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  يف اجلزائر" تهبومؤسسات حمار آليات "واإلداري الفساد املايل 

Financial and administrative corruption "mechanisms and institutions 

to fight it in Algeria" 
 1*بوطويل رقية

  blida2.dz-R.boutouil@univ اجلزائر.، 2جامعة البليدة ، البشري واألداءخمرب رأس املال  1 

 
 : لص امل

اعرتافا متناميا مبشكلة الفساد وطريقة التصدي له. ومناقشة املوضوع وجدت اهتماما متزايدا شهدت السنوات القليلة املاضية 
 فقد أتسست العديد من اهليئات الوطنية والدولية ملكافحة هذه الظاهرة اخلطريةلذلك الباحثني وصانعي السياسات على السواء.  من

ميس اجملتمعات و  كافة منها تعاين عاملية اد املايل واإلداري ظاهرةعلى الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي للدول. فالفس
عوقات اليت يعترب من أشد العقبات اليت تواجه التنمية والنمو يف بلداهنم ويعترب من املفهو االقتصادايت املتقدمة والنامية على حد سواء، 

 البىن إعمار إعادة وإعاقة التقدم وأتخري العام املال هدر ابإلضافة إىلتضعف قدرة الدولة على جذب االستثمار األجنيب املباشر، 
 .جماالهتا كافة يف التنمية وكذلك التحتية

 العام املال وهنب واالختالس واحملسوبية الرشوة :منها متعددة أبشكال اجلزائر يف واإلداري املايل الفساد ظاهرة اتسمت لقد
 ومكافحته. الفساد من ابلوقاية متعلق وإنشاء مؤسسات قانونية نصوص بسن اجلزائري املشرع اخل، هلذا قام...والتزوير

 .الفساد املايل، اجلزائر ؛الفساد االداري كلمات مفتاحية:

 JEL :K23تصنيف 
Abstract: 

The last few years have seen a growing recognition of the problem of corruption and how to 
deal with it. Discuss the issue and found a growing interest from researchers and policy makers. It 
was founded many national and international organizations to fight against this dangerous 
phenomenon on social, economic and political states. 

Administrative and financial corruption a global phenomenon that strikes all societies and 
affects the economies of developed and developing countries, it is considered one of the greatest 
obstacles to growth and development in their countries, and that is one handicaps that weaken the 
state's ability to attract foreign direct investment, in addition to the waste of public funds and 
progress delaying and preventing the reconstruction of infrastructure as well as development in all 
areas. 

We have characterized the phenomenon of financial and administrative corruption in Algeria 
in multiple formats, including: corruption, nepotism, embezzlement and looting of public funds, 
fraud, etc., for this there the Algerian legislator adopted the texts laws relating to the prevention and 
control of corruption. 
Keywords: Administrative corruption; financial corruption;  Algeria.  
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 مقدمة:  .1
تعد ظاهرة الفساااد املايل واإلداري من الظواهر اخلطرية اليت تواجه البلداو وابألخا الدول النامية،  ا أد  
إىل وقوع ركود يف عملية البناء والتنمية االقتصادية، خاصة وأهنا تنطوي على تدمري االقتصاد والقدرة املالية واإلدارية 

الدولة على مواجهة حتدايت إعمار وبناء البىن التحتية الالزمة  للدولة واملؤسااااااااااسااااااااااة على حد سااااااااااواء، وابلتايل ع ز
لنموها، كما يقوم الفسااااد على اختالش أشاااكاله بعرقلة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداش اإلوائية والتنمية البشااارية 

 واد األساسية. من خالل تقليا فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية وحتويل املوارد بعيدا عن االستثمار يف امل
 اإلشكالية الرئيسية للدراسة:. 2.1

هل متكنت الدولة اجلزائرية من اعتماد آليات ومؤسسات قادرة على حماربة الفساد املال واإلداري واحلد 
 من أاثره؟

 الفرضية الرئيسية للدراسة:. 3.1
لى ع اجلزائرية من اجل مكافحته عملت الدولة واإلداري،الفساد املايل  وأاثرومظاهر  أسبابنظرا لتعدد 
 وإنشاء جمموعة من املؤسسات، حىت تتمكن من حتقيق هدفها نسبيا.، النصوص القانونية سن جمموعة من

 هدف الدراسة:. 4.1
مشاااكلة ة ومعاجلهو عرض األليات واملؤساااساااات اجلزائرية اليت تعمل على تطويق اهلدش من هذه الدراساااة، 

 القت اهتمام الكثري من الباحثنيخاصااة واو هذه املشااكلة  الفساااد املال واإلداري بكل صااوره ومظاهره وعالجها. 
نه الغرض مددة، حمضاااااااااارورة وضاااااااااال وأتساااااااااايس إطار عمل فعال، يعتمد على خطوات  واملهتمني الذين أكدوا على

 مكافحة الفساد.
 منهج الدراسة:. 5.1

 لقد ارأتينا اعتماد املنهج الوصفي يف هذه الدراسة.  
 :الفساد املايل واإلداري "األنواع واملظاهر" .2

هو موجود يف كافة القطاعات صااااطلض يتضاااامن معاين عديدة يف طياته، و م (Corruption)إو الفساااااد 
 هذه يفسااانركز وعليه املايل، صاااة، وله عدة أشاااكال منها الساااياساااي، األخالقي، اإلداري و احلكومية منها واخلا

 .اإلداريعلى مفهوم الفساد املايل و  الدراسة
 اإلداري:و الفســـــاد املــــايل تعريف  1.2

 أو على للحصول السلطة أو املنصب استخدام أو استعمال سوء" تعريفها حسب "الفساد" كلمة تعين
 أو القواعد حسااااب على أو اآلخرين، حسااااب على أو نفوذ قوة أو مادي مكساااب حتقيق أجل من ميزة إعطاء
 .(35، صفحة 2009)سليماو،  "القائمة اللوائض
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املتعلق ابلوقاية من الفساااااااااااد و مكافحته فاو املشاااااااااارع اجلزائري  01_06قانوو رقم  من 2حسااااااااااب املادةو 
باب الرابل القانوو و ابلرجوع إىل الا ذنصااااااوص عليها يف الباب الرابل من ه"كل اجلرائم امل يعرش الفساااااااد على أنه:

 .جرمية " 20جند أو املشرع اجلزائري قد نا على جترمي جمموعة من األفعال وصلت إىل 
حمدد  تعريف وجود عدم واملايل اإلداري الفساد موضوع دراسة عند الباحثوو يواجهها اليت الصعوبة منو 

 أسااااااابا ا،و  معاملها وتشاااااااعب الفسااااااااد ظاهرة كتعقد عديدة ألساااااااباب ترجل الصاااااااعوبة هذه عليه، ومتفق ودقيق
 بعض يف وردت اليت التعاريف بعض إعطاء أنه ميكن إال عنها، التعبري أشااااكال وتعدد دراسااااتها مناهج واختالش
 :يلي كما الدراسات
 يف املعتمدة األحكام وخمتلف والقواعد القوانني خمالفة على املبنية املالية االحنرافات املايل ابلفساد يقصد -

 ملوظّفي الوظيفية ابالحنرافات فيتعّلق اإلداري الفسااااااد أما .الضااااارييبكالتهريب  تنظيم أو مؤساااااساااااة أي
 الفردية القيم وضااااااااواب  القانوين للتشااااااااريل خمالفتهم خالل من سااااااااواء حد على واخلاص العام القطاع

 ومنافل مكاسااب على للحصااول وصااالحياهتم ملواقعهم الدولة موظّفي السااتغالل يرمز ما وهو كالرشااوة،
 .(www.nscoyemen.com) .مشروعة غري بطرق

، 2003)داود،  اخلاصااااااة" املنفعة أجل من الساااااالطة اسااااااتغالل " أبنه الدولية الشـــــفا ية منظمة تعرفه -
 للكساااااب العامة الوظيفة اساااااتعمال إسااااااءة أبنه" اعترب الفسااااااد فقد الدويل البنك أما. (31صااااافحة 
 أو عقد لتساااااهيل عمولة أو رشاااااوة أو طلب بقبول موظف يقوم عندما عادة حيدث فالفسااااااد اخلاص،
عامة، و ميكن للفساااد أو حيدث عن طريق اسااتغالل الوظيفة العامة دوو الل وء إىل  ملنافسااة طرح إجراء

 (80، صفحة 2004)الفضيل، لك بتعيني األقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة"  ذالرشوة و 
 غياب يف شخصية مكاسب لتحقيق املناصب واحتكار السلطة استخدام بسوء الفساد رب  من وهناك -

ماي  7_6)بلقاساام و خدادمية،  املسـاءلة- التصـرف حرية + االحتكار = الفسـاد :أي أو املساااءلة
منظمة الشااااااااااااااافافية الدولية تلك الصااااااااااااااايغة آخذة ابالعتبار النزاهة  وقد طورت. (4،، صااااااااااااااافحة 2012

ة+ نزاهاملســـاءلة+ ال)التصـــرف    )االحتكار+ حرية = الفســـاداملوالية:  والشااافافية ووضاااعت الصااايغة
 (www.trancarecy.org) الشفا ية 

 املنصاااب أو السااالطة اساااتخدام ساااوء أبنه الفسااااد حول تدور التعاريف غالبية أو جند فإننا وبشاااكل عام
 واسااااااتغالل النفوذ، واالبتزاز، الرشااااااوة من احلصاااااار ال املثال ساااااابيل على الفساااااااد ويتدرج شااااااخصااااااية العام لغاايت

 .العام مال واستغالل والتزويد واالختالس، واالحتيالية، والوساطة، واحملسوبية،
 

  :واإلداريالفســاد املــايل أنواع  2.2
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الفساااد هو إساااءة اسااتعمال الساالطة احلكومية للحصااول على مكاسااب أو منافل خاصااة ابملخالفة ملا تنا 
، 2005اليب، )الغ يلي واإلداري كماأنواع الفساااااااااد املايل  وميكن تصاااااااانيفالتشااااااااريعات،  والقوانني أوعليه القواعد 

 :(352_351صفحة 
 مـن حيـث احلـجــم: 1.2.2

ا نراه ذفرد واحد دوو تنسيق مل اآلخرين لالذي ميارس من  وهو الفسادا.  ساد الدرجات الوظيفية الدنيا: 
 ينتشر بني صغار املوظفني عن طريق استالم رشاوي من اآلخرين.

واملوظفني  به كبار املساااااااااؤولني والذي يقومفسااااااااااد الدرجات الوظيفية العليا من املوظفني ب. الفســـــــاد الكب : 
 الدولة مبالغ ضخمة. وامشل وأخطر لتكليفه وهو اهممصاحل مادية أو اجتماعية كبرية  لتحقيق
 مـن نــاحيــة االنتشـــار: 2.2.2

ـــــاد دولـــ :  طلق ضمن ما ي وحىت القاراتذ مد  واسعا عامليا يعرب حدود الدول النوع من الفساد أيخ وهذاا.  سـ
سات االقتصادية للدولة احلر. ترتب  املؤس ونظام االقتصاد وحتت مظلةالبالد  واملعابر بنيعليه ابلعوملة بفتض احلدود 

ا ذا يكوو هذا لهتصاااادية نفعية يصاااعب الفصااال بينابلكياو الساااياساااي أو قياداته لتمرير منافل اق وخارج البلدداخل 
 نوعا.   ويعترب األخطرمد  واسل  واقتصادايت علىالفساد يلف كياانت 

ومن رية الصغ وضمن املناصبينتشر داخل البلد الواحد يف منشأته االقتصادية  وهو الذي حمــــــــــــــــــل :ب.  ســـــــــاد 
ا اجملال ذأشاااااكال املنتشااااار يف ه ومن أهم ،ال ارتباط هلم خارج احلدود مل شاااااركات أو كياانت كرب  أو عاملية الذين
 جند:
   دات يف اإلمهال املقصااااااااود للمع وهو يتمثل هنب املال العا  :والتقصــــــ  )ســــــوء اســــــتامل املال العا

عدم االلتزام مبواعيد العمل الرمسي، عدم اساااتغالل املناساااب لوقت العمل، كشاااف يف العمل،  واألدوات املساااتخدمة
 بشااكل عامو والتهاوو يف أداء املهام املنوطة  م،  وخدمة املتعاملنيأساارار العمل، التقصااري يف حتقيق أهداش املنظمة 

 من غري وجه حق حتت مسميات خمتلفة. والتصرش  اهو احلصول على أموال الدولة 
 ا املال العام سلوك متسارعا يف االنتشار بسبب م واالختالس علىأصبحت السرقة  :والسرقةمس االخت

 .ومشروعمنه ألغراض خاصة أمر جائز  وأو النيلأصبض إابحية املال العام، 
 يتم ذلك من خالل التالعب، التحريف للمستندات أو الواثئق أو القيود الرمسية بقصد التضليل التزوير :

 احلقوق عن أصحا ا. ومعنوية وملنلمكاسب خاصة مادية  لىواحلصول ع
  حتكم  ليتوالتعليمات احسااااااااب األنظمة  ومعارفه علىكأو يتسااااااااهل املوظف مل أقاربه   :والتحيزاحملاابة
كل عام بشاااااااااااا خدمات منظمته قبل غريهم، واالسااااااااااااتفادة منأو إعطائهم األولوية يف إهناء معامالهتم  عمله،سااااااااااااري 

 أخر  يف اخلدمة بغري حق للحصول على مصاحل معينة.تفضيل جهة على 
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  ة الالزمةوالكفاءالتدخل لصاحل فرد أو مجاعة دوو االلتزام أبصول العمل  :واستامل النفوذالوســــــــــــا ة 
كم ا النفوذ مسااتمد من الصااالحيات املمنوحة للشااخا حذألسااباب تتعلق ابلقرابة أو االنتماء احلز ، قد يكوو ه

فيصاااااااابض قادر على توجيه قرارات  السااااااااياسااااااااية،مسااااااااتمدا من مكانة الشااااااااخا االجتماعية أو  ووقد يكو وظيفته، 
منض و احلقوق لغري أصاااااااااحا ا  واألنظمة ليعطيالقوانني  وأهدافه مت اوزااآلخرين بشاااااااااكل يتناساااااااااب مل مقاصاااااااااده 

 دوو أخر . تسهيالت ومزااي لفئات
 ـــــــــــوة ــــــــــــ فيذ عمل أو االمتناع عن تنفيذ خمالفة احلصول على أموال أو أية منافل أخر  من أجل تن :الرشـ

دمو ، أو يف جانب العرض مقواملرتشاااااااااانياملسااااااااااؤولني الفاساااااااااادين  واملتمثل يفجانب الطلب  وقد أتخذ األصااااااااااول،
  (88، صفحة 1986)حسني،  الرشاوي
 حزب أو عااائلااة أو  : أي تنفيااذ أعمااال لصاااااااااااااااااحل فرد أو جهااة ينتمي هلااا الشاااااااااااااااخا مثاالاحملســـــــــــوبيــة

 ، دوو أو يكونوا مستحقني هلا.اخلمنطقة،...
 التهرب الضرييب. 
  اخلاص.إعادة تدوير اإلعاانت األجنبية للصاحل 

 يهمنا ما أهم ولعل واملايل واإلداري والساااياساااي أخالقي الفسااااد منها املظاهر من العديد كما أو للفسااااد
 :(www.nazaha.iq/search_web/trboy/2.pdf) ما يلي اجملال هذا يف

 تتعلق واليت وظيفته، ملهام أتديته أثناء املوظف عن تصاااادر اليت املخالفات تلك ويشاااامل :اإلداري الفســـاد 
 يف العمل ومواعيد أوقات احرتام يف عدم مالحظتها فيمكن مظاهره أما .انتظامه ابلعمل وحسااان أسااااساااية بصااافة
 عن واالمتناع آلخر مكتب من واالنتقال واسااتقبال الزوار الصااحف قراءة يف الوقت متضااية أو واالنصااراش احلضااور
 .اخل ...اجلماعي العمل عن واخلروج الوظيفة أسرار املسؤولية، إفشاء حتمل عدموالتكاسل،  الرتاخي أو العمل أداء

 يكوو أحدها انتشاااار أو دجن وغالباً ما ومتداخلة متعددة اإلداري الفسااااد مظاهر أو احلال حقيقة ويف
 على القدرة عدم هو اإلداري الفسااااااد أو نقول وابختصاااااار األخر ، املظاهر بعض على انتشاااااار مسااااااعداً  سااااابباً 
 مصاحل على الشخصية املصاحل وتغليب املؤسسة أهداش حتقيق يف القدرة عدم العمل، وابلتايل ضواب  يف التحكم
  .العمل

 العمل سااري تنظم اليت املالية واألحكام القواعد وخمالفات املالية االحنرافات تلك ويشاامل :املايل الفســاد 
 :يف املايل الفساد مظاهر لنا . وتت لى..املالية  الرقابة أبجهزة اخلاصة التعليمات خمالفة الدولة ومؤسساهتا، يف املايل

 واإلاتوات العموالت اخلاص، للصااااااااحل األجنبية اإلعاانت تدوير الضااااااارييب، إعادة االختالس، التهرب الرشااااااااوي،
 .اخلاهليئة... أو املؤسسة مال استخدام يف العقود، اإلسراش عن الناجتة
 :واإلداريالفسـاد املــايل  أسبـاب 3.2
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 : (4، صفحة 2012أكتوبر  31 - 30)محيد و قاشي،  واإلداري يفتتمثل أهم أسباب الفساد املايل 
 والقرابة؛ النسب على القائمة والرواب  التقليدية القيم وسيادة الفردية، ابحلقوق واجلهل الفقر انتشار 
  وطغياو السلطةلسياسي ا والتشريعية والقضائية للنظامعدم االلتزام مببدأ الفصل بني السلطات الثالث التنفيذية 

 القضااائي اجلهاز ضااعف أو املتبادلة، كما الرقابة مببدأ اإلخالل إىل يؤدي ما وهو التشااريعية التنفيذية على الساالطة
 ؛الفساد على سبباً مش عاً  يعترب ونزاهته استقالليته وغياب

  ؛استقالليتها وعدم الدولة يف الرقابة أجهزة ضعف 
 ضاااعف مساااتغلني للفاسااادين مناسااابة بيئة توفر اليت القانوين واإلطار املؤساااسااااي البناء اكتمال عدم أو حداثة 

 املراحل؛ هذه يف العامة على الوظائف الرقا  اجلهاز
 جادة عقابية أو وقائية إجراءات أية اختاذ بعدم وذلك الفسااد، ملكافحة الساياساية القيادة لد  اإلرادة ضاعف 
 الفساد؛ يف أطرافها بعض أو نفسها انغماسها الفساد بسبب عناصر ضد
  العامة بني التنافس على يش ل  ا املواطنني، ختدم اليت العامة واملؤسسات واخلدمات املرافق واحنسار ضعف 

 من املتمكنني بعض ويشااا ل عليها للحصاااول مساااتقيمة غري طرق لسااالوك من اساااتعدادهم ويعزز عليها للحصاااول
 ؛الرشوة وتقبل واحملاابة واحملسوبية الواسطة  ارسة
  العاملني بعض لقيام مالئمة بيئة يشااااكل  ا املعيشااااة مسااااتو  وارتفاع العام القطاع يف العاملني رواتب تدين 

 ؛الرشوة خالل من كاو لو حىت مالية أخر  مصادر عن ابلبحث
  واألهلي العام العمل قطاعات يف للموظفني الساااااااااالوك ومدوانت املكتوبة واإلجراءات العمل قواعد غياب 

 الفساد؛ اجملال ملمارسة يفتض ما وهو واخلاص،
 حيول  ا العامة، والسااااا الت املعلومات إىل ابلوصاااااول للمواطنني أو هلا الساااااماح وعدم األعالم حرية غياب 

 ؛العامة واملؤسسات الوزارات أعمال على لدورهم الرقا   ارستهم دوو
 متتعها عدم أو احلكومي األداء على الرقابة يف اخلاصاااااة واملؤساااااساااااات املدين اجملتمل مؤساااااساااااات دور ضاااااعف 

 عملها؛ يف ابحليادية
  مرتكبيه؛ على العقوابت وتفرض الفساد تكافض اليت واألنظمة التشريعات غياب 
  من منت ني أو شركاء خارجيني مل جتارية وعالقات مصاحل وجود عن تنتج وهي للفساد، اخلارجية األسباب 

 داخل واحتكارات امتيازات على للحصاااول خارجية شاااركات قبل من قانونية غري واساااتخدام وساااائل أخر ، دول
 فاسدة؛ بضائل بتصريف قيامها أو الدولة،

اب بعض الكتاب على أو هناك ساااااتة أساااااب ولكن يتفق، ومتداخلةكثرية   واإلداري أسااااابابللفسااااااد املايل 
 رئيسة كما هو موضض يف اجلدول التايل: 
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 واإلدارييوضح األسباب الرئيسية للفساد املايل   :01) دولاجل

 اخلصائ  األسباب 
  والتعليمي ونظرته للمشروعيةشخصية الفرد، ميوالته، املستو  الثقايف  شصصية 
 على التوظيفوها )وويف اجملتمل اليت هتيئ املناخ املناساااااب النتشاااااار ظاهرة الفسااااااد  والتقاليد واألعراش الساااااائدةالعادات  اجتماعية 

 العلمية( األسس على مبنية كوهنا من أكثر واحملاابة االجتماعية العالقات على مبنية أسس
 الرقابة على األجهزة احلكومية  وضعف وسائلتضخم اجلهاز اإلداري، زايدة عدد املوظفني، إجراءات إدارية معقدة   وتنظيمية إدارية 

 تالعب السلطات العليا ابلقوانني التشريعية،وجود ثغرات القوانني  القانونية 
كافية على الوالء السااااياسااااي بغض النظر على الكفاءة، عدم منض الساااالطة ال املواقل املهمة بناءتعيني القياديني اإلداريني يف  سياسية 

 تعىن مبكافحة الفساد واحملاسبة اليتألجهزة الرقابة 
 واملكافآت الوظيفيةتدين دخل الفرد، ضعف احلوافز  اقتصادية

 لبةاإعداد الط مناملصدر: 

 :للفسـادواالجتمـاعية اآلثــار االقتصـادية  4.2
وتبدو امية الن واالجتماعية للدولإو النتشاااار ظاهرة الفسااااد أاثر سااالبية على جممل األوضااااع االقتصاااادية 

 :(5، صفحة 2006ديسمرب 05-04)سعيدي،  التالية ورصد اآلاثراملد  املتوس ، حيث ميكن تس يل  يف
ا اجتماعية حيث يضاااعف من النمو االقتصاااادي   وخيلق أبعاديؤثر الفسااااد على أداء القطاعات االقتصاااادية  .أ

ا كما يضعف من التكنولوجي ويهدد نقلتكلفة املشاريل  ويزيد مناالستثمار  ومالئمة مناخيؤثر على استقرار 
 الرشوة(.واألجنبية )حوافز االستثمار ابلنسبة للمشاريل احمللية 

ن طريق الربض الغري املشاااروع ع ويدفل إىل واخلدمات العامةيؤدي الفسااااد إىل أضاااعاش جودة البنية األسااااساااية  .ب
ضااااي قدرة الدولة على زايدة اإليرادات، ويف وحيد منخمتلف أنواعه بدال من املشاااااركة يف األنشااااطة اإلنتاجية، 

قدرة الدولة  بدوره من ويقلل ذلكب، إىل معدالت ضااااريبية متزايدة جتىن من عدد متناقا من دافعي الضاااارائ
 يضعف من شرعية الدولة وسلطتها. األساسية، كماعلى توفري اخلدمات العامة 

اضطراابت هتدد األمن السياسي يف الدول كما ترفل الرشوة  وميهد حدوثيضعف الفساد من شرعية الدولة،  .ت
من  القانوو، ترساااااااااااايخ جمموعة يف االقتصاااااااااااااد، التشااااااااااااكيك يف فعالية وعدم التأكدمن تكاليف الصاااااااااااافقات 

 .واالبتكاراملبادرة  وقتل روحالسلوكات السلبية 
ا بعض العوائد نظرا الرتباطه إبعادة توزيل أو ختصااااي والفعالية االقتصاااااديةيؤثر الفساااااد على العدالة التوزيعية  .ث

 حيث يساهم يف إعادة ختصيا الثروات لصاحل األكثر قوة  ن حيتكروو السلطة.
ويزيد ة يف اجملتمل على الشاارحية الفقري  ويؤثر ساالبابني الطبقات  ويوساال الف وةمن ساالطة األثرايء  يزيد الفساااد .ج

 .واقتصاداي واجتماعيانسبة املهمشني سياسيا  من
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 مساااااامهته يفو يعترب الفسااااااد معوق أسااااااساااااي لتنمية االقتصاااااادية نظرا لعرقلته لالساااااتثمارات احمللية أو األجنبية  .ح
 ساايطرة قانووو الجتماعية كالبطالة، الفقر، تشااتت اجملتمل، بروز فوارق االجتماعية تفشااي عدد من األمراض ا

 الغابة...
حياو بدرجة عالية يف اغلب األ واحمللي الرتباطهوايت االسااتثمار األجنيب تحيدث الفساااد أاثر ساالبية على مساا .خ

 .ونفورهمدوما على أبعاد املستثمرين  والذي يعملمن الشك 
  املوايل:اجلدول  واإلداري يفالفساد املايل  عن املرتتبة اآلاثر وميكن تلخيا

 واإلداري : يوضح مظاهر الفساد املايل 02دول )اجل

 إعداد الطالبة مناملصدر: 
 

 :اجلزائر واإلداري يفالفساد املايل  ومؤسسات مكا حةآليات  .3
ما مت تفعيلها فساااااوش تسااااااعد على احلد من ظاهرة الفسااااااد  ومتنوعة إذا ومؤساااااساااااات عديدةيوجد آليات 

 هاما يف تغري الثقافة اليت تكاد تعتربها ظاهرة عادية نظرا لتفشيها. وستلعب دوراواإلداري املايل 
 آلليـات القـانونية حملـاربة الفسـاد يف اجلزائر:ا 1.3

 مظاهره  أثر الفساد 

 أفراد اجملتمل بني والسلبية الالمباالة وانتشار اإلحباط واىل األخالقية القيم خلخلةيؤدي إىل   النواحي االجتماعية 
 الفرص تكافؤ وعدم القيم الهنيار فعل كرد اجلرمية وانتشار اآلراء يف والتطرش التعصب بروز 
  االهتمام وتراجل والرقا  الوظيفي الواجب أداء معايري يف التفري  لفكرة النفسي والتقبل العمل وفقداو قيمة املهنية عدم 

  .العام ابحلق
 املهمشة اجملموعات ح م وزايدة الفقر انتشار  

 الاااااتااااانااااامااااايااااااااة عااااالاااااى
 االقتصادية

 احلرة التنافساية البيئة وجود مل يتعارض فالفسااد احمللية، األموال رؤوس وهروب اخلارجية، االساتثمارات جذب يف الفشال، 
 والفقر ظاهرة البطالة ويوسل العمل فرص توفري يف عام ضعف إىل يؤدي ما وهو
  العامة اخلزينة على للفساد الكبرية املادية والكلفة العامة، التنموية ابملشاريل الشخصية املصاحل تداخل بسبب املوارد هدر 

 .العامة هلدر اإليرادات كنتي ة
   العامة. املناصب أشغال يف واحملاابة احملسوبية وبروز التقدير لغياب نظرا االقتصادية الكفاءات ه رة 

 الاااااااانااااااااظااااااااام عاااااااالااااااااى
 السياسي

 املساااااااواة يف احلق مقدمتها ويف األساااااااسااااااية املواطنني حقوق احرتام على وقدرته ابلدميقراطية النظام متتل مد  على يؤثر 
 وانفتاحه. النظام شفافية من حيد كما اإلعالم، وحرية املعلومات إىل الوصول الفرص وحرية وتكافؤ

 العامة للمصاحل مراعاة ودوو شخصية ملصاحل طبقا منها املصريية حىت القرارات اختاذ.  
 خمتلفة. جمموعات بني املصاحل تعارضت ما إذا الكبرية الصراعات إىل يقود 
  جيعل وبشكل له، املادي الدعم تقدم أو ميكن اليت الدول مل خاصة اخلارجية وعالقاته السياسي النظام مسعة إىل يسيء 
 .مساعداهتا ملنض الدولة بسيادة متس قد شروطا الدول تضل هذه
  واملساءلة الرقابة وأجهزة العامة ابملؤسسات الثقة لغياب نتي ة السياسية املشاركة يضعف 
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 ترتجم أو يلزم فإنه لذا ،املساااتوايت مجيل على إصاااالحية ساااياساااات تعتمد اسااارتاتي ية أي أو رأينا لقد 
 ملختلف مظاهر جترمي تشمل الفساد ظاهرة ملكافحة واضحة تشريعية نصوص صورة يف واإلصالحات اإلرادة هذه

  ارس كل  ا ليلزم واحلدود األطر وضاااااااال إىل القوانني مجيل يف املشااااااااروع عمد فقدوعليه  ،اجلزائر يف الفساااااااااد
 قصااد جيد املسااؤولية بشااكل وضااب  القانوو، لساايادة ضااماان وذلك عليه متارس من كذلك وليحمي ،للمسااؤولية

  :هذه األطر نذكر مايلي ومن بني .سواء حد على واملوظف لإلدارة تسيء اليت السلوكية االحنرافات جتنب
 أعواو وكرامة العام املال حتمي اليت القانونية الوساااااائل أهم من يعد والذي :ابملمتلكات التصــــريح قانون  .أ

 وصاااااااادقة جدية التصااااااارحيات كانت إذا إال ذلك أيي ولن اجلديدة موارده مصااااااادر تربير الدولة من خالل
 .واملراجعة الدورية والتدقيق للرقابة وخاضعة

 صااااااااااااااااادقاات اليت أوىل الاادول من اجلزائر كاااناات اليتالفســــــــــــاد:  ملكـا حـة املتحـدة األمم تبين اتفـاقيـة .ب
 جهة من يرمي الذي مكافحته،و  الفساااااد من ابلوقاية املتعلق القانوو جاء السااااياق هذا ويف ،2003عليها
 ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية إدماج إىل أخر  جهة ومن اجملال هذا يف داخليا اختذت التدابري اليت دعم إىل

 .الوطنية التشريعية املنظومة يف الفساد
 سااااابيل يف املبذولة اجلهود تعزيز اجل من :ومكا حتهما اإلرهاب ومتويل األموال تبييض من الوقاية قانونج. 

اجلزائر إبصااااااااادار  قامت اإلرهاب، ومتويل األموال تبييض أمهها من واليت منابعه وجتفيف الفسااااااااااد مكافحة
 ومكافحتهما. اإلرهاب من تبييض األموال ومتويل واملتعلق ابلوقاية 2005الصادر سنة  01-05القانوو

 مكافحة سبيليف  اجلزائرية احلكومة أعدهتا اليت القوانني أبرز من إوومكا حته:  الفساد من الوقاية قانوند. 
 01-06هو القانوو رقم  كاو، شااكل أبي العمومية األموال وهدر واالقتصااادي املايل الفساااد أشااكال خمتلف

 ومكافحته. الفساد من ابلوقاية واملتعلق2006الصادر سنة 
 كما الرشااوة، مكافحة جمال يف القضاااة لعشاارات تربصااات إبجراء العدل وزارة قامت: والتكويناتالرتبصـات ه. 

 منض على قضاة حتصل كما اجملال، هذا يف للتكوين األمريكية املتحدة فرنسا والوالايت إىل بعضهم أرسلت
 .الفساد مكافحة جمال يف للتكوين املد  طويلة

 وعلى الفسااااااااااد ملكافحة اإلفريقي االحتاد اتفاقية على اجلزائر فقد صاااااااااادقتإبرا  جمموعة من االتفاقيات:  و. 
 وتسااليم اجلزائي اجملال يف القضااائي للتعاوو ثنائية اتفاقية 37 أبرمت كما الفساااد، ملكافحة العربية االتفاقية
 اجملرمني.
 اجلزائر: يف الفساد ومكا حة الوقاية مؤسسات 2.3
 هذه تطبيق على تسهر مؤسسات هناك تكوو أو جيب بل الفساد، ملكافحة وحدها التشريعات تكفي ال
 أصال املوجودة واهليئات املؤسسات بعض دور بتفعيل اجلزائرية السلطات قامت فقد ولذلك وتفعيلها، التشريعات
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 العمومية، األموال تساااااايري على والبعدية القبلية املالية الرقابة خالل من ،الفساااااااد أشااااااكال بعض مبحاربة واملكلفة
 ابساااااتحداث قامت كما .املايل االساااااتعالم وخلية للمالية، العامة املفتشاااااية احملاسااااابة، جملس :من كل يف واملتمثلة
 ابلوقاية اهليئة تعىن وفيما الفساااااد، لقمل املركزي والديواو الفساااااد، من للوقاية الوطنية اهليئة :مها جديدتني هيئتني
هذه املؤساااساااات  وسااايتم شااارح.الفسااااد أعمال يف والتحقيق التحري مهمته الديواو فإو الفسااااد، أشاااكال كل من

 فيمايلي:
 الدولة أموال على البعدية للرقابة عليا هيئة هو: (www.comptes.org.dz) احملاســـــــــــبة جملس .أ

 تضمن اليت الالزمة ابالستقاللية مهامه  ارسة إطار يف اجمللس يتمتل العمومية، واملرافق اإلقليمية واجلماعات
 خالل من ويشارك، بقضاته اخلاص األساسي والقانوو تسيريه إجراءات تؤكده كما أعماله وموضوعية حياد
  يكلف، كما واالقتصاد والكفاءة الفعالية يثح من العمومية لألموال صحيض تسيري إرساء يف أعماله نتائج
 نوعية ويقيم العمومية، املادية والوسااااااااائل واألموال للموارد لرقابته التابعة اهليئات اسااااااااتعمال حساااااااان برقابة
 . مالئمة يراها اليت ابإلجراءات حترايته هناية يف ويوصي واألداء، الفعالية حيث من تسيريها
 العمومية واهليئات واملرافق واملؤسسات اإلقليمية واجلماعات الدولة مصاحل كل احملاسبة جملس لرقابة ختضل
 الطابل ذات العمومية املرافق أيضا لرقابته ختضل كما .العمومية احملاسبة قواعد عليها تسري اليت أنواعها ابختالش
 ذات أمواهلا تكوو واليت ماليا، أو جتاراي أو صاااناعيا متارس نشااااطا اليت العمومية واملؤساااساااات والت اري الصاااناعي
 األموال اسااتعمال مراقبة إىل ابإلضااافة أسااهما، الدولة فيها متلك اليت املؤسااسااات مراقبة ميكنه كما عمومية، طبيعة
 .الوطين التضامن محالت مبناسبة تنظم اليت العمومية التربعات إطار يف اجملموعة

 ويتمتل التبليغ، بعد أو ف ائيا املكاو، عني يف أو املقدمة، الواثئق أساس على رقابته احملاسبة جملس وميارس
 .يراقبها اليت اهليئات وتسيري إدارة يف التدخل دوو .والتحري االطالع حق

 القانونية غري واملمارساااات الغش أشاااكال خمتلف من الوقاية تدعيم يف صاااالحياته حكم يسااااهم فهو و ذا
 سااانوي تقرير إبعداد يقوم كما  .العمومية االقتصاااادية املؤساااساااات وميزانيات للدولة العامة امليزانية تسااايري متس اليت
 .اجلمهورية رئيس إىل يرسله
 لوزير املباشااااارة السااااالطة حتت تعمل واحملاسااااابية املالية للرقابة وطنية هيئة هي للمالية: العامة املفتشــــية  .ب

 للمالية، عاموو مفتشااااوو ويساااااعده املالية؛ وزير من اقرتاح على بناء رائسااااي مبرسااااوم يعني رئيسها ويرأساااا املالية،
  (.2008-09-06، 272-08، المرسوم التنفيذي رقم 2المادة ) للمالية ومفتشوو

 واجلماعات الدولة مصاااااحل مجيل يف واحملاساااايب املايل التساااايري على الرقابة متارس إو املفتشااااية العامة للمالية
 التشاريل تطبيق شاروط من والتحقق املراجعة يف أمهيتها وتتمثل االقتصاادية الوحدات وكذلك العامة واهليئات احمللية
 وسااالمتها، احملاساابة صااحة على مباشاار مايل انعكاس هلا يكوو اليت والتنظيمية القانونية واألحكام واحملاساايب، املايل
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 ل واحملاساااايب املايل التساااايري على للمالية العامة املفتشااااية رقابة وتشاااامل .مراقبتها متت اليت العمليات تطبيق وصااااحة
 لقواعد اخلاضاااعة واملؤساااساااات واألجهزة اهليئات، اإلقليمية واجلماعات الدولة مصااااحل :، املرساااوم الساااابق(3املادة)

 التابعة االجتماعي الضاااااماو هيئات، والت اري الصاااااناعي الطابل ذات العمومية املؤساااااساااااات، العمومية احملاسااااابة
 اهليئات أو الدولة مساااعدة من تسااتفيد اليت والثقايف االجتماعي الطابل ذات اهليئات كل،  واإلجباري العام للنظام
 .القانوين نظامها كاو مهما أخر  عمومية مؤسسة كل، وكذا  العمومية

 أنظمتها كانت مهما اجلمعيات أو اهليئات مجعتها اليت املوارد اسااتعمال للمالية العامة املفتشااية تراقب كما
 اإلنساااااااانية القضاااااااااي دعم أجل من خصاااااااوصاااااااا العمومية اهلبة تطلب واليت تضاااااااامنية، محالت مبناسااااااابة القانونية

 آخر معنوي شااااخا كل على رقابتها متارس أو أيضااااا وميكن .والرايضااااية والثقافية والرتبوية والعلمية واالجتماعية
 قرض أو إعانة شكل يف أو تسامهية بصفة عمومية هيئة أو حملية مجاعة أو الدولة من املالية ملساعدة ا من يستفيد

  ضماو. أو تسبيق أو
 معايناهتا وملخا أعماهلا حصااااااااااايلة يتضااااااااااامن تقريرا سااااااااااانواي، للمالية العامة املفتشاااااااااااية تعديف األخري و 

 تلي اليت الساااانة من األول الثالثي خالل املالية وزير إىل الساااانوي التقرير هذا ويرفل  ا، توصااااي اليت واالقرتاحات
 .ابلتحقيق املعنية السنة
 ومهمتها املالية وزارة و هي عبارة عن خلية مسااااااااتقلة تعمل حتت إشااااااااراش :املايل االســــــتعم  معاجلة خليةج. 

-02، املرسوم التنفيذي رقم 4و8ب ) املواد  القيام خالل من األموال وتبييض اإلرهاب متويل مكافحة األساسية
 املعينني األشخاص من األموال تبييض أو اإلرهاب بتمويل االشتباه راتو تص استالم(:07-04-2002، 127
 وكيل إىل التحقيق بعد امللفات إرساااااااال، مث يتم املناسااااااابة والطرق الوساااااااائل بكل راتو التصااااااا هذه معاجلةو  قانوان

 اإلرهاب متويل مبكافحة اخلاصااااااااة التشااااااااريعية النصااااااااوص اقرتاح، لتاي بعد ذلك عملية إقليميا املختا اجلمهورية
 املماثلة األجنبية األجهزة مل املعلومات تبادل، كما يتم الوقائية اإلجراءات اقرتاح إىل ابإلضاااااافة األموال، وتبييض
 .ابملثل املعاملة شريطة
 العائدات أو ذلك ابلتحديد، املايل الفساااااااد مظاهر من التقليل يف املساااااااعدة شااااااأهنا من اخللية هذه فإو وعليه
 أو إال.مشروعة مصادر من متأتية عائدات أهنا على لتظهر وغسيلها تبييضها يتم ما غالبا املايل الفساد من املتأتية
 االستخبارات هذه مثل جناح فرص من التقليل شأنه من وطين مايل معلومات نظام بناء يف املس ل الكبري التأخر
 .أجنبية بنوك ودخول اجلزائري املصريف السوق توسل مل خاصة املالية،
 جمال يف الوطنية االسااارتاتي ية تنفيذ قصاااد هذه أنشاااأت :ومكا حته الفســاد من للوقاية الو نية اهليئة .د

 وصاية حتت موضوعة وهي املايل، واالستقالل املعنوية ابلشخصية تتمتل مستقلة إدارية سلطةهلا .الفساد مكافحة
 سياسة اقرتاح(: 2006-02-20، 01-06، القانون رقم  20المادة )جند مهامها  أبرزاجلمهورية، ولعل من  رائسة
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 مساعدة، الفساد من للوقاية وتنظيمية تشريعية تدابري اقرتاح، القانوو دولة مبدأ وجتسيد الفساد من للوقاية شاملة
 مجل، الفساااااااد مبخاطر وحتساااااايسااااااية توعوية برامج إعداد، املهنة أخالقيات وضاااااال يف واخلاصااااااة العمومية اهليئات
 واإلدارية القانونية اإلجراءات فعالية تقييم، الفساااااد أعمال عن الكشااااف شااااأهنا من اليت املعلومات كل وتساااا يل
، ومتابعتها وحفظها العموميني ابملوظفني اخلاصااااااااااة ابملمتلكات اتحيالتصاااااااااار  تلقي، الفساااااااااااد مكافحة إىل الرامية

 حملاربة القطاعات بني ما التنسااايق، ابإلضاااافة إىل ابلفسااااد عالقة ذات وقائل عن للتحري العامة ابلنيابة االساااتعانة
 .والدويل الوطين املستويني على التعاوو وتعزيز الفساد

 ابلوقاية املتعلقة لنشاطاهتا وصفا يتضمن اجلمهورية رئيس إىل سنواي تقريرا تقدم أو اهليئة على يتوجب كما
 .املقرتحة والتوصيات املكتشفة وكذا النقائا ومكافحته، الفساد من

 مادته يف ينا الفسااااااد مكافحة قانوو أو مبا االساااااتقاللية، تنقصاااااها اهليئة هذه أو الباحثني بعض وير 
 وال التنفيذية للساالطة اتبعة أداة جمرد اهليئة أو يعين  ا رائسااي، مبرسااوم يعينوو اهليئة أعضاااء أو على عشاار السااابعة
 قراراهتا. اختاذ يف ابالستقاللية كاش بشكل تتمتل
 حتت يعمل الفساد، جرائم عن والتحري البحث انشأ هذا الديواو من اجل :الفساد لقمع املركزي الديوان ه. 

 الكرب  القضااااي يف والتحري التحقيق يف خمتصااني وخرباء القضااائية للشاارطة ضااباط منويتكوو  املالية وزارة وصاااية
 .الوطين املستو  على للفساد

 واساااتغالل ومركزة مجل يف األسااااساااية مهامها تتمثل القضاااائية للشااارطة مركزية مصااالحة الديواو هذا ويعترب
 وعرض الفسااد جبرائم املتعلقة الدالئل عن والبحث التحقيقات وإجراء املركز اختصااص نطاق يف املعلومات كل

 .املماثلة اهليئات مل التعاوو تطوير وكذا العامة النيابة على مرتكبيها
 عرب املايل األمن جمال يف وتكاملها اجلهود تنسااااايق ضاااااماو  دش املالية بوزارة الديواو هذا إحلاق مت وقد

 والل او للمالية العامة واملفتشية املايل االستعالم خلية غرار على املالية للرقابة األخر  اهليئات مل التنسيق تعزيز
 الوطنية اهليئة مثل وليس عملياتية هيئة الفسااااااااد لقمل املركزي الديواو فإو و ذا .العمومية للصااااااافقات الوطنية
 .االستشاري الطابل عليها يغلب اليت الفساد من للوقاية
 وصااااية حتت أي املالية، وزارة وصااااية حتت تعمل الفسااااد مكافحة مؤساااساااات اغلب أو يتضاااض سااابق ا 
 أخر  أشاااكال هناك أو إال تدخلها، جماالت ومن املؤساااساااات هذه فعالية من حيد أمر وهذا التنفيذية السااالطة
 ظاهرة من احلد يف الرقابة هذه وتساااااعد القضااااائية، والساااالطة التشااااريعية الساااالطة من كل متارسااااها املالية للرقابة
 .العام املال إدارة يف احلوكمة مبادئ وإرساء الفساد

 ــامتــة: اخل .4
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 االقتصادية األوضاع على الفساد ظاهرة تلحقه الذي الكبري السليب األثر لنا تبنيهذه الدراسة  خالل من
 مل اجملهودات هذه كل أو إال ،ظاهرةال هذه ملواجهةالدولة اجلزائرية  بذلتها اليت اجملهودات ح مرغم واالجتماعية، 

 اجلزائرية تعاجلها العدالة اليت القضاااااااااي ح م خالل من يوميا ما نالحظه وهذا اجلزائر وضاااااااعية من كثريا حتسااااااان
 .ابلفساد واملرتبطة

 هذه احملاوالت من الكثري ابءت ذلك ومل منه، واحلد الفساد مبكافحةمنذ سنوات  لةالدو  انشغلت لقد
 :يلي فيما أمهها نذكر أسباب عدة إىل ذلك إرجاع وميكن ابلفشل،
 ؛السياسية القيادة مستو  على االلتزام غياب 
 تعاوو اجلهاز عدم بسااابب الفسااااد مواجهة يف الراغب الدولة رئيس سااالطة يف حمدودية هناك تكوو قد 

 ؛مصاحله ختدم ألسباب التنفيذي
 ؛حتقيقها  كن وغري واقعية غري توقعات إىل فتؤدي الطموح، يف ابملبالغة اإلصالح وعود تقدمي 
 ؛مستمرة وغري منسقة وغري جزئية اإلصالحات تكوو قد 
 ؛القانوين املدخل على أساسي بشكل اإلصالحات اعتماد 
 ؛القمة يف مواجهته وتتفاد  القاعدة، يف الفساد حماوالت تستهدش 
 تنفيذها استمرار لضماو مؤسسية آليات إنشاء اإلصالحات يصاحب ال. 
متعددة،  أبعاد ذات اقتصااااااادية جرمية هي واإلداري املايل الفساااااااد ظاهرة أو هو اخلتام يف قوله ميكن ماو 
رمية ذه اجلالسلبية هل اآلاثر أو كما  عديدة، وأسباب مصادر من تتغذ  قانوان، مشروعة غري  ارسات نتي ة حتدث
 على من العمل ولذلك البدالكارثية هلا،  اآلاثر جتنب اجل املساااااااتوايت مجيل وعلى مكافحة حم  دوما جعلتها
 ومن واإلداري، املايل يقوموو مبمارسات الفساد األفراد تدفل اليت احلقيقية واالجتماعية االقتصادية األسباب معرفة
 .النتائج مكافحة قبل األصلية املسببات على القضاء مث
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