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: ِمذِخ

طؼي حُـِحثَ ٝحكيس ٖٓ حُيٍٝ حُظ٢ طٔؼ٠ حُظٞحُٗخص ُظلو٤ن حُظٞحُٗخص حالهظٜخى٣ش 

ٝح٣ُِخىس ك٢ ٓؼيالص ٗٔٞٛخ حالهظٜخى١، ٌُُي ٜٗي حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ اٛالكخص ٗخِٓش ك٢ 

ؿ٤ٔغ ح٤ُٔخى٣ٖ حهظٜخى٣ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش، ٝٛٞ ٓخ كَٝ ٟٝغ ٤ٓخٓش هخ٤ٗٞٗش ٖٓ ؿٜش 

. ٝط٘ظ٤ْ حُٞحهغ حالهظٜخى١ ٖٓ ؿٜش أهَٟ

ُٝؼَ حٗظ٘خٍ حُـَحثْ حالهظٜخى٣ش ٣ؼي ٖٓ حُظلي٣خص ٝحُؼٞحثن حُظ٢ طوق ك٢ ٓٞحؿٜش 

ططٍٞ ٝحُىٛخٍ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ ح١ٌُ طٜيف حُيُٝش حٍُٞٛٞ ا٤ُٚ ُٔخ طٌِ٘ٚ ٖٓ أهطخٍ طٜيى 

. ًخكش حُٔئٓٔخص ك٢ ٓوظِق حُوطخػخص ٝهخٛش هطخع حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

ٝطزَُ حُؼالهش ر٤ٖ حالهظٜخى ٝحُـَحثْ حُظ٢ طَطٌذ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ 

هالٍ حُظؤػ٤َ حُِٔز٢ ػ٠ِ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ، ٝهخٛش ُٞ ًخٗض ٌٛٙ حُـَحثْ حهظٜخى٣ش طٌَ٘ 

حػظيحءحص ػ٠ِ حهظٜخى حُيُٝش، كوي طؼيىص ٍٛٞ حُـَحثْ حالهظٜخى٣ش حُٔظٔؼِش ك٢ ؿَحثْ 

حالػظيحء ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ، ٝحُظَٜد ح٣َ٠ُز٢ ٝحُـ٢ًَٔ ٝحَُٗٞس رٍٜٞٛخ ٝحُـَحثْ 

. حالهظٜخى٣ش حألهَٟ حُظ٢ طٌَ٘ حٗظٜخًخ ٝحٟلخ ُِٜٔخُق حالهظٜخى٣ش

٣ٌٖٝٔ حٕ ٗؼَف حُـ٣َٔش حالهظٜخى٣ش رٌٜح حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ أٜٗخ ًَ كؼَ ٣وغ رخُٔوخُلش 

ُِوٞحػي حُٔوٍَس ُظ٘ظ٤ْ أٝ كٔخ٣ش ح٤ُٔخٓش حالهظٜخى٣ش اًح ٗٚ ػ٠ِ طـ٣َٔٚ ك٢ هخٕٗٞ ٓؼ٤ٖ، 

ٌُُي كوي ًخٕ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٣ليى ٓخ ٣ؼظزَ ؿَحثْ حهظٜخى٣ش ٖٝٓ ٣وخُق ٓخ كيىٙ حُوخٕٗٞ ٖٓ 

ؿَحثْ حهظٜخى٣ش ٣ٌٕٞ ٓٔظلوخ ُِؼوخد ح١ٌُ كيىٙ حَُٔ٘ع ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُـَحثْ، ٌُُي كخٕ 

حَُٔ٘ع ٣ٜيف ُلٔخ٣ش ح٤ُٔخٓش حالهظٜخى٣ش ُِزالى ربؿَحءحص ٛخٍٓش طٞهغ ػ٠ِ َٓطٌز٤ٜخ، 

٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إٔ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ًخٕ ٣ل٢ٔ حالهظٜخى رظـ٣َٔٚ ٓوظِق ٌٛٙ حُٔٔخٍٓخص حُظ٢ 

طٜيى ٝطْٔ حهظٜخى حُيُٝش، اال إٔ حُظـ٤َحص حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ 

ٓئهَح ىػض حَُٔ٘ع ا٠ُ حٗظٜخؽ ٤ٓخٓش ؿي٣يس طظٔخ٠ٗ ٝ حُظـ٤َحص حُلخِٛش ٌُٔخكلش حُـَحثْ 

حالهظٜخى٣ش ًخُٔؼخٛيحص حُظ٢ ٛخىهض حُـِحثَ ػ٤ِٜخ كزؼي حُٜٔخىهش ػ٠ِ ٓؼخٛيس حألْٓ 

. حُٔظليس ٌُٔخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ ٝكن أِٓٞد هخ٢ٗٞٗ ٣ٜيف ا٠ُ حُو٠خء ػ٠ِ حُلٔخى
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ٝرٜٔخىهش حُـِحثَ ػ٠ِ حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُلٔخى رٔوظ٠٠ حَُّٔٓٞ 

، ػَٔ حَُٔ٘ع ػ٠ِ طؼي٣َ حُظ٣َ٘غ 19/04/2004 حُٔئٍم ك04/128٢حَُثخ٢ٓ ٍهْ 

حُيحه٢ِ رٔخ ٣ظالءّ ٓغ ٌٛٙ حالطلخه٤ش، هخٛش ك٢ ظَ هٍٜٞ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُـِحث١َ 

. ٝحُوٞح٤ٖٗ ًحص حُِٜش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ػ٠ِ حُؤغ ٝحُلي ٖٓ حُـَحثْ حالهظٜخى٣ش

ٓخ ٤ٔ٣ِ ٌٛٙ حُـَحثْ أٜٗخ ًخٗض ُٓٞػش ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ؿ٤َ إٔ حَُٔ٘ع أػخى 

ط٘ظ٤ْ ٌٛٙ حُـَحثْ رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ، رؼي إٔ ًخٗض ٓـَٓش ك٢ هخٕٗٞ 

 ٖٓ هخٕٗٞ 123، ٝحُٔخىس 01 ٌٍَٓ 128، 128حُؼوٞرخص ًٝخٕ ٜٓ٘ٞٛخ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 

  حُٔظؼِن 01 ـ 06 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 72 ٝ 71حُؼوٞرخص ٝحُظ٢ طْ اُـخثٜخ رٔٞؿذ ٗٚ حُٔخىس   

. رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ

طؼي حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٔـخٍ حألًؼَ طؼَٟخ ُِلٔخى ر٘ظ٠ ٍٛٞٙ، ٝ ٣ؤهٌ ك٢ ٓـخٍ 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٍٛٞس حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس، ٝحَُٗٞس، ٝأهٌ كٞحثي رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش 

ٝطِو٢ حُٜيح٣خ ٖٓ حُٜلوخص ٝحُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش أٝ أكي حألٗوخٙ حُوخٟؼش ُِوخٕٗٞ 

حُؼخّ، ٝؿ٣َٔش طِو٢ حُٜيح٣خ حُظ٢ طؼظزَ ٖٓ ٍٛٞ حُظـ٣َْ حُٔٔظليػش ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص 

. حُؼ٤ٓٞٔش حُظ٢ ؿخء رٜخ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ

٣ٌِق هطخع حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ه٣ِ٘ش حُيُٝش  حػظٔخىحص ٓخ٤ُش ٟؤش، ٌُٜح أٝالٛخ 

حَُٔ٘ع حُـِحث١َ حٛظٔخٓخ ًز٤َح ًُٝي رظـ٣َْ ٝهٔغ ًَ حُٔوخُلخص ٝحُظـخُٝحص حُظ٢ طَطٌذ 

أػ٘خء ارَحّ أٝ ط٘ل٤ٌ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٓخ ٣يٍ حٕ حُٜلوش حُؼ٤ٓٞٔش هزَ ىهُٜٞخ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ 

طزَّ ٝكوخ إلؿَحءحص هخ٤ٗٞٗش ٓليىس رٔٞؿذ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ك٢ٜ طوّٞ ػ٠ِ 

ؿِٔش ٖٓ حُٔزخىة حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ ًَ ٓظؼخهي حكظَحٜٓخ َٝٓحػخطٜخ رٔخ ٠٣ٖٔ حُِ٘حٛش ٝ 

حُ٘لخك٤ش ٍَٟٝٝس حػظٔخى ٓؼخ٤٣َ ٟٓٞٞػ٤ش ك٢ حهظ٤خٍ حُٔظؼخهي ٓغ حإلىحٍس ػ٘ي ارَحّ 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝحٜٗخ ال طَطٌذ اال ٖٓ ١ًٝ حُٜلوش، ك٢ٜ طظطِذ ٛلوش ٓؼ٤٘ش ك٢ 

، ك٢ٜ ط٘ظَى ك٢ إٔ ٛلش حُوخثْ رٜخ ٝحكيس، ٝٓلَ (ٛلش حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ)َٓطٌزٜخ ٢ٛٝ

. ٝحكي حُٜلوش حُؼ٤ٓٞٔش
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إ حٗظ٘خٍ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش أُِّ حَُٔ٘ع ٍَٟٝس ٟٝغ ٓ٘ظٞٓش 

هخ٤ٗٞٗش ٌُٔخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ، ػٖ ٣َ١ن حطوخً حُظيحر٤َ حُالُٓش ر٤ٖ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظ٘ظ٤ٔخص 

ٝحإلؿَحءحص حُظ٢ ٣َٟ رؤٜٗخ ًل٤ِش ٌُٔخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ ػٖ ٣َ١ن اػٔخٍ ح٤ُ٥خص حُوخ٤ٗٞٗش 

حُ٘لخك٤ش ٝحُِ٘حٛش ٝحُٔ٘خكٔش ح٣َُ٘لش ػ٘ي ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش  ُِٞهخ٣ش ٜٓ٘خ، هٜي طؼ٣ِِ

ًٌٝح حكظَحّ حإلؿَحءحص حُٔظؼِوش ربرَحٜٓخ حُظ٢ ؿخء رٜخ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ 

. ٝحطوٌ حُظيحر٤َ حَُىػ٤ش حُالُٓش ػ٠ِ هِل٤ش حُظـ٣َْ ٝحُؼوخد

ٌٛٙ حإلؿَحءحص ٝ حُظيحر٤َ حُٔظوٌس ُِٞهخ٣ش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٌٝٓخكلظٜخ 

طًَٞ ٜٓٔش ططز٤وٜخ ٓ٘خٛلش ر٤ٖ حُؼيحُش ًـٜش ٓٔئُٝش ػٖ حُـخٗذ حَُىػ٢ ٝحُؼوخر٢، 

ٝأؿِٜس حَُهخرش كوي ًَّ حَُٔ٘ع ُِٞهخ٣ش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش طيحر٤َ ٝهخث٤ش أٜٛٔخ، 

اٗ٘خء ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ٢ٛٝ ح٤ُٜجش حُظ٢ أٗخ١ رٜخ حَُٔ٘ع ٜٓٔش ط٘ل٤ٌ 

حالٓظَحط٤ـ٤ش ح٤٘١ُٞش ك٢ ٓـخٍ ٌٓخكلش حُلٔخى، ًٔخ طوظَف ٤ٓخٓش ٗخِٓش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى، 

. ًٔخ طوظَف ٤ٓخٓش ٗخِٓش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ػٖ ٣َ١ن طوي٣ْ طٞؿ٤ٜخص حٓظ٘خ٣ٍش

 اٟخكش ا٠ُ ٓخ ٣وّٞ رٚ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٖٓ حَُهخرش ك٤غ ط٘لَٜ حُٜٔٔش حالٓخ٤ٓش 

ُٔـِْ حُٔلخٓزش ك٢ حُو٤خّ رخَُهخرش حُالكوش ُٔخ٤ُش حُيُٝش ٝحُـٔخػخص حإله٤ٔ٤ِش ٝحَُٔحكن 

حُؼ٤ٓٞٔش ًَٝ ٤ٛجش طٔظـَ حألٓٞحٍ حُؼخٓش، ٝطظـ٠ِ ٝظ٤لش ٓـِْ حُٔلخٓزش ًآ٤ُش ُِٞهخ٣ش ٖٓ 

ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ حٌُ٘ق ػٖ حُٔوخُلخص حُٔخ٤ُش ٝحُظـخُٝحص حُلخِٛش ٝحُ٘ظَ ك٢ 

. ٓيٟ ططز٤ن أكٌخّ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ١َٝم حهظ٤خٍٛخ ُِٔظؼخَٓ حُٔظؼخهي ٓؼٜخ

 ًٔخ ٌٖٓ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ح٠ُزط٤ش حُو٠خث٤ش ك٢ ٓـخٍ ٌٓخكلش حُـَحثْ حُٔظؼِوش 

رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رؤٓخ٤ُذ طل١َ ؿي٣يس ؿخء رٜخ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش، ًُٝي ٌُِ٘ق 

ػٖ ٓوظِق ٌٛٙ حٍُٜٞ، ٖٝٓ حألٓخ٤ُذ حالهظَحم أٝ حُظَٔد اٟخكش ُِظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ك٢ ٌٛح 

 .حُٔـخٍ

س ُالطلخه٤خص حُظ٢ هخٓض رخُظٜي٣ن ػ٤ِٜخ ٖٓ ١ٝ ُوي طَؿٔض حُـِحثَ حُظِحٓخطٜخ حُيٍٝ 

-06هالٍ طز٤ٜ٘خ ُوخٕٗٞ هخٙ ٝ ٓٔظوَ ٣ظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ ٛٞ حُوخٕٗٞ 

 حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ، ًٔخ ػٔيص ػ٠ِ اٗ٘خء ٤ٛجخص ٓوظِلش 2006 ك٤ل١َ 20 ٓئٍم ك٢ 01
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ىٍٝٛخ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ط٤ٜ٘لٜخ كٔذ حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ ُِوٞح٤ٖٗ، 

ك٤غ ٤ِٔٗ ر٤ٖ ح٤ُٜجخص حُٟٔٞٞػش أٝ حُٔٞؿٞىس رٔٞؿذ حُوٞح٤ٖٗ حُٔخروش، أ١ هزَ ظٍٜٞ 

هخٕٗٞ حُلٔخى، ٝ ٢ٛ حُٔلظ٤٘ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش، ٝ ٓـِْ حُٔلخٓزش طوٞٓخٕ رٜٔٔش حَُهخرش حُوز٤ِش 

ٝ حُزؼي٣ش ُٔخ٤ُش حُيُٝش ٝ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٝ حَُٔحكن حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ٛ٘خى ٤ٛجخص أهَٟ 

حٓظليػٜخ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٢ٛ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ًآ٤ُش 

اىح٣ٍش ٓٔظوِش ًحص ١ز٤ؼش ٍهخر٤ش اٟخكش ا٠ُ حُي٣ٞحٕ ح١ًَُِٔ ُؤغ حُلٔخى ًِٜٔلش ٍىػ٤ش 

ٜٓٔش ح١َُ٘ش حُو٠خث٤ش ك٢ ٓـخٍ ٌٓخكلش حُلٔخى، ٝ ا٠ُ ؿخٗذ ٌٛٙ ح٤ُ٥خص  ٓٔظوِش ١ٞ٘ٓ ا٤ُٜخ

ٗٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿَحءحص حُٞهخث٤ش ٝ حُؤؼ٤ش، حُـَٝ ٜٓ٘خ ٛٞ 

ٝحُظل١َ ػٖ ؿَحثْ حُلٔخى هخٛش ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ حُظ٢ طظٔؼَ  حُٞهخ٣ش ٝ حٌُ٘ق

ك٢ اؿَحء ٝحؿذ حُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص، ٝ اؿَحء أٓخ٤ُذ حُظل١َ حُوخٛش، ٝ ط٣ٌَْ ٓزيأ 

 .حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٖٓ أؿَ ٓٞحؿٜش ؿَحثْ حُلٔخى حُؼخرَس ُِليٝى ح٤٘١ُٞش

 :أ١ّ٘خ اٌذساعخ

أ٤ٔٛش ٟٓٞٞع ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ آ٤ُخص ٌٓخكلظٜخ ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن 

رخُلٔخى، طَٜ٘ف ا٠ُ حُزلغ ك٢ ٓٔخثَ طؼظزَ ػ٠ِ ؿخٗذ ًز٤َ ٖٓ حأل٤ٔٛش، ٓٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش 

. حُ٘ظ٣َش أٝ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش

كٖٔ حُ٘خك٤ش حُ٘ظ٣َش طزَُ أ٤ٔٛش ٌٛح حُٟٔٞٞع ٖٓ ىٍحٓش ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش 

ٝٓؼَكش ه٤ٜٛٞظٜخ ٖٓ ك٤غ ٛلش حُـخ٢ٗ ك٤ٜخ، ٝ حألكؼخٍ حٌُٔٞٗش ُٜخ ٝ كٜٜٔخ ٝ اىٍحى 

ٓوظِق حُـٞحٗذ حُظ٢ طوٜٜخ رخال١الع ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ طل٤ِِٜخ ٝ اؿَحء ىٍحٓش 

ٗوي٣ش ُِوَٝؽ ر٘ظخثؾ ػ٤ِٔش ؿي٣يس، ٝ ٖٓ ػْ اىٍحى طؤػ٤َٛخ حُِٔز٢ ػ٠ِ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ 

رخػظزخٍ هطخع حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ أْٛ حُوطخػخص حٓظـالال ُِٔخٍ حُؼخّ، ك٤غ حَُىػ٤ش 

ٌُٔخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ ٖٓ هالٍ حال١الع ػ٠ِ ٓيٟ كؼخ٤ُش ح٤ُٔخٓش حُٔظزؼش ٖٓ هزَ حَُٔ٘ع ك٢ 

ٌٓخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ، ٝ اروخء ح٠ُٞء ػ٠ِ ىٍٝ أؿِٜس حَُهخرش ك٢ ٓٞحؿٜش ؿَحثْ حُٜلوخص 

. حُؼ٤ٓٞٔش
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ًٔخ إٔ ٌُٜح حُٟٔٞٞع أ٤ٔٛش ػ٤ِٔش، طظٔؼَ ك٢ اظٜخٍ ١ز٤ؼش ٌٛٙ حُـَحثْ حُظ٢ ٣٘٘ؤ 

ػٜ٘خ كن حُيُٝش ك٢ طٞه٤غ حُؼوخد ػ٠ِ َٓطٌز٤ٜخ، ٝ حال١الع ػ٠ِ ٓوظِق حإلؿَحءحص 

حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظزؼش ٝ طز٤ٔطٜخ ٝ َٗكٜخ ُِظ٤َٜٔ ػ٠ِ حُٔلخ٤ٖٓ ٖٓ ٗخك٤ش، ٝ حُو٠خس ٖٓ ٗخك٤ش 

أهَٟ، ريٍحٓش ٓوظِلش ح٤ُ٥خص حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُظ٢ حػظٔيٛخ حَُٔ٘ع ٖٓ أؿَ ٌٓخكلش 

حُلٔخى ٝحُو٠خء ػ٠ِ حٗظ٘خٍٙ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، رـ٤ش ط٤َٜٔ كٜٜٔخ ػ٠ِ ًَ ٖٓ 

. ٣َؿغ ا٤ُٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ٓٞحء ًخٕ ٓظوخ٤ٟخ أٝ هخ٤ٟخ

ٝ طظَٜ حأل٤ٔٛش حُؼ٤ِٔش ٌُٜح حُٟٔٞٞع ك٢ ؿِٔش حإلؿَحءحص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ًَٜٓخ 

حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٖٓ هالٍ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ ًٌح هخٕٗٞ حإلؿَحءحص 

حُظ٢ طظزغ ك٢ ٤َٓ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ًٌَ، ٖٓ أٍٝ َٓكِش ك٢ حُيػٟٞ ا٠ُ إٔ ٣ٜيٍ كٌْ 

. ٜٗخث٢ ٣لَٜ ك٤ٜخ

 :أ٘ذاف اٌذساعخ

طٜيف حُيٍحٓش ُِظطَم ُٟٔٞٞع ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ آ٤ُخص ٌٓخكلظٜخ، هٜي 

اػطخء ٗظ٣َش ٗخِٓش ُٞحهغ طل٢٘ حُلٔخى ٝ حُٔٔخٍٓخص ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش ك٢ هطخع حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش، ًُي إٔ حإل١خٍ حألْٛ ُِٟٔٞٞع ٛٞ حُٔـخٍ ح١ٌُ طَطٌذ ك٤ٚ ٌٛٙ حُـَحثْ، ٝ ًُي 

ُِظطٍٞ ح١ٌُ ػَكٚ ٟٓٞٞع حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، هٜٞٛخ رٌؼَس ٝ حٗظ٘خٍ ارَحّ حُٜلوخص 

. حُٔ٘زٞٛش ٝ حُظ٢ طَطٌذ ٓوخُلش ُِظ٣َ٘غ ٝ حُظ٘ظ٤ْ حُٔؼٍٔٞ رٜخ

ٝ ٛٞ ٓخ ٣ـؼِ٘خ أٓخّ ٓٔخُش ٓلَ رلغ ٓظؼِوش أٓخٓخ رلْٜ ًَ ٍٛٞ حُٔوخُلخص ٝ 

حألػٔخٍ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ٤ًق ٣ظْ حٍطٌخرٜخ، ٝ ٓخ ٢ٛ ٍٛٞ 

. حُـَحثْ حُٔٔظليػش ك٢ ظَ هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى

٣ظًَِ حُزلغ كٍٞ ط٤ٟٞق حُيٍٝ ح١ٌُ طِؼزٚ أؿِٜس حَُهخرش ك٢ ظَ حُٔ٘ظٞٓش 

حُٔئٓٔخط٤ش، ٖٓ هالٍ ر٤خٕ ٓيٟ كؼخ٤ُش حَُهخرش ػ٠ِ ٓوظِق حُوطخػخص ٝ حُٔئٓٔخص 

حُؼ٤ٓٞٔش، رخػظزخٍ حٕ حُلن حُٔؼظي١ ػ٤ِٚ ٛٞ حُٔخٍ حُؼخّ ٝ ِٗحٛش حُٞظ٤لش حُؼخٓش، ٝ ٓؼَكش 

أْٛ طيحر٤َ حُٞهخ٣ش حُظ٢ ططزوٜخ ك٢ كخٍ ػزٞص آ٘خى حُـ٣َٔش َُٔطٌز٤ٜخ ٝ ٣ٜخكذ ًُي ٓلخُٝش 
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حُزلغ ك٢ حألٓزخد حُظ٢ طؼ٤ن كخػ٤ِش ىٍٝ حألؿِٜس ٝ ح٤ُ٥خص ٗلٞ طلو٤ن ىٍٝٛخ ك٢ حُٞهخ٣ش 

. ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٌٓخكلظٜخ

 .ٝ أه٤َح ٓلخُٝش اػَحء حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ر٤َٛي ػ٢ِٔ ٓؼَك٢

: أعجبة اخز١بس اٌّٛػٛع

طؼٞى أٓزخد حهظ٤خ١ٍ ٌُٜح حُٟٔٞٞع ُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حألٓزخد، ٜٓ٘خ ًحط٤ش ٝ أهَٟ ػ٤ِٔش 

. ٟٓٞٞػ٤ش

كؤٓخ ػٖ حألٓزخد حٌُحط٤ش، ك٤ؼٞى حهظ٤خ١ٍ ٌُٜح حُٟٔٞٞع ا٠ُ ٍؿزظ٢ ٝ ٢ُٞ٤ٓ ُِزلغ 

ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٝ ىٍحٓظٚ، ٝ ًُي ٗظَح ُوِش حألرلخع حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُيٍحٓخص حألًخى٤ٔ٣ش حُظ٢ 

طظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُظـَرش، ٝ رخُظخ٢ُ حَُؿزش ك٢ حُٔٔخٛٔش ٝ ُٞ رـِء ر٢٤ٔ ك٢ اػَحء حٌُٔظزش 

. رخإلٟخكش ُظـَرش ػَٔ ر٤ٔطش ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ حُوخ٤ٗٞٗش

أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ٝ حُٟٔٞٞػ٤ش، كؤؿِزٜخ طظِوٚ ك٤ٔخ ٣طَكٚ حُٟٔٞٞع ٖٓ 

اٌٗخ٤ُخص هخ٤ٗٞٗش، أكخٍٝ ١َكٜخ ٝ ٓ٘خهٜ٘خ ٝ حإلؿخرش ػ٤ِٜخ ٝ حُظ٢ طٌَ٘ ٓززخ ه٣ٞخ ٝ رخػؼخ 

ًخك٤خ الهظ٤خٍ حُٟٔٞٞع، كوي كخُٝض ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُيٍحٓش اػَحء حُٟٔٞٞع رزؼٞ ح٥ٍحء 

ٝحُلوخثن حُظ٢ طؼٌْ ٝحهغ ٝ كو٤وش حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ا٠ُ ؿخٗذ ح٥ٍحء 

ٝحُلوخثن حُظ٢ طؼٌْ ٝحهغ ٝ كو٤وش حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ا٠ُ ؿخٗذ حَُؿزش 

ُِوٞٝ ك٢ ٟٓٞٞع ُوٜٞرش حُؼـَحص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٣ؼ٤َٛخ حُٟٔٞٞع ٗظَح ُِظطٍٞحص 

. حُٔظالكوش ك٤ٚ رٜيٍٝ هخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

:إشىب١ٌخ اٌجحث  

حٗطالهخ ٖٓ ط٤ًَِ حُيٍحٓش رخُظؼَٝ ُٔوظِق ٍٛٞ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٓزَ ٌٓخكلظٜخ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ٓيٟ كؼخ٤ُش ح٤ُ٥خص حُظ٢ ٍٛيٛخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ 

ُِٞهخ٣ش ٖٓ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝ ٌٓخكلظٜخ، ٖٓ هالٍ حُظطٍٞحص حُظ٢ َٓص رٜخ ٌٛٙ ح٤ُ٥خص ريءح ٖٓ 

ح٤ُ٥خص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ 

. ٝٛٞال ا٠ُ ح٤ُ٥خص حُظ٢ طْ حٓظليحػٜخ ٟٖٔ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش
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ٝ ٣ظَٜ ُ٘خ ؿ٤ِخ إٔ حَُٔ٘ع هي حٗظٜؾ ٤ٓخٓش ٝ ٓ٘ظٞٓش هخ٤ٗٞٗش ؿي٣يس ٠ُٔخٕ 

حالٓظؼٔخٍ حُلٖٔ ُألٓٞحٍ حُؼخٓش، ٝ ٓ٘غ حُٔٔخٍٓخص حُلخٓيس حُظ٢ طْٔ ِٗحٛش ٝ ػوش ؿٍٜٔٞ 

. حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ حإلىحٍس روٜي ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

ٝ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٗٚ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظيحر٤َ حُٞهخث٤ش ٝ حَُىػ٤ش ٌُٔخكلش ٌٛٙ 

: حُـَحثْ، ٝ حٗطالهخ ٖٓ ٌٛٙ حُٔؼط٤خص كبٕ حإلٌٗخ٤ُش حَُث٤ٔ٤ش ٌُٜٙ حُيٍحٓش طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣

٤ًق ػخُؾ حَُٔ٘ع ٟٓٞٞع حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش؟ ٝ ٓخ ٢ٛ أكٌخّ ؿَحثْ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش حُظ٢ ؿخء رٜخ هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى؟ ٝ ٓخ ٢ٛ ح٤ُٔخٓش حُـ٘خث٤ش حُٔظزؼش ٖٓ هزَ 

حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٌُٔخكلش حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ٓخ ٓيٟ كؼخ٤ُظٜخ ٝططز٤وٜخ 

؟   ٖٓ حُ٘خك٤ش حُو٠خث٤ش

ٌٛح ٝ ُإلؿخرش ػ٠ِ حإلٌٗخ٤ُش حَُث٤ٔ٤ش ُِٟٔٞٞع، ٓغ ٓخ ٣٘زؼن ػٜ٘خ ٖٓ اٌٗخالص 

 .كَػ٤ش هٔض رظو٤ْٔ حُيٍحٓش ا٠ُ ٓويٓش ٝ ك٤ِٜٖ ٝ هخطٔش

، ُظل٤َِ ظخَٛس إٌّٙح اٌزح١ٍٍٟ أٚ االعزذالٌٟ ٝ ٤ٓظْ حالػظٔخى ك٢ ٌٛٙ حُيحٍٓش ػ٠ِ 

حُلٔخى حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش  ٝ حُظؼَف ػ٠ِ ًخكش حُـَحثْ حُٔظؼِوش 

رٜخ، ٝ طز٤خٕ ًخكش ح٤ُ٥خص حُٔؼظٔيس ٖٓ أؿَ ٓٞحؿٜش ٌٛٙ حُظخَٛس، ٝ ًُي ٖٓ هالٍ 

حٓظؼَحٝ ًخكش حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٔٞؿٞىس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝ رخُظخ٢ُ 

ٝ ٖٓ أؿَ حإلؿخرش ػ٠ِ ٌٛٙ حإلٌٗخ٤ُش طْ .حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗظخثؾ طظٔخ٠ٗ ٓغ حُؼوَ ٝ حُٔ٘طن 

طو٤ْٔ ٟٓٞٞع ىحٍٓظ٘خ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ، هٜٚ حُلَٜ حألٍٝ ُظلي٣ي ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٗوّٞ ك٢ حُٔزلغ حألٍٝ رظز٤خٕ حألٗوخٙ حُٔؼَٟش ُـَحثْ حُلٔخى ك٢ 

ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، أٓخ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ك٤ظ٠ٖٔ ٍٛٞ حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص 

 حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٤ُ٥خص ٌٓخكلش حُـَحثْ حُٔظؼِوشأٓخ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ كوي هٜٚ .حُؼ٤ٓٞٔش 

رل٤غ ٗظؼَف ك٢ حُٔزلغ حألٍٝ ػ٠ِ حألكٌخّ حإلؿَحث٤ش حُوخٛش رٌٔخكلش حُـَحثْ ك٢ ٓـخٍ 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، أٓخ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ك٘ٔظؼَٝ ٖٓ هالُٚ ىٍٝ ح٤ُٜجخص حُوخٛش ك٢ حُٞهخ٣ش 

 .ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش 



  

 

 

اٌفظً األٚي 

 خشائُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ
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طٌظَٔ حُـ٣َٔش ك٢ ٍٛٞطٜخ حُظخٓش رظٞحكَ ًَ أًٍخٜٗخ حُوخ٤ٗٞٗش، كًَٖ حُـ٣َٔش ؿِء 

ٖٓ ٓخ٤ٛظٜخ، ٝحٗؼيحّ أ١ ًٍٖ ٜٓ٘خ ٣ئى١ ا٠ُ حٗؼيحّ حُـ٣َٔش رخ٠ٍَُٝس ٝال ٣ٌٕٞ ٛ٘خى 

ٓزٍَ ُِؼوخد، ٝكظ٠ طوّٞ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش الري ٖٓ طٞحكَ أًٍخٜٗخ ٢ٛٝ ٝحًَُٖ 

. حُٔؼ١ٞ٘ ٝحُٔخى١، ٝرخٗظلخء أكيٛٔخ ال طوّٞ ٌٛٙ حُـَحثْ

 ٝٓخ ٤ٔ٣ِ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رؤٜٗخ ال طَطٌذ اال ٖٓ ٗوٚ ٣ظٜق 

 كخٛظْ حَُٔ٘ع ) حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ(رٜلش ٓؼ٤٘ش، أ١ أٜٗخ ٖٓ ؿَحثْ ١ًٝ حُٜلش ٝٛٞ

رٔوظِق ٌٛٙ حٍُٜٞ ؿخء ٖٓ حُٔ٘طن حُِٜش حُٔزخَٗس ُِٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رخإلطـخٍ رخُٞظ٤لش 

حُؼخٓش ًٔخ طٌَ٘ حػظيحء ػ٠ِ حُٔزخىة حُؼخٓش حُظ٢ طلٌْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٢ٛٝ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ 

حُٔظ٘خك٤ٖٔ ٝك٣َش حُيهٍٞ ا٠ُ حُٔ٘خكٔش ٝحُ٘لخك٤ش ك٢ حإلؿَحءحص، ك٤غ إٔ حألَٛ إٔ طئْٓ 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ػ٠ِ هٞحػي حُ٘لخك٤ش ٝحُٔ٘خكٔش ح٣َُ٘لش، ك٤غ طٌِق ٌٛٙ حأله٤َس ٓزخُؾ 

ٝحػظٔخىحص ٓخ٤ُش ٟؤش ٗظ٤ـش ط٘ٞع ٝطؼيى حُٔ٘خ٣ٍغ ٝحُوط٢ ٝحالٓظؼٔخ٣ٍش حُظ٢ طٔؼ٠ 

حُيُٝش روط٠ كؼ٤ؼش ٗلٞ طلو٤وٜخ ٓخ ٣ـؼَ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حألًؼَ ػَٟش ُِلٔخى 

ر٘ظ٠ ٍٛٞٙ، ٝٗظَح ُٔخ ٌُٜٙ حُـَحثْ ٖٓ طؤػ٤َحص ِٓز٤ش ػ٠ِ حُ٘لوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝحالهظٜخى 

ح٢٘١ُٞ، كخٍٝ حَُٔ٘ع حُظٞٓغ ك٢ ٓـخٍ حُظـ٣َْ ٍؿزش ٓ٘ٚ ك٢ كَٜ ًَ أكؼخٍ حُلٔخى ك٢ 

ٛيح حُٔـخٍ ٝٛٞ ٓخ ػَٔ ػ٠ِ طلو٤وٚ ربىٍحؽ ًَ حُظـخُٝحص ٝحُٔوخُلخص حُظ٢ طلَٜ ك٢ 

.ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى
1
  

 ٝ رخػظزخٍ إٔ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ أْٛ حُٞٓخثَ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ أهَٛخ حَُٔ٘ع 

 حُٔظؼِن رظ٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ 247-15حُـِحث١َ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 

طل٠٣ٞخص حَُٔكن حُؼخّ
2

 ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ كٖٔ ٤َٓ حألٓٞحٍ حُؼخٓش ٝ هيٓش حُٜخُق حُؼخّ
3

 ،

كبٕ ًُي ٣ـؼِٜخ ٓؼَٟش رٌَ٘ ٓٔظَٔ ُٔوظِق ؿَحثْ حُلٔخى حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ، حُظ٢ ٣َطٌزٜخ  

                                                           
 .25زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري، دار الراية  للنشر والتوزيع، األردن، ص - 1
 50ضات ادلرفق العام، ج  ر، عدد ية و تفويم الصفقات العموميتضمن تنظي، 2015 سبتمرب 16 مؤرخ يف 247-15ادلرسوم الرئاسي رقم - 2

 2015 سبتمرب 20الصادر يف 
 ختصص قانون يرل شهادة ادلاجستيئري، مذكرة لنزاة يف القانون اجليلة، ظاىرة الفساد اإلداري و ادلايل يف رلال الصفقات العمومي وسيربن بش– 3

 زي وزوية، جامعة مولود معمري، تياسية احلقوق و العلوم السية، كليءات اإلداررااإلج
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ٗوٚ ٣ظٜق رٜلش ٓؼ٤٘ش ٝ ٛٞ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ
1

 ح١ٌُ ٣وّٞ رخٓظـالٍ ٝظ٤لظٚ ٖٓ أؿَ 

طلو٤ن ِٜٓلش هخٙ ُٚ أٝ ُـ٤َٙ ٝ ٌٛح ٓخ ٣ئى١  ا٠ُ حٗؼيحّ ٓزيأ حُِ٘حٛش ٝ حُ٘لخك٤ش ك٢ 

 .حُٞظ٤لش حُؼخٓش 

ي  ) حٍطؤ٣٘خ ا٠ُ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ  ّٚ  طلي٣ي حألكؼخٍ ، ٚ(اٌّجحث األ

حإلؿَح٤ٓش حُظ٢ طٌَ٘ ك٢ ٓـِٜٔخ ظخَٛس ٝ ر٘خء ػ٠ِ ًُي حُلٔخى حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ ك٢ ٓـخٍ 

   (اٌّجحث اٌثبٟٔ  )  حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

                                                           
ة، ياسية احلقوق و العلوم السيل شهادة ادلاسرت ختصص القانون اإلداري، كلية يف قانون الفساد، مذكرة لنيئم الصفقات العمومراح جيمعمر سا– 1

 .52، ص 2014ضر، بسكرة، يجامعة زلمد خ
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 اٌفئبد اٌّؼشػخ ٌدشائُ اٌفغبد فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: اٌّجحث األٚي

ططَم حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ا٠ُ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش ح١ٌُ ٣ٌَ٘ حًَُٖ حُٔلظَٝ ك٢ ؿ٤ٔغ ؿَحثْ حُلٔخى حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ رٔٞؿذ 

 ٖٓ "ة" حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، رل٤غ ػَكظٚ حُلوَس 01-06حُوخٕٗٞ ٍهْ     

 : ػ٠ِ أٗٚ 02حُٔخىس 

وً شخض ٠شغً ِٕظجب رشش٠ؼ١ب أٚ رٕف١ز٠ب أٚ إداس٠ب أٚ لؼبئ١ب أٚ فٟ أحذ اٌّدبٌظ - 

اٌشؼج١خ اٌّح١ٍخ إٌّزخجخ، عٛاء أوبْ ِؼ١ٕب أٚ ِٕزخجب، دائّب أٚ ِؤلزب، ِذفٛع األخش أٚ 

 غ١ش ِذفٛع األخش، ثظشف إٌظش ػٓ سرجزٗ أٚ ألذ١ِزٗ،  

وً شخض آخش ٠زٌٛٝ ٚ ٌٛ ِؤلزب، ٚظ١فخ أٚ ٚوبٌخ ثأخش أٚ ثذْٚ أخش، ٚ ٠غبُ٘ ثٙزٖ  -

اٌظفخ فٟ خذِخ ١٘ئخ ػ١ِّٛخ أٚ ِؤعغخ ػ١ِّٛخ أٚ أ٠خ ِؤعغخ أخشٜ رٍّه اٌذٌٚخ وً 

 أٚ ثؼغ  سأعّبٌٙب، أٚ أ٠خ ِؤعغخ أخشٜ رمذَ خذِخ ػ١ِّٛخ ؛                                  

وً شخض آخش ِؼشف ثأٔٗ ِٛظف ػِّٟٛ أٚ ِٓ فٟ حىّٗ ؽجمب ٌٍزشش٠غ ٚ اٌزٕظ١ُ  -

اٌّؼّٛي  ثّٙب
1
. 

ٝ حُٔالكع إٔ طؼ٣َق حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ُِٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ٛٞ ٗلْ حُظؼ٣َق ح١ٌُ 

حػظٔيطٚ حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُلٔخى
2

 .

ٝ ػ٤ِٚ كبٕ ٜٓطِق حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ٣َ٘ٔ ػالع كجخص ٗوٜٜخ رخُيٍحٓش ٝ حُظل٤َِ ك٢ 

ٓطِز٤ٖ، كجش ١ًٝ حُٔ٘خٛذ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝ حإلىح٣ٍش ٝ حُو٠خث٤ش ٝ حًُٞخُش رخ٤ُ٘خرش
3

                    

ٝ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ ٝظ٤لش أٝ ًٝخُش ك٢ ٤ٛجش أٝ ٓئٓٔش ػ٤ٓٞٔش أٝ .( اٌّطٍت األٚي )

  .(اٌّطٍت اٌثبٟٔ  )َٓكن ػخّ ٖٝٓ ك٢ كٌْ حُٔٞظق 

                                                           
 .السابقة من الفساد و مكافحتو، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع ي، ادلتعلق بالوقا01-06 من القانون رقم 02ادلادة  -1
 أي-  أ:"موظف عمومي  " يرقصد بتعبي األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، أنو اتفاقية من 02 عرفت ادلادة- 2

 يرنا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غيا لدى دولة طرف، سواء أكان معيا أو قضائيا  أو إداريذيا أو تنفيعيشغل منصبا تشريشخص 
ة، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة يفة عموميؤدي وظيأي شخص آخر - ة ذلك الشخص ؛ بيمدفوع األجر بصرف النظر عن أقدم

ف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما ىو مطبق يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى ية، حسب التعريقدم خدمة عمومية، أو يعموم
ة ي ادلعنيرض بعض التدابارغد أنو أليب. يف القانون الداخلي للدولة الطرف" موظف عمومي"أي شخص آخر معرف بأنو - تلك الدولة الطرف ؛ ج

ة حسب يقدم خدمة عمومية أن يفة عموميؤدي وظي موظف عمومي أي شخص يرقصد بتعبيوز أن يج، االتفاقيةواردة يف الفصل الثاين من ىذه لا
 .، ادلرجع السابق "ف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما ىو مطبق يف اجملال ادلعين من قانون تلك الدولة الطرفيالتعر
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فئخ رٚٞ إٌّبطت اٌزٕف١ز٠خ ٚ اإلداس٠خ ٚ اٌمؼبئ١خ ٚ اٌٛوبٌخ : اٌّطٍت األٚي

 ثب١ٌٕبثخ

٣٘ظَٔ ٌٛح حُٔطِذ ػ٠ِ كَػ٤ٖ، ٗظطَم ك٤ٜٔخ ا٠ُ طلي٣ي كجش ١ًٝ حُٔ٘خٛذ حُٔظٔؼِش 

ٝ كجش ١ًٝ حًُٞخُش ، (اٌفشع األٚي  )ك٢ ٗخؿِٞح حُٔ٘خٛذ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝ حإلىح٣ٍش ٝحُو٠خث٤ش 

. (اٌفشع اٌثبٟٔ  )رخ٤ُ٘خرش     

 .فئخ رٚٞ إٌّبطت اٌزٕف١ز٠خ ٚ اإلداس٠خ ٚ اٌمؼبئ١خ : اٌفشع األٚي

ٗظطَم ٖٓ هالٍ ٌٛح حُلَع ا٠ُ طلي٣ي حُلجش حأل٠ُٝ حُٔؼَٟش ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ 

ال  )حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ ًَ ٖٓ ٗخؿِٞح حُٔ٘خٛذ حُظ٘ل٣ٌ٤ش  ّٚ ٗخؿِٞح ، ٚ (أ

 .(ثبٌثب  )، ٝ ٗخؿِٞح حُٔ٘خٛذ حُو٠خث٤ش (ثب١ٔب  )حُٔ٘خٛذ حإلىح٣ٍش 

ال  ّٚ  :شبغٍٛا إٌّبطت اٌزٕف١ز٠خ - أ 

 ُوي ٓ٘ق حُيٓظٍٞ حُـِحث١َ َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش هٔطخ ًخك٤خ ٖٓ حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش حُظ٢ 

طوٍٞ ُٚ آٌخ٤ٗش ؿؼَ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ك٢ ٣يٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ، ر٤٘ٔخ حُٔ٘خٛذ حُظ٘ل٣ٌ٤ش حألهَٟ، 

ك٢ٜ ُٓٞػش ر٤ٖ ػيس أٗوخٙ طٔخٍٜٓخ ٝكوخ ُِيٓظٍٞ ٝ حُوخٕٗٞ حُٔؼٍٔٞ رٚ، ٝ رخُظخ٢ُ ٣وٜي 

رخُ٘وٚ ح١ٌُ ٣٘ـَ ٜٓ٘زخ ط٘ل٣ٌ٤خ ٝطَ٘ٔ ٌٛٙ حُلجش ًَ ٖٓ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ ح٣َُُٞ 

حألٍٝ ٝ حُظ٤ٌِ٘ش حٍُُٞحء
1

 :

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة ي ختصص القانون العام لألعمال، كليرل شهادة ادلاجستيئري، مذكرة  لنزاة يف القانون اجليئم ادلتعلقة بالصفقات العمومراضحوي ادلسعود، اجل– 1

  .02، ص 2014جل، يي، جيحق بن ية، جامعة زلمد الصدياسياحلقوق و العلوم الس
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  :سئ١ظ اٌدّٙٛس٠خ– 1

ٛٞ ٍث٤ْ حُيُٝش كخ٢ٓ حُيٓظٍٞ، ح١ٌُ ٣ـٔي حُيُٝش ىحهَ حُزالى ٝ هخٍؿٜخ، ٣ظْ حٗظوخرٚ ػٖ 

.٣َ١ن حالهظَحع حُؼخّ، حُٔزخَٗ ٝ ح١َُٔ
1

 ٣ٝؼظزَ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش حُوخ٢ٟ حألٍٝ ك٢ 

 ٖٓ حُيٓظٍٞ، 71حُزالى ٣ٝ٘ظوذ ػٖ ٣َ١ن حالهظَحع حُؼخّ حُٔزخَٗ ٝح١َُٔ رٔوظ٠٠ حُٔخىس 

 حُٔؼيُش رٔٞؿذ 74 ٓ٘ٞحص هخرِش ُِظـي٣ي ػيس َٓحص ٝكوخ ُِٔخىس 5ُؼٜيس ٍثخ٤ٓش طويٍ د 

04حُٔخىس 
2

، ٝٗظَح ُلٔخ٤ٓش ًَِٓ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش كبٗٚ ال ٣ٔؤٍ ػٖ ؿ٣َٔش حُو٤خٗش 

 ٖٓ حُيٓظٍٞ 158حُؼظ٠ٔ، ٝطظْ ٓلخًٔظٚ أٓخّ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ُِيُٝش ًُٝي رٔوظ٠٠ حُٔخىس 

، حُظ٢ أكخُش ا٠ُ هخٕٗٞ ػ١ٞ٠ ٣ليى ط٤ٌِ٘ش ٌٛٙ حُٔلٌٔش ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٤َٓٝٛخ 1996

ٝحإلؿَحءحص حُٔطزوش، اال إٔ  ٌٛح حُوخٕٗٞ حُؼ١ٞ٠ ُْ ٣ظْ اٛيحٍٙ ٤ُٞٓ٘خ ٌٛح ٝرخُظخ٢ُ ال 

.  ٝؿٞى ُٔؼَ ٌٛٙ حُٔلٌٔش ك٢ حُـِحثَ

 ح١ٌُ ُْ ٣٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ حُٔٔخءُش حُـِحث٤ش ػٖ حُـ٘خ٣خص ٝ ُحث١َ  ٝ حُيٓظٍٞ حُؾ

حُـ٘ق حُظ٢ ٣َطٌزٜخ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش أػ٘خء طؤى٣ش ٜٓخٓٚ أٝ رٔ٘خٓزظٚ، كٌَ ٓخ ؿخء رٚ حُيٓظٍٞ 

رؤعظ ِحىّخ ػ١ٍب " : حُلوَس حأل٠ُٝ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ 177حُـِحث١َ ٛٞ ٗٚ حُٔخىس 

ٌٍذٌٚخ، رخزض ثّحبوّخ سئ١ظ اٌدّٙٛس٠خ ػٓ األفؼبي اٌزٟ ٠ّىٓ  ٚطفٙب ثبٌخ١بٔخ اٌؼظّٝ 

ٚ اٌٛص٠ش األٚي ػٓ اٌدٕب٠بد ٚ اٌدٕح اٌزٟ ٠شرىجٛٔٙب ثّٕبعجخ رأد٠زّٙب ٌّٙبِّٙب
3

ٝ ح١ٌُ ." 

 :٣لظَٔ هَحءط٤ٖ

كبٓخ إٔ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٣ٔؤٍ ؿِحث٤خ ػٖ حُـ٘خ٣خص ٝ حُـ٘ق حُظ٢ ٣َطٌزٜخ رٔ٘خٓزش طؤى٣ظٚ  -

    .ٜٓخٓٚ رٔخ ك٤ٜخ ؿَحثْ حُلٔخى، ٝ طٌٕٞ ٓلخًٔظٚ أٓخّ حُٔلخًْ حُؼخى٣ش ٝكوخ ُِوخٕٗٞ حُؼخّ

ٝ آخ أٗٚ ال ٣ٔؤٍ ؿِحث٤خ ػٖ حُـ٘خ٣خص ٝ حُـ٘ق حُظ٢ ٣َطٌزٜخ رٔ٘خٓزش طؤى٣ظٚ ٜٓخٓٚ ٝ اٗٔخ  -

٣ٔؤٍ كو٢ ػٖ حُو٤خٗش حُؼظ٠ٔ، ٝ طٌٕٞ ٓلخًٔظٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش أٓخّ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ُِيُٝش
4

 

                                                           
، ج ر، عدد 2016مارس 06 مؤرخ يف 01-16، الصادر مبوجب القانون رقم 2016ل الدستوري لسنة ي من التعد85، 84 ين أنظر ادلادت- 1

 .2016 مارس07 الصادر يف 14
 08/19 من القانون رقم 04ادلادة -  2
 .، ادلرجع السابق 177ادلادة  -3
، - الطبعة اخلامسة عشر، اجلزء الثاين(ريئم التزوراج- ادلال و األعمال جرائم- الفسادجرائم ) اخلاص، اجلزائريز يف القانون يعة أحسن، الوجي بوسق- 4

 .31، 12،  ص 2014ئر، زادار ىومة، اجل
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ٝ ػ٤ِٚ كخإلهَحٍ رؼيّ ٓٔخثِش ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ؿِحث٤خ ػٖ حُـ٘ق ٝ حُـ٘خ٣خص حُظ٢ ٣َطٌزٜخ 

رٔ٘خٓزش طؤى٣ش ٜٓخٓٚ ٓخ ُْ طٌَ٘ ه٤خٗش ػظ٠ٔ، كبٕ ٌٛح ال ٣ؼ٢٘ اكالطٚ ٖٓ حُٔٔخءُش ػٖ 

ؿَحثْ حُلٔخى أ٣خ  

ًخٕ ٌِٜٗخ، حُظ٢ هي ٣َطٌزٜخ رٔ٘خٓزش طؤى٣ظٚ ُٜٔخٓٚ، رَ ٣ٌٖٔ ٓٔخءُظٚ ػٜ٘خ رخػظزخٍ إٔ 

ؿَحثْ حُلٔخى طٌَ٘ ه٤خٗش ػظ٠ٔ، ٝ ك٢ ًَ حألكٞحٍ كبٕ ٓٔخءُظٚ طظَ ٓؼِوش ػ٠ِ ط٤ٜ٘ذ 

 ٖٓ حُيٓظٍٞ، ا٠ُ هخٕٗٞ ػ١ٞ٠ ٣ليى 158حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ُِيُٝش حُظ٢ أكخُض ٗٚ حُٔخىس 

ط٤ٌِ٘ظٜخ ٝ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝ ٤َٓٛخ ٝ حإلؿَحءحص حُٔطزوش، ٝ ٛٞ حُ٘ٚ ح١ٌُ ُْ ٣َٟ حٍُ٘ٞ ٍؿْ  

. ٓ٘ش ح١ٌُ أْٓ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ20ٍَٓٝ 
1

 

 :(سئ١ظ اٌحىِٛخ عبثمب  )اٌٛص٠ش األٚي  -2

 حُٓظليع ٜٓ٘ذ ٍث٤ْ حُلٌٞٓش ك٢ حُ٘ظخّ حُيٓظ١ٍٞ حُـِحث١َ ألٍٝ َٓس رٔ٘خٓزش حُظؼي٣َ 

، ٝ ح١ٌُ ْٓ أكٌخٓخ طظؼِن رخُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، حُٞحٍى ٓ٘ش 1988حُيٓظ١ٍٞ َُٜ٘ ٗٞكٔزَ 

 ٝ ػزض ك٢ ٓ٘ش 1989
2

، ٤ُظلٍٞ رؼي ًُي ٜٓطِق ٍث٤ْ حُلٌٞٓش ا٠ُ ح٣َُُٞ حألٍٝ 1996

 .2008 طؼي٣َ 1996ك٢ ظَ ىٓظٍٞ 

ٝ ٣ظْ طؼ٤٤ٖ ح٣َُُٞ حألٍٝ ٖٓ هزَ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ ٢ٜ٘٣ ٜٓخٓٚ
3

 رَّٔٓٞ ٍثخ٢ٓ 

 . ٖٓ حُيٓظٍٞ 77ٝكوخ ُِٔخىس 

٣ٝٔؤٍ ؿِحث٤خ، ػٖ حُـ٘خ٣خص ٝ حُـ٘ق حُظ٢ ٣َطٌزٜخ أػ٘خء طؤى٣ش ٜٓخٓٚ رٔخ ك٤ٜخ ؿَحثْ 

حُلٔخى، اال إٔ ٓلخًٔظٚ طظَ َٓٛٞٗش ػ٠ِ ط٤ٜ٘ذ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ُِيُٝش حُٔوظٜش ىٕٝ 

ٓٞحٛخ رٔلخًٔظٚ
4

.  

 

 

 

                                                           

 .31عة، ادلرجع السابق، ص يأحسن بوسق 1-
 205، ص2007، زائريع، اجلية، جسور للنشر و التوزيز يف القانون اإلداري، الطبعة الثانياف عمار، الوجيبوض- 2
 .، ادلرجع السابق 2016ل الدستوري لسنة يمن التعد91 ادلادة - 3
 08، ص 2004دار ىومة للطباعة والنشر و التوزيع، اجلزائر، * جرائم الفساد*أحسن بوسقسعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص  - 4
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 :(اٌٛصساء إٌّزذثْٛ– اٌٛصساء )أػؼبء اٌحىِٛخ  -3

٣ؼ٤ٖ أػ٠خء حُلٌٞٓش ٖٓ هزَ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش رؼي حٓظ٘خٍس ح٣َُُٞ حألٍٝ ٝ ٌٛح 

 ٠ؼ١ٓ سئ١ظ اٌدّٙٛس٠خ أػؼبء :" ٖٓ حُيٓظٍٞ ػ٠ِ أٗٚ 93كٔذ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 

"اٌحىِٛخ ثؼذ اعزشبسح اٌٛص٠ش األٚي
1

ٝ ٣زخَٕٗٝ ٜٓخْٜٓ ر٘خءح ػ٠ِ ١ِذ ط٤ٌِق ٛخىٍ ٖٓ . 

هزَ ح٣َُُٞ حألٍٝ
2

 .

أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔٔخءُش حُـِحث٤ش ُْٜ، كْٜ ٣ؼيٕٝ ك٢ كٌْ حُٔٞظل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ح٣ٌُٖ 

ط٘طزن ػ٤ِْٜ أكٌخّ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ك٢ كخُش ٝهٞع حػظيحء ْٜٓ٘ ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ
3

، رل٤غ 

٣ـُٞ ٓٔخءُظْٜ ػٖ أ٣ش ؿ٣َٔش ٖٓ ؿَحثْ حُلٔخى أٓخّ حُٔلخًْ حُؼ٤ِخ، ٝكن حإلؿَحءحص 

حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حإلؿَحء حُـِحث٤ش ػ٠ِ أٗٚ ك٢ كخُش حٍطٌخد أ١ ػ٠ٞ ٖٓ 

أػ٠خء حُلٌٞٓش ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش أػ٘خء ٓزخَٗس ٜٓخْٜٓ أٝ رٔ٘خٓزظٜخ، ك٤ظ٠ُٞ حُوخ٢ٟ حُٔؼ٤ٖ 

ُِظلو٤ن ربؿَحءحص حُظلو٤ن حالرظيحث٢ ك٢ حُـَحثْ ٝكن ٓـ٣َخص ٌٛح حُوخٕٗٞ ٓغ َٓحػخس أكٌخّ 

 574ٚ٘ٓحُٔخىس 
4
. 

        ٝ رٌٜح رٌٕٞ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ أٍحى حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٍٗٔٞ حُ٘ٚ ػ٠ِ ًخكش حُٔٞظل٤ٖ 

حُؼ٤٤ٖٓٞٔ أ٣خ ًخٗض َٓحًِْٛ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُٞظ٤ل٤ش، ٝ ػ٤ِٚ طوغ طلض ١خثِش هخٕٗٞ ٌٓخكلش 

حُلٔخى ًَ أػ٠خء حُلٌٞٓش رٜلش ػخٓش
5
. 

 

 

 

                                                           
 .، ادلرجع السابق 2016 لسنة اجلزائريل الدستوري الدستور ي من التعد93 ادلادة - 1

 . الفقرة األوىل، السالف الذكر  99ادلادة  – 21–02 2-

 .280ف أمحد، ادلرجع السابق، ص يعبد اللط-  3
 84ة، ج ر، عدد يئراءات اجلراتضمن قانون اإلجي، 1966 جوان 8 مؤرخ يف 155-66ة رقم يئزاءات اجلرا من قانون اإلج573ادلادة -  4

 23 الصادر يف 40، ج ر، عدد 2015ة يليجو23 مؤرخ يف 15-02، ادلعدل و ادلتمم مبوجب األمر رقم 2006مسرب ي د24الصادر يف 
 .5102ة يليجو

 ختصص القانون يرل شهادة  ادلاجستيات مكافحتها يف ظل القانون ادلتعلق بالفساد   مذكرة لنية و آليئم الصفقات العمومراخة، جي زوزو زول-5
 .12، ص 2012ة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، ياسية احلقوق و العلوم السياجلنائي، كل
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 :شبغٍٛا إٌّبطت اإلداس٠خ - ثب١ٔب 

٣وٜي رْٜ ًَ ٖٓ ٣ؼَٔ ك٢ اىحٍس ػ٤ٓٞٔش، ٓٞحء ًخٕ ىحثٔخ ك٢ ٝظ٤لظٚ أٝ ٓئهظخ، 

ٓيكٞع حألؿَ أٝ ؿ٤َ ٓيكٞع حألؿَ، رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ٍطزظٚ أٝ أهي٤ٓظٚ، ٝ ٣٘طزن ػ٠ِ ٌٛح 

حُظؼ٣َق كجظ٤ٖ
1

:  

 :شبغٍٛا إٌّبطت اإلداس٠خ اٌذائّخ – 1

، حُظ٢ ط٘ظ١َ 06/03 ٖٓ حالَٓ 04ٝٛٞ حُٔٞظق حُؼخّ حُٞحٍى طؼ٣َلٚ ك٢ حُٔخىس 

ػَٜ٘ حُي٣ٔٞٓش ٝحُظؼ٤٤ٖ ٝحُظ٤َْٓ، 
2

 ٤ُٞ٣2006ٞ 15، كزخَُؿٞع ا٠ُ حألَٓ حُٔئٍم ك٢ 

 ٠ؼزجش :" ٓ٘ٚ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ 04حُٔظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ حُٔخىس 

ِٛظفب وً ػْٛ ػ١ٓ فٟ ٚظ١فخ ػ١ِّٛخ دائّخ ٚ سعُ فٟ سرجزٗ فٟ اٌغٍُ اإلداسٞ
3
. 

 :رخُظخ٢ُ ٣ٔظوِٚ أٗٚ ٢ٌُ ٣لَٔ حُ٘وٚ ٛلش حُٔٞظق ٣٘ظ١َ ك٤ٚ طٞكَ أٍرؼش ١َٝٗ 

ٛيٍٝ أىحس هخ٤ٗٞٗش ٣ؼ٤ٖ رٔوظ٠خٛخ حُ٘وٚ ك٢ ٝظ٤لش ػ٤ٓٞٔش ٝ هي طٌٕٞ ٌٛٙ حألىحس ك٢  -

ٌَٗ َّٓٓٞ ط٘ل١ٌ٤ أٝ ٍثخ٢ٓ أٝ ك٢ ٌَٗ هَحٍ ُٝح١ٍ أٝ ٝالث٢ أٝ ك٢ ٌَٗ ٓوٍَ ٛخىٍ 

 ػٖ ِٓطش اىح٣ٍش ؛  

حُو٤خّ رؼَٔ ىحثْ، رٔؼ٠٘ إٔ ٣٘ـَ حُ٘وٚ ٝظ٤لظٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حالٓظَٔحٍ رل٤غ ال ط٘لي  -

ػٜ٘خ اال رخُٞكخس أٝ حالٓظوخُش أٝ حُؼٍِ أٝ حُظوخػي، رخُظخ٢ُ ال ٣ؼي ٓٞظلخ حُٔٔظويّ حُٔظؼخهي ٝ ال 

 .  حُٔٔظويّ ٓئهظخ، ٝ ُٞ ًخٕ ٌِٓلخ رويٓش ػخٓش

٣ظٌٕٞ حُِْٔ حإلىح١ٍ ٖٓ ٍطزش الري إٔ ٣ٜ٘ق : حُظ٤َْٓ ك٢ ٍطزش ك٢ حُِْٔ حإلىح١ٍ  -

حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ٟٖٔ اكيحٛخ ٤ِ٣ٚ حُظ٤َْٓ  ٝ ٛٞ حإلؿَحء ح١ٌُ ٣ظْ ٖٓ هالُٚ طؼز٤ض 

حُٔٞظق ك٢ ٍطزش، ٝ ٖٓ ػٔش ال ٣ؼي ٓٞظلخ ٖٓ ًخٕ ك٢ كظَس طَرٚ
284

 . 

إٔ ٣ٔخٍّ ٗ٘خ١ ك٢ ٓئٓٔش أٝ اىحٍس ػ٤ٓٞٔش ٝ ٣وٜي رٜخ -
1

:  

                                                           
 .12 نفسو، ص ادلرجع-  1

ة احلقوق ي، كل02، عدد ةياسي السالعلومة للقانون ي، اجمللة النقد"ئريزاع اجلية يف التشرية الصفقات العمومية حلماي احملاباة كآلميجتر" زلاليب م ارد، -  2
 .012، ص 2014زي وزو، ية، جامعة مولود معمري، تياسيو العلوم الس

 الصادر 46ة، ج  ر، عدد يفة العموميتضمن القانون األساسي العام للوظي، 2006ة يلي جو15 مؤرخ يف 03 – 06 من األمر رقم 04 ادلادة - 3
 .2006ة يلي جو16يف 

 .14عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق، صي بوسق- 4
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 :اإلداسح اٌّشوض٠خ  *

٣وٜي رخ٣ًَُِٔش حإلىح٣ٍش ك٢ حُيُٝش إٔ حُٞظ٤لش حإلىح٣ٍش ٓوظَٜس ػ٠ِ حُلٌٞٓش ك٢ 

حُؼخٛٔش ٝ حُٔظٔؼ٤ِٖ ك٢ حٍُُٞحء، ٍثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش، ٍثخٓش حُلٌٞٓش، ىٕٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ 

ح٤ُٜجخص حألهَٟ رخُظخ٢ُ ك٢ٜ طوّٞ ػ٠ِ طٞك٤ي حإلىحٍس ٝ ؿؼِٜخ ط٘زؼن ٖٓ ٜٓيٍ ٝحكي ٓوَٛخ 

حُؼخٛٔش
2

 .

 :اٌّظبٌح غ١ش اٌّّشوضح اٌزبثؼخ ٌإلداسح اٌّشوض٠خ  *

٣وٜي رٜخ طِي حُٔي٣َ٣خص حُٞالث٤ش حُظخرؼش ُُِٞحٍس ٝ ًٌح رؼٞ حُٜٔخُق حُوخٍؿ٤ش 

حُظخرؼش َُثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش أٝ ٍثخٓش حُلٌٞٓش أٝ ُِٞح ُحٍص
3

.  

 :اٌدّبػبد اإلل١ّ١ٍخ *

٢ٛ ػزخٍس ػٖ ؿٔخػخص طظٔظغ رخالٓظوالٍ حُٔخ٢ُ ٝ حُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش، ٣ظْ اٗ٘خإٛخ 

ٖٓ هزَ حُيُٝش ك٢ ا١خٍ حُظ٘ظ٤ْ حُال٣ًَِٓش، ك٢ٜ رٔؼخرش ِٛٔس َٝٛ ر٤ٖ حإلىحٍس ٝ حُٔٞح١ٖ 

 حُٔظؼِن رخُزِي٣ش ٝ حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ 10-11ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ ًَ ٖٓ حُزِي٣ش حُظ٢ ٣ليىٛخ حُوخٕٗٞ 

٤ٛجظ٤ٖ ٛٔخ ٤ٛجش ٓيحُٝش ٓظٌٞٗش ٖٓ حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُزِي١ ٝ ٤ٛجش ط٘ل٣ٌ٤ش ٣َأٜٓخ ٍث٤ْ 

حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُزِي١
4

حُٔظؼِن رخُٞال٣ش ٝ  07 -12، ٝ حُٞال٣ش حُظ٢ ٣٘ظٜٔخ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

حُٔظٌِ٘ش ٖٓ حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُٞالث٢ ٤ًٜجش ٓيحُٝش، ا٠ُ ؿخٗذ حُٞح٢ُ
5

 . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 30ح معمر، ادلرجع السابق، ص يسا - 1
 .  155ق ص اف عمار، ادلرجع السابيبوض-  2
 .30ح معمر، ادلرجع السابق، ص يسا-  3
 2011ة يلي جو03 الصادر يف 37ة، ج ر، عدد ي، ادلتعلق بالبلد2011 جوان 22 مؤرخ يف 10-11 من القانون رقم 15ادلادة -  4
 .2012فري ي ف29 الصادر يف 12ة، ج ر، عدد ي، ادلتعلق بالوال2012فري ي ف21 مؤرخ يف 07-12 من القانون رقم 02 ادلادة -  5
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 :  اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اإلداسٞ  *

٢ٛ ٤ٛجخص ػ٤ٓٞٔش ًحص ١ز٤ؼش اىح٣ٍش، طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش، طو٠غ ك٢ ػوٞىٛخ 

ُوخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، طظوٌٛخ حُيُٝش ٝ حُٔـٔٞػخص حإله٤ٔ٤ِش حُٔل٤ِش ًآ٤ُش إلىحٍس 

َٓحكوٜخ حُؼ٤ٓٞٔش
1

، ٝ ٖٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ًٌَٗ حُٔيٍٓش حُؼ٤ِخ ُِو٠خء، ٝ حُي٣ٞحٕ ح٢٘١ُٞ 

ٓظؼٔخٍ ٝ حُٔٔظ٘ل٤خص ُِويٓخص حُـخٓؼ٤ش، ٝ حًُٞخُش ح٤٘١ُٞش ُظط٣َٞ حالا
2

 . 

 

 :وً ِؤعغخ ػ١ِّٛخ ٠ّىٓ أْ ٠خؼغ ِغزخذِٛ٘ب ٌمبْٔٛ اٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ  *

٣وٜي رٜخ طِي ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش حُظ٢ ٣و٠غ ٓٔظويٓٞٛخ ُوخٕٗٞ حُٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش، 

٤٣ظْ طؼ٤٤ْٜ٘ رٔٞؿذ ّٓٞٓٞ ٍثخ٢ٓ أٝ ط٘ل١ٌ٤ أٝ هَحٍ ُٝح١ٍ أٝ ٝالث٢ أٝ ٓوٍَ ٛخىٍ ػٖ 

ؿظٔخػ٢،  ِٓطش اىح٣ٍش ٓوظٜش رخُظؼ٤٤ٖ ٝكوخ ُِوٞحػي حُٔ٘ظٔش، ٝ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٤ٛجخص ح٠ُٔخٕ حالا

ٝ حُٜ٘يٝم ح٢٘١ُٞ ُِظوخػي، ٝ حُٜ٘يٝم ح٢٘١ُٞ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ٝ حُٜ٘يٝم ح٢٘١ُٞ 

ُِظؤ٤ٓ٘خص ُـ٤َ حألؿَحء
3

ًٔخ طَ٘ٔ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٜ٘خػ٤ش ٝ حُظـخ٣ٍش حُظ٢ طٔخٍّ . 

ٗ٘خ١خ ٛ٘خػ٤خ ٝ طـخ٣ٍخ ٓٔخػال ُِ٘٘خ١ ح١ٌُ طظٞالٙ حألٗوخٙ حُوخٛش، ك٢ٜ طو٠غ ألكٌخّ 

حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝ حُوخٙ ٓؼخ ًَ ك٢ ٗطخم ٓليى
4
. 

 

 :اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ اٌثمبفٟ ٚ إٌّٟٙ*

طؼظزَ كجش ؿي٣يس ٖٓ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش، طْ حٓظليحػٜخ ٓئهَح ٝ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ 

حُـخٓؼخص، ٝ حُٔيحٍّ ٝ حَُٔحًِ حُـخٓؼ٤ش، ٝ ٓؼخٛي حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ
5

.  

 

 

                                                           
 161- ، ص 2011ئر، زاع، اجلية، دار اجملدد للنشر و التوزيلباد ناصر، األساسي يف القانون اإلداري، الطبعة الثان-  1
 .32خة، ادلرجع السابق، ص يزوزو زول- 2

 .212، 211د، ادلرجع السابق، ص ا زلاليب مر- 3
 .163 لباد ناصر، ادلرجع السابق، ص - 4
 .31ح معمر، ادلرجع السابق، صي سا- 5
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 :اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ ٚ اٌزىٌٕٛٛخٟ *

11-98أكيػٜخ حُوخٕٗٞ ٍهْ 
1

، ٝ ٖٓ هز٤َ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ًَِٓ حُزلغ ك٢ حالهظٜخى 

حُٔطزن ٖٓ أؿَ حُظ٤ٔ٘ش ٝ ًَِٓ ط٤ٔ٘ش حُطخهخص حُٔظـيىس
2

 . 

 

٣وٜي رْٜ حُؼٔخٍ ح٣ٌُٖ ٣٘ـِٕٞ ٓ٘خٛزْٜ رٜلش  :شبغٍٛا إٌّبطت اإلداس٠خ اٌّؤلزخ- 

ٓئهظش ٝ ْٛ حُؼٔخٍ حُٔظؼخهي٣ٖ، حُؼٔخٍ حُٔئهظ٤ٖ، حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حإلىحٍحص ٝ حُٔئٓٔخص 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ 02حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ٌٛح كٔذ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُلوَس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخىس 

 ٠طجك ٘زا اٌمبْٔٛ األعبعٟ ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ ٔشبؽُٙ "ُِٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش، 

"فٟ اٌّؤعغبد ٚ اإلداساد اٌؼ١ِّٛخ 
3
. 

 

ْٛ أٗوخٙ ٓؼ٤ٕ٘ٞ ٝكوخ ُِوخٕٗٞ، ٣ظُٕٞٞ ٜٓٔش  :شبغٍٛا إٌّبطت اٌمؼبئ١خ- ثبٌثب

حُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُوخثٔش ر٤ٖ حألكَحى ٝ ٣٘ظَٔ ِٓي حُو٠خس ػ٠ِ ػيس أٛ٘خف ٖٓ ر٤ٜ٘خ 

كجظ٤ٖ ٓؼَٟظ٤ٖ الٍطٌخد ؿَحثْ حُلٔخى ٝ ٢ٛ ًخ٥ط٢
4

 :

 02كجش حُو٠خس حُظخرؼ٤ٖ ُ٘ظخّ حُو٠خء حُؼخى١، ٣َ٘ٔ ٌٛح حُِٔي رخَُؽ ٝع ا٠ُ حُٔخىس 

 -04ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 
4
، ه٠خس حُلٌْ ٝ ح٤ُ٘خرش ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٝ حُٔـخُْ حُو٠خث٤ش ٝ 11

 .حُٔلخًْ ٝ حُو٠خس حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حإلىحٍس ح٣ًَُِٔش ُُٞحٍس حُؼيٍ

كجش حُو٠خس حُظخرؼ٤ٖ ُ٘ظخّ حُو٠خء حإلىح١ٍ، ٝ ْٛ ًَ ٖٓ ه٠خس ٓـِْ حُيُٝش، ه٠خس  -

حُٔلخًْ حإلىح٣ٍش، ٓٞحء ًخٗٞح ك٢ حُلٌْ أٝ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش، ًٔخ ٣٘ـَ ٜٓ٘زخ ه٠خث٤خ 

حُٔٔخػيٕٝ حُ٘ؼز٤ٕٞ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ْٜ٘ٞٗ ك٢ اٛيحٍ أكٌخْٜٓ، ٝ ٣ٔظؼ٠٘ ٖٓ كجش ٗخؿِٞح حُٔ٘خٛذ 

                                                           
ر التكنولوجي يىي و الربنامج اخلماسي حول البحث العلمي و التطويتضمن القانون التوجي، 1998 أوت 22 مؤرخ يف 11-98القانون رقم-  1

، ج ر، 2008فري ي ف23 مؤرخ يف 05-08، ادلعدل و ادلتمم بالقانون رقم 1998 أوت 24 الصادر يف 62، ح ر، عدد 2002، 1998
 .2008فري ي ف27 الصادر يف 10عدد 

 .32خة، ادلرجع السابق، ص يزوزو زول-  2
 .ة، ادلرجع السابقيفة العمومي، ادلتضمن القانون األساسي العام للوظ03– 06 من األمر رقم 02الفقرة األوىل من ادلادة  -3
د يدة و النظام اجلامعي اجلدينة مع النصوص اجلدية و مقارنة و محيلية، دارسة حتلية و اإلداري ادلدناإلجراءاتز يف شرح قانون يد، الوجيىالل الع -4
 .85، ص 2017ئر، زاجوند، اجلي ل د، اجلزء األول، منشوارت.م.ل
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حُو٠خث٤ش ًَ أػ٠خء حُٔـِْ حُيٓظ١ٍٞ، أػ٠خء ٓـِْ حُٔ٘خكٔش ٝ ه٠خس ٓـِْ حُٔلخٓزش 

ٓٞحء ًخٗٞح ه٠خس كٌْ أٝ ٓلظٔز٤ٖ
1

.  

 

 فئخ ٚرٞ اٌٛوبٌخ ثب١ٌٕبثخ: اٌفشع اٌثبٟٔ

ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُلَع كجش ١ًٝ حًُٞخُش رخ٤ُ٘خرش ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ ًَ ٗوٚ ٣٘ـَ ٜٓ٘زخ 

ال )ط٣َ٘ؼ٤خ  ّٚ   .(ثب١ٔب  )، ٝ ًَ ٗوٚ ٓ٘ظوذ ك٢ حُٔـخُْ حُ٘ؼز٤ش حُٔل٤ِش ( أ

ال  ّٚ  :اٌشخض اٌزٞ ٠شغً ِٕظجب رشش٠ؼ١ب - أ 

حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ : ٣وٜي رٚ ًَ ػ٠ٞ ٓؼ٤ٖ أٝ ٓ٘ظوذ ك٢ حُزَُٔخٕ حُـِحث١َ رـَكظ٤ٚ 

ح٢٘١ُٞ ٝ ٓـِْ حألٓش
2

.  

 :أػؼبء اٌّدٍظ اٌشؼجٟ اٌٛؽٕٟ -1

 " : ػ٠ِ أٗٚ 2016 ٖٓ حُظؼي٣َ حُيٓظ١ٍٞ ُٔ٘ش 118   ط٘ٚ حُلوَس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخىس 

"٠ٕزخت أػؼبء اٌّدٍظ اٌٛؽٕٟ ػٓ ؽش٠ك االلزشاع اٌؼبَ اٌّجبشش ٚ اٌغشٞ
3
 ٝ رٌُي .

. ٣ٌٕٞ أػ٠خء حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ ح٢٘١ُٞ ًِْٜ ٓ٘ظوزٕٞ ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص ًخِٓش 

 :أػؼبء ِدٍظ األِخ -2

 :"  ػ٠ِ أ2016ٚٗ ٖٓ حُيٓظٍٞ حُـِحث١َ ُٔ٘ش 118ط٘ٚ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 

أػؼبء ِدٍظ األِخ ػٓ ؽش٠ك اإللزبس غ١ش ِجبشش ٚ اٌغشٞ، ثّمؼذ٠ٓ  (2/3)ثٍثٟ  ٠ٕزخت

 .ػٓ وً ٚال٠خ، ِٓ ث١ٓ أػؼبء اٌّدبٌظ اٌشؼج١خ ٚ أػؼبء اٌّدبٌظ اٌشؼج١خ اٌٛالئ١خ 

ٚ ٠ؼ١ٓ سئ١ظ اٌدّٙٛس٠خ اٌثٍث ا٢خش ِٓ أػؼبء ِدٍظ األِخ ِٓ ث١ٓ اٌشخظ١بد  

ٚ اٌىفبءاد اٌٛؽ١ٕخ
4
.  

 

                                                           
 08 الصادر يف 57، ادلتضمن القانون األساسي للقضاء، ج  ر، عدد2004ديسمرب 06 مؤرخ يف 04 – 11القانون العضوي رقم  - 1

 .2004سبتمرب

 . 48، ص 2010دة، مصر، يئم الفساد، دار اجلامعة اجلدراكة، جيىنان مل-  2
 .، ادلرجع السابق2016ل الدستوري لسنة ي من التعد118الفقرة األوىل من ادلادة -  3

 .، ادلرجع السابق 118ة و الثالثة من ادلادة يالفقرة الثان-  4
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:  إٌّزخت فٟ اٌّدبٌظ اٌشؼج١خ اٌّح١ٍخ : ثب١ٔب

٣وٜي رْٜ ًخكش أػ٠خء حُٔـخُْ حُ٘ؼز٤ش حُزِي٣ش ٝ حُٔـخُْ حُ٘ؼز٤ش حُٞالث٤ش
1

 ، رٔخ ك٤ْٜ

. حَُث٤ْ 

 

 :أػؼبء اٌّدٍظ اٌشؼجٟ اٌجٍذٞ - 1

 حُٔظؼِن 10 – ٣11ظٔؼَ حإل١خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُزِي١ ك٢ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

 ٓ٘ٚ ح١ٌُ ٣ليى ٗظخّ 61 ا٠ُ 15رخُزِي٣ش ٝ ال٤ٓٔخ حُلَٜ حألٍٝ ٖٓ حُزخد حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُٔٞحى 

٤َٓ ػَٔ حُٔـِْ رٔوظِق ُـخٗٚ، ٝ ٗظخّ ٓيحٝالطٚ ٝ ٟٝؼ٤ش حُٔ٘ظوذ، أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ 

 حُٔظؼِن رخالٗظوخرخص، ك٢ 10- 61ٓٔؤُش حٗظوخد ٌٛح حأله٤َ كوي كيىٛخ حُوخٕٗٞ حُؼ١ٞ٠ ٍهْ 

٠ٕزخت اٌّدٍظ اٌشؼجٟ اٌجٍذٞ ٚ اٌّدٍظ اٌشؼجٟ  :"  65ٚ٘ٓحُلوَس حأل٠ُٝ ٖٓ ٗٚ حُٔخىس 

اٌٛالئٟ ٌّذح خّظ عٕٛاد ثطش٠مخ االلزشاع إٌغجٟ ػٍٝ اٌمبئّخ
2

 ." 

 :أػؼبء اٌّدٍظ اٌشؼجٟ اٌٛالئٟ - 2

٣ؼظزَ حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُٞالث٢ ؿٜخُ ٓيحُٝش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٞال٣ش، رل٤غ ٣ٔؼَ 

حٍُٜٞس حُلو٤و٤ش ٝ حألِٓٞد حألٓؼَ ح١ٌُ رٔٞؿزٚ ٣ٔخٍّ ٌٓخٕ حإله٤ِْ كوْٜ ك٢ ط٤٤َٔٙ ٝ 

حَُٜٔ ػ٠ِ ٗئٝٗٚ ٝ ٍػخ٣ش ٜٓخُلٚ
3
. 

 إٔ ٣َ١وش حٗظوخد أػ٠خء حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُٞالث٢ 65ٝ ٓخ ٗالكظٚ ٖٓ هالٍ ٗٚ حُٔخىس 

.  ٢ٛ ٗلْ حُط٣َوش حُٔؼظٔيس الٗظوخد أػ٠خء حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُزِي١ 

  

 .اٌشخض اٌزٞ ٠زٌٛٝ ٚظ١فخ ِٚٓ فٟ حىُ اٌّٛظف:اٌّطٍت اٌثبٟٔ 

٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حُٔطِذ ًَ ٖٓ ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُٔئٓٔخص ًحص أٍّ ٓخٍ ٓوظ٢ِ ٝ 

حُٔئٓٔخص حُوخٛش حُظ٢ طويّ هيٓش ػ٤ٓٞٔش ٝ كجش حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ظُٕٞٞ ٝظ٤لش أٝ ًٝخُش 
                                                           

 .49كة، ادلرجع السابق، صي ىنان مل- 1
 أوت 28الصادر يف  50 ، ج  ر، عدداالنتخابات، ادلتعلق بنظام 2016 أوت 25 مؤرخ يف 10-16 من القانون العضوي رقم 65ادلادة -  2

2016.    
ع، يس للنشر و التوزية، دار بلقي، الطبعة الثان(م اإلداري و النشاط اإلداري يالتنظ )، القانون اإلداري مين، عمارة مريقي نسريد، شري بوعلي سع- 3

 .95، ص 2016ئر، زااجل
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ًؤػ٠خء ٓـِْ حإلىحٍس ك٢ حُٔئٓٔخص حالهظٜخى٣ش، أٝ ػٖ ٣َ١ن حُٞظ٤لش ٓؼَ حُٔٞظلٕٞ 

 رٔلّٜٞ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٣ٔخْٛ ك٢ هيٓش اكيٟ ح٤ُٜجخص حًٌٍُٔٞس أػالٙ

 .(اٌفشع اٌثبٟٔ)ِٚٓ فٟ حىُ اٌّٛظف  (فشع أٚي)

 

. اٌشخض اٌزٞ ٠زٌٛٝ ٚظ١فخ: اٌفشع األٚي

ا١ٌٙئبد ٚ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚ اٌّؤعغبد راد أسط ِبي ِخزٍؾ ٚ اٌّؤعغبد : أٚال

 : األخشٜ اٌزٟ رمذَ خذِخ ػ١ِّٛخ

ٝ  ( أ) ٗظطَم ٖٓ هالٍ ٌٛح حُٜ٘خ  ا٠ُ حُظؼَف ػ٠ِ ح٤ُٜجخص ٝ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش 

   (ج) حُٔئٓٔخص حألهَٟ حُظ٢ طويّ هيٓش ػ٤ٓٞٔش ،ٚ( ة) حُٔئٓٔخص ًحص أٍّ ٓخٍ ٓوظ٢ِ 

 :ا١ٌٙئبد ٚ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ - أ

 :ٖٓ ر٤ٖ حألٗوخٙ حُٔؼَٟش ُـَحثْ حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٗـي 

 ا٠ُ ؿخٗذ حُيُٝش ٝ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش، كبٕ ط٤٤َٔ حَُٔحكن حُؼخٓش :ا١ٌٙئبد اٌؼ١ِّٛخ - 1

٣ؼٜي ا٠ُ أٗوخٙ ػ٤ٓٞٔش أهَٟ
1

، ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ "ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش " ، ٣طِن ػ٤ِٜخ حْٓ 

ًَ ٖٓ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش ًحص حُطخرغ حإلىح١ٍ حُظ٢ ٓزن ُ٘خ طؼ٣َلٜخ، حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش 

ًحص حُطخرغ حُٜ٘خػ٢ ٝ حُظـخ١ٍ ٓؼَ حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ُِ٘وَ رخٌُٔي حُلي٣ي٣ش، ٝ حُٔئٓٔش 

ح٤٘١ُٞش ُِظِل٣ِٕٞ  ٝ ىح٣ٖٝٝ حُظَه٤ش ٝ حُظ٤٤َٔ حُؼوخ ١ٍ، اٟخكش ا٠ُ ٤ٛجخص ح٠ُٔخٕ 

ؿظٔخػ٢ ٓؼَ حُٜ٘يٝم ح٢٘١ُٞ ُِظوخػي ٝ حُٜ٘يٝم ح٢٘١ُٞ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالا
2

، ًٔخ ٣يهَ ٟٖٔ 

ٓـٔٞع ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش حُِٔطخص حإلىح٣ٍش حُٔٔظوِش ٝ حُٔ٘٘ؤس رٔٞؿذ هٞح٤ٖٗ هخٛش ٓؼَ 

 .ٓـِْ حُٔ٘خكٔش، ِٓطخص ٟز٢ حُز٣َي ٝ حُْ ٝحٛالص، حٌَُٜرخء ٝ حُـخُ

ٝ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ ًخكش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش حًٌٍُٔٞس حُٔؼ٤٘٤ٖ ك٢ ٝظ٤لش 

ىحثٔش ٝ ح٤َُٖٔٓٔ ك٢ ٍطزش حُِْٔ حإلىح١ٍ، ٣ؼظزَٕٝ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِٞظ٤لش 

حُؼ٤ٓٞٔش ٓٞظل٤ٖ ٝ ػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ كْٜ ٣يهِٕٞ ك٢ كجش ٖٓ ٣٘ـَ ٝظ٤لش اىح٣ٍش
3

 . 

                                                           
 .160لباد ناصر، ادلرجع السابق، ص -  1

 .20، 19عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق ص يبوسق-  2
 .92خة، ادلرجع السابق، ص ي زوزو زول- 3
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 :اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ- 2

 " : حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش ػ٠ِ أٜٗخ 01 -04 ٖٓ حألَٓ ٍهْ 02ُوي ػَكض حُٔخىس 

ششوبد ردبس٠خ رحٛص ف١ٙب اٌذٌٚخ أٚ أٞ شخض ِؼٕٛٞ آخش خبػغ ٌٍمبْٔٛ اٌؼبَ، أغٍج١خ 

أسط اٌّبي االخزّبػٟ ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح ٚ ٟ٘ رخؼغ ٌٍمبْٔٛ اٌؼبَ
1

، ٝ حُٔوٜٞى "

رخُوخٕٗٞ حُؼخّ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٝ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ
2

.  

ٝ طَ٘ٔ ٌٛٙ حُلجش ًَ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حالهظٜخى٣ش حُظ٢ ًخٗض طؼَف رخًَُ٘خص 

ح٤٘١ُٞش حُظ٢ ط٢٘٘ ك٢ ٓـخالص حإلٗظخؽ ٝ حُظ٣ُٞغ ٝ حُويٓخص، رٔخ ك٤ٜخ ٓئٓٔخص ٓٞٗطخٍى، 

ِٓٞٗـخُ، حُز٘ٞى حُؼ٤ٓٞٔش، ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ، حُوط١ٞ حُـ٣ٞش حُـِحث٣َش ٝ ًَٗخص حُٔالكش 

حُزل٣َش
3
. 

 :اٌّؤعغبد راد أسط ِبي ِخزٍؾ : ة 

٢ٛ َٓحكن طٔخْٛ حُيُٝش أٝ أكي ح٤ُٜجخص حُؼخٓش ا٠ُ ؿخٗذ حألكَحى رـِء ٖٓ أٍّ 

" حُوطخع حُؼخّ " حُٔخٍ، ٝ ٌٛٙ ح٤ُٜجخص أٝ حُٞكيحص أٝ حُٔ٘٘آص أٝ حًَُ٘خص ٣ؼزَ ػٜ٘خ رؼزخٍس 

ط٤٤ِٔح ُٜخ ػٖ حُٜٔخُق حُظخرؼش ُِيُٝش ٓزخَٗس أٝ حُوخٟؼش ُٞٛخ٣ظٜخ حإلىح٣ٍش ٖٓ ٗخك٤ش، ٝ 

ػٖ ٤ٛجخص حُوطخع حُوخٙ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ
4

.  

هظٜخى٣ش حُظ٢ ال  ٝ ػ٤ِٚ ٣وٜي رخُٔئٓٔخص ًحص أٍّ حُٔخٍ حُٔوظ٢ِ حُٔئٓٔخص حالا

ؿظٔخػ٢، ٓؼَ ٓـٔغ ٤ٛيحٍ، ٓـٔغ ح٣َُخٝ ٝ ك٘يم  طِٔي ك٤ٜخ حُيُٝش أؿِز٤ش  ٍأٓٔخُٜخ حالا

حألٝح٢ٍٓ
5

.  

 ٢ٛ طِي حُٔئٓٔخص حُظخرؼش ُِوخٕٗٞ :اٌّؤعغبد األخشٜ اٌزٟ رمذَ خذِخ ػ١ِّٛخ - ج

حُوخٙ ٝ حُظ٢ طظ٠ُٞ ط٤٤َٔ َٓكن ػخّ ػٖ ٣َ١ن ٓخ ٠ٔٔ٣ رؼوي حالٓظ٤خُ، رل٤غ طٌِق 

                                                           
ىا و خوصصتها، ج يرة    و تسية اإلقتصاديم ادلؤسسات العمومي، ادلتضمن تنظ2008 أوت 20 مؤرخ يف 01-04 من األمر رقم 02ادلادة -  1

 02 الصادر يف 11، ج ر، عدد 2008فري ي ف28 مؤرخ يف 08-01، ادلتمم مبوجب األمر رقم 2001 أوت 22 الصادر يف 74ر، عدد 
 .8002مارس 

 .20عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق، صيبوسق-  2
 .92 ص، السابق ادلرجع، زوليخة  زوزو- 3
 .255ف أمحد، ادلرجع السابق، ص ي عبد اللط- 4
 .12عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق، ص يبوسق - 5
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حإلىحٍس حُٔخٗلش ٓٞحء ًخٗض حُيُٝش أٝ حُزِي٣ش أٝ حُٞال٣ش رٔٞؿزٚ ٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خ ٖٓ 

حُوخٕٗٞ حُوخٙ أٝ حُوخٕٗٞ حُؼخّ رظ٤٤َٔ ٝ حٓظـالٍ َٓكن ػ٢ٓٞٔ ُٔيس ٓليىس ٓغ طلَٔ أ٣ش 

ٓٔئ٤ُٝش هي ط٘ـْ ػٖ اىحٍطٚ َُِٔكن
1

١خكٌٞص "، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُـِحثَ رخُ٘ٔزش ًَُ٘ش 

، ا٠ُ ؿخٗذ حٓظـالٍ "ح٤٘١ُٞش " ٝ" أٝحٌٍّٓٞ " ُ٘وَ حُطِزش حُـخٓؼ٤ٖ، ًَٗظ٢" ٓل٢ حُي٣ٖ

حُٔطخٍحص ٝ حُٔٞحٗت ٝ حُطَم ح٣َُٔؼش ٝ حألٓٞحم ٝ حٌُٔحرق ٝ ط٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ ٝ حُظط٤َٜ، ٝ 

ٗوَ هٔخٓخص حُٔ٘خٍُ، ٝ حُظؼ٤ِْ
2
. 

اٌشخض اٌزٞ ٠زٌٛٝ ٚظ١فخ أٚ ٚوبٌخ فٟ خذِخ إحذٜ اٌّؤعغبد ٚ :ثب١ٔب 

 .ا١ٌٙئبد اٌؼ١ِّٛخ

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ 01-06 ٖٓ هخٕٗٞ 02 ٖٓ حُٔخىس ةط٘ٚ حُلوَس 

وً شخض آخش ٠زٌٛٝ ٚ ٌٛ ِؤلزب، ٚظ١فخ أٚ ٚوبٌخ ثأخش أٚ  ثذْٚ  " :ٌٓخكلظٚ ػ٠ِ أٗٚ 

أخش، ٚ ٠غبُ٘ ثٙزٖ اٌظفخ فٟ خذِخ ١٘ئخ ػ١ِّٛخ أٚ ِؤعغخ ػ١ِّٛخ أٚ أ٠خ ِؤعغخ 

أخشٜ رٍّه اٌذٌٚخ  وً أٚ ثؼغ أسط ِبٌٙب، أٚ أ٠خ ِؤعغخ أخشٜ رمذَ خذِخ ػ١ِّٛخ
3

."  

ٖٓ هالٍ ٓخ طْ حُ٘ٚ ػ٤ِٚ ٗالكع إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي أٟخف ا٠ُ هخثٔش حألٗوخٙ 

ح٣ٌُٖ ٣ٌظٔزٕٞ ٛلش حُٔٞظق حُؼخّ ٝ ح٣ٌُٖ طـُٞ ٓظخرؼظْٜ رـَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش كجش 

 :أهَٟ ٓظٔؼِش ك٢ ًَ ٖٓ 

 :ِٓ ٠زٌٛٝ ٚظ١فخ - 

٣وٜي رٚ ًَ ٗوٚ أٓ٘يص ُٚ ٓٔئ٤ُٝش أىحء هيٓش ٓؼ٤٘ش ك٢ اكيٟ حُٔئٓٔخص ٝ 

ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٔخُق ًًَٛخ
4

، أ٣خ ًخٗض ٛلظٚ ٓٞحء ًخٕ ٍث٤ْ أٝ ٍث٤ْ ِٜٓلش أٝ 

ٓٔئٍٝ ٓئٓٔش هخٛش طويّ هيٓش ػ٤ٓٞٔش
5

 . 

 

                                                           
 .12عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق، ص يبوسق-  1
 .561، 146لباد ناصر، ادلرجع السابق، ص -  2

 .ة من الفساد و مكافحتو، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابقي، ادلتعلق بالوقا06-01 من القانون رقم 02من ادلادة " ب " الفقرة -  3
 .312زلاليب م ارد، ادلرجع السابق، ص -  4

 .22عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق، ص ي بوسق- 5
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 :ِٓ ٠زٌٛٝ ٚوبٌخ - 

ٛٞ ًَ ٗوٚ أٗظوذ أٝ ًِق رخ٤ُ٘خرش ك٢ اكيٟ حُٔئٓٔخص ٝ ح٤ُٜجخص حًٌٍُٔٞس رؤىحء 

هظٜخى٣ش ٓؼال هيٓش ٓؼ٤٘ش، ًؼ٠ٞ ٓـِْ اىحٍس ك٢ اكيٟ حُٔئٓٔخص حالا
1

، حُظ٢ ٣ٔظ١ٞ إٔ 

طلُٞ ك٤ٜخ حُيُٝش ًَ ٍأّ ٓخُٜخ حالؿظٔخػ٢ أٝ ؿِء ٜٓ٘خ
2

، أٝ حُٜٔل٢ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ حًَُ٘ش ٝ 

٢ٛ ك٢ كخُش طٜل٤ش، أٝ ٤ًَٝ حُؼزٍٞ ح١ٌُ ٣ظٌلَ رـًَٔش حُِٔغ ُلخثيس ٌٛٙ حُٔئٓٔخص، أٝ 

 .ٓلخكع حُز٤غ ك٢ حُِٔحى حُؼ٢ِ٘، أٝ حُلخٍّ حُو٠خث٢ 

كٜئالء ًِْٜ أٗوخٙ ٣ٔخٍٕٓٞ ٜٓخْٜٓ رٔٞؿذ ًٝخُش ٓئهظش ُٜخُق حُٔئٓٔخص ٓوخرَ 

أؿَ ٓؼِّٞ
3

.  

 . ِٓ فٟ حىُ اٌّٛظف : اٌفشع اٌثبٟٔ

إ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ  ُْ ٣ليى ُ٘خ َٛحكش ٖٓ ٛٞ حُٔٞظق حُل٢ٌٔ ك٢ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش 

ٖٓ  حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، رل٤غ حػظزَٙ ًَ ٗوٚ آهَ ٓؼَف رؤٗٚ ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ أٝ ٖٓ ك٢ 

كٌٔٚ ١زوخ ُِظ٣َ٘غ ٝ حُظ٘ظ٤ْ حُٔؼٍٔٞ رٜٔخ
4

، ٝ ٌُٖ رخَُؿٞع ا٠ُ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِٞظ٤لش 

حُؼ٤ٓٞٔش ٗـي أٗٚ هي حٓظؼ٠٘ ٖٓ كجش حُٔٞظل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ًَ ٖٓ حُٔٔظوي٤ٖٓ حُؼ٤٣ٌَٖٔ ٝ 

حُٔي٤٤ٖٗ ُِيكخع ح٢٘١ُٞ رخإلٟخكش ا٠ُ ح٠ُزخ١ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ، ٝ ٌٛح ٓخ ٣ـؼِ٘خ ٜٗ٘لْٜ ٟٖٔ كجش 

ٖٓ ك٢ كٌْ حُٔٞظق ٝ ػ٤ِٚ ٓٞف ٗظطَم ا٠ُ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُٔٔظويٕٓٞ حُؼ٣ٌَٕٔٞ ٝ 

 ، ٝ ح٠ُزخ١ حُؼ٤ٕٓٞٔٞ (اٌفشع األٚي  ) حُٔي٤ٕٗٞ ُِيكخع ح٢٘١ُٞ

 اٌّغزخذِْٛ اٌؼغىش٠ْٛ ٚ اٌّذ١ْٔٛ ٌٍذفبع اٌٛؽٕٟ : أٚال

 حُٔظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِٔٔظوي٤ٖٓ حُؼ٤٣ٌَٖٔ 02 -٣06لٌْ ٌٛٙ حُلجش حألَٓ ٍهْ 

حُؼ٤٣ٌَٖٔ حُؼخ٤ِٖٓ، : ٝ ح١ٌُ ٣٘طزن ػ٠ِ حألٛ٘خف حُظخ٤ُش ، 2006 كزَح٣َ 28حُٔئٍم ك٢ 

حُؼ٤٣ٌَٖٔ حُٔئى٤٣ٖ ُِويٓش رٔٞؿذ ػوي، حُؼ٤٣ٌَٖٔ حُٔئى٤٣ٖ ُِويٓش ح٤٘١ُٞش، حُؼ٤٣ٌَٖٔ 

كظ٤خ٤٤١ٖ ك٢ ٟٝؼ٤ش حُ٘٘خ١، كؤكَحى حُـ٤ٖ ح٢٘١ُٞ حُ٘ؼز٢ ٓؼِْٜ ٓؼَ رخه٢ حُٔٞظل٤ٖ  حالا
                                                           

ة احلقوق و العلوم يل شهادة دكتواره ختصص القانون العام، كليئر، رسالة لنزاة دلكافحة الفساد اإلداري يف اجليات القانوني عبد العايل، اآللجاحا-  1
 .76، ص 2013ضر، بسكرة، ية، جامعة زلمد خياسيالس

 .22عة أحسن، الطبعة اخلامسة عشر، ادلرجع السابق، ص يبوسق-  2
 .03ضحوي ادلسعود، ادلرجع السابق، ص -  3
 .13ادلرجع نفسو، ص -  4
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حُؼخى٤٣ٖ حُوخٟؼ٤ٖ ُوخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، إ ْٛ حٍطٌزٞح ؿ٣َٔش ٖٓ ؿَحثْ 

حُلٔخى
1

ٝ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُو٠خء حُـِحث٢ هي أه٠غ ٌٛٙ حُلجش ألكٌخّ ؿَحثْ حُلٔخى 

ًخالهظالّ، كظ٠ هزَ ٛيٍٝ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ ٌٛح ٓخ ه٠ض رٚ 

 روٜٞٙ ١َٝٗ ه٤خّ ؿ٣َٔش 2004 ٓخٍّ 03حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ك٢ هَحٍٛخ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

هظالّ حَُٔطٌزش ٖٓ هزَ ٌٛٙ حُلجش روُٜٞخ  ٠دت فٟ خش٠ّخ اخزالط شٟء ِخظض  " :حالا

أسوبْ اٌدش٠ّخ، ِٓ ح١ث رحذ٠ذ طفخ اٌدبٟٔ ٚ ٘ٛ ػغىشٞ، ٚ : ٌٍد١ش أْ ٠شًّ اٌغؤاي 

ِٓ ح١ث األش١بء اٌّخزٍغخ ِخظظخ ٌٍد١ش ٚ ػٙذ ثٙب إ١ٌٗ ثٙزٖ اٌظفخ ألخً خذِخ
2

."  

 .اٌؼجبؽ اٌؼ١ِّْٛٛ : ثب١ٔب

رخػظزخٍ إٔ ح٠ُزخ١ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٓٞحء ًخٗٞح ٓٞػو٤ٖ أٝ ٓل٣َ٠ٖ ه٠خث٤٤ٖ أٝ ٓظَؿ٤ٖٔ 

، ٣ظُٕٞٞ ٝظخثلْٜ رظل٣ٞٞ ٖٓ حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٣لِٜٕٞ حُلوٞم ٝ حَُّٓٞ ...٤٤ٍٖٔٓ

ُلٔخد حُو٣ِ٘ش حُؼخٓش كخٕ ًُي ٣ئِْٜٛ ُالٗيٍحؽ طلض ٖٓ ٣ؤهٌ كٌْ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ، كْٜ 

رٔؼخرش ٝٓطخء ر٤ٖ حُيُٝش ٝ حألٗوخٙ، كخُٔٞػن ٓؼال ٣ظ٠ُٞ طل٣ََ حُؼوٞى حُظ٢ ط٘ظ١َ ك٤ٜخ 

حُيُٝش حُٜزـش ح٤َُٔٓش، أٝ حُؼوٞى حُظ٢ ٣َٟ حألٗوخٙ اػطخثٜخ طِي حُٜزـش، ٝ ٤ُْ أٓخّ 

ٛئالء حألٗوخٙ ٟٓٞ حُِـٞء ا٠ُ حُٔٞػو٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ طِي حُٜزـش ح٤َُٔٓش 

ُِؼوٞى ٝ ُِو٤خّ رٜٔخْٜٓ حكظَٟض حُيُٝش ػ٤ِْٜ اطزخع ١َٝٗ حُِ٘حٛش ٝ حُ٘لخك٤ش، ٝ أهٌص ْٜٓ٘ 

ح٤ٔ٤ُٖ حُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ ًُي، ًٔخ كيىص طٔؼ٤َحص ٠٘ٓزطش ُوخء ه٤خْٜٓ رٜٔخْٜٓ، كٔـَى 

حإلهالٍ رظِي حُِ٘حٛش أٝ حُظٔؼ٤َس ٣ؼ٢٘ ه٤خٗش حألٗوخٙ ٖٓ ؿٜش، ٝ ه٤خٗش حُيُٝش ٖٓ ؿٜش 

أهَٟ، ٓٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ػُِْٜ أٝ طؤى٣زْٜ
3

.  

                                                           
 .68 عبد العايل، ادلرجع السابق، ص جاحا-  1

 .68ادلرجع نفسو، ص -  2
 من 89 تنص ادلادة 3 ل شهادة ية من الفساد و مكافحتو، مذكرة لنية يف ظل الوقايفة العموميىة الوظاة لنزية اجلنائيق رمزي، دور احلمايبن الصد-  3

 .ضات ادلرفق العامية و تفويم الصفقات العمومي، ادلتعلق بتنظ15-247ادلرسوم الرئاسي 

 . 27، ص 2013ة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ياسية احلقوق و العلوم السي ختصص القانون اجلنائي، كليرادلاجست
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 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى 01-06 ٖٓ حُوخٕٗٞ 02ٖٓ حُٔخىس "  ة"ٖٓ هالٍ حُلوَس 

ٝ ٌٓخكلظٚ، الكظ٘خ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي ٝٓغ ك٢ ٓلّٜٞ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ٤َُ٘ٔ ًخكش 

حُلجخص حُٔظٔؼِش ك٢ ًَ ٖٓ ١ًٝ حُٔ٘خٛذ ٝ ١ًٝ حًُٞخُش رخ٤ُ٘خرش، ٝ ًَ ٗوٚ ٣ظ٠ُٞ  

ٝظ٤لش أٝ ًٝخُش ك٢ اكيٟ حُٔئٓٔخص أٝ ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٔخُق ًًَٛخ، ٝ ًَ ٖٓ ك٢ كٌْ 

حُٔٞظق ح٣ٌُٖ ٗوٜي رْٜ حُٔٔظويٕٓٞ حُؼ٣ٌَٕٔٞ ٝ حُٔي٤ٕٗٞ ُِيكخع ح٢٘١ُٞ ٝ ح٠ُزخ١ 

حُؼ٤ٕٓٞٔٞ، ٝ ٌٛح ٣ؼٞى ا٠ُ ًٕٞ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ػَٜ٘ ٓلظَٝ ٝ ٓ٘ظَى ال ٣ٌٖٔ أل٣ش 

 .ؿ٣َٔش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش أ٣خ ًخٕ ٌِٜٗخ إٔ طوّٞ ريٝٗٚ 
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 . طٛس ٚ أشىبي خشائُ اٌفغبد فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: اٌّجحث اٌثبٟٔ

ٓغ طل٢٘ ظخَٛس حُلٔخى حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص هخٛش ٓـخٍ 

 حُٔظؼِن 01-06حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، كخٕ ًُي هي ىكغ رخَُٔ٘ع حُـِحث١َ ا٠ُ ٖٓ حُوخٕٗٞ 

رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، رل٤غ كَٜ ك٤ٚ ًخكش حألكؼخٍ حُظ٢ طٌَ٘ طـخُٝحص ٝ ٓوخُلخص 

ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ًُي رٜيف كٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ رٜلش ػخٓش ٝ كٔخ٣ش حُٜلوش 

حُؼ٤ٓٞٔش رٜلش هخٛش 
1
. 

 هي أٗخٍ ا٠ُ ٌٛٙ حُـَحثْ ك٢ حُؤْ 247-15ٝحُـي٣َ رخُظ٣ٞ٘ٚ إٔ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ 

 . ٓ٘ٚ 89حُؼخٖٓ ٖٓ حُلَٜ حُؼخُغ ٌُٔخكلش حُلٔخى طلي٣يح ك٢ ٗٚ حُٔخىس 

ٝ ر٘خءح ػ٠ِ ًُي ٗظطَم ك٢ ٌٛح حُٔزلغ ا٠ُ طلي٣ي ٓوظِق حألكؼخٍ حإلؿَح٤ٓش حُظ٢ 

٣َطٌزٜخ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ هٜي طلو٤ن ِٜٓلظٚ حُوخٛش ػ٠ِ كٔخد ِٗحٛش ٝ ٗلخك٤ش 

ػ٤ِٔخص ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ طظٔؼَ ٌٛٙ حألكؼخٍ ك٢ ؿ٣َٔش حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس 

، ؿ٣َٔش حَُٗٞس (اٌّطٍت األٚي ) ٝأهٌ كٞحثي رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

 (اٌّطٍت اٌثبٟٔ) .ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

خش٠ّخ االِز١بصاد غ١ش اٌّجشسح ٚأخز فٛائذ ثظفخ غ١ش لب١ٔٛٔخ : اٌّطٍت األٚي

 فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ 01-06 ٖٓ حُوخ٢ٛ26ٕٞٗ ؿ٣َٔش ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىس 

ٌٓخكلظٚ ٝ كيىطٜخ ك٢ ٍٛٞط٤ٖ، طظٔؼَ حٍُٜٞس حأل٠ُٝ ك٢ حالٓظ٤خُحص حُٔٔ٘ٞكش ُِـ٤َ ريٕٝ 

، ٝ حالٓظ٤خُحص حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ىٕٝ ٝؿٞى أ١ ٓ٘ي هخ٢ٗٞٗ ٣ؼزظٜخ (اٌفشع األٚي )ٝؿٚ كن 

  .(اٌفشع اٌثبٟٔ)

 

                                                           
1

.القانونالمتعلقبالوقايةمنالفسادومكافحته  06-01_  
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خش٠ّخ  )خٕحخ ِٕح اِز١بصاد غ١ش ِجشسح فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ : اٌفشع األٚي

 .(اٌّحبثبح

        إ ؿ٘لش ٓ٘ق حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ًٔخ ٤ٔٔ٣ٜخ حُيًظٍٞ 

 حُٔؼيُش 02، هي ٗٚ ػ٤ِٜخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ حُٔخىس (ؿ٣َٔش حُٔلخرخس )" أكٖٔ رٞٓو٤ؼش"

  : حُلوَس حأل٠ُٝ ٖٓ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ػ٠ِ أٗٚ 26ُِٔخىس 

  دج 000.002عٕٛاد ٚ ثغبسِخ ِٓ  (10)إٌٝ ػششح  (2)٠ؼبلت ثبٌحجظ ِٓ عٕز١ٓ " 

دج وً ِٛظف ػِّٟٛ ٠ّٕح ػّذا ٌٍغ١ش اِز١بص غ١ش ِجشس ػٕذ إثشاَ أٚ . 000.0001إٌٝ 

رأش١ش ػمذ أٚ ارفبل١خ أٚ طفمخ أٚ ٍِحك ِخبٌفخ ٌألحىبَ اٌزشش٠ؼ١خ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزؼٍمخ 

"ثحش٠خ اٌزششح ٚ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌّششح١ٓ ٚ شفبف١خ اإلخشاءاد
1

 .

ٝ ػ٤ِٚ كبٕ ؿ٣َٔش ٓ٘ق حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ط٘ظَٔ ػ٠ِ 

ال  ) ٤ًٍٖ٘ أٓخ٤٤ٖٓ ٛٔخ حًَُٖ حُٔخى١ ّٚ   .(ثب١ٔب  )  ٝ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘(أ

 :اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌدٕحخ اٌّحبثبح - أٚال 

٣وٜي رٚ طِي حُٞحهؼش حُٔخى٣ش حُوخٍؿ٤ش حُٔظٔؼِش ك٢ ٓ٘ق حُـخ٢ٗ أ١ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ 

حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس ُِـ٤َ
2

 . 

 ٖٓ ٛخىٍ اؿَح٢ٓ ِٓٞى أٝ كؼَ ًَ أٗٚ ُِـ٣َٔش حُٔخى١ رخًَُٖ ٣وٜي ػخٓش ًوخػيس

 حُلوٞم ٖٓ كوخ طْٔ ٗظ٤ـش ػ٤ِٚ ٣ظَطذ ِٓز٤خ أٝ ح٣ـخر٤خ حُلؼَ ًخٕ ٌٛح ٓٞحء ػخهَ اٗٔخٕ

 .ٓؼال ُِٔخٍ حُؼخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُلٔخ٣ش ٜٓ٘خ هخ٤ٗٞٗخ ٝ حُٔل٤ٔش

  

                                                           
دون :" ، السالف الذكر، على أنو العام ادلرفق تفويضات و العمومية الصفقات بتنظيم ادلتعلق، 247 -15 الرئاسي ادلرسوم من 89 ادلادة  تنص- 1

 ترمي إىل تقدمي وعد لعون عمومي مبنح أو ختصيص، بصفة مباشرة أو غًن مباشرة، إما مناورات، كل من يقوم بأفعال أو اجلزائيةاإلخالل بادلتابعات 
 أو التفاوض بشأن ذلك أو مراقبتو مهما كانت طبيعتو، مبناسبة حتضًن صفقة عمومية أو ملحق أو إبارمو أو امتيازلنفسو أو لكيان آخر مكافأة أو 

تنفيذه، من شأنو أن يشكل سببا كافيا الختاذ أي تدبًن ردعي، السيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو ادللحق ادلعين و تسجيل ادلؤسسة ادلعنية يف 
 ..." ادلمنوعٌن من ادلشاركة يف الصفقات العمومية االقتصاديٌنقائمة ادلتعاملٌن 

، ادلتعلق 2006فيفري 20 مؤرخ يف01-06، يعدل و يتمم القانون رقم 2011 أوت 2 مؤرخ يف 15-11 من القانون رقم02ادلادة -  2
  .2011 أوت 10 الصادر يف 44بالوقاية من الفساد و مكافحتو، ج ر، عدد 
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 حُٔظْٜ كن ك٢ حُـ٣َٔش طوّٞ كظ٠ طٞحكَٛخ ٖٓ ري ال ػ٘خَٛ ُِـ٣َٔش حُٔخى١ ًَُِٖ ٝ

 حُٔلخرخس ؿ٣َٔش ٢ٛ ٝ حُلخٍ ؿ٣َٔش ك٢ ٝ حُٔزز٤ش حُؼالهش ٝ  حُ٘ظ٤ـش,حإلؿَح٢ٓ حُ٘٘خ١ ٢ٛ ٝ

 حُ٘٘خ١ ٛٞ ٝ حُلؼَ ر٤ٖ طيٍٝ ػ٘خَٛ ٓليىس ٖٓ ٣ظٌٕٞ ك٤ٜخ حُٔخى١ حًَُٖ أٛزق ُوي

 .حُٔزز٤ش حُؼالهش ٝ ٓ٘ٚ حُـَٝ , حإلؿَح٢ٓ
1

 

 ٛٞ ًُي حُلؼَ ح١ٌُ ٣ظلون رٔـَى ه٤خّ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ رٔ٘ق حٓظ٤خُ :اٌغٍٛن اإلخشاِٟ- 1

ؿ٤َ ٓزٍَ ُِـ٤َ ػ٘ي ارَحّ أٝ طؤ٤َٗ ػوي أٝ حطلخه٤ش أٝ ٛلوش أٝ ِٓلن، ٓوخُلش ُألكٌخّ 

 :حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش، ٝ رٌُي ٣ؤهٌ حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ُـ٣َٔش حُٔلخرخس أكي حألٌٗخٍ حُظخ٤ُش 

 .   ٓوخُلش أكٌخّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش هزَ حَُ٘ٝع ك٢ حالٓظ٘خٍس  *

 .  ٓوخُلش حألكٌخّ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش أػ٘خء كلٚ حُؼَٝٝ *

 .    ٓوخُلش حُظ٣َ٘غ حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رؼي طو٤ٜٚ حُٜلوش *

ٓوخُلش أكٌخّ حُظؤ٤َٗ *
2

.  

 :اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠ٕظت ػ١ٍٙب اٌغٍٛن اإلخشاِٟ - 2

طلخم ح١ٌُ ٣وّٞ ٗوٚ ٓؼ١ٞ٘ ػخّ ربرَحٓٚ، رـَٝ :اٌؼمذ- أ  ٣ٌٖٔ طؼ٣َلٚ رؤٗٚ حُؼوي أٝ حالا

ط٤٤َٔ َٓكن ػخّ، ٝ ًُي ٝكن أٓخ٤ُذ حُوخٕٗٞ حُؼخّ رظ٤ٔ٠٘ٚ ١َٝٗ حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ 

حُوخٕٗٞ حُوخٙ
3
. 

ال ٣وظِق ٓلّٜٞ حالطلخه٤ش ػٖ ٓلّٜٞ حُؼوي، ك٢ٜ طِي حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش : الرفبل١خح- د

ٓغ ٗوٚ ٓؼ١ٞ٘ أٝ ١ز٤ؼ٢ ٝ حُٔظؼِوش رخٗـخُ أٗـخٍ أٝ هيٓخص ُٜخُلٜٔخ، ػ٘يٓخ ال ٣َه٠ 

                                                           
 .1 ص 2007 اجلزائر اخللدونية دار , 1 ط , اجلزائري العقوبات قانون يف اٛاثبات طرق و اجلرمية أركان , ميٛإبرا بلعليات-  1
الوقاية من الفساد و مكافحتو يف الصفقات " م الصفقة، مداخلة مبناسبة ادللتقى دويل حولرا علة كرمية، الركن ادلادي جلرمية احملاباة يف مرحلة إب-- 2

 .27، ص 2013 أفريل 24-25، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة جياليل إلياس، سيدي بلعباس، يومي"العمومية 
 بن جودي زلمد أمٌن، فعالية قانون تنظيم الصفقات العمومية يف مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت ختصص منازعات القانون العمومي، -3

 .15، ص2كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة زلمد دلٌن دباغٌن، سطيف
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حُٔزِؾ حُٔوٜٚ ُٜخ ا٠ُ ٓزِؾ حُٜلوش، ٣ظْ ػويٛخ ر٘لْ حإلؿَحءحص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش اال ٓخ ٣ظؼِن رط٣َوش حإلرَحّ، حَُهخرش ٝ حإلٜٗخٍ
1
. 

 طؼظزَ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ أْٛ حُؼوٞى حإلىح٣ٍش حُظ٢ طِـؤ ا٤ُٜخ حإلىحٍس ٖٓ :اٌظفمخ -  ج

أؿَ اٗزخع حُلخؿخص حُؼخٓش
2

، كوي ػَكٜخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ػ٠ِ أٜٗخ طِي حُؼوٞى حٌُٔظٞرش 

حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش رٔوخرَ ٓغ ٓظؼخ٤ِٖٓ حهظٜخى٤٣ٖ، هٜي طِز٤ش كخؿخص حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس ك٢ 

ٓـخٍ حألٗـخٍ ٝ حُِٞحُّ ٝ حُويٓخص ٝ حُيٍحٓخص، ٝ ًُي ٝكن ح١َُٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ 

ٌٛح حَُّٔٓٞ
3

.  

ٛٞ ٝػ٤وش طؼخهي٣ش طخرؼش ُٜلوش، ٣زَّ ك٢ ؿ٤ٔغ حُلخالص اًح ًخٕ حُٜيف ٓ٘ٚ  : اٌٍّحك- ى

أٝ طؼي٣َ ر٘ي أٝ ػيس ر٘ٞى طؼخهي٣ش ك٢ حُٜلوش حأل٤ِٛش/٣ُخىس حُويٓخص أٝ طو٤ِِٜخ ٝ
4

.  

 :ٌغشع ِٓ اٌغٍٛن اإلخشاِٟ  ح-3

٣ظٔؼَ حُـَٝ أٝ حُٜيف ٖٓ حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ُـ٘لش حُٔلخرخس ك٢ اكخىس حُـ٤َ 

رخٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس، أ١ حُو٤خّ رظزـ٤َ ٝ ٓلخرخس أكي حُٔظ٘خك٤ٖٔ ػ٠ِ ؿ٤َٙ، ٝ ٣٘ظ١َ إٔ 

٣ٌٕٞ حُـ٤َ ٛٞ حُٔٔظل٤ي ٖٓ ٌٛٙ حالٓظ٤خُحص ٝ ٤ُْ حُـخ٢ٗ، ٝ اال ػي حُلؼَ ٍٗٞس
5

.  

: اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌدٕحخ اٌّحبثبح - ثب١ٔب

 ؿ٤َ ١ز٤ؼ٢ ٗوٚ هزَ ٖٓ َٓطٌزخ طًَخ حٝ كؼال ًخٕ ٓٞحء حإلؿَح٢ٓ حُِٔٞى إ

 رخًَُٖ ٠ٔٔ٣ ٓخ ٝ , ىحه٢ِ ٓخى١ ؿ٤َ ًٍ٘خ حُلخػَ ُيٟ إٔ ٗـي ري ال رَ , حُـ٣َٔش ُو٤خّ ًخف

 ٗٚ ٍٓٔٚ ًٔخ حُـ٣َٔش ًُ٘ٔٞؽ حُٔطخرن ٓخى٣خ حُِٔٞى ك٢ رالُّ ٤ُْ أٗٚ ًُي , حُٔؼ١ٞ٘

                                                           
 .54 سايح معمر، ادلرجع السابق، ص - 1
2 - NADINE Poulet et Gibot Leclerc , Droit administratif , 4éme éd , Edition Bréal , France , 

2011 , p 140 
 ضات ادلرفق العام، ادلرجع السابقوية و تفيم الصفقات العمومي، ادلتضمن تنظ247-15 من ادلرسوم الرئاسي02 ادلادة - 3
، اجلزء الثاين، الطبعة العاشرة، دار (ريئم التزوراج-ئم ادلال و األعمالراج-ئم الفسادراج )ئي اخلاص، زاز يف القانون اجليعة أحسن، الوجي بوسق- 4

 .113، ص2009ئر، زاىومة، اجل
ا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، يل اجازة ادلدرسة العليئم ادلتعلقة هبا يف قانون الفساد، مذكرة التخرج لنراة و اجلي شروقي زلرتف، الصفقات العموم- 5

 .34، ص2008ئر، زااجل
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 ك٢ ٝ , ُٞؿٞى حُـ٣َٔش حُوخٕٗٞ ٣ٔظِِٓٚ ح١ٌُ حُـ٘خث٢ حُوٜي ػ٠ِ ٗل٤ٔخ ٣٘ط١ٞ إٔ حُظـ٣َْ

 ُظٞحكَٛخ حُالُّ حُ٘ل٢ٔ حُزخ١ٖ رـ٤َ حُٔخى١ ٓظَٜٛخ حُـ٣َٔش ٖٓ طلون هي ٣ٌٕٞ حُلخُش ٌٛٙ
1

 

 حُظ٢ حُ٘ل٤ٔش حُلخُش ٓؼَكش ٣ـذ رَ حُـ٣َٔش إلػزخص ُٞكيٙ ٣ٌل٢ ال حُٔخى١ حُلؼَ إً

 حُ٘ل٤ٔش حُلخُش ٣ؼ٤ي إٔ حُوخ٢ٟ ػ٠ِ ك٤ـذ , حُـ٣َٔش ٌٛٙ ا٠ُ حٍطٌخد حُؼخهَ رخُ٘وٚ أىص

 .حُـ٣َٔش ػ٠ِ ٓؼ٣ٞ٘خ ٓلخٓزظٚ ٣ٔظط٤غ ُِلؼَ ٢ٌُ حٍطٌخرٚ أػ٘خء حُلخػَ ػ٤ِٜخ ًخٕ حُظ٢

 إٔ حُؼيحُش ٖٓ ٤ُْ ٝ حُـخ٢ٗ ٗل٤ٔش ك٢ حُـ٣َٔش ُٔخى٣خص حٗؼٌخّ ٛٞ حُٔؼ١ٞ٘ كخًَُٖ

 ٝ حُـخ٢ٗ ٍىع ٛٞ حُـِحء ؿَٝ إٔ ١خُٔخ , ٗل٤ٔش ِٛش ح ُٚ ُْ طٌٖ ٝهخثغ ػٖ حإلٗٔخٕ ٣ٔؤٍ

 .حُوخٕٗٞ حٗظٜخى اٍحىس ُي٣ٚ طٞحكَص ُٖٔ اال رخُ٘ٔزش ٣ظلون ُٖ ًُي كبٕ , هطَٙ ىٍء أٝ طو٣ٞٔٚ

 ١َٗ طٞحكَ ٖٓ الري رَِ , ُِلخػَ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ُو٤خّ ًخف ؿ٤َ حإلؿَح٢ٓ حُِٔٞى كظلون

 ٝ حُؼو٤ِش ٝ حُ٘ل٤ٔش رخٌُِٔخص ٣ظٔظغ ٗوٚ أ١ حُـ٘خث٤ش ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش ُو٤خّ ١ٍَٟٝ

 ا٠ُ اٟخكش , حالهظ٤خٍ ك٣َش ُي٣ٚ ٣ظٞكَ ٝ , ٌٓ٘ش حإلىٍحى ُٚ ٣ظخف ػْ ٖٓ ٝ ح٤ُِٔٔش حإلىٍح٤ًش

.حإلٍحىس ٝ حُؼِْ ػَٜ٘ ٣ظٞحكَ إٔ ٍَٟٝس
2

 

طؼظزَ ؿ٘لش حُٔلخرخس ٖٓ ر٤ٖ حُـ٘ق حُٔؼي٣ش حُظ٢ طظطِذ ُو٤خٜٓخ طٞكَ حُوٜي حُـ٘خث٢ 

 :ح١ٌُ ٣ظٔؼَ ك٢ 

 ٝ حُظ٣َ٘ؼ٤ش حألكٌخّ ٓوخُلش ا٠ُ حُـخ٢ٗ اٍحىس حطـخٙ ك٢ ٣ظٔؼَ:اٌمظذ اٌدٕبئٟ اٌؼبَ  -1

 ٓـَّ حُلؼَ ٌٛح رؤٕ حُؼ٤ٓٞٔش  ٓغ حُؼِْ حُٜلوخص ٓـخٍ ك٢ رٜخ حُٔؼٍٔٞ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش

 .هخ٤ٗٞٗخ
3

 

ٝ ٣وٜي رٚ حُؼِْ ٝ حإلىحٍس، أ١ حُؼِْ رخُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ حُٔل٢٠ الٍطٌخد حُـ٣َٔش 

ٓغ طٞؿٚ حإلىحٍس ُلؼِٚ
4

.  

                                                           
  العلوم و احلقوق ، كليةبالفساد ادلتعلق القانون ظل يف مكافحتها ةيآل و ةيالعموم الصفقات جرائم بعنوان سرتيماج رسالةخة، يزول زوزو-  1

 .69، ص 2012، اجلزائر،  ورقلة ةياسيالس
   منشورة يرغ ) بسكرة جامعة ( الدكتوراه سشهاد ليلن مقدمة أطروحة ) مقارنة دراسة ةيادلدن و ةياجلزائ ادلواد يف اإلثبات، دىٛ زوزو 2- 2

  .230 ص2011
 .106 ص، 2007 فرييعشر، ف اخلامس الربدلاين، العدد الفكر رللة مكافحتها و الفساد من ةيالوقا قانون يف قراءةد، ياحلم عبد جباري-  3
ة احلقوق و ية، كلي يف اإلدارة   و ادلاليرل شهادة ادلاجستية على ادلستوى احللي، مذكرة  لنية، الدور الرقايب للجان الصفقات العموميرجباوي بش-  4

 .119، ص2012اسي، جامعة بومرداس، يالعلوم الس
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 ٣وٜي رٚ ه٤خّ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ رٔ٘ق حٓظ٤خُحص ػٔيح :اٌمظذ اٌدٕبئٟ اٌخبص  -2

ُِـ٤َ ٓغ ػِٔٚ أٜٗخ ؿ٤َ ٓزٍَس
1

.  

ٝ ٣ؼظزَ ارَحُ حُوٜي حُـ٘خث٢ ك٢ حُلٌْ أَٓح ٣ٍَٟٝخ، ٝ ًُي ٣ٌٕٞ آخ ػٖ ٣َ١ن 

حػض حٍف حُٔظ٤ٜٖٔ أٝ ػٖ ٣َ١ن حُِـٞء ا٠ُ حُوَحثٖ
2

، كزٔـَى طٌَحٍ حُؼ٤ِٔش حإلؿَح٤ٓش ٖٓ 

هزَ حُـخ٢ٗ ٓغ حُؼِْ حُظخّ رٔوخُلظٚ حُوٞحػي حإلؿَحث٤ش أٝ حٓظلخُش ػيّ حُؼِْ رٜخ رلٌْ حُٞظ٤لش 

حُظ٢ ٣٘ـِٜخ
3

 .، كبٕ ٌٛح ٣ٔٔق ُ٘خ رخٓظوالٙ حُوٜي حُـ٘خث٢ ٌُٜٙ حُـ٣َٔش 

  

                                                           
ة يل شهادة ادلاسرت ختصص القانون العام لألعمال، كليم، مذكرة لنراة إثناء اإلبيمهدي رضا، سامل تاشوقافت، نظام الرقابة غلى الصفقات العموم-  1

 .63، ص 2013ة، ية، جبايرة، جامعة عبد الرمحان مياسياحلقوق و العلوم الس
، ص 2008ة احلقوق، جامعة جبجل، ي يف القانون اخلاص، كليرل شهادة ادلاجستيلة، مواجهة الصفقات ادلشبوىة، مذكرة مكملة لنيرة سوي بوز- 2

25. 
 .34شروقي زلرتف، ادلرجع السابق، ص-  3
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خش٠ّخ اعزغالي ٔفٛر أػٛاْ اٌذٌٚخ ِٓ أخً اٌحظٛي ػٍٝ  :اٌفشع اٌثبٟٔ

 .اِز١بصاد غ١ش ِجشسح

طؼي ظخَٛس حٓظـالٍ حُِٔطش ٝ حُ٘لًٞ ٖٓ أْٛ ٓظخَٛ حُلٔخى ك٢ حإلىحٍس حُـِحث٣َش، ٝ 

ًُي ٣ظَٜ ٖٓ هالٍ طؼٔق حُٔٞظق حُـِحث١َ ك٢ حٓظؼٔخٍ حُِٔطش ٝ حالٓظ٤خُحص حَُٔطزطش 

رٜخ
 1

هخٛش ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش 
2

، كِوي  ٗٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ػ٠ِ ؿ٣َٔش 

حٓظـالٍ ٗلًٞ أػٞحٕ حُيُٝش ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص 

 ٌٍَٓ ٖٓ 128ٝ ٛٞ حُ٘ٚ ح١ٌُ كَ ٓلَ حُٔخىس ، 26حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 

 هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُِٔـخس

وً ربخش أٚ طٕبػٟ أٚ حشفٟ أٚ ِمبٚي ِٓ اٌمطبع اٌخبص أٚ ثظفخ ػبِخ وً " :ػ٠ِ أٗٚ 

 شخض ؽج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ، ٠مَٛ ٚ ٌٛ ثظفخ ػشػ١خ ثئثشاَ ػمذ أٚ طفمخ ِغ اٌذٌٚخ 

أٚ اٌدّبػبد اٌّح١ٍخ أٚ اٌّؤعغبد أٚ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ِّٛخ اٌخبػؼخ ٌٍمبْٔٛ اٌؼبَ أٚ 

اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ االلزظبد٠خ ٚ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌظٕبػٟ ٚ اٌزدبسٞ، 

ٚ ٠غزف١ذ  ِٓ عٍطخ أٚ رأث١ش أػٛاْ ا١ٌٙئبد اٌّزوٛسح ِٓ أخً اٌض٠بدح فٟ األعؼبس اٌزٟ 

٠طجمٛٔٙب ػبدح أٚ ِٓ أخً اٌزؼذ٠ً ٌظبٌحُٙ فٟ ٔٛػ١خ اٌّٛاد أٚ اٌخذِبد أٚ أخبي اٌزغ١ٍُ
3
 

." 

ال  ) حًَُٖ حُٔخى١: ٝ ط٘ظَٔ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ػ٠ِ ٤ًٍٖ٘ ٛٔخ  ّٚ  .(ثب١ٔب ) ، ٝ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘(أ

 

 

 

 

                                                           
ة و اإلعالم، ياسية العلوم السية، كلي ختصص إدارة ادلوارد البشريرل شهادة ادلاجستية، مذكرة لنيئرزا بن مرزوق عنرتة، الفساد اإلداري يف اإلدارة اجل- 1

 .112، ص2008ر، زائوسف بن خدة، اجليجامعة بن 
. 113 ادلرجع نفسو، ص- 2

 
 .ة من الفساد و مكافحتو ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابقي، ادلتعلق بالوقا06-01 من القانون رقم 26ادلادة -  3
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الأ اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌدش٠ّخ اعزغالي ٔفٛر أػٛاْ اٌذٌٚخ ِٓ أخً اٌحظٛي ػٍٝ - ّٚ

  :اِز١بصاد غ١ش ِجشسح 

هزَ حُظطَم ا٠ُ ارَحُ حًَُٖ حُٔخى١، ٣ـذ حُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ُْ ٣٘ظ١َ ك٢ 

حًَُٖ حُٔلظَٝ ٌُٜٙ حُـ٣َٔش إٔ ٣ٌٕٞ حُـخ٢ٗ كخثِح ُٜلش ٓؼ٤٘ش، كوي ٣ٌٕٞ ٓٞظلخ ًٔخ هي 

٣ٌٕٞ أ١ ٗوٚ آهَ
1
. 

٣ظٔؼَ حًَُٖ حُٔخى١ ٌُٜٙ حُـ٣َٔش ك٢ ارَحّ حُـخ٢ٗ ُؼوي أٝ ٛلوش ٓغ حُيُٝش أٝ أكي 

ح٤ُٜجخص حُظخرؼش ُٜخ ٝ ٣ٔظل٤ي ٖٓ ِٓطش أٝ طؤػ٤َ أػٞحٕ ٌٛٙ ح٤ُٜجخص
2

، ٝ ًُي رـَٝ حُلٍٜٞ 

أٝ ٓلخُٝش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٣ِٓش ٖٓ أ٣ش ِٓطش ػخٓش أٝ اكيٟ حُـٜخص حُوخٟؼش إلَٗحكٜخ
3
. 

 

اٌغٍٛن اإلخشاِٟ ٌدش٠ّخ اعزغالي ٔفٛر أػٛاْ اٌذٌٚخ ِٓ أخً اٌحظٛي  -1

 :ػٍٝ اِز١بصاد غ١ش ِجشسح 

 ٣ظٔؼَ حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ُٜخطٚ حُـ٣َٔش ك٢ حٓظـالٍ حُـخ٢ٗ ُِٔطش أٝ طؤػ٤َ أػٞحٕ  -2

حُيُٝش ٝح٤ُٜجخص حُظخرؼش ُٜخ رٔ٘خٓزش ارَحّ ػوي أٝ ٛلوش ٓغ ٌٛٙ حأله٤َس ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ 

ػ٠ِ حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش
4

.  

    ٝ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ ػٕٞ حُيُٝش ٛخكذ ِٓطش ك٢ ح٤ُٜجخص حُٔؼ٤٘ش أٝ ُٚ طؤػ٤َ ػ٤ِٜخ، ًؤٕ 

٣ٌٕٞ ٍث٤ْ أٝ ٓي٣َ ٤ٛجش أٝ ٓٔئٍٝ ٓوظٚ ربرَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش أٝ ط٘ل٤ٌ ر٘يٛخ، ٝ 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣ٌٕٞ ٍث٤ْ حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ حُزِي١ ٝ ٍإٓخء حُٜٔخُق حُل٤٘ش حُظخرؼش ُِزِي٣ش 

ًَث٤ْ ِٜٓلش حُظـ٤ِٜحص ٝ ٍث٤ْ ِٜٓلش حألٗـخٍ ْٛ حُٔؼ٤٤ٖ٘ رٌٜٙ حُـ٣َٔش
5
. 
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 ُوي ػيى حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ :اٌغشع ِٓ اٌغٍٛن اإلخشاِٟ- 2

حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ٗظ٤ـش حٓظـالٍ ٗلًٞ أػٞحٕ حُيُٝش 

 :ًخ٥ط٢

ًؤٕ ٣وّٞ طخؿَ ٓؼ٤ٖ ربرَحّ ٛلوش ٓغ حُزِي٣ش  :اٌحظٛي ػٍٝ اٌض٠بدح فٟ األعؼبس -أ

 ىؽ ُِٞحكيس، 50.000ُظ٣ِٝيٛخ رؤؿِٜس ًٔز٤ٞطَ، ٝ ًخٕ حُٔؼَ حُٔؼٍٔٞ رٚ ػخىس ال ٣ظـخُٝ 

ىؽ ٓٔظـال رٌُي ػالهظٚ حُٔظ٤ِٔس ٓغ ٍث٤ْ 70.000ك٢ ك٤ٖ ١زن حُظخؿَ ػ٠ِ حُزِي٣ش ٓؼَ 

 .حُزِي٣ش 

 طلَٜ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ػخىس ػ٘يٓخ طوّٞ حُزِي٣ش :اٌزؼذ٠ً فٟ ٔٛػ١خ اٌّٛاد ٚ اٌخذِبد  -ب

ربرَحّ ػوي أٝ ٛلوش ٖٓ أؿَ ط٣ِٝيٛخ رؤؿِٜس ًحص ؿٞىس ػخ٤ُش، ك٤ظْ ط٣ِٝيٛخ رؤؿِٜس أهَ 

ؿٞىس ػ٠ِ أٓخّ ٗلْ حُٔؼَ، رل٤غ ٣وّٞ حألػٞحٕ ح٣ٌُٖ ُي٣ْٜ ٗلًٞ أٝ طؤػ٤َ رظؼي٣َ ٗٞػ٤ش 

حُٔٞحى حُٔطِٞد ٟٝؼٜخ ك٢ حُز٘خء أٝ أ١ أٗـخٍ أهَٟ أٝ أ٣ش ٓٞحى أهَٟ ٓطِٞد ط٣ٍٞيٛخ 

ٓظلخىس ك٢ إٓ ٝحكي ٖٓ حُظؼي٣َ ٝ ح٣ُِخىس  ُٜخُق ح٤ُٜجش، ٝ رٌٜٙ حُط٣َوش ٣ظٌٖٔ حُـخ٢ٗ ٖٓ حالا

ك٢ حألٓؼخٍ ؛ ك٤ٔخ ٣وٚ حُظؼي٣َ ك٢ ٗٞػ٤ش حُويٓخص، كظٌٕٞ ٓؼال ػ٘ي ارَحّ حُزِي٣ش ُؼوي 

٤ٛخٗش أؿِٜطٜخ ك٤ِٜخ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ رٜخ ٜٓ٘يٕٓٞ ٓوظٜٕٞ، كال ٣وّٞ حُظؼخَٓ ٓغ حُزِي٣ش اال 

 . ر٤ٜخٗش ٝحكيس ك٢ حُٔ٘ش ٣ـ٣َٜخ طو٤ٕ٘ٞ

 ًؤٕ طظلن حُزِي٣ش ًٔخ ك٢ حُٔؼخٍ حُٔخرن ػ٠ِ  :اٌزؼذ٠ً فٟ آخبي اٌزغ١ٍُ ٚ اٌز٠ّٛٓ -ج

طِٜٔٔخ ألؿِٜس حٌُٔز٤ٞطَ ك٢ ٤ٓؼخى أهٜخٙ َٜٗ ٖٓ طخ٣ٍن ارَحّ حُؼوي، ؿ٤َ أٗٚ ال ٣ظْ ط٤ِٜٔٔخ 

اال رؼي ٍَٓٝ أَٜٗ ػ٠ِ ارَحّ حُؼوٞى
1
. 

اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌدش٠ّخ اعزغالي ٔفٛر أػٛاْ اٌذٌٚخ ِٓ أخً اٌحظٛي ػٍٝ - ثب١ٔب

ؿ٣َٔش حٓظـالٍ ٗلًٞ أػٞحٕ حُيُٝش ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ  :اِز١بصاد غ١ش ِجشسح

حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس، ٖٓ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش حُظ٢ ٣وّٞ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٤ٜخ ػ٠ِ ٍٛٞس حُوٜي 

حُـ٘خث٢، أ١ حُظ٢ ٣ٌل٢ ك٤ٜخ حُؼِْ رٞؿٞى حُ٘لًٞ حُلو٤و٢ ٝ حُؼِْ ر٘ٞع ح٣ُِٔش حُظ٢ ٣ؼي 
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رخُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ أٝ ٓلخُٝش ًُي، ٝ ٢ٌُ ٣ظلون حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ٌُٜٙ حُـ٣َٔش ٣ـذ طٞكَ 

حُوٜي حُـ٘خث٢ حُؼخّ ا٠ُ ؿٞحٍ حُوٜي حُـ٘خث٢ حُوخٙ
1
. 

طظطِذ حُـ٣َٔش ُو٤خٜٓخ طٞحكَ حُوٜي حُـ٘خث٢ حُؼخّ حُٔظٔؼَ ك٢  :اٌمظذ اٌدٕبئٟ اٌؼبَ  -1

ػِْ حُـخ٢ٗ ر٘لًٞ أػٞحٕ حُيُٝش ٝ اٍحىس حٓظـالٍ ٌٛح حُ٘لًٞ ُٜخُلٚ
2

. 

 ٣ظٔؼَ حُوٜي حُـ٘خث٢ حُوخٙ ك٢ حطـخٙ ٤ٗش حُـخ٢ٗ ا٠ُ  :اٌمظذ اٌدٕبئٟ اٌخبص -2

حُلٍٜٞ ػ٠ِ آظ٤خ حُص ؿ٤َ ٓزٍَس
3

، ك٤ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُوخ٢ٟ ك٢ حُـ٣َٔش إٔ ٣ز٤ٖ حُوٜي 

حُـ٘خث٢ حُوخٙ     ٝ حُؼخّ، ك٠ال ػٖ ر٤خٗٚ رو٤ش أًٍخٕ حُـ٣َٔش ٖٓ ٛلش حُـخ٢ٗ ٝ ًٍ٘ٚ 

حُٔخى١
4

.  

 .لّغ خش٠ّخ االِز١بصاد غ١ش اٌّجشسح فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ : ثبٌثب

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ حُـِحءحص 01-06كيى حَُٔ٘ع ك٢ هخٕٗٞ 

حُٔظَطزش ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣وّٞ رٔ٘ق حٓظ٤خُ ؿ٤َ ٓزٍَ أٝ حٓظـالٍ ٗلًٞ أػٞحٕ حُيُٝش أٝ أكي 

ال  ) ح٤ُٜجخص حُظخرؼش ُٜخ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حٓظ٤خُحص ؿ٤َ ٓزٍَس ك٢ ػوٞرخص أ٤ِٛش ّٚ ، (أ

  :(ثب١ٔب  )ٝ ػوٞرخص ط٤ِ٤ٌٔش

 :اٌؼمٛثبد األط١ٍخ  – أ

٤ِٓٛخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ر٤ٖ ػوٞرخص أ٤ِٛش ٓوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ٝ ػوٞرخص 

 .أ٤ِٛش ٓوٍَس ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ 

هٍَ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ  :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد األط١ٍخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌطج١ؼٟ– 1

، ٝ ؿَحٓش ٓخ٤ُش طويٍ د (01)ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص  (02)ػوٞرش حُلزْ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ 

 ىؽ  ػ٠ِ ًَ ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ ٣ٔ٘ق ػٔيح ُِـ٤َ حٓظ٤خُ ؿ٤َ 000.000.1ىؽ ا٠ُ  200.000

ٓزٍَ ػ٘ي ارَحّ أٝ طؤ٤َٗ ػوي أٝ حطلخه٤ش أٝ ٛلوش أٝ ِٓلن ٓوخُلش ُألكٌخّ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ 

ٝ ًَ ، حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رل٣َش حُظَٗق ٝ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُٔظَٗل٤ٖ ٝ ٗلخك٤ش حإلؿَحءحص
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طـخ١ٍ أٝ ٛ٘خػ٢ أٝ كَك٢ أٝ ٓوخٍٝ ٖٓ حُوطخع حُوخٙ أٝ أ١ ٗوٚ ٓؼ١ٞ٘ ٣وّٞ ربرَحّ 

ُـٔخػخص حُٔل٤ِش أٝ حُٔئٓٔخص أٝ ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش حُوخٟؼش اػوي أٝ ٛلوش ٓغ حُيُٝش أٝ 

ُِوخٕٗٞ حُؼخّ أٝ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حالهظٜخى٣ش ٝ حُٔئٓٔخص ًحص حُطخرغ حُٜ٘خػ٢ ٝ 

حُظـخ١ٍ
1
. 

ٝ حُٔالكع إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي هلق ٖٓ ٗٔزش حُـَحٓش حُٔخ٤ُش حُٔوٍَس ك٢ هخٕٗٞ 

 ٌٍَٓ طوٍَ ؿَحٓش ٓخ٤ُش 128حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى، ٓوخٍٗش روخٕٗٞ حُؼوٞرخص رل٤غ ًخٗض حُٔخىس 

ىؽ5.000.000أُق ىؽ ا٠ُ 500.000طظَحٝف ر٤ٖ 
2

.  

 

 :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد األط١ٍخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ– 2

2014-11-10هزَ طؼي٣َ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ حُٜخىٍ ك٢ 
3

، ًخٕ حَُٔ٘ع 

حُـِحث١َ ال ٣ؤهٌ رخُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ رل٤غ حٓظزؼيٛخ َٛحكش ك٢ ػيس 

ٓ٘خٓزخص
4

 ٌٍَٓ ٓ٘ٚ، حُظ٢ ٜٗض 51، اال أٗٚ حػظَف رٜخ رؼي حُظؼي٣َ ٝ ًُي ٖٓ هالٍ حُٔخىس 

ثبعزثٕبء اٌذٌٚخ ٚ اٌدّبػبد اٌّح١ٍخ ٚ األشخبص اٌّؼ٠ٕٛخ اٌخبػؼخ ٌٍمبْٔٛ  " :ػ٠ِ أٗٚ 

اٌؼبَ ٠ىْٛ اٌشخض اٌّؼٕٛٞ ِغؤٚال خضائ١ب ػٓ اٌدشائُ اٌزٟ رشرىت ٌحغبثٗ ِٓ ؽشف 

أخٙضرٗ ٚ ِّث١ٍٗ اٌششػ١١ٓ ػٕذِب ٠ٕض اٌمبْٔٛ ػٍٝ رٌه
5

 كخُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ٣ؼخَٓ ".

طٔخٓخ ٓؼِٔخ ٣ؼخَٓ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ اً ربٌٓخٗٚ إٔ ٣ٔؤٍ أٝ ٣ؼخهذ ػٖ أ٣ش ؿ٣َٔش ٓ٘لٌس أٝ طْ 

حَُ٘ٝع ك٤ٜخ
6

ا٠ُ  (1)ٝ طظٔؼَ حُؼوٞرش حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ؿَحٓش ٓخ٤ُش ٖٓ َٓس 
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 حُلي حأله٠ٜ ُِـَحٓش حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣ؼخهذ 5)هْٔ َٓحص 

ػ٠ِ حُـ٣َٔش
1

 .   ىؽ 5.000.000  ىؽ ا1.000.000٠ُ، أ١ ؿَحٓش طظَحٝف ٓخ ر٤ٖ

ٝرخُظخ٢ُ كؤؿِٜس حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ حُٔظٔؼِش ك٢ ُـخٕ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش طلي٣يح ٝ ًٌح 

ٍإٓخء ٓـخُْ حإلىحٍس ٝ ح٣ٌُٖ ُْٜ ٗلًٞ ىحهَ حُزِي٣خص ٝ حُيٝحثَ ٝ ح٣ٌُٖ ٣ٔ٘لٕٞ حٓظ٤خُحص 

ىٕٝ ٓزٍَ، ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ٔؤُٕٞ ٝ ٓـز٣َٖ ػ٠ِ طِو٢ ػوٞرخص ٝكوخ ُِوخٕٗٞ، ٝ ٓ٘ٚ ٣ظَطذ طٞه٤غ 

ؿِحءحص ػ٠ِ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘
2

.  

 :اٌؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ  – ة

 :طظٔؼَ حُؼوٞرخص حُظ٤ِ٤ٌٔش حُظ٢ ٣ـُٞ حُلٌْ رٜخ ػ٠ِ حُـخ٢ٗ ك٢ 

 طظٔؼَ حُؼوٞرخص حأل٤ِٛش  :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌطج١ؼٟ- 1

 :حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢  ك٢ 

 ٣وٜي رٜخ اُِحّ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخإلهخٓش ك٢ ٓ٘طوش ٓخ ٣ليىٛخ حُلٌْ ُٔيس ال  :رحذ٠ذ اإللبِخ *

طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝ ٣زيأ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش ٖٓ طخ٣ٍن حإلكَحؽ ػٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝ حٗو٠خء 

 .حُؼوٞرش حأل٤ِٛش 

 ٢ٛ اؿَحء ٣ٜيف ا٠ُ ط٤ِٔي حُِٔطش حُؼخٓش أ٤ٗخء ًحص ِٛش :اٌّظبدسح اٌدضئ١خ ٌألِٛاي*

رـ٣َٔش ٓخ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش أٝ أ١ ٓـخٍ آهَ، هَٜح ػٖ ٛخكزٜخ ٝ رـ٤َ ٓوخرَ
3
 

ك٢ٜ ػوٞرش ط٤ِ٤ٌٔش ٗخهِش ٤ٌُِِٔش ؿَٞٛٛخ كٍِٞ حُيُٝش ٓلَ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ؿ٤َٙ ك٢ ٤ٌِٓش 

ٓخٍ
4

 .

 ُوي أًي حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ػ٠ِ أٗٚ ًَ ٖٓ ٣وّٞ  :اإللظبء ِٓ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ *

رؤكؼخٍ أٝ ٓ٘خٍٝحص ط٢َٓ ا٠ُ طوي٣ْ  ٝػي ُؼٕٞ ػ٢ٓٞٔ، رٔ٘ق أٝ طو٤ٜٚ رٜلش ٓزخَٗس أٝ 

                                                           
 .، ادلتضمن قانون العقوبات، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابق 66-156 مكرر من األمر رقم 18أنظر ادلادة  - 1
 .65ن فهد، ادلرجع السابق، ص رابن مق-  2
 .37خة، ادلرجع السابق، ص يزوزو زول-  3
قتصادراة على اجليئزاة اجلي صدقي أنور زلمد، ادلسؤول- 4 ة و ية و ادلصرية و اللبنانية و السوريعات األردنية مقارنة يف التشريلية تأصيليسة حتلراة، ديئم االا

 414 .، ص   2009ع، األردن، يىا، دار الثقافة للنشر و التوزيرة و غيالفرنس
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ؿ٤َ ٓزخَٗس آخ ُ٘لٔٚ أٝ ٤ٌُخٕ آهَ، حٓظ٤خُ ٜٓٔخ ًخٗض ١ز٤ؼظٚ رٔ٘خٓزش طل٤٠َ ٛلوش أٝ 

ِٓلن أٝ طلخٝٝ ر٘ؤٕ ًُي، طظَطذ ػ٤ِٚ ػوٞرش حإلهٜخء ٖٓ حُٜلوش حُؼ٤ٓٞٔش ٜٗخث٤خ أٝ ُٔيس 

ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص ك٢ كخُش حإلىحٗش رـ٘لش
1
. 

 طؤَٓ حُـٜش حُو٠خث٤ش ك٢ كخُش حإلىحٗش :ِظبدسح اٌؼبئذاد ٚ األِٛاي غ١ش اٌّششٚػخ  *

حُـِحث٤ش ُِـخ٢ٗ رـ٣َٔش حُٔلخرخس، رٜٔخىٍس ًخكش حُؼخثيحص ٝ حألٓٞحٍ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش ٓغ 

َٓحػخس كخالص حٓظَؿخع حألٍٛيس أٝ كوٞم حُـ٤َ كٖٔ ح٤ُ٘ش
2

.  

 ُوي أهَ حُوخٕٗٞ ُِـٜش حُو٠خث٤ش حُ٘خظَس ُِٔق حُيػٟٞ حُٔظؼِن  :سد ِب اخزٍغٗ اٌدبٟٔ *

رخُـخ٢ٗ إٔ طؤَٓ رَى ٓخ طْ حهظالٓٚ ٖٓ كٞحثي ٓظؼِوش رخُـ٣َٔش، ٝ ٛٞ ًحص حُلٌْ حُٔ٘طزن 

 .ػ٠ِ أٍٛٞ حُـخ٢ٗ أٝ كَٝػٚ أٝ أهٞحطٚ أٝ أٜٛخٍٙ ك٢ كخُش ٓخ اًح حٗظوِض حألٓٞحٍ ا٤ُْٜ

ٝ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ أٗٚ ك٢ كخُش ٓخ اًح حٓظلخٍ ٍى حُٔخٍ ًٔخ ٛٞ، كخٗٚ ٣ِِّ ػ٠ِ 

حُـخ٢ٗ ٍى ه٤ٔش ٓخ كَٜ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ٘لؼش أٝ ٍرق، ٝ ٣لْٜ ٖٓ ًُي إٔ حُلٌْ رخَُى اُِح٢ٓ 

"٣ـذ"كظ٠ ٝ إ هال حُ٘ٚ ٖٓ ػزخٍس 
3
. 

ِز١بصاد *  ٛٞ كٌْ ؿي٣ي ُْ ٣ٔزن ُٚ  :إثطبي اٌؼمٛد ٚ اٌظفمبد ٚ اٌجشاءاد ٚ ا الا

ٓؼ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث٢ حُـِحث١َ، رل٤غ أؿخُ حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ 

ٌٓخكلظٚ ُِـٜش حُو٠خث٤ش حُظ٢ طزض ك٢ حُٔٔخثَ حُـِحث٤ش حُظ٣َٜق رزطالٕ ًَ ػوي أٝ ٛلوش 

أٝ رَحءس أٝ حٓظ٤خُ أٝ أ١ طَه٤ٚ ٓظلَٜ ػ٤ِٚ ٖٓ حٍطٌخد ؿَحثْ حُلٔخى، رٔخ ك٤ٜخ ٓ٘ق 

.  حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

  : طظٔؼَ ٌٛٙ حُؼوٞرخص ك٢:ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ – 2

 طؼظزَ ػوٞرش حُلَ ٖٓ حُؼوٞرخص حُٔخٓش رخُ٘٘خ١ ح٢ُٜ٘ٔ  :حً اٌشخض اٌّؼٕٛٞ* 

ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘، ٝ ٢ٛ ٖٓ أٗي حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ُٚ، ك٢ٜ طوخرَ ػوٞرش حإلػيحّ رخُ٘ٔزش 

ُِ٘وٚ ألٜٗخ طْٔ ر٤ٌخٗٚ ٝؿٞىح أٝ ػيٓخ
1

.  

                                                           
ة من يالوقا" ة جنحة احملاباة منوذجا، مداخلة مبناسبة ادللتقى الدويل حول ية من الفساد و مكافحتو يف إطار الصفقات العموميزواوي شنة، الوقا-  1

 .141، ص 2013ل ي أفر24-25ومي يدي بلعباس، ي، جامعة جاليل إلباس، س"ة يالفساد و مكافحتو يف الصفقات العموم
 .341ادلرجع نفسو، ص -  2
 .29ح معمر، ادلرجع السابق، ص ي سا- 3
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ٓ٘غ ٌٛح حأله٤َ ٖٓ : ٝ هي ػَف حَُٔ٘ع حُـِحث١َ كَ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ػ٠ِ أٗٚ 

حالٓظَٔحٍ ك٢ ٓٔخٍٓش ٗ٘خ١ٚ، ٝ ٌٛح رٔوظ٠٠ أال ٣ٔظَٔ ٌٛح حُ٘٘خ١ كظ٠ ٝ ُٞ ًخٕ طلض 

ٝ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ، ه٣َٖآحْٓ آهَ أٝ ٓغ ٓي٤٣ٍٖ أٝ أػ٠خء ٓـِْ اىحٍس  أٝ ٣َ٤ٖٔٓ 

طٜل٤ش أٓٞحُٚ ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ كوٞم حُـ٤َ كٖٔ ح٤ُ٘ش
2

.  

 18ٝ ػ٤ِٚ كبٕ حَُٔ٘ع حُـ٘خث٢ هي ؿؼَ ٜٓ٘خ ػوٞرش ط٤ِ٤ٌٔش ؿٞح٣ُٚ َٛحكش ك٢ حُٔخىس 

ٌٍَٓ حُٔليىس ُِؼوٞرخص حُٔطزوش ػ٠ِ حألٗوخٙ حُؼ٤ٓٞٔش ًوخػيس ػخٓش
3
. 

 ٝ ٣ٌٕٞ  ًُي آخ رٍٜٞس ٜٗخث٤ش أٝ ٓئهظش ُٔيس  :غٍك اٌّؤعغخ أٚ فشع ِٓ فشٚػٙب *

ال ط٣ِي ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص 
4
. 

إٌّغ ِٓ ِضاٌٚخ ٔشبؽ أٚ ػذح أٔشطخ ١ِٕٙخ ٌّذح ال رزدبٚص خّظ عٕٛاد *
5

.  

 ٣وٜي رـِحء حإلهٜخء ٖٓ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش  :اإللظبء ِٓ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ *

كَٓخٕ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ٖٓ حُظؼخَٓ ك٢ أ٣ش ػ٤ِٔش ٣ٌٕٞ ١َكٜخ أكي أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ 

ٓٞحء رط٣َن ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ، ٝ ٣ٔظ١ٞ إٔ طٌٕٞ حُٜلوش ٜٓ٘زش ػ٠ِ حألػٔخٍ 

حُؼوخ٣ٍش أٝ حُٔ٘وُٞش، ٓٞحء طؼِوض رخُو٤خّ رؼَٔ أٝ طوي٣ْ هيٓش أٝ ٓٞحى ٓؼ٤٘ش
6

.  

 ٣ٝظْ ًُي آخ رَ٘٘ حُلٌْ رؤًِٔٚ أٝ ٓٔظوَؽ ٓ٘ٚ ك٢ :رؼ١ٍك ٚ ٔشش اٌحىُ ثبإلدأخ  *

ؿ٣َيس ٤ٍٔٓش أٝ رظؼ٤ِوٚ ك٢ أٓخًٖ ٓؼ٤٘ش
7

، أٝ َٗ٘ٙ ػٖ ٣َ١ن حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش حُز٣َٜش
8

.  

                                                                                                                                                                                     
قتصادمية للشخص ادلعنوي عن اجلريئزاة اجليزة، ادلسؤوليبلعسلي و-  1 ة احلقوق و العلوم يالقانون، كل ل شهادة دكتواره ختصصية، رسالة لنية االا

 .288، ص 2014زي وزو، ية، جامعة مولود معمري، تياسيالس

 .، ادلتضمن قانون العقوبات، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابق 156-66 من األمر رقم 17 أنظر ادلادة - 2
 .، ادلتضمن قانون العقوبات، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابق156-66 مكرر من األمر رقم 18أنظر ادلادة -  3
 .414 صدقي أنور زلمد، ادلرجع السابق، ص - 4
 ختصص القانون اخلاص، يرل شهادة ادلاجستيري، مذكرة لنزائع اجليئم األموال يف التشرراة للشخص ادلعنوي يف جيئزاة اجلية، ادلسؤوليحي ناديسط-  5

 .127، ص 2009جل، ية احلقوق، جامعة جيكل

 .313، 312زة، ادلرجع السابق، ص ي بلعسلي و- 6

 .18كة، ادلرجع السابق، ص يىنان مل-  7

 .58بن مق ارين فهد، ادلرجع السابق، ص -  8
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 ٣ؼظزَ ٟٝغ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ طلض حُلَحٓش :اٌٛػغ رحذ اٌحبسعخ اٌمؼبئ١خ  *

حُو٠خث٤ش طير٤َ حكظَح١ُ، ٝ ٣وٜي رٚ ٟٝغ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ طلض اَٗحف حُو٠خء
1
. 

ُٔيس ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص، ٝ طٜ٘ذ حُلَحٓش ػ٠ِ ٓٔخٍٓش حُ٘٘خ١ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ 

حُـ٣َٔش أٝ ح١ٌُ حٍطٌزض حُـ٣َٔش رٔ٘خٓزظٚ
2
. 

ِظبدسح اٌشٟء اٌزٞ اعزؼًّ فٟ ااسرىبة اٌدش٠ّخ أٚ ٔزح ػٕٙب *
3

.  

 .خش٠ّخ أخز فٛائذ ثظفخ غ١ش لب١ٔٛٔخ  :اٌفشع اٌثبٌث

 01-06 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ ٢ٛ35 ؿ٣َٔش ٗٚ ػ٤ِٜخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ حُٔخىس 

وً ِٛظف ٠أخز أٚ ٠زٍمٝ إِب ِجبششح ٚ  "... :حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ًٔخ ٢ِ٣ 

إِب ثؼمذ طٛسٞ ٚ إِب ػٓ ؽش٠ك شخض آخش، فٛائذ ِٓ اٌؼمٛد أٚ اٌّضا٠ذاد أٚ إٌّبلظبد 

أٚ اٌّمبٚالد أٚ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠ىْٛ ٚلذ اسرىبة اٌفؼً ِذ٠شا ٌٙب أٚ ِششفب ػ١ٍٙب ثظفخ 

و١ٍخ أٚ خضئ١خ ٚ وزٌه ِٓ ٠ىْٛ ِىٍف ثأْ ٠ظذس إرٔب ثبٌذفغ فٟ ػ١ٍّخ ِب أٚ ِىٍفب ثزظف١خ 

أِش ِب ٚ ٠أخز  ِٕٗ فٛائذ أ٠ب وبٔذ
4

". 

ٌٌٝٛح ؿَّ حَُٔ٘ع كؼَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ كٞحثي ٗظ٤ـش ارَحّ ٓ٘خهٜش أٝ ِٓح٣يس ٌٝٛح ٖٓ 

ؿخٗذ ٖٓ ػزض ٝهض حٍطٌخرٚ ُِـ٣َٔش طٔظؼٚ رخُٜلش حُوخ٤ٗٞٗش ًٞٗٚ ٓي٣َح أٝ َٓ٘كخ رٍٜٞس 

 . ٤ًِش أٝ ؿِث٤ش

  ٝ ػ٠ِ ؿَحٍ رخه٢ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٣ظٞؿذ ُو٤خّ ؿ٣َٔش أهٌ كٞحثي رٜلش 

 .(ػخُؼخ) ٝحُؼوٞرخص حُٔوٍَس ُٜخ(ثب١ٔب) ٝ حُٔؼ١ٞ٘ (أٚال)ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش طٞكَ ٤ًٍٜ٘خ حُٔخى١ 

 

 

 

                                                           
 .313زة، ادلرجع السابق، ص يبلعسلي و-  1
 .131ة، ادلرجع السابق، ص يحي ناديسط-  2
 .، ادلتضمن قانون العقوبات، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابق 156-66 مكرر من األمر رقم 18أنظر ادلادة -  3

 .ة من الفساد و مكافحتو، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابق ي، ادلتعلق بالوقا01-06 من القانون 35ادلادة -  4
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 .اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌدش٠ّخ أخز فٛائذ ثظفخ غ١ش لب١ٔٛٔخ :أٚال

 ٚ( أ) ٣ظٔؼَ حًَُٖ حُٔخى١ ُـ٣َٔش أهٌ كٞحثي رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ك٢ أهٌ أٝ طِو٢ كخثيس 

كظلخظ رخُلخثيس    . (ج)، ٝ ١ز٤ؼش حُلخثيس أٝ حُٔ٘لؼش  (ة)حالا

 

 :أخز أٚ رٍمٟ فبئذح – أ

 ٝ ٓؼ٘خٙ إٔ ٣ٌٕٞ ُِـخ٢ٗ ٤ٜٗذ ٖٓ َٓ٘ٝع أٝ ػَٔ ٖٓ حألػٔخٍ حُظ٢ :أخز فبئذح – 1

طؼٞى ػ٤ِٚ رخُلخثيس
1

 .

 ٣وٜي رٜخ إٔ ٣ظِْٔ حُـخ٢ٗ رخُلؼَ حُلخثيس، ٓٞحء كَٜ ػ٤ِٜخ ر٘لٔٚ أٝ :رٍمٟ فبئذح– 2

كَٜ ػ٤ِٜخ ٗوٚ آهَ ُلٔخرٚ
2
. 

 ٖٓ 35 ُْ ٣ًٌَ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٌٛٙ حٍُٜٞس ك٢ حُٔخىس  :االحزفبظ ثبٌفبئذح – ة

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٌُٖ رخٓظوَحء حُ٘ٚ رخُِـش حُل٤َٔٗش 01-06حُوخٕٗٞ

، ٓخ ٣ؼ٢٘ ٝؿٞى ٍٛٞس ( conserver- pris-reçu )ٗـيٙ  هي أىٍؽ ػالع ٜٓطِلخص

حالكظلخظ رخُلخثيس
3
. 

ٝ ٣٘ظ١َ إٔ طٌٕٞ حُلخثيس حُٔلظلع رٜخ هي طْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ك٤ٚ 

حُٔٞظق ٣ي٣َ ٓوخُٝش أٝ ػ٤ِٔش أٝ ٣َ٘ف ػ٤ِٜخ أٝ ٌِٓق رخألَٓ رخُيكغ ك٤ٜخ أٝ ٌِٓلخ 

كظلخظ رخُلخثيس اًح أهٌ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ  رخُظٜل٤ش، ٝ طزؼخ ٌُُي ال طوّٞ حُـ٣َٔش ك٢ ٍٛٞس حالا

حُلخثيس أٝ طِوخٛخ ك٢ ٝهض ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ٌِٓلخ ربىحٍس حَُٔ٘ٝع أٝ حُؼ٤ِٔش أٝ َٓ٘كخ ػ٤ِٜخ
4
. 

 :ؽج١ؼخ اٌفبئذح ٚ إٌّفؼخ  – ج

ُْ ٣٘ظ١َ حَُٔ٘ع ١ز٤ؼش حُلخثيس أٝ حُٔ٘لؼش حُظ٢ طؼٞى ػ٠ِ حُـخ٢ٗ، ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ ٓيٍُٞ 

حُلخثيس ال ٣وظَٜ ػ٠ِ ٓخ ٣لَٜ ػ٤ِٚ حُلخػَ ٖٓ ٍرق ٓخ٢ُ أٝ ٓخى١ ٓزخَٗس، ٝ اٗٔخ ٣َ٘ٔ 
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أ٠٣خ حَُرق ح١ٌُ ٣ظْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٚ رٜلش ؿ٤َ ٓزخَٗس، ًٔخ ٣ٔظ١ٞ إٔ طٌٕٞ حُلخثيس ٓؼ٣ٞ٘ش 

 "كخثيس أ٣خ ًخٗض" ٝ ٌٛح ٛٞ حُٔوٜٞى رؼزخٍس  أٝ حػظزخ٣ٍش
1

حُْٜٔ إٔ طٌٕٞ حُلخثيس ٖٓ طِي ، 

حُؼوٞى أٝ حُٔوخٝالص أٝ حُِٔح٣يحص أٝ حُٔ٘خهٜخص حُظ٢ ٣لَٜ ػ٤ِٜخ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ، ك٢ 

ٝ هي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ . حُٞهض ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٓي٣َح أٝ َٓ٘كخ ػ٤ِٜخ أٝ ٌِٓلخ رخُيكغ 

حُل٤َٔٗش رؤٕ أًؼَ حُلٞحثي ٤ٗٞػخ ٢ٛ طِي حُلٞحثي حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ ػوٞى حُظ٣ٍٞي أٝ ػوٞى 

حالهظَحٝ ُِٜٔلش حَُٔكن حُؼخّ أٝ ػٖ ٣َ١ن  َٗحء حألٍح٢ٟ
2

.  

 . اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌدش٠ّخ أخز فٛائذ ثظفخ غ١ش لب١ٔٛٔخ :ثب١ٔب

طؼظزَ ؿ٣َٔش أهٌ كٞحثي رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش، ٖٓ ر٤ٖ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش حُظ٢ ٣٘ظ١َ ُو٤خٜٓخ طٞكَ 

(ة ) ٝ حإلٍحىس  (أ) حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٠ِ حُوٜي حُـ٘خث٢ حُؼخّ حُٔظٔؼَ ك٢ حُؼِْ 
3
. 

 :  اٌؼٍُ  – أ

٣وٜي رٚ إٔ ٣ٌٕٞ حُـخ٢ٗ ػخُٔخ رخُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ح١ٌُ ٣ؤط٤ٚ، رٜلظٚ ٓٞظق ٌِٓق حإلىحٍس 

حُؼوٞى أٝ حُٔئٓٔخص حُٔؼ٤٘ش أٝ حإلَٗحف ػ٤ِٜخ، ٝ ًُي ٖٓ أؿَ طل٤٠َ ِٜٓلظٚ حُوخٛش 

ػ٠ِ حُِٜٔلش حُؼخٓش
4

.  

 :  ااإلسادح – ة

٣وٜي رٜخ حطـخٙ اٍحىس حُٔٞظق ا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓ٘لؼش ٓؼ٤٘ش، ٝ ًُي  ػٖ ٣َ١ن 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ٝ 35ٓوخُلظٚ ػٔيح ُِلظَ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس 

٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞظق ك٢ ًَ ًُي ٓيًٍخ ٓوظخٍح ك٤ٔخ أهيّ ػ٤ِٚ كخٕ ًخٕ ٌَٓٛخ حٗؼيّ 

حُوٜي
5

.  
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ٝ ػ٤ِٚ كخٕ ؿ٣َٔش أهٌ كٞحثي ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش  طظْ رٔـَى آخءس حٓظؼٔخٍ حُٞظ٤لش، كٔذ 

ح١َُٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ، رَٜف حُ٘ظَ ػٖ حُـَٝ حَُٔحى طلو٤وٚ ٖٓ ٍٝحء 

حٍطٌخرٜخ ٓٞحء طٔؼَ ك٢ حُزلغ ػٖ ٍرق ؿ٤َ َٗػ٢ أٝ طلو٤ن ٓ٘لؼش ٗو٤ٜش
1

.  

 

 .اٌؼمٛثبد اٌّمشسح ٌدش٠ّخ أخز فٛائذ ثظفخ غ١ش لب١ٔٛٔخ :ثبٌثب

إ حُظِح٣ي حُٔٔظَٔ ح١ٌُ طؼَكٚ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ، هي ىكغ رخَُٔ٘ع 

ال  )ا٠ُ طو٣ََ ؿِٔش ٖٓ حُؼوٞرخص حأل٤ِٛش  ّٚ  ػ٠ِ ًَ ٖٓ (ثب١ٔب  )، ٝ حُؼوٞرخص حُظ٤ِ٤ٌٔش (أ

 .٣َطٌزٜخ ٓٞحء ًخٕ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ ٗوٚ ٓؼ١ٞ٘ 

 

 :اٌؼمٛثبد األط١ٍخ  – أ

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، 01 – 06 ٖٓ حُوخٕٗٞ 35ٖٓ هالٍ حُٔخىس 

ٗالكع إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ أرو٠ ػ٠ِ ٗلْ حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ٝ حُطز٤ؼ٢ 

ك٢ ؿ٣َٔش حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ٌُٖ ٌٛح ال ٣ٔ٘ؼ٘خ ٖٓ 

. اػخىس ارَحُٛخ 

 :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد األط١ٍخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌطج١ؼٟ – 1

، ٝ رـَحٓش ٓخ٤ُش ال طوَ ػٖ (10)ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص  (02)٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ 

 ىؽ1.000.000ىؽ ا٠ُ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ 200.000ٓخثظ٢ أُق ى٣٘خٍ 
2
. 

ٝ ك٢ ٌٛح حُٜيى ًٌَٗ ه٤٠ش حُٔظْٜ كخ٢ٔ١ حُٜخُق ح١ٌُ حٍطٌذ ؿ٘لش ١ِذ ٣ِٓش 

ؿ٤َ ٓٔظلوش رٌَ٘ ؿ٤َ ٓزخَٗ طويٍ رٔزِؾ ػَ٘س ٓال٤٣ٖ ى٣٘خٍ ؿِحث١َ ٖٓ حُ٘خٛي ريحى 

٠ٓٞٓ، ٓوخرَ إٔ ٣وّٞ رخإلؿَحءحص حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طَٜٔ ػ٤ِٚ حُِٔق ُِلٍٜٞ ػ٠ِ 

حُٜلوش، كو٠ض ٓلٌٔش ٤ٌٌٓيس ربىحٗش حُٔظْٜ كخ٢ٔ١ حُٜخُق  رؼوٞرش ُٔيس ػٔخ٤ٗش ٓ٘ٞحص 

ىؽ1.000.000ٗخكٌس، ٝ رـَحٓش ٓخ٤ُش طويٍ ر٤ِٕٔٞ ى٣٘خٍ
3

.  
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 :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد األط١ٍخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ – 2

٣ظؼَٝ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ حَُٔطٌذ ُـ٣َٔش أهٌ كٞحثي رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ُِؼوٞرخص 

حُٔوٍَس ك٢  هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ ؿَحٓش ٓخ٤ُش طويٍ ر٠ؼق حُـَحٓش حُٔوٍَس 

ىؽ ا٠ُ 1.000.000 َٓحص، أ١ ؿَحٓش طظَحٝف ٓخ ر٤ٖ ٤ِٕٓٞ 05ُِ٘وٚ حُؼخى١ طَٜ ا٠ُ 

ىؽ ًلي أه5.000.000٠ٜ
1
. 

 :اٌؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ  – ة

٤ِٓ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ر٤ٖ حُؼوٞرخص حُظ٤ِ٤ٌٔش حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢، ٝ حُؼوٞرخص  

 .حُظ٤ِ٤ٌٔش حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ 

 كٔذ ٓخ ؿخء رٚ  :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌطج١ؼ١خ– 1

حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٝ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، كخٗٚ ٣ٌٖٔ 

ُِـٜش حُو٠خث٤ش إٔ طؼخهذ حُـخ٢ٗ رؼوٞرخص ط٤ِ٤ٌٔش اُِح٤ٓش ٝ حهظ٤خ٣ٍش، ٓزن حُظطَم ا٤ُٜخ ك٢ 

ؿ٣َٔش حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش
2

 . 

 :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ – 2

 ٌٍَٓ ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 18ط٘خٍٝ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٌٛٙ حُؼوٞرخص ك٢ حُٔخىس 

كَ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘، ؿِن حُٔئٓٔش أٝ كَع ٖٓ كَٝػٜخ، حُٔ٘غ : حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ ًٔخ ٢ِ٣

ٖٓ ِٓحُٝش ٗ٘خ١ أٝ ػيس أٗ٘طش ٤ٜ٘ٓش ُٔيس ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص، اهٜخء حُ٘وٚ 

حُٔؼ١ٞ٘ ٖٓ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٟٝغ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ طلض حُلَحٓش حُو٠خث٤ش، طؼ٤ِن ٝ 

. َٗ٘ حُلٌْ رخإلىحٗش، ٜٓخىٍس ح٢ُ٘ء ح١ٌُ أٓظؼَٔ ك٢ حٍطٌخد حُـ٣َٔش أٝ ٗظؾ ػٜ٘خ
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. خش٠ّخ اٌششٛح فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ :ٌّطٍت اٌثبٟٔ ح

طؼظزَ ؿ٣َٔش حَُٗٞس ػخٓش ٝ حَُٗٞس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش هخٛش ٖٓ أهيّ ٝ 

أهطَ حُـَحثْ حَُٔطزطش رخألٓٞحٍ ٝ حُٜخُق حُؼخّ، ٝ ًُي ٗظَح ُٔخ طٌِ٘ٚ ٖٓ ٓٔخّ ُٔزيأ ٖٓ 

أْٛ حُٔزخىة حُظ٢ ط٤َٔ ػ٤ِٚ حَُٔحكن حُؼخٓش ٝ ٛٞ ٓزيأ حُ٘لخك٤ش ٝ حُِ٘حٛش 
1

، كخَُٗٞس ُْ طؼي 

ظخَٛس ٓل٤ِش كلٔذ رَ أٛزلض ظخَٛس ى٤ُٝش كظ٤ض رخٛظٔخّ حُؼي٣ي ٖٓ حالطلخه٤خص حُي٤ُٝش، 

. ٝ ػ٠ِ أٍٜٓخ حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُلٔخى

ٝإ ؿ٣َٔش حَُٗٞس، ٖٓ ك٤غ اٛخرظٜخ ُيٝح٤ُذ حُ٘ظخّ حإلىح١ٍ رخَُِ٘ ٝحُلي ٖٓ 

كخػ٤ِظٚ ك٢ طلو٤ن أٛيحف حُٔـظٔغ 
2

، ٝٓخ طٌِ٘ٚ ٖٓ طٜي٣ي ٤ٌُخٕ حُيُٝش حٓظٞؿذ ٍَٟٝس 

حُٞهخ٣ش ٜٓ٘خ ٝ ٌٓخكلظٚ، ُٝٔخ ًخٕ ٖٓ ٓوظ٤٠خص حُو٠خء ػ٠ِ أ١ ؿ٣َٔش ٝؿٞد حُلْٜ 

حُٜل٤ق ُٜخ ٝحإلكخ١ش رؤًٍخٜٗخ،  

ٝحَُٗٞس ٢ٛ أكي حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ُْ ٣ِْٔ ٜٓ٘خ ٓـظٔغ ًخَٓ ٖٓ حُٔـظٔؼخص ك٢ٜ 

حُط٣َن حَُٜٔ ُو٠خء حُٜٔخُق ٝطـ٘ذ ؿِٔش ٖٓ حُظؼو٤يحص حإلؿَحث٤ش ٢ٛٝ ح٤ُِٓٞش ُِلٍٜٞ 

 .ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٤ُْ رلن 

ٝ ر٘خء ػ٠ِ ًُي ٓٞف ٗظطَم ا٠ُ ىٍحٓش ٌٛٙ حُـ٣َٔش رخُظل٤َٜ ٖٓ هالٍ ارَحُ ًٍٜ٘خ 

 ، ط٤ِٔٛخ ػٖ رؼٞ حُـَحثْ(اٌفشع اٌثبٟٔ )، ٝ ًٍٜ٘خ حُٔؼ١ٞ٘ (األٚي  اٌفشع)حُٔخى١

  .(اٌفشع اٌشاثغ  )ٝ أه٤َح حُـِحءحص حُٔظَطزش ػٖ ًَ ٖٓ ٣َطٌزٜخ، (اٌفشع اٌثبٌث)حُٔ٘خرٜش ُٜخ

 

 

 





                                                           
حوكمة " الوطين حول ة من الفساد و مكافحتو، مداخلة مبناسبة ادللتقىي ادلتعلق بالوقا06-01ة الرشوة يف ظل القانون رقم مية، جريربوعزة نض-  1

 .2012 ماي07-60    ومييضر، بسكرة، ي، جامعة زلمد خ"ة للحد من الفساد ادلايل و اإلدارييالشركات كآل

 .11، ص 1987، الرياض، السعودية، 62عبد اهلل البنيان، الرشوة إبطال حق وإحقاق باطل، رللة األمن واحلياة العدد -  2
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 .اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌدش٠ّخ اٌششٛح فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ : اٌفشع األٚي

حُٔظؼِن 01-06 ٖٓ حُوخٕٗٞ 27ط٘خٍٝ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ك٢ حُٔخىس 

وً ِٛظف ػِّٟٛ ٠مجغ أٚ ٠حبٚي أْ " :رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ 

٠مجغ ٌٕفغٗ أٚ ٌغ١شٖ، ثظفخ ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح، أخشح أٚ ِٕفؼخ ِّٙب ٠ىٓ ٔٛػٙب 

ثّٕبعجخ رحؼش أٚ إخشاء ِفبٚػبد لظذ إثشاَ أٚ رٕف١ز طفمخ أٚ ػمذ أٚ ٍِحك ثبعُ 

اٌذٌٚخ أٚ اٌدّبػبد اٌّح١ٍخ أٚ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اإلداسٞ أٚ اٌّؤعغبد 

لزظبد٠خ اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌظٕبػٟ ٚ اٌزدبسٞ أٚ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ االا
1

."  

 :ٝ ػ٤ِٚ ٣ظلون ٌٛح حًَُٖ رظٞكَ ػيس ػ٘خَٛ

ال  )حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ -  ّٚ   .(ثب١ٔب  ) ٝ حُٔ٘خٓزش (أ

ال  ّٚ  :اٌغٍٛن اإلخشاِٟ – أ

 :طظٔؼَ ٍٛٞ حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ٌُٜٙ حُـ٣َٔش ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

ٛٞ طؼز٤َ ػٖ اٍحىس ٓ٘لَىس ٖٓ ؿخٗذ حُٔٞظق حَُٔط٢٘، طظـٚ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ : اٌطٍت  – 1

ٓظ٘خع ػٖ أىحثٚ كظظْ ؿ٣َٔش حَُٗٞس رٔـَى حُطِذ  كٜٞ  ٓوخرَ ٗظ٤َ أىحء حُؼَٔ حُٞظ٤ل٢ أٝ حالا

٣ٌل٢ ُو٤خّ حُـ٣َٔش ٓظ٠ طٞحكَص رخه٢ حألًٍخٕ، ٝ ُٞ ُْ ٣ٔظـ٤ذ ُٚ ٛخكذ حُلخؿش، رَ ُٝٞ 

ٍكٞ ٌٛح حأله٤َ حُطِذ ٝٓخٍع ربرالؽ حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝال ػزَس رٌَ٘ حُطِذ، كوي 

 ٝ ١ِذ حُٔٞظق٣ٌٕٞ ٗلخٛش أٝ ًظخرش، ًٔخ هي ٣ٌٕٞ حُطِذ ٣َٛلخ أٝ ٓٔظل٤يح ٖٓ طَٜكخص 

حُٔٞظق حَُٗٞس ُ٘لٔٚ ٣ٔخ١ٝ ١ِزٜخ ُـ٤َٙ، كٜٞ ٣ؼي كخػال أ٤ِٛخ ك٢ حُـ٘خ٣ش ٝ ٤ُْ ٣ٌَٗخ
2

.  

 

 

                                                           
 :"ة األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، الرشوة على النحو اآليت ي من  اتفاق15 من ادلادة 02 و 01  عرفت الفقرة - 1

 مستحقة يرة غيوعد موظف عمومي مبز: ة عندما ترتكب عمدا ي األفعال التالمي أخرى لتجريرة و تدابيعي تشريرلزم من تدابيتعتمد كل دولة طرف ما قد 
قوم ذلك ادلوظف يان آخر لكي يأو لصاحل شخص أو ك-  (أ) مباشر، سواء لصاحل ادلوظف نفسو يراىا، بشكل مباشر أو غيه أو منحو إيو عرضها عل
ام بفعل ما لدى أداء واجباتو يالتماس موظف عمومي أو قبولو بشكل مباشر الق- (ب)ة ؛ يام بفعل ما لدى أداء واجباتو الرسميتنع عن القميبفعل ما أو 

ام يتنع عن القميقوم ذلك ادلوظف بفعل ما، أو يان آخر، لكي ي مستحقة، سواء لصاحل ادلوظف أو لصاحل شخص أو كيرة غي مباشر مزيرأو غ." ة يالرسم
 .، ادلرجع السابق "ة يبفعل ما لدى أداء واجباتو الرسم

 .ة من الفساد ومكافحتو، ادلعدل و ادلتمم، ادلرجع السابقي، ادلتعلق بالوقا06-01 من القانون 27ادلادة -  2
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 رؼَٝ ٓ٘لؼش ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ حُٔٞظق  (ٛخكذ حُِٜٔلش  ) ٓؼ٘خٙ إٔ ٣وّٞ حَُح٢ٗ :اٌمجٛي - 2

حُؼ٢ٓٞٔ، ك٤وّٞ ٌٛح حأله٤َ روزٍٞ حُـَٝ هزٞال كو٤و٤خ ٝ ًُي ٓوخرَ أىحء ػَٔ ٖٓ أػٔخٍ 

ٓظ٘خع ػٖ حُو٤خّ رؤىحثٚ اَٟحٍ رخُـ٤َ أٝ ٟٔخٗخ ُِٜٔلظٚ ٝظ٤لظٚ أٝ ٖٓ أؿَ حالا
1

.  

ُْٝ ٣٘ظ١َ حُوخٕٗٞ ٌٗال ٓؼ٤٘خ ُِوزٍٞ كوي ٣ٌٕٞ ٣َٛلخ أٝ ٤ٟ٘ٔخ، ٗلخٛش أٝ ًظخرش، ٝ 

هي ٣ٌٕٞ أ٠٣خ ٓؼِوخ ػ٠ِ ١َٗ ٝ ٌُٖ ٌٛح ح١َُ٘ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ٘خ طلو٤وٚ
2

أٓخ رخُ٘ٔزش . 

َُِح٢ٗ ك٤ِِّ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼَٝ ؿخىح ٝكو٤و٤خ ػ٠ِ حألهَ ك٢ ٓظَٜٙ ٝرخُظخ٢ُ ال طوّٞ ؿ٣َٔش 

حَُٗٞس ك٢ كخٍ هزٍٞ حُٔٞظق ػَٝ حَُح٢ٗ اػطخءٙ ًَ ٓخ ٣ِٔي ٗظ٤َ ه٤خٓٚ رؼَٔ ٓخ ألٕ 

ػَٟٚ أٗزٚ رخٍُِٜ، ٝحُوزٍٞ هي ٣ٌٕٞ ٣َٛلخ ًٔخ هي ٣ٌٕٞ ٤ٟ٘ٔخ ٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ ظَٝف 

 .حُلخٍ، كـ٣َٔش حَُٗٞس طظلون ك٢ ٍٛٞط٢ حُطِذ ٝحُوزٍٞ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ حُ٘ظ٤ـش

 ٝ ٛٞ أهٌ ُألؿَس أٝ حُلخثيس، ٝ ٌٛٙ حُلخثيس ُْ ٣ليى حَُٔ٘ع ١ز٤ؼظٜخ، ك٢ٜ طَ٘ٔ :األخز– 3

ًَ ٓخ ٣٘زغ كخؿش أ٣خ ًخٕ حٜٓٔخ أٝ ٗٞػٜخ ٓٞحء ًخٗض ٓخى٣ش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش، ٌُُي ٣٘يٍؽ طلض 

ٓلّٜٞ حُؼط٤ش أٝ حُلخثيس حُ٘وٞى ٝ حُٜيح٣خ حُؼ٤٘٤ش ٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ط٤ٜٔالص أٝ ِٓح٣خ ىٕٝ ٝؿٚ 

 .كن

 :إٌّبعجخ-ثب١ٔب

٣وزٞ حُـخ٢ٗ حألؿَس أٝ حُؼُٔٞش رٔ٘خٓزش طل٤٠َ أٝ اؿَحء ٓلخٟٝخص هٜي ارَحّ أٝ 

ط٘ل٤ٌ ٛلوش أٝ ػوي أٝ ِٓلن رخْٓ حُيُٝش أٝ اكيٟ ح٤ُٜجخص حُظخرؼش ُٜخ، أٝ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش 

ًحص حُطخرغ حإلىح١ٍ أٝ حُٜ٘خػ٢ ٝ حُظـخ١ٍ أٝ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حالهظٜخى٣ش
3
. 

 

 

                                                           
سترائم األموال العامة و جراالعمروسي أنور، العمروسي أرلد، ج-  1 ختالس، االا ة، ير العمدي، الطبعة الثانرااإلض الء، الرتبح، الغدريئم الرشوة، االا

 .522، ص (ن.س.د)النسر الذىيب للطباعة، مصر، 
عتداء على األموال العامة و اخلاصة، الطبعة الثانراز، جي سعد عبد العز- 2   .14ص2006ئر، زاة، دار ىومة، اجليئم االا
 ة الرشوة يف ظل قانون مكافحة الفساد ، مداخلة مقدمة يف إطار ادللتقى الوطين حولميلة، جريساوي نبيع-  3

 .50، ص2007ل ي أفر24-25ومي ي، قادلة، 1945 ماي 08، جامعة "ةيئم ادلالرااجل"
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 .اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌدش٠ّخ اٌششٛح فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ :اٌفشع اٌثبٟٔ 

ٓٔخ ال ٗي ك٤ٚ إٔ ؿ٣َٔش حَُٗٞس ٖٓ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش، حُظ٢ ال طوّٞ رٔـَى حُوطؤ أٝ 

حإلٛٔخٍ، اً ال ٣ظٍٜٞ ًحُي ك٢ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ك٢ٜ طظطِذ طٞحكَ حُوٜي حُـ٘خث٢ ٝرطز٤ؼش 

رخػظزخٍٙ * حُٔٞظق* حُلخٍ أٗ٘خ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٗوٚ رخًٌَُ حُوٜي حُـ٘خث٢ ُيٟ  حَُٔط٢٘ 

. حُلخػَ حأل٢ِٛ ك٢ ؿ٣َٔش حَُٗٞس حُِٔز٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ

كظ٠ ٣ؼخهذ حَُٔط٢٘ حُٔظٔؼَ ك٢ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ الري ٖٓ طٞكَ حُوٜي حُـ٘خث٢ ُي٣ٚ 

ٝح١ٌُ ٣ؼَف رؤٗٚ ػِْ حُـخ٢ٗ رظٞحكَ ػ٘خَٛ حُـ٣َٔش ٝحطـخٙ أٍحىطٚ إلٍطٌخرٜخ 
1

، ٝػ٤ِٚ 

كخَُٔط٢٘ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ  ػخُٔخ رؼ٘خَٛ حُـ٣َٔش حُظ٢ ٣ظطِزٜخ حًُ٘ٔٞؽ حُوخ٢ٗٞٗ ٝ إٔ ط٘ؼوي 

ال )اٍحىطٚ ا٠ُ اط٤خٜٗخ ٝ حُٔئُق ٖٓ حُؼِْ   ّٚ (ثب١ٔب  ) ٝ حإلٍحىس ( أ
2

.  

ال  ّٚ : اٌؼٍُ ثؼٕبطش اٌدش٠ّخ – أ

ال ٣ؼظي ر٘ل٢ حُـخ٢ٗ ػِٔٚ رظـ٣َْ حُلؼَ ح١ٌُ أهزَ ػ٤ِٚ، ك٤ـذ إٔ ٣لخ١ ػِٔخ 

د ٖٓ هخٕٗٞ /2رخُؼ٘خَٛ حُوخ٤ٗٞٗش، حُٔظٔظِٚ ك٢ ٛلش حُـخ٢ٗ ًٞٗٚ ٓٞظلخ كٔذ حُٔخىس 

، اً ال٣وزَ ؿِٜٚ ُٜخ اال ك٢ كخُش ٓخ اًح ُْ ٣ٌٖ حُٔظْٜ هي رِؾ رؼي هَحٍ طؼ٤ز٘ٚ ح١ٌُ 06/01

ٛيٍ رخُلؼَ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ هزَ ك٤ٚ حُٞػي أٝ حُؼط٤ش، ًٝخٕ ٣ـَٜ ًُي كوخ، كل٢ ٌٛٙ حُلخُش 

. ال ٣ؼي َٓط٤٘خ ُظوِق حُوٜي حُـ٘خث٢ ُي٣ٚ ٌُ٘ٚ ٣ؼخهذ ٝكوخ ُٞٛق أهَ ُِـ٣َٔش

كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ال ٣ؼي َٓط٤٘خ ُظوِق حُوٜي حُـ٘خث٢ ُي٣ٚ ٌُ٘ٚ ٣ؼخهذ ٝكوخ ُٞٛق حهَ 

. ُِـ٣َٔش 

ًٔخ ٣ٔظي ػِٔٚ ا٠ُ أٗٚ ٓوظٚ رخُؼَٔ حُٔطِٞد ٓ٘ٚ أىحإٙ أٝ حالٓظ٘خع ػٖ أىحثٚ ٣ٝـذ 

إٔ ٣ؼِْ إٔ ح٣ُِٔٚ حُظ٢ ١ِزٜخ أٝ هزِٜخ ٢ٛ ٣ِٓش ؿ٤َ ٓٔظلوش، كال ٢ٛ ٓيحى ُِي٣ٖ ٓخرن رٌٓش 

ٛخكذ حُلخؿش ٝال ٢ٛ ٛي٣ش طزٍَٛخ ِٛش حُوَر٠ أٝ حُٜيحهش، رَ ٢ٛ ٓوخرَ ُِؼَٔ حُٔطِٞد 

ٓ٘ٚ رٔخ ٣لون ِٜٓلش حَُح٢ٗ، ك٤غ ٣٘ظل٢ حُوٜي حُـ٘خث٢ اًح ٓخ حػظوي إٔ ٓخ طِوخٙ ٓٔظلن أٝ 

                                                           
 .263، ص 2003، مطبعة الكاىنة، اجلزائر، *القسم العام * عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون العقوبات اجلزائري -  1
فة و بالثقة العامة و الواقعة على األشخاص و األموال، رلد يئم ادلخلة بوجبات الوظراعلي زلمد جعفر، قانون العقوبات القسم اخلاص، اجل-  2

 84، ص2006ع، لبنان، ية للدارسات و النشر و التوزيادلؤسسة اجلامع
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هيٓض ٣ِٓش ألكي أهخٍرٚ ىٕٝ ػِٔٚ رٌُي ٟٝؼض ُٚ حَُٗٞس ك٢ ِٓق ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٓـٔٞػش 

. ًز٤َس ٖٓ حألٍٝحم كؤهٌٙ ٝحٟؼخ ك٢ ىٍؿٚ ىٕٝ كلٜٚ

:  إردبٖ اإلسادح إٌٝ اٌفؼً اإلخشاِٟ–  ثب١ٔب 

رخإلٟخكش ا٠ُ حُؼِْ ح١ٌُ ٣ؼي أكي ػ٘خَٛ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘، ٣ـذ إٔ طظـٚ اٍحىس 

حُٔٞظق حُلَس حُٞحػ٤ش ا٠ُ طلو٤ن حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ حٌَُٔ٘ ُٔخى٣خص حُـ٣َٔش ٝحُٔظٔؼَ 

 25/2كٔذ حُٔخىس 
1

 ك٢ ١ِذ أٝ هزٍٞ ٣ِٓش ؿ٤َ ٓٔظلوش رل٤غ طظـٚ ٤ٗظٚ 06/01 ٖٓ هخٕٗٞ 

ا٠ُ حالٓظ٤الء ػ٠ِ ح٣ُِٔٚ روٜي حُظِٔي ٝحالٗظلخع، اً ٣٘ظل٢ حُوٜي اًح ٓخ أػزض إٔ حُٔٞظق 

. ح١ٌُ ١ِذ أٝ هزَ حَُٗٞس ًخٕ ٝحهؼخ طلض ٟـ٢ أٝ اًَحٙ أٝ ٛ٘خى ٍَٟٝس ىكؼظٚ ٌُُي

ؿ٤َ أٗٚ ال ٣ٔظو٤ْ حُوٍٞ رؤٕ حُٔٞظق ٣طِذ حَُٗٞس أٝ ٣وزِٜخ طلض ح٠ُـ٢ أٝ حإلًَحٙ 

هخٛش ك٢ ٝهظ٘خ حُلخ٢ُ، ألٕ ًَِٓ حُٔٞظق ٣ـؼِٚ كَح ك٢ حهظ٤خٍٙ كبٓخ ٣وّٞ رؼِٔٚ ربػظزخٍٙ 

ٝحؿزخ ٝظ٤ل٤خ أٝ ٣ـؼِٚ ٓلال ُالطـخٍ، ًٔخ إٔ حُوٍٞ رؤٕ ظَٝف حُٔٞظق هي طيكؼٚ ٌُُي كٌٜح 

 .٤ُْ ٓزٍَح ُ٘ل٢ حُـ٣َٔش

٣ظطِذ حُوخٕٗٞ إٔ طظـٚ اٍحىس حَُٔط٢٘ ا٠ُ حُطِذ أٝ حُوزٍٞ أٝ حألهٌ ىٕٝ إٔ ٣٘ٞد 

اٍحىطٚ ػ٤ذ ًخإلًَحٙ ٝ ح٠ٍَُٝس، كبًح طظخَٛ حُٔٞظق روزٍٞ حَُٗٞس ُإل٣وخع رخَُح٢ٗ، أٝ 

اًح ىّ حَُح٢ٗ حُٔزِؾ ك٢ ؿ٤ذ حَُٔط٢٘ رـَٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٛلوش أٝ َٓ٘ٝع ٓؼ٤ٖ ىٕٝ 

حطـخٙ اٍحىطٚ ا٠ُ أهٌٙ  كبٕ ًُي ٣ئى١ ا٠ُ حٗؼيحّ حُوٜي حُـ٘خث٢
2

، ًٔخ ٣٘ظل٢ حُوٜي حُـ٘خث٢ 

اًح ُْ ٣ؼِْ حُٔٞظق رؤٗٚ ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ أٝ اًح حػظوي رؤٗٚ ؿ٤َ ٓوظٚ
3
. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .06/01 من قانون رقم 25ادلادة -  1

 2 رمحاين منصور، – نفسو ادلرجع  .74ص 
 .04 السابق، ص ادلرجع، نبيلة عيساوي- 3
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ر١١ّض اٌششٛح ػٓ ثؼغ اٌدشائُ اٌّشبثٙخ ٌٙب : اٌفشع اٌثبٌث 

 :ر١١ّض اٌششٛح ػٓ خش٠ّخ رٍمٟ اٌٙذا٠ب –  أٚال 

هي ٣وظ٢ِ ُيٟ حُزؼٞ ٓلّٜٞ ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٓغ ؿ٣َٔش 

طِو٢ حُٜيح٣خ، ًٕٞ إٔ ٌٛٙ حأله٤َس ٖٓ ر٤ٖ حٍُٜٞ حُظ٢ ُٜخ ِٛش رـ٣َٔش حَُٗٞس ؿخءص 

ُظٌِٔش حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ؼظ٣َٜخ، ٝ طَطٌذ ٖٓ هزَ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ رـَٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ 

: ٣ِٓش ؿ٤َ ٓٔظلوش ، اال إٔ حُـ٣َٔظخٕ طوظِلخٕ ك٢ ػيس ؿٞحٗذ ٓظٔؼِش ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

 : ٝ ٣ظـِأ ا٠ُ ػ٣َٜٖ٘ ٛٔخ :اٌشوٓ اٌّبدٞ – 1

 ٖٓ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ 38 ؿخءص حُٔخىس  :لجٛي ٘ذ٠خ أٚ ِض٠خ غ١ش ِغزحمخ–  أ

، ٝ ٢ٛ حُؼزخٍس حُظ٢ طل٤ي حٓظالّ حُٜي٣ش أ١ ٟٝغ حُـخ٢ٗ "طِو٢ حُٜيح٣خ " ٌٓخكلظٚ طلض ػ٘ٞحٕ 

حُظ٢ ال " ٣وزَ " ٣يٙ ػ٤ِٜخ، ٝ ك٢ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ٗـي إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ حٓظؼَٔ ػزخٍس 

طؼ٢٘ رخ٠ٍَُٝس إٔ حُـخ٢ٗ هي حٓظِْ حُٜي٣ش كؼال، ٝ ٣لْٜ ٖٓ ح٤ُٜخؿش حُؼخٓش ُِ٘ٚ إٔ 

حُٔوٜٞى ٛٞ طِو٢ حُٜيح٣خ
1

، كخَُٔ٘ع ُْ ٣ٌظل٢ ك٢ ؿ٣َٔش طِو٢ حُٜيح٣خ رٔـَى هزٍٞ حُٜي٣ش رَ 

حٗظ١َ حٓظالٜٓخ ٝطؼي ٖٓ حُـَحثْ حُٔٔظليػش رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ، 

ٝحُظ٢ ُْ طٌٖ ٓٞؿٞىس ك٢ َٟ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ٝطؼي ٖٓ ٍٛٞ حَُٗٞس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش ػٌْ ٌٛٙ حأله٤َس، أ٣ٖ ٣ٌظل٢ ك٤ٜخ حَُٔ٘ع رٔـَى هزٍٞ حُٔٞظق ُِٜي٣ش ٓٞحء 

طِٜٔٔخ أٝ ًخٕ ٓـَى ٝػي رخُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ رؼي طٔخّ حُؼَٔ أٝ حالٓظ٘خع ػ٘ٚ
2
. 

  

                                                           
 جامعة، 05 االاجتهاد، القضائي، عدد رللة، مكافحتو و الفساد من الوقاية قانون مبوجب ادلستحدثة اجلديدة التجرمي صور، أمال دتام يعيش-  1

 .99ص، بسكرة، خيضر زلمد
 ره ا الدكتو شهادة لنيلرسالة ، الفساد دلكافحة ادلتحدة األمم ااتفاقية ضوء غلى دارسة -اجلزائري التشريع يف الرشوة جرمية، نورة ىارون 154--  2

 .2011وزو،  تيزي، معمري مولود جامعة، السياسية العلوم و احلقوق كلية، القانون ختصص
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ُْ ٣٘ظ١َ حَُٔ٘ع ك٢ ؿ٣َٔش  :ِٓ ح١ث اٌشثؾ ث١ٓ اٌّض٠خ ٚ لؼبء اٌّظٍحخ –  ب

طِو٢ حُٜيح٣خ ه٠خء كخؿش أٝ هيٓش، اً ٣ٌل٢ ُو٤خٜٓخ إٔ ٣ظِو٠ حُـخ٢ٗ حُٜي٣ش ك٢ ظَٝف ٣ٌٕٞ 

ك٤ٜخ حُِٔق ٟٓٞٞع ُِيٍحٓش ُيٟ حُٔٞظق، ٝ إٔ ٣ظِْٔ ٌٛح حأله٤َ حُٜي٣ش ٓغ ػِٔٚ رٌُي، 

هالكخ ُـ٣َٔش حَُٗٞس حُظ٢ ٍر٢ حَُٔ٘ع هزٍٞ حُٜيح٣خ رو٠خء هيٓش أٝ كخؿش أ١ أىحء ػَٔ أٝ 

حالٓظ٘خع ػٖ أىحثٚ
1
. 

ٍؿْ إٔ ؿ٣َٔش طِو٢ حُٜيح٣خ طظلن ٓغ ؿ٣َٔش  :(اٌمظذ اٌدٕبئٟ)اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ – 2

حَُٗٞس ًٜٞٗخ طظطِذ طٞحكَ ٢١َٗ حُؼِْ ٝ حإلٍحىس، أ١ ػِْ حُٔٞظق حُؼخّ رؤٕ ٓويّ حُٜي٣ش أٝ 

ح٣ُِٔش ُٚ كخؿش ُي٣ٚ ٝ حطـخٙ اٍحىطٚ ٍؿْ ًُي ا٠ُ طِو٤ٜخ، اال أٜٗخ طوظِق ػٖ ؿ٣َٔش حَُٗٞس 

ًٜٞٗخ ٖٓ حُٜؼذ اػزخطٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش، ألٗٚ ٣ٜؼذ اػزخص إٔ حُٜي٣ش كو٤وش ٢ٛ حُظ٢ 

أىص ٝ أػَص ػ٠ِ ٤َٓ حإلؿَحءحص، ٝ ُْ ٣ٌٖ ُِطَف ح٥هَ أ١ ىهَ ك٢ طـ٤َ ٓٔخٍ 

حإلؿَحءحص
2
. 

ك٤ٔخ ٣وٚ ٓٔؤُش حُظوخىّ ٗـي إٔ ؿ٣َٔش حَُٗٞس ال طو٠غ ُِظوخىّ  :رمبدَ اٌدش٠ّز١ٓ– 3

ٓٞحء طؼِن حألَٓ رظوخىّ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش أٝ طوخىّ حُؼوٞرش، ك٢ ك٤ٖ طو٠غ ؿ٣َٔش طِو٢ 

حُٜيح٣خ ُ٘ظخّ حُظوخىّ ك٤غ طظوخىّ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ك٤ٜخ رٍَٔٝ هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ ٣ّٞ حهظَحف 

حُـ٣َٔش اًح ُْ ٣ظوٌ ك٢ طِي حُلظَس أ١ اؿَحء ٖٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٝ حُٔظخرؼش، أٓخ ػٖ طوخىّ 

حُؼوٞرش ك٢ٜ طظوخىّ رٍَٔٝ هْٔ ٓ٘ٞحص حرظيحء ٖٓ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ ٣ٜزق ك٤ٚ حُلٌْ أٝ حُوَحٍ 

ٜٗخث٤خ
3

.  

  

                                                           
 .99ش دتام أمال ، ادلرجع السابق، صيعي-  1

 .99 ادلرجع نفسو، ص- 2
 .101 ىارون نورة، ادلرجع السابق، ص - 3
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 :ر١١ّض خش٠ّخ  اٌششٛح ػٓ خش٠ّخ اعزغالي إٌفٛر – ثب١ٔب 

ٛلش ٓؼ٤٘ش ك٤ـُٞ  (ٓٔظـَ حُ٘لًٞ) ُْ ٣٘ظ١َ حُوخٕٗٞ ك٢ حُـخ٢ٗ :ِٓ ح١ث طفخ اٌدبٟٔ– 1

إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ أكي حُ٘خّ، هالكخ َُِٔط٢٘ ح١ٌُ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞظلخ ػخٓخ، ر٤ي أٗٚ اًح ًخٕ 

ٓٔظـَ حُ٘لًٞ ٓٞظلخ ػخٓخ أٝ ٖٓ ك٢ كٌٔٚ، كاخٕ ًُي ٣ٞكَ ك٢ كوٚ ظَكخ ٓ٘يىح ُِؼوخد
1
. 

 إ ٓٔظـَ حُ٘لًٞ ال ٣ٜيف ا٠ُ حُو٤خّ ر٘لٔٚ رخُؼَٔ أٝ حالٓظ٘خع :ِٓ ح١ث اٌؼًّ اٌٛظ١فٟ– 2

حُٔظؼِن رخَُٗٞس، اٗٔخ ٢َٓ٣ ا٠ُ حٓظويحّ ِٓطظٚ ٝ ٗلًٞٙ حُلو٤و٢ أٝ حُِٔػّٞ ُلَٔ حُٔٞظق 

كخُـخ٢ٗ ؿ٤َ ٓوظٚ رخُؼَٔ ٝ ال ٣ِػْ ٝ ال ٣ؼظوي رٚ، ر٤٘ٔخ ك٢ حَُٗٞس . حُؼخّ ػ٠ِ حُو٤خّ رٚ 

٣لظَٝ أٗٚ ٓوظٚ رٚ
2

، ٝ ٓؼخٍ ػٖ ًَ ًُي، حُٔٔئٍٝ حُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ٣ظيهَ ُيٟ ٟخر٢ 

ح١َُ٘ش ُللع ٓل٠َ اػزخص ؿ٣َٔش، أٝ ٠ًخر٢ حُـ٤ٖ ح١ٌُ ٣ظيهَ ُيٟ ٍث٤ْ ٌٓظذ 

حُظـ٤٘ي إلػلخء ٗوٚ ٖٓ أىحء حُويٓش ح٤٘١ُٞش، أٝ ٠ًخر٢ حُٔلٌٔش ح١ٌُ ٣ظِو٠ ٓخٍ ٖٓ 

أهخٍد ٓلزّٞ ُإلكَحؽ ػ٘ٚ
3
. 

 .اٌؼمٛثبد اٌّمشسح ٌدش٠ّخ اٌششٛح فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ :اٌفشع اٌشاثغ 

 ح٥ط٢ (ثب١ٔب  ) ٝ أهَٟ حُظ٤ِ٤ٌٔش (أٚال  )٣ظؼَٝ حُٔٞظق حُؼخّ حَُٔط٢٘ ُؼوٞرخص أ٤ِٛش 

 :ر٤خٜٗخ 

 :اٌؼمٛثبد األط١ٍخ – أٚال 

ٖٓ أْٛ ٤ِٔٓحص هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى طو٤ِٚ ػٖ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش ٝ حٓظزيحُٜخ 

رؼوٞرخص ؿ٘ل٤ش
4

، ك٘ـي إٔ حَُٔ٘ع هي هْٔ ٌٛٙ حُؼوٞرخص ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ٝ 

. حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ 

 طظٔؼَ حُؼوٞرش حأل٤ِٛش ك٢ :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد األط١ٍخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌطج١ؼٟ - 1

حُـِحث٤ش ح١ٌُ ال ٣وظَٕ رؤ٣ش ػوٞرش أهَٟ، ٝ حَُٔ٘ع كيى ٌٛٙ حُؼوٞرخص ك٢ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ 

                                                           
 .452 العمروسي أنور، العمروسي أرلد، ادلرجع السابق، ص- 1
 .452ادلرجع نفسو، ص - 2
 - 14 ص، 2009 مارس 11 .مكافحة  " حول الوطين ادللتقى مبناسبة يف مداخلة، 01-06 رقم قانون ظل يف الرشوة جرمية، فطة معاشو-  3

 .14 ص 2009 مارس 11-10وزو، يومي  معمري، تيزي مولود ، جامعة" األموال تبيض و الفساد
 .77ص ، السابق ادلرجع، مليكة ىنان  - 4
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حُلٔخى
1

 ٓ٘ٚ ػ٠ِ ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، رخُلزْ 27رل٤غ طؼخهذ حُٔخىس 

ىؽ ا٠ُ 1.000.000، ٝ رـَحٓش ٖٓ (01)ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص  (2)ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ 

ىؽ2.000.000
2
. 

ٝ ٓخ ٗالكظٚ إٔ حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ك٢ ٌٛٙ حُـ٣َٔش  طٔؼَ أه٠ٜ ػوٞرخص 

ؿَحثْ حُلٔخى حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔخُق حًٌَُ، ٓٞحء رخُ٘ٔزش ُؼوٞرخص حُلزْ أٝ 

حُـَحٓش كؼوٞرش حُلزْ ك٢ ٌٛٙ حُـ٣َٔش طٔخ١ٝ حُؼوٞرش حُٔوٍَس ُزخه٢ ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ كخُش 

 ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ ًٔخ إٔ ٓزِؾ 48ططز٤ن حُظَٝف حُٔ٘يىس حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

حُـَحٓش هي ٍكغ ا٠ُ ح٠ُؼق ٓٞحء ك٢ كيٙ حألى٠ٗ أٝ حأله٠ٜ، ٓوخٍٗش ٓغ رخه٢ حُـَحٓخص 

.01-06حُٔوٍَس ك٢ هخٕٗٞ          
3
 

 ٣ؼخهذ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد األط١ٍخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ - 2

حُٔيحٕ رـ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رـَحٓش ٓخ٤ُش ِٓٔطش طٔخ١ٝ ٖٓ ٝحكي 

َٓحص حُلي حأله٠ٜ ُِـَحٓش حُٔوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ أ١ ؿَحٓش  (50)ا٠ُ هْٔ  (10)

 ىؽ5.000.000 ىؽ ا٠ُ 1.000.000طظَحٝف ٓخر٤ٖ
4
. 

 :اٌؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ - ثب١ٔب

هٜٔٔخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ا٠ُ ػوٞرخص ط٤ِ٤ٌٔش ٓوٍَس ُِ٘وٚ حُطز٤٤ؼ٢ ٝ ػوٞرخص 

 .ط٤ِ٤ٌٔش ٓوٍَس ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ 

 09 كٔذ ٗٚ حُٔخىس :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌطج١ؼٟ - 1

طلي٣ي حإلهخٓش، حُٔ٘غ ٖٓ : ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ طظٔؼَ ٌٛٙ حُؼوٞرخص ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

حإلهخٓش، حُلَٓخٕ ٖٓ ٓزخَٗس رؼٞ حُلوٞم، حُٜٔخىٍس حُـِث٤ش ُألٓٞحٍ، كَ حُ٘وٚ 

حالػظزخ١ٍ، َٗ٘ حُلٌْ
5

.  

                                                           
 .29 ص، السابق ادلرجع، فطة معاشو - 1
 .السابق ادلرجع، ادلتمم و مكافحتو، ادلعدل و الفساد من بالوقاية ادلتعلق، 01-06رقم  القانون من 27 ادلادة - 2
 .132السابق، ص ادلرجع، بشًنة جباوي -  3
 .86ص، السابق ادلرجع، وسيلة بشًن بن -  4
 .السابق ادلرجع، ادلتمم و ادلعدل، العقوبات قانون ادلتضمن، 156-66 األمر من 09 ادلادة-  5
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حُظـ٤ٔي أٝ : ػ٠ِ ػوٞرخص ط٤ِ٤ٌٔش أهَٟ طظٔؼَ ك٢ 01-06 ٖٓ هخٕٗٞ ٍهْ 51ٝ ط٤٠ق حُٔخىس 

حُلـِ حُؼخثيحص ٝ حألٓٞحٍ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش، ٍٝى ٓخ طْ حهظالٓٚ
1 

 هي ططزن ػ٠ِ حُ٘وٚ  :ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ- 2 

كَ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘، ؿِن : حُٔؼ١ٞ٘ الٍطٌخرٚ ؿ٘لش حَُٗٞس حُؼوٞرخص حُظ٤ِ٤ٌٔش ح٥ط٤ش 

حُٔئٓٔش أٝ كَع ٖٓ كَٝػٜخ ُٔيس ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص، حإلهٜخء ٖٓ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش 

ُٔيس ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص، حُٔ٘غ ٖٓ ِٓحُٝش ٗ٘خ١ أٝ ػيس أٗ٘طش ٜٓ٘جش أٝ حؿظٔخػ٤ش 

رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس ٜٗخث٤خ أٝ ُٔيس ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص، ٜٓخىٍس ح٢ُ٘ء ح١ٌُ 

حٓظؼَٔ ك٢ حٍطٌخد حُـ٣َٔش أٝ ٗظؾ ػٜ٘خ، َٗ٘ ٝ طؼ٤ِن كٌْ حإلىحٗش، حُٟٞغ طلض حُلَحٓش 

حُو٠خث٤ش ُٔيس ال طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص
2
ر٘خءح ػ٠ِ ىٍحٓظ٘خ ُٟٔٞٞع ؿَحثْ حُٜلوخص .

حُؼ٤ٓٞٔش، الكظ٘خ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي كَٜٛخ ٝ كيىٛخ ك٢ هخٕٗٞ ٝحكي ٝ ٛٞ حُوخٕٗٞ 

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ، ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ ؿ٣َٔش 06-01ٍهْ 

حالٓظ٤خُحص ؿ٤َ حُٔزٍَس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش  ؿ٣َٔش أهٌ كٞحثي رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش، ٝ ُِظٜي١ ٌُٜٙ حُـَحثْ هخّ حَُٔ٘ع رظ٢٤ِٔ 

ٓوظِق حُؼوٞرخص ٝ حُـِحءحص حأل٤ِٛش ٝ حُظ٤ِ٤ٌٔش ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ٝ حُ٘وٚ 

 .حُطز٤ؼ٢، ٝ ًُي رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ حُٔخُق حًٌَُ ٝ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 

                                                           
 .السابق مكافحتو، ادلرجع و الفساد من بالوقاية ادلتعلق، 01-06القانون من 51 ادلادة - 1
 18 السابق، ص ادلرجع، نضًنة بوعزة -  2
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  ُوي أٛزلض حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش آكش طٜيى حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ، ٝ هي 

ظَٜ ًُي ؿ٤ِخ ك٢ حُٔـخ٤ُٖ حالهظٜخى١ ٝ حإلىح١ٍ، ٓغ حٗظ٘خٍ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝ ارَحّ ٛلوخص 

ٓ٘زٞٛش ٝ ًؼَس حُل٠خثق حُٔخ٤ُش حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ ك٢ ح٥ٝٗش حأله٤َس ٖٓ ك٤٠لش 

 . ٓٞٗخ١َحى ا٠ُ ه٤٠ش حُو٤ِلش ر٘ي ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ ه٠خ٣خ حُلٔخى

  طظًَِٔ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝ حُٔٔخٍٓخص هخٛش ك٢ ٓـخٍ ارَحّ حُٜلوخص ٝ حُؼوٞى ٝ 

حُٔ٘خهٜخص ٝ حُِٔح٣يحص، ٝ طٔظي ا٠ُ ًَ حَُٔحكَ حُظ٢ طَٔ رٜخ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ َٓكِش 

 .حإلرَحّ ا٠ُ ؿخ٣ش ىهُٜٞخ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ

  ٝ ٣ٌٖٔ إٔ َٗؿغ أٓزخد طلخهْ ٌٛٙ حُـَحثْ حُظ٢ ط٘وَ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ ا٠ُ ؿ٤خد 

آ٤ُخص حَُهخرش ٝ حُٔٔخءُش ٝ حُ٘لخك٤ش حُٞحؿذ اػٔخُٜخ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، هخٛش ٝ إٔ ٌٛٙ 

حُٔٔخٍٓخص طـي ٣َ١وٜخ ك٤غ ٣ٌؼَ حٓظـالٍ حألٓٞحٍ حُؼخٓش، ٌُُي ًخٕ ُِحٓخ ػ٠ِ حَُٔ٘ع 

حُـِحث١َ حُٞهٞف ُٜخ ٝحُو٠خء ػ٤ِٜخ، ٝ ًوطٞس أ٠ُٝ هخٓض حُـِحثَ رخُٜٔخىهش ػ٠ِ حطلخه٤ش 

 حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ح١ٌُ حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُلٔخى ٝ حُظ٢ ٗظؾ ػٜ٘خ ٖٓ هخٕٗٞ

. ٗٚ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظيحر٤َ حُٞهخث٤ش حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ ٝهٞع ٌٛٙ حُـَحثْ

 ٌُح حٓظليع حَُٔ٘ع ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿَحءحص حُـي٣يس هخٛش رؤغ حُـَحثْ حُٔظؼِوش 

رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، حُظ٢ طْٔ ٓوظِق َٓحكَ ٤َٓ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ٢ٛ أٓخ٤ُذ حُزلغ 

. ٝ حُظل١َ حُـي٣يس

 ًٔخ أٗ٘ؤ حَُٔ٘ع ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ حُظ٢ طٌِق رظ٘ل٤ٌ 

حٓظَحط٤ـ٤خص حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ ٓخ ٣وّٞ رٚ ٓـِْ حُٔلخٓزش ك٢ ٓـخٍ حَُهخرش 

اٟخكش ا٠ُ ٓ٘ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظيحر٤َ . حُٔخ٤ُش حُالكوش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ُِلي ٖٓ اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ

حُٞهخث٤ش ًخُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص، ٝ ًٌح حكظَحّ اؿَحءحص ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٔظٔؼِش ك٢ 

. ٓزخىة حُٔ٘خكٔش ٝ حُٔٔخٝحس أٓخّ حَُٔٗل٤ٖ ٝ حُ٘لخك٤ش ٝ حُِ٘حٛش ك٢ ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش
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 .األحىبَ اإلخشائ١خ اٌّزؼٍمخ ثّىبفحخ خشائُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: اٌّجحث األٚي

٣ظؼَٝ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ حُٔيحٕ رـَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ا٠ُ حُؼوٞرخص حُظ٢ ؿخء 

رٜخ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، كِْ ٣ٌظق حَُٔ٘ع حُـِحث٢ رخ٤ُ٥خص ٝ حُظيحر٤َ 

حَُح٤ٓش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى، ألٜٗخ هي ال طلون ٓزظـخٛخ ك٢ حُٞهخ٣ش ٖٓ ٌٛٙ حُـَحثْ، ؿ٤َ إٔ 

طٞه٤غ حُـِحء ػ٠ِ َٓطٌذ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٣وظ٢٠ أٝال حٌُ٘ق ػٜ٘خ، ٝ ٣ٌٕٞ 

حٌُ٘ق ػٜ٘خ ٖٓ هزَ ح٠ُزط٤ش حُو٠خث٤ش رخػظزخٍٛخ ٛخكزش حالهظٜخٙ ك٢ حٌُ٘ق ٝ حُظل١َ 

ػٖ حُـَحثْ ػٔٞٓخ، ٌُُي ط٠ٖٔ ٌٛح حُوخٕٗٞ أكٌخٓخ ؿي٣يس طوٚ ٌٓخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ، 

ٓٔخٛخ حَُٔ٘ع  رؤٓخ٤ُذ حُظل١َ حُوخٛش  

 ِزبثؼخ اٌدشائُ اٌّزؼٍمخ ثبٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: اٌّطٍت األٚي. 

ٗظَح ُِوطٍٞس حُظ٢ طٌِٜ٘خ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ٜ طٜيى ٝ طْٔ رؤٖٓ ٝ 

حٓظوَحٍ حُيُٝش حالهظٜخى١، ٌُُي ًخٕ ُِحٓخ ػ٠ِ حَُٔ٘ع حُوخ٢ٗٞٗ إٔ ٣ظٜيٟ ٌُٜٙ حُـَحثْ، 

رٟٞغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طٜيف ُِلي ٖٓ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝ ٓؼخهزش َٓطٌز٤ٜخ، 

ك٤غ طزو٠ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش كزَح ػ٠ِ ٍٝم ال ٣ٌٖٔ إٔ طزِؾ ؿخ٣ظٜخ اًح ُْ طالُٜٓخ 

ٝ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش رٞٛلٜخ حُِٔطش حُٔوظٜش رخالطٜخّ ُٜخ إٔ . أكٌخّ اؿَحث٤ش طٔخْٛ ك٢ طلؼ٤ِٜخ

طوٍَ طل٣َي حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ٓظ٠ ػِٔض رٞهٞع حُـ٣َٔش رٜيف طٞه٤غ حُـِحء حُوخ٢ٗٞٗ
1
. 

 .اٌزحش٠بد األ١ٌٚخ ٌٍىشف ػٓ خشائُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: اٌفشع األٚي -

ٌٛٙ حَُٔكِش ط٢ِ ٝهٞع حُـ٣َٔش ٓزخَٗس، ٢ٛٝ طٜيف ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ حُلو٤وش، ٌُُٝي ك٢ٜ 

ٖٓ َٓحكَ اػزخص حُيػٟٞ حُـ٘خث٤ش، ٣ٝظـٚ ٛيكٜخ حألٓخ٢ٓ ا٠ُ ؿٔغ ػ٘خَٛ حإلػزخص حُالُٓش 

ُظل٤٠َ حُظلو٤ن حالرظيحث٢
2

  .

هالٍ ٌٛٙ حَُٔكِش ٗـي إٔ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ِٓطش طوي٣َ ٝحٓؼش ك٢ حطوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ  -

ُِيػٟٞ حُـِحث٤ش ٓظخرؼش أٝ كلظخ، ًٔخ إٔ ط٤٤ٌق حُٞهخثغ ٝكن حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔخ٣ٍش 

 .حُٔلؼٍٞ ُٜٞ أ٠٣خ ٖٓ ٤ْٔٛ حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ك٢ حُيػٟٞ حُـِحث٤ش

                                                           
1

 .24، ص 2004عبد اهلل أوىابية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار ىومة، اجلزائر، -  
 .84، ص 1981امحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، مصر، - 2
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 ٖٓ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش أؿخُص ٤ًَُٞ حُـ٣ٍٜٞٔش ٓٞحء ك٢ ١ِزٚ 69كخُٔخىس  -

حالكظظخك٢ إلؿَحء حُظلو٤ن، أٝ رطِذ اٟخك٢ ك٢ أ٣ش َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُظلو٤ن، إٔ ٣طِذ 

 .ٖٓ حُوخ٢ٟ حُٔلون حطوخً ًَ اؿَحء ٣َحٙ الُٓخ إلظٜخٍ حُلو٤وش

ًٔخ ٣ـُٞ أ٠٣خ رٜيف حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُلو٤وش حإل١الع ػ٠ِ أٍٝحم حُظلو٤ن، ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤يٛخ  -

 . ٓخػش48ك٢ ظَف 

 .اٌّزبثؼخ ػٓ ؽش٠ك رحش٠ه اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ: ـ اٌفشع اٌثبٟٔ

 حُٔٞحى رؼٞ ك٢ ًًَٛخ رَ حُـِحث١َ ٣ؼَكٜخ حَُٔ٘ع ُْ ) حُـِحث٤ش ( حُؼ٤ٓٞٔش حُيػٟٞ   

 حُؼوخد ك٢ حُيُٝش كن ٝؿٞى ٖٓ حُظلون حُو٠خء ك٤ٚ طيػٞح حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش رٚ طوّٞ اؿَحء :٢ٛٝ

إٔ  حُو٠خء َٛ ٖٓ ٝططِذ حإلؿَحءحص ٖٓ ٓـٔٞػش طظوٌ رَ طؼخهذ ال حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ال، ٝ أٝ

 طل٣ٌَٜخ ػ٘ي كخ٤ُ٘خرش ٣لون ال حُِٔق ٣ؤط٤ٚ ٝ ُْ ُٞ حُوخ٢ٟ حُؼوخد، ألٕ ك٢ كن ُِيُٝش

 .ُِو٠خء طويٜٓخ ُِيػٟٞ

ٓوظَف  ػ٠ِ حُـِحء رظٞه٤غ ػخىس ُظ٘ظ٢ٜ حُـ٣َٔش حٍطٌخد ٓغ حُؼ٤ٓٞٔش حُيػٟٞ ٝط٘٘ؤ

حُـ٣َٔش،  حٍطٌخد ٓغ كظ٠ رزَحءطٚ، ٌُٖٝ حُلٌْ أٝ حُـِحث٤ش حُو٠خث٤ش حُـٜش هزَ ٖٓ حُـ٣َٔش

رؼٞ   ك٢ ُو٤ٞى ٣و٠غ ٓطِوخ رَ كوخ ٤ُْ حُؼ٤ٓٞٔش حُيػٟٞ طل٣َي ك٢ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش كبٕ كن

ح٠ُل٤ش، حُطِذ، حإلًٕ ٖٓ ٌٟٗٞ طوي٣ْ حٗظَح١ ٓؼَ هخٗٞٗخ حُٔليىس حُلخالص
1

 .

٣َ١ن حُوخٕٗٞ،  ػٖ كُٞطٜخ ىهُٜٞخ رٔـَى حُـ٘خث٤ش حُيػٟٞ ك٢ حُلَٜ ُِٔلٌٔش ٣ؼ٤ي

 أٓخّ ٓلٌٔش رخُل٠ٍٞ ٓزخَٗس حُٔظ٤ْ ط٤ٌِق ٣َ١ن ػٖ آخ حُٔلٌٔش كُٞس ىهُٜٞخ ٣ظْ كخُـ٘ق

 ٖٓ أَٓ ر٘خء ػ٠ِ حُٔي٢ٗ، أٝ رخُلن حُٔيػ٢ ٖٓ حُؼخٓش، أٝ ح٤ُ٘خرش هزَ ٖٓ حُٔوخُلخص ٝ حُـ٘ق

حألكٞحٍ،  ػ٠ِ كٔذ حٍُٔ٘ٞس ؿَكش ك٢ ٓ٘ؼويس حُٔٔظؤٗلش حُـ٘ق ٓلٌٔش ٖٓ أٝ حُظلو٤ن هخ٢ٟ

 ٖٓ ا٤ُٚ حُظٜٔش حُـِٔش، ٝٝؿٜض ك٠َ اًح رخُل٠ٍٞ حُٔظْٜ ط٤ٌِق ػٖ حالٓظـ٘خء ٣ـُٞ ٝ

حُٔلٌٔش هزَ ٝ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش
2

 .

طظ٤ِٔ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رزؼٞ حألكٌخّ حُوخٛش، ٝ طظَٜ ٌٛٙ 

حألكٌخّ أٝال ك٢ َٓكِش حُظلو٤ن، ٝ حألَٛ إٔ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٢ٛ حُِٔطش حُٔوظٜش أٓخٓخ 
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رظل٣َي حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٓزخَٗطٜخ ك٢ ًخكش حُـَحثْ
1

كؼ٘يٓخ طظَٞٛ ح٤ُٜجش ا٠ُ ٝهخثغ . 

ًحص ٝٛق ؿِحث٢، طلٍٞ حُِٔق ا٠ُ ٣َُٝ حُؼيٍ، كخكع حألهظخّ، ح١ٌُ ريٍٝٙ ٣وطَ حُ٘خثذ 

حُؼخّ حُٔوظٚ ُظل٣َي حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ػ٘ي حالهظ٠خء
2
. 

ٝ ٣وٜي رظل٣َي حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش حُزيء ك٤ٜخ ٝ ٣ٌٕٞ ًُي ربؿَحء ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش طلو٤وخ ك٤ٜخ  -

ر٘لٜٔخ أٝ حٗظيحد أكي ٍؿخٍ ح٠ُز٢ حُو٠خث٢، أٝ طؼ٤٤ٖ هخ٢ٟ إلؿَحء ٌٛح حُظلو٤ن
3
. 

ٍٝؿزش ٖٓ حَُٔ٘ع ك٢ ٌٓخكلش ؿَحثْ حُلٔخى كوي ٗٚ ػ٠ِ إٔ ٣٘٘ؤ ى٣ٞحٕ ١ًَِٓ ُؤغ 

. حُلٔخى، ٝ ٣ٌِق رٜٔٔش حُزلغ ٝ حُظل١َ ػٖ ؿَحثْ حُلٔخى

ٝ ػ٠ِ ًُي كبٕ طل٣َي حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش روٜٞٙ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش طظٞهق  -

ػ٠ِ ٓخ طظَٞٛ ا٤ُٚ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٖٓ ٝهخثغ ًحص ٝٛق ؿِحث٢، رؼي إٔ 

طلٍٞ حُِٔق ا٠ُ ٣َُٝ حُؼيٍ ح١ٌُ ريٍٝٙ ٣وطَ حُ٘خثذ حُؼخّ حُٔوظٚ ُظل٣َي حُيػٟٞ 

. حُؼ٤ٓٞٔش اًح ًخٗض حُٞهخثغ طٌَ٘ ؿ٣َٔش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

رحش٠بد اٌششؽخ اٌمؼبئ١خ ٌٍىشف ػٓ خشائُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ : ـ اٌفشع اٌثبٌث

: ثبعزؼّبي أعب١ٌت اٌزحشٞ اٌخبطخ

إ حٌُ٘ق ػٖ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٣ظطِذ ؿِٔش ٖٓ اؿَحءحص 

حُزلغ    ٝ حُظل١َ ٖٓ هزَ ح١َُ٘ش حُو٠خث٤ش رخػظزخٍٛخ ٛخكزش حالهظٜخٙ ك٢ حٌُ٘ق ػٖ 

حُـَحثْ ًخكش، ٝ حُٜيف ٖٓ ٌٛٙ حإلؿَحءحص ٛٞ ً٘ق حُـَحثْ ٝ ٓؼَكش ًخكش حُظَٝف حُظ٢ 

 .حٍطٌزض ك٤ٜخ، ٝ ًٌح حُظل١َ ػٖ ًخكش حُٔؼِٞٓخص حُوخٛش رٞهٞػٜخ

كخُظلو٤ن حالرظيحث٢ ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿَحءحص حُظ٢ طٔزن حُٔلخًٔش، ٝ طٜيف 

ا٠ُ ؿٔغ حألىُش ر٘ؤٕ ٝهٞع كؼَ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ، ٝ ٓالرٔخص ٝهٞػٚ ٝ َٓطٌزٚ، ٝ كلٚ 

حُـٞحٗذ حُٔوظِلش ُ٘و٤ٜش حُـخ٢ٗ، ػْ طوي٣َ ًَ ًُي ُظلي٣ي ًلخ٣ظٚ إلكخُش حُٔظْٜ ُِٔلخًٔش،   

                                                           
 .85، ص 2009 نسرين عبد احلميد، اجلرائم االقتصادية ادلستحدثة، ادلكتب اجلامعي اإلسكندرية، مصر، 1
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ٝ رٔؼ٠٘ آهَ ٤ٜ٣ت حُظلو٤ن حالرظيحث٢ ِٓق حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش، ٢ً ٣ظ٠٘ٔ ُو٠خء حُلٌْ إٔ 

٣وٍٞ ًِٔظٚ ك٢ طِي حُيػٟٞ
1
. 

 ٖٓ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش حُٔـخٍ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٢ً 68رل٤غ طلٔق حُٔخىس 

٣وّٞ ٝكوخ ُِوخٕٗٞ، رخطوخً ًخكش اؿَحءحص حُظلو٤ن حُظ٢ ٣َحٛخ ٣ٍَٟٝش ٌُِ٘ق ػٖ حُلو٤وش 

. رخُظل١َ ػٖ أىُش حالطٜخّ، ٝ أىُش حُ٘ل٢

ٝ ٣وٜي رٌُي حُزلغ ٝ حُظل١َ رٌخكش حُٞٓخثَ ٝ حإلؿَحءحص، ٝ حألَٛ إٔ طٌٕٞ 

حُظل٣َخص ٣َٓش، ٝ ٌُٖ ٣٘ظ١َ إٔ طظْٔ رخَُٔ٘ٝػ٤ش، ٝ اال ًخٗض ٌٛٙ حُٔلخَٟ رخ١ِش اًح 

ػزض أٜٗخ حٓظؼِٔض ٝٓخثَ ؿ٤َ َٓ٘ٝػش، ًخٗظٜخى كَٓش حٍُِٔ٘ ٝ حُٔٔخّ رخُل٣َش 

 .حُ٘و٤ٜش ىٕٝ إً ه٠خث٢ أٝ حُظٜ٘ض ػ٠ِ حُٜخطق

ًٔخ ٣ظ٠ٖٔ حُزلغ ٝ حُظل١َ ػٖ حُـَحثْ ؿٔغ حألىُش ٝ حُوَحثٖ ػ٠ِ حهظالف أٗٞحػٜخ 

ٖٓ أٝؿٚ حإلػزخص، رـَٝ آ٘خى حُـ٣َٔش ا٠ُ َٓطٌزٜخ رخإلٟخكش ا٠ُ طِو٢ حُزالؿخص ٝ 

حٌُ٘خ١ٝ   ٝ طل٣ََ ٓلخَٟ رؤػٔخُْٜ ٣ظْ ك٤ٜخ طي٣ٖٝ ًَ حألػٔخٍ حُظ٢ هخّ رٜخ ٍؿخٍ 

. ح٠ُزط٤ش حُو٠خث٤ش

 :اٌظٛس ٚاٌزمبؽ األطٛاد ٚرغد١ً اٌّشاعالد اػزشاع أعٍٛة:أٚال

 ك٢ ٝحُال٤ٌِٓش ح٤ٌُِٔش َُِٔحٓالص ٣َٓش َٓحهزش ٢ٛٝ :اٌّشاعالد اػزشاع أعٍٛة-  1

 ك٤ْٜ حُٔ٘ظزٚ حألٗوخٙ كٍٞ ٝحُٔؼِٞٓخص حألىُش ٝؿٔغ حُـ٣َٔش ػٖ ٝحُظل١َ ا١خٍ حُزلغ

حُـ٣َٔش حٍطٌخد ك٢ ٓ٘خًٍظْٜ ك٢ أٝ ك٢ حٍطٌخرْٜ
2

 .

 ىٕٝ ٣ٌٕٞ أٗٚ ك٤غ حألكَحى رل٣َش ٣ْٔ أِٓٞد حَُٔحٓالص حػظَحٝ أِٓٞد ٣ٝؼظزَ

 . حَُٔحٓالص ٝٗٔن حُظٔـ٤الص َٓحهزش ٌَٗ ػ٠ِ حُٔؼ٢٘، ٝطٌٕٞ ػِْ ٍٟٝخ

 حُ٘ل٣ٞش ح ٝحُٔلخىػخص حألٛٞحص طٔـَ :اٌظٛس اٌزمبؽ ٚ األطٛاد رغد١ً أعٍٛة- 2

 ًخكش الٓظوزخٍ ٌٓخٕ"رٚ  ػخّ، ٝٗوٜي ٌٓخٕ ك٢ هخٛش ٣َٓش رٜلش حألٗوخٙ ر٤ٖ طٌٕٞ ُظ٢

 طَ٘ٔ ٝحُظ٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ك٢ ًًَٛخ ٍٝى ًٔخ هخٙ ٌٓخٕ أٝ "حُ٘خّ ٖٓ ٓؼ٤٘ش كجش أٝ

                                                           
 .370 مربوك نصر الدين، مرجع سابق، ص 1
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 ك٢ ٣ظٞحؿيٕٝ ػيس أٗوخٙ أٝ ُ٘وٚ طِظو٢ حٍُٜٞ ، أٓخ"طٞحرؼٜخ ًَ ٝ حٌُٔٔٞٗش حُٔ٘خٍُ"

حُظـخ٣ٍش ًخُٔلالص ٌُِٖٔ ٓؼي ؿ٤َ هخٙ ٌٓخٕ
1

 .

 رٜخ ؿخءص طِي حُظ٢ حإلؿَحءحص، ٢ٛٝ ُٜلش ٌٛٙ ١َٝٗ ٛ٘خى أٗٚ رخًٌَُ ٝ حُـي٣َ

 ٌٛٙ طظْ إٔ ٣ـذ أٗٞ ك٤غ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 5  ٌٍَٓ  65 ٗٚ حُٔخىس

 حُٔويٍحص، حُـ٣َٔش ؿَحثْ :٢ٛٝ حُلَٜ ٓز٤َ ػ٠ِ ٓليىس ؿَحثْ حإلؿَحءحص رٔ٘خٓزش

 ُٔؼط٤خص، ؿَحثْ ح٤ُ٥ش حُٔؼخُـش رؤٗظٔش حُٔخٓش ح٤٘١ُٞش، حُـَحثْ حُؼخرَس ُِليٝى حُٔ٘ظٔش

 .اٌفغبد خشائُ ًٌٝح حَُٜف حإلٍٛخر٤ش، ؿَحثْ طز٤٤ٞ حألٓٞحٍ، حُـَحثْ

 :االخزشاق أٚ اٌزغشة أعٍٛة :ثب١ٔب

ٖٓ  12 ٌٍَٓ 65 حُٔخىس ٗٚ ك٢ حُظَٔد اؿَحء ػ٠ِ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع ٗٚ ُوي

حُو٠خث٤ش، طلض  ح١َُ٘ش ػٕٞ أٝ ٟخر٢ ه٤خّ رخُظَٔد ٣وٜي" حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ

ك٢  حُٔ٘ظزٚ حألٗوخٙ رَٔحهزش حُؼ٤ِٔش رظ٤ٔ٘ن حٌُِٔق حُو٠خث٤ش ح١َُ٘ش ٟخر٢ ٓٔئ٤ُٝش

 "هخف أٝ ٤ُْ ٣َٗي أٝ ٓؼْٜ كخػَ أٗٚ رب٣ٜخْٜٓ ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش حٍطٌخرْٜ

 ٖٓ طو٤٘خص ىهش، ٝٛٞ ٝ ػخ٤ُش ًلخءس طظطِذ حُظ٢ حُظو٤٘خص ٖٓ طو٤٘ش أٗٞ حُظَٔد  ٣ٝؼَف

 رخُظٞؿَ ىحهَ حُو٠خث٤ش ح١َُ٘ش ػٕٞ أٝ ٠ُِزخ١ طٔٔق حُظ٢ حُوخٛش ٝحُظلو٤ن حُظل١َ

ػ٤ِٔش  رظ٤ٔ٘ن ٌِٓق آهَ ه٠خث٤ش ١َٗش ٟخر٢ ٓٔئ٤ُٝش طلض اؿَح٤ٓش، ًُٝي ؿٔخػش

ربهلخء  حإلؿَح٤ٓش، ًُٝي أٗ٘طظْٜ ك٤ْٜ، ًٝ٘ق ٓ٘ظزٚ أٗوخٙ َٓحهزش حُظَٔد، ٝرٜيف

٣َٗي  أٝ كخػَ أٗٚ ػ٠ِ ُ٘لٔٚ حُٔظَٔد حُلو٤و٤ش، ُٝظوي٣ْ ح٣ُٜٞش
2
 

هخٕٗٞ  ك٢ ٓليىس ١َٝٗ ػيس ا٠ُ طٔظ٘ي إٔ ٝؿذ ٛل٤لش حُظَٔد ػ٤ِٔش طٌٕٞ  ٢ٌُٝ

حُظِحّ  ؿٜخص هخٛش، ًٌٝح ٖٓ حُظَٔد إً ػ٠ِ حُلٍٜٞ ؿَحٍ حُـِحث٤ش، ػ٠ِ حإلؿَحءحص

 ٓخ ػ٤ِٚ، ٌٛح حُؼوٞرش طٞه٤غ اال  ٝ حُظَٔد ػ٤ِٔش أػ٘خء حُلو٤و٤ش ٣ٞٛظٚ ً٘ق رؼيّ حُٔظَٔد

.61 ٌٍَٓ ٝ 15 ٌٍَٓ 65 حُٔخىس ٗٚ رٚ ؿخء
3
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 .ِشحٍخ اٌّحبوّخ: اٌفشع اٌشاثغ

 َٓكِش حُٔلخًٔش ٢ٛ آهَ َٓكِش ٖٓ حُيػٟٞ حُـ٘خث٤ش، كٌٜٙ حَُٔكِش طٔظِِّ إٔ ٣وّٞ 

حُوخ٢ٟ حُـ٘خث٢ رزٌٍ ؿٜي ًز٤َ ٖٓ أؿَ اظٜخٍ حُلو٤وش، ك٤٘زـ٢ إٔ ٣زخَٗ طلو٤وخ أػ٘خء حٗؼوخى 

حُـِٔش رط٣َوش ٗخِٓش طٔٔق ُٚ رظللٚ ًَ ػ٘خَٛ حإلػزخص حُٔلظَٔ طوي٣ٜٔخ، كال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ 

٣َٜ ا٠ُ حُلو٤وش ٓخ ُْ ٣لَٜ ػ٠ِ َُٓس ٖٓ حألىُش حُٔظ٘ٞػش ٝ حُٔظٌخِٓش ٝ حُٔظٞحكوش
1

 .

 ٝ هي ط٘خٍٝ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ طيػْ ٌٛٙ حُل٣َش 

 ٖٓ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش 286حُٔٔ٘ٞكش ُِوخ٢ٟ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش، رل٤غ ط٘ٚ حُٔخىس 

إٔ َُث٤ْ حُٔلٌٔش إٔ ٣ظوٌ ٖٓ حإلؿَحءحص ٓخ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ إلظٜخٍ حُلو٤وش، ًٔخ طـ٤ِ حُٔخىس 

 ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ ألػ٠خء حُٔلٌٔش طٞؿ٤ٚ أٓجِش ُِٔظْٜ ٝ حُٜ٘ٞى رٞحٓطش حَُث٤ْ، ٝ ك٢ 287

 ٖٓ حُـَكش 1984 أك٣ََ 30ٌٛح حُٔـخٍ كوي ه٠ض حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ك٢ هَحٍٛخ حُٜخىٍ ٣ّٞ 

أٓخ ٟز٢ حُـِٔش ٝ اىحٍس حَُٔحكؼخص ك٤ظالٕ : "  أ27580ٚٗحُـ٘خث٤ش حأل٠ُٝ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

". ٖٓ ٛالك٤خص ٍث٤ْ حُٔلٌٔش ٝكيٙ 

ر٘خء ػ٠ِ ٌٛٙ حُوخػيس ه٢٠ رؤٕ َُث٤ْ حُٔلٌٔش حُٜالك٤ش حٌُخِٓش إلىحٍس حُٔ٘خه٘خص ٝكوخ 

.        ُِظَط٤ذ ح١ٌُ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ إلظٜخٍ حُلو٤وش، ٣َٗطش اػطخء حٌُِٔش حأله٤َس ُِٔظْٜ

ٝ ٗالكع إٔ حُل٣َش ٝ حُِٔطخص حُٔٔ٘ٞكش ُوخ٢ٟ حُلٌْ أٝٓغ ٖٓ طِي حُٔٔ٘ٞكش ٌَُ 

ٖٓ ٤ًَٝ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٝ ػ٤ِٚ كبٕ كٌَس حالهظ٘خع ال طوظَٜ ػ٠ِ َٓكِش 

حُٔلخًٔش كو٢ ًٔخ ٣ؼظوي حُزؼٞ، رَ طٔظي ُظَ٘ٔ ًَ َٓحكَ حُيػٟٞ، ٝ ٌُٜ٘خ أٝٓغ ٝ أًؼَ 

. ظٍٜٞح ٝ ٣َ٤ٜٓش ك٢ َٓكِش حُٔلخًٔش

 كيىٛخ حَُٔ٘ع ٝٓزَ رطَم حُٔلٌٔش ا٠ُ حُِٔق ا٣ٜخٍ ٣ظْ :اٌّحىّخ إٌٝ اإلحبٌخ ؽشق

  :٢ٛٝ حُـِحث١َ

 حُـ٘ق أٝ هْٔ أٓخّ ُٔؼٍٞ حُٔظْٜ رخٓظيػخء حُـ٣ٍٜٞٔش ٤ًَٝ ٣وّٞ :ثبٌحؼٛس اٌزى١ٍف -1

. ٖٓ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش394-334-333حُٔٞحى  ألكٌخّ حُٔوخُلخص، ١زوخ
2

 

 ا٣يحػٚ حُـ٣ٍٜٞٔش، أٝ ٤ًَٝ ١َف ٖٓ حُٔظْٜ حٓظـٞحد ٣ٌٖٔ :ثبٌدٕحخ اٌزٍجظ إخشاءاد -2

                                                           
 .294، ص 1999 زلمد مروان، نظام اإلثبات يف ادلواد اجلزائية يف القانون الوضعي اجلزائري، اجلزء األول، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1
 . قانون اإلجراءات اجلزائية394-334-333ادلواد   - 2
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. ؽ.ا.ٖٓ م 338 ٝ 59 حُٔٞحى ُ٘ٚ أ٣خّ، ١زوخ 8 طظـخُٝ ال ُٔيس حُٔئهض حُلزْ ك٢

 إٔ .ؽ.ا.ٖٓ م 164 حُٔخىس ٜٗض :اٌزحم١ك لبػٟ ػٓ اٌظبدس ثبإلحبٌخ األِش ؽش٠ك ػٓ -3

حُٔلٌٔش،  ا٠ُ ربكخُش حُيػٟٞ ٣ؤَٓ ؿ٘ق أٝ ٓوخُلخص طٌٕٞ ُِٞهخثغ حُظ٢ ط٤٤ٌلٚ رؼي حُوخ٢ٟ

 ر٘ؤٜٗخ، رَ حإلكخُش حُظلو٤ن ٣ِٔي هخ٢ٟ ال حُلخُش ؿ٘خ٣ش، ك٢ ٌٛٙ طٌَ٘ حُٞهخثغ ًخٗض اًح ٌُٖٝ

ًُي حالطٜخّ ؿَكش حُؼخٓش ُظظ٠ُٞ ح٤ُ٘خرش ا٠ُ ٓٔظ٘يحص آٍخٍ أَٓ ٣ٜيٍ
1
 

 اًح حٕ .ؽ.ا.ٖٓ م 196 حُٔخىس ٜٗض :اٌزٙبَ غشفخ ػٓ اٌظبدسح ثبإلحبٌخ اٌّش ؽش٠ك ػٓ -4

 ًخٗض حُـ٘خ٣خص، ٝاًح ا٠ُ ٓلٌٔش ربكخُظٜخ كظوّٞ ؿ٘خ٣ش طٌَ٘ أٜٗخ حُٞهخثغ حالطٜخّ ؿَكش ٤ًلض

   )ٝحُٔوخُلخص حُـ٘ق هْٔ( حُٔلٌْ ا٠ُ ربكخُش حُو٤٠ش طو٢٠ كبٜٗخ ٓوخُلش أٝ ؿ٘لش أٜٗخ ط٤ٌق

 حُٔي٢ٗ رخٓظيػخء حُٔيػ٠ رو٤خّ ًُٝي :ٌٍدٍغخ ثبٌحؼٛس اٌّجبشش اٌزى١١ف ؽش٠ك ػٓ -5

ؽ.ا.ٌٍَٓ ٖٓ م 337 حُٔخىس ٗٚ َٓحػخس ٓغ حُٔلٌٔش، ًُٝي أٓخّ ٓزخَٗس حُٔظْٜ
2

 .

 ٟٔاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ ِدبي اٌىشف ػٓ خشائُ اٌظفمبد : اٌّطٍت اٌثب

 .اٌؼ١ِّٛخ

رخَُؿٞع ا٠ُ ٜٗٞٙ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ٗـي إٔ حَُٔ٘ع هي أٍكوٜخ رـِٔش 

ٖٓ حُوٞحػي حإلؿَحث٤ش حُٔوظِلش إ ُْ ٗوَ ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش ًخُظ٤ِْٔ 

حَُٔحهذ ٝ حُظَٔد حُظ٢ طظْ ربًٕ ٖٓ حُِٔطش حُو٠خث٤ش حُٔوظٜش حُظ٢ ٓزن حإلٗخٍس ُٜخ، ًٌُي 

حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ك٢ ٓـخٍ حُظل٣َخص ٝ حُٔظخرؼخص حُـِحث٤ش ٝ حإلؿَحءحص حُو٠خث٤ش حُٔئهظش 

ًخُظـ٤ٔي ٝ حُلـِ أػ٘خء ٤َٓ حُوٜٞٓش حُـِحث٤ش ٝ حٓظَىحى حُٔٔظٌِخص ػٖ ٣َ١ن اؿَحءحص 

حُٜٔخىٍس حُي٤ُٝش ٝ ًُي هٜي ٓظخرؼش حُٔـ٤َٖٓ ٝ ط٤ِْٜٔٔ ٝ ٢ٛ حإلؿَحءحص حُظ٢ ٗيٍٜٓخ 

. طزخػخ

. اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ: ـ اٌفشع األٚي

حُلٔخى  ٌُٔخكلش حُٔظليس حألْٓ حطلخه٤ش ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُلَٜ ٖٓ 04 كوَس 05 حُٔخىس ٜٗض

ًحص حُِٜش،  ٝحإله٤ٔ٤ِش حُي٤ُٝش حُٔ٘ظٔخص ٝٓغ ر٤٘٤خ ك٤ٔخ حأل١َحف حُيٍٝ طظؼخٕٝ ..."ػ٠ِ

 ٝطط٣َٞ حُظيحر٤َ طؼ٣ِِ حُوخ٢ٗٞٗ، ػ٠ِ ُ٘ظخٜٓخ حألٓخ٤ٓش ُِٔزخىة ٝٝكوخ حالهظ٠خء كٔذ

                                                           

.225عبد الرمحان خليفي، ادلرجع السابق، -  1 
. مكرر من ق إ ج337ادلادة -  2 
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 حُزَحٓؾ ٝحُٔ٘خ٣ٍغ ك٢ حُٔ٘خًٍش حُظؼخٕٝ ًُي ٣َ٘ٔ إٔ ٣ٝـُٞ .حُٔخىس ٌٛٙ ك٢ ا٤ُٜخ حُٔ٘خٍ

 ".حُلٔخى ٓ٘غ ا٠ُ حَُح٤ٓش حُي٤ُٝش

 " :ػ٠ِ )حُي٢ُٝ حُظؼخٕٝ(  حَُحرغ  حُلَٜ ٖٓ 43 حُٔخىس ٜٗض ًٔخ

 .حالطلخه٤ش ٖٓ ٌٛٙ 50 ا٠ُ 44 ُِٔٞحى حُـ٘خث٤ش، ٝكوخ حُٔٔخثَ ك٢ حأل١َحف حُيٍٝ طظؼخٕٝ -

حُيحه٢ِ، ك٢  حُوخ٢ٗٞٗ ٗظخ٤ٓخ ٓغ ٝٓظٔوخ ٓ٘خٓزخ ًُي ًخٕ حأل١َحف، ك٤ؼٔخ حُيٍٝ ٝط٘ظَ

 ٝحإلىح٣ٍش ًحص حُٔي٤ٗش رخُٔٔخثَ حُوخٛش ٝحإلؿَحءحص حُظلو٤وخص حُزؼٞ، ك٢ رؼ٠ٜخ ٓٔخػيس

حأله٤َس  ح٥ٝٗش ك٢ ٍَٟٝس، هخٛش حُي٢ُٝ حُظؼخٕٝ أٛزق ٌُُي ، ٝ"...رخُلٔخى حُِٜش

 إٔ ٗظخثـٚ ى٤ُٝش، ك٤غ ظخَٛس حُؼ٤ٓٞٔش حُٜلوخص ك٢ حُلٔخى ٣ؼظزَ ٓخروخ ًًَٙ طْ ًٔخ إٔ  رٔخ

 ٓخ أُٓخص حهظٜخى٣ش، ٌٝٛح ٝظٍٜٞ حُيُٝش ٝ حُلٌٞٓش ٓو١ٞ ا٠ُ ٣ئى١ ٝ ح١ُٖٞ ػ٠ِ ًخٍػ٤ش

 ٝ ُلٔخى ًُٝي ٓ٘ؼيّ ٗزٚ ٓليٝى أٝ حالهظٜخى١ حُٔـخٍ ك٢ هخٛش حُيٍٝ ر٤ٖ حُظؼخٕٝ ٣ـؼَ

.حُؼ٤ٓٞٔش  حُٜلوخص ؿَحثْ ٝهٞع ٓلَ حُزِي أٟٝخع طيٍٛٞ
1

 

ٝ ؿٜٞى حُـِحثَ ك٢ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٌُٔخكلش ؿَحثْ حُلٔخى ٝ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ؿَحثْ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش ظَٜ ؿ٤ِخ ك٢ أًؼَ ٖٓ َٓس ك٢ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٝ حإله٢ٔ٤ِ ٌُٔخكلش حُـ٣َٔش 

رؤٌٗخُٜخ
2

، كوي هٚ حَُٔ٘ع حُوخ٢ٗٞٗ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ رزخد ًخَٓ ٟٖٔ هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى 

ح١ٌُ ٗٚ ك٤ٚ ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ حإلؿَحءحص ٝ حُظيحر٤َ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طٜيف ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ 

حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش حَُٔطزطش رـَحثْ حُلٔخى ٝ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٓ٘ؼٜخ ٝ 

. حٓظَىحى حُؼخثيحص حُٔظؤط٤ش ٜٓ٘خ

ٝ حُظؼخٕٝ ٛٞ حُؼٕٞ حُٔظزخىٍ، أ١ طزخىٍ حُٔٔخػيس ُظلو٤ن ٛيف ٓؼ٤ٖ ٝ ٌٛح ٛٞ حُٔؼ٠٘ حُؼخّ 

. ٌُِٔش طؼخٕٝ، ٝ ٣لْٜ ٓ٘ٚ حُظ٠خكَ حُٔ٘ظَى ر٤ٖ ٗو٤ٜٖ أٝ أًؼَ ُظلو٤ن ٗلغ ٓ٘ظَى

ٝ ٛٞ ٓخ ٗٚ ػ٤ِٚ حَُٔ٘ع ػ٠ِ إٔ طوخّ ػالهخص طؼخٕٝ ه٠خث٢ ػ٠ِ أٝٓغ ٗطخم ٌٖٓٔ 

هخٛش ٓغ حُيٍٝ حأل١َحف ك٢ حالطلخه٤ش ك٢ ٓـخٍ حُظل٣َخص ٝ حُٔظخرؼخص ٝ حإلؿَحث٤ش 

. حُو٠خث٤ش حُٔظؼِوش رخُـَحثْ

                                                           
1- Josette Hervet, La Réforme Des Marchés Publics ( Combattre La Corruption : Enjeux Et 
Perspectives ), France, 2002.P.134. 

 ديسمرب 3صابر راشدي، اجملاالت االسرتاتيجية للتعاون الدويل يف مكافحة الفساد، ادللتقى الوطين حول اآلليات القانونية دلكافحة الفساد -  2
 .، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، غًن منشور2008
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ٝ حُٔالكع إٔ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ك٢ ٓـخٍ ٌٓخكلش ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش رٔؼ٘خٙ حُؼخّ ٣َ٘ٔ 

ػ٠ِ َٓحكَ ػي٣يس طزيأ ٖٓ أػٔخٍ ح١َُ٘ش ٝ اؿَحءحطٜخ ٝ طٔظَٔ ا٠ُ ٓخ رؼي ط٘ل٤ٌ كٌْ 

حُو٠خء، ٝ ٣ؼظزَ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٌُٔخكلش أ١ ؿ٣َٔش ٖٓ حالُظِحٓخص حُٜخٓش حُِٔوخس ػ٠ِ ػخطن 

 ٖٓ حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُلٔخى ػ٠ِ إٔ طويّ حُيٍٝ 46حُيٍٝ، ٝ ٛٞ ٓخ طوَٙ حُٔخىس 

حأل١َحف رؼ٠ٜخ ا٠ُ رؼٞ أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حُٔٔخػيس حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظزخىُش ك٢ حُظلو٤وخص   ٝ 

. حُٔالكوخص ٝ حإلؿَحءحص حُو٠خث٤ش حُٔظِٜش رٌٜٙ حُـَحثْ

:  رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد1-

٣ٌٖٔ ُِِٔطخص ح٤٘١ُٞش حُٔٔخػِش إٔ طٔي حُِٔطخص حألؿ٘ز٤ش حُٔوظٜش رخُٔؼِٞٓخص 

حُٔخ٤ُش حُٔل٤يس حُٔظٞكَس ُي٣ٜخ رٔ٘خٓزش حُظلو٤وخص حُـخ٣ٍش ػ٠ِ اه٤ِٜٔخ ٝ ك٢ ا١خٍ حإلؿَحءحص 

حُٔظوٌس رـَٝ حُٔطخُزش رؼخثيحص حُـَحثْ ٝ حٓظَؿخػٜخ
1
. 

٣ـُٞ ُِِٔطخص حُٔؼ٤٘ش ُيٟ حُيُٝش حُطَف ىٕٝ حُٔٔخّ رخُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ، ٝ ىٕٝ ٚ 

إٔ طظِو٠ ١ِزخ ٓٔزوخ، إٔ طََٓ ٓؼِٞٓخص ًحص ِٛش رٔٔخثَ ؿ٘خث٤ش ا٠ُ ِٓطش ٓوظٜش ك٢ 

ىُٝش ١َف أهَٟ، ك٤ؼٔخ طؼظوي إٔ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ٣ٌٖٔ إٔ طٔخػي طِي حُِٔطش ػ٠ِ حُو٤خّ 

طل٢٠ ا٠ُ طوي٣ْ حُيُٝش رخُظل٣َخص ٝ حإلؿَحءحص حُـ٘خث٤ش أٝ اطٔخٜٓخ ر٘ـخف، أٝ هي ُُ2
 .

 

 : اٌزؼبْٚ ثّٕبعجخ رغ١ٍُ اٌّشزجٗ ف١ُٙ ٚ اٌّز2ٓ١ّٙ-

ُْ طؼي ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ ٍٛٞٛخ ٓلٞ ؿَحثْ ىحه٤ِش ٣ٔظـَم ط٘ل٤ٌ أًٍخٜٗخ 

اه٤ِْ ىُٝش ٝحكيس، رَ طؼيص ٝ ٛخٍ ُٜخ ١خرؼٜخ حُي٢ُٝ ح١ٌُ ٣ظ٘خ٠ٓ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ اً ٣ٌٖٔ 

حُوٍٞ أٜٗخ ػُٞٔش حُلٔخى
3

 .

ٌُح طيػٞ حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ا٠ُ ٍَٟٝس طلؼ٤َ ٗظخّ ط٤ِْٔ حألٗوخٙ حُٔظ٤ٜٖٔ 

رخٍطٌخد ؿَحثْ حُلٔخى أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخإلىحٗش ٝ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ أًيص حالطلخه٤ش ػ٠ِ ػيّ 

ؿٞحُ ٍكٞ حُظ٤ِْٔ حٓظ٘خى ُِيكغ رخُطخرغ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِـ٣َٔش حُٔ٘ٔٞرش ا٠ُ حُ٘وٚ كٔذ 

                                                           
 .01-06 من القانون رقم 60 ادلادة 1
 . من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد04-46 ادلادة 2
 . صابر راشدي، مرجع سابق3
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 ك٢ كوَطٜخ حَُحرؼش، ٝ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓزيأ ػيّ اؿزخٍ حُيُٝش ػ٠ِ ط٤ِْٔ ٍػخ٣خٛخ ٌُٜ٘خ 44حُٔخىس 

. طِظِّ رٔلخًٔظْٜ

ٝ ٣ـُٞ ُِيُٝش حُطَف حُظ٢ ٣ٔٔق هخٜٗٞٗخ رٌُي إٔ طٞحكن ػ٠ِ ١ِذ ط٤ِْٔ ٗوٚ ٓخ 

رٔزذ أ١ ٖٓ حُـَحثْ حُُٔ٘ٔٞش رٌٜٙ حالطلخه٤ش ٝ حُظ٢ ال ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ هخٜٗٞٗخ حُيحه٢ِ، 

اًح َٗٔ ١ِذ حُظ٤ِْٔ ػيس ؿَحثْ ٓ٘لِٜش ٣ٌٕٞ ؿَّ ٝحكي ٜٓ٘خ ػ٠ِ حألهَ هخٟؼخ ُِظ٤ِْٔ 

رٔوظ٠٠ ٌٛٙ حُٔخىس ٝ ٣ٌٕٞ رؼ٠ٜخ ؿ٤َ هخٟغ ُِظ٤ِْٔ رٔزذ ٓيس حُلزْ حُٔلَٟٝش ػ٤ِٜخ  

ٝ ٌُٖ ُٜخ ِٛش رؤكؼخٍ ٓـَٓش ٝكوخ ٌُٜٙ حالطلخه٤ش، ؿخُ ُِيُٝش حُطَف ٓظِو٤ش حُطِذ إٔ ططزن 

. ٌٛٙ حُٔخىس أ٠٣خ ك٤ٔخ ٣وٚ طِي حُـَحثْ

 : اٌزؼبْٚ ثّٕبعجخ اٌجحث ٚاٌزحش3ٞ-

ٖٓ أؿَ ٌٓخكلش حُلٔخى ٌٓخكلش كؼخُش، طوّٞ ًَ ىُٝش ١َف، رويٍ ٓخ طٔٔق رٚ حُٔزخىة 

حألٓخ٤ٓش ُ٘ظخٜٓخ حُوخ٢ٗٞٗ حُيحه٢ِ، ٝ ٟٖٔ كيٝى آٌخ٤ٗخطٜخ ٝ ٝكوخ ١َُِٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ 

ػ٤ِٜخ ك٢ هخٜٗٞٗخ حُيحه٢ِ، رخطوخً ٓخ هي ٣ِِّ ٖٓ طيحر٤َ ُظ٤ٌٖٔ ِٓطخطٜخ حُٔوظٜش ٖٓ حٓظويحّ 

أِٓٞد حُظ٤ِْٔ حَُٔحهذ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔ٘خٓذ ٝ ًٌُي، ك٤ؼٔخ طَحٙ ٓ٘خٓزخ، اطزخع أٓخ٤ُذ طلَ 

هخٛش ًخُظَٛي حإلٌُظ٢َٗٝ ٝ ؿ٤َٙ ٖٓ أٌٗخٍ حُظَٛي ٝ حُؼ٤ِٔخص ح٣َُٔش، حٓظويحٓخ ٓ٘خٓزخ 

. ىحهَ اه٤ِٜٔخ

 

 :اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ اٌّدبي اٌمؼبئٟ: ـ اٌفشع اٌثبٟٔ

 ٖٓ حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ػ٠ِ إٔ حُيٍٝ حأل١َحف طويّ ُزؼ٠ٜخ 46ط٘ٚ حُٔخىس 

حُزؼٞ أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حُٔٔخػيس حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ حُظلو٤وخص ٝ حُٔالكوخص ٝ حإلؿَحءحص 

 :حُو٠خث٤ش حُٔظِٜش رخُـَحثْ حُُٔ٘ٔٞش رٌٜٙ حالطلخه٤ش ٝ طَ٘ٔ حُٔٔخػيس حُوخ٤ٗٞٗش

 .حُلٍٜٞ ػ٠ِ حألىُش أٝ أهٞحٍ حألٗوخٙ* 

 .طز٤ِؾ حُٔٔظ٘يحص حُو٠خث٤ش* 

 .ط٘ل٤ٌ ػ٤ِٔخص حُظلظ٤ٖ ٝ حُلـِ ٝ حُظـ٤ٔي* 

 .كلٚ حأل٤ٗخء ٝ حُٔٞحهغ* 

 .طوي٣ْ حُٔؼِٞٓخص ٝ حُٔٞحى ٝ حألىُش ٝ طو٤٤ٔخص حُوزَحء* 
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طوي٣ْ حألٍٛٞ حُٔٔظ٘يحص ٝ حُٔـالص ًحص حُِٜش، رٔخ ك٢ ًُي حُٔـالص حُل٤ٌٓٞش، * 

 .حَُٜٔك٤ش، حُٔخ٤ُش، حًَُ٘خص ٝ حُٔ٘٘آص حُظـخ٣ٍش أٝ ٗٔن ٜٓ٘خ ٜٓخىم ػ٤ِٜخ

طلي٣ي حُؼخثيحص حإلؿَح٤ٓش أٝ حُٔٔظٌِخص أٝ حأل٤ٗخء حألهَٟ أٝ حهظلخء أػَٛخ ألؿَحٝ  * 

 .حإلػزخص

. ط٤ٔ٤َ ٓؼٍٞ حألٗوخٙ ١ٞحػ٤ش ك٢ حُيُٝش حُطَف* 

. حٓظَىحى حُٔٞؿٞىحص* 

 

رد١ّذ ٚحدض األِٛاي ٚاعزشداد اٌّّزٍىبد ػٓ ؽش٠ك إخشاءاد : ـ اٌفشع اٌثبٌث

 .اٌّظبدسح اٌذ١ٌٚخ

٣ؼظزَ حُظـ٤ٔي ٝ حُلـِ ٖٓ هز٤َ حإلؿَحءحص حُٔئهظش أػ٘خء ٤َٓ حُوٜٞٓش حُـِحث٤ش، 

كبٕ حُٜٔخىٍس طؼظزَ رٔؼخرش أػخٍ حُلٌْ حُٜخىٍ ك٢ حُٟٔٞٞع ٓغ حُؼِْ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ 

 .ًخٕ هي ٗٚ ػ٤ِٜخ ك٢ ػيس ٓ٘خٓزخص

ٝ ٣و٢٠ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ ٌٛح ػ٠ِ إٔ حألكٌخّ حُو٠خث٤ش حألؿ٘ز٤ش حُظ٢ أَٓص 

رٜٔخىٍس ٓٔظٌِخص حًظٔزض ػٖ ٣َ١ن اكيٟ ؿَحثْ حُلٔخى حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ، أٝ حُٞٓخثَ 

حُٔٔظويٓش ك٢ حٍطٌخرٜخ ٗخكٌس رخإله٤ِْ حُـِحث١َ ١زوخ ُِوٞحػي ٝحإلؿَحءحص حُٔوٍَس، ًٔخ 

٤٠٣ق إٔ ٜٓخىٍس حُٔٔظٌِخص طٌٕٞ كظ٠ ك٢ حٗؼيحّ حإلىحٗش رٔزذ حٗو٠خء حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش 

. أٝ أل١ ٓزذ آهَ

ٝ طؤًي اطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ػ٠ِ ٍَٟٝس طلؼ٤َ ٗظخّ حٓظَىحى حألٓٞحٍ ٝ حُؼخثيحص 

حُٔظلِٜش ٖٓ ؿَحثْ حُلٔخى ٝ ٌٛح ٖٓ أؿَ كَٓخٕ َٓطٌز٢ ؿَحثْ حُلٔخى ٖٓ ػٔخٍ َٓ٘ٝػْٜ 

حإلؿَح٢ٓ ٝ ٌٛح ٜٓٔخ حٓظويٓٞح ٖٓ ك٤َ حإلهلخء ٝحُظ٣ٞٔٚ حَُٜٔك٢ ٝ ٝٓخثَ ؿَٔ حألٓٞحٍ 

 51ٝ هي هٜٚ ُ٘ظخّ حٓظَىحى حألٓٞحٍ حُلَٜ حُٔخىّ ٖٓ ٌٛٙ حالطلخه٤ش ٌٝٛح ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 

.59ا٠ُ 
1
 

                                                           
 . أسامة غريب، مرجع سابق1
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ٝ ك٢ ًُي طؤًي حطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس أٗٚ ػ٠ِ ًَ ىُٝش ١َف ٝ ٖٓ أؿَ طوي٣ْ حُٔٔخػيس 

 ٖٓ ًحص حالطلخه٤ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔٔظٌِخص حًظٔزض رخٍطٌخد 55حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظزخىُش ػٔال رخُٔخىس 

 :كؼَ ٓـَّ ٝكوخ ٌُٜٙ حالطلخه٤ش رؤٕ طوّٞ رٔخ ٢ِ٣

 حطوخً ٓخ هي ٣ِِّ ٖٓ طيحر٤َ ُِٔٔخف ُِٔطخطٜخ حُٔوظٜش رظ٘ل٤ٌ أَٓ ٜٓخىٍس ٛخىٍ ػٖ -

 .ٓلٌٔش ك٢ ىُٝش ١َف

 حطوخً ٓخ هي ٣ِِّ ٖٓ طيحر٤َ ُِٔٔخف ُِٔطخطٜخ حُٔوظٜش ػ٘يٓخ طٌٕٞ ُي٣ٜخ ٝال٣ش ه٠خث٤ش رؤٕ -

طؤَٓ رٜٔخىٍس طِي حُٔٔظٌِخص ًحص حُٔ٘٘ؤ حألؿ٘ز٢ ٖٓ هالٍ هَحٍ ه٠خث٢ ر٘ؤٕ ؿَّ ؿَٔ 

حألٓٞحٍ أٝ أ١ ؿَّ آهَ ٣٘يٍؽ ٟٖٔ ٝال٣ظٜخ حُو٠خث٤ش أٝ ٖٓ هالٍ اؿَحءحص أهَٟ ٣ؤًٕ 

 .رٜخ هخٜٗٞٗخ حُيحه٢ِ

حُ٘ظَ ك٢ حطوخً ٓخ هي ٣ِِّ ٖٓ طيحر٤َ ُِٔٔخف رٜٔخىٍس طِي حُٔٔظٌِخص ىٕٝ اىحٗش ؿ٘خث٤ش ك٢  -

. حُلخالص حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ ٓالكوش حُـخ٢ٗ رٔزذ حُٞكخس أٝ حُلَحٍ أٝ حُـ٤خد

ٝ ٣ٞؿٚ حُطِذ ح١ٌُ طويٓٚ اكيٟ حُيٍٝ حأل١َحف ك٢ حالطلخه٤ش ُٜٔخىٍس حُؼخثيحص 

 ٖٓ ٌٛح 64حإلؿَح٤ٓش أٝ حُٔٔظٌِخص أٝ حُٔؼيحص أٝ حُٞٓخثَ حألهَٟ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس 

حُوخٕٗٞ ٝ حُٔظٞحؿيس ػ٠ِ حإله٤ِْ ح٢٘١ُٞ ٓزخَٗس ا٠ُ ُٝحٍس حُؼيٍ حُظ٢ طلُٞٚ ُِ٘خثذ حُؼخّ 

ُيٟ حُـٜش حُو٠خث٤ش حُٔوظٜش ٝ طََٓ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٌٛح حُطِذ ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش َٓكوخ 

رطِزخطٜخ ٝ ٣ٌٕٞ كٌْ حُٔلٌٔش هخرال ُالٓظج٘خف ٝ حُطؼٖ رخُ٘وٞ ٝكوخ ُِوخٕٗٞ ط٘لٌ أكٌخّ 

حُٜٔخىٍس حُٔظوٌس ػ٠ِ أٓخّ حُطِزخص حُٔويٓش ٝكوخ ٌُٜٙ حُٔخىس رٔؼَكش ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش رٌخكش 

حُطَم حُوخ٤ٗٞٗش
1

 .
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دٚس ا١ٌٙئبد اٌخبطخ ِٚدٍظ اٌّحبعجخ ٚاٌشلبثخ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ : اٌّجحث اٌثبٟٔ

 .خشائُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ

طؼظزَ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُـَحثْ حُٔظؼِوش حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ أْٛ ح٤ُ٥خص حُظ٢ ػَٔ 

 .حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ػ٠ِ ط٣ٌَٜٔخ ٖٓ هالٍ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ

٣ظْ اػٔخٍ طيحر٤َ حُٞهخ٣ش هزَ ٝهٞع حُـَحثْ، ٝ ٖٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُظيحر٤َ اٗ٘خء ح٤ُٜجش 

ح٤٘١ُٞش حٌُِٔلش رخُٞهخ٣ش ٖٓ ؿَحثْ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٜخ، رخإلٟخكش ا٠ُ كَٝ ٓـٔٞػش ٖٓ 

حالُظِحٓخص ػ٠ِ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ٝ ٢ٛ حُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص ٝ حالُظِحّ ربهزخٍ حُِٔطش 

ح٤ُِٔٔش ك٢ كخٍ ٝهٞػٚ ك٢ طؼخٍٝ حُٜٔخُق، ٝ ٍَٟٝس حكظَحّ حُٔزخىة حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ 

 .اؿَحءحص ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

 رخإلٟخكش ا٠ُ حَُهخرش حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ـ٣َٜخ ٓـِْ حُٔلخٓزش، ٝ حُظ٢ ال طوَ أ٤ٔٛش ػٖ 

 ..ٍهخرش ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى

ٝ ٗظ٠ُٞ رخُيٍحٓش ىٍٝ ح٤ُٜجخص حُوخٛش ك٢ حَُهخرش ػ٠ِ حألٓٞحٍ حُؼخٓش، حُٔٔؼِش ك٢ 

، ٝ ًٌح حَُهخرش  (حُٔطِذ حألٍٝ)ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ٝؿِْ حُٔلخٓزش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ 

. (حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ)

 ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ   ِٚدٍظ اٌّحبعجخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد ٚ : اٌّطٍت األٚي

 .ِىبفحزٗ

 ًَ حُٔظ٤١ٍٖٞ ُٔلخٓزش حُـَحثْ حٗظ٘خٍ ٖٓ ٝطلي طٔ٘غ آ٤ُخص ر٤ٜخؿش حُـِحث١َ حَُٔ٘ع هخّ

 حُظ٢ ٌٝٓخكلظٚ حُلٔخى ٖٓ ُِٞهخ٣ش ح٤٘١ُٞش ح٤ُٜجش رٌُي حُلٔخى، كخٓظليع أػٔخٍ ك٢ ٝحُٔظٔزز٤ٖ

 رٜخ ح١ُٞ٘ٔ حُيٍٝ ح٤ُٜجش ٌٛٙ طئى١ حُلٔخى، ٝكظ٠ ٌُٔخكلش ٤٘١ٝش ط٘ل٤ٌ آظَحط٤ـ٤ش ا٠ُ طٜيف

 .حالٓظوال٤ُش ٖٓ حُويٍ حُالُّ طٔ٘ق إٔ الري
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 .ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد: اٌفشع األٚي- 

 رؼش٠ف ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ-أٚال

٢ٛ ٤ٛجش ٤٘١ٝش ٌِٓلش رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، طؼَٔ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حإلٓظَحط٤ـ٤ش 

ح٤٘١ُٞش ك٢ ٓـخٍ ٌٓخكلش حُلٔخى
1

، ٝ رٌُي ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي كٌح كٌٝ رخه٢ 

. حُظ٣َ٘ؼخص حُٔوخٍٗش ك٢ اٗ٘خء ح٤ُٜجش حٌُِٔلش رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ

ٝ طؼي ٌٛٙ ح٤ُٜجش ِٓطش اىح٣ٍش ٓٔظوِش طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝ حالٓظوالٍ حُٔخ٢ُ  ٝ طٟٞغ 

ُيٟ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش
2
. 

حٓظ٘خى ا٠ُ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش، ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٢ٛ 

ِٓطش اىح٣ٍش طظٔظغ رخالٓظوال٤ُش، ٝ ًُي رخَُؿْ ٖٓ إٔ حَُٔ٘ع ٣ؼزَ ػٖ ٌٛح حُـٜخُ طخٍس 

ٝ ٌٛح ٓخ ٣ئى١ ُؼيّ حُيهش ٝ هِن ُزْ " ٤ٛجش " ٝ طخٍس أهَٟ رٜٔطِق " ِٓطش " رٜٔطِق 

ك٢ ٤ًل٤ش حُظؼز٤َ ػٖ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص
3

ؿ٤َ إٔ حُْٜٔ ك٢ ًَ ًُي ٛٞ حػظزخٍ ٌٛٙ ح٤ُٜجش ٖٓ . 

. ٟٖٔ حُِٔطخص حإلىح٣ٍش حُٔٔظوِش

 حُٔٔظوِش حإلىح٣ٍش حُِٔطش كٌَس ك٢ حُل٢َٔٗ حَُٔ٘ع كٌٝ كٌح هي رٌُي حَُٔ٘ع ٣ٌٕٝٞ

 ك٢ حُ٘لخك٤ش حالهظٜخى٤٣ٖ، ًٌٝح حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓٞحؿٜش ك٢ حُل٤خى ٟٔخٕ ا٠ُ اٗ٘خإٛخ حُظ٢ ٣ٜيف

حُؼ٤ٓٞٔش ٝحُ٘ئٕٝ ح٤ُٔخ٤ٓشحُل٤خس 
4

 ٖٓ ُِٞهخ٣ش ح٤٘١ُٞش ح٤ُٜجش حٓظوال٤ُش إٔ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ، ٌُح

 ٝٛالك٤خطٜخ ٜٓخٜٓخ أىحء ٖٓ حأله٤َس ٌٛٙ طظٌٖٔ كظ٠ ٣ٍَٟٝخ أَٓح ٣ؼي ٌٝٓخكلظٚحُلٔخى 

 .كؼخُش رٍٜٞس
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 .ٚالغ ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد: ثب١ٔب- 

إ أ١ آظَحط٤ـ٤ش كؼخُش ٌُٔخكلش حُلٔخى، ال ري إٔ طزيأ أٝال رخالػظَحف ح٣َُٜق رٞؿٞى 

حُظخَٛس، ٝ إٔ ٌٛٙ حأله٤َس ٗخطـش ك٢ حألٓخّ ٖٓ ١ِذ رؼٞ حألكَحى ٝ ٓٔخٍٓظٜخ ٖٓ 

حُٔٞظل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ػٖ ٣َ١ن حإلؿَحء ك٤ؼَٟٕٞ ٌٛٙ حُويٓش رٔوخرَ، ٝ كظ٠ طٔظط٤غ 

ح٤ُٜجش حُو٤خّ رظ٘ل٤ٌ حإلٓظَحط٤ـ٤ش ح٤٘١ُٞش ٌُٔخكلش حُلٔخى ٝ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش رٜلش هخٛش، ال ري ٖٓ حالػظَحف ُٜخ رخالٓظوال٤ُش حُؼ٣ٞ٠ش ٝ حُٞظ٤ل٤ش ٝ ػيّ 

 .طزؼ٤ظٜخ أل١ ِٓطش أػ٠ِ

ٝ ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ ٌٛٙ حالٓظوال٤ُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلطلخه٢، ُـؤ حَُٔ٘ع 

ا٠ُ حًُ٘ٔٞؽ حُل٢َٔٗ حُٔظٔؼَ ك٢ كٌَس حُِٔطش حإلىح٣ٍش حُٔٔظوِش ٝحُظ٢ ظَٜص ألٍٝ َٓس ك٢ 

حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ رٔ٘خٓزش اٗ٘خء حُٔـِْ حألػ٠ِ ُإلػالّ
1
. 

ٝ ٍٗٞى ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٝحهغ حٓظوال٤ُش ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ٝ هَحثٖ 

. حٓظوال٤ُظٜخ

.  لشائٓ اعزمال١ٌخ ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد ٚ ِىبفحز1ٗ-

رٞؿٞى  ح٣َُٜق رخالػظَحف أٝال طزيأ إٔ الري حُلٔخى ٌُٔخكلش كؼخُش آظَحطـ٤ش أ١ إ

 ٖٓ ٝٓٔخٍٓظٜخ حألكَحى رؼٞ ١ِذ ٖٓ حألٓخّ ك٢ ٗخطـش حأله٤َس ٌٛٙ حُظخَٛس، ٝإٔ

 ح٤ُٜجش طٔظط٤غ ٝكظ٠.رٔوخرَ حُويٓش ٌٛٙ حإلؿَحء، ك٤ؼَٟٕٞ ٣َ١ن ػٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔحُٔٞظل٤ٖ 

 رٜلش حُؼ٤ٓٞٔش رخُٜلوخص حُٔظؼِوش ٝحُـَحثْ حُلٔخى ٌُٔخكلش ح٤٘١ُٞش حإلٓظَحط٤ـ٤ش رظ٘ل٤ٌحُو٤خّ 

 .أػ٠ِ ِٓطش أل١ طزؼ٤ظٜخ ٝػيّ ٝحُٞظ٤ل٤ش حُؼ٣ٞ٠ش رخالٓظوال٤ُش ُٜخ حالػظَحف ٖٓ هخٛش الري

 حَُٔ٘ع حإلطلخه٢، ُـؤ حُوخٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ حالٓظوال٤ُش ٌٛٙ ٟٔخٕ أؿَ ٖٝٓ

 ك٢ َٓس ألٍٝ ظَٜص ٝحُظ٢ حُٔٔظوِش حإلىح٣ٍش حُِٔطش كٌَس ك٢ حُٔظٔؼَ حُل٢َٔٗ ا٠ُ حًُ٘ٔٞؽ

ُإلػالّ حألػ٠ِ حُٔـِْ اٗ٘خء رٔ٘خٓزش حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ
2
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٣ظَٜ طٔظغ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى رخالٓظوال٤ُش ك٢ ٓٔخٍٓش حهظٜخٛخطٜخ ٝ 

ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼَف حالٓظوال٤ُش رؤٜٗخ ػيّ . ٝظخثلٜخ رٔـٔٞػش ٖٓ حُوَحثٖ حُظ٢ طـٔي حٓظوال٤ُظٜخ

ه٠ٞع حُِٔطخص حإلىح٣ٍش حُٔٔظوِش أل٣ش ٍهخرش ٤ِٔٓش، ٝ ال ٍهخرش ٝ ٛخ٣ش، ٓٞحء ًخٗض 

حُِٔطش حُٔؼ٤٘ش طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش أٝ ال، ػ٠ِ أٓخّ إٔ حُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش ال طؼي 

. رٔؼخرش ٓؼ٤خٍ أٝ ػخَٓ كؼخٍ ُو٤خّ ىٍؿش حالٓظوال٤ُش

: ٝ طظـ٠ِ هَحثٖ حٓظوال٤ُش ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُظخ٤ُش

 :ِٓ إٌبح١خ اٌؼؼ٠ٛخ -أ 

طظـٔي ٓؼخ٤٣َ حالٓظوال٤ُش حُؼ٣ٞ٠ش ٌُٜٙ ح٤ُٜجش ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔظخَٛ ٝ ًُي هٜي 

ٟٔخٕ ك٤خىٛخ أػ٘خء ٓٔخٍٓش ٜٓخٜٓخ ؿ٤َ إٔ ٌٛٙ حالٓظوال٤ُش حُؼ٣ٞ٠ش طزو٠ ٓليٝىس، كـخُزخ ٓخ 

. طٜطيّ رٔـٔٞػش ٖٓ حُو٤ٞى حُٔلَٟٝش ػ٤ِٜخ

٣ٝليى ط٤ٌِ٘ش ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ٝ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝ ٤ًل٤خص ٤َٓ 

، ٝ طظٌٕٞ 2006 ٗٞكٔزَ 22 حُٔئٍم ك٢ 413-06أؿِٜطٜخ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 

: ح٤ُٜجش ٖٓ حألؿِٜس ح٥ط٤ش

 :ِدٍظ ا١ٌمظخ ٚاٌزم١١ُ* 

( 06)٣ظٌٕٞ ٓـِْ ح٤ُوظش ٝ حُظو٤٤ْ ٖٓ ٍث٤ْ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ٌُٔخكلش حُلٔخى ٝ ٓظش 

أػ٠خء، ٣ظْ حهظ٤خٍْٛ ٖٓ ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص ح٤٘١ُٞش حُٔٔظوِش حُظ٢ طٔؼَ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ، 

 :ٝحُٔؼَٝكش رِ٘حٛظٜخ ٝ ًلخءطٜخ، ٝ ٣زي١ حُٔـِْ ٍأ٣ٚ ك٤ٔخ ٢ِ٣

رَٗخٓؾ ػَٔ ح٤ُٜجش ٝ ١َٝٗ ٝ ٤ًل٤خص ططز٤وٚ، ٓٔخٛٔش ًَ هطخع ك٢ ٗ٘خ١ ٝ ٌٓخكلش 

حُلٔخى، طوخ٣ٍَ ٝ آٍحء ٝ ط٤ٛٞخص ح٤ُٜجش، حُٔٔخثَ حُظ٢ ٣ؼَٟٜخ ػ٤ِٚ ٍث٤ْ ح٤ُٜجش 

٤ِٓٝح٤ٗظٜخ، حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ حُٔٞؿٚ ا٠ُ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ح١ٌُ ٣ؼيٙ ٍث٤ْ ح٤ُٜجش، ٝ طل٣َٞ 

حُِٔلخص حُظ٢ طظ٠ٖٔ ٝهخثغ ربٌٓخٜٗخ إٔ طٌَ٘ ٓوخُلش ؿِحث٤ش ا٠ُ ٣َُٝ حُؼيٍ، كخكع حألهظخّ، 

.  ٝ حُل٤ِٜش ح٣ُٞ٘ٔش ٤ُِٜجش

 أَٜٗ رطِذ ٖٓ ٍث٤ٔٚ رٜلش ػخى٣ش، ٝ ٣ٌٔ٘ٚ (03)٣ٝـظٔغ حُٔـِْ َٓس ًَ ػالػش 

. أ٠٣خ حالؿظٔخع رٜلش ؿ٤َ ػخى٣ش رطِذ ٖٓ ٗلْ حُـٜش
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  :ِذ٠ش٠خ اٌٛلب٠خ ٚ اٌزحغ١ظ* 

 : ط٠طِغ رـِٔش ٖٓ حُٜٔخّ ٜٓ٘خ

اهظَحف رَٗخٓؾ ػَٔ ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ طوي٣ْ طٞؿ٤ٜخص طوٚ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ا٠ُ 

ًَ ٗوٚ أٝ ٤ٛجش ػ٤ٓٞٔش أٝ هخٛش رخهظَحف طيحر٤َ ال ٤ٓٔخ ًحص حُطخرغ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٝ 

حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى، ٝ ٓٔخػيس حُوطخػخص حُٔؼ٤٘ش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُوخٛش ك٢ اػيحى 

هٞحػي أهاله٤خص حُٜٔ٘ش ٝ اػيحى رَٗخٓؾ ٣ٔٔق رظٞػ٤ش ٝ طل٤ْٔ حُٔٞح٤٘١ٖ رخ٥ػخٍ ح٠ُخٍس 

حُ٘خؿٔش ػٖ حُلٔخى، ؿٔغ ٝ ًَِٓس ٝحٓظـالٍ ًَ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٔخْٛ ك٢ حٌُ٘ق 

ػٖ ػٞحَٓ حُلٔخى ٝ حُٞهخ٣ش ٓ٘ٚ، حُزلغ ك٢ حُظ٣َ٘غ ٝ حُظ٘ظ٤ٔخص ٝ حإلؿَحءحص ٝ حُٔٔخٍٓخص 

حإلىح٣ٍش ػٖ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ط٘ـغ ػ٠ِ ٓٔخٍٓخص حُلٔخى هٜي اُحُظٜخ، حُظو٤٤ْ حُي١ٍٝ ُألىٝحص 

حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظيحر٤َ حإلىح٣ٍش ك٢ ٓـخٍ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى، هٜي طلي٣ي ٓيٟ كؼخ٤ُظٜخ، ٝ حُزلغ 

.  ػ٠ِ ًَ ٗ٘خ١ ٝ طو٤٤ْ ُألػٔخٍ حُٔزخَٗس ك٢ ٓـخٍ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى

  :ِذ٠ش٠خ اٌزحب١ًٌ ٚ اٌزحم١مبد* 

 طٌِق ٓي٣َ٣ش حُظلخ٤َُ ٝ رخُو٤خّ رٔخ 413-06 ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ١13زوخ ُِٔخىس 

٢ِ٣ :

طِو٢ حُظ٣َٜلخص رخُٔٔظٌِخص حُوخٛش رؤػٞحٕ حُيُٝش رٜلش ى٣ٍٝش، ىٍحٓش ٝ حٓظـالٍ 

حُٔؼِٞٓخص حُٞحٍىس ك٢ حُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص حُٞحٍىس ك٢ حُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص ٝ حَُٜٔ ػ٠ِ 

كلظٜخ ٝ ؿٔغ حألىُش ٝ حُظل١َ ك٢ حُٞهخثغ حُوخٛش رخُلٔخى رخالٓظؼخٗش رخ٤ُٜجخص حُٔوظٜش، 

ٟٔخٕ ط٤ٔ٘ن ٝ ٓظخرؼش حُ٘٘خ١خص ٝحألػٔخٍ حُٔزخَٗس ٤ٓيح٤ٗخ ػ٠ِ أٓخّ حُظوخ٣ٍَ حُي٣ٍٝش   ٝ 

حُٔ٘ظٔش ٝ حُٔيػٔش ربكٜخث٤خص ٝ طلخ٤َُ طظؼِن رٔـخٍ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ حُظ٢ 

.  طَى ا٤ُٜخ ٖٓ حُوطخػخص ٝ حُٔظيه٤ِٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘

 : ِٓ إٌبح١خ اٌٛظ١ف١خ -ة 

طظ٤ِٔ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ٌُٔخكلش حُلٔخى رظ٘ٞع ٝظخثلٜخ ٓخ ٣ِ٣ي ٖٓ حٓظوال٤ُش ح٤ُٜجش ػ٠ِ 

. حُٜؼ٤ي٣ٖ حالهظٜخى١ ٝ حُٔخ٢ُ
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 :ٚظبئف ا١ٌٙئخ االعزشبس٠خ -

طٌِق ٌٛٙ ح٤ُٜجش رٔـٔٞػش ٖٓ حُٜٔخّ ًحص ١خرغ حٓظ٘خ١ٍ، ك٤غ طوّٞ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش 

ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى رظـ٤ٔي ٓزخىة ىُٝش حُوخٕٗٞ، ًٔخ طؼٌْ حُِ٘حٛش ٝ حُ٘لخك٤ش ٝ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ 

ط٤٤َٔ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش، ًٔخ طؼَٔ ػ٠ِ طوي٣ْ طٞؿ٤ٜخص طوٚ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌَُ ٗوٚ 

أٝ ٤ٛجش ػ٤ٓٞٔش أٝ هخٛش، ٝ طوظَف اٟخكش ٌُُي طيحر٤َ هخٛش ٜٓ٘خ ًحص ١خرغ ط٣َ٘ؼ٢  

ٝط٘ظ٢ٔ٤ ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى، ٝ طوّٞ رخُظؼخٕٝ ٓغ حُوطخػخص حُٔؼ٤٘ش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُوخٛش 

إلػيحى هٞحػي أهاله٤خص حُٜٔ٘ش، ٝ رخإلٟخكش ٌُٜح كبٜٗخ طٌِق ربػيحى رَحٓؾ طٔٔق رظٞػ٤ش ٝ 

طل٤ٖٔ حُٔٞح٤٘١ٖ رخ٥ػخٍ ح٠ُخٍس حُ٘خؿٔش ػٖ حُلٔخى
1
.  

 :ٚظبئف ا١ٌٙئخ اٌشلبث١خ -

اٟخكش ا٠ُ حهظٜخٛخص ح٤ُٜجش حالٓظ٘خ٣ٍش، ك٢ٜ طظٔظغ رٞظخثق ٝ ٜٓخّ ٍهخر٤ش ك٤غ 

طٌِق رـٔغ ٝ ًَِٓس ٝ حٓظـالٍ ًَ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٔخْٛ ك٢ حٌُ٘ق ػٖ أػٔخٍ 

حُلٔخى ٝ حُٞهخ٣ش ٓ٘ٚ، ال٤ٓٔخ حُزلغ ك٢ حُظ٣َ٘غ ٝ حُظ٘ظ٤ْ ٝ حُٔٔخٍٓخص حإلىح٣ٍش ػٖ ػٞحَٓ 

 .حُلٔخى ٖٓ أؿَ اُحُظٜخ

ًٔخ طوّٞ رخُظو٤٤ْ حُي١ٍٝ ُألىٝحص حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حإلؿَحءحص حإلىح٣ٍش حَُح٤ٓش ا٠ُ حُٞهخ٣ش 

. ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ٝ حُ٘ظَ ك٢ ٓيٟ كؼخ٤ُظٜخ

 .ٚػغ ا١ٌٙئخ ٌٕظبِٙب اٌذاخٍٟ - ج

طؼي ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ٌُٔخكلش حُلٔخى ٗظخٜٓخ حُيحه٢ِ ح١ٌُ ٣َ٘٘ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش 

رٔٞؿذ َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٝ طٜخىم ػ٤ِٚ
2
. 

طظـ٠ِ حٓظوال٤ُش ح٤ُٜجش ك٢ ك٣َظٜخ الهظ٤خٍ ٓـٔٞع حُوٞحػي حُظ٢ ٖٓ هالُٜخ طوٍَ ٤ًل٤ش 

ط٘ظ٤ٜٔخ ٝ ٤َٓٛخ ٝ ىٕٝ أ٣ش ٓ٘خًٍش ٓغ حُـٜخص حألهَٟ، ك٤غ طٌٕٞ ح٤ُٜجش ٝكيٛخ ٛخكزش 

حالهظٜخٙ ك٢ ٖٓ ٗظخٜٓخ حُيحه٢ِ ٝ حُٜٔخىهش ػ٤ِٚ رؼيٛخ، ٝ ٓخ ػ٠ِ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش اال 

َٗ٘ٙ رٔٞؿذ َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ
3

 .، رـٞ حُ٘ظَ ػٔخ ٣لظ٣ٞٚ ٖٓ هٞحػي ٝ أكٌخّ

                                                           
 .01-06 من القانون رقم 20 ادلادة 1
 .413-06 من ادلرسوم الرئاسي رقم 19ادلادة  - 2
 .ناحية شيخ، مرجع سابق - 3
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 :اٌزّزغ ثبٌشخظ١خ اٌّؼ٠ٕٛخ - د

٣ؼظَف حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٤ُٜجش ٌٓخكلش حُلٔخى رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝ حالٓظوالٍ 

حُٔخ٢ُ، ح١ٌُ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ُٜخ أ٤ِٛظٜخ ك٢ حُظوخ٢ٟ ٝ حُظؼخهي، اال إٔ حالػظَحف رخُ٘و٤ٜش 

حُٔؼ٣ٞ٘ش ٤ُِٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ال ٣ؼي أَٓ كخْٓ ُٔؼَكش حٓظوال٤ُش 

 .ح٤ُٜجش

اال إٔ طٔظؼٜخ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٣ٞ٘ش ُٚ ػيس ٗظخثؾ ٛخٓش، طظٔؼَ ك٢ طٔظؼٜخ رٌٓش ٓخ٤ُش 

ٓٔظوِش اٟخكش ا٠ُ كُٜٜٞخ ػ٠ِ أ٤ِٛش ك٢ حُظوخ٢ٟ ٝ ٓؼ٠٘ ًُي اػطخء حُلن َُث٤ْ ٤ٛجش 

ٌٓخكلش حُلٔخى ك٢ طٔؼ٤َ ح٤ُٜجش ُيٟ حُِٔطخص ٝ ح٤ُٜجخص حُو٠خث٤ش ٝ ك٢ ًَ أػٔخٍ حُل٤خس 

. حُٔي٤ٗش

 .رم١١ذ االعزمال١ٌخ: االعزثٕبء: ثبٌثب

إ حالٓظوال٤ُش حُظ٢ طظٔظغ رٜخ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٓخ ٢ٛ اال 

. حٓظوال٤ُش ٤ٌِٗش ٝ ٗٔز٤ش طظـ٠ِ ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ حُؼ١ٞ٠ ٝ حُٞظ٤ل٢

 

 : رم١١ذ اعزمال١ٌخ ا١ٌٙئخ ِٓ إٌبح١خ اٌؼؼ٠ٛخ1-

 ػ٠ِ إٔ 413-06 ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ (05) ٣٘ٚ حَُٔ٘ع ٖٓ هالٍ حُٔخىس حُوخٓٔش -

 . أػ٠خء ٣ظْ طؼ٤٤ْٜ٘ رٔٞؿذ َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ(06)ح٤ُٜجش طظٌَ٘ ٖٓ ٍث٤ْ ٝٓظش 

ٓخ ٣ل٤ي طَحؿغ حَُٔ٘ع ػٖ ٓزيأ ًخٕ هي أهَٙ ٤ُِٜجش ٝ ٖٓ ٗؤٗٚ اػزخص حٓظوال٤ُظٜخ، ٝ ٛٞ 

حػظٔخىٙ ك٢ طؼ٤٤ٖ أػ٠خء ح٤ُٜجخص ح٠ُخرطش ُِوطخػخص حألهَٟ ػ٠ِ حُظؼيى ك٢ حُـٜخص ٝ 

حُٜٔخُق حُظ٢ ربٌٓخٜٗخ حهظ٤خٍ ٝ حهظ٘خء حأل١َحف حُؼ٠ٞس ك٢ ح٤ُٜجش
1

. 

ٝ رٔخ إٔ ِٓطش حُظؼ٤٤ٖ هي ٟٝؼض ر٤ٖ ٣ي١ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، كٌٜح ٣ؼ٢٘ إٔ ح٤ُٜجش 

 .طخرؼش ُٜخ ٝ ٛٞ ٓخ ٣ؼي ى٤ُال ػ٠ِ طو٤٤ي حالٓظوال٤ُش حُظ٢ طلظخؿٜخ

ًٔخ طِٝى ح٤ُٜجش رؤٓخٗش ػخٓش طٟٞغ طلض ِٓطش أ٤ٖٓ ػخّ ٣ؼ٤ٖ رٔٞؿذ َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ، ٓخ 

٣ؼ٢٘ إٔ ًَ أػ٠خء ح٤ُٜجش ٝ كظ٠ ٍث٤ٜٔخ ٣ظْ طؼ٤٤ْٜ٘ ٖٓ هزَ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ 

. طو٤٤ي حٓظوال٤ُش ح٤ُٜجش
                                                           

 . ناجية شيخ، مرجع سابق1
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 :رم١١ذ اعزمال١ٌخ ا١ٌٙئخ ِٓ إٌبح١خ اٌٛظ١ف١خ- 2

ًٔخ أَٗٗخ ٓخروخ كبٕ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، طٔظخُ رخُىٝحؿ٤ش 

ؿ٤َ إٔ طؼيى ٝظخثلٜخ ٝ حهظٜخٛخطٜخ ُْ . حُٞظخثق ٜٓ٘خ ًح حُطخرغ حالٓظ٘خ١ٍ ٝ ٜٓ٘خ حَُهخر٢

٠٣ٖٔ ُٜخ حالٓظوال٤ُش حُٔطِوش، كَؿْ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ حٓظوال٤ُش ح٤ُٜجش ٓخ٤ُخ، اال إٔ ط٣َٞٔ ح٤ُٜجش 

ٖٓ هزَ حُيُٝش ػٖ ٣َ١ن حإلػخٗخص حُظ٢ طويّ ٤ُِٜجش ٢ٛ ٓخ ٣لي ٖٓ حٓظوال٤ُظٜخ حُٔخ٤ُش، ٝ ٖٓ 

ػْ ك٢ٜ كظٔخ طٔخٍّ ٍهخرظٜخ ػ٠ِ ح٤ُٜجش ٝ ٛٞ ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ ػيّ حٓظوال٤ُظٜخ، ك٤غ طو٠غ 

َُهخرش ٓخ٤ُش ٣ٔخٍٜٓخ َٓحهذ ٓخ٢ُ ٣ؼ٤٘ٚ ح٣َُُٞ حٌُِٔق رخُٔخ٤ُش، ٝ ٖٓ ٛ٘خ ٣ظَٜ ؿ٤ِخ طزؼ٤ش 

 .ح٤ُٜجش ٓخ٤ُخ ُِِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش

 

 .اٌزضاِبد اٌّٛظف اٌؼِّٟٛ فٟ ظً لبْٔٛ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد ٚ ِىبفحزٗ: ساثؼب

هٜي حالٍطوخء رخإلىحٍس حُؼخٓش ٝ طل٤ٖٔ ِٓٞى حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ، ٣لَٝ هخٕٗٞ 

حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ػ٠ِ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ٓـٔٞػش ٖٓ حالُظِحٓخص ىٍءح ٌَُ 

حُ٘زٜخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طِلوٚ، ٝ حُظ٢ طظٔؼَ أٓخٓخ ك٢ ٝحؿذ حُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص ح١ٌُ ٣ؼي 

١زوخ ًُ٘ٔٞؽ ٓليى ح٤ُٜـش، ًٔخ أُِٓٚ ربهزخٍ حُِٔطش حَُثخ٤ٓش ك٢ كخٍ ٝهٞػٚ ك٢ طؼخٍٝ 

حُٜٔخُق، ٤ُْ ٌٛح كلٔذ رَ ٣لَٝ ػ٤ِٚ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ حكظَحّ 

. حُٔزخىة حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ اؿَحءحص ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

 .ٚاخت اٌّٛظف اٌؼِّٟٛ فٟ اٌزظش٠ح ثبٌّّزٍىبد: 1

ٗٚ حَُٔ٘ع رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ حُظيحر٤َ 

حُٞهخث٤ش ك٢ حُوطخع حُؼخّ ٓئًيح ػ٠ِ ٟٔخٕ حُ٘لخك٤ش ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُ٘ئٕٝ حُؼ٤ٓٞٔش 

ٝ ٕٛٞ ِٗحٛش حألٗوخٙ حٌُِٔل٤ٖ رويٓش ػ٤ٓٞٔش، ٣ِظِّ هخٛش حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ 

.رخُظ٣َٜق رٔٔظٌِخطٚ
1
 

 

 

                                                           
، 2009 فايزة ميمونٌن موارد خليفة، السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف مواجهة ظاىرة الفساد، رللة االجتهاد القضائي، العدد اخلامس، سبتمرب 1

 .231ص 
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االٌزضاَ ثئخجبس اٌغٍطخ اٌغ١ٍّخ فٟ حبٌخ ٚخٛد اٌّٛظف فٟ ٚػؼ١خ رؼبسع : أ

 .اٌّظبٌح

٣ِظِّ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ اًح طؼخٍٟض ٜٓخُلٚ حُوخٛش ٓغ حُِٜٔلش حُؼخٓش، ٝ ًخٕ 

ٖٓ ٗؤٕ ًُي حُظؼخٍٝ إٔ ٣ئػَ ػ٠ِ ٓٔخٍٓش ٜٓخٓٚ رٌَ٘ ػخّ، إٔ ٣وزَ حُِٔطش حَُثخ٤ٓش 

. رٞؿٞى ًُي حُظؼخٍٝ

٣ٝوظ٢٠ طؼخٍٝ حُٜٔخُق إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ أٗ٘طش أهَٟ أٝ ػَٔ ٝظ٤ل٢ 

آهَ أٝ حٓظؼٔخٍحص أٝ ٓ٘خ٣ٍغ أٝ ٓٞؿٞىحص أٝ ٛزخص طِظو٢ ٓغ حُ٘٘خ١ حُؼ٢ٓٞٔ ح١ٌُ ٣ِحُٝٚ، 

ًؤٕ ٣ٔظِي ٗو٤ٜخ أٝ رٞحٓطش ؿ٤َٙ أٝ ُٝؿٚ أٝ أكي أر٘خثٚ، ٓئٓٔش هخٛش ط٢٘٘ ك٢ ٗلْ 

حُٔـخٍ ح١ٌُ ط٢٘٘ ك٤ٚ حُٔئٓٔش أٝ حُِٜٔلش حُظ٢ ٣ؼَٔ ُٜخ أٝ ٓؼ٤٘ش ر٘لْ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ 

٣ؼَٔ ُٜخُلٚ أٝ ٖٓ أؿِٚ
1

 .

ٝ ك٢ كخُش اهالٍ حُٔٞظق رٞحؿذ حإلهزخٍ ح١ٌُ كَٟٚ ػ٤ِٚ حَُٔ٘ع ٣ؼخهذ رخُلزْ 

.  ىؽ200.000 ىؽ ا٠ُ 50.000أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش ٖٓ  (06)ٖٓ ٓظش 

 

 .احزشاَ اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب إخشاءاد إثشاَ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: ة

ًٍِ حَُٔ٘ع ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔزخىة حُٞحؿذ حكظَحٜٓخ ٝ َٓحػخطٜخ ك٢ حُظؼخهي، 

ك٤غ طوّٞ اؿَحءحص ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ػ٠ِ ػالع ٓزخىة ك٤غ أًي ػ٠ِ ٍَٟٝس حُظو٤ي 

. رٜخ ك٢ ٓـخٍ ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ًُي ٟٔخٗخ ُِ٘لخك٤ش ٝ حُِ٘حٛش ك٢ ارَحٜٓخ

ًٔخ حٓظليع ٓزيأ ال ٣وَ أ٤ٔٛش ػٖ حُٔزخىة حألهَٟ، ٝ ٛٞ ٍَٟٝس اىٍحؽ حُظ٣َٜق 

  .رخُِ٘حٛش ػ٘ي ارَحّ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

ك٤غ ٣٘ٚ هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى، ػ٠ِ أٗٚ ٣ـذ حكظَحّ حإلؿَحءحص حُٔظؼِوش ربرَحّ 

 حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى     ٝ 01-06 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 09حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش كٔذ حُٔخىس 

ٌٓخكلظٚ ٝ إٔ طئْٓ حإلؿَحءحص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ػ٠ِ هٞحػي 

حُ٘لخك٤ش ٝ حُِ٘حٛش ٝ حُٔ٘خكٔش ح٣َُ٘لش ٝ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ ٟٓٞٞػ٤ش ك٢ حهظ٤خٍ حُٔظؼخهي ٓغ 

                                                           
 .143 أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، جرائم الفساد، ادلال و األعمال، جرائم التزوير، مرجع سابق،    ص 1
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ِجذأ حش٠خ إٌّبفغخ، ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌّزٕبفغ١ٓ، ِجذأ : ٝ ٌٛٙ حُٔزخىة ٢ٛ. حإلىحٍس

. اٌشفبف١خ فٟ اإلخشاءاد

 ِٟٔدٍظ اٌّحبعجخ: اٌفشع اٌثب. 

ٓؼ٤خ ٖٓ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ طيػ٤ْ آ٤ُخص حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، هخّ ربٗ٘خء 

ٓـِْ حُٔلخٓزش ًُٝي ُٔ٘غ حُٔٔخٍٓخص حُلخٓيس ٝٓؼخهزش ًَ حُٔظ٤١ٍٖٞ ك٢ ارَحّ ٛلوخص 

ٓ٘زٞٛش، ٝطؼظزَ حَُهخرش حُلؼخُش أكي ح٤ُ٥خص حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ٗـخف ح٤ُٔخٓخص حإلٛالك٤ش، حُظ٢ 

ريٜٝٗخ ال ٣ٌٖٔ حُلي ٖٓ طلخهْ ٌٛٙ حُـَحثْ، ٝ ُظلؼ٤َ ىٍٝ حَُهخرش ك٢ ٓـخٍ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُـَحثْ 

 ٝه٠خث٢ اىح١ٍ رخهظٜخٙ طظٔظغ ٓئٓٔش حُٔلخٓزش ٝ حُلي ٜٓ٘خ أٗ٘ؤ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٓـِْ

 ٝحُل٤خى ُِٟٔٞٞػ٤ش ٟٔخٗخ ح١ٍَٝ٠ُ ا٤ُٚ، ٣ٝظٔظغ رخالٓظوالٍ حًُِٔٞش حُٜٔٔش ٓٔخٍٓش ك٢

أػٔخُٚ ك٢ ٝحُلؼخ٤ُش
1

 .

 .ع١بعخ ِدٍظ اٌّحبعجخ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ خشائُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: أٚالــ 

طؼظٔي ٤ٓخٓش ٓـِْ حُٔلخٓزش ك٢ حُٞهخ٣ش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ػ٠ِ حُ٘لخك٤ش 

ك٢ حَُهخرش، ٝ حُظ٢ طٜيف أٓخٓخ ُِظلون ٖٓ حالٓظؼٔخٍ حَُ٘ػ٢ ٝ ح٤ُِْٔ ُألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش، 

ًٔخ إٔ حَُهخرش حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ـ٣َٜخ ٓـِْ حُٔلخٓزش طؼي ٖٓ هز٤َ حَُهخرش حُالكوش ػ٠ِ حُ٘لوخص 

حُؼخٓش، ٝ ال طوَ أ٤ٔٛش ػٖ ٍهخرش رخه٢ ح٤ُٜجخص رَ طؼي أػالٛخ ىٍؿش ٝ أىهٜخ اؿَحء
2

 .

 ٝحَُٔحكن حإله٤ٔ٤ِش ٝحُـٔخػخص حُيُٝش ألٓٞحٍ حُزؼي٣ش َُِهخرش حُؼ٤ِخ حُٔئٓٔش ٣ٝؼظزَ

 ٣ظَٞٛ حُظ٢ حُ٘ظخثؾ هالٍ ٖٓ حُٔلخٓزش ٓـِْ ٣ٔخٍٜٓخ حَُهخرش حُظ٢ ٌٛٙ حُؼ٤ٓٞٔش، ٝطٜيف

 .حُؼ٤ٓٞٔش ٝحألٓٞحٍ حُٔخى٣ش ٝحُٞٓخثَ حُٜخٍّ ُِٔٞحٍى ٝ حُلؼخٍ حالٓظؼٔخٍ ط٘ـ٤غ ا٤ُٜخ، ا٠ُ

ٝ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٣ٌٖٔ طؼ٣َق حَُهخرش ػ٠ِ أٜٗخ اكيٟ ٝظخثق حإلىحٍس ٝ ٓلٍٞ 

حالٍطٌخُ ح١ٌُ طٔظ٘ي ػ٤ِٚ حإلىحٍس ُِظؤًي ٖٓ إٔ حألىحء ٣ظْ ٝكن حألٛيحف حُٔوططش ٝ حُوٞح٤ٖٗ 

ٝ حألٗظٔش حُٟٔٞٞػش، كخَُهخرش اًح ٢ٛ ه٤خّ ٝ طٜل٤ق اىػخء حَُٔإ٤ٖٓٝ رـَٝ حُظؤًي ٖٓ 

. إٔ أٛيحف حُٔ٘٘ؤس ٝ حُوط٢ حُٟٔٞٞػش ُزِٞؿٜخ هي طْ طلو٤وٜخ
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أٓخ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ كال ٗـي ك٤ٚ طؼ٣َلخ َُِهخرش حُٔخ٤ُش، ؿ٤َ إٔ حُزؼٞ ٣ؼَكٜخ ػ٠ِ 

أٜٗخ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣َحى رٜخ طلو٤ن حألٛيحف كٔذ حُوٞحػي ٝ حُٔؼخ٤٣َ، حٓظ٘خى ا٠ُ هِل٤خص 

. ٓظ٘ٞػش ٤ٓخ٤ٓش ٝ حهظٜخى٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش، طظليى رٔوظ٠خٛخ أٛيحف حَُهخرش

ٝ ٜٓٔخ حهظِلض حُظؼ٣َلخص ر٘ؤٕ ٓلّٜٞ حَُهخرش، كبٗ٘خ ٗوٍٞ أٜٗخ ًٞظ٤لش ٣ٔخٍٜٓخ 

. ٓـِْ حُٔلخٓزش ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طٌلَ حالٓظؼٔخٍ حُلٖٔ ُألٓٞحٍ حُؼخٓش

ٝ حَُهخرش حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ٓـِْ حُٔلخٓزش ػ٠ِ حُ٘لوخص حُؼخٓش ٢ٛ ٍهخرش رؼي٣ش 

أٝ الكوش ًٔخ أَٗٗخ ٓخروخ، ٝ ًآ٤ُش ُِٞهخ٣ش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ك٢ٜ طظٔؼَ ك٢ طيهَ 

. حُـٜخص حُٔوظٜش هخٗٞٗخ رخَُٔحؿؼش ٝ حَُٔحهزش ُِؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش حٓظ٘خى ُِٞػخثن حُٔؼزظش ك٢ ًُي

 .اخزظبطبد ِدٍظ اٌّحبعجخ اٌشلبث١خ: ثب١ٔب

ُوي هٍٞ ُٚ حُوخٕٗٞ ًَ حُٜالك٤خص ُِو٤خّ رٜٔخٓٚ ك٢ ٓـخٍ حُظل٣َخص ٝ حُٔؼخ٣٘خص 

حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حُظَٞٛ ا٠ُ ح٤َُٔ حُلٖٔ ٝحالٓظـالٍ حألٓؼَ ُِٔٞحٍى حُؼخٓش رٔخ ٣لون حُلؼخ٤ُش 

ٝ حَُٗخى
1

 .

٣ظـٔي ٛيف ٓـِْ حُٔلخٓزش ك٢ كٔخ٣ش حألٓٞحٍ حُؼخٓش حُظ٢ طٔظـَ ٝ هخٛش ك٢ ٓـخٍ 

 .حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٖٓ ًَ أٌٗخٍ حُظالػذ حُظ٢ هي طظؼَٝ ُٜخ

ٝ رٌٜٙ حُٜلش كبٕ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٣يهن ك٢ ١َٝٗ حٓظؼٔخٍ ح٤ُٜجخص ٝ حُٔٞحٍى ٝ 

حُٞٓخثَ حُٔخى٣ش ٝ حألٓٞحٍ حُؼخٓش حُظ٢ طيهَ ك٢ حهظٜخٛٚ، ٝ ٣و٤ْ ط٤٤َٔٛخ، ٝ ٣ظؤًي ٖٓ 

ٓطخروش ػ٤ِٔخص ٌٛٙ ح٤ُٜجخص حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخٓز٤ش ُِوٞح٤ٖٗ ٝ حُظ٘ظ٤ٔخص حُٔؼٍٔٞ رٜخ
2
.  

 20 ٖٓ حُٔخىس 03ٝ رٌُي طٜيف حَُهخرش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ٓـِْ حُٔلخٓزش كٔذ حُلوَس 

 : حُٔظؼِن رٔـِْ حُٔلخٓزش ٖٓ هالٍ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ظَٞٛ ا٤ُٜخ ا20٠ُ-95ٖٓ حألَٓ ٍهْ 

 . ط٘ـ٤غ حالٓظؼٔخٍ حُلؼخٍ ٝ حُٜخٍّ ُِٔٞحٍى ٝ حُٞٓخثَ حُٔخى٣ش ٝ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش-

.  طَه٤ش اؿزخ٣ٍش طوي٣ْ حُلٔخرخص ٝ طط٣َٞ ٗلخك٤ش ط٤٤َٔ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش-

ٝ ُظلؼ٤َ ىٍٝٙ حُزخٍُ كوي هُٞٚ حُوخٕٗٞ حهظٜخٛخص اىح٣ٍش ٝ أهَٟ ه٠خث٤ش ك٢ 

ٓٔخٍٓظٚ ُٜٔخٓٚ، ٝ ٓ٘لٚ حالٓظوال٤ُش ك٤غ أٗٚ ؿ٤َ هخٟغ أل١ ؿٜش ٟٓٞ ًٞٗٚ ٟٓٞٞع 

                                                           
 .153 إبراىيم بن داود، مرجع سابق، ص1
 .95/20 من األمر رقم 02 ادلادة 2
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طلض حُِٔطش حُؼ٤ِخ َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٝ ر٘خء ػ٠ِ ًُي كبٕ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٣ظٔظغ 

. رخهظٜخٙ اىح١ٍ ٝ ه٠خث٢ ك٢ ٓٔخٍٓش حُٜٔخّ حًُِٔٞش ا٤ُٚ

 :ٝ ُٔٔخٍٓش حهظٜخٛٚ حَُهخر٢ ٣طزن أٗٞحع حَُهخرش حُظخ٤ُش

 . سلبثخ ِب١ٌخ ِحبعج١خ -1

ٝ ٢ٛ حُظ٢ طٔظٜيف حُٔلخكظش ػ٠ِ حإل٣َحىحص ٝ حُٔٞؿٞىحص حُظ٢ طظلون ٖٓ هالٍ 

حُظيه٤ن ك٢ كٔخرخص ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُظؤًي ٖٓ ٓالٓش حألٍهخّ ٝ حُز٤خٗخص حُٞحٍىس ك٢ 

. ح٤ُِٔح٤ٗش    ٝ حُلٔخرخص حُوظخ٤ٓش ُِٔئٓٔخص

ٝ ٢ٛ طؼَٔ أٓخٓخ ػ٠ِ ىػْ حُٔٔخءُش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُٜ٘ٞٝ رٜخ، ٝ طوظ٢٠ ٌٛٙ حُٜٔٔش 

إٔ ٣ظؤًي حُٔـِْ ٖٓ إٔ ًَ ٗوٚ ٌِٓق رخُظؼخَٓ ٓغ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش ٣ؼَٔ ٝكوخ ُألٗظٔش 

حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخٓز٤ش حُٔوٍَس، ٝ ٣ٌٕٞ ًُي ػٖ ٣َ١ن كلٚ حُٔ٘يحص حُٔخ٢ُ ٝ طو٤٤ٜٔخ       ٝ 

اريحء حَُأ١ روٜٞٙ حُز٤خٗخص حُٔخ٤ُش، ٝ ٍهخرش حألٗظٔش حُٔخ٤ُش ٝ حُٔؼخٓالص، ٝ حُظؤًي ٖٓ 

. ٓيٟ ٓطخروظٜخ ُِوٞح٤ٖٗ ٝ حُِٞحثق حُٔخ٣ٍش

 

 . اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ اٌمب١ٔٛٔخ -2

ٝ طظٔؼَ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔؼخٓالص ٝ حُظَٜكخص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُـٜش حُوخٟؼش َُِهخرش ٝ 

هخٛش حَُهخرش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حإل٣َحىحص حُؼخٓش رـ٤ٔغ َٓحكِٜخ، ٝ حَُهخرش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حإلٗلخم 

رٌَ هطٞحطٜخ حرظيحء ٖٓ ٍر٢ حُ٘لوش ٝ ط٤ٜ٘لٜخ ٝ حألَٓ رخَُٜف، ٝ حُيكغ حُلؼ٢ِ، اٟخكش 

َُِهخرش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حإلهَحٝ ٝ ًٌح ً٘ق ٝ طلي٣ي حُٔوخُلخص حُٔخ٤ُش ٝ حُوَحٍحص حُٜخىٍس 

ر٘ؤٜٗخ  ٝ ٓيٟ حطلخهٜخ ٓغ ٜٗٞٙ حُوخٕٗٞ
1

 .

 

 : اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ األداء3-

٣ٜيف ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حَُهخرش ا٠ُ حُٔٔخٛٔش ك٢ طط٣َٞ ٝ ٣ُخىس كؼخ٤ُش حُلٔخد ػ٠ِ ح٤ُٜجخص 

. حُوخٟؼش َُِهخرش

                                                           
 . عبد العايل حاحة، أمال يعيش دتام، مرجع سابق1
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ًٔخ ٣وّٞ ٓـِْ حُٔلخٓزش رَٔحهزش ٗٞػ٤ش ط٤٤َٔ ح٤ُٜجخص ٝ حُٜٔخُق حُؼ٤ٓٞٔش 

حُوخٟؼش َُهخرظٚ، ًٔخ ٣و٤ْ رٌٜٙ حُٜلش ١َٝٗ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ ح٤ُٜجخص ٝ حُٜٔخُق ٝ حُٔٞحٍى ٝ 

حُٞٓخثَ حُٔخى٣ش ٝ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ط٤٤َٔٛخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلؼخ٤ُش ٝ حُ٘ـخػش ٝ حالهظٜخى ٝ 

.حَُؿٞع ا٠ُ حُٜٔخّ ٝ حألٛيحف ٝ حُٞٓخثَ حُٔٔظؼِٔش
1
 

ك٢ٜ طوّٞ رَهخرش حُظٞك٤َ ٝ حٌُلخءس ٝ حُلؼخ٤ُش حُظ٢ طٞهظٜخ أؿِٜس حُلٌٞٓش ك٢ حٓظويحّ 

ٓٞحٍىٛخ حُٔخ٤ُش ٝ حإلىح٣ٍش ٝ حُز٣َ٘ش ػ٘ي حُو٤خّ رٜٔخٜٓخ ٝ ًٌُي حَُهخرش ػ٠ِ ًلخءس ٝ كؼخ٤ُش 

حُوٞحػي ٝ حُ٘ظْ حُٔظؼِوش ربىحٍس حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ٝ حإلىح٣ٍش ٝ حُز٣َ٘ش ك٢ حُيُٝش، هٜي حُظؤًي 

.ٖٓ ىهظٜخ ٝ ًلخءطٜخ
2
 

اٟخكش ٌُُي كبٕ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٣وّٞ رخُظؤًي ٖٓ ٓيٟ طٞحكَ ١َٝٗ ٓ٘ق ٝ حٓظؼٔخٍ 

حإلػخٗخص ٝ حُٔٔخػيحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٓ٘لظٜخ حُيُٝش ٝ حُـٔخػخص حإله٤ٔ٤ِش ٝ حَُٔحكن حُؼ٤ٓٞٔش 

.حُوخٟؼش َُهخرظٚ
3
 

 .سلبثخ ِدٍظ اٌّحبعجخ فٟ ِدبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ: ثبٌثب

إ حَُهخرش حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ٓـِْ حُٔلخٓزش، ٢ٛ ٍهخرش ٓخ٤ُش الكوش رؼي٣ش ألٓٞحٍ 

حُيُٝش، ًٔخ أَٗٗخ ٓخروخ ٝ رخػظزخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش طٌِق ه٣ِ٘ش حُيُٝش ٣ٞ٘ٓخ ٓزخُؾ ٓخ٤ُش 

ٓؼظزَس ٝؿذ كَٝ ٍهخرش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ هٞكخ ٖٓ ٛيٍ ٌٛٙ حألٓٞحٍ ىٕٝ طلو٤ن حألٛيحف 

. حُظ٢ ٓطَص إلٗلخم حألٓٞحٍ حُؼخٓش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ

ٝ ُْ ٣ٌظق حَُٔ٘ع رٔ٘ق ٓـِْ حُٔلخٓزش ٛالك٤خص ٓزخَٗس ك٢ حَُهخرش ػ٠ِ حإل٣َحىحص   ٝ 

حُ٘لوخص، ٝ اٗٔخ ٓ٘لٚ ٛالك٤خص أهَٟ ؿ٤َ ٓزخَٗس طظؼِن ر٠ز٢ ٝ ً٘ق حُٔوخُلخص حُٔخ٤ُش 

. حُظ٢ طَطٌذ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ؿَحثْ حُلٔخى حُٔخ٢ُ ٝ حإلىح١ٍ

 . اٌزفز١ش ٚ اٌزحم١ك ٚ اٌزحشٞ -1

٣لن ُٔـِْ حُٔلخٓزش إٔ ٣طِذ حإل١الع ػ٠ِ ًَ حُٞػخثن حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طَٜٔ 

ٍهخرش حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخٓز٤ش أٝ حُالُٓش ُظو٤٤ْ ط٤٤َٔ حُٜٔخُق أٝ ح٤ُٜجخص حُوخٟؼش 

َُهخرظٚ، ٝ ك٢ ًُي ُٚ إٔ ٣ـ١َ ًَ حُظل٣َخص ح٣ٍَٝ٠ُش ٖٓ أؿَ حإل١الع ػ٠ِ حُٔٔخثَ 
                                                           

 .95/20 من األمر 09/01 ادلادة 1
 .268 إذلام زلمد عبد ادلالك ادلتوكل، مرجع سابق، ص 2
 95/20 من األمر 70/01 ادلادة 3
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حُٔ٘ـِس، ػٖ ٣َ١ن حالطٜخٍ ٓغ اىحٍحص ٝ ٓئٓٔخص حُوطخع حُؼخّ ٝ ٜٓٔخ طٌٖ حُـٜش حُظ٢ 

. طؼخِٓض ٓؼٜخ

ٝ اًح طؼِن حألَٓ رخإل١الع ػ٠ِ ٝػخثن أٝ ٓؼِٞٓخص ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئى١ اك٘خإٛخ ا٠ُ 

حُٔٔخّ رخُيكخع أٝ حالهظٜخى ح٤٤٘١ُٖٞ، ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓـِْ حُٔلخٓزش حطوخً ًَ حإلؿَحءحص 

ح٣ٍَٝ٠ُش ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ حُطخرغ ح١َُٔ حَُٔطز٢ رٌٜٙ حُٞػخثن أٝ حُٔؼِٞٓخص، ٝ ر٘ظخثؾ 

. حُظيه٤وخص أٝ حُظلو٤وخص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ

ٝ ٣لن ُو٠خس ٓـِْ حُٔلخٓزش ك٢ ا١خٍ حُٜٔٔش حُٔٔ٘يس ا٤ُْٜ، كن حُيهٍٞ ا٠ُ ًَ 

حُٔلالص حُظ٢ طِٜ٘ٔخ أٓالى ؿٔخػش ػ٤ٓٞٔش أٝ ٤ٛجش هخٟؼش َُهخرش ٓـِْ حُٔلخٓزش ػ٘يٓخ 

طظطِذ حُظل٣َخص ًُي
1

 .

ًٔخ ٣وّٞ رللٚ ٓـالص ٝ ىكخطَ ٝ ٓٔظ٘يحص ٝ ؿيحٍٝ ٝ ر٤خٗخص حُظل٤َٜ ٝ حَُٜف     

ٝ ً٘ق ٝهخثغ حالهظالّ ٝ حإلٛٔخٍ ٝ كخالص حُلٔخى حُٔخ٤ُش ٝ رلغ رٞحػؼٜخ ٝ أٗظٔش حُؼَٔ 

حُظ٢ أىص ا٠ُ كيٝػٜخ ٝ حهظَحف ٝٓخثَ ػالؿٜخ
2

، ٝ ٣وّٞ رخُظلون ٖٓ ػيّ ٓوخُلش حألؿِٜس 

حإلىح٣ٍش ُِوٞحػي ٝ حإلؿَحءحص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُيٓظٍٞ ٝ حُوٞح٤ٖٗ ٝ حَُٔح٤ْٓ، ٝ ٣ظلون 

ٖٓ ًَ طَٜف هخ١ت ٛخىٍ ػٖ ػٔي أٝ اٛٔخٍ أٝ طو٤َٜ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ َٛف أٝ طزي٣ي 

أٓٞحٍ حُيُٝش 

 أٝ ٤ٟخػٜخ
3

، ًٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حُزلغ ك٢ ٓيٟ ٓالثٔش حُ٘لوش ٝ ٣َ١وش ط٣َٞٔ حُٜلوش ٝ حُزلغ 

ك٢ ٤ٛؾ ارَحّ حُٜلوش حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ طلي٣ي حُلخؿش حُظ٢ ٖٓ أؿِٜخ طْ ارَحّ حُٜلوش حُظلون ٖٓ 

ٓيٟ ط٘ل٤ٌ َٓ٘ٝع حُٜلوش
4

 .

ًٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ َٓحهزش ارَحّ حُٜلوش ٝ ٤ًل٤خص اهظ٤خٍ حُٔظؼخَٓ حُٔظؼخهي، ٝ َٓحهزش 

طل٣ََ ٝ طٞه٤غ حُٜلوش ٝ ًٌح َٓحهزش ط٘ل٤ٌ ٝ اٜٗخء حُٜلوش، رخإلٟخكش ا٠ُ َٓحهزش ط٣َٞٔ 

حُٜلوش ٓطخروش ُِؼ٤ِٔخص حُٜٔخىم ػ٤ِٜخ ٓغ حإل١خٍ ح٤ُِٔح٢ٗ ٝ حُظؤًي ٖٓ ٝؿٞى ٓٞحٍى 

. ط٤ِ٣ٞٔش ُظـط٤ش حُؼ٤ِٔش

                                                           
 . ادلتعلق مبجلس احملاسبة20-95 من األمر رقم 56 ادلادة 1
 .472 بالل أمٌن زين الدين، مرجع سابق، ص 2
 . عبد العايل حاحة، أمال يعيش دتام، مرجع سابق3
 . يهيلة إمنصوران، مرجع سابق، بدون صفحة4
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ٌُُي كبٕ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُٜٔخّ ٣ظؤًي ٖٓ ٓيٟ حكظَحّ هٞحػي حال٠ٗزخ١ ك٢ 

ٓـخٍ ط٤٤َٔ ح٤ُِٔح٤ٗش، ٝ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ٣وظٚ رظل٤َٔ حُٔٔئ٤ُٝش أ١ ٓٔئٍٝ أٝ ػٕٞ ك٢ 

حُٔئٓٔخص أٝ حَُٔحكن أٝ ح٤ُٜجخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٣َطٌذ ٓوخُلش أٝ ػيس ٓوخُلخص ُوٞحػي 

حال٠ٗزخ١
1

 .

ًٔخ ٣ٜظْ حُٔـِْ رخٌُ٘ق ػٖ ؿَحثْ حالهظالّ ٝ طزي٣ي حألٓٞحٍ ٝ حإلٛٔخٍ ٝ حُٔوخُلخص 

حُٔخ٤ُش ٝ حُظلو٤ن ك٤ٜخ ٝ رلغ رٞحػؼٜخ ٝ ىٍحٓش ٗٞحك٢ حُوٍٜٞ ك٢ حُظ٣َ٘غ ٝ ٗظخّ حَُهخرش 

. حُيحه٤ِش حُظ٢ أىص ا٠ُ ٝهٞػٜخ ٝ حهظَحف ٝٓخثَ ُؼالؿٜخ

رٜلش ػخٓش ٣ٌٕٞ ُٔـِْ حُٔلخٓزش حَُهخرش ػٖ حألهطخء ٝ حُٔوخُلخص حُظ٢ طٌَ٘ هَهخ 

٣َٛلخ ُألكٌخّ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش، حُظ٢ ط١َٔ ػ٠ِ حٓظؼٔخٍ ٝ ط٤٤َٔ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش 

.  أٝ حُٞٓخثَ حُٔخى٣ش ٝ حُظ٢ طِلن ٍَٟح رخُو٣ِ٘ش حُؼخٓش

ٝ ٣ٌٖٔ ُِٔـِْ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ إٔ ٣ؼخهذ ػ٠ِ
2

:  

 .هَم حألكٌخّ حُظ٣َ٘ؼ٤ش أٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رظ٘ل٤ٌ حإل٣َحىحص ٝ حُ٘لوخص* 

حٓظؼٔخٍ حالػظٔخىحص أٝ حُٔٔخػيحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طٔ٘لٜخ حُيُٝش ٝ حُـٔخػخص حإله٤ٔ٤ِش     * 

ٝحُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش أٝ حُٔٔ٘ٞكش ر٠ٔخٕ ٜٓ٘خ حألٛيحف ؿ٤َ حألٛيحف حُظ٢ ٓ٘لض ٖٓ أؿِٜخ 

 .َٛحكش

حالُظِحّ رخُ٘لوخص ىٕٝ طٞكَ حُٜلش أٝ حُِٔطش أٝ هَهخ ُِوٞحػي حُٔطزوش ك٢ ٓـخٍ حَُهخرش * 

 .حُوز٤ِش

 .حالُظِحّ رخُ٘لوخص ىٕٝ طٞكَ حالػظٔخىحص أٝ طـخُٝ حُظَه٤ٜخص حُوخٛش رخ٤ُِٔح٤ٗش* 

هْٜ ٗلوش رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ٖٓ أؿَ اهلخء آخ طـخُٝ ٓخ ك٢ حالػظٔخىحص، ٝ آخ طـ٤٤َ * 

 .ُِظو٤ٜٚ حأل٢ِٛ ُالُظِحٓخص أٝ حُوَٝٝ حَُٜٔك٤ش حُٔٔ٘ٞكش ُظلو٤ن ػ٤ِٔخص ٓليىس

 ى ػيّ حكظَحّ حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رٔٔي حُٔلخٓزخص ٝ ٓـالص حُـَ* 

 .ٝحالكظلخظ رخُٞػخثن ٝ حُٔٔظ٘يحص حُؼزٞط٤ش

 .حُظ٤٤َٔ حُول٢ ُألٓٞحٍ أٝ حُو٤ْ أٝ حُٞٓخثَ أٝ حألٓالى حُؼخٓش* 

                                                           
 . ادلتعلق مبجلس احملاسبة95/20 من األمر رقم 87 ادلادة 1
 . ادلتعلق مبجلس احملاسبة95/20 من األمر رقم 88 ادلادة 2
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أػٔخٍ حُظ٤٤َٔ حُظ٢ طظْ روَم هٞحػي ارَحّ ٝ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُظ٢ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ حُٜلوخص * 

 .حُؼ٤ٓٞٔش

ًٔخ ٣وّٞ ٣ُخىس ػ٠ِ ًَ حُٜٔخّ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ رللٚ حُٔـالص ٝ حُٔٔظ٘يحص أٝ حُظوخ٣ٍَ أٝ 

حُٔلخَٟ أٝ حألٍٝحم حُظ٢ ٣َٟ حُٔـِْ أٜٗخ ٣ٍَٟٝش الًظ٘خف حُٔوخُلخص حُٔخ٤ُش أٝ 

. حإلىح٣ٍش، ًٔخ ٣ظِو٠ حُزالؿخص ٝ حٌُ٘خ١ٝ رٞهخثغ حالهظالّ أٝ حالٓظ٤الء

ٝ ًٌح طِو٢ رالؿخص حالهظالّ ٝ حَُٔهش ٝ حُظزي٣ي ٝ حإلطالف ٝ حُلَم ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ 

حُـَحثْ حُظ٢ طٔؼَ حٗظٜخًخ ُألٓٞحٍ ٝ ُِٔٔظٌِخص حُؼخٓش ٖٓ ٍإٓخء حُـٜخص حُوخٟؼ٤ٖ 

  .إلَٗحكٚ ٝ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ر٘ؤٜٗخ كٍٞ ٛيٍٝٛخ ٝ ٓظخرؼش ٓخ طْ روٜٜٞٛخ ٖٓ اؿَحءحص

ٝ ٣لن ُِٔـِْ أ٠٣خ حالٓظؼخٗش روزَحء ٝ ٓوظ٤ٜٖ ألؿَ ىػْ ٜٓخٓٚ ٝ ٓٔخػيطٚ ك٢ 

أٗـخُٚ إ حهظ٠٠ حألَٓ ًُي، كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُٔـِْ ٖٓ طلو٤ن ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ كال ٣ِظِّ حطـخٛٚ 

رخَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ أٝ حُط٣َن ح٢ُِٔٔ، ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ حُطخرغ ح١َُٔ حَُٔطز٢ رٞػخثن أٝ ٓؼِٞٓخص 

. طوٚ ٜٓٔش حَُهخرش ٝ حُظل١َ ػٖ ؿَحثْ حُلٔخى

 

 . اٌزذل١ك ٚ ااٌفحض -2

٣ؼظزَحٕ أِٓٞرخٕ ٖٓ أٓخ٤ُذ حَُهخرش، اً ٣لن ُِٔـِْ إٔ ٣يهن ك٢ أ١ ٓٔظ٘ي أٝ ٓـَ 

أٝ أٍٝحم ٣َٟ كٔذ طوي٣َٙ أٜٗخ الُٓش ُو٤خٓٚ رخَُهخرش ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ١َ 

    .حُظيه٤ن ك٢ ٓوَ ٓـِْ حُٔلخٓزش أٝ ٓوَ ح٤ُٜجش حُوخٟؼش َُِهخرش

ًٔخ ٣وّٞ رخَُهخرش حُالكوش كٍٞ َٗػ٤ش حُلٔخرخص حُوخٛش رخُؼ٤ِٔخص حُٔظؼِوش رؤٓالى 

حُيُٝش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُـٔخػخص حإله٤ٔ٤ِش ٝ ٓطخروظٜخ ٝ ٓٔي ؿَى ػخّ ػٜ٘خ، ًٔخ ٣َحهذ أ١ 

. طو٤َٜ أٝ ػيّ حُظِحّ رؤكٌخّ ٝ ٓزخىة حُٔٞحُٗش حُٔخ٤ُش حُوخ٤ٗٞٗش

ٝ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ٝٓغ حَُٔ٘ع حُوخ٢ٗٞٗ ٖٓ ٜٓخّ ٝ ٛالك٤خص ٓـِْ حُٔلخٓزش كظ٠ 

٣ظ٠٘ٔ ُٚ حُو٤خّ رٜٔٔش حَُهخرش ػ٠ِ أكٖٔ ٝؿٚ رخُظخ٢ُ ٟٔخٕ أًؼَ ُِٔلخكظش ػ٠ِ حألٓٞحٍ 

. حُؼخٓش
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 . إحبٌخ اٌٍّف ػٍٝ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ -3

اًح الكع ٓـِْ حُٔلخٓزش أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ ٍهخرظٚ ٝهخثغ ٣ٌٖٔ ٝٛلٜخ ٝٛلخ ؿِحث٤خ 

٣ََٓ حُِٔق ا٠ُ حُ٘خثذ حُؼخّ حُٔوظٚ اه٤ٔ٤ِخ رـَٝ حُٔظخرؼخص حُو٠خث٤ش، ٝ ٣طِغ ٣َُٝ 

. حُؼيٍ ػ٠ِ ًُي

كبًح أػزض ٓـِْ حُٔلخٓزش أػ٘خء ٍهخرظٚ أٗٚ طْ هزٞ أٝ ك٤خُس ٓزخُؾ رٜلش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش 

ٖٓ هزَ أٗوخٙ ١ز٤ؼ٤٤ٖ أٝ ٓؼ٤٣ٖٞ٘، ٝ طزو٠ ٌٛٙ حُٔزخُؾ ٓٔظلوش ُِيُٝش أٝ حُـٔخػخص 

حإله٤ٔ٤ِش أٝ حَُٔكن حُؼ٢ٓٞٔ، ٣طِغ كٍٞح حُِٔطش حُٔوظٜش رٌُي هٜي حٓظَؿخع حُٔزخُؾ 

حُٔٔظلوش رٌَ حُطَم حُوخ٤ٗٞٗش
1

 .

ٝاًح الكع ٓـِْ حُٔلخٓزش أػ٘خء ٓٔخٍٓش ٍهخرظٚ، ٗوخثٚ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ط١َٔ 

ػ٠ِ ١َٝٗ حٓظؼٔخٍ حُٔخ٤ُش ٝحُٞٓخثَ حُوخٛش رخ٤ُٜجخص حُظ٢ ًخٗض ٓلَ ٍهخرظٚ ٝط٤٤َٔٛخ 

ٝٓلخٓزظٜخ َٝٓحهزظٜخ، ٣طِغ حُِٔطخص حُٔؼ٤٘ش رٔؼخ٣٘خطٚ ٝٓالكظخطٚ ٜٓلٞرش رخُظ٤ٛٞخص 

حُظ٢ ٣ؼظوي أٗٚ ٖٓ ٝحؿزٚ طوي٣ٜٔخ
2

، ًٔخ إٔ حُٔظخرؼخص ٝحُـَحٓخص حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ ٓـِْ 

حُٔلخٓزش ال طظؼخٍٝ ٓغ ططز٤ن حُؼوٞرخص حُـِحث٤ش ٝحُظؼ٠٣ٞخص حُٔي٤ٗش
3

 .

ٝ ٣وّٞ ٓـِْ حُٔلخٓزش ربٗؼخٍ حألٗوخٙ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝ حُِٔطش حُظ٢ ٣ظزؼٜٞٗخ رٌٜح 

حإلٍٓخٍ، كبًح ػخ٣ٖ ٓـِْ حُٔلخٓزش أػ٘خء طلو٤وخطٚ كخالص أٝ ٝهخثغ أٝ ٓوخُلخص طِلن ٍَٟح 

رخُو٣ِ٘ش حُؼ٤ٓٞٔش أٝ رؤٓٞحٍ ح٤ُٜجخص ٝ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حُوخٟؼش َُهخرظٚ كبٗٚ ٣ظوٌ 

.حإلؿَحءحص حُالُٓش
4
 

ٝ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٍهخرش ٓـِْ حُٔلخٓزش طؼي ٍهخرش ٝهخث٤ش حٓظ٘خ٣ٍش رخُيٍؿش حألٍٝ   ٝ 

ه٠خث٤ش ك٢ ٗلْ حُٞهض ٣ؼَٔ ٖٓ أؿَ حُظو٤َِ ٖٓ حُظـخُٝحص ٝ حُٔٔخٍٓخص حُالهخ٤ٗٞٗش ك٢ 

. ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ طزي٣ي حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش

ٝ هي ً٘ق ٓـِْ حُٔلخٓزش ػٖ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٜلوخص حُٔ٘زٞٛش، ٝ ً٘ق كـْ 

حُظـخُٝحص ك٢ ػيس ٤ٛجخص ُِيُٝش، كل٢ طو٣ََ ٍٝى ٖٓ ٓـِْ حُٔلخٓزش ً٘ق ػيس طـخُٝحص 

                                                           

 1  ادلتعلق مبجلس احملاسبة95/20 من األمر رقم 25ادلادة 
 . ادلتعلق مبجلس احملاسبة95/20 من األمر رقم 26 ادلادة 2
 . ادلتعلق مبجلس احملاسبة95/20 من األمر رقم 27 ادلادة 3
 . ادلتعلق مبجلس احملاسبة95/20 من االمر رقم 28 ادلادة 4
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 ٝ ٓ٘ش 2001ٝ هَٝهخص ك٢ ط٤٤َٔ حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ ح٢٘١ُٞ ك٢ حُلظَس حُٔٔظيس ر٤ٖ ٓ٘ش 

2005  .

 .رمذ٠ش سلبثخ ِدٍظ اٌّحبعجخ: ساثؼب -

حٓظ٘خىح ا٠ُ ػَٝ أْٛ حهظٜخٛخص ٓـِْ حُٔلخٓزش ٝ ىٍٝٙ ك٢ حَُهخرش ػ٠ِ حألٓٞحٍ 

 حُؼخٓش، ًآ٤ُش ُِٞهخ٣ش ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُٔٔخٍٓخص حُلخٓيس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، 

 

ُلٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝ ١َم حإلٗلخم ػٖ ٣َ١ن اطزخع أِٓٞد ٍهخر٢ ؿي١ ٝ كؼخٍ، ٌُٖ 

ىٍٝٙ ُْ ٣َٜ ا٠ُ حألٛيحف حَُٔؿٞس ٝ ُْ ٣َه٠ ا٠ُ حُٔٔظٟٞ حُٔطِٞد ٝ ٌٛح ٍحؿغ ا٠ُ 

ػٞحثن    ٝ ػٞحَٓ طلي ٖٓ كؼخ٤ُش أىحثٚ، ٝ أٜٛٔخ ػيّ طٔظؼٚ رخالٓظوال٤ُش ػٖ ٓـِْ حُِٔطش 

. حُظ٘ل٣ٌ٤ش

ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حَُٔ٘ع ٣ؼظزَ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٓئٓٔش طظٔظغ رخالٓظوالٍ 

ح١ٍَٝ٠ُ ٟٔخٗخ ُِٟٔٞٞػ٤ش ٝ حُل٤خى ٝ حُلؼخ٤ُش ك٢ أػٔخُٚ، اال إٔ طزؼ٤ظٚ ُِِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش 

ٝ ػيّ حٓظوال٤ُظٚ ٣ؼظزَ ػخثوخ أٓخّ أىحء ٜٓخٓٚ رِ٘حٛش ٝ ٗلخك٤ش ٝ ك٤خى ٝ ٣ئػَ ػ٠ِ كؼخ٤ُش 

ٍهخرظٚ ك٢ ٓٞحؿٜش حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش
1

 .

كبًح ًخٕ حألٓخّ ح١ٌُ طظلن ػ٤ِٚ ؿ٤ٔغ حالطـخٛخص ٝ حُٔ٘ظٔخص ٝ ح١ٌُ أهٌص رٚ 

ٓؼظْ ىٍٝ حُؼخُْ ًٔزيأ ػخّ، ٛٞ ػيّ طزؼ٤ش أؿِٜس حَُهخرش حُٔخ٤ُش ُِِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝ ٓخ ٣ظزؼٜخ 

ٖٓ ؿٜخص اىح٣ٍش هخٟؼش َُهخرظٜخ، ٝ ًُي رٜيف كٔخ٣ش ٌٛٙ حألؿِٜس ٖٓ حُو٠ٞع ُظؤػ٤َحص     

ٝ طيهَ حُـٜخص حُوخٟؼش َُهخرظٜخ ك٢ ٗئٕٝ ٌٛٙ حألؿِٜس رخٍُٜٞس حُظ٢ ٣زؼيٛخ ػٖ طلو٤ن 

حُٜيف حألٓخ٢ٓ ك٢ ه٤خٜٓخ رٞظ٤لظٜخ حَُهخر٤ش
2

 .

كوي كَٛض حُٔ٘ظٔخص حُي٤ُٝش ك٢ ؿ٤ٔغ ٝػخثوٜخ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي إٔ كؼخ٤ُش ٓـِْ 

حُٔلخٓزش ك٢ أ١ ىُٝش ٛٞ ه٤خٓٚ ريٍٝ حَُهخرش رٜيم ٝ ٟٓٞٞػ٤ش ال طظلون اال اًح طٞحكَ ٌُٜٙ 

حألؿِٜس حُل٣َش حٌُخك٤ش ك٢ حُو٤خّ رٌٜٙ حُٜٔخّ ٖٓ ىٕٝ طؤػ٤َ أٝ طٞؿ٤ٚ هخٍؿ٢ رؤ١ ٌَٗ ٖٓ 

حألٌٗخٍ ٖٓ حُـٜخص حُوخٟؼش َُهخرظٜخ، ٢ٛٝ ال طٌٕٞ ًٌُي اال اًح ًخٗض ٓٔظوِش ػٖ حُِٔطش 
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حُظ٘ل٣ٌ٤ش رخػظزخٍ إٔ ًُي أَٓ ١ٍَٟٝ ألىحء حُؼَٔ حَُهخر٢ ٝ ٛيه٤ش ٗظخثـٚ، ٝ حإلٓظوال٤ُش 

حُظ٢ ط٠ٖٔ كؼخ٤ُش ٝ ٗـخػش ىٍٝ حَُٔحهزش ػ٠ِ حألٓٞحٍ حُؼخٓش، الري إٔ طظـٔي ك٢ حٓظوالٍ 

. ػ١ٞ٠ ٝ ٝظ٤ل٢

 :ِٚٓ ِظب٘ش رم١١ذ اعزمال١ٌخ ِدٍظ اٌّحبعجخ -

ٛٞ ػيّ ٝؿٞى أىٝحص ٝآ٤ُخص كؼخُش ُِلي ٖٓ ظخَٛس حُظو٤َٜ ٝ حُظٜخٕٝ ٝ حالٗلَحكخص 

حُٔخ٤ُش ٖٓ هزَ حإلىحٍس حُؼخٓش، ٝ أه٠ٜ ٓخ ٣ٌِٔٚ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٛٞ اٛيحٍ ؿَحٓخص ٓخ٤ُش 

ال طظـخُٝ حألؿَ ح١ٌُ ٣ظوخٟخٙ حُؼٕٞ حُٔٔئٍٝ ػٖ حُٔوخُلش ػ٘ي طخ٣ٍن حٍطٌخد حُٔوخُلش
1
. 

ًٌُي ػيّ ٝؿٞى طؼ٣َق ُِٔوخُلش حُٔخ٤ُش، رَ طَى حألَٓ ًِٚ ُِلوٚ ٝ حُو٠خء، ٝ حهظَٜ ىٍٝ 

حَُٔ٘ع ػ٠ِ حإلٗخٍس ُزؼٞ حُٔوخُلخص كو٢
2
. 

ًٔخ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ ٝظ٤لش حَُهخرش ال ؿ٠٘ ػٜ٘خ، ك٢ٜ ٣ٍَٟٝش ُِظؤًي ٖٓ إٔ 

حُوٞح٤ٖٗ ٝ حُ٘ظْ ططزن ططز٤وخ ٤ِٓٔخ، ٝ إٔ حُوَحٍحص حُٔظوٌس ط٘لٌ رٌَ٘ ٓ٘خٓذ، ٝ ػ٤ِٚ كٜٔخّ 

حَُٔحهزش حُٔلٌٔش حألىحء ال ٣٘زـ٢ رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ إٔ طؼَهَ ٤َٓ حألؿِٜس حُوخٟؼش 

َُِٔحهزش
3

، ٌُُي ٝ كظ٠ طٌٕٞ ك٢ حُـِحثَ آ٤ُش ٍهخر٤ش كؼخُش، الري إٔ طظٌٖٔ ٓوظِق ٗظْ 

حَُٔحهزش ك٤ٜخ ٖٓ حالٟطالع رٌخَٓ ٜٓخٜٓخ، ٝ إٔ طظٔظغ رخٓظوال٤ُش ٝحٓؼش اُحء حألؿِٜس 

حُوخٟؼـش َُِٔحهزش ٝ ُظيػ٤ْ ىٍٝ ٓـِْ حُٔلخٓزـش الري ٖٓ ط٘ـ٤غ حٓظوال٤ُظـٚ ٟٔخٗخ 

. ُِٟٔٞٞػ٤ش ٝ حُل٤خى ٝ حُ٘لخك٤ش ٝ حُلؼخ٤ُش ك٢ أػٔخُٚ

ٝ حُٔالكع إٔ ٓوظِق حَُٔحكَ حُظ٢ ػٜيٛخ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٌٓ٘ طؤ٤ٓٔٚ ا٠ُ ؿخ٣ش 

٣ٞٓ٘خ ٌٛح، ٝ رٍَٔٝ حَُٔحكَ حُٔظؼخهزش حُظ٢ ػَكٜخ ططٍٞٙ ُْ ٣ٌٖ حَُٔ٘ع ػ٠ِ ٗلْ حُيٍؿش 

 أٓخ ك٢ ظَ هخٕٗٞ ٓ٘ش 1980ٖٓ حالٓظوَحٍ، كوي ٓ٘لٚ ٛالك٤خص ه٠خث٤ش ك٢ ظَ هخٕٗٞ ٓ٘ش 

 أهَ حٓظوال٤ُظٚ ٝ ٌُٖ ؿَىٙ ٖٓ حهظٜخٛخطٚ حُو٠خث٤ش ٝ رٜيٍٝ حألَٓ ح١ٌُ ٛيٍ 1990

، أهَ َٛحكش رؤٕ ٓـِْ حُٔلخٓزش ٛٞ ٤ٛجش ًحص حهظٜخٙ ه٠خث٢ ٝ اىح١ٍ 1995ٓ٘ش 

. طظٔظغ رخالٓظوال٤ُش
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ًٔخ إٔ حَُٔ٘ع كخٍٝ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝظ٤لش حُٔـِْ َُِهخرش حُٔخ٤ُش ٓٔخ٣َس طِي حُظلٞالص 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حالهظٜخى٣ش ٌُٖ حَُٔ٘ع كَٙ ػ٠ِ ٢ٔٗ ٝحكي ٖٓ حَُهخرش ٝ ٢ٛ حَُهخرش حُٔخ٤ُش 

حُالكوش أ١ حَُهخرش رؼي حَُٜف، ٝ اُوخء ٌٛٙ حَُهخرش ػ٠ِ ٓٔئ٤ُٝش حُطَف ٓلَ حُٔٔئ٤ُٝش، 

ًٔخ أٜٗخ ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ا٠ُ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ حُٔظٔزذ ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طلٍٞ ٖٓ ىٕٝ اػخىس 

حٍطٌخد حُٔوخُلخص
1
. 

اال إٔ أ٤ٔٛش حَُهخرش حُٔخ٤ُش حُٔٔزوش طؼي أَٓح ٣ٍَٟٝخ ٖٓ أؿَ اىحٍس حألٓٞحٍ حُؼخٓش 

اىحٍس ٤ِٓٔش
2

، ًؤِٓٞد ٍهخر٢ ٝهخث٢، ُٔخ ُٜخ ٖٓ كخثيس ًز٤َس ٌُٜٞٗخ هخىٍس ػ٠ِ ٓ٘غ حُٔوخُلش 

. أٝ ح٠ٍَُ هزَ ٝهٞػٚ أ١ هزَ اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝ حٓظلخىس حُ٘خٛز٤ٖ ٖٓ أٓٞحٍ حُيُٝش

ٗوِٚ ك٢ هظخّ ٌٛح حُلَٜ إٔ ٓٞحؿٜش حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش طظطِذ 

ٓ٘ظٞٓش هخ٤ٗٞٗش ٓظٌخِٓش ٖٓ حإلؿَحءحص ٝ ٛٞ ٓخ ٓؼ٠ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ا٠ُ هِوٚ ٖٓ هالٍ 

اٛيحٍٙ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ، ٝ ٖٓ هالٍ حُوٞحػي ٝ حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش 

.  رٔظخرؼظٜخ ٝ حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ر٘ؤٜٗخ

كوي هٚ حَُٔ٘ع حُـِحث٢ ٌٛٙ حُـَحثْ رؤكٌخّ ٝ اؿَحءحص هخ٤ٗٞٗش ٓظ٤ِٔس ريءح ٖٓ 

طل٣َي حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ا٠ُ َٓكِش حُظلو٤ن ٝٛٞال ا٠ُ َٓكِش حُٔلخًٔش، ك٤غ ٌٖٓ 

حُـٜخص حُو٠خث٤ش ٝ حُِٔطخص حُٔوظٜش رؤٓخ٤ُذ طل١َ ؿي٣يس طٌٖٔ ٟزخ١ ح١َُ٘ش حُو٠خث٤ش 

ٖٓ ً٘ق ٌٛٙ حُـَحثْ، اٟخكش ا٠ُ حألَٓ رظـ٤ٔي ٝ كـِ حُؼخثيحص ٝ حألٓٞحٍ حُـ٤َ َٓ٘ٝػش 

.  حُ٘خطـش ػٖ حٍطٌخد ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ًُي ًبؿَحء طللظ٢

ًٔخ ىػخ ٠ٍَُٝس طؼ٣ِِ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ حُلؼ٢ِ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٖٓ هالٍ طؼوذ ٌٛٙ 

حُـَحثْ ٝ َٓطٌز٤ٜخ ٝ ٜٓخىٍس أٓٞحُْٜ ىحهَ حُزالى ٝ هخٍؿٜخ هخٛش ٝ إٔ حُـِحثَ طؼي ٖٓ 

حُيٍٝ حُٔزخهش ا٠ُ ٟٝغ آ٤ُخص حطلخه٤ش ُٔلخٍرش ٌٛٙ حُـَحثْ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ طٌلَ حُٞهخ٣ش 

ٖٓ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٌٓخكلظٜخ ٝ كٖٔ ط٘ل٤ٌ حالُظِحٓخص حُظ٢ طلَٟٜخ حالطلخه٤خص 

. ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُيحه٢ِ
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ٝ ُْ طوظَٜ ٓٞحؿٜش ٌٛٙ حُـَحثْ ػ٠ِ حُـخٗذ حإلؿَحث٢ ٝكيٙ رَ طٔظي ا٠ُ حُـخٗذ 

حُٞهخث٢، ك٤غ حٓظليع ٌٛح حُوخٕٗٞ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ هٜي ط٘ل٤ٌ 

حإلٓظَحط٤ـ٤ش ح٤٘١ُٞش ٌُٔخكلش حُلٔخى، اال إٔ هٍٜٞ ح٤ُٜجش ك٢ حُو٤خّ رخُٜٔخّ حًُِٔٞش ُٜخ ٍحؿغ 

ا٠ُ ػيّ طٔظغ ح٤ُٜجش رخالٓظوال٤ُش حٌُخك٤ش حُظ٢ طٌٜٔ٘خ ٖٓ ٓٔخٍٓش ٜٓخٜٓخ حَُهخر٤ش رٔ٘ؤٟ ػٖ 

حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، كٜ٘خى ط٘خه٠خص ِٓلٞظش ٣ٌٖٔ إٔ ِٜٗٔٔخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش، 

كخَُٔ٘ع رٜيى طؤ٤١َٙ حُوخ٢ٗٞٗ ٤ُِٜجش ًخٕ ٣ؼظَف رخٓظوال٤ُظٜخ ٖٓ ؿٜش، ٝ ٣و٠ؼٜخ ُظزؼ٤ش 

حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ ٤ُْ ٌٛح كلٔذ، كوٍٜٞ ح٤ُٜجش ٍحؿغ ا٠ُ اهٜخء حُطخرغ 

حُو٠خث٢ ُٜٔخٜٓخ ٝ هَحٍحطٜخ ٝ ؿ٤خد طلي٣ي ٛلش ٓؼ٤٘ش ُألػ٠خء ًَ ٌٛٙ حألٓزخد أػَص 

. ِٓزخ ػ٠ِ كؼخ٤ُظٜخ ٝ ٗـخػظٜخ

ٝ ٟٖٔ حُز٘خء حُٔئٓٔخط٢ ك٢ حُـِحثَ ٣ٞؿي ؿٜخُ أػ٠ِ َُِهخرش حُٔخ٤ُش ٣ظٔظغ ٌٗال 

رخالٓظوال٤ُش ٣٘زٚ ٖٓ ك٤غ ط٘ظ٤ٔٚ ٝ ػِٔٚ ح٤ُٜجخص حُو٠خث٤ش، ٌُ٘ٚ ال ٣ِٔي أ١ ِٓطش ُظٞه٤غ 

حُؼوٞرخص ٝ ٛٞ ٓـِْ حُٔلخٓزش حٌُِٔق أٓخٓخ رخَُهخرش حُٔخ٤ُش حُالكوش، كؤه٠ٜ ٓخ ٣ٌِٔٚ ٛٞ 

كَٝ ؿَحٓخص ٓخ٤ُش ًؤه٠ٜ ػوٞرش، ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٌُٔخٗش حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٣لظِٜخ ٌٛح 

حُـٜخُ، رٞٛلٚ ٤ٛجش ػ٤ِخ َُِهخرش حُٔخ٤ُش، كوي كيى ٗطخم حَُهخرش حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ٖٓ 

ك٤غ حُِٖٓ ح١ٌُ طٔخٍّ ك٤ٚ رـؼِٜخ ٍهخرش الكوش، ٝ ٤ُْ ٍهخرش ٓخروش أٝ كظ٠ ٓٞح٣ُش،     ٝ 

كيىص ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع ح١ٌُ طِ٘ٔٚ ٌٛٙ حَُهخرش ك٤غ طٜ٘ذ ػ٠ِ حألٓٞحٍ حُظ٢ طٌظ٢ٔ 

١ز٤ؼش ػ٤ٓٞٔش، اٟخكش ا٠ُ إٔ حَُٔ٘ع حػظزَ ٍهخرش ٓـِْ حُٔلخٓزش ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ أٝؿي ُٚ 

ؿِٔش ٖٓ حُٞٓخثَ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ طـ٤ٔي ٍهخرظٚ رلخػ٤ِش، ًٔخ ٌٓ٘ٚ ُِو٤خّ رٜٔخٓٚ ٖٓ 

. حالٓظوالٍ ح١ٍَٝ٠ُ ٟٔخٗخ ُِٟٔٞٞػ٤ش ٝ حُل٤خى  ٝ حُلؼخ٤ُش ك٢ أػٔخُٚ

اال أٗٚ ٣ؼخد ػ٠ِ ٍهخرش ٌٛح حُٔـِْ إٔ هَحٍحطٚ حإلىح٣ٍش ٤ُٔض ُٜخ أ٣ش ٤ٛـش اُِح٤ٓش،    

ٝ إٔ طو٤٤ْ حُٔـِْ ُظ٤٤َٔ حُٔئٓٔخص ال ٣ظ٠ٖٔ أ١ ػَٔ اُِح٢ٓ، اً ٣زو٠ ًُي ُظوي٣َ 

ٓٔئ٢ُٝ حُٔئٓٔخص حُٔؼ٤٘ش رخَُٔحهزش
1

  .

 

 

                                                           
 . فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة1



  افصب  اثا ش   اعات مكافنة  انر ئث  احممعقة بااصفق ات  امحعمعة

 

 
92 

 

 

 

 

 .اٌشلبثخ : اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 247 ــ 15 ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ 202 ا٠ُ 156هٜٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ حُٔٞحى 

 حُٔظؼِن رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝطل٠٣ٞخص حَُٔكن حُؼخّ 2015 ٓزظٔزَ 16حُٔئٍم ك٢ 

 156ُٟٔٞٞع حَُهخرش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ك٤غ ٗظْ حَُهخرش حُيحه٤ِش رٔٞؿذ حُٔٞحى 

 َُِهخرش حُوز٤ِش حُوخٍؿ٤ش، ٟٝٝغ أكٌخّ 190 ا٠ُ 162 ك٢ ك٤ٖ هٜٚ حُٔٞحى 162ا٠ُ 

 ٖٓ ٛيح 202 ح٠ُ 191ٓ٘ظًَش ُؼ٤ِٔخص حَُهخرش رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ١ز٤ؼظٜخ ك٢ حُٔٞحى  

حُوخٕٗٞ ٝرخَُؿٞع ح٠ُ ٛيٙ حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش رخَُهخرش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٣ظَٜ 

رٔخ ال ٣يع ٓـخال ُِ٘ي إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ أٍحى إٔ ٣لون ػالع أٛيحف أٓخ٤ٓش ٖٓ هالٍ ٓخ 

ؿخء رٚ حُظ٘ظ٤ْ حُـي٣ي طظٔؼَ ك٢ اػخىس ٤ٌِٛش حُِـخٕ حٌُِٔلش رخَُهخرش ٝٓي رؼٞ حُؼـَحص 

 حُٔئٍم 236 ـ 10حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ػَكٜخ حُوخٕٗٞ حُِٔـ٠ حُٜخىٍ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ 

 . حُٔؼيٍ ٝحُٔظ2010ْٔ أًظٞرَ 07ك٢ 

ٝػ٤ِٚ كخٕ حإلٌٗخ٤ُش حُٔطَٝكش ك٢ ٛيح حُزلغ طظٔؼَ ك٢ ىٍحٓش حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُـي٣يس 

 حُٔئٍم ك٢ 247 ـ 15حُٔظؼِوش رخَُهخرش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٜخىٍ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ 

 حُٔظؼِن رظ٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش  2015  ٓزظٔزَ 16

: اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ : اٌفشع األٚي 

162 ح٠ُ 156هٜٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ حُٔٞحى 
1

 ٖٓ حَُّٔٓٞ حُلخ٢ُ ُظ٘ظ٤ْ حَُهخرش 

حُيحهِش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ُٝؼَ أْٛ ٓخ ط٤ِٔ رٚ ٛيح حُوخٕٗٞ ٛٞ اكيحع ُـ٘ش كظق 

حألَٟكش  ٝطو٤٤ْ حُؼَٝٝ ريٍ ٗظخّ حُِـ٘ظ٤ٖ ح١ٌُ ًخٕ ٓؼظٔيح ك٢ ًَ حُوٞح٤ٖٗ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش حُٔخروش حُظ٢ ًخٗض ط٘ٚ ػ٠ِ اكيحع ُـ٘ظ٤ٖ، ًٔخ إٔ حُٔطِغ ػ٠ِ حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش 

حُـي٣يس حُٔوٜٜش َُِهخرش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٣ٔـَ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔالكظخص حُظ٢ 

                                                           
1

.المرجعالسابق.247-15المرسومالرئاسي- 
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٣٘زـ٢ حُظ٘ز٤ٚ ُٜخ ػ٘ي حَُ٘ٝع ك٢ حرَحّ حُٜلوخص ٖٓ ١َف حُٜٔخُق حُٔظؼخهيس حُٔؼ٤٘ش رٚ 

. ٝحُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

 

حُٔالكظش حأل٠ُٝ طظٔؼَ ك٢ حػظٔخى ٗظخّ طؼيى ُـخٕ كظق حألظَكش ٝطو٤٤ْ حُؼَٝٝ ىحُي إٔ .1

 ط٘ٚ ػ٠ِ ٝؿٞد حكيحع ُـ٘ش  ىحثٔش أٝ أًؼَ ٌِٓلش رلظق حألَٟكش ٝطو٤٤ْ 160حُٔخى 

حُؼَٝٝ ٝٛيح ٖٓ أؿَ ٓؼخُـش ظخَٛس طَحًْ حُِٔلخص ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ُـ٘ش طو٤٤ْ حُؼَٝٝ حُظ٢ 

ػَكظٜخ رؼٞ حُٜٔخُق حُٔظؼخهيس أػ٘خء ٣َٓخٕ هخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حُِٔـ٠ ٣ٝظؼِن  حألَٓ 

رخُٜٔخُق حُٔظؼخهيس  ح٣ًَُِٔش حُظ٢ طزَّ ٓجخص حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٣ٞ٘ٓخ، ٖٝٓ ػْ ٣ٔٔق 

حُظ٘ظ٤ْ حُـي٣ي ربكيحع أًؼَ ٖٓ ُـ٘ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس حُٞحكيس ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ 

. حَُٔػش ٝحُلؼخ٤ُش ك٢  ػَٔ حُِـ٘ش 

ؿخء ط٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حُـي٣ي  رؤكٌخّ ؿي٣ي طظؼِن رخُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ُـ٘ش كظق  - 2

حألَٟكش ٝطو٤٤ْ ٖٓ ر٤ٜ٘خ طؼ٤ِن حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُِـ٘ش ػ٠ِ ١َٗ طٞحكَ حٌُلخءس ٝ ٛٞ ٓخ ٜٗض  

 حُظ٢  ؿخء ك٤ٜخ إٔ ُـ٘ش كظق حألظَكش ٝ طو٤٤ْ حُؼَٝٝ طظٌَ٘ ٖٓ 2 /160ػ٤ِٚ حُٔخىس 

ٓٞظل٤ٖ ٓئ٤ِٖٛ ٣وظخٍٕٝ ٌُلخءطْٜ، ٝٛيح ػ٠ِ  هالف حُوخٕٗٞ حُِٔـ٠ حُٜخىٍ رٔٞؿذ 

 ح١ٌُ ًخٕ ٣٘ظ١َ حٌُلخءس ك٢ ػ٣ٞ٠ش ُـ٘ش طو٤٤ْ حُؼَٝٝ ىٕٝ ُـ٘ش 236 ـ 10حَُّٔٓٞ ٍهْ 

كظق حألظَكش، ٖٝٓ ػْ كخٕ حَُٔ٘ع أٍحى ٓؼخُـش رؼٞ حُلخالص حُظ٢ ػزض ك٤ٜخ طؼ٤٤ٖ أػٞحٕ 

. ؿ٤َ ٓئ٤ِٖٛ ُِو٤خّ رخُٜالك٤خص ح١ُٞ٘ٔش رِـ٘ش كظق حألظَكش ٝطو٤٤ْ حُؼَٝٝ

٣ُخىس ػ٠ِ ىُي حٗظ١َ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ُؼ٣ٞ٠ش ٛيٙ حُِـ٘ش طزؼ٤ش حُٔٞظق ُِِٜٔلش 

 حُوخٛش رِـ٘ش كظق حألَٟكش  121حُٔظؼخهيس ٝ حألَٓ ح١ٌُ ُْ ٣ٌٖ ٜٓ٘ٞٛخ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

   حُٔظؼِوش رِـ٘ش طو٤٤ْ حُؼَٝٝ ك٢ حُوخٕٗٞ حُِٔـ٠، ٝرِي ٣ظْ حُو٠خء ػ٠ِ 125ٝ حُٔخىس 

ظخَٛس طؼ٤٤ٖ أػ٠خء ٖٓ هخٍؽ حُٜٔخُق ألٛيحف ال طظؼِن رخُِٜٔلش حُؼخٓش رويٍ ٓخ طَطز٢ 

رزؼٞ ألٛيحف ح٤٠ُوش َُِٔ٘ك٤ٖ ػ٠ِ حُٜٔخُق حُٔظؼخهيس، ٛيٙ حُظخَٛس حُظ٢ ًخٗض طٜ٘يٛخ 

. رؼٞ حُٔئٓٔخص حُوخٟؼش ك٢ ارَحّ ػوٞىٛخ ُوخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

 ـ ٣ظ٘خٍٝ حَُٔ٘ع ك٢ حُظ٘ظ٤ْ حُـي٣ي ُؼَٔ ٤َٓٝ ُـ٘ش كظق حألظَكش ٝطو٤٤ْ حُؼَٝٝ ٝحًظل٠ 3

 162رظ٤ٌِق ٓٔئٍٝ حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس رظ٘ظ٤ٜٔخ رٔٞؿذ ٓوٍَ كٔذ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 
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٣ليى ٓٔئٍٝ حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس رٔٞؿذ ٓوٍَ ط٤ٌِ٘ش ُـ٘ش كظق  ))حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ ٓخ ٢ِ٣ 

حألظَكش ٝطو٤٤ْ حُؼَٝٝ ٝهٞحػي ط٘ظ٤ٜٔخ ٤َٓٝٛخ ٜٝٗخرٜخ ك٢ ا١خٍ حإلؿَحءحص حُوخ٤ٗٞٗش 

ؿ٤َ إٔ حَُٔ٘ع أٍٝى حٓظؼ٘خء ػ٠ِ ٛيٙ حُوخػيس ٓئىحٙ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ ( (ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔؼٍٔٞ رٜخ 

إٔ ٣ظؼخٍٝ حُظ٘ظ٤ْ حُوخ٢ٗٞٗ ُؼَٔ ٤َٓٝ ٛيٙ حُِـ٘ش ح١ٌُ ٣ٜيٍٙ ٓٔئٍٝ حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس 

ٓغ حألكٌخّ حُٔوٍَس روٞس حُوخٕٗٞ ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ ػيّ حٗظَح١ ٜٗخرخ ٓؼ٤٘خ الٗؼوخى حُِـ٘ش ػ٘يٓخ 

 ٝ اػزخص أٗـخٍ حُِـ٘ش ك٢ 2 /162طٔخٍّ ٜٓٔش كظق حألظَكش كٔذ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 

ٓـ٤ِٖ هخ٤ٖٛ ٣َهٜٔٔخ رخَُٜف ٣ٝئَٗ ػ٤ِٜٔخ رخُلَٝف حأل٠ُٝ كٔذ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ 

.  ٖٓ ط٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش3 / 163حُٔخىس 

 ـ ط٤ِٔ هخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش حُـي٣ي رخُظ٘ظ٤ْ حُيه٤ن ُِؼالهش ر٤ٖ ُـ٘ش كظق حألظَكش 4

ٝطو٤٤ْ حُؼَٝٝ ٓغ ٓٔئٍٝ حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس، ك٤غ أػِٖ ػ٠ِ إٔ ٛيٙ حُِـ٘ش ٤ُٔض ٌِٓلش 

ػ٠ِ حإل١الم رٔ٘ق حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، رَ طٔخٍّ ػٔال اىح٣ٍخ ٝ طو٤٘خ طويٓٚ ُِِٜٔلش 

حُٔظؼخهيس حُظ٢  طزو٠ ُٜخ حُٜالك٤ش حٌُخِٓش ك٢ ٓ٘ق حُٜلوش، أٝ حإلػالٕ ػٖ ػيّ حُـيٟٝ، أٝ 

 ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ 161اُـخء  حُٜلوش حُؼ٤ٓٞٔش أٝ اُـخء حُٔ٘ق حُٔئهض، ٝٛيح ر٘ٚ حُٔخىس 

 حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ ٓخ ٢ِ٣ طوّٞ ُـ٘ش كظق حألظَف ٝ طو٤٤ْ حُؼَٝٝ رؼَٔ اىح١ٍ ٝطو٢٘ 247 ـ 15

ػ٠ِ حُِٜٔلش حُظ٢ طوّٞ رٔ٘ق حُٜلوش أٝ حإلػالٕ ػٖ ؿيٟٝ حإلؿَحء أٝ اُـخء حُٔ٘ق حُٔئهض 

. ٝطٜيٍ ك٢ ٛيح حُ٘ؤٕ ٍأ٣خ ٓزٍَح

  اٌشلبثخ اٌخبسخ١خ:اٌفشع اٌثبٟٔ ـ 

 247 ـ 15 ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ 190 ح٠ُ 162هٜٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ حُٔٞحى 

 حُٔظؼِن رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝطل٠٣ٞخص حَُٔكن حُؼخّ َُِهخرش 2015 ٓزظٔزَ 16حُٔئٍم ك٢ 

 ح٠ُ حُظلون ٖٓ ٓطخروش 163حُوخٍؿ٤ش، ك٤غ ٣ٜيف ٛيح حُ٘ٞع ٖٓ حَُهخرش كٔذ حُٔخىس 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ُِظ٣َ٘غ ٝ حُظ٘ظ٤ْ حُٔؼٍٔٞ رٜٔخ ٝحُظلون ٖٓ ٓطخروش حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس 

ُِؼَٔ حُٔزَٓؾ رط٣َوش  ٗظخ٤ٓش ك٤غ ٝ رؼي حال١الع ػ٠ِ حألكٌخّ حُـي٣يس َُِهخرش حُوخٍؿ٤ش 

:  ٓـِ٘خ ٓخ ٢ِ٣ 247 ـ  15ك٢ ٟٞء حَُّٓٞ حَُثخ٢ٓ 

أُـ٠ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ٜٗخث٤خ حُِـخٕ ح٤٘١ُٞش ُِٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٢ٛٝ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش 

ُٜلوخص حألٗـخٍ، ٝحُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ُٜلوخص حُِٞحُّ، ٝحُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ُٜلوخص حُيٍحٓخص 
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ٝحُويٓخص ًٔخ أُـ٠ حُؼَٔ ر٘ظخّ حُِـخٕ حُُٞح٣ٍش ٝٛيح ٖٓ أؿَ حُو٠خء ػ٠ِ ٣ًَِٓش حَُهخرش 

. ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ ؿٜش ٝطول٤ق ٖٓ كيس حُز٤ٞهَح٤١ش حالؿَحءحص ٖٓ ؿٜش أهَٟ 

هْٔ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي حُِـخٕ حٌُِٔلش رخَُهخرش ح٠ُ ه٤ٖٔٔ، ٣ظؼِن حُؤْ حألٍٝ رِـخٕ 

. حُٜلوخص ُِٜٔخُق حُٔظؼخهيس ٝحُؤْ حُؼخ٢ٗ رخُِـ٘ش حُوطخػ٤ش ُِٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش 

:  ٌدبْ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ٌٍّظبٌح اٌّزؼبلذح :أٚال

طظٔؼَ ٛيٙ حُِـخٕ ك٢ حُِـ٘ش حُزِي٣ش ُِٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، حُِـ٘ش ُِٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش 

حُِـ٘ش حُـ٣ٜٞش ُِٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ُـ٘ش حُٜلوخص ُِٔئٓٔش حُؼ٤ٓٞٔش ح٤٘١ُٞش ٝح٤ٌَُٜ ؿ٤َ 

حًَُِٔٔ ُِٔئٓٔش حُؼ٤ٓٞٔش ًحص حُطخرغ حالىح١ٍ، ُـ٘ش حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝحُٔل٤ِش ٝح٤ٌَُٜ 

ؿ٤َ حًَُِٔٔ ُِٔئٓٔش حُؼ٤ٓٞٔش حُٔل٤ِش ًحص حُطخرغ حالىح١ٍ، ٝهي كيى حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ٓـخٍ 

. حهظٜخٙ ًَ ُـ٘ش ٖٓ ٛيٙ حُِـخٕ

:  اٌٍدٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظفمبد اٌؼ١ِّٛخ . ثب١ٔب

طظٔؼَ ٜٓٔش ٛالك٤ش حُِـ٘ش حُوطخػ٤ش حُظ٢ طليع ُيٟ ًَ ىحثَس ُٝح٣ٍش ك٢ ٓـخٍ 

حَُهخرش ىٍحٓش ٓ٘خ٣ٍغ ىكخطَ ح١َُٝ٘ ٝ حُٜلوخص حُظ٢ ٣لٞم ٓزِـٜخ ٤ِٓخٍ ى٣٘خٍ ك٢ ٛلوخص 

حألٗـخٍ ٝ ػالػش ٓخثش ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ك٢ ٛلوخص حُِٞحُّ ٓخثظ٢ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ك٢ ٛلوخص 

حُويٓخص ٝ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ك٢ ٛلوخص حُيٍحٓخص، ٣ُخىس ػ٠ِ ٓ٘خ٣ٍغ ىكخطَ ح١َُٝ٘ ٝٛلوخص 

 ٝىكخطَ ح١َُٝ٘ 12.000.000حألٗـخٍ حُظ٢ طزَٜٓخ حإلىحٍس ح٣ًَُِٔش ٝحُظ٢ ٣لٞم ٓزِـٜخ 

. ىؽ6.000.000ٝحُٜلوخص ٝ حُويٓخص حُظ٢ طزَٜٓخ حإلىحٍس ح٣ًَُِٔش حُظ٢ ٣لٞم ٓزِـٜخ 
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:  سلبثخ اٌٛطب٠خ :اٌفشع اٌثبٌث

 ٖٓ هخٕٗٞ حُٜلوخص حُلخ٢ُ ٝطظٔؼَ ك٢ ٍهخرش طٔخٍٜٓخ 164ٝحُظ٢ ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىس 

حُِٔطش ح٤٘١ُٞش، ٝحُظلون ٖٓ ٓطخروش حُٜلوخص حُظ٢ طزَٜٓخ حُِٜٔلش حُٔظؼخهيس ألٛيحف 

حُلؼخ٤ُش ٝحالهظٜخى، ٝحُظؤًي ًٕٞ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٢ٛ ٟٓٞٞع حُٜلوش طيهَ كؼال ك٢ ح٣طخٍ 

 .ٓزو٤خص حَُٔٓٞٓش ُِوطخعحُزَحٓؾ ٝحأل
1
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هٔ٘خ ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٣ظز٤ٖ ٓوخ١َ ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ هطخع حُٜلوخص  حُؼ٤ٓٞٔش 

ٝهٜٞٛخ ؿ٣َٔش حَُٗٞس رٍٜٞٛخ حُٔوظِلش، ٝحُٔلخرخس ك٢ طوي٣ْ حُؼَٝٝ ٝحُلُٞ رخُٜلوخص 

ٝحُؼوٞى ٝحُِٔح٣يحص ٓخ أُِّ حَُٔ٘ع ػ٠ِ ٍَٟٝس اػخىس حُ٘ظَ ك٢ آ٤ُخص حُٞهخ٣ش ٝحٌُٔخكلش 

ُٟٞغ كي ٌَُ حُٔوخُلخص ٝحُظـخُٝحص ك٢ ٌٛح حُوطخع، ٝٛٞ ٓخ هخّ رٚ كؼال ٖٓ هالٍ 

حُٜٔخىهش ػ٠ِ ٌٛٙ حالطلخه٤ش، ٓخ كَٝ ػ٤ِٚ ٍَٟٝس ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى 

. ٌٝٓخكلظٚ طٔخ٤ٗخ ٓغ ح٤ُٔخٓش حُـي٣يس ك٢ ٌٓخكلش ؿَحثْ حُلٔخى

ًٔخ حط٠ق ُ٘خ ٖٓ ىٍحٓظ٘خ، إٔ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝػ٠ِ ؿَحٍ رخه٢ حُـَحثْ 

طوّٞ ػ٠ِ ٤ًٍٖ٘، حًَُٖ حُٔخى١ ٝحًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘، كؤٓخ ػٖ حًَُٖ حُٔخى١ كال هالف ك٤ٚ اال 

إٔ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ٌٛٙ حُـَحثْ طؼ٤َ رؼٞ حإلٌٗخالص ٜٓ٘خ حُزلغ ػٖ حُوٜي ًؼَٜ٘ ٖٓ 

ػ٘خَٛ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ُِـ٣َٔش، هٜٞٛخ إٔ حُوٜي ٝػَٜ٘ٙ حإلٍحىس ٖٓ حألٍٓٞ حُزخ٤٘١ش 

ٝحُ٘ل٤ٔش حُظ٢ ٣ٜؼذ حٌُ٘ق ػٜ٘خ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ؿَحثْ 

حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٓلظَٝ ٣ٝوّٞ رٔـَى ٓوخُلش حُـخ٢ٗ ُِٜ٘ٞٙ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

. حُظ٢ طلٌْ حُٜلوخص

أٓخ روٜٞٙ حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ٌَُ ؿ٣َٔش ِْٗٔ طو٢ِ حَُٔ٘ع ػٖ حُؼوٞرخص 

حُـ٘خث٤ش ٝحٓظزيحُٜخ ُؼوٞرخص ؿ٘ل٤ش، ٝهي ٗٚ ػ٠ِ ػوٞرظ٢ حُلزْ ٝحُـَحٓش حُٔخ٤ُش ًؼوٞرش 

. أ٤ِٛش رخُ٘ٔزش ُِـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش

ًٔخ ٗالكع، إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي ٗيى ك٢ حُؼوٞرخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طؼي ٖٓ أْٛ 

حُـِحءحص حُٔطزوش ػ٠ِ َٓطٌز٢ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝحُظ٢ طْٔ حُـخ٢ٗ ك٢ ًٓظٚ 

. حُٔخ٤ُش

ٝروٜٞٙ طوخىّ ٌٛٙ حُـَحثْ، كبٕ حَُٔ٘ع ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طـ٤٘لٚ ُـَحثْ حُٜلوخص 

حُؼ٤ٓٞٔش، اال أٗٚ أهَ ػيّ طوخىّ ٌٛٙ حُـَحثْ ػ٘يٓخ ٣ظْ طل٣َٞ ػخثيحطٜخ ا٠ُ حُوخٍؽ ٝطظَٜ 

ؿخ٣ش حَُٔ٘ع ٖٓ ط٣ٌَٔٚ ُألػٌحٍ حُٔؼل٤ش ٝحُٔوللش ُـَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش إٔ ٌٛٙ 

حأله٤َس طٌَ٘ كخكِح َُٔطٌز٢ ٌٛٙ حُـَحثْ ٖٓ أؿَ حُظَحؿغ ػٖ أكؼخُْٜ هزَ كٞحص حالٝحٕ، 

ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ كبٕ أكؼخٍ َٓطٌز٢ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝحُظ٢ طـؼِْٜ ٣ٔظل٤يٕٝ ٖٓ 
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حُظول٤ق ٓؼَ حإلرالؽ ػٖ ًَٗخثْٜ، هي ٓخػي ك٢ ػ٤ِٔخص حُٔظخرؼش ٝحُظل١َ ٌُِ٘ق ػٖ رخه٢ 

. حُٔالرٔخص ٍٝرٔخ أ١َحف ٝؿٜخص أهَٟ ٓٔخٛٔش ك٢ ٌٛٙ حُـَحثْ

ًٔخ ٗيى حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ُـَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش اًح ًخٕ 

حُوخ٢ٟ أٝ ح٠ُخر٢ حُؼ٢ٓٞٔ أٝ ٟخر٢ ح١َُ٘ش ١َكخ ك٤ٜخ ٌٝٛح ًِٚ ٣ؼظزَ ٟٔخٗش أٓخ٤ٓش 

ٌُٔخكلش حُلٔخى ك٢ هطخع حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ًٔخ ٗٚ ػ٠ِ ظَٝف حُظول٤ق ًٌٝح حإلػلخء 

ٖٓ حُؼوٞرخص، اًح ٓخػي حُ٘وٚ ك٢ حٌُ٘ق ػٖ َٓطٌز٢ طِي حُـَحثْ، ٌٝٛح ٖٓ حؿَ ٟٔخٕ 

. حَُٔ٘ع ٗـخف ح٤ُٔخٓش حُؤؼ٤ش حُظ٢ ٍٛيٛخ ٌُٜٙ حُـَحثْ

ًٔخ هٍَ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ػٖ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝط٘ٞع 

حُؼوٞرخص حُٔوٍَس ًـِحء ر٤ٖ حُـَحٓش ٝحُو٤خّ رلِٚ أٝ ؿِوٚ حُٔئهض أٝ حهٜخثٚ أٝ ٓ٘ؼٚ ٖٓ 

. ِٓحُٝش أ١ ٗ٘خ١

ٗـي ٖٓ هالٍ ىٍحٓش آ٤ُخص ٌٓخكلش ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، إٔ حَُٔ٘ع ٗٚ ػ٠ِ 

ؿِٔش ٖٓ ح٤ُ٥خص حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝحُوخ٤ٗٞٗش ٝحإلؿَحءحص حإلىح٣ٍش حَُح٤ٓش ا٠ُ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى 

. ٌٝٓخكلظٚ ٝحُ٘ظَ ا٠ُ ٓيٟ كؼخ٤ُظٜخ

ًٔخ أُِّ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ حُٔٞظل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ ر٠ٍَٝس حُظ٣َٜق رٔٔظٌِخطْٜ كظ٠ 

٣ٌٞٗٞح ػٖ رؼي ػٖ ًَ حُ٘زٜخص ٤ُْٝ ٌٛح كلٔذ رَ هخّ رظ٤ٓٞغ ىحثَس حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ 

٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِْٜ حُظ٣َٜق رٔٔظٌِخطْٜ ك٠ال ػٖ حُٔٞظل٤ٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ُظَ٘ٔ أر٘خءْٛ حُوَٜ أ٠٣خ 

. ًَ ًُي هٜي ٟٔخٕ حُ٘لخك٤ش ٝحُِ٘حٛش ٝكٔخ٣ش حألٓالى حُؼ٤ٓٞٔش

ٟٝغ حَُٔ٘ع حُوخ٢ٗٞٗ آ٤ُش حُؤغ ٝحُؼوخد ُـَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، رل٤غ حكظلع 

رخإلؿَحءحص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش، رٔؼ٠٘ أٗٚ ال ٣ٞؿي هخٕٗٞ اؿَحءحص 

هخٙ  رـَحثْ حُلٔخى، ٌُٖ حٓظليع  حَُٔ٘ع أٓخ٤ُذ ؿي٣يس ُِظل١َ ػٖ ٌٛٙ حُـَحثْ 

ًخُظ٤ِْٔ حَُٔحهذ ٝحُظَٛي حالٌُظ٢َٗٝ، كٌٜٙ حألٓخ٤ُذ طٔٔق رخهظٜخٍ حُٞهض ٝطَٜٔ ػَٔ 

ٟخر٢ ح١َُ٘ش حُو٠خث٤ش ك٢ ً٘ق ٝهٔغ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝحٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حألٓخ٤ُذ 

هي ٣لظْ حُظل٤ْٔ ػ٠ِ ه٤ٜٛٞخص حألكَحى أك٤خٗخ ٖٓ هالٍ ارخكش حُظٜ٘ض ٝاػطخء ح٠ُزط٤ش 

حُو٠خث٤ش ٝح٤ُ٘خرش حُؼخٓش كن حػظَحٝ حٌُٔخُٔخص حُٜخطل٤ش ٝكظ٠ طٔـ٤ِٜخ ك٤ظَٜ ٌٛح حُظ٘خهٞ 
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حُٞحٟق ر٤ٖ ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حإلؿَحءحص ٝكن حُلَى ك٢ حُو٤ٜٛٞش ٓٔخ ٣طَف طٔخإٍ ػٖ ٓيٟ 

. َٗػ٤ش حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حإلؿَحءحص، هخٛش إٔ ك٣َش حَُٔحٓالص طؼي كوخ ٌَٓٓخ ىٓظ٣ٍٞخ

ٌُُي ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي هطخ هطٞس ا٠ُ حألٓخّ ربػخىس ط٘ظ٤ْ حُٜ٘ٞٙ 

حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش رـَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝحُٞظ٤لش حُؼخٓش، اٟخكش ا٠ُ ٓٔخ٣َطٚ ُٔوظِق 

حُظطٍٞحص ك٢ ٓـخٍ هٔغ ٌٝٓخكلش ٌٛٙ حُـَحثْ رٖٔ آ٤ُخص ؿي٣يس ٓٞحء ُِٞهخ٣ش أٝ حٌُٔخكلش 

. ػ٠ِ كي ٓٞحء

ٝكظ٠ ٣ظلون ٗظخّ حٌُٔخكلش ٝحُٞهخ٣ش ٖٓ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٍٗٞى أْٛ 

: حالهظَحكخص حُظ٢ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣

ـ ٍَٟٝس حػظٔخى ٓؼخ٤٣َ ٟٓٞٞػ٤ش ك٢ حهظ٤خٍ حُٔٞظق حُؼ٢ٓٞٔ ػٖ ٣َ١ن حػظٔخى حٌُلخءس 

. ٝحُظؤًي ٖٓ هيٍطٚ ػ٠ِ طلَٔ أػزخء حُٞظ٤لش ىٕٝ طل٤ِ أٝ ٓلخرخس

. ـ اػيحى ٓيٝٗخص طلظ١ٞ هٞحػي ِٓٞى حُٔٞظل٤ٖ

ـ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش طزَّ ٝكوخ ُٔزخىة حُ٘لخك٤ش ٝحُِ٘حٛش ٝحُٔ٘خكٔش ح٣َُ٘لش 

ٝاطخكش حُلَٛش ُِٔظؼٜي٣ٖ ُِطؼٖ ك٢ حهظ٤خٍ حإلىحٍس ًَٝ ٌٛح طيػ٤ٔخ ُِٔزخىة حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ 

هخٕٗٞ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٢ٛٝ حإلػالٕ، حُ٘لخك٤ش حُٔ٘خكٔش ح٣َُ٘لش ٝحُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُٔظؼخ٤ِٖٓ 

. حُٔظؼخهي٣ٖ ٓغ حإلىحٍس

ـ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٍَٟٝس حٓظوال٤ُش أؿِٜس حَُهخرش ػٖ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش كظ٠ طٔظط٤غ حُو٤خّ 

. ريٍٝٛخ ٝطو٣ٞش أٓخ٤ُذ ٍهخرظٜخ ٝ حُللخظ ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ

ٓ٘ق ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ح٠ُٔخٗخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُلؼ٤ِش ٖٓ أؿَ طؤى٣ش 

ٜٓخٜٓخ ر٘لخك٤ش ٝكخػ٤ِش ٝأْٛ ٟٔخٗش ٢ٛ حالٓظوال٤ُش ػٖ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، كٌِٔخ ًخٗض ح٤ُٜجش 

. ٓٔظوِش ٝظ٤ل٤خ ٝػ٣ٞ٠خ ًِٔخ ًخٗض كؼخ٤ُظٜخ أًؼَ

 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر

 والمراجع
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: لبئّخ اٌّشاخغ

أ ـ اٌىزت 

،ىحٍ حُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،حُـِحثَ (ى ١)ـ رؼ٢ِ ٓلٔي حُٜـ٤َ ، حُؼوٞى حإلىح٣ٍش ، 1

،2009 .

ـ رٞٓو٤ؼش كٖٔ، حُٞؿ٤ِ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث٢ حُوخٙ،ؿَحثْ حُلٔخى ـ ؿَحثْ حُٔخٍ ٝحألػٔخٍ 2

 2009ـ ؿَحثْ حُظ٣َِٝ، حُطزؼش حُؼخَٗس ،حُـِء حُؼخ٢ٗ،ىحٍ ٛٞٓش،حُـِحثَ،

ـ رٞٓو٤ؼش كٖٔ،حُٞؿ٤ِ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث٢ حُوخٙ،ؿَحثْ حُلٔخى ـ ؿَحثْ حُٔخٍ ٝحألػٔخٍ 3

. 2014ـ ؿَحثْ حُظ٣َِٝ، حُطزؼش حُوخٓٔش ػَ٘،حُـِء حُؼخ٢ٗ، ىحٍ ٛٞٓش، حُـِحثَ،

 ـ رٞٓو٤ؼش كٖٔ، حُٞؿ٤ِ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث٢ حُؼخّ ، حُطزؼشحُؼخٓ٘ش ،ىحٍ ٛٞٓش ، حُـِحثَ ، 4

2009 .

حُظ٘ظ٤ْ حإلىح١ٍ ٝحُ٘٘خ١ )ـ رٞػ٢ِ ٓؼ٤ي ، ٣َٗو٢ ٣َٖٔٗ، ػٔخٍس ٣َْٓ ،حُوخٕٗٞ حإلىح١ٍ 5

. 2016، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،ىحٍ رِو٤ْ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُـِحثَ،(حإلىح١ٍ

 ـ ر٤ٟٞخف ػٔخٍ،حُٞؿ٤ِ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلىح١ٍ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، ؿٍٔٞ َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، 6 

. 2008حُـِحثَ،

ـ هِل٢ ػزي حَُكٔخٕ،حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ حُٔوخٍٕ ،حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، 7

. 2016ىحٍ رِو٤ْ َُِ٘٘ ، حُـِحثَ ،

 ـ ٍكٔخ٢ٗ ٍٜٓ٘ٞ، حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ُِٔخٍ ٝحألػٔخٍ ، حُـِء حألٍٝ ، ىحٍ حُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝ 8

. 2012حُظ٣ُٞغ ،حُـِحثَ ، 

ـ ٓؼي ػزي حُؼ٣ِِ ،ؿَحثْ حإلػظيحء ػ٠ِ حألٓٞحٍ حُؼخٓش ٝحُوخٛش ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ،ىحٍ 9

. 2006ٛٞٓش ، حُـِحثَ ،
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 ـ ٛيه٢ أٍٗٞ ٓلٔي ، حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش ػ٠ِ حُـَحثْ حإلهظٜخى٣ش ، ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش 10

طؤ٤ِ٤ٛش ٓوخٍٗش ك٢ حُظ٣َ٘ؼخص حألٍى٤ٗش ٝح٣ٍُٞٔش ٝحُِز٘خ٤ٗش ٝح٣َُٜٔش ٝحُل٤َٔٗش ٝ ؿ٤َٛخ، 

. 2009، ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، حألٍىٕ ، (ى١)

 (ى١) ـ ػزي حُِط٤ق أكٔي ، ؿَحثْ حألٓٞحٍ حُؼخٓش ، ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش طؤ٤ِ٤ٛش ططز٤و٤ش ، 11

. 2002،ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش ، َٜٓ ،

 ـ ػ٢ِ ٓلٔي ؿؼلَ ، هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ، حُؤْ حُوخٙ ، حُـَحثْ حُٔوِش رٞحؿزخص حُٞظ٤لش 12

ٝ حُٞحهؼش ػ٠ِ حألٗوخٙ ٝ حألٓٞحٍ ،ٓـي حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، ُز٘خٕ 

،2011 .

 ـ حُؼ٢َٓٝٔ أٍٗٞ ،حُؼ٢َٓٝٔ أٓـي ، ؿَحثْ حألٓٞحٍ حُؼخٓش ٝؿَحثْ حَُٗٞس ، حإلهظالّ 13

، حالٓظ٤الء ، حُظَرق ، حُـيٍ ، حإلَٟحٍ حُؼٔي١ ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، حَُ٘ٔ حٌُٛز٢ ُِطزخػش ، 

. (ى ّ ٕ)َٜٓ ، 

. 2011، حُـِحثَ ، (ى ى ٕ) ـ ُزخى ٗخَٛ ،حألٓخ٢ٓ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلىح١ٍ ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ،14

. 2015، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس َُِ٘٘ ، (ى ١)  ـ ٓلٔي ٢ًُ أرٞ ػٔخٍ ، هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ، 15

ـ ٛالٍ حُؼ٤ي ، حُٞؿ٤ِ ك٢ َٗف هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُٔي٤ٗش ٝ حإلىح٣ٍش ،ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش 16

ٝٓوخٍٗش ٝٓل٤٘ش ٓغ حُٜ٘ٞٙ حُـي٣يس ٝحُ٘ظخّ حُـخٓؼ٢ ٍ ّ ى ، حُـِء حألٍٝ ، ٍٓ٘٘ٞحص 

. ٤ُ2017ـٞٗي، حُـِحثَ ،

. 2010ٛ٘خٕ ٤ٌِٓش ،ؿَحثْ حُلٔخى ، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس ، َٜٓ ،17

ة ـ اٌّزوشاد ٚاٌشعبئً اٌدبِؼ١خ 

 ـ اٌشعبئً اٌدبِؼ١خ 1

ـ ط٤خد ٗخى٣ش ، آ٤ُخص ٓٞحؿٜش حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ، ٍٓخُش ٤َُ٘ ٜٗخىس 1

. 2013حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، ط١ِ٤ ُٝٝ ،
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 ـ كخكخ ػزي حُؼخ٢ُ ، ح٤ُ٥خص حُوخ٤ٗٞٗش ٌُٔخكلش حُلٔخى حإلىح١ٍ ك٢ حُـِحثَ ، ٍٓخُش ٤َُ٘ 2

ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ، ٤ًِش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ،ؿخٓؼش ٓلٔي  ه٠٤َ ، 

. 2013رٌَٔس ،

 ـ ٛخٍٕٝ ٍٗٞس ، ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ ، ىٍحٓش ػ٠ِ ٟٞء اطلخه٤ش حألْٓ 3

حُٔظليس ٌُٔخكلش  حُلٔخى ، ٍٓخُش ٤َُ٘ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ 

. 2017ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ،ط١ِ٤ ُٝٝ ،

 ـ ٗـخٍ ح٣ُِٞس ،حُظٜي١ حُٔئٓٔخط٢ ٝ حُـِحث٢ ُظخَٛس حُلٔخى ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ 4

. 2014،ٍٓخُش ٤َُ٘ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ٝحُؼِّٞ حُـ٘خث٤ش ، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش ،

 ـ رِؼ٢ِٔ ٣ِٝس ، حُٔئٓٔخص حُـِحث٤ش ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ػٖ حُـ٣َٔش حإلهظٜخى٣ش ، ٍٓخُش 5

٤َُ٘ ٜٗخىسحُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، 

. 2014ط١ِ٤ ُٝٝ ،

 ـ اٌّزوشاد 2

ِزوشاد اٌّبخ١غز١ش  

 ـ رـخ١ٝ ر٤َ٘س ، حُيٍٝ حَُهخر٢ ُِـخٕ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِ ، ًٌَٓس 1

٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿ٤ٔظ٤َ ك٢ حإلىحٍس ٝ حُٔخ٤ُش ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ،ؿخٓؼش 

. 2012رَٞٓىحّ ،

 ـ رٌٕٞ ٤ٌِٓش ، حإلهظالّ ك٢ ظَ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ،ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس 2

. 2013حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ، ٤ًِش حُلوٞم ، ؿخٓؼش َٝٛحٕ ،

 ـ رٖ ر٤َ٘ ٤ِٓٝش ، ظخَٛس حُلٔخى حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ 3

حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حإلىح٣ٍش ، ٤ًِش 

. 2013حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، ط١ِ٤ ُٝٝ ،
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 ـ رٖ ٛي٣ن ١ٍِٓ ، ىٍٝ حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش ُِ٘حٛش حُٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ ظَ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش 4

ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ 

. 2013حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش هٜي١ َٓرخف ، ٍٝهِش ،

 ـ رٖ َُٓٝم ػ٘ظَس ،حُلٔخى حإلىح١ٍ ك٢ حإلىحٍس حُـِحث٣َش ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ 5

ك٢ اىحٍس حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ،٤ًِش حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حإلػالّ ، ؿخٓؼش رٖ ٣ٞٓق رٖ هيس ، 

. 2008حُـِحثَ ،

 ـ ر٣َُٞس ٤ِٜٓش ، ٓٞحؿٜش حُٜلوخص حُٔ٘زٞٛش ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ 6

. 2008حُوخٙ ، ٤ًِش حُلوٞم ، ؿخٓؼش ؿ٤ـَ ، 

 ـ ُُٝٝ ٤ُُٝوش ، ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝآ٤ُخص ٌٓخكلظٜخ ك٢ ظَ 7

حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿ٤ٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ،٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ 

. 2012ح٤ُٔخ٤ٓش ؿخٓؼش هٜي١ َٓرخف ، ٍٝهِش ،

 ـ ٓط٤ل٢ ٗخى٣ش ، حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش ُِ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ؿَحثْ حألٓٞحٍ ك٢ حُظ٣َ٘غ 8

حُـِحث١َ،ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ،٤ًِش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، 

. 2008ؿخٓؼش ؿ٤ـَ ،

 ـ ٓؼخى١ كظ٤لش ، حًَُِٔ حُوخ٢ٗٞٗ ٤ُِٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ، ًٌَٓس ٤َُ٘ 9

. 2011ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُألػٔخٍ ؿخٓؼش ػزي حَُكٔخٕ ٤َٓس ، رـخ٣ش ،

 ـ ٟل١ٞ  حُٔٔؼٞى ، حُـَحثْ حُٔظؼِوش رخُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ ، ًٌَٓس 10

٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُألػٔخٍ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش 

. 2014ٓلٔي حُٜي٣ن رٖ ٣ل٠٤ ، ؿ٤ـَ،

 ـ ػؼٔخ٢ٗ كط٤ٔش ،حُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص ًآ٤ُش ٌُٔخكلش حُلٔخى  حإلىح١ٍ ك٢ حُٞظ٤لش 11

حُؼ٤ٓٞٔش ُِيُٝش ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ طلٞالص حُيُٝش ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، 

. 2011ط١ِ٤  ُٝٝ ،
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: ة ـ ِزوشاد اٌّبعزش

 ـ رٖ ؿٞى١ ٓلٔي ،كؼخ٤ُش ط٘ظ٤ْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ ٌٓخكلش حُلٔخى ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس 1

حُٔخٓظَ ك٢ ٓ٘خُػخص حُوخٕٗٞ حُؼ٢ٓٞٔ ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش ٓلٔي ٤ُٖٔ 

. (ى ّ ٕ)، 2ىرخؿ٤ٖ ، ٓط٤ق 

 ـ رٖ ٓوَح٢ٗ كٜي ، أٓخ٤ُذ حُظل١َ ك٢ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس 2

حُٔخٓظَ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ،٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش ٓلٔي ه٠٤َ ، رٌَٔس 

،2016 .

 01ـ 06 ـ هطخف ٓلٔي ، ؿَحثْ حُلٔخى ك٢ ٓـخٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ ٍهْ 3

حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ 

. 2015 ،2ٓ٘خُػخص حُوخٕٗٞ حُؼ٢ٓٞٔ ، ؿخٓؼش ٓط٤ق 

 ـ ٓؼَٔ ٓخ٣ق ، ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ هخٕٗٞ حُلٔخى ، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ 4

. 2014حُوخٕٗٞ حإلىح١ٍ ، ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش ٓلٔي ه٠٤َ رٌَٔس ،

 ـ ٜٓي١ ٍٟخ ، طخٗٞ هخكض ٓخُْ ، ٗظخّ حَُهخرش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش أػ٘خء حإلرَحّ ، 5

ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخٓظَك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُألػٔخٍ ،٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش 

. 2013ػزي حَُكٔخٕ ٤َٓس ، رـخ٣ش ،

:   ج ـ ِزوشاد اٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍمؼبء

ٝ حُـَحثْ حُٔظؼِوش رٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُلٔخى ، ًٌَٓس  حُؼ٤ٓٞٔش حُٜلوخص َٗٝه٢ ،  ٓلظَفـ

.  2008حُظوَؽ ٤َُ٘ اؿخُس حُٔيٍٓش حُؼ٤ِخ ُِو٠خء ،حُيكؼش حُٔخىٓش ػَ٘ ، حُـِحثَ،

 :اٌّمبالد- د 

 ـ ه١َ٠ كِٔس ،حَُهخرش حُو٠خث٤ش ػ٠ِ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ حُـِحثَ ، ٓـِش حُلٌَ ، 1

 . (ى ّ ٕ) ،ؿخٓؼش ٤ِٔٓش ، 13ػيى 
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 ـ ٤ٖ٘ٗ ٛخُق، اػظَحٝ حَُٔحٓالص ٝ اُظوخى حٍُٜٞ ٝطٔـ٤َ حألٛٞحص ك٤وخٕٗٞ 2

 ، ؿخٓؼش ػزي حَُكٔخٕ 02حإلؿَحءحص حُـِحث٣َش ، حُٔـِش حألًخى٤ٔ٣ش ُِزلغ حُوخ٢ٗٞٗ، ػيى 

 . ٤ٓ2011َس، رـخ٣ش ، 

 ـ ٓخ٤ٌُش ٗز٤َ ، ٍَٟٝس حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ر٤ٖ حُيٍٝ ُٔٞحؿٜش ؿَحثْ حُلٔخى ، حُٔـِش 3

 . 2016 ، ؿخٓؼش رـخ٣ش ،01حألًخى٤ٓش ُِزلغ حُوخ٢ٗٞٗ،ػيى 

 ـ ٓلخُز٢ َٓحى ، طـ٣َْ حُٔلخرخس ًآ٤ُش ُلٔخ٣ش حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ 4

، ٤ًِش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ؿخٓؼش 02،حُٔـِش حُ٘وي٣ش ُِوخٕٗٞ ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ػيى

. 2014ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، ط١ِ٤ ُٝٝ،

 ـ ٣ؼ٤ٖ طٔخّ أٓخٍ ،ٍٛٞ حُظـ٣َْ حُـي٣يس حُٔٔظليػش رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ 5

. 2009 ، ؿخٓؼش رٌَٔس ، 05ٌٓخكلظٚ ،ٓـِش حإلؿظٜخى حُو٠خث٢ ،ػيى 

:  ٖ ـ اٌّذاخالد

 حُٔظؼِن ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ 01ـ 06 ـ رٞػِس ٗظ٤َس ، ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ حُوخٕٗٞ ٍهْ ٍهْ 1

، ٓيحهِش رٔ٘خٓزش حُٔظِو٠ ح٢٘١ُٞ كٍٞ كًٞٔش حًَُ٘خص ًآ٤ُش ُِلي ٖٓ حُلٔخى حإلىح١ٍ 

. 2007 ٓخ١ 07-٢ٓٞ٣06 , ٝحُٔخ٢ُ ،ؿخٓؼش ٓلٔي ه٠٤َ ، رٌَٔس 

 ـ ه١َ٠ كِٔس ،حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ك٢ ح١خٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ،ٓيحهِش 2

رٔ٘خٓزش حُٔظِو٠ ح٢٘١ُٞ كٍٞ ٌٓخكلش حُلٔخى ٝطز٤٤ٞ حألٓٞحٍ ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، 

. 2009 ٓخٍّ 11 ـ 10ط١ِ٤ ُٝٝ ، ٢ٓٞ٣ 

 ـ ُٝح١ٝ ٗ٘ش ، حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ك٢ ح١خٍ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ، ؿ٘لش حُٔلخرخس 3

ًٗٔٞؿخ ، ٓيحهِش رٔ٘خٓزش حُِٔظو٠ ح٢٘١ُٞ كٍٞ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٝ ٌٓخكلظٚ ك٢ حُٜلوخص 

. 2013 أك٣ََ 25ـ 24حُؼ٤ٓٞٔش ،ؿخٓؼش ؿ٤ال٢ُ ا٤ُخّ ، ٤ٓي١ رِؼزخّ ، ٢ٓٞ٣ 
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 ـ ػِش ٣ًَٔش ،حًَُٖ حُٔخى١ ُـ٣َٔش حُٔلخرخس ك٢ َٓكِش ارَحّ حُٜلوش ، ٓيحهِش رٔ٘خٓزش 4

حُِٔظو٠ ح٢٘١ُٞ كٍٞ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ك٢ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ، ٤ًِش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش 

. 2013 أك٣ََ 25 ـ 24، ؿخٓؼش ؿ٤ال٢ُ ا٤ُخّ ، ٤ٓي١ رِؼزخّ ،٢ٓٞ٣ 

 ـ ػ٤ٔخ١ٝ ٗز٤ِش، ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ ظَ هخٕٗٞ ٌٓخكلش حُلٔخى ، ٓيحهِش رٔ٘خٓزش حُِٔظو٠ 5

. 2007 أك٣ََ 25-24 ، هخُٔش ، ٢ٓٞ٣ 1945 ٓخ١ 8ح٢٘١ُٞ كٍٞ ؿَحثْ حُٔخ٤ُش ، ؿخٓؼش 

 ،ٓيحهِش رٔ٘خٓزش حُِٔظو٠ ح٢٘١ُٞ 01-06ٓؼخٗٞ كطش ،ؿ٣َٔش حَُٗٞس ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ - 6

 11-10كٍٞ ٌٓخكلش حُلٔخى ٝطز٤٤ٞ حألٓٞحٍ ، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ،ط١ِ٤ ُٝٝ،٢ٓٞ٣ 

. 2009ٓخٍّ 

ٛخ٢ِٓ ٓلٔي،٤ٛجش ٌٓخكلش حُلٔخى ٝحُظ٣َٜق رخُٔٔظٌِخص ًؤ٤ُظ٤ٖ ٌُٔخكلش حُلٔخى ك٢ ظَ - 7

حُٞظخثق حُؼخٓش ك٢ حُيُٝش ،ٓيحهِش رٔ٘خٓزش حُِٔظو٠ ح٢٘١ُٞ كٍٞ ٌٓخكلش حُلٔخى ٝطز٤٤ٞ 

. 2009 ٓخٍّ 11-10حألٓٞحٍ ،ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ ، ط١ِ٣ِ٤ ُٝٝ ،٢ٓٞ٣ 

: إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ-ٚ

 :اٌذعبر١ش - أ

 ى٣ٔٔزَ 7 ٓئٍم ك٢ 96-438، حُٜخىٍ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 1996ىٓظٍٞ 

 ،ؽ ٍػيى 1996 ٗٞكٔزَ 28، ٣ظؼِن رَ٘٘ طؼي٣َ ىٓظٍٞ حُٔٞحكن ػ٤ِٚ ك٢ حٓظلظخء 1996

 ٓئٍم 19-08 ، حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ 1996 ى٣ٔٔزَ 8 حُٜخىٍ ك٢ 76

 ، حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ 2008 ٗٞكٔزَ 16 حُٜخىٍ ك٢ 63 ، ؽ ٍ ػيى 2008 ٗٞكٔزَ 15ك٢ 

 ، حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رٔٞؿذ 2008 ٓخٍّ 06 ٓئٍم ك٢ 01-16رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

 ٓخٍّ 07 حُٜخىٍ ك٢ 14،ؽ ٍػيى 2016 ٓخٍّ  6 ٓئٍم ك٢ 01-16حُوخٕٗٞ ٍهْ 

2016 .

 6 ٓئٍم ك٢ 01-16حُٜخىٍ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ . 2016حُظؼي٣َ حُيٓظ١ٍٞ ُٔ٘ش - 2

. 2016 ٓخٍّ 7 ،ؽ ٍ ، ػيى 2016ٓخٍّ 
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 :اإلرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ - ة

اطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُلٔخى ، حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ر٣ٞ٤ٍ٘ٞى ك٢  -1

 ٓئٍم ك٢ 128-04 ٜٓخىم ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 2003 أًظٞرَ 31

 .2004 أك٣ََ 25 حُٜخىٍ ك٢ 26 ،ؽ ٍ ػيى 2004 أك٣ََ 19

اطلخه٤ش حإلطلخى حألك٣َو٢ ُٔ٘غ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ، حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش  -2

 .  2003 ؿ٤ِ٣ٞش 11رٔخرظٞ ك٢ 

حإلطلخه٤ش حُؼَر٤ش ٌُٔخكلش حُلٔخى ، حُٜٔخىم ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  -3

 ى٣ٔٔزَ 21 حُٜخىٍ ك٢ 54 ،ؽ ٍ ،ػيى 2014 ٓزظٔزَ 08 ٓئٍم ك٢ 14-249

2014. 

 :إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ - ج

 :اٌمٛا١ٔٓ اٌؼؼ٠ٛخ -1

 ، حُٔظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِو٠خء ،ؽ 2004 ى٣ٔٔزَ 04-11هخٕٗٞ ػ١ٞ٠ ٍهْ  -

 .2004 ى٣ٔٔزَ 08 حُٜخىٍس ك٢ 57ٍ ، ػيى 

 ، حُٔظؼِن ر٘ظخّ حإلٗظوخرخص ، 2016 أٝص 25 ٓئٍم ك٢ 10 -16هخٕٗٞ ػ١ٞ٠ ٍهْ  -

 .2016 أٝص 28 حُٜخىٍ ك٢ 50ؽ ٍ ، ػيى 

 :اٌمٛا١ٔٓ اٌؼبد٠خ  -  2 -

 ، حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى 2006 ك٤ل١َ 20 ٓئٍم ك٢ 01-06هخٕٗٞ ٍهْ  -

 ، حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رٔٞؿذ 2006 ٓخٍّ 08 حُٜخىٍ ك٢ 14ٌٝٓخكل٤ٚ ،ؽ ٍ ، ػيى 

 ك٢ 44 ،ؽ ٍ ، ػيى 2011 أٝص 02 حُٜخىٍ ك٢ 14 ٓئٍم ك٢ 15-11حُوخٕٗٞ ٍهْ 

 .2011 أٝص 10

 01-06 ، ٣ؼيٍ ٣ٝظْٔ حُوخٕٗٞ ٍهْ 2011 أٝص 11 ٓئٍم ك٢ 15-11هخٕٗٞ ٍهْ  -

 44 ، حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ، ؽ ٍ ،ػيى 2006 ك٤ل١َ 20ٓئٍم ك٢ 

 .2011 أٝص 10حُٜيٍ ك٢ 
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 ، حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ،ؽ ٍ 1966 ؿ٤ِ٣ٞش 08 ٓئٍم ك٢ 156-66أَٓ ٍهْ  -

 2015 ى٣ٔٔزَ 30 ٓئٍم ك٢ 19- 15 حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ 49،ػيى 

 .2015 ؿ٤ِ٣ٞش 30 حُٜخىٍ ك٢ 40،ؽ ٍ، ػيى 

 ،٣ظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش 1966 ؿ٤ِ٣ٞش 08 ٓئٍم ك٢ 155-66أَٓ ٍهْ  -

 ، ؽ ٍ ، 2015 ؿ٤ِ٣ٞش 23 ،  ٓئٍم ك٢ 02- 15حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رٔٞؿذ حألَٓ ٍهْ 

 .2015 ؿ٤ِ٣ٞش 23 حُٜخىٍ ك٢ 40ػيى 

 ، ٣ظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ حُؼخّ 2006 ؿ٤ِ٣ٞش 15 ٓئٍم ك٢ 03-06أَٓ ٍهْ  -

     .2006 ؿ٤ِ٣ٞش16 حُٜخىٍ ك٢ 46ُِٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش ،ؽ ٍ ػيى 

: إٌظٛص اٌزٕظ١ّ١خ - د

: اٌّشاع١ُ اٌشئبع١خ - 1

 ،٣ليى ط٤ٌِ٘ش ح٤ُٜجش 2006 ٗٞكٔزَ 22 ٓئٍم ك٢ 413-06َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  -

 74ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٤ًٝلزخص ٤َٓٛخ ،ؽ ٍ، ػيى

-12 ،حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 2006ٗٞكٔزَ 22حُٜخىٍ ك٢ 

 ، ٣ليى ط٤ٌِ٘ش ح٤ُٜجش ح٤٘١ُٞش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى 2012 ك٤ل١َ 07 ٓئٍم ك٢ 64

 .2012 ك٤ل١َ 15 حُٜخىٍ ك٢ 08ٌٝٓخكلظٚ ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٤ًٝل٤خص ٤َٓٛخ ،ؽ ٍ ، ػيى 

 ،حُٔليى ُِ٘ظخّ حُيحه٢ِ 1995 ٗٞكٔزَ 20 ٓئٍم ك٢ 377 -95َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  -

 .1955 حُٜخىٍ ك٢ 72ُٔـِْ حُٔلخٓزش ،ؽ ٍ ، ػيى 

 : اٌّشاع١ُ اٌزٕف١ز٠خ -2

 ، ٣ظ٠ٖٔ ط٘ظ٤ْ ح٤ُٜخًَ 2008 ٓزظٔزَ 06 ٓئٍم ك٢ 273- 08َّٓٓٞ ط٘ل١ٌ٤ ٍهْ  -

 .  2008 ٓزظٔزَ 07 حُٜخىٍ ك٢ 50ح٣ًَُِٔش ُِٔلظ٤٘ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش ،ؽ ٍ ،ػيى 

 :ِظبدس األٔزشٔذ -ٚ 

أٓلٔي١ ر٣ُٞ٘ش أ٤ٓ٘ش ، أٓخ٤ُذ حٌُ٘ق ػٖ ؿَحثْ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ك٢ ظَ  -1

 05،طْ حالٟطالع ػ٤ِٚ ك٢ طخ٣ٍن  (ٓيحهِش ٍٓ٘٘ٞس ػ٠ِ حُٔٞهغ ) ،01-06حُوخٕٗٞ 

 .15:00 ػ٠ِ حُٔخػش 2018ٓخٍّ 
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ٓيحهِش )رٖ ٤٘ٓٞم ٓلٔي، ه٤ٜٛٞش حُظـ٣َْ ٝحُظل١َ ك٢ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش ، -2

ػ٠ِ حُٔخػش 2018 ٓخٍّ 06،ٝطْ حالٟطالع ػ٤ِٚ رظخ٣ٍن (ٍٓ٘٘ٞس ػ٠ِ حُٔٞهغ

11:00. 

:  ثبٌٍغخ اٌفشٔغ١خ:ثب١ٔب

 
1
 - KHELOUFI Rachid, les institutions de régulation, Revue 

Algérienne de sciences juridiques, économiques et politiques, volume 

41, N° 02, Alger, 2003, P114. 

 

1
- Josette Hervet, La Réforme Des Marchés Publics ( Combattre La 

Corruption : Enjeux Et Perspectives ), France, 2002.P.134. 
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 :مخلص

يتميز رلال الصفقات العمومية باالتساع واذليمنة على األنشطة االنشطة االستثمارية للدولة لكثرة ادلشاريع 

اليت تسعى لتنفيذىا يف الساحة االقتصادية و االجتماعية ،األمر الذي جعلها عرضة للفساد مبختلف صوره الرتباطها 

بالوظيفة من جهة، وضخامة االعتمادات ادلالية ادلرصودة لتنفيذ ىذا القطاع احلساس يف االقتصاد الوطين من جهة 

لذلك جند ادلشرع اجلزائري ،قد حاول التوسع يف رلال التجرمي بقصد حصر مجيع األفعال اليت تشكل جتاوزات .أخري 

يف رلال الصفقات العمومية وذلك عن طريق إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ،الذي أوىل فيو فيو ادلشرع 

مكانة خاصة للوقاية من الفساد ومكافحتو يف إطار الصفقات العمومية ، معززا أياه بإجراءات تكميلية ومركزا على 

 .البعد األخالقي يف زلاربة الفساد

Résumé : 

     Le domaine des marchés publics et caractérise par son étendu et son 

emprise sur les activité s de l'Etat en raison du nombre croissant des 

projets à réalisés sur le plan économique et social ; se qui leur à permis 

d'être exposé aux déférentes formes de corruption en raison de leurs 

liens avec ses activités d'une part .et de leur financement qui lui son 

réservé pour son exécution d'autre part dans un secteur considéré comme 

très sensible. 

     C'est la raison pour la quelle le législateur algérien à adopté une 

conception plus large dans le domaine de la pénalisation en vue de 

limiter tous les actes considéré effectivement comme un dépassement 

relatif aux marchés publics. 

     Ce qui a permis a la promulgation de la loi sur la prévention et la 

lutte contre la corruption dans les marchés publics publicsen lui 

consacrant des procédures complémentaires et en se basant sur l'spect 

déontologique pour éradiquer ce fléau. 
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