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املؤسس ة مر خلل إنشاء ه ات رقا ة قبل ـة

ملخــص:
أخــلت ظــاهرة الفســاد املــالي يف اجلزائــر
مدحـى خءـ جــدا يف ارآونـة اطخـ ة ،خالــة
عد أ مست عـدة قءاعـات اقتصـادية هامـة

و عدية للوقاية مر الفساد ومكافحته،

مدحـــت عـــدة لـــلح ات رقا ـــة للرملـــا يف
دال الرقا ة على املال العام.
الكلمات املفتاح ة :الفساد املالي؛ أجهزة

والـ أثــرت تـ ث ا ســلب ا علــى فــرص التدم ــة
* -ا ُملؤَلِ املُراسن.
legislator to put a group of the
institutional mechanisms throughout
the creation of before and after
control bodies to prevent and fight
corruption.
In
addition,
the
parliament has been given many
control authorities in the public
money control
;Keywords: financial corruption
control instruments; prevention
;mechanisms; financial control
political control.

ما

الرقا ـــة؛ ارآل ـــات الوقائ ـــة؛ الرقا ـــة املال ـــة؛
الرقا ة الس اس ة.
Abstract:
Recently the financial corruption
phenomenon in Algeria has taken a
very dangerous path, mainly after
stroking
multiple
important
economic sectors and which left a
direct negative impact on economic
development opportunities in the
country because of the deficiency of
budgets
destined
to
finance
development projects locally or
nationally. That has led the Algerian

مقدمــة:
تعتــر ظــاهرة الفســاد املــالي واإلداري مــر أ ثــر الظــواهر اظء ـ ة ،وال ـ تدامــت
شـــكن

ـــب يف اجلزائـــر يف الســـدوات اطخـ ـ ة ،وهـــلا راجـــع أساســـا لغ ـــاح القـ ـ ر

اطخلق ة والضم املهي و ول الوظ فة العامة ظدمـة اطغـرا

الشخصـ ة ،و ق ـق
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الدفــع اظــاص ،ممــا يعــر

ا ســتقرار الس اســي وا قتصــادي للــبلد للخءــر وإ ــعاه

شرع ة الدولة ويساهر يف هز ثقة املوا دني ف ها،
رئ سـ ا يف تدـامي اطنشـءة غـ املشـروعة

ما يعتر الفساد املـالي أيضـا سـببا

عمل ـات غسـ ن اطمـوال أو تهريبهـا إىل

اظـار  ،أو إعءائهـا الشـرع ة القانون ـة إلدخا ـا يف الدظـام املـالي للـبلد مـر خـلل
لتل مظاهر الفسـاد وأدواتـه

الرشـوة ،ا ختلسـات املال ـة ،احملسـو ة ،احملا ـاة،

التهــرح الضــري ي..اخل( ،)1ومــر أجــن التصــدي ــلد الظــاهرة اظء ـ ة عمــن املشــر
اجلزائــري علــى إنشــاء دموعــة مــر اطجهــزة الرقا ــة القبل ـة والبعديــة ،وال ـ تدوعــت
مهامهــا ــني الــدور الوقــائي والقمعــي ،والرقــا ي املــالي وحتــى القضــائي،
املشر اجلزائري أيضا ا

مــا مكــر

ات الس اس ة مـر املشـار ة يف مسـاعي مكافحـة الظـاهرة

وحمالرتها ،ومدـه تهـده هـلد الدراسـة إىل تق ـ ر اطداء املؤسسـي يف دـال مكافحـة
الفساد املـالي يف اجلزائـر و ديـد أهـر املعوقـات والعقبـات الـ تقـ حـائل دو
اسرتات ج ات املكافحة ،وعل ه فن اإلشكال ة ال إرت يدا معاجلتها
البحث ــة ميكــر ل ـ اغتها

ـاد

مر هلد الورقة

التــالي :مــا م ـد فعال ــة أداء اجلهــاز املؤسســي يف دــال

الوقاية مر الفساد املالي ومكافحته يف اجلزائر؟
لتفص ن أ ثر يف هلا املو و ارت يدا تقس ر هلد الورقة البحث ة إىل حمورير وهما:
احملور اطول :اطجهزة الوقائ ة والقمع ة اظالة مبكافحة الفساد املالي .
احملور الثاني :دور اطجهزة الرقا ة املال ة والس اس ة فِي مكافحة الفساد املالي.
احملور اطول :اطجهزة الوقائ ة والقمع ة اظالة مبكافحة الفساد املالي
نظــرا ظءــورة ظــاهرة الفســاد املــالي علــى اســتقرار وتدم ــة ا قتصــاد الــو ي قامــت
اجلزائر خبلق أجهزة مؤسس ة تعمن على الوقاية مر هلد الظاهرة ،ظلـق املدـا املداسـب
لإلللحات حتـى يوا ـب ا قتصـاد الـو ي

ـن التحـو ت وتقلبـات السـوق الدول ـة،

ومسايرة العوملة ا قتصادية وأنظمتها املصرف ة وهو ما سدتداوله ف ما يلي:
أو  -ا

ة الو د ة للوقاية مر الفساد ومكافحته

إنشــاء ا

ــة الو د ــة للوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه مبوجــب املــادة  920مــر

القــانو  09-01املتعلــق الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه( )2تءب قــا طحكــام إتفاق ــة
اطمــر املتحــدة ملكافحــة الفســاد ال ـ تــدص علــى أنــه" تكفــن

ــن دولــة ــره وفقــا
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للمبـادئ اطساسـ ة لدظامهـا القــانوني وجـود ه ــة أو ه ـات حســب ا قتضـاء تتــوىل مدــع
الفساد،
ا

ن دولة ره مبدح ا

ما تقوم

ـة مـا يلـزم مـر ا سـتقلل ة لتمكدهـا مـر

()3

ءل وظائفها"  ،وهي ه ة تتمتع الشخص ة املعدوية وا سـتقلل املـالي وتو ـع
()4

لد رئ س اجلمهورية  ،وتتشكن مر دلس يقظة وتق ـ ر يتشـكن مـر رئـ س ،و01
أعضاء يع دو مبوجب مرسوم رئاسي ملدة  01سـدوات قا لـة للتجديـد مـرة واحـدة( )5مـر
ني اطشخاص الو د ة املستقلة ال متثن اجملتمع املدني ،واملعروفة الدزاهـة والكفـاءة
وتتمثن مهـام دلـس ال قظـة حسـب نـص املـادة  99مـر القـانو رقـر  993-01املـؤر يف
ة يف إ داء الرأي يف رنامج عمـن ا

 22نوفمر  2001احملدد لتشك لة ا

ـة وتقـدير

تقارير وتول ات لله ـة ،و إ ـداء الـرأي حـول التقريـر السـدوي املوجـه لـرئ س اجلمهوريـة
اللي يعدد رئ س ا

ة الو د ة للوقاية مر الفسـاد ومكافحتـه( ،)6وتدقسـر مهـام ا

ـة

إىل قسمني حسب املادة  20مر القـانو رقـر  09-01وهـي (مهـام إستشـارية) مـر خـلل
اقرتاد س اسـة شـاملة للوقايـة مـر الفسـاد لكـن ه ـة سـواء
اإل افة إىل إعداد رامج
الفســـاد(،)7

س س ة ومع
ـــن التـــدا

مـــا تقـــرتد

انـت عموم ـة أو خالـة،

ن املعلومات ال تساهر يف الكش عر

اظالـــة اجلانـــب التشـــريعي ،أمـــا (مهامهـــا

الرقا ــــة) تتمثــــن أساســــا يف دراســــة املعلومــــات الــــواردة إل هــــا اظالــــة التصــــريح
املمتلكــات،

مــا تتلقــى أيضــا التصــريح املمتلكــات اظالــة ــاملوظفني العمــوم ني

فقط وهر أعضاء اجملالس احملل ة فقط دو زوجاتهر صفة دورية(.)8

إ أنه مر ني (ا نتقادات) املوجهة لد ا
 -تعار

تشك لة ا

ة ما يلي:

ة مع نص املادة  90مر املرسوم  993-01اللي نص أ ا

ـة

بب أ يكو أعضائها مر الشخص ات الو د ة إ انه ـالرجو إىل املرسـوم الرئاسـي
املــؤر يف  02نــوفمر 2090
املر زية

ــد أ القائمــة

تــوي علــى مــوظفني ســا قني يف اإلدارة

رئ س الديوا لد وزارة املال ة سا قا اللي

و عه

رئ س لله ة.

 حمدودية ا ستقلل ة املال ة واإلدارية لعدة أسباح ومر أهمها: عــدم ا ســتقلل ة املال ــة ط ااملكل

ــة عر ــة لرقا ــة املراقــب املــالي املعــني مــر الــوزير

املال ة وهلا ما أ دته املادة  29مر املرسوم الرئاسي  ،993-01خالـة ف مـا

يتعلق اإلعانات املال ـة الـ تقـدم لله ـة والـ نصـت عل هـا الفقـرة  9مـر املـادة  22مـر
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ة علـى ـاح اإليـرادات و ـاح الدفقـات

نفس املرسوم ،وال نصت أنه تشتمن م زان ة ا

واإليـرادات غالبــا تكـو مصــدرها اإلعانـات لــللك فــن وجـود املراقــب املـالي معــني مــر
السلءة التدف لية ميارق الرقا ة املال ة عل ها،

لها عوامن جتعـن مـر ا سـتقلل املـالي

لله ـــة حمـــدود نســـب ا ،اإل ـــافة إىل حمدوديـــة ا ســـتقلل اإلداري ،لكـــو رئـ ـ س
اجلمهوريــة هــو مــر يتــوىل تع ـ ني رئ ـ س ،وأعضــاء ا
للسلءة التدف لية مر ح

ــة ممــا يؤ ــد تبع تهــا (املءلقــة)

التع ني مع إمكان ـة التعسـ يف العـزل ط اطسـباح تكـو

مر تقدير السلءة التدف لية وحدها .
مـــا أ القـــرار احملـــدد للتدظـ ـ ر الـــداخلي لله ـــة يكـــو مـــر لـــلح ات الســـلءة
املكلفة الوظ فة العموم ة والوزير املكل
حالــة تبع ــة للســلءة التدف ليــة(،)9
اجلمهوريــة وحــدد ،وهــلا يتعــار
إدارية مستقلة،
أ تدشر

ـة ،ممـا بعـن ا

املال ة ورئـ س ا

ـة يف

مــا أ لــفة اطعضــاء تكــو مــر تقــدير رئ ـ س
تعار ــا لــر ا مــع نــص املــادة  92اعتبارهــا ه ــة

ا يدبغي عدم خضوعها طي سلءة ولـاية،

مـا

ـا مـر اطجـدر

ن تقاريرها عر الفساد يف اجلريدة الرع ة حتى يءلع عل ها الرأي العام .

 -عجز ا

ة على إحالة ملفات الفساد للقضاء ـالرغر مـر متتعهـا هل ـة التقا ـي،

ح ـ ألزمهــا القــانو علــى

ويلــها لــوزير العــدل الــلي

ءــر الدائــب العــام لتحريــك

الدعو العموم ة بقا لدص املادة  22مر القانو . 09-01
 غلبة الدور ا ستشاري لله ة لكو أغلب ة نشا اتها تقتصر علـى إلـدار التقـاريروالتول ات واقرتاد الس اسات الشاملة للوقاية مر هلد الظاهرة (.)10
ثان ا -الديوا املر زي لقمع الفساد ومكافحته
أنش هلا اجلهاز مبوجب اطمر رقر  01-90املؤر يف  21أوت  2090املـتمر للقـانو
 09-01املتعلــق الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه ح ـ عرفــت املــادة  02مــر املرســوم
الرئاسي رقر  921-99هلا اجلهاز نه " :مصلحة مر زية عمل ات ة للشر ة القضائ ة
تكل ـ

البح ـ والتحــري عــر اجلــرائر ومعايدتهــا يف إ ــار مكافحــة الفســاد و ضــع

الديوا للسلءة املباشرة لوزير العدل ".ومده فهو جهاز (قمعـي وردعـي) يف نفـس الوقـت،
ويتشكن حسب نص املادة  01مر املرسوم الرئاسي رقر  921-99مر (:)11

-

باط وأعوا الشر ة القضائ ة التا عني لوزارة العدل .
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باط وأعوا الشر ة القضائ ة التا عني لوزارة الداخل ة واجلماعات احملل ة.

 أعوا عموم ني ذوي فاءة يف دال مكافحة الفساد. مستخدمو الدعر التقي واإلداري .ويعمن هلا اجلهاز اسـتعمال عـدة ـرق،

الرتلـد اإللكرتونـي الـلي نصـت عل ـه

املادة  11مكرر  01واملادة  90مر قانو اإلجراءات اجلزائ ـة

()12

 ،عـر ريـق اعـرتا

ا تصا ت التلفون ة أو عر ريق اطنرتنت أو الريد اإللكرتوني  ....اخل ،وهلا عد أخل
إذ مــر و

ــن اجلمهوريــة (م  11مكــرر  )1يف حالــة مــا إذا

جداية أو جدحة،

ــا الفعــن يصــد أنــه

ما يسـمح القـانو للضـباط تسـج ن اطلـوات مـر حمادثـات شـفوية

يف اطمــا ر العامــة أو اظالــة،
التسرح عد أخل إذ مـر و

مــا ميكــر أيضــا التقــاط الصــور وإجــراء عمل ــة

ـن اجلمهوريـة ،إ أنـه ـالرغر مـر

ـن لـلح ات هـلا

اجلهــاز يبقــى الــديوا حمــدود ا ســتقلل ة املال ــة ،طنــه مو ــو لــد وزيــر املال ــة الــلي
يوافـــق أو يـــرفد امل زان ـــة الـ ـ يعـــدها املـــدير العـــام للـــديوا ،

مـــا أ اإلســـتقلل ة

الوظ ف ة أيضـا حمـدودة نظـرا لتبع ـة اطعـوا لرقا ـة القضـاء املتمثلـة يف وزارة العـدل أو
وزارة الداخل ة ،وهلا ما ميدعه مر الق ام مبهامه كن ح ادية .
احملور الثاني :دور اطجهزة الرقا ة املال ة والس اس ة فِي مكافحة الفساد املالي
تعد الرقا ة املال ة مر أ ح الوسائن فعال ة ملراقبة املال العام داخن مؤسسات الدولة،
ومتا عة الدفقـات واإليـرادات الـ
للقــانو

لـرفها و صـ لها ،والت

ـد مـر مـد مءا قتهـا

مــا مــدح املشــر اجلزائــري ملــة مــر ارآل ــات الرقا ــة للرملــا علــى أعمــال

احلكومة وال سدتءرق ا ف ما يلي:
أو  -الرقا ة املال ة:
تدقســر هــلد الرقا ــة إىل قســمني رقا ــة مال ــة قبل ــة ورقا ــة مال ــة عديــة وســدتداول
لهما ف ما يلي:
 -0الرقا ة املال ة السا قة (القبل ة):
هي رقا ة مال ة سا قة (رقا ة وقائ ة) للت

د مر مءا قة التصره املالي مع القـوانني

واطنظمة املعمول ها وهي تدقسر إىل قسمني وهما:
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أ -رقا ة املراقب املالي على تدف ل الدفقات العموم ة :متارق هلد الرقا ة عر الشرو
يف تدف ل الدفقات العموم ة وهي رقا ة وقائ ة ملدع اطخءاء ،ميارسها املراقب املالي اللي
يؤشــر علــى مشــاريع الدفقــات( ،)13ال ـ

ررهــا ارآمــر الص ـره وتءبــق الرقا ــة علــى

م زان ـــات املؤسســـات واإلدارات واحلســـا ات التجاريـــة وحســـا ات القـــرو  ،وم زان ـــة
الو يــة والبلديــة واملؤسســات العموم ــة ذات الءــا ع اإلداري واملؤسســات العموم ــة ذات
الءا ع الصداعي والتجاري ،ومـر ـني املشـاريع الـ تسـتلزم ت شـ ة املراقـب املـالي قبـن
التوق ع عل ها ما يلي:
 مشاريع قرارات التع ني والرتس ر يف لتل الرتب استثداء الرتق ة يف الدرجة. -مشاريع الصفقات العموم ة وامللحق.

-

ن التزام مدعر سددات لب والفاتورات والكشوه ومشـاريع العقـود عدـدما

يتعد املبلد املستو احملدد مر قبن التدظ ر املتعلق الصفقات العموم ة.
 فحص لفة ارآمر الصره واط د مر توفر اإلعتمادات املال ة. -فحـــص ت شــ ات ا

لجدـــة الصـــفقات ويف حالـــة تـــوفر

ـــات اإلداريـــة أو اللجـــا

العدالر السا قة يؤشـر املراقـب املـالي املوافقـة علـى الوث قـة املثبتـة سـتلم الدفقـة ،أو
يقوم الرفد املؤقت أو الدهائي يف حالة ما إذا
عد تقدير تقرير معلن للوزير املكل

انت ا لتزامات غ مءا قـة للتدظـ ر،

املال ـة أو الـوالي ورئـ س اجمللـس الشـع ي البلـدي

املعي للك(. )14
ح -رقا ة احملاسب العمومي :يعني احملاسـب العمـومي قـرار وزاري لـادر علـى وزيـر
يكل

املال ة وفقا للمادة  33مر القانو رقر  ،29-10ن

ضما حراسة اطمـوال،

والسددات أو الق ر وتداول اطموال واملمتلكات والعائدات ومتا عة احلسا ات واحملافظـة
علــى وثــائق الثبوت ــة للدفقــات واإليــرادات ،وتتمثــن مهامــه يف التــدق ق يف شــرع ة الوثــائق
ال لادق عل ها احملاسب املالي ،ومده فرقا ته موال ة لرقا ة املراقـب املـالي علـى اطمـر
الصره ،ح

يت

د مر توفر اإلعتمـادات املال ـة وشـرع ة عمل ـات تغء ـة الدفقـات،

والتحقــق مـــر لـــفة وإمضــاء ارآمـــر الصـــره أو املفـــو
الت ش ـ ات املدصــوص عل هــا قانونــا ،ويف حالــة الت

ــللك ،والت

ــد مــر

ـــد مـــر

ـــن

ــن ذلــك يقــوم مبباشــرة

إجراءات الدفع(.)15
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أما يف احلالة العكس ة يرفد عمل ة الدفع ويقوم نعلم ارآمر الصره ،مع ذ ـر
اطســباح لتصــح ح اطخءــاء وعدــد اســتحالة تصــح حها ميكــر لآلمــر الصــره اللجــوء
لءلب التسخ وهو عبارة على لب
الـــرفد

تا ي يوجه للمحاسب العمـومي للتدـازل عـر قـرار

ـــت مســـؤول ة ارآمـــر الصـــره ،ومدـــه فالـــدور املدـــوط احملاســـب العمـــومي

جــوهري ،مــر خــلل الكش ـ عــر أي اخــتلق،

مــا يظهــر أيضــا دورد مــر خــلل

التحري والكش عر الصفقات املشبوهة.
 -6الرقا ة املال ة اللحقة( البعدية):
تتر هلد الرقا ة عد تدف ل التصرفات املال ة ولره الدفقـات و صـ ن اإليـرادات
ومر ني اطجهزة املكلفة هلد املهمة ما يلي:
أ -املفتش ة العامة للمال ة:
 ،9120/03/09ل تر

إنشاء هلد ا

ة مبوجب املرسوم رقر  13-20املؤر يف

ديد للح اتها مبوجب املـادة  02مـر املرسـوم رقـر 222-02

املــؤر يف  2002/01/01واملتمثلــة يف الرقا ـــة املال ــة علــى التســ

املــالي واحملاســـ ي

ملصـــاحل الدولـــة واجلماعـــات اإلقل م ـــة ،واملؤسســـات العموم ـــة ذات الءـــا ع الصـــداعي
والتجاري وه ات الضما ا جتماعي وا

ات ذات الءا ع الصداعي( ،)16اإل ـافة إىل

مراقبة اطموال ال جتمعها اجلمع ات يف إ ـار احلمـلت الو د ـة أو التضـامد ة،
تتــوىل أيضــا املفتشـ ة؛ الرقا ــة املال ــة علــى

مـا

ــن اإلعانــات والقــرو  ،إ أ ملحظــات

املفتشـ ة تكــو غـ ملزمــة للــه ات املعد ــة الرقا ــة،

مــا أنهــا يف حالــة تســج لها أي

خء يف عمل ات التفتـ ش؛ يقتصـر دورهـا يف إعـلم السـلءة السـلم ة أو الولـ ة

عـدم

تســلر الوثــائق واملســتددات احملاســب ة واملال ــة واإلداريــة الـ تســمح لــه مبباشــرة عملــها،
لللك فنندا نر أ املرسوم التدف لي رقـر  222-02قـد قلـص مـر مهـام املفتشـ ة العامـة
الرقا ة ،وقزم مـر دورهـا الرقـا ي لعـدم إلزام ـة ملحظاتهـا واقتصـار دورهـا يف إعـلم
السلءة السلم ة التقص دو اختاذ إجراء راد .
ح -دلس احملاسبة:

ت س س دلس احملاسبة مبوجب القانو رقر  01-20املعدل

القانو رقر  02-90املـؤر يف  21أوت  2090ملدـع تبديـد املـال العـام( ،)17وقـد أ ـفى
القانو السا ق الل ر لفة القا ي على أعضاء ا

ة ،ومدـه ألـبح دلـس احملاسـبة
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ه ة تتمتع صلح ات قضائ ة وإدارية ملكافحة الفساد والسهر علـى

ايـة املـال العـام

وتتمثن مهامه ف ما يلي(:)18
د مر سلمة اطرقام والب انات

ح -0 -رقا ة التدق ق :هي رقا ة مال ة حماسب ة؛ للت

الواردة يف امل زان ة واحلسا ات اظتام ة للمؤسسات ،وهـي تدقسـر لرقا ـة علـى الدفقـات
ـات

واإليرادات اظالة مبصاحل الدولة واجلماعات اإلقل م ة واملؤسسـات واملرافـق وا

العموم ة؛ واملرافق اللات الءـا ع الصـداعي أو التجـاري و ـن ه ـة ذات ب عـة عموم ـة
(املــادة  ،)02وتشــمن فحــص الســددات املال ــة والت
واللــوائح
ا

مــا يســهر

ــد مــر مــد مءا قتهــا للقــوانني

ــللك علــى الرقا ــة علــى اســتعمال املــوارد املال ــة ال ـ معتهــا
ـلت التضـامر الـو ي

ات ا جتماع ة مـر الترعـات ،و

ـاطموال الـ جتمعهـا

اجلمع ات الو د ة يف إ ار املساعدة ا جتماع ة لبعد الف ات املعوزة (املادة .)19()92
(الرقا ة املال ـة علـى اطداء) :أجـازت املـادة  01مـر

ح -6 -الرقا ة على نوع ة التس

القانو السا ق ا لل ر جمللس احملاسـبة تق ـ ر نوع ـة تسـ

ا

ـات اظا ـعة لرقا تـه؛

مــر ح ـ الفاعل ــة واطداء ،و تــتر اجمللــس مهامــه تقــارير ســدوية دتــائج رقا تــه علــى
اطجهزة واملؤسسات الداخلة يف إ ار اختصاله ويرسن التقرير لرئ س اجلمهورية.
 إختصالات دلس احملاسبة يف دال مكافحة الفساد: -التفت ش والتحري والتحق ق وا

ل على الوثائق؛ لتق ـ ر سـ املصـاحل وإجـراءات

التحريــات الضــرورية ،وللمجلــس أيضــا ســلءة ا ســتما إىل أي عــو يف اجلماعــات أو
ا

ات اظا عة لرقا ته .
 فحص السجلت والدفاتر واملستددات لكش أي اختلق أو إهمال.. مراجعة مراحن إ رام الصفقات العموم ة و للح ة رفع دعو ت ديب ة -احلق يف

ف ة اخت ار املتعامن املتعاقد .

د املسؤول أو العو إذا در مده أفعال غ أخلق ة

ريك دعو جزائ ة إذا

ا الفعن يشكن جدحة أو جداية.

 إخءار السلءة السلم ة يف حالة معايدة أفعال تضر اظزيدة العامة. -إلدار قرارات قضائ ة؛ إ أنها تقتصر فقط علـى الغرامـات املال ـة الـ

ميكـر

أ تتجاوز أجر الراتب السدوي للمعي .
إ أ رقا ة هلا اجلهاز

قق اطهداه املرجوة مدها لعدة أسباح ومر أهمها:
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 عدم متتع دلس احملاسبة ا ستقلل ة التامة نظرا لتبع ته للسلءة التدف لية . عدم ردع ة قراراته الالعامــة إذا

تتعد إلدار غرامـات مال ـة فقـط وإحالـة امللـ للد ا ـة

ــا الفعــن يشــكن جرميــة؛ أو ا

ــة الت ديب ــة إذا

ــا الفعــن لــه ول ـ

ت دي ي دو الفصن ف ه يزاء راد .
 توق نشر تقـارير اجمللـس يف اجلريـدة الرع ـة ،وهـلا يتدـافى مـع مبـدأ الشـفاف ةو ش الفساد .
 دور خل ة معاجلة ا ستعلم املالي يف دال مكافحة الفساد املاليأنش املشر اجلزائري خل ة معاجلة ا ستعلم املالي مبوجـب املرسـوم التدف ـلي رقـر:
 922-02امل ـؤر يف  2أفريــن ســدة  2002ملواجهــة ظــاهرة الفســاد املــالي ،وعلــى رأســها
جرائر تب د اطمـوال ومتويـن اإلرهـاح ،وتعتـر اظل ـة سـلءة إداريـة تتمتـع ا سـتقلل
املالي والشخص ة املعدوية وتو ع لد الوزير املكل

املال ة؛ وتتكو مر رئ س للخل ة

و 01أعضــاء يع ــدهر رئ ـ س اجلمهوريــة مبوجــب مرســوم رئاســي ملــدة  09ســدوات قا لــة
للتجديد مرة واحدة ،وتتمثن مهام ا

-

ة ف ما يلي:

()20

ل ن وإستغلل املعلومات الواردة إل ها مر السلءات املختصة حول أي شـبهة تتعلـق

موال موجهة لتب د اطموال أو متوين اإلرهاح.
 تسل ر ولن اإلخءار الشبهة ملرسن اإلخءار(.)21 -ترســن ا

ــة

ــن املعلومــات املال ــة للســلءات اطمد ــة والقضــائ ة

لم ـا ارتبءــت

الوقائع يرمية تب د اطموال أو متوين اإلرهاح .
 -إمكان ة اعرتا

ا

ة علـى أي عمل ـة دك ـة طي شـخص ب عـي أو معدـوي تقـع

عل ه شبهة تب د اطموال أو متوين اإلرهاح وملدة أقصاها  22ساعة.
 -تعتــر ا

ــة مبثا ــة ارآمــر احلراســة القضــائ ة املؤقتــة علــى اطمــوال واحلســا ات

والسددات مو ـو اإلخءـار،

مـا تتـا ع املصـلحة القانون ـة للخل ـة امللفـات املرسـلة إىل

القضاء التدس ق مع الد ا ة العامة.
 إجراء اظرة والتدق ق يف املعلومات وحر ة اطموال .د -رقا ة حمافا احلسا ات :أنش املشر اجلزائري آل ة رقا ة مال ة ختـتص الرقا ـة
وامل صـــادقة علـــى لـــحة حســـا ات الشـــر ات التجاريـــة ومءا قتهـــا ممثلـــة يف حمـــافا
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احلسا ات؛ مبوجب نص املادة  22مر القانو رقر  10- 01املتعلق مبهر اظب احملاسب
وحمـافا احلسـا ات واحملاسـب ،وهـو شـخص ميـارق صـفة مسـتقلة و ـت مسـؤول ته
فحـص ومراقبـة ومراجعــة حسـا ات الشــر ات والقـوائر املال ـة الســدوية ،ويصـادق علــى
شــرع تها ومءا قتهــا مــع التشــريع ومــر مهامـه التــدق ق يف املعلومــات املقدمــة مــر رئـ س
دلس الدائرة أو دلس املديرير ،اإل افة إىل ا ل و

ـن اجلمهوريـة علـى اطفعـال
مــا يقــوم فحــص لــحة

ال ـ تشــكن جــدح وال ـ إ تشــفها أثدــاء الق ــام مبهامــه،

احلسا ات السدوية ومءا قتها مع املعلومات احملددة يف تقرير التس ،

مـا يبـدي رأيـه

أيضــا يف شــكن تقريــر حــول إجــراءات الرقا ــة الداخل ــة املصــادق عل هــا مــر دلــس
اإلدارة ،ويرتتب على رقا ة حمافا احلسا ات إلدار ما يلي(:)22
فا أو ما يسمى التقرير الدظ

 -تقرير غ

عدم متك ده مر ا

 -تقرير تحفا؛

لعدم وجود أي لالفة قانون ة .

ـل علـى السـجلت والـدفاتر احلسـا ة أو

عـــدم مءا قـــة عـــد الب انـــات الـــواردة يف تقريـــر دلـــس اإلدارة ملـــا هـــو وارد يف دفـــاتر
الشــر ة ،ويف هــلد احلالــة فهــو ملــزم تو ـ ح أســباح الــتحفا لتــتمكر اإلدارة مــر
معرفة سبب الرفد .
 -التقرير الرأي السل ي يف حالة ما إذا

انت القوائر املال ة مضـللة والتحريـ ف هـا

ا جوهريا.
 ا متدا عر إ داء الرأي يف حالـة أ عمل ـة املراجعـةاف ة أو

فر

تدتهـي أو

تكـو درجـة

عد الق ود مر اإلدارة عل ه.

ثان ا -دور الرقا ة الرملان ة يف مكافحة الفساد املالي
غ ة اشراع الشعب اجلزائري عر ريق ممثل ه يف غرف الرملا يف إدارة املال العام
والرقا ة على إنفاقه ،و ع املشر اجلزائري عدة آل ات س اس ة ملكافحة الفساد ،ويف
هــلا اإل ــار يقــوم أعضــاء الرملــا ســر القــوانني بقــا لــدص املــادة  990مــر الدســتور
اجلزائري لسدة  2091ح

يشر الرملا يف  21دال مر دها القواعد العامة لقانو

العقو ــات( )23واإلجــراءات اجلزائ ــة ،و س ـ ما

ديــد اجلدايــات واجلــدح ،والعقو ــات

املختلفة وعلى رأسها اجلرائر املتعلقة الفساد ،ويف هلا اإل ار

إلدار قـانو الوقايـة

مــر تب ـ د اطمــوال ومتويــن اإلرهــاح رقــر  09-01املــؤر يف  ،2001-02-01وقــانو
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الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه رقــر  09-01املعــدل واملــتمر وغ هــا مــر القــوانني ذات
الصلة ،و اإل افة إىل الوظ فة التشريع ة للرملا يقوم هـلا اطخـ أيضـا مبمارسـة عـدة
مهام رقا ة على انفاق املال واملتمثلة يف:
 -0اإلستجواح:
نصــت املــادة  919مــر دســتور  2091علــى أنــه" :ميكــر طعضــاء الرملــا اســتجواح
احلكومــة يف إحــد قضــايا الســاعة ويكــو اجلــواح خــلل أجــن أقصــاد ثلثــو يــوم،
ميكر للجا الرملا أ تستمع إىل أعضاء احلكومة" ،ومده يعد ا ستجواح الرملـاني
أحد ارآل ات املهمة للرقا ة على عمن احلكومة ،ويعره على أنـه ذلـك اإلجـراء الرقـا ي
الــلي يقــوم مــر خللــه الدائــب يف اجمللــس الشــع ي الــو ي أو العضــو يف دلــس اطمــة،
توج ه سؤال لعضو مر أعضاء احلكومة ،حول قضـ ة تهـر القءـا الـلي يتـوىل الـوزير
املســؤول تســ د( ،)24ومدــه فا ســتجواح يعتـــر مــر أهــر الوســائن الدســتورية املخولـــة
لألحــزاح داخــن الرملــا مــر أجــن مراقبــة وتتبــع الدشــاط احلكــومي والتحقــق مــر مــد
تدف ل احلكومة لرنادها املصادق عل ه مر ره نواح الشعب( ،)25ولإلستجواح عدة
أنــوا وهــي اطسـ لة الشــفوية والكتا ــة ح ـ تــدص املــادة  912مــر الدســتور" :ميكــر
طعضــاء الرملــا أ يوجهــوا أي ســؤال شــفوي أو
ويكو اجلواح عر السـؤال الكتـا ي

تــا ي إىل أي عضــو يف احلكومــة،

تا ـا خـلل أجـن أقصـاد ثلثـو يومـا الدسـبة

لألس ـ لة الشــفوية بــب إ يتعــد أجــن اجلــواح ثلثــني يومــا ،ويعقــد

ــن مــر اجمللــس

الشع ي الو ي ودلس اطمة التداول جلسة أسبوع ة ختصص طجو ـة احلكومـة علـى
اطس لة الشفوية للدواح وأعضاء دلس اطمة ،وإذا رأت أي مر الغرفتني أ جواح عضو
احلكومــة ،شــفويا

ــا أو

تا ــا ،يــرر إجــراء مداقشــة ،جتــري املداقشــة حســـب

الشــروط الـ يــدص عل هــا الدظــام الــداخلي للمجلــس الـشـعـــ ي الــو ي ودلــس اطمــة،
وتدشر اطس لة واطجو ة بقا للشروط ال

ضع ا نشر حما ر مداقشات الرملا ".

ما تعد اطس لة الشفوية والكتا ة مر ـني أ ثـر الوسـائن شـ وعا الـ يسـتعملها
الرملا يف رقا ته على عمن احلكومة ،وهو ما يساهر ل شك يف إقامة علقـة وظ ف ـة
قويـــة ـــني ا
املخـتص

ـــتني التشـــريع ة والتدف ليـــة مـــر خـــلل ر ـــط الدائـــب عضـــو احلكومـــة

()26

 ،وتدقسـر اطسـ لة الشـفوية إىل نـوعني :أسـ لة شـفوية ـدو مداقشـة تقتصــر
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علــى احلــوار ــني عضــو احلــزح الســائن و ــني عضــو احلكومــة اجمل ــب ،وأسـ لة شــفوية
مبداقشـــة لتشـــمن تـــدخن أعضـــاء آخـــرير ،فتزيـــد ـــللك قـــوة تــ ث هـــلد اطســ لة علــى
احلكوم ـة ( ،)27طنــه غالبــا مــايكو مرافقــا تغء ــة إعلم ــة
أ ثر الوسائن ت ث ا( ،)28ويف هلا اإل ار

ــب ة ممــا بعلــه مــر

توج ـه خـلل الفـرتة املمتـدة مـر 2002إىل

غاية سدة  2092حوالي  121سـؤال شـفهي وغالبـا مـا تكـو اإلجا ـة غـ مقدعـة دمـا
قــي حــوالي  290ســؤال

يــرمج نهائ ــا ،ومدــه فهــلد ارآل ــة

قــق ارآثــار ا با ــة

املءلو ة ،ومر جهة أخر غالبا ما تكو مبادرات الدواح عـر فـتح نقاشـات عامـة حـول
قضايا الفسـاد

سـونءراع ،وقءـا الءاقـة تقا ـن ـالرفد مـر ـره رئـ س اجمللـس

الشع ي الو ي الرغر مر توق ع التشـك لت الس اسـ ة الـ

لغـت  11إمضـاء ملمـثلني

عر  29تشك لة مر ألن .22
 -6جلا التحق ق:
مدح الدستور اجلزائـري لكـل غـرف الرملـا احلـق يف إنشـاء جلـا رملان ـة مؤقتـة
تعمن على تقصـي احلقـائق حـول مو ـو معـني ،تءب قـا لـدص املـادة  920مـر الدسـتور
ال نصت على أنه " :ميكر
أي وقت جلا

ن غرفة مر الرملا يف إ ـار اختصالـاتها أ تدشـئ يف

ق ق يف قضايا ذات مصلحة عامة ".إ أ هلد اللجا

إلدار قرارات يف املو و ويشمن التحق ق الرملـاني

متلك للح ة

ـن القضـايا الـ متـس املصـلحة

العامـة ح ـ تقـوم اللجدـة نعـداد تقريـر ـالتحق ق يتضـمر الدتـائج والتولـ ات ويقـدم
التقرير للرملا (. )29
 -2الرقا ة املال ة:
مدحت للح ات حق الرقا ة املال ة مبوجب نـص املـادة  921مـر الدسـتور الـلي جـاء
ف ها " :تقدم احلكومة لكن غرفة مر الرملـا عر ـا عـر اسـتعمال اإلعتمـادات املال ـة
أقرتها لكن سـدة مال ـة ختتَـتر السـدة املال ـة ف مـا

ـص الرملـا  ،التصـويت علـى

ال

قانو يتضمر تسوية م زان ة السدة املال ة املعد ة مر قِبَن

ن غرفـة مـر الرملـا " ،ومدـه

تعد وظ فة الرقا ة املال ـة الـ ميارسـها الرملـا علـى الدشـاط املـالي للحكومـة مـر ـني
أهر الصلح ات الدستورية ال تتمتـع هـا السـلءة التشـريع ة؛ ـدءا مـر عـر

مشـرو
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قانو امل زان ة ملداقشته أمام الرملا وانتهاء قانو تسـوية امل زان ـة وفـق إجـراءات وق ـود
حمددة يف القانو .

ن الصلح ات الرقا ة املمدوحة للرملا على أعمال احلكومة،

إ أنه الرغر مر
إ أ هلا اطخ
ا

قق الدتائج املرجـوة مدـه يف ظـن حمالـرة اجلهـاز التدف ـلي ـلد

ة؛ خالة يف اجملـال التشـريعي؛ ح ـ

سو  0.02املائة ،وهي نسبة

تتعـد نسـبة مسـاهمته يف مشـاريع القـانو

لة جدا مقارنة مع العدد الضخر لألحـزاح داخـن قبـة

الرملا  ،اإل افة إىل حمالرة هلا اطخ

سلءة دلـس اطمـة الـ يعـني ثلثهـا رئـ س

اجلمهورية ،اإل افة إىل ول مدة الرد على اطس لة املوجهة طعضـاء احلكومـة نجـة
مع املعلومات ،وغ اح أعضاء احلكومة خلل اجللسات املخصصـة لإلجا ـة أو تقـدير
جــواح غ ـ مقدــع عــر الســؤال ،أو ا متدــا عــر اإلجا ــة ،ممــا يضــع مــر هــلد ارآل ــة
الرقا ة ،اإل افة إىل نقص الكفاءات املتخصصة للكش عر الفسـاد ،وهـلا راجـع
لضــع املســتو العلمــي ملختلـ الكتــن احلز ــة ،اإل ــافة إىل قلــة جلــا التحق ــق
الرملاني يف الدظام الدستوري اجلزائري ،ح ـ

تتجـاوز عـددها عشـرو جلدـة خـلل

عسـني سـدة مـر املمارسـة الرملان ـة ،فضـل عـر تـدخن السـلءة التدف ليـة يف تر
جلا التحق ق حال دو

بـة

ق ق هدفها الرقا ي .

خامتــة:
يتضح لدا يف ختام هلد الدراسة أ املشر اجلزائري قد أعءى أهم ة

ب ة ملو ـو

الوقاية مر الفساد املالي ومكافحته ،مر خلل انشـائه عـدة أجهـزة تسـهر علـى الوقايـة
وقمع هلد اجلرمية مـر خـلل فـر

ملـة مـر ارآل ـات الرقا ـة القبل ـة والبعديـة لوقـ

هــدر للمــال العــام؛ الــلي يعــد الســبب الرئ ســي يف إعاقــة التدم ــة ا قتصــادية وإ ــعاه
القدرة املال ة للدولة.
إ أ هـــلد اطجهـــزة و ـــالرغر مـــر إحا اتهـــا كـــن الضـــمانات القانون ـــة لتمـــارق
نشا اتها الرقا ة كن ح اديـة إ أ أدائهـا يبقـى

ـع فا لعـدة أسـباح ،ويف مقـدمتها

تبع تها الشـبه مءلقـة للسـلءة التدف ليـة؛ خالـة ف مـا يتعلـق تعـ ني اطعضـاء واإلشـراه
علـ هر وتــوج ههر ،اإل ــافة إىل قلــة اإلمكان ــات املاديــة والبشــرية املؤهلــة والـ تعتــر
عائقا حق قا أمام أداء املهام الرقا ـة دزاهـة وشـفاف ة،

مـا أ اطداء الرقـا ي للرملـا

220

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

اإلطار املؤسسي للوقاية من الفساد املايل ومكافحته يف اجلزائر __________________________________ بوكورو منال

يتسر الضع وعدم الفاعل ـة لعـدة عوامـن ومـر أهمهـا حمالـرته سـلءة دلـس اطمـة
الـ يعــني ثلـ أعضــاءها رئـ س اجلمهوريــة ،ممــا يضــع مــر تدخلتــه يف هــلا اجملــال
ــع الكفـاءات يف التمث ــن احلز ــي للرملـا ســاهر يف إ ـعاه هــلا اجلهــاز

مـا أ
الرقــا ي،

ــن هــلد العوامــن دتمعــة ســاهمت يف

ــع أداء املؤسســات الرقا ــة يف

دال مكافحة الفساد يف اجلزائر.
ويف ختام هلد الدراسة توللدا إىل ملة مر التول ات نوردها ف ما ي تي:
 العمن على التجس د الفعلي للستقلل ة التامة طجهزة الوقاية والرقا ة املال ةالقبل ة والبعدية يف دال مكافحة الفساد املالي يف اجلزائر؛ مر خلل تغ

أسلوح

اخت ار أعضاء هلد اطجهزة و ويلها مر ريقة التع ني مر ره أعلى هرم السلءة
التدف لية واملتمثن يف رئ س اجلمهورية إىل ريقة ا نتخاح مر ره أعضاء الرملا
اعتبارد جهاز مدتخب ممثن لإلرادة الشعب ة.
 نشر التقارير الدورية طجهزة الرقا ة املال ة يف اجلزائر حول موا ـ ع الفسـاد املـالييف اجلريدة الرع ة لتدوير الرأي العام لتعزيز الشفاف ة واملصداق ة.
 اعتماد مبدأ العلن ة ف ما يتعلـق دشـر تقـارير جلـا التحق ـق الرملان ـة يف اجلريـدةالرع ـة ملعرفـة مصـ ها ،مـع مراعـاة مقتضـ ات السـرية يف نشـر املعلومـات مراعـاة
للحقوق واحلريات اظالة أو املصلحة العامة.

 تــوف اإلمكان ــات املاديــة والبشــرية املؤهلــة لكــن أجهــزة الرقا ــة لكــي متــارقاختصالاتها كن مهد ة واحرتاف ة.
 العمن علـى تفع ـن الـدور الردعـي لألجهـزة الرقا ـة ذات الءـا ع اإلداري والقضـائيمجلــس احملاســبة ،عــر ريــق تفع ــن أ ثــر إلجــراءات امللحقــة والــرد للفصــن يف
الدعاوي الت ديب ة قرارات حازمة تصن للفصن مر الوظ فة.
 إشــراع وســائن اإلعــلم يف دــال مكافحــة الفســاد مــر خــلل نشــر ثقافــة الــوعيخبءورة الفساد املالي على التدم ة ا قتصادية وا ستقرار ا جتماعي يف البلد .
 -مــدح

ــن الضــمانات القانون ــة للصــحف ني الداشــءني يف دــال مكافحــة الفســاد

وتتبع امللفات و

ايتهر مر أي ا تزاز أو تض ق على احلريات .

 تقوية الق ر الديد ة مر خلل التدش ة ا جتماع ة يف إ ار اطسرة واملدرسة.220
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 رفــع أجـــور العمـــال واملــوظفني يف لتلــ قءاعـــات الدولــة وخالـــة قءـــا املال ـــةواملؤسسات والشر ات حلمايتهر مر أي إغراء مالي.
دي نظام القضاء و ما استقلل ته التامة وح ادد املءلق.

 تءــوير آل ــة املســائلة والرقا ــة الرملان ــة طعضــاء احلكومــة تفع ــن آل ــة اإلجا ــةا لزام ة على

ن تساؤل شفوي أو استجواح

تا ي.

ا ـوامـــش واملراجـــع:
( -)1زياد عر ة ،الفساد ،دلة دراسات إسرتات ج ة ،العدد ، 16جامعة دمشق ،2001 ،ص. 02
( -)2جتـدر اإلشـارة أ ا
ملراقبــة الرشــوة الــلي

ـة الو د ـة للوقايـة مـر الفسـاد ومكافحتـه تعتـر

خل فـة للمرلـد الــو ي

حلــه ســدة  2000نظــرا لفشــله يف دــال مكافحــة الفســاد يف اجلزائــر ،وقــد

خصص ا املشر اجلزائري الباح الثال مر القانو  09-01املؤر يف 20ف فري  2001املتعلق الوقاية
مر الفساد ومكافحته واملعدل واملتمر مبوجب اطمر املؤر يف  21أوت  ،2090اجلريدة الرع ة العـدد
 10لسدة  2090واملعدل واملتمر مبوجب القانو رقر  91-99املؤر يف  02أوت  ،2099اجلريدة الرع ة
العدد  99لسدة .2099
( -)3املرسوم الرئاسي رقر  922 -09املؤر يف  91أفرين  2009املتضمر التصـديق ـتحفا علـى اتفاق ـة
اطمر املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة يف  39أ تو ر  ،2003ر  21لسدة .2009
( -)4املادة  92مر القانو  .09-01املتعلق الوقاية مر الفساد ومكافحته.
( -)5املـــادة  02مـــر املرســـوم الرئاســـي رقـــر  19 -92املـــتمر للمرســـوم الرئاســـي رقـــر  993-01احملـــدد
لتشك لة ا

ة الو د ة للوقاية مر الفساد ومكافحته وتدظ مها و

ف ة تس ها.

( -)6اجلريدة الرع ة العدد  29لسدة ..2001
( -)7ناج ة ش خ ،املر ز القانوني لله ة الو د ة للوقاية مر الفسـاد ومكافحتـه ،امللتقـى الـو ي حـول سـلءات
الضبط املستقلة يف اجملال اإلقتصادي واملالي،

ل ة احلقـوق والعلـوم الس اسـ ة ،جامعـة يايـة اجلزائـر ،يـومي

 23و 29ماي ، 2007ص. 96 .

( -)8رمـزي حوحـو ،لبدـى دنـش" ،ا

ـة الو د ـة للوقايـة مـر الفسـاد ومكافحتـه  ".اجلزائـر ،دلـة

اإلجتهاد القضائي جامعة سكرة ،العدد  01لسدة  ،2001ص .23
(-)9

اق عمر ،جرائر الفساد املالي وال ـات مكافحتـه يف التشـريع اجلزائـري ،أ روحـة د تـوراد،

ل ة احلقوق والعلوم الس اس ة ،جامعة أ ي كر لقايد ،تلمسا  ،2092 ،ص .292
( -)10املرجع نفسه ،ص .299
( -)11املرسوم الرئاسي رقـر  921-99املـؤر يف  02ديسـمر  2099احملـدد لتشـك لة الـديوا املر ـزي
لقمع الفساد وتدظ مه و

ف ات س د ،ر  12 ،لسدة .2099
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( -)12القانو رقر  22 -01املؤر يف  2001/92/90املعدل واملتمر لقانو اإلجـراءات اجلزائ ـة ،ر
 29لسدة 2001

( -)13املرسوم التدف ـلي رقـر  329-99املـؤر يف  2099/99/ 29املتعلـق مبصـاحل املراقبـة املال ـة ،ر
 ،29 ،لسدة .2099
(-)14

اق عمر ،املرجع السا ق ،ص .223

( -)15القانو رقر  29-10املوافق  91أوت  9110املتعلق احملاسبة العموم ة.
( -)16املرسوم التدف لي رقـر  222 -02املـؤر يف  01ديسـمر  2002احملـدد لصـلح ات املفتشـ ة العامـة
للمال ة ،ر  ،10لسدة 2002

( -)17حممد مزاولـي" ،مكافحـة الفسـاد يف القـانو اجلزائـري وأسـال ب معاجلتـه  " .امللتقـى الـو ي
اطول حول ارآل ات القانون ة ملكافحة الفساد ،جامعة ورقلة،

ل ة احلقـوق والعلـوم اإلقتصـادية قسـر

احلقوق  30ديسمر  2008ص . 225
( -)18اطمر رقر  02-90املؤر يف  21أوت  2090املتمر للقانو  20 -11املتعلق مبجلس احملاسبة ر ،
 11لسدة .2090
( -)19سه لة وز رة ،دور دلس احملاسبة يف مكافحة الفساد ،امللتقى الو ي الثاني حول آل ات
املال ومكافحة الفساد،

اية

ل ة احلقوق ،جامعة املدية ،اجلزائر 06 -01 ،ماي ،2001ص. 193

( -)20وملزيد مر املعلومات ميكر ا

ل على موقع خل ة معاجلة ا ستعلم املالي على الرا ط اطتي:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz/arapropos.html

تاريخ الزيارة  .2092/90/21الساعة 93 :91

( -)21اظا عو لواجب التصريح الشبهة هر:
 البدـوع واملؤسســات املال ــة واظـدمات املال ــة لريــد اجلزائــر ،واملؤسسـات املال ــة اطخــر ذات الصــلةوشر ات الت مني ،مكاتب لره العملت اطجد ي ،,شر ات الت مني ،مكاتب الصره الرهانـات
واطلعاح والكازيدوهات
-

ن شخص ب عي أو معدوي يقوم أو يقدم املشـورة يف إ ـار مهدتـه عمل ـات تشـمن إيـدا أو تبـادل أو

اسـتثمار أو

ويــن أو أيـة حر ــة لألمـوال ،سـ ما املهـر احلــرة خالـة مدهــا احملامني،املوثقني،مــدراء

املزادات،مــدققي احلســا ات ,السماســرة ،مصــرحي اجلمــارع،و لء الصره،الوســءاء يف عمل ــات
البورلة،و لء العقارات،شر ات العملة ،جتار اطحجار واملعـاد الدف سـة،التح واطعمـال الفد ـة
(القــانو رقــر  09-01املــؤر يف  01فرايــر  2001املتعلــق الوقايــة مــر تب ـ د اطمــوال ومتويــن اإلرهــاح
ومكافحتهما املادة )91
( -)22عبد العالي حممدي ،دور حمافا احلسـا ات يف تفع ـن آل ـات حو مـة البدـوع للحـد مـر الفسـاد
املالي واإلداري ،امللتقى الو ي حول حو مة الشر ات

آل ة للحد مر الفساد املالي واإلداري يومي
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 6و 2ماي، 2012

ل ة العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسـ  ،جامعـة سـكرة ،اجلزائـر ،ص

.185

( -)23القانو رقر  09 -91املؤر يف  01مارق 2091املتضمر التعدين الدستوري ،اجلريدة الرع ة رقر
 99املؤرخة يف  2مارق .2091
( -)24لاحل لحا  ،املؤسسات الس اس ة والقانو الدستوري يف اجلزائر مر ا ستقلل إىل ال ـوم ديـوا
املءبوعات اجلامع ة ،اجلزائر ،2090 ،ص 210.

( -)25را ح سعاد ،املر ز القانوني لرئ س احلكومة ،مل رة لد ن شـهادة املاجسـت يف القـانو العـام
ل ة احلقوق جامعة تلمسا  ،السدة اجلامع ة  ،2002 -2002ص 990

( -)26عبــد اهلل وقفــة ،أســال ب ممارســة الســلءة يف الدظــام الس اســي اجلزائــري (دراســة مقارنــة) ،دار
هومة للءباعة والدشر والتوزيع ،اجلزائر 2002 ،ص .109
()27

 -لاحل لحا  ،املرجع السا ق ،ص .210

( -)28مولــود ديــدا  ،مباحـ يف القــانو الدســتوري والــدظر الس اسـ ة ،دار الدجــاد للكتــاح ،اجلزائــر
 ،2001ص .921
( -)29حممد هشام البدري ،جلا التحق ق الرملاني ،دار الفكر العر ي ،9113 ،ص. 106
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