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ملخةةص:
التيريمل باملمتلكات آلية من اآلليات ال
ةةةص عليهةةةا التشةةةريع اجلزائةةةري وغةةةريه مةةةن
التشريعات املقار ة وذلك لضما الشفافية يف
الشةةةةةؤو العموميةةةةةة ،ومحايةةةةةة املمتلكةةةةةات
العموميةة وصةةو زاهةة األشةةخا

املكلفةةني

مدمة عمومية ،فما مدى فاعليةة هةاه اآلليةة
يف الوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه ،يف ظةةل
القا و الاي جاة بها والنيو

امل بقةة لةه،

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
mechanism in preventing and
control corruption ? And therefore
in accordance with the law and the
applicable texts .
and in terms of the persons
concerned with the declaration of
property and their status, as well as
the entity under which the
authorization is being issued, and in
terms of the penalties for violating

املعنيني بالتيةريمل

باملمتلكات وو عياتهم ،وكةاا اجلهةة الة
يةتم الكتتةاا أمامهةةا التيةريمل ،ومةن احيةةة
العقوبةةات املقةةررة ملخالفةةة واجةةب التيةةةريمل،
مقار ةةةا ذلةةةك كلةةةه بالتشةةةريع التو سةةةي بغيةةةة
الوقةةةوف عنةةةد أبةةةرز الفروقةةةات املوجةةةودة بةةةني
التشريعني ،وبالتةالي اتسةتفادة مةن الكيفيةة
السةةةةةليمة والفعالةةةةةة يف ت بيةةةة هةةةةةاه اآلليةةةةةة
الدستورية لتعزيز مبدأ احلكةم الراشةد لةدى
الدول املغاربية .
الكلمةةات املفتاحيةةة :التيةةريمل؛ املمتلكةةات؛
الشةةةةةفافية؛ احلكةةةةةم الراشةةةةةد؛ مكافحةةةةةة
الفساد.
Abstract:
The declaration of property is one
of the mechanisms stipulated by
Algerian legislation and other
comparative legislation to ensure
transparency in public affairs, and
the protection of public property and
safeguard the integrity of the
persons in charge of public service,
so what is the effectiveness of this
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mechanism to promote the principle
of good governance in the Maghreb
countries.
;Keywords: declaration; Property
;Transparency; Good Governance
anti corruption.

the duty of declaration Comparing
all this with Tunisian legislation in
order to stand at the most prominent
differences between the two
legislations, and thus benefit from
the proper and effective way in
applying
this
constitutional

مقدمةةة:
قيةةد

ةةما الشةةفافية يف احليةةاة السياسةةية والشةةؤو العموميةةة ومحايةةة املمتلكةةات

العمومية وصو زاهة األشخا

املكلفةني مدمةة عموميةة ،أقضةع املشةرع اجلزائةري

مبوجب املادة  11من القا و  11-11املتعل بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه املةوظفني
العموميني إىل التزا التيريمل باملمتلكات ،حبي يتعني علو املوظف العمومي اخلا ةع
هلاا اتلتزا إىل التيريمل جبميع األمار العقارية واملنقولة ال حيوزهةا وأوتده القيةر
يف اجلزائةةر ويف اخلةةارع أو فيهمةةا معةةا ،وللتمسةةيد والتنفيةةا السةةليم هلةةاه اآلليةةة صةةدرت
جمموعةةةة مةةةن النيةةةو

التنظيميةةةة تةةةبني كيفيةةةات التيةةةريمل باملمتلكةةةات ،وتضةةةبط

املناصب والوظائف املعنية بهةاا التيةريمل ،ولعةل التسةاؤل الةاي قةد يتةار ميةو
التيريمل باملمتلكات هو مدى فاعليتها يف

ما الشفافية يف الشؤو العمومية ومحاية

املمتلكةةات يف ظةةل القةةا و الةةاي جةةاة بهةةا والنيةةو
األشةةةخا

آليةة

امل بقةةة هلةةا ،وذلةةك مةةن احيةةة

املعنةةةيني بالتيةةةريمل باملمتلكةةةات وو ةةةعياتهم ،وكةةةاا اجلهةةةة الةةة يةةةتم

الكتتةةةاا أمامهةةةا التيةةةريمل ،ومةةةن احيةةةة العقوبةةةات املقةةةررة ملخالفةةةة املوظةةةف لواجةةةب
التيريمل باملمتلكات.

هاا ما سنحاول بيا ه من قال هاه الورقة البحتيةة مقار ةا ذلةك بالتشةريع التو سةي،
بهةةدف الوقةةوف عنةةد ابةةرز الفروقةةات املوجةةودة بةةني التشةةريعني ،وبالتةةالي اتسةةتفادة مةةن
الكيفية السليمة والفعالة يف ت بي هاه اآللية الدستورية لتعزيز مبدأ احلكةم الراشةد
لدى الدول املغاربية وذلك كله من قال حمورين :األول يتناول املكا ة التشةريعية الة
حتتلةةها آليةالتيةةريمل باملمتلكةةات ،أمةةا احملةةور التةةا ي فيتعل ة اآللةةار املرتتبةةة علةةو عةةد
التيريمل والتيريمل الكاذا باملمتلكات.
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احملور األول :املكا ة التشريعية آللية التيريمل باملمتلكات
لقةةةد جةةةاة املشةةةرع اجلزائةةةري مبمموعةةةة مةةةن النيةةةو

التشةةةريعية والتنظيميةةةة تلةةةز

أصحاا بعض الوظائف بواجب الق ار مبمتلكاتهم ،وذلك عنةد تعييةنهم ألول مةرة يف
املنيةب أو عنةد بدايةة عهةةدتهم ال تخابيةة علةو أ جيةدد هةةاا التيةريمل فةور كةل زيةةادة
معت ة يف الامة املاليةة ،كمةا تلةز هةاه النيةو

بضةرورة التيةريمل أيضةا عنةد إ تهةاة

اخلدمة أو هاية العهدة ال تخابية ،ولعل اهلدف من هاه النيو

كلها فةرض ةوع مةن

الرقابة علو املكلفني باخلدمة العمومية ،وصو زاهتهم ،وبالتالي ما الشةفافية يف
تسةةيري الشةةؤو العموميةةة ،ومحايةةة املمتلكةةات العموميةةة .و ظةةرا ألهميةةة آليةةة التيةةريمل
باملمتلكةةات يف تعزيةةز مبةةدأ احلكةةم الراشةةد وكةةاا حوكمةةة املؤسسةةات ،فقةةد ةةص
عليهةةا التشةةريع يف خمتلةةف أ واعةةه وقةةوة درجاتةةه ،مبةةا يض ةمن احةةرتا التشةةريع األد ةةو
للتشريع األعلو ،حي

ص عليها التشريع األساسي املتمتل يف الدستور وكةاا التشةريع

العادي والفرعي متمتا يف قا و مكافحة الفساد ويف النيو

التنظيمية .

أوت :دسرتة آلية التيريمل باملمتلكات
لقةةد ةةص املؤسةةس الدسةةتوري يف الفقةةرة األوىل مةةن املةةادة  22مةةن الدسةةتور املعةةدل
بالقا و رقم  11-11املؤرخ يف  11مارجل  )1( 2111علةو

ةرورة عةد جعةل الوظةائف

والعهدات يف مؤسسات الدولة ميدرا للتراة ،وت وسيلة للمياحل اخلاصة.
وقد أ ةاف املؤسةس الدسةتوري يف تعةديل سةنة  2111فقةرة لا يةة لةنفس املةادة تةنص
علةو مةا يلةي :لجيةب علةو كةل شةخص يعةني يف وظيفةة سةامية يف الدولةة ،أو ينتخةةب يف
جملةةةس حملةةةي ،أو ينتخةةةب أو يعةةةني يف جملةةةس وطةةةت أو يف هيئةةةة وطنيةةةة أ ييةةةرح
مبمتلكاته يف بداية وظيفتةه أو عهدتةه ويف هايتهمةال ،علةو أ حيةدد القةا و كيفيةات
ت بي هاه األحكا .
ومةةا ياحةةظ ميةةو

مةةا جةةاة بةةه املؤسةةس الدسةةتوري يف التعةةديل الدسةةتوري لسةةنة

 2111هةةو الةةنص بيةةريمل العبةةارة علةةو

ةةرورة قضةةوع املع ةيون يف وظةةائف معينةةة ،إىل

اتلتزا بالتيريمل مبمتلكاته يف بداية تعيينه أو عهدته ويف هايتهما ،مةاف مةا كةا
عليه احلةال قبةل التعةديل ،حية كةا يةنص فقةط علةو

ةرورة عةد جعةل الوظيفةة يف

مؤسسات الدولة ميدرا للتراة وت وسةيلة لتحقية امليةاحل اخلاصةة ،وهةاا إ دل علةو
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شي ،فعلو إرادة الدولةة واملؤسةس الدسةتوري يف تكةريس وتفعيةل كةل آليةة تعمةل علةو
مكافحة الفساد وختلي احلياة العامة يف مؤسسات الدولة.
وكما هو الشأ لدى املؤسس الدستوري اجلزائري كالك ص املؤسةس الدسةتوري
التو سةةي صةةراحة علةةو

ةةرورة قضةةوع أصةةحاا الوظةةائف العليةةا يف الدولةةة إىل التةةزا

التيريمل مبمتلكاتهم وذلك مبوجب الفيل  11من دستور  21جا في . 2111

()2

لا يا :التمسيد القا و ي والتنظيمي آللية التيريمل باملمتلكات
اسيدا ملةا ةص عليةه املؤسةس الدسةتوري ،يف املةادة  22مةن الدسةتور وحتةو تكةو
لألحكا ال

جاة بها القوة اللزامية والفعالةة ،فقةد ةص املشةرع علةو وجةوا تيةريمل

املوظةف العمةومي مبمتلكاتةه وذلةك مةن قةال قةا و الوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةةه،
ويف املقابل ومن أجل الت بي السليم آللية التيريمل باملمتلكات ،فقةد جةاةت النيةو
املنظمة هلا تبني كيفيات الت بي والتنفيا ،وكاا الفئات املعنية بهاا اتلتزا .
 -3التيريمل باملمتلكات يف قا و الوقاية من الفساد ومكافحته:
لقد ةص املشةرع اجلزائةري علةو آليةة التيةريمل باملمتلكةات يف القةا و رقةم 11-11
املتعل ة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه املعةةدل واملةةتمم( )3والةةاي حةةاول فيةةه املشةةرع أ
يكو متوافقا مع اتتفاقيات الدولية ال صادقا عليها اجلزائر وتسيما اتفاقية األمم
املتحةةدة ملكافحةةة الفسةةاد( ،)4حي ة

ةةص يف املةةادة  11منةةه علةةو

ةةرورة قيةةا املوظةةف

العمةومي( )5بإكتتةةاا تيةةريمل باملمتلكةةات قةةال الشةهر الةةاي يعقةةب تةةاريخ تنيةةيبه يف
وظيفته أو بداية عهدته ال تخابية ،علو أ جيةدد هةاا التيةريمل فةور كةل زيةادة معتة ة
يف الامةةة املاليةةة للموظةةف العمةةومي بةةنفس الكيفيةةة الة مت بهةةا التيةةريمل األول ،كمةةا
جيب التيريمل باملمتلكات عند هاية العهدة ال تخابية أو عنةد إ تهةاة اخلدمةة ،يف حةني
يةةا املةةادة  11مةةن فةةس القةةا و علةةو حمتةةوى التيةةريمل باملمتلكةةات الةةاي جيةةب أ
يشةةمل جةةردا لألمةةار العقاريةةة واملنقولةةة الةة حيوزهةةا املوظةةف ،أو أوتده القيةةر يف
اجلزائر ،أو يف اخلارع أو فيهما معا ولو كا ا هاه األمار يف الشيوع .يف حةني يةا
املادة  11منه علو كيفيات التيةريمل باملمتلكةات بالنسةبة لةبعض املةوظفني( ،)6وكةاا
اجلهات ال يتم التيريمل أمامها ،حميلة حتديد كيفيةات التيةريمل بالنسةبة للمةوظفني
العموميني ال

تتناوهلم ص املادة إىل التنظيم .
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 -8النيو

املنظمة للتيريمل باملمتلكات:

من النيةو

الة جةاةت تةبني كيفيةات التيةريمل باملمتلكةات وإجةراةات ت بيقةه،

إ افة إىل ما جاة به القةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،و الةاي
ص علو كيفيات التيريمل بالنسبة لبعض الفئات من املوظفني

ملها فيما يلي:

أ -املرسةةةو الرئاسةةةي رقةةةم  535-60مةةةؤرخ يف  88ةةةوفم 8660م ،حيةةةدد منةةةوذع
التيريمل باملمتلكات.

()7

ا -املرسو الرئاسةي رقةم  534-60املةؤرخ يف  88ةوفم 8660م ،حيةدد كيفيةات
التيةريمل باملمتلكةات بالنسةبة للمةةوظفني العمةوميني الةاين

تةةنص علةيهم املةادة  1مةةن

القةةا و املتعل ة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه( ،)8وقةةد بةةني اجلهةةة ال ة يةةتم أمامهةةا
إكتتاا التيريمل باملمتلكات بالنسبة للموظفني العموميني الةاين يشةغلو مناصةب ،أو
وظائف عليةا يف الدولةة ،وكةاا املةوظفني العمةوميني الةاين حةددهم القةرار اليةادر مةن
السل ة املكلفة بالوظيفة العمومية.
ع -القةةرار املةةؤرخ يف  68أبريةةل 8661م احملةةدد لقائمةةة األعةةوا العمةةوميني امللةةزمني
بالتيريمل باملمتلكات )9(.واليادر من السل ة املكلفة بالوظيفة العمومية.
د -تعليمةةة وزارة الداقليةةة رقةةم  31/668املؤرقةةة يف  34مةةاي 8631م وقةةد تضةةمنا
الكيفيةةةات والجةةةراةات املتعلقةةةة بالتيةةةريمل باملمتلكةةةات اخلاصةةةة برؤسةةةاة وأعضةةةاة
اجملالس الشعبية الوتئية والبلدية
ومن قال القراةة ملا جاةت به هاه النيو

التشريعية والتنظيمية من أحكا يتبني

لنا القواعةد الجرائيةة وكيفيةات التيةريمل باملمتلكةات ومةن هةم املعنةيني بهةاا اتلتةزا
واجلهةةة امليةةرح أمامهةةا ،وبالتةةالي معرفةةة مةةدى

اعةةة هةةاه األحكةةا والجةةراةات يف

الوقاية من الفساد ومكافحته.
احملور التا ي :إجراةات التيريمل باملمتلكات واآللار املرتتبة علو عد التيريمل بها
لقةةةةد ةةةةص القةةةةا و  11-11املتعلةةةة بالوقايةةةةة مةةةةن الفسةةةةاد ومكافحتةةةةه وكةةةةاا
النيوصةةامل بقة لةةه علةةو األشةةخا

امللةةزمني بالتيةةريمل باملمتلكةةات وخمتلةةف اآلجةةال

اخلاصةةة بإكتتةةاا التيةةريمل واألو ةةاع امللزمةةة لةةه فضةةا عةةن اجلهةةة الة يةةتم التيةةريمل
أمامها امللزمني بالتيريمل باملمتلكات.كما ص القا و  11-11علو األلر املرتتب علةو
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عةةةد التيةةةريمل باملمتلكةةةات أو التيةةةريمل الكةةةاذا وهةةةو قضةةةوع املعةةةت إىل املتابعةةةة
اجلزائية.
أوت :إجراةات التيريمل باملمتلكات
 -3ا ألشخا

امللزمني بالتيريمل باملمتلكات:

لقةد يةا املةةادة  22مةن الدسةةتور واملةادة  1مةةن القةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةةن
الفسةةةاد ومكافحتةةةه علةةةو جمموعةةةة مةةةن األشةةةخا

امللةةةزمني بالتيةةةريمل باملمتلكةةةات

ويشةةملو أصةةحاا املناصةةب التنفيايةةةوعلو رأسةةهم رئةةيس اجلمهوريةةة ،كةةالك الةةوزير
األول وأعضةةائها.لم أصةةحاا املناصةةب النيابيةةة وهةةم أعضةةاة غةةرف ال ملةةا  ،ورؤسةةاة
وأعضةةاة اجملةةالس الشةةعبية احملليةةة املنتخبةةة لةةم أصةةحاا املناصةةب والوظةةائف العليةةا يف
الدولةةةة( ،)10و املعينةةةو أو املنتخبةةةو يف هيئةةةة وطنيةةةة وقةةةد ةةةص علةةةو هةةةؤتة املؤسةةةس
الدستوري يف التعديل األقري للدستور بالقا و  11-11يف الفقةرة التا يةة مةن املةادة ،22
حية أوجةةب علةةو كةةل مةةن عةةني أو ا تخةةب يف هيئةةة وطنيةةة أ ييةةرح مبمتلكاتةةه عنةةد
بدايةةة تعيينةةةه أو إ تخابةةةه ويف هايتهمةةةا(.)11إ ةةةافة إىل ذلةةةك قائمةةةة األعةةةوا العمةةةوميني
احملةةةددين مبوجبةةةالقرار اليةةةادر يف  2ابريةةةل  2117مةةةن السةةةل ة املكلفةةةة بالوظيفةةةة
العموميةةة ،وال ة مشلةةا  11وزارة فقةةط بال ةةافة إىل رئاسةةة اجلمهوريةةة ،حي ة يلةةز
بعض األعةوا التةابعني هلةاه الةوزارات ولرئاسةة اجلمهوريةة التيةريمل مبمتلكةاتهم ،دو
غريهم من الوزارات.
وممةةا ياحةةظ علةةو هةةاه الفئةةات أ بعضةةها ةةص عليهةةا قةةا و الوقايةةة مةةن الفسةةاد،
والةةبعض اآلقةةر ةةص عليةةه الدسةةتور يف التعةةديل األقةةري لسةةنة  2111متةةل األشةةخا
املعينني أو املنتخبني يف اهليئات الوطنية ،والبعض اآلقر قد ص عليه التنظيم ،أمةا بنةاة
علةةةو مرسةةةو رئاسةةةي متةةةل الةةةاين يشةةةغلو مناصةةةب أو وظةةةائف عليةةةا يف الدولةةةة والغةةةري
منيو

عليهم يف املادة  1من القا و  11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحتةه،

وإمةةا بنةةاة علةةو قةةرار مةةن السةةل ة املكلفةةة بالوظيفةةة العموميةةة  .وحبةةاا لةةو أ املشةةرع
اجلزائةةر ي قةةد ةةص علةةو األشةةخا
وليس يف عدة ميةادر ويف يةو

امللةةزمني بالتيةةريمل مبمتلكةةاتهم يف قةةا و واحةةد
متفرقةة كمةا بينةا أ فةا ،وذلةك متةل مةا فعةل املشةرع

التو سي حية حيةر غةالبيتهم يف قةا و واحةد ،وذلةك مةن قةال الفيةل اخلةامس مةن
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القةةةةا و رقةةةةم  11مةةةةؤرخ يف  1أوت  2112املتعلةة ة بالتيةةةةريمل باملكاسةةةةب وامليةةةةاحل
ومبكافحةةةة اللةةةراة غةةةري املشةةةروع وتضةةةارا امليةةةاحل( ،)12حية ة ذكةةةر علةةةو وجةةةه
 27صنفا من املوظفني واألعوا مبختلف رتبهم ،وبيفة عامة كل من تةنصو

اخليو

القوا ني والرتاتيب املنظّمة ملمارسة وظيفته علو واجب التيريمل باملكاسب واملياحل.

كما ياحظ أ القرار اليةا در عةن السةل ة املكلفةة بالوظيفةة العموميةة أغفةل عةدة
يلز بعةض أعوا هةا العمةوميني بالتيةريمل مبمتلكةاتهم ،متلمةا هةو احلةال مةع

وزارات

باقي الوزارات ،وذلك متةل وزارة األشةغال العموميةة ،وزارة السةكن والعمةرا واملدينةة،
وزارة الةةةدفاع ،ووزارة الشةةةةؤو الدينيةةةة ،ووزارة التعلةةةةيم العةةةالي ،وزارة العاقةةةةات مةةةةع
ال ملا  ،وزارة الرتبية ،وزارة اجملاهدين ،وزارة التكوين والتعلةيم املهنةيني ،األمةر الةاي
يتري التساؤل حول أساجل استتناة القرار لألعوا العموميني املنةتمني إىل هةاه الق اعةات
من التيريمل مبمتلكاتهم ،علةو الةرغم مةن أ الكةتري مةنهم ينتمةي إىل ق اعةات مهمةة
وحساسةةة ،وت يسةةتبعد فيهةةا إسةةتغال العةةو العمةةةومي ملنيةةبه مةةن أجةةل اللةةراة غةةةري
املشروع ،و وسةيلة لتحقية امليةاحل اخلاصةة ،كمةا أ إلةزا بعةض املةوظفني واألعةوا
بالتيةةريمل مبمتلكةةاتهم وإعفةةاة الةةبعض اآلقةةر يتنةةافو ومبةةدأ املسةةاواة الةةاي ةةص عليةةه
الدستور.
 -8حمتوى التيريمل باملمتلكات:
بناة علو ص املادة  1مةن القةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه،
فةةإ التيةةريمل باملمتلكةةات حيتةةوي علةةو جةةرد لألمةةار العقاريةةة واملنقولةةة الة حيوزهةةا
املكتتب ،أو أوتده القير ولو يف الشيوع ،سواة كا ا يف اجلزائر ،أو يف اخلةارع ،أو
فيهمةةا معةةا ،وقةةد جاةاملرسةةو الرئاسةةي رقةةم  111-11مةةؤرخ يف  22ةةوفم ، 2111
حيدد منةوذع التيةريمل باملمتلكةات وقةد تضةمن منةوذع التيةريمل باملمتلكةات جمموعةة
من العناصر وبالتفييل منها األمار العقارية املبنية وغري املبنية مع وصف األمةار مةن
حي موقعها ومساحة العقار وموقعه ،وأصل امللكية وتاريخ اقتناة املمتلكةات والنظةا
القةةةا و ي هلةةةاه األمةةةار قاصةةةة ،أ علةةةو سةةةبيل الشةةةيوع ،كةةةالك بالنسةةةبة لألمةةةار
املنقولةةةةةة ،كمةةةةةا جةةةةةاة منةةةةةوذع التيةةةةةريمل باملمتلكةةةةةات متضةةةةةمنا السةةةةةيولة النقديةةةةةة
واتستتمارات ،وذلك بتحديد و عية الامةة املاليةة مةن حية أصةوهلا وقيةومها وكةاا
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حتديةةد طبيعةةة اتسةةتتمار وقيمةةة األمةةوال املخييةةة ،ال ة ميتلكهةةا املكتتةةب وأوتده
القير يف اجلزائر و/أو يف اخلارع ،فضةا عةن ذلةك فقةد تضةمن التيةريمل بأيةة أمةار
أقرى عدا املمتلكات ال تضمنها صراحة .
ومةةا ياحةةظ علةةو منةةوذع التيةةريمل باملمتلكةةات أ ةةه جةةاة شةةاما ومفيةةا ومسةةتوعبا
جلميع العناصر ال ميكنها أ تكو حما للتيريمل ،هلاا ميكن القول أ ه بقدر ما
يسهل هاا النموذع دراسة وإستغال املعلومات الواردة فيه مةن طةرف اجلهةات املختيةة،
بقةةدر مةةا قةةد يكةةو مةةن اليةةعب علةةو هةةاه اجلهةةات مراقبةةة كةةل مةةا مت التيةةريمل بةةه
وتسيما يف ظل الكم اهلائل من التيرحيات باملمتلكةات الة تةرد عليها.ولةالك حبةاا
لو بني املرسو احلد األد و للمكاسب والقروض واهلدايا الواجب التيةريمل بهةا متةل مةا
فعل املنظم التو سي )13( ،حي ييرح اخلا ع لواجب التيريمل باملكاسب املنقولة مةن
قبله ومن قبل قرينةه وأبنائةه القيةر الة تتمةاوز قيمتهةا املفةردة 11111دينةار .يف حةني
ييرح بالقروض ال

يتم سدادها بالكامل إذا ااوزت 21111دينار .

ومن املسائل ال حتد من فعالية التيةريمل باملمتلكةات كآليةة لضةما الشةفافية يف
الشةةؤو العموميةةة ومحايةةة املمتلكةةات العموميةةة ،هةةو اقتيةةار املشةةرع يف املةةادة  1علةةو
تيريمل املوظف مبمتلكاتةه وأوتده القيةر فقةد ،علمةا أ الواقةع يتبةا أ الكةتري مةن
املوظفني من يسملو ممتلكاتهم علو أزواجهةم ،أو أحةد أقةاربهم مةن الدرجةة األوىل أو
التا يةةة حبي ة الكةةتري مةةن املةةوظفني مةةن يعمةةد إىل تسةةميل ممتلكاتةةه علةةو أبنائةةه ،أو
والديةةه وذلةةك لقفةةاة امليةةدر الغةةري املشةةروع هلةةا ،وبالتةةالي يفلةةا مةةن املراقبةةة واملتابعةةة .
وعليه حباا لو أ املشرع اجلزائةري حيةاو حةاو بعةض التشةريعات املقار ةة ،كالتشةريع
التو سي( )14وامليري( )15واللبنا ي( ،)16ويلز املوظف التيةريمل علةو األقةل مبمتلكةات
زوجه إ افة إىل ممتلكاته وممتلكات أوتده القيةر متمةاوزا اسةتقالية الامةة املاليةة
للزوجة كم ر لعد اللزا .
إ البقةةاة علةةو تيةةريمل املوظةةف مبمتلكاتةةه وممتلكةةات أوتده القيةةر فقةةط دو
زوجةةه وبعةةض أقاربةةه مةةن الدرجةةة األوىل ،متةةل أبنائةةه البةةالغني وووالديةةه ،جيعةةل آليةةة
التيريمل باملمتلكات دومنا جدوى .
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 -1آجال إكتتاا التيريمل باملمتلكات.
حسب ص املادة  11من القا و  11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحتةه فةإ
املوظف العمومي اخلا ع للتيريمل ملةز بإكتتةاا التيةريمل باملمتلكةات قةال الشةهر
الاي يعقب تاريخ تنييبه يف وظيفته ،أو بداية عهدته ال تخابية علو أ جيدد التيةريمل
فةةور كةةل زيةةادة معتة ة يف الامةةة املاليةةة للموظةةف العمةةومي بةةنفس الكيفيةةة الة مت بهةةا
التيةةريمل األول ،كمةةا جيةةب التيةةريمل باملمتلكةةات عنةةد إ تهةةاة العهةةدة ال تخابيةةة ،أو
إ تهاة اخلدمة سواة بالتقاعد ،أو إ تهاة املها  ،أو التغيري يف املها .
وما ياحظ علةو هةاه املةادة أ هةا يةا علةو آجةال التيةريمل باملمتلكةات عنةد بدايةة
املوظف يف اخلدمة ،أو عند بداية عهدته ال تخابيةة واملقةدرة بشةهر ،دو أ تت ةرق إىل
آجال التيريمل عنةد إ تهةاة اخلدمةة أو العهةدة ال تخابيةة ،حية

حتةدد املةدة الواجةب

علةةةو املوظةةةف العمةةةومي التيةةةريمل قاهلةةةا مبمتلكاتةةةه عنةةةد هايةةةة اخلدمةةةة أو عهدتةةةه
ال تخابية ،وهاا ما قد يقلل من فائدة التيريمل باملمتلكات حبي قد يتماطةل املوظةف
العمةةومي عةةن التيةةريمل مبمتلكاتةةه طاملةةا املشةةرع

يقيةةده مبةةدة للتيةةريمل ،ممةةا يع ةةل

عمةةةةل اجلهةةةةات املكلفةةةةة بإسةةةةتغال ومعاجلةةةةة التيةةةةرحيات ،فاهلةةةةدف مةةةةن التيةةةةريمل
باملمتلكات يف بداية التعيني أو العهدة ال تخابية ويف هايتهما هو من أجل مقار ة الامةة
املالية للموظف بني الفرتتني ملعرفةة مةدى زاهةة املوظةف مةن عدمةه ومةدى إسةتغال هةاا
األقةةري لوظيفتةةه مةةن أجةةل اللةةراة غةةري املشةةروع مةةن عدمةةه ،وعليةةه حبةةاا لةةو أ املشةةرع
اجلزائةةري حيةةدد أجةةل يلتةةز املوظةةف العمةةومي قالةةه التيةةريمل مبمتلكاتةةه عنةةد إ تهةةاة
قدمتةةه ،أو عهدتةةه ال تخابيةةة متلمةةا كةةا يةةنص علي ةه األمةةر 11-57املتعل ة بالتيةةريمل
باملمتلكات( )17امللغو بالقا و  11-11املتعل بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،حية
كا اخلا عني للتيريمل ملةزمني بتمديةد تيةرحيهم مبمتلكةاتهم قةال الشةهر الةاي
يعقب إ تهاة عضويتهم أو مهامهم إت يف حالة الوفاة.

()18

ومما ياحظ أيضا علو املادة  11من القا و  11-11املتعل بالوقايةة مةن الفسةاد قةد
قيرت اديد التيةريمل فةور كةل زيةادة معتة ة يف الامةة املاليةة للمكتتةب فقةط ،دو
التيريمل بالزيادة املعت ة يف الامة املالية ألوتده القير ،وهاا ما يزيد من هشاشة هةاه
اآللية يف

ةما الشةفافية يف الشةؤو العموميةة ومحايةة املمتلكةات العموميةة ،فمةا هةو
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الضما الاي جيعل املوظف العمومي عد إستغال هاه التغرة يف تسةميل مةا غنمةه مةن
وظيفته علو أوتده القير لتمنب مراقبة ذمته املالية قال هاه الفةرتة ولعلمةه أ هةم غةري
ملز بالتيةريمل بالزيةادة املعتة ة يف الامةة املاليةة ألوتده القيةر ويف املقابةل فةإ املشةرع
التو سةةي قةةد ألةةز اخلا ةةع لواجةةب التيةةريمل أ ييةةرح مبمتلكاتةةه وميةةاحله يف أجةةل
أقياه ستو يوما( )19من تةاريخ العةا عةن النتةائج النهائيةة لإل تخابةات ،أو مةن تةاريخ
التعيني أو من تاريخ تسلمهم ملهامهم حبسب احلةال ،علةو إ يقةد تيةرحيا جديةد كةل
لةاث سةنوات( )20ولة يس فةور كةةل زيةادة معتة ة يف الامةة املاليةة متةةل مةا ةص علةو ذلةةك
املشرع اجلزائري يف صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتيةريمل ،وذلةك يف أجةل ت
يتماوز ستوو يوما من تاريخ ا قضاة مدوة التاث سنوات ،مةع ،إعةا اهليئةة بكةل تغةيري
جةوهري ي ةةرأ علةةو الو ةعية األصةةلية الة قةا بالتيةةريمل بهةةا يف أجةل لالةةني يومةةا مةةن
تاريخ حدوث التغيري بيرف النظر عن إ تهاة مدة التاث سنوات( ،)21األمر الاي جيعلنا
عتقد أ ذلك أحةوط و أفضةل باعتبةار عةد وجةود

ةابط حيكةم معيةار الزيةادة املعتة ة

لةةدى املوظةةف لكةةي جيةةدد التيةةريمل فمةةا يعت ة زيةةادة معت ة ة عنةةد موظةةف قةةد ت يعت ة
كالك عند موظف آقر .
 -5اجلهة امليرح أمامها:
لقد يا املادة  1من القةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه علةو
اجلهات ال يتم التيريمل أمامها املوظف اخلا ع تلتزا التيريمل باملمتلكةات ،حية
توحد اجلهة ال يتم التيريمل أمامها املوظف وتتمتل هاه اجلهات فيما يلي:
أ -الرئيس األول للمحكمة العليا :بنةاة علةو الفقةرة األوىل مةن ةص املةادة  1يكةو
التيةةريمل باملمتلكةةات أمةةا الةةرئيس األول للمحكمةةة العليةةا بالنسةةبة لكةةل مةةن رئةةيس
اجلمهوريةةة وأعضةةاة ال ملةةا ورئةةيس اجمللةةس الدسةةتوري وأعضةةائه ورئةةيس احلكومةةة
وأعضةةائها ورئةةيس جملةةس احملاس ةبة ،وحمةةافظ بنةةك اجلزائةةر ،والسةةفراة والقناصةةلة،
والوتة والقضاة ولعل التساؤل الاي ت رحه هاه الفقرة هةو مةا ميةري التيةرحيات الة
يقةةدمها هةةؤتة أمةةا الةةرئيس األول للمحكمةةة ،ومةةا دور هةةاا األقةةري ميةةو
التيرحيات ،حبي

هةةاه

يةبني لنةا القةا و وت التنظةيم مةا ييةنع بهةاه التيةرحيات ،هةل

جيةوز للةرئيس األول للمحكمةةة إسةتغال هةةاه املعلومةات ودراسةةتها ويف حالةة اكتشةةاف
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تيةةرحيات كاذبةةة أو إسةةتغال املوظةةف املعةةت وظيفتةةه وسةةيلة للتةةراة غةةري املشةةروع .هةةل
جيوز له أ حيرر الدعوى العمومية

د املعت باألمر أ يكتفي بتلقي التيريمل فقط،

هل حييلها إىل الوزير األول لريى ما يينع بشأ ها كما هو احلال بالنسبة للهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد أ ت ؟ ،وهل من املعقول أ ييرح قا ةي أمةا قا ةي متلةه ،لةم مةاذا
عن التيريمل باملمتلكات اخلا

بالرئيس األول للمحكمة وهو له صفة قا ةي حسةب

القا و األساسي للقضاة فهل من املعقول أ ييرح أما فسه؟ ،هاه كلها إشةكاتت
توحي بعد فاعلية آلية التيريمل باملمتلكات وبأ هةا جمةرد شةكليات
املرجو منها وهو محايةة املةال العةا وصةو زاهةة األشةخا

حتقة الغةرض

املكلفةني مدمةة عموميةة.

ولالك حباا لو أ املشرع اجلزائري يوحد اجلهة امليرح أمامها كما كا عليه احلةال
يف ظةةةل األمةةةر 11-57املتعلة ة بالتيةةةريمل باملمتلكةةةات امللغةةةو بالقةةةا و  11-11املتعلة ة
بالوقايةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه ،حية كا ةةا ييةةع التيةةرحيات تكةةو أمةةا جلنةةة
التيريمل باملمتلكات.

()22

ا -اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:
ا -1-تشكيلة اهليئة ومهامها :بناة علو ص املادة  1من املرسو الرئاسي 112-11
احملةةدد لتشةةكيلة اهليئةةة وتنظيمهةةا املعةةدل واملةةتمم( ،)23فةةإ اهليئةةة الوطنيةةة للوقايةةة مةةن
الفساد ومكافحته تضةم جملةس يقضةة وتقيةيم ،يتكةو مةن رئةيس و 1أعضةاة يعينةو
مبوجب مرسو رئاسي ملدة  1سنوات قابلة للتمديد مرة واحةدة ،وتنهةو مهةامهم حبسةب
األشكال فسها ،وحسب ص املادة  21من القا و  ،11-11فإ من مها اهليئة تلقةي
التيرحيات باملمتلكات اخلاصة باملوظفني العموميني بيفة دوريةة ،ودراسةة وإسةتغال
املعلومات الةواردة فيهةا والسةهر علةو حفظهةا ،وحسةب ةص املةادة  22مةن فةس القةا و
عندما تتوصل اهليئةة إىل وقةائع ذات وصةف جزائةي حتةول امللةف إىل الةوزير األول حةافظ
األقتا الاي خي ر النائب العا املختص لتحريك الدعوى العمومية عند اتقتضاة.
ومن قال القراةة املتأ ية هلاه النيو

يتبني لنا أ اهليئة قةد ي عةن يف اسةتقاليتها

باعتبار أ رئيسها وأعضاؤها يعينةو مةن قبةل جهةة واحةدة هةي السةل ة التنفيايةة فقةط
ممتلة يف رئيس اجلمهورية ،وكةالك تنهةو مهةامهم مةن فةس اجلهةة وبةنفس األشةكال
الة مت تعييةةنهم بهةةا ،وهةةاا علةةو قةةاف مةةا ينبغةةي أ تكةةو عليةةه السةةل ات واهليئةةات
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املسةةتقلة مةةن

ةةرورة أ يكةةو أعضةةاؤها معيةةنني مةةن جهةةات متعةةددة ،لكةةي يضةةمن

اسةةتقاليتها ،وعةةد جعلةةها أداة تةةتحكم فيهةةا جهةةة واحدة.وعليةةه حبةةاا لةةو أ املشةةرع
اجلزائةةةري يةةةوزع سةةةل ات تعةةةيني أعضةةةاة اهليئةةةة علةةةو السةةةل ات الةةةتاث التنفيايةةةة،
والقضةةائية ،والتشةةريعية تعزيةةزا آلليةةة التيةةريمل باملمتلكةةات ،أو خيضةةع أعضةةاة اهليئةةة
لإل تخاا من قبل واا الشعب متل ما فعل املشرع التو سي ،حي يرتكب جملس هيئة
احلوكمةةة الرشةةيدة ومكافحةةة الفسةةاد( )24مةةن أعضةةاة مسةةتقلني حمايةةدين مةةن ذوي
الكفاةة والنزاهة ،يباشرو مهامهم لفرتة واحدة مدتها سا سةنوات ،ويضةم  5أعضةاة
ميتلو القضةاة العةدلي واملةالي ،والداري ،واحملامةاة ،وخمتيةني يف مراقبةة احلسةابات
والتدقي  ،ويف اجلباية والرقابةة الداريةة واملاليةة ،ويف العلةو اتجتماعيةة ،وممةتلني عةن
اجملتمع املد ي ،وكاا عن العا واتتيال(.)25
ومما يلفا لا تباه أ عاقة اهليئة بالسل ة القضائية ليسةا عاقةة مباشةرة ،حبية
ت ميكن للهيئة حسب ص املادة  22من القا و  1-11أ خت ر النائب العا مباشةرة،
وإمنا يتعني عليها حتويل امللف إىل وزير العدل حافظ األقتا  ،الاي خي ر النائةب العةا
املختص قيد حتريك الدعوى العمومية عند اتقتضاة ،وهاا ما قد جيعل آلية التيريمل
باملمتلكات كلها حتةا حتكةم وزيةر العةدل ،ممةا حيةد وبقةوة مةن فاعليتهةا باعتبارهةا
أصبحا مرتب ة مبدى إحالة وزير العدل امللف للقضاة من عدمه ،حي ت يوجد ما
من عد إحالة امللف إىل العدالة ،علو الرغم من توافر ما يقتضي املتابعة ،وت سيما وأ
القةةا و ت يلزمةةه بالحالةةة وإمنةةا حسةةب اتقتضةةاة ،وهةةاا يعتة تراجةةع عمةةا كةةا عليةةه
احلةةةال يف ظةةةل األمةةةر  11-57املتعلة ة بالتيةةةريمل باملمتلكةةةات ،حية ة كا ةةةا اللمنةةةة
اخلاصةة بالتيةةريمل باملمتلكةات ،هةةي املخولةة بإق ةةار اجلهةة القضةةائية املختيةة والة
يتعني عليها حتريك الدعوى العمومية يف حالة لبوت األفعال قا و ةا( ،)26ولةالك حبةاا لةو
أ املشرع يتبنةو مةا كةا منيةو

عليةه يف هةاا األمةر ،ويفعةل متةل بعةض التشةريعات

املقار ةةة كالتشةةريع الفر سةةي( ،)27ويع ةةي صةةاحية إق ةةار النائةةب العةةا إىل اهليئةةة يف
حالةة لبةوت وقةةائع تشةكل جةرائم ،وكمةةا هةو الشةأ أيضةةا يف التشةريع التو سةةي،

()28

حي يبا جملس اهليئة بعد التداول فيما حييله عليه قسم مكافحة الفسةاد مةن أعمةال
وملفات تتعل بالتقيي علو شبهات الفساد ،باحلفظ أو الحالة علو اجلهةات الداريةة،
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أو القضةةائية املختيةةة ،وحتةةال وجوبةةا ييةةع امللفةةات مو ةةوع أذو قضةةائية علةةو اجلهةةة
القضائية املختية.

ا -2-املوظفو العموميني الاين تودع تيرحياتهم أما اهليئة.
حسب الفقرة  2من ص املةادة  11مةن القةا و  ،11-11و ةص املةادة  2مةن املرسةو
الرئاسي  111-11احملدد لكيفية التيريمل باملمتلكةات بالنسةبة للمةوظفني العمةوميني
غري املاكورين يف ص املةادة  1مةن القةا و  ،11-11فةإ املةوظفني اخلا ةعني لواجةب
التيريمل مبمتلكاتهم والاين يتعني أ تودع تيرحياتهم لدى اهليئة هم كالتالي:
 رؤساة وأعضاة اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة :وحسب تعليمة وزارة الداقلية رقم 12/112فإ الوالي املنتدا أو رئيس الدائرة جيمةع التيةرحيات باملمتلكةات اخلاصةة
برؤساة وأعضاة اجملالس الشعبية البلدية ،ويقو بإيداعها لدى األمةني العةا للوتيةة ،يف
حني جيمع األمةني العةا للوتيةة التيةرحيات اخلاصةة برؤسةاة وأعضةاة اجمللةس الشةعيب
الوتئي ،وهو مكلف حسب التعليمة مبركزة جمموع التيرحيات وقوائم التوقيةع الة
ترفقها ،و تودع هاه التيرحيات املستلمة يف ظرف خمتةو علةو مسةتوى املديريةة العامةة
للحريةةات العامةةة والشةةؤو القا و يةةة لةةوزارة الداقليةةة ال ة تكلةةف بإرسةةاهلم إىل اهليئةةة
الوطنية ةة للوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد ومكافحتةةةه ،علمةةةا أ التعليمةةةة أغفلةةةا آجةةةال تسةةةليم
التيرحيات لدى وزارة الداقلية من قبل اجلهة املعنية كمةا

تت ةرق إىل آجةال إرسةال

وزارة الداقلية هاه التيرحيات إىل اهليئة .
 -املوظفني العموميني غري املنيو

عليهم يف املةادة  0مةن القةا و  :63-60وهةؤتة

أوجب عليهم القا و مبوجب املادة  2من املرسو  111-11املةاكور اعةاه أ يكتتبةوا
التيةةريمل مبمتلكةةاتهم يف اآلجةةال احملةةددة مبوجةةب املةةادة  1مةةن القةةا و  11-11أمةةا
السل ة الوصية بالنسبة للموظفني العموميني الاين يشةغلو مناصةب أو وظةائف عليةا يف
الدولةةةة وأمةةةا السةةةل ة السةةةلمية املباشةةةرة بالنسةةةبة للموظفةةةو العمةةةوميني الةةةاين حتةةةدد
قائمتهم بقرار من السل ة املكلفة بالوظيفة العمومية( ،)29علةو أ تةودع السةل ة املعنيةة
مقابةةل وصةةل التيةةريمل لةةدى اهليئةةة الوطنيةةة للوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه يف آجةةال
معقولة.

381

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

آلية التصريح باملمتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته ________________________________ __________ جزول صاحل

وممةةةا تةةةتريه املةةةادة  2مةةةن املرسةةةو  111-11هةةةو مةةةدة آجةةةال إيةةةداع السةةةل ة املعنيةةةة
التيرحيات باملمتلكات اخلاصة بةاملوظفني التةابعني هلةا ،حية أ املةادة

حتةدد مةدة

معينة تلز من قاهلا السل ة املعنية باليداع بل يا فقط علو اآلجةال املعقولةة ،وهنةا
ميكن التساؤل ما معيار املدة املعقولة ؟ إت يعت هاا الطاق وعد التحديد لغرة حتةد
مةةةن فاعليةةةة التيةةةريمل باملمتلكةةةات كآليةةةة للمراقبةةةة ولضةةةما الشةةةفافية والنزاهةةةة يف
الوظيفة العمومية؟ فعد حتديد مدة آجال إيداع السةل ة املعنيةة للتيةرحيات لةدى اهليئةة
قد جيعل هاه اجلهة املعنية بالتسةليم واليةداع تتلكةأ يف ذلةك أو تتقةاعس وت سةيما وأ
املشةةرع

يةةنص علةةو اجلةةزاة املقةةرر يف حالةةة عةةد إيةةداع التيةةرحيات أو مت إيةةداعها يف

آجةةال غةةري معقولةةة ،وعليةةه ومةةن أجةةل تفعيةةل آليةةة التيةةريمل باملمتلكةةات وبالتةةالي تعزيةةز
حوكمة مؤسسات الدولة وختلي احلياة العامة فيها ،حبةاا لةو حيةدد املشةرع مةدة لتلةك
اجلهات تلتز فيها بإيداع تيرحيات املوظفني التابعني هلا.
ويف مقابل التشريع اجلزائري

د أ التشريع التو سي ألز ييع اخلا عني لواجةب

التيةةريمل تقةةديم تيةةرحياتهم مباشةةرة إىل اهليئةةة ب ريقةةة الكرتو يةةة وف ة اليةةيغ ال ة
تضةةةب ها اهليئةةةة ،وعنةةةد اتقتضةةةاة يقةةةد التيةةةريمل يف أربعةةةة ظةةةائر ويسةةةرتجع القةةةائم
بالتيريمل ظريا منها ميحوبا بوصل علو أ يق ود أعضاة جملس اهليئةة وأعةوا قسةمي
مكافحةةة الفسةةاد واحلوكمةةة ،واملةةدير التنفيةةاي للهيئةةة تيةةارحيهم وف ة ذات اليةةيغ
والجةةةةراةات املضةةةةبوطة بهةةةةاا القةةةةا و إىل حمكمةةةةة احملاسةةةةبات الةة ة متةةةةارجل ذات
الياحيات املخوولةة إىل اهليئةة يف جمةال التقيةي يف التيةاريمل املةاكورة ،)30(.مةاف
التشريع اجلزائري كما بينا آ فا.
لا يا :اآللار املرتتبة علو عد التيريمل و التيريمل الكاذا باملمتلكات
حسةةب ةةص املةةادة  21مةةن القةةا و  11-11املتعل ة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد فةةإ املوظةةف
العمةةومي اخلا ةةع قا و ةةا لواجةةب التيةةريمل مبمتلكاتةةه و يقةةم بةةالك عمةةدا ،أو قةةا
بالتيريمل ولكن كا خمالفا ملا ةص عليةه القةا و  ،فا ةه يتعةرض للمتابعةة اجلزائيةة،
بإرتكابه جنحة عد التيريمل ،أو التيريمل الكاذا باملمتلكات  .وعليه سنت رق إىل
صور التمريم ،والعقوبة املقررة هلا ،ومدى

اعتها يف تفعيل آلية التيريمل باملمتلكةات

وذلك كما يلي:
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 -3اريم عد التيريمل أو التيريمل الكاذا باملمتلكات:
لكةةي تتحق ة جنحةةة عةةد التيةةريمل ،أو التيةةريمل الكةةاذا باملمتلكةةات ،جيةةب أ
يتحق ة العنيةةر املةةادي واملعنةةوي لةةدى اجلةةا ي ،أمةةا العنيةةر املةةادي فيتمتةةل يف السةةلور
الجرامةي والةاي يشةمل المتنةةاع عةن التيةريمل باملمتلكةةات ،حية يف هةاه اليةةورة
يقةةم املوظةةف العمةةومي بإكتتةةاا التيةةريمل مبمتلكاتةةه كمةةا ةةص علةةو ذلةةك القةةا و ،
فيكو قد أقل بواجب التيريمل كةاما ،ويشةرتط يف هةاه اليةورة حسةب ةص املةادة
 21مةةن القةةا و  11-11أ يكةةو قةةد امتنةةع عةةن الكتتةةاا بعةةد شةةهرين مةةن اعةةااره
بةةال رق القا و يةةة ك ري ة التبليةةغ بواس ة ة حمضةةر قض ةائي ،أو برسةةالة موصةةو عليهةةا
.كما يشمل السلور الجرامي أيضا التيريمل الكاذا باملمتلكات ،ويف هاه اليةورة
يقو املوظف بإكتتاا التيريمل مبمتلكاته ،ولكنه يقو بتيةريمل غةري كامةل أو غةري
صةةةحيمل ،أو يةةةدلي مباحظةةةات قاطئةةةة أي كاذبةةةة أو مةةةزورة( )31أو إذا قةةةرق املوظةةةف
اتلتزامةةات ال ة يفر ةةها عليةةه القةةا و  ،هةةاا ويعت ة الشةةخص ممتنعةةا عةةن التيةةريمل
مبمتلكاتةه وفة التشةةريع التو سةي يف صةةورة اةاوز امللةز بالتيةةريمل اآلجةال املنيةةو
عليهةةا قا و ةةا ،بعةةد تنبيهةةه بكةةل وسةةيلة تةةرتر ألةةرا كتابيةةا لتسةةوية و ةةعيته واملقةةدرة
بتالني يوما من تاريخ التنبيه لتسوية و عيته(. )32
إ افة إىل

روة توافر صورة من صور التمةريم ،جيةب تةوافر القيةد اجلنةائي الةاي

يقتضي أ تتمه إرادة اجلا ي إىل الفعل ،وتتمه إرادته إىل النتيمة مع العلةم بةأ القةا و
مينع ذلةك الفعةل بغيةة التسةرت علةو ممتلكاتةه ،وعليةه فةإ املوظةف ت يتةابع علةو جنحةة
عد التيريمل أو التيريمل الكاذا باملمتلكات ،إت إذا كا متعمدا ذلةك ،حبية إذا
كا اتمتناع عن التيريمل من باا الهمال أو الامباتة فةإ اجلنحةة ت تتحقة يف حة
املوظف.
 -8مدى فاعليةعقوبة عد التيريمل أو التيريمل الكاذا باملمتلكات:
حسةةب ةةص املةةادة  21مةةن القةةا و  11-11فةةإ املوظةةف العمةةومي اخلا ةةع لواجةةب
التيةةريمل الةةاي ميتنةةع عةةن إكتتةةاا التيةةريمل مبمتلكاتةةه ،أو يكتتةةب تيةةرحا كاذبةةا
فإ ه يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل مخس سنوات ،وبغرامة مالية مةن 11111دع إىل
111111دع ،ويف حالة إرتكاا هاه اجلنحة من قبل قا ي ،أو موظف ميارجل وظيفة
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عليةةا يف الدولةةة ،أو

ةةاب ا عموميةةا ،أو عضةةوا يف اهليئةةة ،أو

ةةاب ا أو عةةو شةةرطة

قضائية ،أو ممن ميارجل بعض صاحيات الشةرطة القضةائية ،أو موظةف أما ةة

ةبط،

فإ العقوبةة تشةدد لتيةبمل مةن عشةر سةنوات إىل عشةرين سةنة ،وبةنفس الغرامةة املقةررة
للمرمية)33(.و حسب ةص املةادة  11مةن القةا و  11-11فةإ جنحةة عةد التيةريمل ،أو
التيريمل الكاذا باملمتلكةات ت تتقةاد فيهةا الةدعوى العموميةة وت العقوبةة ،وذلةك يف
حالةةةة مةةةا إذا مت حتويةةةل عائةةةدات هةةةاه اجلنحةةةة إىل قةةةارع الةةةوطن ،ويف غةةةري ذلةةةك فةةةإ
األحكا املنيو

عليها يف قا و الجراةات اجلزائية هي ال ت ب  ،وعليه فإ ه بناة

علو ص املادة  2من قا و الجةراةات اجلزائيةة ،فةإ تقةاد الةدعوى العموميةة بالنسةبة
جلنحةةة عةةد التيةةريمل باملمتلكةةات يكةةو مبةةرور لةةاث سةةنوات مةةن تةةاريخ إرتكةةاا
الفعةةل ،أمةةا تقةةاد العقوبةةة فحسةةب ةةص املةةادة  111مةةن فةةس القةةا و فيكةةو مبةةرور
مخس سنوات من تاريخ صريورة احلكم أو القرار هائيا .
واملاحظ مما سب فإ تقاد الدعوى العمومية ،أو العقوبة يف هةاه اجلنحةة يف حالةة
عد حتويل املمتلكات قارع الرتاا الوطت قد يستفيد منه بعةض الفئةات مةن املةوظفني
يف الفةةات مةةن املتابعةةة أو العقةةاا ،وتسةةيما هةةؤتة الةةاين يتمتعةةو باحليةةا ة حبكةةم
منيةةبهم ،وهلةةاا حبةةاا لةةو يعيةةد املشةةرع النظةةر ميةةو

املةةوظفني العمةةوميني الةةاين

يتمتعو باحليا ة حبكم منيبهم ،و جيعل جنحة عد التيريمل أو التيريمل الكاذا
باملمتلكةةات ت تتقةةاد  ،أو علةةو األقةةل يقةةف فيهةةا التقةةاد وت يبةةدأ حسةةابه إت مةةن تةةاريخ
إ تهاة املوظف من اخلدمةة ،أو إ تهةاة عهدتةه ال تخابيةة ،كمةا أ شةرط العةاار الةاي
يا عليه املادة  21من القا و  11-11ملتابعة املوظف مةن اجةل هةاه اجلنحةة قةد حيةد
مةةةن فاعليةةةة آليةةةة التيةةةريمل باملمتلكةةةات ،باعتبةةةار أ اجلهةةةة املعنيةةةة بالعةةةاار يف حالةةةة
التغا ي علةو إعةاار املوظةف بالتيةريمل مبمتلكاتةه قةد يفلةا مةن املتابعةة وبالتةالي مةن
العقاا ،علما أ القا و

يبني لنا جزاة عد اعاار املوظف بالتيريمل مبمتلكاته.

وإذا كا املشرع اجلزائري قد عاقب علو هاه اجلنحة باحلبس والغرامة املاليةة فةإ
املشرع التو سي قد ركز يف املقا األول علو اخل يةة املاليةة ،واملقةدرة مةن ألةف إىل 11
أتف دينار ،مراعيا مبدأ العقوبة من جنس العمل وقد أحسن صةنعا باعتبةار أ اجلرميةة
تتعل باملال العا  ،فقد رتةب عةن عةد التيةريمل باملكاسةب وامليةاحل أو اديةده طبقةا
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للشروط واآلجال املضبوطة بهاا القةا و بالنسةبة إىل بعةض األشةخا ( )34اقت ةاع للتةي
املرتةةب ،أو املنحةةة حبسةةب احلةةال عةةن كةةل شةةهر تةةأقري .وذلةةك مةةع مراعةةاة األحكةةا
املخالفة املنيةو

عليهةا بنيةو

قاصةة ،كمةا يعاقةب م يةة قةدرها لامثائةة دينةار

عةةن كةةل شةةهر تةةأقري كةةل مةةن ميتنةةع عةةن التيةةريمل مبكاسةةبه وميةةاحله إلةةر إ تهةةاة
مهامةةه ،وإذا تواصةةل التةةأقري ملةةدة  1أشةةهر يكةةو العقةةاا بالسةةمن ملةةدة سةةنة وم يةةة
قدرها عشرو ألف دينار ويعدو اتمتناع عةن التيةريمل قرينةة علةو تةوفر شةبهة إلةراة غةري
مشةروع ،ويتعةيون علةةو اهليئةة مباشةةرة إجةراةات التقيةةي والتحقة بشةةأ ها .كمةا يعاقةةب
كةل مةن يتعموةةد تقةديم تيةريمل مغلةةوط بإقفةاة حقيقةة مكاسةةبه أو مكاسةب قرينةةه أو
أبنائةةه القيةةر ،أو ميةةاحله م يةةة ماليةةة تسةةاوي عشةةرة أ ةةعاف املكاسةةب ال ة متو
إقفاؤهةةا( )35ويعةدو ذلةةك قرينةةة علةةو تةةوفّر شةةبهة إلةةراة غةةري مشةةروع ،ويتعةيون علةةو اهليئةةة
مباشرة إجراةات التقيي والتحق بشأ ها.

قامتةةة:
من قال ما مت الت رق إليه يف هاه الورقة البحتية ميكننا القةول بةأ آليةة التيةريمل
باملمتلكات ت تزال حتكمها يف التشةريع اجلزائةري يوصةا هشةة ،وتتخللةها فراغةات
مباشةةرة مةةا ميكّةةن اخلا ةةع لواجةةب التيةةريمل مبمتلكاتةةه مةةن الفةةات مةةن املتابعةةة،
وبالتةةالي مةةن العقةةاا ،وذلةةك باملقار ةةة مةةع التشةةريع التو سةةي الةةاي ق ةةا ق ةةوة كةةبرية
ميةةو

هةةاه اآلليةةة بةةدة مةةن التنيةةيص عليهةةا يف قةةا و قةةا  ،لةةم اسةةتقالية هيئةةة

احلوكمةةة الرشةةيدة ال ة يةةتم التيةةريمل أمامهةةا امللزمةةو بواجةةب التيةةريمل ،وتعزيزهةةا
بياحيات واسعة منها امتاكها سل ة إحالة امللفات علةو اجلهةات القضةائية املختيةة
مباشرة ،وعليه يتعني علو املشرع أ يعيةد النظةر يف ييةع النيةو

املشةرعة واملنظمةة

هلةةاه اآلليةةة ومراجعتهةةا ،مبةةا يتماشةةو وقيمتهةةا الدسةةتورية ،حبية التنيةةيص عليهةا مةةن
قال التعديل الدستوري لسنة  2111يدل علو أهميتها لدى املؤسةس الدسةتوري و يتةه
يف

رورة تفعيلها.

اهلةوامةةش واملراجةةةع:
( -)1ينظةةر القةةا و رقةةم  11-11املةةؤرخ يف  11مةةارجل  ، 2111اجلريةةدة الرمسيةةة مؤرقةةة يف  17مةةارجل
 ، 2111العدد .11
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( -)2الفيةةل  11لعلةةو كةةل مةةن يتةةوىل رئاسةةة اجلمهوريةةة أو رئاسةةة احلكومةةة أو عضةةويتها أو عضةةوية
جملس واا الشعب أو عضوية اهليئات الدستورية املستقلة أو أي وظيفة عليةا أ ييةرح مبكاسةبه وفة
ما يضب ه القا و ل. .

( -)3ينظر املواد  7 -1 -1من القا و رقم  11 -11مؤرخ يف  21ف ايةر سةنة  ، 2111يتعلة بالوقايةة مةن
الفساد ومكافحته ،املعدل واملتمم ،اجلريدة الرمسية لسنة  ، 2111العدد .11
( -)4املعتمةةدة مةةن قبةةل اجلمعيةةة العامةة لامةةم املتحةةدة يةةو 21اكتةةوبر  2112وامليةةادق عليهةةا بةةتحفظ
باملرسو الرئاسي رقم  122 -11مؤرخ يف 15افريل  ، 2111اجلريدة الرمسية لسنة  ، 2111العدد .21
( -)5موظف عمومي حسب ص املادة  12من القا و  11 -11هو:

أ -كل شخص يشغل منيبا تشريعيا أو تنفيايا أو إداريا أو قضائيا أو يف أحد اجملالس الشعبية احمللية
املنتخبة سواة كا معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع األجر أو غةري مةدفوع األجةةةةةةر بيةرف النظةر
عن رتبته أو أقدميته.
ا -كةل شةخص آقةةر يتةوىل ولةو مؤقتةةا وظيفةة أو وكالةة بةةأجر أو بةدو أجةر ويسةةاهم بهةاه اليةةفة يف
قدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أقرى متلك الدولة كل أو بعض رأجل ماهلا أو أية
مؤسسة أقرى تقد قدمة عمومية.
ع -كل شخص آقر معرف بأ ه موظف عمومي أو من يف حكمه طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما.
( -)6وهم رئيس اجلمهورية ،أعضاة ال ملةا  ،ورئةيس اجمللةس الدسةتوري وأعضةائه رئةيس احلكومةة
وأعضةةائها ،رئةةيس جملةةس احملاسةةبة ،حمةةافظ بنةةك اجلزائةةر ،السةةفراة ،القناصةةلة ،الةةوتة ،القضةةاة،
رؤساة وأعضاة اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة .
( -)7ع ر لسنة  2111العدد .71
( -)8ع ر لسنة  ،2111العدد .71
()9

 -ع ر لسنة 2117

العدد .21

( -)10واملناصةةةب العليةةةا حسةةةب ةةةص املةةةادة  11مةةةن األمةةةر  12-11املتضةةةمن القةةةا و األساسةةةي للوظيفةةةة
العمومية ،هي مناصب وعية للتأطري ذات طةابع هيكلةي أو وظيةفةةي .وتسةممل بضةما التكفةل بتةأطري
النشاطات الدارية والتقنية فةي املؤسةسةات والدارات العمومية ،أما الوظائف العليةا فحسةب ةص املةادة
 11مةةن األمةةر  12-11فهةةي تةةك الةة تةةةنشأ يف إطةةار تنظةةيم املؤسسةةات والدارات العموميةةة ،وتتمتةةل
الوظيفةة العليةا للدولةة فةةي ممارسةة مسةؤوليةة باسةةم الةدولةة قيةد املساهمةة مباشةرة فةةي تيةور وإعداد
وتنفيا السياسات العمومية / .ينظةر :أمةر رقةم  12-11مةؤروخ يف  15يةادى التا يةة عةا 1127املوافة
 11يوليةةو سةةنة  ،2111يتض ةمون القةةا و األساسةةي العةةا للوظيفةةة العموميةةة ،اجلريةةدة الرمسيةةة لسةةنة
 ، 2111العدد .11

315

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

آلية التصريح باملمتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته ________________________________ __________ جزول صاحل

( -)11ومن أمتلة اهليئات الوطنية اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،وكةالك اهليئةة الوطنيةة
حلماية وترقية ال فولة ال

مت إ شاؤها مبوجب القا و  12 -11املتعل حبماية ال فل  /ينظر املادة 11

من القا و  12 -11مؤرخ يف  11جويلية  ،2111اجلريدة الرمسية لسنة  2111العدد .25
( -)12الرائد الرمسي للممهورية التو سية –  11اوت  – 2112العدد .11
( -)13ينظةةر الفيةةل  2مةةن اتمةةر احلكةةومي  212املةةؤرخ يف  11اكتةةوبر  2112املتعلة بضةةبط امنةةوذع
التيةةريمل باملكاسةةب وامليةةاحل واحلةةد اتد ةةو للمكاسةةب والقةةروض واهلةةدايا الواجةةب التيةةريمل بهةةا،
الرائد الرمسي اكتوبر  ، 2112العدد .22
( -)14ينص الفيل  1من القا و رقم  11مؤرخ يف  1أوت  2112املتعل بالتيةريمل باملكاسةب وامليةاحل
ومبكافحةة اللةةراة غةةري املشةةروع وتضةةارا امليةةاحل علةةو ل يتضةمون التيةةريمل وجوبةةا جةةزئني ،جةةزة أوت
يتعل بالتيريمل مبكاسب األشخا

املشار إليهم بالفيل  1من هاا القا و  ،داقل وقارع اجلمهورية

التو سية ،وأزواجهم وأبنائهم القير ،وجزة لا يا يتعل بالتيريمل باملياحل.ل
()15

 -املادة  12من القا و رقم  12لسنة  1571يف شا الكسب غري املشةروع .املعةدل بالقةا و رقةم 57

لسنة  ،1571اجلريدة الرمسية مؤرقة يف  21اوت  ، 2111العدد .21
( -)16املةةادة  12مةةن القةةا و رقةةم  111 -55اليةةادر يف  1555 -11 -27املتضةةمن قةةا و اللةةراة غةةري
املشروع ،اجلريدة الرمسية اللبنا ية مؤرقة يف  ، 1555 -12 -21العدد .12
( -)17األمر رقم  11 -57مؤرخ يف  11يناير  ، 1557يتعل بالتيريمل باملمتلكات اجلريدة الرمسية لسنة
 ، 1557العدد .12
( -)18ينظر املادة  17من األمر . 11 -57
( -)19الفيل  1من القا و رقم .2112/ 11
( -)20الفيل  11املرجع فسه.
( -)21الفيل  11املرجع فسه.
( -)22ينظر املادة  2من اتمر  11 -57املتعل بالتيريمل باملمتلكات امللغو بالقا و .11 -11
( -)23املؤرخ يف  22وفم  ،2111اجلريةدة الرمسيةة لسةنة  ، 2111العةدد  .71املعةدل واملةتمم باملرسةو
الرئاسي  11 -12مؤرخ يف 17ف اير  ، 2112اجلريدة الرمسية لسنة  2112العدد .12
( -)24هيئةةة احلوكمةةة الرشةةيدة ومكافحةةة الفسةةاد هيئةةة دسةةتورية مسةةتقلة تتمتةةع بالشخيةةية القا و يةةة
واتستقالية الدارية واملالية ،سهم اهليئةة يف إرسةاة سياسةات و ظةم منةع الفسةاد ومكافحتةه وكشةف
مواطنه ،ويف متابعة تنفياها و شر لقافتها.كما تتوىل رصد حاتت الفساد يف الق اعني العا واخلا
والتقيي فيها ،والتحق منها ،وإحالتها علو اجلهةات املعنيةة وفقةا للتشةريع اجلةاري بةه العمةل  /.ينظةر
الفيل األول واخلامس من القا و األساسي عدد  15لسنة  2117مةؤرخ يف  21أوت  2117يتعلّة بهيئةة
احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفسةاد ،الرائةد الرمسةي للممهوريةة التو سةية ،سةبتم  ، 2117العةدد
.71-71
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( -)25الفيةةةل  21مةةةن القةةةا و األساسةةةي عةةةدد  15لسةةةنة  2117مةةةؤرخ يف  21أوت  2117يتعلّة ة بهيئةةةة
احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
( -)26املادة  11فقرة .12

()27

- Art 3.Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis
en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles
elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.
Loi n° 88- 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique. Version consolidée au 19 avril 2018https: //www.legifrance.gouv.fr/
( -)28ينظر الفيةل  27 -21مةن القةا و األساسةي عةدد  15لسةنة  2117مةؤرخ يف  21أوت  2117يتعلّة

بهيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،املرجع الساي .
( -)29القرار املؤرخ يف  2ابريل  ،2117احملدد لقائمة األعوا العموميني امللزمني بالتيريمل باملمتلكات.
( -)30الفيةةل  2مةةن قةةا و عةةدد  11لسةةنة  2112مةةؤرخ يف  1أوت  2112يتعل ة بالتيةةريمل باملكاسةةب
واملياحل ومبكافحة اللراة غري املشروع وتضارا املياحل ،املرجع الساب .
( -)31احسن بوسةقيعة ،الةوجيز يف القةا و اجلزائةي اخلةا  ،دار هومةة ط  ، 2112 -2112 ،12ع،2
.121
( -)32الفيل  11 -12من القةا و قةا و عةدد  11لسةنة  ،2112يتعلة بالتيةريمل باملكاسةب وامليةاحل
ومبكافحة اللراة غري املشروع وتضارا املياحل ،املرجع الساب .
( -)33املادة  12من القا و  11 -11املتعل الوقاية من الفساد ومكافحته.
( -)34ينظر الفيل  21فقرة  1من القا و رقم  11لسنة  ،2112يتعلة بالتيةريمل باملكاسةب وامليةاحل
ومبكافحة اللراة غري املشروع وتضارا املياحل ،املرجع الساب .
( -)35ينظر الفيل  22 -22املرجع فسه.
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