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  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  

  

ظَهَر الفَساُد في اْلبر  و اْلَبحِر بَِما َكسَبت أيِدي النـَّاِس لُيِديقَُهم  " 
  "ذي َعملوا َلَعلَُّهم َيرِجُعونَ البعض  

  
  
  
  

  من سورة الروم 41اآلية  
 



 ب

 

  اإلهــــــــــــــــــــــداء

  
  

 وهبتني من إلى وجداني ودفئ عیني نور إلى عملي ثمرة أھدي     
   الغالیة" أمي" إلى والحنان المشاعر

  .امأواه الجنة أن یجعل و في عمرها أن یطیل اهللال أأس          
  

  الكریمة وكل عائلتهاإلى زوجتي                      
  )أدم وآالء(أوالدي الى                           

  
  إلى إخوتي و أخواتي وٕالى جمیع األهل واألصدقاء              

  )أمین و عمر( وأخص بالذكر
  

 النجاح طعم معي وذاق الدراسة درب في رافقني من كل وإلى          
  قلمي كلمات تسعھ ولم قلبي وسعھ من إلى

  
  .المتواضع العمل هذا ثمرةلهم  أهدي                     

  
  
  
  

  محمد األمین
 



 ج
 

  كــــــــــــلمــــــــــــة شـــــــــــكــــــر
  

الحمد هللا تعالى المبدئ المعید الغني الحمید ذو العفو الواسع و العقاب الشدید و         

  .ألنبیاء و المرسلین صالة و سالما دائمینالّسالم على أفضل الخلق وخاتم ا الّصالة و
  

عتراف و بعون اهللا و توفیقه نجد أنفسنا ملزمین باإلبعد تمام هذا البحث المتواضع        

انجاز  يالجزیل لمن كان له الفضل الكبیر بعد اهللا سبحانه و تعالى فِ  رالتقدیر و الشك

 اإلشراف  أعباء تحملت لتيا" مجبر فتیحة" األستاذة  ذلكهذا البحث و اتمامه ، واعني ب

توجیهاتها من أجل الوصول الى  لبحث ولم تبخل علینا بنصائحها وا هذا انجاز على

  .بدایة النجاح فجزاها اهللا خیر الجزاء
  

إلى كل من ساعدني في الدراسة وأخص بالذكر زمالئي في العمل و خاصة رئیس      

  . المصلحة الذي قدم لي كل التسهیالت من أجل إتمام دراستي، جزاهم اهللا خیرا
  

لجنة المناقشة الذین جهدوا في قراءة  كما ال یفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء    

 .هذه المذكرة من أجل تقویمها و تثمینها
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 واكبه في المقابل تطور الحكومات واألدوار المجتمعات وكبر حجمها تأثیر، لقد كان لتقدم      
المنوطة بها في معالجة المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والمالیة التي تواجه المجتمع بصفة 

معلوم فقد تغیرت وظائف الدولة من دولة تحرص على الدفاع واألمن وحفظ  هو عامة ، فكما
مرور یدة مع زابموقف الدولة الحارسة إلى دولة متدخلة بدرجات مت النظام واقتطاع الضریبة أي

   .1الرفاهیةالمواطن واستهداف  الزمن، تسعى إلى إشباع حاجیات

 ونشاطها الدولة حركیة في األساسي الدور العام للمال یكون كلها األغراض لهذه وطبعا        
 طرف من العام المال استغالل ویكون واستمرارها، دیمومتها عصب ویشكل تصبو إلیه فیما

 واختالف بتعددها العمومیة والهیئات المحلیة كالجماعات هیئاتها عن طریق أو مباشرة إما  الدولة
 هذا ویكون والموضوعي، العضوي بمعناها اإلدارة العمومیة عامة وبصفة نشاطها طبیعة

 .  قانونا ومحددة متنوعة قانونیة بوسائل االستغالل
 و العامة األموال لتصریف القانوني و الهیكلي اإلطار العامة الوظیفة تكون وبالتالي       

 األساسي الالعب یمثل الذي العمومي الموظف بالذكر نخص و المتاحة، في مجاالتها استعمالها
 والنزاهة العقالنیة وانتهاج األموال هاته بحمایة المطالب و المالیین، التسییر واإلنفاق عملیة في
 منها و النزاهة طریق عن یحید قد تسییرها و العمومیة استعمال األموال لكن استعمالها، في

 قمة تمثل فساد أعمال إلى وصوال شرعیة، أفعال غیر و قانونیة غیر انتهاكات في الدخول
 . السلطة استعمال سوء و الرشوة النهب و و كاالختالس، اإلداري المالي الوظیفي االنحراف

       

 واإلداریة االقتصادیة العلوم في من الخبراء فموضوع الفساد اإلداري أثار اهتمام العدید      
 تماما یخلو مجتمع فاضل  یوجد ال إذ ، البالد مقدرات تنخر معقدة ظاهرة باعتباره والقانونیة،

  وجود بالتحدید لیست الحالي الظرف تشغل بال المجتمعات في التي القضیة ولكن الفساد، من
                                                            

  مذكرة لنیل" أهمیة اإلستفادة من اآللیات الحدیثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة على المال العام "شویخي سامیة،  -1
  - 01، ص2010/2011الجامعیة  السنة تلمسان، بلقاید بكر أبو جامعة العامة، المالیة تسییر تخصص الماجستیر، شهادة
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 لم بدرجة حلقاته وتشابك دائرته حجمه واتساع وٕانما الیومیة، معامالتنا في الفساد من ما قدر
 بعض عنه أفصحت ما المجتمعات ولعل ومستقبل التنمیة مسیرة یهدد قبل، من مثیل لها یسبق
 في األخیرة خالل السنوات االقتصادي األداء على وآثارها المالي واإلداري الفساد قضایا وقائع
 كافة مناحي في وممارسته الفساد داء تغلغل مدى على ، یدل)الجزائر ومنها( البلدان من العدید
  .االجتماعیة على الجوانب وانعكاسها والسیاسیة، االقتصادیة حیاتنا

   
 عقبة یشكل و فالفساد مشكلة عالمیة تشكل تهدیدا خطیرا على تطور الدول و مواطنیها      

     استفحال من الدول تعاني من العدید من كغیرها الجزائر و التنمیة، و اإلصالح رئیسیة أمام
 التي المالي ائضالف مع خاصة القطاعات و المجاالت جمیع في الظاهرة لهذه واسع انتشار و 

 إطار في الحكومیة المشاریع ضخامة و البترول سعر الرتفاع نتیجة في وقت مضى حققتها
 قیاسیة مستویات إلى الفساد وصل حیث ، الخماسیة المخططات اإلقتصادي و اإلنعاش برنامج

 2011 سنة الصادرة الدولیة الشفافیة منظمة تقریر األخیرة حسب المراتب في الجزائر بقیت لذا
تقریر  في 84 المرتبة تحتل كانت بعدما دولة 182 أصل من عالمیا 112 المرتبة تحتل اذ

2006 .1  
 
 التنمیة تحقیق تستطع لم أنها إال ضخمة مالیة لموارد امتالكها من بالرغم و فالجزائر      

  البطالة و الفقر من مرتفعة مستویات تعرف مازالت حیث المنشودة، اإلقتصادیة اإلجتماعیة و
 غیر اإلستخدام إلى أساسا یرجع ذلك و المجتمع من واسعة المعیشة لفئات مستوى تدني و

 اجتماعیة و اقتصادیة تداعیات في یتسبب مما اختالسها هدرها و یتم حیث للموارد، الكفىء
  .الجزائري اإلقتصاد أداء على سلبا تؤثر

                                                            
 معمري مولود جامعة ، الحقوق كلیة دكتورة، رسالة ، العمومیة الصفقات مجال في الفساد مواجهة الیات تیاب، نادیة -  1

 2013وزو سنة  تیزي
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 بكل الفساد مسها التي القطاعات من العامة الوظیفة و ، قطاع أي الفساد یستثن لمو      
 الوظیفة في اإلداري الفساد ینبع و إلخ،..اختالس و محاباة و محسوبیة،  من رشوة مظاهره
 عن للمواطنین الخدمات بتقدیم تقوم التي األولى الجهة هذه األخیرة باعتبار أساسا العامة
لكنهم  ، مسؤولیة روح بكل و جدارة بكل بتأدیة واجباتهم مكلفون لها تابعین موظفین طریق

 العامة بالوظیفة االتجار وكذا .واإلستغالل اإلنحرافاتالضغوطات و  عن بمنىء لیسوا بالمقابل
 هي أساسیة بفكرة اإلداري الفساد یرتبط و السلطة، استعمال وسوء العام المال من واالختالس

 األموال أخذ خالل من ماإ العامة، الخدمات و العام المال حساب على ءرااإلث أو التربح فكرة
 رادأف حساب وعلى قانونیة غیر بطریقة خدمات على الحصول أو حق وجه دون فوائد أو

  . لذلك المتاحة الطرق بكل الموظفین استمالة محاولة خالل من آخرین
        
 الوظیفة حمایة حتمیة و ضرورة اإلداري، ظهرت الفساد إلیه یؤدي ما حول فبالنتیجة      
 المجتمع بناء ركائز ركیزة من باعتبارها تهددها التي المخاطر هذه من العام المال و العامة

 أو تكون ردعیة الخطیرة الظاهرة هذه لمكافحة قانونیة آلیات سن خالل من وهذا ، 1وتطویره 
 القانونیة السیاسیة، النظم كل إلیه اتجهت ما هذا و الفاسد الفعل ضروریات حسب وقائیة

  . القضائیة اإلداریة و
 والعالمیة ووضعت الوطنیة والهیئات المنظمات وفي هذا اإلطار تأسست العدید من     

 والوطنیة الدولیة واعتبرته القوانین الفساد مكافحة أجل من الدولیة واالتفاقیات المعاهدات
 اعتمدتها التي الفساد لمكافحة المتحدة األمم ومن بینها اتفاقیة. القانون علیها یعاقب جریمة

 دیسمبر النفاذ حیز ودخلت ، 2003 أكتوبر 31 بتاریخ لألمم المتحدة العامة عیةالجم
 البلدان وتعد الجزائر على غرار للفساد شامل لتصدي دولیة تعبیرا عن إرادة  ، 2005

  2004.2أفریل  19في  االتفاقیة هاته على صادقت التي الدول من العربیة واإلفریقیة

                                                            
  4 ص ، 2011 اإلسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار اإلداري، الفساد مطر، الفتاح عبد عصام -  1
یتضمن التصدیق بتحفظ على اإلتفاقیة األممیة لمكافحة  2004أفریل  19المؤرخ في  04/128مرسوم رئاسي رقم  - 2

 25الصادرة في  26ر ، العدد .، ج2003أكتوبر  31الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك 
  .12، ص 2004أفریل 
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  1بمابوتو" اإلفریقي اإلتحاد تضمنت مكافحة الفساد اتفاقیةومن بین اإلتفاقیات التي      

 الفساد جراء محاربة في الدولیة الجزائر اللتزامات وتبعا 2الفساد  لمكافحة واالتفاقیة العربیة
 وذلك االلتزامات هاته على كدلیل الوطنیة التشریعات المصادقة على هاته اإلتفاقیات جاءت

 نم بالوقایة المتعلق 06/01القانون رقم  منها، نذكر متعددة أنظمة قانونیة سن خالل نـم
 التصریح لنموذج المحدد 3 06/414الرئاسي رقم  المرسوم ومكافحته وكذلك ادــالفس

 الخاص التصریح بالممتلكات لكیفیات المحدد 4 06/415بالممتلكات  وكذلك المرسوم 
 اإلرهاب األموال وتمویل تبییض من بالوقایة المتعلق 05/01 والقانون العمومیین باألعوان

 2002المالي سنة  االستعالم خلیة انشاء تم ، وقد12/02ومكافحتهما المعدل والمتمم باألمر 
 و  ،2011 سنة التنصیب وتم ،2006 في ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة كذا و

  . السنة نفس في الفساد لقمع المركزي الدیوان إنشاء
الفساد اإلداري یعتبر ظاهرة واقعة تفشت في مجتمعاتنا بشكل كبیر وأصبحت تعیق التطور 

التي مس فیها الفساد مختلف أجهزتها ومؤسساتها خاصة والتنمیة في الدول منها الجزائر 
ر قطاع الوظیف العمومي الذي لم یسلم من ظاهرة البیروقراطیة والمحسوبیة، الرشوة، التزوی

   الخ.......واإلختالس 

                                                            
 1427ربیع األول  11، المؤرخ في 06/137اإلتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت الجزائر على هذه  -  1

  .04، ص24ر، العدد .، ج2006أفریل  10الموافق ل
 1435ذي القعدة  13، المؤرخ في 14/249صادقت الجزائر على هذه اإلتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  2

  .05، ص55ر، العدد .، ج2014سبتمبر  08الموافق ل
 74ر العدد .، یحدد نمودج التصریح بالممتلكات، ج2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/414المرسوم الرئاسي رقم  -  3

  .20ص 2006سنة 
، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي رقم  -  4

ر .من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، ج 6المادة  للموظفین العمومیین الغیر المنصوص علیهم في
  .25ص 2006سنة  74العدد 
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ظاهرة (من خالل ماسبق ذكره، نستطیع القول بأن المشرع الجزائري تنبه لهذه الظاهرة      
ووضع لها آلیات قانونیة و إجرائیة  من شأنها التحقیق من الظاهرة والوقایة ) الفساد اإلداري

  .منها وفي نفس الوقت ردع المفسدین
  :ولعل من أهم أسباب و دوافع إختیار هذا الموضوع  -  

        
  أهمیة الموضوع كونه أصبح حدیث الساعة ویتضح ذلك في مظاهر المحسوبیة

والمحاباة والجهویة واستغالل المناصب السیاسیة واإلداریة التي بدت واضحة في كل 
 .المیادین، حیث أصبحت من بدیهیات الحیاة في المجتمع الجزائري

  الرغبة الملحة في الوقوف على أهم الوسائل واآللیات التي حددها المشرع الجزائري
 .لحمایة الوظیفة العمومیة من مظاهر الفساد اإلداري بما یضمن سیرها بانتظام

 مجال في الدولیة االلتزامات مع الجزائریة مجهودات الدولة ومواكبة توافق مدى إبراز 
 قانونیة أنظمة سن خالل من وذلك خصوصا، اإلداري والفساد عموما مكافحة الفساد

 .الظاهرة لمواجهة فعالة

 إرتباط الموضوع بمجال وظیفتي كوننا عالجنا العدید من القضایا التي تتعلق بالفساد. 
  
  :وعلیه من خالل معالجة هذا الموضوع سنتطرق إلى اإلشكالیة التالیة1

     
ت لیا؟ وما الدور الذي تلعبه اآل الوظیفة العمومیةمامدى تأثیر الفساد اإلداري على  -   

  التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة الوظیفة العامة من الفساد اإلداري؟
  
  :المنهجیة التالیة ولالجابة على اإلشكالیة إعتمدنا في دراستنا للموضوع على      

                                                            
   9ص  ، مرجع سابقتیاب نادیة -  1
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الفساد اإلداري من خالل المنهج الوصفي في الشق األول منه كونه یتضمن وصف لظاهرة   
   . تبیان مفهومه، أسبابه ومظاهره ، إضافة الى التطرق لتعریف المال العام والوظیفة العمومیة

ب تطرقنا لجملة من بأما الشق الثاني من الموضوع سنعتمد على المنهج التحلیلي بس    
ري لمكافحة الفساد صوص القانونیة وكذا اآللیات القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائالن

  .والتي تتطلب التحلیل إلبراز مضامینها
  
فقد تم تقسیم الموضوع إلى فصلین، الفصل األول تناول أما فیما یخص هیكل الدراسة    

ماهیة الفساد اإلداري في المبحث : اإلطار النظري للفساد اإلداري، انقسم بدوره إلى مبحثین
  .وظیفة العمومیة ومظاهر الفساد اإلداري فیهااألول، في حین تناول المبحث الثاني ال

آللیات القانونیة لمكافحة الفساد من خالل مبحثین أیضا، المبحث الثاني بعنوان اأما الفصل 
األول تضمن آلیات الرقابة المالیة على األموال العمومیة، في حین تطرقنا في المبحث الثاني 

  .الفساد اإلداريإلى األجهزة اإلداریة المتخصصة في مكافحة 
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یعتبر الفساد أحد أكبر المشاكل التي تعیق نمو وتطور الدول حیث أصبح العالم بأسره       
یعاني هذه الظاهرة المنتشرة والمتطورة، التي تؤدي إلى إنهیار الدول وضعفها في كافة 
المجاالت سواءا الدول المتطورة أو الدول النامیة فهو الیقتصر فقط على الدول النامیة أو 

تمر بمرحلة إنتقال كالجزائر مثال صحیح أنها تقع في المراتب المتقدمة في سلم  تلك التي
الفساد اإلداري ولكن الوالیات المتحدة وفرنسا أیضا لها نصیبها من الفساد وبالتالي فالفساد 

  .مشكلة عالمیة تشكل تهدیدا خطیرا على الدول وأفرادها
  

  :النظري للفساد من خالل مبحثینوعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى اإلطار       
 .ماهیة الفساد اإلداري :المبحث األول -
  .الوظیفة العمومیة ومظاهر الفساد اإلداري فیها :المبحث الثاني -

  
  المبحث األول 

  مــاهیـة الفســـــاد اإلداري
  

 الذي والسریع الرهیب وتطورها اإلداري الفساد ظاهرة خلفتها التي السلبیة إن االثار    
 لدى حوار ونقطة اهتمام محل جعلها العالمي النطاق لیدخلها المحلي من النطاق رجهاأخ

 من الظاهرة هذه لمكافحة الدولیة الجهود تعاون إلى وهو ما أدى المجاالت جمیع الباحثین في
واإلتفاقیات الدولیة، وحتى الدیانات  1الدولیة  والمؤسسات من المنظمات العدید خالل

قرن تحمل في طیاتها ومن خالل  14سنة أي  1400السماویة التي خلت منذ أكثر من 
تعالیمها الدینیة أو توجیهاتها األخالقیة جملة من المبادئ التي تدعو إلى مكافحة الفساد إال 

للمادة والتملك وهو أن هذه الظاهرة أي ظاهرة الفساد استمرت بسبب ضعف اإلنسان وحبه 
                                                            

 الدولیة، الشفافیة منظمة المتحدة، األمم هیئة :الفساد بمكافحة المهتمة الدولیة والمؤسسات المنظمات أهم من -  1
  .والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة الدولي، والبنك النقد الدولي صندوق العالمیة، التجارة منظمة
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ماجعل معظم الدول التي تعاني من هذه الظاهرة تتخلف في شتى المیادین و تندد بظاهرة 
  .الفساد

ومن خالل هذا سنحاول التطرق والتعرف أكثر على هذه الظاهرة من خالل هذا المبحث    
  :الذي سنقسمه إلى مطلبین 

  .واعهنعرف فیه الفساد اإلداري ونذكر أن: المطلب األول 
  . نذكر فیه أسباب الفساد وآثاره: المطلب الثاني 
   

  المطلب األول 
  تعریف الفساد وأنواعه

       
الدارسین، فمن خالل هذا  و الباحثین باختالف واختلفت بالفساد المتعلقة التعاریف تعددت    

المنظور المطلب سنتطرق إلى مختلف التعریفات للفساد من منظور بعض الفقهاء ثم من 
القانوني لبعض المنظمات وكذا تعریف المشرع الجزائري للفساد، هذا في الشطر األول من 

  .هذا المطلب، ثم سنحاول ذكر أنواع الفساد في الشطر الثاني منه
  

  الفرع األول
  تعریف الفساد اإلداري

  
 لمفهوم موحدتعریف  على األكادیمیین و الباحثین و الكتاب بین اتفاق عدم هناك یزال ال    

 تقتصر على ال االنتشار واسعة ظاهرة اإلداري الفساد أن على الجمیع اتفاق رغم الفساد،
  :یلي كما اإلداري الفساد تعریف إلى الفرع هذا في سنتطرق علیه و 1آخر دون مجتمع

                                                            
، 2018، 3حمداد محمد، جرائم الفساد االداري في الوظیفة العمومیة، مذكرة تخرج شهادة ماستر، جامعة الجزائر - 1

   6ص 



 الفصل األول                          اإلطار النظري للفساد اإلداري

 

10 
 

  :تعریف الفساد لغة - 1
  

 األخالقیة المبادئ و الفضیلة و االستقامة عن والبعد األمانة خیانة یعني قد الفساد إن     
 أصلي هو ما عن والبعد قانونیة غیر أو سلیمة غیر وسائل باستخدام عن الخطأ والتحریض

   ."المال واغتصاب القتل أو والقحط الجذب أو العطب والتلف أو ظلما المال أخذ " نقي أو
 و تدابروا     القومتفاسد  و الصالح، نقیض بأنه الفساد تعریف " العرب لسان " في ورد    

 ِبَما الَبْحر و َاْلَبر ِفي َاْلَفَسادُ  َظَهرَ  ":تعالى قال المصلحة، المفسدة خالف األرحام،  و قطعوا
  1 "الَناس َأْیِدي َكَسَبتْ 

اإلبتداع واللهو واللعب وأخد المال ظلما : كما تعرف كلمة فساد في اللغة العربیة       
  2.والجذب

  
 :إصطالحاتعریف الفساد  - 2

 تعریف ناحیة من ثم ، الفقهیة الناحیة من اإلداري الفساد تعریف النقطة هذه في نتناول     
  .الشریعة اإلسالمیة تعریف إلى باإلضافة ، الدولیة والهیئات المنظمات

  
  :اإلداري للفساد الفقهیة التعریفات-

 یضر و شخصیة مكاسب على للحصول العامة السلطة استعمال سوء أنه على الفساد یعرف  
 لغیره أو العامة السلطة استعمال أساء من لصالح المصلحة تلك كانت سواء العامة، بالمصلحة

  .والجماعات األفراد من 
 موسوعة في ورد الذي هو للفساد تعریف أصدق أن :"شاورت مودي جورج" یرى 

 و "خاصة أرباح لتحقیق العام النفوذ استخدام سوء هو الفساد" :األمریكیة االجتماعیة العلوم

                                                            
  .41اآلیة  الروم، سورة -  1
  221، ص 2009األردن  ، ، دار المیسرة للنشر والتوزیع1بالل خلف السكارة، أخالقیات العمل، ، ط -2
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 لكنه و السیاسیین أو الوطنیین المحلیین للمسؤولین الرشاوى جمیع على بوضوح بذلك یشتمل
  .الخاص داخل القطاع تحدث التي الرشاوي یستبعد

 
 العامة السلطة استعمال سوء هو الفساد  : 1931 سنة "سونتریا" الفقیه تعریف 

 .خاصة أرباح لتحقیق
 و سيء وظیفي سلوك و أخالقي ال تصرف هو الفساد :"رشید أحمد" الدكتور تعریف 
 المصلحة نظام عن الخروج و الحرام الكسب و االنحراف هدفه األصلح، خالف فاسد

 .الشخصیة
  على أنه جمیع المحرمات والمكروهات  الشریعة اإلسالمیةولقد عرف الفساد في

شرعا، كما عرفه جمهور الفقهاء على أنه مخالفة الفعل الشرع، فالفساد یعني خروج الشيء 
 1. عن اإلعتدال، سواء كان هذا الخروج قلیال أو كثیرا

      
 مخالفة یعني الفساد أن مفاده واحد، مجرى في تصب التعریفات هذه كل أن نجد األخیر في 

 خدمة إلى العام لصالح الخدمة تحویل و ما، مجتمع في بها المعمول واللوائح القوانین
االجتماعیة     و االقتصادیة الناحیة من سلبا المجتمع في كذلك التأثیر و الشخصیة، المصالح

   2.السیاسیة كذا و
 
  
 

                                                            
  .06، ص2009الفساد وصوره من الجهة الشرعیة، الجزائر، دار الخلدونیة، محمد المدني بوساق، التعریف ب -  1
 العلوم و الحقوق كلیة ،5 العدد القضائي، االجتهاد مجلة المنظمة، الجریمة و الفساد بین العالقة شرون، حسینة -2

  .60-58، ص 2009بسكرة،  خیضر محمد جامعة السیاسیة
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 :الدولیة الهیئات و المنظمات منظور من اإلداري الفساد تعریف -
 نورد والتي الدولیة والهیئات المنظمات به جاءت ما عن الذكر السالفة التعریفات تختلف ال  

 :یلي فیما بعضها
 

  اإلداري للفساد المتحدة األمم تعریف: 
 :أنه على الفساد تعریف إلى 2003 سنة الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة أشارت       

 سعیا السلطة أو الموقع استغالل إساءة أو للواجب سلیم غیر أداء تمثل بأعمال القیام 
 سواء مباشر غیر أو مباشر بشكل تطلب أو تعرض أو بها، یوعد مزیة على للحصول
   .آخر شخص لحالص أو ذاته للشخص

 المتاجرة و اإلختالس، و كالرشوة،  فسادا تعتبر التي الجرائم كما تناولت اإلتفاقیة أنماط
 و     اإلخفاء، و استغالل الوظیفة، واساءة المشروع، الغیر واإلثراء األموال، غسل  بالنفوذ،
  .العدالة سیر إعاقة
 من السلطة؛ استغالل سوء " : بأنه اإلداري الفساد عرفت :الدولیة الشفافیة منظمة 
 ." شخصیة تحقیق مكاسب أجل
 1996 سنة الصادر تقریره في الدولي النقد صندوق وضع:  الدولي النقد صندوق 

 الحصول أجل من العامة الوظیفة إساءة سوء " :فیه بأنه جاء حیث اإلداري للفساد تعریفا
 أو ابتزاز أو طلب أو بقبول یقوم موظف عندما عادة یحدث فالفساد خاص مكسب على
  1. عامة مناقصة إجراء أو عقد لتسهیل رشوة
 شخصیة منافع لتحقیق العامة الوظیفة استغالل " : الدولي البنك ". 

 
  

                                                            
 جامعة القانون، و الشریعة مجلة مكافحته، وسائل و أثاره أسبابه، المالي، و اإلداري الفساد كنعان، سالم نواف - 1

   .85-84، ص2008، 33 العدد اإلمارات،
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 اإلداري للفساد اإلفریقیة الوحدة منظمة تعریف: 
 إذ الفساد مكافحة مجال في السباقة المنظمات أوائل من اإلفریقیة الوحدة منظمة تعتبر   

 11 في بمابوتو مكافحته و الفساد لمنع اإلفریقي االتحاد اتفاقیة على بالمصادقة قامت
 و لصوره  اإلشارة إلى اكتفت بل الفساد، تعرف لم االتفاقیة أن هذه غیر ،2003 جویلیة
  .04 المادة في إلیها والمشار فقط، مظاهره

  

  :اإلسالمیة الشریعة في اإلداري الفساد -
 نعتقد الذي وهو الفساد، مع التعاطي كیفیة في الشریعة منهج عل سنقف العنصر هذا في

 ما ویعلم اإلنسان خلق الذي تعالى اهللا منهج وهو ال كیف الفعال، الناجع أنه المنهج جازمین
  . نفسه به توسوس

  :الكریم القرآن في الفساد معنى -أ
 في سورة، والفساد 23 على وزعت موضعا 50 في الكریم القرآن في الفساد لفظ تكرر لقد

 من ورد ومما شرعا  هو مطلوب ما تخالف التي والمعاصي المنكرات كل یضم الكریم القرآن
  :یلي كما الكریم القرآن في الفساد معاني
 فیها لیفسد األرض في سعى تولى وٕاذا " :تعالى قوله :والنسل الحرث إهالك بمعنى 

 1  "الفساد یحب ال واهللا الحرث والنسل ویهلك
 موضع بذكر متعلقا الكریم القرآن في الفساد ألفاظ أكثر ورد ولقد :باألرض حدد مرة 

 2 ."إصالحها بعد األرض في تفسدوا وال" :تعالى األرض، قال
 الناس أیدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر" :تعالى قوله :والبحر بالبر حدد 

 3 ."یرجعون لعلهم عملوا بعض الذي لیذیقهم
                                                            

  .البقرة سورة من 205 اآلیة -  1
  .من سورة األعراف 56اآلیة  -  2
  .من سورة الروم 41اآلیة  - 3
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 أو فردیة ظاهرة لیست الكریم القرآن یشیر إلیها التي الفساد من المالحظ أن ظاهرة -
  .بأكمله اإلنساني تعم المجتمع ظاهرة هي بل معینة حاجة او بمجتمع محدودة أو شخصیة

  
  :الفساد في السنة -ب 
 ومواطنه أنواعه وبیان وبواعثه ودوافعه وأسبابه الفساد عن النهي في كثیرة أحادیث وردت لقد

  :نذكر منها
   وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال عنه اهللا رضي سفیان أبي بن معاویة عن: 

 ."أعاله فسد أسفله فسد وٕاذا أعاله طاب أسفله طاب إذا كالوعاء إنما األعمال ":یقول
  

 المتمسك" :والسالم الصالة علیه اهللا رسول قال قال، عنه اهللا رضي هریرة أبي عن 
 ."شهید اجر له أمتي عند فساد بسنتي

  

 في وردت التي المعاني نفس تضمن الفساد معنى أن نجد األحادیث هذه عرض خالل من 
  1.الكریم القرآن

 
  

  :تعریف الفساد قانونا - 3
   تعریف المشرع الجزائري للفساد من خالل تعریف الفساد من الناحیة القانونیة سنتطرق إلى 

حیث صادقت الجزائر على إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  وكذا إتفاقیة االتحاد اإلفریقي 
 هو األمر الذي دفع بالمشرع بمابوتو، و  2003جویلیة 12لمنع الفساد ومحاربته، المعتمدة في 

 الجزائري إلى إستحداث قانون خاص بجرائم الفساد أطلق علیه تسمیة قانون الوقایة من الفساد 
 

                                                            
، 2018طوبال عبد الرحمان،  الفساد االداري في الوظیفة العمومیة، مذكرة تخرج شهادة ماستر، جامعة الجزائر،  - 1

  17ص 
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  1 .2006فیفري  20ومكافحته صدر في 
و یجدر التنبیه الى أن القانون مستمد في جوهره من أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة 

على شاكلة ماجاء في اتفاقیة ) 01-06(الفساد، وقد جاء تعریف الفساد في هذا القانون 
من هذا القانون في تعریفها للفساد بنصها في الفقرة األولى على  02میرندا حیث اكتفت المادة 

  ".كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون": ساد هوأن الف
وبالرجوع الى الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، نجد بأن المشرع الجزائري 

 20قد نص على تجریم مجموعة من األفعال واعتبرها جرائم فساد وصلت إلى أكثر من 
  2: جریمة وهي

 .عمومي جریمة رشوة موظف -
 .جریمة اإلعفاء أو التخفیض الغیر القانوني في الضریبة والرسم -
 .جریمة إستغالل النفود -
 .جریمة إساءة استغالل الوظیفة -
 .جریمة التالعب في الصفقات العمومیة -
 .جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة -
 .جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات -
 .المشروعجریمة اإلثراء الغیر  -
 .جریمة تلقي الهدایا أو المزایا الغیر المستحقة -
 .جریمة التمویل الخفي لألحزاب السیاسیة -
 .جریمة الرشوة في القطاع الخاص -

                                                            
، المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة 2006فیفري 20المؤرخ في  01-06القانون رقم  - 1

  .2006، 14رقم 
ئیة للوظیفة اإلداریةمن مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، مجلس األمة، الجزائر، خالف عقیلة، الحمایة الجنا -  2

  .68-67ص 2006، 13العدد 
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 .جریمة اختالس الممتلكات في القطاع الخاص -
 .اإلجرامیة جریمة تبییض العائدات -
 .جریمة إخفاء العائدات اإلجرامیة -
  .للعدالةجریمة إعاقة السیر الحسن  -
 .جریمة اإلعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا -
 .جریمة عدم اإلبالغ عن الجرائم -

وبهذا فان المشرع الجزائري من خالل هاته الجرائم كلها، قد أحسن تفصیل اتفاقیة میرندا 
  .يلمكافحة الفساد، ویكون بذلك قد كفل عدم التعارض بین القانون الدولي والقانون الداخل

  
  الفرع الثاني

  أنواع الفساد اإلداري
، عالمیة ظاهرة إلى محلیة ظاهرة من وتحول المجتمعات في هائلة بطریقة الفساد انتشار بعد

دمرت كیان الدول و عمت الفوضى في جمیع أنحاء العالم، ولكون ظاهرة الفساد ظاهرة واسعة 
  :و معقدة فإن لها أنواع عدیدة یمكن تصنیفها كاآلتي

  :حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع: أوال
  :الكبیر والفساد الصغیر الفساد ھناك قسمین إلى وینقسم

  
  ):العادي( الصغیر الفساد 1-

  حجم المبالغ صغر مع 1المسؤولین و الموظفین صغار بسلوكیات یرتبط الذي الفساد ذلك هو
  مثل األهمیة قلیلة تكون المقابل في المطلوبة واألعمال والمزایا كالرشاوى المتداولة المالیة

  .الرخص ومنح األعمال إنجاز وسرعة التوظیف في الوساطة

                                                            
 وحدة واإلشهار النشر لالتصال، الوطنیة المؤسسة الجزائر، في الفساد لمكافحة القانوني النظام موسى، بودهان -  1
  . 12، ص2009،الجزائر الروبیة، الطباعة .
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  ):الشامل( الكبیر الفساد 2-
 العامة األموال بتخصیص المسؤولین وكبار السیاسیین القادة بعض بقیام الفساد هذا ویتمثل

 والصفقات العقود إبرام الرشاوي، وتلقي العامة األموال اختالس وكذلك الخاص، لالستخدام
 هؤالء جیوب إلى منافعها أرصدة تحویل مقابل الدولة، مقدرات من رأسمالها یكون التي

  1.والقادة المسؤولین

  
  :التنظیم درجة حسب ثانیا

  .العشوائي والفساد المنظم الفساد وهو المعیار هذا حسب الفساد من نوعین یوجد

  :المنظم الفساد 1-
 إجراءات خالل من المختلفة واإلدارات والمنظمات الھیئات في ینتشر الذي النوع ذلك وھو

  .معاملة إنھاء وكیفیة دفعھا وآلیة الرشوة مقدار خاللھا من تعرف ومحددة، مسبقة وترتیبات
  

  :العشوائي الفساد 2-

 إنجاز ضمان یمكن وال مسبق تنسیق بدون الرشوة دفع خطوات فیه تكون منظم فساد هو
  2المعامالت إجراءات فیه تبدأ وقت أي في آني ألنه المعامالت

  :الجغرافي النطاق ناحیة من الفساد :ثالثا
  :الفساد الدولي -1

 ما ضمن القارات وحتى الدول حدود یعبر عالمیا واسعا مدى یأخذ الفساد من النوع وهذا
 الحر االقتصاد ونظام مظلة وتحت البالد بین والمعابر الحدود بفتح بالعولمة علیها یطلق

                                                            
 تخصص العلوم السیاسیة، في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة الجزائر ، مذكرة في الفساد مكافحة بادیس، بوسعیود - 1

  .52- 51، ص 2015وزو،  تیزي معمري، مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العامة، والسیاسات التنظیم
 شهادة لنیل متطلبات من مكملة مذكرة العمومي، الموظف یرتكبها التي اإلداري الفساد جرائم فیروز، ضیف -  2

 ، 2014 بسكرة، خیضر، محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة إداري، قانون تخصص الحقوق، في الماستر
  .34 ص
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 لتمریر قیادته أو السیاسي بالكیان البلد وخارج داخل للدولة االقتصادیة المؤسسات ترتبط
    كیانات یلف أخطبوطیا الفساد هذا یكون لهذا بینهما الفصل یصعب نفعیة اقتصادیة منافع

  .نوعا األخطر یعتبر ولهذا واسع مدى على اقتصادات و 
  :الفساد المحلي -2

 ومن الصغیرة المناصب وضمن االقتصادیة منشأته في الواحد البد داخل ینتشر الذي وهو
  1.عالمیة أو كبرى كیانات أو شركات مع الحدود خارج لهم ارتباط ال الذین

  
  :فیھ المنخرطین األفراد انتماء حسب الفساد :رابعا
 القطاع وفساد العام القطاع فساد وهما نوعین إلى المعیار هذا خالل من الفساد ینقسم

  .الخاص
  :العام القطاع فساد 1-
 من اكبر ھو و,یتبعھا التي العمومیة الھیئات جمیع و الحكومیة اإلدارة في المستشري الفساد ھو

  2الشخصیة والمصالح االغراض ألجل العام المنصب استغالل یتم وفیھ التنمیة، معوقات
  

  :الخاص القطاع فساد 2-
 باستعمال للدولة، العامة السیاسة مجریات على للتأثیر الخاص القطاع نفوذ استغالل ویعني
   الضریبة من كاإلعفاء شخصیة مصلحة تحقیق ألجل وھذا وھدایا، رشوة من الوسائل مختلف

  .الخ...اإلعانة على والحصول
  

  :فیه أنشأ الذي للمجال طبقا الفساد :خامسا

 :أهمها الحیاة مجاالت مختلف في ذلك ویكون
  

                                                            
  319 ص ، 2015 اإلسكندریة، الجدیدة الجامعة اإلداري، الفساد مطر، الفتاح عبد عصام -  1
العلوم  في ماستر شهادة لنیل تخرج مذكرة 2014-2004التنمیة  أبعاد على اإلداري الفساد أثر كنزة، الوزاني -  2

 ملیانة، خمیس ,بونعامة جیاللي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العامة، سیاسات رسم تخصص السیاسیة،
  . 19ص 2015
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  :السیاسي الفساد 1-

قبل  من مؤتمنة سلطة استخدام إساءة بأنه السیاسي لفسادا الدولیة الشفافیة منظمة فتعرّ 
 عن یعبر فهو ، باإلضافة1والثروة  السلطة زیادة بهدف خاصة مكاسب أجل من مسؤولین

القرارات  اتخاذ في المواطنین راكاش وعدم العامة الحریات ونقص السیاسي عدم االستقرار
 السیاسیة الممارسة في الشفافیة وانعدام االنتخابات تزویر في یتمثل أنه كما العامة ،

 المشروع غیرالو  الخفي التمویل مثال،  السیاسي والتعفن والسیاسیة اإلداریة والبیروقراطیة
 والوظائف للمناصب السیاسیة األحزاب بعض استغالل عن فضال لألحزاب السیاسیة،

 المنافع حساب على الخاصة راضهمغأ وتحقیق مصالحهم خدمة أجل واإلداریة من السیاسیة
  .شرعیة غیر العامة بطرق والمصالح

  :اإلداري الفساد 2-

 للحصول وصالحیاتهم عملهم، لمواقع الدولة موظفي استغالل أنه على اإلداري الفساد یعرف
 من الوظیفي أو اإلداري واالنحراف الفساد بمظاهر یتعلق فهو،  مشروع غیر كسب على
مخالفا بذلك التشریعات  العمل تأدیة أثناء العام الموظف من تصدر التي الهیئة خالل

  2.القانونیة وضوابط القیم الفردیة
 :األخالقي الفساد 3-

 كالقیام مثال  وتصرفاتھ فالموظ سلوكب المتعلقة والسلوكیة األخالقیة  االنحرافات في یتمثل
 .العمل أماكن في بالحیاء مخلة بأعمال

                                                                                 :المالي الفساد 4-

 المالي سیر العمل تنظم التي  واألحكام القواعد ومخالفة المالیة، االنحرافات مجمل في یتمثل

                                                            
  .19 ص سابق، مرجع كنزة، الوزاني -  1
 الملتقي أعمال ضمن مقدمة مداخلة الوطني، الصعید على الفساد لمكافحة كسبیل الراشد الحكم علي، حمیدوش -  2

 أیام وزو، تیزي معمري، مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة األموال، وتبیض الفساد مكافحة حول الوطني
 .79، ص2009مارس  10-11
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 ومن مظاهرهالمالیة  الرقابة بأجهزة الخاصة التعلیمات ومخالفة ومؤسساتها، الدولة في
 في والمحسوبیة والمحاباة األراضي وتخصیص الضریبي والتهرب واالختالسات الرشاوي

 والمخدرات السلع وتهریب األموال وتبیض العام بالمال بالتالعب یرتبط كما الوظیفیة، التعیینات

  1.وغیرها واألموال
  

  :القضائي الفساد 5-

 تفشي و الحقوق ضیاع إلى یؤدي مما القضائیة، الهیئات یصیب الذي اإلنحراف وهو
 والفساد الزور، شهادة،  الرشاوي ،الهدایا وقبول المحسوبیة:  صوره أبرز من الظلم،و
 التي السلطةم ه القضاة ألن الشعوب، و الحكومات یهلك ما أخطر هو الشكل بهذا القضائي

  .المهضومة حقوقهم إلعادة الناس علیها یعول
  

  المطلب الثاني
  الفساد وآثارهأسباب 

  
 المجتمعات نسیج في تؤثر التي ومضاعفاته االنتشاریة وآثاره آلیاته و أسبابه له الفساد ان

 نشوء أسباب نتناولس الدراسة من الجزء ھذا وفي، االقتصاد أداء وطریقة درااالف وسلوكیات
  .اإلداري ثم نتطرق إلى اآلثار التي یرتبھا الفساد واستفحال وانتشار

  
  األولالفرع 

  :أسباب الفساد اإلداري
  

 واالقتصادیة السیاسیة األبعاد فیها تختلط مركبة ظاهرة اإلداري الفساد ظاهرة كانت إذا
 من العدید وضع فقد ولذلك آلخر، مجتمع من وتختلف تتعدد أسبابها فإن واالجتماعیة

                                                            
  31 ص سابق، مرجع موسى، بودهان -  1
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 المجتمعات، في اإلداري الفساد ظاهرة انتشار إلى تؤدي التي األسباب من مجموعة الباحثین
  :یلي فیما األسباب هذه حصر ویمكن

 
  :السیاسیة األسباب-1

 المجتمع مؤسسات ضمن  الدیمقراطي النظام و الحریات غیاب  السیاسیة باألسباب یقصد
 األفراد و اإلدارة بین ما العالقة ضعف أن البعض یرى و الرقابة و اإلعالم ضعف و المدني

  1.اإلداري الفساد بروز إلى تؤدي أن شأنها من
 الفاسدة العناصر تهیمنحیث  أخطرها و انتشارا األكثر،  للفساد السیاسیة األسباب تعدكما 
  الخاصة لمصالحهم استغاللها من تمكنهم التي بالسلطات تتمتع و العامة الممتلكات على

 التبرعات جمع و المؤیدین ستقطابإ من خالل  االنتخابیة اتالعملی وهو مایحدث كثیرا في
 بتقدیم تبدأ التي و شریحة، كل احتیاجات تالءم التي بالوسائل الناخبین تأیید كسبة محاولو 

 و نقدیة بمبالغ الناخبین من األصوات بشراء فتنتهي ،اتنتخابالل المرشح قبل من الوعود
 استعادة من تمكنه التي السبل عن بالبحث ملزما نفسه یجد المرشح یفوز حینما و عینیة،
ى أخر  مرة انتخابه إلعادة اإلضافیة المبالغ تدبیر و موقعه إلى للوصول أنفقها التي المبالغ

وهو مایعرف بطغیان العامل الشخصي في الحیاة السیاسیة نظرا إلنغماس القادة السیاسیین 
  .في قضایا الفساد بدال من محاربتها

  
  :االجتماعیة األسباب -2

 و بنیة في الضارة اإلجتماعیة العوامل بسبب یدزاتت و تتفشى أن اإلداري الفساد لظاهرة یمكن
ورا د فرااألع و التقالید و العادات تؤدي إذ فیها، السائدة القیم و البشریة المجتمعات تكوین

                                                            
 الجریمة، المتحدة لمكافحة األمم اتفاقیة ظل بالجریمة في عالقته و الوظیفي  الفساد مكافحة یوسف، فرج أمیر - 1

 112، ص2010طبعة،  بدون
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 القبلیة بالعالقات أیضا مرتبطة القیم وهذه جذورها من إقتالعها أو الظاهرة هذه نمو في مهما
  .المجتمع في السائدة
 الفساد، ظاهرة ترسیخ في ورا بارزا د المجتمعات بعض في السائدة الثقافیة القیم تؤدي حیث
 تعتبر  اإلجتماعي فالتنشئة النفوس في الدینیة األخالق و القیم بغرس اإلهتمام بعدم وذلك
 ثم ومن سلوكیاتهم، و درافاأل تفكیر على تؤثر إذ د،رالألف التنظیمي للسلوك انطالق قاعدة
  1. قرارال اتخاذ عملیة التأثیر

 تجعله بالجاني تحیط الظروف و تراالمؤث من مجموعة االجتماعي فالعامل آخر بمعنى و
 وانعدام الفقر و الجهل، و األمیة فیه تسود الذي فالمجتمع للمجتمع، مضادا سلوكا یتخذ

 الفوارق ظاهرة إنتشار كذا و المهني، الضمیر و الخلقي و الدیني الوازع و القومي، الوعي
 و معتادا، شیئا تصبح حتى كبیر و حاد بشكل الرشوة یعرف سوف محالة ال فإنه الطبقیة

  2:مایلي للفساد اإلجتماعیة األسباب أهم من ویعد ،الحاجات لقضاء الزما مراأ
 المجتمع فرادأ بین الوعي و عرافاأل و العالقات نمط: 
 الفساد ازداد كلما قویة القبلیة أو الواحدة، الطائفة دراأف بین اإلجتماعیة الروابط كانت كلما

 التي المهمة الوظائف إعطائهم و األصدقاء و األقارب الحكومیین، المسؤولین لتفضیل
 المجتمعراد أف وعي ازداد كلما و المشروعة، غیرال الخاصة المكاسب خاللها من یحققون

  .محاربته في المجتمع درااف لمساهمة الفساد انخفض كلما
 فرادلأل الثقافي و التعلیمي المستوى تدني: 
 الثقافة عن ناهیك العامة، الثقافة إلى تفتقر المجتمع دراأف من كبیرة شریحة أن حیث

 المنال سهلة فریسة منه یجعل بالقانون وجهله اإلداریة، ءاتجراباإل المواطن فجهل القانونیة،

                                                            
 الثقافة دار اإلداري، بالقانون مقارنة سةراد اإلسالمیة، الشریعة في وعالجه اإلداري معابرة، الفساد محمد محمود -  1

  . 114، ص2011، 1التوزیع،األردن، ط و للنشر
  .320-319 ص السابق، المرجع مطر، الفتاح عبد عصام -  2
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 البسیط فالمواطن الرشوة، على للحصول ءاترااإلج تعقید دائما یحاول الذي للموظف بالنسبة
  .المطلوبة بالسرعة معاملته إنجاز سبیل في الرشوة لدفع رامضط نفسه یجد
 المجتمع لنظم الرشوة منافاة بمدى الجمهور إحساس ضعف: 
 بأن یشعرون فراد األ أصبح للخطیئة، مرتكبا المجتمع نظر في یعد المرتشي كان أن فبعد
 المشروعیة من بنوع إلسباغها یجتهدون بل رشوة، یعتبر ال أعمالهم بعض إلنجاز مقابل دفع

 .الخ.....أتعاب أو قهوة أو میةاإكر  یسمیها فالبعض
     بالباطل الناس أموال أكل من فیها ما مع الرشوة، تعاطي بخطورة الجهل آخر بمعنى و
 في تفشیها أسباب أهم من سببا یعد بالضرورة، الدین من معلوما یكون أن یجب الذي و

  .المجتمع
 األخالقي و الدیني الوازع ضعف: 
 فهو الوضعیة، العقوبات جمیع من األجدى و األقوى دعراال هو الدیني الوازع یعتبر حیث
  .1القویم السلوك و الحسن خلقال نحو یوجهه و فراداأل سلوك على ذاتیة رقابة یمثل

  
 
  :األسباب اإلقتصادیة -3

 یصعب عامل فالفقر والغنى، الفقر حیث من الفساد وانتشار تحقق في دورین هذا یلعب
 أو ،المتواضعل الدخ ذوي من الموظفین صغار رشوة في السیما ، بالفساد صلته إنكار أحیانا

 معینة صورة على مشجعا عامال بدوره یبدو فقد الغنى أما العام، المال اختالس على إقدامهم
 االقتصادي النموذج أن كما األموال، وغسیل الكبیرة االختالس جرائم في ذلك ویتجلى للفساد

 تحول بمراحل تمر التي المجتمعات في سیما ال الفساد فرص ویزید أحیانا یتیح قد المطبق
  :نذكر اإلداري للفساد المدعمة االقتصادیة العوامل أهم ومن .اقتصادي

                                                            
 .321- 320  ص السابق، المرجع مطر، الفتاح عبد عصام -  1
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 السكان على اإلقتصادیة الموارد و الثروة توزیع سوء. 
 ئیةراالش القدرة وتدني الفقر و البطالة. 
 اإلداري الفساد انتشار على السائد اإلقتصادي النظام تأتیر. 
 

  :واإلداریة القانونیة األسباب -4

 1:  القانونیة األسباب أهم من
  

 واللوائح القوانین صیاغة سوء: 
 نتیجة وذلك للعمل المنظمة واللوائح القوانین صیاغة سوء إلى اإلداري فرااإلنح یرجع قد

 للتهرب فرصة الموظف یعطي الذي األمر األحیان، بعض في تضاربها أو القوانین لغموض
 مصالح مع تتعارض قد التي الخاصة بطریقته تفسیره إلى الذهاب أو القانون تنفیذ من

  .المواطنین
 القانونیة األجهزة في المسائلة ضعف: 
 شخصیة عالقة ،خاصة النامیة الدول في اإلداریة باألجهزة العاملین معظم لدى یكون حیث

 به تقوم سوف بما یكترثون ال المنطلق هذا ومن والقانونیة، المحاسبة باألجهزة بالعاملین قویة
 الجهات تحركات مقدما یعرف منهم البعض ن أ بل اإلداري، الفساد بمحاربة المعنیة األجهزة

  2متلبسا ضبطه یتم ال حتى التحركات بتلك إعالمه ویتم, التفتیش ولجان المحاسبة
  
 المسؤولیات، تحدید وعدم التنظیم وسوء اإلدارة ضعف فإن اإلداریة الناحیة من أما -

 وطول الرسمیة، وغیر الرسمیة اإلداریة ءاترااإلج و القیود، وكثرة اإلداریة الرقابة وضعف
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 فیه للمسؤولین النفسیة الحصانة و اإلداري، الجهاز في المعامالت إلنجاز المستغرق الزمن
 وموقع الوظیفیة، المناصب وشغل العقوبات نظام تطبیق و المحاسبة و المساءلة من

 وعالقات فردیة معاییر وفق طویلة زمنیة لفترة اإلداري الجهاز في القیادیة المسؤولیة
كلها أسباب من  1المناسب المكان في المناسب الرجل وضع بنظریة األخذ وعدم شخصیة،

  .بین أسباب الفساد اإلدرایة
 من كثیر في العام القطاع حجم أنَّ  یالحظ حیث االداري الجهاز تضخم  ضف إلى ذلك

 یضعف و اإلداریة، ءاترااإلج من یعقد أن هذا شان ومن احتیاجاته، یفوق العربیة الدول
، والمساءلة الشفافیة وجود عدم ،الدولة لموارد راهد كونه إلى باإلضافة المواطنین مع التواصل

 سوء، انتظامه  وعدم اإلداري التدریب ضعف، اإلدارة اهتمام صلب في المواطن وضع عدم
  2.طیةراوالبیروق اإلداري التنظیم

  
  

  الفرع الثاني
  آثار الفساد اإلداري

  

 األموال فتضیع،  المجتمع على كبیر بشكل تؤثر أخطار عدة اإلداري الفساد على رتبیت
 على لیس وٕافساد تخریب إلى وتقود، والخدمات  العامة سیر الوظائف وتعرقل والوقت

 عن ناهیك والثقافیة السیاسیة في المجاالت حتى بل ،فقط  والمالي االقتصادي المستوى
 ،سیاسیة آثار ، وبالتالي فإن للفسادلمواطنینابحیاة  متصلةال العامة خدماتال الخطر التدهور

  .إداریة و اقتصادیة، اجتماعیة
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  :اآلثار السیاسیة -1

 أو قرارهاست أو شرعیته حیث من سواء برمته السیاسي النظام على سلبیا را اث الفساد یترك
  :، وهذا من خالل مایليسمعته
 المواطنین حقوق احترام على وقدرته بالدیمقراطیة النظام تمتع مدى على یؤثر -

 إلى الوصول وحریة الفرص وتكافئ المساواة في الحق مقدمتها وفي األساسیة
 .اإلعالم وحریة المعلومات

 شخصیة لمصالح طبقا منها المصیریة حتى القرارات اتخاذ فیها یتم حالة إلى یؤدي -
 .العامة للمصالح مراعاة ودون

 .مختلفة مجموعات بین المصالح تعارضت إذا الكثیرة الصراعات إلى یقود -
 .السیاسي النفاق من جو خلق إلى یؤدي -
 دور ویعزز المدني، المجتمع ومؤسسات العامة المؤسسات ضعف إلى یؤدي -

 1دیمقراطیة حیاة دون ما یحول وهو التقلیدیة المؤسسات
  :اآلثار اإلجتماعیة -2

الفساد یزید من عدم المساواة والعدالة اإلجتماعیة ، وظهور طبقة تعمل على نشر الفساد وهذا 
الخاصة، حیث یفقد الجهاز اإلداري كیانه لصالح المنظومات بغرض تحقیق مصالحها 

بداخله عند انتشار الفساد ویتم تحویله لتحقیق مصالحها الخاصة بدال من المصلحة  الفاسدة
  .العامة

فالمفسدون یعملون على نشر الفساد في أكبر عدد ممكن من المؤسسات الحكومیة، یدعمهم 
انونیة، ویؤدي الفساد إلى خلخلة القیم األخالقیة وٕالى في ذلك عدم المحاسبة والمساءلة الق

اإلحباط وانتشار الالمباالة والسلبیة بین أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في اآلراء 
وانتشار الجریمة كرد فعل إلنهیار القیم وعدم تكافؤ الفرص، كما یؤدي الفساد إلى عدم 
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آداء الواجب الوظیفي والرقابي وتراجع اإلهتمام بالحق المهنیة وفقدان قیمة العمل والتفریط في 
والشعور بالظلم لدى الغالبیة مما یؤدي إلى اإلحتقان اإلجتماعي وانتشار الحقد بین . العام

شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزیادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة خاصة النساء 
  1.واألطفال والشباب

  
  :اآلثار اإلقتصادیة-3

 هو لتحقیقها الوحید والعامل واألمم المجتمعات الرتقاء و بناء في بالغة أهمیة للتنمیة إن
 الموارد استنفاذ إلى یؤدي إذ التنمیة، لعملیة معیق أخطر یشكل الفساد و النمو االقتصادي،

 الفساد یسببها التي األثار أهم ومن .التنمیة علیها ترتكز التي البنى األساسیة في إختالالت و
 : مایلي االقتصادیة الناحیة على
 .االقتصادي االستقرار زعزعة -
 .مكافحته عن العجز و الفقر وزیادة النمو عرقلة -
 .الوطني اإلنتاج و االقتصادیة الدورة لضعف البطالة نسبة زیادة -
 عن األجنبي اإلستثمار عزوف و الخارج في لإلستثمار المحلیین المستثمریین هروب -

 .داخل البالد اإلستثمار

 جریمة سهارأ على خطیرة إقتصادیة ئمراج إلى یفضي أنه أیضا، الفساد ونتائج آثار أهم ومن
  .وخطیرة سیئة راآثا تترك التي األموال، غسل

  
  :اآلثار اإلداریة -4

من اآلثار اإلداریة للفساد المحاباة والمحسوبیة والتحیز في الوظیفة العامة، وتدني مستوى 
األنشطة الخدماتیة واإلنتاجیة، ففي دراسة میدانیة في بلدنا الجزائر ألوضاع المستشفیات 
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اظهرت النتائج أن األجور تكاد تكون دون المستوى لممارسي مهنة الطب ، فهذا یعتبر من 
 .باب التي تؤدي إلى تدني مستوى تقدیم الخدمات الطبیة في المستشفیات بوجه عامأهم األس

  

  المبحث الثاني

  الوظیفة العمومیة ومظاهر الفساد اإلداري فیها

 هاته ،العمومیة الشؤون لتسییر التنظیمي و الهیكلي و القانوني اإلطار العمومیة الوظیفة تعد
 أنه كما  دیمومیتها، و حركیتها في األساس نقل لم إن الكبیر، الدور العام للمال یكون األخیرة

 فإن إنتهاكه، دون تحول ردعیة و رقابیة آلیات العمومي المالي المورد على للحفاظ یلزم
 وازنة أهمیة المعتمد الوظیفي النظام نوع و وتنظیمها، طبیعتها حیث من العمومیة الوظیفة
 إستعمال و ضبط حسن في یهمنا ما و باألخص و العمومیة، الخدمة سریان على تنعكس
 واألنظمة تعریفها خالل من العمومیة الوظیفة لمفهوم التعرض الواجب من فكان العام، المال

 من العمومي للموظف ما وكذا ئر،زاالج في الوظیفة تنظیم إلى نتطرق كما المتاحة الوظیفیة
 العام المال في تتصرف التي الید و العمومیة، الوظیفة عصب یشكل كونه واجبات و حقوق

هذا في المطلب األول، أما في المطلب الثاني سنتطرق إلى مظاهر الفساد في الوظیفة 
 1.العمومیة
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  المطلب األول
  ماهیة الوظیفة العمومیة

ثم سنتطرق إلى أنظمتها وكیفیات  التعریف بالوظیفة العامة في هذا المطلب سنحاول
تنظیمها، كما نتطرق إلى تعریف الموظف العام بصفة عامة والمال العام وكیفیة حمایته طبقا 

  .للتشریع الجزائري 

  الفرع األول
  مفهوم الوظیفة العمومیة 

  :مفهوم الوظیفة العمومیة وأنظمتها: أوال

 و معناها، على الوقوف خالل من العامة الوظیفة تعریف إلى سنتطرق أنفا ذكرنا كما
  .المتاحة الوظیفیة األنظمة إلى التعرض

  :تعریف الوظیفة العمومیة -1
 الوقوف أردنا إذا و متباینة، مفاهیم ذات كثیرة معاني على العامة الوظیفة اصطالح ینطوي

 القسم قسمین، إلى المعاني هذه نقسم أن فیجب العامة، الوظیفة إلصطالح دقیق معنى على
  .لها الموضوعي المعنى هو و الثاني القسم و العامة، للوظیفة العضوي المعنى هو و األول
 یمثلون الذین العاملین مجموعة ، بها یراد العامة الوظیفة فإن العضوي، المعنى على وبناءا
 ءابنا فالوظیفة .العامة المصلحة ذلك في ویبتغون لحسابها، و باسمها عملهم یؤدون و اإلدارة
  .إداریة منظمة ألي اإلداري الهرم منها یتكون التي األولى الخلیة تعتبر المعنى هذا على

 نفسه، الوظیفة النشاط موضوع إلى النظر به فیقصد الموضوعي بمعناها یتعلق فیما أما و
 من مجموعة العامة، بالوظیفة یقصد ذلك وعلى المجتمع، في الوظیفة دور وبحسب

 بصورةو  مستمرة، بصفة صاحبها یمارسه أن یجب الذي والنشاط القانونیة اإلختصاصات
 المصلحة تحقیق بهدف للدولة اإلداري الجهاز وحدات إحدى خدمة في ومطردة منتظمة
  1.العامة
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 للوظیفة السلیم التعریف بأن یقول، حیث جعفر أنس محمد الدكتور المعنى هذا في یضیف و
 العامة الوظیفة تكون ذلك على و والعضوي الموضوعي المعنیین بین یجمع ما هو العامة
 تتعلق قد التنظیمات وهذه العمومیین، بالموظفین تتعلق التنظیمات من مجموعة عن عبارة

  . قانونیة ناحیةالب
 بالعمل یقوم الذي الشخص على عناصره بعض في العامة الوظیفة تعریف یقوم ذلك على و

 الذي نفسه الوظیفي العمل على التعریف ذلك أیضا یقوم كما العام، الموظف هو و الوظیفي
 المرافق طریق عن اإلدارة به تقوم الذي النشاط أوجه كافة وهو -العامة الوظیفة موضوع هو

  . مانعا جامعا التعریف یكون وبهذا المتنوعة العامة
 من مجموعة وهي العامل إلى المسند العمل العامة، الوظیفة تكون ذلك على بناءا و

 .معینة تمؤهال بها یقوم فیمن تتطلب و المختصة السلطة تحددها المسؤولیات و الواجبات
 الوظیفة أن األساس و شاغرة، تكون قد و تمأل قد وهي أحد، یشغلها أن قبل الوظیفة توجد و

 مصیر عن منفصل مصیرهاوأن  یشغلها، من إقالة أو استقالة، أو بوفاة تلغى ال و دائمة
  1.شاغیلیها

  :الوظیفیة األنظمة -2
 العمومیة الوظیفة یعتبر نظام المعاصر، عالمنا في العمومیة للوظیفة أساسیان نظامان یوجد

 سنوضحه ما وهذا المفتوح، النظام وهو كمهنة یعتبرها نظام و المغلق، النظام وهو كمصلحة
  .توالیا

 العامة اإلدارة یعتبر النظام ذلك المغلق العمومیة الوظیفة بنظام یقصد : المغلق النظام -
 طبیعة حیث من ال المهنیة المجموعات من غیرها من تتمیز األمة، داخل مستقلة كمجموعة

 الموظفون فیه یتطور الذي القانوني اإلطار حیث من أیضا، لكن و فحسب بها المنوط المهام
 المهني نشاطهم وا یكرس أن هؤالء فعلى لحسابها، و باسمها المهام هذه بأداء یقومون الذین

 وتكون ومنتظمة تدریجیة بصفة اإلجتماعیة ترقیتهم تضمن بحقوق التمتع حق ولهم لخدمتها
 . المهني باإلطار عادة، یسمى ما الحقوق هذه
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راد الم و ،المهني واإلطار األساسي القانون :هما أساسیین عنصرین من النظام هذا ویتكون
 العمال سائر مثل العمل قانون ألحكام یخضعون ال الموظفین نأ  األساسي بالقانون
    عن تمیزهم حقوقا، وتمنحهم واجبات علیهم تفرض خاصة قواعدل یخضعون وٕانما اآلخرین،

 وضعیة في النظام هذا ظل في الموظف یكون بمعنى آخر أن األخرى المهنیة الطوائف باقي
 نذكر ممیزة آثار و اإلدارة و الموظف بین خاصة عالقة عنها یترتب تنظیمیة و قانونیة

  :منها
 تنظیمیته و تشریعیة نصوص بمقتضى  واجباته و حقوقه تحدد . 
 اإلداري القضاء اختصاص من بالموظفین المتعلقة عاتزاالن . 
 لمدة و معینا منصبا لیشغل اإلدارة إلى یدخل ال الموظف ن أ فمفاده المهني اإلطار أما

 هذه من انطالقا لیتمكن و اإلداري للسلم التابعة الهیئات من هیئة في لینخرط ولكن معینة
 الشخصیة مطامحه بین توفق منتظمة ترقیة طریق عن متنوعة مناصب شغل من الهیئة

  : النظام هذا ویفترض، اإلدارة وحاجیات
 نتیجة تكون ال التي العزل تراراق عن مأمن في یجعله للموظف دائم قرارإست ضمان 

 . یمارسها هو التي المهنة لقواعد مخالفة
 1. التقاعد على إحالته عند ومعاش بالخدمة قیامه طوال كافیة بأجرة التمتع 

 
  :النظام المفتوح

 العمومیة الوظیفة ویعتبر كندا، و األمریكیة المتحدة الوالیات في أساسا النظام هذا یوجد    
 المؤسسات كسائر مؤسسة العمومیة فاإلدارة األخرى، المهن عن تتمیز ال عادیة كمهنة
 تراءااإلج و الشروط طائلة تحت الجماعیة و الشخصیة وضعیاتهم وتسیر أعوانها توظف

  : متتالیتین مرحلتین یتضمن عاما مسعى النظام هذا ویفترض الشغل عالم في بها المعمول
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 لكل بالنسبة یشتمل صنف و العمل لمناصب دقیق جرد وضعب  األولى المرحلة تهتم -
 الذي األجر وكذا به للقیام الضروریة المؤهالت و یتضمنه، الذي العمل على منصب

  .صاحبه سیتقاضاه
 مقتضیات و مؤهالتهم تتناسب الذین األشخاص لتوظیف الثانیة المرحلة وتخصص -

  .المناصب
  

 العمومیة، فقراللم الحسن التسییر على الحفاظ بهدف قانونیة قواعد یتضمن أن الممكن من
  :ذلك على ومثال
 .برااالض حق ممارسة حضر  -
 .خاصة بمحاكم طرفا فیها اإلدارة تكون التي عاتزاالن إلحاق -
 . بالموظفین الخاصة العمل لشروط اإلمتثال -

  
 :موقف المشرع الجزائري

 بعدة موقفه برر و العمومیة للوظیفة كأساس التعاقدیة العالقة ئريزاالج المشرع أبعد لقد   
  :منها نذكر أسباب

 تحسین من تمكنهم حقیقیة مهنیة آفاقا اإلدارة أعوان تعطي منتظمة ترقیة تنظیم صعوبة -
  .واإلجتماعیة المادیة وضعیتهم

 الذي السیولة مستوى نتیجة  )المفتوح ( النظام هذا عن ینجم قد الذي قرارالإلست خطر -
  . آخر إلى قطاع من الموظفین تنقل في یفترضه

 ،المغلق العمومیة الوظیفة نظام العمومیة السلطات تبنت غیرها و ترااإلعتبا هذه على ءاوبنا
 مقتضیات مع مكیفة قانونیة صیغ وتحت منظم، و محدود إطار في العمل مع راجح كنظام
  . 1المفتوح العمومیة الوظیفة بنظام العامة مرافقال سیر
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  :تنظیم الوظیفة العامة في الجزائر: ثانیا
  :متكاملین اهتمامین بین التوفیق یحقق أن العمومیة الوظیفة تنظیم على كان   
 المستوى على العمومیة الوظیفة میدان في القیادة وحدة ضمان على جهة من السهر -

 تكون قد التي الضیقة اإلستقاللیة عاتزاالن لتفادي ضروریة الوحدة هذه تعتبر و الوظیفي،
 حیث النامیة، للدول بالنسبة بالغة أهمیة وتكتسي مستمرة عاتزاون خطیرة إنزالقات مصدر
 و السیاسیة السلطة بین خالف محل یكون أن شأنه من ما كل تجنب المؤسسات بناء یتطلب
  . اإلداریة السلطة

 المصالح و شؤونهم، تسییر في الفعلیة المساهمة من أخرى جهة من الموظفین تمكین -
  .ینتمون إلیها التي العمومیة

 حدود في تشارك الهیئات من نوعین بین التمییز یمكن اإلهتمامین هذین ضوء وعلى   
 :العمومیة الوظیفة تسییر في صالحیاتها

المركزیة الهیئات وهي اإلداري والنظام السیاسي النظام بین وصل همزة تعتبر هیئات . 
للتسییر الداخلیة الهیئات هي و اإلدارة و الموظفین بین العالقات تنظیم تتولى هیئات .  
  
  :العمومیة للوظیفة المركزیة الهیئات - 1

 : هیئتان للكلمة والمؤسساتي القانوني بالمعنى المركزیة بالهیئات المقصود
 . العمومیة للوظیفة العامة المدیریة  -
  . 1العامة للوظیفة األعلى المجلس  -
  
  :المدیریة العامة للوظیفة العمومیة -أ

 تحت كلفت حیث الحكومة، برئاسة ألحقت و 18/09/1962 مرسوم بمقتضى أنشئت   
 بالوظیفة المتصلة العناصر جمع في تتمثل متكاملة بصالحیات السلطة هذه فراإش
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 جمیع اتخاذ في أخرى جهة من و جهة من السیاسة هذه تنفیذ على والسهر العمومیة،
  .تهاراقد من الرفع و سیرها و العامة فقراالم تنظیم تحسین في تساهم قد التي تراالمباد

 الضروري رراباإلستق ىتحظ لم به تتمیز الذي ریةرااإلستم طابع رغم المؤسسة هذه أن إال
 في جدید من إدماجها ثم 10/07/1965بوزارة الداخلیة في  إثر فعلى المهام، هذه ألداء
  صالحیاتها، من رامعت جزءافقدت  05/06/1985 في العمومیة للوظیفة الدولة كتابة

 و مصداقیتها و قوتها منه تستمد كانت الذي التكاملي المنطق عن بالتالي ابتعدت و   
 مستقلة جهة إلى أسندت التي التكوین و اإلداري، باإلصالح المرتبطة بالمهام األمر یتعلق
  1.العمومیة للوظیفة المركزیة الهیئة عن
 المتتالیة، فاترااإلنح لهذه تصحیحیة كمبادرة إلیه النظر یمكن 19952 مرسوم أن صحیح  
 بهذا یكرس فهو العمومیة للوظیفة المركزیة للهیئة اإلعتبار إعادة بوادر مضمونه في یحمل إذ

  : دالصد
عند العمومیة للوظیفة العامة المدیریة بها تختص كانت التي الصالحیات كل استرجاع 

 . التكوین و اإلداري اإلصالح میدان في السیما و نشأتها
عن الناجمة الجدیدة الفضاءات على العمومیة للوظیفة العامة المدیریة صالحیات تفتح 

 . ومحیطها اإلدارة مهام على ترأط التي التحوالت
التي التنظیمیة السلطة طریق عن العمومیة وظیفةلل العام للمدیر القانوني المركز تعزیز 

  . بها یتمتع أصبح التي الوسائل استقاللیة و صالحیاته حدود في بها یضطلع
وضعت هذه المدیریة تحت إشراف األمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم  2006و منذ 

 1. 31/05/2006المؤرخ في  06/177رقم 
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 :العمومیة للوظیفة األعلى المجلس /ب

یقوم المجلس األعلى للوظیفة بدراسة المسائل العامة المرتبطة بالوظیفة العمومیة ویضم    
  .اإلدارة وممثلي الموظفینكل من ممثلي 

 العامة للوظیفة األعلى المجلس تشكیلة :  

 14فهو یتكون من  المجلس تشكیلة حدد 02/06/1966المؤرخ في  66/142 المرسوم   
 الحكومة رئیس المجلس رئاسة یتولى و للتجدید، قابلتین سنتین لمدة بمرسوم معینینعضوا 

  .العامة بالوظیفة المكلف الوزیر أو
قد تضمن إنشاء ) 06/03األمر ( العمومیة للوظیفة الجدید القانون أن التنویه یجب كما    

 المرسوم غیاب في وسیره وتنظیمه تشكیلته بعد تحدد لم العمومیة للوظیفة أعلى مجلس
  . به الخاص التطبیقي

  
 العمومیة للوظیفة األعلى المجلس صالحیات: 

 الموظفین تعني التي العامة المسائل كلالمجلس له صالحیات إستشاریة، فهو یستشار في  
  : العملیة الناحیة من األمر ویتعلق
 العمومیة الوظیفة بسیاسة المرتبطة بالقضایا . 
 األجور بنظام. 
 االجتماعیة الحمایة بنظام. 

 المادة نصت حیث الخاصة األساسیة القوانین بعض في إال إختیاریة اإلستشارة هذه وتعتبر  
 األمر تعلق كلما یه،رأب لإلدالء وجوبا یستشار المجلس أن على 66/133من االمر  بعةراال

 األمن لموظفي التابعة األسالك لفائدة العمومیة للوظیفة العام األساسي القانون أحكام بمخالفة
 . 2المحلیة والجماعات الدبلوماسي والسلك التعلیم و المدنیة والحمایة الوطني،

  

                                                                                                                                                                                           
، یتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 31/05/2006المؤرخ في  06/177المرسوم الرئاسي رقم  - 1
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  :الهیئات الداخلیة للتسییر -2
  .أساسا الطعن لجان و األعضاء المتساویة اللجان في الهیئات هذه تتمثل 
  

 األعضاء المتساویة اللجان : 
 في المساهمة من المنتخبین ممثلیهم طریق عن للموظفین مشاركیا فضاء اللجان هذه تشكل 

إطار إنشاء  14/01/1984المؤرخ في  84/10 المرسوم حدد قد و المهنیة، حیاتهم تسییر
  .هذه اللجان وكذا صالحیاتها

 و األسالك مجموعة أو سلك كل حسب األعضاء المتساویة اللجان تكون: إنشاء اللجان-
  :االعتبار بعین یؤخذ األسالك جمع حالة في

 قطاع النشاط. 
 طبیعة الوظائف. 
 عدد الموظفین. 
 المستوى السلمي للسلك. 
 لدى كذا و العمومیة والمؤسسات المركزیة اإلدارة لدى األعضاء المتساویة اللجان تنشأ

 المكلفة السلطة لدى المعنیة اللجنة تضع األحوال كل في و المحلیة الجماعاتو  الوالیات
  .ومسكها الفردیة الملفات بجمع خاصة وبصفة المستخدمین بتسییر

 الموظفین ینتخبهم الذین الممثلین و اإلدارة، ممثلي من و متسا عدد من اللجان هذه تتكون و
 اإلدارة ممثلي تعیین یتم، 13/05/1969المؤرخ في  69/55ألحكام المرسوم رقم  طبقا

 من رراق بموجب إما الموظفین، ممثلي إنتخابات نتائج عن لإلعالن الموالیة مو ی 15خالل
 المؤسسات أو المركزیة، باإلدارة المختصة باللجان األمر یتعلق عندما المعني الوزیر

 المؤسسات لدى أو الوالئیة للجان بالنسبة الوالي من قرار بمقتضى إما و الوطنیة، العمومیة
  1.المحلیة العمومیة
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 الفردیة المسائل كل في وجوبا األعضاء المتساویة اللجان تستشار: صالحیات اللجان-
) 84/10من المرسوم  09المادة ( للموظفین العام األساسي القانون تطبیق عن الناتجة

  :وینبغي الرجوع إلیها في المیادین اآلتیة
 التربص فترة تمدید. 
 الرتبة أو الدرجة في الترقیة. 
 اإلجباري والنقل التلقائي اإلنتداب . 
 فما فوق  الثانیة الدرجة من العقوبات. 
 استشاریة بصفة به ُتدلي أير  شكل في األعضاء المتساویة للجان المشاركي الدور یتجسد    
  . تتبعه أن اإلدارة على میازاإل طابعا یكتسي حیث اآلتیة، الحاالت في إال المسائل معظم في

 1.علیهما المعني العون ضرااعت حالة في اإلجباري النقل أو التلقائي اإلنتداب 
 االستقالة قبول رفض . 
 الرتبة أو الدرجة في الترقیة. 
 حقوق إبقاء مع والتسریح تلقائیا، التقاعد على اإلحالة أو الدرجة أو الرتبة في التنزیل 

 .إلغائها أو المعاش
 هذه وظفت ما إذا األعضاء، المتساویة اللجان لسلطة تعزیز مصدر الحاالت هذه تعتبر و

  . وواجباته الموظف بحقوق المتعلقة القواعد به تسمح ما حدود في السلطة
 

 لجان الطعن: 
 الذین األعوان بین من اإلدارة عن ممثلین من تتكون األعضاء متساویة هیئات هي    

 الموظفین عن ممثلین ومن، األقل على 13 السلم في المصنفة األسالك أحد إلى ینتمون
  . الوالئیة أو المركزیة األعضاء المتساویة اللجان في المنتخبین بین من یعینون

 التي الطعون في النظر قصد والي كل ولدى يزار و  قطاع كل في الهیئات هذه تنصب    
 ءرااآل شأن في أنفسهم المعنیین األعوان طرف من أو اإلدارة طرف من إما إلیها، ترفع

  : فقط اآلتیة التأدیبیة ترارابالق المتعلقة األعضاء المتساویة اللجان عن الصادرة
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 الدرجة أو الرتبة في التنزیل. 
 اإلجباري التقاعد على اإلحالة . 
 المعاش حقوق إبقاء مع التسریح . 
 المعاش حقوق إلغاء مع التسریح . 
 و المختصة، اللجنة لدى الطعن لتقدیم قرارال اتخذ بعد یوم 15 أجل عزاالن طرفي من لكل

 تاریخ من ابتداء أشهر 3 أقصاه أجل في كتابة تهاراراق تصدر أن األخیرة هذه على یتعین
 أو بإثباتها إما و اللجان بها تدلي التي فیها المتنازع راءاآل بإبطال إما إلیها، القضیة رفع

  1للعقوبة معلقا قانونا المحددة اآلجال في المرفوع الطعن ویعتبر تعدیلها،
  

  الفرع الثاني
  الموظف العام

  
 الذین موظفیها خالل من اإلداري بالضبط المتعلق أو المرفقي سواء نشاطها تمارس الدولةإن 

 المشرع بعنایة العامة الوظیفة تحظى ,أهدافها لتحقیق العمومیة لإلدارة البشریة األداة یمثلون
 تنصب فبعد خاصا نظاما العامة للوظیفة أصبح فقد ثم ومن 2، الدول مختلف في الفقهاء و

 من بمجموعة ألزم عاما موظفا یصبح العامة الوظیفة سلك في رسمیة بصفة الشخص
  3 .الحقوق من مثلها اكتسب و الواجبات

  

  :تعریف الموظف العمومي: أوال

 و العام، للموظف محددا تعریفاالمشرع الجزائري لم یعطي من خالل التشریعات التي سنها 
 لألمر بالنظر و، التشریعات تلك أحكام علیهم تسري الذین األشخاص بتحدید اكتف إنما
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 في أمر آخر كان الذي و العمومیة للوظیفة العام األساسي القانون المتضمن 03- 06
منه  04، حیث جاء في المادة الجزائري المشرع نظمها التي التنظیمیة و القانونیة النصوص

 في رتبة في سمور   ،دائمة عمومیة وظیفة في عین ,عون كل موظفا یعتبر أنه :على
 على العمومي الموظف تسمیة لیطلق انه لنا یتضح التعریف هذا من و 1،"اإلداري السلم

  :التالیة الشروط توافر وجب الشخص
 المختصة السلطة من العامة الوظیفة في بالتعیین قرار صدور. 
 الدائمة  الوظائف إحدى في التعیین یكون أن. 
 العام القانون أشخاص احد أو الدولة تدیره عام مرفق خدمة في العمل یكون أن. 

 
 في العمومیة السلطة من بقرار أو بمرسوم معینا كان من إال موظفا یعد الوبالتالي     

    العام للقانون الخاضعة الهیئات إحدى في أو المحلیة أو المركزیة اإلدارات بإحدى وظیفة
  .دائمة بصفة منصبه یشغل كان و، اإلداري السلم بحسب درجة في مصنفا كان و
  
  :حقوق الموظف العمومي -2

 اللوائح و القوانین في حددها الحقوق من جملة العام للموظف الجزائري كفل المشرع   
 أهم یلي فیما و العام النظام من باعتبارها مخالفتها له یجوزوال  03-06ر األم خاصة
  :العمومي الموظف بها یتمتع التي الحقوق
 :الراتب في الحق)1

 المقررة األحكام به تقضي لما طبقا شهر كل الموظف یتقاضاه الذي المبلغ هو الراتب   
 الذي للعمل مقابال لیس المرتب فان الجزائر به تأخذ الذي الوظیفي السلك نظام وفي , لذلك
 على العیش من لتمكینه له تمنح التي النفقة صفة علیه تغلب ما غالبا أنما و الموظف، یؤدیه
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ولقد  شهر كل نهایة في و منتظمة فترات في یدفع أن تباالر  هذا على یترتب و الئق نحو
 الخدمة أداء بعد الحق للموظف"على الحق في الراتب  03- 06من األمر  32نصت المادة 

  .1راتب في
 و اإلضافي كالمرتب به الملحقة األخرى المالیة المزایا كافة المرتب معنى ضمن یدخل كما 

  .األخرى العالوات و السكن عالوة و اإلقامة و السفر بدل
  

  :الحق في الحمایة)2

 المادیة الناحیة من سواء بالغیر تمس أفعال عنها ینجم قد مهامه في یمارس هو و الموظف
 و منصبه بحكم الغیر من تهدیدات أو مضایقات إلى یتعرض قد كما ,جزائي تكییف ذات أو
 تحل الحاالت هذه ففي ,عمله ممارسة أثناء له یتعرض مل كل من بحمایته مكلفة اإلدارة هنا

  3. التعویض و المسؤولیة قضایا في خاصةو  2الحقوق في علیه المعتدى محل اإلدارة
 أو تهدید من له یتعرض قد ما الموظف حمایة الدولة على یجب": انه 21 المادة نصت كما

 و ,بمناسبتها أو وظیفته ممارسة أثناء كانت طبیعة أي من اعتداء أو قذف أو شتم أو اهانة
  .به یلحق قد الذي الضرر عن لفائدته تعویض ضمان علیها یجب

 السلطة و الموظف من كل طرف من جیدة بطریقة وظفت إذا اإلداریة الحمایة هناك و
 فعادة الخاصة القضائیة الحمایة أما، أعوانها و اإلدارة بین الثقة و التفاهم جو ساد الرئاسیة

 من لحق تسيء قد التي األعمال كل في الطعن حق للموظف لتوفر الدساتیر تكرسها ما
  .4حقوقه

  
  

                                                            
 .للمرجع السابق 03-06من االمر  32المادة  -  1
 .191ص ,قاسم المرجع السابق انس محمد -  2
 .73عالء الدین عشي، مرجع سابق ص  -  3
 و للنشر هومة دار,االجنبیة التجارب بعض و الجزائریة التشریعات ضوء على العمومیة الوظیفة,خرفي هاشمي -  4

 295 ، ص2010التوزیع الجزائر، 
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 :الترقیة و التكوین في الحق)3

 تحسین اجل من تكوینیة دورات إلى الموظفین خضوع ضرورة على الجزائري المشرع أكد لقد
 نص لقد و ,الترقیة في الموظف حق اقر كما,العمومیة اإلدارة أداء تحسین وبالتالي مستواهم

 و المستوى تحسین و التكوین في الحق للموظف": انه على 38 المادة الحقوق هذه على
  1."المهنیة حیاته خالل الرتبة في الترقیة

 من یكون القانوني مركزه في تغییر غیر من الموظف على یطرأ ما كل بالترقیة یقصد كما
 المجال تفسح فهي معنویة و مادیة مزایا للموظف تحقق وهي ,أقرانه عن وتمیزه تقدیمه شانه

 درجة على الحصول في طموحه بذلك فیحقق العلیا المناصب إلى الوصول في للموظف
  .أهمیة أكثر اختصاصات و اكبر مالیة
 :الحق في العطل)4

 الصحیة ظروفه أن كما,نشاطه لتجدید العمل عناء من الراحة منم له البد موظف كل
 األحیان من كثیر في تقتضي العامة المصلحة أن كما ,العطلة لطلب تضطره قد واالجتماعیة

  2عمله لممارسة كفء و نشیطا بعدها لیعود الراحة من فترة الموظف منح
 العطل في الحق للموظف" العطل على 03-06 األمر من 39 المادة نصت قد و

 ذكرها یأتي أنواع إلى العطل تقسیم یمكن اإلطار هذا في و "األمر هذا في علیها المنصوص
  :كاألتي

 السنویة العطلة تحتسبو  األجر مدفوعة سنویة عطلة في الحق للموظف: العطل السنویة -
 الكاملة المدة تتجاوز أن دون العمل من الواحد الشهر في نصف و یومین أساس على

  3.للعمل الواحدة السنة في یوما ثالثین
                                                            

 .، مرجع سابق03-06من االمر  38انظر المادة  -  1
 .72ص  ,سابق مرجع,عشي الدین عالء-  2
 مرجع سابق.03-06من االمر  197و 194و  39د انظر الموا -  3
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 الوظیفة بمهامه القیام من لیتمكن الموظف صحة على الحفاظ المهم من: العطل المرضیة -
 من للموظف الالزمة العنایة یوفر أن المشرع واجب من كان ذلك على و , وجه أكمل على
 من 203و 202 و 201المواد علیها نصت التي و، المرضیة العطل في الحق منحه خالل
  .03-06 األمر

 إما تكون و منها االستفادة للموظف یمكن التي العطل تلك هي و: الخاصة العطل -
 مساره خالل واحدة مرة الحق للموظف " 210 المادة نصت كما  الحج مناسك بمناسبة
 البقاع في الحج مناسك ألداء متتالیة یوما 30 لمدة األجر مدفوعة خاصة عطلة في المهني
 فروع أو أصول احد أو زوج وفاة ، ختانه أو ابن میالد، الزواج بمناسبة تكون إما و المقدسة
  .راألج مدفوعة أیام ثالث لمدة زوجة أو الموظف

  
 النقابي بالحق للموظفین الجزائري المشرع اعترف لقد: الحق النقابي والحق في اإلضراب )5

 دور یتمثل و ,األفراد لكل الدساتیر تكفلها أساسیة لحریة ممارسة یعتبر الحق بهذا التمتع الن
 عن الدفاع و المختلفة المجاالت في للموظفین الالزمة الضمانات توفیر في النقابات

 التشریع إطار في النقابي الحق الموظف یمارس " 35 المادة نصت لقد و مصالحهم
  1."بهما المعمول والتنظیم

  
  :واجبات الموظف العمومي - 3
 علیها المنصوص الواجبات من جملة العمومیة واإلدارات المؤسسات في العمومي الموظف عاتق على یقع
  :من بینها العمومیة للوظیفة األساسي القانون في

 بنفسه إلیه الموكلة باألعمال القیام. 
 المهني السر كتمان. 

                                                            
 .، مرجع سابق03-06من االمر  35انظر المادة  -  1
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 الرؤساء طاعة. 
 أمنها و أن یسهر على حمایتها من كل  و اإلداریة الوثائق بسالمة المساس عدم

 .اخفاء أو اتالف
 المربحة النشاطات ممارسة و العمومیة الوظیفة بین الجمع عدم. 
 1.وضرورة المحافظة علیهاوسائل  و تجهیزات من اإلدارة بممتلكات المساس عدم  

  :الفرع الثالث
  المال العام

 التي المصلحة هو القانوني المحل و مادي، محل و قانوني، محل فساد جریمة لكل   
 ذلك فهو المادي المحل أما التجریم، بنص علیها اإلعتداء على یعاقب و القانون یحمیها
 الذي الشيء هو أخرى بعبارة أو للجریمة، المكون التعبیري النشاط إلیه یوجه الذي الشيء

  .2العام المال هو اإلداري، الفساد جریمة محل و للجریمة المكون الفعل علیه یقع
 و اللغوي جانبه في العام المال تعریف من كل إلى الصدد هذا في سنتعرضوعلیه     

  .التشریع الجزائريالتحدث عن كیفیة حمایة المال العام في  سنحاول كذا و االصطالحي،
  

  :التعریف بالمال العام: أوال
  :التعریف اللغوي-1

متعددة، وفي  بمعان استعماله ورد قد و شيء، كل من اإلنسان یملكه ما هو الُلغة في فالمال
  : التالیة المعاني – المال – الكلمة هذه حملت فقد اللغة كتب

  .المنافع أو األعیان من كان سواء األشیاء، جمیع من یملك ما المال -
 ماله إلى خرج یقال الغنم، و كاإلبل المواشي و األنعام على البادیة أهل عند المال یطلق -
  .إلى إبله أي

                                                            
 .من نفس المرجع 50انظر المادة  -  1
 .14ص  الجزائر، الهدى، دار  التزویر،-الفساد العامة بالثقة المخلة الجرائم الوسیط في  صقر، نبیل -  2
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  :التعریف االصطالحي -2
 أو بالفعل مملوكا كان سواء معتاد، وجه على به وینتفع اإلنسان، یملكه أن یمكن ما كل فهو
 .الماء في السمك و الهواء في كالطیر للتملك قابال كان

 حیازة في كانت سواء بالنقود، تقدر اقتصادیة قیمة یملك ما كل هو المال أن یعني هذا و 
 .یملك و یحاز أن یقبل دام ما شخص ألي مملوك غیر كان أو ملكه في و شخص
 یسمى ما وهذا الكتاب، و دارلكا به، تقوم التي األشیاء على یطلق المال أن هذا من ویستنتج

 تلك على تقع التي المالیة الحقوق على یطلق كما المادیة، باألموال القانون رجال عند
  1الدار على یقع الذي الملكیة كحق األشیاء،

 التي العامة فقراللم أو الجمهور إلستعمال تخصص التي األموال كل فهي العامة األموال أما
 القانون نطاق عن یخرجها خاصا قانونیا نظاما تتطلب خاصة حمایة ذلك على بناءا تستدعي
 و األخرى، اإلداریة لألشخاص أو للدولة الخاصة األمالك عن تختلف األموال وهذه الخاص،

 من تنتجه ما على الحصول و فقط استعمالها بل امتالكها منها الغرض لیس أمواال تضم هي
  .مالیة موارد
 النظام یستهدف بذلك و الخاصة، األموال یحكم الذي ذلك یخالف غرضا تستهدف بذلك فهي

 أو علیها الحجز أو فیها التصرف جواز عدم طریق عن حمایتها العمومیة لألموال القانوني
  .بالتقادم تملكها

  
  :حمایة المال العام حسب التشریع الجزائري: ثانیا

 من أشد بوجه حمایتها یقتضي العامة، فقراالم وخدمة العام لإلستعمال األموال تخصیص
 . منها المرجوة الغایات تتعطل ال حتى الخاصة األموال به تحمى الذي

                                                            
 15، المرجع السابق، صصقر نبیل -  -  1
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 هذا ئي،زاوالج المدني ومنه التشریع، مستوى على الحمایة هذه إلى تطرقنا الغرض ولهذا
 مكافحة قانون إلى العقوبات قانون إلى الغابات نظام من قواعده، اعسإلترا ونظ األخیر
و ماجاء به في  06/01 الفساد مكافحة قانون أخصینا بالذكر  إلخ .... األموال تبییض

  جانب الحمایة
 المال لحمایة تأسس مواد من ئريزاالج الدستور به جاء ما إلى التطرق نود هذا قبل ولكن
  :كاآلتي سنذكرها والتي العام،
 غایتها مؤسسات، لنفسه الشعب یختار " : الشعب باب في جاءت التي: 07فقرة 09 المادة
 أو الرشوة أو اإلختالس، أو التالعب، أشكال من شكل أي من الوطني اإلقتصاد حمایة
 ." 1المشروعة غیر المصادرة أو اإلستحواذ أو التعسف أو المشروعة غیر التجارة
 و الجهویة و اإلقطاعیة، الممارسات : یأتي بما تقوم أن للمؤسسات یجوز ال: 10 المادة

 .المحسوبیة
 لصالح علیها الحفاظ و الطبیعیة للموارد الرشید اإلستعمال الدولة تضمن " 19 المادة

 .القادمة األجیال
 ." السلطة استعمال في التعسف على القانون یعاقب " 23 المادة

  
  :حمایته في القانون المدني )1

 بها تتسم التي الثالث الخاصیات الحجز و التقادم و للتصرف القابلیة عدم قواعد تمثل
 قانون أما الذكر، السالفة المدني القانون من 689 المادة إلیها أشارت قد و العامة، األموال
  .66 المادة في تناولها  فقد الوطنیة األمالك

 المال في العمومیة صفة دامت ما العامة لألشخاص یمكن ال : للتصرف القابلیة عدم -أ
 بطالنا باطل تصرفها فإن ذلك، فعلت وان للملكیة، ناقال رفا تص بشأنه تجري أن قائمة

                                                            
 سابق، قانون 16/01 رقم القانون-  1



 الفصل األول                          اإلطار النظري للفساد اإلداري

 

46 
 

 فهو عینیا، أو شخصیا هراش كان سواء العقاري، الشهر ءاتراإج العقد استوفى ولو قامطل
 جواز عدم قاعدة ألن نفسه تلقاء من به ینطق أن للقاضي و وقت، أي في للبطالن معرض

  . العام النظام من العام المال في التصرف

 یمكن طویلة، لمدة عقار على الید وضع أن المدني القانون یقرر : للتقادم القابلیة عدم -ب
 العامة، األموال على القاعدة هذه تطبیق یمكن ال أنه غیر. بالملكیة لهم فرااإلعت درااألف

 عقار على الید واضع أن ذلك على ویترتب العام للنفع المال تخصیص مع تتعارض ألنها
 مهما الحیازة شهادة وال الشهرة عقد على یحصل أن یستطیع ال العامة، األموال ضمن یندرج
 فهي الوثیقتین، هاتین إحدى نال أن حدث وان بناء، أقام لو ،وحتى الید وضع مدة تكن

  باطلة
 واجب قضائي رارق أو حكم صدور بعد مزاباإللت الوفاء عدم إن : للحجز القابلیة عدم-ج

 في المقررة الجبري التنفیذ ءاتراإج اتباع في الحق له المحكوم الطرف یخول التنفیذ،
 أو المنقول حجز الغیر، لدى للمدین ما حجز : اآلتیة الطرق ذلك سبیل في وله ،ج .م.إ.ق

 .العقار
 جهة من ألنها، العامة األموال مجال في صدى تجد ال الدین لوفاء رةقر الم الحلول هذه لكن

 الهیئات و الدولة ذمم القانون یعتبر أخرى، جهة ومن للمال، العامة المنفعة مع تتعارض
 بدفع یأمرها قضائي رقرا أو حكم تنفیذ عن اإلدارة امتنعت حال وفي. ملیئة دائما المحلیة

 أن درالألف یمكن ،91/02 القانون أحكام على بناءا المشرع فصل هنا د،رالألف التعویض
   :ابه ترفق أن بشرط سكناهم، والیة خزینة أمین إلى مكتوبة عریضة یقدموا

  . اإلداریة الجهة إدانة المتضمن القضائي رراالق أو للحكم تنفیذیة نسخة -
 من رااعتبا جدوى بدون شهرین بقیت القضائیة التنفیذ ءاتجراإ أن تثبت التي الوثائق كل -
  . 1المحضر لدى الملف إیداع اریخت

                                                            
 ، المتضمن ق إ م إ25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  667،687،721المواد  -  1
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 أجل في النهائي القضائي رراالق أو الحكم تضمنه الذي المبلغ بدفع الخزینة أمین ویلتزم
 . الطلب إیداع تاریخ من ابتداء أشهر ثالثة أقصاه

  :06/01القانون  في) 2

 البعض ذكر على نأتي أفكار، عدة خالل من العام المال حمایة الفساد مكافحة قانون كرس
  : منها

 وكذا الفساد مكافحة كهیئة الفساد لمكافحة خصیصا وضعت سساتؤ م القانون خلق -
 .الفساد لقمع المركزي الدیوان

 الموظفین، سلوك مدونات وكذا التوظیف مجال شملت وقائیة تدابیر على التنصیص -
 مع التعامل في الشفافیة مبدأ تكریس ذلك على زیادة بالممتلكات، التصریح إلى إضافة

 . إلخ ... الجمهور،
 في مألوف هو ما غیر على ) الجاني صفة ( العمومي الموظف مفهوم في التوسعة -

  1. مشروع غیر بطریق به المساس من العام للمال حمایة ، اإلداري القانون

 تتناسب لها عقوبات وتقریر فساد، ئمراج تشكل أفعال سرد خالل من والعقاب، التجریم -
  : نجد )الحصر ال المثال سبیل على( ئماالجر  هذه ومن خطورتها، ودرجة

  
 سنوات عشر إلى سنتین من بالحبس یعاقب ) 25 المادة ( العمومیین الموظفین رشوة -ا

  :دج  1.000.000الى  200.000: نم مةراوبغ
 بشكل إیاها، منحه أو علیه عرضها أو مستحقة غیر بمزیة عمومیا موظفا وعد من كل -

 كیان أو شخص لصالح أو نفسه الموظف لصالح ذلك كان سواء مباشر، غیر أو مباشر
  . واجباته من عمل أداء عن اإلمتناع أو عمل بأداء یقوم لكي آخر

                                                            
بن عیسى رحال محمد، آلیات مكافحة الفساد في الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق،  - -  1

 61، ص 2017جامعة  بوشعیب العایب عین تموشنت، 
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 سواء مستحقة، غیر مزیة مباشر، غیر أو مباشر بشكل قبل أو طلب عمومي موظف كل -
  ." واجباته من عمل أداء عن اإلمتناع أو عمل ألداء أخر، كیان أو آخر لشخص أو لنفسه

  

 بالحبس یعاقب ) 29 المادة ( شرعي غیر نحو على استعمالها أو الممتلكات اختالس -ب
 موظف كلدج  1.000.000الى  200.000 من مةراوبغ سنوات عشر إلى سنتین من

 نحو على یستعمل أو حق، وجه بدون یحتجز أو یتلف، أو یختلس أو عمدا یبدد عمومي
 قراأو  أو أموال أو ممتلكات أي آخر، كیان أو آخر شخص لصالح أو لصالحه، شرعي غیر
 أو ظیفته و بحكم إلیه بها عهد قیمة ذات أخرى أشیاء أي أو خاصة أو عمومیة مالیة

  .بسببها

  
 مةراوبغ سنوات عشر إلى سنتین من بالحبس یعاقب )37المادة : (مشروع الغیر اإلثراء -ج

 معقول تبریر تقدیم یمكنه ال عمومي موظف كلدج  1.000.000الى  200.000 من
  . المشروعة بمداخیله مقارنة المالیة ذمته في تطرأ التي المعتبرة للزیادة

  

 من مةراوبغ سنتین إلى أشهر ستة من بالحبس یعاقب) 38المادة : (الهدایا تلقي -د
 غیر مزیة أیة أو هدیة شخص من یقبل عمومي موظف كلدج  200.000الى  50.000
  . بمهامه صلة هال معاملة أو ما جراءإ سیر في تؤثر أن شأنها من مستحقة

  
  1السابقة الفقرة في المذكورة العقوبة بنفس الهدیة مقدم الشخص یعاقب

  
  

                                                            
 السالف الذكر 06/01من القانون  38المادة  -  1
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  المطلب الثاني
  مظاهر الفساد اإلداري في الوظیفة العمومیة

 مجرمة الغیر أي التأدیبیة، الصبغیة ذات اإلداري الفساد صور لدراسة طلبالم هذا خصصنا
 أو الوظیفیة مهامه أدائه أثناء العام الموظف یرتكبها التي المخالفات مجموع بها نعني والتي
 .الجزائیة دون التأدیبیة المسؤولیة إقامة شانها من التي و الوظیفة خارج حتى
 تنعكس التي اإلداري الفساد مظاهر إحدى اإلداریة الوظائف و العملیات مختلف یصاحب فقد

ثالثة  في المظاهر هذه نوضح سوف و أهدافها، تحقیق بالتالي و مهامها أداء على سلبا
 :فروع
 .العامة الوظیفة في بالتعیین المرتبطة اإلداري الفساد مظاهر :األول الفرع

  .العام الموظف بواجبات المرتبطة اإلداري الفساد مظاهر :الثاني فرعال
  .باإلنحرافات الجنائیة المرتبطة اإلداري الفساد مظاهر: الفرع الثالث

  
  الفرع األول

  في الوظیفة العامةمظاهر الفساد اإلداري المرتبطة بالتعیین 
  

 من مجموعة باعتبارها ذاتها، الوظیفة على التركیز على العامة الوظیفة مفهوم یرتبط
  1الوظیفة لشاغل النظر دون ببعض بعضها الوظائف عالقة و المسؤولیات، و الواجبات

 و المتعددة حاجاتهم إشباع و للمواطنین الخدمات لتقیم وسیلة هي العامة الوظیفة فإن علیه و
 .ذاته حد في غرضا لیست و العام الصالح خدمة

 و الموظفین ینیتع إلجراءات المنظمة القواعد وضع إلى تلجأ لسیاستها الدولة تحقیق ألجل و
 هذه في یراعي حیث منها، المطلوبة المهام لتنفیذ الصالحة العناصر أفضل اختیار تكفل التي

                                                            
 محمد الحقوق، جامعة في الماستر رسالة الجزائري، التشریع في العمومیة بالوظیفة االلتحاق بالقاسم، حسونة - 1

 60،ص 2013بسكرة،  خیضر،
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 ال بحیث الوضوح، و بالشفافیة القواعد هذه تتسم أن یجب كما التجرید، و العمومیة القواعد
 تعیین عند الفرص تكافؤ و المساواة بمبدأ المساس شانه من لبس أو غموض أي یشوبها

 في التعیین إجراءات تعتري التي اإلداري الفساد مظاهر تفصیل یلي فیما و،  الموظفین
 الشروط مخالفة بالتوظیف، الخاصة الشكلیة الشروط مخالفة سنتناول حیث العامة الوظیفة

  .الموظفین تعیین في الموضوعیة
  :بالتوظیف الخاصة الشكلیة الشروط مخالفة -والأ

 و تراعي أن العامة الوظائف لشغل موظفین إلى بحاجة تكون حینما العامة اإلدارة على یجب
 تفصیل سنحاول علیه و الموظفین، بتعیین المتعلقة اإلجراءات و الشروط جمیع تحترم

 المهنیة الفحوص و االمتحانات و المسابقة فتح إجراءات مخالفة في تتمثل التي و المظاهر
 باإلضافة الوظائف لشغل العامة بالشروط االلتزام عدم كذا ، الشاغرة الوظائف إشهار عدم
  .الموظفین اختیار إجراءات و طرق مخالفة إلى

 :المهنیة الفحوص و االمتحانات و المسابقات فتح إجراءات مخالفة-ا
 تمیزت ، 20061 لسنة العمومیة الوظیفة قانون تطبیق منذ التوظیف إجراءات أن نشیر بدایة

 أمام عقبات، و قیود عدة وجود نتیجة التجاوزات من العدید أفرزت و البطء، و بالتعقید
 المنتظر لدورها العمومیة المؤسسات و اإلدارات أداء دون حالت العمومیة الوظیفة في التعیین

  :یلي ما العقبات هذه أهم من و وجه، أكمل على المجال هذا في منها
 من ذلك و المستخدمة اإلدارات محل الواقع في العمومیة للوظیفة العامة المدیریة حلول -

 .تستلمها التي التوظیف عملیات و المسابقات على التأثیر و الموافقات تعقد خالل

                                                            
ج ر ج ج سنة ، 2006جویلیة  15المتضمن القانون األساسي للوظیفة العمومیة، المؤرخ في  06/03أمر رقم  - 1

 46، العدد 2006
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 العامة الوظیفة في للتوظیف بالنسبة االختبارات طریق عن المسابقات إلى اللجوء تغلیب -
 لو و حتى المتعاقدین ترسیم كذلك و الشهادات أساس على المسابقات فشیئا شیئا همش مما

 .حساسة لمراحل قضائهم بعد الدولة نصبتهم
 معینة والیة في العمل لمنصب الناجحین یجعل مما وطنیة مسابقات إلى الغالب في اللجوء -

 .الموظفین غیاب هعن ینتج الذي األمر أخرى، والیة إلى ینتمون
 إلى الحاجة بأمس هي العامة الوظیفة في التوظیف إجراءات لفتح المطلوبة اآلجال أهمیة -

  1.التوظیف مجال في بها المعمول بالمبادئ التقیید مع مرونة أكثر جعلها
 المرونة بإضفاء المتعلقة الشهیرة تعلیمته 2011 سنة في األول الوزیر أصدر اإلطار هذا في

 الوظیفة في التوظیف إجراءات تكییف إعادة إلى تهدف التي و التوظیف إجراءات على
 و المؤسسات جعل و العمومي المرفق تحسین و للتنمیة الملحة الحاجات مع العمومیة
 التشغیل و للتوظیف مخططاتها إعداد مع تتبعه الذي الوزیر سلطة تحت إمكانها في اإلدارات

 .عوائق دون تسییرها و
 عملیات میز الذي البیروقراطي و الكارثي بالواقع صریحا اعترافا السابقة التعلیمة تضمنت لقد

  2السابقة الفترة خالل التوظیف
 التوظیف عملیات في العمومیة المؤسسات و اإلدارات دور لتدعم التعلیمة هذه جاءت

 المؤسسات و اإلدارة تلزم الغایات و األغراض هذه لتحقق و الالحقة للرقابة جهاز باعتبارها
  :مایلي بمراعاة العمومیة

  تخصها التي التوظیف عملیات عن مسؤولة عامة إدارة كل و مؤسسة كل أصبحت -

 على المسابقة طریق عن أو الشهادات أساس على أو المسابقة طریق عن توظیف كل -
 المدیریة الحظت إذ بطالنها عن اإلعالن سیتم الداخلیة الترقیة طریق عن أو االختبار أساس
  .المطلوبة المؤهالت احترام عدم للوظیفة العامة

                                                            
، تتعلق باضفاء المرونة على اجراءات التوظیف 2011أفریل  11، المؤرخة في 01تعلیمة الوزیر األول، رقم  - 1

 2011بعنوان الوظیفة العمومیة، الجزائر ، 
 تعلیمة الوزیر االول، مرجع سابق -  2
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 المالیة المناصب حدود في بنفسها تقوم أن عمومیة إدارة أو مؤسسة كل على یتعین -
 الذین المستخدمین دفعات بتوزیع المعني الوزیر سلطة تحت و علیها یتوفر التي الشاغرة
  .توظیفهم ینبغي

  
 :الشاغرة الوظائف إشهار عدم-ب
 عن و شغلها المطلوب الوظائف عن اإلعالن ضرورة التعیین إجراءات في الشفافیة تتطلب

  .وضوح و بدقة شاغلها على المفروضة المسؤولیات
 في المساواة مبدأ تجسید في كبیر دور و أهمیة من اإلشهار و اإلعالن یمثله لما نظرا

 أصدرت ، 06/03 قانون من 74 المادة في علیها المنصوص العامة بالوظائف االلتحاق
 اإلدارات و للمؤسسات البشریة الموارد لمسؤولي 03 رقم منشور العامة للوظیفة العامة المدیریة
 الوظیفة في التوظیف لمسابقات اإلشهار بضرورةیتعلق  2007ماي  09 بتاریخ العمومیة

 الصحافة طریق عن التقلیدیة اإلشهار بإجراءات العمل استمرار مع اإلنترنت طریق عن العامة
  1.اإللصاق و

 :الوظائف لشغل العامة بالشروط االلتزام عدم-ج
 بتحدید كذلك ملزمة تكون العامة، الوظائف لشغل حاجتها تعلن عندما العامة اإلدارة إن

 ضرورة ذلك في تراعي هي و العامة، الوظیفة لشغل المتقدمین في توافرها الواجب الشروط
 و أعباء و واجبات من الوظیفة تفرضه ما بین و المرشحین في شروط من تطلبه ما تناسب

 و الخبرة، من كبیر جانب على لموظف بسیطة وظیفة إسناد یتم ال حتى هذا ، مسؤولیات
 تتطبق عامة شروط أوال :نوعان هي العامة الوظیفة لتقلد المرشح في توافرها الواجب الشروط

                                                            
المؤرخة  08تعدل و تتم التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  2008ماي  26التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  - 1

، المتعلقة بكیفیة تنظیم واجراء المسابقات واالختبارات المهنیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 2004اكتوبر  16في 
 2008الجزائر، 
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 من تختلف هي و الخاصة الشروط ثانیا و العامة، الوظائف في للتعیین یتقدم من كل على
  1المرشحین اختیار بطرق تتعلق هي و أخرى إلى وظیفة

  
 یترشح فیمن الشروط من مجموعة توافر بالضرورة مقید العامة للوظائف المرشح فإن بهذا

 من 75 المادة في الجزائري المشرع علیها نص قد و الدولة، وظائف من وظیفة أي لشغل
  2:يیل كما ع و، ق،أ،

 ":اآلتیة الشروط فیه تتوفر لم عمومیة وظیفة في كان أیا یوظف أن یمكن ال
 الجنسیة جزائري یكون أن 
 المدنیة بحقوقه متمتعا یكون أن 
 للوظیفة ممارساته و تتنافى مالحظات القضائیة سوابقه شهادة تحمل ال أن 
 الوطنیة الخدمة تجاه قانونیة وضعیة في یكون أن 
 المطلوبة المؤهالت كذا و الذهنیة و البدنیة القدرة و السن شروط فیه تتوافر أن 

.بها االلتحاق المراد بالوظیفة لاللتحاق
 المسؤولین أبناء و األقارب بتعیین قیامها بغرض صوریة شروط عن تعلن أال اإلدارة فعلى

 على حصولهم أو خبرتهم مدى إلى االلتفاف أو االهتمام دون النفوذ ذوي و الكبار،
 .العامة الوظیفة لشغل الالزمة العلمیة المؤهالت

 أكثر أو شخص على ینطبق بحیث المقاس، على توظیف شروط وضع بعدم كذلك تلتزم
 .المساواة بمبدأ یمس الذي األمر المرشحین بقیة دون بذواتهم معنیین

                                                            
 كلیة إداري، قانون تخصص الحقوق، في ماستر رسالة العمومیة، الوظیفة في اإلداري الفساد عاشوري، الحمید عبد -  1

 21، ص2014السیاسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة،  العلوم و الحقوق
 دیوان المهنة، أخالقیات و البشریة الموارد تسییر منظور من التحول و التطور بین العامة الوظیفة مقدم، سعید -، 2

 197ص 2010، الجزائر الجامعیة، المطبوعات
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 خاصة اإلداري الفساد صور جمیع أمام المجال فتح شانه من السابق السلوك اعتماد
 .التوظیف في الوساطة و المحسوبیة و كالمحاباة

 قادرة غیر فاسدة بعناصر یأتي أن شانه من التوظیف شروط في بالشفافیة االلتزام عدم إن
 اإلدارة أداء على سلبا ینعكس الذي األمر العامة الوظیفة مسؤولیات و واجبات أداء على

  .االقتصادیة و االجتماعیة و اإلداریة التنمیة مسار تراجع و العامة
  

  :الموظفین اختیار إجراءات و طرق مخالفة-د
 محدودیة لكن و العامة الوظیفة شغل في المرشحین جمیع في العامة الشروط جمیع تتوافر قد

 الطرق و األسالیب من مجموعة مراعاة العامة اإلدارة على یحتم المالیة المناصب عدد
 الموظفین اختیار طرق تختلف و ،)بالوظیفة أجدرهم و أكفئهم( المرشحین بین من لالختیار

 السلطات بها تتمتع التي االختیار حریة بمدى منها تعلق ما خاصة بینها فیما العمومیین
 1.العامة الوظیفة في التعیین في المختصة

 :العامة الوظیفة في للتعیین التالیة الطرق بأحد الجزائري المشرع یأخذ
 االختبارات أساس على المسابقة. 

 الموظفین أسالك لبعض بالنسبة الشهادات أساس على المسابقة. 

 علیه منصوصا متخصصا تكوینا تابعوا الذین المرشحین بین من المباشر التوظیف 
.المؤهلة التكوین مؤسسات لدى األساسیة القوانین في

  :الموظفین تعیین في الموضوعیة الشروط مخالفة -ثانیا

تدل   خطوة أول هو فیه، للعمل الحكومي الجهاز یقصدون الذین الموظفین بین التمییز إن
 و الكفاءة أساس على الجهاز هذا في التوظیف یتم أن یفترض ألنه اإلداري، الفسادعلى 

 .المساواة أساس على العامة وظائف لتولي المرشحین بین التنافس أسلوب یعتمد و التأهیل

                                                            
 ، المرجع السابق01ول رقم تعلیمة الوزیر األ  -  1
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 مبدأ و المساواة مبدأ :هما أساسیین مبدأین بحكمه العامة الوظیفة في التعیین فإن لهذا
  .العامة الوظائف تقلد في )االستحقاق( الجدارة

 قرینة عنها الخروج بالتالي و ثانیا، الجدارة مبدأ ثم أوال، المساواة مبدأ تفصیل یلي فیما و
  1.العامة الوظیفة وفساد انحراف على

  
 :العامة الوظیفة في المساواة مبدأ مخالفة-ا
 الفعالیة یضمن و العمومیة الوظیفة نظم یحكم الذي اإلطار التوظیف في المساواة مبدأ یعد

 و للحقوق تنظیم كل في الزاویة حجر یعتبر حیث تكوینها في تدخل التي الفرعیة األنظمة
 الدیمقراطیة معنى ینتفي بغیره الجسد، من الروح بمثابة الدیمقراطیة من فهو العامة الحریات
 2 ."للحریة مدلول كل وینهار
 نصت التي و الجزائر منها و الحدیثة الدول غالبیة في دستوریة بقیمة یتمتع المبدأ هذا أصبح
 المهام تقلد في المواطنین جمیع یتساوى ":یلي ما على 1996 دستور من 51 المادة علیه

  3"نالقانو یحددها التي الشروط غیر أخرى شروط أي دون الدولة في الوظائف و
 یخضع " منه 74 مادة في المساواة مبدأ على الجزائریة العامة الوظیفة قانون نص قد و

  "العمومیة بالوظائف االلتحاق في المساواة مبدأ إلى التوظیف
 كل مباشرة في الدولة أمام األفراد تساويمن خالل ماسبق یمكن تعریف مبدأ المساواة بأنه 

 أو األصل بسبب بینهم تمییز دون المساواة قدم على بعضهم مع تعاملهم في و وظائفها،
 تحمل و ممارستها و الحقوق اكتساب في االجتماعي المركز أو اللغة أو الدین أو الجنس

  .أدائها و االلتزامات

                                                            
 34-33عبد الجمید عاشوري ، المرجع السابق ،ص  -  1
 المطبوعات دیوان ،2 ط الجزائري، التشریع و المقارنة النظم في العامة الوظیفة في دراسة المعداوي، یوسفمحمد  - 2

 05، ص 1988الجزائر،  الجامعیة،
 76في الجریدة الرسمیة رقم  1996نوفمبر  28استفتاء  في علیه المصادق ش د ج ج دستور، من 51 المادة -  3
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 مبدأ بتطبیق إال تحقق ال فالعدالة شدید، ارتباطا الحریة و العدالة بمبدأ المساواة مبدأ یرتبط
 الركیزة هي المساواة ألن المساواة بدون للحریة وجود ال أنه كما المواطنین، بین المساواة

  األفراد بین الحریة لتحقیق األساسیة
  

 :التوظیف في االستحقاق و الجدارة بمبدأ االلتزام عدم-ب
 العامة المبادئ أهم من "االستحقاق بمبدأ" الجزائري المشرع سماه كما أو "الجدارة مبدأ  "

 الشؤون تسییر و إدارة و المسؤولیة تحمل على القادرة العناصر أفضل اختیار تكفل التي
 المؤهالت و الكفاءة و الصالحیة من یجعل ألنه المساواة، مبدأ عن أهمیة یقل ال فهو العامة
  1.العام الموظف لالختیار أساسا

  :المبدأ هذا لتطبیق توافرها الواجب الضمانات تحدید و مفهومه بتحدید سنقوم یلي فیما و
 :مفهوم مبدأ الجدارة - 1

 المواطنین أمام المتكافئة الفرص یتیح الذي النظام ذلك" :بأنه الجدارة مبدأ المعداوي عرف   
 أو السیاسیة المحسوبیة أساس على لیس و الصالحیة، أساس على العامة .الوظائف لتولي

 2 "االجتماعیة
 العتبارات استنادا العمومیین الموظفین تعیین یتم أن ینبغي ال فإنه المبدأ بهذا عمال   

 مبدأ هو أساس مبدأ من انطالقا إنما و سیاسیة أو شخصیة أو عائلیة عالقات أو إقلیمیة
 .االستحقاق و الجدارة

 الوظیفة تصبح بحیث الفرص تكافئ تحقیق إلى محالة ال سیؤدي المبدأ هذا تطبیق إن   
  .الشخصیة عالقته أو أصله أو نسبه عن النظر بغض لها أهل هو لمن حق العامة

  
                                                            

 بوقرة أحمد جامعة حالة دراسة – الجزائریة العمومیة بغدارات الموظفین كفاءة على العمومي التوظیف اثر سلوى، تیشات - 1
 34ص ، 2010بومرداس ،  جامعة التسییر، و التجاریة و االقتصادیة العلوم كلیة رسالة ماجستیر، ، بومرداس

 07 ص سابق، مرجع المعداوي، یوسف محمد -  2
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 :الجدارة مبدأ تطبیق ضمانات -2
 أنجع هو الشهادات أساس على أو االختبارات أساس على بنوعیه المسابقة نظام یعتبر   

 في الجزائري المشرع به أخذ الذي و الجدارة لمبدأ تجسیدا اإلطالق على األكثر و األسالیب
  .من ق أ و ع 80المادة  من الثانیة و األولى الفقرتین

  
 یأتي ال المحلیة الهیئات رؤساء أعضاء لتعیین أسلوب هو االنتخاب أسلوب أما       

 أخرى اعتبارات وفق ممثلیهم یختارون فاألفراد غالبا، اإلداریة القدرات و الكفاءات بأصحاب
 بإجراء یسمح ال فإنه المباشر التوظیف أسلوب إلى إضافة .موضوعیة بالضرورة لیست

  .الشخصیة قدراتهم إظهار و المرشحین بین منافسة
 وسیلة ألنها االستحقاق و الجدارة لمبدأ تجسیدا طرقال أكثر هي المسابقة نظام فإن بهذا    

 تأكد التي المعرفة أنواع من استوعبوه ما و العامة الوظائف لشغل المتقدمین مؤهالت لمراقبة
  .العامة الوظائف لشغل صالحیتهم

 عملیات في السابقین المبدأین تجاوز ما إذا أنه األخیر في إلیه التوصل یمكنه ما   
 نذیر یعتبر هذا فإن المحابات، و الوساطة و المحسوبیة أساس على االختیار تم و التوظیف

 یدرك كفاءته، و جدارته رغم العمل من یمنع الذي فالمواطن واحد، آن في خلل و خطر
 حتى و اإلداري بالنظام الثقة یفقد و اإلحباط و بالنظام یشعره مما لتمییز تعرض أنه حینها
  .للدولة السیاسي النظام

 إحساس أهمها مزایا عدة یحقق فإنه العامة الوظائف تولي في الجدارة بمبدأ األخذ فحین   
 یقوي الذي األمر الوظیفي، االستقرار و باألمن یشعره ما هذا و العدل و بالمساواة الموظف
 مما السواء على المواطن و اإلدارة خدمة في التفاني و إخالصه و الوظیفي والئه و انتمائه

  1.اإلداري الفساد ظاهرة تفشي من یقلل
                                                            

 43طوبال عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -  1



 الفصل األول                          اإلطار النظري للفساد اإلداري

 

58 
 

  
  الفرع الثاني

   العام الموظف بواجبات المرتبطة اإلداري الفساد مظاهر
  

 لحسن الموظف بها یقوم أن یجب التي األعباء مجموع العامة الوظیفة بواجبات نقصد   
 اإلدارة بموجبها تباشر التي الوسیلة و األداة العمومي الموظف یعتبر حیث بها العمل سیر

  .اإلداري الفساد تفشي مظاهر أهم من الوظیفة بواجبات اإلخالل یتعلق ذلك على و نشاطاتها
 االنحرافات منها أنواع عدة إلى العام الموظف بواجبات المرتبطة اإلداري الفساد مظاهر تقییم یمكن أنه إال

 مناط هما و سلوكیة انحرافات و تنظیمیة انحرافات هناك ذلك جانب إلى المالیة االنحرافات و الجنائیة
 :إلى الفرع هذا تقسیم سنتولى علیه و، الدراسة

  السلوكیة االنحرافات :ثانیا/  التنظیمیة االنحرافات :أوال
  

  :اإلنحرافات التنظیمیة: أوال
 األسرار إفشاء و الرؤساء وتعلیمات بأوامر، اإللتزام عدم من كل صورة في جاءت التي و

  .الوظیفي اإلهمال الوظیفیة و
  
  :)الرؤساء طاعة عدم( الرؤساء وتعلیمات بأوامر اإللتزام عدم )أ

 الرئاسیة اإلداریة السلطة من تصدر التي األوامر إلى المرؤوس امتثال: هنا بالطاعة یقصد
 بأداء متعلقة إداریة تراراق أو دوریة، كتب أو ت،رامنشو  أو تعمیمات، أو تعلیمات، شكل في

 .األنظمة و القوانین به ماتقتضي حدود وفي واجباته
 للعمل كاراإد وأكثر خدمة أقدم و العمل، عن األول المسؤول هو الرئیس أن باعتبار ذلك
  1.الهرمي التدرج أساس على یقوم الذي

                                                            
 الثقافة دار اإلداري، بالقانون مقارنة سةراد اإلسالمیة، الشریعة في وعالجه اإلداري الفساد ، معابرة محمد محمود - 1

 130، ص 2011، 1والتوزیع، االردن ، ط  للنشر
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 على العمومیة للوظیفة العام األساسي القانون من  52وفي هذا االساس نصت المادة    
 و زمالئه و رؤسائه مع عالقاته في احترام و بأدب التعامل الموظف على یجب" :أنه

 1." مرؤوسیه
  :الوظیفیة األسرار إفشاء) ب

 مهنته بمقتضى بها علم ممن صادر السر، صفة لها واقعة عن الكشف" :هو السر إفشاء    
 بمقتضى علیه اؤتمن سر على الغیر اطالع الجاني تعمد: "بأنه أیضا عرف وقد " قصد عن

  ."ذلك فیها له یجوز أو علیه، یجب التي األحوال غیر في عمله
 من 49 المادة خالل من الواجب هذا على ئريزاالج المشرع نص لقد الصدد هذا وفي   

 الوثائق حمایة على یسهر أن الموظف على" أنه على نصت العمومیة الوظیفة قانون
 أو المستندات أو الملفات، إتالف أو تحویل أو إخفاء كل یمنع أمنها، وعلى اإلداریة
 بالمتابعات المساس دون تأدیبیة، عقوبات إلى مرتكبیها ویتعرض اإلداریة، الوثائق

  ."ئیةزاالج
  :الوظیفي اإلهمال )ج

 بالقدر و وظیفته بحكم إلیه الموكولة بالواجبات القیام عن العام الموظف خيرات به ویقصد
 .الحذر و الحیطة من الواجب

 :اآلتیة بالطرق الوظیفة أداء في اإلهمال یتحقق و
 الوظیفة أعمال مباشرة في التهاون . 
 أعمال من علیه یجب ما أداء عن التقاعس أو خيراالت. 
 العادي الموظف یبدله الذي القدر بذل عن القعود. 
 الرسمیة المواعید عن بالتأخر أو قانوني، سبب بغیر و إذن دون العمل عن التغیب 

 .رسمي إذن دون فهراانص أو للعمل
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 العمل، أداء حسن تكفل التي الفنیة أو القانونیة القواعد اتباع الموظف مخالفة بسبب كله وهذا
 تواجد الهدف لیس موضوعي مزاالت هو ٕانماو  شكلیا مازاالت لیس المواعید بهذه الموظف مزافالت

 الفترة هذه خالل باختصاصه الموظف قیام األساسي الهدف وانما اإلدارة، جهة في الموظف
 ذلك في عیارام المعقول حدود في طاقته و جهده فیه فیبذل أمانة، و وسرعة، ونشاط، بدقة،

  1. العمل سیر لحسن الالزمة اإلدارة مصلحة
 على یجب" أنه على العمومیة للوظیفة األساسي القانون من 41 المادة علیها نصت ولقد

  2"تحیز وبدون أمانة بكل مهامه یمارس أن الموظف
  :السلوكیة  اإلنحرافات:ثانیا

 الشخصي بمسلكه وتتعلق الموظف یرتكبها التي اإلداریة المخالفات تلكالمقصود بها 
  .وتصرفه

  :الوظیفة  كرامة على المحافظة عدم )أ

 المساس شأنه من ما كل عن الموظف ابتعاد " الوظیفة مةراك على المحافظة بواجب یقصد
  .متهاراوك الوظیفة بشرف

 الموظف على یتعین " أنه على العمومیة للوظیفة األساسي القانون من 50 المادة نصت وقد
 نفس من 51 المادة ونصت ،" مهامه ممارسة إطار في اإلدارة ممتلكات على یحافظ أن

 أو شخصیة ضرااألغ حال، بأیة یستعمل أال الموظف على یجب أنه على " القانون
  3"  اإلدارة وسائل و تزاالتجهی و المحالت المصلحة، عن خارجة ضراألغ
  : السلطة إستعمال سوء ) ب

 عن مختلفة غایة لتحقیق اختصاصه بممارسة الموظف ابتغاء" :السلطة استعمال بسوء یقصد
   "القانون حددها التي تلك

                                                            
 167-166محمد محمود معابرة، المرجع السابق، ص  -  1
 41، المرجع السابق، المادة 06/03األمر  -  2
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 التي تلك عن مختلفة غایة تحقیق اختصاصه ممارسة من یهدف الموظفأو بمعنى آخر 
  .القانون حددها

 الفساد مظاهرظهر من م و أخالقي غیر سلوكا یعدوبالتالي فإن سوء إستعمال السلطة 
 من بالعدید اإلطاحة في سبباكما یعد أیضا العامة  الوظیفة في تفشت التي اإلداري

  .الحكومات
  :الوساطة و المحسوبیة )ج

 بتعیین المسؤولین بعض یقوم حیث الوظائف، في التعیینات أثناء تنتشر الظاهرة هذه
 بتوزیع مسؤولین قیام أو الصداقة أو بة،راالق أساس على العامة الوظائف في أشخاص

 ، محددة فیةراجغ مناطق أو معینة، فئات على العام المال من المبالغ أو العینیة، المساعدات
 .طائفیة أو إقلیمیة أو قبلیة أو نفسیة دوافع من ینطلق هذا و

 قدرته المجتمع فیفقد اإلجتماعیة، الثقافة في یتغلغل ألنه األخطر یعد الفساد من النوع وهذا
  .القویمة غیر و القویمة األخالقیات و النزیهة السلوكیات بین التمییز على

  
  الفرع الثالث

  باإلنحرافات الجنائیةمظاهر الفساد المرتبطة 

 رةو ص الجنائیة في من خالل هذا الشق سنحدد مظاهر الفساد اإلداري المرتبطة باإلنحرافات
  اإلختالس و التزویر، و الرشوة، من كل

  :الرشوة )أ
 ما على لیحمله سلطة صاحب أو لقاض، الشخص یعطیه ما" هي الفقه في الرشوة إنّ    
 ،رامدی ،راوزی كان سواء عامة بخدمة مكلف كل  السلطة صاحب حكم في یدخل و یرید

  1". غیرهم أو لجنة في عضو أو یراأج ، مستخدما ، عامال
                                                            

 النشر دار ،الحلول و األسباب الجدور في دراسة الجزائر، في الفساد معضلة ،مصطفى عبدو مرزوق، بن عنترة -  1
 95، ص 2009، الجزائر،  جیطلي
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 بأن إستغاللها أو بوظیفة، عامة بخدمة القائم أو العمومي، الموظف اتجار هي فالرشوة    

 اإلمتناع أو وظیفة أعمال من عمل ألداء بها، یعد أو عطیة على یحصل أو یقبل أو یطلب
 إذ ئم،راالج أنواع من نوعا وتشكل الفرد فراانح أنها أیضا تعرف بواجباته اإلخالل أو عنه

 خاصة، فائدة له یحقق نحو على استغاللها و بوظیفته العام الموظف اتجار على تنطوي
 .العدل و القیم نزامی في اختالل إلى یؤدي وهذا

 أو جعال اآلخر على أحدهما ضر یع شخصین، بین اتفاق بأنها الرشوة یعرف من وهناك   
  .مأموریته أو وظیفته في یدخل عمل عن اإلمتناع أو عمل ألداء فیقبلها ما فائدة

 الرشوة أحكام تنظیم أعاد قد أنه غیر العقوبات، قانون بموجب الرشوة ئريزاالج المشرع مر ج
 128 المادة األخیر هذا ألغى وقد مكافحته و الفساد من الوقایة قانون في أشكالها بمختلف

 العمومیة الصفقات مجال في بالرشوة المتعلقة المتمم، و المعدل العقوبات قانون من 1 مكرر
  1منه 27 المادة بموجب وذلك
 قیام العامة الوظیفة مجال في المالي و اإلداري الفساد إلى تؤدي التي الرشوة صور ومن    

 رشوة بدفع المباني و الجسور و الطرق و ت،راكالمطا المشروعات لتنفیذ المرشحة المؤسسات
 تسهیل أهمها ترابمبر  المشروعات هذه تنفیذ على تشرف التي اإلداریة الجهة لموظفي
 و المواصفات، على التأثیر محاولة و المطروح المشروع على الخاصة المؤسسات حصول
 الجودة مواصفات بعض من التنصل أو األسعار تضخیم ومحاولة بالمشروع، بالفوز الرغبة

 عدد یكون عندما المدعمة الحكومیة المساكن على الحصول محاولة أو التنفیذ، قید للمشروع
  .علیها للحصول المستحقین و المتقدمین بعدد مقارنة محدودا المساكن

  

                                                            
 شھادة لنیل مذكرة ،"الجزائر في العمومیة الصفقات مجال في المالي و اإلداري الفساد ظاھرة " وسیلة، بشیر بن - 1

، 2013، وزو تیزي معمري مولود جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة ، اإلداریة، األجراءات قانون فرع ماجستیر،
 61-60ص 
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  :التزویر ) ب

 یكون أن البد علیها العقاب و التزویر جریمة فلتحقیق العمدیة، ئمراالج من التزویر     
 ارتكب قد یكون وأن العام، بالقصد یسمى ما وهو للجریمة، قاصدا )العام الموظف( الفاعل
 وال الخاص، بالقصد یسمى ما وهو أجله، من زور فیما المزور المحرر استعمال بقصد الفعل

 الجنائي القصد توافر ومتى العام، القصد إلى استناد دون الخاص القصد قیام یتصور
  1.الجریمة ارتكاب على الباعث بنوع عبرة فال الخاص و العام بشرطیه

  
  :اإلختالس) ج

 ما إلى بالنظر الوطني االقتصاد على خطورة األعمال أكثر من العام المال اختالس یعد    
 وتحقیق العامة الحاجات تلبیة تستهدف التي المالیة الموارد من للكثیر استنزاف من تسببه
 كل من المال هذا حمایة في منه ورغبة األساس هذا وعلى المجاالت، مختلف في التنمیة
 له واقر" العام المال اختالس" الفعل هذا بتجریم الجزائري المشرع قام اعتداء أو انتهاك

  .وطبیعته تتناسب وعقوبات إجراءات
 وهي العمومیة السالمة حمایة إلى تهدف التي الجرائم اإلختالس قانونا أنه منویعرف     

 الفعل سوى لیس واالختالس االختالس، هو للسرقة المادي السرقة، فالركن فعل من تقترب
 حیازة في ودخوله علیه المجني حیازة من خروج المال هي ونتیجته الجریمة به تقوم الذي

  .آخر شخص
 ومكافحته الفساد من بالوقایة المتعلق القانون من 29 المادة في الجزئي المشرع نص ولقد  

 200.000 من وبغرامة سنوات 10 إلى سنتین من بالحبس یعاقب" أن على 01- 06
 وبدون عمدا یحتجز أو یبدد أو یتلف أو یختلس عمومي موظف كل دج 1.000.000 إلى
 أیة آخر كیان أو شخص لصالح أو لصالحه شرعي غیر نحو على یستعمل أو حق وجه
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 بها عهد قیمة ذات أخرى أشیاء أي أو خاصة أو عمومیة مالیة أوراق أو أموال أو ممتلكات
  1".بسببها أو وظائفه بحكم إلیه
 أوراقا أو أمواال اختلس عام موظف كل" أن على العقوبات قانون من 112 المادة تنص كما
  .المؤقتة الشاقة باألشغال یعاقب وظیفة بسبب حیازته في وجدت غیرها أو
  
  

  األول الفصــــــــل ةــــالصــــــــخ
  

  متفشیا بعدما كان العالم دول كل في توجد وسیاسیة واجتماعیة اقتصادیة ظاهرة الفساد إن
 عادة الحكم إلى الوصول یتم حیث الثالث العالم یدعونها واكان التي البلدان فيبصفة كبیرة 

 .مشروعة غیر بطرق
 الباحثة ذلك في وتقول والخاص، العام القطاعین بین التماس خطوط في عادة الفساد یحصل
 على ما تكلفة أو منفعة توزیع في سلطة عام مسؤول لدى كان كلما" اكرمان روز سوزان
 ".تتولد الرشوة حوافز فإن الخاص القطاع

 العالمي االقتصاد على العولمة نظام سیطرة بعد الفساد مفهوم في الفت تطور حصل ولقد
 وأصبحت والتسهیالت المئویة والنسب الكبرى العموالت باب في یدخل احترافیا الفساد وأصبح

 أو خجل دون بقبضها المعنیون ویجاهر )الحر االقتصاد( سمات من راسخة سمة اآلفات تلك
 .عادي أمر یعتبرونها كما حیاء،

 وقیادات قواعد له صارت قد یوم التي والمجتمعات المنظمات سائر یعم الذي الفساد أن كما
   ودولیة خارجیة نفوذ ومراكز قوى مع وآلیاته قنواته تشابكت كما ومحلیة، داخلیة تحتیة بنى و
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 الوسائل من كثیر فان وبالتالي المتبادلة، والمنافع المصالح یحكم والدعایة الحمایة له توفر
 ذاتها هي الفساد لمواجهة تعتمدها العربیة مجتمعاتنا تزال وال كانت التي واألجهزة واألسالیب

 1".فسدت قد

                                                            
 ، 2005اإلسكندریة، مصر الحدیث، الجامعي المكتب توأمة، ال تزامن والعولمة الفساد الكبیسي، حمید خضیر عامر -  1
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 المحدقة المخاطر أشكال مختلف مكافحة حتمیة یستوجب مدمرة، ثارآ ذات ظاهرة الفساد     

 الفساد و عامة الفساد مخاطر مواجهة بغرض و رادعة، قانونیة بنصوص عنه، والناجمة
 و حرمة من اإلداریة للوظیفة لما العمومي، الموظف استهتار و انحراف من خاصة اإلداري
 قانون في بالخصوص تضمنها جدیدة قانونیة نصوصا بغرفتیه البرلمان استحدث قد كرامة
 القوانین من یعد حیث مكافحته، و الفساد من بالوقایة المتعلق 2006الصادر سنة  06/01

 األخطار لمواجهة مرنة و فعالة آلیاتعن طریق  التنمیة خدمة إلى تسعى التي المستحدثة
 على تنعقد إداریة تدابیر عن عموما اآللیات تلك تخرج ال و العامة، المرافق سیر تعرقل التي

  .العمومي الموظف طرف من المرتكبة المخالفات و األخطاء نتیجة التأدیبیة المسؤولیة أساسها
منها ما  اإلداري الفساد مكافحةل آلیات قانونیة يالجزائر  عالمشر  سكر  ذلك إلى باإلضافة    

یتعلق  بآلیات الرقابة المالیة على األموال العمومیة ومنها مایتعلق بآلیات قمع الفساد المتمثلة 
  . في أجهزة إداریة متخصصة في مكافحة الفساد

آلیات الرقابة  إلى األول المبحث في تطرقنا اآللیات تلك إلیضاح محاولة و یلي فیما    
 أما ، لس المحاسبةل في المفتشیة العامة للمالیة ومجتي تتمثالمالیة على األموال العمومیة وال

الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي آللیات قمع الفساد والمتمثلة في  فتطرقنا الثاني المبحث
لمكافحة الفساد، وفي األخیر قمنا بتخصیص مطلب لدراسة میدانیة لجهاز الشرطة كجهاز من 

  1.الفساداألجهزة التي تساهم في مكافحة 
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  المبحث األول
  آلیات الرقابة المالیة على األموال العمومیة

  
 الفساد مكافحة في اإلداریة الرقابة هیئات عن أهمیة المالیة الرقابة أجهزة دور یقل ال   

 یقصد و مكافحته، یجب مالیا شقا األخیر لهذا أن بإعتبار خصوصا اإلداري والفساد عموما
 الكامل الكشف و المالیة التصرفات سالمة ضمان تستهدف التي الرقابة"  : المالیة بالرقابة

  1" النافذة والقواعد القوانین مع المالیة التصرفات مطابقة ومدى فات،رااإلنح عن
ومن هذا المنطلق سنحاول من خالل هذا المبحث دراسة أجهزة الرقابة المالیة بتقسیمه الى 

العامة للمالیة و المراقب المالي، في حین الشق الشق األول سنخصصه للمفتشیة : شقین
  .الثاني سنخصصه لمجلس المحاسبة كآلیة من آلیات الرقابة المالیة

  
  المطلب األول

  یة العامة للمالیة المفتش
  

الفرع االول نحدد فیه صالحیات المفتشیة وآثارها في مكافحة : سنقسم هذا المبحث الى فرعین
  .التطرق فیه الى قواعد سیرهاالفساد، ، أما الفرع الثاني سیتم 

  
  الفرع األول

  ياإلدار  الفساد مكافحة مجال في آثارها و المفتشیة صالحیات

 01/03/1980 في المؤرخ 80/53 رقم المرسوم بمقتضى للمالیة العامة المفتشیة إحداث تم
 المرسوم األمر بدایة في اختصاصها حدد قد و المالیة، لوزیر المباشرة السلطة تحت هو و
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 جدید من صالحیاتها تحدید و تنظیمها أعیدثم  22/02/1992 في المؤرخ 92/78 التنفیذي
 في المؤرخة 50:  رقم الرسمیة الجریدة في نشرت كلها تنفیذیة مراسیم ثالث بموجب

 من وسع والذي ، 08/272 رقم المرسوم بموجب صالحیاتها حددت حیث 07/09/2008
   .تدخلها مجال و للمالیة العامة المفتشیة صالحیات

 تنظیم یتضمن  الذي ،06/09/2008المؤرخ في  ، 08/273 رقم التنفیذي المرسوم وكذا
 یحدد الذي 274/ 08 رقم التنفیذي المرسوم كذا و للمالیة، العامة للمفتشیة المركزیة الهیاكل
 المشرع تنظیمها أعاد قد هذا صالحیاتها، و للمالیة العامة للمفتشیة الجهویة المفتشیات تنظیم
  1. 2010و  2009 سنة في أیضا

 صالحیات لها تسخر الرقابي، الطابع ذات المالیة بمهمتها العامة المفتشیة قیام لغرضو 
 ما هذا و الرقابیة، المهمة لهاته كأثر نتائج، الصالحیات لهاته یكون كما عملها،ل تسه قانونیة
  . توالیا سنذكره

 :صالحیات المفتشیة العامة للمالیة ::أوال 

 تلك نجد إذ اإلداري، الفساد مكافحة مجال في هام بدور للمالیة العامة المفتشیة تقوم
 الصالحیات هذه تتمثل و 08/272 التنفیدي المرسوم من 03 و 02 المواد في الصالحیات

  : في الرقابیة
 و الدولة، لمصالح المحاسبي و المالي، التسییر على للمالیة العامة المفتشیة رقابة مارست -

 المحاسبة لقواعد الخاضعة المؤسسات و األجهزة، و الهیئات كذا و الجماعات اإلقلیمیة،
 : على أیضا الرقابة تمارس و العمومیة،

  التجاري و الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسات . 
  الطابع ذات الهیئات كل كذا و العام للنظام التابعة االجتماعي الضمان هیئات 

 . العمومیة الهیئات أو الدولة مساعدة من تستفید التي الثقافي و اإلجتماعي
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 القانوني نظامها كان مهما أخرى عمومیة مؤسسة كل. 
 مهما الجمعیات أو الهیئات، جمعتها التي الموارد استعمال للمالیة العامة المفتشیة قبرات -

 من خصوصا العمومیة الهیبة تطلب والتي تضامنیة، حمالت بمناسبة القانونیة أنظمتها كانت
 . الریاضیة و الثقافیة و التربویة و العلمیة و اإلجتماعیة و اإلنسانیة القضایا دعم أجل

 من المالیة المساعدة من یستفید آخر، معنوي شخص كل على رقابتها تمارس أن یمكن و -
 أو قرض أو إعانة شكل في أو تساهمیة، بصفة عمومیة هیئة أو محلیة جماعة أو الدولة،

 1.تسبیق أو ضمان
وبخصوص تدخالت المفتشیة العامة للمالیة، أكد النص أنها متعلقة بتقییم أداء أنظمة    

االقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي، المیزانیة والتقییم 
 .والتدقیق وتقییم شروط تسییر واستغالل المصالح العمومیة من طرف المؤسسات االمتیازیة
ویمكن للمفتشیة العامة للمالیة أن تقوم أیضا بتقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة، وكذا 

 .النتائج المتعلقة بها
ومن أجل تنفیذ جمیع هذه األعمال، فإن المفتشیة العامة للمالیة تتدخل من خالل مهام     

الرقابة والتحقیق أو الخبرة، التي تقوم على إمكانیة مراقبة إبرام الصفقات والطلبات العمومیة 
 .وتنفیذها ودقة المحسابات وصدقها وانتظامها، حسبما أكد النص

اإلقلیمیة كما تخضع للرقابة شروط منح واستعمال المساعدات التي تقدمها الدولة و الجماعات 

 .هداف المتبعة والهیئات و المؤسسات العمومیة وتطابق النفقات المسددة مع األ
رض ــــــوتحدد عملیات الرقابة التي تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة في برنامج سنوي، یعد ویع

ویتم إعداد هذا البرنامج حسب األهداف . ر المالیة خالل الشهرین األولین من السنةعلى وزی
 .المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة والهیئات والمؤسسات المؤهلة

                                                            
ر، .المحدد لصالحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج 2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272رقم  التنفیدي المرسوم - 1
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 صـــغیر أنه یمكن القیام بعملیات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات، حسب الن    
ها ـــــخص معایناتـــــقریرا سنویا یتضمن حصیلة نشاطاتها وملكما تعد المفتشیة العامة للمالیة ت

 .الموالیة  واألجوبة المتعلقة وتسلمه إلى الوزیر المكلف بالمالیة خالل الثالثي األول من السنة
 يـــــــــة للمالیة بتنظیم جدید فـــــة العامها، فقد زودت المفتشیــــــــوفضال عن توسیع صالحیات    

 .ا المركزیة محددة بمرسوم تنفیذيهیاكله
ات، تضم ثالثة أصناف ـــــــویذكر أن المفتشیة العامة للمالیة التي یساعد رئیسها مدیران للدراس

، ووحدات عملیة وهیاكل )مراقبون عامون للمالیة(هیاكل عملیة للرقابة و التدقیق : من الهیاكل
 1.والتسییر للدراسات

ح خارجیة التي ـــــــــــــالمركزیة، تم تزوید المفتشیة العامة للمالیة بمصالوٕاضافة إلى هیاكلها     
  .حدد التنظیم الخاص بها وصالحیاتها في مرسوم آخر

 ا ـــــــهـــــــــع مقراتــــولإلشارة، فان هذه المصالح الخارجیة مهیكلة في شكل مفتشیات جهویة تق     
 ،تلمسان ، مستغانم ، تیزي وزو ،  عنابة ،قسنطینة ، سطیف ،  وهرانوالیات هي  10ب 

  .ورقلةو  األغواطسیدي بلعباس و 

  
  :الرقابیة للمالیة العامة المفتشیة مهام على المترتبة اآلثار: ثانیا
 الوحدات مسؤولوا یطلب قبة،راالم الهیئة محاسبة في هامة تتأخیرا أو تراثغ معاینة عند

 هذه تحیین بأعمال تأخیر دون القیام المعنیین، المسیرین من للمالیة العامة للمفتشیة العملیة
 . ترتیبها إعادة أو المحاسبة،

 العادي فحصها یجعل تاختالال أو تأخرات تعرف كونها أو المحاسبة هذه وجود عدم حالة وفي
 السلطة إلى یرسل قصور محضر ،هأعال الفقرة في المذكورون المسؤولون یحرر مستحیال،

 . المختصة الوصیة أو السلمیة
 المحاسبة إعداد بإعادة تأمر أن الوصیة أو السلمیة السلطة على األخیرة الحالة هذه وفي

 . االقتضاء عند خبرة إلى واللجوء تحیینها أو المقصودة
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 1. الصدد هذا في المتخذة ءاتراواإلج بالتدابیر للمالیة العامة المفتشیة إعالم ویجب
 السلطة فورا للمالیة العامة المفتشیة تعلم المهمة، خالل جسیم ضرر أو قصور معاینة وعند

 الهیئة أو المؤسسة مصالح لحمایة الضروریة التدابیر الحین في تتخذ حتى الوصیة أو السلمیة
  2.الصدد هذا في المتخذة بالتدابیر للمالیة العامة المفتشیة إعالم یجب حال أي وعلى قبة،راالم
  

  الثاني الفرع
   للمالیة العامة المفتشیة تجریها التي الرقابة سیر قواعد

 ویعرض یعد سنوي برنامج ،في للمالیة العامة للمفتشیة الرقابة عملیات تحدد أنه إلى بدایة نشیر
 األهداف حسب البرنامج هذا تحدید ویتم السنة، من األولین الشهرین خالل المالیة وزیر على

 . المؤهلة والمؤسسات الهیئات أو الحكومة أعضاء لطلبات وتبعا المحددة
 في المذكورة والجهات السلطات، من بطلب البرنامج خارج الرقابة بعملیات القیام یمكن أنه غیر

 .08/272 التنفیدي المرسوم من 13 المادة
 للمفتشیة المركزیة الهیاكل تنظیم المتضمن 08/273 رقم المرسوم بموجب المشرع أنشأ وقد هذا

  :وهي)  الرقابة مهمة لها أنیط هیئات ثالث للمالیة، العامة
  .للمالیة عامون قبونرام ویدیرها : والتقییم والتدقیق للرقابة العملیة الهیاكل- 1
  3.بعثات و مدیر ویدیرها عملیة وحدات وهي : تفتیش بعثة - 2
 المرسوم من 12 المادة 30  (عددهم و بالتفتیش مكلفون ویدیرها : الرقابة فرق و تفتیش فرق -3

08/273.(  

 : مهامهم أداء أثناء یلي بما ملزمون المفتشون ویكون هذا
 .قبتهارام تجري التي والهیئات ترااإلدا تسییر في تدخل كل تجنب -1
 .المهني السر على الظروف كل في المحافظة -2

                                                            
  .08/272من المرسوم التنفیدي  07المادة  - 1
  .08/272من المرسوم التنفیدي  09المادة  - 2
  .08/273من المرسوم التنفیدي  04المادة  - 3
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 .ثابتة وقائع على طلباتهم وتأسیس موضوعیة بكل بمهامهم القیام -3
 الذي للتسییر والسلبیة اإلیجابیة النواحي إلى اإلشارة مع معایناتهم عن كتابي تقریر تقدیم -4

  .قبتهرام تمت
 08/272 المرسوم من 14 المادة بینته فقد للمالیة العامة المفتشیة وعمل سیر كیفیة عن أما

  :كمایلي
 الفحوص وتكون ، الوثائق وعلى المكان عین في للمالیة العامة المفتشیة تدخالت تتم -

 . مسبق تبلیغ موضوع تراالخب أو التقییمات أو ساتراالد مهمات وتكون فجائیة، والتحقیقات
 یتم ال حتى والتحقیقات الفحوص، فجائیة على نص عندما ئريزاالج المشرع فعل ما حسنا و

 اإلداري تسیرها تعتري التي النقائص لتدارك العمومیة والمؤسسات ترالإلدا فرصة إعطاء
 .والمالي اإلداري الفساد صور مختلف بكشف یسمح ال بما المالیة تراالثغ تغطیة وكذا والمالي،

 أو تستعملها، التي المحالت كل إلى الدخول العملیة للوحدات یحق مهامها ممارسة إطار في و
 المهام إتمام من العملیة الوحداتهذه  ولتمكین. قبةراالم والهیئات والمصالح ترااإلدا تشغلها
  :یأتي بما القیام قبةراالم والهیئات المصالح مسؤولي على یتعین إلیها، الموكلة

 أو تراالتبری أو والوثائق الدفاتر كل على اطالعهم و بحوزتهم التي والقیم األموال تقدیم -
 . المطلوبة المستندات

 . المقدمة المعلومات طلبات على اإلجابة -
 القیام من التملص سلطتهم تحت الموضوعة األعوان وكذا المصالح لمسؤولي یمكن وال هذا

 السري الطابع أو المهني، السر أو السلمي الطریق مرابإحت محتجین أعاله، المذكورة بالمهام
 موضوع یكون أن یمكن أعاله المذكورة اإلطالع أو التقدیم لطلبات رفض وكل 1.للمستندات

  . المعني للعون السلمي الرئیس به یعلم إعذار
 للمفتشیة العملیة للوحدة المختص المسؤول یحرر اإلعذار، من أیام ثمانیة بعد الرد عدم وعند

                                                            
  .539العالي، مرجع سابق، صحاحة عبد  - 1
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 إلى المحضر ویرسل السلمي، رئیسه أو المعني العون ضد قصور محضر للمالیة، العامة
  1.ذلك متابعة علیها التي الوصیة أو السلمیة السلطة

 المالي التسییر حول تراالتقدی و المعاینات یبرز أساسي تقریر یعد الرقابة مهام انتهاء عن و
 هذا یتضمن عامة، بصفة التسییر فاعلیة حول وكذا قبةراالم الهیئة أو للمؤسسة والمحاسبي

 المؤسسات نتائج وكذا تسییر و تنظیم تحسن أن شانها من التي التدابیر حاترااقت التقریر
 . قبةراالم والهیئات

 التي التنظیمیة و التشریعیة األحكام بتحسین كفیل حرااقت كل أیضا التقریر یتضمن أن یمكن و
 2.یحكمها

 شهرین أقصاه أجل ولهم التقریر بهذا وصایته وكذا قبةراالم الهیئة أو المؤسسة مسیر یبلغ و
  .التقاریر هذا تحتویها التي والمالحظات المعاینات على لإلجابة

 من بالرغم أنه إلى األخیر في نصل للمالیة، العامة للمفتشیة ستناراد خالل من و سبق مما
 أو التأثیر، آلیات من آلیة أو وسیلة أي من مجردة أنها إال الحقة، و خارجیة رقابیة هیئة كونها

 كما ئي،زاج وصف ذات وقائع اكتشاف حالة في العدالة إلى الملف إحالة أو كالتأشیر الضغط
 التقاریر إصدار تتعدى وال تتجاوز ال رقابتها نتائج ألن المالي، و اإلداري الفساد ئمراج حالة في

 السلطة إذ للرقابة، الخاضعة للهیئات الملزمة غیر والتوجیهات التدابیر حرااقت تتضمن التي
 و ءاترااإلج اتخاذ سلطة سواها دون وحدها لها یعود قبراالم للكیان الوصیة أو السلمیة
 ال الهیئات من الكثیر هناك، بل أكثر من هذا فإن لها المبلغ التقریر أثارها التي الالزمة التدابیر
 رئاسة في تتمثل وهي رقابة ألي تخضع ال نقل لم إن للمالیة العامة المفتشیة لرقابة تخضع

  .كراسونط مثل االقتصادیة العمومیة المؤسسات وبعض الوطني، الدفاع رةزاو  الجمهوریة،
  

                                                            
  .08/272من المرسوم التنفیدي  19المادة  -  1
  .08/272من المرسوم التنفیدي  21المادة  -  2
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  المطلب الثاني
  مجلس المحاسبة

 بناءها ضمن تكون أن تقتضي التي و الحدیثة الدولة تحكم التي األساسیة المبادئ من
 أنظمة و أشكال یأخذ و مختلفة، تسمیات علیه تطلق المالیة، للرقابة أعلى زجها المؤسساتي

 النموذج نموذجین، یوجد الدول في الموجودة المالیة، الرقابة أنظمة ضراباستع و متعددة قانونیة
 ملحق للحسابات أعلى بجهاز فیه المالیة الرقابة جهاز یتمثل و األنجلوسكسوني هو لو األ

 النموذج أما ،1قضائي جهاز یعتبر ال و اإلداریة، الرقابة دور یؤدي الذي و التشریعیة، بالسلطة
 محكمة یسمى أعلى جهاز فیها المالیة الرقابة وظیفة یتولى حیث فرنسا في فیطبق الثاني

 یمارس و القضائیة، و التنفیذیة السلطة عن وسیره تنظیمه في مستقل جهاز هو و الحسابات
 و المحاسبة مجلس هو و وحید جهاز عرف ئرزاالج في و إداریة، و قضائیة طبیعة ذات رقابة
وهو ماسنفصله في هذا المطلب بتقسیمه الى  . البعدیة المالیة للرقابة دستوریة هیئة یمثل الذي

لإلیطار القانوني لمجلس المحاسبة في حین سنخصص الفرع فرعین، الفرع األول سنخصصه 
  .للرقابة القضائیة والرقابة االداریة لمجلس المحاسبةالثاني 

  الفرع األول
  القانوني لمجلس المحاسبةاإلطار 

 ثاني بموجب أنشئت دستوریة هیئة بصفته وتطوره المجلس نشأة من كل الصدد هذا في سنتناول
 إلى سنتعرض كما میزها، وما بمرحلة مرحلة سنتناولها عدیدة محطات له كان وبالتالي الدساتیر

 فالطبیعة بینهما فیما یتداخالن نراالعنص كون الهیكلي تنظیمه وكذا القانونیة المجلس طبیعة
 وظیفة وطبیعة تتماشى التنظیم وطبیعة تشكیله، و المجلس تنظیم من علیها الوقوف یمكن

  2. المجلس
                                                            

  .459،ص  2013سنة  الجزائر، ج،.م.د ، العامة المالیة اقتصادیات ، محرزي عباس محمد-  1
مذكرة تخرج ماستر في الحقوق، ،العمومیةجمال،آلیات مكافحة الفساد في الوظیفة  سایح، محمد رحال عیسى بن- 2

  .85، ص 2017جامعة عین تموشنت، الجزائر، 
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  :التطور و النشأة: أوال

 أن هو رقابي، جهاز باعتباره المحاسبة مجلس نشأة حول إبداؤها یمكن مالحظة أول لعل
  المالیة رةزالو  تابعة كانت 1976 غایة إلى اإلستقالل منذ ئرزاالج في المالیة الرقابة وظیفة
 جهة، من المحاسبة مجلس إنشاء كرس الذي ئریة،زاالج للجمهوریة الثاني الدستور صدور تاریخ

 للرقابة العلیا و الجدیدة المؤسسة باعتباره أخرى، جهة من متنوعة صالحیات له وضع و
 بجمیع خاصة الرقابة هذه وتكون 190 المادة بموجب ذلك وكان العمومیة، لألموال البعدیة
 كیةااإلشتر  والمؤسسات الجهویة و المحلیة والمجموعات الحزب و للدولة العمومیة النفقات
  1.بأنواعها

 شاملة رقابة لممارسة اإلداري و القضائي اإلختصاص أعطى الذي :80/05القانون  مرحلة -
 منها تستفید أو العمومیة األموال تسیر التي والهیئات والمؤسسات فقراالم و الجماعات على
 تحت المحاسبة مجلس یوضع أنه على 03 المادة تنص حیث القانوني، وضعها یكن مهما

 و لدولةل مالیة قبةرابم مكلفة إداریة و قضائیة، هیئة هو و الجمهوریة لرئیس العلیا السلطة
  2.أنواعها بجمیع كیةرااإلشت والمؤسسات المحلیة المجموعات و المنتجة المؤسسات

 صدور بعد مباشرة جاء القانون هذا بأن الصدد هذا في نشیر،: 90/32القانون  مرحلة-
فكان حتما  1976الذي تضمن عدة أحكام تختلف جذریا عن تلك التي تضمنها دستور  دستور

، حیث أعاد النظر بصفة 3مع ماجاء في الدستور الجدید  90/32تتماشى أحكام القانون  أن
قبته المؤسسات العمومیة و راالمجلس وحصر مجال تدخله، حیث استثنى من م معمقة في رقابة

الصناعي و التجاري وجرده من صالحیاته القضائیة وأصبح هیئة  فق العمومیة ذات الطابعراالم
  .صفة القاضي إداریة دون أي أثر قانوني كما فقد أعضاؤه

                                                            
، ص 2016سنة  الجزائر، هومه، دار والحریة، السلطة بین الجزائري الدستور في المحاسبة مجلس بلدونین، أحمد -  1

59.  
  .1980، 10ر ، العدد .المحاسبة، ج، المتعلق بممارسة وظیفة مجلس  01/03/1980المؤرخ في  80/05قانون  - 2
  .69 ص السابق، المرجع بلدونین، أحمد - 3
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 هیئة منه جعل و دوره رفع و المحاسبة، مجلس مكانة أعاد الذي: 95/20القانون  مرحلة -
قضائیة و إداریة، كما وسع مجال اختصاصه لیشمل رقابة كل األموال العمومیة مهما كان 

  1.هذه األموال أو المستفیدین منها الوضع القانوني لمسیري

 منه انتزعت التي القضائیة لصالحیاته المحاسبة مجلس استرجاع هو القانون هذا یمیز ما و
 اللجوء دون ءاتزاالج توقیع سلطة المجلس لهذا خول الذي األمر ، 90/32 بموجب القانون

 أكثر وضمان المحاسبة مجلس لعمل شفافیة و حركیة أكثر إعطاء أجل من و القضاء، إلى
 اختصاص ذات غرف في المجلس هذا تنظیم على القانون هذا نص الرقابة لوظیفة فعالیة
 المحلیة، الجماعات قبرات إقلیمي اختصاص ذات غرف و عمومیة، قطاعات قبرات وطني
  .فروع إلى الغرف تقسم أن ویمكن

 مكافحة في المحاسبة مجلس دور بتفعیل خالله من المشرع قام قد و: 10/02مرحلة قانون  -
  :المحاسبة مجلس أصبح حیث 2الرقابیة صالحیاته توسیع خالل من الفساد

 في تدخل التي الهیئات طرف من العمومیة واألموال المالیة الموارد استعمال شروط في یدقق -
 التنظیمات و للقوانین والمحاسبیة المالیة عملیاتها مطابقة من یتأكد كما اختصاصه، إطار

  . بها المعمول
  . شرعیة الغیر أو قانونیة الغیر والممارسات الغش أشكال جمیع ومكافحة الوقایة في یساهم -
 عمومیة، طبیعة ذات هیئة باعتباره ئرزاالج بنك على رقابة أي المحاسبة مجلس یمارس ال -

  . 95/20 القانون في الحال علیه كانما عكس

 الغش أشكال كل ومكافحة العمومیة واألمالك األموال حمایة آلیات المحاسبة مجلس یدعم -
  .لرقابته الخاضعة العمومیة الهیئات بمصالح أو العمومیة، بالخزینة والضرر

                                                            
  48ر العدد .، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج1995جویلیة  17، المؤرخ في  95/20األمر  -  1
ر، .، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج 95/20المعدل والمتمم لألمر  2010أوت  26المؤرخ في  10/02األمر رقم  -  2

  50العدد 
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 من جو في جاء حیث :16/01بموجب القانون  2016في عام  1996تعدیل دستور  -
"  :جملة إضافة خالل من المشرع كرااستد وكان العمومي، القطاع مست التي المالیة الفضائح
 رقابة هدف التعدیل هذا في المشرع ربط كما ،" للدولة التابعة التجاریة األموال رؤوس وكذلك
  .العمومیة األموال تسییر في والشفافیة شد،راال الحكم تطویر في المساهمة في المحاسبة مجلس

  :تنظیمه و للمجلس القانونیة الطبیعة: ثانیا
  :للمجلس القانونیة الطبیعة -1

 یتمثل و اإلداریة، القضائیة الجهات ضمن هیئة أي لتصنیف أساسیین شرطین الفقهاء تبنى
 تهاراراق تخضع أن هو الثاني الشرط و قضائیة، بصالحیات الهیئة تلك تمتع في األول الشرط

 مجلس یعتبر فهو التصور هذا من وانطالقا الدولة، مجلس أمام بالنقض الطعن أو لالستئناف
 بالنسبة هذا العمومیة، المحاسبة قواعد تطبق لكونها متخصصة إداریة قضائیة كهیئة المحاسبة

  1.المقارن للقانون
 :بأنها المتخصصة اإلداریة القضائیة الهیئات بعلي الصغیر محمد األستاذ عرف لقد و
 ،"  واداریة قضائیة باختصاصات عادة تتمتع القضائیة السلطة خارج قائمة هیئات و جهات" 
 هیئة هو أخرى بعبارة أو قضائي طابع ذات عمومیة هیئة هو المحاسبة مجلس فإن هكذا و

  2.القانون بحكم خاصة أو عادیة غیر قضائیة
 باختصاصات تتمتع هیئة یعتبر الذي و المحاسبة، مجلس على تماما التعریف هذا ینطبق و

 تتمتع مؤسسة المحاسبة مجلس"  95/20من األمر  03 المادة وافقته ما إداریة وهذا قضائیة و
  " . إلیه الموكلة المهمة في قضائي و ، إداري باختصاص

من قانون  27الى  06 من المواد وتقرها تؤكدها اإلختصاص في اإلزدواجیة الطبیعة هذه
 ممارسة في القضائیة الخاصیة أما المالي، المجال في رقابیة إداریة كجهة وهذا 95/20

                                                            
 القانون في ماجستیر رسالة ،" اإلداریة المؤسسات على الرقابة في ودوره نظامه المحاسبة مجلس " ، أمجوج نوار - 1

  .45، ص 2007 قسنطینة ، الحقوق كلیة ، واإلداریة السیاسیة المؤسسات فرع العام
  .236، ص 2008الجزائر،  ، 2 ط ، ج.م.د اإلداري، اختصاص تنظیم اإلداریة المنازعات قانون خلوفي، رشید-  2
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  : خصوصا یدعمها الصالحیات
 ضبط، كتابة عامة، نیابة قضاة،: مستواه على نجد فمثال المحاسبة، لمجلس العام التنظیم -

  . فروع ورؤساء غرف، رؤساء
 في اإلنضباط قبةراوم جعتهاراوم العمومیین المحاسبین حسابات تقدیم مجال في ورد ما -

  . قضائیة ءاتزاج بتوقیع معایناته بعد المحاسبة مجلس فیقوم والمالیة، نیةالمیزا تسییر مجال
 لمجلس القضائیة الصالحیات ضمن تدخل التي المصطلحات لبعض المشرع استعمال -

 نجد كأن العادي، القضائي للجهاز موازي قضائي جهاز أمام بأننا لنا توحي التي و المحاسبة
"  التشكیلة جلسة"  ومصطلح ئیاراإج قضائیا مصطلحا یعد الذي " التحري"  مصطلح مثال

  1" الطعن موضوع ارالقر  تبلیغ"  " اإلستئناف" "  الحكم إصدار"  ومصطلح
 تقول كأن بعدها، وما 102 المادة من المحاسبة مجلس تار راق في الطعن طرق بخصوص أما

 من واحد شهر أقصاه أجل في لإلستئناف قابلة المحاسبة مجلس تراراق تكون"   107/1المادة 
 من الصادرة المحاسبة مجلس تراراق تكون 110/1والمادة  " الطعن موضوع ارر الق تبلیغ تاریخ

  " . اإلداریة و المدنیة ءاترااإلج لقانون طبقا بالنقض للطعن قابلة مجتمعة الغرف كل تشكیلة
  :المجلس تنظیم -2

 ذات غرف و ثمانیة وعددها وطني إختصاص ذات غرف شكــل في المحاسبــة مجلــس ینتظم
 و . والمالیة المیزانیة تسییر مجال في اإلنضباط غرفة و تسعة عددها و إقلیمي إختصاص

 یسندو  ، للرئیس نائب ذلك في یساعده و الجمهوریة رئیس یعینه رئیس المجلــس رئاســة یتولــى
، كما یضم أیضا مساعدون نظار یساعده و عام لناظر المحاسبة مجلس في العامة النیابة دور

  .ضبط كتاب یساعده رئیسي ضبط لكاتب تسند ضبط كتابة المحاسبة مجلس
  
 المالي والتسییر الحسابات رقابة الوطني االختصاص ذات الغرف تتولــى :الوطنیـــة الغــرف-أ

                                                            
  .96- 95ص  السابق، المرجع بلدونین، أحمد -  1



اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد                      الفصل الثاني      

 

80 
 

 تتلقى التي تلك أو ما لوزارة التابعة نوعها كان مهما العمومیة والمرافق الهیئات رقابة و للوزارات
 .اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات رقابة كذا و حسابها في المسجلة اإلعانات

 
 اإلقلیمي الجماعات مالیة رقابة اإلقلیمي االختصاص ذات الغرف تتولـــى :اإلقلیمیــــة لغــرفا-ب
 و حسابات تراقب أن یمكنها كما. اإلقلیمي اختصاصها لمجال التابعة) والبلدیات الوالیات(

 1.اإلقلیمیة الجماعات من إعانات تتلقى التي العمومیة الهیئات تسییر
 

 تسییر مجال في االنضباط غرفة تختص :والمالیة المیزانیة تسییر مجال في االنضباط غرفــة-ج
 المسیرون یرتكبها التي المخالفات أو األخطاء ضد والجزاء الحكم إصدار في والمالیة المیزانیة

 .العمومیة الهیئات بأمالك أو العمومیة بالخزینة أكیدا ضرار ألحقوا الذین واألعوان العمومیون
 

 علیها یشرف فیه، العامة النیابة دور تتولى عامة نظارة المحاسبة مجلس :العــامـــة النظــارة-د
 المحاسبة لمجلس القضائیة الصالحیات متابعة في مهمتها تتمثل و نظار، یساعده و عام ناظر

 .المؤسسة داخل بها المعمول التنظیمات و للقوانین السلیم التطبیق على السهر و
 

 ضبط كاتب رئاستها یتولى ضبــط كتابة على المحاسبة مجلس یشتمل :الرئیسیة الضبط كتابة-ه
 المحاسبة مجلس جلسات تحضیر و جهة من المجلس قضایا تسجیل و بإستالم یكلف رئیسي

  .أخرى جهة من مجتمعة الغرف كل تشكیلة في المجتمع
 

 

                                                            
، یحدد مجاالت تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها الى 1996ینایر  16من القرار المؤرخ في  02المادة -1

  ..27، ص 6فروع، ج،ر العدد 
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 مكتب التقاریر، و البرامج لجنة المحاسبـة مجلس رئیــس لــدى ینشـــا :العامیـن المقرریــن مكتب-و
 لمشروع بالتحضیـر المرتبطة باألشغال التوالي علـى یكلفون) ثالثة عددهم( العامین للمقررین
 والمشروع المیزانیة ضبط لقانون للمشروع التمهیدي التقییمي التقریر مشروع و السنـوي التقریر

 .حصیلته و المحاسبة لمجلس السنوي للبرنامج التمهیدي
 

 شكل على الدعم هیاكل بمساعدة المحاسبة مجلس یعمل أخیـــرا :المصالح اإلداریة والتقنیــة-ي
 رئیس سلطة تحت بینها والتنسیق ومتابعتها تنشیطها العام األمین یتولى إداریة و تقنیة أقسام

 .المحاسبة مجلس
 

  الفرع الثاني
  الرقابة القضائیة والرقابة اإلداریة لمجلس المحاسبة

  
 :الرقابة القضائیة للمجلس: أوال

 من كل وتشمل العادي، القضاء في مألوف هو وما تتشابه صالحیات للمجلس یكون بموجبها
 في االنضباط مجال وكذا بالصرف واآلمرین العمومیین المحاسبین طرف من الحسابات تقدیم

  1. المالیة و نیةزاالمی تسییر
 :مراجعتها و الحسابات تقدیم -1

 لها ایداع من الحسابات تقدیم على ینطوي الذي المحاسبة، لمجلس اإلختصاص هذا بخصوص
 الذي جعتهاامر  على زیادة بالصرف، ریناآلم طرف من تقدیمها إلى العمومیین المحاسبین من

  .علیها الحكم و بالمعاینة یكون
 العمومیة المحاسبة لقواعد الخاضعة الهیئات جمیع ئريزاالج المشرع ألزم لقد: الحسابات تقدیم -

 فئتین، إلى اإللزام هذا وینصرف مالیة سنة كل نهایة مع المحاسبة مجلس إلى حساباتها بتقدیم
 على یتعین"  95/20القانون  من 60/1المادة  نص العمومیون حسب المحاسبون هم األولى

                                                            
  .سابق، مرجع 95/20من المرسوم التنفیدي  65الى  62المواد من  -  1
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 ما أ ،"  المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدى التسییر  عن حسابه یودع أن عمومي محاسب كل
 القانون نفس من 63 المادة بموجب وهذا بالصرف األمرین صفة یكتسبون الذین هم الثانیة الفئة

 تقدیم األمر، هذا من 07 المادة في المذكورة الهیئات في بالصرف اآلمرین على یتعین"  بقولها
  ".  التنظیم طریق عن المحددة واآلجال الكیفیات حسب المحاسبة مجلس إلى اإلداریة حساباتهم

 بعملیات للقیام قانونا یعین شخص كل عمومیا محاسبا یعد": ویعرف المحاسب العمومي
 أو القیم أو السندات أو األموال، سةراح ضمان ، العمومیة النفقات ودفع داتااإلیر  تحصیل
 1." والممتلكات والقیم والسندات األموال تداول،  حفظها و بها المكلف المواد أو األشیاء

 اآلجال بیان التنظیم إلى أحالت الذكر السابقة 60 المادةأما عن آجال ایداع الحسابات ف -
" تنص  02نجد المادة  96/56إلى المرسوم التنفیدي  وبالرجوع الحسابات، هذه تقدیم وطریقة

 مختلف و المحلیة، الدولة والجماعات لمصالح التابعین العمومیین المحاسبین على یجب
 التسییر حسابات یودع أن العمومیة المحاسبة لقواعد الخاضعة العمومیة الهیئات و المؤسسات

 نیةزاللمی الموالیة السنة من یونیو 30 أقصاه أجل في المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدى
  2".المقفلة

 له مخول إداري مسؤول كل هو بالصرف العمومي، أما عن اآلمر هذا فیما یخص المحاسب
 یتعلق فیما ولكن العمومیة، نیةزاالمی في إلیها مشار عملیات تنفیذ إمكانیة القانون طرف من

 . فقط اإلداري بالشق
 كونهم إلى إضافة والذین ت،رااإلدا لمختلف التابعین العمومیون األعوان هم بالصرف واآلمرون
  . المالي المجال في تراراالق اتخاذ على القدرة یمنحهم خاص بنظام یتمتعون موظفین

 بتحصیله واألمر وتصفیته عمومیة، لهیئة دین إلثبات مؤهل شخص كل بأنه بالصرف اآلمرف

                                                            
  .1990،  السنة 33ر العدد .المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج 90/21من القانون  33المادة  -  1
الذي یحدد انتقالیا االحكام المتعلقة  1996جانفي  22المؤرخ في  96/56من المرسوم التنفیدي رقم  02المادة  - 2

  .1996، سنة 06ر العدد .بتقدیم الحسابات، ج
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  1. بدفعه األمر و تصفیته و الهیئة هذه على دین وإلنشاء
 كتابة لدى للتسییر حسابه إیداع عمومي محاسب كل على یتعینمن خالل كل هذا نستنتج أنه 

 عند المجلس منه یطلبها قد التي الثبوتیة الوثائق بكل اإلحتفاظ و المحاسبة لمجلس الضبط
 .اإلقتضاء

 بنفس اإلداریة حساباتهم إیداع العمومیة للهیئات التابعین بالصرف اآلمرین على یتعین كما
 لمجلس یمكن الثبوتیة، الوثائق إرسال عدم أو الحسابات إیداع في تأخیر حالة في األشكال
 و. المقصرین بالصرف اآلمرین أو العمومیین المحاسبین حق في غرامات إصدار المحاسبة

  . لهــم یحددها التي اآلجال في حساباتهم بإیداع أوامر حقهم في یصدر أن یمكنه
  
 والنفقات اإلیرادات لعملیات المادیة بالصحة یتعلق قضائیا عمال تعـد: مراجعة الحسابات-

 التنظیمات و القوانین مع تطابقها ومدى العمومیین المحاسبین حسابات في المسجلة
  .بها المعمول

  : والمالیة المیزانیة تسییر مجال في اإلنضباط رقابة -2

 وتصدر والمالیة المیزانیة مجال في اإلنضباط قواعد احترام مدى من خاللها من التحقق یتم
 الذین العمومیة الهیئات أو المرافق أو المؤسسـات أعوان أو مسئولي حق في غرامات إثرها على

  .عمومیة بهیئة أو العمومیة بالخزینة ضررا تلحق مخالفـة أو خطأ ارتكبـوا
 یخضع العامة نیةزاالمی تسییر مجال في االنضباط قواعد رقابةفالمشرع الجزائري نص على أن 

 و الدولة مصالح في المتمثلة العمومیة الهیئات أو المؤسسات في عون أو مسؤول كل لها
 قواعد علیها تسري التي أنواعها، باختالف العمومیة والهیئات المؤسسات اإلقلیمیة، الجماعات
  . العمومیة المحاسبة

 التجاري و الصناعي الطابع ذات العمومیة فقراالم من كل الرقابة من النوع لهذا یخضع كما

                                                            
  15مرجع سابق، ص شویخي سامیة،  -  1
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 أو أموالها تكون والتي مالیا، أو تجاریا نشاطا تمارس التي العمومیة والهیئات والمؤسسات
  . مالیة طبیعة ذات أموالها رؤوس أو مواردها

  
  للمجلسالرقابة اإلداریة : ثانیا

 األخرى اإلداریة الهیئات غرار على رقابیة وظیفة تمارس إداریة هیئة بصفته المجلس یمارسها
 على المشرف دور فیلعب مالحظاته، و توصیاته خالل من التسییر نوعیة في مجال وهذا

 في رقابیة شمولیة من له لما استشاریة هیئة المجلس یمثل المالي كما تسییرها في الهیئات
  1. المالي المجال

  :التسییر نوعیة رقابة -1

 الخاضعة والمؤسسات الهیئات على المحاسبة مجلس یمارسها التي التسییر نوعیة رقابة تتمثل
 المادیة والوسائل للموارد تسییرها ومدى استعمالها في والمصالح الهیئات هاته تقییم في له

 والتدقیق الرقابة آلیات وجود مدى من المجال هذا في المجلس یتأّكد كما العمومیة، واألموال
 والحمایة الرقابة آلیات لتدعیم ذلك بخصوص توصیات تقدیم إلى به یؤدي الذي األمر الداخلي،
  .العمومیة والممتلكات العام للمال األمثل والتسییر

 منحتها التي المالیة والمساعدات اإلعانات واستعمال منح شروط المحاسبة مجلس یراقب كما
 من النوع هذا كذلك لرقابته، الخاضعة العمومیة والهیئات والمرافق اإلقلیمیة والجماعات الدولة
 ومطابقة المساعدات هذه لمنح المطلوبة الشروط توفر مدى من التأكد إلى یهدف الرقابة

  . أجلها من منحت التي الغایات مع استعمالها
  
  :العمومیة والسیاسات البرامج و المشاریع تقییم  -2

 و النشاطات فعالیة تقییم في والمالي اإلقتصادي الصعید على المحاسبة مجلس یشارك حیث

                                                            
  102-101أحمد بلدونین، مرجع سابق ، ص  -  1
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 أهداف تحقیق بغرض العمومیة السلطات طرف من المتخذة اإلجراءات و والبرامج المخططات
 المرافق أو الدولة مؤسسات مباشرة غیر أو مباشرة بصفة بها تقوم التي و وطنیة منفعة ذات

  .لرقابته الخاضعة العمومیة
 أو القضائي الطابع ذات سواء الرقابیة، مهامه في المجلس لدور استكماال یعتبر النشاط هذا

 ذات العمومیة األموال على البعدیة للرقابة علیا كهیئة ینصبه مما سلفا، فصلنا كما اإلداري
  1.واسعة شمولیة طبیعة

  
 
  

  المبحث الثاني
  المسخرة لمكافحة الفساد اإلدارياألجهزة اإلداریة 

  
 على المساعدة و الدولة مؤسسات في الثقة تعزیز إلى الفساد مكافحة أجل من الجزائر عمدت

 ذات الرقابیة المؤسسات من الكثیر دور تفعیل و بإنشاء بفاعلیة، العمومیة الموارد استعمال
 هذه دور یتجلى حیث منه، الوقایة و الفساد مكافحة على تعمل التي يوقائ و إداري طابع

 خالل من الفساد، لمكافحة القمعیة و یةالوقائ التدابیر دعم في العامة المؤسسات و ةاألجهز 
 على الحفاظ و الشفافیة تعزیز و األداء تحسین على العامة المؤسسات و المرافق مساعدة

  .المصداقیة
 و الفساد للوقایة الوطنیة ةالهیئ" نجد الفساد تكافح التي ةالوقائی اإلداریة تالهیئا بین من

 الدیوان" هو و ردعي و قمعي طابع ذات ثانیة ةهیئ باستحداث عالمشر  قام ذلك بعد ثم مكافحته
 بصالحیات يالوقائ ةالهیئ دور یتمم و لیكمل األخیر هذا یأتي حیث" الفساد لقمع يالمركز 

                                                            
  .، مرجع سابق 95/20من األمر  72المادة  -  1
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 و المكافحة ثم أوال الوقایة على أساسا تبنى التي و الفساد مواجهة ةدائر  لتكتمل قمعیة و ردعیة
  1.الفساد مكافحة آلیات تعزیز وجوب تضمنت التي و ثانیا الرد
 و الفساد لمكافحة الوطنیة الهیئة دراسة إلى سنتطرق المبحث هذا بحیثیات اإلحاطة أجل من

إلى  الثاني المطلب فيثم سنحاول التطرق  األول المطلب في الفساد لقمع يالمركز  الدیوان
  .دراسة میدانیة لجهاز الشرطة كأداة لمكافحة الفساد اإلداري 

  
  

  المطلب األول
  الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي لمكافحة الفساد

في هذا المطلب سنحاول دراسة  كل من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد عن طریق التطرق 
الى النظام القانوني لها أوال ثم اختصاصاتها و تقییم دورها من خالل الفرع االول من هذا 

سنتناول الدیوان المركزي لقمع الفساد من حیث الطبیعة القانونیة المطلب، أما في الفرع الثاني 
  .ه ثم اختصاصاته وأخیرا تقییم دورهل
  
  

  الفرع األول
  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

المتعلق  06/01 القانون تطبیق ضمان أجل من فعالة آلیة إیجاد على ع الجزائريالمشر  حرص
 الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة لمقتضیات استجابة و مكافحته، و الفسادبالوقایة من 

 المعتمدة مكافحته و الفساد لمنع اإلفریقي االتحاد و بنیویورك، 2001اكتوبر  31 في المعتمدة
 المستوى على الفساد لمكافحة خاصة آلیات إنشاء علىنصتا  اللتین و 2003 یولیو 11 في

                                                            
  73طوبال عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  - 1
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 سلطة هي و الفساد لمكافحة الوطنیة ةالهیئ ستأسی على 06/01 القانون نص حیث الداخلي
  1.الجمهوریة رئیس لدى توضع المالي االستقالل و المعنویة بالشخصیة تتمتع مستقلة إداریة

 تتبع مهمة المشرع لها أناط التي واألولى الوحیدة الهیئة هي هذه لیست أنه بالذكر الجدیر و
 الذي منه والوقایة الرشوة قبةرالم الوطني المرصد ذلك في سبقها فقد منابعه، وتجفیف الفساد
 في الذریع لفشله رانظ حله تم والذي 96/233 رقم الرئاسي المرسوم بموجب 1996 سنة ُأنشأ

 مهامه أداء في استقاللیته عدم هو ذلك أسباب أهم ولعل 2000 سنة اآلفة هذه مكافحة
  .له الموكول الخطیرة

 دراسة منا یقتضي مكافحته و الفساد من الوقایة في ةالهیئ دور فعالیة مدى تتبع أجل من
 مدى تقییم ثم ،والتعرف على اختصاصاتها الفساد لمكافحة الوطنیة ةللهیئ القانونیة الطبیعة
  .مكافحته و الفساد من الوقایة مجال في ةالهیئ فعالیة

  :النظام القانوني للهیئة: أوال

 نص في جاء ما حسب مكافحته و الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة الجزائري المشرع عرف    
 و المعنویة بالشخصیة تتمتع مستقلة إداریة سلطة الهیئة: " بأن 06/01القانون  من 18 المادة

  ".الجمهوریة رئیس تصرف تحت هي و المالي االستقالل
 اإلداریة السلطة فكرة في الفرنسي المشرع حذو حذا قد ئريزاالج المشرع أن نجد ولذلك    

 في وكذا اإلقتصادیین، المعاملین مواجهة في الحیاد ضمان إلى إنشاؤها یهدف التي المستقلة
 السیاسیة الحیاة في الشفافیة بضمان األمر یتعلق عندما المنتخبین و العمومیین األعوان معاملة

  .العمومیة والشؤون
 قانونیة نصوص لها خول المتباینة، اختصاصاتها أداء في الهیئة فعالیة و نجاعة أجل ومن   
 في المتمثلة، العصر لظاهرة التصدي هي و لها، المسندة المهام قللثنظرا  استقاللیتها یجسد ما

  .18 المادة أكدته ما هو و الفساد

                                                            
  .سابق قانون،  06/01من قانون  18المادة  - 1
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 النحو على وصالحیتها مهامها أداء من تتمكن حتى ضروریا راأم الهیئة استقاللیة وتعد   
 خالل من ئريزاالج المشرع وضع ذلك ألجل و عام، بوجه الفساد ئمراج من یحد مما المطلوب

 هذه استقاللیة تضمن التي المختلفة األحكام من مجموعة الفساد، مكافحة قانون من 19 المادة
  1:اآلتي في حددت التي و الهیئة

شخصیة  معلومات على لإلطالع المؤهلین للهیئة، التابعین الموظفین و األعضاء قیام -1
  .مهامهم استالم قبل بهم الخاصة الیمین، بتأدیة سري طابع ذات أیة معلومات على وعموما

  .مهامها لتأدیة الالزمة والمادیة البشریة بالوسائل الهیئة تزوید -2
  .لمستخدمیها المستوى والعالي المناسب التكوین -3
 التهدید أو الترهیب أو الضغط أشكال كل من الهیئة وموظفي أعضاء وحمایة أمن ضمان -4
 ممارستهم بمناسبة أو أثناء لها یتعرضون قد التي نوعه یكن مهما اإلعتداء و والشتم اإلهانة أو

  . لمهامهم
 حسب الذكر سالفة 19 المادة نص بموجب المشرع حددها التي اإلستقاللیة هذه قیاس ویتم   

  :هي تدابیر أربعة
  . للجهاز الجماعي الطابع -1
  .األعضاء واقتناء بتعیین المكلفة الهیئات تعدد -2
  .الهیئة أعضاء لفائدة عهدة تحدید -3
  .التنفیذیة للسلطة الهیئة تبعیة أو خضوع عدم -4

 وتمثیل المعنویة، الشخصیة على مترتب كأثر للهیئة التقاضي أهلیة المشرع منح وقد هذا   
  .06/413 المرسوم من  09 للمادة وفقا وهذا رئیسها طرف من یكون القضاء أمام الهیئة

 ضمن تسجل میزانیتها أن إالَ  المالي، باإلستقالل الهیئة تمتع رغم أنه إلى كذلك نشیر كما   
 الهیئة تلقي أنَّ  كما والمتمم المعدل 06/413من المرسوم  21 للمادة وفقا للدولة العامةالمیزانیة 

                                                            
  .، مرجع سابق 06/01من القانون  19المادة  -  1



اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد                      الفصل الثاني      

 

89 
 

  ، مماتعینه المالیة وزیر یتولى الذي و المالي قبراالم لرقابة خضوعها یستلزم الدولة من إعانات
 الهیئة یجعل الذي األمر التنفیذیة، السلطة إلى المالیة الناحیة من الهیئة تبعیة لنا یتضح

  1.و تخضع للرقابة التنفیذیة للسلطة مالیا تابعا جهاز أو مؤسسة
 وفي للهیئة المشرع بها تعترف التي االستقاللیة قیمة ما أطرحه الذي التساؤل وبالتالي   

 ؟ الجمهوریة لرئیس خاصة التنفیذیة للسلطة تابعة منها یجعل المقابل
 طرف من الجزائر على الممارسة الضغوط إلى یرجع التناقض سبب أن البعض ویرى     
 أوائل من الجزائر باعتبار جهة من الفساد لمكافحة مستقلة هیئة إلحداث المتحدة األمم هیئة
 تحت الهیئة إبقاء في المشرع رغبة ثانیة جهة ومن الفساد، مكافحة اتفاقیة على المصادقة الدول
  2.فعلیة بصورة الفساد لمكافحة سیاسیة إرادة ربما توافر لعدم التنفیذیة السلطة إمرة
 األمم اتفاقیة تضمنته الذي مزاااللت بمجرد جاء الوطنیة للهیئة تنصیبه عند المشرع وكأن    

  .ومكافحته الفساد من للوقایة میةراال الوطنیة تجیةرااإلست تنفیذ أجل من ولیس المتحدة،
 إذ واالرتیاح الطمأنینة یثیر أمر الجمهوریة لرئیس الهیئة تبعیة أن یرى آخر اتجاه أن غیر     
 بالقوة تتمتع الهیئة أن كما الخارجیة والضغوط التدخالت كل عن بعیدة الهیئة بذلك تكون

 اإلداریة و السیاسیة الحیاة في وفاعلة ومؤثرة كبیرة أسماء مالحقة من خوف دون والعمل
  .للهیئة السیاسیة االستقاللیة تجسید في یساهم الذي األمر الفساد، ئمرابج أیدیها وتلطخت

  :أما عن تشكیلة الهیئة    
 قد المشرع نجد تنظیمها و الهیئة لتشكیلة المحدد 06/413بالرجوع الى المرسوم الرئاسي رقم 

 ستة و رئیس من الهیئة تتشكل  : "منه  05المادة  نصت حیث للهیئة، الجماعي الطابع أضفى
 مهامهم تنهى و واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات 05 لمدة رئاسي مرسوم بموجب یعینون أعضاء

                                                            
مذكرة تخرج ماستر في الحقوق، ،جمال،آلیات مكافحة الفساد في الوظیفة العمومیة سایح، محمد رحال عیسى بن -  1

  .114، ص 2017جامعة عین تموشنت، الجزائر، 
خدیجة مالكي، الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة تخرج شهادة ماستر في الحقوق، جامعة العربي  - 2

  .10، ص 2015بن مهیدي، أم البواقي ،
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  ".األشكال بنفس
  :من هنا یتضح أن الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد تتشكل من

  : رئیس الهیئة - 1

 القانوني المركز حول التساؤل یثیر أصبح 06/413من المرسوم  05إن تعدیل نص المادة 
 إلى بالرجوع أنه غیر الجدیدة، الصیاغة في إلیه یشر لم المشرع ن أ و الخاصة الهیئة لرئیس
  .التقییم و الیقظة مجلس رئیس نفسه هو الهیئة رئیس ن أ نجدمن نفس المرسوم  10 المادة

 له رئیسا منه الوقایة و الفساد لمكافحة الوطنیة الهیئة رئیس من التقییم و الیقظة مجلس یتكون
 المجتمع تمثل التي المستقلة الوطنیة الشخصیات بین من اختیارهم یتم و أعضاء، ستة و

  .كفاءتها و هتهازابن المعروفة و المدني،

  1:بمایلي الهیئة رئیس یكلف

 . الهیئة عمل برنامج إعداد -

 .ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة السیاسة إطار في تدخل التي التدابیر تنفید -

 .التقییم و الیقظة مجلس أشغال إدارة -

 .الداخلي النظام و الهیئة عمل برنامج تطبیق على السهر -

 .مكافحته و الفساد من الوقایة مجال في الدولة تراإطا تكوین مجراب تنفید و إعداد -

 .الدولیة و الوطنیة الهیئات و السلطات لدى الهیئة تمثیل -

  .الهیئة بموضوع یرتبط التسییر أعمال من عمل كل -

                                                            
  ، مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي  09المادة  - 1
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 حافظ العدل وزیر إلى ئیةزاج مخالفة تشكل أن بإمكانها وقائع تتضمن التي الملفات تحویل -
 .اإلقتضاء عند العمومیة، الدعوى تحریك قصد األختام

 .المدنیة الحیاة أعمال كل في و القضاء أمام الهیئة تمثیل -

 المستخدمین جمیع على الُسَلمیة السلطة ممارسة -

 بمناسبة المعلومات تبادل و الدولي المستوى على الفساد مكافحة هیئات مع التعاون تطویر -

  .الجاریة التحقیقات

  :التقییم و الیقظة مجلس -2

من المرسوم  05أعضاء فحسب المادة  06، الذي یتكون من والتقییم الیقظة مجلس الهیئة تضم
 المستقلة الوطنیة الشخصیات بین من التقییم و الیقظة مجلس یتم اختیار أعضاء 06/413
  1.كفائتها و بنزاهتها، المعروفة و المدني المجتمع تمثل التي

فیما  06/413من المرسوم رقم  11 للمادة وفقا فتتمثل التقییم و الیقظة مجلس مهام عن أما
  :یلي

 .تطبیقه كیفیات و شروط و الهیئة عمل برنامج -

 .الفساد مكافحة في نشاط قطاع كل مساهمة -

 .الهیئة توصیات و آراء و تقاریر -

 .الهیئة رئیس علیه یعرضها التي المسائل -

                                                            
  117، مرجع سابق ، ص جمال سایح، محمد رحال عیسى بن - 1
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 .الهیئة میزانیة -

 .الهیئة رئیس یعده الذي الجمهوریة رئیس إلى الموجه السنوي التقریر -

 حافظ العدل، وزیر إلى جزائیة مخالفة تشكل أن بإمكانها وقائع تضمن التي الملفات تحویل -
 .األختام

  .للهیئة السنویة الحصیلة -

 3 كل مرة التقییم و الیقظة مجلس یجتمعفإنه  التقییم و الیقظة مجلس سیر یخص فیما أما
 على بناء عادیة غیر اجتماعات یعقد أن یمكن و رئیسه، من استدعاء على بناءا أشهر

  .رئیسه من استدعاء

 من األقل على یوما 15 قبل عضو كل إلى یرسله و اجتماع، كل أعمال جدول الرئیس یعد
 ثمانیة عن تقل أن دون العادیة، غیر لإلجتماعات بالنسبة المدة هذه تقلص و اإلجتماع تاریخ
  1.الهیئة أشغال عن محضر یحرركما  .أیام

 :من المرسوم هذا حسب ةالهیئ هیكلة تتمثل و

 . التقییم و الیقظة سمجل -
 .  التحسي و الوقایة مدیریة -
 . التحقیقات و التحالیل مدیریة -

  .متباینة اختصاصات علیهم توزع التي و ةللهیئ العامة األمانة إلى باإلضافة

المعدل والمتمم  07/02/2012المؤرخ في  12/64 سيئاالر  المرسوم بصدور و أنه إال

                                                            
  .، مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي  15المادة - 1
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المتعلق بتنظیم وتشكیلة الهیئة وسیرها، نص على هیكلة جدیدة كما  06/413رقم للمرسوم 
  :یلي

 . التقییم و الیقظة سمجل -
 . العام األمین یرأسها عامة أمانة -
 التحالیل و التحقیقات و الدراسات بكلیقوم  سالتحسی و التحالیل و قبالوثائ مكلف قسم -

 . االجتماعیة و االقتصادیة
 . بالممتلكات التصریحات بمعالجة مكلف قسم -
  .الدولي التعاون و بالتنسیق مكلف قسم -

  : مكافحته و الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة اختصاصات :ثانیا

 الموكلة المهام بعض نذكر فإننا الفساد مكافحة قانون من"  20"  المادة علیه نصت ما حسب
  1:یلي كما ةللهیئ

 و هةالنزا ستعك و القانون دولة مبادئ تجسد الفساد من للوقایة شاملة سیاسة اقتراح -
  .العمومیة األموال و الشؤون تسییر في المسؤولیة و الشفافیة

 و الخاصة أو العمومیة ةالهیئ أو شخص لكل الفساد، من الوقایة تخص توجیهات تقدیم -
 التعاون كذا و الفساد من للوقایة التنظیمي و التشریعي طابع ذات منها خاصة تدابیر اقتراح

 .المهنة أخالقیات قواعد إعداد في الخاصة و العمومیة المعنیة القطاعات مع
 .الفساد عن الناجمة باآلثار المواطنین ستحسی و بتوعیة تسمح برامج إعداد -
 السیما  الفساد أعمال عن الكشف في تساهم أن یمكن التي المعلومات كل استغالل و جمع -

 .اإلداریة الممارسات و اإلجراءات و التنظیم و التشریع في البحث

                                                            
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01قانون  - 1
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 و دراسة و دوریة بصفة العمومیین بالموظفین الخاصة بالممتلكات التصریحات تلقي -
 .حفظها على السهر و فیها الواردة المعلومات استغالل

 .بالفساد العالقة ذات عالوقائ في التحري و األدلة لجمع العامة بالنیابة االستعانة -
 على الفساد مكافحة تهیئا مع التعاون على و القطاعات بین ما التنسیق على السهر -

 .الدولي و الوطني الصعیدین
 النظر و الفساد من الوقایة إلى الرامیة اإلداریة اإلجراءات و القانونیة لألدوات الدوري التقییم -

 .فعالیتها مدى في
 مكافحته و الفساد من الوقایة في المباشرة األعمال عن بالبحث یتعلق نشاط كل على الحث -

 1.تقییمها و
 معنوي أو طبیعي شخص ألي طلبات تقدیم حق ةللهیئ كفل قد القانون أن المالحظ
 كل واعتبار الفساد، أفعال عن للكشف مفیدة تراها التي المعلومات و قالوثائ على علإلطال
 تتراوح عقوبة إلى صاحبها یعرض و للعدالة الحسن السیر إعاقة جریمة یشكل معتمد رفض

  2.دج 500.000 إلى .50.000 من غرامة و حبسا سنوات )05(سة خم و أشهر )06( ستة بین
  

  :اإلداري الفساد مكافحة في الهیئة فعالیة مدى تقییم :ثالثا

 باإلضافة هذا تحسیسي، و وقائي طابع ذات أغلبها أن یتضح الهیئة صالحیات ضراباستع
 حالة في العمومیة الدعوى تحریك في الهیئة سلطة أن كما لها الرقابي الدور محدودیة إلى

  :وهو ماسنوضحه من خالل مایلي  بعید حد إلى مقید الفساد ئمراج إحدى معاینة
  

                                                            
 الدولة، في العامة الوظائف في الفساد لمكافحة كآلیتین بالممتلكات التصریح و الفساد مكافحة هیئة هاملي، محمد -  1

مارس  10، یوم وزو تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة األموال، تبییض و الفساد مكافحة حول وطني ملتقى
2009.  

  .، مرجع سابق06/01من القانون  44المادة  - 2
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 :والتحسیسي االستشاري الطابع غلبة -1
 فرغم استشاري، طابع ذات معظمها أن الوطنیة الهیئة اختصاصات على المالحظ الشيء إن

 الوقایة في أساسا ینحصر دورها أن إال ومكافحته، الفساد من للوقایة الوطنیة بالهیئة تسمیتها
 إصدار خالل من الهیئة لمهام االستشاریة الطبیعة خالل من جلیا ذلك ویظهر المكافحة، ولیس

 رقم الرئاسي المرسوم من 18 المادة في ذكره ورد ما والتوصیات،وهو ءرااآل وابداء التقاریر
 وتعكس القانون دولة لمبادئ تجسیدا الفساد من للوقایة شاملة سیاسة حرااقت وكذا 06/413
 التي التوجیهات تقدیم وكذا العامة، واألموال الشؤون تسییر في والمسؤولیة والشفافیة هةزاالن

 حرااقت إلى باإلضافة هذا خاصة أو عامة هیئة أو شخص كل إلى الفساد من الوقایة تخص
 لدور التحسیسي الطابع أما الفساد، من للوقایة والتنظیمي التشریعي الطابع ذات السیما التدابیر
 الناتجة الضارة باآلثار المواطنین وتحسیس بتوعیة تسمح مجراب إعداد في تحدیده فیمكن الهیئة
 الفساد من بالوقایة المتعلق 06/01من القانون المتعلق  20 المادة أكدته ما وهو الفساد عن

  .ومكافحته
 من 24 المادة علیه نصت ما للهیئة واالستشاریة الوقائیة االختصاصات ضمن تكییف كذلك

  یتضمن سنویا اتقریر  الجمهوریة رئیس إلى الهیئة ترفع: " على تنص والتي 06/01 رقم القانون
 والتوصیات المعاینة النقائص وكذا ومكافحته، الفساد من بالوقایة الصلة ذات للنشاطات تقییما

 إشهار على ینص لم المشرع أن النص هذا على المالحظ الشيء." االقتضاء عند المقترحة
 وبالمقارنة اإلعالم وسائل في أو الرسمیة الجریدة في الجمهوریة رئیس إلى المرفوع التقریر ونشر

 وكذا الرسمیة الجریدة في السنوي التقریر نشر ضرورة على نص الذي الفرنسي المشرع مع
 اإلنترنت، في أو الرسمیة الجریدة في إما تقاریرها تنشر التي األخرى المستقلة اإلداریة السلطات

  1.الشعبیة للرقابة تخضع حتى

                                                            
 والعلوم الحقوق كلیة المالیة، ئمراالج حول األول الوطني الملتقى الفساد، لمكافحة الوطنیة الهیئة زوایمیة، رشید- 1

  .146، ص 2007 قالمة، جامعة السیاسیة،
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 :الوطنیة للهیئة الرقابي الدور محدودیة -2

 بمختلف الفساد من الحد في تساهم أن یمكن والتي الرقابیة االختصاصات بعض للهیئة
 أعمال عن الكشف في تساهم أن یمكن التي المعلومات كل واستغالل جمعأشكاله  من بینها 

 سلطة، اضافة الى أعمال التحري التي تقوم بها الهیئة، لكن بالرغم من منها والوقایة الفساد
 المعلومات طلب في الحق في جلیا وتظهر الوطنیة، للهیئة منحت التي والتحري الرقابة

 محدودة للهیئة الرقابیة المهام لكن. بها تزویدهایرفض  من كل على العقوبات وتسلیط والوثائق
  :في وتظهر وضیقة

 عندما تتوصل الهیئة الى وقائع :  06/01 رقم القانون من 22 المادة علیه نصت ما أهم
 العام النائب یخطر الذي األختام حافظ العدل وزیر إلى الملف تحول جزائي وصف ذات

  ." االقتضاء عند العمومیة الدعوى لتحریك المختص
 األدلة لجمع العامة بالنیابة االتصال صالحیة أن المادة هذه نص من المالحظ فالشيء

  .الهیئة عمل و طبیعة حول جدل و تساؤل یثیر بالفساد العالقة ذات وقائع في التحريو 
 وأعضاء الجمهوریة رئیس تصریحات بتلقي اختصاصها عدم خالل من الهیئة ضعف -

 في واإلداریة السیاسیة الحیاة في والنافذة الفاعلة الشخصیات من وغیرها والبرلمان الحكومة
 .الدولة

 یكفي إذ زوجته ممتلكات التصریح في یكتتب ال المصرح عند التصریح بالممتلكات فان -
 من 05 المادة تضمنته ما هو و القصر وأوالده فقط والمنقولة العقاریة، تصریحاته باكتتاب
 القانون في و اإلسالم في للزواج المالي النظام لكون جعرا هذا لعل و 06/01 رقم القانون

 ممتلكات اكتتاب عدم فإن السبب كان أیا و للزوجین المالیة الذمم في الفصل هو ئريزاالج
 1.المالي للفساد الفعالة لمكافحةا یضمنان ال البالغین أوالده وحتى زوجته
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 :العمومیة الدعوى تحریك في الهیئة سلطة تقیید -3

 األخیرةهذه  فإن الفساد مكافحة في الهیئة ودور لعمل الممیزة السابقة الخصائص إلى باإلضافة
 إداریة سلطة أنها على حةراص كیفها قد المشرع أن من بالرغم القرار اتخاذ في مقیدة سلطتها
 خالل من جلیا ذلك ویظهر . المجال هذا في ومستقلة حقیقیة سلطة یمنحها لم أنه إال مستقلة،

 وصف ذات وقائع إلى الهیئة تتوصل عندما العمومیة، الدعوى تحریك في الهیئة سلطة تقیید
 الدعوى بتحریك المختص العام النائب یخطر الذي العدل وزیر إلى الملف تحول ئيزاج

  . 06/01رقم القانون من 22 المادة علیه نصت ما وهو االقتضاء، عند العمومیة
  

 الطابع غلبة لي تبین الفساد مكافحة في الوطنیة الهیئة لدور وكتقییم األخیر وفي    
 الدور بعید حد إلى أضعف قد المشرع أن كما وصالحیاتها، عملها على والوقائي االستشاري

 الجمهوریة رئیس باعتبار التعیین ناحیة من األولى ناحیتین؛ من بالتبعیة وتتمیز لها، الرقابي
 لها فلیس العدل لوزیر تبعیتها ثانیة ناحیة ومن وأعضائه؛ الوطنیة الهیئة رئیس بتعیین مختص
 بقضایا العدالة إخطار في المتمثلة مهمتها إتمام بحق حتى وال العمومیة الدعوى تحریك سلطة
 أنها إال العقاب سلطة من الهیئة تجرید من بالرغم أنه غیر العدل وزیر إخطار بعد إال الفساد
  1.المكافحة حلرام أولى یعتبر والذي الفساد من الوقایة في بأخر أو بشكل تساهم

  
  الفرع الثاني

  فسادلالدیوان المركزي لقمع ا

 الدیوان إنشاء الفساد، مكافحة یخص فیما يالجزائر  عالمشر  أحدثها التي المساعي بین من    
 و الفساد مكافحة جهود مضاعفة نحو الدولة مسعى إطار في یأتي الذي الفساد، لقمع يالمركز 

                                                            
  .500عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص  - 1



اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد                      الفصل الثاني      

 

98 
 

 صالحیتها تكییف أعید التي و مكافحته، و الفساد من للوقایة الوطنیة ةالهیئ دور بتدعیم ذلك
 و نالجهازی بین العالقة العبارة بصریح أوضحت التي و ،رئیس الجمهوریة تعلیمة بصدور

 أما ي،الوقائ بالجانب تهتم الفاسد من للوقایة الوطنیة ةالهیئ فأصبحت منهما كل اختصاص
  .الفساد مجرائ عن التحري و البحث في مهمته فتنحصر وردعي قمعي جهاز باعتباره الدیوان

 التطرق منا یقتضي األمر فإن اإلداري الفساد مكافحة في يالمركز  الدیوان دور أكثر لمعرفة   
 الدیوان دور ثم ، عمله كیفیة و تنظیمه و تشكیلته، ثم ، يالمركز  لدیوانا القانونیة طبیعة إلى
  1.اإلداري الفساد من الحد في
  :الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد: أوال

 ،06/01 للقانون المتمم 2010 أوت 26 في المؤرخ 10/05 األمر صدوربموجب     
 تم بموجبه والذي مكرر الثالث الباب أضاف الذي و مكافحته، و الفساد من بالوقایة المتعلق
 تشكیلة تحدید یخص فیما التنظیم إلى أحال أنه غیر الفساد، لقمع المركزي الدیوان إنشاء

  . سیره كیفیات و تنظیمه و الدیوان
 2011 دیسمبر 08 في المؤرخ 11/426 الرئاسي المرسوم بموجب التنظیم هذا صدر قد و   

  . سیره كیفیات و تنظیمه و الفساد لقمع المركزي الدیوان تشكیلة یحدد الذي
 تمیزه التي الدیوان خصائص لتبیان 04 و 03 و 02 مواده في الرئاسي المرسوم خصص حیث
 هذه وتتمثل الفساد مكافحة في دوره تحدید و القانونیة طبیعته بلورة في وتساهم الهیئة عن
  : یلي فیما تزاالمی

  :القضائیة للشرطة عملیاتیة مركزیة مصلحة الدیوان -1

 الدیوان أن على العبارة بصریح 11/426 رقم سيالرئا مرسومال من 02 المادة جاءت   
 مجرائ عن التحري و البحث في مهمته تنحصر یةالقضائ للشرطة عملیاتیة یةمركز  مصلحة
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 غالبیة جهاز فهو األخرى، یةالقضائ الضبطیة ةأجهز  باقي عن الیختلف فهو بهذا و الفساد
 .یةالداخل و عالدفا تيوزار  إلى ینتمون شرطة، أعوان و ضباط تشكیلته

 هي األساسیة مهمته" العامة النیابة" القضاء مراقبة و إشراف تحت صالحیاته الدیوان سیمار 
 مهمتها التي ةالهیئ سبعك العدالة، إلى مرتكبیها إحالة و الفساد، مجرائ عن التحري و البحث
  .إداریة سلطة باعتبارها الفساد مكافحة یخص فیما إداریة قرارات و أراء إصدار

  
  :العدل لوزیر الدیوان تبعیة -2

 وزیر لدى الدیوان یوضع: " یلي ما على تنص 14/209 سيالرئا مرسومال من 03 المادة نجد
 و السابق المرسوم في بالمالیة المكلف المالیة لوزیر تابع كان بعدما ، األختام حافظ العدل
 ".تسییره و عمله في باالستقالل یتمتع
 الفساد مواجهة في أهدافه لتحقیق الوحید الضامن هي مهامه ممارسة في الدیوان استقاللیة تعد

 تابع الدیوان جعل عالمشر  أن نجد ذكر،لا السالفة 03 المادة نص إلى عبالرجو  لكن اإلداري،
 الفساد مجرائ من الحد في دوره من تقلص و استقاللیته تفقده التبعیة هذه و العدل یرلوز 

 .اإلداري
 القیام أثناء الرقابة و التبعیة ،واجیةلالزد یخضعون فهم الدیوان أعضاء یخص فیما أما

 ناحیة من المالیة یرلوز  و ،ناحیة من القضاء رقابة و إلشراف یخضعون إذ باختصاصاتهم
 للسلطة األعضاء تبعیة بحكم مطلقة استقاللیة لتجسید كافي غیر اإلشراف هذا أن غیر أخرى،

  1.المالیة یرلوز  خاص بوجه أي التنفیذیة
 الفساد مجرائ عن التحري و البحث في المتمثلة و للدیوان الموكلة و الخطیرة المهام من بالرغم

 فیختص المالي االستقالل و المعنویة الشخصیة بخاصیتي یمتعه لم يالجزائر  عالمشر  أن إال
 . األختام حافظ العدل وزیر موافقة على یعرضها و نیةمیزا بإعداد للدیوان العام المدیر
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 المدیر أما الدیوان، یةمیزان یخص ما في بالصرف اآلمر سلطة یملك الذي هو العدل یرفوز 
  .الدیوان نیةمیزا بصرف الثانوي اآلمر فهو العام
 تتمتع التي ةالهیئ غرار على المالیة، االستقاللیة على القضاء إلى تماما یؤدي ما هذا

 استقاللیة تجسد التي الضمانات أهم من یعتبران اللذان المالي االستقالل و المعنویة بالشخصیة
  .الوظیفة ناحیة من ةهیئ أي

  عمله في باستقاللیة الدیوان تمتع على أعاله، المرسوم من 2فقرة  3 المادة نص من الرغم على
 راجع هذا و تام بشكل لمهامه الدیوان لممارسة كافیة غیر االستقاللیة هذه أن غیر تسییره، و

 أما القضاء، رقابة و إشراف تحت تكون قانونا له المنوطة المهام كل أن هو: األول لسببین
 ضمان یمكن ال مما المعنویة بالشخصیة الدیوان تمتع انعدام في فیتمثل الثاني السبب

 .وظیفیا استقاللیته
 و یتنافى عضویا و وظیفیا الدیوان استقاللیة ضمان عدم أن إلى نتوصل سبق ما خالل من

  .خاصة اإلداري الفساد و عامة الفساد مكافحة في عالمشر  سیاسة
  

  :وفیما یخص تشكیلة الدیوان
وهذا في  11/426رقم  الرئاسي المرسوم من الثاني الفصل في الدیوان تشكیلة المشرع حدد

  :فإن الدیوان یتشكل من 06منه وحسب المادة  09الى  06المواد من 
 .الوطني الدفاع لوزارة التابعة القضائیة الشرطة وأعوان ضباط -
 1.المحلیة والجماعات الداخلیة لوزارة التابعة القضائیة الشرطة وأعوان ضباط -
 . الفساد مكافحة مجال في أكیدة كفاءات ذوي عمومیین أعوان -
  .واإلداري التقني للدعم مستخدمین ذلك على زیادة للدیوان و -
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 أو خبیر بكل یستعین أن للدیوان یمكن انه أعاله المذكور المرسوم من 09 المادة ونصت هذا
  . الفساد مكافحة مجال في أكیدة كفاءات ذات مؤسسة أو استشاري مكتب

 القضائیة الشرطة وأعوان ضباط بقاء على أعاله المرسوم من 07 المادة نصت وقد هذا
 لألحكام خاضعین الدیوان في مهامهم یمارسون الذین المعنیة للوزارات التابعون والموظفین
                                 . علیهم المطبقة األساسیة والقانونیة والتنظیمیة التشریعیة

 على زیادة أعاله المذكورین و الدیوان، تصرف تحت الموضوعین المستخدمون یستفید كما
   نیةزامی حساب على تعویضات من األصلیة اإلدارة أو المؤسسة، من یتقاضونه الذي المرتب
  1.خاص نص بموجب تحدد الدیوان

  :الفساد لقمع المركزي الدیوان هیكلة عنأما 
 و عام مدیر من یتشكل عمومافإن الدیوان من المرسوم السابق  18إلى  10حسب المواد من 

  .العامة لإلدارة األخرى و للتحریات أحداهما مدیرتین و دیوان
 المالیة وزیر من حرااقت على بناء رئاسي بمرسوم یعین عام مدیر الدیوان یسیر :المدیر العام -

من  14فقد حددتها المادة  ومن المهام التي یقوم بها  .نفسها األشكال حسب مهامه وتنهى
 :نفس المرسوم بحیث یقوم

  .التنفیذ حیز ووضعه الدیوان عمل برنامج بإعداد -        
  .الداخلي ونظامه للدیوان الداخلي التنظیم مشروع إعداد -        
  .هیاكله نشاط تنسیق و الدیوان سیر حسن على السهر -        
                                    .الدولي و الوطني المستوي على المعلومات وتبادل التعاون تطویر -        
  .بالمالیة المكلف الوزیر إلى یوجهه الذي الدیوان نشاطات عن السنوي التقریر إعداد -        
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  :الدیوان -
 مدیري خمسة یساعده و رئیس الدیوان الدیوان سرأی نفسه، المرسوم من 12 المادة حسب

  .ساتراالد
  :التحریات مدیریة -

 التحریات مدیریة يه إحداهما مدیریتین، من یتكون الدیوان أن 11/426نص المرسوم الرئاسي 
  .العامة للوظیفة العام المدیر و المالیة وزیر بین مشترك ررابق فرعیة، مدیریات في تنظم والتي

   1.دالفسا ئمراج مكافحة مجال في التحقیقات و األبحاث في یتمثل فإنه المدیریة هذه مهام أما 
  
  :مدیریة االدارة العامة -

 المذكورة، التحریات مدیریة إضافة إلى الدیوان، مدیریات إحدى هي العامة اإلدارة مدیریة
من مهامها . فرعیة مدیریات عدة إلى تنقسم و العام، المدیر سلطة تحث المدیریة هذه وتوضع
  .المادیة و المالیة وسائله و الدیوان مستخدمي تسییر

  
  :مهام وٕاختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثانیا

 كان الذي النقص لتغطي جاءت ردعیة بآلیة الفساد لمكافحة المؤسساتیة اآللیات المشرع عزز
 متعددة باختصاصات الدیوان المشرع دعم األهداف هذه ولتحقیق الوقائیة، الهیئة مهام یعتري

  2:من بینها الهیئة، إلى الموكولة تلك عن كلیا تختلف قمعي طابع ذات مجملها في
 . ااستغالله و  مكافحتها و الفساد أفعال عن بالكشف تسمح معلومة كل جمع -
 الجهة أمام للمثول مرتكبیها إحالة و الفساد عوقائ في بتحقیقات القیام و األدلة جمع -

 .المختصة یةالقضائ
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 التحقیقات بمناسبة المعلومات تبادل و الفساد مكافحة تهیئا مع التساند و التعاون تطویر -
 . الجاریة

  السلطات على یتوالها التي التحریات سیر حسن على المحافظة نهشأ من إجراء كل اقتراح -
  .1المختصة

 هیاكل على تتوزع ردعي و قمعي طابع ذات معظمها أن المهام هذه على مالحظته یمكن ما
   .بها المكلفة االختصاصات بتنفیذ الدیوان في هیكلة كل تنفرد و الدیوان، في موجودة

   عن التحري و البحث في المتمثل و الدیوان، أجله من أنشأ الذي المسطر الهدف ضوء على
 فقط هي الدیوان، منها یتكون التي الهیاكل بین من هي التحریات مدیریة أن نجدالفساد،  مجرائ
  .الفساد بمكافحة مرتبطة مهام لها اسند التي

  
  :تقییم دور الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثالثا

 القانون بموجب له الموكلة األعمال تسییر في ومباشرته الفساد لقمع المركزي الدیوان نشاءإ منذ

 ت،راالم من كثیر في فساد مركز اعتبرت التي النقاط بعض إلى للوصول صعوبات عدة لقي

 ضرورة، وعلیه بشأنها بالتحري وقام ملفات عدة على یده الدیوان وضع فقد كله ذلك من بالرغم

 التعاون تعزیز أجل من الفساد مكافحة مجال في الوطني المستوى على أخرى آلیات استحداث

  واألجانب الوطنیین الشركاء مختلف بین االنسجام تعزیز وكذا الظاهرة، لمواجهة والثنائي الدولي

 ظاهرة مكافحة في أساسي دورأیضا  للوقایة و الموجودة النقائض لتدارك الفساد مكافحة في

 في هةزاوالن الشفافیةقواعد  مرااحت على العمل خالل من السیما آلیاتها تعزیز یجب ولذا الفساد

 .العمومیة الصفقات مراإب وفي العام المال تسییر وفي التوظیف
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 تسمح دولیة آلیات من والبد فحسب، وطنیة بآلیات الفساد مكافحة یمكن الإضافة إلى ذلك 

  1.ومصادرتها وبحجزها شرعیة غیر بطرق المهربة األموال وبتحدید األدلة بجمع
  

  المطلب الثاني

  دراسة میدانیة
  )من أجهزة مكافحة الفساد الشرطة كجهاز(

  
 كذا و مظاهره و اإلداري للفساد النظري اإلطار المتضمن النظري الجانب إلى تطرقنا بعدما
 من نتطرق تطبیقي جانب بإضافة الموضوع بإثراء نقوم ، الفساد من العامة الوظیفة حمایة
 ألمن المالیة التابعة و اإلقتصادیة الفرقة المصلحة قبل من معالجتها تم حالة دراسة إلى خالله
  .الضرائب مدیریة مستوى على العمومي الموظف رشوة هي و أال بومرداس والیة

الجزائریة وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع األول سنقوم فیه بالتعریف بجهاز الشرطة 
  2.الضرائبفي حین سنتناول في الفرع الثاني قضیة رشوة موظف عمومي على مستوى مدیریة 

  
  الفرع األول

  التعریف بجهاز الشرطة الجزائریة
  

 مهام عدة تتولى 1962 جویلیة 22 بتاریخ مو مرس بموجب إنشاء جهاز الشرطة الجزائریة  تم
 حمایة ضمان السیما التنظیمات و القوانین احترام على كالسهر صالحیاتها إطار في

 ،االنحراف و الجریمة من الوقایة العمومي األمن استرجاع و الحفاظ ، الممتلكات و األشخاص
                                                            

محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوكنیة والدیوان المركزي في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حسناوي  -  1
  .55، ص 2016الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة 
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 على السهر الدولة، أمن عملیات في المساهمة الحدود، على األشخاص تدفق حركة مراقبة
 في المشاركة ، األجنبیة الممثلیات و العمومیة المؤسسات بعض و المطاراتو  الموانئ حمایة

  .لها المنوطة المهام إطار في للدولة الكبرى العملیات
  :في یتمثل وطني إداري تنظیم لها

  :التالي النحو على منظمة وهي: المركزیة المصالح

 األمن مدیریة ، العامة اإلستعالمات مدیریة القضائیة، الشرطة مدیریة :المختصة المدیریات -1
  .الهجرة و الحدود شرطة مدیریة ، العمومي

 ، الوسائل و المالیة مدیریة البشریة، الموارد مدیریة: اإلسناد و اإلداریة التقنیة المدیریات -2
  .الالسلكیة و السلكیة االتصاالت مدیریة المدارس، و التعلیم مدیریة

 و للصحة المركزیة المصلحة الصحافة، و لإلتصال المركزیة المصلحة: المركزیة المصالح -3
  1.الریاضات و اإلجتماعي النشاط

 :كالتالي هي و: الجهویة المصالح -4

 البالد شرق والیات كامل على تشرف و قسنطینة الشرق ناحیة-

 البالد وسط والیات كامل على تشرف و البلیدة  الوسط ناحیة-

 البالد غرب والیات كامل على تشرف و وهران  الغرب ناحیة-

  .البالد شرق جنوب والیات كامل على تشرف و ورقلة الشرقي الجنوب ناحیة-

  .على والیات تندوف وأدرارناحیة الجنوب الغربي بشار وتشرف  -
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  .ناحیة الجنوب تمنراست وتشرف على والیة تمنراست -

  

  الفرع الثاني

  عمومي موظف رشوة حالة میدانیة دراسة

  :القضیة حیثیات - 1

 الذي ع/ المدعو ضد شكوى تقیید ألجل ، شركة مسیر ، س/ المدعو المصلحة إلى تقدم بدایة
 محضر على صرح حیث ، قسم مفتش برتبة الجبائیة التحقیقات فرقة رئیس منصب یشغل
 بمؤسسته الخاصة جبائیة رقابة و تدقیق بعملیة الضرائب مصالح قامت بعدما بأنه رسمي
 عدم و الضریبي لتهربه راجع هذا و سنتیم ملیار 13 بمبلغ تغریمه تم ، السابقة سنوات لألربع

 لدى بها التصریح یتم التي الفواتیر بعض تزویر كذا و الحقیقي الشركة أعمال برقم التصریح
  )TVA(افة المض القیمة على الدفع قیمة استرجاع ألجل السنوي حسابه في الضرائب مصالح

 بالتحدید و وضعیته عن لإلستفسار الضرائب مصالح إلى تقدم لما أنه أضاف الذكر السالف -
 مبلغ منحه األخیر هذا علیه عرض الجبائیة، التحقیقات فرقة رئیس هو كونهس /المدعو لدى
 بها أدین التي المالیة الغرامة بتغییر وهذا الجبائیة وضعیته وتصفیة تسویة مقابلملیار  3.5
 ذلك و الفاخرة المطاعم بأحد موعدا له ضاربا فقط، ملیون 400 مبلغ إلى )ملیار 13 ( سابقا
  1.ملیون 500 ب یقدر مالي تسبیق منحه ألجل

  :المتخذة اإلجراءات 2-

 القضیة بوقائع اإلختصاص لقطاع التابع الجمهوریة وكیل السید إخطار تم ذلك على بناءا -
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 في الشكوى تسجیل تم كما ، الضحیة شكوى بمحضر مرفق أولي إخباري تقریر طریق عن
  . القضائیة الشرطة مدیریة إلى رسمیة برقیة تحریر مع المصلحة، مستوى على خاص سجل

 وكیل السید من"  القضیة في تحقیق فتح" مفادها نیابیة تعلیمة على الحصول بعد و -
 الذي المبلغ جلب منه طلبنا حیث ، جدید من للمصلحةس /المدعو استدعاء تم ، الجمهوریة

 األرقام على األصل طبق نسخ وضع ألجل منه طلبه أن و سبق الذي و ع/ للمدعو سیمنحه
  .كإجراء هذا و له اإرجاعه و بها المسجلة التسلسلیة

 ذلك و الجمهوریة وكیل السید إلى التقنیة الوسائل الستخدام ترخیص طلب تحریر تم بعدها -
  .الصوت تسجیل جهاز كذا و دقیقة تصویر ككامیرا بالقضیة المرتبطة اإلجرائیة األعمال لحاجة

 خطة بسن الفرقة رئیس قام الجمهوریة وكیل/ السید قبل من األخضر الضوء إعطاء بعد -
 محكم أمني تشكیل بوضع هذا و ، متلبسا منه المشتكى الشخص إیقاف ألجل محكمة عمل
 الفرقة عناصر تزوید تم كما علیه، اتفقا أن و سبق الذي المطعم خارج و داخل المدني بالزي

 تدور التي المحادثة تسجیل ألجل الضحیة جسم على صوتي مسجل ووضع ، مراقبة بكامیرات
 باستالمه متلبسا المعني توقیف عملیة تمت المطعم محیط في ترصد عملیة إثر وعلى بینهما،
  .القانونیة اإلجراءات الستكمال المصلحة إلى اقتیاده تم حیث المالي المبلغ

 المشتبه بإیقاف قام الذي القضائیة الشرطة ضابط قبل من إیقاف و ضبط محضر تحریر تم -
 )الموقوف الشخص لدى علیها العثور یتم التي األشیاء جمیع فیه تدوین یتم المحضر هذا( به

 ضبط ، به المشتبه للشخص الجسدي التلمس عملیة اجراء بعد أنه المحضر في جاء حیث
 ب یقدر مالي مبلغ على حتويت اللون ةبنی أظرفة 02 لمعطفه األیسر الخارجي الجیب بداخل
قامت عناصر  التي نفسها وهي ،س / المدعو الشاكي مسبقا احضرها التي سنتیم، ملیون 500

 الذي بالتسویة التبلیغ على الرد من نسخة وكذا العملیة تنفیذ قبل منها البعض بنسخ الشرطة 
  1 . به وعده أن سبق
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 هذا بأن مصرحا ، س/ بالمدعو معرفته تفصیال و جملتا نفى الذي ع/ المدعو سماع تم كما -
 أنه غیر ، بمؤسسته الخاصة الجبائیة وضعیته تسویة ألجل مزیة علیه عرض من هو األخیر
 تسجیل ( التحقیق معطیات بكل مواجهته تم بعدما هذا و تصریحاته عن تراجع ما سرعان
 اإلشعار وثیقة إلى باإلضافة ضبطه تم الذي المالي للمبلغ األصل طبق صور كذا و صوتي
 ألجل یده بخط كتابات علیه المرفوع المتعامل رد إلى باإلضافة الجبائیة الوضعیة بتسویة
  ).تغییره

 سبل عن البحث ألجل ذلك و س/ المدعو مع مقابالت عدة له كانت حقیقة أنه أكد حیث -
 التي التدقیق و المراقبة إجراءات وفق سابقا عاینها التي شركته استغالل أعباء تبریر وتسویة 

 ، بحوزته ضبطت التي الوثیقة على بالكتابة شخصیا قام من هو أنه اعترف كما ، بها قام
 الضبطیة قبل من معطفه في ضبطه تم التي المبلغ هذا منه طلب من هو فعال أنه مضیفا

  .الضرائب مصالح لدى الجبائیة وضعیته بتسویة یقوم أن على القضائیة

 فیه المشتبه ضبط وقائع بشأن صرح الذي الثانیة للمرة الشاكي سماع تم للتحریات، استمرارا -
 تبادال و ع/ المدعو مع التقى أین الذكر السالف المطعم إلى توجه حقیقة بأنه بالرشوة، متلبسا
 ، الضرائب بمصالح إیداعه المزمع الرد على باإلطالع األخیر هذا قام بحیث الحدیث أطراف
 ، یده بخط أخرى إضافة و مقاطع بتشطیب ذلك و الرد ذلك على تغییرات بإحداث قام حیث
  . الجبائیة وضعیته تسویة ریتیس شأنها من التي التوصیات بعض له قدم كما

 تم بأن إخطاره تم كما القضیة بمستجدات الجمهوریة وكیل السید إخطار تم ذلك إثر على -
 و القادمة، ساعة 48 في تقدیمه یتم أن على النظر تحت الحجز غرف في منه المشتكى وضع

 تقریر تحریر تم ، الفرقة عناصر قبل من بالقضیة الخاصة اإلجراءات جمیع استكمال بعد
  1:ب مرفق الجمهوریة وكیل/ السید إلى إجمالي
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 شكوى محضر -

 ع/ المدعو أقوال سماع محضر -

 معلومات إستمارة -

 إیقاف و ضبط محضر -

 . الصور التقاط و للتسجیل التقنیة الوسائل باستخدام خاص محضر -

 النقدیة األوراق على یحتوي 01 رقم مكشوف و مختوم حرز -

 عملیة بعد الجبائیة الوضعیة تسویة تبلیغ به على یحتوي 02 رقم مكشوف و مختوم حرز -
  .الصوتي التسجیل بالتقاط اإلذن كذا و النیابیة التعلیمة رد إلى باإلضافة ، محاسبیة تدقیق

  :التحریات نتائج -3

 اقتراف جلیا یتضح أعاله، المسردة الوقائع و القضیة، هاته ظل في المنتهج التحقیق خالل من
 ذلك في مستغال ، شركة مسیر ، س/ المدعو الضحیة من أموال ابتزاز لوقائع ، ع/المدعو

 خالل من الجبائیة، التحقیقات على قائم و الضرائب بإدارة موظف بصفته المهنیة وضعیته
 و المحاسبیة المعطیات بعض على التغاضي و الجبائیة وضعیته تسویة إیهامه و مساومته

 ملیار 3.5 قدره كرشوة مالي مقابل طلب على فیه المشتبه أقدم فقد ذلك مقابل و أخرى، تغییر
 ملیون 500 لمبلغ قبضه خالل من طلباته تجسید في شرع قد و الشاكي، إدالءات حسب سنتیم
  1. بوقائعها متلبسا ضبط ، كتسبیق سنتیم
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 :الرشوة لجریمة المقررة العقوبات -4

الجزائري  المشرع علیها نص التي العقوبات من مجموعة الرشوة لجریمة القانوني الجزاء یشمل
 قد و للحریة سالبة تكون قد الصدد هذا في هي و طبیعتها، كانت مهما الجریمة إلقتراف جزاءا
  :كالتالي الرابع بابه في مكافحته و الفساد من الوقایة قانون في جاء كما عقوبة مالیة تكون

"  25"  المادة حسب له حدد الجزائري المشرع فإن العام للموظف الرشوة جریمة ثبوت حالة في
 مالیة بغرامة و ) 10 ( سنوات عشر إلى ) 02 ( سنتین من بعقوبة الفساد مكافحة قانون من
 المنصوص التكمیلیة العقوباتاضافة الى ). دج 1.000.000(إلى )دج 200.000 ( من

 الحقوق ممارسة من الحرمان و القانوني كالحجر العقوبات قانون من 9 المادة في علیها
  .إلخ...... المصادرة و اإلقامة تحدید و العائلیة و المدنیة و الوطنیة

  خالصة الفصل الثاني

من خالل هذا الفصل حاولنا التحدث عن آلیات مكافحة الفساد أین  تطرقنا الى كل من آلیات 
الرقابة المالیة و آلیات الرقابة اإلداریة منها من لها دور وقائي ومنها من لها دور قمعي، هذا 

رشوة  من الناحیة النظریة أما من الناحیة أو الجانب التطبیقي تطرقنا الى دراسة میدانیة لقضیة
عالجتها مصالح الشرطة الجزائریة باعتبارها جهاز من األجهزة اإلداریة المسخرة لمكافحة الفساد 

 العربیة مجتمعاتنا لتزا ال و كانت التي ةاألجهز  و األسالیب و لمن كل الوسائ وبالرغم. اإلداري
 قیادات و قواعد له صارتإال أن هذا األخیر  الفساد لمواجهة تعتمدها خاصة یةالجزائر  و عامة

 له توفر دولیة و خارجیة  قوى مع آلیاته و قنواته تشابكت كما ، محلیة و داخلیة تحتیة بنى و
  .المتبادلة المنافع و المصالح بحكم الدعایة و الحمایة
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الفساد  منسوب یتعاظم ،والسیاسي واإلجتماعي االقتصادي ترشیدال غیاب ظل في      
 فیها، التنمیة مسیرة تهددو  األمة مقّدرات ترهن كبیرة، بدرجة قاتهحل وتتشابك مظاهره، وتتسع
 إذ الواقع، یؤكدها والدالئل االجتماعیة، والروابط واألسس المكونات تهدیم إلىتصل  بحیث

  المؤشرات معظم تراجع إلى تشیر الفساد، تقاریر بعض إلیها أشارت التي المعاینات أن
 الفساد ظاهرة استفحال إلى یعود سببها ،)الجزائر ومنها( البلدان من العدید في قتصادیةاال
  . العام الشأن وتسییر اإلدارة في
 یصیب إن إال یلبث وما الجسم من عضوا یصیب الخبیث بالمرض أشبه اإلداري الفسادف   
 األمراض من الفساد وأصبح. مستحیلة شبه لهاستئصا عملیة وتصبح الجسم أعضاء كل

  .الثالث العالم بلدان وخصوصا العالم بلدان من الكثیر منها تعاني التي العالمیة
 المساحات توسع عدم لضمان أوال الوقایة وسائل تفعیل یتطلب الوباء هذا على وللقضاء    

 حاسمة قانونیة تشریعات ذلك ویتطلب. علیه للقضاء العالج وسائل تفعیل ثم منه الموجودة
 مثل على التأكید ویتطلب. الدولة في الحكومي الجهاز قبل من تبنیها یتم المجال هذا في
 دون الفساد مكافحة أسلوب الیزال إذ عالمیا تبنیها لیتم العالمیة المحافل في المواضیع هذه

  .المطلوب المستوى
 و اهتمام من أصبح الذي الفساد عو موض لدراسةهذه  البسیطة محاولتنا خالل ومن   

  :التالیة النتائج إلى نخلص، المیادین مختلف في یشكلها التي الدول أولویات
  

 آللیات ومتضمنة غنیة قانونیة ترسانة وضع في كبیر حد إلى وفق قد ئريزاالج المشرع نإ -
 وبین هذا بین أنه غیر مالئمة، قانونیة بیئة خلق في أفلح أنه أي اإلداري؛ الفساد مكافحة
  . القانوني للنص الصارم التطبیق مقوماته من كثیر، عمل یبقى القانونیة النصوص فعالیة

  

 العمومیین الموظفین بعض ارتكاب خالل من العامة الوظیفة قطاع اإلداري الفساد شمل -
 بضعف تعلق فیما خاصة الممنوحة الحمایة قصور ظل في ، فیها تورطهم أو فساد لجرائم
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 مما ، لهم النفوذ أصحاب إغراء و جهة من األسعار ارتفاع مواجهة في الموظفین رواتب
  .صحةالفرضیة یؤكد

  

  النفوذ واستغالل واالختالس الرشوة حاالت مع والتساهل والتجاوزات المخالفین على التستر -
 في المباحات غطاء تحت وذلك جدیدة أعراف بمثابة أصبحت والتي الممارسات من وغیرها
  .الیومیة الحیاة أعباء زیادة إطار

  

 الوطنیة الهیئة سهارأ على و اإلداري الفساد مكافحة في المتخصصة األجهزة یخص فیما-
 مبدأ على اعتماده بخصوص أحسن قد المشرع أن نجد فإننا مكافحته، و الفساد من للوقایة
 من رراإق عدم هناك لكن للمهام، الفعلي الضبط و للتحكم ضرورة یعد ما هو و هیاكلها تعداد

 في االستقاللیة لها تمنح لم كما الداخلي نظامها وضع في الهیئة استقاللیة حول المشرع
 منحها المشرع على وجب دورها لتفعیل و ) التنفیذیة للسلطة أخضعها (المالیة شؤونها تسییر

  .تقاریرها نزاهة لضمان مالیة باستقاللیة تتمتع جعلها كذا و الحكومیة الهیئات عن استقاللیة
  

 إذ ، الرسمیة الجریدة في تقاریرها نشر طریق عن الرقابیة المؤسسات أداء و دور تفعیل -
 یشوب الذي القصور إلى بالنظر الفعالیة محدودة الجزائري المشرع أوجدها التي اآللیات تعد

  .الفرضیة صحة یؤكد مما عملها
  

 بعض واستخالص اإلداري الفساد مكافحة في الناجحة الدولیة التجارب بعض عرض إن -
 ما خاصة متعددة، جوانب في النماذج هذه من االستفادة من ئرزاالج یمكن منها، الدروس

 السلطات، بین المتوازن والفصل الدولة مؤسسات بین المتبادلة بالرقابة منها تعلق
  . مستقل قضاء وجود ظل في المسؤولیة قدر على المناسب ءزاالج وفرض والمسؤولیة،
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 تقدیم ارتأینا الفساد لموضع المختلفة األبعاد وتحلیل دراسة في سبق ما ضوء وعلى     
 إلى یؤدي قد العملي التطبیق موضع ووضعها بها األخذ أن نرى والتي االقتراحات بعض

  :ایجابیة نتائج إلى الوصول
 اإلنساني السلوك تزرع صالحة تربویة مناهج خالل من الجدید للجیل والتعلیم التربیة -

  ٠ السوي
 منحهم خاللها من یتم شاملة دراسة والمعنویة المادیة المواطن احتیاجات وتقییم دراسة -

  .وشخصیة خاصة ألغراض منصبه یستغل ال لكي الالئق المرتب
 حیث من المناسب المكان في المناسب الشخص وضع خالل من الصحیح التكلیف -

  .بها المكلف المهام تأدیة على والمقدرة والنزاهة الخبرة و االختصاص
  وحب الوطنیة بالقناعة واستبدالها الجهویة و والواسطة والعنصریة المحسوبیة على القضاء -

  .والمساواة الوطن
 تأدیة أجل من والفعلیة القانونیة الضمانات الفساد ومكافحة الرقابة مؤسسات منح ضرورة -

 السلطة عن والمادیة والعضویة الوظیفیة االستقاللیة هي ضمانة وأهم بشفافیة، مهامها
 الشفافیة وتقویة األداء، تحسین على العامة اإلدارة أجهزة مساعدة لها یتسنى حتى التنفیذیة

  . األولى بالدرجة العام المال على والحفاظ العامة، الشؤون تسییر في
 الجهاز و البرلمان دور من كل تفعیل سبیل في الجهود من المزید بذل الجزائر على -

 تطبیق و الفساد مكافحة مجال في المدني المجتمع مؤسسات مختلف و اإلعالم و القضائي
 المحسوبیة و الرشوة و البیروقراطیة على القضاء أجل من اإلداري الجهاز تطویر و القوانین
  .بكثرة الجزائریة اإلدارة في تنتشر التي الفساد مظاهر من وغیرها

  
  

 تعالى اهللا بقدرة تم
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ر .، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج1995جویلیة  17، المؤرخ في  95/20األمر  -1
  .48العدد 
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، المتعلق بممارسة وظیفة مجلس  01/03/1980المؤرخ في  80/05 قانون -3
 .1980، 10ر ، العدد .المحاسبة، ج

 1990،  السنة 33ر العدد .المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج 90/21القانون  -4
، المتضمن قانون الوقایة من 2006فیفري 20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -5

 .2006، 14رقم  الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة
، المحدد لصالحیات 29/04/1995المؤرخ في  95/123المرسوم التنفیدي، رقم  -6

 .1995، سنة 26ر ، العدد .المدیر العام للوظیفة العمومیة، ج
الذي یحدد انتقالیا  1996جانفي  22المؤرخ في  96/56المرسوم التنفیدي رقم  -7

 .1996سنة  ،06ر العدد .االحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات، ج
یتضمن التصدیق بتحفظ  2004أفریل  19المؤرخ في  04/128مرسوم رئاسي رقم  -8
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 10الموافق ل 1427ربیع األول  11لمؤرخ في ، ا06/137المرسوم الرئاسي رقم  -9
 .24ر، العدد .، ج2006أفریل 

، یتضمن إلحاق 31/05/2006المؤرخ في  06/177المرسوم الرئاسي رقم  - - 10
 .2006، سنة 36ر العدد .المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمهوریة، ج
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 .2006سنة  74ر العدد .التصریح بالممتلكات، ج

، یحدد كیفیات 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي رقم  - 12
التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین الغیر المنصوص علیهم في المادة 

 .2006سنة  74العدد ر .من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، ج 6
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المحدد  2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272رقم  التنفیدي المرسوم - 15

  .2008، 50ر، العدد .لصالحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج
  :الكتب) 2
  :العامةالكتب -
، ، دار المیسرة للنشر والتوزیع األردن 1أخالقیات العمل، ، طبالل خلف السكارة،  -1

2009.  
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  18ص ........................الفساد حسب انتماء األفراد المنخرطین فیه: رابعا        

  18ص ..............................الفساد طبقا للمجال الذي أنشأ فیه: خامسا        

  20ص ........................................أسباب الفساد وآثاره: المطلب الثاني -

 هــرســـفـــــال          



  20ص ...........................................أسباب الفساد اإلداري: الفرع األول   

  25ص .............................................آثار الفساد اإلداري: الفرع الثاني   

  28ص ..... اإلداري فیها الوظیفة العمومیة و مظاهر الفساد: المبحث الثاني -

  29ص .................................... ماهیة الوظیفة العمومیة: المطلب األول -

  29ص ...............................................الوظیفة العمومیة: الفرع األول   

  29ص ...................................مفهوم الوظیفة العمومیة وأنظمتها: أوال       

  33ص ............................................تنظیم الوظیفة العمومیة: ثانیا       

  38ص .................................................الموظف العام : الفرع الثاني   

  43ص ......................الجزائريالمال العام وحمایته طبقا للتشریع : الفرع الثالث   

  49ص .................مظاهر الفساد اإلداري في الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني -

  49ص ..............مظاهر الفساد المرتبطة بالتعیین في الوظیفة العامة: الفرع األول   

  58ص ................ مظاهر الفساد المرتبطة بواجبات الموظف العام: الفرع الثاني   

  61ص ...................مظاهر الفساد المرتبطة باإلنحرافات الجنائیة : الفرع الثالث   

  

  67ص ..................الفساداآللیات القانونیة لمكافحة : ثانيالفصل ال-

  68ص .............آلیات الرقابة المالیة على األموال العمومیة: المبحث األول-

  68ص ........................................المفتشیة العامة للمالیة: المطلب األول-



  68ص ....................صالحیات المفتشیة وآثارها في مكافحة الفساد :الفرع األول   

  69ص .................................................المفتشیة  صالحیات: أوال      

  71ص ............................................آثارها في مكافحة الفساد : ثانیا     

  72ص .......... للمالیة العامة المفتشیة تجریها التي الرقابة سیر قواعد :الفرع الثاني    

  75ص ............................................مجلس المحاسبة: المطلب الثاني -

  75ص ...............................اإلطار القانوني لمجلس المحاسبة: األولالفرع    

  81ص ............الرقابة القضائیة و الرقابة اإلداریة لمجلس المحاسبة : الفرع الثاني   

  85ص .......... األجهزة اإلداریة المسخرة لمكافحة الفساد: المبحث الثاني -

  86ص ............لمكافحة الفساد الوطنیة والدیوان المركزيالهیئة : المطلب األول -

  86ص ....................الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: الفرع األول   

  87ص .............................................النظام القانوني للهیئة: أوال       

  93ص ............................................. إختصاصات الهیئة: ثانیا       

  94ص ................................................تقییم دور الهیئة : ثالثا       

  97ص ....................................الدیوان المركزي لقمع الفساد : الفرع الثاني

  98ص .................................المركزي الطبیعة القانونیة للدیوان: أوال       

  102ص ............................مهام واختصاصات الدیوان المركزي : ثانیا       

  103ص .....................................تقییم دور الدیوان المركزي : اثالث       

  104ص ............................)دراسة میدانیة(جهاز الشرطة : المطلب الثاني -



  104ص .....................................التعریف بجهاز الشرطة: الفرع األول   

  106ص ....................عمومي موظف رشوة حالة میدانیة دراسة: الفرع الثاني   

  112ص ................................................................الخاتمة  -

  116ص ..............................................قائمة المراجع و المصادر  -

  124ص ................................................................الفهرس  -

 


