فيهاااا   84يثاااور فاااي ناااص الماااادة  األشاااكابل ااان     
 أويتعاره مصالح رئيس المجلاس الشاعبي البلادي ماع مصاالح البلدياة باسامه الشخصاي 

بصااافته وكاااي  ،يتعاااين المجلاااس  أودرجاااة الرابعاااة  إلااا فروعاااه  أو أ اااوله أوباسااام زوجتاااه 
 أوغير رئايس المجلاس الشاعبي البلادي  آخرالشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب 

 العقود   إبرامعند  أوالقضاء  أامالتمثيل البلدية سواء  أعضاء احد 
 إبارامالمشارع خاوب المجلاس الشاعبي البلادي  ا حية ساحب سالطة  أنوا ح مان الانص 

سااالطة الساااحب ضااارورية  أيالعقاااود مااان رئااايس المجلاااس الشاااعبي البلااادي وأاااذ  السااالطة ،
 سااالطتهللحفاااظ علاا  المااااب العااام وحتاا  اليساااا رئاايس المجلااس الشاااعبي البلاادي اسااتماب 

 (1)يثار من زاويتين . اإلشكاب،ل ن 
علا  نااص  اإلياا عنون البلدياة لموضااوعها ولمحتواأاا بمجارد ماان قاا 84فقادان الماادة  -ا

( التاااي تااانص علااا    ال تصااالح 236-10المرساااوم الرئاساااي رقااام ) أحكااااممااان  08الماااادة 
....رئايس  أدناا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة  إذا إالالصفقات وال ت ون نهائية 

 (2)لدي فيما يخص  فقات البلدية المجلس الشعبي الب

إن مجرد استقراء نص المادتين يبهر لنا عدم التجانس المادتين يبهر لناا عادم التجاانس 
في موضوعها فمن جهة نجد مان  ا حيات المجلاس الشاعبي البلادي ساحب سالطة إبارام 
العقااااود ماااان رئيسااااه وتعيااااين عضااااو ماااان المجلااااس لتااااولي أااااذ  الساااالطة وماااان جهااااة أخاااارى 

 صفقات والت ون نهائية إال إذا وافق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي.التصلح ال
 

 2007بوضاياف عماار ،شاارح تنبايم الصافقات العموميااة فاي الجزائاار ،دراساة تشاريعية وقضااائية وفقهياة ،الجزائاار  (1)
 277ص 

العامةللمالية،الجرياادة الرساامية يحاادد ضاا حية النفتيشااة  06/09/2008المااؤرم فااي  08/272المرسااوم التنفيااذي  (2)
 07/09/2008المؤرم في  50العدد 
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عادم التجاانس فاي  يبهار لنااالماادتين مجرد استقراء نص المادتين يبهار لناا عادم التجاانس  إن  
العقاود مان  إبارامموضوعها فمن جهة نجد من  ا حيات المجلاس الشاعبي البلادي ساحب سالطة 

التصااالح الصااافقات  أخااارى رئيساااه وتعياااين عضاااو مااان المجلاااس لتاااولي أاااذ  السااالطة ومااان جهاااة 
 وافق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي. إذا إالوالت ون نهائية 

فيهااا مصااالح رئاايس  تتعااارهفيمااا يخااص الحاااالت التااي  84الغمااوه الااذي تركتااه المااادة  - 
تعااره المصاالح  إلا المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية ،فما أي الحااالت التاي تاؤدي 

مادياة وفاي أاذ  الحالاة يقاوم  افقة معيناة مفادأاا مصاالح  إياارمشكل تعاره المصاالح فاي  إن
،وأناا يطباق  األخيرءا عل  مداولة أذا المجلس بتعيين منتخب يبرم  فقة نيابة عن المجلس بنا

 قانون البلدية بناءا عل  قاعدة الخاص يقيد العام ،
مااان قاااانون البلدياااة التاااي  194ناااص الماااادة  إلااا  تطرقنااااماااا  إذا حاااد  بااا كثريطااارح  اإلشاااكابلعااال 

مداولاة علياه مان يارف المجلاس  إجاراءالاوالي بعاد  إلا محضر الصفقة العمومياة  إرسابفرضت 
المرساوم الرئاساي رقام  أحكااممان  08يتنااقض تماماا ماع ناص الماادة  األمرالشعبي البلدي ،فهذا 

األماار بلاادي ،وافااق عليهااا رئاايس المجلااس الشااعبي ال إذا( التااي جعلاات الصاافقة نهائيااة 10-236)
  (1) أما أساسيتينيحتم عليها تقديم م حبتين  الذي

 
 
 
 
 
 
الوينيااة للوقايااة ماان الفساااد ومكافحتااه ،الملتقاا  األوب حااوب جاارائم  ةرشاايد زوالميااة ،م حبااات حااوب المركااز القااانوني للهيااا( 1) 

 185المالية في ظل التحوالت االقتصادية والتعدي ت التشريعية ص 
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مداولاااة مااان يااارف المجلاااس الشاااعبي  إلااا الصااافقات التاااي التاااي تخاااتص البلدياااة ال تحتااااج  إن -ا
 تواقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط  إل البلدي ،بل 

الااوالي ،باال تصاابح نهائيااة  إلااي إرسااالها ليحتاااج ب برامهاااالتااي تخااتص البلديااة الصاافقات  إن - 
رقاباااة  إاليهاااا ،وماااا سااالطة الوالياااة أناااا ونافاااذة بمجااارد توقياااع رئااايس المجلاااس الشاااعبي البلااادي عل

 (1)الية واالقتصاد عالف أأدافالصفقة مع  مطالبةو ائية تعمل عل  التحقق من مدى 
 بااا برامالنصاااوص وتناقضاااها يبقااا  رئااايس المجلاااس الشاااعبي البلااادي الجهاااة المكلفاااة  تصاااا ورغااام 

 نون البلدية.من قا 82عليه  راحة نص المادة  أكد الصفقات والرقابة عليها . وأذا ما
 (236-10المرسوم الرئاسي رقم ) أحكاممن  8وكذا المادة 
 رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية : /2

( وقاااانون البلدياااة تحدياااد الجهاااة المكلاااة 236-10تنااااوب كااال مااان المرساااوم الرئاساااي رقااام )
 بالرقابة عل  الصفقات العمومية عل  مستوى البلدي

 :لجنة بلدية لمراقبة الصفقات العمومية تتشكل من  إنشاءعل   137نصت المادة 
 ممثلة رئيسيا أورئيس المجلس الشعبي البلدي  -
 ممثل المصلحة المتعاقدة -
 منتخبين اثنين يمث ن المجلس الشعبي البلدي -
 الحاسبة(ممثلين اثنين من الوزير المكلف بالمالي ) مصلحة الميزانية ومصلحة  -
 ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  -

 من قانون البلدية جاءت بتشكيلة أخرى تنشا لجنة بلدية للمناقصة 191غير أن المادة 
 

 

  (1)معدب ومتمم  2010 أكتوبر 07مؤرم في  236 – 10المرسوم رقم  أحكاممن  127المادة  
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 (1)تتشكل كمايلي :

 رئيس المجلس الشعبي البلدي ،عضوين  -
 ضوين منتخبين اثنين يعينهما المجلس الشعبي البلدي ،ع -
 األمين العام للبلدية ،عضوا -
 ممثل مصالح أم ك الدولة  -
كال مان تنبايم الصافقات العمومياة وقاانون البلدياة يتضامنان اللجناة  األمارانالغريب فاي   

المشارع  أن إاللفاة بالرقاباة علا  الصافقات البلدياة ،نفسها ،وأي لجناة الصافقات كهيااة مك
 في تنبيم الصفقات عبر عن اللجنة بمصطلح لجنة البلدية للمناقصة .

تضااييق نطاااق عماال لجنااة الصاافقات بمنبااور قااانون البلديااة مقارنااة  إلاا يااؤدي  األماارأااذا 
عااادم تجاااانس النصاااوص القانونياااة  إلااا الاااذي ياااؤدي  األماااربتنبااايم الصااافقات العمومياااة ،
 (2)المتعلقة بالصفقات العمومية

  ( التي جاءت بحكم عام ينطبق علا  لجاان الصافقات   132وذلئ يبقا لنص المادة )
  

بة سابقة قبال اإلعا ن عان المناقصاة للتاا كاد مان جدياة الطلباات وبذلئ تمارس اللجنة رقا
آو االحتياجااات فحصااا دقيقااا ومعمقااا ،وأااذا مااا يجسااد الطااابع الوقااائي لهااذ  الرقابااة ،وقااد 

( يومااااا لدراسااااة مشااااروع دفتاااار 45( ماااادة )132حااااددت الفقاااارة الفقاااارة الثانيااااة ماااان المااااادة )
ل عبااارة مقاارر الت شاايرة ولاام يااورد الشاارو  ،ويتضااح ماان  ااياغة المااادة أن المشاارع اسااتعم

( فاإلبقااااء علااا  ناااص الماااادة بهاااذ  141عباااارة  رفاااض  كماااا أاااو الحااااب بالنسااابة للماااادة )
 .مقضيا ال يفية يجعل منح الت شيرة أمرا

( احمااد  ااقر ،تجااار  عالميااة فااي اال ااط ح اإلداري فااي المنبمااة العربيااة للتنميااة اإلداريااة ،اال ااط ح اإلداري 1)
ص  1997سياسات اإل  ح االقتصادي في الب د العربية ،القاأرة :منشورات المنبماة العربياة لتنمياة اإلدارياة لدعم 
95 
  49ص  2007( محمد احمد الخضيري ،ديمقرايية اإلدارة اإلسكندرية :الدار الجامعية ،2)
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     ( التي جاءت بحكم عام ينطبق عل  لجان الصفقات 132وذلئ يبقا لنص المادة )
كمااا تخااتص اللجنااة بدراسااة مشاااريع الصاافقات التااي تبرمهااا البلديااة اخااذ بعااين االعتبااار السااقف   

،ف ل  فقة دراساات يقال مبلغهاا عان  والخدماتميز المشرع بين الصفقات الدراسات  إذاالمالي ،
نفساااااه بالنسااااابة  واألمااااار،(1)لجناااااة البلدياااااة  إلااااا  بشااااا نهادج ينعقاااااد االختصااااااص 20.000.000
دج وان يقااال الساااقف الماااالي لصااافقة 50.000.000ت التاااي يقااال مبلغهاااا عااان لصااافقات الخااادما

 (2)دج 20.000.000للوازم عن االقتناء ا آو األشغاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2007( بو اياف عماار ،شاارح تنبايم الصاافقات العمومياة فااي الجزائار ،دراسااة تشاريعية وقضااائية وفقهياة ،الجزائاار 1)
  256 – 271ص ص 

  2012جانفي  18مؤرم في  23 – 12بعد تعديلها ب حكام المرسوم الرئاسي رقم  136( المادة 2)
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الملااف  إيااداع( يومااا ماان تاااريخ 20خاا ب ) رفضااها أو الت شاايرةيتااوج عماال اللجنااة بماانح    
المرسااوم الرئاسااي  أحكااام( ماان 141عليااه المااادة ) منصااتلاادى كتابااة ضاابط اللجنااة وأااذا 

 (236-10رقم )
( 10كما تتول  اللجنة البلدية للصافقات دراساة الطعاون الناتجاة عان مانح المؤقات خا ب )

  (1)المنح المؤقت للصفقة  إع نمن نشر  أيام
المنح المؤقات ،وفاي أاذ  الحالاة  إلغاءوفي حاب ثبوت التجاوز يمكن للجنة الصفقات     

قاات للمراقبااة المساابقة الماانح المؤ  إلغاااء( خضااوع 236-10المرسااوم الرئاسااي لاارقم ) أوجااب
 للوالي.

 أن( يتباااين 236-10( مااان المرساااوم الرئاساااي رقااام )114وعناااد رباااط مقتضااايات الماااادة )
الختصاااااص اللجنااااة البلديااااة اختصا ااااا جدياااادا يتعلااااق بدراسااااة الطعااااون  أضااااافالمشاااارع 

الموجهة ضد اختيار المصلحة المتعاقادة خاارج  افقات البلدياة ،وأاذا بعاد تاوافر معياارين 
االختصاااص  أومعيااار النطاااق الجغرافااي  إليهاااأمااا :المعيااار العضااوي والمااالي ،يضاااف 

 . اإلقليمي
اختصااااص اللجناااة البلدياااة بدراساااة يعااان خاااارج إياااار حتااا  ينعقاااد ال عيـــار الع ـــوي : -

  فقات البلدية وجب أن ت ون الجهة المعنية بالصفقة والطعن أي :
وأااي المؤسسااة العموميااة  2مؤسسااة عموميااة علاا  اخاات ف أنواعهااا المحااددة فااي المااادة -

الخصو اية ذات الطااابع العلمااي والت نولااوجي والمؤسساات العموميااة ذات الطااابع العلمااي 
 ثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع التقني.وال

 
 

 من أحكام المرسوم  السابق اإلشارة إليه  114( المادة 1)
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 مركز بحث والتنمية ويني. -
 مؤسسة عمومية اقتصادية  -
مؤسسة عمومية ذات يابع  ناعي وتجاري بعد توافر شر  التمويل ال لي مان خزيناة  -

 ( 1)الدولة.

المعيااار المااالي : حتاا  ينعقااد اختصاااص اللجناااة البلديااة بدراسااة الطعااون الناتجااة عااان  -
اختيااار المتعاقااد بخصااوص أااذا النااوع ماان المؤسسااات يتعااين ان يكااون فااي حاادود المبينااة 

 136في المادة 
 إلا مان تنبايم الصافقات العمومياة  114فاي ناص الماادة  أشاارقد  المعيار الجغرافي : -

  .... وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة ...  
وأو مايعني أن االختصاص بالنبر في الطعن الناتل عن منح المؤقات للصافقة ال ينعقاد 

جغرافااي منهااا مااا يكتسااي للجنااة البلديااة إال فااي حاادود المؤسسااات الموجااودة فااي النطاااق ال
يابع المؤسسة الوينية أو مركز البحث وتنمية ويني ،ف يف يمكان عاره يعان يخاص 

 (2)مؤسسة وينية عل  لجنة بلدية 
 
 
 
 
 

 

  259 – 52 -58( بوضياف عمار ،شرح تنبيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ص ص 1)
  236 -10من احكام المرسوم الرئاسي رقم  136المادة (2) 
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 رابعا / رقابة اللجنة الوالئية للصفقات العمومية 

 إليهاااارقاباااة الصااافقات علااا  مساااتوى الاااوالئي فعهاااد  (1)اللجناااة الوالئياااة  إلااا المشااارع  أناااا 
ودراسااة الطعااون الموجهااة  2،دراسااة مشاااريع الصاافقات  1دراسااة مشاااريع دفاااتر الشاارو  

 3ضد اختيار المصلحة المتعاقدة الناتجة عن منح المؤقت للصفقة 
 دراسة مشاريع دفتر الشروط : -1

( تتول  اللجنة الوالئياة للصافقات 236-10) رقم من المرسوم الرئاسي  132يبقا للمادة 
المناقصااة خاا ب ماادة حااددتها  إعاا ندراسااة مشاااريع الصاافقات المتعلقااة بالمناقصااات قباال 

 03وت ااون  ااالحة لماادة  الت شاايرةيومااا وينااتل عنهااا  اادور مقاارر  45الماادة نفسااها وأااي 
ياد علاا  الملاف مان جد عارهيتعاين علا  المصاالحة المتعاقادة  األجالانقضا   فا ذااشاهر 

 لجنة الصفقات ،ويعقد االختصاص لهذ  اللجنة مت  توافر المعيارين العضوي والمالي 
 دراسة مشاريع الصفقات : -2

ال تتوقااااف اختصا ااااات اللجنااااة الوالئيااااة للصاااافقات عنااااد دراسااااة مشااااروع دفتاااار الشاااارو  
 الخا ة بالمناقصة والمصادقة عليه ،بل تمتد لمشروع الصفقة في حد ذاته 

تخااتص  136المااادة  أأمهااا (2)القااانوني فااي مااواد كثياارة  أساسااهاتجااد ساالطة الرقابااة أااذ  
اللجنااة الوالئيااة للصاافقات بدراسااة مشاااريع الصاافقات التااي تبرمهااا الواليااة والمصااالح غياار 

 147و 146تقل عان المساتويات محاددة فاي الماواد  أوالممركزة للدولة التي تساوي مبلغا 
 و مكرر.148و 
 دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت : -3

( أاااو اساااتحداثه اآللياااة جديااادة 250-02فضااال إجاااراء جااااء باااه المرساااوم الرئاساااي رقااام )أ
 تمثلت في المنح المؤقت الصفقة.

 
 معدب ومتمم  2010أكتوبر  07مؤرم في  236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  131 – 130( المواد 1
 266( بوضياف عمار ،شرح تنبيم الصفقات عمومية ،مرجع السابق ص 2)
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منااه  130( ليثبات أااذا اإلجاراء نباارا ألأميتاه فااي الماادة 236-10وجااء المرسااوم الرئاساي رقاام )
 الصفقاتوالتي جاء فيها   تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجاب تحضير 

حااوب كاال يعاان يقدمااه متعهااد يحااتل علاا  اختيااار  رأياااوتقاادم   ترتيبهااا  وإتمااامالعموميااة   
 (1)المصلحة المتعاقدة 

غلااق ملااف المناقصااة  األحااواببحاااب ماان  ليعنااييااار المتعاماال تعاان اخ فاااإلع ن         
 10للصافقات وأاذا خا ب  الوالياةاللجناة  أمااميرفع يعناا  أن 144،بل يجوز يبقا للمادة 

المانح المؤقات وتتاول  اللجنااة الماذكورة دراساة الطعان خاا ب  اإلعاا نمان تااريخ نشار  أياام
  يوما. 15مدة 
للجنة الوالئياة  أضافالمشرع  أنيتبين  114والمادة  134المادة  مقتضياتبالربط بين   

لمصااااالحة الموجهااااة  ضااااد اختيااااار اللصاااافقة اختصا ااااا جدياااادا يتعلااااق بدراسااااة الطعااااون 
ل اان أااذا بعااد  134المتعاقاادة المتعلقااة بالمؤسسااات والجهااات المااذكورة فااي المااادة المااادة 

                                توافر معيارين العصوي والمالي 
   المبحث الثاني : الهيئات اإلدارية لمكافحة الفساد .

بدخوب الجرائر في سلسلة من المعاأادات واالتفاقياات الدولياة الحديثاة العالمياة ومتعاددة   
،وبعاااد مصاااادقتها علااا  ال ثيااار مااان االتفاقياااات المنشااااة لقواعاااد قانونياااة متميااازة  األياااراف

 المتحدة لمكافحة الفساد فقد تبن   األممأنا اتفاقية  إل وخا ة ،ونشير بالخصوص 
-06المشرع الجزائري ماجاء في أذ  االتفاقية واقر قاانون ويناي بتصادي لجارائم الفسااد 

 ( 2)السابق الذكر  01
لذلئ نجد أن المشرع الجزائري من خ ب أذا القانون أعطا  ناوع مان الخصو اية لجارائم 

 في مكافحة تلئ الجرائم الفساد ذلئ من خ ب إعطاء القضاء نوع من الفعالية

 45ص  2001 1( بعلي محمد الصغير ،العقود اإلدارية ،القانون اإلداري ،التنبيم اإلداري ،النشا  اإلداري ،الطبعة 1)   
 45ص  2001 1( بعلي محمد الصغير ،العقود اإلدارية ،القانون اإلداري ،التنبيم اإلداري ،النشا  اإلداري ،الطبعة 2)   
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بداية من تحريئ الدعوى العمومياة إلا  غاياة العقوباة المقاررة لتلائ الجارائم بداياة مان      
تحريااائ الااادعوى العمومياااة إلااا  غاياااة العقوباااة المقاااررة لتلااائ الجااارائم والباااروف المحيطاااة 
بالجاني مرورا بالخصو ية المتعلقة بتقادم جرائم الفساد وكذا ظروفها لذلئ سوف نحااوب 

ور القضاء في متابعة جرائم الفساد مرورا بتحريائ الادعوى العمومياة تسليط الضوء عل  د
  ( 1)إل  غاية الجراء المقرر لتلئ الجرائم 

 المطلب األول : تحري  الدعوى العمومية في مواجهة الفساد 

سوف نعالل أاذا المطلاب مان خا ب التطارق إلا  حرياة النياباة العاماة فاي متابعاة الجااني 
جريمة من جرائم الفساد وكذا مدة التقادم المحددة من يرف المشارع الجزائاري عند اقترافه 

  (2)ذلئ عل  النحو التالي
 المطلب األول : تحري  الدعوى العمومية في مواجهة الفساد 

سوف نعالل أاذا المطلاب مان خا ب التطارق إلا  حرياة النياباة العاماة فاي متابعاة الجااني 
جرائم الفساد وكذا مدة التقادم المحددة من يرف المشارع الجزائاري عند اقترافه جريمة من 
 :ذلئ عل  النحو التالي

 عدم اشتراط   يداع شكوى جرائم الفساد : -1

لاااام يعلااااق فيهااااا لمشاااارع  06/01إن جاااارائم الفساااااد المنصااااوص عليهااااا فااااي القااااانون رقاااام   
لمتضاارر أااذا الجزائااري تحرياائ الاادعوى العموميااة علاا  ضاارورة تقااديم شااكوى ماان ياارف ا

يعني انه ال مانع من مباشرة الدعوى العمومية تلقائيا من يرف الضبطية القضائية وذلائ 
 .تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص

 
 

  46ص  نفس المرجع ،بعلي محمد الصغير ،العقود اإلدارية ،القانون اإلداري ،التنبيم اإلداري ، (1)  
 1984،الوسيط في القانون العام ،أسس وأ اوب القاانون اإلداري ،مطبعاة إخاوان ماورافتلي ،القااأرة ( محمد انس جعفر قاسم 2)

 111ص 

 
76 



م ئمااة المتابعااة  لمباادأالقضااية يبقااا  أوراقوالوكياال الجمهوريااة الحااق فااي حفااظ  أن اإلشااارةمااع    
 مبااادأالجااارائم التاااي يحكمهاااا  أغلبياااةجااارائم الفسااااد قاااد جعلهاااا المشااارع فاااي حكااام  أن أسااااسعلااا  

  (1)الم ئمة 
    مسالة التقادم في جرائم الفساد : -2

المنصاااوص  باألحكاااام اإلخااا بمااان قاااانون مكافحاااة الفسااااد علااا  ماااايلي :دون  54تااانص الماااادة 
الجزائيااااة ال تتقاااادم الاااادعوى العموميااااة وال العقوبااااة بالنساااابة للجاااارائم  اإلجااااراءاتعليهاااا فااااي قااااانون 

الخاارج الاوين  إلا تم تحويل عائدات الجريمة  إذاالمنصوص عليها في أذا القانون في حالة ما 
الجزائياة غيار  اإلجاراءاتالمنصوص عليها في قاانون  األحكاموفي غير ذلئ من الحاالت تطبق 

مان أاذا القاانون ت اون مادة التقاادم الادعوى  29وص عليها فاي الماادة انه بالنسبة للجريمة المنص
 للعقوبة المقرر لها  األقص العمومية متساوية للحد 

كااان مرت بيهااا قااد  إذاأااو عاادم تقااادم الجاارائم الفساااد  األ اال أنيفهاام ماان الاانص السااالف الااذكر   
المنصااوص عليهااا فااي  ساالخاات جنحااة  أماااخااارج الااوين ،  إلاا قاااموا بتحوياال عائاادات الجريمااة 

 أنسانوات مان تااريخ ارت ابهاا بعاد  10تتقاادم بمضاي  ف نهاامن قانون مكافحاة الفسااد  29المادة 
 2004  الجزائية لسنة  اإلجراءاتكانت غير قابلة للتقادم بموجب تعديل قانون 

وأبقا  بينما بالنسبة لجنحة الرشوة فلم يخصص لها المشرع لها خالصا في قاانون مكافحاة الفسااد 
عليها عل  حالها حياث أنهاا ال تتقاادم مثلهاا مثال جارائم اإلرأابياة والجارائم المنبماة العاابرة للحاود 

 (2)مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية  8عم  بنص المادة 
 
 

،دار  2008حماادي عبااد العباايم ،عولمااة الفساااد اإلداري ،تجاااري ،سياسااي دولااي ،ماانهل نبااري وعملااي ،الطبعااة األولاا  (1)  
  47الجامعية اإلسكندرية ص 

 45ص  2003  1( مصطف  دريوش ،الجماعات المحلية بين القانون والممارسة ،مجلة النائب ،العدد 2)
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  : الشروط الواجب توافرها في المتهم  األولالفرع 

المتعلاق بالوقايااة مان الفسااد ومكافحتااه  06/01مان قااانون رقام  02حساب الفقارة ) ( ماان الماادة 
 فانه يقصد بالموظف العمومي في مفهوم أذا القانون مايلي :

احااد المجااالس الشااعبية  أو قضااائيا أو إداريااا أو تنفيااذيا أوكاال شااخص يشااغل نصاابا تشااريعيا  -1
غيااار  أو األجااارمؤقتاااا مااادفوع  أومنتخباااا دائماااا  أومعيناااا  أوالمحلياااة المنتخباااة وساااواء كاااان معيناااا 

  (1) أقدميته أوالنبر عن رتبته  بغض، األجرمدفوع 
باادون اجاار ويسااهم بهااذ  الصاافة فااي  أووكالااة باااجر  أويتااول  ولااو مؤقتااا  آخااركاال شااخص  -2

 رأسمالهابعض  أوتملئ الدولة كل  أخرى مؤسسة  أية أومؤسسة عمومية  أوخدمة عمومية 
 مؤسسة تقدم خدمة عمومية  أية أو
مان حكماه يبقاا للتشاريع والتنبايم المعماوب  أوموظاف عماومي  ب نهمعرف  آخركل شخص  -3

 . بهما
)ا( مان اتفاقياة األمام المتحادة لمكافحاة الفسااد المؤرخاة  الفقارة 02وأو تعرياف مساتمد مان الماادة 

،ويختلااااف تمامااااا عاااان تعريااااف الموظااااف العمااااومي كمااااا جاااااء بااااه األماااار 2003أكتااااوبر  31فااااي 
 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  2006جويلية  15المؤرم في  06/03
ويشمل مصطلح الموظف العمومي كماا جااء فاي القاانون المتعلاق بمكافحاة الفسااد أرباع فااات    

 نخصصها بالدراسة والتحليل في أربعة نقا  أساسية
 ذو المناصب التنفيذية واإلدارية والقضائية : -1

يعااد موظفااا عموميااا كاال شااخص يشااغل منصاابا تنفيااذيا أو إداريااا أو قضااائيا سااواء كااان معينااا أو 
 (2) نتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة سواء كان مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر.م
 
جاوان  1ورقلة ن العادد ( ناجي عبد النور ،دور اإلدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة ،دفاتر السياسية والقانون ن جامعة 1)

 154ص  2009
 48( مصطف  دريوش ،الجماعات المحلية بين القانون والممارسة ،المرجع السابق ص 1)
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 بهم :الذين يشغلون منا ب تنفيذية ويقصد  األشخاص -ا
رئااايس الجمهورياااة أاااو رئااايس السااالطة التنفيذياااة حساااب الدساااتور الجزائاااري ،وأاااو منتخاااب مااان  -

مهاماه ماالم تشاكل الجريماة  ت دياةالتاي قاد ارت بهاا بمناسابة  الجرائميساب عن  أال واأل لالشعب 
 الخيانة العبم  

 الجنايات  وأو معين من قبل رئيس الجمهورية وسيجوز مساءلته جزائيا عن األوبالوزير  -
والجنح التي يرت بها عل  أن يحاكم عل  مساتوى المحكماة العلياا للدولاة التاي لام تنصاب إلا  حاد 

  (1)الساعة 
مان  573الوزراء وأم معينون من يرف رئيس الجمهورية ويمكن مساءلتهم وفق أحكام الماواد  -

 قانون اإلجراءات الجزائية ومايليها.
 منا ب إدارية ويقصد بهم :األشخاص الذين يشغلون  - 

األشخاص الذين يعملون في اإلدارات العمومية سواء كانوا دائمين فاي مهاامهم أو ماؤقتين وساواء 
كانوا دائمين في مهامهم أو مؤقتين وسواء كانوا يعملاون مقابال اجار أو بدوناه مهماا كانات رتباتهم 

  (1)وأقدميتهم في الوظيفة 
ن منا اااب إدارياااة بصااافه دائماااة معرضاااين بموجاااب الماااادة والمقصاااود باااالموظفين الاااذين يساااتغلو 

الرابعة من األمار المتعلاق بالقاانون األساساي للوظيفاة العمومياة وعرضاهم المشارع أنهام كال عاون 
  . معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري 

 
 
  

  (1) 113 – 112،ص  2004محمد الصغير بعلي ،قانون اإلدارة المحلية الجزائر ،عنابه دار العلوم للنشر والتوزيع  
 179، ص  2001( فريدة مزياني ،مبادا القانون اإلداري الجزائري ،باتنة مطبعة قرفي 1)
 

 
79 



 الذين يشغلون منا ب قضائية : األشخاص –ج 
 بغااض حكاام  قضاااة أوسااواء كااانوا قضاااة نيابااة  للقضاااء األساساايأاام القضاااة كمااا عاارفهم القااانون 

 المحكمة العليا أوالمجلس القضائي  أو  (1)ومكان عملهم سواء في المحكمةالنبر عن رتبتهم 
أو الوزارات كما يمكن إدخاب المحلفين في محكمة الجنايات والمساعدين القضائيين في المحكماة 
االجتماعياة فااي حكام القضاااة ألنهاام يشااركون القاضااي فاي حكمااة عكااس المسااعدين فااي المحاااكم 

  وت استشاري ال تداولي . (2)التجارية الذين لهم 
 ذو الوكاالت النيابية : -2

 تصنيفهم غال  فاتين :يمكن 
أعضاء البرلمان المقود أنا أعضاء البرلماان بغرفتياه مجلاس األماة والمجلاس الشاعبي الاويني  -ا

 سواء كانوا معيين أو منتخبين.
أعضااااء المجاااالس الشاااعبية المنتخباااة محلياااا يتعلاااق األمااار بكافاااة أعضااااء المجاااالس الشاااعبية  - 

 ب من قبلهم .البلدية و الوالئية بما فيهم الرئيس المنتخ
 من يتولون وظيفة أو وكالة في مرف  عام أو مؤسسة عمومية أو ذات راس مال مختلط  -
 من يتول  وظيفة والمقصود يتول  الوظيفة كل معاني الت فل واإلشراف وتحمل المسؤولية  -ا

مااان يتاااول  وكالاااة أماااا المقصاااود بتاااولي وكالاااة فهااام أعضااااء مجلاااس اإلدارة فاااي المؤسساااات  - 
 (3)العمومية االقتصادية باعتبارأم منتخبين من قبل الجمعية العامة 

 
 
 
 

  09ص  2008،دار أومة ،الجزائر ، 8أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،الطبعة ( 1)
 16ص   2008،دار أومة ،الجزائر ، 8( أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،الطبعة 2)
 2012بدون دار النشر  3431لوسط ،العدد ( فاضل حبيب ،التربية عل  الثقافة النزاأة ،مجلة ا3)
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مةةن فةةي حكةةم المةةوظفين والمقصةةود بهةةم جميةةع المسةةتخدمين العسةةكريين والمةةدنيين للةةدفاع  -

 الوطني ألنهم قد تم استثناؤهم من القانون األساسي للوظيفة العامة :
كمااااا يقصااااد بهااااا فااااي حكاااام المااااوظفين جميااااع الضاااابا  العمااااوميين وأاااام الموثقااااون والمحضاااارون 
الفضااااائيون ومحااااافبو البيااااع بااااالمزاد العلنااااي وكااااذا المتاااارجمين الرساااامين والتااااالي بصاااافة الضااااابط 

 (1)العمومي بل أو متمتع باالستق لية والحرية مقارنة باألشخاص السالفين الذكر 
 حري الخاصة  الفرع الثاني :أساليب الت

،اختصا ايين  2006لقد استحدث المشرع الجزائاري فاي تعاديل قاانون اإلجاراءات الجزائياة لسانة 
جديادين لمصااالح الشاارية القضااائية رغام أنهااا يمسااان الحقااوق والحرياات الفرديااة لألشااخاص وأااذا 

التنفياااذ لااه ماااايبرز  علاا  أسااااس خصو اااية بعااض الجااارائم التااي تتسااام بالت نولوجياااا والساارعة فاااي 
 ويتعلق األمر باالجرائين التالين .

 أوال /اعتراض المراسالت وتسجيل المكالمات والنقاط والصور :

اتخااذ المشاارع ماان اعتااراه المراساا ت وتسااجيل المكالمااات والنقااا  الصااور وساايلة ال شااف عاان 
 (2)الجرائم وأي إجراءات تباشر بشكل خفي 

 مجال التطبي  : -

جمياع الجارائم الخا اة باإلرأاا  والجارائم الماساة ب نبماة المعالجاة اآللياة يطبق أذا اإلجاراء فاي 
 المعطيات وجرائم تبييض األمواب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالرف وجرائم الفساد .

  جراءات التطبي  : -2

* اليمكاان مباشاارة اإلجااراء إال بعااد إذن مكتااو  ماان وكياال الجمهوريااة أو قاضااي التحقيااق حسااب 
 اشهر قابلة لتجديد . 4الحالة لمدة أقصاأا 

 

( مصطف  كامل السيد ،العوامل واآلثار السياسية ،في الفساد والحكم الصالح في الب د العربية ،المحرر ،إسماعيل الشطي ، 1)
  273ص  2006مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت  2الطبعة 

الجارائم باسااتعماب أسااليب التحاري الخاااص ،مداخلاة فاي ملتقاا  الاويني األوب حاوب التعاادي ت ( ساهيلة باوزبرن ،ال شااف عان 2)
 بجامعة سكيكدة 2009ديسمبر  08و 07المستحدثة في مجاب القانون الجنائي ،يومي 
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 * أن يتضمن اإلذن كل العنا ر التي تسمح بتطبيقه وكذا الهدف من تنفيذ .
  (1)اإلجراءات  * أن تبرر الجريمة المبررة لهذ 

* أن يتحرر محضر محضر فاي الخيار ياودع فاي الملاف يتضامن جمياع اإلجاراءات المتبعاة ماع 
 إيداع كل مايؤدي إل  إظهار الحقيقة القضائية .

 ثانيا : أسلوب التسرب واالختراق 

التسااار  أااااو قيااااام ضااااابط الشاااارية القضااااائية أو احاااد أعوانااااه تحاااات مسااااؤولية الضااااابط ب يهااااام   
الفااعلين األ الين أو الشاركاء اناه شاريئ معهام فاي العملياة اإلجرامياة علا  أن يساتعمل فاي ذلاائ 

 (2)أوية مستعارة دون أن يكون مسؤوال جزائيا 

 الهدف من تنفيذ .* أن يتضمن اإلذن كل العنا ر التي تسمح بتطبيقه وكذا 
 * أن تبرر الجريمة المبررة لهذ  اإلجراءات 

* أن يتحرر محضر محضر فاي الخيار ياودع فاي الملاف يتضامن جمياع اإلجاراءات المتبعاة ماع 
 إيداع كل مايؤدي إل  إظهار الحقيقة القضائية .

الفااعلين التسر  أو قيام ضابط الشرية القضائية أو احد أعوانه تحات مساؤولية الضاابط ب يهاام 
األ ااالين أو الشاااركاء اناااه شاااريئ معهااام فاااي العملياااة اإلجرامياااة علااا  أن يساااتعمل فاااي ذلااائ أوياااة 

 (3)مستعارة دون أن يكون مسؤوال جزائيا 

ماان قااانون  18مكاارر  65اب 11مكاارر  65وقااد نباام المشاارع أااذا األساالو  فااي المااواد ماان    
 .اإلجراءات جزائية

 
 
 (1) 280ص  2008عبد هللا ا وأابية ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،دار أومة ،الجزائر  

 البن  القانونية والمؤسسة لمكافحة الفساد ،موقع االنترنت . -( 2)

( مصطف  عبد القاادر ،أسااليب البحاث والتحاري الخا اة واجراءتهاا ،مقابال منشاور فاي المجلاة المحكماة العلياا ،العادد الثااني 3)
 67ص  2009سنة 
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 التسر  : أسلو شرو   -1
ي التحقياااق حساااب ضاااقا أومكتاااو  مااان يااارف السااايد وكيااال الجمهورياااة  إذنيكاااون أنااااك  أن* 

يكاون ساببا كافياا ويتضامن جمياع المعلوماات الضارورية الخا اة  بالمهاام وأوياة  أنالحالة علا  
 (1)المتسر  .

  بش نها  عن الجرائم المسموح القيام يخرج التسر  أال *
مان قاانون  17مكارر  65اشهر قابلة للتجديد مرة ثانية يبقا للمادة  4 اإلجراءتتجاوز مدة  أال *

 الجزائية  اإلجراءات
  الضمانات القانونية الممنوحة للمتسرب  -2

 أعاواناحاد  أوقصد ضمان حماية وس مة الشخص المتسار  ساواء كاان ضاابط شارية قضاائية 
 : أأمهاالمشرع بجملة من الضمانات من  أحايه

 إلاا المشاارع الجزائااري يجاارم ويعاقااب كاال فعاال يااؤدي  أن أي*الحمايااة الجزائيااة لهويااة المتساار  :
 مة مالية راسنوات حبس وغ 05ال  02للمتسر  بعقوبة من كشف الهوية الحقيقة 

 وفق الشرو  السالفة الذكر 
*عاادم سااماع المتساار  كمشاااأد وأااو أماار يبيعااي للحفاااظ علاا  ساا مة المتساار  وعاادم ال شااف 

 عن الهويتة 
 المطلب الثاني :العقوبات المقررة لجرائم الفساد  -

 الفرع األول :العقوبات المقرة لجرائم الفساد  -

جااني األماار تختلاف العقوباات الجزائيااة بااخت ف الجريماة المقااررة قانونياا وبااخت ف شااخص ال   
 (2)الذي سوف أتطرق إليه بالتفصيل وذلئ عل  النحو التالي 

 
 

( نقماري سفيان ،مداخلة بعناوان :اإلياار الفلسافي والتنبيماي للفسااد والماالي ،ملتقا  ويناي حاوب حركاة الشاركات ك لياة للحاد 1)
  15ص  2012ماي  7 – 6من الفساد اإلداري والمالي ،الجزائر جامعة البليدة 

 85ص  1986لقاأرة ،دار الشعب ( الدكتور احمد رشيد ،الفساد اإلداري ،الوجه القبيح للبيروقرايية المصرية ،ا2)
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 : األصلية:العقوبة  أوال

من بين مميزات قانون مكافحة الفساد انه استبدب العقوبات الجنائياة التاي كانات مقاررة فاي قاانون 
السااايما االخااات س وماااا فاااي حكماااه ،لاااذلئ ساااوف نحااااوب التميياااز باااين  جنحاااةالعقوباااات بعقوباااات 

 المقررة للشخص الطبيعي . األ ليةالعقوبات 
 المقررة للشخص الطبيعي : األصليةالعقوبات  -1

مميزات قانون مكافحة الفساد انه جنح كل الجارائم التاي متعلقاة بالمااب العاام والتاي  أأممن بين   
  (1)تشكل جناية معبمهاكانت 

ماان خاا ب أااذا العنصاار نحاااوب التطاارق إلاا  العقوبااات المقااررة ال  الجاارائم التااي نااص عليهاااا  -
 ب التطرق إليها من خ ب التصنيف اآلتي قانون مكافحة الفساد لذلئ سوف نحاو 

التاي ألغات الماادة  06/01مان القاانون  29اخت س الممتل ات واإلضرار بهاا :نجاد أن الماادة  -
سانوات  10من قاانون العقوباات التاي نصات علا  معاقباة الجااني باالحبس مان سانتين إلا   119

 وتجدر اإلشارة إل  أن المشرع استحدث (2)دج 1.000.000دج إل   2.00.000وبغرامة من 
ن االخاات س فااي القطاااع الخاااص غياار انااه قاارر عقوبااة ملطفااة مقارنااة بتلاائ فااي ظاال أااذا القااانو 

ساااانوات وغرامااااة ماااان  5اشااااهر إلاااا   6المقااااررة للموظااااف العااااام بحااااث قاااارر عقوبااااة الحاااابس ماااان 
  (3)دج  500.000دج إل  5.0.00

مكاارر ماان قااانون العقوبااات وتعتباار المااادة  119كمااا تجاادر اإلشااارة أن المشاارع ابقااي علاا  المااادة 
 الوحيدة التي لم يمسها التعديل وأي تتعلق باإلأماب المتسبب في مادي والتي تعاقب في حبس

 دج 40.000دج إل  50.000سنوات وغرامة من 3اشهر إل   6الجاني من 
 

ز ( الاادكتور  اا ح الاادين فهمااي محمااود ،الفساااد اإلداري كمعااوق لعمليااات التنميااة االجتماعيااة واالقتصااادية ،الرياااه :المركاا1)
  41 – 40ص ص  1994العربي الدراسات األمنية والتدريب ،

  35ص  2008،دار أونة ،الجزائر  8أحسن بوسفيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،الطبعة  (2)
 01/  06من القانون  41( المادة 3)
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 أو اإلعفااءالرشوة وما في حكمها عدة  ور منها الرشوة ،الغدر ، ت خذ*الرشوة وما في حكمها :
 في استغ ب الوظيفة اإلساءةالرسم ،استغ ب النفوذ ، أوالتخفيف غير قانوني في الضريبة 

التاااي نصااات علااا   06/01مااان القاااانون  25اإلثاااراء غيااار المشاااروع تلقاااي الهااادايا تعاقاااب الماااادة 
 دج إلااااااا   200.000ساااااانوات وبغرامااااااة ماااااان  10معاقبااااااة الجاااااااني بااااااالحبس ماااااان ساااااانتين إلاااااا  

 دج 1 000.000
الرشاوة فاي القطااع الخااص غيار  06/01* تجدر اإلشارة أن المشرع اساتحدث فاي ظال القاانون 

اشاهر  6انه قرر عقوبة ملطفة مقارنة بتلئ المقررة للموظف العام بحيث قرر عقوبة الحابس مان 
 (1)دج  500.000دج إل 50.000سنوات وغرامة من  5إل  

 الجريمة أربعة  ور أي :* التستر عل  جرائم الفساد :ت خذ أذ  
مكاااارر ومايليهااااا ماااان قااااانون  389تساااايف عائاااادات جاااارائم الفساااااد :والمعاقااااب عليهااااا بالمااااادة  -

  000.000دج إلا   1  000.000سانوات والغراماة مان  10إلا   5العقوبات وأي الحابس مان 
ن ماان قااانون مكافحااة الفساااد بااالحبس ماان ساانتي 43دج غياار أن اإلخفاااء معاقااب عليااه بالمااادة  3

 (2)دج  1  000.000دج إل   200.000سنوات وبغرامة من  10إل  
 عدم مراعاة الموظف العمومي ل لتزامات التي فرضها عليه القانون مكافحة الفساد  -

 34وياادخل ضاامن أااذا الفعاال التصااريح ال اااذ  بالممتل ااات ،منصااوص ومعاقااب عليهااا بالمااادة 
 جد 200.000اشهر إل  سنتين وبغرامة من  6بالحبس من 

 
 
 
 
 

والمتضاامن قااانون العقوبااات ،الجرياادة الرساامية  2006 12/  20مااؤرم فااي  23/  06مكاارر ماان القااانون رقاام  119( المااادة 1)
   84العدد  ، 2006

  01/ 06من القانون  28المادة ( 2)
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 العقوبات األصلية المقررة للشخص المعنوي : -

المعاادب لقااانون اإلجاااراءات  04/14لقاااانون العقوبااات والقااانون المعاادب  04/15لقااد اقاار القااانون 
 بالمساااؤولية الجزائياااة للشاااخص المعناااوي كماااا اناااه وفاااي إياااار مراجعاااة المنبوماااة التشاااريعية جااااء

الااااذي وسااااع ماااان نطاااااق أااااذ   (1)المعاااادب والمااااتمم لقااااانون اإلجااااراءات الجزائيااااة 06/22القااااانون 
المساؤولية كماا أوجاد تادابير جديادة ال يكفاي لقياام المساؤولية الجزائياة للشاخص المعناوي ان يكااون 

وان يكتاااااب جريماااااة مااااان الجااااارائم  أاااااذا الشاااااخص مااااان األشاااااخاص المعنياااااة بالمسااااااءلة الجزائياااااة 
المساؤولية  المنصوص عليها قانونا ،بل إن أناك شرو  موضوعية أخرى يجب توافرأا لقيام أذ 

 (2)مكرر قانون العقوبات . 51نصت عليها كذلئ المادة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

المرجع السابق  01/  06من القانون  40( المادة 1)  
والتي دخلت حيز التنفيذ في  58 – 422اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة ،رقم ( 2)

58/  422،وثيقة األمم المتحدة ضد الفساد  2005ديسمبر  14  
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      الخاتمة :

 اإلدارةفاااي  اإلداري فاااي مكافحاااة الفسااااد  اإلدارياااة  دور الرقاباااة  أساساااينعاجناااا عبااار فصااالين   
وذلائ لماا لهاا  اإلداري ال فيلة بمكافحة الفساد  اآلليات أأماحد  اإلداريةتعد الرقابة  إذاالجزائرية   

ومنااااع ت رارأااااا  إ اااا حهاوالعماااال علاااا   أساااابابهاماااان دور فعاااااب فااااي كشااااف االنحرافااااات وتحديااااد 
عاادم  أنت لفااة غياار  وب قاالجااودة  وب حساان وقاات أساارعفااي  اإلدارة أأاادافمسااتقب  ،بغيااة تحقيااق 

مااان خااا ب دراساااتنا لهاااذ  البااااأرة فاااي  لحبناااا  الجزائرياااة وأاااذا ماااا اإلدارةفاااي  اآللياااةفعالياااة أاااذ  
التااااي تعااااد ظاااااأرة مركبااااة ومعقاااادة ،متعااااددة العواماااال  اإلداري شاااايوع ظاااااأرة الفساااااد  وأدىالجزائاااار 

 أجهاازةينخار كال  اإلداري جتماع ،الفسااد وخيماة علا  الم أثاار،خطيارة النتاائل وذلائ لماا تفارز  مان 
تعماااال علااا  تقااااديمئ  أنفبااادب ، أأااادافهاتطورأاااا وقاااد اثاااار كثيااارا علاااا   أمااااامويبااال عائقاااا  اإلدارة

 آليااتاحد العناوين الرئيسية لمعانااتهم وباذلئ وجاب البحاث عان  أ بحتخدماتها للمواينين فقد 
باه لبنااء  المناو ر علا  تحمال المهاام فعاب قااد إداري بغية بناء جهاز  اإلدارةأذ   إل  حفعالة 

 الوين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
والتو ايات التاي تساهم فاي حال مشاكلة الفسااد وعل  ضوء ماسبق يمكن تقاديم جملاة مان النتاائل 

 في النقا  التالية : إجمالهافي الجزائر ويمكن  اإلداري 
والمجتمااع ،ألن  الفاارد  ب  اا ح إاليمكاان معالجتهااا ،وال اإلنسااانالفساااد ظاااأرة أ اايلة فااي  إن -

فقااد أخ قياتااه ،أزمااة أساار وأزمااة مؤسسااات تربيااة  إنسااانأزمااة الفساااد فااي حقيقااة األماار أااي أزمااة 
هللا  إنالانفس أوال لقولاه تعاال    إ ا حوجامعية لم ت ون ،وأزمة بياة مشجعة له فاالتغير يتطلاب 

  ب نفسهم بقوم حت  يغيروا ما غيرلي
ليااااات جظااااأرة الفسااااد كاناااات نتيجاااة أزماااة اجتماعيااااة قائماااة بالدرجاااة األولاااا  خا اااة ماااع ت إن -

 مباأر العولمة ولعل أخطرأا عولمة القيم التي أثرت عل  ت وين الفرد وسلوكه .
 من الناحية النبرية ،غير أن واقعها  اإلداري أداة فعالة لمكافحة الفساد  اإلداريةالرقابة  إن -
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تسااتلزم قيااام أجهاازة  اإلداري الجزائريااة بااين عاادم اسااتغ لها ولااذلئ فااان مكافحااة الفساااد  اإلدارةفااي 
المفسادين وتطبياق القاوانين فاي حقهام بالادور المطلاو  منهاا  وذلائ بال شاف عان  اإلدارياةالرقابة 
 جرائم. عدالة وعدم التسامح معهم بمعاقبتهم إذا ثبتبدقة و 

 ضارورةول ن أذا يتطلاب  اإلداري ظاأرة الفساد  حدةأداة كفيلة بالتقليل من  اإلداريةالرقابة  إن -
 الرقابية. لألجهزةاستق لية 

نجاح سياسة مكافحة الفسااد فاي الجزائار تتطلاب ت ااثف جهاود جمياع أياراف المجتماع مان  إن -
 المجتمع المدني وغيرأا . أفرادقيادة سياسية و 

تتطلب ضرورة العمل عل  نشر الوعي االجتماعي وتفعيل القاوانين  اإلداري مكافحة الفساد  إن -
لعدالااة االجتماعياااة وتجااريم المجااارم أو تطبيااق العقوباااات دون أي اسااتثناء ونشااار مبااادا اوفااره 
الصالح وتفعيل الرقابة السابقة ،المتزامنة ،ال حقة  والرقابة الذاتية وتطبيق نباام  ومكاف ةوتحفيز 

مان  الت كادلئ العمليات مع ذوالمعايير المناسبة ل األساليبالمؤسسي ،واختيار  األداءتقويم وتقييم 
 .  إزالتهاالتنفيذ والوقوف عل  الصعوبات التي تواجهها والعمل عل   كفاءة

 اإلداري مان ظااأرة الفسااد  والتقليالوجاه فاي  أكمالتؤدي دورأا عل   أنرقابة يمكن  أحسن إن -
 يشعر الفرد بان هللا يراقبه  حينأي رقابة الذاتية وذلئ 

البااد علاا  الجزائاار ان ولااذلئ مشااكلة يسااتوجب القضاااء علاا  مساابباتها ، أيالقضاااء علاا   إن -
 الجزائرية  اإلداراترشدا في  أكثرتنتهل سياسة 

النزيهااة والحااد ماان  لااإلدارةضااروريا  اماارأال بااد ماان اعتماااد مبااادا الشاافافية والمساااءلة التااي تعااد  -
 الفساد 

يتطلب توفير أياات وينية ومحلية لمحاربته بطارق نزيهاة وقانونياة  اإلداري مكافحة الفساد  إن -
 . األخرى  األيرافضغط من  أيدون 
مان خا ب القياام دعااوي  اإلداري ويدخل القضاء بادور  ويسااأم فاي حال والقضااء علا  الفسااد    

 عمومية بطرق نزيهة وسليمة.
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تغييار جاذري لوضاعيتها  إلا الجزائرياة فاي حاجاة كبيارة  اإلدارة أننؤكاد  أنالباد  الخيارفي  و    
لإل اا ح  الااذي ساايلعب اإليااارالم ئمااة لتطورأااا ،وأااو  اإلسااتراتيجيةوان أناااك ضاارورة لتحديااد 

اإلداري المطلاااو  الااادور األساساااي فياااه ،وضاااع مخطاااط علماااي وواقعاااي يهااادف إلااا  وضاااع نهاياااة 
ياااااات النباااااام السياساااااي واالقتصاااااادي التخلاااااف اإلداري ،وجعااااال إدارة الغاااااد أكثااااار ت يفاااااا ماااااع جزئ

واالجتماعي للجزائر ،ذلئ أن التغيرات المنتبرة نحو التقدم والتطور واالندماج لم تتم ولان تتحقاق 
 إال عبر إدارة قوية حديثة وكفؤة .

انااه ال  رأياات إناايالبشاار حيااث قاااب :   أعمااابفااي و ااف  األ اافهانياستشااهد بمااا قالااه  وأخياارا 
أاذا ل اان  ولاو زدت، أحسانوقااب فاي غاد  لاو غيارت أاذا ل اان  إاله كتاا  فاي يوما إنسانيكتب 

 اسااتي ءالعباار ،وأااو دلياال علاا   أعباام، وأااذا لعمااري ماان  أجمااليستحساان ولااو تاارك أااذا ل ااان 
 .البشرالنقص عل  جملة 

يوفقناااااا وان يقيناااااا الفسااااااد وشااااارور  ، وان يجعلناااااا مااااان عبااااااد   أنساااااائ  الماااااول  العلاااااي القااااادير  
 الحمد هللا ر  العالمين. أندعوانا  وآخرالصالحين المصلحين ،
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 والمصادر:قائمة المراجع  -

 باللغة العربية : *
 القران الكريم ،بروانة حفص ع  عاصم أوال :

 من سورة البقرة  30اآلية  -
 النصو  القانونية  ثانيا :

 المراسيم : –( أ
ناوفمب  سانة  22الموافاق  1427ماؤرم اوب ذي القعادة عاام  413 – 06المرسوم رئاسي رقم  –

 ،يحدد تشكيلة الهياة الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنبيمها وكيفيات سيرأا  2006
،الذي يتضمن التصديق بتحفظ عل  اتفاقياة  2004المؤرم في افريل  128/  04مرسوم رقم  -

 31دة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحادة بنيوياورك فاي األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتم
 ، 2003أكتوبر 

نااوفمبر  22الموافااق  1427مااؤرم فااي أوب ذي القعاادة عااام  414 – 06مرسااوم الرئاسااي رقاام  -
 ،يحدد نموذج التصريح بالممتل ات . 2006سنة 

القااانون رقاام بموجااب معاادب ومااتمم  2010أكتااوبر  07مااؤرم فااي  236 – 10المرسااوم رقاام   -
فااي البيااان الثالااث منااه المعاادب والمااتمم للهياااة الوينيااة للوقايااة ماان الفساااد ومكافحتااه أااذا  06/01

المعاااادب والمااااتمم والااااذي يحاااادد تشااااكيلة الهياااااة  06/314باإلضااااافة إلاااا  المرسااااوم الرئاسااااي رقاااام 
  06/01من القانون  17الوينية للوقاية من الفساد ومكافحته ،والتي تنص المادة 

  لمتعلق بالوقاية من الفساد ،ومكافحته نجدأا تنص عل  :وا
يتضاااامن إنشاااااء مر ااااد  1996جويليااااة  02المااااؤرم فااااي  233/  96المرسااااوم الرئاسااااي رقاااام  -

  1996، 41الويني لمراقبة الرشوة والوقاية منها الجريدة الرسمية عدد 
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 االتفاقيات الدولية:  - (
 – 422لمكافحااة الفساااد ،المعتماادة بموجااب قاارار الجمعيااة العامااة ،رقاام اتفاقيااة األماام المتحاادة  -

/  422،وثيقاة األمام المتحادة ضاد الفسااد  2005ديسامبر  14والتي دخلت حيز التنفياذ فاي  58
58. 
 مااااي  26اتفاقياااة مكافحاااة الفسااااد باااين ماااوظفي الااادوب األعضااااء فاااي االتحااااد األوروباااي فاااي  - 

 م.1997
اتفاقيااة مكافحااة الرشااوة للمااوظفين العمااوميين األجانااب فااي المعااام ت التجاريااة الدوليااة والتااي  -

 م 1997نوفمبر  21اعتمدتها منبمة التعاون االقتصادي والتنمية في 
اتفاقيااة القااانون الجنااائي بشااان الفساااد ،والتااي اعتماادتها اللجنااة الوزاريااة للمجلااس األوروبااي فااي  -

 م 1999يناير  27
 4اتفاقيااة القااانون الماادني بشااان الفساااد والتااي اعتماادتها اللجنااة الوزاريااة للمجلااس األوروبااي فااي  -

 م 1999نوفمبر 
اتفاقيااة االتحاااد اإلفريقااي لمنااع الفساااد ومحاربتااه التااي اعتماادأا رؤساااء دوب وحكومااات االتحاااد  -

 م2003يونيو  12في  اإلفريقي
 ج( القوانين :

 1966يونيااااو  2الموافااااق ب  1386 اااافر  12مااااؤرم فااااي  66/133رقاااام  األساساااايالقااااانون  -
  46العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية العدد  األساسيالمتضمن القانون 

المتضاامن  2004ساابتمبر  06الموافااق ب  1425رجااب  21المااؤرم فااي  04/11القااانون رقاام  -
 القانون األساسي للقضاء .

المتعلااااق بالوقايااااة ماااان تبياااايض األمااااواب الجرياااادة  06/02/2005المااااؤرم فااااي  05/01القااااانون 
 م 2005فيفري  09مؤرم في  11الرسمية عدد 

 2006فبرايااار سااانة  20الموافاااق  1427محااارم عاااام  21ماااؤرم فاااي  01 – 06القاااانون رقااام  -
 ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 
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يتعلااق بالوقايااة ماان الفساااد ومكافحتااه ،جرياادة  2006جويليااة  15مااؤرم فااي  06/01القااانون  -
 م 2006مارس  08مؤرم في  19الرسمية عدد 

 10/05يتضامن الموافقاة علاا  األمار رقاام  2010أكتااوبر  27مااؤرم فاي  10/11القاانون رقام  -
المتعلقاااة  م2010ناااوفمبر  03ماااؤرم فاااي  66جريااادة الرسااامية عااادد  2010أوت  26ماااؤرم فاااي 

 بالوقاية من الفساد ومكافحته .
الااااذي  م2011 أوت 02الموافااااق ب  1432عااااام  رمضااااان 02المااااؤرم فااااي  11/15القااااانون  -

المتعلاق  2006فيفري  20الموافق ب  1427محرم  21المؤرم في  11/15يعدب ويتمم القانون 
 بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 ثالثا : الكتب 
 :لكتب العامة ا -(أ

  2002الشرقاوي ،العملية اإلدارية ووظائف المديرين ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة  - 1
العامااة مصاادر :الهياااة المصاارية  اإلدارةالساايد عليااوة ، اانع القاارار السياسااي فااي المنبمااات  - 2

 م 1987لل تا  
  2004 – 2003احمد ماأر ،اإلدارة للمبادا والمهارات ،اإلسكندرية :الدار الجامعية ، -3 
أمين عبد العزيز حسان ،إدارة األعمااب وتاديات القارن الحاادي والعشارين ،القااأرة :دار قبااء  - 4

 م 2001الطباعة والنشر والتوزيع 
،اإلساااااكندرية :دار الجامعاااااة الجديااااادة عباااااد السااااا م ،أساسااااايات التنبااااايم واإلدارة قحف،أباااااو  - 5

  م2003
 ، م1993إبراأيم عبد العزيز شيخا ،أ وب اإلدارة العامة ،اإلسكندرية ،منشاة المعارف  - 6
رية ،مؤسسااة شاابا  الجامعااة احمااد محمااد المصااري ،التخطاايط والمراقبااة اإلداريااة ،اإلسااكند - 7 

 م 2004
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 لفريااأ 266المرسااي الساايد حجااازي ،الت اااليف االجتماعيااة للفساااد ،المسااتقبل العربااي ،العاادد  - 8
    م2001

أنطوان مسرة ،دور مؤسسات المجتمع المدني فاي مكافحاة الفسااد ،المساتقبل العرباي ،العادد  - 9
 م 2004ديسمبر  310
آن سااايدمان ،روبااارت سااايدمان ،ناااالين ابيسااايكيري ،الصاااياغة التشاااريعية مااان اجااال التغييااار  - 10

   م 2005االجتماعي الديمقرايي ،مصر ،مكتب الت ليف والترجمة 
  الكتب المتخصصة :-ب(

،دار أوماة  8أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القاانون الجزائاي الخااص ،الجازء الثااني ،الطبعاة  - 1
 م 2008،الجزائر ،

الااادكتور احماااد رشااايد ،الفسااااد اإلداري ،الوجاااه القبااايح للبيروقرايياااة المصااارية ،القااااأرة ،دار  - 2
 م 1986الشعب 

ليااات التنميااة االجتماعيااة الاادكتور  اا ح الاادين فهمااي محمااود ،الفساااد اإلداري كمعااوق لعم - 3
 م  1994واالقتصادية ،الرياه :المركز العربي الدراسات األمنية والتدريب ،

،ناااوفمبر  309محماااود عباااد الفضااايل مفهاااوم الفسااااد ومعاااايير  مجلاااة المساااتقبل العرباااي عااادد  - 4
 .  م2004

محمااااد قاسااااام القرياااااوتي ،مهااااادي حسااااان زويلاااااف ، المفااااااأيم الحديثاااااة فاااااي اإلدارة النبرياااااات  - 5
     .م1993والوظائف ،دار الشروق ،عمان 

 4الطبعاة  واألدواتمحمد شلبي ،المنهجية في التحليل السياسي المفاأيم المناأل االقرابات  - 6
 م2002   ،الجرائر دار الهونة ،

راغاااااب ماجاااااد الحلاااااو ،علااااام اإلدارة العاماااااة ومباااااادا الشاااااريعة اإلسااااا مية ،منشااااااة المعاااااارف  - 7
  م2004اإلسكندرية ،

حمااادي ساااليمان القباااي ت ،الرقاباااة اإلدارياااة والمالياااة علااا  األجهااازة الحكومياااة ،دار الثقافاااة  - 8
 م2010،عمان  2للنشر والتوزيع ،الطبعة 
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عبااد الرحمااان اباان نا اار السااعدي ،تساايير ال ااريم الرحمااان فااي تفسااير كاا م المنااان :بيااروت   - 9
    م  2003دار ابن الحزم ،

 م 2007،االتصاب الرقابة ،دون بلد النشر  اإلداريةسعيد السيد علي ، العملية  -10  
فااارس رشاايد البياااتي ، الفساااد المااالي واإلداري فااي المؤسسااات اإلنتاجيااة و الخدماتيااة ،دار  - 11 

   م  2010إلية للنشر والتوزيع األردن 
 اااابحي جباااار العتيبااااي ،تطااااور الف اااار واألساااااليب فااااي اإلدارة ، عمااااان دار الحامااااد للنشاااار  - 12

     م2004والتوزيع 
عبااااد الفتاااااح محمااااد الصااااحن ،ساااامير كاماااال ،الرقابااااة والمراجعااااة الداخليااااة اإلسااااكندرية ،دار  - 13

  م2001الجامعة الجديدة للنشر ،
علاااي الشااارقاوي ،العملياااة اإلدارياااة ووظاااائف الماااديرين ،اإلساااكندرية دار الجامعياااة الجديااادة  - 14

 م 2002
اإلساكندرية  10 ديق محمد عفيفاي ، إدارة األعمااب فاي المنبماات المعا ارة ،الطبعاة   - 15

 م  2003: المكتب العربي الحديث ، 
 2002 الشرقاوي ،العملية اإلدارية ووظائف المديرين ،اإلسكندرية :دار الجامعاة الجديادة  - 16
   م 

نبياااال محماااااد مرساااااي ، المهاااااارات والوظاااااائف اإلداريااااة ) كياااااف تنماااااي مهاراتااااائ اإلدارياااااة (  -17
 م 2006اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث ،

عباااد السااا م أباااو قحاااف ،أساسااايات التنبااايم واإلدارة ،اإلساااكندرية :دار الجامعياااة الجديااادة   -18
 م 2003

مناب يلعت محمود ، أساسيات فاي علام اإلدارة ، اإلساكندرية ،المكتاب الجاامعي الحاديث  - 19
 م 2003

كااااظم نااازار ألركاااابي ،اإلدارة اإلساااتراتيجية :العولماااة والمنافساااة عماااان : دار وائااال للنشااار  - 20
 م 2004والتوزيع 
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 2004 – 2003احمااد ماااأر ،اإلدارة للمبااادا والمهااارات ،اإلسااكندرية :الاادار الجامعيااة ، - 21
 م

عبااد الغفااار الحنفااي ،أساساايات إدارة المنبمااات األعماااب والوظااائف والممارسااات اإلداريااة  - 22
 م 2006،اإلبراأيمية :الدار الجامعية 

،عمااااان دار الحامااااد للنشاااار  الاااادارةفااااي  واألساااااليب اااابحي جباااار العتيبااااي ،تطااااور الف اااار  - 23
 م2004 والتوزيع ،

محمااد فريااد الصااحن ،إسااماعيل الساايد ،إبااراأيم ساالطان ،مبااادا اإلدارة اإلسااكندرية :الاادار  - 24
 م 2001الجامعية 

ار العلمياة الدولياة عبد العزيز  الح بن حبتور ،أ وب ومبادا اإلدارة العاماة ،عماان الاد - 25
 م 2000للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع 

عبد العزيز  الح بن حبتور ،أ وب ومبادا اإلدارة العاماة ،عماان الادار العلمياة الدولياة  - 26
 م 2000للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع 

محمااد التااو أااامي يااواأر ،مسااعود  ااديقي ،المراجعااة وتاادقيق الحسااابات اإليااار النبااري  - 27
 م 2005ن المطبوعات الجامعية الجزائر ،ديوا 2والممارسة التطبيقية ،الطبعة 

 .محمد سويلم ،اإلدارة ،مصر دار أاني للطباعة ،دون تاريخ النشر - 28
محمد فريد الصاحن ، ساعيد محماد المصاري ،إدارة األعمااب ،اإلساكندرية ،الادار الجامعياة  - 29

 م 1999للطبع والنشر والتوزيع 
علااي شااريف ،محمااد ساالطان ،الماادخل المعا اار فااي المبااادا اإلدارة ،اإلسااكندرية ،الاادار  - 30

 م 1998الجامعية للطبع والنشر والتوزيع 
الرقاباااة ، عماااان  دار  –التنبااايم  –عمااار و ااافي عقيلاااي ، اإلدارة المعا ااارة ، التخطااايط  - 31

 م 2007زأران للنشر والتوزيع ،
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 2كمااااااااب دساااااااوقي ،سااااااايكولوجيا اإلدارة العاماااااااة وأخ قياااااااات الخدماااااااة المدنياااااااة ،الطبعاااااااة _   33
    2000،اإلسكندرية ،مكتبة ومطبعة اإلشعار الفنية ،  

عاااامر ال بيباااي ،الفسااااد والعولماااة ،تااازامن ال تواماااة ،الريااااه ،المكتاااب الجاااامعي الحاااديث   - 34
 م 2005

حنااان البيلااي ،الفساااد المؤسسااي ،ساالبيات األداء ومحاااوالت اإل اا ح ،السياسااية الدوليااة   - 35
 م 2001،يناير  143العدد 
ياااااارق المجاااااذو  ،اإلدارة العاماااااة العلمياااااة اإلدارياااااة والوظيفاااااة العاماااااة واإل ااااا ح اإلداري  -36

 م 2000،بيروت ،الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،
خالااد الشااعراوي ،اإليااار التشااريعي لمكافحااة الفساااد ،دراسااة مقارنااة لاابعض الاادوب ،مركااز  - 37

 م 2011اذ القرار ،مجلس الوزراء ، مصر العقد االجتماعي ،مركز المعلومات وعدم اتخ
الفساااد والحكاام الصااالح فااي الااب د  السياسااية، فاايواآلثااار  الساايد، العواماالمصااطف  كاماال  - 38

  م2006مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت  2العربية ،المحرر ،إسماعيل الشطي ، الطبعة 
اإلداري،  اإلداري، النشاا  اإلداري، التنبيم اإلدارية، القانون  الصغير، العقودبعلي محمد  - 39

  م 2001 ،1 الطبعة
 رابعا :الرسائل و المذكرات 

 الرسائل : -(أ

دراسااة  –الااويزة نجااار ،التصاادي المؤسساااتي والجزائااي لباااأرة الفساااد فااي التشااريع الجزائااري  - 1
 2014مقارنة ،أيروحة الدكتورا  ،كلية الحقوق جامعة متنوري ،قسنطينة

 ب( المذكرات :

 الماجستير: – 1  

زوزو زليخة ،جرائم الصفقات العمومية واليات ومكافحتها ،في ظل القانون المتعلق بالفسااد ،)  -
 مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق ،تخصص القانون الجبائي ( قسم 

 .   م2011الحقوق ،جامعة قصادي مرباح ورقلة ،  
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فااي الوظااائف العموميااة  اإلداري لمكافحااة الفساااد  ك ليااةعثماااني فايمااة ،التصااريح بالممتل ااات  -
 م  2011للدولة ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ، 

زقاااوان ساااامية ،عملياااة الرقاباااة الخارجياااة علااا  أعمااااب المؤسساااات العاماااة فاااي الجزائااار ،رساااالة  -
 -2001جامعااااة الجزائاااار  اإلداريااااة ، فاااارع قااااانون المؤسساااااتماجسااااتير ،كليااااة الحقااااوق والعلااااوم 

 م   2002
 ماستر : – 2

أماااب دحماااني ، اآلليااات القانونيااة لمكافحااة الفساااد اإلداري فااي الجزائاار مااذكرة الماسااتر كليااة  - 
  2016الحقوق تخصص إدارة الجماعات المحلية ،جامعة الطاأر موالي ،سعيدة 

 العل ية ال جالت خامسا : 

جتهااااد رمااازي حوحاااو ، دفاااش لبنااا  ،الوقاياااة الهيااااة الوينياااة مااان الفسااااد ومكافحتاااه ،مجلاااة اال -
  2009،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة  5القضائي ،العدد 

  2004، 309حسن كريم ،مفهوم الحكم الصالح ،مجلة المستقبل العربي ،العدد   -
الصاافقات العموميااة ،دفاااتر السياسااية  إيااارحماازة حضااري ،الوقايااة ماان الفساااد ومكافحتااه فااي  -

  2012والقانون ،العدد السابع ،جوان 
 سادسا :ال لتقيات 

أعااارا  احماااد ،فاااي اساااتق لية الهيااااة الوينياااة للوقاياااة مااان الفسااااد ومكافحتاااه ،أعمااااب الملتقااا     -
 م2010الويني حوب الفساد اإلداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أم البواقي ،

عبد العالي الحاجة ،أماب يعايش تماام دور أجهازة الرقابياة فاي مكافحاة الفسااد فاي الجزائار باين  -
 النبرية والتطبيق ،الملتق  الويني حوب اآلليات القانونية لمكافحة الفساد .

 القواميس :سابعا:

  1973المشرق بيروت  ر، دا1 ةلإلع م، الطبعقاموس اللغة 
  االلكترونية:الموقع 

  16/06/2019www . adelammarcom.comتاريخ التصفح ، 
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 ب( باللغة الفرنسية :

(1) Brahim lakhly ;lame gouvermme ;Alge : Parel 
khaldounia ;2006 p 33 
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