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ملخــص:
هــةف الةراســة إىل التعــرحن عل ـ هينــاط
آليـــاط مكافحـــة الفســـاد الواايـــة منـــه
اجلزائر تفعي ل خنراف

املساعي الة لية

ملواجاته ،يث تعت اجلزائر من الة ل الـق
تصـنف

تاريخ القبول8181/14/14 :

مـؤصرط الـة ل الـق تعـرحن ا تزــارا

ب ا للفسـاد ،سـ التقـارير الة ليـة ممـا
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
the back of the countries that know
the spread of corruption, according
to international reports, which
requires the identification of existing
bodies, which is supposed to play a
crucial role and important in the
fight against corruption and the
preservation of public money in

يفـــ ـ ض أ تلعـــ ـ د را امســـــا هامـــــا
حماربــة الفســاد اافــا علـ املــال العــام
اجلزائــــر ،مــــن صــ ـ ل النصــــوص القا و يــــة
التزــــريعاط املو ــــوعة للراابــــة ،تو ــــل
الةراسة إىل يلة من النتـائا أهماـا أ ـه رغـم
لاــــوداط اجلزائــــر

إعــــةاد إســ ـ اتيكية

جةيةط ملكافحة الفساد فق منظومة اا و ية
مؤسسية متكاملة

ـاملة أهلتاـا للم ابقـة

مر املقاييس الة لية اإلاليمية حملاربة الفساد
لكناا تنال ت تؤهلاا للحـة مـن اسـتمرار
ا تزار ه الظاهرط السلبية

الوطن.

الكلمـــاط املفتا يـــة :الفســـاد؛ القـــوا ني؛
اهليناط؛ اتلياط؛ اجلزائر.
Abstract:
The study aimed to identify the
bodies and mechanisms to combat
corruption and prevention in
Algeria in order to activate the
engagement in international efforts
to confront it,Where Algeria is one
of the countries that are ranked in
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regional standards to combat
corruption, but it still did not qualify
it to limit the continued spread of
this negative phenomenon in the
country.
;Keywords: Corruption; Laws
Bodies; Mechanisms; Algeria.

Algeria, through the legal texts and
legislation for control,The study
concluded that, despite Algeria's
efforts in preparing a new strategy
to combat corruption according to a
comprehensive
legal
and
institutional system, it was able to
comply with international and

مقةمــة:
أ بح اضية الفساد أ ة أبرن القضايا الق ضـي باهتمـام الـة ل أصـ ط يـزا
برالاا ،صا ة بعة ا تزار فكرط ااكم الرا ة
ااكوماط ،فظارط عةط جاود من أجل الواوحن

ص ابـاط املؤسسـاط الة ليـة
جه الفساد عل املستوى الة لي

اإلاليمي الوطر .اجلزائر من الة ل الق تعا ي من استفحال الظاهرط بزكل ص
ت يتما
عل

مر جاودها املب لة

إطار مكافحة الفسـاد الواايـة منـه ،يـث

ـادا

ل من اتفااية األمم املتحةط ملكافحة إفساد عل اتفااية ات ـاد اإلفريقـي ملنـر

الفساد مكافحتـه،

مؤ ـراط قيقيـة تـو ي بـأ اجلزائـر هلـا يـة الواـوحن

الظــاهرط الســلبية ،يــنعكس ه ـ ا مــن ص ـ ل اإلطــار التزــريعي

جـه

ـ لم املؤسســاتي

ا اص بالوااية من الفساد مكافحته تنفي ا لإلسـ اتيكية الوطنيـة للحـة مـن الفسـاد
للوااية منه.
 إ كالية الةراسة :إ كالية ه الةراسة ت ن من ص ل طـرح التسـاهل الرئيسـيالتالي :ما هي أبرن اهليناط اتلياط ال ق صصصتاا اجلزائر ملكافحة الفساد الوااية
منه تفعي ل خنراف

املساعي الة لية ملواجاة الظاهرط؟

 أهمية الةراسة :تنبثق أهمية الةراسة من أهمية مو وعاا هو الفساد بصفة عامـةاجلزائر

ة لة امية بصفة صا ة ،نادط أهميته بعـة مصـاداة الة لـة اجلزائريـة

عل ـ اتتفاايــاط الة ليــة ــني أ ــبز لزامــا علياــا أ تزــر

التنفي ـ الــوااعي ملــا

اتتفاه عليه سواء تعلق األمر بالقوا ني اجبة التعةيل أ تزكيلة اهليناط املخولة كامـة
مكافحة الفساد للواوحن

جه املتسببني

تفش الظاهرط ااة مناا.

 -أهةاحن الةراسة :تتمثل بعض أهةاحن الةراسة

ما يلي:
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 -تســلي الضــوء عل ـ لاــوداط اجلزائــر

ات ضــمام للمســاعي الة ليــة ملكافحــة

الفساد.
 -التعرحن عل تزريعاط اجلزائر

مكافحة الفساد الوااية منه من ص ل التـةاب

القا و ية املو وعة.
 تســلي الضــوء عل ـ أجاــزطاضايا الفساد

زــف اضــايا الفســاد ،عل ـ أجاــزط التحقيقــاتفي

اجلزائر.

 -حما ر الةراسة:

تقسيم ه الةراسة إىل احملورين التاليني:

احملور األ ل :ل اوداط اجلزائـر

امل ابقـة مـر املقـاييس الة ليـة اإلاليميـة حملاربـة

الفساد.
احملور الثا ي :األجازط اهليناط املخولة بقضايا الفساد
احملور األ ل :لاوداط اجلزائر

اجلزائر.

امل ابقة مر املقاييس الة لية اإلاليميـة حملاربـة

الفساد
أ ت -ا ضمام اجلزائر للمساعي الة لية للوااية من الفساد
يعت ـ مو ــو الفســاد مــن أ ــةث املو ــوعاط اايويــة املامــة عل ـ أجنــةط ا تمــر
الــة لي عمومــا ،اجلزائــر بقيــة الــة ل املغاربيــة صصو ــا ،ممــا جعلــه جــةير بعنايــة
املزرعني اماية املصلحة العامة املال العام .فا تزار الظاهرط السـلبية هـ
ا تمر املة ي إىل اصور لاوداط الة ل

بـه أعضـاء

حماربتاـا فرديـا ،أ ـه ت منـاص مـن رسـم

سياساط اس اتيكياط د لية إاليمية يزار فياا اجلميـر ملكافحتاـا .هـو مـا
فعـ

قـق

ــار أ تــوبر مــن العــام  ،0662بعــة التوايــر علـ الصــم الــة لي للواايــة مــن

الفساد مكافحته ،املعر حن باتفااية األمم املتحةط ملكافحـة الفسـاد ،الـق اعتـ ط
قق "

م د لي عاملي

امل ملكافحة اهرط الفساد" بالنظر لزمولية

اه ت بيقاا

ترســيخاا للقــيم اتجتماعيــة السياســية الثقافيــة املعــزنط للزــفافية النزاهــة املســاءلة
اهتماماــا كحــور الواايــة .مــا يســكله التــاريخ هــو أ اجلزائــر ت تبــق كعــزل عــن هـ
الةيناميكية الة لية ،فكا
املعاهةط ،اع علياا
،02/62

من األ ائـل

 79أبريل ،0662

الـة ل العربيـة املنظمـة طوعيـا إىل سـالف
ادا علياا كوج املرسـوم الرئاسـي

مــا أ الكــل ــاة قضــورها ال فــ عل ـ الصــعية اإلفريقــي
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إســ اتيكية ااريــة ملواجاــة الفســاد.
ملكافحة الفساد املوار علياـا
الرئاســـي . 721/60

مـــا

ا ــ مــن مانةســي اتفاايــة ات ــاد اإلفريقــي

 77جويليـة ،0662

ـادا علياـا كوجـ املرسـوم

ا ـ ـ مـــن األعضـــاء الفـــاعلني لبلـــورط اتتفاايـــة العربيـــة

ملكافحة الفساد املوار علياا

 07ديسم  ،0676الـق بـادرط إىل املصـاداة علياـا

كوجـ املرســوم الرئاســي  .029/72علـ أ هـ ا اتخنــراف
يكن ليفية

هـ ا املســار الــة لي ت

يء ،اإلطـار الـوطر ملكافحـة الفسـاد متخلـف عـن ر ـ التكيـف

معــه ،هــو مــا دفــر بالســل اط العموميــة إىل ت ويــر ال ســا ة القا و يــة املؤسســاتية مــر
األبعاد الة لية مل

قة ه اجلرمية الواايـة مناـا( .)1فاتتفاايـاط الث دـة الـق أ ظمـ

إلياــا اجلزائــر ســواء ا ا ــة بــاألمم املتحــةط أ اتفاايــة ات ــاد اإلفريقــي أ اتتفاايــة
لــاا ســاعةط

العربيــة

ــر التــةاب ال نمــة حملاربــة الظــاهرط مــن ابــل املزــر
الق ـا العـام ا ـاص ،يـث

اجلزائر

لق بينة من النزاهـة

آلياط التعا

الة لي للوااية من يير

ثـف سـر األطـر

ور الفساد.

دا يا -التةاب الع جية التزريعاط القائمة ملكافحة الفساد

اجلزائر

بالنســبة لإلطــار التزــريعي التنظيمــي للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه
اام ـ اجلزائــر بإ ــةار زمــة مــن القــوا ني متثل ـ

اجلزائــر،

اــا و راــم 60/67الصــادر

 ،0660/62/60املتعلـــق بالواايـــة مـــن الفســـاد مكافحتـــه

اجلزائـــر ،املرســـوم

 272/60احملــــةد للنمــــوذ ا ــــاص بالتصــــريز باملمتلكــــاط ،املرســــوم ،275/60
املتضــمن

يفيــاط التصــريز باملمتلكــاط ا ا ــة بــاألعوا العمــوميني ،باإل ــافة إىل

اا و رام 67/65املتعلق بالوااية مـن تبيـيض األمـوال اإلرهـاب ،املعـةل املـتمم بـاألمر
 60-70الصــادر ســنة  ،0670مراجعــة اــا و الصــفقاط العموميــة ،تعــةيل القــا و
رام 62/77األمر  90/00املتعلق بقمر خمالفـة التزـرير التنظـيم ا ا ـني بالصـرحن
ر ة ره م األموال من إىل ا ار  .ظام بنم اجلزائر 62/70املتعلق بالواايـة مـن
تبييض األموال مكافحتاما.
 -1تةاب املزر اجلزائر

آلياته ملكافحة جرائم الفساد:

بالرجو للتزرير اجلزائر

بالتحةية املرسوم الرئاسي راـم( )65/60املـؤر

ف ايــر  0660ال ـ

65

يتضــمن التصــةيق عل ـ اتفاايــة األمــم املتحــةط ملكافحــة اجلرميــة
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املنظمة ع الوطنية ،املعتمةط من ابل اجلمعية العامة ل مم املتحـةط كةينـة بـال مو يـوم
 75وفم  ،0666جنة اة عاض مو و التةاب الواائية للفساد
الثالــث مــن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،ذلــم
وجزها

ما يلي:

الق ــا العــام :إ ه ـ التــةاب هلــا د ر

ع جــي لــيس ردعــي باــةحن محايــة الو يفــة العامــة مــن
مــا تعــزن لــال املســؤ لية العق يــة

ــل أ ــكال الفســاد اإلدار

تســي األمــوال العموميــة .تضــمناا املزــر

املواد من  62إىل  70من اا و الوااية من الفساد مكافحته.

ب -معاي التو يف

()3

الق ا العام :بين املادط الثالثة من اا و الوااية مـن الفسـاد

مكافحته ،أهم القواعة الق يتعني مراعاتاا
تسي

املــواد مــن  62إىل .02

()2

أ -التــةاب الواائيــة مــن جــرائم الفســاد

اجلزائر

من البابني الثا ي

تو يف مستخةمي الق ـا العـام

ياتام املانية عن طريق:
الفساد فتصـبز ممارسـة

 -اعتماد مبةأ الزفافية النكاعة ت تقل فرص الت ع

الســل ة مســؤ لية ابــل أ تكــو امتيــان .ميكــن للكميــر متابعــة طريقــة القيــام باــا
الواــوحن عل ـ مــةى جنــاح القــائمني علياــا ،أ فزــلام

مواجاــة مســؤ لياتام ،يــتم

ترجيز ااعةط الكفاءط النكاعة اتصتصاص عل ااعةط الوتء التملق املةاهنة.
 -اختاذ اإلجراءاط املناسبة تصتيار امل

حني لتـولي املنا ـ العموميـة الـق تكـو

أ ثر عر ة للفساد مـن أهماـا إجـراءاط املسـابقة اتصتبـار
الو ائف الزاغرط

ةية املوا فاط ال نمـة

التعـيني بـاإلع

عـن

تابـة تقريـر مفصـل بـإجراءاط املقابلـة

أسباب القبـول الـرفض مـن صـ ل اللكنـة احملايـةط ذاط التمثيـل املتـوان مـن املؤسسـة.
جــوب تــوفر الو ــائف بالقــةر فســه جلميــر األ ــخاص املــؤهلني بغــض النظــر عــن أ
صلفياط أصرى.
 -األجــر املناس ـ

التعويضــاط الكافيــة اصــة بس ـ التــةاب الزــاملة للواايــة مــن

الفساد بتعاطي الر وط اتصت م.
 إعةاد براما تكوينية تعليمية متخصصة للمو ف متكنه من رفر عيه كخـاطرالفساد تائكه املةمرط عل ا تمر آلياط مواجاته،

يفية تسي املال العام.
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 التصريز باملمتلكاط :ت حيةد اا و الوااية من الفساد مكافحته اائمة معينةللمو فني ا ا عني لواج التصـريز باملمتلكـاط ،بـل مـن
أ

ـياغة املـادط الرابعـة يفاـم

ل املـو فني العمـوميني ملزمـو مبـةئيا بواجـ التصـريز ،مـر ذلـم صصـ املـادط

السادســة مــن اــا و  67/60ب ـ

ر فنــة مــن املــو فني العمــوميني ا ا ــعني لواج ـ

التصــريز .يتضــمن التصــريز جــودا ل م ـ
العمــومي أ أ تد القصــر

اجلزائــر أ

العقاريــة املنقولــة الــق حيونهــا املو ــف
ا ــار .

مــا ــةدط املــادط السادســة مــن

القــا و اجلاــاط الــق يــتم التصــريز أماماــا بالنســبة ل ائفــة مــن املــو فني العمــوميني.
أ ال بالنسبة لبااي املو فني إىل ص تنظيمي.
د -مة اط اواعة سلو املو فني العموميني :يفرض عل اإلدارط العامة
األص ه أ ما يعرحن باملة اط األص ايـة

للسلو

يضمن األداء السليم امل ئم للو ائف العمومية

الق ـا العـام

ر آليـاط

ـةد اإلطـار الـ

قيقا دعما ملكافحة الفساد ،س

املادط  61من اا و الوااية من الفساد مكافحته.
هـ -النزاهة

لال إبرام الصفقاط العمومية :اعتمة املزر يلة إجراءاط لتعزيـز

الزـــفافية املنافســـة الزـــريفة تتمثـــل  :ع يـــة املعلومـــاط املتعلقـــة بـــإجراءاط إبـــرام
الصـــفقاط العموميـــة ،اإلعـــةاد املســـبق لزـــر ف املزـــار ة ات تقـــاء،

ـــر معـــاي

مو ــوعية دايقــة تختــاذ القــراراط املتعلقــة بــإبرام الصــفقاط العموميــة ،إتا ــة طــره
ال عن املمكنة أل حاب املصاح اصة الةفر بعةم ا
 -8معاي احملاسبة من جـرائم الفسـاد
اائيــة

تــةاب

لــال الق ــا ا ــاص

ام اواعة إبرام الصفقاط.

لـال الق ـا ا ـاص :ا تاكـ اجلزائـر
ــمن املــادتني  72 ،72مــن اــا و الواايــة مــن

الفســاد مكافحتــه ،ففــي املــادط  72صــرط التــةاب الــق يــتعني اختاذهــا ملنــر
الق ا ا اص
أ -تعزيز التعا
ب -تعزيز

الفساد ميكن إعانها

النقاف التالية:

بني األجازط الق تتوىل الكزف القمر
ر معاي

ــلو

يا اط الق ا ا اص.

مـة اط اواعـة السـلو اصـة احملافظـة علـ

زاهـة الق ـا

ا اص.
 -تعزيز الزفافية بني

يا اط الق ا ا اص.
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د -تةايق داصلي اساباط املؤسساط ا ا ة اصة منر ما يأتي ( سـ املـادط :)72
مسم ساباط صـار الـةفاتر ،إجـراء معـام ط د

تـة يناا

الـةفاتر أ د

بصورط ا حة ،تسكيل فقاط همية ،أ اية التزامـاط ماليـة د

تبييناـا

تبـيني غر ـاا علـ

الوجه الصحيز ،اإلت حن العمة ملستنةاط احملاسبة ابل ا تااء اتجال املنصوص علياـا
التزرير التنظيم املعمول به.
 -7مزار ة ا تمر املة ي

تةاب الوااية من الفسـاد :املزـر اجلزائـر بصـةد

اعتمــاد إلســ اتيكية اا ئيـــة ملكافحـــة الفســـاد فقــة تضـــمن
 67/60مو و ا تمر املة ي أ ج

املـــادط  75مـــن اـــا و

ر رط تزكير مزار ته

الوااية من الفساد

من ص ل تةاب أهماا:
أ -اعتماد الزفافية
الزــؤ

يفية اختاذ القرار :مر تعزيز مزار ة املواطنني

العموميــة لبنــاء ع اــة ســليمة مــابني الة لــة ا تمــر املــة ي .أ

تسـي

ظــام ــامل

للمساءلة ع أ يتم ت بيقه من ابل ال ـرفني الة لـة ا تمـر املـة ي األمـر الـ

يعـة

من أهم مقوماط ااا مية الةميقراطية ااقيقية.
ب -إعةاد براما تعليمية تربوية

سيسية :كخـاطر الفسـاد علـ ا تمـر ،يـث

ميكــن ملنظمــاط ا تمــر املــة ي القيــام بــة ر فاعــل

رفــر مســتوى الــوعي العــام ــول

ــاهرط الفســاد خماطرهــا تعزيــز مبــادو الزــفافية النزاهــة املســاءلة ،ككاــوداط
إع ميـــة اســـعة ـــول اضـــايا الفســـاد الـــةفر باجتـــا املزـــار ة
اإل ســام باملواطنــة لــةى األفــراد مــر مراعــاط رمــة ااي ـاط ا ا ــة

حماربتـــه تنميـــة
ــرحن

رامــة

األ خاص.
احملور الثا ي :األجازط املخولة بقضايا الفساد

اجلزائر

توجــة اليــوم ،إ ــافة إىل مصــاح (أجاــزط) املبا ــث اجلنائيــة العامــة التقليةيــة ،عــةط
هيناط أجازط متخصصة
ميكن تلخيصاا

زف اضايا الفساد التحقيق فياا معاجلتاـا اضـائيا،

مايلي:
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زف اضايا الفساد:

أ ت -أجازط

سيتم التعرض إىل:
 -1صلية معاجة اتستع م املالي:
أ -زأط صلية معاجـة اتسـتع م املـالي :يعـود تأسـيس صليـة معاجلـة اتسـتع م املـالي
عم بالقرار الصادر عن للس األمن التابر ل مـم املتحـةط راـم 0667-7212 :الـ
كوجبــه إلــزام ييــر الــة ل اتعضــاء بإ زــاء ص يــا يكــو اهلــةحن مناــا التصــة
الوااية من تبيـيض األمـوال متويـل اإلرهـاب،

ـ ا إىل التو ـية السادسـة العزـرين

من تو ياط لموعة العمل الة لي الق أ جب عل
املاليــة تعمــل
املـــث ط ل

مر ــز طــر لتلقــي طل ـ

ل د لة ا زـاء

ـةط للتحريـاط

ليــل توجيــه اإلص ــاراط عــن العمليــاط

ـــتبا  ،املعلومـــاط األصـــرى ذاط الصـــلة قـــاتط تبيـــيض األمـــوال أ متويـــل

اإلرهاب احملتملة(.)4
اة

استحةاث صلية معاجلة اتستع م املالي مبا رط بعـة املصـاداة علـ اتتفاايـة

الة لية ملكافحة اجلرمية املنظمة ع الوطنيـة ،ذلـم كوجـ املرسـوم التنفيـ

راـم:

 ،)5(701-60إت أ ه ـ ا املرســوم جــاء ســابقا أل ا ــه ،فاملزــر ت يكــن اــة جــرم بعــة
تبييض األموال سنة  ،0660بـالرغم مـن ذلـم أ ـةر املرسـوم املـ
بقي د

جة ى إىل غاية سنة  ،0662يث

ور أعـ  ،الـ

تعيني أعضاء ا لية السـتة اـام املزـر

بتكــريم املعااب ـة عل ـ األفعــال الــق تزــكل تبيــيض األمــوال كقتض ـ القــا و راــم:
 75-62املعةل املتمم لقا و العقوباط( )6لينتاي األمر فيمـا بعـة باملزـر إىل ختصـيص
ص مميز ملو و مكافحة تبييض األموال متويل اإلرهاب إت هو القا و .)7(67-65
بالتالي فا لية صـب سـنة  0662أ بعـة مـر ر سـنتني مـن

ـة ر مرسـوم إ زـائاا،

عاا املزر ملواجاة الفساد املالي املتمثل

جـرائم تبيـيض األمـوال

هي تعة أ ل آلية

متويل اإلرهاب ،عـ البنـو

ـ ا األعمـال املاـن املاليـة احملـةدط ،هـي هينـة تتمتـر

ككموعة من صصائص ظرا ل بيعتاا القا و ية

ما أ اـا خمولـة للقيـام بعـةط إجـراءاط

أعمــال تصــرفاط عل ـ املســتوى الــوطر الــة لي لكزــف أ
تبيــيض األمــوال متويــل اإلرهــاب
تصرحن

ــكل مــن أ ــكال

داصــل الــوطن أ صارجــه ،مــر صضــو أ إجــراء أ

ادر عناا إىل مبةأ املزر عية .لقة أ ةث املزر تعةي ط جوهرية عل طابر
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ا ليــة يــث أ ــبح بـ لم تتمتــر بصـ

ياط اســعة ذلــم مــن أجــل تفعيــل أدائاــا

مكافحــة تبــيض األمــوال متويــل اإلرهــاب تضــييق ا نــاه عليامــا،
لموعة من اهليا ل الق صص

ل ا ة مناا ككموعة من املاام.

مــا أ ــةث باــا
()8

صلية معاجلة اتستع م املالي هي سل ة إدارية عامة مر زيـة ،غـ أ ـه ت يوجـة هلـا
الســل اط املر زيــة األصــرى ،فبــالرجو إىل الةســتور جنــة

ســنة دس ـتور لوجودهــا

بأ ه ليس هنا مؤسساط إدارية مستقلة ،بل توجة مؤسساط أمـا استزـارية

ـا لس

ا لـــس األعلـــ ل مـــن( ،)9إمـــا مؤسســـاط راابيـــة

ـــا لس

اإلســـ مي األعلـــ
الةســتور

للــس احملاســبة

غــرفق ال ملــا

()10

 ،ييــر ه ـ املؤسســاط ت تصــةه

علياا تسمية سل اط إدارية مسـتقلة بـل هـي مؤسسـاط دسـتورية ،عليـه فا ليـة ليسـ
مؤسسة دستورية فاي اة أ زأط كوج
ما ععلاا سل ة

ص اا و ي ،متارم ماام إداريـة قتـة هـ ا

اب ة فمص لز الضـب يعـ عـن املاـام اإلداريـة احملضـة د

من املاام ياةحن املزر من راء إ زائه هل السل اط املسـتقلة إىل
غالبا ما يكو ذا طبيعة ااتصـادية د
عليــه املزــر بالنســبة

تـةصل مبا ـر مناـا

ـب

سـواها

زـاف معـني

التسـي  .هـ ا مـا سـار

ليــة معاجلــة اتســتع م املــالي يــث أ زــأها

ســل ة مســتقلة

لضــب النزــاطاط املاليــة الــق تــؤد إىل تبيــيض األمــوال متويــل اإلرهــاب عــن طريــق
البنو

املان األعمال املالية.

()11

ب -ماام صلية معاجة اتستع م املالي :أ زـأط ا ليـة

و ـةط اتسـتخباراط املاليـة

ســنة  0660بــةأط العمــل منـ ســنة  ،0662هــي ســل ة اداريــة تابعــة لــونارط املاليــة
متخصصة

مكافحة متويل اترهاب غسيل األموال ،تزمل مامتاا:

()12

 تلقي تقارير عن النز ة املزبوهة املتعلقة بتمويل اترهاب أ غسيل األموال. ا الة امللفاط ذاط الصلة إىل النيابة العامة الق لةياا الوتية القضائية -تنفي التةاب ال نمة لكزف

الة لة.

ل أ كال متويل اترهاب غسيل األموال.

 -ال ل من اهليناط املعنية األ خاص املعنيني اا و ـا موافاتاـا بـا

ديقـة أ معلومـة

يقتضياا اجنان مامتاا.
اــة أ زــن صليــة معاجلــة اتســتع م املــالي (باصتصــار :م إ م) ،لــةى نارط املاليــة،
كوجــ املرســوم التنفيــ

راــم 701-60 :مــؤر

 02حمــرم عــام  7202املوافــق 1
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ما مت اإل ارط سابقا هي هينة خمتصة مستقلة ،مكلفة

أبريل سنة 0660

املعلوماط املالية معاجلتاا

مـر

ليلاا تبادهلا مر ص يا أصرى ل ستع م املالي ،مثي تاـا
الكزـف عـن عمليـاط

األجنبية بتحفظ كبةأ تبادل املعلوماط ذلم باةحن املسـاهمة

إعادط تو يف األموال الناجتة عن اجلرائم متويل النزاطاط اإلرهابية باجلزائر الوااية
مناا الرد عناا .ا ليـة مؤسسـة عموميـة تتمتـر بالزخصـية املعنويـة اتسـتق ل املـالي
تتمثل مامتاا

مكافحة تبييض األموال متويل اإلرهاب سـبما تـنص عليـه خمتلـف

اتتفااياط اتتفاااط الق ا ضم إلياا اجلزائر.

يعت ـ تبيــيض األمــوال

ويــل املمتلكــاط أ قلــاا مــر علــم الفاعــل بأ اــا عائــةاط

إجرامية ،بغرض إصفاء أ متويـه املصـةر غـ املزـر لتلـم املمتلكـاط أ مسـاعةط أ
خص متورف

ارتكاب اجلرمية األ ـلية الـق

صـل مناـا هـ املمتلكـاط علـ

اإلف ط من اتدار القا و ية ألفعاله (املـادط ، 0الفقـرط  7مـن القـا و راـم  67-65املـؤر
 01ذ ااكــة  7205املوافــق ل  60فيفــر  ،)0665تتمثــل هـ العمليــة
املصــةر غــ القـــا و ي ل مـــوال بإعـــادط تو يفاـــا

إصفــاء

الـــة رط اتاتصـــادية الرمسيـــة عــ

املؤسســـاط املاليـــة تســـتعماهلا فيمـــا بعـــة ب ريقـــة اا و يـــة رغـــم
ل بيعتاــا الســرية املــا رط .تقــةر ســائل اإلعـ م ،الــق تـ

ـــعوبة

ـــفاا ظـــرا

ر األمــم املتحــةط ،عمليــة

تبييض األموال ع العات بالعةيـة مـن مليـاراط الـة تر سـنويا .يعـود املصـةر الرئيسـي
األموال املبيضة من جتارط املخةراط.

هل

تعة جرمية متويل اإلرهاب
ا

ل فعل يقـوم بـه ـخص أ منظمـة إرهابيـة بأيـة سـيلة

مبا رط أ غ مبا رط ،بزكل غ مزر

أ ير األموال بنية استخةاماا

بإرادط الفاعـل ،مـن صـ ل تقـةيم

ليا أ جزئيـا ،مـن اجـل ارتكـاب اجلـرائم املو ـوفة

بأفعـال إرهابيــة أ ختريبيــة ،املنصــوص املعااـ علياــا بــاملواد مــن ( 21مكــرر إىل 21
مكرر  9من األمر راـم 77-95 :مـؤر
رام 750-00 :مؤر

 2جـوا سـنة)  7900املتضـمن اـا و العقوبـاط ،املـادط  ،2مـن

القا و رام 67-65 :مؤر
 اهليكل التنظيميهيكل ا لية

 05فيفـر سـنة  7995معـةل مـتمم ل مـر

 01ذ ااكة عام  7205املوافق  0ف اير سنة .0665

لية معاجة اتستع م املـالي :سبالزـكل راـم( )67يظاـر

كل.
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الزكل رام( :)11اهليكل التنظيمي

لية معاجة اتستع م املالي.

املصـــةر :صليــــة معاجلــــة اتســــتع م املـــالي ،نارط املاليــــة ،اجلزائــــر علـــ الــــراب
اتلك

ي:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz/arapropos.html

تتكو ا لية من املصاح التالية:
 -1األما ة العامة :األمني العام هو املسؤ ل عـن التسـي احملاسـيب ،املـالي اإلدارللخلية،

ما يوفر ا ةماط اللوجستية ال نمة اسن س ه الو ةط.

 -2للس ا لية :يـرأم صليـة معاجلـة اتسـتع م املـالي الـرئيس ،الـعضوا

ا لس ال

يتكو من املصاح األربعـة للخليـة:

هـو فسـه

ـل مصـلحة يعـةها رئـيس

اسم مكلفني بالةراساط.

 -مصــلحة التحليــل التحريــاط :تكلــف

مــر املعلومــاط ،الع اــاط مــر املراســلني،

ليل تصرحياط الزباة إدارط التحقيقاط.
 -مصلحة الودائق ااعةط البيا اط :تكلف

مر املعلوماط تزكيل بنـم املعلومـاط

الضر رية اسن س ا لية.

 -مصلحة الزؤ

القا و ية :تكلف بالع ااط مر النيابة العامة املتابعة القا و ية

 مصـــلحة التعـــا  :تكلـــف بالع اـــاط الثنائيـــة املتعـــةدط األطـــراحن مـــر اهلينـــاط أاملؤسساط األجنبية الق تعمل

فس ميةا النزاف.

تكلف اهلينة املختصة ( م إ م) بتحليل معاجلة املعلوماط الق تفيةها باا السـل اط
املؤهلة اا و يا

ا اإلص اراط بالزباة الـق يلـزم باـا األ ـخاص اهلينـاط .املـادط 75

مــن القــا و  67-65مــؤر

.0665/60/60

س ـ مــا ــص عليــه

مــواد الق ـا و
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السابق ،تقوم صلية معاجلة اتستع م املالي
(إ ش) (مرســوم تنفيــ

مر املعلوماط بواسـ ة إص ـاراط بالزـباة

راــم 65-60 :مــؤر

 9جــا في  )0660يــتم إعــةادها علــ

أســام العمليــاط املزــتباة ،تفيــة باــا بعــض الفنــاط مــن األ ــخاص اهلينــاط ا ا ــعة
لواج التصريز
امللــف

ما هو حمةد

املادط  79من القـا و راـم .67-65 :بعـة تزـكيل

ليلــه ،يقــرر للــس ا ليــة -س ـ درجــة الزــباة املنســوبة -إرســال امللــف مــن

عةمه لو يل اجلماورية.
د -إ جراء التصريز بالزباة:
د -1-اتص ــار بالزــباة :س ـ مــا ــص عليــه
معاجلــة اتســتع م امل ـالي
تنفي ـ

راــم 65-60 :مــؤر

مــواد القــا و الســابق ،تقــوم صليــة

مــر املعلومــاط بواس ـ ة إص ــاراط بالزــباة (إ ش) (مرســوم
 9جــا في  )0660يــتم إعــةادها عل ـ أســام العمليــاط

املزــتباة ،تفيــة باــا بعــض الفنــاط مــن األ ــخاص اهلينــاط ا ا ــعة لواج ـ التصــريز
ما هو حمةد

املادط  79من القا و رام 67-65 :مرسوم تنفي

د -2-ا ا عو لواج التصريز بالزباة :هم
 -البنــو

رام.65-60 :

ل من:

املؤسســاط املاليــة ا ــةماط املاليــة ل يــة اجلزائــر ،املؤسســاط املاليــة

األصرى ذاط الصلة،

ر اط التأمني ،مكات

رحن العمـ ط األجنبيـة ،ـر اط

التأمني ،مكات الصرحن ،الرها اط األلعاب الكانينوهاط.
-

ل خص طبيعي أ معنو يقوم أ يقةم املزـورط

إيةا أ تبادل ،استثمار أ

إطـار مانتـه بعمليـاط تزـمل

ويـل أ أيـة ر ـة ل مـوال ،تسـيما املاـن ااـرط صا ـة

مناــا احملــامني ،املــودقني ،مــةراء املــزاداط ،مــةاقي ااســاباط ،السماســرط ،مصــر ي
اجلمار ،

ء الصرحن،الوس اء

عملياط البور ة،

ء العقـاراط ـر اط

العمالة ،جتار األ كار املعاد النفيسـة ،التحـف األعمـال الفنيـة(القا و راـم 67-65
املـــؤر

 60ف ايـــر 0665املتعلـــق بالواايـــة مـــن تبيـــيض األمـــوال متويـــل اإلرهـــاب

مكافحتاما -املادط .79
هـ -التعا الة لي

لية معاجلة اتستع م املالي :اة

إمضاء معاهةاط اتفااياط

د لية خمتلفة من ابل صلية معاجلة اتستع م املالي يو حاا اجلة ل رام ( )67املوالي:
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اجلة ل رام ( :)11التعا

الة لي

لية معاجلة اتستع م املالي

الرام

الة لة

اسم ا لية

تاريخ اإلمضاء

67

سنغال

ا لية الوطنية ملعاجلة املعلوماط املالية

62/12/2007

60

بلكيكا

صلية معاجلة املعلوماط املالية مملكة

01/04/2010

62

اتماراط العربية املتحةط

62

موريتا يا

65

اململكة اهلامشية ل رد

60

تو س

61

البحرين

ةط مكافحة تبييض األموال اااتط
املزبوهة
جلنة

79/05/2010

ليل املعلوماط املالية

ةط مكافحة تبييض األموال متويل
اإلرهاب
اللكنة التو سية للتحاليل املالية
ةط مكافحة تبييض األموال متويل
اإلرهاب

في 0676
65/05/2011
02/11/2011
09/11/2011

62

السودا

ةط التحقيق املالي السودا ية

09/11/2011

69

اليمن

ةط ير املعلوماط املالية

09/11/2011

76

املغرب

ةط معاجلة اتستع م املالي

26/11/2011

77

بولنةا

70

فر سا

املفتزية العامة للمعلوماط املالية جلماورية
بولنةا
صلية معاجلة اتستع م املالي مكافحة
الة راط املالية الغ

رعية

00/05/2011

02/03/2012

72

مصر

ةط مكافحة تبييض األموال املصرية

09/04/2012

72

سل نة عما

ةط اتستع م املالي سل نة عما

26/04/2012

75

لبنا

جلنة التحرياط ا ا ة

70/09/2012
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70

العربية السعودية

ةط التحرياط املالية للعربية السعودية

62/07/2013

71

بور ينافاسو

صلية معاجلة املعلوماط املالية

65/07/2013

72

اليابا

مر ز املخابراط اليابا ي

65/02/2014

79

التزاد

الو الة الوطنية للتحرياط املالية

70/03/2015

06

الفيةرالية الر سية

املصلحة الفةرالية للراابة املالية

05/06/2015

07

بري ا يا العظم

الو الة الوطنية للكرمية

0670

املصـــةر :صليــــة معاجلــــة اتســــتع م املـــالي ،نارط املاليــــة ،اجلزائــــر علـــ الــــراب
اتلك

ي:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz/arapropos.html

هـ -1-مع ياط إ صائية عن عمل ا لية إىل غاية  71ديسـم  :8113تتلقـ ا ليـة
التصرحياط بالزباة من املؤسساط املالية املاـن الغـ ماليـة املزـار إلياـا
لواجـ التصـريز

ـ ا مـن ظ اتاـا

إطـار التعـا

ا ــار

القــا و بو ــوح .يتع ـ ر عل ـ ا ليــة العمــل تلقائيــا

ا ا ـعو

الــة لي الـق ــةدها

ـ ا معاجلــة الب غــاط ا اولــة.

لل صلية معاجلة اتستع م املالي تكمل ه املعلوماط ترسل عنة اتاتضـاء تـائا
اليلاا إىل السل اط القضائية عنة دبوط باة تبييض األموال متويل اإلرهاب .تلق
ا لية ص ل سنة  0671والي  7029تصرحيا بالزباة من البنو
من خمتلف اإلداراط تسيما اجلمـار

بنـم اجلزائـر.

 722تقريرا سريا

مـا يو ـحه اجلـة ل راـم()60

املوالي.
اجلة ل رام ( :)18التصاريز بالزباة املوجاة

ليـة اتسـتع م املـالي صـ ل سـنق

.8113 8112
السنة

8112

8113

البنو

7026

7029

702

722

اجلمار وبنكاجلزائر

املصـةر :اإل صــائياط الـواردط بتقــارير صليـة معاجلــة اتسـتع م املــالي ،نارط املاليــة،
اجلزائر عل الراب اتلك

ي:
429
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http: //www.mf- ctrf.gov.dz/arapropos.html

هـ -2-طلباط املساعةط عل املستوى الوطر :أبلغـ ا ليـة بعـةد  2026مراسـلة إىل
غايــة  27ديســم  0671لزــر ائاا عل ـ املســتوى احمللــي .اجلــة ل راــم( )62يو ــز
عةد املراس ط التلقائية بعة ال ل من اجلااط املختصة الـق اامـ باـا صليـة معاجلـة
اتستع م املالي عل املستوى الوطر.
اجلة ل رام ( :)17عةد املراس ط الق اام باا صلية معاجلة اتستع م املالي عل
املستوى الوطر
السنة

إىل غاية 8112/18/71

8113

إرساتط ا لية إىل السل اط املختصة

0120

222

ال لباط الق تلقتاا ا لية

22

27

107

56

طلباط املعلوماط ات افية املرسلة إىل البنو

املصـةر :اإل صــائياط الـواردط بتقــارير صليـة معاجلــة اتسـتع م املــالي ،نارط املاليــة،
اجلزائر عل الراب اتلك

ي:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz/arapropos.html

هـ -3-طلباط املساعةط عل املستوى الة لي :تلق ا لية عل املسـتوى الـة لي 726
طل ـ مســاعةط أرســل  700طلبــا إىل غايــة  27ديســم  .0670اجلــة ل راــم()62
يو ز عـةد ال لبـاط الة ليـة الـق أرسـلتاا تلقتاـا صليـة معاجلـة اتسـتع م املـالي علـ
املستوى الة لي.
اجلة ل رام ( :)14عةد ال لباط الة لية الق أرسلتاا صلية معاجلة اتستع م املالي
تلقتاا عل املستوى الة لي
السنة

إىل غاية 8112/18/71

8113

عةد ال لباط الق أرسلتاا ا لية

709

21

عةد ال لباط الق تلقتاا ا لية

19

767

هـ -4-عل املستوى القضائي :أرسل ا لية

ل امللفاط الـق دبـ فياـا الزـباة إىل

السل اط القضائية املختصة ،تزمل  716اضية متـ إ التاـا إىل العةالـة إىل غايـة 27
ديسم 0671

تضخيم الفوات

عملياط التصةير الوهمية...إخل.
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 -8اهلينة الوطنية للحماية من الفساد مكافحته:
جتةر اإل ارط إىل أ اجلزائر اة اام ابل إ زاء ه اهلينة بإ زـاء هينـة زـ
ه ا ا ال ،عرف باملر ة الوطر ملراابة الر وط الوااية مناـا ،يـث

ـةر يـوم 60

يوليــو  7990املرســوم الرئاســي راــم  022/90املتعلــق بإ زــاء املر ــة الــوطر ملراابــة
الر ــوط ،الواايــة مناا(جريــةط رمسيــة العــةد  27املــؤر
د ر األساســي

 62يوليــو  ،)7990يتمثــل

يــر املعلومــاط عــن الرا ــني املختلســني تقــةيم آرائــه إىل الســل اط

القضــائية بزــأ املخالفــاط الــق ترتك ـ

ــب

ــاتط الر ــوط ،أ لــه تقريبــا فــس

اتصتصا اط الق تقوم باا اهلينـة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه .اـة أعـةم
املر ة الوطر ملراابة الر وط الوااية مناا كرسوم رئاسي رام .772/0666

()13

أ -إ زاء اهلينة الوطنية للحماية من الفساد مكافحته :ز ت عنـة مقتضـياط املـادط
 60من اتفااية األمم املتحـةط ملكافحـة الفسـاد ،بـادرط اجلزائـر كوجـ املـادط  71مـن
القا و  ،67-60إىل إ زاء اهلينة الوطنية ملكافحـة الفسـاد باـةحن تنفيـ اإلسـ اتيكية
الوطنيــة

لــال حماربــة الفســاد ،منح ـ هلــا

بالزخصــية املعنويــة عل ـ غــرار مــا هــو معمــول بــه

ــفة الســل ة اإلداريــة املســتقلة تتمتــر
التزــرير الفر ســي.

ــون عل ـ

ـــما اط دســـتورية( املـــادط  000مـــن الةســـتور اجلزائـــر لعـــام  ،)0670الـــق محـ ـ
ـــل أ ـــكال الضـــغوف ال هيـ ـ

التاةيـــة ،تتبـــر مبا ـــرط لـــرئيس

أعضـــائاا مـــن

اجلماورية ،تقةم تقاريرها سنوية له ،هو ما يـث

سـ الـبعض ال مأ ينـة اترتيـاح.

تضــمن اهلينــة هلينــة للــس اليقظــة التقيــيم ،مةيريــة الواايــة التحســيس ،مةيريــة
التحاليل التحقيقاط ل ما ة العامة .بية أ ال ابر الواائي التحسيسي للاينة ،تأصر
مبا ــرتاا ملااماــا ،أع يــا فســحة أصــرى ت تزــار ــاهرط الفســاد ،فقــام املزــر بإ زــاء
هينة أصرى عملياتية أطلق علياا مسم الةيوا الوطر لقمر الفساد.

()14

ب -ماام اهلينة الوطنية للحماية من الفساد مكافحتـه :منـ أ زـأط كوجـ املـادط
 71من اـا و  67/60هـي هينـة ذاط سـل ة إداريـة مسـتقلة تتمتـر بالزخصـية املعنويـة
اتســتق ل املــالي ختضــر لســل ة
اهلينة مااما استزارية

ــاية لســةط

رئــيس اجلماوريــة .يــث متــارم

اا اح سياسة املة للوااية من اهرط الفساد ،التنسيق بـني

الق اعـــاط اهلينـــاط العاملـــة علـ ـ مكافحـــة أعمـــال الفســـاد ،ســـة دغـــراط التزـــرير
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لتصويبه ،تفوي فرص إف ط الفاسةين من م
ما أ اا مكلفة ببعض التةاب اتدارية

قة العةالة ،تقـةيم تو ـياط بـ لم.

تلقي التصرحياط ا ا ة باملمتلكاط مـن

لــة املــو فني ،مــن قاــا طلـ املعلومــاط الودــائق املةعمــة لعملــاا،

مــا هلــا إ اطــة

نير العةل بالواائر ذاط الو ف اجلزائي.
اة أ

املـادط السادسـة مناـا األطـراحن

اتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد

فياا عل منز اهلينة ما يلـزم مـن اتسـتق لية لتمكيناـا مـن ات ـ
مايلي:

فعالة الق ميكن إعانها

كااماـا بصـورط

()15

 اا ـ اح سياســة ــاملة للواايــة مــن الفســاد جتســة مبــادو د لــة القــا وتســي الزــؤ

النزاهــة الزــفافية املســؤ لية

تعكــس

العموميــة مــر تقــةيم توجياــاط ختــص

الوااية من الفساد لكل خص أ هينة عمومية.
 -يــر اســتغ ل

ــل املعلومــاط الــق ميكــن أ تســاهم

الكزــف عــن أعمــال

الفساد الوااية مناا ،مر تقييم د ر ل د اط القا و ية اإلجراءاط اإلدارية الراميـة إىل
الوااية من الفساد مكافحته مةى فعالية ه اتلياط.
 -إعةاد براما تسمز بتوعية

سيس املواطن باتدار الضارط الناية عن الفساد.

 تلقــي التصــرحياط باملمتلكــاط ا ا ــة بــاملو فني العمــوميني احملــةدين باملــادط/0حن 0مــن اــا و مكافحــة الفســاد د ريــا.

ــما تنســيق متابعــة النزــاطاط األعمــال

املبا رط ميةا يا ،عل أسـام التقـارير الة ريـة املنتظمـة املةعمـة بإ صـائياط

اليـل

متصلة ككال الواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ،الـق تـرد إلياـا مـن الق اعـاط املعنيـة،
التنسيق بيناا التعا

مر هيناط مكافحة الفساد عل الصعيةين الة لي الوطر.

يقر عل أعضاء اهلينة مو فياا أدناء تأدية ماامام اتلتزام قفظ السر املاـر تـ
بالسبة ل

خاص ال ين ا تا ع اتام املانية باهلينة أ إص ل با ا اتلتزام سيعرض

الز ـ خص للعقوبــاط املقــررط

اــا و العقوبــاط بزــأ جرميــة إفزــاء الســر املاــر .رغــم

تع يل عمل اهلينة ملةط  65سـنواط

املـة إت أ اهلينـة ككـرد تنصـيباا فعليـا ـرع

مبا ـرط بعـة  75يومــا مـن أدائاــا الـيمني القا و يــة
هميا ع الوطن،

التحقيـق

أربعــني ار ـا بنكيــا

ما أمرهـا رئـيس اجلماوريـة بإعـادط فـتز أ ـ ملفـاط الفسـاد

اجلزائر الق متس عزرط ا اعـاط ساسـة أهماـا الف

ـة الـر

التكـارط ا ارجيـة
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الصــناعاط اتلك

يــة اجلمــار

ملفاط الفساد اجلمر ي الق
 -فعالية اهلينة

مــا أمرهــا أيضــا بإعــادط التحقيــق

البنــو ،

خما.

بةط ا زينة العمومية مبلغا ماليا

()16

إطار مكافحة الفساد :ميكن إبرانها من ص ل مايلي:

 -غلبة ال ابر اتستزار

()17

التحسسيسي عل ماام اهلينة ع عن ذلم بسـل ة إبـةاء

الــرأ ت د رهــا ينحصــر أساســا

الواايــة لــيس املكافحــة ،يظاــر ذلــم مــن صـ ل

ال بيعــة اتستزــارية ملاــام اهلينــة مــن ص ـ ل إ ــةار التقــارير إبــةاء اتراء التو ــياط
ـ ا ااـ اح سياسـة ــاملة للواايـة مـن الفسـاد جتســة مبـادو د لـة القـا و
النزاهـــة الزـــفافية املســـؤ لية

تســـي الزـــؤ

التوجيااط الق ختص الوااية من الفساد إىل

األمـــوال العامـــة،

تعكــس
ـ ـ ا تقـــةيم

ل ـخص أ هينـة عامـة أ صا ـة هـ ا

باإل ـــافة إىل ااــ اح التـــةاب تســـيما ذاط ال ـــابر التزـــريعي التنظيمـــي للواايـــة مـــن
الفســاد .أمــا ال ــابر التحسيســي لــة ر اهلينــة فــيمكن
بتوعية
-

ةيــة

اعــةاد بــراما تســمز

سيس املواطنني باتدار الضارط الناجتة عن الفساد.
ـ لم تكيـف ـمن اتصتصا ـاط الواائيــة اتستزـارية للاينـة مـا صـ عليــه

املادط  02من اا و الوااية من الفساد مكافحته الق تـنص " :ترفـر اهلينـة إىل رئـيس
اجلماوريــة تقريــرا ســنويا يتضــمن تقييمــا للنزــاطاط ذاط الصــلة بالواايــة مــن الفســاد
ا النقائص املعاينة التو ياط املق

مكافحته،

ة عنة اتاتضـاء" .امل

ـظ

ه ا النص أ املزر ت ينص عل إ اار زر التقرير املرفو إىل رئيس اجلماوريـة
اجلريةط الرمسية أ
زر تقرير السنو

سائل اإلع م أسوط باملزـر الفر سـي الـ
اجلريةط الرمسية

للس املنافسـة سـل ة
تقاريرها أما

اجلريةط أ

ـص علـ

ـر رط

ا السل اط اإلدارية املستقلة األصـرى مثـل

ـب ال يـة املوا ـ ط السـلكية ال سـلكية الـق تنزـر
ات

ه ا ت ختضر للراابة الزعبية.

 إ عــةم اصتصــاص اهلينــة بتلقــي تصــرحياط رئــيس اجلماوريــة أعضــاء ااكومــةال ملــا

غ هــا مــن الزخصــياط الفاعلــة الناف ـ ط

الة لة ،أ عف الة ر الراابي هل اهلينة

لـال مكافحـة الفسـاد ،صا ـة أ هـ

اتليــة الو يــةط الــق كقتضــاها تســت ير اهلينــة
املعلوماط الواردط

اايــاط السياســية اإلداريــة

التصرحياط باملمتلكاط،

ريــم الراابــة مــن ص ـ ل اســتغ ل
ما أ الرئيس األ ل للمحكمـة العليـا
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أ ــاف لــه املزــر

ال ـ
أع

ـ

ية تلقــي تصــرحياط األ ــخاص املســؤ لني امل ـ

ورين

استغ ل املعلوماط الـواردط باـا،

مـا ت

يقتصر د ر عل تلقي التصرحياط د

يبني املزر ما إذا

ا باست اعته

مـا أ للاينـة لموعـة

ريم الةعوى العموميـة.

مــن الودــائق اتســتماراط التصــرحياط ا ا ــة باملمتلكــاط تســاعةها
اهرط الفساد اإلدار

ااــة مــن

بس راابتاا عل األ خاص املعنيني.

د -تزكيلة اهلينة الوطنية للحماية من الفساد مكافحته :جاء
املرسوم الرئاسي رام  60-272املؤر

 00وفم  0660ال

الوطنية للوااية من الفس اد مكافحتاـا تنظيماـا

ص املادط 65من

حيةد تزكيلة اهلينـة

يفيـاط سـ ها يـث تـنص علـ :

تتزكل اهلينة الوطنية للحماية من الفساد من رئيس ستة ( )60أعضاء يعينو كوجـ
مرسوم رئاسي ،مر اإل ارط إىل أ ه التزكيلة هـي فسـاا تزـكيلة للـس اليقظـة
التقييم هو ما أ ةته املادط 60من املرسوم الرئاسي رام  70-02املؤر

 61ف ايـر

 0670املعةل املتمم ملرسوم الرئاسي  272-60السابق ذ ر .
تزـكيلة اهلينـة ،هـو مـا يزـكل

عليه فإ املزـر اـة اعـ حن كبـةأ اجلماعيـة

ما ة مبةئية تستق لية اهلينـة عضـويا ،إت أ هـ الضـما ة ت ميكـن أ تأصـ أدـرا
فعليــا إت إذا مسح ـ ه ـ اجلماعي ـة بوجــود تر يبــة متثيليــة تعةديــة ،بزــكل يضــمن
متثيل

ل اجلااط املعنية .رغم

ـة ر املرسـوم املـ

ور أعـ

إت أ تزـكيلة اهلينـة

ت تنص فعليا إت بعة أدائام اليمني القا و ية ككلس اضاء اجلزائر العا ـمة

ـار

جـــا في  0677فـــق تعليمـــة رئـــيس اجلماوريـــة راـــم 62لســـنة  0669املتعلقـــة بتفعيـــل
مكافحـــة الفســـاد الـــق فر ــ
للمرسوم الرئاسي املؤر

ـــر رط القيـــام عـــاج بتنصـــي اهلينـــة )18(.بـــالنظر

 61وفم  0676املتضمن إع

الوطنية للوااية من الفساد مكافحتـه ،يـث

عن تنصي أعضاء اهلينة

التنصـي القـا و ي ألعضـاء اهلينـة

 62جــا في  ،0677تتضــمن التزــكيلة مــايلي :اا ــي رئــيس اهلينــة ،ســف اجلزائــر
الســابق كـــالي الــ

ـــا رئـــيس الوداديــة اجلزائريـــة بأ ر بـــا ،إطـــار ســـابق بـــونارط

ا ارجية ،عقية من الةر الوطر ،ائ عام باحملكمة العليـا ،مفـتش عـام للميزا يـة
بونارط املالية ،رائـة

جاـان الـةر الـوطر .ي

ـظ أ هـ اهلينـة ت تنصـ إت بعـة

مر ر أ ثر من  2سنواط مـن تأسيسـاا مـن النا يـة القا و يـة ،هـ ا األمـر فـتز ا ـال
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أمــام تزــكيم الــبعض
حملاربة آفة الفساد.

النوايــا ااســنة العزميــة القويــة املختصــة

املضــي اــةما

()19

مــن أجــل ايــام اهلينــة كااماــا عل ـ أ مــل جــه

تز يــةها بث دــة ( )62أاســام

كوج املرسوم الرئاسي  02/70من ص ل املادط  62هي:
 اسم مكلف بالودائق التحاليل التحسيس ( ا ي لـق عليـه سـابقاالرئاســــي  60/270ابــــل تعةيلــــه ســــنة 0670

املرسـوم

املــــادط السادســــة مةيريــــة الواايــــة

التحسيس).
 اســـم معاجلـــة التصـــرحياط باملمتلكـــاط ( ـــا ي لـــق عليـــه مةيريـــة التحاليـــلالقيــــام بالتحاليـــل التحقيقــــاط املتعلقــــة بالتصــــرحياط

التحقيقـــاط) د ر متمثــــل
باملمتلكاط فق .
 -اسم التنسيق التعا

الـة لي اسـتحةث أل ل مـرط كوجـ املـادط  62مـن املرسـوم

الرئاسي .70-02
مــن ص ـ ل ــص املــادط  72مــن القــا و  67/60الــق تــنص عل ـ أ ــه " :اهلينــة ســل ة
إداريـــة مســـتقلة تتمتـــر بالزخصـــية املعنويـــة اتســـتق ل املـــالي ،تو ـــر لـــةى رئـــيس
اجلماورية" ،فقـة اعـ حن املزـر بالزخصـية املعنويـة للاينـة مـن أجـل ممارسـة

ائفاـا

استكمات تستق ليتاا.
 -7املفتزية العامة للمالية:
آليــة

أ -زــأط املفتزــية العامــة للماليــة :تــأتي املفتزــية املعر فــة بإصتصــار ()IGF

للراابــة املاليــة ،يــث متثــل جاــانا للتفتــيش املــالي ،أ زــأ بغــرض اافــا عل ـ املــال
العام .هي هينة للمراابة الةائمة تعمل

السل ة املبا رط لونارط املالية .هـي مسـؤ لة

عــن تــةايق بيا ــاط األمــوال العموميــة

مر لــة ت قــة ،ذلــم بــإجراء عمليــاط مراجعــة

للحساباط

قيقاط اة تفضي إىل إجراء م

قاط اضائية.

ميكــن اعتبــار املفتزــية العامــة للماليــة ريثــة مةيريــة التفتــيش املــالي الــق
موجـودط

ــمن اهليكـل التنظيمــي لـإلدارط املر زيــة لـونارط املاليــة املتضـمن

رام 059-71املـؤر
التسمية اااليـة

اـ
املرســوم

 79أ تـوبر  ،7917علـ الـرغم مـن جودهـا ابـل ذلـم بـنفس
ـمن تنظـيم نارط املاليـة املنبثـق عـن املرسـوم راـم  701-02املـؤر
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 79أفريل  .7902إت أ زأط املفتزية العامة للماليـة
أ ل مارم  ،7926قيث أ ةد

 52املؤر

املرســوم احملــةد لتنظيماــا ،س ـ ها
 20-90املـــؤر

ــ

اينة مراابة مسـتقلة اـة

يتاا ،ابــل

ـا هـ ا

ــة ر املرســوم التنفي ـ

راــم

 06جـــا في  7990املتضـــمن تنظـــيم هيا لـــاا املر زيـــة ،احملـــةد

لتنظيم مصاااا ا ارجية ،دم جـاء املرسـوم التنفيـ
التنفي

ا ـ كوجـ مرسـوم راـم -26

رام  010-62املؤر

راـم 52-26

 60سبتم  ،0662ال

حيةد

إلغـاء باملرسـوم
ـ

ياط املفتزـية

العامــة للماليــة ،باســتثناء مادتــه األ ىل املتعلقــة بإ ــةاث املفتزــية العامــة للماليــة ،الــق
تنص عل أ اـا تو ـر

ـ السـل ة املبا ـرط لـونير املاليـة ،هـ ا يعـر أ أعضـاءها ت

خيضــعو لــنفس التسلســل اإلدار امل بــق علـ مــو في نارط املاليــة اتصــرين ،هــو مــا
ـ

يضمن هلم وعا من اتستق لية

أداء ماـامام .املفتزـية العامـة للماليـة مو ـوعة

السل ة املبا رط لونير املالية ال

يتكفل بتحةية بر اما عملاا ص ل الزار األ ل مـن

ــل ســنة مــر مراعــاط طلبــاط أعضــاء ااكومــة ،للــس احملاســبة ا لــس الزــعيب
الوطر.

()20

ب -تنظــيم املفتزــية العامــة للماليــة :تتكــو املفتزــية العامــة للماليــة مــن  2أاســام
تكلف كا يلي :تنظيم أ غال املراابـة ،إسـتغ ل مر ـز ااسـاباط ا تاميـة ،تسـي
الوسائل احملفو اط .تو ز اإلصتصا اط :
 اسم تنظـيم أ ـغال املراابـة :يقـوم باألعمـال التاليـة :إعـةاد دليـل ملراجعـةيوميا،

ـب ه

ر يومية للتـةص ط ا ا ـة باملراابـة ،م ابقـة األهـةاحن ا ا ـة بأيـة راابـة

للتوجيااط العامة طلباط املراابة املقةمة املعلوماط املتوفرط ،تزكيل البعثـاط الفـره
التفتيزية ،احملافظة عل الع ااط مر البعثاط الفره القائمة بالراابة.
 اسم إستغ ل مر ز ااساباط ا تامية :يتوىل يـر املعلومـاط املاليـة األساسـيةللحســاباط ا تاميــة جــةا ل التلخــيص املنصــوص علياــا بــاملخ
إســتغ ل املع يــاط

ــب اا ،ت ســيما عــن طريــق مراابــة

اتلي ،الةراساط التلخيصية م

الــوطر للمحاســبة،

ــحتاا مراجعتاــا بــاإلع م

راط اإلع م الناية عن األ غال.

 اسم تسي الوسائل احملفو اط :يقـوم باألعمـال التاليـة :تسـي مـو في املفتزـيةالعامة للمالية ،تسي عتاد املصلحة سائلاا األصرى ،إسـتغ ل الودـائق لتـوف اإلعـ م
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للمفتزـــــني زـــــاف القســـــمني اتصـــــرين،

ـــــيا ة احملفو ـــــاط ،ت ســـــيما ملفـــــاط

التفتيش .يــةير املفتزــية العامــة للماليــة رئــيس املفتزــية العامــة للماليــة ،يعــني كرســوم
يصــةر بنــاء عل ـ إا ـ اح نيــر املاليــة .ينتظم املفتزــو

ــةاط متنقلــة بعــةد مــتغ ،

تةع (بعثاط تفتيزية) يةيرها مفتش عام للمالية (فره تفتيزية) يةيرها مفـتش ماليـة.
ميكن أ يكلفوا منفردين بأ عمل أصر.
تعت املفتزية العامة للمالية هينة راابية معتمةط من طرحن الة لة تسـع
إىل محاية املال العام من

أهـةافاا

ل أ كال الت عباط ،ل لم فقة أسنةط إلياـا مامـة راابـة

املؤسســاط العموميــة اتاتصــادية مــن أجــل تنفي ـ ييــر ه ـ األعمــال ،فــإ املفتزــية
العامــة للماليــة تتــةصل مــن ص ـ ل ماــام الراابــة التحقيــق أ ا ـ ط ،الــق تقــوم عل ـ
إمكا ية مراابة إبرام الصفقاط ال لباط العمومية تنفي ها داة احملساباط
ا تظاماا،

ـةااا

ما ختضر للراابة ر ف منز اسـتعمال املسـاعةاط الـق تقـةماا الة لـة

اجلماعـــاط اإلاليميـــة اهلينـــاط املؤسســـاط العموميـــة ت ـــابق النفقـــاط املســـةدط مـــر
األهـةاحن املتبعــة ب لـ اهلبــة العموميــة.

العامة للمالية

ــةد عمليــاط الراابــة الــق تقــوم باــا املفتزــية

بر اما سنو  ،يعة يعرض عل

نير املالية ص ل الزارين األ لني من

الســـنة .يـــتم إعـــةاد هـ ـ ا ال ـــاما سـ ـ األهـــةاحن احملـــةدط تبعـــا ل لبـــاط أعضـــاء
ااكومة اهلينـاط املؤسسـاط املؤهلـة .غـ أ ـه ميكـن القيـام بعمليـاط الراابـة صـار
ال اما ب ل من السـل اط،

مـا تعـة املفتزـية العامـة للماليـة تقريـرا سـنويا يتضـمن

صيلة زاطاتاا ملخص معايناتاا األجوبة املتعلقة تسلمه إىل الونير املكلف باملالية
صـ ل الث دــي األ ل مـن الســنة املواليـة للســنة الـق أعــة
ـ

صو ـاا .فضـ عـن توســير

ياتاا ،فقــة ن دط املفتزــية العامــة للماليــة بتنظــيم جةيــة

حمةدط كرسوم تنفي  .ي

هيا لــاا املر زيــة

ر أ املفتزية العامة للمالية الق يساعة رئيسـاا مـةيرا

للةراساط ،تضم د دة أ ناحن من اهليا ل :هيا ل عملية للراابة التـةايق (مراابـو
عامو للماليـة)،
املر زية،
باـا

ـ

ـةاط عمليـة هيا ـل للةراسـاط التسـي  .إ ـافة إىل هيا لـاا

تز ية املفتزية العامة للمالية كصاح صارجية الق ةد التنظيم ا ـاص
ياتاا

مرسـوم آصــر  .لإل ـارط ،فـا هـ املصـاح ا ارجيـة مايكلــة
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ــكل مفتزــياط جاويــة تقــر مقراتاــا بـــ  76تيــاط هــي هــرا
عنابة تيز

ن مستغامن تلمسا

س ـ يف اســن ينة

سية بلعبام األغواف رالة.

()21

 القواعــة العامــة لتنفي ـ املراابــة الــق جترياــا امل فتزــية العامــة للماليــة :يكــواملفتزـــو حملفـــني ،يـــز د

بب ااـــة

يفيـــة ،تثبـ ـ

ـــفتام تــ ر مراابتام.يـــؤد

ماامام طبقا أل كام ه ا املرسوم اا و ام األساسي .هم ملزمو كا يلي
ل تةصل

()22

 :جتنـ

تسي اإلداراط اهليناط الق جتـر مراابتاـا ،ذلـم باإلمتنـا عـن
ياط املسي ين ،احملافظة

عمل أ أمر ميكن أ ينال من

ـل

ل الظـر حن ،علـ

السر املار ،ذلم بعةم الكزف عن األفعال املعاينة ص ل عمليـاتام ،إت للسـل اط أ
اجلااط القضائية املختصـة ،القيـام كاـامام بكـل مو ـوعية ،تأسـيس طلبـاتام علـ
اــائر دابتــة ،تقــةيم تقريــر
السلبية للتسي ال

تــابي عــن مع ـاينتام ،مــر اإل ــارط إىل النــوا ي اإلعابيــة

مراابته ،يق

و عنة إ تااء ماام املراجعـة أ التحقيـق ،أ

تــةب مــن ــأ ه أ حيســن التنظــيم التســي

النتــائا ا ا ــة باملصــاح اهلينــاط الــق

جترى مراابتاا أ أ يستكمل التزرير املالي ااسابي املن بق علياا.
د -استق لية املفتزية العامة للمالية :إ مةى اتستق لية العضوية يعر ذلـم مـةى
صصو ـــية القواعـــة القا و يـــة الـــق

كـــم مـــو في املفتزـــية العامـــة للماليـــة مقار ـــة

باأل كـام املتصـلة كـو في الة لـة عمومـا سـواء مـن يـث التعـيني أ ال ايـة أ املزايــا
املالية أ ااصا ة ،باستقراء القوا ني املتعلقـة

اـان املفتزـية العامـة للماليـة ،جنـة أ

استق لية رئيس ه األص ط هي من ابيل املسائل اجلوهريـة ،تتواـف علياـا مصـةااية
فعالية ه ا اجلاان ،أ ه اتستق لية متر تما ع توفر بعض الضما اط القا و ية
من يث املعاي املانية ت صتيار الـرئيس فـ ط ا ـ

عه كاامـه .مـن املعلـوم أ جاـان

املفتزية العامة للمالية مستقل علـ أجاـزط مـةيرياط نارط املاليـة هـي تسـ

ـؤ اا

إطار اتستق لية ،إذ يتم تعيني رئيساا كوج مرسوم رئاسي ،لكن بنـاءا علـ ااـ اح
من نير املالية ال

خيضر لسل ته ،ما ميكن م

ظته ا عةام جود أ د ر لل ملـا

بغرفتيه (ا لس الزعيب الوطر للـس األمـة) ،نيـادط إىل عـةم

ةيـة مـةط ات تـةاب

الــق تعتـ ا ــةى الر ــائز اهلامــة املعتمــة علياــا ،اصــة إبــران اتســتق لية العضــوية
للاينــة الراابيــة ،يــث لــو

الــنص عل ـ تعــيني رئيســاا ملــةط غ ـ حمــةدط اا و ــا ،ف ـ
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ميكننا الكـ م عـن أيـة اسـتق لية عضـوية ،تيكـة جعـل رئيسـاا عر ـة للعـزل
اـ  ،هـ ا مــا يــنقص مــن اســتق لية رئــيس املفتزــية يضــعه
رئيس اجلماورية
األمر الـ

أ

ـ رمحــة نيــر املاليــة

التعيني العزل استنصال مبةأ ااصا ة الضما اط ملةط ا تةابـه،

يـؤد إىل تقـزيم تقييـة د ر الراـابي.

القواعة األ كام املقررط

مـو

مـا خيضـر بقيـة املو فـو

اا و الو يـف العمـومي املتعلقـة كـو في ا ـا املاليـة،

ه ا يعر أماا ت تتمتر بقوا ني تتما

مر ا صو ياط مت لباط العمل الراـابي مـن

يـــث اتســـتق لية ااصـــا ة( .)23أمـــا اتســـتق لية الو يفيـــة يقصـــة بـــه ختصـــيص
لموعة متكا سة من املسؤ لياط يعاة باا إىل هـ األجاـزط لتبا ـرها كعرفـة إطـاراط
فنيــة متخصصــة ،ت ميكــن هل ـ ا اجلاــان القيــام با ـ املســؤ لياط ،إت إذا تــوفرط هلــا
ســل اط
د

ـ

ياط مناســبة،

مواجاــة اجلاــاط ا ا ــعة لراابتاــا اياماــا كااماــا

أ تأدر أ تأد من ابل أ جاة أصرى ماما
اة أ ةط معظم التو ياط الق

ا

مكا تاا.

()24

ةرط عن املنظمة الة لية ل جازط العليا للراابـة

املالية "ا توسا "( يث تعت مؤسسة مستقلة ذاتية السـيادط غـ سياسـية منظمـة غـ
كوميـــة ذاط مر ـــز استزـــار صـــاص
املتحـــةط

اتجتمـــاعي بـــاألمم

ا لـــس اتاتصـــاد

تأسيســـاا ســـنة  )7952ا موعـــة العربيـــة ل جاـــزط العليـــا للراابـــة املاليـــة

احملاسبية " ارابوسا " (تأسس سنة  7910فقا حملضر اتجتمـا التأسيسـي لرهسـاء
ه ـ األجاــزط بالقــاهرط

فــس الســنة) الــق تعــة عضــوا

استق ل أجاـزط الراابـة املاليـة ،اـة

ــر رط

ليامــا ،عل ـ

ـع هـ التو ـياط مظـاهر هلـ اتسـتق لية

ميكننــا أ جنملــاا فيمــا يلــي( :)25أ يــنص دســتور الة لــة عل ـ إ زــاء اجلاــان األعل ـ
للراابة املالية أ حيافظ أعضـاء بالضـما اط ااصـا اط ،أ تع ـي ل جاـزط العليـا
للراابة اارية الكاملة

ر لوائحاـا أ ظمتاـا الةاصليـة د

أ يكــو تعــيني رئــيس اجلاــان وابــه
يعاملو من يث الرات

عام معاملة

تـةصل مـن أ جاـة،

بــار أعضــائه مــن أعل ـ ســل ة

الة لــة،

فظ هلم استق هلم.

كقار ة ه املظاهر الو ر القـا و ي للمفتزـية العامـة للماليـة
أ اا جزء من نارط املالية ت تتمتر بأ استق لية

يفية من أ

و

اجلزائـر ي

ـظ

ا  ،فأ مامتاا

األساسـية استزــارية ععـل أعضــائاا لــرد مـو فني لــةى الـونارط يــأمتر

بأ امرهــا،
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ظه ل سف الزةية أ تبعية املفتزية العامة للمالية لونارط املالية يتنـاف أساسـا

ما

مر مبةأ استق ليتاا ،يث أ ه التبعية
النااية إىل

يؤد

ة من سـل اتاا تفـرض علياـا ايـودا ممـا
قيق أهةافاا.

عف فعالية الراابة عةم

 -4للس احملاسبة:
قة ملالية الة لة

أ -زأط للس احملاسبة :هو مؤسسة عليا تتوىل املراابة املالية ال

ملالية السل اط احملليـة املؤسسـاط العموم يـة .فـإذا ر ـة للـس احملاسـبة أدنـاء ايامـه
كاامه الراابية اائر اة تةل عل ارتكاب جرم جنائي ،أ ـال امللـف إىل املـةعي العـام
املختص إاليميا ذلم لغرض إجراء امل
إ زاء للس احملاسبة أل ل مرط

قة القضائية ،أص ـر نارط العـةل بـ لم.

اجلزائر كوجـ القـا و راـم  65-26املـؤر

مارم  ،7929ه ا ت بيقا للمادط  796من دستور سنة 7910
مـــن دســـتور  7929كوجــ املـــادط  706منـــه دســـتور ســـنة 7990
تنظيمـه تسـي

خيضر للـس احملاسـبة اليـا

ـرم تأسيسـه

ـل

املـــادط  716منـــه

أل كـام األمـر  60 -76املـؤر

 00غزـ ـ  ،0676املعـــةل املـــتمم ل مـــر  06-95املـــؤر
ككلــس احملاســبة،

67

 71يوليـــو  7995املتعلـــق

مــا يتمتــر بنظــام داصلــي ظمنــه املرســوم الرئاســي راــم 211-95

املــؤر  06ـــوفم  ،7995احملــةد للنظـــام الــةاصلي

لـــس احملاســبة ،الــ

لم هيا له اتدارية تزكي ته القضائية يضب طره تسي ها تنظيماا.

حيـــةد
()26

ب -تنظيم للس احملاسبة الراابة الق ميارساا :يتمتر للس احملاسبة باستق لية
التســي

خيضــر لقواعــة احملاســبة العموميــة ،يــةير رئــيس يســاعة

ذلــم ائ ـ

الرئيس ،يتوىل د ر النيابة العامة لةى للس احملاسبة ا ر عام يساعة ا ر ،يـث
ينتظم للس احملاسـبة غـرحن ذاط اصتصـاص طـر عـةدها مثا يـة غـرحن ،غـرحن ذاط
اصتصاص إاليمي عةدها تسعة غرحن غرفة ا ضباف
ما تنقسم الغرحن الوطنية اإلاليميـة إىل فـر .
احملاسبة هي راابة ت قة يـث أ
تتمتر باتستق ل

التسي ،

()27

لال تسي امليزا ية املالية،
ا الراابـة الـق ميارسـاا للـس

لـ لـه هـ املامـة علـ أسـام أ اـا هينـة خمتصـة

ما ا للمو وعية ااياد الفعالية

أعمالـه ،راابتـه

ت تقل أهمية عن راابة بااي اهليناط ،بـل تعـة أع هـا درجـة أدااـا إجـراء ،يعـود هـ ا
إىل مــا ميلكــه للــس احملاســبة مــن أد اط راابيــة ،متيــز بنظــام اــا و ي صــاص بــه،
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متتعـــه باصتصا ـــاط اضـــائية إداريـــة اســـعة.
القضائي

()28

يأصـ ـ للـــس احملاســـبة الـــنم

طبيعته ،ذلم أ ه يتزكل من أعضاء ميارسو ماـام اضـائية ،يكتسـو

فة القضاط خيضعو لقا و أساسي صاص بام حيةد مر ـزهم
حيكــم س ـ عملــام،

مــا يضــب املاــام الص ـ

ا تســابام هل ـ الصــفة .إت أ مســألة

ـعام القـا و ي،

ياط الــق يتمتعــو با ـا كوجــ

ةيــة ال بيعــة القا و يــة

لــس احملاســبة

القــا و اجلزائــر تبقـ ت ــرح إ ــكالية ،ذلــم أ الةســتور ا تفـ بتصــنيفه
عليا للراابة املالية ،ت يتضمن أيـة إ ـارط تسـمز بتكيفـه

اينــة

اينـة ذاط طبيعـة اضـائية

التزرير العاد ت ينص بزكل

ريز مبا ر عل تصنيفه من اهليناط القضائية،

تنظيمــه تسـي

ياط اضــائية .لقــة

لكـن خيضــعه
ةد األمر 06-95

لتنظــيم اضــائي خيولـه

ـ

املواد  1إىل  70لاتط تـةصل للـس احملاسـبة ،قيـث ختضـر

لراابــة للــس احملاســبة مصــاح الة لــة املتمثلــة
الــوناراط ،اجلماعــاط اإلاليميــة املتمثلــة

رئاســة اجلماوريــة ،ااكومــاط،

البلــةياط ،باإل ــافة إىل ييــر املؤسســاط

اهليناط العمومية املختلفة ا ا عة لقواعة احملاسبة العمومية،
احملاسبة تسي األسام العمومية

ـ لم يرااـ للـس
عاا

املؤسساط الزر اط اهليناط ماما يكن

القا و ي ،الق متلم فياا الة لة أ اجلماعاط اإلاليمية أ املرافق أ اهلينـاط العموميـة
األصرى جزء من رأم ماهلا،
ــكل إعا ــاط

املاليــة

األمــوال العموميــة

لم يراا للس احملاسبة تائا اسـتعمال املسـاعةاط
ــما اط أ رســوم .ينص ـ د ر للــس احملاســبة

مراابــة تنفي ـ ميزا يــة الة لــة اجلماعــاط احملليــة،

اوا ني اإلدارط احمللية كراابة

مراابــة
مــا ص ـ

ل من الوتياط البلةياط ،ذلم سـ املـادط  715مـن

القا و  61/70املتعلق بالوتية املادط  076من القا و  76/77املتعلق بالبلةية.
دا يا -أجازط التحقيقاط
تتمثل

()29

اضايا الفساد:

ما يلي:

 -1املةيرية العامة ل من الوطر :مكافحة اجلرائم اتاتصادية املالية إ ةى املاـام
املنوطة باملةيرية العامة ل من الوطر ،تض لر باا مةيرية الزؤ

اتاتصـادية املاليـة،

التابعــة هلــا .ه ـ ا اجلاــان املر ــز املتخصــص مكلــف بتتبــر توجيــه تنســيق أ ز ـ ة
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رطة املبا ث اجلنائية العامة ت سيما

ـل

اضايا الفساد .عل مستوى جاان أمـن

تية ،تتكفل الو ةط اتاتصادية املالية بإجراء التحقيقاط املتعلقة بقضايا الفساد.
 -8الـةر الــوطر :يوجــة داصـل املصــلحة املر زيــة (اجلاـان املر ــز ) للتحقيقــاط
اجلنائيــة مكتـ متخصــص

ــةاط

مكافحــة اجلــرائم اتاتصــادية املاليــة .تتــوىل

متخصصة تابعة هلا تنفي أ ز ة ه املصلحة عل الصعية اإلاليمي.
 -7املصلحة املر زية للزرطة القضائية :للمصاح العسكرية ل من التابعـة لـونارط
الــةفا الــوطر ،تض ـ لر املصــلحة كاــام ر ــة ا تاا ــاط القــا و اجلنــائي اــا و
القضــاء العســكر

قيــق

يــر األدلــة عناــا تعق ـ مرتكبياــا إىل ــني بــةء اجــراء

رمسي بزأ ام.
 -4الـــةيوا املر ـــز لقمـــر الفســـاد :اســـتحةث الـــةيوا تنفيـ ـ ا لتعليمـــة رئـــيس
اجلماوريــة راــم 62املتعلقــة بتفعيــل مكافحــة الفســاد املؤرصــة
الــق تضــمن

 72ديســم ،0669

جــوب تعزيــز آليــاط مكافحــة الفســاد دعماــا ه ـ ا عل ـ الصــعيةين

املؤسساتي العملياتي أهم ما ص عليه

ا ال املؤسساتي هو

ـر رط تعزيـز مسـع

الة لة بإ ـةاث ديـوا مر ـز لقمـر الفسـاد بصـفته أداط عملياتيـة تتضـافر

إطارهـا

اجلاــود للتصــة اا و يــا ألعمــال الفســاد اإلجراميــة ردعاــا ،هـ ا مــا تأ ــة بصــة ر
األمر رام  65-76املؤر
مــن الفســاد مكافحتــه ال ـ

 00أ ط  0676املتمم للقا و راـم  67-60املتعلـق بالواايـة
أ ــاحن البــاب الثالــث مكــرر ال ـ

كوجبــه

الةيوا املر ز لقمر الفساد غ ا ه أ ـال إىل التنظـيم فيمـا خيـص
الةيوا

تنظيمه

يفياط س .

()30

إ زــاء

ةيـة تزـكيلة

يعة الةيوا مصلحة عملياتيـة للزـرطة القضـائية

هــو يتبــر لــونارط العــةل من ـ عــام  ،0672ت يبــةأ

ممارســة ماامــه إت من ـ تــاريخ

 62مارم  ،0672رغم ص املزر علـ متتعـه باتسـتق ل
الزخصية املعنوية اتستق ل املالي ،بالرغم من الص

ياط ا

عملـه ،فإ ـه ت مينحـه
ـ ط ااساسـة الـق

أ ي باا ،هي املرتب ة باألسام بالبحث التحر عن جرائم الفسـاد .مـن الظـاهر أم
مامته خمتلفة عن ماام اهلينة الوطنية ملكافحة الفساد فو يفته تنص عل يـر
معلومــة تســمز بالكزــف عــن أفعــال فســاد مكافحتــه
ت ـــوير التعـــا

ـل

ةيــة مر ــز  ،عـ ط علـ

التعا ـــة مـــر بـــااي هينـــاط مكافحـــة الفســـاد ،باإل ـــافة إىل تبـــادل
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املعلوماط إبا التحقيقاط اجلارية ،اا اح

ـل إجـراء مـن ـأ ه احملافظـة علـ

سـن

س التحرياط عل هينة التحقيقاط.
أ -ماــام الــةيوا املر ــز لقمــر الفســاد :هــو جاــان مر ــز متخصــص

لــال

التحقيقــاط مكلــف ككافحــة الفســاد .يضــم عنا ــر مــن خمتل ـف مصــاح املبا ــث
اجلنائيــة العامــة ص ـ اء مــاليني .هــو يتــوىل يــر األدلــة إجــراء

قيقــاط بزــأ أفعــال

الفســاد إ الــة مرتكبياــا إىل احملكمـــة املختصــة .يكلف الةيـــوا في إطــار الـماــــام
الـمنوطة به كـوجـ الــتـزـريــر الـســار املـفـعــولعــل ا ـصــوص كـا يـأتي( :)31جـــــمر
ل مـــعـــلــــومــــة تـــســــمز بـــالــــكــــزف عـن أفـــعــــال الفسـاد مكافحتاـا مر ـزط
ذلــــم اســــتغ له ،جـــــمر األدلــــة الـقيـــــام بتـحـقيـــــقاط

اـــــائر الفـــــساد إ ـــالـــــــة

مـــرتـــكــــبـــيـــاــــــا لـــلـــمـــثــــــول أمــــــام اجلـــاــــــة الـــقـــضـــائـــيــــــة الــــمختصة ،تــ ـويــــر
الـتــعــــا

الـتــــنسيق مـــر هــيـنــــاط مــكـافـحــــة الفســـاد تبـــادل الــــمعلوماط كناســـبة

التحقيقاط اجلارية ،اا اح

ل إجراء من ـأ ه الـمحافـظة علـ

سـن سـ التحريـاط

الق يتوتها عل السل اط الـمختصة.
ب -عــةم متتــر الــةيوا باتســتق لية الو يفيــة :فقــا للمــادط  62مــن املرســوم راــم
 200/77فإ الةيوا يو ر لةى نير املالية ،امل
يفقــة اســتق ليته يقلــص د ر

ـظ أ تبعيـة الـةيوا لـونير املاليـة

مكافحــة الفســاد اإلدار

ععــل منــه جاــانا تابعــا

للســـل ة التنفي يـــة أســـوط ككلـــس احملاســـبة املفتزـــية العامـــة للماليـــة ،أل اســـتق لية
الةيوا هي الضامن الو ية لتحقيق أهةافه

مواجاة الفساد اتدار

ذلم بعيـةا عـن

أ تأد  .ه ا بالرغم من أ أعضـاء الـةيوا خيضـعو تند اجيـة التبعيـة الراابـة أدنـاء
ممارسة

ياتام ،إذ خيضـعو إل ـراحن راابـة القضـاء مـن جاـة لـونير املاليـة مـن

جاـــة دا يــة ،غــ أ هــ ا اإل ـــراحن غــ

ـــاحن لتكســـية اتســـتق لية قكـــم تبعيـــة

األعضاء أيضا لونير املالية بالتالي للسل ة التنفي ية.
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صامتـــة:
أ ت -تائا الةراسة :من ص ل ه الةراسـة ميكـن إدرا العةيـة مـن النتـائا ـوجز
أهماا :
 -الفساد باط اليوم أ

اتسـتقرار التنميـة املسـتةامة،

ص ر ياةد ـق املـواطن

فا تزار الفساد له ع اة مبا ـرط بفسـاد أجاـزط الة لـة مسـؤ لياا األدـر املبا ـر لـيس
س إمنا عل

عل الو يفة العامة

قوه اإل سا

و اا غ اابلة للتكزئة م اب ـة

هو ما يؤدر متاما بنفس الةرجة عل التنمية البزرية التنمية الزاملة عموما ،فالفسـاد
ــل غيــاب ااكــم الرا ــة تائكــه السياســية اتاتصــادية اتجتماعيــة
ا

غايــة

ورط ،يؤد إىل زر دقافـة اابليـة الفسـاد لـةى اجلميـر اإلدارط الفاسـةط للمـوارد

العامــة تلحــق الضــرر بقــةرط ااكومــة عل ـ تقــةيم لموعــة مــن ا ــةماط ،الضــر رية
إلعمـال ااقــوه اتاتصــادية اتجتماعيـة الثقافيــة ،بالتــالي تزـكل منظومــة ختريـ
إفساد تسب مزيةا من التأص
املالي فقل بل

عملية البناء التقةم لـيس علـ املسـتوى اتاتصـاد

ااقل السياسي اتجتماعي الثقا .

 ت يكن إ زاء اهلينة الوطنية للوااية من الفساد ،صلية اتسـتع م املـالي ،املفتزـيةالعامة للمالية ،للس احملاسبة ،بقية أجازط التحقيق
ــا إلتــزام د لــي

بــل

اضايا الفساد لية الصةفة

ذمــة اجلزائــر بعــة مصــاداتاا عل ـ اتفاايــاط د ليــة ملكافحــة

الفساد ،جتسيةا لإلس اتيكية الوطنيـة الـق ا تاكتاـا اجلزائـر
القا و  67-60املؤر

 0660ال

هـ ا الصـةد .إت أ

أار تأسيس اهلينة الوطنية ملكافحة الفسـاد ،ت

ي بق ت يعني أعضاء اهلينة إت بعة  2سـنواط ،أ عـام  ،0676ت تبا ـر مااماـا إت
ســنة  ،0677مــر إجــراءاط
اهلادفة إىل حماربة الفساد” ،املث

ــث ط اخت ـ ط عل ـ

ــعية مــا مســي "تعزيــز النصــوص

ه اإلجـراءاط الـق يفـ ض أ اـا تضـفي مزيـةا

مــن التزــةد عل ـ املنظومــة الــق تتنــا ل إع ـ

ااــرب عل ـ الفســاد ،تصــا باا

اإلرادط السياســية لــةى القيــادط عــةم اختــاذ إجــراءاط ردعيــة

ــة مــن دبــ

ــعف
قاــم

الفساد.
 املزــر اجلزائــر أ اــر إرادتــه عزمــه عل ـ حماربــة الفســاد بكــل أ ــكاله مــنص ـ ل اســتكابته للتو ــياط اتا ا ــاط املتعلقــة باتتفاايــاط الة ليــة

ه ـ ا ا ــال،
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لكــن تبقــ بعــض اهلينــاط مثــل صليــة اتســتع م املــالي جاودهــا متوا ــعة
مادامـ ـ طبيعتاـــا القا و يـــة جتعلـــاا صليـــة للواايـــة د

رد .

ا ــال

ـــني جنـــة أ للـــس

احملاسبة من ا ية تنظيمه اهليكلي هـو مؤسسـة دسـتورية قيقيـة تتمتـر باصتصا ـاط
لال محاية األموال العمومية السار عل استعمال األمـوال بزـكل

اضائية إدارية

عق ي ذلم من ص ل ما يتمتر به من ايمة اا و يـة علـ اعتبـار هينـة دسـتورية جتعلـه
مقام رفير
غوطا

لال محاية املال العام ،إت أ اضاط للس احملاسبة هم أيضا يتلقـو

ب ط من اجلماعاط الضاغ ة.

دا يـــا -تو ـــياط الةراســـة :مـــن صـ ـ ل النتـــائا الســـابقة ميكـــن إدرا العةيـــة مـــن
التو ياط أبرنها:
 الفسـاد ـرب مــةمرط علـ مقـةراط ا تمــر مـن دـم فمســؤ لية حماربتـه تقـر علـاجلمير ،الة لة معاا جاود ا تمر املة ي ،لتفـاد التكـاليف الباهضـة ت تزـار هـ
اتفة ...هكـ ـ ا تصـــور التحـــول أملـــه ،فـــأف طو هـــو مـــن
ااا م

ـالنار العظـيم ،تسـتمة منـه األ اـار الصـغار ،فـإ

ا مااا ملح  ".ااكيم
أ

ـــا يـــردد د مـــا " :أ

جة ا ما حي ا

ـا عـ با عـ ب  ،إ

و فو يوم الصير ،علم عبه بأ ه " ت حيـةث اـ

تعكز رغبته عـن ـ اتسـتقامة ،ت ـةث اـ أ أ ـ

ع اتستقامة إت أديرط أمور الة لة بنكاح".
 إ مامة اهليناط األجازط الوطنية ملكافحة الفسـاد الواايـة منـه مـا هـي إت لقـةمــن سلســلة ات ـ

اط الــق جترياــا الة لــة اجلزائريــة عل ـ املؤسســاط العموميــة من ـ

اتستق ل ،الق بعة مـةط تثبـ فزـلاا تسـتبةل بإ ـ ح آصـر

املقابـل كـو اـة

صسر ا األموال الوا

ا تزرط أ ثر فـأ ثر اتدـار السـلبية لظـاهرط الفسـاد ،عليـه

عــ التأ يـــة علــ

ـــائف هــ اهلينـــاط برب اـــا بالنظـــام الـــةميقراطي ،لتكســـية

الزفافية

التسي

املراابة التحقيق .أل ماام األجاـزط املخصصـة ملكافحـة الفسـاد

اجلزائــر تبقــ مرتب ـــة ب بيعتاـــا كـــةى اســتعةاد الســـل اط العموميـــة علــ تنفيــ
تائكاا األص بتو ياتاا د

إهمال ،ت يصبز الة ر الـ

تؤديـه اهلينـاط لـه معنـ .

ت تبق لرد أفكار املة.

515

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

هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه يف اجلزائر ______________ نوفل مسايلي ـ بوطورة فاطمة الزهراء

 إ نصم التزرير ترا م اهليناط إ ت ت بـق القـوا ني جتـة سـبيلاااإلعـ ـ م الفعلـــي الســـليم فـــإ ذلـــم لـــن يفيـــة بزـــيء ،فل املـــا

ـو التفعيـل

ـــا يـــردد الفقيـــه

مو تيســكيو " أع ــر اــوا ني اليلــة لكناــا ا مــة" .لـ لم فمحاربــة الفســاد يكــو
بتكوين د لة ااق من ص ل النظام القضائي املستقل عضـويا مو ـوعيا ،بعيـةا
البعة عن السل ة التنفي ية ،فعات

فصله لقضايا الفساد حمايةا

ـل

اناعتـه صلو ـه

إىل ااكم.
اهلـوامــش املراجـــر:
( -)1ايةط اادط ،التكربة اجلزائرية ملكافحة الفساد مفارااتاا :إطار اا و ي مؤسساتي طموح يفتقة
تليـاط ا فــاذ  ،امللتقـ املغــاربي ــول املبــادرط األ ادمييــة ملكافحــة الفســاد ،الربــاف ،املغــرب ،يــومي
األربعاء ا ميس  01 00سبتم .0672

( -)2مالكيــة بيــل ،التــةاب الواائيــة ملواجاــة جــرائم الفســاد اإلدار

املــالي ،للــة ااقــوه العلــوم

اإل سا ية ،العةد  ،02ا لة األ ل ،د.م.ص ص(709 -707 :بتصرحن)
( -)3القا و ( )67/60الصادر بتاريخ  0660/60/06املتعلق بالوااية من الفسـاد مكافحتـه ،اجلريـةط
الرمسية العةد ،72الصادرط

 .0660/62/62املعةل املتمم كوجـ األمـر راـم  65/76املـؤر

أ ط  ،0676اجلريةط الرمسية العةد  56املؤر
رام  75/77املؤر

00

 67سـبتم  ،0676املعـةل املـتمم كوجـ القـا و

 60أ ط  ،0677اجلريةط الرمسية العةد  ،22املؤر

( -)4األمم املتحةط ،استعراض تنفي اتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد

 76أ ط .0677
اجلزائـر ،الـة رط الرابعـة

املستأ فة ،مةينة بنما ،وفم  ،0672ص ص.65 -62 :

( -)5املؤر

 ،0660/62/61املتضمن إ زاء صلية اتستع م املالي تنظيماا عملاا ،اجلريةط الرمسية

العةد ،02املؤرصة

.0660/62/61

( -)6املؤر حن  ،0662/77/76اجلريةط الرمسية العةد ،17املؤرصة حن .0662/77/76

( -)7املؤر

 ،0665/60/60اجلريةط الرمسية العةد ،77املؤرصة

.0665/60/69

( -)8هامشي هيبة ،صليـة معاجلـة اتسـتع م املـالي ،للـة اتجتاـاد للةراسـاط القا و يـة اتاتصـادية،
معاــة ااقــوه ،للــة حمكمــة سةاســية ،العــةد ،62املر ــز اجلــامعي لتمنغاس ـ  ،اجلزائــر ،جــوا
 ،0672ص ص.702 -700 :
( -)9املادتني  712 710من دستور .7990

( -)10املواد  716 ،702 ،99من دستور .7990
( -)11هامشي هيبة ،مرجر سابق ،ص.705 :
( -)12صلية معاجلة اتستع م املالي ،نارط املالية ،عل الراب التزعيب:
http: //www.mf- ctrf.gov.dz/arapropos.html
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( -)13املرسوم الرئاسي رام  772/0666املؤر

 77ما  ،0666يتضمن إلغـاء املر ـة الـوطر ملراابـة

الر وط الوااية منه ،اجلريةط الرمسية العةد  ،02املؤرصة

 72ما .0666

( -)14ايةط اادط ،مرجر سابق.

( -)15املادط  06من اا و  67/60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته.
( -)16عبة العالي ا ة ،اتلياط القا و يـة ملكافحـة الفسـاد اتدار
ااقــوه ختصــص اــا و عــام،

الــة تورا علــوم

اجلزائـر ،أطر ـة لنيـل ـاادط

ليــة ااقــوه العلــوم السياســية ،جامعــة حممــة

صيضر بسكرط ،0672 ،ص.222 :
( -)17فس املرجر السابق ،ص.562 :

( -)18لية بويلني ،سل اط الضب اتاتصادية

القا و اجلزائر  ،دار بلقيس ،اجلزائـر،0677 ،

ص.02 :
( -)19موس بودها  ،النظام القا و ي ملكافحة الر وط ،دار اهلةى ،اجلزائر ،0676 ،ص.265 :
(-)20

ــفاء ،لــة بي ــارناد ،املفتزــية العامــة للماليــة

ــاح يســمينة

ــأداط لقيــام عمــل املؤسســة

العمومية اتاتصادية ،ا لة اجلزائرية ل اتصاد اتدارط ،العةد ،61املر ز اجلامعي البيض ،جا في
 ،0670ص.02 :

( -)21املادط ( )62من املرسوم التنفي

رام  012/62املؤر

( -)22املادط ( )60من املرسوم التنفي

راـم  012/62املـؤر

 0سبتم .0662
 0سـبتم  ،0662املـؤر

 60سـبتم

 ،0662يتضمن تنظيم اهليا ل املر زية للمفتزية العامة للمالية ،اجلريةط الرمسيـة عـر ،56الصـادرط
 61سبتم .0662
( -)23نغة د علي ،املالية العامة ،ديوا امل بوعاط اجلامعية ،بن عكنو  ،اجلزائر ،0662 ،ص.722 :

( -)24ـ ارط بيلــة ،فعاليــة تقيــيم األداء املــالي للمؤسســة العموميــة اتاتصــادية س ـ مقاربــة املفتزــية
العامة للمالية ،مـ

رط لنيـل ـاادط املاجسـت

علـوم التسـي  ،ختصـص اإلدارط املاليـة للمؤسسـاط،

لية العلوم اتاتصادية العلوم التكارية علوم التسي  ،جامر اجلزائر ،0672 ،2ص.722 :

( -)25إع

مكسيكو بزأ اتستق لية ،عل الراب اتلك

ي:

http: //www.intosai.org/ar/issai-executive-summaried/view/article/issai-10-themexico- declaration-on-sai-independence-eger-html
( -)26باديس بوسعيود ،مؤسساط مكافحة الفسـاد اجلزائـر( ،)0670 -7999مـ رط مقةمـة لنيـل

اادط املاجست

العلوم السياسية ،ختصص التنظيم السياساط العامة ،جامعـة تيـز

ن ،0675 ،

ص ص.11 -10 :
( -)27املرســــوم راــــم  725-26املــــؤر

 67جويليــــة  ،7926حيــــةد عــــةد غــــرحن للــــس احملاســــبة

اصتصا اتاا ،اجلريةط الرمسية العةد  ،26سنة .7926

513

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

هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه يف اجلزائر ______________ نوفل مسايلي ـ بوطورة فاطمة الزهراء

(-)28

ا ر محزط ،مـةى فعاليـة للـس احملاسـبة

الراابـة البعةيـة ل مـوال العموميـة ،مـ

رط لنيـل

إجانط املةرسة العليا للقضاء ،دفعة  ،0676 ،72ص.02 :
( -)29بلقوريزــي يــاط ،للــس احملاســبة
املاجست

القا و  ،إدارط حملية،

اجلزائــر بــني ال مو ــاط ال اجــر ،م ـ

رط لنيــل ــاادط

لية ااقوه ،جامعة بن عكنو  ،اجلزائر ،0677 ،ص.65 :

( -)30عبة العالي ا ة ،مرجر سابق ،ص.566 :
( -)31املــرســــوم الرئــــاسي راـــــم  200 -77املــــؤر
الـمر ز لقمر الفساد تنظيمه

 2ديـسـمـبــــر ،0677املـحــــةد تزـكـيــــلة الـــةيوا

يفياط س  ،اجلريةط الرّمسيّة للكماوريّة اجلزائريّة ،العـةد ،02

 72ديسم  .0677املادط  .65ص.77 :
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