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ملخــص:
ى ظل تنارار ظاهرة الفساد على املساوا
الوطب عتساف ال آثارها السـلبية لـاع عتـؤثر
علـــى مجيـــع امليـــادين عالقراعـــا العموميـــة
عاخلاةــة مــا تســادعى ضــرعرة تــدطل املرــرع
اجلزائـــري لســـن قـــوانع عطنيـــة تواكـــب ى
خســــاليب تقصــ ـي جــــرائ الفســــاد مبخالــــف
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
crimes and the imposition of severe
penalties and deterrents and
tracking the proceeds obtained Of
these crimes and their confiscation
anywhere, for what was signed by
the accession of Algeria to the
United Nations Convention against
Corruption in 2004, which has
struggled to fight corruption by
taking and strengthening preventive
and repressive measures to limit the
incursion These phenomenon and

اجلـــرائ عمصـــادرتها ى خي مكـــان ،ملـــا
الاوقيــع عليــ بإن ــما اجلزائــر تىل تتفاقيــة
الم ـ املا ــدة ملكاف ــة الفســاد ســنة 7440
عال ـ مــا تنفك ـ جاهــدة حملاربــة الفســاد
بإختا عتعزيز الادابري الوقائية عالقمعية لل د
مــن توغــل هــا الهــاهرة ع لــع بإرســاء نهــا
تجرائــــي يعــــزة الاعــــاعن الــــدعلي ملكاف ــــة
الفساد
الكلما املفااحية :تتفاقية الم املا دة؛
املصادرة؛ الاعاعن الدعلي؛ مكاف ـة الفسـاد؛
اإلجراءا .
Abstract:
In light of the spread of the
phenomenon of corruption at the
national level and the negative
impact of the impact on the public
and private sectors and sectors,
which necessitated the need for the
Algerian legislator to enact national
laws that accompany the methods of
investigating corruption crimes of
various kinds and procedures for
prosecuting the perpetrators of these
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therefore establishing a procedural
system that strengthens international
cooperation to combat corruption.

مقدمــة:
خةـــب

ظـــاهرة الفســـاد ا بعـــد عـــاملي ت ترـــعب ى القرـــاعع العـــا عاخلـــاص

عخةــب حصــر نراقهــا ع ديــد خســبابها مســا يال لارــعب خســبابها ععواملــها لــاا عمــل
املررع على حماربـة هـا الهـاهرة ع مكاف اهـا مـن طـالل مواءمـة القـوانع الوطنيـة مـع
تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد عتختا الادابري عاإلجراءا عتفعيـل سـبل الاعـاعن
فيما بع الدعل ملكاف ة ها الهـاهرة مـن طـالل رةـد مجلـة مـن اإلجـراءا القانونيـة
عالق ائية ال تسه ى تقدي املساعدة عتفعليها فيمـا بـع الـدعل مـن خجـل الوقايـة مـن
ظاهرة الفساد جبميع خاكال عةـور  ،لـاا فقـد ت ـمن تتفاقيـة المـ املا ـدة مجلـة
مــن الاــدا بري عا ليــا الـ تســه عــن طريــق الاعــاعن فيمــا بــع الــدعل ى الكرــف عــن
ظواهر الفساد عمكاف اها عمالحقة مرتكبيها عتوقيع اجلزاءا الردعية عليه .
ت خبـدا املرــرع اجلزائـري خعلويــة كـربا ملكاف ــة ظـاهرة الفســاد ع لـع مــن طــالل
تلازامـ ـ باإلتفاقيـــا الـ ـ ةـــادق عليهـــا علعـــل خهمهـــا تتفاقيـــة مكاف ـــة املخـــارا
عاملــؤثرا العقليــة عقــانون مكاف ــة تبيــيو المــوال عمتويــل اإلرهــاس ،خمــا بالنســبة
إلتفاقيــة مكاف ــة اجلرهــة املنهمــة عتتفاقيــة مكاف ــة الفســاد فقــد
العقوبـــا عقـــانون اإلجـــراءا اجلزائيـــة ،ثــ

تعــديل قــانون

الـــنص علـــى قـــانون مكاف ـــة الفســـاد

عالوقاية ضمن قانون مساقل عن قانون العقوبا مبوجب القانون .49/40
ت نص قانون مكاف ة الفساد على مجلة من ا ليا عالاـدابري ملكاف ـة الفسـاد ى
القرــاع العــا عاخلــاص عكــاا جهــاة الق ــاء ،كمــا

الاوســيع ى مــدلول املوظــف

العمومي عت من الاجري تسا دا جرائ جديـدة كجرهـة الشـدر عتسـاشالل الوظيفـة
عت من خي ا خعمال الفساد الـ يقـو بهـا املوظـف الجـن خي ـا ،كمـا ترـرق خي ـا
تىل خســاليب الاعــاعن الــدعلي ى ةــال مكاف ــة الفســاد عالوقايــة من ـ  ،عطــرق
اجلرهة عمالحقة اجملرمع ى جرائ الفساد ع لع بالنص علـى خسـاليب

ــري

ـري مارـورة

كالرتةد اإللكرتعنـي عالاسـلي املراقـب ،كمـا حـث املرـرع علـى تختـا مـا يلـز مـن
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تدابري من خجل مصادرة العائـدا اإلجراميـة عاملا تيـة مـن خفعـال ةرمـة ،خع ممالكـا
تعادل ى قيماها قيمـة تلـع العائـدا خع خدعا خطـرا عالـ تسـاخدم خع كانـ معـدة
لإلساخدا ى ترتكاس تلع الفعال ،كما هكن جتميد خع حجز الاياء املرار تليهـا
لشر

مصادرتها.

لاا تامال اإلاكالية ال تررحها ها الورقة الب اية ى :مدا مساهمة اإلجـراءا
كرسها املررع ضمن القانون  00/07ى تعزيز الاعاعن الدعلي ملكاف ة الفسـاد

ال

عالوقاية من ؟
علإلجابــة علــى هــا اإلاــكالية قفــد ترت ينــا تقســي املداطلــة تىل ث ـال حمــاعر علــى
الن و الاالي:
احملور العل :تعريف الفساد
احملور الااني :تجراءا الاعاعن الـدعلي ى ةـال الكرـف عالا قيـق عماابعـة جـرائ
الفساد.
احملــور الاالـــث :تجـــراءا الاعـــاعن الـــدعلي ى ةـــال تســـرتداد املوجـــودا عمصـــادرة
العائدا .
عقبل الاررق ياين احملاعر ترت ينـا الاعريـف بـ ه املصـرل ا الـ سـنوردها ضـمن
ها الورقة الب اية
احملور العل :تعريف الفساد
مل ياررق املررع اجلزائري مبوجب القانون  )1(49/40لاعريـف الفسـاد ت ـا تكافـى
با ديـــد مهـــاهر عخســـاليب عتـــرك خمرالاعريـــف للفقـ ـ  ،ت يعـــرإ الفســـاد ب نـ ـ ســـوء
تساخدا املنصـب العـا لا قيـق منـافع اخصـية علـ عـدة خاـكال علـى سـبيل املاـال و
احلصر فهناك الفساد املـالي عاإلداري عالفسـاد اإلقاصـادي ،عتسـاشالل النفـود عالراـوة
عاإلطاالس ،الشدر عتلقي ايدايا عتساامار الوظيفة.
كما يعـرإ خي ـا علـى خنـ اخلـرعج عـن القـوانع عالنهمـة خع تسـاشالل غيابهمـا مـن
خجل

قيق مصاحل سياسية خع تقاصادية خع اخصية.

عيعرإ خي ا ب ن كل عمل يا من سوء تساخدا للسـلرة العامـة لغـرا

طاةـة،

عهو خي ا طرعج عـن النهـا عالقـانون خع تسـاشالل غيابهمـا عجتـاعة السياسـة عالهـداإ
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املعلنة عاملعامدة من قبـل السـلرة السياسـية عغريهـا مـن املؤسسـا الرـرعية ع لـع بشيـة
قيق منفعة اخصية سواء كان سياسية خع تجاماعية خ مالية للفرد خ اجلماعة(.)2
كما عرفا منهمة الرفافية العاملية ب ن تساشالل السلرة من خجل املنفعة اخلاةة.
عهناك تعريف آطر للفساد ب ن " ةموعة مـن العمـال املخالفـة للقـوانع عايادفـة تىل
الاـ ثري بســري اإلدارة العامــة خع قراراتهــا خع خنرــراها بهــدإ اإلســافادة املاديــة املبااــرة خع
اإلنافاع غري املباار

()3

خعو -املساعدة القانونية املابادلة:
تعارب املساعدة القانونية املابادلة اإلطار اإلجرائي للاعـاعن الق ـائي الـدعلي عهـي مـن
املسائل ال يـا بهـا هـاا الاعـاعن بـع الـدعل ملكاف ـة اإلجـرا العـابرة لل ـدعد عمومـا
عجــرائ الفســاد طصوةــا عمالحقــة مرتكبيــ ى مرحلــة اإلســادول ـ ع الا قيــق خع
احملاكمة.

()4

ثانيا -املصادرة:
هي اإلساالء على مال احملكو علي عتناقال ملكيا تىل الدعلة بدعن تعويو .
ععرفها البعو ب نها عقوبة مادية خع عينيـة مـن اـ ن احلكـ بهـا خن ينقـل تىل جانـب
احلكومة ملكية الاياء الـ ختلصـ مـن اجلرهـة ،خعالـ تسـاعمل خع كانـ مـن
ا نها خن تساعمل فيها.

()5

احملور الااني :تجراءا الاعاعن الدعلي ى ةال الكرف عالا قيق عماابعة جرائ
الفساد
نص املادة العىل مـن القـانون رقـ  49/40املاعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد عمكاف اـ
على خن ايدإ من هاا القانون هـو تسـهيل عدعـ الاعـاعن الـدعلي عاملسـاعدة الاقنيـة مـن
خجل الوقاية من الفساد عمكاف ا مبا ى لع تسرتداد املوجودا .
ت يعد من ال رعري عجـود نهـا تجرائـي فعـال عماكامـل ملالحقـة املـاهمع بالفسـاد
عحماكماه عتسرتداد عائدا نراطه اإلجرامي.
فاعزيـز الاعـاعن الق ــائي الـدعلي بكافــة ةـور عآلياتـ ى ةــال مكاف ـة الفســاد
عياجلى لع ى مهاهر ثالثة:
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 -9الاعــاعن الــدعلي ى ةــال املســاعدة الاقنيــة ملنــع عمكاف ــة الفســاد عيرــمل لــع
تنراء عتدعي خجهزة املالحقـة املـزعدة بالوسـائل عاإلمكانـا احلدياـة عتـدريب العنصـر
البرري القائ على ها الجهزة عهو مايسارف مـن نـص املـادة  00عكـاا الفقـرة (س)
من املادة  49من اإلتفاقية(.)6
 -7الاعاعن ى ةـال الا قيقـا عاإلجـراءا اخلاةـة باملسـائل املدنيـة عاإلداريـة ا
الصلة بالفساد عفقا ملا خاار تلي الفقرة ( )9من املادة  00من اإلتفاقية .
ديدا علـى املسـائل

 -0الاعاعن الدعلي ى ةال مكاف ة الفساد عهو الاي ينصب
اجلنائية حيث تهام ب اإلتفاقية.

عتامال خه ةور الاعاعن الدعلي ى املسائل اجلنائية املنصوص عليهـا ى اإلتفاقيـة ى
ا تي:
 تسلي اجملرمع. تقدي املساعدة القانونية . الاعاعن ى ةال تنفا القانون. تجراءا الا قيقا املررتكة ى جرائ الفساد. الاعاعن ى ةال تسرتداد املوجودا عالعائدا اإلجرامية عاملصادرة. الاعاعن ى ةال تقدي املساعدة الاقنية عتبادل املعلوما . -الاوسع ى الطا مبعايري الوويـة الق ـائية ع قيـق الاكامـل بينهـا علـى

ـو يسـد

ثشــرا املالحقــة الق ــائية عــرب الوطنيــة ى ةــال الكرــف عــن جــرائ الفســاد عتعقــب
مرتكبي  ،عقد ت من املادة  00من اإلتفاقية اإلاارة تىل ها املعايري عهي:
 -9معيار الرخصية عهـو ع اـقع العل تجيـابي حـع يكـون املـاه ماماعـا جبنسـية
الدعلة عالااني سل حع يكون اجملب علي ماماعا جبنسية الدعلة.

()7

 -7معيار العينية خع الااتية عهو ينربق حع متال اجلرهة تضرارا مبصاحل الدعلة.
 -0معيار العاملية حع يوجد املاه ى تقلي الدعلة عياعار تسليم .
 -0اإلهامــا بافعيــل نهــا تســلي الاــخاص املــاهمع بإرتكــاس جــرائ الفســاد خع
احملكو عليه باإلدانة عهو ما خكد علي اإلتفاقية ى مادتها  00فقرة .91
عيالحظ خن اإلتفاقية كرس ى هاا الر ن حكمع:
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 تما الاسلي خع احملاكمة ع لع بالنسبة لداخاص املـاهمع بإحـدا جـرائ الفسـادلكونه ماال ياماعون جبنسية دعلة ما و جتيز قوانينها الداطلية تسلي رعاياها.
 عـــد جـــواة رفـــو تســـلي املـــاه بإحـــدا جـــرائ الفســـاد تســـانادا للـــدفع بالرـــابعالسياسـي للجرهـة املنســوبة تليـ عهــو مـا خكدتـ املــادة  00فقـرة  40الـ نصـ علـى:
( ...عو جيوة للدعلة الررإ الـ يسـم قانونهـا بـالع خن تعاـرب خيـا مـن الفعـال اجملرمـة
عفقا يا اإلتفاقية جرما سياسيا ت ا ما تختا ها اإلتفاقية خساسا للاسلي ).
 -0تعزيز سبل الكرف عن جرائ الفساد عترجيع اإلبالغ عنها.
قيق مررتكة عياماـل ى قيـا هيئـا

 -0تنراء هيئا

قيـق مرـرتكة مببااـرة

الا قيقا خع املالحقا خع اإلجراءا الق ائية ى دعلة عاحدة خع خكار عهو ما خاار
تلي املادة  01من اإلتفاقية(.)8
خعو -الاسلي املراقب:
خكــد تتفاقيــة مكاف ــة الفســاد علــى تمكانيــة تســاخدا خســاليب
بشر

ــري طاةــة

الكرف عن جرائ الفساد عمالحقة مرتكبيها ع لع بإساخدا الوسائل عتتباع

اإلجراءا املنصوص عليها ى ها اإلتفاقية لبلوغ الشر
من اإلتفاقية عال

عرد

املرلوس عقـد نصـ املـادة 04

عنوان ' خساليب الا ري اخلاةة" ع لع بقويا( :من خجـل

مكاف ــة الفســاد مكاف ــة فعالــة تقــو كــل دعلــة طــرإ بقــدر مــا تســم ب ـ املبــاداء
الساسية لنهامها القانوني الداطلي عضمن حدعد تمكانياتها ععفق الررعط املنصوص
عليها ى قانونها الداطلي ،تختا ما قد يلز من تـدابري لـامكع سـلراتها املخاصـة مـن
تساخدا خسلوس الاسلي املراقب على الن و املناسب عكالع حيامـا تـرا مناسـبا تتبـاع
خســاليب

ــر طاةــة كالرتةــد اإللكرتعنــي عغــري مــن خاــكال الرتةــد عالعمليــا

السرية تسـاخداما مناسـبا داطـل تقليمهـا عكـالع لقبـول احملـاك مـا يسـامد مـن تلـع
الساليب من خدلة)...
حصر ها املادة خساليب الا ري اخلاةة مبكاف ة الفسـاد علـى الصـعيد الـدعلي
ى تتبــاع خســلوس الاســلي املراقــب عالرتةــد اإللكرتعنــي ،عمراقبــة العمليــا الســرية
املصرفية عالسـجل اجلنـائي علـى خن يـا لـع مـن طـالل تبـرا تتفاقيـا ثنائيـة عماعـددة
الطراإ على خن

هى سـيادة الدعلـة بكـل اإلحـرتا املرلـوس ،عى حالـة اإلتفـاق علـى
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مواةــلة املالحقــة الدعليــة ملــرتك جــرائ الفســاد يــاعع علــى الــدعل املافقــة مراعــاة
الرتتيبا املالية عالافاهما اخلاةة بإطاصاص الووية الق ائية لكل دعلة.

()9

ت خن بعــو اجلــرائ ا طــابع دعلــي ياميــز برــبكة عنكبوتيــة يــا فــرعع خمالفــة
ماعددة ى كاري مـن الـدعل عهـي جـرائ منهمـة عـابرة لل ـدعد كجـرائ الفسـاد علقـد
نــص املرــرع اجلزائــري علــى هــاا اإلجــراء ى املــادة  00مــن قــانون الوقايــة مــن الفســاد
عمكاف ا ع لع من خجل تسهيل مجع الدلة املاعلقة جبرائ الفساد.
عقد ت من قانون الوقاية من الفساد عمكاف ا تعريفاً للاسلي املراقب حيـث عرفـ
ب ن لع اإلجراء الاي يسـم لرـاحنا غـري مرـرععة خع مرـبوهة بـاخلرعج مـن اإلقلـي
الــوطب خع املــرعر عــرب خع دطول ـ بعل ـ مــن الســلرا املخاصــة خع

ـ مراقباهــا بشيــة

الا ري عن جرائ معينة عكرف هوية الاخاص ال العع ى ترتكابها.

()10

فهــاا اإلجــراء يهــدإ برريقــة مبااــرة تىل تعقــب المــوال غــري املرــرععة مــن طــالل
الا ـــري عـــن مصـــدرها ع ضـــبرها عمـــن ثـ ـ الســـيررة عليهـــا عاحليلولـــة دعن تمكانيـــة
الاصرإ فيها عهـو مـن اـ ن خن يسـاعد ى كرـف عضـبط خمالـف العناةـر الرئيسـية
عامل ـدبرة اليــادي املمولــة عهــو مباشــى هــاا اإلجــراء ،كمــا هكــن مــن تةالــة احلــدعد
تفرتاضيا بع الـدعل عتسـريع عتـرية الاعـاعن الـدعلي ملكاف ـة اجلرهـة املنهمـة عبالاـالي
جتاعة احلدعد اجلشرافية خع اإلقليمية للدعل بركل و ياعار

مع تحـرتا سـيادة الـدعل

ع لــع مــن طــالل املصــادقة علــى اإلتفاقيــا الدعليــة عكــاا تبــرا اإلتفاقيــا الانائيــة
عاحمللية.
 -0خنواع الاسلي املراقب:
تاجلـــى خنـــواع الاســـلي املراقـــب ى الاســـلي املراقـــب الـــداطلي ،عالاســـلي املراقـــب
اخلارجي ،عالاسلي املراقب النهيف.
خ -الاســلي املراقــب الــداطلي :عيقصــد ب ـ مراقبــة ســري الرــاحنة احململــة باملــادة غــري
املرــرععة خع املرــبوهة علــى طــول طــط ســريها عمعرفــة نــوع املــادة احملهــورة عالاــخاص
القائمع على ا نها داطل تقلي الدعلة عيـا تابـع الب ـاعة برريقـة سـرية داطـل حـدعد
الدعلــة كــي يــا الاعــرإ علــى املســار النهــائي للر ـ نة ،حيــث يــا القــبو علــى مجيــع
الطراإ بدو من القبو على الناقل خع احلائز فقط.
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س -الاسلي املراقب اخلارجي :يعد هاا النوع من الاسلي خحد خعجـ الاعـاعن الـدعلي
ى مكاف ة جرهة غسيل الموال عتلج تلي الدعلة للسـماز لشاسـلي المـوال ى الدعلـة
ال تولد فيها الموال غري املررععة قاةدين الدعلة ال يا فيها غسل هـا المـوال
بهدإ تطفاء الةل اإلجرامي يا عتضفاء طابع املرـرععية عليهـا عمـن ثـ ضـبط كافـة
خفراد املنهمة اإلجرامية.
ج -الاسلي النهيف :عاملقصود بـ خن يـا تسـابدال الرـ نة احلقيقيـة الشـري مرـرععة
مبادة خطرا ابيهة بها مررععة خع اإلسـابدال اجلزئـي للرـ نة غـري املرـرععة طرـية خن
تفل الر نة احلقيقية من املراقبة خثناء نقلها عالسماز لناقلها مبواةلة طريق مع بقائـ
املراقبة(.)11
ثانيا -الرتةد اإللكرتعني:
جعــل املرــرع اجلزائــري مــن تعــرتا

املراســال عتســجيل الةــوا عتلاقــاط الصــور

خه ـ الســاليب املســا دثة للكرــف عــن جــرائ الفســاد عمومــا عهــي تج ـراءا تبااــر
بركل طفي ع لع متاايا مع الاقـد العلمـي عالاكنولـوجي املعاةـر وسـيما ى ةـال
اإلتصـــال ع ايندســـة اإللكرتعنيـــة ممـــا خفـــرة خســـاليب علميـــة جديـــدة عاليـــة الكفـــاءة
عالفعاليةخحدث ثورة ى ةال الا ريا اجلنائية.
عيعــرإ خســلوس املراســال عتلاقــاط الصــور عتســجيل الةــوا علـى خنـ "تابــع ســري
عماواةل للجر خع املراب ب قبل عبعد ترتكاب للجرهة ث القبو علي مالبسا بها"
 -0خنواع الرتةد اإللكرتعني:
خ -تعرتا

املراسال  :عيكون عن طريق عسائل اإلتصـال السـلكية عالالسـلكية،

خي مجيع املراسال الـواردة خع الصـادرة مهمـا كـان نوعهـا حيـث متاـل هـا املراسـال
بيانا قابلة لإلنااج عالاوةيع عالاخزين عاإلساقبال عالعر

خي باإلمكان الا ـرة عليهـا

عتقدهها كدليل مادي خما جها الا قيق.
س -تسجيل الةـوا  :يـا عـن طريـق عضـع رقابـة علـى ايواتـف عتسـجيل الحاديـث
الـ تــا عــن طريقهــا كمــا يــا خي ــا عــن طريــق عضــع ميكرعفــا حساســة تســاريع
تلاقاط الةوا عتسجيلها على خجهزة طاةة ،عقد يا خي ا عن طريق تلاقـاط اـارا
وسلكية خع ت اعية سواء ى خماكن طاةة خع عمومية(.)12
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ج -تلاقــاط الصــور :يــا بوضــع خجهــزة تصويرةــشرية احلجــ عتطفائهــا ى خمــاكن
طاةة إللاقاط ةور تفيد ى تجالء احلقيقة عتسجيلها مبعنى آطـر خنـ عمليـة تقنيـة يـا
بواسراها تلاقاط الصور لرخص خع عدة خاخاص ياواجدعن ى مكان طاص.
 -5ارعط الرتةد اإللكرتعني:
نهرا لل ساسية ال يعرفها خسلوس تعرتا

املراسـال عتسـجيل الةـوا عتلاقـاط

الصور ملساس حبرية الفراد عحرمة حياته اخلاةة فقط عضع املررع اجلزائري مجلة
من القيود عال وابط ملمارسة تحدا الصور املاكورة خعال عتامال فيما يلي:
خ -مباارة هاا السلوس من طرإ ضابط الررطة دعن غري .
س -تســاخدام ى جــرائ حمــددة علــى ســبيل احلصــر دعن غريهــا مــن اجلــرائ مهمــا
كان ـ طرورتهــا عياعلــق المــر جبــرائ املخــارا عاجلرهــة املنهمــة العــابرة لل ــدعد،
اجلــرائ املاســة ب نهمــة املعاجلــة ا ليــة للمعريــا  ،جــرائ تبيــيو المــوال ،اإلرهــاس،
اجلرائ املاعلقةبالارريع اخلاص بالصرإ ،عكاا جرائ الفساد(.)13
ثالاا -الاعاعن الق ائي الدعلي ى ةال مالحقة اجملرمع:
جرائ الفساد من اجلرائ املنهمة العابرة لل دعد علاا و تقاصر مالحقة مرتكبيهـا
على النراق الوطب فقط بل ينبشي خن متاـد مكاف اهـا علـى النرـاق الـدعلي ع لـع مـن
طالل عضع خع اء اجملامع الدعلي تسرتاتيجية تعاعن قانوني عق ائي بع الدعل تكفـل
مالحقة مرتك جرائ الفساد خيا كان طبيعاها.
عقـــد عـــدد تتفاقيـــة المـ ـ املا ـــدة ملكاف ـــة الفســـاد ةـــاو الاعـــاعن الـــدعلي
عباخلصوص الاعاعن ى املسائل اجلنائية عى ةال تنفا القانون.
كمــا نص ـ اإلتفاقيــة علــى تنرــاء هيئــا

قيــق مرــرتكة عمتاــل هــا القاعــدة ى

ةــال املكاف ــة عالاعــاعن الــدعلي تجــراءا جديــدا مــن اإلتفاقيــة ينبــع مــن اإلعاقــاد ب ـ ن
مكاف ــة الفس ـاد مل يعــد ا ـ نا عطنيــا طاةــا ع لــع بــالنص علــى قيــا هيئــا

قيــق

مرــرتكة ملبااــرة الا قيقــا عاملالحقــا خع اإلجــراءا الق ــائية ى دعلــة عاحــدة خع
خكار ع لط باإلتفاق ما بع الدعل املعنية طبقا لنص املادة  04من اإلتفاقية.
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 -0الاعاعن الدعلي ى املسائل اجلنائية:
خكد تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد على ضرعرة تعاعن الدعل الطـراإ ى
اإلتفاقيـة ى املســائل اجلنائيــة كلمــا كــان لــع مناســبا عماســقا مــع خنهماهــا القانونيــة
الداطليـــة طاةـــة ى تقـــدي املســـاعدة تىل بع ـــها الـــبعو ى الا قيقـــا عاإلجـــراءا
اخلاةة املاعلقة باملسـائل املدنيـة عاإلداريـة ا الصـلة بالفسـاد ع لـع ت ا كـان السـلوك
الاي يقو علي اجلر عالاي يلام

بر ن طلب املساعدة يعارب فعال تجراميا ى قـوانع

الدعلة الرالبة عاملرلوس منها تقدي املساعدة الق ائية عتسهيل تجراءاتها.

()14

كما يرمل الاعاعن الق ائي الدعلي نقل اإلجراءا اجلنائية ع لع حبسب املـادة 02
مــن هــا اإلتفاقيــة الـ تــنص علــى " تنهــر الــدعل الطــراإ ى تمكانيــة نقــل تجــراءا
املالحقة املاعلقة بفعل ةر عفقا يا اإلتفاقيـة تىل بع ـها الـبعو بهـدإ تركيـز تلـع
املالحقة ى اجملاو ال تعارب فيها لع النقل ى ةاحل حسـن سـري العدالـة عطصوةـا
عندما ياعلق المر بعدة عويا ق ائية.
عهاــد هــاا الاعــاعن تىل املســائل القانونيــة الطــرا املنصــوص عليهــا ى املــادة  00مــن
ها اإلتفاقية عالـ

ت ـمن  04فقـرة تـبع بوضـوز تجـراءا طلـب املسـاعدة القانونيـة

عحاو رفو هاا الرلب عارعط تقدي هاا الرلب.
ها اإلجراءا عالادابري جاء كلها لاعزيز مكاف ة جرائ الفساد عكيفية تبادل
الدعل طلبا املساعدة القانونية لاعقب مرتك

هـا اجلرهـة عمالحقـاه إلط ـاعه

للم اكمة الق ائية مع مراعاة كل دعلة لنهامها القانوني الداطلي.
 -5حاو رفو طلب املساعدة القانونية:
نص الفقرة  79من املادة  00من تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد علـى خنـ "
جيوة رفو تقدي املساعدة القانونية املابادلةى احلاو الاالية:
 ت ا مل يقد الرلب عفقا لحكا ها املادة. -ت ا رخ الدعلة الررإ مالقية الرلب خن تنفيا الرلـب قـد هـ

بسـيادتها عخمنهـا خع

نهامها العا خع مصاحلها الساسية الطرا.
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 ت ا كان القانون الداطلي للدعلة الررإ مالقية الرلـب مهـر علـى سـلراتها تنفيـااإلجراء املرلوس بر ن ي جر مماثل لو كان لع اجلر طاضـعا لا قيـق خع مالحقـة خع
تجراءا ق ائية ى تطار عوياها الق ائية.
 -ت ا كان تلبية الرلـب ياعـار

مـع النهـا القـانوني للدعلـة الرـرإ مالقيـة الرلـب

فيما ياعلق باملساعدة القانونية املابادلة.
و جيــوة للــدعل الطــراإ خن تــرفو طلــب مســاعدة قانونيــة مابادلــة جملــرد خن اجلــر
خي ا يعارب ماصال ب مور مالية.
عياعع تبداء خسباس خي رفو للمساعدة القانونية املابادلة.

()15

كما نص تتفاقية المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد علـى توسـيع معـايري اإلطاصـاص
اجلنــائي ع لــع ى طــل ســعيها حيــال نهــا مقــق مالحقــة جــرائ الفســاد عمرتكبيهــا
علكي و تكون تلع املعـايري سـببا ى تفـال املـاهمع بإرتكـاس هـا اجلـرائ  ،ت خنـ
مــن املمكــن خن تكــون الارــريعا الداطليــة ســببا ى عجــود ثشــرا ترجــع تىل معــايري
اإلطاصاص ال تبناها ،عهاا خيالف من دعلة تىل خطـرا بـل قـد يكـون الـدفع بالرـابع
السياســي للجــرائ خع تســاخدا حــق اللجــوء السياســي ســببا آطــر ى ةــعوبة مالحقــة
املاهمع ى جرائ الفساد حيث تانوع خركان خفعال الفساد عقـد

ـد تلـع الفعـال ى

تقلي خكار من دعلة ،عى ضوء ها اإلعابـارا عملـ اإلتفاقيـةعلى عضـع نهـا يرمـي
تىل تكامل الووية الق ائية عهي معايري اإلقليمية عالرخصية عالعاملية عالعينية.

()16

 -2الاعاعن الدعلي ى ةال تنفا القانون:
هنــاك عــدة تجــراءا عتــدابري قانونيــة نص ـ عليهــا تتفاقيــة مكاف ــة الفســاد ع لــع
مبقا ى املادة  01منها عال ق

ب ن "تاعاعن الدعل الطراإ فيما بينها نعاعنـا عثيقـا

مما باوافق مع نهمها القانونية عاإلدارية الداطلية كي تعزة فاعلية تدابري تنفـا القـانون
من خجـل مكاف ـة اجلـرائ املرـمولة بهـا اإلتفاقيـة عتاخـا الـدعل الطـراإ علـى عجـ
اخلصوص تدابري فعالة لجل:
خ -تعزيز قنوا اإلتصال عخجهزتها عدعائرها املعنية عتنراء تلع القنوا عند ال رعرة
من خجل تسـيري تبـادل املعلومـا برريقـة آمنـة عسـريعة عـن كـل اجلـرائ املرـمولة بهـا
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اإلتفاقيــة مبــا فيهــا ةــلاها بالنرــرة اإلجراميــة الطــرا ت ا رخ الطــراإ املعنيــة لــع
مناسبا.
س -الاعـاعن مــع الطــراإ الطــرا فيمــا ياعلــق بــاجلرائ املرــمولة مبكاف ــة الفســاد
على تجراء

ريا بر ن:

 هوية الطراإ املراب ى ضلوعه ى تلـع اجلـرائ عخمـاكن تواجـده عخنرـراهخع خماكن الاخاص املعنيع ا طرين.
 حركة العائدا اإلجرامية خع املمالكا املا تية من ترتكاس تلع اجلرائ . حركة املمالكا خع املعـدا خع الدعا الطـرا املسـاخدمة خع املـراد تسـاخدامهاى ترتكاس اجلرائ .
ج -تســهيل الانســيق الفعــال بــع ســلراتها عخجهزتهــا عدعائرهــا املعنيــة عترــجيع تبــادل
العاملع ع غريه من اخلـرباء مبـا ى لـع تعـيع ضـباط تتصـال رهنـا بوجـود تتفاقـا خع
ترتيبا ثنائية بع الدعل الطراإ املعنية.
د -القيــا عنــد اإلقا ــاء مــع الــدعل الطــراإ الطــرا بر ـ ن عســائل عطرائــق معينــة
تســاخد ى ترتكــاس اجلــرائ املرــمولة بهــا اإلتفاقيــة مبــا ى لــع تســاخدا هويــا
ةائفة خع عثائق مزعرة خع حمورة خع عسائل إلطفاء النررة(.)17
 -0الاعاعن الدعلي ى ةال تسلي املاهمع خع احملكو عليه ى جرائ الفساد:
كرس ـ اإلتفاقيــة مبــدخ الاســلي خع احملاكمــة ع لــع بالنســبة لداــخاص املــاهمع
بإحدا اجلرائ الفسـاد كـونه ياماعـون جبنسـية هـا الدعلـة فكمـا هـو معـرعإ فإنـ
وجيوة تجبار دعلة على تسلي رعاياها عخكد مبدخ عد جـواة رفـو تسـلي اجلنـاة ى
تحدا جرائ الفساد تسانادا للدفع بالرابع السياسي للجرهة املنسوبة تلي .

()18
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احملــور الاالــث :تجــراءا الاعــاعن الــدعلي ى ةــال تســرتداد املوجــودا عمصــادرة
العائدا
نص تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد على ةموعة من اإلجراءا الـ جيـب
علــى الــدعل الطــراإ فيه ـا تختا هــا مــن خجــل

صــيل العائــدا اإلجراميــة عطصــاها

مبجموعة من الررعط نوردها على الن و املبع خدنا
خعو -ى ةال تسرتداد املوجودا :
نهــراً للارــور الــاقب عالاكنولــوجي عتتســاع رقعــة العوملــة عال ـ خةالـ مجيــع القيــود
عاحلـــدعد املفرعضـــة مـــن الـــدعل ت خةـــب

جـــرائ الفســـاد ا طـــابع دعلـــي تاجـــاعة

خركانها عآثارها خكار من دعلة ،لاا فإن حمارباها عمكاف اها برريقـة فعالـة عاـاملة
تقا ــي ترــوير السياســة اجلنائيــة عالعقابيــة ع ــديث خنهمــة الرقابــة املاليــة عاإلداريــة
عالق ــائية علــى املســاوا الــوطب عضــرعرة تعزيــز الاعــاعن الــدعلي ى اجملــال القــانوني
عالق ائي ملواجهة ها اجلرائ عتفعيل آليـة تسـرتداد املوجـودا علـى

ـو ياكامـل مـع

دعر الارريعا الوطنية ى مكاف ة الفساد(.)19
كما جاء تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد لامنع عتكرـف عتـردع اإلحـاو
الدعليــة للموجــودا املكاســبة بصــورة غــري مرــرععة عتعــزة الاعــاعن الــدعلي ى ةــال
تسرتداد املوجودا  ،عتسل باملبـاداء الساسـية ملراعـاة الةـول القانونيـة ى اإلجـراءا
اجلنائية عاملدنية عاإلدارية للفصل ى حقوق امللكية.
عت ــمن تتفاقيــة الم ـ املا ــدة مكاف ــة الفســاد نهــا تجرائــي فعــال ى عســائل
عمسا د ى العديد مـن مفاهيمـ القانزنيـة ى ةـال مكاف ـة ظـاهرة الفسـاد ع لـع
سواء على الصعيد الوطب خع غري الوطب عهكن تمجال خهـ مالمـ النهـا اإلجرائـي
للمالحقة الق ائية فيما يلي:
 تفعيل نها تسرتداد الموال عالعائدا املا تية من جرائ الفساد عهو مـا هاـل خهـجوانــب مكاف ــة ظــاهرة الفســاد و ســيما علــى الصــعيد عــرب الــوطب كــون حرمــان
مــرتك جــرائ الفســاد مــن العائــدا املا تيــة مــن الفعــال اجملرمــة عفقــا لإلتفاقيــة
خعمصادرة ممالكا تعادل قيماها تلع العائدا هو ما يقو م اجع مـرتك جـرائ
الفساد عيسـه ى

جـي الهـاهرة عاحلـد منهـا ،حيـث خكـد اإلتفاقيـة علـى لـع ى
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خكار من موضع تباداء من الفقرة  41من ديباجة اإلتفاقية عمرعرا باملادة  40عاملادة 09
عحاى الفصل اخلام

املواد  09تىل .01

()20

ت نص املادة  00من تتفاقية الم املا دة ملكاف ة جرائ الفسـاد علـى اإلجـراءا
ع الادابري ال جيـب علـى الـدعل الطـراإ ى اإلتفاقيـة تفعيلـها ملصـادرة المـوال عا و
عاملعداتاملا تية من ترتكاس جرائ الفساد .
 -0الا فظ على خموال الفساد (جتميد الموال):
العائدا اإلجرامية هـي ممالكـا ما تيـة خع ما صـل عليهـا برـكل مبااـر خع غـري
مبااــر مــن ترتكــاس جــر لــالع يعــد الــا فظ خع حهــر خع جتميــد المــوال خع العائــدا
املا صلة من جرائمالفسا د من خه اإلجراءا الـ مـب علـى الـدعل املهـرس تليهـا تلـع
الموال القيا بها كإجراء خعلي .
عيعــرإ الاجميــد خع احلجــز ب ن ـ " حهــر مؤق ـ علــى تحالــة املمالكــا خع تبديلــها خع
الاصرإ فيها خع نقلها خع تولي عهدة املمالكا خع السيررة عليهـا مؤقاـا بنـاء علـى خمـر
ةادر من سلرة خماصة خطرا"
عيعاــرب الــا فظ خع الاجميــد مــن اإلجــراءا الا فهيــة علــى العائــدا اإلجراميــة ملنــع
تهريبها تىل جهة خطرا عيا برلب من الدعلة الرالبة بناء على حك ق ائي ةـادر مـن
جهة خماصة خع بناء على خمر تداري ةادر من سلرة قد تكون غـري ق ـائية عقـد نصـ
املادة  09من اإلتفاقية ى فقرتها  47علـى ضـرعرة الاعـاعن الـدعلي ى ةـال الـا فظ خع
احلجز على العائدا اإلجراميةمن طالل تختا كل دعلة طرإ ما قد يلز مـن الاـدابري
للامكن من كرف خي مـن الاياءاملرـار تليهـا ى الفقـرة  49مـن هـا املـادة خع تقافـاء
خثـــر خع جتميـــد خع حجـــز لشـــر

مصـــادرت ى النهايـــة ،كمـــا نصـ ـ املـــادة  00مـــن

اإلتفاقية على تجراءا مهيئة للمصادرة عتكون سابقة يا.

()21

 -5مصادرة العائدا اإلجرامية:
يعد هاا النها من خه القواعد الـ ختـ بهـا تتفاقيـة الممـ املا ـدة علـى الصـعيد
اإلجرائي ما يامااى مع خهميـة اإلسـرتداد تلـع المـوال عالعائـدا عحرمـان اجلنـاة منهـا
عما يسه ى مكاف ة الفساد عمنع عيعد هاا اإلجراء مـن خهـ القواعـد الـ ختـ بهـا
اإلتفاقية عخكارها تفعيال عتكريسا.
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ت حدد املـادة  00مـن اإلتفاقيـة بعـو اإلجـراءا املاعلقـة حبـق الدعلـة الرالبـة ا
الووية الق ـائية مبصـادرة خموايـا املنهوبـة فإاـرتط تقـدي الرلـب تىل الدعلـة اإلطـرا
لشر

مصادرة الموال املا تية من جرائ الفسـاد( العائـدا اإلجراميـة) مرـفوعا بقـرار

ق ائي باملصادرة عجيب خن يساند طلب املصادرة على الدلة الكافيـة الـ تؤيـد عتابـ
حصول جرائ الفساد ال

صل منها العائدا اإلجرامية املهربة عاملـراد مصـادرتها،

ت ياوجب علـى الدعلـة الرالبـة خن ترسـل تلـع الدلـة ععسـائل اإلقنـاع تىل الدعلـة الطـرا
عجيوة عفقا لإلتفاقية رفو مصـادرة خع تلشـاء اإلجـراءا الا فهيـة ت ا مل

صـل خع مل

تقانع بالدلة املقدمة مع الرلب حبسب الفقرة  42من املادة  00من اإلتفاقية.
كالع جيب على الدعلة املرلوس منها املصادرة عحسب املادة  09من اإلتفاقية تخنـا
تـدابري لشـر

كرــف عائـدا الفسـاد عتابــع مصـريها عمعرفـة فيمــا ت ا

الموال تىل ممالكا خطرا لشر

ويـل تلــع

مصادرتها.

عهناك نوع آطر من املصادرة يسمى باملصادرة املسـاعجلة عالـ تاخـا مـن قبـل الدعلـة
املرلــوس منهـــا تســ رتداد المـــوال عالعائـــدا املا صــلة مـــن جــرائ الفســـاد عتكـــون ى
احلـاو الـ و هكـن فيهــا مالحقـة املـاه جبـرائ الفســاد بسـبب الوفـاة خع الفــرار خع
الشياس خع ى حاو خطـرا ،عخن اإلجـراء ى هـا احلالـة و يارلـب تدانـة جزائيـة بـل تـا
بناء على طلب من الدعلة الرالبة.

()22

كما ختاز القانون  49/40املاعلق بالوقايـة مـن الفسـاد عمكاف اـ لي دعلـة خجنبيـة
خن ترفع لوةارة العـدل طلبـا احلجـز عالاجميـد للممالكـا املا تيـة مـن جـرائ الفسـاد
عالوسائل املساعملة ى ها اجلرائ  ،كما ياي يا خي ا الاقد لوةارة العدل بالقرارا
الق ائية القاضية باملصادرة مبدية رغباهـا ى تنفيـاها بـاجلزائر عيرـرتط ى كـل لـع
خن تكــون المــوال موجــودة بــاجلزائر عخن تكــون الدعلــة ال ـ تاقــد بالرلــب طرفــا ى
تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
عحسب املادة  02من القانون  49/40فلوةارة العدل كامل السـلران ى الاصـرإ ى
هــا الرلباتــإ هكــن ت حالاهــا علــى النائــب العــا املخــاص حســب مكــان عجــود هــا
المـــوال عالـــاي ياـــوىل بـــدعر ترســـال الرلـــب تىل احملكمـــة املخاصـــة مرفقـــا برلباتـ ـ
عاملقصــود باحملكمــة املخاصــة رئــي

احملكمــة ال ـ يقــع بــدائرة تطاصاةــها مكــان
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عجــود المــوال طبقــا لــنص املــادة  00فقــرة خطــرية ت خن طلبــا احلجــز عالاجميــد تاــوىل
النيابة العامةعرضها على احملكمة املخاصـة الـ تفصـل فيهـا عفقـا لإلجـراءا املقـررة
ى مادة الق اء اإلساعجالي.
كمــا نصــ املــادة  00مــن القــانون  49/40علــى جــواة رفــو الاعــاعن الرامــي تىل
املصادرة ى حال عجود خسباس كافية عمربرة.
طامتــة:
تن سبل الاعاعن اإلجرائي الدعلي ال خرساها تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفسـاد
باملواةاة مع الدعل الطراإ فيها عمنهـا املرـرع اجلزائـري علـى الـرغ مـن مسـاهماها ى
مكاف ــة جــرائ الفســاد مبخالــف ةــور تو خنهــا قــد تعرتضــها بعــو العراقيــل نــاكر
منها:
 ضعف الاعاعن الدعلي من حيث تبادل املعلوما اخلاةة جبـرائ الفسـاد مـن حيـثالموال املهربة خع تسلي اجملرمع.
 متاـــع اجملـــرمع باحلصـــانة عنـــد جلـــوءه تىل بلـــدان خطـــرا طـــالبع اللجـــوء بعـــدترتكابه جلرائ الفساد لاماعه ب كار من جنسية.
السـاليب اإلجرائيـة املاخـدة مـن قبـل الـدعل الطـراإ ى اإلتفاقيـة ى

 -قد تاعـار

مس ـ لة تقــدي املســاعدة القانونيــة فيمــا بــع الــدعل مــا يرــكل عائقــا للاعــاعن الــدعلي
ملواجهة جرائ الفساد.
 الاوةيا : ضــرعرة الــنص علــى جتريــد الاــخاص تلقائيــا مــن احلصــانة الـ قــد ياماعــون بهــامبناســبة خدائه ـ لــوظيفاه مبجــرد تــوافر اــبهة تــورطه ى جــرائ الفســاد( ى مرحلــة
الا قيــق) عتختــا مجيــع اإلحــرتاةا مــن خجــل منــع هــرعبه تىل دعلــة خطــرا بالعائــدا
املا تية من جرائ الفساد.
 ضــرعرة الــنص علــى خن تــا مصــادرة مجيــع المــوال عاملمالكــا ععائــدا جــرائالفساد من الدعلة ال هربـ تليهـا هـا العائـدا حاـى علـو مل تكـن طرفـا ى تتفاقيـة
الم املا دة.
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ايـوامــ

عاملراجـــع:

( -)1القانون رق  49/40املـؤر ى /74فربايـر  7440/املاعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد عمكاف اـ جريـدة
ر ية عدد 90الصادرة ى  7440/40/41املعدل عاملام .
( -)2حممد سعيد الرمالعي ،خحكا الفساد املالي عاإلداري ى الفقـ اجلنـائي السـالمي ،دار الفكـر
اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،طبعة  ،49سنة  ،7490ص.99
( -)3خمحــد حممــود نهــار ســويل  ،مكاف ــة الفســاد ،دار الفكــر ،عمــان ،الردن ،ط ،9ســنة ،7494
ص90.

 -0حاحــة عبــد العــالي ،ا ليــا القانونيــة ملكاف ــة الفســاد اإلداري ى اجلزائــر ،خطرعحــة دكاــورا
علو  ،خنصص قانون عا  ،جامعة حممد طي ر بسكرة ،السنة اجلامعية  ،7490/7497ص.722
( -)5علــي خمحــد الــزع  ،خحكــا املصــادرة ى القــانون اجلنــائي "دراســة مقارنــة" ،دار العلميــة الدعليــة
للنرر عالاوةيع عدار الاقافة للنرر عالاوةيع ،عمان الردن ،سنة  ،7447ص.01
( -)6تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد املعامدة من قبل اجلمعية العامة لدمـ املا ـدة بنيويـورك ى
 ،7440/94/09ةــــادق عليهــــا اجلزائــــر بــــا فظ مبوجــــب مرســــو رئاســــريق  971/40مــــؤر ى
.7440/40/91
( -)7خمحد حممود نهار خبو سويل  ،مرجع سابق ،ص.09
( -)8خمحد حممود نهار خبو سويل  ،مرجع سابق ص. ،07
( -)9ةاهــدي طدجيــة ،آليــا الاعــاعن الــدعلي ملكاف ــة الفســاد عالوقايــة من ـ  ،مقــال منرــور مبجلــة
الدراسا القانونية عالسياسية ،،العدد  ،47جوان  ،7490ص.702
( -)10محاس عمر ،جرائ الفساد املالي عآليا مكاف اهـا ى الارـريع اجلزائـري ،خطرعحـة دكاـورا
ى القــانون اجلنــائي لدعمــال ،جامعــة خبــي بكــر بلقايــد ،تلمســان ،الســنة اجلامعيــة ،7492/7490
ص.721
( -)11محاس عمر ،مرجع سابق ،ص.710
( -)12بومــدين كعيبــي  ،خســاليب الا ــري اخلاةــة ى جــرائ الفســاد ،مقــال منرــور مبجلــة القــانون،
العدد  ،42ديسمرب ،7490ص.040
( -)13بومدين كعيبي  ،مرجع سابق ،ص.040
( -)14ةاهدي طدجية ،مرجع سابق ،ص.724
( -)15ةاهدي طدجية ،مرجع سابق ،ص.720
( -)16جنــار الــويزة ،الاصــدي املؤسســاتي عاجلزائــي لهــاهرة الفســاد ى الارــريع اجلزائــري ،خطرعحــة
دكاورا علو ى القانون اجلنائي عالعلو اجلنائية ،جامعة مناـوري ،قسـنرينة ،سـنة ،/7490/7490
ص.29
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( -)17ةاهدي طدجية ،مرجع سابق ،ص.722
( -)18جنار الويزة ،مرجع سابق ،ص.27
( -)19حاحة عبد العالي ،مرجع سابق ،ص.720
( -)20خمحد حممود نهار خبو سويل  ،مرجع سابق ،ص.04
( -)21ت اعيــل نعمــة عبــود ،مداطلــة ى مــؤمتر " اإلةــالز الارــريعي طريــق

ــو احلكومــة الراــيدة

عمكاف ة الفساد ،خقاما م ؤسسـة النبـ للاقافـة عاإلعـال جامعـة الكوفـة ،العـراق ،كليـة القـانون،
بالــريخ  70ع 70نيســان 7491خ منرــورعلى اــبكة النرتني ـ خطلــع علي ـ باــاريخ 7491/99/90 :علــى
الساعة..00 :90
( -)22ت اعيل نعمة عبود ،مرجع سابق.
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