
بسكرة  -جامعة محمد خيضر 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق

 

 

 

 

 
مذكزة مكمهت مه متطهباث ويم شهادة انماستز في انحقوق 

 إداريتخصص قاوون 

 

 
 

: إشراف األستاذ              :                       إعداد الطالب

 ياسيه قزفي                                       جيذل بهخيز 

 

 

 

 
  2014/ 2013: الموسم الجامعي

 

 المذكرة عنوان
 

 في اإلداري الفساد لمكافحة والرقابية اإلدارية اآلليات
 الجزائر

 



 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم
 بسم من رفع السماوات و منح لإلنسان نعمة العق ل ،

بسم الحبيب المصطفى رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم   
 أدي أها العمل المموااع  لى من  وصى علييا صلى اهلل عليه وسلم  

  ثث  
.حففيا اهلل لم  "  نصيرة"  مم اللالية    
انم و علمنم و لم يبخل علم و لو بشق تمرو  لى من  نار دربم و رب  

.حففه اهلل لم  " عياا  "  بم اللالم     
  لى  ل  بير و صلير من نسل  بم و رحم  مم من   ور و  ناث  

  يدل  و  ل عاالة     
.المشرف قرفم ياسين سما األ  لى  

عبارات المقدير والعرف ان بالمميودات الهي   ىباسمله    تو هالهي  
 بهليا معم مرردا وناصحا ومو يا  

بسكرة -الحقوق بمامعة محمد خيضر  ساتهة ل    لى  
 األصدق اء لى  ل  
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 مقدمة
 

 أ 

 مقدمة
إن الفساد ظاىرة اجتماعية عالمية شديدة االنتشار حديثا السيما في الوطن العربي ، بفعل عدم 
خضوع السمطات السياسية و اإلدارية لقوانين واضحة و ضوابط معمنة تمكن من ممارسة الرقابة 

 عمييا ، إضافة لعدة أسباب أخرى لكونيا تعتبر من اخطر المشكالت التي تيدد االستقرار
.  االقتصادي و االجتماعي لمدول ، وىي اليوم تعد اكبر الصعوبات التي تعيق التنمية 

ويجعميا غير قادرة عمى  اإلدارة بالشملالفساد، فيو يصيب  أنواعىو من اخطر  اإلداريوالفساد 
. نياالنيوض بالميام المطموبة م

مرة لكيان المجتمع بفضل ما وباعتبار الفساد اإلداري مفتاح لباب اآلفات و االنعكاسات المد
تقدمو ىذه األخيرة من تسييالت لخرق القوانين ، وما ينجر عن ذلك من آثار تكبح كل عناصر 

النمو و التنمية و تزيد في إيقاف االستثمار المنتج الفعال الذي يساىم في خمق الثروة ورقي 
.  مع الدولي لطاقاتوالمجتمعات، فانو البد من الحد منو عن طريق محاربتو بتجنيد المجت

و ظاىرة الفساد ظاىرة وفية ذات جذور عميقة تمتد إلى خارج الحدود الوطنية و لكنيا لم تكن 
من بين الموضوعات التي تحظى باىتمام الكثيرين من أساتذة  اإلدارة إبان العقود األخيرة من 

طوير اإلداري ومن تم القرن العشرين ، فكل االىتمام كان منصبا عمى التنمية اإلدارية و الت
ولكن في اآلونة األخيرة و نظرا لتزايد ظاىرة الفساد ، فقد قام رجال القانون و . الثورة اإلدارية 

نظرائيم في مختمف مجاالت الحياة من سياسة و اقتصاد و مجتمع إلى بذل جيود جبارة ، 
لتي تثيرىا الظاىرة قصد وضع إستراتيجية واضحة تتم عصرتنيا باستمرار لمواجية اإلشكاالت ا

ذا كانت تمك حال الدول المتقدمة فان الدول النامية   من يوم آلخر ، السيما في الدول المتقدمة وا 
ومنيا الجزائر ال يقل شأنيا في ضرورة مواجية ظاىرة الفساد التي ال نغالي إن قمنا إنيا تعد 

ية الوخيمة لظاىرة الفساد في الشغل الشاغل  لكل حكومات الدول النامية نظرا لمتأثيرات السمب
مسار التنمية ، ىذه األخيرة التي تنفق في سبيميا تمك الدول ماليير الدوالرات ألجل بعثيا و 

.  تحقيقيا
 
 
 
 



 مقدمة
 

 ب 

ولما أصبح الفساد ظاىرة ال يكاد يخموا منيا مجتمع آو نظام سياسي ، وجب وضع تعريف لو 
و  04/48العامة ألمم المتحدة قرارىا رقم  وفقا لبعض المنظمات العالمية ، حيث تبنت الجمعية

تفاقية األمم المتحدة لموقاية من الفساد و مكافحتو ، و التي ال 2003أكتوبر  31المؤرخ في 
كانت الجزائر من أول الدول التي صادقت عمييا ، ذلك الن الفساد يعتبر من التحديات الكبرى 

يو من أثار سمبية عمى التنمية و جعمت من التي راىنت الدول عمى القضاء عمييا ، لما تسبب ف
 . مبادئ العدل و المساواة مجرد شعارات دون أي محتوى 

و  06/01و سعيا وراء تكريس جيود الدولة لمقضاء عمى الفساد جاء القانون الوطني رقم    
و المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو، و الذي يرمي إلى  2006فيفري  20المؤرخ في 

والمشرع . د الخطط و البرامج التدريبية الوقائية و األمنية و القضائية و اإلعالمية لمكافحتوإعدا
، واإلداريةفي سياستو التشريعية الجنائية  اإلداريكبيرة لمكافحة الفساد  أىمية أعطىالجزائري 

واستحدث عدة ىيئات متخصصة في ىذا المجال 
. لحد من ىذه الظاىرة الخطيرة ومقاومتياالرقابية ل األجيزة،وقام كذلك بتفعيل دور 
التي اعتمدىا  األساليبكبيرة في بحثي لتتبع  أىمية أعطي أن أردتوانطالقا مما سبق ذكره 

. اإلداريالمشرع الجزائري لمتعامل مع ظاىرة الفساد 
 :اىمية الموضوع

في  اإلدارياد والرقابية لمكافحة الفس اإلدارية اآلليات"لموضوع  األىمية العمميةو تتجسد 
في إبراز حقيقة الفساد اإلداري و معرفة مرتكبيو ، و البحث عن كيفية محاربتو لكونو  "الجزائر

 أنيادراسة ىذا الموضوع  في   أىميةظاىرة تستبعد الكفاءة و تستبعد الوالء لموطن، كما تبرز 
زائري في ظل قانون  والرقابية التي اتبعيا المشرع الج اإلدارية اآللياتالكشف عن  إلىتسعى 

ونخص بالذكر الييئات المتخصصة في مجال  األخرىالقوانين  و ومكافحتوالوقاية من الفساد 
مكافحة الفساد ومن بينيا الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو والديوان المركزي لقمع 

. اإلداريالرقابة ودورىا في مكافحة ظاىرة الفساد  أجيزةالفساد، وكذا 
تتمثل في النظر لدرجة خطورة ىذه الظاىرة  اإلداريلموضوع الفساد  العممية األىمية أما

العممية في الوقوف عمى الصعوبات التي  األىميةوتأثيرىا عمى جميع المجاالت، كما تبرز 
. اإلداريواجيت المشرع الجزائري في مكافحة الفساد 

 



 مقدمة
 

 ج 

دراسة الموضوع  أىداف
 واألجيزة اإلدارية اآلليات إظيارذا الموضوع يتمثل في لدراسة ه األساسياليدف  إن

، ومن  اإلداريالفساد  ةلمكافحالمتخصصة في الرقابة التي نص عمييا التشريع الجزائري 
: كذلك كما يمي األىداف

 وأثاره وأسبابوو االطالع عمى مظاىره  اإلداريتشخيص ظاىرة الفساد  *
 اإلداريالفساد  المتخصصة في مكافحة األجيزةمعرفة دور *
 بأنواعو اإلداريلمكافحة الفساد   إستراتيجيةوضع *
في   اإلداريالوطنية في مكافحة الفساد  اإلستراتيجيةنجاح  عمىتحديد الصعوبات التي  تأثر * 

. الجزائر
: الدراسة إشكالية

: يةفان مشكمة دراستنا تكمن في محاولة اإلجابة عمى األسئمة التالانطالقا مما سبق ذكره 
 ؟ىو الفساد اإلداري ما*
؟ ما ىي أسباب الفساد اإلداري  

؟و ماىية أثاره   * 
. وما ىي الحماية القانونية المقررة لمكافحتو *

؟ماىية التدابير العالجية لمكافحة الفساد  * 
ما مدى فعالية اآلليات اإلدارية والرقابية لمحد من الفساد ونستخمص إشكالية شاممة لدراستنا  

 ؟ي في الجزائراإلدار
 

منيج الدراسة 
و لقد حاولنا من خالل دراسة موضوع بحثنا ىذا لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة معتمدين  

لكونو طريقة من طرق التحميل و التفسير بشكل عممي  المنيج الوصفي التحميميفي ذلك عمى 
معمومات مقننة كما يعتبر طريقة لوصف الظاىرة المدروسة و تصويرىا كميا عن طريق جمع 

 . عن المشكمة و تصنيفيا و تحميميا و إخضاعيا لمدراسة الدقيقة 
 
 



 مقدمة
 

 د 

وما دفعنا ليكون ىذا الموضوع مصب بحثنا ، ىو انتشاره في األوساط اإلدارية وحداثة البحث 
فيو ، وكذلك توجو الدولة لمكافحة ىذه الظاىرة الخطيرة بإصدارىا قانونا يتعمق بالوقاية من 

.  كافحتو الفساد و م
:  صعوبات الدراسة 

واجيتنا عدة صعوبات في انجاز ىذه المذكرة ومن بينيا قمة الدراسات في مجال مكافحة الفساد 
لم تتجسد في  إذالمختصة في مكافحة الفساد   اآللياتفي الجزائر وكذلك لحداثة ىذه  اإلداري

لفساد ومكافحتو، وكذلك المتعمق بالوقاية من ا  01-06بعد صدور قانون  إلىارض الواقع 
معظم الدراسات كانت شاممة لمفساد ولم تركز عمى ىذه الظاىرة في الجزائر وخاصة في المجال 

. اإلداري
 محتويات الدراسة

الذي   الفصل التمييديثالثة فصول ففي   إلىالموضوع قسمن دراستنا    إشكاليةعن  ولإلجابة
وتشخيص  إظيار، وىذا الفصل كان ضروري في ياإلدارلمفساد  المفاىيمي اإلطار جاء بعنوان

تعريف تكممنا عن  األولثالثة مباحث ، ففي المبحث  إلىقسمناه  إذ، اإلداريظاىرة الفساد 
وفي  األخيروفي  اإلداريالفساد  أسبابالمبحث الثاني حددنا    أما وأنواعو اإلداريالفساد 

. أثارهالمبحث الثالث تكممنا عن 
وقسمنا  المتخصصة في مكافحة الفساد اإلدارية اآللياتتحديد عنوناه ب ف األولالفصل  أما

 أماالييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو  تكممنا عمى األول ،مبحثين  إلىىذا الفصل 
. الديوان المركزي  لقمع الفسادوىي  أاللردع الفساد  أخرى آليةالمبحث الثاني فجاءت فيو 

  اإلداريالرقابة في مكافحة الفساد  أجيزةدور قمنا فيو بدراسة   خيراألوفي الفصل الثاني و 
 أما اإلداريفي مكافحة الفساد  اإلداريةالرقابة  أجيزةتفعيل دور  األولمبحثين،  إلىوقسمناه 

. اإلداريالمختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد  األجيزةالمبحث الثاني جاء بعنوان دور 
المجال  لإلصالح فيمجموعة من االقتراحات  إلىلنا في خاتمة موضوعنا توص األخيروفي 

 .اإلداري
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 االطار المفاىيمي لمفساد االداري:فصل تمييدي
 

 اإلطار المفاىيمي لمفساد اإلداري :فصل تمييدي 
في كافة القطاعات الحككمية  مكجكد ىكالفساد مصطمح يتضمف معاني عديدة في طياتو ك إف

قكة احتكار عمى  كأفيك مكجكد في أم تنظيـ يككف فيو لمشخص قكة مسيطرة  ،كالخاصة  ،منيا
 أكالذيف يستممكف الخدمة  األفرادكتككف ىناؾ حرية في تحديد  ،صاحب قرار أكخدمة  أكسمعة 
( 1)محاكر عديدة اإلدارمكقد يتضمف مصطمح الفساد  األخرلتمرير القرار لفئة دكف  أكالسمعة 

بما فييا  رماإلداكحديثيا مف مظاىر الفساد  ،كال يكاد يخمك مجتمع مف المجتمعات قديميا
عمى مر  اإلسالميكالنقاء كالعفة التي ميزت الفكر  ،عمى الرغـ مف الطير اإلسالـمجتمع 

نما ىك ظاىرة , كالحديث عف الفساد ال يخص مجتمعا بعينو أك دكلة بذاتيا .كاألزمنةالعصكر  كا 
كاألداء عالمية تشكك منيا كؿ الدكؿ لما لو مف خطر عمى األمف االجتماعي كالنمك االقتصادم 

كمف ىنا حازت ىذه الظاىرة عمى اىتماـ كؿ المجتمعات ككؿ الدكؿ كتعالت النداءات ,اإلدارم
كعميو سنتناكؿ في ىذا الفصؿ . (2)إلى إدانتيا كالحد مف انتشارىا ككضع الصيغ المالئمة لذلؾ

ث ثالثة مباحث نتطرؽ في المبحث األكؿ إلى تعريؼ الفساد اإلدارم كأنكاعو أما في المبح
الثاني سنتناكؿ أسباب الفساد اإلدارم كفي المبحث الثالث فسنتطرؽ إلى أثار الفساد اإلدارم 

 
وأنواعو  اإلداريتعريف الفساد :األولالمبحث 

لكف ىناؾ اتجاىات مختمفة تتفؽ في ككف الفساد ىك   اإلدارمليس ىناؾ تعريؼ محدد لمفساد 
لتحقيؽ  أكمة لمكسب الخاص بشكؿ غير مشركع الكظيفة العا أكاستعماؿ السمطة العامة  إساءة

 مبدأحاالت انتياؾ  إلىالفساد مصطمح يشير ؼ ،المحسكبية إلىشخصية مستندة  أغراض
 قكتظير ىذلمياـ كظيفتو  تأديتو أثناءالمكظؼ العاـ  فتصدر عكتمؾ المخالفات التي  النزاىة

مطمبيف كنتطرؽ في  إلىكنقسمو ، كىذا ما سنتناكلو في مبحثنا ىذا عدة مظاىرفي االنحرافات 
 .اإلدارمالفساد  أنكاعالمطمب الثاني  أما اإلدارمتعريؼ الفساد  إلى األكؿالمطمب 

 
  

 
 6-4ص  05/2008//10ربالء في ، بحث مقدـ إلى المؤتمر القانكني في كمية القانكف جامعة ؾ كعالجو كأثاره أسبابو،  واالقتصادي اإلداريالفساد البديرم،  إسماعيؿ. ػػػػػػػػ محمد العبادم1

 13،ص  2011كمية القانكف جامعة الفاتح ػػػػػػػ طرابمس  اإلداريقسم الفساد  ،مطرعبد الفتاح عصاـ _ 2
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 االطار المفاىيمي لمفساد االداري:فصل تمييدي
 

  اإلداريتعريف الفساد :األولالمطمب 
يفو لغة كاصطالحا كفقيا تعر إلى اإلشارةالبد مف  اإلدارمنعطي تعريؼ لمفساد   لكي

 لغة اإلداريتعريف الفساد :األولالفرع 
        CORRUPTION-   ALTERATION DEPRAVATION- (1)الفساد بالفرنسية :أوال

مف الفعؿ فسد ضد صمح،كالفساد ىك البطالف  مشتؽ الفساد في معجـ المغة العربية ىك:ثانيا
مشتقة مف كممة إدارة كىي مف الفعؿ أدار يدير أما كممة إدارم لغة فيقاؿ فسد الشيء أم بطؿ، 

. شؤكنيا المؤسسة أم يسير
اصطالحا  اإلداريتعريف الفساد :الفرع الثاني

عرؼ الفساد اإلدارم بأنو تصرؼ كسمكؾ كظيفي سيئ فاسد خالؼ اإلصالح، ىدفو -
 .االنحراؼ كالكسب الحراـ كالخركج عمى النظاـ لمصمحة شخصية

لتي تتـ داخؿ الجياز اإلدارم الحككمي كالتي تؤدم فعال إلى انحراؼ يعرؼ بأنو النشاطات ا-
ذلؾ الجياز عف ىدفو الرسمي لصالح أىداؼ خاصة سكاء كاف ذلؾ بصفة متجددة أـ مستمرة 

. كسكاءا كاف بأسمكب فردم أـ بأسمكب جماعي منتظـ
االنحراؼ  كىذا التعريؼ ركز عمى االنحراؼ اإلدارم فقط دكف أف يشير إلى المسؤكؿ عمى

 .كدكره في فساد الجياز اإلدارم
 أىداؼسمكؾ المكظؼ العاـ ينحرؼ عف المعايير المتفؽ عمييا لتحقيؽ  بأنو كذلؾ عرؼ-

 (2)  .كغايات خاصة
 مجموعة من األعمال المخالفة لمقوانين" كعرؼ  الفساد اإلدارم عند فئة متشددة كذلؾ بأنو

مة وقراراتيا أو أنشطتيا بيدف االستفادة المادية إلى التأثير بسير اإلدارة العا واليادفة
سمكؾ إدارم ال "أما عند فئة المتساىميف فقد عرؼ بأنو  "أو االنتفاع غير المباشر المباشرة

رسمي بديؿ لمسمكؾ اإلدارم الرسمي تحتمو ظركؼ كاقعية كيقتضيو التحكؿ االجتماعي 
". كاالقتصادم الذم تتعرض لو المجتمعات

 
 
 244ص  2003 مكتبة لبناف ناشركف ، السابعة، طبعة ،، قامكس عربي فرنسي، األصغرالكامل ،  محمكد رضا ػػػ يكسؼ1

 20ص 2012/2013بسكرة، الجزائر   ،،جامعة محمد خيضررسالة دكتكرا ،، في الجزائر اإلداريالقانونية لمكافحة الفساد  اآللياتحاحةعبدالعالي،  ػػػػػ2
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 يمي لمفساد االدارياالطار المفاه:فصل تمييدي
 

 أفالقكؿ  تمخيصيا في تعريؼ كاحد ك انو يمكف إال اإلدارمكمع تعدد التعاريؼ لمفيـك الفساد 
الكظيفة العامة كتسخيرىا  أكسكء استعماؿ السمطة " ينحصر في  اإلدارمالعاـ لمفساد  اإلطار

 (1) "بجماعة معينة أكلقاء مصالح كمنافع تتعمؽ بفرد 
  اإلداريلفساد للتعريف التشريعي ا :الفرع الثالث

الفرنسي  تعريف المشرع :أوال
حسب قانكف العقكبات الفرنسي ميز  المشرع الفرنسي بيف الفساد االيجابي كالفساد السمبي، فقاـ 

." سعي المكظؼ الحككمي بنشاط مف اجؿ كمنح العقد" بأنو مااليجاببتعريؼ الفساد 
تقديـ  أكبعد منح العقد  أخرلمكافئة  أككؿ المسؤكؿ ليدية قب" بأنوالفساد السمبي فقد عرفو  أما

. "الخدمة
تعريف المشرع المصري  :ثانيا

 103المادة  كتكمـ عف الرشكة في. اإلدارمالمصرم عف الرشكة كلـ يعرؼ الفساد  ركز المشرع
. ك المشرع المصرم لـ يجـر الفساد رغـ تعدد مظاىره كصكره، ون العقوباتنمن قا
ريف المشرع الجزائري تع :ثالثا
قانكف العقكبات غير انو بعد لـ يجـر في  إذمصطمح الفساد جديد في التشريع الجزائرم،  إف

المعدؿ  2006فيفري  20المؤرخ في  06/01رقـ كمكافحتوصدكر قانكف الكقاية مف الفساد 
 (2)  .كالمتمـ كالذم جـر الفساد بمختمؼ مظاىره

 
 

 
 
 
 
 
 
 عالقات دكلية اقتصادية، مركز المستقبؿ لمدراسات كالبحكث   رماجستي،  اإلداريالفساد بركات ،  ػػػػػػػػ  ياسر خالد 1

 252، مرجع سابؽ ص  في الجزائر اإلداريالفساد   القانونية لمكافحة اآللياتػػػػػ  حاحة عبد العالي،  2
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المشرع الجزائرم انتيج نفس منيج  أفية مف الفساد كمكافحتو نجد قانكف الكقا إلىكبالرجكع 
انو لـ يعرؼ الفساد تعريفا فمسفيا بؿ عرفو مف خالؿ  إذالمتحدة لمكافحة الفساد،  األمـاتفاقية 
الفساد ىك كؿ "  06/01من قانون الوقاية  02المادة  مظاىره كىذا ما جاء في  إلى اإلشارة

،كفي الباب الرابع صنؼ جرائـ  ذا القانكفم الباب الرابع مف قالجرائـ المنصكص عمييا ؼ
بيا، الجرائـ المتعمقة بالصفقات  اإلضرارىي اختالس الممتمكات ك  أنكاع أربعة إلىالفساد 

 (1)  .العمكمية، التستر عمى جرائـ الفساد
صكر التي بعض مظاىر الفساد فقط دكف باقي اؿ إلى أشاركما يعاب عمى المشرع الجزائرم انو 

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم الفساد  إذف.تخرج عف مجاؿ التجريـ مثؿ الكساطة ك المحسكبية
 .الفساد بصفة عامة تعريفا دقيقا  أك اإلدارم

اإلداري الفساد  أنواع :المطمب الثاني
كتمؾ المخالفات التي تصدر عف  كالكظيفية اإلداريةيتعمؽ باالنتياكات  اإلدارمالفساد   إف

تأديتو لمياـ  كظيفتو في نطاؽ التشريعات  أثناءالمكمؼ بخدمة عامة  أكظؼ العاـ المك
السمككية كالتنظيمية كالمالية  تاالنحرافا، كىنا تتمثؿ مظاىر الفساد في كالضكابطكالقكانيف 

. كالجنائية كىذا ما سندرسو في مطمبنا ىذا
االنحراف السموكي :األولالفرع 

يرتكبيا المكظؼ كتتعمؽ بسمككو الشخصي كتصرفو  التي إلداريةاكيقصد بيا تمؾ المخالفات 
 (2)  :أىمياكمف 
عدم المحافظة عمى كرامة الوظيفة : أوال

المكظؼ مطالب دائما بالتحمي بالسمكؾ الالئؽ بالمركز الكظيفي الذم يشغمو سكاء داخؿ 
المادة  إليوىبت كؿ فعؿ يتنافى مع طبيعة ميامو، كىذا ما ذ خارجيا، كعميو تجنب أكالخدمة 

يعد مف قبيؿ االنحراؼ السمككي  اإلطارككؿ تصرؼ يخرج عف ىذا  03-06مف القانكف  42
 .لممكظؼ، كارتكاب المكظؼ لفعؿ مخؿ بالحياء

 
 
 05، ص2007، الجزء الثاني، دار ىكمة، الجزائر ،  الوجيز في القانون الجزائي الخاصبكسقيعة،  أحمدػػ1

 8 -6ص   2005، السعكدية  ،  إسالميوعالجو من منظور   اإلدارياد الفسػػػ ىناء يماني ،  2 
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سوء استعمال السمطة :ثانيا
يبتغي المكظؼ بممارسة اختصاصو تحقيؽ غاية مختمفة عف  إف" كيقصد بسكء استعماؿ السمطة

 (1) ".ا االختصاصتمؾ التي حددىا القانكف لألعماؿ الداخمة في ىذ
كتجاكز اعتبارات العدالة  األمكركتقديـ الخدمات الشخصية كتسييؿ  كمف صكر ذلؾ

. معارؼ المسؤكليف ما يطمب منيـ أك أقاربالمكضكعية في منح 
المحسوبية : ثالثا

مما يؤثر  فغير مؤىمي بأشخاصكيترتب عمى انتشار ظاىرة المحسكبية شغؿ الكظائؼ العامة  
. اإلنتاجفي تقديـ الخدمات كزيادة  دارةاإلعمى كفاءة 

الوساطة :رابعا
. تبادؿ المصالح أشكاؿفيستعمؿ بعض المكظفيف الكساطة شكال مف 

استغالل الوظيفة   إساءة: خامسا
دج  1000.000دج الى 200.000بغرامة مف  سنكات 10 إلىسنتيف  2يعاقب بالحبس مف 
االمتناع عف  أكعمؿ  أداءعمدا مف اجؿ  منصبو أكاستغالؿ كظائفو  أساءكؿ مكظؼ عمكمي 

ممارسة كظيفتو عمى  نحك يخرؽ القكانيف ك التنظيمات كذلؾ بغرض  إطارعمؿ في  أداء
. آخركياف  أكلشخص  أكالحصكؿ عمى منافع غير مستحقة لنفسو 

تعارض المصالح : سادسا
دج كؿ  200.000 إلىدج  50.000سنتيف ك بغرامة مف  إلى أشير 6يعاقب بالحبس مف 

. ىذا القانكف  مف 9المادة  أحكاـمكظؼ عمكمي خالؼ 
  االنحراف التنظيمي:الفرع الثاني

لميمات كظيفتو كالتي تتعمؽ  تأديتو أثناء كيقصد بيا تمؾ المخالفات التي تصدر عف المكظؼ
 (2)  :أىميابالعمؿ كمف  أساسيةبصفة 

 

 

 

 

 180، ص2011، دار الثقافة، عماف ،األكلى،الطبعة اإلسالميةفي الشريعة  وعالجو اإلداريالفساد ، محمكد محمد معابرة ػػػػػ1
 6، المرجع سابؽ ، ص  الفساد اإلداري وعالجو من منظور  إسالميىناء يماني ،  ػػػػػ2
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عدم احترام العمل:أوال  
 أفلمراحة، فاف ذلؾ ال يعني  كأخرلة لمعمؿ كانت المكائح كالتعميمات تكجب ساعات معيف ذاإ

كقت العمؿ  أفالقاعدة ىي  أفغير مخصصة لمعمؿ حيث  أكقاتالمكظؼ حر في استعماؿ 
المتضمف القانكف  03-06 األمرمف  43كىذا ما تضمنتو المادة . لكاجباتؿكمو مخصص 

كعدـ الجمع بينيا  ميامو الكظيفية ألداءلمكظيفة العامة، فالمكظؼ مطالب بالتفرغ  األساسي
.ما استثناه التشريع ككؿ خركج عف ىذه القاعدة شكؿ انحراؼ تنظيمي إال، أخرلكبيف مياـ   

في الحضكر صباحاػ الخركج في كقت مبكر عف  التأخر)  أيضاالتنظيمي  ؼصكر االنحراكمف 
ػ قراءة  اجيتوإنتمقدار  إلىالزمف المتبقي مف العمؿ بدكف النظر  إلىالنظر  كقت الدكاـ الرسمي ػ

.....(أخر إلىالجرائد كاستقباؿ الزكارػ التنقؿ مف مكتب   
العمل المطموب منو أداءامتناع الموظف عن :ثانيا  

 أمانةالمكظؼ ينبغي عميو ممارسة عممو بكؿ  أف 03-06من القانون  41حسب المادة 
عدـ  أكط بو، عممو المنك أداءكامتناعو عف  المبدأحاد المكظؼ عف ىذا  فإذاكبدكف تحيز،

، فيك بذلؾ يعد مف العمؿ األدنىالحد  أداء أك أدائوالتراخي في  أكعمى الكجو السميـ  أداءه
(1) .مخالفا لمتطمبات كظيفتو ككاجباتو  

العمؿ  أداءرفض المكظؼ  :العمؿ المطمكب منو  أداءامتناع المكظؼ عف كمف صكر ،إذا
...العمؿ أداءفي  التأخيريح ػ المكمؼ بو ػ عدـ القياـ بالعمؿ عمى الكجو الصح  

التراخي:ثالثا  
مف  األدنىالكسؿ ػ الرغبة في الحصكؿ عمى اكبر اجر مقابؿ اقؿ جيد ػ تنفيذ الحد ) كمف صكره

...(العمؿ  
 
 
 
 
 

 

 21،ص2012/2013،جامعة محمد خيضر،إدارمصص قانكف المحمية،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخ اإلدارةفي  اإلدارممكافحة الفساد  أساليبػػػػػػػػ بعيسي سميحة ، 1
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: عدم االلتزام بأوامر و تعميمات الرؤساء:رابعا
عدـ إطاعة أكامر الرئيس ػ البحث عف المنافذ  -العدكانية نحك الرئيس) كمف صكر ذلؾ

( كاألعذار لعدـ تنفيذ األكامر
السمبية : خامسا
ػ التجديد كالتطكير كاالبتكار إلىػ عدـ الميؿ  الرأم إبداءصكر ذلؾ  الالمباالة ػ عدـ كمف 

العزكؼ عف المشاركة في اتخاذ القرارات االنعزاليةػ عدـ الرغبة في التعاكف ػ عدـ تشجيع العمؿ 
 (1) ......( باإلفرادالجماعي ػ تجنب االتصاؿ 

عدم تحمل المسؤولية  : سادسا
كالتكقيعات  اإلمضاءاتالتيرب مف  أخر إلى إدارممف مستكل  األكراؽتحكيؿ ) ؾكمف صكر ذؿ

. .....(لعدـ تحمؿ المسؤكلية
 االنحراف المالي: الفرع الثالث

التي تتصؿ بسير العمؿ المنكط بالمكظؼ كتتمثؿ ىذه  كاإلداريةكيقصد بيا المخالفات المالية 
: المخالفات فيما يمي

. المالية المنصوص عمييا داخل المنظمة حكامواألمخالفة القواعد :أوال
فرض المغارم :ثانيا

 اإلتاكةفي فرض  إليوالمككمة  األعماؿلالنتفاع مف  كتعني قياـ المكظؼ بتسخير سمطة كظيفتو
 األمكراستخداـ القكة البشرية الحككمية مف  العماؿ كالمكظفيف في  أك األشخاصعمى بعض 

. المخصصة ليـ الرسمية األعماؿالشخصية في غير 
في استخدام المال العام  اإلسراف:ثالثا

ػ المبالغة في استخداـ  األثاثك  األبنيةعمى  اإلنفاؽالعامة في  األمكاؿكمف صكره تبديد 
كالنشر في  كاإلعالفحفالت ك الدعايات  إقامةالشخصية ػ  األمكرالمقتنيات العامة في 
( 2) .عمى حساب الماؿ العاـ الصحؼ كالمجالت

 

 

 

 42، ص 2004، الرياض ، الطبعة الثالثة    لإلدارةالمكظؼ المسمـ ، الجمعية السعكدية  أخالقياتػػػػػػ  احمد بف عبد الرحماف الشميشرم ،  1

 7ص   2005 المرجع السابؽ،، السعكدية  ، إسالميكعالجو مف منظكر   اإلدارمىناء يماني ، الفساد ػػػػػ 2
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 مي لمفساد االدارياالطار المفاىي:فصل تمييدي
 

 االنحراف الجنائي:الفرع الرابع
 التزكير االختالس، الرشكة، مثؿ ، جرائـ في المكظؼ يرتكبيا التي االنحرافات الجنائية تتمثؿ
 ، استغالؿ النفكذالنفس عمى االعتداء السرقة، الرسمية، المحررات في
  الرشوة: أوال
 بأف استغالليا أك بكظيفتو عامة بخدمة القائـ أك العاـ المكظؼ اتجار "نيابأ الرشكة تعرؼ_ 

 االمتناع أك كظيفتو أعماؿ مف عمؿ ألداء بيا أك كعد عطية عمى يحصؿ أك يقبؿ أك يطمب
  ."بكاجباتو اإلخالؿ أك عنو
 فائدة أية أك نقكد أخذ أك قبكؿ أك طمب عمى ينطكم سمكؾ " نيابأ كذلؾ الرشكة تعرؼ كما-

 االمتناع أك عمؿ أداء مقابؿ لغيره أك لنفسو كذلؾ حكمو في مف أك مكظؼ، جانب مف أخرل
 (1)"بذلؾ عممو مع الكظيفة بكاجبات اإلخالؿ أك عمؿ أداء عف

في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو  نكعيف حسب  المشرع الجزائرم إلىكقسمت الرشكة 
 مف الثانية فقرة25 المادة عميو تصفكىك ما  :(المرتشي المكظؼ جريمة) السمبية الرشوةػػػػػ  1 

 :كما يمي 01-06كمكافحتو الفساد مف الكقاية قانكف
 لنفسو سكاء مستحقة، غير مزية مباشر غير أك مباشر بشكؿ قبؿ أك طمب عمكمي مكظؼ كؿ"
 "كاجباتو مف عمؿ أداء عف االمتناع أك عمؿ بأداء يقـك لكي آخر، كياف أك شخص لصالح أك
 المادة في اإليجابية الرشكة جريمة عمى المشرع نص لقد (الراشي جريمة )اإليجابية الرشوة ػػػػػ 2

 عرضيا أك مستحقة غير بمزية عمكميا مكظفا كعد مف كؿ " 01-06مف القانكف  1فقرة 25
 أك نفسو المكظؼ لصالح ذلؾ كاف سكاء مباشر، غير أك مباشر بشكؿ إياىا منحو أك عميو

 (2)"كاجباتو مف عمؿ أداء عف االمتناع أك عمؿ ألداء آخر، كياف أك شخص لصالح
 
 
 
 
،  2012، بسكرة،، جامعة محمد خيضر  01-06عنكاف المداخمة جريمة الرشكة في ظؿ القانكف ،كاإلدارملمحد مف الفساد المالي  كآلية، ممتقى كطني  حككمة الشركات بكعزة نضيرة  ػػػػػ1

. 3ص

 .14العدد  2006لمجميكرية الجزائرية لسنة  المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو  ، الجريدة الرسمية 2006فيفرم/20 المؤرخ في 01-06مف قانكف   25المادة   ػػػػػػ 2
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االختالس : ثانيا
 عمى حؽ كجو بدكف المكظؼ استيالء":بأنيا االختالس جريمة سميماف بارش الدكتكر عرؼ
 "كظيفتو بحكـ أك بسبب عيدتو في كجدت خاصة أك ةعاـ أمكاؿ
 ذات أشياء بإدخاؿ حكمو في مف أك العاـ المكظؼ قياـ ":بأنيا مميكة ىناف الباحثة عرفتيا كما

 ممكيتو إلى شغميا التي العامة الكظيفة بحكـ حيازتو في كجدت القيمة، ىذه كانت قيمة ميما
 (1)"حؽ كجو دكف الخاصة

ف ، 29 المادة في مالجزائر المشرع أما  صكرىا أنو ذكر إال الجريمة ىذه بدقة يعرؼ لـ كاف كا 
 .حؽ كجو بدكف االحتجاز التبديد، اإلتالؼ، االختالس،:في كالمتمثمة بالتفصيؿ

استغالل النفوذ  :ثالثا
أم  يعد مستغال لمنفكذ كؿ مكظؼ عمكمي أك:" عمى أنو 01-06مف القانكف 32المادة  تنص

لصالح  ؿ مباشر أك غير مباشر بطمب أك قبكؿ أية مزية غير مستحقةشخص آخر يقـك بشؾ
المفترض بيدؼ  شخص آخر لكي يستغؿ ذلؾ المكظؼ العمكمي أك الشخص نفكذه الفعمي أك

 ."الحصكؿ مف إدارة أك سمطة عمكمية عمى منافع غير مستحقة
لبي كايجابي  سصكرتيف استغالؿ النفكذ  إلى 01-06كقسميا المشرع الجزائرم حسب القانكف 

 (2)كالثانية األكلى فقرة  32في المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 168ص  مرجع سابؽ ،العالي،  عبد ػػػػػػػػ حاحة 1

 96ػػػػ  95ص  مرجع سابؽ،احمد بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص،  ػػػػػػػػػ 2
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 (1)رجريمة التزوي: رابعا 
المشرع الجزائرم لـ يأتي بتعريؼ لجريمة التزكير سالكا بذلؾ نيج قانكف العقكبات الفرنسي 

القديـ كبعض القكانيف العربية مثؿ القانكف المصرم كالقانكف السعكدم،كمف خالؿ دراسات شرح 
ر تغيي"القانكف كمف االجتياد القضائي المقارف يمكف تعريؼ جريمة التزكير المحررات بأنيا 

الطرؽ المنصكص عمييا قانكنا، كيترتب عف ذلؾ  كبإحدلالحقيقة في محرر ، كذلؾ عف قصد 
" محتمؿ لمغير أكضرر ماؿ 

الغش بجميع  اإلسالـالغش، كقد حـر  أصناؼصنؼ التزكير مف  فاإلسالـمف الناحية الشرعية 
بون الكتاب فويل لمذين يكت:لـ يحدث، قاؿ تعالى  أـ باآلخريفأنكاعو سكاء أحداث ضررا 

بأيدييم ثم يقولون ىذا من عند اهلل ليشتروا بو ثمنا قميال فويل ليم مل تبت أيدىم وويل ليم 
. صدق اهلل العظيم"  واجتنبوا قول الزور" وقال اهلل تعالى . "مما يكسبون

جريمة التزوير  أركان -1
قانكنا، كىذا  الطرؽ المنصكص عمييا بإحدلكىك تغيير الحقيقة في محرر : الركن المادي –أ 

الركف يتككف مف ثالثة 
تزييؼ  أكالمحاكاة ك المشابية  أك لإلمضاءاتقد يككف التغيير ماديا : تغيير الحقيقة بالتقميد-

الحمكؿ محميا،  أكبانتحاؿ شخصية الغير  أكالحذؼ،  أكالكتابة بما في ذلؾ الزيادة  أكالبصمة 
في محررات معدة لتمقي تمؾ البيانات،  إدراجيا أكالتزامات   أكفالتغيير معنكيا  اتفاقيات 

. فالتزكير في ىذه الحالة يكجد في المعنى  كالمضمكف
 من قانون 216نص المادة الطرؽ المحددة عمى سبيؿ الحصر في  بإحدلكيككف التزكير 

(. في المحررات العرفية أكبالتزكير الكاقع في المحررات الرسمية  األمرسكاء تعمؽ )  العقوبات
 :ىيك
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 التكقيع أكالكتابة  ؼبتزيي أكبتقميد  إما 
 ما في ىذه  بإدراجيا أكمخالصات  أكالتزامات  أكنصكص  أكباصطناع اتفاقات  كا 

 .محررات فيما بعداؿ
 ما  .إلثباتيا أك اإلقرارات أكبتزييؼ الشركط  أك بإسقاط أك بإضافة كا 
 ما  .الحمكؿ محميا أكبانتحاؿ شخصية الغير  كا 
 :عنصر المحرر-

. نصكص القانكف لـ  تكرد تعريفا لممحرر ، فقد عرؼ عند فقياء كالقضاة 
انو كؿ مسطكر مكتكب يتضمف  أكيفيميا،   أفعبارات خطية مدكنة بمغة يمكف  بأنوفعرؼ 
 أرقاـ أكمعيف، سكاء كانت مركبة مف حركؼ  إلىعالمات ينتقؿ بقراءتيا الفكر  أكحركفا 

. رمكز أكعالمات  أك
ينصب التزكير عمى محرر مكتكب فيك محؿ الجريمة كىك  أفكالنصكص القانكنية تشترط 
. اليدؼ المراد حمايتو قانكنيا

م يمكف استعماليا لتغيير البيانات المسجمة في المحرر كلـ يحدد المشرع الكسيمة الت
التغيير في  إحداث إلىفكؿ كسيمة تؤدم  مكبالتاؿراقنة،  آلةاستعماؿ  أككالتغيير بالقمـ 

، خصكصا كقد تعدت الكسائؿ العممية الحديثة الكتابة كالنسخ . المحرر تكفي لقياـ الجـر
 :عنصر الضرر -

 أكمعنكيا،حاال  أكتحدث لمغير ضررا ماديا  أفشأنيا  تككف الكثيقة المزكرة مف أفيجب 
ىك  االمحرر كـمحتمال، فيكفي مجرد احتماؿ حدكث الضرر كقد ينتج الضرر عف تزكير 

الحاؿ بالنسبة لتزكير المحررات العمكمية كالرسمية الف الضرر ىنا يتمثؿ في النيؿ مف 
، كقد يككف الضرر خارجيا بالنسبة المصداقية المفترضة لترؾ الكثيقة كالثقة المرتبطة بيا

، فاف لـ يثبت فال إثباتولتزكير باقي المحررات، كعندئذ يجب  ةبالنسب الشأفلمكثيقة كما ىك 
( 1) .دكف تغيير محتكاىا عرفيةكتابة كثيقة  إعادةتزكير مثؿ حالة 
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 رالتزويالركن المعنوي لجريمة  -ب
جريمة التزكير في المحررات ىي مف الجرائـ العمكمية التي يتطمب فييا القصد الجنائي لدل 

 أفبد  كبجانب ذلؾ ال. اإلرادةالجاني مرتكب الفعؿ المادم ليذه الجريمة بعنصرية العمـ ك 
استعماؿ المحرر المزكر فيما  إلىيتكافر لدل الجاني القصد الخاص الذم يمثؿ في اتجاه نيتو 

. زكر مف اجمو
يفرؽ المشرع بيف التزكير كاستعماؿ المزكر كيعتبرىما جرميف مستقميف عف بعضيما، كبالتالي 

زكر ، مف اجؿ استعماؿ الـ آخريتابع شخص مف اجؿ التزكير ك يتابع شخص  أفيمكف 
تككف  أفكما يمكف . يتابع شخص كاحد مف اجؿ التزكير كاستعماؿ المزكر معا  أفكيمكف 

المتابعة مف اجؿ االستعماؿ فقط كال تحرؾ الدعكل العمكمية مف اجؿ التزكير بسبب سقكطيا 
. لبقاء الفاعؿ مجيكال أكلكفاة الجاني  أكبالتقادـ 

مزكرم فكؿ استعماؿ  بأنوكبالتالـ الفاعؿ   كلـ يحدد المشرع ما  المقصكد مف االستعماؿ،
لممحرر المزكر فيما اعد مف اجمو، مع عمـ الفاعؿ بأنو مزكر يشكؿ جـر االستعماؿ في 

 (1) .كالشيادات اإلداريةالمحررات الرسمية، المحررات العرفية، الكثائؽ 
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اإلداري الفساد  أسباب:المبحث الثاني
 األكضاعالفساد كتختمؼ نتيجة اختالؼ قيـ كثقافات المجتمع، ككذا اختالؼ  أسبابتتعدد 

: باباألسىذه  أىـاالقتصادية كالسياسية كسنحاكؿ فيما يمي تسميط الضكء عمى 
واجتماعية  أخالقية أسباب: األولالمطمب 

كفي ىذا  . بالعادات ك التقاليد المجتمعكاالجتماعي معيارا لمدل التزاـ  األخالقييعتبر الجانب 
بؿ كتيتز نظرة الناس  لإلنساف األكلىالعمؿ بكصفو الحاجة الحيكية  إلىتختفي النظرة  اإلطار

في الكظيفة  األخالؽكؿ منا كاجبو كفقا ما تمميو  لأد فإذاكالنزاىة، كاألمانة اإلخالص إلى
 (1).حدكدىا الدنيا إلىالعامة فاف مساحة الفساد ستنحصر 

أخالقية  أسباب:األولالفرع 
 أنكاعيعتبر المكظؼ العمكمي عنصرا جكىريا في ىذه المسالة، كليذا تحـك حكلو تمقائيا 

بعد الكظيفة كحكؿ نزاىتو كسمككو كاىـ الشخصية، كحكؿ ممتمكاتو قبؿ ك أخالقياتوالشككؾ حكؿ 
جممة مف  إلى باإلضافة المباالةالمكظؼ ىك غياب ضميره الميني كعدـ  أخالؽما يعيب 
 (2)نذكر منيا األسباب

المكظؼ لكظيفتو  أداءعدـ الشعكر بالمسؤكلية عند  _
لمحصكؿ عمى منافع غير شرعية  اإلدارماستعماؿ نفكذه  _
الكاجبات  أداءسي المطالبة بالحقكؽ كتنا _
تسريب المعمكمات المينية كالمتاجرة بيا  _

اجتماعية  أسباب:الفرع الثاني
 األفرادكالدينية لممجتمع كمدل تمسؾ  كاألخالقيةالقيـ االجتماعية  تأثيرتكمف في  األسبابكىذه 
 قيةأخالداخؿ المنظمة التي يعممكف فييا،فكجكد اطر  إلىكمدل القدرة عمى نقميا  كتأثرىـبيا 

كمف األسباب األخرل  ،في المجتمع ستككف بمثابة المكانع ضد االنحراؼ األفرادلسمككيات 
. الجيؿ الذم يعد عامال في تفشي ظاىرة الفساد في المجتمعات

 
 
 1ص ، 2005 ،عالقات دكلية اقتصادية، مركز المستقبؿ لمدراسات كالبحكث   رماجستي،  اإلدارمػػػػػػػ ياسر خالد بركات ، الفساد 1

  6ـــ 5ص   ،2006/ 2005،قالمة  ، 1945ماي  8مذ كرة لنيل شهادة الماستر  ، جامعة مكافحة الرشىة والفساد في الجسائر ،  ،ـــ زغدودي  الهام 2
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سياسية واقتصادية  أسباب:المطمب الثاني
كتزيد في شدتيا كدرجتيا  تقؼ كراء شيكع ظاىرة الفساد ىناؾ عكامؿ مختمفة أفيمكف القكؿ 

اقتصادية  كأخرلكمف بينيا عكامؿ سياسية 
سياسية  أسباب: األولالفرع 

 (1) :األسبابكمف ىذه 
. السمطات كتكزيعيا بشكؿ مناسب بيف فصؿ مبدأ إلىعدـ كجكد نظاـ سياسي فعاؿ يستند  _
الرشكة كالفساد كغياب الشفافية ككذا عدـ  تو مفالذم لـ يسمـ في حد ذا غياب دكر البرلماف _

. الت االنتخابيةاكجكد رقابة شفافة في المج
شيكع حالة االستبداد السياسي  إلى أدل ضعؼ ممارسة الديمقراطية كحرية المشاركة، مما _

. كالمالي اإلدارمكالدكتاتكرم بحيث يساىـ في تفشي ظاىرة الفساد 
اقتصادية  أسباب: الفرع الثاني

كمياـ جساـ تتطمبيا برامج التنمية الطمكحة، كىذا  بأعباءالعامة كالقطاع العاـ  اإلدارةتحميؿ  _
. كمدىا باعتمادات مالية كبيرة ،ما سيستمـز تخكيميا صالحيات كاسعة

التحكؿ السريع كالغير مخطط نحك تعظيـ دكر القطاع الخاص عمى حساب القطاع العاـ  _
مما يسمح لمسماسرة كالكسطاء كالككالء  األجنبيةلحككمية لمشركات كبيع المؤسسات كالمرافؽ ا

بعقد صفقات كدفع العمكالت لشراء الذمـ كالمساكاة عمى الممكية العامة لصالح قمة مف 
 (3) .الرأسمالييف

قانونية وقضائية  أسباب: المطمب الثالث 
تشرع لتحقيؽ المصمحة كيؼ لمقكانيف التي  إذتجعؿ القارئ يستغرب  األسبابالحديث عف  إف

الفساد ؟  إحداثيككف ليما دخؿ في  أفالعامة ككيؼ لمقضاء الذم يسعى لنشر العدالة 
 
 

 
 1ص / س ..د  ./، ب طمرجع سابؽ ، اؿ، اإلدارمػػػػػػػ ياسر خالد بركات ، الفساد 1

 101ص  ،2010لبناف، ،1ط. ك التكزيع مركز دراسات الكحدة العربية لمنشر .العربية األقطاراحمد سميـ، مؤشر الفساد في  -2

 17، ص 2005عامر الكبيسي ، الفساد كالعكلمة تزامف ال تكأمة، المكتب الجامعي الحديث، الرياض ػػػػػ3
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 قانونية أسباب: األولالفرع 
في جميا  اإلدارم تعمقة بالفسادغمكض النصكص القانكنية كتفسيرىا كؿ حسب ىكاه فالمكاد الـ

غامضة كغير كاضحة كيمجأ القاضي في تفسيرىا كفقا لسمطتو التقديرية الشيء الذم يشجع 
. الرشاكلالقضاة في المساىمة في تطكير الفساد رغبة منيـ في تقاضي  

قضائية  أسباب:الفرع الثاني
يالحظ في معظـ  إذلطات، الفصؿ بيف الس بمبدأمرتبط  األمرالقضاء فيذا  استقالؿ عدـ _

النظاـ السياسي، كىك ما يعطي  كأداءالبمداف المتقدمة كالديمقراطية استقاللية القضاء عف عمؿ 
، فاستقاللية تتمثؿ في الحكـ الصالح كالرشيد النظاـ السياسي أكلحككمة، افعالية ؿ أكسع أبعاد

ستقمة نزيية تمارس عمميا مف كجكد سمطة قضائية ـ أىميتوضركرم كىاـ يستمد  مبدأالقضاء 
 (1) .بشكؿ عادؿ كتمتمؾ سمطة رادعة

 اإلدارمتساىؿ بعض المحاميف كالقضاة مع العناصر المتيمة المحالة لمقضاء بقضايا الفساد _ 
مما  كالرأفةكاالعتداء عمى الماؿ العاـ، كاعتبارىا مف  الدعاكل المخففة التي تحاط بالرحمة 

. الحد مف ظاىرة الفساد فينصكص القانكنية ال جدكل ليا يشجع عمى استمرارىا فتصبح اؿ
كاليدايا قصد حماية الجناة المجرميف فيناؾ بعض  المتكرطيف  لمرشاكلقبكؿ بعض  القضاة _

تمؾ التي تقكدىـ سرا كتشترؾ معيـ مف كراء  أكفي عمميات الفساد كخاصة العناصر المحترفة 
حماية الجناة كالمجرميف  إصرارلكا عف قصد كسبؽ الستار في تجنيد بعض القضاة كالحكاـ ليتك

مبالغ نقدية يتعذر عمييـ الحصكؿ عمييا بالطرؽ المشركعة، كيعتبر ىذا مف اخطر  مقابؿ
( 2) .المميدة لتفشي ظاىرة الفساد األسباب

 
 

  
 
 

 
 2صمرجع سابؽ ، اؿ، ػػػػػػػػ  ياسر خالد بركات  1

 20مرجع سابؽ ص اؿػػػػػ عامر الكبيسي ،  2
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اإلداري الفساد  آثار: المبحث الثالث 
كتكممنا عمى السمكؾ الفاسد لممكظؼ كمف الطبيعي  اإلدارمالفساد  أسبابتكممنا سابقا عف 

سمبية في مختمؼ المجاالت كفي المقابؿ نجد فكائد لمفساد بالنسبة لممكظفيف كىذا ما  آثاركجكد 
تناكلو في مبحثنا سف

اإلداري االيجابية لمفساد  اآلثار: األولالمطمب 
نتائج الفساد كميا سمبية في جميع  أفالكظيفية انو مف الخطأ افتراض  المدرسة  أنصاريرل 

ظركؼ  تكافرت إذاتككف لو فكائد كثيرة في مختمؼ المجاالت كىذا  أفالف الفساد يمكف  األحكاؿ
االيجابي تظير في مجاالت الفساد  كآثار. الة بالفساد المنتج معينة كيسمكنو في ىذه الح

كاالجتماعية  كاإلداريةالسياسية كاالقتصادية 
عمى الجانب االقتصادي  هآثار:  األولالفرع 

  (1) :ايجابية نذكر منيا آثارلمفساد عدة   
العامة كذلؾ الف الفساد يعد مسالة تخضع العتبارات المصمحة  اإلنتاجيساىـ في رفع  -
قد يككف الفساد مصدرا رئيسيا لتككيف رأس الماؿ مف خالؿ التراكمات المالية التي يحققيا _ 

الحاكمة  كاإلداريةكالقيادات السياسية  اإلدارييفالمكظفيف 
المنخفضة عد عمى تحسف مستكل المعيشة مكظفي الدكلة ذكم الدخكؿ االفساد يس إف_

   اسيعمى الجانب السي هآثار:الفرع الثاني 
في تحقيؽ االستقرار السياسي لمنظاـ  اإلدارميساىـ الفساد _ 
سيكلة كتفاىـ  أكثريجعؿ العالقة بيف المحكـك كحاكمو  _
  قمب نظاـ الحكـ إلىالفساد يقمؿ مف التكترات الداخمية التي قد تؤدم  _

اإلداري ه عمى الجانب آثار: الفرع الثالث
كالقكانيف كالتنظيمات لممكظفيف الغير منحرفيف  اإلدارية يح التعميماتضيساعد الفساد عمى تك _
لمعمؿ في  اإلداريةالكفاءة كالخبرة  أصحابكجذب  إغراءلو دكر كبير في  اإلدارمالفساد _ 

الحككمية  اإلدارية األجيزة
 كالتخفيؼ مف البيركقراطية اإلجراءاتتبسيط  إلىك  األداءرفع كفاءة  إلىالفساد يؤدم _ 

 
 77ص 2011،اإلسكندرية، نحك نظرية اجتماعية في عمـ االجتماع االنحراؼ كالجريمة،دراسة ميدانية، المكتب العربي الحديث، اإلدارماهلل احمد المصراتي ، الفساد ػ  عبد ػػػػػػػ 1
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عمى الجانب االجتماعي  أثاره: الفرع الرابع
لممكاطنيف في ظؿ انتشار  ككسيمة لتمبية بعض المطالب االجتماعية أداة دارماإليعد الفساد  _

. اإلداريةالتعقيدات 
كتتبادؿ المصالح بطرؽ غير مشركعة  األفرادالتقارب بيف  إلىاليدايا عمى شكؿ رشكة تؤدم _ 
لسمـ كتتيح فرصة االرتقاء في ا كاألكثريةالعرقية المحركمة   األقمياتتحقيؽ المساكاة بيف _ 

. االجتماعي لمفئة 
ليا مف الصحة  رغـ   أساسال  أنيانجد  اإلدارملمفساد  ةااليجابي اآلثار  إلىنظرنا  إذا* 

سياسية  أكاالقتصادية  أكاالجتماعية  أك  اإلداريةسكاءا   لمفسادااليجابية  اآلثارالمبررات الف 
 (1) .سدمف طرؼ  غالبية الفقو فال يكجد عمؿ ايجابي لسمكؾ فا ةمرفكض

اإلداري السمبية لمفساد  اآلثار: المطمب الثاني
السمبية تنعكس عمى  اآلثاركالمجاالت الف  األصعدةسمبية عمى جميع  أثار اإلدارملمفساد 

مف كراء الفساد الف ىذه الظاىرة  اإلدارةمف الفكائد التي يجنييا المنحرفيف في  أكثرالمجتمع 
  .خطيرة ك مدمرة لممجتمع 

اثاره عمى الجانب االقتصادي : ولاألالفرع 
ك  جالفساد المنت أنصار أفمتنكعة كرغـ  آلياتاالقتصادم مف خالؿ  األداءعمى  الفساد يؤثر

عمى االقتصاد  تأثيره أف إاليكردكف بعض ايجابيات الفساد كانخفاض تكاليؼ صفقات ،  الفعاؿ
: السمبية في ىذا المجاؿ نذكر مايمي اآلثاركبير كمف ابرز 

اثر الفساد عمى النمو االقتصادي :  والأ
كيعرقؿ النمك االقتصادم بطرؽ شتى فيك  يضعؼ االستثمار المحمي  يضعؼ اإلدارمالفساد 

عف طريؽ زيادة فرص السعي لمحصكؿ عمى مزايا اقتصادية دكف مراعاة مصمحة  كاألجنبي
. تقميؿ الربح كيؤثر عمى نمك الدخؿ القكمي إلىالمجتمع، كما يؤدم 

 
 
 
 
  96ػػػػػػ  95العالي، مرجع سابؽ ، ص  عبد ػػػػػػػػ حاحة 1
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 العامة اإليراداتاثر الفساد عمى : ثانيا
  .العامة كخاصة الضرائب كالرسـك الجمركية  اإليراداتخفض  إلى اإلدارميؤدم الفساد 

 لمفتشي الضرائب كالجمارؾ الرشاكلصادييف إلى دفع إذ يمجا الكثير مف المتعامميف االقت
. حتى يستفيدكا مف خفض التزاماتيـ الضريبية

العام  اإلنفاقالفساد عمى  تأثير: ثالثا
، فالحككمات الفاسدة األساسيةالعاـ مف خالؿ تغيير ك جيتو  اإلنفاؽيؤثر الفساد سمبا عمى  

يسيؿ فييا الحصكؿ  إنفاؽكعات ككجكه تكجيو كصرؼ نفقاتيا عمى مشر إلىميال  أكثرتككف 
خفاءىاكالعمكالت  عمى الرشكة   أك إنتاجيافي  أككذلؾ لصعكبة تحديد سعرىا في السكؽ  كا 

 (1) .حيث يكجد رابط قكم بينو  كبيف الفساد. العسكرم كاإلنفاؽشرائيا 
عمى الجانب السياسي  أثاره: الفرع الثاني

الحاكمة  ةلألنظمفقدان الشرعية السياسية :  أوال
يخمؽ نكع مف  ألنومقكمات ضماف كاستقرار أم نظاـ سياسي  أىـالشرعية يعد مف  مبدأ إف

. أما الفساد يشكه اليياكؿ األساسية في الدكلة ،الرضا كالقبكؿ لدل المجتمع عمى النظاـ الحاكـ
ضعف المشاركة السياسية : ثانيا
المشاركة السياسية نظرا لتقميص دكر ضعؼ  إلىالفساد تؤدم  أفعاؿانعداـ الشرعية بسبب  إف

ضعاؼالسياسية  األحزاب عدـ  إلى باإلضافة قكة المعارضة كقياـ ىيمنة الحزب الحاكـ ىذا كا 
. مشاركة المكاطنيف في العممية السياسية كالتصكيت كاالنتخابات كاالستفتاء

عدم االستقرار السياسي :ثالثا
  كاألنظمةحيث تعطؿ الدساتير كالقكانيف  انتشار الفكضى السياسية إلىالفساد يؤدم  إف
تسكدىا عدـ  أجكاءالحككمي كيخمؼ  األداءانخفاض مستكل  إلى اإلدارميؤدم الفساد  -

تفكيض الشرعية السياسية لمدكلة ك يعبر عف كجكد مشكالت  إلىالعدالة كيؤدم بذات الكقت 
( 2).انعداـ الكطنية إلى إضافةمع الدكلة  األفرادعميقة في معامالت 

 

 

 98سابؽ صمرجع اؿ،  اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائرالعالي،  عبد ػػػػػػػػ حاحة 1
 101ص .. 2010 . 1ط. مركز دراسات الكحدة العربية لمنشر ك التكزيع.لبناف. العربية األقطاراحمد سميـ، مؤشر الفساد في  -2
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اإلداري عمى الجانب  أثاره: الفرع الثالث
: مف بينيا اإلدارمسمبية مدمرة عمى الجياز   آثار اإلدارملمفساد  إف
تأثير الفساد عمى عممية التخطيط : أوال

التي يمكف مف  اآلليةحيث يعد . العامة في أم دكلة اإلدارةالكظائؼ  أىـيعتبر التخطيط مف 
، كرغـ األىداؼمع كالكسائؿ التي يمكف مف خالليا تحقيؽ ىذه المجت أىداؼخالليا تحديد 

انتشار الفساد  أف إالالمناط بو  لألىداؼفي تحقيقو  في تفصيؿ دكر الجياز الحككمي أىميتو
( 1).اإلدارمقد جعؿ مف التخطيط عممية شكمية كىذا ما ساعد في انتشار الفساد  اإلدارم

 مالفساد عمى عممية التنظي تأثير: ثانيا
انتشر  إذا اإلدارمكالفساد  أىدافوكبيرة لمجياز  الحككمي لتحقيؽ  أىميةالتنظيـ ىك عممية ليا  

لمدكلة يمثؿ  اكبر معكؽ لمحد مف فاعمية أم جيكد يمكف القياـ بيا مف  اإلدارمفي الجياز 
 (2) .كالتنظيـ اإلدارم اإلصالحاجؿ تحقيؽ عممية 

اإلداري جياز انتشار القيم السمبية داخل ال: ثالثا
كتدني في المقابؿ  اإلدارمىك انتشار القيـ السمبية داخؿ الجياز  اإلدارمالفساد  آثارمف بيف 
. كفعاليتو اإلدارمالجياز  أداءيؤثر ذلؾ سمبا عمى كفاءة  إذالكظيفة العامة،  أخالقيات

عمى الجانب االجتماعي  أثاره: الفرع الرابع 
: كالتالي إجمالياية يمكف اجتماع آثارعدة   اإلدارملمفساد 

العدالة االجتماعية  بمبدأ اإلخالل: أوال
انتشار التمييز الطبقي بيف فئات  إلىالفساد يؤثر سمبا عمى العدالة االجتماعية حيث يؤدم 

. تفاقـ الفقر إلىالمجتمع كيؤدم الفساد  كأفراد
 
 
 
 
 
 12ص 2003ككمي ، المؤتمر الدكلي لمكافحة الفسادػ، مركز الدراسات كالبحكث ، الرياض ،ىيجاف ، الفساد كأثره  عمى الجياز الح دػػ عبد الرحماف احـ1

 14  ، ،صالمرجع سنؼػػ 2



 30 

 االطار المفاىيمي لمفساد االداري:فصل تمييدي
 

األخالقية انييار القيم : ثانيا
الفرص،  افئكتؾ المتمثمة في العدؿ كالمساكاة األخالقيةانييار القيـ  إلى اإلدارميؤدم الفساد 

. في المجتمع األفرادالسمبية لدل  تكالسمككياعدـ المسؤكلية  إلىكيؤدم 
عمى الجانب القانوني  أثاره: الفرع الخامس 

 (1) :كبيرة عمى المنظكمة القانكنية كالقضائية لمدكلة كتتمثؿ في مايمي آثارلو  اإلدارمالفساد  إف
. القائميف عمى تنفذييا عدـ جدكل كفعالية تطبيؽ القكانيف نتيجة فساد *
 أعيفمتحصالت جرائـ مف  إخفاءنتيجة لمحاكلة الفاسديف  األمكاؿظيكر جرائـ غسيؿ :*

. األمنية األجيزة
 .ظيكر تشريعات ال تحقؽ الردع كتساعد المفسديف عف اليركب عف العقاب:*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 107ػػػ 106،  سابؽ، مرجع  في الجزائر اإلدارمالقانكنية لمكافحة الفساد  اآللياتحاحةعبدالعالي،  ػػػػػػ 1
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 المتخصصة في مكافحة  الفساد اإلدارية اآللياتتحديد   :األولالفصل 

جميع الدكؿ  منيا عمى 06المتحدة لمكافحة الفساد بمكجب المادة  األمـفرضت اتفاقية 
عدة ىيئات لمنع الفساد كمكافحتو، كتنفيذا ليذا  أكىيئة  إنشاءضركرة المنضكية تحت لكائيا ب

المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو المعدؿ   06/01الجزائر القانكف رقـ  أصدرتااللتزاـ 
. كالمتمـ كالذم نص في بابو الثالث عمى تنصيب الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو

  10/05رقـ  األمر بإصدارمكافحة الفساد قاـ المشرع  إلىد الرامية غير انو كتدعيما لمجيك
كالذم بمكجبو تـ تدعيـ الترسانة المؤسساتية  ،كمكافحتو ،الكقاية مف الفساد المتمـ لقانكف

لمبحث عف الجرائـ  أداةالفساد بجياز ثاني ىك الديكاف الكطني لقمع الفساد،  كىك  لمكافحة
ات اتضحت معالـ كاختصاص كؿ مف الييئة، كالديكاف، كىك ما كبيذه التحديث. كمعاينتيا

كالمتمثمة في  الييئة  اآللياتسنتناكؿ مضمكف  ىذه  إذ. سنتكلى تكضيحو  في فصمنا ىذا
 (1) .الكطنية  لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كالديكاف الكطني لقمع الفساد

 
افحتو الييئة  الوطنية لموقاية من الفساد ومك  :األولالمبحث 

المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو كالذم   01-06قاـ المشرع الجزائرم بسف القانكف رقـ *
جياز مف نكع خاص، ىك الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو، كمف  إنشاءنص عمى 

يئة، النظاـ القانكني هلل  بيف لنا المشرع الجزائرم، 24 الى17كفي مكاده مف  خالؿ ىذا القانكف
مسألة تشكيؿ الييئة  تاركا، مياميا ، كعالقة الييئة بالسمطة القضائية ،  تيا تدابير استقالليك

 413-06المرسـك الرئاسي رقـ  مف خالؿ اصدر ىذالتنظيـ، كقد  إلىكتنظيميا ككيفية سيرىا 
 بفصكلو الخمسة كمكاده مف  2006نكفمبر  22بتاريخ  74كذلؾ في الجريدة الرسمية رقـ 

 (2) .24 إلى 1
 إلى األخيرلمييئة ك اختصاصاتيا ثـ نتطرؽ في  كسكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث النظاـ القانكني

 .حدكد استقاللية الييئة الكطنية مف الفساد
 

 483، ص  سابؽ، مرجع اآلليات القانكنية  لمكافحة الفساد اإلدارم في الجزائرالعالي، عبد حاحة ػػػػػػ 1

 54،ص 2012/2013بسكرة ، ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، جامعة محمد خيضرالمحمية اإلدارةفي  اإلداريمكافحة الفساد  أساليب، يحة بعيسي سـ ػػػػػػ 2
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د ومكافحتو الوطنية لموقاية من الفسا النظام القانوني لمييئة :األولالمطمب 

المعدؿ كالمتمـ لمييئة  06/01لقد خصص المشرع الجزائرم الباب الثالث مف القانكف رقـ 
المعدؿ  06/413المرسـك الرئاسي رقـ  إلى باإلضافةالكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ىذا 

 . كالمتمـ كالذم يحدد تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو
راستنا لمنظاـ القانكني لمييئة يجب استعراض الطبيعة القانكنية لمييئة كتحديد كمف اجؿ د

. تشكيمتيا ككيفية تنظيميا
الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو  القانونية طبيعةال األولالفرع 

كمكافحتو نجدىا  ،كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد 06/01مف قانكف  17نص المادة  إلىبالرجكع 
 اإلستراتيجية ومكافحتو قصد تنفيذ،تنشأ ىيئة وطنية مكمفة بالوقاية من الفساد "نص عمى ت

الييئة :" ، كقد حددت  الطبيعة القانكنية لمييئة كما يمي" الوطنية في مجال مكافحة الفساد
مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، توضع لدى رئيس  إداريةسمطة 

 (1) . "الجميورية 
مياميا كصالحياتيا عمى النحك  أداءضركرم حتى تتمكف مف  أمراكتعد االستقاللية لمييئة 

المطمكب، مما يحد مف جرائـ الفساد كفي سبيؿ ذلؾ كضع المشرع الجزائرم مجمكعة مف 
  :كاألتيحددت  ىذه الييئةالمختمفة التي تضمف استقاللية  األحكاـ

الشخصية، ذات  ف لمييئة المؤىميف لالطالع عمى المعمكمات كالمكظفيف التابعي األعضاءقياـ  *
. طابع سرم بتػأدية اليميف الخاص بيـ قبؿ استالـ مياميـ

،التككيف المناسب كالعالي  تزكيد الييئة بالكسائؿ البشرية كالمادية الالزمة لتأدية مياميا *
. المستكل لمستخدمييا

 أكالضغط، كالترىيب  أشكاؿىيئة مف كؿ اؿ كمكظفي أعضاءكحماية  األمفعمى حفاظ اؿ* 
بمناسبة  أك أثناءكاالعتداء ميما يكف نكعو الذم يتعرضكف لو ،االىانة كالشتـ  أكالتيديد 

 (2) .لمياموممارستيـ 
 

 

 14العدد  2006ية لمجميكرية الجزائرية لسنة الجريدة الرسـ ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 2006فيفرم  20المؤرخ في  01-06مف القانكف   18ة الماد ػػػػػػ 1

 47، دار اليدل الجزائر، صقانون الوقاية من الفساد ومكافحتوعبيدم الشافعي، المكسكعة الجنائية،  ػػػػػػ2
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 الفساد ومكافحتولموقاية من  تشكيمة الييئة الوطنية: الفرع الثاني 

 أف  413-06المعدؿ كالمتمـ لممرسـك الرئاسي  64-12لقد جاء في المرسـك الرئاسي رقـ 
كىك ما جاء في  كتقييـ  يقظةكمكافحتو تضـ مجمس  ،الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد

يعينكف بمكجب .أعضاءيتشكؿ مف رئيس كستة  كتقييـ يقظةمجمس  تضـ الييئة "05المادة
  "1نفسيا األشكاؿسنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة،كتنيي مياميـ حسب  05رئاسي لمدة مرسـك 

الييئة كتفادل الخمط الذم كقع  إلىكالتقييـ  اليقظةالمشرع  الجزائرم فعال بضـ مجمس  كأحسف 
كتقييـ  يتشكؿ مف  يقظةمجمس  إنشاءالذم نص عمى  413-06فيو في المرسـك الرئاسي 

 إذاىذا المجمس  إنشاءمف فائدة اؿؿ  ما ؤالتسا إلى يدفعناالذم كاف  األمر، الييئة أعضاءنفس 
كتقارير صدرت  أراءيبدم رأيو حكؿ  أفالييئة فال يمكف لممجمس  أعضاءكاف يتشكؿ مف نفس 

. لكف باسـ الييئة أعضائومف نفس 
مثؿ  كالتقييـ تت اليقظةنجد صالحيات مجمس  413-06المرسـك الرئاسي   إلىكبالرجكع 

 (2) :في
: رأيو في ك التقييـ اليقظةيبدم مجمس *
. برنامج عمؿ الييئة كشركط ككيفيات تطبيقو -
. مساىمة كؿ قطاع نشاط في مكافحة الفساد -
. كتكصيات الييئة كأراءتقارير -
. ميزانية الييئة -
. رئيس الجميكرية الذم يعده رئيس الييئة إلىالتقرير السنكم المكجو -
. سنكية لمييئةالحصيمة اؿ-
كزير العدؿ حافظ  إلىتشكؿ مخالفة جزائية  أف بإمكانياتحكيؿ الممفات التي تتضمف كقائع  -

 .األختاـ
 
 

مف الفساد كمكافحتو  الذم يحدد تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية 413 -06، المعدؿ كالمتمـ لممرسـك الرئاسي  2012//7/02، المؤرخ في  64 – 12مف المرسـك الرئاسي  05ػػػ المادة  1

  08كتنظيميا ككيفيات سيرىا، ج ر العدد 

 ، مرجع سابؽ  64-12مف المرسـك الرئاسي  11المادة  ػػػػػػ2
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 ثالثةكؿ  كالتقييـ مرة اليقظةيجتمع مجمس  "كالتقييـ اليقظةككذلؾ بالنسبة الجتماعات مجمس *

، حيث يعد الرئيس كيمكف لو عقد اجتماعات غير عادية بناءا عمى استدعاء مف رئيسو  أشير
مف تاريخ االجتماع  األقؿيكما عمى  15كؿ عضك قبؿ  إلىكؿ اجتماع كيرسمو  أعماؿجدكؿ 

 (1)."أياـتقؿ عف ثمانية  أفكتقمص ىذه المدة بالنسبة االجتماعات غير العادية دكف 

  الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو أعضاءة صف :أوال
مف طرؼ المشرع الجزائرم  قالفساد، كمكافحتلمكقاية مف  الييئة الكطنية أعضاءلـ تحدد صفة 

، كلكف بالرجكع   413-06المعدؿ كالمتمـ لممرسـك الرئاسي  64-12في المرسـك الرئاسي 
ساد كمكافحتو نجده نص عمى ضركرة تكفر المتعمؽ بالكقاية مف الؼ  01-06القانكف  إلى

 (2) .األعضاءالمستكل العالي كالمناسب في ىؤالء 
الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو  أعضاءتعيين : ثانيا

الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بمكجب مرسـك رئاسي، كتنتيي  أعضاءيعيف جميع 
كعميو  كاحدة،مدة تعيينيـ لخمس سنكات قابمة لمتجديد مرة مياميـ كذلؾ بنفس الشكؿ كتمتد 

مستقمة مف  إداريةالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو باعتبارىا سمطة  أعضاءيعيف 
األخرل المستقمة  اإلداريةطرؼ رئيس الجميكرية، شأنيا في ذلؾ شأف أعضاء السمطات 

ية من الفساد ومكافحتو ىيكمة الييئة الوطنية لموقا: الفرع الثالث 
 ألداءتزكد الييئة : تنظيـ الييئة كما يمي 06/413مف المرسـك الرئاسي رقـ /06بينت المادة 

العامة،قسـ مكمؼ بالكثائؽ كالتحاليؿ كالتحسيس، قسـ معالجة  األمانة :اآلتيةمياميا باليياكؿ 
. التصريحات بالممتمكات، قسـ التنسيؽ كالتعاكف الدكلي

العامة  انةاألم: أوال
( 3) :عاـ كالذم يكمؼ تحت سمطة رئيس الييئة عمى الخصكص بما يأتي  أميفكيرأسيا 

تنشيط عمؿ ىياكؿ الييئة كتنسيقيا كتقييميا، السير عمى تنفيذ برنامج عمؿ الييئة،   
 

،  74الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كتنظيميا ككيفيات سيرىا ، ج ر العدد  ، الذم يحدد تشكيمة 2006نكفمبر  22، المؤرخ في  413-06 الرئاسيمف المرسـك  15ػػػػػػ المادة 1

  2006//11/ 22المؤرخ في 
 ، مرجع سابؽ  01-06مف القانكف  19المادة  ػػػػ2
 ، مرجع سابؽ 06/413مف المرسـك الرئاسي 07المادة  ػػػػػػ3
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االتصاؿ مع ]مشركع التقرير السنكم ،كحصائؿ نشاطات الييئة  بإعدادالمتعمقة  األشغاؿتنسيؽ 
األقساـ،ضماف التسيير اإلدارم، كالمالي لمصالح الييئة، كيتكلى األميف العاـ أمانة  رؤساء

 (متمـالمعدؿ كاؿ 06/413مف المرسـك رقـ  16المادة ) مجمس اليقظة كالتقييـ حسب
قسم مكمف بالوثائق والتحاليل والتحسيس : ثانيا

مديرية الكقاية "  بػكاف ىذا القسـ يسمى   06/413مف المرسـك رقـ  12ك 06حسب المادة  
ىيكمة الييئة نص عمى ىذا الجياز  إعادة كبيدؼ  12/64كلكف المرسـك رقـ " كالتحسيس

 .منو 14ك 12في المادتيف " قسـ مكمؼ بالكثائؽ كالتحاليؿ كالتحسيس" تحت تسمية 
 (1) :يكمؼ قسـ الكثائؽ كالتحاليؿ كالتحسيس عمى الخصكص بما يأتيك 
االجتماعية كذلؾ عمى الخصكص  كبكؿ الدراسات كالتحقيقات كالتحاليؿ االقتصادية  القياـ -

بيدؼ تحديد نماذج الفساد كطرائقو مف اجؿ تنكير السياسة الشاممة لمكقاية مف الفساد 
 .حتوكمكاؼ

كاقتراح التكصيات الكفيمة بالقضاء  ،دراسة  الجكانب التي قد تشجع عمى ممارسة الفساد  - 
كالممارسات  اإلجراءاتككذا عمى مستكل  العمؿ بيماكالتنظيـ الجارم  ،خالؿ التشريع عمييا مف
. عمى ضكء تنفيذىا اإلدارية

 ،الالزمة لنشاطات الييئة بحفظ البيانات المتصمة اإلجراءاتدراسة كتصميـ كاقتراح   -
كتكزيعيا، بما في ذلؾ االعتماد عمى استخداـ تكنكلكجيات االتصاؿ  إليياكالكصكؿ  ،كمياميا
. الحديثة كاإلعالـ

مكجية كانت كتحميميا سكاء  ،تصميـ كاقتراح نماذج الكثائؽ العمرانية في جميع المعمكمات  -
. الخارجي أكلالستعماؿ الداخمي 

كاالتصاؿ كالمتعمقة بالكقاية مف ،يير كالمقاييس العالمية المعمكؿ بيا في التحميؿ دراسة المعا  -
. الفساد كمكافحتو بغرض اعتمادىا كتكييفيا كتكزيعيا

    .في الييئة األخرلالتحسيسية بالتنسيؽ مع اليياكؿ  كاألعماؿاقتراح كتنشيط البرامج  -
 

 
 
مرجع سابؽ ، 64-12مف المرسـك الرئاسي 08المادة  ػػػػ1
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 المينة كالشفافية كتعميميا عمى مستكل الييئات  أخالقياتقكاعد  ترقية   -

 .العمكمية كالخاصة بالتشاكر مع المؤسسات المعنية
ق كضماف حفظو تككيف رصيد كثائقي كمكتبي في ميداف الكقاية مف الفساد كمكافحت   -

. تقارير دكرية لنشاطاتو إعداد،  كاستعمالو
قسم معالجة التصريحات بالممتمكات : ثالثا

المحدد لتشكيمة كتنظيـ الييئة  06/413:  لـ يخصص المشرع الجزائرم في ظؿ المرسـك رقـ 
نماقسما مخصصا لمسألة تمقي كمعالجة التصريح بالممتمكات   ،اسند لمديرية التحاليؿ كا 

: المعدؿ كالمتمـ لممرسـك رقـ 12/64تحقيقات ميمة القياـ بذلؾ، غير اف المرسـك رقـ كاؿ
رأل انو مف المناسب تخصيص قسما مستقال لمعالجة مسألة تمقي التصريحات  06/413
 .في مكافحة الفساد اآلليةالممتمكات كذلؾ ألىمية ىذه ]
 (1) :ا يأتي ت بالممتمكات عمى الخصكص بـيكمؼ قسـ معالجة التصريحا *
تمقي التصريحات بالممتمكات لألعكاف العمكمييف، ماعدا التصريحات بالممتمكات التي يختص -

: كالمتعمقة بكؿ مف.بيا رئيس المحكمة العميا
، رئيس المجمس الدستكرم ك أعضائو، رئيس مجمس البرلماف أعضاءرئيس الجميكرية، * 

 (2)صمة كالكالةالمحاسبة، محافظ بنؾ الجزائر، السفراء كالقنا
جراءاتاقتراح شركط ككيفيات  - الممتمكات طبقا ]تجميع كمركزة كتحكيؿ التصريحات  كا 

. المعنية كاإلداراتلألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا ك بالتشاكر مع المؤسسات 
. القياـ بمعالجة التصريحات بالممتمكات كتصنيفيا كحفظيا -
. نة تغييرا في الذمة الماليةاستغالؿ التصريحات المتضـ -
المتابعات القضائية   إلىتؤدم  أفجمع  كاستغالؿ العناصر التي يمكف  -

 .التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا لإلحكاـالكجية المناسبة طبقا  إعطائياكالسير عمى 
 

 
 
سابؽ اؿمرجع اؿ، 64-12مف المرسـك الرئاسي 09المادة  ػػػػ1

 سابؽاؿمرجع اؿ، 01-06مف القانكف 1فقرة مف اؿ 06المادة  ػػػػ2
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ىياكؿ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد  أىـكيعتبر قسـ معالجة التصريحات بالممتمكات مف 
جية الفساد تكمف في التي تقـك بيا الييئة في مكا اإلداريةالتدابير  أىـ أفكذلؾ . كمكافحتو

. عممية تمقي التصريحات بالممتمكات التي تخص المكظفيف العمكمييف
قسم التنسيق و التعاون الدولي : رابعا

مكرر مف المرسـك  المعدؿ كالمتمـ، كلـ يشر  13لمادة ذا القسـ بمكجب ااستحدث المشرع ق
يحدد تشكيمة ىذا القسـ   ، كلـليذا المرسـك قبؿ التعديؿ األصميالمشرع في ظؿ النص  إليو

  .ة سيره كعممومككيؼ
 (1) :يكمؼ قسـ التنسيؽ كالتعاكف الدكلي عمى الخصكص بما يأتي

مع المؤسسات  إقامتياالمتعمقة بالعالقات الكاجب  كاإلجراءاتتحديد كاقتراح كتنفيذ الكيفيات  -
. األخرلالعمكمية كالييئات الكطنية 

تككف محؿ  أفالت الفساد التي يمكف االييئة بشأف ح إلىاستغالؿ المعمكمات الكاردة  -
 .الحمكؿ المناسبة طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما إيجادمتابعات قضائية كالسير عمى 

بالتعاكف مع المؤسسات كمنظمات المجتمع المدني  المتعمقة كاإلجراءاتتطبيؽ الكيفيات  -
مف الفساد كمكافحتو كذلؾ قصد ضماف تبادؿ كالييئات الكطنية كالدكلية المختصة بالكقاية 

منتظـ كمفيد في تكحيد مقاييس الطرؽ المعتمدة في الكقاية مف الفساد كمكافحتو لممعمكمات 
. كتطكير الخبرة الكطنية في ىذا الميداف

. تقارير دكرية لنشاطاتو إعداد -
تحديد تشكيمتيـ بدقة كلكنو اغفؿ  األقساـالمشرع الجزائرم حدد مياـ كؿ مف  ىذه  أفبالرغـ 

العاـ كرئيس قسـ كمدير دراسات كرئيس دراسات كنائب  األميفكظائؼ  أفكنص فقط عمى 
المدير ىي كظائؼ عميا في الدكلة كيتـ التعييف فييا بمكجب مرسـك رئاسي بناء عمى اقتراح مف 

  (2) .رئيس الييئة
 
 
 

 

 سابؽ مرجعاؿ، 64-12مكرر مف المرسـك الرئاسي13المادة  ػػػػ1
 مرجع سابؽ اؿ، 64-12مف المرسـك الرئاسي 12المادة  ػػػػ2
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 ميام الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو: المطمب الثاني 
الحد مف جرائـ  إلىصالحيات تسعى مف خالليا  أكتمارس الييئة الكطنية مجمكعة مف المياـ 

اإلدارية تتنكع مياميا بيف التدابير االستشارية كالتدابير  إذالفساد 
التدابير االستشارية  :األولالفرع 

: كىي تتمتع الييئة بالعديد مف الصالحيات ذات الطابع االستشارم
 معنكم كاقتراح تدابير أكاقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف جرائـ الفساد لكؿ شخص طبيعي * 

. المينة أخالقياتقكاعد  إعدادلمكقاية منيا، ككذا التعاكف مع القطاعات المعنية في 
ئـ الفساد، اتساىـ في الكشؼ عف جر أفالتي يمكف  كماتالمعؿ جمع كتركيز كاستغالؿ كؿ *

عف التغيرات كالقانكنية التي تسيؿ  كاإلجرائيةالتشريعية كالتنظيمية  األطرخاصة البحث في 
. بإزالتياالمتكرطيف في ىذه الجرائـ، كمف ثـ تقديـ تكصيات  إفالتعممية 

بمكافحة ىذه  األخرلالسير عمى تعزيز التنسيؽ ما بيف القطاعات كالتعاكف مع الييئات * 
 (1)الجرائـ 
اإلدارية التدابير  :الثانيالفرع 

في عممية تمقي  مثؿتتجية جرائـ الفساد امكؿالييئة عمييا التي تقـك  اإلداريةالتدابير  أىـ كمف* 
التي تسمح بمقارنة البيانات الكاردة  المكظفيف إلىالتصريحات الخاصة بالممتمكات التي تعكد 

مف الباب  04كحسب المادة  ،في ىذه التصريحات مع تطكر الذمة المالية في الظركؼ العادية
ف العمكمية فانو قصد ضماف الشفافية في الحياة السياسية، كالشؤك 06/01مف قانكف  األكؿ

المكمفيف بخدمة عمكمية يمـز المكظؼ  األشخاصكحماية الممتمكات العمكمية كصكف نزاىة 
يقـك المكظؼ العمكمي باكتساب تصريح الممتمكات خالؿ  إذالعمكمي التصريح بممتمكاتو، 

بداية عيدتو االنتخابية، يجدد ىذا التصريح فكر  أك الشير الذم يعقب تاريخ تنصيبو في كظيفة
 .األكؿلممكظؼ العمكمي بنفس الكيفية التي تـ بيا التصريح  ؿ زيادة معتبرة في الذمة الماليةؾ
 

 
 

 .،مرجع سابؽ 01-06مف القانكف 20المادة  9-4انظر الفقرتيف   ػػػػ1
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. عند انتياء الخدمة أكة العيدة االنتخابية كما يجب التصريح بالممتمكات عند نيام
 األمالؾلجميع  كيتضمف التصريح بالممتمكات الذم يقدـ لمييئة مف طرؼ المعنييف عمى جرد

الخارج، كيتـ  أكالقصر في الجزائر  كأكالدهالعقارية كالمنقكلة التي يممكيا المكظؼ العمكمي 
 ف المكتب كالييئة كسمـ النسخةالتصريح في الممتمكات في نسختيف مكقعتيف ـ إعداد

  (1) .لممكتب 
 

حدود استقاللية الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو : المطمب الثالث
لقد نصت جميع االتفاقيات الدكلية عمى استقاللية الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو 

 إلىئرم اخذ بيذا االتجاه فالبرجكع كذلؾ لضماف نجاعة اكبر في مكافحة الفساد كالمشرع الجزا
 إداريةالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو سمطة  أفنجده نص عمى  01-06القانكف 

. مستقمة، تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي
م المستقمة الت اإلداريةالمشرع الجزائرم حذك المشرع الفرنسي في فكرة السمطة  كبالتالي حذا    

 األعكافضماف الحياد في مكاجية المتعامميف االقتصادييف ككذا في معاممة  إلى إنشاءىاييدؼ 
بضماف الشفافية في الحياة السياسية كالشؤكف  األمرالعمكمييف كالمنتخبيف، عندما يتعمؽ 

 (2) .العمكمية
المتعمؽ بالكقاية مف الفساد   01-06كقد كضع المشرع الجزائرم مف خالؿ القانكف 

ذلؾ فيذه االستقاللية ليست  ـاالستقاللية كرغكمكافحتو مجمكعة مف الضمانات التي تدعـ ىذه 
. القيكد التي تقمؿ منيا كاممة كتامة بؿ ترد عمييا بعض

 
 
 
 
 
ئـ المالية في ظؿ التحكالت االقتصادية كالتعديالت التشريعية، ص حكؿ جرا األكؿرشيد زكايمية ، مالحظات حكؿ مركز القانكني لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ، الممتقى  ػػػػ1

144 
 73ص،  2009سياسية ،جامعة بسكرة، حكحك رمزم، لبنى دنش، الييئة الكطنية لمكقاية  مف الفساد كمكافحتو ، مجمة االجتياد القضائي، العدد الخامس، كمية الحقكؽ كالعمـك اؿ ػػػ2
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ضمانات استقاللية الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو : األولالفرع 
مياميا  أداءمف اجؿ ضماف استقاللية الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كتمكينيا مف 

بالكقاية مف الفساد  المتعمؽ  01-06بفعالية، كضع المشرع الجزائرم مف خالؿ القانكف 
 (1) :كمكافحتو مجمكعة مف الضمانات  كمف بينيا

التيديد  أكالترىيب  أككمكظفي الييئة مف كؿ أشكاؿ الضغط  ،أعضاءضماف امف كحماية  -
. بمناسبة ممارستيـ لمياميـ أكاالعتداء ميما يكف نكعو، التي قد يتعرضكف ليا أثناء  أك كالشتـ

الكسائؿ ىك حؽ  أىـمياميا كلعؿ  لتأديةكسائؿ البشرية كالمادية الالزمة تزكيد الييئة باؿ *
 01-06مف القانكف  األكلىالفقرة  21تنص المادة الييئة في طمب المعمكمات كالكثائؽ، حيث 

 اإلداراتتطمب مف  أف 20ممارسة المياـ المذككرة في المادة  إطارعمى انو يمكف لمييئة في 
 آخرمعنكم  أكمف كؿ شخص طبيعي  أكالخاص  أكابعة لمقطاع العاـ كالمؤسسة كالييئات الت

 (2) .الفساد أفعاؿمعمكمات تراىا مفيدة في الكشؼ عف  أككثيقة  أية
الييئة  ةاستقالليمظاىر :الفرع الثاني 

يتـ  01-06مف القانكف  19التي حددىا المشرع الجزائرم في نص  المادة  االستقاللية إف
: لتدابير التاليةتبيانيا مف خالؿ ا

 أعضائياالطابع الجماعي لمييئة وتحديد عيدة لفائدة :  أوال
الييئة تضـ مجمس يقظة كتقييـ  أفعمى  64-12مف المرسـك الرئاسي رقـ  2لقد نصت المادة 

الجماعي مف  ك يعتبر الطابع .يتشكؿ مف رئيس كستة أعضاء يعينكف بمكجب مرسـك رئاسي
اللية مف الناحية العضكية بالنسبة لمييئة، كما انو يسمح بتحقيؽ المظاىر لتبياف االستؽ أىـ

مياميا المستقمة، كضماف أداء  اإلداريةالسمطات  ألعضاءالتكازف بيف تأثير السمطة المعينة 
 .مكضكعية عمى أساس ركح الجماعة ؿبؾ
 
 
 
 
 .، مرجع سابؽ 01-06مف القانكف  19المادة  ػػػػ1
 قانكف مف نفس اؿ 21المادة  ػػػػ2
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: ا بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليانفراد الييئة بوضع نظاميا الداخمي وتمتعو: ثانيا
تعد الييئة نظاميا الداخمي الذم يحدد كيفيات "  كما يمي 64 -12المرسـك الرئاسي  نص

كميا كيصادؽ مجمس اليقضة كالتقييـ عمى النظاـ الداخمي الذم ينشر في العمؿ الداخمي لييا
 (1)".الجريدة الرسمية

المشرع الجزائرم كامؿ الحرية لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو في سف  أعطىلقد * 
احية قانكنيا الداخمي كعدـ تدخؿ السمطة التنفيذية، كىذا ما يدؿ عمى استقاللية الييئة مف الف

. الكظيفية
المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو نجد اف المشرع   01-06القانكف  إلىك بالرجكع 

الجزائرم أضفى عمى الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو الشخصية المعنكية كاالستقالؿ 
 (2) .المالي

اية من الفساد ومكافحتو الييئة الوطنية لموق ةاستقالليالقيود التي تحد من : الفرع الثالث
استقاللية الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ليست تامة بؿ ترد عمييا بعض القيكد  إف

: التي تقمؿ مف ىذه االستقاللية  مف بينيا
نياءالييئة  أعضاءاحتكار رئيس الجميورية سمطة تعيين :  أوال مياميم  وا 
المعدؿ كالمتمـ لممرسـك الرئاسي  64-12مف المرسـك الرئاسي  2مادة اؿكحسب   
فاف رئيس الجميكرية ىك مف يعيف أعضاء الييئة كرئيسيا كينيي مياميـ كحده  ،  06-413 

مف بيف التدابير  أفالحد مف استقاللية الييئة، ذلؾ  إلىمما يؤدم  آخر دكف تدخؿ أم طرؼ
 (3) .األعضاءكاقتناء تعدد الييئات المكمفة بتعييف  ىي التي تضمف  استقاللية الييئة

 

 

 

 
 
، مرجع سابؽ   64 -12مف المرسـك الرئاسي  15المادة  ػػػػ1

. ، مرجع سابؽ 01-06مف القانكف  18المادة  ػػػػ2

 73سابؽ، ص اؿمرجع اؿ الييئة الكطنية لمكقاية  مف الفساد كمكافحتو، حكحك رمزم، لبنى دنش، ػػػ3
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عالقة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو بالسمطة القضائية  :ثانيا
كقائع ذات كصؼ جزائي  إلىانو عندما تتكصؿ الييئة   01-06مف القانكف  22نصت المادة 
الدعكل  ، الذم يخطر النائب العاـ المختص لتحريؾاألختاـكزير العدؿ حافظ  إلىتحكؿ الممؼ 

. العمكمية عند االقتضاء
النائب  إلىالممؼ مباشرة  ك بالتالي ال يمكف لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تحكيؿ

عمى تبعية الييئة لمسمطة التنفيذية  آخركىذا دليؿ  أكالكزير العدؿ  إخطارالعاـ كلكف عمييا 
. كمحدكدية استقالليتيا
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الديوان المركزي لقمع الفساد : المبحث الثاني
 المؤرخة الفساد مكافحة بتفعيؿ المتعمقة 03 رقـ الجميكرية رئيس لتعميمة تنفيذا الديكاف استحدث

 ىذا ك عمياد ك الفساد مكافحة آليات تعزيز كجكب نتتضـ التي ك 2009 ديسمبر 13 في
 ىك المؤسساتي المجاؿ في عميو نص ما أىـ ك ،العممياتي ك ،المؤسساتي عمى الصعيديف

 في تتضافر عممياتية أداة بصفتو الفساد مركزم لقمع بإحداث ديكاف تعزيز مسعى الدكلة ضركرة
 . ردعيا ك اإلجرامية الفساد ألعماؿ قانكنيا الجيكد لمتصدم إطارىا

 رقـ لمقانكف المتمـ 2010 أكت 26 في المؤرخ 10/05 رقم األمر بصدكر تأكد ما ىذا ك
 كالذم مكرر الثالث الباب أضاؼ ك الذم مكافحتو ك ،الفساد مف بالكقاية المتعمؽ 06/01

 تحديد يخص فيما التنظيـ أحاؿ إلى أنو غير الفساد لقمع المركزم الديكاف إنشاء تـ بمكجبو
 .رهسي كيفيات ك تنظيمو ك الديكاف تشكيمة

      ديسمبر 08المؤرخ في  11/426:ـرؽ الرئاسي المرسـك بمكجب التنظيـ ىذا صدر قد ك
 (1) .الذم يحدد تشكيمة الديكاف المركزم لقمع الفساد كتنظيمو ككيفيات سيره 2011

 المطمب) يقتضي منا استعراض الطبيعة القانكنية لمديكاف كمف اجؿ دراستنا ليذا المبحث 
نتطرؽ  األخيركفي ( المطمب الثاني) ىيكمتوك  الديكاف المركزم لقمع الفساد ثـ تشكيمة( األول
( المطمب الثالث )اختصاصات الديكاف ككيفية سيره إلى

 الطبيعة القانونية لمديوان المركزي لقمع الفساد: األولالمطمب 
في  ككيفيات سيره ،كتنظيمو ،المحدد لتشكيمة الديكاف 11/426خصص المرسـك الرئاسي رقـ 

التي تميزىا عف الييئة  الديكافخصائص لتبياف   02،03،04منو في مكاده  األكؿالفصؿ 
 مالمتمثمة ؼ الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كالتي تساىـ في بمكرة طبيعتو القانكنية ك

: مايمي
الديوان مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية :األولالفرع 

الديكاف مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة "  كما يمي 11/426لقد نصت المرسـك رقـ  
   (2) ."مكافحة الفساد إطارالقضائية تكمؼ بالبحث عف الجرائـ كمعاينتيا في 

 

 502، ص  سابؽ، مرجع حاحةعبدالعالي ػػػػػػ 1
 ،  11/426مف المرسـك  02المادة -2
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الضبطية القضائية  أجيزةفاف الديكاف ىك جياز ال يختمؼ عف باقي   02كحسب  المادة 
 إداريةفاف ىذا الجياز ليس بسمطة  إذفالشرطة القضائية،  كأعكافالف تشكيمتو ضباط  األخرل
نما كمراقبة القضاء كميمتو ىي التحرم عف جرائـ  إشراؼىك جياز يمارس صالحياتو تحت  كا 
كزير العدؿ  أف إالكرغـ تسمية الديكاف بالمصمحة المركزية العممياتية لمشرطة القضائية  .سادالؼ
كاليات كبرل  أربعةالديكاف يعد ىيئة ال مركزية كذلؾ لكجكده الجيكم عمى مستكل  أف إلى أشار

 (1) .في الكطف
تبعية الديوان لوزير المالية : الفرع الثاني
" بالمالية المكمؼ  الكزير  لدل  الديكاف  يكضع " 426/ 11المرسـك مف  03ككفقا لممادة 

لمالية كىك كىنا نالحظ باف الديكاف ىك جياز لو تبعية مف السمطة التنفيذية  المتمثمة في كزير ا
، الف االستقاللية ىي الحؿ اإلدارمما يحد مف استقالليتو كينقص مف دكره في الحد مف الفساد 

. اإلداريةكافحة ظاىرة الفساد في القطاعات لـ األساسيالكحيد كالضامف 
عدم  تمتع الديوان بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي : الفرع الثالث

 المياـ رغـ كىذا لمديكاف، المالي كاالستقالؿ المعنكية الشخصية الجزائرم المشرع يمنح لـ
  11/426كحسب المرسـك الفساد، جرائـ عف كالتحرم البحث في كالمتمثمة لولة كالمكؾ الخطيرة

 ىك األخير ىذا ،   (2) "المالية كزير مكافقة عمى كيعرضيا الديكاف ميزانية العاـ المدير يعد "
 بصرؼ ثانكم آمر فيك العاـ المدير أما المجاؿ بالصرؼ في ىذا األمر سمطة يممؾ الذم

الديكاف كتنظيمو المحدد لتشكيمة  11/426مف نفس المرسـك  24الديكاف حسب المادة  ميزانية
 التي الييئة بخالؼ كىذا المالية، االستقاللية عمى تماما القضاء يعني كىذا .ككيفيات سيره

 أىـ مف األمر حقيقة في يعتبراف كالمذيف المالي كاالستقالؿ المعنكية الشخصية المشرع منحيا
 .الكظيفية الناحية مف جياز أك ىيئة أم المجسدة الستقاللية الضمانات

 
 
 
 
 504، ص  سابؽ، مرجع حاحةعبدالعالي ػػػػػػ 1
 ، مرجع سابؽ 11/426مف المرسـك  23المادة -2
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 اآلمر ىك الكزير أف كما كالمالية اإلدارية الناحية مف المالية لكزير تابع الديكاف فاف كبيذا
 ىك الديكاف أف يعني ىذا كؿ لتنفيذىا، شرط عمييا كمكافقتو الديكاف يزانيةلـ األصمي بالصرؼ

 مف المباشرة كاإلدارة لمتسيير تخضع التي المالية لكزارة الخارجية المصالح مف بمثابة مصمحة
 .المالية لكزارة التابعة كاألجيزة المصالح باقي مثؿ مثمو قبؿ كزير المالية

 باستقالليو التنفيذية السمطة مف اعتراؼ عدـ يعتبر المعنكية ةبالشخصي الديكاف تمتع عدـ إف
، اذف ليست لو كتعميماتيا ألكامرىا خاضع فيك كبالتالي منيا، يتجزأ ال جزء فيك ىذا الجياز،

 .استقاللية مف الناحية الكظيفية
 

ىيكمتو و يمة الديوان المركزي لقمع الفسادتشك: المطمب الثاني 
بفكرة التنظيـ فقط في تحديد تشكيمة الديكاف  06/01المتمـ لمقانكف رقـ  10/05رقـ  األمرجاء 

يحدد تشكيمة الديكاف كتنظيمو ككيفية سيره "   2مكرر فقرة  24كتنظيمو، حيث نص في المادة 
  2011/ 08/12المؤرخ في  11/426كلكف بعد صدكر  مرسـك رقـ  ،"عف طريؽ التنظيـ 

: كىذا كما يمي فقد حدد تشكيمة  الديكاف كتنظيمو
 تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد: األولالفرع 

الديكاف المركزم لقمع الفساد ىك ىيئة كطنية لقمع الفساد عمى المستكل المحمي كالكطني،  إف
في  11/426:نسبة لتشكيمتو فقد حدده المشرع في الفصؿ الثاني مف المرسـك الرئاسي رقـؿبا إما

. ىذا المرسـك  مف 09 إلى 06المكاد مف 
 (1) : مف  الديكاف  يتشكؿ 11/426كحسب المرسـك الرئاسي  

 .الكطني  الدفاع  التابعة لكزارة  القضائية  الشرطة  كأعكاف  ضباط -
   .المحمية  كالجماعات  الداخمية  التابعة لكزارة  القضائية  الشرطة  كأعكاف  ضباط -

 .الفساد  مجاؿ مكافحة  في  أكيدة  كفاءات  ذكم  عمكمي  أعكاف - 
 .كاإلدارم  لمدعـ التقني  مستخدمكف  ذلؾ  عمى  زيادة  كلمديكاف -
 
 
 

 ، مرجع سابؽ 11/426مف المرسـك   06المادة  1-
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مكتب  أكعيف بكؿ خبير يست أفيمكف لمديكاف  كذلؾ 11/426لمرسـك مف 09المادةكقد نصت 
. مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجاؿ مكافحة الفساد أكاستشارم 

: الديوان المركزي لقمع الفساد ىيكمة: الفرع الثاني
يتشكؿ مف  إذ، كيفية تنظيـ الديكاف 18 إلى 10مف   مكاده في 11/426الرئاسيالمرسـك  بيف

 .العامة لإلدارة خرلكاأللمتحريات  إحداىمامدير عاـ كديكاف كمديريتيف 
 المدير العام : أوال

 (1) :كما يمي 11/426المرسـك   كجاء في
 وتنيى ،ين بمرسوم رئاسي بناء عمى اقتراح من وزير الماليةيع  عام مدير  الديوان  يسير"

ذا، " نفسيا  األشكال  حسب  ميامو طريقة تعييف المدير العاـ  أفقمنا بشرح ىذه المادة نجد  كا 
في مكاجية السمطة التنفيذية كخاصة كزير المالية  اإلداريةق ال يتمتع باالستقاللية تكضح بأف

.  التعييفب لقيامو بحكـ ممارستو لسمطة االقتراح كرئيس الجميكرية
مف المرسـك نفسو كجاء فييا كما يمي  14مياـ المدير العاـ فنصت عمييا المادة  أما

  :يأتي  بما  خصكصعمى اؿ ،  لمديكاف  العاـ  المدير  يكمؼ
 .حيز التنفيذ  ككضعو  الديكاف  عمؿ  برنامج  إعداد   -
 .الداخمي كنظامو  لمديكاف  الداخمي  التنظيـ  مشركع  إعداد     -
 .نشاط ىياكمو  كتنسيؽ  الديكاف  سير  حسف  عمى  السير    -
 .كليكالد  الكطني  فعمى المستكم  المعمكمات  كتبادؿ  التعاكف  تطكير   -
 .مستخدمي الديكاف  جميع  عمى  السّممية  السمطةممارسة    -
  بالمالية المكمؼ  الكزير  إلى  يكجيو  الديكاف الذم  نشاطات  عف  السنكم  التقرير  إعداد -

الديوان : ثانيا
  11/426 مف المرسـك 11/01 كفقا لممادة

يرأس مف المرسـك نفسو  12ة يتككف الديكاف المركزم لقمع الفساد مف ديكاف،كحسب الماد
 . "الديكاف رئيس الديكاف كيساعده خمسة مديرم دراسات

 
 مرجع سابؽاؿ،  11/426مف المرسـك   10المادة  1-
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  يكمف " 11/426مف المرسـك  15فقد نصت المادة  بالنسبة الختصاصات رئيس الديكاف إما
 الديوان  ىياكل  مختمف  عمل  بتنشيط  العام  سمطة المدير  تحت  الديوان  رئيس

 . "ومتابعتو
مديرية التحريات : ثالثا

ىي مديرية التحريات  إحداىماأف الديكاف يتككف مف مديريتيف  11/426نص المرسـك الرئاسي 
 إما .لمالية كالمدير العاـ لمكظيفة العامةكالتي تنظـ في مديريات فرعية بقرار مشترؾ بيف كزير ا

 (1) .كالتحقيقات في مجاؿ مكافحة جرائـ الفساد األبحاث إجراءمياـ ىذه المديرية فانو يتمثؿ في 
العامة  اإلدارةمديرية : رابعا

مديريات الديكاف   إحدلالعامة ىي  اإلدارة فاف مديرية 11/426مف المرسـك  11كحسب المادة 
، كتكضع ىذه المديرية تحت سمطة المدير العاـ، كتنقسـ يرية التحريات المذككرةمد إلى إضافة

نفس  مف 17المادة العامة نصت عمييا  مديرية اإلدارةمياـ  أما .عدة مديريات فرعية إلى
 المالية ككسائمو الديكاف مستخدمي بتسيير العامة اإلدارة مديرية تكمؼ "المرسـك الرئاسي 

( 2)."كالمادية
اختصاصات الديوان وكيفية سيره  :لب الثالثالمط

دعـ المشرع  إذردعية لمحد مف الفساد  لتغطية نقائص في الييئة الكقائية، آليةالمشرع  أضاؼ
صاصات تالديكاف باختصاصات متعددة ككميا  ذات طابع قمعي مختمفة كؿ االختالؼ عف اخ

تطرؽ لو بالتفصيؿ كيفية سير ىذا الديكاف كىذا ما سف الييئة،كما بيف المشرع
اختصاصات الديوان المركزي لقمع الفساد : األولالفرع 

 فحسب المرسـكالديكاف المركزم لقمع الفساد يكمؼ بمجمكعة مف المياـ نص عمييا القانكف،  إف
 (3) :فقد حددت كما يمي 11/426

 

 

 

، مرجع سابؽ  11/426مف المرسـك   11المادة  -1

 نفسو  مف المرسـك   17المادة   -2 

مف المرسـك نفسو   05المادة   -3

 



 49 

 مكافحة الفسادالمتخصصة في  اإلدارية اآللياتتحديد :  األولالفصل 
 
  ذلؾ  كمركزة  كمكافحتيا  الفساد أفعاؿ  عف  بالكشؼ  تسمح معمكمة  كؿ  جمع -

  .كاستغاللو
حالة الفساد  كقائع  في  بتحقيقات  كالقياـ  األدلة  جمع-  الجية  أماـ  لممثكؿ  امرتكبيو  كا 

. القضائية المختصة
 التحقيقات بمناسبة المعمكمات  كتبادؿ  الفساد مكافحة  ىيئات  مع  كالتساند  التعاكف  تطكير-
 .الجارية 
 عمى  يتكالىا  التي  التحريات  سير حسف  عمى  المحافظة  شأنو  مف  إجراء  كؿ  اقتراح-

 .المختصة  السمطات
ف ،متعددة أنيا ختصاصات نالحظاال ىذه مف خالؿ  القمعي الردعي الطابع عمييا غمب كا 

  االختصاصات ىذه تفترض كما األحياف، بعض في كاالقتراح ،كالقمع ،الرقابة بيف تجمع فيي
 إلى بالرجكع أنو غير بو، كمفت بما مصمحة كؿ لقياـ الديكاف في المكجكدة اليياكؿ عمى تكزيعيا
 مرتبطة مياـ ليا أسند التي فقط التحريات مديرية أف نجد فييا يؿالتفص سبؽ كالتي، اليياكؿ

.   الفساد جرائـ مكافحة مجاؿ في كالتحقيؽ ،البحث في المشرع حصرىا كقد ،بمكافحة الفساد
يفية سير الديوان المركزي لقمع الفساد ك:الفرع الثاني

  أثناء الديكاف كسير ؿعـ كيفيات لبياف بأكممو 426/11 رقـ المرسـك مف الرابع الفصؿ خصص
 .الفساد جرائـ عف كالتحرم البحث ميمة ممارسة
 القضائية الشرطة كأعكاف ضباط أف بداية الشأف ىذا في أعاله المرسـك مف 19 المادة بينت

 قانكف في عمييا المنصكص لمقكاعد طبقا مياميـ ممارسة أثناء يعممكف لمديكاف التابعكف
 جاء لما تأكيدا كىك 06/01رقـ كمكافحتو الفساد مف الكقاية قانكفاؿ كأحكاـ الجزائية، اإلجراءات

 01/06 رقـ لمقانكف المتمـ 05/10ـاألمر رؽ مف 01 مكرر 24 المادة مف 02 الفقرة في
 لقانكف كفقا مياميـ لمديكاف التابعكف القضائية الشرطة ضباط يمارس ":مايمي عمى نصت كالتي

 ".انكفالؽ ىذا الجزائية كأحكاـ اإلجراءات
 كالمتمـ المعدؿ155/66رقـ القانكف كالى كالمتمـ المعدؿ01/06رقـ القانكف إلى كبالرجكع

 إلى االختصاص انعقاد تبيف متى لمديكاف التابعكف القضائية الشرطة كأعكاف ضباط عمى فانو
 الخاصة مف اإلجراءات بجممة التقيد الفساد، جرائـ في المكسع االختصاص ذات إحدل المحاكـ
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 20 مف المكاد ككذا .ج.ج.إ.ؽ مف 05 مكرر 40 إلى01مكرر 40 مف المكاد عمييا نصت 

 (1) :يمي كما كذلؾ 426/11 :رقـ المرسـك مف 22 إلى
 كؿ استعماؿ إلى المجكء في الحؽ لمديكاف التابعكف القضائية الشرطة لضباط أنو بداية نشير

 المتعمقة المعمكمات استجماع اجؿ مف المفعكؿ السارم التشريع في عمييا المنصكص الكسائؿ
 أعكاف أك القضائية الشرطة ضباط بمساىمة الضركرة عند لالستعانة الديكاف يؤىؿ كما .بمياميـ

. األخرل القضائية الشرطة لمصالح التابعيف الشرطة القضائية
 الشرطة كأعكاف ضباط بيف العدالة مصمحة في باستمرار التعاكف ضركرة لىإ المشرع أشار كما

 نفس في يشارككف عندما كىذا األخرل، القضائية الشرطة كمصالح لمديكاف التابعيف القضائية
 .التحقيؽ

 المساىمة إلى إجراءاتيـ في كيشيركف تصرفيـ تحت المكضكعة المشتركة الكسائؿ يتبادلكف كما
  .التحقيؽ سير في منيـ كؿ تمقاىا التي

 لدل الجميكرية ككيؿ فكرا يخبركا أف لمديكاف التابعيف القضائية الشرطة ضباط عمى كيجب
 ىذا كيرسؿ التحقيؽ، إجراءات مف بنسختيف مرفؽ ممؼ لو يقدمكا ك ،الجريمة اختصاص ةدائر

 المحكمة لو التابعة القضائي المجمس لدل العاـ النائب إلى الثانية النسخة فكرا األخير
 لو التابعة القضائي المجمس لدل العاـ النائب إلى الممؼ إرساؿ يتـ الحالة ىذه كفي المختصة،
 .اإلدارم لمسمـ كفقا كذلؾ المكسع االختصاص ذات المحكمة

 كؿ في يتعيف ":بنصيا 426/ 11 رقـ المرسـك مف 20 المادة مف03الفقرة كذلؾ أكدتو ما كىذا
 في تجرم التي القضائية الشرطة بعمميات مسبقا المحكمة لدل ميكريةالج ككيؿ إعالـ الحاالت

 ".دائرة اختصاصو
 
 
 

 
 
 514، ص  سابؽ، مرجع حاحةعبدالعالي ػػػػػػ 1
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 ضمف حقيقة تدخؿ الجريمة أف اعتبر إذا)الممؼ)باإلجراءات فكرا العاـ النائب كيطالب
 الفساد جرائـ إحدل الحالة ىذه في كىي المحمي اختصاصيا تكسيع تـ التي اختصاص المحاكـ

 ككيؿ إلى(اإلجراءات  أك الممؼ) يحكليا ،ثـ كالمتمـ القانكف المعدؿ عمييا في المعاقب
 ضباط إلى مباشرة التعميمات يكجو كالذم المكسع االختصاص ذات لدل المحكمة الجميكرية
 المعركض الممؼ في كالتحقيؽ كالبحث بالتحرم قامكا كالذيف لمديكاف القضائية التابعيف الشرطة
 .ككيؿ الجميكرية عمى
 أف المكسع الختصاص ذات المحكمة لو التابعة القضائي المجمس لدل العاـ لمنائب كيجكز ىذا

  .الدعكل مراحؿ جميع في باإلجراءات يطالب
أف  بعد فيما كتبيف المختصة محكمةاؿ لدل التحقيؽ قاضي ماـأ قضائي تحقيؽ فتح حالة كفي
 المتخصصة األقطاب احد اختصاص ضمف كبالتالي الفساد جرائـ ضمف تدخؿ الجريمة ىذه

 قاضي لفائدة اإلجراءات عف بالتخمي أمرا يصدر أف األكؿ التحقيؽ قاضي عمى فانو يتعيف
( 1) .المكسع االختصاص ذات المحكمة لدل التحقيؽ
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 اإلداريالرقابة في مكافحة الفساد  أجهزةدور : الفصل الثاني 
 في جديا نشاطا الجزائر شيدت 2006 سنة مكافحتو ك الفساد مف الكقاية قانكف إصدار منذ

لقمع الفساد   جديدة رقابية أجيزة استحداث في أساسا ؿتمث اإلدارم الفساد إطار مكافحة
السياسية  أك المالية أك اإلدارية سكاء أنكاعيا بكافة الكبلسيكية الرقابية الييئات دكر تفعيؿ كذا ك
 الفساد مكافحة بتفعيؿ المتعمقة 2009 لسنة 03 رقـ الجميكرية رئيس تعميمة ك القضائية أك

 لمكافحة المؤسساتي النظاـ تعزيز في بعيد حد إلى ساىمت ك سرعت ك النطاؽ ىذا جاءت في
 اإلدارم، كيأتي الفساد لمكافحة البلزمة كاإلجراءات األجيزة بمختمؼ كتدعيمو الفساد اإلدارم

 في حد الرقابة ألىمية نظرا الرقابة أجيزة بتفعيؿ الجميكرية كرئيس الجزائرم المشرع اىتماـ
في  الرئيسية األداة تعد كما أماف، صماـ بمثابة فيي اإلدارم، الفساد مكافحة في كدكرىا ذاتيا
 عمى كالعمؿ مكافحتو عمى أساسا تنصب ميمتيا أف كما حجمو، كتحديد عنو الكشؼ عممية

 (1).القضاء عميو
الدكلة  دكر تطكر مع أىميتيا تطكرت كقد اإلدارية لمعممية األساسية العناصر مف الرقابة كتعد

 اإلدارية، التنظيمات ككثرة العامة اإلدارة نطاؽ اتساع إلى أدل كالذم ىاتدخؿ مجاالت كاتساع
 النشاط أف مف التحقؽ مجرد مف أيضا الرقابة دكر تطكر كما بيا، العامميف كزيادة عدد
 بسرعة يمارس النشاط ىذا أف مف التأكد إلى القانكف حدكد في اإلدارم يمارس أك الحككمي
 .أيضا انكفحدكد الؽ كفي كفاعمية ككفاءة

 الدكلة دكر لتطكر تبعا تطكرا عرفت كما متنكعة، ك متعددة فيي الرقابة أىداؼ عف أما
 كبأقؿ طريقة بأفضؿ يمارس اإلدارم النشاط أف مف التأكد خانة في تصب كميا ككظيفتيا كىي

 إذالكقائية في فصمنا ىذا ،  اآلليةكقت، كنحف بصدد دراسة  ىذه  أسرع ممكنة كفي تكمفة
 اإلدارية الرقابة أجهزة دور األكؿسنتناكؿ في المبحث  إذمبحثيف،   إلىسـ مكضكع دراستنا سنؽ
المختصة بالرقابة المالية في  األجهزةدور  في المبحث الثاني أمااإلداري  الفساد مكافحة في

 .اإلداريمكافحة الفساد 
 
 516دارم في الجزائر ، مرجع سابؽ ص ػػػػػ  حاحة عبد العالي، اآلليات القانكنية لمكافحة  الفساد اإل1
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اإلداري  الفساد مكافحت في اإلداريت الرقابت أجهزة دور  :األول المبحث

 

 سكاء الحديث العصر في تطكرا عرفت لقد ك ظيكرا الرقابية النظـ أقدـ مف اإلدارية الرقابة إف
 العامة الكظيفة أداء ك سير ضماف إلى أساسا تيدؼ كىي اختصاصاتيا، أك تنظيميا حيةنا مف

 كضع عمى أساسا تقـك  اإلدارية كالرقابة ،اإلدارم كالفساد االنحراؼ عف بعيدا نزاىة ك ،بشفافية
 االنحرافات ككشؼ اإلدارم العمؿ ضبط عمى تعمؿ أف شأنيا مف التي اإلجراءات ك األساليب
 . معالجتيا ك اإلدارية

 كمحكر  الرقابة، محؿ اإلدارم النشاط باختبلؼ اإلدارية بالرقابة المعنية األجيزة تختمؼ ك ىذا
 العمكمية في الصفقات  كدكرىا بمكافحة الفساد اإلدارية الرقابة أجيزة يقتصر عمى  دراستنا
 . اإلدارم لمفساد عرضة المجاالت أكثر مف األخيرة ىذه باعتبار

 في ذلؾ ك العمكمية الصفقات عمى جذرية ك عميقة تعديبلت الجزائرم المشرع لأجر لقد ك
 الرئاسي المرسـك بإصداره ذلؾ ك العاـ الماؿ ىدر ك اإلدارم الفساد عمى حربو إطار

 .كالمتمـ المعدؿ العمكمية الصفقات تنظيـ المتضمف 236/ :10رقـ 
 المنظـ القانكف ضمف العمكمية الصفقات عمى الرقابة لمسألة كبيرة أىمية المشرع أكلى لقد ك

 رقابة " عنكاف تحت الخامس الباب ىك ك ليا كامبل بابا ليا خصص بأف األخيرة، ليذه
 مراحميا، جميع في ىذا ك اإلدارم الفساد صكر مختمؼ مف لحمايتيا ىذا ك "العمكمية الصفقات

 التي الصفقات عتخض ":يمي ما عمى .مكميةعاؿ.صفقات.انكفؽ من116 ة الماد تنص إذ
 ىذا ك ،"بعده و تنفيذها قبل و التنفيذ دخولها قبل لمرقابة المتعاقدة المصالح تبرمها

 المشرع صنفيا كالتي ،الرقابة مف صكر عدة تمارس التي ك رقابية أجيزة عدة بتخصيص
 ك خارجية، رقابة ك داخمية، رقابة أقساـ؛ ثبلثة إلى .ع.ص.ؽ مف 117 لممادة كفقا الجزائرم

 (1) .كصائية رقابة
 
 
 
 

 517سابؽ ص اؿمرجع اؿ،  اآلليات القانونية لمكافحة  الفساد اإلداري في الجزائرم، ػػػػػ  حاحة عبد العا ؿ1
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 الرقابة الداخمية : األولالمطمب 
تككف  أفكيستكم في ذلؾ  ،بنفسيا عمى نفسيا ةاإلدارمتمارس الرقابة الداخمية مف السمطة 

مف  عمى جانبتخصصية تنصب  أكفي جكانبيا المختمفة  اإلدارة أعماؿالرقابة شاممة تضـ كؿ 
 (1).كاألكراؽكثائقية تتعامؿ مع المستندات اؿ أكالمحاسبية  أكالقانكنية  كاألعماؿجكانب أعماليا 

 أكؾ المنفذة مف المصمحة المتعاقدة عمى يد مكظفييا المعنى الضيؽ لمرقابة الداخمية فيي تؿ إما
. المصالح التابعة ليا فيي نكع مف الرقابة الذاتية التي يسمييا البعض بالرقابة الركتينية

كالتجاكزات دكف تكقيع الجزاء فيي تنبني عمى ،ىذه الرقابة في  كشؼ االنحرافات  أىميةتكمف 
فالرقابة الداخمية  ،كسبلمتيا ،حقؽ مف صحتياالت ألجؿ اإلجراءاتكفحص مختمؼ  ،مراجعة

كذلؾ لمحفاظ عمى مصالح  ،الصفقات إبراـ إجراءاتعمى ىذا النحك نظاـ يضمف التحكـ في 
 (2) .كضماف السير الحسف ليا كحماية مصالحيا المالية، كتجسيد مبدأ الشفافية اإلدارة

قابة الداخمية لجنتاف تنشاف لدل كؿ  المنظمة لمصفقات العمكمية تقـك بالر األحكاـ إلىكبالرجكع 
 125ك  121مصمحة متعاقدة ىي لجنة فتح االظرفة كلجنة تقييـ العركض كذلؾ طبقا لممادتيف 

. المعدؿ كالمتمـ  236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف 
لجنة دائمة لفتح االظرفة  إنشاء: األولالفرع 

، تستمد صبلحياتيا مف تسميتيا لذلؾ تتكلى ميمة فتح االظرفة لجنة تنشأ ليذا الغرض
ك  الصفقات  العمكمية إبراـعمى كؿ الييئات التي ليا صبلحية  إلزاميافاستحداثيا يعد أمرا 
سيتـ تناكؿ دراسة تشكيمة ك  ،القكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا إطارتعمؿ ىذه المجنة في 

، كتحديد االختصاصات التي تتمتع بيا ثانيا أكالالمجنة 
: تشكيمة المجنة: والأ

 ةلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكيليحدد مسؤول المص" انو عمى  2فقرة  121نصت المادة 
 ".القانونية والتنظيمية المعمول بها اإلجراءات إطارالمجنة المذكورة في 
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 .10، ص  2007، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف،فرع الدكلة كالمؤسسات،كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرػػػػػ  فرقاف فاطمة الزىراء، 2
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كبذلؾ  يككف المشرع قد منح المصمحة المتعاقدة حرية تشكيؿ كاختيار أعضاء لجنة فتح 
. القانكني كالتنظيمي السارم المفعكؿ اإلطاراالظرفة مف بيف مكظفييا مع ضركرة مراعاة 

كبذلؾ تختمؼ التشكيمة حسب  طبيعة المصمحة المتعاقدة كيككف المشرع الجزائرم بذلؾ قد 
 أخرلف التشكيمة التي تصمح لييئة قد ال تصمح لييئة صنعا ذلؾ ال أحسف
لمسؤكؿ المصمحة   أفالمجنة كىذا يدؿ عمى  أعضاءالمشرع لـ يقـ بتحديد عدد  أفكما 

فيمكف تصكر لجنة لفتح االظرفة  األعضاءالمتعاقدة سمطة تقديرية كحرية تامة في تحديد عدد 
لعضكييف القياـ  بالمياـ  أكعضك كاحد عضكييف كفي  ىذه الحالة ىؿ يمكف ؿ أكبعضك كاحد 

فتح االظرفة تككف  ةاجتماعات لجف إفسكء  األمكركما يزيد  ، 122المحددة في نص المادة 
 (1).أعضائياصحيحة ميما يكف عدد 

المشرع لـ يشترط لمعضكية في لجنة الفتح أم شرط ، فمجنة فتح  االظرفة ىي مف  أفكما 
. افسيف كتحدد ىكيتيـ ككثائقيـ ك تثبتيـ في سجؿ خاصيفصؿ في القائمة االسمية لممتف

عدـ تحديد شركط العضكية في لجنة فتح االظرفة يفتح المجاؿ لمسؤكؿ  أخرلكمف جية 
السير  أماـالمصمحة المتعاقدة باف يختار مف يشاء دكف أم اعتبار كىذا بدكره يشكؿ عائؽ 

 .الحسف لعمؿ المجنة
المشرع قد أخطأ حيف منح االختصاص بالدعكة لبلجتماع  أف إلىيمكف التنكيو في ىذا المقاـ 

عبارة عف شخص معنكم يتصرؼ عف طريؽ ممثمو كىك المسؤكؿ ك  ألنيالممصمحة المتعاقدة، 
. بالتالي فيك مف لو صبلحية االستدعاء كليس المصمحة المتعاقدة

ؼ عندىا كىك ما ذكره يعد تاريخ ككيفية اجتماع المجنة مف المسائؿ الضركرية التي يتعيف الكقك
يتم فتح االظرفة التقنية والمالية في جمسة " التي جاء فييا 123المشرع في صمب المادة 

مسبقا خالل نفس الجمسة في تاريخ  إعالمهمعمنية، بحضور كافة المتعهدين الذين يتم 
. 50وساعة فتح االظرفة المنصوص عميها في المادة 

 
 
 
 2010/ 7/10، بتاريخ  58يتضمف  تنظيـ الصفقات العمكمية ، ج ر، عدد ، معدؿ كمتمـ،  2010 أكتكبر 7، مؤرخ في  236-10لمرسـك الرئاسي رقـ ا أحكاـمف  124ػػػػػ المادة 1
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ق المجنة حدد بدقة العمؿ الذم تقـك ب إذجاء النص أكثر كضكحا مف النصكص السابقة 
العبلنية كذلؾ باشتراطو  مبدأ أخرلكالمتمثؿ في فتح العركض التقنية كالمالية كما كرس مرة 

. حضكر جميع المتعيديف في يـك كساعة فتح االظرفة
مف المرسـك ذاتو التي أشارت بصريح  50المذككرة أحالتنا الى نص المادة غير أف المادة 

، مما " العركض إليداعالمحدد  األجؿيـك مف  أخر" لجنة فتح االظرفة تجتمع في أفالنص 
لمعرض يـك قانكني  األخير، فاليـك األكافقبؿ  إنياءه أكاجؿ العرض تـ اختزالو  أفيعني 
كؿ عارض طبقا لمبدأ المساكاة تقديـ عرضو طيمة اليـك كلك في أخر ساعة عمؿ،  بإمكاف

. ساب المكاعيد كاممةكعدـ احت اآلجاؿىدر  إلىفكجكد النص بيذه الصيغة يؤدم 
 ،كتخضع اجتماعاتيا لمبدأ العمنية ،كىك المصمحة المتعاقدة ،تجتمع المجنة في مقرىا الرسمي

. المجنة أشغاؿ إلىمف ينكب عنيـ الحضكر   أككذلؾ بتمكيف المتعيديف 
 أحكاـالرقابة نص بمكجب  فمرحمة ـ أكؿمف  ابتدءاكرغبة مف المشرع في مكاجية الفساد 

 باألحرؼعمى ضركرة تكقيع كؿ  كثائؽ االظرفة المفتكحة  23-12الرئاسي رقـ المرسـك 
. منعا لمتبلعب ك المحاباة األكلى
التحديد الدقيق لمهام لجنة فتح االظرفة : ثانيا 

لـ يحدد بصفة صريحة مجاؿ تدخؿ لجنة فتح االظرفة  إذكاف مكقؼ المشرع الجزائرم غامضا 
الذم  األمريمتد لفتح االظرفة المالية،  أكفتح العركض التقنية كاف يقتصر دكرىا عمى  إذافيما 
 أزيؿ أف إلى -لجنة الفتح كلجنة التقييـ -حدكث تداخؿ في رسـ نطاؽ عمؿ المجنتيف إلى أدل

 30/09/2002مكمية المؤرخ في عىذا الغمكض بمكجب القرار الصادر عف لجنة الصفقات اؿ
فتح االظرفة المالية كاالظرفة التقنية فنصت المادة الذم فصؿ بيف عممية  . 02/215تحت رقـ 

كىك ما تبناه المشرع " تفتح االظرفة المالية مف طرؼ لجنة فتح العركض" منو عمى انو  األكلى
يتـ فتح االظرفة التقنية " التي جاء فييا  236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـصراحة في 

  122ـ  المجنة فقد جاء تحديدىا في صمب المادة كعف ميا ،(1) ..."كالمالية في جمسة عمنية
. كاستشارم إعدادمكبذلؾ يككف دكر لجنة فتح االظرفة 

 
مرجع سابؽ اؿ،   236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف  123ػػػػػ  ػػػػػ  المادة 1
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 122المادة  أحكاـختصاص المجنة مقيد بما رسمو ليا المشرع بمكجب ا إف: اإلعداديالدور  1
الحقة ليا كىي مرحمة التقييـ، لكنيا مع ذلؾ تتمتع باختصاص نيائي في  أخرلتعد لمرحمة  إذ

عرض ال يككف مستكفيا لمشركط المطمكبة  أكبعض الحاالت الف مف حقيا استبعاد كؿ عطاء 
عدـ تقديـ  أكيككف العرض مخالفا لمنمكذج المعد لذلؾ،  أف أككتقديـ العرض بعد فكات الميعاد 

بالتصريح باالكتتاب ككفالة التعيد كالعرض التقني، كما  األمرتعمؽ  إذاالكثائؽ البلزمة الخاصة 
السالؼ  -لؤلسبابفي المناقصة  االشتراؾمقدـ العطاء غير محرـك مف  أفتتأكد مف  أفليا 

 (1) :كتتمثؿ مياـ المجنة في  -ذكرىا
. التثبيت مف صحة تسجيؿ العركض عمى سجؿ خاص* 
المحتكل، عركضيـ مع تكضيح  أظرفوقائمة المتعيديف حسب ترتيب تاريخ كصكؿ  إعداد* 

. المحتممة تالمقترحات، كالتخفيضا غكمباؿ
. صؼ مفصؿ لمكثائؽ التي يتككف منيا كؿ عرضكك إعداد*

 236-10عمكمية بأحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ كما يجدر ذكره انو بعد تعديؿ تنظيـ الصفقات اؿ
 إعدادضركرة  -لجنة فتح العركض–المشرع المصمحة المتعاقدة ممثمة في  ألـزالمعدؿ كالمتمـ 

 إبراـكصؼ مفصؿ لمكثائؽ التي يتككف منيا التعيد كبذلؾ يككف المشرع قد أضفى عمى عممية 
مف ينكب  أك أنفسيـرىا المتعيدكف خاصة كاف لجنة فتح االظرفة يحض أكثرالصفقات شفافية 

دعكة المتعيديف كتابيا عند  االقتضاء مف  إمكانيةمف مياـ لجنة فتح االظرفة  أصبحكما  ،عنيـ
كىذا  أياـ 10 أقصاهاجؿ استكماؿ عركضيـ التقنية بالكثائؽ الناقصة المطمكبة في اجؿ 

. باستثناء التصريح باالكتتاب ككفالة التعيد كالعرض التقني
الحاضريف عندما يتـ استبلـ  األعضاء يكقعورير محضر عند االقتضاء بعدـ جدكل العممية تح

. في حالة عدـ استبلـ أم عرض أكفي حالة عدـ استبلـ أم عرض كاحد  أكعرض كاحد 
كىذا  أصحابيا إلىاالظرفة غير المفتكحة  بإرجاعتتعمؽ  أخرللمياـ المجنة ميمة  أضيؼكما 

.  23-12المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـ إطاردائما في 
 
 
مرجع سابؽ اؿ،  236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف 122ػػػػػ المادة1
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 إذ، كآراء كمبلحظات تحفظاتكيتجمى ىذا الدكر فيما تبديو المجنة مف : الدور االستشاري . 2

بالعركض  األمربتحرير محضر يتضمف تمؾ التحفظات كالمقترحات سكاء تعمؽ  المشرع ألزميا
كىكذا تخضع الصفقات العمكمية لرقابة داخمية تتجسد في لجنة  (1) .بأصحابياما تعمؽ  أكذاتيا 

عمى مستكل كؿ مصمحة متعاقدة ىك  إحداثياالسبب في  أفدائمة لفتح االظرفة، كال شؾ في 
ضفاءجماعي لمصفقة تحقيؽ  مبدأ التسيير اؿ . رقابي داخمي إطار كا 

لجنة دائمة لتقييم العروض  إنشاءالفرع الثاني 
المجنة ليككف عمميا مكمبل لمياـ لجنة  إنشاءيتـ  إذعمؿ ىذه المجنة كجيا أخر لمرقابة الذاتية 

الصفقة  إبراـفتح االظرفة كلتمارس ميمة الرقابة الداخمية عمى مرحمة حاسمة مف مراحؿ 
تأتي مرحمة دراسة ىذه  -السالؼ ذكره -عممية فتح االظرفة عمى النحك إتماـمية، فبعد العمك

العركض كتتكلى صبلحية ذلؾ لجنة تقييـ العركض عمى مستكل كؿ مصمحة متعاقدة كذلؾ 
تنص  إذ 236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف  125كمقتضيات نص المادة  ألحكاـطبقا 

" قدة لجنة دائمة لتقييـ العركضتحدث لدل كؿ مصمحة متعا" 
تفاكضي قد تمجأ  إجراء ألمفي ىذه المرحمة نسجؿ صرامة المشرع الجزائرم مف خبلؿ منعو 

المصمحة المتعاقدة مع المتعيديف حرصا منو عمى ضماف الشفافية كتكافؤ الفرص كمنعا  إليو
بأم تفاكض مع ال يسمح "  58محاباة قد يستفيد منيا احدىـ فطبقا لنص المادة  أممف 

الدكر الذم تمعبو المجنة  ألىميةكنظرا " …تقييـ العركض كأثناءالمتعيديف بعد فتح االظرفة 
. سيتـ التعرض ليا بدراسة تشكيمتيا كبياف اختصاصاتيا

تشكيمة لجنة تقييم العروض : أوال
قكع كك اإلبراـحرصا مف المشرع عمى قطع كؿ السبؿ التي مف  شأنيا المساس بنزاىة عممية 

عمى ضركرة الفصؿ بيف العضكية في لجنة  أكد، المترشحيفمحاباة لمصمحة أحد  أكتحايؿ 
كىك اتجاه يحمد عميو  2فقرة  125التقييـ كالعضكية في لجنة الفتح كذلؾ طبقا لنص المادة 

الصفقات كحتى تتحمؿ كؿ لجنة مسؤكليتيا في حدد المياـ  إبراـلفرض منيجية منظمة في 
 (2) .المنكطة ليا

 
 142، ص 1986، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر،لدى تعاقدها اإلدارةالقيود الواردة عمى ػػػػػ فنينش محمد الصالح ، 1
  183،ص  2007،جسكر لمنشر ك التكزيع، الجزائر،في الجزائر الصفقات العمومية  عمار بكضياؼ، ػػػػػ 2
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لمسمطة التقديرية لمسؤكؿ المصمحة المتعاقدة كيتـ التعييف  األخرليخضع تشكيؿ المجنة ىي 
المجنة  أعضاءكاف  إفلـ يكضح  125المشرع في نص المادة  أف إلى اإلشارةكما تجدر  بمقرر

استعانة المصمحة المتعاقدة  إمكانيةة ذاتيا عمى ال لكف بنصو في الماد أـنفسيا  لئلدارةينتمكف 
ال  أفتقرير تحميؿ العركض يفيـ منو انو يمكف  بإعدادكتحت مسؤكليتيا بكؿ كفاءة لتكمؼ 

. المصمحة المعنية بالرقابة إلىينتمي احد أعضاء لجنة التقييـ 
تككف  أفالذيف يختاركف كيستحب  األعضاء تأىيؿالمشرع قد أكد عمى ضركرة  أفالميـ 

 إذتركيبتيـ متنكعة تجمع خبراء مالييف كقانكنييف كتقنييف مسايرة لثقؿ المياـ المككمة ليذه المجنة 
. المناقصة طدفتر شركيشترط معرفتيـ بمعايير التقييـ الذم تضمنيا 

صالحيات لجنة تقييم العروض  -ثانيا
-10سـك الرئاسي رقـ المر أحكاـمف  125تستمد لجنة تقييـ العركض مياميا مف نص المادة 

المؤرخ في  215/ 02مف قرار المجنة الكطنية لمصفقات العمكمية رقـ  02كنص المادة  236
كتتميز في مجمميا بطابع تقييمي كالبعض منيا بطابع استشارم  (1)09/2002/ 30
 الدور التقييمي لمجنة تقييم  العروض 1

بقة التعيدات لمشركط الكاردة في دفتر ما تقـك بو لجنة تقييـ العركض ىك دراسة مدل مطا أكؿ
. شركط المناقصة لمعرفة ما قد يتضمنو كؿ تعيد مف شركط كاقتراحات فنية

العركض غير المطابقة لمكضكع الصفقة كلدفتر  إقصاءيككف لمجنة صبلحية  األساسعمى ىذا 
 (2) .الشركط

يصدر عف  إقصاءلكؿ المشرع لـ ينص في ىذا المقاـ عمى ضركرة تقديـ تعميؿ  أفيجدر ذكر 
حتى في ظؿ  إقصائو إلى أدتالتي  األخطاءلجنة التقييـ، حتى يتمكف المتعيد التأكد مف ثبكت 

خاصة كاف لمتسبيب مكانة بارزة في ممارسة حؽ الدفاع مف   23-12المرسـك الرئاسي رقـ 
. قبؿ المتعيد المقصى

 
 
 
 . 44،ص2002لـك لمنشر ك التكزيع، عنابة، ،دار الع اإلداريةػػػػػ بعمي  محمد الصغير، العقكد 1
 . مرجع سابؽاؿ،  236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف  5فقرة  125ػػػػػ المادة 2
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 كاف كاف مف اإلدارملغياب احد الكثائؽ في الممؼ  اإلقصاءكتظير صرامة المشرع في حالة 
ميمة كجيزة يتـ فييا تدارؾ الكضع، كىك ما  بإعطاءيسمح  أفكتيسيرا لعممية التنافس  األجدر

سمح لمجنة فتح االظرفة  إذ،  236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـفعبل في  تبناه المشرع
استكماؿ عركضيـ التقنية بالكثائؽ  إلىدعكة المتعيديف عند االقتضاء كليس في كؿ الحاالت 

ىذه  إلقصاءباالكتتاب ككفالة التعيد كالعرض التقني كذلؾ تجنبا  ة باستثناء التصريحالناقص
. العركض عند التقييـ

: تحميؿ العركض المتبقاة عبر مرحمتيف إلىعممية التصفية تنتقؿ المجنة  إتماـكبعد 
تضعو دراسة تقييمية لمعركض التقنية كفقا لجدكؿ تنقيط  إجراءكيتـ  خبلليا  األولىالمرحمة 

المرحمة الثانية عمى اثر  أماالمصمحة المتعاقدة مسبقا في دفتر الشركط الخاص بالمناقصة،
بعث  كألجؿ األكلىنتائج التقييـ يتـ فحص كدراسة العركض المالية لممتأىميف في المرحمة 

 كيتـ التدقيؽ في (1)النكاحي المالية في الصفقة ألىميةضمانات اكبر تتـ المراجعة التفصيمية 
: العركض بالتحقؽ مف العناصر التالية

. باألحرؼك  باألرقاـ األسعارالكحدكية في جدكؿ  األسعاركجكد كؿ *
. كاألحرؼ باألرقاـ األسعارالكحدكية في جدكؿ  األسعارة ؽمطاب* 
بعيف االعتبار عند  كاألخذكمي كالتقديرم ؿالكحدة كالبياف ا أسعاربيف كشؼ  األسعارمطابقة * 

. كبحسب المبمغ المحدد في العرض باألحرؼة بينيما بالسعر الكارد عدـ المطابؽ
. كالعمكدم لمبياف الكمي كالتقديرم كمقارنة مختمؼ المبالغ الكاردة في العرض األفقيالحساب * 

تسترشد المجنة في تقديرىا لمعرض المالي بأسعار السكؽ المتعمقة بالمكاد محؿ الطمب سكاء 
حتى الخدمات قصد تقديـ االقتراحات المناسبة  أكالتكريدات  أك اؿاألشغبعمميات  األمرتعمؽ 

 كاألسعارلممصمحة المعينة، كتقـك المجنة عند الضركرة بدراسة تغيرات العركض كبدائميا 
 بأحكاـاستحدثيا المشرع  األخيرة، كىذه المسالة  11االختيارية المنصكص عمييا في المادة 

. 23-12المرسـك الرئاسي رقـ 
 

 
 .111، ص 1984مكرافتمي، القاىرة،  إخكاف، مطبعة اإلداريالقانون  وأصول أسس، الوسيط في القانون العام ػػػػػ محمد أنس جعفر قاسـ،1
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ـ مف اجؿ ىذا ما يفسر اشتراط المشرع ضركرة تعييف أعضاء مؤىميف يختاركف، نظرا لكفاءتو
طبقا لدفتر شركط  ك،(1)لممصالح المعنية ىااالقتراحات التي ينبغي تقديـ أكاالقتراح  إبراز

مابالخدمات العادية  األمرتعمؽ  إذاثمنا  األقؿالعرض  إمانتقاء الالمناقصة  عرض  ألحسف كا 
نص بتقديـ خدمات معقدة تقنيا، في ظؿ احتراـ أحكاـ كمقتضيات  األمرتعمؽ  إذااقتصادم 

. قدر مف الشفافية كالنزاىة إلضفاء 236-10مف المرسـك الرئاسي رقـ  58المادة 
الدور االستشاري لمجنة تقييم العروض  -2

 إرشاد إلىفضبل عف  المياـ المتعمقة بالتقييـ، فممجنة اختصاصات استشارية محضة تيدؼ 
تقديـ  إمكانيةليا لدرجة  المصمحة المتعاقدة نتيجة الدراسة كالتحميؿ الدقيؽ لمعركض المقدمة

ثبت انو يترتب عمى منح المشركع ىيمنة المتعامؿ المقبكؿ  إذااقتراح رفض العرض المقبكؿ 
يتسبب في اختبلؿ المنافسة في القطاع المعني بأم طريقة كانت كىك ما نصت  أكعمى السكؽ 
. 236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف  125عميو المادة 

رفضو  أكبمعنى انو  يمكف لممصمحة المتعاقدة قبكؿ االقتراح  -تقترح–لعبارة المشرع  كاستعمؿ
كىك ما يجعؿ لجنة تقييـ العركض لجنة استشارية ال تممؾ سمطة اتخاذ القرار، كىذا ما يجعمنا 

يتعمؽ  األمرغير ممزمة خاصة كاف  أعمالياكانت  إفكجكد ىذه المجنة  أىميةعف  نتساءؿ
لمجنتي فتح  بإحداثوكىكذا قيد المشرع حرية المصمحة المتعاقدة  ،افسةالمف بإحكاـ باإلخبلؿ

 إبراـالذاتية عمى عممية  أكما يعرؼ بالرقابة الداخمية  إطاراالظرفة كتقييـ العركض في 
الصفقات العمكمية حرصا منو عمى مطابقة الصفقات المبرمة لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما 

 اإلجراءاتتحصؿ في ىذا المجاؿ، ليتـ بعدىا عرض  أفتي يمكف الفساد اؿ أشكاؿتصديا لكؿ 
. الصفقات العمكمية عمى لجاف الرقابة الخارجية إبراـالتي مرت بيا عممية 

الرقابة الخارجية  أجهزةتعدد : المطمب الثاني 
 إلىالكقاية مف الفساد تيدؼ  آلياتمف  أخرل آليةرقابة لجاف الصفقات العمكمية الخارجية 

( 2) .ؽ البرنامج الحككمي بكفاءة كفعاليةتحقي

 
 السابؽمرجع اؿ، 236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف  1فقرة  125المادة ػػػػػ 1
ك  13العربي بف مييدم، يكمي كىيئات الرقابة في ضماف مشركعية الصفقات العمكمية، الممتقى الكطني حكؿ الصفقات العمكمية، المركز الجامعي  أشكاؿدكر تعدد " خرباشي عقيمة، ػػػػػ 2

   5ص  2007مام،  14
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لتحقيؽ ىذا الغرض تـ تأسيس لجاف الصفقات عمى مستكيات مختمفة تكفؿ الرقابة المسبقة  ك

 (1) .لمصفقات كؿ في مجاؿ اختصاصيا المحدد عبر التنظيـ
لجاف لرقابة  بإنشاءكر الذم تمعبو ىذه المجاف، عمؿ المشرع عمى تجسيدىا الد ألىميةكنظرا 

( الفرع الثاني)المستكل المركزم  إلى،كصكال (األكؿالفرع )الصفقات عمى المستكل المحمي 
ىذا . إبرامياالقمة تبعا الختبلؼ السقؼ المالي لمصفقة المزمع  إلىيعني ىي رقابة مف القاعدة 

الفرع )الذم تمعبو الجيات الكصية في الرقابة عمى الصفقات العمكمية  الدكر إلى باإلضافة
(. الثالث
رقابة المجان المحمية عمى الصفقات العمومية : األولالفرع 

بالمركزية عف طريؽ البنؾ الجزائرم  األمرتميزت الرقابة عمى الصفقات العمكمية في بداية 
نظرا الستحالة  إدارمفشؿ  إلىىذه الطريقة  دتألمتنمية كالمجنة المركزية لمصفقات العمكمية، 

 أدلقياـ ىذه الييئات بالرقابة عمى كؿ الصفقات التي تجرل عمى التراب الكطني، ىذا ما 
 إلبراـالرقابة عمى كؿ  المستكيات بذا بالمصالح المتعاقدة المؤىمة قانكنا  إقرار إلىبالمشرع 

. المستكل الكالئي لىإالمستكل البمدم كصكال  إلىالصفقات العمكمية 
: الرقابة عمى الصفقات العمومية البمدية -أوال

 رئيس المجمسالصفقات العمكمية عمى المستكل البمدم كؿ مف  إبراـيقـك بالرقابة عمى عممية 
الشعبي البمدم كىك ما أكده قانكف البمدية ككذا المجنة البمدية المحدثة بمكجب أحكاـ المرسـك 

. كالتنظيمات المتبلحقة لمصفقات العمكمية  250-02الرئاسي رقـ 
 رقابة رئيس المجمس الشعبي البمدي عمى الصفقات العمومية -1

رئيس المجمس الشعبي البمدم "المتعمؽ بالبمدية عمى  (2)10-11مف قانكف رقـ  82نصت المادة 
 كاؿاألـالخاصة بالمحافظة عمى  األعماؿيقـك باسـ البمدية، كتحت مراقبة المجمس بجميع 

: كالحقكؽ التي تتككف منيا ثركة البمدية ال سيما ما يأتي
 
 
 
 85ص 2007حقكؽ، جامعة الجزائر،  ػػػػػ لكز رياض، دراسة التعديبلت المتعمقة بالصفقات العمكمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع الدكلة كالمؤسسات، كمية1

    2011يكليك / 3، بتاريخ  37، يتعمؽ بالبمدية، ج ر عدد 2011يك سنة يكف 22مؤرخ في  10 -11ػػػػػ قانكف رقـ2
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كمتابعة تطكر مالية البمدية،  باإلنفاؽ كاإلذفالبمدية  إيراداتتسيير  -
 ،اإليجارات أكصفقات كعقكد بيعيا، كقبكؿ اليبات كالكصايا كاؿ األمبلؾعقكد اقتناء  إبراـ -
 ...."المزايدات الخاصة بأشغاؿ البمدية كمراقبة حسف تنفيذىا أكالمناقصات  إبراـ -

مف قانكف البمدية كتنظيـ الصفقات العمكمية  82ىناؾ تجانس بيف نص المادة  أفيبلحظ 
صفقات البمدية ككذا  بإبراـالتي تجعؿ مف رئيس المجمس الشعبي البمدم السمطة المختصة 

. اقبتيامر
رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمومية  -2

كقانكف البمدية تحديد الجية المكمفة بالرقابة عمى  236-10تناكؿ كؿ مف المرسـك الرئاسي 
. الصفقات العمكمية عمى المستكل البمدم

لجنة بمدية لمراقبة الصفقات العمكمية تتشكؿ مف  إنشاء"  (1)عمى 137نصت المادة 
ممثمو رئيسا،   أكمجمس الشعبي البمدم رئيس اؿ    -
ممثؿ المصمحة المتعاقدة،      -
منتخبيف اثنيف يمثبلف المجمس الشعبي البمدم،      -
( مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة) ممثميف اثنيف مف الكزير المكمؼ بالمالية    -
". ممثؿ المصمحة التقنية المعنية بالخدمة    -
: تنشأ لجنة بمدية لممناقصة تتشكل كما يأتي (2)أخرللدية جاء بتشكيمة قانكف الب أفغير    
. رئيس المجمس الشعبي البمدي،رئيسا    
 .يعينهما المجمس الشعبي البمدي، عضوين اثنانمنتخبان  -
 .العام لمبمدية،عضوا األمين -
 ".الدولة أمالكممثل مصالح      -
 
 
 
 
، مرجع سابؽ  236-10رقـ مف المرسـك الرئاسي  137ػػػػػ  المادة 1

 ،المرجع السابؽ 10-11مف قانكف البمدية  191المادة  -2
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فقات العمكمية كقانكف البمدية يتضمناف المجنة نفسيا صكؿ مف  تنظيـ اؿ أف األمرالغريب في 
المشرع في تنظيـ  أف  إالة عمى صفقات البمدية كىي لجنة الصفقات كييئة مكمفة بالرقاب

كفي قانكف البمدية عبر عف " المجنة البمدية لمصفقات " الصفقات عبر عف المجنة بمصطمح 
تضييؽ نطاؽ عمؿ لجنة  إلىيؤدم  األمرفيذا  ".لجنة بمدية لممناقصة " المجنة بمصطمح 

عدـ  إلىالذم يؤدم  األمرلعمكمية، الصفقات بمنظكر قانكف البمدية مقارنة بتنظيـ الصفقات ا
رئاسة المجنة  ىي مف   أفكيبلحظ  .تجانس النصكص القانكنية المتعمقة بالصفقات العمكمية

مف منظكر قانكف   أكسكاء مف منظكر تنظيـ الصفقات العمكمية ( ب. ش. ـ. ر) اختصاص
مف طرؼ رئيس  رئاسة المجنة تككف  أفالبمدية، كقد أحسف المشرع صنعا عندما نص  عمى 

ممثمو، الف رئيس المجمس الشعبي البمدم قد ال تتكافر فيو الكفاءة  أكالمجمس الشعبي البمدم 
يعيف ممثبل لو يتميز بالكفاءة المطمكبة كالغاية  أفالمينية المطمكبة لمراقبة الصفقة العمكمية فمو 

. المرجكة
ثؿ في تزكيد المجنة البمدية لمصفقات يتـ أساسيبالنسبة لممثؿ المصمحة المتعاقدة فمو دكر   إما

الدكر الذم يمعبو لـ يتضمنو  أىميةبجميع المعمكمات الضركرية الستعاب محتكل الصفقة كرغـ 
. قانكف البمدية ضمف تشكيمة المجنة

المناقصة كذلؾ  إعبلفتختص لجنة صفقات البمدية بدراسة مشاريع دفاتر الشركط قبؿ نشر 
. بحكـ عاـ ينطبؽ عمى كؿ لجاف الصفقات التي جاءت 132طبقا لممادة 

عف المناقصة لمتأكد مف جدية الطمبات اك  اإلعبلفكبذلؾ تمارس المجنة رقابة سابقة قبؿ 
كما تختص المجنة  االحتياجات، فحصا دقيقا كمعمقا كىذا ما يجسد الطابع الكقائي ليذه الرقابة

االعتبار السقؼ المالي، اذ ميز المشرع  بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرميا البمدية أخذا بعيف
دج  20.000.000بيف صفقات الدراسات ك الخدمات، فكؿ صفقة دراسات يقؿ مبمغيا عف 

نفسو بالنسبة لصفقات الخدمات التي يقؿ  األمرالمجنة البمدية ك  إلىينعقد االختصاص بشأنيا 
اقتناء المكاـز عف  أك ؿاألشغادج كاف يقؿ السقؼ المالي لصفقة  50.000.000مبمغيا  عف 

( 1) .دج 200.000.000

 
 01/2012/ 26بتاريخ  4،ج ،ر عدد 18/01/2012،مؤرخ في 23-12المرسـك الرئاسي رقـ  بإحكاـبعد تعديميا  136المادة  -1
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كتابة الممؼ لدل  إيداعيكما مف تاريخ  20ؿ رفضيا خبل أكيتكج عمؿ المجنة بمنح التأشيرة 
 236-10المرسـك الرئاسي رقـ  أحكاـمف  141المجنة كىذا ما نصت عميو المادة  ضبط

مف  أياـ 10كما تتكلى المجنة البمدية لمصفقات دراسة الطعكف الناتجة عف المنح المؤقت خبلؿ 
 (1) .المنح المؤقت لمصفقة إعبلفنشر 

المنح المؤقت كفي ىذه الحالة اكجب  إلغاءكز يمكف لمجنة الصفقات كفي حالة ثبكت التجا
. المنح المؤقت لممكافقة المسبقة لمكالي إلغاءخضكع  236-10المرسـك الرئاسي رقـ 

: رقابة المجنة الوالئية لمصفقات العمومية: رابعا
دراسة مشاريع  إليياالمجنة الكالئية رقابة الصفقات عمى المستكل الكالئي، فعيد  إلى المشرع أناط

دفاتر الشركط، دراسة مشاريع الصفقات، كدراسة الطعكف المكجية ضد اختيار المصمحة 
. المتعاقدة الناتجة عف المنح المؤقت لمصفقة

 

دراسة مشاريع دفاتر الشروط  . 1
تتكلى المجنة الكالئية لمصفقات دراسة  236-10مف المرسـك الرئاسي رقـ  132طبقا لممادة 

الصفقات المتعمقة بالمناقصات ، قبؿ إعبلف المناقصة خبلؿ مدة حددتيا المادة نفسيا  مشاريع
أشير ، فإذا انقضى  3يكما ك ينتج عنيا صدكر مقرر التأشيرة ك تككف صالحة لمدة  45كىي 

األجؿ يتعيف عمى المصمحة المتعاقدة عرض الممؼ مف جديد عمى لجنة الصفقات  ، كيعقد 
 . نة متى تكافر المعياريف العضكم ك المالي االختصاص ليذه المج

تككف  أفحتى ينعقد االختصاص لرقابة المجنة الكالئية لمصفقات كجب  :المعيار العضوي    
 :اإلدارة المعنية بالصفقة إما 

الصفقات العمكمية التي تبرميا البمدية ضمف حدكد مالية خارجة عف اختصاص ، الكالية* 
الصفقات العمكمية التي تبرميا المؤسسات المحمية ضمف الحد المالي ، لمصفقات المجنة البمدية 

 .المحميةالذم يخرج عف اختصاص لجنة الصفقات لممؤسسة 
الصفقات العمكمية التي تبرميا المصالح غير الممركزة لمدكلة ك يتعمؽ األمر ىنا بالمديريات 

 .التنفيذية المكجكدة عمى مستكل الكالية
 

المرجع السابؽ ا23-12رقـ  الرئاسيالمرسـك  كاـأحمف  114المادة  -1
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 136إلى جانب المعيار العضكم كجب تكافر المعيار المالي المبيف في المادة  :المعيار المالي 
 (1) :بعد التعديؿ ، ك ذلؾ حسب نكع كؿ صفقة مف الصفقات اآلتية 

حتى ينعقد االختصاص إلى المجنة الكالئية ينبغي أف  :سبة لصفقات الدراسات و الخدمة بالن-
 50.000.000دج  ك  20.000.000يككف السقؼ المالي لصفقة الدراسات يساكم أك يفكؽ 

 .دج بالنسبة لصفقات الخدمات
ير الممركزة قي حيف يختمؼ السقؼ المالي بالنسبة لمصفقات التي تبرميا الكالية ك المصالح غ  

مف أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ  148-147-146لمدكلة عمى النحك المبيف في نص المكاد 
12-23  . 
حتى يتقرر اختصاص المجنة الكالئية في دراسة مشاريع دفاتر  :بالنسبة لصفقات األشغال -

 لعتبةالشركط الخاصة بصفقات الكالية ك المصالح غير الممركزة لمدكلة ، ينبغي أف تككف ا
دج، ككذا كؿ مشركع ممحؽ بيذه  1.000.000.000المالية لصفقة األشغاؿ يساكم أك يقؿ عف 

 .الصفقة كما زاد عف ىذا الحد يدخؿ في اختصاص المجنة الكطنية
حتى يتقرر اختصاص المجنة الكالئية بالنسبة ليذا النكع مف الصفقات : بالنسبة لصفقات الموازم -

دج، ككذا كؿ مشركع ممحؽ  300.000.000م يساكم أك يقؿ عف ينبغي أف يككف السقؼ الماؿ
 .بيذه الصفقة

حتى يتقرر اختصاص المجنة الكالئية بالنسبة لصفقات الخدمات : بالنسبة لصفقات الخدمات -
دج، ككذا كؿ مشركع ممحؽ  200.000.000ينبغي أف يككف السقؼ المالي يساكم أك يقؿ عف 

 .بيذه الصفقة

دج ككؿ  60.000.000فكؿ صفقة دراسات يؿ مبمغيا أك يساكم : اساتبالنسبة لصفقات الدر -
 .مشركع ممحؽ بيا يخضع قانكنا الختصاص المجنة الكالئية لمصفقات
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ال تتكقؼ اختصاصات المجنة الكالئية لمصفقات عند دراسة : دراسة مشاريع الصفقات -2
 .مشركع دفتر الشركط الخاص بالمناقصة كالمصادقة عميو بؿ تمتد لمشركع الصفقة في حد ذاتو

تختص المجنة الكالئية " 136تجد سمطة الرقابة ىذه أساسيا القانكني في مكاد كثيرة أىميا المادة  
بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرميا الكالية كالمصالح غير الممركزة لمدكلة التي لمصفقات 

". مكرر 148ك  148ك  147ك  146تساكم مبمغيا أك يقؿ عف المستكيات المحدد في المكاد 
أفضؿ إجراء جاء بو المرسـك الرئاسي رقـ : دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت -3

 (1).دة تمثمت في المنح المؤقت لمصفقةية جدمىك استحداثو آلؿ 02-250

منو التي  130ليثبت ىذا اإلجراء نظرا ألىميتو في المادة  236-10كجاء المرسـك الرئاسي رقـ 
تماـتقدـ لجنة الصفقات مساعدتيا في مجاؿ تحضير الصفقات العمكمية "جاء فييا   ترتيبيا كا 

 ".تيار المصمحة المتعاقدةكتقدـ رأيا حكؿ كؿ طعف يقدمو متعيد يحتج عمى اخ
أيف اعترؼ المشرع لكؿ متعيد الطعف في " تسكية المنازعات"تحت عنكاف  114كجاءت المادة 

 .(2)نتائج اختيار المصمحة المتعاقدة
فاإلعبلف عف اختيار المتعامؿ المتعاقد ال يعني بحاؿ مف األحكاؿ غمؽ ممؼ المناقصة، بؿ  

أياـ مف  10ا أماـ المجنة الكالئية لمصفقات كىذا خبلؿ أف يرفع طعف 114يجكز طبقا لممادة 
 .يكما 15تاريخ نشر إعبلف المنح المؤقت كتتكلى المجنة المذككرة دراسة الطعف خبلؿ مدة 

يتبيف أف المشرع أضاؼ لمجنة الكالئية لمصفقات  114كالمادة  134بالربط بيف مقتضيات المادة  
لمكجية ضد اختيار المصمحة المتعاقدة المتعمقة اختصاصا جديدا يتعمؽ بدراسة الطعكف ا

. لكف ىذا بعد تكافر معياريف العضكم كالمالي 134ؤسسات كالجيات المذككرة في المادة ـباؿ
حتى يعقد اختصاص المجنة الكالئية بدراسة طعف خارج إطار صفقات : المعيار العضوي -

 :دىا ىي إماالكالية، كجب أف تككف الجية المعنية بالصفقة أك الطعكف ض

o  كىي المؤسسة العمكمية  2مؤسسة عمكمية عمى اختبلؼ أنكاعيا المحددة في المادة
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي  كالتكنكلكجيالخصكصية ذات الطابع العممي 

. كالميني كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع التقني
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o مركز بحث كتنمية كطني. 

o مؤسسة عمكمية اقتصادية. 

o ئي مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم بعد تكافر شرط التمكيؿ الكمي أك الجز
. مف قبؿ خزينة الدكلة

حتى يعقد االختصاص لمجنة الكالئية بدراسة الطعكف الناتجة عف اختيار : المعيار المالي -
المصمحة المتعاقدة أك الطعكف الناتجة عف المنح المؤقت ال يكفي تكافر المعيار العضكم 

م لصفقات فحسب، بؿ ال بد مف تكافر المعيار المالي، كذلؾ في أال يتجاكز السقؼ الماؿ
 148-147-146األشغاؿ كالمكاـز كالخدمات كالدراسات تمؾ الحدكد المرسكمة في المكاد 

. 23-12المعدلة بأحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ 

 الرقابة عمى الصفقات العمومية المركزية :الفرع الثاني
 المشرع كمساعيو لـ تتكقؼ عمى جيكدؼنظرا ألىمية الرقابة عمى الصفقات العمكمية  

تقرير رقابة محمية، فكجكد مشاريع ضخمة تقـك بيا ىيئات عمى المستكل المركزم خاصة كأف 
ىذه الصفقات أكثرىا عرضة لمفساد، أدل إلى ضركرة إيجاد نظاـ رقابي مركزم تقـك بو لجاف 

كالمجاف الكزارية ( أكال)ليذا الغرض، تتمثؿ في لجنة صفقات الييئات الكطنية المستقمة  أنشئت
، كما أف ىناؾ مشاريع ذات أىمية كطنية تصرؼ فييا (ثانيا)بة لصفقات الكزارات المختمفة بالنس

أمكاؿ ضخمة، فبل يعقؿ أف تبقى ىذه المشاريع دكف رقابة، لذا عمؿ المشرع عمى إنشاء لجنة 
 :رقابة لجنة الصفقات الخاصة بالهيئات الوطنية المستقمة -أوال

ذكر القائمة الكاممة لمجنة صفقات الييئة  236-10ـ لـ يرد في ىذا المرسـك الرئاسي رؽ
لمسؤكؿ الييئة المستقمة باإلعبلف عف تشكيمة المجنة، حيث جاء  كاكتفى باالعتراؼالمستقمة 

 أعاله تشكيمة 2ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقمة المنصوص عميها في المادة " فييا
( 1) .."..لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية
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يعكد اختيار أعضاء لجنة صفقات ىذه الييئة لمسؤكؿ الييئة الكطنية المستقمة، كأف يتعمؽ 
ك  االقتصادماألمة أك رئيس المجمس  األمر برئيس المجمس الشعبي الكطني أك رئيس مجمي

حؽ اختيار أعضاء لجنة الصفقات كلعؿ  128فيؤالء جميعا يممككف طبقا لممادة  االجتماعي
سر االعتراؼ لرئيس الييئة بيذا االمتياز نظرا لمكانة الييئة في حد ذاتيا ضمف ىياكؿ الدكلة 

قي لجاف الصفقات األخرل تختص المجنة كباك .كلخصكصيتيا ككنيا ال تخضع لكصاية معينة
بدراسة دفاتر شركط مناقصات كعمى غرار االختصاص المنكط لباقي لجاف الصفقات تتكلى 

مرىكف  االختصاصاتغير أف تكلي المجنة ليذه  .دراسة الطعكف الناتجة عف المنح المؤقت
. بتكافر المعياريف العضكم كالمالي

o إذا كاف الطرؼ المعني بالصفقة أك فبل يعقد االختصاص لمجنة إال : المعيار العضوي
المجمس الشعبي الكطني أك مجمس األمة أك الخاضع لمرقابة الخارجية ىك ىيئة كطنية مستقمة 

 .أك المجمس االقتصادم كاالجتماعي

o - أـ عف الحد المالي المطمكب لعقد االختصاص ليذه المجنة فقد : المعيار المالي
المعدلة  148ك  147ك  146ىذه األخيرة أحالتنا لممكاد ك 133إلى المادة  128أحالتنا المادة 

 .23-12بأحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ 

o ينبغي أف ال يفكؽ السقؼ المالي لصفقة األشغاؿ المراد : بالنسبة لصفقات األشغال
 (1)دج 1.000.000.000عرضيا عمى ىذه المجنة عف 

o  المذككر، فالصفقة تدخؿ في كبتعبير آخر إذا كاف مبمغ الصفقة يساكم أك يقؿ المبمغ
 اختصاص لجنة صفقات الييئة المستقمة، 

o ينبغي أف ال يفكؽ السقؼ المالي لصفقة المكاـز المراد : بالنسبة لصفقات اقتناء الموازم
، بمعنى إذا كاف مبمغ (2)دج 300.000.000عرضيا عمى لجنة صفقات الييئة المستقمة عف 

فالصفقة مف اختصاص المجنة، كما يعكد لمجنة سمطة  الصفقة يساكم أك يقؿ المبمغ المذككر
مف تنظيـ الصفقات  106مراقبة مبلحؽ الصفقات العمكمية ضمف الحدكد المبينة في المادة 

 .العمكمية

. ، مرجع سابؽ23-12مف المرسـك الرئاسي رقـ 146المادة  -1
 .من المرسوم الرئاسي نفسه 147المادة  -2
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o دج أم إذا  60.000.000ينبغي أف ال يفكؽ سقفيا المالي عف  :بالنسبة لصفقات الدراسات
بمغ المذككر، فالصفقة مف اختصاص الييئة كما يعكد ـكاف مبمغ الصفقة يساكم أك يقؿ عف اؿ

مف تنظيـ  106م المادة لمجنة سمطة مراقبة مبلحؽ الصفقات العمكمية ضمف الحدكد المبينة ؼ
 .الصفقات العمكمية

o دج لعرضيا  200.000.000ينبغي أف ال يفكؽ سقفيا المالي عف  :بالنسبة لصفقات الخدمات
زاد عف ىذا السقؼ يجعؿ الصفقة مف اختصاص المجنة الكطنية لمصفقات  لرقابة المجنة، كما

 (1) .العمكمية
 :ميةبة المجنة الوزارية لمصفقات العموارق: ثانيا

تجسدت سياسة الرقابة عمى المستكل الكزارم في سقؼ مالي معيف لبعض الصفقات كىك ما 
التي أحدثت لجنة كزارية  250-02مف المرسـك الرئاسي رقـ  119نصت عميو المادة 

  (2) .لمصفقات العمكمية عمى مستكل كؿ كزارة
لى مستكل الكزارات المنتدبة إف السؤاؿ الذم يطرح في ىذا المقاـ ىؿ تتشكؿ ىذه المجنة حتى ع
 .ككتابات الدكلة عمى مستكل الحككمة المكمفة ببعض القضايا اليامة؟

أنيا تخضع   (3) 157 -92مف أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ  2فقرة  2لقد نصت المادة  
لمكزارة التابعة ليا تحت تكجييات الكزير كالمشرع بفعمو ىذا يككف قد أحسف صنعا ألنو ال يعقؿ 

. أف تبقى االعتمادات المالية الضخمة لمكزارات المنتدبة دكف رقابة

ال تبتعد المجنة الكزارية لمصفقات العمكمية عف باقي لجاف الصفقات األخرل، إذ تصادؽ عمى 
مشاريع دفاتر الشركط الخاص بالمناقصات التي تدخؿ نطاؽ اختصاصيا كما تتكلى دراسة 

. الطعكف الناتجة عف المنح المؤقت
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 :المصادقة عمى مشاريع دفاتر الشروط.1

صفات التقنية المتعمقة بتنفيذ بعد كضع دفتر الشركط مف المصالح المتعاقدة يتضمف المكا
المشركع، تتكلى بعدىا المجنة الكزارية لمصفقات دراسة مشركع دفتر شركط المناقصة قبؿ نشر 

يكما مف إيداع المشركع لدل كتابة المجنة كتصدر في حاؿ المكافقة مقرر  45اإلعبلف في أجؿ 
ذا ا 3التأشيرة يككف صالحا لمدة  األجؿ تعرض دراسة دفاتر قضى ىذا فأشير مف تكقيعيا، كا 

 .الشركط مف جديد عمى لجنة الصفقات الكزارية
 :دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت.2

عمى غرار االختصاص المنكط بباقي لجاف الصفقات تتكلى المجنة الكزارية دراسة الطعكف 
تنظيـ  مف 114الناتجة عف المنح المؤقت لمصفقة كفؽ القكاعد المشار إلييا في المادة 

 .الصفقات العمكمية كحتى تمارس المجنة ىذا االختصاص كجب تكافر المعيار العضكم كالمالي
(1) 

حتى تمارس المجنة الكزارية كجب أف تككف الجية المعنية ىي الكزارة، : المعيار العضوي -
براـ الصفقات العمكمية حصب نص المادة  مف  2فالكزارة معنية بالدخكؿ في ركابط عقدية كا 

 .ظيـ الصفقات العمكميةتف

حتى تمارس المجنة الكزارية الصفقات رقابتيا كجب إلى جانب تكافر : المعيار المالي -
-147-146المعيار العضكم، أف يتكافر المعيار المالي في حدكد المبالغ المذككرة في المكاد 

 :حسب ما ىك مبيف كاآلتي 236-10مف المرسـك الرئاسي رقـ  148

ينبغي أف ال يفكؽ السقؼ المالي لصفقة األشغاؿ المراد : ألشغالبالنسبة لصفقات ا -
دج بمعنى أف يككف مبمغ لصفقة  1.000.000.000عرضيا عمى لجنة الصفقات الكزارية عف 

يساكم أك يقؿ المبمغ المذككر كما يعكد لمجنة سمطة مراقبة مبلحؽ الصفقات العمكمية ضمف 
 (2).106الحدكد المبينة في المادة 
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اـز ينبغي أف ال يفكؽ السقؼ المالي لصفقة اقتناء المك: بالنسبة لصفقات اقتناء الموازم -
دج بمعنى أف مبمغ الصفقة يساكم أك يقؿ  300.000.00المراد عرضيا عمى المجنة عف 

 .المبمغ المذككر

كما يعكد دائما لمجنة سمطة مراقبة مبلحؽ الصفقات العمكمية ضمف الحدكد المبينة في  -
 .مف تنظيـ الصفقات العمكمية 106المادة 

قؼ المالي لصفقة الدراسات المراد ينبغي أف ال يفكؽ الس: بالنسبة لصفقات الدراسات -
دج، كما يعكد دائما لمجنة سمطة مراقبة  60.000.000عرضيا عمى المجنة الكزارية عف 

 .106مبلحؽ الصفقات العمكمية ضمف الحدكد المبينة في المادة 

أال يفكؽ السقؼ المالي لصفقة الخدمات المراد عرضيا : بالنسبة لصفقات الخدمات -
دج أم أف يككف مبمغ الصفقة المراد عرضيا عمى  200.000.000ية عف عمى المجنة الكزار

المجنة يساكم أك يقؿ المبمغ الذككر، كما أف لمجنة سمطة مراقبة مبلحؽ الصفقات العمكمية 
 (1).106ضمف الحدكد المبينة دائما في صمب المادة 

رع أضاؼ أف المش 114كالمادة  134يتضح مف خبلؿ ىذا الربط بيف مقتضيات المادة 
الختصاص المجنة اختصاصا جديدا، يتعمؽ بدراسة الطعكف المكجية ضد اختيار المصمحة 

 :المتعاقدة خارج إطار صفقات الكزارة، كذلؾ بخصكص صفقات
مف تنظيـ  2المؤسسات العمكمية الكطنية عمى اختبلؼ أنكاعيا الكاردة في المادة  -

 التكنكلكجيمية الخصكصية ذات الطابع العمك بالمؤسسات األمرالصفقات العمكمية كيتعمؽ 
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي كالميني كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع 

 .العممي كالثقافي

 .مركز بحث كتنمية كطني -

 .مؤسسة عمكمية اقتصادية -
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 يتحدد اختصاص المجنة بالنظر في طعكف ىذه الييئات كفؽ السقؼ المالي نفسو المشار إليو 
يخص  الذمفقط في المعيار العضكم كفي جانب معيف مف اختصاص المجنة  االختبلؼيكمف ك

، الطعكف المكجية ضد اختيار المصمحة المتعاقدة
غير أف ىناؾ صفقات ذات أىمية كبرل لدرجة أف عبر عنيا المشرع بالصفقات ذات األىمية 
الكطنية، ىذا النكع مف الصفقات ىك مف اختصاص لجنة أك لجاف ذات مستكل أعمى نظرا 

لضخامة سقفيا المالي كىك ما سكؼ يتـ التعرض لو مف خبلؿ رقابة المجاف الكطنية لمصفقات 
 .العمكمية

 :قابة المجان الوطنية لمصفقات العموميةثالثا ر -

تنبو المشرع الجزائرم منذ بداية االستقبلؿ إلى أف الصفقات العمكمية ذات البعد الكطني 
 .كاألىمية االقتصادية يجب أف تخضع لنظاـ رقابي مركزم فعاؿ

أم حتى قبؿ إصدار أكؿ تنظيـ لمصفقات  1964كاف أكؿ حديث عف ىذه الرقابة منذ سنة 
كمية في الجزائر، كتـ تجسيد ذلؾ بإنشاء المجنة المركزية لمصفقات العمكمية بمكجب مرسـك العـ
الغريب في األمر أف ىذه المجنة رغـ أىميتيا ك .1964مارس  26المؤرخ في  103-64رقـ 

 أفظ 90-67تتمتع برأم استشارم، كلما تـ إعادة تنظيـ ىذه المجنة بمناسبة إصدار األمر رقـ 
-124-123كتبيف ذلؾ باستقراء نصكص المكاد  الطابع االستشارم لرأم المجنة، المشرع عمى

 (1) .90-67مف األمر رقـ  125
تغير الكضع بتفطف المشرع ليذا اإلشكاؿ كعمى إثرىا أصبحت المجنة الكطنية كليس المجنة  

الذم  145-82المركزية لمصفقات متمتعة بالصفة التقريرية، كذلؾ بمجرد صدكر مرسـك رقـ 
يبلحظ أف كؿ تعديؿ يمس تنظيـ الصفقات ك  .أعاد تنظيـ الصفقات العمكمية في الجزائر

العمكمية إال كأحدث المشرع بمكجبو لجنة كطنية لمرقابة عمى الصفقات في مجاؿ معي، فكاف 
مف المرسـك الرئاسي رقـ  126إحداث أكؿ لجنة كطنية لمرقابة عمى الصفقات بمكجب المادة 

، كلثقؿ المياـ الممقاة عمى عاتقيا قاـ "تحدث لجنة كطنية لمصفقات"م تنص الت 02-250
المشرع بإحداث لجنة أخرل ليصبح ىناؾ لجنتيف كطنيتيف لكؿ منيما مجاؿ اختصاص خاص 

. بيا
 78عبلؽ عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص-1
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بمجنة كطنية أخرل كىك ما أكدتو صراحة نص  236-10سـك الرئاسي رقـ كيأتي المر 

 :تحدث المجان الوطنية لمصفقات اآلتية"التي تنص  142المادة 
 .المجنة الوطنية لصفقات األشغال*

 .المجنة الوطنية لصفقات الموازم*

 ".المجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات*

فقات لـ يتضمف في حقيقتو إحداث لجنة كطنية جديدة، كاضح مف نص المادة أف تنظيـ الص
نما الكصؼ الدقيؽ لؤلمكر يبيف أف ثقؿ المياـ المككمة ليذه المجاف الكطنية حتـ تفكيؾ مياـ  كا 
المجنة الكطنية لصفقات المكاـز كالدراسات كالخدمات المحدثة، بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

كلجنة أخرل لصفقات الدراسات كالخدمات، كىذا  إلى لجنة كطنية لصفقات المكاـز 08-338
  .األمر إنما يدؿ عمى حرص المشرع الكاضح كاألكيد عمى تفعيؿ دكر أجيزة الرقابة

عمى المحاكر الكبرل  236-10مف أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ  143نصت المادة *
نية لمصفقات تتمثل صالحيات المجان الوط" كما يميالختصاصات المجاف الكطنية لمصفقات 

 :فيما يأتي
 .تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية*

 .تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية*

المفركض أف إنشاء المجاف الكطنية لمصفقات قد جاء لرقابة الصفقات ذات األىمية الكطنية، 
ال فما الفائدة مف إنشائيا كما ىك الفرؽ بيف ىذه المجاف كالمجاف الب  .لدية كالكالئية كالكزارية؟كا 

     لذا كاف عمى المشرع عند تحديده لئلطار العاـ أف يعبر بأف اختصاص ىذه المجاف يخص 
الصفقات تحديد مجاؿ تدخؿ كؿ لجنة مف لجاف الصفقات ذات األىمية الكطنية، كذلؾ ؿ

 (1) .العمكمية
 
 
 
 

  148سابؽ ص  مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات،مرجع آلياتتياب نادية،-1
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المجاف الكطنية قد كجدت مف أجؿ رقابة أىـ الصفقات، كىي  فكما يعاب عمى المشرع أ 

الصفقات الكطنية قمما يضاؼ إلى جدكؿ أعماليا ميمة مساعدة المصالح المتعاقدة في مجاؿ 
 143ىي الميمة التي جاء بيا المشرع بعد تعديؿ نص المادة تحضير الصفقات العمكمية، ك
، فالمياـ الثقيمة الممقاة عمى عاتؽ المجاف الكطنية ال 23-12بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

ال خرجت عف إطار الفعالية كالفاعميةضتحتمؿ إ  .افة مياـ أخرل غير ارقابة كا 
 144جاءت المادة  143المادة كفي سبيؿ تحقيؽ األىداؼ الكبرل المنصكص عمييا في 

 (1) :لتحديد المياـ التي تقـك بيا ىذه المجاف كتتمثؿ في
دراسة مشاريع دفاتر الشركط التي تندرج ضمف اختصاصيا كىي الميمة التي تخص بيا  -

 .كؿ لحاف الصفقات عمى اختبلؼ مستكياتيا

 .دراسة مشاريع الصفقات كالمبلحؽ التي تندرج ضمف اختصاصيا -

طعكف التي تندرج ضمف اختصاصيا التي يرفعيا المتعيدكف الديف يعارضكف دراسة اؿ -
 .االختيار الذم قامت بو المصمحة المتعاقدة في إطار مناقصة أك التراضي بعد االستشارة

دراسة الطعكف التي يرفعيا المتعاممكف المتعاقدكف قبؿ أم دعكل قضائية بشأف النزاعات  -
ميمة التي خص بيا المشرع الصفقات الكطنية دكف الناجمة عف تنفيذ الصفقة كىي اؿ

 .المجاف األخرل

قبؿ كبعد التعديؿ أنو لـ يعد مف مياـ المجاف الكطنية  144يتضح بعد مقارنة نص المادة 
 .بالصعكبات الناجمة عف تنفيذ قراراتيا إخطارىاإمكانية 

المقررة في تنظيـ كما لـ يعد مف مياـ ىذه المجاف السير عمى التطبيؽ المكحد لمقكاعد 
. الصفقات العمكمية

اـ عكىك أمر يتعارض كاإلطار اؿ فقط،الكاضح أف المشرع حصر مياـ المجاف في الرقابة 
. المشار إلييا أعبله 143المحدد في صمب المادة 

 
 
 
، مرجع سابؽ  23 -12مف المرسـك الرئاسي رقـ  144المادة -1
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بة لمجاف المكمفة بالرقابة التي يتحدد اختصاصيا كفقا لمعيار سعمى خبلؼ ما تـ ذكره بالف
كمالي، فنكع الصفقة يمعب دكرا ىاما في تحديد اختصاص ىذه المجاف، كىك ما يفسر  ،عضكم

 .تقسيميا إلى ثبلثة لجاف كطنية
ت العمكمية دكف سكاىا اختصاصا عضكيا تممؾ المجاف الكطنية لمصفقا: المعيار العضوي -

مف تنظيـ الصفقات  2كاسعا، يشمؿ جميع اإلدارات كالمؤسسات المذككرة في نص المادة 
 :العمكمية كىذا ما يتماشى كتسميتيا كيتعمؽ األمر ب

o اإلدارات العمكمية. 

o الييئات الكطنية المستقمة. 

o الكاليات. 

o البمديات. 

o إلدارم، كىي أشخاص القانكف العاـ تخضع تقميديا لتنظيـ المؤسسات العمكمية ذات الطابع ا
 الصفقات العمكمية يضاؼ إلييا

o  كالتكنكلكجيالمؤسسات العمكمية الخصكصية ذات الطابع العممي. 

o المؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي. 

o  لة كميا أك عندما تكمؼ بإنجاز عممية ممك كالتحرمالمؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي
 .جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة

ال ينعقد اختصاص المجاف الكطنية لمصفقات إال بتكافر الحد المالي المطمكب  :المعيار المالي -
 (1). السابؽ ذكره 23-12في المرسـك 148-147-146المنصكص عميو في المكاد 

فإف المجنة الكطنية لصفقات األشغاؿ تتكلى في مجاؿ  236-10فحسب المرسـك الرئاسي رقـ 
  :الرقابة البت في

o  دج، ككذا كؿ مشركع  1.000.000.000كؿ صفقة أشغاؿ يفكؽ مبمغيا مميار دينار
 .مف تنظيـ الصفقات العمكمية 106ممحؽ بيذه الصفقة في حدكد المستكل المبيف في المادة 

 
 
 149مواجهة الفساد في مجال الصفقات،مرجع سابق ص  آلياتاب نادية،تي-1
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o  مف  106كؿ ممحؽ يرفع المبمغ األصمي لمصفقة إلى المستكل المحدد في نص المادة

 .تنظيـ الصفقات العمكمية

   (1) :الكطنية لصفقات المكاـز كذلؾ في ةمجاؿ اختصاص المجف 147كما حددت المادة 
o  دج، ككذا كؿ  300.000.000كؿ صفقة لكاـز يفكؽ مبمغيا ثبلث مئة مميكف دينار

مف تنظيـ الصفقات  106المستكل المبيف في المادة  دكدمشركع ممحؽ بيذه الصفقة في ح
 .العمكمية

o مف تنظيـ  106ادة كؿ ممحؽ يرفع المبمغ األصمي لمصفقة إلى المستكل المحدد في الـ
 .الصفقات أك أكثر

اختصاص المجنة الكطنية لصفقات الدراسات كالخدمات دائما في مجاؿ  148كما حددت المادة 
 (2) :الرقابة البت في

o  دج، ككذا كؿ مشركع  60.000.000كؿ صفقة دراسات يفكؽ مبمغيا ستيف مميكف دينار
 .مف تنظيـ الصفقات العمكمية 106دة ممحؽ بيذه الصفقة في حدكد المستكل المبيف في الما

 
o  دج، ككذا كؿ  200.000.000كؿ صفقة خدمات يفكؽ مبمغيا مائتيف مميكف دينار

 .مف تنظيـ الصفقات العمكمية 106المستكل المبيف في المادة  دكدممحؽ بيذه الصفقة في ح

o اله أك كؿ ممحؽ يرفع المبمغ األصمي لصفقة دراسات أك خدمات إلى المبالغ المحددة أع
 .أكثر

تمؾ ىي اختصاصات لجاف الصفقات الكطنية في سبيؿ تحقيؽ أىـ دكر كجدت مف أجمو كىك 
 .الدور الرقابي

 
 

 
، مرجع سابؽ  236-10مف المرسـك الرئاسي رقـ  147المادة -1

مف نفس المرسـك  148المادة -2
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ف ليذه المجاف مياـ أخرل ال تقؿ أىمية تتعمؽ بمجاؿ التنظيـ، إذ تعتبر لمجاف الكطنية إال أ
لمصفقات مصدرا ىاما مف مصادر التنظيـ في الجزائر، ترتقي آرائيا كمقرراتيا إلى درجة 

 :التنظيـ كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تقـك المجاف الكطنية بالمياـ اآلتية
 .كؼ إبراـ الصفقات العمكميةمف شأنو تحسيف ظر إجراءاقتراح أم  -

إعداد كاقتراح نضاـ داخمي نمكذجي يحكـ عمؿ لجاف الصفقات العمكمية حسب  -
 (1).مف تنظيـ الصفقات العمكمية 156ك  140مقتضيات المادتيف 

نظرا ألىمية الصفقات العمكمية كلخطكرتيا عمى الماؿ العاـ كباعتبارىا أحد اىـ مجاالت 
تمؼ أشكاؿ الرقابة عمى اختبلؼ مستكياتيا كدرجاتيا كصكال إلى الفساد، فيتـ إخضاعيا لمخ

أعمى مستكل حماية لمصفقة العمكمية ككقاية ليا مف الفساد كمف ثمة الحفاظ عمى الماؿ العاـ 
 .كترشيد النفقات العمكمية

إبراـ  إجراءاتأساس ىذه الرقابة كغايتيا ىك تفادم أم إخبلؿ يمكف أف يشكب أم إجراء مف 
 .ت العمكمية أك أم مبدأ مف مبادئياالصفقا

كرغـ اختبلؼ ىذه المجاف في مستكياتيا ككيفية تشكيميا كماؿ اختصاصيا يتكج عمميا بمنح أك 
رفض التأشيرة، إذ تعتبر المجاف الكطنية كالقطاعية ككؿ لجاف الرقابة الخارجية مركز اتخاذ 

. ا الغرض تأشيرةالقرار فيما يخص الصفقات الداخمة في اختصاصيا كتسمـ ليذ
مف  141المادة تو فالتأشيرة ىي المعبرة عف إرادة المجنة كىي المتكجة لعمميا، كىك ما أكد

بالنسبة لمرقابة التي  155، المبدأ ذاتو أكدت عميو المادة 236-10المرسـك الرئاسي رقـ 
 .تمارسيا المجاف الكطنية كالقطاعية

عاقدة أف تطمبيا، كتبعا لذلؾ يككف لمجاف الرقابة ىذه التأشيرة إجبارية أم عمى المصمحة المت
 (2).المختصة أف تمنحيا كما يمكنيا أف ترفضيا

 
 
 
.  298، مرجع سابؽ، ص ....شرح تنظيم الصفقاتبكضياؼ عمار، -1

. 12، ص 2012افريؿ  19ك  18كز الجامعي النعامة، يكمي حكؿ البمدية في التنمية المحمية، المر األكؿمحمد بدر الديف، الدكر الرقابي لمجنة البمدية، الممتقى الكطني  -2
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يكما  20أما عف مدة منح التأشيرة فتختمؼ بيف المجاف الكطنية كلجاف الرقابة الخارجية األخرل 
مكف أف تككف التأشيرة مرفقة يكما بالنسبة لمجاف الكطنية، كم 45بالنسبة ليذه األخيرة، ك 

 .بتحفظات مكقفة أك غير مكقفة
فتككف مكقفة عندما تصؿ بمكضكع الصفقة كتككف التحفظات غير مكقفة عندما تتصؿ بشكؿ 

 .الصفقة
لكف السؤاؿ المطركح ما المقصكد بشكؿ الصفقة؟ فيؿ المقصكد ىك طريقة إبراميا؟ أك إجراءات 

كلـ يحدد المقصكد بشكؿ الصفقة، كفي جميع ،المسألة  لـ يكضح لنا المشرع ىذه إذسيرىا؟ 
 8الحاالت يجب تبميغ المصمحة المتعاقدة المعنية كالسمطة الكصية عمييا بالقرارات كذلؾ بعد 

مف أحاـ  4فقرة  165أياـ عمى األكثر مف انعقاد الجمسة كىك ما أكدتو صراحة نص المادة 
يتضح  165أحكاـ الفقرة الرابعة مف نص المادة  كبالرجكع إلى .236-10المرسـك الرئاسي رقـ 

. أف منح التأشيرة أك رفضيا يككف بقرار صادر عف المجاف المختصة
كىكذا تتكج أعماؿ لجاف الصفقات عمى اختبلؼ مستكياىا بمنح التأشيرة أك رفضيا عمى أف 

 .يككف ىذا الرفض معمبل إما بمخالفة التنظيـ أك التشريع
رة معمبل بمخالفة األحكاـ التنظيمية فيمكف لمكزير أك مسؤكؿ الييئة فإذا كاف رفض التأشي

 .الكطنية المستقمة أك الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم أف يتجاكزه بمقرر معمؿ
أما إذا كاف قرار رفض التأشيرة معمبل بمخالفة األحكاـ التشريعية يصبح قرار لجنة الصفقات 

اتو، ألنو ؿ يمكف تجاكزه كينتج عـ قرار الرفض إيقاؼ تنفيذ المختصة نيائيا كيحدث أثرا بذ
. الصفقة كسحب المشركع مف المصمحة المتعاقدة

المجاف ماداـ بإمكاف تجاكز قراراتيا كاألمر المثير  ىذه كىك أمر خطير فمماذا أنشأت أصبل
 .23-12لمدىشة أف المشرع لـ يستدرؾ ذلؾ حتى في ظؿ أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ 

فرفض لجنة الصفقات منح التأشيرة يعني بكضكح أف ىناؾ مخالفة لمتشريع أك التنظيـ الجارم 
 .العمؿ بو

 
 
 



 81 

 
 دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد اإلداري:  الثانيالفصل 

 
فبل يمكف لمجنة كىي مف عيد إلييا التنظيـ حماية القكاعد التشريعية كالتنظيمية أف تسمح 

-10مف أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ  165ك التنظيـ، كلذلؾ جاءت المادة بتجاكز التشريع أ
، لتشير بكضكح أف أم مخالفة لمتشريع 118-11مف المرسـك التنفيذم رقـ  24، كالمادة 236

 .أك التنظيـ يشكؿ سببا كافيا لرفض التأشيرة
إبراـ الصفقات  ألف ىذه المجاف إنما الغاية مف إحداثيا ىك الرقابة السابقة عمى إجراءات

العمكمية، ىذه اإلجراءات جاء النص كالتأكيد عمييا في تنظيـ الصفقات العمكمية كىك نص 
 .تنظيمي

ال شؾ أف صياغة ىذه المادة يتعارض مع مبدأ دكلة القانكف الذم يمـز ىيئات الدكلة عمى كؿ 
كزىا، كالكتشاؼ الخمؿ المستكيات أف تحتـر قكانيف الدكلة كتنظيماتيا كتعمؿ عمى تطبيقيا ال تجا

مف قانكف الكقاية مف  26الذم يعترم النص المتعمؽ بمقرر التجاكز يكفي الرجكع لنص المادة 
 .الفساد كمكافحتو

 :كبعد استعراض مياـ لجاف الرقابة الخارجية عمى اختبلؼ مستكياتيا تسجؿ المبلحظات اآلتية
ع بمكجبو السقؼ المالي الذم كؿ تعديؿ يمس تنظيـ الصفقات العمكمية إال كعدؿ لممشر -

عمى أساسو يتحدد اختصاص المجنة مف لجاف الصفقات المختمفة، كذلؾ يرفعو إلى مستكيات 
كانت في الكثير مف األحياف بالضعؼ، ىذا األمر يؤدم إلى إفبلت العديد مف الصفقات مف 

 .الرقابة عمى أساس أف سقفيا المالي بـ يصؿ بعد الحد المطمكب

ماؿ المتعاقد بو قؿ أك كثر ماؿ عاـ يتعيف حمايتو، كذلؾ بإخضاعو لمختمؼ أشكاؿ أال يعتبر اؿ
 .الرقابة؟

أدل إلى تداخؿ  148-147-146اإلحالة الدائمة كالمستمرة لنصكص المكاد  -
االختصاص، السيما بيف اختصاص المجنة الكالئية لمصفقات كاختصاص المجنة الكزارية ماداـ 

 114يؤدم دكف شؾ إلى تنازع إيجابي كلـ ينتبو المشرع في المادة السقؼ المالي كاحد، فيذا س
أكجب عمى المصمحة المتعاقدة عند اإلعبلف عف المنح المؤقت ذكر لجنة الصفقات المعنية 

 .بالنظر في الطعف
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تنحي الكالي عف رقابة الصفقات العمكمية في ظؿ قانكف الكالية الجديد، في حيف ابقاءه كجية  -
 .مف منظكر تنظيـ الصفقات العمكمية مراقبة لمصفقات

   فالرقابة الفعالة ىي التي تككف عمى جميع المستكيات كعمى جميع مراحؿ إبراـ الصفقة 
مف أحكاـ المرسـك  2كعمى جميع الصفقات التي تبرميا األشخاص المنصكص عمييا في المادة 

 .236-10الرئاسي رقـ 
تككف إجراءات إبراـ الصفقات  أفلذم يقتضي الشفافية ا مبدأفالرقابة جزء ال يتجزأ مف 

فبلت أم إجراء أك أم صفقة أك أم  العمكمية كاضحة مبنية عمى أسس المنافسة النزيية، كا 
الصفقات العمكمية يفرغ الرقابة مف محتكاىا يؤدم إلى  إلبراـشخص مف األشخاص المؤىمة 

( 1).ل في مرحمة التنفيذتجاكزات يمكف أف تمحؽ بالصفقة سكاء في مرحمة اإلبراـ أك حت
 

 الرقابة الوصائية : المطمب الثالث
تعتبر الرقابة إحدل الكظائؼ األساسية، بؿ ك مف أبرز عناصر الكظيفة اإلدارية، تبرز 

الحاجة ليا لضماف التنفيذ الفعاؿ لمخطط كالبرامج كلضماف سير األعماؿ بشكؿ منظـ كمستمر 
لذا فيناؾ ضركرة ممحة لمعمؿ الرقابي بشكؿ دائـ كفي تقييـ األداء كمعالجة أكجو النقص، 

. كمستمر
إضافة إلى الرقابة الداخمية كالخارجية ىناؾ أنماط رقابية أخرل حماية لمماؿ العاـ كلتقرير  

شفافية أكبر عمى عممية إبراـ الصفقات العمكمية كمف بيف ىذه األساليب الرقابية نجد رقابة 
 .الكصاية

 
 
 
 
 
 
 
 154مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات،مرجع سابؽ ص لياتآتياب نادية،-1
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تمارس الرقابة الكصائية عمى الجيات اإلدارية البلمركزية التي تتمتع باالستقبللية كلكف ىذا  
. ة الجيات المركزيةاالستقبلؿ ال يعني االستقبلؿ التاـ بؿ تبقى تحت إشراؼ ككصام

يعكد مصطمح الرقابة الكصائية في أصكلو إلى قكاعد القانكف المدني، إذ يخص القصر كعديمي  
فالكصاية  .األىمية لكف في المجاؿ اإلدارم لو مفيـك يختمؼ عف مفيكمو في القانكف الخاص

نما تدؿ عمى اؿ ريةااإلد رقابة التي ال يرجع تقريرىا إلى نقص أىمية الشخص البلمركزم كا 
 .تمارسيا الجيات اإلدارية المركزية عمى أعماؿ كأشخاص كأجيزة الجماعات المحمية

ف كانت في الغالب تدكر حكؿ الصمة التي   تعددت التعاريؼ التي قيمت بشأف الرقابة الكصائية كا 
التي الرقابة "تربط الجيات اإلدارية المركزية بالييئات اإلدارية البلمركزية حيث تعرؼ بأنيا 

رقابة المشركعية كالمبلئمة عمى "أك ىي " تمارسيا الدكلة عمى الييئات كالجيات البلمركزية
تصرفات كأماؿ الجيات البلمركزية اإلقميمية أك المصمحية بكاسطة الجيات المركزية بغية 
الحفاظ عمى الصالح العاـ كتحقيؽ مبدأ المشركعية كالمبلئمة عمى أعماؿ ك نشاطات ىذه 

كال يمكف ممارس ىذا النكع مف الرقابة إال في حدكد ماىك منصكص عميو في الجيات 
   .(1)القكانيف

فالرقابة الكصائية ىي تمؾ الصمة أك الرابط القانكني بمقتضاه تتكلى الجيات المركزية عمميات  
اإلشراؼ كالمتابعة عمى أعماؿ كنشاطات كحتى أشخاص كىيئات الجيات البلمركزية بغية 

 (2) .ل كياف الدكلة السياسي كاالقتصادم كاالجتماعيالحفاظ عؿ
كما ييـ في ىذا المقاـ ىك استكماؿ كتفعيؿ أنظمة الرقابة في مجاؿ الصفقات العمكمية فإذا 

جراءات إبراـ الصفقات العمكمية،  كانت الغاية مف الرقابة الخارجية ىك التأكد مف احتراـ قكاعد كا 
تمثؿ أساسا في التأكد مف مبلئمة الصفقات العمكمية ألىداؼ فإف الغاية مف الرقابة الكصائية م

الفعالية كاالقتصاد ككذلؾ لبرامج كأكلكيات القطاع، كىي الرقابة التي تقـك بيا الكصاية قبؿ 
 .البدء في تنفيذ الصفقة

 
 

 551مرجع سابؽ صاؿمكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات، آلياتتياب نادية،-1
عمى المجالس الشعبية البمدية في الجزائر كفي ضكء التجارب المقارنة، الممتقى الكطني االكؿ حكؿ دكر البمدية في التنمية  كأثارىابكطيب، لبرقابة الكصائية   بكحنية  قكم، بف ناصر-2

  3،ص  2012افريؿ  19، 18المحمية، المركز الجامعي النعامة، يكمي 
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فجعميا المشرع رقابة المبلئمة، كعف كيفية ممارسة ىذه الرقابة عمميا يككف بمراقبة شركط 
مفتشيات الصحة كالنزاىة التي تـ فييا تحضير بإبراـ الصفقة العمكمية، تسند ىذه الرقابة إلى 

ا إذ تتأكد تنشأ خصيصا بيدؼ تقييـ كرقابة نشاطات الييئات كاألجيزة المكضكعة تحت الكصام
 .مف تطبيؽ التنظيـ المتعمؽ بالصفقات العمكمية

ذا أخذنا مثاال عف الرقابة الكصائية فيجب عمى البمدية أف ترسؿ إلى الكالي الذم يمعب   كا 
دكرا كبيرا في الرقابة عمى أعماؿ الييئات المحمية الممؼ الكامؿ لمصفقة، بدء مف محضر 

المناقصة في الجرائد الكطنية كالنشرة الرسمية التأشير عمى دفتر الشركط كاإلعبلف عف 
لصفقات المتعامؿ العمكمي، كصكال إلى التأشيرة الممنكحة مف صيئات الرقابة الخارجية، ككذلؾ 

. الصفقة بيذهالمداكلة الخاصة 
تتضمف ىذه المداكلة مختمؼ المراحؿ التي مرت بيا الصفقة فيتأكد الكالي مف كجكد  

قة، كفيما إذا تـ حقا منح المشركع لمعارض الذم قدـ أحسف أك أقؿ عرض النفقة المتعمقة بالصؼ
يكما لممصادقة عمييا كالتقرير في شريتيا كصحتيا، كينتج عف  30حسب الحالة كلمكالي ميمة 

: رقابة الكصاية إما
كبالتالي ترجع المداكلة إلى البمدية مصادؽ عمييا مف قبؿ الكالي : المصادقة عمى الصفقة -

ليقيا في مقر البمدية، كفي ىذه الحالة يمكف لممصمحة المتعاقدة أف تصدر أمرا كيتـ تع
بانطبلؽ األشغاؿ لممؤسسة التي تحصمت عمى الصفقة، كيبدأ مف ىذا التاريخ حسب آجاؿ 

 .اإلنجاز

إذا كانت المداكلة أك ممؼ الصفقة يحكم بعض األخطاء التي يمكف : تصحيح األخطاء -
م مضمكف الصفقة، كاألخطاء المادية مثبل في ىذه الحالة ال تتـ تداركيا ككنيا ال تؤثر ؼ

نما تطمب الكالية مف البمدية تصحيحيا  .إبطاؿ المداكلة كا 

ىذا في حالة كجكد مخالفة في المداكلة سكاء في الكثائؽ التعاقدية أك في : إبطال المداولة -
 .قرار معمؿإجراءات إبراـ الصفقة يقرر الكالي عمى إثرىا إبطاؿ المداكلة ب

ذا لـ يصدر الكالي قراره في أجؿ ثبلثيف يكما، فإف المداكلة تنفذ بحكـ القانكف  (1 ).كا 
 
 ، مرجع سابؽ10-11مف قانكف البمدية رقـ  56المادة -1
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مف  127يتيا، كىي المادة خصص المشرع ليذه الرقابة مادة كاحدة عمى الرغـ مف أىـ
، كعميا رقابة مبلئمة تيدؼ إلى التحقؽ مف مطابقة الصفقة 236-10المرسـك الرئاسي رقـ 

، كالتأكد مف ككف العممية مكضكع الصفقة تدخؿ فعبل في كاالقتصادالعمكمية ألىداؼ الفعالية 
العاـ مف جية كمف إطار البرنامج كاألسبقيات المرسكمة، ىذا ما يتضمف المحافظة عمى الماؿ 

  .جية أخرل تحقيؽ الديمقراطية المحمية
تككف الرقابة عمى المجالس المنتخبة أكثر إلحاحا بحكـ أف الشخص المنتخب يسعى بكؿ ما 
يممؾ إلى إرضاء الناخبيف أك سكاف المنطقة كلك عمى حسام القانكف أك التنظيـ، ألنو رجؿ 

تي أكسبتو الصفة االنتخابية أك الصفة الرئاسية سياسي كمف حقو أف يسعى إلى إرضاء الفئة اؿ
 (1 ) .عمى مستكل الييئات المحمية

كتخصيص  127سبقت اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرية قد خصص مادة كاحدة كىي المادة 
مادة كاحدة جعؿ ىذه الرقابة غامضة، خاصة كأف مجاؿ الصفقات العمكمية ىك مجاؿ كاسع 

جراءات اإلبراـ تتسـ با لتعقيد، كما أف تنفيذ الصفقة يستكجب رقابة كاضحة محددة المعالـ كا 
. لتفادم االنحرافات

فمـ يبيف المشرع الجزائرية أىداؼ رقابة الكصاية خاصة في مجاؿ الصفقات العمكمية، إذ ال 
يمكف اعتبار فكرة الكصاية عمى أعماؿ اإلدارة مجرد إجراءات بيركقراطية أك ركتينية، بؿ 

. ضماف سبلمة كمشركعية سائر األعماؿ الصادرة عف اإلدارةالقصد منيا 
مف جية أخرل لـ يفصؿ المشرع الجزائرم في مضمكف ىذه الرقابة كال في الكيفية التي تتـ بيا 

ىذا ما يجعميا مفرغة في ىدفيا، يستكجب الرجكع إلى القكاعد العامة لمرقابة الكصائية في 
. نكع مف الرقابةقانكني البمدية كالكالية لفيـ ىذا اؿ

 236-10شرع لـ ينص عمى إلزامية ىذه الرقابة في المرسـك الرئاسي رقـ ـكما أف اؿ 
 .كىذا سيؤثر ببل شؾ عمى التأكد مف تحقيؽ الفعالية في مجاؿ الصفقات العمكمية

 
 
 
 
.  10، ص 2010، بجاية،  األكؿلمبحث القانكني، العدد  األكاديميةالمغرب، المجمة  -تكنس–، الجزائر المجالس البمدية في دول المغرب العربي أعمالالوصاية عمى بكضياؼ عمار، -1
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لمرقابة الكصائية عمى الصفقات العمكمية في ظؿ تنظيـ الصفقات  إستراتيجيةإف غياب  

قابة، فعدـ تكريس آلية محددة تتعامؿ مع العمكمية، مف شأنو أف يحد مف فعالية ىذه الر
الصفقات العمكمية كعدـ كجكد غطاء قانكني كاضح لتنظيـ ىذه المسألة، سيؤدم ال محالة إلى 

 (1) .الكقكع في التجاكزات
فالرقابة آلية قانكنية يتعيف تفعيميا كتعميميا عمى مختمؼ ىياكؿ الدكلة كمؤسساتيا كأجيزتيا 

. المنتخبة
ارة أيضا إلى عدـ كجكد أم تنسيؽ أك انسجاـ بيف رقابة الكصاية كرقابة المجاف كما تجدر اإلش

سكاء الداخمية أك الخارجية، فتفعيؿ دكر رقابة الكصاية في مجاؿ الصفقات العمكمية يتطمب 
. التنسيؽ بيف مختمؼ أكجو الرقابة اإلدارية عمى الصفقات العمكمية

أف كؿ الصفقات  236-10الرئاسي رقـ  مف المرسـك 118أكد المشرع في نص المادة 
، ىذا النص يطرح  العمكمية تخضع لمختمؼ أنكاع الرقابة المنصكص عمييا في ىذا المرسـك

مشكؿ تحديد الجية الكصية المخكلة بيذا النكع مف الرقابة بالنسبة لصفقات المؤسسات 
ة، فيي أشخاص االقتصادم ةالعمكميالعمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالمؤسسات 

نصت صراحة  01-88مف القانكف رقـ  7عامة تتمتع باالستقبلؿ المالي، خاصة كأف المادة 
عمى أف المؤسسة العمكمية االقتصادية تمتـز كتتعاقد بكيفية مستقمة بكاسطة أجيزتيا المؤىمة 

مكؿ بيا ليذا الغرض، بمقتضى قانكنيا األساسي طبقا لقكاعد التجارة كاألحكاـ التشريعية المع
. في مجاؿ االلتزامات المدني كالتجارية

أما المؤسسات ذات الطابع الكطني فبل يكجد نص صريح يمكف اعتماده كمعيار لمعرفة الرقابة 
. الكصائية كتحديد أساسيا القانكني كالجية المخكلة بممارستيا

قتصادية يستكشؼ أف المؤسسات العمكمية اال 01-88لكف بالرجكع دائما إلى القانكف رقـ 
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم الكطنية يعكد االختصاص بشأنيا لمكزارة 

 .الكصية عمى قطاع نشاطيا
 
 
في القانكف، فرع قانكف عاـ  ع ك الكقاية مف الفساد  كمكافحتو، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير.رقابة الصفقات العمكمية عمى ضكء قانكف الصفقات أساليبمدل فعالية مكرم سفياف  -1

   49،ص 2012،الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية ، كميةلئلعماؿ
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   -12كلضماف نجاعة كفعالية أكبر تـ استحداث لجاف قطاعية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
الذم يتضمف  236 -10ـ لممرسـك الرئاسيـكالمعدؿ ك المت 18/01/2012ؤرخ في الـ 23

، لذا جاء تعديؿ عنكاف القسـ الفرع الثاني مف القسـ الثاني مف الباب تنظيـ الصفقات العمكمية
، "اختصاص المجاف الكطنية كالمجاف القطاعية لمصفقات كتشكيميا"الخامس بالشكؿ اآلتي 

ابة الخارجية عمى الصفقات التي تبرميا المؤسسات العمكمية ذات تختص ىي األخرل بالرؽ
. الطابع الصناعي كالتجارم عمى أساس أف ىذه المؤسسات تنشط في قطاعات معينة

كالمعيار المالي المحدد الختصاص المجاف القطاعية ىك ذات المعيار المحدد الختصاص 
. المجاف الكطنية لمصفقات

ية فاختصص المجاف القطاعية يكقؼ اختصاص المجاف الكطنية كحسب تنظيـ الصفقات العمـك
ذه المجاف ىك المعيار العضكم، أم عندما تككف الصفقة مبرمة مف قكالفاصؿ بيف اختصاص 

طرؼ مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم تختص المجاف القطاعية في رقابة مدل 
لمجاف الكطنية عندما تككف الصفقة مطابقة لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، في حيف تختص ا

مبرمة مف طرؼ إدارة مركزية أك محمية فاؽ سقفيا المالي حدكد اختصاص المجنة الكالئية 
. لمصفقات العمكمية

تمارس رقابة الكصاية عند االنتياء مف تنفيذ الصفقة بعد التسميـ النيائي  أفكما يمكف 
رير تقييمي عف ظركؼ إنجاز المشركع ككمفتو لممشركع، حيث تقـك المصمحة المتعاقدة بإعداد تؽ

، يرسؿ ىذا التقرير حسب نكعية النفقة الممتـز بيا إلى الكزير أك الكالي أك رئيس اإلجمالية
 (1) المجمس الشعبي البمدم ككذلؾ إلى ىيئة الرقابة الخارجية

 
 
 
 
 
 
 951مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات،مرجع سابؽ ص آلياتتياب نادية، -1
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اإلداري المختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد  األجهزةدور : المبحث الثاني
 ك عمكما الفساد مكافحة في اإلدارية الرقابة ىيئات عف أىمية المالية الرقابة أجيزة دكر يقؿ ال

 يقصد ك مكافحتو، يجب ماليا شقا األخير ليذا ىذه فأ باعتبار خصكصا اإلدارم الفساد
 عف الكامؿ الكشؼ ك المالية التصرفات سبلمة ضماف تستيدؼ التي الرقابة ":بالرقابة المالية

 فالرقابة المالية ىي عنصر في نظاـ المحاسبة العمكمية كىدفيا حماية إذف،  (1) االنحرافات
تابعة ليا لمرقابة المالية  أجيزةكزارة المالية  تكأدرجالفساد ،  أشكاؿالماؿ العاـ مف كؿ 

حكؿ دكر  المفتشية المالية،  األكؿ، كالتي سنبرزىا في ثبلثة مطالب، اإلدارمكمكافحة الفساد 
يتمثؿ في دكر مجمس المحاسبة لمحد مف  األخيرالمطمب  أماالمطمب الثاني المراقب المالي ، 

اإلدارم الفساد 
اإلداري العامة المالية ودورها لمكافحة الفساد  المفتشية: المطمب االول

 03/ 01المؤرخ في  80/35بمكجب المرسـك رقـ  1980المفتشية العامة لممالية سنة  أنشأت
 أكثرتنظيميا في  كأعيد، كالمكضكعة تحت السمطة المباشرة لمكزير المكمؼ بالمالية ،  1980/

تعزيز عمميا، نجد المرسـك  إطارفي  مف مناسبة حيث اصدر المشرع نصكص تنظيمية متعددة
المتعمؽ بصبلحيات المفتشية العامة  2008سبتمبر /  06المؤرخ في  272/ 08التنفيذم 

لممالية ، كعيد ليا صبلحيات كاسعة شممت مراقبة كتدقيؽ تسيير المؤسسات العمكمية 
  (2) .االقتصادية

ككذلؾ  اإلقميميةدكلة كالجماعات كقد عيد ليا المشرع مياـ الرقابة المالية عمى مصالح اؿ
ذات ك المؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية بما فييا المؤسسات  كاألجيزةالييئات 
. الصناعي كالتجارم ككؿ مؤسسة عمكمية ميما كاف نظاميا القانكني الطابع
سة في ىذا الرقابة المالية قسمنا الدرا أساسفي المجاؿ الرقابي ككنيا  أكثردكرىا  كإلبراز

يتمثؿ في رقابتيا عمى النفقات العمكمية كالتي نستشفيا مف خبلؿ   األكؿ: فرعيف إلىالمطمب 
الفرع الثاني في رقابتيا بالخصكص عمى الصفقات العمكمية في مجاؿ  أماليا،  المنشأالمرسـك 

 .مكافحة الفساد
 

 514، ص  سابؽمرجع  ، دارماإلالقانكنية لمكافحة الفساد  اآلليات،حاحةعبدالعالي ػػػػػػ 1

 181،ص 2012الصفقات العمكمية، مجمة دكرية دفاتر السياسة كالقانكف، العدد السابع ػجكاف  إطارحمزة خضرم، الكقاية مف الفساد كمكافحتو في  – 2



 89 

 اإلداريالرقابة في مكافحة الفساد  أجهزةدور :  الثانيالفصل 
 

  لية عمى النفقاترقابة المفتشية العامة لمما:األولالفرع 
مجاؿ الرقابة بصفة عامة فاف المفتشية العامة لممالية ليا صبلحيات كاسعة في مراقبة  مفؼ

التسيير المالي كالحسابي لمختمؼ الييئات العمكمية الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية، تراقب 
القانكنية بمناسبة  اأنظمتوالجمعيات ميما كانت  أكمدل استعماؿ المكارد التي جمعتيا الييئات 

. اإلنسانيةحمبلت تضامنية، اك تطمب اليبة العمكمية لدعـ القضايا 
جماعة محمية  أككؿ شخص معنكم يستفيد مف المساعدة المالية مف الدكلة  إلىكتمتد رقابتيا 

( 1) .ضماف أكتسبيؽ  أكقرض  أك إعانةفي شكؿ  أكىيئة عمكمية بصفة تساىمية  أك

الخبرة كالتي تقـك حسب  أكالتقكيـ  أكشية العامة لممالية في مياـ الرقابة كتككف تدخبلت المفت
الصفقات ك  إبراـ،  األمبلؾالحالة ، بسير تطبيؽ التشريع المالي ك المحاسبي ك كتسير 

دقة المحاسبات كانتظاميا، ككذا تحديد مستكل االنجازات مقارنة مع  ،الطمبات العمكمية كتنفيذىا
بئة المكارد المالية تسيير اعتمادات الميزانية كاستعماؿ كسائؿ السير، شركط ، شركط تعاألىداؼ

كالييئات  اإلقميميةالتي تقدميا الدكلة كالجماعات  كاإلعاناتمنح كاستعماؿ المساعدات 
( 2)المتبعة بطمب اليبة العمكمية  األىداؼكالمؤسسات العمكمية، تطابؽ النفقات المسددة مع 

كالييئات  اإلداراتمة لممالية دكريا برقابة مكسعة، كبتفتيش مصالح تقـك المفتشية العا
كصاية الكزير المكمؼ بالمالية ككذلؾ بتقدير نشاط كفعالية  أكالمكضكعية تحت سمطة 

 ألربعةالمصالح الرقابية التابعة لو، ىذه المياـ التي يككف فييا التدقيؽ كالتقكيـ كالخبرة تككؿ 
. ضكعيف تحت سمطة رئيس المفتشية العامة لمماليةمراقبيف عاميف لممالية مك

يبرز المعاينات كالتقديرات حكؿ التسيير المالي  أساسيكعند االنتياء مف مياـ الرقابة يعد تقرير 
الييئة المراقبة،  ككذلؾ حكؿ فعالية التسيير بصفة عامة كيتضمف  أككالمحاسبي لممؤسسة 

تحسف تنظيـ كتسيير ككذا نتائج المؤسسات  أف التقرير اقتراحات التدابير التي مف شأنيا
 (3) .ةكالتنظيميالتشريعية  األحكاـكؿ اقتراح بتحسيف  أيضاكالييئات المراقبة كيتضمف التقرير 

 
 
  7/9/2008، مؤرخ في 50، العدد ، يحدد صبلحيات المفتشية العامة المالية ، الجريدة الرسمية 6/9/2008المؤرخ في   08/272 التنفيذم مف المرسـك 03المادة  ػػػػػػ 1

مف نفس المرسـك   05المادة  ػػػػػػ2

مف نفس المرسـك   21المادة  ػػػػػػ 3
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 عف التقرير السنكم الذم تعده المفتشية العامة لممالية فانو يتضمف حصيمة نشاطيا أما
العامة اقتبستيا مف ذلؾ  األىميةالمتعمقة بيا ككذا االقتراحات ذات  ألجكبةكاكممخص معاينتيا 
تحسيف التشريع كالتنظيـ الذيف يحكماف النشاطات الخاضعة لرقابتيا ، كيسمـ  أكمف اجؿ تكييؼ 
السنة المكالية لمسنة التي  مف األكؿالكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ الثبلثي  إلىالتقرير السنكم 
 لممالية في مجاؿ الرقابة بشكؿ عاـ كبالتالي تككف تدخبلت المفتشية العامة. (1)ىااعد بخصكص

  .صائبة كفي الصميـ يتكجب فقط تطبيقيا عمى ارض الكاقع
رقابة المفتشية عمى الصفقات العمومية في مجال مكافحة الفساد : الفرع الثاني

جمع المعمكمات  الناحية الشكميةفمن فتتمثؿ في مراقبة الشركط الشكمية كالمكضكعية لمصفقة، 
فالرقابة عمى تحديد .عف الصفقة كاالستفسار عف الطريقة التي حددت بيا الحاجة العامة

الصفقة يحد مف الفساد المالي، ككذا البحث في طريقة  تخصيصالحاجيات فيما يتعمؽ بعدـ 
انكنية ك االستثنائية عف طريؽ التراضي فيجب تطابقيا مع الحاالت الؽ أبرمت فإذاالصفقة  إبراـ

دل في الحاالت التي نص عمييا القانكف نظرا لما ما عبالصرؼ يتجنبيا  األمرالتي تجعؿ مف 
بالمصمحة  كاإلضراريترتب عمييا مف نتائج سمبية كالمحاباة ك استغبلؿ النفكذ ك الرشكة 

لصفقة ال المتكخاة مف الصفقة حتى ال ترصد اعتمادت مالية ضخمة  األىداؼالعامة،تحديد 
تعكد بالمنفعة عمى المكاطنيف، كاالطبلع عمى دفاتر الشركط لمعرفة مدل تطابقيا مع القكانيف 

الجيات الرسمية عف كؿ ما  كأبعادكالتنظيمات السارية المفعكؿ كىذا لضماف سبلمة المعامبلت 
عندما  "كميةصفقة العـ "كىك ما أكده قانكف مكافحة الفساد فيما يتعمؽ ب . يجمب الفساد المالي

المعمكؿ بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية عمى قكاعد  اإلجراءاتتؤسس  أفيجب "نص عمى انو
( 2) .الشفافية ك المنافسة الشرعية كعمى معايير مكضكعية

فتعمؿ المفتشية العامة لممالية عمى التأكد مف شرعية تشكيمة لجنة  من الناحية الموضوعية أما
  األصؿلممنتكج ذك  األفضميةىامش  مراعاتالعركض، ك التأكد مف فتح االظرفة ككذلؾ تقييـ 

 
 
 
مرجع سابؽ اؿ،  08/272مف المرسـك  26المادة  ػػػػػػ 1

، مرجع سابؽ  06/01مف القانكف  09المادة  ػػػػػػ 2
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مف قرار تعييف ىذه المجنة كشرعية  التأكدلمختصة ك المحمي، معاينة محضر لجنة الصفقات ا
ذااجتماعيا،  فيراقب كيفيات تطبيؽ ىذا  األسعارتحييف  أكنص بند في الصفقة عمى مراجعة  كا 

 أك أثناء أك اإلبراـالبند كمدل تطابقو مع الشركط القانكنية، فكؿ ما يتعمؽ بالصفقة سكاء قبؿ 
. صفقات مشبكىة إبراـحفاظا مف بعد التنفيذ فانو يخضع لمرقابة كذلؾ 

كرغـ المياـ المخكلة ليذه المفتشية في مجاؿ الرقابة البلحقة كالبلحقة كالتدقيؽ كالتحميؿ 
المحاسبي كالمالي تبقى بعض المشاكؿ العالقة التي تكتنفيا، فيناؾ الكثير مف الييئات ال 

كزارة الدفاع الكطني، بعض نذكر منيا رئاسة الجميكرية،  أخرلرقابة  ألم أكتخضع لرقابتيا 
محققي المفتشية  أفالمؤسسات العمكمية االقتصادية كمؤسسة سكنطراؾ، كما يعاب عنيا ىك 

كصعكبة المياـ  كأىميةال تتكافؽ  أجرةالعمكمية تقدر بالمبليير، مقابؿ  أمكاؿيحققكف في تسيير 
مفتشية العامة المالية الى ذلؾ فاف دكر اؿ باإلضافةالمككمة ليـ مما يشجعيـ عمى الرشكة، 

قرار، كفي  أكحكـ  إصدار أكتككف ليا صبلحيات البت  أفقارير دكف تاؿ إعداديتمثؿ في 
كمجمس  األخرلعدـ  كجكد تناسؽ بيف عمؿ المفتشية العامة لممالية كالييئات  األخير

  (1).المحاسبة
 

( المراقب المالي) الرقابة المالية القبمية: المطمب الثاني
 األمريفالرقابة المالية القبمية في مراقبة االلتزاـ بالنفقات التي تمارس مف طرؼ  ميةأهتكمف 

بالصرؼ كذلؾ بغرض التأكد مف مشركعية تصرفاتيـ المتعمقة بقرارات االلتزاـ بالنفقات، ك 
 أفتجاكزات مالية يمكف  أككقائي ضد أم مخالفات  إجراءبالتالي تصبح الرقابة القبمية بمثابة 

عمى المراقب المالي، ثـ صبلحياتو،  أكالىذه الرقابة القبمية بالتعريؼ  أىميةكىنا تظير  تحصؿ،
. كمسؤكليتو

 
 
 
 
  71، دار بمقيس، الجزائر ، ص المالي اإلصالحفي  أبحاثمكلكد ديداف،  ػػػػػػ 1
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راقب المالي تعريف الم:األولالفرع 
المراقب المالي شخص تابع لكزارة المالية كيتـ تعيينو بمكجب قرار كزارم يمضيو الكزير 

المكمؼ بالميزانية،فعمى المستكل المركزم يعيف مراقب مالي لكؿ دائرة كزارية تشمؿ 
 أماالتابعة لمكزارة المعنية،  اإلدارمالمؤسسات العمكمية الكطنية ذات الطابع  أيضااختصاصو،

عمى المستكل المحمي فيناؾ مراقب مالي في كؿ كالية مكمؼ بالمراقبة القبمية لبللتزاـ بنفقاتيا 
، ك المؤسسات العمكمية المحمية األخرلالييئات العمكمية  أككالمصالح غير الممركزة لمدكلة 

ت فقد نصت عف مجاؿ تطبيؽ الرقابة المالية القبمية عمى االلتزاـ بالنفقا أما،اإلدارمذات الطابع 
تطبؽ عمى ميزانيات المؤسسات ك  أنياعمى  92/414مف المرسـك التنفيذم  02عمييا المادة 

التابعة لمدكلة، ك الميزانيات الممحقة ك الحسابات الخاصة لمخزينة، كميزانيات الكاليات،  اإلدارات
 (1) .اإلدارمك المؤسسات العمكمية ذات الطابع 

لنفقات الممتـز بيا ميزانيتا المجمس الشعبي الكطني ك البمدية كقد استثنت مف مجاؿ التطبيؽ ا
فما عدا البرلماف ك البمديات فاف كؿ الييئات العمكمية تخضع لمرقابة المسبقة عمى االلتزاـ 

. الغرض منيا أكبالنفقات كميما  كانت طبيعتيا 
تيب التزاـ بالنفقات،مثؿ المباشرة تر أثارىاالتي يككف مف  اإلداريةتشمؿ بعض القرارات  أنياكما 

تمؾ التي ال تتضمف التزاما  أكتمؾ المتعمقة بالتكظيؼ كمرتبات المكظفيف كمسارىـ الميني، 
نمامباشرا بالنفقات  استخداما عاما العتمادات مرخص بيا في الميزانية مثؿ المقررات الكزارية  كا 
 األمريفمقررات  أك اإلدارمالتسيير لممؤسسات العمكمية ذات الطابع  إعاناتالمتعمقة بمنح 

 (2) .بالصرؼ الثانكييف لآلمريفبالصرؼ الرئيسييف الخاصة بتفكيض االعتمادات 
صالحيات المراقب المالي : الفرع الثاني 

الصبلحيات المخكلة لممراقب المالي ىي الرقابة القبمية عمى االلتزاـ بالنفقات العمكمية ك  إف
التأشيرة المسبقة ك التي تعتبر كسند يمنحيا  إجراءبتو، ىي الكسيمة التي تمكنو مف ممارسة رقا

. بالصرؼ الممتـز بالنفقة بعد التأكد مف مطابقتيا لمقكانيف ك التنظيمات لؤلمر
 
 
  137، ص 2003محمد مسعي، المحاسبة العمكمية، دار اليدل، الجزائر،  -1

   136نفس المرجع، ص  ػػػػػػ 2
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القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات ك الخاضعة قبؿ التكقيع لتأشيرة المراقب المالي  أفحيث 
 (1) :تتمثؿ في 

قرارات التعييف ك التثبيت، ك القرارات التي تخص الحياة المينية لممكظفيف كدفع مرتباتيـ  -
. باستثناء الترقية في الدرجة

. ؿ االسمية التي تعد عند قفؿ كؿ سنة ماليةالجداك -
 أثناءالمعدلة التي تطرأ  األصميةالتي تعد في بداية السنة ك الجداكؿ  األكلية األصميةالجداكؿ -

. السنة المالية
االستثمار كفضبل عف ذلؾ فانو  أككما تخضع لتأشيرتو أيضا االلتزامات بنفقات التسيير 

: يخضع لتأشيرتو
الفاتكرة الشكمية عندما ال يتعدل المبمغ المستكل المحدد  أكعـ بسند الطمب كؿ التزاـ مد -

. الصفقات العمكمية إلبراـ
تحكيؿ  أكتكفؿ بااللتحاؽ  أكتفكيضا باالعتماد  أك إعانةكؿ مقرر كزارم يتضمف  -

. االعتمادات
المباشرة  دارةاإلكؿ التزاـ يتعمؽ بتسديد مصاريؼ التكاليؼ الممحقة كالنفقات التي تصرؼ مف -

. مما يقكدنا في النياية لمحد مف الفساد. كالمثبتة بفاتكرة نيائية
مف المرسـك التنفيذم السمؼ الذكر العناصر الخاضعة لرقابة المراقب  9كلقد بينت المادة 

: المالي كالمحددة عمى سبيؿ الحصر كىذا بعد فحص العناصر التالية
. بالصرؼ لآلمرالصفة القانكنية  -
. ابؽ االلتزاـ بالنفقة مع القكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بياتط -
تكفر االعتمادات ك المناصب المالية ك االعتماد المالي ىك الرخصة القانكنية التي تسمح  -

بالصرؼ عند  األمرالمكمفيف بالتنفيذ بالقياـ بالعمميات المالية المككمة ليـ لذا عمى  لؤلعكاف
. لذلؾ االعتماد المالي المفتكح في حدكد السنة الماليةيستند  أفالتزامو بالنفقة 

 
 
، مرجع سابؽ  08/272مف المرسـك   7-6-5المكاد ػػػػػػ 1
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التخصيص القانكني لمصفقة  -
. مطابقة مبمغ االلتزاـ لمعناصر المبينة في الكثيقة المرفقة-
المؤىمة ليذا الغرض عندما  اإلداريةالمسبقة التي سممتيا السمطة  اآلراء أكد التأشيرات كجك-

. تككف مثؿ ىذه التأشيرة قد نص عمييا القانكف 
رفضيا ففي حالة المنح تكضع التأشيرة  أككتختتـ الرقابة القبمية لممراقب المالي بمنح التأشيرة 

في حالة الرفض عندما تككف  أمامستكفية لمشركط، كانت  إذااستمارة االلتزاـ  أكعمى بطاقة 
كمي حسب  أكغير مطابقة لمتنظيـ كالتي تككف محؿ رفض مؤقت  أكااللتزامات غير قانكنية 
،ففي حالة الرفض المؤقت  92/414مف المرسـك التنفيذم  12ك  11الحالة التي بينتيا المكاد 

النعداـ  أكالة المخالفات القابمة لمتصحيح، في ح:مف المرسـك أعبله كما  يمي 11بينتيا المادة 
يتدارؾ ىذا النقص  أفبالصرؼ  األمرالضركرية، يمكف مف خبلليا  اإلثباتنقصاف سندات  أك

. بعد تمقيو الرفض المؤقت مف المراقب المالي باعتبارىا مخالفات شكمية غير جكىرية
: س المرسـك ك الذم يعمؿ ب مف نؼ 12عف الرفض النيائي ك التي بينت حاالتيا المادة  أما

عدـ تكفر  أكعدـ شرعية االلتزاـ بالنفقة لمخالفتو لمقكانيف ك التنظيمات الجارم العمؿ بيا، 
بالصرؼ لمبلحظات المراقب المالي  اآلمرعدـ احتراـ  أكالمناصب المالية،  أكاالعتمادات 

. المدكنة في كثيقة الرفض المؤقت
يتجاكز ذلؾ عف طريؽ التغاضي  أفالة الرفض النيائي بالصرؼ في ح لآلمركمع ىذا يمكف 

صرؼ النظر عنو كذلؾ بمقرر معمؿ كتحت مسؤكليتو ك يعمـ الكزير المكمؼ بالميزانية عمى  أك
 اآلمرصفة : انو ال يمكف التغاضي في حالة رفض نيائي يعمف عنو بالنظر لما يأتي 

المسبقة  اآلراء أكانعداـ التأشيرات انعداميا ،  أكبالصرؼ، عدـ تكفر االعتمادات المالية 
المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو، انعداـ الكثائؽ كالسجبلت الثبكتية المتعمقة بااللتزاـ 

ماتجاكزات لبلعتمادات،  إما إخفاءبالنفقة، التخصيص غير القانكني لبللتزاـ بيدؼ  تعديبل  كا 
  .تجاكزا لمساعدات مالية في الميزانية أكليا 
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يرسؿ  أفالمراقب المالي قصد كضع التأشيرة عمى  إلىك يرسؿ االلتزاـ مرفؽ بمقرر التغاضي 
الكزير المكمؼ بالميزانية قصد  إلىالمراقب المالي نسخة مف ممؼ االلتزاـ مكضكع التغاضي 

المؤسسات  إلىبالميزانية في كؿ الحاالت نسخة مف الممؼ ، كيرسؿ الكزير المكمؼ اإلعبلـ
 (1) .المتخصصة في الرقابة

الدكر المحاسبي  (2)كىي أخرلالدكر الرقابي السابؽ لممراقب المالي  ىناؾ ادكار  إلى إضافة
لممراقب المالي الذم يتجسد في مسؾ محاسبة االلتزاـ بالنفقات حيث يقع عميو عبئ تسجيؿ 

تـز بيا، كضبطيا في سجؿ معد خصيصا لذلؾ كمتضمنا كؿ البيانات المتعمقة العمميات المؿ
بالصرؼ القائـ بيا كرقـ كتاريخ  كاآلمربالعممية المالية، كنكعيا كالفكاتير المثبتة كمبمغيا 

. التأشيرة
المصالح  إلىفي حاؿ طمبيا  إببلغياكتمكف ىذه العممية مف معرفة المبالغ الممتـز بيا ك بالتالي 

لمعنية بيا، كىذا الدكر المحاسبي يستكجب عمى المراقب المالي القياـ بما يمي ا
. الميزانية أبكابالقياـ بمسؾ تعداد المستخدميف حسب كؿ باب مف  -
. رفضيا أكالقياـ بمسؾ السجبلت التي تدكف بيا التأشيرات  -
. القياـ بمسؾ محاسبة االلتزامات حسب الشركط المحددة قانكنا -
التقارير الخاصة بتنفيذ الميزانية كذلؾ بتحديد  بإعدادفيقـك المراقب المالي  اإلعبلميدكر اؿ أما

مقدار المبالغ التي تـ صرفيا، مقارنة مع االعتمادات الممنكحة كذلؾ بصفة دكرية كرأم المراقب 
يزكد بو كزير المالية حتى يككف عمى اطبلع  أيضابياف  إالفما ىك  إلزاميةليست لو صفة 

. النفقات العامة الممتـز بياب
كجدت كذلؾ في  إفكما يحدد في ىذه التقارير شركط تنفيذ النفقات كالصعكبات التي تعترضيا 

 أكجوتطبيؽ التنظيـ ككذلؾ االقتراحات التي قد تحسف مف شركط صرؼ الميزانية كتحديد  إطار
ابة المطبقة عمى صرؼ فيذه الرؽ. 414/ 92مف المرسـك  25، كىذا ما أكدتو المادة اإلنفاؽ

النفقات العامة مف شأنيا منع كالكشؼ العديد مف حاالت الفساد الماسة بالماؿ، مما يبرز عف 
. الدكر الكبير الذم يقـك بو المراقب المالي

 
  1992نكفمبر  15خ في مؤر 82، ج، ر عدد التي يمتـز بيا السابقة   المتعمؽ بالرقابة 414/ 92مف المرسـك الرئاسي  21/22المادة  ػػػػػػ 1

  137 -136.، ص 2010ابراىيـ بف داكد، الرقابة المالية عمى النفقات العامة، دار الكتاب الحديث،  ػػػػػػ 2
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مسؤولية المراقب المالي : الفرع الثالث
تأشيرات التي يمنحيا، كما ينقؿ عبء  المسؤكلية يعتبر المراقب المالي مسؤكال عف كافة اؿ

التي يسمميا بعنكاف  كالتأشيرات إليولممراقب المساعد في حدكد االختصاصات التي يخكليا 
أف ىذه المسؤكلية تسقط في حالة الرفض النيائي لمنفقة حتى كلك استعمؿ  إال. الرقابة المسبقة

 (1) .بالصرؼ حؽ التغاضي اآلمر
مساعديف االلتزاـ بالسر الميني عند دراسة الممفات  أكف المالييف رئيسييف كعمى المراقبي

الضغكطات التي تقع عمييـ  أشكاؿكالقرارات التي يطمعكف عمييا، كىـ محميكف قانكنا مف كؿ 
 (2) .عند ممارسة مياميـ
ساد كالتي غير المباشرة بمكافحة الؼ أكالرقابة ذات العبلقة المباشرة  أجيزةىذا كمف اجؿ تفعيؿ 

كانت مف بيف التعميمات التي صدرىا رئيس الجميكرية كالمتعمقة بتفعيؿ أجيزة مكافحة الفساد ، 
في ىذا الجانب كعمى الصعيد العممياتي فيما يخص مراقبة الفساد كالكقاية منو، كذلؾ  أكدحيث 

يف المالييف ك بالصرؼ،المعينيف قبؿ غيرىـ، كتعبئة المراقب اآلمريفبالعمؿ باطراد عمى تعبئة 
، كىك ما يجعميـ أكلكياتيـىذه المحاربة بيف  إحبلؿالمحاسبيف العمكمييف الذيف يتعيف عمييـ 

 (3) .تحت مسؤكلية كبيرة كصعبة
 

رقابة مجمس المحاسبة : المطمب الثالث
: إف ىذه اآللية التي منحيا المؤسس الدستكرم لمجمس المحاسبة في الباب الثالث تحت عنكاف

كالمؤسسات االستشارية كالتي تندرج تحت فصؿ الرقابة، حيث تنص المادة مف الدستكر الرقابة 
يؤسس مجمس المحاسبة، يكمؼ بالرقابة البعدية ألمكاؿ الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ "

 ".العمكمية
 
 
 
  سابؽاؿمرجع اؿ،  414/ 92مف المرسـك الرئاسي  32ك31المادة ػػػػػػ 1

  74، ص ، مرجع سابؽالمالي اإلصبلحفي  أبحاثديداف،  مكلكد ػػػػػػ 2

  301، ص 2010مكسى بكدىاف، النظاـ القانكني لمكافحة الرشكة، دار اليدل، الجزائر،  ػػػػػػ 3
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 190مية، أسس بمكجب المادة كمجمس المحاسبة المؤسسة العميا لمرقابة البعدية لؤلمكاؿ العمك
، أما عف التأسيس ميدانيا 1998مف الدستكر  160، ثـ نصت عمية المادة 1976مف الدستكر 

 1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانكف : كخضع في سيره عمى التكالي 1980كاف عاـ 
لمرافؽ الذم أعطى لو االختصاص اإلدارم كالقضائي لممارسة رقابة شاممة عمى الجماعات كا

يد منيا ميما يكف كضعيا القانكني، كالقانكف ؼكالمؤسسات التي تسير األمكاؿ العمكمية أك تست
الذم حصر مجاؿ تدخمو حيث استثنى مف مراقبتو  1990ديسمبر  04المؤرخ في  90-32

المؤسسات العمكمية كالمرافؽ العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كجرده مف صبلحياتو 
 1995جكيمية  17المؤرخ في  95/20، كحاليا يسرم عمى مجمس المحاسبة األمر القضائية

الذم يكسع مف مجاؿ اختصاصو ليشمؿ كؿ األمكاؿ العمكمية ميما يكف الكضع القانكني 
كما ييمنا ىك دراسة مجمي المحاسبة في مجاؿ ممارسة صبلحياتو . لمسيرم ىذه األمكاؿ

ة إال أنو ال يصدر عقكبات جزائية بؿ قرارات يصدرىا كىي اإلدارية، بالرغـ مف أنو ىيئة قضائي
األكؿ عف رقابتو المنبثقة : عمى التالي ةطمب مقســمجرد تكصيات كليذا كانت دراسة ىذا اؿ

مف الصبلحيات اإلدارية، كالثاني في رقابة مجمس المحاسبة في كشؼ كضبط االنحراؼ، أما 
 (1) .الثالث فيككف حكؿ استقبللية مجمس المحاسبة

في مجال الممارسة المنبثقة من الصالحيات اإلدارية : الفرع األول
تعددت كتنكعت المياـ المسندة لمجمس المحاسبة مف رقابة مالية محاسبية، إلى رقابة  

. باعتبارىا رقابة إدارية( رقابة حسف التسيير)مالية قانكنية، مركرا بالرقابة المالية عمى األداء 
فيعمؿ مجمس المحاسبة مف خبلؿ المحافظة عمى اإليرادات : الرقابة المحاسبية 

كالمكجكدات التي تحثث مف خبلؿ التدقيؽ في حسابات الييئات العمكمية كالتأكد مف سبلمة 
 .األرقاـ كالبيانات الكاردة في الميزانية كالحسابات الختامية لممؤسسات

 
 
 
 
 74، ص 2013، جامعة كرقمة ،إدارمماستر ، حقكؽ، قانكف اؿافحة الفساد، مذكرة لنيؿ شيادة كدكرىا في مؾ اإلداريةخميس عادؿ، الرقابة  ػػػػػػ 1
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كتتمثؿ في جميع المعامبلت كالتصرفات التي تقـك بيا الجية : الرقابة المالية القانونية
 عمى جميع اإليرادات العامة بجميع مراحميا، كالرقابة عمىالخاضعة لمرقابة كخاصة الرقابة 

بكؿ خطكاتيا ابتداء مف ربط النفقة كتصنيفيا كاألمر بالصرؼ كالدفع الفعمي،  اإلنفاؽعمميات 
الرقابة عمى عمميات اإلقراض ككذا كشؼ كتحديد المخالفات المالية كالقرارات الصادرة بشأنيا 

.  (1)كمدل اتفاقيا مع نصكص القانكف
كذلؾ عمى الماؿ العاـ  كحفاظامف أجؿ رفع مستكل األداء : الرقابة المالية عمى األداء 

يعمؿ ىذا النكع مف الرقابة عمى المساىمة في تطكير األداء كزيادة فعالية الحساب الييئات 
يكمؼ : تنص عمى أنو 06الخاضعة لمرقابة، فمف صبلحيات مجمس المحاسبة نجد المادة 

خاصة في ممارسة الصبلحيات اإلدارية المخكلة إياه برقابة حسف استعماؿ مجمس محاسبة 
الييئات الخاضعة لرقابتو المكارد كاألمكاؿ كالقيـ كالكسائؿ المادية العمكمية بكؿ اإلجراءات التي 

كيكلي مجمس المحاسبة أىمية بالغة لرقابة األداء باعتبارىا . يراىا مبلئمة مف أجؿ تحسيف ذلؾ
الرقابة الثبلثة التي يمارسيا، حيث فعؿ المجمس دكره بصكرة أكسع نطاقا كأكثر  إحدل أنكاع

. 73إلى المادة  69تنكعا كىذا انطبلقا مف المادة 
يراقب مجمس المحاسبة حسف استعماؿ الييئات الخاضعة لرقابتو المكارد كاألمكاؿ كالقيـ  

مكاؿ بؿ تككف حتى عمى القيـ كالكسائؿ المادية كالعمكمية، فرقابتو ال تككف فقط عمى األ
. كالكسائؿ المادية

كما يقـك بمراقبة نكعية التسيير الييئات كالمصالح العمكمية التي تخضع لرقابتو، كيقيـ  
شركط استعماؿ ىذه الييئات كالمصالح كالمكارد كالكسائؿ كاألمكاؿ العمكمية كتسييرىا عمى 

، (2)ل المياـ كاألىداؼ كالكسائؿ المستعممةمستكل الفعالية كالنجاعة كاالقتصاد بالرجكع إؿ
كيقصد بالكفاءة كالفعالية كاالقتصاد، فالكفاءة يقصد بيا نسبة المخرج إلى المدخؿ إم نسبة 

السمع التي أنتجتيا إلى األمكاؿ التي استخدمتيا تمؾ الييئات أك المؤسسات الخاضعة لمرقابة في 
 إنتاجيا،

 

 75سابؽ ، صاؿمرجع اؿكدكرىا في مكافحة الفساد،  داريةاإلخميس عادؿ، الرقابة  ػػػػػػ 1

 50، ج ر عدد  2010المؤرخ في   02/ 10رقـ  باألمر، معدؿ كمتمـ  39عدد  ر،ج ،1995يكليك  17المتعمؽ بمجمس المحاسبة، مؤرخ في  20/ 95 األمرمف  01/ 69المادة  ػػػػػػ 2

 2010سبتمبر  01مؤرخ في 
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لكف قبؿ تحقيؽ ىذا المبتغى ينبغي عمى المدقؽ أك المحاسب أف يككف ذك سمكؾ ميني يطبؽ  

معايير مينية عالية المستكل، مما يساىـ في تنفيذ مسؤكلياتو بكفاءة، كعمى المدقؽ كذلؾ أف ال 
 ير الرقابية المناسبةيقـك بعمؿ ليس مؤىؿ لمقياـ بو، كأف يككف ممما بالمعام

كالبيانات كاإلجراءات كالممارسات، ككذلؾ باألساليب كالقكاعد المحاسبية باإلدارة المالية كفيـ 
المبادئ كالمعايير الدستكرية كالقانكنية كالمؤسسية التي تخضع ليا عمميات الجية الخاضعة 

كالمساعدات المالية التي  يراقب مجمس المحاسبة كذلؾ شركط منح كاستعماؿ اإلعاناتك .لمرقابة
كما يراقب  ،منحتيا الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ كالييئات العمكمية الخاضعة لرقابتو

أيضا استعماؿ المكارد التي تجمعيا الييئات، ميما يكف كضعيتيا القانكنية، التي تمجأ إلى 
كالعممية كالتربكية كالثقافية عمى التبرعات العمكمية مف أجؿ دعـ القضايا اإلنسانية كاالجتماعية 

باإلضافة إلى رقابتو عمى الكثائؽ ، الخصكص، كذلؾ بمناسبة حمبلت التضامف الكطني
كنستثني رقابة مجمس المحاسبة أم . المقدمة، أك االنتقاؿ إلى مكقع العمؿ فجائيا أك بعد التبميغ

نظر في صحة كجدكل تدخؿ في إدارة كتسيير الييئات التي تخضع لرقابتو كأية إعادة 
ات التي تمت ئاليي سؤكلكـالسياسات كأىداؼ البرامج التي سطرتيا السمطات اإلدارية أك 

 .مراقبتيا
كتختتـ نتيجة الرقابة اإلدارية بتقارير يمنحيا مجمس المحاسبة كىذا بعد االنتياء مف ميامو، 

تػ كترسؿ ىذه التقارير إلى حيث تتـ ىناؾ تقارير تقييمية عمى المعاينات كالمبلحظات كالتقييما
لى سمطاتيـ السممية أك الكصية عمى أف ترد عمى ذلؾ  مسؤكؿ مصالح الييئات المعنية كا 

جاباتيـ في أجؿ يحدده مجمس المحاسبة عمى أف يتـ التقييـ النيائي  باإلدالء بمبلحظاتيـ كا 
ية كالمردكدية كالتي يصدر مف خبلليا المجمس التكصيات كاالقتراحات مف أجؿ تحسيف الفعاؿ

. (1)لمييئات الخاضعة لرقابتو
رقابة مجمس لمحاسبة في ضبط وكشف االنحراف : الفرع الثاني

الصبلحيات المباشرة لمجمس المحاسبة في مجاؿ رقابة األمكاؿ الخاضعة لو،  إلىإضافة  
  :منح لو المشرع مياـ صبلحيات أخرل كىي
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يحؽ لمجمس المحاسبة أف يطمب االطبلع عمى كؿ الكثائؽ : حق االطالع وسمطة التحري*

ك الييئات التي مف شأنيا أف تسيؿ العمميات المالية كالمحاسبية البلزمة لتقييـ تسيير المصالح 
تككف في مسائؿ ال تتعمؽ بالشبية، كيجرم كؿ التحريات  فالخاضعة لرقابتو، كالتي يجب أ

الضركرية مف أجؿ االطبلع عمى المسائؿ المنجزة، باالتصاؿ مع إدارات كمؤسسات القطاع 
العاـ، كميما تكف الجية التي تعاممت معيا، كما يحؽ لقضاة مجمس المحاسبة كفي إطار 

مسندة ليـ، حؽ الدخكؿ في المحبلت التي شمميا أمبلؾ جماعة عمكمية أك ىيئة الميمة اؿ
خاضعة لرقابة مجمس المحاسبة عندما تتطمب التحريات ذلؾ، فمف خبلؿ ىذه المياـ يتأكد 

مجمس المحاسبة مف مدل احتراـ قكاعد االنضباط في مجاؿ تسير الميزانية كالمالية، كفي ىذا 
بة كفؽ الشركط المحدكدة في ىذا األمر بتحميؿ المسؤكلية ألم اإلطار يختص مجمي المحاس

مسؤكؿ أك عكف في المؤسسات أك المرافؽ أك الييئات العمكمية يرتكب مخالفة أك عدة مخالفات 
فإما أف تككف المخالفة لـ يترتب عمييا . لقكاعد االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية

إلى تطبيؽ النص القانكني أك قكاعد حسف التسيير، أك  ضرر كتككف محؿ تكصيات كالرجكع
االنضباط )مخالفة يترتب عمييا ضرر مالي فقط كىنا يطبؽ ما يسمى بإجراءات الردع المالي 

في مجاؿ تنفيذ الميزانية كالمالية كالتي تفرض مف قبؿ غرفة مختصة عمى مستكل مجمس 
ىـك العاـ إضافة إلى تكفر القصد الجنائي، ، أك مخالفة يترتب عمييا ضرر مالي بالمؼ(المحاسبة

فبعد إعداد الممؼ مف طرؼ مجمس المحاسبة يحكؿ الممؼ إلى النيابة العامة فيذا اإلجراء يقمؿ 
 (1) .مف استقبللية مجمس المحاسبة

كيعتبراف أسمكباف مف أساليب الرقابة إذ يحؽ لممجمس أف يدقؽ في أم : التدقيق والفحص*
راؽ يرل حسب تقديره أنيا الزمة لقيامو بالرقابة عمى أكمؿ كجو، كيمكف مستند أك سجؿ أك أك

كيعمؿ مجمس . أف يجرم التدقيؽ في مقر مجمس المحاسبة أك في مقر الييئة الخاضعة لرقابتو
المحاسبة في ىذا اإلطار بما يعرؼ بالتدقيؽ الداخمي كمدل مطابقة مياـ الرقابة الداخمية لمكائح 

بيا، باعتبار أف نظاـ الرقابة الداخمية مف شأنو منع ككشؼ كؿ أنكاع  كالتنظيمات المعمكؿ
 .الفساد
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مجمس المحاسبة أثناء ممارسة رقابتو كقائع يمكف  إذا الحظ: إحالة الممف إلى النيابة العامة
كصفيا جزائيا فإنو يرسؿ الممؼ إلى النائب العاـ المختص إقميميا بغرض المتابعات القضائية 

فمف خبلؿ االطبلع عمى اختصاصات كصبلحيات مجمس . كىذا بعد إعبلـ الكزير األكؿ
ساد كمكافحتو، يككف المشرع قد كفؽ المحاسبة خاصة في المجاؿ الرقابي كآلية لمكقاية مف الؼ

ىذه الصبلحيات أكثر فعالية كجدية عمى رقابة يتضح مف خبلليا أنيا رقابة مالية  إسنادهفي 
محاسبية تصحيحية كتدقيقية كتقييمية، ىدفو تصحيح األخطاء كتصكيبيا أكثر منو تسميط 

ماؿ العاـ مف الفساد، لكف كىك حماية اؿ ،عقكبات جزائية كىذا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة
 .ىذه األىداؼ قد تجد صعكبة في تحقيقيا ألسباب تعكد إلى عكائؽ تحد مف استقبلليتو

 (1)قيود استقاللية مجمس المحاسبة: الفرع الثالث
كعدـ استقبلليتو يعتبر عائؽ أماـ أداء ميامو الرقابية  ،تبعية مجمس المحاسبة لمسمطة التنفيذية*

 .االنحراؼ في الجرائـ الماسة بالماؿ العاـخاصة في ضبط ككشؼ 
كالتياكف كاالنحرافات المالية مف قبؿ  ،عدـ كجكد أدكات كآليات فعالة لمحد مف ظاىرة التقصير*

اإلدارة العامة إذ أقصى ما يممكو مجمس المحاسبة ىك تكقيع عقكبات مالية ال تتجاكز األجر 
 .في ارتكابو لممخالفةالسنكم اإلجمالي الذم يتقاضاه العكف المسئكؿ 

كذلؾ في المسائؿ ذات الكصؼ الجزائي فإنيا تخرج مف بده كيحيؿ الممؼ إلى النيابة العامة *
 .بعد إخطار كزير العدؿ كيككف بذلؾ دكر مجمس المحاسبة ال يرتقي إلى تكقيع الجزاءات

دكر المشرع عدـ كجكد تعريؼ لممخالفة المالية بؿ ترؾ األمر كمو لمفقو كالقضاء، كاقتصر *
 .95/20مف األمر  91ك 88عمى اإلشارة لبعض المخالفات المالية فقط كالمذككرة في المادتيف 

كبالتالي حتى يساىـ مجمس المحاسبة في مكافحة الفساد، البد مف ضماف استقبلليتيا حتى يقـك 
 ىـ األدكات التي بدكره بكفاءة كفعالية، فتكفر المكظفكف كالكسائؿ المادية بالقدر الكافي يعد مف أ

  تعتمد عمييا أجيزة الرقابة في تنفيذ خططيا الرقابية دكف تدخؿ أم جية كانت،
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ليا لمرقابة ذات أثر فعاؿ في المحافظة عمى الماؿ العاـ مف العبث كلكي تككف األجيزة الع
نما يمتد إلى محاسبة  كمكافحة الفساد، يجب أال يقتصر دكرىا في اكتشاؼ المخالفات كا 

نزاؿ العقكبات التي يستحقكف  .المسؤكليف عف ىذه المخالفات كا 
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 الخاتمة
 

الخاتمة 

قضية الفساد اإلداري في الدول أضحت تشكل شغميا  أنومن خالل ما سبق لنا دراستو نستنتج 
لالنتباه في مجتمعاتنا ، فقد تركت ىذه الظاىرة أثارىا السمبية  ةرا لتفشيو بصورة ممفتظالشاغل ن

و أكثر من ذلك يمكن القول  دية و االجتماعية و السياسية الحياة االقتصاعمي مختمف جوانب 
انو أصبح ليذه اآلفة وسطا مالئما و بيئة خاصة و داعمة تكرس ىذا الوضع ليتسنى ليا القدرة 

. عمى جني مكاسب مادية عمى حساب بناء مجتمع متقدم قادر عمى مواجية التحديات
ما مدى فعالية اآلليات وىي  أالموضوعنا  إشكاليةعن  اإلجابةولقد حاولنا في ىذه الدراسة 

؟ اإلدارية والرقابية للحد من الفساد اإلداري في الجزائر
تحميل دقيق لظاىرة  إلىيحتاج  ألنو السيل  باألمرليس  التساؤلعمى ىذا  اإلجابة أنتوصمنا و

تشخيص المترتبة عميو وكذلك  واآلثار أسبابومن حيث  التعريف لو و معرفة  اإلداريالفساد 
 اآللياتىذه   تنادراسستعرضنا في ا كماالتي تنخر المجتمع ووصف ليا عالج فعال، اآلفةىذه 
. المتخصصة في الرقابة لمكافحة الفساد األجيزةو الرقابية وبيننا نوعية  يةاراإلد

 إعطاءفي ما يخص الفصل التمييدي فاختمف الفقياء في   أوالنتائج كثيرة  إلىوقد توصمنا 
الجزائري فبالرغم من  انو لم  بالنسبة لممشرع أماتعددت التعاريف ،  إذ، اإلداريلفساد تعريف ل

واعتبره جريمة يعاقب عمييا قانون الوقاية  أنواعو إلى أشارانو  إلىيعرف الفساد تعريفا دقيقا 
  مأحكالمكافحة الفساد عمى  إستراتجيتووكذلك اعتمد المشرع الجزائري في  .من الفساد ومكافحتو

و  اإلداريةىي االدرى بمكافحة االنحرافات  اإلدارية اآلليات أن إذ اإلداريوقواعد القانون 
 اإلداريالتي تعتبر من اخطر صور الفساد   الصفقات إبرامالسموكية و انحرافات  في شكل 

 أسندتالمتفشية في  الصفقات العمومية وليذا وتدعيما لمجيود الرامية لمحد من  ظاىرة الفساد 
 ىيئات متخصصة  نجد منيا الييئة الوطنية لموقاية من الفساد إلى دالفسا أفعالميمة تتبع 

وكذلك الديوان المركزي لقمع الفساد  المستحدث    01-06بموجب القانون رقم  أنشأتوالتي 
ذا،  10/05رقم  األمربموجب  عدة نتائج فبالرغم من الدور   إلى لقيمنا ىذه الييئات نتوص وا 
محدودتان في مجال الرقابة وخاصة الييئة الوطنية لموقاية من  إنيما إاليسي لمييئتين التحس

وميمتو البحث  ةالقضائيوالديوان ىو مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة . الفساد ومكافحتو
 .األخرىالضبطية القضائية  أجيزةوالتحري عن جرائم الفساد وبالتالي فيو ال يختمف عن 
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 إلى اإلداريالمتخصصة اسند المشرع الجزائري ميمة مكافحة الفساد  األجيزة إلى وباإلضافة
 وخاصة اإلداريةالرقابة  أجيزةومالي والمتمثمة في  إداريغير متخصصة ذات طابع   أجيزة

كان ليا دور كبير في الحد من الفساد في  إذفي مجال الصفقات العمومية ،  الرقابة الخارجية
ومن صورىا رقابة  داخميةوىناك كذلك رقابة .الصفقة  إبرامجال وخاصة في كيفية ىذا الم
لموقاية من االنحرافات المالية واالختالسات ودورىا الفعال في مكافحة   أداةالتي تعتبر  الوصاية
العامة  ومجمس المحاسبة ميم جدا  المفشيةالرقابة المالية فكان دور  ألجيزةوبالنسبة  . الفساد
. الرقابة عمى التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولةفي 

صالحات تاالقتراحا أىم إبراز إلىننتقل  إليياوبعد كل ما سبق  من نتائج المتوصل  لمحد   وا 
: وىي كما يمي اإلداريمن  ظاىرة الفساد 

زائري شرة بكثرة في المجتمع الجتالسمبية المن تالسموكياالفساد  وخاصة بعض  أنواعتجريم كل *
. الجرائم الخطيرة كالرشوة والتزوير واالختالس ككالوساطة والمحسوبية وكذل

 األجيزةىذه  أعمالوالمالية واستخدام الوسائل العممية في ممارسة  اإلداريةتفعيل دور الرقابة  *
عطائيا الصالحيات الالزمة لممارسة عمميا  وا 

. عمى وسائل العالجتفعيل وسائل الوقاية من الفساد بدال من التركيز * 
. والقضاء عمى الفساد اإلداري لإلصالحالسياسي وىو محور االرتكاز  اإلصالح*
عمى الجانب االقتصادي يجب توفير فرص العمل والحد من ظاىرة البطالة وتحسين  أما* 

. ظروف ومزايا الوظيفة العامة 
د والنزاىة عند الحيضمان استقاللية القضاء و تحميو بافيجب من الجانب القضائي  أما* 

. اإلداريالفصل في جرائم الفساد 
. الرقابة عمى السمطة التنفيذية أجيزةضمان استقاللية *
ضرورة توثيق العالقات مع المنظمات و المؤسسات الدولية من اجل االستفادة مما تقدمو من *

. مكافحة الفسادتجارب ودعم في مجال 
موضوع الفساد اإلداري عبر ر الحماية و معالجة يتوفلجان و نوادي ميمتيا  بتأسيسكما نقترح 

  السياسية، االقتصادية،عدة أساليب إلزالة ىذه اآلفة الخطيرة المتغمغمة بشكل كبير النواحي 
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االجتماعية ، القانونية وكذا إتباع إجراءات احترازية أىميا إنشاء قسم خاص ميمتو السير عمى 
.  جديد عمى مبادئ و قيم ثابتة و أخالق حميدة مراقبة و تربية النشا ال

الخطيرة الظاىرة  عمى ىذه كيفية القضاء إبرازوفقت في  أكون قد أن أرجو األخيروفي  -
 .اإلداريفي الفساد  والمتمثمة
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 قائمة المصادر والمراجع
 قائمة المصادر: أوال
القران الكريم  -1
معاجم المغة و القواميس -2  
 2003يوسف محمود رضا ، الكامل األصغر، قاموس عربي فرنسي، ، طبعة السابعة، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان،  * 

القوانين   -3

القوانين  العادية /  أ

لسنة 14المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو  ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد    2006فيفري/20المؤرخ في  01-06ن قانو  -1

، والمعدل والمتمم   2010لسنة   50ج ر ج ج ، العدد    2010أوت  26المؤرخ في   10/05: ، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 2006

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

.  2011لسنة  37عدد . ر .، يتعمق بالبمدية، ج2011يونيو سنة  22مؤرخ في  10 -11القانون رقم  -2

األوامر / ب 

 56بمجمس المحاسبة، ج ر ج ج،عدد  المتعمق  20/ 95المعدل والمتمم لمقانون  رقم  2010/ 26/08المؤرخ في   10/02األمر رقم  1-

،2010 . 

، معدل ومتمم  1966جوان /11، بتاريخ  49ر عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج 1966/جوان/08، مؤرخ في  156-66أمر رقم 2- 

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

، المعدل والمتمم بقانون رقم  2006ديسمبر  24، بتاريخ  84ر عدد .ن يتضمن قانون العقوبات، ج 20/12/2006، مؤرخ في 23-06رقم 

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

المراسيم الرئاسية /ج

 2010لسنة  58، المتعمق بتنظيم الصفقات  العمومية ج ر ج ج ، عدد  2010أكتوبر  07، مؤرخ في  236-10م المرسوم الرئاسي رق -1

والمعدل  بالمرسوم  رقم  2011سنة  14،ج ر ج ج،عدد 2011/مارس/01المؤرخ في   11/98المعدل و المتمم بالمرسوم  الرئاسي  رقم  

المؤرخ في  12/23، و المعدل و المتمم  بالمرسوم  الرئاسي  رقم  2011لسنة  34د ،ج ر ج ج ،عد 2011جوان  16المؤرخ  في  11/222

ج .ر .ج  2013 13/01المؤرخ في   13/03المعدل و المتمم بالمرسوم  الرئاسي رقم  2012لسنة   04ج ، عدد .ر ج .، ج18/01/2012

.  2013لسنة  02ج عدد 
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، الذي يحدد تشكيمة  الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو وتنظيميا  2006نوفمبر  22، المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي 2-

فيفري /07المؤرخ في  12/64المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  11/2006/ 22لسنة  ، المؤرخ في  14وكيفيات سيرىا ، ج رج ج العدد

2012 . 
ر عدد .يحدد تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمو  وكيفيات  تسييره،ج/  2011/ديسمبر/08المؤرخ في  11/426المرسوم الرئاسي -3

.  2011ديسمبر  14المؤرخ في /  68

  1992لسنة   82ر  عدد . المتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزم بيا، ج  14/11/1992المؤرخ في   414/ 92المرسوم الرئاسي -4

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

 

المراسيم التنفيذية /د 

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

. 1992اريخ بت 30

 2008/ 7/09، بتاريخ 50ر عدد . ، يحدد صالحيات المفتشية العامة المالية ، ج 6/9/2008المؤرخ في   08/272المرسوم التنفيذي 2- 

 

المراجع   : ثانيا 

الكتب بالمغة العربية / أ

 .2007ب ط،  ، الجزء الثاني، دار ىومة، الجزائر ،الوجيز في القانون الجزائي الخاصـ أحسن بوسقيعة، 1

، الجمعية السعودية لإلدارة ، وزارة الخدمة المدنية ،الرياض ، الطبعة الثالثة   أخالقيات الموظف المسممحمد بن عبد الرحمان الشميشري ، أ ـ  2

 ،2004. 

 .2010لبنان،  1مركز دراسات الوحدة العربية لمنشر و التوزيع، ط..مؤشر الفساد في األقطار العربيةاحمد سميم،  -3

 2010ط  .، دار الكتاب الحديث، بالرقابة المالية عمى النفقات العامةبن داود،  إبراىيم-4

  2005ط  . ، السعودية  ،ب الفساد اإلداري وعالجو من منظور  إسالميـ ىناء يماني ،  5

 2011لثقافة، عمان ،ـ محمود محمد معابرة، الفساد اإلداري وعالجو في الشريعة اإلسالمية،الطبعة األولى، دار ا6 

. ، دار بمقيس، الجزائر، ب ط ،دون سنة النشر أبحاث في اإلصالح المالي و المحاسبيمولود ديدان،  -7

   2004، منشأة المعارف، اإلسكندرية، عمم اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة اإلسالميةماجد راغب الحمو، -ـ 8
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.    2005ط ،.،دار العموم لمنشر و التوزيع، عنابة، ب  العقود اإلداريةعمي  ، محمد الصغير ب-ـ 9

 1984، مطبعة إخوان مورافتمي، القاىرة، أسس وأصول القانون اإلداري، الوسيط في القانون العام جعفر قاسم،

   2003ط ،. ، دار اليدى، الجزائر، ب، المحاسبة العموميةمحمد مسعي-11

 2010ط ، . ، دار اليدى، الجزائر ،بلنظام القانوني لمكافحة الرشوةاموسى بودىان، -12

،المعدل و المتمم و النصوص التطبيقية 7/10/2010، وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في العمومية شرح تنظيم الصفقاتعمار بوضياف،  –13

 .2011ط ،. لو،جسور لمنشر و التوزيع،الجزائر، ب

 2007ط ،.،جسور لمنشر و التوزيع، الجزائر،بالصفقات العمومية  في الجزائرعمار بوضياف، -ـ14

 .2005،الطبعة األولى، المكتب الجامعي الحديث، الرياضالفساد والعولمة تزامن ال توأمةعامر الكبيسي ، -ـ 15

راف، والجريمة،دراسة ميدانية، المكتب العربي ، نحو نظرية اجتماعية في عمم االجتماع ،االنحالفساد اإلداريعبد اهلل احمد المصراتي ،  -16

 2011. ط .الحديث، اإلسكندرية،ب

، المؤتمر الدولي لمكافحة الفسادـ، مركز الدراسات والبحوث ،  الفساد وأثره  عمى الجياز الحكوميعبد الرحمان أحمد ىيجان ، -ـ 17 

  2003ط ،. الرياض،ب

   2008ط ،.، دار اليدى، عين مميمة، بن الوقاية من الفساد ومكافحتوقانوعبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية،  -18

 
 الرسائل العممية والمذكرات/ ب

رسائل الدكتوراه / 1

رسالة دكتورا ،،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر  اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، حاحة عبد العالي،  -

2012/2013  
 2013،مذكرة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون،كمية الحقوق، جامعة تيزي وزو،آليات مواجية الفساد في مجال الصفقات،تياب نادية -

 

رسائل الماجستير / 2

، ماجستير عالقات دولية اقتصادية، مركز المستقبل لمدراسات والبحوث    الفساد اإلداريياسر خالد بركات ،  -

، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون،فرع الدولة والمؤسسات،كمية بة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائررقافرقان فاطمة الزىراء،   -

. 2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ،1986ائر،فنينش محمد الصالح ، القيود الواردة عمى اإلدارة لدى تعاقدىا، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة الجز -
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 لوز رياض، دراسة التعديالت المتعمقة بالصفقات العمومية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات، كمية حقوق،-

 2007جامعة الجزائر، 

لنيل شيادة الماجستير في القانون،فرع قانون عام،كمية عالق عبد الوىاب، الرقابة عمى الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة -

 2004س، جامعة محمد خيضر،بسكرة،.ع.الحقوق

ع و الوقاية من الفساد  ومكافحتو، مذكرة لنيل شيادة .موري سفيان مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية عمى ضوء قانون الصفقات -

 2012مال، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،الماجستير في القانون، فرع قانون عام لإلع

 

مذكرات الماستر / 3

.  2006/ 2005، قالمة ، 1945ماي  8، مذ كرة لنيل شيادة الماستر  ، جامعة  مكافحة الرشوة والفساد في الجزائرـ  زغدودي  اليام ، -

،مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري،جامعة ري في اإلدارة المحميةأساليب مكافحة الفساد اإلداـ  بعيسي سميحة ،-

. 2012/2013محمد خيضر،بسكرة ، 

. 2012/2013، مذكرة لنيل شيادة ماستر ، حقوق، قانون إداري، جامعة ورقمة الرقابة اإلدارية ودورىا في مكافحة الفسادخميس عادل،  -

 

المقاالت العممية /4

، مجمة االجتياد القضائي، العدد الخامس، كمية الحقوق والعموم  الييئة الوطنية لموقاية  من الفساد ومكافحتووحو رمزي، لبنى دنش، ـ ح-

 2009السياسية ،جامعة بسكرة، 

،  2012السابع ـجوان  ، مجمة دورية دفاتر السياسة والقانون، العددالوقاية من الفساد ومكافحتو في إطار الصفقات العموميةحمزة خضري،  –

المغرب، المجمة األكاديمية لمبحث  -تونس–، الجزائر الوصاية عمى أعمال المجالس البمدية في دول المغرب العربيبوضياف عمار،  -

 2010القانوني، العدد األول ، بجاية، 

ممتقيات /5

، الممتقى األول حول جرائم المالية في ظل  الفساد ومكافحتومالحظات حول مركز القانوني لمييئة الوطنية لموقاية من ـرشيد زوايمية ،   -

 التحوالت االقتصادية والتعديالت التشريعية، 
، الممتقى الوطني حول الصفقات العمومية، الصفقات العمومية دور تعدد أشكال وىيئات الرقابة في ضمان مشروعية" خرباشي عقيمة،  -

. 2007ماي،  14و  13المركز الجامعي العربي بن مييدي، يومي 
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حول دور البمدية في التنمية المحمية، المركز الجامعي النعامة،  األولمحمد بدر الدين، الدور الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات، الممتقى الوطني  -

.  2012افريل  19و 18يومي

،وفي ضوء التجارب المقارنة، الممتقى  رىا عمى المجالس الشعبية البمدية في الجزائرالرقابة الوصائية  وأثابوحنية  قوي، بن ناصر بوطيب،  -

. الوطني األول حول دور البمدية في التنمية المحمية، المركز الجامعي النعامة

لرشوة في ظل القانون عنوان المداخمة جريمة ا،ممتقى وطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداريـ بوعزة نضيرة ، -

. 2012، جامعة محمد خيضر ،بسكرة،  06-01

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

الفهرس 
الفهرس 

 
 الفهرس الموضوع  الصفحة

 مقدمة  د -أ
الفصل التمهيدي  اإلداريالمفاهيمي لمفساد  اإلطار 11
 األولالمبحث  وأنواعه اإلداريتعريف الفساد  11

 األولالمطمب  اإلداريتعريف الفساد  12
 األولالفرع  لغة اإلداريتعريف الفساد  12
 أوال الفساد بالفرنسية 12
 ثانيا الفساد في معجم المغة العربية 12
 الفرع الثاني تعريف الفساد اإلداري اصطالحا 12
 الفرع الثالث التعريف التشريعي لمفساد اإلداري 13
 أوال تعريف المشرع الفرنسي 13
 ثانيا تعريف المشرع المصري 13
 ثالثا تعريف المشرع الجزائري 13
 الثانيالمطمب  أنواع الفساد اإلداري 14
 الفرع األول االنحراف السموكي 14
 أوال عدم المحافظة عمى كرامة الوظيفة 14
 ثانيا سوء استعمال السمطة 15
 ثالثا المحسوبية 15
 رابعا الوساطة 15
 خامسا إساءة استغالل الوظيفة 15
 سادسا تعارض المصالح 15
 الفرع الثاني االنحراف التنظيمي 15
 أوال ملعدم احترام الع 16



 114 

 ثانيا امتناع الموظف عن أداء العمل المطموب منو 16
 ثالثا التراخي 16
 رابعا عدم االلتزام بأوامر وتعميمات الرؤساء 17
 خامسا السمبية 17
 سادسا عدم تحمل المسؤولية 17
 الفرع الثالث االنحراف المالي 17
 اوال ل المنظمةمخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عمييا داخ 17
 ثانيا فرض المغارم 17
 ثالثا اإلسراف في استخدام المال العام 17
 الفرع الرابع االنحراف الجنائي 18
 أوال الرشوة 18
 ثانيا االختالس 19
 ثالثا استغالل النفوذ 19
 رابعا جريمة التزوير 20
 المبحث الثاني أسباب الفساد اإلداري 23
 المطمب األول تماعيةأسباب أخالقية واج 23
 الفرع األول أسباب أخالقية 23
 الفرع الثاني أسباب اجتماعية 23
 المطمب الثاني أسباب سياسية واقتصادية 24
 الفرع األول أسباب سياسية 24
 الفرع الثاني أسباب اقتصادية 24
 المطمب الثالث أسباب قانونية وقضائية 24
 الفرع األول أسباب قانونية 25
 الفرع الثاني أسباب قضائية 25
 المبحث الثالث آثار الفساد اإلداري 26
 المطمب األول اآلثار االيجابية لمفساد اإلداري 26



 115 

 الفرع األول أثاره عمى الجانب االقتصادي 26
 الفرع الثاني أثاره عمى الجانب السياسي 26
 الفرع الثالث أثاره عمى الجانب اإلداري 26
 الفرع الرابع الجانب االجتماعيأثاره عمى  27
 المطمب الثاني اآلثار السمبية لمفساد اإلداري 27
 الفرع األول أثاره عمى الجانب االقتصادي 27
 أوال اثر الفساد عمى النمو االقتصادي 27
 ثانيا اثر الفساد عمى اإليرادات العامة 28
 ثالثا تأثير الفساد عمى اإلنفاق العام 28
 الفرع الثاني ى الجانب السياسيأثاره عل 28
 أوال فقدان الشرعية السياسية لألنظمة الحاكمة 28
 ثانيا ضعف المشاركة السياسية 28
 ثالثا عدم االستقرار السياسي 28
 الفرع الثالث آثاره عمى الجانب اإلداري 29
 أوال تأثير الفساد عمى عممية التخطيط 29
 ثانيا يمتأثير الفساد عمى عممية التنظ 29
 ثالثا انتشار القيم  السمبية داخل الجياز اإلداري 29
 الفرع الرابع آثاره عمى الجانب االجتماعي 29
 أوال اإلخالل بمبدأ العدالة االجتماعية 29
 ثانيا انييار القيم األخالقية 30
 الفرع الخامس آثاره عمى الجانب القانوني 30
 الفصل األول صة في مكافحة الفسادتحديد اآلليات اإلدارية المتخص 32
المبحث األول  الهيئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحته 32
 المطمب األول النظام القانوني لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 33
 الفرع األول الطبيعة القانونية لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 33

 الفرع الثاني يئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتوتشكيمة الو 34



 116 

 أوال صفة أعضاء الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 34
 ثانيا تعيين أعضاء الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 35
 الفرع الثالث ىيكمة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 35
 أوال عامةاألمانة ال 35
 ثانيا قسم مكمف بالوثائق والتحاليل والتحسيس 36
 ثالثا قسم معالجة التصريحات بالممتمكات  37
 رابعا قسم التنسيق والتعاون الدولي 38
 المطمب الثاني ميام الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 39
 الفرع األول التدابير االستشارية 39
 الفرع الثاني اإلداريةالتدابير  39
 المطمب الثالث حدود استقاللية الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 40
 الفرع األول ضمانات استقاللية الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 41
 الفرع الثاني مظاىر استقاللية الييئة 41
 أوال أعضائيا الطابع الجماعي لمييئة وتحديد عيدة لفائدة 41
انفراد الييئة بوضع نظاميا الداخمي وتمتعيا بالشخصية المعنوية  42

 واالستقالل المالي
 ثانيا

القيود التي تحد من استقاللية الييئة الوطنية لموقاية من الفساد  42
 ومكافحتو

 الفرع الثالث

نياء  42 احتكار رئيس الجميورية سمطة تعيين أعضاء الييئة وا 
 مياميم

 الأو

عالقة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو بالسمطة  43
 القضائية

 ثانيا

 المبحث الثاني الديوان المركزي لقمع الفساد 44
 المطمب األول الطبيعة القانونية لمديوان المركزي لقمع الفساد 44
 الفرع األول الديوان مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية 44

 الفرع الثاني ية الديوان لوزير الماليةتبع 45
 الفرع الثالث عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 45



 117 

 المطمب الثاني تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد وىيكمتو 46
 الفرع األول تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد 46
 الفرع الثاني دىيكمة الديوان المركزي لقمع الفسا 47
 أوال المدير العام 47
 ثانيا الديوان 47
 ثالثا مديرية التحريات 48
 رابعا مديري اإلدارة العامة 48
 المطمب الثالث اختصاصات الديوان وكيفية سيره 48
 الفرع األول اختصاصات الديوان المركزي لقمع الفساد 48
 فرع الثانيال كيفية سير الديوان المركزي لقمع الفساد 49
 الفصل الثاني دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد اإلداري 53
 المبحث األول تفعيل دور أجهزة الرقابة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري 54
 المطمب األول الرقابة الداخمية 55
الفرع األول  إنشاء لجنة دائمة لفتح االظرفة  55
 أوال تشكيمة المجنة 55
 ثانيا تحديد الدقيق لميام لجنة فتح االظرفةال 57
 الفرع الثاني إنشاء لجنة دائمة لتقييم العروض 59
 أوال تشكيمة لجنة تقييم العروض 59
 ثانيا صالحيات لجنة تقييم العروض 60
 المطمب الثاني تعدد أجيزة الرقابة الخارجية 62
 ع األولالفر رقابة المجان المحمية عمى الصفقات العمومية 63
 أوال الرقابة عمى الصفقات العمومية لمبمدية 63
 ثانيا رقابة المجنة الوالئية لمصفقات العمومية 66
 الفرع الثاني الرقابة عمى الصفقات العمومية المركزية 69
 أوال رقابة لجنة الصفقات الخاصة بالييئات الوطنية المستقمة 69
 ثانيا موميةرقابة المجنة الوزارية لمصفقات الع 71



 118 

 ثالثا رقابة المجان الوطنية لمصفقات العمومية 74
 المطمب الثالث الرقابة الوصائية 82
دور األجهزة المختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد  88

 اإلداري
 لمبحث الثانيا

 المطمب األول المفتشية العامة المالية ودورىا لمكافحة الفساد اإلداري 88
 الفرع األول المفتشية العامة لممالية عمى النفقاترقابة  89
 الفرع الثاني رقابة المفتشية عمى الصفقات العمومية في مجال مكافحة الفساد 90
 المطمب الثاني (المراقب المالي) الرقابة المالية القبمية  91
 الفرع األول تعريف المراقب المالي 92
 انيالفرع الث صالحيات المراقب المالي 92
 الفرع الثالث مسؤولية المراقب المالي 96
 المطمب الثالث رقابة مجمس المحاسبة 96
 الفرع األول في مجال الممارسة المنبثقة من الصالحيات اإلدارية 97
 أوال الرقابة المحاسبية 97
 ثانيا الرقابة المالية القانونية 98
 ثالثا الرقابة المالية عمى األداء 98
الفرع الثاني  مجمس المحاسبة في ضبط وكشف االنحراف رقابة  99

 أوال حق االطالع وسمطة التحري 100
 ثانيا التدقيق والفحص 100
 ثالثا إحالة الممف إلى النيابة العامة 101
 الفرع الثالث قيود استقاللية مجمس المحاسبة 101
 الخاتمة  104
قائمة المصادر و   108

 المراجع
 الفهرس  113

 



 119 

 الملخص
 

الملخص 
 األكثرالفساد، و  أنواعخطر أالتي تعتبر من  اإلداريتناولنا في ىذا الموضوع ظاىرة الفساد 

التي  األسبابانتشارا في مجتمعنا، وقد شخصنا ىذه الظاىرة وذلك بالتعرف عمى ماىيتيا ،و 
طيرة تبنى المشرع وسعيا لمحد من ىذه الظاىرة الخ. المترتبة عمييا واآلثارانتشارىا ، إلى أدت

 اإلداريىيئات  مختصة في مكافحة الفساد  بإنشاء، وذلك   إدارية إستراتجيةالجزائري 
من  17،والمتمثمة في الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو التي نصت عمييا المادة 

الفساد مكافحة  آلياتالمتعمق  بالوقاية من الفساد ومكافحتو، وكذلك لتعزيز  06/01قانون 
كما ال ننسى الدور البارز .والمتمثمة في الديوان المركزي لقمع الفساد أخرىىيئة  أنشأتودعميا 
، والتي قسمناىا في بحثنا ىذا وخاصة في مجال الصفقات الرقابة في الحد من الفساد ألجيزة

 أجيزة أما. وتتمثل في الرقابة الداخمية ،والخارجية ،ورقابة الوصاية إداريةرقابة  أجيزة إلى
الرقابة المالية فتمثمت في المراقب المالي ،و المفتشية العامة المالية، وكذلك مجمس 

ما مدى فعالية  تمحور حولبحثنا  إشكالية أما. المحاسبة،ودورىا في مكافحة ىذه الظاىرة
حد من الفساد اإلداري في الجزائر؟ اآلليات اإلدارية والرقابية لل

، وبالتالي اإلداريلمحد من الفساد   حمول إلىودراستنا ليذا الموضوع الميم تيدف لموصول 
. اإلداريةالمنظومة  إصالح
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