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 قدمة م

عددددهر رتعددددهرةددددساد رإلدارددددسررإلقرإلمةرةددددساد رعهت ددددارعدددده رإلد    عددددس رإلق رددددس  ا ر     

ت ادددددفرإلد افددددددت رعدددددارل شدددددسعرتعدتدددددلرعسدددددد ر دددددسد رد ع ددددد رإلداردددددسررد عدددددهرر ددددد م ر

ر إلخددد أنرا  سمدددجردددد رد   دددلرلدددد ريخدددد ر دفددد رددددسر رت   اددد  ر   دددجراددد را ر ددد   

رإلدارسررد راامراسبسبرإلدضعلرإلدهإلخ ار إلد سمجارد ه ل.ر

 دددد مرإلدارددددسررعددددارجدددد اد رتسدددددارتافددددةرتع دددددةرإلد    ددددلر    ددددارع هإل ددددجردردددد سر رإلد رررر

ده ددددارإلد  ادتدددار كدددتدةرترددد ل  ر  ددد رإلد    دددلرإلداسسدددهرا رتفددد  رع تدددس را را رتفددد  رإل

ر إلد دددددارت  دادددددسرإلداردددددسرر إل رسددددد سر رعع  دددددارس رإلد ددددد  رادددددارسددددد ارإلد  دددددس رإلدر سسدددددار

رمجدددددار سد ددددداردددددد رإل ج  دددددس ارعددددداراةرد   دددددلرت فددددد رإلده دددددداردددددد رإلد  ددددد لرلدددددد ر

ردر  تس رإلد  سسةرت لرع مرج ادتارسسئه رك  رإلسعدإلر.

كردددب ررا را دددسمرلدبدإلم متدددس رعس دددمرت دددصرإلدرددد لر إلدب ددددر إلددددمرإلد دددسمت ر ت بئ دددسرررر

عشددددد  سرعددددداردلسمكدددددارإلداردددددسر ر ادددددتإلرإلسخ ددددددرا دددددب رةدددددساد رر د دددددارت ددددد رج  دددددلر

ع  دددددسرتارإلد    عدددددس ردددددد رر  رإلسددددد خ سعر دددددد رجس ددددد رد   ادددددارد  دددددسرإلدر سسددددد ار  

رمأق. إل ج  س  ار ا رد راعبدرإلس دس رإلد ارت إلج  سرإلد    لرإلده دار   رإلق

 عدددهر س دددمرإلد    عدددس ردددد رةدددساد رإلداردددسرر  ددد ردددددرإلد دددسمت ر ددددمرترددد مرد  دددسرعددددررررر

  رد    دددددار إلسددددد  دإلم رعدددددس رددتبشدددددسركدوبدددددارإلق ردددددس ر  ددددددةرد ل ددددد لر  ددددد ر

د عدددار تضددد  رددددجرإلدعددد  رعدددارمودددهردفسسددد ردسرتدددارا ردع  تدددارد   ددد لرلدددد ردفس ددداردد

رر1 د ركشدت ارو در د  ار إلس ع سلرإلدر شارإلد    تاردجرد رعب رإلدر شا.

ر

د ضددد  ررمإلسددد  سرتع بددددرك خسكدددارإلددددهإلعرإلد   شددددر كسد دددسدارت ددد رتش   دددج ر دعدعددداررررر

إلسسدددبسبر إلدع إلدددد رإلد دددارار رلدددد رإل  شدددسم ر عددداريخددددرإلد شدددسنر  دددهرإلدددده إلعرد ددد    ر

إلسسدددسقرع دددهرت  دددمراا  دددارإلدبلدددررعدددارتعدددسةمرإلدددده مرإلدرددد بارإلددددتةرد دددج ر   ددد رادددتإلر
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ج  دددددس ا رإل رع  دددددسرةر ت عبدددددجرإلداردددددسررإلقرإلمةرعدددددارإلد إلعدددددلرإلقرإلمةر إلدر سسدددددار إل 

ع دددسرتعدددهرادددت رإلدهمإلسدددارد  دددارجدددهإلرت ددد رت رددد  رد دددسرد سعشدددارع دددلرا رةدددساد رإلداردددسرر

كدإلد  ددددسررإلقرإلمةرا ددددبلمرخشدددددإلر  دددد رإلد    ددددار إلساددددهإلنرإلدعسدددددارد دددده ل ر تبشدددد 

ر خشش سر دشد  ست س.

 ر تف ددد راا  دددارإلدبلدددرراتضدددسرعدددارعددد  رإلد وإلئددددرعم دادددسردددد رإلدددده لرددددمرترددد مرددددرررر

رإل  شسمرات رإلد ساد رإلد ش د رخس ار ا  سرت ش مرت سركعهرت  .

ل دد لرت ددسررإلد عددهركددهارإلدعددسدمرتا ددمرت   دداراددت رإلد ددساد ردددتإلرإلد   ددلرتلددس لركشدت  ددجرلررر

ر رإلد ساد . إلآلد س رإلد ارتلهرد رات

ةر  ددد ر اا  دددارادددتإلرإلدبلدددرركسدهمجدددارإلس دددد رتف ددد رعددداردلس ددددارع دددمرإلداردددسررإلقرإلمررر

اةررت    ددددجر ي ددددسم رإلدردددد ب ار  دددد رد   ع ددددسر   دددد ركأر ددددسر     دددد ر  ددددهدسر  بدددد ر  دددد 

ر ة اارد ر ف  رمدوإلرد رمد  رإلدارسر.

ست ر بددع ددسر ش دد رددد رخددألراددت رإلدهمإلسددارلددد رتل  ددفرد    ددارددد رإلساددهإلنرإلد ددارتررر

رك رإلساهإلنرإلدتإلت ار إلد  ض   ا:ر

 الذاتية: -1

رإلع رسبرم  هر  سعارت لرةساد رإلدارسر.-  

رإلد م م رعار إلعلرإلدارسررإلقرإلمة.-رر

ر  ا.إلقس س ر د ركسد    رعارسهرإلدادإلغرإلدتةرتعس ارد جرإلدهمإلسس رإلسعسرت-رر

رإلد عدنر   رإلد      ركهمإلسارةساد رإلدارسررإلقرإلمة.-رر

 وضوعية:الم-2ررر

دل   دددددارلة ددددسمرإلقمددددسمرإلد ادددددسا  ارد ارددددسرر إلدارددددسررإلقرإلمة ر دعدعدددددارإلد إلعددددلرإل-    

رد ت رإلد ساد .

رإلد عدنر   راسبسبر ددإلت ر د سادرإلدارسررإلقرإلمةرعارإلد وإلئد.-رررر
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إلد عدددددنر  دددد رإلد دددد إل   ر د  دددد  رإلد دددددار ضددددعمرد لددددهرددددد رةددددساد رإلداردددددسرر-رررر

رإلقرإلمة.

رة. ارإلتبع  سرإلد وإلئدرعاردفسعلارإلدارسررإلقرإلمإلد عدنر   رإلد   ررإلد-رررر

رددد دردددد رإلدبدددهت ارا ردفددد ررمإلسدددار    ددداردشدددف اركلخ دددا ر ادددتإلرك دددهنرتل  ددد ر تاررررر

رلدددد رددددسرادددت رإلد دددساد ر دددد ر دددمردعدعددداراسدددبسك سر ي سمادددسر إلد  بددد رك رددد  ب  س ر كدددسد  د

رت ه رت ب  مردهت سرإلق فسد ارإلد سد ا:ر

مإل رإلداردددسررإلقرإلمةهر اددد رإلق دددأورإلقرإلمةر إلد بددددسرلدددد راةردددده رت فددد ردفسعلددددار-

رإلده د ار إلد م  ارتع  ر    سرعاردفسعلارإلدارسررإلقرإلمةه

ر ت همجرتلمرات رإلق فسد ارإلد رسؤ  رإلد سد ا:ررر

  دددد رردددددس إلر ع دددداركسدارددددسررإلقرإلمةهر دددددسرادددداراسددددبسكجر ا  إل ددددجر د ددددساد ر ي ددددسم -ررر

رإل ع  سرتاهرج  لرإلد  س  رإلدر سس ار إل ج  س  ار 

ردسراارإلدرب ر إلآلد س رإلد  بعارد لهر دفسعلارإلدارسررإلقرإلمةهر-رر

رع لرت إلججرإلد وإلئدراتإلرإلد دضرإلد ش درإلدتةرا سبرلرإلمإلت سهر-ر

ردسراارإل س دإلت   س رإلد ارإلتبع  سرإلد وإلئدرعاراتإلرإلدر سقهر-رر

 دد    ر ددد راجدد رإلقجسكددار  دد رعدد راددت رإلد رددسؤ  رتس د ددسرت ردد مراددتإلرإلدبلددررلددد رعرر

 رادددددسرإلدا دددد، اإلطاااالم المماااالسيم  لدمراااال  اإل ام تشدع ددددسرعددددارإلدا دددد رإلس لرلددددد :ر

 دددسرت  ددد ار خست دددار عد دددسرع ، الجهاااو  الوط ياااة لمالفساااة المرااال فيااا   :إلدخدددس ارع  س د دددس

 . د سرات رعارإلدبلرردلرد    ارد رإلد    س

رر

ررررر
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ررر

 

 

 

 

 

 

 

  األول المصل

توإلتدددهرإل ا  دددس رك ضددد ارإلداردددسررد دددترإلد  دددلرإلدخدددس اردددد رإلدخ س   دددس  ر  ددددإلرد  دددسمر   

إلدرددد ب ارد اردددسرر  ددد رإلد    دددارإلدر سسددد ار إل ع  دددسرتار إل ج  س  دددا.ر عدددهرة دددد رإلدعهتدددهر

ددد رعضدد ارإلدارددسرر   إل ددسرد ددس رعدده رع  ددسرإلدبددستخ  ر دضددسررإلد ددارإلت ددت ددد رإلدهمإلسددس ر

د دددد مرإلدارددددسرر د ددددساد  ر تل دددد أرد ددددت رإلد ددددساد رعدددداردلس دددددارجددددسر ر  ددددسرعارددددد ر

جددددس ب مردفشددددلر تعدتدددداراددددت رإلد ددددساد ر إلددددده   رد فسعل  ددددسر إلدلددددهرددددد رإل  شددددسماس ر

خس دددار ا رإلداردددسررتلددد لردددد رةدددساد ردل  دددارلدددد رةدددساد ر سد  دددارترددد  ج رإلد عدددس  ر

ه دار]رتف دددددس  ركدد س ددددس  رد   ددددس رو دددددرتف د ددددا رمجددددسلرإلس  ددددسل ر سددددسئ رإلددددد

إلق ددددأ رإلد    اددددا رإلد شددددس رإلد ددددس رارد  إلج   ددددسر لكددددهإلعرعددددهمراعبدددددرددددد رإل ا  ددددس ر

كإ ددددسر رإلد  دددددرعددددارإلد دت بددددس رإلدلسد ددددارد  إلج ددددارإلدارددددسر ر  ضددددلرإلسدددد دإلت   س رتدددد مر

عدددد ر دددد مرإلدارددددسررتلددددهتخ سركسسدددد  دإلمردضدددد س رد إلج ددددارإلد شددددفأ رإلد سج ددددار دددد ر

إلد عس ددد .ر ددددمرت   دددرادددت رإلد  دد رر  ددد رإلدددده لرإلد   هدددار ل  دددسر دد  مراتضدددسرإلدددده لر

إلد سد ددارإلد ددارتعددس ارإلع  ددسراسر د   عست ددسرددد رتاشدداراددت رإلد ددساد رك دد م رإلعبدددرد ددسر
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تعس  دددجرإلدددده لرإلد سد دددا رت دددد راضدددل رد ضددد  رإلداردددسررتلضدددد ركسس د تدددارعدددارعسئ ددددار

رر1د سد ا.إلا  سدس رإلدلف دس رعارإلده لرإل

رررر

ر

ر

ر

ر

ر

 المبسث األول: تسديد ممهوم المرل  

ار شددددددوردردددددفدارإلد عدتدددددلركسد ادددددسا مر تلهتدددددهاسردشدددددسع رت    دددددارعدددددارإلدا رددددداررر    

"رإلد عدع ددددار إلد ل  دددد رإلدر سسددددا ر تعدددد رر دددددةرلددددد رج  ددددارددددد رإل   بددددسمإل ر اا  ددددس:

 ميااا  تعقيااادال الهاااواسم اية ملعياااة والريلناااية ةعااال ماااع الممااالسي  الدالاااة عديهااال ت

ركددددسد م درتردددد  لضددددسعارلددددد رت  ددددورت ددددةرإلد دددد إلادر إلد اددددسا مبللعموميااااة وال عقيااااد  

رإلدودس ر إلد فس ر ع هإل رإلد  س  رع  س.

    ددددجر  ددددهراددددت رإل   بددددسمإل ركددددسم  رعددددارتعدتددددلردا دددد  رإلدارددددسرر   دددددسر ا  إل ددددجر

سررإلقرإلمة ر عددددهرإل  دضددددمراددددت ر ددددع كس رإلدبددددستخ  ر إلد ددددسدع   رعددددارتلهتددددهإلرعسداردددد

رمإلسدددارةدددساد رإلداردددسرر إل تادددسقر  ددد رلمدددسمر  ددددةر دددس رعف  دددارعردددسررعدددارتدددهر إلت دددسر

ت خددد ر ددددع كاراخددددد رل رت   ددددلرتعدتا ددددسركلردددد ر دددددس ر دفددددس رإلسدددد  هإلد س ركعدددد ر

 رإل  بدددسمرإلد  سمسدددس رعدددهت سرعس دددمرد ب ددددارل را دددجرددددلرتشددد مرإلد ددد إل   رإل    سك دددارجدددد

ر2 دةرعرسرإل.

                                                             
 .10محمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص  - 1
محمد حليم لمام، ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر )دراسة وصفية تحليلية(،مذكرة ليسانس، كلية العلوم السياسية  - 2

 . 18، ص2002واإلعالم ، جامعة الجزائر، 
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رع دددسرا دددجرعددداركعددد رإلدب دددهإل رترددد رر  سعدددس رت دددررتع بددددرت دددهتمراهتدددارد  ةدددلر ددد ئسر

ددد رردل دد مإل رك   ددسر  ددهر دددةرإلسددددرعددار  سعددس رك ددهإل راخددد رضددد متسر  سرتددسر اددتإل

رعب  رت هتمرلعدإلد ارد  ةلرعارسب  رعضسعرتسجاردس.

ر رعدددارا رإلدلددده رركددد   ا دددسمر   ددددريخددددرتشددد مر  ددد رلت دددسرردا ددد  رإلداردددسررت  خدددرر

د سمسددددارإلدارددددسرر ا شددددشاراخددددد رد رددددمر إلضددددلارعدددداركعدددد رإلد  ددددس   ردددددسرت عدددد ر

رتلهتهردع  رإلدارسرراددإلر عبسر س  سرعارد سلرإلد شسمرإلقرإلمةر إلدر سسا.

ددد رج دداراخدددد رعددإ رتشدد   راسدددبسبرإلدارددسرر  دتددسر     دددسرةدد رت ضددلر ت سادددس رر

 ر ر  ددددهرا راعبدددددرت ددددةرإل ت ساددددسد عسمضددددارسدددد شد رع ددددسرإلد  دتددددارإلستهت د ج ددددا رل

  دد رده دددار إلد   خ ددارعددارإلد همسددارإلد   د بدإلد ددارعرددد رإلدارددسرر  دد را ددجر    ددارد ددهخ رإل

رار و بددداإلدب د عدإلم دددارع  دددس رك   دددسر  دددهرإلد  دددسمرإلآلخددددرما رعدددارضدددعلرإلد ددد مرإلسخأع ددد

إلددددددك ر إلد  دددد لارإلد س دددداراددددارإلد ددددارت ددددلر مإلعرإلدارددددسرر كسد ددددسدار  دددد راةراسددددسقر

ررسرهر عدنرإلدا

ع ددددسرا ر ددددع كارإلد  دددددر إلد    ددددوركدددد  رإلد  دددد لارإلدعسدددددار إلد س ددددار إلخدددد أنر دددددةر

ركدددسخ أنرإلد  ددد مإل ر إلد دددد نرإلدر سسددد ار إل ع  دددسرتارت عددد رتلهتدددهرتعدتدددلر إلتددده

رد ساد رإلدارسرر  ئسر عبس.

 اخ دددددإلرل رسدددد شد رإلسعفددددسمرإلد رددددب ارإلدرددددسئه رعددددارإلد    عددددس رإلدعدك ددددارعددددارتل  دددد ر

كشدددددد  را  إل ددددددجرسدددددد شد رد عددددددمرم تدددددد رر  رإلد عدددددددضر تاردددددد درةددددددساد رإلدارددددددسرر

د   ضدد  ر عدددفرد شدددفر   ددداركع ددهإلر ددد رت دددةرإلستفدددس رإلد  ل ددو  رجعددد ردا ددد  رإلداردددسرر

ر1 سئ سرادس رإلدبلررإلدع  ارعاراتإلرإلد  سل.

 المطدب األول: تعميف المرل 

 الممع األول: ممهوم المرل  اإل ام  ع د المماميع

لت دددسرردا ددد  رد تدددهرد اردددسررإلقرإلمةر ادددت رإلد دددع كارتدجدددلرسسدددبسبر هتددده ررت دددع 

ك   ددددسرتع ددددهرةددددساد رإلدارددددسرر إلخدددد أنرد ددددساتررمإلسدددد  سر تعددددهررا ددددفسلرإلد عب دددددر   ددددسر

                                                             
 .30محمد حليم لمام، المرجع السابق، ص  - 1
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 ت ددد  رإلد شدددسمع  رعدددار  س ددد سر كلخ دددس رددددتدةرا ش دددمر ددده رتعدددسمتلرد دددت رإلد دددساد ر

ررإلقرإلمةر دددتعدردددد رعبددد رإلد افددددت ر دددد رضددد  رادددت رإلد عدددسمتلرإلد دددارا ش دددمرد اردددس

ردست ا:ر

نااااادوو الموعاااااف العااااالم ع ااااادمل تعدتددددلر ددددد  ت راشدددددم   رت دددددررتعدعدددددجركف دددددج:"ر-

 1ي سمف عع المعلييم الم مق عديهل ل سقيق أسذاف وغليلل خلصة .

قرإلمةرع دددسر دعدددجرإلرت  دتدددور اددد ردددد را إلئددد رإلدا  دددسعرإلددددتت رعدددهد إلرتعدتادددسرد اردددسررإل-

لبهااال ل غيااام القلوووياااة ال ااا  تااا   متافعااال غيااام  ااالووو  أو صاااوم  ماااع األفعااالكف دددج:"ر

بأناااااالليب غياااااام مل يااااااة ومااااااع خااااااقل أناااااالليب ناااااامية ت راااااا  بلل ااااااداع القاااااالووو  

 واية ملع  وذلك لدسصول عدى أموال أو مم دالل أو تسقيق م ايل ش صية .

ناااادوو لضدددسعارلددددد ردددددسرت ددده ر  ددددهرا رج  تددددلر ددددسةرتعددددنرإلدارددددسررإلقرإلمةركف ددددج:"ر-

مصاااادسة الة صااااية ملاااال العلبدااااة أو القمابااااة أو م ااااللف لدواةااااب المناااام  براااابب ال

مض الصاااادا ة أو اينااااا مل   المل ياااااة وانااااا ةقل الممااااااا ، وم للماااااة ال عديمااااالل بةااااا

و مملمناااة ال ماااوذ وال اااأييم الة صااا  ويااادفى ساااذا الرااادوو  لاااى انااا عملل المشاااو  أ

المالفااال  لم اااى عدالاااة أو موضاااوعية شااا م معااايع فااا  مماااا  مس ااامم ، وااااذا يةااامل 

ماااع  عملل المااالل العااالم ملااال ال ولياااى غيااام القااالووو  لدماااوام  العلماااةعداااى ناااو  انااا 

 أةل اإلن ملذ  ال لصة  

ر عهر دنرإلدارسررإلقرإلمةر  هرإلدا  سعرإلدعدبرك عس ارد  سمكار تعدرد  س:ر

دددددددسرا مر رإلدددددددهع  مرات ددددددهرم دددددد هرعددددددارع سكددددددجرإلدارددددددسررإلقرإلمةر"إلد جددددددجرإلد بدددددد  ر-

تصاااامف وناااادوو وعيماااا  إلدارددددسررادددد :ر"د ب د عدإلم ددددارإلد  دددددتا"ر  ددددهدسرعددددسلركددددف ر

ناااا   فلنااااد خااااقف اإلصااااقا سدفاااا  اإلوسااااماف والارااااب الساااامام وال اااامو  عااااع 

 ال هلم لمصدسة ش صية.  

                                                             
ري والمالي"، ملتقى وطني حول حوكمة نقماري سفيان، مداخلة بعنوان " اإلطار الفلسفي والتنظيمي للفساد اإلدا- 1

 .04، ص2012ماي  7-6الشركات كآلية للحد من الفساد اإلداري والمالي، الجزائر، جامعة البليدة، 
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ع ددسر  ددهرا رإلددددهع  مر ددأورإلدددهت رع  ددداردل دد ررعددهرت  ددد رلددد را رإلداردددسررإلقرإلمةر-

ااال تصاامف غياام  االووو  ماال   أو أخق اا  مااع ةلوااب العاالمديع يرااو  فاا  بي ااة ادد :"ر

مو ماطياااة يهااادف  لاااى تسقياااق مصاااللب ش صاااية عداااى ارااال  المصااادسة العلماااة مااال بي

يااا     لاااى سااادم فااا  ماااوام  الدولاااة اي  صااال ية، ايمااام الاااذ  يااا عا  بللرااادب عداااى 

 1عمديلل ال  مية اي  صل ية و اية ملعية ي     لى عدم اين قمام الريلن . 

مف يراااا هدف ناااادوو بيمو ماطاااا  م ساااا عددددهر دعددددجر ددددسددرإلدفب رددددار  دددد را ددددج:"ر-

تسقياااق م ااالفى ش صاااية بطميقاااة غيااام شااامعية أو ساااو انااا ةقل الرااادطة أو الوعيماااة 

 ل سقياااق أغاااماض ش صاااية بعياااد  عاااع المصااادسة العلماااة مغااا  اوراااجلم أعمااالل اإل ام 

ررمى القواويع واألوهمة وال عديملل.    

اناااا ةقل الوعيمااااة العلمااااة والمصاااال م العلمااااة ع ددددسر دددددنرإلدارددددسررإلقرإلمةركف ددددج:"ر-

قياااق م ااالفى ش صاااية أو ةملعياااة بةاااال م ااالف لدةااامع واألوهماااة المنااامية، ناااوا ل س

اااالذ ساااذا اينااا ةقل بااادافى ش صااا  ماااع الموعاااف بذاتااا  أو و يجاااة لد اااةوط ال ااا  

يملمناااهل عديااا  األفاااما  ماااع خااالم  الجهااالل السااااوم  ناااوا  اااالذ ساااذا الرااادوو تااا  

 2بةال فم   أو بةال ةملع .  

  ردددد رلدددد را رإلدارددسررك ا  ددددجرإلدعددس ر إلسدددلر ا دد ددد رخدددألرإلد عددسمتلرإلدردددسك ار شدد در

اردددسررإلداردددسررإلقرإلمة رإلداردددسررك ا  ددددجرتشددد  ر  ددد راععدددسلرت سمسددد سراةر ددد  راددددسرإلد

رإلقرإلمةرعشدمجرا رتف  رإلداس  ر سدأرعارإلده دار)د إلم (.

 الممع الللو : تعميف المرل  ف  القلووذ الج ابم .   

د دددهر دددسرعمرإلد وإلئددددر  ددد رإلتاسع دددارإلسددددمرإلد  لددده رد فسعلدددارإلداردددسرر عدددتإلرإلتاسع دددار       

ك دددسك ت  ر 2003ةويدياااة  12إل تلدددسررإلقعدت دددارد  دددلرإلداردددسرر دلسمك دددجرإلد ع  ددده رعدددار

 ادددد رإلسددددددرإلدددددتةررعددددلركسد شددددد رإلد وإلئدددددةرلددددد رإلسدددد لهإل رعددددس   رخددددس رك دددددإلئمر

                                                             
الدكتور صالح الدين فهمي محمود، الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية، الرياض:  - 1

 .41-40، ص1994ة والتدريب، المركز العربي للدراسات األمني
أمين سي فضيل، رقابة القضاء على أعمال اإلدارة في الجزائر، مذكرة الليسانس، كلية العلوم القانونية اإلدارية،   - 2

 . 10، ص2002-2001جامعة معسكر، 
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 20رر دفسعل ددددجرإلد ددددسرمرعددددارإلدارددددسررام ددددفر   ددددجرتردددد  ارعددددس   رإلد عستددددارددددد رإلدارددددس

 2006.1فيمم  

 ت دددهمرإلد ب دددجرلدددد را رإلد دددس   ردرددد  هرعدددارجددد اد ردددد راتفدددس رإلتاسع دددارإلسددددمرإلد  لددده ر

(ر  دد ر ددسع اردددسر 01-06 د فسعلددارإلدارددسرر عددهرجددسعرتعدتددلرإلدارددسررعدداراددتإلرإلد ددس   ر)

ردددسرردددد رادددتإلرإلد دددس   رعدددارتعدتا دددسرد ار02جدددسعرعدددارإلتاسع دددارد دتدددهإلرت دددررإلع ادددمرإلد دددسر ر

اااال الجاااماب  الم صاااوي عديهااال فااا    ددد را رإلداردددسرراددد :"ر   أك  ددد سرعدددارإلدا دددد ر"ر

"ر ددددسركعدددهاسردددد ر إل ر  دددمرإل   ددده رعدددارإلدا دددد ر"، 2البااال  الماباااى ماااع ساااذا القااالووذ 

رإلد سر ر   رتعدتلرإلد  ةلرإلدعس رإلد م ار إلسج بارإلده دا.

فسعل دددجر  دددهركددددف ر كدددسددج  رلدددد رإلدبدددسبرإلددإلكدددلردددد رعدددس   رإلد عستددداردددد رإلداردددسرر درر

إلد شدددد رإلد وإلئددددةرعدددهر ددد ر  ددد رت ددددتمرد    ددداردددد رإلسععدددسلر إل  بدادددسرجدددددإلئمر

ر3جدت ار اا: 20عرسرر   مرلد راعخدرد ر

رجدت ارم   رإلد  ةا  رإلدع  د   .-

رجدت ارإلق اسعرا رإلد  ا  رو درإلد س   ارعارإلدضدتبار إلددسم.-

رجدت ارإلس مألرإلد ا  .-

راا.جدت ارلسسع رإلس مألرإلد ة -

رجدت ارإلد أ  رعارإلد ا س رإلدع  د ا.-

رجدت اراخترع إلئهرك اارو درعس    ا.-

رجدت ار ه رإلد  دت را رإلد  دت رإلدفس بركسد    فس .-

رجدت ارإلق دإلعرو درإلد شد  .-

                                                             
الجريدة ، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم   - 1

 .2006مارس  08، المؤرخة في 14الرسمية رقم 
 ، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06من قانون  20المادة   - 2
خالف عقيلة، الحماية الجنائية للوظيفة اإلدارية من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، مجلس األمة،   - 3

 .68-67، ص 2006، جوان  13العدد 
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رجدت ارت  ارإلد هإلتسرا رإلد وإلتسرو درإلد ر ل ا.-

رجدت ارإلد   ت رإلد ااردصتوإلبرإلدر سس ا.-

رإلد شس رإلد س .جدت ارإلدد   رعار-

رجدت ارإلخ أقرإلد    فس رعارإلد شس رإلد س .-

رجدت ارتب   رإلدعسئهإل رإلقجدإلد ا.-

رجدت ارل سعارإلدر درإلدلر رد عهإلدا.ر-

رجدت ارإلق  هإلعر   رإلدش  رر إلد بدإلعر إلد ب م  ر إلدضلستس.ر-

ر.1جدت ار ه رإلقكأغر  رإلد دإلئمر-

ت رإلد دددددإلئمرع  ددددسرعددددهراتردددد ر إلد أت ددددارا ددددسرا رإلد شددددد رإلد وإلئدددددةر ددددد رخددددألرادددد

تا ددد  رإلتاسع دددارد دتدددهإلرد فسعلدددارإلداردددسرر تفددد  ركدددتدةرعدددهرعاددد ر ددده رإلد عدددسمضركددد  ر

ر2إلد س   رإلده دار رإلد س   رإلدهإلخ ا رع سرض  ر ه رتمش اراةرجدإلئمرإلدارسر.

 مهلسم المرل المطدب الللو : 

دددد  رت ل ددد رةدددساد رإلداردددسررك     ددداردددد رإلدرددد  ع س رإلد دددارت ددد  رك دددسركعددد ردددد رت  ر  

 دددسادرك  ت ع دددفرإلد  س ددد رإلدعسدددداركدددسددومردددد رإلد شدددسكجرات س دددسر إلد دددهإلخ رع  دددسرك   دددسر

سدادددددس رإلدارددددسرر إل  لدإلعددددس رإلقرإلمتددددار إلد ة ا ددددارا رإلد      ددددا ر ت ددددةرإلد  

رة ا دددجرعدددارد   دددداإلد دددارت دددهمر ددد رإلد  ةدددلرإلدعدددس را  دددسعرتفرت دددجرد  دددس ر 

رإلد شدتعس ر إلد  إل   .

  ام .األول: أنبل  المرل  اإل ممعال

ر ت رمراسبسبرإلدارسررإلقرإلمةرلد :   

ر ت رمرلد أنبل  بي ية اة ملعية خلمةية: /01

                                                             
 ، المرجع السابق.01-06قانون  - 1
 .68-67خالف عقيلة، المرجع السابق، ص  - 2
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 اددددتإلركرددددب ر دددده رودددددقرإلسخددددأقر إلد دددد مرأ/ أناااابل  تمبويااااة وناااادواية: -01  

رو دددددرت  دددده رك بدددد لرإلدد دددد  رإلدهت  دددارعددددار ادددد قرإلسماددددسلرد ددددسرتدددد رةرلدددد رسدددد  ع س 

ر  ه رإلت دإل رإلد س   .

عدددددفعخدرإلد ددددد ةا  رخ   دددددسرعدددددارإلدددددده لرإلد سد دددددار / أنااااابل  ا  صااااال ية: -01  

 عددسع رتعددس   رددد ر  دد رعب دددرعددارإلدد إلتدد ر إل د  ددس إل ردددسرتع ددار دده رإلد ددهم ر  دد رإلد

  را ددددسرت ددددهرإلد  ةددددلر ارددددجردضددددشدإلرد  بدددد رإلد هتددددا)رإلدد دددد  ر(رد رددددهرك ددددسرإلددددد   ر

ر ستتر  رضعلرإلدد إلت .إلد سرةرإلد

ت إلجدددددجركعددددد رإلدددددده لر خ   دددددسرإلدددددده لرإلد سد دددددار / أنااااابل  نيلناااااية: -01  

ارتم دددددإل رعددددارإلدلف دددددس ر إلددددد  مرإلدلسع ددددارع    دددد رددددد ررت  دإلم ددددارلددددد ررتف ست متدددد

 اردددسرر إلدعفدد رإلسددددرإلدددتةرت  ددفرجددد إلرددد ر دده رإل سدد  دإلمرإلدر سسدددارد ددسرت  ددفرإلد دد رد

رإلقرإلمة.

 ووية:أنبل  بي ية  اخدية  لو/02

ار عددددهرمجددددلرإل  لدددددإلنرإلقرإلمةرلددددد رسدددد عر دددد سوارإلد دددد إل   ر إلد دددد إلئ رإلد    دددد    

درد ع ددد ر  ددددةر    ددداردم ددد ضردددد إلررإلد ددد إل   را رتضدددسمك سرعددداركعددد رإلست دددس رإلسدددد

إلدددددتةرتعشددددارإلد  ةددددلرعد ددددارد   دددددبرددددد رت ا ددددترإلد ددددس   را رإلدددددتاسبرلددددد رتاردددد د ر

ر   .كشدت  جرإلد س ارإلد ارعهرت عسمضردلرد سد رإلد  إلم

 ضااالفة عداااى األنااابل  الراااللمة الاااذام يمااااع  ضااالفة أنااابل  أخااام  أ ل  لاااى تمةااا  

 1سذه الهلسم  امل يد :

رد    هتدددال  شدددسمرإلدا ددددر إلد  ددد ر   ددد رإلد عدعددداركدددسدل  قرإلدادرتدددا ر سددد سر رإلد ددد مرإل -1

ر إلدد إلكطرإلد سئ ار   رإلد ر ر إلد دإلكا.

                                                             
-284، ص 2009، 1بالل خلف السكارة، أخالقيات العمل، األردن، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط - 1

285. 
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رإلد شددددتع اإلددددخأ رإلد  ا تتدددار  ددده رإل د دددوإل رك بدددهارإلدا ددد رإلد  ددد إل  ركددد  رإلدرددد شس ر -2

دتع ا ر إلد ضدددسئ ارعدددارإلد  دددس رإلدر سسدددار مم دددس رإلدرددد شارإلد  ا تتدددار  ددد رإلدرددد شارإلد شددد

د ضدددسئار اددد رددددسرتددد رةرلدددد رإلقخدددألرك بدددهارإلددعسكدددارإلد  بسرددددا ع سرا رضدددعلرإلد  دددس رإل

ر و سبرإلس  أد  جر  وإلا جرتع بدرسببسردش عسر   رإلدارسر.

رإلده دار  ه رإلس  أد   س.ضعلراج و رإلددعسكارعار -3ر

شدددد هرتوإلتددددهرإلداددددد رد  سمسددددارإلدارددددسررعددددارإلد دإلتدددد رإل    سد ددددار إلدا دددددإل رإلد ددددارت -4

لرتلددد   رس سسددد ار إلع  دددسرتار إلج  س  دددار تردددس هر  ددد ر ددددةرتهإل دددارا ر ددده رإلع  دددس

   رإلدب ددددسعرإلد  سرددددار إلقمددددسمرإلد ددددس   ارإلدددددتةرتدددد عدرك ئددددارد سسددددبارد اسسددددهت ردردددد م

ر  رإلد ةسئلرإلدعسدارعارات رإلد دإلت .ضعلرإلد  س رإلددعسكار 

اةررضددددعلرإلقرإلم رددددده رإلد  ددددسر رإلدر سسدددد ارد فسعلدددددارإلدارددددسرر  دددددةركعدددده رإلت دددددس  -5ر

 رالجدددددإلعإل ر عسئ ددددارا ر  سك ددددارجددددسر ركلددددفر  س دددددرإلدارددددسرركرددددب رإل م سسدددد سر اردددد سر

ركع رامدإلع سرعارإلدارسر.

 رضددددددعلر إل ل ددددددسمرإلد دإلعددددددفر إلد ددددددهدس ر إلد  سرددددددس رإلدعسدددددددارإلد ددددددارت دددددده -6ر

إلد دددد إلم   رد دددددسرتشددددد لر  ددددد رإلد  دددددسع ركددددد  رإلدعسددددددارد ل ددددد لر    دددددسر تعدددددو ردددددد ر

إلسدددد عهإلرامردردددد ةرمدددددقردردددد    ارد ل دددد لر    ددددسر تشدددد لركعدددد رإلد   ف دددد  رددددد ر

رد سمسارإلد إلسشار إلد لر ك ار إلد لسكس ر ت ب رإلدد   .

شدددف رتددده ارم إلتددد رإلدعدددسد   رعدددارإلد شدددس رإلدعدددس ر إلمتادددس ردرددد   رإلد ع شدددارد دددسرت -7 

 رددد ردأئ ددارد  ددس ركعدد رإلدعددسد   ركسدبلددرر دد رد ددسرمردسد دداراخددد رت دد رددد رعددسك ئددار

رخألرإلدد   .

ارو ددددسبرع إل ددددهرإلدع دددد ر إلقجدددددإلعإل رإلد ف  كددددار ددددده  س رإلدردددد  مرد  دددد ةا  رعدددد -8رر

رعشس س رإلدع  رإلدعس ر إلد س  ر ا ردسرتا  رإلد  سلرد  سمسارإلدارسر.
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 رإلد  دددد لرلددددد رإلد ع  دددددس راو ددددسبرإلق ددددأ ر  دددده رإلدردددد سوردددددجرا رد  دددد إلم   ر -9 

إلدردددددد أ رإلدعسدددددددارد ددددددسرتلدددددد لرر  رد سمسدددددد  مرددددددده مامرإلددعددددددسكار  دددددد را  ددددددسلر

رإلد  إلمإل ر إلد  سرس رإلدعسدا.

ضدددعلرر مرد سردددس رإلد    دددلرإلد ددده ار إلد  سردددس رإلد س دددارعدددارإلددعسكدددار  ددد ر -10

ر1إلسرإلعرإلدلف دارا ر ه رت  ع سركسدل سرتارعار    س.

 راةر رإلدر سسدددد ارد فسعلددددارإلدارددددسرر  دددددةركعدددده رإلت ددددسضددددعلرإلقرإلم رددددده رإلد  ددددسر -11ر

رلجدإلعإل ر عسئ ارا ر  سك ارجسر ركلفرإلد ارهت .

 : أوواع المرل  اإل ام .و اللل ممعال

س رإلدارددددسررإلقرإلمةرةددددساد ر إلسددددعار دع دددده ر ك ددددتإلرعددددإ ردددددجرا دددد إل ر هتدددده رت فدددد ر  

ر2ت   ا سرعسآلتا:

ر

 أوواع المرل  مع ايث السج :/1

 : MINOR CORRUPTIONأ/ المرل  الصةيم 

تدددهر اددد رإلداردددسررإلددددتةرت ع دددفركدددفرإلعرإلد ةدددسئلرإلدد ت   دددار ت دددسمقردددد رعبددد رعددددرر إل

ر  رإلد  رددددد فرددددددلرإلآلخددددددت  ر ت  ددددددركددددد  رإلد ددددد ةا  رعدددددارإلد شس دددددس رإلد    ادددددار

رد  دردددئ  اسسسدددجرإلدلسجدددارإل ع  دددسرتار)رإلد سرتدددا(ردخددد رإلدد ددد  رإلد دددارتشدددسممرع  دددسر

رإلد  دددسممر مجدددسلرإلدشددددمار إلد دددار دددسر رددددسرتفددد  ردددد رد ةاددد رعددداررإلئدددد رإلد  دددد ر 

اجددد رإلد ع  ددد رعدددارل  دددسعرلجددددإلعإل رم ت   دددا رعضدددأر ددد ردددد ةااركعددد رإلقرإلمإل ر

رإلدلف د ارعسدضدإلئ ر إلد ر   رإلدع سمةر إلدب هتس ر و داس.

 : GROSS CORRUPTION / المرل  الابيم 

                                                             
1- http// www.algeria2.com/t7575-topic *ixzz2saesweur........18/01/2013 A 14:30 H   

 .08نقماري سفيان، نفس المرجع، ص  - 2
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 ددد ررعدؤسددسعرإلددده لر إلدلف دددس رر إلددد  مإلعإلدددتةرت دد  ركددجرإلد رددئ د  رر ادد رإلدارددسر

 دددد  ررعدددارتف  دددم راددددسراهعدددجرع   خددد رعدددارإلد  دددسد رإلد سرتدددارا رإل ج  س  دددارإلدفب دددد 

جرد ددددررم ددد  ر دددم د  ر تع بددددرادددتإلرإلد ددد  ردددد راخشددددرا ددد إل رإلداردددسررإلقرإلمةرس ددد

ا ددددمر ا دددد  ر تف ددددلرإلده ددددداردبددددسدصرضدددد  ارت ددددررتدددددتبطركسد ددددا س رإلدفبددددد رعددددار

رإلسسددددد لار ت فددددد را رتلددددده رإلداردددددسررإلدفب ددددددر  ددددد رإلد رددددد  ت  رإلد  دددددس   ر ت دددددسم 

إلدر سسددددار إلدب د عدإلمدددددا رددددددلرإلد أت دددددارا رإلس لرت فدددد را رتفددددد  ردرددددد  أر ددددد ر

 سسددددارإلدخددددس ار ا رتفدددد  را ددددسمرتشددددسكةر تددددهإلخ ركدددد  رإل   دددد   رل رتدددددتبطرإلدارددددسررإلدر

ررك اس   رع إل   رإل    سكس ر ت  ت رإلدل أ رإل    سك ا.

ر

ر

 المرل  مع ايث اإلو ةلم:أوواع /2

 أ/ المرل  الدول : 

سردددد ت ددد رإلد دددسمإل رضددد  رر ادددتإلرإلد ددد  رتفخدددتردددده ر إلسدددعسر سد  دددسرتعبددددرتددده ررإلدددده ل 

 ددددس ركادددد  رإلدلدددده رر إلد عددددسكدركدددد  رإلدب ددددهإل ر تلددددمرد  ددددار  رر"إلدع د دددداتش ددددفر    ددددسر"

س رإل ع  ددسررإلدلددد ر عددهرتفخددترا ددفس رد   اددارع ددهرتفدد  رعددار دد م رم ددس  ر دددهع  

 ردردشددددد  ارعددددارلمددددسمرإلد  ددددسم ر إلد رددددس هإل رإلسج ب ددددار تددددهع س رإل سدددد خ سمركدددد و دددد

إلدددددده ل را رعدددددار ددددد م ردوإلتدددددسرتاضددددد   ارعدددددارعدددددد رإلد  دددددسم را رإلد ل دددددورد دددددسد ر

ره د ا.إلع دإلتس رإلس خ سمتاردع  ارا رإلك عسرركع رإلدع أ رد ر شسقرإلد عسدأ رإلد

  / المرل  المسد : 

عددددإلررت دددف ر دد رع  دددجرعردددسرر ددمسمرإلد ددد ةا  ر إلس ادد رإلددددتةرت  شددددررإلخدد رإلده ددددار  ر

  ةرإلد  س دددد رإلد ددددم د رعددددارإلد    ددددل رددددد ر رتدتبشدددد  رعددددارد سداددددست مركشدددددعس ر

راج ب ارتسكعارده داراخد .
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ر1 ت ر جرإلدبستخ  رلد :أوواع المرل  مع ايث ووع القطلع: /3

 أ/ فرل  القطلع العلم: 

تل  ددددفراددد  ركفرإلئدددجر ععسد  دددج ر د دددهر جدددهرعشدددس رإلده دددداردفدددارتب دددد ر ا رك سئدددجردد    

س دددمر دفددد رإلدشددف  رعإلساددهإلنرإلد دددار جددهردددد راج  ددسرا دددأرد هدددارإلد    دددلر اعدددإلر  ر

 ددددسر إلددددمردددد رإلد دددتمر إلداردددسررإلدمسدددد ر  ددد رد سردددس رإلده ددددارت ددد را ردددد رادددمرعدددار

رإلدردد شارتعدددس   ردددد رادددت رإلد دددساد ر ادددتإلردددسرت  ددددر إلضدددلسرعدددارخشدددب مر ت ددددتلست م

 ر لدإلعدددسارإلداردددسر رل رتبددده را رإلد شدددس رإلدعدددس رتعدددهرخ دددبسردأإلدهإل  ددداردح دددأور دلسمكددد

رإلقرإلمتدددددار إلدرددددددعس رإلد   سد دددددارس رإلدلدددددسعورإلداددددددرةروسئددددد ر إلد  ددددد لارإلدش  ددددد ا

دددد  طرد  دددسئ   ر  ددد ر شدددسمرإل ع  دددسررو ددددرد ددد عد  رع فددد  رإلد عددد ت ررإلئ دددسراددد ر ددددةرإل

 رددددد رت ة ددددلرإلدعددددس رد ددددسد رإلد ددددس ر تل تدددد رد س ددددب مرإلد ة ا ددددارلددددد رد ددددسرمرددددد

راج رك  غرااهإلنر ر أعارد سركسد   لارإلدعسدارد   شف را رإلدشدعا.

 2 / فرل  القطلع ال لي: ر

ا دددسمرت دتدددددرإلدشددداسع ارإلدعسد  ددددارلددددد را رإلدشددددعس رإلسددتف دددداراددداراعخدددددرإلدشدددددعس ر   

إلد ددارت دددسمقرا  دددس رو ددددردشدددد  ا رت   ددسرإلدشددددعس رإلداد رددد ار دددمرإلد ددد   ار إلسد س  دددار

(رر136ك   ددسرتشدد درإلد  دتدددرلددد را رج شددسرعب دددإلرددد رعبددسمرإلد دد ةا  رعدداراعخدددرددد ررر)ر

تمرخددددهدس رد  ددددةرإلدشدددددعس  ر عددددهرتددددفتارر دددددارت  سضدددد  رددتبددددس رد    ددددارد سكدددد رت دددده

عبددددسمرإلدضددددبسمر إلد دددد  ر إلدشدددددمار عبددددسمرإلد رددددئ د  ر إلدر سسدددد   رعددددارد هددددداراددددتإلر

(رك  دددد  رر  مراددتفددددارر30ع شددددسنرعدإلكددددار)رإلإلدلشددددهرإلد سئدددد رددددد رإلد ددددسق ر عددددهرتددددمر

(ر  ددددددهرد شدددددددعس رر60عددددددهد  سرإلدشدددددددعس رإلسددتف ددددددارد ردددددد   رلكدددددددإل راعخدددددددرددددددد ر)ر

إلد عدددمرإلددددتةرتشددد درع دددجرت دتددددرخدددس رد ددد ه قرإلد  دددهررإلسددتف دددارعدددارإلد دددسمج رعدددا

إلدددده دارا را دددسمر ردددبارعب دددد ردددد رإلسدددد إللرإلد ددداراعدضددد  سرإلدب ددد مرإلسددتف دددارد ددده لر

إلد  تددددس رإلد  لدددده رإلسددتف ددددار س تردددددإلر تدددد ر رعددددارإلد سد ددددارتعدددد رردددددد راخددددد رلددددد ر

                                                             
 .10نقماري سفيان، نفس المرجع، ص  - 1
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درك  ع دددسركلردددسكس ر   ددد ارد ردددئ د  ردددد رت دددةرإلدددده لركسقضدددسعارلدددد رإلقسددددإلنرإلدفب ددد

رعارإلس  هإل رات رإلسد إللر إلس مأد س.رر

 ع دددسرا ركعددد رإلد بددددإلعرعدددهد إلرت ددد  اسراخددددردددد ر إل تددداراخدددد رت دددررت ددد ا  ر

 1إلدارسررإلقرإلمةرعسد سدا:

 : collusive corruptionأ/ المرل  ال واط   

إلددددتةرت ضددد  رإلداردددسررإلد  شدددطر إلد   ددد رردددد راجددد رإلسخدددتر إلدعشدددسعرر اددد ر  

 رع دددسرعدددارع دددس رإلد  ةدددلرإلداسسدددهركدددسد  إلم رددددلرإلآلخددددت ردددد ررإلخددد رإلد  سردددارا

رخسمج س ر  دةرتر   رإلمتفسك مرد   سمسس رو درإلد شد  ا.

 :extoritionary corruptionالمرل  ايب  ال   / 

 را رإلد وإلتددددددسرإلسخددددددد رددددددد ر ت دددددد  ر  دددددد رإل   ددددددوإل رإلقجبددددددسمةرد د ددددددس    

رإلآلخدت رإلدتت رت  عع  رضدمإلردع  ر  هر ه رإل س  سكا.

 : anticipatory corruption ع  المرل  ال و / 

ارددددد ر ت ضددد  رإلد وإلتددددسر إلد ددددهإلتسرإلد  هدددددارد  عدددلرا  ددددسلرا رعدددددإلمإل ردلسك ددددرررر

رعب رإلد  ةلردصمدإلنرإلد ارت ه رت ةرإلد وإلتس.

 والمرل  اإل ام  وخصوصيلت (: أوواع المرل  1الجدول )

شاااااااااامولية  المصدم ووع المرل 

 ال أييم

شاااااااااااااااامولية 

 ايا ةلف

نااااااااامعة 

 المعللجة

ادماااااااااااااة 

المعااااااللج

  

 مةاااااااااااة 

 العد ية

إلدارددددددددددددددددددسرر

رإلد م د

 دددددددددددمسمر

رإلد  ةا  

جوئدددددددددددددددار

 دلدددددددددده رر

ركفعدإلر

سدددددددددددددددددددددددد  ر

رإل ع شسن

سدددددددددددددتلر

رإلد عسد ا

ر إلض ركر ط

 إلضدددددددد رردف لكشددددددددددددددار ددددددددددددددددددددع ر ددددددددددددددددسد رعبددددددددددددددددسمرإلدارددددددددددددددددددسرر

                                                             
الدكتور عز الدين بن تركي، و الدكتور منصف شرفي، مداخلة بعنوان " الفساد اإلداري آثاره وأسبابه وطرق  - 1

 .10، ص2012ماي  07-06ملتقى وطني، قسنطينة، يومي مكافحته"، إشارة لتجرب بعض الدول، 
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إلد ردددددددئ د رإلدفب د

ر 

لدددددددددددددددددد ررإلد عسد ارإل ع شسنرإلد ف  د

د  سدددددددطر

إلدم ددددددددددد 

رض

إلدارددددددددددددددددددسرر

رإلدر سسا

عبددددددددددددددددسمر

إلدر سسددددددددار

ر إلد سر 

 ددددددددددددددددسد ر

رإلد ف  د

عدددددداركعدددددد ر

إلدلددددددددددددددددس  ر

 ددددددددددددددددددددع ر

رإل ع شسن

كشددددددددددداعر

رإلد عسد ا

 إلضدددددددد رردف ل

لدددددددددددددددددد ر

د  سدددددددطر

إلدم ددددددددددد 

رض

إلدارددددددددددددددددددسرر

رإلدخ سعا

د سردددس ر

إلق دددددددددأ ر

 ددإلعدددددددور

رإلدبل  

 ددددددددددددددددسد ر

إلد دددددددددددددددف  در

إلد ضدددددددددد   ر

إلد   دددددددد م

رة

 ددددددددددددددددددددع ر

إل ع شددددددددددددسنر

ر دع ه

كشددددددددددداعر

إلد عسد دددددار

ر رب س

دف ددددددددددلر

رجهإل

ر   ا

إلدارددددددددددددددددددسرر

إلدب د عددددددإلم

رة

إلد  ددددددددددس ر

إلقرإلمةر

 إلدعددددسد   ر

رع ج

سدددددددددددددددددددددددد  رردله ر

رإل ع شسن

سدددددددددددددتلر

رإلد عسد ا

عددهرتفدد  ر

ردف لر

و دددددددددددددددر

ر إلض 

إلدارددددددددددددددددددسرر

رإلدشسد 

ج  ددددددددددددددلر

إلسج دددددددو ر

عددارإلده دددار

 إلدشدددددددعس

ر 

 ددددددددددددددددسد ر

دع  ددددددددددددددهإلر

  ددددددددددددددددددد ر

 دددددددددددددددد   ر

  سعدددددددددددددددددددار

رإلدارسر

سدددددددددددددددددددددددد  ر

رإل ع شسن

كشددددددددددداعر

جدددددددددددددددددهإلر

 تل دددددددسجر

لددددددددددددددددددد ر

د    دددس ر

  دددددددددددددد ر

ردع ه 

دف ددددددددددلر

رجهإل

ر إلض 
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إلدارددددددددددددددددددسرر

رإلد وئا ر

اج دددددددددددو ر

 لرإلمإل ر

دلدددددددددددهر ر

 دددد ةا  ر

ردلهرت 

دلددددددددددددده رر

رإلد ف  در

سدددددددددددددددددددددددد  ر

رإل ع شسن

كشددددددددددداعر

جدددددددددددددددددهإلر

 تل دددددددسجر

لددددددددددددددددددد ر

د    دددس ر

  دددددددددددددد ر

ردع ه 

دف ددددددددددلر

رجهإل

ر إلض 

إلدارددددددددددددددددددسرر

إلدلضدددددددسمةر

رإل ج  س ا

إلد    دددددددلر

   سع ددددددددددجر

ر تدإل ج

 ددددددددددددددددددددع رر سد 

رإلقترسقركج

كشددددددددددداعر

إلد عسد دددددار

رجهإل

ع اددددددددددددددار

 سد ددددددددددددار

رجهإل

دع دددددددددددد ر

 تا دددددددددددمر

ركسدعف 

عرددددددددددددددددددددددسرر

د   ددددددددددددس ر

إلس  دددددددددددددسلر

رإلد س ا

دددددددددددددهمإلعر

 دددددد ةاار

إلدشدددددعس ر

 عددددددددددددددددددهر

ترددددددددددددس هر

   ددددددددددددددددجر

رإلد    ل

سدددددددددددددددددددددددد  رردله ر

رإل ع شسن

سدددددددددددددتلر

رإلد عسد ا

ع اددددددددددددددار

رد  سشا

د  سدددددددطر

إلد ضددددددد 

رو

 ر

ددد رخدددألردأت ددارإلد ددده لرإلدردددسكفر إلسدد  دإلمردف  ستدددجر إل عفسسددست سر  ددد رك ئدددار

سررادداراعخدددرخشدد م ر إل دد  رتددف  دإلر ا ددع رإلدع دد رتبدده را ركعدد را دد إل رإلداردد

دعسد دددداردف   ددددسردع دددده ر  ددددعبارإل ع شددددسن رع ددددسرجددددد رإلدلددددسلرعددددارإلدارددددسرر

إل ج  دددس ار إلدخ دددسعارإلد دددتإل رتع بددددإل رعددداركعددد ردددد رج إل ب  دددسر ددد رتسددددارعردددسرر

 دددسد ر عب ددددردددددتبطركدددفمدرس سسددد ارو ددددر إلضدددلارإلد عدددسدمرت دددسمقردددد رخأد دددسر

إلدل دددد قر إلد شدددددسمعارإلد  س  ددددداركدددددسد دإلمراكشددددلرا ددددد إل رإلدهتف ست متدددددار تعش ددددد ر
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 عبدددد لرماةرإلآلخدددددر إلد  ددددسدلر و داددددسرددددد رج إل دددد رت خدددد ر ددددسدلار   شددددسمر

ر1تس  رإلدارسررإلقرإلمةر ت هم .

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 
 

 

 

 

 المرل  اإل ام  ف  الج ابم  ومهلسم : أنبل للو المبسث ال

 المطدب األول: أنبل  المرل  اإل ام  ف  الج ابم

لدددس رعدددارت عدددهرراسدددبسبرإلداردددسررإلقرإلمةر ت   دددلردددد رك دددهرآلخدددد رو ددددرا رإلسك        

  رددددجرادددتإلرإلد  دددسلرتشددد درلدددد را رإلداردددسررتدددورإلرر  دددهرتددد إلعدرإلد دددد نرإلدعسددددارإلد دددارترددد

را:ركس   شسمر إلد اشار ت ف رت دراسبسبرإلدارسررإلقرإلمةرعارإلد وإلئدرع  سرت 

 األول: األنبل  ال لمي ية ممعال

تدددررا رعستددد ررمإلسدددارإلد  دددس رإلد وإلئددددةرر  رإلد عددددضر  ددد رإلد  دكدددار رت  دددس لركس    

إل سددد ع سمتارإلد دددار س ددد  سرإلد وإلئددددرم  ددداراعخدددددردددد رمكدددلرعدددد ر ر  رإلد ددد ضرعددددار

                                                             
 .20د.عز الدين بن تركي و د.منصف شرفي، المرجع السابق، ص - 1
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تدددسمت رإل سددد ع سمرإلد دددهتمرد   ش دددارعفددد ر تدجدددلر ددددةرلدددد رإلآل دددسمرإلدرددد ب ارإلد دددارتدع دددسر

ر1إل س ع سم.

د دعدددار ددسم ر  ددد رر مرإلدلفددمرإلدفدد رعبدد رإلد شددددقرددده مرإل سددد ع سمرإلداد رددارت بمدددارإلق

ع دددهرعدددارل  دددسعرةدددساد رإلداردددسررعدددارإلد وإلئدددد ر ادددتإلرمإلجدددلرلدددد ركدددد  رإلد شدددفأ رعدددارإلد

رإلمة رعدددار ددددةرإلدع دددهردخددد رإلد   ددد مرإلقإلدعخ دددس ارل رإل دددجركدددسددومردددد رإلد شددد مرإلدلس ددد ر

رئ ددار  دد  عددهرعددس رد ه دددارإلدعخ س  دداردرددس حر داسسددهركل ددرر رت فدد رإل  بسماددسرر دددارعس

رسأ رإلد ل  ر إلدعهإلدارإل ج  س  ا.دبسرحرإلق

 رجددددإلعردددد    دددجرل رإلده ددددارإلدعخ س  دددارإل  شددددرعدددار  سد دددسرإلداردددسررإلسخأعدددار إلدر سسدددار

 دددار رة ددد مركعددد رإلد ردددس حرإلدب د عدإلمإلا  دددس ركعددد رإلدلفدددس رإلستددددإلمرك  دددلرإلدخدددد  ر

ستدددس رإلد دددارسدددسا مرعدددارلضدددعسنرإلقرإلم  رد دددسر ددد لرت دددهتمرإلدد ددد  ر إلد دددهإلتسرددددبع رإلدب

ر .ر إلآلوس

داد ردددار دددمرجدددسع رإلقرإلم رإلداد رددد ارد  اددد  رعدددارا دددفسلرإلداردددسررع دددسرج ددد رإل سددد ع سمرإل

ع دددارا دددفس رجهتددده رع دددهر ددددنر  دددهرإل سددد ع سمرد   دددلراسدددسد  رإلد  ددد رد  ددد إلمررإلدشب 

ر إلد عه  ا.

رسددد  شس اد دددهردعددد رإل سددد ع سمرر مإلركدددسم إلرعدددارتمتتدددارةدددساد رإلداردددسررل را رإلد  دددس رإل 

 رددد ررت  دإلم ددارت ددررعددس رع ددجرلع ددسعرسو ب ددارسددفس رإلساددسدادددمرتفدد رتردد دركشدت ددار

ارترددد  در ددد   رإلددددبأرر عدددهر  ددد ر  ددد رإلمتشدددسعرإلد  ددد ر د سمسدددارإلد و تددددرإل    دددسك

د ددد  رددددتدةرعدددس رإلد عسدددد رددددلرإلد ددد إلم   رسددد ئسرد مستدددا رعدددسد  إلم رإلددددتةرتعدددس اردددد رإل

ا رر رع  دددس إلد  ددد ر إلد  دددلرعدددس رت  دددفرلدددد رإلد سدددسمار إلدد ددد  ردشددددإلعرإلد  س ددد رد شددد م

رتر ع  رت ةرإلدشدقرد ضسعرد سدلج.

                                                             

الي معة مورحالي الضاوية، بروان تونس، اإلدارة العامة الجزائرية، مذكرة ليسانس، قسم علوم سياسية، جا -1
  .36-35، ص2010-2009الطاهر، سعيدة، 
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    دددجرع دددهرمسددد مرت دددةرإلدرددد  ع س ردددده رإلقرإلم ر اعددددإلررإلد    دددلردعدددس رس دددجرا دددب ر

دددد رإلد دددع رل دددأورإلس ضدددس رإلداسسددده رإلد دددارخ ا دددسرإل سددد ع سمر ددددمرت ضدددلرتدددهرد  دددةر

ر1إلد  إلادرإلد دض ارإلد ارخ ا سرإل س ع سم.

راددددددإلضدددددرردددددمرتددددد رددددد رإل سدددد ع سمرل ر إلد وإلئدددددرعم داددددسرددددد رك ددددهإل رإلدعددددسدمرإلدخس

رإلدب د عدإلم ار إلد لر ك ار إلدد   .

 الللو : األنبل  القلوووية والريلنية ممعال

 أوي: األنبل  القلوووية:    

تدجددددلرإلد  ددددسادرإلدردددد ب اردب د عدإلم ددددارإلقرإلم رإلد وإلئدتددددار  دددد ر دددده ر ددددأت ار       

 ر رت  س ددددددد ر إلد م ددددددددإل رإلدفخ ددددددددردددددددد رإلد ددددددد إل   ر إلد ددددددد إلئ رل را ردع دددددددمرإلد ددددددد إل  

رر2إل ج  س  ار إلدر سس ار إل ع  سرتا......

ر

 يلويل: األنبل  الريلنية: ررر

ل رسدددد شد رإلده دددددار  دددد رإلد    ددددلر إلدشددددسكلرإلدب د عدإلمدددداردعأع  ددددسردعددددجر  دددده ر      

عددددهم رإلقرإلمةر  دددد رلخدددددإلجردشسددددد رإلدائددددس رإل ج  س  ددددارلددددد ر إلعددددلردعددددسمرا  دددد ر

إل  ردددهإلررعم دددسبرإلدهت  دإلم دددارإلددددتةرتم ددد ردع دددسرإلد  دددهرإلدب دددسعرإلد    دددلرلدددد رتسدددداردددد ر

 إلددعسكددددار إلد لسسددددبار عددددتإلرإلقخددددألرك بددددهارإلدا دددد ركدددد  رإلدردددد شس رو ددددسبرا رضددددعلر

ر3إلس  أد ارإلد ضسعرا ر وإلا جركسقضسعارلد رإلد  سر رإلدر سس ارد فسعلارإلدارسر.

 دع  دددسرإلد وإلئددددرركسقضدددسعارلدددد رإلس ضدددس رإلدر سسددد ار إلسد  ددداروددددرإلد رددد  د رإلد دددارررر

د دددترإل سددد  ألرددددد مإلركسدرددد  إل رإلسخ دددد ر إلد   خ دددارعدددارا ددددارإلدشدددد  ارا رددددسرترددد  ر

كسدعشددددتارإلدرددد رإلعر إلد دددارع دددد را ددددار ددده رإل سددد  دإلمرإلدر سسدددار إلسد دددارد دددسرت  ددد ر

عدددددار ددددده رإلسددددد  دإلمرإلد  دددددسر رإلدر سسددددد ار ة ددددد مرإلدع دددددلرإلد رددددد  ر إل  شدددددسمرإلدا ضددددد ر
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إل   سد ددددار دددد ه رت  بددددس ر  دددد ردردددد   رإلد  ئددددس رر إلدارددددسر ر رخ ددددمرإلد وإلئدددددرددت ددددا

إلدع  ددددسرد ه دددددار  ددددف مراددددت رإلد ضددددع ارك ئددددارخ ددددبارد  دددد رإلدارددددسر رع ددددهراتستددددمراددددت ر

إلد دتبشددددداركسد  بدددددارإلدلسع ددددداردددددد رإلسددددد مألرإلدا دددددد رإلد ضدددددع ارد  س دددددس رإلد  دددددسد ر

إل    سد دددارد رددددعار إلد  ددد  ر إلدفخ ددددردددد رإلد ردددئ د  ركلخددد إلر ددد رمددددقرو ددددردشدددد  ار

  اردح ددددإلعر ا دددبلمرإلد  س ددد رإلدر سسددد اردرددد  ب  مر    دددجر ددده رإلا  دددس رد دددفد  ر سددد

رإلدر سس   رك فسعلارإلدارسر.

   ددد رععسد دددارإلدلف ددددارتددد رةرلدددد رعددد  راكددد إلبر   شدددسمرإلداردددسررعسد  دددس رإلدلفددد دار

و دددددرإلداعددددسلرتددددد رةرلددددد رتدإلجدددددلرر مرإلد  ئددددس رإلددعسك دددددارد ددددسرتددددد رةرلددددد رإلدد ددددد  ر

ر1ار إلس مألرد ا  ر إلد رسقركسد سلرإلدعس . إلد  دت ر إلد ل تأ رو درإلد شد  

ر سدددب ريخددددرتردددسامرعدددارإل  شدددسمرإلداردددسررعدددارإلد وإلئددددر اددد رتم ددددرإلدلف ددددس ردفددد رددددل

رك سعر ا رإلد دع بارع ارتف دس رتم درإلد  س  ر رو د.

 اللللث: األنبل  اي  صل ية واية ملعية ممعال

 أوي: األنبل  اي  صل ية:    

إلد  دددد  لراةرركإسددد دإلت   اتدجدددلراسسسدددسرلددددد رإلسددد  دإلرر  دتدددس رإلد    ددددارإلدمدك دددارر     

تبع  ددددسرإلد وإلئدددددرددددد رت   ددددارإلع  ددددسرتار ا ددددبلمرإلقرإلم ر ددددسجو ر دددد رإلددددد لفمرع  ددددسر

د دددددار  دعددددمرإلد وإلئدددددرلرإلم ردر رددددارإلع  ددددسرتسر     ددددارإل   سراددددسر  دددد رإلددددددك رإلدب

ر2ر د رمرلرإلم رعسئ ار   رإلد ه  ر إلد  س ا......

إلرددددسرقضدددسعارلدددد ر جددد ررعس ددده ردددد إلمررمب ع دددارعب دددد رت ددد تر   دددسرادددد إللرمسئ دددارادددتكس

تمدددددةرإلد رددددئ د  رد  سمسددددارإلدارددددسرر اددددتإلركرددددب ر ضدددد ورإلد  ددددس رإلدضدددددتبار  دددده ر

ب دددد رعاستدددار ددداسع ارإلد ددد إل   ر إلقجددددإلعإل رإلدضددددتب ارلضدددسعارلدددد رل شدددسعر دددأت س رع

رد ل  ارإلدضدإلئ ردلرو سبرإلددعسكا.ر
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   اية ملعية: يلويل: األنبل رر

رتف دددددد رإلسسددددددبسبرإل ج  س  دددددداردب د عدإلم ددددددارإلقرإلم رإلد وإلئدتددددددارعددددددارضددددددعل      

إل رإلد رددد   رإلد ع شدددارعسداردددسررت  شددددر كفخدددد ركددد  ر ددد إل رإلد دددسقردددد رخدددألرإلد  دددس  

  شددسمرإلب دددرعددارإلد ددارت  ددد  راددسركسقضددسعارلددد رإلد دد مرإلدخ سع دداردردد ب ارع  ددت رإلد دد مرر مرع

رإلدارسررإلد   ه رد رإلدل بارإلدعخ س  ا.ر

ر

 

 هلسم المرل  اإل ام  ف  الج ابم: مب الللو طدالم

  األول: الجماب  الاقنياية ممعال   
رإل شدددد  راددددتإلرإلد دددد  رددددد رإلد دددددإلئمر  دددد رجدت ددددارإلدد دددد  ر إل خدددد أقر دمددددهم       

لر إلق اددددسعرا رإلد  ادددد  رو دددددرإلد ددددس   ارددددد رإلدضدددددتبارا رإلددسددددمر ر جدت ددددارإلسدددد مأ

رإلد ا  ر اخترإلدا إلئهرك  م رو درعس    ا.ر

 أوي: المشو : 

 ت  ددددددهرك دددددددإلئمرإلدد دددددد  رإل ت ددددددسمركسد ة اددددددارا ركسد   دددددد ر إلقخددددددألرك إلجدددددد ر  

إلد وإلادددا رإلددددتةرترددد  ج رإلد ل ددداركدددجردددد رمددددنرعددد ردددد رت ددد د ر ة ادددار   د دددارا ر

 ر إلدد دددد  رتشدددد  رجدددددت    رإلس ددددد رسدددد ب ار إلدخس  ددددارلت سك ددددا رت ددددرر1خهدددددار   د ددددا

رتر   رع    سرعارإلد  دتمرإلدع سب.

عر ددارإلدد دد  رإلدردد ب ارك  دددرر دددضرا ر ددهرا رددد  رإلد  ةددلرإلدع دد دارسدد إلت دد  رجدت

عدددس ر ددددةرد دددسد رإلد  ةدددلر إلتدددجرا ر ددد  ريخددددرا رع دددس ريخدددد رك  دددو رو ددددردرددد ل ار

رك هنرارإلعرا رإلد  س راتإلرإلسخ در  ر   رد رت   مر إلجبستج.ر
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راوتددد ت ددد  رجدت دددارإلدد ددد  رإلقت سك دددارك  ددددررعبددد لركدددفةر ددد م ردددد رإلد ددد مرعس دددمرد

دددد رمددددنرإلد  ةدددلرإلدع ددد دارسددد إلعرد اردددجرا ردم دددد را رد دددسد رع دددس رردرددد ل ارو دددد

ر.1يخدر  دةرسرإلعرا رإلد  س ر  رارإلعر   رتع بدرد ر   مر إلجبستج

ت  ضددددارع ددددس راددددت رإلد دت دددداركسدضددددد م ر دددداارإلد  ةددددلرإلدع دددد دار إلدددددتةرت س ددددددجر

ر02سر رإلد دددس   ركدددسد عدتلرإل   سجدددسرك دددسرجدددسعركس تاسع دددار  ددددةرددددسر ددد ر   دددجركددد  رإلد ددد

إلد  ع دددفركسد عستددداردددد رإلداردددسرر دفسعل دددجر إلددددتةر دعدددجركف دددج:رر01-06دددد رإلد دددس   رمعدددمر

  امياااال أو   اااالبيل نااااوا  ااااالذ  أوااااال شاااا م يةااااةل م صاااابل تةااااميعيل أو ت ميااااذيل "ر

معي اال أو م   باال، م   ااال أو  ابماال، ماادفوع األةااام أو غياام ماادفوع بصااامف ال هاام عاااع 

اااال شااا م وخااام ي اااولى ولاااو م   ااال وعيماااة  تضددد لرعدددارإلدا دددد رإلدخس  دددا:ر"رمتب ااا    

أو أياااة م نراااة أخااام  تمداااك الدولاااة اااال أو بعاااة مأنااامللهل أو أ  م نراااة تقااادم 

إلد شددد  ر  ددهراددتإلرإلد عدتددلركدد رجددسع رإلدا ددد رردلدددم ر دددمرتف ادداخدمااة عموميااة   

الموعااااف العماااااوم  ااااال شاااا م وخاااام معااااموف أوااااا  إلد دددد لرا :ر"ررإلدخسدخدددداركإضددددسعا

ر.ر2  طبقل لد ةميى وال  هي  المعمول بهملموعف عموم  أو مع ف  اام  

ل رإلد  سدددلرعدددارتعدتدددلرإلد  ةدددلرإلدع ددد دارعدددس ركمددددضرإلد ضدددسعر  ددد رإلد ددد مرإلد دددار

لددددد ررخشددددارا رتشفاددددسرإلد عدتددددلر سدددد  سرإلد ددددتع م رعددددارإلدا ددددد رإلدخس  ددددارع ددددسم را ددددسم 

ر127-126إلد   ددد ر تدددسم راخدددد را دددسم رلدددد رتددد دارإلد ة ادددا ر سددد  سر ا رإلد ددد إلرر

رع  كس ردمرتلرمرك  م ر  سئ اراددرتعدتلرإلد  ةلرإلدع  دا.رد رعس   رإلد

 ر تدددددد ركعددددد رمجدددددسلرإلدا دددددجرإلد  دددددسئارا ر رإلد دددددس   رإلقرإلمةر  رعدددددس   رإلدع  كدددددس

رإلس شس را رتعشارتعدتلرعسعارد   ةلرإلدع  دا.

 دددد رخدددألرإلد ددد إلرر رددد    را رإلدددددع رإلسسسسدددارد  دددس رادددت رإلد دت دددارادددار دددااررر

 رإلدددددع رإلد دددسرةرإلددددتةرإل ل ددددرعدددارإلد دددب را ردلس ددددارإلد  ةدددلرإلدع ددد دارلضدددسعارلدددد

د اردددجرا ردم ددددد  ر تفددد  راددددتإلرإلداعددد رك  سسددددبارإلد لضددد درا رلجدددددإلعرداس ضدددس رع ددددهر
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لكددددددإل ر دددددا ارا رت ا دددددتر  دددددهركسسدددددمرإلده ددددددارا رإلد  س دددددس رإلد ل  دددددارا رإلد  سردددددس ر

رإلدع  د ا.ر

غيااام يلويااال: اخااا قت المم داااالل ماااع  بااال موعاااف عماااوم  أو انااا عمللهل عداااى وساااو 

 شمع : 

 رإلد بهتدددهر إلدل دددور  دددهإلركددده  ر جدددجرتدددفرإلقتدددأنإل خددد أق رر01-06جدددد رإلد دددس   ر   

إلد  ع ددددفرر01-06ددددد رإلد ددددس   رر29 إل سدددد ع سلرو دددددرإلدشددددد ار  دددددةرك  جدددد رإلد ددددسر ر

كسد عستددددارددددد رإلدارددددسرر دفسعل ددددج ر إل  بدددددر دددداارإلد  ةددددلرإلدع دددد دارمب ددددسرد  عدتددددلر

مع دددسرد  دددس رإلد دت دددار إل  بددددردع دددسمرردددد ر اددد رإلد دددس   ر02إلدددد إلمررعدددار ددد رإلد دددسر ر

لد ددجرره  ددسددب ر جدد ررإلد    فددس را رإلسددد إللركدد  رتددهةرإلد  ةددلركسق ددسم رلددد را  ددسر 

كلفددددمرإلد ة اددددارا ركرددددبب س رعددددإ إلرعددددس رإل خدددد أق رإلقتددددأن رإلد بهتددددهر إلدل ددددور  ددددهإلر

كدددده  ر جددددجرتددددفرا رتردددد ع  ر  دددد ر لدددد رو دددددر ددددد ا...رععبددددسم رإل سدددد ع سلرو دددددر

إلدشددددد ار بددددسم رتل  دددد رإلد ددددف تأ  رععدددده رإلدهعددددار إلد ضدددد ورعددددهرتفدددد  رعدددداركعدددد ر

دددددسرا ددددسمرلد ددددجرإلدا ددددجرإلست دددس راتضددددسرسددددببسرعددددارلعددددأ رإلد  دددددد  رددددد رإلدع ددددسبر اددددتإلر

ر1إلد  سئا.

ررريلللل: الةدم:

   رل رجدت دددارإلدمدددهمردددد رإلد ددددإلئمرإلد دددار دددد  سرإلد شدددد رإلد وإلئددددةرك  جددد رإلد دددسرررر

 رعددددارلمددددسمرإلد عستدددارددددد رإلدارددددسرر دفسعل ددددجر30إلد دددار دددد ر    ددددسرعدددارإلد ددددسر رر06-01

قر تشددد دمرد  دددس رادددت رإلد دت دددار ددداارإلد  ةدددلرإلدع ددد دار  ددد رإلد لددد رإلددددتةرتدددمرإلد شدددد

رد ر ا رإلد س   .ر02 جرعارإلد سر رلد

دصر ت  خددد رإلد شددددسمرإلقجدإلدددددارعدددارم دددد را رت  ددددارا رإل ددد دإلمرا رإلسددددددرك ل دددد  ردبددددس

صرإلع ردسرتدددداردددددلرإلدع ددددمركف  ددددسرو دددددردردددد ل ارإلسرإلعرا رتوتددددهر دددد رإلد   ددددارإلد ردددد ل ارددددد

رس إلعرد سدلجرا رد سد رإلقرإلم را رد سد رإلدشدنرإلدتةرتع  ردلرسكج.
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 إلدمدددددهمرت    دددددس رعدددددار  شدددددارد  دددددار ادددددار"رإلدش ددددد ر"رددددددلر ا رجدت  دددددارإلدد ددددد  ر

إل خددد أنرعدددارإلدش ددد رعادددارجدت دددارإلدد ددد  ردلددد رإلدش ددد راددد رإلد وتدددارو ددددرإلد رددد ل ار

ر1ك   سرعارجدت ارإلدمهمردبسدصرإلد سلر ت  ضار ج ررس هرد ل   رات رإلسخ د .

 مابعل: اإلعمل  أو ال  مية غيم القلووو  مع ال ميبة أو المن : 

خرإلد ددد مر28/26 رعدددهر ددد ر  ددد رت ددددتمرادددت رإلد عدددسئلرك  جددد رإلد دددس   رعدددس رإلد شدددد   

 إلد ددددددارا ددددددسررإلد شددددددد رر122-121  دددددددةرك   ضدددددد رإلد ددددددسرت  رر12/07/1988عددددددار

 ددد سو  سرددددلرلردسج دددسرعدددار ددد رددددسر ر إلتددده  ر ت ضدددارع دددس رإلد دت دددار ددداارإلد  ةدددلر

 ت ل دددددرإلد شددددسمرإلقجدإلدددددارعددددارر01-06ددددد رإلد ددددس   رر02مب ددددسرد   ضدددد س رإلد ددددسر ر

 ركدددفةر را رإلسدددددركس سددد اسر ردددد رل ادددسعإل را رت ا ضدددس رعدددارإلدضددددإلئ را رإلددسددد إلد ددد 

مر دددف ردددد رإلس دددفسلر د  دددسرتفددد رإلدردددب رر  رتددددخ  رعدددس   ارد ضددد لرإلد دددسر رإلد رددد  

رإلد  س ارد لس   رد سرس رإلده دا.ر

 خلمرل: الم لةم  بلل موذ   ان ةقل ال موذ : 

 ر سددد  سرإلد هت دددارتاددددقركددد  رإلدد ددد  رإلدرددد ب ار إلسددد مألرإلد اددد رددددمرتفددد رإلد شددددتعس     

 رعددددد مرع ددددد رع  دددددسرإلد ددددددت    ر ددددد ركعضددددد سر1888إلد شددددددتلرإلداد ردددددارت ددددد رسددددد ار

س   رإلددددبع  ر عدددتدةركسد ردددبارد  شددددتلرإلد وإلئددددةرو ددددرا رإلد هتدددهرإلددددتةرجدددسعركدددجرإلد ددد

إلد دت دددارت دددررت  ددددرادددت رر32اددد رترددد  ارإلد دت ددداردددد رخدددألر ددد رإلد دددسر رر06-01

رارد  دت :رع

د  ددد  ر   دددجرعدددارإلدا دددد رإلس دددد ردددد رإلد دددسر رإلدردددسك ارإلددددتعدر ادددارجدت ددداراألول: 

تلددددددت رإلد  ةدددددلرإلدع ددددد دارا راةر ددددد  ر  ددددد رإلسددددد مألرإلد اددددد   رت ددددد  رادددددت ر

إلد دت دددار  دددهدسرت  ددده راةر ددد  ر  ددد رإلسددد مألرإلد اددد   رت ددد  رادددت رإلد دت دددار  دددهدسر

 رك  لددددجرلتساددددسركشددددف رت  دددده راةر دددد  رك وتددددارو دددددردردددد ل ارا ركعدضدددد سر   ددددجرا

دبس ددددددرا رو ددددددردبس دددددد رد لددددددت ر ددددددةرإلد  ةدددددلرإلدع ددددد دارا رإلدشددددد  ر  ددددد ر

إلسدددد مألر ادددد   رإلداع ددددارا رإلد ا دددددضرك دددددهنرإلدل دددد لرددددد رإلقرإلم را رددددد رسددددد شار
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   د ددددار  دددد ردوتددددارو دددددردردددد ل ارد ددددسد رإلد لدددددضرإلس دددد ارا رد ددددسد ر دددد  ر

دددد رإلد دددسر رإلدردددسك ارإلددددتعدرر02.راددددسرإلد دت دددارإلدخس  دددارع دددهرا دددسم رلد  دددسرإلدا دددد ر1يخدددد

تفددد  رعدددارتسددددارددددسرل إلرعدددس رإلد  ةدددلرإلدع ددد دارا راةر ددد  ريخددددركش ددد را رعبددد لر

دوتدددارو ددددردرددد ل اردفددد رترددد م ر اددد   رإلداع دددارا رإلد ا ددددضرك دددهنرإلدل ددد لر  ددد ر

ررلرإلم را رس شار   د ارد سعلرو دردر ل ا.

ت دددارعب دددرجدرع دد رخددألردددسرسددبفر ردد   ترا رجدت ددارإلسدد مألرإلد ادد  رتشددبجرلددد رتددهرر

م رإلدد ددد  رت فددد رإلد ادتدددفرك    دددسرعددد  را رعدددارجدت دددارإلسددد مألرإلد اددد  رإلدشددد  رترددد 

ر  ردفس ارإلج  س  ارددد عارد  ف  در   رو د . ا   رع  جردرئ لرا ر

 نل نل: تبيية العلبدال اإلةمامية: 

ر2001سدددد ع سدارإلدددددتةركدددددسرم ركددددجر  إلم رإلدعددددهلرسددددد ارت س دددد سردددددلرإلد  شدددددطرإل     

د    ددد س رإلد  بخ دددار ددد رإلد  دددارإلد م  دددارق دددأورإلدعهإلددددارإلد  ع  ددداركضدددد م ر ت رددد هإلر

ل ددددسر رإلد  دددددرعددددارد  دددد رإلد  دددد  رإلد س    ددددارد ددددتإلرإلد شددددس  ر ع ددددهرجعدددد رعددددس   ر

إلدع  كدددس رتردددستدرإلد لددد   رإل ع  دددسرتار إلدر سسددد ار إل ج  س  دددارإلد دددارتعدع دددسركأر دددسر

دددد رإلداددددرةر رإلد  دددس ار عدددتإلر ع ددهرإلد فاددد ركسس دددفسلرإلد هتددده ردحجددددإل رإلد ددارت دددهررإلس

دددد راجددد رجعددد رإلد دددس   رإلدددد م ارت  دددس  رددددلرإلد عدددست درإلده د دددار إلد وإلددددس رإل تاسع دددار

تددد ف مر ددد رتب ددد  رإلسدددد إللرعدددارر2دبأر دددس ر تبعدددسرددددتدةرتدددمرة ددد مرا لر ددد رعدددس   ا

  دددهرا رإلد شدددد رإلد وإلئددددةرعدددهر  دددترإلد وإلئددددر   دددهرتال ددد سرد دددتإلرإلدددد  رإلد دددس   ار

د ددددارإلدرددددسك ارعددددارإلسخددددتركددددسد عدتلرإلدا  ددددارإلد إلسددددلرد دت ددددارددددد  ترإلد شدددددتعس رإلده 

-04دفدددمر إلدددتةرجددسعرك ددسرإلد ددس   رمعدددمرر389تب دد  رإلسددد إلل رت ددرر دع  ددسرإلد ددسر ر

إلد عددددهلر إلد دددد  مرر2004 دددد ع بدرر10 رإلد  إلعددددفر1425مدضددددس رر27إلد دددد مخرعددددارر15

رإلد  ض  رعس   رإلدع  كس رك سرت ا:رر66/156سددر

  ل لألموال: ييع بم تبي
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رخادددسعرا تل تدد رإلد    فددس را ر    ددسرددددلر  ددمرإلداس دد ركف  ددسر سئدددهإل رلجدإلد دداركمدددضرل-

ت  تدددجرإلد  دددهمرو ددددرإلد شدددد  رد  دددةرإلد    فدددس را ردردددس ه راةر ددد  رد ددد ممرعدددار

 دددسمرإلمتفدددسبرإلد دت دددارإلس ددد  ارد دددارتفتدددمرد  دددسرادددت رإلد    فدددس ر ددد رإلقعدددأ ردددد رإلآل

  إلد س    اركاع  ج.ر

 ا دددددارإلدل    دددددارد     فدددددس را رد دددددهماسرا ردفس  دددددسرا رعرلخادددددسعرا رت  تدددددجرإلدشب عدددددا-

 رإلد  دددددنرع  ددددسرا رتدع  ددددسرا رإلدل دددد قرإلد  ع  ددددارك ددددسردددددلرإلدع ددددمرا  ددددسرددددد ر سئددددهإل

رلجدإلد ا.ر

عدددمر إلع ردددسبرإلد    فدددس را رت س ت دددسرا رإلسددد  هإلد سرددددلر  دددمرإلدشددد  رإلد دددسئمركدددتدةر-

رت    سركف  سرتشف ر سئهإل رلجدإلد ا.

ددددد رإلد دددددإلئمرإلد  دددددم ر ع ددددسرد ددددت رإلد ددددسر را رإلد  إلمدددد را رإلد شددددسمعارعددددارإلمتفددددسبراةر-

إلد ددد ددر  ددد رإلمتفسك دددسر دلس ددددارإلمتفسك دددسر إلد ردددس ه ر إلد لددددت ر  ددد ر ددددةر ترددد   جر

ر.ر1 لسهإلعرإلد ش م ركشف ج

 فوابد بصمة غيم  لوووية:  ذنلبعل: أخ

ت دد  راددت رإلد دت ددارعددارتسددداردددسرل إلراخددهرا رت  دد رإلد  ةددلرإلدع دد دارك ددااردبس ددد رر  

ا رو ددددردبس دددد ر ددد رمدتدددفرإلدم ددددرا ر  دددهر ددد مةرك إلسدددشارإلدم ددددرع إلئدددهرإلدع ددد ررا ر

إلد وإلتددددهإل را رإلد  سع ددددس را رإلد  ددددس   رتفدددد  راددددتإلرإلد  ةددددلرلدددددسردشدددددعسر    ددددسرا ر

ل  ركسددددهعلر رتفخدددترد دددجرع إلئدددهإلراةررتددددإلرك ددداارجوئ دددارا رع  دددارا رعدددس ردف ادددسركإ دددهإلمر

رر2عس م.

 الللو : ةماب  المرل  السديلة ممعال

كف ددددفسلرت دددددتمرجهتدددده رإلسدددد له  سرك  سسددددباردفسعلددددارإلدارددددسررر01-06جددددسعرإلد ددددس   ر    

ع دت دددارإلق ددددإلعرو ددددرإلد شدددد   ر ددده رإلد  ددددت ركسد    فدددس را رإلد  ددددت رإلدفدددس ب ر

ت  ددددارإلد ددددهإلتسر إلدد دددد  رإلد  ع  دددداركددددسد  ةلرإلدع دددد دارإلسج بددددار ددددد ةاارإلد  سرددددس ر
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جددددإلئمراخددد رعس دددمرتعددددنررإلده د ددار إلقخدددألركددسد وإل رتعدددسمضرإلد  دددسد  رلددد رجس ددد 

إلد    ددددارإلد س    دددارإلد وإلئدتددداردبدددهااسردف  دددسر ةا  دددسرك  سسدددباردفسعلدددارجددددإلئمرإلداردددسرر

عسقخادددسعر ل سعدددارسددد درإلدعهإلددددار  ددده رإلقكدددأغر ت ستدددارإلدشددد  رر إلد ب مددد  ر إلد بددددإلعر

 إلدضددددلستسرددددد رإل    ددددس ر إلد دا دددد ر إلد  هتددددهرد ضدددد لردبددددهاردددددمرت شدددددقرلد ددددجر رعددددار

   ار  رعددددارإلد  إل ددددهرإلقجدإلئ ددددار ادددد رإل  عددددهإل ر إلدددددتةرا ددددسمرلد ددددجرإلد  إل ددددهرإلد  ضدددد

رك  سسباردعسد اري سمرجدإلئمرإلدارسر.ر

 : 1ةميمة المشو  ف  صومتهل المر سدية /01ررر

رم   رإلد  ةلرإلسج بار د ةا رإلد  سرس رإلده د ا:ر        

ارعددد دددسركددد ا رامعددس رجدت دددارإلدد ددد  رإلد عد عدددار إلد ددار ددد رلد ر01-06إلتدد اارإلد دددس   ر

اردددد ر اددد رإلد دددس    رو ددددرا رإلد هتدددهراددد ر ددداارإلد دددس ارع ددداارإلد دددس ارعدددر25إلد دددسر ر

ادددت رإلد دت ددداراددد رإلد  ةدددلرإلدع ددد دارإلسج بدددار د ةدددلرإلد  سردددس رإلده د دددار إلد دددار

رعس رإلد س   رعهرتشدقرلد  س.

  ددددنرإلد  ةدددلرإلسج بدددار  ددد را دددج:ر"رعددد ردددد رتشدددم رد  ددد رتشددددتعارا رت ا دددتةر

 دددددهراج بدددددا رسددددد إلعرعدددددس ردعددددد  را رد   ددددد  ر عددددد ردددددد را رلرإلمةرا رعضدددددسئاردددددده رك

رت سمقر ة اار   د ارده رك هراج بارك سرعار دةرا ئارا رد سرار   د ا"ر

د ضددد لرا رد ةدددلرإلد  سردددس رإلده د دددارإلدع  د ددداراددد رعددد ردرددد  ه رر ددددارا ر ددد  ر

تددددف  ردددددجرد سرددددارددددد راددددتإلرإلد ب دددد ركسد  دددددنر  سكددددار   ددددس ر إلد أتددددارإل ددددجرإلخ  دددددر

ر رعارإل تاسع ا.إلد عدتاس رإلد إلمر

 : 2المشو  ف  القطلع ال لي /2

اعدددده رإل تاسع ددددار  دددد را رإلد شددددس رإلد ددددس ر دددددتةرععددددسلرعددددارإلد    ددددارإل ع  ددددسرتار     

    دددجرت ددد رتدددفم در شدددسمجرك ددد م ررع  دددا رع دددددمرإلدد ددد  رعدددارإلد شدددس رإلد ددددس ر
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 إلت ا ددمركدد ا رإلسمعددس رو دددرا رإلد دداارعدداراددت رإلد دت دداركددسع ركدده  ردع دد رعددتعدر

ر   را ج:ررإلد شد 

عددددارجدت ددددارر01-06"رعدددد ر دددد  ر"رو دددددرا رإلدمدددددضرإلدددددتةرتشدددددقرلد ددددجرإلد ددددس   ر

 رم ددد  رإلد  ةدددلرإلدع ددد دارتدددسرر  دددجرعدددارجدت دددارإلدلدددسل رك ضدددلرعس ددده رعسك دددارد  ف تددد

ر ت  خ رإلدمدضرعارارإلعر   را رإل د  س ر  جرد سرتشف رلخألركسد إلجبس .

 : 1اخ قت المم دالل ف  القطلع ال لي /3

 جددددددد رععدددددد رر41لددددددد راددددددت رإلد دت دددددداركدددددد  رإلد ددددددسر رر01-06تشدددددددقرإلد ددددددس   رر   

س رإل خددد أق ر إل  بددددرا رإلد دددس اراددد رعددد ر ددد  رتع دددهرلد دددجرلرإلم رع دددس رتدددسكلرد  شددد

ا دددد سعررإلد دددس را رتفددد  ر ددددسدأرع دددجر ت دددد  ركدددسخ أقرإلسددددد إللرا رإلس مإلقرإلد سد دددارا 

ر إل رع  اردسد ارك  سسباردوإل دارإلد شسم.

ر

 : 2ل ةميمة اإلخم /4

 رعدددارل رجدت دددارإلقخادددسعرجدت دددارعأسددد ف ارلدددد رتدددهرددددسر مسد دددسرإلسددد ع   سرإلد شدددد    

 رادددد رعدددس   رإلدع  كدددس رإلد وإلئددددة رإلد أتدددارر389 ددده رد سسدددبس ر  ددددةرعدددارإلد دددسر ر

إلد   دددد  ر    ددددسرعددددارإلد دددد إلررإلد ددددتع م رر387كدددد  رإلد ددددسر ررر388ع إل ددددهرإلقخاددددسعر

 إلعر    ددجرع ددارتردد مدقرج  ددلر  دد رتددهرسددتشبددفر  دد رد ل ددأ رإلد دد  ر إلد  ستددس ر

ارددددسررإلسععددددسلرإلد   دددد عاركف  ددددسرج ستددددارا رج لددددار كسد بع ددددارتردددد مدقرج  ددددلرجدددددإلئمرإلد

سر ر    دددجرت فددد رإلد ددد لرا دددجرتوتدددهرعدددارو ددددردل دددج ر سددد  سرإلدل ددددرإلددددتةر مررعدددارإلد ددد

رس إلعرد رجس  رإلدمدإلدارا ر   كارإلدلب .ر01-06د رإلد س   رر43

 ةميمة عدم اإلبقغ:  /5
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مسد ددسرجدت ددار دده رإلقكددأغرتع بدددراددارإلسخددد رجدت ددارعأسدد ف ارلددد رتددهردددس ر ل ر   

 رإلسدد ع  مرعدددارد سسدددبس ر هتدده ر عدددس رإلد شدددد رعددهر ددددنرادددت رإلد س دده رد دددترسددد رعدددس  

ارعفدددس ر   دددجرا رتشددد درع دددطرلدددد رإلد ددددإلئمرإلد   ددد  ر    دددسرعدددر1966إلدع  كدددس رسددد ار

غرجدت دددار ددده رإلقكدددأركدددسبردفسعلدددارإلداردددسر رت ضدددلرد دت دددار ددده رإلقكدددأغرمسد دددسرا 

ارعددددإلد عد عددددارعددددارعددددس   ردع  كددددس رتردددد مدقرعدددد رلتسدددددارلد  ددددسر سدددد  سر ا رإلد وإلتددددهر

ر    رإلد  دتمراددرو دردل  ر.

 : 1ةميمة البقغ الايد  /6

رددد  ارتعدددتدةرإلسدددددركسد ردددبارد دددت رإلد دت دددارعدددس رإلد شدددد رإلد وإلئددددةرتعدع دددسرتلدددمر    

سد رددد رصركعدده ر ع   ددس رعددارإلدا دد رإلد ددتب  ددصرإلدردد شس رإلد ضددسئ ارك دت ددارتع ددمرإلد ب دد

 رإلد رددددمرإلس لر  دددددةركع دددد إل رإل اس ددددار إلد عددددهةر  دددد رإلد دددد ةا  ر د سرددددس رإلده دددددا

 رددد رعددس   رإلدع  كدددس ر دددسرعددس ر  دد رإلد شددد رسدد  رإلق دددسمر145  دددةركدد  رإلد ددسر ر

رددد ر145رلددد را رإلدددبأغرإلدف ددهةرعدداركددسبرجدددإلئمرإلدارددسررت ددلرتلددمرمسئ ددارت دددتمرإلد ددسر 

 را رإلد دددسر رددددتع م رترددد مدقرج  دددلرإلد ددددإلئمرسددد إلعرإلد ددد را   كدددس رمسد دددسرعدددس   رإلدع

رإلد  ستس .

 : 2 عل ة نيم العدالة /7

د ددددجرعددددإ رد  دت ددددار دددد مت  رر44كدددد  رإلد ددددسر رر01-06د ددددهر دددد ر   ددددجرإلد ددددس   ر   

رإلد دا  ر إلد دو  را ر دضرا رد  را رإلد  هرك وتارو دردر ل ا.

 إلد ددددهنرادددد رت دددد راةرعددددس ردددددحر عركشدددد سر رإلدددددو مرا رإلد  ددددلركددددسقر عركسدشدددد سر را ر

ت ددهتمرإلسردددارعددارلجدددإلعردددجر دد اركفععددسلرد ددددارك  جدد راددتإلرإلد ددس   رد ضدد لرإلدا ددد ر

إلدخس  دددا:رإلد  هتدددهرا رإلد دو ددد ردعدع دددارسددد درإلد لدتدددس رإلد سمتددداركشدددف رإلسععدددسلرإلد  دددددار

عدددس   رإلدع  كدددس ر  ددد سر رإلددددو مرإلد عسعددد ررك  جددد رإلد دددس   رت دددرر  دددهرددددسرت خ  دددسرعدددا

    دددسرعدددتدةرل سعددددارسددد درإلد لددددةركسد  دتدددد  رت دددرراضدددسنرإلد  دتدددددرإلد    دددهةر دددد ر
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 دددد ر  دددد رإلددددددع ر  ددددهإلر ر  ردبدددددمرتو تددددهرإلد  ئدددداركسد  ددددسئفرإلد شددددد  ر إلدددددتةر

جدددددسعرر44 إلد ع  ددددددس رإلد ش  كدددددار إلد أتدددددار  ددددد رادددددت رإلدا دددددد رإلدخسدخددددداردددددد رإلد دددددسر ر

 ئدددارر  رسددد إلامرعفدددس ر  ددد رإلد شدددد ر ددده رإلدل ددددر تددددمردل ددد مر  ددد ردددد ةاارإلد 

إلد  ددددسلردا دددد وركسد   دددد  ر  دددد رمعدددد ر  ددددهإلرت ددددهتمر  ددددسئفر دع  دددددس رعددددارلمددددسمر

ردفسعلارجدإلئمرإلدارسرر إلد عستارد  س.

 : 1الجماب  الملنة بللةهو ، ال بما ، المبدةيع وال سليل /8

ةرلددددد رإلد  هتددددهركددددف  دددد رعدددد رددددد رت  ددددفرر45عددددارإلد ددددسر رر01-06د دددهر دددد رإلد ددددس   ر    

ررمدت ددددارعس ددددمرا رإلد دا دددد رضددددهرإلدشددددد  ر رإلد بدددددإلع رإلدضددددلستسر إلد ب مدددد  را راعددددددإل

ر سئ   مر ع رد ردجر  ارك م.

س ر عددس رعددهر دددنرت دددتمراددت رإلد عددسئلرعددارعددس   رإلدع  كددس رتلددمرا  ددسنرد   اددارعفدد

ددددد رإلستددددد رتدددددمراددددت رإلسععددددسلرت ددددلرتلددددمرمسئ ددددارإلد  دددددتمرإلد عددددد نرعددددارجدت ددددار

إلد ددداررإل   دددهإلعر  ددد رسدددأدارإلس ددد س  رمسد دددسرا  دددسرترددد مدقرج  دددلرإلسععدددسلإلد  هتدددهر 

كدددس را دددسم رلد  دددسرإلد دددسر ر  ددددةرد دإل دددس رإلد  رددد فرإلدعدددس رد   ددد  رعدددارعدددس   رإلدع  

ر إلد  إل   رإلد س ارو درا را سمرد رتد را  سرجدإلئمر إل رمب عارخس ا.

 : 2صللببلل  ام اإلبقغ عع تعلمض الم ةماب   خقل الموعف العموم  /9

ردددد ر8جدددسعرإلد شدددد ركرددد رإلد دددوإل ر ددد ر دددستفرإلد  ةدددلرإلدع ددد دارعدددار ددد رإلد دددسر رررررر

 اددد رضدددد م رلخبدددسمرسددد ش جرإلددئسسددد ارك عدددسمضرد دددسدلجرإلد س دددارر01-06إلد دددس   ر

ردددددلرإلد  دددد لارإلدعسدددددا ر متدددد ر  دددد رإلقخددددألرك ددددتإلرإل د ددددوإل ر   كددددارد  ددددب رإلداعدددد 

رد ددسر دعسع ر   ج.

 : 3تدق  الهدايل /10
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ددددد ردشددددد  رر38  دددد رت دددددتمرت  ددددارد ددددهإلتسركدددد  رإلد ددددسر رر01-06إلد ددددس   ر دددد ر   

إلد ددددس   ر رت دددددرامعس  ددددسرعددددارعبدددد لرإلد  ةددددلرإلدع دددد دارد هتددددارا راةردوتددددارو دددددر

سددددج ردرددد ل اردددد ر دددف  سرا رتددد  در  ددد رسددد درلجددددإلعرددددسرا ردعسد دددارددددسرد دددسر أعدددارك  

ر ت لفرإلد  دتمرد ه رإلد هتارعتدة.

د رتمرادددت رإلد  دددعس رمسد دددسرا رإلد شددد رعدددس رعددهرجدددل ددجرددد رإلد دددع رك ددسرعدددس رت دددررر

رد ر إل رإلد س   .رر25إلدد   رعار  رإلد سر ر

 دددددسرت دددددتمراددددت رإلد  دددددعس رل رددددد رعب دددد رإلد شددددهررا رت فدددد رإل  بددددسم رتشدددددنرعددددار

رإلد  دتمر س  سر ا رإلد سر رت  ر   :ر

 ددددسرل رإلد هتددددارا رإلد وتددددارو دددددرإلد ردددد ل ارددددد ر ددددف  سرا رتدددد  در  دددد رسدددد درلجدددددإلعرر  

رت دردسرا رإلقجدإلعر ك س إلرت ع ف.

  ر ل إلرادفددد رل بدددس را رادددت رإلد هتدددداردددد  ردددد ر دددف  سرا رتدددد  در  ددد رسددد درإلقجدددددإلعإل

ر ر  رت ض  ردسراارات رإلد هتار إلدف ا ارإلد ارت  درك س.ر

 : 1ال مويل ال م  لألا ا  الريلنية /11

درا ر دددارو دددل ردردددفدارإلد   تددد رإلد اددداردصتدددوإلبرإلدر سسددد اردردددفدارعددداروستدددارإلسا     

عدددد ردشددددد  رإلد ددددس   رجددددسعركع دددد إل ر رتعفدددد ردع دددد رإلد دت ددددا رمسد ددددسرا رإلد ددددس   رتعس

 ددد رادددت رإلد دت دددارك  ددد  رك   ضددد راتفدددس رإلد دددس   رإلدعضددد ةرإلد  ع دددفركدددسستوإلبر

عدددد  رإلد ددددسر رر1997دددددسمقر06ددددد مخرعددددارر09-97إلدر سسدددد ارإلد ددددسرمركددددسسددرمعددددمر

رد  إلمررإلد دددارت فددد  رد ددددسد دددجر  ددد را رت  تددد ر شدددسمرإلدلدددوبرإلدر سسدددارتفددد  ركدددسر42

رتفتا:ر

رإل  دإلعس را ضسئج.-

رإلد بس ر إلد  ستسر إلد بد س .-

                                                             
، بمقتضى أحكام القانون العضوي المتعلق باألحزاب 1997مارس  06، مؤرخ في  09-97باألمر رقم  - 1

 السياسية.
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رإلدعسئهإل رإلد دتبشارك شسمج.-

رإلد رس هإل رإلد ل   ارإلد ارت هد سرإلده دا.-

ر  ددد را دددجرت فددد رسةرتدددوبرس سسدددارا رت   ددد رإلد بدددس ر إلد  دددستسر29 رتددد  رإلد دددسر ر

 تدرإلد ف دددلركسدهإلخ  دددار إلد بد دددس ردددد رد دددهمر م دددار  ددد را رت ددددورك دددسرلدددد رإلدددد 

برا رت  تدددد رإلستددددوإل تبدددد  رد ددددهماسر ا ددددلسكجرا رمب ع  ددددسر ع    ددددسر ت فدددد رإلد دددد لر

رإلدر سس ارت ل  جرإلده دار ت ف را رت  لرد رإل   دإلعس ر إلد بس ر و داس.

 : 1ال صميب الالذ  بللمم دالل /12

 رل رإلد  دددددت ركسد    فددددس رإلد ددددوإل رمتبددددارإلد شددددد ر  دددد رإلد  ةددددلرإلدع دددد دا رددددد     

اددددار إلد وإلدددددسردتإلتددددجر ل  ددددسرعددددإجدإلعرت فدددد رددددد رخأدددددجرتاع دددد رعس دددده رعس    ددددارجهتدددده ر

رجدت ددددارإلق دددددإلعرو دددددرإلد شددددد  ر ادددد رد فددددس  و رإلددعسكددددار  دددد رإلد دت ددددارإلد ددددتع م 

 إلرددددسرل دددسر جددد ررعدددس   ارا دددأ  رعدددأرت فددد رد دت دددارإلق ددددإلعرو ددددرإلد شدددد  را رتفددد  رد

    ددداردددد رإلد ست دددارإلد سددددمرتددد مرإلد  ددددت ركسد    فدددس  ر اددد رعدددارإلدل   دددارادددددردل ددد رر

 ر  دددددةرل رم إلررجدددددإلئمرإلدارددددسررت دددده  رإلد  ددددسخرإلسدخدددد رد  شددددسمرعددددارو ددددسبردخدددد راددددت

 سرإلآلد ددددس رإلد س    ددددا رو دددددرا ددددجرددددد رإلد أتددددارا ر  دددد إل رإلد ددددسر رت  ددددسع ر دضدددد   

ارعدددددرلددددد رجدت ددددارإلد  دددددت رإلدفددددس بركسد    فددددس  رد شدددد در سدددد  سر ا رإلدع دددد إل رتشدددد 

علددددد  رإلد دددددسر رلدددددد ر ددددده رإلد  ددددددت ركسد    دددددة رإلد  ددددددت رو ددددددرإلدفسدددددد  را رو ددددددر

إلد ددددل  را رإلد ددددسمالرا رإلقر عر  ددددهإلرك ع  دددددس رخسمئددددار تضدددد لرا رخدددددقر  ددددهإلر

دبددددهعرإلإل د وإلددددس رإلد دددارتادضددد سرإلد ددددس    ر تددد مرإلع ردددسبرإلد  دددددت ركسد    فدددس ر  دددهر

سمت رتدددد هددددارا ر  دددهركهإلتدددارإلدع ددده رإل    سك دددار  ددددةرخدددألرإلدشددد درإلددددتةرتع ددد رعدددارإل

رت    رإلد  ةلرإلدع  دارعار ة ا جرا ركهإلتار  هتجرإل    سك ا.

 : 2اإليما  غيم المةموع /13
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ر ددددجل رإلق دددددإلعرو دددددرإلد شددددد  ردردددد  هرددددد ردا دددد  رإلق دددددإلعركددددأرسددددب رإلدددددتةرتهإل د   

  دددد را ددددجرعدددد رر01-06ددددد رعددددس   رر37د ددددسر رإلد شدددددتعس رإلد ه  ددددا ر عددددهر دددد ر   ددددجرإل

 رد ةدددلر  ددد دار رت ف دددجرت دددهتمرتبدتددددردع ددد لرد وتدددسر رإلد ع بدددد رإلد دددارمددددا ر  ددد

  ددد رر د دددجرإلد سد دددارد سم دددارك هإلخ دددجرإلد شدددد  ا ر عدددس رإلد دددس   رعدددهرتشددددقرعدددارإلس ل

بدتدادددسر إلد دددار رت ف دددجرترإلدوتدددسر رإلد دددار  ددددإلر  ددد رإلدتددددارإلد سد دددارد   ةدددلرإلدع ددد دا

ردلررخ جرإلد شد  .رد سم ا

 ةهو  الجهلل البيمو ماط  الساوم الممع اللللث :

 دددددد رتددددددتبطرإلدع إلدددددد رإلدر سسددددد اركسدع إلدددددد رإلقرإلمتدددددار تعدددددهرلتددددده رإلسسدددددبسبرإلد بس   

 شدددف ار سددد ع سلرةدددساد رإلداردددسرر إل  شدددسم رعدددارإلد وإلئدددد رادددت رإلدع إلدددد رادددارك خسكدددارإلد

لرإلد ددددارتعددددس ارد  ددددسرإلد  ددددس رإلدب د عدإلمددددارإلدلفدددد دار تعشددددارإلد   دددددرإلدعددددس رد  إلعدددد

راتإلرإلد إلعلرع  سرت ا:رإلس د ةرإلدتةرتعس ارد جر ت ف رتش   راكد ردعسدمر

 أ/ عدى مر و  اج  األةه   اإل امية الساومية: 

ت   ددددورإلقرإلم رإلد وإلئدتددددارد ددددترإل سدددد  ألرك ضدددد مراج وت ددددسركرددددب رإلددددده مرإلدددددتةر    

رإلم رعدددار    ددارإلدب دددسعر رإلد    دداردددد رج ددار دددد رج دداراخدددد رتدجددلر ددددةرلدددد ردعب ددجرإلق

ت سدددد لرإلقرإلم رد   تددددلر  إلئددددهرمب عددددارإلده دددددارإلد وإلئدتددددارعه دددددارمتع ددددار   ددددمر  دددد ر

إلددد اطر  دد رإلد دد ةا  رعددار ددف رددتبددس رد ددسرمدددوراسددئ ارعخ ددد رتدد لرإلد عددست درإلد ددار

عدددس رتددد مرإلد  ة دددلردددد رخأد دددسر خس ددداردددد رإلد ددد ةا  ر  ةرإلد فددد ت رإلد لددده رر و ددددر

ر1إلد  ا   رد   س.

ل رإلد م ددددإل رإلدب سئ دددارإلد دددارتددده مرعدددارإلد    دددلركشدددف رسددددتلرددددمرت إلعب دددسرتشددد مرعدددار

د ددد إل   رد دددسراتددده رخدددأ ر  ددد ردرددد   رإلد  سعددد راةرا رإلد    ددددارإلد س    دددارإلقرإلمتدددارإل

 ددده رت هتدددهرإلد  سعددد ررا ك  دددمرجسدددده رر  رتشددد مرت إلعددد رادددت رإلد م ددددإل رإلدب سئ دددا رع دددسر

إلد      ددداردددددحرإلمإل رإلدع  د ددددارتلهتدددهإلرت فدددد رددددد رت هتدددهرإلد رددددئ د س ر ت  دددد مرإلدع دددد ر

قرإلم رإلد وإلئدتددددارتا  ددددهرد ددددس   رتلددددهرركشددددف ر  أ ددددارد ددددسرجعدددد رإلدددددبع رتددددد را رإل
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د سد ددددسرإلدهإلئ ددددارك ضدددد و ر إلد ددددس رت ع  ددددسرعددددارد ددددف ر دددد رإلد ددددف تأ ر إلدددددهخ لرعددددار

رد ساس رعار  هرإلد عهرتارإلدر سس ار إلد  سك ا.

    ددددجرت ددددد رإلسج ددددو رإلقرإلمتددددداروسمعدددددارعدددداردشدددددف ارإلدب د عدإلم ددددارإلدرددددد ب ارسددددد إلعر

د ل ددددددا ر ك ددددددتإلرإلد ددددددهررسدددددد  رإلسج دددددو رإلد دعوتددددددارا رإلقرإلمإل ر  دددددد رإلد ردددددد   رإل

إلد  دتددددرإلسخ ددددرإلددددتةرا هتدددجرل دددأورا سعددد رإلده ددددار د دددس رإلده ددددارا رإلقرإلم رإلدب هتدددار

 رتددددوإللرت     ددددسرإلقرإلمةرت ضددددلرد ددددساد رإلدب د عدإلم ددددارإلد ددددارسددددسا مرعددددارتاشددددار

ر.1إلسددإلضرإلدر ب ارع ج

 األ ا :  و  / عدى مر 

 ل  دددس ررددعوتدددار دددهته رعدددارإلت دددس رإلد ددددإلم رتدددوإللرإلقرإلم رإلد وإلئدتدددارتعدددس اردددد ر    

 رإلدع ددددد  رعدددددسد  إلم رإلد ددددد  رتعددددد رر  ددددد رت دددددس  رإلقرإلم رإلد ل  دددددار إل ت دددددسلردبس دددددد

 دددداركددددسقرإلم رإلد دعوتددددارعددددارإلدعس دددد ارد ضددددسعرتسج ددددجركعددددهرا را ددددبلمرإلقرإلم رإلد ل 

ر سجو ركرب رإلقخ أ  رإلد ارتعس ارد  س.

ه رت   دددددوركشددددد لرإلقجددددددإلعإل ر تددددددتبطرت دددددةرإلد دعوتددددداركب د عدإلم ددددداردف ادددددار  إلئددددد

 إلددددد ت  رإلقرإلمةر إلد   دددهركلدع دددارإلد ددد إل   رادددتإلردددد رج دددار دددد رج ددداراخدددد ر رتدددوإللر

إلقرإلم رإلد ل  ددددددارتردددددد شدر    ددددددسرد ددددددسادرخدددددددقرإلد ددددددس   ر تلدتددددددلرإلقجدددددددإلعإل ر

 تشب   ددددس.ر    ددددجرإلع  دددده ر دددداارإلد  إلمتددددار إلد دددددبرددددد رإلد دددد إلم رإلدددددتةرت خ ددددجرددددد ر

ر.2د سراع هاسر  ارإلد  إلم خألرإلد  س رإلقرإلمتارد ه دار

  / عدى مر و  الموعميع: 

ل رس سسدددس رإلد  ة دددلرعدددهرة دددمرعدددارإلدرددد  إل رإلد دددارت دددمرإل سددد  ألرد  برددداردددد رر   

إلد دددس   رإلداد ردددار ددددسرتعدددسبر  ددد رادددت رإلدر سسدددارا  دددسر رتل دددفرإلدفادددسع رعدددارإلد  ة دددل ر

لرعسدشدددد سر ر رتعفدددد رددددد اأ رإلد  ةددددلر تددددسر ر دددد رإل    ددددسرر  دددد رإلد لسكددددس رخددددأ
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إلد ردددسك اركردددب رو دددسبرد  ددداردشددددعار  ددد ر    دددارإلد  ة دددلر ددددلرادددتإلرعدددإ رإلدر سسدددار

رات ر  إلدمرت   هإلرلد رت د سراتإل.

 ردلدددهر رإلسجددد ر  دددهرإلد  ة دددلركددده ردددد ر  ددد ررو ددددر دددرإلم ردع ددد رر ع دددسرا رد ددد عرإلق

دعسد دددارعدددهرسدددسامرإلدلدددهر راةررإلئ دددارخدددألرإلدعشددددتارإلسخ دددد رعشدت دددار د  دددس رإلد دددهر

رر.1دد   إلدع  رإلقرإلمةر ت  لرإلقرإلم ر سب رعارإل  شسمرعارتدرةرإل

 تبددددد رضدددددعلرإلقرإلم رددددد رخدددددألرسددددد عرتعسددددد رإلد  ةدددددلردددددلرإلد ددددد إل   ر إلد ددددد إلئ ر

 إلقجدددددإلعإل ر إلد ددددفخدرو دددددرإلد بدددددمر دددد رسددددس س رإلدع دددد ر عددددهر دددد  راددددتإلرإلد  ةددددلر

رإلدعسرةر إلد رئ د  رإلدفبسم راتإلردسرجع رإلدبسبردا  تسردارسررإلقرإلم .

  / عدى مر و  الم لبة اإل امية: 

 ددددتإلردة ددددمراسددددسد  رإلددعسكددددارإلقرإلمتددددار د عددددمرم تدددد رت   هتدددداردع دددده رإلقجدددددإلعإل رر   

 دعسكدددارد دعدددمرإلقرإلم رإلد وإلئدتدددارد دددسادرإل  لدإلعدددس ر كدددد  رإلداردددسر رع دددهرسدددسرر  دددس ر

عددددسئمر  دددد راسددددسقرددإلعبددددارإلد ردددد  درا ردددددسرتعدددددنرك شسك ددددارإلد شددددد   ار ادددد ر  ددددس ر

سكددار لتددهإل را ئددارد دعر1995مر  ددو ردفدد رموددمرل ددأوراددتإلرإلد  ددس رسدد ارت   ددهةرإل بدد

ر إلددددتةرادمددد ر1996ددددسمقرر23إلد سمج دددار  ددد رإلقرإلم رتددده  ر سددد طرإلد    متدددارعدددار

مددد رددددس رتم دددد خدإل رل را ر  دددس جرإلددعسكدددارإلدهإلخ  دددار إلد سمج دددارة دددمر هت دددارإلداعسد دددارا

رإلدارسررعارإلد  س رإلقرإلمة.

ر

 ددددس رإلد  دددد ارعددددهرار رلددددد رتاشددددارإلدارددددسرركدددد  رج  ددددلر    ددددجرل رو ددددسبرمعسكددددارإلد 

ر.2إلدتت رت سمس  رإلددعسكارإلدهإلخ  ارا رإلددعسكارإلد سمج ارعإلد  ةا  رس إل

ر

ر
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 خلتمة المصل األول 

كعدددددهرعددددد رإلددددددتةرعدددددهد س ردددددد رتعدددددسمتلرد اردددددسررك ددددد م ر سددددددار إلداردددددسررإلقرإلمةر    

  ددد رإلد ا ددد  رإلد    دددهةرد اردددسررك ددد م رخس دددار  دددهرا راو ب دددارإلدا  دددسعر  دددهامرت ا ددد  ر

إلقخددد أق راةرسددد عرإلسددد  هإل ررإلقرإلمةرت دددررت دعدددور  دددا مر  ددد رجددددإلئمرإلدد ددد  ر 

إلدردد شارإلدعسددددار ادددمركدددتدةراا  ددد إلرإلدعهتدددهردددد رإلد ددد مرإلد هتددده رد اردددسرردخددد رإلد لرددد ك ار

 إلد أ ددددد ركسد دددددا س رإلدع  د دددددار إلد ددددددك رد  دددددس ر عدددددتإلرتب ددددد  رإلسدددددد إللر لخادددددسعر

 و دادددسردددد رإلد ددد مرإلد دددار  دددمر    دددسرإلتاسع دددارإلسددددمرإلد  لددده ررإلدعسئدددهإل رإلقجدإلد دددا

ر1د فسعلارإلدارسر.
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ركعددد رإلد عدتادددس رت  ددد رإلداردددسررعدددارإلد شدددس رإلد دددس ر تدعدددورع دددطرا ع دددسر شددد در  ددد ر

 رت دددمر  دد رإلدارددسررعدددارإلد شددس رإلدعدددس  رعددارتددد  را رإلدفخ دددردددد رإلد  ددسمتدرتشددد در  دد را

دتبشدددس رد شدددس رإلدعدددس رع دددسرا   دددسردإلداردددسررعدددارإلد دددس رإلد دددس رتاددد قركفخ ددددرإلداردددسررعدددارإل

عس رإلمتبسمدددسر    ددددسر  ددددةرا راو دددد رإلد شدددسمتلرإلد ددددارترددد ا هرد  ددددسرإلد  سردددس ر إلدشددددد

 إلد س ارتف  ركعهرد إلع ارإلده لر    س.

 

 

ر

ر

ر

ر

 المصل الللو : الجهو  الوط ية لمالفسة المرل 

  1المبسث األول: الجهو  ال ةميعية والق لبية

ارد فسعلدددارإلداردددسرر  ددد ردرددد   رإلده ددددارإلد وإلئدتدددت ضددد  رإلقمدددسمرإلد شددددتعار -

 رعددددارلت ددددسررإلد شدددددتعس رإلدأ دددددارد فسعلددددارإلدارددددسرر ت   ل ددددسر عددددفرإلد شدددد مإل

إلد ددددارتلدددده رعددددارإلد    ددددلر تددددهإلممرت دددددتمرإلسععددددسلرإلد ددددارتددددهخ رعددددارلمددددسمر

دفسعلددددارإلدارددددسرر    ددددارإلد شدددد مرإل ع  ددددسرةر  تددددسر رمدددددقرإلد لستدددد ر إلدمدددد ر

ع دددفردلهتخدددارعدددار    دددس رإلداردددسررخس دددارددددسرت  إلسددد ع سلر سدددسئ رإلد ف  د ج دددسرإل

 ك ل ت رإلسد إللر  سئهإل رإلد دإلئمرإلد    اركسدارسر.

 تدددسر رت سددد لرإلقجددددإلعإل رإلد س    دددارد أت دددارإلد  ددددد  ر خس ددداردددد رخدددألر -

ت سدددددد لر  دددددد رإلدضددددددبش ارإلد ضددددددسئ ارعدددددداردددددددسرت دددددد رإلق سكددددددارإلد ضددددددسئ ا ر
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 إلعدددفرددددلرإلت ددددإل ر إلد ل   دددس ر إلد دع دددور  ددد ريد دددس رإلق بدددس رإلد  دددسئارك دددسرت 

 ت  قرإلق رس ر إلدلدتس رإلدعسداردصعدإلر.

 ضدددددلرلسددددد دإلت   ارعضدددددسئ ارد فسعلدددددارإلداردددددسررإلقرإلمةردددددد رخدددددألرإلد  دددددس ر -

جركسدددده مإل رإلد ف ت  دددارد  ضدددس ركدددإكدإل رتشددد مرإلد ددددإلئمر  ددد مرإلداردددسرر مكشددد

كددددسد دإلئمرإلسخددددد رعسد دت ددددارإلد    ددددار دفسعلددددارت  تدددد رإلقماددددسبر وردددد  ر

 إلسد إلل.

ددد رلخس ددارعددارإلدضددبش ارإلد ضددسئ ار ت سدد لر شددسم سرإلقجدإلئددارك ددسرتدد رةررلت ددسررعدددق

خ  دددسمرإلد فسدددد رددددلرإلد سدددسئ رإلد  جددد ر رتسد دددسرخس دددارإل   دددسررإلدفادددسعإل رإلدع   دددارعدددارإل

 .إلد  إلمررإلدبشدتارإلد    ارك شس رإلسد رإلد م ار إلدشدمارإلد ضسئ ا

 ردمإل ر اسددددل رإلدارددددسرردشددددف ار ددددهته رإلد ع  ددددهرت ددددهإلخ راسددددبسك سر ةد ع ددددسر دبدددد    

 فسد دددارإلسدد  دإلماسر ر إلد ددسر د  إلج ددداراددت رإلد شددف ارت ش ددد رددد رإلده دددارج ددد ررعخ اددارد

سك دددار   دددار    دددسد ار)رس سسددد ا رلرإلمتدددا رإلج  س  دددا ر عسئ دددا ر  سع دددا رإلع  دددسرتا ر دددمرعس 

رعاريخدرإلد شسن(ر.  ع  هرعار دةر   رج  ارد رإلد   ررس تعداسرعسآلتا:ر

  مر و  اإل ام المطدب األول:  صقالل عدى 

دعدددد رت ددددمردشددددف ارإلدارددددسررعددددارإلسج ددددو رإلقرإلمتددددارإلد وإلئدتددددا ر د ددددسمدرتشددددعب سر    

 تاسع  دددسرترددد ه ارتاع ددد ريد دددس رد لس دددد رإلد دددساد ر عدددفرلسددد دإلت   ار دددسد ار إلضدددلار

د فسد دددداركع دددده رإلد دددده  ر ددددد  رلجدددددإلعإل رةدع ددددارعسئ ددددار  دددد رإلد م  دددددرإلدشددددف ار دددد ر

عددددارإلد وإلئدددددرسجدددد ررمدتددددفردعسد دددداراسددددبسبر   إلددددد رإلد ددددفخدر عرددددسرراج ددددو رإلقرإلم 

إلد  دد لرلددد رتد دد هرع سرت ددسر ك ددسعر سددد ر  ددارإلد دد إلم   رعددف لر  دد رت بمددارإلسخددتركددجر

عبدد رإلدشددد  رعددارس سسدددارإلق ددأتس رادد رت  ئددارإلد  دددسخرإلد أئددمرد شب ددفرإلق دددأتس  ر

ل ددددسر رإلد  دددددرعددددارك ددددسعر ارإلعرإلد  ددددس رإلقرإلمةرت دددد رت إلعدددد رإلسددددددرإلدددددتةرتردددد  و ر
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ج  س  دددار إلدر سسددد ار إلدخ سع دددا ر دددمرإلدبدددهعرعدددار ضدددلريد دددس رإلد لددد   رإل ع  دددسرتار إل 

ررر:ر1ععسدارت ع فركسد    مر إلد ر  در ت  خ رع  سرت ا

 : 2أوي: اآلليلل الم عدقة بلل  هي 

كددددسد  ا لردددددد رتددددده رإلد دعوتددددداردددددد رخدددددألردشدددددسمعارإلد  س دددددس رإلد ل  دددددارعدددددارر     

إلد  ششدددددس رإلد    تدددددا رت دددددررت   ددددددرر مرإلدرددددد شارإلد دعوتدددددار  ددددد رددإلعبددددداردددددده ر

ت إلعددددفرت ددددةرإلد  ششددددس ردددددلرإلدر سسددددارإلد رددددشد رددددد رمدددددنرإلده دددددار د سكعددددارددددده ر

رتل  فرإلساهإلنرإلد  ش ر .

 : 3يلويل: اآلليلل الم عدقة بلل رييمرر

شددددتارترددد  در تخ ددد  رإلد ددد إلمررإلدبشددددتاردددد رخدددألرتلهتدددهرإلت  سجدددس ردددد ردددد إلمرركررررر

طر ع ددددسرد  ش بددددس رإلدع دددد ر إلدبلددددرر إلسدددد  شسبرإلد دددد ةا  رإلسعخدددددرعاددددسع ر جهتددددار مكدددد

رتا.ررإلدبشدإلد دع اركسدفاسع ر تاع  ر  س رإلسج مرد رخألرإلد ر  درإلدع أ ارد   إلم

دإلررإلد عسدددددد ركدددددد  رإلدلف دددددددار إلسعددددددإلسددددد  هإل رإلقرإلم رإل دف د   ددددددارد ردددددد   ر تبردددددد طر

 إلد  سردددس ر ترددد   رت ددد لرإلد ددد إلم ر  ددد رإلد هددددار ت اددد  رع ا  دددس رضددد  رلمدددسمر

در ر تع بددد   ددارع دددارتددد رةركسد  ستدددارلددد رلرإلم رم ددد ه رعسئ دددار  ددد رإلدشدداسع ارعدددارإلد عسدددد

عددد رعددد رإلدلف ددددارإل دف د   دددارتسد دددسردددد ركددد  رإلد سدددسئ رإلد  شددد م رد فسعلدددارإلداردددسرر د

رإلخدددد ررتشبدددلرارإلعرإلدلف ددددارإل دف د   دددارت ددد جركدددسد  ا لردددد رإلداردددسررإلد   دددوإل رإلد دددا

رإلقرإلم .

   ددددد رإلدلف ددددددارا رتددددد عدرإلد ع  ددددددس ر ترددددد  رإلدل ددددد لر    دددددسرت ددددد ر رتضددددد لر

إلد ددد إلم   راو ددد را عدددست مرعدددارمددد إلك درإلدب دددهتس ر إلد ر شدددا س ر ددإلعدددورإلدبدتدددهر ت ددد ر

ر     رإلدد   .

                                                             
بومدين طامشة، الحكم الراشد ومشكلة بناء القدرات المحلية في الجزائر، منتدى التواصل  - 1

-http//etuiatssetif.3arabiyate.net/t1759لإلطالع اكثر الموقع التالي:  12/04/2011القانوني،
topic10/04/2013 a 09.45 h 

، 2009، لبنان، 1ركة المطبوعات للتوزيع والنشر، طعبد هللا عبد الكريم عبد هلل، الحوكمة واإلدارة الرشيدة، ش- 2
 .116ص

 .116عبد هللا عبد الكريم عبد هلل، نفس المرجع، ص - 3
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 : 1يلللل:  صقالل   امية

قرإلم رمتدددداراددددارعدددد رإلدع   ددددس رإلد سرعددددارلددددد رل ددددهإلرراج ددددو رإلقرإلإلق ددددأتس رإلل رررررر

إلرإلمةراددددك ددسرعددار دددةرإلسعدددإلرر إلد سددسئ رل ددهإلرإلر    ددسرت عدد رتل  ددفرر مرإلد  ددس رإلقر

جهاااو  تداااك الد  ئدددارإلسددددمرإلد  لددده ركف دددج:ر"رد ف دددسر إلع  دددسرتس ر عدددهرجدددسعرعدددارتعدتدددلر

هااالل تةيااامال فااا  اااال ماااع سيلاااال الجاإل امياااة المبذولاااة ال ااا  يااا   تصاااميمهل ألاااادا  

البيمو ماطااااا  واإلةاااااما ال الم بعاااااة فيهااااال، وفااااا  اتجلسااااالل ونااااادوايلل العااااالمديع 

واإل اميااااايع المع يااااايع يهااااادف  لاااااى تسرااااايع المعللياااااة ال  هيمياااااة وتسقياااااق أساااااداف 

 ال  مية الوط ية . 

إلد شددد م رإلس دددد ر  ددد رمدتدددفردفسعلدددارإلداردددسرركسدلسجدددارلدددد رلتدددهإل رتم  ددددإل ر تبدددهار

تدددددار ل ددددددأت اررإلخ  ددددددارعدددددارعشس ددددددس رإلد هدددددددارإلدعسددددددار  دددددد را رتفخددددددتراددددددت رلرإلم

إلق دددأتس ركعددد  رإل   بدددسمر دددهرإلردددد رإلدع إلدددد رك دددسرت ف  دددسردددد رإلد عسدددد ركشدددف رععدددسلر

ر2دلرإلدارسرر اا:

 إلخ  سمرإلد سئ   ر   رإلد ة اارإلدعسدا. -1

  ج ررتفم درد سس . -2

 إلد همت ر إلد ف ت . -3

 س رإلدلف دا.ل سر رإلد  درعارا ضس رإلدعسد   رعارإلد ش -4

 إل   سررس سسارإلد ه تدرإلد ة اار"رإلدلدعارإلده متارد   ةا  ".ر -5

 تلر  رإلسرإلع. -6

 إل ا  س رك  س رت  تمرإلسرإلع. -7

 تاع  رإلد  سمسس رإلسخأع ا. -8

 المطدب الللو : الهي لل الوط ية لمالفسة المرل 

ر ا:ر دعمرإلد وإلئدرل شسعرامكعارا ئس رد فسعلارإلدارسررس تعداسرع  سرتر   

                                                             
 .55، ص2011زيتوني سمية، آليات مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة ليسانس في العلوم القانونية واإلدارية،  - 1
 .56زيتوني سمية، نفس المرجع، ص - 2
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 :  CC 1أوي: مجد  المسلنبة

 ر ت  خدددد رد   ددددجرعددددار1976د ددددهراسدددد رد  دددد رإلد لسسددددبارك  جدددد ررسدددد  مر     

ددإلعبدددارعدددد رإلدع   ددددس رإلد سد ددددارد ه دددددار عددددهرتدددمرتفسدددد  راددددت رإلد  ئددددارد ددددهإل  سر ددددس ر

:"رت سدددددد رد  دددددد رتف ددددددلر1989ددددددد ررسدددددد  مرر160 ر   ددددددمرإلد ددددددسر ر1980

 ر تعدددهر2 إلد دإلعدددفرإلدع  د دددا"رس رإلقع    ددداكسددعسكدددار  ددد رادددد إللرإلده ددددار إلد  س ددد

د  دد رإلد لسسددبارت دتدددإلرسدد  تسر ددمرتدععددجرلددد رمئدد  رإلد    متددار تلددهررإلد ددس   ر

ر17/07/1995إلد ددددد مخرعدددددارر95-20ت  ددددد مرد  ددددد رإلد لسسدددددبار ت ددددد لرإلسدددددددر

د   ددد رإلد لسسدددبارإلد وإلئددددةرإلخ  س دددسر دددسدأرد دإلعبدددارعددد رإلسدددد إللرإلدع  د دددار

 رع دددسرت دددد لردددددجرد  دددسرعس ددددمرإلد ضدددع ارإلد س    ددددارد ردددد دت سرا رإلد رددد ا هت رد  ددددس

سددد شارمعسكدددار ت  ددد مر    دددارإلد رددد  در  ددد ر دددع هرإلداعسد دددار رإلد  س دددار إل ع  دددسرر

رعارت ا ترإلد  وإل  ارر  رلكهإلعرماتجرعارإلد ا س رإلدع  د ا.ر

 : 3يلويل: الممصد الوط   لمما بة المشو      

ةر اددد ر دددس ارا ئدددارتف د دددار ضددددعمرد فسعلدددارإلداردددسررك  جددد رإلد دسددد  رإلدددددت         

 رك ددددهنرإلد رددددسا ارعددددارلضدددداسعر1966ج ت  ددددارر2جرإلددددددئ  رت دددد  ر م إللرعددددار ضددددع

 ددددارإلدشدددداسع ار  دددد رإلدل ددددس رإل ع  ددددسرتار إلقجدددددإلعإل رإلدع  د ددددارددددد ر ست ددددار ددددد ر ست

س راخددد رإلد عستددداردددد رإلدد ددد  ر د سمسددد  س ر ةددد ر  ددد رإلد د دددهرعدددارإلد ادددسعرلدددد را رعددد

 شدددسعرلعبدددسددومردددد رر 2002ددددسةرر12إلدددددئ  ر بدددهرإلدعوتدددورك تا   ددداركل دددجر  سئ دددسرتددد  ر

رد ا شددد اإلاددت رإلد  ئددس رل را  دددسردددمرت عددد رر مإلرععددس رعدداردلسمكدددارإلدارددسررت دددررتل دددمر

ارلدددد رإلدعسددددارد  سد دددارلدددد را ئدددارد  دددا ارإلدلردددسكس رإلدر سسددد ار تلددد لرد  ددد رإلد لسسدددب

را ف ركه  رم و.رر

 يلللل: لج ة  صقا سيلال وم نرلل الدولة: رر
                                                             

غزيل، الفزاي فاطيمة، مكافحة الفساد السياسي وإشكالية الحكم الراشد في الجزائر، مذكرة ليسانس، قسم مهداوي  - 1
 .77-76، ص2011-2010العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، 

ات الجامعية، الجزائر، بواكر إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ اإلستقالل، ديوان المطبوع - 2
 .41، ص1994

، 41، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة ولوقاية منها، الجريدة الرسمية، العدد 33-96المرسوم رقم  - 3
26/07/1996 . 
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 ر2000 ددددد ع بدرر22ك دددددسمت رر372-20معدددددمررددددددلر ددددده مرإلد دسددددد  رإلددئسسدددددا      

سرإلددددتةرت ضددد  رلتدددهإل رد  دددارل دددأورا سعددد رإلده ددددار د سد دددس ركل دددررت دددداقراادددهإلع 

ر  دددد ررمإلسددددارسددددب رتاع دددد ر  ددددس رتردددد  در د سكعددددارإلد شددددسمتلرك   تددددلرجهتددددهرد ردددد شس 

رارج إل ددد إلدع  د دددار ر دددمر  دددس رإلدأددعوتدددار عدددهرتدددمرتف  دددلرإلد   دددارك ل  ددد ر ت  ددد مرعسعددد

ر دار س داسر إلع دإلورإلق أتس رإلد سد ا:رت   مرإلده

ررمإلسدددددارد دددددس رإلقرإلمإل رإلد دعوتدددددارد ه ددددددار ا سع  دددددسر سددددد داسر رمإلسدددددارإلد  إل ددددد -

رإلد  ع  ارك    مر أت س رإلد  س س رإلقع    ار إلقرإلم رإلد ل  ا

ل ددددسر ر دددد سوارإلد دددد إل   رإلسسسسدددد ارإلد س دددداركددددف  إل رإلده دددددار رمإلسدددداري سماددددسر ع ددددسر-

ر.1دت سدح أتس رإلد ارت  

 مابعل: الهي ة الوط ية لدو لية مع المرل  اإل ام :  

 : 2ال ةأ  /01      

ا ئددداررل رإلتردددس رمععدددارإلداردددسررعدددارإلدددد م رار ركسده ددددار  ددد رإلد اف ددددرد  دددسرعدددارل شدددسع

ر م  ارد  عستارد رإلدارسرر دفسعل ج.

ر2006 ددددد ع بدرر22إلد دددد مخرعددددارر413-06ا شددددف راددددت رإلد  ئددددارك   ضدددد رإلد دسدددد  ر

ررإلد شدددددد رعدددددارإلدبدددددسبرإلدخسددددددرردددددد رإلد دددددس   رإلد  ع دددددفركسد عستددددداردددددد رإلداردددددسر ا مرادددددس

سلر دفسعل دددج رت ددددررا شدددف راددددت رإلد  ئددددارع دددهرت ا ددددترإلقسدددد دإلت   ارإلد م  دددارعددددارد دددد

رددد   اردكف  دددسرسددد شارلرإلمتدددارر01-06دددد رإلد دددس   رر18دفسعلدددارإلداردددسرر  دع  دددسرإلد دددسر ر

د ر رإلد دددسر ر ضدددلرإلد شدددت   دددلركسدش  ددد ارإلد ع  تدددار إل سددد  ألرإلد دددسدارك  جددد رادددت

 رددددداددددت رإلد  ئددددارددددده رمئدددد  رإلد    متددددارل رإل ددددجرتددددمرتعددددهت رإلد ددددسر رك  جدددد رإلع دددددإلور

رد  دد رإلدلف دددارك ضددلرا ئددارددده ر  إلم رإلدعددهلر اددت ردفددارت ضددلرت دتداددسرإلدردد  ة

رلد ر  تدرإلدعهل...ر

                                                             
ابراهيم عدنان، التنمية المستدامة في الجزائر بين الطموح واإلنجاز، مذكرة ليسانس، كلية الحقوق والعلوم  - 1
 .44، ص2011/2012سياسية، جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة، ال
 .45، ص2011/2012فزة زهيرة، مكافحة الفساد، مذكرة ليسانس، قسم حقوق، جامعة موالي الطاهر، سعيدة،  - 2
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ر:  1ان ققلية الهي ة/02      

 رإلد دددارت ضددد  رإلسددد  أد ارإلد  ئدددارك جدددجرخدددس ر ددد رمدتدددفرإلت دددسر19ك   ضددد رإلد دددسر رر

رإلد هإلك درإلآلت ا:ر

دددددس رع ددددس رإلس ضددددسعر إلد دددد ةا  رإلد ددددسكع  رد   ئددددارإلد دددد ا   ردأمددددأ ر  دددد رإلد ع  -

 رإلدش  ددد ار    ددددسر  ددد راتددداردع  ددددس ر إل رإلدشدددسكلرإلدرددددة رك فرتدددارإلد  ددد  رإلد دددس

ر  مارإلد    ر  رمدتفرإلد    م".ك مرعب رإلس أ رد سد م"رتلهتهر

رتو تهرإلد  ئاركسد سسئ رإلدبشدتار إلد سرتارإلدأ دارد فرتارد سد س.-

رإلد ف ت رإلد  سس ر إلدعسدارإلد ر   رد ر  هد  س.-

ضددد س رادددد ر ت ستدددارا ضدددسعر دددد ةاارإلد  ئددداردددد رعددد را دددفسلرإلدضدددمطرا رإلد دا ددد ر-

ر م.مرد  سدسرا  سعرد سمس  ا رإلد  هتهرا رإلقاس ارا رإل   هإلعرإلد ارعهرت عدض  رد 

 : 2وهم  اول الهي ة الوط ية لدو لية مع المرل  ومالفس   /03ررر

رد    دددداإلتعدددهرإلد  ئدددارإلد م  دددارد  عستددداردددد رإلداردددسرر دفسعل دددجرعئدددارعس    دددارجهتددده رعدددار

رإلد س    ارك  ا سرس شارلرإلمتاردر   ا.

رددد شس ر  دت دددسردددد رإلد إلد  ئدددارإلد م  دددارد  عستددداردددد رإلداردددسرر دفسعل دددجر رت   دددلر ددد ر 

عرإلددؤسدددسرإلقرإلمتدددارإلد رددد   ارإلدضدددسكشارعدددارإلد  دددسلرإل ع  دددسرةر إلد دددسدا رل رتددد مرتع ددد  

ر05عددد  مردددد رمددددنرمئددد  رإلد    متدددارلضدددسعارلدددد رإلس ضدددسعرإلد دددتع م رعدددارإلد دددسر ر

ا دددسمرا سعددد راخدددد رتردددسامرعدددارر دددمرعفدددد ردفسعلدددارر413-06دددد رإلد دسددد  رإلددئسسدددار

 رسدددددسك سرو دددددرعددددسرم ر  ددددد رإلقد ددددس ر إلقتسمدددداركفدددددإلدارددددسرر  رإلس ضددددسعرإلد ددددتع م ر

رإلس  سلر ضبش سر إلد ارت  خ رعا:ر

رإلسدس ارإلدعسدا.-

رد   رإلد   ار إلد    م.-

                                                             
 ، من قانون لوقاية من الفساد مكافحته. 01-06من القانون  19المادة  - 1
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ردهتدتارإلد عستار رإلد لر  .-

ردهتدتارإلد لسد  ر إلد ل   س .-

 : 1* مجد  اليقهة وال قيي 

ع  شدددف ردددد را ضدددسعرتشدددف  ارإلد  ئدددار ادددارمئددد  ر سددد ارا ضدددسع رتددد مرإلخ  دددسمامردددد ر

ر رإلدعدددس كددد  رإلدش  ددد س رإلد م  دددارإلد دددارتشددد هرد دددسركسد وإلادددار إلدفادددسع ر ت   ادددسرإلسدددد 

ك دددسعإلررد   ئدددا رت   دددلرد  ددد رإلد   دددار إلد   ددد مرعدددارر مإل ر سرتدددارددددد رعددد ر أ دددارا ددد د

تدةر  س ستدددجرإلدم ددددر سرتدددارك دددسعإلرعدددتع دددهرإلجرا   ددد رإلسددد ه سعردددد رمئ ردددجرع دددسرت فددد ر

رشسمتا.ع  سرت ع فركسد  س رإلد  ع اردجرع   ع سرإلس رادس   رإلس ه سعرد رمئ رج ر

 : ال سري  ومديمية ال سلليل وال سقيقلل مديمية الو لية و* 

را   دددد رر413-06ددددد رإلد دسدددد  رإلددئسسددددارر14ع دددداردددددمرتلددددهرر ل  ددددسرإلع اددددمرإلد ددددسر ر

   ددد مرمئسسدددار ت فددد را رادددددرإلد شددف  ارات ددد رلدددد رإلدرإلد ددهتدإل رتع  دددس رك  جددد رددسدد  

رإلدهإلخ ارد   ئا.

ردع  د ددداإلتلدددهررإلد   ددد مرإلددددهإلخ ارد   ئدددارك ددددإلمردشددد دمردددد رإلدرددد شارإلد ف اددداركسد ة ادددار

  دددد ررإلد لردددد  ركددددسع دإلوركد ددددسدتر إلددددد  تدرإلد ف ددددلركسد سد ددددارع  رددددهرد ددددس رإلد عستددددار 

 ر رإلداردددسررلدددد رعددد ر ددد  راإلد عستددداردددد رإلداردددسرر ت دددهتمرت ج  دددس رت ددد رإلد عستددداردددد

را ئار   د ارعس مرا رخس ا.

ت  دددارإلد  ددددت ركسد    فدددس رإلد س دددارمديمياااة ال سلليااال وال سقيقااالل اددددسرت دددسرت ددد ررررر

إلده دددددا ر رمإلسددددارإلسدددد مألرإلد ع  دددددس رإلددددد إلمر رع  ددددسر إلدردددد در  دددد رتا  ددددسرركددددف  إل 

 ج ددددددلرإلسردددددددار إلد لدددددددةرعددددددارإلد عددددددسئلرإلد س دددددداركسدارددددددسرركس سدددددد عس اركسد  ئددددددس ر

ر.2إلد    ا
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عرد  س ددددددار رععسد ددددددارإلد  ئددددددارإلد م  ددددددارد  عستددددددارددددددد رإلدارددددددسرر دفسعل ددددددجرعددددددارارإلإلر 

إلد دددد إل   رإلد ددددارت رددددهررإلخ  س ددددست سرإلد  بست ددددارخ دددددمرك  جدددد رإلد ددددس   رج  ددددارددددد 

إلسددددد  أد   سر ضددددد تسر  ة ا دددددسراةر ددددده رخضددددد   سرستدددددارمعسكدددددارسددددد   ارعس دددددمرا ر

ر  سئ ا.

 مهلم الهي ة:  /04

ركسد  س رإلآلت ا:رر01-06د رإلد س   رر20تف لرإلد  ئارتر رإلد سر ر

 تعفدد ر إلع دددإلورس سسددار ددسد ارد  عستددارددد رإلدارددسرر ت ردد هردبددسرحرر دددارإلد ددس   ر

 ار إلد رئ د ارعارتر  درإلدش   ر إلسد إللرإلدع  د ا.إلد وإلاار إلدشاسع 

 ت دددهتمرت ج  دددس رت ددد رإلد عستددداردددد رإلداردددسرردفددد ر ددد  را را ئدددار   د دددارا ر

ارخس ددددا ر إلع دددددإلورإلد ددددهإلك درإلد س ددددارد  ددددسر إل رإلدشددددسكلرإلد شدددددتعار إلد     دددد

د س دددارإلد  عستددداردددد رإلداردددسرر عدددتإلرإلد عدددس  رددددلرإلد شس دددس رإلد ع  دددارإلدع  د دددارا ر

 إل هراخأع س رإلد   ا.عارل هإلررع 

 رل ددددهإلرركدددددإلدترتردددد  رك    ددددار تلردددد  رإلد دددد إلم   ركسآل ددددسمرإلدضددددسم رإلد سج ددددا

   رإلدارسر.

 ج دددلر ددعدددو ر إلسددد مألرعددد رإلد ع  ددددس رإلد دددارت فددد رإل رتردددسامرعدددارإلدفشدددلر

ر دددد را  ددددسلرإلدارددددسرر رإلد عستددددارد  ددددسر سدددد  سرإلدبلددددررعددددارإلد شدددددتلر إلد   دددد م

  إلدددددد رإلداردددددسرردددددد رإلجددددد رت دددددهتمر إلقجددددددإلعإل ر إلد  سمسدددددس رإلقرإلمتدددددار ددددد ر

 ت   س رق إلد  س.

 إلد   ددد مرإلدددده مةرد ددده مإل رإلد س    دددار إلقجدإلئ دددارإلقرإلمتدددارإلددإلد دددارلدددد رإلد عستدددار

 .1د رإلدارسرر دفسعل ج ر إلد  درعارده رععسد   س

 ت  دددارإلد  دددددتلس ركسد    فدددس رإلد س دددداركددددسد  ةا  رإلدع ددد د   رك دددداارر متددددار

ر رع  ددددسر إلدردددد در  دددد رتا  ددددسر  دددددةر رمإلسددددار إلسدددد مألرإلد ع  دددددس رإلددددد إلم

 .31 1عارع دت  سرر06ددإل س رستفس رإلد سر ر

                                                             
 ، من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.01-06من القانون 20المادة  - 1
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 ارإل سددددد عس اركسد  سكدددددارإلدعسددددددارد  دددددلرإلسرددددددار إلد لددددددةرعدددددار عدددددسئلر إل ر أعددددد

 كسدارسر.

 رضددد س رت ردددد فر د سكعددددارإلد شدددسمس ر إلس  ددددسلرإلد بس ددددد رد دددهإل  س ر  دددد راسددددسق

لرلسد دددد رد  دددد ارك  ددددسإلد  ددددسمتدرإلده متددددار إلد     ددددارإلد ه  دددداركإت ددددسئ س ر ت

 رإلد عستددددارددددد رإلدارددددسرر دفسعل ددددجرإلد ددددارتدددددررلد  ددددسرددددد رإلد شس ددددس ر إلد  ددددهخ  

 إلد ع    .

 إلدرددد در  دددد رتعوتددددورإلد  رددد فردددددسركدددد  رإلد شس ددددس ر   ددد رإلد عددددس  ردددددلرا ئددددس ر

 دفسعلارإلدارسرر   رإلد ع هرإلد م ار إلده دا.

 ار عستددإلدلددرر  دد رعدد ر شددسمرت ع ددفركسدبلددرر دد رإلس  ددسلرإلد بس ددد رعددارد ددسلرإلد

 د رإلدارسرردفسعل جر ت     س.

ر

 

 اإلضلفة  لى ت ويد الهي ة بللمعدوملل والويلبق:     

ت فدددد رد   ئددددارعددددارلمددددسمرد سمسددددارإلد  ددددس رإلد ددددتع م رعددددارر21تردددد رإلد ددددسر ر  

ا رتش ددددد ردددددد رإلقرإلمإل ر إلد  سردددددس ر إلد  ئدددددس رإلد سكعدددددارد  شدددددس رر20إلد دددددسر ر

يخدددددراتددددار  ددددسئفرا رإلدعدددس را رإلد ددددس را رددددد رعددد ر دددد  رمب عددددارا ردع ددد ةر

دع  دددددس رتدإلاددددسردا دددده رعددددارإلدفشددددلر دددد راععددددسلرإلدارددددسرر عدددد رمعدددد رد ع ددددهر

 و دددددردبدددددمرد و تددددهرإلد  ئدددداركسد ع  دددددس را رإلد  ددددسئفرإلد ش  كددددارتشددددف رجدت ددددار

ر.2ل سعارإلدر درإلدلر رد عهإلدارعاردا   راتإلرإلد س   

 أمل بلل ربة لعق ة الهي ة بللردطة الق لبية: 

                                                                                                                                                                                         
 المتعلق بالوقاية من لفساد مكافحته. 01-06من القانون  3-1في الفقرتين  06المادة  - 1
 ، لمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.01-06القانون من  21المادة  - 2
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دسرت   دددد رإلد  ئددددارلددددد ر عددددسئلر إل ر  ددددلرجوئددددار  ددددهر22تردددد رإلد ددددسر ر   

تلدددد لرإلد  ددددلرلددددد ر  تدددددرإلدعددددهلرتددددسعارإلسخ ددددس رإلدددددتةرت شدددددرإلد سئدددد رإلدعددددس ر

ر.1إلد    رد لدتةرإلده   رإلدع  د ار  هرإل ع ضسع

 أمل بلل ربة لدرم المه   لدهي ة: 

ت  دددددو رج  دددددلرا ضدددددسعر دددددد ةاارإلد  ئددددداركلادددددارإلدرددددددرر23ترددددد رإلد دددددسر ر    

 د ددددوإل رعددددتدةر  دددد رإلس دددد س رإلدددددتت رإل   ددددمر أعدددد  مرإلد   ددددار تشبددددفراددددتإلرإل

رإلد    اركسد  ئا.

عددد رخددددقردأد دددوإل رإلد دددتع مرعدددارإلدا دددد رإلدردددسك ارتشدددف رجدت دددارتعسعددد ر    دددسر

ر.2كسدع  كارإلد  دم رعارعس   رإلدع  كس رد دت ارلعشسعرإلدردرإلد   ا

 : 3أمل بلل ربة ل قدي  ال قميم الر و   

 رمئددددد  رإلد    متدددددارت دتددددددإلرسددددد  تسرتدعدددددلرإلد  ئدددددارلددددددر24ترددددد رإلد دددددسر ر

عدددتإلرت ضددد  رت    دددسرد  شدددسمس ر إل رإلد ددد اركسد عستددداردددد رإلداردددسرر دفسعل دددجر 

 إلد  سئ رإلد عست ار إلد    س رإلد   دتار  هرإل ع ضسع

 ق لبية: الجهو  غيم الو اللل سثالمب

 المطدب األول: وم اإلعقم و م نرلل المج مى المدو  ف  مالفسة المرل    

 الممع األول:  وم م نرلل المج مى المدو  ف  مالفسة المرل         

  ددددةركاددد  رإلد  دددسلرادسد دددسرسددد إلعردددد رخدددألرتفسددد  رإلد  ع دددس رإلد دددارتع ددد ر     

عدداراددتإلرإلقمددسمرا رعددةرإلدضددم مر   ددسرع ددسرتفدد  رددد رخددألرلت ددسررسددب رد  عددس  ر

ركددد  رد سردددس رإلد شدددس رإلدعدددس ر كددد  رد سردددس رإلد    دددلرإلد ددده ارد شددد  ع سر تاع ددد 

ر مادددسر دردددس هت سرد شددددر  سعدددارإلد وإلادددار إلدشددداسع ار إلد ضددد  رد  ردددسعدا ر  شددددر

إلدددددد  ارك  دددددسمدرإلداردددددسرردددددده رإلد   ددددد مر ت  ددددد مر  ددددد رإلد  سردددددس ر عضددددد ر

إلد  سمسددددس رو دددددرإلد   اددددارع  ددددسرخس ددددار ا رإلد  ع ددددس رإلد ددددارتع دددد رع    ددددس ر

                                                             
 ، نفس المرجع.22المادة  - 1
 ، المرجع السابق.23المادة  - 2
 ، نفس المرجع.24المادة  - 3
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و دددددرتف د ددددارد ددددسركددددسم  رعددددارتب دددد  ركر سسددددس رت  دددد ركددددسدلفمرإلددإل ددددهرد ددددسر

ر.1 تسر رر ماسرعار دةرتر  ج 

 الممع الللو : تمعيل  وم اإلعقم ف  مالفسة المرل 

دح ددددأ رر مرد ددددمرعددددارعضدددد ر    ددددس رإلدارددددسررع  ددددسر  شدددددرإلدشدددداسع ار ت  دددد مر     

إلد  سرددددس رإلدعسدددددا ر دفددددد رت  جدددد رإلسددددد ع سدجركشدددددقرد سسدددددبار رتددددفتارك  دددددسئتر

 فردددد اردددددهدد  رد ددددسرت عدددد رإلد ددددسقرتا دددده  ر  دددد  مركسد شددددس رإلدعددددس ر د ةا ددددج ر

ع   جددد رعضددد رإلداردددسرر ت  ددد مر  ددد رإلد  سردددس ر إلق دددسم رلدددد ر    دددس رإلداردددسرر

ع  ددددددسرر  رإلد عدددددددت ركفسدددددد سعرإلد دددددد ةا  ر عضددددددل مر  دددددد رد دددددددررإلد   ددددددارا ر

سوددددددإلضرإلد  دددددا س رإلدر سسددددد ار دددددد راجددددد ردفسسددددد رضددددد  ارد رددددد شار عدددددفر

ر.2إلد  ج س رإلدر سس ارد   س رعارإلده دا

خس دددد ارددددد رخ ددددسئ رإلدلفددددمرإلددإل ددددهر    دددددرددددد ررتع بدددددرإلدشدددداسع اع ددددسررررر

ر.د شف رإلدعس رإلد ل ارإلدع س درإلد ارت  را رت فس ر    سرإلد هك درإلد  ه

ر  بسمادددس ل إلرعدددس رإلد ا ددد  رإلدمدكدددارد بدددهارإلدشددداسع ارعدددارإلقرإلمإل رإلدع  د ددداراددد رإل

درك خسكدددار"ر ددد سرتفردددد ر جدددسجر"رت ددد  رد  ددد إلم   رإلد  بدددلرك ضددد ورمدت دددارترددد  

لدددد ررإلدشدددف رإلدعدددس ردددد رعبددد رإلد ردددئ د   ر دددد ر دددمرددإلعب  دددسر ت     دددسر دددمرإلد  ددد ل

 رسرعددددارإلد لشددددس رإل    سك ددددا رعددددأر إلدددددمراددددت  ددددسئتردع  ددددارت فدددد رإلد عدددد نر    دددد

إلد عش دددددس روسئبدددددارعدددددارإلدخ سعدددددارإلد وإلئدتدددددارت دددددررا رإلد ددددد إلم ر ر إللرخسضدددددلر

ارد رددد شارإلدع  د دددا رعدددارتددد  را رإلد ددد إلبر إلد  شدددفرت عدددهرا رتفددد  رإلقرإلم راددد

رإلد سضعارد ر شارإلس د ر رإلد  ف د رك  ج  ست س.ر

سلرإلدرددددتار  ددده رإلد ضددد ورعدددسقرإلم رإلد وإلئدتددداردس إلددددمرتعدددس اردددد رعددد رإلس دددف

عدددارإلد رددد  در عددد رإلد عش دددس رتدددهلر  ددد را رإلقرإلم ردس إلددددمرد م  دددار  ددد ر ارددد س ر

 دددد ر دددمرع دددارتل دددسجرلدددد رددإلجعدددارد ف وددددس ر    دددسرس رعددد  رإلد  س دددارت دددسقر

                                                             
ناجي عبد النور، دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر، مجلة المفكر، تصدر عن  - 1
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ك دددده رإل ا ست ددددس رع ددددسرا رإلدشدددداسع ارترددددسامركشددددف رج ددددارعددددارتعوتددددورإلدهت  دإلم ددددار

ارإلددددددتةرت دددددسرةركدددددجرعدددددارإلد شسكدددددس رإلد ل  دددددار تدسددددد  رإلد ا ددددد  رإلد هتدددددهرد رددددد ش

ر1إلدر سس ارد  رئ د  ر   رج  لرإلد ر  تس 

ر

ر

 ايوم لا اي  صل   وبعة اإلصقالل   المطدب الللو :

 الممع األول: ايوم لا اي  صل  

 تقديم  وم القطلع العلم:  /1

 تفددد  ر ددددةردددد رخدددألرتب دددارس سسدددارإل  ا دددسورإل ع  دددسرةر ت سددد لررإلئدددد ر       

إلد ددددس رخس ددددارعددددارإلد  ددددس  رإلد ددددارت  دددددرع  ددددسراددددتإلرإلسخ دددددركشددددف رإلد شددددس ر

اعضدد  رك دددسرتدد رةرلدددد رت  تددارإل ع  دددسررإلددد م ارددددلرلت ددسرريد دددس رددعسكددارإلد شدددس ر

إلد ددددس رخس ددددارإلسج بددددار سدددد  سر ا رإلدشدددددعس رإلسج ب ددددارادددداراتضددددسر رت  دددد إلر

ر.2د رل فسد س رإلدارسررخس ار  هدسرت ع فرإلسددركسد شسمتلرإلدفبد 

 تمعيل المرل لة غيم الق لبية:  /2

خس دددددارع  دددددسرت ع دددددفرك   ددددد درإلدرددددد شارإلد  ا تتدددددارعدددددارإلت دددددس رإلقجددددددإلعإل رر     

إلدأ ددددار ل دددهإلمرإلد ددد إل   رإلد   ددد ارك فسعلدددارإلداردددسرر  ددددةردددد رخدددألرإلددعسكدددار

إلد دددارت ددد  رك دددسرإلدبدد دددس ر بددددرد ددددس رإلد ل  دددفر إلسسدددئ ارإلد  ج دددارلدددد را ضددددسعر

 رد بددددهارإلدا دددد ركدددد  رإلدردددد شس ر جدددد رإلد    دددد رددددد رع ددددسرا ددددجر كسدع ددددإلدلف دددددا ر

دشددسمتلرإلد دد إل   رإلد ددارتددفتار دد رمدتددفرإلدلف دددار  دددةركإت ددسررإلدل دد لرإلد   دد ار

ر.3كسد  إلبرد رخألرإلد بسرم ركسد شدتعس رإلدأ دارعاراتإلرإلسدد
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 : 1الريلن  واي  صل   واية ملع  اإلصقا الممع الللو  :

ددددد ررد ددددسرعددددس رإلدارددددسررتدددددتبطركسس   ددددارإلدر سسدددد ار إلدلفددددمرعددددارإلده دددددارعددددس      

رإلدضدددد مةرلت دددسرريد دددس ردح دددأورإلدر سسدددارخس دددار ا رإلداردددسررتددددتبطركدددفج و 

إلمتدددارإلدلفدددمرسددد إلعرت دددةرإلد دددارتبس ددددرإلدع ددد رإلقرإلمةرعدددسد  إلمإل ر إلد  سردددس رإلقر

را رت ةرإلد ارت  مرإلد شسمرإلدر سسارعارإلده دارعسستوإلبرإلد م  ا.

ع ددددسرا رت  تددددارد سرددددس رإلده دددددارت دددد را رت دددددرددددد رخددددألرلتددددهإل ريد ددددس رررررر

دح دددأورإلد بس ددددرإلددددتةرتددد عف ر  ددد ر  دددس رإلدلفدددمر إلددددتةرتبدددهاردددد رإلدهسددد  مر

عع ددددهرإلج  ددددس ارتضددددسنرلد ددددجرتب ددددارإلدهت  دإلم ددددارع د ددددارد لفددددمر لت ددددسررعدددد إل   ر

إلسعدددإلرردددسمد رد ع دد رإلدر سسددارك ددسرتدد رةرلددد رإل  ا ددسورإلدر سسددار ت بددارتسجددس ر

ر.ر2د رإلدلدتس رإلدعسدا

 ددد رإلدضدددمطر رلددد ع ددسرا ر تدددسر رععسد ددارإلد  سردددس رإلدهسددد  متارعددارإلده ددددارتددد رةر

ارإلدردددد شارإلد  ا تتددددارعددددارتب ددددارس سسددددس ر م  ددددارددددد رإلجدددد رت سدددد لررإلئددددد رإلد رددددسئ 

بدد ددس ر  دددةرددد رخددألريد ددس رإلددعسكددار    ددسرسدد إلعرت ددةرإلد ددارت  د ددسرإلدهسدد  مرد 

رت ةرإلد    اركسددعسكار   رإلد  إل   .را 

ع دددسرا رإلق دددأورإل ع  دددسرةراددد رجدددوعرادددس رعددداردفسعلدددارإلداردددسررخس دددار را ر

ارإلد وإلئددددرددددد رك دت دددارإلد لددد لرإل ع  دددسرةرإلددددتةرجدددسعر    دددارإلد لددد لرإلدر سسددد

ر ردددد ر  دددس رإلدلدددوبرإلد إلتدددهرلدددد رإلد عهرتدددارإل ع  دددسرتار ددددسر ددد تر   دددسردددد رل دددس

 رسرإل  دددر  ددجرددد رترددددت رد ع ددسلر سددسامرعددارت  ددد ا ف ددارإل ع  ددسررإلددد م ار دددد

 رإلد  دددد رإل ع  ددددسرةر  تددددسر رإلدبشسدددددار ة دددد مرد ك ددددس رإل ع  ددددسررإلددددد م ارإلدددددتت

عددداررإلسددد اسر إلردددد رددت دددارإلدا ضددد رإلدر سسددد ارإلد دددارت دددمرت ع دددلرإلد ردددسمر    دددسكا

ركهإلتارإلد رع  س .

                                                             
عبد هللا شريط، الفكر االخالقي عند إبن خلدون "سلسلة الدراسات الكبرى، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر،  -1
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 رل رإلق دددأورإل ج  دددس ارع دددهرجدددسعردف ددد رآلد دددس ردفسعلدددارإلداردددسررخس دددار ت ددد

 رإلقمدددسمرإلد ع شددداردصعددددإلررددددتإلر جددد رلت دددسررلمدددسمردح دددأورإل ج  دددس ارت  خددد

رعا:ر

رإلت .معلرإلد هم رإلد ع ش ار إلدشدإلئ ارد   ةا  رد رخألر تسر رإلدد -رررررر

 رلت دددسرريد دددس رإلد شدددم  ردددد راجددد رإلد ضدددسعر  ددد رإلدبشسددددار  ضدددلرتشددددتعس-رررررر

رتلا وتارعاراتإلرإلد  سل.

خأع دددارس ارإلد   ددد رك فسعلدددارإلداردددسرر  شددددرإلد ددد مرإلس تدددسر رإلدددد  ارإل ج  ددد-رررررر

رإلقسأد ارإلد  رتارلد رإلسد رإلدافدةرضهرات رإلد  إلاد.

ررر1 شدرإلدخ سعارإلد س    ار مكش سركسد رئ د ارإلسخأع ار إلد  سئ اردصعدإلر.-ررررررر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 المصل الللو خلتمة  
دردددد  تس رو دددددررلددددد د ددددهرإل  شددددد رةددددساد رإلدارددددسررإلقرإلمةرعددددارإلد وإلئدددددر   دددد مر

 معسا  ددددجرر إلق رددددس درددددب عارعددددارت   ددددسر ت    ددددس ر ي سماددددسرإلد ددددهدد ر  دددد رإلدل ددددس ر

رإلمت دددسرلإلد سرتدددارع  دددسر ر دددةرع دددجرا رإلسددد السلرادددت رإلد دددساد رإلد دضددد ارإلد ش دددد رعدددار

 ددد إلم   ر اج دددو رإلددعسكدددارسددد عدضرإلد  ةدددلردعدددس ر ردلسددددارإل   دددسرر دددهتهردددد رعبددد رإلد

إلددددتةرع دددهإل ر  دددارإلد ددد إلم   ركسدددده مرإلداعدددسلر إلدل ددد ةررلدددد إلد    ادددا رع دددسرا دددجرسددد  رةر

ت دددد را رت عبددددجراج ددددو رإلقرإلم رإلدعسدددددار إلد  سرددددس رإلدلف د ددددارعددددار    ددددارإلد شدددد تدر

إل ع  دددددسرةر إل ج  دددددس ارإلد  شددددد ررك دددددهنرإلد لدددددسقركدعددددد رإلدع د دددددار د  دددددس  رادددددت ر

إلد ددددار  ددددمرعددددارمتددددمرإلقرإلم رإلدعسدددددارإلد وإلئدتددددارخ   ددددسررإلس دددددارإلقرإلمتددددارإلدلددددسر 

ت دد رتاع دد ريد ددس رإلددعسكددار إلد  سكعددار إلدضدددبطر إلدع ددسبر إلدردد در  دد رد سمسددار    دددسر

عدددار ددداسع ارتسددددارع دددسرت ددد ر  ددد رإلده ددددارت ج دددجرإلدع ستدددارإلداسئ دددارلدددد رل دددبس رإلددوبدددس ر

 رإلد دددد مر إلدلسجددددس رإلد    ادددداردصعدددددإلررإلدعددددسد   ركسدردددد در  دددد رتدددد ع درتددددهرار دددد رددددد

 إلداضددددسئ رإل ج  س  ددددار  دددددةر دددد رمدتددددفر تددددسر راجدددد مامركشددددف ررإلئددددمر  دددد ر لدددد ر

ت  سسدددد ر تفددددسد لرإلد ع شددددا ر ت سدددد لر شددددسقرإلدضدددد س رإل ج  ددددس ارد  دددد ةا  ر ددددد ر

ج دداراخدددد ر كدددهردددد ركدددتلرج ددد ررتدك تدددارتشددد  رإلد ددد ةا  ر تددد     مركفا  دددارإلد دددسد ر

فر سدددسئ رإلق دددأ رإلد    ادددارإلدعدددس  رع دددسرت  جددد رإلد  دددس ركل  دددارت   دددار دددسد ار ددد رمدتددد

قكدددددإل رت ددددةرإلد رددددس حر ع ا دددداردلسمك  ددددسرددددد رمدددددنرإلد   ددددل ر ا ددددسر كددددهرد   ددددسر ر

إلدر سسدد ارددد رت ردد هرإلدعددأجرإلدشددسعار إلدردد در  دد رإلد ددوإل رإلد   ددلرك شب ددفرعدد ردددسرتردد ر

رر.رر1د رعدإلمإل ر ع إل   رعاراتإلرإلدشف 

ر

ر

ر
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 خلتمة 
ردد ر ادد رددد  رك ددساد رو دددرددودد برع  ددسر ترتعددهرإلدارددسررإلقرإلمةريعددارإلد    عددس   

سداردددسرركددد رةدددساد رخش دددد رت ددد ررد اردددسررإلس  دددمرا ر اددد رإل   دددسمرإلده ددددار إلد    دددل رع

إلد دددلار د دددسدار إلق أددددارإل   دددار عإلداردددسررإلد ر:رإلمةراددد ركدددتم رعددد را ددد إل رإلداردددسرقإل

إ إلرعدددكددد ر ددد إل رعددد رعردددسررعدددار ددد  رد دددس  رإلدل دددس ر إلد    دددل ررإلدخ دددسعار إل ع  دددسرة 

و  رإل  شددددرإلداردددسررعردددهرإلد    دددلرع دددجر إلد    دددلرإلداسسدددهراددد رد   دددلرو ددددردرددد  در د ددد

ر تر  رإلخ دإلعجرد رعب رإلداسسهت .

 دددش  رإلد دددارا دددد سرلد  دددسرعدددارإلدا ددد رإلس لرتشددد درلدددد را رإلسددد  هإل رد جددد رإلد عدتادددس ر

إلدارددددسررإلقرإلمةرا ددددب ر ددددسئعسر دلدددد رإلدهمإلسددددار تدجددددلراددددتإلرلددددد رإل  شددددسم ر كددددد  ر

رد ساد رلرإلمتس.

 ك ددددتإلرعددددإ رإلقرإلم رعدددداراةرر دددددارت بمددددارا رتع دددد رعددددارةدددد رعدددد إل   ر ا   ددددارتلددددهرر

د سد دددددسر إلخ  س دددددست سر  دددددأت ست سرد   ددددد ضركدددددسد    لر ك دددددسعرإلده ددددددارإلدع ددددددتار

 ددددد رو دددددرإلد  بدددد لرا رت ددددسدلرإلقرإلم رإلد دددد إل   ر إلس   ددددارإلد ددددارا جددددهت سر خ د  ددددسر

بمدددداردلسسددددبارإلقرإلم رإلدردددد شارا ددددأرعددددإ إلرعع ددددمرعددددس راددددتإلرإلدارددددسررخش دددددر ا ددددسرت 

ر1 دعسعبارإلد ارهت رد رمجسد س.

 عددددهرا ب ددددمرإلدهمإلسددددس را رإلدارددددسررتضدددددرإلد    ددددلرعفدددد ر    ددددجرعددددس ردوإلدددددسر ضددددلر

د  رادددارإلسسدددسد  رإلدفا  دددارد لسمكدددارادددت رإلآلعدددار إلد ضدددسعر    دددس ر دددد راادددمرادددت رإلسسدددس

ر ددددال ددددسر رإلد  دددددرعددددارإلد  ددددس رإلقرإلمةرإلد ددددسئمر لجدددددإلعر    ددددارددإلجعددددار ددددسد ارس  

رإلقرإلم ر  رمدتفرإلق أورإلقرإلمة.

 دهمإلسدددداراددددتإلرإلد  ضدددد  ر إلقد ددددس رك   ددددلر  س ددددد رخس ددددارعددددارإلد وإلئدددددر إلج   ددددسر

 دددع كس رعخ دددد راكد ادددسرإل عدددهإل رإلد دإلجدددلررر)إلدف ددد (رل ركعددد رإلدهمإلسدددس رإلد دددارعدددس ر

ك دددسركعدددد رإلددددهعستد را ردددددتعدإل رإلد  ددددجر اددددتإلررد ددد ر  دددد را رةدددساد رإلدارددددسررو دددددر
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 دف  ددددسرا دددددت سر تس د ددددسرعددددهمرإلقدفددددس رإلدعخدددد مر  دددد راددددت رردشد تددددارعددددارإلد وإلئددددد

رإلد ع  دس ر إلد ار     را رتف  رع  ار تر ا هرد  سرد رت  ا سرعاراتإلرإلد    .

ركعددد رلتبدددس رلدددد  سددددار عدددارإلد وإلئددددرخس ددداررإلقرإلمة عدددهرخ  دددمررمإلسدددارإلداردددسررررر

رت ا:رررإلقجدإلعإل رإلدضد متارد لهرد رات رإلآلعار د راامرات رإلقجدإلعإل ردس

رل ددددأ رإلدلدددددبر  دددد رإلدارددددسرر إلداسسددددهت رددددد رخددددألركد ددددسدترإلد    ددددارك ددددت رإلآلعددددا-

ر د سمداسر تف ا  سرإلدبسا ار   رإلد م ر إلد  إلم .

ورل ددددهإلمرعدددد إل   ر ددددسمدارد  ددددلرإلدارددددسررإلقرإلمةر تعددددهت رعددددس   رإلدل ددددس ارإلد   دددد -

رد   مإلعر ا ضسعرد   رإلد  إلب.

رر ئددددس رددددد رخددددألرمدددددورد إلضدددد لرإلدارددددستشدددد تدرر مرإلددعسكددددار إلد رددددسئ اردفسعددددارإلد -

رد   سمرإلدع  ار إلخ  سمرا  س ر وت   رد را ئس رإلددعسكار إلد ا ش  .

إلد دع ددددور  ددددد رإلدبعدددددهرإلسخأعدددددارعددددداردلسمكدددددارإلداردددددسررعدددددارعشس دددددس رإلدع ددددد رإلدعدددددس ر-

ر إلد س .

سلرإلد شدددسبرعدددارإلد ردددسجهرإلددددتةرتع بددددرارإل رتدددف  درعدددارإلد ددد إلم رت ددد را رت دددهخ رمجددد-

رض  رك لدتدرخشسكس رت لرخش م رات رإلآلعا.إلدهت رعاراتإلرإلد  

ررتدس  رإلدهت  دإلم ارإلد ارت ضار   رإلد دعوتار إلدارسررإلد ستتر   س.ر-

إلدع دد ر  دد رتل  ددفرإلدعددهلر إلعدد أ رإلدلددددس رددد رجددت م ركس  بددسم راتددهرإلد دد إلمررإلد ددار-

ر1تمتةردارسررإلقرإلمة.

خدددألرد ل دددسردددد  رإلد  ئدددس رإلد م  دددار دددأت س ر إلسدددعارد ع ددد رةدددساد رإلداردددسرردددد ر-

 دددددأت ارل دددددهإلمرإلس إلدددددددركددددددسد ب ر إلد لددددددةر إلد ا ددددد  رخس ددددداركسد رددددددسئ ر إل ر

رإلد رسقرإلد بس در إلد ش دركس ع  سررإلد م ار إلدخد  رإلد  د ا.

                                                             
، 2004واالقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة،  مختار الشبيلي، مكافحة اإلجرام المالي - 1
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إل   ددددسررإلد ع دددد  رعددددارإلد ةددددسئلرإلدع  د ددددار  دددد ردبددددهارإلدفاددددسع ر إلد بددددد ر إلد دددد اأ رر-

ر عسرر  رإلد لر ك ا. إل ك

س رل ددددسر رإل   بددددسمرد عددددأ  رإلدردددد  تارإلد ددددارت دددد  رد   ةددددلركل ددددررتلاددددو ر  دددد رإل  دددد-

ر ك فدددسم   دددجركسدشدددف رإلد ش ددد بر إل د دددوإل ركسدددده إل ر كدددتلرإلد وتدددهردددد رإلد  دددهر تشددد  لرإل

ر تش تدرإلدع  .

إلدع ددددد ر  ددددد ر ضدددددلرس سسدددددار م  ددددداردصجددددد مر إلد دتبدددددس ر تدإل دددددارإل ت  سجدددددس ر-

ر ر اسدام.إلد ع ش ارد   ةا 

 اسر رضددددد م رتاع دددد رإلد عددددس  رإلددددده دارع  ددددسرت ع ددددفرك فسعلددددارإلدارددددسررإلقرإلمة ر  سدددد-

دددد رت دددسمبركعددد رإلدددده لرإلد   هددددارإلد دددارت  دددمر  دددسئتركدددساد رعدددارد إلج دددار    دددس ر

رإلدارسر.

رإلقسدإل رك لسع ارإلس  س رإلدتت رته مرت د مر ب س رعرسر.-

تشددددف  رد  ددددارل دددددإلنرعضددددسئار د خ دددد  ر دددد رإلد    ددددلرإلد دددده ا)ر ددددلسعا رد   ددددس ر-

رو درتف د ا رد   ب   رإلد ...(ر

تف  دددلرعدتددددفرعددددس   ارد ادددد ركإ ددددسر رت  ددد لر تعدتددددلرت ددددمرإلدارددددسررإلد ددددارتدتفب ددددسر-

ر1عبسمرإلد رئ د  ر تعهت رإلستفس رإلد  دتبار    س.

ررررر

ر

  لبمة المصل م والمماةى 

 الا ب: 

رب. ر(–رإلمردرس رإلدعدبرر-إلك رد   م ردرس رإلدعدب رإلد   هرإلدخس ار)رك د  -

                                                             
 .85مختار الشبيلي، المرجع السابق، ص - 1
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ار رإلددددددهع  مرات دددددهرم ددددد ه رإلداردددددسررإلقرإلمة رإلد جدددددجرإلد بددددد  رد ب دعدإلم دددددارإلد  ددددددت-

ر.1986إلد ساد ر ررإلمرإلدشع  ر

ارإلدددددهع  مر ددددأورإلدددددهت رع  دددداردل دددد ر رإلدارددددسررإلقرإلمةرع عدددد قردع   ددددس رإلد    دددد-

همت  رتا رإلددتددددسض رإلد دعددددورإلدعدكددددارد همإلسددددس رإلسد  ددددار إلد ددددإل ج  س  ددددار إل ع  ددددسر

ر.1994

د  ددددا رإلاترددد راكددد رسددد  عا رإلد دددس   رإلد  دددسئارإلد دددس  رإلد دددوعرإلدخسددددر رإلد وإلئدددد ررإلمر-

ر.2004

كددددد إلعدرلرمتددددد  رتشددددد مرإلد  سردددددس رإلدهسددددد  متارعدددددارإلد وإلئددددددرد دددددترإل سددددد  أل ر-

ر.1994إلد وإلئد ررت إل رإلد شب  س رإلد سدع ا ر

 رإلد ددده ا رإلد عدتدددلركسداردددسرر  ددد م ردددد رإلد  دددارإلدشدددد  ا رإلد وإلئددددرك سدددسقردل ددده-

ر.2009رإلمرإلد  ه   ا ر

تدددددلركدددددألرخ دددددلرإلدردددددفسم  راخأع دددددس رإلدع ددددد  رإلسمر  ررإلمرإلد  ردددددد رد  شددددددر إلد   -

ر.2009 ر1 إلدشبس ار رم

ر.1799 بهرإلد     ركفد رإلد رمرإلد س رعس   رإلدع  كس  ررإلمرإلد   ارإلدعدك ا ر-

 ددددددعارر 1إلدفددددددتمر بدددددهر  رإلدل ع دددددار إلقرإلم رإلدد ددددد ه  ردب دددددس  رم بدددددهر ر بدددددهر-

ر.2009إلد شب  س رد    تلر إلد شد ر

ر

 المنلبل الجلمع ) المذامال (: 

  رلكدددددإلا مر دددده س  رإلد    ددددارإلد ردددد هإلدارعددددارإلد وإلئدددددركدددد  رإلدش دددد ور إل   ددددس -

دددددتعد رد رددددس   رجسدعددددارإلدددددهع  مرددددد  ةرإلدشددددسادرع  ددددارإلدل دددد قر إلدع دددد  ر

 .2009 رسع ه  ررإلدر سس ا
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ادددد  رسدددارعضددد  رمعسكدددارإلد ضدددسعر  ددد را  دددسلرإلقرإلم رعدددارإلد وإلئدددد رددددتعد ر -

 .2002-2001د رس   رع  ارإلدع   رإلد س    ار إلقرإلمتا رجسدعاردعرفد ر

سعلدددارتدددسجارم ددد ه ر مإل دددهةراددددسل رإلآلد دددس رإلد س    دددارإلده د دددار إلد م  دددارد ف -

إلدشددددساد رسددددع ه  رإلدارددددسر ردددددتعد رد رددددس   رعرددددمرإلدل دددد ق رجسدعددددارددددد  ةر

2012. 

ةرعدددو ر ا دددد  ردفسعلدددارإلداردددسر رددددتعد رد ردددس   رعردددمرإلدل ددد ق رجسدعددداردددد   -

 .2012-2011إلدشساد رسع ه  ر

متددددددسدارإلدضددددددس تار كددددددد إل رتدددددد    رإلقرإلم رإلدعسدددددددارإلد وإلئدتددددددا ردددددددتعد ر -

-2009د ردددددس   رعردددددمر  ددددد  رس سسددددد ا رجسدعددددداردددددد  ةرإلدشدددددساد رسدددددع ه  ر

2010. 

إلدلفدددددمرإلددإل دددددهرعدددددارر ل دددددفسد اردددددسررإلدر سسدددددارد ددددهإل ةرووتددددد  ردفسعلدددددارإلدا -

إلد وإلئددددد ردددددتعد رد رددددس   رعرددددمر  دددد  رس سسدددد ا رجسدعددددارددددد  ةرإلدشددددساد ر

 .2011-2010سع ه  ر

ردل دددهرت ددد مرد دددس  رةدددساد رإلداردددسررإلدر سسدددارعدددارإلد وإلئدددد رددددتعد رد ردددس    -

 .2003-2002 ر إلق أ ع  ارإلدع   رإلدر سس ار

تسدددددددارإلقرإلم ر-إلقرإلم رإلدع  د ددددددا دددددد  د رت ددددددهإلم رس سسددددددارإلد  ة ددددددلرعددددددار -

إلد دعوتدددددارإلد وإلئدتدددددا رمسدددددسداردسجرددددد  د رجسدعدددددارإلد وإلئدددددد رع  دددددارإلدع ددددد  ر

 .2001إلدر سس ار إلدعأعس رإلده د ا ر

 ت ددد  ارسدددد د ا ريد دددس ردفسعلددددارإلداردددسررعددددارإلد وإلئدددد ردددددتعد رد ردددس  رعددددار -

 .2011إلدع   رإلد س    ار إلقرإلمتا ر

 ردار إل ع  ددددسرة ردددددتعد ردسجردددد  دد  ددددسمرإلدشددددب  ا ردفسعلددددارإلقجدددددإل رإلد ددددس -

 .2004ع  ارإلدل  ق رجسدعارإلدب  ه  ر

 المداخقل: 
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د اردددددسررر إلد     ددددداإلدا ردددددااررإلقمدددددسما.   دددددسمةرسدددددا س  ردهإلخ ددددداركع ددددد إل "ر -

إلقرإلمةر إلد ددددسدا" رد   دددد ر م ددددارتدددد لرت ع ددددارإلدشدددددعس رع د ددددارد لددددهرددددد ر

 .2012ردست ر7-6إلدارسررإلقرإلمةر إلد سدا رإلد وإلئد رجسدعارإلدب  ه  ر

ارر.إلكددددددإلا مرت ادددددسدا/ر.د   مر دددددسجا ردهإلخ ددددداركع ددددد إل ر"رعددددددإلع رتل    دددددارعددددد -

دضدددددسد  ر اكعدددددسررإلداردددددسررإلقرإلمةرعدددددارإلد  سردددددس رإلدع  د دددددارإلد وإلئدتدددددا ر

 .2012-07-06إلد وإلئد رجسدعارسف فه  رت دار

ر. دددورإلددددهت ركددد رتدعا/ر.د  ددددلر ددددعا ردهإلخ ددداركع ددد إل "رإلدارددددسررإلقرإلمةر -

ل ددددسم رد  ددددسمبركعدددد رإلددددده ل رعردددد ش  ا ر-عل ددددجي ددددسم ر اسددددبسكجر مدددددقردفس

 .2012دسةرر07-06د    ر م ارت دار

 المجقل والم تممال: 

د  ددداررخدددسدلر    دددا رإلدل ستدددارإلد  سئ دددارد  ة ادددارإلقرإلمتددداردددد رد دددسمدرإلداردددسر  -

 .2006 رج إل ر13إلدافدرإلدبدد س ا رإلد وإلئد رد   رإلسدا رإلدعهرر

   جدددس ر إلدلسددددارإلد    دددارر- إلد دددسدار.سدددعهر بدددهرإلد ددد د را عدددم رإلداردددسررإلقرإلمةر -

 .2004 رإلد    ر15إلده مإل ر إلد  ت دإل رإل ع ه رعارإلد    رإلدعهر

ر01-06ت ددددده مر سرتدددددا رجدت دددددارإلدد ددددد  ر دفسعل  دددددسرعدددددارضددددد عرإلد دددددس   ر -

لرإلد  ع دددفركسد عستددداردددد رإلداردددسر ر معددداركلدددررعدددهدمرعدددارإلد    ددد رإلدددد م ارتددد 

ر03-02إلئدددددد رددددددسركددددد  رإلآلد دددددس رإلد س    دددددارد فسعلدددددارإلداردددددسر ر مع دددددا رإلد و

 .2008رتر بدر

تدددد   ر دددددب ررمإلسددددارعدددداردسا ددددارجدددددإلئمروردددد  رإلسددددد إلل رد  ددددارإلدب دددد مر -

 .2005 ر  ع بدر11إلسمر  ا رإلدعهرر

هر دددسجار بدددهرإلد ددد م رر مرإلد    دددس رو ددددرإلدلف د دددارعدددارتل  دددفرإلدلفدددمرإلددإل ددد -

 ررعدددارإلد وإلئدددد رد  دددارإلد افددددر رت دددهمر ددد رع  دددارإلدل ددد قر إلدع ددد  رإلدر سسددد ا

 .2010 ر03كرفد  ر جسدعار
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دل دددهرع ددددإلم رتدتددددارإلد دددلسعارعددددارةددد رإلد عهرتدددارإلدر سسدددد ا رد  دددارجسدعددددار -

 .2003 رس ار03 رإلدعهرر19ردشف رد  هر

 مدك ددددددارإلقرإلمتدددددداركددددددسد مدب رإلد   ددددددارإلدرإلدهت  دإلم ددددددادل ددددددهرإلد عفدددددد كا ر -

 ر05دص   ددددددارإلد س    ددددددار إلدر سسدددددد ا رت ددددددهمركسد   فددددددارإلد مدك ددددددا رإلدعددددددهر

 .2004رتر بد

 موا ى ايو مويت: 

http//www.algeria2.com 

http//www.bancomundial.org 

http//www.sonatrach.com 

http//www.startimes.com 

http//www.freedomhouse.org 

http//www.dw-world.de 

ئدددد رك ددددهت رمس ددد ا رإلدلفدددمرإلددإل دددهر دشدددف ارك دددسعرإلد دددهمإل رإلد ل  دددارعدددارإلد وإل-

دا:رر ر دأمدددأ راعخددددرعدددارإلد  عدددلرإلد دددس12/04/2011رد  ددده رإلد  إل ددد رإلد دددس   ا 

http//etuiatssetif.3arabiyate.netر 

اسع ارإلد  دتدددددرإلدعددددسد ارد ارددددسررإل ع  ددددسرةرإلد ددددسرمر دددد رإلد    ددددارإلدعسد  ددددارد شدددد-

 ررررhttp//www.transparency.orgد رد عل:ر

 ion_trancparence.frwww.commissر

ر

ر

ر

http://www.commission_trancparence.fr/
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