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التصريح بالممتلكات كآلية لوقاية الموظف العام من الفساد
أ .بوعزة نضيرة المركز الجامعي بميلة

المقدمة:
لقد عرفت اجملتمعات والدول منذ القدم ظواهر خمتلفة سامهت بشكل أو بآخر يف إضعاف اقتصاداهتا ،مما كان مؤشرا
على اهنيارها احلتمي نتيجة ذلك ،ومن بني هذه الظواهر الفساد ،والذي يعد من أخطر الظواهر اليت هتدد اجملتمعات يف
مجيع أوجه احلياة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ،كما يعد كذلك من أخطر اآلفات اليت تصيب الوظائف
العامة للدولة ،ذلك أن هذه األخرية تعد األكثر استهدافا من ظاهرة الفساد للحصول على مزايا على حساهبا أو لتسهيل
الوصول إىل بعض الغايات املشروعة منها وغري املشروعة.
ألجل ذلك حرص املشرع على إعطاء هذه النقطة أمهية بالغة وجتلى ذلك بداية من خالل األمر  40-79املتعلق
بالتصريح باملمتلكات ( )1والذي تضمن عقوبات ردعية ضد املوظفني الذين ميتنعون عن التصريح مبمتلكاهت ،،إال أن
تطبيق أحكامه مل يعرف له سبيل وهو ما
استعي إلغائه مبوجب القانون  40-40املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( )2والذي جاء بأحكام بديلة جترب
املوظفني العموميني على التصريح مبمتلكاهت ، ،هذا قصد ضمان الشفافية يف احلياة السياسية والشؤون العمومية ومحاية
املمتلكات العمومية وصون نزاهة األشخاص املكلفني خبدمة عمومية .
فما مدى جناعة وفعالية التصريح باملمتلكات كآلية لوقاية املوظف العام من الفساد؟
لإلجابة عن هذا اإلشكالية سيت ،التطرق إىل امللزمني بالتصريح باملمتلكات وهذا حسب ما جاء به قانون الوقاية من
الفساد ومكافحته (أوال) وإىل كيفيات التصريح باملمتلكات (ثانيا).
أوال _ الملزمون بالتصريح بالممتلكات:

ألزم املشرع اجلزائري املوظف العمومي بالتصريح مبمتلكاته وذلك قصد ضمان الشفافية يف احلياة السياسية والشؤون
(.)3
العمومية ،ومحاية املمتلكات العمومية وصون نزاهة األشخاص املكلفني خبدمة عمومية
لقد عرفت املادة  2فقرة ب من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة املوظف العمومي كما يلي:
 -0كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او إداريا او قضائيا او يف أحد اجملالس الشعبية املنتخبة سواء كان معينا
أو منتخبا ،دائما او مؤقتا مدفوع األجر او غري مدفوع األجر بصرف النظر عن رتبته او أقدميته.
 -2كل شخص آخر يتوىل ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر او بدون أجر ،ويساه ،هبذه الصفة يف خدمة هيئة عمومية او
مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى متلك الدولة كل او بعض رأمساهلا أو مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
 - 1أمر رق 40-79 ،مؤرخ يف  00جانفي  ،0779يتعلق بالتصرحيات باملمتلكات ،جريدة رمسية عدد 0مؤرخة يف  02جانفي 0779
(ملغى) .
 - 2أمر رق40-40 ،مؤرخ يف  24فيفري  ،2440يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جريدة رمسية عدد  00مؤرخة يف  8مارس 2440
( معدل ومتم.. ) ،
 - 3املادة  0فقرة  0من القانون  40-40املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (املعدل واملتم. )،
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 -3كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من يف حكمه.
وهذا التعريف هو نفس املستند من اتفاقية األم ،املتحدة ملكافحة الفساد (.)1
إذن فإن املقصود من املوظف العمومي حسب مفهوم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ما يلي:

أ – ذوو المناصب التشريعية والتنفيذية واإلدارية والقضائية أو أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة:
املشرع نص على املوظف العمومي هو كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو يف أحد اجملالس الشعبية
احمللية املنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر بصرف النظر على رتبته أو
أقدميته (.)2
 *1الشخص الذي يشتغل منصبا تشريعيا :ويقصد به العضو يف الربملان بغرفتيه :اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة

سواء كان معينا أو منتخبا (.)3
فأما أعضاء اجمللس الشعيب الوطين فكله ،منتخبون عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري ،وأما أعضاء جملس األمة فثلثا
أعضائه منتخبون عن طريق االقرتاع غري املباشر والسري والثلث اآلخر معينون من طرف رئيس اجلمهورية (.)4
فاملراد باملنصب التشريعي مجيع املنتخبني أو املعينني يف اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ومجيع العاملني هباتني اهليئتني
التشريعيتني.
 *2الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا :وه ،مجيع العاملني بالسلطة التنفيذية على املستوى املركزي

()5

ويشمل هذا

املفهوم:

-رئيس اجلمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية يف البالد.

 رئيس احلكومة وأعضاء حكومته وه ،الوزراء والوزراء املنتدبون وكل هؤالء يعينه ،رئيس اجلمهورية (.)6 *3الشخص الذي يشغل منصبا إداريا :وهو كل من يعمل يف إدارة عمومية ،سواء كان دائما أو مؤقتا يف وظيفته،
مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر ،بغض النضر عن رتبته أو أقدميته ( )7وينطبق هذا التعريف على:

 - 1املادة 2فقرة ب من اتفاقيات األم ،املتحدة ملكافحة الفساد  ،املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألم ،املتحدة بنيويورك يوم  30أكتوبر
 2443املصادق عليها بتحفظ مبوجب مرسوم رئاسي رق 028 -40 ،مؤرخ يف  07أفريل  ،2440جريدة رمسية عدد  20مؤرخة يف 22
أفريل . 2440
 - 2املادة  2فقرة ب من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (املعدل واملتم. )،
 - 3بوسيقة أحسن الوجيز يف ا لقانون اجلنائي اخلاص  ،جرائ ،الفساد  ،جرائ ،املال واألعمال  ،جرائ ،التزوير  ،اجلزء الثاين  ،الطبعة الثالثة
منقحة ومتممة يف ضوء قانون  24فيفري  2440املتعلق بالفساد دار هومة  ،اجلزائر  2440ص .00
 - 4املادة  040فقرتان 0و 2من دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ،الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رق 083-70 ،املؤرخ يف
 9فيفري  ، 0770يتعلق بنشر نص تعديل الدستور  ،موافق عليه مبوجب استفتاء  28نوفمرب  0770عدد  7مؤرخ يف  48ديسمرب
 ( 0770معدل ومتم. )،
 - 5بوصنوبر مسعود  ،الرشوة  ،امللتقى الوطين األول حول اجلرائ ،املالية يف ظل التحوالت االقتصادية والتعديالت التشريعية  ،جامعة قاملة ،
يومي  20و 22أفريل  2449ص . 00
 - 6املواد  94و 90و 97من دستور اجلزائر .
 - 7بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص . 7
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 0-3العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة :لقد حصر املشرع مفهوم املوظف على أنه كل عون معني يف وظيفة
عمومية دائمة  ،ورس ،يف رتبة يف السل ،اإلداري ( )1حبيث ينطبق هذا التعريف على األعوان الذين ميارسون نشاطاهت ،يف
املؤسسات واإلدارات العمومية  ،واليت يقصد هبا املؤسسات العمومية  ،واإلدارات املركزية يف الدولة واملصاحل غري املمركزة
التابعة هلا  ،واجلماعات اإلقليمية  ،واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والثقايف واملهين واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنلوجي  ،وكل مؤسسة عمومية ميكن أن خيضع مستخدموها
ألحكام القانون األساسي العام للوظيفة العمومية (. )2
وانطالقا من هذا التعريف وهو املكرس يف القانون اإلداري ،ميكن استخالص العناصر اليت إذا توفرت يف شخص معني
اعترب موظفا عموميا ،ميارس وظيفة عمومية وهي:
 -0صدور أداة قانونية يعني مبوجبها الشخص يف وظيفته ،وقد تكون هذه األداة يف شكل مرسوم رئاسي أو تنفيذي أو
قرار وزاري أو والئي ،كما قد يكون مقررا صادر عن سلطة إدارية.
()3
 -2التعيني يف وظيفة دائمة ،على أن يشغلها بصفة مستمرة ،وال تنفك عنه بالوفاة أو االستقالة أو العزل أو التقاعد
()5
ومن مت ال يعد موظفا املستخدم املتقاعد وال املستخدم املؤقت ( )4ولو كان مكلفا خبدمة عامة
 -3الرتسي ،يف إحدى درجات السل ،اإلداري ( ، )6حبيث يتكون هذا األخري من رتبة البد أن يصنف املوظف العمومي
ضمن إحداها يليه الرتسي ، ،وهو اإلجراء الذي يت ،من خالله تثبيت املوظف يف رتبته ( ، )7بعد اجتيازه فرتة التجربة
()8ومن مث ال يعد موظفا من كان يف فرتة تربص (تدريب) ( ، )9ألن املرتبص هو ذلك الشخص العامل والذي على
استعداد من أجل تثبيت يف الوظيفة  ،واملوضوع حتت التجربة خالل مدة التكوين واالختبار وبعد إمتام هذه األخرية يت،
()10
امتحانه  ،وذلك من اجل إدماجه يف هذه الوظيفة أو طرده منها
-0أن يباشر املوظف العمومي وظيفته يف مؤسسة أو إدارة عمومية ،وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع قد حرص على استبعاد
فئة القضاء واملستخدمني العسكريني واملدنيني للدفاع الوطين ومستخدمي الربملان من اخلضوع ألحكام القانون األساسي
العام للوظيفة العمومية (. )11
 - 1املادة  0فقرة  0من األمر رق 43-40 ،مؤرخ يف  02جويلية  ، 2440يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  ،جريدة رمسية
عدد  00مؤرخ يف  00جويلية . 2440
 - 2املادة  2فقرتان 0و 2من األمر رق 43-40 ،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية .
 - 3بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص .7
4- peiser Gustave de droit administratif fonction publique de l’état et territoriale domaine
public expropriation réquisition travaux publics 13 éme édition Dalloz paris1995 pp10-11
 - 5بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص .7
 - 6بواشري سعيد النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر  ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  0770ص . 22
 - 7بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص ..7
 - 8رناي فريد  ،محاية حقوق املوظف يف النظام القانوين للوظيف العمومي اجلزائري  ،حبث لنيل شهادة املاجيسرت يف القانون الدويل حلقوق
اإلنسان  ،جامعة تيزي وزو  2440ص . 27
 - 9بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص ..7
10 - peiser Gustave op cit p 11
 - 11املادة  2فقرتان 0و 3من األمر رق 43-40 ،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.
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 2-3العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتته  :ويقصد هب ،عمال اإلدارة واملؤسسات العمومية الذين ال تتوفر
فيه ،صفة املوظف مبفهوم القانون اإلداري ( )1كاألعوان املتقاعدين الذين يعينون لشغل مهام يف اإلدارة عن طريق التعاقد
ملدة حمددة وهذا العقد عادة ما يكون كتابيا  ،كما ميكن أن يكون كذلك شفويا ( ، )2باإلضافة إىل األعوان املؤقتني
الذين يعينون بصفة مؤقتته وملدة حمددة يف مصاحل الدولة واجلماعات احمللية  ،واملؤسسات العمومية نظرا الختصاصاهت،
وذلك لالستعانة هب ،يف األعمال التقنية أو لتنفيذ املهام اخلصوصية احملددة األجل (. )3
 *4الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا  :إن املراد باملنصب القضائي كل العاملني جبهاز القضاء ( ، )4حيث يقصد هب،

القضاة  ،سواء أكانوا تابعني لنظام القضاة العادي من قضاة احلك ،والنيابة للمحاك ،واجملالس القضائية واحملكمة العليا ،
والقضاة العامني يف اإلدارة املركزية لوزارة العدل  ،أو كانوا القضاة التابعني لنظام القضاء اإلداري من قضاة احملاك ،اإلدارية
وقضاة جملس الدولة ( ، )5مع العل ،أن القانون األساسي للوظيفة العمومية قد استثىن القضاة من اخلضوع ألحكامه ،
وبالتايل عدم اعتباره ،موظفني عموميني طبقا هلذا القانون ( )6ولكن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد مشله،
واعتربه ،موظفني عموميني خيضعون ألحكامه .
 *5المنتخب في المجالس الشعبية المحلية :ويقصد به كافة أعضاء اجملالس الشعبية البلدية واجملالس الشعبية الوالئية،
مبن فيه ،الرئيس (. )7

ب-من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط:
إن اهليئات واملؤسسات املقصود هنا هي اهليئات العمومية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واملؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات العمومية ذات رأمسال خمتلط
واملؤسسات األخرى اليت تقدم خدمة عمومية ويقصد هبا تلك املؤسسات اخلاصة اليت تقدم خدمة عامة أو تتوىل تسيري
مرفق عام عن طريق االمتياز (. )8

ج _ كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه :على الرغ ،من الك ،املعترب من األوصاف اليت
اعتمدها املشرع لتعريف املوظف العمومي ( . )9يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  ،فإنه أعلن عدم استطاعته
اإلحاطة بكل الفئات والوظائف اليت ميكن أن تشغل من أشخاص يسعون ملمارسة الفساد ( ، )10لذا نص على إعطاء

 1بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص..03
- peiser Gustave op cit p 10. 11.

2

 - 3رناي فريد املرجع السابق ص . 27
 - 4بوصنوبر مسعود املرجع السابق ص . 00
 - 5بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص ..03
 - 6املادة  2فقرتان  3من األمر رق 43-40 ،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.
 - 7بوعزة نضرية جرمية الرشوة يف ظل القانون  40-40املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  ،مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت يف القانون
اخلاص ختصص قانون السوق جامعة جيجل  2448/2449ص . 20
 - 8املادة  2فقرة ب  2-0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم. ) ،
 - 9بوصنوبر مسعود املرجع السابق ص .02.. 00
 - 10املادة  2فقرة ب  3من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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صفة املوظف لكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من ف حكمه طبقا للتشريع والتنظي ،املعمول هبما (، )1
وذلك من أجل استدراك باقي الفئات اليت سبق ذكرها  ،مما يدل على أنه تنبه إىل عدم إملام الفئات املذكورة جبميع
األشخاص الذين ميكن أن يشغلوا فئات أخرى من الوظائف وبالتايل خيضع كل شخص يصنف ضمن هذه الفئة لقانون
الوقاية من الفساد ومكافحته يف حالة ارتكاب أفعاال تعترب من جرائ ،الفساد وفقا هلذا القانون .
ويعترب يف " حك ،املوظف " املوظف الفعلي أو املوظف الواقعي ،وهو ذلك الشخص غري املعني يف وظيفة معينة أو صدر
بشأنه تعيني قرار خاطئ أو معني ( )2او يكون قد عني يف وظيفة معينة دون اتباع اإلجراءات القانونية الصحيحة يف تعيينه،
كمن يستمر يف العمل بعد تقاعده ودون مد خدمته بالطريقة القانونية (. )3
وينطبق كذلك مفهوم " من يف حك ،املوظف " ال سيما على املستخدمني العسكريني واملدنيني للدفاع الوطين والضباط
العموميني ،حيث يالحظ أن املستخدمني العسكريني واملدنيني للدفاع الوطين قد استثناه ،املشرع من اخلضوع للقانون
األساسي العام للوظيفة العمومية كما سبق اإلشارة إليه.
أما الضباط العمومني فال ينطبق عليه ،كذلك القانون األساسي العام للوظيفة العمومية إذ مل ينص عليه ،ومل يستثنه ،من
اخلضوع ألحكامه ،وكذلك األمر بالنسبة لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،ولكن حبك ،أهن ،موظفني من طرف
السلطة العمومية ملمارسة مهامه ،وحيصلون على احلقوق والرسوم حلساب اخلزينة العمومية فإن من شأن هذا األمر أن
يؤهله ،لكي يدجموا يف فئة من حك ،املوظف ( )4فكل من املوثق ،واحملضر القضائي وحمافظي البيع باملزايدة واملرتج ،الرمسي
(. )5
وبال تايل فإن املشرع يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،قد وسع من مفهوم املوظف العمومي لضمان انطباق أحكام
على أكرب فئة من األشخاص ،وكذا من أجل االحتياط ملا قد يستجد من وظائف (. )6
ثانيا :كيفية التصريح بالممتلكات:

سيت ،التطرق إىل كيفيات التصريح باملمتلكات وذلك من حيث حمتوى التصريح باملمتلكات وكذا من حيث اجلهة اليت
تتلقاه ونشره

أ-محتوى التصريح بالممتلكات:
يتضمن حمتوى التصريح باملمتلكات جردا ألمالك العقاري واملنقولة اليت ميلكها املوظف العمومي ،وأوالده القصر يف اجلزائر
و يف اخلارج (. )7
ويكون حمتوى هذا التصريح وفقا لنموذج ( )1يتضمن البيانات التالية:
1

- Gaudemet Yves traité de droit administratif tome 1 : droit 33 administratif général 16
éme édition L.G.D.J paris pp608.
 - 2كنعان نواف القانون اإلداري دار الثقافة عمان األردن  2442ص . 32
 - 3بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص .07
 - 4بوعزة نضرية املرجع السابق ص .23
 - 5املرجع نفسه ص . 002
 - 6املادة  2فقرة ب  2-0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  ،واملادة  2من املرسوم الرئاسي رق000 40 ،
املؤرخ يف  22نوفمرب  ، 2440احملدد لنموذج التصريح باملمتلكات جريدة رمسية عدد  90مؤرخة يف  22نوفمرب .2440
 - 7املادة  2من املرسوم الرئاسي رق 000 40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  ، 2440احملدد لنموذج التصريح باملمتلكات.
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-

 0تصريح يف بداية تويل الوظيفة أو العهدة.
جتديد التصريح.
تصريح عند هناية الوظيفة أو العهدة.
تاريخ التعيني أو تويل الوظيفة
التاريخ .....
تاريخ إهناء املهام .....
 2اهلوية :بيان هوية املوظف العمومي الذي يقوم بالتصريح من خالل ذكر االس ،واللقب بالنسبة للمصرح ،اس،
ولقب أب وأم املصرح ،تاريخ ومكان امليالد الوظيفة أو العهدة االنتخابية ،العنوان.
 3أن يصرح املوظف العمومي بشرفه أن ممتلكاته أو ممتلكات أوالده القصر تتكون من العناصر اآلتية:

 -0األمالك العقارية المبنية وغير المبنية :يشمل التصريح حتديد موقع الشقق والعمارات أو املنازل الفردية أو أية أراض
سواء كانت زراعية أو معدة للبناء أو حمالت جتارية اليت ميلكها املكتتب وأوالده القصر يف اجلزائر ويف اخلارج من
خالل:
وصف األمالك (موقع العقار ،طبيعته ،مساحته)أصل امللكية وتاريخ اقتناء املمتلكات. -النظام القانوين لألمالك (أمالك خاصة ،أمالك يف الشيوع).

-2األمالك المنقولة :يشمل التصريح باملمتلكات حتديد األثاث ذي قيمة مالية معتربة أو كل حتفة أو أشياء مثينة أو
سيارات أو سفن أو طائرات أو أية ملكية أدبية أو صناعية أو كل قي ،منقولة مسعرة ،أو غري مسعرة يف البورصة ميلكها
املكتتب وأوالده القصر يف اجلزائر و /أو اخلارج كما يلي:
طبيعة األمالك املنقولة (املادية او املعنوية).أصل امللكية وتاريخ االقتناء.-النظام القانوين لألمالك (أمالك خاصة ،أمالك على الشيوع).

– 3السيولة النقدية واالستثمارات :يشمل التصريح باملمتلكات حتديد وضعية الذمة املالية من حيث أصوهلا وخصومها
وكذا حتديد طبيعة االستثمار وقيمة األموال املخصصة اليت ميلكها املكتتب وأوالده القصر يف اجلزائر و /أو يف اخلارج كما
يلي:
-مبلغ السيولة النقدية.

-قيمة السيولة النقدية املوجهة لالستثمار (املبلغ يف أول جانفي من السنة اجلارية).

اجلهة املودعة لديها.-مبلغ اخلصوم (املبلغ ،اجلهة الدائنة).

-4األمالك األخرى :يشمل التصريح باملمتلكات حتديد أية أمالك أخرى ،عدا األمالك السابقة ذكرها اليت قد ميلكها
املكتتب وأوالده القصر يف اجلزائر و /أو يف اخلارج.

-5هذا باإلضافة إىل تصرحيات أخرى .

______________________
 - 1املرسوم الرئاسي رق 000 40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  ، 2440احملدد لنموذج التصريح باملمتلكات.
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ويف األخري يشهد املكتتب بصحة هذا التصريح مع ذكر التاريخ واملكان والتوقيع عليه (. )1
وبعد التصريح باملمتلكات يف نسختني يوقعها املكتتب والسلطة املودع لديها وتسل ،نسخة للمكتتب (. )2
وعليه يتضح أن املصرح ال يكتتب يف التصريح ممتلكات زوجته وأوالده البالغني ،إذا اكتفى باكتتاب تصرحياته العقارية
واملنقولة ...له وألوالده القصر.
وأيا كان السبب فان عدم اكتتاب ممتلكات زوجته وأوالده البالغني ،ال يضمنان املكافحة الفعالة للفساد ،إذ ميكن
للموظف أن يكتتب ممتلكات له باس ،زوجته وأوالده البالغني ،فما الفائدة من التصريح باملمتلكات بعد ذلك؟ يف حني
أن اجلميع يدرك أن األمالك اليت مت احلصول عليها بطرق مشبوهة ،ال يكتتبها املوظف بامسه ،ويفضل توقيعها باس،
املقربني له اليت غالبا ما تكون الزوجة (. )3
ب-أجال التصريح بالممتلكات :اخضع املشرع على ما يلي " ....يقوم املوظف العمومي باكتتاب تصريح باملمتلكات
خالل الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه يف وظيفته ،أو بداية عهدته االنتخابية . )4( "...

-1عند بداية المسار المهني (التصريح األول) :نص املشرع على ما يلي ... ":يقوم املوظف العمومي باكتتاب تصريح
باملمتلكات خالل الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه يف وظيفته ،أو بداية عهدته االنتخابية . )5( ....
وعليه فان مجيع املوظفني العموميني ملزمني بالتصريح مبمتلكاهت ،وذلك خالل الشهر الذي يلي تاريخ تعيينه ،يف وظيفته،
أو بداية عهدهت ،االنتخابية.

-2عند كل زيادة معتبرة (التصريح التجديدي) :نص املشرع على أن " جيدد هذا التصريح فور كل زيادة معتربة يف الذمة
املالية للموظف العمومي بنفس الكيفية اليت مت هبا التصريح األول "(. )6
يتضح أن املوظف العمومي ملزم أيضا بتجديد التصريح باملمتلكات عند كل زيادة معتربة وذلك خالل شهر من حدوث
تلك الزيادة.
غري أن املشرع مل حيدد مقدر هذه الزيادة وإمنا اكتفى بعبارة " زيادة معتبرة "مما يعين أن هذه الزيادة ذات أمهية وملفتة

للنظر.
كما ألزم املشرع كذلك القضاء بتجديد التصريح مبمتلكاهت ،كل مخس سنوات وعند التعيني يف وظيفة نوعية كوظائف
رئيس احملكمة ،وكيل مجهورية ،قاضي التحقيق ،قاضي حتقيق ،رئيس غرفة ،رئيس جملس ،ونائب عام . )7( ...

-3عند نهاية المسار المهني (التصريح النهائي) :كما نص املشرع كذلك على أن " جيب التصريح باملمتلكات عند
هناية العهدة االنتخابية أو عند انتهاء اخلدمة "(. )1

 - 1املادة  3من املرسوم الرئاسي رق 000 40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  ،2440احملدد لنموذج التصريح باملمتلكات.
 - 2عثماين فاطنة "من أين لك هذا ؟ :بني هشاشة النصوص القانونية ونقض إرادة التفعيل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد
من الفساد اإلداري واملايل يومي  0و 9ماي  2402ص . 9
 - 3املادة 0فقرة 2من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 4املادة 0فقرة 3من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 5املادة  22من القانون العضوي رق 00-40 ،املؤرخ يف  40سبتمرب  2440املتضمن األساسي للقضاء جريدة رمسية عدد  29مؤرخة يف
 48سبتمرب . 2440
 - 6املادة 0فقرة  0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 7عثماين فاطنة املرجع السابق ص . 0
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يتضح من نص هذه املادة أن املشرع قد اغفل حتديد املدة الالزمة للقيام بالتصريح النهائي للممتلكات الن عدم حتديدها
جيعل املعنيني بالتصريح باملمتلكات يتهربون من ذلك (. )2
وعلى الرغ ،من أن املشرع قد نص على إلزامية التصريح عند تسل ،املهام أو بداية العهدة االنتخابية وعند هنايتها ( ، )3إال
انه بالنسبة لرئيس اجلمهورية  ،وأعضاء الربملان  ،ورئيس اجمللس الدستوري وأعضائه  ،ورئيس احلومة واعضائها  ،ورئيس
جملس احملاسبة وحمافظ بنك اجلزائر والسفراء والقناصل  ،والوالة نص فقط على إلزامية التصريح باملمتلكات عند تسل،
املهام أو بداية العهدة االنتخابية أو اخلدمة ( ، )4دون اإلشارة إىل إلزامية التصريح عند انتهاء املهام  ،وبالتايل إعفاء هذه
الفئة من التصريح باملمتلكات عند انتهاء املهام أو العهدة وهو أمر يفرغ إجراء التصريح باملمتلكات من حمتواه طاملا أن
الغرض منه أصال هو الوقوف على الفارق غري املربر يف الذمة املالية والذي قد يطرأ بني فرتيت تويل املهام وانتهائها (. )5
ج-الجهة التي تتلقى التصريح بالممتلكات :ختتلف الكيفيات املتبعة ،وذلك حبسب اجلهة املعنية بتلقي التصريح
باملمتلكات.

-0بالنسبة للتصريحات التي تكون أمام الرئيس األول للمحكمة العليا :فيما خيص تصرحيات املوظفني الذين يشغلون
الوظائف القيادية والسامية يف الدولة ( ، )6وتشمل كما سبق القول رئيس اجلمهورية  ،وأعضاء الربملان  ،ورئيس اجمللس
الدستوري وأعضائه  ،ورئيس احلومة واعضائها  ،ورئيس جملس احملاسبة وحمافظ بنك اجلزائر والسفراء والقناصل  ،والوالة
حبيث يكون التصريح باملمتلكات  ،أمام الرئيس األول للمحكمة العليا ( ، )7كما يصرح القضاء كذلك مبمتلكاته أمام
الرئيس األول للمحكمة العليا (. )8
فاملشرع إذن قد نص على إقصاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ( )9فيما يتعلق بتلقي التصرحيات باملمتلكات
اخلاصة هبذه الفئة األوىل ،واليت يكون التصريح مبمتلكات كما سبق القول أمام الرئيس األول للمحكمة العليا (. )10
______________________
 - 1املادة 0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم..) ،
 - 2املادة 0فقرة  0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم..) ،
 - 3هاملي حممد  ،هيئة مكافحة الفساد والتسريح باملمتلكات كآليتني ملكافحة الفساد يف الوظيفة العامة يف الدولة امللتقى الوطين األول
حول مكافحة الفساد وتبييض األموال جامعة تيزي وزو يومي  04و 00مارس  2447ص . 8
 - 4هاملي حممد املرجع السابق ص . 0
 - 5بارش سليمان  ،النظام القانوين النقضاء الدعوى التأديبية  ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،كلية احلقوق جامعة اجلاح خلضر باتنة ،
اجلزائر  ، 2449 – 2440 ،ص . 32
 - 6املادة 0فقرة  0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 7املادة 0فقرة  3من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 8إن اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أصبح هلا جناح ردعي عقا يب يتمثل يف الديوان املركزي لقمع الفساد املكلف مبهمة البحث
والتحري عن جرائ ،الفساد والذي يضمن ضباط من الشرطة القضائية والذي ميتد اختصاصه ،احمللي فيما يتعلق بالفساد إىل كامل اإلقلي،
الوطين  :املادة  20مكرر و20مرر من األمر  0من األمر رق 42-04 ،املؤرخ يف  20أوت  2404املتم ،للقانون  40-40املتعلق بالوقاية
من الفساد ومكافحته  ،جريدة رمسية عدد  24مؤرخة يف  0سبتمرب . 2404
 - 9املادة 0فقرة  0و  3من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 10زواميية رشيد " مالحظات حول املركز القانوين لل هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" امللتقى الوطين األول حول اجلرائ ،املالية يف
ظل التحوالت االقتصادية والتعديالت التشريعية  ،جامعة قاملة يومي  20و 22أفريل  2449ص . 009
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فهؤالء األشخاص يتمتعون بنوع من احلصانة وهذا بالنظر إىل عدم اختصاص اهليئة بتلقي تصرحياهت ،حيث ال يوجد أية
هيئة مؤهلة الستغالل املعلومات اليت حتتويها تصرحياهت ،باملمتلكات وعليه تكون األحكام اخلاصة هب ،جمرد خطاب
سياسي (. )1
فقانون الوقاية من الفساد ومكافحته مل حيدد ما إذا كانت اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد خمولة للتحقيق يف تصرحيات
هؤالء املسؤولني ،كما مل حيدد ما إذا كان الرئيس األول خموال للقيام مبثل هذه التحقيقات ،أم أن دوره يقتصر على تلقي
التصرحيات فقط؟ وبالتايل إذا مت اكتشاف تالعب يف تصرحيات إحدى املسؤولني كيف يت ،متابعة امللف جزئيا؟ هل حيركه
الرئيس األول للمحكمة العليا؟ أم تتدخل اهليئة إلحالة امللف إىل وزير العدل الذي خيطر النائب العام املختص بتحريك
الدعوة العمومية ...مثلما تنص عليه املادة  22من القانون  40-40؟ مع العل ،أهنا غري خمولة بتلقي تصرحيات هؤالء
املسؤولني ،فهذا الغموض من شأنه أن يبقى ملفا يتضمن خمالفة معلقا ،طاملا مل حتدد اجلهة املخولة بإخطار اجلهات
القضائية املختصة للتدخل والن األمر يتعلق بعناصر حساسة ،فلن يتحمل أحد مثل هذه املسؤولية من دون وجود نص
صريح.
كما ميكن املالحظة كذلك أن املشرع قد أغفل حتديد اجلهة املخولة بتلقي تصريح الرئيس األول للمحكمة العليا
مبمتلكات مع العل ،أن القضاء يصرحون مبمتلكاهت ،أمامه ،وهو ينتهي إىل هذه الفئة (. )2

-2بالنسبة للتصريحات التي تكون أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:
بالرجوع إىل املادة الثالثة من املرسوم الرئاسي رق 00-02 ،املعدل واملتم ،للمرسوم الرئاسي رق 003-40 ،احملدد
لتشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها ( )3اليت تنص:
"تعدل وتتم ،أحكام املادة  0من املرسوم الرئاسي رق 003-40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  2440واملذكور أعاله وحترر
كما يأيت :تزود اهليئة ألداء مهامها باهلياكل التلية
 أمانة عامة.
 قس ،مكلف بالوثائق والتحليالت والتحسيس.
 قس ،مكلف مبعاجلة التصرحيات باملمتلكات.

 قس ،مكلف بالتنسيق والتعاون الدويل.
إن قس ،معاجلة التصرحيات باملمتلكات مكلف على اخلصوص مبا يأيت:
*تلقي التصرحيات باملمتلكات لألعوان العموميني كما هو منصوص عليه يف املادة  40فقرة  2من القانون رق40-40 ،
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
* اقرتاح شروط وكيفيات وإجراءات جتميع ومركزة وحتويل التصرحيات باملمتلكات طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية
املعمول هبا وبالتشاور مع املؤسسات واإلدارة املعنية.
 - 1هاملي حممد املرج السابق ص.9
 - 2مرسوم رئاسي رق 00-02 ،مؤرخ يف  9فيفري  2402يعدل ويتم ،املرسوم الرئاسي رق 003-40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب 2440
الذي حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها جريدة رمسية عدد  8مؤرخة يف  02فيفري . 2402
 - 3املادة  7من املرسوم الرئاسي رق 00-02 ،املعدل واملتم ،للمرسوم الرئاسي رق 003-40 ،املؤرخة يف  22نوفمرب  2440الذي حيدد
تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها .
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* القيام مبعاجلة التصرحيات باملمتلكات وتصنيفها وحفظها.
*استغالل التصرحيات املتضمنة تغيريا يف الذمة املالية.
*مجع واستغالل العناصر اليت ميكن أن تؤدي إىل املتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة املناسبة طبقا ألحكام
التشريعية والتنظيمية املعمول هبا.
*إعداد تقارير دورية لنشاطاته (. )1
فالتصريح باملمتلكات بالنسبة لرؤساء وأعضاء اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة يكون أما القس ،املكلف مبعاجلة التصرحيات
باملمتلكات والذكورة أاله ويكون حمل نشر عن طريق التعليق يف لوحة اإلعالنات مبقر الوالية أو البلدية حسب احلالة
خالل شهر ( )2بعدما كان يقتصر اختصاص اهليئة على تلقي التصرحيات باملمتلكات الواردة على املنتخبني احملليني
واملوظفني اآلخرين ( ، )3واملؤهلة لدراسة واستغالل املعلومات الواردة يف التصرحيات باملمتلكات (. )4
لكن هناك بعض التصرحيات اليت تصل إىل اهليئة الوطنية عن طريق السلطة الوصية أو السلطة السلمية وهو ما ورد يف
املرسوم الرئاسي رق ،002-40 ،احملدد لكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني العموميني غري املنصوص عليه
يف الكمادة  0من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (. )5
حبيث أن املوظفني العموميني غري املنصوص عليه ،يف املادة  0من القانون  40-40املتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،حبيث جيب عليه ،أن يكتبوا التصريح باملمتلكات يف اآلجال احملدد مبوجب املادة  0من هذا القانون ،أي
خالل أجل شهر من تاريخ التنصيب يف الوظيفة وفور كل زيادة معتربة يف الذمة املالية ،لدى انتهاء اخلدمة (. )6
 يكون التصريح باملمتلكات أمام السلطة الوصية بالنسبة للموظفني العموميني الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا يفالدولة ،أمام السلطة السلمية املباشرة بالنسبة للموظفني العموميني الذين حتدد قائمته ،بقرار من السلطة املكلفة بالوظيفة
العمومية ،حبيث يودع التصريح مقابل وصل ،من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته يف آجال معقولة (. )7
فهذا الغموض فيما خيص حتديد آجال إيداع التصرحيات قد يفتح اجملال أمام السلطة املختصة بتلقي التصرحيات للتماطل
يف تقدميها (. )8
 - 1املادة 0فقرة  2من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم) ،و املادتني  3و 7من املرسوم الرئاسي
رق 00-02 ،املعدل واملتم ،للمرسوم الرئاسي رق 003-40 ،املؤرخة يف  22نوفمرب  2440الذي حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من
الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها .
 - 2املادة 0فقرة  2من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 3بوعزة نضرية  ،املرجع السابق ص . 040
 - 4املرسوم الرئاسي رق 002-40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  2440احملدد لكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني العموميني غري
املنصوص عليه ،يف املادة  0من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جريدة رمسية عدد  90مؤرخة يف  22نوفمرب . 2440
- 5املادة 2من املرسوم الرئاسي رق 002-40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  2440احملدد لكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني
العموميني غري املنصوص عليه ،يف املادة  0من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 - 6املادة  2فقرات 2و3و 0من املرسوم الرئاسي رق 002-40 ،املؤرخ يف  22نوفمرب  2440احملدد لكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة
للموظفني العموميني غري املنصوص عليه ،يف املادة  0من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 - 7هاملي حممد املرجع السابق ص . 7
 - 8املادة 0فقرتني 0و  2من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
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د-نشر التصريح بالممتلكات:
يكون التصريح باملمتلكات اخلاص برئيس اجلمهورية ،وأعضاء الربملان ،ورئيس اجمللس الدستوري وأعضائه ،ورئيس احلكومة
وأعضائها ،ورئيس جملس احملاسبة ،وحمافظ بنك اجلزائر والسفراء والقناصل والوالة ،أمام الرئيس األول للمحكمة العليا،
وينشر حمتواها يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية خالل الشهرين املواليني لتاريخ انتخاب املعنيني او
تسلمه ،مهامه.،
يكون التصريح مبمتلكات رؤساء وأعضاء اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة أمام اهليئة (القس ،املكلف مبعاجلة التصرحيات
باملمتلكات) واملذكور أعاله ويكون حمل نشر عن طريق التعليق يف لوحة اإلعالنات مبقر الوالية أو البلدية حسب احلالة
خالل شهر (. )1
فاملشرع إذن قد أغفل إلزام نشر تصرحيات ذوي املناصب القيادية والسامية يف الدولة عند هناية الوظيفة أو العهدة
االنتخابية.
ويف مقابل كل ذلك نص املشرع يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على عدم التصريح أو التصريح الكاذب
باملمتلكات بقول " ...كل موظف عمومي خاضع قانون لواجب التصريح مبمتلكاته ومل يق ،بذلك عمدا بعد مضي
شهرين من تذكريه بالطرق القانونية ،او قام بتصريح غري كامل أو غري صحيح أو خاطئ ،أو أدى عمدا مبالحظات خاطئة
أو خرق عمدا االلتزامات اليت يفرضها عليه القانون " (. )2وهذا هبدف بسط الرقابة على الذمة املالية للموظف العمومي
باعتبارها مؤشرا على نزاهته وعدم احنرافه (. )3
فعدم التصريح باملمتلكات ميكن يف امتناع املوظف العمومي على اكتتاب التصريح مبمتلكاته ،حيث يكون اإلخالل
بواجب التصريح كامال ،ويشرتط املشرع يف هذه الصورة تذكري املعين باألمر بواجبه بالطرق القانونية كطريق التبليغ بواسطة
حمظر قضائي أو برسالة موصى عليها مع العل ،بالوصول وامهاله مهلة شهرين الكتتاب التصريح فال تقوم اجلرمية إال بعد
مضيها.
أما التصريح باملمتلكات ففي هذه الصورة يقوم املوظف العمومي باكتتاب التصريح مبمتلكاته ولكن يديل بتصريح غري
كامل أو غري صحيح أو خاطئ.
كما يعد التصريح كاذبا إذا أدى املوظف العمومي مبالحظة خاطئة (كاذبة أو مزورة) أو اذا خرق االلتزامات اليت يفرضها
عليه القانون (. )4

 - 1املادة 0فقرة  2من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم.) ،
 - 2املادة 30من القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( معدل ومتم. ) ،
 - 3هالل مراد الوقاية من الفساد ومكافحته يف التشريع اجلزائري على ضوء القانون الدويل " نشرة القضاء العدد  240. 04ص . 009
 - 4بوسقيعة أحسن املرجع السابق ص ص . 000.002
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الخاتمة:
على الرغ ،من أن القانون رق 40-40 ،املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،قد جاء أحكام بديلة جترب املوظفني
العمومني على التصريح مبمتلكاهت ،غري أن املالحظ فيها خيص الكيفيات املتبعة بالتصريح باملمتلكات قد ختللها العديد
من النقائص واملتمثلة أساسا يف:
* أن املوظف العمومي املصرح ال يكتتب يف التصريح ممتلكات زوجته وأوالده البالغني ،إذ اكتفى باكتتاب تصرحياته
العقارية واملنقولة ...له وألوالده القصر .إذ ميكن للموظف أن يكتتب ممتلكات له باس ،زوجته وأوالده البالغني.
* أن املشرع قد أغفل حتديد املدة الالزمة للقيام بالتصريح النهائي للممتلكات مما جيعل املعنيني بالتصريح باملمتلكات
يتهربون من ذلك.
* على الرغ ،من أن املشرع قد نص على إلزامية التصريح عند تسل ،املهام أو بداية العهد االنتخابية وعند هنايتها ،إال أنه
بالنسبة ألصحاب الوظائف السامية والقيادية يف الدولة نص فقط على إلزامية التصريح باملمتلكات عند تسل ،املهام أو
بداية العهد االنتخابية أو اخلدمة ،دون اإلشارة إىل إلزامية التصريح عند انتهاء املهام ،وبالتايل إعفاء هذه الفئة من التصريح
باملمتلكات عند انتهاء املهام أو العهدة وهو أمر يفرغ إجراء التصريح باملمتلكات من حمتواه.
* هذا وأن املشرع قد نص على إقصاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،فيما يتعلق التصرحيات اخلاصة
بأصحاب الوظائف السامية والقيادية ،واليت يكون التصريح مبمتلكاهتا كما سبق القول أمام الرئيس األول للمحكمة العليا،
فهؤالء األشخاص يتمتعون بنوع من احلصانة وهذا بالنظر إىل عدم اختصاص اهليئة بتلقي تصرحياهت ،حيث ال توجد أية
هيئة مؤهلة الستغالل املعلومات اليت حتتويها تصرحياهت ،باملمتلكات.
* فقانون الوقاية من الفساد ومكافحته مل حيدد ما إذا كانت اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد خمولة للتحقيق يف تصرحيات
أصحاب الوظائف السامية والقيادية ،كما مل حيدد ما إذا كان الرئيس األول خموال للقيام مبثل هذه التحقيقات.
* عدم حتديد اجلهة املخولة بتلقي تصريح الرئيس األول للمحكمة العليا.
* إغفال املشرع إلزام نشر تصرحيات ذوي املناصب القيادية والسامية يف الدولة عند هناية الوظيفة أو العهدة االنتخابية ...
فكل هذه النقائص من شأهنا أن تؤدي إىل حمدودية التصريح باملمتلكات كآلية لوقاية املوظف العام من الفساد ،وعليه
تكون النصوص القانونية لوحدها ال تكفي إلجياد حلول إلشكالية الفساد يف الوظائف العمة والبد من تكملتها حبلول
أخرى.
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