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 الشكر
 بعد حمد هللا تبارك و تعالى حق حمده و الثناء عليه كما ينبغي لجالله و عظم سلطانه  

 شرف المحاولة    يعلى هذا النحو لبقى لي  إلتمام عمل  يو توفيقه ل  يعلى تسديده خطا

 نفسي.فمن    أتبعونه تعالى و إن أخط  تف إن أصب

 على قبوله   ״محمدأبلق اسم  ״الكبيرين ألستاذي القدير    امتنانيأتقدم بشكري و  

 رغم انشغاالته الكثيرة و على ما قدمه لي من توجيهات    اإلشراف على هذا البحث

 قيمة سواء على مستوى المنهجية أو على مستوى المضمون العلمي كما أتقدم بالشكر

 و التقدير إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل

 كل من شجعني بالكلمة الطيبة و االبتسامة و بالدعاء إلى كل هؤالء أقولكما ال أنسى  

 شكرا  
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دمة المق  
 

يقرتن احلديث عن الفساد ابحلضارات البشرية القدمية منها و احلديثة ويعد الفساد بكافة أنواعه و      
داء و بيال يف اجملتمعات احلديثة فهو ذو آاثر سلبية على قيم  (اقتصادي،مايل،اإلداري...و غريه)له أشكا

األخالقية و على احلياة السياسية و مجيع النواحي االقتصادية و االجتماعية فال جتد دولة من الدول يف 
عصران هذا إال و أعطت ملوضوع الفساد قدرا من األمهية نظرا خلطورته و استفحاله و مشوله مجيع 

،حيث ابت من الصعب التحكم فيه و ذلك لتشعبه و تعقده و امتداده بني األقاليم فلم جماالت احلياة
يعد الفساد شأان حمليا بل أصبح ظاهرة عابرة للقارات تشكل خطرا على األنظمة و هتدد أمنها و 

 استقرارها.
و بنيتها  و يعيق الفساد التنمية يف الدول كما يضعف مؤسساهتا االقتصادية و أنظمتها املالية    

السياسية،مما جيعل التعاون الدويل على صده و مكافحته أمرا ضروراي يتطلب إتباع هنج شامل ذو 
جوانب متعددة و متكاملة، من خالل طرق عالجية إلزالة ما هو موجود من فساد و أخرى وقائية أو 

ر هذا الدور على مستوى الدول و األقاليم و ال يقتصردعية لتجنب ما ميكن أن حيدث من فساد على 
املؤسسات الرمسية للدول، و إمنا يشمل أيضا األفراد و مؤسسات اجملتمع املدين اليت ينبغي أن تساهم يف 
أداء دور فعال يف هذا اجملال،و ال يتم هذا إال من خالل وضع إطار مؤسسايت قوي يدعمه إطار قانوين 

 يف العصر احلديث تكمن يف قوة مؤسساهتا.متني ، فالدولة احلديثة هي دولة املؤسسات ،وقوة الدول 
و تعد اجلزائر من أكثر الدول اليت تعرضت للفساد خصوصا يف السنوات األخرية حيث أثر كثريا على 
قطاعاهتا االقتصادية و املالية بسبب الظروف األمنية و الفراغ السياسي و املمارسات غري القانونية و كثرة 

مية النافذة اليت قد يستغلها املفسدين و غياب املساءلة القانونية مع وجود ثغرات يف التشريعات احلكو 
املفسدون فضال عن ضعف الوازع الديين و األخالقي مع وجود عادات و تقاليد اجتماعية و تدين 
مستوايت املعيشة كل ذلك يشكل مرتعا خصبا لتنامي هذا الفساد خصوصا على الصعيد املايل الذي 

مومي ابملقابل حاولت السلطات اجلزائرية يسبب ضرر يف اخلزينة املالية و ابلتايل تدهور يف القطاع الع
مواجهة هذه الظاهرة من خالل بعض اإلصالحات اليت من شأهنا القضاء على أسباب تفشي هذه 
العاهة و ذلك من خالل وضع جمموعة من القوانني و إبرام اتفاقيات و مساعدات دولية و إنشاء 

ها خاصة يف ظل التنامي املتزايد هلا لدرجة مؤسسات خمتصة مبكافحتها حماولة التصدي هلاو الوقاية من
تكاد خترج عن نطاق التحكم و ابلرغم من ذلك جند يف اجلزائر بعض املبادرات احلكومية كاإلجراءات 

 التشريعية و اإلجراءات املؤسساتية أمهها جملس احملاسبة اجلزائري الذي يعد هيئة رقابية على األموال 
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 المقدمة 

 
إضافة إىل استحداث اجلزائر خللية االستعالم املايل  1976 إنشاهه مبوجب دستور العمومية و الذي مت

كما أن هناك مؤسسات أخرى رمسية تعين مبكافحة الفساد خولت هلا صالحيات و هلا   2002لسنة 
أدوات رقابية للسهر على اإلدارة السليمة للشؤون و األموال العمومية على غرار مؤسسة الربملان اجلزائري 

الرقابة الدورية و املستمرة ألعمال و برامج احلكومة إضافة إىل تشريع القوانني املتعلقة  الذي يسهر على
 مبكافحة الفساد و صياغتها و تعديلها مبا يتناسب مع املستجدات.    

 

 :اإلشكالية_1
اجملتمعات اليوم هي حجم الفساد و اتساع دائرته و تشابك حلقاته و ترابط  اهتمامالقضية اليت تشغل 

آلياته بدرجة كبرية ،مما يهدد االستقرار السياسي و االجتماعي، و يقتضي التعاون للسيطرة عليه و منع 
انتشاره و مكافحته وتعد اجلزائر من الدول اليت يستوجب عليها كضرورة ملحة مقاومة و مكافحة ظاهرة 

 ومنه فاإلشكالية املطروحة هي: الفساد و استئصاهلا.
  ما مدى ارتباط ظاهرة الفساد املايل ابالقتصاد اجلزائري؟             

 و يتفرع عن هذه اإلشكالية تساهالت فرعية أمهها :
 ما هو الفساد؟وأنواعه ،مظاهره؟_ 
 هي أهم املؤسسات املسئولة عن ذلك؟ما هي اإلجراءات اليت قامت هبا اجلزائر ملكافحة الفساد؟ وما _ 
 فرضيات الدراسة:_2

 الفساد هو خمالفات و احنرافات غري قانونية._ 
كبريا يف اجلزائر كون عمليات الفساد تتم أغلبها على _ ترتبط ظاهرة الفساد املايل ابالقتصاد ارتباطا  

 الوطين.مستوى البنوك و املؤسسات املالية و غريها و هي هلا عالقة ابالقتصاد 
 ألجل حثيثة جهود تبذل كما واقتصادية، سياسية عدة مستوايت على إبصالحات اجلزائر تقوم_ 

 التنموية األهداف حتقيق يف كفاءة أبكثر واستغالله العام املال على حفاظا ومكافحته الفساد من الوقاية
 .إليها تطمح اليت
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 المقدمة العامة

 أهداف الدراسة:_3
 :إىل هذه الدراسة دفهت          

 التعريف بظاهرة الفساد و ضبط مفهومه ،وتبيان مدى خطورته ._ 
 واملعاجلات احللول القرتاح متهيدا أاثره ومعرفة  املايل الفساد ظهور وراء تقف اليت األسباب معرفة_ 

 .واجملتمع االقتصاد على أاثره وإزالة إليه الضرورية للتصدي
 .أدائه وتقييم اجلزائر يف الفساد ملكافحة السياسية املؤسسات أداء على التعرف_ 
 أمهية الدراسة:_4

 حديث أصبح الذي الفساد وهو أال الساعة مواضيع من موضوعا تتناول كوهنا يف الدراسة أمهية تكمن
 إىل الواسع انتشارها بسبب اجلزائري اجملتمع يف سلبية أاثر من الظاهرة هذه خلفته وما ، اخلاص و العام
 اجلزائري املشرع وضع رغم أنه هو أمهية الدراسة يزيد وما .الدولة يف املسؤولني كبار فيها مست درجة

 .الخل هناك أبن يوحي مما ، تصاعداي منحا تشهد بقيت أهنا إال ، ملكافحتها آليات و مؤسسات

 تتمثل دوافع اختيار املوضوع يف:دوافع اختيار املوضوع:_5
 دائرته وتشابك واتساع الفساد حجم حول احمللي و الوطين و الدويل املستوى على النقاش تنامي -

 أهنا حىت من التعتيم نوعا سابقا عرفت أن بعد قبل، من مثيل هلا سبقي مل بدرجة آلياته وترابط حلقاته
 . واسعة نقاشات حاليا يشهد املوضوع هذا لكن الذكر، حمظورة كانت

 يف مظاهر ذلك ويتضح الساعة حديث أصبحت حيث الفساد، لظاهرة اليومية معيشتنا من انطالقا -
 ال اليت امليادين كل يف واضحة اليت بدت واإلدارية السياسية املناصب واستغالل والتزوير واحملاابة الرشوة
 يتجاهل أو جيهل أصبح الذي اجلزائري احلياة اجملتمع بديهيات من أصبحت كوهنا على اثنان خيتلف
 .اليت يتحملها وأعبائها الظاهرة خطورة فأكثر أكثر
جدية  حلول وضع يتم ألن والتطلع املساعدة خالل من ، االستطاعة قدر اإلصالح يف الرغبة -

 ملكافحة الفساد فعال وأداء دور ذات متكاملة وآليات مؤسسات خلق أجل من واضحة وإسرتاجتيات
 . الفساد من خالية وشبه سليمة بيئة إىل الوصول وحماولة أشكاله بكل

 منهجية و أدوات البحث:_6
 :التالية املناهج استخدمنا

 . الفساد لظاهرة النظري اإلطار يف خاصة استخدامه مت الذي : الوصفي املنهج -
 
 



 د 
 

 المقدمة العامة

 
برتتيب اجلزائر ضمن  اخلاصة اإلحصائيات جمموعة عرض يف استخدامه وقد : اإلحصائي املنهج -

 مؤشرات قياس الفساد.
 هيكل الدراسة:-7

 : فصول ثالثة إىل الدراسة قسمنا ابملوضوع لإلحاطة و    
 مفهوم على فيها التعرف مت ثالث مباحث يف وذلك للفساد، النظري اإلطار األول الفصل يف تناولنا
ملؤشرات قياس  فخصصناه الثاين الفصل أما ،و الفساد االقتصادي، ومظاهره وأسبابه وأنواعه الفساد
مؤشر مدركات الفساد،مث املؤشر املركب للحكم الراشد،و  تناولت مباحث ثالثة إىل قسم حيث الفساد

ثالث  إىلهو كذلك  فقسم الثالث الفصل بعده املؤشر الفرعي للفساد يف دليل املخاطر القطرية، أما
املتخذة حملاربة الفساد و مؤسسات مكافحة الفساد  اإلجراءاتكل من  إىل فيها التطرق مباحث مت

 وبعض مناذج الفساد يف اجلزائر.
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   اإلطار النظري للفساد.                                                      لفصل األول.    ا

 لمتهيد الفص

تعد ظاهرة الفساد املايل ظاهرة عاملية واسعة االنتشار، تواجه البلدان و ابألخص البلدان النامية     
وذات جذور أتخذ أبعاًدا واسعة وتتداخل فيها عوامل خمتلفة يصعب التمييز بينها، وختتلف درجة 

ركود التنمية االقتصادية خاصة و أهنا تنطوي على  إىلمشوليتها من جمتمع إىل آخر.، كما أهنا تؤدي 
وعليه سوف نتطرق يف هذا   تدمري االقتصاد و القدرة املالية للدولة و املؤسسات على حد سواء ،

ماهية الفساد املايل ، آاثر و أسباب و أبعاد  الفصل املتمثل يف اإلطار النظري للفساد املايل إىل كل من 
 د االقتصادي .الفساد املايل مث الفسا
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

. ماهية الفساد املايل  :املبحث األول  

 املطلب أما و الفساد املايل الفساد خمتلف تعاريف األول املطلب يف بداية املبحث هذا يف نستعرض  
 مبظاهر الفساد. ختمناألشكال الفساد و أنواعه مث فخصصناه  الثاين

 املطلب األول: تعريف الفساد و الفساد املايل .

ـ تعريف الفساد.1  

إن الفساد مصطلح يتضمن معاين عديدة يف طياته . والفساد موجود يف كافة القطاعات    
احلكومية منها واخلاصة فهو موجود يف أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار 
على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية يف حتديد األفراد الذين يستلمون اخلدمة 

  . لقرار لفئة دون األخرىأو مترير ا أو السلعة

 ـ الفساد لغة:1.1

جاء ذكر الفساد يف معجم الوسيط على أنه اخللل و االضطراب.ويقال أفسد الشيء أي أساء   
استعماله. و يفسد ابلضم فهو فاسد و ال نقل أنفسد و املفسدة ضد املصلحة املستنبطة ملفهوم 
أن هناك فسادا و خلال يتطلب عالجه و التخلص من عيوبه ز اعوجاجه و فيما ميثل جانب 

 1إلصالح جانب اخلري. الشر ميثل ا

كما أنه قد يعين خيانة األمانة و البعد عن االستقامة أو الفضيلة أو مبادئ األخالقية و    
التحريض على اخلطأ ابستخدام وسائل غري سليمة أو غري قانونية و البعد عما هو أصلي أو نقي 

 و صحيح.

 

 

                                                           
هاشم الشمري وايثار الفتلي،الفساد المالي و اإلداري.الطبعة األولى،دار اليازوي للنشر،عمان،20011،ص،ص،17ـ18.
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 الفساد اصطالحا: ـ2.1

تتعدد تعاريف الفساد بتعدد أنواعه إال أن التعريف املعتمد يف مجيع الكتاابت قدم من قبل البنك الدويل 
 1الذي عرف الفساد على أنه سوء استغالل السلطة العامة من اجل احلصول على مكاسب خاصة

رج كل ممارسات االستغالل السيئ للوظيفة احلكومية  أو اخلاصة عندما يتعلق وحتت هذا التعريف تند
األمر ابلشركات الكربى كالعموالت،الرشاوى،التهرب الضرييب والغش،إفشاء أسرار العقود و الصفقات و 
ذلك عندما يعرض وكالء أو وسطاء الشركات أو أعمال خاصة كتقدمي الرشاوى لالستفادة من 

ءات عامة للتغلب على املنافسني و حتقيق أرابح خارج حدود القوانني ،كما حيدث سياسات أو إجرا
الفساد عن طريق استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء للرشوة وذلك من خالل الوساطة و احملسوبية يف 

 الوظائف العامة أو سرقة أموال الدولة بشكل مباشر.

أبنه استخدام النفوذ العام لتحقيق أرابح أو منافع خاصة ويعرف الفساد يف موسوعة العلوم االجتماعية 
،وهذا يشمل مجيع أنواع الرشاوى للمسئولني احملليني أو السياسيني و يستبعدها بني القطاع اخلاص بعبارة 

   2أخرى يتناول العالقة بني الفساد و القطاع العام مستبعدا العالقة بني الفساد و القطاع اخلاص .

 : درسة السوويية لوفسادـ تعريف امل3.1

 لقد قدم هذا االجتاه تعريفني مها:   

هو حماولة شخص ما وضع مصاحله اخلاصة بصورة جمردة غري مشروعة فوق  :التعريف األول 1.3.1
  . املصلحة العامة أو فوق املثل اليت تعهدها خدمته

 

 

 
                                                           

.19هاشم الشمري وايثار الفتلي، المرجع نفسه ،ص
 1
  

2
 .10،ص 2010أحمد محمود نهار أبو سويلم،مكافحة الفساد.الطبعة األولى،دار الفكر،عمان، 
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 الفساد هو كل خمالفة تتم بسوء نية للقوانني و األنظمة الشرعية و كل استهتار  :التعريف الثاين 2.3.1
من خالل هذين التعريفني نالحظ أن هذا االجتاه يركز  .ابلقيم والتقاليد اخلرية املتعارف عليها يف اجملتمع

االجتاه الفساد هو نفسه  1ديد املخول له ممارسة السلطة العامة، و يرى هذا على سلوك الفرد و ابلتح
االحنراف و هلذه الظاهرة بعد أخالقي، كذلك مما يلفت االنتباه مما سبق هو وجود فرق بينهما و هذا 

الفساد عند احلالة األوىل: وهي اليت يكون فيها  : الفرق تعلق حباليت الفساد املشار إليها يف كال التعريفني
تنفيذ أو تقدمي خدمة، مبعىن عند حصول املوظف على رشوة من أجل القيام ابملهام املكلف هبا احلالة 
الثانية: قيام املوظف بتأمني خدمات مينعها القانون فعلى سبيل املثال إفشاء معلومات سرية عن 

         املؤسسة.

 :تعريف اهليئات الدولية ـ4.1

الفساد كاآليت ": هو استغالل املقصود لتحريف التطبيق املخول به للقوانني و ـ يعرف البنك الدويل 
القواعد و األنظمة املراعية من أجل حتصيل املنفعة للعمال احلكوميني و غري احلكوميني عن طريق اإلمداد 

   " 2احلضور وغري الصريح للفساد ابملكاسب الشخصية للموظفني العموميني

تعريف الفساد   ." ية الدولية ": أبنه سوء استخدام السلطة للربح و املنفعة اخلاصةـ تعرفه منظمة الشفاف
فهو ذلك السلوك الذي ينتهك القواعد القانونية الرمسية اليت يفرضها النظام  : من املنظور القانوين

ذه الظاهرة السياسي القائم على مواطنيه ، و ابلرغم مما قدمه هؤالء القانونيني من توضيح يف تعريفهم هل
إال أهنم تعرضوا لبعض االنتقادات بسبب مجود القانون، كذلك إن القوانني و التشريعات تعترب نسبية 

 .قوانينه املتعلقة به، فما هو قانوين و شرعي يف جمتمع ال يعترب كذلك يف جمتمع آخر فكل جمتمع له 

و  2006فيفري  20الصادر يف  01/06وتعريف الفساد حسب املشرع اجلزائري فجاء يف قانون       
  من هذا القانون بنصها يف  20" حيث اكتفت املادة " قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 3 املتضمن:

  

                                                           

.12،نفس املرجع السابق،ص أمحد حممود هنار أبو سويلم،مكافحة الفساد   1
  

2
 .14،ص نفسهأمحد حممود ابوسويلم،مرجع  
3
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عليها يف الباب الرابع من القانون ، ابلرجوع اىل الباب الرابع من فقرة "أ" على أنه كل اجلرائم املنصوص ال
 قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .

 ـ تعريف الفساد من املنظور القانوين:5.1
يعرف الفساد أبنه سوء استخدام السلطة العامة من أجل مكسب خاص،يتحقق حينما يقبل املوظف 

أو يبتزها ، وقد يكون ذلك مقرتان بسوء استخدام للسلطة،حينما الرمسي رشوة أو يطلبها أو يستجديها 
يقدم رجال األعمال من قطاع اخلاص الرشاوى بقصد التحايل على السياسات العامة و القوانني أو 
اللوائح،للحصول على امليزة تنافسية،أو الربح،أو مزااي شخصية، و ميكن أن حيدث سوء استغالل السلطة 

مغنم شخصي حىت لو مل حيدث تقدمي رشوة ، وذلك عن طريق احملاابة األقارب أو  العامة أيضا من أجل
   1التوصية هبم،أو سرقة موارد و أمالك الدولة أو تبديدها.

   ـ تعريف الفساد املايل:2
أما الفساد املايل هوا الحنرافات املالية وخمالفة األحكام والقواعد املالية اليت تنظم سري العمل املايل يف   

2الدولة ومؤسساهتا، مع خمالفة التعليمات اخلاصة أبجهزة الرقابة املالية.
                                                     

 ـ عناصر الفساد:3

ن هناك على األقل طرفان يف جرم الفساد، و ابلتحديد الشخص املقدم للمكافأة أو ـ جيب أن يكو 
  اإلغراء و الطرف املتلقي هلا.

 ـ جيب أن يكون هناك سوء استغالل للمنصب أو السلطة للحصول على أرابح خاصة.

 ـ يكون هناك إما عرض أو قبول إلغراءات. 

 ألداء جرم رمسي.ـ حماولة اإلغراء ابلعرض أو املكافأة كميزة 

 ـ أي عمل يشاء فيه استغالل أي ممتلكات عامة أو اتبعة جلهة ما دون حق.

                                                           
1
 .20محمود نهار أبوسويلم،نفس المرجع السابق،ص أحمد  

2
الضمور، الفساد المالي و اإلداري كأحد محددات العنف في المجتمع.الطبعة األولى،دار و مكتبة الحامد عدنان محمد  

 28،ص 2014للنشر،عمان،
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 ـ قد يكون هناك حماولة متويه.

 1ـ يشمل الفساد خيانة األمانة.

   احللقة املفرغة للفساد.كما يوضح الشكل املوايل

 : احلوقة املفرغة لوفساد . 1شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز العربي، المستقبل ،مجلة الصالح لمحكم والتمكين الفساد لمكافحة كآلية الديمقراطية الشطي، إسماعيل مصدر :ال

 .   75  ص ديسمبر، ، 397 العدد لبنان، بيروت، الوحدة العربية، دراسات

 

                                                           
1
 االسكندرية، الجامعية، .الطبعة األولى،الدار تفعيل آليات المراجعة في محاربة االحتيال و الفسادأمين السيد أحمد لطفي،  

 .433،ص 2014

 الفساد

 

 

 

تدهور الكفاءة 
 االقتصادية

 اخنفاض األجور

 تدين االستثمار

 اخنفاض التنافسية

 البطالة
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   .  املطوب الثاين : أشكال الفساد املايل و أنواعه

 أشكال الفساد :ـ  1

 :1ال تقتصر صورة الفساد على شكل واحد فقط، ولكنه يتخذ عدة أشكال وهي  

 

الكثري من أعمال الفساد تعرب عن صفقات منعزلة جيريها موظفون  الفساد اإلداري أو البريوقراطي:_1
عموميون بشكل فردي يسيئون من خالهلا استخدام مناصبهم بطلب الرشاوى أو تقدمي اخلدمات 
العتبارات شخصية، ويشار إىل هذه األفعال ابعتبارها فسادا؛ الفساد كبري احلجم: ميثل سوء استخدام 
مقادير ضخمة من املوارد العامة من جانب موظفي الدولة وهم عادة من أفراد الطبقة السياسية أو 

 اإلدارية وميثل ذلك فساد كبري احلجم.
القوى الفاعلة يف القطاع اخلاص مع املوظفني العموميني أو يطلق على تواطؤ  االستيالء عوى الدولة:_2

السياسيني من أجل مصاحلهم اخلاصة املتبادلة، تعرب االستيالء على الدولة أي أن القطاع اخلاص يستويل 
 .على جهاز الدولة التشريعي والتنفيذي والقضائي لتحقيق أغراضه اخلاصة

إىل استغالل منصبه لتحقيق مكاسب مادية أو حيث يلجأ املوظف استغالل املنصب العام: _3
شخصية، سواء كان هذا االستغالل ابالمتناع عن القيام بعمل فرضه عليه القانون، أو القيام بعمل فرضه 
عليه القانون. لتحقيق مصاحل سياسية مثل تزوير االنتخاابت أو شراء أصوات الناخبني، أو التمويل غري 

  2و التأثري على قرارات احملاكم أو شراء والء األفراد.املشروع للحمالت االنتخابية أ
وهذا يتحقق عندما يقوم املوظف العمومي بتهريب األموال اليت حصل عليها بطرق يب األموال: _هتر 4

غري قانونية و غري شرعية إىل املصارف أو أسواق املال يف الدول األجنبية الستثمارها على شكل ودائع 
  3لقاء فوائد مرتفعة أو بشراء أسهم يف شركات أجنبية، أو شراء عقارات.يف البنوك تلك الدول 

 
 

                                                           
 

1
  41، ص 2004أنور شاه ومارك شاكتر، محاربة الفساد، التمويل والتنمية ، ديسمبر  

.24،ص ذكره أحمد محمود نهار أبوسويلم، مرجع سابق 
2
   

.25أحمد محمود نهار أبوسويلم ،نفس المرجع السابق،ص  
3
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 الشكل املوايل يوضح أشكال الفساد. 

 

 : أشكال الفساد . 2شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
العلوم االنسانية جامعة خيضر .مجلة الفساد االقتصادي أبعاده و انعكساته على النمو،حساني رقية:مصدرال

 .16،ص 20،2010بسكرة،العدد 
 

 الرشوة

 اخلداع و االحتيال االختالس

 اساءة حرية التصرف

 االبتزاز

 

 احملاابة

املنافع الشخصية 
 املتعارضة

 السياسة غري مشروعة

ساءة استخدام السلطة ا

العامة للحصول على 

 مكاسب شخصية
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 ـ أنواع الفساد : 2

 1هناك عدة معايري يتم على أساسها حتديد أنواع الفساد و هي :

   من حيث احلجم  : 1ـ2

  روتينية،و ميارس من قبلو هو الفساد الذي يتعلق أبداء الوظائف و اخلدمات ال  الصغري:الفساد 
  واحد دون التنسيق مع اآلخرين،ويظهر بني املوظفني يف القطاعات املختلفة،وأساسه احلاجةفرد

اوية االقتصادية،إذ يقوم املوظفون أبخذ الرشوة عن أي خدمة يقدموهنا للمواطنني و تكون أسعارها متس
على اجلميع تقريبا و تدفع كمقابل للخدمة.مثل الرشوة اليت يشارك فيها مسئولون يف دائرة اهلجرة و 

 موظفون اجلمارك و رجال الشرطة و اليت عادة ما تكون بسبب التعجيل إبهناء إجراءات روتينية. 

وهو الفساد الذي يقوم به كبار املوظفني و املسئولني كرهساء الدول و احلكومات و  الفساد الكبري : 
لوزراء ،وأساس هذا النوع من الفساد اجلشع أما هدفه فيتمثل يف حتقيق املصاحل املادية أو االجتماعية 

رابح الكبرية و ليس جمرد الرشوة صغرية و بكلمات أخرى يشمل أنواع الفساد اليت تتناسب مع حجم األ
و املكاسب اليت حيققها الراشي يف كل حالة على حدة ، فكلما كان هذا احلجم كبري سواء بتحقيق 

 العائد أو ختفيض النفقات أو التكاليف .  

  :من انحية االنتشار 2ـ2

وهو الفساد الذي أيخذ أبعادا واسعة و كبرية تصل إىل نطاق عاملي ضمن نظام يعرف فساد دويل :   
احلر.وقد ترتابط الشركات احمللية و الدولية و القيادة السياسية فتأخذ شكل منافع ذاتية متبادلة ابالقتصاد 

 2يصعب التفريق بينهما. ويف هذا النوع تكمن اخلطورة العظمى على املدى الواسع.

 

                                                           
1
 .45عدنان محمد الضمور،مرجع سابق ذكره،ص 
2

 .46مرجع ،صنفس العدنان محمد الضمور، 
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وقد أيخذ أشكاال خمتلفة .فقد يكون يف صور رشاوى و مدفوعات غري مشروعة يف إطار التجارة و 
املساعدات األجنبية و تدفقات االستثمار بني الدول، أو يف صور مزااي تفضيلية يف فرص التجارة أو 

ستبعاد بعض العمالت من نطاق املعامالت الدولية التحفيز لصاحل اقرتاحات استثمارية معينة أو ا
ابخلداع وقد يظهر يف صور أكثر خطورة على اجملتمعات مثل جتارة املخدرات و اإلنسان و السالح و 

 تبيض األموال ....اخل. 

يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد.و ال ينأى عن كونه فساد   :فساد حملي 
 و األفراد ذوي املناصب الصغرية يف اجملتمع ،ممن ال يرتبطون يف خمالفاهتم بشركات أجنبية صغار املوظفني

اتبعة لدول أخرى،وعلى  الرغم من أن الفساد ظاهرة عاملية منتشرة بشكل واسع إال أن ذلك ال خيفف 
 من شدة خصوصيتها و كثافتها يف بعض اجملتمعات .

 1ميكن حتديد الفساد حسب الدرجات اىل ثالثة أنواع هي حسب الدرجات: 3ـ 2

هو غري املنظم و الذي حيدث أحياان من طرف أصحاب السلطة أو الوظيفة و  الفساد العرضي:  
 ليس بشكل دائم.

نقصد به تفشي الفساد قي القطاع بعينه أو مؤسسة بعينها فهو قاصر عليها  الفساد املؤسسي:   
 د و الدولة ككل .وليس ظاهرة يف االقتصا

هنا أيخذ الفساد شكل ظاهرة متس اجملتمع ككل ، بكل طبقاته و قطاعاته السياسية  الفساد املنظم : 
 2و االقتصادية و االجتماعية و هو أخطر أنواع الفساد على اإلطالق .

 

 

 
                                                           

.48عدنان محمد الضمور،نفس المرجع ،ص  
1  
 .43عدنان محمد الضمور،نفس المرجع ،ص  
2
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 1مل الفساد من حيث نوع القطاع كل منيش :الفساد من حيث نوع القطاع 4ـ 2

بقائه مرهون أبدائه و فاعليته ،وحتقيق  إنلقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى،و  فساد القطاع العام:   
األهداف اليت وجد من أجلها أصال خلدمة اجملتمع و أفراده،ولكن الشكوى كانت و مازالت من الفساد 
و اهلدر الغالب على مؤسسات الدولة حىت إن منهم يف السلطة يعانون من هذه الظاهرة و هذا ما يظهر 

 صالح و حماربة الفساد.واضحا يف خطبهم و تصرحياهتم الداعية لإل

أشار تقرير منظمة الشفافية العاملية إىل أن الشركات األمريكية  هي أكثر فساد القطاع اخلاص:  
الشركات اليت متارس أعماال غري مشروعة ، تليها الشركات الفرنسية و الصينية و األملانية ، كما يشري 

دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل  136ر من التقرير إىل أن جيشا كبريا من كبار املوظفني يف أكث
تقدمي خدمات لتلك الشركات ، وتزداد هذه الدول يف شرق آسيا و أمريكا الالتينية و قد أييت كبار 

 الضباط يف اجليش و الشرطة و كبار املسئولني السياسيني يف مقدمة هذا احلشد اهلائل من الناس. 

ـ الفساد يدخل ضمن الفساد من حيث املعيار القانوين كل من :الفساد من حيث املعيار القانوين ـ5.2
 يف املبادالت املشروطة.

 الفساد يف املبادالت املفيدة ابلشرط.

يتضمن الفساد وفقا للسلطات احلاكمة  ـ الفساد وفقا لوسوطات احلايمة و املشارية يف احلكم:6.2
 2واملشاركة يف احلكم األنواع التالية 

 فساد رأس الدولة و أفراد أسرته.  -
 فساد أعضاء السلطة التشريعية. -
 فساد أعضاء السلطة القضائية -

 

                                                           

  1 43عدانن حممد الضمور،مرجع سابق،ص 
.44عدانن حممد الضمور،مرجع سابق،ص  2  



 

23 
 

اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 فساد أعضاء السلطة الدينية. -
 فساد أعضاء السلطة احمللية. -

 أنواع الفساد.و الشكل التايل يوضح 

 : أنواع الفساد .2شكل رقم ال
 
 
 
 

 فساد
 ضئيل

 القوى الفاعلة من القطاع
 فساد عظيم اخلاص

 

 

 
 استغالل نفوذ موظفون منتخبون 

 
 
 
،  ، الطبعة األولى،مركز األهرام للترجمة و النشرالفساد و االقتصاد العالميجاك بيردن،: مصدرال

 .241ص  ،2000

 
 

 

 

 

 

 موظفون غري منتجون     
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 املطوب الثالث : مظاهر الفساد .

1ميكن عرض مظاهر الفساد على النحو التايل  

ملنعه من املنطق ، و ويطلق عليها جمازا الربطيل و هو احلجر الذي يوضع يف فم املتكلم ـ الرشوة: 1
 الرشوة وسيلة للوصول إىل مآرب الشخصية .

وهي أخذ املوظف قدر من املال مقابل تقدمي خدماته لآلخرين و تعد من األشكال الصرحية جلرائم 
 الفساد اإلداري.

و تعين قيام املسئول التنفيذي يف مؤسسة حكومية أو قيام شخص متنفذ يف إحدى  ـ احملسوبية:2
لعامة أو مؤسسات القطاع اخلاص، إبعطاء األفضلية و األولوية لألقارب و األصدقاء و املعارف اهليئات ا

يف حاالت االختيار و التعيني و الرتقية الوظيفية،ويف حاالت منح العطاءات و املناقصات و العمليات 
ابلقواعد و التجارية األخرى سعيا وراء حتقيق مكاسب مادية أو سياسية أو اجتماعية دون التقيد 

الشروط القانونية املعمول هبا و دون النظر ابلضرورة إىل االعتبارات اجلدارة و املؤهالت و االستحقاقات 
  و تكافؤ الفرص. 

أي تفضيل جهة على أخرى  بغري وجه حق كما يف منح املقاوالت و العطاءات أو عقود ـ احملاابة:3
البعض جمرد جماملة عادية و هي يف احلقيقة متنح الفرصة لفئة  فاحملاابة قد يعتربها االستئجار و االستثمار.

 معينة و حترم منها فئة أخرى.
الوساطة تعرف أبهنا:إدخال طرف اثلث له إمكاانت اجتماعية للتأثري يف نتيجة العالقات  ـ الوساطة:4

تعترب أداة أو و الواسطة كنمط سلوكي اجتماعي  االجتماعية بني طريف عالقة اجتماعية يف موقف معني.
وسيلة تستخدم من قبل طرفان أو أكثر يف عملية تبادل للعالقات و املصاحل و املنافع سواء كانت عامة 

 أو خاصة.
ويعين قيام املوظف يف القطاع اخلاص أو أي فرد عادي إبرغام طرف أو شخص آخر على ـ االبتزاز: 5

 ماية الطرف الثاين و ابالمتناع عن إرضائه مبكسب مايل على األغلب نظري تعهد الطرف األول حب
 

                                                           
.41ـ 38عدنان محمد الضمور،نفس مرجع ،ص ص  1  



 

25 
 

اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

مضايقته و التوقف عن هتديده ابللجوء إىل العنف أو التشهري به أو اإلعالن عن معلومات حقيقية أو 
  مزعومة إلحلاق الضرر.

و هي جرمية مالية أو جتارية تتضمن قيام املوظف املسئول يف جهاز أو مؤسسة حكومية ـ التزوير: 6
عامة ابلتحريف و التالعب ابملعلومات و الوقائع و الواثئق اليت ائتمنه عليها رهساهه أو زمالهه،و 
استخدم هذه املعلومات ،وحتقيق مكسب مايل على األغلب عن طريق نقلها اىل شخص أو طرف آخر 

 لقطاع اخلاص ليحقق هذا الطرف بدوره مكسبا ماليا أو منفعة خاصة من ورائها.  يف ا
ويتمثل هذا يف السوق السوداء والتهريب ابستخدام الصالحيات املمنوحة  ـ هنب املال العام :7

للشخص أو االحتيال أو استغالل املوقع الوظيفي للتصرف أبموال الدولة بشكل سري من غري وجه حق 
 السلع عرب منافذ السوق السوداء أو هتريب ثروات الدولة.أو مترير 

التباطؤ يف أجناز املعامالت وخاصة املهمة واملستعجلة كمعامالت التقاعد واجلنسية وجواز السفر وواثئق  
 أتييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرمسية.

.املبحث الثاين : آاثر ، أسباب ، أبعاد الفساد املايل  

.املطوب األول : أسباب الفساد  املايل   

ال شك يف أن أول طريق عالج املشكالت هو حتديد أسباب ظهورها ، فمن بني أسباب الفساد املايل   
1مايلي :  

 أسباب سياسية : _1 
غياب القدوة السياسية أي ضعف اإلدارة لدى القادة السياسيني يف حماربة الفساد نظرا  -

بقضااي الفساد أو عدم تفعيلها إلجراءات الوقاية من الفساد و النغماسهم أو بعض منهم 
 تعميق ما يسمى بثقافة النزاهة وسيادة القانون.

 تفشي البريوقراطية احلكومية. -
 املغاالة يف مركزية اإلدارة احلكومية.  -

                                                           
.27،ص 2005النهضة،مصر،.دار التحليل االقتصادي للفسادطارق محمود عبد السالم السالوس، 
1
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 ـ ضعف أداء السلطات الثالثة التشريعية و التنفيذية و القضائية.
 أسباب اجتماعية:_2  

 سيادة الو الءات األسرية،أو االلتزامات القبلية،أو امليول العرقية و العنصرية. -
 غياب الوالء املؤسسي أو ضعفه. -
 غلبة الثقافة الفردية،و االفتقار إىل حتفيز العمل اجلماعي. -
املقومات الثقافية و التعليمية، و االفتقار للتوعية العقائدية اليت ترفع من شأن الوالء قصور  -

1للوطن و األمة.
  

 أسباب اقتصادية: _3 
 قصور دور الدولة يف إعادة توزيع الثروة و تشكيل التعددية الطبقية. -
 ارتفاع معدالت البطالة و ضعف مستوى الدخول. -
 دالة و الوضوح و كثرة القيود و االستثناءات.افتقار القوانني و األنظمة للع -
غياب الشفافية يف استخدام املوارد املالية، و التكتم و السرية يف التعامل مع املساعدات  -

 االقتصادية،و الربامج التصحيحية.
إقامة املشاريع االقتصادية غري اإلنتاجية اليت تعظم املنافع الفردية على حساب املصاحل  -

 االجتماعية.
 احتكار مراكز اختاذ القرار االقتصادي بيد فئة قليلة من املسئولني. -
 الكساد االقتصادي. -
 2التداخل بني العوامل االقتصادية و السياسية. -

 كما ميكن حتديد أسباب الفساد وفق الشكل املوايل:
 
 
 

                                                           
1
 .27،ص 2010.الطبعة األولى،دار وائل،األردن،الفساد اإلداريبالل خلف سكارنه، 

.28طارق محمود عبد السالم السالوس، مرجع سابق الذكر ،ص  
 2
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 : أسباب الفساد . 3شكل رقم ال
 
 
 

  
  

 
   

 
  

 
 

  
 
 . 2003للعلوم اإلدارية،مركز البحوث و المعلومات،مصر،مجلة البحوث اإلدارية،اكادمية السادات  المصدر : 

 

  املطوب الثاين : آاثر الفساد املايل .
إن للفساد املايل تكلفة ، وخاصة يف الشركات العامة ، حيث يتم احلصول على مكاسب مالية  

كما وامتيازات أخرى على حساب اجملتمع. وبصفة عامة ميكن تلمس بعض اآلاثر االقتصادية للفساد  
 1توصلت إليه دراسات الباحثني علي النحو التايل :

وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية العامة ،  تدين كفاءة االستثمار العام يساهم الفساد يف    
 وذلك بسبب الرشاوى اليت حتد من املوارد املخصصة لالستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها .

   

                                                           
.52عدنان محمد الضمور،مرجع سابق ذكره، ص، 
1
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ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات  حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب للفساد اثر مباشر يف -
هذه  من إمكاانت نقل املهارات والتكنولوجيا ، فقد أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف

التدفقات االستثمارية وقد يعطلها ، وابلتايل يسهم يف تدين حجم الضرائب ومن مث تراجع 
 مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق مبؤشرات التعليم والصحة .

، من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم  برتدي حالة توزيع الدخل والثروة يرتبط الفساد -
ام السياسي ، مما يتيح هلم االستئثار ابجلانب األكرب من املنافع املميزة يف اجملتمع ويف النظ

االقتصادية اليت يقدمها النظام ابإلضافة إىل قدرهتم على مراكمة األصول بشكل مستمر مما 
 يؤدي إىل توسيع الفجوة بني هذه النخبة وبقية أفراد اجملتمع .

الية واخلسائر املالية الفادحة اليت يف البورصات امل اخنفاض األسعار السوقية ألسهم الشركات -
 أضرت مبصاحل محلة األسهم واآلخرين من أصحاب املصلحة.

.املطوب الثالث : أبعاد الفساد املايل   

1تتفرع أبعاد الفساد املايل اىل كل من البعد االجتماعي و السياسي و االقتصادي على النحو التايل:  

يغدو لكل شيء مثن يقاس ابلداننري ، وعندما يغدو للقيام بواجب وظيفي  عندمايتجلى البعد االجتماعي:  _1 
معني مثن ، و إلجراء معاملة مع إدارات الدولة مثن ، ولتصريف أعمال احلكم مثن ، وللكلمة يف وسائل اإلعالم مثن ، 

ياتنا العامة من وحلكم القضاء يف بعض احلاالت مثن . وعندما يصبح لكل شيء مثن ، فان الفساد قد أضحى يف ح
صلب ثقافة اجملتمع وبذلك يكون اجملتمع يف هذا احلال قد ابتلي مبا نسميه ثقافة الفساد ، وعندما يكون الفساد من 

ال ينتج إال مزيدا من الفساد ، والفاسد ال يرى يف فساد عيبا ، صلب ثقافة اجملتمع يصعب عالجه . فالفساد 
 يكسره بقوة خارقة . وهنا يشكل الفساد طوقا حيتاج إىل من 

تتمثل أسباب الفساد اإلداري واملايل ابإلرادة السياسية الضعيفة اليت تتعايش  البعد السياسي :_2
 مع الفساد ، وال متتلك املبادرات ملكافحته ، فإهنا حىت وان أعلنت عن إصالحات ، فإهنا تبقى 

 

                                                           
 . 17، ص 1999 ، 2، العدد 21المجلد  لبنان،، اإلصالح االقتصادي ،  تكلفة الفسادجورج مودي ، و ستاورت   1
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من قبيل العبث ، ويصبح من مث وجود املصلحني بال معىن ، حىت وان توفرت لديهم اجلدية والرغبة 
اإلصالح . وبدون اإلرادة السياسية ، فان مواجهة الفساد ستقتصر على الشكل ليس الصادقة يف 

والنداءات والتمنيات اليت ال تغين وال تسمن  املناشدات إال ، ويبقى دور املصلحني مقتصرا على
من جوع  وان غياب اإلرادة السياسية يؤدي إىل غياب دولة املؤسسات السياسية والقانونية 
والدستورية . وعند هذا املستوى تظهر حالة غياب احلافز الذايت حملاربة الفساد حتت وطأة التهديد 

في . كما تتعطل إىل حد بعيد آليات الرقابة يف ابلقتل واالختطاف والتهميش واإلقصاء الوظي
الدولة وخيبو وازع املساءلة واحملاسبة ، حيث إن احلكومة ال حتاسب اإلدارة مع علمها ابلفساد 
املستشري يف أوصاهلا ، وان يد القضاء ال تطول املسؤولني يف الدولة مهما قيل أو عرف أو شاع 

ا بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز يف أبعاده قدرهتا ، أو وان هيئات الرقابة تكون معطلة أم،عنهم 
 الن دم الفساد اخذ يدب يف عروق بعضها .

يتمثل يف البطالة وتدين الرواتب واألجور وتباين الدخول بشكل كبري  : البعد االقتصادي -3
و كثرة  الدول واخنفاض مستو املعيشة بشكل عام ، فضال عن غياب الفعالية االقتصادية يف

   .ل الفساد املايل فيها حيزا واسعاالصفقات التجارية املشبوهة أو الناجتة عن عمليات السمسرة حيت
  .املبحث الثالث : الفساد االقتصادي 

تطور الفساد االقتصادي على مدى التاريخ لينتشر يف البلدان املتقدمة و املتخلفة معا و لقد ارتبط     
1.تعريفه بفعل ال أخالقي و غري قانوين كما تعددت التعاريف وفقا لطبيعة الظاهرة و مدى مشوليتها  

  املطوب األول : تعريف الفساد االقتصادي .

ى الباحثني:لد ـ تعريف الفساد االقتصادي1  

الفساد االقتصادي احنراف أخالقي لبعض املسئولني العموميني اذ يركز هذا التعريف على طبيعة _ 
 الفساد من حيث أنه احنراف عن األخالق الفاضلة من قبل فئة من موظفي الدولة الذين يتخذون 

                                                           
1
امنصوران سهيلة،الفساد االقتصادي و إشكالية الحكم الراشد و عالقتهما بالنمو االقتصادي.مذكرة ماجستير،علوم   

 .35،ص 2006اقتصادية،جامعة الجزائر،
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القرارات املرتبطة ابستغالل موارد اجملتمع، وهكذا يشمل على الرشوة و االختالس و الغش و التغاضي 
 عن التهرب الضرييب و غريها .

الفساد االقتصادي هو بيع أمالك الدولة بواسطة املسئولني احلكوميني لتحقيق املصاحل الشخصية و  –
عريف ضيق يرتبط ببيع أمالك الدولة و ذلك ألنه يغفل أنواع أخرى مهمة للفساد و املتمثلة يف هذا الت

تقبل الرشاوي عند منح الرخص احلكومية كما أن الفساد قد يوجد يف املؤسسات اليت تسعى لتحقيق 
 الربح .

 االقتصادي لدى املؤسسات الدولية: ـ تعريف الفساد2

 ـ تعريف البنك الدويل:1.2

 عرفه أبنه استغالل أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل مصلحة شخصية. 

يالحظ من هذا التعريف أنه حيلل الفساد على أنه استغالل للوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة، ومن 
طاع مث فهو يتهم القطاع العام ابملسؤولية املطلقة عن الفساد، و يعترب أن كل االحنرافات املوجودة يف الق

 1العام هي حمصلة طبيعية للفساد وفق مصاحل أطرافه .

 ـ تعريف البنك اآلسيوي لوتنمية: 2.2

 2هو إساءة الوظيفة العمومية أو اخلاصة لصاحل اخلواص.     

 يالحظ من هذا التعريف:

أنه أضاف بعدا أعمق ملفهوم الفساد االقتصادي حيث يهتم القطاع اخلاص مبثل القطاع العام   
ؤولية عن الفساد ،ذلك أنه مع تداعيات العوملة و االنفتاح تتسع رقعة القطاع اخلاص الذي يستند ابملس

يبدو الفساد كوسيلة لتكييف هذه القرارات وفق مصاحله هو األمر الذي   على قرارات الدولة ، و من مث
 يعرقل حركة التنمية االقتصادية،و يؤثر على مسرية النشاط االقتصادي ككل.

                                                           
.33، ص، 2013، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، األولى الطبعة االقتصادي. ، الفسادنزيه عبد المقصود محمد مبروك 
1
  

.  34المرجع نفسه،ص،، نزيه عبد المقصود محمد مبروك
 2
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 تعريف البنك اإلفريقي للتنمية: ـ3.2

و عرف البنك اإلفريقي للتنمية الفساد االقتصادي أبنه  استعمال العون العمومي لقوة منصبه و ذلك    
 1للبحث عن امتيازات .

 يالحظ من هذا التعريف: 

أنه ال يذهب بعيدا عما أقره تعريف البنك الدويل،وهو اهتام القطاع العام ابملسؤولية املطلقة عن الفساد  
 ،و أن كل االحنرافات املوجودة هبذا القطاع تعد سببا مباشرا يف عرقلة مسرية النشاط االقتصادي.

ن هذه البنوك جتمع على أن الفساد وسيلة دافعة أ ويالحظ من خالل نظرة البنوك التنموية للفساد
لالحنراف يف املؤسسات االقتصادية وفق املصاحل الشخصية و ليس وفقا للصاحل العام الذي تسطره 

 النخبة من خالل اخلطط التنموية.

 : الفساد االقتصادي املطوب الثاين : آليات 

 _ آليات الفساد االقتصادي.1

 القطاعني يف يف احلكومة، املسئولني و املوظفني )املباشرة( إىل  "العمولة "و "الرشوة" دفع آلية 1-       
 يسمى ما وهو األجنبية، الشركات و األعمال الصفقات لرجال عقد وتسريع لتسهيل اخلاص و العام
 .البقشيش أو "الربطيل"ب العربية اترخييا يف املنظمة و قدميا

 يف الوظيفي، اجلهاز يف و األقارب ألبناء متقدمة مواقع على واحلصول ،"العام املال" على اليد وضع 2-
 2.واخلاص العام القطاعني

 

 

                                                           
.35.نفس المرجع السابق،ص،نزيه عبد المقصود محمد مبروك 
 1

  
2
بيروت، ،309محمود عبد الفضيل ،"الفساد االقتصادي و الحكم الصالح في البالد العربية"،مجلة المستقبل العربي،العدد  

 .36، ص 2004
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 _ مكوانت الفساد االقتصادي:2

 ال من منها أكثر أن إىل التقديرات بعض )تثري اخلاصة للجيوب األجنبية املعوانت أموال تدوير إعادة
 الكبار(. األعمال رجال أو املسئولني، جيوب إىل تذهب و الدولة، خزينة تدخل

 األعمال رجال لكبار جدية ضماانت دون من املصارف متنحها اليت اجملاملة قروض•

 .النفوذ مبراكز املتصلني

 .السالح صفقات و التحتية البنية عقود عموالت •

 )ريع املنصب(. العامة ابلوظيفة االجتار أو املنصب حبكم عليها احلصول يتم اليت اإلاتوات و العموالت•

 بعد يف ما يف لتستخدم ،"العطااي" شكل أتخذ علوية، قرارات خالل من :األراضي ختصيص •
 1ت.الثروا تكوين و العقارية املضارابت
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

: آليات الفساد االقتصادي . 5الشكل رقم   
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  شراء أكثر من قطعة أرض 
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شراء السالح و العمالت و 

 المعدات
 العالم الخارجي

خطأ توزيع و تخصيص 

 المعونات األجنبية

 خصخصة الشركات العامة

تخصيص أراضي الدولة 

 بأسعار رمزية

الشراء من خالل عمليات 

 البورصات 

 قروض المجاملة

 العقود االستثمارية الكبيرة

 مضاعفة  أرابح الثروات

 

 كبار موظفي الحكومة و الدولة

 قطاع رجال األعمال الخاصة
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 املطوب الثالث : تدابري مكافحة الفساد االقتصادي .

  تشخيص الفساد االقتصادي: -1 

بعدما تعرضنا ملفهوم الفساد االقتصادي و آلياته ، حناول اآلن تقدمي تدابري مكافحة الفساد االقتصادي 
 1رغم أن حماربته ليس ابألمر اهلني .و اليت ميكن أن تنطبق على حماربة الفساد املايل و اإلداري 

االعرتاف بوجود املشكلة و إصالح الدولة : اسرتاجتيا و ملعاجلة الفساد االقتصادي البد من االعرتاف 
قتصادي ، و أن ممارستها أوال أبنه يشكل مشكلة حقيقية ، تؤثر سلبا على االقتصاد القومي و النمو اال

 مبقابل،و اخلدمة هذه يعرضون الذين العموميني املوظفني إغراء طريق عن األفراد، بعض طلبانجتة من 
خبلق  تقوم إجراءاهتا و سياستها خالل من الدولة أن تبني كما للفساد؛ عرض و طلب يوجد هكذا
 .عليها حيرصون الذين أولئك يف للتأثري احلوافز و البيئة

ليست  حماربته إن و الفساد، حماربة إمكانية مدى حتدد النظامية املعامالت شفافية مدى فإن لذا و  
 :التالية األمثلة من يظهر كما دورها تغيري و الدولة حكم إصالح عن مستقلة

دون  املوظفني من كبرية أعداد تشغيل الدول بعض يف األجور معدالت اخنفاض على يرتتب قد -
 أبعدادهم للموظفني العالية األجور استبدلت احلكومة أن هنا يعين و هلم، حقيقية ما حاجة

 إمنا و الفساد، لتخفيض األجور معدالت بزايدة ينصح ال احلال هذه يف قوائم املرتبات، على
 .هلم احلقيقية األجور رفع و املوظفني عدد هو ختفيض األفضل يكون

 و .معدالهتا لتقليل اكتشافها يتم اليت الفساد جرائم على العقوابت زايدة ضرورة البعض يقرتح -
 تقليص إىل األحيان من كثري يف العقاب و الرقابة آليات تؤدي حيث مبكان األمهية هذا من
 النظام كفاءة زايدة و القواعد و القوانني شفافية زايدة خالل من ذلك يتم ميكن أن و الفساد،
 .القضائي
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 أسعارها من أقل أبسعار اخلدمات و السلع وفريت تقوم على الدولة قيام أن املعروف من -
 املرافق و األجنيب، الصرف و االئتمان القطاعات يف الفساد لظهور يوجد الفرصة السوقية،
 أو املنخفض السعر ألن ذلك غريها، و التمويلية السلع و الصحية، و الرعاية التعليم و العامة،
 لرتشيد أخرى وسائل بدوره يتطلب و عليها، زائدا طلبا خيلق و اخلدمات للسلع اجملاين التوفري

 إىل األسعار تلك رفع فإن هكذا و الفساد، معها يظهر هذه الوسائل و السعر، غري استهالكها
 الدولة دور من سيغري بعينه الرفع هذا لكن و يقلل الفساد، أو سيلغي التوازنية مستوايهتا

 .للمواطنني االجتماعي

 .الدولة دور تصحيح تستوجب الفساد حماربة أن لنا يتبني السابقة الثالثة األمثلة هذه خالل من و

 :الفساد ملكافحة التالية اخلطوات اختاذ ينبغي تقدم ما إىل اضافة و    

 خطوات مكافحة الفساد االقتصادي: -2

 :السياسية و االقتصادية التدابري1.2

خمتلف  ابستخدام حتريره، خالل من الوطين االقتصاد إصالح ضرورة :الوطين االقتصاد إصالح  -
 الداخلية األسواق فتح و احلكومية التنظيمات و القيود كإلغاء السياسات الطرق، حترير و

 الصرف على الرقابة إلغاء و ،التعريفية، غري و التعريفية القيود ختفيض خالل من للخارج
 .اخلارجية املعامالت يف األجنيب

 خالل من ذلك يتم و العامة، املوازنة إدارة حتسني و العامة، املالية يف االختالالت إصالح -
 جباية تفعيل:العامة اإليرادات جانب يف، املوازنة و العامة النفقات و إصالح اإليرادات

 النفقات جانب يف،الضرييب توسيع الوعاء و الضريبية، اإلعفاءات من الكثري إلغاء و الضرائب،
 الكمية استخدام املعايري و مستحقيه، إىل يصل ال الذي ذلك خصوصا الدعم تقليص العامة،
 1 .العامة النفقات مراقبة إدارة حتسني و العام، لإلنفاق ابلنسبة لألداء املالئمة
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 أو للممارسات املستقلة املوازانت من احلد و املوازنة، عمومية مببدأ االلتزام  ينبغي العامة للموازنة ابلنسبة
 النقدية و املالية مبادئ اإلدارة أو مواثيق خلق و الرقابة، لتوفري غالء مكان بقدر امللحقة ، يف اجليدة
 الضريبية و البنكية القوانني جماالت يف اإلحصائية و و احملاسبية القانونية األطر حتسني الدولة مع هبا تلتزم

  .الدولية املعايري مع يتفق مبا و غريها الطبيعية االحتكارات و اجلمارك، و

من  الدويل البنك خصوصا الفساد مبكافحة املعنية املنظمات مع التعاون دعم لعل اإلطار هذا يف و  
 .مبكان األمهية من احلكومية املسؤولية و الشفافية دعم و العامة للموارد األفضل االستخدام أجل

احلفاظ  و الدميقراطية مبمارسة االلتزام الفساد مكافحة الوسائل أهم لعل :الدميقراطية ممارسة -
 و الفساد، فرص تزايدت الدميقراطية ممارسة مستوى اخنفض كلما أنه ذلك و اجملتمع، يف عليها

خمتلف  طريق عن اجملتمع ميارسها اليت الرقابة إجراءات و الضوابط انعدام أو لضعف ذلك نتيجة
 تسودها اليت اجملتمعات أن توضح فالدراسات غريها، و اإلعالم و كالصحافة مؤسساته

 فيها الفساد معدالت تكون االقتصادية القرارات مجيع على الدولة فيها تسيطرو  الديكتاتورية
 هذه تطويق خالهلا من ميكن اليت املؤسسية و القانونية األطر إجياد من ارتفاعا البد أكثر

 معاجلتها . بدء و الظاهرة،

 :الثقافية و االجتماعية التدابري2.2

 حول اجملتمع أفراد لدى الوعي خلق يف يبدأ فساد أي مكافحة يف األساسي و الرئيسي العالج إن 
القوة الضاغطة يف اجملتمع على  طريق عن الوعي ينتشر ميكن أن و للفساد، اهلائلة االجتماعية التكلفة

 1 النحو التايل:

 و العام املال ثقافة نشر يف األهم الدور وسائله مبختلف اإلعالم ؤديي :اإلعالم الصحافة و -
 و الرسوم و الضرائب بشأن املعنية الوزارات تصدرها اليت إىل نشرات احلقوقية،ابإلضافة القاعدة
 اليت الظروف و األسباب حول الكافية التوضيحات الشروحات و تقدمي مع العام، اإلنفاق
 أمهيته، توضيح مع الرسومو  الضرائب فرض إىل العامة السلطات تضطر
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 هبذا و العام، للصاحل و تضامن مساءلة و شفافية و مايل إعالم خالل من الضريبية ثقافة نشر مبعىن
 .العام املال إدارة حبسن الثقة تنمية يف املسامهة

للنمو  األساسي العائق هو الفساد أن املواطنني أذهان يف ترسخ أن اإلعالم لوسائل ينبغي كما 
 .املعيشة مستوى لرفع و االقتصادي

يف  مناقشتها و عليها، الرأي صانعة الصحافية األعمدة تعليقات و ابلفساد املتعلقة األخبار نشر 
 يربك القوى ضاغط رأي خلق شأنه من اجملتمع، داخل أصدائها متابعة و التلفزيونية، و اإلذاعية حوارات
 جيعل اإلعالم مبا اخلرب عن الكشف يف ابلسبق الدائم الصحافة ولع إىل ابإلضافة الفساد، حامية النافذة
  .  الرمسية الرقابة أجهزة إىل اتبعة غري رقابة

 املساءلة، و الشفافية، و العام، املال حول تعليمية وسائل إبنتاج ذلك و :التعويمية املؤسسات -
 .املدنية الرتبية برامج مكملة ملضمون

مبادئ  ضمن الفساد مكافحة الربملانيني نوابه و اجملتمع يف العليا السياسية القيادات تبين ضرورة 
 .مثارها تؤيت أن ميكن املكافحة وسائل أبن القيادات هذه تقتنع أن و النزاهة، و الشفافية و املسؤولية

دون  من ألنه الفساد مكافحة يف مبكان األمهية من "اجلمهور لدى الوعي خلق " العنصر هذا لعل و
 الفساد أن اجلمهور يدرك أن ينبغي،حبيث املنشود اإلصالح يتحقق لن املكافحة جلهود اجلمهور مساندة

 التنمية اسرتاتيجيا يف و يف االستثمار السليب لتأثريه ، االقتصادي النمو معوقات أشد من هو العام
 مثنا ستدفع فإهنا الفساد مع وجود اقتصاداي منوا حققت اليت للدول ابلنسبة حىت أنه و االقتصادية،

 غري العوائد و من املكافآت أطول سلسلة سيولد مث من و نفسه، يغذي الفساد ألن مستقال ابهضا
 1.حمالة ال التقدم و التنمية سيقوض ما القانونية
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اإلطار النظري للفساد.                        الفصل األول.                                     

 خالصة الفصل
الفساد ظاهرة ابلغة اخلطورة، نظرا المتدادها و تشعبها يف الكثري من اجملاالت ، وقد تعددت مفاهيم    

لذالك الحظنا التباين يف مفهوم الفساد ،  الفساد واختلفت بسبب التعقيد و التشابك الذي يطبعه ، 
كال حسب وجهة نظره ، فهناك تعريف صندوق النقد الدويل،و املنظمة العاملية للشفافية وغريها من 

كما مل يقدم املشرع اجلزائري تعريفا فلسفيا للفساد ، بل اقتصر تعريفه للفساد أبنه كل  . اآلراء األخرى
الرابع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، ولقد تعددت أنواع  اجلرائم املنصوص عليها يف الباب

الفساد حسب عدة معايري منها حسب حجمه ، وانتظامه ، واتساعه وجماله و غريها ، نتيجة ألسباب 
السياسية واقتصادية ، واجتماعية و تشريعية وقانونية ، جعلته يتجسد يف عدة مظاهر ، كالرشوة و 

 ها من املظاهر.احملسوبية....و غري 
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لفساد.مؤشرات قياس ا                                                            الثانيالفصل   

 متهيد الفصل

إن الفساد كظاهرة معقدة و متعددة األبعاد ميتاز خبصوصية تستوجب خصوصية موازية يف التعامل معه   
 يف عملية القياس و الرصد و التحليل و صعوبة أخرى من اختالف اهلدف يف القياس. 

الوقاية من هذا املنطلق فإن املؤسسات املهتمة بعملية القياس ليست إال املؤسسات اليت تبحث سبل و   
و املكافحة،  لقد عملت كل املؤسسات املهتمة مبتابعة الفساد على حسب طبيعة نشاطها و أهدافها 
املسطرة على تطوير مؤشرات للقياس من شأهنا تقيم مستوايت الظاهرة يف البلدان املختلفة و من مث 

 تصنيفها وفقا هلذه املؤشرات.

ت قياس الفساد على إبراز مؤشرات صادرة عن هيئات من خالل هذا الفصل املتمثل يف دراسة مؤشرا  
املؤشر املركب ، مؤشر مدركات الفساد الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية إىل خمتلفة و ذلك ابلنظر

 املؤشر الفرعي للفساد يف الدليل الدويل للمخاطر القطريةو  للحكم الراشد الصادر عن البنك الدويل
 طر السياسية.الصادر من جمموعة خدمات املخا
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لفساد.مؤشرات قياس ا                                                            الثانيالفصل   

    املبحث األول: مؤشر مدريات الفساد.

 املطوب األول: حملة عن منظمة الشفافية الدولية و مؤشراهتا.

ـ حملة عن منظمة الشفافية الدولية:1   

تعترب منظمة الشفافية العاملية أكرب منظمة غري حكومية يف العامل ملكافحة الفساد قام" بيرت آجين" ،    
بتأسيسها حيث مت اختيار برلني مقرا هلا ، وقد أخذت املنظمة  1993مدير البنك الدويل السابق سنة 

 1 على عاتقها حماربة الفساد بصفته آفة العصر األوىل.

ابلتشهري حباالت فساد فردية، بل تقوم  –بناءا على منطلقها املبدئي  –الشفافية الدولية ال تقوم منظمة 
ابقرتاح منافذ للخروج من هذا املأزق الواقعي ، كما تقوم بتعليل و شرح هذا املبدأ و إثبات فاعليته 

 استنادا إىل أمثلة من احلياة العملية.

عن حركة عاملية ملكافحة الفساد أفرزها جمتمع مدين عاملي و قد أصبحت املنظمة مبثابة التعبري املؤسسي 
ظهر يف قمة أتلقه يف سياق عمليات التحول الكربى اليت طرأت على النظام و اجملتمع و العالقات 
الدولية بصفة عامة عقب انتهاء احلرب الباردة و اهنيار اإلحتاد السوفييت. و هي حركة قادها رجال 

ماءات فكرية و اجتماعية و وطنية خمتلفة و متعددة لكنهم جيمعون كلهم يتحدرون من خلفيات و انت
على تفشي  ظاهرة الفساد مبا فيها الرشوة بشك أصبح يعوق التعاون الدويل يف كافة اجملاالت ويتعني من 

 مث تعقب الظاهرة ابلدراسة النظرية و الكمية بغية مكافحتها.

تلف الوكاالت احلكومية و املؤسسات و الشركات الدولية و و يتم متويل منظمة الشفافية الدولية من خم
دعمهم املايل هو الذي جيعل إعداد املؤشر ممكنا و حتصل املنظمة على دعم إضايف ألدوات القياس أييت 
من مؤسسة "ارنست اندينغ" قبول املنظمة للدعم املايل ال يعين أتييد املنظمة لسياسات الشركات املتربعة 

 شاركة املتربعني يف إدارة مشاريع املنظمة.و ال يتضمن م
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  الفصل الثاني                                                          مؤشرات قياس الفساد.  

إن قياس الفساد بلغة اإلحصاءات ليس أمرا سهال طاملا أن  ــ  مؤشرات منظمة الشفافية الدولية:2
هذا الصدد و تقدم املنظمة العاملية للشفافية و هي منظمة رائدة يف جمال املشرتكني فيه ليسوا متعاونني يف 

املنظمة العاملية للشفافية كما تقوم أيضا   حماربة الفساد ثالثة معايري تقوم بتحديثها سنواي لقياس الفساد
 1 موقعها وهي: بنشر تقرير دويل حول الفساد على

 حول أحوال البلدان الفاسدة( مؤشر إدراك الفساد)القائم على آداء اخلرباء

 البارومرت العاملي للفساد )القائم على استطالعات مواقف الرأي العام و خربهتم مع الفساد ( -
 استطالع دافعي الرشوة الذي يبحث يف استعدادات الشركات األجنبية لدفع الرشوة. -

د الدولية و اليت نوجزها  و على ضوء ما سبق تتضح مبدئيا الفروقات اجلوهرية بني مؤشرات منظمة الفسا
 كمايلي:

الفرق بني مؤشر مدركات و مقياس الفساد العاملي لنفس املؤسسة: يهدف مؤشر مدركات  -
الفساد إىل تقيم إدراك اخلرباء ملستوايت الفساد يف القطاع العام يف دول خمتلفة، بينما يعين 

 مقياس الفساد العاملي ابجتاهات و جتارب عامة الناس مع الفساد.
الفرق بني مؤشر الفساد و مؤشر دافعي الرشاوى: يف حني أن مؤشر مدركات الفساد يظهر  -

مستوايت الفساد املدركة يف الدول، يركز مؤشر دافعي الرشاوى على مدى ميل الشركات يف 
 الدول املصدرة الرئيسية اىل دفع الرشاوى يف اخلارج و ابلتايل اىل أداء"دور املورد" للفساد.

 

 

 

 

                                                           
1
، 70.سلسلة جسر التنمية، الكويت ،العددإلداريمؤشرات قياس الفساد اعيسى محمد الغزال، المعهد العربي للتخطيط و التنمية،  
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 .املطوب الثاين: أساسيات حول مؤشر مدريات الفساد

وجود الفساد بني  إدراكمؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية العاملية يقيم و يرتب الدول طبقا لدرجة 
و السياسيني يف الدولة ، و هو مؤشر مركب يعتمد على بياانت ذات صلة ابلفساد مت مجعها  املسئولني

 1عن طريق استقصاءات متخصصة قامت هبا مؤسسات خمتلفة   و مستقلة و حسنة الصمعة .

املؤشر يعكس آراء و أصحاب األعمال و احملليني منة مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك املتخصصني و  إن
ء و احملتكني ابلفساد من نفس الدولة اليت تتم دراستها و تقييمها . تتم مراجعة منهجية املؤشر من اخلربا

جلنة املؤشرات االستشارية و املكونة من خرباء دوليني يف الفساد و االقتصاد القياسي و اإلحصاء . يقدم 
لية  تتخذ القرارات النهائية منظمة الشفافية الدو  إدارةأعضاء اللجنة اقرتاحات لتحسني املؤشر ، لكن 

 بشأن املنهجية  املستخدمة .

و حسب موقع منظمة الشفافية الدولية على الشبكة الدولية للمعلومات، يركز املؤشر على الفساد يف    
القطاع العام و يعرفه بسوء استغالل الوظيفة العامة من أجل ماحل خاصة. تطر االستقصاءات املستخدمة 

أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة لتحقيق مصاحل شخصية . على سبيل املثال ،  يف اعداد املؤشر
قبول املوظفني احلكوميني الرشاوى أثناء املشرتايت أو اختالس األموال العامة ، و مدى جناعة جهود 

 مكافحة الفساد .

تلف الدول بناء على و يؤول تفسري الطبيعة الذاتية للمؤشر أبنه من الصعب تقيم مستوايت الفساد يف خم
اخلربة العملية التجريبية ، كاملقارنة مثال ، بني عدد الدعاوي أو القضااي املعروضة على احلاكم بني بلد و 
آخر .ذلك أن مثل هذه املعلومات ال تدل على مستوايت الفساد احلقيقية ، بل على نوعية املدعني 

و أساليبها يف الكشف عن الفساد و مدى توافر  اإلعالمالعامني و صفاهتم و نوعية احلاكم و وسائل 
اجلو املالئم إلزالة الضبابية . ان األسلوب الوحيد جلمع املعلومات بغرض املقارنة هو البناء على خربة و 

 2رهية أولئك األكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد يف الدولة .

                                                           
1
 .5نفس المرجع السابق.ص ، عيسى محمد الغزال  
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فيما خيص تفسري املؤشر ، فيالحظ أنه على الرغم من استخدامه )املؤشر( لرتتيب الدول على سلم 
و ذلك نسبة الحتمال الشفافية إال أن القيمة الرقمية أهم كثريا يف الداللة على مستوى الفساد املدرك 

تغري الرتتيب تبعا لتغطية الدول ، مبعىن أدق فإن درجة البلد مؤشر أهم كثريا يف الداللة على مستوى 
  الفساد املدرك فيها. أما ترتيب الدولة فقد يتغري جملرد دخول دولة جديدة أو خروج دول أخرى إىل نطاق

اعتبار الدولة ذات أقل نتيجة هي أكثر الدول  و جتدر اإلشارة عند هذا املستوى أنه ليس ابلضرورة
فسادا يف العامل، و ذلك ألن الدولة ذات العالمة األدىن هي الدولة األكثر فسادا بني الدول املدرجة يف 

وال يقدم  .2008بلد مدرجة يف مؤشر  180بلد يف العامل، و أكثر من  200املؤشر. فمثال مثة أكثر من 
غري مدرجة فيه. و لتوفري قسط من املصداقية للمؤشر فإنه ينبغي على األقل املؤشر معلومات عن الدول 

توفر ثالث مصادر موثوقة تتعلق مبعلومات عن الفساد ألي دولة أو إقليم ليتم إدراجها يف املؤشر ، كما 
لك و نسري اىل عملية اإلدراج يف املؤشر ال تعين ابلضرورة وجود فساد ابلدولة املدرجة و إمنا يعتمد ذ

 1على مدى توفر معلومات عن الفساد يف الدولة.

الدولية منذ اإلصدار األول له يف عام  اإلعالماكتسب مؤشر مدركات الفساد أمهية كبرية يف وسائل    
،  و قد أاثر ذلك القلق أبن يتأثر املستجوبون مبا صدر عن املؤشر سابقا و إجياد مشكلة  1995

يف استطالع موجه إىل قادة األعمال التجارية يف  2006ر هذه الفرضية  االزدواجية يف املنهج. مت اختبا
مستجوب، فأن املعرفة ابلنتائج السابقة للمؤشر ال حتفز  9000مجيع أحناء العامل. بناء ردود أكثر من 

 .اخلرباء يف السري بنفس االجتاه

إن املعرفة ابملؤشر قد تشجع املستجوبون إلبداء آرائهم الشخصية. وهذا دليل قوي على أنه ال توجد  
ازدواجية يف هذا املنهج . وفقا ملا أثران حول إشكالية ازدواجية املنهج ، تربز إرهاصات عديدة عن هذه 

يعترب أداة قياس قوية إلدراك اإلشكالية لعل أمهها املتعلق مبدى ثقة الدول املعنية ، رغم كون املؤشر 
الفساد ، و هلذا فقد مت جتربته  و استخدم على نطاق واسع من قبل احملللني و املفكرين. و نستطيع 

 القول أبن درجة الثقة ابملؤشر ختتلف من بلد آلخر، فالدول كثرية املصادر و وجود اختالف قليل يف 
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تقيم املصادر املختلفة هلا تعترب نتائجها و ترتيبها ذات درجة ثقة و دقة عالية ، و العكس صحيح يف 
 1هذا السياق.

املطوب الثالث: طريقة قياس مؤشر مدريات الفساد و االنتقادات املوجهة اليه.   

  الفساد.ـ طريقة قياس مؤشر مدريات 1

يعتمد هذا املؤشر عدة مصادر )استطالعات،تقييمات( ختتلف عن بعضها ابختالف العينة اليت تدرسها 
استطالعا و مسحا قامت  16على  2005و نظام القياس الذي تستخدمه ، فمثال يعتمد املؤشر للعام 

مسحا قامت هبا استطالعا و  13على  2008مؤسسات مستقلة، يف حني يعتمد املؤشر للعام  10هبا 
مؤسسة مستقلة. و كما أسلفنا فغن الدولة ال تدخل يف اعتبارات املؤشر إال إذا مشلتها ثالث  11

 2مصادر على األقل، و يتم جتميع هذه البياانت يف مؤشر واحد وفق اآللية التالية:

لك يتم بداية معايرة كل مصدر و توحيد قيمتها يف مقياس واحد متدرج من صفر اىل عشرة وذ -
ابستخدام تقابل املئينات، حيث يتم حتديد العينة الفرعية اليت يدرسها املصدر و حتديد العينة نفسها 
يف مؤشر مدركات الفساد للسنة السابقة و املعلومات اليت تؤخذ من املصدر هي رتبة الدولة و ليس 

 عالمتها.
يف مؤشر مدركات الفساد للسنة يتم إعطاء القيمة الكربى اليت حصلت عليها أعلى دولة يف العينة  -

السابقة، إىل الدولة اليت يصنفها املصدر على أهنا األفضل مرتبة و القيمة الكربى الثانية تعطى 
 للدولة اليت يصنفها املصدر على أهنا اثين أفضل مرتبة....و هكذا.

 

 

 
                                                           
1
 Lambsdorff,Johann Graf , Corruption Perception Index , Background paper to the 2001, 

Transparency International.P7. 
2 lambsdorff,Johann Graf ,Ibid.P7 
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بعد إعطاء الدولة يف كل مصدر قيمة ترتاوح من صفر اىل عشرة يتم حتديد القيمة املعايرة هلا  -
 حسب املعادلة التالية:

 

 

يتم استخدام تقنية حتويل بيتا من خالل برامج اإلحصاء املعيارية و اللوغاريتمات للقيم اليت متت  -
لقيم الدولة لتحديد معايرهتا يف اخلطوة السابقة )لكل دولة يف كل مصدر( مث حيسب املعدل 

 1عالمتها.

 مكوانت املؤشر:  -2

هو مؤشر مركب يعتمد على بياانت ذات صلة ابلفساد مت مجعها عن طريق استقصاءات 
متخصصة قامت هبا مؤسسات خمتلفة مثل املنظمة الدولية  للشفافية  وهو يعكس أراء أصحاب 

 الفساد. األعمال واملستثمرين واحملليني من مجيع أحناء العامل حول

 دليل املؤشر: -3

 ( حبيث يعين:10( إىل )0يتم تصنيف الدول وفق تدرج رقمي من)

 درجة فساد عالية؛ (0) -
 درجة شفافية عالية؛( 10) -
مستوايت متدرجة من الشفافية، حبيث كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط  (10)( و0ما بني ) -

املسجلة دل ذلك على مستوى شفافية أعلى، وكلما اخنفض رصيد الدولة من النقاط املسجلة 
 ّدل ذلك على مستوى فساد أعلى.

 

                                                           
1 lambsdorff,Johann Graf ,Ibid.P8 
 

متوسط القيمة للمصدر(*االنحراف  -القيمة المعايرة للدولة في كل مصدر=)القيمة األصلية التي حصلت عليها الدولة

الفساد للسنة السابقة/االنحراف المعياري لقيمة المصدر+متوسط قيمة مؤشر مدركات  المعياري لمؤشر مدركات

 الفساد لسنة السابقة.
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  :ـ انتقادات مؤشر مدريات الفساد4

 1من بني االنتقادات املوجهة ملؤشر مدركات الفساد مايلي:  

مؤشر الفساد انتقد ألنه يقوم مبالحظة على جمموعة صغرية، ألنه يرفض املالحظة على نسبة أوسع  -
جمردو ، و إن األساليب  من السكان. أبعد من ذلك يشتكي البعض أن املؤشر أيخذ مالحظات

 املستخدمة يف إعداد املؤشر ال ميكنها قياس الفساد املؤسسي.
انتقاد آخر قائم بسبب استخدام معلومات من مسوحات اجليل الثالث،اليت ميكن أن تكون متغرية   -

كثريا بتغري األسلوب و كونه مكتمل من بلد آلخر. إضافة اىل أن األساليب تتغري من سنة ألخرى 
 ملؤشر نفسه، و هلذا قد تكون املقارنة أفضل أو أسوأ.يف ا

هذا املؤشر يقوم أساسا على االستفتاءات، النتائج كانت أكثر متثيال، و لكن أقل مصداقية للبلدان  -
اليت لديها مصادر أقل للمعلومات. ابإلضافة ما يعرف قانونيا ابلفساد أو الرشوة خيتلف ابختالف 

 البلدان:
وين يف بعض البلدان وقد ال يكون كذلك يف البلدان أخرى، ما قد يعترب بقشيشا التربع الساسي قان -

 مقبوال يف بلدان قد ال يكون كذلك يف أماكن أخرى و يعترب رشوة.
اإلحصائيات من هذا النوع تكون غامضة و غري دقيقة، و اإلحصائيات منذ أعوام مضت ليست  -

 ابلضرورة مشاهبة و قابلة للمقارنة.
نفسه يوضح من سنة ألخرى التغريات يف ترتيب البلد ليست فقط بسبب تغري إن املؤشر  -

 املالحظات حول أداء البلد، لكن أيضا بسبب تغيري العينات و الطريقة املنهجية للعمل يف املؤشر.
كل سنة،بعض املصادر ال تقوم بتحديث معلوماهتا و هلذا جيب إسقاطها عند عمل املؤشر،و يتم  -

مصادر جديدة موثوقة. بتغيري الطريقة املنهجية جلمع املعلومات،التغيري يف نقاط البلد قد  اعتماد
 يكون بسبب مجع وجهات نظر أكثر كما لألسئلة املختلفة اليت مت طرحها، وعلى 
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ضد الفساد و كشف فضائح الفساد يف البلدان التغيري يف املؤشر ال يكون هبذه  عكس التحركات
 السهولة على مدى فرتة قصرية كسنة أو سنتني بل ميكن أكثر.

  املبحث الثاين:املؤشر املريب لوحكم الراشد )البنك الدويل(.

املعنية أبنشطة مكافحة بعد أن تناولنا مؤشر مدركات الفساد كنموذج مأخوذ عن اهليئات غري احلكومية 
الفساد ،و قع اختياران على البنك الدويل كنموذج عن اهليئات الدولية احلكومية و الذي تنسب اليه 

 1 يلي و بعد تقدميه التعرف عليها. مؤشرات عديدة سنحاول فيما

 املطوب األول : حملة عن البنك الدويل.

عن متويل البلدان بغرض  مسئولةمات عاملية ، جمموعة البنك الدويل هي جمموعة مؤلفة من مخسة منظ 
تشجيع و محاية االستثمار العاملي. وقد انشىء مع صندوق النقد الدويل حسب  إىل ابإلضافةالتطوير، 

 27مقررات مؤمتر بريتون وودز،ويشار هلما معا كمؤسسات بريتون وودز.وقد بدأ يف ممارسات أعماله يف 
 1946.2يناير 

قروضا للدول من أجل مشروعات التنمية.وهي تقرض املال للحكومات األعضاء و  ويقدم البنك الدويل
الوكاالت التابعة هلا،وللمؤسسات اخلاصة يف الدول األعضاء،  كما يشجع البنك الدويل على االستثمار 

والبنك الدويل أحد  ،اخلاص يف الدول األعضاء،ويقدم العديد من خدمات املعونة الفنية ألعضائه
ت،وامسه الرمسي البنك الدويل إلعادة اإلعمار و التنمية،ويضم يف عضويته مائة ومخسني الوكاال

اختذ البنك ،دولة.حيصل البنك الدويل على موارده من الدول األعضاء،أو من االقرتاض من السوق العاملي
جدولة  مسالك عديدة للعمل ففي بداية فرتة الثمانينات، تعامل مع قضااي االقتصاد الكلي وإعادة
 الديون.ويف وقت الحق من نفس العقد، احتلت القضااي االجتماعية و البيئية مكان الصدارة.يف
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الوقت الذي تزايد تعبري اجملتمعات املدنية اهتمت بعض هذه اجلمعيات البنك أبنه اليتقيد بسياساته يف  
أما يف الوقت احلايل يتمركز عمل البنك حول ختفيف حدة الفقر كهدف عام  بعض املشاريع البارزة

لني املاليني يعمل من يشمل مجيع أعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من املهندسني واحملل
خالل مكتب البنك يف واشنطن العاصمة.أما اليوم فلديه طواقم متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل 

٪ من هذه 40خرباء اقتصاديني وخرباء يف السياسات العامة وخمتلف القطاعات وعلماء اجتماع.ويعمل 
ضاء.و قد تقدمت جمموعة البنك تقدما  الطواقم اآلن يف املكاتب القطرية التابعة للبنك يف البلدان األع

لتحسني الكفاءة  –بصورة منفصلة و ابلتعاون فيما بينها  –كبريا.و أصبحت املؤسسات اخلمس تعمل 
الداخلية و الفعالية اخلارجية. و عربت البلدان اليت يتعامل معها عن ارتياح كبري إزاء التغريات اليت يروهنا 

يف التزاماها و تقيدها و كذلك إرتفاع جودهتا. و على الرغم من  يف مستوايت خدمات جمموعة البنك و
التقدم الكبري ،اىل أن برانمج عمل جمموعة البنك مل يكتمل بعد، و ال ميكن أن يكتمل أبدا ، يف الوقت 

 الذي تستمر فيه حتدايت التنمية يف النمو.

  .املطوب الثاين:املؤشرات الفرعية املريبة ملؤشر احلكم الراشد

وضع البنك الدويل الئحة بست مؤشرات للحكم الراشد يف سياق مراقبة الفساد)التعبري و  1996منذ  
املساءلة، االستقرار السياسي، كفاءة احلكومة ، نوعية التدخل احلكومي ، حكم القانون،و ضبط 

مت تركيب الفساد( و اليت تتعلق حبث اجلهات احلكومية على القيام بواجباهتا حنو اخلواص، و من مث 
مؤشر يضم املؤشرات السابقة و الذي اعترب من بني أبرز مقاييس الرشوة العمومية ، حتديدا الكربى و 

 1 لكن أيضا الرشوة الصغرى.

                        

 

 

 

                                                           
1
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مؤشرات البنك الدويل،قياس نوعية املؤسسات و التقاليد اليت تتم هبا ممارسة السلطة يف الدولة و تتضمن 
و يشتمل ذلك العملية اليت يتم هبا اختيار احلكومات و مراقبتها و مساءلتها و استبداهلا ، و قدرة 

احرتام املواطنني  احلكومة على صياغة و تنفيذ سياسات سليمة و مستقلة و ادارة املوارد بكفاءة و مدى
 و الدولة للمؤسسات اليت حتكم التفاعالت بينها.

 وميكن ربط هذه املؤشرات مبمارسات الفساد من خالل املعادلة التالية: 

 

 

و الذي يؤدي اىل ارتفاع فرص استغالل  فالفساد يعتمد على مدى احتكار املسؤولني للقوة و القرار،
موظفي الدولة و السياسيني من أجل حتقيق مكاسب خاصة ، يف ظل اتساع هامش حرية التصرف من 
خالل الصالحيات و اإلجراءات األقل و وضوحا، ذلك على مدى وجود أو غياب الرقابة و الشفافية 

 اب الضوابط اليت حتكم حرية التصرف.يف اختاذ القرارات و املساءلة عليها و مدى وجود أو غي

من عدة  مؤشرات يتم جتميعها من مصادر خمتلفة  -كما أسلفنا  –يتم تركيب مؤشر احلكم الراشد 
تتضمن تقييمات للخرباء، و استطالعات لرجال األعمال و مدراء الشركات احملليني و األجانب املقيني 

و وكاالت تصنيف و تقدير خماطر األعمال و  ، و استطالعات للمواطنني،تقوم هبا منظمات دولية
املخاطر السياسية و مراكز األحباث و املنظمات غري احلكومية . ابختصار فإن تكوين و تطوير املؤشرات 

قاعدة  37يتم استنباطها من  الفرعية املركبة ملؤشر احلكم الراشد يستند على عدد كبري من املتغريات
 1مؤسسة متخصصة، و فيما يلي إطاللة على هذه املؤشرات: 31للمعلومات مت إنشاهها بواسطة 

 
 
 

                                                           
 بيروت ،منشورات األولى الطبعة ، األموال وتبييض الرشوة البيضاء الياقات أصحاب جرائم من ،  بيضون قاسم نادية  1

 1 . 0،ص 2008،

الخضوع للمساءلة. –الفساد= درجة احتكار القرار)القوة( + حرية التصرف   
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 مؤشر ضبط الفساد:_1

 يقيس هذا املؤشر مدى انتشار الفساد بني املوظفني احلكوميني، و تكرار الدفعات اإلضافية غري 
املنتظمة اليت يتلقوهنا إلجناز أعمال معينة تتعلق بتصاريح االسترياد و التصدير و الرخص التجارية، و 
التقييمات الضريبية، و محاية الشرطة، و طلبات القروض ، و قياس مدى أتثري الفساد على بيئة األعمال 

رط السياسيني يف ممارسات و على جاذبية الدولة كمكان للقيام ابألعمال، كما يقيس املؤشر مدى تو 
الفساد، و ميل النخب لالستيالء على الدولة ، إضافة إىل االهتمام مبدى وجود و تطبيق الدولة 

 لسياسات مكافحة الفساد، و وجود مؤسسات حماسبة و مساءلة حكومية.

 مؤشر حكم القانون:_2

و يتضمن قياس مدى الثقة و التقيد ابلقواعد القانونية يف اجملتمع، ومدى فاعلية السلطة القضائية و  
التقيد بقرارات احملاكم و الثقة هبا ، و مدى إمكانية اللجوء اىل القضاء بسبب مترد اإلجراءات احلكومية، 

زيهة، و إمكانية تنفيذ العقود و القدرة على مقاضاة احلكومة و مساءلتها من خالل حماكم مستقلة و ن
 اخلاصة و احلكومية ، و مدى فساد األعمال املصرفية و التهرب الضرييب، و أمن حقوق امللكية.

 مؤشر الرأي و املساءلة :_3

يقيس هذا املؤشر إمكانية انتقال السلطة املنظم يف احلكومة، و مدى قدرة املؤسسات على محاية 
و عدالة االنتخاابت و استقاللية و مصداقية العملية االنتخابية ، و وجود احلرايت و املشاركة ، و حرية 

سياسية، و حرية و أمن األحزاب السياسية و فرصتها املتعادلة، و مدى فعالية السلطة الاملنافسة 
التشريعية و قدرهتا على املساءلة و احملاسبة، كما يقيس املؤشر شفافية بيئة األعمال و اإلجراءات 

التعبري عن  و السياسات و متكنها من ية ، و مدى اطالع الشركات على التطورات يف القواعد احلكوم
خماوفها ،إضافة اىل قياس مدى شفافية املوازنة و الفعالية/املساءلة املؤسسية ، و قياس مدى استقاللية 

 1عاهلم.و قدرهتا على مراقبة أولئك العاملني يف السلطة و مساءلتهم على أف اإلعالموسائل 

                                                           
1
   .11، المرجع نفسه ،ص   بيضون قاسم نادية  
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 مؤشر فعالية احلكومة: _4

يقيس هذه املؤشر كفاءة اخلدمات و اإلجراءات البريوقراطية ، ومدى استقالهلا عن الضغوط السياسية و 
النفوذ السياسي، و كفاءة موظفي احلكومة و قدرهتم على تنفيذ القرارات و القواعد بعيدا عن ضغوط و 

اس مدى االستخدام قي إىل إضافةأتثري القطاع اخلاص ، و مدى وجود قواعد تعاقب السلوك املنحرف 
املوازنة و اإلنفاق العام و مدى التبديد و اهلدر يف اإلنفاق  إدارةالفعال للموارد، و مدى كفاءة آليات 

 احلكومي.

 مؤشر نوعية األداة التنظيمية: _5

يقيس هذا املؤشر مدى دور و تدخل احلكومة يف النشاط االقتصادي، وعبء التشريعات و الضوابط 
اليت تفرضها على األعمال و الشركات، و مدى مشولية القواعد القانونية و فعاليتها،و مدى انفتاح عقود 

أو هيمنة املشروعات القطاع العام للمستثمرين و القطاع اخلاص و مشاركتهم يف مشروعات البنية التحتية 
اململوكة للدولة، و مدى املنافسة السوقية، و مدى كفاءة أو فساد النظام الضرييب و ضرائب الشركات و 

 .األشخاص

 .املطوب الثالث: طريقة قياس مؤشرات البنك الدويل

ك تتميز مؤشرات الفساد أبهنا تعتمد على مصادر خمتلفة من التقييمات و استطالعات الرأي، و لذل 
فإن قياس أي مؤشر من املؤشرات املذكورة يعتمد على املئات من املؤشرات الفرعية املتمثلة يف األسئلة 
اليت تتضمنها التقييمات إضافة لالستطالعات، حبيث يعطى لكل مؤشر وزن يتناسب مع مدى داللته 

 1  .و ابقي مركباتهملمارسات الفساد، وعلى نفس الشاكلة تسري األمور ابلنسبة ملؤشر احلكم الراشد 

حيث يتم مثال إعطاء أوزان نسبية ملؤشرات الفساد الستة كما يوضح اجلدول املوايل ،ختتلف ابختالف 
األمهية النسبية للمؤشر و مدى داللته على واقع الفساد يف الدولة إضافة إىل مراعاة الفارق بني أوزان 

 مؤشرات التكامل االقتصادي و مؤشرات االرتباط السياسي للعوملة.  

                                                           
1
 .21،صنفسه مرجع ال ،  بيضون قاسم نادية  
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 : مؤشرات أوزان الفساد. 1 اجلدول رقم

 الوزن املؤشر
 5 مؤشر مدركات الفساد
 5 مؤشر ضبط الفساد
 1 مؤشر حكم القانون

 1 مؤشر الرأي و املساءلة
 1 مؤشر فعالية احلكومة

 1 التنظيمية مؤشر األداة
بن يخلف الزهرة،الرشوة في الجزائر:دراسة ميدانية حول الظاهرة.اقتصاد التنمية،أطروحة المصدر:

 .132صدكتوراه،جامعة تلمسان،

ملؤشري مدركات الفساد و ضبط الفساد  (5)بناء على اجلدول سيتم إعطاء  األمهية و الوزن األكرب 
كوهنما ذات داللة اقتصادية،إضافة إىل أهنا تعترب املؤشرات األكثر تعبريا عن واقع الفساد و ممارسته يف 
الدولة فهي تعمل على قياس تصورات وجود الفساد بشكل مباشر.أما بقية املؤشرات فقد أعطيت أوزاان 

ألن هذه املؤشرات تقيس واقع الفساد بشكل غري  (1)ن  متساوية أقل حيث أعطي لكل منها الوز 
 مباشر.

 املبحث الثالث:املؤشر الفرعي لوفساد يف الدليل الدويل لومخاطر القطرية.

لنتمكن من التوصل اىل إدراك دالالت املؤشر الفرعي للمخاطر القطرية حول الفساد نقرتح إطاللة 
 موجزة  عليه.

  .لفرعي لوفساد يف املخاطر القطريةاملطوب األول:حملة عن املؤشر ا

بواسطة حمرري نشرة التقارير الدولية، و هي نشرة أسبوعية حول  1980بدأ إصدار هذا املؤشر سنة 
 انضم مبتدعو املؤشر اىل جمموعة خدمات  1992التمويل و االقتصاد على مستوى العامل ،يف سنة 

 

 



 

54 
 

الفصل الثاني                                                          مؤشرات قياس الفساد.     

بدأ إدراج املؤشر الفرعي للفساد يف الدليل الدويل للمخاطر القطرية  2002ملخاطر السياسية، و يف سنة ا
 1 يف الشبكة العاملية للمعلومات.

متغريا موزعة على ثالث جمموعات فرعية للمخاطر السياسية و  22يشتمل مؤشر املخاطر القطرية على 
املخاطر التمويلية و املخاطر االقتصادية حبيث تشتمل كل جمموعة على متغريات فرعية تقيم خماطر كل 

        منها على أساس نقط للمخاطر تعكس الوزن النسيب للمتغري مث اجملموعة.

وجود خماطر مرتفعة للغاية ، و يتم احلصول على املؤشر التجميعي  وتشري القيم املتدنية لنقط املخاطر اىل
للمخاطر  0للمخاطر القطرية أبخذ نصف جمموع نقط املخاطر حبيث ترتاوح قيمة املؤشر التجميعي بني 

 و اجلدول اآليت يظهر درجات املؤشر. نقطة للمخاطر املتدنية للغاية 100املرتفعة للغاية و 

 املؤشر املريب املخاطر القطرية.: درجات 2اجلدول رقم 

 التوصيف درجة املؤشر )نقطة مئوية(
 درجة خماطرة مرتفعة جداً  49,5من صفر إىل 

 درجة خماطرة مرتفعة 59,5إىل  50من 
 درجة خماطرة معتدلة 69,5إىل  60من 
 درجة خماطرة منخفضة 79,5إىل  70من 
 درجة خماطرة منخفضة جداً  100إىل  80من 

 .29،ص 2002المؤسسة العربية لضمان االستثمار،مناح االستثمار في الدول العربية، الكويت ،:المصدر

يندرج املؤشر الفرعي للمخاطر القطرية، الذي يعىن بقياس الفساد ضمن اجملموعة الفرعية للمخاطر 
 السياسية و حيظى بست نقط خماطر، و يقيس درجة الفساد اإلداري يف أوساط صناع القرار كما

تعكسها العموالت و الرشاوى اليت ينبغي تقدميها لصانع القرار ليقوم بواجباته الرمسية.هذا و ترتاوح قيمة 
املؤشر من صفر لتعكس حالة تفش واسع للفساد اإلداري مما يعين خماطر مرتفعة اىل ستة لتعكس حالة 

 انعدام الفساد اإلداري مما يعين خماطر متدنية جدا لالستثمار.

 

                                                           
.25عيسى محمد الغزال ،مرجع سابق الذكر،ص   
1
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و تربر جمموعة خدمات املخاطر السياسية إدراج املؤشر الفرعي للفساد ضمن اجملموعة الفرعية للمخاطر 
ألجنيب ألنه يشوه البيئة السياسية مبالحظة أن الفساد داخل النظام السياسي ميثل هتديدا لالستثمار ا

االقتصادية و التمويلية ن و يؤثر سلبا على كفاءة الدولة و قطاع األعمال خاصة فيما يتعلق ابلتعني يف 
 العليا و رمبا ترتب عليه عدم االستقرار السياسي. اإلداريةاملناصب 

 .املطوب الثاين: مكوانت املؤشر املريب لومخاطر القطرية
 1 ن ثالث مؤشرات فرعية تشمل:يتكون هذا املؤشر م 

            :مؤشر تقومي املخاطر السياسية_1

نقطة، تشمل على   100من املؤشر املركب، و احلد األقصى جملموع النقاط هو  % 50و يشكل نسبة 
كل من مؤشر درجة استقرار احلكومة األوضاع االقتصادية و االجتماعية، و مؤشر خريطة االستثمار، و 
مؤشر وجود نزاعات داخلية وجود نزاعات خارجية، و مؤشر الفساد دور اجليش يف السياسة، و مؤشر 

 سيادة القانون و النظام، و مؤشر االضطراابت العرقية،و مؤشر  عالقة الدين يف السياسة،و مؤشر 
 مصداقية املمارسات الدميقراطية، و مؤشر نوعية البريوقراطية.

أن املؤشر الفرعي للمخاطر السياسي و من خالل مركباته، يعترب هو املعين  املوايلنالحظ من اجلدول 
النسيب للمركبات يالحظ أن هذا املؤشر يعطي بقياس الفساد يف مناخ االستثمار، و من خالل الوزن 

نقطة ملا ميكن أن جنمله يف الفساد الكبري كونه يعىن ابلتعامالت اخلارجية  12أمهية قصوى مثلها ب 
املعتمدة أساسا على سالمة املناخ االستثماري، بينما الفساد يف القطاعات حظي بنصف األمهية و 

لفساد بقطاعات الدولة املختلفة على حجم االستثمار األجنيب، فيما التنقيط ،يف داللة واضحة اىل أتثري ا
يتعلق ابلبريوقراطية، جندها حتتل املؤخرة )بنقطة واحدة( فيما يتعلق بتأثريها على االستثمار األجنيب،و 

 هذا طبعا نسبة اىل ابقي املؤشرات اليت تبدو أكثر أمهية و على هذا األساس فإن هذا التقييم 

 
                                                           

1
 الثالث الدولي الملتقى ،-الجزائر حالة– المباشر األجنبي االستثمار على القطریة المخاطر انعكاس، الكريم عبد البشير

 .18،ص  ف،الشل علي بو بن حسيبة والتحديات،جامعة ،اآلفاق المؤسسات في المخاطر إدارة استراتيجية: حول
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ال يقلل من التدليل على خطورة البريوقراطية، و حنن جمرد إدراجها ضمن مركبات املؤشر كافيا هلذه 
 الداللة.

 (:مكوانت مؤشر املخاطر السياسية.3اجلدول رقم)
 التسلسل املكون النقط
 1 درجة استقرار احلكومة 12
 2 األوضاع االقتصادية و االجتماعية 12
 3 خريطة االستثمار 12
 4 وجود نزاعات داخلية 12
 5 وجود نزاعات خارجية 12
 6 الفساد 6
 7 دور اجليش يف السياسة 6
 8 دور الدين يف السياسة 6
 9 سيادة القانون و النظام 6

 .126،ص 2001االستثمار،مناخ االستثمار في الدول العربية،الكويت،المؤسسة العربية لضمان المصدر: 

 مؤشر تقومي املخاطر املالية:_2

نقطة،و يضم كل من  50من املؤشر املركب، و احلد األقصى جملموع النقاط هو %  25و يشكل نسبة  
مؤشر نسبة الدين اخلارجي إىل الناتج احملل اإلمجايل، نسبة خدمة الدين اخلارجي اىل امجايل صادرات 
السلع و اخلدمات، نسبة ميزان احلساب اجلاري اىل امجايل صادرات السلع و اخلدمات،درجة استقرار 

1 ( يوضح الوزن النسيب ملركبات املؤشر2سعر الصرف. و اجلدول )  

 
 
 
 
 

                                                           

 
1

  126 ص،2001 ،الكويت، العربية الدول في االستثمار ،مناخ االستثمار لضمان العربية سسةالمؤ
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 (: مكوانت مؤشر املخاطر املالية.4اجلدول رقم )
 التسلسل املكون النقط
 1 نسبة الدين اخلارجي اىل الدين الداخلي اخلام 10
السلع و اخلدمات نسبة الدين اخلارجي اىل امجايل صادرات 10  2 
 3 نسبة رصيد ميزان احلساب اجلاري اىل امجايل صادرات السلع و اخلدمات 15
 4 عدد األشهر من الواردات اليت تغطي االحتياجات الرمسية للدولة 05
 5 استقرار سعر الصرف 10

.127،ص 2001المؤسسة العربية لضمان االستثمار،مناخ االستثمار في الدول العربية،الكويت، المصدر:  

 مؤشر تقومي املخاطر االقتصادية:_3

% من املؤشر املركب و احلد األقصى جملموع النقاط معدل دخل الفرد،معدل النمو  25و يشكل نسبة  
نية احلكومية اىل الناتج احمللي االمجايل،نسبة االقتصادي احلقيقي،معدل التضخم،نسبة عجز فائض امليزا

( يوضح الوزن النسيب ملركبات 3وضع ميزان احلساب اجلاري اىل الناتج احمللي اإلمجايل و اجلدول )
1املؤشر.  

 : مكوانت مؤشر املخاطر االقتصادية.5اجلدول رقم 

 النقاط املكون التسوسل
 05 معدل دخل الفرد 1

 10 معدل النمو االقتصادي 2

 10 معدل التضخم 3

 15 نسبة رصيد امليزانية احلكومية اىل الناتج الداخلي اخلام 4

 10 نسبة رصيد ميزان احلساب اجلاري 5

 1،ص 2001المؤسسة العربية لضمان االستثمار،مناخ االستثمار في الدول العربية،الكويت، المصدر:

من خالل اطالعنا على املكوانت األساسية للمؤشر املركب للمخاطر القطرية، نؤكد على أمهية اختاذ 
 اإلجراءات الكفيلة بتحسني هذه املؤشرات لضمان رفع مستوى االستثمار بنوعيه احمللي و األجنيب كونه 

                                                           
1
 126 ص،2001 ،الكويت، العربية الدول في االستثمار ،مناخ االستثمار لضمان العربية المؤسسة  
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السبيل الوحيد لدعم االقتصاد الوطين،و حتقيق التنمية املستدامة، مبا ينسجم و املصاحل الوطنية العليان و 
 خيدم يف النهاية هدف االستقرار السياسي و االجتماعي و األمين االقتصادي 

الصدارة الكمية بنصف قيمة املؤشر املنشود.و كون املؤشر الفرعي السياسي الذي يعىن ابلفساد حيتل 
 املركب فإن أمهيته تفرض نفسها.

 . اجلهات املسؤولة عوى مكافحة الفساد عامليا  املطوب الثالث: 

 1حددت اجلهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد على نطاق عاملي وهي :   

 . منظمة األمم املتحدة :  1

أصدرت األمم املتحدة عدد من القرارات حملاربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة خبطورة الفساد وماله من 
وقد  2004خماطر وهتديد على استقرار وامن اجملتمعات وأصدرت أيضاً اتفاقية ملكافحة الفساد سنة 

 انضمت إليها كثري من دول العامل . 

 . البنك الدويل:  2

جمموعة من اخلطوات واالسرتاتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة الفساد وضع البنك الدويل 
 واحلد من أاثره السلبية على عملية التنمية االقتصادية . 

 . صندوق النقد الدويل :  3

جلأ صندوق النقد الدويل إىل احلد من الفساد بتعليق املساعدات املالية ألي دولة يكون فيها الفساد 
 عائق يف عملية التنمية االقتصادية . 

 

 

                                                           
1
 .15،ص  2002  ،6العدد  ،مجلة المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية.وجهة نظر تحليلية في الفساد ،سعد العنزي  
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 العاملية :  الشفافية. منظمة  4

وهي منظمة غري حكومية تعمل ابلشكل األساسي على مكافحة  1993نشأت هذه املنظمة سنة أ
الفساد واحلد منه من خالل وضوح التشريعات وتبسيط اإلجراءات واستقرارها وانسجامها مع بعضها يف 

 1.املوضوعية واملرونة والتطور وفقاً للتغريات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية

 األورويب. والتنمية،واإلحتاد االقتصادي التعاون كمنظمة :  أخرى دولية منظمات. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
 . 16،مرجع نفسه، ص  ،العنزيمقالة سعد  
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 خلالصة الفصلا

إن هناك عددا من املؤسسات العاملية الكربى هتتم بتطوير مؤشرات كمية لقياس ظاهرة  الفساد ،و     
تعتمد هذه املؤشرات على منهجية استقصاء آراء اخلرباء حول مدركات تفشي الفساد يف دولة ما من 

كثر من ثالث واقع خربهتم العملية، و ملصداقية أكثر تلجأ املؤسسات العلمية يف حتصيل معلوماهتا أل
مصادر على األقل ، كما أهنا تعتمد يف بناء كل مؤشر على عديد املؤشرات الفرعية اليت متنح هلا أوزان 
خمتلفة حسب أمهيتها و أتثريها على الظاهرة ، ويتم التعامل مع املعلومات مبنهجية إحصائية تضمن 

شرحية لمام إبيصال النتائج النهائية رصفها و تبويبها و استخالص النتائج املتوخاة منها، ليتم االهت
 و مؤشر مدركات الفساد،مؤشر املركب للحكم الراشد من  كل إىلممكنة،وعليه تعرضنا يف هذا الفصل 

قد اخرتان أن تكون هذه املؤشرات متنوعة من حيث املؤشر الفرعي للفساد يف دليل املخاطر القطرية و 
 اهليئات اليت أصدرهتا.
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في الجزائر. الفساد  وضعية                      الفصل الثالث                                  

 .متهيد الفصل

يف خمتلف الفساد يف اجلزائر ، حناول يف هذا الفصل أن نربز بعض مؤسسات و اإلجراءات ملكافحة    

األخرية  أمهية كربى يف احلد من ظاهرة الفساد  هذه حيث تكتسي القطاعات االقتصادية ، املالية...اخل،

وضبط املوارد العامة للدولة ، ومراقبة املال العام ، هذا ما جيعلنا  ابلرغم من صعوبة حتديد مصادره،،

وهي السلطة املسئولة عن ذلك  و املؤسسات املتخذة ملكافحة الفساد نتطرق إىل أهم هذه اإلجراءات

اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،الديوان املركزي لقمع الفساد و مت الرتكيز على التشريعية أي الربملان ، و 

هناية هذا الفصل  ،و يف و مكافحته الفسادالوقاية من  هذه املؤسسات نظرا للمكانة اليت تتميز هبا يف

 بعض مناذج الفساد يف اجلزائر.لعرض  نتطرق
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الفساد في الجزائر.  وضعية                         الفصل الثالث                              

 .الفساد يف اجلزائرحتويل واقع املبحث األول:

 واقع الفساد يف اجلزائر. :املطوب األول

جاهدة للوقاية رغم أن الفساد ظاهرة عاملية تعاين منها مجيع الدول مبا فيها املتقدمة، وتسعى         
منها ومكافحتها إال أن حجم الفساد ال ميكن تقديره بدقة يف أي دولة نظرا لسرية معامالته، واجلزائر 

شأن ابقي الدول خاصة النامية منها، يعرف فيها حجم الفساد وقضاايه الكربى نوعا من التعتيم  شأهنا
ه، وال معلومات دقيقة عن قضااي والغموض، والسرية حبيث ال توجد هناك إحصائيات رمسية عن حجم

الفساد اليت نسمع هبا يف وسائل اإلعالم املكتوبة، وقد أكد رئيس اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ديسمرب  09كافحة الفساد بقصر األمم يف مبومكافحته يف تدخله أمام املشاركني يف الندوة اخلاصة 

ة ال سبيل إلنكارها، مسجال غياب األدوات ، على أن ظاهرة الفساد واقع وحقيقة موجود2011
العلمية واملنهجية إلثباهتا، وقد أوضح أن اهليئة اليت يرأسها عازمة على تدارك النقص املسجل يف تقدير 
وقياس ظاهرة الفساد ابجلزائر إبعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس املعاجلة اإلحصائية 

علومات عن هذه الظاهرة يف اجلزائر حناول أن نتعرض لواقعها من خالل حلاالت الفساد. ونظرا لنقص امل
قراءة ملؤشر مدركات الفساد الصادر عن املنظمة العاملية للشفافية،و مؤشر الدليل املخاطر القطرية 

 1الصادر عن البنك الدويل. 

  ـ مؤشر مدريات الفساد.1

منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا بنفس الرتتيب يف  11من حيث الرتتيب سجلت اجلزائر املرتبة     
 عامليا أما املغرب فقد حتصلت 73واملرتبة  09مع مصر بعد كل من تونس اليت حتصلت على املرتبة 

عامليا و جاءت يف املراتب األخرية  80يف منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا و املرتبة  10على املرتبة 
من إيران،سوراي،لبنان،موريتانيا و ليبيا.أما ابلنسبة لقطر احتلت املرتبة األوىل  غري بعيدة عن اجلزائر كل

عامليا ابلنسبة للسنتني  19دولة و املرتبة  17يف منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا من جمموع 
  لثالثةعامليا و جاءت البحرين يف ا 29رتبة . مث تلتها اإلمارات اليت حتصلت على امل2012و 2011

                                                           
1
. (2010_2000)دراسة حالة الجزائر  -الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشيد االنفاق العام و الحد من الفقرفرج شعبان،   

 .246،ص 2012-2011أطروحة دكتوراه ،نقود و مالية، جامعة الجزائر،
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عامليا مث تليها على التوايل كل من عمان ،  46ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا و 
 عامليا. 61،57،56،54،50الكويت،األردن،السعودية،تركيا يف املراتب 

أكثر نورد اجلدول التايل الذي يوضح وضعية اجلزائر ابلنسبة ملؤشر الفساد يف منطقة الشرق للتوضيح    
 . 2012-2011-2010األوسط ومشال إفريقيا خالل سنة 

-2010:  مؤشر الشفافية العاملي ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 6اجلدول رقم 
2011-2012 

الرتتيب  يف  الدولة
املنطقة 

(2011-
2012) 

 الرتتيب عامليا
(2011-

2012) 

نسبة املؤشر 
(2011-

2012) 

نسبة املؤشر 
(2010-2011) 

فرق األداء خالل 
 العامني

ابلنسبة لورتتيب يف 
 املنطقة

 0.5 7.7 7.2 22 01 قطر

 0.5 6.3 6.8 29 02 اإلمارات

  0.2 4.9 5.1 46 03 البحرين

 0.5 5.3 4.8 50 04 عمان

 0.1 4.5 4.6 54 05 الكويت

 0.2 4.7 4.5 56 06 األردن

 0.3 4.7 4.4 57 07 السعودية

 0.2 4.4 4.2 61 08 ترييا

 0.5 4.3 3.8 73 09 تونس

 0 3.4 3.4 80 10 املغرب

 0 2.9 2.9 112 11 اجلزائر

 0.2 3.1 2.9 112 11 مصر

  0.5 2.2 2.7 120 13 إيران

  0.1 2.5 2.6 129 14 سوراي

 0 2.5 2.5 134 15 لبنان

  0.1 2.3 2.4 143 16 موريتانيا

 0.2 2.2 2.0 168 17 ليبيا
 2011-2010-2009تقرير منظمة الشفافية العالمية من اعداد الطالبة باالعتماد على  :المصدر
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 من حيث نسبة املؤشر ودرجة الفساد وابلرجوع إىل دليل مؤشر الشفافية جند أبن:

درجة مقارنة مع نسبة املؤشر  0.5درجة ابخنفاض نسبة املؤشر عند  7.2ـ قطر حتصلت على نسبة 
 . درجة شفافية عاليةوهي النسبة اليت تؤهلها للتصنيف ضمن  2011-2010لسنة 

درجة مقارنة مع نسبة  0.5درجة مع تسجيل ارتفاع بنسبة  6.8ـ اإلمارات حتصلت على نسبة 
 . درجة شفافية شبه عالية، مما يؤهلها للتصنيف ضمن 2011-2010املؤشر لسنة 

درجة مقارنة مع نسبة  0.2درجة مع تسجيل ارتفاع بنسبة  5.1ـ البحرين حتصلت على نسبة 
 . درجة شفافية متوسطةا يؤهلها لتصنيف ضمن ، مم2011-2010املؤشر لسنة 

درجات  5.0ـ عمان، الكويت، األردن، السعودية، تركيا حققت هذه الدول على نسبة أقل من 
، حبيث سجلوا مجيعهم 4.2، 4.4، 4.5، 4.6، 4.8درجة وهي على التوايل  4.0واكرب من 

مما يؤهلهم للتصنيف ضمن  2011-2010اخنفاض يف نسبة املؤشر مقارنة مع نسبة املؤشر لسنة 
 درجة شبه متوسطة من الفساد.

ـ أما بقية دول املنطقة ومن ضمنهم اجلزائر اليت شهدت استقرار يف نسبة املؤشر فقد حتصلوا على 
درجة، مما يؤهلهم للتصنيف صمن درجة شبه عالية  2.0درجات وعند حدود  4.0نسبة اقل من 

  من الفساد إىل درجة عالية من الفساد.

يف مؤشر مدركات الفساد هي   جند أبن وضعية اجلزائر 2014اىل  2010أما ابلنسبة لسنة 
 كالتايل:

 .2014و  2010وضع اجلزائر يف مؤشر مدركات الفساد ما بني      

من حيث عدد النقاط  100من حيث مؤشر مدركات الفساد جند أبن اجلزائر احتلت املرتبة ال 
نقطة.فيما احتلت اإلمارات العربية  36ب  2014و  2013بينما تراجعت عام  2012لعام 

 20مع تسجيل حتسن ملؤشراهتا ب  2013نقطة لعام  68،69و 2012لعام  25املتحدة املرتبة 
 ابقي دول منهم من سجل استقرار يف نسبة املؤشر كالعراق و الصومال ،  .أما 2014نقطة لعام
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تونس و منهم من تراجع مؤشره كمصر و املغرب مما يؤهلهم يف التصنيف ضمن درجة شبه عالية من 
 . مدركات الفساد

 سوف يتضح هذا من خالل اجلدول املوايل.

 .2014ـ2012: وضع اجلزائر يف مؤشر مدريات الفساد مابني 7اجلدول رقم 

عدد النقاط يف  الرتتيب العاملي ترتيب الدول
 2012العام

عدد النقاط يف 
 2013العام

عدد النقاط يف 
 2014العام

االمارات العربية 
 املتحدة

25 68 69 20 

 69 68 68 26 قطر 

 49 48 51 55 البحرين

 49 45 48 55 األردن

 49 46 44 55 السعودية

 45 47 47 64 عمان 

 44 43 44 67 الكويت 

 40 41 41 79 تونس

 39 37 37 80 املغرب

 37 32 32 94 مصر 

 36 36 34 100 اجلزائر

 34 30 36 107 جيبويت

 27 28 30 136 لبنان

 20 17 26 139 سوراي 

 19 18 23 169 اليمن

 18 15 21 169 ليبيا

 16 16 18 170 العراق 

 11 11 13 173 السودان

 8 8 8 174 الصومال
 .2014_2012تقرير منظمة الشفافية العالمية من اعداد الطالبة  بناءا على  :المصدر
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 ـ مؤشر املخاطر القطرية.2

اىل غاية  1987وضع اجلزائر يف مؤشر املخاطر القطرية مابني السنوات  أننالحظ من خالل اجلدول  
فيما تكون  59.7اىل  55يسجل من حيث التصنيف درجة خماطرة مرتفعة لقيمة ترتاوح مابني  1998

ابلنسبة اما   65.8و  60.5بقيمة ترتاوح بني  2003و  1999درجة خماطرة معتدلة يف السنوات مابني 
قيمة مؤشر فنالحظ ابن التصنيف يكون بدرجة خماطرة منخفضة ب 2008و  2004للسنوات مابني 

و هذا يعين ان قيمة مؤشر املخاطر القطرية يعرف حتسن ملحوظ يف  77.5و 75.5ترتاوح مابني 
أي درجة خماطرة  70.8فكانت قيمة املؤشر  2009،أما سنة 2008و  2004السنوات األخرية ما بني 

و درجة خماطرة  72على التوايل كانت قيمة املؤشر تقدر ب  2012و   2010أما سنة  ضعيفة
 منخفضة. 
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 :  وضع اجلزائر يف مؤشر املخاطر القطرية8اجلدول رقم 

 تصنيف املخاطر قيمة املؤشر السنوات
 درجة خماطرة مرتفعة 55,0 1987

 درجة خماطرة مرتفعة 58,2 1988

 درجة خماطرة مرتفعة 54,5 1989

 درجة خماطرة مرتفعة 56,5 1990

 درجة خماطرة مرتفعة 59,2 1991

 درجة خماطرة مرتفعة 52,6 1992

 درجة خماطرة مرتفعة 53,2 1993

 درجة خماطرة مرتفعة 53,5 1994

 درجة خماطرة مرتفعة 54,5 1995

 مرتفعةدرجة خماطرة  56,9 1996

 درجة خماطرة مرتفعة 57,5 1997

 درجة خماطرة مرتفعة 59,7 1998

 درجة خماطرة معتدلة 60,5 1999

 درجة خماطرة معتدلة 62,3 2000

 درجة خماطرة معتدلة 61,5 2001

 درجة خماطرة معتدلة 63,8 2002

 درجة خماطرة معتدلة 65,8 2003

 درجة خماطرة منخفضة 75,5 2004

 درجة خماطرة منخفضة 77,3 2005

 درجة خماطرة منخفضة 78.5 2007

 درجة خماطرة منخفضة 76.8 2008

 درجة خماطرة منخفضة 70.8 2009

 درجة خماطرة منخفضة 72 2010

 درجة خماطرة منخفضة 72 2012

 .28،ص 2008:املؤسسة العربية لضمان االستثمار،مناح االستثمار يف الدول العربية، الكويت ،المصدر
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 2010־2000:  املؤشر املريب لومخاطر القطرية لدول املغرب العريب 9جدول رقم 

 الدول البيان 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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 منخفضة

70.8 
 
 منخفضة
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 منخفضة

78.5 
 
 منخفضة
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 معتدلة

63.8 
 

 معتدلة

62.3 
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62.3 
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 الرصيد
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 منخفضة

73.3 
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73.8 
 
 منخفضة

73.5 
 
 منخفضة
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 منخفضة
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 تونس
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73.3 
 
 منخفضة

72 
 
 منخفضة

73.3 
 
 منخفضة

76.3 
 
 منخفضة

73.0 
 
 منخفضة

76.8 
 
 منخفضة

75.3 
 
 منخفضة

72.8 
 
 منخفضة

71.8 
 
 منخفضة

70.0 
 
 منخفضة

 الرصيد
 
 
درجة 
 املخاطرة

 املغرب

 .2010 ־ 2000ى المؤسسة العربية لالستثمار من اعداد الطالبة باالعتماد عل: المصدر

 2003غاية  إىل 2000متيزت ابعتدال املخاطرة  يف الفرتة مابني   تشري اإلحصائيات إىل أن اجلزائر  
و  75.5سجلت درجة خماطرة ضعيفة برصيد يرتاوح ما بني  2010غاية  إىل 2005و ابتداء من سنة 

 إىل 2000و هذا ابملقارنة مع كل من تونس و املغرب اللتان بقيتا على نفس الوترية منذ  72.0
مع العلم اهنا تسجل  72,8و  74بدرجة خماطر  منخفضة حيث رصيد تونس كان ما بني  2010

فهو اآلخر  أما ابلنسبة اىل املغرب  71.0و اخنفاض وصل اىل  76.8و صل اىل  2002ارتفاع سنة 
 76.3ليواصل االرتفاع اىل غاية  2001سنة  71.8لينتقل اىل  2000سنة  70.0سجل رصيد 

 72.3لرصيد يقدر  2010ليصل سنة  2007سنة  73.3وبعدها بدايف تراجع برصيد  2006سنة 
   جة خماطرة ضعيفة.رغم ذلك بقي يف نفس درجة املخاطرة وهي در  ولكن
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 الفساد يف اجلزائر. عن صوراملطوب الثاين: 

إذا ما أردان قياس حجم الفساد يف اجلزائر أو  معرفة قيمته يف القضااي الكربى للفساد، فانه يصعب  
نظرا النعدام الشفافية، واستحالة الوصول إىل املعلومات خاصة املتعلقة هبذا  .والسبب واضحعلينا ذلك 

اجلانب، فهناك سرية اتمة تطغى على قيمه أو تقديراته، فال توجد هناك أي هيئة حكومية تصدر مثل 
ضااي هذه النتائج، وهذا إحدى األسباب اليت دعمت استمرار الفساد، وتبقى املعلومات اخلاصة بق

الفساد تصدر جلها عن وسائل اإلعالم املكتوبة، أو من طرف بعض احملللني، واالقتصاديني، أو بعض 
هزت اجلزائر عدة قضااي فساد من احلجم  2010 و2000اهليئات واملنظمات الدولية، وخالل الفرتة 

، ونظرا لكثرهتا الثقيل واليت ظهرت للعلن وكتبت عنها الصحافة وتطرقت إليها بعض اهليئات الدولية
  :سوف نركز على أمهها

، بعد قيام مؤسسه بتحويل أموال البنك 2003حيث اهنار جممع اخلليفة سنة  قضية بنك اخلويفة:_1 
مليار دوالر فإن الكثري  1.5لدعم شركاته املتعثرة، وخلف ثغرة مالية كبرية وإن كانت السلطات حددهتا 

ل من املتتبعني يؤكدون أبن املبلغ يصل إىل أكثر من اثلثة مليارات دوالر. ومنهم من يرى أن املبلغ يص
كما تورط يف هذه القضية عدة شخصيات سياسية مرموقة ومسئولني كبار،  .مليارات دوالر  5إىل 

ابلسجن ملدة  2004ولإلشارة فإن عبد املؤمن خليفة مؤسس البنك صدر حبقه حكم غيايب يف مارس 
حكم  صدر حبقهمليون دوالر الرتكابه خمالفات مصرفية، و قد  85سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة  5

 ، وحلد اآلن مل تسلمه السلطات الربيطانية إىل اجلزائر.2008غيايب جديد ابلسجن املؤبد يف مارس 
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واليت مت على إثرها سحب االعتماد واختاذ قرار  :2003قضية البنك التجاري والصناعي سنة - 2
مليار دينار حسب التقديرات القضائية، وقد فر 13التصفية القضائية للبنك، وخلف خسارة قدرت ب 

 1مديره العام إىل فرنسا وحلد اآلن مل تسلمه السلطات الفرنسية إىل اجلزائر.

مليون دوالر سنة  30فيه اختالس  والذي متقضية الصندوق اجلزائري الكوييت لالستثمار:  _3
حسب تقديرات اخلربة القضائية، وأدين فيها جمموعة كبرية من املتهمني من بينهم املدير العام  2005

 للصندوق وزوجته اللذان فرا إىل اخلارج.

، والذي أثبتت فيه التحقيقات أن 2003بعد زلزال بومرداس سنة  قضية قطاع السكن والعمران:_4 
 2 . مطابق لشروط السالمة، أي انه هناك اختالس ألموال املخصصة للبناءالبناء غري

حيث وجهت منظمة الشفافية الدولية انتقادا شديدا ملا مسته فساد  قضااي الفساد يف قطاع الصحة:_5
قطاع الصحة، وصنفته يف صدارة القطاعات األكثر استفحاال ملظاهر الفساد والرشوة يف اجلزائر، والحظ 

ما نعته ابملمارسات املالية الشاذة ومظاهر اختالس وسرقة وابتزاز يف تسري  2005التقرير الصادر يف سنة 
الصحة العمومية يف اجلزائر خالل السنوات األخرية، كما ركز بوجه اخلصوص على خمتلف إدارات  أموال

 املؤسسات االستشفائية العمومية وسوق الدواء معتربا أهنا مسرح للفساد املفتوح وحتويل املال العام.

ية الريفية حيث عجز فيها هذا اجملمع عن سداد ديونه لبنك الفالحة والتنمونيك: تقضية جممع _6
اورو، ويف  400، وقدرت مصادر قضائية حجم القروض مبليار و2005وخضع للحراسة القضائية سنة 

 عني له مسري إداري من طرف احملكمة ملواصلة إنتاجه وتسديد ديونه، وقد عرف عدة مشاكل  2007

 

 

 

                                                           
.250فرج شعبان،مرجع سابق ذكره،ص    

1
  

2
Dev Kar and Karly Curcio, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009,January 

2011Report from Global Financial Integrity, USA, 2011, p:40.  
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حيث أصبح يسمى  املؤسسة العمومية  2011بعدها، ليتم أتميمه من طرف الدولة يف أفريل 
 االقتصادية تونيك للصناعة.

 اإلجراءات املتخذة ملكافحة الفساد يف اجلزائر.املطوب الثالث:

عملت اجلزائر خاصة يف العشر سنوات األوىل من األلفية الثالثة على الوقاية من الفساد       
ومكافحته، واختذت ألجل ذلك عدة إجراءات تشريعية وميدانية وميكن تقسيم اإلجراءات اليت اختذهتا 

 يف القوانني السلطات اجلزائرية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته إىل إجراءات تشريعية متمثلة 

واملعاهدات اليت متت املصادقة عليها، وإجراءات إصالحية مصاحبة تتمثل يف القيام إبصالح بعض 
القطاعات املهمة اليت هلا صلة ابلفساد، كإصالح القضاء واجلمارك والضرائب وغريها إىل جانب تطهري 

 .بعض القطاعات احلكومية من الفاسدين ومتابعتهم قضائيا

  .التشريعية ـ اإلجراءات1

يف إطار تعزيز احلكم الرشيد كثفت اجلزائر جهودها للتخفيف من وطرية الفساد فسنت العديد من  
القوانني اليت تقي منه وتكافحه، كما وقعت بعض املعاهدات الدولية اليت تدخل يف هذا اإلطار، وميكن 

 :حصرها يف النقاط التالية

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل : ًصادقت اجلزائر بتحفظ على ا2003ـ سنة 
، واليت من أغراضها ترويج  20031أكتوبر سنة  31العامة لألمم املتحدة املنعقدة بنو يورك يوم  اجلمعية

وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكرب وأجنع وكذا ترويج وتيسري ودعم التعاون 
الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة الفساد، مبا يف ذلك يف اسرتداد املوجودات، ابإلضافة إىل 

 .  ليمة للشؤون واملمتلكات العموميةتعزيز النزاهة واملساءلة واإلدارة الس

 

                                                           
1
،الصادر بالجريدة الرسمية 2004أفريل  19الموافق ل  1425صفر  29مؤرخ في  128_04المرسوم الرئاسي رقم   

 . 2004أفريل  25خ صادرة بتاري26العدد 
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قامت اجلزائر بتقنيني آلية الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مبوجب نص قانون  2006:1فيفري -
، وقد وجاء هذا  2006فيفري  20جلريدة الرمسية يف من الفساد ومكافحته، الذي صدر اب الوقاية 

القانون يف مخسة أبواب ،مشل الباب األول أهداف القانون وضبط املصطلحات، أما الباب الثاين فشمل 
التدابري الوقائية يف القطاع العام واخلاص ومتثلت يف تعزيز النزاهة والشفافية يف تسيري القطاعني العام 

الوقاية من الفساد ومكافحته، والتسيري الشفاف للمال العام   التدابري اهلادفة إىلواخلاص ، وكذلك دعم 
واخلاص، ومتثلت التدابري الوقائية يف القطاع العام يف التوظيف، والتصريح ابملمتلكات، وإبرام الصفقات 

العمومية، وجاء يف الباب الثالث إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد  العمومية، وتسيري األموال 
 ومكافحته تتمتع هذه اهليئة بسلطة إدارية واستقاللية مالية وابلشخصية املعنوية،وتقع حتت سلطة رئيس 
اجلمهورية، أما الباب الرابع فتم فيه حتديد هوية وصفة مرتكيب اجلرائم ومتثلت يف الرشوة، سواء رشوة 
موظفني عموميني حمليني وأجانب وموظفي املنظمات الدولية أو يف جمال الصفقات، واختالس 
املمتلكات العمومية أو استغالهلا بطرق غري شرعية، إضافة إىل التهرب الضرييب، وكل طرق استغالل 

اسية، ليتناول النفوذ والغدر واإلثراء غري املشروع وإساءة استغالل الوظيفة والتمويل اخلفي لألحزاب السي
الباب اخلامس التعاون الدويل واسرتداد املوجودات ومت فيه التطرق للتعاون القضائي والتعامل مع املصارف 
واملؤسسات املالية، كما تناول قضااي اسرتداد املمتلكات احملجوزة من أفعال الفساد وقضااي حجز و 

 2 .ضاء يف االتفاقية جتميد العائدات املتأتية من اجلرائم، ما بني الدول األع

جويلية   11: مت التصديق على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته، يف 2006ـ أفريل 
، واليت كانت هتدف أيضا إىل تشجيع الدول على القيام إبنشاء آليات ملنع الفساد، والقضاء   2003

التشريعات بني الدول اإلفريقية األطراف، عليه يف القطاعني العام واخلاص، عن طريق تنسيق السياسات و 
 وتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة الشؤون العامة، ومن بني مبادئ االتفاقية احرتام مبادئ املؤسسات 
الدميقراطية واملشاركة الشعبية وسيادة القانون واحلكم الرشيد، واحرتام حقوق اإلنسان وتعزيز العدالة 

 أعمال الفساد واجلرائم ذات الصلة. االجتماعية، وإدانة و رفض

                                                           
1
مارس  8بتاريخ  14الصادر بالجريدة الرسمية العدد  2006فيفري  20الموافق ل  1427مؤرخ في محرم  01_06قانون رقم   

2006 . 

.2004، 26،الصادرة بالجريدة الرسمية العدد 2004أفريل  19مؤرخ في 128ـ04المرسوم الرئاسي رقم   2
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: مت إصدار مرسوم رائسي حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 2006ـ نوفمرب
م على أن اللجنة تتكون من رئيس وستة أعضاء يعينون وتنظيمها وكيفية سريها ، حيث نص هذا املرسو 

مبوجب مرسوم رائسي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتكون هذه اللجنة من جملس 
اليقظة والتقييم، مديرية الوقاية والتحسيس، مديرية التحاليل والتحقيقات، ومن بني أهم املهام املكلف هبا 

 رئيس اهليئة نذكر:

 يذ التدابري اليت تدخل يف إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛ تنف ـ 

  إدارة أشغال جملس اليقظة والتقييم؛ -

 1إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة يف جمال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ -

وزير العدل، حافظ األختام  حتويل امللفات اليت تتضمن وقائع إبمكاهنا أن تشكل خمالفة جزائية إىل-
قصد حتريك الدعوة العمومية، عند االقتضاء؛ نشري فقط إىل أن هذه اهليئة مل يتم تفعيلها وتعني أعضائها 

، حيث صدر مرسوم رائسي يعني رئيس وأعضاء هذه اهليئة املكونة من سبعة 2010إىل غاية نوفمرب 
هلا بعد أتديتها اليمني القانوين مبجلس قضاء وقد ابشرت هذه اهليئة أعما أشخاص ملدة مخس سنوات.

، حيث تعهد رئيس اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 2010جانفي  03اجلزائر بتاريخ 
ابلعمل مع كافة أجهزة الدولة حملاربة الظاهرة موضحا أن اهليئة سوف تتكفل مبكافحة الفساد والرشوة 

إلضافة إىل محاية أعوان الدولة من االهتامات الباطلة، مشريا إىل دون هوادة ودون هتويل وحبزم شديد، اب
أن جلنته تراهن على تفعيل اآلليات الوطنية ملواجهة واستئصال ظاهرة الفساد من خالل وضع سياسات 
إبمكاهنا أن تساهم يف أتطري عملية حماربة الظاهرة ملنع أشكاهلا، وإجياد حلول للحد من تنامي الظاهرة 

تشرت يف عدد من القطاعات االقتصادية حيث عطلت عددا من املشاريع املسطرة هذا وقد صدر اليت ان
الذي حيدد تشكيلة  01-252يعدل ويتمم املرسوم الرائسي رقم  2010مرسوم رائسي آخر يف فيفري 

تشكيله اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سريها، ومن أهم ما جاء فيه حتديد 
 جملس اليقظة والتقييم، تزويد اهليئة مبجموعة من اهلياكل ألداء مهامها أمانة عامة، قسم مكلف ابلواثئق 
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قسم مكلف ابلتنسيق والتعاون والتحسيس، قسم مكلف مبعاجلة التصرحيات ابملمتلكات،  والتحاليل
 وحتديد املهام املوكلة لكل قسم. الدويل

 2006متمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة  50-01: مت إصدار أمر رقم 20101ـ أوت 
مكرر " يشري ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف مبهمة البحث والتحري عن  24وجاء فيه يف املادة 

 جرائم الفساد" ومت وفقا هلذا األمر إعطاء صالحيات لضباط الشرطة التابعون للديوان ميتد اختصاصهم 
واىل جانب هذه القوانني واالتفاقيات اليت ترمي إىل مكافحة الفساد يف اجلزائر  . كامل إقليم الوطنإىل

والقضاء عليه، هناك بعض القوانني األخرى اليت تساعد على حتقيق هذا اهلدف كالقانون املتعلق بتفعيل 
 تنظيم حركة رهوس األموال.دور جملس احملاسبة، وتعديل قانون النقد والقرض، وكذا القانون املتعلق ب

 2.ـ اإلجراءات اإلصالحية املصاحبة لإلجراءات التشريعية2

ابإلضافة إىل اجلانب التشريعي تقوم اجلزائر مبجموعة من اإلصالحات املعززة إلجراءات الوقاية ومكافحة 
 :الفساد نذكر منها

سي للقضاء، والقانون املتعلق ويف هذا اإلطار مت إصدار القانون األساإصالح العدالة والقضاء: 1.2
بتشكيل اجمللس األعلى للقضاء وسريه وصالحياته ، كما مت حتسني الظروف املهنية واالجتماعية للقاضي 
ومحايته من الضغوط بكل أنواعها، إىل جانب حتديث وعصرنة القضاء، وزايدة عدد القضاة واحملاكم 

فساد فقد مت تكوين القضاة يف جمال مكافحة الفساد واجملالس القضائية أما فيما خيص الشق املتعلق ابل
حيث قامت وزارة العدل بدورات تكوينية جملموعة من القضاة يف بعض الدول املتقدمة، ومن بينها نذكر 
 مشاركة قضاة من وزارة العدل يف دورة تكوينية حول "الفساد و احلقائق االقتصادية و وسائل املكافحة"، 

، ومشاركة جمموعة أخرى من  2008جويلية  04جوان إىل  09ارة الفرنسية من ابملدرسة الوطنية لإلد
ابملدرسة الوطنية  2008نوفمرب  17القضاة يف دورة تكوينية حول التحقيق االقتصادي واملايل بتاريخ 

 للقضاء بفرنسا و يف إطار التعاون الثنائي اجلزائري األمريكي، نظمت وزارة العدل ورشة تكوينية حول " 

                                                           
1
المتعلق   01_06المتمم للقانون رقم  2010أوت  26الموافق ل  1431رمضان  16المؤرخ في  05_10األمر رقم  

 . 2010سبتمبر  1،صادرة بتاريخ 50بالوقاية من   الفساد و مكافحته،الجريدة الرسمية،العدد
2

  http://www.droit.mjustice.dz/loi_organique_nouv_ar.pdf                  :للمزيد من المعلومات أنظر الى 
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وقد نشط هذه الورشة خرباء أمريكيون وجزائريون،  2011أفريل  05لفساد واجلرمية املنظمة" وذلك يف ا
واجلرمية املنظمة يف وقد تضمن برانجمها عددا من املدخالت ختص اجلرمية املنظمة العابرة لألوطان، 

الوالايت املتحدة األمريكية والعالقة بني اجلرمية املنظمة والفساد، و كذا إسرتاتيجية التحرايت و املتابعة 
القضائية، و استعمال القانون العام اببتزاز األموال، ابإلضافة إىل دراسة حاالت من الواقع خاصة ابجلرمية 

تكوينية، لتدعيم القدرات العلمية و املهنية للقضاة، وتعميق معارفهم، املنظمة والفساد أتيت هذه الورشة ال
 و الرفع من مستوى أدائهم القضائي يف جمال حماربة الفساد و اجلرمية املنظمة. هذا إىل جانب إجراء

جوان  06دورات تكوينية للقضاة حول مكافحة الفساد ابجلزائر ومنها الدورة التكوينية اليت أجريت يف 
  .بغرداية 2010

حيث مت تكييف احملاسبة العمومية مع معايري احملاسبة الدولية، إصالح النظام احملاسيب لودولة: 2.2
قصد حتسني نوعية املعلومات احملاسبية وتلبية معايري الوضوح والدقة واألمان، وإمكانية املقارنة، وقد متت 

املتعلق  2008جويلية  24من األمر املؤرخ يف  62املصادقة على النظام احملاسيب واملايل اجلديد املادة 
، هذا 2010جانفي  1والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  2008بقانون املالية التكميلي لسنة 

النظام من شأنه أن يسمح ابلتسجيل األمني للصفقات ويفصل قانون احلساابت مقارنة ابلقانون 
 .اجلبائي

الضرييب احمللي وعصرنة إدارة الضرائب حيث مت مراجعة ومشل إصالح النظام اإلصالح املايل: 3.2
جمموعة من الضرائب، لتفادي التهرب اجلبائي كما مت حتديث وعصرنة اإلدارة اجلبائية عن طريق إنشاء 

واليت تعد حلقة مركزية  إدارة للشركات الكربى لدافعي الضرائب الكبار، وإنشاء إدارة لإلعالم والواثئق
غش الضرييب وهروب رهوس األموال، وتبييض األموال واالقتصاد غري الرمسي. ويف ملكافحة التهرب وال

 بغية حتسني تسيري املخاطر وتعزيز الرقابة واالنضباط يف األسواق. "القطاع البنكي مت إدخال نظام "ابزل 

الس احمللية وفيما يتعلق مبالية اجلماعات احمللية وألجل تسيري أفضل لألموال مت تكوين ورسكلة رهساء اجمل
والوالة وكذا مديري اإلدارة احمللية ورهساء مكاتب الصفقات العمومية، كما مت يف هذا اإلطار إصدار 

 ، أما قانون املالية اجلديد فهو على مستوى اجمللس الشعيب الوطين.2011قانون جديد للبلدية سنة 
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حيث مت املصادقة على القانون األساسي العام للوظيف العمومي إصالح الوظيفة العمومية: 4.2
 والذي كرس مبادئ وقواعد إعادة ترسيس 2006جويلية  15املؤرخ يف  03-06مبوجب األمر رقم 

حقيقي لإلدارة العمومية حول مبادئ جديدة ترمي إىل ترقية ثقافة اخلدمة العمومية املؤسسية، مع 
االرتكاز على متطلبات االستقامة والنزاهة والفعالية والكفاءة هبدف حتفيز نشأة إدارة حيادية وفعالة،  

  كما مت وضع قوانني خاصة ملختلف أسالك املوظفني حتدد حقوقهم وواجباهتم.

حيث مت استحداث جلنة للعمليات مشكلة من موظفني ابملفتشية العامة إصالح قطاع اجلمارك: 5.2
للمالية وكذا املفتشية العامة للجمارك، شرعت يف عملها من أجل القضاء على حاالت الرشوة داخل 

مريات كما عززت إدارة اجلمارك جهازها الرقايب الداخلي، وذلك من خالل وضع كا .هذا القطاع املهم
مراقبة من شأهنا أن تكشف أي حماولة للرشوة، وقد أوضح املدير العام للجمارك أنه هناك مشروعا 
إلجناز خريطة تتعلق ابملناصب املهمة داخل اجلمارك، واليت ميكن ألصحاهبا أن يكونوا حمل ارتشاء حبكم 

وجود خريطة ختص املناطق اليت املستوردين، مشريا إىل 1أن املسئولني عنها يف احتكاك وتعامل مباشر مع 
مركز مراقبة على طول احلدود  85تكثر فيها حاالت الغش والتزوير. وشدد على وجود نية إلنشاء 

 الشرقية والغربية واجلنوبية الغربية من أجل تعزيز الرقابة وتشديد املناطق على املهربني.

حيث مت وضع آليات لتدريب وأتهيل الكوادر اليت تساهم يف تسيري  :اإلطاراتتدريب وأتهيل 6.2
، فضال عن تعيني قضاة 2012املال العام، وكذا تعميم املراقبني املاليني يف مجيع البلدايت حبلول سنة 

وخرباء لدى اهليئات العامة والوزارات للنظر يف الصفقات العمومية. والسماح للمؤسسات العمومية 
 . مكافحة الفساد كاتب حمامني ألجلابالستعانة مب

، يعطي 2012ويف هذا الشأن مت إصدار قانون جديد لإلعالم سنة  ترقية اإلعالم واالتصال:7.2
  الصحافيني أكثر حرية، ومحاية يساعد على كشف جرائم الفساد والتشهري هبا.
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وهو مكلف بزايدة جناعة  2004انشأ سنة  لوتجهيز من أجل التنمية: إنشاء الصندوق الوطين8.2
نفقات التجهيز للدولة، وحتسني عمليات التقييم وإجناز واملتابعة للمشاريع الكربى للمنشات القاعدية 
االقتصادية واالجتماعية، وتنويع موارد متويل املشاريع الكربى. كما مت إصدار قانون الصفقات العمومية 

على مكافحة الفساد، وكل أشكال تقدير  61و  60كد يف مادتيه والذي أ 2010اجلديد يف أكتوبر 
الرشوة ألجل حيازة الصفقة كما ألزم املتعاملني على اكتتاب التصريح ابلنزاهة ، إىل جانب ذلك مت إنشاء 

ابإلضافة إىل كل ما سبق هناك بعض اآلليات األخرى املساعدة  .مرصد وطين ملتابعة الصفقات العمومية
 ومهمتها مكافحة  2007الفساد كخلية معاجلة االستعماالت املالية اليت تعززت يف على مكافحة 

الفساد وتبييض األموال وتشجيع االستقامة والنزاهة واملسؤولية والشفافية يف تسيري القطاعات العمومية 
ته، و الفرع واخلاصة، يف دعم التعاون الدويل وتقدير املساعدات التقنية هبدف الوقاية من الفساد ومكافح

الوطين ملنظمة الشفافية العاملية يف اجلزائر وهو "اجلمعية اجلزائرية ملكافحة الفساد" والذي يبذل نشاطا  
السلطات، ابإلضافة إىل ذلك  كبريا يف جمال مكافحة الفساد والتشهري به رغم التضييق عليه من قبل 

املالية للشرق األوسط ومشال إفريقيا" اليت  تعد اجلزائر عضو مؤسس يف "فرقة العمل املعنية ابإلجراءات
 1كرابطة إقليمية طوعية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.  2004نوفمرب  30أنشئت يف 

 املبحث الثاين: مؤسسات مكافحة الفساد يف اجلزائر. 

 املطوب األول:  الديوان املريزي لقمع الفساد .

ديسمرب  13املتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد املؤرخة يف  03تنفيذا لتعليمة رئيس اجلمهورية رقم    
واليت أكدت على وجوب تعزيز آليات مكافحة الفساد و دعمها و هذا على الصعيدين 2009

املؤسسايت و لعمليايت و أهم ما نص عليه يف اجملال املؤسسايت هو ضرورة تعزيز مسعى الدولة إبحداث 
ة عملياتية تتضافر يف إطارها اجلهود للتصدي قانونيا ألعمال ديوان مركزي لقمع الفساد بصفته أدا

 2010أوت  26املؤرخ يف  05/10و هذا ما أتكد بصدور األمر رقم  ٬اإلجرامية و ردعها  الفساد 
 املتعلق ابلوقاية من الفساد و مكافحته و الذي أضاف الباب الثالث مكرر  01/06املتمم للقانون رقم 

                                                           
1
 الرسمية، الجريدة العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن 2010 سنة أكتوبر 7 في رخ مؤ 236_10مرق رئاسي مرسوم  

 .18،ص  2010أكتوبر  7الصادرة بتاريخ  58العدد



 

79 
 

 الفصل الثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. 

والذي مبوجبه مت إنشاء الديوان املركزي لقمع الفساد غري أنه أحال إىل التنظيم فيما خيص حتديد تشكيلة 
املؤرخ  426/11لرائسي رقمو قد صدر هذا التنظيم مبوجب املرسوم ا .ة سريهيالديوان و تنظيمه و كيف

إن  .الذي حيدد تشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سريه 2011ديسمرب  08يف 
إنشاء هذا الديوان أييت يف إطار مسعى الدولة حنو مضاعفة جهود مكافحة الفساد و ذلك بتدعيم دور 

ن اجلهازين مكملني لبعضهما البعض أحدمها ومن مث فإ ٬اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
 خيتص ابجلانب الوقائي و اآلخر جبانب املكافحة أو القمع و الردع و لإلحاطة أكثر بدور الديوان يف 
مكافحة الفساد اإلداري فإن األمر يقتضّي استعراض طبيعته القانونية مث تشكيلته و كيفية تنظيمه و 

 أخريا مهام و اختصاصات الديوان.

ديسمرب  08املؤرخ يف  426/11املرسوم الرائسي رقم  2009لسنة  03عليمة رئيس اجلمهورية رقم ت
قد صدر هذا و  الذي حيدد تشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سريه . 2001

الذي حيدد تشكيلة  2011ديسمرب  08املؤرخ يف  426/11التنظيم مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
إن إنشاء هذا الديوان أييت يف إطار مسعى الدولة  .ديوان املركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سريهال

 ٬و مكافحته حنو مضاعفة جهود مكافحة الفساد و ذلك بتدعيم دور اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 
و اآلخر جبانب املكافحة ومن مث فإن اجلهازين مكملني لبعضهما البعض أحدمها خيتص ابجلانب الوقائي 

أو القمع و الردع و لإلحاطة أكثر بدور الديوان يف مكافحة الفساد اإلداري فإن األمر يقتضي منا 
 1.استعراض  تشكيلته و كيفية تنظيمه 

 ـ تشكيل الديوان.1

وان ما ترك األمر للتنظيم وكان من ٬تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سريه 05/10حيدد األمر رقم  مل     
األفضل أن يتوىل املشرع اجلزائري النص على اإلطار العام التنظيمي للديوان يف القانون وعدم تركها 

ه حىت يتمكنوا من ألن من شأن ذلك توفري ضماانت هامة ألعضاء الديوان وتشكيل ٬للمراسيم التنظيمية
 أداء عملهم و مهامهم يف مكافحة الفساد بكل استقاللية دون اخلضوع ألي أتثري أو ضغوط من أي 
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 2011/12/08املؤرخ يف  426/11هذا وقد صدر املرسوم الرائسي رقم :  .هيئة أو سلطة كانت
  :الذي حيدد تشكيلة هذا الديوان وتنظيمه وهذا كما يلي

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطين . -1

  ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية . -2 

مكافحة الفساد )خيتارون من ذوي اخلربات والكفاءات أعوان عموميني ذوي كفاءات أكيدة يف جمال -3
واملتخصصني يف جمال مكافحة الفساد ينتمون إىل خمتلف املؤسسات واإلدارات العمومية املركزية و 

 .(احمللية. واملشرع مل حيدد شروط أو مواصفات أخرى لتعيينهم كاجلهة أو الوزارة اليت ينتمون إليها مثال
  .م الديوان مبستخدمني للدعم التقين واإلداريهذا ابإلضافة إىل تدعي

من املرسوم املذكور أعاله انه ميكن للديوان أن يستعني بكل خبري أو مكتب  09هذا ونصت املادة     
من  07هذا وقد نصت املادة  .استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة يف جمال مكافحة الفساد

رطة القضائية واملوظفني التابعون للوزارات املعنية الذين ميارسون املرسوم أعاله على بقاء ضباط وأعوان الش
كما  .مهامهم يف الديوان خاضعني لألحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية األساسية املطبقة عليهم

يستفيد املستخدمون املوضوعني حتت تصرف الديوان واملذكورين أعاله زايدة على املرتب الذي يتقاضونه 
  .سسة أو اإلدارة األصلية من تعويضات على حساب ميزانية الديوان حتدد مبوجب نص خاص من املؤ 

ويفهم مما سبق عدم متتع مستخدمي الديوان ابالستقاللية اإلدارية حبكم تبعيتهم ملؤسساهتم وإدارهتم 
وات وترقيات خاصة ما تعلق منه ابملرتب وما تعلق به من منح وعال ٬األصلية وابلتايل للسلطة التنفيذية

واجلدير ابلذكر يف   ٬األمر الذي يلغي أي وجود لالستقاللية اإلدارية  ٬وغريها من املزااي املالية األخرى
هذا اجملال أن املشرع اجلزائري مل يتبىن نظام العهدة ابلنسبة ألعضاء الديوان ومستخدميه كما هو احلال 

أما عدد  ٬ملستخدمني فهل هي ملدة حمددة أم غري حمددةابلنسبة للهيئة كما انه مل حيدد أيضا مدة تعيني ا
 واملوظفني املوضوعني حتت تصرف الديوان فيتحدد مبوجب قرار مشرتك  ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
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ير املعين. واجلدير ابإلشارة أيضا أنه إبمكان الديوان االستفادة عند الضرورة من بيم وزير املالية والوز 
 1مسامهة ضباط الشرطة القضائية التابعني ملصاحل الشرطة القضائية األخرى.

 ـ تنظيم الديوان.2

وهو عموما يتشكل من  ٬كيفية تنظيم الديوان  18إىل  10يف املواد من  426/11نظم املرسوم رقم 
 .عام وديوان ومديرتني أحدامها للتحرايت واألخر لإلدارة العامةمدير 

يدير الديوان مدير عام يعني مبرسوم رائسي بناء على اقرتاح من وزير املالية وتنهى ـ املدير العام :1.2
إن طريقة التعيني هذه تعين أن مدير الديوان ال يتمتع ابالستقاللية  .مهامه حسب األشكال نفسها 

يف مواجهة السلطة التنفيذية وخاصة وزير املالية حبكم ممارسته لسلطة االقرتاح ورئيس اجلمهورية اإلدارية 
كما أن منح املدير العام صفة اآلمر ابلصرف الثانوي فيه انتقاص من  .الستئثاره بسلطة التعيني

ين للمدير العام يف صالحياته املالية حلساب وزير املالية وهو األمر الذي يضعف كثريا من املركز القانو 
 .مواجهة السلطة التنفيذية وابلتايل على أداء املهام املناطة به

 :من املرسوم أعاله كما يلي 14أما عن صالحياته فقد حددهتا املادة   

             .إعداد برانمج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ - 

 إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي  -

 .تطوير التعاون وتبادل املعلومات على املستويني الوطين والدويل -

 .ممارسة السلطة السلمية على مجيع مستخدمي الديوان - 

 .إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إىل الوزير املكلف ابملالية - 

 

                                                           
1
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه  2001ديسمبر 8المؤرخ في  426_11المرسوم الرئاسي رقم   

 68،2011لعدد و كيفيات سيره،ا
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 :ـ رئيس الديوان2.2

من املرسوم املذكور أعاله ويرأسه  01/11يتكون الديوان املركزي لقمع الفساد من ديوان وفقا للمادة  
من املرسوم  15رئيس الديوان وفقا للمادة و خيتص  .رئيس الديوان و يساعده مخسة مديري دراسات 

 .أعاله بتنشيط عمل خمتلف هياكل الديوان ومتابعته وهذا حتت سلطة املدير العام

 :ـ  مديرية التحرايت3.2

من املرسوم أعاله أن الديوان يتكون من مديريتني إحدامها هي مديرية التحرايت واليت  11نصت املادة  
أما مهام هذه املديرية  ٬ر مشرتك بني وزير املالية واملدير العام للوظيفة العامةتنظم يف مديرايت فرعية بقرا

 .فانه يتمثل يف إجراء األحباث والتحقيقات يف جمال مكافحة جرائم الفساد 

وتوضع هذه املديرية حتت سلطة  ٬من املرسوم أعاله  11نصت املادة  :ـ مديرية اإلدارة العامة4.2
 .دورها إىل عدة مديرايت فرعيةاملدير العام وتنقسم ب

من املرسوم أعاله مهام مديرية اإلدارة العامة يف تسيري مستخدمي الديوان  17وقد حددت املادة    
 .ووسائله املالية واملادية

و يالحظ على ما سبق أن املشرع مل يكفل التنظيم الكايف للديوان ويظهر ذلك من خالل املركز    
من جهة وتقسيمه إىل مديريتني فقط وعدم تدعيمه ابهلياكل الالزمة لسريه وأداء  القانوين الضعيف ملديره

كما أن حصر كل وظائف الديوان وصالحياته يف مديرية واحدة   ٬مهامه على أكمل وجه من جهة اثنية
 األمر الذي يعرقلها عن أداء الدور املوكول هلا فكان افصل  ٬هي مديرية التحرايت فيه إثقال لكاهلها

هذا الشأن ووزع عليها هذه الصالحيات حىت تتكفل كما لمشرع اجلزائري لو أنشأ عدة مديرايت يف ل
 ينبغي بتحقيق األهداف املرجوة من الديوان.
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   .ـ ييفية سري الديوان3

عزز املشرع اآلليات املؤسساتية ملكافحة الفساد آبلية ردعية جاءت لتغطي النقص الذي كان يعرتي   
ولتحقيق هذه األهداف دعم املشرع الديوان ابختصاصات متعددة يف جمملها ذات  ٬مهام اهليئة الوقائية 

لديوان قواعد سرية وعمله كما بني التنظيم اخلاص اب  ٬طابع قمعي ختتلف كليا عن تلك املوكولة إىل اهليئة
 1 :ابلتفصيل كما يلي

أبكمله لبيان كيفية عمل وسري الديوان أثناء ممارسة  426/11خصص الفصل الرابع من املرسوم رقم   
من املرسوم أعاله يف هذا الشأن بداية  19حيث بينت املادة  .مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد

يعملون أثناء ممارسة مهامهم طبقا للقواعد املنصوص  التابعون للديوان أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية
وهو  01/06وأحكام القانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  ٬عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية

و  ٬01/06املتمم للقانون رقم 05/10من األمر رقم 1مكرر 24من املادة  2أتكيدا ملا جاء يف الفقرة 
على يلي: " ميارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون اإلجراءات  اليت نصت

املعدل واملتمم واىل القانون  01/06و ابلرجوع إىل القانون رقم ."اجلزائية وأحكام هذا القانون
تبني انعقاد  وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان مىت املعدل واملتمم فانه على ضباط 155/66رقم

 االختصاص إىل إحدى احملاكم ذات االختصاص املوسع يف جرائم الفساد. 

نشري بداية أنه لضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان احلق يف اللجوء إىل استعمال كل الوسائل   
ا يؤهل كم املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعول من اجل استجماع املعلومات املتعلقة مبهامهم.

الديوان لالستعانة عند الضرورة مبسامهة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعني 
 كما أشار املشرع إىل ضرورة التعاون ابستمرار يف مصلحة العدالة بني  .ملصاحل الشرطة القضائية األخرى

وهذا عندما  ٬القضائية األخرى القضائية التابعني للديوان ومصاحل الشرطة  ضباط وأعوان الشرطة 
يشاركون يف نفس التحقيق كما يتبادلون الوسائل املشرتكة املوضوعة حتت تصرفهم ويشريون يف إجراءاهتم 

 و جيب على ضباط الشرطة القضائية التابعني  . إىل املسامهة اليت تلقاها كل منهم يف سري التحقيق

                                                           
المرجع نفسه. 
1
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للديوان أن خيربوا فورا وكيل اجلمهورية لدى احملكمة الكائن هبا مكان اجلرمية و يقدموا له أصل ملف 
ويرسل هذا األخري فورا النسخة الثانية إىل النائب العام  ٬اإلجراءات مرفق بنسختني من إجراءات التحقيق

ويف هذه احلالة يتم إرسال امللف إىل النائب العام لدى  ٬احملكمة املختصة  القضائي التابعة لهلدى اجمللس 
و هذا ما أكدته   .اجمللس القضائي التابعة له احملكمة ذات االختصاص املوسع وذلك وفقا للسلم اإلداري

االت إعالم احل بنصها ":يتعني يف كل  426/11من املرسوم رقم  20من املادة  03كذلك الفقرة 
و  ."وكيل اجلمهورية لدى احملكمة مسبقا بعمليات الشرطة القضائية اليت جتري يف دائرة اختصاصه

يطالب النائب العام فورا ابإلجراءات)امللف( إذا اعترب أن اجلرمية تدخل حقيقة ضمن اختصاص احملاكم 
اد املعاقب عليها يف القانون اليت مت توسيع اختصاصها احمللي وهي يف هذه احلالة إحدى جرائم الفس

مث حيوهلا)امللف أو اإلجراءات(إىل وكيل اجلمهورية لدى احملكمة ذات ٬املعدل واملتمم  01/06رقم
االختصاص املوسع والذي يوجه التعليمات مباشرة إىل ضباط الشرطة القضائية التابعني للديوان والذين 

هذا وجيوز للنائب العام لدى  .على وكيل اجلمهورية قاموا ابلتحري والبحث والتحقيق يف امللف املعروض
اجمللس القضائي التابعة له احملكمة ذات الختصاص املوسع أن يطالب ابإلجراءات يف مجيع مراحل 

و يف حالة فتح حتقيق قضائي أمام قاضي التحقيق لدى حمكمة ارتكاب اجلرمية وتبني فيما بعد  .الدعوى 
م الفساد وابلتايل ضمن اختصاص احد األقطاب املتخصصة فانه يتعني أن هذه اجلرمية تدخل ضمن جرائ

 1على قاضي التحقيق األول أن يصدر أمرا ابلتخلي عن اإلجراءات لفائدة قاضي 

ويف هذه احلالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية التابعني  ٬التحقيق لدى احملكمة ذات االختصاص املوسع
و اجلدير ابإلشارة  .لدى احملكمة ذات االختصاص املوسعالتحقيق  للديوان التعليمات مباشرة من قاضي

إىل أن األمر ابلقبض أو األمر ابحلبس املؤقت الصادرين ضد املتهم يف إحدى جرائم الفساد من طرف 
حتتفظان بقوهتما التنفيذية إىل أن تفصل فيهما احملكمة  ٬قاضي التحقيق لدى احملكمة ارتكاب اجلرمية

واإلفراج الواردين يف املواد  املوسع هذه األخرية تلزم مبراعاة أحكام احلبس املؤقت ذات االختصاص 
هذا وجيوز أيضا لقاضي التحقيق لدى احملكمة ذات االختصاص املوسع  .ق.إ.ج.ج وما يليها من 123

 أو تدبري تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة اإلجراءات أن أيمر ابختاذ كل إجراء حتفظي 

                                                           
 نفسه. المرجع 
1
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حجز األموال  الفصل الثاين اهليئات الرقابية يف قانون مكافحة الفساد اإلداري  امن زايدة على من
وميكن للديوان يف هذا اإلطار أيضا  هذا . احملصلة عليها من جرائم الفساد أو اليت استعملت يف ارتكاهبا

بعد إعالم وكيل اجلمهورية املختص بذلك مسبقا أن يوصي السلطة السلمية ابختاذ كل إجراء إداري 
من املرسوم رقم  22تتعلق ابلفساد املادة  حتفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة يف وقائع

 اضع إلشراف ورقابة وسلطة مزدوجة إحداها و عليه فان الديوان جهاز للشرطة القضائية خ .426/11
كما أن املشرع مل مينحه الشخصية املعنوية وال االستقالل   ٬السلطة التنفيذية واألخرى السلطة القضائية

فالوزير هو  ٬كما أن مديره ال يتمتع بصفة اآلمر ابلصرف و ال حيق له متثيل الديوان أمام القضاء  ٬املايل
لطات والصالحيات األمر الذي جيعل من الديوان مصلحة خارجية لوزارة الذي يستأثر بكل هذه الس

و يالحظ على ما سبق أن املشرع مل يكفل التنظيم الكايف للديوان ويظهر ذلك من خالل املركز .املالية
القانوين الضعيف ملديره من جهة وتقسيمه إىل مديريتني فقط وعدم تدعيمه ابهلياكل الالزمة لسريه وأداء 

كما أن حصر كل وظائف الديوان وصالحياته يف مديرية واحدة   ٬ه على أكمل وجه من جهة اثنيةمهام
إن الشيء املالحظ على هذه الصالحيات أهنا متعددة وانه غلب عليها الطابع  . هي مديرية التحرايت

لصالحيات كما تفرتض هذه ا  ٬الردعي القمعي فهي جتمع بني الرقابة والقمع واالقرتاح يف بعض األحيان
غري أنه ابلرجوع إىل اهلياكل  ٬هو توزيعها على اهلياكل املوجودة يف الديوان لقيام كل مصلحة مبا كلفت به

 .واليت سبق التفصيل فيها جند أن مديرية التحرايت

فقط اليت أسند هلا مهام مرتبطة مبكافحة الفساد وقد حصرها املشرع يف البحث والتحقيق يف جمال 
 1. الفساد دون ابقي املهام اليت سبق التفصيل فيهامكافحة جرائم 

 املطوب الثاين:  اهليئة الوطنية لووقاية من الفساد ومكافحته.

وإمنا  ٬مل حيدد املشرع تشكيلة اهليئة وتنظيمها وكيفية سريها يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته    
نوفمرب  22املؤرخ يف  413/06الرائسي قم وابلفعل فقد صدر املرسوم  .أحال ذلك على التنظيم 

اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها و كيفية سريها ابملرسوم  احملدد لتشكيل 2006
 على ما يلي ":تضم اهليئة جملس يقظة وتقييم يتشكل  05والذي نص يف مادته  ٬ 64/12الرائسي رقم

                                                           
.نفسهالمرجع  
1
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 ٬من رئيس وستة أعضاء يعينون مبوجب مرسوم رائسي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
 ."وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها

والذي كان ينص على أن اهليئة تتشكل من  413/06من املرسوم رقم  05إن تعديل نص املادة   
 أعضاء جملس اليقظة والتقييم أصبح يطرح  10ئيس و ستة أعضاء وهم يف نفس الوقت حسب املادة ر 

السابقة 05إشكال يف ظل الصياغة اجلديدة واليت مل تشر إىل رئيس اهليئة وأعضائها ذلك ألن املادة 
عتبار رئيس األمر الذي يثري تساهل حول مدى ا ٬نصت على رئيس جملس اليقظة والتقييم وأعضاهه الستة

جملس اليقظة والتقييم هو نفسه رئيس اهليئة كما هو حالة النص القدمي أم أن األمر سيختلف يف هذا 
 سنوات كاملة إال أن اهليئة ومبجرد تنصيبها فعليا شرعت  05ورغم تعطيل عمل اهليئة ملدة  .الشأن

 1.قضااي الفساديوما من أدائها اليمني القانونية يف التحقيق يف بعض  15مباشرة بعد 

 :وفيما يلي تفصيل تشكيلة اهليئة

 ـ تشكيوة اهليئة:1

 ـ رئيس اهليئة  1.1

املعدل واملتمم أصبح يثري التساهل حول املركز  413/06من املرسوم  05إن تعديل نص املادة    
غري انه  .القانوين لرئيس اهليئة خاصة وان املشرع مل يشر إليه يف الصياغة اجلديدة كما رأينا ذلك أعاله

من املرسوم املذكور أعاله جند أن رئيس اهليئة هو نفسه رئيس جملس اليقظة  10ابلرجوع إىل املادة 
من املرسوم أعاله مبوجب مرسوم رائسي أي أن رئيس  05ويعني رئيس اهليئة وفقا للمادة   .والتقييم

 .اجلمهورية هو الذي يستأثر بسلطة تعيني الرئيس

املعدل واملتمم  413/06من املرسوم الرائسي رقم  09فهي متعددة حددهتا املادة أما مهام رئيس اهليئة  
  :كما يلي

 .إعداد برانمج عمل اهليئة -
                                                           

1
يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية  1996جويلية  2المؤرخ في  233_96المرسوم الرئاسي رقم   

 .41،1996،العدد 
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 .وقاية من الفساد ومكافحتهتنفيذ التدابري اليت تدخل يف إطار السياسة الوطنية لل - 

 .إدارة أشغال جملس اليقظة والتقييم - 

 .السهر على تطبيق برانمج عمل اهليئة والنظام الداخلي -

 .إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة يف جمال الوقاية من الفساد ومكافحته - 

 .متثيل اهليئة لدى السلطات واهليئات الوطنية والدولية - 

 .عمل من أعمال التسيري يرتبط مبوضوع اهليئةكل  - 

حتويل امللفات اليت تتضمن وقائع إبمكاهنا أن تشكل خمالفة جزائية إىل وزير العدل حافظ األختام  - 
 .قصد حتريك الدعوى العمومية عند االقتضاء

 .متثيل اهليئة أمام القضاء ويف كل أعمال احلياة املدنية - 

 .على مجيع املستخدمني ممارسة السلطة السلمية - 

تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على املستوى الدويل وتبادل املعلومات مبناسبة التحقيقات _ 
كما ميكن رئيس اهليئة أن يسند إىل أعضاء جملس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق عمل    .اجلارية

ة يف التظاهرات الوطنية والدولية املرتبطة ابلوقاية موضوعة يف إطار تنفيذ برانمج عمل اهليئة وكذا املشارك
 .من الفساد ومكافحته واملسامهة يف أعماهلا

حيث يعد رئيس اهليئة  ٬و ابإلضافة إىل املهام اإلدارية السابقة يتوىل أيضا رئيس اهليئة مهام مالية   
 1.رفميزانية اهليئة بعد أخذ رأي رئيس جملس اليقظة والتقييم و هو اآلمر ابلص

 

 

                                                           
المرجع نفسه. 
1
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  ـ جموس اليقظة والتقييم. 2.1 

املعدل واملتمم جملس اليقظة والتقييم  413/06من املرسوم الرائسي رقم  05تضم اهليئة وفقا للمادة  
حيث يتم تعيينهم مبوجب مرسوم  ٬يتكون من رئيس و ستة أعضاء وقد حددت هذه املادة طريقة تعيينهم

كن إهناء مهامهم هذا وميكن جتديد عهدة األعضاء والرئيس ملرة واحدة كما مي ٬رائسي أسوة ابلرئيس
 إن الشيء املالحظ يف هذا اجملال أن احتكار رئيس اجلمهورية سلطة تعيني رئيس  .بنفس الطريقة

أما عن مهام  .ألن أعضائها اتبعني لرئيس اجلمهورية  ٬اجمللس قد تؤثر على استقالهلا وحيادها وأعضاء 
املعدل واملتمم يف إبداء الرأي  413/06من املرسوم رقم  11جملس اليقظة والتقييم فتتمثل وفقا للمادة 

 يف املسائل التالية :

تقارير وأراء  ٬مسامهة كل قطاع نشاط يف مكافحة الفساد ٬برانمج عمل اهليئة وشروط و كيفية تطبيقه  
التقرير السنوي املوجه إىل رئيس  ٬ميزانية اهليئة ٬املسائل اليت يعرضها عليه رئيس اهليئة ٬وتوصيات اهليئة

حتويل امللفات اليت تتضمن وقائع إبمكاهنا أن تشكل خمالفة جزائية إىل  ٬هورية الذي يعده رئيس اهليئةاجلم
أما عن كيفية سري جملس اليقظة والتقييم فقد بينت  .احلصيلة السنوية للهيئة ٬وزير العدل حافظ األختام

والتقييم  تمع جملس اليقظةاملعدل واملتمم ذلك كما يلي :حيث جي 413/06من املرسوم رقم  15املادة 
وميكن أن يعقد اجتماعات غري عادية بناء على  ٬مرة كل ثالثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه

 1.استدعاء من رئيسه

 .ـ صالحيات اهليئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته2

املتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد أعادت تنظيم  2009لسنة  03أن تعليمة رئيس اجلمهورية رقم     
 ٬صالحيات هذه اهليئة وقصراها على اجلانب الوقائي على املستوى الوطين والتعاون الدويل يف هذا اجملال

و فيما يلي  ٬الفسادأما املكافحة واملواجهة فقد استحدث هلا جهاز اثنـي هو الديون املركزي لقمع 
 2:تفصيل هذه املهام

                                                           
،نفس المرجع السابق.233_96المرسوم الرئاسي رقم  
1
  

2
أعراب أحمد،استقاللية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،الملتقى الوطني األول حول الجرائم المالية،كلية الحقوق،جامعة أم   

 10ص ،2010البواقي،
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 .ـ صالحيات القسم املكوف ابلواثئق والتحاليل و التحسيس1.2

إىل  حدد املشرع صالحيات اهليئة يف إطار الوقاية من الفساد ومكافحته جزء من هذه الصالحيات 
 :قسم الواثئق والتحاليل و التحسيس والذي يتوىل على اخلصوص القيام ابملهام التالية

وذلك على اخلصوص هبدف  ٬القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل االقتصادية أو االجتماعية -
 .حتديد مناذج الفساد وطرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته

من  ٬دراسة اجلوانب اليت قد تشجع على ممارسة الفساد واقرتاح التوصيات الكفيلة ابلقضاء عليها - 
على ضوء  ٬ريةخالل التشريع والتنظيم اجلاري هبما العمل وكذا على مستوى اإلجراءات واملمارسات اإلدا

 .تنفيذها

دراسة وتصميم واقرتاح اإلجراءات املتصلة حبفظ البياانت الالزمة لنشاطات اهليئة ومهامها والوصول  - 
  ٬مبا يف ذلك ابالعتماد على استخدام تكنولوجيات االتصال واإلعالم احلديثة ٬إليها وتوزيعها

ومات وحتليلها سواء منها املوجهة لالستعمال تصميم واقرتاح مناذج الواثئق املعيارية يف مجع املعل -
 .الداخلي أو اخلارجي

دراسة املعايري واملقاييس العاملية املعمول هبا يف التحليل واالتصال واملتعلقة ابلوقاية من الفساد  -
 .ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها

 .اهلياكل األخرى يف اهليئة اقرتاح وتنشيط الربامج واألعمال التحسيسية ابلتنسيق مع - 

 ٬ترقية إدخال قواعد أخالقيات املهنة والشفافية وتعميمها على مستوى اهليئات العمومية واخلاصة - 
 .ابلتشاور مع املؤسسات املعنية

  ٬تكوين رصيد واثئقي ومكتيب يف ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله -

نشاطاته ,هذا ويالحظ أن املشرع مل حيدد طبيعة املعلومات والواثئق اليت جيوز للهيئة ـإعداد تقارير دورية ل
 وقيدها يف هذا اجملال بقيدين األول :أن تكون هذه  ٬طلبها وترك هلا سلطة تقديرية يف هذا النطاق 
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والثاين أن تكون الواثئق  ٬من القانون املذكور أعاله 20الواثئق مرتبطة مبمارسة مهامها الواردة يف املادة 
 سري وهذا ما تؤكده املادة كما أن للهيئة حق االطالع حىت على املعلومات ذات الطابع ال .مفيدة

املعدل  413/06من املرسوم الرائسي رقم  20/ 01من القانون املذكور أعاله وكذا املادة 01/19
 1واملتمم.

رقم  413/06من املرسوم الرائسي  13ـ مهام قسم معاجلة التصرحيات ابملمتلكات حددت املادة 2.2
 :املعدل و املتم صالحيات هذا القسم كما يلي

اح شروط و كيفية و إجراءات جتميع ومركزة وحتويل التصرحيات ابملمتلكات طبقا لألحكام اقرت  -
 .التشريعية والتنظيمية املعمول هبا وابلتشاور مع املؤسسات واإلدارات املعنية

  .القيام مبعاجلة التصرحيات ابملمتلكات وتصنيفها وحفظها - 

تغيريا يف الذمة املالية :للهيئة سلطة دراسة واستغالل ـ استغالل التصرحيات ابملمتلكات املتضمنة 
املعلومات الواردة يف التصريح ابملمتلكات ألعضاء اجملالس املنتخبة وابقي املوظفني اليت ختتص اهليئة 

 ويف حالة ما إذا اكتشفت اهليئة أن هناك تضخم غري مربر لثروة أحد. ٬بتلقي تصرحياهتم

 (. يعية )الربملاناملطوب الثالث : السوطة التشر 

حناول يف هذا املطلب أن نسلط الضوء على مؤسسة الربملان من خالل مكانتها يف النظام السياسي     
اجلزائري ، ودورها الرقايب يف مكافحة الفساد ، مع تقييم أدائه و كيفية تطويره ، لذلك سوف نقسم هذا 

 املطلب كما يلي : 

 الفساد ،دور الرقابة الربملانية يف مكافحة 

 .يتعلق بتقييم أداء الربملان اجلزائري و كيفية تطويره

 

                                                           
.11،ص  مرجع سابق ذكرهأعراب أحمد، 
1
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 .ـ دور الرقابة الربملانية يف مكافحة الفساد1

إن التطرق لدور الربملان يف هذا اجملال انبع ابألساس من كونه أكرب هيئة ميكن أن حتمل أكرب حجم من   
التمثيل الشعيب ، ألن مؤسسة الربملان تعد الوعاء الكبري الذي من املمكن أن تتالقى فيه خمتلف اآلراء 

السياسية ، كما يسمح  والتشكيالت السياسية ، فيجسد حينئذ التمثيل األوسع ملختلف التكتالت
 لألحزاب السياسية بوضع اإلسرتاتيجيات و الربامج الكفيلة مبكافحة الفساد ، والقضاء على كل 

األشكال املختلفة للفساد من تعسف ، رشوة ، حمسوبية .. اخل ، وقد أسند املؤسس الدستور ي للربملان 
أوسع يف  لس الشعيب الوطين السلطات سلطة التشريع و الرقابة ، كقاعدة عامة وإن كان قد خول اجمل

اجملالني على حساب جملس األمة والسؤال الذي يطرح هنا هو ما مدى جناعة األدوات الربملانية يف 
أن الربملان بغرفتيه هو ممثل الشعب  جند 1996مكافحة الفساد ؟ ابلرجوع إىل الدستور اجلزائري لسنة 

 1:الفساد من خالل الوظائف التالية دور ابرز يف كبح مؤسسات الدولة ، كما له أن واملراقب لكل 

أدى الربملان اجلزائري بغرفتيه دورا ابرز ورايداي على مستوى الدول العربية يف  : الوظيفة التشريعية للربملان
جمال سن القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد ويعترب السباق يف هذا اجملال وتوجد ابجلزائر الكثري من 

  : اليت سامهت السلطة التشريعية يف وضعها مباشرة أو ابالشرتاك مع السلطة التنفيذية نذكر منها القوانني

املعدل و املتمم:ويعترب هذا القانون ابإلضافة  66 156ـ قانون العقوابت: الصادر مبقتضى األمر رقم: /
جرمي الفساد، إذ نص قانون إىل التعديالت اليت حاول املشرع استدراكها يف كل مرة، األساس التشريعي لت

العقوابت على جترمي الرشوة واالختالس وتبديد األموال العمومية... ولكن هذا النص مل يستطع لوحده 
أن يضبط كل أفعال الفساد مما أدى ابملشرع اجلزائري إىل التفكري من أجل تغطية مواطن الضعف 

 66 155زائية: الصادر مبقتضى األمر رقم : /ـ قانون اإلجراءات اجل والقصور ليت تعرتي قانون العقوابت
  املعدل واملتمم ، لقد ساهم هذا القانون يف مكافحة الفساد ولكن مل ترق هذا املسامهة إىل اهلدف 

 

                                                           
1
،مذكرة ماجستير في قسم 2006_1995مصطفى عبدو،تأثير الفساد السياسي في التنمية المستدامة،حالة الجزائر بين   

 .161،ص 2008-2007العلوم السياسية ،كلية الحقوق، جامعة باتنة،
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تبقى الكثري من النصوص اإلجرائية غري متماشية والتطور احلاصل يف املنشود وهو مكافحة الفساد إذ 
  .جمال جرائم الفساد

،  04 128اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد : واملصادق عليها مبوجب املرسوم الرائسي :رقم /_
أهنا وفقت  ري من اآلليات ملكافحة الفساد وخاصة يف جمال التجرمي إذ ،إن هذه االتفاقية تضمنت الكث

إىل حد بعيد يف تناول أغلب جرائم الفساد واستطاعت أن تساير وتواكب التطورات السريعة يف جمال 
  1اإلجرام الدويل.

 : قانون الوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما : الصادر مبقتضى القانون رقم_
، وقد وضع هذا القانون حدا للعجز الذي كان  06/ 02 2005املعدل واملتمم ، املؤرخ يف / 01/05

يعرتي قانون العقوابت فيما خيص مكافحة جرمية غسيل األموال ومتويل اإلرهاب والذين عرفا تطورا كبريا 
د ومكافحته قانون الوقاية من الفسا 5( . مما أدى ابملشرع إىل ختصيص قانون مستقل ألجل مكافحتهما

بعد تصديق اجلزائر على اتفاقية مرييدا ملكافحة الفساد مبقتضي  06 01:الصادر مبقتضى القانون رقم: /
،كان لزاما عليها تعديل تشريعاهتا  19 04 2004/ : املؤرخ يف 04 128املرسوم الرائسي رقم : / 

زائري و القوانني ذات الصلة يف الداخلية للتالئم هذه االتفاقية خاصة يف ظل عجز قانون العقوابت اجل
املتعلق ابلوقاية من الفساد  06 01هذا اجملال على القمع واحلد من الفساد، وكان قانون رقم: /

ومكافحته والذي مبوجبه استحدث املشرع الكثري من اجلرائم يف جمال مكافحة الفساد ، واليت مل يكن هلا 
كقانون  ، وال يف القوانني ذات الصلة األخرى  1999وجود ال يف قانون العقوابت اجلزائري لسنة 

اجلمارك وقانون مكافحة تبيض األموال ومتويل اإلرهاب، وهي كلها مستوحاة من اتفاقية األمم املتحد 
على غرار جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص وجرمية  31/ 10 2003ملكافحة الفساد املؤرخة يف: /

لقي اهلدااي، اإلثراء غري املشروع آلية التصريح ، مع وجود قوانني االختالس يف القطاع اخلاص وجرمية ت
 أخرى.
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 الفصل الثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. 

 :ـ الوظيفة الرقابية لوربملان2

ابإلضافة إىل دور الربملان من خالل سن تشريعات مكافحة الفساد ، يقوم الربملان بدور رقايب هام      
على أعمال السلطة التنفيذية وذلك لتوجيه سياسات ها وأهداف املصلحة العامة وضمان حسن تسيري 

مسائلة أعضاء األموال العامة، ومتلك السلطة التشريعية يف هذا اجملال عدة آليات مبقتضاها تستطيع 
احلكومة فرادى أو مجاعيا أمام الربملان لالستعالم أو االستيضاح ال أو كشف عن أي قصور أو احنراف 
يف أداء اجلهاز احلكومي وتتمثل ههذ اآلليات يف االستجواب، السؤال، و جلان حتقيق, مناقشة بيان 

على   1مة ، ويف هذا الصدد سوف نركز السياسة العامة، و الرقابة الربملانية على احلساب اخلتامي للحكو 
 :كل من االستجواب ، جلان حتقيق، و السؤال ك ما يلي

من القانون  65، وكذا املادة  1996من الدستور اجلزائري لسنة  133نصت عليه املادة  : االستجواب
ويعد االستجواب وسيلة دستورية يستطيع مبوجبها النواب طلب توضيحات  99، 02العضوي رقم /

ول إحدى قضااي الساعة، وبدرجة أوىل القضااي املتعلقة ابألداء املايل للحكومة، وهو أخطر من ح
السؤال، ال ألنه يقتصر على جمرد االستفسار حول مسألة معينة، بل يتعداه إىل درجة حماسبة الوزير أو 

 1.احلكومة على تصرفاهتا، فهو يتضمن توجيه اهتام أو نقد ألعمال احلكومة

طورته وأمهيته فانه يؤدي إىل تكوين جلنة حتقيق إذا كان رد احلكومة غري مقنع، وبسبب ذلك فقد ونظرا خل
والذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما  02/99أحاطه القانون العضوي رقم

ال ال حلصر جند وعلى سبيل املث . وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ببعض الشروط والقيود
(، حيث قام نواب 1997-2002الرابعة ) أن الربملان اجلزائري قد اعتمد هذه آلية يف الفرتة التشريعية 

 مت استجواب احلكومة عن التزوير يف االنتخاابت  :اجمللس الشعيب الوطين ابستجواب احلكومة سبع مرات

نوفمرب من نفس السنة، وجرى استجواب آخر يوم  23، يوم  1997أكتوبر 23احمللية اليت جرت يف 
نظمت فيه جلسة استجواب احلكومة عن خرق احلصاانت الربملانية، مث جرى  1997نوفمرب  24

 ، 2000، و يف دورة خريف 1998جانفي 21استجواب احلكومة حول الوضع األمين يف البالد يوم 
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ثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. الفصل ال  

كان موضوعه موقف احلكومة خبصوص اعتماد حركة   2000نوفمرب  8جرى استجواب احلكومة يوم 
شهدت إيداع أربعة طلبات خاصة ابستجواب احلكومة عن  2001"وفاء"، وأخريا دورة الربيع يف سنة 

ا يف اعتماد" اجلبهة الوطنية اجلزائرية" مسألة املفقودين، وإغالق وسائل اإلعالم أمام املعارضة، موقفه
والتجاوزات املسجلة ضد اللغة العربية، برجمت ثالث جلسات لالستجواابت الثالثة األوىل، وأجل الرابع 

 . ابتفاق مع مندوب وأصحابه

 املبحث الثالث: بعض مناذج الفساد يف اجلزائر.

لذلك سارعت اجلزائر إىل  ٬بتجرمي تلك األفعال و حماصرهتا إن مكافحة آفة الفساد ال تقوم إال     
و املشرع و إن مل  ٬املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من حيث سن قانون خاص بذلك

ن العقوابت جرم الكثري من إال أنه يف نطاق قانو  ٬جيرم الفساد صراحة إال يف ظل القانون مكافحة الفساد
كالرشوة ،تبيض األموال، االختالس ... و غريها   ٬األفعال و السلوكيات املاسة ابلوظيفة العامة و نزاهتها

 ،ويف هذا املبحث سوف نتطرق إىل ثالث أنواع من هذه األفعال .

 املطوب األول: جرمية الرشوة.

طرف  اليت تقع من ٬لقد كانت الرشوة يف حكم قانون العقوابت ممثلة يف صورتيها الرشوة االجيابية 
و الرشوة  ٬قانون العقوابت  127من  126صاحب املصلحة أي الراشي و نصت عليها كل من املادة 

تان و اجلرمي ٬من قانون العقوابت  129السلبية من قبل املوظف العمومي و نصت عليها املادة 
مستقلتان متاما عن بعضهما يف التجرمي و العقوابت و لكل منهما صور خاصة هبا فيما يتعلق ابلشروع و 

و أ هم ما ميز قانون الفساد خبصوص جرمية الرشوة هو إدماج صوريت الرشوة االجيابية و السلبية ٬الشراكة
 خصص يف املادة و  ٬يف نص واحد و خص كل صورة بفقرة و حصرها يف رشوة املوظف العمومي

على التوايل أحكام مميزة ابلنسبة للرشوة يف القطاع اخلاص و رشوة املوظفني العموميني 28و املادة  40
  1.و موظفي املنظمات الدولية العمومية٬األجانب 

                                                           
1

الثاني،الطبعة .الجزء الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجرائم االقتصادیة و بعض الجرائم الخاصةأحمد بوسقيعة، 

 . 71،ص 2006األولى،دار هومة،الجزائر،
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 الفصل الثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. 

 :الرشوة وأرياهناـ صور 1

تلقي  ٬نتناول فيما يلي أركان الرشوة يف خمتلف صورها اخلمس وهي الرشوة السلبية و الرشوة اإلجيابية 
  .اإلثراء غري املشروع و رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية ٬اهلدااي

 ـ الرشوة السوبية: 

من قانون الفساد و تتحقق اجلرمية بطلب  02/25و هو الفعل املنصوص واملعاقب عليه يف املادة   
أو قبوله قبوال جداي و حقيقيا يقابل  ٬اجلاين بنفسه أو عن طريق غريه ومهما كان شكل الطلب

و صرحية أ ٬مزية غري مستحقة مهما كان نوعها مادية أو معنوية ٬جدية و حقيقة العرض املفرتض
لنفسـه أو لغيـره و ذلك بغرض حتقيق  ٬حمددة أو غري حمددة ٬مشروعة أو غري مشروعة ٬ضمنية

و تشرتط هذه اجلرمية لقيامها أن يكون نشاط اجملرم أي طلب أو  .مصلحة معينة لصاحب احلاجة
كما  .قبول املزية قبل أداء العمل املطلوب أي حصل اتفاق مسبق بني املرتشي و صاحب املصلحة

رتط لقيام هذه اجلرمية عنصر القصد اجلنائي املتمثل يف العلم و اإلرادة أي أن يكون اجلاين على يش
و أن املزية املطلوبة أو املقبولة غري  ٬علم أبنه موظف عمومي و أنه خمتص ابلعمل املطلوب منه

 .مستحقة و غري مشروعة

 ـ  الرشوة االجيابية: 

اشي دون اشرتاط أي صفة الذي يعرض على املوظف يتعلق األمر يف هذه اجلرمية بشخص الر 
و تتحقق اجلرمية بقيامه بوعد أو عرض أو  .العمومي مزية غري مستحقة مقابل حصوله على منفعة ما

مقابل قيامه أبداء عمل أو االمتناع عن عمل من ٬منح أو مزية غري مستحقة للموظف العمومي 
  .أعمال وظيفته

و الغاية من جترمي هذا  ٬مستحدثة مل تكن جمرمة قبل صدور قانون الفساد و هي صورة  توقي اهلدااي: ـ 
  تتحقق هذه اجلرمية يف تلقي املوظف العمومي أي استالمه  .الفعل هو إبعاد الشبهة عن املوظف العمومي
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أو يف سري إجراء أو معاملة هلا صلة ٬دااي أو مزااي غري مستحقة من شاهنا أن تؤثر يف معاجلة ملف هل
على املوظف العمومي الذي قبل  ملقدم اهلدية حاجة أو مطلب معروض أي يشرتط أن يكون  ٬مبهامها

جرمية الرشوة السلبية وهذا هو وجه االختالف مع  ٬اهلدية لكن مل يربط املشرع تلقي اهلدااي بقضاء احلاجة
يشرتط لقيام اجلرمية عنصر  .أما االتفاق معها فيكمن يف التلقي قبل البت يف األمر أو العمل املرجو٬

و  ٬القصد اجلنائي أي علم املوظف العمومي أبن مقدم اهلدية له حاجة لديه و انصرافه مع ذلك لتلقيها
 بية.تقوم اجلرمية بغض النظر عن النتيجة  اجيابية أو سل

الذي ينص عليها يف املادة  ٬و هي صورة مستحدثة أيضا جاء هبا قانون الفساد ـ اإلثراء غري املشروع: 
و تقتضي هذه  . "و الغاية من جترمي هذا الفعل هو تكريس املقولة املشهورة "من أين لك هذا ٬منه 37

الية للموظف العمومي مقارنة اجلرمية لقيامها حصول زايدة معتربة ظاهرة و ملفتة للنظر يف الذمة امل
هو عجز املوظف العمومي عن تربير ٬أما العنصر الثاين و األساسي يف هذه اجلرمية  .مبداخيله املشروعة

حبيث تقوم املتابعة يف  ٬و استثناءا يف هذه اجلرمية فإن عبء إثبات الرباءة يقع على املتهم ٬هذه الزايدة
هذه اجلرمية مستمرة حبيازة املمتلكات حمل الشبهة و اليت عجز و تعترب  .هذه اجلرمية على جمرد شبهة

صاحبها عن تربير مصدرها أو استغالهلا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما تعترب هذه املمتلكات 
 . ممتلكات غري مشروعة تنطبق عليها مجيع األحكام املقررة يف هذا القانون

حيث يتعلق األمر بصفة  املنظمات الدولية العمومية:ـ رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي 
و تتفق هذه اجلرمية بصورتيها  اجلاين املتمثل يف املوظف العمومي األجنيب و املوظف يف املنظمات الدولية 

مع رشوة املوظف العمومي يف صورة الرشوة السلبية و صورة  ٬الرشوة السلبية و الرشوة اإلجيابية على التوايل
و يتعلق األمر  ٬مع اختالف بسيط بني صورة الرشوة اإلجيابية ٬جيابية يف الركنني املادي و املعنويالرشوة اإل

ابلغرض من النشاط التجاري الذي مييز رشوة املوظفني العموميني األجانب و موظفي املنظمات الدولية 
   . ابيةالعمومية يف صورهتا اإلجيابية عن رشوة املوظفني العموميني يف صورهتا اإلجي
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أو أي امتياز غري مستحق ذي صلة ابلتجارة  ٬يكمن هذا الغرض يف احلصول أو احملافظة على صفقة و
 1الدولية أو بغريها.

 املطوب الثاين:جرمية اختالس األموال.

 اختالس األموال العمومية:ـ جرمية 1

و اليت  ٬من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 29و هو الفعل املنصوص و املعاقب عليه يف املادة 
من قانون الوقاية من الفساد و  71من قانون العقوابت امللغاة مبوجب املادة  119حلت حمل املادة 

جترمي هذا الفعل سواء يف التشريع السابق أو  و الغاية من ٬منه  72مكافحته و عوضت مبوجب املـادة 
التشريع اجلديد هو محاية املال العام و املال اخلاص مىت عهد به إىل املوظف العمومي حبكم أو بسبب 

و لقد أثريت بعض التساهالت حول جدوى نقل حمتوى هذه اجلرمية من قانون العقوابت إىل  ٬وظائفه 
تتحقق جرمية االختالس بقيام اجلاين أبحد  . هناك ما يربر ذلكقانون مكافحة الفساد مبا أنه ليس 

التبديد  ٬اإلتالف  ٬األفعال اليت تدخل ضمن السلوك اجملرم لالختالس و اليت تتمثل فيما يلي: االختالس
و يقتضي قيام  .أي األشياء اليت يقع عليها االختالس  ٬و االحتجاز بدون وجه حق أما حمل اجلرمية

و يكون هذا التسليم  ٬يكون حمل اجلرمية قد سلم فعال للجاين و دخل حتت سيطرته الفعليةاجلرمية أن 
أي من مقتضيات العمل الذي يدخل يف اختصاص اجلاين مبقتضى قانون أو تنظيم أو  ٬حبكم الوظيفة

ل حىت جمرد أمر إداري من رئيس إىل مرهوسه أو بسبب الوظيفة أي أن الوظيفة هي السبب يف وصول املا
كما تقتضي اجلرمية لقيامها توافر القصد اجلنائي املتمثل يف  .إىل اجلاين رغم أنه خيرج من دائرة اختصاصه

العلم و اإلرادة و يكفي القصد اجلنائي العام يف الصور الثالث املتمثلة يف اإلتالف و التبديد احتجاز 
 2.س فتتطلب القصد اجلنائي اخلاصاملال بدون وجه حق لكن يف الصورة الرابعة املتمثلة يف االختال
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لسنة  14المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،الجريدة الرسمية العدد  2006المؤرخ في جانفي  01_06القانون رقم  

  .50،2010،العدد 2010أوت  26المؤرخ في  05-10،المعدل و المتمم بموجب األمر رقم 2006
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 :ـ اختالس األموال يف القطاع اخلاص2

جاء قانون الوقاية من الفساد و مكافحته حبكم مميز الختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص تضمنته    
لذا ستقتصر  ٬و هي ال ختتلف كثريا عن اختالس املمتلكات من قبل املوظف العمومي ٬منه 41ة املاد

 :دراستنا هلذه اجلرمية يف حماولة تبيان أوجه االختالف فيما يلي

من قانون الفساد أن يكون اجلاين شخصا يدير كياان اتبعا للقطاع  41تقتضي املادة  صفة اجلاين:ـ 
 1من نفس القانون يف فقرهتا . 2و الكيان املقصود هنا معرف يف املادة  ٬اخلاص أو يعمل فيه أبية صفة 

قي من قانون الفساد السلوك اجملرم يف صورة االختالس دون اب 41حصرت املادة  الرين املادي :ـ 
من قانون الفساد و تتفق معها فيما خيص حمل اجلرمية و عالقة اجلاين مبحل  49الصور املذكورة يف املادة 

و  . أن يرتكب االختالس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مايل أو جتاري 41كما تشرتط املادة   ٬اجلرمية 
قوبة ملطفة مقارنة مبا هو مقرر أما خبصوص اجلزاء على اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص و هي ع

و عدا ذلك ختضع جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع  ٬للموظف العمومي الذي أييت نفس الفعل 
سواء تعلق األمر إبجراءات  ٬اخلاص جلل األحكام املقرر جلرمية االختالس اليت يرتكبها املوظف العمومي 

أو بتطبيق العقوبة . و تطبق على هذه اجلرمية كافة  املتابعة أو ابملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي
األحكام املقررة جلرمية االختالس املرتكبة من قبل املوظف العمومي بشأن اإلعفاء من العقوبـة و ختفيضها 
و العقوابت التكميلية و املصادرة و الرد و إبطال العقود و االمتيازات و املشاركة و الشروع . أما 

من ق .  54طبق على اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص ما نصت عليه املادة خبصوص التقادم فت
ف يف فقرتيها األوىل و الثانية. تنص الفقرة األوىل على أنه ال تتقادم الدعوى العمومية و ال العقوبة 
 ابلنسبة للجرائم املنصوص عليها يف قانون الوقاية من الفساد و مكافحته يف حالة ما إذا مت حتويل

 .عائدات اجلرمية إىل اخلارج
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 الفصل الثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. 

 املطوب الثالث: غسيل األموال.

 ـ مفهوم غسيل األموال:1

من مصادر غري تعترب ظاهرة غسيل األموال من أقدم الظواهر قدم احتياج اإلنسان إلخفاء ثرواته احملصلة 
:هو جعل األموال الناجتة عن أصول حمرمة ذات أصول  تعريفاته يف ما يلي واضحة ،و ميكن سرد أهم

يعين أيضا حتويل و نقل  .مباحة يف الظاهر بطرق خاصة و هي ابقية على أصلها احملرم يف واقع احلال
االلتزامات القانونية إىل شكل أو األموال اليت مّت احلصول عليها بطرق غري مشروعة أو املتهربة من 

أشكال أخرى من االحتفاظ ابلثروة للتغطية على مصدرها و التجهري هبا حىت أتخذ شكل األموال 
فعمليات غسيل األموال إذن هي جمموع األنشطة اليت تتم يف اخلفاء و بعيدا عن  .املشروعة بعد ذلك

فيتم تبييضها و حتويلها و إكساب صفة الشرعية أعني األجهزة احلكومية ابعتبارها مصادر غري مشروعة،
 .1و القانونية حىت تكون جزء من النظام املايل الرمسي املشروع يف الدولة

    :ـ عناصر تبيض األموال2

 2  األموال العناصر التالية: عادة ما يشمل غسيل       

 و هي متّثل األموال الناجتة عن أي نشاط غري قانوين.املغسول:ـ 

و هو املصدر الزائف الذي ابتدعه غاسل األموال الذي يدعي أنه مصدر األموال املتاحة لديه  الغسيل:ـ 
  .و اليت سيقوم بتطهريها

اللجوء إليها إلخفاء األموال غري املشروعة و مزجها  و هي األنشطة اخلادعة اليت سيتم الغسل :ـ 
يتم ممارستها بشرط أن يكون جزء كبريا من متدفقاهتم  ابلتدفّقات النقدية املتوّلدة عن األنشطة املشروعة و

 النقدية من الفئات صغرية احلجم. 

 .و هي األطراف اليت ستتوىّل عمليات الغسل و تنفيذ خمّطط التبييض الغاسل:ـ 
                                                           

1
، الملتقى الفساد المالي و االداري مدخل لظاهرة غسيل األموال و انتشارهاحكيمة،بن رجم محمد خميسي و حليمي  

 . 8،ص 2012الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واالداري،جامعة محمد خيضر بسكرة،

 .9ص المرجع نفسه،بن رجم محمد خميسي و حليمي حكيمة،
 2  
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 الفصل الثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. 

هبدف إضفاء الشرعية على تلك األموال اهلائلة النامجة عن مصادر إجرامية  ة غسيل األموالو تتم عملي
يف الغالب و أمّهها: أنشطة التجارة يف السلع و اخلدمات غري املشروعة كاملخدرات ،الدعارة ، شبكات 

ت التزوير الرقيق األبيض و العمالت األجنبية ،السرقات و االختالسات من األموال العامة و عمليا
النقدي و الرشاوى ،التهرب غري املشروع من دفع الضرائب و كذا املضارابت غري املشروعة يف أسواق 

 .األوراق املالية ابإلضافة إىل اجلرائم اإللكرتونية

 ـ مراحل غسيل األموال. 3 

 1 :عمليات غسيل األموال من خالل مرحلتني أساسيتني مها تتم 

 .  التمهيدية ـ املرحوة1.3

ا و يرّكز هذا التخطيط على رسم تطور للعملية هب التخطيط املسبق للعملية املراد القيام ـ التخطيط : فيتم 
استغراقها للتنفيذ، و التوقّعات املثلى لكّل أداء و مسار   و كذا وضع برانمج زمين لتحديد الفرتة اليت سيتم

 .احنرافات لعملية تفاداي أليكّل عمل مع األخذ بعني االعتبار كافة العناصر احمليطة اب

حتديد كافة األطراف اليت ميكن إشراكها يف العملية من جهة و دور  ـ حتديد أطراف العملية : حيث يتم 
 .ووظيفة كّل طرف من جهة أخرى

 ـ املرحلة العملية :و يبدأ غسيل األموال بعد إاء العملية اإلجرامية و احلصول على األموال من خالل:

اختيار مكان  و تعترب هذه املرحلة احللقة األوىل يف غسيل األموال، حيث يتم :و التوظيف ـ اإليداع 
و هي متّثل أصعب  .الغسل و التطهري إما من خالل إدخال النقود يف نظام مصريف أو يف جتارة قانونية

مصطدمة  املراحل ابعتبار أنه غالبا ما تكون إيرادات اجلرمية نقدية و تكون احلاجة إىل التوظيف
ابلكميات اهلائلة من األوراق النقدية اليت تزيد خماطر تعرضها للسرقة من جهة و اكتشافها من جهة 

  كما تنتج الصعوبة أيضا من مشاكل حمدودية اإليداع ،إذ ال ميكن القيام إبيداع حجم ضخم من  .أخرى
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وضعية الفساد في الجزائر.   الفصل الثالث                                                      

الّلجوء إىل إجراءات  و هنا يتم .األموال يف البنك بصورة أسبوعية مثال دون لفت االنتباه و الشكوك
وسيط آخر ميكن أن يساعد ه يف  احرتازية كالبحث عن شريك يف البنك أو مسسار أوراق مالية أو أي

قانوين تكون فيه الفواتري مدخل التبييض من  توظيف األموال يف مشروع كما ميكن أن يتم .اإليداع
  .خالل التقليل يف فواتري الشراء و املغاالة يف فواتري البيع

اعتماد  دف هذه املرحلة إىل إخفاء مصادر التمويل غري املشروعة، حيث يتمهت و :ـ التغطية و التعتيم
لية و حصيلة األموال وفقا العديد من التقنيات املصرفية على ودائعهم للفصل بني مصادرها األص

و ما مييز هذه املرحلة أيضا هو فصل  .لعمليات متعددة و معّقدة تعتمد على املصدر األصلي هلا
 1.العمليات النقدية و املالية عن النشاط غري املشروع  و إحلاقها بذلك بعمليات تنظيفية متعددة
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 الفصل الثالث                                                      وضعية الفساد في الجزائر. 

 خالصة الفصل

رغم ظاهرة الفساد اليت مست خمتلف القطاعات يف السنوات األخرية إال أن اجلزائر عملت على اختاذ    
و ترقية  ة و اإلجراءات اإلصالحيةبعض اإلجراءات املتضمنة يف مكافحة الفساد كاإلجراءات التشريعي

اإلعالم و االتصال و غريها من االصطالحات للحد من هذه الظاهرة اليت متس القطاعات احلكومية و 
االقتصادية كما سامهت يف تكثيف اجلهود لتخفيف و تقليص الفساد بشىت القوانني والطرق و االعتماد  

ية ابإلضافة إىل اختاذ النزاهة و املساءلة و اإلدارة كذلك على دعم التعاون الدويل و املساعدة التقن
 السليمة للشؤون و املمتلكات العمومية.

و ابلرغم من أن حجم الفساد ال يقدر بدقة لسرية معامالته و قضياه الكربى اليت تعرف نوعا من 
      الغموض إال أن اهليئات املعنية تعمل جاهدة للحد و القضاء على هذه الظاهرة اخلطرية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 الخاتمة 

 ومعرفة تعريفها حيث من دقيق وتشخيص حتليل إىل حتتاج ومتشعبة خطرية ظاهرة الفساد يعد    
 و هلا العالج املناسب وصف ميكن ال دقيق وتشخيص حتليل بدون ألنه ذلك ومظاهرها وأسباهبا أنواعها

 أوساط يف هذه الظاهرة تفشى و منو بسبب اجلزائر يف خطريا تصاعداي منحا أخذت الفساد ظاهرة أن
 أداء فاعلية لعدم وهذا نتيجة ، الدولة يف املسئولني كبار مداه بلغ رهيب بشكل اجلزائري اجملتمع

 .أدائها تطوير يستوجب مما وآلياهتا الفساد مكافحة مؤسسات
و من خالل دراستنا ملوضوع الفساد املايل يف اجلزائر مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول حيث مت      

التعرض يف الفصل األول لإلطار النظري للفساد و الذي يتضمن ثالثة مباحث وهي: ماهية الفساد مبا 
 الفساد فيه أشكال الفساد،أنواعه،مظاهره و آاثر الفساد ، أبعاد الفساد و أسباب الفساد،مث

االقتصادي. أما الفصل الثاين مت التناول فيه مؤشرات قياس الفساد و اليت تشمل كل من مؤشر مدركات 
الفساد، املؤشر املركب للحكم الراشد و املؤشر الفرعي يف الدليل املخاطر القطرية.و الفصل الثالث 

ئر ،مؤسسات مكافحة الفساد يف تضمن وضعية الفساد يف اجلزائر حيث مشل حتليل واقع الفساد يف اجلزا
 اجلزائر و الفساد يف اجلزائر من منظور املشرع اجلزائري. 

و بناءا على الدراسة اليت قمنا هبا مت التحقق من صحة الفرضيات كون الفساد املايل ما هو إال    
يتضح هذا من خالل احنرافات مالية وغري قانونية ، كما ترتبط ظاهرة الفساد املايل ابالقتصاد يف اجلزائر و 

مظاهر الفساد املايل وهي احملسوبية ،الرشوة،غسيل األموال و هذا له ارتباط ابلبنوك و املؤسسات املالية 
 وهو مرتبط ابالقتصاد.ومن اجل هذا قامت اجلزائر إبصالحات مالية تشريعية...اخل ملكافحة الفساد.   

من خالل دراستنا ملوضوع الفساد املايل يف اجلزائر توصلنا إىل بعض النتائج املهمة اليت جتيب عن و    
يف مقدمة هذا البحث حول مدا ارتباط ظاهرة الفساد املايل ابالقتصاد  أثرانهااإلشكالية الرئيسية اليت 

اتيجية وطنية شاملة للوقاية اجلزائري ابإلضافة إىل مدى إمكانية إقامة مشروع وطين انجح و اقرتاح إسرت 
 من ظاهرة الفساد و مكافحتها فتوصلنا إىل جمموعة من النتائج و التوصيات منها:

_ إن ظاهرة الفساد هي ظاهرة قدمية قدم اجملتمعات اإلنسانية حيث ارتبط وجودها بوجود اإلنسان و 1
و اجملتمعات بنسب خمتلفة، ال تقتصر على شعب او دولة أو جمتمع دون أخر بل توجد يف مجيع الدول 

 و هي منتشرة بشكل أكثر يف الدول النامية ابعتبار وجود بيئة مشجعة فيها على الفساد أكثر ، بينما 
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 الخاتمة 

تقل يف النظم الدميقراطية ابعتبارها تقوم على احرتام أكثر حلقوق اإلنسان و حرايته و على الشفافية يف 
 السيادة و سلطة القانون.التسيري و املساءلة و فرض احرتام 

_ إن دراسة مكافحة الفساد يف اجلزائر من زاوية اإلجراءات و اإلصالحات اليت قامت هبا احلكومة 2
 يف مكافحة ظاهرة الفساد يف اجلزائر من خالل تسليط الضوء على املؤسسات املؤولة عن ذلك.

و انتشار الفقر و اجلهل إضافة إىل _ إن من بني األسباب الرئيسية النتشار الفساد يف اجملتمعات ه3
  نقص املعرفة ابحلقوق الفردية.

_ عدم الصرامة يف حماسبة املتسببني و املسئولني عن الفساد و إفالهتم من العقاب يساعد على وجود 4
 بيئة مناسبة للفساد و يشجع الفاسدين على ممارسات فاسدة أكثر.

لية تعين و هتم اجلميع فهو واجب شرعي و وطين و _ إن الفساد هو قضية اجلميع و مكافحته مسؤو 5
أخالقي، فقد أقرت مؤسسات دولية كالبنك الدويل و هيئة األمم املتحدة و منظمة الشفافية الدولية أبن 

 الفساد هو حتدي عاملي و ان مكافحته ال تكون إال بتضافر جهود اجلميع.

_ ابلرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف إطار مكافحة الفساد و من خالل ما 6
أوجدته من آليات تشريعية قانونية و مؤسساتية خمتصة يف الوقاية من الفساد و مكافحته إال أن تراجع 

ة يوحي بتعفن الوضع ترتيب اجلزائر يف مؤشر مدركات الفساد العاملي الذي تعده منظمة الشفافية الدولي
يف اجلزائر و االنتشار املتزايد لقضااي الفساد و هو يدل على فشل سياسات مكافحة الفساد يف اجلزائر و 

 عدم فاعليتها. 

كن إيراد بعض االقرتاحات و التوصيات اهلامة و اليت من شأهنا أن تساعد يف احلد من مي   
الفساد و الوقاية من مظاهره و ترسيخ ثقافة النزاهة و الشفافية و مناهضة الفساد ابلرغم من 
صعوبة و استحالة القضاء عليه يف اجلزائر بصفة جذرية الن عملية املكافحة هي عملية 

دة تستلزم متابعة التطورات و املستجدات ابستمرار لكن من الضروري مستمرة و متجد
 الكفاح و املثابرة من أجل احلد منه قدر اإلمكان ألنه ينخر جسد الدولة و اجملتمع و يعيق 
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حتقيق أي تنمية مرجوة يف الوطن و من أهم التوصيات و املقرتحات اليت مت التوصل إليها ما 
 يلي:

ود إرادة سياسية حقيقية و نية صادقة يف مكافحة الفساد من طرف _ ضرورة وج1
الدولة و اإلفصاح عن خطة العمل و إسرتاتيجية دقيقة يشارك فيها اجلميع و يعمل على 

 جتسيدها على ارض الواقع.

_منح هيئة مكافحة الفساد ابعتبارها هيئة متخصصة الصالحيات الواسعة لتعقب 2
ها صالحية إصدار األوامر ابلقبض و التحري و التفتيش ظاهرة الفساد من خالل منح

 خاصة املسائل ذات املساس املباشر واخلطري ابالقتصاد الوطين و املال العام.

إجبارية تطبيق التصريح ابملمتلكات جلميع موظفي الدولة مهما كانت صفتهم -3
املواطن من الوصول ومنصبهم و نشر الذمم املالية للمسئولني الكبار يف الدولة و متكني 

 إىل املعلومات املتعلقة هبذه الذمم املالية و متابعة الزايدات اليت تطرأ عليها .

_ جترمي صور و مظاهر الفساد املختلفة خاصة السلوكيات السلبية املنتشرة بكثرة يف 4
اجملتمع اجلزائري، و املصنفة ضمن الفساد الصغري لكنها يف احلقيقة عندما تصبح منتشرة 

شكل كبري فهي هتدد الدولة و اجملتمع كالسلطة و احملسوبية و ذلك يف إطار قوانني ب
مكافحة الفساد،ألنه من غري املعقول بقاء املشرع متفرجا أمام تفشي هذه اآلفات 
اخلطرية اليت هلا آاثر و عواقب و خيمة و هي هتدر مبدأ تكافؤ الفرص أمام اجلميع و 

 ع.متس مببدأ املساواة يف اجملتم

_ضرورة مشاركة اإلعالم يف مكافحة الفساد يف اجلزائر من خالل املشاركة يف رفع 5
درجة الوعي لدى اجلمهور عرب التحسيس مبخاطر الفساد و ضرورة التبليغ عنه و كذلك 

 إيصال املعلومة للمواطن أبمانة.
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المية _ إعمال الوازع الديين و األخالقي يف مكافحة الفساد فقد دعت الشريعة اإلس6
األفراد و اجلماعات إىل حتمل مسئولياهتم إزاء تغري املنكر و دفع املفاسد ابليد واللسان 
حسب القدرة و االستطاعة ذلك أن مصدر القوة يف الرهية اإلسالمية يتمثل يف غرس 

 اإلميان وتعميق مفهوم التقوى وخشية هللا يف السر و العلن .

بشكل رئيسي ابلقضاء على مظاهر الغش و و ختاما يرتبط جناح أي عملية تنموية 
الفساد و حتقيق اإلصالح املايل و حسن استخدام املوارد املتاحة و رفع كفاءة الفرد و 
هي أهداف تسعى هذه األجهزة و اهليئات إىل حتقيقها و التصدي هلا بكافة الوسائل و 

 األساليب املتطورة و احلديثة.     

الوقاية منه يف اجلزائر عملية مستمرة و متجددة و و تبقى عملية مكافحة الفساد و 
مطلبا دائما يف جدول أعمال احلكومة و براجمها و سياساهتا التنموية و شرطا أساسيا 
لتحقيق أي تنمية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية و كل هذا من شأنه بناء مؤسسات 

سسات الدول و حتقيق قوية و فاعلة يف مكافحة الفساد و تعزيز ثقة املواطن يف مؤ 
 التنمية املوجودة يف الدولة.  
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 : املوخص

 النامية البلدان اقتصادايت ومنها العاملية االقتصادايت تواجه اليت التحدايت أهم أحد املايل الفساد يعترب 
 وغري منتجة غري جماالت يف أو استثمارها املفسدين قبل من وسرقتها الثروات تبديد على يعمل ألنه

 والباحثني واملهتمني املتخصصة واملنظمات الدول من العديد سعت اخلطورة تلك من وانطالقا . مفيدة
حبيث   .السلبية من أاثره واحلد الفساد ملواجهة الضرورية واالسرتاتيجيات اخلطط وضع إىل الشأن هبذا

، رغم أن اجلزائر بذلت جهودا يف القضاء توصلنا إىل وجود ترابط بني الفساد املايل و االقتصاد اجلزائري
 عليه و مكافحته من خالل اإلجراءات اليت قامت هبا.

 ايل، الفساد االقتصادي، مؤشرات قياس الفساد.: الفساد املالكومات املفتاحية
RESUMER: 
La corruption est l'un des plus grands défis auxquels sont 
confrontées les économies mondiales. Parmi elles les économies 
de pays en voient de développement, parce qu'elle dissipe les 
richesses et vole par ou bien ces richesses sont investies des 
secteurs non productifs et non lucratifs pour la société. 

A partir de là; des pays, des organisations spécialisées, des 
chercheurs ont essayé de mettre en place des Lans et des stratégies 
pour lutter contre ce fléau et de réduire ses conséquences néfastes. 
Des liens sont établies entre la corruption et l'économie 
algérienne malgré que les autorités algériennes à fait des efforts 
considérables contre ce phénomène en prenant une série de 
mesures. 

Mots-clés: corruption financière, Economic corruption, mesurer 
les indicateurs de corruption. 
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