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 ~ أ  ~

ـ� ،ا�داة ا
��و�ـ� ا
	���ت ��ـد           � أدي �� ا
��رع �و��� ا
�ـ� ا���را�

�ت #"�ـ�ز ا
���� ا
� ط� ��

� ا��
ر %$"��ز، ا
��� �� ا ا
����، ا
�را�ق و���ز ��

���د ا
�زا+ري �دا#*�	 أن إذ ��	% �ط لأ� ن� ا
���� ا��وال �. - , أ����"� 

� ��
�د ا
	���ت �"ظ�م و�"3 ا
��و��، �تا
"�� �2م %ز�دة وذ
ك ا#*�	�د� ا 

� ر #��67ل ا��5ل ا
و� .ا
���� ا��وال و��

 ذا،ھـ �و�" �9� إ
, 6لا#��� ذ�" ورات�ط دة-ـ ا
��و�� ا
	���ت "ظ�م -رف ��د

 �تا
	�� ون*ـ�" ا
����ن 17/06/1967:� ا
�ؤرخ �ـ67/90: ر*ـم ا��ر �	در

 	�ـ�ت �"ظــم ا
����ن 1982/ 10/04:ؤرخ ��ا
�ـ  6�/45ه ا
�ؤرخ   �،ا
��و�

�ت �ط ? ا
�زا+ر -ر��3 ا
ذي ا#*�	�دي ا
�2ــول إ5ر و- , ا
��و��، ا
�����ل"���
 ا

�� را
"ظ �دةإ- را�� ـزم ا�� ا
�ـوق، ا*�	�د ا
"ظ�م و�%"3 ا
�و�3 ا#*�	�د "ظ�م -ن %�@ 

�ـ وما
�ر�ـ در�	 �تا
	�� �م"ظ ��"�
: ؤرخ �� ا
�  91/434م ر*ـ ذيا

 ھـذا ��وب �Bن ا
�� ص
 "��+ و"ظـرا �،ا
��و� ا
	���ت %�"ظم وا
��� ق09/11/1991

 ا
�ر2 � �طـور �? و����� ���، �ن %3 ا
��ل �"وات �ن 10 �ن أ5Bر %�د  ا
�ر�وم

�ن أ��م ا
���ل ��D - , وا
��+�� دةا
�د ا#*�	�د �����
ن ان �واء ا#*�	�د أو ا
وط"


 ���ھ�� ا���"ب ��ا
�ر�وم ا
ر+���  أ@رى،	در ��� �ن ا
وط"� �دا#*�	 �ء%" 

02/250 �
 وا
���م ا
��دل ا
��و�� ا
	���ت م�"ظ نا
����24/06/2002:ؤرخ ��ا

ا
ذي أ
7, ا
�ر�وم  11/09/2003:ا
�ؤرخ ��  03/301%�و�ب ا
�ر�وم ا
ر+��� 

� ا
���واة �%�دئ و��ء 
�Bرس ا
ر+��� ا
�ر�وم91/434����
 �ت،إذا
	�� إ%رام �� وا

�2 و�"�ذ إ%رام �� إ�%�-�� ا
وا�ب ا��راءات ���ل - , ����ل ��دة 153 - , وي

 .ا
��و�� ا
	���ت



د ���ھا��� �طرا                                     �دي�ا��� ا���ل���� 
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ن �ط
	 ا����د إن��� ����و�ود ھو و ط���� �� �د�دة  �� ���� ا��ط���ت 

�� أو ��طرة +وة ��� �
("ص ��وف ��ظ�م أي �� و�ود �!و وا�"��� �!�، ا���و


- ا����ر +وة� ��
 ا�0راد ��د�د �� �ر�� ھ��ك ��ون و ر، +را ���ب أو "د� أو �


ون ا�ذ�ن��� �ن و+د ا0"رى دون ���2 ا��رار �ر�ر ا��
�� أو أو ا�"د��� 	
�ط 

�1د�دة ��ور ا����د

و ���د و4 "� 5����ت ن ��ظ�ھر ن و�د��6 ، +د�� ا� 

�5 ��!� ا����د 7�� ا���ر �زت ا��� وا���� ،وا����ء ا�ط!ر ن ا:�9م �
- ا�ر8م 

��� �"ص 4 ا����د �ن وا��د�ث .وا0ز�� ا���ور ر �
- ا:�9�� دو�� أو ����7 

�و ����� ظ�ھرة ھ� وا�� , 7ذا�!�)� �!� ا0ن �
- "طر ن �� �� ا�دول �ل 

��� اھ��م �
- ا�ظ�ھرة ھذه ��زت ھ�� ون,ا:داري وا0داء ا4+���دي وا��و ا��4

��ت �ل�� ا���@ وو�5 ا��(�رھ� ن وا��د إدا��!� إ�- ا��داءات ا�دول و����ت و�ل ا�

�29�2ذ�ك ا�
 إ�- ا0ول ا�7�ث �� ��طرق �7�ث �696 و�
�� �����ول �� ھذا ا���ل .

 ا���6ث ا�7�ث و��  ا����د أ��7ب �����ول ا����6 ا�7�ث �� أ� وأ�وا�� ا����د ��ر�ف

  . ا����د أ�6ر إ�- ����طرق

    

                                                           

1
د : ��دم 7�ث ، و���9 وأ�6ره أ��7�7 ، وا����دي ا�داري ا���د ا�7د�ري، إ����ل .ا���7دي  ا�ؤ�ر إ�- 


�� �� ا����و��� 6-4ص ��10/05/2008�ر97ء  ���� ا����ون 

2

�� ا�داري ا���د ��م طر، ا����ح �7د ���م : � 13ص .، 2011 طرا7
س - ا����	 ���� ا����ون 



 ا���	ت ا�و�	��� ن ا���	د �� �	ل ا����	ت ا��و�� ا�
	��ا���ل 
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��ث   ا��و�� ا����	ت إط	ر �� ا���	د ن ا�و�	�� :ا�ولا�

ا� ذ ا	��رع ا	�زا�ري �ول �رة �� ا	��ر�� ا	�زا�ري ��و�� ���ق 
�	و���� �ن 

وا,دارة ا	��� و"!ن !�ر ا	��ل ا	&!�د و+*�( 
ذ	ك �ر�د ا	"&�ظ $�# ا	!�ر ا	"!ن 	��را�ق 

و�
دو ا�( 2 ���ظر و�وع ا	�ر��� 	��د ل ��( �� ا	+�1ر �ن ا�"��ن و�� �1ل ھذه  ،ا	�م

ا	�را�م إذا �� و�ت ا	�ر��� ��ن إ4رارھ� �د �+ون +
�رة و�
ر ا	4رر �� 
ض ا�"��ن 2 

21ن ا�+�!�ت و�و�9$ +
�رة و ط�رة‘ �&� 
�	7رض 
 ت�آ	� ا	�زا�ري ا	��رع 	ذ	ك  و�4 

 ا	&!�د �ن ا	و���� ���ون �9��4 ا	�و��� ا	�&;�ت إط�ر �� ا	&!�د �ن 	�و����

 .)ا	�ط�ب ا	���1(�د�=�( 
+ل ا	�و��� ا	�&;�ت و��ظ�م) ا	�ط�ب ا�ول(و�+��"�(

ا%�راءات ا�و�	��� ن ا���	د �� �	ل ا����	ت ا��و��  �� ظل �	�ون :ا�ط"ب ا�ول  

ن ا���	دا�و ��	� 

 ھذه ��ن ذ	ك و�� $���، 
�&� ا	&!�د �ن و����� �دا
�ر ا	;��ون ھذا �� ا	��رع و�4

 ��و�ب ا	�
�دئ �ن ���و$� $�# �ص "�ث ا	�و���، ا	�&;�ت $�# �!ري ا	�دا
�ر

ا	&رع (ا	�و���  ا	�&;�ت إ
رام $�# ��رف ا	ذي ا	�م ا	�وظف �وظ�ف $�د ا"�را��9

���(  �رار �دور $;ب 
����+��( ��رح أن $�م �وظف +ل $�# ا��رط +�� ،)ا�ول�

 . )ا	&رع ا	���1(

 وا	+&�ءة 
�	�زاھ� ����ون �!ؤو	�ن ���ن 
9دف : �	�'وظ�ف ا�ر'�ط� ا�'دا��ر:ا��رع ا�ول 

 ا	�
�دئ �ن ���و$� أ$=ه إ	�( ا	���ر ا	;��ون �� ا	��رع و�4 ا	���، ا,دار�� ا	����ب ��

��ن ا	� ��� ا	��9ت $�# ���ن�	�
 : ��� �� �� ا	�
�دئ ھذه و���1ل �را�9��$، 

 .ا	+&�ءة و ا,���ف و ا	�دارة �1ل ا	�و4و$�� وا	����ر وا	�&���� ا	� �$� �
�دئ -

 ا	�� ا	�و��� ا	����ب 	�و	� ا	�ر�"�ن ا��راد �+و�ن و  2 ���ر ا	���!
� ا,�راءات -

 .	�&!�د $ر�4 أ+1ر �+ون

و��4ت إ	# 
�,���4 �=�م أ�ر -� ����+. 

                                                           
1

ا	;��ون ا	�زا�ر، أ$��ل ا	���;# ا	دو	� "ول ا	"+م ا	را�د وا!�را�����ت ا	���7ر 
ود	�و !��م،ا	و���� �ن ا	&!�د و�+��"�( �� :

F�1	�1	م ا	�  .2،ص  2007ا�ر�ل 9و8،���� �ر"�ت $
�س،!ط�ف �و�� ��02 ا	



 ا���	ت ا�و�	��� ن ا���	د �� �	ل ا����	ت ا��و�� ا�
	��ا���ل 

 

~ 48 ~ 

��ث ا�
	��ا�!	��� ا�! �� ا�دار�� ا����	ت � ا��و�� إط	ر ا����	ت �� ا���	د 

 ��ن ،و��درج ��و�� ا����د ������� إدار�� ھ���ت ا�زا�ري ا���رع أ���

 ا+���ن &*ض �) �&��رة ,�ر ،و&طر�$� ا+���ن &*ض �) �&��رة &طر�$� ا#"!�! �

 دور �) ��&�ث ا�!دد ھذا ،و�) ا�*�و��� إط�را �!�$�ت �) ا����د ������ � �� ا+#ر

 ا����د ������ �) ا����د ������� ا�وط��� وا� ��� ا�����&� و�0س ������0 ا�*��� ا���"���

 : ا2ط�ر ھذا �)

� س� 	���  ا��	� ا��'&��: :ا�ط ب ا$ول  ���	�  ا�

	��� ا��	� ا��'&��:ا��رع ا$ول   �  

ا��ؤرخ  80/35ر6م ا��ر�وم &�وب���1980 ������0 ا�*��� ا���"��� إ���ء "م

 "�ظ���� �!وص ا���رع ا!در ����&�،��ث �ن أ�:ر �) "�ظ�� � وأ��د �01/03/1980)

ا��ؤرخ �)  08/272ا�"���ذي ا��ر�وم ا��:�ل �&�ل �0> �� � ��0 � "*ز�ز إط�ر �) �"*ددة

 ������0 ا�*��� ا���"��� &!?���ت ا��"*0ق �2008&"�&ر  06
 ا��را6&� !?��� � � � د و1

 وا�?�ر�ز�� ا�*�و��� وا�����ت ا�دو�� �!��A ذ�ك �) &�� ا��ؤ���ت ���� �0> ا������

 وا6C"!�دي ا2داري ا�ط�&B ذات و����ؤ���ت
2
 �) ������0 ا�*��� ا���"��� ""&0ور � �� 

:�0) �� ���ل ا�*�و��� ا�!�$� "���ذو  إ&رام �0> ر�6&) &دور $��� �& �*طر ا����د ������
3 

 : �0) �� طر�ق �ن �"م و :� ���� ا�&! �� ا�&روط را��� -أو*

• B�  .ا�*��� ا����ت & � �ددت ا�") طر�$� وا�C"���ر �ن ا�!�$� �ن ا��*0و��ت 

 �B "ط�&$ � �ب ا�"را�) طر�ق �ن أ&ر�ت ،�Dذا ا�!�$� إ&رام طر�$� �) ا�&�ث •

 �) �دى �"�& � &��!رف ا�Eر "*ل وا�") ا�C":����� و ا�$��و��� ا���Cت

 ������&�ة ��"� ��&0�H �ن ��0 �ا���ي "ر"ب  �ظر ا�$��ون �!�0 � ا�") ا���Cت

 . ا�*��� &���!��0 وا2�رار وا�ر�وة ا���وذ وا�"I?ل

 

                                                           
1

 .07/09/2008ا�!�در �) 50ر �دد .ج:

2
 ا��"*0ق &!?���ت ا���"��� ا�*��� ������0 ��2008رس  06ا��ؤرخ �)  �08/272ن ا��ر�وم ا�"���ذي  02ا���دة :

3
 .101ص. �?ق �&د ا�وھ�ب ، ا��رB ا���&ق :
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 :����ـ�


	دم �� ��ل �ن �
�� ا دار�� ا�	��و��� ا����ت إ���د ��ول �د ا��زا�ري ا���رع أن 

 ا�+�و��� ا�*%	�ت إط�ر '" و�)�'�
& ا�%��د �ن ا�و���� 
�	ق أن ���#� �ن ا�
" وا�	!����

 ا�	ط�ع '" �و�ودا ا�%��د لاز �� إذ 2+�د �د إ�1 ���2� 
2	1 ا����ت ھذه '��%+���� ذ�ك و�,

 ا��و!وع �#ذا �+���
�� ��ل و�ن و�34& ا�+�و��� ا�*%	�ت إط�ر '" ��*� ا�+�و�"

 ا��:ن ھذا '" ا�	��و��� ا���ظو��  8راء ا�
و*��ت 2+ض ا���
*� ا��3ط�ت 134 �	
رح

1
 : ا�+�م ا���ل ��4
داء 134 ا�2+ض ��
+�3#� ا�
" ا�8;رات 2+ض 
%�دي �
م �


+3ق *�ر�� �روط� ��دد ���ون إ*دار01 

+��ن �4�وا��� وا��زاھ� ��2)%�ءة � "' 

 ا ط�ر ھذا و'" ا�+�و���، ا�*%	�ت و
�%�ذ إ2رام 134 ��ؤو�#� ��رف ا�
" ا�وظ��ف

 134 ��رف �
1 و�و�C" ا�32دي ا��+2" ا���3س �+!و�� ا�
ر�A �2را�+� �روط �و*"


+ون ��
�2ون وا�و��Cت ا�32د��ت *%	�ت إ2رام�
 . ا��ز�� ��2)%�ءة �

 �و*" ا���ر��� أو ا�دا��3� �واء ا دار�� ا�ر��2� أ�#زة '+���� !��ن ا�ل �ن02-

�#��(�

	���� �در �ن �ن 2�Cا �ا���د� �1 وا��2ر�

�)ن �
 2)ل �#��#� ���ر�
#� �ن 

  . *را��

 '" ��*� ا�+�و��� ا�*%	�ت إ2رام '" ا��" ا �4م 
)�و�و���ت ا4
��د إ�1 ا�د4وة - 03


رو��� وا��زا�دات ا�����*�ت ���ل(�Cا . 

 إ���د ��ب ا�*دد ھذا و'" وا���ر���، ا�دا��3� ا�ر��2� أ�#زة �2ن ا�
���ق إ�1 ا�د4وة04-

 .وا�وط��� ا�و��C� و ا�32د�� ا���
*� ا�+�و��� ا�*%	�ت ���ن �2ن �
���ق آ���ت

 ا����Cت ��رج ا�
را!"إ�راء  طر�ق 4ن ا�+�و��� ا�*%	�ت إ2رام 
�ر�م05-

 .ا�+�و��� ا�*%	�ت 
�ظ�م �ن 38 و 37 ا���د
�ن '" �34#� ا���*وص

 ا�
رام �دى 134 �ط�2	� ر��2� �ن ا�+�و��� ا�*%	�ت 134 ا دار�� ا�ر��2� 
طو�ر06-

 ر2ط أي ا�
���ر �و�4� ر��2� إ�1 ا�*%	� 
�%�ذ أو إ2رام 4�د 2& ا�+�ل ا���ري ا�	��ون

 .ا�*%	� إ2رام �ن ا��ر�وة اIھداف 
�	ق �دى 2
	��م ا�ر��2�

 




�� ا���
در وا��را��� 
 

~61 ~ 

 

 

 

  ا���ا�� و ا����در ����� :أو�

 قرآن الكريمال 1-

 والقواميس غةلال معاجم 2-
 2003 نناشرون،لبنان، لبنا السابعة،مكتبة فرنسي،،طبعة عربي قاموس األصغر، رضا،الكامل محمود يوسف *
 ا���ا��� 3-

  ا���د�� ا���ا��� /أ

 14 العدد الجزائرية وريةهجملل الرسمية ،الجريدةتهومكافح الفساد من بالوقاية المتعمق 2006 فيفري 20 المؤرخفي01-06قانون–1

، و المعدل و 2010لسنة  50ج ر ج ج، العدد  2010أوت  26المؤرخ في  10/05: ، المعدل و المتمم بموجب األمر رقم2006لسنة

 .2011لسنة  44، ج ر ج ج، العدد 2011أوت  20المؤرخ في  11/15: المتمم بموجب القانون رقم

 .2011لسنة  37عدد . ر.، يتعلق بالبلدية، ج2011يوليو سنة  22مؤرخ في  10-11القانون رقم -2

 ا�وا�� / ب

� ������ن ر��  26/08/2010ا��رخ 
	  10/02ا��� ر�� -1��، ج ر ج ج، ��د  95/20ا���ل و ا�� �!#�" ا�$ %��� .56،2010ا�
، معدل و متمم 1966جوان  11، بتاريخ 49ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

، معدل و متمم بقانون 2001جوان  27، بتاريخ 34ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج2001جوان  26، مؤرخ في 09-01بقانون رقم 

، المعدل و المتمم بقانون 2006ديسمبر  24ريخ ، بتا84ر عدد .ن يتضمن قانون العقوبات، ج 20/12/2006، مؤرخ في 23-06رقم 

 .2011أوت  10، بتاريخ 49ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج2011أوت  02، مؤرخ في 14-11رقم 
�/ج�� ا������� ا���ا

ج ر ج ج، وتفويضات المرفق العام ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر16، مؤرخ في 247-15م رق الرئاسي المرسوم 1-

  .2015لسنة  50عدد 

الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و 2006نوفمبر 22، المؤرخ في 413-06المرسومالرئاسي 2-

فيفري  07المؤرخ في  12/64بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل و المتمم  22/11/2006ي ف المؤرخ،14كيفيات سيرها، ج ر ج ج العدد 

2012.  

يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات تسييره، ج ر  2011ديسمبر  08المؤرخ في  11/426 المرسوم الرئاسي-3

  .2011ديسمبر  14المؤرخ في  68عدد 

 1992لسنة  82بها، ج ر عدد المتعلق بالوقاية السابقة للنفقات التي يلتزم  14/11/1992المؤرخ في  92/414المرسوم الرئاسي -4

  .2009لسنة  67، ج ر ج ج عدد 2009نوفمبر  16المؤرخ في  09/374المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

   

�/ د��  ا�! ����� ا���ا

، المتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير، ج ر عدد 1992أفريل  21، مؤرخ في 157-92م رقالتنفيذي  المرسوم 1-

  .1992بتاريخ  30

بتاريخ  50، يحدد صالحيات المفتشية العامة المالية، ج ر عدد 06/09/2005، المؤرخ في 08/272التنفيذي  المرسوم-2

07/09/2008. 
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  ا���ا�� : "����
 ا���%�� '�&%�� ا�$!# /أ

 2007 . ،بط،الجزائرومة،ه،الجزءالثاني،دار ا�.�ص �()اا�, ا�����ن *( ا����)،بوقيعة أحسن-1

 الثالثة المدنية،الرياض،الطبعة الخدمة وزارة لإلدارة، السعودية ،الجمعية�&ا��4 ا���ظ2 أ���01تالشميشري، الرحمان عبد بن أحمد-2

2004. 

 2010 . لبنان، 1 والتوزيع،ط نشرلل العربية الوحدة دراسات مركز..ا���%�� ا���7ر *( ا���4د ��56يم،لس احمد-3

 2010 ط.الحديث،ب الكتاب ،دارا����� ا� ���ت 8�9 ا������ ا����%�بنداود، إبراهيم-4

 2005 ط .،السعودية،بإ��0( � =�ر �� >و�09 ا;داري ا���4د، يمانيأ هنا -5

 2011 الثقافة،عمان، األولى،دار اإلسالمية،الطبعة الشريعة في هوعالج اإلداري الفساد معابرة، محمد محمود– 6

�B( ا����( ا;0Aح ?�"�( أبديدان، مولود– 7�C��النشر سنة ،بط،دونالجزائرقيس،لب ،داروا . 

 2004 المعارف،اإلسكندرية، ،منشأةا;����0 ا�����F و��Bدئ ا����� ا;دارة �&9و،لالحراغب  ماجد-8

 2005 ط،. ،عنابة،ب والتوزيع نشرلل وملالع ،دار ا;دار�� ا����دي،لبع الصغير محمد-9

 1984 رة،ه،القامورافتلي إخوان ،مطبعةا;داري ا�����ن وأ�Aل أ�I،ا���م ا�����ن *( ا����Gقاسم، جعفر

��Bمسعي محمد 11-�C��2003 ط، .،بالجزائر دى،هدارال ،ا������� ،ا 

  2010 ط، .،بالجزائراليدى، ،دارا���5ة ��$�*�C ا������( ا� =�مان،هموسXبود 12-

� �5حبوضياف، عمار -13 �= L ت����المعدل و المتمم و النصوص 07/10/2010 المؤرخ الرئاسي المرسوم ،وفقا������� ا� ،

 .2011التطبيقية له مجسور للنشر و التوزيع، الجزائر ، ب ط 

 2007 ط،.،بالجزائرالتوزيع، و نشرلل ،جسورا�,)ا�� *( ا������� ا�����تبوضياف، عمار-14

 2005 .الحديث،الرياض الجامعي األولى،المكتب ،الطبعةوأ�� 0تL)ا�  وا������ ا���4دالكبيسي، عامر -15

 العربي ميدانية،المكتب دراسة ،والجريمة،االنحرافاالجتماع، ملع في اجتماعية نظرية ،نحو ا;داري ا���4د، المصرات احمد عبداهللا 16-

 2011 .ط.بالحديث،اإلسكندرية،

 والبحوث، الدراسات الفساد،مركز لمكافحة الدولي ،المؤتمرا�C$��( �زNا�, 8&9 وأ"�ه ا���4ديجان،ه أحمد الرحمان عبد -17

 2003 ط، .، بالرياض

  2008 ط،.ة،بليلم ،عينهدىلدار ا،>و�$�*C! ا���4د �� ا������ ����ن الجنائية، الشافعي،الموسوعة عبيدي 18-

 

 و ا����Qات ���&ا�� ا�����P /ب

� ا������'� ا)�'�تةعبدالعالي،جحا -!
�) الجزائرخيضر،بسكرة، محمد ،،جامعةدكتوراه رسالة،ا�#/ا.� 
	 ا-داري ا�+*�د �

2013/2012 

  2013 تيزيوزو،  الحقوق،جامعة  يةلالقانون،ك في الدكتوراه سيادة لنيل ،مذكرةا�3+��ت �#�ل 
	 ا�+*�د ���2ا1 آ�'�تتيابنادية، -

/  
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  9  اإلطار ألمفـاهيمي للفساد   األولالفصل  
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